ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΓΙΚΣΤΟ ΦΟΡΔΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ
ΣΗ ΔΞΑΡΣΗΗ
ΙΣΟΡΙΚΟ
Σνλ Ηνχλε ηνπ 1993 δηνξγαλψζεθε ζηελ Πάηξα, απφ ηελ Κίλεζε
«ΠΡΟΣΑΖ», ε 1ε Παλειιαδηθή πλάληεζε Φνξέσλ γηα ηελ Πξφιεςε ησλ
Δμαξηεζηνγφλσλ Οπζηψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ εξγαζηψλ ηεο νη θνξείο, κεηά
απφ πξφηαζε ηεο θαο Μαξίαο Υνπξδάθε, δηαπίζησζαλ ηελ αλάγθε εμεχξεζεο
ελφο ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη ζπληνληζκνχ κεηαμχ ηνπο, ζε παλειιαδηθή
θιίκαθα.
Έθξηλαλ φκσο φηη, ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, νη ζπλζήθεο δελ ήηαλ
ψξηκεο γηα ηελ θάιπςε απηήο ηεο αλάγθεο.
Μεξηθνχο κήλεο πξηλ ηελ 2ε Παλειιαδηθή πλάληεζε, νη θνξείο κεηά απφ
επηζηνιή ηεο Κίλεζεο «ΠΡΟΣΑΖ» επαλαηνπνζεηήζεθαλ επί ηνπ ζέκαηνο θαη
ζεψξεζαλ αλαγθαίν λα ζπδεηήζνπλ εθ λένπ ην ζέκα, φπσο θαη έγηλε ζην
πιαίζην ηεο 2εο Παλειιαδηθήο. Σν Ννέκβξε ηνπ 1995 πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ
Πάηξα απφ ηελ Κίλεζε «ΠΡΟΣΑΖ» ε 2ε Παλειιαδηθή πλάληεζε κε ηίηιν «Ζ
πνηφηεηα ζηε δσή καο κνριφο γηα ηελ πξφιεςε ησλ εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ»
ζην πιαίζην ηεο νπνίαο, απνθαζίζζεθε, νκφθσλα, λα δξνκνινγεζεί ε
παλειιαδηθή νξγάλσζε. Γηα ην ζθνπφ απηφ, ε Κίλεζε «ΠΡΟΣΑΖ»
ζπγθάιεζε κηα λέα ζπλάληεζε ζηελ ΑΘΖΝΑ, ζηηο 26/1/96 ζηα γξαθεία ηνπ
Ο.ΚΑ.ΝΑ. Δθεί ζπληάρζεθε θαη εγθξίζεθε ην πξψην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηνπ
Παλειιαδηθνχ Γηθηχνπ (ηφηε, ζπκκεηείραλ θνξείο κφλν απφ ηελ Διιάδα) θη
εθιέρηεθε ε πξψηε επηακειήο πληνληζηηθή Γξακκαηεία ηνπ Γηθηχνπ.
ηε ζπλέρεηα νξγαλψζεθε ε 3ε Παλειιαδηθή πλάληεζε ζηε Θεζζαινλίθε
κε νξγαλσηή θνξέα ην Φ.Ν. Θεζζαινλίθεο, ην Ννέκβξε ηνπ 1997 θαη ηίηιν
«Πεηάκε ςειά… Διεχζεξνη απφ…».
Ζ 4ε Παλειιαδηθή πλάληεζε έγηλε ηνλ Οθηψβξε ηνπ 2000 ζην Ζξάθιεην
ηεο Κξήηεο απφ ην ΚΔΑΝ ηνπ Γήκνπ Ζξαθιείνπ κε ηίηιν «Πξφζσ νινηαρψο
ζηε ΕΧΖ».
ηελ 5ε Παλειιαδηθή πλάληεζε κε ηίηιν « 10 ρξφληα Γίθηπν: ε πξφιεςε
ζε έλα θνκβηθφ ζεκείν λέσλ επηινγψλ», πινπνηήζεθε ηνλ Μάξηην ηνπ 2003
ζηα Γηάλλελα απφ ηνλ πκβνπιεπηηθφ ηαζκφ Ησαλλίλσλ. Με ηε ζπκκεηνρή
ηνπ ΚΔΝΘΔΑ ην Γίθηπν έιαβε Παλειιήληα κνξθή.
Σν Ννέκβξην ηνπ 2005 έγηλε ε 6 ε Παλειιήληα πλάληεζε ζηε Λάξηζα κε
ηίηιν «Ζ πξφιεςε ηφπνο ζπλάληεζεο θαη ζπλ-απάληεζεο. Γηα ηε ζπλεξγαζία,
ην ζπληνληζκφ, ηε ζπκπιεξσκαηηθφηεηα» θαη νξγαλσηή θνξέα ην ΚΔΘΔΑ.
ηελ πλάληεζε απηή κε πξφηαζε ηεο Γξακκαηείαο θαη απφθαζε ηεο
νινκέιεηαο ησλ θνξέσλ, ην Παλειιαδηθφ Γίθηπν ηξνπνπνηεί ηελ νξγαλσηηθή
Γνκή θαη ηνλ ηξφπν Λεηηνπξγίαο ηνπ.
Σν Ννέκβξε ηνπ 2007 ην Παλειιήλην Γίθηπν μεπεξλά ηα ζχλνξα θαη
πξαγκαηνπνηεί ηελ 7ε Παλειιήληα πλάληεζε ζηε Λάξλαθα ηεο Κχπξνπ κε
ηίηιν « Ζ Πξφιεςε μεπεξλά ζχλνξα, δεκηνπξγεί ζπλδέζεηο … πξνρσξάεη».
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Γηνξγαλσηήο Φνξέαο ν χλδεζκνο Καηαπνιέκεζεο Ναξθσηηθψλ Λάξλαθαο
θαη ην ΚΔΝΘΔΑ
Μεηά απφ 3 ρξφληα, ην επηέκβξην ηνπ 2010, πξαγκαηνπνηήζεθε ζην
Μεζνιφγγη ε 8ε Παλειιήληα πλάληεζε κε ηίηιν «Ζ πξφιεςε σο
αλαγθαηφηεηα θαη δηθαίσκα κπξνζηά ζηηο ζχγρξνλεο πξνθιήζεηο» θαη
δηνξγαλσηή θνξέα ηνλ Οξγαληζκφ Πξναγσγήο ηεο Τγείαο «Άγηνο Λνπθάο
Κξηκαίαο» ηεο Ηεξάο Μεηξνπφιεσο Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο.
Σν Γίθηπν, κεηά απφ κηα δηαδξνκή 20 εηψλ, επηζηξέθεη ζηνλ ηφπν πνπ
γελλήζεθε: απφ 5 έσο 8 Ηνπλίνπ 2013 πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Πάηξα, απφ
ηελ Κίλεζε «ΠΡΟΣΑΖ» γηα έλαλ Άιιν Σξφπν Εσήο θαη ην Κέληξν Πξφιεςεο
ησλ Δμαξηήζεσλ θαη Πξναγσγήο ηεο Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο ΠΔ Αραΐαο, ε 9ε
Παλειιήληα πλάληεζε κε ηίηιν: «ΑιιάΕΧληαο ζε κηα θνηλσλία πνπ αιιάΕΔΗ».
ΠΛΑΙΙΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ
1. ΥΑΡΑΚΣΗΡΑ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΦΟΡΔΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ
Σν Γίθηπν είλαη Παλειιήλην κε ηελ έλλνηα φηη κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ
θνξείο εθηφο Διιάδαο π.ρ. ην ΚΔΝΘΔΑ ηεο Κχπξνπ.
Γξαζηεξηνπνηείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο πξφιεςεο αλάπηπμεο
εμαξηεηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ, ζε αηνκηθφ, νηθνγελεηαθφ θαη θνηλσληθφ επίπεδν.
Σν Γίθηπν ζπληζηά κία κνξθή ζχλδεζεο ησλ ζπκκεηερφλησλ θνξέσλ,
δηεπθνιχλνληαο ηελ επηθνηλσλία θαη δεκηνπξγψληαο δηαχινπο ζπλεξγαζίαο θη
αληαιιαγήο απφςεσλ θαη εκπεηξηψλ κεηαμχ ηνπο.
πκκεηέρνπλ ζε απηφ θνξείο πνπ αλαπηχζζνπλ πξνγξάκκαηα πξφιεςεο
ησλ εμαξηήζεσλ θαη πξναγσγήο ηεο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο.
Σν ζρήκα απηφ ιεηηνπξγεί ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ παξφληνο
πιαηζίνπ ιεηηνπξγίαο, ην νπνίν απνηειεί θαη έλα ζπκβφιαην δέζκεπζεο ησλ
ζπκκεηερφλησλ κειψλ ηνπ. Σν πιαίζην, ην νπνίν απνηειεί πξντφλ θνηλήο
δχκσζεο θαη απνδνρήο απφ ηα κέιε, ελζαξξχλεη θαη εληζρχεη ηελ ηάζε γηα ηελ
αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο κε αξρέο θαη αμίεο, ελψ
επίζεο δηεπθνιχλεη ηελ ζπκκεηνρή ζηηο δηαδηθαζίεο ηνπ φζν ην δπλαηφλ
πεξηζζφηεξσλ θνξέσλ. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ ζέιεη λα δηαηεξήζεη κηα
ζηαζεξφηεηα ζε αξρέο αιιά επθακςία ζε νξγαλσηηθή δνκή θαη ιεηηνπξγία.
Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ ην δίθηπν δελ πξνηίζεηαη λα δεκηνπξγήζεη κηαο
ηππηθήο κνξθήο ζχιινγν ή εηαηξεία κε θαηαζηαηηθφ βάζεη ηνπ ηζρχνληνο
Αζηηθνχ Κψδηθα, γεγνλφο πνπ παξέρεη κηα επειημία, ζην λα δηακνξθψλεη ηελ
νξγαλσηηθή ηνπ δνκή θαη ηελ ιεηηνπξγία, έηζη ψζηε, λα ππεξεηνχληαη κε ηνλ
θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν νη ζθνπνί θαη νη ζηφρνη ηνπ.
Ζ νξγάλσζε απηνχ ηνπ ηχπνπ απνζθνπεί ζηελ φζν ην δπλαηφλ
πιεξέζηεξε ζπκκεηνρή θη έθθξαζε φισλ ησλ κειψλ ηνπ Γηθηχνπ θαη ηνπ
παξέρεη κηα δπλαηφηεηα νξγαλσηηθψλ κεηαβνιψλ πνπ ζα απνθαζίδνληαη ζε
νινκέιεηεο ρσξίο λα είλαη αλαγθαίεο άιιεο γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο.
ηφρνο απηήο ηεο δηάξζξσζεο είλαη ε πξνψζεζε ελφο ελαιιαθηηθνχ
ηξφπνπ νξγάλσζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ. Οη απνθάζεηο ηνπ Γηθηχνπ
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ζηεξίδνληαη ζηε ζπλεξγαηηθφηεηα, ηελ νκνθσλία, ζε έλα ειάρηζην πιαίζην
θνηλψλ ζπκθσληψλ, ρσξίο αληαγσληζκνχο θαη αληηπαξαζέζεηο. Πξνθχπηνπλ
κέζα απφ δεκηνπξγηθνχο δηαιφγνπο, κε ζεβαζκφ ζηελ δηαθνξεηηθφηεηα. Έηζη
νη απνθάζεηο ηνπ Γηθηχνπ, πξντφλ ζπλζεηηθήο δηαδηθαζίαο φισλ ησλ
ζπκκεηερφλησλ, δξνπλ ππνζηεξηθηηθά θαη δηεπθνιπληηθά πξνο ηα κέιε ηνπ.
Πξφθεηηαη πξνθαλψο γηα κηα κνξθή νξγάλσζεο πνπ ελαξκνλίδεηαη κε
ηηο αξρέο ηεο πξφιεςεο.
2. ΚΟΠΟΙ ΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ
 Δπιζηεμονικόρ: Αμηνπνίεζε ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη εκπεηξίαο γηα
ηνλ αξηηφηεξν ζρεδηαζκφ, εθαξκνγή θαη αμηνιφγεζε ησλ πξνγξακκάησλ
πξφιεςεο. Γηάρπζε απηήο ηεο επηζηεκνληθήο γλψζεο θαη εκπεηξίαο
κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ δηθηχνπ. Δπεμεξγαζία ζπλζεηηθψλ πξνηάζεσλ
ρξήζηκσλ γηα ηα κέιε θαη ηε ράξαμε πνιηηηθήο ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο.
 Τποζηεπικηικόρ: Μέζα απφ ηελ αληαιιαγή γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ πνπ
πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηδηαίηεξε δξάζε ηνπ θάζε θνξέα δεκηνπξγείηαη έλα
θιίκα αιιεινυπνζηήξημεο κεηαμχ ησλ κειψλ.
 ςνεπγαηικόρ: Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ φισλ ησλ κειψλ, αιιά θαη
άιισλ θνξέσλ ζηελ Διιάδα θαη ζην εμσηεξηθφ ζε ηνκείο πνπ νη Φνξείο
ηνπ Γηθηχνπ εθηηκνχλ φηη είλαη βνεζεηηθνί γηα ηα κέιε ηνπο.
3. ΣΟΥΟΙ ΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ παξαπάλσ ζθνπψλ πξνβιέπεηαη ε:
i.

ii.
iii.

iv.
v.
vi.

Γηνξγάλσζε, θάζε δχν ρξφληα, Παλειιήλησλ πλαληήζεσλ ησλ κειψλ
ηνπ
Γηθηχνπ.
Δλδηάκεζα
ησλ
Παλειιελίσλ
ζπλαληήζεσλ
πξαγκαηνπνηνχληαη νινκέιεηεο ησλ κειψλ ηνπ Γηθηχνπ.
Γηεπθφιπλζε ζηελ αληαιιαγή γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ Παλειιελίσλ πλαληήζεσλ θαη ησλ νινκειεηψλ.
Γλσξηκία κε πξνγξάκκαηα πξφιεςεο ζε Διιάδα θαη εμσηεξηθφ, κέζα
απφ ηελ ζπκκεηνρή ζε δηάθνξα ζπλέδξηα ή πάζεο θχζεσο
επηζηεκνληθέο ζπλαληήζεηο.
Έθδνζε ελεκεξσηηθνχ δειηίνπ θαη ιεηηνπξγία ηζηνζειίδαο γηα ηελ
θαιχηεξε ελεκέξσζε θαη επηθνηλσλία ησλ κειψλ ηνπ Γηθηχνπ.
Οξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ θαη άιισλ δξάζεσλ πνπ ζα εμππεξεηνχλ
ηνπο ζθνπνχο ηνπ Γηθηχνπ θαη ζα απνθαζίδνληαη ζηηο Οινκέιεηέο ηνπ.
Αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ ηδηαίηεξα ζε πξαθηηθφ επίπεδν, κε θνηλφ έξγν
κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ αιιά θαη άιισλ θνξέσλ πξφιεςεο, γηα ηελ
πξνψζεζε ηεο πξφιεςεο ζε ηνπηθφ, γεηηνληθφ ή επξχηεξν επίπεδν.
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4. ΜΔΛΗ ΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ
ην Γίθηπν κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ φινη νη θνξείο, πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο ησλ εμαξηήζεσλ θαη
πξναγσγήο ηεο ςπρνθνηλσληθήο πγείαο. Ζ ηάζε πνπ θπξηαξρεί είλαη ε
δηεπθφιπλζε ζπκκεηνρήο θάζε θνξέα κε ζηαζεξή δξαζηεξηφηεηα ζε
απηνχο ηνπο ηνκείο.
Βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ελφο θνξέα είλαη:
1. Να έρεη ζηαζεξφηεηα πνπ λα επηβεβαηψλεηαη απφ ηε λνκηθή ηνπ
ζχζηαζε, αζρέηνπ κνξθήο.
2. Να παξνπζηάδεη ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα θαη λα έρεη έλαλ
πξνγξακκαηηζκφ δξάζεο ζε εηήζηα βάζε.
3. Να απνδέρεηαη ην παξφλ πιαίζην ιεηηνπξγίαο
Γιαδικαζία εγγπαθήρ ζηο Γίκηςο
Δπηζπκεηφ είλαη νη θνξείο πνπ ελδηαθέξνληαη λα εληαρζνχλ ζην Γίθηπν λα
εθπξνζσπνχληαη σο εληαία δνκή θαη ε απφθαζή ηνπο λα ζηεξίδεηαη απφ ην
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. Δθφζνλ ηζρχεη ε παξαπάλσ ζπλζήθε ε δηαδηθαζία
πνπ πξνβιέπεηαη είλαη ε αθφινπζε:
1. Τπνβάιιεηαη ζηελ πληνληζηηθή Δπηηξνπή αίηεζε εγγξαθήο ηνπ
ελδηαθεξνκέλνπ Φνξέα κε ηελ έγθξηζε ηνπ Γ.
2. Οξίδεηαη απφ ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ηνπ θνξέα ηαθηηθφο
εθπξφζσπνο θαη αλαπιεξσηήο ηνπ, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη κέινο
ηεο επηζηεκνληθήο νκάδαο θαη λα ηελ εθπξνζσπεί.
3. Καηαηίζεηαη εηεζίσο ζπλδξνκή, ε νπνία αλέξρεηαη ζε πνζφλ πνπ νξίδεη
ε νινκέιεηα ηνπ Γηθηχνπ (ην πνζφ απηφ ηελ παξνχζα ζηηγκή έρεη
νξηζζεί 100€).
4. Απνδνρή απφ ηελ νινκέιεηα
ε πεξηπηψζεηο πνπ θάπνηνη θνξείο αληηκεησπίδνπλ θάπνηεο ηδηαίηεξεο
ζπλζήθεο ή δπζθνιίεο ζε ζρέζε κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία απηέο
εθηηκνχληαη αλά πεξίπησζε θαη απνθαζίδεη ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή. Ζ
έγθξηζε λένπ κέινπο ηνπ Γηθηχνπ γίλεηαη απφ ηελ ακέζσο επφκελε
νινκέιεηα, κεηά ηελ αίηεζε λένπ κέινπο.
5..ΦΙΛΟΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΛΗΦΗ
ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ
Ζ Πξσηνγελήο πξφιεςε είλαη ην ζχλνιν ησλ ελεξγεηψλ, πνπ
απεπζχλνληαη ζηηο επξχηεξεο θνηλσληθέο νκάδεο θαη έρνπλ ζηφρν ηε
θπζηθή, ςπρηθή θαη θνηλσληθή επεμία ηνπ αηφκνπ κεηψλνληαο ηνπο
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θηλδχλνπο λα εκθαληζηνχλ ζπλζήθεο, θαηαζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ
βιάπηνπλ ην άηνκν.
Ζ πξφιεςε ησλ εμαξηήζεσλ αλαπηχζζεηαη ζην πιαίζην παξεκβάζεσλ
– πξνγξακκάησλ, πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο θαη ζηελ
αλάπηπμε ησλ πξνζσπηθψλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ, πνπ δηαζθαιίδνπλ
ην επ δελ (αλάπηπμε επαηζζεζίαο, θαληαζίαο, δεκηνπξγηθψλ ζηάζεσλ
δσήο, δεμηνηήησλ αληίζηαζεο ζηηο πηέζεηο γηα αξλεηηθέο – παξεθθιίλνπζεο
- απνθιίλνπζεο ζπκπεξηθνξέο).
5α. Η Δνεμέπυζε – Πλεποθόπεζε:
Ζ παξνρή ελεκέξσζεο – πιεξνθφξεζεο πξέπεη λα απνηειεί κέξνο ηεο
πξνιεπηηθήο παξέκβαζεο ρσξίο λα ηελ ππνθαζηζηά.
 Γελ πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηε δεκηνπξγία ζπλαηζζεκαηηθψλ αληηδξάζεσλ
θφβνπ
 Οθείιεη λα παξέρεη νξζή, έγθπξε, αληηθεηκεληθή, επηζηεκνληθή
πιεξνθφξεζε, ζχκθσλα κε ηα δηεζλή επηζηεκνληθά δεδνκέλα.
5β. Βαζικέρ απσέρ για ηεν αποηελεζμαηικόηεηα ηερ ππόλετερ
Βαζηθή πεπνίζεζε ηνπ Γηθηχνπ Πξφιεςεο είλαη φηη: ε πξφιεςε γίλεηαη
απνηειεζκαηηθή φρη κε απηά πνπ ιέκε, αιιά κε απηά πνπ πξάηηνπκε.
Τπφ απηή ηελ έλλνηα ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ πξφιεςεο θαη ζηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ηνπ Γηθηχνπ, πξέπεη λα δηαθαηέρεηαη απφ ηηο αξρέο,
ηηο αμίεο θαη ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο πνπ απνηεινχλ θαη αξρέο ηεο πξφιεςεο.
Ο ελαιιαθηηθφο ηξφπνο δσήο πνπ ελζαξξχλεη, εθπαηδεχεη θαη εκςπρψλεη
κέιε θαη θνξείο ηεο θνηλσλίαο λα ιεηηνπξγνχλ κε έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν,
πξέπεη λα βξίζθεη εθαξκνγή πξψηα θαη θχξηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηθηχνπ,
φπσο θαη ζηα κέιε ηνπ. Ζ ηζηνξία κέρξη ζήκεξα ηνπ Γηθηχνπ απνηειεί κία
πνξεία ηέηνησλ εθαξκνγψλ, ζπλερνχο αλαδήηεζεο θαη πεηξακαηηζκψλ πξνο
ηε βειηίσζή ηνπ.
Ζ άκβιπλζε ησλ αληαγσληζκψλ, ε ζπλεξγαηηθφηεηα, ε αμηνπνίεζε φισλ
ησλ απφςεσλ, ε πξνζπάζεηα ζχλζεζεο κέζα απφ ηε δηαθνξεηηθφηεηα, ν
ζεβαζκφο ζε πξφζσπα θαη θνξείο απνηειεί κία ζπλερή πξνζπάζεηα ησλ
κειψλ ηνπ Γηθηχνπ.
Απηή ε ζπλερήο πξνζπάζεηα εληζρχεη ηελ πξφιεςε κέζα απφ ηελ πξνζσπηθή
θαη ζπιινγηθή εθπαίδεπζε, πνπ πξνσζεί απηφ ην κνληέιν ζηελ θνηλσλία κε
ηξφπν πνπ ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε φισλ καο.
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5γ. Βαζικέρ απσέρ ηυν ππογπαμμάηυν ππόλετερ
 Σα πξνγξάκκαηα πξφιεςεο απνζθνπνχλ ζηελ ζυμαηική, τςσική,
πνεςμαηική θαη κοινυνική ανάπηςξε ηνπ αλζξψπνπ θαη ζηελ επίηεπμε
ηνπ ες δεν, κέζσ:
1. Σεο ελίζρπζεο ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ
2. Σεο ελίζρπζεο θαη αλαδφκεζεο ησλ βαζηθψλ θνηλσληθψλ ζεζκψλ
(νηθνγελεηαθνχ ζπζηήκαηνο, εθπαηδεπηηθήο θνηλφηεηαο θ.ά.)
3. Σεο νξζήο θαη έγθπξεο πιεξνθφξεζεο γηα ηηο εμαξηήζεηο
 Ζ πξφιεςε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε φινπο ηνπο πξνδηαζεζηθνχο
παξάγνληεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμάξηεζεο, ζηνρεχνληαο ζηελ εμάιεηςή
ηνπο.
 Κχξηνο ζηφρνο ηεο πξφιεςεο πξέπεη λα είλαη ε ελδπλάκσζε ηεο
πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ θαη φρη ν εμαλαγθαζκφο θαη ε ππνηαγή. Οη
δξάζεηο πξφιεςεο πξέπεη λα δηαπλένληαη απφ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη
ζεβαζκνχ ηεο πξνζσπηθφηεηαο.
 Οη παξεκβάζεηο πξφιεςεο:
1. Αληαπνθξίλνληαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο νκάδαο
ζηφρνπ.
2. Γηακνξθψλνπλ αλάινγα ην πεξηερφκελν ησλ παξερφκελσλ
πιεξνθνξηψλ, θαζψο θαη ηηο κεζφδνπο παξνρήο ηνπο.
3. Αληρλεχνπλ ηηο αλάγθεο ηεο νκάδαο – ζηφρνπ θαη αληαπνθξίλνληαη ζε
απηέο.
4. ηνρεχνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο
κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ηνκέσλ θαη ππεξεζηψλ, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ησλ
δπλαηνηήησλ ηεο θνηλφηεηαο ψζηε λα αλαιάβεη απηή δπλακηθά ηελ
αλάπηπμε ζπλζεθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ πξνάζπηζε θαη
πξναγσγή ηεο πγείαο.
Έλα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα νδεγεί απφ ηελ ελεκέξσζε – πιεξνθφξεζε
ζηελ αμηνπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ θαη βησκαηηθψλ κεζφδσλ ελεξγεηηθήο
ζπκκεηνρήο, πνπ ζηνρεχνπλ φρη κφλν ζηελ αχμεζε ησλ γλψζεσλ αιιά θαη
ζηελ απφθηεζε λέσλ δεμηνηήησλ θαη άιισλ ζπκπεξηθνξψλ.
5δ. Υαπακηεπιζηικά ενόρ ολοκλεπυμένος ππογπάμμαηορ:







είλαη εληαγκέλν ζε έλαλ επξχηεξν επηζηεκνληθφ θαη γεσγξαθηθφ ζρεδηαζκφ
θαη θαηά πξνηίκεζε ζην πιαίζην πνιηηηθήο γηα ηελ αγσγή πγείαο.
έρεη ζαθψο θαζνξηζκέλε κεζνδνινγία.
πξνβιέπεη ηηο δπλαηφηεηεο δηεχξπλζεο / αλάπηπμεο πεξαηηέξσ
ζπλεξγαζίαο.
παξέρεη ζαθείο ελδείμεηο / απνδείμεηο γηα ηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ θνξέα
πινπνίεζεο.
είλαη ζεσξεηηθά ηεθκεξησκέλν θαη παξνπζηάδεη βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά.
έρεη πιήξε νηθνλνκηθφ ζρεδηαζκφ.
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πξνβιέπεη ηξφπν επνπηείαο.
ζρεδηάδεη ζχζηεκα αμηνιφγεζεο

6 ΟΡΓΑΝΑ ΣΟΤ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ ΦΟΡΔΧΝ ΠΡΟΛΗΦΗ
Α. ΟΛΟΜΔΛΔΙΑ ΦΟΡΔΩΝ
Αρμοδιόηηηες ολομελειών
Οη νινκέιεηεο, απνηεινχλ ηε κνλαδηθή αλψηεξε κνξθή νξγάλσζεο θαη
ιήςεο απνθάζεσλ ησλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην δίθηπν.
ε απηέο ζπκκεηέρνπλ νη εθπξφζσπνη ησλ θνξέσλ αιιά θαη φπνηα άιια
κέιε ησλ θνξέσλ επηζπκνχλ θαζψο θαη θνξείο κε κέιε ηνπ Γηθηχνπ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην ρψξν ηεο πξφιεςεο θαη ελδηαθέξνληαη λα
ζπκκεηάζρνπλ.
ηελ δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ ζπκκεηέρνπλ κφλν ηα ηαθηηθά ε
αλαπιεξσκαηηθά κέιε ησλ θνξέσλ –κειψλ ηνπ Γηθηχνπ.
Οη ππφινηπνη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ην δηθαίσκα ιφγνπ αιιά φρη ςήθνπ.
 Οινκέιεηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ Παλειιελίσλ πλαληήζεσλ
ηελ νινκέιεηα πνπ ζα ιακβάλεη ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ
Παλειιήλησλ πλαληήζεσλ, ζα γίλνληαη επηζεκάλζεηο αιιαγψλ ηνπ
πιαηζίνπ γηα ηηο νπνίεο ζα ιακβάλεηαη απφθαζε ζηελ ελδηάκεζε
νινκέιεηα. Σν πιαίζην ζα έρεη πάληα ηζρχ, κέρξη ηελ επφκελε Παλειιήληα
πλάληεζε.
Δπίζεο ζε απηή ηελ νινκέιεηα εθιέγεηαη ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηνπ
Γηθηχνπ.
Σέινο, ζηηο νινκέιεηεο απηέο γίλεηαη απνινγηζκφο ηεο δξάζεο ηνπ Γηθηχνπ
απφ ηε ζπληνληζηηθή επηηξνπή γηα ηε δηεηία πνπ πέξαζε, νηθνλνκηθφο
απνινγηζκφο, ζπδεηνχληαη νξγαλσηηθά δεηήκαηα, απνθαζίδεηαη ε φπνηα
αιιαγή ηνπ πιαηζίνπ θαη θαζνξίδεηαη ε πξννπηηθή ηνπ Γηθηχνπ.
 Οινκέιεηεο ελδηάκεζεο ησλ Παλειιελίσλ πλαληήζεσλ
Κάζε ρξφλν ζα γίλνληαη 2 ηαθηηθέο νινκέιεηεο. Έθηαθηεο νινκέιεηεο ζα
γίλνληαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεη ε πληνληζηηθή Δπηηξνπή θαη ζε
πεξίπησζε πνπ δεηεζεί απφ κέιε ηνπ Γηθηχνπ θαη ζπκθσλεί ε
πληνληζηηθή Δπηηξνπή. Οη νινκέιεηεο ζα γίλνληαη πεξίπνπ ην κήλα Μάην
θαη Ννέκβξε.
Οη νινκέιεηεο απηέο έρνπλ δηπιφ ραξαθηήξα:
1) Δπηζηεκνληθφ: πδεηνχληαη θαη επεμεξγάδνληαη ζέκαηα επηζηεκνληθνχ
ραξαθηήξα πνπ απαζρνινχλ ηα κέιε ηνπ Γηθηχνπ.
2) Οξγαλσηηθφ-πληνληζηηθφ: πδεηνχληαη νξγαλσηηθά ζέκαηά ή φηη άιιν
ζέκα απαζρνιεί ηα κέιε ηνπ Γηθηχνπ. ηηο νινκέιεηεο γίλεηαη
πξνζπάζεηα ζπκκεηνρήο φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξσλ κειψλ αιιά
δελ ηίζεηαη ζέκα απαξηίαο θαη νη απνθάζεηο ιακβάλνληαη απφ ηνπο
παξφληεο.
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Β. ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ
Ζ νινκέιεηα ησλ θνξέσλ ηνπ δηθηχνπ ζηελ Παλειιήληα πλάληεζε εθιέγεη
κία 6κειή πληνληζηηθή Δπηηξνπή. Ζ εθινγή γίλεηαη απφ ηνπο
εθπξνζψπνπο ησλ θνξέσλ πνπ παξεπξίζθνληαη ζηελ νινκέιεηα θαη κέζα
απφ ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. Ζ δηαδηθαζία κε ηελ νπνία ζα γίλεηαη ε
εθινγή, ζα θαζνξίδεηαη ζηνπο βαζηθνχο ηεο άμνλεο απφ ηε πληνληζηηθή
Δπηηξνπή κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο νινκέιεηαο. Ζ 6κειήο πληνληζηηθή
Δπηηξνπή ζα επηιέγεη ην ζπληνληζηή ηεο. Δπειέγε ν αξηζκφο ησλ 6 θαζψο
ζεκαηνδνηεί ηελ δεηνχκελε ζχλζεζε θαη απνκαθξχλεη απφ ηε ινγηθή ηεο
πιεηνςεθίαο ή κεηνςεθίαο.
Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ Γηθηχνπ θαη ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο
πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο θάπνηα βαζηθά θξηηήξηα εθινγήο ησλ κειψλ ηεο
είλαη:
Να είλαη πξφζσπα ηα νπνία πηζηεχνπλ ζην φξακα ηνπ Γηθηχνπ, λα έρνπλ
ηε δηάζεζε, ηηο ηθαλφηεηεο θαη ηε δέζκεπζε πνπ απαηηνχληαη γηα ηε
δηεπθφιπλζε ηεο αλάπηπμήο ηνπ Γηθηχνπ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ.
Πέξαλ ησλ πξνζσπηθψλ δπλαηνηήησλ είλαη πξνυπφζεζε, λα έρνπλ ηε
ζηήξημε ηνπ θνξέα ηνπο ζην ξφιν ηνπο θαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο
δηεξγαζίεο ηνπ Γηθηχνπ.
ε πεξίπησζε παξαίηεζεο κέινπο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο
επαλαιακβάλεηαη ε παξαπάλσ δηαδηθαζία γηα ηελ θάιπςε ηεο ζέζεο ζηελ
ακέζσο επφκελε νινκέιεηα.
ηηο ζπλαληήζεηο ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ζα έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα
παξεπξίζθεηαη ν εθπξφζσπνο ηνπ θνξέα, πνπ ζα έρεη αλαιάβεη ηελ
δηνξγάλσζε ηεο επφκελεο Παλειιήληαο πλάληεζεο. Θεσξείηαη ηδηαίηεξα
απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπ, φηαλ ζπδεηνχληαη ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ
δηνξγάλσζε ηεο Παλειιήληαο πλάληεζεο.
Έπγο ςνηονιζηικήρ Δπιηποπήρ
Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή έρεη σο έξγν:
Α. Tη Γιοργάνωζη Πανελλήνιων σνανηήζεων
Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ζπλεξγάδεηαη κε ην θνξέα δηνξγάλσζεο θαη
πινπνίεζεο ηεο Παλειιήληαο πλάληεζεο.
Οη Παλειιήληεο πλαληήζεηο δηεμάγνληαη θάζε 2 ρξφληα θαη αθνινπζείηαη ε
εμήο δηαδηθαζία, κε ηελ επζχλε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο:
i. Σξεηο (3) κήλεο πξηλ ηελ Παλειιήληα πλάληεζε ζα θαηαηίζεληαη ζηελ
πληνληζηηθή Δπηηξνπή γξαπηψο θαη ηεθκεξησκέλεο νη αηηήζεηο ησλ
κειψλ θνξέσλ, γηα ηελ αλάιεςε δηνξγάλσζεο ηεο επφκελεο
Παλειιήληαο πλάληεζεο. Μαδί κε ηελ αίηεζε ζα ππάξρεη θαη απφθαζε
ηεο Γηνίθεζεο ηνπ θνξέα φηη απνδέρεηαη λα αλαιάβεη ηελ δηνξγάλσζε
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ηεο πλάληεζεο. Αμηνινγψληαο ηελ εκπεηξία θαη ηηο δπλαηφηεηεο ησλ
θνξέσλ, γηα αληαπφθξηζε ζε απηέο ηηο επζχλεο, ε νινκέιεηα έρεη ηελ
ηειηθή επζχλε ηεο απφθαζεο πνηνο θνξέαο ζα δηνξγαλψλεη θάζε θνξά
ηελ Παλειιήληα πλάληεζε Φνξέσλ Πξφιεςεο.
ii. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ζα θαζνξίδεη, απφ θνηλνχ κε ηνλ θνξέα πνπ
αλαιακβάλεη ηε δηνξγάλσζε ηεο Παλειιήληαο πλάληεζεο, ηελ
εκεξνκελία θαη ηε ρξνληθή δηάξθεηα γηα ηε δηεμαγσγή ησλ Παλειιελίσλ
πλαληήζεσλ.
iii. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Οξγαλσηή Φνξέα ζα
θαηαζέηεη πξφηαζε γηα ηελ ζχλζεζε ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο ηεο
Παλειιήληαο πλάληεζεο, ηε ζεκαηνινγία θαη κεζνδνινγία πινπνίεζεο
ηεο πλάληεζεο. Ζ νινκέιεηα ησλ Φνξέσλ ζα ιακβάλεη ηελ ηειηθή
απφθαζε.
iv. Ο δηνξγαλσηήο θνξέαο αλαιακβάλεη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ
πληνληζηηθή Δπηηξνπή ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο Παλειιήληαο
πλάληεζεο θαη θαηαζέηεη νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ ζην Γίθηπν.
Β. Σο σνηονιζμό ηων Ολομελειών σο πξνο ηε δηνξγάλσζε θαη ην
πεξηερφκελν βάζεη ησλ αηηεκάησλ ησλ κειψλ ηνπ Γηθηχνπ, ηα νπνία ζα
ζπγθεληξψλεη απφ ηνπο θνξείο.
Γ. Σην Προώθηζη ηων Θέζεων ηοσ Γικηύοσ καθώς και Δνεργειών γηα
πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ ησλ νινκειεηψλ ηνπ Γηθηχνπ
Γ. Σην Δκπροζώπηζη ηοσ Γικηύοσ φπνπ απνθαζίδεη ε νινκέιεηα ησλ
θνξέσλ
Δ. Σην Δνημέρωζη ηων Μελών ηοσ Γικηύοσ γηα ηηο απνθάζεηο θαη ηνπο
Πξνβιεκαηηζκνχο, πνπ ζα αλαπηχζζνληαη ζηηο νινκέιεηεο.
Σ. Αποθαζιζηικές αρμοδιόηηηες γηα ηνλ ηξφπν πινπνίεζεο ησλ
απνθάζεσλ ησλ νινκειεηψλ αιιά θαη ελέξγεηεο, πνπ δελ έρνπλ απνθαζηζζεί
ζηηο νινκέιεηεο θαη θξίλεηαη απφ ηε πληνληζηηθή Δπηηξνπή φηη πξέπεη λα
γίλνπλ. (ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ελεκεξψλνληαη ειεθηξνληθά ηα κέιε θαη ην
ζέκα αλ ρξεηαζζεί ζπδεηείηαη ζηελ ακέζσο επφκελε νινκέιεηα)
ΥΔΔΙ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ – ΟΚΑΝΑ
Σν Παλειιήλην Γίθηπν επηζπκεί θαη επηδηψθεη ζρέζεηο επνηθνδνκεηηθήο
ζπλεξγαζίαο κε ηνλ ΟΚΑΝΑ κέζα ζην πιαίζην ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη
εηιηθξίλεηαο.
Οη πξνβιεκαηηζκνί πνπ ζα αλαπηχζζνληαη ζηηο νινκέιεηεο, κπνξνχλ λα
απνηειέζνπλ πεγή πξνηάζεσλ πξνο ηνλ ΟΚΑΝΑ φζνλ αθνξά ην έξγν, ηελ
εκπεηξία θαη ηηο αλάγθεο ησλ Φνξέσλ. Ζ παξνπζία δε ηνπ Σκήκαηνο
Δθαξκνγψλ Πξφιεςεο ηνπ ΟΚΑΝΑ (σο κέινο ηνπ Γηθηχνπ) ζηηο νινκέιεηεο
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ζα κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ηε δηαζαθήληζε ησλ πξνγξακκαηηζκψλ ηνπ ΟΚΑΝΑ
θαη ηελ αληαιιαγή απφςεσλ.
Σν Γίθηπν ζα επηδηψθεη ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηελ εγεζία ηνπ ΟΚΑΝΑ (αλ
είλαη δπλαηφλ 2 θνξέο ην ρξφλν), νη νπνίεο ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ
απνηειεζκαηηθφηεξε αλάπηπμε ηεο πξφιεςεο.
7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ
Γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηνπ Γηθηχνπ πξέπεη λα
εμαζθαιηζηνχλ πφξνη θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή. Σα έμνδα θαιχπηνληαη απφ
ηελ εηήζηα εηζθνξά ησλ θνξέσλ, ην χςνο ηεο νπνίαο ζα απνθαζίδεηαη απφ
ηελ ΟΛΟΜΔΛΔΗΑ (Ζ εηήζηα εηζθνξά θάζε θνξέα αλέξρεηαη ζηα 100 €). Ζ
δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ ζα γίλεηαη κε επζχλε ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο
κε ζχκθσλε γλψκε ησλ ΟΛΟΜΔΛΔΗΧΝ. Οη νηθνλνκηθνί πφξνη κπνξεί επίζεο
λα πξνέξρνληαη απφ θάζε λφκηκε κνξθή επηρνξήγεζεο, ΟΚΑΝΑ, Τπνπξγεία,
Υνξεγνί Πξνγξακκάησλ, Δ.Δ. θ.ά.
8. ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑΚΗ ΚΑΛΤΦΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
Οη γξακκαηεηαθέο αλάγθεο ηνπ Γηθηχνπ θαη ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζα
γίλνληαη απφ ηελ Κίλεζε «ΠΡΟΣΑΖ», φπσο γίλνληαλ κέρξη ζήκεξα επεηδή
ην Γίθηπν δελ έρεη ηε λνκηθή δπλαηφηεηα.
Οη αξκνδηφηεηεο ηεο γξακκαηεηαθήο θάιπςεο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο
ηνπ Γηθηχνπ είλαη νη αθφινπζεο:
 Γπαμμαηειακή ςποζηήπιξε
o Γαθηπινγξάθεζε επηζηνιψλ
o Απνζηνιή fax, e-mail
o Αλαλέσζε, επηθαηξνπνίεζε ζηνηρείσλ ησλ θνξέσλ
o Σειεθσληθφ θέληξν
o Σήξεζε εηζεξρνκέλσλ-εμεξρνκέλσλ εγγξάθσλ
o Σειεθσληθέο επηθνηλσλίεο κε κέιε ηνπ Γηθηχνπ θαη άιισλ Κέληξσλ
Πξφιεςεο.
Ηδηαίηεξε
ηειεθσληθή
ζπλεξγαζία
κε
ηνλ/ηελ
ζπληνληζηή/ζηξηα ηεο πληνληζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γηθηχνπ
o Δμσηεξηθέο εξγαζίεο π.ρ ελεκέξσζε βηβιηαξίνπ ζε Σξάπεδα, θαηάζεζε
ρξεκάησλ θ.ι.π
o Απνζηνιή ησλ απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ (θαηαζηαηηθφ, αίηεζε
έληαμεο θ.ι.π) ζηνπο θνξείο πνπ εθδειψλνπλ ελδηαθέξνλ έληαμεο ζην
Γίθηπν
 Οικονομική Γιασείπιζε
o Σήξεζε βηβιίνπ ηακείνπ (έζνδα-έμνδα)
o Πξαγκαηνπνίεζε νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ κε κέιε Γηθηχνπ (είζπξαμε
ρξεκάησλ, απνζηνιή απνδείμεσλ)
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o Παξαθνινχζεζε θαηάζηαζεο νηθνλνκηθήο ζπκκεηνρήο ησλ κειψλ ηνπ
Γηθηχνπ. Καηαρψξεζε ζηνλ Ζ/Τ ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ
κειψλ
o Απνζηνιή επηζηνιψλ ζηα κέιε γηα ππελζχκηζε ηεο νηθνλνκηθήο
ζπκκεηνρήο ηνπο
o Πιεξσκή ηηκνινγίσλ εμφδσλ κειψλ ηνπ Γηθηχνπ
 Γπαμμαηειακή κάλςτε Πανελλήνιαρ ςνάνηεζερ Φοπέυν
Ππόλετερ πεξηιακβάλεη:
o Δπηθνηλσλία κε νξγαλσηηθή θαη επηζηεκνληθή επηηξνπή, κε
ζπληνλίζηξηα θαη κέιε ζπληνληζηηθήο επηηξνπήο, κε ζπλέδξνπο θαη
ηηκεηηθή επηηξνπή εθφζνλ ππάξρεη.
o ηηο Παλειιήληεο πλαληήζεηο ην άηνκν πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηελ
Κίλεζε «ΠΡΟΣΑΖ» σο ππεχζπλν γηα ηελ γξακκαηεηαθή θάιπςε ηνπ
Γηθηχνπ ιεηηνπξγεί σο γξακκαηέαο ηεο επηζηεκνληθήο επηηξνπήο
θπξίσο θαη ππνζηεξηθηηθά ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή
Σν Γίθηπν γηα ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο ζα ζπλερίζεη λα θαηαβάιιεη έλα
πνζφ, ην νπνίν θαηέβαιε κέρξη ζήκεξα γηα ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα Γξακκαηείαο
θαη πιηθνχ πνπ αλέξρεηαη ζε 3000 € ηνλ ρξφλν. Αλάινγα κε ηηο γξακκαηεηαθέο
αλάγθεο ηνπ Γηθηχνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα ηξνπνπνίεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
δαπάλεο. Ζ πληνληζηηθή Δπηηξνπή έρεη ηελ επζχλε ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ
ζην ηέινο θάζε ρξφλνπ θαη ν νηθνλνκηθφο απνινγηζκφο ζην Γίθηπν ζα γίλεηαη
ζηελ νινκέιεηα ηεο εθάζηνηε Παλειιήληαο πλάληεζεο.
10. ΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΑΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟΤ ΓΙΚΣΤΟΤ
Σν παξφλ πιαίζην ην νπνίν έρεη ην ραξαθηήξα ζπκθσλίαο-ζπκβνιαίνπ ησλ
κειψλ ηνπ Γηθηχνπ, ζα επηθπξψλεηαη απφ ηελ Οινκέιεηα θάζε Παλειιήληαο
πλάληεζεο θαη ζα έρεη ηζρχ κέρξη ηελ επφκελε νινκέιεηα.
Με απηφ ηνλ ηξφπν θάζε 2 ρξφληα, ζηηο Παλειιήληεο πλαληήζεηο ζα
ελζσκαηψλνληαη ζην θαηλνχξγην πιαίζην νη φπνηεο αιιαγέο ζα απνθαζίδνληαη
ζηελ νινκέιεηα, πνπ ζα δηεμάγεηαη ζηελ Παλειιήληα πλάληεζε.
Ζ δηαδηθαζία απηή εθηφο ηνπ φηη παξέρεη δπλακηθή επειημία, ζα δηαζέηεη θαη ηελ
απαηηνχκελε εγθπξφηεηα, απαξαίηεηε γηα ηα κέιε θαη ηνπο ζπλεξγαδφκελνπο
θνξείο.

Το παρόν κείμενο εγκρίθηκε από την ολομέλεια του Δικτύου στην Πάτρα
6/6/2013
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