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ΟΡΙΜΟ 

 

«Χο ςεπδήο θαηαγγειία παηδηθήο 

θαθνπνίεζεο νξίδεηαη ε επψλπκε ή αλψλπκε 

θαηάζεζε ζηηο ππεξεζίεο πξνζηαζίαο ηνπ 

παηδηνχ, ηεο πιεξνθνξίαο φηη έλα άηνκν 

ελήξγεζε θαθνπνηεηηθά ζε βάξνο ελφο 

παηδηνχ, ελψ ε έξεπλα απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο θαηέιεμε ζην αζθαιέο 

ζπκπέξαζκα φηη δελ δηεπξάρζε απηφ ην 

αδίθεκα θαη φηη ε αβαζηκφηεηα ηεο 

θαηαγγειίαο ήηαλ «ελ γλψζεη» ηνπ αηφκνπ 

πνπ πξνέβε ζε απηή».  



Καηεγνξίεο Φεπδψλ Καηαγγειηψλ 
 

 Καιφπηζηεο (απφ ζπγγελείο, θίινπο, 

εθπαηδεπηηθνχο ή απφ άιια πξφζσπα γλσζηά ζηελ 

νηθνγέλεηα, ηα νπνία είηε ππήξμαλ απηφπηεο 

κάξηπξεο ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο ή παξακέιεζεο 

είηε έρνπλ πιεξνθνξεζεί ην γεγνλφο απφ άιιεο 

πεγέο) 

 

 Καθφπηζηεο (απφ αλήιηθν άηνκν, ην νπνίν 

εκθαλίδεηαη λα ελεξγεί γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

θεξφκελνπ σο ζχκαηνο θαθνπνίεζεο παηδηνχ θαη 

κπνξεί λα έρεη ζπδπγηθή, εξσηηθή, θηιηθή, 

επαγγεικαηηθή ή άιιε θνηλσληθή ζρέζε κε ηνλ 

ζεσξνχκελν σο δξάζηε ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο). 

 

 Φπρνπαζνινγηθέο, Wakefield θαη Underwager 

(1990) θαη Eagle θαη O’ Donohue (2012) 

 



Φεπδείο θαηαγγειίεο παηδηψλ (2%) 

 
 “χλδξνκν γνλετθήο απνμέλσζεο” 

 

 “Πιχζε εγθεθάινπ” 

 

 νβαξή πεηζαξρηθή ηηκσξία ηνπ παηδηνχ   

     εθδίθεζε ή εθβηαζκφο γνλέα 

 

 Πξνβνιέο ησλ επηζπκηψλ ζε έλαλ απφ ηνπο    

     γνλείο 

 

Άηνκα πνπ ζπγρξσηίδνληαη κε παηδηά 

 

 Παηδηά πηνζεηεκέλα, δηαθνξεηηθήο  

    εζληθφηεηαο, κε εηδηθέο αλάγθεο 



ηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ θαηαγγειηψλ 

ζηελ Παηδηθή Καθνπνίεζε 

(Trocme και Bala 1998, Καναδάς) 

 
1/5 ησλ θαηαγγειηψλ πιεξνχζε ηηο   

    πξνυπνζέζεηο δηεξεχλεζεο 

 

51% αβάζηκεο, θαιφπηζηεο θαη 4%  

    ςεπδείο, θαθφπηζηεο 

 

Γηακάρε ησλ γνλέσλ  35% - 55%  

 

Παξακέιεζε 48% 

 

εμνπαιηθή θαθνπνίεζε 14% 

 



ΔΠΙΠΣΧΔΙ ΦΔΤΓΧΝ ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΧΝ 

Παηδί 

 

Απνκάθξπλζε απφ ηελ νηθνγέλεηα 

Απνρσξηζκφο αδειθψλ, θίισλ ή ζπγγελψλ 

Απνθιεηζκφο θαη απνκφλσζε 

Ιαηξηθέο εμεηάζεηο 

Κνπξαζηηθέο ζπλεληεχμεηο 

πλαηζζήκαηα: αβεβαηφηεηα, ζχγρπζε,   

  νξγή, απειπηζία, αγσλία, άγρνο,  

  αλαζθάιεηα, ελνρέο 

Πξνβιήκαηα Ύπλνπ, Γηαηξνθηθέο  

  Γηαηαξαρέο, Καηάζιηςε, Απηνθηνλία 
 



ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΨΕΥΔΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ 
Φεπδψο Καηαγγειιφκελν Άηνκν 

 

ηέξεζε ηνπ παηδηνχ ηνπ 

Καρππνςία, ακθηζβήηεζε 

Γηάιπζε νηθνγέλεηαο 

Απψιεηα εξγαζίαο 

Οηθνλνκηθά πξνβιήκαηα 

Απψιεηα πξνζσπηθήο θαη θνηλσληθήο  

    ηαπηφηεηαο, απηνζεβαζκνχ,   

    εκπηζηνζχλεο ζηνπο ζεζκνχο 

Αιιαγή ηφπνπ δηακνλήο 

Απεηιέο, αληίπνηλα, εθβηαζκνί,  

    βηαηνπξαγίεο θ.ά. 

Φπιάθηζε 
 



Παξάγνληεο απνηπρίαο απνθάιπςεο 

ησλ ςεπδψλ θαηαγγειηψλ 

 
Δπαγγεικαηίεο πγείαο 

 

α) Κιηληθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ  

     ηχπνπ ηεο θαθνπνίεζεο  

 

β) Έιιεηςε ησλ θαηάιιεισλ  

     γλψζεσλ θαη εκπεηξίαο 

 

γ) Απνπζία αμηφπηζησλ θαη  

     πεηζηηθψλ δηαγλσζηηθψλ θξηηεξίσλ 



ΠΡΟΣΑΔΙ ΔΠΙΛΤΗ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΟ ΦΔΤΓΟΤ 

ΚΑΣΑΓΓΔΛΙΑ 
 

I. Σν γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο Παηδηθήο 

Καθνπνίεζεο λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ 

Ιαηξνδηθαζηηθή 

 

II. Γηεπηζηεκνληθέο Μνλάδεο Γηαρείξηζεο ηεο 

Παηδηθήο Καθνπνίεζεο 

 

III.Ιθαλφηεηα Δπαγγεικαηηψλ Τγείαο ζηελ 

Γηαθνξηθή Γηάγλσζε Παηδηθήο Καθνπνίεζεο 

 

IV. σζηή Δπηινγή Δπαγγεικαηηψλ Τγείαο 

 

V. Υξήζε Πξσηφθνιινπ πλέληεπμεο 



ΛΑΝΘΑΜΔΝΔ 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΙ 
 

 

•Αθαηάιιειεο  Φεπδείο δειψζεηο  

  θαθνπνίεζεο παηδηνχ 

 

•Αδέμηεο  Γπζκελείο επηπηψζεηο γηα  

  ην παηδί 

 



ΠΔΡΙΟΡΙΜΟ ΑΚΑΣΑΛΛΗΛΧΝ 

ΤΝΔΝΣΔΤΞΔΧΝ 

 
Αλάζεζε ζε επηιεγκέλνπο εηδηθνχο 

 

Δπηκφξθσζε θαη εθπαίδεπζε ησλ αλαθξηηηθψλ   

    αξρψλ ζηελ ζσζηή ζπλέληεπμε κε ηα παηδηά 

 

Οπηηθν-αθνπζηηθέο εγγξαθέο ησλ Πξφηππσλ   

    πλεληεχμεσλ 

 

Δπνπηεία πλέληεπμεο 

 

Πξφηππεο πλεληεχμεηο κε επηζηεκνληθά   

    ηεθκεξησκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα 



Παξεκβάζεηο ζην επίπεδν Θεζκηθψλ θαη 

Ννκνζεηηθψλ Ρπζκίζεσλ 
 

Απνδεδεηγκέλα, αμηφπηζηα δηαγλσζηηθά θξηηήξηα   

   παηδηθήο θαθνπνίεζεο 

αθείο, αμηφπηζηεο, πεηζηηθέο ελδείμεηο 

Δπηηάρπλζε δηαδηθαζηψλ εθδίθαζεο θαη έθεζεο  

   πεξηπηψζεσλ παηδηθήο θαθνπνίεζεο 

Αίηηα θαη θίλεηξα αλάθιεζεο κηαο θαηαγγειίαο 

Φπρνδηαγλσζηηθή εθηίκεζε θαηαγγέιινληνο  

    αηφκνπ 

Απζηεξέο θπξψζεηο ζε ςεπδή θαηαγγειία 

Απνθαηάζηαζε ηεο εηθφλαο ηνπ ζχκαηνο απφ ηα  

   ΜΜΔ 

Δπηκφξθσζε, κεηεθπαίδεπζε θαη πξαθηηθή  

   εμάζθεζε λνκηθψλ, εηζαγγειηθψλ θαη δηθαζηηθψλ  

   ιεηηνπξγψλ 




