
 
 
                                 

Επιμορφωτικό σεμινάριο για την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης  

Κύκλος επτά (7) συναντήσεων - Πρόγραμμα 

 

1η Συνάντηση: Γενική επισκόπηση του φαινομένου της κακοποίησης ανηλίκων 

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022, 18.00-20.00  

Εισηγήτρια: Μεταξία Σταυριανάκη, Κοινωνική λειτουργός, Δ/νση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής 
Πρόνοιας, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. 

• Θεωρητική ανασκόπηση για το φαινόμενο έκφρασης βίας κατά των παιδιών στο πλαίσιο της 
οικογένειας. 

• Σχολές και θεωρητικά μοντέλα. 
• Κοινωνικά και δημογραφικά στοιχεία σύμφωνα με νεότερα ερευνητικά και στατιστικά 

δεδομένα. 
• Ορισμοί και εννοιολογική αποσαφήνιση όρων/είδη και μορφές του φαινομένου. 
• Ενδείξεις και χαρακτηριστικά της Κακοποίησης και Παραμέλησης του Παιδιού. 
• Αιτιολογικοί παράγοντες και χαρακτηριστικά υψηλού κινδύνου για κακοποίηση και 

παραμέληση κατά ανηλίκων. 
• Πρόληψη και αντιμετώπιση. 

 

2η Συνάντηση : Βασικές ενδείξεις της κακοποίησης στα παιδιά 

Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου 2022, 18.00-20.00 

Εισηγήτρια: Δρ. Αναστασία Κουμούλα, Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων, Συντονίστρια και Επιστημονική 
Υπεύθυνη του Προγράμματος Πρωτοβουλία για την Ψυχική Υγεία Παιδιών και Εφήβων. 

• Ο ρόλος του σχολείου και του εκπαιδευτικού προσωπικού στην αναγνώριση των περιστατικών 
κακοποίησης. 

• Ενδείξεις της κακοποίησης . 
• Το προφίλ του θύτη. 
• Άμεσες συναισθηματικές και συμπεριφορικές επιπτώσεις της κακοποίησης των ανηλίκων. 
• Μακροχρόνιες συναισθηματικές/συμπεριφορικές/κοινωνικές επιπτώσεις. 
• Προστατευτικοί παράγοντες, ο  ρόλος του σχολείου.   

 

3η Συνάντηση: Σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και εφήβων: Μύθοι και αλήθειες 

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2022, 18.00-20.00 

Εισηγήτρια: Μαρία Ψαρράκου, Ψυχολόγος, MSc Εγκληματολογίας, οικογενειακή υπαρξιακή 
θεραπεύτρια, Δι/νση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. 



 
 
 

• Το μέγεθος του προβλήματος. 

• Παράγοντες επικινδυνότητας για κακοποίηση και/ή παραμέληση του παιδιού. 

• Τι δείχνουν τα διεθνή ευρήματα; 

• Σεξουαλική κακοποίηση: Ορισμοί - τύποι – ενδείξεις. 

• Μύθοι και αλήθειες. 

• Πώς μιλάμε στα παιδιά – θύματα. 

• Πώς αντιδράμε σε πιθανή αποκάλυψη σεξουαλικής κακοποίησης. 

• Νομικό πλαίσιο. 

• Πρακτικές οδηγίες για γονείς. 

• Πού αναφέρουμε πιθανή κακοποίηση και/ή παραμέληση παιδιού; 

 

4η Συνάντηση : On line safety 

Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2022, 18.00-20.00 

Εισηγητής: Jonathan Patrick Taylor, MSc - Online Safety & Social Media Consultant. 

• Online Child Exploitation. 

• Online Grooming to Sexting to Cyber Flashing. 

• Online Offender Methodology. 

• Intentional Victims to Unintentional Victims. 

 

5η Συνάντηση: Η διαχείριση του περιστατικού στο σχολείο 

Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2022, 18.00-20.00 

Εισηγητής: Γιώργος Μόσχος, Νομικός, Εμπειρογνώμονας δικαιωμάτων του παιδιού, Συνήγορος του 
Παιδιού (Ιούλιος 2003 - Ιανουάριος 2018). 

 
• Σε ποιους μπορούν να μιλήσουν τα παιδιά-θύματα βίας ή παραμέλησης; Πώς ακούμε τα παιδιά 

στο σχολείο; 
• Η επικοινωνία των εκπαιδευτικών με την οικογένεια και η σύνδεση του σχολείου με αυτή. 
• Η διαχείριση του περιστατικού μέσα στο σχολικό περιβάλλον με την υπόλοιπη μαθητική 

κοινότητα. 
• Δράσεις για σταθερή παρέμβαση εντός του σχολικού περιβάλλοντος για μελλοντική πρόληψη. 
• Η επανένταξη του μαθητή στο σχολείο. 
• Δράσεις πρόληψης-συζητήσεις και εργαστήρια στην τάξη-καμπάνιες ενημέρωσης της σχολικής 

κοινότητας. 
 

 



 
 
 

 

 

6η Συνάντηση: Κοινωνικές αναπαραστάσεις της βίας 

Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2022, 18.00-20.00 

Εισηγήτρια: Κωνσταντίνα Σκλάβου, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. 

• Η έννοια του κοινωνικού φύλου και ο προσδιορισμός της μέσα από το κοινωνικό πλαίσιο- η 
δομική βία. 

• Στερεότυπα και αντιλήψεις και ο ρόλος τους στη διαμόρφωση στάσεων και προτύπων στο 
θέμα της βίας. 

• Ο ρόλος της οικογένειας στη διαμόρφωση των στάσεων για τη βία. 
• Επικοινωνία και βία μέσα στην οικογένεια. 
• Η διαγενεακή μεταφορά της βίας. 

 
7η Συνάντηση: Η διαχείριση του περιστατικού: Το νομικό πλαίσιο 
 
Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2022, 18.00-20.00 

Εισηγήτρια: Εύα Κογιαννάκη, Νομικός, Προϊσταμένη στην Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων Αθήνας.  

• Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (άρθρα 2, 3, 6 και 12). 
• Νομικό πλαίσιο για την ενδοοικογενειακή βία: ορισμός, ποινική μεταχείριση, αστικές συνέπειες 

(απομάκρυνση του δράστη, συνέπειες κακής άσκησης της γονικής μέριμνας, έκπτωση από 
αυτή), υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών. 

• Νομικό πλαίσιο σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και προστασία των ανήλικων 
θυμάτων (υπηρεσίες υποστήριξης και φροντίδας, δικαίωμα πληροφόρησης, διερμηνείας, 
νομικής συνδρομής, ατομικής αξιολόγησης, κατάθεσης σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους 
«Σπίτι του Παιδιού» κ.λπ.). 

 

 
 

 


