
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ  

ΠΡΩΣ/ΘΜΙΑ  &  ΔΕΤΣ/ΘΜΙΑ  ΕΚΠ/Η 
ΣΕΡΕΑ  ΕΛΛΑΔΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΩΣ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η ΦΩΚΙΔΑ 
**************** 

 

 Αποςτολή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
 

 
Άμφιςςα,  09 Δεκεμβρίου  2022 
Αρ. Πρωτ. : Ν2.7/ 3072 

 
  

 ΠΡΟ:   1. χολικζσ μονάδεσ Π.Ε. & Δ.Ε. Φωκίδασ 
                  (για ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν, 
                    μελϊν ΕΕΠ/ΕΒΠ & των γονζων μακθτϊν)  
  
              2.  Δ.Π.Ε.  &  Δ.Δ.Ε. τθσ χϊρασ 
                   (για ενθμζρωςθ των εκπαιδευτικϊν, 
                    μελϊν ΕΕΠ/ΕΒΠ & των γονζων μακθτϊν)  
 

              3.  Π.Ε.Κ.Ε.. τθσ χϊρασ  

 

Σαχ. Δ/νςθ: Ι. Γιδογιάννου 31 

Σαχ. Κϊδικασ: 331 00  ΑΜΦΙΣΣΑ 

Πλθροφορίεσ: Αμαλία Παπαϊωάννου 

Σθλζφωνο: 2265029403 

e-mail: mail@dipe.fok.sch.gr 
   Ιςτοςελίδα:         http://dipe.fok.sch.gr 
 
 
 

 

                    
 

 ΚΟΙΝ.:  1. Περιφερειακι Δ/ςθ Εκπαίδευςθσ 
                    τερεάσ Ελλάδασ 
               2. ΚΕΔΑΤ τερεάσ Ελλάδασ 
               3.  ΚΕΠΕΑ τερεάσ Ελλάδασ 

 

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ ςε ενθμερωτικι-επιμορφωτικι θμερίδα» 
 

 Η Διεφκυνςθ Π.Ε. Φωκίδασ ςε ςυνεργαςία με το ΠΕ.Κ.Ε.. τερεάσ Ελλάδασ και ςτο πλαίςιο τθσ 

διαρκοφσ επιςτθμονικισ - παιδαγωγικισ ενθμζρωςθσ και υποςτιριξθσ των εκπαιδευτικϊν, αλλά και τθσ 

διάχυςθσ υπεφκυνθσ πλθροφόρθςθσ ςχετικισ με τθν αγωγι και εκπαίδευςθ των παιδιϊν ςτο ευρφ κοινό 

και ειδικότερα ςτουσ γονείσ, διοργανϊνουν ενθμερωτικι - επιμορφωτικι εξ αποςτάςεωσ θμερίδα, με 

κζμα: 

««  ΠΠρρόόλλθθψψθθ  ττθθσσ  ππααιιδδιικκιισσ  ςςεεξξοουυααλλιικκιισσ  κκαακκοοπποοίίθθςςθθσσ  »»  
  

Ομιλθτζσ:  

  Ζλενα Ράπτθ, Βουλευτισ  Αϋ Θεςςαλονίκθσ και Συντονίςτρια τθσ καμπάνιασ «ΕΝΑ ςτα ΠΕΝΣΕ» για 

τον τερματιςμό τθσ παιδικισ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ ςτθν Ελλάδα. 

 Όλγα Ηλιοποφλου, Αντειςαγγελζασ Πρωτοδικϊν Χαλκίδασ  

       «Παιδικι Προςταςία: Δικαιϊματα - Υποχρεϊςεισ πολιτϊν, γονζων, εκπαιδευτικϊν»         

 Εκπρόςωποσ τθσ Τποδιεφκυνςθσ Δίωξθσ Ηλεκτρονικοφ Εγκλιματοσ 

       «Ο ρόλοσ τθσ Ελλθνικισ Αςτυνομίασ ςτθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ ςεξουαλικισ 

κακοποίθςθσ παιδιϊν μζςω διαδικτφου» 

 Χρίςτοσ Μαρκαντϊνθσ, Οργανωτικόσ Συντονιςτισ  Π.Ε.Κ.Ε.Σ. Στερεάσ Ελλάδασ  

        «Ο ρόλοσ των εκπαιδευτικϊν για τθν προςταςία του παιδιοφ» 
 

Η θμερίδα κα πραγματοποιθκεί διαδικτυακά μζςω webex event  τθν 
 

Σετάρτθ 14 Δεκεμβρίου 2022 και ϊρα 18.00 

 

Στόχοσ τθσ θμερίδασ είναι θ ςφαιρικι και εμπεριςτατωμζνθ ενθμζρωςθ εκπαιδευτικϊν, γονζων και 

φορζων για να ενιςχυκεί θ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία και να αναπτυχκοφν κοινζσ ενδεδειγμζνεσ πρακτικζσ, 

ωσ αςπίδα προςταςίασ των παιδιϊν μασ από τθ μάςτιγα τθσ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ.  

Η παιδικι ςεξουαλικι κακοποίθςθ αποτελεί πακογζνεια τθσ κοινωνίασ με τεράςτιεσ επιπτϊςεισ ςτθν 

ψυχοςυναιςκθματικι, ςωματικι και κοινωνικι εξζλιξθ των παιδιϊν, ενϊ δθμιουργεί βακιά εςωτερικά 

τραφματα που επθρεάηουν και τθ μετζπειτα πορεία τουσ ωσ ενιλικεσ.  

about:blank
http://dipe.fok.sch.gr/


 

 
 

Το φαινόμενο ζχει πάρει πολφ ανθςυχθτικζσ διαςτάςεισ, ιδιαίτερα κατά τθ διάρκεια του κοινωνικοφ 

αποκλειςμοφ λόγω τθσ πανδθμίασ του covid-19, αλλά και μετά τθν άρςθ των περιοριςτικϊν μζτρων.  

Σφμφωνα με τα δεδομζνα παγκόςμιασ ζρευνασ που ζγινε το 2021,  1 ςτουσ 3 ςυμμετζχοντεσ ζχει υποςτεί 

κάποιασ μορφισ ςεξουαλικι κακοποίθςθ κατά τθν παιδικι του θλικία, ενϊ ζνα ποςοςτό 54% ζχει βιϊςει 

ςεξουαλικι κακοποίθςθ μζςω διαδικτφου. Ζρευνα του Ινςτιτοφτου Υγείασ Παιδιοφ αποκαλφπτει το 2011 

ότι 16% των παιδιϊν πζφτουν κφματα ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ ι εκμετάλλευςθσ, ενϊ με βάςθ επίςθμα 

ςυμπεράςματα του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ και του Παγκόςμιου Οργανιςμοφ Υγείασ  9 ςτουσ 10 δράςτεσ 

προζρχονται από το ςτενό οικογενειακό, ςυγγενικό ι φιλικό περιβάλλον του παιδιοφ.  

Δυςτυχϊσ ςτισ περιςςότερεσ περιπτϊςεισ τα περιςτατικά δεν αποκαλφπτονται ποτζ, γιατί δεν υπάρχουν 

μάρτυρεσ και τα ίδια τα παιδιά φοβοφνται, ι εκβιάηονται ι αποτρζπονται ι ντρζπονται, ι  δε βρίςκουν 

πρόςωπα εμπιςτοςφνθσ να μιλιςουν για το δράμα που βιϊνουν. Ζτςι τα κφματα ςυνεχίηουν να 

υποφζρουν και οι κφτεσ δεν τιμωροφνται.  

Χρζοσ όλων, πολιτείασ, φορζων, εκπαιδευτικϊν, γονζων, ευαιςκθτοποιθμζνων πολιτϊν είναι να 

ςυςτρατευτοφμε και να ενεργιςουμε χωρίσ διςταγμοφσ για να προςτατεφςουμε τα παιδιά μασ από τθν 

ςεξουαλικι κακοποίθςθ.  

Στθν θμερίδα κα παρουςιαςτοφν κατϋ αρχιν ςυγκεκριμζνεσ πρακτικζσ, κακϊσ και εγκεκριμζνο από το 

Υ.ΠΑΙ.Θ. και το Ι.Κ.Υ. εκπαιδευτικό πρόγραμμα (που μπορεί να αξιοποιθκεί από τουσ εκπαιδευτικοφσ) για 

τθν ψυχοςυναιςκθματικι ενδυνάμωςθ και εκπαίδευςθ των παιδιϊν από τθ νθπιακι ακόμθ θλικία, ϊςτε 

να μάκουν να αυτοπροςτατεφονται και να μιλοφν, όταν νιϊκουν ότι απειλοφνται. Επίςθσ κα 

παρουςιαςτοφν οι υπάρχοντεσ υποςτθρικτικοί φορείσ και οι ενδεδειγμζνοι τρόποι ενζργειασ, για να 

ενιςχυκεί θ Πρόλθψθ, αλλά και θ αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου, ϊςτε  καμία  περίπτωςθ παιδικισ 

ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ να μθν αποςιωπείται, κανζνα παιδί να μθ μζνει απροςτάτευτο και κανζνασ 

κφτθσ ατιμϊρθτοσ.  

 

υμμετοχι μζςω των ςυνδζςμων: 

 Webex event: 
 

https://minedu-primary2.webex.com/minedu-
primary2/onstage/g.php?MTID=e23b66965c95aca222b4c53f184c22a74 

Event password:  1234 (αν ηθτθκεί, είναι προςυμπλθρωμζνο) 

Event number:     2671 731 5843 

 

 Πανελλινιο χολικό δίκτυο (ηωντανι μετάδοςθ):  https://video.sch.gr/live/show/409 

Στουσ ςυμμετζχοντεσ που κα επιβεβαιϊςουν τθν παρουςία τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ θμερίδασ  κα 

χορθγθκεί βεβαίωςθ παρακολοφκθςθσ. 

Φόρμα επιβεβαίωςθσ παρουςίασ:   https://forms.gle/2HCTWZuxy2e3mPa68 

Πλθροφορίεσ για τθν θμερίδα ςε: http://stellad-old.pde.sch.gr/pekes  και  http://dipe.fok.sch.gr 
 

Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ/ριεσ και οι Προϊςτάμενοι/εσ των ςχολικϊν μονάδων να ενθμερϊςουν 

όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ και τουσ υλλόγουσ Γονζων και Κθδεμόνων των ςχολείων τουσ. 

 
Ο  Οργανωτικόσ υντονιςτισ 

Π.Ε.Κ.Ε.. τερεάσ Ελλάδασ 
 

                                                                                                  
Δρ. Χρίςτοσ Β.  Μαρκαντϊνθσ 

 

Η Διευκφντρια Δ/νςθσ Π.Ε. Φωκίδασ 
 

 
          Αμαλία Β. Παπαϊωάννου, M.Phil., M.Ed. 
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