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4,5,6 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

 

H Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων – Παράρτημα Θεσσαλονίκης, 
έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στο 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αυτισμού με τίτλο 
«Αυτισμός: Νέα δεδομένα». 

Σκοπός του συνεδρίου είναι η έγκυρη ενημέρωση των ειδικών καθώς και των 
οικογενειών των ατόμων με αυτισμό στα πρόσφατα επιδημιολογικά, θεραπευτικά και 
ερευνητικά δεδομένα για τις ∆ιαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (∆ΑΦ). 

Ο αυτισμός είναι μια από τις πιο πρόσφατα περιγραφείσες διαταραχές της 
παιδοψυχιατρικής και εξαιτίας της φύσης και της πολυπλοκότητάς της είναι συχνά 
στο επίκεντρο του ερευνητικού ενδιαφέροντος, με αποτέλεσμα να εμπλουτίζονται 
συνεχώς οι πληροφορίες σχετικά με την αιτιολογία της διαταραχής, τα διαγνωστικά 
και αξιολογητικά δεδομένα καθώς επίσης και τις κατάλληλες ιατρικές, εκπαιδευτικές 
και θεραπευτικές παρεμβάσεις.  

Τα πρόσφατα ερευνητικά δεδομένα για τον αυτισμό, οι καλές εκπαιδευτικές και 
θεραπευτικές  παρεμβάσεις  που χρησιμοποιούνται στη χώρα μας, η ποιότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών, οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, η ανταλλαγή 
απόψεων και εμπειριών καθώς επίσης και η ευκαιρία σε νέους επιστήμονες να 
παρουσιάσουν τις ερευνητικές τους εκπονήσεις είναι οι βασικοί άξονες αυτού του 
συνεδρίου. 

Το συνέδριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας, εκπαιδευτικούς, 
γονείς, άτομα με αυτισμό, φοιτητές και στο ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για τις 
πρόσφατες εξελίξεις  σχετικά με τις ∆ιαταραχές του Αυτιστικού Φάσματος. 

 

 

Για την Επιστημονική και Οργανωτική  επιτροπή 

Δρ Ι. Βογινδρούκας 

 

 



 › Επιτροπές του Συνεδρίου 
       
     
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ    ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΛΕΞΙΟΥ Χ.     ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ Φ 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Σ.     ΧΟΥΖΑΝΑΣ Π. 
ΑΠΤΕΣΛΗΣ Ν.     ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. 
ΒΟΓΙΝΔΡΟΥΚΑΣ Ι.     ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ Γ. 

ΒΟΥΤΥΡΑΚΟΣ Π.     ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ Ε. 
ΓΚΟΓΚΑΚΗ Μ.    ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ Γ. 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Μ.     ΧΑΡΙΤΑΚΗΣ Α. 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ M.    ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ Χ. 

ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Σ.     ΓΕΩΡΓΟΥΔΗ Φ. 

ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Α.     ΔΗΜΑΚΟΥ Σ. 

ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ Ι.      

ΚΑΜΠΑΚΟΣ Χ.      

ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗ Ε.      

ΚΑΡΤΑΣΙΔΟΥ Λ.      

ΛΟΓΟΘΕΤΗ Ε.      

ΜΑΥΡΕΑΣ Β.      

ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Σ.     

ΜΠΟΛΙΑΣ Κ.      

ΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ Θ.      

ΝΟΤΑΣ Σ.      

ΠΟΡΦΥΡΗΣ Ι.      

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.       

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ.     

ΠΛΕΣΣΑ Α.      

ΣΑΜΨΟΝΙΔΟΥ Α.     

ΣΙΑΠΕΡΑΣ Π.      

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Μ.      

ΤΑΣΣΗ Μ.      

ΦΡΑΝΣΙΣ Κ.      

ΦΟΥΣΚΑ Σ.      

ΧΕΛΙΟΥΔΑΚΗ Ε.     

 



 

 › Θεματολογία του Συνεδρίου 

- ∆ιάγνωση και αξιολόγηση (εγκυρότητα, ειδικότητα και ευαισθησία διαγνωστικών  
     και αξιολογητικών εργαλείων) 
- Συννοσηρότητα 
- Γνωστικές και συναισθηματικές διεργασίες 
- Ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις και θεραπείες 
- Εκπαίδευση  των ατόμων με ∆ΑΦ και νομοθεσία 
-Επιστημονικά  τεκμηριωμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις 
- Νέα επιδημιολογικά και ερευνητικά δεδομένα 
- Ποιότητα ζωής των ατόμων με ∆ΑΦ και των οικογενειών τους 
- Υπηρεσίες για άτομα με ∆ΑΦ - Στρατηγικός σχεδιασμός (Ελληνική και διεθνής  
     εμπειρία). 

 

 › Γενικές Πληροφορίες 
∆ιοργάνωση:   Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων –  
  Παράρτημα Θεσσαλονίκης  

Ημερομηνίες:  4,5,6, Οκτωβρίου 2013 

Χώρος ∆ιεξαγωγής: Capsis Hotel - Θεσσαλονίκη  

Χρήσιμες Ημερομηνίες:  Χαμηλή τιμή εγγραφής έως ........... 31.5.2013 

 Υποβολή Περιλήψεων έως ........... 31.5.2013 

       Επιλογή Περιλήψεων έως ............ 30.6.2013 

                         Τελικό Πρόγραμμα ........................... 2.9.2013 

 



 

 › Προσκεκλημένοι Ομιλητές 
 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ Σ.,  Εργοθεραπευτής 

Οι δυσκολίες του «προσαρμοσμένου έργου» (Kielhofner 2008) στο άτομο με ΔΑΦ. 

Εξειδικεύοντας τις δυσκολίες, ιεραρχώντας την παρέμβαση. 

Δρ ΑΠΤΕΣΛΗΣ Ν.  Ειδικός Παιδαγωγός, Προιστάμενος Β΄ΚΕΔΔΥ Θεσσαλονίκης 

Σεξουαλική εκπαίδευση στα άτομα με αυτισμό.  

Δρ ΒΟΓΙΝΔΡΟΥΚΑΣ Ι. Λογοπεδικός, Ιατροπαιδαγωγικό ΨΝΘ, ΕΕΠΑΑ Θεσσαλονίκης 

Γλωσσικά προφίλ παιδιών με αυτισμό υψηλής λειτουργικότητας. 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ Μ. Παιδοψυχίατρος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Υπεύθυνη Ιατροπαιδαγωγικού 

Κέντρου ΨΝΘ 

Οι συναισθηματικές αντιδράσεις των γονέων στην ανακοίνωση της διάγνωσης και ο ρόλος 

των ειδικών ψυχικής υγείας. 

Δρ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Α.  Παιδίατρος Νευρολόγος  – Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ 

Βιολογικές απόψεις του αυτισμού – εναλλακτικές θεραπευτικές παρεμβάσεις. 

Δρ ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Δ.  Καθηγητής Παιδιατρικής Νευρολογίας – Αναπτυξιολογίας ΑΠΘ 

Βιολογικό υπόστρωμα του αυτισμού.   

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ  Φ.  Πρόεδρος ΕΕΠΑΑ Θεσ\νίκης, Υπεύθυνη Διεθνών Σχέσεων ΕΣΑΜΕΑ 

Υποστηριζόμενη λήψη αποφάσεων– Διαβίωση στην κοινότητα. 

Δρ ΗΛΙΑΔΟΥ Β. Ωτορινολαρυγγολόγος‐Ακουολόγος Επίκουρη Καθηγήτρια 

Ψυχοακουστικής ΑΠΘ 

Αυτισμός και Διαταραχές Ακουστικής Επεξεργασίας‐Νεότερα ερευνητικά δεδομένα. 

Δρ ΚΑΡΑΝΤΑΝΟΣ Γ. Παιδοψυχίατρος 

Εφηβεία και αυτισμός. 

Δρ ΚΑΡΤΑΣΙΔΟΥ Λ.  Ειδική παιδαγωγός, Επίκουρη Καθηγήτρια ΠΑΜΑΚ   

Βασικές αρχές εκπαίδευσης επικοινωνιακών δεξιοτήτων μαθητών με αναπτυξιακές 

διαταραχές.  

Δρ ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Σ. Παιδοψυχίατρος, ΕΨΥΠΕΑ 

Παρέμβαση με διάρκεια στην παιδική ηλικία. 



 

 › Προσκεκλημένοι Ομιλητές ~ συνέχεια ~ 
 

Δρ ΜΑΥΡΕΑΣ Β. Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων  

Η εξέλιξη του αυτισμού στην ενήλικη ζωή. 

Δρ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ Ν. Παθολόγος, Επιδημιολόγος ‐ Ιατρός Δημόσιας Υγείας, Κέντρο Παιδιού 

και Εφήβου. 

Υπηρεσίες ΔΑΦ. Στρατηγικός σχεδιασμός (από την ελληνική και διεθνή εμπειρία). 

Δρ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Σ.  Ψυχολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Θεωρία του Νου σε παιδιά με αυτισμό: Ανίχνευση και εκπαίδευση. 

ΝΟΤΑΣ Σ.  Ψυχολόγος, Υπεύθυνος ΕΘΜΑ, Νοσοκομείο Παίδων 

Υπηρεσίες για ΔΑΦ στην ΕΛΛΑΔΑ ‐ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2013 ‐ 2020  &  ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ. 

Δρ ΝΤΑΦΟΥΛΗΣ B.  Παιδοψυχίατρος, Επιμελητής Α’ Ιπποκράτειο Νοσοκομείο 

Θεσσαλονίκης 

Ερωτήματα σχετικά με τη νοσηλεία στις ΔΑΦ. 

ΠΛΕΣΣΑ Α.  Ψυχολόγος, Med., BCBA  

Η Σημασία της παρέμβασης στα επιτελικά ( εκτελεστικά ) ελλείμματα για την ανάπτυξη 

ικανοτήτων ( Theory of Mind )  

Δρ ΣΙΑΠΕΡΑΣ Π. Ψυχολόγος‐ Εργοθεραπευτής, Συνεργάτης Πανεπιστημίου Cambridge 

Διερεύνηση  παραγόντων που σχετίζονται με Υψηλής Λειτουργικότητας Αυτισμό στον 

φοιτητικό πληθυσμό. 

Δρ ΣΙΑΜΟΥΛΗ Φ.  Παιδοψυχίατρος 

Η Γνωστική Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία στις ΔΑΦ. 

ΤΑΣΣΗ Μ., Παιδοψυχίατρος, Κέντρο Παιδιού και Εφήβου. 

Δυσκολίες στην Διάγνωση και Διαφοροδιάγνωση των ΔΑΦ. 

Δρ ΦΡΑΝΣΙΣ Κ. Παιδοψυχίατρος, Λέκτορας Πανεπιστήμιο Αθηνών 

Νέα ιατρικά δεδομένα στο χώρο του αυτισμού. 



Έντυπο Υποβολής Περίληψης 

□ Προφορική ανακοίνωση

□ Στρογγυλό τραπέζι

□ Workshop

□ Αναρτημένη ανακοίνωση

Τίτλος (ως 20 λέξεις):  

Συγγραφέας/φείς (υπογραμμίστε το όνομα του/της συγγραφέα που θα παρουσιάσει την ανακοίνωση): 

Επιστημονικός Φορέας (με τη σειρά που εμφανίζονται οι συγγραφείς): 

∆ιεύθυνση επικοινωνίας: 

Τηλέφωνο:   Fax:    E-mail: 

Περίληψη:   (Ως 250 λέξεις, Times New Roman 12 pts, μονό διάστημα.  
∆ομή: Σκοπός – Μέθοδος – Αποτελέσματα – Συμπεράσματα) 

Καταληκτική Ημερομηνία Περιλήψεων 

31/05/2013
Η  περίληψη  θα  πρέπει  να  σταλεί  με  email  στο 

4οpanelinio@autismgreece.gr  για  να  γίνει  δεκτή  η 

περίληψη  θα  πρέπει  να  υπάρχει  εγγραφή  

τουλάχιστον ενός εκ των συγγραφέων 



 

 › Διαδικασία Εγγραφής 

1. Συμπλήρωση του εντύπου εγγραφής και κατάθεση ποσού στην γραμματεία του Κέντρου 

Ημέρας ή στον ακόλουθο τραπεζικό Λογαριασμό ΕΘΝΙΚΗΣ: 216/296099‐06  δικαιούχος 

λογαριασμού: Ελληνική Εταιρία Αυτιστικών Ατόμων. (Οποιεσδήποτε  τραπεζικές 

επιβαρύνσεις βαρύνουν τους συμμετέχοντες. Προσωπικές επιταγές δεν γίνονται δεκτές).    

2. Μετά την κατάθεση επικοινωνήστε  τηλεφωνικά με τον υπεύθυνο του συνεδρίου.  Στο 

αντίγραφο του καταθετηρίου να αναγράφεται το όνομα του συμμετέχοντος. 

3. Αποστολή με fax ή με e‐mail το αντίγραφο του καταθετηρίου. 

4. Ακυρώσεις Εγγραφών δεν γίνονται δεκτές. Γίνονται δεκτές αντικαταστάσεις ονομάτων. 

 

 › Διαδικασία Επιβεβαίωσης 
 Μετά από την παραλαβή του εντύπου εγγραφής και εφόσον γίνει και η κατάθεση  θα 

ακολουθήσει επιβεβαίωση από την γραμματεία του συνεδρίου, τηλεφωνικά ή με e‐mail. Εάν 

δεν ακολουθήσει επιβεβαίωση εντός 15 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης 

παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του συνεδρίου. 

 

 › Πληροφορίες – Γραμματεία Συνεδρίου 
Κέντρο Ημέρας Ε.Ε.Π.Α.Α. Θεσσαλονίκης., Βερατίου 5, πίσω από Σιδ. Σταθμό Θεσσαλονίκης  

τηλ./fax 2310 241 287, ηλεκτρονική διεύθυνση   4opanelinio@autismgreece.gr 

 

 › Υπεύθυνος Γραμματείας Συνεδρίου 
Τσαμπούρης Γιώργος  

 

 › Ημέρες & ώρες Επικοινωνίας 

Δευτέρα 14:30‐21:00, Τρίτη ‐ Παρασκευή 10:00‐15:00. 

 




