
 

                      

                        Πάτρα, 1 Οκτωβρίου 2015  

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Σας αποστέλλουμε συμπληρωματικά με το τελικό πρόγραμμα της 10
ης

 Πανελλήνιας 

Συνάντησης «Πρόληψη … η ζωή μας αύριο» κάποιες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τη 

συμμετοχή σας στις εργασίες.  

Οι  δύο βασικοί θεματικοί άξονες που θα επεξεργαστούμε κατά τη διάρκεια της Συνάντησης 

είναι: «Η πρόληψη ως παράγοντας αλλαγής» και «Η πρόληψη σήμερα: νέες συνθήκες, νέες 

ανάγκες, νέες δεξιότητες». Οι εναρκτήριες ομιλίες, οι κεντρικές ομιλίες των στρογγυλών 

τραπεζιών, οι παράλληλες προφορικές ανακοινώσεις, τα βιωματικά εργαστήρια και οι 

αναρτημένες ανακοινώσεις ευελπιστούμε ότι θα προσφέρουν ερεθίσματα για περαιτέρω 

επεξεργασία των δύο βασικών θεματικών μέσα από την ανταλλαγή και αλληλεπίδραση στις 

παράλληλες ομάδες συζήτησης-εργασίας.  

Οι προφορικές ανακοινώσεις έχουν ενταχθεί σε 6 θεματικές ενότητες (3 ενότητες ανά ημέρα) 

οι οποίες θα λειτουργήσουν παράλληλα. Ως εκ τούτου έχετε τη δυνατότητα ανάλογα με το 

ενδιαφέρον σας είτε να παρακολουθήσετε μία θεματική ανά ημέρα είτε μεμονωμένες 

παρουσιάσεις από την κάθε θεματική ενότητα.  

Οι παράλληλες ομάδες συζήτησης-εργασίας θα είναι κλειστές με την ίδια σύνθεση και τις 

τρεις ημέρες (Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή). Η κατανομή των συμμετεχόντων στις ομάδες 

εργασίας θα γίνει με τυχαίο τρόπο από την Γραμματεία της Συνάντησης κατά την εγγραφή σας 

και ο ανώτατος αριθμός μελών στην κάθε ομάδα θα είναι 25 άτομα.  

Επίσης θα πραγματοποιηθούν 11 βιωματικά εργαστήρια (5 την Παρασκευή 16/10/2015 και 6 

το Σάββατο 17/10/2015). Κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα συμμετοχής σε ένα εργαστήριο την 

κάθε ημέρα. Για την καλύτερη οργάνωση των εργαστηρίων μπορείτε να δηλώσετε τη 

συμμετοχή σας συμπληρώνοντας την αντίστοιχη φόρμα στην ιστοσελίδα της 10
ης

 Πανελλήνιας 

Συνάντησης www.10thpanhellenic-ioannina.gr. Σας ενημερώνουμε ότι θα τηρηθεί σειρά 

προτεραιότητας και ότι απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση των εργαστηρίων είναι η 

προηγούμενη εγγραφή σας στις εργασίες της Συνάντησης. Οι περιλήψεις των προφορικών και 

αναρτημένων  ανακοινώσεων καθώς και των βιωματικών εργαστηρίων  είναι αναρτημένες 

στην ιστοσελίδα της Συνάντησης.  

Επίσης σας υπενθυμίζουμε ότι η διαδικασία εγγραφής είναι η ακόλουθη: Συμπληρώνετε 

ηλεκτρονικά την Αίτηση Συμμετοχής που επισυνάπτεται στην ιστοσελίδα, καταβάλλετε το 



 

ποσό των 30€ με τραπεζική κατάθεση στον λογαριασμό: Eurobank, αριθ. λογαρ.:  

0026.0270.51.0201065895, αριθμός ΙΒΑΝ: GR  6602602700000510201065895 με την 

επωνυμία: Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 

«Σχεδία». Στις τραπεζικές καταθέσεις είναι απαραίτητο να συμπεριλάβετε το ονοματεπώνυμο 

σας, τον φορέα που εκπροσωπείτε (αν εκπροσωπείτε κάποιον) και την αιτιολογία 

«10η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης». Η καταβολή της οικονομικής 

συμμετοχής γίνεται ξεχωριστά για κάθε συμμετέχοντα. Τέλος αποστέλλετε το αποδεικτικό 

κατάθεσης μέσω fax στο 2651033649 ή μέσω e-mail στο sxedia2015@gmail.com. Η καταβολή 

της οικονομικής συμμετοχής πρέπει να γίνει εντός πέντε (5) ημερών από την αποστολή της 

αίτησης. Με τον τρόπο αυτό ολοκληρώνεται η διαδικασία της εγγραφής σας .  

Οι συνάδελφοι που συμμετέχουν με προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση ή βιωματικό 

εργαστήριο και δεν έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής (δεν έχουν συμπληρώσει την 

αίτηση εγγραφής και δεν έχουν καταβάλλει το αντίτιμο των 30 ευρώ) παρακαλούμε πολύ να 

το κάνουν άμεσα για διευκόλυνση της Οργανωτικής Γραμματείας. 

Τέλος, όσοι συνάδελφοι δεν θα συμμετέχουν στη Συνάντηση έχουν τη δυνατότητα να 

παρακολουθήσουν απευθείας μέσω διαδικτύου (live streaming) τις προφορικές ανακοινώσεις 

και τις κεντρικές ομιλίες των στρογγυλών τραπεζιών. Ο σύνδεσμος θα υπάρχει στην ιστοσελίδα 

της Συνάντησης.   

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την 

Οργανωτική Γραμματεία, υπεύθυνη κα Νίκη Τσιαπίλη, τηλ 26510 25595. 

 

Με τιμή 

Για το Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων                   Για το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & 

 Πρόληψης της Εξάρτησης                                         Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής                                       

                                                                                       Ν. Ιωαννίνων  «Σχεδία»       

                                                                                                    

             Η συντονίστρια                                                                          Ο Πρόεδρος 

              Γιάννα Ζορμπά                                                                  Στέφανος Τζιμογιάννης 

   Επιστημονικά Υπεύθυνη του 

  Κέντρου Πρόληψης ΠΕ Αχαΐας 

             «Καλλίπολις»                                                                                          

 


