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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο Αναπτυξιακός Οργανισμός
Τοπικής Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ σε συνεργασία με τον
Οργανισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» , το Foundation “Center Nadja”- Sandanski Branch και
το Regional Department of Education – Blagoevgrad από την Βουλγαρία, συνεχίζουν την επιτυχή
υλοποίηση του έργου « INTERSYC II - Integrated Territorial Synergies for Children Health and
Protection ΙΙ Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία και την Προστασία των Παιδιών
II» στο πλαίσιο του προγράμματος “Interreg V-A Greece-Bulgaria” 2014-2020, συμβάλλοντας
ουσιαστικά και στην αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid-19 και των συνεπειών αυτής μέσα
από την υλοποίηση μιας σειρά δράσεων.
Μία από τις εν λόγω δράσεις μας αφορά:
➢ τα Σεμινάρια Ενημέρωσης σε δημόσιους λειτουργούς για τις «Καλές πρακτικές διαχείρισης
περιστατικών εξαφάνισης ανηλίκων και ενηλίκων» και την λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 , την οποία λειτουργεί «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» 24/7 , 365 ημέρες με εξειδικευμένους ψυχολόγους.
Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου ΙΝΤΕRSYC II, ο Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής
Αυτοδιοίκησης Ανώνυμη Εταιρεία Κ. ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ σας προσκαλεί την Πέμπτη 15 Ιουλίου
2021 και ώρα 11.00 π.μ. έως 13:00 μ.μ. στο διαδικτυακό Σεμινάριο Ενημέρωσης για τις «Καλές
πρακτικές διαχείρισης περιστατικών εξαφάνισης ανηλίκων και ενηλίκων» και την λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 .
Στόχος του εν λόγω Σεμιναρίου αποτελεί αφενός η ενημέρωση των εκπροσώπων των δημόσιων
φορέων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά
116000 με σκοπό την αξιοποίηση της από όσο το δυνατόν περισσότερους κρατικούς φορείς και
την βελτιστοποίηση της συνεργασίας τους με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και αφετέρου η
μεταφορά τεχνογνωσίας στους παρευρισκομένους για την διαχείριση περιστατικών εξαφάνισης
ανηλίκων και ενηλίκων με την χρήση εργαλείων όπως το Missing Alert App.
Η θεματική διάρθρωση του Σεμιναρίου θα χωριστεί σε δυο μέρη. Το πρώτο μέρος θα
περιλαμβάνει μια συνοπτική παρουσίαση του έργου «ΙΝΤΕRSYC II» , την ενημέρωση για την
λειτουργία της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000 και την παρουσίαση
των διαδικασιών που εφαρμόζει και των μέσων που χρησιμοποίει ο Οργανισμός «Το Χαμόγελο
του Παιδιού» για τα περιστατικά εξαφάνισης ανηλίκων και ενηλίκων, σε συνεργασία με τους

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), και από
Εθνικούς Πόρους των κρατών που συμμετέχουν σε αυτό

αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς . Το δεύτερο μέρος θα περιλαμβάνει την παρουσίαση της
ομάδας Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής» του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του

Παιδιού» αλλά και την θεματική ενότητα της σημασίας της ψυχολογικής υποστήριξης των
μελών της οικογένειας ενός θύματος εξαφάνισης.
Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021
11:00-11:10 Παρουσίαση Έργου «Ολοκληρωμένες Χωρικές Συνέργειες για την Υγεία
και την Προστασία των Παιδιών II (Integrated Territorial Synergies for
Children Health and Protection ΙΙ) - INTERSYC II» του προγράμματος
Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg V-A Ελλάδα-Βουλγαρία
2014-2020.”
Εκπρόσωπος της Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.
11:10-12:10 Παρουσίαση για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Γραμμής για τις
Εξαφανίσεις 116000 – Εθνικό Συντονιστικό Πρόγραμμα έγκαιρης και
έγκυρης ενημέρωσης πολιτών ΑΜΒER ALERT και Εθνικό Συντονιστικό
Πρόγραμμα έγκαιρης και έγκυρης ενημέρωσης πολιτών MISSING ALERT,
Εργαλεία και Εφαρμογές
Παρουσίαση Ομάδας Έρευνας και Διάσωσης «Θανάσης Μακρής»
κ. Κωνσταντίνος Καλφούντζος, Συντονιστής Επιχειρήσεων «Το Χαμόγελο
του Παιδιού»
κα. Ματίνα Γαβριήλογλου, Ψυχολόγος & χειριστής κλήσεων / Ευρωπαϊκή
Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
12:10-13:00 Η σημασία της ψυχολογικής υποστήριξης των μελών της οικογένειας
κα. Ματίνα Γαβριήλογλου, Ψυχολόγος & χειριστής κλήσεων / Ευρωπαϊκή
Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000 «Το Χαμόγελο του Παιδιού»
Για να παρακολουθήσετε το σεμινάριο παρακαλώ επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο της
πλατφόρμας Zoom:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/87923189305?pwd=aTNNWE9uZ2RnOVdyQnFWdlUxTEswdz09
Meeting ID: 879 2318 9305
Passcode: 349699
Σημαντική ενημέρωση: Με την είσοδο σας στην πλατφόρμα του σεμιναρίου συναινείτε στην
καταγραφή του. Η καταγραφή του σεμιναρίου εξυπηρετεί αποκλειστικά τους σκοπούς του
έργου INTERSYC II.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο «ΙΝΤΕRSYC II» μπορείτε να βρείτε στην
ιστοσελίδα www.intersycii.eu
Ο Πρόεδρος της Κ.ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗ Α.Ε.
Λάπατας Αθανάσιος
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