Σύμφωνο Συνεργασίας
Μεταξύ της
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος
και του
Κέντρου Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού
για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών και δράσεων με στόχο την προστασία των παιδιών, την πρόληψη
και αντιμετώπιση του διαδικτυακού και σχολικού εκφοβισμού παιδιών και εφήβων

Σήμερα, 11 Φεβρουαρίου 2021, στην Αθήνα,
1. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (εφεξής «ΚΕΔΕ»), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου,
που εδρεύει στην Αθήνα (Ακαδημίας 65 & Γενναδίου 8 – 10678), με ΑΦΜ 090283919 της
Α΄ΔΟΥ Αθηνών, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού της
Συμβουλίου, κ. Δημήτριο Παπαστεργίου, Δήμαρχο Τρικκαίων, καλούμενη στο εξής
«Κ.Ε.Δ.Ε.»
και
2. Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (εφεξής «ΚΜΟΠ») σωματείο με ΑΦΜ
090031808, που εδρεύει επί της οδού Σκουφά 75, Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα από
την Γενική Διευθύντρια κα. Αντωνία Τορρένς,

Αφού έλαβαν υπόψιν ότι:
Α. Η πανδημία έχει επιβαρύνει συνολικά το κοινωνικό περιβάλλον, έχει φέρει στην επιφάνεια
μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις που σχετίζονται με τους πιο αδύναμους, έχει αυξήσει την
ψυχολογική πίεση που βιώνουν ιδιαίτερα τα παιδιά, αναδεικνύοντας την ανάγκη καινοτόμων
δράσεων και παρεμβάσεων ψυχολογικής υποστήριξης και κοινωνικής προστασίας.
Β. Το φαινόμενο του διαδικτυακού και σχολικού εκφοβισμού και της βίας μεταξύ παιδιών και
εφήβων αποτελεί ένα σοβαρότατο κοινωνικό πρόβλημα με διαρκώς διευρυνόμενη έκταση και
ένταση.
Γ. Τους σκοπούς της ΚΕΔΕ, όπως περιγράφονται στο άρθρο 1 του Π.Δ. 75/2014, όπως έχει
τροποποιηθεί με το Π.Δ. 94/2019 και το γεγονός ότι η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, η οποία
εκπροσωπείται από την ΚΕΔΕ, έχει καθοριστικό ρόλο στην παροχή κοινωνικών προγραμμάτων στις
ευάλωτες ομάδες με στόχο την προστασία τους.
Δ. Το ΚΜΟΠ υλοποιεί μια σειρά ευρωπαϊκών δράσεων και ερευνητικών έργων κοινωνικής
καινοτομίας με έμφαση στην προστασία των ευάλωτων, παρέχοντας υπηρεσίες υποστήριξης και
εκπαίδευσης, αναπτύσσοντας προτάσεις πολιτικής και προγράμματα πιστοποίησης, ενημέρωσης
και ευαισθητοποίησης. Μεταξύ των δράσεων του, υλοποιεί το πρόγραμμα «Ζήσε Χωρίς
Εκφοβισμό» που αποσκοπεί στην παροχή συμβουλών σε παιδιά και εφήβους που αντιμετωπίζουν
προβλήματα διαδικτυακού ή σχολικού εκφοβισμού. Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναπτυχθεί σχετικά
εκπαιδευτικά προγράμματα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, καθώς επίσης και η διαδικτυακή
πλατφόρμα www.livewithoutbullying.com και η αντίστοιχη εφαρμογή (ΑΡΡ) για κινητά τηλέφωνα
μέσω των οποίων τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν ανώνυμα με εκπαιδευμένους

συμβούλους προκειμένου να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά περιστατικά εκφοβισμού.
Παράλληλα το πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες, γονείς και εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να
λάβουν εξειδικευμένη εκπαίδευση αλλά και απλή υποστήριξη ή ενημέρωση σχετικά με το
φαινόμενο του εκφοβισμού ή να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες μέσω ειδικά διαμορφωμένου
forum.
Ε. την υπ’αριθ. 99/13-01-2021 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ

Συμφωνούν και συναποδέχονται να συνεργασθούν για την ανάπτυξη και υλοποίηση δράσεων που
θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων της εποχής με έμφαση
στους πλέον ευάλωτους και έχοντες ανάγκη σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τους κάτωθι
όρους:
Άρθρο 1 – Αντικείμενο
Στο πλαίσιο της συνεργασίας προβλέπεται η υλοποίηση από κοινού δράσεων:
i.

ii.
iii.
iv.
v.

vi.
vii.
viii.

Υιοθέτηση καλών πρακτικών και ενέργειες – καμπάνιες ενημέρωσης προβολής και
δημοσιότητας για θέματα που αφορούν την πρόληψη και αντιμετώπιση του εκφοβισμού
και της βίας στο διαδικτυακό και σχολικό περιβάλλον, της ξενοφοβίας, του ρατσισμού, του
χουλιγκανισμού, της ομοφοβίας, των δικαιωμάτων του παιδιού, την αντιμετώπιση των
ψυχικών επιπτώσεων της πανδημίας κλπ.
Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την πιστοποίηση φορέων που ανήκουν σε
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης σε θέματα εφαρμογής πολιτικών προστασίας παιδιών.
Υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων παιδιών, γονέων, εκπαιδευτικών, στελεχών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης σχετικές με τις ως άνω θεματικές κατηγορίες.
Υλοποίηση σχετικών ενημερωτικών δράσεων σε χώρους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
δημοτικά πολιτιστικά – αθλητικά κέντρα κλπ.
Εξασφάλιση σημείων προβολής των σχετικών μηνυμάτων (online banners – ενεργών
συνδέσμων προς την πλατφόρμα υποστήριξης) σε διαδικτυακές σελίδες, σε σχετικούς
χώρους προβολής, λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης αλλά και των εποπτευόμενων φορέων αλλά και αντίστοιχα μηνύματα σε
μορφή αφισών, graffiti σε δημόσιους χώρους κλπ.
Παροχή σχετικής τεχνογνωσίας και συμβουλευτικών υπηρεσιών εκ μέρους του ΚΜΟΠ προς
την ΚΕΔΕ, Δήμους και εποπτευόμενους φορείς.
Οργάνωση κοινών δράσεων ευαισθητοποίησης (ημερίδες, συνέδρια κλπ).
Συμμετοχή σε σχετικά ευρωπαϊκά προγράμματα για την προώθηση της κοινωνικής δράσης
και καινοτομίας προς όφελος των δημοτών.

Άρθρο 2 - Υποχρεώσεις των μερών
Η ΚΕΔΕ δεσμεύεται να λαμβάνει εγκαίρως όλα τα απαραίτητα θεσμικά μέτρα εντός του πλαισίου
των δυνατοτήτων της και των σκοπών των άνω Π.Δ/των και να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες
διοικητικές και διαδικαστικές ενέργειες ώστε να καθίσταται εφικτή και αποτελεσματική η
υλοποίηση των σχετικών κοινών ή άλλων σχετικών δράσεων που θα αναλαμβάνει το ΚΜΟΠ.
Το ΚΜΟΠ να παρέχει τη σχετική τεχνογνωσία για των υλοποίηση των ως άνω δράσεων και
δεσμεύεται να κάνει μνεία της θεσμικής συνεργασίας με την ΚΕΔΕ στις αντίστοιχες πρωτοβουλίες.

Για την επίτευξη των στόχων του Μνημονίου Συνεργασίας και τον συντονισμό της κοινής δράσης,
ορίζεται ……μελής Επιτροπή Παρακολούθησης, στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι των
συμβαλλομένων μερών, όπως θα οριστούν με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων τους.
Για την υλοποίηση των στόχων του παρόντος μπορεί να υπογράφονται ειδικότερα σύμφωνα για
τους όρους υλοποίησης των συγκεκριμένων δράσεων.

Άρθρο 3 - Τελικές διατάξεις
Από το παρόν δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των συμβαλλομένων
φορέων.
Οποιαδήποτε τροποποίηση του παρόντος γίνεται κατόπιν συνεννόησης μεταξύ των δύο μερών και
μόνον εγγράφως.
Σε περίπτωση κατά την οποία, η εκτέλεση των συμφωνουμένων δράσεων καταστεί αδύνατη για
οποιονδήποτε λόγο, το παρόν μνημόνιο θα λύεται αζημίως για τα δύο μέρη.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) πρωτότυπα.

Με βάση τα ανωτέρω, οι υπογράφοντες Δημήτριος Παπαστεργίου και Αντωνία Τορρένς
συντάσσουν το παρόν μνημόνιο συνεργασίας, δεσμευτικό για την καλή εκτέλεση των ως άνω
συμφωνηθέντων όρων.

Η εφαρμογή του παρόντος έχει ισχύ από την υπογραφή του και για αόριστο χρονικό διάστημα
μέχρι ρητώς να λυθεί.

Για την ΚΕΔΕ

Για το ΚΜΟΠ

