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∆∆∆ΡΡΡΑΑΑΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ   ΓΓΓΙΙΙΑΑΑ   ΓΓΓΟΟΟΝΝΝΕΕΕΙΙΙΣΣΣ...   ΑΑΑππποοοδδδέέέκκκτττεεεςςς   ~~~555000000   γγγοοονννεεείίίςςς   ===   111000000000   πππαααιιιδδδιιιάάά   
 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ µε παιδιά προσχολικής, παιδικής και εφηβικής ηλικίας. 
(∆ιάρκεια κάθε Οµάδας: 7-10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις). 

 Οµάδα Γονέων µε παιδιά προσχολικής ηλικίας στο ∆ήµο Σταυρούπολης (3 

συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο 

έτος). Συµµετείχαν 12 γονείς. (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2006). Υλοποίηση στο 

Κέντρο Κοινωνικής Στήριξης Σταυρούπολης. 

 Οµάδα Γονέων µε παιδιά στην εφηβεία στο ∆ήµο Αµπελοκήπων (2 

συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο 

έτος). Συµµετείχαν 15 γονείς. (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 2006). Υλοποίηση στο 

∆ίκτυο Άλφα. 

 Οµάδα Γονέων µε παιδιά στην εφηβεία στο ∆ήµο Ελευθερίου-Κορδελιού. 

(4 συναντήσεις για την ολοκλήρωση της Οµάδας που ξεκίνησε το προηγούµενο 

έτος). Συµµετείχαν 12 γονείς. (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2006). Υλοποίηση στο 

Κ.Π.Ε. Ελευθερίου-Κορδελιού. 

  Οµάδα Γονέων µε παιδιά στην εφηβεία στο ∆ήµο Καλλιθέας (Νεοχωρούδα). 

Συµµετείχαν 17 γονείς. (Απρίλιος – Μάϊος 2006). 

  Οµάδα Γονέων µε παιδιά στο ∆ηµοτικό στο ∆ήµο Καλλιθέας (Νεοχωρούδα). 

Συµµετείχαν 12 γονείς. (Μάϊος – Ιούνιος 2006). 

 Οµάδα Γονέων µε παιδιά νηπιακής ηλικίας στο ∆ήµο Μενεµένης. Τίτλος 

σεµιναρίου «Ο κήπος µε τις 11 γάτες…και τους γονείς τους». Συµµετείχαν 9 

γονείς. (Απρίλιος – Ιούνιος 2006). 

 Συναντήσεις επανατροφοδότησης (follow up) µε 4 οµάδες γονέων ένα 

εξάµηνο µετά την ολοκλήρωσή τους: Οµάδες γονέων Ευόσµου, Αµπελοκήπων, 

Αγίου Αθανασίου και Αξιού. 

 

ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

• Εισήγηση σε γονείς Γυµνασίου Βαθύλακου ∆ήµου Αγίου Αθανασίου µε 

θέµα: «Οι συγκρούσεις στην οικογένεια και οι τρόποι για να τις επιλύσουµε», 

40 γονείς,  14 Φεβρουαρίου 2006. 

• Εισήγηση σε γονείς 13
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου Ευόσµου µε θέµα: «Ο ρόλος 

του γονέα στην πρόληψη και στην προαγωγή της ψυχικής υγείας του 

παιδιού», 60 γονείς, 14 Μαρτίου 2006. 

• Εισήγηση σε ηµερίδα του Συλλόγου Γονέων & Κηδεµόνων του 19
ου

 

∆ηµοτικού Σχολείου Ευόσµου µε θέµα: «Ελάτε να συζητήσουµε για τα 

παιδιά µας». Τίτλος εισήγησης: «Σχέσεις γονέων – παιδιών», ~ 70 γονείς, 15 

Μαίου 2006. 

• Εισήγηση σε γονείς 12
ου

 Νηπιαγωγείου Αµπελοκήπων µε θέµα: «Τα 

συναισθήµατα των παιδιών και η διαχείρισή τους», 20 γονείς, 5 Ιουνίου 2006. 



• Εισήγηση σε γονείς Γυµνασίου και Λυκείου Αδένδρου ∆ήµου Χαλκηδόνας 

µε θέµα: «Η Σχέση Γονέα – Εφήβου», ~ 60 γονείς, 8 ∆εκεµβρίου 2006. 

• Εισήγηση σε γονείς Γυµνασίου Καλοχωρίου ∆ήµου Εχεδώρου µε θέµα: «Η 

Σχέση Γονέα – Εφήβου», ~ 100 γονείς, 13 ∆εκεµβρίου 2006. 

 
 

∆∆∆ΡΡΡΑΑΑΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ   ΣΣΣΤΤΤΗΗΗ   ΣΣΣΧΧΧΟΟΟΛΛΛΙΙΙΚΚΚΗΗΗ   ΚΚΚΟΟΟΙΙΙΝΝΝΟΟΟΤΤΤΗΗΗΤΤΤΑΑΑ...      

ΑΑΑππποοοδδδέέέκκκτττεεεςςς   ~~~   222333000   εεεκκκπππαααιιιδδδεεευυυτττιιικκκοοοίίί   πππρρρωωωτττοοοβββάάάθθθµµµιιιαααςςς   εεεκκκπππαααίίίδδδεεευυυσσσηηηςςς   ===   444...666000000   

πππαααιιιδδδιιιάάά,,,   ~~~   111444000   κκκαααθθθηηηγγγηηητττέέέςςς   ===   222...888000000   πππαααιιιδδδιιιάάά   

 

Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
     Κύκλος επιµορφωτικών ηµερίδων για νηπιαγωγούς ∆ήµου Ευόσµου, (3 

ηµερίδες), µε τίτλο «Νηπιακή ηλικία: Σχέσεις Γονέα – Παιδιού. Προβλήµατα και 

Αντιµετώπιση». Συµµετείχαν ~180 νηπιαγωγοί και γονείς. Υλοποιήθηκε στο 

Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου Ευόσµου (Μάρτιος - Απρίλιος 2006). 

      7 Οµαδικές εποπτικές συναντήσεις µε δασκάλους: τρίωρες συναντήσεις µε 

οµάδα επιµορφωµένων δασκάλων οι οποίοι υλοποιούν πρόγραµµα πρόληψης στην 

τάξη, µε στόχο τη στήριξη και επανατροφοδότησή τους στις δυσκολίες που 

αντιµετωπίζουν. Συµµετείχαν 15 δάσκαλοι. 

     Εκπαιδευτικό σεµινάριο για δασκάλους, διάρκειας 20 ωρών, µε τίτλο 

«∆ιαπροσωπικές Σχέσεις-Ψυχική Υγεία», 24 δάσκαλοι, (Νοέµβριος - ∆εκέµβριος 

2006). 

 

Β. ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
        Εκπαιδευτικό σεµινάριο για καθηγητές, διάρκειας 16 ωρών, µε τίτλο «Η 

σχέση του καθηγητή µε το µαθητή», 23 καθηγητές (Μάρτιος – Απρίλιος 2006). 

        7 Οµαδικές εποπτικές συναντήσεις µε καθηγητές: Τετράωρες ανά µήνα 

συναντήσεις µε οµάδα επιµορφωµένων καθηγητών που υλοποιούν πρόγραµµα 

πρόληψης στην τάξη, µε στόχο τη στήριξη και επανατροφοδότησή τους στις 

δυσκολίες που αντιµετωπίζουν. Συµµετείχαν 12 καθηγητές. 

        Οµάδα Εθελοντών Εκπαιδευτικών: 4 τρίωρες συναντήσεις µε 

εκπαιδευτικούς που, αφού ολοκλήρωσαν ένα κύκλο εκπαίδευσης, συνεχίζουν να 

συνεργάζονται µε το Κέντρο Πρόληψης µε στόχο την προώθηση προληπτικών 

πρακτικών στο σχολείο τους και κυρίως την ενίσχυση της συναισθηµατικής σύνδεσης 

του παιδιού µε το σχολείο, συµµετοχή 9 καθηγητών. 

     

       Βραχείες παρεµβάσεις – Εισηγήσεις ευαισθητοποίησης  
• ∆ίωρη συζήτηση µε τους Συλλόγους Καθηγητών και Γονέων 5

ου
 Γυµνασίου 

Αµπελοκήπων µε θέµα: «∆ιαχείριση µαθητών που κάνουν χρήση 

εξαρτησιογόνων ουσιών µέσα στο σχολείο», 40 άτοµα  (Μάρτιος 2006). 

• ∆ίωρη συζήτηση µε το Σύλλογο Καθηγητών  Λυκείου ∆ενδροποτάµου 

∆ήµου Μενεµένης µε θέµα την «Αξιολόγηση της παρέµβασης που 

υλοποιήθηκε στους µαθητές από το ∆ίκτυο Άλφα», 12 καθηγητές (Μάρτιος 

2006). 

• ∆ίωρη συζήτηση µε το Σύλλογο Καθηγητών Λυκείου Κυµίνων ∆ήµου 

Αξιού µε θέµα: «Σχέση καθηγητή – γονέα», 15 καθηγητές (Μάρτιος 2006). 

• ∆ίωρη συζήτηση µε το Σύλλογο Καθηγητών 3
ου

 Λυκείου Ευόσµου µε θέµα 

την «Αξιολόγηση της παρέµβασης που υλοποιήθηκε στους µαθητές από το 

∆ίκτυο Άλφα», 20 καθηγητές (Μάιος 2006). 



∆∆∆ΡΡΡΑΑΑΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ   ΠΠΠΡΡΡΟΟΟΛΛΛΗΗΗΨΨΨΗΗΗΣΣΣ   ΣΣΣΕΕΕ   ΝΝΝΕΕΕΟΟΟΥΥΥΣΣΣ...         

ΑΑΑππποοοδδδέέέκκκτττεεεςςς   ~~~   777000000   νννέέέοοοιιι   
 

       ∆ηµιουργικό Εργαστήρι στο ∆ήµο Μενεµένης για παιδιά που φοιτούν σε 

νηπιαγωγεία του ∆ήµου, διάρκειας 7 δίωρων εβδοµαδιαίων συναντήσεων µε τίτλο «Ο 

Κήπος µε τις 11 γάτες…και τους γονείς τους», µε τη συµµετοχή 12 παιδιών, 

(Απρίλιος - Ιούνιος 2006). Το εργαστήρι για παιδιά υλοποιήθηκε παράλληλα µε 

οµάδα γονέων στην οποία συµµετείχαν οι γονείς τους. 

      Προετοιµασία ∆ηµιουργικού Εργαστηρίου για έφηβους σε κίνδυνο (έφηβοι 

από ∆ιαπολιτισµικά Γυµνάσια και Λύκεια Ευόσµου και ∆ενδροποτάµου): 

Συναντήσεις ενηµέρωσης και κινητοποίησης για συµµετοχή µε τους µαθητές όλων 

των τµηµάτων των σχολείων (Οκτώβριος – ∆εκέµβριος 2006). 

 

       Βραχείες παρεµβάσεις σε νέους (εντός σχολικών ωρών) 
• 2

ο
 Λύκειο Μενεµένης: 12 δίωρες συναντήσεις µε τέσσερα τµήµατα όλων 

των βαθµίδων (3 δίωρα σε κάθε τµήµα), µε στόχο τη συζήτηση για την 

εξάρτηση, τις αιτίες της, τη διόρθωση πιθανών εσφαλµένων αντιλήψεων και 

την προώθηση υγιών στάσεων απέναντι στη ζωή και τις δυσκολίες. 

Συµµετοχή ~90 µαθητών (Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2006). 

• 3
ο
 Λύκειο Ευόσµου: 6 δίωρες συναντήσεις µε δύο τµήµατα της Γ΄Λυκείου (3 

δίωρα σε κάθε τµήµα), µε στόχο τη συζήτηση για την εξάρτηση, τις αιτίες 

της, τη διόρθωση πιθανών εσφαλµένων αντιλήψεων και την προώθηση υγιών 

στάσεων απέναντι στη ζωή και τις δυσκολίες. Συµµετοχή ~ 60 µαθητών 

(Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2006). 

• Γυµνάσιο Αγίου Αθανασίου: 6 δίωρες συναντήσεις µε δύο τµήµατα της 

Γ΄τάξης, µε στόχο τη συζήτηση θεµάτων που σχετίζονται µε την εξάρτηση, 

τη διόρθωση πιθανών εσφαλµένων αντιλήψεων, τη συζήτηση των αιτιών της 

χρήσης και των εναλλακτικών λύσεων στις δυσκολίες. Συµµετείχαν 40 

µαθητές, (Μάρτιος 2006). 

• 3
ο
 ΤΕΕ Σταυρούπολης: Επίσκεψη τµήµατος σπουδαστών στο ∆ίκτυο Άλφα 

και συζήτηση µε θέµα: «Τα αίτια της εξάρτησης και οι τρόποι προστασίας», 

20 σπουδαστές, (Μάρτιος 2006). 

• 3
ο
 Γυµνάσιο Αµπελοκήπων: Επίσκεψη οµάδας µαθητών στο ∆ίκτυο Άλφα 

και συζήτηση µε θέµα: «∆ιατροφή και εξάρτηση», 20 µαθητές, (Μάρτιος 

2006). 

• 1
ο
 Γυµνάσιο Ευόσµου: Επίσκεψη οµάδας µαθητών στο ∆ίκτυο Άλφα και 

συζήτηση µε θέµα: «Τα αίτια της εξάρτησης και οι τρόποι προστασίας», 12 

µαθητές, (Μάρτιος 2006). 

• Γυµνάσιο και Λύκειο Κυµίνων ∆ήµου Αξιού: Συναντήσεις µε µαθητές και 

διανοµή ερωτηµατολογίων για τη διερεύνηση των αναγκών των νέων ως προς 

την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου τους, ~ 300 µαθητές, (Μάρτιος - 

Απρίλιος 2006).  

• Γυµνάσιο Χαλάστρας: ∆ίωρη συνάντηση µε τους µαθητές µε στόχο την 

ενηµέρωση για το επάγγελµα του ψυχολόγου και τις δράσεις του Κέντρου 

Πρόληψης, 15 µαθητές, (Απρίλιος 2006). 

• 2
ο
 Γυµνάσιο Ωραιοκάστρου: 3 δίωρες συναντήσεις µε ένα τµήµα της 

Γ΄τάξης, µε στόχο τη συζήτηση θεµάτων που σχετίζονται µε την εξάρτηση, 

τη διόρθωση πιθανών εσφαλµένων αντιλήψεων, τη συζήτηση των αιτιών της 



χρήσης και των εναλλακτικών λύσεων στις δυσκολίες. Συµµετείχαν 22 

µαθητές, (Μάιος 2006). 

• 3
ο
 Γυµνάσιο Ευόσµου: Επίσκεψη οµάδας µαθητών στο ∆ίκτυο Άλφα και 

συζήτηση µε θέµα: «Τα αίτια της εξάρτησης και οι τρόποι προστασίας», 15 

µαθητές, (Μάιος 2006). 

• Γυµνάσιο Νεοχωρούδας ∆ήµου Καλλιθέας: ∆ίωρη συνάντηση µε τους 

µαθητές µε στόχο την ενηµέρωση για το επάγγελµα του ψυχολόγου και τις 

δράσεις του Κέντρου Πρόληψης, 15 µαθητές, (Μάιος 2006). 

• Λύκειο Ιωνίας ∆ήµου Εχεδώρου: Τρίωρη συνάντηση µε τους µαθητές της 

Γ΄Λυκείου µε θέµα: «Αντιµετωπίζοντας το άγχος των εξετάσεων», ~ 80 

µαθητές, (Μάιος 2006). 

 

 

ΥΥΥΠΠΠΟΟΟ∆∆∆ΟΟΟΧΧΧΗΗΗ   ΑΑΑΙΙΙΤΤΤΗΗΗΜΜΜΑΑΑΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   ΒΒΒΟΟΟΗΗΗΘΘΘΕΕΕΙΙΙΑΑΑΣΣΣ   
 

Πραγµατοποιήθηκαν: 26 υποδοχές για προβλήµατα χρήσης ουσιών 

                                      54 υποδοχές για άλλα προβλήµατα ψυχικής υγείας 

                                      80 δίωρες συναντήσεις συµβουλευτικής 

                                      17 τηλεφωνικές παραποµπές 

 

 

ΕΕΕΙΙΙΣΣΣΗΗΗΓΓΓΗΗΗΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ   ΣΣΣΕΕΕ   ΗΗΗΜΜΜΕΕΕΡΡΡΙΙΙ∆∆∆ΕΕΕΣΣΣ,,,   ΣΣΣΥΥΥΝΝΝΕΕΕ∆∆∆ΡΡΡΙΙΙΑΑΑ,,,   ΕΕΕΚΚΚ∆∆∆ΗΗΗΛΛΛΩΩΩΣΣΣΕΕΕΙΙΙΣΣΣ   
 
    Εισήγηση, σε ηµερίδα του ∆ήµου Μενεµένης µε θέµα «Τα χαρακτηριστικά της 

εφηβείας και η Επικοινωνία γονέα - έφηβου», Πολιτιστικό Κέντρο ∆ήµου 

Μενεµένης, 27 Μαρτίου 2006. 

    Εισήγηση σε εργαστήρι για γονείς της περιοχής Φοίνικα, σε συνεργασία µε το 

Κέντρο Πρόληψης «Ελπίδα», µε θέµα «Επικοινωνία: Καλλιεργώντας την 

Υπευθυνότητα», ΕΚΑΚΒ Φοίνικα, 29 Μαρτίου 2006. 

    Εισήγηση σε ηµερίδα για γονείς που οργανώθηκε σε συνεργασία µε τα Κέντρα 

Πρόληψης Θεσσαλονίκης και την Οµοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων και 

Κηδεµόνων Μαθητών Νοµού Θεσσαλονίκης. Θέµα ηµερίδας: «Προετοιµάζουµε τα 

παιδιά µας για τις δυσκολίες της ζωής». Θέµα εισήγησης: «Επικοινωνία στην 

Οικογένεια». ∆ηµοτική Βιβλιοθήκη ∆ήµου Θεσσαλονίκης, 31 Μαρτίου 2006. 

    Εισήγηση σε εκδήλωση του ΚΕΦΟ (πρώην Πρόνοια) ∆ήµου Σταυρούπολης 

µε θέµα: «Ο ρόλος των ενηλίκων στην πρόληψη των εξαρτήσεων και στην προαγωγή 

της ψυχικής υγείας των παιδιών», Σταυρούπολη, 5 Απριλίου 2006. 

    Εισήγηση σε ηµερίδα για νηπιαγωγούς της Παγκόσµιας Οργάνωσης για την 

Προσχολική Αγωγή (Ο.Μ.Ε.Ρ.), µε θέµα: «Ατυχήµατα-∆ιατροφή-Σχέσεις στην 

οµάδα της τάξης». Τίτλος εισήγησης: «Νηπιαγωγείο και Ψυχική Υγεία», Κ.Π.Ε. 

Ελευθερίου-Κορδελιού, 13 Μαϊου 2006. 

    Εισήγηση σε ηµερίδα της «Εύξεινης Πόλης», στο πλαίσιο προγράµµατος 

κατάρτισης ατόµων από ευπαθείς οµάδες πληθυσµού, µε θέµα «Συνάντηση 

ενηµέρωσης σχετικά µε την ύπαρξη υπηρεσιών στην κατεύθυνση της εργασιακής και 

κοινωνικής ένταξης», 30 Οκτωβρίου 2006. 

    Εισήγηση σε ηµερίδα του ∆ήµου Μενεµένης µε θέµα «Ο ρόλος των γονέων 

στην πρόληψη της εξάρτησης», ∆ενδροπόταµος, 11 Νοεµβρίου 2006. 

    Εισήγηση σε συνέδριο του Κέντρου Πρόληψης Κύπρου «Μικρή Άρκτος», µε 

θέµα: «Πρωτογενής Πρόληψη της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών: Μια ολιστική 



προσέγγιση». Τίτλος εισήγησης: «Προγράµµατα πρόληψης στην εφηβεία», Λεµεσός, 

9-10 ∆εκεµβρίου 2006. 

    Συντονισµός 2 βιωµατικών εργαστηρίων σε διηµερίδα του Αποκεντρωµένου 

Γραφείου Ι.Π.Ο.∆.Ε. Θεσσαλονίκης, για εκπαιδευτικούς του Νοµού, µε θέµα «Η 

Ενίσχυση της ∆ιαπολιτισµικής Προσέγγισης στη σηµερινή Τάξη». Θέµα βιωµατικών 

εργαστηρίων: «Φαντασία και Πραγµατικότητα», 6
ο
 ∆ιαπολιτισµικό ∆ηµοτικό 

Σχολείο Ελευθερίου-Κορδελιού, 15-16 ∆εκεµβρίου 2006. 

   

   

ΜΜΜΕΕΕ   ΑΑΑΦΦΦΟΟΟΡΡΡΜΜΜΗΗΗ   ΤΤΤΗΗΗΝΝΝ   ΠΠΠΑΑΑΓΓΓΚΚΚΟΟΟΣΣΣΜΜΜΙΙΙΑΑΑ   ΗΗΗΜΜΜΕΕΕΡΡΡΑΑΑ   ΚΚΚΑΑΑΤΤΤΑΑΑ   ΤΤΤΩΩΩΝΝΝ   

ΝΝΝΑΑΑΡΡΡΚΚΚΩΩΩΤΤΤΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   (((222666   ΙΙΙΟΟΟΥΥΥΝΝΝΙΙΙΟΟΟΥΥΥ)))   
• Στο ∆ήµο Αµπελοκήπων: Περίπτερο µε ενηµερωτικό υλικό για πέντε ηµέρες στα 

«Αµπελοκήπεια» (19 – 26 Ιουνίου 2006). 

• Σε συνεργασία µε τη Νοµαρχία Θεσσαλονίκης: Περίπτερο µε ενηµερωτικό υλικό 

σε εκδήλωση της Νοµαρχίας, Λευκός Πύργος, 4 Ιουλίου 2006. 

   

   

ΣΣΣΥΥΥΓΓΓΓΓΓΡΡΡΑΑΑΦΦΦΗΗΗ   ΕΕΕΝΝΝΗΗΗΜΜΜΕΕΕΡΡΡΩΩΩΤΤΤΙΙΙΚΚΚΩΩΩΝΝΝ   ΕΕΕΝΝΝΤΤΤΥΥΥΠΠΠΩΩΩΝΝΝ   
Συγγράφηκαν 2 πολυσέλιδα ενηµερωτικά έντυπα:  

α) Για τη σχολική κοινότητα, το οποίο επεξεργάζεται την επικοινωνία γονέων 

και εκπαιδευτικών.     

β) Για το ευρύ κοινό, το οποίο απαντά σε ερωτήµατα γύρω από το θέµα της 

εξάρτησης.  

 

 

 

 

Στις δράσεις του Κέντρου Πρόληψης περιλαµβάνονται επίσης: 
 

� Παραγωγή έντυπου υλικού (ενηµερωτικά φυλλάδια, αφίσσες) 

� Αξιολόγηση προγραµµάτων πρόληψης 

� Συναντήσεις ∆ικτύωσης µε τα Κέντρα Πρόληψης της 

Κεντρικής Μακεδονίας 

� Αρθρογράφηση και ∆ελτία Τύπου για τοπικά περιοδικά και 

εφηµερίδες 

� Συγγραφή πρωτότυπων κειµένων για την πληρέστερη 

επιµόρφωση των ανθρώπων που συµµετέχουν στα 

προγράµµατα 

� Συναντήσεις µε εκπροσώπους φορέων της πόλης 

� Εκπαιδεύσεις των στελεχών του Κέντρου Πρόληψης 

� Τακτές συναντήσεις της επιστηµονικής οµάδας 
 

 

 
 


