
 

 

 

 

 

 
 

Δ/νςη Τφπου, Επικοινωνίασ, Δημοςίων Σχζςεων και Μζςων Κοινωνικήσ Δικτφωςησ 

Ακινα, 22 Νοεμβρίου 2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Διοργάνωςη Ημερίδασ από τον Τομζα Κοινωνικήσ Πρόνοιασ Ε.Ε.Σ. με θζμα: «Προςταςία Παιδιών 

από τη ςεξουαλική κακοποίηςη και εκμετάλλευςη» 

Ο Τομζασ Κοινωνικήσ Πρόνοιασ του Ελληνικοφ Ερυθροφ Σταυροφ, μζςω των Κοινωνικϊν του Υπθρεςιϊν, 
των προγραμμάτων και των δράςεων που αναπτφςςει ςε όλθ τθν Ελλάδα, παρακολουκεί τισ ςφγχρονεσ 
εξελίξεισ, αξιολογεί τθν παροφςα κατάςταςθ και αναγνωρίηει ότι το φαινόμενο τθσ παιδικισ ςεξουαλικισ 
κακοποίθςθσ και εκμετάλλευςθσ ςυνιςτά ςφνκετο κοινωνικό φαινόμενο που παρουςιάηει παγκόςμιεσ 
διαςτάςεισ και μεγάλθ ζξαρςθ. 

Στο πλαίςιο αυτό και με αφορμι τον εορταςμό τθσ Παγκόςμιασ Ημζρασ κατά τησ κακοποίηςησ των 
παιδιών ςτισ 19 Νοεμβρίου 2022, η Υπηρεςία Συντονιςμοφ Προςταςίασ, Φφλου και Ζνταξησ του Τομζα 
Κοινωνικήσ Πρόνοιασ Ε.Ε.Σ. υλοποιεί Ημερίδα με κζμα: «Προςταςία Παιδιών από τη ςεξουαλική 
κακοποίηςη και εκμετάλλευςη». 

Η επιςτθμονικι εκδιλωςθ κα πραγματοποιθκεί υβριδικά ςε αίκουςα του Ζαππείου Μεγάρου και με 
ταυτόχρονθ διαδικτυακι μετάδοςθ ςε ηωντανό χρόνο (live streaming), ςτισ 30 Νοεμβρίου 2022, από τισ 
12:00 ζωσ τισ 13:50’. 

Ο ΕΕΣ, ωσ φορζασ προςταςίασ των ευάλωτων ομάδων πλθκυςμοφ, διοργανϊνει τθν εν λόγω Ημερίδα, με 
ςτόχο: 

 να ςυμβάλλει ςτθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ τθσ Κοινωνίασ των Πολιτϊν 

 να ςυνειςφζρει ςτθν πρόλθψθ και τθν αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου 

 να αναδείξει τθν Πολιτικι και τον μθχανιςμό που ζχει αναπτφξει για τθν Προςταςία του παιδιοφ, όπωσ 
αυτόσ εφαρμόηεται ςτισ Υπθρεςίεσ και τισ δράςεισ του 

Στθν ωσ άνω Ημερίδα εκπρόςωποι τθσ Ελλθνικισ Πολιτείασ κα απευκφνουν χαιρετιςμό, ενϊ ειςθγθτζσ κα 
είναι εξειδικευμζνοι επαγγελματίεσ με κλινικό, εκπαιδευτικό και ερευνθτικό ζργο ςτουσ τομείσ τθσ 
πρόλθψθσ και διαχείριςθσ περιπτϊςεων παιδικισ κακοποίθςθσ και εν γζνει τθσ παιδικισ προςταςίασ. 

Η κεματολογία των ειςθγιςεων κα περιλαμβάνει, ενδεικτικά, ενότθτεσ όπωσ: 

 Παρουςίαςθ του Εκνικοφ Σχεδίου Δράςθσ για τθν Προςταςία των Παιδιϊν από τθ Σεξουαλικι 
Κακοποίθςθ και Εκμετάλλευςθ 

 Παρουςίαςθ από παιδίατρο τθσ μεκοδολογίασ που ακολουκείται για τθ διαχείριςθ των περιςτατικϊν 
παιδικισ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ  ςτο Νοςοκομείο Παίδων 

 Παρουςίαςθ τθσ ψυχολογικισ προςζγγιςθσ τθσ ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ παιδιϊν 

 Παρουςίαςθ τθσ Πολιτικισ και του Μθχανιςμοφ του ΕΕΣ για τθν Παιδικι Προςταςία 

Η εν λόγω Ημερίδα απευκφνεται ςε εκελοντζσ και επαγγελματίεσ που απαςχολοφνται ςε προγράμματα και 
δράςεισ του ΕΕΣ, κακϊσ και ςε Οργανιςμοφσ και Φορείσ για τθν Προςταςία των ευάλωτων ομάδων. Επίςθσ, 
κα υπάρχει θ δυνατότθτα να παρακολουκιςει τισ εργαςίεσ τθσ το ευρφτερο κοινό, μζςω ςχετικισ 
ενθμζρωςθσ που κα αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του ΕΕΣ.  

Οι ενδιαφερόμενοι/εσ μποροφν να ςυμπλθρϊςουν τθν θλεκτρονικι αίτθςθ θ οποία ςφντομα κα αναρτθκεί 
ςτθν ιςτοςελίδα και τα μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ του Οργανιςμοφ. 

Η ςυμμετοχι του κοινοφ κα είναι δωρεάν. 

*** 


