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∆ΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ. Αποδέκτες ~ 670  γονείς ~ 1300 παιδιά  
 

ΟΜΑ∆ΕΣ ΓΟΝΕΩΝ (∆ιάρκεια κάθε Οµάδας: 8-10 δίωρες εβδοµαδιαίες 

συναντήσεις)  

Οµάδα Γονέων µε παιδιά προεφηβικής και εφηβικής ηλικίας στο ∆ήµο Παύλου 

Μελά - Νικόπολη (Φεβρουάριος-Απρίλιος 2011). Συµµετείχαν 10 γονείς. 

Υλοποίηση στο 6
ο
 Γυµνάσιο Σταυρούπολης - Νικόπολη.  

 

ΚΥΚΛΟΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ  (Οι συναντήσεις είναι 

ανοιχτές ως προς τον αριθµό συµµετεχόντων µε διαφορετική κάθε φορά 

θεµατολογία ανάλογα µε τις τοπικές ανάγκες. Υλοποιούνται ανά δεκαπέντε 

περίπου µέρες). 

 Κύκλος ανοιχτών συναντήσεων για γονείς 1
ου

 και 2
ου

 Νηπιαγωγείων 

Κυµίνων ∆ήµου ∆έλτα. Θέµα δεύτερης συνάντησης: «Καλλιεργώντας την 

υπευθυνότητα και την αυτοεκτίµηση στα παιδιά µας. Ο ρόλος του γονιού», 25 

Ιανουαρίου 2011. Θέµα δεύτερης συνάντησης: «Μαθαίνοντας τα παιδιά να 

εκφράζονται και να διαχειρίζονται τα συναισθήµατά τους», 8 Φεβρουαρίου 2011. 

Συµµετείχαν 25 γονείς. Η πρώτη συνάντηση υλοποιήθηκε τον προηγούµενο 

χρόνο.  

 Κύκλος ανοιχτών συναντήσεων για γονείς Μαγνησίας ∆ήµου ∆έλτα, σε 

συνεργασία µε το 1
ο
 ∆ηµοτικό Σχολείο Μαγνησίας. Θέµα πρώτης συνάντησης: 

«Παιδί και σχολική επίδοση. Ο ρόλος του γονιού», 21 Φεβρουαρίου 2011. Θέµα 

δεύτερης συνάντησης: «Η επικοινωνία στην οικογένεια και η διαχείριση των 

συγκρούσεων», 14 Μαρτίου 2011. Θέµα τρίτης συνάντησης: «Ο γονιός µπροστά 

στις εκδηλώσεις επιθετικότητας των γονιών», 28 Μαρτίου 2011. Συµµετείχαν 60 

γονείς. Υλοποίηση στο Πνευµατικό Κέντρο Μαγνησίας. 

 Κύκλος ανοιχτών συναντήσεων για γονείς Ωραιοκάστρου, σε συνεργασία µε 

το 4
ο
 ∆ηµοτικό Σχολείο Ωραιοκάστρου. Θέµα πρώτης συνάντησης: «Η 

επικοινωνία στην οικογένεια και η διαχείριση των συγκρούσεων µε τα παιδιά 

µας», 4 Μαίου 2011. Θέµα δεύτερης συνάντησης: «Γονείς και εκπαιδευτικοί 

µπροστά στις εκδηλώσεις επιθετικότητας των παιδιών», 15 Μαίου 2011. Θέµα 

τρίτης συνάντησης: «Οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο συναντούν την 

οικογένεια», 1
η
 Ιουνίου 2011. Συµµετείχαν 60 γονείς.  

 

ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ / ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 

• Οµιλία σε γονείς 5
ου

 Νηπιαγωγείου Σίνδου µε θέµα: «Ενθάρρυνση και 

υπευθυνότητα. Ο ρόλος του γονιού», 40 άτοµα, 7 Φεβρουαρίου 2011.  

• Οµιλία σε γονείς 4
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου Ελευθερίου Κορδελιού µε θέµα: 

«Η επικοινωνία και τα όρια στη σχέση µας µε τα παιδιά», 25 άτοµα, 23 

Φεβρουαρίου 2011.  



• Οµιλία σε γονείς Πειραµατικού ∆ηµοτικού Σχολείου Ευόσµου µε θέµα: 

«Επικοινωνία, διαχείριση συγκρούσεων και όρια στην οικογένεια», 60 άτοµα, 

13 Απριλίου 2011. 

• Οµιλία σε γονείς Γυµνασίου Ανατολικού Χαλάστρας µε θέµα: «Η 

επικοινωνία µε το παιδί µπροστά στην εφηβεία», 15 άτοµα, 15 Απριλίου 

2011. 

• Οµιλία σε γονείς Νηπιαγωγείου Βραχιάς µε θέµα: «Συγκρούσεις και 

επικοινωνία στην οικογένεια», 12 άτοµα, 15 Απριλίου 2011. 

• Οµιλία σε γονείς 8
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου Σταυρούπολης µε θέµα: «Οι νέες 

τεχνολογίες και το διαδίκτυο συναντούν την οικογένεια», 50 άτοµα, 4 Μαίου 

2011. 

• Οµιλία σε γονείς 1
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου Μενεµένης µε θέµα: «Η 

διαχείριση συµπεριφορών και η ενίσχυση της αυτοεκτίµησης του παιδιού», 20 

άτοµα, 5 Μαίου 2011. 

• Οµιλία σε γονείς 4
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου Ελευθερίου Κορδελιού µε θέµα: 

«Γονείς και εκπαιδευτικοί µπροστά στις εκδηλώσεις επιθετικότητας των 

παιδιών», 35 άτοµα, 9 Μαίου 2011. 

• Οµιλία σε γονείς Καλλιτεχνικού Γυµνασίου Αµπελοκήπων µε θέµα: 

«Ανάγκες γονέων και ανάγκες εφήβων στη ζωή σήµερα», 12 άτοµα, 31 

Οκτωβρίου 2011. 

• Οµιλία σε γονείς 10
ου

 ∆ηµοτικού Σχολείου Πολίχνης µε θέµα: «Η 

επιθετικότητα των παιδιών στο σχολείο και η στάση γονέων και 

εκπαιδευτικών», 40 άτοµα, 2 Νοεµβρίου 2011. 

• Οµιλία σε γονείς Ενορίας Τριών Ιεραρχών Ευόσµου µε θέµα: «Εφηβεία και 

Εξαρτήσεις: Ο ρόλος του γονιού στην πρόληψη», 70 άτοµα, 27 Νοεµβρίου 

2011. 

• Οµιλία σε γονείς και εκπαιδευτικούς 1
ου

 Γυµνασίου Μενεµένης µε θέµα: «Η 

σχέση και επικοινωνία µεταξύ γονέων και εκπαιδευτικών», 60 άτοµα, 5 

∆εκεµβρίου 2011. 

• Εισήγηση σε γονείς και εκπαιδευτικούς σε ηµερίδα της Ένωσης Γονέων 

Μαθητών Σταυρούπολης µε θέµα: «Οικογένεια και Σχολείο µπροστά στην 

κρίση», 30 άτοµα, 7 ∆εκεµβρίου 2011, Θέατρο Χ. Τσακίρης. 

• Οµιλία σε γονείς 20
ου

 Νηπιαγωγείου Σταυρούπολης µε θέµα: «Το δώρο των 

ορίων», 20 άτοµα, 15 ∆εκεµβρίου 2011. 

• Οµιλία σε γονείς 2
ου

 Νηπιαγωγείου Κουφαλίων µε θέµα: «Τα συναισθήµατα 

των παιδιών: Μια πρόκληση για τους γονείς», 20 άτοµα, 19 ∆εκεµβρίου 2011. 

 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.  

Αποδέκτες ~ 100 εκπαιδευτικοί ~ 2.200 παιδιά 
 

Α. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

• ∆ηµιουργία πρωτότυπου υλικού αγωγής υγείας µε στόχο την πρόληψη 

του καπνίσµατος για παιδιά ∆ηµοτικού. Πραγµατοποιήθηκαν οκτώ 

συναντήσεις της οµάδας εργασίας στην οποία συµµετέχουν τα Κέντρα 

Πρόληψης Θεσσαλονίκης, Ξάνθης και Κοµοτηνής, ο ΟΚΑΝΑ, η 4
η
 ∆ΥΠΕ 

και το Νοσοκοµείο Θεαγένειο. 

• 5 Οµαδικές εποπτικές συναντήσεις µε δασκάλους και 5 µε νηπιαγωγούς: 

τρίωρες συναντήσεις µε οµάδες επιµορφωµένων δασκάλων και νηπιαγωγών οι 



οποίοι υλοποιούν πρόγραµµα πρόληψης στην τάξη, µε στόχο τη στήριξη και 

επανατροφοδότησή τους στις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν. Συµµετέχουν 8 

δάσκαλοι και 5 νηπιαγωγοί. Υλοποίηση στο ∆ίκτυο Άλφα. 

 

Β. ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  
 Εισήγηση σε ηµερίδα για εκπαιδευτικούς µε θέµα «Ενδοοικογένειακή Βία». 

Θέµα εισήγησης: «Το σχολείο, ασπίδα προστασίας ενάντια στη βία», 14 

Απριλίου 2011, ΕΠΑΛ Ευόσµου. 

 Συµµετοχή σε εκδήλωση της ∆ιεύθυνσης ∆.Ε. ∆υτικής Θεσσαλονίκης για το 

κλείσιµο των προγραµµάτων αγωγής υγείας του σχολικού έτους, 6 Μαίου 

2011, Πολιτιστικό Κέντρο Ευόσµου. 

  Παρουσίαση της φιλοσοφίας και των δράσεων του ∆ικτύου Άλφα σε στελέχη 

φορέων Μ.Κ.Ο. για την πολιτική ναρκωτικών Ανατολικής Ευρώπης, (4 

Μαρτίου 2011), στο ∆ίκτυο Άλφα .  

 2 Εκπαιδευτικά σεµινάρια καθηγητών, διάρκειας 20 ωρών το καθένα, µε 

τίτλο «∆ουλεύοντας µε την Οµάδα στη σχολική τάξη». Συµµετείχαν συνολικά 

39 καθηγητές, (Οκτώβριος και Νοέµβριος 2011). Υλοποίηση στο ∆ίκτυο 

Άλφα.  

 

∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ.   

Αποδέκτες - 540 νέοι  
 

ΒΡΑΧΕΙΕΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 

• 2
ο 
ΓΕΛ Μενεµένης: Επίσκεψη µαθητών στο ∆ίκτυο Άλφα και συζήτηση µε 

θέµα: «Γνωρίζω περισσότερα για το φαινόµενο της εξάρτησης και την 

πρόληψη» (17 Ιανουαρίου 2011). Συµµετείχαν 25 µαθητές.  

• 1
ο
 Γυµνάσιο Αµπελοκήπων: Επίσκεψη δύο τµηµάτων µαθητών στο ∆ίκτυο 

Άλφα και δίωρη συζήτηση µε θέµα: «Γνωρίζω περισσότερα για το φαινόµενο 

της εξάρτησης και την πρόληψη», (24 και 28 Ιανουαρίου 2011). Συµµετείχαν 

45 µαθητές. 

• 1
ο
 ΕΠΑΛ Χαλάστρας: Επίσκεψη τριών τµηµάτων µαθητών στο ∆ίκτυο Άλφα 

και συζήτηση µε θέµα: «Γνωρίζω περισσότερα για το φαινόµενο της 

εξάρτησης και την πρόληψη» (11 και 18 Φεβρουαρίου 2011). Συµµετείχαν 50 

µαθητές. 

• 1
ο
 ΕΠΑΛ Ελευθερίου Κορδελιού: Επίσκεψη τριών τάξεων µαθητών στο 

∆ίκτυο Άλφα και συζήτηση µε θέµα: «Γνωρίζω περισσότερα για το φαινόµενο 

της εξάρτησης και την πρόληψη» (22 Φεβρουαρίου, 16 και 23 Μαρτίου 

2011). Συµµετείχαν 65 µαθητές. 

• 2
ο
 ΓΕΛ Ευόσµου: Επίσκεψη µαθητών στο ∆ίκτυο Άλφα και συζήτηση µε 

θέµα «Συναισθήµατα» (1 Απριλίου 2011). Συµµετείχαν 25 µαθητές. 

• 2
ο
 ΓΕΛ Ωραιοκάστρου: Επίσκεψη µαθητών στο ∆ίκτυο Άλφα και συζήτηση 

µε θέµα: «Καταναλωτισµός και Εξαρτήσεις» (13 Απριλίου 2011). 

Συµµετείχαν 24 µαθητές. 

• 1
ο 

Γυµνάσιο Χαλάστρας: Παρέµβαση στο σχολείο και συζήτηση µε τους 

µαθητές δύο τµηµάτων µε θέµα: «Τι είναι η εξάρτηση και οι τρόποι 

προστασίας» (14 Απριλίου 2011). Συνολικά 50 µαθητές.  

• 2
ο
 Γυµνάσιο Αµπελοκήπων: Επίσκεψη τριών τµηµάτων µαθητών στο ∆ίκτυο 

Άλφα και συζήτηση µε θέµα: «Γνωρίζω περισσότερα για το φαινόµενο της 



εξάρτησης και την πρόληψη» (2, 3 και 6 Μαίου 2011). Συµµετείχαν 72 

µαθητές. 

• 2
ο
 ΕΠΑΛ Ευόσµου: Επίσκεψη µαθητών στο ∆ίκτυο Άλφα και συζήτηση µε 

θέµα: «Γνωρίζω περισσότερα για το φαινόµενο της εξάρτησης και την 

πρόληψη» (5 Μαίου 2011). Συµµετείχαν 28 µαθητές. 

• 1
ο
 ΓΕΛ Ευόσµου: Επίσκεψη µαθητών της Α΄τάξης στο ∆ίκτυο Άλφα και 

συζήτηση µε θέµα: «Προβληµατισµοί και προκλήσεις για τον σύγχρονο 

έφηβο» (22 Νοεµβρίου 2011). Συµµετείχαν 19 µαθητές. 

• 2
ο
 ΓΕΛ Ωραιοκάστρου: Επίσκεψη µαθητών στο ∆ίκτυο Άλφα και συζήτηση 

µε θέµα: «Η φτώχια και ο κοινωνικός αποκλεισµός - επιπτώσεις» (6 

∆εκεµβρίου 2011). Συµµετείχαν 18 µαθητές. 

• 2
ο
 ΕΠΑΛ Ευόσµου: Παρέµβαση στο σχολείο και συζήτηση µε τους µαθητές 

µε θέµα: «Συζητάµε για τις εξαρτήσεις και την πρόληψή τους» (8 ∆εκεµβρίου 

2011). Συµµετείχαν 25 µαθητές. 

• ΓΕΛ ∆ιαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Ευόσµου: επίσκεψη µαθητών στο 

∆ίκτυο Άλφα και συζήτηση µε θέµα: «Το αλκοόλ και άλλες εξαρτήσεις» (12 

∆εκεµβρίου 2011). Συµµετείχαν 17 µαθητές. 

• 6
ο
 Γυµνάσιο Ευόσµου: Παρέµβαση στο σχολείο και συζητήσεις µε τους 

µαθητές δύο τµηµάτων της Γ΄τάξης µε θέµα: «Συζητάµε τις εξαρτήσεις και 

την πρόληψή τους» (16 ∆εκεµβρίου 2011). Συµµετείχαν 50 µαθητές. 

 

ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ – ESPAD - ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΩΝ ΟΥΣΙΩΝ 
 Συµµετοχή στην Έρευνα ESPAD, που υλοποιείται ανά τέσσερα χρόνια 

Πανελλαδικά, στο πλαίσιο Πανευρωπαϊκής έρευνας για τη χρήση εξαρτησιογόνων 

ουσιών στο µαθητικό πληθυσµό. Το δείγµα της έρευνας περιλάµβανε 13 σχολεία της 

∆υτικής Θεσσαλονίκης, στα οποία χορηγήθηκαν τα σχετικά ερωτηµατολόγια: 3
ο
 

Γυµνάσιο Ευόσµου, 2
ο
 Γενικό Λύκειο Ευόσµου, ∆ιαπολιτισµικό Γυµνάσιο Ευόσµου, 

1
ο
 Γυµνάσιο Αµπελοκήπων, 2

ο
 Γενικό Λύκειο Αµπελοκήπων, 3

ο
 Γυµνάσιο 

Κορδελιού, 3
ο
 Γενικό Λύκειο Σταυρούπολης, 1

ο
 Γενικό Λύκειο Σταυρούπολης, 6

ο
 

Γυµνάσιο Σταυρούπολης, Εσπερινό ΕΠΑΛ Σταυρούπολης, 1
ο
 Γυµνάσιο Χαλάστρας, 

Λύκειο Κυµίνων, 2
ο
 Γυµνάσιο Εχεδώρου. Η έρευνα διενεργήθηκε το διάστηµα 

Μάρτιος – Απρίλιος 2011 πανελλαδικά. 

 

ΟΜΑ∆Α ΕΦΗΒΩΝ  (διάρκεια 10 δίωρες εβδοµαδιαίες συναντήσεις) 
 Την Οµάδα Εφήβων αποτέλεσαν 9 κορίτσια 14-17 ετών της Οµάδας Βόλεϋ 

του Αθλητικού Συλλόγου Αµπελοκήπων ΕΛΠΙ∆Α. Το χρόνο αυτό υλοποιήθηκαν οι 3 

από τις 10 συναντήσεις της Οµάδας (Νοέµβριος-∆εκέµβριος 2011). Υλοποίηση στο 

∆ίκτυο Άλφα. 

 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ 

ΕΚΦΡΑΣΗΣ» για µαθητές Γυµνασίου (διάρκεια 10 δίωρες εβδοµαδιαίες 

συναντήσεις) 

  Στο δηµιουργικό εργαστήρι συµµετείχαν 17 έφηβοι από Γυµνάσια του ∆ήµου 

Αµπελοκήπων-Μενεµένης. Το χρόνο αυτό υλοποιήθηκαν οι 2 από τις 10 συναντήσεις 

του εργαστηρίου (∆εκέµβριος 2011). Υλοποίηση στο ∆ίκτυο Άλφα. 

 

 



ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ 

ΗΜΕΡΙ∆ΑΣ 
• Στο ∆ήµο Αµπελοκήπων - Μενεµένης: Συνάντηση ενηµέρωσης και 

δηµιουργίας πλαισίου συνεργασίας µε ∆.Σ. Γονέων και Κηδεµόνων 

Σχολείων Αµπελοκήπων – Μενεµένης, 11 Απριλίου 2011, στο χώρο του 

∆ικτύου Άλφα.  

Συνδιοργάνωση ηµερίδας µε θέµα: «Η επιθετικότητα των παιδιών στο 

σχολείο και η στάση γονιών και εκπαιδευτικών», 18 Μαίου 2011, 2
ο
 

∆ηµοτικό Σχολείο Αµπελοκήπων. Συµµετείχαν 35 άτοµα. 

• Στο ∆ήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης: Οµιλία ενηµέρωσης και δηµιουργίας 

πλαισίου συνεργασίας µε προσωπικό ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης, 5 

Μαίου 2011, στο Κινηµατοθέατρο του ∆ήµου. Συµµετείχαν 15 άτοµα. 

 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
 Οι εθελοντές είναι κάτοικοι του ∆ήµου Αµπελοκήπων-Μενεµένης, οι οποίοι 

ανταποκρίθηκαν σε πρόσκληση του ∆ήµου για εθελοντική προσφορά.. Το ∆ίκτυο 

Άλφα έχει αναλάβει την εκπαίδευση 14 εθελοντών στις θεµατικές της πρόληψης της 

ενδοοικογενειακής βίας και της πρόληψης της εξάρτησης. Το χρόνο αυτό 

υλοποιήθηκε η πρώτη συνάντηση της Οµάδας Εθελοντών  (19 ∆εκεµβρίου 2011). 

 

ΑΤΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
 

Πραγµατοποιήθηκαν: 28 υποδοχές για προβλήµατα εξάρτησης 

                                      67 υποδοχές για άλλα προβλήµατα σχέσεων και ψυχικής υγείας 

                                      107 άτοµα δέχτηκαν συµβουλευτική 

                                      20 τηλεφωνικές παραποµπές 

   

ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (26 ΙΟΥΝΙΟΥ) 
∆ήµο Ελευθερίου-Κορδελιού: Συµµετοχή µε περίπτερο ενηµέρωσης σε 

εκδήλωση του Πολιτιστικού Οργανισµού Κορδελιού, 20 Ιουνίου 2011.  

 

 

 

Στις δράσεις του Κέντρου Πρόληψης περιλαµβάνονται επίσης: 
 

 Συναντήσεις ∆ικτύωσης µε τα Κέντρα Πρόληψης Κεντρικής 

Μακεδονίας (3 συναντήσεις Επιστηµονικά Υπευθύνων) 

 Συναντήσεις συνεργασίας και δικτύωσης µε στελέχη 

ψυχοκοινωνικών φορέων της πόλης: 9 συναντήσεις µε: 

Κινηµατογραφική Λέσχη Ευόσµου, Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών 

∆ήµου Παύλου Μελά, Προσκόπους Αµπελοκήπων, Ενορία Τριών 

Ιεραρχών Ευόσµου, Οµάδα βόλεϋ Αµπελοκήπων ΕΛΠΙ∆Α, 

Ιπποκράτειο Νοσοκοµείο-Υπηρεσία Υποστήριξης Εφήβων για την 

εξάρτηση από το διαδίκτυο, ΕΠΑΘ Ευκαρπίας.  

 Αρθρογράφηση και ∆ελτία Τύπου για περιοδικά και εφηµερίδες 

  Παραγωγή έντυπου υλικού (ενηµερωτικά φυλλάδια, αφίσες) 



 Αξιολόγηση των δράσεων και προγραµµάτων του Κέντρου 

 Τακτές συναντήσεις της επιστηµονικής οµάδας 

 Εκπαιδεύσεις των στελεχών του Κέντρου Πρόληψης: Συµµετοχή 

τριών στελεχών στο εκπαιδευτικό σεµινάριο για την Πανελλήνια 

Έρευνα στο µαθητικό πληθυσµό για τη χρήση εξαρτησιογόνων 

ουσιών ESPAD, ΕΠΙΨΥ, ΟΚΑΝΑ (22 Φεβρουαρίου 2011), 

Θεσσαλονίκη. Συµµετοχή δύο στελεχών στο 2
ο
 Πανελλήνιο 

∆ιεπιστηµονικό Συνέδριο e-life 2011 «Οφέλη και κίνδυνοι στη 

χρήση του διαδικτύου», (1 – 3 Απριλίου 2011), Θεσσαλονίκη. 

Συµµετοχή τριών στελεχών στη 2
η
 Πανελλήνια ∆ιεπιστηµονική 

∆ιηµερίδα των Κέντρων Πρόληψης «Πρόληψη: Στάση ζωής 

απέναντι στην κρίση», (14 και 15 Μαίου 2011), Θεσσαλονίκη. 

Συµµετοχή ενός στελέχους στη «∆ιαβούλευση φορέων για την 

ανάπτυξη του περιφερειακού σχεδίου δράσης για την ισότητα 

στο πλαίσιο του έργου Winnet 8», Κέντρο Εργάνη, (16 Μαίου 

2011), Θεσσαλονίκη.Συµµετοχή ενός στελέχους στην ηµερίδα 

«Εκπαίδευση επαγγελµατιών κοινωνικών υπηρεσιών και 
οργανισµών στις µεθόδους εργασίας µε ανήλικους παραβάτες», 

Άρσις, (27 και 28 Μαίου 2011), Θεσσαλονίκη. Συµµετοχή ενός 

στελέχους στο Πανελλήνιο Συνέδριο Προαγωγής και Αγωγής 

Υγείας, (12-16 Νοεµβρίου 2011), Αθήνα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


