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Στο τέλος της 
ενότητας 

αναμένεται να 
έχετε 

εμπλουτίσει τις 
γνώσεις σας 

αναφορικά με το

πώς σχετίζεται η τιμωρία με την κακοποίηση

τι ορίζεται ως ΚαΠα-Π, ποιοι είναι οι επιμέρους τύποι και οι 
μορφές της και πώς εντάσσεται στο ευρύτερο φάσμα της βίας

το μέγεθος του προβλήματος της ΚαΠα-Π στην Ελλάδα

πώς μπορείτε να αναγνωρίσετε ένα περιστατικό ΚαΠα-Π βάσει 
ενδείξεων

ποιοι είναι οι συχνότερα παρατηρούμενοι παράγοντες 
επικινδυνότητας για ΚαΠα-Π

πώς μπορείτε να αντιδράσετε μπροστά στην αναγνώριση ή την 
αποκάλυψη ενός περιστατικού ΚαΠα-Π

Νομικό πλαίσιο - τι είναι η αναφορά ΚαΠα-Π, πού και πώς γίνεται 
και το τι ακολουθεί μετά 



Βία

Προς Εαυτόν 

Αυτοκτονικό-
τητα

Αυτοκαταστροφι
-κότητα

Διαπροσωπική Συλλογική

Κοινωνική Πολιτική Οικονομική



Διαπροσωπική Βία

Ενδοοικογενειακή/ΒΕΣ

Κακοποίηση-
παραμέληση 

παιδιών

Βία μεταξύ 
ερωτικών 

συντρόφων

Κακοποίηση 
ατόμων 

τρίτης ηλικίας

Βία στην Κοινότητα

Από γνωστά 
άτομα

Από άγνωστα 
άτομα

κάθε τύπος υποδιαιρείται περαιτέρω σε: σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική και παραμέληση



"η στο σώμα 
του παιδιού ως τιμωρία για 
πράξη ή συμπεριφορά που 

ο/η τιμωρός"

Συχνότερες μορφές θεωρούνται: 
το ξύλο, το χαστούκισμα, το άγριο σπρώξιμο ή γράπωμα 
του παιδιού αλλά και το χτύπημα με κάποιο αντικείμενο 

όπως, ζώνη, βέργα, παντόφλα κλπ., 
που είναι επιτρεπτή και διαδεδομένη μορφή



• Ιστορικά η «βία» αναγνωρίζεται ως ένα ιδιαίτερο φαινόμενο που
προσδιορίζεται ανά εποχή από το σύστημα ηθικών αξιών που επικρατεί, το
οποίο, όμως, συνεχώς μεταβάλλεται

• Σήμερα εξετάζουμε τη βία ως φαινόμενο όπως αυτή εμφανίζεται

– στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες και

– μέσα από το πρίσμα διαφορετικών γνωστικών οπτικών, όπως κοινωνικές &
νομικές επιστήμες, παιδαγωγική επιστήμη, ψυχιατρική και ψυχολογία



Η σωματική τιμωρία έχει δυσμενείς επιδράσεις στην αγωγή

των παιδιών:

• τους διδάσκει ότι η πρόκληση πόνου σε τρίτο άτομο,

προκειμένου να επιτευχθεί ο επιθυμητός στόχος, είναι

αποδεκτός τρόπος συμπεριφοράς και θεμιτό µέσο επίλυσης

προβλημάτων

• τους διδάσκει ότι η παραβίαση θεμελιωδών δικαιωμάτων είναι

επιτρεπτή

• τους προκαλεί

– φοβίες

– χαμηλή αυτοεκτίμηση

– δυσκολίες προσαρμογής

– διαταραχές συμπεριφοράς

Η σωματική τιμωρία συνδέεται συχνά 

µε χαμηλή σχολική επίδοση 

με υιοθέτηση παραβατικών συμπεριφορών

ενώ

υποτιμάται η δύναμη και τα ευεργετικά αποτελέσματα του λόγου 

εξαίρεται η σωματική υπεροχή και το δίκαιο του ισχυρότερου

Τέλος, 

Οδηγεί συχνά σε σωματική κακοποίηση, αφού τα όρια μεταξύ 

«επιτρεπτής τιμωρίας» και άσκησης βίας είναι δυσδιάκριτα





• Η κακοποίηση ή κακομεταχείριση του παιδιού 

περιλαμβάνει όλες τις μορφές  σωματικής ή 

συναισθηματικής κακής μεταχείρισης, σεξουαλικής 

παραβίασης, παραμέλησης ή παραμελημένης 

θεραπευτικής αντιμετώπισης ή εκμετάλλευσης για 

εμπορικούς σκοπούς, η οποία καταλήγει σε 

συγκεκριμένη ή εν δυνάμει βλάβη που αφορά τη 

ζωή και την ανάπτυξη του παιδιού, στο πλαίσιο μιας 

σχέσης ευθύνης, εμπιστοσύνης και δύναμης



• Σωματική κακοποίηση

• Παραμέληση

• Σεξουαλική κακοποίηση

• Ψυχολογική – Συναισθηματική 
κακοποίηση –παραμέληση

• Σύνδρομο «Μυνχάουζεν δι΄
αντιπροσώπου»

• Κακοποίηση από Υπηρεσίες 
(«συστεμική»)

• Έκθεση σε σκηνές βίας – σύνδρομο 
του «αμέτοχου θεατή»

• Υπολειπόμενη ανάπτυξη μη-
οργανικής αιτιολογίας

• Σωματική τιμωρία

• «Ασύμμετρη» Βία μεταξύ ανηλίκων 
(“Bullying”)

• Κακοποίηση – παραμέληση των 
παιδιών σε Ιδρύματα 

• Παιδική εργασία

• Σεξουαλική εκμετάλλευση ανηλίκων, 
παιδικό trafficking

• Παιδική κακοποίηση μέσω του 
Διαδικτύου





•Διάρκεια: 3 έτη 
–Οκτώβριος 2009-Σεπτέμβριος 2012

•Συγχρηματοδότηση:
•Γενική Διεύθυνση Έρευνας της ΕΕ & 
Οργανισμοί εννέα Βαλκανικών χωρών

–Albania
–Bosnia & Herzegovina
–Bulgaria
–Croatia
–Former Yugoslav Republic of 
Macedonia
–Greece
–Romania
–Serbia
–Turkey 

2 Ερευνητικές Δράσεις

• Επιδημιολογική έρευνα σε αντιπροσωπευτικό 
δείγμα παιδιών (11-16 ετών, που φοιτούν στο 
σχολείο, σε αστικές και αγροτικές περιοχές) του 
γενικού πληθυσμού ανά χώρα και των γονιών 
τους με τα ερωτηματολόγια της ICAST 
Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Κρήτη 
• Παιδιά: Ν=10.674
• Γονείς: N=6.681 

• Συλλογή δεδομένων από ήδη υπάρχουσες 
καταγραφές αναφερθέντων ή/και ανιχνευθέντων
περιπτώσεων ΚαΠα-Π
Αθήνα και Κρήτη
• 141 φορείς 
• 786 περιστατικά (11, 13 & 16 ετών)
• 4670 περιστατικά (0-18 ετών)
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Σεξουαλική 

κακοποίηση

Ψυχολογική 

κακοποίηση

Αίσθημα 

παραμέλησης/ 

παραμέληση

Αυτό-αναφορές

(ICAST-CH, N=10451)

Αναφορές σε αρχεία υπηρεσιών

(Case-based surveillance N=728)

47.38%

9.54%

70.02%

26.41%

0.18%

0.07%

0.53%

0.46%



Αναφερθέντα 
περιστατικά

Άγνωστα 
περιστατικά

Τεκμηριωμένα περιστατικά

Περιστατικά που εγείρουν 
υποψία

Μη-αναφερόμενα 
περιστατικά: ένα τρίτο 

πρόσωπο γνωρίζει για ένα 
περιστατικό αλλά δεν το 

αναφέρει

Ατεκμηρίωτα περιστατικά

Άγνωστα περιστατικά: 
περιστατικά που γνωρίζουν 

μόνο το θύμα και ο-η/οι 
δράστες/-τριες

Άσχετα περιστατικά 

Child Abuse-Incidence Of Child Maltreatment

J Rank 



Μέγεθος του φαινομένου: 

Υποεκτιμημένο 
λόγω 

μη αναφοράς /καταγγελίας

ελλιπούς / μη συστηματικής καταγραφής 



Αναγνώριση κακοποίησης-
παραμέλησης παιδιών ανά 

ΤΥΠΟ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ





… ορίζεται η σκόπιμη χρήση σωματικής βίας εις βάρος ενός παιδιού,

η οποία προκαλεί - ή έχει μεγάλη πιθανότητα να προκαλέσει- βλάβη

στην υγεία του παιδιού, την επιβίωση, την ανάπτυξη ή την

αξιοπρέπειά του. … Πολλές φορές η σωματική βία που λαμβάνει

χώρα στο σπίτι ασκείται σε βάρος των παιδιών ως τιμωρία.

…συνιστά κάθε περίπτωση όπου ένα παιδί τραυματίζεται σωματικά

από ένα ενήλικο άτομο που είναι υπεύθυνο γι’ αυτό



Πιθανοί τύποι

κλωτσιές

άρπαγμα

χαστούκι

«ξυλιές»

πνίξιμο-πίεση 
στο λαιμό

ζεμάτισμα

κλείδωμα

δάγκωμα

τσίμπημα

απειλή με όπλο 
ή μαχαίρι

μαχαιριά

πυροβολισμός

Η σωματική βία μπορεί να είναι χτύπημα, ξυλοδαρμός, κλωτσιά, ταρακούνημα, 

δάγκωμα, στραγγαλισμός, κάψιμο, δηλητηρίαση και πρόκληση ασφυξίας.



Το φάσμα της 
σωματικής 

κακοποίησης 
παιδιών

Ήπια σωματική 
τιμωρία

Βαριά σωματική 
τιμωρία

Σωματική 
κακοποίηση

Θανατηφόρα 
σωματική 

κακοποίηση





• Ανεξήγητα γδαρσίματα, μελανιές, κατάγματα, μαυρισμένο 
μάτι

• Σημάδια από δαγκωματιές ή λουρί

• Μώλωπες σε θέσεις όπου είναι δύσκολο να αποτυπωθούν 
(π.χ. πίσω από τα αφτιά, στη βουβωνική χώρα κλπ.)

• Εγκαύματα και κυρίως καψίματα από τσιγάρα

• Δηλητηριάσεις (ιδίως επαναλαμβανόμενες)

• Αφρόντιστα τραύματα 
– που μπορεί να καλύπτονται σκόπιμα με ακατάλληλα (για την 

εποχή ρούχα)

πολλαπλοί και 
πολύμορφοι 
τραυματισμοί, 
διαφορετικών 
χρονολογιών σε 
διαφορετικά 
μέρη του 
σώματος



• Αναφορά τραυματισμού από γονέα (ή άλλο ενήλικο άτομο/κηδεμόνα)

• Αναφορά πόνου ή δυσκολίας κίνησης

• Φτωχή συγκέντρωση - χαμηλή απόδοση στη μάθηση

• Επιθετικότητα / απόσυρση/ μειωμένη κοινωνικότητα

• Συχνή εμπλοκή σε περιστατικά βίας μεταξύ συνομηλίκων

• Φόβος επιστροφής στο σπίτι / τάσεις φυγής

• Ευκολία ή μεγάλη προθυμία απομάκρυνσης από τους γονείς

• Φόβος ενδεχόμενης επικοινωνίας σχολείου με τους γονείς

• Αδικαιολόγητος φόβος για τους ενήλικες

• Τάσεις αυτο-τραυματισμού



• Αντιφατικές, ασαφείς, μη-πειστικές ή και καθόλου εξηγήσεις για 
τραυματισμούς του παιδιού

• Αντιφατική ή αταίριαστη ερμηνεία των κακώσεων σε σύγκριση με αυτή 
που δίνεται από το παιδί

• Καθυστέρηση στην αναζήτηση βοήθειας/ στη φροντίδα τραυμάτων

• Συστηματική αναφορά στο παιδί με αρνητικούς χαρακτηρισμούς/ 
απορριπτικός για το παιδί τρόπος εξιστόρησης του ιστορικού των 
κακώσεων

• Παραδοχή χρήσης σωματικής τιμωρίας για τη διαπαιδαγώγηση του 
παιδιού



Αποδελτιωμένες πληροφορίες

 Το δέρνουν όταν είναι "κακό παιδί"…
…. με παντόφλα, με κουτάλα, με λάστιχο, με κρεμάστρα, με ζώνη, με σκουπόξυλο, με 
καρέκλα, με μαστίγιο, με ξίφος, με λιβανιστήρι (!!!)

 Το κλειδώνουν σε ντουλάπι

 Το καίνε με τσιγάρο

 Του δίνουν φάρμακα ή αλκοόλ για να κοιμάται και να μην ενοχλεί

 "Η μητέρα το χρησιμοποιεί ως ασπίδα στους καβγάδες"

 "Το έσπρωξε από τη σκάλα"

 "Ο πατέρας έβαλε φωτιά για να κάψει τα παιδιά"

 Πολλαπλοί τραυματισμοί με μαχαίρι…



• Μεταξύ των συνεπειών της σωματικής κακοποίησης περιλαμβάνονται 

– κάθε είδους τραυματισμοί ή κακώσεις 

– διαφορετικής σοβαρότητας

– διαφορετικών ηλικιών

– που ΔΕΝ οφείλονται σε ατυχήματα

• Οι τραυματισμοί και οι κακώσεις

– μπορεί να είναι μία ή πολλαπλές 

– συχνότερα στο κεφάλι και στα άκρα του παιδιού, δηλαδή στα 
ακάλυπτα μέρη του σώματος



Κανένας τραυματισμός

 κανένα εμφανές τραύμα

Επιπόλαιος τραυματισμός

 επιφανειακοί τραυματισμοί όπως μελανιές ή επιφανειακά κοψίματα

Μέτριας βαρύτητας τραυματισμός (νοσηλεία)

 απαιτεί συγκεκριμένη θεραπεία αποκατάστασης, π.χ. κατάγματα (γύψος), 
κοψίματα (ράμματα)

Σοβαρός τραυματισμός

 απαιτεί εντατική ιατρική ή χειρουργική επέμβαση, όπως εσωτερικές αιμορραγίες, 
διάτρηση οργάνων, κομμένα αιμοφόρα αγγεία

Πολύ σοβαρός τραυματισμός (απειλή της  ζωής του θύματος)

 μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο 





…ορίζεται η συμμετοχή ενός παιδιού σε σεξουαλική δραστηριότητα

την οποία δεν κατανοεί πλήρως και για την οποία δεν είναι σε θέση να

συναινέσει ή για την οποία δεν είναι αναπτυξιακά ώριμο ή παραβιάζει

τους νόμους ή τα κοινωνικά ταμπού της κοινωνίας.

Τα παιδιά μπορεί να υποστούν σεξουαλική κακοποίηση τόσο από

ενήλικα άτομα όσο και από άλλα παιδιά τα οποία, λόγω της ηλικίας

τους ή του αναπτυξιακού τους σταδίου, βρίσκονται σε θέση ευθύνης,

εμπιστοσύνης ή εξουσίας σε σχέση με το θύμα.

• συμπεριλαμβάνονται

– φυσική επαφή (όπως ο βιασμός)

– Μη φυσική επαφή (όπως παρακολούθηση, λήψη 
φωτογραφιών)



Το φάσμα της 
σεξουαλικής 
κακοποίησης 

παιδιών

Έκθεση σε 
πορνογραφικό 

υλικό

Λεκτική 
σεξουαλική 

παρενόχληση

Σεξουαλική 
παρενόχληση με 

επαφή

Σεξουαλική 
παραβίαση/ 

Βιασμός



έκθεση σε υλικό

σεξουαλική 

σεξουαλική 

των γεννητικών οργάνων από ενήλικα σε παιδί

γεννητικών οργάνων

απόπειρα 

ολοκληρωμένη 

επίδειξης γεννητικών 
οργάνων

σε πορνεία ή/και πορνογραφία

σε σεξουαλικές δραστηριότητες





• Δυσκολία όταν κάθεται ή όταν περπατά

• Πόνος, αιμορραγία, κνησμός στην περιοχή των γεννητικών 
οργάνων και στην πρωκτική περιοχή

• Τραυματισμός γεννητικών οργάνων

• Στομαχόπονοι και πονοκέφαλοι

• Πόνος κατά την ούρηση

• Μώλωπες στο εσωτερικό μέρος των μηρών ή των γλουτών

• Εγκυμοσύνη 

• Εμφάνιση ΣΜΝ



• Καταγγελία σεξουαλικής κακοποίησης από ενήλικα (γονιό ή άλλον)

• Γνώση σεξουαλικών θεμάτων αταίριαστη με την ηλικία τους

– ανάρμοστη για την ηλικία σεξουαλική συμπεριφορά

– χρήση μη κατάλληλης γλώσσας

• Διατροφικές διαταραχές (ανορεξία /βουλιμία)

• Αλλαγές στις συνήθειες τουαλέτας (ενούρηση/ εγκόπριση)

• Άρνηση αλλαγής ρούχων (για τη γυμναστική) ή συμμετοχής σε αθλήματα

• Φυγή (από το σχολείο)

• Κατοχή μεγάλων χρηματικών ποσών



• Φόβος και άρνηση επικοινωνίας με συγκεκριμένα ενήλικα άτομα 

– χωρίς εμφανή λόγο

• Χρόνια κατάθλιψη

• Χαμηλή αυτοεκτίμηση

• Φοβίες (εφιάλτες)

• Υπερβολικό κλάμα

• Απόσυρση

• Ακραίες αλλαγές διάθεσης

• Αυτοτραυματισμοί

• Χρήση ψυχοτρόπων ουσιών 



• Το φυσιολογικό ενδιαφέρον, η «περιέργεια» ή η ενασχόληση των παιδιών και 
των εφήβων με σεξουαλικά θέματα

• Οι φυσιολογικές εκδηλώσεις της σεξουαλικότητας των παιδιών και των έφηβων

• Το σεξουαλικό «παιγνίδι» των παιδιών ακόμα και όταν υπερβαίνει όρια που 
οφείλουν να τηρούνται

• Η οποιαδήποτε εκδήλωση τρυφερότητας από τα παιδιά προς ενήλικες ή από 
εκείνους απέναντι στα παιδιά





• περιλαμβάνει τόσο μεμονωμένα περιστατικά όσο και ένα

πρότυπο διαρκούς αποτυχίας του γονέα ή φροντιστή να

παράσχει σε ένα παιδί ένα περιβάλλον κατάλληλο και

υποστηρικτικό για την ανάπτυξη του. Η κακοποίηση αυτού του

τύπου περιλαμβάνει τον περιορισμό των κινήσεων του

παιδιού, την ταπείνωσή του, τη χρήση απειλών και

κατηγοριών, τη διάκριση εις βάρος του ή τη γελοιοποίησή του

και άλλες μη φυσικές μορφές απόρριψης ή εχθρικής

αντιμετώπισης.

*ή “συναισθηματική"



Το φάσμα της 
Ψυχολογικής 
Κακοποίησης

Φωνές, τιμωρία Απειλές, ύβρεις
Τρομοκράτηση, 

εκβιασμός
Διαφθορά, 

απομόνωση







Παλίνδρομες κινήσεις του σώματος, πιπίλισμα αντίχειρα

Φόβος αλλαγής

Χρόνιες τάσεις φυγής

Επιφανειακές σχέσεις / απομόνωση

Σκασιαρχείο

Παραβατική συμπεριφορά

Ξαφνική εμφάνιση διαταραχών λόγου (π.χ. τραυλισμός)

Ανορεξία/ βουλιμία/ συχνοί εμετοί

Αυτοτραυματισμοί

Ενούρηση και εγκόπριση

Συμπεριφορά που επιζητά την προσοχή

Αλλαγή διάθεσης, π.χ. κατάθλιψη, ανικανότητα επικοινωνίας 

…και πολλές 
από τις 

ενδείξεις των 
λοιπών τύπων 
κακοποίησης, 

αναλόγως

συχνά μαζί με άλλη μορφή ΚαΠα





Κάθε περίπτωση όπου ο υπεύθυνος για τη φροντίδα ενός παιδιού
συνεχώς εκθέτει το παιδί σε κίνδυνο ή συνεχώς αποτυγχάνει να
ικανοποιήσει τις βασικές ανάγκες του παιδιού με συνέπεια
εμφάνιση προβλημάτων υγείας ή αναπτυξιακών προβλημάτων.

Εντοπίζεται σε πολλαπλές μορφές, όπως περιστάσεις όπου η
διατροφή, η ιατρική φροντίδα, η ένδυση, η στέγαση, η σχολική
φοίτηση ή η παρακολούθηση που παρέχεται στο παιδί είναι

σε βαθμό τέτοιο που να
παραβλέπεται ή να τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η υγεία και η
ανάπτυξή του





Το φάσμα της 
παραμέλησης

Γονεϊκή
(α)καταλληλότητα

Παραμέληση 
εκπαιδευτικών 

αναγκών

Ανεπαρκής 
κάλυψη ιατρικών 

αναγκών

Εγκατάλειψη





– Συνεχής αναφερόμενη ή παρατηρούμενη κούραση

– Συνεχής νύστα

– Χαμηλό / Υπερβολικό βάρος

– Κακή υγιεινή (βρωμιά/ δυσοσμία)

– Κακή υγιεινή δοντιών

– Αφρόντιστα τραύματα ή/και ασθένειες



• Έλλειψη ενέργειας και ζωτικότητας

• Μειωμένες δεξιότητες στο παιχνίδι

• Έλλειψη αίσθησης ενθουσιασμού

• Υπερβολική αναζήτηση της αποδοχής των ενηλίκων

• Κατάθλιψη

• Άγχος

• Χαμηλή αυτοεκτίμηση – αίσθημα κατωτερότητας



• Καθυστερημένη ανάπτυξη στη γλώσσα και την ομιλία 

• Μειωμένες βασικές δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων

• Ελλειμματική συγκέντρωση

• Φτωχές κινητικές δεξιότητες 

• Φτωχές δεξιότητες συντονισμού

• Μαθησιακές δυσκολίες

• Στασιμότητα στο σχολείο



• Αναφορά σε απουσία φροντίδας από το ίδιο το παιδί

• Συχνές απουσίες ή διαταραγμένο πρόγραμμα

• Συνεχής πείνα, κλοπή φαγητού από συμμαθητές/-τριες

• Ριψοκίνδυνες συμπεριφορές, χρήση ουσιών

• Επιρρέπεια στα ατυχήματα

• Πλημμελής φροντίδα εαυτού

• Παιδί στη θέση του γονέα με το ρόλο του γονέα που φροντίζει τα 

μικρότερα αδέρφια

• Χαμηλή αυτο-εκτίμηση

• Παραβατική συμπεριφορά



Πλημμελής  υγιεινή σώματος

Ακατάλληλη για την ηλικία /εποχή εμφάνιση- ντύσιμο/ στιλ

Κακή διατροφή / συνεχής πείνα 

Συνεχείς μολύνσεις

Καθυστερημένη ανάπτυξη

Ανικανοποίητες βασικές ανάγκες

Συχνές ασθένειες

Πλημμελής ιατρική φροντίδα

αφρόντιστα τραύματα ή/και ασθένειες 

ανεπαρκής ιατροφαρμακευτική περίθαλψη



Αποδελτιωμένες πληροφορίες
•Το παιδί νοσηλεύτηκε αρκετές φορές λόγω υποσιτισμού
•Ενώ γνωρίζουν ότι το παιδί έχει δυσανεξία στη λακτόζη, συνεχίζουν να του δίνουν γάλα
•Το παιδί είχε δαγκωματιές από τρωκτικό

•Δεν έχει κάνει κανένα εμβόλιο, ούτε είναι ασφαλισμένο
•Το παιδί ήταν πολύ άρρωστο και δεν έκαναν τίποτα γι' αυτό, ενώ όταν αποφάσισαν να το πάνε στο νοσοκομείο 

παρουσίαζε ήδη ακαμψία

•Η δασκάλα έχει ζητήσει επανειλημμένα να συναντήσει τους γονείς αλλά αυτοί δεν δέχονται
•Οι γονείς έδερναν το παιδί γιατί πήγαινε κρυφά στο σχολείο αντί να πουλάει πράγματα στο δρόμο
•Οι γονείς δεν ενδιαφέρθηκαν καθόλου όταν έμαθαν για τη διάγνωση μαθησιακών δυσκολιών

•Ο πατέρας παίρνει το παιδί στο μηχανάκι ενώ είναι πιωμένος
•Η μητέρα έκανε χρήση σε όλη τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
•Το παιδί είναι παρόν όταν διάφοροι ενήλικες (φίλοι των γονιών) κάνουν χρήση στο σπίτι
•Η μητέρα έχασε το παιδί στο δρόμο και δεν το αναζήτησε (το βρήκαν περαστικοί)

•Παρότι γνώριζαν για τη σεξουαλική παρενόχληση του ενός παιδιού προς το άλλο, δεν έκαναν τίποτα

•Το παιδί έχει υποστεί βιασμό, αλλά οι γονείς αρνούνται να το πάνε σε ειδικό ψυχικής υγείας
•Ο πατέρας "τσακώνεται" με τις υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας & δεν τους επιτρέπει να βλέπουν το παιδί
•Το παιδί εξαναγκάστηκε από τον πατέρα να ψευδομαρτυρήσει σε δικαστήριο για το διαζύγιο

•Οι γονείς δεν κάνουν τίποτα παρότι ξέρουν ότι το παιδί έχει γίνει μέλος συμμορίας

•Ο πατέρας επιμένει για φιλοξενία του παιδιού σε ίδρυμα επειδή "έχει μάθει να ζει μόνος του»
•Το παράτησαν στο δρόμο μέσα στο καρότσι



• Έλλειψη κοινωνικών υποστηριγμάτων οικογένειας 

• Χαμηλό κοινωνικοοικονομικό και μορφωτικό επίπεδο γονέων 

• Πολυμελής οικογένεια (>4 παιδιά)

• Μονογονεϊκή οικογένεια 

• Μείζων ψυχική διαταραχή γονέων 

• Χρήση αλκοόλ ή ουσιών γονέων

• Νεαρή ηλικία τεκνοποίησης γονέων 

• Παρεκκλίνουσα ή παραβατική συμπεριφορά γονέων 

• Σοβαρή σωματική αναπηρία γονέων 

• Έκθεση των γονέων σε βία κατά τη διάρκεια της 

παιδικής τους ηλικίας

• «Δύσκολο» παιδί

• Παιδί συνήθως στην ηλικία του βρέφους ή του εφήβου  

 συνήθως συνύπαρξη 
πολλαπλών  

παραγόντων 

 συσχέτιση με 
λοιπούς προσδιοριστές 

δυσλειτουργικών 
οικογενειακών 

πλαισίων





 Γιατί φοβούνται τον δράστη

 Γιατί φοβούνται τις συνέπειες

 Γιατί φοβούνται μήπως δε γίνουν πιστευτά

 Γιατί νιώθουν ένοχα

 Γιατί είναι ένα θέμα ταμπού

 Γιατί φοβούνται ενδεχόμενο ξυλοδαρμό

 Γιατί δωροδοκούνται από τον δράστη

 Γιατί δεν γνωρίζουν τη γλώσσα (προέρχονται από άλλη χώρα)



 Γιατί είναι με κάποιον που εμπιστεύονται

 Γιατί αρχίζουν να κατανοούν τι είναι φυσιολογικό και τι όχι

 Γιατί αρχίζουν να κατανοούν τι τους συμβαίνει

 Γιατί ο πόνος τους είναι πολύ μεγάλος

 Για να προλάβουν πριν συμβεί στα μικρότερα αδέρφια τους ή/και 

σε άλλα παιδιά





ΜΗΝ:

• Πανικοβληθείτε

• Υποσχεθείτε να το 
κρατήσετε μυστικό

• Κάνετε κατευθυντικές
ερωτήσεις

• Ζητήσετε από το παιδί να 
επαναλάβει την ιστορία 
αν δεν είναι ανάγκη

• Καθυστερήσετε να 
κινηθείτε

• Αρχίσετε μόνος/η σας 
σχετική διερεύνηση

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ:

• Παραμείνετε ήρεμοι

• Ακούσετε προσεκτικά

• Πιστέψετε το παιδί

• Καθησυχάσετε το παιδί

• Κρατήσετε γραπτές 
σημειώσεις (μετά)

• Συζητήσετε με το παιδί

• Αναφέρετε το 
περιστατικό



 Πείτε του ότι το πιστεύετε

 Βεβαιώστε το ότι δεν είναι δικό του λάθος

 Προτρέψτε το να μιλήσει για ό,τι το ανησυχεί

 Βοηθήστε το να αισθανθεί καλά με τον εαυτό του

 Βεβαιώστε το ότι θα το βοηθήσετε όσο μπορείτε ή ότι θα
μιλήσετε σε κάποιον που μπορεί να το κάνει

 Βεβαιώστε το ότι δεν είναι μόνο του

 Ρωτήστε για τα άλλα άτομα που ίσως είναι σε κίνδυνο

Αναγνωρίστε την εμπιστοσύνη
που σας δείχνει το παιδί για να
σας μιλήσει για ένα τόσο
προσωπικό του ζήτημα!



 Αποφύγετε να μιλήσετε με αρνητικό ή απαξιωτικό τρόπο για
τους δράστες ιδιαίτερα όταν είναι μέλη της οικογένειάς του

 Δείξτε ενδιαφέρον για άλλα παιδιά στην ίδια οικογένεια ή στο
κακοποιητικό περιβάλλον που σας περιγράφει το παιδί

 Βεβαιώστε το ότι κάνει καλά που μιλάει για ότι του συμβαίνει

 Εξηγήστε του τι προτίθεστε να κάνετε παρακάτω

 Αν αυτό που του συμβαίνει και σας αναφέρει είναι άμεσα
απειλητικό για το παιδί εξηγήστε του τι πρέπει να γίνει στο
«εδώ και τώρα»

αν ένα παιδί σας προσεγγίσει με 

«αίτημα εχεμύθειας» θα πρέπει να 

διευκρινίσετε ότι αυτό μπορεί να 

τηρηθεί ΜΟΝΟ αν δεν κινδυνεύει 

κάποιος και, σε αντίθετη περίπτωση, 

θα μιλήσετε μόνο σε όποιους 

χρειάζεται για να προστατευτεί όποιος 

βρίσκεται σε κίνδυνο





 Σύνταγμα (θεμελιώδης νόμος του κράτους)

 Ν. 2101/1992, κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού

 Αστικός Kώδικας (ρυθμίζει τις έννομες σχέσεις μεταξύ πολιτών)

Γενικές αρχές

Οικογενειακό δίκαιο

Ενοχικό δίκαιο
 Ποινικός Κώδικας (περιλαμβάνει όλες εκείνες τις συμπεριφορές που είναι 

«άδικες» και τιμωρούνται)

 Νόμος 3500/2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας

 Νόμος 3625/2007, κύρωση του 2ου προαιρετικού πρωτοκόλλου στη ΔΣΔΠ 
(εμπορία παιδιών, παιδική πορνεία & παιδική πορνογραφία)

 Νόμος 3727/2008, κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση & κακοποίηση



• Ν. 3875/2010, κύρωση της Σύμβασης  του Παλέρμο και των τριών Πρωτοκόλλων

 Ν. 4198/2013 για την πρόληψη και καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων και 
για την προστασία των θυμάτων (Οδηγία 2011/36/ΕΕ)

 Ν. 4267/2014, ενσωμάτωση οδηγίας 2011/93/ΕΕ για την καταπολέμηση της 
σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών και της 
παιδικής πορνογραφίας

 Νόμος 4478/2017, εναρμόνιση ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία 2012/29/ΕΕ 
για τη θέσπιση των ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την 
υποστήριξη και την προστασία θυμάτων εγκληματικότητας (& ΠΔ 233/2003, Ν. 
3064/2002, Ν. 3811/2009)

 Νόμος 4531/2018, κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της 
ενδοοικογενειακής βίας και προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας

 Νόμος 4538/2018 για την αναδοχή και την υιοθεσία (& Ν. 2447/1996 & ΠΔ 
86/2009)



• Μη διάκριση – όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως απολαμβάνουν τα 
δικαιώματά τους

• Το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού να λαμβάνεται πρωτίστως 
υπόψη

• Να εκφράζει το παιδί τη γνώμη του για τα θέματα που το 
αφορούν και αυτή να λαμβάνεται υπόψη

• Το δικαίωμα στη ζωή και την υγιή ψυχοκοινωνική και σωματική 
ανάπτυξη



• Βασικές αρχές-δικαιώματα που πρέπει να διέπουν τη διαδικασία στη

δικαιοσύνη για την καλύτερη αντιμετώπιση του παιδιού-θύματος

• Όλοι οι επαγγελματίες πρέπει να εκπαιδεύονται και να ενημερώνονται

επαρκώς για τους σχετικούς κανόνες και αρχές ανθρωπίνων

δικαιωμάτων, για τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν κατά την άσκηση

των καθηκόντων τους, τους δείκτες που φανερώνουν ότι ένα παιδί έχει

πέσει θύμα εγκλήματος, δεξιότητες διαχείρισης και εκτίμησης κρίσεων,

τεχνικές εξέτασης παιδιού, αρμόζουσα επικοινωνία μεταξύ ενήλικα και

παιδιού



• «Η άσκηση βίας μεταξύ των μελών της οικογένειας απαγορεύεται» (α. 2)

• «Επί ασκήσεως σωματικής βίας σε βάρος ανηλίκου, ως μέσου 
σωφρονισμού στο πλαίσιο της ανατροφής του, εφαρμόζεται το άρθρο 
1532 του Αστικού Κώδικα» (α.4) έτσι, τέτοια μέτρα είναι εκτός του α. 
1518 ΑΚ (επιμέλεια- ανατροφή)

• «Θύμα είναι και το μέλος, στην οικογένεια του οποίου τελέσθηκε 
αξιόποινη πράξη, κατά τα άρθρα 299 και 311 του Ποινικού Κώδικα, καθώς 
και ο ανήλικος κατά την παράγραφο 2, ενώπιον του οποίου τελείται μία 
από τις αξιόποινες πράξεις της παρούσας» (α. 1 §3 εδ.2)

• Η «μεθοδευμένη πρόκληση […] ψυχικού πόνου, ικανού να επιφέρει 
σοβαρή ψυχική βλάβη, ιδίως με την παρατεταμένη απομόνωση του 
θύματος» τιμωρείται

• Περιοριστικοί όροι: απομάκρυνση του δράστη (α. 18)



• Επειδή οι εκπαιδευτικοί 
έχουν καθημερινή επαφή 
με τα παιδιά

• Οι συνέπειες της 
κακοποίησης αποτελούν 
εμπόδιο για τη μάθηση

• Επειδή όπως όλοι οι 
πολίτες, οι εκπαιδευτικοί 
είναι εξουσιοδοτημένοι/-ες 
να προβαίνουν σε 
αναφορές κάθε φορά που 
υποψιάζονται κακοποίηση



• οι σύζυγοι, γονείς, πρόσωπα που συνδέονται με σύμφωνο συμβίωσης,

συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και τα

θετά παιδιά τους (είτε συγκατοικούν είτε όχι)

• μόνιμοι σύντροφοι και παιδιά, κοινά ή ενός εξ αυτών

• Τέως σύζυγοι, τέως μόνιμοι σύντροφοι και μέρη του συμφώνου

συμβίωσης που έχει λυθεί



• εφόσον συγκατοικούν, συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι

τέταρτου βαθμού (π.χ. θείοι-ανίψια, ξαδέρφια), πρόσωπα για τα οποία

έχει ορισθεί επίτροπος, δικαστικός συμπαραστάτης ή ανάδοχος γονέας

από το δικαστήριο ένα μέλος της οικογένειας (π.χ. το παιδί που βρίσκεται

υπό επιτροπεία θεωρείται μέλος της «οικογένειας» του επιτρόπου του),

καθώς και κάθε ανήλικο πρόσωπο που μένει με την οικογένεια

• και κάθε πρόσωπο που εργάζεται σε φορέα παροχής κοινωνικής μέριμνας

και παρέχει τις υπηρεσίες του σε παιδιά (π.χ. φροντιστής παιδιού σε

στέγη παιδικής προστασίας), όταν πρόκειται για ενδ. σωματική βλάβη και

ενδ. προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας





Αναφορά είναι η ανακοίνωση συγκεκριμένων σχετικών πληροφοριών σε έναν τοπικό φορέα
προστασίας του παιδιού ή/και στην αστυνομία ή σε δικαστική αρχή σχετικά με ένα παιδί, για
του οποίου την σωματική ή πνευματική υγεία ή ευεξία ο αναφέρων έχει βάσιμες υποψίες ότι
βρίσκονται σε κίνδυνο ως αποτέλεσμα κακοποίησης ή/και παραμέλησης.

Μια αναφορά ΔΕΝ αποτελεί εκ των πραγμάτων επίσημη καταγγελία, αλλά μια προληπτική
ενέργεια για επιβεβαίωση συγκεκριμένων πληροφοριών και περαιτέρω διερεύνηση

Οι εκπαιδευτικοί ΔΕΝ είναι ερευνητές επιφορτισμένοι με το έργο της επαλήθευσης των
δηλώσεων που γίνονται από κάποιο παιδί ή με το να προβαίνουν σε οριστικούς
συμπερασμούς αναφορικά με την ύπαρξη ή την δυνητική ύπαρξη κακοποίησης ή
παραμέλησης ενός παιδιού



• δεν συζητάει όλο το σχολείο ή όλος ο σύλλογος το τι τρέχει με το συγκεκριμένο παιδί

• δεν ρωτάνε όλοι το παιδί τι του συμβαίνει 

– μερικές φορές ακόμα και η επαναλαμβανόμενη έκφραση ενδιαφέροντος μπορεί να πληγώσει…

• Οι ενέργειές μας γνωστοποιούνται στην οικογένεια του παιδιού από την οποία μπορεί να ζητηθεί 

περαιτέρω επικοινωνία. Σε μια τέτοια περίπτωση τονίζεται ότι οι όποιες κινήσεις έγιναν με γνώμονα την 

προστασία του παιδιού και την υποστήριξη της οικογένειας και αποφεύγουμε την αντιπαράθεση με την 

οικογένεια ή το να λάβουμε τον ρόλο του ανακριτή ή του κοινωνικού λειτουργού!



• Ο/η εκπαιδευτικός πρέπει να μπορέσει να ελέγξει τον θυμό του/της 

απέναντι στους γονείς του παιδιού και να προσπαθήσει να κατανοήσει 

γιατί η οικογένεια δυσλειτουργεί και εκθέτει το παιδί της σε κίνδυνο

• Το σχολείο και οι κοινοτικές υπηρεσίες πρέπει πριν εκδηλωθούν 

κρούσματα ή ζητήματα ενδεχόμενης βίας κατά των παιδιών να έχουν 

συνεργαστεί και επικοινωνήσει

• Η προσωπική επαφή και γνωριμία με πρόσωπα αναφοράς είναι πάντα 

χρήσιμη (οι διαδικασίες δεν λειτουργούν πάντα απρόσωπα!!!)

• Το σχολείο πρέπει να θέτει ως προτεραιότητά του ανάμεσα στα άλλα 

την προστασία των παιδιών από κάθε μορφής βία



ΥΠΟΧΡΈΩΣΗ ΑΝΑΦΟΡΆΣ



• ο εκπαιδευτικός δημοσίου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ιδρύματος, 
καθώς και πάσης φύσεως Μονάδων προσχολικής αγωγής, που 
αντιλαμβάνεται ή πληροφορείται ότι έχει διαπραχθεί έγκλημα 
ενδοοικογενειακής βίας εις βάρος ανηλίκου, έχει την υποχρέωση 
να το ανακοινώσει στο διευθυντή της σχολικής μονάδας και 
εκείνος να το καταγγείλει αμέσως στον εισαγγελέα ή την 
αστυνομία

• Ο εκπαιδευτικός δεν είναι ανακριτής και δεν εξετάζει το σώμα του 
παιδιού

• Συνεργάζεται με την κοινωνική υπηρεσία και με άλλες υπηρεσίες 
για την πλαισίωση της οικογένειας



• όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι και εκείνοι στους οποίους ανατέθηκε 
προσωρινά δημόσια υπηρεσία έχουν την υποχρέωση να 
ανακοινώσουν στον εισαγγελέα αδικήματα που διώκονται 
αυτεπαγγέλτως και πληροφορήθηκαν κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους

– Η ευθύνη του επαγγελματία για αναφορά, όταν 
αντιλαμβάνεται ή υποψιάζεται ότι ένα παιδί κακοποιείται ή 
παραμελείται, βαρύνει τον καθένα ξεχωριστά 

– Η ευθύνη υφίσταται ακέραια για κάθε έναν επαγγελματία που 
έχει λάβει γνώση, ανεξάρτητα με τις ενέργειες που 
ακολούθησαν ή όχι οι συνάδελφοι, προϊστάμενοι ή 
υφιστάμενοί του



• Υποχρέωση αναγγελίας από ΠΟΛΙΤΕΣ

– οι πολίτες που αντιλήφθηκαν οι ίδιοι αξιόποινη πράξη η οποία 
διώκεται αυτεπαγγέλτως οφείλουν να την αναγγείλουν στον 
εισαγγελέα πλημμελειοδικών ή σε οποιονδήποτε ανακριτικό 
υπάλληλο στις περιπτώσεις που προβλέπεται από το νόμο (ΚΠΔ 
40 § 1, π.χ. παρασιώπηση κακουργήματος). 

– Σε περίπτωση που έλαβαν γνώση της τελεσθείσας πράξης 
περισσότεροι, καθένας υποχρεούται ξεχωριστά να αναγγείλει την 
αξιόποινη πράξη

– α. 40 § 3 Κώδικας Ποινικής Δικονομίας



• Κακούργημα

Η πράξη που τιμωρείται από το νόμο με την ποινή της κάθειρξης (5 
χρόνια και άνω εγκλεισμός σε σωφρονιστικό κατάστημα)

Επιβαρυντικές περιστάσεις εντός πλημμελήματος -> 
κακουργηματική περίπτωση

• Πλημμέλημα

Η πράξη που τιμωρείται με την ποινή της φυλάκισης ή με 
χρηματική ποινή ή περιορισμό σε σωφρονιστικό κατάστημα (από 
10 μέρες μέχρι 5 χρόνια εγκλεισμός σε σ.κ.)

• Πταίσμα

Η πράξη που τιμωρείται με κράτηση (από 1 μέρα μέχρι 1 μήνα) ή 
πρόστιμο



• ΠΑΡΑΣΙΩΠΗΣΗ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ

το οποίο πληροφορήθηκε κάποιος με αξιόπιστο τρόπο ότι συμβαίνει ή 
μελετάται να συμβεί, συνιστά ποινικό αδίκημα

Κακούργημα: το αδίκημα που προβλέπεται από ποινικό νόμο και 
τιμωρείται με «κάθειρξη»

– π.χ. βαριά σωματική βλάβη ανηλίκου, μεθοδευμένη (σκόπιμη) 
σωματική βλάβη, βιασμός, αιμομιξία, κατάχρηση ανηλίκου σε 
ασέλγεια, αποπλάνηση παιδιού, μαστροπεία, ασέλγεια με ανήλικο 
έναντι αμοιβής 

Άρθρο 232 §1 Ποινικού Κώδικα



 Οι ψυχίατροι, ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί, οι οποίοι 
εργάζονται σε δημόσιες παιδοψυχιατρικές μονάδες και ενεργούν 
στο πλαίσιο δικαστικής ή κοινωνικής έρευνας που διεξάγεται από 
δικαστικό λειτουργό για τη διακρίβωση κακοποίησης ανηλίκου, 
ΔΕΝ εγκαλούνται και ΔΕΝ ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν 
κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, εκτός αν ενήργησαν με 
δόλο ή παραβίασαν το απόρρητο των πληροφοριών και στοιχείων 
που περιήλθαν σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων 
τους. Η ρύθμιση εφαρμόζεται και στις εκκρεμείς υποθέσεις.

 Ν. 4509/2017, ά. 40



ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΉ ΕΧΕΜΎΘΕΙΑ



• η πράξη αυτή ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΗ και ΔΕΝ ΤΙΜΩΡΕΙΤΑΙ, αν ο 
επαγγελματίας απέβλεπε στην εκπλήρωση καθήκοντός του ή στη 
διαφύλαξη έννομου ή για άλλο λόγο ουσιώδους συμφέροντος 
δημοσίου ή του ιδίου ή κάποιου άλλου, που δεν μπορούσε να 
διαφυλαχθεί διαφορετικά (α. 371 §4 Ποινικού Κώδικα)

• Όταν θίγεται η ζωή, η σωματική και ψυχική ακεραιότητα, η 
προσωπική ελευθερία, η γενετήσια ελευθερία και αξιοπρέπεια, η 
παιδική ηλικία και νεότητα που αποτελούν έννομα αγαθά 
προστατευόμενα από το Σύνταγμα, τους νόμους και τις διεθνείς 
συμβάσεις, υπάρχει έννομο συμφέρον του παιδιού για προστασία 
που πρέπει να διαφυλαχθεί



ΠΟΙΝΙΚΉ ΔΙΑΔΙΚΑΣΊΑ

Αφορά σε όλες τις περιπτώσεις που έχει διαπραχθεί ένα ποινικό 
αδίκημα που προβλέπεται στους νόμους και οι εισαγγελικές ή 
αστυνομικές αρχές έχουν λάβει γνώση



• Η κακοποίηση και παραμέληση παιδιών δεν συνιστά σαν έννοια 
ένα συγκεκριμένο έγκλημα 

• Εγκλήματα είναι μόνο οι συμπεριφορές εκείνες που προβλέπονται 
από τον Ποινικό Κώδικα και τους ειδικούς ποινικούς νόμους ως 
παραβατικές:

– εγκλήματα κατά της ζωής

– σωματικές βλάβες 

– εγκλήματα κατά της προσωπικής ελευθερίας

– εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας

– εγκλήματα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής

– εγκλήματα σχετικά με την οικογένεια

– εγκλήματα κατά της τιμής



Αναφορά – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΙΣAΓΓΕΛΕΑ 

προκαταρκτική εξέταση/ αστυνομική προανάκριση: συλλογή 
στοιχείων (με κάθε πρόσφορο μέσο)

 (αν βρεθούν αρκετά στοιχεία)

• Άσκηση ποινικής δίωξης (συγκεκριμένο/-α έγκλημα/-τα) 

• Ανάκριση (μάρτυρες, πραγματογνώμονες, αυτοψία κλπ.)

• Φάκελος πίσω στον εισαγγελέα: αν δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία 
για απευθείας κλήση στο ακροατήριο  πρόταση στο δικαστικό 
συμβούλιο

• Απόφαση δικαστικού συμβουλίου: Περαιτέρω ανάκριση/ 
απαλλαγή από κατηγορίες/ παραπομπή σε δίκη (συγκεκριμένος 
δράστης)



• Αυτεπάγγελτα κινείται η ποινική δίωξη όταν δεν απαιτείται από το ίδιο το 
θύμα να καταγγείλει το έγκλημα σε βάρος του (έγκληση), αλλά αρκεί να 
ενημερώσει κάποιος τις αρχές (ΚΠΔ 36). 
Αυτεπάγγελτα διώκονται: τα εγκλήματα που σχετίζονται με τη σωματική και 
σεξουαλική κακοποίηση παιδιού/ όλα τα εγκλήματα ενδοοικογενειακής βίας/ 
παραμέληση, αλλά και μέθοδοι ψυχολογικού εκφοβισμού που προκαλούν βλάβη 
στην ψυχική και σωματική υγεία του παιδιού 

• Έγκληση είναι η καταγγελία του αδικήματος που γίνεται από το ίδιο το 
θύμα. Υπάρχουν περιπτώσεις που ο νόμος απαιτεί έγκληση για να 
ξεκινήσει ποινική δίωξη.
Κατ’ έγκληση διώκονται: μερικές περιπτώσεις ψυχολογικής κακοποίησης παιδιού 
από άτομο εκτός οικογενείας, δηλ. εξύβριση, απρόκλητη έμπρακτη εξύβριση, 
συκοφαντική δυσφήμηση, απειλή, παράνομη βία (κ παραβίαση του νόμου περί 
προσωπικών δεδομένων πχ. για την περίπτωση cyber-bulling)



• Το ανήλικο άτομο άνω των 12 ετών μπορεί από μόνο του να αναφέρει 
το έγκλημα που διαπράχθηκε σε βάρος του. Κάτω των 12 ετών το 
δικαίωμα της έγκλησης έχει ο νόμιμος αντιπρόσωπός του, δηλαδή ο 
γονέας ή άλλου είδους κηδεμόνας του



• Οι επαγγελματίες είναι δυνατόν να κληθούν να καταθέσουν ως 
μάρτυρες, ιδίως στην περίπτωση που οι ίδιοι διαπίστωσαν την 
κακοποίηση ή παραμέληση του παιδιού μετά από μια πρώτη 
ανίχνευση

• Π.Δ. 23/1992 άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο ε:  «δεν αποτελεί 
παραβίαση της επαγγελματικής εχεμύθειας η γνωστοποίηση από 
τον κοινωνικό λειτουργό πληροφοριών ή γεγονότων, όταν η 
ενέργειά του αποσκοπεί στη διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής ή 
την προστασία της σωματικής και ψυχικής ακεραιότητας 
ανηλίκων»



ΔΙΑΖΕΥΓΜΈΝΟΙ ΓΟΝΕΊΣ
ΤΙ ΙΣΧΎΕΙ;



• Το σχολείο δεν είναι ο ρυθμιστής των διαφορών μεταξύ διαζευγμένων ή 
εν διαστάσει γονέων των μαθητών του 

• Γνώμονας: Υπέρτερο συμφέρον του παιδιού και δικαιώματα του παιδιού
• Το σχολείο σέβεται καταρχήν τις δικαστικές αποφάσεις και τους όρους 

που αυτές θέτουν για τις συναντήσεις παιδιού - γονέα, και έπειτα 
εξετάζεται τυχόν αίτημα του γονέα με την επιμέλεια για απαγόρευση 
επικοινωνίας 
– Το παιδί έχει το δικαίωμα να επικοινωνεί και να συναντά το γονέα που δεν 

έχει την επιμέλεια εντός του χώρου του σχολείου αρκεί να μην εμποδίζεται 
κατ’ αυτό τον τρόπο η εκπαιδευτική διαδικασία ή να μη διατρέχει κίνδυνο η 
σωματική και πνευματική ακεραιότητά του 

– Ο γονέας που δεν έχει την επιμέλεια αλλά διατηρεί τη γονική μέριμνα έχει το 
δικαίωμα να ενημερώνεται για την πρόοδο του παιδιού του από το σχολείο, 
να παρίσταται στις σχολικές εκδηλώσεις και να συμμετέχει στο σύλλογο 
γονέων και κηδεμόνων 

– Το παιδί πρέπει να παραλαμβάνεται από το σχολείο από πρόσωπο που ορίζει 
ο γονέας με την επιμέλεια



• Πράξη που επιτρέπεται από το δίκαιο και επιφέρει έννομα αποτελέσματα

• Κάτω των 10 ετών δεν είναι ικανός για δικαιοπραξία (ΑΚ 128, περ. 1)

• 10-14 ετών: δικαιοπραξία από την οποία αποκτά μόνο έννομο όφελος 
(δικαιώματα) και δεν βαρύνεται από καμία υποχρέωση (ΑΚ 134), π.χ. 
αποδοχή δωρεάς, γονική παροχή

• Από 14 και πάνω μπορεί να διαθέτει ελεύθερα δικά του πράγματα (ΑΚ 
135)

• Από 15 και πάνω και εφόσον συναινούν οι γονείς του ή το δικαστήριο να 
συνάπτει σύμβαση (νόμιμης κι επιτρεπτής) εργασίας (ΑΚ 136)

• Ο ανήλικος δεν μπορεί να συνάψει γάμο - εκτός από εξαιρετικές  
περιπτώσεις που επιτρέπει το δικαστήριο – σε κάθε περίπτωση ανήλικος 
κάτω των 10 ετών δεν μπορεί να συνάψει γάμο (ΑΚ 1350 και ΑΚ 128)





- Το να μην πηγαίνει στο σχολείο ένα παιδί με αναπηρία που δεν 
έχει εύκολη πρόσβαση στην εκπαίδευση (π.χ. λόγω απόστασης) 
θεωρείται παραμέληση;

- Οι γονείς σε αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται να διεκδικήσουν 
τρόπο πρόσβασης του παιδιού σε σχολική μονάδα, ή εναλλακτικά 
κατ’ οίκον εκπαίδευση. Αν αυτές οι κινήσεις αποβούν άκαρπες, δεν 
πρόκειται για δική τους ευθύνη. Αν αυτές οι κινήσεις δεν έχουν 
γίνει, τους παρακινούμε να τις κάνουν.



- Τι ισχύει στις περιπτώσεις που ένα παιδί απευθύνεται μόνο του σε 
μια υπηρεσία; Δικαιούνται οι επαγγελματίες να το δουν;

- Ο ανήλικος έχει το δικαίωμα να απευθύνεται και μόνος του (χωρίς
γνώση και συναίνεση των κηδεμόνων του) σε υπηρεσίες
προκειμένου να αναζητήσει στήριξη. Οι υπηρεσίες αυτές
αντίστοιχα νομιμοποιούνται και έχουν υποχρέωση να ορίσουν
ειδικευμένο επαγγελματία που θα συναντήσει τον ανήλικο, ώστε
να ακούσει το αίτημά του και να το αξιολογήσει (περισσότερες από
μία συναντήσεις)



- Μπορεί το παιδί να κάνει ψυχοθεραπεία αν ο ένας γονιός δεν 
συναινεί;

- Αν ο επαγγελματίας εκτιμά ότι το παιδί χρήζει θεραπείας, τότε
αναζητείται καταρχήν η συναίνεση και των δύο γονέων,
ανεξάρτητα από το αν είναι διαζευγμένοι ή όχι, εκτός αν
κινδυνεύει η ζωή ή η σωματική ή η ψυχική υγεία του ανηλίκου.
Εάν, ενώ οι γονείς ενημερώθηκαν για την ανάγκη του παιδιού, δεν
συναινούν, ενημερώνεται ο αρμόδιος εισαγγελέας.



Οργανισμός Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθνικής Εμβέλειας

Εισαγγελία (ανηλίκων αν υπάρχει ή 
αλλιώς γενική)

Ελληνική Αστυνομία
100

Υποδιεύθυνση Προστασίας 
Ανηλίκων (Δ/σνη Ασφάλειας 
Αττικής)

1ο Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων: 210-64.76.370
2ο Τμήμα Ειδικής Μεταχείρισης Ανηλίκων: 210-64.76.270

Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)

1107-Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας
(δωρεάν, 24ωρη βάση / 7 ημέρες την εβδομάδα)

Τηλ.: 213-20.39.772, 213-20.39.702, 213-20.39.729

Το Χαμόγελο του Παιδιού

1056-Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα παιδιά SOS
(δωρεάν, 24ωρη βάση / 7 ημέρες την εβδομάδα)

Τηλ.: 210-33.06.140 & 210-33.06.170 - Fax: 210-38.43.038

Συνήγορος του Παιδιού
800.11.32000-Γραμμή για Παιδιά

Τηλ: 210-72.89.703 (Γραμματεία)



Οργανισμός Στοιχεία Επικοινωνίας

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Δ/νση Ψυχικής Υγείας & 
Κοινωνικής Πρόνοιας

Τηλ: 210-77.15.791 & 210-77.93.648

Πανελλαδική Τηλεφωνική Γραμμή «Μαζί για το Παιδί»

115 25-(χρέωση μια αστική μονάδα για αστικές και υπεραστικές 
κλήσεις, 9.00-21.00, Δευτέρα-Παρασκευή)

Τηλ: 210-74 82 690

Ευρωπαϊκή Τηλ. Γραμμή Στήριξης Παιδιών & Εφήβων
Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιού & Εφήβου-
ΕΨΥΠΕ

116 111 (δωρεάν, 14.00 – 20.30 / Δευτέρα - Παρασκευή) 
Τηλ: 210 6546524

ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική υποστήριξη Νέων Τηλ: 210-82.59.880

Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος Τηλ..: 210-32.38.048, 210-33.13.661-3

Κέντρο Συμπαράστασης Παιδιών και Οικογένειας Τηλ. 210-5239402 (Δευτέρα-Παρασκευή, 11:00- 18:00)



Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας & Κοινωνικής Πρόνοιας 

ΙΥΠ: http://ich-mhsw.gr/

http://ich-mhsw.gr/


Σας ευχαριστούμε πολύ!

Στοιχεία επικοινωνίας:

Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού,

Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας 

Φωκίδος 7, Αθήνα

Email: 

mpsarrakou@ich-mhw.gr

Ich_dos@otenet.gr

www.ich-mhsw.gr

mailto:mpsarrakou@ich-mhw.gr
mailto:Ich_dos@otenet.gr
http://www.ich-mhsw.gr/

