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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 
Καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών 

810109 - PROCHILD -REC-AG-2017/REC-RDAP-GBV-AG-2017 
 
 

Πρόγραμμα PROCHILD 
Το πρόγραμμα PROCHILD έχει ως στόχο τη δημιουργία ενός 
ολοκληρωμένου μοντέλου διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ φορέων 
που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση της βίας ενάντια στα παιδιά. Το 
πρόγραμμα θα διαχειριστεί προβλήματα σχετικά με την υποαναφορά 
των περιστατικών κακοποίησης και τον κατακερματισμό των 
υπηρεσιών και θα επιδιώξει την εφαρμογή μιας κοινής προσέγγισης, 
βασισμένης στις συμπληρωματικές δεξιότητες των επαγγελματιών και 
στο βέλτιστο συμφέρον των παιδιών. 

ΥΠΟΒΑΘΡΟ 
Η κακομεταχείριση παιδιών επηρεάζει όλες τις κοινωνικές τάξεις και 
εθνικότητες, και παρουσιάζει μια σειρά χαρακτηριστικών, όπως η 
ηλικία του θύματος, ο τύπος και η σοβαρότητα της βίας, το πλαίσιο όπου 
λαμβάνει χώρα και η σχέση ανάμεσα στο θύμα και τον δράστη. Το 
φαινόμενο αυτό είναι δύσκολο να εντοπίζεται και να παρακολουθείται, 
λόγω των πολιτισμικών μηχανισμών ελαχιστοποίησης και άρνησής του.  
Η κακοποίηση είναι συχνά επαναλαμβανόμενη και τα παιδιά 
λαμβάνουν προστασία και φροντίδα για κοινωνική και 
ψυχοσυναισθηματική αποκατάσταση με καθυστέρηση σε 
μεταγενέστερο στάδιο. Κλινικά στοιχεία και έρευνες έχουν δείξει ότι η 
βία έχει βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες 
συνέπειες στην υγεία, επισημαίνοντας πως οι σωματικές και 
ψυχολογικές βλάβες απαιτούν έγκαιρη, ολοκληρωμένη και εξειδικευμένη 
θεραπεία.

ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ 
 Το πρόγραμμα PROCHILD  
 Νέα για το πρόγραμμα     
 Εθνικός στόχος και σχέδιο δράσης για 

την πρόληψη της βίας κατά των παιδιών 
στη Φινλανδία 

 Γιορτάζοντας 20 χρόνια εφαρμοσμένης 
έρευνας για τον εθισμό και την 
οικογένεια στη Γερμανία 

 Το νοσοκομείο Sant'Orsola στην 
Μπολόνια άνοιξε συμβουλευτικό κέντρο 
κατά του διαδικτυακού εκφοβισμού στην 
Ιταλία για να διευκολύνει την έρευνα 
αιχμής 

 Προστασία και Υποστήριξη Παιδιών 
θυμάτων κακοποίησης μέσα από 
διεπιστημονική παρέμβαση στην Ελλάδα 

 Χαρτογράφηση και ανάλυση των 
εκπαιδευτικών αναγκών των 
επαγγελματιών  παιδικής προστασίας  
στο Ηνωμένο Βασίλειο 

 Συνάντηση στρογγυλής τραπέζης στο 
Παρίσι 
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ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Οι επιμέρους στόχοι του προγράμματος είναι να: 

 Προστατευθούν τα θεμελιώδη δικαιώματα των  
παιδιών, 
Προωθηθεί η έγκαιρη ανίχνευση και αναφορά 
περιπτώσεων ΚαΠα – Π, 
Υιοθετηθεί ένα διεπιστημονικό μοντέλο προστασίας 
και φροντίδας των παιδιών θυμάτων, 
Αναπτυχθούν ολοκληρωμένα και κοινά πρωτόκολλα 
μεταξύ των κοινωνικών υπηρεσιών, υπηρεσιών 
υγείας, εκπαιδευτικών υπηρεσιών, της Αστυνομίας 
και των δικαστικών αρχών, 
Αυξηθούν οι δεξιότητες των επαγγελματιών για την 
έγκαιρη αναγνώριση του φαινομένου 
 Εντοπιστούν βιώσιμοι και κατάλληλοι τρόποι ώστε τα 
θύματα βίας και οι οικογένειες /φροντιστές τους να 
έχουν έναν ενεργό ρόλο στην αξιολόγηση και τη 
βελτίωση των υπηρεσιών προστασίας και 
υποστήριξης. 

  ΠΡΟΣΔΟΚΩΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα από το πρόγραμμα 
περιλαμβάνουν: 

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για επαγγελματίες και 
φοιτητές η οποία θα φιλοξενεί εκπαιδευτικό υλικό, 

 Ευαισθητοποίηση που απευθύνεται σε οικογένειες, 
ανήλικους, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες κοινωνικής 
πρόνοιας και υγείας, προστασίας του Πολίτη και 
εφαρμογής του νόμου, σχετικά με το τι είναι βία, 
κακοποίηση, παραμέληση και με ποιον τρόπο 
μπορούν να προσφέρουν/ λάβουν υποστήριξη  
Δημιουργία εθνικών πρωτοκόλλων που συμβάλλουν 
στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου διεπιστημονικού 
μοντέλου έγκαιρης ανίχνευσης κακοποίησης/ 
παραμέλησης, αναφοράς και προστασίας παιδιών 
θυμάτων, 
 Διάλογος για τη δημιουργία ενός προσαρμοσμένου 
στα Ελληνικά δεδομένα επιδημιολογικού μοντέλου 
καταγραφής της βίας εναντίον των παιδιών, το οποίο 
θα επιτρέψει την ανάλυση δεδομένων και την 
παρέμβαση

 

 

 
 

Η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ 
Το πρόγραμμα PROChild είναι ένα διεθνές πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχουν οι 
παρακάτω οργανισμοί: 

 Alma Mater Studiorum, Πανεπιστήμιο της Μπολόνια, Ιταλία  
 Terveyden Ja Hyvinvoinnin Laitos, Φινλανδία  
 IARS La Voix De L’enfant, Γαλλία  
 International Institute, Ηνωμένο Βασίλειο  
 Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen, Γερμανία  
 Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού – Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και 

Κοινωνικής  Πρόνοιας, Ελλάδα 
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ΝΕΟΤΕΡΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Το πρόγραμμα PROCHILD έχει 
σημειώσει σημαντικά βήματα προόδου 
και εξακολουθεί να συμμετέχει ενεργά σε 
δραστηριότητες, οι οποίες θα 
οδηγήσουν στις επόμενες φάσεις του 
έργου. Μερικά από αυτά 
παρουσιάζονται παρακάτω: 

Η κοινοπραξία ολοκλήρωσε με 
επιτυχία το πακέτο εργασίας 3, το οποίο 
στόχευε στη χαρτογράφηση των 
αναγκών των φορέων να προωθήσουν 
μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την 
έγκαιρη ανίχνευση και θεραπεία των 
κακοποιημένων ανηλίκων. 

  Ολοκληρώθηκε επίσης η συλλογή 
και η ανάλυση στοιχείων για την 
εκπόνηση διαφόρων εκθέσεων, 
συμπεριλαμβανομένων της  συλλογής 
καλών πρακτικών, της δημοσίευσης 
σχετικά με τα αίτια της βίας κατά των 
παιδιών και το ρόλο των προβλημάτων 
ψυχικής υγείας των γονέων στην ΚαΠα - 
Π, της έκθεσης για τις εκπαιδευτικές 
ανάγκες των επαγγελματιών, της 
έκθεσης σχετικά με τα κριτήρια για 
έγκαιρη ανίχνευση των ανηλίκων που 
έχουν κακοποιηθεί, καθώς και της 
έκθεσης σχετικά με τους παράγοντες 
προστασίας και κινδύνου για το 
ενδεχόμενο ανάπτυξης ψύχωσης ως 
αποτέλεσμα της κακοποίησης στην 
παιδική ηλικία. 

  
 
Όλες οι εκθέσεις είναι διαθέσιμες   
στον παρακάτω σύνδεσμο: 
https://www.prochildproject.org/doc
uments 
 
Επί του παρόντος, οι εταίροι 
προχωρούν στο πακέτο εργασίας 4, 
το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη 
πρωτοκόλλων μεταξύ των φορέων που 
εμπλέκονται στην υποστήριξη και την 
προστασία των παιδιών που έχουν 
κακοποιηθεί σύμφωνα με ένα 
μεταβιβάσιμο μοντέλο 
διεπιστημονικής παρέμβασης. Αυτό 
το μοντέλο παρέμβασης 
περιλαμβάνει: 
 Θεραπεία και υποστήριξη των 
παιδιών θυμάτων κακοποίησης και 
των οικογενειών τους. Αυτό θα 
αξιολογηθεί χρησιμοποιώντας 
ερωτηματολόγιο που έχει αναπτυχθεί 
για αυτόν το σκοπό. 
  Διεξαγωγή συναντήσεων 
ομάδων εστιασμένης συζήτησης με 
επαγγελματίες από τους χώρους της 
δικαιοσύνης και της κοινωνικής 
πρόνοιας, καθώς και συζητήσεων 
στρογγυλής τραπέζης. 
  Ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού 
διεπιστημονικού και διατομεακού 
μοντέλου για την ανίχνευση ΚαΠα-Π, 
προκειμένου να προστατευθούν οι 
ανήλικοι που βρίσκονται σε κίνδυνο. 
 
Τελικός στόχος αυτού του μοντέλου 
παρέμβασης είναι να μειωθεί η  
υποαναφορά περιπτώσεων ΚαΠα-Π. 
Ένας άλλος στόχος είναι να 
διευκρινιστεί πώς θα παρέχεται 
θεραπεία ώστε οι ανήλικοι να 
προστατεύονται κατάλληλα 
κοινωνικο-ιατρικά, ψυχολογικά και 
νομικά. 
Η ιστοσελίδα του προγράμματος 
διαθέτει πλέον δύο νέες πλατφόρμες: 
Μία διαδικτυακή πλατφόρμα για την 
εκπαίδευση των επαγγελματιών που 
δουλεύουν με παιδιά και μια σελίδα 
πολυμέσων, για την αξιολόγηση του 
υλικού ευαισθητοποίησης που 
χρησιμοποιείται από τους εταίρους 
του προγράμματος.  
 
 

 
 
Ο εταίρος φορέας από την Γαλλία, La 
Voix De L’enfant, φιλοξένησε τον Μάιο 
του 2019 την πρώτη διεθνή 
συνάντηση με σκοπό την ανταλλαγή 
απόψεων μεταξύ των εταίρων του 
προγράμματος και τη συζήτηση επί 
των δράσεών τους. Μπορείτε να βρείτε 
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά, 
στον παρακάτω σύνδεσμο: 
(https://www.prochildproject. 
org/2019/05/08/prochild-mee- ting-in-
paris-2/). 
 
Oι εταίροι μας στην Ευρώπη έχουν 
εργαστεί ακούραστα για την 
υλοποίηση αυτού του προγράμματος. 
Τα βήματά τους παρουσιάζονται ένα 
προς ένα στις επόμενες σελίδες.

https://www.prochildproject.org/documents
https://www.prochildproject.org/documents
https://www.prochildproject.org/documents
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ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 
Το Φινλανδικό Ινστιτούτο Υγείας και Πρόνοιας (THL) συντονίζει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη της Βίας 
κατά των Παιδιών κατά τα έτη 2020-2025. Ο στόχος και το σχέδιο δράσης θα δημοσιευθούν στις 26 Νοεμβρίου σε 
συνέδριο με θέμα «Υποστηρίζοντας παιδικές ηλικίες χωρίς βία και με συμμετοχή». Η εν λόγω δράση αποτελεί επίσημη 
εκδήλωση για την εξαμηνιαία Προεδρία της Φινλανδίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Ο εθνικός στόχος και το σχέδιο δράσης της Φινλανδίας για την πρόληψη της βίας κατά των παιδιών θα καλύψουν ένα 
ευρύ φάσμα δράσεων με στόχο την πρόληψη της βίας κατά των παιδιών, την υποστήριξη παιδιών θυμάτων και την 
παροχή βοήθειας στους επαγγελματίες με σκοπό τη βέλτιστη συνεργασία. Ο στόχος και το σχέδιο δράσης αποτελούνται 
από 15 κεφάλαια που περιλαμβάνουν διαφορετικά θέματα όπως η ψυχική και σωματική βία, η σεξουαλική κακοποίηση 
παιδιών, τα δικαιώματα των παιδιών, η συμμετοχή, η διεπιστημονική συνεργασία, η ενδοοικογενειακή βία και οι 
ευάλωτες κατηγορίες παιδιών. Το σχέδιο θα υποστηρίξει επίσης την ενσωμάτωση πρακτικών σύμφωνων με τα πρότυπα 
Barnahus στη Φινλανδία. 
Οι συντάκτες του εθνικού σχεδίου δράσης είναι επαγγελματίες από υπουργεία, πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, 
νοσοκομεία, αστυνομία, δήμους και μη κυβερνητικές οργανώσεις με ειδίκευση στην αντιμετώπιση της βίας κατά των 
παιδιών. Υπάρχουν περίπου εκατό ενθουσιώδεις επαγγελματίες που συμμετέχουν στην υλοποίηση του στόχου και του 
σχεδίου δράσης σε εθνικό επίπεδο. 
Το έργο PROCHILD υποστηρίζει τη σύνταξη του εθνικού σχεδίου δράσης και θα συμμετέχει επίσης στην υλοποίηση του 
σχεδίου. Τον Αύγουστο, η ερευνήτρια του προγράμματος PROCHILD, Hanna Kettunen, πραγματοποίησε συζήτηση 
στρογγυλής τραπέζης με την Εθνική Συντονιστική Ομάδα για την Πρόληψη της Βίας κατά των Παιδιών. Η επιτροπή 
διαλόγου συμμετέχει και παρακολουθεί τη σύνταξη του εθνικού στόχου και του σχεδίου δράσης για την πρόληψη της 
βίας κατά των παιδιών. Θα παρακολουθήσει επίσης την εφαρμογή του σχεδίου κατά τα έτη 2020-2025. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης στρογγυλής τραπέζης, οι επαγγελματίες συζήτησαν λεπτομερώς τους διαφορετικούς 
στόχους και τις δράσεις που καθορίστηκαν στο προσχέδιο του στόχου και του σχεδίου δράσης. Υπάρχουν περίπου 100 
δράσεις στο σχέδιο που καλύπτουν υπηρεσίες για παιδιά και οικογένειες και εκπαίδευση για επαγγελματίες. Ο κοινός 
στόχος ήταν να καταγραφούν δράσεις συγκεκριμένες, βιώσιμες και μετρήσιμες, ώστε το σχέδιο να μπορεί να εφαρμοστεί 
σε όλα τα επίπεδα. Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης παρήγαγε καρποφόρες συζητήσεις μεταξύ επαγγελματιών και η 
ενεργός εργασία για το στόχο και το σχέδιο δράσης συνεχίστηκε από τότε. 

 

 
 

 
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/whats-new/events/thl-s-eu-2019-side-events/supporting-non-vio- lent-and-participatory-
childhoods 

 
Περισσότερες λεπτομέρειες για την ενσωμάτωση πρακτικών σύμφωνα με τα πρότυπα BARNAHAUS στη 
Φινλανδία: 
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/research-and-expertwork/projects-and-programmes/barnahus-project 

https://thl.fi/en/web/thlfi-en/whats-new/events/thl-s-eu-2019-side-events/supporting-non-violent-and-participatory-childhoods
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/whats-new/events/thl-s-eu-2019-side-events/supporting-non-violent-and-participatory-childhoods
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/whats-new/events/thl-s-eu-2019-side-events/supporting-non-violent-and-participatory-childhoods
https://thl.fi/en/web/thlfi-en/research-and-expertwork/projects-and-programmes/barnahus-project
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ΓΙΟΡΤΑΖΟΝΤΑΣ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ  
ΕΡΕΥΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΘΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

 

Ο Καθηγητής Michael Klein είναι επικεφαλής του Γερμανικού Ινστιτούτου¨Έρευνας για τον Εθισμό και την Πρόληψη και συντονιστής του προγράμματος 
PROCHILD στη Γερμανία. 

 
Το Γερμανικό Ινστιτούτο Έρευνας για τον Εθισμό και την Πρόληψη γιόρτασε την 20η επέτειό του στις 5 Ιουλίου 2019. 
Από την ίδρυσή του το 1999, το Ινστιτούτο που είναι στην πραγματικότητα η πρώην πλατφόρμα Αριστείας για την 
Εφαρμοσμένη Έρευνα στον τομέα της Εξάρτησης συνέχισε την εφαρμοσμένη έρευνα όσον αφορά τις κοινωνιολογικές 
και ψυχολογικές πτυχές της κατάχρησης ουσιών. 
 
Ο καθηγητής Michael Klein, επικεφαλής του Ινστιτούτου και συντονιστής του έργου PROCHILD στη Γερμανία, έχει 
εκδηλώσει για μεγάλο χρονικό διάστημα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κατάχρηση ουσιών και τη σχέση της με τη βία που 
μπορεί να εκδηλώνουν οι γονείς, καθώς και τα προβλήματα ψυχικής υγείας των γονέων. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
είκοσι ετών, αυτό οδήγησε σε μια σειρά από επιτυχημένες δράσεις που αύξησαν την ευαισθητοποίηση σε αυτό το θέμα 
και βελτίωσαν την ποιότητα φροντίδας στα παιδιά που έχουν υποστεί βία. 
 
Για να σηματοδοτήσει την 20η επέτειό του, το Ινστιτούτο διοργάνωσε ένα συμπόσιο, κατά τη διάρκεια του οποίου 
πραγματοποιήθηκαν διάφορες διαλέξεις, ενώ παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν τα τρέχοντα ερευνητικά έργα. 
Δεδομένου ότι το θέμα του εθισμού γενικότερα και ειδικότερα σε σχέση με την οικογένεια είναι διεπιστημονικό, 
συγκεντρώθηκαν περίπου 130 επαγγελματίες από διαφορετικούς τομείς όπως η Ιατρική, η Κοινωνική Εργασία, οι 
Υπηρεσίες Προστασίας του Παιδιού, η Ψυχολογία και η Πολιτική. Αυτό αποδείχθηκε μια καλή ευκαιρία όχι μόνο για να 
κοιτάξουμε πίσω σε ό,τι είχε ήδη επιτευχθεί, αλλά και να επιστήσουμε την προσοχή στις ποικίλες έρευνες που 
διεξάγονται επί του παρόντος στο γερμανικό ινστιτούτο για την έρευνα και την πρόληψη του εθισμού. Εκτός από τα 
ερευνητικά προγράμματα που αφορούν ζητήματα κατάχρησης ουσιών, το ινστιτούτο συμμετέχει σε τέσσερα ακόμα 
προγράμματα που αφορούν ιδιαίτερα τις ευάλωτες ομάδες παιδιών. 
 
Το πρόγραμμα “SHIFT Plus” χρηματοδοτείται από το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Υγείας. Στόχος του προγράμματος είναι 
η ανάπτυξη και αξιολόγηση μιας σειράς παρεμβάσεων για εθισμένους από ναρκωτικά γονείς με παιδιά ηλικίας από 0 
έως 8 χρονών. Η παρέμβαση στοχεύει στην ενίσχυση τόσο των δεξιοτήτων των γονέων όσο και της οικογενειακής 
ανθεκτικότητας. Το πρόγραμμα SHIFT Plus υποστηρίζει επίσης τους γονείς ώστε να απεξαρτηθούν από τα ναρκωτικά. 
 
Ένα άλλο ερευνητικό πρόγραμμα στο οποίο εμπλέκεται το γερμανικό ινστιτούτο ονομάζεται «PEPE-Kids». Το 
πρόγραμμα αναπτύσσει ένα προληπτικό πρόγραμμα ψυχοεκπαίδευσης για παιδιά γονέων οι οποίοι έκαναν χρήση 
αλκοόλ ή ναρκωτικών και βρίσκονται σήμερα σε θεραπεία μακριά από τις οικογένειές τους. Το "PEPE-Kids" ενισχύει 
τους ψυχοκοινωνικούς πόρους και τους μηχανισμούς αντιμετώπισης που μπορούν να βάλουν σε λειτουργία τα παιδιά 
κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. 
 
Το Ομοσπονδιακό Υπουργείο Παιδείας και Έρευνας χρηματοδοτεί το ερευνητικό πρόγραμμα «IMAC-MIND». Το 
ερευνητικό αυτό πρόγραμμα επιδιώκει να βελτιώσει την ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων και να μειώσει τον κίνδυνο 
εθισμού τους.
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Προηγούμενη έρευνα έδειξε ότι παιδιά με γονείς που κάνουν κατάχρηση 
ουσιών, διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εθισμού αργότερα στη ζωή τους. 

Το έργο PROCHILD παρουσιάστηκε προκειμένου να δείξει τις 
προσπάθειες που καταβάλλονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη βελτίωση 
της συνεργασίας μεταξύ επαγγελματιών από διαφορετικούς τομείς με 
σκοπό την προστασία των παιδιών. Δεδομένου ότι η συνεργασία και η 
έλλειψή της είναι ένα θέμα που συζητείται θερμά στη Γερμανία, το 
πρόγραμμα PROCHILD κέρδισε το ενδιαφέρον πολλών ακροατών. 

Τα ερευνητικά έργα που περιγράφονται συνοπτικά παραπάνω 
περιγράφουν τις διαφορετικές οπτικές που χρειάζονται για την 
αντιμετώπιση της κακοποίησης παιδιών. Η 20η επέτειος προσέφερε μια 
καλή ευκαιρία να συγκεντρωθούν ορισμένες από αυτές τις διαφορετικές 
οπτικές και να συμβάλουν στην ενεργό ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των 
επαγγελματιών. 

 
 

 
ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ SANT'ORSOLA ΣΤΗΝ 
ΜΠΟΛΟΝΙΑ ΑΝΟΙΞΕ ΕΝΑ ΚΕΝΤΡΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ 
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Για την καταπολέμηση της κακοποίησης παιδιών, το πανεπιστήμιο και 
η Πολυκλινική Sant'Orsola άνοιξε ένα συμβουλευτικό κέντρο. Σκοπός 
του κέντρου είναι η πρόληψη της κακοποίησης παιδιών και της 
διαδικτυακής βίας. Σκοπεύει επίσης να παρέχει στήριξη στα θύματα 
κακοποίησης. 

  
Το κέντρο συμβουλευτικής υποστήριξης, που εγκαινιάστηκε την 
Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου, στα Επείγοντα του Παιδιατρικού τμήματος 
του Νοσοκομείου Sant'Orsola, είναι το αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης 
συνεργασίας μεταξύ του ιατρικού και μη ιατρικού προσωπικού του 
Νοσοκομείου Sant'Orsola και των ειδικών της Δίωξης Ηλεκτρονικού 
Εγκλήματος της αστυνομίας στην περιοχή Emilia-Romagna. 

 
Ο Marcello Lanari, υπεύθυνος του προγράμματος PROCHILD, Καθηγητής Παιδιατρικής στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια 
και Επικεφαλής του τμήματος επειγόντων της Παιδιατρικής κλινικής στο νοσοκομείο Sant’Orsola, διαχειρίζεται τα 
επείγοντα παιδιατρικά περιστατικά, και αντιμετωπίζει ετησίως τουλάχιστον 80 περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών, ενώ 
έχει καταστεί σημείο αναφοράς σε επίπεδο Επαρχίας. 
 
Σύμφωνα με τα λόγια του καθηγητή Lanari, "Η Συμβουλευτική υπηρεσία θα προσφέρει στους ανηλίκους, στους γονείς 
τους, στο εκπαιδευτικό προσωπικό και σε κάθε πολίτη, τρόπους ανίχνευσης και αντιμετώπισης της διαδικτυακής βίας 
κατά των παιδιών". Ταυτόχρονα, ιατρικό και μη ιατρικό προσωπικό που εργάζεται σε αυτόν τον τομέα, όπως νοσηλευτές, 
κοινωνικοί λειτουργοί, δικηγόροι και εκπαιδευτικοί θα λάβουν κατάρτιση σχετικά με την ΚαΠα - Π από τη Δίωξη 
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Αυτή η εκπαίδευση θα βοηθήσει τους επαγγελματίες να αναγνωρίζουν καλύτερα τις διάφορες 
μορφές βίας. Μετά την αναγνώριση θα παρουσιάζονται στους επαγγελματίες οδηγίες για το πώς να συνεχίσουν. 
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Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.dire.it/05-02-2019/291756-a-bologna-apre-un-punto-di-ascolto-sul-cyberbul- 
lismo/?fbclid=IwAR1UnnGfUt0Lnp6B3Kt-sp4zqs2zjMSeGbEmY14jXlOJAO2vhMwn_sC9vFM 

 

Ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό κατά τη διάρκεια εκπαίδευσης από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.  

 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΘΥΜΑΤΩΝ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ 
ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ  

 
Στο πλαίσιο του προγράμματος PROCHILD και σύμφωνα με τις δραστηριότητες που τίθενται υπό το πακέτο εργασίας 
5, το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού (ΙΥΠ) – Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας διεξήγαγε δύο σεμινάρια 
που απευθύνονταν σε δικαστικούς λειτουργούς. Στόχος των σεμιναρίων ήταν η αύξηση της γνώσης σχετικά με τα 
λειτουργικά οργανωτικά πρωτόκολλα, τα οποία προωθούν την ολοκληρωμένη παρέμβαση. Τα σεμινάρια αυτά 
αποτέλεσαν σημείο εκκίνησης του διαλόγου, για την  αναγκαιότητα μιας διεπιστημονικής προσέγγισης για όλους τους 
επαγγελματίες που εμπλέκονται στην προστασία των παιδιών από τη βία. 

 
Η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου σε συνεργασία με το ΙΥΠ διοργάνωσαν δύο σεμινάρια που απευθύνονταν σε 
δικαστικούς λειτουργούς. Η Εισαγγελέας έδειξε μεγάλη ευαισθησία στην προσέγγιση των ζητημάτων ΚαΠα - Π και στον 
εντοπισμό λύσεων για το πρόβλημα. Υποστήριξε επίσης έντονα την ανάγκη ευαισθητοποίησης όλων των επαγγελματιών 
σχετικά με το θέμα της κακοποίησης παιδιών. Στα συγκεκριμένα σεμινάρια ωστόσο επικεντρώθηκε στους δικαστικούς 
λειτουργούς που συνεργάζονται στενά με τα παιδιά – θύματα κακοποίησης.  
 
Τα οργανωμένα σεμινάρια προωθούν τη συζήτηση μεταξύ των επαγγελματιών για να βρουν λύσεις για την καταπολέμηση 
της κακοποίησης παιδιών. Μερικά από τα αποτελέσματα της έρευνας για τον εντοπισμό των εκπαιδευτικών αναγκών των 
επαγγελματιών παρουσιάζονται παρακάτω: 

 
 
 
 
 

http://www.dire.it/05-02-2019/291756-a-bologna-apre-un-punto-di-ascolto-sul-cyberbul-
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Λεπτομέρειες για την έρευνα      Πεδίο Εργασίας 
 

 
 
Οι επαγγελματίες που εργάζονται στον τομέα της κοινωνικής πρόνοιας αισθάνονται πιο σίγουροι για την αναγνώριση 
όλων των μορφών κακοποίησης.
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Υποστήριξη Παιδιών - Θυμάτων 
 

Όλοι οι επαγγελματίες ξέρουν πού να αναφέρουν τις περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών. Οι επαγγελματίες του τομέα 
της κοινωνικής πρόνοιας έχουν καλύτερη επίγνωση των διαδικασιών που απαιτούνται για την υποστήριξη και τη 
θεραπεία των θυμάτων. Οι εκπαιδευτικοί έχουν λιγότερη επίγνωση σε σχέση με τους άλλους επαγγελματίες σχετικά με 
το πώς θα έρθουν σε επαφή με άλλους επαγγελματίες εάν δεν είναι σίγουροι για την κακομεταχείριση των παιδιών. 
 
Το πρώτο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 20 Μαρτίου 2019, με τη συμμετοχή περίπου 90 επαγγελματιών 
(30 επαγγελματίες από τον τομέα προστασίας του πολίτη και 60 δικαστικοί λειτουργοί). Όλοι οι επαγγελματίες που έλαβαν 
μέρος ήταν πολύ ικανοποιημένοι με το σεμινάριο που παρακολούθησαν. Στο τέλος αυτού του σεμιναρίου, αναφέρθηκαν 
τα δύο παρακάτω θετικά αποτελέσματα. Οι επαγγελματίες συμφώνησαν ότι ήταν απαραίτητο να συνεχιστεί η κατάρτιση 
των φορέων δικαιοσύνης. Επιπλέον, αναφέρθηκαν στην ανάγκη για καλύτερη συνεργασία με τους επαγγελματίες άλλων 
τομέων που εμπλέκονται στην κακοποίηση και την παραμέληση παιδιών. 
 
Το δεύτερο σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 6 Μαΐου 2019. Το σεμινάριο αυτό διοργανώθηκε σε 
συνεργασία με την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Θεσσαλονίκης. Περίπου 50 
δικαστικοί λειτουργοί και αστυνομικοί συμμετείχαν στο συγκεκριμένο εργαστήριο. Και αυτοί οι επαγγελματίες εξέφρασαν 
εξαιρετικό ενδιαφέρον για τα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου. Στο τέλος του σεμιναρίου, οι 
επαγγελματίες που συμμετείχαν στην εκδήλωση υπογράμμισαν την ανάγκη διενέργειας παρόμοιων σεμιναρίων για την 
ΚαΠα - Π στην Ελλάδα. Υποστήριξαν ότι η συνεχής κατάρτιση των επαγγελματιών είναι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης 
της ΚαΠα - Π. 
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ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ 
ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
Το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2019, το Διεθνές Ινστιτούτο IARS διεξήγαγε μια έρευνα με τίτλο «Καλές Πρακτικές για την 
Πρόληψη της Κακοποίησης και Παραμέλησης των Παιδιών» σε ένα ευρύ δίκτυο επαγγελματιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Σκοπός της έρευνας ήταν να εντοπιστούν τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες του επαγγελματία όσον αφορά τον εντοπισμό 
των πιθανών περιπτώσεων ΚαΠα-Π και να αναγνωριστούν οι ανάγκες κατάρτισης που μπορεί να έχουν. Σκοπός της 
έρευνας ήταν να εντοπιστούν οι τομείς στους οποίους μπορεί να βελτιωθεί η κατάρτιση των επαγγελματιών, προκειμένου 
να εντοπιστούν καλύτερα και να αντιμετωπιστούν τα παιδιά σε καταστάσεις κινδύνου και να ενσωματωθεί καλύτερα η 
επικοινωνία και η συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών που εργάζονται μαζί για την υποστήριξη αυτών των παιδιών. 
 
Η έρευνα απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες από τον χώρο της υγειονομικής περίθαλψης, επαγγελματίες 
κοινωνικών υπηρεσιών, φορείς επιβολής του νόμου και άλλους επαγγελματίες που εργάζονται με ανήλικους στο Ηνωμένο 
Βασίλειο. Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων ήταν νεότεροι επαγγελματίες με μέσο όρο ηλικίας τα είκοσι εννέα έτη και με 
τετραετή εμπειρία κατά μέσο όρο. Περαιτέρω, το 53% των ερωτηθέντων εργάζονταν ως εκπαιδευτικοί και το 47% σε μη 
εκπαιδευτικές γραμμές εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, της κοινωνικής πρόνοιας και της 
διοίκησης. 
 

 
Πάνω από το ήμισυ των ατόμων που 
απάντησαν αισθανόταν ότι είχαν 
επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τα 
αίτια της παιδικής κακοποίησης. 
Κανένας από τους ερωτηθέντες δεν 
ισχυρίστηκε με σθένος ότι είτε 
γνώριζε  είτε δεν γνώριζε για τα αίτια 
της ΚαΠα – Π. Αντ 'αυτού, όλες οι 
απαντήσεις έδειξαν μια πιο 
συγκρατημένη αντίληψη επί  του 
θέματος. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, 
είναι σαφώς απαραίτητο να αυξηθεί η 
ευαισθητοποίηση και η σχέση μεταξύ 
των επαγγελματιών.  

 
 

Το πρόγραμμα PROCHILD θα υποστηρίξει την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με τα πρώιμα 
συμπτώματα κατάχρησης και τον τρόπο παροχής 
κατάλληλης υποστήριξης στους ανηλίκους και τα 
μέλη τους.  
Αναφορικά με τις ανάγκες κατάρτισης, οι 
απαντήσεις στην έρευνα δεν έδειξαν κάποια 
πλειοψηφία όσον αφορά τα επίπεδα ασφάλειας 
των επαγγελματιών στην αντιμετώπιση των 
ανησυχιών διαφορετικών μορφών βίας, 
σεξουαλικής κακοποίησης ή σωματικής 
κακοποίησης. Ωστόσο, οι συμμετέχοντες από το 
Ηνωμένο Βασίλειο αισθάνονταν ότι ήταν λιγότερο 
προετοιμασμένοι σχετικά με τον τρόπο 
αντιμετώπισης ανησυχιών για σεξουαλική 
κακοποίηση παιδιού.  

 
 

 



 

 
26 Σεπτεμβρίου 2019 | 

Τεύχος 1 

 
26 Σεπτεμβρίου 2019 | Τεύχος 1 

 
 
 
 
 
 

 
 

Οι απαντήσεις επίσης αποκάλυψαν ότι η συντριπτική πλειονότητα των ερωτηθέντων θα ήθελε να υπάρχει μεγαλύτερη 
συνεργασία μεταξύ επαγγελματιών από διάφορους τομείς όταν εντοπίζονται περιπτώσεις κακοποίησης παιδιών. Αυτό 
ενισχύει περαιτέρω τη σημασία  και την αναγκαιότητα του έργου PROCHILD στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς 
επιδιώκουμε την ενίσχυση μιας ολοκληρωμένης και διεπιστημονικής συνεργασίας των υπηρεσιών μεταξύ διαφόρων 
τομέων για την αντιμετώπιση της κακοποίησης παιδιών. 

 

Όσον αφορά τη μελλοντική κατάρτιση, οι επαγγελματίες έδειξαν σταθερό ενδιαφέρον για βραχείες εκπαιδεύσεις, 
σεμινάρια, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και διαδικτυακά μαθήματα. Αυτό σημαίνει ότι προτιμήθηκαν πιο 
αλληλεπιδραστικές μέθοδοι κατάρτισης μεταξύ των ερωτηθέντων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πρόκειται για ένα 
καθησυχαστικό αποτέλεσμα, καθώς αποδεικνύει και πάλι ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη για πρωτοβουλίες, όπως το 
πρόγραμμα PROCHILD, και ιδιαίτερα όσον αφορά την αύξηση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών που είναι υπεύθυνοι 
για την προστασία των παιδιών από την κακομεταχείριση. Ελπίζουμε ότι οι επαγγελματίες σε όλη την Ευρώπη θα βρουν 
τη διαδραστική πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης ευεργετική για τις καλές πρακτικές τους. 
 
Είμαστε ικανοποιημένοι με την επιτυχή διάδοση της έρευνας, καθώς ήταν σε θέση να αποτυπώσει τα σημερινά επίπεδα 
εμπιστοσύνης των επαγγελματιών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν σαφώς τις δυνάμεις και τις 
αδυναμίες των επαγγελματιών όσον αφορά την ανίχνευση πιθανών περιπτώσεων ΚαΠα – Π. Επιπλέον, η έρευνα 
κατάφερε να καταγράψει αποτελεσματικά τους τομείς στους οποίους απαιτείται περαιτέρω κατάρτιση για τους 
επαγγελματίες του Ηνωμένου Βασιλείου, για παράδειγμα σε περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης. Ανυπομονούμε να 
μοιραστούμε τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο του έργου PROCHILD σε ένα ευρύτερο δίκτυο επαγγελματιών στο 
Ηνωμένο Βασίλειο. 

 

 

 



 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΜΕ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΑ 

Ο εταίρος φορέας από τη Γαλλία, La Voix De L'enfant, οργάνωσε μια συνάντηση στρογγυλής τραπέζης στο Παρίσι στις 
17 Σεπτεμβρίου 2019. Σκοπός της συνάντησης ήταν να ξεκινήσει ο διάλογος μεταξύ ιατρικών, κοινωνικών, νομικών και 
εκπαιδευτικών υπηρεσιών, προκειμένου να προσδιοριστούν οι τρεις επικρατούσες ανησυχίες για την αντιμετώπιση 
της κακοποίησης παιδιών. Και οι δέκα επαγγελματίες που συμμετείχαν σε αυτή τη συνάντηση είχαν εμπειρία σχετική 
με την ΚαΠα - Π και προέρχονταν από διάφορες περιοχές της Γαλλίας. Συμμετείχαν σε συζητήσεις που υποστηρίζονται 
από τις δικές τους εμπειρίες, έρευνες και γνώσεις. 

 
Κάθε επαγγελματίας μοιράστηκε περιπτώσεις ΚαΠα – Π τις οποίες έπρεπε να διαχειριστούν ανάλογα με το 
επαγγελματικό τους υπόβαθρο. Η εμπειρία τους παρείχε σημαντικό περιεχόμενο στη συζήτηση. Αυτές οι εμπειρίες 
υπογράμμισαν τις δυσλειτουργίες του συστήματος σε σχέση με την αναγνώριση και αναφορά της κακοποίησης 
παιδιών. Στο τέλος, προέκυψαν αυτές οι τρεις ανησυχίες: 

 
1. Πώς να μοιράζονται πληροφορίες με επαγγελματίες που διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ γονέων και παιδιών 

και να επισημαίνουν τον κίνδυνο σε περίπτωση που το παιδί κινδυνεύει. 
2. Πώς να υποστηρίξουν τα παιδιά που έχουν τοποθετηθεί ξανά με τους γονείς τους μετά από διαχωρισμό, λόγω 

ελλιπούς παρακολούθησης μεταξύ άλλων. 
3. Πώς να εκπαιδεύσουν επαγγελματίες, γονείς ή άλλους φροντιστές παιδιών σε διεπιστημονική βάση. 

 
Στόχος των επερχόμενων συναντήσεων είναι να εργαστούν στους προαναφερθέντες τομείς και να υποβάλουν προτάσεις 
σε πολιτικούς, θεσμικούς φορείς και επαγγελματίες για την προώθηση μιας διεπιστημονικής προσέγγισης και ενός 
ολοκληρωμένου μοντέλου συνεργασίας. 

 

JOIN AND FOLLOW US 
 @prochildproject

 @ProchildProject 

Ακολουθήστε το hashtag #PROCHILD_PROJECT 

https://www.prochildproject.org/ 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ: 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 
Διεθνές Ινστιτούτο IARS 
CONTACT@IARS.ORG.UK 
+44 (0)7833 224442 

 
 

Το περιεχόμενο του συγκεκριμένου φυλλαδίου αντιπροσωπεύει 
τις απόψεις του συγγραφέα και είναι δική του/της ευθύνη. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις 
πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό. 

http://www.prochildproject.org/
mailto:CONTACT@IARS.ORG.UK
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