
 

Σε ζπκπιήξσζε ελόο ρξόλνπ παξνπζίαο ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο Γλσξίδσ, Μηιάσ, Αιιάδσ  ζηελ πόιε ηνπ 

Ρεζύκλνπ ζεκαηνδόηεζε ε επηζηεκνληθή εκεξίδα κε ηίηιν 
Φπρνθνηλσληθή Παξέκβαζε ζην Ρέζπκλν: 

ζπκπεξάζκαηα, πξαγκαηηθέο αλάγθεο πξννπηηθέο  ε 

νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Παξαζθεπή Ινπλίνπ 

ζην θνηηεηηθό, πνιηηηζηηθό θέληξν Ξελία. 

Η Γηεύζπλζε Φπρηθήο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξόλνηαο ηνπ 
Ιλζηηηνύηνπ Τγείαο ηνπ Παηδηνύ έθαλε έλαλ απνινγηζκό γηα 
ηε ζπλνιηθή παξνπζία ηνπ Πξνγξάκκαηνο ζην Ρέζπκλν, 
ηόζν αλαθνξηθά κε ηηο δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη πξόιεςεο 
ελάληηα ζηε ζεμνπαιηθή ζπκαηνπνίεζε αλειίθσλ, νη νπνίεο 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε ζρνιεία ηνπ λνκνύ, όζν θαη ζε ό,ηη 
αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο Φπρνθνηλσληθήο 
Παξέκβαζεο Παηδηώλ θαη Δθήβσλ (ΜνΦπΠΔ). 

Σελ εθδήισζε ραηξέηηζαλ, κεηαμύ άιισλ, ν βνπιεπηήο θ. 
Γ. Κεθαινγηάλλεο, ε Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ρεζύκλεο θ. Μ. 
Ληνλή θαη ν Γήκαξρνο ηεο πόιεο θ. Γ. Μαξηλάθεο (βι. 
επόκελε ζει.), ελώ ζ’ απηήλ παξέζηε θαη ν 
εβαζκηώηαηνο Μεηξνπνιίηεο Ρεζύκλεο θαη 
Απινπνηάκνπ, θ.θ. Δπγέληνο. 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο  



 

 



 

Σε ζεκαζία ηεο παξνπζίαο θαη ηε ζεκαληηθή ζπλεηζθνξά ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γλσξίδσ, Μηιάσ, Αιιάδσ  

ππνγξάκκηζαλ ζηνπο ραηξεηηζκνύο πνπ απεύζπλαλ ηόζν ε Αληηπεξηθεξεηάξρεο Ρεζύκλεο όζν θαη ν Γή-
καξρνο ηεο πόιεο. 
 

Η θ. Μ. Ληνλή θαη ν θ. Γ. Μαξηλάθεο κίιεζαλ γηα ηελ 
αλάγθε επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ζπλνιηθά 
ηεο θνηλσλίαο ζρεηηθά κε δεηήκαηα πξνζηαζίαο ησλ 
αλειίθσλ από ηε βία θαη ηε ζπκαηνπνίεζε. Μάιηζηα 
θαη νη δύν δελ παξέιεηςαλ λα δειώζνπλ ηελ ακέξη-
ζηε ζηήξημή ηνπο ζηε ζπλέρηζε ηεο πξνζπάζεηαο πνπ 
έγηλε πξνο απηή ηελ θαηεύζπλζε κέζα από ηελ πιν-
πνίεζε ηνπ παξόληνο Πξνγξάκκαηνο. 

Πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία γηα ηελ πνξεία πινπνίε-
ζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο έδσζε ν Δπηζηεκνληθόο Τ-
πεύζπλνο ηνπ Πξνγξάκκαηνο θαη Γηεπζπληήο ηεο 
Γηεύζπλζεο Φπρηθήο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξόλνη-
αο, θ. Γηώξγνο Νηθνιαΐδεο, ν νπνίνο άλνημε θαη ηηο 
εξγαζίεο ηεο εκεξίδαο. 
Ο θ. Νηθνιαΐδεο έθαλε μερσξηζηή κλεία ζηε ζπλεη-
ζθνξά ησλ ηνπηθώλ αξρώλ, νη νπνίεο δηεπθόιπλαλ 
ζε ζεκαληηθό βαζκό ηελ πινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκ-
καηνο, ελώ αλαθέξζεθε επίζεο ζηε ζεξκή αληαπό-
θξηζε κε ηελ νπνία δέρζεθε ην Πξόγξακκα θαη ηδηαί-
ηεξα ηε Μνλάδα Φπρνθνηλσληθήο Παξέκβαζεο Παη-
δηώλ θαη Δθήβσλ ε θνηλσλία  ηνπ Ρεζύκλνπ. 
 
 
 
 
 

ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάζηεθε ην 
ζρέδην επηθνηλσληαθήο ζηξαηεγηθήο 
ηνπ Πξνγξάκκαηνο, νη ελέξγεηεο δηά-
ρπζεο πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ 
ην επηθνηλσληαθό κήλπκα Γλσξίδσ, 

Μηιάσ, Αιιάδσ , αιιά θαη ην πιάλν 

ησλ κειινληηθώλ δξάζεσλ  επαηζζε-
ηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο, ηόζν ζε 
ζηνρεπκέλεο νκάδεο επαγγεικαηηώλ 
όζν θαη ζην επξύ θνηλό. 



 

Σν ρξνληθό ηεο ζύζηαζεο θαη ζπγθξόηεζεο ηεο 

παξνπζίαζε ε Φπρνιόγνο θ. Μαξία Φαξξάθνπ, ε νπνία αλαθέξζεθε ζηε δηαδηθαζία ιήςεο ησλ αηηε-

κάησλ θαζώο θαη άιια εηδηθόηεξα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο. ηε ζπλέρεηα, κεηέθε-
ξε ηελ εκπεηξία ηόζν ηνπ επηζηεκνληθνύ πξνζσπηθνύ όζν θαη ησλ ίδησλ ησλ νηθνγελεηώλ θαη ησλ παηδηώλ 
από ηε ζπλεξγαζία ηνπο κε ηνπο εηδηθνύο. 
 
Η Παηδνςπρίαηξνο θ. Μαξία Σζνύγθνπ παξνπζίαζε ζηαηηζηηθά, απνινγηζηηθά ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηε 
ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο. 
 

Από ηνλ Οθηώβξην ηνπ κέρξη ηηο αξρέο Ινπλίνπ ηνπ 

Καηά ην δηάζηεκα απηό δεθάδεο εμ’απηώλ ησλ νηθνγελεηώλ παξαθνινπζνύληαη ζε ηαθηηθή βάζε.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ηελ παξνπζίαζε δόζεθαλ επίζεο ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ην αληηθείκελν ησλ αηηεκάησλ, ηηο ειηθίεο θαη ην 
θύιν ησλ εμππεξεηνύκελσλ. ε ό,ηη αθνξά ην θύιν θαη ηελ ειηθία, ηα πεξηζζόηεξα παηδηά (  ήηαλ 

αγόξηα ζε πξνεθεβηθή ειηθία. 
 

Σσνεδρίες Μέγιζηο Μέζος όρος Σύνολο 

Γονείς 19 2,78 824 

Παιδί 22 3,11 914 

Σύνολο 40 5,67 1.622 



 



 

Σε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηνπηθνύο θνξείο, πνπ έρεη επεθηαζεί ζην ζύλνιν ζρεδόλ ησλ ε-
κπιεθόκελσλ ππεξεζηώλ γείαο, Φπρηθήο Τγείαο, Πξόλνηαο, Δθπαίδεπζεο θαη ηηο ελέξγεη-

εο δηθηύσζεο θαη δηαζύλδεζεο παξνπζίαζε ε Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο θ. Μαξίλα Γθνύβεξε, 
ε νπνία κίιεζε επίζεο γηα ηηο πξννπηηθέο ζπλέρηζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο. 

ηνπο επόκελνπο ζηόρνπο ηνπ Πξνγξάκκαηνο πεξηιακβάλνληαη ε θαηάξηηζε επαγγεικα-

ηηώλ Τγείαο, Πξόλνηαο θαη Δθπαίδεπζεο (θζηλόπσξν θαζώο θαη ζεηξά δξάζεσλ 

πξόιεςεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο κε επαγγεικαηίεο πνπ έξρνληαη ζε επαθή κε παηδηά θαη 
νηθνγέλεηεο όπσο παηδαγσγνύο, γπκλαζηέο, θιεξηθνύο θ.ν.θ.. 

Σε δξάζε ησλ ππεξεζηώλ 
ηνπο αιιά θαη ηε ζπλεξγαζί-
α πνπ είραλ κε ην Πξόγξακ-
κα Γλσξίδσ, Μηιάσ, Αιιά-

δσ  παξνπζίαζαλ, ζηελ εθ-

δήισζε, εθπξόζσπνη θαη 
εξγαδόκελνη ζε θνξείο Τγεί-
αο θαη Φπρηθήο Τγείαο. Δηδη-
θόηεξα ζπκκεηείραλ κε πξν-
θνξηθέο αλαθνηλώζεηο επαγ-
γεικαηίεο από ην Γεληθό Νν-
ζνθνκείν Ρεζύκλνπ, ην Ια-
ηξνπαηδαγσγηθό Κέληξν Η-
ξαθιείνπ, ην Κέληξν Φπρη-

θήο Τγείαο  Ρεζύκλνπ. Υαηξεηηζκό απεύζπλαλ θαη νη Γηεπζπληέο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθ-
παίδεπζεο θ.θ. Α. Σαμάθεο θαη Δ. Κνληνγηάλλεο νη νπνίνη ζηάζεθαλ ηδηαίηεξα ππνζηεξηθηνί ζηελ εθαξκνγή 
ηνπ πξνγξάκκαηνο πξόιεςεο ζηα ζρνιεία ηνπ λνκνύ  θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο. 
θπξόζσπνη πξνγξακκάησλ θαη ηκεκάησλ  πνπ αλήθνπλ ζηηο παξαπάλσ Γηεπζύλζεηο θαζώο θαη εθπξό-

ζσπνο ησλ ρνιηθώλ πκβνύισλ ηνπ λνκνύ αλαθέξζεθαλ ζηηο δξάζεηο πνπ αλέιαβαλ ηε ρξνληά πνπ 
πέξαζε. Παξάιιεια ππνγξακκίζηεθε ε αλάγθε λα ππνζηεξηρζνύλ ηόζν νη καζεηέο όζν θαη νη εθπαηδεπηη-
θνί ζε πξαθηηθό επίπεδν από ηελ νκάδα ησλ εηδηθώλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γλσξίδσ, Μηιάσ, Αιιάδσ . 

Η πξντζηακέλε ηεο Γηεύζπλζεο Γεκόζηαο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Μέξηκλαο 
θ. Μ. Καβάινπ, αλαθέξζεθε ζηε ζπλύπαξμε ησλ δύν ππεξεζηώλ -Μνλάδα 
Φπρνθνηλσληθήο Παξέκβαζεο θαη Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο θαη Κνηλσλη-
θήο Μέξηκλαο – θαη έθαλε εηδηθή κλεία γηα ηε ζπλάθεηα ηεο παξέκβαζεο ησλ 
δύν ππεξεζηώλ. Υσξνηαμηθά νη δύν θνξείο ζπζηεγάδνληαη θαη κνηξάδνληαη 
θνηλνύο ρώξνπο. Παξάιιεια, ε ζπκβνιή θαη ησλ δύν θνξέσλ βνεζά, ώζηε 

λα αλαδεηρζνύλ νη δπλάκεηο θαη νη δπλαηόηεηεο 
ηνπ ζεζκνύ ηεο νηθνγέλεηαο, ν νπνίνο παξά ηα 
πξνβιήκαηα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο παξακέλεη 
ηζρπξόο. 
 
Γηα ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκε-
ησπίδνπλ νη νηθνγέλεηεο κε παηδηά κε αλαπεξία, κίιεζε ε Πξόεδξνο ηνπ πιιό-
γνπ Γνλέσλ θαη Κεδεκόλσλ ηνπ Δηδηθνύ ρνιείνπ Ρεζύλνπ. ην ραηξεηηζκό ηεο 

ραξαθηήξηζε όαζε ηελ παξνπζία ηεο Μνλάδαο Φπρνθνηλσληθήο Παξέκβαζεο 

Παηδηώλ θαη Δθήβσλ θαη ππνγξάκκηζε ηε ζεκαζία ζπλέρηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο 
ηεο, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηε δεκηνπξγία κόληκεο δνκήο ςπρηθήο πγείαο αλειίθσλ 
ζην Ρέζπκλν.  



 

 

Οινθιεξώζεθε γηα ηε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά ε ζπλεξγαζία πνπ είραλ εθπαηδεπηηθνί από ην 

κε ην Πξόγξακκα Φπρνθνηλσληθήο Παξέκβαζεο ηνπ Ρεζύκλνπ. 

 
Η παξέκβαζε, πνπ ζρεδηάζηεθε θαη πινπνηήζεθε από ηηο Φπρνιόγνπο θ.θ. Δπαγγειία Καηέξε θαη Μαξία 
Φαξξάθνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε θαηόπηλ αηηήκαηνο ησλ ίδησλ ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη πεξηειάκβαλε ζπλα-

ληήζεηο αλά δύν εβδνκάδεο, κε ζηόρν λα εληζρπζεί ν ξόινο ηνπ εθπαηδεπηηθνύ ζε ζέκαηα, όπσο: 
 
 επηθνηλσλία κε ηνπο καζεηέο 
 δηαρείξηζε ζπκπεξηθνξάο ζην ζρνιηθό πιαίζην θαη ζην πιαίζην ηεο ηάμεο 
 ζρνιηθόο εθθνβηζκόο  
 ππεξθηλεηηθόηεηα θαη δηάζπαζε πξνζνρήο 
 ελίζρπζε θαη βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο κεηαμύ γνλέσλ εθπαηδεπηηθώλ 
 
 
Η παξέκβαζε πξαγκαηνπνηήζεθε ζε δύν επίπεδα: 

 Πεξηγξαθή ηνπ ζεσξεηηθνύ πιαηζίνπ θαη παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηα αηηήκαηα πνπ έρνπλ 
δηαηππσζεί 

 Οκαδηθή δνπιεηά κε βησκαηηθέο αζθήζεηο, εκπινπηηζκέλε ζπδήηεζε, ελίζρπζε ηνπ ξόινπ ηνπ εθπαη-
δεπηηθνύ 

 
 
 
 

 
 
 
ηελ επηζηεκνληθή εκεξίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γλσξίδσ, 

Μηιάσ, Αιιάδσ  ε Γηεπζύληξηα ηνπ ζρνιείνπ, θ. Μ. Κνπκε-

ληαθάθνπ, παξνπζίαζε έλα ζύληνκν απνινγηζκό από απηήλ 
ηελ εκπεηξία ηεο νκάδαο ησλ εθπαηδεπηηθώλ, κίιεζε γηα ηα 
ζπλαηζζήκαηα θαη ηηο ζθέςεηο πνπ αλαδύζεθαλ θαη δνπιεύ-
ηεθαλ θαηά ηε ζπλεξγαζία κε ηνπο εηδηθνύο, όπσο επίζεο 
θαη γηα ηνπο πξνβιεκαηηζκνύο ζρεηηθά κε ην ξόιν ηνπ εθ-
παηδεπηηθνύ ζηηο ζύγρξνλεο ζπλζήθεο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Από ηελ πιεπξά ηεο ε νκάδα ησλ εθπαηδεπηηθώλ εμέθξαζε ηελ επηζπκία, ε ζπλεξγαζία λα ζπλερηζηεί θαη 
ηε λέα ζρνιηθή ρξνληά, κε θαηλνύξηα θαη δηεπξπκέλε ζεκαηνινγία.  



 

 

Βαζηθό ζηόρν ηνπ παξόληνο Πξνγξάκκαηνο, δηάξθεηαο κελώλ, απνηειεί ε 

 Σα επηδησθόκελα απνηειέζκαηα 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο αληαπνθξίλνληαη ζε δύν βαζηθνύο γεληθνύο ζθνπνύο:  
α) πξνώζεζε θαη αλάπηπμε ζπληνληζκνύ, ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ αξκόδησλ θξαηηθώλ λνκηθώλ θνξέσλ 
θαη ινηπώλ εζληθώλ αξρώλ θαη ζρεηηθώλ θνξέσλ ηεο Δ.Δ. θαη  
β) πξνώζεζε θαη αλάπηπμε βέιηηζησλ πξαθηηθώλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ εκπνξίαο ή/θαη αζπλό-
δεπησλ αλειίθσλ νη νπνίνη πεξλνύλ παξάλνκα ηα ειιεληθά ζύλνξα.  

ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη αζπλόδεπηνη 

αλήιηθνη, νη νπνίνη δηαθηλνύληαη θαη/ή θηλδπλεύνπλ από ηελ 
εκπνξία αλζξώπσλ θαη νη νπνίνη πεξλνύλ παξάλνκα ηα 
ειιεληθά-ηνπξθηθά ζύλνξα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
αζπλόδεπησλ αλειίθσλ πνπ θηινμελνύληαη ζε 
θαηαθύγηα/θέληξα θξάηεζεο, ην πξνζσπηθό ησλ θξαηηθώλ 
θαη ηδησηηθώλ θνξέσλ πνπ εκπιέθνληαη ζηελ θαηαπνιέκε-
ζε ηεο εκπνξίαο παηδηώλ, ην πξνζσπηθό ησλ θαηαθπγίσλ 
θηινμελίαο αζπλόδεπησλ αλειίθσλ, θαη ην επξύ θνηλό. 

Οη πξνγξακκαηηζκέλεο δξάζεηο πνπ ζα ιάβνπλ ρώξα ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη νη εμήο:  

 δεκόζησλ λνκηθώλ ππεξεζηώλ θαη ππεξεζηώλ πξνζηαζίαο ησλ παηδηώλ, ΜΚΟ πνπ 

παξέρνπλ ππεξεζίεο ζε αζπλόδεπηνπο αλήιηθνπο κεηαλάζηεο, θαζώο θαη ηδησηηθέο εηαηξείεο κεηαθνξάο 

 κεηαμύ ησλ αλσηέξσ θνξέσλ ην νπνίν ζα ελεξγνπνηείηαη ζε πεξηπηώζεηο δηα-

γλσζκέλσλ αλειίθσλ - ζπκάησλ θαη αζπλόδεπησλ αλειίθσλ, νη νπνίνη πεξλνύλ παξάλνκα ηα ειιελν-
ηνπξθηθά ζύλνξα θαη νη νπνίνη ζεσξνύληαη όηη βξίζθνληαη ζε θίλδπλν 

 ην νπνίν ζα δηεπθνιύλεη ηνλ εληνπηζκό ησλ πεξηπηώζεσλ εκπνξίαο παηδηώλ θαη ζα ρξεζηκν-

πνηείηαη από ηελ αζηπλνκία ζηα ειιελνηνπξθηθά ζύλνξα, ελώ ζα ελεκεξσζνύλ ζρεηηθά θαη νη εζληθέο εηαη-
ξείεο κεηαθνξώλ 

 ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν ρξήζεο ηνπ εξγαιείνπ γηα ηνλ εληνπηζκό πεξηπηώζεσλ 

εκπνξίαο παηδηώλ, ην νπνίν ζα δηαηεζεί ζηα αξκόδηα Τπνπξγεία γηα πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπη-
θνύ ησλ Τπνπξγείσλ 
 Αλάπηπμε, πηινηηθή εθαξκνγή θαη δεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπκάησλ 
εκπνξίαο θαη/ή αζπλόδεπησλ αλειίθσλ πνπ εηζέξρνληαη παξάλνκα ζηελ Διιάδα
 Οκάδεο εζηίαζεο ζηειερσκέλεο κε πξνζσπηθό ησλ θέληξσλ θηινμελίαο, κε ζηόρν ηελ αληαιιαγή από-
ςεσλ επί ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθώλ θαη θηλδύλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ε νκάδα-ζηόρνο κεηά ηελ απνκάθξπλ-
ζε από ηα θαηαθύγηα, θαζώο θαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ζηξαηεγηθέο παξαθνινύζεζεο ησλ παηδηώλ απηώλ 
όηαλ θεύγνπλ από ηηο κνλάδεο θηινμελίαο (  

 γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ θαη πξόγξακκα ελδπλάκσζεο κε έκθαζε ζε δεμηόηεηεο απην-

πξνζηαζίαο γηα αζπλόδεπηνπο αλειίθνπο νη νπνίνη δηακέλνπλ ζε Κέληξα Φηινμελίαο ζηελ Διιάδα 
 Ιζηνζειίδα πξνζβάζηκε από όια ηα ελδηαθεξόκελα κέιε. 
 
Μεηαμύ άιισλ, κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο αλακέλεηαη όηη : 


