ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
ΚΑΙ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
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1. Πληροφορήσου για τις στατιστικές
Οι στατιστικές του Συμβουλίου της Ευρώπης δείχνουν ότι, ένα στα
πέντε παιδιά κατά τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας (0-18 ετών)
είναι θύμα σεξουαλικής κακοποίησης ή/και σεξουαλικής
εκμετάλλευσης. Μάθε περισσότερα στην ιστοσελίδα www.coe.int

3. Γνωρίζεις τι είναι σεξουαλική κακοποίηση;
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Σεξουαλική κακοποίηση είναι όταν κάποιος σε προσκαλεί ή σε παροτρύνει ή
προκαλεί τη συμμετοχή σου σε σεξουαλικές πράξεις ή την παρακολούθηση
σεξουαλικών πράξεων (ακόμα και απεικονίσεων), χωρίς να έχεις φτάσει στην
ηλικία συναίνεσης (βλέπε σημείο 4).
Η συμμετοχή σου ως παιδί σε σεξουαλικές πράξεις ή σε παρακολούθηση
σεξουαλικών πράξεων (ακόμα και απεικονίσεων) με τη χρήση οποιασδήποτε
μορφής βίας, εκμετάλλευσης ή εξαναγκασμού αποτελεί σεξουαλική κακοποίηση,
ακόμα και όταν έχεις φτάσει στην ηλικία συναίνεσης (βλέπε σημείο 4).

Γνωρίζεις τι είναι σεξουαλική εκμετάλλευση;
Όταν ένα πρόσωπο σου προτείνει, σε παροτρύνει ή σε προκαλεί με χρηματικά
ή άλλα κίνητρα να συμμετέχεις σε πορνογραφικές παραστάσεις (π.χ. να
φωτογραφηθείς ή να βιντεογραφηθείς χωρίς ρούχα στην κάμερα του κινητού
ή του υπολογιστή σου) ή να συμμετέχεις σε σεξουαλική πράξη με τρίτο πρόσωπο
αποτελεί πράξη σεξουαλικής εκμετάλλευσης.
Η σεξουαλική κακοποίηση και η σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών
τιμωρούνται με πολύ αυστηρές ποινές μέχρι ισόβια φυλάκιση. Τιμωρείται επίσης
αυστηρά η κατοχή και παρακολούθηση παιδικού πορνογραφικού υλικού.

4. Μπορείς να συναινέσεις ή

να αρνηθείς

Η ηλικία στην οποία θεωρείσαι
ώριμος/η για να συναινέσεις σε
σεξουαλικές πράξεις
με ενήλικο άτομο είναι τα 17.
Συναίνεση σημαίνει ότι τη
δεδομένη στιγμή, χωρίς να
προηγηθεί πίεση ή παρότρυνση,
επιθυμείς να συμμετέχεις σε
συγκεκριμένη σεξουαλική πράξη.
Ωστόσο, διατηρείς πάντα το
δικαίωμα να αρνηθείς και να
διακόψεις οποιαδήποτε στιγμή τη
συμμετοχή σου.
Αν δεν έχεις συναινέσει τότε αυτό
θεωρείται σεξουαλική
κακοποίηση.
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66. Αν είσαι παιδί μεταξύ 13-17
3 χρονών
Οι σεξουαλικές πράξεις μεταξύ παιδιών, ηλικίας 13 μέχρι 17 χρονών,
τα οποία έχουν παρόμοια ηλικία και ωριμότητα και δεν περιλαμβάνουν
βία, εξαναγκασμό ή εκμετάλλευση δεν είναι ποινικό αδίκημα.
Ο Νόμος απαγορεύει στους ενήλικες να έχουν σεξουαλική
δραστηριότητα με παιδιά κάτω των 17 χρονών. Ωστόσο, κάνει εξαίρεση
στις περιπτώσεις όπου η διαφορά ηλικίας μεταξύ ενήλικα και παιδιού
δεν ξεπερνά τα 3 χρόνια (π.χ. 16χρονο παιδί και 19χρονο ενήλικο άτομο)
και όταν η σεξουαλική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνει βία,
εξαναγκασμό ή εκμετάλλευση.

7. Αν είσαι παιδί - θύμα
Εάν είσαι παιδί - θύμα τέτοιων αδικημάτων τότε
έχεις δικαίωμα προστασίας και στήριξης από τις
Υπηρεσίες του Κράτους σε όλες τις φάσεις
διερεύνησης της υπόθεσης, π.χ. Αστυνομία,
Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, Δικαστήριο κτλ.

8. Ανάφερε το περιστατικό
Η σεξουαλική κακοποίηση/εκμετάλλευση μπορεί
να προέρχεται από πρόσωπο με το οποίο
διατηρείς σχέσεις εμπιστοσύνης, π.χ. γονιός,
συγγενής, γιατρός, δημόσιος λειτουργός,
κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος,
εκπαιδευτικός, ιερέας, εκπαιδευτής.
Μπορεί το πρόσωπο που σε κακοποιεί να
εκμεταλλεύεται την ευάλωτη θέση σου,
π.χ. αναπηρία, ουσιοεξάρτηση.
Μόνο αν αναφέρεις τη σεξουαλική
κακοποίηση/εκμετάλλευση θα σταματήσει,
θα λάβεις στήριξη και θα ληφθούν μέτρα ώστε
ο θύτης να μην το επαναλάβει.

9. Έχεις δικαίωμα να ενημερωθείς
Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού είναι
υποχρεωμένο να σε ενημερώνει στο πλαίσιο
της εκπαίδευσής σου για τους κινδύνους της
σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής
εκμετάλλευσης αλλά και για τους τρόπους
προστασίας. Το Υπουργείο Παιδείας και
Πολιτισμού σε συνεργασία με την Επίτροπο
Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού έχει
υποχρέωση να διοργανώνει εκστρατείες
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού.
Μπορείς να βρεις το πλήρες κείμενο του
Νόμου αλλά και άλλο υλικό για το ίδιο θέμα
στην ιστοσελίδα της Επιτρόπου
www.childcom.org.cy
στο σύνδεσμο Ένα στα Πέντε.

Ε-mail: childcom@ccr.gov.cy
Website: www.childcom.org.cy
Γωνία Απέλλη και Παύλου Νιρβάνα,
5ος όροφος, 1496, Λευκωσία
Τηλ: 22873200, Φαξ: 22872365

ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Ζήτα βοήθεια!
Να ΄σαι ξύπνιος
Προστάτεψε
τον εαυτό σου
Άν είσαι ανήλικος/η
έχεις δικαίωμα να
γνωρίζεις ότι...

