
  

 Σχετικά με το Συμβούλιο της Ευρώπης 
Το Συμβούλιο της Ευρώπης ιδρύθηκε το 1949 και έχει ως στόχο τη διαμόρφωση 
στην Ευρώπη ενός κοινού δημοκρατικού και νομικού χώρου,  βασισμένου στην 
Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και σε άλλα κείμενα που 
αναφέρονται στην προστασία του ατόμου, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών. 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έθεσε σε εφαρμογή το πρόγραμμα «Οικοδόμηση 
μιας Ευρώπης για τα παιδιά, με τα παιδιά», προκειμένου να διασφαλίσει και 
να προωθήσει τα δικαιώματα των παιδιών και να προστατεύσει τα παιδιά από 
κάθε μορφή βίας. 
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Σύμβαση του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για την προστασία 

των παιδιών κατά της 

γενετήσιας εκμετάλλευσης και  

κακοποίησης

Η γενετήσια εκμετάλλευση και κακοποίηση συγκαταλέγονται ανάμεσα στις 

χειρότερες μορφές βίας κατά των παιδιών.  Σύμφωνα με τη Unicef, η λεγόμενη 

«βιομηχανία του σεξ» εκμεταλλεύεται περίπου δύο εκατομμύρια παιδιά κάθε 

χρόνο. Περισσότερες από ένα εκατομμύριο εικόνες 10.000 με 20.000 σεξουαλικά 

κακοποιημένων παιδιών κυκλοφορούν στο Διαδίκτυο.  Η ταυτότητα ελάχιστων 

από αυτά τα παιδιά αυτά  έχει εξακριβωθεί. Τα υπόλοιπα είναι ανώνυμα, 

εγκαταλελειμμένα και πιθανότατα να εξακολουθούν να κακοποιούνται. 

Δεν υπάρχουν στατιστικές για το μέγεθος του φαινομένου της σεξουαλικής 

βίας εναντίον των παιδιών στην Ευρώπη, αλλά είναι γνωστό ότι ο αριθμός των 

καταγγελθεισών περιπτώσεων είναι κατά πολύ κατώτερος σε σχέση με τον 

πραγματικό αριθμό. Τα στοιχεία που έχουμε στη διάθεση μας δείχνουν ότι στην 

Ευρώπη η σεξουαλική κακοποίηση εναντίον των παιδιών διαπράττεται κατά κύριο 

λόγο στο οικογενειακό πλαίσιο, από συγγενείς ή από πρόσωπα που ανήκουν στο 

κοινωνικό περιβάλλον του παιδιού.  Θυμίζουμε ότι η προστασία των παιδιών από 

τη βία, ιδιαίτερα από τη σεξουαλική βία, αποτελεί εδώ και ένα μεγάλο χρονικό 

διάστημα προτεραιότητα του Συμβουλίου της Ευρώπης. 
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 Ποιος είναι ο σκοπός της σύμβασης;
Η νέα Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά 
της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης είναι μία σημαντική πρόοδος  για την 
πρόληψη των σεξουαλικών αδικημάτων κατά των παιδιών, τη δίωξη των δραστών και 
την προστασία των παιδιών θυμάτων. 
Η προστασία των παιδιών και των δικαιωμάτων τους βρίσκεται στο επίκεντρο  αυτής 
της σύμβασης.  Πράγματι, η σύμβαση  προωθεί   την ευημερία των παιδιών,  τη λήψη 
υπόψη της γνώμης τους,  των αναγκών τους και των ανησυχιών τους καθώς και τη 
διαρκή υπεράσπιση  του ύψιστου συμφέροντος  τους.

  Ποιος μπορεί να 
τιμωρηθεί;

Οποιοσδήποτε διαπράξει κάποιο από τα προβλεπόμενα 
από τη σύμβαση αδικήματα μπορεί να διωχθεί.  Σε ό,τι 
αφορά  στα σοβαρότερα αδικήματα, ακόμα και όταν η 
πράξη διαπράχθηκε σε μία χώρα όπου η συγκεκριμένη 
συμπεριφορά δεν αποτελεί αδίκημα, ο δράστης μπορεί 
να διωχθεί, όταν επιστρέψει στη χώρα της εθνικότητάς 
του.  Αυτό το μέτρο στοχεύει στην καταπολέμηση του 
φαινομένου του «παιδικού σεξουαλικού τουρισμού».

Σε ποια αδικήματα αναφέρεται η σύμβαση;
Τα άρθρα 18 έως 23 της σύμβασης περιγράφουν τις συμπεριφορές που 
αποτελούν γενετήσια εκμετάλλευση και κακοποίηση.

Είναι η πρώτη φορά που μια διεθνής συνθήκη έχει ορίσει και ποινικοποιήσει τη 
γενετήσια κακοποίηση.  Οι έρευνες δείχνουν ότι η γενετήσια κακοποίηση παιδιών 
από πρόσωπα που αυτά γνωρίζουν και σχετίζονται μαζί τους είναι μια από τις πιο 
τραυματικές μορφές σεξουαλικής βίας σε ψυχολογικό επίπεδο, με μακροχρόνιες 
συνέπειες για το θύμα. Η σύμβαση ποινικοποιεί τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ένας 
ενήλικας έχει σεξουαλικές σχέσεις με ένα παιδί, ιδιαίτερα όταν γίνεται χρήση βίας ή 
απειλών. 

Η σύμβαση ποινικοποιεί επίσης: 
 τα αδικήματα που σχετίζονται με την παιδική πορνεία. 

  Η ζήτηση για εκδιδόμενα παιδιά έχει αυξηθεί σημαντικά και συχνά συνδέεται με το 
οργανωμένο έγκλημα και την εμπορία ανθρώπων.  Η σύμβαση συνδέει τη ζήτηση 
και τη διάθεση εκδιδόμενων παιδιών απαιτώντας ποινικές κυρώσεις τόσο για τους 
«εργοδότες» παιδιών που προορίζονται για πορνεία όσο και για τους «χρήστες».

 τα αδικήματα που σχετίζονται με την παιδική πορνογραφία.

  Η παραγωγή, η διάθεση, η διάδοση, η κατοχή  παιδικής πορνογραφίας καθώς και 
η πρόσβαση σε αυτή μέσω Διαδικτύου ποινικοποιούνται από τη σύμβαση.   

 η προσέγγιση παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς («grooming»). 

  Το «grooming» περιλαμβάνεται σε μια διεθνή συνθήκη για πρώτη φορά, 
αντανακλώντας το πρόσφατο φαινόμενο, που γίνεται ολοένα και πιο ανησυχητικό, 
της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών κατά τις συναντήσεις τους  με ενήλικες 
τους οποίους αρχικά γνώρισαν στον κυβερνοχώρο και, πιο συγκεκριμένα, σε 
φόρουμ συζητήσεων (chat rooms) ή σε διαδικτυακούς τόπους ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών (game sites). Ο όρος «grooming» αναφέρεται στην προετοιμασία ενός 
παιδιού για σεξουαλική κακοποίηση, με κίνητρο την επιθυμία της χρησιμοποίησης 
του παιδιού για σεξουαλική ικανοποίηση.

 
 
Τι απαιτεί η σύμβαση να κάνουν τα Κράτη;

 Προληπτικά μέτρα
  επιλογή, πρόσληψη και εκπαίδευση προσώπων που εργάζονται με παιδιά·

  διασφάλιση ότι τα παιδιά γνωρίζουν τους κινδύνους της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης καθώς 
και το πως να προστατευθούν·

  λήψη μέτρων παρέμβασης, βρισκόμενα υπό τακτική εποπτεία, για  πραγματικούς και δυνητικούς δράστες 
σεξουαλικών αδικημάτων  που στοχεύουν στην πρόληψη των αδικημάτων αυτών κατά των παιδιών.

 Προστατευτικά μέτρα
  δημιουργία προγραμμάτων βοήθειας προς τα θύματα και τις οικογένειές τους· οργάνωση θεραπευτικής και 

έκτατης  ψυχολογικής υποστήριξης·

 ενθάρρυνση της καταγγελίας υποψιών γενετήσιας εκμετάλλευσης ή κακοποίησης·

 δημιουργία υπηρεσιών υποστήριξης και παροχής συμβουλών μέσω  τηλεφώνου ή Διαδικτύου.

Μέτρα ποινικού δικαίου
  διασφάλιση ότι ορισμένες  συμπεριφορές, όπως οι σεξουαλικές δραστηριότητες με ένα παιδί που δεν έχει 

συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία  για τέτοιου είδους δραστηριότητες, αποτελούν ποινικά αδικήματα·

  ποινικοποίηση  της χρήσης των νέων τεχνολογιών, ιδιαίτερα του Διαδικτύου, με σκοπό τη σεξουαλική κακοποίηση 
των παιδιών, όπως για παράδειγμα του «grooming» (προσέγγιση παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς)· 

  καθιέρωση κοινών και σαφών κριτηρίων για τη δημιουργία ενός συστήματος αποτελεσματικών, ανάλογων των 
αδικημάτων και αποτρεπτικών κυρώσεων·

  καταγραφή και τήρηση των στοιχείων των καταδικασμένων για σεξουαλικά αδικήματα κατά των 
παιδιών προσώπων.

Έρευνες και ένδικες διαδικασίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες των παιδιών 
  διασφάλιση της προστασίας των παιδιών θυμάτων κατά τη διάρκεια των ένδικων διαδικασιών και της μη 

περαιτέρω επιδείνωσης  του τραύματος που βίωσαν· 

 προστασία της ιδιωτικής ζωής, της ταυτότητας και της εικόνας των παιδιών θυμάτων· 

  λήψη μέτρων που προσαρμόζονται στις ανάγκες των θυμάτων με στόχο το σεβασμό  των δικαιωμάτων των 
παιδιών και  της οικογένειας τους·

  περιορισμός στο ελάχιστο του αριθμού των συνεντεύξεων με τα θύματα· απαίτηση να λαμβάνουν χώρα σε ένα 
καθησυχαστικό περιβάλλον, από επαγγελματίες που έχουν εκπαιδευτεί για το σκοπό αυτό.

Παρακολούθηση
  δημιουργία ενός συγκεκριμένου μηχανισμού παρακολούθησης προκειμένου να ελέγχεται η εφαρμογή 

της σύμβασης, ένα μέτρο που εγγυάται το σεβασμό της σύμβασης από τα Κράτη και τη μακροχρόνια 
αποτελεσματικότητά της.


