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ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ 

ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ   

ΘΕΜΑ: Διεθνής Ημέρα «Κατά της Επιθετικότητας ενάντια σε Αθώα Παιδιά (ως 

Θύματα)» του Οργανισμού  Ηνωμένων Εθνών _4  Ιουνίου 2016» (International 

Day of Innocent Children Victims of Aggression)  

ΣΧΕΤ: Το με αριθμ. Γ3δ/ΔΦ4.3,ΦΑΥ9/οικ.9350/8.2.2016 έγγραφο της Δ/νσης 

Π.Φ.Υ. και Πρόληψης, με θέμα: Υπενθύμιση του αρ. πρωτ. Γ3δ/ΔΦΑΥ 9 /Γ.Π./οικ. 

60005/5.08.2015 εγγράφου,  της Δ/νσης Π.Φ.Υ. & Πρόληψης,  με θέμα «Καθορισμός 

ενιαίων διαδικασιών   έκδοσης  Εγκυκλίων για Παγκόσμιες και Διεθνείς Ημέρες 

/Εβδομάδες».  

 
 

        Η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης, Τμήμα Δ΄ Αγωγής 

Υγείας και Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας,  στο πλαίσιο  της Διεθνούς Ημέρας 

«Κατά της Επιθετικότητας ενάντια σε Αθώα Παιδιά (ως Θύματα)», 

(International Day of Innocent Children Victims of Aggression), όπως αυτή  έχει 

καθιερωθεί από την Γενική Συνέλευση του  Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) 

το 1982 και είναι η 4
η
 Ιουνίου εκάστου έτους , ενημερώνει για τα ακόλουθα:  

Α.  Η 4η Ιουνίου καθιερώθηκε ως Διεθνής Ημέρα «Κατά της Επιθετικότητας ενάντια 

σε Αθώα Παιδιά(ως Θύματα)» το 1982, με απόφαση της Γ.Σ. του ΟΗΕ, προκειμένου 

να ευαισθητοποιήσει τα κράτη, τους Διεθνείς Οργανισμούς, τους επιστημονικούς και 

κοινωνικούς φορείς καθώς και την κοινή γνώμη, σε θέματα προστασίας, προαγωγής  

και προώθησης των Δικαιωμάτων του Παιδιού.  
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       Με αφορμή την εν λόγω Ημέρα, το πρόβλημα της κακοποίησης- παραμέλησης 

των  παιδιών εμφανίζεται  στο προσκήνιο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος,  όπου  

οργανώσεις, ειδικοί επαγγελματίες κ.α. συμμετέχουν σε εκστρατείες 

ευαισθητοποίησης με επίκεντρο την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού , ενώ 

παράλληλα γίνεται  γνωστό στο ευρύ κοινό   ότι πολλά παιδιά σε όλο τον κόσμο, 

ανεξάρτητα από το εάν διαβιούν σε συνθήκες πολέμου ή ειρήνης, είναι θύματα 

σωματικής, ψυχικής και συναισθηματικής κακοποίησης.   

        Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας το φαινόμενο της βίας κατά των 

παιδιών χαρακτηρίζεται ως μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας, αφού πληροί και τα 

τρία σχετικά κριτήρια του ΠΟΥ ήτοι:  

(α) επηρεάζει τον πληθυσμό στο σύνολό του (δηλαδή έχει υψηλή νοσηρότητα και 

θνησιμότητα, έχει μεγάλο κόστος στα άτομα, στις οικογένειες, στην κοινωνία και 

επιφέρει άμεσες και μακροπρόθεσμες συνέπειες που μειώνουν σημαντικά την 

ποιότητα ζωής),  

(β) υπάρχουν αποδεκτοί, αποτελεσματικοί τρόποι επίλυσής του (καθώς μπορεί να 

προληφθεί απαιτώντας ωστόσο συλλογική προσπάθεια για να επιλυθεί) και  

(γ) συμβαίνει συχνά και σε ευρεία κλίμακα (έχει ταχέως αυξανόμενο ρυθμό, έχει 

επιπολασμό μεγαλύτερο από το 10% του πληθυσμού και έχει μεγάλη επίπτωση στον 

γενικό πληθυσμό). (Παράρτημα του υπ΄αριθμ. Γ3δ/ΔΦΑΥ9/Γ.Π.οικ.43249/9.06.2015 

ΑΔΑ:Ω44γ465ΦΥΟ-ΣΟΨ, εγγράφου της Δ/νσης Π.Φ.Υ. και Π. του Υ.Υ.). 

Κάθε  παιδί έχει το δικαίωμα της ελευθερίας από όλες τις μορφές βίας. Αυτό αποτελεί  

μια διεθνή νομική υποχρέωση, που κατοχυρώνεται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αποτελεί μια διεθνή βάση 

για την αποτελεσματική προστασία τους  από την βία, την επιθετικότητα, την 

θυματοποίηση, την αμέλεια. 

      Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών στο πλαίσιο εορτασμού της εν λόγω Διεθνούς 

Ημέρας, θέτει τα ακόλουθα σημεία για σκέψη και προβληματισμό όπως αυτά τίθενται 

στη  Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού η οποία κυρώθηκε στην 

Ελλάδα με τον Ν.2101/92. 
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1.... Η αναγνώριση της εγγενούς αξιοπρέπειας και των ίσων και αναπαλλοτρίωτων 

δικαιωμάτων  όλων των μελών της ανθρώπινης οικογένειας, αποτελεί το θεμέλιο της 

ελευθερίας, της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο ...  

2.... Η παιδική ηλικία έχει δικαίωμα σε ειδική φροντίδα και βοήθεια ...  

3..... Το παιδί, για την πλήρη και αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, θα 

πρέπει να μεγαλώνει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον, σε ατμόσφαιρα ευτυχίας, αγάπης 

και κατανόησης ...  

4.... Το παιδί θα πρέπει να είναι πλήρως προετοιμασμένο για να ζήσει μια ατομική ζωή 

στην κοινωνία, και να  μεγαλώσει στο πνεύμα των ιδανικών που διακηρύσσονται στον 

Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, και ιδίως στο πνεύμα της ειρήνης, της 

αξιοπρέπειας, της ανεκτικότητας, της ελευθερίας, της ισότητας και της αλληλεγγύης ...  

5. ... Το παιδί, λόγω της φυσικής και διανοητικής του ανωριμότητας, χρειάζεται ειδική 

προστασία και μέριμνα, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης νομικής προστασίας, 

τόσο πριν όσο και μετά τη γέννηση ...  

Β1. Σύμφωνα με τον «Οδηγό για την αναγνώριση και αντιμετώπιση της κακοποίησης 

και παραμέλησης του παιδιού» που έχει εκδώσει το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού,   

με τον όρο "κακοποίηση - παραμέληση παιδιών", περιγράφεται ένα φαινόμενο 

σύμφωνα με το οποίο  ένας ή περισσότεροι  ενήλικες που έχουν την ευθύνη της 

φροντίδας ενός παιδιού, προκαλούν ή επιτρέπουν να προκληθούν στο παιδί 

σωματικές κακώσεις, ή συνθήκες στέρησης σε τέτοιο βαθμό, ώστε συχνά να 

επιφέρουν  σοβαρές διαταραχές σωματικής, νοητικής, συναισθηματικής ή κοινωνικής 

μορφής, ακόμα και το θάνατο. Επισημαίνεται, ότι άτομα με σχέση φροντίδας ως προς 

το παιδί, μπορεί εκτός των γονέων να είναι άλλοι συγγενείς, όπως και το προσωπικό 

ιδρυμάτων, δάσκαλοι, βρεφοκόμοι και άλλοι. 

     Η σωματική κακοποίηση περιλαμβάνει κάθε είδους τραυματισμούς ή κακώσεις, 

διαφορετικής σοβαρότητας και συχνά διαφορετικών ηλικιών, που δεν οφείλονται σε 

ατυχήματα. Η κάκωση μπορεί να είναι μία ή πολλές, παρατηρούνται δε συχνότερα 

στο κεφάλι και στα άκρα  του παιδιού, δηλαδή στα ακάλυπτα μέρη του σώματος.  

Οι επαγγελματίες υγείας οφείλουν, ακόμα και με την παραμικρή υποψία, να 

εξετάζουν με προσοχή όλο το σώμα του παιδιού. 

     Η ψυχολογική κακοποίηση ενός παιδιού μπορεί να περιλαμβάνει πράξεις και 

συμπεριφορές οι οποίες περιέχουν  απόρριψη,  εκφοβισμό, απομόνωση ή  

εκμετάλλευση, υποτίμηση, συναισθηματική απροσφορότητα όπως και κοινωνικά  

αποκλίνουσες πράξεις. 

      Ως παραμέληση θεωρείται το φαινόμενο σύμφωνα με το οποίο η διατροφή, η 

ιατρική φροντίδα, η ένδυση, η στέγαση, η σχολική φοίτηση, ή η παρακολούθηση που 
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παρέχεται στο  παιδί είναι έντονα ανεπαρκής ή ακατάλληλη, σε βαθμό τέτοιο ώστε να 

παραβλέπεται ή να τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η υγεία και η ανάπτυξή του. Ένα παιδί 

είναι παραμελημένο εάν αφεθεί χωρίς φροντίδα για μακρά χρονικά διαστήματα ή εάν 

εγκαταλειφθεί.  

Στο  πλαίσιο  της  παραμέλησης  εντάσσεται  και  η  ανεπάρκεια  της  αύξησης  ή 

δυστροφία μη οργανικής  αιτιολογίας που λόγω των  ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, 

αναφέρεται ως ξεχωριστή κατηγορία.  

 «Οδηγός για την αναγνώριση και αντιμετώπιση της κακοποίησης και παραμέλησης του 

παιδιού» Ι.Υ.Π., (www ich.gr). 

 B 2. Η βία και η  κακοποίηση των παιδιών παρουσιάζει υψηλό ποσοστό εμφάνισης 

σε όλο τον κόσμο. Στατιστικά στοιχεία που καταγράφονται από τον ΟΗΕ 

διαπιστώνουν ότι το 98% των παιδιών σε παγκόσμιο επίπεδο  δεν προστατεύονται 

νομικά από τη σωματική τιμωρία στην οικεία τους ενώ στοιχεία του 2002, αναφέρουν  

ότι 150 εκατομμύρια κορίτσια και 73 εκατομμύρια αγόρια ηλικίας κάτω των 18 έχουν  

βιώσει κάποια μορφή σεξουαλικής βίας.  

Πολλές χώρες αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα με τη βία κατά των παιδιών στα 

σχολεία, για παράδειγμα, σε πολλά περιπτώσεις  δεν υπάρχει νόμος που απαγορεύει 

τον εκφοβισμό ή τη σωματική τιμωρία, η οποία θεωρείται από πολλούς ως  ένας  

τρόπος  πειθαρχίας.  

        Σημαντικές προσπάθειες έχουν γίνει για την πρόληψη και την αντιμετώπιση 

ορισμένων μορφών βίας κατά των παιδιών. Αρκετά Κράτη – μέλη του ΟΗΕ έχουν 

επικυρώσει τις διεθνείς συμφωνίες για την προστασία των παιδιών και τη διασφάλιση 

των δικαιωμάτων τους , έχουν τροποποιηθεί νόμοι και έχουν αναπτυχθεί Εθνικά 

Σχέδια Δράσης. Λίγα κράτη όμως, έχουν αναθεωρήσει διεξοδικά το θεσμικό τους 

πλαίσιο για την αντιμετώπιση της βίας κατά των παιδιών, ώστε να είναι πιο 

αποτελεσματικές οι πολιτικές τους.  Σε παγκόσμιο επίπεδο αναπτύχθηκαν  

σημαντικές πρωτοβουλίες σε τομείς όπως η εξάλειψη των δυσμενέστερων μορφών 

παιδικής εργασίας, προγράμματα για την υποστήριξη των γονέων, δράσεις για την 

ενεργή συμμετοχή των νέων  στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση της βίας, κ.α.  

       Ως στρατηγικός στόχος της Ελληνικής Πολιτείας και του Υπουργείου Υγείας, 

ενόψει της  εν λόγω καθιερωμένης Διεθνούς Ημέρας, είναι  η προάσπιση και η 

προαγωγή των Δικαιωμάτων του Παιδιού, όπως αναφέρονται στην κυρωθείσα από 
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την Ελλάδα Διεθνή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του παιδιού 

(Ν.2101/92 ΦΕΚ 192/τ. Α΄) και ειδικότερα του άρθρου 19 που αφορά στην αποτροπή 

της βίας και της εκμετάλλευσης ανηλίκου καθώς και του άρθρου 37 που αφορά στην 

απαγόρευση βασανιστηρίων, στέρηση ελευθερίας και κάθε μορφή απάνθρωπης ή 

εξευτελιστικής τιμωρίας παιδιών. 

Γ.  Στο πλαίσιο ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης  της κοινής γνώμης, ενόψει της εν 

λόγω Παγκόσμιας/Διεθνούς Ημέρας, στην υπ΄αριθμ. 

Γ3δ/Δ/ΦΑΥ9/2015/Γ.Π.οικ.43249/9.06.2015(ΑΔΑ:Ω44Γ465ΦΥΟ-ΣΟΨ), εγκύκλιο 

της Δ/νσης Π.Φ.Υ & Πρόληψης, αναφέρονται μεταξύ άλλων και οδηγίες για   

«Κατευθύνσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και επιθετικότητας κατά 

ανηλίκων», ενότητας,  που έχει διαμορφωθεί από το Κέντρο για τη Μελέτη και 

Πρόληψη της Κακοποίησης και Παραμέλησης του Παιδιού,  του Ινστιτούτο Υγείας 

του Παιδιού, καθώς  και ειδικότερες  οδηγίες – συστάσεις, για το γενικό κοινό, για 

επαγγελματίες του χώρου της εκπαίδευσης, για επαγγελματίες υγείας, πρόνοιας, 

δικαιοσύνης, δημόσιας τάξης, εκπαίδευσης κ.α. συναφών τομέων και κλάδων που 

σχετίζονται με την διαχείριση κρουσμάτων κακοποίησης – παραμέλησης των 

παιδιών. 

Δ. Σε συνέχεια των ανωτέρω, προτείνεται ενδεικτικά η ανάπτυξη, οργάνωση  και 

υλοποίηση των ακόλουθων ενεργειών και δράσεων: 

 Ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης γονέων, παιδιών και εφήβων, ενηλίκων, 

εκπαιδευτικών  επαγγελματιών υγείας και διάφορων κατηγοριών ευπαθών 

ομάδων πληθυσμού σχετικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και 

της επιθετικότητας κατά των παιδιών – ανηλίκων.  

 Επιμόρφωσης επαγγελματιών υγείας στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα που 

απασχολούνται σε δομές, Φορείς, Μονάδες Υγείας και Προγράμματα 

Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ΠΕΔΥ, σε 

υπηρεσίες Δημόσιας και Ψυχικής Υγείας της Τοπικής και Περιφερειακής 

Αυτοδιοίκησης καθώς και στις υπηρεσίες και τις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας 

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

     Οι εν λόγω δράσεις επιμόρφωσης, προτείνεται να αναπτυχθούν με την 

συνεργασία τοπικών και περιφερειακών φορέων και υπηρεσιών ψυχικής  υγείας 

και των κατά τόπους Ιατρικών Συλλόγων  ή άλλων αρμόδιων επιστημονικών 

Φορέων και Οργάνων, προκειμένου να επιμορφωθούν ως προς τα νεώτερα 

επιστημονικά δεδομένα για τους τρόπους πρόληψης και  αντιμετώπισης   της βίας 

και της επιθετικότητας κατά των παιδιών – ανηλίκων . 
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 Ανάπτυξης πρωτοβουλιών για διαμόρφωση καλών πρακτικών και δημοσιοποίηση 

αυτών, σχετικά με την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 

που σχετίζονται με το εν λόγω θέμα. 

Ειδικότερα, ενδεικτικά προτείνεται: 

 Διανομή ενημερωτικού υλικού και εντύπων με παροτρύνσεις και συμβουλές προς 

τους πολίτες, αλλά και προς ειδικότερες ομάδες πληθυσμού, όπως γονείς, παιδιά 

και εφήβους, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες δημόσιας υγείας και ψυχικής υγείας, 

κ.α. 

 Ανάρτηση του ενημερωτικού υλικού σε ιστοσελίδες Φορέων, ώστε οι 

ενδιαφερόμενοι πολίτες να έχουν την δυνατότητα αναζήτησης συμβουλών  

σχετικά με τους τρόπους πρόληψης και  αντιμετώπισης  της βίας και της 

επιθετικότητας κατά των παιδιών – ανηλίκων . 

  Προβολή του θέματος «Κατά της Επιθετικότητας ενάντια σε Αθώα Παιδιά (ως 

Θύματα)» στα εθνικά και τοπικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με στόχο την 

ευαισθητοποίηση και ενημέρωση  του πληθυσμού, μέσω των Δελτίων Ειδήσεων 

και της διοργάνωσης ειδικών εκπομπών. 

 Αξιοποίηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, όπου τα συμμετέχοντα μέλη έχουν 

την δυνατότητα να συζητούν, να μοιράζονται εμπειρίες και φωτογραφίες/video, 

με στόχο τη διάχυση σχετικών πληροφοριών καθώς και την ανάπτυξη διαλόγου – 

κατάθεσης ερωτημάτων προς φορείς υγείας που είναι αρμόδιοι στο εν λόγω πεδίο. 

Δ1.  Προκειμένου να οργανωθούν και να υλοποιηθούν οι εν λόγω δράσεις και 

ενέργειες, προτείνεται  οι αρμόδιοι επαγγελματίες υγείας, όπως ψυχίατροι, 

παιδοψυχίατροι, παιδίατροι, γενικοί ιατροί, επισκέπτες-τριες υγείας, νοσηλευτές- 

τριες, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, κ.α., να συνεργαστούν σε 

κάθε επίπεδο με φορείς, υπηρεσίες, Νοσοκομεία, Μονάδες Υγείας του ΠΕΔΥ, Φορείς 

Κοινωνικής Φροντίδας, ΟΤΑ, Μ.Κ.Ο. προσανατολισμένων στο πεδίο της ψυχικής 

υγείας και της πρόληψης– αντιμετώπισης της βίας και της επιθετικότητας.  

Δ2. Ειδικότερα, όσον αφορά στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του μαθητικού 

πληθυσμού, στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, οι αρμόδιοι επαγγελματίες υγείας σε συνεργασία με τους υπεύθυνους 

Αγωγής Υγείας των οικείων Δ/νσεων  Π.Ε. και Δ.Ε., καλούνται να οργανώσουν 

δράσεις, αξιοποιώντας  υλικό Αγωγής Υγείας  από αρμόδιους φορείς υγείας.   

   Παράλληλα,  ανάλογες δράσεις προτείνονται σε επίπεδο εκπαιδευτικών και γονέων. 
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Ε. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς και επαγγελματίες υγείας δύναται να αναζητήσουν  

περισσότερες πληροφορίες για θέματα πρόληψης και  αντιμετώπισης  της βίας και της 

επιθετικότητας κατά των παιδιών – ανηλίκων,  στους ακόλουθους ιστότοπους: 

Ελληνικοί ιστότοποι: 

1. Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού – Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής 

Πρόνοιας www.ich-mhsw.gr 

2. Πρόγραμμα Εθνικού Πρωτοκόλλου Διάγνωσης και Εθνικού Αρχείου 

Αναφοράς κρουσμάτων κακοποίησης – παραμέλησης των παιδιών: 

http://www.esa-kapa-p.gr/  

3. Συνήγορος του Πολίτη – Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού (Συνήγορος του 

Παιδιού): http://www.0-18.gr/  

4. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) ιστοσελίδα ενημέρωσης: 

http://www.aboutyouth.gr/  

5. Δίκτυο κατά της βίας στο σχολείο: http://www.antibullyingnetwork.gr/  

6. Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ): 

http://epsype.blogspot.gr/  

7. Το Χαμόγελο του Παιδιού: http://www.hamogelo.gr/1.1/home και το 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο κατά του Εκφοβισμού: http://www.antibullying.eu/  

8. Μαζί για το παιδί: http://mazigiatopaidi.gr/  

9. Παιδικά χωριά ΣΟΣ: http://www.sos-villages.gr/  

10 .Εταιρεία κατά της κακοποίησης του παιδιού «Ελίζα»: http://eliza.org.gr/  

11.Ενημερωτικοί διαδικτυακοί τόποι για προστασία των παιδιών από διαδικτυακές 

απειλές: http://www.saferinternet.gr/ και http://www.safeline.gr/report/  

Διεθνείς ιστότοποι: 

1. Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 

http://www.who.int/topics/violence/interpersonal-violence-against-women-

children/en/  

2. Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών www.unviolencestudy.org/ 

https://srsg.violenceagainstchildren.org/  

http://www.un.org/en/events/childvictimday/ 

http://www.un.org/en/events/childvictimday/1983/sgmessage.shtml 

http://www.un.org/en/events/childvictimday/documents.shtml 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50422#.VWgsSzvRr4Y 

3. Συμβούλιο της Ευρώπης http://www.coe.int/t/dg3/children/ 

4. UNICEF www.unicef.org/  

http://www.ich-mhsw.gr/
http://www.esa-kapa-p.gr/
http://www.0-18.gr/
http://www.aboutyouth.gr/
http://www.antibullyingnetwork.gr/
http://epsype.blogspot.gr/
http://www.hamogelo.gr/1.1/home
http://www.antibullying.eu/
http://mazigiatopaidi.gr/
http://www.sos-villages.gr/
http://eliza.org.gr/
http://www.saferinternet.gr/
http://www.safeline.gr/report/
http://www.who.int/topics/violence/interpersonal-violence-against-women-children/en/
http://www.who.int/topics/violence/interpersonal-violence-against-women-children/en/
http://www.unviolencestudy.org/
https://srsg.violenceagainstchildren.org/
http://www.un.org/en/events/childvictimday/
http://www.un.org/en/events/childvictimday/1983/sgmessage.shtml
http://www.un.org/en/events/childvictimday/documents.shtml
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50422#.VWgsSzvRr4Y
http://www.coe.int/t/dg3/children/
http://www.unicef.org/
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5. International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN) 

www.ispcan.org/  

6. European Association for Residential and Foster Care for Children (EUSARF) 

www.eusarf.com/   

    Οι αποδέκτες της παρούσας εγκυκλίου,  παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά  

τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους Φορείς όπως και κάθε άλλο συνεργαζόμενο 

Φορέα.  

    Επίσης, το Γραφείο  Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Υγείας, 

παρακαλείται όπως ενημερώσει σχετικά όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 

ενημέρωσης. 

     Η Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, παρακαλείται να αναρτήσει στην      

 ιστοσελίδα του Υπουργείου,  την παρούσα εγκύκλιο. 

Οι Φορείς που θα οργανώσουν εκδηλώσεις, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά 

το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού καθώς και τις  αρμόδιες Δ/νσεις του Υπουργείου 

Υγείας (Δ/νση Δημόσιας Υγείας, ddy@moh.gov.gr, Δ/νση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 

Υγείας και Πρόληψης pfy@moh.gov.gr ). 

                                                                               Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ   

                                                                                          ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

                                                                                 

                                                                                  ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΑΡΔΑΡΟΣ  

 

 

                                                                              

 

      ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

1. Προεδρία της Δημοκρατίας , Βασ. Γεωργίου Β΄2, 10028 Αθήνα 

2. Βουλή των Ελλήνων, Βασ. Σοφίας 2-6, 10021 Αθήνα  

3. Ακαδημία Αθηνών, Ελ. Βενιζέλου 28, 10679 Αθήνα  

4. Υπουργεία, Δ/νσεις Διοικητικού, (για ενημέρωση υπηρεσιών και εποπτευόμενων 

φορέων)   

5. Υπουργείο Υγείας  

α) Όλες τις Υγειονομικές Περιφέρειες, Γραφ. κ.κ. Διοικητών (με την      

    παράκληση να ενημερωθούν όλοι οι εποπτευόμενους φορείς τους). 

β) Όλους τους εποπτευόμενος Φορείς, ΝΠΙΔ & ΝΠΔΔ  

γ) Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας, Γραφ. κ. Διοικητή 

δ)  Ε.Κ.Α.Β., Γραφ. κ. Προέδρου – Τέρμα Οδού Υγείας , 11527 Αθήνα 

ε) Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Αποστόλου 12, Γραφ. κ. Προέδρου, 15123 Μαρούσι Αττική 

http://www.ispcan.org/
http://www.eusarf.com/
mailto:pfy@moh.gov.gr
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στ) Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Παπαδιαμαντοπούλου και Θηβών 1, τ.κ.     

11527, Αθήνα  

ζ) ΣΕΥΥΠ Γραφ. κ. Γεν. Επιθεωρητή  

η) Ο.Κ.Α.Ν.Α. Γραφ. κ. Προέδρου, Αβέρωφ 21, 10433 Αθήνα  

 θ) ΚΕΕΛΠΝΟ, Γραφ. κ. Προέδρου, Αγράφων 3-5, 15123 Μαρούσι Αττικής        

 ι)  Γραφ. Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων  

ια) Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης       

6. ΕΣΔΥ Γραφ. κ. Κοσμήτορος, Λ. Αλεξάνδρας 196, τ.κ. 11521, Αθήνα   

7. Όλα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της Χώρας (για ενημέρωση Σχολών και Τμημάτων) 

8. Γ.Ε.Σ. Δ/νση Υγειονομικού  

9.  Γ.Ε.Α. Δ/νση Υγειονομικού  

10.  Γ.Ε.Ν. Δ/νση Υγειονομικού 

11. Περιφέρειες της Χώρας, Γραφ. κ.κ. Περιφερειαρχών (για ενημέρωση των Π.Ε.) 

12. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Γραφ. κ.κ. Γεν. Γραμματέων (για ενημέρωση ΟΤΑ) 

13. Διαρκής Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας της Ελλάδος, Ι. Γενναδίου 14,11521 Αθήνα  (για 

ενημέρωση Ι.Μ.)  

14. Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.) , Γ. Γενναδίου 8. 10678 Αθήνα  

15. Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας, Παλαιολόγου 9 

15124, Μαρούσι Αττικής 

16. Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος Πλουτάρχου 3, και Υψηλάντους,  19675,Αθήνα 

(ενημέρωση Μελών)  

17. Ιατρική Εταιρεία Αθηνών, Μαιάνδρου 23 τ.κ.11525 Αθήνα (Ενημέρωση 

Επιστημονικών Εταιρειών)  

18. Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, Παπαδιαμαντοπούλου 11, 11528 Αθήνα 

19. Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος , Τζώρτζ 10 Πλ. Κάνιγγος , 10677, Αθήνα  

20. Σύλλογος Ελλήνων Ψυχολόγων, Λ. Βασιλίσσης Αμαλίας 42,10558, Αθήνα  

21. Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος, Τοσίτσα 19. 10683. Αθήνα  

22. ΄Ενωση  Νοσηλευτών Ελλάδας, Βας. Σοφίας 47, τ.κ. 10676, Αθήνα (ενημέρωση 

Μελών)   

23. Σύλλογος Επιστημόνων Μαιών –των, Αρ. Παππά 2, τ.κ. 11521, 

Αθήνα,(ενημέρωση Μελών)  

24. Πανελλήνιος Σύλλογος Επισκεπτών –τριών,  Παπαρηγοπούλου 15, τ.κ. 10561, 

Αθήνα (ενημέρωση Μελών )  

25. Συνήγορος του Πολίτη, Χαλκοκονδύλη 17 , τ.κ.10432 , Αθήνα    

26. Ε.Ε.Σ. Λυκαβηττού 1, 10672 Αθήνα 
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27.  Ι.Κ.Α. Τμήμα Προληπτικής Ιατρικής, Αγίου Κωνσταντίνου 8, 10241 Αθήνα  

28.  Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης – Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και 

Επικοινωνίας : 

α) Για λογαριασμό Δημόσιας Τηλεόρασης β) Για λογαριασμό Δημόσιας 

Ραδιοφωνίας Αλεξάνδρου Πάντου και Φραγκούδη 11, 10163 Αθήνα (δύο (2) 

αντίγραφα του εγγράφου). 

32. MEGA CHANNEL, Λεωφ. Μεσογείων 117 και Ρούσου 4 ,11525 Αθήνα  

33. ANTENNA, Κηφισίας 10-12, 15125 Μαρούσι Αττικής  

34. ALPHA TV, 40
ο 

χλμ Αττικής Οδού (Σ.Ε.Α. Μεσογείων , Κτίριο 6) Κάντζα 

Αττικής  

35. STAR CHANNEL,Βιλτανιώτη 36, 14564 Κάτω Κηφισιά  Αττικής  

36. ΑΘΗΝΑ 9,83 FM, Πειραιώς 100, 11854 Αθήνα  

37. ANTENNA 97,2 FM, Κηφισίας 10-123 15125 Μαρούσι Αττικής  

38. SKAI 100,3 FM, Φαληρέως 2 και Εθνάρχου Μακαρίου, 18547 Ν. Φάληρο 

Αττικής. 

39. ΕΣΗΕΑ Ακαδημίας 20, 10671, Αθήνα  

 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 

1. Γραφ. κ. Υπουργού  Υγείας  

2. Γραφ.  κ. Αν. Υπουργού Υγείας   

3.  Γραφ. κ.κ.  Γεν. Γραμματέων (3)   

4. Γραφ. κ.κ. Προϊσταμένων Γεν. Δ/νσεων (3) 

5. Δ/νσεις και Αυτοτελή Τμήματα του Υπουργείου  

6. Δ/νση Δημόσιας Υγείας  

7. Δ/νση Ψυχικής Υγείας  

7. Δνση Π.Φ.Υ & Πρόληψης    
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