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Εισαγωγικά για την  
κακοποίηση

Σύμφωνα με το άρθρο 19 
της Διεθνούς Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ), 
που ψηφίστηκε το 1989 στον 

ΟΗΕ και κυρώθηκε στην Ελλάδα με το νόμο 
2101/1992: Τα συμβαλλόμενα κράτη λαμβά-
νουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά, 
κοινωνικά και εκπαιδευτικά μέτρα, προκειμένου 
να προστατεύσουν το παιδί από κάθε μορφή 
βίας, προσβολής ή βιαιοπραγιών σωματικών 
ή πνευματικών, εγκατάλειψης ή παραμέλησης, 
κακής μεταχείρισης ή εκμετάλλευσης, συμπερι-
λαμβανομένης της σεξουαλικής βίας.

Ως κακοποίηση του παιδιού έχουν προταθεί 
πλείστοι όσοι ορισμοί. Στην παρούσα εισήγη-
ση επέλεξα τον ορισμό που δίνει το Ινστιτούτο 
Υγείας του παιδιού, λόγω κυρίως του κύρους 
του φορέα. Έτσι, ως κακοποίηση - παραμέ-
ληση των παιδιών περιγράφεται το φαινόμε-
νο εκείνο κατά το οποίο ένας ή περισσότεροι 
ενήλικες, που έχουν τη φροντίδα του παιδιού, 
προκαλούν ή επιτρέπουν την πρόκληση σωμα-
τικών κακώσεων ή συνθηκών στέρησης σε τέ-
τοιο βαθμό ώστε να απειλείται η υγεία ή ακό-
μα και η ζωή του ανήλικου.

Είναι προφανές ότι οι τυχαίες κακώσεις δεν 
περιλαμβάνονται στον ορισμό.

Τα είδη της κακοποίησης, όπως τα καθόρισε 
η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO) είναι: 
η σωματική κακοποίηση, που συνίσταται στην 
πρόκληση τραυματισμών–κακώσεων, η ψυχο-
λογική–συναισθηματική κακοποίηση, που συ-
νίσταται στην απόρριψη, τον εκφοβισμό, την 
υποτίμηση κ.λπ., η σεξουαλική κακοποίηση, η 
παραμέληση, που συνίσταται στην έλλειψη ια-
τρικής φροντίδας, ένδυσης, στέγασης, σχολι-
κής φοίτησης κ.λπ. και η παράνομη διακίνηση 
παιδιών, το γνωστό trafficking.

Ως σωματική τιμωρία ορίζεται η πράξη επι-
βολής πόνου ή σωματικής δυσφορίας σε ανή-
λικο με σκοπό το σωφρονισμό ή τον έλεγχο 
της συμπεριφοράς του («ξύλο», χτύπημα με 
αντικείμενο, ταρακούνημα, δάγκωμα, τράβηγ-
μα μαλλιών).

Έχει καταγραφεί από έρευνα του Ινστιτούτου 
Υγείας του Παιδιού ότι σωματική τιμωρία επι-
βάλλει το 65% των γονέων, το 90% αυτών επα-
ναλαμβάνει την πράξη στο μέλλον και το 44% 
επαναλαμβάνει την πράξη σύντομα. Επίσης, 
7 στους 10 μαθητές υφίστανται σωματική τι-
μωρία.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που παρα-

θέτει η UNICEF, το 2005 κατεγράφησαν 3.500 
επίσημοι θάνατοι παιδιών από κακομεταχείριση, 
ενώ το Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας 
του Πανεπιστημίου Αθηνών το 2003 κατέγρα-
ψε 1100 περιστατικά κακοποίησης στη χώρα 
μας. Αξίζει τέλος να επισημανθεί ότι κάθε χρό-
νο περισσότερα από 700 Ελληνόπουλα μεταφέ-
ρονται στα νοσοκομεία σύμφωνα με πρόσφα-
τη έρευνα του Κέντρου Έρευνας και Πρόληψης 
Παιδικών Ατυχημάτων (2005).

Εάν επιχειρούσε να περιγράψει κάποιος το 
προφίλ των δραστών, αυτό θα συνοψιζόταν 
στα εξής χαρακτηριστικά: οι τιμωρούντες γο-
νείς είναι κυρίως νέοι σε ηλικία, προέρχονται 
από μονογονεϊκές οικογένειες, η εγκυμοσύνη 
είναι συχνά ανεπιθύμητη, δηλώνουν αδυνα-
μία επαρκούς άσκησης του γονεϊκού ρόλου, 
έχουν ιστορικό θυματοποίησης κατά την παι-
δική τους ηλικία, κάνουν χρήση εξαρτησιογό-
νων ουσιών, παρουσιάζουν προβλήματα ψυ-
χικής υγείας, καθώς και προβλήματα συντρο-
φικών σχέσεων.

Από έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη, που 
διενήργησε κατά την τελευταία διετία, προέκυ-
ψε ότι δυστυχώς δεν υπάρχουν ειδικά σχεδια-
σμένες δομές προστασίας κακοποιημένων παι-
διών, ενώ στα ήδη υπάρχοντα ιδρύματα φιλο-
ξενίας, η έλλειψη προσωπικού και η απουσία 
εκπαίδευσής του οδηγεί στην ελλιπή παροχή 
φροντίδας. 

Τέλος, παρατηρείται ότι, σε κάποιες περιπτώ-
σεις, η εμπλοκή μη πιστοποιημένων ΜΚΟ δημι-
ουργεί αρκετά προβλήματα, ενώ η παρουσία-
ση των περιπτώσεων από τα ΜΜΕ συχνά οδη-
γεί σε δευτερογενή θυματοποίηση.

Η Διαμεσολαβητική Δράση του 
Συνήγορου του Πολίτη 
1. Η δράση του Κύκλου Για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού (ΚΔΠ) συνίσταται στα εξής:
•  Παρεμβαίνει διαμεσολαβητικά προς άρση συ-

γκεκριμένων παραβιάσεων.
•  Προσπαθεί να γίνει γνωστός και προσβάσι-

μος στα παιδιά.
•  Συμβάλλει στην ενημέρωση και εκπαίδευση 

παιδιών, γονέων και επαγγελματιών.
•  Συνδράμει στην αποκάλυψη παραβιάσεων δι-

καιωμάτων του παιδιού και στην ενεργοποίη-
ση των αρμοδίων δημοσίων υπηρεσιών.

•  Αναδεικνύει το ρόλο των παιδιών και προωθεί 
τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων.

•  Προωθεί νομοθετικές, οργανωτικές και λει-
τουργικές προτάσεις για την καλύτερη εφαρ-
μογή της ΔΣΔΠ.

Θα πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι στις 
περιπτώσεις χειρισμού υποθέσεων παραβιά-
σεων από ιδιώτες φυσικά πρόσωπα, ο Κύκλος 
Δικαιωμάτων του Παιδιού δεν υποκαθιστά το 
ρόλο υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, ούτε αυ-
τόν της δικαιοσύνης.

Αντίθετα ο ΚΔΠ ερευνά και προτείνει τους 
τρόπους προστασίας των δικαιωμάτων του 
παιδιού και, για να επιτύχει το σκοπό του, ανα-
πτύσσει ένα ευρύ δίκτυο συνεργασιών σε όλη 
την Ελλάδα με κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσί-
ες υγείας και εισαγγελικές αρχές.

Στις περιπτώσεις, όμως, που η υπόθεση αφο-
ρά παραβιάσεις που ενδέχεται να συνιστούν 
ποινικά αδικήματα, ο ΚΔΠ μπορεί να προβαίνει 
σε ενέργειες διερεύνησης ή ζητά από τις αρμό-
διες δημόσιες υπηρεσίες να παρέμβουν, προ-
κειμένου να διεξαχθεί έρευνα και να ληφθούν 
μέτρα προστασίας του παιδιού. Μπορεί επί-
σης να επικοινωνήσει με τον αρμόδιο εισαγγε-
λικό λειτουργό προκειμένου να λάβει τα ανα-
γκαία μέτρα.

Η Αρχή ελέγχει και τις ευθύνες των αρμόδιων 
δημόσιων υπηρεσιών και προτείνει τα αναγκαία 
μέτρα. Τέλος, ο ΚΔΠ μπορεί επίσης να παραπέμ-
ψει σε αρμόδιες υπηρεσίες πρόνοιας.

2. Ποιος μπορεί να υποβάλει αναφορά και 
πώς επικοινωνεί ο ΚΔΠ μαζί τους;

Κάθε άμεσα ενδιαφερόμενος (παιδί, γονέας, 
συγγενής) ή άλλα πρόσωπα που έχουν άμεση 
αντίληψη παραβίασης δικαιώματος του παιδι-
ού (δηλαδή λαμβάνουν γνώση της με ίδια μέ-
σα). Μπορεί να ζητήσει το όνομά του να μεί-
νει απόρρητο έναντι τρίτων. Η αναφορά γίνε-
ται γραπτά (επιτόπου στο Συνήγορο του Πολίτη, 
με φαξ ή αλληλογραφία) και η Αρχή είναι υπο-
χρεωμένη να ενημερώνει γραπτά για την πα-
ραλαβή της αναφοράς, καθώς και για τις ενέρ-
γειες στις οποίες έχει προβεί.

Επισημαίνεται ότι ανώνυμες καταγγελίες δε 
γίνονται δεκτές ως αναφορές, αλλά μπορεί βέ-
βαια να οδηγήσουν σε αυτεπάγγελτη ενέργεια 
του Κύκλου.

3. Ενέργειες του Κύκλου Δικαιωμάτων του 
Παιδιού ύστερα από την υποβολή αναφοράς

Εξετάζει:
•  Αν η αναφορά περιλαμβάνει όλα τα απαραί-

τητα στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση και 
υπογραφή του προσώπου που την υποβάλλει, 
περιγραφή και στοιχεία της υπόθεσης).

•  Αν το αντικείμενο της αναφοράς είναι στην αρ-
μοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη.

Η κακοποίηση των ανηλίκων 
και ο διαμεσολαβητικός ρόλος του Συνηγόρου του Πολίτη

Δρ. ΠοΥλοΥ ΜΑτιΝΑ 
Επιστήμονας στον Κύκλο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Συνήγορος του Πολίτη



1�

•  Αν η καταγγελλόμενη παραβίαση είναι συγκε-
κριμένη και υπάρχουν στοιχεία για αυτήν.

•  Αν υφίσταται εκκρεμοδικία (δεν παρεμβαί-
νει).

•  Επικοινωνεί με τον πολίτη και τον ενημερώ-
νει αν η αναφορά κρίνεται παραδεκτή και 
αν ο Συνήγορος του Πολίτη ξεκινά τη διε-
ρεύνησή της.

4. Ενέργειες του ΚΔΠ κατά το χειρισμό υποθέ-
σεων που αφορούν παραβιάσεις από δημόσιους 
φορείς

Όταν οι αναφορές αφορούν πράξεις ή πα-
ραλείψεις δημοσίων φορέων, (κατά το άρθρο 
3 παρ. 1 του Ν. 3094/2003), ο Συνήγορος του 
Πολίτη:
•  Επικοινωνεί γραπτά και, αν χρειάζεται, τηλε-

φωνικά με τους εμπλεκόμενους φορείς για να 
διερευνήσει το βάσιμο της καταγγελίας, ζητώ-
ντας την άποψή τους και συναφή έγγραφα.

•  Αν κριθεί αναγκαίο, διενεργεί επισκέψεις, αυ-
τοψίες, παραγγέλλει πραγματογνωμοσύνη ή 
ζητά τη συνδρομή ελεγκτικών οργάνων.

5. Ενέργειες του Συνηγόρου του Πολίτη μετά 
τη διαπίστωση παραβιάσεων από δημόσιους 
φορείς
•  Διαμεσολαβεί με κάθε πρόσφορο τρόπο για την 

επίλυση του προβλήματος του πολίτη και την 
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού.

•  Μπορεί να συντάσσει πόρισμα το οποίο γνω-
στοποιεί στον αρμόδιο υπουργό και τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες.

•  Στις προτάσεις του προς τις υπηρεσίες, μπορεί 
να θέτει προθεσμία μέσα στην οποία οφείλουν 
να τον ενημερώσουν για τις ενέργειές τους.

•  Μπορεί να δημοσιοποιήσει τη μη αποδοχή 
των προτάσεών του, εφόσον κρίνεται αναι-
τιολόγητη.

•  Αν κατά την έρευνα διαπιστωθεί παράνομη 
ενέργεια δημόσιου λειτουργού, μπορεί να προ-
καλέσει την πειθαρχική δίωξη του υπαιτίου.

6. Ενέργειες του ΚΔΠ κατά τον χειρισμό υποθέ-
σεων που αφορούν παραβιάσεις από ιδιώτες

Η Αρχή μπορεί κατά τη διερεύνηση της υπό-
θεσης να ζητά, με ειδικά αιτιολογημένο έγγραφό 
της, έγγραφα ή άλλα στοιχεία για την υπόθεση, 
ο χαρακτηρισμός των οποίων ως απορρήτων 
δε μπορεί να της αντιταχθεί. Αν ο ιδιώτης αρνη-
θεί να παράσχει αυτά τα στοιχεία, ο Συνήγορος 
του Πολίτη μπορεί να ζητήσει τη συνδρομή δη-
μόσιας υπηρεσίας, επαγγελματικού συλλόγου/
φορέα ή και της εισαγγελικής αρχής. Εφόσον δι-
απιστώσει παραβίαση δικαιωμάτων του παιδι-
ού, προβαίνει σε όλες τις ενδεικνυόμενες ενέρ-
γειες προκειμένου να εξαλειφθούν τα προβλή-
ματα που έχουν τεθεί υπόψη του και προτείνει 
κάθε αναγκαίο μέτρο για την προάσπιση των 
δικαιωμάτων του παιδιού.

7. Ειδικότερες ενέργειες στις υποθέσεις που 
αφορούν ιδιώτες νομικά πρόσωπα

Όταν οι συνθήκες λειτουργίας ενός νομικού 

προσώπου ιδιωτικού δικαίου προσβάλλουν 
τα δικαιώματα του παιδιού, ο Συνήγορος του 
Πολίτη μπορεί να προτείνει τα αναγκαία οργα-
νωτικά και λειτουργικά μέτρα. 

Το νομικό πρόσωπο υποχρεούται να ενημε-
ρώνει το Συνήγορο του Πολίτη για τα μέτρα που 
έχει λάβει ή προτίθεται να λάβει, εντός προθε-
σμίας που του έχει ταχθεί και η Αρχή μπορεί 
να δημοσιοποιήσει τη μη αποδοχή των προ-
τάσεών του, εφόσον κρίνει ότι δεν αιτιολογεί-
ται επαρκώς.

Όταν ο ΚΔΠ εκτιμά ότι η καταγγελλόμενη 
παραβίαση μπορεί να αρθεί αποτελεσματικά 
με παρέμβαση αρμόδιας εποπτεύουσας δη-
μόσιας υπηρεσίας, μπορεί να προτείνει στο θι-
γόμενο πολίτη να απευθυνθεί πρώτα σε αυτήν 
και στη συνέχεια, αν δεν επιτευχθεί η αποκα-
τάσταση των δικαιωμάτων το παιδιού, παρεμ-
βαίνει, διερευνώντας και το ρόλο της εποπτεύ-
ουσας αρχής. 

Κάθε φορά που διαπιστώνεται παραβίαση από 
ραδιοτηλεοπτικά μέσα, δεδομένου ότι υπάρχει 
άλλη ανεξάρτητη αρχή με κυρωτικές αρμοδιό-
τητες (ΕΣΡ), ο ΚΔΠ διαβιβάζει έκθεση σε αυ-
τήν, την οποία κοινοποιεί και στο ιδιωτικό νο-
μικό πρόσωπο.

8. Στις περιπτώσεις χειρισμού υποθέσεων πα-
ραβιάσεων από ιδιώτες φυσικά πρόσωπα

Αξίζει να επισημανθεί ότι:
•   Ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού δεν υπο-

καθιστά το ρόλο υπηρεσιών υγείας και πρό-
νοιας, ούτε αυτόν της δικαιοσύνης.

•  Ο ΚΔΠ ερευνά και προτείνει τους τρόπους με 
τους οποίους τα δικαιώματα του παιδιού μπο-
ρούν να προστατευθούν άμεσα, αλλά και σε 
βάθος χρόνου.

•  Για να επιτύχει στο σκοπό του αναπτύσσει ένα 
ευρύ δίκτυο συνεργασιών σε όλη την Ελλάδα 
με κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες υγείας και 
εισαγγελικές αρχές.

9. Τι γίνεται όταν η υπόθεση αφορά τη γονική 
μέριμνα και την επικοινωνία παιδιών με τους 
γονείς;

Στις περιπτώσεις που προσφεύγει ο ένας εκ 
των γονέων, ο ΚΔΠ τον ενημερώνει για τα δι-
καιώματα του παιδιού σύμφωνα με το νόμο 
και αναζητά τη συναίνεση και των δύο γονέων, 
ώστε να παρέμβει διαμεσολαβητικά για την άρ-
ση των παρατηρούμενων παραβιάσεων. 

Σε αυτήν την περίπτωση, μπορεί να εισηγη-
θεί προς τους γονείς εγγράφως, ή σε συνάντη-
ση με επιστήμονες του Κύκλου, την από κοινού 
ή ανεξάρτητη προσφυγή τους σε οικογενειακή 
συμβουλευτική υπηρεσία.

Αντίθετα, όταν προσφεύγει το παιδί, προηγεί-
ται συμβουλευτική ενημέρωση στο ίδιο και ακο-
λουθεί επικοινωνία του ΚΔΠ με τους γονείς.

10. Όταν η υπόθεση αφορά παραβιάσεις που 
ενδέχεται να συνιστούν ποινικά αδικήματα
•  Ο ΚΔΠ μπορεί να προβαίνει σε ενέργειες δι-

ερεύνησης ή να ζητά από τις αρμόδιες δη-

μόσιες υπηρεσίες να παρέμβουν, προκειμέ-
νου να διεξαχθεί έρευνα και να ληφθούν μέ-
τρα προστασίας του παιδιού. Μπορεί επίσης 
να επικοινωνήσει με τον αρμόδιο εισαγγελι-
κό λειτουργό προκειμένου να λάβει τα ανα-
γκαία μέτρα.

•  Εάν οι δημόσιες υπηρεσίες στις οποίες απευ-
θύνεται ο Συνήγορος του Πολίτη δεν ενεργο-
ποιηθούν, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους, 
τότε η Αρχή ελέγχει και τις δικές τους ευθύνες 
και προτείνει τα αναγκαία μέτρα.

•   Ο ΚΔΠ μπορεί επίσης να συστήσει στον πο-
λίτη που έχει υποβάλει την αναφορά και άλ-
λες ενέργειες, όπως προσφυγή σε αρμόδιες 
μη κυβερνητικές οργανώσεις, με τις οποίες ο 
Κύκλος επικοινωνεί.

11. Πότε μπορεί ο Συνήγορος του Πολίτη να 
παρέμβει αυτεπάγγελτα;

Υπάρχουν περιπτώσεις σοβαρών παραβιά-
σεων, που περιέρχονται σε γνώση του με διά-
φορους τρόπους, χωρίς την πραγματοποίηση 
ενυπόγραφης αναφοράς, αλλά εξαιτίας της σο-
βαρότητας του περιστατικού δικαιολογούν την 
αυτεπάγγελτη δράση της Αρχής.

Επίσης, κάθε φορά που χρειάζεται να διε-
ρευνηθούν οι συνθήκες λειτουργίας των ιδρυ-
μάτων όπου φιλοξενούνται παιδιά, είναι δυνα-
τή η αυτεπάγγελτη έρευνα για να διαπιστωθεί 
εάν τηρείται η νομιμότητα.

12. Μπορεί ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού 
να κάνει θεσμικές ή νομοθετικές προτάσεις;

Μία σημαντική δυνατότητα που έχει ο ΚΔΠ 
είναι αυτή της διατύπωσης προτάσεων προς 
τα αρμόδια Υπουργεία και τον Πρωθυπουργό 
για θεσμικές αλλαγές, που αφορούν την προ-
στασία της ανηλικότητας. Στο πλαίσιο αυτής 
της αρμοδιότητας, ο ΚΔΠ μπορεί να συντάσ-
σει ειδικές εκθέσεις, αλλά και να μετέχει συμ-
βουλευτικά σε επιτροπές επεξεργασίας νομο-
θετικών προτάσεων.

13. Με ποιους τρόπους ο ΚΔΠ «ακούει» και ανα-
δεικνύει τη φωνή και τις θέσεις των παιδιών;

Μία εξαιρετικά σημαντική δράση του ΚΔΠ εί-
ναι αυτή της επαφής με τα ίδια τα παιδιά στους 
χώρους που διαβιούν, όπως σχολεία, γειτονιές, 
χώροι φιλοξενίας, ψυχαγωγίας. Για το σκοπό αυ-
τό οργανώνει συναντήσεις, όπου κλιμάκιο της 
Αρχής επισκέπτεται ειδικά τους παραπάνω χώ-
ρους προσκομίζοντας και το κατάλληλο πλη-
ροφοριακό υλικό. Επιδίωξη της Αρχής είναι να 
υπάρχει άμεση ανταπόκριση στο ενδιαφέρον 
που εκδηλώνουν ομάδες παιδιών και επαγγελ-
ματίες για την πληροφόρησή τους σε ζητήμα-
τα δικαιωμάτων.

Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι η ανα-
γκαιότητα θέσπισης ειδικών νόμων και λήψης 
εξειδικευμένων μέτρων από τη Διοίκηση στην 
κατεύθυνση της προστασίας των κακοποιημένων 
παιδιών είναι όχι μόνο επιταγή του νομικού μας 
πολιτισμού, αλλά πρωτίστως επιτακτική απαίτη-
ση μιας καλά ευνομούμενης κοινωνίας.




