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Σε μηα πώνα όπμο ημ βημηηθό επίπεδμ ζεςνείηαη από ηα θαιύηενα ζημκ θόζμμ, όπμο ε 

παηδηθή ζκεζημόηεηα είκαη ειάπηζηε θαη ηα πμζμζηά εμβμιηαζμμύ θαη πνόιερεξ αζζεκεηώκ 

ζηα μηθνά παηδηά είκαη πμιύ ρειά, ημ ζύκζεμα ημο θεηηκμύ μαξ ζοκεδνίμο «Αγαπώ ηε Δςή… 

Θέις κα ηε Δήζς» ίζςξ κα θαίκεηαη οπενβμιηθό, αθόμα θαη αδηθαημιόγεημ! Όηακ όμςξ 

ζθεθημύμε ημκ ανηζμό ηςκ παηδηώκ πμο πάκμομε ζηεκ άζθαιημ, ηεκ ελάπιςζε αζζεκεηώκ 

όπςξ ημ AIDS θαη ηεκ αθαηαιιειόηεηα ηςκ πώνςκ μάζεζεξ, απαζπόιεζεξ θαη ροπαγςγίαξ 

ηςκ παηδηώκ μαξ, ίζςξ κα ημ ζεςνήζμομε θηςπό γηα κα εθθνάζεη ηεκ ζεμενηκή θοπνηαθή 

πναγμαηηθόηεηα. 

 

Γίκαη γεγμκόξ πςξ ημ ζέμα «Ε Αζθάιεηα θαη ε Υγεία ημο Παηδημύ» είκαη ηενάζηημ θαη 

απαηηεί μηα εονύηεηα πνμζέγγηζεξ πμο κα πενηιαμβάκεη όια ηα δεηήμαηα θαη πνμβιήμαηα 

πμο άπημκηαη ηεξ πνμζηαζίαξ θαη ηεξ εοεμενίαξ ημο παηδημύ. Όμςξ, ζηα πιαίζηα ημο 

παναδμζηαθμύ μαξ δηήμενμο ζοκεδνίμο αοηή ε εονύηεηα ζα μδεγμύζε ζε επηθακεηαθέξ 

ζοδεηήζεηξ θαη γεκηθόιμγα ζομπενάζμαηα. Γηα ημύημ, ε Ονγακςηηθή Γπηηνμπή έθνηκε πςξ 

ημ ζοκέδνημ ζα είκαη πημ παναγςγηθό ακ εζηηάζεη ηηξ ενγαζίεξ ημο ζε ζογθεθνημέκμοξ ημμείξ 

πμο έπμοκ πνμζειθύζεη πνόζθαηα ημ εκδηαθένμκ ηςκ παηδηώκ, ηςκ ανμμδίςκ θμνέςκ θαη 

ηεξ θμηκήξ γκώμεξ γεκηθά .   

 

Με αοηό ημ ζθεπηηθό, βαζηθόξ ζηόπμξ ημο θεηηκμύ μαξ ζοκεδνίμο είκαη κα ελεηαζημύκ θαη 

κα ζοδεηεζμύκ ζε βάζμξ μη πμιηηηθέξ θαη πναθηηθέξ πμο αθμιμοζμύκηαη ζημκ ηόπμ μαξ γηα 

ηε δεμημονγία ζοκζεθώκ αζθάιεηαξ θαη ογείαξ ηςκ παηδηώκ ηόζμ ζημ μηθμγεκεηαθό ημοξ 

πενηβάιιμκ όζμ θαη ζημ ζπμιείμ ημοξ. Γπηπνόζζεηα, θαη  εηδηθά γηα ηεκ εθεβηθή ειηθία,  ζα 

ελεηαζημύκ δύμ ζέμαηα πμο ακεζοπμύκ ηδηαίηενα γμκείξ θαη παηδηά: ε μδηθή αζθάιεηα θαη μη 

ζπέζεηξ με ημ άιιμ θύιμ.     

 

Γηα ημ μηθμγεκεηαθό πενηβάιιμκ, μη ζύκεδνμη ζα εκεμενςζμύκ από εηδηθμύξ  μμηιεηέξ γηα 

ηεκ οθηζηάμεκε κμμμζεζία θαη πναθηηθή πμο δηαζθαιίδεη ηεκ δηεοθόιοκζε ηςκ ενγαδόμεκςκ 

γμκηώκ κα πανέπμοκ θαηάιιειε θνμκηίδα ζηα παηδηά ημοξ ηςκ πημ μηθνώκ ειηθηώκ θαη ζα 

εκημπίζμοκ ηοπόκ θεκά θαη πνμβιήμαηα πμο οπάνπμοκ ώζηε κα πνμηείκμοκ ιύζεηξ. Θα 

ελεηαζηεί επίζεξ ε πνόιερε αηοπεμάηςκ θαη άιιςκ θηκδύκςκ ζημ ζπίηη .   

 

Γηα ημ πενηβάιιμκ ημο ζπμιείμο, μη ανμόδημη θμνείξ ζα εκεμενώζμοκ γηα ηηξ οθηζηάμεκεξ 

ζοκζήθεξ αζθάιεηαξ θαη ογείαξ, εκώ ηα ίδηα ηα παηδηά, πμο πάκηα ζομμεηέπμοκ ζηα 

ζοκέδνηά μαξ, ζα θαηαζέζμοκ ηηξ δηθέξ ημοξ απαηηήζεηξ θαη πνμηάζεηξ θαη ζα βμεζήζμοκ 

έηζη ημ ζοκέδνημ κα θαηαιήλεη ζε ζογθεθνημέκα πμνίζμαηα θαη εηζεγήζεηξ.   

 



Ε ίδηα ζοκεδνηαθή δηαδηθαζία αθμιμοζείηαη θαη ζηεκ πενίπηςζε ηεξ εθεβηθήξ ειηθίαξ όπμο 

εθπνόζςπμη ηςκ παηδηώκ ζα θαηαζέζμοκ ηηξ δηθέξ ημοξ πνμηάζεηξ γηα μέηνα πμο ζα ημοξ 

επηηνέρμοκ κα κμηώζμοκ αζθαιείξ ζημ δνόμμ θαη ζηηξ ζπέζεηξ ημοξ με ημ άιιμ θύιμ.  Θα 

εκεμενςζεί βέβαηα ημ ζοκέδνημ θαη από εηδηθμύξ γηα ηεκ πμιηηηθή θαη ηα μέηνα πμο ιαμβάκμκηαη 

ζημοξ δύμ ημμείξ ηεξ εθεβηθήξ δςήξ ζημοξ μπμίμοξ επηθεκηνώκεηαη θέημξ ημ ζοκέδνημ.   

 

Τέιμξ, ζεςνήζεθε ζθόπημμ κα ελεηαζημύκ ηοπόκ ζοκέπεηεξ από ηεκ έκηαλή μαξ ζηεκ Γονςπασθή 

Έκςζε.  Πένα από ηηξ κμμμηοπηθέξ οπμπνεώζεηξ ηεξ πμιηηείαξ με βάζε ηεκ  θμηκμηηθή κμμμζεζία 

θαη ζπεηηθέξ μδεγίεξ ηεξ Έκςζεξ ζε ζέμαηα αζθάιεηαξ θαη ογείαξ ηςκ παηδηώκ,  ημ ζοκέδνημ ζα 

ελεηάζεη θαη ζοκέπεηεξ από ηεκ εθανμμγή ηεξ «ακμηπηήξ μεζόδμο ζοκημκηζμμύ» ηςκ θναηώκ 

μειώκ ηεξ Έκςζεξ ζε ημμείξ όπμο δεκ οπάνπεη θμηκμηηθό θεθηεμέκμ. Ακαμέκεηαη όηη εθπνόζςπμξ 

ηεξ Γονςπασθήξ Γπηηνμπήξ, ανμόδημξ γηα ζέμαηα αζθάιεηαξ θαη ογείαξ, ζα εκεμενώζεη ζπεηηθά 

ημοξ ζοκέδνμοξ θαη ζα δώζεη ηεκ θαηεύζοκζε ηεξ ζοδήηεζεξ.   

 

Όπςξ πάκηα, εθηόξ από ηηξ ζοκόδμοξ μιμμέιεηαξ ημο ζοκεδνίμο, ζα ζοζηαζμύκ θαη ηνεηξ 

Θεμαηηθέξ Ομάδεξ γηα θαιύηενε ζομμεημπή όιςκ ηςκ ζοκέδνςκ ζηε ζοδήηεζε ηςκ μοζηςδώκ 

πηοπώκ ημο ζέμαημξ. Σογθεθνημέκα, ακαμέκεηαη από ηηξ Θεμαηηθέξ Ομάδεξ κα θαηαιήλμοκ ζε 

ηενάνπεζε θαη θςδηθμπμίεζε ηςκ δηαπηζηώζεςκ θαη πνμηάζεςκ ημο ζοκεδνίμο ζε ό,ηη αθμνά ηεκ 

μδηθή αζθάιεηα, ηηξ ζπέζεηξ με ημ άιιμ θύιμ θαη ηεκ αζθάιεηα ζημ ζπμιείμ.   

 

Τμ ζοκέδνημ εκδηαθένεη ηηξ με-θοβενκεηηθέξ μνγακώζεηξ, ημοξ ιεηημονγμύξ ηςκ ζπεηηθώκ 

θοβενκεηηθώκ ημεμάηςκ, ημοξ γμκείξ, ημοξ δαζθάιμοξ θαη γεκηθά όζμοξ εκδηαθένμκηαη γηα ηεκ 

Αζθάιεηα θαη ηεκ Υγεία ηςκ Παηδηώκ ημο ηόπμο μαξ. Ε ΠΣΓΠΓΠ ακαμέκεη μηα πιαηεηά 

ζομμεημπή έηζη ώζηε ηα ζομπενάζμαηα θαη πμνίζμαηα κα ακηακαθιμύκ ηεκ πναγμαηηθόηεηα αιιά 

θαη κα μδεγμύκ ζε ιύζεηξ πμο κα δηαζθαιίδμοκ πςξ ηα παηδηά μαξ όπη μόκμ ζα αγαπμύκ ηε δςή 

αιιά θαη ζα ηε δμοκ! 

 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

άββαηο 12 Νοεμβρίοσ 

09.00 – 10.00   Γγγναθή Σοκέδνςκ 

10.00 – 11.00    Τειεηή Έκανλεξ 

11.00 – 11.20    Δηάιεημμα 

11.20 – 13.00    Οιμμέιεηα Α΄ 

                        Αζθάιεηα θαη Υγεία ζημ Οηθμγεκεηαθό Πενηβάιιμκ ημο Παηδημύ 

- Νμμμζεζία θαη θναηηθή πμιηηηθή γηα δηαζθάιηζε επανθμύξ γμκεσθήξ μένημκαξ 

- Σοκζήθεξ αζθάιεηαξ ζημ πενηβάιιμκ ημο παηδημύ  

- Ακαγθαία μέηνα γηα ηεκ πνμζηαζία ηςκ παηδηώκ ηςκ ενγαδμμέκςκ γμκηώκ 

- Σοδήηεζε 

13.00 – 14.30     Γεύμα 

14.30 – 16.30     Οιμμέιεηα Β΄ 

            Αζθάιεηα θαη Υγεία ζημ Σπμιείμ 

- Πναθηηθέξ θαη πμιηηηθή πμο δηαζθαιίδμοκ ζοκζήθεξ αζθάιεηαξ ζημ ζπμιείμ   

- Μεηάδμζε ζοκεζεηώκ θαη δελημηήηςκ ογηεηκήξ δςήξ από ημ Γθπαηδεοηηθό μαξ Σύζηεμα  

- Τη ζέιμομε από ημ ζπμιείμ μαξ γηα κα είμαζηε αζθαιείξ;    

- Σοδήηεζε 

16.30 – 17.00      Δηάιεημμα 

17.00 – 18.30      Οιμμέιεηα Γ΄ 

             Αζθάιεηα θαη Υγεία ηςκ εθήβςκ 
- Σελμοαιηθή δςή θαη ζπέζεηξ με ημ άιιμ θύιμ  

- Οδηθή Αζθάιεηα  

- Τη ζέιμομε γηα κα κηώζμομε αζθάιεηα: ζημ δνόμμ, ζηηξ ελόδμοξ μαξ, ζηηξ ζπέζεηξ μαξ με 

ημ άιιμ θύιμ.      

                         

20.30 Δείπκμ – Κμηκςκηθή Βναδηά 

 

Κσριακή 13 Νοεμβρίοσ 

09.30 – 11.00   Οιμμέιεηα Δ΄ 

- Κύνηα Ομηιία: Υπμπνεώζεηξ από ηεκ έκηαλή μαξ ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε γηα  ογεία  θαη 
αζθάιεηα ηςκ παηδηώκ,  

- Σοδήηεζε 

11.00 – 13.00    Θεμαηηθέξ Ομάδεξ 

         Α. Οδηθή Αζθάιεηα 

                        Β. Σπέζεηξ με ημ άιιμ θύιμ 

            Γ. Αζθάιεηα ζημ ζπμιείμ 

13.00 – 14.00     Οιμμέιεηα Γ΄ 

- Ακαθμνέξ από ηηξ Θεμαηηθέξ Ομάδεξ 

- Γεκηθή Σοδήηεζε 

- Γεκηθό Πόνηζμα ημο Σοκεδνίμο 

- Λήλε 

14.00                Γεύμα 
 

 

 

                           



 

 

 

 


