
   

 

1 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνέδριο «Πρόληψη Παιδικής Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης στο 

Διαδίκτυο», Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2022 

Αίθουσα Εκδηλώσεων ΠΟΕΔ, Λευκωσία 

 

Την Τετάρτη, 20 Σεπτεμβρίου 2022, πραγματοποιήθηκε, με μεγάλη επιτυχία, συνέδριο με 

θέμα: «Πρόληψη Παιδικής Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης στο 

Διαδίκτυο». Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και 

Νεολαίας, μέσω του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, σε συνεργασία με την Παγκύπρια Σχολή 

Γονέων. 

Το συνέδριο αποσκοπούσε στην ενημέρωση και τη συζήτηση γύρω από τη σεξουαλική 

κακοποίηση και εκμετάλλευση ανηλίκων στο διαδίκτυο. Έχοντας δυνατό το αίσθημα της 

ευθύνης έναντι στα παιδιά και τους/τις νέους/ες, το συνέδριο αποτέλεσε πλατφόρμα 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης εκπαιδευτικών όλων των σχολικών βαθμίδων, στελεχών 

της εκπαίδευσης, γονέων και κηδεμόνων, πετυχαίνοντας την ενδυνάμωση της στρατηγικής 

της πρόληψης και της προστασίας των παιδιών και των νέων, από τον σωματικό και τον 

ψυχικό τραυματισμό, που μπορεί να προκληθεί από τη σεξουαλική κακοποίηση και 

εκμετάλλευση στο διαδίκτυο.  

Κατά την έναρξη του συνεδρίου, τους/τις συνέδρους καλωσόρισε ο κύριος Λοίζος Γιάσουμας, 

Πρόεδρος της Παγκύπριας Σχολής Γονέων, εκφράζοντας την ικανοποίησή του και την 

ιδιαίτερη χαρά του για το μεγάλο ενδιαφέρον που παρουσιάστηκε για το συνέδριο.  

Ακολούθησε εισαγωγική τοποθέτηση από την Αναπληρώτρια Διευθύντρια του Παιδαγωγικού 

Ινστιτούτου Κύπρου, Δρ Έλενα Χατζηκακού, η οποία σημείωσε ότι το συνέδριο θα προσφέρει 

σημαντική πληροφόρηση και τεκμηρίωση στις προσπάθειες συνεχούς ενημέρωσης, 

συμβάλλοντας στις προσπάθειες που καταβάλλονται τα τελευταία χρόνια για την Πρόληψη 

της Παιδικής Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης στο Διαδίκτυο. Η Δρ Χατζηκακού 

σημείωσε τον κομβικό ρόλο του Κέντρου Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου-CYberSafety 

(https://www.cybersafety.cy), το οποίο λειτουργεί από την 1η Ιουλίου 2016, υπό τον 

συντονισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, εκ μέρους του ΥΠΑΝ. Εστιάζοντας στις νέες και 

αυξανόμενες ανάγκες που προκύπτουν από τις εξελίξεις, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, 

το Κέντρο προωθεί και συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ εμπλεκόμενων εθνικών φορέων, 

όπως για παράδειγμα η Παγκύπρια Σχολή Γονέων, με στόχο τη δημιουργία κουλτούρας 

Ασφαλούς Διαδικτύου και την ενίσχυση των προσπαθειών στην Κύπρο για δημιουργική και 

ασφαλή αξιοποίηση του διαδικτύου. 

Ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, κύριος Πρόδρομος Προδρόμου, στον 

χαιρετισμό του στο συνέδριο, τόνισε ότι το ΥΠΑΝ, ανταποκρινόμενο στις συνεχείς εξελίξεις 

των σύγχρονων τεχνολογιών, έχει υιοθετήσει και εφαρμόσει πληθώρα συναφών πολιτικών, οι 

οποίες σχετίζονται με τις πρακτικές ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης για την ασφαλή, 

υπεύθυνη, αποτελεσματική και δημιουργική τους χρήση. Ο κύριος Πρόδρομος διαβεβαίωσε 

ότι οι προσπάθειες για προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών στην εκπαίδευση και την 
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ολόπλευρη ανάπτυξη θα συνεχιστούν, καθώς και οι προσπάθειες που καταβάλλονται για 

προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση, συνεργαζόμενοι 

συστηματικά με όλους τους άλλους φορείς και υπηρεσίες. Παράλληλα, τόνισε χαρακτηριστικά 

ότι οι εκπαιδευτικοί αποτελούν τους αισθητήρες της κοινωνίας για το συγκεκριμένο φαινόμενο, 

αφού αποτελούν μία σημαντική ομάδα από την οποία προέρχονται οι καταγγελίες για 

σεξουαλική κακοποίηση, διότι τα παιδιά εμπιστεύονται τους/τις εκπαιδευτικούς τους και σε 

αυτούς/ές αποκαλύπτουν το τι τους συμβαίνει και, ως εκ τούτου, από εκεί προέρχονται οι 

περισσότερες καταγγελίες. Παρόλα αυτά, πρόσθεσε ότι όποιες προσπάθειες και αν 

προωθηθούν, απαραίτητο προαπαιτούμενο είναι η ενημερότητα, η επιμόρφωση και των 

γονέων/κηδεμόνων, αλλά και της κυπριακής κοινωνίας ευρύτερα. Είναι για αυτό τον λόγο που 

η συνδιοργάνωση του συνεδρίου με την Παγκύπρια Σχολή Γονέων κρίνεται ως εξόχως 

σημαντικό. 

Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών του συνεδρίου, ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού 

και Νεολαίας τόνισε ότι το Συνέδριο θα συμβάλει στην ειλημμένη απόφαση της Πολιτείας για 

περαιτέρω αναβάθμιση της προσπάθειας που γίνεται στα σχολεία, για πρόληψη αλλά και 

ολιστική αντιμετώπιση της Παιδικής Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης στο 

Διαδίκτυο, αλλά και ευρύτερα.  

Στην πρώτη ενότητα του συνεδρίου, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες είχαν την ευκαιρία 

να παρακολουθήσουν τις παρακάτω εξαιρετικά ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις: 

• "Καταπολέµηση υλικού παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στο διαδίκτυο. Ο ρόλος 

του δικτύου INHOPE και των Ανοικτών Γραµµών Καταγγελίας" από την κυρία Μελτίνη 

Χριστοδουλάκη Nοµικό, Υπεύθυνη Επικοινωνίας της Ελληνικής Ανοικτής Γραµµής 

SafeLine.gr  

• "The Changing Nature of Child Sexual Abuse Imagery Online and How We Can Keep 

Our Children Safe", από την κυρία Emma Hardy, Chart PR Communications Director, 

UK Safer Internet Centre Director  

• "Sexual Grooming - What Teachers and Parents Need to Know", από την κυρία 

Elizabeth L. Jeglic, Ph.D. Professor, Department of Psychology, John Jay College, City 

University of New York 

Στη δεύτερη ενότητα, τοποθετήθηκαν επί της θεματικής του συνεδρίου, σε συζήτηση 

στρογγυλής τραπέζης, η κυρία Δέσπω Μιχαηλίδου-Λιβανίου, Επίτροπος Προστασίας των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού, η κυρία Αναστασία Παπαδοπούλου, Πρόεδρος του Συμβουλίου 

«Φωνή», ο κύριος Γιώργος Κάρκας, Υπεύθυνος του Κλάδου Δίωξης Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος και Δικανικού Εργαστηρίου και η κυρία Χριστίνα Ιωάννου, Ανώτερη Εκπαιδευτική 

Ψυχολόγος, της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του ΥΠΑΝ. Η κυρία Παναγιώτα 

Χατζηττοφή, εκπαιδευτική ψυχολόγος και συντονίστρια του Κέντρου Ασφαλούς 

Διαδικτύου Κύπρου- CYberSafety, συντόνισε τη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης. 

Οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, αφού 

τοποθετήθηκαν σε όσα συζητήθηκαν στις τρεις κεντρικές παρουσιάσεις, μέσα από τις 

τοποθετήσεις τους, παρουσιάστηκε ο ρόλος, το έργο και οι εμπειρίες τους, αναφορικά με το 

σύγχρονο φαινόμενο της Παιδικής Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης στο 
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Διαδίκτυο, καταθέτοντας και τις δικές τους εισηγήσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπισή 

του. Η συζήτηση στρογγυλής τραπέζης, με τη συνεισφορά και των συνέδρων, οι οποίοι/ες 

είχαν την ευκαιρία να προβούν σε ερωτήματα, προβληματισμούς και εισηγήσεις, κατέληξε στο 

συμπέρασμα και τη συμφωνία για την ανάγκη προώθησης συντονισμένων και συστηματικών 

ενεργειών και δράσεων, όλων των εμπλεκομένων φορέων, αναφορικά με την πρόληψη της 

Παιδικής Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης στο Διαδίκτυο. 

Στο συνέδριο «Πρόληψη Παιδικής Σεξουαλικής Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης στο 

Διαδίκτυο» συμμετείχαν, συνολικά, περισσότεροι/ες από 200 σύνεδροι, οι οποίοι/ες 

εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την οργάνωση και την πραγματοποίηση του συνεδρίου, 

αξιολογώντας με υψηλό βαθμό την ποιότητά του.  


