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Λευκωσία, 10 Οκτωβρίου 2013 

«ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ» 

Σημαντική ανάθεση έργου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το «Ίδρυμα Λεβέντη», στο Τμήμα 

Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου 

Για πρώτη φορά διεξάγεται έρευνα με στόχο την προστασία των παιδιών 

από τη σεξουαλική κακοποίηση 

Σημαντική ανάθεση έργου έγινε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 

«Ίδρυμα Λεβέντη», στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο 

πλαίσιο της Πανευρωπαϊκής εκστρατείας «ΕΝΑ στα ΠΕΝΤΕ», η οποία, στην 

Κύπρο, τελεί υπό την αιγίδα της Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του 

Παιδιού.  Οι επιστημονικοί υπεύθυνοι, Δρ Ειρήνη-Άννα Διακίδου, Δρ 

Κώστας Φάντη και Δρ Ελένη Καραγιάννη και οι επιστημονικοί συνεργάτες 

Εβίτα Κατσιμίχα και Μαρία-Ζωή Χατζηχαραλάμπους, μέλη του Τμήματος 

Ψυχολογίας, ανέλαβαν να διεξάγουν έρευνα με στόχο την προστασία των 

Παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και σεξουαλική κακοποίηση. 

Κύριος στόχος της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τη συχνότητα και τη 

φύση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και να καταγράψει το σχέδιο δράσης που εφαρμόζεται 

από Υπηρεσίες και επαγγελματίες στην Κύπρο.  

Για πρώτη φορά το Πανεπιστήμιο Κύπρου διεξάγει επιδημιολογική έρευνα η οποία αποσκοπεί στη 

συλλογή δεδομένων για τη δημιουργία αρχείου με τα περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης στην Κύπρο. 

Η έρευνα με τίτλο «Strengthening national policies to stop sexual violence against children: a Council of 

Europe project involving pilot initiatives in Cyprus», σκοπεύει να δώσει πληροφορίες αναφορικά με τον 

υφιστάμενο χειρισμό περιστατικών σεξουαλικής κακοποίησης και τις αλλαγές που πρέπει να 

εφαρμοστούν με σκοπό την ελαχιστοποίηση της περαιτέρω τραυματικής εμπειρίας στο παιδί θύμα. 

Γενικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι να τεθεί η Κύπρος σε θέση να επικυρώσει και να εφαρμόσει, 

εντός των επόμενων τριών ετών, τη "Σύμβαση Lanzarote" που υπογράφηκε από τις χώρες - μέλη του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και 

σεξουαλική κακοποίηση. Αυτό αναμένεται να γίνει μέσω της συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, καθώς 

και της παροχής πολύ-επίπεδων εισηγήσεων για το τι χρειάζεται να γίνει ώστε να υλοποιηθεί η Σύμβαση.  
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