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Με τη συμβολή της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Επιστημονικό Συνέδριο1 με θέμα:  
«ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ:  

Δράσεις Επαγγελματικής Επανένταξης Ατόμων από Κοινωνικά Ευάλωτες Ομάδες» 

  
 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απλή συμμετοχή στο συνέδριο ή 
προφορική ανακοίνωση ή αναρτημένη εργασία (poster presentation) 

 
Η Πανελλαδική Ένωση για την Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση και την Επαγγελματική 

Επανένταξη (Π.Ε.Ψ.Α.Ε.Ε.) διοργανώνει το επιστημονικό συνέδριο με θέμα:  

«ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ: Δράσεις Επαγγελματικής Επανένταξης Ατόμων από Κοινωνικά 

Ευάλωτες Ομάδες», 

το οποίο θα λάβει χώρα στην Αθήνα στις 19-20 Ιουνίου 2014. Στόχος του συνεδρίου είναι να 

αναπτυχθεί ένας διάλογος για τις θεσμικές αλλαγές που θα βοηθούσαν στη δημιουργία ενός 

πιο ευνοϊκού κλίματος για την κοινωνική και επαγγελματική (επαν)-ένταξη ατόμων με 

ψυχοκοινωνικές δυσκολίες.  

Το συνέδριο πρόκειται να φιλοξενήσει:  
 Διεθνείς συμμετοχές 
 Προσκεκλημένες ομιλίες 
 Προσκεκλημένα συμπόσια 
 Προφορικές ανακοινώσεις  
 Αναρτημένες εργασίες (poster presentations) 

 
 

 

Κεντρικός ομιλητής θα είναι o Prof. Bob Grove 

 

                                                           
1
 Το Επιστημονικό Συνέδριο υλοποιείται στο πλαίσιο της πράξης «Πρόγραμμα ολιστικής παρέμβασης για την 

απασχόληση ληπτών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην ελεύθερη αγορά εργασίας – ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (MIS 

365136)» που συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και το ΥΥΚΑ (ΕΣΠΑ 2007-2013, Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 

Δυναμικού) 
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*Ο Prof. Bob Grove έχει εργαστεί επί σειρά ετών στο χώρο της ψυχικής υγείας με ιδιαίτερη 

έμφαση στον τομέα της υποστήριξης της απασχόλησης. Είναι ένας από τους πρωτεργάτες της 

ανάπτυξης μεθοδολογίας υποστηριζόμενης απασχόλησης για ψυχικά ασθενείς, αλλά και για τη 

σύσταση κοινωνικών επιχειρήσεων και την έμφαση στην επαγγελματική κατάρτιση κ.α. Έως το 

2011 ήταν Joint Chief Executive στο Centre for Mental Health που εδρεύει στο Λονδίνο. Έχει 

γράψει πλήθος άρθρων και βιβλίων για θέματα αναπηρίας και απασχόλησης. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ 

1. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Παρακάτω παρατίθενται όλες οι σχετικές πληροφορίες προκειμένου να επιλέξετε τον 
καταλληλότερο τύπο για την ανακοίνωσή – εργασία σας και να πραγματοποιήσετε την υποβολή 
της.  
 
1.1 Προφορικές ανακοινώσεις  
Οι προφορικές ανακοινώσεις στοχεύουν στην παρουσίαση αποτελεσμάτων ερευνών, κατάθεση 
εμπειριών από την πράξη ή κατάθεση προτάσεων.  Στη συνέχεια ακολουθεί συζήτηση με το 
ακροατήριο.  
Διάρκεια: O χρόνος διάρκειας μιας προφορικής ανακοίνωσης είναι 10-15 λεπτά.  
Χώρος: Αίθουσα διαλέξεων με υπολογιστή και projector.  
Προετοιμασία ανακοίνωσης  
Μία περίληψη έως 300 λέξεις. Η περίληψη θα πρέπει να πληροφορεί για τους στόχους, τη 
μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τη συμβολή της μελέτης.  
 
1.2 Αναρτημένες ανακοινώσεις (poster) 
Οι αναρτημένες ανακοινώσεις αποσκοπούν στο να δώσουν την ευκαιρία στους/στις 
ερευνητές/τριες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους με έναν οπτικό τρόπο και να 
αλληλεπιδράσουν με τους άλλους σύνεδρους.  
Διάρκεια: Ο χρόνος διάρκειας της συνεδρίας αναρτημένων εργασιών έχει προγραμματιστεί να 
διαρκέσει  μία ώρα. Οι συγγραφείς αναρτημένων εργασιών παρακαλούνται να διαμορφώσουν 
την εργασία τους σε διαστάσεις: ύψος 100εκ., πλάτος 70 εκ. Οι συγγραφείς είναι υπεύθυνοι για 
την ανάρτηση αλλά και την απομάκρυνση της εργασίας τους από τον προσδιορισμένο χώρο. 
Υλικό για την τοποθέτηση των εργασιών θα διατίθεται στη Γραμματεία του συνεδρίου.  
Προετοιμασία αναρτημένης ανακοίνωσης  
Μία περίληψη έως 300 λέξεις. Η περίληψη θα πρέπει να πληροφορεί για τους στόχους, τη 
μεθοδολογία, τα αποτελέσματα και τη συμβολή της μελέτης.  
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2. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ  
Η περίληψη κάθε τύπου ανακοίνωσης θα πρέπει να έχει την ακόλουθη μορφή:  
Τίτλος  
(Times New Roman, μέγεθος 16, bold, κεντρική στοίχιση)  
Συγγραφείς & φορέας εκπροσώπησης  
(Times New Roman, μέγεθος 14, italics, κεντρική στοίχιση,  
ένδειξη (*) στο όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία)  
Κείμενο περίληψης έκτασης 300 λέξεων σε ρέοντα λόγο, δίχως επιμέρους ενότητες ή 
παραγράφους χρησιμοποιώντας γραμματοσειρά Times New Roman, μέγεθος 12, με 1.5 
διάστημα, 2.5 εκ. περιθώριο δεξιά και αριστερά, πλήρης στοίχιση  
3 έως 6 λέξεις «κλειδιά» (Times New Roman, μέγεθος 12)  
 
 
 
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ - ΟΔΗΓΙΕΣ   
 
3.1 Τρόπος υποβολής  
Η υποβολή προτάσεων / εργασιών θα γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Όταν 
ολοκληρώσετε τη συγγραφή της περίληψης σας, συμπληρώστε το έντυπο συμμετοχής και 
προωθήστε τα έγγραφα στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση ekhkkd@pepsaee.gr (υπόψη 
κας Μ. Αγγελίδου). Στο ηλεκτρονικό μήνυμα να αναφέρετε με σαφήνεια τον τύπο της 
ανακοίνωσης που επιθυμείτε να υποβάλετε (προφορική ανακοίνωση ή αναρτημένη εργασία ή 
απλή συμμετοχή), καθώς και όλα τα στοιχεία επικοινωνίας.  
Μετά την υποβολή της περίληψης θα λάβετε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της παραλαβής της.  
 
3.2 Αριθμός προτάσεων ανά συγγραφέα  
Κάθε συγγραφέας μπορεί να συμμετάσχει στο συνέδριο ως κύριος/α ομιλητής/τρια σε μία 
προφορική ανακοίνωση ή αναρτημένη εργασία. Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό 
ανακοινώσεων στις οποίες θα μπορούσε κάποιος να συμμετάσχει ως συν-συγγραφέας.  
 
4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΡΙΣΗΣ  
Όλες οι προτάσεις / εργασίες που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από δύο κριτές με βάση 
την πρωτοτυπία, τη συμβολή στη θεωρία και την πράξη καθώς και την αρτιότητα στη 
μεθοδολογία.  
Επισημαίνεται ότι η επιστημονική επιτροπή του συνεδρίου διατηρεί τη δυνατότητα 
τροποποίησης του τύπου ανακοίνωσης κάθε πρότασης που θα υποβληθεί στο συνέδριο, 
σύμφωνα με την κρίση της. 
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5. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ 
 Λήξη προθεσμίας υποβολής περιλήψεων ανακοινώσεων – εργασιών: 11 Μαΐου 2014 
 Γνωστοποίηση στους ενδιαφερόμενους σχετικά με την αποδοχή ή μη της εργασίας 

τους: 21 Μαΐου 2014 
 Λήξη προθεσμίας υποβολής συμμετοχής: έως τις 17 Ιουνίου 2014 ή έως τη 

συμπλήρωση διαθέσιμων θέσεων 
 
 
  
Η Οργανωτική Επιτροπή του Επιστημονικού Συνεδρίου 
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Οι «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» είναι ένα πολυεπίπεδο, δυναμικό, καινοτόμο και αισιόδοξο πρόγραμμα 
που στοχεύει στη δημιουργία ενός πιο ευνοϊκού κλίματος για την απασχόληση των ατόμων με 
ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. Ως βασική προτεραιότητα τίθεται η άρση των στερεοτύπων σε σχέση με την 
ψυχική υγεία στις επιχειρήσεις και στους εργοδότες από την ελεύθερη αγορά εργασίας. Οι ειδικοί 
ψυχικής υγείας βγαίνουν δυναμικά προς τα έξω μιλώντας με εκπροσώπους των επιχειρήσεων και 
ζητώντας τη συνεργασία τους, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται εξειδικευμένη μεθοδολογία για την 
υποστήριξη σε θέματα απασχόλησης των ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες.  
 

Στο πολυεπίπεδο και πολύπλευρο πλαίσιο φιλοσοφίας και λειτουργίας του έργου, οι δράσεις που 
υλοποιήθηκαν είναι συμπληρωματικές, αλληλένδετες και προσπαθούν να αλλάξουν την παρούσα 
κατάσταση σε όλα τα επίπεδα: 

- Λειτούργησαν πιλοτικά 15 Γραφεία Υποστηριζόμενης Απασχόλησης για άτομα με 
ψυχοκοινωνικές δυσκολίες σε συνεργασία με 15 Δομές Ψυχικής Υγείας  στην περιοχή της 
Αττικής, τα οποία στελεχώθηκαν με 45 άνεργους νέους κοινωνικούς επιστήμονες που 
εκπαιδεύτηκαν από το πρόγραμμα. 

- Αναπτύχθηκε ειδική μεθοδολογία και εξειδικευμένα εργαλεία για συμβουλευτική 
απασχόλησης ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες. 

- 60 εκπαιδευμένοι άνεργοι με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες εργάστηκαν σε 26 επιχειρήσεις της 
ελεύθερης αγοράς για δύο μήνες (στα πλαίσια πρακτικής άσκησης). Με τον τρόπο αυτό οι 
εργοδότες είδαν με τα ίδια τους τα μάτια ότι πολλά άτομα, παρά τα θέματα ψυχικής υγείας, 
μπορούν να είναι παραγωγικοί, έχουν γνώσεις και δεξιότητες και μπορούν να είναι 
επιτυχημένοι στην εργασία τους. 

- Δημιουργήθηκε το Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για την Ψυχική Υγεία, στο οποίο 
μπορούν να εντάσσονται οι επιχειρήσεις της ελεύθερης αγοράς εργασίας. 

- Δημιουργήθηκαν συγκεκριμένες θεσμικές προτάσεις με βάση την ως τώρα εμπειρία του Έργου. 
Τελικός στόχος:  
Να αξιολογηθεί η λειτουργία του μοντέλου υποστηριζόμενης απασχόλησης για άτομα με 
ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και να διαμορφωθεί συγκεκριμένη πρόταση θεσμικού μοντέλου, η οποία θα 
κατατεθεί στους αρμόδιους φορείς για να την αξιοποιήσουν. 
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