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     ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 

                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                     

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  

Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ 

 
Ταχ. Δ/νση:  Πανεπιστημίου 254 
 (κτίριο Β)                    
Ταχ. Κώδικας: 26443                                                 
Τηλέφωνο:2613 -613. 351/350 
                       2613-620.704/762 
Εmail: ch.bonanos@pde.gov.gr 
            gd.dykm@pde.gov.gr 
 
                   
ΘΕΜΑ: Πρόσκληση συμμετοχής  στη καμπάνια «Μένει μυστικό» για την πρόληψη 
και αντιμετώπιση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στο πλαίσιο της 
συνεργασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με το Χαμόγελο του Παιδιού.  
 
Αξιότιμοι , 
 

Μέσω της  παρούσας επιστολής, θα θέλαμε τη συνεργασίας σας για την 
ενημέρωση των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας σας, με σκοπό την ενεργή 
συμμετοχή τους στην καμπάνια με τίτλο «Μένει Μυστικό» με σκοπό την πρόληψη 
και αντιμετώπιση της μάστιγας της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών αλλά και  
τη δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου κοινωνικής προστασίας 

Στο πλαίσιο υπογραφής σχετικού μνημονίου, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το 
Χαμόγελο του Παιδιού, συνδιοργανώνουν την καμπάνια  #Μένει Μυστικό ενάντια 
στην Σεξουαλική Κακοποίηση των Παιδιών με στόχο την ενημέρωση και την 
ευαισθητοποίηση των πολιτών της Δυτικής Ελλάδας και των αρμοδίων φορέων.  

Κατά τη διάρκεια της καμπάνιας, θα πραγματοποιηθούν διαδραστικές παρεμβάσεις 
και σεμινάρια ενημέρωσης σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς και κηδεμόνες οι 
οποίες θα υλοποιηθούν σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία, ενώ ταυτόχρονα με 
τη συνδρομή του κινητού Εργαστηρίου «Οδυσσέας» του Χαμόγελου του παιδιού θα 
αναπτυχθούν παράλληλες  ψυχοπαιδαγωγικές δράσεις για παιδιά και γονείς. 

Βασικοί  Άξονες του προγράμματος είναι : 

Πάτρα,  9/9/2021 
        
Αρ. Πρωτ.: 250428/2390 
 

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ 
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1. Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση πολιτών μέσω ανάρτησης τεκμηριωμένων 
επιστημονικών άρθρων και videos σχετικά με τη σεξουαλική 
διαπαιδαγώγηση και τη σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών, από το 
επιστημονικό προσωπικό του Οργανισμού στην ιστοσελίδα και στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης της Περιφέρειας και στα τοπικά ΜΜΕ 
 

2. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε 6 πόλεις της Περιφέρειας, με 
το κινητό εργαστήριο ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας 
«ΟΔΥΣΣΕΑΣ» (Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Πύργος, Αμαλιάδα, Αίγιο, Πάτρα) 

 20 & 21/9/2021          Αγρίνιο 
 23 & 24/9/2021          Μεσολόγγι 
 27 & 28/9/2021           Πύργος 
 30/9 & 1/10/2021 Αμαλιάδα 
 4 & 5/10/2021 Αίγιο 
 7 & 8/10/2021 Πάτρα 

 
(τα ακριβή σημεία των παρακάτω περιοχών θα σας αποσταλούν σε 
μελλοντικό έγγραφο για την καλύτερη ενημέρωσή σας) 
 

3.  Διεξαγωγή στοχευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων με έμφαση στη 
σημασία της πρόληψης μέσα από τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση 
 

4. Διεξαγωγή διαδραστικών παρεμβάσεων σε μαθητές της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω εργαλείων ψηφιακών και μη (π.χ. 
«CONVEY, NotAGame») , με στόχο την ανάδειξη των διαστάσεων που έχει 
λάβει το φαινόμενο στην Ελλάδα  αλλά και τη κατάθεση πρακτικών 
προτάσεων στους αρμόδιους θεσμικούς φορείς για την πρόληψη και 
αντιμετώπισή του φαινομένου. 
 

5. Ενημερώσεις από Ψυχολόγους του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
σχετικά με τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών σε κάθε 
αναπτυξιακό στάδιο σε γονείς/κηδεμόνες/φροντιστές 
 

6. Διεξαγωγή στοχευμένων διαδικτυακών εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε 
φροντιστές, επαγγελματίες υγείας και εκπαιδευτικούς 

          Ημερολόγιο διαδικτυακών δράσεων: 

 11/10/2021: Επιμορφωτικό Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης στο πρόγραμμα «CONVEY, NotAGame» από  εξειδικευμένο 
ψυχολόγο του Οργανισμού, με στόχο την  σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, την 
επαύξηση των δεξιοτήτων και την ενημέρωση για τα στερεότυπα φύλου και 
την έμφυλη βία.  
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 13/10/2021: Γονείς/Κηδεμόνες/Φροντιστές - Διαδικτυακό Σεμινάριο 
Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης  από Ψυχολόγους του Τμήματος Πρόληψης 
& Ευαισθητοποίησης του Οργανισμού 

 14/10/2021: Επαγγελματίες Υγείας - Διαδικτυακό Σεμινάριο για την 
αναγνώριση και αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Κακοποίησης Ανηλίκων. 

 15/10/2021: Εκπαιδευτικοί - Διαδικτυακό Σεμινάριο για την αναγνώριση του 
φαινομένου και τη διαχείριση της αποκάλυψης σχετικά με περιστατικά 
Σεξουαλικής Κακοποίησης Ανηλίκων 
 

Παράλληλα να σημειωθεί πως σε κάθε σταθμό της κινητής μονάδας «Οδυσσέας» 
θα λειτουργεί info - desk (κόμβων ενημέρωσης) για την ενημέρωση των πολιτών σε 
θέματα σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης και δυνατότητα υπογραφής του 
ψηφίσματος «Μένει Μυστικό» σχετικά  με τις προτάσεις  για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση και πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών. 

Η καμπάνια θα ολοκληρωθεί με ανοιχτή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στην 
Πάτρα στις 16 Οκτωβρίου 2021 και κατά τη διάρκεια της οποίας θα παρουσιαστούν: 

 ο απολογισμός της εκστρατείας 
 η δικτύωση μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων  
 η ανταλλαγή καλών πρακτικών 
 η παρουσίαση προτάσεων της Ομάδας Δικαιωμάτων Παιδιών  YouSmile 

του «Χαμόγελου του Παιδιού» και η παράδοση αυτών σε τοπικούς 
βουλευτές/ αρμόδιους φορείς 

 η παρουσίαση των έργων των σχολείων «Μένει Μυστικό» από μαθητές-
εκπροσώπους 
 

Για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας, θα τηρηθούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα 
κατά της διασποράς του SARS-CoV-2 μάσκες, απολυμάνσεις χώρων κτλ)  
 

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 

1. Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
Οι Μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα βρίσκονται σε εξωτερικό 
οριοθετημένο χώρο και το υλικό θα είναι προσαρμοσμένο στο αναπτυξιακό 
επίπεδο των εκάστοτε μαθητών. Η διάρκεια του προγράμματος θα είναι μία 
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 17:00 μέχρι 21:00 για το ευρύτερο κοινό 

2. Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 
Οι δράσεις του Οδυσσέα πραγματοποιούνται για όλους του Μαθητές της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Ο μέγιστος αριθμός ανά γκρουπ που θα 
συμμετέχει στο  εκπαιδευτικό εργαλείο «CONVEY, NotAGame» ανά ώρα είναι 
25 παιδιά και η διάρκεια του προγράμματος είναι 1 ώρα (20’ενημέρωση,20’ 
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διαδικτυακό παιχνίδι, 20’ συζήτηση με Ψυχολόγο) Οι ώρες διεξαγωγής 
Προγράμματος είναι από τις 9:00 μέχρι τις 14:00 για τα σχολεία και 17:00 
μέχρι 21:00 στο ευρύτερο κοινό. 

Οι εγγραφές θα γίνονται μέσω Google form η οποία θα σας αποσταλεί στο αμέσως 
επόμενο χρονικό διάστημα. 

Για περισσότερες πληροφορίες καλείτε στο 2610332499 ή στέλνετε e-mail στο 
patra@hamogelo.gr. 

Ολοκληρώνοντας, παρακαλούμε να στηρίξετε την προσπάθεια μας για τη πρόληψη 
και την έγκαιρη αντιμετώπιση της κοινωνικής αυτής μάστιγας μέσω της ενημέρωσης 
των σχολικών μονάδων αρμοδιότητας σας με σκοπό την ενεργή συμμετοχή τους. 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε.ΑΧΑΪΑΣ 

 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΝΑΝΟΣ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ: 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δ.Ε ΑΧΑΪΑΣ 

ΙΩΑΝΝΑ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΥ 
(Αγωγής Υγείας) 

thogian@gmail.com/ 
health-

promotion@dide.ach.sch.gr 
2610-4658378 

ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΠΕ04) 
(Πολιτιστικών) 

politismos@dide.ach.sch.gr 2610-465844 

ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΉ 
(Πολιτιστικών) 

politismos@dipe.ach.sch.gr 2610229261 

ΑΡΤΕΜΙΣ 
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 

(Αγωγή Υγείας) 

health-
promotion@dipe.ach.sch.gr 

 

2610-229251 
 

Δ.Ε ΗΛΕΙΑΣ 

 
ΚΟΡΟΜΗΛΑ; 

(Σχολικές Δραστηριότητες) 
 

grayilei@sch.gr 
 

26213-60310 

Π.Ε ΗΛΕΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 
 

ypsd@dipe.ilei.sch.gr 
 

2621040267 
 

Δ.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Δ.Υ. 
 

26310-50065 

Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΙΛΙΚΑΣ mail@dipe.ait.sch.gr 
thtsilikas@sch.gr 

2631050280 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 

 κο Γιαννόπουλο Κωνσταντίνο,  Περιφερειακό Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας 
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας mail@dellad.pde.sch.gr 
 

 κα Παλούμπη Ελένα, εκπρόσωπος του οργανισμού « Χαμόγελο του 
Παιδιού», Παράρτημα Πάτρας patra@hamogelo.gr 
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