
 

  

European Commission's support for the production of this content does not 

constitute an endorsement of the contents, which reflect the views only of the 

authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which 

may be made of the information contained therein. 

Δηλώστε  συμμετοχή  

εδώ:  

 

Απαιτείται προεγγραφή  

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsceuvrj0sH9fmhJ9YRZNDC0aK605JFH54
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Το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας σας προσκαλεί Τρίτη 6 Ιουλίου 

2021 και ώρα 14.30 με 17.00 στην Ημερίδα με θέμα ‘Παιδική κακοποίηση: Πως μπορείς 

να συμβάλεις στην πρόληψη του φαινομένου’, η οποία διοργανώνεται στο πλαίσιο του 

ευρωπαϊκού Erasmus+ έργου «Co-Happiness: Happy and safe in the Community». 

Σκοπός της Ημερίδας είναι να παρουσιάσει στο κοινό το έργο, τα μέχρι τώρα 

αποτελέσματά του καθώς και ένα διαδικτυακό παιχνίδι που ανέπτυξε η ομάδα υλοποίησης 

του έργου για την εκπαίδευση παιδιών ηλικίας 6 έως 9 ετών, ώστε να αναγνωρίζουν και να 

μιλούν πιο ανοιχτά για περιστατικά κακοποίησης. 

 

 

 

Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στον παρακάτω σύνδεσμο: 

https://bit.ly/3dcpd6G   

Στο τέλος θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης. 

 

Στην Ημερίδα θα συζητηθούν θέματα όπως: 

 Οι προσεγγίσεις του κοινωνικού κεφαλαίου και της συλλογικής αποτελεσματικότητας 

στο φαινόμενο (αποτελέσματα έρευνας)  

 Καλές πρακτικές για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου 

 Τρόποι διάγνωσης και διαχείρισης κακοποίησης/παραμέλησης παιδιών για 

επαγγελματίες 

 Τιμωρίες: Οι έννοιες της οριοθέτησης και πειθάρχησης. Ποιος είναι ο στόχος της 

τιμωρίας; 

 Ο ρόλος του σχολείου στην αντιμετώπιση των κακοποιητικών συμπεριφορών. 

 Νομικό πλαίσιο και φορείς παιδικής προστασίας  

Η συμμετοχή είναι δωρεάν. 

Απαραίτητη η προεγγραφή. 

https://www.kmop.gr/projects-vf/co-happiness/
https://co-happiness.eu/the-project/
https://bit.ly/3dcpd6G
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Λίγα λόγια για το έργο 

Το ευρωπαϊκό έργο Co-Happiness έχει στόχο να βοηθήσει στην πρόληψη και αντιμετώπιση 

της παιδικής κακοποίησης καθώς και την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις μορφές 

και συνέπειες που μπορεί να έχει. Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες και δουλεύοντας με 

εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες, το έργο αναζητά τρόπους για την καταπολέμηση του 

φαινομένου. Συγκεκριμένα, έχει αναπτυχθεί ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι για την εκπαίδευση 

των παιδιών ώστε να αναγνωρίζουν και να μιλούν πιο ανοιχτά για περιστατικά κακοποίησης. 

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

περιλαμβάνει 9 εταίρους. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο: 

co-happiness-project@kmop.org 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://co-happiness.eu/
https://www.facebook.com/cohappinessproject/
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Πρόγραμμα Ημερίδας 

14:30 – 14:40 Προσέλευση και καλωσόρισμα 

Mάιρα Μπάρμπα, Δημοσιογράφος 

14:40 – 14:55 Βασικά ευρήματα έρευνας και καλές πρακτικές  

Μαρία Έλλη Δουφεξή Καπλάνη, Κοινωνιολόγος & ερευνήτρια 

έργου 

14:55 – 15:10  ‘Ασφαλές άγγιγμα’ ένα καινοτόμο πρόγραμμα πρόληψης της 

σεξουαλικής κακοποίησης - εκπαίδευση παιδιών 5 – 9 ετών   

Τίνια Απέργη, Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας | Σωματείο Ελίζα 

15:10 – 15:25 Πρωτόκολλο αναγνώρισης & διαχείρισης παιδιών με υποψία 

σωματικής κακοποίησης - Εκπαίδευση επαγγελματιών  

Κων/νος Φύσσας, Ψυχοθεραπευτής | Εξωτερικός συνεργάτης 

Ελίζα 

15:25 – 15:40 Τιμωρίες: Οι έννοιες της οριοθέτησης και πειθάρχησης. Ποιος είναι 

ο στόχος της τιμωρίας; 

Αλεξάνδρα Καππάτου, Ψυχολόγος - Παιδοψυχολόγος - 

Συγγραφέας 

15:40 – 15:55 Ο ρόλος του σχολείου στην αντιμετώπιση των κακοποιητικών 

συμπεριφορών.  

Μαρία Βλαχάκη, Παιδαγωγός, Ερευνήτρια, Διευθύντρια Δημοτικού 

Σχολείου. 
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15:55 – 16:10 Μορφές παιδικής κακοποίησης και φορείς προστασίας  

Χαρά Γαλανού, Επιμελήτρια ανηλίκων 

16:10 – 16:25 Επισκόπηση του έργου & παρουσίαση παιχνιδιού ‘Ο Happy 

σε αποστολή’  

Αφροδίτη Αζάρη, Διαχ/στρια έργου Co-Happiness 

16:25 – 16:40 Ερωτήσεις και κλείσιμο της εκδήλωσης. 

 

*Στο τέλος κάθε παρουσίασης θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση με το κοινό 

(5λεπτά/ανά ομιλία) 

**Η εκδήλωση θα διεξαχθεί στα Ελληνικά.  

 Επιπρόσθετες πληροφορίες: 

Η εκδήλωση καταγράφεται και ορισμένες εικόνες και μέρη μπορούν να διατηρηθούν στο Διαδίκτυο, εφόσον 

θεωρείται ότι εξυπηρετούν τον γενικό σκοπό της εκδήλωσης και το ευρύ κοινό. Με την εγγραφή και την είσοδο 

στην εκδήλωση, ο/η συμμετέχων/ουσα συμφωνεί με τα ακόλουθα: 

- προσωπικές πληροφορίες των συμμετεχόντων/ουσών μπορούν να ακούγονται, να διαβάζονται, να συλλέγονται ή 

να χρησιμοποιούνται από την ομάδα του έργου και άλλους συμμετέχοντες-ουσες στο σεμινάριο. 

- οποιαδήποτε επικοινωνία ή πληροφορίες που μεταδίδονται κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, όπως φωνητικά, 

άμεσα μηνύματα που εμφανίζουν ονόματα αυτών που παρεμβαίνουν, παρουσιάσεις, είναι διαθέσιμα στο κοινό της 

εκδήλωσης και καταγράφονται επίσης για περαιτέρω προώθηση και ενημέρωση του έργου. 

- Η ομάδα του έργου μπορεί να χρησιμοποιήσει περαιτέρω τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με το διαδικτυακό 

θέμα της εκδήλωσης και την καταγραφή τους. 

-Οι συμμετέχοντες-ουσες στην εκδήλωση έργου οφείλουν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αποκαλύπτουν 

οποιαδήποτε προσωπικά ή ευαίσθητα δεδομένα, καθώς αυτές οι πληροφορίες μπορούν να συλλεχθούν και να 

χρησιμοποιηθούν από άλλους συμμετέχοντες-ουσες 
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Οι Ομιλητές-τριες 

  

Μάιρα Μπάρμπα  
Δημοσιογράφος 

 
Η Μάιρα Μπάρμπα είναι δημοσιογράφος και νομικός. Από το 2015 

έχει παρουσιάσει κι επιμεληθεί ενημερωτικές εκπομπές στην 

τηλεόραση (ΣΚΑΪ, Action24), το ραδιόφωνο (ΣΚΑΙ 100,3 , ΘΕΜΑ 

104,6) κι έχει καλύψει μεταξύ άλλων το ρεπορτάζ του Υπ. Εργασίας. 

Παράλληλα έχει παρουσιάσει, συντονίσει και συμμετάσχει ως 

ομιλήτρια σε πλήθος συνεδρίων και εκδηλώσεων με στόχο την 

ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πολιτών. Έχει ασκήσει την 

δικηγορία από το 2008, διατηρεί την ιδιότητα της δικηγόρου παρ΄ 

Εφέταις και είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.  

 

Μαρία Βλαχάκη  
Παιδαγωγός, Ερευνήτρια, Διευθύντρια Δημοτικού Σχολείου 

 
Η Μαρία Βλαχάκη είναι παιδαγωγός με μεταπτυχιακές σπουδές στην 

ψυχοπαιδαγωγική της ένταξης. Η διατριβή της αφορά στη διαχείριση 

της πολιτισμικής ετερότητας στο σχολικό περιβάλλον. Έχει πολυετή 

εκπαιδευτική εμπειρία και εργάζεται ως διευθύντρια σε δημοτικό 

σχολείο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης κι ως συμβασιούχος 

διδάσκουσα στο Α.Π.Θ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν 

σε ζητήματα ταυτότητας και ετερότητας, στη βιογραφική αφήγηση, 

στη συμπεριληπτική παιδαγωγική και στην ανάπτυξη οριζόντιων 

δεξιοτήτων και συμμετοχικής κουλτούρας στο σχολείο.    
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Μαρία Έλλη Δουφεξή Καπλάνη 
Κοινωνιολόγος & ερευνήτρια έργου 

 
Η Μαρία Έλλη Δουφεξή Καπλάνη είναι απόφοιτος του τμήματος 

Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και 

Πολιτικών Επιστημών. Η κυρία Δουφεξή Καπλάνη έχει προηγούμενη 

εμπειρία στην ποιοτική και ποσοτική έρευνα, εστιάζοντας σε 

ζητήματα φύλου, ΛΟΑΤΚΙ+ ζητήματα, ενδοοικογενειακή βία, 

διακίνηση και εμπορία ανθρώπων, Επανορθωτική Δικαιοσύνη, 

ριζοσπαστικοποίηση και άλλα κοινωνικά ζητήματα. Στο παρελθόν η 

κυρία Δουφεξή Καπλάνη έχει συμμετάσχει σε ακαδημαϊκές έρευνες 

σχετικά με τα παραπάνω ζητήματα και έχει εκπαιδευτεί στα εργαλεία 

Compass και Compassito (Manual for Human Rights Education with 

Young People) του Συμβουλίου της Ευρώπης. Έχει απασχοληθεί 

εθελοντικά στο Κέντρο Προάσπισης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

(ΚΕΠΑΔ), στην Ένωση Αφρικανών Γυναικών, στο Εργαστήριο 

Αποκαταστατικής Δικαιοσύνης και Διαμεσολάβησης και στους Νέους 

Κατά της Διαφθοράς Ελλάδας. Από το 2018 εργάζεται ως 

διαχειρίστρια έργων και ερευνήτρια-εκπαιδεύτρια στο Κέντρο 

Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας – ΚΜΟΠ. 
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    Τίνια Απέργη 
Δρ. Κλινικής Ψυχολογίας | Σωματείο Ελίζα 

Η δρ. Τίνια Απέργη είναι κλινική ψυχολόγος και καθηγήτρια 

ψυχολογίας στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλαδος, Deree College. Είναι 

απόφοιτος (BA) του τμήματος Ψυχολογίας του Deree College,  

κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MA, MS) στην εφαρμοσμένη 

ψυχολογία από το πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (New York 

University) και διδάκτωρ (Psy.D.) στην κλινική ψυχολογία του 

πανεπιστημίου του Λόνγκ Αιλαντ (Long Island University). Ζει και 

εργάζεται στην Ελλάδα από το 2004, μετά από πολυετή εμπειρία σε 

σχολικές δομές και δομές ψυχικής υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες 

της Αμερικής με έμφαση στα παιδιά και τους έφηβους και ειδικότητα 

στην παιδική κακοποίηση και την οικογενειακή βία.  Εκτός από την 

θέση της ως καθηγήτρια στο Αμερικάνικο Κολλέγιο, η δρ. Απέργη 

εργάζεται ιδιωτικά ως ψυχοθεραπεύτρια και σύμβουλος ψυχικής 

υγείας και συνεργάζεται συμβουλευτικά με εταιρίες, εκπαιδευτικά 

κέντρα, σχολικές και προσχολικές μονάδες. Τα τελευταία πέντε 

χρόνια είναι επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος πρόληψης 

σεξουαλικής κακοποίησης για παιδιά 5-9 ετών, «Ασφαλές Άγγιγμα» 

που διεκπεραιώνεται σε σχολικές μονάδες πανελλαδικά από το 

σωματείο ΕΛΙΖΑ, κατά της παιδικής κακοποίησης. 
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      Φύσσας Κωνσταντίνος 
Εξωτερικός συνεργάτης Ελίζα 

Ο Φύσσας Κωνσταντίνος, είναι εκπαιδευμένος ψυχοθεραπευτής και 

Project Manager στη ΑΜΚΕ SYMPLEXIS. 

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος στην Ψυχοθεραπεία και 

Συμβουλευτική από το Regent's College του Λονδίνου (Ηνωμένο 

Βασίλειο). Έχει μεγάλη εργασιακή εμπειρία με παιδιά και οικογένειες 

με θέματα ψυχικής υγείας. Είχε εργαστεί σαν ψυχοθεραπευτής 

παιδιών στις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου της Οξφόρδης.  

Έχει υλοποιήσει και συντονίσει έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης , όπως 

DAPHNE και ERASMUS +, σχετικά με την ψυχική υγεία των παιδιών,  

παιδιά με χρόνια νόσο, την πρόληψη του εκφοβισμού, την ανάπτυξη 

δεξιοτήτων ψυχικής ανθεκτικότητας καθώς και την εκπαίδευση 

παιδαγωγών για την χρήση του εξωτερικού περιβάλλοντος στη 

μάθηση, σε οργανισμούς όπως η ΑΜΚΕ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ, η Ε.Κ.Ψ. Π. 

Σακελλαρόπουλος, η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού 

και του Εφήβου (ΕΨΥΠΕ)  και το Σωματείο Ελίζα.  

Έχει μεγάλη εμπειρία στη συνεργασία με σχολεία  και έχει 

πραγματοποιήσει εκπαιδεύσεις για γονείς, δασκάλους και 

επαγγελματίες (εκπαιδευτικούς, παιδαγωγούς, κοινωνικούς 

λειτουργούς, κτλ.) 
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      Αλεξάνδρα Καππάτου  

Ψυχολόγος - Παιδοψυχολόγος - Συγγραφέας 

Η Αλεξάνδρα Καππάτου είναι πτυχιούχος Ψυχολογίας του Γαλλικού 

Πανεπιστημίου της Αmiens με κατεύθυνση την Kλινική Ψυχολογία και 

την Παιδοψυχολογία.  

Το 1986 επιστρέφει στην Ελλάδα και αμέσως αρχίζει να 

δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην Αθήνα ως ψυχολόγος-

παιδοψυχολόγος στον ιδιωτικό τομέα. 

Έχει πλούσια επαγγελματική εμπειρία: εισηγήτρια πληθώρας 

επιμορφωτικών  σεμιναρίων και διαλέξεων  σε γονείς, επιστημονικούς 

φορείς  και συλλόγους, συνεργάτης δεκάδων σχολείων στον 

ψυχοδιαγνωστικό τομέα, επιστημονική υπεύθυνη επί δεκαετία του  

Ψυχοδιαγνωστικού και Συμβουλευτικού Κέντρου κλπ. Από το 1989 

έχει δυναμική παρουσία στα ΜΜΕ  με πλούσια 

αρθρογραφία αναδεικνύοντας  τα προβλήματα ψυχικής υγείας 

παιδιών, εφήβων και ενηλίκων αλλά και πολυάριθμες τηλεοπτικές και 

ραδιοφωνικές παρεμβάσεις για θέματα της επικαιρότητας 

στοχεύοντας  στην ενημέρωση αλλά και την πρόληψη. Έχει 

δημιουργήσει τον επιστημονικό  ιστότοπο  www.akappatou.gr που 

παρέχει έγκυρη πληροφόρηση σε θέματα ψυχολογίας. 

Είναι συγγραφέας 10 βιβλίων ψυχολογίας για παιδιά και εφήβους, 8 

ημερολογίων για γονείς ενώ έχει επιμεληθεί δυο  βιβλία σεξουαλικής 

διαπαιδαγώγησης. 

Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων και κάτοχος 

πιστοποίησης EUROPSY της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Ψυχολόγων 

(EFPA). 
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Χαρά Γαλανού 
Επιμελήτρια ανηλίκων 

H Χαρά Γαλανού αποφοίτησε από την Νομική Σχολή του Παν/μίου 

Αθηνών και συνέχισε με μεταπτυχιακές σπουδές στην Μεγάλη 

Βρετανία στον κλάδο της Εγκληματολογίας. Έχει ολοκληρώσει το 

τριετές εκπαιδευτικό πρόγραμμα συστημικής θεραπείας οικογένειας 

στη Μονάδα Οικογενειακής Θεραπείας του Ψ.Ν.Α. και το διετές 

βιωματικό πρόγραμμα συστημικής θεραπείας οικογένειας με τίτλο 

“Δουλεύοντας με οικογένειες και χρήση ουσιών” του ΟΚΑΝΑ.  

Εργάζεται από το 2007 ως Επιμελήτρια Ανηλίκων στο Υπουργείο 

Δικαιοσύνης όπου δραστηριοποιείται στο πεδίο της πρόληψης και της 

διαχείρισης της ένδικης  παραβατικότητας των παιδιών, των εφήβων 

και των μετεφήβων.   

Είναι πιστοποιημένη διαμεσολαβήτρια Αστικού και Εμπορικού 

Δικαίου (ΑΚΚΕΔ Προμηθέας, 2020) και μέλος της Ελληνικής Εταιρίας 

Συμβουλευτικής.  

Συμμετέχει σε πολλές ομάδες εργασίας του χώρου προάσπισης των 

δικαιωμάτων του παιδιού, της εναλλακτικής φροντίδας και της 

αποϊδρυματοποίησης.  

Έχει εργασθεί στην Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής Συνεργασίας 

Eurojust (Χάγη Ολλανδίας) και στη Μεγάλη Βρετανία ως Επιμελήτρια 

Ενηλίκων (Probation Officer) στην Υπηρεσία Επιτήρησης Ενηλίκων 

Παραβατών της Οξφόρδης (Thames Valley Probation Service).     

Έχει συμμετάσχει στη διαμόρφωση του σύγχρονου νομικού πλαισίου 

της παροχής κοινωφελούς εργασίας από ανήλικους παραβάτες, της 

θέσης σε ανάδοχη φροντίδα των παιδιών που παραπέμπονται στο 

ποινικό σύστημα ανηλίκων και των δικαιωμάτων των θυμάτων 

αξιόποινων πράξεων στην ποινική διαδικασία.  
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Αφροδίτη Αζάρη 
Διαχ/στρια έργου Co-Happiness 

Η Αφροδίτη έχει πάνω από 10 χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στη 

διαχείριση έργων, εκδηλώσεων καθώς και στο κομμάτι του 

μάρκετινγκ στην Ελλάδα και κυρίως στο Ηνωμένο Βασίλειο (6 

χρόνια). Έχει εργαστεί σε φημισμένους οργανισμούς / πανεπιστήμια 

και εταιρίες όπως το Πανεπιστήμιο του Nottingham (H.B.), το 

Νοσοκομείο Royal Derby Hospital (NHS-H.B.), τον 

χρηματοοικονομικό & συμβουλευτικό όμιλο De Vere Group (H.B.), το 

ξενοδοχειακό όμιλο Principal Hotel Company (H.B.), την 

διαφημιστική Concept Maniax, το Υπουργείο Οικονομικών της 

Ελλάδας. Αυτή τη στιγμή εργάζεται ως υπεύθυνη διαχείρισης 

ευρωπαϊκών έργων χρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. (Erasmus+, 

AMIF) στο τμήμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του KMOP.  

Τα έργα της επικεντρώνονται στην πρόληψη και καταπολέμηση της 

παιδικής κακοποίησης, στην πρόληψη και καταπολέμηση της βίαιης 

ριζοσπαστικοποίησης της νεολαίας, στην κοινωνική ένταξη των 

μεταναστών / προσφύγων και στην ενδυνάμωση των νέων.   

Όσον αφορά την εκπαίδευσή της, είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού 

τίτλου Film and Television: Theory, Culture and Industry (MA) από το 

Πανεπιστήμιο του Westminster στο Λονδίνο (H.B.). Το πρώτο πτυχίο 

της ήταν στην Πολιτιστική Τεχνολογία και Επικοινωνία (Πολιτιστική 

Πληροφορική) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών 

Επιστημών στην Ελλάδα με εξειδίκευση στην οπτικοακουστική 

επικοινωνία.  
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Δηλώστε  συμμετοχή  

εδώ:  

 

Απαιτείται προεγγραφή  

 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUsceuvrj0sH9fmhJ9YRZNDC0aK605JFH54

