
                             

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο  Δήμος  Κεφαλλονιάς   με  αφορμή  την  19η  Νοεμβρίου   η  οποία  έχει  κηρυχθεί 
Παγκόσμια ημέρα κατά της κακοποίησης του παιδιού ενημερώνει τους Δημότες του ότι 
σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, η κακοποίηση και η παραμέληση του 
παιδιού,  περιλαμβάνει  όλες  τις  μορφές  σωματικής  ή/και  συναισθηματικής  κακής 
μεταχείρισης,  σεξουαλικής  παραβίασης,  παραμέλησης ή παραμελημένης  θεραπευτικής 
αντιμετώπισης, ή εκμετάλλευσης για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, η οποία καταλήγει 
σε πραγματική ή εν δυνάμει βλάβη που αφορά στην υγεία, την επιβίωση, την ανάπτυξη ή 
την αξιοπρέπεια του παιδιού, στο πλαίσιο μιας σχέσης εμπιστοσύνης, ευθύνης ή δύναμης.

 Επίσης, εκτιμά ότι 40.000.000 παιδιά στον κόσμο γίνονται θύματα βίας. Τα είδη 
της  κακοποίησης,  διακρίνονται  σε  σωματική,  συναισθηματική  και  σεξουαλική 
κακοποίηση. Αναφορικά με την παραμέληση, χαρακτηρίζεται ως η χρόνια αποτυχία των 
γονέων να προσφέρουν και να προστατέψουν το παιδί τους από φυσικό κίνδυνο. 

Οι  συνέπειες  της  άσκησης  βίας  στα  παιδιά  είναι  πολυδιάστατες  και 
πολυποίκιλες.Η κακοποίηση του παιδιού έχει λάβει πλέον τεράστιες διαστάσεις και αυτό 
διαφαίνεται στις ερευνητικές μελέτες που έχουν διενεργηθεί.  Τα κακοποιημένα παιδιά 
συνήθως είναι ανίκανα να δημοσιοποιήσουν την κατάσταση, εξαιτίας των απειλών που 
υφίσταται ή της αγάπης τους προς την οικογένεια. 

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς μέσω του Αυτοτελούς Τμήματος Πρόνοιας συμμετέχει με 
το  εξειδικευμένο  προσωπικό  που  διαθέτει(Κοινωνικούς  Λειτουργούς)  στις  ομάδες 
Προστασίας Ανηλίκων του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Υπουργείου 
Εργασίας, κοινωνικής ασφάλισης και Πρόνοιας .

Η  συγκεκριμένη  Ομάδα  του  Δήμου  μας   είναι  ένας  μηχανισμός  επείγουσας 
κοινωνικής  παρέμβασης  και  προστασίας  των  ανηλίκων  στον  Δήμο  μας  η  οποία 
ενεργοποιείται μετά από εισαγγελική εντολή στις περισσότερες περιπτώσεις καθώς και 
μετά από αιτήματα, αναφορές και παραπομπή στην Εθνική Γραμμή Παιδικής προστασίας 
«1107» του εν λόγω φορέα.

Η Εθνική Γραμμή Παιδικής προστασίας «1107» απευθύνεται επίσης στους γονείς, 
αδέρφια, συγγενείς και ενδιαφερόμενους για θέματα που αφορούν παιδιά και εφήβους ή 
σε  όποιον  θέλει  να  αναφέρει  κακοποίηση,  παραμέληση  ή  καταστάσεις  παιδιών  σε 
κίνδυνο.

                                                              Ο Αντιδήμαρχος Πρόνοιας

         Ε.Κεκάτος


