
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ  &  ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ     

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ 

        Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ 

 

                       ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέμα: Πρόσκληση συμμετοχής στην καμπάνια «Μένει μυστικό» για την πρόληψη και 

αντιμετώπιση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στο πλαίσιο συνεργασίας 

Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Χαμόγελο του Παιδιού  

Η Δ/νση Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο της 

συνεργασίας και υπογραφής σχετικού μνημονίου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, η 

Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτ. Ελλάδας 

και το Χαμόγελο του Παιδιού,  διοργανώνουν την καμπάνια #Μένει Μυστικό ενάντια στην 

σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 

πολιτών της Δυτικής Ελλάδας και των αρμόδιων φορέων. 

Κατά τη διάρκεια της καμπάνιας θα πραγματοποιηθούν διαδραστικές παρεμβάσεις 

και σεμινάρια ενημέρωσης σε εκπαιδευτικούς, μαθητές γονείς και κηδεμόνες σε  

Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία, ενώ ταυτόχρονα με τη συνδρομή κινητού Εργαστηρίου 

«Οδυσσέας» του Χαμόγελου του Παιδιού θα αναπτυχτούν παράλληλες ψυχοπαιδαγωγικές 

δράσεις για παιδιά και γονείς. 

 

 

 

 

                                        
 

 

  Ταχ. Δ/νση    :  Ερμού 70 
   26221 ΠΑΤΡΑ 
Υπεύθυνη      :  Παπακωνσταντινοπούλου 

  Άρτεμις 
  Τηλέφωνο     :  2610 229251 
  E-mail             : health-promotion@dipe.ach.sch.gr  
  healthpromotiondipeach@gmail.com 
  
 
                             
 

 

 

Πάτρα, 14 Σεπτεμβρίου 2021 

Αρ. Πρωτ.: 10730 

 

 

ΠΡΟΣ:    
 Τους κ.κ. Δ/ντές /ντριες,  

των Σχολικών μονάδων Π.Ε. Αχαΐας 
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Για τους μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα γίνουν δράσεις ενημέρωσης 

και ευαισθητοποίησης , με το κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας 

«Οδυσσέας»:        

             

4 & 5/10/2021 στο Αίγιο 

7 & 8/10/2021 στην Πάτρα 

 

Ειδικότερα για τους μαθητές των Δημοτικών Σχολείων, η κινητή μονάδα θα 

βρίσκεται σε εξωτερικό οριοθετημένο χώρο (ο οποίος θα ανακοινωθεί σύντομα) και το 

υλικό θα είναι προσαρμοσμένο στο αναπτυξιακό επίπεδο των εκάστοτε μαθητών. Η 

διάρκεια του προγράμματος θα είναι μια ώρα και ο μέγιστος αριθμός συμμετοχής 25 

μαθητές ανά ώρα. Οι ώρες διεξαγωγής του προγράμματος είναι από τις 9:00 μέχρι τις 14:00 

για τα σχολεία και από 17:00 μέχρι  21:00 για γονείς, κηδεμόνες και το ευρύτερο κοινό. 

 

Οι  εγγραφές των σχολείων και των ομάδων που επιθυμούν να συμμετέχουν στο 

πρόγραμμα γίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο:  

https://forms.gle/T7HK4Ntwydcfa7Gp8 

 

Οι υπεύθυνοι από το ‘Χαμόγελο του Παιδιού’ θα φροντίσουν για την ταξινόμηση των 

σχολείων στις ώρες διεξαγωγής των δράσεων. 

Τα παρακάτω τηλέφωνα βρίσκονται στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον 

διευκρίνιση. 

 

ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ:   2610332499 ή στέλνετε e- mail στο patra@hamogelo.gr 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ: 2610620704 ή στέλνετε e mail 

στο gd.dykm@pde.gov.gr 

 

 

Συν.: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ _ΚΑΜΠΝΙΑ ΜΕΝΕΙ ΜΥΣΤΙΚΟ_ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 

ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 

 

 

 

 

 

                                                                             Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 

                                                                  ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  

 
Παρακαλούμε, της ενημέρωσης να λάβουν γνώση με προώθηση στα προσωπικά τους emails όλοι 
οι  εκπαιδευτικοί του σχολείου. 
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