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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ 

 «ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ: ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ» 

Μία σημαντική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Πολιτιστικό Κέντρο 

Αλμυρού με πρωτοβουλία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Αλμυρού σε συνεργασία με 

το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), με θέμα «Κακοποίηση Παιδιού 

Πρόληψη και Διαχείριση». Οι εξαιρετικοί ομιλητές, κα Κική Κουτμερίδου, κοινωνική 

λειτουργός Ε.Κ.Κ.Α, κ. Στέφανος Κόφφας, κοινωνικός λειτουργός Ε.Κ.Κ.Α., κ. Γεώργιος 

Σκόνδρας, Ανθυπαστυνόμος Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Βόλου, μας καθήλωσαν με τις 

ομιλίες τους, αναδεικνύοντας το σπουδαίο ζήτημα της πρόληψης και την αξία της 

διαχείρισης που προκύπτει μέσα από την αναφορά ενός περιστατικού κακοποίησης παιδιού.  

Συγχαίρουμε την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας για την πρωτοβουλία αυτή και 

ευχαριστούμε όλους τους εκπροσώπους των φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την 

παρουσία τους επιδεικνύοντας έμπρακτα το ενδιαφέρον για την υποστήριξη των 

Δικαιωμάτων των Παιδιών. 

Τα συμπεράσματα ποικίλα. Η πρόληψη και η έγκαιρη παρέμβαση είναι οι πυλώνες 

της διαχείρισης τέτοιου είδους ζητημάτων. Σπουδαίο ρόλο διαδραματίζει και η δικτύωση των 

φορέων, των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων, των εκπαιδευτικών κοινοτήτων, των 

αστυνομικών αρχών, των κοινωνικών υπηρεσιών, των εισαγγελιών και κάθε εμπλεκόμενου 

φορέα ώστε να υπάρχει ταχύτητα και επίτευξη αποτελεσματικής διαχείρισης.  

Η επικαιρότητα δεν πρέπει να μας αποτρέπει και να μας αποκαρδιώνει. Είναι τώρα 

η στιγμή να συνεργαστούμε όλοι μαζί και να διεκδικήσουμε την προστασία των 

δικαιωμάτων των παιδιών μας, να τους δώσουμε το παράδειγμα μας και όχι μόνο τις 

συμβουλές μας και ενωμένοι η κοινωνία και τα θεσμικά όργανα να επιτύχουν την Αλλαγή.  

Η Δημοτική Αρχή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και της κοινωνικής ευθύνης μας 

θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς, να βρισκόμαστε κοντά στην 

κοινωνία, να δημιουργούμε δράσεις κάθε είδους με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση και 

διαχείριση των θεμάτων αυτών σε τοπικό επίπεδο, ώστε η βία κάθε μορφής να παύσει 

οριστικά να θεωρείται κανονικότητα.  

Υπενθυμίζουμε τη σπουδαιότητα της Καταγγελίας και της Αναφοράς κάθε 

περιστατικού κακοποίησης. Έγκυρες Πληροφορίες μπορούμε και πρέπει όλοι να αναζητούμε 

αποκλειστικά στις ιστοσελίδες των αρμόδιων φορέων. 



ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΜΕΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ «197» 

ΕΘΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ «1107» 

ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ «100» 

 

Ακολουθεί φωτογραφικό υλικό από την Ημερίδα: 

 

 



 

 



 

 



       

 


