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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
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 και εκπρόσωπος του 
Δικτύου στη Συμβουλευτική Επιτροπή του Εθνικού Συντονιστή για την Αντιμετώπιση των 
Ναρκωτικών  

 Αννέτα Τσελέντη, Ψυχίατρος, Ψυχοθεραπεύτρια, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης 
των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κέρκυρας ΔΗΜΟΠ «ΝΙΚΟΣ 
ΜΩΡΟΣ»  

 
Μέλη: 
 Ευγενία Αδαμοπούλου, Ψυχολόγος, ΜSc, PhDc, Υπεύθυνη Προγράμματος Προαγωγής 

Αυτοβοήθειας Χανίων 
 Κωνσταντίνα Αποστολοπούλου, Ψυχολόγος, MA, Στέλεχος Πρόληψης Κέντρου Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δ. Χολαργού, Παπάγου, Αγίας 
Παρασκευής «ΑΡΓΩ»  

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

 Αλεξάνδρα Βασιλείου, Κοινωνική Ψυχολόγος, PhD, Dipl. PW, ProcessWork Hub  
 Νίκη Γεωργαλά, Κοινωνιολόγος, MSc, Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος Εφαρμογών 

Πρόληψης ΟΚΑΝΑ  
 Σέβη Γεωργιάδου, Κοινωνική Λειτουργός, Εκπρόσωπος της Επιστημονικής Επιτροπής του 

Σωματείου Εργαζομένων στα Κέντρα Πρόληψης, Στέλεχος Πρόληψης Κέντρου Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ημαθίας «ΠΡΟΣΒΑΣΗ» 

 Βίκυ Γκανάτσιου, Φιλόλογος, Μουσικολόγος, Συντονίστρια Έργου Τμήματος Αειφορίας 1ου 
ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων 

 Νίκος Γκόβας, Θεατροπαιδαγωγός, Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση 
 Διονυσία Γκομώλη, Κοινωνική Λειτουργός, Στέλεχος Πρόληψης Κέντρου Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Ηλείας «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ» 
 Ασπασία Γκουντούνα, Κοινωνική Λειτουργός, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λακωνίας «ΔΙΑΥΛΟΣ» 
 Ζωή Διονυσίου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μουσικής Παιδαγωγικής, Τμήμα Μουσικών 

Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 
 Ευγενία Ζάγουρα, Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής, Πρόεδρος Πανελληνίου Δικτύου για το 

Θέατρο στην Εκπαίδευση, ιδρυτικό μέλος της θεατρικής ομάδας DOCs  Theatre 
 Ναταλία Ζαχαρτζή, Κοινωνική Λειτουργός, MSc, Επιστημονική Διευθύντρια Κέντρων 

Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δ. Θεσσαλονίκης 
«ΣΕΙΡΙΟΣ», Συντονίστρια ISSUP Ελλάδος 

 Σοφία Καραβασίλη, Κοινωνική Λειτουργός, MSc, Επιστημονική Συνεργάτις  της Δημοτικής 
Ομάδας Πρόληψης (ΔΟΠ) Γεροσκήπου Κύπρου 

 Ειρήνη Κουφάκη, Ψυχολόγος, PhD, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Λάρισας «ΟΡΦΕΑΣ» 

 Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος, Αναπληρώτρια Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης 
των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δ. Νεάπολης - Συκεών «ΠΥΞΙΔΑ» 

 Ιουλία Μπάφη, Ψυχολόγος, MSc, Υπεύθυνη Τομέα Μείωσης της Ζήτησης ΕΚΤΕΠΝ / ΕΠΙΨΥ 
 Αναστασία Μπεντεβή, Κοινωνιολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης των 

Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αρκαδίας «ΑΝΕΛΙΞΗ»  
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 Γιάννης Νέζης, Κοινωνιολόγος, MSc, Επιστημονικά Υπεύθυνος Κέντρου Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήμου Αθηναίων «ΑΘΗΝΑ ΥΓΕΙΑ» 

 Ιωάννα Νυσταζάκη, Κοινωνική Λειτουργός, Στέλεχος Πρόληψης Κέντρου Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Χανίων 

 Βασίλης Πασσάς, Ιατρός Διδάκτωρ  Παν/μίου  Αθηνών, Ιδρυτής - Επιστημονικά Υπεύθυνος 
Κίνησης «ΠΡΟΤΑΣΗ», Γραμματέας Δ.Σ Κέντρου Πρόληψης Π.Ε Αχαΐας «ΚΑΛΛΙΠΟΛΙΣ» 

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

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

 Διονύσης Σακκάς, Ψυχίατρος, PhD, Ψυχοθεραπευτής οικογένειας - ομάδας, Διευθυντής του 
Αθηναϊκού Κέντρου Μελέτης του Ανθρώπου - ΑΚΜΑ 

 Σπύρος Στογιάννης, Κοινωνικός Λειτουργός, MSc, Στέλεχος Πρόληψης Κέντρου Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Ρόδου «ΔΙΟΔΟΣ» 

 Νίκος Τσακμάκης, Κοινωνικός Λειτουργός, Ψυχοθεραπευτής, Επιστημονικά Υπεύθυνος 
Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κοζάνης 
«ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ»  

 Κωνσταντίνα Υφαντή, Ψυχοπαιδαγωγός, MSc Κοινωνική Ψυχιατρική, Συστημική 
Ψυχοθεραπεύτρια, Σύμβουλος Τοξικοεξάρτησης ICRC, Υπεύθυνη Τμήματος Πρωτογενούς 
Πρόληψης στη Σχολική Κοινότητα ΚΕΘΕΑ - Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης 
Παρέμβασης 

 Νικηφόρος Φάρκωνας, Κοινωνιολόγος, Ma, Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος Κέντρου 
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κω 
«ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» 

 Εριάννα Φιλιππίδη, Κοινωνιολόγος, MSc, Εκπρόσωπος της Συντακτικής Ομάδας του 
Ηλεκτρονικού Δελτίου «ΔΙΑΥΛΟΣ Επικοινωνίας και Διαλόγου για την Πρόληψη», Στέλεχος 
Πρόληψης Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας 
Π.Ε. Φωκίδας «ΔΙΑΔΡΟΜΗ» 
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ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Προεδρείο 

 

 Μερόπη - Σπυριδούλα Υδραίου 
Δήμαρχος Δ.Κ. Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων  
Πρόεδρος Δ.Σ. Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Κέρκυρας  

 Αννέτα Τσελέντη 
Ψυχίατρος, ψυχοθεραπεύτρια,  
Επιστημονικά  Υπεύθυνη και μέλος Δ.Σ. Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Κέρκυρας  

 
Μέλη 
 Μαρία Γονίδη  

Κυτταρολόγος, MSc, MIAC 
Πρόεδρος Αντικαρκινικής Εταιρείας παρ. Κέρκυρας  
Αντιπρόεδρος Δ.Σ. Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Κέρκυρας 

 Μαρία Δημοπούλου 
Νοσηλεύτρια RNMH/MSc Κοινων. Ψυχιατρικής/ Παιδοψυχιατρικής  
Προϊσταμένη Κ.Ψ.Υ/Ι-Π και Κ.Μ.Ψ.Υ. Κέρκυρας,  
Μέλος Δ.Σ. Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Κέρκυρας 

 Φωτεινή Δημούλη 
Φιλόλογος  
Συντονίστρια τοπικού γραφείου Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση  
Μέλος Θεατρικής Ομάδας DOCS Κέρκυρας  

 Σπύρος Δολιανίτης 
Μουσικός  
Πρόεδρος Συλλόγου κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών και του AIDS «ΣΤΗΡΙΞΗ»  
Γραμματέας Δ.Σ. Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Κέρκυρας  

 Ευαγγελία Καλησπεράτη 
Κοινωνική Λειτουργός  
Μέλος Επιστημονικής Ομάδας Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Κέρκυρας 

 Άρη Καρδόνα 
Δημοσιογράφος 
Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου «ΣΤΗΡΙΞΗ» 

 Αγγελική Κατσαρού 
Ιδιωτική υπάλληλος  
Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου «ΣΤΗΡΙΞΗ» 

 Βασιλική Κατωπόδη 
Ψυχολόγος  
Επιστημονικά  Υπεύθυνη Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Λευκάδας «ΔΙΑΠΛΟΥΣ» 

 Ανδρέας Μαρούλης   
Κοινωνιολόγος 
Επιστημονικά  Υπεύθυνος Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης «ΑΠΟΠΛΟΥΣ»  

 Ισμήνη Μώρου 
Ξεναγός  
Μέλος Δ.Σ. Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Κέρκυρας  
Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου «ΣΤΗΡΙΞΗ» 
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 Ιωάννα Πέτρου 
       Κοινωνιολόγος  

Συνεργάτης Επιστ. Ομάδας Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Κέρκυρας (πρόγραμμα ΕΣΠΑ-ΟΚΑΝΑ, Π.Ι. 
Νήσων) 

 Αμαλία Πουλημένου 
Οικονομολόγος 
Μέλος Δ.Σ. Αστρονομικής Εταιρείας Κέρκυρας 
Διοικητικό στέλεχος Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Κέρκυρας 

 Αγγελική Ρωμαίου  
Κοινωνική Λειτουργός, MSc 
Μέλος Δ.Σ. Συλλόγου «ΣΤΗΡΙΞΗ» 

 Κώστας Σπίγγος  
Νευρολόγος, PgD, Συγγραφέας 
Αναπληρωματικό μέλος Δ.Σ. Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Κέρκυρας 

 Τίμος Στραβοπόδης  
Κοινωνιολόγος, MSc Εκπαιδευτική Ψυχολογία 
Επιστημονικά  Υπεύθυνος Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Ζακύνθου «ΣΤΟΡΓΗ» 

 Μαρία Συμεωνίδου  
Κοινωνιολόγος 
Συνεργάτης Επιστημονικής Ομάδας Κέντρου Πρόληψης Π.Ε. Κέρκυρας (πρόγραμμα ΕΣΠΑ-
ΟΚΑΝΑ, Π.Ι. Νήσων) 
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 
Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το Πανελλήνιο Δίκτυο Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης πριν από τρία σχεδόν χρόνια ξεκίνησε 

ένα ταξίδι από το Ηράκλειο της Κρήτης με προορισμό την Κέρκυρα, από την 12η στην 13η 

Πανελλήνια Συνάντηση. Ένα ταξίδι με πηδάλιο το νου και την καρδιά σε ταραγμένες θάλασσες 

και δύσκολους καιρούς. Στη 12η Πανελλήνια Συνάντηση με έναν προφητικό τρόπο αναδείξαμε την 

Πρόληψη ως ένα διακριτό Επιστημονικό πεδίο αλλά και ως Τέχνη, που υπηρετεί τον Άνθρωπο και 

το ευ ζην. Η πανδημία στη συνέχεια μας έδωσε την ευκαιρία να αποδείξουμε έμπρακτα τον 

τρόπο που η Πρόληψη τιμά τη ζωή και υπερασπίζεται όλα όσα μας συνδέουν με αυτή.  

Η πανδημία ανέδειξε με μεγαλύτερη ένταση από ποτέ τις ρωγμές της κοινωνίας μας και τα 

σύγχρονα κοινωνικά προβλήματα, προ(σ)καλώντας μας σε μία διαδικασία αναστοχασμού, 

κατανόησης της νέας πραγματικότητας, αναζήτησης και νέας νοηματοδότησης. Οι άνθρωποι της 

πρόληψης, ως αναζητητές, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολλά ερωτήματα και προκλήσεις όπως: 

Ποιος άραγε είναι ο κόσμος που θέλουμε; Τι σημαίνει στέλεχος πρόληψης στον κόσμο που 

έρχεται και πώς οι άνθρωποι της πρόληψης τοποθετούμαστε στη νέα πραγματικότητα; Οι 

συνθήκες μας προ(σ)καλούν να επανατοποθετηθούμε, να ξανασυστηθούμε ως πρόσωπα, ομάδες 

και κοινότητες και να προσδιορίσουμε το νέο βηματισμό της πρόληψης στη μετά covid εποχή.  

Μία τραυματική εμπειρία, η οποία όμως μέσα στο ασφαλές πλαίσιο του Δικτύου μας μπορεί να 

μετασχηματιστεί σε δύναμη για ζωή και ανασύνταξη δυνάμεων προς έναν κόσμο που 

επιθυμούμε να συνδιαμορφώσουμε. Σε αυτήν την  αναζήτηση έχουμε ανάγκη το άνοιγμα και την 

αξιοποίηση άλλων πεδίων, όπως είναι ο πολιτισμός, η τέχνη, η ιστορία και η οικολογία, αλλά και 

την άμεση επαφή και σύνδεσή μας με την κοινότητα. Κι αυτό γιατί συνειδητοποιούμε 

περισσότερο από ποτέ την αξία των δικτύων, της συνεργασίας, της σύνδεσης και της 

αλληλεγγύης και το στοχασμό πάνω σε αυτά, ως το μοναδικό δρόμο βιωσιμότητας και εξέλιξης 

όλων μας. Το πέρασμα από το «εγώ» στο «εμείς», τη σύνδεση του ατομικού με το συλλογικό, για 

να μπορούμε να δούμε την πρόληψη, την κοινωνία και τον κόσμο μας με προοπτική. 

Σε αυτήν την ιστορική στιγμή ένα πολύ σημαντικό μέλος του Δικτύου που έχει συμβάλλει στην 

εξέλιξη του και τη διαφύλαξη των αρχών και αξιών του, το Κέντρο Πρόληψης της Κέρκυρας 

ΔΗΜΟΠ «Νίκος Μώρος», έρχεται να μας προσφέρει εκείνο το μεταβατικό χώρο και τόπο 

συνάντησης όλης αυτής της εμπειρίας και της δημιουργικής αναζήτησης.  

Σας προσκαλούμε και σας περιμένουμε με την ελπίδα ότι μέσα από αυτήν τη Συνάντησή μας θα 

καταφέρουμε όλοι μαζί να αφεθούμε σε έναν δημιουργικό αναστοχασμό, που θα δώσει μία νέα 

προοπτική και προωθητική δύναμη στην πρόληψη και στη ζωή μας. 

Με φιλικούς χαιρετισμούς,  
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Η Συντονιστική Επιτροπή 
του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης 

 
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» 

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

Νίκη Γεωργαλά, Τμήμα Εφαρμογών Πρόληψης ΟΚΑΝΑ 

Διονυσία Γκομώλη, Κέντρο  Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας Π.Ε. Ηλείας «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ» 

Αναστασία Μπεντεβή, Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής 
Υγείας Π.Ε. Αρκαδίας «ΑΝΕΛΙΞΗ»  

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

Κωνσταντίνα Υφαντή, Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Έγκαιρης Παρέμβασης ΚΕΘΕΑ  
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ ΦΟΡΕΑ 
 
Η διοργάνωση της 13ης Πανελλήνιας Συνάντησης σηματοδοτεί μία πορεία 29 χρόνων του 

Δικτύου και 25 χρόνων του Κέντρου Πρόληψης Κέρκυρας σε μία κοινή κατεύθυνση στόχων, αξιών 

και οράματος για την ανάπτυξη του πεδίου της Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της 

Υγείας στις τοπικές κοινωνίες και στο Πανελλήνιο. 

 

Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική και ανατροφοδοτική τη συμπόρευση αυτή για την ποιότητα του 

παρεχόμενου έργου προς την κοινότητα και την εμψύχωση των εργαζομένων του Κέντρου 

Πρόληψης της Κέρκυρας και των άλλων φορέων-μελών του Δικτύου. 

 

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή η ομάδα εργαζομένων και το Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης Κέρκυρας 

σε συνεργασία με το Πανελλήνιο  Δίκτυο Φορέων Πρόληψης σας προσκαλούμε στην 13η 

Πανελλήνια Συνάντηση στην Κέρκυρα. Σε μία  ιδιαίτερη συγκυρία, που η οικονομική και 

υγειονομική κρίση έχει αναδείξει σημαντικά κοινωνικά ζητήματα, καλούμαστε ως πρόσωπα, 

ρόλοι, ομάδες και ευρύτερα ως κοινωνία να αναστοχασθούμε και να επαναπροσδιορίσουμε 

έννοιες, αξίες, προτεραιότητες και στόχους στη ζωή μας αλλά και στο ρόλο μας, ως εργαζόμενοι 

και ως εθελοντές στο πεδίο της Πρόληψης των Εξαρτήσεων. 

 

Η 13η Πανελλήνια Συνάντηση θέλουμε να δημιουργήσει το πλαίσιο όπου, με πηδάλιο το νου και 

την καρδιά να πλοηγηθούμε σε αυτήν τη μεταβατική περίοδο, δίνοντας έμφαση στη σύνδεση, την 

αλληλεπίδραση και τη συνεργασία, ανοιχτοί στα μηνύματα των καιρών, μέσα από τη συνάντηση 

μας με την τοπική και προφορική ιστορία, την τέχνη, τον πολιτισμό, άλλα επιστημονικά πεδία και 

την κοινωνία των πολιτών. Στην πόλη της Κέρκυρας, αξιοποιώντας ιστορικά κτίρια και το πλούσιο 

φυσικό της περιβάλλον, φιλοδοξούμε να φανούμε αντάξιοι της ιστορικής παράδοσης της 

Κέρκυρας στη φιλοξενία. 

 

Σας περιμένουμε, ελπίζοντας σε ένα δημιουργικό διάλογο, που θα μας ανατροφοδοτήσει και θα 

μας εμπνεύσει να ανασυντάξουμε τις δυνάμεις μας. 

 

 

 
Το Διοικητικό Συμβούλιο και η Ομάδα Εργαζομένων 

του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας  
Π.Ε. Κέρκυρας ΔΗΜΟΠ «ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ» 
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ΣΤΟΧΟΙ 13ΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 
 

Οι βασικοί στόχοι της 13ης Πανελλήνιας Συνάντησης, έτσι όπως αναδείχθηκαν τόσο από τις 

πρόσφατες ολομέλειες του Πανελλήνιου Δικτύου Φορέων Πρόληψης όσο και από την 
Επιστημονική Επιτροπή είναι: 
α) H ανίχνευση των συνεπειών της πανδημίας Covid-19, η ανάδειξη των νέων αναγκών- 
προκλήσεων από τα σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, που ανέδειξε η πανδημία (βία, πολώσεις, 
διακρίσεις, φτωχοποίηση, αυξανόμενη περιθωριοποίηση και στιγματισμός κοινωνικών ομάδων, 
κ.λπ.) και ο επαναπροσδιορισμός των εννοιών, αξιών και προτεραιτοτήτων της πρόληψης. 
β) Tο άνοιγμα και η συνομιλία της πρόληψης με τα πεδία της φιλοσοφίας, του πολιτισμού, της 
τέχνης, της οικολογίας και της κοινωνίας των πολιτών. 
γ) H ανάδειξη καλών πρακτικών και πρωτότυπων παρεμβάσεων, που δρουν πολυεπίπεδα (άτομο 
και περιβάλλον) και έχουν προωθητική αξία στην εξέλιξη της πρόληψης. 
δ) H ενδυνάμωση και ανατροφοδότηση του ανθρώπινου δυναμικού της πρόληψης, μέσα από την 
ουσιαστική σύνδεση, εμπλουτισμό, ανταλλαγή και γόνιμο διάλογο, που θα αναπτυχθεί κατά τη 
διάρκεια των εργασιών της Συνάντησης μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά και με την τοπική 
κοινότητα. 
ε) H προβολή, η διάχυση και η συνηγορία του έργου της πρόληψης. 

 
ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ   
 
Για τη θεματολογία της 13ης Πανελλήνιας Συνάντησης έχουν τεθεί τέσσερις βασικοί θεματικοί 
άξονες: 
 
1. Πανδημία Covid-19 και αναδυόμενες ανάγκες: σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, 

επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο της πρόληψης 
 Ανιχνεύοντας τις συνέπειες της πανδημίας. 
 Ψυχοκοινωνικές διαστάσεις του τραύματος. 
 Σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα που ανάδειξε ή επιδείνωσε η πανδημία και ο ρόλος της 

πρόληψης. 
 Δυσκολίες - προτάσεις διαχείρισης - νέα εργαλεία στη σχολική και ευρύτερη κοινότητα.  
 Καλές πρακτικές που αξιοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας - νέες προοπτικές για 

την πρόληψη.  
 Ο ρόλος της πρόληψης σε μεγάλες κρίσεις.  
 Η πρόληψη ως μέρος του κοινωνικού εμβολίου στη μετά Covid εποχή.  

 
2. H Πρόληψη μέσα από μία κριτική προσέγγιση και αναστοχαστική ματιά - Δημιουργώντας 

νέες προοπτικές  
 Ενσωμάτωση και κριτική αξιοποίηση νέων τάσεων στην πρόληψη. 
 Αξιοποίηση της τεχνολογίας στην Πρόληψη: περιορισμοί, ευκαιρίες και προκλήσεις. 
 Η νοηματοδότηση της περιβαλλοντικής πρόληψης, θεωρία και πράξη - καλές πρακτικές 

(πώς την υπηρετούν θεσμοί, φορείς της κοινότητας και Μ.Μ.Ε). 
 Διεπιστημονική σύνδεση, συνομιλία της Πρόληψης με τους χώρους της Φιλοσοφίας, της 

Ιστορίας, του Πολιτισμού, της Τέχνης και της Οικολογίας. 
 Ψυχική υγεία και περιβάλλον. 
 Η γλώσσα της πρόληψης και η σημασία της αισθητικής στην πρόληψη. 
 Από την ατομική στην κοινωνική ευθύνη και ο ρόλος της πρόληψης. 
 Επαναπροσδιορισμός των αρχών, των αξιών και των προτεραιοτήτων της πρόληψης. 
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 Καλές πρακτικές, καινοτόμες προσεγγίσεις, πρωτοποριακά προγράμματα (ενδεικτικά: 
δράσεις που προάγουν την ισότητα, τη δημοκρατία και τη συμπερίληψη, περιβαλλοντική 
πρόληψη κ.λπ.).  

 
3. Σύνδεση με την Κοινότητα - Δίκτυα Συνεργασίας  

 Η πρόληψη μέσα από τα μάτια της κοινότητας: Ιστορίες δύναμης και ανθεκτικότητας. 
 Πρακτικές δικτύωσης, ανατροφοδότησης, εμπλουτισμού και ανοίγματος σε συγγενείς 

χώρους. 
 Διεπιστημονική σύνδεση - συνομιλία με άλλους επιστημονικούς χώρους.  
 Η συνηγορία στην πρόληψη. 
 Ο ρόλος και η συμβολή των Κέντρων Πρόληψης στη δημιουργία δικτύων συνομιλίας μεταξύ 

τοπικών Συλλόγων και Φορέων. 
 Στρατηγικές πρόληψης - αλλαγή παραδείγματος (ενίσχυση αυτενέργειας, αλληλεπίδραση 

και αλληλεγγύη με την κοινότητα, ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών). 
 
4. Ενίσχυση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας του ανθρώπινου δυναμικού της Πρόληψης  
 Από την ευαλωτότητα στην αυτοφροντίδα και την ανθεκτικότητα των ανθρώπων, των 

ομάδων και της κοινότητας. 
 Ο ρόλος του επαγγελματία της πρόληψης στις νέες συνθήκες και προκλήσεις (πώς 

συνθέτουμε τα δίπολα - διαχωρισμούς στην κοινότητα). 
 Πλαίσια φροντίδας για τη μετάβαση, τις αλλαγές και τους αποχαιρετισμούς - 

δημιουργώντας κοινότητες μάθησης και αξιοσύνης της ζωής. 
 Νέες τάσεις στην πρόληψη - αναδυόμενες ανάγκες του επαγγελματία της πρόληψης  

(τεκμηριωμένη πρόληψη - ευρωπαϊκές προδιαγραφές ποιότητας στην πρόληψη κ.ά). 
 Η πραγματικότητα του επαγγελματία πρόληψης, δημιουργώντας προοπτική: Σύνταξη ή 

ανασύνταξη. 
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ΔΟΜΗ 13ΗΣ
 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ  

 
Με βάση τις προτάσεις της Ολομέλειας του Δικτύου και της Επιστημονικής Επιτροπής αλλά και 
ό,τι από τη δομή της 12ης Πανελλήνιας Συνάντησης αξιολογήθηκε ως πολύ βοηθητικό από τους 
συμμετέχοντες, αποφασίστηκε να διατηρηθεί αντίστοιχη δομή και στην 13η Πανελλήνια 
Συνάντηση, δίνοντας περισσότερη έμφαση στην αλληλεπίδραση μεταξύ των συμμετεχόντων  
αλλά και με την τοπική κοινότητα και το περιβάλλον.  
Ειδικότερα, τις ημέρες των εργασιών θα προσφέρονται ερεθίσματα για προβληματισμό, 
ανταλλαγή και μοίρασμα στα προαναφερθέντα θέματα μέσα από κεντρικές ομιλίες, προφορικές/ 
αναρτημένες ανακοινώσεις 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. Στη 13η Πανελλήνια Συνάντηση αποφασίστηκε να 
λειτουργήσουν πιλοτικά τα Συστημικά Café, ως ένα πλαίσιο που διευκολύνει την ανάπτυξη ενός 
δημιουργικού διαλόγου και τον εμπλουτισμό της εμπειρίας των συμμετεχόντων μέσα από την 
συνάντηση με άλλα πεδία, για καίρια θέματα που απασχολούν τους ανθρώπους της πρόληψης 
και την κοινότητα αυτή την περίοδο. 
 
Το πρόγραμμα των εργασιών θα περιλαμβάνει: 
 Κεντρικές  Ομιλίες 
 Παράλληλες Προφορικές Ανακοινώσεις  
 Αναρτημένες Ανακοινώσεις 
 Στρογγυλά τραπέζια  
 Βιωματικά Εργαστήρια 
 Ομάδες συνομιλίας 
 Ολομέλειες 
 Συστημικά Café       
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ:  
α) Προφορική Ανακοίνωση, β) Αναρτημένη Ανακοίνωση, γ) Βιωματικό Εργαστήριο 
 
Η Επιστημονική Επιτροπή της 13ης 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 
 
Οδηγίες για την υποβολή πρότασης 
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των περιλήψεων για τις προτεινόμενες προφορικές, 
αναρτημένες ανακοινώσεις και βιωματικά εργαστήρια είναι η 15η Απριλίου 2022. 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 αυτόματα e-mail επιβεβαίωσης 
ορθής υποβολής και παραλαβής της. Σε διαφορετική περίπτωση παρακαλούμε πολύ να 
επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Δικτύου, Βιβή Παπακωστοπούλου, στο τηλέφωνο: 
2610.451790  καθημερινά 10:30 - 14:30 ή μέσω e-mail στο: protasi@pat.forthnet.gr. 
 
Όροι για την υποβολή περίληψης 
 
Παρακαλούμε πολύ να λάβετε υπόψη σας πως στην υποβολή προτάσεων για συμμετοχή με 
Προφορική/Αναρτημένη 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 ή Βιωματικό Εργαστήριο.  
 Κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα να υποβάλει ως μια (1) πρόταση στην οποία το όνομά του να 

αναγράφεται πρώτο (να είναι κύριος/-α εισηγητής/-τρια) για Προφορική ή Αναρτημένη 
Ανακοίνωση ή Βιωματικό Εργαστήριο.  

 Κάθε σύνεδρος έχει δικαίωμα να περιλαμβάνεται το όνομά του -σε οποιαδήποτε σειρά εκτός 
από πρώτο- σε απεριόριστο αριθμό προτάσεων για Προφορική ή Αναρτημένη Ανακοίνωση ή 
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. 
 

  

mailto:protasi@pat.forthnet.gr


12 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 
Α) ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 
Στην ενότητα αυτή θα επιλεχθεί ένας διαφορετικός τρόπος παρουσίασης των εργασιών, που είχε 
δοκιμαστεί πιλοτικά στη 12η Πανελλήνια Συνάντηση.  
Συγκεκριμένα, η Επιστημονική Επιτροπή μετά την έγκριση των εργασιών θα ομαδοποιήσει τις 
προφορικές ανακοινώσεις με βάση τις θεματικές ενότητες, προκειμένου να καταστεί δυνατή η 
συζήτηση και η ανταλλαγή απόψεων και προβληματισμών με τους συμμετέχοντες.  
Τα κείμενα των ομιλιών/εισηγήσεων θα ανέβουν στο ιστολόγιο του Δικτύου, στη σελίδα της 13ης 
Πανελλήνιας Συνάντησης, πριν από την έναρξη των εργασιών ώστε κάθε ενδιαφερόμενος που 
επιθυμεί να συμμετάσχει σε θεματική ενότητα, να μπορεί να μελετήσει τα κείμενα των 
ομιλιών/εισηγήσεων σε χρόνο που τον εξυπηρετεί, πριν τη 13η Πανελλήνια Συνάντηση.  
Οι ομιλητές σε συνεργασία με το διευκολυντή - συντονιστή της κάθε θεματικής ενότητας θα 
έχουν συμφωνήσει στον τρόπο και τη διάρκεια παρουσίασης των βασικότερων σημείων των 
ομιλιών, προκειμένου να δοθούν τα κατάλληλα ερεθίσματα και ο χρόνος για ανάπτυξη 
ουσιαστικού διαλόγου μεταξύ των ομιλητών και των συμμετεχόντων κατά τη διάρκεια των 
εργασιών. 
Η προηγούμενη μελέτη των ομιλιών/εισηγήσεων,  η επισήμανση εκ των ομιλητών των 
σημαντικών σημείων κάθε προγράμματος, η δυνατότητα ερωτήσεων και σχολιασμών των 
ομιλιών/εισηγήσεων και η εν συνεχεία ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ όχι μόνο των εισηγητών, 
αλλά και των υπολοίπων μελών της ομάδας/συμμετεχόντων θα δώσει τη δυνατότητα να 
κατανοήσουμε ποιοτικά  στοιχεία των προγραμμάτων, αλλά και να καταλήξουμε σε χρήσιμα για 
όλους μας συμπεράσματα. 
Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι ο αριθμός των Προφορικών Ανακοινώσεων θα 
είναι περιορισμένος και θα τηρηθούν αυστηρά τα παρακάτω κριτήρια ως προς την επιλογή των 
εργασιών: 
 Να θέτουν προβληματισμούς τουλάχιστον σε έναν από τους βασικούς θεματικούς άξονες της 

Συνάντησης (βλ. στόχοι και θεματολογία). 
 Να αναφέρονται κυρίως σε ολοκληρωμένες και μακροχρόνιες παρεμβάσεις των τελευταίων 

ετών και να μην έχουν παρουσιαστεί στο παρελθόν σε Πανελλήνια Συνάντηση. 
 Να είναι καινοτόμες, δημιουργικές και πρωτότυπες. Να μπορούν δηλαδή να δείξουν δρόμους 

προς μια νέα, αναβαθμισμένη και πλέον αποτελεσματική προσέγγιση, να φέρουν σε 
επικοινωνία και κριτικό διάλογο τα όσα δημιουργικά ή καινοτόμα δοκιμάστηκαν/ 
εφαρμόστηκαν. Νέες ομάδες στόχου  ή ομάδες προσωπικής ανάπτυξης ή εποπτείας ή δράσεις 
που εμπλέκουν παράλληλα παραπάνω από μία ομάδα στόχου, προκειμένου να είναι 
πολυεπίπεδα στοχευμένη  δράση. Δράσεις, επίσης, που αξιοποιούν την τέχνη ή ακόμα και 
δράσεις που ενδυνάμωσαν τα Στελέχη Πρόληψης. 

 Οι συγγραφείς δεσμεύονται εφόσον εγκριθεί από την Επιστημονική Επιτροπή η προφορική 
τους ανακοίνωση,  να καταθέσουν το κείμενο της ομιλίας/εισήγησης μέχρι και την 15 Ιουλίου 
2022, στη Γραμματεία του Δικτύου, Βιβή Παπακωστοπούλου, στο e-mail: 
protasi@pat.forthnet.gr, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό της θεματικής ενότητας και 
προκειμένου να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα εργασιών και στα πρακτικά της Συνάντησης 
(βλ. περαιτέρω διευκρινήσεις παρακάτω).  

 Οι συγγραφείς δεσμεύονται να συνεργαστούν με τους συντονιστές των θεματικών ενοτήτων, 
για τον καθορισμό της χρονικής διάρκειας και της σειράς της παρουσίασης της εργασίας τους, 
καθώς επίσης και για τα βασικά θέματα στα οποία θα επικεντρώσουν, ώστε να αναπτυχθεί 
διάλογος και συζήτηση με τους συμμετέχοντες.  

mailto:protasi@pat.forthnet.gr
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Β) ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 

 
 Να είναι προγράμματα των τριών (03) τελευταίων ετών.  
 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 Αυγούστου 2022, στη Γραμματεία του Δικτύου, 
στο e-mail: protasi@pat.forthnet.gr, προκειμένου να ανέβουν στο ιστολόγιο του Δικτύου, στη 
σελίδα της 13ης Πανελλήνιας Συνάντησης.  

 Οι συγγραφείς δεσμεύονται να συνεργαστούν με τον συντονιστή-διευκολυντή των 
αναρτημένων ανακοινώσεων για τον τρόπο και τη διάρκεια παρουσίασης της αναρτημένης 
ανακοίνωσης κατά τη διάρκεια των εργασιών. 

 Οι προδιαγραφές παρουσίασης των αναρτημένων ανακοινώσεων θα αποσταλούν με την 
αποδοχή της εργασίας. 

 

Γ) ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 
 

 Να έχουν βιωματικό χαρακτήρα. 
 Να δίνουν ερεθίσματα για συζήτηση και προβληματισμό τουλάχιστον σε έναν από τους 

βασικούς θεματικούς άξονες της Συνάντησης (βλ. στόχοι και θεματολογία). 
 Να παρουσιάζουν μία νέα προσέγγιση, τεχνική ή εργαλείο δουλειάς που έχει ήδη αξιοποιηθεί 

σε παρεμβάσεις πρόληψης των τριών (03) τελευταίων ετών. 
 Να έχουν ως στόχο την εμψύχωση και ανατροφοδότηση των ανθρώπων που εργάζονται στο 

πεδίο της πρόληψης. 
 Θα υπάρχει δυνατότητα αξιοποίησης εξωτερικού χώρου για την υλοποίηση κάποιων 

εργαστηρίων (Στην περίπτωση αυτή θα υπάρξει συνεννόηση με την Οργανωτική Επιτροπή για 
περισσότερες πληροφορίες).  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Όλες οι εργασίες θα υποβληθούν σε διαδικασία κρίσης από την Επιστημονική Επιτροπή.   
Η κρίση μπορεί να οδηγήσει: 
α) Στην αποδοχή της εργασίας ως προφορική ανακοίνωση. 
β) Στην αποδοχή της εργασίας ως αναρτημένη ανακοίνωση (πόστερ). 
γ) Στη μετατροπή της προφορικής ανακοίνωσης σε αναρτημένη ανακοίνωση (πόστερ). 
δ) Στη συμπερίληψη της εργασίας στα πρακτικά αλλά όχι στο πρόγραμμα εργασιών της 
Συνάντησης.  
 
Κατά τη διαδικασία κρίσης, επιπλέον θα ληφθούν υπόψη: 
1. Η πρωτοτυπία της υποβαλλόμενης εργασίας. 
2. Η συνάφεια με τη θεματολογία της Πανελλήνιας Συνάντησης. 
3. Η ολοκληρωμένη, κατανοητή και σωστά δομημένη περίληψη της εργασίας (βλ. οδηγίες για την 

υποβολή πρότασης). 
4. Η ικανοποιητική παρουσίαση βιβλιογραφίας κι αναφορών. 

 
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 13ης Πανελλήνιας Συνάντησης. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ:  
α) Προφορική Ανακοίνωση, β) Αναρτημένη Ανακοίνωση, γ) Βιωματικό Εργαστήριο 
 
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 ιστολόγιο του Δικτύου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://forms.gle/kXsxBhWWauRRuaiq8.  
 
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των περιλήψεων για τις προτεινόμενες προφορικές, 
αναρτημένες ανακοινώσεις και βιωματικά εργαστήρια είναι η 15η Απριλίου 2022. 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 αυτόματα e-mail επιβεβαίωσης 
ορθής υποβολής και παραλαβής της. Σε διαφορετική περίπτωση παρακαλούμε πολύ να 
επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Δικτύου, Βιβή Παπακωστοπούλου, στο τηλέφωνο: 
2610.451790,  καθημερινά 10:30 - 14:30 ή μέσω e-mail στο: protasi@pat.forthnet.gr. 
 
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. Πανδημία Covid -19 και αναδυόμενες ανάγκες: σύγχρονα κοινωνικά ζητήματα, 

επαναπροσδιορίζοντας το ρόλο της πρόληψης 
2. H Πρόληψη μέσα από μία κριτική προσέγγιση και αναστοχαστική ματιά – Δημιουργώντας 

νέες προοπτικές  
3. Σύνδεση με την Κοινότητα - Δίκτυα Συνεργασίας  
4. Ενίσχυση της Ψυχικής Ανθεκτικότητας του ανθρώπινου δυναμικού 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 * 

https://forms.gle/kXsxBhWWauRRuaiq8
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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. Οι 
βιβλιογραφικές αναφορές θα πρέπει να αναφέρονται στο κείμενο με το επώνυμο των 
συγγραφέων και τη χρονολογία. 
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,*  
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. * 

 Βιβλιογραφία * 
 

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 (εσωτερικός ή εξωτερικός χώρος) * 
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 αυτόματα 
αντίγραφο των απαντήσεών σας στο e-mail που γράψατε. Σε διαφορετική περίπτωση 
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Δικτύου, Βιβή Παπακωστοπούλου, 
καθημερινά 10:30-14:30 στο τηλέφωνο: 2610.451790 ή μέσω e-mail στο: protasi@pat.forthnet.gr 

mailto:protasi@pat.forthnet.gr
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ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Διαδικασία εγγραφής - βήματα: 
 
Προκειμένου να δηλώσετε συμμετοχή:  
Α) Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε σε καταβολή ολόκληρου του ποσού (οικονομική 
συμμετοχή), ξεχωριστά για κάθε συμμετέχοντα, μέσω τραπεζικής κατάθεσης στον παρακάτω 
ειδικό λογαριασμό, με την ονομασία «13η Πανελλήνια Συνάντηση Φορέων Πρόληψης». 
 
Στις τραπεζικές καταθέσεις είναι σημαντικό να συμπεριλάβετε το ονοματεπώνυμό σας και τον 
φορέα που εκπροσωπείτε. 
 
Σημείωση: Τα έξοδα μεταφοράς χρημάτων σε περίπτωση ηλεκτρονικής πληρωμής από άλλη 

τράπεζα τα επιβαρύνεται ο καταθέτης/συμμετέχοντας (όχι ο διοργανωτής Φορέας). 

 

Ε Θ Ν Ι Κ Η    Τ Ρ Α Π Ε Ζ Α  

Αριθμός λογαριασμού: 37400972099 

Αριθμός IBAN: GR1701103740000037400972099 

με την Επωνυμία:  13η  Πανελλήνια  Συνάντηση Φορέων Πρόληψης, συμπεριλαμβάνοντας 

οπωσδήποτε το ονοματεπώνυμο και τη λέξη «Συμμετοχή». 

 

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των: 

 3 0 €  έως 31 Ιουλίου 2022. 

 5 0 €  από 1 Αυγούστου 2022 έως και την έναρξη της Συνάντησης. 

 
Β) Στη συνέχεια αποστείλετε μέσω e-mail στο: dimopker@otenet.gr  το αποδεικτικό της 
τραπεζικής κατάθεσης.  
 
 
Γ) Τέλος, συμπληρώστε την Αίτηση Συμμετοχής, που θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://forms.gle/3RovrAPP5dw7exmP9. 
 
Με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνεται η διαδικασία της εγγραφής σας στην 13η Πανελλήνια 
Συνάντηση Φορέων Πρόληψης. 
 
 
  

mailto:dimopker@otenet.gr
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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 τηλεφωνικά στα 26610.41111 και 26610.36327  ή  μέσω e-mail στο: 
dimopker@otenet.gr.  
Επιστροφή χρημάτων δεν προβλέπεται από τη διοργάνωση. 
 

Δικαίωμα Συμμετοχής: 
 
Στη 13η Πανελλήνια Συνάντηση καλούνται να συμμετέχουν κατά προτεραιότητα στελέχη και 
συνεργάτες της πρόληψης.  
 
Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει: 
 Παρακολούθηση των εργασιών. 
 Έντυπο υλικό και βεβαίωση παρακολούθησης. 
 Κέρασμα καλωσορίσματος. 
 Καφέ και αναψυκτικά. 
 2 ελαφρά γεύματα στο χώρο της Συνάντησης. 
 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ 
 
Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες (ανακοινώσεις, περιλήψεις, αναλυτικό πρόγραμμα, 
πληροφορίες για τη μετακίνηση και τη διαμονή σας  κ.λπ.) που αφορούν την 13η Πανελλήνια 
Συνάντηση Φορέων Πρόληψης θα αναρτώνται σταδιακά στην ειδική σελίδα, στο ιστολόγιο του 
Δικτύου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://diktyoorg.wordpress.com/13h_panellhnia_synanthsh/. 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία σχετικά με την 13η Πανελλήνια Συνάντηση 
παρακαλούμε πολύ να απευθύνεστε:  
 
 Στη Γραμματεία της Οργανωτικής Επιτροπής, καθημερινά 10:00-15:00 

Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. 
Κέρκυρας ΔΗΜΟΠ «ΝΙΚΟΣ ΜΩΡΟΣ», Αννέτα Τσελέντη 
Ταχυδρομική διεύθυνση: Βράιλα Αρμένη 6, Τ.Κ. 49100, Κέρκυρα  
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26610.41111 και 26610.36327   
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: dimopker@otenet.gr   
ή  

 Στη Γραμματεία του Πανελληνίου Δικτύου Φορέων Πρόληψης της Εξάρτησης  - ΚΔΑ | 
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης της Κίνησης «Πρόταση», καθημερινά 10:30-14:30, Βιβή 
Παπακωστοπούλου 
Ταχυδρομική διεύθυνση: Σαρανταπόρου 20, Τ.Κ. 26223, Πάτρα 
Τηλέφωνο /Fax: 2610.451790 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: protasi@pat.forthnet.gr 
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