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Αθήνα, 5 Μαΐου 2015 

 

Δελτίο Τύπου 

 

Συνέδριο για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση  

της Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών 

 

Η Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, 

σας ανακοινώνει τη διοργάνωση διήμερου Συνεδρίου με τίτλο: 

«Ενάντια στο ρεύμα: ενισχύοντας την κοινωνική αλληλεγγύη                                            

και την παιδική προστασία στην εποχή της κρίσης» 

στις 21-22 Μαΐου, ώρα 9.00-15.00, στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο President (αίθ. Άτλας)  
 

Το Συνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος 

«Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών 

Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών» [Κωδ. 372071]. Σκοπός του Συνεδρίου είναι η 

προώθηση της ενιαίας μεθοδολογίας στη διαχείριση περιστατικών Κακοποίησης και 

Παραμέλησης Παιδιών (ΚαΠα-Π), μέσα από: α) την εφαρμογή του Εθνικού Πρωτοκόλλου 

για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και Διαχείριση Περιστατικών ΚαΠα-Π, το οποίο 

περιλαμβάνει κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με τις ενέργειες που θα πρέπει να 

ακολουθούνται από όλους τους/τις εμπλεκόμενους επαγγελματίες, και β) τη χρήση του 

Εθνικού Συστήματος Αναφοράς ΚαΠα-Π, το οποίο θα λειτουργήσει αφενός ως 

επιδημιολογικό εργαλείο διαρκούς επιτήρησης της ΚαΠα-Π και αφετέρου ως μέσο 

διασύνδεσης των επαγγελματιών. 

 

Η ανάπτυξη πολιτικών παιδικής προστασίας, ο συντονισμός και η καλή συνεργασία των 

εμπλεκόμενων στη διαχείριση περιστατικών ΚαΠα-Π φορέων και επαγγελματιών, αποκτά 

ακόμα μεγαλύτερη σημασία σε περιόδους οικονομικής και κοινωνικής κρίσης, όπως αυτή 

που διανύουμε. Για τους λόγους αυτούς, η συμμετοχή σας εκτός από τιμητική για εμάς, είναι 

απολύτως αναγκαία.  

 

Δεν απαιτείται προεγγραφή και κόστος εγγραφής. Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. 

Παρακαλείσθε για την έγκαιρη προσέλευση και εγγραφή σας (8.30-9.00).  

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του Προγράμματος, επισκεφθείτε την 

ιστοσελίδα www.esa-kapa-p.gr ή/και της Διεύθυνσής μας www.ich-mhsw.gr ή επικοινωνήστε 

μαζί μας στα τηλέφωνα της Δ/νσης 210.77.15.791 και 210.77.93.648. 

 

Ο Διευθυντής της Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας                Γραμματεία Συνεδρίου: 

και Επιστημονικός Υπεύθυνος του Προγράμματος                                                Ελένη Μιχαλοπούλου 

Γιώργος Νικολαΐδης                Email:ich_dos@otenet.gr 

Ψυχίατρος, PhD 
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