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ΟΠΧ Ο ΠΙΝΑΚΑ 

ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ   

ΘΔΜΑ: Γιεθνήρ Ζμέπα «Καηά ηηρ Δπιθεηικόηηηαρ ενάνηια ζε Αθώα Παιδιά (ωρ 

Θύμαηα)» ηος Οπγανιζμού  Ζνωμένων Δθνών _4  Ηοςνίος 2015» (International 

Day of Innocent Children Victims of Aggression)  

ΥΔΣ: 1. Σν ππ΄αξηζκ. 1018/11.05.2015 έγγξαθν ηνπ Γξαθ. ηνπ θ. Αλαπιεξσηή    

                  Τπνπξγνύ Τγείαο. 

2. Σν από 29.5.2015 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο Γεκόζηαο Τγείαο. 

3. Σν ππ΄αξηζκ. 828/29.5.2015(Γ.Π. ΠΦΤ 41497/3.6.2015)  έγγξαθν ηνπ 

Ιλζηηηνύηνπ Τγείαο ηνπ Παηδηνύ . 
 

        Η Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη Πξόιεςεο, Σκήκα Γ΄ Αγσγήο 

Τγείαο θαη Πξόιεςεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ζε ζπλεξγαζία κε ζπλαξκόδηα Γ/λζε 

Γεκόζηαο Τγείαο θαζώο θαη κε ην Ιλζηηηνύην Τγείαο ηνπ Παηδηνύ(Γ/λζε Φπρηθήο 

Τγείαο θαη  Κνηλσληθήο Πξόλνηαο ),  ζην πιαίζην  ηεο Γηεζλνύο Ηκέξαο «Καηά ηηρ 

Δπιθεηικόηηηαρ ενάνηια ζε Αθώα Παιδιά (ωρ Θύμαηα)», όπσο απηή  έρεη 

θαζηεξσζεί από ηελ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ  Οξγαληζκνύ Ηλσκέλσλ Δζλώλ (Ο.Η.Δ.) 

ην 1983 θαη είλαη ε 4
ε
 Ινπλίνπ εθάζηνπ έηνπο θαη δεδνκέλεο ηεο αύμεζεο ησλ 

πεξηζηαηηθώλ βίαο θαη επηζεηηθόηεηαο θαηά ησλ  αλειίθσλ ζηε ρώξα καο, ελεκεξώλεη 

γηα ηα αθόινπζα:  

Α.  Η 4
ε
 Ινπλίνπ θαζηεξώζεθε σο Γηεζλήο Ηκέξα «Καηά ηεο Δπηζεηηθόηεηαο ελάληηα 

ζε Αζώα Παηδηά(σο Θύκαηα)» ην 1983, κε απόθαζε ηεο Γ.. ηνπ ΟΗΔ, πξνθεηκέλνπ 

λα επαηζζεηνπνηήζεη ηα θξάηε, ηνπο Γηεζλείο Οξγαληζκνύο, ηνπο επηζηεκνληθνύο θαη 

θνηλσληθνύο θνξείο θαζώο θαη ηελ θνηλή γλώκε ζε ζέκαηα πξνζηαζίαο ησλ 

Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θάζε είδνπο έθθξαζε βίαο θαη 

επηζεηηθόηεηαο θαηά ησλ αλειίθσλ – αζώσλ παηδηώλ 
 
πνπ ζπκαηνπνηνύληαη ιόγσ 
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θηώρεηαο, πνιέκσλ, θαηαζηξνθώλ, παξάλνκεο δηαθίλεζεο ή εθκεηάιιεπζεο, 

κεηαλάζηεπζεο θ.ι.π.  

    Αληίζηνηρα, ζην πιαίζην πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο ηεο βίαο θαη επηζεηηθόηεηαο 

ελάληηα ζηα παηδηά, έρεη θαζηεξσζεί ε 30
ε
 Απξηιίνπ σο Ηκέξα Καηά ηεο σκαηηθήο 

Σηκσξίαο Αλειίθσλ (άξζξν 16 ηνπ Ν.3868/10 ΦΔΚ 129/3.8.2010, η. Α΄) θαη έρεη 

εθδνζεί ζρεηηθά ην ππ΄ αξηζ. Γ22/Γ.Π.νηθ.13660/451/1.4.2015 έγγξαθν ηεο Γ/λζεο 

Πξνζηαζίαο Οηθνγέλεηαο, ηεο Γεληθήο Γ/λζεο Πξόλνηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο. 

   Χο ζηξαηεγηθόο ζηόρνο ηεο Διιεληθήο Πνιηηείαο θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, 

ελόςεη ησλ ελ ιόγσ θαζηεξσκέλσλ Παγθόζκησλ Ηκεξώλ, είλαη  ε πξνάζπηζε θαη 

πξναγσγή ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ όπσο αλαθέξνληαη ζηελ θπξσζείζα από ηελ 

Διιάδα Γηεζλή ύκβαζε γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ 

(Ν.2101/92 ΦΔΚ 192/η. Α΄) θαη εηδηθόηεξα ηνπ άξζξνπ 19 πνπ αθνξά ζηελ απνηξνπή 

βίαο θαη εθκεηάιιεπζεο αλειίθνπ θαζώο θαη ηνπ άξζξνπ 37 πνπ αθνξά ζηελ 

απαγόξεπζε βαζαληζηεξίσλ, ζηέξεζε ειεπζεξίαο θαη θάζε κνξθή απάλζξσπεο ή 

εμεπηειηζηηθήο ηηκσξίαο παηδηώλ. 

Β.  ην πιαίζην επαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο ηεο θνηλήο γλώκεο, ελόςεη ησλ ελ 

ιόγσ παγθόζκησλ/Γηεζλώλ Ηκεξώλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο, ηεο 

επηζεηηθόηεηαο, ηεο παξακέιεζεο θαη ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο ησλ παηδηώλ – 

αλειίθσλ, ην Κέληξν γηα ηε Μειέηε θαη Πξόιεςε ηεο Καθνπνίεζεο θαη 

Παξακέιεζεο ηνπ Παηδηνύ, ηεο Γ/λζεο Φπρηθήο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξόλνηαο 

ηνπ Ιλζηηηνύην Τγείαο ηνπ Παηδηνύ, δηακόξθσζε ζρεηηθό θείκελν κε ζέκα  

« Καηεπζύλζεηο γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη επηζεηηθόηεηαο θαηά 

αλειίθσλ» (πλ. 1), ζην νπνίν γίλεηαη αλαθνξά γηα ηε δηεζλή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο 

θαη ηελ αλαγλώξηζε ηεο ζπνπδαηόηεηαο απηνύ, από ηνλ ΠΟΤ θαη ηνπο άιινπο 

Γηεζλείο Οξγαληζκνύο, ζηελ παξνπζίαζε εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ θαη απνηύπσζε ηεο 

ζύγρξνλεο πξαγκαηηθόηεηαο ζηελ Διιάδα,  ζηελ δηαηύπσζε βαζηθώλ αξρώλ πνπ 

δηέπνπλ ηνλ  ζρεδηαζκό θαη ηελ πινπνίεζε πνιηηηθώλ, πξνγξακκάησλ θαη 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ παηδηνύ θαζώο θαη ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο 

θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζην πεδίν απηό. 

Γ. ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ, πξνηείλεηαη ελδεηθηηθά ε αλάπηπμε, νξγάλσζε  θαη 

πινπνίεζε ησλ αθόινπζσλ ελεξγεηώλ θαη δξάζεσλ: 

 Δπαηζζεηνπνίεζεο θαη ελεκέξσζεο γνλέσλ, παηδηώλ θαη εθήβσλ, ελειίθσλ, 

εθπαηδεπηηθώλ  επαγγεικαηηώλ πγείαο θαη δηάθνξσλ θαηεγνξηώλ εππαζώλ 
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νκάδσλ πιεζπζκνύ ζρεηηθά κε ηελ πξόιεςε θαη ηελ αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη 

ηεο επηζεηηθόηεηαο θαηά ησλ παηδηώλ – αλειίθσλ.  

 Δπηκόξθσζεο επαγγεικαηηώλ πγείαο ζηνλ δεκόζην θαη ηδησηηθό ηνκέα πνπ 

απαζρνινύληαη ζε δνκέο, Φνξείο, Μνλάδεο Τγείαο θαη Πξνγξάκκαηα 

Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο θαη ηδηαίηεξα ζην πιαίζην ηνπ ΠΔΓΤ, ζε 

ππεξεζίεο Γεκόζηαο θαη Φπρηθήο Τγείαο ηεο Σνπηθήο θαη Πεξηθεξεηαθήο 

Απηνδηνίθεζεο θαζώο θαη ζηηο ππεξεζίεο θαη ηηο ζρνιηθέο κνλάδεο Πξσηνβάζκηαο 

θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

     Οη ελ ιόγσ δξάζεηο επηκόξθσζεο, πξνηείλεηαη λα αλαπηπρζνύλ κε ηελ 

ζπλεξγαζία ηνπηθώλ θαη πεξηθεξεηαθώλ θνξέσλ θαη ππεξεζηώλ ςπρηθήο  πγείαο 

θαη ησλ θαηά ηόπνπο Ιαηξηθώλ πιιόγσλ  ή άιισλ αξκόδησλ επηζηεκνληθώλ 

Φνξέσλ θαη Οξγάλσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηκνξθσζνύλ σο πξνο ηα λεώηεξα 

επηζηεκνληθά δεδνκέλα γηα ηνπο ηξόπνπο πξόιεςεο θαη  αληηκεηώπηζεο   ηεο βίαο 

θαη ηεο επηζεηηθόηεηαο θαηά ησλ παηδηώλ – αλειίθσλ . 

 Αλάπηπμεο πξσηνβνπιηώλ γηα δηακόξθσζε θαιώλ πξαθηηθώλ θαη δεκνζηνπνίεζε 

απηώλ, ζρεηηθά κε ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ελ ιόγσ ζέκα. 

Δηδηθόηεξα, ελδεηθηηθά πξνηείλεηαη: 

 Γηαλνκή ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ θαη εληύπσλ κε παξνηξύλζεηο θαη ζπκβνπιέο πξνο 

ηνπο πνιίηεο, αιιά θαη πξνο εηδηθόηεξεο νκάδεο πιεζπζκνύ, όπσο γνλείο, παηδηά 

θαη εθήβνπο, εθπαηδεπηηθνύο, επαγγεικαηίεο δεκόζηαο πγείαο θαη ςπρηθήο πγείαο 

(βι. ελόη. Γ), θ.α. 

 Αλάξηεζε ηνπ ελεκεξσηηθνύ πιηθνύ ζε ηζηνζειίδεο Φνξέσλ, ώζηε νη 

ελδηαθεξόκελνη πνιίηεο λα έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα αλαδήηεζεο ζπκβνπιώλ  

ζρεηηθά κε ηνπο ηξόπνπο πξόιεςεο θαη  αληηκεηώπηζεο  ηεο βίαο θαη ηεο 

επηζεηηθόηεηαο θαηά ησλ παηδηώλ – αλειίθσλ . 

  Πξνβνιή ηνπ ζέκαηνο «Καηά ηεο Δπηζεηηθόηεηαο ελάληηα ζε Αζώα Παηδηά (σο 

Θύκαηα)» ζηα εζληθά θαη ηνπηθά Μέζα Μαδηθήο Δλεκέξσζεο, κε ζηόρν ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε  ηνπ πιεζπζκνύ, κέζσ ησλ Γειηίσλ Δηδήζεσλ 

θαη ηεο δηνξγάλσζεο εηδηθώλ εθπνκπώλ. 

 Αμηνπνίεζε ησλ κέζσλ θνηλσληθήο δηθηύσζεο, όπνπ ηα ζπκκεηέρνληα κέιε έρνπλ 

ηελ δπλαηόηεηα λα ζπδεηνύλ, λα κνηξάδνληαη εκπεηξίεο θαη θσηνγξαθίεο/video, 

κε ζηόρν ηε δηάρπζε ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ θαζώο θαη ηελ αλάπηπμε δηαιόγνπ – 

θαηάζεζεο εξσηεκάησλ πξνο θνξείο πγείαο πνπ είλαη αξκόδηνη ζην ελ ιόγσ πεδίν. 
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Γ1.  Πξνθεηκέλνπ λα νξγαλσζνύλ θαη λα πινπνηεζνύλ νη ελ ιόγσ δξάζεηο θαη 

ελέξγεηεο, πξνηείλεηαη  νη αξκόδηνη επαγγεικαηίεο πγείαο, όπσο ςπρίαηξνη, 

παηδνςπρίαηξνη, παηδίαηξνη, γεληθνί ηαηξνί, επηζθέπηεο-ηξηεο πγείαο, λνζειεπηέο- 

ηξηεο, ςπρνιόγνη, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, θνηλσληνιόγνη, θ.α., λα ζπλεξγαζηνύλ ζε 

θάζε επίπεδν κε θνξείο, ππεξεζίεο, Ννζνθνκεία, Μνλάδεο Τγείαο ηνπ ΠΔΓΤ, Φνξείο 

Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, ΟΣΑ, Μ.Κ.Ο. πξνζαλαηνιηζκέλσλ ζην πεδίν ηεο ςπρηθήο 

πγείαο θαη ηεο πξόιεςεο– αληηκεηώπηζεο ηεο βίαο θαη ηεο επηζεηηθόηεηαο.  

Γ2. Δηδηθόηεξα, όζνλ αθνξά ζηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ελεκέξσζε ηνπ καζεηηθνύ 

πιεζπζκνύ, ζηηο ρνιηθέο Μνλάδεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο, νη αξκόδηνη επαγγεικαηίεο πγείαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ππεύζπλνπο 

Αγσγήο Τγείαο ησλ νηθείσλ Γ/λζεσλ  Π.Δ. θαη Γ.Δ., θαινύληαη λα νξγαλώζνπλ 

δξάζεηο, αμηνπνηώληαο  πιηθό Αγσγήο Τγείαο  από αξκόδηνπο θνξείο πγείαο (βι.ελόη. 

Σ΄ζρεη. ηζηνζειίδεο).   

   Παξάιιεια,  αλάινγεο δξάζεηο πξνηείλνληαη ζε επίπεδν εθπαηδεπηηθώλ θαη γνλέσλ. 

Δ.
 

ηηο «Καηεπζύλζεηο γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη 

επηζεηηθόηεηαο θαηά αλειίθσλ», πνπ ζπλέηαμε ην Ιλζηηηνύην Τγείαο ηνπ Παηδηνύ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη εηδηθόηεξεο  νδεγίεο – ζπζηάζεηο σο αθνινύζσο : 

1. Για ηο γενικό κοινό: 

Δίλαη απαξαίηεην λα γίλεη θαηαλνεηό όηη: 

 Οη αλήιηθνη ηείλνπλ λα παξαβηάδνπλ όξηα θαη θαλόλεο όηαλ εηζπξάηηνπλ ηελ 

παξαβίαζή ηνπο (ζπλεζέζηεξα από ελειίθνπο ή από άιινπο αλειίθνπο, ηνπο 

νπνίνπο νη ελήιηθνη δελ νξηνζεηνύλ) 

 Σα παηδηά δελ είλαη ηδηνθηεζία θαλελόο, νύηε θαλ ησλ γνληώλ ηνπο 

 ε πεξηπηώζεηο θξνπζκάησλ, ε ζησπή είλαη ρεηξόηεξε από ζπλελνρή 

 Σα παηδηά δελ κπνξνύλ λα απνηεινύλ ηξόπαην ελόο ήδε ρακέλνπ αγώλα κέρξη 

ηέινπο ζε δεπγάξηα πνπ ήηαλ θάπνηε καδί θαη ηώξα πηα δελ είλαη 

 Σα παηδηά πνπ ππήξμαλ ζύκαηα δελ κπνξεί λα γίλνληαη νύηε «κπαιάθη» 

αλάκεζα ζε ππεξεζίεο πγείαο-πξόλνηαο θαη δηθαζηήξηα νύηε δεκόζην ζέακα 

ζηα Μ.Μ.Δ. 

 ε θνηλσλίεο πνπ απνθάζηζαλ λα δήζνπλ ρσξίο ελδν-νηθνγελεηαθή βία ηα 

απνηειέζκαηα ππήξμαλ ζεηηθά θαη θαλέλαο από ηνπο αξρηθνύο θόβνπο δελ 

επαιεζεύηεθε 

 Οη θνηλσλίεο αιιάδνπλ ζην ζέκα απηό θύξηα κέζα από ηελ πηνζέηεζε άιισλ 

ζηάζεσλ, αληηιήςεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ θαη όρη ηόζν εμ αηηίαο 

απαγνξεύζεσλ 
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 Σα παηδηά ρξεηάδνληαη γηα ηελ αλαηξνθή ηνπο πάλσ από όια ρξόλν, θόπν θαη 

πξνζνρή: αλ ν ζύγρξνλνο ηξόπνο δσήο ησλ γνληώλ δελ ηα επηηξέπεη, ηα ίδηα ηα 

παηδηά δελ θηαίλε ζε ηίπνηα γηα απηό 

 Αθόκα θαη ρσξίο ζεμνπαιηθή ή ζσκαηηθή βία, ν θίλδπλνο γηα ηελ 

ζπλαηζζεκαηηθή-ςπρνινγηθή θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε ησλ παηδηώλ ζα 

παξακέλεη όζν ε αλαηξνθή ησλ παηδηώλ δελ αλαγλσξίδεηαη σο θεληξηθό 

πξόβιεκα ησλ ζύγρξνλσλ θνηλσληώλ   

2. Για επαγγελμαηίερ ηος σώπος ηηρ εκπαίδεςζηρ: 

Οη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδεηαη λα: 

 Αθνύλ ην παηδί, ρσξίο λα ην ξσηάλε θαζνδεγώληαο ην (πρ. «ηη έγηλε, γηα πεο 

κνπ» θαη όρη, «ζνπ έθαλε θαη απηό ;»). 

 Απελνρνπνηήζνπλ ην παηδί ιέγνληάο ηνπ όηη δελ θηαίεη γηα όηη έγηλε θαη λα ην 

πηζηέςνπλ. 

 Αλαγλσξίζνπλ ηελ εκπηζηνζύλε πνπ ηνπο έδεημε ην παηδί θαη αθόκα θαη ζηηο 

πεξηπηώζεηο πνπ ηνπο δεηά λα ην θξαηήζνπλ κπζηηθό, νη εθπαηδεπηηθνί 

ρξεηάδεηαη λα δηαβεβαηώζνπλ ην παηδί, πσο νη ίδηνη έρνπλ ηελ επζύλε γηα 

παξαπνκπή ζηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο γηα λα ην βνεζήζνπλ θαη πσο ην ζέκα ζα 

ζπδεηεζεί κόλν κε όζνπο ρξεηάδεηαη λα γλσξίδνπλ γ’ απηό. 

 Γείμνπλ ελδηαθέξνλ όρη κόλν γηα ην παηδί αιιά θαη ηελ νηθνγέλεηα. 

 Να εμεγήζνπλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ην παηδί όηη ε παξαπνκπή ζε 

εμεηδηθεπκέλν θνξέα εθθξάδεη ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ ειπίδα γηα ην ζπκθέξνλ 

όισλ: παηδηνύ, αδειθώλ, νηθνγέλεηαο. Πξόζεζή ηνπο, είλαη λα ζηεξίδνπλ ηελ 

νηθνγέλεηα θαη όρη λα ηελ πιεγώζνπλ 

 Διέγμνπλ ην θπζηνινγηθό ζπκό πνπ αηζζάλνληαη γηα ηνπο γνλείο, 

απνθεύγνληαο λα  κηιάλε αξλεηηθά γη’ απηνύο. 

 Καηαλνήζνπλ ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο έλα παηδί  -  ζύκα πξνζηαηεύεη 

ηνλ γνλέα – ζύηε. 

Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζνύλ ηα αλσηέξσ, νη εθπαηδεπηηθνί ρξεηάδνληαη: 

 Γηαζύλδεζε κε ηνπο θνξείο ηεο θνηλόηεηαο (νη θνξείο λα δειώζνπλ ηελ 

παξνπζία ηνπο ζην ζρνιείν). 

 Πιεξνθόξεζε γηα ηνλ ηξόπν ιεηηνπξγίαο ησλ θνξέσλ θαη ην είδνο ησλ 

ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξνπλ. 

 πγθεθξηκέλα πξόζσπα αλαθνξάο αλά ππεξεζία, (λα γλσξίδνπλ δειαδή ζε 

πνηόλ κπνξνύλ λα απεπζπλζνύλ θαη γηα πνην αίηεκα). 
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 Γηαζεζηκόηεηα από ηνπο επαγγεικαηίεο, ώζηε λα κπνξνύλ λα ηνπο παξέρνπλ 

ππνζηήξημε θαη ζρεηηθέο θαηεπζύλζεηο. 

 Πξνώζεζε κηαο θνπιηνύξαο ζην ζρνιείν πνπ λα θαιιηεξγεί ηελ εκπηζηνζύλε, 

ηελ ηζόηεηα ησλ επθαηξηώλ θαη ηελ αλαγλώξηζε ηεο αμίαο θάζε παηδηνύ. 

 Πξνώζεζε ζεηηθώλ γνλετθώλ πξαθηηθώλ θηίδνληαο ζρέζεηο εκπηζηνζύλεο, 

ηόζν κε ηα παηδηά, όζν θαη κε ηνπο γνλείο. 

 Πξνώζεζε ζαθώλ νξίσλ όζνλ αθνξά πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο, όπσο ν 

εθθνβηζκόο θαη ε ζπκαηνπνίεζε ζην ζρνιείν. κε ζαθήλεηα γηα ην πνηεο είλαη 

απνδεθηέο θαη κε απνδεθηέο ζπκπεξηθνξέο. 

3. Για επαγγελμαηίερ ςγείαρ, ππόνοιαρ, δικαιοζύνηρ, δημόζιαρ ηάξηρ, 

εκπαίδεςζηρ κ.α. ζςναθών ηομέων και κλάδων πος ζσεηίζονηαι με ηην 

διασείπιζη κποςζμάηων:  

Δίλαη απαξαίηεην  λα ιακβάλνπλ όιεο ηηο πξόλνηεο έηζη ώζηε:  

 Να απνθεύγεηαη ηεο επαλα-ζπκαηνπνίεζεο ησλ παηδηώλ ζηα δηθαζηήξηα, ηηο 

ππεξεζίεο πγείαο-πξόλνηαο, αιιά θαη ζηα Μ.Μ.Δ. κέζα από ηελ επεμεξγαζία 

θαη απζηεξή εθαξκνγή αιιά θαη λα πξναρζεί ε ζεζκηθή ζσξάθηζε ησλ 

επαγγεικαηηώλ κε ζηόρν ηελ εμάιεηςε ησλ θαηλνκέλσλ «ακπληηθήο» άζθεζεο 

ησλ θαζεθόλησλ ηνπο. 

 Να εθαξκόδνληαη νη θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο 

γηα ηελ θηιηθή πξνο ην παηδί απνλνκήο Γηθαηνζύλεο ηδηαίηεξα ζε πεξηζηαηηθά 

πνπ αθνξνύλ θαηαγγειίεο βίαο θαηά αλειίθσλ. 

 Να εθαξκνζηνύλ εληαίεο δηαδηθαζίεο αλαθνξάο θξνπζκάησλ βίαο θαηά ησλ 

παηδηώλ κε δηαδηθαζίεο εύθνια πξνζβάζηκεο θαη από ηα ίδηα ηα παηδηά, 

 Να θαηνρπξώλεηαη ην δηθαίσκα ησλ παηδηώλ ζηελ ζπκκεηνρή ζηελ ιήςε 

απνθάζεσλ πνπ ηα αθνξνύλ 

ην πιαίζην απηώλ ησλ γεληθώλ αξρώλ, είλαη αλαγθαίν λα αμηνπνηεζεί θαη ην Δληαίν 

Δζληθό Πξσηόθνιιν Γηάγλσζεο - Γηαρείξηζεο – Πηζηνπνίεζεο ζην Νόκν ησλ 

αλαθεξόκελσλ θξνπζκάησλ θαθνπνίεζεο – παξακέιεζεο ησλ παηδηώλ θαη ην Δζληθό 

Αξρείν Καηαγξαθήο θξνπζκάησλ θαθνπνίεζεο – παξακέιεζεο ησλ παηδηώλ πνπ 

αλαπηύρζεθαλ από ηελ Γηεύζπλζε Φπρηθήο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξόλνηαο ηνπ 

Ιλζηηηνύηνπ Τγείαο ηνπ Παηδηνύ ζηα πιαίζηα ηνπ Πξνγξάκκαηνο «Οινθιεξσκέλε 

Πξνζέγγηζε γηα ηε Γηεξεύλεζε, Γηάγλσζε θαη Γηαρείξηζε Πεξηζηαηηθώλ 

Καθνπνίεζεο θαη Παξακέιεζεο Παηδηώλ» (ΔΠΑ, MIS 372071). 
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Σ. Οη ελδηαθεξόκελνη θνξείο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο δύλαηαη λα αλαδεηήζνπλ  

πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ζέκαηα πξόιεςεο θαη  αληηκεηώπηζεο  ηεο βίαο θαη ηεο 

επηζεηηθόηεηαο θαηά ησλ παηδηώλ – αλειίθσλ,  ζηνπο αθόινπζνπο ηζηόηνπνπο: 

Δλληνικοί ιζηόηοποι: 

1. Ιλζηηηνύην Τγείαο ηνπ Παηδηνύ – Γηεύζπλζε Φπρηθήο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Πξόλνηαο www.ich-mhsw.gr 

2. Πξόγξακκα Δζληθνύ Πξσηνθόιινπ Γηάγλσζεο θαη Δζληθνύ Αξρείνπ 

Αλαθνξάο θξνπζκάησλ θαθνπνίεζεο – παξακέιεζεο ησλ παηδηώλ: 

http://www.esa-kapa-p.gr/  

3. πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε – Κύθινο Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ (πλήγνξνο ηνπ 

Παηδηνύ): http://www.0-18.gr/  

4. Δζληθό Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο (ΔΚΚΑ) ηζηνζειίδα ελεκέξσζεο: 

http://www.aboutyouth.gr/  

5. Γίθηπν θαηά ηεο βίαο ζην ζρνιείν: http://www.antibullyingnetwork.gr/  

6. Δηαηξεία Φπρνθνηλσληθήο Τγείαο ηνπ Παηδηνύ θαη ηνπ Δθήβνπ (ΔΦΤΠΔ): 

http://epsype.blogspot.gr/  

7. Σν Υακόγειν ηνπ Παηδηνύ: http://www.hamogelo.gr/1.1/home θαη ην 

Δπξσπατθό Γίθηπν θαηά ηνπ Δθθνβηζκνύ: http://www.antibullying.eu/  

8. Μαδί γηα ην παηδί: http://mazigiatopaidi.gr/  

9. Παηδηθά ρσξηά Ο: http://www.sos-villages.gr/  

10 .Δηαηξεία θαηά ηεο θαθνπνίεζεο ηνπ παηδηνύ «Διίδα»: http://eliza.org.gr/  

11.Δλεκεξσηηθνί δηαδηθηπαθνί ηόπνη γηα πξνζηαζία ησλ παηδηώλ από δηαδηθηπαθέο 

απεηιέο: http://www.saferinternet.gr/ θαη http://www.safeline.gr/report/  

Γιεθνείρ ιζηόηοποι: 

1. Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο 

http://www.who.int/topics/violence/interpersonal-violence-against-women-

children/en/  

2. Οξγαληζκόο Ηλσκέλσλ Δζλώλ www.unviolencestudy.org/ 

https://srsg.violenceagainstchildren.org/  

http://www.un.org/en/events/childvictimday/ 

http://www.un.org/en/events/childvictimday/1983/sgmessage.shtml 

http://www.un.org/en/events/childvictimday/documents.shtml 

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50422#.VWgsSzvRr4Y 

3. πκβνύιην ηεο Δπξώπεο http://www.coe.int/t/dg3/children/ 

4. UNICEF www.unicef.org/  

http://www.ich-mhsw.gr/
http://www.esa-kapa-p.gr/
http://www.0-18.gr/
http://www.aboutyouth.gr/
http://www.antibullyingnetwork.gr/
http://epsype.blogspot.gr/
http://www.hamogelo.gr/1.1/home
http://www.antibullying.eu/
http://mazigiatopaidi.gr/
http://www.sos-villages.gr/
http://eliza.org.gr/
http://www.saferinternet.gr/
http://www.safeline.gr/report/
http://www.who.int/topics/violence/interpersonal-violence-against-women-children/en/
http://www.who.int/topics/violence/interpersonal-violence-against-women-children/en/
http://www.unviolencestudy.org/
https://srsg.violenceagainstchildren.org/
http://www.un.org/en/events/childvictimday/
http://www.un.org/en/events/childvictimday/1983/sgmessage.shtml
http://www.un.org/en/events/childvictimday/documents.shtml
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=50422#.VWgsSzvRr4Y
http://www.coe.int/t/dg3/children/
http://www.unicef.org/
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5. International Society for the Prevention of Child Abuse and Neglect (ISPCAN) 

www.ispcan.org/  

6. European Association for Residential and Foster Care for Children (EUSARF) 

www.eusarf.com/   

   ην πιαίζην ησλ αλσηέξσ, επηζπλάπηεηαη  ζρεηηθό θείκελν γηα  ελεκέξσζε: (ζπλ.1 

¨Καηεπζύλζεηο γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη επηζεηηθόηεηαο θαηά 

αλειίθσλ» , ζει. 4).
 
 

    Οη απνδέθηεο ηεο παξνύζαο εγθπθιίνπ,  παξαθαινύληαη λα ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά  

ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο επνπηεπόκελνπο Φνξείο όπσο θαη θάζε άιιν ζπλεξγαδόκελν 

Φνξέα.  

    Δπίζεο, ην Γξαθείν  Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, 

παξαθαιείηαη όπσο ελεκεξώζεη ζρεηηθά όια ηα έληππα θαη ειεθηξνληθά κέζα 

ελεκέξσζεο. 

     Η Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, παξαθαιείηαη λα αλαξηήζεη ζηελ      

 ηζηνζειίδα ηνπ Τπνπξγείνπ,  ηελ παξνύζα εγθύθιην. 

Οη Φνξείο πνπ ζα νξγαλώζνπλ εθδειώζεηο, παξαθαινύληαη λα ελεκεξώζνπλ ζρεηηθά 

ην Ιλζηηηνύην Τγείαο ηνπ Παηδηνύ θαζώο θαη ηηο ηηο αξκόδηεο Γ/λζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Τγείαο (Γ/λζε Γεκόζηαο Τγείαο, ddy@moh.gov.gr, Γ/λζε Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο 

Τγείαο θαη Πξόιεςεο pfy@moh.gov.gr ). 

                                                                               Ο ΓΔΝΗΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ  

                                                                                   ΓΖΜΟΗΑ  ΤΓΔΗΑ  

 

πλεκκέλα:  Κείκελν 1 (ζει. 4)  

                                                                             ΗΧΑΝΝΖ ΜΠΑΚΟΕΟ 

                                                                                                   

      ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ ΓΗΑ ΔΝΔΡΓΔΗΑ ( με ηα ζςνημμένα)  

1. Πξνεδξία ηεο Γεκνθξαηίαο , Βαζ. Γεσξγίνπ Β΄2, 10028 Αζήλα 

2. Βνπιή ησλ Διιήλσλ, Βαζ. νθίαο 2-6, 10021 Αζήλα  

3. Αθαδεκία Αζελώλ, Δι. Βεληδέινπ 28, 10679 Αζήλα  

4. Τπνπξγεία, Γ/λζεηο Γηνηθεηηθνύ, (γηα ελεκέξσζε ππεξεζηώλ θαη επνπηεπόκελσλ 

θνξέσλ)   

5. Τπνπξγείν Τγείαο  

α) Όιεο ηηο Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο, Γξαθ. θ.θ. Γηνηθεηώλ (κε ηελ      

    παξάθιεζε λα ελεκεξσζνύλ όινη νη επνπηεπόκελνπο θνξείο ηνπο). 

β) Όινπο ηνπο επνπηεπόκελνο Φνξείο, ΝΠΙΓ & ΝΠΓΓ  

γ) Δζληθό Κέληξν Δπηρεηξήζεσλ Τγείαο, Γξαθ. θ. Γηνηθεηή 

http://www.ispcan.org/
http://www.eusarf.com/
mailto:pfy@moh.gov.gr
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δ)  Δ.Κ.Α.Β., Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ – Σέξκα Οδνύ Τγείαο , 11527 Αζήλα 

ε) Δ.Ο.Π.Τ.Τ., Απνζηόινπ 12, Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ, 15123 Μαξνύζη Αηηηθή 

ζη) Ιλζηηηνύην Τγείαο ηνπ Παηδηνύ, Παπαδηακαληνπνύινπ θαη Θεβώλ 1, η.θ.     

11527, Αζήλα  

δ) ΔΤΤΠ Γξαθ. θ. Γελ. Δπηζεσξεηή  

ε) Ο.Κ.Α.Ν.Α. Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ, Αβέξσθ 21, 10433 Αζήλα  

 ζ) ΚΔΔΛΠΝΟ, Γξαθ. θ. Πξνέδξνπ, Αγξάθσλ 3-5, 15123 Μαξνύζη Αηηηθήο        

 η)  Γξαθ. Σύπνπ θαη Γεκνζίσλ ρέζεσλ  

ηα) Γ/λζε Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο       

6. ΔΓΤ Γξαθ. θ. Κνζκήηνξνο, Λ. Αιεμάλδξαο 196, η.θ. 11521, Αζήλα   

7. Όια ηα ΑΔΙ θαη ΣΔΙ ηεο Υώξαο (γηα ελεκέξσζε ρνιώλ θαη Σκεκάησλ) 

8. Γ.Δ.. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνύ  

9.  Γ.Δ.Α. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνύ  

10.  Γ.Δ.Ν. Γ/λζε Τγεηνλνκηθνύ 

11. Πεξηθέξεηεο ηεο Υώξαο, Γξαθ. θ.θ. Πεξηθεξεηαξρώλ (γηα ελεκέξσζε ησλ Π.Δ.) 

12. Απνθεληξσκέλεο Γηνηθήζεηο, Γξαθ. θ.θ. Γελ. Γξακκαηέσλ (γηα ελεκέξσζε ΟΣΑ) 

13. Γηαξθήο Ιεξά ύλνδνο Δθθιεζίαο ηεο Διιάδνο, Ι. Γελλαδίνπ 14,11521 Αζήλα  (γηα 

ελεκέξσζε Ι.Μ.)  

14. Κεληξηθή Έλσζε Γήκσλ Διιάδαο (Κ.Δ.Γ.Δ.) , Γ. Γελλαδίνπ 8. 10678 Αζήλα  

15. Δζληθό Γηαδεκνηηθό Γίθηπν Τγηώλ Πόιεσλ – Πξναγσγήο Τγείαο, Παιαηνιόγνπ 9 

15124, Μαξνύζη Αηηηθήο 

16. Παλειιήληνο Ιαηξηθόο ύιινγνο Πινπηάξρνπ 3, θαη Τςειάληνπο,  19675,Αζήλα 

(ελεκέξσζε Μειώλ)  

17. Ιαηξηθή Δηαηξεία Αζελώλ, Μαηάλδξνπ 23 η.θ.11525 Αζήλα (Δλεκέξσζε 

Δπηζηεκνληθώλ Δηαηξεηώλ)  

18. Διιεληθή Φπρηαηξηθή Δηαηξεία, Παπαδηακαληνπνύινπ 11, 11528 Αζήλα 

19. Παλειιήληνο Φπρνινγηθόο ύιινγνο , Σδώξηδ 10 Πι. Κάληγγνο , 10677, Αζήλα  

20. ύιινγνο Διιήλσλ Φπρνιόγσλ, Λ. Βαζηιίζζεο Ακαιίαο 42,10558, Αζήλα  

21. ύλδεζκνο Κνηλσληθώλ Λεηηνπξγώλ Διιάδνο, Σνζίηζα 19. 10683. Αζήλα  

22. ΄Δλσζε  Ννζειεπηώλ Διιάδαο, Βαο. νθίαο 47, η.θ. 10676, Αζήλα (ελεκέξσζε 

Μειώλ)   

23. ύιινγνο Δπηζηεκόλσλ Μαηώλ –ησλ, Αξ. Παππά 2, η.θ. 11521, 

Αζήλα,(ελεκέξσζε Μειώλ)  

24. Παλειιήληνο ύιινγνο Δπηζθεπηώλ –ηξηώλ,  Παπαξεγνπνύινπ 15, η.θ. 10561, 

Αζήλα (ελεκέξσζε Μειώλ )  
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25. πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, Υαιθνθνλδύιε 17 , η.θ.10432 , Αζήλα    

26. Δ.Δ.. Λπθαβεηηνύ 1, 10672 Αζήλα 

27.  Ι.Κ.Α. Σκήκα Πξνιεπηηθήο Ιαηξηθήο, Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ 8, 10241 Αζήλα  

28.  Γεληθή Γξακκαηεία Μέζσλ Δλεκέξσζεο – Γεληθή Γξακκαηεία Δλεκέξσζεο θαη 

Δπηθνηλσλίαο : 

α) Γηα ινγαξηαζκό Γεκόζηαο Σειεόξαζεο β) Γηα ινγαξηαζκό Γεκόζηαο 

Ραδηνθσλίαο Αιεμάλδξνπ Πάληνπ θαη Φξαγθνύδε 11, 10163 Αζήλα (δύν (2) 

αληίγξαθα ηνπ εγγξάθνπ). 

32. MEGA CHANNEL, Λεσθ. Μεζνγείσλ 117 θαη Ρνύζνπ 4 ,11525 Αζήλα  

33. ANTENNA, Κεθηζίαο 10-12, 15125 Μαξνύζη Αηηηθήο  

34. ALPHA TV, 40
ν 

ρικ Αηηηθήο Οδνύ (.Δ.Α. Μεζνγείσλ , Κηίξην 6) Κάληδα 

Αηηηθήο  

35. STAR CHANNEL,Βηιηαληώηε 36, 14564 Κάησ Κεθηζηά  Αηηηθήο  

36. ΑΘΗΝΑ 9,83 FM, Πεηξαηώο 100, 11854 Αζήλα  

37. ANTENNA 97,2 FM, Κεθηζίαο 10-123 15125 Μαξνύζη Αηηηθήο  

38. SKAI 100,3 FM, Φαιεξέσο 2 θαη Δζλάξρνπ Μαθαξίνπ, 18547 Ν. Φάιεξν 

Αηηηθήο. 

39. ΔΗΔΑ Αθαδεκίαο 20, 10671, Αζήλα  

 ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΓΗΑΝΟΜΖ 

1. Γξαθ. θ. Τπνπξγνύ  Τγείαο  

2. Γξαθ.  θ. Αλ. Τπνπξγνύ Τγείαο   

3.  Γξαθ. θ.θ.  Γελ. Γξακκαηέσλ (2)   

4. Γξαθ. θ.θ. Πξντζηακέλσλ Γελ. Γ/λζεσλ (3) 

5. Γ/λζεηο θαη Απηνηειή Σκήκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ  

6. Γ/λζε Γεκόζηαο Τγείαο  

7. Γ/λζε Φπρηθήο Τγείαο  

7. Γλζε Π.Φ.Τ & Πξόιεςεο    
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(πλ. 1) 

Καηεπζύλζεηο γηα ηελ πξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε ηεο βίαο θαη επηζεηηθόηεηαο 

θαηά αλειίθσλ
 

Η απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ παηδηώλ από ηελ βία, ηελ επηζεηηθόηεηα θαη ηελ 

ζπκαηνπνίεζε απνηεινύλ πξνηεξαηόηεηα γηα όιεο ηηο ζύγρξνλεο θνηλσλίεο. Γηα απηό ηνλ 

ιόγν ήδε ην 1999 ε θαθνπνίεζε – παξακέιεζε ησλ παηδηώλ αλαγλσξίδεηαη σο “κείδνλ 

πξόβιεκα δεκόζηαο πγείαο” από ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο (WHO, 1999). Πην 

πξόζθαηα, ην 2008 ε θαθνκεηαρείξηζε παηδηώλ αλαγλσξίδεηαη από εξεπλεηέο σο 

“θνηλσληθό πξόβιεκα πνπ ζπληζηά αληηθείκελν κειέηεο θαη πξνιεπηηθώλ παξεκβάζεσλ 

ζην πιαίζην ηεο δεκόζηαο πγείαο” (O’Donnell et al., 2008), ην  2010 πξνζδηνξίδεηαη σο 

«θξίζηκν θαη ζεκαληηθό πξόβιεκα δεκόζηαο πγείαο γηα ην νπνίν απαηηείηαη κηα ζπλνιηθή 

ζηξαηεγηθή πξόιεςεο» από ην Ακεξηθαληθό Κέληξν Διέγρνπ Ννζεκάησλ (US CDC 2010) 

ελώ άιινη κειεηεηέο επηζεκαίλνπλ πσο «ην βάξνο ηεο θαθνκεηαρείξηζεο ησλ παηδηώλ 

είλαη ζεκαληηθό, θαη απηό ππνδεηθλύεη ηε ζεκαζία ησλ πξνζπαζεηώλ πξόιεςεο γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηνπ πςεινύ επηπνιαζκνύ ηεο θαθνπνίεζεο – παξακέιεζεο ησλ παηδηώλ» 

(Xiangming  et al. 2012). Παξνκνίσο θαη Δπξσπατθνί ζεζκνί όπσο ην πκβνύιην ηεο 

Δπξώπεο παξνηξύλνπλ ηα θξάηε – κέιε ηνπο λα πηνζεηήζνπλ ηελ «πξνώζεζε θηιηθώλ 

πξνο ην παηδί ππεξεζηώλ θαη ζπζηεκάησλ ζηνπο ρώξνπο ηεο δηθαηνζύλεο, ηεο πγείαο θαη 

ησλ θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ» (CoE Strategy for the Rights of the Child 2012-2015).  

 

ύκθσλα, δε, κε ηνλ Παγθόζκην Οξγαληζκό Τγείαο ην θαηλόκελν ηεο βίαο θαηά ησλ 

παηδηώλ ραξαθηεξίδεηαη σο κείδνλ πξόβιεκα δεκόζηαο πγείαο αθνύ πιεξνί θαη ηα ηξία 

ζρεηηθά θξηηήξηα ηνπ ΠΟΤ ήηνη (α) επεξεάδεη ηνλ πιεζπζκό ζην ζύλνιό ηνπ (δειαδή έρεη 

πςειή λνζεξόηεηα θαη ζλεζηκόηεηα, έρεη κεγάιν θόζηνο ζηα άηνκα, ζηηο νηθνγέλεηεο, 

ζηελ θνηλσλία θαη επηθέξεη άκεζεο θαη καθξνπξόζεζκεο ζπλέπεηεο πνπ κεηώλνπλ 

ζεκαληηθά ηελ πνηόηεηα δσήο), (β) ππάξρνπλ απνδεθηνί απνηειεζκαηηθνί ηξόπνη επίιπζήο 

ηνπ (θαζώο θαη κπνξεί λα πξνιεθζεί απαηηώληαο σζηόζν ζπιινγηθή πξνζπάζεηα γηα λα 

επηιπζεί) θαη (γ) ζπκβαίλεη ζπρλά θαη ζε επξεία θιίκαθα (έρεη ηαρέσο απμαλόκελν ξπζκό, 

έρεη επηπνιαζκό κεγαιύηεξν από ην 10% ηνπ πιεζπζκνύ θαη έρεη κεγάιε επίπησζε ζηνλ 

γεληθό πιεζπζκό).  

 

Παξόηη ζηελ ρώξα καο παξαηεξείηαη ζεκαληηθή έιιεηςε πξσηνγελώλ ζπζηεκαηηθώλ 

ζηνηρείσλ γηα ηελ έθηαζε θαη ηνπο ηδηαίηεξνπο ραξαθηήξεο ηνπ θαηλνκέλνπ ην ηειεπηαίν 

ρξνληθό δηάζηεκα ζεηξά εξεπλώλ αλέδεημαλ ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο. Σα πην 

αληηπξνζσπεπηηθά απηά ζηνηρεία πξνέξρνληαη από έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε 

Γηεύζπλζε Φπρηθήο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Πξόλνηαο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Τγείαο ηνπ Παηδηνύ 

ην 2008-2009 ζε ζπλεξγαζία κε ην Σκήκα Κνηλσληνινγίαο ηνπ Παλ/κίνπ Αηγαίνπ ζηελ 
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γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ Β. θαη Ν. Αηγαίνπ θαη ζε παλειιήληα θιίκαθα ην 2010-2012 ζηηο 

Πεξηθέξεηεο Αηηηθήο, Κ. Μαθεδνλίαο θαη Κξήηεο ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο Balkan Epidemiological Study on Child Abuse and Neglect πνπ 

ρξεκαηνδνηήζεθε από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαη ζπγθεθξηκέλα από ην 7ν Πξόγξακκα 

– Πιαίζην γηα ηελ Έξεπλα θαη ηελ Καηλνηνκία ζηελ Δ.Δ.  

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο πξώηεο πξναλαθεξζείζαο έξεπλαο ζην Αηγαίν είλαη εληππσζηαθά: 

κεγάιν πνζνζηό παηδηώλ πθίζηαληαη θπξίσο ιεθηηθή θαη ζσκαηηθή θαθνπνίεζε ζην 

νηθνγελεηαθό θαη ζην ζρνιηθό πεξηβάιινλ. Δλδεηθηηθά, ηα παηδηά δήισζαλ όηη ζηελ 

νηθνγέλεηα έρνπλ ππνζηεί κεηαμύ άιισλ θσλέο-33,1%, ρηππήκαηα-27%, θιείδσκα έμσ 

από ην ζπίηη-6,2% θαη, αληίζηνηρα, ζην ζρνιείν βξηζηέο-57,8%, πξνζβνιέο-33,3% θαη 

ρηππήκαηα-28,2%. ε ζρεηηθέο εξσηήζεηο νη ίδηνη νη γνλείο απάληεζαλ κεηαμύ άιισλ όηη 

έρνπλ ρηππήζεη ην παηδί ηνπο κε ην ρέξη-58,2%, ην έρνπλ ηαξαθνπλήζεη δπλαηά-31,7% 

θαη έρνπλ αζθήζεη ςπρνινγηθή βία κε θσλέο-82%, πξνζβνιέο-51,7% θαη απεηιέο 

εγθαηάιεηςεο-13,5%. Γεληθά, κηιώληαο από ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα πξνέθπςε όηη ηα 

πςειά πνζνζηά αλίρλεπζεο βίαησλ ζπκπεξηθνξώλ θαηά αλειίθσλ ζηε ρώξα καο 

απνηεινύλ έλδεημε γηα ηελ αλαγθαηόηεηα ζρεδηαζκνύ πξνιεπηηθώλ παξεκβάζεσλ ζην 

νηθνγελεηαθό θαη ζρνιηθό πεξηβάιινλ. 

 

Αλαθνξηθά κε ηα επξήκαηα ηεο δεύηεξεο έξεπλαο, ηα απνηειέζκαηα είλαη αθόκα πην 

αλεζπρεηηθά. πγθεθξηκέλα, ηα απνηειέζκαηα ηνπ Διιεληθνύ ζθέινπο (Ν=10451, 

πνζνζηό ζπκκεηνρήο παηδηώλ: 71,87%) δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο BECAN, αθνξνύλ κηα 

δηαθξαηηθή επηδεκηνινγηθή έξεπλα ηπραίνπ, αληηπξνζσπεπηηθνύ δείγκαηνο ηνπ γεληθνύ 

πιεζπζκνύ ζε 9 ρώξεο ηεο Βαιθαληθήο ζρεηηθά κε ηελ απηναλαθνξά έθζεζεο ζε βίαηεο 

εκπεηξίεο παηδηώλ ειηθίαο 11, 13 θαη 16 εηώλ κε ηελ ρξήζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ICAST-

CΗ θαη –P. ην Διιεληθό δείγκα, ε επίπησζε θαη ν επηπνιαζκόο ηεο έθζεζεο ζε βίαηεο 

εκπεηξίεο βξέζεθαλ 47,38% θαη 76,37% γηα ηελ ζσκαηηθή βία, 70,02% θαη 83,16% γηα 

ηελ ςπρνινγηθή, 9,54% θαη 15,86% γηα ηελ ζεμνπαιηθή, 4,45% θαη 7,60% γηα ην κέξνο 

ηεο ηειεπηαίαο πνπ εκπεξηέρεη ζσκαηηθή επαθή θαη 26,41% θαη 37,20% γηα ηελ αλαθνξά 

ππνθεηκεληθνύ αηζζήκαηνο παξακέιεζεο. Από ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

πξνθύπηνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο δηαθνξέο κε ζρεηηθή ππεξνρή ησλ πνζνζηώλ 

επηπνιαζκνύ ησλ αλαθνξώλ θνξηηζηώλ ζρεηηθά κε ηελ έθζεζή ηνπο ζε ζσκαηηθή θαη 

ζεμνπαιηθή βία αιιά θαη ζηελ επίπησζε θαη επηπνιαζκό ησλ ππνθεηκεληθώλ αηζζεκάησλ 

παξακέιεζεο. Αληηζέησο, ηα πνζνζηά ησλ αλαθνξώλ ησλ αγνξηώλ ππεξηεξνύλ εθείλσλ 

ησλ θνξηηζηώλ ζηελ επίπησζε ηεο έθζεζεο ζε εκπεηξίεο ζεμνπαιηθήο βίαο, είηε γεληθά, 

είηε εθείλσλ πνπ εκπεξηέρνπλ ζσκαηηθή επαθή.  
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Σέινο από ηελ ίδηα έξεπλα ηεθκεξηώζεθε ε ηεξάζηηα απόζηαζε αλάκεζα ζηελ 

πξαγκαηηθή έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηελ νξαηόηεηά ηνπ από ηνπο θνξείο 

αληηκεηώπηζήο ηνπ (ην επνλνκαδόκελν «θαηλόκελν ηνπ παγόβνπλνπ»): ζηηο ίδηεο 

πεξηθέξεηεο ηεο ρώξαο, γηα ην ίδην ρξνληθό δηάζηεκα θαη γηα ηηο ίδηεο ειηθηαθέο θαηεγνξίεο 

παηδηώλ ελώ ηα ίδηα ηα παηδηά αλέθεξαλ πνζνζηό 47,38% έθζεζεο ζε κηα ηνπιάρηζηνλ 

εκπεηξία ζσκαηηθήο βίαο θαη πάλσ από 5% ζε πάλσ από 8 δηαθνξεηηθέο κνξθέο 

ζσκαηηθήο ζπκαηνπνίεζεο, όινη νη αξκόδηνη θνξείο ησλ ηνκέσλ πγείαο, πξόλνηαο, 

εθπαίδεπζεο, δηθαηνζύλεο θαη δεκόζηαο ηάμεο ηνπ θπβεξλεηηθνύ θαη κε θπβεξλεηηθνύ 

ηνκέα είραλ θαηαγεγξακκέλα θξνύζκαηα πνπ αληηζηνηρνύζαλ κόιηο ζην 0,18% ηνπ 

παηδηθνύ πιεζπζκνύ. Όζν δε γηα ηελ ζεμνπαιηθή ζπκαηνπνίεζε ελώ ηα παηδηά αλέθεξαλ 

7.60% ηέηνηεο αλεπηζύκεηεο εκπεηξίεο εθ ησλ νπνίσλ ην 4,45% εκπεξηείρε θαη ζσκαηηθή 

επαθή, νη αξκόδηνη θνξείο γλώξηδαλ ππνζέζεηο πνπ αληηζηνηρνύζαλ κόιηο ζην 0,07% ησλ 

παηδηώλ ηεο ίδηαο ειηθίαο ησλ ίδησλ γεσγξαθηθώλ πεξηνρώλ θαη γηα ην ίδην ρξνληθό 

δηάζηεκα.    

 

ηελ βάζε ησλ παξαπάλσ, νη βαζηθέο αξρέο ησλ πξσηνβνπιηώλ πνπ πξνηείλνληαη 

παξαθάησ είλαη νη γεληθώο ζήκεξα απνδεθηέο θάησζη αθεηεξίεο γηα ηελ εθπόλεζε θαη 

πινπνίεζε ησλ πνιηηηθώλ παξεκβάζεσλ παηδηθήο πξνζηαζίαο, ήηνη: 

 
Γηεπηζηεκνληθόηεηα θαη Γηαθιαδηθόηεηα 

 
«Πξνθαηάιεςε» ππέξ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνύ 

 
Γξάζεηο Πξόιεςεο επί ηνπ Γεληθνύ Παηδηθνύ Πιεζπζκνύ θαη όρη κόλν εθείλνπ ησλ 

Θπκάησλ 

 
Σεθκεξησκέλε Πξαθηηθή θαη αμηνπνίεζε εκπεηξηθώλ δεδνκέλσλ γηα ηελ ππνβνήζεζε 

ηνπ θιηληθνύ έξγνπ 

 
πζηεκαηνπνίεζε θαη Σππνπνίεζε Γηαδηθαζηώλ 

 
Φηιηθέο πξνο ην παηδί ππεξεζίεο – Φηιηθή πξνο ην παηδί Γηθαηνζύλε 

Σν θαηλόκελν ηεο θαθνπνίεζεο – παξακέιεζεο ησλ παηδηώλ δειαδή πξέπεη λα 

αληηκεησπίδεηαη κε δη-επηζηεκνληθή πξνζέγγηζε θαη όρη κε κνλόπιεπξεο πξνζεγγίζεηο. 

Απηό δελ ζεκαίλεη όκσο όηη ν θάζε θνξέαο ή ν θάζε επαγγεικαηίαο κπνξεί λα πξάηηεη 

θαηά ην δνθνύλ – άιισζηε δνύκε ηα νιέζξηα απνηειέζκαηα ηεο ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο. 

Σνπλαληίνλ, ζα πξέπεη νη ζεξαπεπηηθέο είηε θιηληθέο είηε θνηλσληθέο παξεκβάζεηο πιένλ λα 

κπνπλ ζηελ βάζαλν ηεο αμηνιόγεζεο γηα ηελ πξνζδνθώκελε απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο. 

ην πεδίν απηό ζα πξέπεη λα επσθειεζεί θαλείο από ηε δηεζλή εκπεηξία θαη ηηο πξαθηηθέο 

άιισλ ρσξώλ κε κεγαιύηεξν ηεο Διιάδαο ρξνληθό βάζνο θαη εύξνο εθαξκνγώλ ζην 

δεδνκέλν πεδίν. Η πξόιεςε είλαη πνιύ πην απνηειεζκαηηθή από ηελ ζεξαπεία. Ο 

Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο Τγείαο έρεη ππνινγίζεη πσο γηα θάζε δνιάξην πνπ μνδεύεηαη ζηελ 

πξόιεςε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο βίαο θαηά ησλ παηδηώλ, εμνηθνλνκνύληαη 19 δνιάξηα από 
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ηηο πγεηνλνκηθέο, λνκηθέο θαη ςπρνθνηλσληθέο επηπηώζεηο ηνπ θαηλνκέλνπ. Δπίζεο, όκσο, 

θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο πξόιεςεο ζα πξέπεη λα ππάξρεη πιένλ κηα επηζηεκνληθή επνπηεία 

έηζη ώζηε ηα κεηαδηδόκελα κελύκαηα λα κελ αθίζηαληαη από ηηο ζύγρξνλεο 

ηεθκεξησκέλεο δηεζλώο (evidence-based) γλώζεηο γηα ην δήηεκα. Κύξηεο πεγέο 

παξαπνκπώλ παηδηώλ – ζπκάησλ ή παηδηώλ ζε θίλδπλν ζπκαηνπνίεζεο κε βάζε ηε δηεζλή 

εκπεηξία ζα πξέπεη λα είλαη νη δηάθνξεο ππεξεζίεο (γεληθήο ηαηξηθήο, παηδηαηξηθέο 

ππεξεζίεο πξσηνβάζκηαο πγείαο, εθπαίδεπζε θ.ιπ.) θαη όρη κόλν ή θύξηα νη απην-

παξαπνκπέο. Απηό ζεκαίλεη αληίζηνηρε δηνηθεηηθή θαη νξγαλσηηθή αλαδηάξζξσζε ησλ 

ππεξεζηώλ απηώλ, εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ ηνπο θαη θπξίσο επαηζζεηνπνίεζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ έηζη ώζηε λα κελ δηαιαλζάλνπλ πεξηζηαηηθά θαθνπνίεζεο – παξακέιεζεο ησλ 

παηδηώλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα είραλ έγθαηξα αληρλεπζεί θαη αληηκεησπηζζεί. Παξάιιεια, 

απηό ζεκαίλεη θαη ζαθήλεηα ησλ δηαδηθαζηώλ αλαθνξάο θξνύζκαηνο. Ιδηαίηεξε έκθαζε 

νθείιεη λα δίλεηαη ζε νκάδεο πιεζπζκνύ πςεινύ θηλδύλνπ. Φαίλεηαη δε όηη ζε νηθνγέλεηεο 

πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ «δπζιεηηνπξγηθνύ νηθνγελεηαθνύ πιαηζίνπ» (κε 

ηαπηόρξνλα πνιιαπινύο, δειαδή, πξνζδηνξηζηέο δπζιεηηνπξγίαο όπσο θνηλσληθό 

απνθιεηζκό, ςπρηθέο δηαηαξαρέο, πξνβιήκαηα ζσκαηηθήο πγείαο, εκπινθήο κε ην Νόκν, 

ηζηνξηθό ελδν-νηθνγελεηαθήο βίαο θ.ν.θ.), ηα παηδηά θηλδπλεύνπλ λα εθηεζνύλ ζε 

θαηαζηάζεηο «πνιύ-ζπκαηνπνίεζεο» ππό ηε κνξθή πνιιαπιώλ πεξηζηαηηθώλ άιινηε 

άιισλ κνξθώλ (ζσκαηηθήο, ζεμνπαιηθήο, ζπλαηζζεκαηηθήο) θαθνπνίεζεο ή παξακέιεζήο 

ηνπο. ε απηέο, ινηπόλ, ηηο νηθνγέλεηεο έρεη απνδεηρζεί όηη ε αλακελόκελε 

απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ παξεκβάζεσλ κεγηζηνπνηείηαη όζν πξστκόηεξε είλαη ε 

εθαξκνγή ηνπο. Με απηή ηελ έλλνηα, ε έγθαηξε αλίρλεπζε νηθνγελεηώλ κε αλάινγα 

ραξαθηεξηζηηθά έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηηο εθαξκνγή παξεκβάζεσλ πξσηνγελνύο, 

δεπηεξνγελνύο θαη ηξηηνγελνύο πξόιεςεο ηεο βίαο θαηά ησλ παηδηώλ. 

 

 
Πξνηεξαηόηεηεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηώλ 

 
Ιεξάξρεζε ηεο παηδηθήο πξνζηαζίαο θαη ηεο πξόιεςεο ηεο θαθνπνίεζεο – 

παξακέιεζεο ησλ παηδηώλ ζηελ αηδέληα πξνηεξαηνηήησλ Γεκόζηαο Τγείαο.  

 
Τινπνίεζε δξάζεσλ αγσγήο πγείαο γηα ελεκέξσζε ηνπ γεληθνύ πιεζπζκνύ αιιά 

θαη εθπαίδεπζεο ησλ εκπιεθόκελσλ επαγγεικαηηώλ κε ζηόρν ηελ επαηζζεηνπνίεζε 

θαη ηελ ελεκέξσζή ηνπο, ηελ εθκάζεζε ελαιιαθηηθώλ κεζόδσλ αλαηξνθήο θαη 

εθπαίδεπζεο ησλ παηδηώλ, ηελ πηνζέηεζε άιισλ γνλετθώλ ξόισλ θαη πξνηύπσλ, ηελ 

δεκηνπξγία θνηλσληθώλ δνκώλ ππνζηήξημεο γηα επάισηνπο πιεζπζκνύο όπσο 

δεπγάξηα ζε δηάζηαζε ή δηαδηθαζία δηαδπγίνπ θ.ιπ. θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ ίδησλ ησλ 

παηδηώλ ώζηε λα κελ αλέρνληαη ζην παξόλ θαη λα κελ αλαπαξάγνπλ ζην κέιινλ ηε 

βία κέζα ζην ζπίηη.   
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ηήξημε ζεζκώλ κόληκεο θαη ζπζηεκαηηθήο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθόπεζεο, 

ελεκέξσζεο θαη ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο ησλ εκπιεθόκελσλ επαγγεικαηηώλ 

θαη ππεξεζηώλ 

 
Δληνπηζκόο, πξνζαξκνγή θαη πξνβνιή θαιώλ πξαθηηθώλ από άιιεο ρώξεο κε 

ηδηαίηεξε έκθαζε ζε εππαζείο νκάδεο 

 
Υξήζε λέσλ ηερλνινγηώλ ζηελ θαζεκεξηλή πξαθηηθή γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο παηδηθήο πξνζηαζίαο ζηελ ρώξα καο.  

 
Τηνζέηεζε ζπζηεκαηηθήο πνιηηηθήο αμηνιόγεζεο απνηειεζκαηηθόηεηαο θάζε 

ηύπνπ παξέκβαζεο 

 

 

ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΓΔΙΑ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 

 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΤΥΙΚΗ ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ 

Κέληξν γηα ηελ Μειέηε θαη Πξόιεςε ηεο 

Καθνπνίεζεο & Παξακέιεζεο ηνπ Παηδηνύ 

 

Γ. Νηθνιαΐδεο, Φπρίαηξνο , Γ/ληήο 
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