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Η Πολιτική Διασφάλισης των Δικαιωμάτων του 
Παιδιού
αφορά: 
τη συμπεριφορά επαγγελματιών και εθελοντών προς τα παιδιά που συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού και λαμβάνουν υπηρεσίες.

Παιδί : Οποιοσδήποτε κάτω των 18, σύμφωνα με την Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα
του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) (1989).

Διατηρεί τις βάσεις της και προκύπτει από:

τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού των ΗΕ (1989) – Νόμος 2101/1992

τον Κώδικα Δεοντολογίας του Δικτύου για τα Δικαιώματα
του Παιδιού.

Πολιτικές Διασφάλισης των Δικαιωμάτων του Παιδιού Διεθνών Οργανισμών.



Σκοπός 
Η διασφάλιση ότι κανένα παιδί δεν θα υποστεί κακό ή δεν θα
διακινδυνεύσει κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του σε
δραστηριότητες και εργασίες του Δικτύου για τα Δικαιώματα του
Παιδιού.

Τρόπος 
Ενημέρωση
Αποφυγή έκθεσης σε κίνδυνο- Πρόληψη
Εντοπισμός
Διαχείριση
Αναφορά



Πολιτική Διασφάλισης δικαιωµάτων των 
παιδιών:
´ σύνολο πολιτικών, διαδικασιών και πρακτικών που
χρησιµοποιούνται για την διαβεβαίωση της ασφάλειας των
παιδιών. Καθήκον του Δικτύου είναι να διασφαλίσει ότι το προσωπικό του και
τα προγράµµατα που υλοποιεί:

§ δεν θα δηµιουργήσει βλάβη στα παιδιά,

§ δεν θα εκθέσει τα παιδιά σε παράγοντες κινδύνου και κακοποίησης
§ Θα αναφέρει στις αρµόδιες Αρχές τυχόν ανησυχίες σχετικά µε την ασφάλεια
των παιδιών.



Παιδική κακοποίηση: Οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη ενέργειας από άτοµα, θεσµούς

ή διαδικασίες, η οποία άµεσα ή έµµεσα, βλάπτει τα παιδιά ή βλάπτει την προοπτική τους για

ασφαλή και υγιή ανάπτυξη µέχρι την ενηλικίωσή τους. Οι κύριες κατηγορίες ενεργειών ή

παραλείψεων περιλαµβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε):

Σωµατική βία: Η χρήση δύναµης που 
προκαλεί πραγµατικούς ή πιθανούς 
σωµατικούς τραυµατισµούς ή 

πόνους (π.χ. χτύπηµα, τράνταγµα, 
κάψιµο, ακρωτηριασµός των 

γυναικείων γεννητικών οργάνων, 
βασανιστήρια).

Πνευµατική/Ψυχολογική βία: 
Οποιαδήποτε ταπεινωτική ή 

εξευτελιστική µεταχείριση, όπως 
εξύβριση, συνεχής κριτική, 

υπονόµευση, εξευτελισµός κατ’ 
εξακολούθηση, αποµόνωση.

Εγκατάλειψη/Παραµέληση: Αδυναµία 
κάλυψης των βασικών φυσικών και/ή 
ψυχολογικών αναγκών του παιδιού, π.χ. 
παράλειψη παροχής τροφής, ρουχισµού 
ή/και στέγης, προστασίας, παράλειψη 
εξασφάλισης επαρκούς εποπτείας ή 
πρόσβασης στην κατάλληλη ιατρική 

περίθαλψη ή θεραπεία.



Σεξουαλική βία: Κάθε µορφή 
σεξουαλικής βίας 

συµπεριλαµβανοµένης της 
αιµοµιξίας, του πρώιµου και 

αναγκαστικού γάµου, του βιασµού, 
της εµπλοκής στην πορνογραφία 
και τη σεξουαλική δουλεία. Η 

σεξουαλική κακοποίηση παιδιών 
µπορεί επίσης να περιλαµβάνει 
άσεµνη επαφή ή έκθεση, χρήση 
απρεπούς γλώσσας σε σχέση µε 
ένα παιδί και παρουσίαση παιδιών 

ως πορνογραφικό υλικό.

Σεξουαλική εκµετάλλευση: 
Οποιαδήποτε εκµετάλλευση ή 

απόπειρα εκµετάλλευσης ενός πιο 
αδύναµου από κάποιον 

ισχυρότερο, λόγω εξουσίας ή 
εµπιστοσύνης για σεξουαλικούς 
σκοπούς, συµπεριλαµβανοµένων, 
του οικονοµικού κοινωνικού ή 
πολιτικού κέρδους από τη 

σεξουαλική εκµετάλλευση άλλου. Η 
σεξουαλική εκµετάλλευση ενός 
παιδιού που είναι κάτω από την 
ηλικία συγκατάθεσης είναι 

σεξουαλική κακοποίηση παιδιού και 
ποινικό αδίκηµα.

Εµπορική εκµετάλλευση: Το να 
εκµεταλλεύεται κάποιος για το 
δικό του όφελος, ένα παιδί 
εκθέτοντας το σε εργασία ή 

άλλες δραστηριότητες, είναι σε 
βάρος της σωµατικής ή 
ψυχικής του υγείας, της 

εκπαίδευσης του, της ηθικής ή 
της κοινωνικο-

συναισθηµατικής ανάπτυξής 
του. Στην προαναφερόµενη 
εκµετάλλευση, µεταξύ άλλων 
περιλαµβάνεται και η παιδική 

εργασία.



Όλοι όσοι δραστηριοποιούνται µε το Δίκτυο για τα Δικαιώµατα του

Παιδιού (προσωπικό, µέλη, συνεργάτες, εθελοντές κ.λπ.) απαγορεύεται:
• Να συµµετέχουν σε σεξουαλική δραστηριότητα µε ένα παιδί ή να έχουν σεξουαλική

σχέση µε οποιονδήποτε ηλικίας κάτω των 18 ετών.

• Να ταξιδεύουν, ή να µεταφέρουν µόνοι τους ένα παιδί µε προσωπικό τους µέσο

Μεταφοράς.

• Να επιτεθούν ή να ασκήσουν σωµατική και ψυχολογική κακοποίηση σε παιδιά.

• Να βρεθούν µόνοι µε παιδί σε κλειστό χώρο.

• Να εκθέσουν ένα παιδί σε ακατάλληλες εικόνες, ταινίες, ιστότοπους, 
συµπεριλαµβανοµένης της παιδικής πορνογραφίας και σε ακραία βία.



Φωτογραφίες – Social Media: 

´ Το Δίκτυο δεν προβάλλει εικόνες παιδιών, δεν αποκαλύπτει προσωπικά τους δεδομένα,
ούτε τα μοιράζεται με ΜΜΕ εάν κάτι τέτοιο μπορεί να διακινδυνεύσει τα δικαιώματα των
παιδιών και να είναι επιβλαβές για το βέλτιστο συμφέρον τους.

´ Απαιτείται συνειδητή και ρητή συναίνεση από το παιδί και τον γονέα/φροντιστή ή 
κηδεµόνα του πριν πάρετε φωτογραφίες, βίντεο ή συλλέξετε προσωπικά του 
στοιχεία. Αυτό σηµαίνει ότι πρέπει να παρέχουν σαφείς και προσιτές 
πληροφορίες σχετικά µε το πώς το Δίκτυο για τα Δικαιώµατα του Παιδιού 
σκοπεύει να χρησιµοποιήσει το υλικό επικοινωνίας, πρέπει να ενηµερώνεται το 
παιδί ότι είναι ελεύθερο να αποχωρήσει από δραστηριότητα, να αρνηθεί 
οποιοδήποτε εµφάνισή του σε υλικό επικοινωνίας, να ζητήσει τη χρήση 
ψευδωνύµου αντί του δικού του ονόµατος και να µην µοιραστούν στοιχεία 
αναγνώρισής του (όπως η κατοικία και το όνοµά του). Για τη συγκατάθεση 
πρέπει να χρησιµοποιείται το έντυπο Ε3: Έντυπο συγκατάθεσης για επικοινωνία

´ Οποιεσδήποτε εικόνες των παιδιών (και τυχόν άλλες λεπτοµέρειες που 
επισυνάπτονται στις εικόνες) δεν επιτρέπεται να τα απεικονίζουν γυµνά, σε 
ακατάλληλη στάση ή να προσδιορίσουν πού κατοικεί ένα παιδί καθώς και άλλες 
προσωπικές του πληροφορίες.



Στην καθηµερινότητα.. 
´ Κάνουµε µια δραστηριότητα µε τα παιδιά και θέλουµε να ανεβάσουµε µια 
φωτογραφία σε Facebook/ Instagram. 

´ Ένας έφηβος µε τον οποίο έχουµε αναπτύξει καλή σχέση µας στέλνει αίτηµα φιλίας 
στο Facebook. 

´ Ένα παιδί στο τέλος της χρονιάς µας ζητάει να βγάλει µια φωτογραφία µαζί µας. 
´ Ένα παιδί µας ζητάει να το πάρουµε αγκαλιά. 
´ Μία έφηβη µας καλεί στο πάρτι γενεθλίων της.
´ Ένα παιδί µας ζητάει το προσωπικό µας τηλέφωνο. 

´ Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας το παιδί µας αναφέρει ότι θέλει να µας πει 
ένα µυστικό για κάτι κακό που του συνέβη.  



➢ Ανταποκριθείτε στην ανησυχία σας: Σε περίπτωση αµφιβολίας, µιλήστε!
➢ Επικεντρωθείτε στο παιδί: Η προστασία των παιδιών είναι το πιο σηµαντικό.
➢ Ο χρόνος µετράει: Εξασφαλίστε έγκαιρες, αποτελεσµατικές, εµπιστευτικές και
κατάλληλες απαντήσεις στα ζητήµατα προστασίας των παιδιών

Βλέπετε ή ακούτε κάτι που δείχνει ότι ένα παιδί 
βλάπτεται ή κινδυνεύει να υποστεί βλάβη

Προκαλείται ανησυχία ή καταγγελία

Αναφέρετε την ανησυχία 
ή καταγγελία στον 

υπεύθυνό σας ή/και 
στους Υπευθύνους 

Διασφάλισης Παιδιών 
του Δικτύου

• Βεβαιωθείτε ότι το παιδί είναι 
ασφαλές από άμεσο κίνδυνο

• Ζητήστε επείγουσα ιατρική φροντίδα 
εάν απαιτείται

• Συμπλήρωσε τη φόρμα αναφοράς για 
την προστασία των παιδιών

Ο υπεύθυνος σας ή/και οι Υπεύθυνοι Διασφάλισης Παιδιών 
αποφασίζουν την περαιτέρω απόκριση, την καταγραφή της 

περίπτωσης και τις ενέργειες που έπονται

Ο υπεύθυνος σας ή/και οι Υπεύθυνοι 
Διασφάλισης Παιδιών του Δικτύου 

υποβάλλουν αναφορά στον Διευθυντή / 
εφαρμόζονται εσωτερικές διαδικασίες 

διασφάλισης



Ε1: Έντυπο Αναφοράς για την Διασφάλιση του Παιδιού

Συµπληρώστε αυτό το έντυπο εάν γνωρίζετε ότι ένα παιδί µπορεί να κινδυνεύει να 
υποστεί βλάβη ή εάν έχει υποπέσει στην αντίληψή σας ένα ατύχηµα ή ένα 
περιστατικό που αφορά κάποιο παιδί ή παιδιά. Στείλτε το συµπληρωµένο έντυπο 
στον focal point του Δικτύου για τα Δικαιώµατα του Παιδιού το συντοµότερο 
δυνατό: θα πρέπει να είναι γραµµένο και υπογεγραµµένο µόνο από εσάς και οι 
χειρισµοί να γίνονται εµπιστευτικά.

1. Στοιχεία επικοινωνίας

Όνοµα: _________________________________________________________________

Επάγγελµα: ______________________________________________________________

Οργάνωση για την οποία εργάζεστε: __________________________________________

Φύση της επαφής σας µε το παιδί: ___________________________________________

Στοιχεία επικοινωνίας (Τηλ./email): ___________________________________________

2. Σχετικά µε το παιδί

Όνοµα: __________________________________________________________________

Φύλο: __________________________________________________________________

Ηλικία: __________________________________________________________________

Διεύθυνση: ______________________________________________________________

Γονείς/Κηδεµόνες: ________________________________________________________

Έχει δοθεί κάποια θεραπεία στο παιδί; (ναι/όχι) ________________________________

Αν ναι, η θεραπεία δόθηκε από

Το παιδί πήγε στο νοσοκοµείο; (ναι/όχι) ________________________________________

Αν ναι, συµπεριλάβετε περισσότερες λεπτοµέρειες: _______________________________

3. Λεπτοµέρειες σχετικά µε την ανησυχία ή το περιστατικό

4. Συµπληρώστε παρακάτω την ηµεροµηνία, την ώρα και την τοποθεσία του

περιστατικού

Όνοµα του υποτιθέµενου δράστη (εάν υπάρχει):

_____________________________________

Παρακαλώ, να αναφέρετε λεπτοµερώς ό,τι έχει συµβεί, συµπεριλαµβανοµένου
οτιδήποτε σας είπε το παιδί/παιδιά, ή άλλο άτοµο καθώς και την δική σας
ανταπόκριση. Παρακαλώ, διευκρινίστε αν κάποια άλλα παιδιά/άτοµα έχουν
εµπλακεί στο περιστατικό και αν κάποια άλλα παιδιά κινδύνευσαν να υποστούν
βλάβη. Παρακαλώ, αναφέρετε τι κάνατε και εάν ήσασταν παρών στο περιστατικό ή
αν σας αποκαλύφθηκε από κάποιον άλλο. Αν το περιστατικό αναφέρθηκε από
κάποιον άλλον, παρακαλούµε να αναφέρετε ποιος είναι αυτός και ποια η σχέση
του µε το παιδί.

Υπογραφή:

Ηµεροµηνία:

Για συµπλήρωση από τον focal point Διασφάλισης Παιδιών

Το περιστατικό/ατύχηµα ερευνήθηκε: Ναι/Όχι

Απαιτείται γραπτή έκθεση έρευνας: Ναι/Όχι

Εάν έχουν γίνει περαιτέρω συζητήσεις/συνεντεύξεις για να προσδιορίσετε την αιτία 
του

περιστατικού ή του ατυχήµατος, παρακαλείστε να επισυνάψετε σχετικές εκθέσεις 
µαρτύρων

ή δηλώσεις σε ξεχωριστό έγγραφο.

Ηµεροµηνία:

Ώρα:

Τοποθεσία:



Χρήσιµα ερωτήµατα…

Σε ποιόν απευθύνουμε την αναφορά;

• Διατηρούμε δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την αναφορά που απευθύναμε;

• Ποιος άλλος διατηρεί δικαίωμα αναφοράς;

• Τι οφείλουμε να κάνουμε όταν ένα παιδί μας εμπιστευθεί περιστατικό άξιο αναφοράς;

• Ποιος αξιολογεί τη σημαντικότητα του περιεχομένου της αναφοράς του παιδιού ή και του 

εργαζόμενου συνάδελφου;



Σας ευχαριστούµε πολύ! 


