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Εθνική Στρατηγική & Σχέδια Δράσης

• Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) 
αποτελεί έναν από τους βασικούς φορείς υλοποίησης της Εθνικής 
Στρατηγικής του Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής 
Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας, 
από την έναρξη της εφαρμογής τους.

• Το ΥΠΠΑΝ εκπροσωπείται στο Συμβούλιο Εφαρμογής της Εθνικής 
Στρατηγικής για Καταπολέμηση της Σεξουαλικής Κακοποίησης και 
Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας «ΦΩΝΗ»

• Στο ΥΠΠΑΝ λειτουργεί η Επιτροπή Πρόληψης και Καταπολέμησης της 
Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών, η οποία έχει 
υλοποιήσει ή συμβάλει σε δράσεις που εκπηγάζουν από την Εθνική 
Στρατηγική και Σχέδια ∆ράσης (2016-2019 και 2020-2022).



Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού

• Έχει εκδοθεί Εγχειρίδιο Εκπαιδευτικού όλων των βαθμίδων για 
ενημέρωση και ευαισθητοποίησή τους σχετικά με το θέμα της 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και της αναγνώρισης και διαχείρισης 
περιστατικών στα σχολεία. 

• Μέσα από επιστημονική τεκμηρίωση, καταγράφονται όλες οι 
υποχρεώσεις και οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθεί ένας/μια 
εκπαιδευτικός στις περιπτώσεις που προκύπτει ανάγκη για διαχείριση 
περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. 

• Διαπιστώθηκε ότι οι εκπαιδευτικοί και τα σχολεία προβαίνουν σε 
αναφορές περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, 
ακολουθώντας τις ενδεδειγμένες διαδικασίες και εφαρμόζοντας τα 
σχετικά πρωτόκολλα. Σύμφωνα με στοιχεία της Αστυνομίας Κύπρου, 
περίπου 30% των αναφορών για προωθούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες 
από τα σχολεία.



Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση

• Το Πρόγραμμα Σπουδών Αγωγής Υγείας (2011), στη βάση επιστημονικών 
δεδομένων και κατευθυντήριων γραμμών από τον Παγκόσμιο Οργανισμό 
Υγείας, προωθεί την ολιστική σεξουαλική διαπαιδαγώγηση των παιδιών 
και επιδιώκει την ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και την 
ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους, ώστε να καθίστανται ικανά να 
λαμβάνουν πληροφορημένες αποφάσεις στη ζωή τους και να 
αντιμετωπίζουν, στο μέτρο του δυνατού, τους όποιους κινδύνους.

• Με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα (2017) έχει κατοχυρωθεί το 
δικαίωμα όλων των παιδιών για σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, παρά τις 
όποιες επιφυλάξεις και πεποιθήσεις των γονέων/κηδεμόνων τους ή/και 
τοποθετήσεις τους για εισαγωγή του μαθήματος ως προαιρετικού.



Σπίτι του Παιδιού

Μετά από επίσημη συνομολόγηση διμερούς Πρωτοκόλλου 
Συνεργασίας με τον διεθνή, ανθρωπιστικό κι ανεξάρτητο Οργανισμό 
“Hope For Children” CRC Policy Center, το ΥΠΠΑΝ δεσμεύτηκε για 
συνεργασία σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης με τον Οργανισμό για τη 
διαχείριση των περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, στο 
πλαίσιο της λειτουργίας του Σπιτιού του Παιδιού. 



Επιμορφωτικές δράσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου 
Δράσης
• Το ΥΠΠΑΝ έχει υλοποιήσει ή συμβάλει σε επιμορφωτικές δράσεις 

εκπαιδευτικών για το θέμα μέσα από τις διάφορες δομές του και σε 
συνεργασία με άλλους φορείς ή υπηρεσίες. 

• Μια σειρά από επιμορφωτικές δράσεις (ημερίδες, συνέδρια και 
εξειδικευμένα σεμινάρια) για τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και για την 
αναγνώριση και διαχείριση περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών  για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων (Προδημοτική, 
Δημοτική, Μέση Γενική, Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση) 
πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια. 

• Από το 2016 μέχρι σήμερα, πάνω από 1500 εκπαιδευτικοί όλων των 
βαθμίδων έχουν συμμετάσχει σε σχετικές επιμορφωτικές δράσεις του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (ΠΙ).



Επιμορφώσεις Στελεχών

• Επαρχιακές ενημερωτικές Συναντήσεις Διευθυντών/Διευθυντριών 
Δημοτικής Εκπαίδευσης για την πολιτική σε σχέση με τη διαχείριση 
αναφοράς περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης στα σχολεία.

• Επιμορφώσεις στελεχών, π.χ. επιθεωρητών/επιθεωρητριών, 
διευθυντών/διευθυντριών, βοηθών διευθυντών/διευθυντριών, 
νεοπροαχθέντων στελεχών, εκπαιδευτικών ψυχολόγων, λειτουργών 
ΟΑΠ και Παρατηρητηρίου για τη Βία στο Σχολείο.



Επιμορφώσεις Εκπαιδευτικών Δημοτικής για Σεξουαλική 
Διαπαιδαγώγηση

• Το ΠΙ πρόσφερε για 3 συνεχόμενες σχολικές χρονιές πρόγραμμα 
επιμόρφωσης για τη Σεξουαλική Διαπαιδαγώγηση για 
εκπαιδευτικούς Δημοτικής που διδάσκουν το μάθημα της Αγωγής 
Υγείας ή που είναι μέλη της Επιτροπής Αγωγής Υγείας και Πρόληψης 
της Παραβατικότητας του σχολείου τους. 

• Το πρόγραμμα, μέσα από σύγχρονες προσεγγίσεις επιμόρφωσης, 
περιλαμβάνει σειρά συναντήσεων και βιωματικών εργαστηρίων, 
καθώς και εφαρμογή δραστηριοτήτων, αναστοχασμού και 
αξιολόγησης. Η συγκεκριμένη μορφή επιμόρφωσης αξιολογήθηκε 
θετικά από τους/τις συμμετέχοντες/συμμετέχουσες. 

• Προγραμματίζεται και για το 2021-2022. 



Επιμορφωτικό πρόγραμμα «Keep me Safe»

• Σκοπός του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση των νέων με 
μαθησιακές δυσκολίες, ώστε να μπορούν να προστατεύουν τον 
εαυτό τους από τη σεξουαλική κακοποίηση και βία.

• Ειδική εκπαιδευτικοί και θεραπευτές που εργάζονται σε Ειδικά 
Σχολεία και Ειδικές Μονάδες έχουν συμμετάσχει στο 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα «Keep me Safe», που προσφέρθηκε 
δύο φορές από το ΠΙ και τον Κυπριακό Σύνδεσμο Οικογενειακού 
Προγραμματισμού (2017-2018 και 2019-2020). 



Ασφαλής χρήση διαδικτύου

• Δράσεις ενημέρωσης και πρόληψης, βιωματικά εργαστήρια για 
εκπαιδευτικούς, παιδιά και γονείς, διαγωνισμοί για θέματα 
ασφαλούς χρήσης του Διαδικτύου.

• Η Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών 1480 για παιδιά, εφήβους, 
γονείς, εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελματίες, παρέχει 
υποστήριξη και συμβουλές σε θέματα που σχετίζονται με την 
ασφαλή, υπεύθυνη και ηθική χρήση του Διαδικτύου και άλλων 
ψηφιακών μέσων.



Σεμινάρια για μαθητές/μαθήτριες
• Το ΠΙ, σε συνεργασία με την ΥΕΨ, προγραμματίζει εκπαιδευτικά σεμινάρια για 

μαθητές/μαθήτριες της Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, με στόχο την ενημέρωση και τη διάχυση πληροφοριών 
στα θέματα Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Ανηλίκων σε όλες τις 
επαρχίες. Θα συμμετάσχουν δύο μαθητές/μαθήτριες μέλη του Κεντρικού Μαθητικού 
Συμβουλίου, ο/η ΣΕΑ και ένας/μία εκπαιδευτικός από κάθε σχολείο

• Τα ολοήμερα σεμινάρια θα έχουν βιωματικό χαρακτήρα και επικεντρώνονται σε θέματα 
που έχουν εντοπιστεί από το Συμβούλιο «Φωνή» σχετικά με τη νομοθεσία και τις 
διεθνείς συμβάσεις, όπως:
• Συναίνεση / συγκατάθεση

• Μαθητές/μαθήτριες με ποινική ευθύνη

• Διακίνηση φωτογραφικού ή άλλου υλικού το οποίο ενδέχεται να θεωρηθεί προϊόν σεξουαλικής 
κακοποίησης ή εκμετάλλευσης μεταξύ μαθητών/μαθητριών




