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Διευθυντές/Διευθύντριες
Δημόσιων και Ιδιωτικών Σχολείων
Δημοτικής, Μέσης Γενικής και
Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
Θέμα: Συνομολόγηση Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ Υπουργείου Παιδείας και
Πολιτισμού και Οργανισμού HFC Hope For Children CRC Policy Center
για διαχείριση περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών στο
πλαίσιο λειτουργίας του Σπιτιού του Παιδιού
Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, 22 Ιουνίου 2018, το
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού συνομολόγησε Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τον Διεθνή
Ανθρωπιστικό και Ανεξάρτητο Οργανισμό HFC Hope For Children CRC Policy Center για
διαχείριση περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών στο πλαίσιο
λειτουργίας του Σπιτιού του Παιδιού. Το Πρωτόκολλο Συνεργασίας τίθεται άμεσα σε ισχύ από
την ημέρα υπογραφής. Μέσω του Πρωτοκόλλου, τα Συμβαλλόμενα Μέρη συμφωνούν να
συνεργαστούν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης και διευκρινίζουν τις δράσεις/καθήκοντα/ευθύνες
του κάθε Μέρους σε περιπτώσεις σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών.
2.
Η δημιουργία και λειτουργία του Σπιτιού του Παιδιού γίνεται στο πλαίσιο υλοποίησης
της Εθνικής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής
Κακοποίησης και Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Παιδικής Πορνογραφίας 2016-2019 και
αποτελεί υλοποίηση σχετικής δέσμευσης του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και
Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η διαχείριση του Σπιτιού του Παιδιού έχει ανατεθεί, μετά από
σχετικό διαγωνισμό, στον μη Κυβερνητικό Οργανισμό HFC Hope For Children CRC Policy
Center, ο οποίος βρίσκεται σε άμεση και καθολική συνεργασία με τις Υπηρεσίες Κοινωνικής
Ευημερίας, οι οποίες χρηματοδοτούν εξ ολοκλήρου το έργο.
Με την παρούσα εγκύκλιο, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, ανταποκρινόμενο στις
δεσμεύσεις που εκπηγάζουν από τη συνομολόγηση του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας,
ενημερώνει τους/τις εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων για τον τρόπο λειτουργίας,
παραπομπής και συνεργασίας με το Σπίτι του Παιδιού.
3.
Το Σπίτι του Παιδιού παρέχει όλο το φάσμα των αναγκαίων υπηρεσιών, κάτω από
την ίδια στέγη, και επιδιώκει την εξυπηρέτηση της δικαιοσύνης, με φιλικό προς το παιδί
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τρόπο, κατά τη διαχείριση περιπτώσεων σεξουαλικής κακοποίησης ή/και εκμετάλλευσης
παιδιών, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, την ασφάλεια, την
προστασία και την ευημερία του.
Συγκεκριμένα, οι υπηρεσίες που παρέχονται στο Σπίτι του Παιδιού βασίζονται στο μοντέλο
“Barnahus” και σε σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα και είναι προσαρμοσμένες στην κυπριακή
πραγματικότητα. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν:
• Διυπηρεσιακή/Πολυθεματική συνεργασία Αστυνομίας Κύπρου,
Λειτουργών
Κοινωνικής Ευημερίας, Κλινικών Ψυχολόγων του Υπουργείου Υγείας, Εκπαιδευτικών
Ψυχολόγων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, Ιατροδικαστών, Κοινωνικών
Λειτουργών και Κλινικών Ψυχολόγων του Σπιτιού του Παιδιού,
• Δικανική συνέντευξη με τα παιδιά από την Ειδική Ανακριτική Ομάδα της Αστυνομίας,
• Ιατρικές εξετάσεις,
• Ψυχολογική αξιολόγηση από Κλινικό Ψυχολόγο του Σπιτιού του Παιδιού, εκεί όπου
υπάρχει υποψία σεξουαλικής κακοποίησης, χωρίς παραδοχή από το παιδί,
• Ψυχοκοινωνική στήριξη της οικογένειας από Κοινωνικό Λειτουργό του Σπιτιού,
• Ψυχολογική στήριξη και ατομική/οικογενειακή θεραπεία,
• Κοινωνική στήριξη και αποκατάσταση.
4.
Με τη λειτουργία του Σπιτιού του Παιδιού δεν αλλάζει οτιδήποτε σχετικά με τον
τρόπο αναφοράς εκ μέρους των σχολείων των περιστατικών σεξουαλικής
κακοποίησης παιδιών. Δηλαδή, τα σχολεία θα εξακολουθούν να προωθούν την αναφορά
των περιστατικών είτε στην Ειδική Ανακριτική Ομάδα της Αστυνομίας (22808442, 07.3015.00, Δευτέρα-Παρασκευή) είτε στο Τμήμα Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (Τ.Α.Ε.) της κάθε
επαρχίας (7 ημέρες/εβδομάδα, 24 ώρες). Υπενθυμίζεται, επιπλέον, ότι για κάθε περιστατικό
ειδοποιούνται επώνυμα και γραπτώς και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας (αρ. εγκυκλίου
στο διαδίκτυο ypp3736, αρ. φακ. 11.2.11.1, 11.2.11.5, 11.2.11.6 ημερ.11.02.2016).
Επισημαίνεται ότι δεν αποτελεί εξαίρεση των πιο πάνω διαδικασιών η περίπτωση κατά την
οποία εμπλέκεται εκπαιδευτικός στο ίδιο σχολείο με το θύμα. Σε τέτοια περίπτωση,
ενημερώνεται άμεσα και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (οικεία Επαρχιακά Γραφεία
Παιδείας). Τονίζεται εμφαντικά ότι τα σχολεία δεν παραπέμπουν την αναφορά τους στο
Σπίτι του Παιδιού.
Η Αστυνομία και οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας έχουν αποκλειστικά την ευθύνη να
αποστείλουν την αναφορά στο Σπίτι του Παιδιού, το οποίο αναλαμβάνει δράση με
διερεύνηση των πληροφοριών, πιθανή αξιολόγηση της περίπτωσης, ακόμη και όταν δεν
υπάρχει παραδοχή από το παιδί για κακοποίησή του, και θεραπεία της περίπτωσης, όπου
κρίνεται αναγκαίο. Συνεπώς, οι λειτουργοί του Σπιτιού του Παιδιού δύνανται να
πραγματοποιήσουν επίσκεψη στον χώρο του σχολείου ή/και να επικοινωνήσουν
τηλεφωνικά με το σχολείο για περαιτέρω πληροφορίες. Σε κάποιες περιπτώσεις,
ενδεχομένως, να κληθούν οι εκπαιδευτικοί να συμμετάσχουν σε πολυθεματική συνάντηση
που αφορά στον/στη μαθητή/ μαθήτρια του σχολείου τους.
5.
Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι η Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, έχει οριστεί ως η υπεύθυνη υπηρεσία επικοινωνίας και
συντονισμού της συνεργασίας με το Σπίτι του Παιδιού. Τα σχολεία μπορούν να
ενημερώνονται για την έκβαση των περιπτώσεών τους από τους/τις οικείους/ες
Εκπαιδευτικούς Ψυχολόγους. Αναφέρεται, επίσης, ότι, εκεί που το Σπίτι του Παιδιού το κρίνει

αναγκαίο, θα απευθύνεται στον/στην οικείο/α Εκπαιδευτικό Ψυχολόγο για διερεύνηση
κάποιων πληροφοριών ή/και για περαιτέρω αξιολόγηση ή στήριξη του παιδιού στον χώρο
του σχολείου.
6.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας, παραπομπής και
συνεργασίας με το Σπίτι του Παιδιού μπορείτε να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία
Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας στο τηλέφωνο 22800806 ή με τη δρα Χριστίνα Ιωάννου, Ανώτερη
Εκπαιδευτική Ψυχολόγο, στο τηλέφωνο 22800741.
7.
Καλείστε να έχετε υπόψη σας την παρούσα εγκύκλιο για το ενδεχόμενο να
επικοινωνήσουν μαζί σας οι λειτουργοί του Σπιτιού του Παιδιού ακόμη και κατά τη διάρκεια
των θερινών μηνών. Παρακαλείστε, επίσης, με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, να
ενημερώσετε σχετικά όλους/όλες τους/τις εκπαιδευτικούς του σχολείου σας. Οι
Διευθύνοντες/Διευθύνουσες των Θερινών Σχολείων θα πρέπει να ενημερώσουν άμεσα
τους/τις εκπαιδευτικούς που θα υπηρετούν στο σχολείο τους.
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