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 Γιάννα Ζορμπά, Κοινωνική Λειτουργός, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαϊας «Καλλίπολις», 

Συντονίστρια Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης 

 Αρχοντούλα Αλεξάκη - Αναστασοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός, Ψυχοθεραπεύτρια, Στέλεχος 

Πρόληψης στο Κέντρο Πρόληψης «Προνόη» Δήμου Κηφισιάς 

 Δρ. Κυριάκος Βερεσιές, Επιστημονικός Διευθυντής ΚΕΝΘΕΑ - Κύπρος 

 Νίκη Γεωργαλά, Κοινωνιολόγος MSc, Προϊσταμένη Τμήματος Εφαρμογών Πρόληψης ΟΚΑΝΑ 

 Ηλίας Γκότσης, Προϊστάμενος Τμήματος Εκπαίδευσης και Αξιοποίησης Ανθρώπινου 

Δυναμικού ΟΚΑΝΑ 

 Γκάρο Εσαγιάν, Ψυχίατρος - Ψυχαναλυτής, Διδάκτωρ Δ.Π.Θ., Επιστημονικά Υπεύθυνος 

Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ροδόπης 

 Τσαμπίκα Καράκιζα, Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου 

 Εμμανουήλ Καρυστιναίος, Κοινωνιολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος Κέντρου Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δ. Ζωγράφου 

 Βασίλειος Κούτρας, Καθηγητής Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Επιστημονικός Διευθυντής Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & 

Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Ιωαννίνων «Σχεδία» 

 Ιουλία Μπάφη, Ψυχολόγος, Υπεύθυνη Τομέα Μείωσης της Ζήτησης, ΕΚΤΕΠΝ/ ΕΠΙΨΥ 

 Γιάννης Νέζης, Κοινωνιολόγος MSc, Επιστημονικά Υπεύθυνος Κέντρων Πρόληψης «Παλλάς 

Αθηνά» & «Αθηνά Πολύβουλος», Παραρτημάτων «Αθηνά-Υγεία» 

 Αχιλλέας Ρούσσος, Κοινωνιολόγος, M.Med.Sc Κοινωνική Ψυχιατρική, Σύμβουλος 

Τοξικοεξάρτησης, Αν. Υπεύθυνος Δικτύου Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης 

ΚΕΘΕΑ 

 Μόρφω Παπανώτα, Κοινωνιολόγος, Στέλεχος πρόληψης στο Κέντρο Πρόληψης Καλλιθέας  

"ΣΤΑΘΜΟΣ", Εκπρόσωπος της  Επιστημονικής Επιτροπής του Σωματείου των Εργαζομένων 

στα Κέντρα Πρόληψης 

 Αγγελική Πασσά, Εκπαιδευτικός, Υπεύθυνη ΚΔΑ Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ», μέλος Επιστημονικής 

Επιτροπής φορέα 

 Βασίλης Πασσάς, Ιατρός - Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικά Υπεύθυνος Κίνησης 

«ΠΡΟΤΑΣΗ» 

 Σοφία Περακάκη, Κοινωνική Λειτουργός, MEd Εκπαίδευση Ενηλίκων, Στέλεχος ΚΕΣΑΝ-Κέντρου 

Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου Κρήτης 

 Αναστασία Προκοπίου, Βιολόγος, Σύμβουλος Πρόληψης, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου 

Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»  

 Ειρήνη Στρατάκη, Πολιτικός Επιστήμονας, Msc Πολιτική Επιστήμη & Κοινωνιολογία, 

Επιστημονικά Υπεύθυνη ΚΕΣΑΝ-Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 

Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου Κρήτης 

 

Επιστημονική Επιτροπή 
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 Ναταλία Τζοβάρα, Στέλεχος Πρόληψης στο Κέντρο Πρόληψης «Αθηνά Υγεία»,  

Ψυχολόγος, MA Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση, 

Εκπρόσωπος Συντακτικής Ομάδας Περιοδικού «Δίαυλος Επικοινωνίας και Διαλόγου για την 

Πρόληψη» 

 Ειρήνη Τσαβαλά, Προϊσταμένη Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Sorbonne - Paris 4 

 Νίκος Τσακμάκης, Κοινωνικός Λειτουργός, Επιστημονικά Υπεύθυνος Κέντρου Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κοζάνης «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» 

 Παναγιώτα Τσαπαρδώνη, Ψυχολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ηλείας «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ» 

 Αννέτα Τσελέντη, Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπεύτρια, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης 

Κέρκυρας ΔΗΜΟΠ «Νίκος Μώρος» 

 Κωνσταντίνα Υφαντή, Ψυχοπαιδαγωγός, MSc Κοινωνική Ψυχιατρική, Σύμβουλος 

Τοξικοεξάρτησης, Υπεύθυνη Τμήματος Πρωτογενούς Πρόληψης ΚΕΘΕΑ 
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Προεδρείο: 

 Γεώργιος Λεονταρίτης, Αντιπεριφερειάρχης Κυκλάδων, Πρόεδρος Kέντρου Πρόληψης 

«ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»  

 Αναστασία Προκοπίου, Βιολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ»  

 Άννα Δαφνά, μέλος Διοικητικού Συμβουλίου Επιμελητηρίου Κυκλάδων, Ταμίας Kέντρου 

Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»  

 

Μέλη: 

 Ζωή Ουζουνίδου, Επισκέπτρια Υγείας, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Κυκλάδων 

Π.Ν.Α. 

 Απόστολος Ρουσουνέλλος, Εντενταλμένος Σύμβουλος Κοινωνικής Υπηρεσίας Δήμου Σύρου  

- Ερμούπολης 

 Μαρία Τσαλικίδου, Σχολική Σύμβουλος 4ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Κυκλάδων 

 Μίλτος Σακελλαρίου, Υπεύθυνος Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Νομού Κυκλάδων 

 Άννα Πέτρου, Προϊσταμένη Παθολογικού Τομέα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, Νοσοκομείου 

Σύρου 

 Παναγιώτα Βαρθαλίτου, Ψυχολόγος - στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ»  

 Ελένη Καραχοντζίτη, Ψυχολόγος Msc - στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ»  

 Χρυσαυγή Κανελλοπούλου, Ψυχολόγος Msc, στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ»  

 Κλειώ Κουνδουράκη, Ψυχολόγος - στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»  

 Φωτεινή Θεοδωροπούλου, Ψυχολόγος - στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ»  

 Ζωή Σωτηρίου, Ψυχολόγος - στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»  

 Μαρία Φλουρή, Διοικητικό στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»  

 Άννα Πιτσικάλη, εθελόντρια του Κέντρου Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»  

 Κατρίν Αρβανίτου, εθελόντρια του Κέντρου Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»  

 Λίζα Μπατζάκη, εθελόντρια του Κέντρου Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»  

 Ελευθερία Δημάκη, εθελόντρια του Κέντρου Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»  

 Γεωργία Ρούσσου, εθελόντρια του Κέντρου Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»  

 Αγγέλα Μανωλά, εθελόντρια του Κέντρου Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»  

 Κατερίνα Παπαμακαρίου, εθελόντρια του Κέντρου Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»  

 Δήμητρα Παλαιολόγου, εθελόντρια του Κέντρου Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»  

 

 

 

Οργανωτική Επιτροπή 
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Το Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης έχει διανύσει 24 χρόνια σταθερής 

παρουσίας στο χώρο της πρόληψης των εξαρτήσεων αποτελώντας τόπο συνάντησης, ανταλλαγής 

και ενδυνάμωσης των ανθρώπων της πρόληψης (επαγγελματίες και εθελοντές). Σε αυτήν τη 

διαδρομή πορεύτηκε με κάποιες ακλόνητες αρχές και αξίες, οι οποίες μέσα από τον τρόπο 

λειτουργίας του μεταφράζονταν σε συγκεκριμένη δράση και πρακτική.  Πιστεύουμε ότι αυτές οι 

αξίες δοκιμάστηκαν επιτυχώς όλα αυτά τα χρόνια καθώς το Δίκτυο ακόμη και στις πιο αντίξοες 

συνθήκες και σε καιρούς κρίσης κατάφερνε να αντέχει και να δυναμώνει, χωρίς όμως να 

εφησυχάζει.  

Αναφέρουμε μερικές από τις πιο σημαντικές αρχές που αποτέλεσαν πυξίδα στη διαδρομή του:  Η 

πρόληψη αποτελεί στάση ζωής και το βασικό εργαλείο εκπαίδευσης της κοινότητας στις αρχές 

της πρόληψης είναι ο ίδιος μας ο εαυτός. Η πρόληψη απαιτεί ανάληψη προσωπικής ευθύνης και 

διαμόρφωση μίας εναλλακτικής πρότασης απέναντι σε ότι μπορεί να απομακρύνει τον σύγχρονο 

άνθρωπο από το βαθύτερο νόημα ζωής καθώς «μέτρο όλων των πραγμάτων είναι ο άνθρωπος». 

Η ανάπτυξη λειτουργικών δικτύων μέσα στην κοινότητα αποτελεί προϋπόθεση για την 

αποτελεσματικότητα της πρόληψης. Το Δίκτυο αποτέλεσε όλα αυτά τα χρόνια ένα πλαίσιο  

εκπαίδευσης και δοκιμής στην πράξη όλων των παραπάνω κάτι που φαίνεται ότι αγγίζει ακόμη 

πολλούς από τους ανθρώπους της πρόληψης.  

Τα σύγχρονα όμως κοινωνικά προβλήματα και η ένταση με την οποία εκφράζονται, το αίσθημα 

ανεπάρκειας που παρατηρείται πολλές φορές τόσο στους ίδιους τους ανθρώπους της πρόληψης 

όσο και στις ομάδες της κοινότητας με τις οποίες δουλεύουμε δημιουργεί πολλά και αντιφατικά 

συναισθήματα. Κίνδυνος ή ευκαιρία, διεύρυνση ή οριοθέτηση και άλλα σημαντικά διλήμματα τα 

οποία είναι ανθρώπινα και απόλυτα φυσιολογικά σε τόσο ρευστούς καιρούς που ζούμε. 

Μπορούν άραγε οι αρχές της πρόληψης να είναι ανθεκτικές και χρήσιμες στις σημερινές 

συνθήκες; Ποιες είναι οι σταθερές μας, τι μας είναι χρήσιμο από το παλιό και τι χρειάζεται να 

αμφισβητήσουμε, ποια νέα εργαλεία χρειαζόμαστε; Μπορούμε άραγε να ονειρευόμαστε και αν 

ναι πιο είναι το όραμά μας σήμερα για την πρόληψη;  

Αγαπητοί συνάδελφοι, ευελπιστούμε ότι θα δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε η 

11η Πανελλήνια Συνάντηση στη Σύρο να αποτελέσει σημείο συνάντησης όλων αυτών των 

διαφορετικών και πολλές φορές αντιφατικών μηνυμάτων, αλλά και τόπο σύνθεσης μιας νέας 

πρότασης και πρακτικής για την προοπτική που μπορούμε και θέλουμε να δώσουμε στην 

πρόληψη των εξαρτήσεων. 

Σας καλωσορίζουμε και σας προσκαλούμε να φέρετε την πολύτιμη εμπειρία σας και 

πραγματικότητα από κάθε γωνιά της Ελλάδας και της Κύπρου.  

 
 

Με φιλικούς χαιρετισμούς  

Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης  
Χαιρετισμός Συντονιστικής Επιτροπής  
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Η Συντονιστική Επιτροπή 
του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης 

 
Γιάννα Ζορμπά, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε 
Αχαΐας «Καλλίπολις» 
Αρχοντούλα Αλεξάκη, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας Δ. Κηφισιάς «ΠΡΟΝΟΗ» 
Νίκη Γεωργαλά, ΟΚΑΝΑ-Τμήμα Εφαρμογών Πρόληψης 
Γιάννης Νέζης, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δ. 
Αθηναίων «Αθηνά -Υγεία» 
Σοφία Περακάκη, Κέντρο Πρόληψης  και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου 
Κρήτης - ΚΕΣΑΝ 
Αναστασία Προκοπίου, Κέντρο Πρόληψης και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΘΗΣΕΑΣ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ»  

Νίκος Τσακμάκης, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
Π.Ε Κοζάνης «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» 
Κωνσταντίνα Υφαντή, Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ 
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Με ιδιαίτερη χαρά ξεκινάμε το ταξίδι της διοργάνωσης της 11ης Πανελλήνιας Συνάντησης Φορέων 

Πρόληψης.  Η 11η Πανελλήνια Συνάντηση “συναντά” το Κέντρο Πρόληψης των Κυκλάδων σε μια 

στιγμή πληρότητας, δημιουργικής αναδόμησης και μεγάλης ανάγκης για σύνδεση και 

ανατροφοδότηση.  

Η παρουσία μας στο Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης ξεκινά το 2000. Αναγνωρίζοντας τη 

σημασία και τον καίριο ρόλο του στην Πρόληψη των Εξαρτήσεων στηρίξαμε τις προσπάθειές του 

ενεργά, όλα αυτά τα χρόνια, μέσα από διαφορετικούς ρόλους και κερδίσαμε συντροφικότητα, 

εμπλουτισμό, δημιουργικότητα και ανθρώπινη συναλλαγή. Η διοργάνωση από μέρους μας της 

Πανελλήνιας Συνάντησης δεν αποτελεί παρά ένα μικρό “αντίδωρο” στο μεγάλο όφελος που 

αποκομίσαμε και συνεχίζουμε να αποκομίζουμε ως πρόσωπα και ως επαγγελματίες της 

Πρόληψης. 

Η έννοια του δικτύου για το Κέντρο Πρόληψης των Κυκλάδων αποτελεί ζήτημα ύπαρξης. 

Δουλεύοντας σε 24 νησιά, με τρία παραρτήματα έχουμε καταφέρει μετά από χρόνια να 

αντιμετωπίζουμε τη διάσπαση, τον κατακερματισμό και την απομόνωση, μέσα από τη 

δημιουργία ζωντανών δικτύων μεταξύ μας, αλλά και μεταξύ των ανθρώπων και των ομάδων με 

τις οποίες συμπορευόμαστε. Σε αυτήn τη διαδρομή το Πανελλήνιο Δίκτυο υπήρξε ένας από τους 

μίτους που μας βοήθησαν και συνεχίζουν να μας βοηθάνε στην έξοδο από το λαβύρινθο της 

τοπικής αλλά και της γενικότερης συμπλοκότητας. 

Καλή αντάμωση τον Οκτώβριο, να χαρούμε για άλλη μια φορά από κοντά τη σχέση, την 

ανθρωπιά και τη δημιουργικότητα που έχουμε κατακτήσει… 

  

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιστημονική Ομάδα 

του Κέντρου Πρόληψης «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαιρετισμός Διοργανωτή Φορέα 
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Οι βασικοί στόχοι της 11ης Πανελλήνιας Συνάντησης, έτσι όπως αναδείχθηκαν τόσο από τις 

πρόσφατες ολομέλειες του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης όσο και από την 

Επιστημονική Επιτροπή, είναι η κάλυψη της ανάγκης των ανθρώπων που εργαζόμαστε στην 

πρόληψη για ουσιαστική αλληλεπίδραση και μοίρασμα (επαγγελματίες και εθελοντές) και η 

διεύρυνση της ματιάς μας με την ανταλλαγή και αξιοποίηση νέων - καινοτόμων 

προσεγγίσεων, που μπορεί να είναι χρήσιμες στο έργο μας. Καθώς η δομή της 10ης 

Πανελλήνιας Συνάντησης αξιολογήθηκε ως πολύ βοηθητική από τους συμμετέχοντες 

αποφασίστηκε να διατηρηθεί η ίδια και στην 11η Πανελλήνια Συνάντηση, δίνοντας όμως 

περισσότερη έμφαση στη λειτουργία των ομάδων εργασίας και στα βιωματικά εργαστήρια.  

 

Το πρόγραμμα των εργασιών θα περιλαμβάνει: 

 Παράλληλες προφορικές ανακοινώσεις ανά θεματική ενότητα. 

 Στρογγυλά τραπέζια.  

 Ομάδες εργασίας με διαφορετική θεματική οι οποίες θα πλαισιώνονται με αντίστοιχες 

αναρτημένες ανακοινώσεις. 

 Βιωματικά Εργαστήρια. 

 Ολομέλειες.  

 

 

Για τη θεματολογία της 11ης Πανελλήνιας Συνάντησης έχουν τεθεί τέσσερις βασικοί θεματικοί 

άξονες: 

1. H ανθεκτικότητα του ανθρώπινου δυναμικού της πρόληψης (στελεχών και αποδεκτών 

των υπηρεσιών μας). 

2. Αλλαγές και νέες ανάγκες στην κοινωνική πραγματικότητα. 

3. Νέες προσεγγίσεις, τεχνικές και εργαλεία. 

4. Δικτύωση, κινητοποίηση και αποτελεσματικότερη αξιοποίηση πόρων. 

       

 Ζητήματα που ενδιαφέρει να προσεγγιστούν είναι: 

 Οριοθέτηση του έργου της πρόληψης και αποτελεσματική διαχείριση των αιτημάτων που 

δεχόμαστε από την κοινότητα. 

 Δυναμική ομάδων και οργανισμών. 

 Διοίκηση, ανάπτυξη, επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού/ εποπτεία. 

 Επαγγελματική εξουθένωση. 

 Παρεμβάσεις σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού πρόσφυγες, μειονότητες, άνεργοι. 

Δομή Πανελλήνιας Συνάντησης 

Θεματολογία Συνάντησης 
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 Παρεμβάσεις σε νέες ομάδες - στόχος, νεαροί ενήλικες, άνδρες/ γονείς επαγγελματικές 

ομάδες π.χ. αστυνομικοί, οδηγοί ταξί, στρατός, κ.λπ. 

 Αποτελεσματικότητα προγραμμάτων πρόληψης, νέα εργαλεία αξιολόγησης π.χ. focus 

group. 

 Εκπαίδευση και οργάνωση εθελοντικών ομάδων στην πρόληψη. 

 Αποτελεσματικές μορφές δικτύωσης στην σχολική και ευρύτερη κοινότητα, δικτύωση 

γενεών, δικτύωση υπηρεσιών, δικτύωση φορέων πρόληψης. 

 Καινοτομίες και καλές πρακτικές στην πρόληψη. 

 Παρεμβάσεις για την πρόληψης της προβληματικής χρήσης του διαδικτύου και των 

ηλεκτρονικών μέσων γενικότερα. 

 Οργάνωση, σχεδιασμός - εκπαίδευση κοινότητας. 
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Προσχέδιο Προγράμματος 
 

Τετάρτη 18 Οκτωβρίου 2017 Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2017 Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 Σαββάτο 21 Οκτωβρίου 2017 

16:00-18:00  

Προσέλευση-Εγγραφές  

9:00-10:30  

Παράλληλες Προφορικές 

Ανακοινώσεις  

9:00-10:30  

Παράλληλες Προφορικές 

Ανακοινώσεις  

10:00-11:00 

Σύνθεση συμπερασμάτων στις ομάδες 

εργασίας 

18:00-19:00 

Καλωσόρισμα στην 11
η
 

Πανελλήνια Συνάντηση 

Χαιρετισμοί 

10:30-10:45 

Διάλειμμα- καφές 

10:30-10:45 

Διάλειμμα- καφές  

11:00-12:00  

Παρουσίαση συμπερασμάτων ομάδων 

εργασίας-σύνθεση, σχολιασμός 

19:00-21:00  

Εναρκτήριες ομιλίες 

10:45-12:15  

Στρογγυλό τραπέζι 

10:45-12:15  

Στρογγυλό τραπέζι  

12:00-13:30  

Αξιολόγηση 11
ης

 Πανελλήνιας Συνάντησης 

Ανακοινώσεις από την ολομέλεια του 

Πανελλήνιου Δικτύου 

Λήξη εργασιών Συνάντησης 

 12:15 -12:30  

Διάλειμμα- καφές  

12:15 -12:30  

Διάλειμμα- καφές  

 

 12:30-14:00  

Παράλληλες Ομάδες Εργασίας  

οι οποίες θα πλαισιώνονται και 

με αναρτημένες ανακοινώσεις  

12:30-14:00  

Παράλληλες Ομάδες Εργασίας  

οι οποίες θα πλαισιώνονται και 

με αναρτημένες ανακοινώσεις  

 

 14:00-15:00 

Διάλειμμα-Ελαφρύ Γεύμα 

14:00-15:00 

Διάλειμμα-Ελαφρύ Γεύμα  

 

 15:00-17:00  

Βιωματικά Εργαστήρια 

15:00-17:00  

Βιωματικά Εργαστήρια 

 

 17:30-19:30  

Ολομέλεια του Πανελλήνιου 

Δικτύου Φορέων Πρόληψης 

Αποχαιρετιστήριο Δείπνο  
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Η Επιστημονική Επιτροπή της 11ης Πανελλήνιας Συνάντησης προσκαλεί τις/ τους 

ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν προτάσεις για ενεργή συμμετοχή τους στο πρόγραμμα της 

Συνάντησης με έναν από τους παρακάτω τρόπους: 

α) Προφορική Ανακοίνωση 
β) Αναρτημένη Ανακοίνωση 
γ) Βιωματικό Εργαστήριο 

 
Όροι για την υποβολή περίληψης 
Παρακαλούμε πολύ να λάβετε υπόψη σας πως στην υποβολή προτάσεων για συμμετοχή με 

Ανακοίνωση ή Βιωματικό Εργαστήριo θα ισχύσουν οι ακόλουθοι όροι: 

 Κάθε φορέας ή οργανισμός έχει το δικαίωμα να υποβάλει έως δύο (2) προτάσεις για 

Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση.  

 Κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα να υποβάλει ως δύο (2) προτάσεις στις οποίες το όνομά 

του να αναγράφεται πρώτο(να είναι κύριος εισηγητής/ τρια) για Προφορική ή Αναρτημένη 

Ανακοίνωση. 

 Κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα να περιλαμβάνεται το όνομά του -σε οποιαδήποτε σειρά 

εκτός από πρώτο- σε απεριόριστο αριθμό προτάσεων για Προφορική ή Αναρτημένη 

Ανακοίνωση. 

 Κάθε σύνεδρος και κάθε φορέας ή οργανισμός έχει δικαίωμα να υποβάλει μέχρι δύο (2) 

προτάσεις για Βιωματικό Εργαστήριο. 

 Προυπόθεση για την υποβολή περιλήψεων είναι η καταβολή δικαιώματος συμμετοχής. 

 

Η Επιστημονική Επιτροπή θα ενημερώσει σε εύθετο χρόνο τους ενδιαφερόμενους εάν η 

πρότασή τους έγινε αποδεκτή, ώστε να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα των εργασιών. Οι 

συγγραφείς παρακαλούνται να ακολουθήσουν πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στα 

συνημμένα Δελτία Υποβολής Περιλήψεων για Προφορικές, Αναρτημένες Ανακοινώσεις και 

Βιωματικά Εργαστήρια. 

 

Κριτήρια για την επιλογή εργασιών: 

α) Προφορικές Ανακοινώσεις 

Επειδή ο αριθμός των Προφορικών Ανακοινώσεων θα είναι περιορισμένος θα τηρηθούν 

αυστηρά τα παρακάτω κριτήρια 

 Να θέτουν προβληματισμούς τουλάχιστον σε έναν από τους τέσσερις βασικούς 

θεματικούς άξονες της Συνάντησης (βλ. δομή και θεματολογία). 

 Να είναι σύντομες, η διάρκεια της παρουσίασης θα είναι αυστηρά 10’. 

 Να αναφέρονται σε ολοκληρωμένες και μακροχρόνιες παρεμβάσεις.  

Σημείωση: Η Επιστημονική Επιτροπή  πρόκειται να ομαδοποιήσει τις προφορικές 

ανακοινώσεις με βάση τις θεματικές ενότητες, ούτως ώστε να καταστεί η συζήτηση και η 

Πρόσκληση για υποβολή περίληψης για: α) Προφορική Ανακοίνωση,  
β) Αναρτημένη Ανακοίνωση και γ) Βιωματικό Εργαστήριο 
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ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών με το ακροατήριο περισσότερο σχετική και να 

ενθαρρυνθεί περαιτέρω η συνεργασία. 

 

β) Αναρτημένες Ανακοινώσεις 

 Να είναι παρεμβάσεις βραχείας κυρίως διάρκειας. 

 Να είναι προγράμματα που δεν έχουν ανακοινωθεί στο παρελθόν. 

 Να αποτελεί περιγραφή/ ανακοίνωση ενός νέου εκπαιδευτικού εργαλείου/ υλικού, που 

έχει ήδη εφαρμοστεί. 

 

γ) Βιωματικά Εργαστήρια 

 Να έχουν βιωματικό χαρακτήρα. 

 Να δίνουν ερεθίσματα για συζήτηση και προβληματισμό τουλάχιστον σε έναν από τους 

τέσσερις βασικούς θεματικούς άξονες της Συνάντησης (βλ. δομή και θεματολογία). 

 Να παρουσιάζουν μία νέα προσέγγιση, τεχνική ή εργαλείο δουλειάς που έχει ήδη 

αξιοποιηθεί σε παρεμβάσεις πρόληψης. 

 Να έχουν ως στόχο την εμψύχωση και ανατροφοδότηση των στελεχών πρόληψης. 

 

Σημείωση: Η Επιστημονική Επιτροπή σε συνεργασία με τον κύριο συγγραφέα αναλαμβάνει 

την ευθύνη να προσαρμόσει το είδος της πρότασης, έτσι ώστε να προσαρμόζεται καλύτερα 

στο πρόγραμμα του συνεδρίου. 

 

Οδηγίες για την υποβολή πρότασης 

Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των περιλήψεων για τις προτεινόμενες 

προφορικές, αναρτημένες ανακοινώσεις και βιωματικά εργαστήρια είναι η 28η Απριλίου 

2017. Η υποβολή θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. 

 

Προσοχή! Με την υποβολή της πρότασής σας θα σας αποσταλεί e-mail επιβεβαίωσης ορθής 

υποβολής και παραλαβής της. Σε διαφορετική περίπτωση παρακαλούμε πολύ να 

επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης της 

Εξάρτησης. 
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Η υποβολή των περιλήψεων για: α) Προφορική Ανακοίνωση, β) Αναρτημένη Ανακοίνωση και γ) 

Βιωματικό Εργαστήριο γίνεται αποκλειστικά με τη συμπλήρωση της ειδικής ηλεκτρονικής 

φόρμας, που είναι αναρτημένη στο blog του Δικτύου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  

https://diktyoorg.wordpress.com/ypovolh_perilhpshs_11h_panellhnia_synanthsh/ 

 

Παρακαλούμε να ακολουθήσετε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες για τη συγγραφή της 

περίληψης.  

 

Όπου * = Απαιτείται η συμπλήρωση στοιχείων 

 

 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου * 

 

Απαραίτητες πληροφορίες για τις Προφορικές Ανακοινώσεις, τις Αναρτημένες Ανακοινώσεις 

και τα Βιωματικά Εργαστήρια   

 

 Είδος εργασίας * 

Επιλέξτε μια (1) από τις επιλογές:  

α) Προφορική Ανακοίνωση 

β) Αναρτημένη Ανακοίνωση 

γ) Βιωματικό Εργαστήριο 

 Τίτλος εργασίας * 

Ο τίτλος της εργασίας να μην υπερβαίνει τους 250 χαρακτήρες, μαζί με τα κενά και να γραφεί 

με πεζά (όχι κεφαλαία, εκτός από τα αρχικά) γράμματα. 

 Κύριος εισηγητής/ εισηγήτρια * 

Να γραφεί με κεφαλαία το αρχικό γράμμα του μικρού ονόματος και στη συνέχεια με πεζά (όχι 

κεφαλαία, εκτός από το αρχικό) γράμμα το επώνυμο. Να μην αναγράφονται επιστημονικοί 

τίτλοι. 

 Άλλοι συγγραφείς * 

Να γραφούν με κεφαλαία τα αρχικά γράμματα των μικρών ονομάτων των συγγραφέων και στη 

συνέχεια με πεζά (όχι κεφαλαία, εκτός από το αρχικά) γράμματα τα επώνυμα. Να μην 

αναγράφονται επιστημονικοί τίτλοι. Αν δεν υπάρχουν άλλοι συγγραφείς δηλώστε "Όχι". 

 Φορέας/ φορείς, πόλη/ πόλεις, χώρα * 

Να γραφούν με πεζά (όχι κεφαλαία, εκτός από τα αρχικά) γράμματα. 

 Περίληψη * 

Το κείμενο της περίληψης να γραφεί με πεζά γράμματα και να μην υπερβαίνει τις 250 λέξεις. 

Χωρίστε παραγράφους όπου εσείς επιθυμείτε. Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθούν 

συντομογραφίες, να αναφερθούν αυτές την πρώτη φορά ολογράφως. Μη συμπεριλαμβάνετε 

γραφικά, σχέδια ή παραστάσεις στο κείμενο της περίληψης. Τα κείμενα θα συμπεριληφθούν 

Οδηγίες για τη συγγραφή και υποβολή πρότασης για: 
 α) Προφορική Ανακοίνωση, β) Αναρτημένη Ανακοίνωση και  

γ) Βιωματικό Εργαστήριο 

https://diktyoorg.wordpress.com/ypovolh_perilhpshs_11h_panellhnia_synanthsh/
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στο πρόγραμμα, όπως ακριβώς υποβλήθηκαν προς έγκριση. Εκ των υστέρων διορθώσεις ή 

αντικαταστάσεις κειμένων δε θα γίνονται αποδεκτές από την Επιστημονική Επιτροπή. 

 

Απαραίτητες πληροφορίες ΜΟΝΟ για τα Βιωματικά Εργαστήρια 

 

Το Βιωματικό Εργαστήριο που προτείνετε να μην έχει παρουσιαστεί σε κάποια προηγούμενη 

Πανελλήνια Συνάντηση. Παρακαλούμε, πριν την υποβολή της αίτησης, βεβαιωθείτε ότι 

απαντήσατε σε ΟΛΑ τα παρακάτω πεδία. 

 

 Χρονική διάρκεια Εργαστηρίου 

Υπενθυμίζουμε ότι η διάρκεια είναι από 1:30 έως 2 ώρες, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών 

διαλειμμάτων. 

 Ελάχιστος αριθμός συμμετοχών Εργαστηρίου 

Συμμετέχοντες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση του Εργαστηρίου. 

 Μέγιστος αριθμός συμμετοχών Εργαστηρίου 

Συμμετέχοντες που απαιτούνται για την πραγματοποίηση του Εργαστηρίου. 

 Απαιτούμενος χώρος Εργαστηρίου 

Διαστάσεις και άλλα απαιτούμενα ειδικά χαρακτηριστικά. 

 Απαιτούμενος εξοπλισμός Εργαστηρίου 

Μηχανήματα εικόνας και ήχου, υπολογιστές, πίνακες κ.λπ. 

 Υλικό Εργαστηρίου 

Το υλικό που θα δοθεί από τους συντονιστές σε όσους/ όσες συμμετάσχουν. 

 Σκοπός και μεθοδολογία Εργαστηρίου 

 

Σημείωση: Τα στοιχεία θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα, όπως ακριβώς υποβλήθηκαν προς 

έγκριση. Εκ των υστέρων διορθώσεις ή αντικαταστάσεις κειμένων δε θα γίνονται αποδεκτές από 

την Επιστημονική Επιτροπή. 

Μετά την υποβολή της πρότασής σας θα σας αποσταλεί αντίγραφο των απαντήσεών σας στο e-

mail που γράψατε. Σε διαφορετική περίπτωση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη 

Γραμματεία του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης. 
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Διαδικασία εγγραφής 
Προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή, συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής. 
Εν συνεχεία παρακαλούμε όπως προχωρήσετε σε καταβολή ολόκληρου του ποσού (Συμμετοχή), 
ξεχωριστά για κάθε συμμετέχοντα, μέσω τραπεζικής κατάθεσης, στον λογαριασμό: 
Εθνική Τράπεζα, αριθμός λογαριασμού:469/002241-17 
Αριθμός IBAN: GR9301104690000046900224117 
με την Επωνυμία: Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Κέντρων Πρόληψης 
 
Το κόστος συμμετοχής ανά σύνεδρο ανέρχεται στο ποσό των 30€. 
 
Στις τραπεζικές καταθέσεις είναι σημαντικό να συμπεριλάβετε το ονοματεπώνυμό σας και το 
φορέα που εκπροσωπείτε. 
Προθεσμία καταβολής αντιτίμου συμμετοχών: εντός πέντε (5) ημερών από την αποστολή της 
αίτησης.  
Η συμμετοχή σας οριστικοποιείται με την αποστολή της αίτησης και με την καταβολή του 
αντίστοιχου ποσού συμμετοχής. 
Τέλος αποστείλετε μέσω fax στο: 2281079180 ή μέσω e-mail στο: thiseask@otenet.gr  

το αποδεικτικό κατάθεσης.  

Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η διαδικασία της εγγραφής σας.  
 
Ακυρωτική πολιτική 
Σε περίπτωση που δηλώσετε συμμετοχή και δε μπορέσετε τελικά να παρευρεθείτε, θα χαρούμε 
να δεχθούμε άλλο άτομο στη θέση σας χωρίς επιπλέον χρέωση. 
Η ακύρωση συμμετοχής πρέπει να γνωστοποιείται γραπτώς, μέσω e-mail ή fax στη Γραμματεία 
της Οργανωτικής Επιτροπής. Επιστροφή χρημάτων δεν προβλέπεται από τη διοργάνωση. 
 
Εγγραφές Δικαίωμα Συμμετοχής 
Στην 11η Πανελλήνια Συνάντηση καλούνται να συμμετέχουν κατά προτεραιότητα στελέχη 
πρόληψης, εθελοντές και εκπαιδευτικοί. 
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των: 
 30€ έως 20 Ιουλίου  
 50€ από 21 Ιουλίου έως και την έναρξη της Συνάντησης 
 
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει: 
 Παρακολούθηση των εργασιών 
 Έντυπο υλικό και βεβαίωση παρακολούθησης 
 Κέρασμα καλωσορίσματος 
 Καφέ και αναψυκτικά 
 2 ελαφρά γεύματα στο χώρο της Συνάντησης 
 Αποχαιρετιστήριο δείπνο 
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Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες (ανακοινώσεις, περιλήψεις, αναλυτικό πρόγραμμα, 

πληροφορίες για τη μετακίνηση και τη διαμονή σας  κ.λπ.) που αφορούν την 11η Πανελλήνια 

Συνάντηση Φορέων Πρόληψης θα αναρτώνται σταδιακά στην ειδική ενότητα, στο blog του 

Δικτύου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

https://diktyoorg.wordpress.com/11h_panellhnia_synanthsh/ 

 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία σχετικά με την 11η Πανελλήνια Συνάντηση 

παρακαλούμε πολύ να απευθύνεστε στη Γραμματεία της Οργανωτικής Επιτροπής: 

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΘΗΣΕΑΣ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ» 

Ώρες λειτουργίας: 9.00 π.μ. - 3.00 μ.μ.  

Ταχυδρομική διεύθυνση:  Καποδιστρίου 22, Τ.Κ. 84100, Ερμούπολη, Σύρος 

Τηλέφωνο: 22810.85.149 

Fax: 22810.79.180 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: thiseask@otenet.gr 

Ιστοσελίδα: www.thiseaskyklades.gr  

 

ή στη Γραμματεία του Πανελληνίου Δικτύου Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης  - ΚΔΑ | Κέντρο 

Δημιουργικής Απασχόλησης της Κίνησης «Πρόταση» 

Ταχυδρομική διεύθυνση: Σαρανταπόρου 20, Τ.Κ. 26223 Πάτρα 
Τηλέφωνο /Fax: 2610.451.790 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομίο: protasi@pat.forthnet.gr 
Ιστοσελίδα: www.protasi.org.gr    

 
 

 

Πληροφορίες 

Ιστοσελίδα της 11ης Πανελλήνιας Συνάντησης 

https://diktyoorg.wordpress.com/11h_panellhnia_synanthsh/
mailto:thiseask@otenet.gr
http://www.thiseaskyklades.gr/
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