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Κλειςτι υνάντθςθ Διαβοφλευςθσ με κζμα: “Πρωτόκολλο Διερεφνθςθσ, Διάγνωςθσ, Διαχείριςθσ ΚαΠα-Π & Εκνικό 

φςτθμα Αναφοράσ (ΕΑ) ΚαΠα-Π” διοργανϊνει τον Οκτϊβριο θ Διεφκυνςθ Ψυχικισ Τγείασ και Κοινωνικισ Πρόνοιασ 

του Ινςτιτοφτου Τγείασ του Παιδιοφ, ςτο πλαίςιο του Προγράμματοσ “Ολοκλθρωμζνθ Προςζγγιςθ για τθ ∆ιερεφνθςθ, 

∆ιάγνωςθ και ∆ιαχείριςθ Περιςτατικϊν Κακοποίθςθσ και Παραμζλθςθσ Παιδιϊν (ΚαΠα-Π)” *κωδικόσ MIS 372071].  

τθ ςυνάντθςθ το Πρωτόκολλο Διερεφνθςθσ, Διάγνωςθσ, Διαχείριςθσ ΚαΠα-Π & το Εκνικό φςτθμα Αναφοράσ (ΕΑ) 

ΚαΠα-Π πρόκειται να αποτελζςουν αντικείμενα διαβοφλευςθσ με ομάδα 40 επαγγελματιϊν όλων των ειδικοτιτων που 

ενδζχεται να εμπλακοφν ςτθ διαχείριςθ περιςτατικϊν ΚαΠα-Π από τουσ τομείσ τθσ υγείασ, τθσ πρόνοιασ, τθσ              

εκπαίδευςθσ, τθσ δικαιοςφνθσ και τθσ δθμόςιασ τάξθσ. 

κοπόσ τθσ ςυνάντθςθσ είναι: 

 Η μεγιςτοποίθςθ τθσ δυνατότθτασ εφαρμογισ του Πρωτοκόλλου Διερεφνθςθσ, Διάγνωςθσ, Διαχείριςθσ ΚαΠα-Π και 

χριςθσ του Εκνικοφ υςτιματοσ Αναφοράσ (ΕΑ) ΚαΠα-Π  

 Η τιρθςθ πάγιων πρακτικϊν και προβλζψεων από το μζγιςτο δυνατό των εμπλεκόμενων φορζων και υπθρεςιϊν 

Πιο αναλυτικά... 

Οι κεματικζσ ενότθτεσ που πρόκειται να ςυηθτθκοφν για το Πρωτόκολλο και αντίςτοιχα για το Εκνικό φςτθμα           

Αναφοράσ είναι:  

Πρωτόκολλο Διερεφνθςθσ, Διάγνωςθσ & Διαχείριςθσ ΚαΠα-Π 

 κοπόσ και ςτόχοι του Πρωτοκόλλου 

 Νομοκετικό πλαίςιο 

 Σφποι κακοποίθςθσ 

 Κακοποίθςθ-παραμζλθςθ παιδιοφ: Πορεία περιςτατικοφ 

 Ρόλοι επαγγελματιϊν ανά τφπο κακοποίθςθσ 

 Αναφορά κακοποίθςθσ-παραμζλθςθσ ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ 

 Νομικι παρζμβαςθ μετά τθν αναφορά 

Εκνικό φςτθμα Αναφοράσ (ΕΑ) ΚαΠα-Π 

 Περιγραφι ΕΑ ΚΑΠΑ-Π 

 Πολιτικι και χζδιο Αςφαλείασ 

 Κϊδικασ Δεοντολογίασ 

 Επιλεγμζνεσ Μεταβλθτζσ για το ΕΑ ΚαΠα-Π  

  

 επτζμβριοσ-Οκτϊβριοσ 2014    Σεφχοσ 4, 
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Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλάδασ και τησ Ευρωπαϊκήσ Ένωςησ 

   Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το 
Πρόγραμμα ΕΠΑ 2007-2013“Ολοκλθρωμζνθ 
Προςζγγιςθ για τθ Διερεφνθςθ, Διάγνωςθ και 
Διαχείριςθ Περιςτατικϊν Κακοποίθςθσ &                      
Παραμζλθςθσ Παιδιϊν” ςτο www.esa-kapa-p.gr   

      

http://www.esa-kapa-p.gr/


Ηλεκτρονικι Εφαρμογι e-ΕΑ ΚαΠα-Π   
Περίλθψθ Διακιρυξθσ Αρικμόσ 2250/2014 

Σο Ινςτιτοφτο Τγείασ του Παιδιοφ (εφεξισ: Ι.Τ.Π.), Ν.Π.Ι.Δ. (Π.Δ. 867/1979) προκθρφςςει ανοιχτό διαγωνιςμό για 

τθν ανάδειξθ ανάδοχου με κριτιριο αξιολόγθςθσ – κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικισ     

απόψεωσ προςφορά για τθν προμικεια υπθρεςιϊν για τθν καταςκευι, ανάρτθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ τθσ 

θλεκτρονικισ εφαρμογισ e–ΕΑ ΚαΠα-Π ςτο πλαίςιο τθσ Πράξθσ «Ολοκλθρωμζνθ Προςζγγιςθ για τθ                 

Διερεφνθςθ, Διάγνωςθ και Διαχείριςθ Περιςτατικϊν Κακοποίθςθσ και Παραμζλθςθσ Παιδιϊν» με κωδικό ΟΠ 

πράξθσ 372071 και χρθματοδοτείται από το Ε.Π. «Ανάπτυξθ Ανκρωπίνου Δυναμικοφ» 2007-2013. 

το πλαίςιο διενζργειασ του διαγωνιςμοφ για τθν προμικεια υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ παρακαλοφμε όπωσ        

υποβάλετε κλειςτζσ προςφορζσ.  

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ τθσ παροφςασ Πρόςκλθςθσ, ανζρχεται ςτο ποςό των εκατόν είκοςι χιλιάδων ευρϊ 

(120.000,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 23%. 

Οι υποψιφιοι μποροφν να  κατακζςουν τθν προςφορά τουσ από 01/08/2014 μζχρι και 17/09/2014 ϊρα 14:00 

Αποςφράγιςθ προςφορϊν: 22/09/2014 θμζρα Δευτζρα ϊρα 10:00 ςτα γραφεία τθσ 

Διεφκυνςθσ Ψυχικισ Τγείασ και Κοινωνικισ Πρόνοιασ του Ινςτιτοφτου Τγείασ του Παιδιοφ:  

Φωκίδοσ 7,  Ακινα, ΣΚ 11526, 4οσ όροφοσ 

Περίλθψθ αυτισ δθμοςιοποιείται ςτο Σεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων υμβάςεων του Φφλλου Εφθμερίδασ τθσ  

Κυβζρνθςθσ (ΦΕΚ) και ςε δφο πανελλινιεσ θμεριςιεσ οικονομικζσ εφθμερίδεσ. 

Σα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ παροφςασ βαρφνουν το Ινςτιτοφτο Τγείασ του Παιδιοφ. 

Η διακιρυξθ κα αναρτθκεί: 

 τθν ιςτοςελίδα  του Ι.Τ.Π. http://www.ich.gr/el/ (ανακοινϊςεισ/νζα) 

 τθν ιςτοςελίδα τθσ Διεφκυνςθσ Ψυχικισ Τγείασ και Κοινωνικισ Πρόνοιασ του Ι.Τ.Π.                                    

http://www.ich-mhsw.gr/   

 τθν ιςτοςελίδα του προγράμματοσ http://www.esa-kapa-p.gr/  

 τθ Διαφγεια  

 τθν ιςτοςελίδα  τθσ Ειδικισ Τπθρεςίασ Σομζασ Τγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ (Ε.Τ.Σ.Τ.Κ.Α.)                  

http://www.ygeia-pronoia.gr/ 

 Δικαίωμα υποβολισ προςφοράσ ζχουν: 

οι υποψιφιοι ι οι προςφζροντεσ οι οποίοι δυνάμει τθσ Νομοκεςίασ του κράτουσ μζλουσ ςτο οποίο είναι              

εγκατεςτθμζνοι, ζχουν δικαίωμα να διενεργοφν τθν ςυγκεκριμζνθ παροχι και λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι 

ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.) ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.) ι ςε τρίτεσ   

χϊρεσ που ζχουν υπογράψει τθ υμφωνία Δθμοςίων υμβάςεων του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Εμπορίου, θ οποία 

κυρϊκθκε με το Ν. 2513/1997, που δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα τθσ πλθροφορικισ. 

Ο Επιςτθμονικόσ Τπεφκυνοσ 

Νικολαΐδθσ Γεϊργιοσ  
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Αναςκόπθςθ των κοινωνικϊν πρακτικϊν ελζγχου Αναςκόπθςθ των κοινωνικϊν πρακτικϊν ελζγχου Αναςκόπθςθ των κοινωνικϊν πρακτικϊν ελζγχου    
για τθν καταπολζμθςθ των εκμεταλλευτικϊν πρακτικϊν για τθν καταπολζμθςθ των εκμεταλλευτικϊν πρακτικϊν για τθν καταπολζμθςθ των εκμεταλλευτικϊν πρακτικϊν    
διακίνθςθσ ςτθ Νότια Ευρϊπθδιακίνθςθσ ςτθ Νότια Ευρϊπθδιακίνθςθσ ςτθ Νότια Ευρϊπθ   

   

Σο ερευνθτικό πρόγραμμα με πρωτότυπο τίτλο “Reviewing social auditing practices to combat   

exploitative brokering in Southern Europe” εγκρίκθκε και χρθματοδοτείται από τθν Γενικι        

Διεφκυνςθ Εςωτερικϊν Τποκζςεων τθσ Ε.Ε. Η Διεφκυνςθ Ψυχικισ Τγείασ και Κοινωνικισ         

Πρόνοιασ του Ινςτιτοφτου Τγείασ του Παιδιοφ ςυμμετζχει ωσ ςυνεργάτθσ ςτο πρόγραμμα αυτό, μαηί με άλλουσ                  

οργανιςμοφσ από χϊρεσ τθσ θμεδαπισ και τθσ  αλλοδαπισ όπωσ το Tavistock Institute of Human Relations, U.K., 

το Ευρωπαϊκό Ινςτιτοφτο Σοπικισ Ανάπτυξθσ, Ελλάδα, το University of Vanili Alecsandri of Bacau, Romania, και το 

Asssociazione fra gli Artigiani e le Piccole e Medie Imprese della provincia di Terni, Italy. υντονιςτικόσ φορζασ   

είναι το Πανεπιςτιμιο τθσ Coimbra, Πορτογαλία. 

Σαυτότθτα & τόχοι του Προγράμματοσ 

Σο πρόγραμμα αυτό, με διάρκεια 18 μινεσ, ζχει ωσ ςτόχο να ςυμβάλει ςτθν πρόλθψθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων, 

και ςτθν ταυτοποίθςθ και παραπομπι των κυμάτων καταπολεμϊντασ τισ εκμεταλλευτικζσ πρακτικζσ                   

διαμεςολάβθςθσ μζςω του κοινωνικοφ ελζγχου.  

Πιο ςυγκεκριμζνα, το πρόγραμμα επιδιϊκει: 

 Να ευαιςκθτοποιιςει τθν κοινότθτα για το ρόλο των εκμεταλλευτικϊν πρακτικϊν διαμεςολάβθςθσ ςτθν     

εμπορία ανκρϊπων 

 Να παρουςιάςει μια ςαφι εικόνα των εκμεταλλευτικϊν πρακτικϊν διαμεςολάβθςθσ που αφοροφν                

ευρωπαϊκοφσ φορείσ βάςει μιασ διεπιςτθμονικισ προςζγγιςθσ, και να προςδιορίςει τουσ προβλθματικοφσ  

τομείσ που κα μποροφςαν να αντιμετωπιςτοφν με κοινωνικό ζλεγχο, κακϊσ και ρυκμιςτικι δράςθ 

 Να εντοπίςει και να παγιϊςει καλζσ πρακτικζσ ςτον τομζα του κοινωνικοφ ελζγχου ςτθν ΕΕ 

 Να ςυμβάλλει ςτθν κατάρτιςθ των κοινωνικϊν ελεγκτϊν προςφζροντάσ τουσ πρακτικά εργαλεία και τθν      

απαιτοφμενθ εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ 

 Να ςτθρίξει οργανϊςεισ που δρουν ςτον τομζα τθσ πρόλθψθσ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων μζςω του κοινωνικοφ 

ελζγχου και να αναπτφξει προγράμματα πιςτοποίθςθσ για τον ιδιωτικό τομζα ωσ μζςο ενίςχυςθσ τθσ           

ςυλλογικισ κοινωνικισ ευκφνθσ 

Βάςει των προαναφερόμενων ςτόχων, ςτα πλαίςια του προγράμματοσ κα παραχκοφν τα ακόλουκα: 

 Μια διεπιςτθμονικι μελζτθ των εκμεταλλευτικϊν πρακτικϊν διαμεςολάβθςθσ που αφοροφν ευρωπαϊκοφσ 

φορείσ 

 Μια μελζτθ τθσ τρζχουςασ κοινωνικισ πρακτικισ ελζγχου ςτθν ΕΕ και μια ςυλλογι των βζλτιςτων πρακτικϊν 

 Ζνα Εγχειρίδιο Κοινωνικοφ Ελζγχου για τθν Καταπολζμθςθ τθσ Εμπορίασ Ανκρϊπων  

 Ζνα εγχειρίδιο τςζπθσ για τθν αναγνϊριςθ κυμάτων εμπορίασ ανκρϊπων που κα απευκφνεται ςτουσ           

κοινωνικοφσ ελεγκτζσ 

 Ζνα δίκτυο ενδιαφερομζνων προκειμζνου να προωκεί θ διατιρθςθ τθσ επίδραςθσ του προγράμματοσ ςτθν 

καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων 

   Προετοιμαςία εκπαιδευτικοφ υλικοφ για online ςεμινάρια Κοινωνικοφ Ελζγχου για τθν Καταπολζμθςθ τθσ   

Εμπορίασ Ανκρϊπων   

   

   



 

Πιλοτικι Εφαρμογι του Εργαλείου Ανίχνευςθσ Οικογενειϊν Πιλοτικι Εφαρμογι του Εργαλείου Ανίχνευςθσ Οικογενειϊν Πιλοτικι Εφαρμογι του Εργαλείου Ανίχνευςθσ Οικογενειϊν    
με Βρζφθ και Νιπια ςε Πικανό Κίνδυνο με Βρζφθ και Νιπια ςε Πικανό Κίνδυνο με Βρζφθ και Νιπια ςε Πικανό Κίνδυνο    
για Κακοποίθςθγια Κακοποίθςθγια Κακοποίθςθ---ΠαραμζλθςθΠαραμζλθςθΠαραμζλθςθ   
   

Εκπαίδευςθ Επαγγελματιϊν Τγείασ & Κοινωνικισ ΠρόνοιασΕκπαίδευςθ Επαγγελματιϊν Τγείασ & Κοινωνικισ ΠρόνοιασΕκπαίδευςθ Επαγγελματιϊν Τγείασ & Κοινωνικισ Πρόνοιασ   

Η Διεφκυνςθ Ψυχικισ Τγείασ και Κοινωνικισ Πρόνοιασ του Ινςτιτοφτου Τγείασ του Παιδιοφ είναι ςτθν        

ευχάριςτθ κζςθ να ανακοινϊςει τθν υλοποίθςθ εκπαιδευτικισ δράςθσ επαγγελματιϊν, που εργάηονται 

ςε φορείσ και υπθρεςίεσ υγείασ και κοινωνικισ πρόνοιασ, με κζμα «τθν Πιλοτικι Εφαρμογι Εργαλείου             

Ανίχνευςθσ Οικογενειϊν με Βρζφθ και Νιπια ςε Πικανό Κίνδυνο για Κακοποίθςθ-Παραμζλθςθ». Η εν 

λόγω δράςθ ευαιςκθτοποίθςθσ και εκπαίδευςθσ επαγγελματιϊν πρϊτθσ γραμμισ –όπωσ παιδίατροι, 

ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, επιςκζπτεσ υγείασ-πραγματοποιικθκε ςε δυο ςυναντιςεισ ςτο     

πλαίςιο τθσ 2θσ Πιλοτικισ Μελζτθσ του ευρωπαϊκοφ ερευνθτικοφ Προγράμματοσ που ςυντονίηει και 

υλοποιεί θ Δ/νςθ με τίτλο «Προςταςία βρεφϊν και νθπίων από τθν ενδοοικογενειακι βία: Δθμιουργία διαγνωςτικοφ πρωτοκόλλου 

για τθν Κακοποίθςθ και Παραμζλθςθ βρεφϊν και νθπίων και θ ειςαγωγι του ςτο Εκνικό φςτθμα   Τγείασ».  

Σο πρόγραμμα τθσ εκπαίδευςθσ περιλαμβάνει τρεισ ςυναντιςεισ ςυνεργαςίασ με τουσ εξισ εκπαιδευτικοφσ ςτόχουσ:  

 Ευαιςκθτοποίθςθ ςτισ πρϊιμεσ ενδείξεισ Κακοποίθςθσ-Παραμζλθςθσ ςτα βρζφθ και νιπια 

 Ευαιςκθτοποίθςθ ςτα κακοποιθτικά μοτίβα του ςχετίηεςκαι βαςικοφ προςϊπου φροντίδασ-βρζφουσ/νθπίου 

 Εξοικείωςθ με τθ χριςθ του Εργαλείου Ανίχνευςθσ Οικογενειϊν ςε κίνδυνο για Κακοποίθςθ-Παραμζλθςθ των βρεφϊν και νθπίων 

ςτθν κακθμερινι κλινικι πρακτικι   

 υηιτθςθ ςχετικά με τθν εφαρμογι του προςχεδίου του Εργαλείου Ανίχνευςθσ ςε οικογζνειεσ του γενικοφ πλθκυςμοφ  

Οι επαγγελματίεσ μετά τθν πρϊτθ θμζρα (Μάιοσ 2014) εκπαίδευςθσ εφάρμοςαν πιλοτικά το Εργαλείο Ανίχνευςθσ ςε τυχαίο δείγμα του 

γενικοφ παιδιατρικοφ πλθκυςμοφ, ενϊ ςτθ δεφτερθ ςυνάντθςθ (Ιοφνιοσ-Ιοφλιοσ 2014) ςε μικρότερεσ ομάδεσ εργαςίασ αξιολόγθςαν τθ 

χρθςιμότθτα, τθν εγκυρότθτα και τθ βιωςιμότθτα του Εργαλείου ςε κλινικά πλαίςια υγείασ και κοινωνικισ πρόνοιασ ςτα οποία               

απευκφνονται και εξυπθρετοφνται οικογζνειεσ με παιδιά βρεφικισ και νθπιακισ θλικίασ (0-3 ετϊν). Σον επτζμβρθ προγραμματίηεται θ 

τρίτθ ςυνάντθςθ των επαγγελματιϊν με κζμα τθν οριςτικοποίθςθ του εργαλείου.    

Φροντιςτζσ παιδιϊν που βρίςκονται ςε κίνδυνοΦροντιςτζσ παιδιϊν που βρίςκονται ςε κίνδυνοΦροντιςτζσ παιδιϊν που βρίςκονται ςε κίνδυνο---   
Εκπαίδευςθ και Ανάπτυξθ ΔεξιοτιτωνΕκπαίδευςθ και Ανάπτυξθ ΔεξιοτιτωνΕκπαίδευςθ και Ανάπτυξθ Δεξιοτιτων   
   

Η Διεφκυνςθ Ψυχικισ Τγείασ & Κοινωνικισ Πρόνοιασ του Ινςτιτοφτου Τγείασ του Παιδιοφ    

υλοποιεί το διετοφσ διάρκειασ ευρωπαϊκό Πρόγραμμα GRUNDTVIG με τίτλο: «Φροντιςτζσ     

παιδιϊν που βρίςκονται ςε κίνδυνο - Εκπαίδευςθ και Ανάπτυξθ Δεξιοτιτων», [πρωτότυποσ 

τίτλοσ: “Caregivers of children at risk–Education and Capacity Building”] ςε ςυνεργαςία με      

Οργανιςμοφσ-Εκπροςϊπουσ τριϊν (3) ευρωπαϊκϊν χωρϊν (Αγγλία, Ιταλία,Πορτογαλία) με τθ χρθματοδότθςθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Οι ςτόχοι του Προγράμματοσ είναι: 

 Η καταγραφι δράςεων μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ που ζχουν υλοποιθκεί, από το 2002 μζχρι και ςιμερα και απευκφνονται ι απευ-

κφνονταν ςε πρόςωπα φροντίδασ παιδιϊν, από 0 ζωσ 18 ετϊν-τα οποία βρίςκονται ςε κίνδυνο για πικανι Κακοποίθςθ-

Παραμζλθςθ 

 Η δθμιουργία ενόσ Οδθγοφ Καλϊν Πρακτικϊν ανάπτυξθσ δεξιοτιτων ςε πρόςωπα φροντίδασ παιδιϊν, από 0 ζωσ 18 ετϊν-τα οποία 

βρίςκονται ςε κίνδυνο-μζςα από μεκόδουσ μθ τυπικισ εκπαίδευςθσ 

Πιο ςυγκεκριμζνα για τθν Ελλάδα...  

Ο πλθκυςμόσ-ςτόχοσ που επιλζχκθκε είναι οι ενιλικεσ μετανάςτεσ/ςτριεσ ι/και πρόςφυγεσ ι/και αιτοφντεσ άςυλο φροντιςτζσ ανθλί-

κων. Η επιλογι του ςυγκεκριμζνου πλθκυςμοφ ζγινε με γνϊμονα τισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των φροντιςτϊν ςχετικά με τθν κακθμερινι 

φροντίδα των παιδιϊν, είτε εξαιτίασ τθσ περιοριςμζνθσ πρόςβαςθσ ςε υγειονομικζσ ι άλλεσ προνοιακζσ υπθρεςίεσ, είτε λόγω            

διαφόρων (ψυχο)κοινωνικϊν επιβαρυντικϊν παραγόντων που μπορεί να αντιμετωπίηουν εξαιτίασ των ςυνκθκϊν τθσ μετανάςτευςθσ ι/

και διαμονισ τουσ ςτθν Ελλάδα κλπ. Για το λόγο αυτό, θ ομάδα εργαςίασ τθσ εν λόγω εκπαιδευτικισ ςφμπραξθσ απευκφνκθκε ςε 

φορείσ/οργανϊςεισ του Νομοφ Αττικισ προκειμζνου να ςυλλζξει πλθροφορίεσ ςχετικά με προγράμματα/παρεμβάςεισ που ςτόχο ζχουν 

τθν ενίςχυςθ του γονεϊκοφ ρόλου, ςυμπεριλαμβανομζνων δράςεων κοινωνικισ ζνταξθσ ςε τομείσ τθσ υγείασ, τθσ ψυχοκοινωνικισ     

υποςτιριξθσ και τθσ νομικισ προςταςίασ. τθν παροφςα φάςθ, πραγματοποιοφνται δομθμζνεσ ςυνεντεφξεισ με τουσ εκπαιδευτζσ/-

τριεσ (επαγγελματίεσ), κακϊσ και με τουσ εκπαιδευόμενουσ (πρόςωπα φροντίδασ) τζτοιων δράςεων προκειμζνου να αξιολογθκοφν 

ϊςτε να ςυμπεριλθφκοφν ςτον Οδθγό Καλϊν Πρακτικϊν ανάπτυξθσ δεξιοτιτων ςε πρόςωπα φροντίδασ παιδιϊν.  

   

   



 

Η Ευρϊπθ αποκτά Δίκτυο κατά του 
χολικοφ Εκφοβιςμοφ 
Η ίδρυςθ του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου κατά του χολικοφ   

Εκφοβιςμοφ ανακοινϊκθκε ςτισ 13 Ιουνίου 2014 από “Το 

Χαμόγελο του Παιδιοφ” ςε μια πανθγυρικι εκδιλωςθ που 

ζλαβε χϊρα ςτθν Ακινα υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ    

Προεδρίασ του υμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Η ιδζα δθμιουργίασ του πρϊτου Ευρωπαϊκοφ Δικτφου κατά 

του bullying γεννικθκε από τθν ανάγκθ προϊκθςθσ μιασ 

κοινισ ςτρατθγικισ κατά του φαινομζνου ςε ευρωπαϊκό 

επίπεδο και ζγινε πραγματικότθτα ςτο πλαίςιο του          

ευρωπαϊκά χρθματοδοτοφμενου ζργου ΙΙΙ “ΕΑΝ- European 

Anti-bullying Network” που υλοποιικθκε με μεγάλθ        

επιτυχία τα τελευταία 2 χρόνια από “Το Χαμόγελο του    

Παιδιοφ” ςε ςυνεργαςία με 16 ςθμαντικοφσ οργανιςμοφσ 

ςτο πεδίο καταπολζμθςθσ του bullying από 12 ςυνολικά 

κράτθ μζλθ τθσ ΕΕ.    

τουσ βαςικοφσ ςτόχουσ του νεοϊδρυκζντοσ Δικτφου       

περιλαμβάνονται: 

 Ο ςυντονιςμόσ των πρωτοβουλιϊν και δράςεων 

κατά του εκφοβιςμοφ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 Η προϊκθςθ μιασ κοινισ ςτρατθγικισ κατά του  

bullying ςε όλθ τθν Ευρϊπθ.  

 Η ανταλλαγι καλϊν πρακτικϊν και θ εκπαίδευςθ 

των επαγγελματιϊν, ϊςτε να αντιμετωπιςτεί      

αποτελεςματικότερα το φαινόμενο.  

 Η ευαιςκθτοποίθςθ και ενθμζρωςθ του ευρωπαϊκοφ     

κοινοφ και των εμπλεκόμενων ςτο πρόβλθμα φορζων. 

Σο Δίκτυο με ζδρα τισ Βρυξζλλεσ αποτελείται από 18       

ιδρυτικά μζλθ-οργανιςμοφσ που προζρχονται από 13  χϊρεσ 

τθσ Ευρϊπθσ, ενϊ απϊτεροσ ςτόχοσ είναι θ επζκταςθ του 

Δικτφου και ςε άλλα κράτθ μζλθ με τθ ςυμμετοχι όλων  

εκείνων των ςθμαντικϊν κρατικϊν υπθρεςιϊν, μθ            

κυβερνθτικϊν οργανιςμϊν, ςυλλογικϊν ομάδων και φορζων 

που δραςτθριοποιοφνται κατά του ςοβαροφ προβλιματοσ 

του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ. 

 

 

τθ κζςθ του Προζδρου του Διοικθτικοφ υμβουλίου εξελζγθ   

ομόφωνα ο Κϊςτασ Γιαννόπουλοσ, Πρόεδροσ του οργανιςμοφ “Το 

Χαμόγελο του Παιδιοφ”, ενϊ Επίτιμο Μζλοσ του Δ του            

νεοϊδρυκζντοσ Δικτφου ανακθρφχτθκε ο διεκνοφσ φιμθσ          

κακθγθτισ Ψυχολογίασ και πρωτοπόροσ ςτθν ζρευνα για το      

bullying για περιςςότερο από 40 χρόνια Dan Olweus.  

“Η ίδρυςθ του Δικτφου είναι θ απαρχι μιασ εξαιρετικισ            

πρωτοβουλίασ που ζρχεται να ενώςει όλουσ τουσ επιςτιμονεσ με 

τουσ ανκρώπουσ που δουλεφουν ςτθν πρώτθ γραμμι” τόνιςε ο κ. 

Γιαννόπουλοσ, ενϊ ςτθ ςθμαςία ςυνδυαςμοφ τθσ κεωρίασ και τθσ 

πράξθσ ωσ ζνα εργαλείο που μπορεί να δϊςει ςθμαντικζσ λφςεισ 

και να απαλφνει τον πόνο πολλϊν παιδιϊν και νζων αναφζρκθκε 

ο Dan Olweus.  

Από τθν πλευρά τθσ, θ Κακθγιτρια Εγκλθματολογίασ και            

Επιςτθμονικι Τπεφκυνθ του προγράμματοσ Βάςω Αρτινοποφλου 

τόνιςε ότι το Δίκτυο οφείλει “να αγκαλιάςει όλουσ τουσ            

οργανιςμοφσ και τισ χώρεσ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο,                     

δθμιουργώντασ ζνα πλαίςιο αξιών και ενότθτασ ενάντια ςε ζνα 

πρόβλθμα που αγγίηει χιλιάδεσ παιδιά και οικογζνειεσ”. 

το πλαίςιο του ζργου “ΕΑΝ - Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του        

χολικοφ Εκφοβιςμοφ” που υλοποιικθκε με τθ χρθματοδότθςθ 

του προγράμματοσ Δάφνθ ΙΙΙ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ         

δθμιουργικθκαν: 

 Οδθγόσ Καλϊν Πρακτικϊν που ενςωματϊνει ςε εκνικό και 

ευρωπαϊκό επίπεδο όλεσ τισ προθγοφμενεσ καλζσ πρακτικζσ 

ςτο πεδίο του ςχολικοφ εκφοβιςμοφ.  

 Εφαρμογι για “Smart Phones” που κα παρζχει διαδραςτικι 

διαδικτυακι πρόςβαςθ ςε καλζσ πρακτικζσ.  

 Σθλεοπτικό Ντοκιμαντζρ ςε 6 ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ με ςτόχο 

τθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ και των εμπλεκόμενων ςτο 

πρόβλθμα φορζων.   

 υςτάςεισ που αποςκοποφν ςτθ χάραξθ μιασ κοινισ           

Ευρωπαϊκισ τρατθγικισ κατά του εκφοβιςμοφ βαςιςμζνεσ 

ςτθ καταγραφι των εκνικϊν νομοκεςιϊν και των διαφόρων 

ερευνϊν και μελετϊν γφρω από το φαινόμενο που ζχουν 

διεξαχκεί ςε εκνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 

 

Σο ζργο ΕΑΝ ολοκλθρϊκθκε με τθν πραγματοποίθςθ του 1oυ    

Επιςτθμονικοφ υνεδρίου του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου που            

διοργανϊκθκε από «Σο Χαμόγελο του Παιδιοφ» το διιμερο, 11 & 

12 Ιουνίου, ςθματοδοτϊντασ τθν ίδρυςθ τθσ νζασ προςπάκειασ 

του Δικτφου. το ςυνζδριο ςυμμετείχαν περιςςότεροι από 400 

επαγγελματίεσ από τθν Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξφ των   

οποίων εκπρόςωποι φορζων, εκνικϊν και διεκνϊν οργανιςμϊν, 

εκπαιδευτικοί, ςχολικοί ςφμβουλοι, ψυχολόγοι και διακεκριμζνοι 

Ζλλθνεσ και Ευρωπαίοι επιςτιμονεσ που ςυνζβαλλαν ςτο          

ςυνζδριο με ειςθγιςεισ, ανακοινϊςεισ αλλά και βιωματικά       

εργαςτιρια. 

 

Περιςςότερεσ πληροφορίεσ για το Δίκτυο κατά του Σχολικοφ Εκφοβιςμοφ 

είναι διαθζςιμεσ ςτην ιςτοςελίδα του ζργου ΕΑΝ www.antibullying.eu 

http://www.antibullying.eu/
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Ψυχοκοινωνικι Παρζμβαςθ ςτο Ρζκυμνο: 

ςυμπεράςματα, πραγματικζσ ανάγκεσ, προοπτικζσ 

Επιςτθμονικι Ημερίδα με τίτλο: "Ψυχοκοινωνικι Παρζμβαςθ ςτο Ρζκυμνο: ςυμπεράςματα, 

πραγματικζσ ανάγκεσ, προοπτικζσ" διοργάνωςε θ Διεφκυνςθ Ψυχικισ Τγείασ και Κοινωνικισ 

Πρόνοιασ του Ινςτιτοφτου Τγείασ του παιδιοφ, ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του Προγράμματοσ  

"Γνωρίηω Μιλάω Αλλάηω". Η θμερίδα πραγματοποιικθκε τθν Παραςκευι 20 Ιουνίου 2014,ςτο 

φοιτθτικό πολιτιςτικό κζντρο Ξενία ςτο Ρζκυμνο. 

Η Διεφκυνςθ Ψυχικισ Τγείασ & Κοινωνικισ Πρόνοιασ του Ινςτιτοφτου Τγείασ του Παιδιοφ, ζκανε 

ζναν απολογιςμό για τθ ςυνολικι παρουςία του Προγράμματοσ ςτο Ρζκυμνο, τόςο αναφορικά 

με τισ δράςεισ ενθμζρωςθσ και πρόλθψθσ ενάντια ςτθ ςεξουαλικι κυματοποίθςθ ανθλίκων, οι 

οποίεσ πραγματοποιικθκαν ςε ςχολεία του νομοφ, όςο και ςε ότι αφορά τθ λειτουργία τθσ    

Μονάδασ   Ψυχοκοινωνικισ Παρζμβαςθσ Παιδιϊν και Εφιβων (ΜοΨυΠΕ). 

Σθν εκδιλωςθ χαιρζτιςαν, μεταξφ άλλων, ο βουλευτισ Γ. Κεφαλογιάννθσ, θ Αντιπεριφερειάρχθσ 

Ρεκφμνθσ Μ. Λιονι, ο διμαρχοσ τθσ πόλθσ Γ. Μαρινάκθσ, ο ςεβαςμιότατοσ Μθτροπολίτθσ       

Ρεκφμνου Αυλοποτάμου κ.κ. Ευγζνιοσ κακϊσ και οι διευκυντζσ των Διευκφνςεων Πρωτοβάκμιασ 

και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. 

 
Αυτό το Ενθμερωτικό Δελτίο ζχει παραχκεί για τισ ανάγκεσ του προγράμματοσ “Ολοκλθρωμζνθ Προςζγγιςθ για τθ Διερεφνθςθ, Διάγνωςθ και            
Διαχείριςθ Περιςτατικϊν Κακοποίθςθσ & Παραμζλθςθσ Παιδιϊν *Κωδικόσ, MIS 372071]” και αντιπροςωπεφει τισ απόψεισ των ςυντακτϊν του. Οι      
απόψεισ αυτζσ δεν ζχουν υιοκετθκεί ι εγκρικεί με οποιοδιποτε τρόπο από τθν Ειδικι Τπθρεςία του τομζα Τγείασ & Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και τθσ 
Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και δεν πρζπει να εκλαμβάνονται ωσ κζςεισ του Τπουργείο ι τισ Επιτροπισ. Η Ειδικι Τπθρεςία δεν εγγυάται τθν ακρίβεια των 
ςτοιχείων που περιλαμβάνονται ςτο παρόν Ενθμερωτικό Δελτίο, οφτε αποδζχεται τθν ευκφνθ για οποιαδιποτε χριςθ των πλθροφοριϊν αυτϊν. 

  

Νζα & ΑνακοινϊςεισΝζα & ΑνακοινϊςεισΝζα & Ανακοινϊςεισ   

5ο Επιςτθμονικό υνζδριο Πρόλθψθσ και Προαγωγισ τθσ Τγείασ με κζμα: 
“Με το βλζμμα ςτραμμζνο  ςτον άνκρωπο”. 
31/10/2014 ζωσ 02/11/2014, Ερμοφπολθ, φροσ 
Διοργάνωςθ: Γενικό Νοςοκομείο φρου, Περιφζρεια Νοτίου Αιγαίου, Διμοσ  
φρου Ερμοφπολθσ, Περιφερειακι Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ Κυκλάδων, Δίκτυο 
Πρόλθψθσ και Προαγωγισ Τγείασ Ν. Κυκλάδων 
http://synedrioprolipsiscyclades.blogspot.gr/2013/07/4.html  

Επιςτθμονικι Εκδιλωςθ: Η Aναγκαιότθτα τθσ ςυνεργαςίασ των Ιατρικϊν       
Ειδικοτιτων 
14/11/2014 ζωσ 16/11/2014, Ξενοδοχείο Portaria, Πορταριά 
Επικοινωνία: info@globalevents.gr 
http://www.globalevents.gr/   

3ο Πανελλινιο Διεπιςτθμονικό υνζδριο Ειδικϊν Ψυχιατρικϊν Νοςοκομείων  
& 1ο υνζδριο Ολιςτικισ Αντιμετϊπιςθσ τθσ οβαρισ Ψυχικισ Διαταραχισ  
14/11/2014 ζωσ 16/11/2014, Αίκουςα “Αίκριο”, KYBE Περιςτερίου, Ακινα 
Επικοινωνία: athens@globalevents.gr 
http://www.globalevents.gr/   

5οσ Kφκλοσ Πιςτοποιθμζνθσ Εκπαίδευςθσ, Εργαςτιριο-Workshop με κζμα:  
"Eκπαίδευςθ ςτθν Αναγνϊριςθ Κοινϊν Ψυχικϊν Διαταραχϊν ςτθν                 
Πρωτοβάκμια Περίκαλψθ και ςτθν Κοινότθτα-Ανάπτυξθ Ελλθνικϊν                
Ομοφωνιϊν" 
21/11/2014 ζωσ 23/11/2014, Ξενοδοχείο Porto Palace, Θεςςαλονίκθ 
Διοργάνωςθ: International Society on Neurobiology and Psychopharmacology 
και το Ελλθνικό Κολλζγιο Γενικϊν Ιατρϊν (Ε.ΚΟ.ΓΕΝ.ΙΑ.) ςε ςυνεργαςία με τθν 
World Psychiatric Association και υπό τθν αιγίδα τθσ Ελλθνικισ Ψυχιατρικισ 
Εταιρίασ 
Επικοινωνία: info@globalevents.gr 
http://www.globalevents.gr/   

 

   

   


