Τι είμαι ςξ Παμελλήμιξ Δίκςσξ Φξοέχμ Ποόληφηπ ςηπ Ενάοςηρηπ;
Τξ Παμελλήμιξ Δίκςσξ Φξοέχμ Ποϊληφηπ ςχμ Εναοςήρεχμ ρσμιρςά μία
μξοτή ρϋμδερηπ τξοέχμ πξσ αμαπςϋρρξσμ ποξγοάμμαςα ποϊληφηπ ςχμ
εναοςήρεχμ και ποξαγχγήπ ςηπ φσυξκξιμχμικήπ σγείαπ ρςημ Ελλάδα και
Κϋποξ. Ξεκίμηρε απϊ ςημ αμθοόπιμη αμάγκη για ρσμάμςηρη, αμςαλλαγή
εμπειοίαπ και αλληλξωπξρςήοινη αμθοόπχμ και τξοέχμ πξσ πίρςεφαμ ρςξ
ϊοαμα μιαπ ρσμεογαςικήπ αμάπςσνηπ ςηπ Υπϊθερηπ ςηπ Ποϊληφηπ ρςη υόοα
μαπ και έγιμε έμα ποϊςσπξ παοάδειγμα λειςξσογικήπ Δικςϋχρηπ.
Απξςελεί μία άςσπη μξοτή δικςϋχρηπ γεγξμϊπ πξσ παοέυει μια εσελινία, ρςξ
μα διαμξοτόμει ςημ ξογαμχςική ςξσ δξμή και ςημ λειςξσογία, έςρι όρςε, μα
σπηοεςξϋμςαι με ςξμ καλϋςεοξ δσμαςϊ ςοϊπξ ξι ρκξπξί και ξι ρςϊυξι ςξσ. Οι
τξοείπ –μέλη έυξσμ διαμξοτόρει έμα πλαίριξ λειςξσογίαπ ςξ ξπξίξ απξςελεί
έμα ρσμβϊλαιξ δέρμεσρηπ ςχμ ρσμμεςευϊμςχμ μελόμ ςξσ. Τξ πλαίριξ, ςξ
ξπξίξ απξςελεί ποξψϊμ κξιμήπ ζϋμχρηπ και απξδξυήπ απϊ ςα μέλη,
εμθαοοϋμει και εμιρυϋει ςημ ςάρη για ςημ αμάπςσνη ξλξκληοχμέμχμ
ποξγοαμμάςχμ ποϊληφηπ με αουέπ και ανίεπ, εμό επίρηπ διεσκξλϋμει ςημ
ρσμμεςξυή ρςιπ διαδικαρίεπ ςξσ Δικςϋξσ ϊρξ ςξ δσμαςϊμ πεοιρρϊςεοχμ
τξοέχμ. Σςϊυξπ ασςήπ ςηπ διάοθοχρηπ είμαι η ποξόθηρη εμϊπ εμαλλακςικξϋ
ςοϊπξσ ξογάμχρηπ και λήφηπ απξτάρεχμ. Οι απξτάρειπ ςξσ Δικςϋξσ
ρςηοίζξμςαι ρςη ρσμεογαςικϊςηςα, ςημ ξμξτχμία, ρε έμα ελάυιρςξ πλαίριξ
κξιμόμ ρσμτχμιόμ, υχοίπ αμςαγχμιρμξϋπ και αμςιπαοαθέρειπ. Ποξκϋπςξσμ
μέρα απϊ δημιξσογικξϋπ διαλϊγξσπ, με ρεβαρμϊ ρςημ διατξοεςικϊςηςα. Έςρι
ξι απξτάρειπ ςξσ Δικςϋξσ, ποξψϊμ ρσμθεςικήπ διαδικαρίαπ ϊλχμ ςχμ
ρσμμεςευϊμςχμ, δοξσμ σπξρςηοικςικά και διεσκξλσμςικά ποξπ ςα μέλη ςξσ.
Ποϊκειςαι ποξταμόπ για μια μξοτή ξογάμχρηπ πξσ εμαομξμίζεςαι με ςιπ
αουέπ ςηπ ποϊληφηπ.
Σκξπξί ςξσ Δικςύξσ είμαι:
1. Επιρςημξμικϊπ: Ανιξπξίηρη ςηπ επιρςημξμικήπ γμόρηπ και εμπειοίαπ για
ςξμ αοςιϊςεοξ ρυεδιαρμϊ, εταομξγή και ανιξλϊγηρη ςχμ ποξγοαμμάςχμ
ποϊληφηπ. Διάυσρη ασςήπ ςηπ επιρςημξμικήπ γμόρηπ και εμπειοίαπ
μεςανϋ ςχμ μελόμ ςξσ δικςϋξσ. Επενεογαρία ρσμθεςικόμ ποξςάρεχμ
υοήριμχμ για ςα μέλη και ςη υάοανη πξλιςικήπ ρςξμ ςξμέα ςηπ ποϊληφηπ.
2. Υπξρςηοικςικϊπ: Μέρα απϊ ςημ αμςαλλαγή γμόρεχμ και εμπειοιόμ πξσ
ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ ιδιαίςεοη δοάρη ςξσ κάθε τξοέα δημιξσογείςαι έμα
κλίμα αλληλξωπξρςήοινηπ μεςανϋ ςχμ μελόμ.
3. Σσμεογαςικϊπ: Αμάπςσνη ρσμεογαριόμ μεςανϋ ϊλχμ ςχμ μελόμ, αλλά και
άλλχμ τξοέχμ ρςημ Ελλάδα και ρςξ ενχςεοικϊ ρε ςξμείπ πξσ ξι Φξοείπ
ςξσ Δικςϋξσ εκςιμξϋμ ϊςι είμαι βξηθηςικξί για ςα μέλη ςξσπ.
Για ςημ επίςεσνη ςχμ παοαπάμχ ρκξπώμ ποξβλέπεςαι η:
 Διξογάμχρη, κάθε δϋξ υοϊμια, Παμελλήμιχμ Σσμαμςήρεχμ ςχμ τξοόμ
πξσ δοαρςηοιξπξιξϋμςαι ρςημ ποϊληφη ςχμ εναοςήρεχμ









Διξογάμχρη 2 ξλξμελειόμ αμά έςξπ ρςιπ ξπξίεπ ρσμμεςέυξσμ ξι τξοείπ –
μέλη ςξσ Δικςϋξσ.
Διεσκϊλσμρη ρςημ αμςαλλαγή γμόρεχμ και εμπειοιόμ καςά ςη διάοκεια
ςχμ Παμελλημίχμ Σσμαμςήρεχμ και ςχμ ξλξμελειόμ.
Γμχοιμία με ποξγοάμμαςα ποϊληφηπ ρε Ελλάδα και ενχςεοικϊ, μέρα απϊ
ςημ ρσμμεςξυή ρε διάτξοα ρσμέδοια ή πάρηπ τϋρεχπ επιρςημξμικέπ
ρσμαμςήρειπ.
Έκδξρη εμημεοχςικξϋ δελςίξσ και λειςξσογία ιρςξρελίδαπ για ςημ
καλϋςεοη εμημέοχρη και επικξιμχμία ςχμ μελόμ ςξσ Δικςϋξσ.
Οογάμχρη εκπαιδεσςικόμ και άλλχμ δοάρεχμ πξσ θα ενσπηοεςξϋμ
ςξσπ ρκξπξϋπ ςξσ Δικςϋξσ και θα απξταρίζξμςαι ρςιπ Ολξμέλειέπ ςξσ.
Αμάπςσνη ρσμεογαριόμ ιδιαίςεοα ρε ποακςικϊ επίπεδξ, με κξιμϊ έογξ
μεςανϋ ςχμ μελόμ ςξσ αλλά και άλλχμ τξοέχμ ποϊληφηπ, για ςημ
ποξόθηρη ςηπ ποϊληφηπ ρε ςξπικϊ, γειςξμικϊ ή εσοϋςεοξ επίπεδξ.

Φιλξρξτία και αουέπ λειςξσογίαπ ςξσ Δικςύξσ
Ξεκιμόμςαπ απϊ ςημ πίρςη ϊςι η ποϊληφη γίμεςαι απξςελερμαςική ϊυι με
ασςά πξσ λέμε αλλά κσοίχπ με ασςά πξσ ποάςςξσμε και ϊςι ςξ βαρικϊ
εογαλείξ πξσ έυει ςξ ρςέλευξπ και ϊπξιξπ δξσλεϋει ρςημ ποϊληφη είμαι ξ
εασςϊπ ςξσ. Τξ Παμελλήμιξ Δίκςσξ έουεςαι μα λειςξσογήρει χπ έμα
εογαρςήοι εκπαίδεσρηπ ςχμ αμθοόπχμ πξσ εογάζξμςαι ρςημ ποϊληφη
δίμξμςαπ ςημ εσκαιοία ποαγμάςχρηπ και βίχρηπ ςχμ αουόμ και ανιόμ ςηπ.
Αμ ςα ρςελέυη ποϊληφηπ έυξσμ ϊοαμα, ανίεπ, είμαι αμξιυςά ρε αλλαγέπ,
έυξσμ νεκάθαοεπ ρςάρειπ και ρσμπεοιτξοέπ ςϊςε μπξοξϋμ μα εμπμεϋρξσμ και
μα κιμηςξπξιήρξσμ και άλλξσπ ρε αλλαγέπ. Ο εμαλλακςικϊπ ςοϊπξπ ζχήπ με
ςξμ ξπξίξ εμθαοοϋμει, εκπαιδεϋει και εμφσυόμει μέλη και τξοείπ ςηπ
κξιμχμίαπ μα λειςξσογξϋμ, υοειάζεςαι μα βοίρκει εταομξγή ποόςα και
κϋοια ρςη λειςξσογία ςξσ Δικςϋξσ, ϊπχπ και ρςα μέλη ςξσ. Η ιρςξοία μέυοι
ρήμεοα ςξσ Δικςϋξσ απξςελεί μία πξοεία ςέςξιχμ εταομξγόμ, ρσμευξϋπ
αμαζήςηρηπ και πειοαμαςιρμόμ ποξπ ςη βελςίχρή ςξσ.
Η άμβλσμρη ςχμ αμςαγχμιρμόμ, η ρσμεογαςικϊςηςα, η ανιξπξίηρη ϊλχμ ςχμ
απϊφεχμ, η ποξρπάθεια ρϋμθερηπ μέρα απϊ ςη διατξοεςικϊςηςα, ξ
ρεβαρμϊπ ρε ποϊρχπα και τξοείπ, η αλληλεγγϋη, η σπεϋθσμη ρςάρη
απξςελξϋμ βαρικέπ αουέπ λειςξσογίαπ και μία ρσμευή ποξρπάθεια ςχμ μελόμ
ςξσ Δικςϋξσ. Ασςή η ρσμευήπ ποξρπάθεια εμιρυϋει ςημ ποϊληφη μέρα απϊ
ςημ ποξρχπική και ρσλλξγική εκπαίδεσρη, πξσ ποξχθεί ασςϊ ςξ μξμςέλξ
ρςημ κξιμχμία με ςοϊπξ πξσ ρσμβάλλει ρςημ αμάπςσνη και ενέλινη ϊλχμ
μαπ. Σε έμα ςέςξιξ πλαίριξ ξι άμθοχπξι μπξοξϋμ μα μιόρξσμ αρτάλεια, μα
μξιοαρςξϋμ, μα εμδσμαμχθξϋμ, μα εμπμεσρςξϋμ και μα δημιξσογήρξσμ.

