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Ποιοι είμαστε 

 Διεπιστημονική ομάδα (Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί 
Λειτουργοί, Κοινωνιολόγοι )  

 Ευαισθητοποίηση και πρόληψη του φαινομένου 
της υπερβολικής χρήσης του διαδικτύου. 

 

 



Περίοδοι υλοποίησης δράσεων 

   Αύγουστος 2012 – Ιανουάριος 2013 
 Συμμετοχή σε πεντάμηνο κοινωφελές πρόγραμμα, 

που υλοποιήθηκε από το «Κ.Ε.Μ.Ο.Π ο Πλάτων» 
σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας 
(Π.Δ.Ε. συμπράττων φορέας). 

 
   Δεκέμβριος 2013- Μάιος 2014 
 Συμμετοχή σε πεντάμηνο κοινωφελές πρόγραμμα, 

που υλοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Δημοσίας 
Υγείας (Π.Δ.Ε) σε συνεργασία με τον Ο.Α.Ε.Δ  

 
 



Α’ Περίοδος Υλοποίησης Δράσεων 

 
 Σύνταξη έντυπου ενημερωτικού υλικού (ενημερωτικό 

φυλλάδιο, αφίσα) 
 Ενημερωτικές επισκέψεις σε σχολεία Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης του  Ν. Αχαΐας, με θέμα την 
ασφαλή χρήση του διαδικτύου από παιδιά και εφήβους  

   ( 20 Δημοτικά και 11 Γυμνάσια) 
 Ενημερώσεις σε Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων 
 Σεμινάρια επιμόρφωσης εκπαιδευτικών στην Πάτρα και 

στο Αίγιο 
 Ενημερωτική εκδήλωση στον Α.Σ. «ΑΠΟΛΛΩΝ» 

ΠΑΤΡΑΣ  
 Ευαισθητοποίηση του κοινού από τα Μ.Μ.Ε 
 
 
 



Β’ Περίοδος Υλοποίησης Δράσεων 

 

 Ενημερωτικές επισκέψεις σε σχολεία Α/θμιας  Εκπαίδευσης 
του  Ν. Αχαΐας, με θέμα την ασφαλή χρήση του διαδικτύου 
από παιδιά και εφήβους ( 15 Δημοτικά Σχολεία) 

 Συνεργασία με το « Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Αχαΐας» και την 
Εθελοντική Ομάδα Βραχνεϊκων και Παραλίας σε εκδήλωση 
για ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινότητας. 

 Συνεργασία με την εθελοντική ομάδα « Κοινωνικοί Λειτουργοί 
εν τάξη». Ενημερώσεις  σε Δημοτικά Σχολεία ( γονείς, 
μαθητές, εκπαιδευτικοί) και στην ευρύτερη κοινότητα 

 Συνεργασία με «Ελληνικό Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής και 
Ερευνών » . Μέλος της ομάδας απασχολούσε δημιουργικά  

    ( εργαστήρι φωτογραφίας) άτομα με ψυχοκοινωνικά 
προβλήματα, σε επίπεδο πρόληψης του κινδύνου κατάχρησης 
του διαδικτύου. 





























Σύμπραξη Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα  

 Οι Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ) 
αποτελούν σύγχρονο πλαίσιο συνεργασίας. 

 Αποσκοπούν στην εξασφάλιση αποτελεσματικού 
σχεδιασμού, χρηματοδότησης, κατασκευής, 
λειτουργίας και συντήρησης υποδομών και παροχής 
υπηρεσιών  

 Η υλοποίηση των Σ.Δ.Ι.Τ. μπορεί να πραγματοποιηθεί 
με διάφορα μοντέλα συνεργασιών  

 
 Η σύμπραξη  στην οποία θα αναφερθούμε  είναι στον 

τομέα της διάχυσης της πληροφορίας που αφορά στην 
ασφαλή χρήση , στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση 
του φαινομένου της υπερβολικής χρήσης του 
διαδικτύου.  



Οφέλη από συνεργασία 

 Κοινωνικά οφέλη 

   Ενημέρωση- ευαισθητοποίηση του γενικού 
πληθυσμού 

   Πρόληψη εκδήλωσης του φαινομένου 

   Προώθηση ασφαλούς χρήσης  

   Προαγωγή ψυχικής και σωματικής υγείας 

 

 Εταιρικά Οφέλη  

 Η εταιρία πρωτοπόρος σε καινοτόμα προγράμματα 

    Οικονομικά Οφέλη 

    Εταιρική Ευθύνη 



Συνεργασία δημόσιου φορέα με ιδιωτικά 
Μ.Μ.Ε. 

 Προβολή κοινωνικών μηνυμάτων σε τηλεοπτικά 
κανάλια σε ώρες υψηλής τηλεθέασης 

 Αναμετάδοση ραδιοφωνικών σποτ από σταθμούς. 

 Δημοσίευση ερευνών και άρθρων σε έντυπο και 
ηλεκτρονικό τύπο 

 Προβολή κοινωνικών μηνυμάτων σε διαδικτυακούς 
ιστότοπους μεγάλης επισκεψιμότητας (You Tube, 
Facebook, Twitter) 

 Προβολή πληροφοριών και συμβουλών σε 
ιστοσελίδες που επισκέπτονται γονείς 

 

 

 



Συνεργασία  με ιδιώτες επαγγελματίες υγείας 

 Επιμορφώσεις και κατάρτιση των 
επαγγελματιών  

 Διανομή ενημερωτικού υλικού στους χώρους 
εργασίας των επαγγελματιών 

 Δημιουργία δικτύου συνεργασίας ιδιωτών με 
τους δημόσιους φορείς που ασχολούνται με την 

πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου  



Συνεργασία με φορείς  
κοινωνικής επιχειρηματικότητας 

 Οργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων και 
ημερίδων  

 Παραγωγή ενημερωτικού υλικού 
 Δημιουργία κέντρου αντιμετώπισης του 

εθισμού στο διαδίκτυο στην Πάτρα 



Συνεργασία με πρόγραμμα « Αριάδνη» 

 Πρόγραμμα Κατάρτισης Επαγγελματιών 
Ψυχικής Υγείας για το φαινόμενο του «εθισμού» 
και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα 
παιδιά και οι έφηβοι από την ανεξέλεγκτη 
χρήση του διαδικτύου.  

 Συνεργασία για ενημερωτικές εκδηλώσεις 

 Συνεργασία για ερευνητικούς σκοπούς 

 Συνεργασία για σύνταξη εκπαιδευτικού υλικού 

 



Συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
πόλης 

 Ευαισθητοποίηση των εκπαιδευόμενων και 
της ακαδημαϊκής κοινότητας στο θέμα 

 Διεξαγωγή έρευνας για τον τρόπο χρήσης 
και τα ποσοστά εθισμού στον πληθυσμό 

 Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων 
και επιστημονικών συνεδρίων 

 



Συνεργασία με κέντρα κατάρτισης και 
επιμόρφωσης 

 
 Συνεργασία για ένταξη ενότητας στα 

εκπαιδευτικά προγράμματα 
 Εκπαίδευση εκπαιδευτών Σχολών Γονέων 
 Συνεργασία με τo I.T.Y.E. « Ο Διόφαντος». Στο 

φορέα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της 
εκπαίδευσης και της δια βίου μάθησης. 

    Δημιουργία δικτύου για την έκδοση έντυπου και 
ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, και 
συνεργασία για το περιεχόμενο και τη λειτουργία 
του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου. 



Συνεργασία με εταιρίες ηλεκτρονικών 
ειδών  

 Εκπαίδευση στελεχών  

 Ετικέτες σε ηλεκτρονικές συσκευές που 
προτρέπουν σε καλή χρήση (πολιτική του 
τσιγάρου) 

 Ενημερωτικά φυλλάδια στα καταστήματα 
με ηλεκτρονικά είδη 

 

 



Συνεργασία με φορείς που ασχολούνται με το διαδίκτυο 

 Η Γραμμή Βοηθείας ΥποΣΤΗΡΙΖΩ 80011 80015 είναι χωρίς 
χρέωση για αστικές και υπεραστικές κλήσεις  

     Στελεχώνεται από εξειδικευμένους παιδοψυχολόγους σε θέματα 
χρήσης και κατάχρησης του διαδικτύου για τα παιδιά και τους 
εφήβους 

  Η ιστοσελίδα  SafeLine αποσκοπεί στην καταπολέμηση κάθε 
είδους παράνομου περιεχομένου του Διαδικτύου. Πρωταρχικό 
μέλημα της είναι η εξάλειψη από το Διαδίκτυο περιεχομένου 
παιδικής πορνογραφίας. 

  Η Μονάδα Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ.) της Β' Παιδιατρικής 
Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που  λειτουργεί στο 
Παράρτημα του Νοσοκομείου Παίδων «Π & Α. Κυριακού»  

 Η συνεργασία με τους φορείς μπορεί να γίνει σε επίπεδο 
παραπομπής με στόχο την περαιτέρω ενημέρωση, υποστήριξη και 
θεραπευτική παρέμβαση.  



Συμπερασματικά 

 Η συνεργασία του φορέα με τον ιδιωτικό 
τομέα είναι ένα πεδίο δράσης που μπορεί 
να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
στον πολίτη. 

 Οι παραπάνω προτάσεις  θα 
λειτουργήσουν καλύτερα αν υλοποιηθούν 
σε ένα πιο σταθερό πλαίσιο.  



Ευχαριστούμε για την προσοχή σας! 

 

 

 

 


