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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ  

«ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ» 

 

Video Ημερίδας: https://www.livemedia.gr/3ype-childabuse  
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Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023, η 

υβριδική Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: «Παιδική Κακοποίηση: 

Πρακτικές Γνώσεις για την ανίχνευση και τη διαχείρισή της», η οποία 

διοργανώθηκε στο πλαίσιο των ετήσιων δράσεων δημόσιας υγείας που υλοποιεί 

η 3η ΔΥΠΕ (Διοίκηση 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας), στο 

αμφιθέατρο του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, στη Θεσσαλονίκη. Η 

ημερίδα πέτυχε τους στόχους της που ήταν η παρουσίαση του πλαισίου της 

ανίχνευσης και διαχείρισης των περιστατικών παιδικής κακοποίησης στη χώρα 

μας και στο εξωτερικό και η ανάδειξη της ανάγκης προώθησης διεπιστημονικών 

και διατομεακών συνεργασιών στον τομέα της παιδικής προστασίας και στην 

αντιμετώπιση του φαινομένου της παιδικής κακοποίησης. 

Το καλωσόρισμα και την έναρξη των εργασιών της ημερίδας έκανε ο Διοικητής 

της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας κ. Παναγιώτης Μπογιατζίδης. Χαιρετισμό 

απηύθυναν: ο Υπουργός Υγείας κ. Αθανάσιος Πλεύρης, η Αναπληρώτρια 

Υπουργός Υγείας κ. Ασημίνα Γκάγκα, η Υφυπουργός Υγείας κ. Ζωή Ράπτη, ο 

Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας κ. Απόστολος Τζιτζικώστας, η 

Γενική Γραμματέας  Δημόσιας Υγείας κ. Ειρήνη Αγαπηδάκη, ο Γενικός 

Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας κ. Μάριος Θεμιστοκλέους και 

η Εθνική Συντονίστρια για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής 

Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Ανηλίκων και Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης κ. 

Έλενα Ράπτη. Επίσης χαιρετισμό απέδωσαν και εκπρόσωποι της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και συγκεκριμένα η Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Κεντρικής 

Μακεδονίας κ. Δερμεντζοπούλου Μελίνα–Μαρία, η Αντιπεριφερειάρχης 

Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης κ. Δαδαμόγια Αικατερίνη εκ μέρους του 

Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιου Κασαπίδη, ο Αντιδήμαρχος 

Ανάπτυξης Δημοτικών Κοινοτήτων και Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών Δήμου 

Θεσσαλονίκης κ. Χάρης Αηδονόπουλος εκ μέρους του Δημάρχου 

Θεσσαλονίκης και ο Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ. Κυρίζογλου 

Λάζαρος. Οι προαναφερθέντες επεσήμαναν με διαφορετικούς τρόπους ότι το 

θέμα της ημερίδας είναι υψηλής σπουδαιότητας, καταρχήν επειδή αφορά ένα 

ευάλωτο μέρος της κοινωνίας, που είναι και το μέλλον της κοινωνίας, τα παιδιά, 

αλλά και λόγω της παρατηρούμενης αύξησης που σημειώθηκε στα περιστατικά 

κακοποίησης και στις αντίστοιχες καταγγελίες, κατά την περίοδο της 

πανδημίας. Επίσης τόνισαν τη σημασία της εφαρμογής δράσεων πρόληψης του 
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φαινομένου και δράσεων υποστήριξης και επιμόρφωσης/εκπαίδευσης όλων 

όσων απασχολούνται με παιδιά ή για τα παιδιά.  

Η Εθνική Συντονίστρια για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της 

Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Ανηλίκων κ. Έλενα Ράπτη, 

μίλησε για το πλαίσιο που θέτει το πρόσφατα εκδοθέν, από την Προεδρία της 

Κυβέρνησης, «Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Προστασία των Παιδιών από τη 

Σεξουαλική Κακοποίηση και Εκμετάλλευση 2022-2027», στην εφαρμογή του 

οποίου εμπλέκονται διατομεακά 11 Υπουργεία της χώρας και το οποίο 

περιλαμβάνει πολιτικές που ξεκίνησαν ήδη να υλοποιούνται αλλά και 

μεταρρυθμίσεις που επίκεινται.  

Η εναρκτήρια ομιλία του επιστημονικού προγράμματος έγινε από τον Δρ. Άγι 

Τσουρό, Πρώην Διευθυντή Πολιτικής και Διακυβέρνησης για την Υγεία και την 

Ευεξία στον ΠΟΥ Ευρώπης, ο οποίος τόνισε τη σημασία της αντιμετώπισης των 

ανισοτήτων στην πρόσβαση σε υπηρεσίες πρόληψης και αντιμετώπισης 

περιστατικών παιδικής κακοποίησης, τόσο μεταξύ τόσο των διάφορων 

πληθυσμιακών ομάδων όσο και μεταξύ των διαφόρων γεωγραφικών περιοχών, 

ενώ επιπλέον επεσήμανε ότι για την αντιμετώπιση του φαινομένου απαιτείται 

διεπιστημονική προσέγγιση και συνεργασία διαφόρων Φορέων και 

επιστημονικών ειδικοτήτων όπως και συνεχής διαβούλευση.  

Στο πρώτο Στρογγυλό Τραπέζι της Ημερίδας, το οποίο συντόνισαν οι κ.κ. 

Γεωργία Σανίδα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της 3ης 

ΔΥΠΕ, και Αικατερίνη Πατσατσή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δερματολο-

γίας ΑΠΘ, ομιλήτριες ήταν η κ. Χρύσα Γρύλλη, Παιδίατρος, Forensic Pediatric 

and Adolescent Examination Center (FOKUS), Vienna General Hospital (AKH), 

με θέμα τον τρόπο ανίχνευσης και διαγνωστικής προσέγγισης των περιστατικών 

παιδικής κακοποίησης και τις θεσμοθετημένες Ομάδες Παιδικής Προστασίας 

(Child Protection Teams) στα Νοσοκομεία της Αυστρίας και η κ. Αλεξάνδρα 

Σολδάτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Παιδιατρικής ΕΚΠΑ, Υπεύθυνη 

Μονάδας Φροντίδας για την Ασφάλεια των Παιδιών του Νοσοκομείου Παίδων 

“Π. & Α. Κυριακού”, με θέμα την μέχρι τώρα εμπειρία από την ανάπτυξη και τη 

λειτουργία της πρώτης Μονάδας για την παιδική ασφάλεια που λειτουργεί στην 

Ελλάδα. 

Το δεύτερο Στρογγυλό Τραπέζι, το οποίο συντόνισαν οι κ.κ. Δημήτριος 

Φινοκαλιώτης, Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης και 
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Θεμιστοκλής Μίκος, Αναπληρωτής Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας 

ΑΠΘ, περιλάμβανε τις ομιλίες της  κ. Ελισάβετ Συμεωνίδου- Καστανίδου, 

Καθηγήτριας της Νομικής Σχολής ΑΠΘ, η οποία ανέπτυξε το θεσμικό πλαίσιο 

που διέπει τις αρμοδιότητες του Εισαγγελέα Ανηλίκων στα περιστατικά 

παιδικής κακοποίησης και τα κενά που υφίστανται κατά την πρακτική 

εφαρμογή του και του κ. Κωνσταντίνου Κάτσου, Ιατροδικαστή του 

Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας της Ιατρικής Σχολής του 

ΕΚΠΑ, ο οποίος ανέπτυξε τον ρόλο του Ιατροδικαστή όσον αφορά τις 

διαδικασίες ανίχνευσης και τεκμηρίωσης των περιστατικών παιδικής 

κακοποίησης. 

Το θέμα της ημερίδας προσέλκυσε την ευρύτατη συμμετοχή ατόμων, που 

προέρχονταν από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους (επαγγελματίες 

υγείας, δικηγόρους, ιατροδικαστές, εκπαιδευτικούς, αστυνομικούς, κοινωνικούς 

λειτουργούς, ψυχολόγους, νηπιαγωγούς, βρεφονηπιοκόμους κ.α.) όπως και 

φοιτητών ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Είναι αξιοσημείωτο ότι οι 

συμμετέχοντες προέρχονταν όχι μόνο από περιοχές γεωγραφικής ευθύνης της 

3ης Υγειονομικής Περιφέρειας (τμήμα της Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτική 

Μακεδονία) αλλά από πολλές άλλες περιοχές της χώρας, όπως Αθήνα, 

Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Κομοτηνή, Λάρισα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Γιάννενα, 

Ρόδο, Κρήτη, Χίο, Αστυπάλαια, Λέσβο, Άμφισσα, Λιβαδειά, Πάτρα κ.α.   

Οι αξιόλογοι Ομιλητές και οι Συντονιστές,  πέτυχαν να αποδώσουν αλλά και να 

συζητήσουν με το κοινό, με τρόπο εμπεριστατωμένο, τις απόψεις και απορίες 

του σε σχέση με την ανίχνευση και αναγνώριση της κακοποίησης των παιδιών, 

την εμπειρία από την ελληνική και ευρωπαϊκή πραγματικότητα, την πρακτική 

εφαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου όπως και ευρύτερα τη νομική 

διάσταση του ζητήματος.  

Η μεγάλη επιτυχία της ημερίδας αναδεικνύει την ανάγκη περαιτέρω διεπιστη-

μονικής συνεργασίας και διατήρησης ενός γόνιμου και δημιουργικού διαλόγου 

σε αυτό και σε άλλα θέματα δημόσιας υγείας. Η 3η ΔΥΠΕ βρέθηκε για μια 

ακόμη φορά κοντά στην κοινωνία και στα μείζονα ζητήματα δημόσιας υγείας 

που την απασχολούν, όχι μόνο με εκδηλώσεις αλλά και με προτάσεις της για την 

προστασία απέναντι σε κάθε είδους κακοποίηση, ιδίως ευάλωτων ομάδων του 

πληθυσμού όπως είναι τα παιδιά.    
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ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 

Η ημερίδα έλαβε χώρα μια καθημερινή, εργάσιμη, ημέρα, Τσικνοπέμπτη, η 

οποία μάλιστα είθισται να εορτάζεται από πολλούς ανθρώπους από νωρίς το 

μεσημέρι. Παρόλα αυτά η ημερίδα προσέλκυσε και κράτησε το ενδιαφέρον ενός 

εξαιρετικά μεγάλου αριθμού ατόμων για τα δεδομένα της διοργάνωσης καθώς 

δεν επρόκειτο για συνέδριο, δεν έλαβε χώρα σε πολυτελή αίθουσα ξενοδοχείου 

αλλά σε αμφιθέατρο Νοσοκομείου. Το 80% των ατόμων που έκαναν εγγραφή 

παρακολούθησαν τελικά την ημερίδα. 

Αριθμός ατόμων Παρακολούθηση 

508 >3h (διαδικτυακά) 

209 >1h και <3h (διαδικτυακά) 

102 έως 1h (διαδικτυακά) 

150 Με φυσική παρουσία 

969 
Διαδικτυακά και με φυσική 

παρουσία 

1.229 Εγγραφές 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

  
Αθανάσιος Πλεύρης, Υπουργός Υγείας Ασημίνα Γκάγκα, Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας 

  
Ειρήνη Αγαπηδάκη, Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους, Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
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Απόστολος Τζιτζικώστας, Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας 
Έλενα Ράπτη, Βουλευτής Α΄Θεσσαλονίκης, Εθνική Συντονίστρια για την Πρόληψη              
και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Ανηλίκων 

 

 

Παναγιώτης Μπογιατζίδης, Διοικητής 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Άγις Τσουρός, Τέως Δ/ντής Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Περιφ. Γραφείου Ευρώπης 
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Συντονίστριες Α΄ Στρογγυλής Τράπεζας (από δεξιά) 

Γεωργία Σανίδα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της 3ης ΔΥΠΕ 

Αικατερίνη Πατσατσή, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Δερματολογίας ΑΠΘ 

Χρύσα Γρύλλη, Παιδίατρος, Forensic Pediatric and Adolescent Examination Center 
(FOKUS), Vienna General Hospital (AKH) 

 
Αλεξάνδρα Σολδάτου, Αν. Καθηγήτρια Παιδιατρικής ΕΚΠΑ 
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Συντονιστές Β΄ Στρογγυλής Τράπεζας (από δεξιά) 

Φινοκαλιώτης Δημήτριος, Πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 

Θεμιστοκλής Μίκος, Αν. Καθηγητής Μαιευτικής-Γυναικολογίας ΑΠΘ & 

Γεωργία Σανίδα, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της 3ης ΔΥΠΕ 

Ελισάβετ Συμεωνίδου- Καστανίδου,                                                         
Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ 

 

Κωνσταντίνος Κάτσος, Ιατροδικαστής Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής                                                                                                                              
και Τοξικολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 
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