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Συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας &
Θρησκευμάτων με το Συμβούλιο της
Ευρώπης: Καμπάνια «Ένα στα πέντε για την
παιδική σεξουαλική κακοποίηση»

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δια της Υφυπουργού Σοφίας
Ζαχαράκη, και το Τμήμα Δικαιωμάτων του Παιδιού του Συμβουλίου της
Ευρώπης δια της επικεφαλής του Τμήματος κας Regina Jensdottir,
υπέγραψαν σύμφωνο αμοιβαίας συνεργασίας για την χρήση του υλικού του
Συμβουλίου, στο πλαίσιο της καμπάνιας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ»  για την
πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.

Συγκεκριμένα, το ενημερωτικό υλικό που έχει σχεδιάσει το Συμβούλιο της
Ευρώπης περιλαμβάνει:

1. το τηλεοπτικό σποτ 30΄΄ «Κίκο και το Χέρι»,

2. Το παιδικό παραμύθι «Κίκο και το Χέρι» (κατάλληλο για παιδιά άνω των
τεσσάρων ετών σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου της Ευρώπης),

3. Το ενημερωτικό φυλλάδιο για ενήλικες (γονείς, εκπαιδευτικούς, ειδικούς
επιστήμονες κ.ά.) με τίτλο «Ο Κανόνας των Εσωρούχων»,

4. Αφίσες του Συμβουλίου της Ευρώπης με μηνύματα της καμπάνιας,

5. Ενημερωτικό έντυπο με τίτλο «Μίλα σε κάποιον που εμπιστεύεσαι»
(κατάλληλο για παιδιά άνω των εννιά ετών σύμφωνα με τις οδηγίες του
Συμβουλίου της Ευρώπης),

6. Ενημερωτικό βίντεο με τίτλο «Μίλα σε κάποιον που εμπιστεύεσαι»
(επίσης κατάλληλο για παιδιά άνω των εννιά ετών σύμφωνα με τις οδηγίες

του Συμβουλίου της Ευρώπης).

Περαιτέρω περιλαμβάνονται δύο ιστορίες κινουμένων σχεδίων της
ελληνικής καμπάνιας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» «Το μυστικό της Νίκης» & «Το
μυστικό της Νίκης 2-Η περιπέτεια του Βίκτωρα», που έχουν ολοκληρωθεί
με την έγκριση του Συμβουλίου της Ευρώπης και για τις οποίες έχει ήδη
χορηγηθεί η θετική γνωμοδότηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής
του Υπουργείου Παιδείας για χρήση, προβολή και αξιοποίηση από τους
εκπαιδευτικούς.

21-09-20 Συνεργασία του
Υπουργείου Παιδείας &
Θρησκευμάτων με το Συμβούλιο της
Ευρώπης: Καμπάνια "Ένα στα πέντε
για την παιδική σεξουαλική
κακοποίηση"
21-09-20 Συνεργασία του Υπουργείου
Παιδείας & Θρησκευμάτων με το Συμβούλιο της Ευρώπης: Καμπάνια
"Ένα στα πέντε για την παιδική σεξουαλική κακοποίηση" Το Υπουργείο
Παιδείας και Θρησκευμάτων δια της Υφυπουργού Σοφίας Ζαχαράκη,
και το Τμήμα Δικαιωμάτων του Παιδιού του Συμβουλίου της Ευρώπης
δια της επικεφαλής του Τμήματος κας Regina Jensdottir, υπέγραψαν
σύμφωνο αμοιβαίας συνεργασίας για την χρήση του υλικού του
Συμβουλίου, στο πλαίσιο της καμπάνιας "ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ" για την
πρόληψη της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης.

MINEDU

18 Νοεμβρίου: Ευρωπαϊκή Ημέρα
Προστασίας των Παιδιών ενάντια στη
σεξουαλική εκμετάλλευση και σεξουαλική
κακοποίηση.
Στις 12 Μαΐου 2015, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης
έλαβε την απόφαση να θεσπίσει την Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας των
Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και Σεξουαλική Κακοποίηση, σε
συνέχεια της πρότασης της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου
της Ευρώπης για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας εναντίον των
παιδιών. Ως Ευρωπαϊκή Ημέρα ορίστηκε η 18η Νοεμβρίου με στόχο την
οργάνωση ενημερωτικών δράσεων και την ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας
των πολιτών. https://www.coe.int/en/web/children/end-child-
sex-abuse-day 

18 Νοεμβρίου: Ευρωπαϊκή ημέρα για την
προστασία των παιδιών ενάντια στη
σεξουαλική εκμετάλλευση και τη
σεξουαλική κακοποίηση.
Η σεξουαλική εκμετάλλευση και η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών
μπορούν να συμβούν στο σπίτι, στο σχολείο, κατά τη διάρκεια
δραστηριοτήτων εκτός προγράμματος σπουδών, στους δρόμους, μέσω
τηλεφώνου, μέσω κάμερας web ή γενικά μέσω διαδικτύου. Στις
περισσότερες περιπτώσεις (70 έως 85%) προκαλείται από κάποιον που το
παιδί γνωρίζει, στον κύκλο εμπιστοσύνης του, και προκαλεί βλάβες στη ζωή
του παιδιού κατά τη διάρκεια της ζωής του. Στο 90% των περιπτώσεων, οι
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πράξεις σεξουαλικής βίας δεν αναφέρονται στην αστυνομία. Για να
αποφευχθούν αυτά τα εγκλήματα , διώξτε τους δράστες και προστατεύστε το
θύμα , η κοινωνία στο σύνολό της πρέπει να διασφαλίσει ότι δεν
αποφεύγεται από αυτήν τη μάστιγα , αλλά την φέρνει στο φως, συζητά
τρόπους και λαμβάνει πρακτικά μέτρα για την αντιμετώπιση της
κατάστασης. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου
της Ευρώπης ενέκρινε μια πρωτοποριακή Σύμβαση, τη Σύμβαση για την
προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική
κακοποίηση ( Σύμβαση Lanzarote ), και ξεκίνησε μια εκστρατεία για να
σταματήσει η σεξουαλική βία κατά των παιδιών, το ONE in FIVE
Campaignνα σταματήσει η σεξουαλική βία εναντίον παιδιών. Το 2015, για
να παρακολουθήσει το σημαντικό έργο και τον αντίκτυπο που προέκυψε από
αυτήν την Εκστρατεία που ολοκληρώθηκε, αποφάσισε να προχωρήσει ένα
βήμα παραπέρα, διοργανώνοντας την πρώτη Ευρωπαϊκή Ημέρα για την
Προστασία των Παιδιών από τη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη
Σεξουαλική Κακοποίηση. Γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 18 Νοεμβρίου ή
περίπου, οι στόχοι του είναι: ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη
σεξουαλική εκμετάλλευση και τη σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και την
ανάγκη πρόληψης τέτοιων πράξεων ·διευκόλυνση της ανοιχτής συζήτησης
σχετικά με την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση
και τη σεξουαλική κακοποίηση και την πρόληψη και εξάλειψη του
στιγματισμού των θυμάτων να προωθήσει την επικύρωση και την εφαρμογή
της Σύμβασης Lanzarote - ένα μοναδικό νομικά δεσμευτικό μέσο που
υποχρεώνει τα Μέρη να ποινικοποιήσουν κάθε μορφή σεξουαλικής βίας
εναντίον παιδιών και εξηγεί τους τρόπους για την καταπολέμησή της. Τα
κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και η κοινωνία των πολιτών έχουν
την κυριότητα για τον εορτασμό και τη διοργάνωση της Ευρωπαϊκής
Ημέρας για τα παιδιά και για όλους όσοι αλληλεπιδρούν μαζί τους υπό την
προσωπική ή επαγγελματική τους ιδιότητα (γονείς, δάσκαλοι, πράκτορες
επιβολής του νόμου, αθλητικοί προπονητές, μη κυβερνητικές οργανώσεις
κ.λπ. .). Μπορούν να πραγματοποιήσουν εθνικές δράσεις και να
αποφασίσουν για τις πρωτοβουλίες που επιθυμούν να αναλάβουν, ιδίως
μέσω της χρήσης των κοινωνικών μέσων και των ήδη υπαρχόντων δικτύων.
Οποιαδήποτε δράση είναι δυνατή, όπως διαλέξεις σε σχολεία, συζητήσεις,
προβολή ταινιών με θέμα τη σεξουαλική βία κατά των παιδιών, δημόσιες
δηλώσεις και εκδηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης. Κάθε χρόνο, το Συμβούλιο
της Ευρώπης προτείνει ένα θέμα στους εταίρους του για τις δράσεις που
πρέπει να πραγματοποιηθούν. Προωθεί τις διάφορες εθνικές δράσεις και
πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν στον ιστότοπό της. Παρέχει επίσης υλικό
ευαισθητοποίησης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερα.  

18 November: End Child Sex Abuse
Day
Sexual exploitation and sexual abuse of
children can happen at home, in school,
during extra curricula activities, on the
streets, over the phone, through a webcam
or online in general. In most cases (70 to 85%) it is inflicted by someone
the child knows, in their circle of trust, and causes lifelong damage to
the child's physical and mental health.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣΓΙΑ ΤΟΝ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Οπτικοακουστικό υλικό

Ένα στα Πέντε | Δείτε Ακόμα
Οι δράσεις μας Συνεντεύξεις Συμβούλιο
της Ευρώπης Δείτε Ακόμα Δημοσιεύματα
Επικοινωνία

ENASTAPENTE

Grooming - Διαδικτυακή αποπλάνηση
 Το διαδικτυακό «grooming» συµβαίνει όταν ένας ενήλικας έρχεται σε
επαφή µέσω του διαδικτύου µε ένα παιδί ή έφηβο προκειµένου να το
συναντήσει από κοντά και να το εκµεταλλευτεί µε πολύ άσχηµο τρόπο. Το
διαδικτυακό grooming ή αλλιώς η «αποπλάνηση» µέσω διαδικτύου είναι
ένα έγκληµα που τιµωρείται αυστηρά σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. 
Υλικό του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου.

Grooming - Διαδικτυακή
Αποπλάνηση | SaferInternet4kids
Grooming - Διαδικτυακή Αποπλάνηση Το
διαδίκτυο αποτελεί ένα ιδανικό
περιβάλλον για παιδιά και εφήβους να
αναπτύξουν κοινωνικές επαφές, να
ανακαλύψουν νέα πράγματα και να γίνουν
δημιουργικοί. Ωστόσο οι διαδικτυακοί
"φίλοι" μπορεί να μην είναι τελικά εκείνοι
που υποστηρίζουν ότι είναι και αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να
γίνει κατανοητό από όλους.

SAFERINTERNET4KIDS

Φυλλάδιο για την παιδική σεξουαλική
κακοποίηση στο διαδίκτυο
Νέος οδηγός που περιέχει όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τις εικόνες
κακοποίησης παιδιών
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Grooming - Διαδικτυακή αποπλάνηση
Κι άλλο υλικό του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου
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Εθνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056
Η Γραμμή 1056 διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση
φαινομένων Βίας που αντιμετωπίζουν τα παιδιά (Σωματική, Σεξουαλική &
Ψυχολογική Κακοποίηση, Παραμέληση, Bullying, Παράνομη διακίνηση &

εμπορία).

Εθνική Γραμμή SOS 1056 - Το
Χαμόγελο του Παιδιού ®
Η αναγνωρισμένη ως Εθνική, Γραμμή SOS
1056 λειτουργεί από "Το Χαμόγελο του
Παιδιού" και είναι στη διάθεση κάθε
παιδιού και ενήλικα για την παροχή
υποστήριξης σε θέματα που τους απασχολούν.

HAMOGELO

Sextortion: Συμβουλές για γονείς

Sextortion: Συμβουλές για γονείς |
SaferInternet4kids
Οι νέοι και τα παιδιά χρησιμοποιούν τη
συνομιλία μέσω webcam για να
επικοινωνήσουν με άλλους ανθρώπους. Ο
κίνδυνος που μπορεί να προκύψει από την
ακατάλληλη και μη προσεκτική χρήση αυτής της υπηρεσίας είναι ο
εκβιασμός για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να
περιέλθουν σε "λάθος χέρια".

SAFERINTERNET4KIDS

Γραμμή Βοηθείας ‘help-line 210 6007686′
Η Γραμμή Βοηθείας ‘help-line 210 6007686′ απευθύνεται σε παιδιά &
εφήβους και τις οικογένειές τους, παρέχοντας υποστήριξη και συμβουλές για
θέματα που σχετίζονται με τη χρήση του Διαδικτύου, του κινητού
τηλεφώνου και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών (παρενόχληση, εξάρτηση,
επιβλαβές περιεχόμενο, παιδοφιλία κ.λπ).

Help-Line | Γραμμή Βοηθείας
Η Γραμμή Βοηθείας 'help-line 210
6007686′ απευθύνεται σε παιδιά &
εφήβους και τις οικογένειές τους,
παρέχοντας υποστήριξη και συμβουλές
για θέματα που σχετίζονται με τη χρήση
του Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου
και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών
(παρενόχληση, εξάρτηση, επιβλαβές
περιεχόμενο, παιδοφιλία κ.λπ).

HELP-LINE
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