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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Το Δίκτυο Αναδόχων Γονέων και Εθελοντών για την Εξωιδρυματική Κοινωνική Φροντίδα των 

Ανηλίκων «Δικαίωμα στην Οικογένεια» αστικό σωματείο ως φορέας υλοποίησης και η 

Αναπτυξιακή Εταιρεία Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία 

Ο.Τ.Α «Μ.Α.Θ. Α.Α.Ε/Ο.Τ.Α». ως εταίρος, σας προσκαλούν στην εναρκτήρια εκδήλωση για την 

υλοποίηση του έργου «Τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα/Τα αόρατα παιδιά» 

που θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας  zoom τη: 

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021, ώρα 18:00 – 19:30  

Στην εκδήλωση θα λάβουν μέρος και θα μιλήσουν: 

- κ. Γιώργος Μόσχος, νομικός, πρώην Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη, Συνήγορος του 

Παιδιού 

- κα Ελένη Γεώργαρου, νομικός, εκπρόσωπος φορέα υλοποίησης, συντονίστρια έργου.  

- κα Μαρία Καραγιάννη, πρόεδρος Δ.Σ. ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ εκπρόσωπος εταίρου. 

- κ. Γιάγκος Αντίοχος, υπεύθυνος επικοινωνίας προγράμματος Αctive citizens fund 

- κ. Mωυσής Ελισάφ, Δήμαρχος Ιωαννίνων 

- κ. Γιώργος Νικολαϊδης, δ/ντής Δ/νσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας 

Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού. 

- κα Αγγελική Ρουμελιώτου, Επιμελήτρια Ανηλίκων Δικαστηρίων  Καλαμάτας  

Θα λάβει μέρος με  παρέμβασή του εκπρόσωπος του Γραφείου UNICEF  στην Ελλάδα και η 

κα Ζuzana Konradova, Thematic Coordinator της οργάνωσης Eurochild.  

Την εκδήλωση θα συντονίσει η κα Βασιλική Φυτώκα, εκπαιδευτικός, πρώην πρόεδρος 

ιδρύματος προστασίας ανηλίκων, εθελόντρια σε ιδρύματα παιδικής προστασίας και ανάδοχη 

μητέρα.  

Για να λάβετε μέρος παρακαλούμε να  στείλετε όνομα, επώνυμο και ιδιότητα στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση fospavonet@gmail.com και θα λάβετε το σχετικό σύνδεσμος για την είσοδό σας στην 

εκδήλωση.  

Με βάση τους κανονισμούς του προγράμματος η εκδήλωση θα μαγνητοσκοπηθεί και θα ληφθούν 

στιγμιότυπα οθόνης. Παρακαλούμε να δηλώσετε εάν δεν επιθυμείτε να περιλαμβάνεται το πρόσωπό σας 

στα μέσα αποθήκευσης ώστε να διατηρείτε κλειστή την κάμερά σας.   

Το έργο «Τα δικαιώματα των παιδιών που ζουν σε ιδρύματα/Τα  αόρατα παιδιά» υλοποιείται στο πλαίσιο του 
προγράμματος Active citizens fund, με φορέα υλοποίησης το Δίκτυο Αναδόχων Γονέων και Εθελοντών για την 
Εξωιδρυματική Κοινωνική Φροντίδα των Ανηλίκων «Δικαίωμα στην Οικογένεια» και εταίρο την Αναπτυξιακή  Εταιρεία 
Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης / Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α Μ.Α.Θ ΑΑΕ/ΟΤΑ. Το πρόγραμμα Active citizens fund, 
ύψους € 12εκ, χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού 
μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants. Το 
πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη 
του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά 
και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens 
fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το Solidarιty Now.  
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