
 

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού 
 

«Δυνατότητες και προκλήσεις» 
   

Α΄    Α  Ν  Α  Κ  Ο  Ι  Ν  Ω  Σ  Η 
 

Το Ελληνικό Επιστημονικό Δίκτυο για τις Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (Ε.Ε.Δ.Δ.Α.Φ.) προχωρεί 
στην οργάνωση  του 6ου Πανελλήνιου  Συνέδριου  για  τον Αυτισμό που θα  γίνει  στις 13, 14  και 15 
Οκτωβρίου 2017 στη Λάρισα. 
Τα  Πανελλήνια  Συνέδρια  για  τον  Αυτισμό  έχουν  ήδη  διανύσει  μια  πολύ  επιτυχημένη  διαδρομή. 
Έχουν  αποβεί  μια  αναμενόμενη,  ανά  2ετία,  πρόσκληση  για  συνάντηση  των  ειδικών  που 
ασχολούνται με  τον Αυτισμό στη  χώρα μας. Προώθηση γνώσης,  ανταλλαγή  εμπειριών,  ανάδειξη 
του επιπέδου που βρίσκονται οι προσεγγίσεις στη χώρα μας αλλά και επισήμανση των ελλείψεων 
που υπάρχουν και των πολλών που πρέπει ακόμα να γίνουν, είναι στους ευρύτερους στόχους. Στο 
πλαίσιο αυτό, σημαντικό είναι επίσης να δίνεται ευκαιρία σε νέους επιστήμονες να παρουσιάσουν 
δόκιμες ερευνητικές εργασίες τους ή εφαρμογές. Η έμφαση στη συνεργασία παραμένει πάντα μία 
πολύ σημαντική παράμετρος.  
Τα τρία πρώτα Συνέδρια έγιναν στο Μεσολόγγι και την Πάτρα από την ΕΨΥΠΕΑ με την καθοδήγηση 
του καθηγητού Σωτήρη Κωτσόπουλου που είχε την έμπνευση και την ιδέα. Το Δίκτυο συστάθηκε το 
2013,  οπότε  και  παρέλαβε  τη  «σκυτάλη».  Σήμερα  η  ΕΨΥΠΕΑ  είναι  μέλος  του  Δικτύου  και  ο  κ. 
Κωτσόπουλος  επίτιμος  Πρόεδρός  του.  Στο  μεσοδιάστημα  που  συμπίπτει  με  τη  σύσταση  του 
Δικτύου,  έγινε στη Θεσσαλονίκη  το 4ο  Συνέδριο από το εκεί Παράρτημα της Ελληνικής Εταιρείας 
Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων, με συμβολή του Δικτύου στη διεξαγωγή του. Αναλαμβάνοντας το 
Δίκτυο  τη  συνέχεια,  σύμφωνα  με  τον  κανονισμό,  η  οργάνωση  του  συνεδρίου  ανατίθεται  κάθε 
φορά σε έναν φορέα που αναλαμβάνει την ετοιμασία του, στην έδρα του φορέα, σε συνεργασία με 
το ΔΣ του Δικτύου. Έτσι, την οργάνωση του προηγούμενου 5ου Συνεδρίου ανέλαβε η ΕΨΥΜΕ  και το 
Συνέδριο  διεξήχθη  στον  Πειραιά  με  μεγάλη  επιτυχία.  Με  τον  ίδιο  τρόπο,  το  προσεχές  6ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο ανατέθηκε στον Σύλλογο Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό 
Ν. Λάρισας. 
Ο  τίτλος  «Δυνατότητες  και  προκλήσεις»  που  επιλέγει  για  φέτος,  απηχεί  από  τη  μια    μεριά 
δεδομένα  με  τεκμηριωμένες  ενδείξεις  καλών  πρακτικών  και  παράλληλα  διαφαινόμενες 
δυνατότητες  για  το  μέλλον.  Η  θεματολογία  θα  είναι  πάλι  αρκετά πλούσια,  με  διάφορα  επίπεδα 
προσέγγισης, περιλαμβάνοντας ερευνητικά, κλινικά και θεραπευτικά δεδομένα, και τις εξελίξεις σε 
αυτά. Περιλαμβάνεται επίσης η έκφραση απόψεων και θέσεων από τα ίδια τα άτομα με αυτισμό, 
τους γονείς και τις οικογένειές τους, καθώς και θεσμικές πτυχές σχετικά με τα δικαιώματα και τις 
ανάγκες τους. 
Το  συνέδριο  απευθύνεται  σε  στελέχη  της  διεπιστημονικής  ομάδας  ψυχικής  υγείας, 
εκπαιδευτικούς, γονείς και άτομα με αυτισμό, φοιτητές και στο ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται 
για τις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με τις Διαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος. 
Η  πρόσκληση  τώρα,  είναι  για  το  φετινό  φθινόπωρο  στη  φιλόξενη  πόλη  της  Λάρισας, 
προσβλέποντας  πάλι  στην  ανταπόκριση  και  συμμετοχή  μελών  και  φίλων  και  σε  μια  γόνιμη 
ανταλλαγή.   
 
Για την επιστημονική και οργανωτική επιτροπή 
Γ. Καραντάνος           Ε. Καλογεροπούλου 
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ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 
 

Επιστημονική Επιτροπή                                        Οργανωτική Επιτροπή 
Αλεξάνδρου Στράτος  
Βαβουγυιός Διονύσης 
Βακάλη Χριστίνα    
Βογινδρούκας Γιάννης 
Βουτυράκος Παναγιώτης 
Γενά Αγγελική 
Γεράση Εύα 
Καραντάνος Γιώργος 
Κουρκούτας Ηλίας      
Κυπαρισσός Νίκος 
Κωτσόπουλος Σωτήρης 
Μαυροπούλου Σοφία 
Μιδούχα Φωτεινή 
Μπακούρας Σιδέρης 
Μπόλιας Κώστας 
Νότας Στέργιος 
Παπαβασιλείου Αντιγόνη 
Παπαδόπουλος Νίκος 
Παπανικολάου Κατερίνα 
Σούλης Σπύρος 
Συγκούνας Γιώργος      
Τσιούρη Ιωάννα 
Φούσκα Στεφανία 
Φρανσίς Κώστας 

Δημητρίου Ελένη 
Ζιάρρα Κατερίνα 
Θεοδωροπούλου Νικολέττα  
Καλογεροπούλου ‘Ερη 
Κλείτσα Ευαγγελία 
Κοτζαμπασούλης Κώστας 
Κούρτη Εύα 
Μακρής Βαγγέλης 
Μαναού Ελίνα 
Μαρκοπούλου Ερασμία 
Μιχαηλίδης Γιώργος 
Πατουλιώτης Θωμάς 
Ριζούλη Δήμητρα 
Σακελλαρίου Γιώργος 
Σούλτη Θώμη 
Σταμάτη Αργυρώ 
Σταμούλη Δήμητρα 
Συρμακέζη Μαρία 
Τουλιάτος Γεράσιμος 
Τσιόπα Κυρατσώ 
Τσιούρη Ιωάννα 
Φασούλα Γιάννα 
Χουζανάς Παύλος 
Χύτας Γιώργος 
 

 
 
 ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

 Νευροαναπτυξιακή βάση του αυτισμού 
 Αυτισμός: Διαφορετικότητα ή διαταραχή 
 Πρώιμη ανίχνευση ‐ πρώιμη παρέμβαση 
 Ο ευρύτερος συμπεριφορικός φαινότυπος 
 Αγόρια με αυτισμό – κορίτσια με αυτισμό 
 Συννοσηρότητα: ΔΑΦ και ΔΕΠ‐Υ, ΔΑΦ και αγχώδεις διαταραχές 
 Εναντιωματική διαταραχή, διαταραχές διαγωγής και ΔΑΦ 
 Φαρμακολογία 
 Προβλήματα σίτισης 
 Εκπαίδευση δεξιοτήτων (επικοινωνίας, αλληλεπίδρασης κτλ) 
 Ανάλυση και διαχείριση προβληματικών συμπεριφορών 
 Ενταξιακή εκπαίδευση 
 Προγράμματα μετάβασης σε πλαίσια εκπαιδευτικά, κοινότητας, εργασίας 
 Ενήλικες με αυτισμό 
 Οικογένειες ‐ αδέλφια 
 Παρεμβάσεις και υπηρεσίες στην κοινότητα 
 Συμμετοχή των ατόμων με αυτισμό στην έρευνα (inclusive research) 
 Αυτισμός και τεχνολογίες 
 Αυτό‐συνηγορία και αυτισμός 
 Κοινωνική επιχειρηματικότητα / οικονομία  

 



 

3 
 

 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
         
Κατηγορία  
Ειδικοί   
 
Φοιτητές  
 
Γονείς / συγγενείς 
Δύο άτομα ίδιας οικογένειας 
 
Άτομα με αυτισμό 
 

έως 1/6/2017 
65 
 
45 
 
40 
30 
 

Δωρεάν  

από 2/6/2017 έως 30/9/2017 
85 
 
65 
 
60 
50 
 

Δωρεάν 

επιτόπου εγγραφή 
100 
 
80 
 
80 
70 
 

Δωρεάν 

 
 
 
ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
 
Διοργάνωση 
Σύλλογος Γονέων Κηδ. και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας 
 
Ημερομηνίες      13, 14 και 15 Οκτωβρίου 2017 
 
Χώρος διεξαγωγής    Δημοτικό Ωδείο Λάρισας 
 
Ιστότοπος Συνεδρίου    www.panellinioautismou.gr 
 
 
Πληροφορίες  
Γραμματεία Συνεδρίου κα N.Θεοδωροπούλου 
τηλ. 2410‐613112,  Δευτέρα – Παρασκευή 10.00 – 15.00 
email:  grammateia6o@panellinioautismou.gr 
 
 
Χρήσιμες ημερομηνίες 
Χαμηλή τιμή εγγραφής    Έως 1 Ιουνίου 2017 
Υποβολή περιλήψεων    Έως 1 Ιουνίου 2017 
Επιλογή περιλήψεων    Έως 30 Ιουνίου 2017 
Τελικό πρόγραμμα    1 Σεπτεμβρίου 2017 
 
 
Διεύθυνση Αλληλογραφίας 
Σύλλογος Γονέων Κηδ. και Φίλων Ατόμων με Αυτισμό Ν. Λάρισας 
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού 2017 
Δημοκρατίας 115 
41 334 Λάρισα 
 
 

 
 


