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            Ποιοι είμαστε 

 

• Το Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής είναι 
οργανική μονάδα του Δήμου, στελεχώνεται από 
κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. Ασκεί 
κοινωνική πολιτική σε τοπικό επίπεδο σε 
συνεργασία με  Κέντρο Κοινότητας, το 
πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι και τις 
Κοινωνικές Δομές του Δήμου (Ιατρείο, 
Φαρμακείο, Παντοπωλείο κλπ). 



 Ενδεικτικές Αρμοδιότητες του 

 Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής  

 με βάση το Ν. 3850/2010) 
 

Προνοιακές παροχές σε ευάλωτες ή ειδικές ομάδες 
πληθυσμού. 

Σχεδιασμός, υλοποίηση προγραμμάτων  & 
αξιολόγησης προγραμμάτων  κοινωνικής πολιτικής . 

Προαγωγή Υγείας και Πρόληψης για το Γενικό 
Πληθυσμό 

Συμβουλευτική ενηλίκων 

Αρχική διαγνωστική εκτίμηση ΚαΠα ανηλίκων, καθώς 
και την διαχείριση ή παραπομπή  των υποθέσεων 
αυτών σε άλλες κοινοτικές δομές. 

 



    ΕΙΡΗΝΗ   
 

 

 

 

 

• Δεν είναι μόνο η απουσία 
πολέμου… 



Ο στόχος 16.2 της Ατζέντα για την Αειφόρο Ανάπτυξη του 2030 είναι να 

«τερματιστεί η κακομεταχείριση, η εκμετάλλευση, η εμπορία και όλες οι 

μορφές βίας κατά των παιδιών ». 

 

      

  Η βία ενάντια στα παιδιά εμπεριέχει όλες τις μορφές βίας σε ανήλικους κάτω των 18 
ετών, είτε προέρχεται από φ. γονείς, φροντιστές, συνομιλήκους, ή και αγνώστους.   

 

 Σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται ότι τον τελευταίο χρόνο ο αριθμός των ανήλικων 
ηλικίας 2-17 ετών, που έχουν υποστεί κάποια μορφή βίας ( σωματικής, σεξουαλικής, 
συναισθηματική), ή κάποιας μορφής παραμέληση αγγίζει το 1 εκ.  

 

 Οι εμπειρίες της βίας κατά την παιδική ηλικία επηρεάζουν την υγεία και την ευεξία 
των ατόμων σε όλη την ενήλικη ζωή.   

 

 Εμπειρικά δεδομένα σε παγκόσμιο επίπεδο καταδεικνύουν ότι η βία κατά 
των παιδιών μπορεί με κατάλληλες δράσεις να προληφθεί.   



Ορισμός παιδικής κακοποίησης 

• Ο ορισμός της κακοποίησης  σύμφωνα με τον 
ΠΟΥ, περιλαμβάνει «όλες τις μορφές 
σωματικής, συναισθηματικής, σεξουαλικής, 
παραμέλησης ή παραμελημένης θεραπευτικής 
αντιμετώπισης ή εκμετάλλευσης για εμπορικούς 
σκοπούς, η οποία καταλήγει σε συγκεκριμένη 
βλάβη ή εν δυνάμει βλάβη που αφορά τη ζωή 
και την ανάπτυξη του παιδιού»  ( ΠΟΥ, 1999) 

 

• ( WHO Consultation on Child Prevention, 1999). 



 Mορφές παιδικής κακοποίησης 

 σύμφωνα με τον ΠΟΥ 

 

1. Σωματική κακοποίηση 
2. Σεξουαλική κακοποίηση 
3. Ψυχολογική- Συναισθηματική κακοποίηση 
4. Παραμέληση 



Χρόνιες Ασθένειες  Πρόωροι Θάνατοι 

Συμπεριφορές κινδύνου για την υγεία στην ενήλικη 
ζωή 

Παιδική κακοποίηση  



Η βία στην οικογένεια και η παιδική 

κακοποίηση αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα 

Δημόσιας Υγείας 

 

   Το τέλος του 20ου αι. και οι απαρχές του 21ου αι. 
σηματοδοτούν δύο σημαντικές εξελίξεις: 

1. Την προαγωγή των δικαιωμάτων των 
παιδιών με βάση την σύμβαση των 
δικαιωμάτων του παιδιού ( ΟΗΕ 1989). 

• 2. Την προτεραιότητα που δίνει ο Π.Ο.Υ στο 
θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, και της 
παιδικής κακοποίησης,  με την ένταξή του σε 
σημαντική απειλή για τη Δημόσια Υγεία. 



Σχέση παιδικής κακοποίησης με την 

ενδοοικογενειακή βία ( ο κύκλος βίας) 



Σε διεθνές επίπεδο… 
Το μέγεθος του φαινομένου παρουσιάζει 

διακυμάνσεις ανάμεσα σε διάφορες χώρες, ενώ 
υπάρχει ένας μεγάλος « σκοτεινός αριθμός» που 
αφορά υποθέσεις που δεν φτάνουν ποτέ σε 
υπηρεσίες.  

 

• Ενώ τα βρέφη 0-4 ετών διατρέχουν τον 
μεγαλύτερο κίνδυνο λόγω της ευαλωτότητάς 
τους,  με τις εγκεφαλικές κακώσεις να 
αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου. 

 

 



     Στην Ελλάδα… 

 

 

 

 

   Επιδημιολογικά στοιχεία 

δημοσιευμένα στις αρχές 
του 21ου αι., καταδεικνύουν 
ότι η σωματική τιμωρία 
υφίσταται  ως μέσο 
διαπαιδαγώγησης αγγίζει το 
65,5% ενώ,  

    το 78% των γονιών συναινεί 
με την απαγόρευση της 
σωματικής τιμωρίας. 

• Πηγή: Φερέτη, Ε ( 2000). 



Παράγοντες ευαλωτότητας και κινδύνου / 

ένα οικολογικό πρότυπο 

( πηγή: Γιωτάκος & συν. 2006). 

• Όπως με άλλες μορφές βίας, έτσι και η  παιδική 
κακοποίηση γίνεται περισσότερο κατανοητή αναλύοντας 
την αλληλεπίδραση διάφορων παραγόντων σε διαφορετικά 
επίπεδα.   

 

Κοινωνία/ 
Κοινότητα 

Διαπροσωπικές 
Σχέσεις Άτομο 



ΠΑΙΔΙ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

Υγεία 

Εκπαίδευση 

Συναισθηματική και 
συμπεριφορική ανάπτυξη 

Οικογενειακές και 
κοινωνικές σχέσεις 

Αντίληψη 
εαυτού 

Κοινωνική παρουσία 

Δεξιότητες 
αυτοφροντίδας 

Βασική φροντίδα 

Παροχή 
ασφάλειας 

Συναισθηματική 
εγγύτητα 

Παροχή 
ερεθισμάτων 

Καθοδήγηση και όρια 

Σταθερότητα 



Τοπικές στρατηγικές πρόληψης της 

ενδοοικογενειακής βίας κατά των 

παιδιών & των εφήβων. 
 

 

 Πρωτογενής πρόληψη  
 

 

 

Ομιλίες σε γονείς.  Ενημέρωση/ Υποστήριξη 

εκπαιδευτικών 

 

 

  

 

 Δευτερογενής πρόληψη   
 

 

Ανίχνευση και υποθέσεων .Έγκαιρη Παρέμβαση 

 σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας.  

 

 

 Τριτογενής πρόληψη  
 

 

 

 

Επιτήρηση  οικογενειών.  Επανεξέταση 

περιπτώσεων/.  Η σημασία της κατ’  

        οίκον επίσκεψης  

  

 



ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΠΡΟΛΗΨΗ 

ΟΜΙΛΙΕΣ  

 

ΣΕ ΓΟΝΕΙΣ  

 

 ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

 

 

 

6 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

 

2 ΓΥΜΝΑΣΙΑ. 

 

 

 «Ο ρόλος της τοπικής κοινωνικής 
υπηρεσίας ως υποστηρικτικό 
πλαίσιο στη σχολική κοινότητα: 
Παράγοντες κακοποίησης-
παραμέλησης ανηλίκων και τρόποι 
αντιμετώπισης» 



  
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

• Στο πλαίσιο των ομιλιών αυτών αναδείχτηκε ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο 
θέμα αυτό της παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης,  που μέχρι 
σήμερα αποτελεί «ταμπού» για τις τοπικές κοινωνίες. Συγκεκριμένα, οι 
ομιλίες  εστίασαν στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο και στις νεότερες 
εξελίξεις αναφορικά με τους παράγοντες ΚαΠα ανηλίκων στην Ελλάδα  
αλλά και διεθνώς,  και έγινε ειδική μνεία στους τρόπους ανίχνευσης και 
αντιμετώπισης περιστατικών ενδεχόμενης ΚαΠα από τους 
εκπαιδευτικούς.  

 

• Τέλος, με δεδομένο ότι ο Π.Ο.Υ. αντιμετωπίζει τα τελευταία χρόνια 
την παιδική κακοποίηση/παραμέληση ως πρόβλημα Δημόσιας 
Υγείας, τονίστηκε η σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης 
αντιμετώπισης  των περιπτώσεων ΚαΠα που πέφτουν στην 
αντίληψη της σχολικής κοινότητας και  δόθηκε έμφαση στη 
δικτύωση με τις κατάλληλες εξειδικευμένες υπηρεσίες. 

 5ο, 6ο, 7ο, 8ο, 11ο, 16  Δημοτικά Σχολεία 

• 4ο και 5ο Γυμνάσια 

 Ομιλήτριες:  

• Ευανθία Ευαγγέλου, Ph.D Κοινωνική Λειτουργός, Γραφείο 
Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Γλυφάδας  

• Βασιλική Μπουλιάκη, Κοινωνική Λειτουργός, Γραφείο Κοινωνικής 
Πολιτικής Δήμου Γλυφάδας.  

•   

• Αντιδήμαρχος Παιδείας, Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγύης  

•                                                Ορέστης Τσάγκλας  

•   



Θεωρείτε αναγκαίο να επαναληφθούν ανάλογες 
δράσεις;   

 

    Ναι  απάντησε το  97 % των ερωτηθέντων. 

    Όχι  το 3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Καλύφθηκαν οι απορίες ή οι  
προβληματισμοί σας για το  υπό 
συζήτηση θέμα; 
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Η ΒΙΑ ΕΙΝΑΙ ΖΗΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ- ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  

                     

 

«Η κοινωνία και η σχολική κοινότητα 

χρειάζεται τις κοινωνικές υπηρεσίες» 

 

«Το θέμα αφορά όλη την κοινότητα και 
πρέπει να ακούγεται» 

 

«Χρειάζεται κινητοποίηση και 
ευαισθητοποίηση της κοινότητας».   



ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΓΟΝΙΚΟ ΡΟΛΟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Οι συμμετέχοντες σχολίασαν την 
ανάγκη δράσεων  αναφορικά με 
τη:    

 

• Σχέση γονέων – παιδιών  

  και για, 

• Σχολή Γονέων 



ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ 

 

 

 

Τοπικές στρατηγικές πρόληψης 
παιδικής κακοποίησης αποτελούν:  

α) Η εκπαίδευση στο γονικό ρόλο 
και,  β) το πρόγραμμα κατ’ οίκον 
επισκέψεων από επισκέπτες υγείας 
και κοινωνικούς λειτουργούς . 

 

 

 

 

 
Πηγή: Πρόληψη , παιδικής κακοποίησης, 
οδηγός δράσης & τεκμηρίωσης, ΠΟΥ, 2006, 
επιμέλεια μετάφρασης, Γιωτάκος,  

2006. 



             

 

 

 

 

ΕΠΙΙΠΛΕΟΝ ΣΧΟΛΙΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΜΕ ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟ  

 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ 

 

 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΥΝΗΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ  

 

 

 

 

              ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ  

 

• Δράσεις:  

 

• «για την ενθάρρυνση της 
αυτοεκτίμησης των παιδιών» 

 

• «με ομάδα στόχο τα παιδιά» 

  «για την κακοποίηση εντός του 
σχολείου (ενδοσχολική βία) 

• «για τoν ηλεκτρονικό 
εκφοβισμό» 



ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΒΙΑ 
Χρονική διάρκεια δράσης 2012-2105 



ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ   ΓΡΑΦΕΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ  

 • Από το  2019 -  

 

  Σκοπός: η ευαισθητοποίηση-ενημέρωση των 
μαθητών/τριών των Δημοτικών σχολείων της περιοχής 
μας σχετικά με θέματα ηθικής και υπεύθυνης χρήσης του 
Διαδικτύου. Η παρουσίαση απευθύνεται στην Δ’, Ε’ & 
ΣΤ’ Τάξη.  Μέχρι στιγμής έχει γίνει ενημέρωση σε 550 
μαθητές και μαθήτριες. 

       Θέματα στα οποία εστιάζει : 

       Προστασία των προσωπικών δεδομένων 

       Αξιοπιστία και εγκυρότητα των διαδικτυακών 
πληροφοριών 

       Κίνδυνοι (εθισμός, κυβερνοεκφοβισμός, διαδικτυακά 
παιχνίδια) 

       Θετικές εναλλακτικές ψυχαγωγίας, όπως ο        
αθλητισμός και η τέχνη. 

  

  

 

http://xristotheatesting.blogspot.com/2012/05/blog-post_07.html?m=1


Ο νόμος 3500/2006 

Νόμος για την ενδοοικογενειακή βία 3500/2006 
( ΦΕΚ αρ φύλλου 232/4.10.2006) αποτελεί 
πρόσθετο θεσμικό εργαλείο για τη χώρα μας. 

 

 

Καινοτομία αποτελεί ο ρόλος των 
εκπαιδευτικών ( άρθρο 23). 

 

    

 





    

 

 

 

Ο εκπαιδευτικός έχει έναν πολυσύνθετο ρόλο 

 

    και μπορεί να είναι «ενήλικας υποστηρικτής» πέρα 
από το στενό οικογενειακό περιβάλλον, ιδιαίτερα για τις 
μικρότερες ηλικίες.  

 

 



Συχνοί προβληματισμοί των εκπαιδευτικών σε 

περίπτωση κακοποίησης ή παραμέλησης μαθητών τους  

 Τι είδους πληροφορίες χρειάζεται να έχω για να 
αντιμετωπίσω ένα περιστατικό κακοποίησης στο 
σχολείο;  

Ποιος κάνει την αναφορά; Σε ποιούς; 

Η αναφορά θα είναι απόρρητη και εμπιστευτική 
ή ανώνυμη;  

Τι ακολουθεί μετά την αναφορά; Τι γίνεται με 
τα παιδιά; Απομακρύνονται από την οικογένειά 
τους; 

 

 



  ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ 
Η συμβολή της Τοπικής Κοινωνικής Υπηρεσίας στην  
αντιμετώπιση των περιπτώσεων κακοποίησης ή 
παραμέλησης παιδιών. 
 

Διαχείριση περιπτώσεων 

 

Ενίσχυση προστατευτικών παραγόντων για 
την διαχείριση της κρίσης από την πλευρά του 
ανήλικου & της οικογένειας.  

 

Υποστήριξη εκπαιδευτικών που εμπλέκονται 

 



Η αρχική διαγνωστική εκτίμηση έχει τους εξής 
στόχους: 

Να διερευνηθεί αν: 

Στην παρούσα φάση υπάρχει κάποιας μορφής 
κακοποίηση ή παραμέληση του ανήλικου. 

Αν κρίνεται αναγκαία η άμεση παρέμβαση κοινωνικών 
υπηρεσιών ή άλλων εξειδικευμένων φορέων με στόχο 
την άμεση απομάκρυνση του ανήλικου από το 
οικογενειακό περιβάλλον. 

Αν υπάρχει κίνδυνος για ενδεχόμενη κακοποίηση ή 
παραμέληση στο μέλλον.  

Αν κρίνεται χρήσιμη η υποστήριξη των γονέων σε 
επίπεδο κοινότητας. 

 



Πού εστιάζουμε 

 
• 1. Στην προδιάθεση της γονικής επικινδυνότητας 

για τον κάθε γονέα χωριστά 

• 2 Στην προδιάθεση  επικινδυνότητας του 
οικογενειακού περιβάλλοντος ( ευρύτερη 
οικογένεια). 

• 3. Στο ρόλο του επαγγελματία. 

 

 



Πού στοχεύουμε 

• Στην ενδυνάμωση του ανήλικου και στην 
υποστήριξη της οικογένειας.   

 

• Εναλλακτικά σχήματα αντιμετώπισης (αναδοχή, 
ευρύτερα οικογένεια)  

 

• Συνεργασία των υπηρεσιών.  

 

 

 



 

 

• Τα στοιχεία της Κοινωνικής Υπηρεσίας για 
τα  έτη 2015-2017, καταδεικνύουν ότι 
τέσσερις στις δέκα υποθέσεις αφορούν σε 
σοβαρής μορφής ΚαΠα από το οικείο 
περιβάλλον του ανήλικου. 



ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ 

 

 

 

Σε σύγκριση με το 
παρελθόν, όπου πολλές 
υποθέσεις χάνονταν μετά 
το στάδιο της αρχικής 
διερεύνησης, στόχος είναι 
μετά την αρχική εκτίμηση 
των οικογενειών να 
υπάρχει  συστηματική 
επιτήρηση  με στόχο  την 
επιστημονική επίβλεψη της 
οικογένειας  στις 
προτεινόμενες αλλαγές. 
 

 

             

 

39% 

61% 

Διαχείριση υποθέσεων 
 2017-2018 

ΑΡΧΕΙΟ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ 



Δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε  

    

 Η δυσκολία προσέγγισης του ιδιωτικού 
χώρου 

 

Αντιστάσεις των γονέων να λάβουν 
υποστήριξη 

 

Μεγάλη λίστα αναμονών στο Δημόσιο 
Σύστημα Υπηρεσιών Υγείας 



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 



Ποια είναι η συμβολή της τοπικής κοινωνικής 

υπηρεσίας στην πρόληψη και την αντιμετώπιση 

των περιπτώσεων κακοποίησης ή παραμέλησης 

παιδιών;  
Η τοπική κοινωνική υπηρεσία επιδιώκει: 
 
  Να υλοποιήσει προγράμματα που ενισχύουν την ευεξία και 

την ψυχική ανθεκτικότητα μαθητών/τριών σε βάθος χρόνου 
όπως αυτά που τρέχουν ήδη και αναφέρθηκαν αρχικά ( πρωτογενής 
πρόληψη) 

Να αναπτύξει και να διατηρήσει την συνεργασία μεταξύ 
σχολείου και κοινοτικών υπηρεσιών με στόχο την  έγκαιρη 
διάγνωση περιπτώσεων ΚαΠα (δευτερογενής πρόληψη). 

  Να συμβάλλει στην διαχείριση  προβλημάτων των 
μαθητών/τριών και των οικογενειών τους, όταν 
διαπιστώνεται το πρόβλημα  διατηρώντας τη συνέχεια, 
υιοθετώντας αξιολόγηση των παρεμβάσεων,  παραπέμποντας όταν 
χρειάζεται και αποφεύγοντας τις πυροσβεστικές και 
μονοδιάστατες λύσεις ( τριτογενής πρόληψη). 
 



Πρωτογενής 

 

 

• Θεσμούς- 
 

• Ευρύ κοινό 
 

• Τα ίδια τα παιδιά 

Δευτερογενής 

 
 
 

• Ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες  
 

• Έγκαιρη παρέμβαση 
 

• Επισκέψεις κατ’ 
οίκον  
 
 

Τριτογενής  

 

• Μείωση των 
αρνητικών 
επιπτώσεων του 
φαινομένου  
 

• Κατοχύρωση 
ασφάλειας του 
παιδιού  
 

• Επανεξέταση 
περιπτώσεων. 



Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ   

ΣΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 

   Το Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού  ( Ι.Υ.Π), έχει 
δημιουργήσει το πρωτόκολλο «Ολοκληρωμένης 
Προσέγγισης για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και 
Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης και 
Παραμέλησης Παιδιών», η εφαρμογή του οποίου 
αποτελεί τομή  για  την αναγνώριση και τη διαχείριση 
των περιπτώσεων ΚαΠα.   

     Στόχος είναι η εκπαίδευση και η πιστοποίηση των 
επαγγελματιών που εμπλέκονται με το συγκεκριμένο 
εργαλείο και  η  παροχή εποπτείας.  

   



 

 

 

• Το πρόβλημα της παιδικής κακοποίησης πρέπει 
να βρεθεί ισάξια ανάμεσα σε άλλα προβλήματα 
δημόσιας υγείας με δια βίου συνέπειες στα 
παιδιά, όπως το AIDS, το κάπνισμα, η 
παχυσαρκία.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

• Οι στρατηγικές πρόληψης χρειάζεται να 
στοχεύουν σε ατομικό, οικογενειακό και 
κοινωνικό επίπεδο. 



 
 
 
 
 

Η μελέτη και η αντιμετώπιση της βίας ενάντια στα 
παιδιά οφείλει να ακολουθεί  την επιστημονική 
μεθοδολογία της Δημόσιας Υγείας σε συνδυασμό με: 
 

με την εφαρμογή των αντίστοιχων άρθρων της Σύμβασης για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού . 
με δεδομένη την διατομεακή συνεργασία,  όλων των εταίρων που 
εμπλέκονται στη διάγνωση, την αντιμετώπιση και την πρόληψη. 

 
Επίσημη Πολιτεία ( κεντρική διοίκηση), Τοπική Αυτοδιοίκηση, οργανώσεις, 
ΜΚΟ, ΜΜΕ. 
 



Eυαγγελία  Φρόσω 

Βίκυ 

Eυανθία  



 Οι συνεργασίες μας 

 
 Όλες οι εσωτερικές υπηρεσίες του δήμου Υπηρεσίες του Δήμου  ( Γραφείο 

Ψυχολόγων, Κοινωνικές Δομές, ΚΕΚ) 
 

 Σχολική Κοινότητα ( Ηγεσία του σχολείου,  Εκπαιδευτικοί,  Σχολικοί 
Συντονιστές) 

 
 Δικτύωση με άλλες κοινωνικές υπηρεσίες όπως εκτός του Δήμου Γλυφάδας  

 
 ΚΕΣΥ Δ Αθήνας 
 
 Δημόσιοι φορείς ψυχικής υγείας 

 
 Εισαγγελία Ανηλίκων 

 
 Συνήγορος του Παιδιού  
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