
 
Θεσσαλονίκη, 6  Οκτωβρίου 2022 

 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με τον «ΟΔΥΣΣΕΑ», το 1ο Κινητό Εργαστήριο Ενημέρωσης, 

Εκπαίδευσης & Τεχνολογίας, σας καλεί από 24 έως και 27 Οκτωβρίου στον Δήμο Σερβίων. 

 

Οι επισκέπτες/τριες –μικροί/ες και μεγάλοι/ες- στον «ΟΔΥΣΣΕΑ»  θα έχουν την ευκαιρία να 

συμμετάσχουν σε δράσεις εκπαίδευσης και επιμόρφωσης που αξιοποιούν τις πιο 

πρόσφατες τεχνολογίες, επάνω σε θέματα που αφορούν άμεσα τα παιδιά, σε ό,τι αφορά 

την καθημερινότητά τους αλλά και το μέλλον τους, όπως είναι η ορθή και ωφέλιμη χρήση 

της τεχνολογίας, η προστασία από διαδικτυακούς κινδύνους και η ανάπτυξη ψηφιακών 

δεξιοτήτων, η ενδοσχολική βία, ο σχολικός εκφοβισμός και το cyber bullying, η 

κακοποίηση, η παραμέληση, η σεξουαλική βία, η παρενόχληση και οι εξαφανίσεις. 

Επιπλέον, οι παρεμβάσεις πρόληψης αφορούν και ζητήματα  όπως η σχολική 

προσαρμογή, η διαχείριση άγχους εξετάσεων και οι εξαφανίσεις. Επιπλέον, οι 

επισκέπτες/τριες θα μπορέσουν να ενημερωθούν για το έργο που υλοποιεί «Το Χαμόγελο 

του Παιδιού» στην περιοχή και ευρύτερα πανελλαδικά, καθώς επίσης για τους τρόπους 

εθελοντικής συμμετοχής στις δράσεις που υλοποιεί «Το Χαμόγελο του Παιδιού». 

 

Οι δράσεις, διαμορφωμένες κατάλληλα, απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες όλων 

των ηλικιών, σε γονείς/κηδεμόνες και σε εκπαιδευτικούς. 

 

Στον «ΟΔΥΣΣΕΑ» θα βρίσκεται σταθερά εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό (Ψυχολόγοι 

και Κοινωνικοί Λειτουργοί) του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», για την υλοποίηση 

των άνωθεν δράσεων αλλά και για να ανταποκριθεί σε οποιαδήποτε αίτημα των 

επισκεπτών. 

 

Η επίσκεψη του «ΟΔΥΣΣΕΑ» στα Σέρβια και οι άνωθεν δράσεις πραγματοποιούνται από «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού», υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και σε 

συνεργασία με τον Δήμο Σερβίων-Κοζάνης. 

 

Οι δράσεις θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Η συμβολή των τεχνολογιών 

της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην προστασία των παιδιών, των νέων και 

των ατόμων σε κίνδυνο στην Ελλάδα-SMILE NET» η οποία εντάσσεται στο Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα 2014-2020» με MIS 5129741. «Το Χαμόγελο 

του Παιδιού» μέσω του έργου «SMILE NET» στοχεύει στην προστασία παιδιών σε κίνδυνο, 

καθώς και ατόμων από 18 έως 60 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου στην 

Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των προσφύγων και των μεταναστών, μέσω τεσσάρων 

Υποέργων που αξιοποιούν την τεχνολογική καινοτομία. 

 

Οι συγκεκριμένες δράσεις υλοποιούνται στο πλαίσιο του Υποέργου 3.: «Ψηφιακή 

εκπαίδευση της εκπαιδευτικής και μαθητικής κοινότητας μέσω του Κινητού Εργαστηρίου 

Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας “ΟΔΥΣΣΕΑΣ” και της  Ακαδημίας Επιμόρφωσης 

& Εκπαίδευσης “Smile Academy” για την προστασία των παιδιών και των νέων». Η πράξη 

έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης τους 24 μήνες με εφαρμογή σε όλη την επικράτεια 

(εμπλουτίζοντας παράλληλα τις υφιστάμενες δυνατότητες με διασυνοριακές δυνατότητες 

και λειτουργίες) των προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και των ωφελειών που θα 

προκύψουν, αφενός από την τεχνολογική αναβάθμιση του εξοπλισμού του Χαμόγελου του 

Παιδιού και αφετέρου από την εκπαίδευση, εξοικείωση και ευαισθητοποίηση της μαθητικής 

και εκπαιδευτικής κοινότητας, σε θέματα που αφορούν την προστασία των παιδιών και 

των νέων. Οφέλη αμφότερα που θα ενισχύσουν στο διηνεκές και πέρα από τον χρονικό 

ορίζοντα υλοποίησης της πράξης τις δυνατότητες του Οργανισμού για την διαφύλαξη και 

προστασία της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. 



 
Παρακάτω θα βρείτε το αναλυτικό Πρόγραμμα των δράσεων που θα υλοποιηθούν στον 

«ΟΔΥΣΣΕΑ» κατά την παραμονή του στα Σέρβια: 

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ 

 

Εκπαιδευτικές δράσεις για 

μαθητές & μαθήτριες 

Επιμορφωτικές δράσεις για 

γονείς ή/και εκπαιδευτικούς 

Εκπαιδευτικές δράσεις για 

οικογένειες με μικρά παιδιά 

24, 25 και 26/10 

 08:30 - 10:00  

 10:15 - 11:45 

 12:00 - 13:30  

24 και 26/10 

 14:30 - 16:30 

27/10 

 10:30 - 12:00 

 12:15 – 13:45 

 

Οι σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, καθώς επίσης οι γονείς/κηδεμόνες 

και οι εκπαιδευτικοί, ατομικά ή οργανωμένοι/ες στο πλαίσιο Συλλόγων Γονέων και 

Κηδεμόνων ή Συλλόγων Εκπαιδευτικών, μπορούν να ενημερωθούν για τις δράσεις στις 

οποίες μπορούν να συμμετάσχουν κατά την παραμονή του «ΟΔΥΣΣΕΑ» στην περιοχή, 

καθώς επίσης να κλείσουν το ραντεβού τους για συμμετοχή, επικοινωνώντας με «Το 

Χαμόγελο  του Παιδιού» (Τμήμα Πρόληψης και Ευαισθητοποίησης) τηλεφωνικά στο 2310 

250160 με τον κ. Σωζόπουλο Χρήστο ή τον κ. Κοζιάκη Ιωάννη, ή μέσω email στο 

school@hamogelo.gr (θέμα: Δράσεις «ΟΔΥΣΣΕΑ» στα Σέρβια»). 

 

Επιπρόσθετα την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 και ώρες 15:30 - 20:30 σας καλούμε να 

συμμετέχετε στη δράση Εθελοντικής Αιμοδοσίας  προς ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος 

Υγείας, που διοργανώνει «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με την υποστήριξη του Εθνικού 

Κέντρου Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.), σε συνεργασία του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης 

«ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ», και με τήρηση όλων των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ασφαλείας, 

όπως αυτά προβλέπονται από το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας (Ε.ΚΕ.Α.). 

 

 

 

mailto:school@hamogelo.gr


 
Λίγα λόγια για τον «ΟΔΥΣΣΕΑ»: 

 

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των δράσεών του για την ενημέρωση παιδιών, 

γονέων και εκπαιδευτικών  σχετικά με θέματα καινοτομίας, με τις ευκαιρίες που 

δημιουργούνται από την εξέλιξη της τεχνολογίας,  αλλά και με όλους τους 

προβληματισμούς που τους απασχολούν όπως η ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, 

το cyber bullying, ο σχολικός εκφοβισμός, η κακοποίηση, και πολλά άλλα διαθέτει  νέα 

κινητή μονάδα ενημέρωσης, εκπαίδευσης και τεχνολογίας.  

 

Η νέα κινητή μονάδα του Χαμόγελου έχει ως λειτουργικό σκοπό: 

 

1. Την ενημέρωση παιδιών, γονέων και εκπαιδευτικών για τη σωστή χρήση της 

τεχνολογίας (καλή και κακή χρήση internet), καθώς και για την αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιών  προς το όφελος των ίδιων αλλά και του συνόλου  

2. Την παράδοση σεμιναρίων από εξειδικευμένο προσωπικό του Οργανισμού μας 

σε επαγγελματίες (εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς & ψυχολόγους) 

σχετικά με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά. 

3. Επιπλέον, η νέα κινητή μονάδα έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ως Κινητό 

Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων σε όποια περιοχή υπάρχει ανάγκη, καθώς θα 

διαθέτει τον απαραίτητο εξοπλισμό (δορυφορικό internet, θέσεις εργασίας) 

4. Την εκπαίδευση και ενημέρωση επαγγελματιών στην παροχή πρώτων βοηθειών 

από το εξειδικευμένο προσωπικό του Οργανισμού 

5. Την πραγματοποίηση δράσης εθελοντικής αιμοδοσίας 

 

Η δράση του «ΟΔΥΣΣΕΑ» πραγματοποιείται πανελλαδικά υπό την Αιγίδα και με τη 

συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

 

Σε περιόδους κρίσης όπως η παρούσα, ο ΟΔΥΣΣΕΑΣ μετατρέπεται σε Κινητό 

Επιχειρησιακό Κέντρο για να συμβάλει βοηθητικά σε όποια περιοχή υπάρχει ανάγκη. Ο 

χώρος του «ΟΔΥΣΣΕΑ» είναι κατάλληλα διαμορφωμένος τηρώντας αυστηρούς 

υγειονομικούς κανόνες, ενώ παράλληλα είναι εξοπλισμένος με οθόνες για την 

ευχάριστη παραμονή των αιμοδοτών.  

  

 

 

 

 

 


