
 

Από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2014 ιεηηνπξγεί ε ηζηνζειίδα ηνπ Πξνγξάκκαηνο πλνιηθήο Φπρνθνηλσληθήο 
Παξέκβαζεο ζηελ πόιε ηνπ Ρεζύκλνπ (ΜΙ  Γλσξίδσ, Μηιάσ, Αιιάδσ  κε 

ζθνπό ηελ άκεζε ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ αλαθνξηθά κε δξαζηεξηόηεηεο θαη παξεκβάζεηο πνπ δηεμάγνληαη, 
θαη ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ πνπ αθνξνύλ ην θνξέα πινπνίεζεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ζέκαηα 
επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηελ θαθνπνίεζε ησλ παηδηώλ θαη εθήβσλ, θαζώο θαη γεληθά ζέκαηα βίαο 
θαη ζπκαηνπνίεζήο ηνπο ζην πιαίζην ησλ νηθνγελεηαθώλ ζρέζεσλ. 

 

ηόρνο ηεο ηζηνζειίδαο είλαη ε άκεζε πξόζβαζε ζε ρξήζηκν πιηθό θαη απεπζύλεηαη ζε δηάθνξεο νκάδεο 
θνηλνύ, όπσο παηδηά, γνλείο, εθπαηδεπηηθνί, επαγγεικαηίεο ςπρηθήο πγείαο θαη θνηλσληθήο πξόλνηαο. 

 

ηελ αξρηθή ζειίδα ν 
επηζθέπηεο κπνξεί λα 
πεξηεγεζεί κέζσ ηνπ κελνύ 

Σν Πξόγξακκα ζηηο 

ιεπηνκέξεηεο, πνπ αθνξνύλ 
η ό ζ ν  η ν  Π ξ ό γ ξ α κ κ α 
Πξόιεςεο πνπ πινπνηείηαη 
ζηα ζρνιε ία  (θάιπςε 
ζ ρ ν ι ε ί σ λ ,  ζ η ν η ρ ε ί α 
ελεκέξσζεο θάζε νκάδαο-
ζηόρνπ), όζν θαη ζηε 
ιεηηνπξγία θαη ηηο ππεξεζίεο 
πνπ παξέρεη ε Μνλάδα 
Φπρνθνηλσληθήο Παξέκβαζεο 
παηδηώλ θαη εθήβσλ. Από ην 
ίδην κελνύ κπνξεί θαλείο λα 
ελεκεξσζεί γηα ηα ζηνηρεία 

ηεο  

π ν π  ζ η ε ι ε ρ ώ λ ε η  η ν 
Πξόγξακκα. 

 

Με ηελ ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Ειιάδαο θαη ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο  

 

 

http://www.gma-ich.gr


 

 

ην κελνύ «Νέα & Αλαθνηλώζεηο  αλαξηώ-

ληαη όια ηα Δειηία Σύπνπ πνπ απεπζύ-

λνληαη ζηα ΜΜΕ  ηδηαίηεξα ηνπ Ρεζύ-
κλνπ θαη γεληθόηεξα ηεο Κξήηεο, ηα νπνί-
α  ελεκεξώλνπλ γηα ηηο δξάζεηο ηνπ Πξν-
γξάκκαηνο.   

Επηπιένλ, αλαξηώληαη όια ηα 

Ελεκεξσηηθά Δειηία  ( βάζεη 

ηεο θπθινθνξίαο ηνπο. 

ην ίδην κελνύ ν επηζθέπηεο κπνξεί λα 

πιεξνθνξεζεί  γηα όιεο ηηο  

κε θνξείο, ππεξεζίεο θαη επαγγεικαηίεο, 
πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζην πιαίζην δηε-
μαγσγήο ηνπ Πξνγξάκκαηνο (εκεξνκελίεο, 
ζεκαηνινγία, θσηνγξαθίεο θιπ.) θαζώο 

θαη ηηο  ζηελ 

Κξήηε ή ηελ Αζήλα. 

Όιν ην ελεκεξσηηθό πιηθό πνπ έρεη ήδε εθδνζεί (αθίζεο, ελεκεξσηηθά θπιιάδηα) αλαξηάηαη ζην κε-
λνύ «Υξήζηκν Τιηθό

ην ίδην κελνύ κπνξεί θαλείο λα δηαβάζεη ηηο πνπ έρνπλ παξνπζηαζηεί ζε 

ζπλέδξηα από ηελ επηζηεκνληθή νκάδα ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο, ελώ ζηαδηαθά ζα αλαξηώληαη θαη 
άξζξα πνπ αθνξνύλ όρη κόλ ζηε ζπκαηνπνίεζε θαη ηελ παξακέιεζε παηδηώλ θαη εθήβσλ, αιιά θαη ζε 

επξύηεξα ζέκαηα πξναγσγήο ηεο ςπρηθήο πγείαο ησλ παηδηώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο.   

ην ππνκελνύ «πρλέο Εξσηήζεηο

κπνξεί θαλείο λα ιάβεη γεληθέο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θαηλό-
κελν ηεο θαθνπνίεζεο ησλ παηδηώλ 
θαη ηνπο ηύπνπο ηεο. Επηπιένλ δηα-
ηππώλνληαη κε ηε κνξθή εξσηήζε-
σλ δεηήκαηα πνπ ρξεηάδεηαη λα 
γλσξίδνπλ εθπαηδεπηηθνί, γνλείο θαη 
παηδηά γηα ηα νπνία ζπρλά είηε δη-
ζηάδνπλ λα ξσηήζνπλ είηε δε γλσ-
ξίδνπλ ζε πνηνλ λα απεπζπλζνύλ 
γηα λα ιάβνπλ ζρεηηθή πιεξνθόξε-
ζε. 

Απνδέθηεο ηνπ πιηθνύ επαηζζεην-
πνίεζεο είλαη νιόθιεξνο ν πιε-
ζπζ όο ηνπ λνκνύ Ρεζύκλνπ ε 

ζθνπό ηελ πξναγσγή ηεο ςπρηθήο 
πγείαο θαη ηελ αληη εηώπηζε ησλ 

πξνθιήζεσλ πνπ ζπλδένληαη ε ην 

ζηηγ αηηζ ό, ηα  αλζξώπηλα δη-

θαηώ αηα θαη ηα δηθαηώκαηα ηνπ 

παηδηνύ.  



 

 
     ην κελνύ Δεκνζηόηεηα  

αλαξηώληαη ζε μερσξηζηέο ππν-

θαηεγνξίεο όιεο νη 

πνπ έρνπλ δνζεί ζε Μ.Μ.Ε. από 
ηα κέιε ηεο επηζηεκνληθήο νκά-
δαο θαη ηνλ Επηζηεκνληθό Τπεύ-
ζπλν ηνπ Πξνγξάκκαηνο, όια ηα 

ζε έληππν θαη 

ειεθηξνληθό Σύπν πνπ αλαθέ-
ξνληαη ζην Πξόγξακκα ή ζηε 
ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο Φπρν-
θνηλσληθήο Παξέκβαζεο, θαζώο 

ηέινο θαη όιεο νη 

 πνπ έρνπλ πξαγ-

καηνπνηεζεί ζην πιαίζην ηνπ 
Πξνγξάκκαηνο.  
 
 
 
    
  ε μερσξηζηό κελνύ ζηα δεμηά ηεο ζειίδαο ν επηζθέπηεο κπνξεί λα αλνίμεη κηα εθηελή ιίζηα κε ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο γηα ηηο ππεξεζίεο θα-

ζώο θαη πνπ ιεηηνπξγνύλ θπξίσο ζηελ Κξήηε, ζε όινπο ηνπο λνκνύο.  

 
 
     ηνλ θαηάινγν πεξηιακβάλνληαη θαη νξηζκέλεο θεληξηθέο ππεξεζίεο ή ηειεθσληθέο γξακκέο πνπ έρνπλ 

ζηόρεπζε ζηελ αληηκεηώπηζε, 
θαηαγγειία ή πξόιεςε ηεο βίαο 
θαηά ησλ παηδηώλ θαη  ησλ εθή-
βσλ.  Η ιίζηα ησλ ρξήζηκσλ π-
πεξεζηώλ βαζίζηεθε ζηηο κέρξη 
ζήκεξα ζπλεξγαζίεο ηνπ θνξέα  
κε ηνπηθνύο θαη εζληθνύο θνξείο 
θαη έρεη έλα ραξαθηήξα δπλακη-
θό, ώζηε λα ππάξρεη ε δπλαηό-
ηεηα θαη ζηελ πνξεία ηνπ πξν-
γξάκκαηνο λα κπνξνύλ λα πξν-
ζηεζνύλ θαη άιιεο ππεξεζίεο 
πνπ ζα απεπζύλνληαη ζην παηδί 
θαη ηελ νηθνγέλεηα. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 


