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Θέμα:  «Γειηίν ηύπνπ γηα ηελ εκεξίδα κε ζέκα: «Ο Θεζκόο ηεο Αλαδνρήο θαη ε 
Πξνζηαζία ηνπ Παηδηνύ». 

 
αο ελεκεξώλνπκε όηη ε Τπεξεζία Δπηκειεηώλ Αλειίθσλ & Κ.Α. Αγξηλίνπ 

θαη ν Γηθεγνξηθόο ύιινγνο Αγξηλίνπ ζπλδηνξγάλσζαλ εκεξίδα κε ζέκα: «Ο 

Θεζμός ηης Αναδοτής και η Προζηαζία ηοσ Παιδιού».  Ζ εκεξίδα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Κπξηαθή 17 Ηαλνπαξίνπ 2016 ζην Παπαζηξάηεην Μέγαξν 

Αγξηλίνπ. 

ηελ εκεξίδα απεύζπλε ραηξεηηζκό ν εβαζκηόηαηνο Μεηξνπνιίηεο 

Αηησιίαο θαη Αθαξλαλίαο θ. Κνζκάο Παπαρξήζηνο, ν Πξόεδξνο ηνπ Γηθεγνξηθνύ 

πιιόγνπ Αγξηλίνπ Λεσλίδαο Τθαληήο, ε Πξντζηακέλε Τπεξεζίαο Δπηκειεηώλ 

Αλειίθσλ & Κ.Α. Αγξηλίνπ Δπηπρία Μαληάθε θαη παξαβξέζεθαλ  ν Πξόεδξνο ηεο 

Γπκλαζηηθήο Δηαηξείαο Αγξηλίνπ Υξήζηνο Θεηάθεο, ν Πξντζηάκελνο Γ/βάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο Ν. Αηη/λίαο ππξίδσλ Παπαζαλαζίνπ, ν Αληηπεξηθεξεηάξρεο 

Νηθόιανο Τθαληήο, εθπξόζσπνη ηεο αζηπλνκίαο θαη εθπξόζσπνη θνξέσλ 

Αγξηλίνπ. 

Σελ εκεξίδα παξαθνινύζεζαλ δηθαζηηθνί θαη εηζαγγειηθνί ιεηηνπξγνί, 

εθπαηδεπηηθνί ηεο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, γνλείο, 

δηθεγόξνη, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ηεο Κνηλσληθήο Πξόλνηαο Γήκνπ Αγξηλίνπ, 

αζηπλνκηθνί ιεηηνπξγνί, επαγγεικαηίεο θαη πνιίηεο ηεο πόιεο. 

Ζ παξνπζίαζε ηνπ πξνεδξείνπ ηεο θαη ε ζύλνςε ησλ ζπκπεξαζκάησλ ήηαλ 

ηεο Αληεηζαγγειέα ηνπ Αξείνπ Πάγνπ θ.  Ξέληαο Γεκεηξίνπ-Βαζηινπνύινπ. 

Ο θ. Πεινπίδαο Αλδξένπ, Δηζαγγειέαο Αλειίθσλ ζηελ Δηζαγγειία 

Πξσηνδηθώλ Αγξηλίνπ κε ηελ εηζήγεζή ηνπ «Ο ρόλος ηοσ Ειζαγγελέα ζηις 

αναδοτές ανηλίκων», αλαθέξζεθε ζηελ αζηηθή θαη πνηληθή αλαδνρή. 
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  Ο θ. Γηώξγνο Νηθνιαΐδεο, Φπρίαηξνο, MD, MA, MSc, PhD- Κέληξν γηα ηελ 

Μειέηε θαη ηελ Πξόιεςε ηεο Καθνπνίεζεο – Παξακέιεζεο ησλ Παηδηώλ, 

Γηεύζπλζε Φπρηθήο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξόλνηαο, Ηλζηηηνύην Τγείαο ηνπ Παηδηνύ 

κε ηελ εηζήγεζή ηνπ  «Σεκμηριωμένη πρακηική και εργαλεία αναβάθμιζης ηης 

παιδικής προζηαζίας ζηην τώρα μας ζηην εποτή ηης κρίζης»  αλαθέξζεθε 

ζηνλ ρώξνο ηεο παηδηθήο πξνζηαζίαο ζηελ Διιάδα, ν νπνίνο εμαθνινπζεί λα 

παξνπζηάδεη ζεκαληηθά κεησκέλνπο πιηθνύο θαη αλζξώπηλνπο πόξνπο, αλππαξμία 

εληαίσλ θξηηεξίσλ θαη επνπηηθώλ κεραληζκώλ θαη άλαξρε αλάπηπμε, αμηνζεκείσηεο 

θαζπζηεξήζεηο ζηηο επηθξαηνύζεο πξαθηηθέο ζε ζρέζε κε ηα δεδνκέλα ζηνλ 

αλεπηπγκέλν θόζκν, ρακειό εζηθό δπλακηθνύ θαη θαηλόκελα επαγγεικαηηθήο 

εμνπζέλσζεο, απνζπαζκαηηθόηεηα, θαηαθεξκαηηζκό, ρακειό βαζκό δηαηνκεαθήο 

ζπλεξγαζίαο, απαξάδεθηέο γηα ηνλ 21ν αηώλα δηαθνξνπνηήζεηο ζηηο δηαδηθαζίεο 

θαη ζηηο παξνρέο από ππεξεζία ζε ππεξεζία, από εκπιεθόκελν ηνκέα ζε ηνκέα, 

από γεσγξαθηθή πεξηνρή ζε πεξηνρή. 

Ζ θ. Θεαλώ  Καιιηληθάθε, Καζεγήηξηα Κνηλσληθήο Δξγαζίαο  ζην ΓΠΘ κε 

ηελ εηζήγεζή ηεο «Γονείς  –Καηαθύγιο»: ο  λόγος ηων αναδετομένων για ηην 

ανάδοτη θρονηίδα, αλέδεημε ηηο δηαζηάζεηο ηεο αλάδνρεο θξνληίδαο  αληιώληαο 

από ηα επηρεηξήκαηα - ην «ιόγν» δεθαπέληε ελειίθσλ αηόκσλ (18-26 εηώλ), πνπ 

βίσζαλ ηε δηηηή εκπεηξία ηεο ηδξπκαηηθήο (αξρηθά θαη γηα 2 σο 4 έηε) θαη ηεο 

αλάδνρεο θξνληίδαο (από 5 σο 17 έηε).  

  Ζ θ. Γειαβέθνπξα Δπαγγειία, Κνηλσληθή Λεηηνπξγόο, Δπηκειήηξηα Αλειίθσλ 

Αζελώλ  δελ θαηάθεξε λα παξεπξεζεί ζηελ εκεξίδα, αιιά έζηεηιε ηελ εηζήγεζή 

ηεο, ε νπνία θαη αλαγλώζζεθε ζην θνηλό «Η Αναδοτή Ανηλίκων ως 

αναμορθωηικό μέηρο: Η εμπειρία ηης Τπηρεζίας Επιμεληηών Ανηλίκων 

Αθήνας» θαη αλαθέξνληαλ ζε δύν παξαδείγκαηα πνηληθήο αλαδνρήο ηνπ 

δηθαζηεξίνπ Αλειίθσλ Αζήλαο. 

Σέινο, ε θ. Μαίξε Θενδσξνπνύινπ, Δθπξόζσπνο ηνπ Κέληξνπ Δξεπλώλ 

„ΡΗΕΔ‟ Ακ ΚΔ www.roots-research-center.gr κε ηελ εηζήγεζή ηεο «Απνηειέζκαηα 

έρεσνας και προηάζεις ηης ταρηογράθηζης ιδρσμάηων κλειζηής παιδικής 

προζηαζίας» παξνπζίαζε ηα απνηειέζκαηα κίαο έξεπλαο, ε νπνία  δηελεξγήζεθε 

από ην Ηαλνπάξην θαη νινθιεξώζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 2015 θαη αλαθέξεηαη ζηελ 

θαηάζηαζε ησλ παηδηώλ ζε ηδξπκαηηθή θξνληίδα ηνπ έηνπο 2014. Ζ έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο Vodafone “World of 
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Difference” θαη ησλ εηαίξσλ ηεο θακπάληαο Opening Doors campaign - Hope and 

Homes for Children UK and Eurochild. 

Μεηά ην πέξαο ησλ εηζεγήζεσλ αθνινύζεζε ζπδήηεζε. 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ρνξεγήζεθε βεβαίσζε παξαθνινύζεζεο ηεο 

εκεξίδαο. 

Σέινο, ηα πξαθηηθά ηεο εκεξίδαο ζα αλαξηεζνύλ ζην δηαδίθηπν.  

                                                                                  Ζ Πξντζηακέλε Τπεξεζίαο 

                                                                              κ.α.α.                                                                            
                                                                                 Δπηπρία Γ. Μαληάθε  


