
Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού – Διεύθυνση 
Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας



• 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, στα πλαίσια 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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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 



• 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







…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)



Σεξουαλική βία 

με άγγιγμα 
(απτική-σωματική 

επαφή)

Σεξουαλική

βία

Σεξουαλική βία 

χωρίς άγγιγμα 
(χωρίς σωματική 

επαφή)



έκθεση σε πορνογραφικό υλικό

σεξουαλική παρενόχληση

σεξουαλική εκμετάλλευση

έκθεση  των γεννητικών οργάνων από ενήλικα σε παιδί

άγγιγμα γεννητικών οργάνων

απόπειρα διείσδυσης

ολοκληρωμένη σεξουαλική δραστηριότητα

εξαναγκασμός επίδειξης γεννητικών οργάνων

εμπλοκή παιδιού σε πορνεία ή/και πορνογραφία

έκθεση σε σεξουαλικές δραστηριότητες

βιασμός



Συμπεριφορές – πράξεις που περιλαμβάνουν

άγγιγμα του παιδιού:

❑ Φιλιά με ερωτική διάθεση

❑ Άγγιγμα των γεννητικών οργάνων του παιδιού (περιοχή του

μαγιό)

❑ Τριβή των γεννητικών οργάνων του θύτη πάνω στο

σώμα του παιδιού



Συμπεριφορές – πράξεις που περιλαμβάνουν 
άγγιγμα του παιδιού (συν.):

❑ Επαφή στόματος – γεννητικών οργάνων

❑ Παραβίαση με τη χρήση αντικειμένων ή σημείων του

σώματος (π.χ. δάχτυλα)

❑ Υποχρέωση του παιδιού να αγγίξει τα γεννητικά όργανα

ενηλίκου ή να συμμετάσχει σε σεξουαλικά παιχνίδια

❑ Σεξουαλική πράξη



Συμπεριφορές – πράξεις που δεν

περιλαμβάνουν άγγιγμα του παιδιού:

❑Φωτογράφιση γεννητικών οργάνων παιδιού & 

χρησιμοποίηση παιδιού ως μοντέλου στην παραγωγή 

πορνογραφικού υλικού

❑Επίδειξη των γεννητικών οργάνων ενήλικα στο παιδί

❑Υποχρέωση παιδιού να παρακολουθήσει τον θύτη ενώ 

αυτός αυνανίζεται



Συμπεριφορές – πράξεις που δεν περιλαμβάνουν άγγιγμα του

παιδιού(συν.):

❑ Υποχρέωση του παιδιού να αυνανιστεί

❑ Επίδειξη σε παιδιά πορνογραφικού υλικού

❑ Σχόλια σεξουαλικού περιεχομένου προς το παιδί είτε κατά

πρόσωπο, είτε γραπτά είτε μέσω τηλεφώνου ή του διαδικτύου

❑ Αποπλάνηση παιδιού μέσω του διαδικτύου

❑ Η προτροπή προς τα παιδιά για συμμετοχή σε σεξουαλική

δραστηριότητα με άλλα παιδιά



• Δυσκολία όταν κάθεται ή όταν περπατά

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

• Πόνος κατά την ούρηση

• Μώλωπες στο εσωτερικό μέρος των μηρών ή των γλουτών

• Εγκυμοσύνη ή εμφάνιση ΣΜΝ



• Γνώση σεξουαλικών θεμάτων αταίριαστη με την ηλικία τους

– ανάρμοστη για την ηλικία σεξουαλική συμπεριφορά

– χρήση μη κατάλληλης γλώσσας

• Αλλαγές στις συνήθειες τουαλέτας (ενούρηση/ εγκόπριση)

• Κατοχή μεγάλων χρηματικών ποσών



• Χρόνια κατάθλιψη

• Χαμηλή αυτοεκτίμηση

• Φοβίες (εφιάλτες)

• Απόσυρση

• 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



• Σταθερή συχνότητα σε διαφορετικά πολιτισμικά και κοινωνικά περιβάλλοντα

• Σταθερή συχνότητα στο χρόνο

• Εμφάνιση σε όλα τα κοινωνικά, οικονομικά και μορφωτικά στρώματα

• Ένα τουλάχιστον τμήμα των θυτών είναι καλά ενταγμένοι κοινωνικά 

• Τα θύματα συχνά «προστατεύουν» τους θύτες

• Μεγαλύτερη συχνότητα σε δομές και υπηρεσίες που απευθύνονται σε παιδιά





Η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών και εφήβων είναι ένα
σπάνιο φαινόμενο.

Αλήθεια: Δεν είναι σπάνιο. 
Μελέτες από όλο τον κόσμο αναδεικνύουν το μέγεθος του 
προβλήματος:
➢ Περίπου 1/5 παιδιά πέφτει θύμα κάποιας μορφής

σεξουαλικής βίας ή κακοποίησης (Καμπάνια του Συμβουλίου
της Ευρώπης «1 στα 5», 2011 και έρευνα BECAN στην Ελλάδα



Τα παιδιά κακοποιούνται σεξουαλικά σχεδόν πάντα από
αγνώστους.

Αλήθεια: Σε ποσοστό 85 % – 95 % → ο δράστης της
σεξουαλικής κακοποίησης: πρόσωπο εμπιστοσύνης & γνώριμο
στο θύμα
Το να μαθαίνετε στα παιδιά σας να προφυλάσσονται από τον
κίνδυνο των αγνώστων δεν αρκεί και δεν αντιμετωπίζει την
πραγματικότητα, σύμφωνα με την οποία τα περισσότερα
παιδιά γνωρίζουν και εμπιστεύονται, αυτούς που τα
κακοποιούν



Τα παιδιά σχεδόν πάντα κακοποιούνται σεξουαλικά από
ενήλικες.

Αλήθεια: Οι έρευνες δείχνουν ότι περίπου το 1/3 των
περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών
πραγματοποιείται από άτομα που είναι κάτω των 18
ετών.



Η σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών μπορεί να συμβεί σε 
κάθε οικογένεια.

Αλήθεια: Τα παιδιά κάθε ηλικίας, φυλής, εθνικότητας και
οικονομικής κατάστασης είναι ευάλωτα στη σεξουαλική 
κακοποίηση.  Η σεξουαλική κακοποίηση «προσβάλλει» τα 
κορίτσια και τα αγόρια κάθε γειτονιάς, κοινότητας και χώρας 
σε όλο τον κόσμο.



Τα παιδιά που έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικά δε θα συνέλθουν
ποτέ από το τραύμα.

Αλήθεια: Πολλά παιδιά είναι αρκετά «ανθεκτικά» και
ευπροσάρμοστα και με έναν συνδυασμό υποστήριξης από
τους γονείς ή τους φροντιστές τους και αποτελεσματική
συμβουλευτική στο πλαίσιο ψυχοθεραπείας μπορούν να
επανακάμψουν από τέτοιες εμπειρίες.



• 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









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

• 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 μέλη της οικογένειάς του



Έχετε και 
να προβαίνετε σε 

αναφορά



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





➢ Ορίστε και σεβαστείτε τα όρια & τους κανόνες της
οικογένειας

➢ Διδάξτε στα παιδιά σας ότι μπορούν να λένε «όχι»

➢ Τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν να εμπιστεύονται την
εσωτερική τους φωνή

➢ Να είστε πρότυπο για τα παιδιά σας



➢ Ορίστε και σεβαστείτε τα όρια & τους κανόνες της
οικογένειας

➢ Διδάξτε στα παιδιά σας ότι μπορούν να λένε «όχι»

➢ Τα παιδιά θα πρέπει να μάθουν να εμπιστεύονται την
εσωτερική τους φωνή

➢ Να είστε πρότυπο για τα παιδιά σας



➢ Μιλήστε στο παιδί σας για τις προσωπικές περιοχές του 
σώματος (περιοχή του μαγιό)

➢ Πείτε ότι το σώμα του ανήκει στο ίδιο & κανείς δεν έχει 
δικαίωμα να το αγγίζει

➢ Μιλήστε για τη διαφορά μεταξύ «καλού» - αποδεκτού και 
«κακού» -μη αποδεκτού αγγίγματος

➢ Πείτε στο παιδί σας ότι εάν κάποιος θέλει να δει ή να αγγίξει 
τα «απόκρυφα σημεία» του σώματος  του θα πρέπει:

– να πει «όχι», 
– να απομακρυνθεί 
– να σας ενημερώσει αμέσως



➢ Μιλήστε στο παιδί σας για τις προσωπικές περιοχές του 
σώματος (περιοχή του μαγιό)

➢ Πείτε ότι το σώμα του ανήκει στο ίδιο & κανείς δεν έχει 
δικαίωμα να το αγγίζει

➢ Μιλήστε για τη διαφορά μεταξύ «καλού» - αποδεκτού και 
«κακού» -μη αποδεκτού αγγίγματος

➢ Πείτε στο παιδί σας ότι εάν κάποιος θέλει να δει ή να αγγίξει 
τα «απόκρυφα σημεία» του σώματος  του θα πρέπει:

– να πει «όχι», 
– να απομακρυνθεί 
– να σας ενημερώσει αμέσως



➢ Μη θυμώσετε με το παιδί σας

➢ Προσπαθήστε να μην τον/την ενοχοποιήσετε

➢ Μην «ανακρίνετε» το παιδί

– Μπορείτε να ρωτήσετε τι συνέβη; πότε & με ποιόν (όχι το 

γιατί) 

➢ Προσπαθήστε να μην τρομάξετε & να κρατήστε την 

ψυχραιμία σας

– Ακούστε προσεκτικά το παιδί σας



➢ Προσπαθήστε να μη βγάλετε βιαστικά συμπεράσματα

➢ Προσφέρετέ του ανακούφιση & καθησυχασμό

➢ Ζητείστε ιατρική εξέταση & ψυχολογική βοήθεια 

➢ Θέμα εχεμύθειας & εμπιστευτικότητας επαγγελματιών ψυχικής 

υγείας

➢ Απευθυνθείτε στις αστυνομικές & δικαστικές αρχές



Οργανισμός Στοιχεία Επικοινωνίας

Εθνικής Εμβέλειας

Εισαγγελία (ανηλίκων αν 
υπάρχει ή αλλιώς γενική)

2313311 152
anilika.eisproth@n3.syzefxis.gov.gr

Ελληνική Αστυνομία 100

Διεύθυνση Προστασίας 
Ανηλίκων (Δ/σνη Ασφάλειας 
Θεσσαλονίκης)

Μοναστηρίου 326, Θεσσαλονικη [Δημος], Θεσσαλονικη, 
54121

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)



• Τα παιδιά δεν είναι ιδιοκτησία κανενός, ούτε καν των γονιών τους

• Σε περιπτώσεις κρουσμάτων, η σιωπή είναι χειρότερη από συνενοχή

• Τα παιδιά δεν μπορούν να αποτελούν τρόπαιο ενός ήδη χαμένου αγώνα 

μέχρι τέλους σε ζευγάρια που ήταν κάποτε μαζί και τώρα πια δεν είναι

• Ακόμα και χωρίς σεξουαλική ή σωματική βία, ο κίνδυνος για την 

συναισθηματική-ψυχολογική κακοποίηση και παραμέληση των παιδιών 

θα παραμένει όσο η ανατροφή των παιδιών δεν αναγνωρίζεται ως 

κεντρικό πρόβλημα των σύγχρονων κοινωνιών







Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού, Διεύθυνση 
Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας,

Φωκίδος 7, Αμπελόκηποι

2107715791


