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Κάποια ςτατιςτικά ςτοιχεία 
Ινςτιτοφτο Τγείασ του Παιδιοφ 
τισ 10.000 γεννιςεισ 1% - 2% φαινόμενα κακοποίθςθσ-παραμζλθςθσ 
(1000-2000 παιδιά ςτθν θλικία 0-3). 

 
Τπουργείο Δικαιοςφνθσ (2008)  
45.000 περιπτϊςεισ κακοποίθςθσ-παραμζλθςθσ ςτισ θλικίεσ από 0-18. 

 
Η παιδικι κακοποίθςθ παρατθρείται ςε όλεσ τισ κοινωνικζσ 
τάξεισ και τα μορφωτικά επίπεδα.  
 
Η ςεξουαλικι κακοποίθςθ, θ ψυχολογικι και λεκτικι βία δεν ζχουν ταξικζσ 
και κοινωνικζσ διακρίςεισ. 
τα χαμθλότερα κοινωνικοοικονομικά ςτρϊματα κυρίωσ εμφανίηεται θ 
ςωματικι βία, θ παραμζλθςθ και εγκατάλειψθ. 
 
Η οικονομικι κρίςθ (φτϊχια, ανεργία, οικονομικι αναςφάλεια ςτθν 
οικογζνεια) εντείνουν τα φαινόμενα ενδοοικογενειακισ βίασ.  
  



Από το «Χαμόγελο του παιδιοφ» 
 
Κατά το χρονικό διάςτθμα από 1/1/2010 μζχρι και 31/10/2010, μζςω τθσ 
Εκνικισ Σθλεφωνικισ Γραμμισ, καταγράφθκαν ςυνολικά 383 ανϊνυμεσ και 
επϊνυμεσ τθλεφωνικζσ καταγγελίεσ που αφοροφςαν ςτο ςφνολο τουσ 770 
παιδιά όλων των θλικιακϊν ομάδων και των δφο φφλων. 
 
ΗΛΙΚΙΕ    
41% 0-6,    31% 7-12,    16% 13-18,    12% άγνωςτθ θλικία 
 
ΜΟΡΦΕ ΚΑΚΟΠΟΙΗΗ 
ωματικι 44%,   εξουαλικι 3%,   Παραμζλθςθ-εγκατάλειψθ 48%,   
Εξϊκθςθ ςε επαιτεία 3%,   Εξϊκθςθ ςε πορνεία 0%,                               
Ψυχολογικι – ςυναιςκθματικι κακοποίθςθ 2%. 
 
ΙΔΙΟΣΗΣΑ   
Και οι δφο γονείσ 39%,   θ μθτζρα 38%,   ο πατζρασ 17%,   άλλο πρόςωπο 
6%. 
 



Επιπτϊςεισ από τθν κακοποίθςθ - παραμζλθςθ ενόσ 
παιδιοφ/εφιβου ςτθ διανοθτικι ανάπτυξθ και ςτθν 

εκπαίδευςθ του 

Σχολικι φοβία 

Χαμθλι επίδοςθ 

 Μακθςιακζσ δυςκολίεσ 

Φτωχι εκφραςτικι ικανότθτα  

Πολλζσ απουςίεσ  

Ελλιπισ ςυγκζντρωςθ και ελλειμματικι προςοχι  

Άςκοπθ υπερκινθτικότθτα  

Υπερβολικόσ φόβοσ για τιμωρία  

Απομόνωςθ και απόςυρςθ από τισ δραςτθριότθτεσ του ςχολείου 

Επικετικι και προκλθτικι ςυμπεριφορά 

 



Σι μπορεί να κάνει ο εκπαιδευτικόσ άμεςα 
ςε περιπτϊςεισ διάγνωςθσ  

και εντοπιςμοφ κακοποίθςθσ – 
παραμζλθςθσ 

 



 
να ακοφςει το παιδί ςε ζνα χϊρο ιρεμο και οικείο γι’ αυτό 

 

να αναγνωρίςει τθν εμπιςτοςφνθ που του ζδειξε 

 

να το διαβεβαιϊςει ότι κα κάνει ό,τι μπορεί ςε ςυνεργαςία μαηί 

του, ϊςτε να ςταματιςει αυτό που του ςυμβαίνει 

 

να το απενοχοποιιςει  

 

να δείξει ενδιαφζρον, όχι μόνο προσ το ίδιο το παιδί, αλλά και 

προσ τθν οικογζνειά του 

 

 

 



να εξθγιςει, τόςο ςτο παιδί όςο και ςτουσ γονείσ 

του, τουσ τρόπουσ και το περιεχόμενο των 

ενεργειϊν που πρζπει να ακολουκθκοφν  

 

Υποχρζωςθ του εκπαιδευτικοφ (ςφμφωνα και με 

το άρκρο 23 του Ν. 3500/06) είναι να αναφζρει το 

ςυμβάν ςτο Διευκυντι τθσ ςχολικισ μονάδασ και 

εκείνοσ με τθ ςειρά του ςτον αρμόδιο ειςαγγελζα ι 

ςτθν πλθςιζςτερθ αςτυνομικι αρχι.  
 



Πϊσ μπορεί ο εκπαιδευτικόσ να βοθκιςει 
μακροπρόκεςμα ζνα κακοποιθμζνο – παραμελθμζνο 

παιδί / ζφθβο 

 Να λάβει μζριμνα για τισ ξεχωριςτζσ ανάγκεσ του, να το αποδεχκεί και να 
το αντιμετωπίηει όπωσ όλουσ τουσ υπόλοιπουσ μακθτζσ τθσ τάξθσ.  

 

Η ζνταξθ του κακοποιθμζνου - παραμελθμζνου παιδιοφ ςτθ ςχολικι τάξθ, 
κα πρζπει να καταςτεί το πρϊτιςτο μζλθμα, κάτι που κα του επιτρζψει τθν 
επικοινωνία και αλλθλεπίδραςθ με τουσ ςυμμακθτζσ του, με ςτόχο τθν 
επίτευξθ μάκθςθσ και κοινωνικοποίθςθσ.  

 

Σο κακοποιθμζνο - παραμελθμζνο παιδί, όταν τίκεται ςτο περικϊριο, ωσ 
μθχανιςμό άμυνασ αναπτφςςει επικετικότθτα ι γίνεται πακθτικό και 
κλείνεται ςτον εαυτό του κάτι που ζχει άμεςο αντίκτυπο και ςτθ ςχολικι 
του απόδοςθ.  



Να του δίνει ευκαιρίεσ για ςυμμετοχι και 
ανάλθψθ κακθκόντων και υποχρεϊςεων. Να 
βάηει όρια, θ όλθ ςτάςθ και ςυμπεριφορά του 
να χαρακτθρίηονται από ςτακερότθτα. 

 

Οι εκπαιδευτικοί καλοφνται να επιλφςουν 
επίςθσ το πρόβλθμα προςαρμογισ και τισ 
μορφζσ αποκλίνουςασ ςυμπεριφοράσ που 
μπορεί να εμφανίηει το κακοποιθμζνο- 
παραμελθμζνο παιδί.  



 

Σι μπορεί να κάνει το ςχολείο για 
τθν πρόλθψθ τθσ κακοποίθςθσ – 
παραμζλθςθσ και γενικότερα τθν 

αντιμετϊπιςθ τθσ επικετικισ 
ςυμπεριφοράσ και τθσ βίασ 



Αλλαγι τθσ κεϊρθςθσ των παιδιϊν, από 

αντικείμενα προςταςίασ ςε υποκείμενα 

δικαιωμάτων 
 

 

Η ζνταξθ των Δικαιωμάτων των Παιδιϊν ςτθν 

εκπαιδευτικι διαδικαςία κα ςυμβάλει ςτθν 

ενθμζρωςθ και ςτθ γνϊςθ των δικαιωμάτων και των 

υποχρεϊςεων των νζων ανκρϊπων απζναντι ςτθν 

κοινωνία αλλά και ςτθν πραγμάτωςθ τθσ 

προςωπικότθτάσ τουσ.  



Θεωρθτικι και πρακτικι παιδαγωγικι 

κατάρτιςθ των εκπαιδευτικϊν ςε όλα τα ςτάδια 

εκπαίδευςθσ τουσ, ϊςτε να είναι κατάλλθλα 

προετοιμαςμζνοι να αντιμετωπίηουν τισ 

ψυχολογικζσ και ψυχοκοινωνικζσ διαςτάςεισ του 

εκπαιδευτικοφ ζργου τουσ, να μποροφν εκτόσ 

από επιμορφωτζσ να λειτουργοφν και ωσ 

παιδαγωγοί. 



 Στιριξθ του εκπαιδευτικοφ και όλθσ τθσ 

ςχολικισ κοινότθτασ με επιςτθμονικό και 

βοθκθτικό προςωπικό. 

 Παροχι ιδιαίτερθσ ςυμβουλευτικισ και 

ψυχολογικισ ςτιριξθσ ςε παιδιά που 

αντιμετωπίηουν προβλιματα. 

 Ανάπτυξθ ςυνεργαςιϊν του ςχολείου με 

ανάλογεσ δομζσ τθσ κοινότθτασ. 



 

Βελτίωςθ  του φυςικοφ περιβάλλοντοσ του 

ςχολείου.  

Ανάπτυξθ ςχζςεων που να προάγουν  

τθν  αμοιβαία εμπιςτοςφνθ, τον 

αλλθλοςεβαςμό, τθν αποδοχι  και τθ 

ςυνεργαςία μεταξφ όλων των εμπλεκομζνων 

ςτθν εκπαιδευτικι διαδικαςία. 



Σο ςχολείο κα πρζπει να διαπαιδαγωγεί 

ςτισ αξίεσ τθσ ςυλλογικότθτασ, τθσ 

αλλθλεγγφθσ, του ςεβαςμοφ των 

ανκρωπίνων δικαιωμάτων, του ςεβαςμοφ 

κάκε μορφισ ετερότθτασ, ςτισ αρχζσ τθσ 

δθμοκρατίασ, τθσ ιςότθτασ, τθσ 

δικαιοςφνθσ και να παρζχει πολφπλευρθ  

και ουςιαςτικι μόρφωςθ  ςε όλα τα 

παιδιά χωρίσ φραγμοφσ και διακρίςεισ. 



Ευχαριςτοφμε για τθν προςοχι ςασ!! 


