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Ο ρόλος του δασκάλου στην πρώιμη παρέμβαση
της κακομεταχείρισης του παιδιού

Φορέας Διοργάνωσης



ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

17.00-17.05 Εισαγωγή

17.05-18.20
Ορισμός & Είδη Κακοποίησης: Πώς ο παιδαγωγός αναγνωρίζει τα σημάδια;
Τίνια Απέργη - Κλινική Ψυχολόγος / Καθηγήτρια Ψυχολογίας, Αμερικάνικο Κολλέγιο
Ελλάδος (ACG)

18.20-18.30

18.30-19.30

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

Η Νομική Προσέγγιση της Κακοποίησης του Παιδιού: Πρωτόκολλο και Κατευθύνσεις για τον Εκπαιδευτικό 
Ηλέκτρα Κουτσούκου -Δρ. Δικαιωμάτων Παιδιού, Δικηγόρος, Επιστημονικός Συνεργάτης
Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

19.30-20.00 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΣΥΖΗΤΗΣΗ



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
ΟΜΙΛΗΤΩΝ

 

Τίνα Απέργη
Η Δρ. Τίνια Απέργη είναι κλινική ψυχολόγος και καθηγήτρια ψυχολογίας στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος, Deree College.
Είναι απόφοιτος (BA) του τμήματος Ψυχολογίας του Deree College, κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MA, MS) στην εφαρμοσμένη
ψυχολογία από το πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης (New York University) και διδάκτωρ (Psy.D.) στην κλινική ψυχολογία του
πανεπιστημίου του Λόνγκ Αιλαντ (Long Island University). Ζει και εργάζεται στην Ελλάδα από το 2004, μετά από πολυετή
εμπειρία σε σχολικές δομές και δομές ψυχικής υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με έμφαση στα παιδιά και τους
έφηβους και ειδικότητα στην παιδική κακοποίηση και την οικογενειακή βία. Εκτός από την θέση της ως καθηγήτρια στο
Αμερικάνικο Κολλέγιο, η δρ. Απέργη εργάζεται ιδιωτικά ως ψυχοθεραπεύτρια και σύμβουλος ψυχικής υγείας και συνεργάζεται
συμβουλευτικά με εταιρίες, εκπαιδευτικά κέντρα, σχολικές και προσχολικές μονάδες. Τα τελευταία πέντε χρόνια είναι
επιστημονική υπεύθυνη του προγράμματος πρόληψης σεξουαλικής κακοποίησης για παιδιά 5-9 ετών, «Ασφαλές Άγγιγμα» που
διεκπεραιώνεται σε σχολικές μονάδες πανελλαδικά από το σωματείο ΕΛΙΖΑ, κατά της παιδικής κακοποίησης.

Ηλέκτρα Κουτσούκου
Η Δρ. Ηλέκτρα Κουτσούκου, Δικηγόρος, σπούδασε νομικά στην Ελλάδα, τη Γερμανία και την Αυστρία και εξειδικεύθηκε στην
προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και έχει διδάξει στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στη Διεθνή Ολυμπιακή Ακαδημία, στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας κ.α.
Οι δημοσιεύσεις της περιλαμβάνουν πλήθος άρθρων σε ελληνικά και ξενόγλωσσα περιοδικά, καθώς και τις μονογραφίες
«Νομική Προστασία του παιδιού στην Ελλάδα» (Νομική Βιβλιοθήκη, 2013) και «Κοινωνική προστασία στη σύγχρονη Ελλάδα:
παιδική ηλικία και οικογένεια» (Σιδέρη, 2019). Επίσης, συμμετείχε στη μονογραφία «Το εγκληματικό φαινόμενο στην Ελλάδα
σήμερα» (Παπαζήση, 2016), ενώ συνεπιμελήθηκε το βιβλίο “Εμπειρίες του Κυβερνοχώρου”. (Σιδέρης, 2018). Συμμετέχει σε
συνεργασία του ΕΛΙΖΑ με τα Πανεπιστήμια Yale, Ιοwa και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, που αφορά στην
προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, ενώ έχει συνεργαστεί με το ΕΚΚΕ, το ΙΥΠ, τη ΓΓΝΓ, το Ι.Ε.Π. Έχει συμμετάσχει ως
εισηγήτρια, για ζητήματα παιδικής κακοποίησης, σε επιμορφώσεις δικαστικών λειτουργών, υπό την αιγίδα της Εισαγγελίας του
Αρείου Πάγου, ιατρών, εκπαιδευτικών, αστυνομικών κ.α



Το ELIZΑ – Σωματείο Κατά της Κακοποίησης του Παιδιού ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2008, με μοναδικό σκοπό την προστασία των
παιδιών από κάθε μορφή κακοποίησης. Οι δράσεις του, από την ίδρυση του έως σήμερα, στοχεύουν στην Ευαισθητοποίηση και
Κινητοποίηση των Πολιτών ενάντια στη βία στα παιδιά, στην Πρόληψη του φαινομένου, τον πρώιμο Εντοπισμό και την Αναγνώριση των
περιστατικών κακοποίησης, προκειμένου να ληφθούν μέτρα για την ανακούφιση των παιδιών που βιώνουν καθημερινά το μαρτύριο
της βίας.
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