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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» από την ίδρυσή του, δραστηριοποιείται στην αντιμετώπιση του 
φαινομένου της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, καταθέτοντας συγκεκριμένες 
προτάσεις προς ανοιχτό διάλογο με αποκορύφωμα την Πανελλαδική Εκστρατεία «Μένει 
Μυστικό», η οποία από το 2017 ως στόχο έχει να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις από 
τους αρμόδιους φορείς στην Ελλάδα για την προστασία κάθε παιδιού από τη σεξουαλική 
κακοποίηση. 
 
Η υποστήριξη της Α.Ε. της Προέδρου της Δημοκρατίας ενδυναμώνει, όχι μόνο συμβολικά αλλά 
και ουσιαστικά, την προσπάθεια του Οργανισμού να αναδείξει το πρόβλημα, να αναπτύξει 
συνέργειες και να κινητοποιήσει τους πολίτες να συμμετέχουν σε δράσεις όπως η υπογραφή 
των 15 προτάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης των 
παιδιών. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ 
ΤΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

 
Παρακάτω καταγράφονται οι 15 Προτάσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου 
της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στην χώρα μας,  όπως αυτές διαμορφώθηκαν μέσα από 
τις Συναντήσεις Εργασίας (βλ. παρακάτω), την εκστρατεία «Μένει Μυστικό, τις διάφορες 
ενέργειες που έχουν υλοποιηθεί και τα μηνύματα που λάβαμε από τους συμπολίτες μας. 
 
1η Πρόταση 
Να θεσμοθετηθεί η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία από την α΄βάθμια εκπαίδευση. Στόχος 
αφενός να ενημερώνονται τα παιδιά, με έγκυρο τρόπο, για τα σχετικά ζητήματα και αφετέρου να 
γνωρίζουν τα παιδιά τι πρέπει να αρνούνται, τι να υποψιάζονται και για τι να αναζητούν βοήθεια σε 
περίπτωση που νιώσουν απειλούμενα. 
 
2η Πρόταση 
Για την πρόσληψη επαγγελματιών σε όλους τους φορείς (δημόσιους και ιδιωτικούς), που έρχονται σε 
επαφή με παιδιά, θα πρέπει να απαιτείται η προσκόμιση 1) πιστοποιητικού ποινικού μητρώου, 2) 
πλήρους ψυχιατρικής αξιολόγησης εστιασμένη στην σεξουαλική συμπεριφορά και 3) πιστοποιητικού 
περί μη άσκησης δίωξης. Τα παραπάνω θα πρέπει να ανανεώνονται ανά διετία. 
 
3η Πρόταση 
Να εκπαιδευτούν οι εμπλεκόμενοι επαγγελματίες ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται αποτελεσματικά 
κάθε περιστατικό (αστυνομικοί, εισαγγελείς, εκπαιδευτικοί, γιατροί, κοινωνικές υπηρεσίες) 
 
4η Πρόταση 
Να προστατεύονται νομικά οι επαγγελματίες (εκπαιδευτικοί και γιατροί) που, ως οφείλουν, 
καταγγέλλουν περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού. Η άγνοια και ο φόβος αποτελούν τις 
βασικότερες αιτίες που ένα περιστατικό ουδέποτε καταγγέλλεται στις αρμόδιες αρχές από τους 
εκπαιδευτικούς και γιατρούς. 
 
5η Πρόταση 
Να προστεθεί στο άρθρο 23 στον υφιστάμενο Νόμο 3500/2006 η υποχρέωση του εκπαιδευτικού να 
καταγγείλει στις αρμόδιες αρχές περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού καθώς και 
περιστατικό προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειάς του, όχι μόνο στα πλαίσια της ενδοοικογενειακής 
βίας. 
 
6η Πρόταση 
Να δημιουργηθούν, και στην Ελλάδα, Κέντρα στα οποία εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα θα 
πλαισιώνει κάθε παιδί θύμα. Στα συγκεκριμένα Κέντρα το παιδί θύμα θα καταθέτει όλα όσα έχει 
υποστεί ενοποιημένα, μία και μόνη φορά, σε απόλυτα ασφαλές και φιλικό περιβάλλον σε 
εκπαιδευμένους συνεντευκτές. Στη  διαδικασία αυτή θα συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι 
επαγγελματίες (εισαγγελία, αστυνομία, κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες σωματικής και ψυχικής 
υγείας). 
 
7η Πρόταση  
Να υπάρχει αυστηρός περιορισμός των δυνατοτήτων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών να καλούν το 
παιδί – θύμα για περαιτέρω καταθέσεις-συνεντεύξεις ή μαρτυρίες πριν ή μετά αυτή την ενοποιημένη 
κατάθεσή του. Στόχος να περιοριστεί η δευτερογενής θυματοποίηση των παιδιών που αποκαλύπτουν 
και να μην αποθαρρύνονται τα «σιωπηλά», μέχρι σήμερα, θύματα στο να αποκαλύψουν και αυτά. 
 
8η Πρόταση 
Τήρηση Πρωτοκόλλου Διερεύνησης, Διάγνωσης και Διαχείρισης της σεξουαλικής Κακοποίησης των 
Παιδιών από τους εμπλεκόμενους επαγγελματίες. 
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9η Πρόταση 
Να δημιουργηθεί Πρωτόκολλο που θα περιγράφει την συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων 
(εισαγγελία, αστυνομία, κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες σωματικής και ψυχικής υγείας)  για την 
διαχείριση κάθε περιστατικού σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού. 
 
10η Πρόταση 
Να δημιουργηθούν εξειδικευμένα θεραπευτικά Κέντρα για τα παιδιά θύματα σεξουαλικής κακοποίησης. 
 
11η Πρόταση 
Να δημιουργηθούν δομές προστατευμένης φιλοξενίας παιδιών θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης. 
 
12η Πρόταση 
Να επιταχύνονται οι νομικές διαδικασίες και να μην ακολουθούν την συνήθη χρονική ροή. Στις 
υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών η διαδικασία αργεί εξουθενωτικά για τα παιδιά – θύματα 
με ολέθρια αποτελέσματα.  
 
13η Πρόταση 
Να είναι αυστηρότερες και παραδειγματικές οι ποινές όσων καταδικάζονται για σεξουαλικά εγκλήματα 
ενάντια στα παιδιά. Να εκτίουν το σύνολο της ποινής τους, χωρίς καμία ελάφρυνση και να 
παραμένουν καθόλη τη διάρκεια εγκλεισμού τους σε σωφρονιστικά ιδρύματα υψίστης ασφαλείας. 
Τέλος, να τηρείται Μητρώο καταγραφής όσων έχουν καταδικαστεί για σεξουαλικά εγκλήματα ενάντια 
στα παιδιά. 
 
14η Πρόταση 
Να συσταθεί, και στην Ελλάδα, ένας ενιαίος φορέας για την καταγραφή των περιστατικών σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών και της φύσης αυτών. 
 
15η Πρόταση 
Να υπάρξει διασύνδεση των Εισαγγελιών πανελλαδικά προκειμένου στους φακέλους, που αφορούν σε 
υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, να έχουν πρόσβαση οι Εισαγγελείς. Αυτό θα συμβάλει 
στην καλύτερη γνώση και αντιμετώπιση κάθε περιστατικού. 
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2017 
 
Νοέμβριος – Δεκέμβριος 
 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» από την ίδρυσή του, δραστηριοποιείται στην αντιμετώπιση του 
φαινομένου της σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών, καταθέτοντας συγκεκριμένες 
προτάσεις προς ανοιχτό διάλογο με αποκορύφωμα την Πανελλαδική Εκστρατεία «Μένει 
Μυστικό», η οποία από το 2017 ως στόχο έχει να γίνουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις από 
τους αρμόδιους φορείς στην Ελλάδα για την προστασία κάθε παιδιού από τη σεξουαλική 
κακοποίηση. 
 
Τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριος 2017 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποίησε 9 
Συναντήσεις Εργασίας με τη συμμετοχή όλων των συναρμόδιων φορέων τόσο για την 
πρόληψη όσο και αντιμετώπιση του φαινομένου. 
 
Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν με την υποστήριξη των κατά τόπους Περιφερειών, υπό 
τον συντονισμό του δημοσιογράφου κ. Σπύρου Χαριτάτου, στις εξής πόλεις (με σειρά 
διεξαγωγής): Αθήνα, Πάτρα, Λάρισα, Ιωάννινα, Χαλκίδα, Ηράκλειο, Χανιά, Τρίπολη και 
Θεσσαλονίκη. 
 
Τα βασικά συμπεράσματα, που πρόεκυψαν ήταν: 

 
1. Το πρόβλημα υφίσταται και λαμβάνει ολοένα και μεγαλύτερη διάσταση και στην χώρα μας. 
2. Τα περιστατικά δεν καταγγέλονται λόγω άγνοιας, φόβου και πεποίθησης ότι το παιδί θύμα θα 

στιγματιστεί και ο καταγγέλων θα μείνει απροστάτευτος. 
3. Οι αρμόδιοι εμπλεκόμενοι φορείς, σε μεγάλο βαθμό, δηλώνουν μη εκπαιδευμένοι να 

διαχειριστούν τέτοια περιστατικά. Γεγονός που εκδηλώνεται εντονότερα στην Περιφέρεια. 
4. Διαπιστώνεται η τεράστια ανάγκη της ενημέρωσης των παιδιών καθώς και των 

γονέων/κηδεμόνων. Κοινή πεποίθηση ότι η οικογένεια διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προστασία 
του παιδιού. 

5. Τονίστηκε ο φόβος και η ανασφάλεια που βιώνουν οι γιατροί και κυριότερα οι εκπαιδευτικοί όταν 
πρέπει να καταγγείλουν ένα περιστατικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού.  

6. Οι αρμόδιοι εμπλεκόμενοι φορείς σε μεγάλο βαθμό αξιολόγησαν ως πολύ βοηθητικές τις 
Συναντήσεις Εργασίας καταρχήν γιατί τους δόθηκε η ευκαιρία να συζητήσουν, να γνωριστούν, να 
ανταλλάξουν τις απόψεις και τους προβληματισμούς τους. 

7. Ιδιαίτερα στην Περιφέρεια εντοπίζεται πλήθος ελλείψεων σε υπηρεσίες και δομές.  
8. Οι τοποθετήσεις της συντριπτικής πλειοψοφίας των συμμετεχόντων ήταν ειλικρινέστατες χωρίς 

καμία διάθεση περιχαράκωσης του έργου και των αρμοδιότητων τους. 
9. Εντυπωσιακό ήταν ότι οι συμμετέχοντες σε μεγάλο ποσοστό δεν στάθηκαν μόνο –όπως συχνά 

συμβαίνει- στην έλλειψη κονδυλίων για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου αλλά 
κυρίως στην έλλειψη εκπαίδευσης και συντονισμού των άμεσα εμπλεκομένων. 

10. Καταγράφησαν σημαντικές καλές πρακτικές στην Περιφέρεια, οι οποίες όμως είναι αποτέλεσμα 
της προσωπικής διάθεσης και των υπερβάσεων που κάνουν καθημερινά οι εμπλεκόμενοι. 

11. Κρίθηκε επιβεβλημένη η λειτουργία Κέντρων Συνηγορίας του Παιδιού στην Αθήνα και την 
Περιφέρεια, δομών στις οποίες το παιδί θύμα θα καταθέτει μία και μόνο φορά. 

12. Εκφράστηκε επανειλημμένα η ευχή, αυτή η προσπάθεια να μην τερματίσει εδώ, αλλά οι 
Προτάσεις να συζητηθούν σε υψηλότερο επίπεδο και να υλοποιηθούν άμεσα από την Πολιτεία. 

13. Κατά την έναρξη των Συναντήσεων Εργασίας, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έθεσε στη διάθεση 
των συμμετεχόντων 8 Προτάσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου. Η 
εκστρατεία ολοκληρώνεται με συνολικά 15 Προτάσεις, τις οποίες θέτουμε στη διάθεσή σας. 
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Σε μία χώρα που δοκιμάζεται, που υπάρχει η πεποίθηση ότι όλα καταρρέουν, που οι διαθέσιμοι πόροι 
ελαχιστοποιούνται, διαπιστώσαμε ότι συνεχίζουν να υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι άνθρωποι και 
επαγγελματίες που είναι έτοιμοι κάνουν την υπέρβαση και να προσφέρουν ουσιαστικά. 
 
Παρακάτω θα βρείτε βασικές πληροφορίες για κάθε Συνάντηση Εργασίας καθώς και καταγραφή των 
συμμετεχόντων. 
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Αθήνα 13/11/2017 
 
Συνάντηση Εργασίας  
 
Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου η έναρξη της πανελλαδικής εκστρατείας 
ενάντια στην Σεξουαλική Κακοποίηση των Παιδιών από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με τη μεγάλη 
συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων και αρχών.  
 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» άνοιξε τον φάκελο «Σεξουαλική Κακοποίηση Παιδιών» με την ουσιαστική 
και διαδραστική συμμετοχή Εισαγγελέων Ανηλίκων, Ανακριτών Ανηλίκων, καθηγητών 
ψυχιατροδικαστικής, Διευθυντών και Προϊστάμενων Κοινωνικών Υπηρεσιών Νοσοκομείων Παίδων, 
εκπροσώπων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκπροσώπων της ΕΛ.ΑΣ από την 
Υποδιεύθυνση Ανηλίκων, από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και του τμήματος Αναζητήσεων, του 
προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, εκπροσώπου της Ύπατης Αρμοστείας, εκπροσώπου 
του ΔΟΜ και εκπροσώπου του ΕΚΚΑ. Όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην αναγκαιότητα λήψης 
άμεσων μέτρων για την ενίσχυση της πρόληψης και αντιμετώπισης των περιστατικών σεξουαλικής 
κακοποίησης των παιδιών, ένα φαινόμενο που συμβαίνει δίπλα μας, αλλά χρειάζεται θάρρος, διαρκής 
προσπάθεια και καλές πρακτικές για να αντιμετωπιστεί σωστά από όλους όσοι εμπλέκονται. 
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Πάτρα 14/11/2017 
 
Συνάντηση Εργασίας  
 
Στην Πάτρα πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 14 Νοεμβρίου η συνάντηση στο πλαίσιο της πανελλαδικής 
εκστρατείας ενάντια στην Σεξουαλική Κακοποίηση των Παιδιών από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων και αρχών.  
 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» άνοιξε τον φάκελο «Σεξουαλική Κακοποίηση Παιδιών» με την ουσιαστική 
και διαδραστική συμμετοχή του Περιφερειάρχη, του Προέδρου περιφερειακού συμβουλίου και του 
βοηθού περιφερειάρχη σε θέματα υγείας Δυτικής Ελλάδας, του Εισαγγελέα Εφετών Πατρών, της 
Αντιεισαγγελέως Πρωτοδικών Πατρών, του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Δυτικής 
Ελλάδας, του Αστυνομικού Υποδιευθυντή Αχαϊας, του Αστυνομικού Υποδιευθυντή Αιτωλίας, του 
Αστυνομικού Υποδιευθυντή Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνίας, του εκπροσώπου Αστυνομικής 
Διεύθυνσης Ηλείας, του Προϊσταμένου της Ομάδας Ηθών του γραφείου Δημόσιας Ασφάλειας Πατρών, 
του εκπροσώπου του Γραφείου Ενημέρωσης Δημοσιογράφων αστυνομικών υπηρεσιών Δυτικής 
Ελλάδας, του Διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας Αιγιαλείας, του Αντιδημάρχου και του Γενικού 
Γραμματέα Δήμου Αγρινίου, του Διευθυντή και της εκπροσώπου Τμήματος Αγωγής Υγείας 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αχαϊας, του Διευθυντή της παιδιατρικής κλινικής Πατρών του 
Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, της Διοικήτριας και της Διευθύντριας Διοικητικής υπηρεσίας 
του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων, του εκπροσώπου της Ένωσης Σωματείων Πετοσφαίρισης Πάτρας 
και της εκπροσώπου της περιφερειακής Εφορείας Προσκόπων Δυτικής Πελοποννήσου. 
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Λάρισα 16/11/2017 
 
Συνάντηση Εργασίας  
 
Στη Λάρισα πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου η συνάντηση στο πλαίσιο της πανελλαδικής 
εκστρατείας ενάντια στην Σεξουαλική Κακοποίηση των Παιδιών από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων και αρχών.  
 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» άνοιξε τον φάκελο «Σεξουαλική Κακοποίηση Παιδιών» με την ουσιαστική 
και διαδραστική συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Λάρισας, του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού 
Διευθυντή Θεσσαλίας, του Διευθυντή Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, του Διοικητή Ασφάλειας 
Λάρισας, του εκπροσώπου της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, του Αντιδημάρχου Κοινωνικής 
Πολιτικής & Πρόνοιας Λάρισας, της προϊσταμένης και στελεχών της Διεύθυνσης Πρόνοιας Λάρισας, 
της Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Υγείας & Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Τυρνάβου, του Διευθυντή 
Α’θμιας Εκπαίδευσης Λάρισας, του Διευθυντή Α’θμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, της Υπεύθυνης 
Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Τρικάλων, του Εφέτη Διοικητικού Εφετείου Λάρισας, του Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών Λάρισας, της Αναπληρώτριας Διοικήτριας και του Διευθυντή Παιδιατρικής Κλινικής του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, του καθηγητή παιδιατρικής και μέλους του ΔΣ του Ιατρικού 
Συλλόγου Λάρισας, των στελεχών της Κοινωνικής Υπηρεσίας Γενικού Νοσοκομείου Καρδίτσας, των 
εκπροσώπων της Περιφερειακής Εφορείας προσκόπων Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας, της 
Προέδρου του Σώματος Ελληνίδων Οδηγών Λάρισας, εκπροσώπων της Τοπικής Ομάδας ΧΕΝ 
Λάρισας, και της εκπροσώπου της Αθλητικής Ένωσης ΑΕΛ Λάρισας. 
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Ιωάννινα 24/11/2017 
 
Συνάντηση Εργασίας  
 
Στα Ιωάννινα πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου η συνάντηση στο πλαίσιο της 
πανελλαδικής εκστρατείας ενάντια στην Σεξουαλική Κακοποίηση των Παιδιών από «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων και αρχών.  
 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» άνοιξε τον φάκελο «Σεξουαλική Κακοποίηση Παιδιών» με την ουσιαστική 
και διαδραστική συμμετοχή του Περιφερειάρχη Ηπείρου, των Θεματικών Αντιπεριφερειαρχών Ηπείρου, 
του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου, του Αντιδημάρχου Παιδείας, Κοινωνικής Πολιτικής, 
Νεολαίας, Αθλητισμού και Εθελοντισμού του Δήμου Ιωαννιτών, του Αντιδημάρχου Δήμου Κόνιτσας, 
εκπροσώπων ΕΛ.ΑΣ Ιωαννίνων, του αναπληρωτή Διευθυντή ΕΛ.ΑΣ Ηπείρου, του αστυνομικού 
Υποδιευθυντή Πρέβεζας, του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων «Γ.Χατζηκώστα», του 
Διευθυντή της Παιδιατρικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, εκπροσώπων της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Ιωαννίνων, της Διευθύντριας 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσπρωτίας, της Διευθύντριας της Σχολής Επαγγελματιών Υγείας & 
Πρόνοιας ΤΕΙ Ηπείρου, της Περιφερειακής Εφόρου Βορειοδυτικής Ελλάδας από το Σώμα Ελλήνων 
Προσκόπων, εκπροσώπου του ΔΟΜ καθώς και φοιτητών και εθελοντών του οργανισμού. 
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Χαλκίδα 27/11/2017 
 
Συνάντηση Εργασίας  
 
Στη Χαλκίδα πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου η συνάντηση στο πλαίσιο της πανελλαδικής 
εκστρατείας ενάντια στην Σεξουαλική Κακοποίηση των Παιδιών από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων και αρχών.  
 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» άνοιξε τον φάκελο «Σεξουαλική Κακοποίηση Παιδιών» με την ουσιαστική 
και διαδραστική συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περ. Στερεάς 
Ελλάδας, του Ταξίαρχου Αστυνομικού Διευθυντή της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ευβοίας, του Διοικητή 
του Αστυνομικού Τμήματος Λιβαδειάς, του Διοικητή του τμήματος Τουριστικής Αστυνομίας Χαλκίδας, 
του εκπροσώπου του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκίδας, του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκίδας, της 
Εισαγγελέως Πρωτοδικών Θήβας, των εκπροσώπων της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Χαλκίδας, 
της εκπροσώπου του Δικηγορικού Συλλόγου Χαλκίδας, του περ. Δ/ντή Πρωτοβάθμιας & 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Στ. Ελλάδας, των Διευθυντών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. 
Ευβοίας και Ν. Βοιωτίας, του Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Φθιώτιδας, των 
Σχολικών Συμβούλων Ν. Ευβοίας και Ν. Φθιώτιδας, της Υπεύθυνης του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων 
Ευβοίας, του υπεύθυνου του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Ευβοίας, της υπεύθυνης Σχολικών Δραστηριοτήτων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Βοιωτίας, του Προϊστάμενου Εκπαιδευτικών Θεμάτων Ν. Ευβοίας, του 
Διευθυντή του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Χαλκίδας, της υπεύθυνης του ΚΕ.Δ.Δ.Δ.Υ. Ευβοίας, των Διοικητών των Γεν. 
Νοσοκομείων Χαλκίδας, Καρύστου & Κύμης, της Διευθύντριας της Παιδιατρικής Κλινικής του Γ.Ν. 
Χαλκίδας και λοιπών εκπροσώπων του Γ.Ν. Χαλκίδας, της Δημάρχου Ιστιαίας – Αιδηψού, των 
εκπροσώπων των Δήμων Χαλκίδας, Ερέτριας & Διρφύων – Μεσσαπίων ,των υπευθύνων των 
Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας της Π.Ε. Ευβοίας και της Π.Ε. Βοιωτίας, του 
Υπευθύνου του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χαλκίδας, των εκπροσώπων του Ο.ΚΑ.ΝΑ. και του Κέντρου 
Πρόληψης Ναρκωτικών Ν. Ευβοίας, του προέδρου του Οργανισμού Λιμένων Ν. Ευβοίας, των 
εκπροσώπων του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων Χαλκίδας και των εκπροσώπων του Γυμναστικού 
Αθλητικού Συλλόγου Νεάπολης. 
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Ηράκλειο 28/11/2017 
 
Συνάντηση Εργασίας  
 
Στο Ηράκλειο Κρήτης πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Νοεμβρίου η συνάντηση στο πλαίσιο της 
πανελλαδικής εκστρατείας ενάντια στην Σεξουαλική Κακοποίηση των Παιδιών από «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων και αρχών.  
 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» άνοιξε τον φάκελο «Σεξουαλική Κακοποίηση Παιδιών» με την ουσιαστική 
και διαδραστική συμμετοχή του Αρχιεπίσκοπου Κρήτης, της Αντιπεριφερειάρχη Κρήτης, της 
Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής – Εποπτείας Κοινωνικών Δομών – Μετανάστευσης, του 
εκπροσώπου του ΚΕΣΑΝ του Δήμου Ηρακλείου, του Εντεταλμένου Συμβούλου για τον Τουρισμό του 
Δήμου Ηρακλείου, του Προϊσταμένου Εισαγγελίας Πρωτοδικών, της Εισαγγελέως Πρωτοδικών και 
Ανηλίκων, της Αντιεισαγγελέως Εφετών Ανατολικής Κρήτης, της Εφέτη Πειραιώς, της Δικαστή 
Ανηλίκων, της Διευθύνουσας Πρωτοδικείου Ηρακλείου, και της Β’ Ανακρίτριας και Αναπληρωματικής 
Ανακρίτριας Ανηλίκων, των Επιμελητριών Ανηλίκων, του Λιμενάρχη Ηρακλείου, των Αστυνομικών 
Διευθυντών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, του Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής 
Διοίκησης Κρήτης, του Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Ηρακλείου Κρήτης, των 
Εκπροσώπων της Τουριστικής Αστυνομίας, του Διοικητή του Αστυνομικού Τμήματος Χερσονήσου, της 
Υποδιοικήτριας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, του Προϊσταμένου Επιστημονικής Καθοδήγησης και των 
Εκπροσώπων της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κρήτης, του Αντιδημάρχου Παιδείας του 
Δήμου Μαλεβιζίου, των Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Γόρτυνας, της Προϊσταμένης του Γραφείου 
Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των Προϊσταμένων των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
Φαιστού, του Δήμου Χερσονήσου και του Δήμου Ιεράπετρας, της Διευθύντριας Αιμοδοσίας του 
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου, της Προϊσταμένης του ΤΕΠ και της Διευθύντριας της 
Παιδιατρικής Νεογνών του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «Βενιζέλειο», του Προέδρου του Ιατρικού 
Συλλόγου, του Προέδρου του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και της Διευθύντριας του Εργαστηρίου 
Υγείας και Οδικής Ασφάλειας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, των Κοινωνικών Λειτουργών, Παιδιάτρων και 
Ψυχολόγων από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες, από τα Κέντρα Κοινότητας και τα Κέντρα Υγείας των 
Δήμων Ηρακλείου, Αρχανών-Αστερουσίων, Χερσονήσου, Φαιστού, Ιεράπετρας, Αγ. Νικολάου και του 
Γενικού Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου, του Προϊσταμένου του ΚΕΔΔΥ Λασιθίου, της Υπεύθυνης 
Σχολικών Δραστηριοτήτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, του Υπευθύνου του ΚΕΣΥΠ Λασιθίου, 
των Σχολικών Συμβούλων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και όλων των 
συνεργαζόμενων φορέων που παρευρέθηκαν. 
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Χανιά 29/11/2017 
 
Συνάντηση Εργασίας  
 
Στα Χανιά πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου η συνάντηση στο πλαίσιο της πανελλαδικής 
εκστρατείας ενάντια στην Σεξουαλική Κακοποίηση των Παιδιών από «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων και αρχών.  
 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» άνοιξε τον φάκελο «Σεξουαλική Κακοποίηση Παιδιών» με την ουσιαστική 
και διαδραστική συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, της Εισαγγελέως Ανηλίκων Χανίων, των 
Αντιεισαγγελέων Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χανίων και Ρεθύμνου, του Προϊσταμένου Ειρηνοδίκη 
Χανίων, της Προέδρου Πρωτοδικών και των Πρωτοδικών Ρεθύμνου, της Δικαστή ανηλίκων Χανίων, της 
επιμελήτριας ανηλίκων Χανίων, του Αστυνομικού Διευθυντή εκπροσώπου του Γενικού Περιφερειακού 
Αστυνομικού Διευθυντή Κρήτης, του Αστυνομικού Υποδιευθυντή Ρεθύμνου, του τμήματος Ανηλίκων της 
Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων και Ρεθύμνου, του Αστυνόμου Β’ Αξιωματικού Ειδικών καθηκόντων 
Ψυχολόγου της Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Κρήτης, του Διοικητή του Αστυνομικού 
Τμήματος Χανίων, του Αστυνόμου Α’ της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνου, της Υπαστυνόμου Β’ 
του Αστυνομικού Τμήματος Ρεθύμνου, του εκπροσώπου του Διοικητή Διοίκησης Πυροσβεστικών 
Υπηρεσιών Χανίων, του Πλωτάρχη εκπροσώπου του Κεντρικού Λιμενάρχη Χανίων, της Αντιδημάρχου 
Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑΜΕΑ και Ισότητας του Δήμου Χανίων, του Αντιδημάρχου 
Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Ρεθύμνου, της Προϊσταμένης του τμήματος Δία Βίου Μάθησης, 
Παιδείας και Απασχόλησης της Αντιπεριφέρειας Χανίων, του Δ/ντη Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Νομού Χανίων, της Προϊσταμένης Εκπαιδευτικών θεμάτων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού 
Χανίων, του Υπεύθυνου του Συμβουλευτικού Σταθμού Νέων Χανίων, των Διευθυντών της Ιατρικής 
Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, του Διευθυντή 
του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Ρεθύμνου, του Παιδοψυχιάτρου και της Κοινωνικής Λειτουργού του 
Κέντρου Ψυχικής Υγείας Χανίων, της Διευθύντριας Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού, 
Πολιτισμού του Δήμου Χανίων, της Προϊσταμένης του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Χανίων, της Προέδρου του Συλλόγου 
ΑΜΕΑ Χανίων, του Διευθυντή του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιών και Νέων Χανίων, των 
εκπροσώπων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού τμημάτων Χανίων και Ρεθύμνου, του Περιφερειακού 
Έφορου Προσκόπων Δυτικής Κρήτης, του Έφορου Προσκόπων Χανίων, των Προϊσταμένων των 
Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων, του Δήμου Ρεθύμνου, του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, 
του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου, των Κοινωνικών Λειτουργών, Ψυχολόγων, Ειδικών Παιδαγωγών 
και Ιατρών από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Χανίων, την Κοινωνική 
Υπηρεσία του Δήμου Χανίων, τον Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Χανίων, 
των Κέντρων Κοινότητας Δήμου Χανίων και Δήμου Πλατανιά, του Παραρτήματος Προστασίας Παιδιών 
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και Νέων Χανίων, του Κέντρου Υγείας Βάμου και όλων των συνεργαζόμενων φορέων που 
παρευρέθησαν. 
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Τρίπολη 4/12/2017 
 
Συνάντηση Εργασίας  
 
Στην Τρίπολη πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου η συνάντηση στο πλαίσιο της 
πανελλαδικής εκστρατείας ενάντια στην Σεξουαλική Κακοποίηση των Παιδιών από «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων και αρχών.  
 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» άνοιξε τον φάκελο «Σεξουαλική Κακοποίηση Παιδιών» με την ουσιαστική 
και διαδραστική συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη Πελοποννήσου, του Περιφερειακού Αστυνομικού 
Διευθυντή Πελοποννήσου, της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Σπάρτης, του Αστυνομικού Διευθυντή 
Τρίπολης, του Αντιδημάρχου Τρίπολης, του Αντιδημάρχου Σπάρτης, της Αντιδημάρχου Ευρώτα, του 
Διευθυντή περιφερειακής διεύθυνσης α’/θμιας & β’/βαθμιας εκπαίδευσης Πελοποννήσου, του 
Διευθυντή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αρκαδίας, της προϊσταμένης του τμήματος κοινωνικής 
πολιτικής και υγείας Δήμου Σπάρτης,  της εκπροσώπου της παιδιατρικής κλινικής του Παναρκαδικού 
Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης, της προϊσταμένης του νοσηλευτικού προσωπικού παιδιατρικής 
κλινικής Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης, των εκπροσώπων της Διεύθυνσης κοινωνικής 
υπηρεσίας Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης,  της προϊσταμένης της  δ/νσης κοινωνικής 
μέριμνας, της κοινωνικής λειτουργού της  δ/νσης κοινωνικής μέριμνας από το τμήμα κοινωνικής 
εργασίας, του Διευθυντή του Κέντρου Υγείας Μεγαλόπολης, της προϊσταμένης του  νοσηλευτικού 
προσωπικού Κέντρου Υγείας Μεγαλόπολης, της κοινωνικής λειτουργού του Κέντρου Υγείας 
Μεγαλόπολης, του επιστημονικά υπεύθυνου και της κοινωνικής λειτουργού του  Κέντρου Ημέρας 
Αμάλθεια, των κοινωνικών λειτουργών του ΚΕ.Δ.Δ.Υ Αρκαδίας, της Προέδρου του ΣΕΟ, του 
εκπροσώπου του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, των εκπροσώπων του συμβουλευτικού κέντρου 
κακοποιημένων γυναικών Τρίπολης, του εκπροσώπου του Αθλητικού ομίλου Μεγαλόπολης, των 
κοινωνικών λειτουργών και της προϊσταμένης ΝΠΔΔ και όλων των συνεργαζόμενων φορέων που 
παρευρέθησαν. 
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Θεσσαλονίκη 8/12/2017 
 
Συνάντηση Εργασίας  
 
Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου η συνάντηση στο πλαίσιο της 
πανελλαδικής εκστρατείας ενάντια στην Σεξουαλική Κακοποίηση των Παιδιών από «Το Χαμόγελο του 
Παιδιού» με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων και αρχών.  
 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» άνοιξε τον φάκελο «Σεξουαλική Κακοποίηση Παιδιών» με την ουσιαστική 
και διαδραστική συμμετοχή εκπροσώπου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της βουλευτού Α’ 
Θεσσαλονίκης Έλενας Ράπτη, του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης της Εισαγγελίας 
Εφετών Θεσσαλονίκης, του Προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, του 
Αστυνομικού Διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, της 
Τμηματάρχη του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, της Διευθύντριας της Διεύθυνσης 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, του Διευθυντής και της Προϊσταμένης 
Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, της 
Αντιπρύτανη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, της Υπεύθυνης της Επιτροπής Φύλου 
και Ισότητας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, του Προέδρου 
του Κολλεγίου «ΔΕΛΑΣΑΛ», της Διευθύντριας ΕΣΥ και Συνεργάτη σε Θέματα Κοινωνικής Παιδιατρικής 
της Β’ Παιδιατρικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ», του 
Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ» και της 
Διευθύντριας της Παιδιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ», 
της Προϊσταμένης της Κοινωνικής Υπηρεσίας και Κοινωνικής Λειτουργού του Γενικού Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», Κοινωνικών Λειτουργών του Γενικού Περιφερειακού Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης «ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ» και Κοινωνικών Λειτουργών της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου 
Παύλου Μελά, των Υπαρχηγών του Σώματος Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών 
Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, των εκπροσώπων της Ύπατης Αρμοστείας και του 
Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και του Αντιπροέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου 
Θεσσαλονίκης. 
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Νοέμβριος 

 

 
 

    
 

  
 

19 Νοεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκαν ταυτόχρονα Συνεντεύξεις Τύπου σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Λάρισα, Πάτρα, Χανιά, Ηράκλειο και Χαλκίδα με αφορμή την 18η 
Νοεμβρίου - Ευρωπαϊκή Ημέρα για την Προστασία των Παιδιών κατά της Σεξουαλικής 
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Εκμετάλλευσης και της 19ης Νοεμβρίου - Παγκόσμιας Ημέρας ενάντια στην Κακοποίηση των 
Παιδιών. 
 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» έδωσε για μία ακόμα χρονιά έμφαση στο φαινόμενο της 
Σεξουαλικής Κακοποίησης των Παιδιών, ένα φαινόμενο που αποτελεί θέμα Δημόσιας Υγείας 
κι έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά με βασικότερο εξ αυτών το γεγονός ότι δεν καταγγέλλεται. 
 
Τις δράσεις του Οργανισμού για την πρόληψη, αντιμετώπιση και θεραπεία των παιδιών 
θυμάτων και τα στατιστικά στοιχεία αυτών, παρουσίασαν ανά την Ελλάδα οι εξειδικευμένοι 
επιστήμονες του Οργανισμού, τονίζοντας όμως ότι δεν αποτυπώνουν την πραγματικότητα. Τα 
περιστατικά είναι πολύ περισσότερα, όμως δεν καταγγέλλονται. 
 
Στις Συνεντεύξεις Τύπου συμμετείχαν εκπρόσωποι των αρμόδιων τοπικών φορέων: ΕΛ.ΑΣ., 
Εισαγγελίες, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Νοσοκομεία, Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση. 
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Φεβρουάριος 
 

 
 

  
 

Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: «Σεξουαλική Κακοποίηση Παιδιών: Τα Επόμενα Βήματα για την 
Ολιστική Στήριξη των Παιδιών» 
 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενώνοντας τις δυνάμεις του με την ελληνική και διεθνή 
επιστημονική κοινότητα διοργάνωσε το Διεθνές Συνέδριο με τίτλο: «Σεξουαλική Κακοποίηση 
Παιδιών: Τα Επόμενα Βήματα για την Ολιστική Στήριξη των Παιδιών» την Πέμπτη 28 
Φεβρουαρίου στη Μεγάλη Αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
Το Συνέδριο πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών με την υποστήριξη των Πρεσβειών του Ηνωμένου Βασιλείου και της 
Σουηδίας. 
  
Οι εργασίες του Συνεδρίου ανέδειξαν τη δραματική έκταση που λαμβάνει το φαινόμενο 
σε παγκόσμιο, αλλά και εθνικό επίπεδο. Ενδεικτικά, μόνο στην Ελλάδα, σύμφωνα με 
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την έρευνα BECAN για την έκθεση των παιδιών στη βία, 1 στα 6 παιδιά κατά τη διάρκεια 
της ζωής του θα υποστούν κάποια μορφή σεξουαλικής βίας, 1 στα 13 παιδιά θα 
υποστούν και σωματική επαφή από τους δράστες, ενώ 1 στα 30 παιδιά θα βιώσει την 
εμπειρία βιασμού ή απόπειρας βιασμού. Την ίδια στιγμή σε διεθνές επίπεδο σύμφωνα 
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας 1 στους 4 ενήλικες έχουν κακοποιηθεί ως παιδιά, 
ενώ σε ποσοστό 80% η σεξουαλική κακοποίηση προέρχεται από άτομα στο 
οικογενειακό ή φιλικό περιβάλλον του παιδιού, “υπεράνω κάθε υποψίας”. 
  
Κοινή διαπίστωση των περισσοτέρων από τους 700 Έλληνες και ξένους συμμετέχοντες, 
ακαδημαϊκούς, εκπροσώπους της Πολιτείας, κρατικών υπηρεσιών, μη κυβερνητικών 
Οργανισμών, δικαστικών λειτουργών, εκπροσώπων των αρχών της επιβολής του νόμου, του 
τομέα της δημόσιας υγείας και άλλων επαγγελματιών στο πεδίο υπήρξε το γεγονός ότι η 
σεξουαλική κακοποίηση παιδιών δεν καταγγέλλεται. Μόνο στην Ελλάδα τα 
καταγγελλόμενα περιστατικά σε όλων των ειδών τις υπηρεσίες δε φτάνουν ούτε το 1 τοις 
χιλίοις, ενώ το 2018 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» από τις περίπου 729 κλήσεις που έλαβε στην 
Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή SOS 1056 μόνο 4 αφορούσαν καταγγελίες για σεξουαλική 
κακοποίηση! 
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Νοέμβριος  

 

 
 
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με αφορμή την 18η Νοεμβρίου - Ευρωπαϊκή Ημέρα για την 
Προστασία των Παιδιών κατά της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης και την 19η  Νοεμβρίου - 
Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στην Κακοποίηση των Παιδιών συμμετείχε  για άλλη μια χρονιά 
στη διεθνή προσπάθεια ενάντια στην οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης των παιδιών. 
 
Για την καταπολέμηση της μάστιγας της κακοποίησης παιδιών «Το Χαμόγελο του Παιδιού» 
ένωσε δυνάμεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό συνδυάζοντας τη γνώση των κορυφαίων 
επιστημόνων με την πολύτιμη εμπειρία των επαγγελματιών της πρώτης γραμμής.  
 
Σε διεθνές επίπεδο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετείχε σε  ενέργειες για την 
ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών, όπως στην καμπάνια 19 Ημέρες Πρόληψης 
ενάντια στην Κακοποίηση και Βία κατά των Παιδιών του διεθνούς Οργανισμού «Women's 
World Summit Foundation» με τη συμμετοχή Οργανισμών από χώρες της Ευρώπης, της 
Αμερικής, της Ασίας και της Αφρικής. 
 
Παράλληλα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο της στενής του συνεργασίας με το 
Συμβούλιο της Ευρώπης συμμετείχε στην καμπάνια του διεθνούς Οργανισμού, στις 18 
Νοεμβρίου.  

 
 
 
 
 
 
 
 

https://19days.woman.ch/index.php/en/
https://19days.woman.ch/index.php/en/
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2019 
 
Δεκέμβριος 
 

 
 

 
 

     
 

Εκπαιδευτικά Σεμινάρια σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο, με θέμα: Φιλική 
προς τα παιδιά Δικαιοσύνη 
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Με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου φιλικής δικαιοσύνης για τα παιδιά 
θύματα στην Ελλάδα, «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με την υποστήριξη της Πρεσβείας των 
Η.Π.Α. στην Αθήνα ανέλαβε την πρωτοβουλία υλοποίησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων που 
απευθύνθηκαν σε στελέχη της ΕΛ.ΑΣ., εισαγγελείς, δικαστικούς λειτουργούς και 
επαγγελματίες κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών στον τομέα προστασίας των παιδιών. 
  
Βασικός ομιλητής των σεμιναρίων είναι ο Chris Newlin, Εκτελεστικός Διευθυντής του 
Αμερικανικού Κέντρου Συνηγορίας για Παιδιά (NCAC) και ένας από τους κορυφαίους ειδικούς 
στον τομέα της παιδικής προστασίας σε όλο τον κόσμο, τον οποίο και προσκάλεσε στην 
Ελλάδα «Το Χαμόγελο του Παιδιού». 
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«Το Χαμόγελο του Παιδιού» πραγματοποίησε Διαδικτυακή Ενημέρωση, την Παρασκευή 20 
Νοεμβρίου 2020, με αφορμή τις διεθνείς ημέρες: 18η Νοεμβρίου 
Ευρωπαϊκή Ημέρα για την προστασία των παιδιών από την σεξουαλική εκμετάλλευση και τη 
σεξουαλική κακοποίηση, 19η Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα ενάντια στην κακοποίηση των 
παιδιών και 20η Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα για τα δικαιώματα των παιδιών. 
 
Στόχος να απευθυνθεί στην ελληνική κοινωνία, στους αρμόδιους θεσμικούς φορείς, στα ΜΜΕ 
για να ενημερώσει και να κινητοποιήσει τις υγιείς δυνάμεις, ώστε μαζί να θωρακίσουμε τα 
παιδιά, επενδύοντας καταρχάς στην πρόληψη αλλά και υλοποιώντας δράσεις και παρέχοντας 
υπηρεσίες για την προστασία τους από κάθε μορφή Βίας, τη φροντίδα τους και τη διασφάλιση 
των δικαιωμάτων τους, όπως ακριβώς ορίζονται από τη σχετική Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών. 
  
Στο πλευρό του «Το Χαμόγελο του Παιδιού» είχε την Ομάδα Δικαιωμάτων του Παιδιού, μέλη 
της οποίας είναι μαθητές και μαθήτριες, εθελοντές και εθελόντριες στο YouSmile, το 
Ευρωπαϊκό Μαθητικό Εθελοντικό Δίκτυο του Οργανισμού. 
  
Στην εκδήλωση συμμετείχε, εκπροσωπώντας τον Πρωθυπουργό, η Υπουργός Παιδείας και 
Θρησκευμάτων  Νίκη Κεραμέως, ο Πρόεδρος του Οργανισμού  Κώστας Γιαννόπουλος και 
μέλη της Ομάδας Δικαιωμάτων του Παιδιού του YouSmile. 
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2021 
 

Ιανουάριος  
 

 
 

Με βασικά μηνύματα: 
 

Σεξουαλική κακοποίηση:  Ας μη «Μένει Μυστικό» η φρίκη που βιώνουν τα παιδιά 
  

Καθημερινά παιδιά πεθαίνουν ψυχικά και σωματικά από τη φρίκη της σεξουαλικής 
κακοποίησης ενώ αυτό συνεχίζει να «Μένει Μυστικό» 

  
#ΜένειΜυστικό #MeneiMystiko 

  
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» με αφορμή τη δημοσιοποίηση περιστατικών σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών και ενηλίκων αλλά και σχετικών καταγγελιών που λαμβάνει 
καθημερινά, πραγματοποίησε Ζωντανή διαδικτυακή ενημέρωση με σκοπό την ενημέρωση και 
τον ανοιχτό διάλογο με τον κόσμο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://meneimystiko.gr/
https://meneimystiko.gr/
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2021 
 
Μάρτιος  
 

 
 

Συνάντηση των συναρμόδιων Υφυπουργών Εργασίας και Δικαιοσύνης και Εκπαιδευτικά 
σεμινάρια σε Δικαστικούς, Εισαγγελείς και στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. με θέμα «Φιλική προς τα παιδιά 

Δικαιοσύνη» σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Συνηγορίας των Παιδιών στις Η.Π.Α.  
 
 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο της διαρκούς εκστρατείας #Μένει Μυστικό ανέλαβε την 
πρωτοβουλία διοργάνωσης Συνάντησης με τη συμμετοχή των συναρμόδιων Υφυπουργών Εργασίας, 
Δικαιοσύνης και εξειδικευμένων επιστημόνων από το Εθνικό Κέντρο Συνηγορίας των Παιδιών στις 
Η.Π.Α. καθώς και δύο εκπαιδευτικών σεμιναρίων με θέμα «Φιλική προς τα παιδιά Δικαιοσύνη». 
 
Τη Συνάντηση καθώς και τα Εκπαιδευτικά σεμινάρια συντόνισε ο δημοσιογράφος κ. Σπύρος 
Χαριτάτος. 

 
Βασικοί εκπαιδευτές των σεμιναρίων ήταν κορυφαίοι ειδικοί στον τομέα της παιδικής προστασίας και 
συγκεκριμένα ο κ. Chris Newlin, Εκτελεστικός Διευθυντής του Αμερικανικού Κέντρου Συνηγορίας για 
Παιδιά - Νational Children’s Advocacy Center  (NCAC), και ο κ. Kevin Mulcahy, Ομοσπονδιακός 
Εισαγγελέας των Η.Π.Α. 
 
Κατά την πρώτη ημέρα και πριν την έναρξη των εκπαιδευτικών σεμιναρίων πραγματοποιήθηκε 
Συνάντηση με τη συμμετοχή της Υφυπουργού Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κας. Δόμνας 
Μιχαηλίδου, της Υφυπουργού Εργασίας για τη Δημογραφική Πολιτική και την Οικογένεια, κας. Μαρίας 
Συρεγγέλα και του Διευθυντή του Γραφείου του Υφυπουργού Γεώργιου Κώτσηρα, ο οποίος δεν 
μπόρεσε να συμμετέχει λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης στη Βουλή, κ. Αθανάσιου Παναγιώτου. 
 
Κοινή διαπίστωση των Υφυπουργών και του κ. Κώστα Γιαννόπουλου προέδρου του Δ.Σ. του 
Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», στο πλαίσιο και της ανταλλαγής απόψεων με τους κ.κ. 
Newlin και Mulcahy, είναι η ανάγκη ένωσης δυνάμεων, ώστε να δημιουργηθεί ένα ολοκληρωμένο 
και ασφαλές πλαίσιο που θα εξασφαλίζει πολυεπιστημονικά την υποστήριξη κάθε παιδιού που 
έχει υποστεί σεξουαλική κακοποίηση και καλείται να καταγγείλει τον εφιάλτη που έζησε. 
 

https://meneimystiko.gr/
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Μετά την ολοκλήρωση της Συνάντησης, ξεκίνησε το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο το οποίο 
παρακολούθησαν Δικαστικοί και Εισαγγελικοί Λειτουργοί από όλη την Ελλάδα καθώς και 
εκπροσωπώντας την Πρόεδρο και τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αντίστοιχα, οι αξιότιμες κ.κ. Άννα 
Φωτοπούλου Ιωάννου, Αρεοπαγίτης, και Γεωργία Αδειλίνη, Αντιεισαγγελέας. 
 
Το δεύτερο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο παρακολούθησαν περισσότερα από 270 στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. από 
όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις της χώρας, ενώ χαιρετισμό κατά την έναρξη απηύθυνε ο Αρχηγός 
της ΕΛ.ΑΣ. Αντιστράτηγος κ. Μιχαήλ Καραμαλάκης και ο Ταξίαρχος Μαρίνος Σταγάκης, Διευθυντής 
Δημόσιας Ασφάλειας / Α.Ε.Α.  
 
Για όλους όσοι παρακολούθησαν τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια, συγκλονιστική ήταν η μαρτυρία του 
Ομοσπονδιακού Εισαγγελέα των Η.Π.Α. κ. Kevin Mulcahy, ο οποίος είχε την γενναιοψυχία να 
μοιραστεί με τους συμμετέχοντες την οδυνηρή εμπειρία του και τη διαδρομή που χρειάστηκε να 
διανύσει για να ξεπεράσει το τραύμα του, μετά τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη σε ηλικία 9 
ετών από τον προπονητή του. Ο κ. Mulcahy τόνισε τον αντίκτυπο που είχε στη ζωή του, η έλλειψη 
κατάλληλων δομών και διαδικασιών κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας, όταν αποφάσισε να 
καταγγείλει το γεγονός. Τότε δεν υπήρχαν τα Κέντρα Συνηγορίας ενώ τώρα που υπάρχουν 
προσφέρουν μία απλοποιημένη διαδρομή που κάθε παιδί που κακοποιείται και η οικογένειά του 
μπορούν να διαβούν χωρίς να τραυματίζεται ξανά το παιδί από δύσκολες πολύπλοκες διαδικασίες, 
όπως γινόταν παλαιά. Aναφέρθηκε στον αστυνομικό που πρώτη φορά απευθύνθηκε, εντοπίζοντας 
όμως ότι τότε δεν είχε την κατάλληλη εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να θυμάται ακόμη το τραύμα. Η 
εκπαίδευση των εμπλεκόμενων είναι σημαντική. «Υπάρχει εκεί έξω ένα παιδί που διανύει την ίδια 
διαδρομή  και ελπίζει ότι κάποιος θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, θα δημιουργήσει τις δομές, 
θα χρησιμοποιήσει τον χρόνο, θα τυλίξει τα χέρια του γύρω του και θα το προστατεύσει. Σας παρακαλώ 
όσοι ασχολείστε με την παιδική προστασία να θυμάστε ότι ένα κακοποιημένο παιδί κουβαλά τρία βάρη 
σε όλη του τη ζωή: ότι το άφησε να συμβεί, ότι πιθανά συγχώρησε τον δράστη γιατί σχεδόν σε όλες τις 
περιπτώσεις είναι στον στενό του κύκλο και υπάρχει στενή σχέση εμπιστοσύνης ή και αγάπης, ότι δεν 
μίλησε για να προστατεύσει το επόμενο θύμα. Τα κακοποιημένα παιδιά ζουν με διπλή απώλεια, εκτός 
του ότι κακοποιούνται, χάνουν από τη ζωή τους αιφνίδια και αγαπημένο πρόσωπο που μετατρέπεται 
σε θύτη.»  
 
Ο κ. Chris Newlin, Εκτελεστικός Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Συνηγορίας για Παιδιά (National 
Children’s Advocacy Center) στις Η.Π.Α., που έχει λειτουργήσει ως μοντέλο για τα άνω των 1.000 
Κέντρα Συνηγορίας για τα Παιδιά που πλέον λειτουργούν στις Η.Π.Α. αλλά και σε περισσότερες από 
27 χώρες παγκοσμίως, μοιράστηκε την εμπειρία και τις γνώσεις του γύρω από το διεπιστημονικό 
μοντέλο που υλοποιείται με ιδιαίτερη επιτυχία στις ΗΠΑ 35 και πλέον χρόνια και που ως στόχο έχει να 
υποστηρίξει ολιστικά το παιδί στην προσπάθεια απόδοσης δικαιοσύνης χωρίς να το 
επαναθυματοποιήσει.  
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Πρόταση για τη δημιουργία Περιφερειακών Δικτύων για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση της κακοποίησης και σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών 

 
Τον Απρίλιο 2021 «Το Χαμόγελο του Παιδιού» κατέθεσε πρόταση στην Περιφέρεια Βορείου 
Αιγαίου για την ίδρυση Περιφερειακού Δικτύου Βορείου Αιγαίου για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση της και στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για την ίδρυση Περιφερειακού Δικτύου 
Νοτίου  Αιγαίου κακοποίησης των παιδιών. Αντίστοιχες προτάσεις θα κατατεθούν σε όλες τις 
Περιφέρειες της χώρας. 
 
Τα Περιφερειακά Δίκτυα αποτελούν μία καλή πρακτική, η οποία συνίσταται στη συνεργασία 
όλων των αρμόδιων φορέων, στη συνένωση δυνάμεων και στον συντονισμό των υπηρεσιών, 
που από την 25ετή δράση του Οργανισμού μας ενάντια στα φαινόμενα κάθε μορφής βίας 
προς τα παιδιά και από την πολυετή εμπειρία, είναι οι βασικές προϋποθέσεις για την 
πρόληψη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε περιστατικού.  
 
Σε κάθε Δίκτυο είναι σημαντικό να συμμετέχουν όλοι οι φορείς που σε περιφερειακό επίπεδο 
και κατά αρμοδιότητα μπορούν να συμβάλλουν στη διαχείριση του φαινομένου.  
 
Αναλυτικότερα: 

 
 Περιφέρεια και κοινωνικές της υπηρεσίες 
 Δήμοι, που υπάγονται στην Περιφέρεια και κοινωνικές υπηρεσίες Δήμων 
 Δικαστικές και Εισαγγελικές Αρχές Περιφέρειας  
 Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση  
 Ιερές Μητροπόλεις  
 Υγειονομική Περιφέρεια  
 Περιφερειακή Διεύθυνση α΄βάθμιας και β΄βάθμιας Εκπαίδευσης  
 Νοσοκομεία και Παιδιατρικές κλινικές 
 Πανεπιστήμια 
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Το πρώτο βήμα θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι η χαρτογράφηση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών, η διασφάλιση της ουσιαστικής και σταθερής συνεργασίας των συναρμόδιων 
φορέων και τελικά η αναλυτική καταγραφή όλων των ενεργειών που θα έπονται κάθε 
καταγγελίας κακοποίησης. Φυσικά βαρύνουσας σημασίας είναι ο σχεδιασμός και η 
υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης στα σχολεία α΄βάθμιας και β΄βάθμιας εκπαίδευσης, 
ώστε να θωρακίσουμε τα παιδιά αλλά και να εκπαιδεύσουμε τους εκπαιδευτικούς και τους 
γονείς/κηδεμόνες για να διαχειρίζονται αποτελεσματικά κάθε περιστατικό. 
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Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και «Το Χαμόγελο του Παιδιού» υλοποίησαν το Πρόγραμμα 
«Μένει Μυστικό» από τον Ιούλιο έως τον Οκτώβριο 2021, στο πλαίσιο και του Συμφώνου 
Συνεργασίας που έχουν συνάψει. 
 
Οι στόχοι του Προγράμματος ήταν: 
 

 Ευαισθητοποίηση σχετικά με το φαινόμενο της σεξουαλικής κακοποίησης. 
 Έμφαση στη σημασία της πρόληψης μέσα από τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση.   
 Ανάδειξη των διαστάσεων που έχει λάβει το φαινόμενο στην Ελλάδα  
 Κατάθεση πρακτικών προτάσεων στους αρμόδιους θεσμικούς φορείς για την 

πρόληψη και αντιμετώπισή του φαινομένου. 
 
Οι βασικοί άξονες του Προγράμματος ήταν: 
 

 1ος Άξονας Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση μέσω ΜΜΕ 
 2ος Άξονας Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε 6 πόλεις της Περιφέρειας, 

με τον «ΟΔΥΣΣΕΑ» (Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Πύργος, Αμαλιάδα, Αίγιο, Πάτρα) 
 3ος Άξονας Διεξαγωγή 3 στοχευμένων διαδικτυακών εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε 

γονείς και κηδεμόνες, Επαγγελματίες υγείας, Εκπαιδευτικούς 
 
Απολογισμός Δράσης 

 
 13 άρθρα  
 547 υπογραφές του ψηφίσματος «Μένει Μυστικό» 
 55 παρεμβάσεις σε 1.037  μαθητές Α’βάθμιας εκπαίδευσης 
 57  παρεμβάσεις σε 625 μαθητές Β’βάθμιας εκπαίδευσης 
 26 παρεμβάσεις σε  441 γονείς & εκπαιδευτικούς 
 4 διαδικτυακά σεμινάρια με τη συμμετοχή 172 ατόμων (116 εκπαιδευτικοί, 34 

Γονείς/κηδεμόνες/φροντιστές ανηλίκων, 22 επαγγελματίες υγείας) 
 

  Αναλυτικά: 
 

 1ος Άξονας Ενημέρωση – Ευαισθητοποίηση μέσω ΜΜΕ 
Συγγραφή και δημοσίευση 13 άρθρων από το επιστημονικό προσωπικό του οργανισμού για 
την πρόληψη της Σεξουαλικής Κακοποίησης. 
 

 2ος Άξονας Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε 6 πόλεις της 
Περιφέρειας, με τον «ΟΔΥΣΣΕΑ» (Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Πύργος, Αμαλιάδα, Αίγιο, 
Πάτρα) 

 55 παρεμβάσεις σε 1037  μαθητές Α’βάθμιας εκπαίδευσης 
 57  παρεμβάσεις σε 625 μαθητές Β’βάθμιας εκπαίδευσης 
 22  παρεμβάσεις σε 269 γονείς & εκπαιδευτικούς 
 Σύνολο: 134  παρεμβάσεις σε 1931 άτομα 
 
Ανά Νομό 
 
Ν. Αιτωλοακαρνανίας 
 
 19 παρεμβάσεις σε 292  μαθητές Α’βάθμιας εκπαίδευσης 
 25 παρεμβάσεις σε 305 μαθητές Β’βάθμιας εκπαίδευσης 
 8 παρεμβάσεις σε 78 γονείς & εκπαιδευτικούς 
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 Σύνολο: 52 παρεμβάσεις σε 675 άτομα 
 
Ν. Ηλείας: 
 
 13 παρεμβάσεις σε 201  μαθητές Α’βάθμιας εκπαίδευσης 
 16 παρεμβάσεις σε 170 μαθητές Β’βάθμιας εκπαίδευσης 
 8 παρεμβάσεις σε 63 γονείς & εκπαιδευτικούς 
 Σύνολο: 37 παρεμβάσεις σε 434 άτομα 
 
Ν. Αχαΐας 
 
 23 παρεμβάσεις σε 544  μαθητές Α’βάθμιας εκπαίδευσης 
 16 παρεμβάσεις σε 150 μαθητές Β’βάθμιας εκπαίδευσης 
 6 παρεμβάσεις σε 128 γονείς & εκπαιδευτικούς 
 Σύνολο: 47 παρεμβάσεις σε 822 άτομα 

 

 3ος Άξονας Διεξαγωγή 3 στοχευμένων διαδικτυακών εκπαιδευτικών σεμιναρίων 
σε γονείς και κηδεμόνες, Επαγγελματίες υγείας, Εκπαιδευτικούς 
 
4 διαδικτυακά σεμινάρια με τη συμμετοχή 172 ατόμων (116 εκπαιδευτικοί, 34 
Γονείς/κηδεμόνες/φροντιστές ανηλίκων, 22 επαγγελματίες υγείας) 
 


