
 
 
 
 
 
 

 
Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2014  
 

Δελτίο Τύπου  
 

Συνάντηση Δικτύου Επαγγελματιών για την Ολοκληρωμένη Προσέγγιση 
της Κακοποίησης – Παραμέλησης των Παιδιών:  

από την πρώιμη ανίχνευση  στην κλινική παρέμβαση 
  
Η Δ/νση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Κέντρο για τη Μελέτη και 
Πρόληψη της Κακοποίησης-Παραμέλησης των Παιδιών του Ινστιτούτου Υγείας του 
Παιδιού ανακοινώνει τη διοργάνωση με τίτλο:  

 
Συνάντηση Δικτύου Επαγγελματιών με θέμα την Ολοκληρωμένη Προσέγγιση 

της Κακοποίησης – Παραμέλησης των Παιδιών:  
από την πρώιμη ανίχνευση στην κλινική παρέμβαση 

στις 25 Νοεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη  
στο Ξενοδοχείο President (αίθουσα Ευρώπη A) στην Αθήνα 

    ώρα προσέλευσης 8.30 πμ 
 
Η εν λόγω εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος: 
«Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση 
Περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών» [Κωδ. 372071].  
 
Στόχος της Συνάντησης είναι ο αποτελεσματικότερος συντονισμός των ενεργειών 
για τη διαχείριση των περιστατικών Κακοποίησης – Παραμέλησης των Παιδιών 
(ΚαΠα-Π) που εκτείνονται στο φάσμα της πρωτογενούς (πρώιμη ανίχνευση), 
δευτερογενούς (διερεύνηση, διάγνωση, επιδημιολογική επιτήρηση) και της 
τριτογενούς πρόληψης (θεραπευτική παρέμβαση) του προβλήματος της ΚαΠα-Π.    
 
Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της διατομεακής συνεργασίας επαγγελματιών 
στην έγκαιρη ανίχνευση ανησυχητικών ενδείξεων κακομεταχείρισης παιδιών,  
ακολουθώντας  εργαλεία και κατευθυντήριες οδηγίες με άξονα την ενιαία 
μεθοδολογία και διαδικασία ευελπιστούμε στη δική σας συμμετοχή. 
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας και είμαστε στη διάθεσή 
σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.   
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά  με δράσεις του Προγράμματος μπορείτε 
να επισκεφτείτε τους ακόλουθους συνδέσμους: www.esa-kapa-p.gr, www.ich-
mhsw.gr ή να καλέσετε στα τηλ. της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής 
Πρόνοιας, 210.77.15.791, 210.77.93.648 [ώρες Γραμματείας 9.30-18.00]. 
 
Δεν απαιτείται κόστος εγγραφής ούτε προεγγραφή. 
 

Για περισσότερες 
πληροφορίες σχετικά με 
τη συνάντηση 
μπορείτε να 
επικοινωνήσετε με την 
κα. Ανθή 
Βασιλακοπούλου στο 
210.77.15.791 (09.00-
17.00).  
 

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας 
και Κοινωνικής Πρόνοιας 
Κέντρο για τη Μελέτη και 
Πρόληψη της 
Κακοποίησης & 
Παραμέλησης των 
Παιδιών 
Φωκίδος 7, 115 26 Αθήνα,  
Τηλ. 2107715791, 
2107793648 
E-mail: ich dos@otenet.gr 
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