
Αγαπητοί γονείς / κηδεμόνες,

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), 
ανταποκρινόμενο στις δεσμεύσεις που εκπηγάζουν από την ψήφιση 
του «Περί της Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακο-
ποίησης, Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορ-
νογραφίας Νόμου 2014» (91(1)/2014), προέβη σε ανάρτηση εγκυ-
κλίου προς τους/τις εκπαιδευτικούς όλων των δημόσιων και ιδιωτικών 
σχολείων, όλων των βαθμίδων, που αποσκοπεί στην αναγνώριση και 
αποτελεσματικότερη διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίη-
σης ή/και εκμετάλλευσης παιδιού, για τα οποία γίνεται αναφορά στο 
σχολείο ή εκδηλώνονται στον χώρο του σχολείου. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όταν υπάρχουν υποψίες ή πληροφορίες 
προς εκπαιδευτικό που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση παιδιού, 
τότε ο/η εκπαιδευτικός έχει τη νομική υποχρέωση, ακολουθώντας τις 
ενδεδειγμένες διαδικασίες, να προβεί σε γραπτή και επώνυμη αναφο-
ρά στα Γραφεία ΤΑΕ (Αστυνομία, Τμήμα Ανίχνευσης Εγκλημάτων) 
και, παράλληλα, σε γραπτή αναφορά στο τοπικό Γραφείο Ευημερίας. 
Επισημαίνεται ότι ορισμένες συναινετικές σεξουαλικές πράξεις μετα-
ξύ ανηλίκων (εφόσον τα εμπλεκόμενα παιδιά είναι άνω των 13 ετών) 
ή μεταξύ παιδιού και ενήλικα, όπου η διαφορά μεταξύ των δύο δεν 
υπερβαίνει τα τρία χρόνια ή στα πλαίσια γάμου, δε θεωρούνται ποινικό 
αδίκημα.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι η προστασία ανήλικων θυμάτων απο-
τελεί πρώτιστο μέλημα όλων των πολιτών και επαγγελματιών που εργά-
ζονται με ανήλικα άτομα. Κατ’ επέκταση, δεν απαιτείται από το σχολείο 
να έχει τη συγκατάθεση των γονιών/κηδεμόνων του θύματος ή του 
δράστη, για να προχωρήσει με την αναφορά της υπόθεσης στο ΤΑΕ. 

Τονίζεται ότι το διδακτικό προσωπικό των σχολείων επιδεικνύει μηδε-
νική ανοχή σε υποψίες ή σε περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών από οποιοδήποτε πρόσωπο, είτε ενήλικα είτε άλλον ανήλικο, 
ο οποίος χρειάζεται σε εξίσου σημαντικό βαθμό βοήθεια και στήριξη, 
έτσι ώστε να μειωθεί η πιθανότητα επανάληψης των μη αποδεκτών συ-
μπεριφορών ή αδικημάτων σεξουαλικής φύσεως. Η μη αναφορά της 
υπόθεσης στις Αρμόδιες Υπηρεσίες για περαιτέρω διερεύνηση 
αποτελεί, βάσει της προαναφερθείσας νομοθεσίας, ποινικό αδί-
κημα από μέρους του/της εκπαιδευτικού. 

Αγαπητοί γονείς / κηδεμόνες, 

Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών απαιτεί την εμπλοκή όχι μόνο του 
κράτους αλλά και του συνόλου της κοινωνίας, τόσο για την καταπο-
λέμηση του φαινομένου όσο και για την πρόληψή του, ώστε να προ-
στατευτούν τα παιδιά, για να μην πέσουν θύματα τέτοιων εγκλημάτων. 

Υπό το φως των πιο πάνω, επισημαίνεται η αναγκαιότητα για συνερ-
γασία όλων. Το ΥΠΠ, η Δ/νση και οι εκπαιδευτικοί του Σχολείου είναι 
πάντα στη διάθεσή σας για οποιεσδήποτε διευκρινίσεις. 

Σεξουαλική  
Κακοποίηση Ανηλίκων   
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Βάσει της Νομοθεσίας, 
οποιαδήποτε πράξη η οποία μπορεί 

από τη φύση της να θεωρηθεί 
ως σεξουαλική έναντι ανηλίκου 

θεωρείται ποινικό αδίκημα 
σεξουαλικής κακοποίησης ή/και 

εκμετάλλευσης ανηλίκων
(άρθρα 6 -10 και 15).

http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2014 1 91.pdf

Ένα στα 5 παιδιά είναι θύμα 
σεξουαλικής κακοποίησης στην Κύπρο

Σεξουαλική Κακοποίηση Παιδιού υφίσταται, όταν κάποιος:  

• Προκαλεί, παροτρύνει, εξαναγκάζει τη συμμετοχή παιδιού σε 
σεξουαλικές πράξεις ή προκαλεί  την παρακολούθηση σεξουαλι-
κών πράξεων ακόμα και απεικονίσεων.

• Προτείνει, παροτρύνει, προκαλεί με χρηματικά ή άλλα κίνητρα 
το παιδί να συμμετέχει σε πορνογραφικές παραστάσεις (π.χ. να 
φωτογραφηθεί ή να βιντεογραφηθεί χωρίς ρούχα στην κάμερα 
του κινητού ή του υπολογιστή) ή να συμμετέχει σε σεξουαλική 
πράξη με τρίτο πρόσωπο. 

• Αποκτά πρόσβαση σε παιδική πορνογραφία μέσω της τεχνολογί-
ας, της πληροφορικής και των επικοινωνιών, διανέμει, διαδίδει 
ή μεταδίδει υλικό παιδικής πορνογραφίας. 

Έρευνα του Πανεπιστημίου Κύπρου (Τμήμα Ψυχολογίας), Δεκέμβριος 2015
http://www.familyviolence.gov.cy/upload/20160512/1463045787-17392.pdf

Αναφορά περιστατικού και χειρισμός της περίπτωσης στον χώρο 
του σχολείου

Η νομική υποχρέωση αναφοράς 
δεν ανήκει στο σχολείο αλλά στο 
ΑΤΟΜΟ στο οποίο επέρχεται η γνώ-
ση της σεξουαλικής κακοποίησης 
ή/και εκμετάλλευσης ανηλίκου. 
Το σχολείο, και συγκεκριμένα η 
Διεύθυνση, απλά διευκολύνει τη δι-
αδικασία για τον/την εκπαιδευτικό. 
Δεν απαιτείται από το σχολείο να έχει τη συγκατάθεση, είτε των 
γονιών του θύματος είτε των γονιών των δραστών, για προώθηση 
της γραπτής αναφοράς του περιστατικού. 

Η προστασία ανήλικων θυμάτων είναι πρώτιστο 
μέλημα όλων των πολιτών και επαγγελματιών

που εργάζονται με ανήλικα άτομα.

Βασικές διαδικασίες αναφοράς περιστατικού:

•   Το άτομο προς το οποίο δίνεται η πληροφορία αναφέρει το γεγονός στη 
Διεύθυνση του σχολείου. 

•  Η Διεύθυνση του σχολείου ενημερώνει άμεσα τον/την Εκπαιδευτικό/ή 
Ψυχολόγο του σχολείου. 

•  Ακολουθεί κοινή διαχείριση των πληροφοριών, με ευαισθησία και 
εμπιστευτικότητα, από τη Διεύθυνση και τους/τις εκπαιδευτικούς του 
σχολείου.

•  Γίνεται γραπτή και επώνυμη αναφορά από το σχολείο, το συντομότερο 
(είτε άμεσα την ίδια μέρα είτε στις επόμενες 2-3 μέρες, αναλόγως της 
περίπτωσης), στα Γραφεία ΤΑΕ της κάθε πόλης.

•  Ενημερώνεται, άμεσα, το τοπικό Γραφείο Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευ-
ημερίας. 

•  Ενημερώνεται η οικογένεια από το σχολείο ή το ΤΑΕ ή τις Υπηρεσίες 
Κοινωνικής Ευημερίας, αναλόγως της περίπτωσης.

 Στην περίπτωση που ο δράστης είναι κάτω των 14 ετών, ακολουθείται η 
ίδια διαδικασία από το σχολείο, χωρίς όμως την ενημέρωση του ΤΑΕ.

 

Δεν λαμβάνεται συνέντευξη επαλήθευσης των 
πληροφοριών από το παιδί από οποιοδήποτε 

πρόσωπο μέσα στη σχολική μονάδα. 

Γονείς...
•   Παρατηρήστε τη συμπεριφορά του παιδιού σας. Οποιαδήποτε ξαφ-

νική και χωρίς εμφανή αιτία αλλαγή στη σχολική του παρουσία ή 
επίδοση, στην άποψή του για κάποια άτομα, στο λεξιλόγιό του, στην 
όρεξή του, στις συνήθειες του ύπνου του ή στην υγιεινή του, πρέπει 
να σας προβληματίσει.

•   Μιλήστε ειλικρινά στο παιδί για τους κινδύνους που μπορεί να 
υπάρξουν.

•  Καλλιεργήστε ένα κλίμα ασφάλειας και εμπιστοσύνης με τα παιδιά, 
προκειμένου να μπορούν να σας εμπιστεύονται αυτά που τους 
συμβαίνουν.

•  Μην αντιδράτε υπερβολικά σε ό,τι σας πει το παιδί. Μπορεί να το 
φοβίσετε.

•  Ακούστε το με υπομονή και μην το κριτικάρετε.

•  Προσπαθήστε να δείτε τα συναισθήματά του πίσω από τις πράξεις 
του.

•  Τονώστε την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση του παιδιού.

•   Μη φοβηθείτε να ζητήσετε «συγγνώμη». Τα παιδιά πρέπει να 
μάθουν ότι και οι ενήλικες κάνουν λάθη.

•  Μάθετε στο παιδί να λέει όχι και σεβαστείτε την άρνησή του.

Καλέστε στις ακόλουθες Τηλεφωνικές Γραμμές, για να 
πάρετε κατευθύνσεις και συμβουλές:

116111 - Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της 
Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ), Hope For Children (HFC) 

1440 - Σύνδεσμος Πρόληψης και Αντιμετώπισης της Βίας 
στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ)

1410 - Γραμμή Στήριξης και Συμβουλευτικής (ΟΝΕΚ και ΥΠΠ)


