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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ   
 

Αν και δεν υπάρχει ένας και μοναδικός ορισμός, η παιδική σεξουαλική κακοποίηση αναφέρεται σε ένα 

εξαρτημένο, αναπτυξιακά ανώριμο παιδί ή έφηβο/η που συμμετέχει σε σεξουαλικές πράξεις, τις οποίες 

αδυνατεί να κατανοήσει ή να επιδείξει τη δέουσα ωριμότητα για συναίνεση (Hobbs, Hanks και Wynne, 

1999). Το τραύμα που προκαλεί αυτού του είδους η κακοποίηση είναι σύνθετο και συνήθως δεν 

προκαλείται μόνο από την έκθεση σε ένα μεμονωμένο τραυματικό περιστατικό. Οι επαγγελματίες που 

εργάζονται με παιδιά θα πρέπει να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ του τραύματος της σεξουαλικής 

θυματοποίησης και των διαφορετικών επιπέδων προσαρμογής ενός παιδιού σε αυτό.  

Η σεξουαλική κακοποίηση που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης ενός παιδιού μπορεί να 

έχει δυσμενείς επιπτώσεις σε ορισμένες αναπτυξιακές διαδικασίες, όπως η ρύθμιση των 

συναισθημάτων, το γνωστικό στυλ και οι μηχανισμοί αντιμετώπισης προβλημάτων, με αποτέλεσμα να 

επιφέρει πιθανότατα μακροπρόθεσμες συνέπειες. Μερικές από τις συνηθέστερες επιπτώσεις της 

σεξουαλικής κακοποίησης στα παιδιά είναι η εμφάνιση συμπτωμάτων διαταραχής μετατραυματικού 

στρες (PTSD), η ψυχολογική δυσφορία και η ακατάλληλη σεξουαλική συμπεριφορά.  

Επιδιώκοντας να βελτιωθεί το επίπεδο της προστασίας των παιδιών αλλά και της αναγνώρισης του 

προβλήματος,  το Συμβούλιο της Ευρώπης (2010) ξεκίνησε την εκστρατεία «Ένα στα Πέντε». Η 

εκστρατεία αυτή βασίζεται στις υπάρχουσες εκτιμήσεις ότι 1 στα 5 παιδιά στην Ευρώπη έχει βιώσει 

κάποια μορφή σεξουαλικής βίας (με ή χωρίς επαφή), συνήθως από ένα ενήλικο άτομο που γνωρίζει και 

εμπιστεύεται.  

Παρότι τα τελευταία είκοσι χρόνια έχει παρατηρηθεί αξιοσημείωτη πρόοδος στην πρόληψη και στην 

αναγνώριση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, είναι εξαιρετικά σημαντικό να συνεχίσουμε να 

εργαζόμαστε για την περαιτέρω ανάπτυξη νέων μορφών παιδικής προστασίας. Λαμβάνοντας υπόψη όλα 

τα παραπάνω, το έργο STOP - Stop Child Abuse Through Effective Training and Augmented Reality, το 

οποίο χρηματοδοτείται από το Ταμείο Erasmus+, φιλοδοξεί να παράσχει καινοτόμους τρόπους 

αντιμετώπισης των αρνητικών εμπειριών της παιδικής ηλικίας που μαστίζουν τη νεολαία στην Ευρώπη. 

Συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει να συμβάλλει στη μείωση της σεξουαλικής κακοποίησης και 

εκμετάλλευσης παιδιών/νέων ηλικίας 9-18 ετών, αναπτύσσοντας μία καινοτόμο μεθοδολογία μάθησης 

σχετικά με την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παρέχοντας νέες προσεγγίσεις και εργαλεία 

στους/στις επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά/νέους-ες. Στο πλαίσιο του έργου, θα δημιουργηθεί 

ένα παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας (AR) για την καταπολέμηση των δυσμενών εμπειριών των 

παιδιών εντός και εκτός του Διαδικτύου. Με αυτόν τον τρόπο, θα ενδυναμώσει τους/τις εν λόγω 

επαγγελματίες, ώστε να διδάξουν στα παιδιά πώς να ανταποκρίνονται σε τυχόν περιστατικά 

κακοποίησης, και θα τους/τις καταστήσει προστάτες/ιδες των παιδιών που κινδυνεύουν από τη βία και 

την κακοποίηση. 

Στόχος της παρούσας έκθεσης είναι η ανάλυση και η σύγκριση της υφιστάμενης κατάστασης σε πέντε 

ευρωπαϊκές χώρες, την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, την Κροατία και την Ισπανία, εστιάζοντας στο 

νομικό πλαίσιο, σε σχετικά στατιστικά στοιχεία, σε βασικούς φορείς και σε καλές πρακτικές που 

σχετίζονται με την παιδική σεξουαλική κακοποίηση.   
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Το δεύτερο μέρος παρέχει μία ανασκόπηση της τρέχουσας κατάστασης σε ό,τι αφορά την κατανόηση και 

τις γνώσεις των επαγγελματιών που εργάζονται με παιδιά/νέους-ες και των γονέων για τη σεξουαλική 

κακοποίηση και την πρόληψη του φαινομένου. Επιπλέον, εξετάζει τα μέσα που χρησιμοποιούν οι εν 

λόγω επαγγελματίες και οι γονείς, καθώς και τις ψηφιακές τους ικανότητες, στην προσπάθειά τους να 

προστατεύσουν τα παιδιά από την κακοποίηση.  

Τέλος, η έκθεση με τίτλο «Συλλογή ανατροφοδοτήσεων» περιλαμβάνει μία σύνοψη των ευρημάτων των 

δύο κύριων δράσεων που αναπτύχθηκαν από τους εταίρους του έργου STOP, δηλαδή μίας ομάδας 

εστιασμένης συζήτησης (focus group) με επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά/νέους-ες και 

συνεντεύξεων με γονείς, σε κάθε χώρα-εταίρο.  
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2. ΜΕΡΟΣ A – Παιδική Σεξουαλική Κακοποίηση - Συγκριτική Ανάλυση  

 

2.1 Βιβλιογραφική Ανασκόπηση  
 

2.1.1 Νομικό Πλαίσιο  

Η εξέταση των εθνικών νομικών πλαισίων της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Ισπανίας και της 

Κροατίας δείχνει ένα ιδιαίτερα ολοκληρωμένο πλέγμα πολιτικής για την προώθηση των δικαιωμάτων 

των παιδιών, το οποίο έχει ενσωματωθεί σε μεγάλο όγκο νομοθετικών και θεσμικών εγγράφων, αλλά 

και εγγράφων στρατηγικής. Στην πλειονότητά τους, οι εθνικοί νόμοι, οι συναφείς διαδικασίες και 

στρατηγικές ευθυγραμμίζονται και απορρέουν από δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέσω διεθνών και 

ευρωπαϊκών εγγράφων στρατηγικής. 

Όλα τα κράτη που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανάλυση έχουν υπογράψει τη Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού του 1989 και έχουν αναλάβει τις συνακόλουθες υποχρεώσεις για τη 

διασφάλιση της προστασίας των παιδιών από όλες τις μορφές βίας στην οικογένεια, τους θεσμούς και 

το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, και για την υιοθέτηση μίας προσέγγισης που βασίζεται στα 

δικαιώματα του παιδιού – έχουν ενσωματωθεί αρχές που βασίζονται στα ανθρώπινα δικαιώματα και τα 

δικαιώματα του παιδιού στον προγραμματισμό που αφορά όλους τους τομείς, διασφαλίζοντας, έτσι, τα 

ανθρώπινα δικαιώματα όλων των παιδιών. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρεται στην 

προστασία του παιδιού από σωματική και ψυχολογική βία, κακοποίηση και παραμέληση (Άρθρο 19), 

όλες τις μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης (άρθρο 34), απαγωγή και εμπορία 

παιδιών (Άρθρο 35), κάθε άλλη μορφή εκμετάλλευσης επιβλαβή για οποιαδήποτε πλευρά της ευημερίας 

του (Άρθρο 36) και απάνθρωπες ή εξευτελιστικές τιμωρίες ή μεταχείριση (Άρθρο 37).  

Επιπλέον, σημαντικός φαίνεται να είναι και ο αντίκτυπος της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 

για την Προστασία των Παιδιών ενάντια στη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Σεξουαλική Κακοποίηση 

της 25ης Οκτωβρίου του 2007 (Σύμβαση Lanzarote) στην εθνική νομοθεσία των χωρών-εταίρων του 

έργου STOP. Όλα τα κράτη (Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Κροατία) έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση 

και την έχουν ενσωματώσει στο εθνικό νομικό τους πλαίσιο. Όπως ορίζει το πρώτο άρθρο της εν λόγω 

Σύμβασης, τα συμβαλλόμενα κράτη θα πρέπει να συνεργάζονται προκειμένου να προβλέπουν και να 

καταπολεμούν την παιδική σεξουαλική κακοποίηση, καθώς και να προστατεύουν τα θύματα 

εκμετάλλευσης σε διεθνές επίπεδο. 

Η Οδηγία 2011/92/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, 

σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης 

παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου είναι συμπληρωματική προς την εθνική κοινοβουλευτική νομοθεσία και τις περιφερειακές 

διαδικασίες των κρατών μελών της ΕΕ και συγχρόνως συμμορφώνεται με τον κύριο σκοπό της άσκησης 

ποινικής δίωξης κατά παντός υπευθύνου για τέτοια εγκλήματα. Η εν λόγω Οδηγία συμπληρώνει, επίσης, 

τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών ενάντια στη Σεξουαλική 

Εκμετάλλευση και Σεξουαλική Κακοποίηση. 
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Πέραν των ανωτέρω, πολύ σημαντικό νομικό έγγραφο είναι το Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου της 11ης Μαρτίου 2015 σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στο Διαδίκτυο 

(2015/2564(RSP)) που παρότρυνε τα κράτη μέλη που δεν το έχουν πράξει ακόμη να μεταφέρουν πλήρως 

στο εθνικό τους δίκαιο την Οδηγία 2011/93/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της παιδικής σεξουαλικής 

κακοποίησης και εκμετάλλευσης και της παιδικής πορνογραφίας. Ως εκ τούτου, καλεί την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή να παρακολουθήσει προσεκτικά την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή της Οδηγίας και να 

υποβάλει εγκαίρως έκθεση σχετικά με τα πορίσματά της στο Κοινοβούλιο και στην αρμόδια επιτροπή 

του.  

Στην Έκθεση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την αξιολόγηση της 

εφαρμογής των μέτρων που αναφέρονται στο Άρθρο 25 της Οδηγίας 2011/93/ΕΕ, της 13ης Δεκεμβρίου 

2011, σχετικά με την καταπολέμηση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης και 

της παιδικής πορνογραφίας1, η Επιτροπή  αναγνώρισε τις σημαντικές προσπάθειες που κατέβαλαν τα 

κράτη μέλη για τη μεταφορά του Άρθρου 25 της Οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. 

Όπως προαναφέρθηκε, με την κύρωση διεθνών συμβάσεων, πρωτίστως της Σύμβασης Lanzarote 

(Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών ενάντια στη Σεξουαλική 

Εκμετάλλευση και Σεξουαλική Κακοποίηση της 25ης Οκτωβρίου 2007), τα συμβαλλόμενα κράτη 

κατέβαλαν αξιόλογες προσπάθειες για τη βελτίωση του εθνικού νομικού τους συστήματος που καλύπτει 

αδικήματα που αφορούν την παιδική σεξουαλική κακοποίηση. 

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/ALL/?uri=CELEX:52016DC0872  
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Στην Κύπρο, η κύρια νομοθεσία που αφορά τη σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών είναι ο Νόμος για την 

Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της 

Παιδικής Πορνογραφίας του 2014 (Ν. 91(I)/2014). Σύμφωνα με αυτόν τον νόμο, τα αξιόποινα εγκλήματα 

περιλαμβάνουν: (α) τη σεξουαλική κακοποίηση (εξαναγκασμός του παιδιού να γίνει μάρτυρας 

σεξουαλικών πράξεων ή απεικόνισης σεξουαλικών πράξεων, να συμμετέχει σε σεξουαλική πράξη χωρίς 

να έχει φτάσει στην ηλικία συναίνεσης ή να έχει υπερβεί την ηλικία συναίνεσης κατά τον χρόνο 

διάπραξης του αδικήματος, να συμμετέχει σε σεξουαλική πράξη με τρίτο πρόσωπο)· (β) τη σεξουαλική 

εκμετάλλευση (όποιος εξαναγκάζει, στρατολογεί, πείθει ένα παιδί να συμμετάσχει σε πορνογραφία, και 

αποκομίζει κέρδη από αυτού του είδους την εκμετάλλευση)· (γ) εκμετάλλευση των σεξουαλικών 

πράξεων παιδιών μέσω της τεχνολογίας της πληροφορικής και των επικοινωνιών· (δ) ανάπτυξη και χρήση 

ιστοσελίδων παιδικής πορνογραφίας. Πέραν αυτών, ο νόμος ορίζει ότι η αξίωση ότι ο δράστης δεν 

γνώριζε την ηλικία του παιδιού ή ότι έδωσε συναίνεση δεν μπορεί να αποτελέσει υπερασπιστικό 

ισχυρισμό. Ακόμη, υιοθετεί μία ολιστική προσέγγιση για την προστασία των παιδιών-θυμάτων 

λαμβάνοντας υπόψη διάφορες πτυχές, όπως τη διενέργεια συνεντεύξεων από ειδικά εκπαιδευμένους/ες 

αστυνομικούς σε προσαρμοσμένους χώρους, τη βιντεοσκόπηση των δηλώσεων, την προστασία της 

ιδιωτικής ζωής και την υποστήριξη των παιδιών και της οικογένειας, όποτε κρίνεται σκόπιμο (ό.π.). Εκτός 

από τον Νόμο υπ’ αριθ. 91 (I)/2014, άλλες νομοθεσίες που αναφέρονται σε αδικήματα σχετικά με τη 

σεξουαλική κακοποίηση παιδιών είναι ο Νόμος περί της Σύμβασης κατά του Εγκλήματος μέσω του 

Διαδικτύου του 2004, ο Νόμος για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης 

Προσώπων και της Προστασίας των Θυμάτων του 2014 και οι Νόμοι για την Προστασία των Δικαιωμάτων 

του Παιδιού του 2007 και του 2014 [(Νόμοι 74(I)/2007), 44(I)/2014)], οι οποίοι υιοθετήθηκαν από τη 

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

 

Στην Ιταλία, η έννοια της σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης παιδιών έχει ενσωματωθεί στον 

Ποινικό Κώδικα με τον Νόμο υπ’ αριθ. 38 - 2/03/2006 (38/2006) - Διατάξεις για την καταπολέμηση της 

σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και της παιδικής πορνογραφίας μέσω του Διαδικτύου. Ο εν λόγω 

Νόμος τροποποίησε το Άρθρο 600α του ιταλικού Ποινικού Κώδικα σχετικά με τη γενική έννοια της 

σεξουαλικής βίας διευκρινίζοντας ότι: «Όποιος διαπράττει σεξουαλική κακοποίηση ή οποιαδήποτε άλλη 

παρενόχληση σε ανήλικα πρόσωπα, η οποία μπορεί να προκαλέσει μακροχρόνια ταλαιπωρία, με σκοπό 

την αποκόμιση οικονομικού οφέλους ή την πρόκληση ζημίας, τιμωρείται ποινικά σύμφωνα με τον 

ισχύοντα νόμο». Εν προκειμένω, η κατηγορία των θυτών είναι πολύ ευρεία και συμπεριληπτική (γονείς, 

εκπαιδευτικοί, εκπαιδευτές/ριες ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο), όπως και η κατηγορία των θυμάτων 

που είναι ανήλικα από 0 έως 17 ετών. Επιπλέον, ο νόμος αυτός προβλέπει όχι μόνο κατ’ επανάληψη 

περιστατικά βίας, αλλά και ειδικές περιπτώσεις, όπως παιδική πορνεία, πορνογραφικό υλικό και 

εκμετάλλευση ανηλίκων για κερδοσκοπικούς σκοπούς, υποδούλωση παιδιών, διαφθορά ανηλίκων και 

κατάχρηση εκπαιδευτικής εξουσίας και εργαλείων2. Η βία που καταφέρεται εναντίον ανηλίκων 

εξετάζεται τόσο σε σωματικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο. Στην πρώτη περίπτωση, η σωματική βία 

περιλαμβάνει ξυλοδαρμό, τραυματισμό και κατάχρηση των διαθέσιμων εργαλείων με σκοπό την 

πρόκληση νευρολογικών προβλημάτων στο παιδί. Σε αυτήν περιλαμβάνονται εξίσου η κατάχρηση στη 

χορήγηση φαρμάκων στο παιδί και η πλήρης παραμέλησή του. Στη δεύτερη περίπτωση, η ψυχολογική 

 
2 http://www.bambiniintrappola.it/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=155&lang=it 

http://www.bambiniintrappola.it/index.php?option=com_content&view=article&id=52&Itemid=155&lang=it


 

8 

 

βία περιλαμβάνει υποδούλωση, εγκατάλειψη ανηλίκου, σεξουαλική βία και ψυχικό εξαναγκασμό σε 

βάρος του3. Σε ό,τι αφορά στην τιμωρία του δράστη, προβλέπεται ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη 

σύμφωνα με το Άρθρο 572 του Ποινικού Κώδικα, το οποίο αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όποιος 

παρενοχλεί πρόσωπο της οικογένειας ή ανήλικο που έχει αναλάβει τη μόρφωση, την επίβλεψη ή τη 

φύλαξή του υπόκειται σε ποινή φυλάκισης από 1 έως 5 έτη». Βέβαια, η περίοδος φυλάκισης 

παρατείνεται αν το ανήλικο πρόσωπο δεν έχει συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας του και μπορεί 

μάλιστα να φτάσει έως και 12 χρόνια κράτησης. 

Στην Κροατία, η Οδηγία 2011/93/ΕΕ μεταφέρθηκε στην εθνική νομοθεσία με τη θέσπιση του Νόμου περί 

Τροποποιήσεων του Ποινικού Κώδικα και του Nόμου περί Τροποποιήσεων του Νόμου Ποινικής 

Δικονομίας (Επίσημη Εφημερίδα 145/13), όπου η Δημοκρατία της Κροατίας συγκαταλέγεται μεταξύ των 

χωρών που έχουν πλήρως ποινικοποιήσει όλες τις μορφές σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης 

παιδιών. Στην εν λόγω χώρα, οι μέγιστες ποινές φυλάκισης είναι έως 15 χρόνια για σοβαρά εγκλήματα 

παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης ή μακροχρόνια φυλάκιση αν ένα τέτοιο έγκλημα 

προκαλέσει τον θάνατο του θύματος. Στον Ποινικό Κώδικα (τίτλος XVII) της Δημοκρατίας της Κροατίας 

ρυθμίζονται με ακρίβεια τα ποινικά αδικήματα της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης ανηλίκων. Τον Νοέμβριο του 2014, εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο διαδικασίας σε περίπτωση 

κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών, προκειμένου να ασκηθεί το δικαίωμα του παιδιού στην 

προστασία από κακοποίηση και παραμέληση, με τη θέσπιση ενός συστήματος προληπτικής δράσης και 

μίας ταχείας και συντονισμένης διαδικασίας «σε περιπτώσεις παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης 

με στόχο την προστασία του παιδιού από περαιτέρω κακοποίηση και παραμέληση, και την παροχή 

κατάλληλης παρέμβασης για την ανάκαμψη και την περαιτέρω ασφαλή ανάπτυξη του παιδιού». Το 

συγκεκριμένο Πρωτόκολλο ορίζει σαφή βήματα στη διαδικασία της προστασίας των παιδιών και 

διακριτούς ρόλους των φορέων που εμπλέκονται στη διαδικασία από όλους τους τομείς και των 

επαγγελματιών που εργάζονται με παιδιά. Επιπλέον, καθορίζει τις υποχρεώσεις των αρμόδιων αρχών 

για την αντιμετώπιση της κακοποίησης ή παραμέλησης παιδιών, ιδίως τις υποχρεώσεις της αστυνομίας, 

του κέντρου κοινωνικής μέριμνας, των δικαστικών αρχών, τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης 

συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων και των κλινικών, αλλά και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το 

2015, το Γραφείο Ισότητας των Φύλων της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Κροατίας υιοθέτησε το 

πρωτόκολλο με τίτλο «Κανονισμός διαδικασίας σε περιπτώσεις σεξουαλικής βίας» και όρισε τις 

υποχρεώσεις των αρμόδιων αρχών απέναντι στα θύματα σεξουαλικής βίας, καταρτίζοντας με σαφήνεια 

ειδικούς κανόνες για τον χειρισμό των ανηλίκων. 

Στην Ελλάδα, η νομοθεσία παρουσιάζει μακρά ιστορία στην καταπολέμηση της παιδικής κακοποίησης 

και κακομεταχείρισης, καθώς οι πρώτοι νόμοι υιοθετήθηκαν το 19884 και το 19945 αντίστοιχα με 

 
3https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/1%20%20CSP%20Pocket%20guide%20su%20abuso%20co
n%20casi%20csp.pdf 
4 Νόμος υπ’ αριθ. 1756/1988. 
5 Νόμος υπ’ αριθ. 2225/1994. 

https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/1%20%20CSP%20Pocket%20guide%20su%20abuso%20con%20casi%20csp.pdf
https://www.savethechildren.it/sites/default/files/files/1%20%20CSP%20Pocket%20guide%20su%20abuso%20con%20casi%20csp.pdf
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ορισμένες τροποποιήσεις κατά τα έτη 19996, 20027, 20038, 20049, 200710, 200911, 201312, ενώ ένα ειδικό 

νομικό πλαίσιο σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών θεσπίστηκε με τον Νόμο υπ’ αριθ. 

4267/201413. Πιο συγκεκριμένα, ο Νόμος υπ’ αριθ. 4267/2014 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής 

κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας προσάρμοσε την εθνική 

νομοθεσία στην ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/92/ΕΕ. Θέσπισε ελάχιστους κανόνες σχετικά με τον ορισμό των 

ποινικών αδικημάτων και των κυρώσεων όσον αφορά τη σεξουαλική κακοποίηση και τη σεξουαλική 

εκμετάλλευση παιδιών, την παιδική πορνογραφία και την άγρα παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς  

στοχεύοντας στην ενίσχυση της προστασίας τους και στη λήψη προληπτικών μέτρων. Εισήγαγε όλες τις 

απαραίτητες τροποποιήσεις στον Ποινικό Κώδικα, τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας αλλά και σε όλους 

τους νόμους που σχετίζονταν με την κακοποίηση και κακομεταχείριση παιδιών που ήταν σε ισχύ μέχρι 

τη δημοσίευσή του. Οι αλλαγές που εισήγαγε ο νόμος αυτός στο ελληνικό νομικό σύστημα αφορούσαν 

την ποινικοποίηση της «διαδικτυακής αποπλάνησης ανηλίκων», δηλαδή την επιβολή κυρώσεων για τη 

διαδικασία με την οποία ένας ενήλικας προσπαθεί να προσεγγίσει μέσω του Διαδικτύου ένα παιδί με 

σκοπό τη σεξουαλική κακοποίηση. Ο Νόμος τιμωρεί όποιον «εν γνώσει» αποκτά πρόσβαση σε υλικό 

παιδικής πορνογραφίας με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους και επίσης, όποιον εξωθεί ή παρασύρει 

ανήλικο να συμμετάσχει σε πορνογραφικές παραστάσεις. Ο τελευταίος σχετικός νόμος που εισήχθη στο 

ελληνικό νομικό σύστημα ήταν ο Νόμος υπ’ αριθ. 4322/2015, ο οποίος γεφύρωσε το υφιστάμενο 

νομοθετικό χάσμα σχετικά με τον «σχολικό εκφοβισμό» και την ποινικοποίησή του. Τέλος, ο ελληνικός 

Ποινικός Κώδικας και ο Κώδικας Ποινικής Δικονομίας ισχύουν και για την περίπτωση παιδικής 

σεξουαλικής κακοποίησης, καθώς περιέχουν ειδικές διατάξεις σχετικά με την τιμωρία των δραστών και 

τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων.  

Στην Ισπανία, τα δικαιώματα των παιδιών προστατεύονται μέσω του Συντάγματος στο Άρθρο 39.4, 

σύμφωνα με το οποίο «τα παιδιά θα απολαμβάνουν την προστασία που προβλέπεται από τις διεθνείς 

συμφωνίες που διασφαλίζουν τα δικαιώματά τους». Η εν λόγω διαδικασία που χρονολογείται από το 

1978 ενισχύθηκε στη συνέχεια, με τον Οργανικό Νόμο υπ’ αριθ. 1/1996, της 15ης Ιανουαρίου, για τη 

Νομική Προστασία των Ανηλίκων, με μερική τροποποίηση του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής 

Δικονομίας. Πριν από τη συνταγματική αναθεώρηση, από το Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Σεπτεμβρίου 

1882, το οποίο ενέκρινε τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, τα άρθρα 13, 448, 544α και 544β, όριζαν την 

προστασία του θύματος σε περίπτωση δίκης για κακοποίηση. Μετέπειτα, ο Ποινικός Κώδικας καθόρισε 

διαφορετικές ποινές για διαφορετικές περιστάσεις κατά τις οποίες το ανήλικο παιδί έχει κακοποιηθεί 

σεξουαλικά μέσω των άρθρων 182-189 του Οργανικού Νόμου 10/1995, της 23ης Νοεμβρίου. Μετέπειτα, 

επικαιροποιήθηκαν πολλοί άλλοι νόμοι σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού, οι οποίοι ανέκαθεν 

συμμορφώνονταν με το διεθνές νομικό πλαίσιο. Ο πιο πρόσφατος και σχετικός νόμος - διότι 

υπογραμμίζει το κοινό έργο των περιφερειακών αυτόνομων κυβερνήσεων - είναι ο Νόμος υπ’ αριθ. 

26/2015, της 28ης Ιουλίου, για την τροποποίηση του συστήματος προστασίας παιδιών και εφήβων. Στο 

άρθρο 22β αυτού του νόμου σχετικά με το σύστημα πληροφόρησης για την προστασία των παιδιών και 

 
6 Νόμος υπ’ αριθ. 2721/1999. 
7 Νόμος υπ’ αριθ. 3064/2002. 
8 Νόμος υπ’ αριθ. 4194/2003. 
9 Νόμος υπ’ αριθ. 3226/2004. 
10 Νόμος υπ’ αριθ. 3625/2007. 
11 Νόμος υπ’ αριθ. 3811/2009. 
12 Νόμος υπ’ αριθ. 4194/2013. 
13 ΦΕΚ 2014-06-12, Τεύχος A, Αριθ. 137, σσ. 4377-4384. 
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των εφήβων αναφέρεται ότι αναπτύσσεται το Ενιαίο Μητρώο Παιδικής Κακοποίησης ως ένα κοινό 

σύστημα πληροφόρησης με ισχύ σε όλη την Ισπανία, το οποίο παρακολουθεί ειδικά μέτρα προστασίας 

ανηλίκων τόσο μεταξύ των Αυτόνομων Κοινοτήτων όσο και της Κεντρικής Κρατικής Διοίκησης. 

Εν κατακλείδι, η ανασκόπηση της εθνικής νομοθεσίας των χωρών-εταίρων δείχνει ότι έχουν γίνει μεγάλα 

βήματα και υπάρχει σαφής πρόθεση να προστατευθούν τα παιδιά από όλες τις μορφές κακοποίησης. Η 

υιοθέτηση διεθνών και ευρωπαϊκών συμβάσεων ενθάρρυνε την υιοθέτηση ειδικής νομοθεσίας με στόχο 

την πρόληψη όλων των μορφών παιδικής κακοποίησης, γεγονός που δεν συνέβαινε στο παρελθόν. 

Ακόμη, οι εθνικοί νόμοι εναρμονίζονται πλέον με τις διεθνείς συμβάσεις και τα ευρωπαϊκά έγγραφα 

στρατηγικής, και γενικά υπαγορεύουν διαδικασίες για την αντιμετώπιση της παιδικής σεξουαλικής 

κακοποίησης. Εναρμονίζοντας τις εθνικές νομοθεσίες και πρακτικές με τις διατάξεις των σχετικών 

διεθνών συμβάσεων, συνθηκών και διακηρύξεων στον τομέα της παιδικής προστασίας από όλες τις 

μορφές σεξουαλικής κακοποίησης, τα κράτη έχουν καταστήσει σαφή τη δέσμευσή τους προς αυτή την 

κατεύθυνση. Με αφετηρία αυτά τα διεθνή νομοθετήματα και τις συνταγματικές διατάξεις που 

επιβάλλουν ειδική προστασία για τα παιδιά, τα κράτη έχουν φθάσει ένα αξιέπαινο επίπεδο στην 

προστασία των παιδιών από όλες τις μορφές βίας, και ιδιαίτερα από τη σεξουαλική κακοποίηση.  
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2.1.2 Σχετικά Στατιστικά Στοιχεία  
 

Τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη συχνότητα και τις τάσεις της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης 

προέρχονται από δύο πηγές: την επιστημονική κοινότητα (επιστημονική έρευνα) και τα/τις θεσμικά 

όργανα/αρμόδιες αρχές που είναι νομικά υποχρεωμένα/ες να συμμετέχουν στις διαδικασίες που 

αφορούν σε κακοποίηση και παραμέληση ανηλίκων (ανάλυση των καταγεγραμμένων υποθέσεων 

παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης που έχουν καταγγελθεί). Στην παρούσα συγκριτική ανάλυση, 

επιχειρήσαμε να συλλέξουμε στοιχεία και από τις δύο πηγές, δηλαδή από επίσημες στατιστικές και 

έρευνες που διεξήχθησαν σε διάφορες χώρες. Αν και είναι δύσκολο να πραγματοποιηθούν συγκρίσεις, 

καθώς οι μελέτες διαφέρουν ως προς το πεδίο εφαρμογής τους, αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε κράτος 

χρησιμοποιεί διαφορετικές μεθοδολογίες και ορισμούς, ενώ τα επίσημα στατιστικά στοιχεία δεν 

καταγράφονται με τον ίδιο τρόπο.  

Επειδή το πρόβλημα της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης δεν αναγνωρίζεται και συχνά υποτιμάται, 

το 2010 το Συμβούλιο της Ευρώπης εγκαινίασε την εκστρατεία «Ένα στα Πέντε» με σκοπό να επισημάνει 

το μέγεθος του προβλήματος, δηλαδή το γεγονός ότι ένα στα πέντε παιδιά στην Ευρώπη πέφτει θύμα 

σεξουαλικής κακοποίησης. Η εκτίμηση ένα στα πέντε προκύπτει από τον συνδυασμό των 

αποτελεσμάτων που προέκυψαν από διάφορες μελέτες που διεξήγαγαν ερευνητικές ομάδες σε πολλές 

ευρωπαϊκές χώρες και από στατιστικές έρευνες που διενεργήθηκαν από τη UNICEF, τη Διεθνή Οργάνωση 

Εργασίας και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. 

Τα παραπάνω δεδομένα επιβεβαιώνονται επίσης από κάποια δεδομένα που συνελέγησαν στο πλαίσιο 

της παρούσας έρευνας. Όπως αναφέρει η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιώς, ένα στα πέντε παιδιά στην 

Ελλάδα πέφτει θύμα κάποιας μορφής κακοποίησης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι περισσότεροι 

δράστες είναι άνδρες, ηλικίας άνω των 30 ετών, ενώ σε ποσοστό 70-90% ανήκουν στο φιλικό ή συγγενικό 

περιβάλλον της οικογένειας του παιδιού. Τα περισσότερα θύματα είναι κορίτσια από 13 έως 18 ετών, 

αλλά υπάρχουν επιπλέον πολλά θύματα ηλικίας από 1 έως 6 ετών14. Σε ό,τι αφορά στα περιστατικά 

σεξουαλικής κακοποίησης, το 22% των υποθέσεων αφορούσε βιασμό.  

Η έκθεση της ιταλικής οργάνωσης SOS Telefono Azzurro Onlus - Φάκελος για τη σεξουαλική κακοποίηση 

και την παιδοφιλία - του 2019 αναφέρει ως συνηθέστερη περίπτωση (39,90%) την κακοποίηση των 

παιδιών στο περιβάλλον της οικογένειας, κατόπιν στο διαδίκτυο (33,7%) και τέλος, στο σχολείο (19%), 

ενώ οι κύριοι δράστες αυτών των μορφών κακοποίησης είναι οι φίλοι των γονέων (20,5%) και οι ίδιοι οι 

γονείς (17,9%). Την τρίτη και τέταρτη θέση των δραστών καταλαμβάνουν αντίστοιχα άτομα που είναι 

γνωστά στους γονείς (13,7%) και άτομα που είναι εντελώς άγνωστα στην οικογένεια (12%). 

 
14 Mononews. (2019). Στοιχεία-σοκ: Ένα στα πέντε παιδιά θύμα σεξουαλικής κακοποίησης στην Ελλάδα. NewsRoom. 
Ανακτήθηκε 5 Φεβρουαρίου 2020 από: https://www.mononews.gr/society/stichia-sok-ena-sta-pente-pedia-thima-
sexoualikis-kakopiisis-stin-ellada.  

https://www.mononews.gr/society/stichia-sok-ena-sta-pente-pedia-thima-sexoualikis-kakopiisis-stin-ellada
https://www.mononews.gr/society/stichia-sok-ena-sta-pente-pedia-thima-sexoualikis-kakopiisis-stin-ellada
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Το Κέντρο Προστασίας Παιδιών και Νέων του Ζάγκρεμπ και η μη κυβερνητική οργάνωση Brave Phone for 

Children διεξήγαγαν το 2006 στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μία έρευνα σχετικά με τη 

συχνότητα εμφάνισης περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών στην Κροατία. Με βάση τα 

ευρήματα της έρευνας, το 15,9% των παιδιών είχε υποστεί σωματική κακοποίηση, το 16,5% 

συναισθηματική κακοποίηση και το 13,7% σεξουαλική κακοποίηση. Αν  ληφθεί υπόψη και το κριτήριο 

της «έκθεσης του παιδιού σε ακατάλληλο περιεχόμενο», τότε εκτιμάται ότι το 18,1% των νέων έχει 

υποστεί σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας. Το σημαντικότερο συμπέρασμα 

που προέκυψε από αυτήν την έρευνα ήταν ότι τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, στην 

πλειονότητά τους, δεν αναφέρονται ποτέ στις αρμόδιες αρχές της χώρας. 

Τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής στη διάθεσή μας δείχνουν διαφορετικά επίπεδα ευαλωτότητας με 

βάση το φύλο. Τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της σχετικής υπηρεσίας της Ελληνικής Αστυνομίας 

δείχνουν ότι το 79% των θυμάτων που εξετάζονται για σεξουαλική κακοποίηση είναι κορίτσια και το 39% 

είναι ηλικίας 14-17 ετών. Ομοίως, η έκθεση της οργάνωσης SOS Telefono Azzurro Onlus αναφέρει ότι 

στην Ιταλία τα περισσότερα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης είναι κορίτσια (75,9%) σε σύγκριση με τα 

αγόρια (24,1%).  

Σύμφωνα με έρευνα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης του 

2019, μέσα σε μία δεκαετία (2005-2015) εντοπίστηκαν πάνω από 229 καταγγελίες για σεξουαλική 

κακοποίηση παιδιών στη Θεσσαλονίκη και τους όμορους νομούς. Περίπου τα μισά θύματα (49,8%) ήταν 

ηλικίας 13-18 ετών, ενώ το 36,3% ήταν ηλικίας 6-12 ετών και το 13,9% παιδιά προσχολικής ηλικίας (5 

ετών ή και μικρότερα)15. Επιπρόσθετα, στο 93% των περιπτώσεων, ο δράστης ήταν ένα άτομο το οποίο 

γνώριζε το θύμα. Ειδικότερα, δράστης στο 15,1% των υποθέσεων ήταν ο πατέρας του παιδιού και στο 

19,1% ο/η αδερφός/ή του θύματος. Ελάχιστες καταγγελίες κακοποίησης αφορούσαν στη μητέρα του 

παιδιού ως δράστη (1,5%). Στην πλειονότητά τους, οι θύτες είναι άνδρες (98%) και στο 14,6% των 

περιπτώσεων ο υπαίτιος της κακοποίησης είναι ανήλικος16.  

Τα στοιχεία που αφορούν τη συχνότητα εμφάνισης της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην Κροατία 

παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες με τα αντίστοιχα στοιχεία των άλλων χωρών-εταίρων. Σύμφωνα με 

τη μελέτη των Vranić, Karlović και Gabelica (2002), το 19,7% των ερωτηθέντων/εισών δήλωσε ότι είχε 

υποστεί σεξουαλική κακοποίηση στο παρελθόν. Ομοίως, μία άλλη μεταγενέστερη μελέτη έδειξε ότι το 

14% των νέων έχουν πέσει θύματα σεξουαλικής κακοποίησης (Buljan Flander, 2007· Luca Mrđen, Ćosić 

και Buljan Flander, 2007). Η μοναδική έρευνα που διεξήχθη σε ένα αντιπροσωπευτικό σύμπλεγμα χωρών 

είναι η Βαλκανική Επιδημιολογική Μελέτη για την Παιδική Κακοποίηση και Παραμέληση των Παιδιών 

(BECAN, 2011), σύμφωνα με την οποία η συχνότητα να υποστεί ένα παιδί σεξουαλική κακοποίηση σε 

όλη τη διάρκεια της ζωής του είναι 10,8%. Η ίδια έρευνα έδειξε ότι τα κορίτσια είναι περισσότερο 

εκτεθειμένα σε σεξουαλική κακοποίηση χωρίς επαφή στην ηλικιακή ομάδα των 13-16 ετών.  

 
15 Το Πρώτο Θέμα. (2018). Έρευνα-σοκ για την παιδική σεξουαλική κακοποίηση: Στο 93% των περιπτώσεων δράστης 
και θύμα ήταν γνωστοί. Ανακτήθηκε 6 Φεβρουαρίου 2020 από: 
https://www.protothema.gr/ugeia/article/864162/ereuna-sok-gia-tin-paidiki-sexoualiki-kakopoiisi-to-93-ton-
periptoseon-drastis-kai-thuma-itan-gnostoi/ . 
16 Ό.π. 

https://www.protothema.gr/ugeia/article/864162/ereuna-sok-gia-tin-paidiki-sexoualiki-kakopoiisi-to-93-ton-periptoseon-drastis-kai-thuma-itan-gnostoi/
https://www.protothema.gr/ugeia/article/864162/ereuna-sok-gia-tin-paidiki-sexoualiki-kakopoiisi-to-93-ton-periptoseon-drastis-kai-thuma-itan-gnostoi/
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Παρόμοια στοιχεία έχουν συλλεχθεί στο πλαίσιο ερευνών στην Κύπρο, σύμφωνα με τις οποίες το 19,6% 

των εφήβων έχει υποστεί τουλάχιστον μία μορφή σεξουαλικής κακοποίησης, με τις πιο συχνές μορφές 

να είναι κάποιο άτομο να μιλήσει άμεσα στον/στην έφηβο/η με σεξουαλικό τρόπο (16,5%) ή μέσω του 

Διαδικτύου (19%), να δείξει (9,1%) ή/και να αγγίξει τα ιδιωτικά μέρη του σώματός του/της (8,8%), να 

ζητήσει φωτογραφίες ή/και βίντεο με σεξουαλικό περιεχόμενο (8,3%) και να προσπαθήσει να έρθει σε 

σεξουαλική επαφή μαζί του/της χωρίς συναίνεση (7%). Αξίζει να σημειωθεί ότι από τους/τις εφήβους 

που είχαν υποστεί κάποια μορφή σεξουαλικής κακοποίησης, μόλις το 14% ζήτησε βοήθεια από την 

οικογένεια ή κάποιον/α επαγγελματία. Οι επαγγελματίες, από την άλλη πλευρά, ανέφεραν ότι έρχονται 

σε επαφή με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης (38%). 

Όπως δείχνουν τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Αστυνομίας της Κύπρου, μεταξύ των ετών 2014-2017, 

καταγγέλθηκαν 341 περιστατικά παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης, με τον υψηλότερο αριθμό 

περιστατικών (138) να έχει καταγραφεί το 2017 και οι ηλικίες των θυμάτων να κυμαίνονται μεταξύ 3-18 

ετών (Cyprus Police Statistical Data, 20000 17).  

Στην Ισπανία, από το 2014, όλες οι Αυτόνομες Κοινότητες οφείλουν να καταχωρίζουν δεδομένα σχετικά 

με την παιδική κακοποίηση στο Ενιαίο Μητρώο Παιδικής Κακοποίησης (RUMI), όπου καταχωρίζονται 

όλες οι ειδοποιήσεις, επιβεβαιωμένες και μη. Το RUMI πραγματοποιεί εκτίμηση της συχνότητας 

εμφάνισης κινδύνου παιδικής κακοποίησης. Επιπλέον, μελετά τα προφίλ και τις μεταβλητές που 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως βάση για τον σχεδιασμό προγραμμάτων πρόληψης και προστασίας 

των παιδιών. Από το 2014, τα στοιχεία του RUMI για τα καταγεγραμμένα περιστατικά σεξουαλικής 

κακοποίησης στην Ισπανία δείχνουν ότι ο αριθμός των ειδοποιήσεων που ελήφθησαν για την υποψία 

σεξουαλικής κακοποίησης αυξήθηκε με την πάροδο των ετών. Συνεχίζοντας, τα στοιχεία που παρέχει το 

Υπουργείο Υγείας στα διάφορα επίσημα δελτία στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα μέτρα προστασίας 

των παιδιών είναι τα ακόλουθα: το 2014 ελήφθησαν 695 ειδοποιήσεις, ενώ το 2015 καταγράφηκαν 687 

περιστατικά, το 2016 αυξήθηκαν στα 828, το 2017 οι ειδοποιήσεις ανήλθαν στις 993 και τέλος, το 2018 

ελήφθησαν 1.209 ειδοποιήσεις λόγω αναφοράς υποψίας σεξουαλικής κακοποίησης. Επιπλέον, το Εθνικό 

Ινστιτούτο Στατιστικής (INE) της Ισπανίας παρέχει στατιστικά στοιχεία για τους/τις 

καταδικασθέντες/εισες για αδικήματα κακοποίησης και εξαναγκασμού ανηλίκων σε ασέλγεια κάτω των 

16 ετών. Το 2018 καταδικάστηκαν συνολικά 181 άτομα, εκ των οποίων 178 ήταν άνδρες και 3 γυναίκες, 

γεγονός που φανερώνει σημαντική αύξηση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.   

Μετά την ανάλυση και τη σύγκριση των διαθέσιμων στοιχείων που συνελέγησαν, διαπιστώνουμε ότι 

υπάρχει απόκλιση μεταξύ των πραγματικών και των καταγεγραμμένων περιστατικών σε όλες τις χώρες-

εταίρους και ότι ο αριθμός των υποθέσεων στις οποίες ασκήθηκε δίωξη αποτελεί μόλις την κορυφή του 

παγόβουνου. Αν και ορισμένα από τα στοιχεία που συλλέξαμε δεν είναι συγκρίσιμα, μας δίνουν μία 

σφαιρική εικόνα και μία καλή επισκόπηση της πραγματικής κατάστασης που επικρατεί σχετικά με την 

παιδική σεξουαλική κακοποίηση. 
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2.1.3 Βασικοί Φορείς  

Στις περισσότερες χώρες, το σύστημα προστασίας των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση 

αποτελείται από ένα ευρύ δίκτυο δημόσιων φορέων και ιδιωτικών οργανισμών. Καταρχάς, εστιάζει σε 

ένα σύστημα δημόσιας προστασίας, όπως η αστυνομία και λοιπές υπηρεσίες εσωτερικών υποθέσεων, 

πρωταρχικό μέλημα των οποίων είναι η αναφορά περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης, η προστασία 

του θύματος, αλλά και η μεταχείριση των δραστών. Επιπλέον, οι υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας 

παρέχουν υποστήριξη στις οικογένειες και προστασία στα παιδιά από πιθανές απειλές προωθώντας 

παράλληλα τα δικαιώματά τους.  

Σε ορισμένες χώρες, οι βασικοί φορείς για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση 

καθορίζονται από συγκεκριμένα έγγραφα. Ενδεικτική είναι η περίπτωση της Κροατίας. 

Τον Νοέμβριο του 2014, η Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Κροατίας υιοθέτησε το Πρωτόκολλο 

διαδικασίας σε περίπτωση κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών, προκειμένου να ασκηθεί το 

δικαίωμα του παιδιού στην προστασία από κακοποίηση και παραμέληση, ιδίως μέσω της παροχής 

βοήθειας και προστασίας σε παιδιά που έχουν υποστεί κακοποίηση και παραμέληση. Το εν λόγω 

πρωτόκολλο ορίζει επίσημα τους βασικούς φορείς που ασχολούνται με την παιδική σεξουαλική 

κακοποίηση από όλους τους τομείς/κλάδους, καθώς και τους διακριτούς ρόλους και τις επίσημες 

υποχρεώσεις τους ως αρμόδιες αρχές για την αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης ή παραμέλησης. 

Οι φορείς αυτοί περιλαμβάνουν την αστυνομία, το κέντρο κοινωνικής μέριμνας, τις δικαστικές αρχές, 

τους παρόχους υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένων των νοσοκομείων και των κλινικών, 

και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Όπως αναφέρθηκε πρωτύτερα, στόχος αυτού του Πρωτοκόλλου είναι να 

συμβάλει «στην ανάπτυξη ενός δικτύου διεπιστημονικών ομάδων για την προστασία των παιδιών στην 

τοπική κοινότητα, και στην εφαρμογή ενός ενοποιημένου μοντέλου όλων των ομάδων σε επίπεδο 

επαρχίας σε όλη τη Δημοκρατία της Κροατίας.»17 

Οι υποχρεώσεις της αστυνομίας συμπεριλαμβάνουν ότι μετά την αναφορά περιστατικού θα πρέπει «να 

παράσχει στο παιδί βοήθεια και προστασία επειγόντως, και σε περιπτώσεις συνεχιζόμενης κακοποίησης, 

άμεσα και χωρίς καθυστέρηση, να καθορίσει τα στοιχεία τελέσεως ποινικού αδικήματος ή πταίσματος, 

να εντοπίσει τον δράστη και να τον αποτρέψει από κάθε άλλη παράνομη πράξη, να συγκεντρώσει όλα 

τα αποδεικτικά στοιχεία για το αδίκημα και να παραδώσει όλα τα συλλεχθέντα ευρήματα και 

αποδεικτικά στοιχεία στις αρμόδιες αρχές της δικαιοσύνης το συντομότερο δυνατόν». 

Οι υποχρεώσεις του κέντρου κοινωνικής πρόνοιας περιλαμβάνουν την πρόληψη της παιδικής 

κακοποίησης και παραμέλησης και την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών-θυμάτων. Τα μέτρα 

πρόληψης σχετίζονται με την υλοποίηση βασικών προτύπων διαβίωσης της οικογένειας και την παροχή 

κατάλληλων υπηρεσιών στις οικογένειες υψηλού κινδύνου.  

Οι υποχρεώσεις των δικαστικών αρχών περιλαμβάνουν τη σύσταση, τη συνεργασία μεταξύ των 

αρμόδιων αρχών και άλλων φορέων/προσώπων που συμμετέχουν στη διαδικασία που αφορά την 

ατομική περίπτωση κακοποίησης και παραμέλησης παιδιού σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της 

Δημοκρατίας της Κροατίας. Σημαντικές αρμόδιες αρχές που αναφέρονται στα βήματα του πρωτοκόλλου 

είναι τα δικαστήρια ανηλίκων και τα κρατικά γραφεία της Εισαγγελίας. 

 
17 Πρωτόκολλο διαδικασίας σε περίπτωση κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών: www.dijete.hr  

http://www.dijete.hr/
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Οι πάροχοι υγειονομικής περίθαλψης, τα νοσοκομεία και οι κλινικές υποχρεούνται να παρέχουν στο 

παιδί-θύμα κακοποίησης ή/και παραμέλησης συνολική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη προκειμένου να 

διαφυλαχθεί η σωματική και ψυχολογική ακεραιότητά του και να αντιμετωπιστούν τυχόν τραυματισμοί 

και ψυχικά τραύματα σύμφωνα με ειδικά καθορισμένο ιατρικό πρωτόκολλο. 

Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα υποχρεούνται να λαμβάνουν προληπτικά μέτρα σε περιπτώσεις 

κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών. Σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζει το Πρωτόκολλο, 

οφείλουν να διασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα του παιδιού εφαρμόζονται σε περιπτώσεις κάθε μορφής 

βίας (σεξουαλική κακοποίηση, παραμέληση, εκπαιδευτική παραμέληση, αμέλεια, κακοποίηση και 

εκμετάλλευση). Εκτός από αυτό, όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι υποχρεωμένα να εφαρμόζουν 

προγραμματικά μέτρα πρόληψης και παρέμβασης και να τα ενσωματώνουν στο θεσμικό τους πλαίσιο. 

Άλλοι σχετικοί φορείς είναι ο Συνήγορος του Παιδιού, το Κέντρο Προστασίας Παιδιών και Νέων του 

Ζάγκρεμπ και μη κυβερνητικές οργανώσεις που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες σε επίπεδο τοπικής 

κοινότητας για παιδιά και οικογένειες (σύμφωνα με τον Νόμο Κοινωνικής Πρόνοιας της Δημοκρατίας της 

Κροατίας).  

Στην Ιταλία, βασικό ρόλο διαδραματίζουν τα υπουργεία που είναι αρμόδια για την προστασία του 

παιδιού. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής είναι ένας από τους κύριους παράγοντες 

κρατικής χρηματοδότησης και προώθησης προγραμμάτων και φορέων που ασχολούνται με την 

ευημερία ανηλίκων και ενηλίκων. Ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα του Υπουργείου είναι το 

Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza (Εθνικό Παρατηρητήριο για την παιδική και εφηβική 

ηλικία)18, το οποίο δημιουργήθηκε με σκοπό την επανένωση περιφερειών, ενώσεων και ιδρυμάτων, 

ΜΚΟ και εμπειρογνωμόνων στον τομέα της παιδικής προστασίας. Κάθε δύο χρόνια, το Παρατηρητήριο 

καταρτίζει το εθνικό σχέδιο δράσης για ανηλίκους και παιδιά, προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή 

ανάπτυξη τους και να ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων, των ΜΚΟ και των 

εμπειρογνωμόνων του κλάδου σε εθνικό επίπεδο. Γενικά, το Παρατηρητήριο αποτελεί έναν από τους 

σπουδαιότερους θεσμούς της Ιταλίας.  

Το Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων συνιστά έναν από τους βασικούς αρωγούς της ιταλικής 

κυβέρνησης. Το Υπουργείο χρηματοδότησε τη σύσταση του Τμήματος Δημόσιας Ασφάλειας19, ενός 

ειδικού τμήματος που προορίζεται για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών με βάση την 

εμπειρογνωσία που διαθέτει (π.χ. Αστυνομική Υπηρεσία Ταχυδρομείων και Επικοινωνιών που 

εξειδικεύεται στην καταπολέμηση  της παιδικής κακοποίησης στο διαδίκτυο). Εξίσου σημαντικό είναι το 

Τμήμα Πολιτικής Ελευθερίας και Μετανάστευσης που ασχολείται με την ανάλυση περιστατικών 

κακοποίησης σε οικογένειες αλλοδαπών.  

 
18 https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/Osservatorio/Pagine/default.aspx 
19 https://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza/minori-e-disagio-giovanile/pedofilia-e-abusi-sui-minori 

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/Osservatorio/Pagine/default.aspx
https://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza/minori-e-disagio-giovanile/pedofilia-e-abusi-sui-minori
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Ομοίως, στην Ελλάδα, η Ελληνική Αστυνομία αποτελεί την κύρια δημόσια αρχή που ασχολείται με 

υποθέσεις παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης. Πρόκειται για την αρχή στην οποία μπορούν να 

υποβληθούν καταγγελίες από ένα παιδί, έναν από τους δύο γονείς, έναν/μία φίλο/η, έναν/μία 

γείτονα/ισσα ή οποιοδήποτε άλλο τρίτο πρόσωπο που θεωρεί ότι ένα παιδί κακοποιείται σεξουαλικά. Σε 

περιπτώσεις βασανιστηρίων και βαριάς σωματικής βλάβης, η αστυνομία μπορεί να ασκήσει 

αυτεπάγγελτη δίωξη κατά του δράστη, χωρίς να χρειάζεται να προηγηθεί αναφορά του συμβάντος. Η 

υποβολή καταγγελίας είναι δωρεάν και δεν υπάρχει προθεσμία για την υποβολή  της20. Σε περιπτώσεις 

παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης, σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, το πρώτο 

βήμα για την τιμωρία του δράστη είναι η υποβολή καταγγελίας στο αστυνομικό τμήμα. Κατά συνέπεια, 

κάθε άτομο που έχει υποψίες ότι ένα παιδί κακοποιείται σεξουαλικά, θα πρέπει να υποβάλει καταγγελία 

στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα εξηγώντας όλα τα γεγονότα που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις 

αστυνομικές αρχές να αποκαλύψουν εγκληματικές πράξεις βίας. Το άτομο αυτό, όπως προαναφέρθηκε, 

μπορεί να είναι ένα παιδί, ένας γονέας, ένας/μία φίλος/η ή ακόμη και ένας/μία γείτονας/ισσα. Η 

ελληνική νομοθεσία έχει θεσπίσει μία νέα νομική διάταξη που απαλλάσσει το καταγγέλλον πρόσωπο 

από δικαστικά έξοδα σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής και παιδικής κακοποίησης. Πέραν αυτού, η 

αστυνομία έχει την αρμοδιότητα να παρεμβαίνει αυτεπάγγελτα, χωρίς να έχει προηγηθεί αναφορά του 

περιστατικού, σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής κακοποίησης ανηλίκου. Η αστυνομία επέχει επίσης 

υποχρέωση εχεμύθειας, δηλαδή απαγορεύεται να ανακοινώνει με οποιονδήποτε τρόπο το 

ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία του παιδιού-θύματος κακοποίησης. Η 

παράβαση της υποχρέωσης από τον/την αστυνομικό που επιλαμβάνεται στην υπόθεση αποτελεί 

πλημμέλημα με απειλούμενη ποινή φυλάκισης έως δυο έτη. Οι διατάξεις που αφορούν το παιδί που 

καταθέτει κατά τη διάρκεια της διεξαγόμενης δικαστικής διαδικασίας είναι εξίσου σημαντικές. Μία από 

τις κύριες διαμαρτυρίες κατά του ελληνικού νομικού συστήματος είναι ότι υποχρεώνει το παιδί να δώσει 

πάρα πολλές καταθέσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αποβούν επιβλαβείς για την ψυχολογική του υγεία. 

Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο, σύμφωνα με τον Ελληνικό Κώδικα, είναι απαραίτητο κατά τη διάρκεια 

της κατάθεσης του παιδιού να παρευρίσκονται ένας/μία εμπειρογνώμονας και ένας/μία 

παιδοψυχολόγος. Ο/Η παιδοψυχολόγος ή ο/η παιδοψυχίατρος προετοιμάζει το παιδί για την κατάθεση 

με τη βοήθεια κοινωνικών λειτουργών και αστυνομικών ερευνητών/ριών. Ο/Η 

παιδοψυχολόγος/παιδοψυχίατρος αντιλαμβάνεται την ψυχολογική κατάσταση του κακοποιημένου 

παιδιού και συντάσσει γραπτή έκθεση που είναι απαραίτητη για την εξέλιξη της διαδικασίας.  

 
20 LAWSPOT. (2018). Τι προβλέπει η νομοθεσία για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Ανακτήθηκε 5 
Φεβρουαρίου 2020 από: https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/voithitika-kemena/ti-provlepei-i-
nomothesia-gia-tin-antimetopisi-tis.   

https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/voithitika-kemena/ti-provlepei-i-nomothesia-gia-tin-antimetopisi-tis
https://www.lawspot.gr/nomikes-plirofories/voithitika-kemena/ti-provlepei-i-nomothesia-gia-tin-antimetopisi-tis
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Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης είναι ένας δημόσιος φορέας που έχει ως στόχο την παροχή 

υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης σε άτομα και οικογένειες που χρήζουν βοήθειας. Προσφέρει 

ψυχολογική υποστήριξη, μία υπηρεσία στην οποία μπορούν να υποβληθούν καταγγελίες παιδικής 

κακοποίησης, αρωγή σε παιδιά που υφίστανται κακοποίηση, προσωρινή φιλοξενία, καθώς και 

διαμεσολάβηση και παραπομπή σε κοινωνικές υπηρεσίες. Συνεργάζεται με μεγάλο αριθμό κέντρων 

κοινωνικής υποστήριξης που βρίσκονται στην Ελλάδα και παρέχει ψυχολογική υποστήριξη σε γυναίκες 

και τα παιδιά τους που έχουν πέσει θύματα κακοποίησης. Κατά κύριο λόγο, οι υπηρεσίες του ΕΚΚΑ 

εστιάζουν σε παιδιά μικρών ηλικιών και στον εφηβικό πληθυσμό. Μεταξύ άλλων, αξίζει να σημειωθεί 

ότι διαθέτει δύο τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας για καταγγελίες και κάθε είδους βοήθεια (ψυχολογική, 

συμβουλευτική, νομική κλπ.)21: την Τηλεφωνική Γραμμή Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας 197 (Εθνική 

Γραμμή Εκτάκτου Ανάγκης) και την Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 1107 (που λειτουργεί όλες τις 

ημέρες του χρόνου - 24 ώρες το 24ωρο). Επιπρόσθετα, το ΕΚΚΑ έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο που 

περιλαμβάνει μία σειρά από κοινωνικές υπηρεσίες, όπως: α) κέντρα κοινωνικής στήριξης (τα οποία 

στελεχώνονται με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και κοινωνιολόγους που παρέχουν ψυχολογική 

στήριξη σε άτομα και οικογένειες), β) υπηρεσίες άμεσης κοινωνικής παρέμβασης μέσω των οποίων 

παρέχεται κατάλυμα και αρωγή σε περιπτώσεις ακραίας ψυχοκοινωνικής κρίσης, γ) ξενώνες φιλοξενίας 

για κακοποιημένα παιδιά και, τέλος, δ) υπηρεσία διαχείρισης κρίσεων, η οποία παρέχει ψυχολογική 

υποστήριξη σε θύματα μεγάλων φυσικών καταστροφών22.  

Ακόμη, το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, το οποίο ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1965, παρέχει πολιτικές 

πρόληψης σχετικά με τη δημόσια υγεία και αναπτύσσει ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα στο 

πεδίο της υγείας του παιδιού. Πραγματοποιεί έρευνες που αφορούν την παιδική κακοποίηση, την 

παραμέληση, την ενδοοικογενειακή βία, καθώς και τη μελέτη, τη διάγνωση και τη διαχείριση 

περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών. Μεταξύ άλλων, λαμβάνει μέτρα με σκοπό αφενός 

την ανακάλυψη περιστατικών παιδικής κακοποίησης και αφετέρου την παροχή βοήθειας στα θύματα 

για την αποκατάσταση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας23.  

Τέλος, το Συμβούλιο Εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής «Φωνή» είναι το κύριο ρυθμιστικό όργανο 

στην Κύπρο που έχει την ευθύνη να συντονίζει όλες τις δράσεις και τις πρωτοβουλίες για την πρόληψη 

και την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας. 

Αναλαμβάνει το έργο της εφαρμογής της εθνικής στρατηγικής, με στόχο να δώσει ξανά φωνή στα παιδιά-

θύματα σεξουαλικής κακοποίησης βοηθώντας τα να σπάσουν τη σιωπή τους24. 

Εκτός από τα κρατικά θεσμικά όργανα, όπως αυτά για τα οποία έγινε λόγος προηγουμένως, εξίσου 

σημαντικοί είναι οι ανεξάρτητοι φορείς, με την ίδρυση διαφόρων συμβουλίων και γραφείων συνηγορίας 

που παρακολουθούν όχι μόνο την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση για 

τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διεθνείς συνθήκες για την προστασία των δικαιωμάτων και των 

συμφερόντων των παιδιών, αλλά και την εφαρμογή όλων των κανονισμών που αφορούν την προστασία 

τους. 

 
21 Βλ. http://www.ekka.org.gr/, βλ. επίσης: https://ec.europa.eu/knowledge4policy/organisation/ekka-national-
center-social-solidarity_en 
22 Ό.π.  
23 Βλ. http://www.ich.gr/el/ 
24 http://www.foni.org.cy/  

http://www.ekka.org.gr/
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/organisation/ekka-national-center-social-solidarity_en
https://ec.europa.eu/knowledge4policy/organisation/ekka-national-center-social-solidarity_en
http://www.ich.gr/el/
http://www.foni.org.cy/
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Στην Κύπρο, ο Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού είναι ένας ανεξάρτητος θεσμός 

που ασχολείται αποκλειστικά με τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού και εναρμονίζεται με τον 

Νόμο για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού του 2007 και του 2014. Ο Επίτροπος διορίζεται 

από το Συμβούλιο των Υπουργών και έχει αρμοδιότητα και ευθύνη να εκπροσωπεί τα συμφέροντα των 

παιδιών, να προωθεί την ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα δικαιώματα των παιδιών και όποτε 

κρίνεται απαραίτητο, να εκπροσωπεί τα παιδιά σε δικαστικές διαδικασίες ή άλλες διαδικασίες που 

ενδεχομένως τα επηρεάζουν25.      

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι μία ανεξάρτητη αρχή που ιδρύθηκε το 1998 στην Ελλάδα και παρέχει 

δωρεάν υπηρεσίες, ελέγχει πράξεις και παραλείψεις ατόμων στην περίπτωση παραβιάσεων 

δικαιωμάτων των παιδιών, προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα και ελέγχει όλες τις αναφορές και 

καταγγελίες που υποβάλλονται για κακοποιημένα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικά 

κακοποιημένων παιδιών. Τρίτα πρόσωπα που έχουν αντιληφθεί ότι ένα παιδί υφίσταται κακοποίηση, 

καθώς και οι γονείς ή οι συγγενείς του, μπορούν να υποβάλλουν αναφορές σχετικά με την επισφαλή 

κατάστασή του. Η αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει μία περιγραφή της κατάστασης, τα μέτρα που 

έχουν ληφθεί για την υποστήριξη του παιδιού, τα αποτελέσματά τους, αποδεικτικά στοιχεία και 

οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει την υπηρεσία26.  

Το Συμβούλιο για τα Παιδιά είναι ένας φορέας που παρακολουθεί την εφαρμογή της σύμβασης στην 

Κροατία. Αποτελεί το συμβουλευτικό όργανο και προτείνει στην Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της 

Κροατίας αλλαγές στους νόμους και τους κανονισμούς που αφορούν στα παιδιά. Συνεχίζοντας, ο 

Συνήγορος του Παιδιού διορίζεται από το κροατικό Κοινοβούλιο για περίοδο οκτώ ετών, ενεργεί 

ανεξάρτητα και αυτόνομα τηρώντας τις αρχές της δικαιοσύνης και της ηθικής χωρίς να δέχεται 

καθοδήγηση ή εντολές στην εκπλήρωση της αποστολής του. Το πεδίο εφαρμογής και τα μέσα 

λειτουργίας του Συνηγόρου του Παιδιού καθορίζονται στον Νόμο περί του Συνηγόρου του Παιδιού 

(Εφημερίδα της Κυβέρνησης 73/2017), σύμφωνα με τον οποίο διασφαλίζει, παρακολουθεί και προωθεί 

τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των παιδιών στη Δημοκρατία της Κροατίας, με βάση το Σύνταγμα της, 

τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, λοιπά διεθνή έγγραφα και την εθνική 

νομοθεσία27.  

Ομοίως, στην Ισπανία υπάρχει το Παρατηρητήριο Μελέτης της Παιδικής Ηλικίας, μία ομάδα εργασίας 

του Υπουργείου Υγείας, Κοινωνικών Υπηρεσιών και Ισότητας που στηρίζεται σε ένα κεντρικό και κοινό 

σύστημα πληροφόρησης που παρακολουθεί την ευημερία και την ποιότητα ζωής του παιδικού 

πληθυσμού και τις δημόσιες πολιτικές που επηρεάζουν τα παιδιά σε σχέση με την ανάπτυξη, την 

εφαρμογή και τις συνέπειες που μπορούν να επιφέρουν στον εν λόγω πληθυσμό. 

 

25 http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/index_gr/index_gr?opendocument 
26 Βλ. https://www.synigoros.gr/ 
27 https://dijete.hr/en/homepage-ombudsman-for-children/ 

http://www.childcom.org.cy/ccr/ccr.nsf/index_gr/index_gr?opendocument
https://www.synigoros.gr/
https://dijete.hr/en/homepage-ombudsman-for-children/
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Ωστόσο, βάσει των δεδομένων που συλλέχθηκαν, φαίνεται ότι στην πρώτη γραμμή προστασίας των 

δικαιωμάτων και των συμφερόντων των παιδιών, καθώς και της προστασίας έναντι κάθε μορφής 

κακοποίησης (συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης) βρίσκονται κυρίως οι Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις. Ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών στην προστασία των παιδιών καθίσταται 

ολοένα και πιο αποφασιστικός σε ολόκληρη την Ευρώπη, τόσο σε δραστηριότητες πρόληψης, όπως 

δημόσιες εκστρατείες, δράσεις ευαισθητοποίησης, όσο και σε δραστηριότητες αντιμετώπισης του 

φαινομένου. Παρακάτω, ακολουθεί μία επισκόπηση των σημαντικότερων οργανώσεων και μία σύντομη 

περιγραφή των δραστηριοτήτων που υλοποιούν στο πεδίο της παιδικής προστασίας.  

Το “Hope for Children” CRC Policy Center είναι ένας διεθνής ανθρωπιστικός και ανεξάρτητος οργανισμός 

(ΜΚΟ) με έδρα τη Λευκωσία στην Κύπρο. Συνεργάζεται με εθνικούς, περιφερειακούς και διεθνείς 

συμβουλευτικούς οργανισμούς με στόχο τη μεταρρύθμιση των συστημάτων παιδικής κοινωνικής 

πρόνοιας και την παροχή προστασίας και φροντίδας στα παιδιά με βάση τα πρότυπα και τις αρχές της 

Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Φέρνει σε επαφή επαγγελματίες διαφόρων κλάδων, όπως ψυχολόγους, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, 

δικηγόρους, φροντιστές/τριες παιδιών κλπ. για να συμβάλουν στην προώθηση και την προστασία των 

συμφερόντων των παιδιών και των νέων με διαφορετικές πολιτισμικές καταβολές28. 

Ο Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια είναι επίσης μία κυπριακή 

Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία έχει ως στόχο την παροχή υπηρεσιών πρόληψης της 

ενδοοικογενειακής βίας μέσω της ενημέρωσης και της ευαισθητοποίησης, αλλά και τη στήριξη και 

καθοδήγηση των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας. Ο σύνδεσμος παρέχει στέγη και προστασία σε 

θύματα ενδοοικογενειακής βίας, ενώ παράλληλα λειτουργεί μία τηλεφωνική γραμμή στήριξης παιδιών 

και εφήβων (μέχρι 18 ετών) και τους δίνει την ευκαιρία να μιλήσουν για οποιοδήποτε θέμα τους/τις 

απασχολεί ανώνυμα29. 

Η συμβολή της κοινωνίας των πολιτών είναι εξίσου σημαντική στην Ιταλία, γεγονός που υπογραμμίζεται 

από την ύπαρξη πολυάριθμων και αξιόλογων μη κερδοσκοπικών οργανώσεων. 

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Association Prometeo30 με έδρα το Μπέργκαμο, θέτει ως πρωταρχικό 

στόχο την παροχή βοήθειας σε γονείς και οικογένειες, τη σωματική και ψυχολογική αποκατάσταση των 

παιδιών, των ανηλίκων και των ενηλίκων, θυμάτων κακοποίησης και κάθε μορφής κακομεταχείρισης 

μέσω της ευαισθητοποίησης και της επιμόρφωσης. Οργανώνει, επίσης, επιμορφωτικά σεμινάρια για 

εκπαιδευτικούς και γονείς, προκειμένου να είναι σε θέση να βοηθήσουν τα παιδιά να ξεπεράσουν 

τραυματικές εμπειρίες.  

 

28 https://www.uncrcpc.org/  

29 https://domviolence.org.cy/ 

30 http://www.associazioneprometeo.org/corsi-formazione.html 

https://www.uncrcpc.org/
http://www.associazioneprometeo.org/corsi-formazione.html
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Το SOS Telefono Azzurro είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση με κύρια αποστολή την ενίσχυση του 

σεβασμού των δικαιωμάτων των παιδιών και την προστασία τους από κάθε μορφής κακοποίηση και 

κακομεταχείριση. Λειτουργεί ως σταθμός πρώτων βοηθειών για τα θύματα δίνοντάς τους τη δυνατότητα 

να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με εκπροσώπους της οργάνωσης και να επωφεληθούν από την άμεση 

δράση της. Από τις κυριότερες δράσεις του SOS Telefono Azzurro, μπορούμε να ξεχωρίσουμε την 

δημοσίευση μίας ετήσιας έκθεσης, η οποία περιγράφει αναλυτικά το φαινόμενο της βίας που 

διαπράττεται στην Ιταλία και τις σύγχρονες δράσεις που αναλαμβάνουν σε εθνικό επίπεδο ΜΚΟ, 

υπουργεία κλπ.  

Η μη κερδοσκοπική οργάνωση Cesvi φιλοδοξεί, στο πλαίσιο των βασικών στόχων της, να συμβάλει στην 

προστασία των παιδιών και των δικαιωμάτων τους και ιδιαίτερα εκείνων που ζουν σε συνθήκες 

φτώχειας. Συμμετέχει σε διάφορα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους μέσω της 

δημιουργίας του "Case del Sorriso"31, το οποίο αποτελείται από οργανωμένο κέντρο πρώτων βοηθειών 

και υποδοχής για παιδιά και ανηλίκους που είναι θύματα ενδοοικογενειακής βίας και ζουν κάτω από 

άσχημες συνθήκες διαβίωσης. Το Case del Sorriso τους προσφέρει έναν ασφαλή χώρο, εκπαίδευση, 

σωματική και ψυχολογική ανάκαμψη από τραυματικές εμπειρίες και διατροφικούς πόρους. 

Το Specchio Magico είναι μία μη κερδοσκοπική οργάνωση, αποστολή της οποίας είναι η παραγωγή 

παιδαγωγικών πόρων για παιδιά και προγραμμάτων για την προστασία παιδιών και ανηλίκων που έχουν 

υποστεί σεξουαλική κακοποίηση και κακομεταχείριση. Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται στο πλαίσιο 

του Έργου Porcospini που κατέστησε την εν λόγω οργάνωση μία από τις κύριες επαφές στην εθνική 

επικράτεια για την παιδική προστασία. Το Specchio Magico συνεργάζεται και λαμβάνει χρηματοδότηση 

και από το ιταλικό Υπουργείο Παιδείας και το Υπουργείο Δικαιοσύνης. 

Η ΜΚΟ Fondazione “L’albero della vita” αγωνίζεται με σκοπό την προστασία των παιδιών και την 

ενίσχυση των δικαιωμάτων τους. Στηρίζει τις οικογένειες όχι μόνο των κακοποιημένων παιδιών, αλλά και 

των φτωχότερων, προκειμένου να τους παράσχει φυσική βοήθεια, ιατρική βοήθεια, ανάκαμψη και 

υποστήριξη για την επανένταξή τους στην κοινωνική ζωή. Η εν λόγω ΜΚΟ δραστηριοποιείται στον τομέα 

της ευαισθητοποίησης κατά της παρενόχλησης παιδιών τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. 

Εκτός από την επιρροή των μη κυβερνητικών οργανώσεων, η συμβολή των ιδιωτών και των 

επαγγελματιών στον τομέα της παιδικής προστασίας αναγνωρίζεται ως εξίσου σημαντική. Ενδεικτικό 

παράδειγμα είναι τα σεμινάρια που διοργάνωσε η εγκληματολόγος Cinzia Mammoliti, μία από τις 

πλέον διακεκριμένες εμπειρογνώμονες στον τομέα της ενδοοικογενειακής βίας και κακοποίησης στην 

Ιταλία32.  

 
31 https://www.cesvi.org/il-nostro-lavoro/tutela-dell-infanzia/,jpg 

32 https://www.cinziamammoliti.it/chi-sono/ 

https://www.cesvi.org/il-nostro-lavoro/tutela-dell-infanzia/
https://www.cinziamammoliti.it/chi-sono/
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Οι ελληνικές ΜΚΟ αναγνωρίζονται κατ’ ανάλογο τρόπο ως βασικοί φορείς προστασίας των δικαιωμάτων 

των παιδιών κατά της κακοποίησης. Η Εταιρεία κατά της κακοποίησης του παιδιού - ΕΛΙΖΑ είναι μία 

εξειδικευμένη φιλανθρωπική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 2008, με σκοπό την 

προστασία των παιδιών που έχουν υποστεί ή κινδυνεύουν να υποστούν κακοποίηση και παραμέληση. Η 

Εταιρεία ΕΛΙΖΑ στοχεύει στην πρόληψη του φαινομένου της παιδικής κακοποίησης ή παραμέλησης 

προτού εμφανιστεί, στην προστασία των παιδιών, καθώς και στην παροχή εξατομικευμένης θεραπείας 

σε παιδιά που έχουν υποστεί κακοποίηση ή παραμέληση. Επί του παρόντος, υλοποιεί σημαντικό αριθμό 

έργων κατά της σεξουαλικής κακοποίησης, κακομεταχείρισης και παραμέλησης παιδιών, όπως η 

Εκστρατεία Ασφαλές Άγγιγμα33, η οποία θα παρουσιαστεί με περισσότερες λεπτομέρειες σε ένα από τα 

επόμενα κεφάλαια της παρούσας ανάλυσης.   

Τα Παιδικά Χωριά SOS34 είναι μία διεθνής οργάνωση που ιδρύθηκε το 1949 και προωθεί την προστασία 

των παιδιών και της οικογένειας. Προσφέρει οικογενειακού τύπου φροντίδα σε παιδιά που έχουν 

απομακρυνθεί από τη βιολογική τους οικογένεια λόγω κακοποίησης και κακομεταχείρισης. Το έργο τους 

θεωρείται εξαιρετικά σημαντικό, διότι μεγάλος αριθμός παιδιών που απομακρύνονται από τις 

οικογένειές τους για τους προαναφερθέντες λόγους φιλοξενούνται στα Παιδικά Χωριά SOS. Η εν λόγω 

οργάνωση έχει αναπτύξει ένα δίκτυο Κέντρων Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας σε εννέα σημεία σε όλη 

την Ελλάδα. Παρέχει, επίσης, ψυχολογική υποστήριξη σε παιδιά και καλύπτει τις ανάγκες τους, 

προσπαθώντας να δημιουργήσει ένα πιο φιλικό και ασφαλές περιβάλλον για αυτά.  

Το Χαμόγελο του Παιδιού35 είναι μία ΜΚΟ, η οποία ιδρύθηκε το 1995, και στηρίζει παιδιά θύματα κάθε 

μορφής βίας, παιδιά θύματα εξαφάνισης, παιδιά με προβλήματα υγείας, παιδιά που βρίσκονται ή 

απειλούνται να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας. Έχει δημιουργήσει μία από τις πιο αποτελεσματικές 

εθνικές τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας στην Ελλάδα, την Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056. Η εν 

λόγω γραμμή εστιάζει στην πρόληψη και απευθύνεται σε παιδιά που αντιμετωπίζουν σεξουαλική και 

ψυχολογική κακοποίηση, κακομεταχείριση και εκφοβισμό. Οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι ψυχολόγοι 

που τη στελεχώνουν είναι διαθέσιμοι/ες σε πανελλαδικό επίπεδο 24ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον 

χρόνο και διαθέτει οχήματα άμεσης επέμβασης διαρκώς.  

Στην Ισπανία, η ΜΚΟ Save the Children αποτελεί σημαντικό πυλώνα για τη διερεύνηση και την εφαρμογή 

πρωτοκόλλων πρόληψης, παρέμβασης και αρωγής παιδιών θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης. Για τον 

λόγο αυτό, η συμβολή της θεωρείται πολύτιμη από τους δημόσιους φορείς που ασχολούνται με αυτό το 

φαινόμενο.  

Επίσης, καίριος είναι ο ρόλος που επιτελεί η ισπανική οργάνωση FAPMI στην έρευνα, την επιμόρφωση, 

τη διάδοση γνώσεων και καλών πρακτικών, η οποία λειτουργεί ως φορέας εκπροσώπησης του Διεθνούς 

Δικτύου ECPAT, του μεγαλύτερου παγκόσμιου δικτύου που ειδικεύεται στην πρόληψη της Σεξουαλικής 

Εκμετάλλευσης Παιδιών και Εφήβων (ESIA).  

 
33 Για περισσότερες πληροφορίες για τα έργα και τις εκστρατείες ης ΕΛΙΖΑ, βλ.: https://eliza.org.gr/gnorise-mas/oi-
draseis-mas/. 
34 Βλ. https://sos-villages.gr/kentra-stirixis/. 
35 Βλ. https://www.hamogelo.gr/gr/el/paidia-thimata-vias:sos-1056/. 

https://sos-villages.gr/kentra-stirixis/
https://www.hamogelo.gr/gr/el/paidia-thimata-vias:sos-1056/
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Η ισπανική ΜΚΟ Association for the Children and Youth Defense of Castilla y León συγκροτήθηκε από 

επαγγελματίες και μη επαγγελματίες που είχαν τη διάθεση να αφιερώσουν προσωπικό χρόνο και 

προσπάθεια με σκοπό την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης. Το 2003 ανακηρύχθηκε ως Οργανισμός 

Κοινής Ωφέλειας από το Υπουργείο Εσωτερικών και αποτελεί έναν από τους φορείς της Ισπανίας που 

συνεργάζεται με κοινωνικές υπηρεσίες, φορείς της εκπαίδευσης και της υγείας, δήμους κλπ. στην 

ανταλλαγή γνώσεων και καλών πρακτικών. 

Το Κέντρο Προστασίας Παιδιών και Νέων του Ζάγκρεμπ της Δημοκρατίας της Κροατίας προσφέρει 

αποτελεσματική και συστηματική υποστήριξη σε παιδιά που έχουν υποστεί ψυχικά τραύματα, όπως 

σεξουαλική, σωματική και συναισθηματική κακοποίηση και παραμέληση, και τις οικογένειές τους, αλλά 

και σε παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο παραμέλησης. Εκτός από διαγνωστική και ιατροδικαστική 

αξιολόγηση, οι εμπειρογνώμονες του Κέντρου παρέχουν ατομική και ομαδική συμβουλευτική και 

υποστήριξη στα παιδιά και τους γονείς τους. Το Κέντρο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως 

εκπαίδευση, εποπτεία και επαγγελματική ανάπτυξη εμπειρογνωμόνων που εργάζονται σε φορείς που 

ασχολούνται άμεσα με το φαινόμενο της κακοποίησης. Ο κύριος στόχος του είναι να παράσχει 

αποτελεσματική και συστηματική αρωγή σε παιδιά που έχουν υποστεί κακοποίηση και παραμέληση και 

στις οικογένειές τους36.  

Μερικές από τις πιο σημαντικές μη κυβερνητικές οργανώσεις της Κροατίας που παρέχουν κοινοτικές 

κοινωνικές υπηρεσίες για τα κακοποιημένα και παραμελημένα παιδιά και τις οικογένειές τους είναι οι 

εξής: Brave Phone, The Women’s Room – Κέντρο Σεξουαλικών Δικαιωμάτων, το Κέντρο για τα 

Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά Osijek, Duga Zagreb, ο Ξενώνας Φιλοξενίας Παιδιών και 

Ενηλίκων – Θυμάτων Ενδοοικογενειακής Βίας, ο Ξενώνας Φιλοξενίας Παιδιών Tić Rijeka, η Ομάδα 

Γυναικών Karlovac “Korak”, τα Συμβουλευτικά Κέντρα Plavi telefi και Modus, ο Αυτόνομος Ξενώνας 

Φιλοξενίας Γυναικών του Ζάγκρεμπ και το Parents’ Association “Step by Step”. 

Αν και η προστασία των παιδιών από κάθε μορφή κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 

κακοποίησης, προϋποθέτει τη συμμετοχή βασικών φορέων σε όλα τα επίπεδα, από τις αστυνομικές και 

δικαστικές αρχές, τις ανεξάρτητες οργανώσεις, μέχρι εκπαιδευτικά ιδρύματα και υπηρεσίες κοινωνικής 

και υγειονομικής περίθαλψης, ο ρόλος ορισμένων οργανισμών φαίνεται να μην αναγνωρίζεται επαρκώς 

ή η δράση τους σε αυτόν τον τομέα χρήζει ουσιαστικής βελτίωσης. Πράγματι, πολλές ΜΚΟ προσφέρουν 

λύσεις μέσω της διοργάνωσης δραστηριοτήτων πρόληψης και θεραπείας, αλλά απαιτείται συντονισμένη 

δράση και διατομεακή συνεργασία για να καταστεί το σύστημα παιδικής προστασίας όσο το δυνατόν πιο 

αποτελεσματικό.  

  

 
36 https://www.poliklinika-djeca.hr/english/about/about-us/ 

https://www.poliklinika-djeca.hr/english/about/about-us/
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2.1.4 Μελέτες Περιπτώσεων – Καλές Πρακτικές  

 

Οι εταίροι του έργου STOP δημιούργησαν μία συλλογή παραδειγμάτων καλών πρακτικών για την 
πρόληψη και την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση. Παρακάτω, ακολουθεί μία 
επισκόπηση αναγνωρισμένων πρωτοβουλιών και οργανισμών, στρατηγικών και προσεγγίσεων που 
στόχο έχουν να επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στην οικογένεια, το σχολείο, την τοπική κοινότητα και 
τους κοινωνικούς φορείς που επηρεάζουν τους παράγοντες κινδύνου και προστασίας αναφορικά με τη 
βία δίνοντας έμφαση στην πρόληψη της παιδικής κακοποίησης, την αναγνώριση περιστατικών που έχουν 
ήδη συμβεί και την προστασία των παιδιών. 

2.1.4.1. Μελέτες περιπτώσεων – Καλές πρακτικές από την Κύπρο 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1 – Σπίτι του Παιδιού 

Ονομασία Σπίτι του Παιδιού 

Περιγραφή  Εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου 
Δράσης για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και 
Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας 2016-2019 
και έχει δημιουργηθεί κατά το πρότυπο Barnahus («Σπίτι του 
Παιδιού») της Ισλανδίας και στη βάση ευρωπαϊκών καλών πρακτικών. 
Το Σπίτι του Παιδιού είναι ένα φιλικό και ασφαλές περιβάλλον για τα 
παιδιά-θύματα σεξουαλικής κακοποίησης που διασφαλίζει την 
παροχή όλου του φάσματος των αναγκαίων υπηρεσιών, κάτω από την 
ίδια στέγη, μέσω μίας διεπιστημονικής και διυπηρεσιακής 
προσέγγισης. 

Βασικοί Φορείς/Πάροχος “Hope For Children” CRC Policy Center 

Επίπεδο (Οργανωτικό, 
Περιφερειακό, Τοπικό, 
Εθνικό)  

Εθνικό 

Είδος (Πρόληψη, 
Παρέμβαση, Υποστήριξη 
μετά το περιστατικό) 

Πρόληψη, Παρέμβαση και Υποστήριξη μετά το περιστατικό 

Αντίκτυπος Απονέμει δικαιοσύνη με φιλικό προς το παιδί τρόπο διασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα την προστασία, την ασφάλεια και την ευημερία του με 
γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του, το δικαίωμα ακρόασης και 
ενημέρωσης αποφεύγοντας παράλληλα κάθε αδικαιολόγητη 
καθυστέρηση. 

Διαθέσιμα Στατιστικά 
Στοιχεία (αν υπάρχουν) 

Δεν υπάρχουν. 

Εργαλεία/Πόροι/Υπηρεσίες Βίντεο που παρουσιάζει τις εγκαταστάσεις και τις υπηρεσίες που 
παρέχει το Σπίτι του Παιδιού:  

https://www.youtube.com/watch?v=eFtQPYFLzt8&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=eFtQPYFLzt8&feature=emb_title
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Σύνδεσμος (Link)/Δικτυακός 
Τόπος (Website) 

https://www.uncrcpc.org.cy/programmes/ 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2 – Γραμμή Στήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111 

Ονομασία Γραμμή Στήριξης Παιδιών και Εφήβων 116111 

Περιγραφή  Η συμβουλευτική τηλεφωνική γραμμή 116111 
απευθύνεται αποκλειστικά σε παιδιά και 
εφήβους/ες ηλικίας έως 18 ετών. Είναι δωρεάν 
και δίνει την ευκαιρία σε παιδιά/εφήβους-ες να 
μιλήσουν ανώνυμα για οποιοδήποτε θέμα 
τα/τους/τις απασχολεί. Η γραμμή 116111 
στηρίζεται στις αρχές της εχεμύθειας και 
εμπιστευτικότητας.  

Βασικοί Φορείς/Πάροχος Σύνδεσμος για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση 
της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) και “Hope For 
Children” CRC Policy Center (HFC) 

Επίπεδο (Οργανωτικό, Περιφερειακό, Τοπικό, 
Εθνικό)  

Εθνικό 

Είδος (Πρόληψη, Παρέμβαση, Υποστήριξη μετά 
το περιστατικό) 

Πρόληψη, Παρέμβαση και Υποστήριξη μετά το 
περιστατικό 

Αντίκτυπος Παρέχει δωρεάν συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 
παιδιά και εφήβους/ες βοηθώντας τα/τους/τες 
να αντιμετωπίσουν κάθε είδους δυσκολία που 
μπορεί να συναντήσουν στη ζωή τους.   

Διαθέσιμα Στατιστικά Στοιχεία (αν υπάρχουν) Δεν υπάρχουν. 

Εργαλεία/Πόροι/Υπηρεσίες Δωρεάν Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Γραμμή 
Στήριξης 

 

Σύνδεσμος (Link)/Δικτυακός Τόπος (Website) http://www.call116111.com/ 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3 – Εγχειρίδιο για την Αναγνώριση και Διαχείριση Περιστατικών Παιδικής 
Σεξουαλικής Κακοποίησης  

Ονομασία Εγχειρίδιο για την Αναγνώριση και Διαχείριση 
Περιστατικών Παιδικής Σεξουαλικής Κακοποίησης  

https://www.uncrcpc.org.cy/programmes/
http://www.call116111.com/
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Περιγραφή  Εγχειρίδιο με σκοπό να διαφωτίσει και κυρίως να 
καθοδηγήσει επιστημονικά και εμπεριστατωμένα 
τους/τις εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων, ώστε 
να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να 
διαχειρίζονται σωστά περιστατικά παιδικής 
σεξουαλικής κακοποίησης.  

Βασικοί Φορείς/Πάροχος Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής 
Δημοκρατίας 

Επίπεδο (Οργανωτικό, Περιφερειακό, Τοπικό, 
Εθνικό)  

Εθνικό 

Είδος (Πρόληψη, Παρέμβαση, Υποστήριξη μετά 
το περιστατικό) 

Παρέμβαση και Υποστήριξη μετά το περιστατικό 

Αντίκτυπος Εφοδιάζει τους/τις εκπαιδευτικούς με εργαλεία και 
κατευθυντήριες οδηγίες για την καταπολέμηση της 
παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.   

Διαθέσιμα Στατιστικά Στοιχεία (αν υπάρχουν) Δεν υπάρχουν. 

Εργαλεία/Πόροι/Υπηρεσίες Εγχειρίδιο με οδηγίες για την αναγνώριση και την 
αντιμετώπιση περιστατικών παιδικής σεξουαλικής 
κακοποίησης.  

Σύνδεσμος (Link)/Δικτυακός Τόπος (Website) http://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp6797b 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 4 – «Η Κίκο και το Χέρι – Ο Κανόνας των Εσωρούχων» 

Ονομασία Εργαστήριο «Η Κίκο και το Χέρι – Ο Κανόνας των 
Εσωρούχων» 

Περιγραφή  Εργαστήρια σε νηπιαγωγεία με υλικό 
ευαισθητοποίησης για τη σεξουαλική 
κακοποίηση με βάση το παραμύθι «Η Κίκο και το 
Χέρι – Ο Κανόνας των Εσωρούχων» του 
Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Βασικοί Φορείς/Πάροχος “Hope For Children” CRC Policy Center (HFC) 

Επίπεδο (Οργανωτικό, Περιφερειακό, Τοπικό, 
Εθνικό)  

Εθνικό 

Είδος (Πρόληψη, Παρέμβαση, Υποστήριξη μετά 
το περιστατικό) 

Πρόληψη 

Αντίκτυπος Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σεξουαλική 
κακοποίηση και το ανεπιθύμητο άγγιγμα και τί 
μπορούν να κάνουν τα παιδιά για να κρατήσουν 
τους εαυτούς τους ασφαλείς από την σεξουαλική 
κακοποίηση. 

http://enimerosi.moec.gov.cy/archeia/1/ypp6797b
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Διαθέσιμα Στατιστικά Στοιχεία (αν υπάρχουν) Δεν υπάρχουν. 

Εργαλεία/Πόροι/Υπηρεσίες Ένα παραμύθι για την ενημέρωση των παιδιών 
που μπορεί να αξιοποιηθεί στα σχολεία.  

Σύνδεσμος (Link)/Δικτυακός Τόπος (Website) https://rm.coe.int/16806b073c 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 5 – Ευρωπαϊκό Έργο ‘Keep me Safe’ 

Ονομασία Ευρωπαϊκό Έργο ‘Keep me Safe’ 

Περιγραφή  Το έργο στοχεύει στην αξιοποίηση βέλτιστων 
πρακτικών, εμπειρογνωσίας και δοκιμασμένων 
στρατηγικών για την πρόληψη της σεξουαλικής 
κακοποίησης και της βίας κατά των νέων με 
μαθησιακές δυσκολίες. 

Βασικοί Φορείς/Πάροχος Κυπριακός Σύνδεσμος Οικογενειακού 
Προγραμματισμού (ΚΣΟΠ) 

Επίπεδο (Οργανωτικό, Περιφερειακό, Τοπικό, 
Εθνικό)  

Ευρωπαϊκό 

Είδος (Πρόληψη, Παρέμβαση, Υποστήριξη μετά 
το περιστατικό) 

Πρόληψη 

Αντίκτυπος Προστασία των νέων με μαθησιακές δυσκολίες  
από τη σεξουαλική κακοποίηση και τη βία. 

Διαθέσιμα Στατιστικά Στοιχεία (αν υπάρχουν) Δεν υπάρχουν. 

Εργαλεία/Πόροι/Υπηρεσίες Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και εργαλείων 
μεταξύ διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών σχετικά με 
την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης και 
της βίας σε βάρος νέων με μαθησιακές δυσκολίες. 

Σύνδεσμος (Link)/Δικτυακός Τόπος (Website) https://www.ippfen.org/our-
approach/programmes/keep-me-safe 

 

 
  

https://www.ippfen.org/our-approach/programmes/keep-me-safe
https://www.ippfen.org/our-approach/programmes/keep-me-safe
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2.1.4.2. Μελέτες περιπτώσεων – Καλές πρακτικές από την Ιταλία 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1 – Progetto Porcospini/Έργο Porcospini  

Ονομασία Progetto Porcospini: bambini e genitori insieme 
per prevenire l’abuso sessuale - Έργο Porcospini: 
παιδιά και γονείς ενωμένοι για την πρόληψη της 
σεξουαλικής κακοποίησης 

Περιγραφή  Το έργο απευθύνεται σε σχολεία και 
εκπαιδευτικά ιδρύματα με κύριο στόχο την 
ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων των 
παιδιών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Στηρίζεται 
σε τακτικές συναντήσεις που φέρνουν σε επαφή 
τα σχολεία, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και τις 
οικογένειες μέσω συγκεκριμένων θεμάτων που 
σχετίζονται με τη σεξουαλική κακοποίηση. 
Απώτερος σκοπός του είναι η εύρεση νέων 
στρατηγικών για την καταπολέμηση της 
σεξουαλικής κακοποίησης στα σχολεία.  

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από τη Διεύθυνση 
Δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας - Δάφνη 
ΙΙΙ - και από το Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας. 

Βασικοί Φορείς/Πάροχος Lo specchio Magico Onlus  

Επίπεδο (Οργανωτικό, Περιφερειακό, Τοπικό, 
Εθνικό)  

Τοπικό, Περιφερειακό και Εθνικό  

Είδος (Πρόληψη, Παρέμβαση, Υποστήριξη μετά 
το περιστατικό) 

Πρόληψη  

Αντίκτυπος Την περίοδο 2018-2019, συμμετείχαν στο έργο 
3.000 εκπαιδευτικοί, 25.000 μαθητές/ριες, ενώ 
πραγματοποιήθηκαν 1.000 εκπαιδευτικές 
συναντήσεις.  

Διαθέσιμα Στατιστικά Στοιχεία (αν υπάρχουν) Δεν υπάρχουν. 

Εργαλεία/Πόροι/Υπηρεσίες Τακτικές συναντήσεις  

Σύνδεσμος (Link)/Δικτυακός Τόπος (Website) https://www.specchiomagico.org/wp-
content/uploads/progetto_porcospini_2015.pdf 

https://porcospini.org/ 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2 – Osservatorio Nazionale per l’infanzia e l’adolescenza/Εθνικό 
Παρατηρητήριο για την παιδική και εφηβική ηλικία 

Ονομασία Osservatorio Nazionale per l’infanzia e 
l’adolescenza - Εθνικό Παρατηρητήριο για την 
παιδική και εφηβική ηλικία 

https://www.specchiomagico.org/wp-content/uploads/progetto_porcospini_2015.pdf
https://www.specchiomagico.org/wp-content/uploads/progetto_porcospini_2015.pdf
https://porcospini.org/
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Περιγραφή  Χρηματοδοτήθηκε από το ιταλικό Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής σε 
συνεργασία με την Κοινοβουλευτική Επιτροπή για 
την παιδική ηλικία μέσω του Νόμου υπ’ αριθ. 
451/1997. Το Παρατηρητήριο απαρτίζεται από 50 
μέλη (περιφέρειες, μέλη της Εθνικής Στατιστικής 
Υπηρεσίας και λοιποί εμπειρογνώμονες από τον 
χώρο της εκπαίδευσης) με στόχο την προώθηση 
της συνεργασίας και την ανάπτυξη νέων 
στρατηγικών για την προστασία και την ενίσχυση 
των δικαιωμάτων του παιδιού. Κάθε δύο χρόνια, 
καταρτίζει το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης, 
το οποίο διατίθεται σε όλους τους 
ενδιαφερόμενους οργανισμούς τόσο σε τοπικό 
όσο και σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό την 
υποστήριξη των γονέων και των εκπαιδευτικών, 
στον αγώνα κατά της παιδικής κακοποίησης.   

Βασικοί Φορείς/Πάροχος Ιταλικό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής 
Πολιτικής  

Επίπεδο (Οργανωτικό, Περιφερειακό, Τοπικό, 
Εθνικό)  

Εθνικό 

Είδος (Πρόληψη, Παρέμβαση, Υποστήριξη μετά 
το περιστατικό) 

Πρόληψη 

Αντίκτυπος Το Παρατηρητήριο λειτουργεί σε εθνικό επίπεδο 
και έχει καταστεί κυβερνητικός θεσμός. 

Διαθέσιμα Στατιστικά Στοιχεία (αν υπάρχουν) Δεν υπάρχουν. 

Εργαλεία/Πόροι/Υπηρεσίες Εθνικό στρατηγικό σχέδιο δράσης για την 
προώθηση της συνεργασίας σε όλη την ιταλική 
επικράτεια. 

Σύνδεσμος (Link)/Δικτυακός Τόπος (Website) https://www.lavoro.gov.it/temi-e-
priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-
on/Osservatorio/Pagine/default.aspx 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3 – Violenza zero!/Μηδενική Βία! 

Ονομασία Violenza zero! - Μηδενική Βία!  

https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/Osservatorio/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/Osservatorio/Pagine/default.aspx
https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-on/Osservatorio/Pagine/default.aspx
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Περιγραφή  Το έργο εστιάζει στην εκπαίδευση και την 
επιμόρφωση Κοινωνικών Λειτουργών και 
Δικαστικών Λειτουργών Ανηλίκων, με στόχο να 
τους/τις εφοδιάσει με όλα τα απαραίτητα 
εργαλεία και γνώσεις σχετικά με τον τρόπο 
αξιολόγησης περιστατικών  κακοποίησης και την 
υποστήριξη παιδιών και ανήλικων θυμάτων βίας. 
Επίσης, δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για 
συνεργασία και ανταλλαγή εμπειριών με 
άλλους/ες κοινωνικούς/ές λειτουργούς. Το έργο 
εποπτεύεται από το IPRS-Ψυχαναλυτικό 
Ινστιτούτο Κοινωνικών Ερευνών και 
χρηματοδοτείται από την Προεδρία του Ιταλικού 
Υπουργικού Συμβουλίου.  

Βασικοί Φορείς/Πάροχος IPRS - Ψυχαναλυτικό Ινστιτούτο Κοινωνικών 
Ερευνών 

Επίπεδο (Οργανωτικό, Περιφερειακό, Τοπικό, 
Εθνικό)  

Εθνικό  

Είδος (Πρόληψη, Παρέμβαση, Υποστήριξη μετά 
το περιστατικό) 

Πρόληψη και Παρέμβαση 

Αντίκτυπος  

Διαθέσιμα Στατιστικά Στοιχεία (αν υπάρχουν) Δεν υπάρχουν. 

Εργαλεία/Πόροι/Υπηρεσίες Σεμινάρια επιμόρφωσης, ομάδες εστιασμένης 
συζήτησης (focus groups), εργαλεία 
παρακολούθησης. 

Σύνδεσμος (Link)/Δικτυακός Τόπος (Website) https://www.iprs.it/progetti/violenza-zero/ 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 4 – Invisibile agli occhi 

Ονομασία “Invisibile agli occhi”- Αόρατη στα μάτια 

Περιγραφή  Κοινωνική εκστρατεία με σκοπό την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και 
κακομεταχείρισης παιδιών και τη συλλογή 
κεφαλαίων για τη δημιουργία νέων κέντρων 
υποδοχής για παροχή βοήθειας στα θύματα. Η 
εκστρατεία υλοποιείται μέσω των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης και κινητών τηλεφώνων.  

Βασικοί Φορείς/Πάροχος Terre Des Hommes 

Επίπεδο (Οργανωτικό, Περιφερειακό, Τοπικό, 
Εθνικό)  

Εθνικό και Διεθνές  

Είδος (Πρόληψη, Παρέμβαση, Υποστήριξη μετά 
το περιστατικό) 

Πρόληψη και Παρέμβαση 

https://www.iprs.it/progetti/violenza-zero/
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Αντίκτυπος Η κοινωνική εκστρατεία διαδόθηκε 
αποτελεσματικά σε όλη την ιταλική επικράτεια 
και συγκέντρωσε δωρεές από μεγάλο αριθμό 
διάσημων τραγουδιστών/ριών και αστέρων του 
ιταλικού κινηματογράφου.  

Διαθέσιμα Στατιστικά Στοιχεία (αν υπάρχουν) Δεν υπάρχουν. 

Εργαλεία/Πόροι/Υπηρεσίες Κοινωνική εκστρατεία μέσω των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης και των κινητών 
τηλεφώνων.  

Σύνδεσμος (Link)/Δικτυακός Τόπος (Website) https://terredeshommes.it/invisibileagliocchi/ 

 

 

2.1.4.3. Μελέτες περιπτώσεων – Καλές πρακτικές από την Ισπανία 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1 – Πρόγραμμα Πρόληψης κατά της Κακοποίησης: ο Κανόνας της Κίκο 

Ονομασία Πρόγραμμα Πρόληψης κατά της Κακοποίησης: ο 
Κανόνας της Κίκο  

Περιγραφή  Ένας απλός οδηγός που στόχο έχει να βοηθήσει 
τους γονείς/κηδεμόνες και τους/τις 
εκπαιδευτικούς να εξηγήσουν εύκολα στα παιδιά 
ποια είναι τα σημεία του σώματος που δεν πρέπει 
να τα αγγίζουν οι άλλοι, πώς πρέπει να 
αντιδράσουν τα παιδιά και πού να απευθυνθούν 
για βοήθεια. 

Βασικοί Φορείς/Πάροχος Asociación Rea - FAPMI 

Επίπεδο (Οργανωτικό, Περιφερειακό, Τοπικό, 
Εθνικό)  

Περιφερειακό (Καστίλλη και Λεόν) 

Είδος (Πρόληψη, Παρέμβαση, Υποστήριξη μετά 
το περιστατικό) 

Πρόληψη και Παρέμβαση 

Αντίκτυπος Η εκστρατεία και το πρόγραμμα πρόληψης έχουν 
αποτελέσματα σε τοπικό και περιφερειακό 
επίπεδο, καθώς το έργο των φορέων REA και 
FAPMI περιλαμβάνει ενημέρωση για την 
πρόληψη πρωτίστως στα σχολεία και στη 
συνέχεια, στις οικογένειες και σε επαγγελματίες 
που εργάζονται με παιδιά. Επιπλέον, η 
εκστρατεία και όλο το υλικό της εντάσσεται στο 
πλαίσιο της «εκστρατείας Ένα στα Πέντε του 
Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση 
της σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών».  

Διαθέσιμα Στατιστικά Στοιχεία (αν υπάρχουν) Δεν υπάρχουν. 

https://terredeshommes.it/invisibileagliocchi/
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Εργαλεία/Πόροι/Υπηρεσίες 5 συναντήσεις για μαθητές/ριες δημοτικού κάτω 
των 12 ετών και λοιπές συναντήσεις για τις 
οικογένειές τους και επαγγελματίες που 
εργάζονται με παιδιά. 

Εκστρατεία με τίτλο «Ο Κανόνας της Κίκο» και ένα 
πρωτόκολλο δράσης. 

Σύνδεσμος (Link)/Δικτυακός Τόπος (Website) http://www.asociacionrea.org/programa-de-
prevencion-del-abuso-sexual-infantil-la-regla-de-
kiko/ 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2 – Τι συμβαίνει στο φιλαράκι σου; 

Ονομασία Τι συμβαίνει στο φιλαράκι σου; 

Περιγραφή  Πρόγραμμα προστασίας, πρόληψης και 
επιμόρφωσης εφήβων ηλικίας άνω των 12 ετών 
μέσω τυπικών και μη τυπικών μεθοδολογιών για 
την παιδική σεξουαλική κακοποίηση. 

Βασικοί Φορείς/Πάροχος Fundació Vicki Bernadet  

Επίπεδο (Οργανωτικό, Περιφερειακό, Τοπικό, 
Εθνικό)  

Οργανωτικό  

(με την έννοια ότι δημιουργούνται πρωτόκολλα 
δράσης που εφαρμόζονται σε εσωτερικό επίπεδο 
άλλων οργανισμών) 

Είδος (Πρόληψη, Παρέμβαση, Υποστήριξη μετά 
το περιστατικό) 

Πρόληψη 

Αντίκτυπος Σε αυτό το πρόγραμμα, που αναγνωρίζεται από 
την κυβέρνηση της Ισπανίας, συμμετέχουν ο 
Δήμος και η Αντιπροσωπεία της Βαρκελώνης. Οι 
δράσεις που υλοποιεί το Fundació Vicki Bernadet 
εκτείνονται από τοπικό έως εθνικό επίπεδο 
ανάλογα με τη ζήτηση προγραμμάτων 
υποστήριξης και πρόληψης από τους/τις 
πελάτες/ισσές του.  

Διαθέσιμα Στατιστικά Στοιχεία (αν υπάρχουν) Δεν υπάρχουν. 

Εργαλεία/Πόροι/Υπηρεσίες 4 συναντήσεις διάρκειας μίας ώρας η καθεμία με 
θέμα την αυτοεκτίμηση, την ενσυναίσθηση και 
τον τρόπο αντίδρασης σε καταστάσεις 
κακοποίησης.  

Το Fundació Vicki Bernadet συνεργάζεται με 
εταιρείες και οργανώσεις που απευθύνονται σε 
παιδιά και εφήβους και ενδιαφέρονται να 
επεξεργαστούν το πρωτόκολλο της δράσης τους. 

http://www.asociacionrea.org/programa-de-prevencion-del-abuso-sexual-infantil-la-regla-de-kiko/
http://www.asociacionrea.org/programa-de-prevencion-del-abuso-sexual-infantil-la-regla-de-kiko/
http://www.asociacionrea.org/programa-de-prevencion-del-abuso-sexual-infantil-la-regla-de-kiko/
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Υπηρεσία ψυχολογικής και νομικής αρωγής στα 
θύματα σεξουαλικής κακοποίησης και τις 
οικογένειές τους. 

Σύνδεσμος (Link)/Δικτυακός Τόπος (Website) https://www.fbernadet.org/es/cursos/que-li-
passa-al-meu-collega/ 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3 – Παραμύθι:  Η Εστέλα φωνάζει τόσο δυνατά! 

Ονομασία Παραμύθι:  Η Εστέλα φωνάζει τόσο δυνατά! 

Περιγραφή  Το παραμύθι «Η Εστέλα φωνάζει τόσο δυνατά!» 
εφοδιάζει τα παιδιά ηλικίας 6-11 ετών με όλα τα 
απαραίτητα εργαλεία, ώστε να γνωρίζουν πώς 
πρέπει να ενεργήσουν σε περίπτωση παιδικής 
σεξουαλικής κακοποίησης. Στόχος αυτής της 
δραστηριότητας είναι να μάθουν τα παιδιά να 
μην ανέχονται καταστάσεις κινδύνου, να 
επιζητούν σεβασμό προς το πρόσωπό τους και να 
μην φοβούνται να ζητήσουν βοήθεια. 

Βασικοί Φορείς/Πάροχος Fundación Rana 

Επίπεδο (Οργανωτικό, Περιφερειακό, Τοπικό, 
Εθνικό)  

Περιφερειακό  

Είδος (Πρόληψη, Παρέμβαση, Υποστήριξη μετά 
το περιστατικό) 

Πρόληψη 

Αντίκτυπος Στις Βαλεαρίδες Νήσους, το παραμύθι έχει 
συγκεντρώσει το ενδιαφέρον 4.619 παιδιών, ενώ 
206 επαγγελματίες έχουν εκπαιδευτεί στον ρόλο 
του/της αφηγητή/ριας. Βέβαια, μπορεί εύκολα να 
διαδοθεί και σε άλλες αυτόνομες κοινότητες, 
καθώς είναι διαθέσιμο από μεγάλες εταιρείες 
διαδικτυακού μάρκετινγκ.  

Διαθέσιμα Στατιστικά Στοιχεία (αν υπάρχουν) Δεν υπάρχουν. 

Εργαλεία/Πόροι/Υπηρεσίες - Το παραμύθι «Η Εστέλα φωνάζει τόσο δυνατά!» 
απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-11 ετών. 

- Δραστηριότητα: «Εξερεύνηση με τον Νιλ». 
Πρόγραμμα πρόληψης για εκπαιδευτικά και 
κοινωνικά κέντρα που προσφέρει εργαλεία σε 
παιδιά ηλικίας 4 και 5 ετών για την προστασία 
τους από την παιδική σεξουαλική κακοποίηση. 

-  Διδακτικός οδηγός για το πρόγραμμα «Φώναξε 
δυνατά!». Απευθύνεται σε ομάδες παιδιών που 
έχουν παρακολουθήσει τη δραστηριότητα 
αφήγησης παραμυθιού. 

https://www.fbernadet.org/es/cursos/que-li-passa-al-meu-collega/
https://www.fbernadet.org/es/cursos/que-li-passa-al-meu-collega/
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- Εισαγωγικό εργαστήριο για τη σεξουαλική 
κακοποίηση παιδιών: «Δράσε για την πρόληψη 
της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης». 
Απευθύνεται στο διοικητικό και διδακτικό 
προσωπικό του κέντρου. 

- Συζήτηση ευαισθητοποίησης σχετικά με την 
παιδική σεξουαλική κακοποίηση. Απευθύνεται σε 
γονείς, συγγενείς ή φροντιστές/ριες παιδιών. 

 

Σύνδεσμος (Link)/Δικτυακός Τόπος (Website) https://www.fundacionrana.org/es/infancia 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 4 – Πρόγραμμα Πρόληψης της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και 
Εφήβων (ECPAT) 

Ονομασία Πρόγραμμα Πρόληψης της Σεξουαλικής 
Εκμετάλλευσης Παιδιών και Εφήβων (ECPAT) 

Περιγραφή  Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία 
ενός συμπεριληπτικού και ολιστικού πλαισίου 
αναφοράς που θα εγγυάται το δικαίωμα όλων 
των παιδιών να προστατεύονται από κάθε μορφή 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Για την επίτευξη 
αυτού του στόχου, συνεχίζει τις δραστηριότητες 
για την ανάπτυξη μίας κρατικής στρατηγικής 
δράσης κατά της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης 
Παιδιών και Εφήβων (ESIA) στην Ισπανία, η οποία 
αντιμετωπίζει τα προβλήματα με ολοκληρωμένο 
τρόπο εμπλέκοντας όλους τους σχετικούς 
κλάδους και φορείς. 

Το Πρόγραμμα εντάσσεται στο 3ο Σχέδιο Δράσης 
κατά της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και 
Εφήβων του FAPMI-ECPAT Ισπανίας (2017-2020). 

Βασικοί Φορείς/Πάροχος ECPAT - Ισπανία 

Επίπεδο (Οργανωτικό, Περιφερειακό, Τοπικό, 
Εθνικό)  

Εθνικό 

Είδος (Πρόληψη, Παρέμβαση, Υποστήριξη μετά 
το περιστατικό) 

Πρόληψη 

Αντίκτυπος Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα ενημερωμένα 
στοιχεία (2018), 318.459 ωφελούμενοι/ες 
συμμετείχαν στις δράσεις του προγράμματος. 

Διαθέσιμα Στατιστικά Στοιχεία (αν υπάρχουν) Δεν υπάρχουν. 

https://www.fundacionrana.org/es/infancia
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Εργαλεία/Πόροι/Υπηρεσίες - Προληπτικές δράσεις για ομάδες που 
παρουσιάζουν χαρακτηριστικά ευαλωτότητας. 

- Δράσεις επιμόρφωσης επαγγελματιών που 
εστιάζουν σε μία ρεαλιστική προσέγγιση του 
προβλήματος, στη δέουσα προσοχή στα θύματα 
και την ουσιαστική εφαρμογή των μέτρων. 

- Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης 
σχετικά με την πραγματικότητα, οι οποίες 
απευθύνονται στον γενικό πληθυσμό και σε 
συγκεκριμένες ομάδες, με στόχο να καταστούν οι 
πολίτες ενεργοί φορείς πρόληψης, αναγνώρισης 
και αναφοράς προβλημάτων. 

- Δράσεις για την ενθάρρυνση και την προώθηση 
επιστημονικών και τεκμηριωμένων γνώσεων. 

- Δράσεις συνεργασίας και δικτύωσης σε εθνικό 
και διεθνές επίπεδο, οι οποίες διευκολύνουν τον 
συντονισμό των στρατηγικών και τελειοποιούν τις 
λύσεις στο πρόβλημα της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών. 

Σύνδεσμος (Link)/Δικτυακός Τόπος (Website) http://www.ecpat-spain.org/index.asp 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 5 – Feeling YES, feeling NO 

Ονομασία Feeling YES, feeling NO 

Περιγραφή  Παιδαγωγικό υλικό για την πρόληψη της παιδικής 
σεξουαλικής κακοποίησης, το οποίο εμπνεύστηκε 
από τη θεατρική παράσταση "Feeling YES, feeling 
NO", του Dennis Foon. Στόχος του είναι να 
βοηθήσει τα παιδιά να διακρίνουν ποιες 
καταστάσεις είναι ασφαλείς και ποιες 
επικίνδυνες, προκειμένου να αποτρέψουν το 
ενδεχόμενο να πέσουν θύματα σεξουαλικής 
κακοποίησης. 

Βασικοί Φορείς/Πάροχος Δημαρχείο της Βαρκελώνης 

Επίπεδο (Οργανωτικό, Περιφερειακό, Τοπικό, 
Εθνικό)  

Οργανωτικό 

Είδος (Πρόληψη, Παρέμβαση, Υποστήριξη μετά 
το περιστατικό) 

Πρόληψη 

http://www.ecpat-spain.org/index.asp
http://dennisfoon.com/feeling-yes-feeling-no/
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Αντίκτυπος Το πρόγραμμα αξιοποιείται από διάφορους 
συλλόγους, οργανισμούς και επαγγελματίες σε 
εθνικό επίπεδο. Παρέχει ελεύθερη και εύκολη 
πρόσβαση στο υλικό σε εκπαιδευτικούς, γονείς 
και παιδιά. 

Διαθέσιμα Στατιστικά Στοιχεία (αν υπάρχουν) Δεν υπάρχουν. 

Εργαλεία/Πόροι/Υπηρεσίες Τρία κεφάλαια σε μορφή εργαστηρίου για 
μαθητές/ριες δημοτικού, στα οποία ασχολούνται 
με την ευχαρίστηση ή τη δυσαρέσκεια που τους 
προκαλεί η κοντινή απόσταση ή η στενή σωματική 
επαφή με ξένους και ανθρώπους του οικείου 
κοινωνικού τους περιβάλλοντος. 

1. Το σώμα μου είναι δικό μου. 

2. Οι 3 ερωτήσεις του ξένου. 

3. Ζητώντας βοήθεια. 

- Το τέταρτο κεφάλαιο απευθύνεται σε γονείς, 
εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές/ριες ψυχαγωγικών 
δραστηριοτήτων, προπονητές/ριες αθλημάτων 
και ενήλικες που με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο 
συμβάλλουν στην εκπαίδευση των παιδιών. 

- Παιδαγωγικός οδηγός για τη διευκόλυνση της 
χρήσης του υλικού και της ευαισθητοποίησης 
ενηλίκων επί του θέματος. 

Σύνδεσμος (Link)/Δικτυακός Τόπος (Website) https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/sites/
default/files/guiasentir_ca_acc_2_0.pdf 

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/es/ca
nal/sentir-que-si-sentir-que-no 

 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 6 – «Ακούω το ένστικτό μου» 

Ονομασία «Ακούω το ένστικτό μου» 

Περιγραφή  Το πρόγραμμα «Ακούω το ένστικτό μου» είναι μία 
διδακτική πρόταση για την πρωτογενή πρόληψη 
της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης που 
απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 3-6 ετών.  

Βασικοί Φορείς/Πάροχος Pepa Horno Goicoechea 

Επίπεδο (Οργανωτικό, Περιφερειακό, Τοπικό, 
Εθνικό)  

Οργανωτικό 

https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/sites/default/files/guiasentir_ca_acc_2_0.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/sites/default/files/guiasentir_ca_acc_2_0.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/es/canal/sentir-que-si-sentir-que-no
https://ajuntament.barcelona.cat/infancia/es/canal/sentir-que-si-sentir-que-no
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Είδος (Πρόληψη, Παρέμβαση, Υποστήριξη μετά 
το περιστατικό) 

Πρόληψη 

Αντίκτυπος Σε άλλες μελέτες με τα ίδια χαρακτηριστικά, τα 
παιδιά ηλικίας 3-6 ετών δεν λογίζονται ως ομάδα-
στόχος. Παρατηρείται έλλειψη επιμόρφωσης και 
λιγοστά εξειδικευμένα υλικά για την πρόληψη της 
σεξουαλικής κακοποίησης, ειδικά για παιδιά 
μικρότερων ηλικιών. 

Διαθέσιμα Στατιστικά Στοιχεία (αν υπάρχουν) Δεν υπάρχουν. 

Εργαλεία/Πόροι/Υπηρεσίες 3 θεματικά πεδία: 

- Άμεση εργασία με παιδιά από 3 έως 6 ετών. 

- Συνεργασία με επαγγελματίες. 

- Συνεργασία με γονείς. 

Σύνδεσμος (Link)/Δικτυακός Τόπος (Website) https://boiraeditorial.com/wp-
content/uploads/2016/03/escuchando_mis_tripa
s_Pepa_Horno.pdf 

 

 

2.1.4.4. Μελέτες περιπτώσεων – Καλές πρακτικές από την Ελλάδα 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1 – Σπάμε τη σιωπή μαζί 

Ονομασία Σπάμε τη σιωπή μαζί 

Περιγραφή  Πρόγραμμα πρόληψης της σεξουαλικής 
κακοποίησης μαθητών/ριών δημοτικού που 
υλοποιείται σε σχολεία και στοχεύει στην 
ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών, γονέων και 
παιδιών, συμπεριλαμβανομένων προτεινόμενων 
μέτρων για την πρόληψη της παιδικής 
σεξουαλικής κακοποίησης.  

Βασικοί Φορείς/Πάροχος Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 

Επίπεδο (Οργανωτικό, Περιφερειακό, Τοπικό, 
Εθνικό)  

Εθνικό 

Είδος (Πρόληψη, Παρέμβαση, Υποστήριξη μετά 
το περιστατικό) 

Πρόληψη 

Αντίκτυπος Πραγματοποιήθηκαν εκστρατείες σε πολλά 
σχολεία σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.  

Διαθέσιμα Στατιστικά Στοιχεία (αν υπάρχουν) Δεν υπάρχουν. 

Εργαλεία/Πόροι/Υπηρεσίες Υπηρεσίες ευαισθητοποίησης 

Σύνδεσμος (Link)/Δικτυακός Τόπος (Website) http://www.ich-mhsw.gr/el/general-tags/silence 

https://boiraeditorial.com/wp-content/uploads/2016/03/escuchando_mis_tripas_Pepa_Horno.pdf
https://boiraeditorial.com/wp-content/uploads/2016/03/escuchando_mis_tripas_Pepa_Horno.pdf
https://boiraeditorial.com/wp-content/uploads/2016/03/escuchando_mis_tripas_Pepa_Horno.pdf
http://www.ich-mhsw.gr/el/general-tags/silence
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ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2 – Ασφαλές Άγγιγμα 

Ονομασία Ασφαλές Άγγιγμα 

Περιγραφή  Το «Ασφαλές Άγγιγμα» είναι ένα καινοτόμο 
πρόγραμμα πρόληψης της σεξουαλικής 
κακοποίησης για παιδιά 5 – 9 ετών. Υλοποιείται 
σε συνεργασία με το The New York Society for the 
Prevention of Cruelty to Children. Βοηθά τους/τις 
μικρούς/ές μαθητές/ριες να κατανοήσουν τη 
διαφορά που υπάρχει μεταξύ ενός ασφαλούς και 
ενός μη ασφαλούς αγγίγματος και να μάθουν πώς 
να λένε όχι για να προστατευθούν από τη 
σεξουαλική κακοποίηση. 

Βασικοί Φορείς/Πάροχος ΕΛΙΖΑ - Εταιρεία κατά της κακοποίησης του 
παιδιού  

Επίπεδο (Οργανωτικό, Περιφερειακό, Τοπικό, 
Εθνικό)  

Εθνικό 

Είδος (Πρόληψη, Παρέμβαση, Υποστήριξη μετά 
το περιστατικό) 

Πρόληψη 

Αντίκτυπος Έως σήμερα έχουν συνολικά εκπαιδευτεί 
περισσότερα από 2.600 παιδιά ηλικίας 5-9 ετών, 
1.000 εκπαιδευτικοί και 2.000 γονείς ιδιωτικών 
και δημόσιων σχολείων. 

Διαθέσιμα Στατιστικά Στοιχεία (αν υπάρχουν) Δεν υπάρχουν. 

Εργαλεία/Πόροι/Υπηρεσίες Ευαισθητοποίηση, ψυχολογική υποστήριξη και 
καθοδήγηση των παιδιών, ώστε να μπορούν να 
κατανοήσουν πότε ένα άγγιγμα δεν είναι 
ασφαλές. 

Σύνδεσμος (Link)/Δικτυακός Τόπος (Website) https://eliza.org.gr/oi-draseis-mas/#asfales-
agigma  

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3 – Το Σπίτι του Παιδιού 

Ονομασία Το Σπίτι του Παιδιού 

Περιγραφή  «Το Σπίτι του Παιδιού» είναι ένα Κέντρο Ημέρας 
Εξατομικευμένης Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής 
Υγείας σε Παιδιά και Εφήβους, θύματα 
κακοποίησης, παραμέλησης, ενδοοικογενειακής 
βίας και θυματοποιημένα παιδιά. Παρέχει 
δωρεάν υπηρεσίες για έγκαιρη παρέμβαση, 
διάγνωση και θεραπεία, θεραπευτική υποστήριξη 
παιδιών-θυμάτων κακοποίησης, συμβουλευτική 
γονέων και δράσεις ευαισθητοποίησης.  

https://eliza.org.gr/oi-draseis-mas/#asfales-agigma
https://eliza.org.gr/oi-draseis-mas/#asfales-agigma
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Βασικοί Φορείς/Πάροχος Το Χαμόγελο του Παιδιού 

Επίπεδο (Οργανωτικό, Περιφερειακό, Τοπικό, 
Εθνικό)  

Εθνικό 

Είδος (Πρόληψη, Παρέμβαση, Υποστήριξη μετά 
το περιστατικό) 

Πρόληψη, Παρέμβαση και Υποστήριξη μετά το 
περιστατικό 

Αντίκτυπος Στηρίζει έμπρακτα και προστατεύει παιδιά που 
έχουν απομακρυνθεί από τις οικογένειές τους ή 
που έχουν πέσει θύματα οποιασδήποτε μορφής 
κακοποίησης.   

Διαθέσιμα Στατιστικά Στοιχεία (αν υπάρχουν) Μέσα στο Α' εξάμηνο του 2019, το Σπίτι του 
Παιδιού παρείχε υπηρεσίες σε 280 παιδιά. 

Εργαλεία/Πόροι/Υπηρεσίες Στελεχώνεται από εξειδικευμένη θεραπευτική 
ομάδα, η οποία απαρτίζεται από κοινωνικούς/ές 
λειτουργούς, λογοθεραπευτές/ριες,  ειδικούς/ές 
παιδαγωγούς και παιδοψυχιάτρους.  

Σύνδεσμος (Link)/Δικτυακός Τόπος (Website) https://www.hamogelo.gr/gr/el/to-spiti-tou-
paidiou/ 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 4 – Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας 

Ονομασία Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας 

Περιγραφή  Κέντρα που παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες 
εκτίμησης-διάγνωσης παιδιών και γονέων, 
συμβουλευτικής, ψυχολογικής υποστήριξης 
παιδιών-θυμάτων και γονέων, καθώς και 
ψυχιατρική παρέμβαση.   

Βασικοί Φορείς/Πάροχος Παιδικά Χωριά SOS 

Επίπεδο (Οργανωτικό, Περιφερειακό, Τοπικό, 
Εθνικό)  

Εθνικό 

Είδος (Πρόληψη, Παρέμβαση, Υποστήριξη μετά 
το περιστατικό) 

Πρόληψη, Παρέμβαση και Υποστήριξη μετά το 
περιστατικό 

Αντίκτυπος Βοηθά ουσιαστικά και προστατεύει παιδιά που 
έχουν απομακρυνθεί από τις οικογένειές τους ή 
που έχουν πέσει θύματα οποιασδήποτε μορφής 
κακοποίησης. Παρέχει, μεταξύ άλλων 
συμβουλευτική υποστήριξη προς τους γονείς.  

Διαθέσιμα Στατιστικά Στοιχεία (αν υπάρχουν) Δεν υπάρχουν. 
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Εργαλεία/Πόροι/Υπηρεσίες Το προσωπικό των Κέντρων Στήριξης Παιδιού και 
Οικογένειας περιλαμβάνει κοινωνικούς/ές 
λειτουργούς, λογοθεραπευτές/ριες,  ειδικούς/ές 
παιδαγωγούς και παιδοψυχιάτρους. Τα Κέντρα 
παρέχουν επίσης υπηρεσίες ψυχολογικής 
υποστήριξης, υλική βοήθεια σε είδη διατροφής 
και δραστηριότητες δημιουργικής απασχόλησης 
για παιδιά.  

Σύνδεσμος (Link)/Δικτυακός Τόπος (Website) https://sos-villages.gr/kentra-stirixis/ 

 

 

2.1.4.5. Μελέτες περιπτώσεων – Καλές πρακτικές από την Κροατία 

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 1 – Κέντρο Προστασίας Παιδιών και Νέων του Ζάγκρεμπ 

Ονομασία Κέντρο Προστασίας Παιδιών και Νέων του 
Ζάγκρεμπ 

Περιγραφή  Το Κέντρο Προστασίας Παιδιών και Νέων του 
Ζάγκρεμπ ιδρύθηκε το 2002 με σκοπό την παροχή 
αποτελεσματικής και συστηματικής στήριξης σε 
παιδιά και οικογένειες που έχουν υποστεί ψυχικά 
τραύματα, συμπεριλαμβανομένης της 
σεξουαλικής, σωματικής και συναισθηματικής 
κακοποίησης και παραμέλησης.  

Βασικοί Φορείς/Πάροχος Βασικός φορέας και πάροχος υπηρεσιών 

Επίπεδο (Οργανωτικό, Περιφερειακό, Τοπικό, 
Εθνικό)  

Εθνικός οργανισμός υγειονομικής περίθαλψης (Η 
βασική ασφάλιση υγειονομικής περίθαλψης είναι 
υποχρεωτική στην Κροατία και παρέχεται από το 
κράτος.) 

Είδος (Πρόληψη, Παρέμβαση, Υποστήριξη μετά 
το περιστατικό) 

Πρόληψη, Παρέμβαση και Υποστήριξη μετά το 
περιστατικό  

Αντίκτυπος Το Κέντρο συμβάλλει, μεταξύ άλλων, στη(ν): 

-ενθάρρυνση της διαπολιτισμικής συνεργασίας·  

-διευκόλυνση του συντονισμού και της 
συνεργασίας ΜΚΟ και ΚΟ σε διάφορες περιοχές·  

-ανάπτυξη μοντέλων πρόληψης και παρέμβασης 
σε περιστατικά παιδικής κακοποίησης και 
παραμέλησης που εφαρμόζονται σε χώρες του 
εξωτερικού· 

-ανταλλαγή εμπειριών· 

-εξειδικευμένη εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων· 

https://sos-villages.gr/kentra-stirixis/
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-υλοποίηση διαφόρων προγραμμάτων 
πρόληψης· 

-διοργάνωση συνεδρίων. 

Στο Κέντρο Προστασίας Παιδιών και Νέων στο 
Ζάγκρεμπ λειτουργεί η μη κερδοσκοπική 
οργάνωση Brave phone, η οποία δημιουργήθηκε 
με στόχο την πρόληψη της κακοποίησης και της 
παραμέλησης, καθώς και την πρόληψη της 
ανάρμοστης συμπεριφοράς παιδιών και νέων, σε 
συνδυασμό με την παροχή άμεσης βοήθειας και 
υποστήριξης σε κακοποιημένα και 
παραμελημένα παιδιά και τις οικογένειές τους. 

Διαθέσιμα Στατιστικά Στοιχεία (αν υπάρχουν) Το Κέντρο Προστασίας Παιδιών και Νέων του 
Ζάγκρεμπ και η ΜΚΟ Brave Phone for Children 
διεξήγαγαν το 2006 μία έρευνα με θέμα τη 
συχνότητα εμφάνισης της κακοποίησης και της 
παραμέλησης παιδιών σε σχολεία 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κροατίας. 
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 15,9% 
των παιδιών είχε υποστεί σωματική κακοποίηση, 
το 16,5% συναισθηματική κακοποίηση και το 
13,7% σεξουαλική κακοποίηση. Αν  ληφθεί υπόψη 
και το κριτήριο της «έκθεσης του παιδιού σε 
ακατάλληλο περιεχόμενο», τότε εκτιμάται ότι το 
18,1% των νέων έχει υποστεί σεξουαλική 
κακοποίηση κατά τη διάρκεια της παιδικής τους 
ηλικίας.  

Εργαλεία/Πόροι/Υπηρεσίες Τύποι δραστηριοτήτων και υπηρεσιών: 

-Εκτίμηση/Διάγνωση και θεραπεία παιδιών και 
οικογενειών· 

-Εκπαίδευση και επιμόρφωση επαγγελματιών, 
ομαδική εργασία και εποπτεία· 

-Επιστημονική εργασία και έρευνα· 

-Ευαισθητοποίηση του κοινού· 

-Δημόσια πολιτική και υπεράσπιση των παιδιών. 

 

Η ομάδα του Κέντρου απαρτίζεται από: 

-ψυχολόγους· 

-ψυχιάτρους· 

-νευροπαιδιάτρους· 

-ειδικούς/ές παιδαγωγούς· 
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-νοσηλευτές/ριες· 

-νομικούς· 

-κοινωνικούς/ές λειτουργούς. 

Σύνδεσμος (Link)/Δικτυακός Τόπος (Website) https://www.poliklinika-djeca.hr/  

 

 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 2 – Parents’ Association “Step by Step”, Πρόγραμμα Πρόληψης της 
Παιδικής Σεξουαλικής Κακοποίησης  

Ονομασία Parents’ Association “Step by Step”, Πρόγραμμα 
Πρόληψης της Παιδικής Σεξουαλικής 
Κακοποίησης  

Περιγραφή  Το Parents’ Association  "Step by Step" είναι μία 
μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική ένωση από 
το Ζάγκρεμπ της Κροατίας. Κύριος στόχος του 
είναι η προώθηση της αξίας της κοινότητας με 
επίκεντρο τα παιδιά και τη νεολαία. Υλοποιεί 
δράσεις με αποκλειστικό γνώμονα τα δικαιώματα 
και την προστασία του παιδιού. 

Βασικοί Φορείς/Πάροχος Βασικός φορέας και πάροχος υπηρεσιών 

Επίπεδο (Οργανωτικό, Περιφερειακό, Τοπικό, 
Εθνικό)  

Εθνικό (ΜΚΟ) 

Είδος (Πρόληψη, Παρέμβαση, Υποστήριξη μετά 
το περιστατικό) 

Πρόληψη, Παρέμβαση και Υποστήριξη μετά το 
περιστατικό 

Αντίκτυπος Τα τελευταία 20 χρόνια, όλες οι δράσεις του PA 
"Step by Step" εστιάζουν στην ανάπτυξη των 
ικανοτήτων των τοπικών κοινοτήτων και των 
θεσμών τους με σκοπό την προώθηση και την 
προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Το 
Πρόγραμμα Πρόληψης της Παιδικής Σεξουαλικής 
Κακοποίησης είναι το μεγαλύτερης εμβέλειας 
έργο του "Step by Step", η υλοποίηση του οποίου 
ξεκίνησε στην Κροατία το 2000 σε 13 σχολεία σε 
διάφορα μέρη της χώρας.  

https://www.poliklinika-djeca.hr/
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Το Τμήμα Ψυχολογίας, της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, του 
Πανεπιστημίου του Ζάγκρεμπ διενέργησε 
ανεξάρτητη αξιολόγηση του προγράμματος. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, 
η ποιότητα του προγράμματος είναι υψηλή, διότι 
υλοποιείται από εκπαιδευμένους/ες 
εμπειρογνώμονες. Η ανταπόκριση των παιδιών 
είναι θετική, ενώ θεωρούν το πρόγραμμα 
χρήσιμο και εφαρμόζουν τις στρατηγικές του σε 
πραγματικές καταστάσεις. Επιπλέον, τα παιδιά, οι 
γονείς και οι δάσκαλοι συζητούν το θέμα της 
παιδικής κακοποίησης πιο συχνά από πριν τη 
συμμετοχή τους στα εργαστήρια.  

Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το 
Υπουργείο Επιστημών, Παιδείας και Αθλητισμού, 
το Υπουργείο Κοινωνικής Πολιτικής και Νεολαίας 
και τις τοπικές (περιφερειακές) κυβερνήσεις. 

Τέλος, εντάσσεται στο πλαίσιο της «εκστρατείας 
Ένα στα Πέντε του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας κατά 
των παιδιών» (2011-2014). 

Διαθέσιμα Στατιστικά Στοιχεία (αν υπάρχουν) Το Πρόγραμμα Πρόληψης της Παιδικής 
Σεξουαλικής Κακοποίησης υλοποιήθηκε σε 
περίπου 70 σχολεία, 30 νηπιαγωγεία και 4 κέντρα 
εκπαίδευσης της Κροατίας. Υπάρχουν τέσσερις 
παραλλαγές του προγράμματος: Προσχολική 
Εκπαίδευση, Δημοτική Εκπαίδευση, 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή. 
Από το 1999 έως το 2019, συμμετείχαν στο 
πρόγραμμα 102.690 παιδιά, 69.770 γονείς και 
22.791 υπάλληλοι νηπιαγωγείων και 
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Το Parents’ 
Association "Step by Step" έχει αναπτύξει ένα 
δίκτυο 450 ενεργών υποστηρικτών/ριών του 
Προγράμματος, κυρίως εκπαιδευτικών και 
λοιπών επαγγελματιών που εργάζονται σε 
νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία.  
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Εργαλεία/Πόροι/Υπηρεσίες Οι δράσεις και οι υπηρεσίες του "Step by Step"  
αποσκοπούν: στην προώθηση των δικαιωμάτων 
των παιδιών και των οικογενειών τους· στη 
συνεργασία με οργανισμούς προσχολικής και 
σχολικής εκπαίδευσης και λοιπούς φορείς 
παιδικής και οικογενειακής μέριμνας· σε 
συντονισμένες προσπάθειες των μελών του 
ενώπιον των αρχών, των θεσμικών οργάνων και 
των τοπικών κοινοτήτων· στη διοργάνωση 
σεμιναρίων και δημόσιων διαλέξεων· στη 
διανομή υλικού ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης· στη συνεργασία με 
κροατικούς και ξένους οργανισμούς και στην 
ενθάρρυνση δωρεών και χορηγιών. 

Σύνδεσμος (Link)/Δικτυακός Τόπος (Website) https://udrugaroditeljakpk.hr/  

 

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 3 – Brave phone for Children 

Ονομασία Brave phone for Children 

Περιγραφή  Το Brave phone for Children είναι μία Μη 
Κυβερνητική Οργάνωση με στόχο τη διεκδίκηση 
των δικαιωμάτων και την προστασία των παιδιών 
στην Κροατία. Λειτουργεί μία τηλεφωνική γραμμή 
άμεσης βοήθειας για παιδιά και γονείς και 
παρέχει υποστήριξη σε οικογένειες μέσω των 
προγραμμάτων που υλοποιεί σε σχολεία, τοπικές 
κοινότητες και στο διαδίκτυο. 

Δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης 
και της επιμόρφωσης (συμπεριλαμβανομένης της 
συνεργασίας με πανεπιστήμια), ενώ παράλληλα 
δημοσιεύει έρευνες και διοργανώνει εκστρατείες 
για την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα 
που απασχολούν τα παιδιά.  

Οι δράσεις του Brave phone for Children στις 
οποίες μπορούν να συμμετάσχουν οι 
εθελοντές/ριες είναι η γραμμή βοήθειας για 
παιδιά (116 111) και η γραμμή βοήθειας για 
γονείς (0800 0800), καθώς και δράσεις για την 
ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα παιδικής 
κακοποίησης, εκπαίδευσης εμπειρογνωμόνων, 
επιστημονικής έρευνας και σε πολλά έργα 
(ατομικά και ομαδικά) που στοχεύουν στην 
πρόληψη και τη συμβουλευτική. 

Βασικοί Φορείς/Πάροχος Βασικός φορέας και πάροχος υπηρεσιών 

https://udrugaroditeljakpk.hr/
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Επίπεδο (Οργανωτικό, Περιφερειακό, Τοπικό, 
Εθνικό)  

Εθνικό (ΜΚΟ) 

Είδος (Πρόληψη, Παρέμβαση, Υποστήριξη μετά 
το περιστατικό) 

Πρόληψη, Παρέμβαση και Υποστήριξη μετά το 
περιστατικό 

Αντίκτυπος Το Brave Phone for Children ιδρύθηκε το 1997 ως 
γραμμή βοήθειας για παιδιά-θύματα 
κακοποίησης και παραμέλησης. Με την πάροδο 
των ετών, κατέστη ανεξάντλητη πηγή βοήθειας 
για όλα σχεδόν τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν τα παιδιά. Παρέχει στήριξη στα 
παιδιά, τους γονείς τους και σε επαγγελματίες 
μέσω της υλοποίησης κοινοτικών προγραμμάτων. 
Ακόμη, παράγει έντυπο ενημερωτικό υλικό και 
λειτουργεί μία συμβουλευτική υπηρεσία. Πλέον, 
έχει επεκτείνει τον ρόλο του στην πρόληψη της 
κακοποίησης και της παραμέλησης παιδιών 
προσφέροντας ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες στις 
οικογένειες των θυμάτων.  

Το Brave Phone for Children αύξησε την 
ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την 
κακοποίηση και την παραμέληση των παιδιών, 
παρείχε έμπρακτα κοινωνική υποστήριξη και 
θέσπισε μηχανισμούς παιδικής και οικογενειακής 
προστασίας. 

Διαθέσιμα Στατιστικά Στοιχεία (αν υπάρχουν) Το 91% των παιδιών στην Κροατία γνωρίζουν το 
Brave Phone. Είναι ο δεύτερος πιο αναγνωρίσιμος 
οργανισμός της χώρας. 

Πάνω από 1.500 επαγγελματίες συνεργάστηκαν 
άμεσα με παιδιά και γονείς μέσω των 
προγραμμάτων που υλοποίησε το Brave Phone. 

Κάθε χρόνο, το Brave phone for Children διανέμει 
18.000 αντίτυπα εκπαιδευτικού υλικού 
στους/στις χρήστες του προγράμματος και 
τους/τις επαγγελματίες παιδικής προστασίας. 

Από το 1997, οι εθελοντές/ριες της γραμμής 
βοήθειας του Brave phone έχουν απαντήσει σε 
περισσότερες από 200.000 κλήσεις από παιδιά, 
γονείς, εμπειρογνώμονες και λοιπούς/ές 
καλούντες/ούσες. 
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Εργαλεία/Πόροι/Υπηρεσίες Το Brave Phone for Children ασχολείται με την 
παροχή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης που 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των παιδιών 
προωθώντας τη θετική τους ανάπτυξη και τη 
βελτίωση του προφίλ των υπηρεσιών που 
προσφέρει, με σκοπό τη μέγιστη δυνατή 
υποστήριξη των χρηστών και τη διασφάλιση της 
βιώσιμης ανάπτυξης του οργανισμού. 

Σύνδεσμος (Link)/Δικτυακός Τόπος (Website) https://udruga.hrabritelefon.hr/  

 
  

https://udruga.hrabritelefon.hr/
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Σύνοψη της Συγκριτικής Ανάλυσης 
 

Όπως προκύπτει από τη εξέταση της εθνικής νομοθεσίας των χωρών-εταίρων (Ελλάδα, Κύπρος, Ιταλία, 

Κροατία και Ισπανία), έχουν γίνει μεγάλα βήματα και υπάρχει σαφής πρόθεση να προστατευτούν τα 

παιδιά από κάθε μορφή κακοποίησης. Οι εθνικές νομοθεσίες ευθυγραμμίζονται με τις διεθνείς 

συμβάσεις και τα ευρωπαϊκά έγγραφα στρατηγικής και γενικά, προβλέπουν διαδικασίες για την 

αντιμετώπιση της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης. Τα εν λόγω κράτη εναρμονίζοντας τις εθνικές 

νομοθεσίες και πρακτικές με τις διατάξεις των σχετικών διεθνών συμβάσεων, συνθηκών και 

διακηρύξεων στον τομέα της παιδικής προστασίας, έχουν εκφράσει απερίφραστα τη δέσμευσή τους για 

την προστασία των παιδιών από όλες τις μορφές κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 

κακοποίησης. Λαμβάνοντας ως αφετηρία αυτά τα διεθνή νομοθετήματα και τη συνταγματική διάταξη 

που απαιτεί ειδική προστασία για τα παιδιά, τα κράτη έχουν φτάσει σε ένα αξιοθαύμαστο επίπεδο στην 

προστασία των παιδιών από όλες τις μορφές βίας, και ιδιαίτερα από τη σεξουαλική κακοποίηση. Με την 

κύρωση διεθνών συμβάσεων, με πρώτη και κυριότερη τη Σύμβαση του Lanzarote (Σύμβαση του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών ενάντια στη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και 

Σεξουαλική Κακοποίηση της 25ης Οκτωβρίου 2007), τα συμβαλλόμενα κράτη κατέβαλαν σημαντικές 

προσπάθειες προκειμένου να βελτιώσουν το εθνικό νομικό τους σύστημα ώστε να καλύπτει αδικήματα 

που σχετίζονται με την παιδική σεξουαλική κακοποίηση.  

Παράλληλα, η απόκλιση μεταξύ των επίσημων στατιστικών για τον αριθμό των καταγγελθέντων 

περιστατικών και της επιδημιολογικής έρευνας δείχνει ότι μόλις ένα μικρό ποσοστό (περίπου 10%) 

παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης έχει αναγνωριστεί και καταγγελθεί. Ο κίνδυνος σεξουαλικής 

κακοποίησης είναι μεγαλύτερος για τα κορίτσια σε σχέση με τα αγόρια. Ενδεικτικά, σχεδόν το 75% των 

υποθέσεων αφορούν κορίτσια, σε αντίθεση με το 25% των περιστατικών που αφορούν αγόρια37.  

Η προστασία των παιδιών από κάθε μορφή κακοποίησης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 

κακοποίησης, προϋποθέτει τη συμμετοχή βασικών φορέων σε όλα τα επίπεδα, όπως για παράδειγμα 

των αστυνομικών και δικαστικών αρχών, των ανεξάρτητων οργανώσεων, των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 

και των υπηρεσιών κοινωνικής και υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και των μη κυβερνητικών 

οργανώσεων. Αν και πολλές ΜΚΟ προσφέρουν λύσεις μέσω της διοργάνωσης δράσεων πρόληψης και 

θεραπείας, απαιτούνται συντονισμένες δραστηριότητες και διατομεακή συνεργασία, ούτως ώστε να 

καταστεί το σύστημα παιδικής προστασίας πιο αποτελεσματικό. Για τον λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να 

συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για την πρόληψη και την επιμόρφωση των παιδιών, καθώς και για την 

επιμόρφωση των επαγγελματιών, προκειμένου να είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε εγκαίρως και να 

συμβάλουμε ενεργά στην προστασία των παιδιών.  

 
37 Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Ελληνικής 
Αστυνομίας, το 79% των θυμάτων που εξετάζονται για σεξουαλική κακοποίηση είναι κορίτσια. Ομοίως, η έκθεση 
της οργάνωσης SOS Telefono Azzurro Onlus επιβεβαιώνει ότι στην Ιταλία τα περισσότερα θύματα σεξουαλικής 
κακοποίησης είναι κορίτσια (75,9%). 
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Η επισκόπηση των καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στις χώρες-εταίρους καταδεικνύει ότι διεξάγεται 

μεγάλος αριθμός δραστηριοτήτων σε διάφορα επίπεδα. Από τη μία πλευρά, υπάρχουν προγράμματα 

πρωτογενούς πρόληψης, τα οποία παρέχουν βασικές στρατηγικές για την αυτοπροστασία και την 

αναγνώριση δυνητικά επικίνδυνων και απειλητικών καταστάσεων. Από την άλλη πλευρά, 

πραγματοποιούνται πολλές δράσεις που αποσκοπούν στη διασφάλιση επαρκούς ψυχοκοινωνικής 

στήριξης για τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. Υπάρχουν, επίσης, πολυάριθμες πρωτοβουλίες και 

εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού για το πρόβλημα της παιδικής κακοποίησης. Ο θετικός 

αντίκτυπος της εκστρατείας Ένα στα Πέντε του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της 

σεξουαλικής βίας κατά των παιδιών, συμπεριλαμβανομένου του προγράμματος «Η Κίκο και το Χέρι – Ο 

Κανόνας των Εσωρούχων», εξακολουθεί να είναι ορατός, αν και έχουν περάσει σχεδόν 10 χρόνια από 

την έναρξη της εν λόγω εκστρατείας.  
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περιπτώσεων δράστης και θύμα ήταν γνωστοί. Ανακτήθηκε 6 Φεβρουαρίου 2020 από: 

https://www.protothema.gr/ugeia/article/864162/ereuna-sok-gia-tin-paidiki-sexoualiki-kakopoiisi-to-

93-ton-periptoseon-drastis-kai-thuma-itan-gnostoi/. 
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Ελληνική Νομοθεσία  
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Ποινικός Κώδικας 

Κώδικας Ποινικής ∆ικονοµίας 

 

Επίσημα στατιστικά/δημογραφικά στοιχεία για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών στην Ιταλία 

Εθνικές Εκθέσεις  
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https://www.skai.gr/news/greece/ayksimenes-kliseis-sto-xamogelo-tou-paidiou-omerta-i-seksoualiki-kak
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https://www.hamogelo.gr/gr/el/paidia-thimata-vias:sos-1056/
http://www.ekka.org.gr/
http://www.ich.gr/el/
https://eliza.org.gr/en/
https://www.synigoros.gr/
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Dossier abuso sessuale e pedofilia (Φάκελος για τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και την 

παιδοφιλία) SOS Telefono Azzurro Onlus, 2019 

Indice regionale sul maltrattamento all’infanzia in Italia: l’ombra della povertà (Περιφερειακός Δείκτης 

για την κακομεταχείριση παιδιών στην Ιταλία: η σκιά της φτώχειας), Cesvi, April 2019 

Indagine nazionale sul maltrattamento dei bambini e degli adolescenti in Italia (Εθνική έρευνα για την 

κακομεταχείριση παιδιών και εφήβων στην Ιταλία), 2017 

 

Ιταλική Νομοθεσία 

Ποινικός Κώδικας, Νόμος υπ’ αριθ. 38/2016  

Ποινικός Κώδικας, Νόμος υπ’ αριθ. 172/2012 

Σύνοψη των άρθρων του Ποινικού Κώδικα σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση και κακομεταχείριση 

παιδιών (https://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimenti-territoriali-1/dipartimento-di-cure-

primarie/il-faro/centro-doc/centro-di-documentazione/per-i-professionisti/area-giuridica/abuso-

sessuale-su-minori/quadro%20normativo.pdf/attachment_download/file)  

 

Πηγές-Δικτυακοί τόποι για Βασικούς Φορείς 

Σύμβαση του Lanzarote (ελήφθη από τον δικτυακό τόπο του οργανισμού: www.camera.it) 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx  

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/259270/9789241550147-

eng.pdf;jsessionid=A6E96058149ED5B3B472CD63E261A07D?sequence=1 

http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/infanzia-e-adolescenza/focus-

on/Osservatorio/Pagine/default.aspx 

https://www.specchiomagico.org/porcospini/ 

https://www.cesvi.org/il-nostro-lavoro/tutela-dell-infanzia/ 

https://azzurro.it/chi-siamo/ 

http://www.associazioneprometeo.org/corsi-formazione.html 

https://www.interno.gov.it/it/temi/sicurezza/minori-e-disagio-giovanile/pedofilia-e-abusi-sui-minori 

https://www.cinziamammoliti.it/chi-sono/ 

 

Επίσημα στατιστικά/δημογραφικά στοιχεία για την παιδική σεξουαλική κακοποίηση στην Ισπανία 

Boletín Oficial de Estado. (1990, December 31). Instrumento de Ratificación de la Convención sobre los 
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1989, Article 19. Ανακτήθηκε από: https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1990-31312 
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1882-6036 
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2014. Ανακτήθηκε από:  
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ΜΕΡΟΣ Β - ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗΣ  
ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ (FOCUS GROUPS) - ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΕΩΝ  

 

Όλες οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης και οι συνεντεύξεις διεξήχθησαν στην Κροατία, την Ιταλία, την 

Ελλάδα, την Ισπανία, την Κύπρο και συμμετείχαν σε αυτές τουλάχιστον 10 άτομα/χώρα (6 επαγγελματίες 

που εργάζονται με παιδιά/νέους-ες και 4 γονείς).  

Όλες οι δράσεις αναπτύχθηκαν διαδικτυακά την άνοιξη του 2020 λόγω της πανδημίας COVID-19.  

Στο παρόν έγγραφο, περιλαμβάνονται τα εξής παραρτήματα:  

Παράρτημα 1: Προτάσεις για σχεδιασμό παιχνιδιού από συνεντεύξεις και ομάδες εστιασμένης 

συζήτησης  

Παράρτημα 2: Ευρωπαϊκή έκθεση: αποτελέσματα των ομάδων εστιασμένης συζήτησης  

Παράρτημα 3: Ευρωπαϊκή έκθεση: αποτελέσματα των συνεντεύξεων 

Η σύνοψη των ευρημάτων και το συμπέρασμα (κατευθυντήριες οδηγίες) αποτελούν τη βάση στην οποία 

στηρίχτηκε το μεθοδολογικό πλαίσιο της εκπαίδευσης STOP (IO1.A3) και το εκπαιδευτικού υλικό και ο 

σχεδιασμός του παιχνιδιού επαυξημένης πραγματικότητας (IO2). 

 

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΟΜΑΔΩΝ ΕΣΤΙΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ  

 
Τόσο οι ομάδες εστιασμένης συζήτησης όσο και οι συνεντεύξεις με τους γονείς ήταν δομημένες 

με βάση τρεις κύριες θεματικές ενότητες:  

• Περιεχόμενο – Τι γνωρίζουν οι επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά/νέους-ες και 

οι γονείς για τη σεξουαλική κακοποίηση και την πρόληψή της;  

• Δράση – Τι κάνουν οι επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά/νέους-ες και οι γονείς 

για να αποτρέψουν τη σεξουαλική κακοποίηση; 

• Ψηφιακές ικανότητες – Ποια ψηφιακά παιχνίδια χρησιμοποιούν οι επαγγελματίες που 

εργάζονται με παιδιά/νέους-ες και οι γονείς για να αναπτύξουν δραστηριότητες με 

παιδιά/νέους-ες;  

Ευρήματα – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
 

• Ορισμός σεξουαλικής κακοποίησης: Όπως διαπιστώθηκε, οι επαγγελματίες που 

εργάζονται με παιδιά/νέους-ες και οι γονείς δυσκολεύτηκαν να προσδιορίσουν με 
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απόλυτη ακρίβεια τι είναι η σεξουαλική κακοποίηση και να συνθέσουν έναν κατάλληλο 

ορισμό για την εν λόγω έννοια.  

• Μορφές σεξουαλικής κακοποίησης: Οι επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά/νέους-

ες και οι γονείς γνωρίζουν ότι υπάρχουν διάφορες μορφές κακοποίησης, αλλά η σχετική 

ενημέρωση δεν είναι αρκετά οργανωμένη και δεν χρησιμοποιείται κατάλληλη ορολογία.  

• Συνηθέστερες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης για τους/τις επαγγελματίες που 

εργάζονται με παιδιά/νέους-ες: Οι πιο συχνές μορφές σεξουαλικής κακοποίησης που 

ανέφεραν οι επαγγελματίες είναι η ενδοοικογενειακή και εξωοικογενειακή σεξουαλική 

κακοποίηση· η σεξουαλική βία μεταξύ συνομηλίκων· το ακατάλληλο άγγιγμα· η  

αποπλάνηση ανηλίκων (grooming) μέσω του Διαδικτύου και η συναισθηματική και 

σωματική κακοποίηση που σχετίζεται με σεξουαλική κακοποίηση.  

• Τι είναι στην πράξη η σεξουαλική κακοποίηση; Τόσο οι επαγγελματίες όσο και οι γονείς 

δυσκολεύονται να κατανοήσουν τι θεωρείται σεξουαλική κακοποίηση (π.χ. Είναι η 

εκούσια πορνεία ανηλίκων μία μορφή σεξουαλικής κακοποίησης;) 

• Πείρα επαγγελματιών που εργάζονται με παιδιά/νέους-ες που έχουν υποστεί 

κακοποίηση: Δεν έχουν όλοι/ες οι ερωτηθέντες/είσες επαγγελματίες που εργάζονται με 

παιδιά/νέους-ες άμεση πείρα με παιδιά-θύματα κακοποίησης, ενώ κανένας/μία από 

τους γονείς δεν ανέφερε ότι έχει αντίστοιχη εμπειρία. Τα περιστατικά κακοποίησης για 

τα οποία γίνονται συχνότερα αναφορές είναι τα ακόλουθα: κακοποίηση συνομήλικων 

ατόμων (όπου σε 2 από τις 5 αναφορές τα θύματα παρουσιάζουν σωματική και νοητική 

αναπηρία) και sexting (αποστολή σεξουαλικών μηνυμάτων ή φωτογραφιών μέσω 

κινητών τηλεφώνων, υπηρεσιών άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων ή μέσω των social 

media) μεταξύ συνομηλίκων, ακατάλληλο άγγιγμα και ενδοοικογενειακή σεξουαλική 

κακοποίηση.  

• Kίνδυνοι παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στο Διαδίκτυο σύμφωνα με τους γονείς: 

Οι γονείς πιστεύουν ότι η πρόσβαση στο Διαδίκτυο εγκυμονεί κινδύνους για το/τα 

παιδί/ιά τους. Δεν μπορούν να προσδιορίσουν επακριβώς όλα τα είδη των κινδύνων που 

μπορεί να αντιμετωπίσει/ουν πέρα από τις προσπάθειες ορισμένων επιτήδειων να το/τα 
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αποπλανήσουν μέσω των social media και να το/τα πείσουν να συμμετάσχει/ουν σε 

διαδικτυακή συζήτηση (online chat). 

• Μέσα που επιλέγουν οι γονείς για να ενημερωθούν σχετικά με την παιδική σεξουαλική 

κακοποίηση: Οι γονείς αντλούν τον μεγαλύτερο όγκο των πληροφοριών σχετικά με τη 

σεξουαλική κακοποίηση από συνομηλίκους τους, όπως φίλους/ες ή συγγενείς. Επιπλέον, 

παρακολουθούν επιμορφώσεις που διοργανώνει το σχολείο στο οποίο φοιτά/ούν το/τα 

παιδί/ιά τους ή ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, αλλά στην πλειονότητα των 

περιπτώσεων η διαδικασία μάθησής τους πραγματοποιείται με τη βοήθεια άτυπων 

μέσων (π.χ. άρθρα και έρευνες στο Διαδίκτυο). 

• Ανάγκη επιμόρφωσης: Τόσο οι γονείς όσο και οι επαγγελματίες που εργάζονται με 

παιδιά/νέους-ες θεωρούν ότι χρειάζονται περισσότερες επιμορφώσεις σχετικά με την 

πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης, όπως επίσης και το/τα παιδί/ιά τους, διότι οι 

γνώσεις τους σχετικά με αυτό το θέμα (συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής αγωγής) 

είναι πολύ περιορισμένες. Συνήθως οι γονείς αντιμετωπίζουν δυσκολίες όταν μιλούν 

στο/στα παιδί/ιά τους για τη σεξουαλική κακοποίηση, διότι είναι ένα ευαίσθητο θέμα 

που απαιτεί λεπτούς χειρισμούς σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι προϋπάρχουσες 

γνώσεις τους είναι ελλιπείς. 

 

Ευρήματα – ΔΡΑΣΗ 

 
• Εσωτερικές διαδικασίες κέντρων νεότητας για την αντιμετώπιση περιστατικών 

σεξουαλικής κακοποίησης: Οι επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά/νέους-ες 

συνήθως δεν έχουν ειδικές εσωτερικές διαδικασίες στον χώρο εργασίας τους για να 

αναφέρουν ένα περιστατικό ή έναν/μία ύποπτο/η. Τις περισσότερες φορές, 

ενημερώνουν την αρμόδια κοινωνική υπηρεσία ή/και την αστυνομία (ανάλογα με την 

εκάστοτε εθνική νομοθεσία και την δική τους κατανόηση). Μόνο στην Ισπανία, υπάρχει 

επίσημη διαδικασία για να προσληφθεί ένας/μία επαγγελματίας σε εργασία με 

παιδιά/νέους-ες, η οποία περιλαμβάνει την προσκόμιση αντιγράφου λευκού ποινικού 

μητρώου για σεξουαλικά αδικήματα.  
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• Τρόποι με τους οποίους προστατεύουν οι γονείς τα παιδιά τους από τη σεξουαλική 

κακοποίηση: Οι γονείς χρησιμοποιούν κυρίως λειτουργίες γονικού ελέγχου στις 

συσκευές με τις οποίες τα παιδιά τους μπορούν να συνδεθούν στο Διαδίκτυο και 

προγράμματα προστασίας των υπολογιστών (antivirus) από εξωτερικές «επιθέσεις». 

Ακόμη, ορισμένοι γονείς μιλούν με το παιδί τους για τους κινδύνους της διαδικτυακής 

σεξουαλικής κακοποίησης. 

• Εκπαίδευση και επιμόρφωση: Οι γονείς και οι επαγγελματίες που εργάζονται με 

παιδιά/νέους-ες συμφώνησαν ότι θα έπρεπε να πραγματοποιούνται περισσότερες 

επιμορφωτικές δράσεις για την ενίσχυση των γνώσεων και των δεξιοτήτων τους και των 

παιδιών/νέων με στόχο την προστασία τους από τον κίνδυνο της κακοποίησης. Σε 

ορισμένες εκθέσεις, επισημάνθηκε μεταξύ άλλων πόσο ουσιαστικός είναι ο ρόλος του 

σχολείου στην παροχή τέτοιων εκπαιδεύσεων. 

• Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά/νέους-ες: 

Οι κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σε περίπτωση υποψίας κακοποίησης 

σχετίζονται με τις πολιτισμικές διαφορές μεταξύ συνομήλικων ατόμων και των 

ανθρώπων γενικά ως προς τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνονται τη σεξουαλική 

κακοποίηση και δυσκολίες στην αναγνώριση ενός «πραγματικού» περιστατικού 

κακοποίησης (π.χ. Ποιο είναι το κατώτερο όριο ηλικίας για συναίνεση σε σεξουαλική 

επαφή;). 

• Τρόποι μείωσης του κινδύνου σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών/νέων σύμφωνα με 

τους/τις επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά/νέους-ες: Οι εν λόγω επαγγελματίες 

συμφώνησαν ότι για να μειωθούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με τη σεξουαλική 

κακοποίηση ανηλίκων, κρίνεται απαραίτητη η υλοποίηση επιμορφωτικών 

προγραμμάτων που θα απευθύνονται όχι μόνο στους/στις ίδιους/ιες αλλά και στα 

παιδιά και τους γονείς τους. Σε μερικές εκθέσεις, τονίστηκε η σημασία της βελτίωσης 

των δεξιοτήτων επικοινωνίας των παιδιών (π.χ. στην αναζήτηση βοήθειας), των 

συναισθηματικών δεξιοτήτων και των γνώσεων σεξουαλικής αγωγής των νέων και της 

ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ διαφόρων βασικών φορέων σε τοπικό επίπεδο (π.χ. 

σχολεία, κέντρα νεότητας, οικογένειες κλπ.). 
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• Τρόποι μείωσης του κινδύνου σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών/νέων σύμφωνα με 

τους γονείς: Οι γονείς συμφώνησαν ότι για να μειωθούν οι κίνδυνοι που σχετίζονται με 

τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων χρειάζεται αφενός περισσότερη ενημέρωση και 

επιμόρφωση εκ μέρους των σχολείων και αφετέρου ισχυρή υποστήριξη από την εθνική 

νομοθεσία. Ορισμένοι γονείς ανέφεραν, επίσης, ότι θα πρέπει να διοργανώνονται 

επιμορφωτικά σεμινάρια σε γονείς και σχολεία, και να εφαρμόζεται ένα ισχυρό 

νομοθετικό σύστημα που να επιβάλει υψηλές ποινές στους δράστες.  

 

Ευρήματα – ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

 

• Εκπαιδευτική εφαρμογή (app): Τόσο οι επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά/νέους-

ες όσο και οι γονείς δεν χρησιμοποιούν εφαρμογές για εκπαιδευτικούς σκοπούς, εκτός 

από ορισμένες που σχετίζονται με τη σχολική εκπαίδευση, αλλά όχι με ευκαιρίες μη 

τυπικής μάθησης με το παιδί τους. Επιπλέον, στις περισσότερες από τις εθνικές εκθέσεις, 

οι γονείς δήλωσαν ότι τα παιδιά τους χρησιμοποιούν παιχνίδια, εφαρμογές και λοιπό 

περιεχόμενο ΤΠΕ για να αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες για κάτι, όμως δεν είναι 

σίγουροι για το όνομα ή τη φύση της εφαρμογής. Ωστόσο, εκείνοι που δήλωσαν ότι 

γνωρίζουν το είδος των εφαρμογών που χρησιμοποιούν τα παιδιά τους δεν ανέφεραν 

καθόλου την ονομασία τους. 

• Επαυξημένη πραγματικότητα και πρόληψη σεξουαλικής κακοποίησης: Τα 

περισσότερα ερωτηθέντα άτομα και στις πέντε εθνικές εκθέσεις δήλωσαν ότι δεν 

γνωρίζουν με ποιον τρόπο η επαυξημένη πραγματικότητα μπορεί να αποτρέψει τη 

σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και νέων. Επίσης, οι επαγγελματίες που εργάζονται με 

παιδιά/νέους-ες ανέφεραν στις συνεντεύξεις ότι γνωρίζουν την τεχνολογία επαυξημένης 

πραγματικότητας και ότι θα μπορούσε να φανεί πολύ χρήσιμη στην προσέγγιση του εν 

λόγω θέματος, αν και κανένας/μία τους δεν την έχει χρησιμοποιήσει ειδικά για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

• Επαυξημένη πραγματικότητα και εφαρμογή (app) παιχνιδιού: Οι γονείς και οι 

επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά/νέους-ες συμφώνησαν ότι η τεχνολογία 
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επαυξημένης πραγματικότητας θα μπορούσε να φανεί ιδιαίτερα χρήσιμη στην πρόληψη 

της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και νέων, αλλά κανένας/μία τους δεν έχει τύχει 

να τη χρησιμοποιήσει ειδικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή στην καθημερινή του/της 

ζωή. 

 

 

Σύνοψη Ευρημάτων Ομάδων Εστιασμένης Συζήτησης 

 

Από τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι παρατηρείται έλλειψη 

επαρκούς κατανόησης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση, τις μορφές 

με τις οποίες εκδηλώνεται και τον τρόπο ορθής πρόληψης ή αναγνώρισης ενός περιστατικού 

κακοποίησης τόσο για τους γονείς όσο και για τους/τις επαγγελματίες που εργάζονται με 

παιδιά/νέους-ες. Οι συχνότερες μορφές κακοποίησης που αναγνωρίζουν οι εν λόγω 

επαγγελματίες περιλαμβάνουν κακοποίηση συνομήλικων ατόμων, sexting μεταξύ 

συνομηλίκων, ακατάλληλο άγγιγμα και ενδοοικογενειακή σεξουαλική κακοποίηση. Από την 

άλλη πλευρά, οι γονείς θεωρούν την αποπλάνηση ανηλίκων (grooming) μέσω Διαδικτύου ως 

την πιο επικίνδυνη κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπίσει το παιδί τους. Τόσο οι γονείς όσο 

και οι επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά/νέους-ες φαίνεται να μην κατανοούν με 

απόλυτη σαφήνεια τις μορφές κακοποίησης σε βάρος ανηλίκων, ενώ συνήθως η ενημέρωση 

που έχουν είναι περιορισμένη και αποσπασματική.  
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Σύμφωνα με τους/τις ερευνητές/ριες, οι γονείς προσδοκούν από το σχολείο και τα εκπαιδευτικά 

ιδρύματα να αναλάβουν το έργο της ενημέρωσης και της επιμόρφωσης των παιδιών τους 

σχετικά με τις διάφορες μορφές κακοποίησης και πώς μπορούν να προστατευτούν από αυτές 

χωρίς οι ίδιοι να διαδραματίσουν άμεσα ηγετικό ρόλο. Τόσο οι γονείς όσο και οι επαγγελματίες 

που εργάζονται με παιδιά/νέους-ες συμφωνούν ότι η εκπαίδευση και η επιμόρφωση είναι 

στρατηγικά εργαλεία για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης και την ευημερία παιδιών 

και νέων. Για τον λόγο αυτό, υπογράμμισαν τη σημασία της αύξησης των παρεχόμενων 

εκπαιδεύσεων και επιμορφώσεων όχι μόνο για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης 

ανηλίκων αλλά και για τη σεξουαλική αγωγή παιδιών/εφήβων και τη διαμόρφωση υγιών 

σχέσεων.  

Οι ερωτηθέντες/είσες από τα περισσότερα κέντρα νεολαίας δήλωσαν ότι δεν διαθέτουν ειδικές 

εσωτερικές διαδικασίες και στρατηγικές για την αντιμετώπιση (ύποπτων) περιστατικών 

κακοποίησης, ενώ συνήθως οι επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά/νέους-ες ενημερώνουν 

απευθείας τις αστυνομικές αρχές ή τις κοινωνικές υπηρεσίες χωρίς να εφαρμόζουν κάποιες 

άλλες στρατηγικές αναγνώρισης. Η έλλειψη σαφών διαδικασιών για την αντιμετώπιση της 

σεξουαλικής κακοποίησης οδηγεί τους/τις εν λόγω επαγγελματίες σε πολύ δύσκολη θέση. 

Επομένως, είναι σημαντικό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με την ύπαρξη εσωτερικών 

διαδικασιών για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης στα κέντρα νεότητας 

προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο αυτών των επαγγελματιών. Μία άλλη στρατηγική που θα 

μπορούσε να τους/τις βοηθήσει στην πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης είναι η 

εκπαίδευση σχετικά με τον ορισμό της συναινετικής σεξουαλικής δραστηριότητας και πώς η 

σεξουαλική συμπεριφορά ενδέχεται να διαφέρει από πολιτισμό σε πολιτισμό.  
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Όπως κατέδειξε η έρευνα, τόσο οι επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά/νέους-ες όσο και οι 

γονείς δεν χρησιμοποιούν συγκεκριμένες εφαρμογές (apps), παιχνίδια ή παιχνίδια επαυξημένης 

πραγματικότητας για εκπαιδευτικούς σκοπούς, εκτός από μερικές εφαρμογές για την εκμάθηση 

ξένων γλωσσών. Παράλληλα, τόσο οι γονείς όσο και οι επαγγελματίες συμφωνούν ότι ένα 

παιχνίδι επαυξημένης πραγματικότητας θα μπορούσε να τους φανεί χρήσιμο για να αρχίσουν 

να μαθαίνουν περισσότερα για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων και να 

συζητούν για το θέμα αυτό με τα παιδιά και τους/τις μαθητές/ριές τους έχοντας γνώση των 

γεγονότων. 

Τέλος, από τις συνεντεύξεις με τους γονείς προέκυψε ότι δεν έχουν τον πλήρη έλεγχο των 

εφαρμογών (apps) που χρησιμοποιούν τα παιδιά τους στο κινητό τηλέφωνο ή στο tablet. 
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Παράρτημα 1 

 
Προτάσεις για σχεδιασμό παιχνιδιού από συνεντεύξεις και ομάδες εστιασμένης συζήτησης 

 

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων και της ομάδας εστιασμένης συζήτησης, οι γονείς και οι 

επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά/νέους-ες υπέβαλαν ορισμένες ενδιαφέρουσες 

προτάσεις σχετικά με τον σχεδιασμό του παιχνιδιού που μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:  

 

1) Το παιχνίδι θα πρέπει να δείχνει τα μέρη του σώματος που κανείς δεν έχει το δικαίωμα 

να αγγίξει και να περιγράφει το προφίλ των ανθρώπων που θα μπορούσαν να 

προσεγγίσουν παιδιά και εφήβους/ες με σκοπό τη σεξουαλική κακοποίηση. 

2) Το παιχνίδι θα πρέπει να είναι διαδραστικό.  

3) Το παιχνίδι θα πρέπει να περιλαμβάνει πληροφορίες, όπως τι είναι η σεξουαλική 

κακοποίηση, ποιες είναι οι μορφές κακοποίησης, τι θεωρείται αδίκημα, υποθετικά 

σενάρια στα οποία μπορεί να βρεθεί ένα παιδί ή ένας/μία έφηβος/η.  

4) Στο παιχνίδι, θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τηλεφωνικές γραμμές 

άμεσης βοήθειας (τρεις διαφορετικές εκθέσεις ανέφεραν τέτοιες πληροφορίες). 

5) Καλό θα ήταν να κυκλοφορήσει μία έκδοση του παιχνιδιού Επαυξημένης 

Πραγματικότητας που να μην απαιτεί σύνδεση στο Διαδίκτυο ή να είναι έντυπη, καθώς 

είναι πιθανό να μην έχουν όλα τα παιδιά πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία, όπως το 

κινητό τηλέφωνο ή το tablet.  

6) Θα ήταν χρήσιμο να ληφθεί υπόψη η προσβασιμότητα του παιχνιδιού ΕΠ σε νέους/ες 

με προβλήματα όρασης/ακοής  

7) Το παιχνίδι θα πρέπει να αποτελέσει το πρώτο βήμα προκειμένου να διευκολυνθεί μία 

συζήτηση με τους/τις νέους/ες. 

8) Θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο παιχνίδι αντιδράσεις των νέων, όπως: «Αυτό 

έχει συμβεί και σ’ εμένα». 

9) Το παιχνίδι ΕΠ (και το εκπαιδευτικό υλικό) θα πρέπει να αναπτυχθεί με την άμεση 

υποστήριξη ενός/μία ψυχολόγου. 

10) Το παιχνίδι ΕΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει μία ενότητα με Τρόπους Δράσης.  

11) Το παιχνίδι ΕΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα πρωτόκολλο και κατευθυντήριες 

οδηγίες σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης μίας ατομικής κατάστασης (π.χ. ένα 

γενικό βήμα πρώτων βοηθειών: πώς να/να μην μιλήσεις με ένα άτομο...) 

12) Το παιχνίδι ΕΠ θα πρέπει να παρέχει διαφορετικό υλικό για εκπαιδευτές/ριες και 

παιδιά.  

13) Το παιχνίδι ΕΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης και αναγνώρισης της 

σεξουαλικής θυματοποίησης με αφετηρία τη συναισθηματική/σεξουαλική αγωγή 

παιδιών και εφήβων. 

14) Το παιχνίδι ΕΠ θα πρέπει να ορίζει με σαφήνεια την κατάσταση της σεξουαλικής 

συναίνεσης.  
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15) Το παιχνίδι ΕΠ θα πρέπει να προσφέρεται σε εφαρμογή για άτομα με ειδικές ανάγκες 

και να περιλαμβάνει υποθετικά σενάρια όπως: «Τι θα γινόταν αν...;». 

16) Το παιχνίδι ΕΠ θα πρέπει να παρέχει ανατροφοδότηση για τις διαφορετικές αποφάσεις 

που λαμβάνουν οι νέοι/ες (π.χ. με εικονίδια emoticon για θετικές/αρνητικές 

ανατροφοδοτήσεις). 

 

 

Παράρτημα 2 

 

Ευρωπαϊκή έκθεση: αποτελέσματα των ομάδων εστιασμένης συζήτησης (επαγγελματίες που 

εργάζονται με παιδιά/νέους-ες) 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ:  

 

1. Ποιες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης έχετε ακούσει ή/και γνωρίζετε;   

Φαίνεται ότι οι επαγγελματίες δεν έχουν ειδικές γνώσεις σχετικά με την ορολογία των διαφόρων 

μορφών σεξουαλικής κακοποίησης. Πέραν αυτού, παρέθεσαν πολλούς και διαφορετικούς ορισμούς 

και ερμηνείες σχετικά με το τι είναι η σεξουαλική κακοποίηση και ποια μορφή σεξουαλικής 

κακοποίησης υπάρχει. 

Σε δύο εκθέσεις των ομάδων εστιασμένης συζήτησης, καταγράφηκαν οι ακόλουθες απαντήσεις: 

• Ενδοοικογενειακές και εξωοικογενειακές μορφές κακοποίησης, όπου τις περισσότερες 

φορές δράστης είναι ο πατέρας·   

• Σεξουαλική βία σε βάρος συνομηλίκων ως μορφή σεξουαλικής κακοποίησης μεταξύ εφήβων·  

• Ακατάλληλο άγγιγμα·  

• Αποπλάνηση ανηλίκων (grooming) μέσω του Διαδικτύου ως μορφή σεξουαλικής 

κακοποίησης· 

• Υπάρχουν δύο μορφές κακοποίησης που συνδέονται με τη σεξουαλική κακοποίηση, η 

συναισθηματική (που σχετίζεται περισσότερο με τη λεκτική) και η σωματική κακοποίηση. 

 

Άλλες απαντήσεις που έδωσαν οι επαγγελματίες ήταν οι εξής:  

• Η σεξουαλική βία είναι μία ευρύτερη έννοια, καθώς θα μπορούσε να έχει προεκτάσεις στην 

εκούσια πορνεία. 
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• Η σεξουαλική θυματοποίηση περιλαμβάνει σεξουαλική κακοποίηση. 

• Η σεξουαλική κακοποίηση θα πρέπει να εκλαμβάνεται διαφορετικά ανάλογα με την 

κατάσταση, διότι μπορεί να πλήττει νέους/ες διαφόρων ηλικιών και με διαφορετικά είδη 

αναπηρίας.  

• Το sexting είναι μία άγνωστη πρακτική στους/στις επαγγελματίες που εργάζονται με 

παιδιά/νέους-ες, αλλά προσελκύει το ενδιαφέρον μιας μεγάλης μερίδας μαθητών/ριών που 

φοιτούν σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

• Οι επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά/νέους-ες ανέφεραν ότι δεν γνωρίζουν σε βάθος 

τις διάφορες μορφές κακοποίησης, αλλά είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ενδείξεις που 

παραπέμπουν σε περιστατικά βίας. 

• Παρατηρείται έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τα παιδιά 

στο Διαδίκτυο. 

 

2. Ποια είναι η εμπειρία σας με παιδιά/νέους-ες που έχουν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση;  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εθνικών ομάδων εστιασμένης συζήτησης, η συνολική κατάσταση 

είναι αρκετά διαφοροποιημένη.  

Όλες οι χώρες-εταίροι ανέφεραν ότι ορισμένοι/ες από τους/τις επαγγελματίες διαθέτουν κάποιου 

είδους πείρα με κακοποιημένα παιδιά, ενώ άλλοι/ες δεν έχουν καθόλου σχετική πείρα.  

Ειδικότερα, σε τρεις εθνικές εκθέσεις οι επαγγελματίες ανέφεραν ότι:  

• Έχουν άμεση εμπειρία με περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης και μάλιστα αυτή η μορφή 

κακοποίησης είναι πιο διαδεδομένη σε σχέση με αυτό που πιστεύει η κοινή γνώμη. 

• Έχουν παρακολουθήσει επιμορφώσεις και έχουν συμμετάσχει σε εργαστήρια με θέμα τη 

σεξουαλική κακοποίηση, αλλά δεν έχουν άμεση εμπειρία.  

Άλλες απαντήσεις των επαγγελματιών που αφορούσαν την πείρα τους και αναφέρθηκαν στις εθνικές 

εκθέσεις ήταν, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:  

• Sexting με τη μορφή της κοινής χρήσης φωτογραφιών με άσεμνο περιεχόμενο μεταξύ 

συνομηλίκων· 

• Ακατάλληλα σχόλια· 

• Παρενόχληση από νέους/ες σε ενήλικες (επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά/νέους-ες)· 

• Bία στις συντροφικές σχέσεις· 

• Εκδικητικό πορνό· 
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• Ενδοικογενειακή βία (του πατέρα σε βάρος της κόρης του).  

 

3. Τι είδους είναι τα περισσότερα περιστατικά που έχετε χειριστεί μέχρι σήμερα; 

Σύμφωνα με τις εθνικές εκθέσεις των χωρών-εταίρων, τα πιο συχνά περιστατικά που έχουν 

αντιμετωπίσει έως τώρα τα συνεντευξιαζόμενα άτομα σχετίζονται με τη σεξουαλική κακοποίηση 

συνομήλικων ατόμων, όπου σε 2 από τις 5 αναφορές τα θύματα παρουσιάζουν σωματική και νοητική 

αναπηρία.  

Στη συνέχεια, σε τρεις εθνικές εκθέσεις, τα περισσότερα περιστατικά κακοποίησης που ανέφεραν οι 

επαγγελματίες αφορούσαν:  

• Sexting (μεταξύ συνομηλίκων)· 

• Ακατάλληλο άγγιγμα· 

• Ενδοοικογενειακή σεξουαλική κακοποίηση. 

Από την άλλη πλευρά, σε δύο εθνικές εκθέσεις οι επαγγελματίες δήλωσαν ότι ο μεγαλύτερος αριθμός 

περιστατικών που έχουν χειριστεί σχετίζεται με:  

• Αποπλάνηση ανηλίκων (Grooming) μέσω του Διαδικτύου· 

• Ανταλλαγή ακατάλληλου περιεχομένου μεταξύ συνομηλίκων·  

• «Ιδιαίτερο ενδιαφέρον» των νέων προς έναν/μία ενήλικα (επαγγελματία που εργάζεται με 

παιδιά/νέους-ες).  

Άλλα περιστατικά που αναφέρθηκαν από τους/τις επαγγελματίες στις εθνικές εκθέσεις είναι τα εξής:  

• Βία στις συντροφικές σχέσεις και εκδικητικό πορνό· 

• Ακατάλληλα σχόλια· 

• Δεν έχουν αντιμετωπιστεί περιστατικά· 

• Ανάρμοστη συμπεριφορά στο σχολείο, όπως το να κατεβάσει ένας/μία μαθητής/ρια το 

παντελόνι ενός/μίας συμμαθητή/ριάς του/της για πλάκα· 

• Αναγκαστικός γάμος·  

• Πορνεία επ’ αμοιβή και ανταλλαγή σεξουαλικού περιεχομένου.  

 

4. Θεωρείτε ότι οι εκπαιδευτές/ριες, οι εκπαιδευτικοί και λοιποί/ές επαγγελματίες που εργάζονται 

με παιδιά/νέους-ες είναι επαρκώς ενημερωμένοι/ες σχετικά με τη σεξουαλική βία σε βάρος 

ανηλίκων; 
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Όλες οι εθνικές εκθέσεις συγκλίνουν στο γεγονός ότι διαπιστώνεται έλλειψη ενημέρωσης και 

επιμόρφωσης σχετικά με τη σεξουαλική κακοποίηση και τον τρόπο δράσης σε περίπτωση που 

εκδηλωθεί ένα τέτοιο περιστατικό αλλά και τον τρόπο προσέγγισης γονέων και νέων. 

 

Στις εθνικές εκθέσεις, τονίστηκαν επίσης τα εξής σημεία:   

• Όχι μόνο οι επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά/νέους-ες αλλά και οι γονείς θα πρέπει 

να επιμορφωθούν για το φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης. 

• Οι εκστρατείες για την ισότητα των φύλων έχουν αυξήσει την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη 

σεξουαλική βία και κακοποίηση.  

• Οι πόλεις και οι αγροτικές περιοχές υιοθετούν διαφορετική προσέγγιση απέναντι σε αυτό το 

θέμα. Ειδικότερα, στις αγροτικές περιοχές δεν υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση σχετικά με 

τη σεξουαλική κακοποίηση. 

• Όχι μόνο οι εκπαιδευτές/ριες παιδιών και εφήβων, αλλά και οι εκπαιδευτικοί δεν γνωρίζουν 

τους κινδύνους της σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ προτιμούν την αποσιώπηση τέτοιων 

περιστατικών, διότι μπορούν να προσδώσουν «κακή φήμη» στα εκπαιδευτικά τους ιδρύματα 

και να πλήξουν το κύρος τους. 

 

5. Θεωρείτε ότι τα παιδιά είναι επαρκώς ενημερωμένα για τις διάφορες μορφές σεξουαλικής 

κακοποίησης και το πώς μπορούν να προστατέψουν τους εαυτούς τους;  

Κοινός τόπος σε όλες τις εθνικές εκθέσεις ήταν ότι τα παιδιά δεν είναι επαρκώς ενημερωμένα 

σχετικά με τις διάφορες μορφές κακοποίησης και ιδίως με τον τρόπο που μπορούν να 

προστατευτούν από τέτοια φαινόμενα. 

 

Άλλα ενδιαφέροντα σημεία που εντοπίστηκαν στις εθνικές εκθέσεις είναι τα ακόλουθα:  

• Τα παιδιά δείχνουν να μην αντιλαμβάνονται επαρκώς τη σημασία της ανάπτυξης υγιών 

σχέσεων και της σεξουαλικής αγωγής, ενώ μοιάζουν να έχουν εσφαλμένη αντίληψη του 

ψηφιακού κόσμου. 

• Τα παιδιά συνήθως δεν ζητούν άμεσα βοήθεια, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση να 

αναζητήσουν βοήθεια.  

• Η επιμόρφωση θα πρέπει να πραγματοποιείται πριν την έναρξη της φοίτησης στα σχολεία 

δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
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• Ο «κανόνας του εσωρούχου» διευκολύνει σημαντικά τη συζήτηση για την πρόληψη της 

σεξουαλικής κακοποίησης με τα παιδιά. 

• Τα παιδιά αγνοούν τη σημασία της σεξουαλικής πρόληψης, καθώς οι περισσότεροι γονείς 

φοβούνται να τους μιλήσουν για το σεξ.  

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιμορφώνονται για το πώς μπορούν να προστατεύουν τους εαυτούς 

τους από διάφορες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης.  

 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 - ΔΡΑΣΗ:  

 

6. Υπάρχει κάποια εσωτερική-υπηρεσιακή διαδικασία για την αντιμετώπιση των περιστατικών 

σεξουαλικής κακοποίησης; Αντιμετωπίζετε προκλήσεις ή εμπόδια στις διαδικασίες αναφοράς;   

Στις εθνικές εκθέσεις, παρατηρήθηκαν διαφορές στις απαντήσεις που έδωσαν οι επαγγελματίες που 

εργάζονται με παιδιά/νέους-ες.  

Πιο συγκεκριμένα, δεν διαθέτουν όλα τα κέντρα νεότητας ή οι οργανώσεις νεολαίας μία εσωτερική 

διαδικασία για την αναφορά περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ σε περίπτωση που 

διαθέτουν αρκείται στην τηλεφωνική ενημέρωση των αρμόδιων κοινωνικών υπηρεσιών ή/και των 

αστυνομικών αρχών. Ορισμένα κέντρα νεότητας έρχονται σε επαφή με τους/τις εκπαιδευτικούς των 

σχολείων για να κατανοήσουν αν έχουν υποπέσει στην αντίληψή τους οι ίδιοι κίνδυνοι. Βέβαια, 

μερικοί/ές από τους/τις εν λόγω επαγγελματίες δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν εάν στην οργάνωση που 

εργάζονται υπάρχει όντως μία τέτοια διαδικασία. Στην εθνική έκθεση της Ισπανίας σημειώνεται ότι 

για να προσληφθεί ένας/μία επαγγελματίας σε εργασία με παιδιά/νέους-ες, θα πρέπει να 

προσκομίσει στον/στην εργοδότη/ριά του/της αντίγραφο λευκού ποινικού μητρώου για σεξουαλικά 

αδικήματα. 

 

 

7. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει για να μειωθεί ο κίνδυνος σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και 

νέων; 
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Σε όλες τις εθνικές εκθέσεις των χωρών-εταίρων, οι επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά/νέους-

ες ανέφεραν ότι ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσουν τα παιδιά και τους/τις νέους/ες είναι μέσω 

της εκπαίδευσης και της επιμόρφωσης. 

 

Σε ορισμένες από αυτές τις εκθέσεις, τονίστηκαν: 

• Η δυνατότητα παρακολούθησης σχετικών μαθημάτων κατά τη διάρκεια των πανεπιστημιακών 

σπουδών. 

• Η αξία της ενεργητικής ακρόασης, καθώς μπορεί κάλλιστα να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο 

που μπορεί να χρησιμοποιείται με τους/τις νέους/ες για την πρόληψη της σεξουαλικής 

κακοποίησης. 

• Η σημασία της επικοινωνίας για τη δημιουργία ενός χώρου ασφαλούς ανάπτυξης. 

 

 

8. Έχετε αντιμετωπίσει στο παρελθόν κάποιο περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης στον χώρο 

της εργασίας σας;  

Σύμφωνα με τις εθνικές εκθέσεις, η ερώτηση αυτή συνδεόταν με την ερώτηση 2.  

Από τους/τις επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά/νέους-ες στις χώρες των εταίρων, μερικοί/ές 

ανέφεραν ότι έχουν κάποιου είδους άμεση εμπειρία με θύματα σεξουαλικής κακοποίησης (π.χ. 

ενδοοικογενειακή κακοποίηση, βία του πατέρα σε βάρος της κόρης του και σεξουαλική κακοποίηση 

συνομηλίκων), ενώ άλλοι/ες δεν έχουν καμία σχετική εμπειρία. Μόνο στην ομάδα εστιασμένης 

συζήτησης της Ιταλίας αναφέρθηκαν περιστατικά συντροφικής βίας και εκδικητικού πορνό ως 

περιστατικά διαδικτυακής σεξουαλικής κακοποίησης. 

 

 

9. Αν ναι, ποια μέτρα εφαρμόσατε;  

10. Αν όχι, ποια μέτρα θα εφαρμόζατε;  

Στην Ιταλία, οι επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά/νέους-ες δεν ακολούθησαν καμία εσωτερική 

διαδικασία, αλλά:  

1. Επικοινώνησαν τηλεφωνικώς με τις κοινωνικές υπηρεσίες για περιστατικά συντροφικής βίας 

και εκδικητικού πορνό· 
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2. Ενημέρωσαν την αστυνομία σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής κακοποίησης (του πατέρα σε 

βάρος της κόρης).  

 

Στην Κύπρο, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες σε περίπτωση κακοποίησης ή 

υποψίας κακοποίησης. Κατά συνέπεια, οι επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά/νέους-ες:  

1. Ενημερώνουν τις κοινωνικές υπηρεσίες (και σε ορισμένες περιπτώσεις και την αστυνομία) 

σχετικά με το τι συνέβη·  

2. Ενημερώνουν τον/την προϊστάμενό/ή τους για το περιστατικό· 

3. Δεν υπάρχει καμία συγκεκριμένη διαδικασία.  

 

Στην Ελλάδα, οι περιπτώσεις που αναφέρθηκαν είναι κυρίως δύο: 

1. Οι ψυχολόγοι και οι κοινωνικοί λειτουργοί υποχρεούνται να ενημερώσουν την αστυνομία. Δεν 

επιτρέπεται να κάνουν οτιδήποτε άλλο πέρα από το να παράσχουν ψυχολογική υποστήριξη 

στο θύμα. 

2. Οι επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά/νέους-ες απευθύνονται κατά κύριο λόγο 

στους/στις εκπαιδευτικούς για να τους/τις ενημερώσουν για την κρισιμότητα της κατάστασης.  

 

Στην Κροατία, δεν αναφέρθηκαν συγκεκριμένες διαδικασίες, ενώ η μοναδική διαδικασία που 

αναφέρθηκε είναι ότι ο/η εκάστοτε επαγγελματίας που εργάζεται με παιδιά/νέους-ες ενημερώνει 

τον/την προϊστάμενό/ή του/της για περιστατικό σεξουαλικής βίας.  

 

Στην Ισπανία, οι επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά/νέους-ες οφείλουν να έχουν λευκό ποινικό 

μητρώο για σεξουαλικά αδικήματα και να ειδοποιήσουν τον γονέα που έχει την επιμέλεια και τη 

γονική μέριμνα του παιδιού. Παράλληλα, θα πρέπει να ειδοποιήσουν αμέσως την Εισαγγελία 

Ανηλίκων και να αναφέρουν την υπόθεση στην αστυνομία.  

 

 

11. Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε όταν υπάρχει υποψία για σεξουαλική 

κακοποίηση; Ποια εμπόδια αντιμετωπίζετε;  

Σε δύο εθνικές εκθέσεις παρατηρούνται: 
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• Πολιτισμικές διαφορές μεταξύ των συνομηλίκων και των ανθρώπων γενικά σχετικά με την 

κατανόηση της σεξουαλικής κακοποίησης και τον τρόπο αντίδρασης απέναντι σε αυτό το 

φαινόμενο. 

• Δυσκολίες στην αναγνώριση ενός πραγματικού περιστατικού κακοποίησης (ειδικά στην 

περίπτωση της Ισπανίας, αναφέρθηκε δυσκολία στην αναγνώριση της κακοποίησης σε 

συντροφικές σχέσεις, π.χ. συναίνεση μετά από εξαναγκασμό). 

 

Άλλες απαντήσεις που αναφέρθηκαν στις εθνικές εκθέσεις είναι οι εξής: 

• Έλλειψη συναισθηματικής εκπαίδευσης συνομηλίκων παιδιών/εφήβων· 

• Έλλειψη εμπειρογνωσίας των επαγγελματιών που εργάζονται με παιδιά/νέους-ες· 

• Αίσθημα ντροπής και φόβου του θύματος (και συναφή προβλήματα που αφορούν στην 

ιδιωτική του ζωή)· 

• Έλλειψη υπευθυνότητας των διευθυντικών στελεχών της εκπαίδευσης, όταν οι εν λόγω 

επαγγελματίες τους αναφέρουν περιστατικά κακοποίησης· 

• Οι οικογένειες των παιδιών/νέων δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται για μία σχετική επιμόρφωση 

ή να ενημερωθούν πάνω σε αυτό το θέμα· 

• Ο Κώδικας Δεοντολογίας και η Σύμβαση Εργασίας προβλέπουν διαδικασίες, αλλά δεν υπάρχει 

κάποιο ειδικό έγγραφο που να χρησιμεύει ως πρωτόκολλο· 

• Ορισμένοι/ες επαγγελματίες δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν. 

 

 

12. Τι πρέπει να γίνει, κατά τη γνώμη σας, για να μειωθεί ο κίνδυνος σεξουαλικής κακοποίησης 

παιδιών και εφήβων;  

Σύμφωνα με τις εθνικές εκθέσεις των χωρών-εταίρων, η δημοφιλέστερη απάντηση για τη μείωση του 

κινδύνου σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών/εφήβων είναι να εκπαιδευτούν και να επιμορφωθούν 

κατάλληλα τα Παιδιά και οι Νέοι/ες, οι Γονείς τους και οι Επαγγελματίες που εργάζονται με 

παιδιά/νέους-ες.  

Πέραν αυτών, σε δύο εθνικές εκθέσεις έγινε λόγος για: 

• Βελτίωση των δεξιοτήτων επικοινωνίας των παιδιών/εφήβων και ειδικότερα κατανόηση του 

τρόπου που επικοινωνούν τα παιδικά και οι έφηβοι (π.χ. στην αναζήτηση βοήθειας) και 
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ενθάρρυνση της επικοινωνίας μεταξύ των εν λόγω επαγγελματιών, των παιδιών/εφήβων και 

των γονέων τους· 

• Βελτίωση της συναισθηματικής-σεξουαλικής αγωγής των νέων·  

• Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών παραγόντων, όπως τα σχολεία, τα κέντρα 

νεότητας και οι οικογένειες των παιδιών/εφήβων, για να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση και να 

σπάσει επιτέλους η σιωπή που επικρατεί σχετικά με αυτό το θέμα.  

Σύμφωνα με άλλες απαντήσεις των επαγγελματιών, σημαντική είναι η:  

• Ενδυνάμωση των ήπιων δεξιοτήτων των νέων· 

• Άσκηση πίεσης στις εθνικές κυβερνήσεις, ώστε να θέσουν σε ισχύ ένα αυστηρότερο νομικό 

πλαίσιο·  

• Αύξηση της ορατότητας του θέματος (ειδικά στο Διαδίκτυο)· 

• Εξειδικευμένη επιμόρφωση των επαγγελματιών που εργάζονται με παιδιά/νέους-ες για τον 

τρόπο αναγνώρισης περιστατικών κακοποίησης.  

 

 

 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3 – ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ:  

 

13. Χρησιμοποιείτε εφαρμογές (apps), παιχνίδια ή άλλα τέτοια μέσα για εκπαιδευτικούς σκοπούς; 

Τι χρησιμοποιείτε περισσότερο; Γνωρίζετε άλλα τέτοια μέσα/εργαλεία;  

Οι περισσότερες απαντήσεις που συγκέντρωσε αυτή η ερώτηση ήταν «Όχι» και «Όχι πολλές/ά», ενώ 

στις ατομικές απαντήσεις αναφέρθηκαν τα ακόλουθα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς:  

• CANVA  

• Εφαρμογή Google (έγγραφα, πίνακες, φόρμες)  

• TRELLO  

• KAHOOT  

• SLACK  

• Social media (ομάδες στο Facebook, WhatsApp/Viber)  

• http://www.ecpat-serious-game.eu/  

http://www.ecpat-serious-game.eu/
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• http://www.europapress.es/euskadi/noticia-euskadi-pone-marcha-herramienta-informatica-

detectar-violencia-ninas-ninos-adolescentes-20191202172218.html 

 

 

14. Θεωρείτε ότι ένα παιχνίδι ή μία εφαρμογή για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης θα 

ήταν χρήσιμο/η για τους/τις νέους/ες, τους γονείς ή τους/τις επαγγελματίες που εργάζονται με 

παιδιά/νέους-ες; Για ποιους/ες θα ήταν περισσότερο χρήσιμο/η;  

Σε όλες τις εθνικές εκθέσεις, τονίστηκε ότι θα ήταν ενδιαφέρον να παρουσιαστεί ένα παιχνίδι ή μία 

εφαρμογή για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης σε δια ζώσης εργαστήρια.  

Σε περισσότερες από μία εκθέσεις, υπογραμμίστηκε ότι η τεχνολογία δεν θα πρέπει σε καμία 

περίπτωση να υποκαθιστά τον δια ζώσης διάλογο και τη δυναμική του, αλλά θα μπορούσε να αποτελεί 

ένα σχετικό εργαλείο για την προσέγγιση του συγκεκριμένου θέματος. 

 

 

15. Γνωρίζετε τι είναι η Επαυξημένη Πραγματικότητα; Πιστεύετε ότι ένα παιχνίδι ΕΠ θα ήταν 

χρήσιμο ως εργαλείο για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και νέων;  

Ο μεγαλύτερος αριθμός των επαγγελματιών που συμμετείχαν στις συνεντεύξεις και εργάζονται με 

παιδιά/νέους-ες απάντησε ότι γνωρίζει την τεχνολογία ΕΠ και ότι θα μπορούσε να φανεί πολύ χρήσιμη 

στην προσέγγιση του συγκεκριμένου θέματος. Ωστόσο, κανένας/μία από τους/τις εν λόγω 

επαγγελματίες δεν έχει χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο παιχνίδι ειδικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς.  

Σε δύο από τις απαντήσεις που δόθηκαν αναφέρθηκε ότι οι εν λόγω επαγγελματίες δεν γνώριζαν τον 

όρο.  

 

 

16. Γνωρίζετε παρόμοια παιχνίδια ή εργαλεία που αξιοποιούν την τεχνολογία της Επαυξημένης 

Πραγματικότητας; Θα τα χρησιμοποιούσατε στην εργασία σας;  

Οι περισσότεροι/ες από τους/τις ερωτηθέντες/είσες, όπως και στην ερώτηση 15, απάντησαν ότι 

γνωρίζουν παρόμοια παιχνίδια ΕΠ, αλλά τα χρησιμοποιούν στην ιδιωτική τους ζωή και όχι για 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

 

 

http://www.europapress.es/euskadi/noticia-euskadi-pone-marcha-herramienta-informatica-detectar-violencia-ninas-ninos-adolescentes-20191202172218.html
http://www.europapress.es/euskadi/noticia-euskadi-pone-marcha-herramienta-informatica-detectar-violencia-ninas-ninos-adolescentes-20191202172218.html
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17. Τι είδους πληροφορίες, δεδομένα ή μηνύματα θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα τέτοιο παιχνίδι; 

Τι θα ήταν περισσότερο χρήσιμο για εσάς; Τι θα ήταν περισσότερο χρήσιμο για τους γονείς; Για 

τους/τις νέους/ες;  

Σύμφωνα με τις εθνικές εκθέσεις, προτάθηκαν οι ακόλουθες πληροφορίες, δεδομένα και μηνύματα:  

• Το παιχνίδι ΕΠ θα πρέπει να παρέχει ανατροφοδότηση για τις διαφορετικές αποφάσεις που 

λαμβάνουν οι νέοι/ες (π.χ. με εικονίδια emoticon για θετικές/αρνητικές ανατροφοδοτήσεις).  

• Στο παιχνίδι, θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τηλεφωνικές γραμμές άμεσης 

βοήθειας και οργανώσεις που μπορούν να υποστηρίξουν τους/τις επαγγελματίες σε 

περίπτωση που αναγνωρίσουν ένα περιστατικό κακοποίησης. Η απάντηση αυτή αναφέρθηκε 

σε δύο εθνικές εκθέσεις.  

• Καλό θα ήταν να κυκλοφορήσει μία έκδοση του παιχνιδιού ΕΠ που να μην απαιτεί σύνδεση 

στο Διαδίκτυο ή να είναι έντυπη, καθώς είναι πιθανό να μην έχουν όλα τα παιδιά πρόσβαση 

σε ψηφιακά εργαλεία, όπως το κινητό τηλέφωνο ή το tablet. 

• Θα ήταν χρήσιμο να ληφθεί υπόψη η προσβασιμότητα του παιχνιδιού ΕΠ σε νέους/ες με 

προβλήματα όρασης/ακοής. 

• Το παιχνίδι θα πρέπει να αποτελέσει το πρώτο βήμα προκειμένου να διευκολυνθεί μία 

συζήτηση με τους/τις νέους/ες. 

• Θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο παιχνίδι αντιδράσεις των νέων, όπως: «Αυτό έχει 

συμβεί και σ’ εμένα». 

• Το παιχνίδι ΕΠ θα πρέπει να είναι διαφορετικό ανάλογα με την ηλικία των παικτών/ριών.  

• Το παιχνίδι ΕΠ (και το εκπαιδευτικό υλικό) θα πρέπει να αναπτυχθεί με την άμεση υποστήριξη 

ενός/μίας ψυχολόγου. 

• Το παιχνίδι ΕΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει μία ενότητα με Τρόπους Δράσης. 

• Το παιχνίδι ΕΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει ένα πρωτόκολλο και κατευθυντήριες οδηγίες 

σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης μίας ατομικής κατάστασης (π.χ. ένα γενικό βήμα: πώς 

να/να μην μιλήσει με ένα άτομο...). 

• Το παιχνίδι ΕΠ θα πρέπει να παρέχει διαφορετικό υλικό για εκπαιδευτές/ριες και παιδιά. 

• Το παιχνίδι ΕΠ θα πρέπει να περιλαμβάνει μέτρα πρόληψης και αναγνώρισης της σεξουαλικής 

θυματοποίησης με αφετηρία τη συναισθηματική/σεξουαλική αγωγή παιδιών και εφήβων. 

• Το παιχνίδι ΕΠ θα πρέπει να ορίζει με σαφήνεια την κατάσταση της σεξουαλικής συναίνεσης. 

• Το παιχνίδι ΕΠ θα πρέπει να προσφέρεται σε εφαρμογή για άτομα με ειδικές ανάγκες. 
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 Παράρτημα 3 

 

Ευρωπαϊκή έκθεση: αποτελέσματα των συνεντεύξεων (γονείς παιδιών/εφήβων) 
 

ΓΝΩΣΕΙΣ 

1. Πόσα παιδιά και νέοι άνθρωποι εκτίθενται σε σεξουαλικό περιεχόμενο; Πού συμβαίνει αυτό; Τι 

είδους περιεχόμενο είναι ακριβώς; Συζητάτε για αυτό το θέμα με τα παιδιά σας;  

Στην Ισπανία, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Κροατία και την Ιταλία, οι γονείς δεν αναφέρθηκαν καθόλου 

στον αριθμό παιδιών και νέων που εκτίθενται σε σεξουαλικό περιεχόμενο. 

Όλες οι εκθέσεις υπογραμμίζουν την επίγνωση των γονέων σχετικά με την έκθεση του παιδιού τους 

σε διαδικτυακό σεξουαλικό περιεχόμενο. Επίσης, όλες επισημαίνουν την έκθεση μέσω των social 

media και του Διαδικτύου (π.χ. πρακτικές sexting μεταξύ συνομηλίκων), ενώ δύο εθνικές εκθέσεις 

έκαναν λόγο για την πρόσβαση σε πορνογραφικό ιστότοπο (website) και αντίστοιχα 

βιντεοπαιχνίδια. Άλλα μέσα ή πρακτικές που ανέφεραν οι γονείς είναι οι κάμερες, τα περιοδικά, η 

ανταλλαγή φωτογραφιών (εκτός σύνδεσης στο Διαδίκτυο), η τηλεόραση και οι ταινίες που 

παρακολουθούν τα παιδιά τους. Σε μία μόνο συνέντευξη στην ελληνική έκθεση ο γονέας 

απάντησε ότι δεν γνωρίζει σχετικά με το σεξουαλικό περιεχόμενο στο οποίο εκτίθενται στις μέρες μας 

παιδιά και νέοι/ες.  

 

Συζητάτε για αυτό το θέμα με τα παιδιά σας; 

Σε 4 από τις 5 εθνικές εκθέσεις, οι γονείς εξέφρασαν την άποψη ότι είναι σημαντικό να συζητούν με 

το παιδί τους για το σεξ σε ένα ασφαλές περιβάλλον, όπως στο σπίτι, και σε 2 εθνικές εκθέσεις 

εστίασαν στην ανάγκη να συζητούν περισσότερο μαζί του για το σεξ και τους κινδύνους που 

συνδέονται με την κακοποίηση. 

 

2. Μπορείτε να μας πείτε τι είναι η σεξουαλική κακοποίηση; Σε ποιες επικίνδυνες καταστάσεις ή 

καταστάσεις σεξουαλικής κακοποίησης μπορούν να βρεθούν οι νέοι/ες;  

Κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, διατυπώθηκαν αρκετοί ορισμοί για τη σεξουαλική κακοποίηση 

από τους/τις συμμετέχοντες/ουσες με βάση τον τρόπο που αντιλαμβάνονται την εν λόγω έννοια.   
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Ένας μεγάλος αριθμός από αυτούς τους ορισμούς περιλαμβάνει τουλάχιστον 3 κύριες έννοιες: 1) 

σεξουαλική πράξη και ρομαντική σχέση· 2) απουσία συναίνεσης από το θύμα· 3) ύπαρξη 

χειραγώγησης (π.χ. τεχνικές πειθούς, εκμετάλλευση ανηλίκων).  

Παρακάτω αναφέρονται οι ορισμοί που έδωσαν οι γονείς (όσοι αναφέρθηκαν από αρκετά άτομα, 

αναφέρονται μόνο μία φορά).   

Τι είναι η σεξουαλική κακοποίηση; 

• Κάθε πράξη που πιέζει κάποιο άτομο να κάνει κάτι που δεν θέλει.  

• Οποιοδήποτε περιεχόμενο ή οποιαδήποτε πράξη με στόχο να προκαλέσει συμπεριφορά που 

σχετίζεται με το σεξ ή τη στενή σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων μέσω τεχνικών εξαπάτησης ή 

πειθούς. Ένας καλός τρόπος για να αμυνθεί κανείς είναι να ενημερωθεί επαρκώς για το θέμα, 

να λάβει υποστήριξη και να έχει εμπιστοσύνη στην οικογένειά του.  

• Η καταπάτηση της σεξουαλικής ελευθερίας ενός άλλου προσώπου, χωρίς τη συναίνεσή του. 

Το θύμα σπάνια είναι σε θέση να υπερασπιστεί τον εαυτό του. 

• Η προσπάθεια να κάνει κάποιος/α σεξ με άλλο άτομο χωρίς τη συναίνεσή του ή με 

παραπλανητικό τρόπο.   

• Η σεξουαλική και συναισθηματική κακοποίηση στηρίζεται στην εκμετάλλευση και στην 

έλλειψη γνώσεων των νέων, με σκοπό την εκμετάλλευση της κατάστασης για σεξουαλικούς 

σκοπούς.  

• Η σεξουαλική κακοποίηση μπορεί να είναι λεκτική, σωματική ή οποιαδήποτε άλλη 

σεξουαλικά ανάρμοστη συμπεριφορά.  

• Είναι ένας όρος που είναι δύσκολο να οριστεί, διότι περιλαμβάνει κάθε πράξη με σκοπό τη 

σεξουαλική κακοποίηση ενός άλλου ανθρώπου.  

• Περιλαμβάνει τη διαδικτυακή διανομή ακατάλληλου περιεχομένου για ένα άτομο και επειδή 

πολλοί/ές νέοι/ες χρησιμοποιούν στις μέρες μας το Διαδίκτυο, είναι ευάλωτοι/ες στην 

κακοποίηση, ειδικά όταν υπάρχει έλλειψη ελέγχου. 

• Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος/η για τον ακριβή ορισμό, αλλά περιλαμβάνει λεκτική και 

σωματική κακοποίηση. 

• Είναι όταν κάποιος/α προσπαθεί να σε προσεγγίσει σεξουαλικά, χωρίς τη συναίνεσή σου. 

• Οποιαδήποτε κίνηση από άλλο πρόσωπο που σχετίζεται με σεξουαλικό περιεχόμενο χωρίς τη 

λήψη συναίνεσης από το θύμα. 
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• Κάθε μορφή βίας που σχετίζεται με τη σεξουαλική ευχαρίστηση χωρίς τη συναίνεση του 

ατόμου. 

• Είναι μία πράξη που προσβάλλει τη σωματική και την ψυχολογική κατάσταση ενός ατόμου, 

ανήλικου ή ενήλικου. 

• Κάθε πράξη που πραγματοποιείται με εξαναγκασμό ενάντια στη βούληση του παιδιού. 

• Σεξουαλική κακοποίηση που πραγματοποιείται από επαφές στα κοινωνικά δίκτυα. 

• Είναι η εκμετάλλευση της άγνοιας των παιδιών για το τι είναι (σεξουαλικά) κατάλληλο και τι 

όχι. 

 

Σε ποιες επικίνδυνες καταστάσεις ή καταστάσεις σεξουαλικής κακοποίησης μπορούν να βρεθούν οι 

νέοι/ες; 

Σε δύο εθνικές εκθέσεις αναφέρθηκαν η πρόσβαση στο διαδίκτυο και η σωματική επαφή σε μέρη 

που συνωστίζονται πολλοί άνθρωποι (π.χ. στο λεωφορείο, ακατάλληλο άγγιγμα).  

Άλλες επικίνδυνες καταστάσεις στις οποίες επικεντρώθηκαν οι γονείς είναι οι εξής:  

• Δίκτυα εφήβων με αγνώστους που διαστρεβλώνουν την πραγματική τους ταυτότητα· 

• Βία μεταξύ συνομηλίκων·  

• Καταστάσεις ανικανότητας υπεράσπισης ανηλίκων που μπορούν να εμφανιστούν ακόμη και 

σε κέντρα εκπαίδευσης ή στο οικογενειακό περιβάλλον· 

• Απώλεια ελέγχου του παιδιού λόγω εξάρτησης από ναρκωτικά ή αλκοόλ ή απώλεια 

συνείδησης· 

• Κοινωνική πίεση· 

• Σεξουαλική κακοποίηση μπορεί να εκδηλωθεί οπουδήποτε - στο πάρκο, στο σχολείο αλλά 

κυρίως στο Διαδίκτυο· 

• Συναισθηματική κατάρρευση παιδιών· 

• Στον δρόμο κυρίως κατά τις βραδινές ώρες·  

• Ραντεβού με άγνωστους ανθρώπους ή επαφές από τα social media.  

 

3. Γνωρίζετε κάποιον κίνδυνο που σχετίζεται με τη σεξουαλική κακοποίηση που μπορεί να 

αντιμετωπίσει το παιδί σας στο Διαδίκτυο; 
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Σε τρεις εθνικές εκθέσεις, μερικοί γονείς δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν κάποιον κίνδυνο που να 

σχετίζεται με τη σεξουαλική κακοποίηση στο Διαδίκτυο, ενώ άλλοι σημείωσαν ότι ένας τέτοιος 

κίνδυνος συνδέεται με την «παρουσία σεξουαλικών αρπακτικών στα κοινωνικά δίκτυα» ή σελίδες 

που προσκαλούν τα παιδιά να ξεκινήσουν επικοινωνία με αγνώστους που αποσκοπούν σε 

διαδικτυακή αποπλάνηση ανηλίκων (η λέξη “grooming” εμφανίστηκε σε μία μόνο εθνική έκθεση).  

Άλλοι διαδικτυακοί κίνδυνοι που αναφέρθηκαν είναι οι ακόλουθοι:  

• Πολλοί/ές έφηβοι/ες τραβούν φωτογραφίες και βίντεο τον εαυτό τους και τις/τα στέλνουν 

χωρίς να γνωρίζουν τους κινδύνους που μπορεί να συνεπάγεται αυτή η ενέργειά τους. 

Μερικές φορές το κάνουν οικειοθελώς λόγω άγνοιας, ενώ άλλες φορές τους ασκείται 

εκβιασμός. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το κάνουν εν γνώσει τους, επειδή τους προσφέρεται 

κάτι σε αντάλλαγμα. 

• Πλήθος ανοιχτών καναλιών πληροφόρησης χωρίς κανένα ίχνος ελέγχου. 

• Δημιουργία δυσάρεστων συναισθημάτων, όπως δυσφορία και ντροπή. 

• Μη ρεαλιστικές αντιλήψεις για την μετέπειτα ζωή - τι είναι «φυσιολογικό» στο Διαδίκτυο.  

 

4. Πού έχετε ακούσει περισσότερα πράγματα για τη σεξουαλική κακοποίηση και τους τρόπους με 

τους οποίους μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας;  

Οι γονείς που ερωτήθηκαν ανέφεραν ότι έχουν ακούσει περισσότερα πράγματα για τη σεξουαλική 

κακοποίηση μέσω:  

• της συζήτησης και της ανταλλαγής πληροφοριών με φίλους/ες και συγγενείς (η απάντηση 

αυτή εμφανίστηκε σε τουλάχιστον τρεις εθνικές εκθέσεις)· 

• επιμορφωτικών σεμιναρίων στο σχολείο (για γονείς και μαθητές/ριες), όπως αναφέρθηκε σε 

δύο εθνικές εκθέσεις, και μέσω του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων·  

• τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων και άρθρων στο Διαδίκτυο σύμφωνα με δύο 

εθνικές εκθέσεις.  

Άλλες απαντήσεις που έδωσαν οι γονείς ήταν οι εξής: 

• Πληροφόρηση από δημοτικά προγράμματα. 

• Προσωπική εμπειρία.  

• Πουθενά.  

• Ενημερωτικές διαλέξεις της αστυνομίας.  
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5. Θεωρείτε ότι τα παιδιά σας είναι επαρκώς ενημερωμένα για τις διάφορες μορφές σεξουαλικής 

κακοποίησης και γνωρίζουν πώς να προστατεύσουν τους εαυτούς τους; 

Σε 4 από τις 5 εθνικές εκθέσεις, οι γονείς υποστήριξαν ότι τα παιδιά τους δεν είναι επαρκώς 

ενημερωμένα για αυτό το θέμα, ούτε όμως και οι ίδιοι/ες, μιας και δεν γνωρίζουν βασικές 

πληροφορίες για τις διάφορες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης και τους τρόπους προστασίας των 

παιδιών από αυτόν τον κίνδυνο.  

Επιπλέον, σε 4 εθνικές εκθέσεις, οι γονείς δήλωσαν ότι συζητούν με το παιδί τους σχετικά με τη 

σεξουαλική κακοποίηση και την πρόληψή της, ενώ σε 2 εθνικές εκθέσεις υπογράμμισαν τους 

κινδύνους που εγκυμονεί το Διαδίκτυο.  

Άλλες απαντήσεις που έδωσαν οι γονείς στις εκθέσεις περιλάμβαναν τα εξής:  

• Τα παιδιά έχουν αρκετές πληροφορίες, τις οποίες διαχειρίζονται όπως μπορούν. Εκτός από 

την γνώση σχετικών καναλιών, οι εμπειρίες που έχουν τα βοηθούν να κάνουν κάποια 

πράγματα. Θα μπορούσαν να επιμορφωθούν περισσότερο στο σχολείο σχετικά με τη 

σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, αλλά αυτό είναι επίσης ένα ζήτημα για το οποίο θα 

πρέπει να κάνουν συζήτηση και με τους γονείς τους στο σπίτι. 

• Τα παιδιά δεν μπορούν να διακρίνουν τι είναι κακοποίηση και τι όχι. Συχνά υιοθετούν 

συμπεριφορές που σχετίζονται με τον ματσισμό (=έννοια που συνδέεται με την τοξική 

αρρενωπότητα): φαίνεται να υπάρχει έλλειψη σεβασμού σχετικά με τους έμφυλους ρόλους. 

Η προώθηση της επιμόρφωσης των μαθητών/ριών σε κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης θα 

μπορούσε να τους/τις φέρει προ των ευθυνών τους σε ό,τι αφορά τις σχέσεις και τα όρια και 

συγχρόνως να τους/τις προστατεύσει από τον κίνδυνο της σεξουαλικής κακοποίησης. 

 

6. Θεωρείτε ότι εσείς, ως γονέας, είστε επαρκώς ενημερωμένος/η για τις διάφορες μορφές 

σεξουαλικής κακοποίησης και για το πως να προστατεύσετε τα παιδιά σας; 

Και στις 5 εθνικές εκθέσεις, οι γονείς συμφώνησαν ότι δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι για τις 

διάφορες μορφές σεξουαλικής κακοποίησης που υπάρχουν και για τους τρόπους με τους οποίους 

μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους, αλλά θα ήθελαν να μάθουν περισσότερα πράγματα 

για το θέμα αυτό.  

Οι γονείς ανέφεραν ότι είναι δύσκολο να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με το θέμα στο 

Διαδίκτυο, καθώς τα πράγματα αλλάζουν συνέχεια και «υπάρχει πάντα μία κρυφή έκπληξη».  
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7. Θεωρείτε ότι τα παιδιά σας ενημερώνονται επαρκώς για την σεξουαλική κακοποίηση στο 

σχολείο;  

Στις 4 από τις 5 εθνικές εκθέσεις, οι γονείς ανέφεραν ότι το σχολείο δεν παρέχει αρκετές πληροφορίες 

στα παιδιά για τη σεξουαλική κακοποίηση. Αντίθετα, σε δύο εθνικές εκθέσεις, οι απαντήσεις των 

γονέων ήταν καταφατικές, ενώ σε μία έκθεση απάντησαν ότι υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ του 

Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων και των εκπαιδευτικών για τη διοργάνωση σεμιναρίων σχετικά με 

την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης. 

 

 

 

ΔΡΑΣΗ 

8. Τι κάνετε για να προστατεύσετε τον εαυτό σας από τους κινδύνους ανεπιθύμητου σεξουαλικού 

περιεχομένου στο Διαδίκτυο; 

Σε 4 εθνικές εκθέσεις διαπιστώθηκε ότι οι γονείς χρησιμοποιούν τη λειτουργία του γονικού ελέγχου 

μπλοκάροντας την προβολή αναδυόμενων παράθυρων (pop-ups) και προγράμματα anti-virus για 

να προστατεύσουν τον εαυτό τους και το παιδί τους από τον κίνδυνο των διαδικτυακών επιθέσεων.  

Σε 2 εθνικές εκθέσεις, οι γονείς δήλωσαν ότι: 

• Δεν επισκέπτονται ύποπτους και επικίνδυνους ιστότοπους στο Διαδίκτυο.  

• Δεν αποδίδουν τη δέουσα προσοχή στις ρυθμίσεις απορρήτου τους.  

Άλλες απαντήσεις που έδωσαν οι γονείς ήταν οι εξής:  

• Τίποτα συγκεκριμένο. 

• Τα παιδιά είναι άξια εμπιστοσύνης και ο μόνος κίνδυνος είναι να τους μιλάς ακατάπαυστα 

για αυτό το θέμα.  

 

9. Τι κάνετε για να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τους κινδύνους ανεπιθύμητου σεξουαλικού 

περιεχομένου στο Διαδίκτυο; Μιλάτε (αρκετά) στα παιδιά σας για τον κίνδυνο σεξουαλικής 

κακοποίησης και πώς μπορούν να προστατευτούν;  

Όπως και στην ερώτηση 8, η δημοφιλέστερη απάντηση ήταν ο γονικός έλεγχος των συσκευών που 

χρησιμοποιεί το παιδί, ενώ η δεύτερη δημοφιλέστερη απάντηση ήταν η δημιουργία ενός ασφαλούς 

περιβάλλοντος για να συζητήσουν με το παιδί τους το εν λόγω θέμα. 
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Άλλες απαντήσεις που αναφέρθηκαν από τους γονείς ήταν οι ακόλουθες:  

• Ελέγχω το ιστορικό περιήγησης του/της γιου/κόρης μου στο Διαδίκτυο. 

• Δεν έχω χρησιμοποιήσει ποτέ τη λειτουργία του γονικού ελέγχου, γιατί έχω εμπιστοσύνη 

στην ανατροφή που έδωσα τα παιδιά μου. Σχολιάζουμε μαζί στο σπίτι τις ειδήσεις της 

ημέρας, κρίνουμε τι είναι σωστό και τι λάθος και σκεφτόμαστε πώς μπορούμε να ζητήσουμε 

βοήθεια. 

• Κάνω συχνές συζητήσεις με τα παιδιά μου και έχω καλή επικοινωνία με τους/τις 

εκπαιδευτικούς και το σχολείο.  

• Προσπαθώ να μην επισκέπτομαι επικίνδυνους ιστότοπους (απάντησαν οι περισσότεροι/ες 

συνεντευξιαζόμενοι/ες). 

• Όχι πολλά πράγματα.  

 

10. Τι θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει για να μειωθεί ο κίνδυνος σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και 

νέων; Τι θα μπορούσε, κατά τη γνώμη σας, να βοηθήσει και τι θα θέλατε να μάθετε;  

Σε όλες τις εθνικές εκθέσεις οι γονείς ανέφεραν ότι προσδοκούν ενημέρωση και επιμόρφωση από 

το περιβάλλον του σχολείου, την οικογένεια και άμεση υποστήριξη από την εθνική νομοθεσία.  

Σε δύο εθνικές εκθέσεις, οι γονείς πρότειναν: 

• Να ενισχυθεί η νομοθεσία, ώστε να δοθεί προτεραιότητα στην πρόληψη της σεξουαλικής 

κακοποίησης και τη στήριξη των θυμάτων (π.χ. να επιβληθούν αυστηρές ποινές στους 

δράστες)· 

• Να διαδραματίσει το σχολείο ουσιαστικό ρόλο στην πρόληψη της σεξουαλικής 

κακοποίησης μέσω της διοργάνωσης πιο εξειδικευμένων και στοχευμένων εργαστηρίων για 

αυτό το φαινόμενο·   

• Να παρέχονται επιμορφωτικά σεμινάρια σε γονείς και παιδιά από τον δήμο και τις τοπικές 

κοινότητες. Οι γονείς θα πρέπει επίσης να ενδυναμωθούν, ώστε να γνωρίζουν πώς να 

μιλήσουν στα παιδιά τους για τη σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων.  

 

Άλλα σχόλια που έκαναν οι γονείς περιλάμβαναν τα εξής:  

• Καλό θα ήταν να παρέχονται περισσότερες πληροφορίες σχετικά με πραγματικές υποθέσεις, 

άτομα των οποίων η ζωή επηρεάστηκε από την σεξουαλική κακοποίηση και τον τρόπο που 

επηρεάστηκαν οι οικογένειές τους. 
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• Θα πρέπει να διευκολυνθεί η πρόσβαση των νέων σε περιεχόμενο σεξουαλικής αγωγής. 

• Χρειάζεται μεγαλύτερος έλεγχος του σεξουαλικού περιεχομένου στο Διαδίκτυο. Οι 

ερωτηθέντες/είσες ανέφεραν ότι έχουν περιορισμένες γνώσεις σε αυτόν τον τομέα. 

• Θα πρέπει να παρακολουθούνται οι συνήθειες των δραστών από την αστυνομία και να 

δημοσιεύονται φωτογραφίες τους, ούτως ώστε η οικογένεια και το κοινωνικό τους 

περιβάλλον να είναι ενήμερη/ο για τη δράση τους – θα μπορούν να γνωρίζουν με ποιον 

έχουν να κάνουν και να νιώθουν άσχημα. Ο γονέας που έδωσε αυτή την απάντηση θα ήθελε 

να πραγματοποιηθούν σχετικές επιμορφώσεις για όλα τα παιδιά και τους γονείς τους. Η 

εκπαιδευτική κοινότητα δεν είναι εξοικειωμένη στην εμπλοκή των γονέων στις δράσεις της· 

είναι απαραίτητο να αναπτυχθεί μια τέτοια κουλτούρα, καθώς και να ενισχυθεί η εμπλοκή 

των γονέων στο θέμα. 

• Η σεξουαλική και η συναισθηματική αγωγή είναι μείζονος σημασίας για τη μείωση του 

κινδύνου της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και νέων, όπως και η ανάπτυξη δεξιοτήτων 

για τη διαχείριση της κοινωνικής πίεσης. 

• Χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στη διαμόρφωση αξιών, ώστε τα παιδιά να 

μπορούν να διακρίνουν το σωστό από το λάθος. Είναι απαραίτητη η επιμόρφωση σε θέματα 

αξιών, σεβασμού των δραστών ή των δυνητικών δραστών και δυνατότητας υπεράσπισης των 

θυμάτων. 

• Ενδεχομένως χρειάζεται να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση μέσω της διεξαγωγής περισσότερων 

σεμιναρίων/εργαστηρίων ή μέσω της δημιουργίας ενός σχετικού βίντεο σύντομης διάρκειας.  

 

 

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ 

11. Χρησιμοποιείτε εφαρμογές (apps), παιχνίδια ή κάποιο άλλο σχετικό εργαλείο για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς; Τι χρησιμοποιείτε περισσότερο; Γνωρίζετε κάτι άλλο;  

Σε όλες τις εθνικές εκθέσεις, οι γονείς απάντησαν ότι δεν χρησιμοποιούν εφαρμογές (apps) και 

παιχνίδια για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ορισμένοι ανέφεραν ότι χρησιμοποιούν το Youtube, ή την 

εκπαιδευτική πλατφόρμα άλλων σχολείων (Educamos) για μαθησιακούς σκοπούς και τις εφαρμογές 

Babbel και Duolingo για τη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων.  
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12. Χρησιμοποιούν τα παιδιά σας εφαρμογές (apps), παιχνίδια ή άλλα τεχνολογικά εργαλεία για να 

μάθουν κάτι καλύτερα; Γνωρίζετε όλα τα παιχνίδια, τις εφαρμογές (apps) ή λοιπά τεχνολογικά 

εργαλεία που χρησιμοποιούν τα παιδιά σας;  

Στις περισσότερες εθνικές εκθέσεις (4 από τις 5), οι γονείς δήλωσαν ότι τα παιδιά τους χρησιμοποιούν 

παιχνίδια, εφαρμογές (apps) και λοιπά τεχνολογικά εργαλεία για να αντλήσουν περισσότερες 

πληροφορίες για ένα θέμα, αλλά δεν είναι σίγουροι για το όνομα ή για τη φύση της εφαρμογής.  

Σε 3 εθνικές εκθέσεις, οι γονείς υποστήριξαν ότι γνωρίζουν ποιο είδος εφαρμογών (apps) και 

παιχνιδιών χρησιμοποιεί το παιδί τους χωρίς όμως να αναφέρουν την ονομασία τους.  

Σε δύο εθνικές εκθέσεις: 

- Οι γονείς δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν τα παιχνίδια και τις εφαρμογές (apps) που 

χρησιμοποιεί το παιδί τους· 

- Ένας γονέας απάντησε ότι τα παιδιά του δεν χρησιμοποιούν συγκεκριμένες εφαρμογές 

(apps), αν και γνωρίζει ότι χρησιμοποιούν γενικά τα κοινωνικά δίκτυα· 

- Οι γονείς ανέφεραν τα ακόλουθα εργαλεία που χρησιμοποιούν τα παιδιά τους: Babbel και 

Duolingo, πλατφόρμα Edmodo, Google hangouts, Dropbox και WeTransfer.   

 

 

13. Γνωρίζετε τα παιχνίδια Επαυξημένης Πραγματικότητας; Πώς μπορούμε να αποτρέψουμε τη 

σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και νέων χρησιμοποιώντας ένα παιχνίδι ΕΠ; Γνωρίζετε κάποιο 

παρόμοιο παιχνίδι ή περιεχόμενο; Τι είδους πληροφορίες, δεδομένα ή μηνύματα θα πρέπει να 

περιλαμβάνει ένα τέτοιο παιχνίδι; 

Οι περισσότεροι/ες ερωτηθέντες/είσες και στις 5 εθνικές εκθέσεις δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν ότι τα 

παιχνίδια ΕΠ μπορούν να αποτρέψουν τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και νέων. Σε 2 εθνικές 

εκθέσεις, οι γονείς δήλωσαν ότι: 

- Γνωρίζουν τι είναι η επαυξημένη πραγματικότητα, αλλά δεν την έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ. 

- Μπορεί να αποτελέσουν μία καλή στρατηγική για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας με το 

παιδί τους, ώστε να συζητήσουν για την πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης.  

Όπως φαίνεται, οι περισσότεροι από τους γονείς δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ ένα παιχνίδι ΕΠ. Στο 

μεταξύ, οι γονείς πρότειναν:  
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- Να παραχθούν υποθετικά σενάρια προσομοίωσης που θα περιλαμβάνουν κινδύνους 

σεξουαλικής κακοποίησης και καλές πρακτικές, ώστε να αποτυπώνεται τί πρέπει να γίνει 

στην εκάστοτε περίπτωση. Ο γονέας που έκανε αυτή την πρόταση παραδέχθηκε ότι δεν 

γνωρίζει κάποιο αντίστοιχο παιχνίδι ή περιεχόμενο. 

- Να έχει το παιχνίδι ΕΠ avatars μέσω των οποίων ο/η παίκτης/ρια θα μπορεί να εξελιχθεί και 

να δοκιμαστεί ως προς τις επιλογές του/της κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με αξίες και 

καταστάσεις στις οποίες πρέπει να δείξει ή όχι σεβασμό. Ο γονέας που πρότεινε αυτή την 

ιδέα δεν γνωρίζει πώς συνδέονται οι ΤΠΕ με τα παιχνίδια ΕΠ. 

- Να αξιοποιηθεί η τεχνολογία ΕΠ σε παιχνίδια ρόλων στα οποία οι παίκτες/ριες  θα καλούνται 

να πάρουν αποφάσεις υποδυόμενοι/ες διαφορετικούς χαρακτήρες και να αποφασίσουν πώς 

πρέπει να παρέμβουν και να διαχειριστούν αυτούς τους νέους ρόλους. Ο γονέας που 

υπέβαλε αυτή την πρόταση γνωρίζει τι είναι η επαυξημένη πραγματικότητα, αλλά δεν τη 

συσχετίζει με τη συναισθηματική και τη σεξουαλική αγωγή. 

Ποιο μήνυμα θα πρέπει να μεταδίδει το παιχνίδι;  

- Οι γονείς ανέφεραν ότι οι κίνδυνοι θα πρέπει να συμπεριληφθούν στο παιχνίδι ΕΠ 

προκειμένου να κάνουν τα παιδιά να σκεφτούν πώς μπορούν να τους αναγνωρίσουν. Ακόμη, 

το παιχνίδι θα πρέπει να δείχνει τα μέρη του σώματος που κανείς δεν έχει το δικαίωμα να 

αγγίξει και να περιγράφει το προφίλ των ανθρώπων που θα μπορούσαν να προσεγγίσουν 

παιδιά και εφήβους/ες με σκοπό τη σεξουαλική κακοποίηση. Παράλληλα, όπως ανέφερε και 

ένα άλλο συμμετέχον άτομο, θα πρέπει να είναι ελκυστικό, ώστε να ενθαρρύνει τη 

συμμετοχή των παιδιών σε αυτό. 

- Πτυχές του μηνύματος: τι είναι η σεξουαλική κακοποίηση, ποιες είναι οι μορφές 

κακοποίησης, τι θεωρείται ποινικό αδίκημα, υποθετικά σενάρια στα οποία μπορεί να βρεθεί 

ένα παιδί ή ένας/μία έφηβος/η. Τα παιχνίδια θα πρέπει να διαφοροποιούνται ανάλογα με 

την ηλικία των παικτών/ριών. Τέλος, στο παιχνίδι, θα πρέπει να παρέχονται πληροφορίες 

σχετικά με τηλεφωνικές γραμμές άμεσης βοήθειας. 

 


