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ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  

 
Υπεύθυνες:  
 Γιάννα Ζορμπά, Κοινωνική Λειτουργός, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ», 
Συντονίστρια Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης  

 Σοφία Περακάκη, Κοινωνική Λειτουργός, MEd Εκπαίδευση Ενηλίκων, Στέλεχος Πρόληψης, 
ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
Ηρακλείου Κρήτης  

 
Μέλη: 
 Παναγιώτης Αδάμ, Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχοθεραπευτής, MEd Εκπαίδευση Ενηλίκων, 

Υπεύθυνος Κέντρου Εκπαίδευσης και Εποπτείας ΟΚΑΝΑ  
 Ευγενία Αδαμοπούλου, Ψυχολόγος, ΜSc Κοινωνικής Κλινικής Ψυχολογίας των Εξαρτήσεων 

και άλλων Ψυχοκοινωνικών Προβλημάτων, Υπεύθυνη Προγράμματος Προαγωγής 
Αυτοβοήθειας Χανίων 

 Αρχοντούλα Αναστασοπούλου - Αλεξάκη, Κοινωνική Λειτουργός, Ψυχοθεραπεύτρια, Μέλος 
της ΕΕΣΣΚΕΨΟ, Στέλεχος Πρόληψης, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δ. Κηφισιάς «ΠΡΟΝΟΗ»  

 Κωνσταντίνα Αποστολοπούλου, Ψυχολόγος, Στέλεχος Πρόληψης, Κέντρο Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δ. Χολαργού, Παπάγου, Αγίας 
Παρασκευής «ΑΡΓΩ»  

 Αναστασία Βακαλοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός, Στέλεχος Πρόληψης, Κέντρο Πρόληψης 
των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δ. Ν. Ιωνίας «ΙΡΙΔΑ» 

 Κυριάκος Βερεσιές, PhD, Ψυχίατρος, Επιστημονικός Διευθυντής ΚΕΝΘΕΑ, Κύπρος  
 Νίκη Γεωργαλά, Κοινωνιολόγος, MSc, Προϊσταμένη Τμήματος Εφαρμογών Πρόληψης ΟΚΑΝΑ  
 Ασπασία Γκουντούνα, Κοινωνική Λειτουργός, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Λακωνίας «ΔΙΑΥΛΟΣ» 
 Στέλιος Δημητρακόπουλος, Γενικός Ιατρός, MSc, Υποδιοικητής της 7ης ΥΠΕ Κρήτης 
 Ελένη Διαλυνάκη, Λέκτορας Κοινωνικής Εργασίας, Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, Σχολή 

Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕΙ Κρήτης 
 Γκάρο Εσαγιάν, Ψυχίατρος - Ψυχαναλυτής, Διδάκτωρ Δ.Π.Θ., Επιστημονικά Υπεύθυνος 

Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ροδόπης 
«ΟΡΦΕΑΣ» 

 Αγγελική Ζαχαράτου, Εκπαιδευτικός ΠΕ06, DEA Θεατρικών και Κινηματογραφικών Σπουδών, 
MEd Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων, Υπεύθυνη Σχολικών Δραστηριοτήτων ΔΔΕ Ηρακλείου 

 Μαρία Καδιανάκη, PhD, MEd, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 70, του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. 
ΠΔΕ Κρήτης 

 Βασίλειος Κούτρας, Καθηγητής Αγωγής Υγείας Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Επιστημονικός Διευθυντής Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και 
Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Ιωαννίνων «ΣΧΕΔΙΑ»  

 Στυλιανή Κουτσουράκη, PhD, MEd, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 70, του 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΠΔΕ Κρήτης 

 Χρήστος Λιονής, Καθηγητής Γενικής Ιατρικής και Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Τμήμα 
Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

 Μαρία Μαμιδάκη, Ψυχολόγος, DEA, Στέλεχος Πρόληψης, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων 
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δ. Ζωγράφου 

 Ελένη Μαράκη, PhD, MSc, Προϊσταμένη ΚΕΣΥ Ηρακλείου Κρήτης 
 Ιουλία Μπάφη, Ψυχολόγος, MSc, Υπεύθυνη Τομέα Μείωσης της Ζήτησης ΕΚΤΕΠΝ / ΕΠΙΨΥ  
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 Αναστασία Μπεντεβή, Κοινωνιολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αρκαδίας «ΑΝΕΛΙΞΗ»  

 Γιάννης Νέζης, Κοινωνιολόγος, MSc, Επιστημονικά Υπεύθυνος Κέντρων Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΠΑΛΛΑΣ ΑΘΗΝΑ» και «ΑΘΗΝΑ 
ΠΟΛΥΒΟΥΛΟΣ», του «ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ» 

 Βασίλης Πασσάς, Ιατρός, Δρ Πανεπιστημίου Αθηνών, Επιστημονικά Υπεύθυνος Κίνησης 
«ΠΡΟΤΑΣΗ», Αν. Γραμματέας Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ» 

 Αναστασία Προκοπίου, Βιολόγος, Σύμβουλος Πρόληψης, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου 
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ»  

 Αχιλλέας Ρούσσος, Κοινωνιολόγος, M.MΕd.Sc Κοινωνική Ψυχιατρική, Σύμβουλος 
Τοξικοεξάρτησης, Υπεύθυνος Δικτύου Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ 

 Σπύρος Σασσάνης, Κοινωνιολόγος, MSc, MEd, Στέλεχος Πρόληψης, Κέντρο Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας  Δ. Ιλίου, Πετρούπολης, Αγίων 
Αναργύρων, Καματερού, Εκπρόσωπος Επιστημονικής Επιτροπής Σωματείου Εργαζομένων στα 
Κέντρα Πρόληψης 

 Κωνσταντίνος Σβορώνος, Ψυχίατρος, Υπεύθυνος Μονάδας Υποκατάστασης Οπιοειδών ΟΚΑΝΑ 
Ηρακλείου Κρήτης 

 Μιχάλης Σκουλάς, Κοινωνιολόγος, Υπεύθυνος Προγράμματος ΚΕΘΕΑ «ΑΡΙΑΔΝΗ» 
 Ανδρονίκη Σπαθαράκη, PhD, MEd, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου κλάδου ΠΕ 70, του 

ΠΕ.Κ.Ε.Σ. ΠΔΕ Κρήτης 
 Τίμος Στραβοπόδης, Κοινωνιολόγος - Πολιτικός Επιστήμονας, Επιστημονικά Υπεύθυνος 

Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Ζακύνθου 
«ΣΤΟΡΓΗ»  

 Ειρήνη Στρατάκη, Πολιτικός Επιστήμονας, MSc Πολιτική Επιστήμη και Κοινωνιολογία, 
Επιστημονικά Υπεύθυνη ΚΕΣΑΝ - Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου Κρήτης   

 Ναταλία Τζοβάρα, Ψυχολόγος, MA, Στέλεχος Πρόληψης, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων 
και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΑΘΗΝΑ ΠΟΛΥΒΟΥΛΟΣ»,  Εκπρόσωπος 
Συντακτικής Ομάδας Περιοδικού «Δίαυλος Επικοινωνίας και Διαλόγου για την Πρόληψη» 

 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 
των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Κέρκυρας ΔΗΜΟΠ «ΝΙΚΟΣ 
ΜΩΡΟΣ»  

 Κωνσταντίνα Υφαντή, Ψυχολογία Φ.Π.Ψ., MSc Κοινωνική Ψυχιατρική, Σύμβουλος 
Τοξικοεξάρτησης, Συστημική Ψυχοθεραπεύτρια, Υπεύθυνη Τμήματος Πρωτογενούς Πρόληψης 
στη Σχολική Κοινότητα, ΚΕΘΕΑ 
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ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗ  

 
Προεδρείο 

 

 Γεώργιος Βλαχάκης, Αντιδήμαρχος Ηρακλείου, Αναπληρωτής Προέδρου ΚΕΣΑΝ - Κέντρου 
Πρόληψης Ηρακλείου 

 Ειρήνη Στρατάκη, Πολιτικός Επιστήμονας MSc, Επιστημονικά Υπεύθυνη ΚΕΣΑΝ - Κέντρου 
Πρόληψης Ηρακλείου 

 Σοφία Περακάκη, Κοινωνικής Λειτουργός MEd, Στέλεχος Πρόληψης ΚΕΣΑΝ - Κέντρου 
Πρόληψης Ηρακλείου 

 
Μέλη 

 

 Ευγενία Αδαμοπούλου, Ψυχολόγος, ΜSc, Υπεύθυνη Προγράμματος Προαγωγής Αυτοβοήθειας 
Χανίων 

 Ελευθερία Βαβούρη, Κοινωνική Λειτουργός, Εκπαιδευτικός, ΜSc, Εξωτερική Συνεργάτις ΚΕΣΑΝ 
- Κέντρου Πρόληψης Ηρακλείου 

 Εύα Δερμάτη, Ψυχολόγος, ΜSc, Εξωτερική Συνεργάτις ΚΕΣΑΝ - Κέντρου Πρόληψης Ηρακλείου  

 Γεωργία Καπετανάκη, Διοικητική υποστήριξη ΚΕΣΑΝ - Κέντρου Πρόληψης Ηρακλείου  

 Άννα Κρουσταλλάκη, Κοινωνιολόγος, Εξωτερική Συνεργάτις ΚΕΣΑΝ - Κέντρου Πρόληψης 
Ηρακλείου  

 Ανδρονίκη Μπογά, Ψυχολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης Ρεθύμνου 

 Ιωάννα Νυσταζάκη, Κοινωνική Λειτουργός, Επιστημονικό Στέλεχος Κέντρου Πρόληψης Χανίων 

 Κατερίνα Σφακιανάκη, Κοινωνιολόγος, Κοινωνική Λειτουργός, Σύλλογος Στήριξης 
Εξαρτημένων από το Αλκοόλ "Η Επιστροφή" 

 Γεωργία Τσαφή, Κοινωνική Λειτουργός, πρώην Στέλεχος ΚΕΣΑΝ - Κέντρου Πρόληψης 
Ηρακλείου  

 Άννα Χρυσουλάκη, Ψυχολόγος, Εξωτερική Συνεργάτις ΚΕΣΑΝ - Κέντρου Πρόληψης Ηρακλείου  
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ΧΧΑΑΙΙΡΡΕΕΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΝΝΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΕΕΠΠΙΙΤΤΡΡΟΟΠΠΗΗΣΣ    
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

 

το Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης αδιαμφισβήτητα πλέον αποτελεί μία 

συλλογική κατάκτηση των ανθρώπων της πρόληψης, ένα μεταπλαίσιο, στο οποίο με αίσθημα 

ασφάλειας, αλληλεγγύης και συνευθύνης μπορούμε να συνομιλούμε για τη δουλειά μας στην 

πρόληψη, να δημιουργούμε συνθήκες ανανέωσης, έμπνευσης, νέων οραμάτων αλλά και 

παραγωγής επιστημονικού λόγου και γνώσης.  

 

Στην 11η Πανελλήνια Συνάντηση δημιουργήσαμε το απαραίτητο συγκινησιακό κλίμα και 

ασφάλεια, το οποίο ενισχύθηκε στη συνέχεια από τις ολομέλειες του Δικτύου, για να είμαστε σε 

θέση στην παρούσα φάση να αμφισβητήσουμε και να φωτίσουμε νέους δρόμους και τρόπους 

στη δουλειά μας, στην πρόληψη.  

 

Η ολομέλεια του Δικτύου μας καλεί στην 12η Πανελλήνια Συνάντηση να αποτυπώσουμε και να 

αξιολογήσουμε τη διαχρονική πορεία της πρόληψης, να αναδείξουμε την Πρόληψη ως ένα 

διακριτό Επιστημονικό πεδίο αλλά και ως Τέχνη, που υπηρετεί τον Άνθρωπο και προάγει το ευ 

ζην. Μας καλεί ακόμη να δούμε τον εαυτό μας ως μέρος αυτής της τριαντάχρονης διεργασίας, να 

κατανοήσουμε τις αλλαγές που έχουμε κάνει ή καλούμαστε επιπλέον να κάνουμε, ώστε να 

εδραιώσουμε την πρόληψη ως στάση ζωής και ως κοινωνική κουλτούρα. 

 

Σας προσκαλούμε λοιπόν στο Ηράκλειο μετά από μία 20ετή περίπου διαδρομή, από την 

Πανελλήνια Συνάντηση του 2000 μέχρι σήμερα, για να διηγηθούμε τις προσωπικές ή συλλογικές 

ιστορίες της πρόληψης, τις ιστορίες μας, να συνδέσουμε το παλιό με το νέο, να 

συνδιαμορφώσουμε το επόμενο εξελικτικό επίπεδο της πρόληψης, επιλέγοντας όσα έχουμε 

ακόμη ανάγκη από τα παλαιά μας εργαλεία και όσα νέα χρειάζεται να δημιουργήσουμε. 

 

Αυτήν τη φάση της αναζήτησης εκτιμούμε ότι το ΚΕΣΑΝ συμβολικά και ουσιαστικά μπορεί να τη 

φιλοξενήσει και να τη φροντίσει με τον καλύτερο τρόπο, καθώς αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά 

μέλη του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης, που μέσα από την φιλοσοφία του και τους 

ανθρώπους του έχει συμβάλλει με πολλούς τρόπους όλα αυτά τα χρόνια στη διατήρηση των 

σταθερών αξιών του Δικτύου και της πρόληψης αλλά και στην ανανέωσή τους συνάμα.  

 

Σας περιμένουμε με μεγάλη προσμονή και χαρά! 

 

 

Με φιλικούς χαιρετισμούς,  
 

Η Συντονιστική Επιτροπή 
του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης 
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Γιάννα Ζορμπά, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
Π.Ε. Αχαΐας «ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ» 

Κωνσταντίνα Αποστολοπούλου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δ. Χολαργού, Παπάγου, Αγίας Παρασκευής «ΑΡΓΩ» 

Νίκη Γεωργαλά, ΟΚΑΝΑ - Τμήμα Εφαρμογών Πρόληψης 

Γιάννης Νέζης, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δ. 
Αθηναίων «ΑΘΗΝΑ - ΥΓΕΙΑ» 

Σοφία Περακάκη, ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης  των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 
Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου Κρήτης  

Αναστασία Προκοπίου, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας N. Κυκλάδων «ΘΗΣΕΑΣ»  

Νίκος Τσακμάκης, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
Π.Ε. Κοζάνης «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ» 

Κωνσταντίνα Υφαντή, Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 
 

ΧΧΑΑΙΙΡΡΕΕΤΤΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΔΔΙΙΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΤΤΗΗ  ΦΦΟΟΡΡΕΕΑΑ  
 
Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, 
 
…το ταξίδι συνεχίζεται! Παίρνουμε τη σκυτάλη με χαρά από τις Κυκλάδες για την Κρήτη! 
 
Με την αλλαγή του αιώνα, τον Οκτώβρη του 2000, φιλοξενήσαμε στο Ηράκλειο την 4η 
Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης, χαιρετίζοντας τα 10 χρόνια λειτουργίας του ΚΕΣΑΝ. 
«Πρόσω ολοταχώς στη Ζωή!» ήταν το πρόταγμα - σύνθημα που δώσαμε στη Συνάντηση τότε και 
ομολογουμένως εμπεριείχε λίγη από την ορμή 10χρονου εφήβου.  
Σήμερα το ΚΕΣΑΝ είναι σχεδόν 30 ετών, όσο περίπου και η Πρόληψη. Αλλά και το Δίκτυό μας 
κοντεύει επίσης τα τριάντα.  
Όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει σημαντικά βήματα: Η πρόληψη -όπως την έχουμε βιώσει στα 
περισσότερα Κέντρα και στις Πανελλήνιες Συναντήσεις- από συνεχής αναζήτηση της γνώσης, των 
μεθόδων, των εργαλείων και της ταυτότητάς της, κυρίως μέσα από την εμπειρία, τη φαντασία, τη 
δημιουργικότητα, τη συνεργασία, έχει φτάσει σήμερα να λειτουργεί -χωρίς να αποχωρίζεται τα 
παραπάνω- και ως Επιστήμη, που βασίζεται αλλά και παράγει θεωρητικό λόγο, που αξιολογείται 
και αντέχει στην αμφισβήτηση… Σήμερα μπορούμε να μιλάμε για την «Πρόληψη ως Επιστήμη και 
Τέχνη της Ζωής», που είναι και το θέμα της 12ης Πανελλήνιας Συνάντησης.  
 
Το Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης έχει συμβάλλει τα μέγιστα σ’ αυτήν την 
κατεύθυνση. Έχει συμβάλλει τόσο στην ανάδυση και στη διαμόρφωση επιστημονικής και έγκυρης 
γνώσης όσο και στην ανάδειξη και τη δημιουργία πολυδιάστατων κοινωνικών παρεμβάσεων, που 
αξιοποιούν την εμπειρία, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία, με σεβασμό και εκτίμηση στην 
υποκειμενικότητα.    
 
Χαιρόμαστε πολύ που θα έχουμε την ευκαιρία να σας φιλοξενήσουμε και να φροντίσουμε το 
πλαίσιο για μια ακόμα δημιουργική και γόνιμη συνεργασία στην αναζήτηση των διαδρομών για 
το ευ ζειν. 
 
Σας περιμένουμε… 
  
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Επιστημονική Ομάδα 
του ΚΕΣΑΝ - Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων  

και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ηρακλείου Κρήτης 
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ΣΣΤΤΟΟΧΧΟΟΙΙ  1122ΗΗΣΣ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  
 
Οι βασικοί στόχοι της 12ης Πανελλήνιας Συνάντησης, έτσι όπως αναδείχθηκαν τόσο από τις 
πρόσφατες ολομέλειες του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης όσο και από την 
Επιστημονική Επιτροπή, είναι μέσα από την αποτύπωση και αξιολόγηση της πρόληψης 
διαχρονικά (παρελθόν - παρόν - μέλλον):  
α) να δημιουργηθεί ένας χώρος ζωντανού διαλόγου ανάμεσα στο παλιό και το νέο,  
β) να φωτιστούν όλα όσα χρειάζονται να διατηρηθούν, αλλά και μέσα από μια κριτική 
προσέγγιση να αμφισβητηθούν και να φωτιστούν νέοι τρόποι στη δουλειά μας και στο εαυτό 
μας, ως στελέχη πρόληψης και  
γ) να αναδειχθούν διαφορετικές απαντήσεις στις ανάγκες της κοινότητας και να 
επαναπροσδιοριστούν οι στόχοι της πρόληψης σε μία κοινωνία που είναι σε μετάβαση.  

  
ΘΘΕΕΜΜΑΑΤΤΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ     
 
Για τη θεματολογία της 12ης Πανελλήνιας Συνάντησης έχουν τεθεί τρεις βασικοί θεματικοί 
άξονες: 
1. Η διαχρονική πορεία της πρόληψης μέσα από τις ιστορίες και τη ματιά των ανθρώπων και 

των συνεργατών της.  
 Εμπειρίες, αφηγήσεις, ιστορίες της πρόληψης.  
 Η αισθητική της πρόληψης, αξίες - οράματα. 
 Η πρόληψη ως στάση ζωής και κοινωνική κουλτούρα.  
 Διαδικασία ανανέωσης και αλλαγής. 
 Η πρόληψη ως επιστήμη. 
 Αποτύπωση της σημερινής πραγματικότητας και διαμόρφωση ενός νέου σχεδίου δράσης. 

  
2. Αποτυπώματα της πρόληψης στη σχολική και στην ευρύτερη κοινότητα.  

 Πρωτοποριακές παρεμβάσεις πρόληψης σε μαθητές, νέους, γονείς, εκπαιδευτικούς, 
ευρύτερη κοινότητα. 

 Παρεμβάσεις με ολιστικό, συνθετικό και συνδετικό χαρακτήρα σε όλα τα επίπεδα. 
 Παρεμβάσεις σε νέους πληθυσμούς/ομάδες. 
 Καλές πρακτικές. 
 Δίκτυα - εθελοντισμός. 
 Αξιολόγηση παρεμβάσεων - εκπαιδευτικών υλικών.  
 Εμπειρίες, ανάγκες, δυσκολίες, προκλήσεις. 

 
3. Ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των συνεργατών της 

πρόληψης.  
 Επανανοηματοδότηση της εργασίας. 
 Φροντίδα  - ενδυνάμωση - ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού της πρόληψης. 
 Δημιουργία υποστηρικτικών πλαισίων. 
 Εκπαίδευση - εποπτεία.  
 Ανάγκες, δυσκολίες, προκλήσεις. 
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ΔΔΟΟΜΜΗΗ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ    
 
Καθώς η δομή της 11ης Πανελλήνιας Συνάντησης αξιολογήθηκε ως πολύ βοηθητική από τους 
συμμετέχοντες, αποφασίστηκε να διατηρηθεί η ίδια και στην 12η Πανελλήνια Συνάντηση, 
δίνοντας όμως περισσότερη έμφαση στη λειτουργία των ομάδων εργασίας και στα βιωματικά 
εργαστήρια. Ειδικότερα, τις ημέρες των εργασιών θα προσφέρονται ερεθίσματα για 
προβληματισμό, ανταλλαγή και μοίρασμα στα παραπάνω θέματα μέσα από προφορικές/ 
αναρτημένες ανακοινώσεις, ομιλίες και βιωματικά εργαστήρια. Στο τέλος κάθε ημέρας, σε 
ομάδες με σταθερή σύνθεση, θα δίνεται ο χώρος για περαιτέρω επεξεργασία, εμβάθυνση και 
ανάδειξη χρήσιμων διαπιστώσεων και συμπερασμάτων. 
 
Το πρόγραμμα των εργασιών θα περιλαμβάνει: 
 
 Παράλληλες Προφορικές Ανακοινώσεις ανά θεματική ενότητα. 
 Στρογγυλά τραπέζια.  
 Βιωματικά Εργαστήρια. 
 Ομάδες εργασίας.  
 Ολομέλειες.  
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ΠΠΡΡΟΟΣΣΚΚΛΛΗΗΣΣΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΠΠΕΕΡΡΙΙΛΛΗΗΨΨΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ::    
αα))  ΠΠρροοφφοορριικκήή  ΑΑνναακκοοίίννωωσσηη,,  ββ))  ΑΑννααρρττηημμέέννηη  ΑΑνναακκοοίίννωωσσηη,,  γγ))  ΒΒιιωωμμααττιικκόό  ΕΕρργγαασσττήήρριιοο  
 
Η Επιστημονική Επιτροπή της 12ης Πανελλήνιας Συνάντησης προσκαλεί τους/τις 
ενδιαφερόμενους/-ες 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/-α 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. 

 
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 παρακάτω οδηγίες για συγγραφή πρότασης 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 τρεις βασικούς θεματικούς 

άξονες της Συνάντησης (βλ. δομή και θεματολογία). 
 Να είναι σύντομες. Η διάρκεια της παρουσίασης θα είναι αυστηρά 10’. 
 Να αναφέρονται κυρίως σε ολοκληρωμένες και μακροχρόνιες παρεμβάσεις.  
 Να μην έχουν ανακοινωθεί στο παρελθόν. 
 Οι συγγραφείς δεσμεύονται να καταθέσουν το κείμενο της ομιλίας ή την παρουσίασή τους 

μέχρι και την 31η Οκτωβρίου στη Γραμματεία της Οργανωτικής Επιτροπής, Σοφία Περακάκη, 
στο e-mail: kesan@her.forthnet.gr, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της θεματικής 
ενότητας και προκειμένου να συμπεριληφθεί στα πρακτικά της Συνάντησης. 

 Οι συγγραφείς δεσμεύονται να συνεργαστούν με τους συντονιστές των θεματικών ενοτήτων, 
για τον καθορισμό της σειράς παρουσίασης της εργασίας τους, καθώς και των βασικών 
θεμάτων στα οποία θα επικεντρώσουν, ώστε να αναπτυχθεί διάλογος και συζήτηση με τους 
συμμετέχοντες. 

 

mailto:kesan@her.forthnet.gr
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Σημείωση: Η Επιστημονική Επιτροπή, σε περίπτωση που χρειαστεί, θα ομαδοποιήσει τις 
προφορικές ανακοινώσεις με βάση τις θεματικές ενότητες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών με το ακροατήριο.  
 
β) Αναρτημένες Ανακοινώσεις 
 Να είναι προγράμματα που δεν έχουν ανακοινωθεί στο παρελθόν. 
 Να αποτελεί περιγραφή/ ανακοίνωση ενός νέου εκπαιδευτικού εργαλείου/ υλικού, που έχει 

ήδη εφαρμοστεί. 
 Οι συγγραφείς δεσμεύονται να αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή ή ολιγόλεπτο βίντεο την 

αναρτημένη ανακοίνωση μέχρι και την 31η Οκτωβρίου στη Γραμματεία της Οργανωτικής 
Επιτροπής, Σοφία Περακάκη, στο e-mail: kesan@her.forthnet.gr, καθώς οι αναρτημένες 
ανακοινώσεις θα προβάλλονται καθ’ όλη την διάρκεια των εργασιών με στόχο την καλύτερη 
αξιοποίησή τους.  

 
γ) Βιωματικά Εργαστήρια 
 Να έχουν βιωματικό χαρακτήρα. 
 Να δίνουν ερεθίσματα για συζήτηση και προβληματισμό τουλάχιστον σε έναν από τους τρεις 

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. 
 Να μην έχουν γίνει στο παρελθόν.  
 
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 της 12ης Πανελλήνιας Συνάντησης. 

 
Οδηγίες για την υποβολή πρότασης 
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των περιλήψεων για τις προτεινόμενες προφορικές, 
αναρτημένες ανακοινώσεις και βιωματικά εργαστήρια είναι η 10η Μαΐου 2019. Η υποβολή θα 
γίνεται μόνο ηλεκτρονικά. Σας ενημερώνουμε ότι δε θα υπάρξει παράταση υποβολής 
περιλήψεων. 

 
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 της Οργανωτικής Επιτροπής, Σοφία Περακάκη, στο τηλέφωνο: 2810.313.222 ή 
μέσω e-mail στο: kesan@her.forthnet.gr 

 
 

 
 

  

  

  

mailto:kesan@her.forthnet.gr
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ΟΟΔΔΗΗΓΓΙΙΕΕΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ  ΣΣΥΥΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΥΥΠΠΟΟΒΒΟΟΛΛΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΤΤΑΑΣΣΗΗΣΣ  ΓΓΙΙΑΑ::    
αα))  ΠΠρροοφφοορριικκήή  ΑΑνναακκοοίίννωωσσηη,,  ββ))  ΑΑννααρρττηημμέέννηη  ΑΑνναακκοοίίννωωσσηη,,  γγ))  ΒΒιιωωμμααττιικκόό  ΕΕρργγαασσττήήρριιοο  
  
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_12h_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 

 Θεματικός άξονας εργασίας * 
Επιλέξτε μια (1) από τις επιλογές:  
1. Η διαχρονική πορεία της πρόληψης μέσα από τις ιστορίες και τη ματιά των ανθρώπων και 

των συνεργατών της.  
2. Αποτυπώματα της πρόληψης στη σχολική και στην ευρύτερη κοινότητα.  
3. Ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και των συνεργατών της 

πρόληψης.  
 Τίτλος εργασίας * 

Γράψτε τον τίτλο της εργασίας με πεζά γράμματα (όχι κεφαλαία, εκτός από τα αρχικά). 
 Κύριος εισηγητής/ εισηγήτρια * 

Γράψτε το ονοματεπώνυμο με πεζά γράμματα (όχι κεφαλαία, εκτός από τα αρχικά). Να μην 
αναγράφονται επιστημονικοί τίτλοι. 

 Άλλοι συγγραφείς * 
Γράψτε τα ονοματεπώνυμα με πεζά γράμματα (όχι κεφαλαία, εκτός από τα αρχικά). Να μην 
αναγράφονται επιστημονικοί τίτλοι. Αν δεν υπάρχουν άλλοι συγγραφείς γράψτε "Όχι". 

 Φορέας/ φορείς, πόλη/ πόλεις, χώρα * 
Γράψτε τα παραπάνω με πεζά γράμματα (όχι κεφαλαία, εκτός από τα αρχικά). 

 Περίληψη * 
Μορφή: Γράψτε το κείμενο της περίληψης με πεζά γράμματα. Σε περίπτωση που 
χρησιμοποιηθούν συντομογραφίες, να αναφερθούν αυτές μόνο την πρώτη φορά ολογράφως. 
Μη συμπεριλάβετε γραφικά, σχέδια ή παραστάσεις στο κείμενο της περίληψης.  
Δομή: Αναπτύξτε με συντομία τα παρακάτω (το κείμενο να μην υπερβαίνει τις 350 λέξεις):  
1. τους στόχους,*  
2. τη μεθοδολογία,* 
3. το κυρίως περιεχόμενο και πώς συνδέεται με τον θεματικό άξονα που έχετε επιλέξει,*  

https://diktyoorg.wordpress.com/ypovolh_perilhpshs_12h_panellhnia_synanthsh/
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4. την αξιολόγηση * 
- Επιπλέον, σε περίπτωση που η εργασία σας αφορά κάποια συγκεκριμένη παρέμβαση, 

ποια ήταν τα δυνατά σημεία της -τι πήγε καλά;- ή/και ποια ήταν τα αδύνατα σημεία 
της -τι δεν πήγε καλά;-  

5. τα συμπεράσματα * και 
6. τη συμβολή της εργασίας στο επιστημονικό πεδίο της πρόληψης. * 

 
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. 

 
Σημείωση:  
 
Τα κείμενα 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 της Οργανωτικής Επιτροπής, Σοφία Περακάκη, στο τηλέφωνο: 2810.313.222 ή μέσω 
e-mail στο: kesan@her.forthnet.gr 
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ΕΕΓΓΓΓΡΡΑΑΦΦΕΕΣΣ  --  ΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΣΣΥΥΜΜΜΜΕΕΤΤΟΟΧΧΗΗΣΣ 
 
Διαδικασία εγγραφής 
Προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής, που θα βρείτε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diktyoorg.wordpress.com/2019/02/19/aithsh_symmetoxhs_12h_panellhnia_synanthsh/ 
Εν συνεχεία, παρακαλούμε όπως προχωρήσετε σε καταβολή ολόκληρου του ποσού (Συμμετοχή), 
ξεχωριστά για κάθε συμμετέχοντα, μέσω τραπεζικής κατάθεσης στον παρακάτω ειδικό 
λογαριασμό, με την ονομασία «Δωδέκατη Πανελλήνια Συνάντηση». 
 
Στις τραπεζικές καταθέσεις είναι σημαντικό να συμπεριλάβετε το ονοματεπώνυμό σας και τον 
φορέα που εκπροσωπείτε. 
 

Τράπεζα: Eurobank Ergasias AE  

Αριθμός λογαριασμού: 0 0 2 6 . 0 1 3 4 . 0 3 . 0 2 0 1 0 6 9 4 5 9  

Αριθμός IBAN: G R 3 6 0 2 6 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 2 0 1 0 6 9 4 5 9  

με την Επωνυμία: Συμμετοχή - 12η  Πανελλήνια   

 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των: 

 3 0 €  έως 31 Ιουλίου 2019. 

 5 0 €  από 1 Αυγούστου 2019 έως και την έναρξη της Συνάντησης. 

 
Προθεσμία καταβολής αντιτίμου συμμετοχών: εντός πέντε (5) ημερών από την αποστολή της 
αίτησης.  
 
Η συμμετοχή σας οριστικοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης και με την καταβολή 
του αντίστοιχου ποσού συμμετοχής. 
 
Τέλος, αποστείλετε μέσω fax στο: 2810.253.190 ή μέσω e-mail στο: kesan@her.forthnet.gr   
το αποδεικτικό της τραπεζικής 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 στη Γραμματεία της Οργανωτικής 
Επιτροπής μέσω fax στο: 2810.253190 ή  μέσω e-mail στο: kesan@her.forthnet.gr  
Επιστροφή χρημάτων δεν προβλέπεται από τη διοργάνωση. 
 
Δικαίωμα Συμμετοχής 
Στην 12η Πανελλήνια Συνάντηση καλούνται να συμμετέχουν κατά προτεραιότητα στελέχη και 
συνεργάτες της πρόληψης.  
 

https://diktyoorg.wordpress.com/2019/02/19/aithsh_symmetoxhs_12h_panellhnia_synanthsh/
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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. 

 
 

ΙΙΣΣΤΤΟΟΣΣΕΕΛΛΙΙΔΔΑΑ  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΑΑΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΗΗΣΣ  
 
Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες (ανακοινώσεις, περιλήψεις, αναλυτικό πρόγραμμα, 
πληροφορίες για τη μετακίνηση και τη διαμονή σας  κ.λπ.) που αφορούν την 12η Πανελλήνια 
Συνάντηση Φορέων Πρόληψης θα αναρτώνται σταδιακά στην ειδική σελίδα, στο blog του 
Δικτύου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diktyoorg.wordpress.com/12h_panellhnia_synanthsh/ 
 

  

ΠΠΛΛΗΗΡΡΟΟΦΦΟΟΡΡΙΙΕΕΣΣ 

 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία σχετικά με την 12η Πανελλήνια Συνάντηση 
παρακαλούμε πολύ να απευθύνεστε καθημερινά, 9:00π.μ.-3:00μ.μ., στη Γραμματεία της 
Οργανωτικής Επιτροπής: 
ΚΕΣΑΝ - Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
Ηρακλείου Κρήτης, Σοφία Περακάκη 
Ταχυδρομική διεύθυνση: Μίνωος 67 & Μιχ. Αρχαγγέλου, Τ.Κ. 71304, Ηράκλειο, Κρήτη 
Τηλέφωνο: 2810.313.222 
Fax: 2810.253.190 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kesan@her.forthnet.gr  
Ιστοσελίδα: www.kesan.gr 
 
ή στη Γραμματεία του Πανελληνίου Δικτύου Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης  - ΚΔΑ | Κέντρο 
Δημιουργικής Απασχόλησης της Κίνησης «Πρόταση», Μαρία Γιαζκουλίδου 
Ταχυδρομική διεύθυνση: Σαρανταπόρου 20, Τ.Κ. 26223 Πάτρα 
Τηλέφωνο /Fax: 2610.451.790 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: protasi@pat.forthnet.gr 
Ιστοσελίδα: www.protasi.org.gr    
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