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Σο Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ τθσ Εξάρτθςθσ ζχει διανφςει 24 χρόνια ςτακερισ 

παρουςίασ ςτο χϊρο τθσ πρόλθψθσ των εξαρτιςεων αποτελϊντασ τόπο ςυνάντθςθσ, ανταλλαγισ 

και ενδυνάμωςθσ των ανκρϊπων τθσ πρόλθψθσ (επαγγελματίεσ και εκελοντζσ). ε αυτιν τθ 

διαδρομι πορεφτθκε με κάποιεσ ακλόνθτεσ αρχζσ και αξίεσ, οι οποίεσ μζςα από τον τρόπο 

λειτουργίασ του μεταφράηονταν ςε ςυγκεκριμζνθ δράςθ και πρακτικι.  Πιςτεφουμε ότι αυτζσ οι 

αξίεσ δοκιμάςτθκαν επιτυχϊσ όλα αυτά τα χρόνια κακϊσ το Δίκτυο ακόμθ και ςτισ πιο αντίξοεσ 

ςυνκικεσ και ςε καιροφσ κρίςθσ κατάφερνε να αντζχει και να δυναμϊνει, χωρίσ όμωσ να 

εφθςυχάηει.  

Αναφζρουμε μερικζσ από τισ πιο ςθμαντικζσ αρχζσ που αποτζλεςαν πυξίδα ςτθ διαδρομι του:  Θ 

πρόλθψθ αποτελεί ςτάςθ ηωισ και το βαςικό εργαλείο εκπαίδευςθσ τθσ κοινότθτασ ςτισ αρχζσ 

τθσ πρόλθψθσ είναι ο ίδιοσ μασ ο εαυτόσ. Θ πρόλθψθ απαιτεί ανάλθψθ προςωπικισ ευκφνθσ και 

διαμόρφωςθ μίασ εναλλακτικισ πρόταςθσ απζναντι ςε ότι μπορεί να απομακρφνει τον ςφγχρονο 

άνκρωπο από το βακφτερο νόθμα ηωισ κακϊσ «μζτρο όλων των πραγμάτων είναι ο άνκρωποσ». 

Θ ανάπτυξθ λειτουργικϊν δικτφων μζςα ςτθν κοινότθτα αποτελεί προχπόκεςθ για τθν 

αποτελεςματικότθτα τθσ πρόλθψθσ. Σο Δίκτυο αποτζλεςε όλα αυτά τα χρόνια ζνα πλαίςιο  

εκπαίδευςθσ και δοκιμισ ςτθν πράξθ όλων των παραπάνω κάτι που φαίνεται ότι αγγίηει ακόμθ 

πολλοφσ από τουσ ανκρϊπουσ τθσ πρόλθψθσ.  

Σα ςφγχρονα όμωσ κοινωνικά προβλιματα και θ ζνταςθ με τθν οποία εκφράηονται, το αίςκθμα 

ανεπάρκειασ που παρατθρείται πολλζσ φορζσ τόςο ςτουσ ίδιουσ τουσ ανκρϊπουσ τθσ πρόλθψθσ 

όςο και ςτισ ομάδεσ τθσ κοινότθτασ με τισ οποίεσ δουλεφουμε δθμιουργεί πολλά και αντιφατικά 

ςυναιςκιματα. Κίνδυνοσ ι ευκαιρία, διεφρυνςθ ι οριοκζτθςθ και άλλα ςθμαντικά διλιμματα τα 

οποία είναι ανκρϊπινα και απόλυτα φυςιολογικά ςε τόςο ρευςτοφσ καιροφσ που ηοφμε. 

Μποροφν άραγε οι αρχζσ τθσ πρόλθψθσ να είναι ανκεκτικζσ και χριςιμεσ ςτισ ςθμερινζσ 

ςυνκικεσ; Ποιεσ είναι οι ςτακερζσ μασ, τι μασ είναι χριςιμο από το παλιό και τι χρειάηεται να 

αμφιςβθτιςουμε, ποια νζα εργαλεία χρειαηόμαςτε; Μποροφμε άραγε να ονειρευόμαςτε και αν 

ναι πιο είναι το όραμά μασ ςιμερα για τθν πρόλθψθ;  

Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, ευελπιςτοφμε ότι κα δθμιουργιςουμε τισ κατάλλθλεσ ςυνκικεσ, ϊςτε θ 

11θ Πανελλινια υνάντθςθ ςτθ φρο να αποτελζςει ςθμείο ςυνάντθςθσ όλων αυτϊν των 

διαφορετικϊν και πολλζσ φορζσ αντιφατικϊν μθνυμάτων, αλλά και τόπο ςφνκεςθσ μιασ νζασ 

πρόταςθσ και πρακτικισ για τθν προοπτικι που μποροφμε και κζλουμε να δϊςουμε ςτθν 

πρόλθψθ των εξαρτιςεων. 

ασ καλωςορίηουμε και ςασ προςκαλοφμε να φζρετε τθν πολφτιμθ εμπειρία ςασ και 

πραγματικότθτα από κάκε γωνιά τθσ Ελλάδασ και τθσ Κφπρου.  

 
 

Πανελλόνιο Δύκτυο Φορϋων Πρόληψησ τησ Εξϊρτηςησ  
Χαιρετιςμόσ Συντονιςτικόσ Επιτροπόσ  
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Με φιλικοφσ χαιρετιςμοφσ  
Η Συντονιςτικι Επιτροπι 

του Πανελλινιου Δικτφου Φορζων Πρόλθψθσ τθσ Εξάρτθςθσ 
 
Γιάννα Ζορμπά, Κζντρο Πρόλθψθσ των Εξαρτιςεων & Προαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Τγείασ Π.Ε 
Αχαΐασ «Καλλίπολισ» 
Αρχοντοφλα Αλεξάκθ, Κζντρο Πρόλθψθσ των Εξαρτιςεων & Προαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ 
Τγείασ Δ. Κθφιςιάσ «ΠΡΟΝΟΘ» 
Νίκθ Γεωργαλά, ΟΚΑΝΑ-Σμιμα Εφαρμογϊν Πρόλθψθσ 
Γιάννθσ Νζηθσ, Κζντρο Πρόλθψθσ των Εξαρτιςεων & Προαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Τγείασ Δ. 
Ακθναίων «Ακθνά -Τγεία» 
Σοφία Περακάκθ, Κζντρο Πρόλθψθσ  και Προαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Τγείασ Θρακλείου 
Κριτθσ - ΚΕΑΝ 
Αναςταςία Προκοπίου, Κζντρο Πρόλθψθσ και Προαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Τγείασ «ΘΘΕΑ 

ΚΤΚΛΑΔΩΝ»  

Νίκοσ Τςακμάκθσ, Κζντρο Πρόλθψθσ των Εξαρτιςεων & Προαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Τγείασ 
Π.Ε Κοηάνθσ «ΟΡΙΗΟΝΣΕ» 
Κωνςταντίνα Υφαντι, Δίκτυο Τπθρεςιϊν Πρόλθψθσ και Ζγκαιρθσ Παρζμβαςθσ ΚΕΘΕΑ 
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Με ιδιαίτερθ χαρά ξεκινάμε το ταξίδι τθσ διοργάνωςθσ τθσ 11θσ Πανελλινιασ υνάντθςθσ Φορζων 

Πρόλθψθσ.  Θ 11θ Πανελλινια υνάντθςθ “ςυναντά” το Κζντρο Πρόλθψθσ των Κυκλάδων ςε μια 

ςτιγμι πλθρότθτασ, δθμιουργικισ αναδόμθςθσ και μεγάλθσ ανάγκθσ για ςφνδεςθ και 

ανατροφοδότθςθ.  

Θ παρουςία μασ ςτο Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ ξεκινά το 2000. Αναγνωρίηοντασ τθ 

ςθμαςία και τον καίριο ρόλο του ςτθν Πρόλθψθ των Εξαρτιςεων ςτθρίξαμε τισ προςπάκειζσ του 

ενεργά, όλα αυτά τα χρόνια, μζςα από διαφορετικοφσ ρόλουσ και κερδίςαμε ςυντροφικότθτα, 

εμπλουτιςμό, δθμιουργικότθτα και ανκρϊπινθ ςυναλλαγι. Θ διοργάνωςθ από μζρουσ μασ τθσ 

Πανελλινιασ υνάντθςθσ δεν αποτελεί παρά ζνα μικρό “αντίδωρο” ςτο μεγάλο όφελοσ που 

αποκομίςαμε και ςυνεχίηουμε να αποκομίηουμε ωσ πρόςωπα και ωσ επαγγελματίεσ τθσ 

Πρόλθψθσ. 

Θ ζννοια του δικτφου για το Κζντρο Πρόλθψθσ των Κυκλάδων αποτελεί ηιτθμα φπαρξθσ. 

Δουλεφοντασ ςε 24 νθςιά, με τρία παραρτιματα ζχουμε καταφζρει μετά από χρόνια να 

αντιμετωπίηουμε τθ διάςπαςθ, τον κατακερματιςμό και τθν απομόνωςθ, μζςα από τθ 

δθμιουργία ηωντανϊν δικτφων μεταξφ μασ, αλλά και μεταξφ των ανκρϊπων και των ομάδων με 

τισ οποίεσ ςυμπορευόμαςτε. ε αυτιn τθ διαδρομι το Πανελλινιο Δίκτυο υπιρξε ζνασ από τουσ 

μίτουσ που μασ βοικθςαν και ςυνεχίηουν να μασ βοθκάνε ςτθν ζξοδο από το λαβφρινκο τθσ 

τοπικισ αλλά και τθσ γενικότερθσ ςυμπλοκότθτασ. 

Καλι αντάμωςθ τον Οκτϊβριο, να χαροφμε για άλλθ μια φορά από κοντά τθ ςχζςθ, τθν 

ανκρωπιά και τθ δθμιουργικότθτα που ζχουμε κατακτιςει… 

  

Σο Διοικθτικό υμβοφλιο και θ Επιςτθμονικι Ομάδα 

του Κζντρου Πρόλθψθσ «ΘΘΕΑ ΚΤΚΛΑΔΩΝ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Χαιρετιςμόσ Διοργανωτό Φορϋα 
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Οι βαςικοί ςτόχοι τθσ 11θσ Πανελλινιασ υνάντθςθσ, ζτςι όπωσ αναδείχκθκαν τόςο από τισ 

πρόςφατεσ ολομζλειεσ του Πανελλινιου Δικτφου Φορζων Πρόλθψθσ όςο και από τθν 

Επιςτθμονικι Επιτροπι, είναι θ κάλυψθ τθσ ανάγκθσ των ανκρϊπων που εργαηόμαςτε ςτθν 

πρόλθψθ για ουςιαςτικι αλλθλεπίδραςθ και μοίραςμα (επαγγελματίεσ και εκελοντζσ) και θ 

διεφρυνςθ τθσ ματιάσ μασ με τθν ανταλλαγι και αξιοποίθςθ νζων - καινοτόμων 

προςεγγίςεων, που μπορεί να είναι χριςιμεσ ςτο ζργο μασ. Κακϊσ θ δομι τθσ 10θσ 

Πανελλινιασ υνάντθςθσ αξιολογικθκε ωσ πολφ βοθκθτικι από τουσ ςυμμετζχοντεσ 

αποφαςίςτθκε να διατθρθκεί θ ίδια και ςτθν 11θ Πανελλινια υνάντθςθ, δίνοντασ όμωσ 

περιςςότερθ ζμφαςθ ςτθ λειτουργία των ομάδων εργαςίασ και ςτα βιωματικά εργαςτιρια.  

 

Σο πρόγραμμα των εργαςιϊν κα περιλαμβάνει: 

 Παράλλθλεσ προφορικζσ ανακοινϊςεισ ανά κεματικι ενότθτα. 

 Στρογγυλά τραπζηια.  

 Ομάδεσ εργαςίασ με διαφορετικι κεματικι οι οποίεσ κα πλαιςιϊνονται με αντίςτοιχεσ 

αναρτθμζνεσ ανακοινϊςεισ. 

 Βιωματικά Εργαςτιρια. 

 Ολομζλειεσ.  

 

 

Για τθ κεματολογία τθσ 11θσ Πανελλινιασ υνάντθςθσ ζχουν τεκεί τζςςερισ βαςικοί κεματικοί 

άξονεσ: 

1. H ανκεκτικότθτα του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ πρόλθψθσ (ςτελεχϊν και αποδεκτϊν 

των υπθρεςιϊν μασ). 

2. Αλλαγζσ και νζεσ ανάγκεσ ςτθν κοινωνικι πραγματικότθτα. 

3. Νζεσ προςεγγίςεισ, τεχνικζσ και εργαλεία. 

4. Δικτφωςθ, κινθτοποίθςθ και αποτελεςματικότερθ αξιοποίθςθ πόρων. 

       

 Ηθτιματα που ενδιαφζρει να προςεγγιςτοφν είναι: 

 Οριοκζτθςθ του ζργου τθσ πρόλθψθσ και αποτελεςματικι διαχείριςθ των αιτθμάτων που 

δεχόμαςτε από τθν κοινότθτα. 

 Δυναμικι ομάδων και οργανιςμϊν. 

 Διοίκθςθ, ανάπτυξθ, επιμόρφωςθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ/ εποπτεία. 

 Επαγγελματικι εξουκζνωςθ. 

 Παρεμβάςεισ ςε ευάλωτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ πρόςφυγεσ, μειονότθτεσ, άνεργοι. 

Δομό Πανελλόνιασ Συνϊντηςησ 

Θεματολογύα Συνϊντηςησ 
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 Παρεμβάςεισ ςε νζεσ ομάδεσ - ςτόχοσ, νεαροί ενιλικεσ, άνδρεσ/ γονείσ επαγγελματικζσ 

ομάδεσ π.χ. αςτυνομικοί, οδθγοί ταξί, ςτρατόσ, κ.λπ. 

 Αποτελεςματικότθτα προγραμμάτων πρόλθψθσ, νζα εργαλεία αξιολόγθςθσ π.χ. focus 

group. 

 Εκπαίδευςθ και οργάνωςθ εκελοντικϊν ομάδων ςτθν πρόλθψθ. 

 Αποτελεςματικζσ μορφζσ δικτφωςθσ ςτθν ςχολικι και ευρφτερθ κοινότθτα, δικτφωςθ 

γενεϊν, δικτφωςθ υπθρεςιϊν, δικτφωςθ φορζων πρόλθψθσ. 

 Καινοτομίεσ και καλζσ πρακτικζσ ςτθν πρόλθψθ. 

 Παρεμβάςεισ για τθν πρόλθψθσ τθσ προβλθματικισ χριςθσ του διαδικτφου και των 

θλεκτρονικϊν μζςων γενικότερα. 

 Οργάνωςθ, ςχεδιαςμόσ - εκπαίδευςθ κοινότθτασ. 
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Προςχζδιο Προγράμματοσ 
 

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

16:00-18:00  

Προςζλευςθ-Εγγραφζσ  

9:00-10:30  

Παράλλθλεσ Προφορικζσ 

Ανακοινϊςεισ  

9:00-10:30  

Παράλλθλεσ Προφορικζσ 

Ανακοινϊςεισ  

10:00-11:00 

φνκεςθ ςυμπεραςμάτων ςτισ ομάδεσ 

εργαςίασ 

18:00-19:00 

Καλωςόριςμα ςτθν 11
θ
 

Πανελλινια υνάντθςθ 

Χαιρετιςμοί 

10:30-10:45 

Διάλειμμα- καφζσ 

10:30-10:45 

Διάλειμμα- καφζσ  

11:00-12:00  

Παρουςίαςθ ςυμπεραςμάτων ομάδων 

εργαςίασ-ςφνκεςθ, ςχολιαςμόσ 

19:00-21:00  

Εναρκτιριεσ ομιλίεσ 

10:45-12:15  

τρογγυλό τραπζηι 

10:45-12:15  

τρογγυλό τραπζηι  

12:00-13:30  

Αξιολόγθςθ 11
θσ

 Πανελλινιασ υνάντθςθσ 

Ανακοινϊςεισ από τθν ολομζλεια του 

Πανελλινιου Δικτφου 

Λιξθ εργαςιϊν υνάντθςθσ 

 12:15 -12:30  

Διάλειμμα- καφζσ  

12:15 -12:30  

Διάλειμμα- καφζσ  

 

 12:30-14:00  

Παράλλθλεσ Ομάδεσ Εργαςίασ  

οι οποίεσ κα πλαιςιϊνονται και 

με αναρτθμζνεσ ανακοινϊςεισ  

12:30-14:00  

Παράλλθλεσ Ομάδεσ Εργαςίασ  

οι οποίεσ κα πλαιςιϊνονται και 

με αναρτθμζνεσ ανακοινϊςεισ  

 

 14:00-15:00 

Διάλειμμα-Ελαφρφ Γεφμα 

14:00-15:00 

Διάλειμμα-Ελαφρφ Γεφμα  

 

 15:00-17:00  

Βιωματικά Εργαςτιρια 

15:00-17:00  

Βιωματικά Εργαςτιρια 

 

 17:30-19:30  

Ολομζλεια του Πανελλινιου 

Δικτφου Φορζων Πρόλθψθσ 

Αποχαιρετιςτιριο Δείπνο  
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Θ Επιςτθμονικι Επιτροπι τθσ 11θσ Πανελλινιασ υνάντθςθσ προςκαλεί τισ/ τουσ 

ενδιαφερόμενουσ να υποβάλλουν προτάςεισ για ενεργι ςυμμετοχι τουσ ςτο πρόγραμμα τθσ 

υνάντθςθσ με ζναν από τουσ παρακάτω τρόπουσ: 

α) Προφορικι Ανακοίνωςθ 
β) Αναρτθμζνθ Ανακοίνωςθ 
γ) Βιωματικό Εργαςτιριο 

 
Όροι για τθν υποβολι περίλθψθσ 
Παρακαλοφμε πολφ να λάβετε υπόψθ ςασ πωσ ςτθν υποβολι προτάςεων για ςυμμετοχι με 

Ανακοίνωςθ ι Βιωματικό Εργαςτιριo κα ιςχφςουν οι ακόλουκοι όροι: 

 Κάκε φορζασ ι οργανιςμόσ ζχει το δικαίωμα να υποβάλει ζωσ δφο (2) προτάςεισ για 

Προφορικι ι Αναρτθμζνθ Ανακοίνωςθ.  

 Κάκε ςφνεδροσ ζχει δικαίωμα να υποβάλει ωσ δφο (2) προτάςεισ ςτισ οποίεσ το όνομά 

του να αναγράφεται πρϊτο(να είναι κφριοσ ειςθγθτισ/ τρια) για Προφορικι ι Αναρτθμζνθ 

Ανακοίνωςθ. 

 Κάκε ςφνεδροσ ζχει δικαίωμα να περιλαμβάνεται το όνομά του -ςε οποιαδιποτε ςειρά 

εκτόσ από πρϊτο- ςε απεριόριςτο αρικμό προτάςεων για Προφορικι ι Αναρτθμζνθ 

Ανακοίνωςθ. 

 Κάκε ςφνεδροσ και κάκε φορζασ ι οργανιςμόσ ζχει δικαίωμα να υποβάλει μζχρι δφο (2) 

προτάςεισ για Βιωματικό Εργαςτιριο. 

 Προυπόκεςθ για τθν υποβολι περιλιψεων είναι θ καταβολι δικαιϊματοσ ςυμμετοχισ. 

 

Θ Επιςτθμονικι Επιτροπι κα ενθμερϊςει ςε εφκετο χρόνο τουσ ενδιαφερόμενουσ εάν θ 

πρόταςι τουσ ζγινε αποδεκτι, ϊςτε να ςυμπεριλθφκεί ςτο πρόγραμμα των εργαςιϊν. Οι 

ςυγγραφείσ παρακαλοφνται να ακολουκιςουν πιςτά τισ οδθγίεσ που αναγράφονται ςτα 

ςυνθμμζνα Δελτία Τποβολισ Περιλιψεων για Προφορικζσ, Αναρτθμζνεσ Ανακοινϊςεισ και 

Βιωματικά Εργαςτιρια. 

 

Κριτιρια για τθν επιλογι εργαςιϊν: 

α) Προφορικζσ Ανακοινϊςεισ 

Επειδι ο αρικμόσ των Προφορικϊν Ανακοινϊςεων κα είναι περιοριςμζνοσ κα τθρθκοφν 

αυςτθρά τα παρακάτω κριτιρια 

 Να κζτουν προβλθματιςμοφσ τουλάχιςτον ςε ζναν από τουσ τζςςερισ βαςικοφσ 

κεματικοφσ άξονεσ τθσ υνάντθςθσ (βλ. δομι και κεματολογία). 

 Να είναι ςφντομεσ, θ διάρκεια τθσ παρουςίαςθσ κα είναι αυςτθρά 10’. 

 Να αναφζρονται ςε ολοκλθρωμζνεσ και μακροχρόνιεσ παρεμβάςεισ.  

Σημείωςη: Η Επιςτθμονικι Επιτροπι  πρόκειται να ομαδοποιιςει τισ προφορικζσ 

ανακοινϊςεισ με βάςθ τισ κεματικζσ ενότθτεσ, οφτωσ ϊςτε να καταςτεί θ ςυηιτθςθ και θ 

Πρόςκληςη για υποβολό περύληψησ για: α) Προφορικό Ανακούνωςη,  
β) Αναρτημϋνη Ανακούνωςη και γ) Βιωματικό Εργαςτόριο 



12 
 

ανταλλαγι απόψεων και προβλθματιςμϊν με το ακροατιριο περιςςότερο ςχετικι και να 

ενκαρρυνκεί περαιτζρω θ ςυνεργαςία. 

 

β) Αναρτθμζνεσ Ανακοινϊςεισ 

 Να είναι παρεμβάςεισ βραχείασ κυρίωσ διάρκειασ. 

 Να είναι προγράμματα που δεν ζχουν ανακοινωκεί ςτο παρελκόν. 

 Να αποτελεί περιγραφι/ ανακοίνωςθ ενόσ νζου εκπαιδευτικοφ εργαλείου/ υλικοφ, που 

ζχει ιδθ εφαρμοςτεί. 

 

γ) Βιωματικά Εργαςτιρια 

 Να ζχουν βιωματικό χαρακτιρα. 

 Να δίνουν ερεκίςματα για ςυηιτθςθ και προβλθματιςμό τουλάχιςτον ςε ζναν από τουσ 

τζςςερισ βαςικοφσ κεματικοφσ άξονεσ τθσ υνάντθςθσ (βλ. δομι και κεματολογία). 

 Να παρουςιάηουν μία νζα προςζγγιςθ, τεχνικι ι εργαλείο δουλειάσ που ζχει ιδθ 

αξιοποιθκεί ςε παρεμβάςεισ πρόλθψθσ. 

 Να ζχουν ωσ ςτόχο τθν εμψφχωςθ και ανατροφοδότθςθ των ςτελεχϊν πρόλθψθσ. 

 

Σημείωςη: Η Επιςτθμονικι Επιτροπι ςε ςυνεργαςία με τον κφριο ςυγγραφζα αναλαμβάνει 

τθν ευκφνθ να προςαρμόςει το είδοσ τθσ πρόταςθσ, ζτςι ϊςτε να προςαρμόηεται καλφτερα 

ςτο πρόγραμμα του ςυνεδρίου. 

 

Οδθγίεσ για τθν υποβολι πρόταςθσ 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία για τθν υποβολι των περιλιψεων για τισ προτεινόμενεσ 

προφορικζσ, αναρτθμζνεσ ανακοινϊςεισ και βιωματικά εργαςτιρια είναι θ 28θ Απριλίου 

2017. Θ υποβολι κα γίνεται μόνο θλεκτρονικά. 

 

Προςοχή! Με τθν υποβολι τθσ πρόταςισ ςασ κα ςασ αποςταλεί e-mail επιβεβαίωςθσ ορκισ 

υποβολισ και παραλαβισ τθσ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ παρακαλοφμε πολφ να 

επικοινωνιςετε με τθ Γραμματεία του Πανελλινιου Δικτφου Φορζων Πρόλθψθσ τθσ 

Εξάρτθςθσ. 
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Θ υποβολι των περιλιψεων για: α) Προφορικι Ανακοίνωςθ, β) Αναρτθμζνθ Ανακοίνωςθ και γ) 

Βιωματικό Εργαςτιριο γίνεται αποκλειςτικά με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ ειδικισ θλεκτρονικισ 

φόρμασ, που είναι αναρτθμζνθ ςτο blog του Δικτφου, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ:  

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

 

Παρακαλοφμε να ακολουκιςετε προςεκτικά τισ παρακάτω οδθγίεσ για τθ ςυγγραφι τθσ 

περίλθψθσ.  

 

Όπου * = Απαιτείται θ ςυμπλιρωςθ ςτοιχείων 

 

 Διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου * 

 

Απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τισ Προφορικζσ Ανακοινϊςεισ, τισ Αναρτθμζνεσ Ανακοινϊςεισ 

και τα Βιωματικά Εργαςτιρια   

 

 Είδοσ εργαςίασ * 

Επιλζξτε μια (1) από τισ επιλογζσ:  

α) Προφορικι Ανακοίνωςθ 

β) Αναρτθμζνθ Ανακοίνωςθ 

γ) Βιωματικό Εργαςτιριο 

 Τίτλοσ εργαςίασ * 

Ο τίτλοσ τθσ εργαςίασ να μθν υπερβαίνει τουσ 250 χαρακτήρεσ, μαηί με τα κενά και να γραφεί 

με πεηά (όχι κεφαλαία, εκτόσ από τα αρχικά) γράμματα. 

 Κφριοσ ειςθγθτισ/ ειςθγιτρια * 

Να γραφεί με κεφαλαία το αρχικό γράμμα του μικροφ ονόματοσ και ςτθ ςυνζχεια με πεηά (όχι 

κεφαλαία, εκτόσ από το αρχικό) γράμμα το επϊνυμο. Να μθν αναγράφονται επιςτθμονικοί 

τίτλοι. 

 Άλλοι ςυγγραφείσ * 

Να γραφοφν με κεφαλαία τα αρχικά γράμματα των μικρϊν ονομάτων των ςυγγραφζων και ςτθ 

ςυνζχεια με πεηά (όχι κεφαλαία, εκτόσ από το αρχικά) γράμματα τα επϊνυμα. Να μθν 

αναγράφονται επιςτθμονικοί τίτλοι. Αν δεν υπάρχουν άλλοι ςυγγραφείσ δθλϊςτε "Όχι". 

 Φορζασ/ φορείσ, πόλθ/ πόλεισ, χϊρα * 

Να γραφοφν με πεηά (όχι κεφαλαία, εκτόσ από τα αρχικά) γράμματα. 

 Περίλθψθ * 

Το κείμενο τθσ περίλθψθσ να γραφεί με πεηά γράμματα και να μθν υπερβαίνει τισ 250 λζξεισ. 

Χωρίςτε παραγράφουσ όπου εςείσ επικυμείτε. Σε περίπτωςθ που χρθςιμοποιθκοφν 

ςυντομογραφίεσ, να αναφερκοφν αυτζσ τθν πρϊτθ φορά ολογράφωσ. Μθ ςυμπεριλαμβάνετε 

γραφικά, ςχζδια ι παραςτάςεισ ςτο κείμενο τθσ περίλθψθσ. Τα κείμενα κα ςυμπεριλθφκοφν 

Οδηγύεσ για τη ςυγγραφό και υποβολό πρόταςησ για: 
 α) Προφορικό Ανακούνωςη, β) Αναρτημϋνη Ανακούνωςη και  

γ) Βιωματικό Εργαςτόριο 

https://diktyoorg.wordpress.com/ypovolh_perilhpshs_11h_panellhnia_synanthsh/
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ςτο πρόγραμμα, όπωσ ακριβϊσ υποβλικθκαν προσ ζγκριςθ. Εκ των υςτζρων διορκϊςεισ ι 

αντικαταςτάςεισ κειμζνων δε κα γίνονται αποδεκτζσ από τθν Επιςτθμονικι Επιτροπι. 

 

Απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ ΜΟΝΟ για τα Βιωματικά Εργαςτιρια 

 

Σο Βιωματικό Εργαςτιριο που προτείνετε να μθν ζχει παρουςιαςτεί ςε κάποια προθγοφμενθ 

Πανελλινια Συνάντθςθ. Παρακαλοφμε, πριν τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, βεβαιωκείτε ότι 

απαντιςατε ςε ΟΛΑ τα παρακάτω πεδία. 

 

 Χρονικι διάρκεια Εργαςτθρίου 

Υπενκυμίηουμε ότι θ διάρκεια είναι από 1:30 ζωσ 2 ϊρεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των πικανϊν 

διαλειμμάτων. 

 Ελάχιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν Εργαςτθρίου 

Συμμετζχοντεσ που απαιτοφνται για τθν πραγματοποίθςθ του Εργαςτθρίου. 

 Μζγιςτοσ αρικμόσ ςυμμετοχϊν Εργαςτθρίου 

Συμμετζχοντεσ που απαιτοφνται για τθν πραγματοποίθςθ του Εργαςτθρίου. 

 Απαιτοφμενοσ χϊροσ Εργαςτθρίου 

Διαςτάςεισ και άλλα απαιτοφμενα ειδικά χαρακτθριςτικά. 

 Απαιτοφμενοσ εξοπλιςμόσ Εργαςτθρίου 

Μθχανιματα εικόνασ και ιχου, υπολογιςτζσ, πίνακεσ κ.λπ. 

 Υλικό Εργαςτθρίου 

Το υλικό που κα δοκεί από τουσ ςυντονιςτζσ ςε όςουσ/ όςεσ ςυμμετάςχουν. 

 Σκοπόσ και μεκοδολογία Εργαςτθρίου 

 

Σημείωςη: Τα ςτοιχεία κα ςυμπεριλθφκοφν ςτο πρόγραμμα, όπωσ ακριβϊσ υποβλικθκαν προσ 

ζγκριςθ. Εκ των υςτζρων διορκϊςεισ ι αντικαταςτάςεισ κειμζνων δε κα γίνονται αποδεκτζσ από 

τθν Επιςτθμονικι Επιτροπι. 

Μετά την υποβολή τησ πρόταςήσ ςασ θα ςασ αποςταλεί αντίγραφο των απαντήςεϊν ςασ ςτο e-

mail που γράψατε. Σε διαφορετικι περίπτωςθ παρακαλοφμε να επικοινωνιςετε με τθ 

Γραμματεία του Πανελλινιου Δικτφου Φορζων Πρόλθψθσ. 
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Διαδικαςία εγγραφισ 
Προκειμζνου να δθλϊςετε ςυμμετοχι, ςυμπλθρϊςτε τθν Αίτθςθ υμμετοχισ. 
Εν ςυνεχεία παρακαλοφμε όπωσ προχωριςετε ςε καταβολι ολόκλθρου του ποςοφ (υμμετοχι), 
ξεχωριςτά για κάκε ςυμμετζχοντα, μζςω τραπεηικισ κατάκεςθσ, ςτον λογαριαςμό: 
Εκνικι Σράπεηα, αρικόσ λογαριαςμοφ:469/002241-17 
Αρικμόσ IBAN: GR9301104690000046900224117 
με τθν Επωνυμία: Πανελλινια υνάντθςθ Φορζων Κζντρων Πρόλθψθσ 
 
Το κόςτοσ ςυμμετοχισ ανά ςφνεδρο ανζρχεται ςτο ποςό των 30€. 
 
τισ τραπεηικζσ κατακζςεισ είναι ςθμαντικό να ςυμπεριλάβετε το ονοματεπϊνυμό ςασ και το 
φορζα που εκπροςωπείτε. 
Προκεςμία καταβολισ αντιτίμου ςυμμετοχϊν: εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν αποςτολι τθσ 
αίτθςθσ.  
Θ ςυμμετοχι ςασ οριςτικοποιείται με τθν αποςτολι τθσ αίτθςθσ και με τθν καταβολι του 
αντίςτοιχου ποςοφ ςυμμετοχισ. 
Σζλοσ αποςτείλετε μζςω fax ςτο: 2281079180 ι μζςω e-mail ςτο: thiseask@otenet.gr  

το αποδεικτικό κατάκεςθσ.  

Με αυτόν τον τρόπο ολοκλθρϊνεται θ διαδικαςία τθσ εγγραφισ ςασ.  
 
Ακυρωτικι πολιτικι 
ε περίπτωςθ που δθλϊςετε ςυμμετοχι και δε μπορζςετε τελικά να παρευρεκείτε, κα χαροφμε 
να δεχκοφμε άλλο άτομο ςτθ κζςθ ςασ χωρίσ επιπλζον χρζωςθ. 
Θ ακφρωςθ ςυμμετοχισ πρζπει να γνωςτοποιείται γραπτϊσ, μζςω e-mail ι fax ςτθ Γραμματεία 
τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ. Επιςτροφι χρθμάτων δεν προβλζπεται από τθ διοργάνωςθ. 
 
Εγγραφζσ Δικαίωμα Συμμετοχισ 
τθν 11θ Πανελλινια υνάντθςθ καλοφνται να ςυμμετζχουν κατά προτεραιότθτα ςτελζχθ 
πρόλθψθσ, εκελοντζσ και εκπαιδευτικοί. 
Σο κόςτοσ ςυμμετοχισ ανζρχεται ςτο ποςό των: 
 30€ ζωσ 20 Ιουλίου  
 50€ από 21 Ιουλίου ζωσ και τθν ζναρξθ τθσ υνάντθςθσ 
 
Το δικαίωμα ςυμμετοχισ περιλαμβάνει: 
 Παρακολοφκθςθ των εργαςιϊν 
 Ζντυπο υλικό και βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ 
 Κζραςμα καλωςορίςματοσ 
 Καφζ και αναψυκτικά 
 2 ελαφρά γεφματα ςτο χϊρο τθσ υνάντθςθσ 
 Αποχαιρετιςτιριο δείπνο 

 
 

 
 

 

Εγγραφϋσ - Δηλώςεισ Συμμετοχόσ 

mailto:thiseask@otenet.gr
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Όλεσ οι απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (ανακοινϊςεισ, περιλιψεισ, αναλυτικό πρόγραμμα, 

πλθροφορίεσ για τθ μετακίνθςθ και τθ διαμονι ςασ  κ.λπ.) που αφοροφν τθν 11θ Πανελλινια 

υνάντθςθ Φορζων Πρόλθψθσ κα αναρτϊνται ςταδιακά ςτθν ειδικι ενότθτα, ςτο blog του 

Δικτφου, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: 

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

 

 

Για οποιαδιποτε διευκρίνιςθ ι πλθροφορία ςχετικά με τθν 11θ Πανελλινια υνάντθςθ 

παρακαλοφμε πολφ να απευκφνεςτε ςτθ Γραμματεία τθσ Οργανωτικισ Επιτροπισ: 

Κζντρο Πρόλθψθσ των Εξαρτιςεων & Προαγωγισ τθσ Ψυχοκοινωνικισ Υγείασ «ΘΗΣΕΑΣ 

ΚΥΚΛΑΔΩΝ» 

Ϊρεσ λειτουργίασ: 9.00 π.μ. - 3.00 μ.μ.  

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ:  Καποδιςτρίου 22, Σ.Κ. 84100, Ερμοφπολθ, φροσ 

Σθλζφωνο: 22810.85.149 

Fax: 22810.79.180 

Θλεκτρονικό ταχυδρομείο: thiseask@otenet.gr 

Ιςτοςελίδα: www.thiseaskyklades.gr  

 

ι ςτθ Γραμματεία του Πανελλθνίου Δικτφου Φορζων Πρόλθψθσ τθσ Εξάρτθςθσ  - ΚΔΑ | Κζντρο 

Δθμιουργικισ Απαςχόλθςθσ τθσ Κίνθςθσ «Πρόταςθ» 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ: αρανταπόρου 20, Σ.Κ. 26223 Πάτρα 
Σθλζφωνο /Fax: 2610.451.790 
Θλεκτρονικό ταχυδρομίο: protasi@pat.forthnet.gr 
Ιςτοςελίδα: www.protasi.org.gr    

 
 

 

Πληροφορύεσ 

Ιςτοςελύδα τησ 11ησ Πανελλόνιασ Συνϊντηςησ 

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

