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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

«Ολοκλήρωση εργασιών  Ολομέλειας Πανελληνίου Δικτύου Φορέων 

Πρόληψης Εξαρτήσεων στο Κέντρο Πρόληψης Δ.  Ζωγράφου»  

Το Κέντρο Πρόληψης Δ. Ζωγράφου διοργάνωσε τη διήμερη τακτική ολομέλεια του Πανελληνίου 

Δικτύου Φορέων Πρόληψης Εξαρτήσεων (ΠΔΦΠΕ) στις 21 & 22 Οκτωβρίου 2016.  

Το ΠΔΦΠΕ αποτελεί εδώ και 20 χρόνια ένα ζωντανό χώρο διαλόγου, συνεργασίας και 

ανάπτυξης για όλους τους φορείς που λειτουργούν στο χώρο της πρόληψης των εξαρτήσεων και 

προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Το Κέντρο Πρόληψης Δ. Ζωγράφου ως μέλος του 

Πανελληνίου Δικτύου Φορέων Πρόληψης Εξαρτήσεων ανταποκρίθηκε στην ανάγκη φιλοξενίας 

της τελευταίας τακτικής ολομέλειας του Δικτύου, αξιοποιώντας  άριστα την αλληλεπίδραση του 

με την τοπική κοινότητα του Δ. Ζωγράφου από την αρχή της λειτουργίας του  (έτος ίδρυσης 

Κέντρου Πρόληψης Δ. Ζωγράφου 2000) έως σήμερα. 

Στόχος της φιλοξενίας της τακτικής ολομέλειας του ΠΔΦΠΕ από το Κέντρο Πρόληψης Δ. 

Ζωγράφου ήταν η δημιουργία συνθηκών που θα επέτρεπαν τη γόνιμη συνδιαλλαγή μεταξύ των 

μελών του Δικτύου σε θέματα πρόληψης άρρηκτα συνδεδεμένα με τις σημερινές ανάγκες και 

προκλήσεις. Διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο τους ευρύτερους στόχους  που αποτέλεσαν η 

συμβολή των διεργασιών της ολομέλειας σε μια διαρκώς εξελισσόμενη επιστημονική συζήτηση 

με επίκεντρο τις προληπτικές παρεμβάσεις και η διαμόρφωση της πορείας της 11ης Πανελλήνιας 

Συνάντησης του Δικτύου που θα πραγματοποιηθεί στις Κυκλάδες τον Οκτώβριο του 2017.  

Το Κέντρο Πρόληψης Δ. Ζωγράφου ανέδειξε δημιουργικά και συνεργατικά κομμάτια του Δήμου 

μας, γεγονός που συνέβαλλε στις διεργασίες του διημέρου. 

Οι εργασίες της συνάντησης πραγματοποιήθηκαν στο ισόγειο της οδού Ανακρέοντος και στο 

Μουσείο Γουναρόπουλου. Οι εργασίες πλαισιώθηκαν από παραδοσιακό κρητικό γλέντι που 

πρόσφερε ο Σύλλογος Κρητών Ζωγράφου και ξενάγηση στο Μουσείο Γουναρόπουλου. 



Συμμετείχαν συνολικά 50 άτομα, εκπρόσωποι 26 φορέων πρόληψης από όλη την  Ελλάδα και 

την Κύπρο. 

Στη συνάντηση συμμετείχαν και απέδωσαν χαιρετισμούς οι κ.κ Γεώργιος Καππής- Πρόεδρος ΔΣ 

Κέντρου Πρόληψης  Δ. Ζωγράφου/ Δημοτικός Σύμβουλος, Ράνια Νενεδάκη- Μέλος ΔΣ 

(Οικονομικός Διαχειριστής) ΚΠ Δ. Ζωγράφου, Φώτης Νταουντάκης – Πρόεδρος Συλλόγου 

Κρητών Ζωγράφου και μέλος ΔΣ ΚΠ Δ. Ζωγράφου (Γραμματέας) , 

Κικάκης Νικόλαος (εκ μέρους της Δημάρχου)- Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων –Υποδομών & 

Παιδείας Δ. Ζωγράφου και Χάρης Παπαγεωργόπουλος-Εντεταλμένος Σύμβουλος σε θέματα 

Υγείας Δ. Ζωγράφου/Δημοτικός Σύμβουλος. 

 

Η συνεργασία του Κέντρου Πρόληψης Δ. Ζωγράφου με τις υπηρεσίες του Δ. Ζωγράφου αλλά και 

των φορέων της ευρύτερης τοπικής κοινότητας, ήταν κατά το μέγιστο αποδοτική και 

παρουσίασε με πολύ θετικό τρόπο την αποτελεσματικότητα της διασύνδεσης μεταξύ των 

φορέων του Δήμου. 

Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους μας βοήθησαν στο να κάνουμε αυτή τη συνάντηση ξεχωριστή 

για τους συμμετέχοντες και ειδικότερα, τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΔΦΠΕ για την 

εμπιστοσύνη, τη συνεργασία και τον άρτιο συντονισμό τον διεργασιών της ολομέλειας καθόλη 

τη διάρκεια του διημέρου,  το Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού και Αθλητισμού Δήμου Ζωγράφου, 

το Μουσείο Γουναρόπουλου και το Σύλλογο Κρητών Ζωγράφου «Ο Καζαντζάκης» . 

 

Η Επιστημονική Ομάδα και το ΔΣ του Κέντρου Πρόληψης Δ.Ζωγράφου 

 

 

 

 

 

 


