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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Περιγράφει τις υποχρεώσεις που δεσμεύουν όλους τους εργαζόμενους, πρακτικά
ασκούμενους και εθελοντές του Φορέα υποχρεωτικά.
Γνωστοποιείται σε όλους τους εργαζόμενους, πρακτικά ασκούμενους και
εθελοντές του, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των υποχρεώσεών τους και ισχύουν
παράλληλα με την, επί μέρους, συναφθείσα σύμβαση εργασίας τους με τον
Φορέα.
Η γνώση και η αποδοχή της Πολιτικής Παιδικής Προστασίας του Φορέα αποτελεί
ουσιαστική προϋπόθεση της πρόσληψης των εργαζομένων ή αποδοχής πρακτικής
άσκησης ή προσφοράς εθελοντισμού.
Δεσμεύει τον Φορέα να επιλέγει συνεργασίες με άλλους φορείς που αποδέχονται
και σέβονται τις βασικές αρχές που παρουσιάζονται σε αυτό το κείμενο.

Η Πολιτική Παιδικής Προστασίας της αστικής, μη κερδοσκοπικής εταιρείας
«Κέντρο Παιδιού και Εφήβου»:

Σκοπός του παρόντος είναι η διασφάλιση και η προστασία των
δικαιωμάτων των παιδιών και των νέων κατά την επαφή τους με το Κέντρο
Παιδιού και Εφήβου και ταυτόχρονα η οριοθέτηση της συμπεριφοράς και
των ενεργειών των ατόμων που απασχολούνται στον Φορέα (εργαζόμενοι,
πρακτικά ασκούμενοι, εθελοντές) απέναντι στο κάθε παιδί και τον νέο που
λαμβάνει  τις υπηρεσίες του Φορέα.

Στόχο αποτελεί η προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και
Ειδικής Αγωγής για την ωρίμανση του παιδιού και του νέου και τη βοήθειά
του ώστε να καταστεί ολοκληρωμένη προσωπικότητα και να ζήσει μία
ατομική ζωή στην κοινωνία.
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Στους σκοπούς και τους στόχους ίδρυσης του Φορέα, όπως περιγράφονται στο
καταστατικό σύστασης του (12/1996) και στις τροποποιήσεις του (17/2003, 17/2012).
Στην αποστολή, το όραμα και τις αξίες που διέπουν τον Φορέα και έχουν διατυπωθεί
από το Διοικητικό του Συμβούλιο.
Στον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και τις αρχές που διακηρύσσονται σε
αυτόν για την αναγνώριση της εγγενούς αξιοπρέπειας και των ίσων και αναφαίρετων
δικαιωμάτων όλων των μελών της ανθρώπινης οικογένειας ως θεμέλιο της ελευθερίας,
της δικαιοσύνης και της ειρήνης στον κόσμο.
Στη Διακήρυξη των δικαιωμάτων του παιδιού και στην αναγνώριση που απορρέει από
αυτή ότι το παιδί, λόγω της φυσικής και διανοητικής του ανωριμότητας, χρειάζεται
ειδική προστασία και μέριμνα - Διακήρυξη της Γενεύης του 1924 για τα δικαιώματα
του παιδιού και στη Διακήρυξη των δικαιωμάτων του παιδιού, που υιοθέτησε η Γενική
Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου 1959 και αναγνωρίσθηκε στην
παγκόσμια Διακήρυξη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, στο διεθνές Σύμφωνο για τα
αστικά και πολιτικά δικαιώματα (ιδιαίτερα στα άρθρα 23 και 24), στο Διεθνές Σύμφωνο
για τα οικονομικά, τα κοινωνικά και τα πολιτιστικά δικαιώματα (ιδιαίτερα στο άρθρο
10) και στο καταστατικό και στα αρμόδια όργανα των ειδικευμένων οργανισμών και
των διεθνών οργανώσεων που μεριμνούν για την ευημερία του παιδιού.
Στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού η οποία υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 20 Νοεμβρίου του 1989. Η Ελλάδα
υπέγραψε τη Σύμβαση στις 26 Ιανουαρίου 1990 και την επικύρωσε στις 2 Δεκεμβρίου
1992 (Ν. 2101/1992). 
Στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία η οποία ψηφίστηκε από την
Ολομέλεια της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 13 Δεκεμβρίου του 2006
και τέθηκαν σε ισχύ στις 3 Μαΐου του 2008, κυρώθηκε δε από την ολομέλεια της
Βουλής των Ελλήνων στις 10 Απριλίου 2012, και ιδιαίτερα στο άρθρο 7 για τα παιδιά
με αναπηρία. 

Η Πολιτική Παιδικής Προστασίας του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου βασίζεται:

Η Πολιτική Παιδικής Προστασίας του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου δεσμεύει τον
εργαζόμενο, πρακτικά ασκούμενο και εθελοντή του Φορέα, ταυτόχρονα με την
Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία, την επί μέρους σύμβασή του με τον Φορέα και,
ανάλογα με την κάθε ειδικότητα, Κώδικα Δεοντολογίας.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
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https://kpechios.org/el/poioi-eimaste/katastatiko
https://kpechios.org/el/poioi-eimaste/apostoli-orama)
https://unric.org/el/%CF%87%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%B7%CF%83-%CE%BF%CE%B7%CE%B5/
https://web.archive.org/web/20190815031805/http:/www.cirp.org/library/ethics/UN-convention/
https://www.unicef.org/greece/%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D
https://unric.org/el/%CF%83%CF%8D%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%B1%CF%84%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD-%CE%BC-2/


ΠΑΙΔΙ: Το Κέντρο Παιδιού και Εφήβου χρησιμοποιεί τον ορισμό της Σύμβασης των
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, βάσει του οποίου ως παιδί ορίζεται κάθε
πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών.

 
 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: Οι κανόνες και δεσμεύσεις που διέπουν τη λειτουργία του
Φορέα κατά την προσφορά των υπηρεσιών του, την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων και
εργασιών του και τις δράσεις που αναλαμβάνει με σκοπό την πρόληψη πρωτίστως αλλά και
την καταπολέμηση κάθε μορφής κακοποίησης των παιδιών.

 
 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: Με βάση τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, «Η κακοποίηση
ή κακομεταχείριση του παιδιού περιλαμβάνει όλες τις μορφές σωματικής ή
συναισθηματικής κακής μεταχείρισης, σεξουαλικής παραβίασης, παραμέλησης ή
παραμελημένης θεραπευτικής αντιμετώπισης ή εκμετάλλευσης για εμπορικούς σκοπούς, η
οποία καταλήγει σε συγκεκριμένη ή εν δυνάμει βλάβη που αφορά στη ζωή και στην
ανάπτυξη του παιδιού, στο πλαίσιο μιας σχέσης ευθύνης, εμπιστοσύνης και δύναμης».
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Για τους σκοπούς του παρόντος:
 

ΑΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ / ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ: Η φυσική επαφή και διά ζώσης
επικοινωνία του προσωπικού του Φορέα με παιδιά κατά την εκτέλεση θεραπειών και
δράσεων. Η διάρκεια της φυσικής επαφής μεταξύ προσωπικού και παιδιών δεν επιδρά στο
γεγονός.

 
 

ΕΜΜΕΣΗ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ: Πρόσβαση του προσωπικού σε διάφορες πληροφορίες, και
προσωπικά δεδομένα, όπως μελέτες περιπτώσεων, ονόματα, διευθύνσεις, φωτογραφίες,
οικογενειακό περιβάλλον, θρησκευτικές συνήθειες και πεποιθήσεις.

 
 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Όλοι οι απασχολούμενοι στο Κέντρο Παιδιού και Εφήβου
συμπεριλαμβανομένων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, των εξωτερικών
συνεργατών, πρακτικά ασκούμενων και των εθελοντών.

 
 



Να διασφαλίζουν και προάγουν την ευημερία των παιδιών που κακοποιούνται ή
διατρέχουν κίνδυνο κακοποίησης ή παραμέλησης όταν λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά
με την πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας και ειδικής αγωγής. Σε κάθε περίπτωση, το
προσωπικό οφείλει να ενημερώνει άμεσα τους αρμόδιους για περιστατικά
κακομεταχείρισης παιδιών, όταν αυτά πέφτουν στην αντίληψη του.

Να ακούν και να εμπλέκουν τα παιδιά και τις οικογένειές τους στις συζητήσεις όταν
λαμβάνονται αποφάσεις που τους αφορούν (εκτίμηση αναγκών, θεραπευτικό πλαίσιο,
κτλ).Όπως και να έχει, το προσωπικό λαμβάνει υπόψη του το δικαίωμα συμμετοχής των
παιδιών ανάλογα με την ηλικία, την ωριμότητα και την διανοητική ικανότητά τους ή την
ευαλωτότητά τους εξαιτίας της κατάστασης τους στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που
τα αφορούν. 

Να δίνουν ξεκάθαρες απαντήσεις στα παιδιά και τις οικογένειές τους σχετικά με τις
υπηρεσίες που τους αφορούν, θεωρώντας τους συμμέτοχους στην επίλυση προβλημάτων,
στην πρόληψη αρνητικών επιπτώσεων και στην προώθηση της ανάπτυξης τη ζωής των
παιδιών και αποφεύγοντας όπου είναι δυνατόν τη ρήξη της οικογένειας.

Να συμπληρώνουν τους προσωπικούς φακέλους των παιδιών, να τηρούν οργανωμένο
αρχείο και ταυτόχρονα να τηρούν το απόρρητο τόσο για τα παιδιά που στηρίζουν όσο και
για θέματα που αφορούν σε αυτά.

Να προωθούν την ένταξη των παιδιών, την πρόσβασή τους σε κατάλληλη εκπαίδευση και
θεραπευτικό πλαίσιο (ισότητα πρόσβασης και κατά περίπτωση εκτίμηση αναγκών) χωρίς
καμιά απολύτως διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού,
γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή των γονέων του ή
των νόμιμων εκπροσώπων ή επιτρόπων του ή της εθνικής, εθνοτικής ή κοινωνικής
καταγωγής τους, της περιουσιακής τους κατάστασης, της ανικανότητάς τους, τυχόν
αναπηρίας τους ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης.

Όλοι οι συνεργαζόμενοι καθ’ οιονδήποτε τρόπο με τo Κέντρο Παιδιού και Εφήβου
υποχρεούνται:
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Να δημιουργούν τις συνθήκες εκείνες που θα παράσχουν στο παιδί -κατά τη
συμμετοχή του στις δραστηριότητες την αίσθηση της ασφάλειας και φροντίδας με
αποκλειστικό γνώμονα το συμφέρον του.

Να μη δεσμεύονται έναντι του παιδιού για πράγματα που δεν άπτονται της
αρμοδιότητάς τους, να είναι ειλικρινείς όσον αφορά τους στόχους και δράσεις τους,
πάντα με γνώμονα το μέτρο της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και αντίληψης κάθε
παιδιού.

Να φροντίζουν ώστε τα υλικά που τυχόν χρησιμοποιούνται κατά τις δράσεις να είναι
από ασφαλή, μη τοξικά υλικά ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε βλάβη των παιδιών.

Να ζητούν πάντοτε πριν από την πραγματοποίηση κάποιας δράσης, την συγκατάθεση
των γονέων, εκπροσώπων ή επιτρόπων των παιδιών που θα συμμετάσχουν και σε
περίπτωση που το παιδί κρίνεται ώριμο ώστε να παράσχει και το ίδιο τη συγκατάθεσή
του να λαμβάνουν και τη δική του συναίνεση. Για την αξιολόγηση του εάν το παιδί
μπορεί να παράσχει τη συγκατάθεσή του, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η ηλικία, η
παιδεία, το πολιτιστικό υπόβαθρο και οι όποιες μαθησιακές δυσκολίες ή αναπηρίες, με
βάση τους κανόνες και διδάγματα της επιστήμης αλλά και την προσωπική κρίση του
ερευνητή.

Να μεριμνούν για την έγκριση οποιασδήποτε δράσης από τους αρμόδιους φορείς πριν
από τη διεξαγωγή της.

Να συνεργάζονται με φορείς και αρχές και να προωθούν δράσεις για την προστασία
και ευημερία των παιδιών.
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Η παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Παρούσα Πολιτική
Παιδικής Προστασίας αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα και υπόκεινται σε
έλεγχο από το Δ.Σ. του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου που δύναται να λαμβάνει τα
μέτρα της επίπληξης (προφορικής ή γραπτής), της σύστασης προς συμμόρφωση
και της καταγγελίας της εργασιακής σύμβασης ή την απόρριψη και άμεση
διακοπή πρακτικής άσκησης φοιτητών ή εθελοντικής προσφοράς. 

 
 


