
Η συστηματική καταγραφή ως αναγκαία προϋπόθεση για την διαχείριση 

της κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών στην ΕΕ-28:  
To Πρόγραμμα Coordinated Response to Child Abuse & Neglect via a Minimum Data Set  

  

 

 

 

  

 

 

7 Μαΐου 2015, Αθήνα 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   
 

Η Διεύθυνση Ψυχικής Τγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας του Ινστιτούτου Τγείας του Παιδιού, ανακοινώνει τη διοργάνωση 

Συνεδρίου, στις 20 Μαΐου, ώρα 09.30-16.30, στην Αθήνα στο Ξενοδοχείο President (αίθ. Άτλας) με τίτλο:  

 

Η Συστηματική Καταγραφή ως Αναγκαία Προϋπόθεση για τη Διαχείριση της Kακοποίησης-Παραμέλησης Παιδιών στην ΕΕ-28  

 

Σο υνέδριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος DAPHNE III "Coordinated Response to Child Abuse & Neglect 

via a Minimum Data Set" [JUS/2012/DAP/AG/3250] με τη συγχρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Δικαιοσύνης της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής. το πρόγραμμα, το οποίο συντονίζεται από τη Διεύθυνση Ψυχικής Τγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας 

του Ινστιτούτου Τγείας του Παιδιού συμμετέχουν φορείς από επτά χώρες (Kind & Gezin-Βέλγιο, University N Rilsky-Βουλγαρία, 

Observatoire Nationale pour Enfants on Danger-Γαλλία, University Ulm-Γερμανία, University of Lucerne-Ελβετία, Istituto degli 

Innocenti-Ιταλία και University Babes-Bolyai-Ρουμανία). 

 

Σκοπός του Συνεδρίου: H παρουσίαση του υστήματος Επιδημιολογικής Επιτήρησης Κακοποίησης-Παραμέλησης των 

Παιδιών βάσει ενός Ελάχιστου υνόλου Δεδομένων (CAN-MDS), κοινού για όλες τις χώρες της ΕΕ-28 και βασισμένου σε κοινά 

αποδεκτούς ορισμούς της ΚαΠα-Π (στη βάση του UNCRC/C/GC/13/2011). το ίδιο πλαίσιο προτείνεται κοινή μεθοδολογία 

καταγραφής από εκπαιδευμένους/-ες επαγγελματίες σε κάθε χώρα οι οποίοι/-ες εργάζονται σε σχετικούς τομείς.  

Με δεδομένο ότι η κακοποίηση-παραμέληση παιδιών συνιστά μείζον πρόβλημα Δημόσιας Υγείας (ΠΟΥ, 1999), το 

προτεινόμενο σύστημα στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση και, ως εκ τούτου, αποτελεσματικότερη διαχείριση και πρόληψη 

του προβλήματος μέσα από 1. τη συνεχή συλλογή έγκυρων και αξιόπιστων επιδημιολογικών δεδομένων για την επιτήρηση 

του μεγέθους και των χαρακτηριστικών της κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών και 2. τη διευκόλυνση της επικοινωνίας 

επαγγελματιών ίδιων ή διαφορετικών ειδικοτήτων που παρέχουν υπηρεσίες (και) σε παιδιά και στων οποίων τα καθήκοντα 

περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η -μικρότερη ή μεγαλύτερη, κατά περίπτωση- συνεισφορά στη διαχείριση μεμονωμένων 

περιστατικών κακομεταχείρισης παιδιών. Για το λόγο αυτό, η παρουσία στο υνέδριο επαγγελματιών που εργάζονται στους 

τομείς κοινωνική πρόνοιας, υγείας, ψυχικής υγείας, δικαιοσύνης, δημόσιας τάξης και εκπαίδευσης και σε μη-κυβερνητικούς 

φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε παιδιά είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτη. 

 

Εφόσον προτίθεστε να συμμετέχετε στο Συνέδριο, παρακαλούμε να αποστείλετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση 

info@can-via-mds.eu με το ονοματεπώνυμο και την ειδικότητά σας.  

 

Δεν απαιτείται κόστος εγγραφής/συμμετοχής. Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Παρακαλείσθε για την έγκαιρη 

προσέλευση και εγγραφή σας (09.00-9.30).  

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δράσεις του Προγράμματος, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.can-via-mds.eu 

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. 

                                              

με τη συγχρηματοδότηση  

του Προγράμματος DAPHNE III της ΕΕ 

 

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας 

Κέντρο για την Μελέτη & την Πρόληψη της Κακοποίησης-Παραμέλησης των Παιδιών 
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