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Σύνδεσμοι εγγράφου: 

Φόρμα Παιδικής Προστασίας και Διασφάλισης του Παιδιού      για άτομα που αναφέρουν περιστατικό παιδικής κακοποίησης 

Εσωτερική Φόρμα Καταγραφής                      για εσωτερική αποκλειστική χρήση από τον Υπεύθυνο Παιδικής Προστασίας 

Συμφωνία Απορρήτου     για άτομα που αναφέρουν περιστατικό παιδικής κακοποίησης 

Πρωτόκολλο Πρόληψης και Παρέμβασης κατά του Εκφοβισμού και της Ενδοσχολικής Βίας   για παραπομπή  

Χάρτης Σώματος       για αποκλειστική χρήση από τον Υπεύθυνο Παιδικής Προστασίας και τη Σχολική Νοσοκόμα 

Οδηγίες Χρήσης Χάρτη Σώματος   για παραπομπή 

Φόρμα Παρατήρησης Συμπεριφοράς για το Δημοτικό για καταγραφή της συμπεριφοράς μαθητών από τον δάσκαλο  

Φόρμα Παρατήρησης Συμπεριφοράς για το Γυμνάσιο 
και Λύκειο για καταγραφή της συμπεριφοράς μαθητών από τον δάσκαλο  

Δήλωση Κώδικα Δεοντολογίας για Εργαζομένους  προς υπογραφή από όλους τους εργαζόμενους 

                                                 
1 Στη συγκεκριμένη Πολιτική γίνεται χρήση του αρσενικού γραμματικού γένους συμπεριληπτικά για το αρσενικό και το θηλυκό («ο 

μαθητής» αντί «ο μαθητής / η μαθήτρια») για λόγους ευκολίας της ανάγνωσης του κειμένου και μόνο γι’  αυτούς. Ο κατ’  ανάγκην 

γλωσσικός εξοβελισμός δεν υπονοεί καμία τάση ή διάθεση συμβολικού ή άλλου αποκλεισμού του γυναικείου φύλου από τα εξεταζόμενα 

θέματα. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXeqfNM9myU6RvByMFn_WRKusdnf4gz9sJjGQdyXJdTi76OQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLQiyg1Ql4V00E9xV1aNyR4legSvzwh11DioJru-xzSG0LVg/viewform
https://drive.google.com/file/d/10sR6vOdnoJcD-fJxAN8MMALLMJJ0y1oH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1udi3EV7UV9mMgukchmR-1jorIbNGbzKI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1udi3EV7UV9mMgukchmR-1jorIbNGbzKI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1etw-vvObXLuZlwOVhD48KPXQE2DUnE9Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sQFLBKaWxO55uBCO-coIluB9ETO5Djl9/view?usp=sharing
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLp7Hdbp4wUPMXpYZATfvjvH2ti1qAvg789fTJ5SOdmDofAQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCoUKGpZoBKlCDrt83vJ1zRj2yifS-nHNtC9XPmdHtifvsDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCoUKGpZoBKlCDrt83vJ1zRj2yifS-nHNtC9XPmdHtifvsDA/viewform
https://drive.google.com/file/d/1VelFk4NRLR3_n0-Y6gY-FBR1n_UxCaj0/view?usp=sharing
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ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 

 
 

Αποστολή 

Το Κολλέγιο Ανατόλια έχει στόχο να προσφέρει σε όλους τους μαθητές μια προοδευτική, 

προσωποποιημένη, σύμφωνη με τα διεθνή πρότυπα εκπαίδευση που επικεντρώνεται στην ακαδημαϊκή 

αριστεία κατά την πορεία όλων των μαθητών προς την προσωπική ολοκλήρωση. Αυτό επιτυγχάνεται σε 

ένα πολυπολιτισμικό εκπαιδευτικό περιβάλλον που προσφέρει ερεθίσματα και προσδίδει έμφαση στην 

αλληλοβοήθεια, τον σεβασμό στις ηθικές αξίες και τη βαθύτερη πολιτισμική ευαισθητοποίηση για την 

τοπική κουλτούρα. 

 

Όραμα 

Το Κολλέγιο Ανατόλια επιδιώκει να αποτελέσει ένα αναπτυσσόμενο κέντρο αριστείας στην περιοχή, 

εκπαιδεύοντας τους μαθητές του μέσω βέλτιστων πρακτικών έτσι ώστε να αξιοποιήσουν στον μεγαλύτερο 

βαθμό το δυναμικό τους και να λειτουργούν ευέλικτα ως πολίτες του κόσμου.  

 

Μη διάκριση 

Το Κολλέγιο Ανατόλια δέχεται μαθητές από κάθε φυλή, χρώμα, θρησκεία, εθνικότητα και ιθαγένεια και 

τους παρέχει όλα τα δικαιώματα και τα πλεονεκτήματα, καθώς και πρόσβαση σε όλα τα προγράμματα 

και τις δραστηριότητες που προσφέρει. Το Κολλέγιο Ανατόλια διαχειρίζεται τις εκπαιδευτικές του 

πολιτικές, τους κανονισμούς εισαγωγής, τα προγράμματα χορήγησης υποτροφιών, τα αθλητικά και άλλα 

προγράμματα που διοργανώνονται από το σχολείο, χωρίς να κάνει διακρίσεις βάσει φυλής, χρώματος, 

θρησκείας ή πεποιθήσεων, εθνικής, κοινωνικής καταγωγής ή ιθαγένειας, σεξουαλικού προσανατολισμού, 

ταυτότητας ή / και έκφρασης φύλου, οικογενειακού ιατρικού ιστορικού ή γενετικών πληροφοριών ή 

οποιωνδήποτε άλλων παραγόντων ταυτότητας των μαθητών. Κάθε άτομο μέσα στην κοινότητα που θα 

διαπιστωθεί ότι εμπλέκεται σε οποιουδήποτε είδους διάκριση υπόκειται σε πειθαρχικές κυρώσεις. 

Επιπλέον το Κολλέγιο Ανατόλια καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να παρέχει και τις ανάλογες 

διευκολύνσεις για μαθητές με μειωμένη σωματική ικανότητα στο μέτρο των δυνατοτήτων του. 

 

Προστασία Δεδομένων 

Το Κολλέγιο Ανατόλια αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα της ιδιωτικότητας των μαθητών του και των 

οικογενειών τους. Με προσήλωση στον σεβασμό της ιδιωτικότητας, έχουμε υιοθετήσει μια πολιτική και 

κανονισμούς που αφορούν στη συλλογή, χρήση και διάδοση των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με 

τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων (ΓΚΠΔ). 
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ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 
 

Το Κολλέγιο Ανατόλια προσδίδει έμφαση στη διαφορετικότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη (DEI - 

Diversity, Equality, Inclusion) και θεωρεί ότι οι εμπειρίες κάθε μαθητή στον κόσμο διαμορφώνονται από 

πολλούς παράγοντες: την ηλικία, την εθνικότητα, την οικογενειακή δομή, το φύλο, την ταυτότητα του 

φύλου, την ιθαγένεια, τις ικανότητες, τη φυλή, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό και το 

κοινωνικο-οικονομικό υπόβαθρο. Το διδακτικό, διοικητικό και λοιπό προσωπικό δεσμεύονται να 

συμβάλλουν σε πρακτικές που υποστηρίζουν τις τρεις παραπάνω θεμελιώδεις αξίες. Στόχος μας είναι να 

εδραιώσουμε μια φιλόξενη, υποστηρικτική και υγιή σε όλα τα επίπεδα σχολική κοινότητα που αποδέχεται 

τη διαφορετικότητα και προωθεί τον ειλικρινή σεβασμό. 

 

Επιπλέον, η επαφή των μαθητών, του διδακτικού και λοιπού προσωπικού με ένα ευρύ φάσμα ιδεών, 

εμπειριών και πολιτισμών, ο έλεγχος και η αμφισβήτηση προκαθορισμένων αντιλήψεων και η εξερεύνηση 

διαφορετικών τρόπων σκέψης και μάθησης ενισχύουν τις μαθησιακές εμπειρίες και αντανακλούν το 

όραμα του σχολείου: να εκπαιδεύει τους μαθητές, ώστε να αξιοποιήσουν στον μεγαλύτερο βαθμό το 

δυναμικό τους και να λειτουργούν ευέλικτα ως πολίτες του κόσμου.  
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ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 

 

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας “η κακοποίηση και η παραμέληση του παιδιού, 

περιλαμβάνει όλες τις μορφές σωματικής και / ή συναισθηματικής κακομεταχείρισης, σεξουαλικής 

κακοποίησης, παραμέλησης ή εκμετάλλευσης, η οποία καταλήγει, στο πλαίσιο μιας θέσης ευθύνης, 

εμπιστοσύνης ή εξουσίας, σε πραγματική ή εν δυνάμει βλάβη στην υγεία, την επιβίωση, την ανάπτυξη ή 

την αξιοπρέπεια του παιδιού”. Ως εκ τούτου, η ευθύνη που φέρουν οι οργανισμοί είναι να διασφαλίζουν 

ότι το προσωπικό, οι δραστηριότητες και τα προγράμματά τους δεν βλάπτουν τα παιδιά, δεν τα εκθέτουν 

δηλαδή σε κίνδυνο βλάβης και κακοποίησης, και ότι κάθε προβληματισμός που υπάρχει για την ασφάλεια 

των παιδιών στο πλαίσιο των κοινοτήτων μέσα στις οποίες δραστηριοποιούνται καταγγέλλονται στις 

αρμόδιες αρχές. 

Αυτή η πολιτική υποστηρίζει τους μαθητές, τους εργαζόμενους, και τις οικογένειες που είναι μέλη 

της κοινότητας του Κολλεγίου Ανατόλια. Στόχος της πολιτικής είναι να εδραιώσει ένα ζωντανό 

και ασφαλές σχολικό περιβάλλον και μια προσέγγιση που προστατεύει τους μαθητές μας, 

προλαμβάνοντας την παιδική κακοποίηση ή εξασφαλίζοντας τη ταχύτερη δυνατή ανίχνευσή της, 

καθώς και την άμεση παρέμβαση και σχετική καταγγελία.  
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Όλοι οι μαθητές έχουν το δικαίωμα να είναι και να αισθάνονται ασφαλείς, και να αντιμετωπίζονται με 

σεβασμό και αξιοπρέπεια σε κάθε συναναστροφή τους. Ως σχολείο έχουμε καθήκον να φροντίζουμε για 

τους μαθητές μας. Κατά συνέπεια, όλα τα μέλη του διδακτικού και λοιπού προσωπικού είναι υπεύθυνα 

για την ασφάλεια, την ευημερία και την προώθηση των δικαιωμάτων των μαθητών. Κάθε ενέργεια που 

σχετίζεται με την προστασία και τη διασφάλιση του παιδιού γίνεται με γνώμονα το μέγιστο συμφέρον του. 

Το Τμήμα Ψυχολογικών Υπηρεσιών  διασφαλίζει ότι η σχολική κοινότητα αντιλαμβάνεται το ζήτημα της 

παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης, αναγνωρίζει τις ενδείξεις και τα συμπτώματα, είναι εξοικειωμένη 

με την εθνική και τη διεθνή νομοθεσία και τις διαδικασίες που ακολουθούνται, λαμβάνει την κατάλληλη 

εκπαίδευση και πληροφόρηση και ενημερώνεται για όλες τις διαδικασίες και αρμοδιότητες, προκειμένου 

να διασφαλίσει τους μαθητές μας.  

 

Η Ομάδα Διαχείρισης Υποθέσεων Παιδικής Προστασίας και Διασφάλισης του Παιδιού του Κολλεγίου 

Ανατόλια απαρτίζεται από: 

 

Διοίκηση σε Θέματα Εκπαίδευσης 

● Αντιπρόεδρος Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
● Διευθυντής σχολείου  
 

Ανώτερη Διοίκηση  

● Πρόεδρος του Κολλεγίου Ανατόλια 
● Αντιπρόεδρος Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού 

 

Νομικό και Συμβουλευτικό Τμήμα  
  

● Νομική Σύμβουλος 
● Υπεύθυνος/η παιδικής προστασίας (Επικεφαλής Γραφείου Ψυχολογικών Υπηρεσιών) 

  
  

 
Στο πλαίσιο αυτής της Πολιτικής, ως “εργαζόμενος” νοείται κάθε άτομο που συνδέεται με σχέση εργασίας 
με το Κολλέγιο Ανατόλια και που άμεσα ή έμμεσα συνεργάζεται με μαθητές, συμπεριλαμβανομένου του 
διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, των εξωσχολικών συμβούλων, των αναπληρωτών, 
καθηγητών που κάνουν πρακτική άσκηση, των ασκούμενων διοικητικών υπαλλήλων και των εξωτερικών 
υπαλλήλων. 

Για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής, ως “επισκέπτης” νοείται κάθε μη συμβαλλόμενο άτομο στο 
Κολλέγιο Ανατόλια, το οποίο άμεσα ή έμμεσα συνεργάζεται με μαθητές, συμπεριλαμβανομένων των 
επισκεπτών, εξωτερικών συνεργατών ή συμβούλων ομίλων, γονέων/κηδεμόνων στους χώρους του 
σχολείου ή όσων συνοδεύουν μαθητές εκτός των εγκαταστάσεων του σχολείου, καθώς και εθελοντών σε 
ποικίλες δράσεις. 
 

Οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες οφείλουν να ακολουθούν  τις ίδιες προδιαγραφές (standards) όσον 
αφορά τη δεοντολογία σε θέματα παιδικής προστασίας και διασφάλισης των παιδιών. Ωστόσο, οι 
επισκέπτες δεν απαιτείται να πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις σε θέματα πρόσληψης και εκπαίδευσης, 
όπως οι εργαζόμενοι. Για τον λόγο αυτό, οι επισκέπτες πρέπει κατά το δυνατόν να συνοδεύονται από 
κάποιον εργαζόμενο κατά την επίσκεψή τους στις εγκαταστάσεις του Κολλεγίου και τη συναναστροφή 
τους με μαθητές.  
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Αξιολόγηση της Πολιτικής 

Η Ομάδα Διαχείρισης Υποθέσεων Παιδικής Προστασίας και Διασφάλισης του Παιδιού του 
Κολλεγίου Ανατόλια είναι υπεύθυνη για την ετήσια αξιολόγηση και αναθεώρηση της Πολιτικής και των 
Διαδικασιών με βάση τις εισηγήσεις των εργαζομένων. 
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΝΟΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ 

 
 

Σε όλους τους πολιτισμούς σε παγκόσμιο επίπεδο, η παιδική κακοποίηση δεν εξετάζεται πάντα ή δεν 

αντιμετωπίζεται πάντα με τον κατάλληλο τρόπο. Η διεθνής σχολική κοινότητα του Ανατόλια, όπως όλες 

οι σχολικές κοινότητες, μπορεί να είναι ευάλωτη όσον αφορά την ασφάλεια και την προστασία των 

παιδιών. Τα παιδιά που φοιτούν σε διεθνή σχολικά περιβάλλοντα μπορεί να έχουν αποχωριστεί την 

ευρύτερη οικογένεια, όταν οι γονείς ταξιδεύουν ή εργάζονται στο εξωτερικό, γεγονός που μπορεί να οδηγεί 

σε μειωμένη επίβλεψη και ασφάλεια. Ενδέχεται επίσης να αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη δημιουργία 

σχέσεων και στη διαμόρφωση μιας ταυτότητας η οποία θα τους προσφέρει σταθερότητα και ασφάλεια. 

Συχνά, η διεθνής εκπαίδευση, σε ακαδημαϊκό επίπεδο, ενέχει δυσκολίες που με τη σειρά τους 

δημιουργούν πίεση στους μαθητές και κατά συνέπεια άγχος και ανάγκη για υποστήριξη. Τέλος, τα παιδιά 

- μέλη των διεθνών σχολικών κοινοτήτων, συχνά, δέχονται επιρροές από πολλαπλά και, κάποιες φορές, 

αντικρουόμενα πολιτισμικά περιβάλλοντα και αξιακά συστήματα, γεγονός που οδηγεί σε σύγχυση ως 

προς τις κοινωνικές και συμπεριφορικές προσδοκίες. 

Όλα αυτά μπορεί να ισχύουν και για τις οικογένειες των παιδιών αυτών, οι οποίες μπορεί επίσης να 

αισθάνονται απομονωμένες από την ευρύτερη οικογένεια και την κοινότητα στην οποία ανήκαν μέχρι 

πρότινος και μέσα στην οποία ενδεχομένως ένιωθαν υποστήριξη. Η ένταξη στα νέα περιβάλλοντα δεν 

είναι πάντα ομαλή και η αστάθεια στο οικογενειακό περιβάλλον καθιστά τα παιδιά ευάλωτα. Συχνά, 

παρατηρείται αδυναμία ελέγχου εξωτερικών παραγόντων ή λήψης καθοριστικών αποφάσεων ζωής. Τα 

παιδιά των διεθνών σχολικών κοινοτήτων και οι οικογένειές τους μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, 

καθώς η φύση της κακοποίησης απαιτεί και εξυπηρετείται από την εχεμύθεια, την απομόνωση και την 

περιορισμένη πρόσβαση σε υποστήριξη. Έτσι δημιουργείται γόνιμο έδαφος, ώστε οι δράστες να 

εκμεταλλευτούν τις συνθήκες, για να κακοποιήσουν τα συγκεκριμένα παιδιά. 

 

Μια ακόμη πρόκληση που σχετίζεται με τη διεθνή φύση του σχολείου μπορεί να είναι η πρόσληψη διεθνώς 

μετακινούμενων εργαζομένων. Οι προκλήσεις που προκύπτουν μπορεί να συνδέονται με τη δυσκολία 

διενέργειας ελέγχου ποινικού μητρώου, κατόπιν αιτήματος και ενόψει της πρόσληψης, ή να είναι 

απόρροια του νομικού πλαισίου της χώρας στην οποία βρίσκεται το σχολείο. Η απομόνωση από τις 

τοπικές αρχές και τα ανεπαρκώς ανεπτυγμένα συστήματα παιδικής προστασίας μπορεί να καταστήσουν 

την έγκαιρη αναγνώριση και την πρόληψη ακόμα δυσκολότερες για τα σχολεία. Μια ασφαλής πολιτική 

πρόσληψης και απασχόλησης είναι απαραίτητη για την προώθηση της παιδικής προστασίας και 

διασφάλισης του παιδιού. Αυτή η πολιτική περιλαμβάνει έλεγχο ιστορικού, αίτημα για συστάσεις από 

προηγούμενους εργοδότες και κατάρτιση του ακαδημαϊκού και λοιπού προσωπικού στην παιδική 

προστασία και διασφάλιση του παιδιού. 
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Για αυτούς τους λόγους, οι σχέσεις που αναπτύσσει μία οικογένεια με την κοινότητα διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο, καθώς μπορεί να της προσφέρουν την αίσθηση της ασφάλειας και του ανήκειν. To 

σχολείο αναλαμβάνει τον ρόλο οικογένειας, προσφέροντας σταθερότητα, ευκαιρίες για ενσωμάτωση, 

καθώς και μια ολιστική (σφαιρική) προσέγγιση στην υγεία και την ευεξία.  

5 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 
 
Παιδική κακοποίηση συμβαίνει, όταν ένα άτομο -ενήλικας ή παιδί - βλάπτει ένα παιδί. Η κακοποίηση 

μπορεί να είναι σωματική, σεξουαλική ή συναισθηματική, αλλά μπορεί επίσης να συνίσταται σε έλλειψη 

αγάπης, φροντίδας και προσοχής. Η παραμέληση μπορεί να είναι για ένα παιδί εξίσου καταστροφική με 

τη σωματική ή σεξουαλική κακοποίηση. Οι θύτες μπορεί να είναι μέλη της οικογένειας, φίλοι, άτομα που 

εργάζονται ή προσφέρουν εθελοντική εργασία στο πλαίσιο κάποιου οργανισμού ή κοινότητας, άτομα 

οικεία στα παιδιά ή, πολύ σπανιότερα, άτομα εντελώς άγνωστα. Τα παιδιά που υφίστανται κακοποίηση 

συνήθως βιώνουν περισσότερα από ένα είδη κακοποιητικής συμπεριφοράς. Η κακοποίηση συνήθως έχει 

διάρκεια και δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο περιστατικό. 

 

Σωματική Κακοποίηση 

Ως σωματική κακοποίηση ορίζεται "κάθε σωματική βλάβη που υφίσταται το παιδί και δεν συμβαίνει κατά 

λάθος”. Ενδέχεται να περιλαμβάνει πρακτικές, όπως χτυπήματα, κλωτσιές, κάψιμο, δάγκωμα ή 

οποιαδήποτε άλλη πρακτική που έχει ως αποτέλεσμα τη σωματική βλάβη του παιδιού. Όταν υπάρχει 

σωματική κακοποίηση, οι δείκτες που τη μαρτυρούν μπορεί να είναι τόσο σωματικοί όσο και 

συμπεριφορικοί. 

 

Οι σωματικοί δείκτες που μαρτυρούν σωματική κακοποίηση περιλαμβάνουν: 

● Αδικαιολογητοι μώλωπες και εγκαύματα 

● Αδικαιολόγητα κατάγματα 

● Οιδήματα 

● Ενδείξεις καθυστέρησης στην αναζήτηση ιατρικής φροντίδας ή ακατάλληλη περίθαλψη 

τραυματισμών 

 

 

Οι δείκτες συμπεριφοράς που μαρτυρούν σωματική κακοποίηση περιλαμβάνουν: 

● Αυτοκαταστροφική συμπεριφορά 

● Τάση παραίτησης 

● Φόβο των παιδιών να επιστρέψουν στο σπίτι 

● Παράπονα για σωματικό πόνο ή αμήχανη κίνηση του σώματος 

● Ακατάλληλο για τις καιρικές συνθήκες ρουχισμό 

● Παράξενη αιτιολόγηση των τραυμάτων 

● Επιφυλακτικότητα στην επαφή με ενήλικες 

 

 

Παραμέληση 
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Η παραμέληση αποτελεί το πιο συνηθισμένο είδος παιδικής κακοποίησης και συνήθως συνυπάρχει με 

άλλα είδη κακοποίησης. Η παραμέληση ορίζεται ως η αποτυχία του γονέα ή άλλου κηδεμόνα να φροντίσει 

για την απαιτούμενη τροφή, ένδυση, στέγη, ιατρική φροντίδα και επίβλεψη, σε βαθμό που απειλούνται η 

υγεία, η ασφάλεια και η ευημερία του παιδιού. 

 

Οι σωματικοί δείκτες που μαρτυρούν παραμέληση περιλαμβάνουν: 

● Εγκατάλειψη 
● Συστηματική απουσία επίβλεψης 
● Πείνα 
● Ρουχισμό ακατάλληλο για τις καιρικές συνθήκες 
● Παραμελημένη προσωπική υγιεινή 
● Ελλιπή σίτιση 
● Πρησμένο στομάχι, ψείρες, απίσχναση 

 

Οι δείκτες συμπεριφοράς που μαρτυρούν παραμέληση περιλαμβάνουν: 

● Συχνή κούραση και υπνηλία στην τάξη 
● Κλοπή φαγητού (το παιδί κλέβει ή ζητά από συμμαθητές) 
● Πληροφορίες ότι τα παιδιά μένουν μόνα στο σπίτι χωρίς φροντίδα 
● Αυτοκαταστροφική συμπεριφορά 
● Πολύ έντονο αίσθημα μοναξιάς και ανάγκη για στοργή 

 

Σεξουαλική Κακοποίηση / Εκμετάλλευση 

Η σεξουαλική κακοποίηση είναι ο εξαναγκασμός ή η προσέλκυση του παιδιού να συμμετάσχει σε 

σεξουαλικές δραστηριότητες. Δεν περιλαμβάνει απαραίτητα βία και το παιδί ίσως δεν αντιλαμβάνεται ότι 

αυτό που συμβαίνει συνιστά κακοποίηση. Η παιδική σεξουαλική κακοποίηση μπορεί να συμβαίνει με ή 

χωρίς επαφή. Κακοποίηση με επαφή συμβαίνει όταν ο θύτης έχει σωματική επαφή με το παιδί. Παρά την 

κοινή πεποίθηση ότι οι θύτες είναι άγνωστοι στο παιδί, σε περισσότερες από το 80% των περιπτώσεων 

γνωρίζουν το παιδί που κακοποιούν. Συνήθως επιδιώκουν να χτίσουν έναν συναισθηματικό δεσμό με το 

παιδί, προκειμένου να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του, μια διαδικασία που είναι γνωστή ως “grooming” 

(αποπλάνηση) και αποβλέπει στη σεξουαλική κακοποίηση. Η σεξουαλική εκμετάλλευση είναι ένα είδος 

σεξουαλικής κακοποίησης που περιλαμβάνει την εμπλοκή του παιδιού σε πορνεία ή στην παραγωγή 

παιδικής πορνογραφίας. 

Σεξουαλική Παρενόχληση 

Ως σεξουαλική παρενόχληση ορίζεται κάθε ανεπιθύμητη σεξουαλική πρόταση, αίτημα για σεξουαλική 

χάρη και οποιαδήποτε άλλη λεκτική ή σωματική συμπεριφορά σεξουαλικής φύσεως, όπως σεξουαλικά 

αστεία και υπαινιγμοί, λεκτική κακοποίηση σεξουαλικής φύσεως, σχόλια για το σώμα ενός ατόμου ή τη 

σεξουαλική του ικανότητα ή ανεπάρκεια, σφυρίγματα ή αγγίγματα, προσβλητικά ή άσεμνα σχόλια ή 

χειρονομίες, έκθεση στον χώρο εργασίας αντικειμένων ή εικόνων που αφορούν τη σεξουαλική 

δραστηριότητα και κάθε άλλη σωματική, λεκτική ή οπτική συμπεριφορά σεξουαλικής φύσεως.  

H κακοποίηση χωρίς επαφή περιλαμβάνει δραστηριότητες χωρίς σωματική επαφή και μπορεί να λάβει 

χώρα και στο διαδίκτυο. Μπορεί να περιλαμβάνει:  

      ● Χρήση άσεμνης γλώσσας  

● Επίδειξη πορνογραφικού υλικού σε παιδιά  

● Δημιουργία, θέαση ή διανομή εικόνων παιδικής κακοποίησης 
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● Διευκόλυνση κάποιου τρίτου να δημιουργήσει, παρακολουθήσει ή να διανείμει εικόνες παιδικής 
κακοποίησης 

Η κακοποίηση με επαφή αφορά δραστηριότητες που περιλαμβάνουν σωματική επαφή όπως: 

● Θώπευση  

● Σεξουαλική επίθεση  

● Στοματικό σεξ 

● Συνουσία 

Οι σωματικοί δείκτες που μαρτυρούν σεξουαλική κακοποίηση περιλαμβάνουν: 

● Πόνο, οίδημα ή κνησμό στην περιοχή των γεννητικών οργάνων  

● Δυσκολία στη βάδιση ή δυσφορία στην καθιστή θέση  

● Συχνοουρία ή λοιμώξεις από μύκητες  

Οι δείκτες συμπεριφοράς που μαρτυρούν σεξουαλική κακοποίηση περιλαμβάνουν: 

● Αντιστροφή ρόλων, υπερβολική ανησυχία / υπερπροστατευτικότητα για τα αδέρφια 

● Αποστροφή για τη σωματική επαφή και εγγύτητα 

● Ακατάλληλα σεξουαλικά παιχνίδια ή πρώιμη κατανόηση για το σεξ 

● Σημαντική αλλαγή βάρους / απόπειρες αυτοκτονίας (ιδιαίτερα σε εφήβους) 

 
 
Συναισθηματική Κακοποίηση  

Η συναισθηματική κακοποίηση ορίζεται ως “πλήγμα στην ψυχολογική ικανότητα ή τη συναισθηματική 

σταθερότητα του παιδιού, όπως αποδεικνύεται από μια παρατηρήσιμη ή ουσιαστική αλλαγή στη 

συμπεριφορά, τη συναισθηματική απόκριση ή τη γνωστική λειτουργία” και τραύμα που αποδεικνύεται από 

“άγχος, κατάθλιψη, παραίτηση ή επιθετική συμπεριφορά”2. Η συναισθηματική κακοποίηση βλάπτει 

σοβαρά τη συναισθηματική υγεία και ανάπτυξη των παιδιών. Μπορεί να είναι δύσκολο να αναγνωριστεί, 

καθώς τα σημάδια είναι συνήθως περισσότερο συμπεριφορικά παρά σωματικά. Οι δείκτες 

συναισθηματικής κακοποίησης συχνά συνδέονται και με άλλες μορφές κακοποίησης. Η συναισθηματική 

κακοποίηση μπορεί να περιλαμβάνει εξύβριση, προσβολές, υποτίμηση ή τρομοκράτηση, απομόνωση, 

ταπείνωση, απόρριψη και αδιαφορία. 

Σωματικοί δείκτες που μαρτυρούν συναισθηματική κακοποίηση: 

● Διαταραχές λόγου και ομιλίας  

● Καθυστέρηση σωματικής ανάπτυξης  

● Χρήση ουσιών  

● Έλκη, άσθμα, σοβαρές αλλεργίες 

Δείκτες συμπεριφοράς που μαρτυρούν συναισθηματική κακοποίηση: 

● Διαταραχές έξης (πιπίλισμα, λίκνισμα του σώματος μπρος-πίσω, δάγκωμα)  

● Αντικοινωνική, καταστροφική συμπεριφορά 

● Νευρωτικά χαρακτηριστικά (διαταραχές ύπνου, αυτοπεριορισμός στο παιχνίδι)  

● Παθητική - Επιθετική Συμπεριφορά  

                                                 
2 Viswanathan M, Fraser JG, Pan H, Morgenlander M, McKeeman JL, Forman-Hoffman VL, Hart LC, Zolotor AJ, Lohr KN, Patel SV, Jonas DE. 

Primary Care Interventions to Prevent Child Maltreatment: An Evidence Review for the U.S. Preventive Services Task Force. Evidence Synthesis No. 

170. AHRQ Publication No. 18-05241-EF-1. Rockville, MD: Agency for Healthcare Research and Quality; 2018. 



 

8 

● Παραβατική συμπεριφορά (ειδικά σε εφήβους) 

● Καθυστέρηση στην ανάπτυξη 

Τα παιδιά-θύματα κακοποίησης και παραμέλησης μπορεί να υφίστανται άμεσους σωματικούς 

τραυματισμούς, όπως κοψίματα, μώλωπες ή κατάγματα, καθώς και να αντιμετωπίζουν συναισθηματικά 

και ψυχολογικά προβλήματα, όπως μειωμένες κοινωνικοσυναισθηματικές δεξιότητες, άγχος, διαταραχές 

πρόσληψης τροφής ή κατάθλιψη και διαταραχή μετατραυματικού στρες. Όλες αυτές οι εμπειρίες μπορεί 

να οδηγήσουν σε αλλαγές στην ανάπτυξη του εγκεφάλου και εμφάνιση ή επιδείνωση δυσκολιών στη 

μάθηση, στην απομνημόνευση και στη συγκέντρωση. Η παιδική κακοποίηση και παραμέληση και άλλες 

ανεπιθύμητες εμπειρίες κατά την παιδική ηλικία μπορεί να έχουν τεράστιο αντίκτυπο στη δια βίου υγεία 

και ευεξία, αν δεν αντιμετωπιστούν. 

 

Οι μαθητές συχνά δεν μπορούν να μιλήσουν για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν, γιατί φοβούνται: 

 

➔ την ανάμνηση: Τα παιδιά συχνά αντιμετωπίζουν την κακοποίηση απωθώντας την στο πίσω μέρος 

του μυαλού τους, ώστε να την “ξεχάσουν”. Όσο θυμούνται αυτό που έχει συμβεί τόσο πληγώνονται 

ξανά και ξανά. 

➔ την απώλεια αγάπης: Τα παιδιά συχνά ανησυχούν ότι οι γονείς ή οι φίλοι/ες δεν θα τους αγαπούν, 

αν μάθουν για την κακοποίηση τους, γιατί μετά από αυτήν είναι “βρώμικα”. Αυτό συμβαίνει, γιατί 

τα παιδιά συχνά κατηγορούν τον ίδιο τους τον εαυτό για την κακοποίησή τους. Επιπλέον, πολλές 

φορές φοβούνται ότι η εξομολόγησή τους θα προκαλέσει χωρισμό στην οικογένεια. Οι θύτες 

κάνουν τα πάντα, για να ενισχύσουν αυτά τα συναισθήματα, προκειμένου να εξασφαλίσουν τη 

σιωπή του παιδιού. 

➔ την ντροπή και την ενοχή: Τα παιδιά είτε γνωρίζουν είτε διαισθάνονται ότι αυτό που συνέβη, ειδικά 

μια σεξουαλικής φύσεως εμπειρία με έναν ενήλικα, είναι λάθος. Φοβούνται ότι θα έχουν μπελάδες, 

αν αποκαλύψουν αυτό που έχει συμβεί. Τα μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά νιώθουν περισσότερες 

ενοχές από ότι τα μικρότερα, ειδικά σε περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης.  

➔ τις κατηγορίες: Τα παιδιά φοβούνται ότι θα κατηγορηθούν για ό,τι έγινε και, στην περίπτωση της 

σεξουαλικής κακοποίησης, ότι υπό μια έννοια προκάλεσαν αυτό που συνέβη. Οι ενήλικες συνήθως 

είναι πιο πιστευτοί από ότι τα παιδιά και οι θύτες συχνά δηλώνουν ότι το παιδί “ζήτησε” το 

σεξουαλικό χάδι ή άλλου είδους κακοποίηση.  

➔ ότι θα πάθουν κακό: Οι θύτες συνήθως ελέγχουν τα θύματα με απειλές ότι, αν αυτά αποκαλύψουν 

τι έχει συμβεί, θα βλάψουν τα ίδια ή τις οικογένειες τους. Τα παιδιά τότε επωμίζονται την ανοίκεια 

ευθύνη να προστατεύσουν την οικογένειά τους. 

 

Μύθοι και αλήθειες για την παιδική κακοποίηση και παραμέληση  

1. Μύθος: Οι δράστες της παιδικής κακοποίησης είναι άγνωστοι προς το παιδί. 

Πραγματικότητα: Οι έρευνες δείχνουν ότι το 90% των περιπτώσεων κακοποίησης συμβαίνει 

ενδοοικογενειακά και γίνεται από άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος ή άτομα γνώριμα στο παιδί. Οι 

διεθνείς σχολικές κοινότητες συνήθως περιλαμβάνουν οικογένειες που μετακινούνται συχνά και είναι 

μακριά από την ευρύτερη οικογένειά τους. Αυτή η συνεχής κινητικότητα αποτελεί παράγοντα κινδύνου για 

τους μαθητές που γίνονται πιο ευάλωτοι και ευάλωτες στις σχέσεις εμπιστοσύνης που αναπτύσσουν με 
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τους ενήλικες.  

2. Μύθος: Η κακοποίηση είναι θέμα πολιτισμού και ως εκ τούτου μπορεί να δικαιολογηθεί. 

Πραγματικότητα: Δεν υπάρχει καμία ανοχή ή δικαιολογία για την παιδική κακοποίηση. Καμία κουλτούρα 

δεν υποστηρίζει οποιαδήποτε μορφή παιδικής κακοποίησης ή παραμέλησης.  

3. Μύθος: Η παιδική κακοποίηση συμβαίνει σε οικογένειες με συγκεκριμένο κοινωνικοοικονομικό 

υπόβαθρο, ιδιαίτερα σε αυτές που διαβιούν υπό συνθήκες φτώχειας. 

Πραγματικότητα: Η παιδική κακοποίηση συμβαίνει σε όλους τους φυλετικούς, εθνοτικούς, 

κοινωνικοοικονομικούς και πολιτισμικούς τομείς της κοινωνίας, ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης ή 

μόρφωσης των ατόμων. Η απομόνωση, η οποία είναι παράγοντας κινδύνου, μπορεί να απαντάται 

συχνότερα σε οικογένειες από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.  

4. Μύθος: Μια συμπεριφορά συνιστά κακοποίηση μόνο όταν περιλαμβάνει βία. 

Πραγματικότητα: Η σωματική κακοποίηση είναι ένα μόνο από τα είδη κακοποίησης. Η παραμέληση, η 

συναισθηματική και σεξουαλική κακοποίηση είναι άλλα είδη κακοποίησης που οδηγούν στα ίδια 

καταστροφικά αποτελέσματα και προκαλούν ανάλογη βλάβη στην ευημερία και τη ζωή του παιδιού. Το 

25% των περιπτώσεων αφορά συναισθηματική παραμέληση ή κακοποίηση, η οποία δεν αφήνει εμφανή 

σημάδια. Επιπλέον, η σωματική τιμωρία συνιστά σωματική κακοποίηση, αν προκαλέσει βλάβη ή τραύμα 

στο παιδί.  

5. Μύθος: Τα παιδιά επινοούν ιστορίες κακοποίησης.  

Πραγματικότητα: Ένα παιδί σπάνια λέει ψέματα για θέματα κακοποίησης. Μπορεί να αλλάξει τα 

λεγόμενά του αν το πιέσουν ή αν το απειλήσουν, για να αρνηθεί όσα συνέβησαν, ή αν φοβηθεί ότι θα το 

καταδικάσουν για ό,τι έχει συμβεί. 

6 
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ 

 

Ελληνική Νομοθεσία 

Το Κολλέγιο Ανατόλια υπόκειται στην ελληνική νομοθεσία για την παιδική προστασία και κακοποίηση. Τα 

άτομα που εργάζονται σε ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον οφείλουν να κατανοούν και να αναγνωρίζουν τις 

ευθύνες και τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τον ρόλο τους. Σύμφωνα με τη νομοθεσία οι εργαζόμενοι 

έχουν το καθήκον να προστατεύουν τους εαυτούς τους και οποιονδήποτε άλλον ενδέχεται να επηρεαστεί 

από τις δικές τους πράξεις. Μια ασφαλής πρακτική μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη χρήση και την 

εφαρμογή συγκεκριμένων κατευθυντήριων γραμμών κι ενός κώδικα δεοντολογίας. 

Άρθρο 23 

Η ελληνική νομοθεσία στο άρθρο 23 Ν. 3500/2006, καθορίζει τα παρακάτω σχετικά με τις νομικές 

υποχρεώσεις των εκπαιδευτικών: 

1. Εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος/οποία, με 

οποιονδήποτε τρόπο, πληροφορείται ή διαπιστώνει ότι έχει διαπραχθεί σε βάρος μαθητή έγκλημα 
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ενδοοικογενειακής βίας, ενημερώνει, χωρίς καθυστέρηση, τον διευθυντή / τη διευθύντρια της σχολικής 

μονάδας. Ο διευθυντής / η διευθύντρια ανακοινώνει αμέσως την αξιόποινη πράξη στον αρμόδιο 

εισαγγελέα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 37 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 

ή στην πλησιέστερη αστυνομική αρχή. Την ίδια υποχρέωση έχουν οι εκπαιδευτικοί και οι διευθυντές των 

ιδιωτικών σχολείων, καθώς και οι υπεύθυνοι των πάσης φύσεως Μονάδων Προσχολικής Αγωγής και 

Διαπαιδαγώγησης. 

2. Κατά την προδικασία και την προδικαστική ακρόαση, ο/η διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας ο 

οποίος/α ανέφερε την αξιόποινη πράξη στις προαναφερθείσες αρμόδιες αρχές και ο/η εκπαιδευτικός ο 

οποίος την πληροφορήθηκε ή τη διαπίστωσε καλούνται να εξεταστούν στο δικαστήριο ως μάρτυρες μόνο 

αν η πληροφορία δεν αποδεικνύεται με κανένα άλλο αποδεικτικό μέσο. 

 

Επικουρικοί Οργανισμοί 

Λειτουργώντας ως επικουρικός μηχανισμός προς τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού, ένα σύνολο οργανισμών και ανεξάρτητων αρχών υποστηρίζουν και ενισχύουν τον αγώνα 

για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Ο Συνήγορος του Πολίτη και το Χαμόγελο του Παιδιού 

αποτελούν δύο από τους πιο σημαντικούς φορείς ανάλογων δράσεων στην Ελλάδα. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη 

Ο Συνήγορος του Πολίτη είναι μια ανεξάρτητη αρχή που θεσμοθετήθηκε το 1997 με σκοπό την προστασία 

των δικαιωμάτων του πολίτη. Λειτουργεί υπό τον έλεγχο του Ελληνικού Κοινοβουλίου και οι υπηρεσίες 

του προσφέρονται δωρεάν. Πιο συγκεκριμένα, ο Συνήγορος του Παιδιού ερευνά υποθέσεις παραβίασης 

των δικαιωμάτων των παιδιών, επιβλέπει την εφαρμογή της νομοθεσίας και κάνει ανάλογες προτάσεις 

στην πολιτεία, συναντά τα παιδιά εκεί όπου ζουν και πηγαίνουν σχολείο, συζητά μαζί τους για τα 

προβλήματα που τα απασχολούν και ακούει τις απόψεις και τις προτάσεις τους. Προσπαθεί να τα 

ενημερώσει για τα δικαιώματά τους και διασφαλίζει ότι τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά και η φωνή τους 

ακούγεται για όλα όσα τα απασχολούν. Όλα αυτά επιτυγχάνονται, μέσα από τη στενή συνεργασία του 

Συνηγόρου του Παιδιού με τις ελληνικές αρχές και τον δημόσιο κατήγορο, όταν αυτή επιβάλλεται. Η 

λειτουργία όπως και οι κανονισμοί του Συνηγόρου, ορίζονται με τον νόμο (Ν) 3094/2003 και στο 

Προεδρικό Διάταγμα 273/1999. 

Το Χαμόγελο του Παιδιού 

Το Χαμόγελο του Παιδιού είναι ένας εθελοντικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός παιδικής πρόνοιας με 

έδρα την Αθήνα. Στις δραστηριότητες του οργανισμού μεταξύ άλλων συμπεριλαμβάνονται: φιλοξενία 

παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο, τηλεφωνική υποστήριξη, συμβουλευτικά προγράμματα και 

προγράμματα κοινωνικής ένταξης, ενίσχυση ευπαθών οικογενειών και διοργάνωση ενημερωτικών 

εκστρατειών. 

 

Γραμμές Βοήθειας 

Εκτός από τους προαναφερθέντες φορείς, υπάρχουν και αρκετές δωρεάν τηλεφωνικές γραμμές για την 

υποστήριξη των παιδιών αλλά και για επείγουσες καταστάσεις, όπως η Γραμμή για τα Παιδιά SOS (1056), 

η Γραμμή Στήριξης Παιδιών και Εφήβων (116111) και η Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 

(116000). 
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Οι Διευθυντές ου Κολλεγίου Ανατόλια και η Υπεύθυνη Παιδικής Προστασίας έχουν πλήρη γνώση και 

πρόσβαση στις ελληνικές υπηρεσίες πρόνοιας και παιδικής υγείας και περίθαλψης, και στις αρχές 

επιβολής του νόμου, ώστε να λαμβάνουν καθοδήγηση και υποστήριξη όποτε και αν χρειαστεί. 

Διεθνές Δίκαιο 

Η Πολιτική Παιδικής Προστασίας του Κολλεγίου Ανατόλια έχει διαμορφωθεί με βάση το διεθνές δίκαιο και 

τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού την οποία έχει συνυπογράψει η 

Ελλάδα. Είναι σημαντικά τα παρακάτω δύο άρθρα της Σύμβασης: 

Άρθρο 19 - Προστασία από κακοποίηση και παραμέληση. Η Πολιτεία οφείλει να προστατεύει τα παιδιά 

από κάθε μορφής κακοποιητική συμπεριφορά των γονέων ή άλλων κηδεμόνων και να θεσπίζει τα 

κατάλληλα κοινωνικά προγράμματα για την πρόληψη της κακοποίησης και την παροχή υποστήριξης στα 

θύματα.  

Άρθρο 34 - Σεξουαλική εκμετάλλευση. Η Πολιτεία οφείλει να προστατεύει τα παιδιά από τη σεξουαλική 

εκμετάλλευση και κακοποίηση, συμπεριλαμβανομένης της πορνείας και της ανάμειξης σε πορνογραφία. 

 

7 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Το Κολλέγιο Ανατόλια καταβάλλει κάθε προσπάθεια, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι όλα τα μέλη της 

κοινότητάς του αντιλαμβάνονται και θεωρούν προτεραιότητα τα ζητήματα παιδικής προστασίας. Για τον 

λόγο αυτό και με σκοπό την προστασία των μαθητών, το Κολλέγιο Ανατόλια αναγνωρίζει τη σημασία της 

πρόσληψης και διατήρησης προσωπικού το οποίο έχει ελεγχθεί για θέματα παιδικής προστασίας. 

Σύμφωνα με την Πολιτική Παιδικής Προστασίας, το Κολλέγιο Ανατόλια ακολουθεί πρακτικές ασφαλούς 

πρόσληψης και ελέγχου των υποψηφίων, ώστε να διασφαλίσει ότι κατέχουν τα κατάλληλα επαγγελματικά 

προσόντα. Οι πρακτικές περιλαμβάνουν μια διαδικασία πολλαπλών συνεντεύξεων, έλεγχο του ποινικού 

μητρώου, συστάσεις από προηγούμενους εργοδότες και ψυχομετρική αξιολόγηση για όλους τους νέους 

εργαζόμενους.  

Πιο συγκεκριμένα, το Κολλέγιο Ανατόλια ακολουθεί διαδικασίες και διατηρεί αρχεία, για να διασφαλίσει ότι 

οι διαδικασίες πρόσληψης ακολουθούν για όλους τους εργαζόμενους τα παρακάτω: 

 

● Διαδικασία Συνέντευξης 

Το αρμόδιο προσωπικό του Κολλεγίου Ανατόλια : 

○ πραγματοποιεί πολλαπλές συνεντεύξεις με τον κάθε υποψήφιο. 

○ είναι ενημερωμένο για τα πρωτόκολλα της Παιδικής Προστασίας και Διασφάλισης του 

Παιδιού. 

○ κάνει ερωτήσεις στους υποψηφίους σχετικά με την εμπειρία τους σε θέματα παιδικής 

προστασίας και διασφάλισης του παιδιού. 

● Οι υποψήφιοι του Κολλεγίου Ανατόλια απαντούν με “ναι” ή “όχι” σε ερωτήσεις που αφορούν την 

προσωπική τους κατάσταση σε σχέση με τα παρακάτω: 

○ εάν έχει ανακληθεί ποτέ η άδεια ασκήσεως επαγγέλματός τους, 

○ εάν έχουν καταδικαστεί ποτέ για κακούργημα ή πλημμέλημα, 
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○ εάν έχουν απολυθεί από προηγούμενη θέση για παραβίαση κώδικα συμπεριφοράς, 

○ εάν έχουν λάβει αρνητική απάντηση για τη χορήγηση επαγγελματικών διαπιστευτηρίων. 

● Οι προσφορές εργασίας θα γίνονται με την προϋπόθεση: 

○ να γίνεται έλεγχος του μητρώου των υποψηφίων από τις χώρες έκδοσης των διαβατηρίων 

τους, 

○ να δίνονται ικανοποιητικές συστάσεις από τουλάχιστον δύο πρώην εργοδότες, ο ένας εκ 

των οποίων θα πρέπει να ήταν προϊστάμενος στον οποίο αναφέρονταν άμεσα οι 

υποψήφιοι. 

● Οι εργαζόμενοι πρέπει: 

○ να υπογράφουν σε ετήσια βάση τη Δήλωση Κώδικα Δεοντολογίας Εργαζόμενων. 

○ να συμμετέχουν στην ετήσια επιμόρφωση σχετικά με την παιδική προστασία και διασφάλιση 

του παιδιού, ως μέρος του Προγράμματος Προσανατολισμού (Orientation) που θα λαμβάνει 

χώρα κάθε Σεπτέμβριο αλλά και σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο προσφέρεται η 

επιμόρφωση από ή στο σχολείο. 

 

8 
ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ:  

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
 

Δήλωση Κώδικα Δεοντολογίας 

Το Κολλέγιο Ανατόλια δεσμεύεται για την προστασία και ασφάλεια των παιδιών. Κατά συνέπεια, όλοι οι 

εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να υπογράφουν τη Δήλωση Κώδικα Δεοντολογίας σε ετήσια βάση (ή 

όποτε ανανεώνεται), προκειμένου να επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στην προστασία και διασφάλιση 

των παιδιών. Ο Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει για όλους τους εργαζόμενους ανεξαιρέτως. Όλα τα μέλη 

της σχολικής κοινότητας του Ανατόλια, συμπεριλαμβανομένων των γονέων πρέπει να είναι ενημερωμένοι 

για τις παραμέτρους του Κώδικα Δεοντολογίας και την προβλεπόμενη συμπεριφορά των ενηλίκων προς 

τα παιδιά μέσα στην κοινότητα.  

Όπως αναφέρεται και στην Ενότητα 2, για τους σκοπούς αυτής της Πολιτικής, ως “εργαζόμενος” νοείται 

κάθε άτομο στο Κολλέγιο Ανατόλια που άμεσα ή έμμεσα συνεργάζεται με μαθητές, 

συμπεριλαμβανομένων του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, των αναπληρωτών, 

καθηγητών που κάνουν πρακτική άσκηση, ασκούμενων διοικητικών υπαλλήλων και όλων των 

εξωτερικών υπαλλήλων. 

Ως “επισκέπτης” νοείται κάθε μη συμβαλλόμενο άτομο στο Κολλέγιο Ανατόλια, το οποίο άμεσα ή έμμεσα 

συνεργάζεται με μαθητές, συμπεριλαμβανομένων επισκεπτών, εξωτερικών συνεργατών, γονέων/ 

κηδεμόνων στους χώρους του σχολείου ή όσων συνοδεύουν μαθητές εκτός των εγκαταστάσεων του 

σχολείου, καθώς και εθελοντών σε ποικίλες δράσεις του σχολείου.  

Θέση Εμπιστοσύνης 

Η δημόσια και ιδιωτική συμπεριφορά των εργαζομένων και επισκεπτών που δρουν για λογαριασμό του 

Κολλεγίου Ανατόλια μπορεί να αποτελέσει έμπνευση και κίνητρο για εκείνους που αλληλεπιδρούν μαζί 

τους ή να τους βλάψει, αν είναι ακατάλληλη. Όλοι οι παραπάνω οφείλουν, σε κάθε περίπτωση, να 

λαμβάνουν υπόψη τις ευθύνες που συνοδεύουν το έργο τους. Πρέπει, επίσης, να λαμβάνουν υπόψη την 
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ευαίσθητη θέση τόσο τη δική τους όσο και των άλλων, ειδικότερα όταν εργάζονται με παιδιά και νέους, 

και πάντα να έχουν επίγνωση της ευθύνης που φέρουν για την τήρηση των υγιών ορίων σε σωματικό, 

συναισθηματικό και σεξουαλικό επίπεδο σε όλες τους τις συναναστροφές. 

Οποιαδήποτε σεξουαλικής φύσεως συμπεριφορά από εργαζόμενο ή επισκέπτη με ή προς μαθητή είναι 

απαράδεκτη. Εργαζόμενοι και επισκέπτες δεν πρέπει ποτέ να εμπλακούν σε σεξουαλική δραστηριότητα 

με μαθητή κάτω των 18 ετών ή και μεγαλύτερης ηλικίας, εφόσον το παιδί φοιτά στο Κολλέγιο Ανατόλια. 

Η σεξουαλική δραστηριότητα με ένα παιδί μπορεί να εγείρει ποινικές ή / και πειθαρχικές διαδικασίες. Οι 

μαθητές προστατεύονται από την ίδια νομοθεσία που προστατεύει τους ενήλικες σε σχέση με τη μη 

συναινετική σεξουαλική επαφή. Προστατεύονται επιπλέον, ανάλογα με την ηλικία και τον καταλογισμό, 

από συγκεκριμένες νομικές διατάξεις, που απαγορεύουν ρητά τη σεξουαλική δραστηριότητα ανάμεσα σε 

παιδιά και ενήλικες που βρίσκονται σε θέση εμπιστοσύνης, ευθύνης ή εξουσίας σε σχέση αυτά. 

Σωματική Επαφή με Μαθητές  

Όλοι οι εργαζόμενοι και επισκέπτες στο Κολλέγιο Ανατόλια έχουν ευθύνη για την αρμόζουσα 

συμπεριφορά τους, είτε εντός είτε εκτός του χώρου εργασίας, σε σχέση με την παιδική προστασία και 

διασφάλιση των παιδιών. Οφείλουν να παρέχουν ένα ασφαλές περιβάλλον για παιδιά και νέους στο 

Κολλέγιο Ανατόλια. Πρέπει να επιδείξουν διακριτικότητα και αυτοσυγκράτηση, προτού αγγίξουν ένα άλλο 

άτομο, ειδικά τα παιδιά και τους νέους, και να έχουν συνείδηση του τρόπου με τον οποίο μπορεί να γίνει 

αντιληπτή ή να εκληφθεί η φυσική επαφή και αν θα αποτελούσε κατάλληλο τρόπο έκφρασης χαιρετισμού, 

φροντίδας, ανησυχίας ή επιβράβευσης. Η σωματική επαφή με παιδιά πρέπει να συμβαίνει μόνο εφόσον 

έχει απολύτως μη-σεξουαλικό χαρακτήρα και είναι κατά τα άλλα κατάλληλη, και πάντως δεν πρέπει να 

λαμβάνει χώρα ποτέ σε ιδιωτικούς χώρους. Η σωματική επαφή με παιδιά μπορεί να παρερμηνευτεί τόσο 

από τους δέκτες όσο και από εκείνους που την παρατηρούν, και πρέπει να συμβαίνει μόνο όταν είναι 

απολύτως μη σεξουαλική και κατά τα άλλα κατάλληλη, και ποτέ σε ιδιωτικούς χώρους. Οι εργαζόμενοι 

και οι επισκέπτες πρέπει να επεμβαίνουν, όταν υπάρχουν ενδείξεις ή εύλογη υποψία ότι τα παιδιά 

υφίστανται οποιασδήποτε μορφής κακοποίηση. Οποιαδήποτε υποψία κακοποίησης ή παραμέλησης 

πρέπει να αναφέρεται στους αρμόδιους.  

Εννοείται ότι απαγορεύεται ανά πάσα στιγμή στο προσωπικό και στους επισκέπτες του Κολλεγίου 

Ανατόλια να επιβάλουν σωματική τιμωρία στα παιδιά.  

Σε κάποιες περιστάσεις η σωματική επαφή με τους μαθητές μπορεί να είναι κατάλληλη για τους 

εργαζόμενους ή τους επισκέπτες του Κολλεγίου Ανατόλια, ωστόσο είναι σημαντικό να ευθυγραμμίζεται 

με τον επαγγελματικό τους ρόλο και να υπηρετεί τις ανάγκες και τη φροντίδα του μαθητή. Κάθε μαθητής 

είναι διαφορετικός. Ως εκ τούτου, οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες πρέπει να είναι σε θέση να 

κατανοήσουν πότε οι ενδείξεις μαρτυρούν επικοινωνία με εμπιστοσύνη και συγκαταβατικότητα, ή 

αμηχανία και δυσφορία. Μια κίνηση που είναι κατάλληλη για έναν μαθητή σε συγκεκριμένη περίσταση 

μπορεί να είναι ακατάλληλη υπό άλλες συνθήκες ή για ένα διαφορετικό παιδί, επομένως τα δεδομένα δεν 

είναι πάντα ευδιάκριτα. 

Πιο συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι και επισκέπτες πρέπει να δρουν ως υπόδειγμα και πρότυπο για τα 

παιδιά. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούν ακατάλληλη γλώσσα προς μαθητές ή παρουσία των μαθητών, να 

συζητούν για προσωπικές ή σεξουαλικές σχέσεις, να κάνουν αντιεπαγγελματικά, απαξιωτικά ή ρατσιστικά 

σχόλια για τα παιδιά, ή να κάνουν ή να ενθαρρύνουν άλλους να κάνουν σεξουαλικές παρατηρήσεις σε ή 

για έναν μαθητή. 

Τρόπος Ένδυσης 
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Ο τρόπος ένδυσης και η εμφάνιση αποτελεί προσωπική επιλογή και έκφραση και μπορεί να 

αντικατοπτρίζει το πολιτισμικό υπόβαθρο του ατόμου. Οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες πρέπει να 

επιλέξουν εκείνη την ένδυση και την εμφάνιση που είναι κατάλληλες για τον επαγγελματικό τους ρόλο και 

που ενδέχεται κατ’ ανάγκη να διαφέρει από αυτές που επιλέγουν στην προσωπική τους ζωή. Πρέπει να 

διασφαλίζουν ότι είναι ντυμένοι με αξιοπρεπή, ασφαλή και κατάλληλο για τα καθήκοντα που 

αναλαμβάνουν τρόπο. Όσοι ντύνονται ή εμφανίζονται με τρόπο που θα μπορούσε να θεωρηθεί 

προσβλητικός ή ακατάλληλος εκθέτουν τον εαυτό τους σε κριτική ή κατηγορίες. 

Έλξη και έρωτας 

Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να αναγνωρίσουν ότι δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις στις οποίες οι μαθητές 

νιώθουν έλξη ή αναπτύσσουν αισθήματα για κάποιο μέλος του προσωπικού. Οι εργαζόμενοι πρέπει να 

καταβάλουν κάθε προσπάθεια, για να διασφαλίσουν ότι η συμπεριφορά τους δεν είναι διφορούμενη ή 

προτρεπτική και να αντιλαμβάνονται ότι ανάλογες καταστάσεις ενέχουν τον κίνδυνο να παρερμηνευτούν 

τα λόγια και οι πράξεις τους. Οφείλουν να καταβάλουν κάθε προσπάθεια, για να διασφαλίσουν ότι η 

συμπεριφορά τους δεν είναι αμφισβητήσιμη, ενθαρρυντική ή παρερμηνεύσιμη. Όταν ένας εργαζόμενος 

λαμβάνει μια αναφορά, ακούει κάτι ή αντιλαμβάνεται με άλλον τρόπο οποιοδήποτε σημάδι που, όσο μικρό 

ή φαινομενικά ασήμαντο κι αν είναι, δείχνει ότι ένα νεαρό άτομο έχει ήδη αισθανθεί ή μπορεί να αισθανθεί 

έλξη είτε προς τον ίδιο είτε προς άλλον εργαζόμενο, πρέπει να αναφέρει την κατάσταση αμέσως στον 

Διευθυντή του Σχολείου ή στην Υπεύθυνη Παιδικής Προστασίας. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να 

δρομολογηθεί έγκαιρη παρέμβαση, η οποία μπορεί να εμποδίσει την κλιμάκωση και να αποφευχθεί 

οποιαδήποτε δυσφορία ή βλάβη, ντροπή ή στεναχώρια στα εμπλεκόμενα μέρη. Ο Διευθυντής του 

Σχολείου ή η Υπεύθυνη Παιδικής Προστασίας υποχρεούνται να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή σε αυτές τις 

περιπτώσεις στις οποίες μέλη του προσωπικού, μαθητές και γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ενημερωθούν 

και να καταρτίσουν ένα πλάνο, ώστε να διαχειριστούν την κατάσταση. Το πλάνο πρέπει να αντιμετωπίζει 

με ευαισθησία το παιδί και το μέλος του προσωπικού που εμπλέκονται και να διαφυλάσσει την 

αξιοπρέπεια όλων.  

Κοινωνική Επαφή με οικογένειες 

Η κοινωνική επαφή και οι φιλίες μεταξύ του προσωπικού και των γονέων των μαθητών μπορεί να είναι 

μια κοινή και αποδεκτή πρακτική, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση. Οι εργαζόμενοι 

πρέπει να αναγνωρίζουν ότι ορισμένοι τύποι κοινωνικής επαφής με τους μαθητές ή τις οικογένειές τους 

θα μπορούσαν να εκληφθούν ως επιβλαβείς ή ακατάλληλοι, να παραβιάζουν τα όρια και να προκαλούν 

παρανοήσεις. Εναπόκειται στην επαγγελματική κρίση του εργαζομένου να αναπτύξει μια κατάλληλη και 

ισορροπημένη κοινωνική επαφή. Στο ίδιο πλαίσιο, η επικοινωνία με τα παιδιά τόσο στον «πραγματικό» 

κόσμο όσο και μέσω διαδικτυακών αλληλεπιδράσεων πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός ρητών 

επαγγελματικών ορίων. Οι εργαζόμενοι έχουν την ευθύνη να συμβάλλουν στην ασφάλεια και την 

υπευθυνότητα των μαθητών κατά την πλοήγηση των τελευταίων στο διαδίκτυο, εκπαιδεύοντάς τους 

σύμφωνα με τις συγκεκριμένες οδηγίες του σχολείου μας στην αποδεκτή χρήση της τεχνολογίας και των 

κοινωνικών μέσων δικτύωσης. 

Δραστηριότητες μετά το σχολείο, εκδρομές, εκδηλώσεις μετά το πέρας της σχολικής ημέρας και 

ταξίδια με διανυκτέρευση 

Αυτός ο Κώδικας Δεοντολογίας ισχύει για όλους τους εργαζόμενους και επισκέπτες, σε κάθε περίπτωση, 

συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων μετά το σχολείο, των ημερήσιων εκδρομών ή αυτών που 

περιλαμβάνουν διανυκτέρευση και των εκδηλώσεων μετά το τέλος της σχολικής ημέρας. Οι εργαζόμενοι 
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και οι επισκέπτες πρέπει να προσέχουν ιδιαίτερα όταν επιβλέπουν τους μαθητές στο λιγότερο «επίσημο» 

περιβάλλον μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης, όπου μπορεί να είναι αποδεκτή μια πιο χαλαρή πειθαρχία ή 

ανεπίσημο ένδυμα και γλώσσα. Σε περίπτωση που κάποιες συνθήκες εκτός σχολείου ή δραστηριοτήτων 

περιλαμβάνουν διανυκτερεύσεις, είτε εντός των σχολικών εγκαταστάσεων είτε εκτός, κατά τη διάρκεια 

εκδρομών, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο με τον οποίο θα οργανωθεί ο βραδινός ύπνος. 

Οι μαθητές και οι γονείς πρέπει να ενημερώνονται για αυτές τις λεπτομέρειες πριν από την έναρξη του 

ταξιδιού. 

Ευαίσθητη Φροντίδα 

Ως ευαίσθητη φροντίδα νοείται οποιαδήποτε φροντίδα παρέχεται, όταν το παιδί χρειάζεται βοήθεια σε 

θέματα υγιεινής και τουαλέτας. Το εύρος αυτής της φροντίδας μπορεί να ποικίλλει από ελάχιστη μέχρι 

πλήρη φροντίδα ανάλογα με την ηλικία, της ειδικές ανάγκες, την αναπηρία ή την ασθένεια που μπορεί να 

αντιμετωπίζει το άτομο. Για παράδειγμα μπορεί να αφορά φροντίδα που σχετίζεται με την τουαλέτα, την 

ικανότητα ελέγχου των σωματικών λειτουργιών, ιατρικές διαδικασίες ή φροντίδα κατά τη διάρκεια της 

έμμηνης ρύσης, καθώς και βοήθεια και επίβλεψη, όπως, για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του 

πλυσίματος, της τουαλέτας ή της αλλαγής ρούχων. Οι περισσότεροι άνθρωποι αυτοεξυπηρετούνται σε 

ανάλογες περιπτώσεις, ωστόσο μερικά παιδιά δεν είναι σε θέση να το κάνουν λόγω του νεαρού της 

ηλικίας, λόγω αναπηρίας και άλλων ειδικών αναγκών. Είναι σημαντικό να αναγνωριστεί ως ευαίσθητη 

φροντίδα η εκπαίδευση για την τουαλέτα κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Επιπλέον, οι ίδιες πρακτικές 

εφαρμόζονται και από τη Σχολική Νοσοκόμα, σε περιπτώσεις ευαίσθητης φροντίδας.  

Βέλτιστες πρακτικές για την ευαίσθητη φροντίδα 

1. Το προσωπικό του Κολλεγίου Ανατόλια που παρέχει ευαίσθητη φροντίδα είναι εκπαιδευμένο στην 

παιδική προστασία και διασφάλιση, στη μετακίνηση και τον χειρισμό παιδιών, και στις βέλτιστες 

πρακτικές για ευαίσθητη φροντίδα. Μόνο τα μέλη του προσωπικού επιτρέπεται να παρέχουν 

ευαίσθητη φροντίδα, όταν τα παιδιά βρίσκονται στο σχολείο. Σκοπός μας είναι να στηρίξουμε κάθε 

μαθητή να επιτύχει το μέγιστο δυνατό επίπεδο αυτονομίας ανάλογα με την ηλικία και την ανάπτυξή 

του. 

2. Οι μαθητές του Κολλεγίου Ανατόλια και οι εργαζόμενοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε καθαρές 

τουαλέτες με ασφαλή εξοπλισμό που λειτουργεί σωστά. Πρέπει να υπάρχει ξεχωριστή τουαλέτα 

προσωπικού και καθορισμένη τουαλέτα μαθητών. Οι εργαζόμενοι του Κολλεγίου Ανατόλια θα 

εξασφαλίσουν ότι έχουν ληφθεί όλες οι προφυλάξεις για την αποφυγή λοιμώξεων, όπως η 

πρόβλεψη για τη χρήση γαντιών μιας χρήσης, όταν χρειάζεται, και κάδοι απορριμμάτων.  

3. Σε περίπτωση που κάποιο παιδί έχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα υγείας ή ανάπτυξης, το οποίο 

θα μπορούσε να επηρεάσει την εκπαίδευση της τουαλέτας, η Σχολική Νοσοκόμα παρέχει 

συγκεκριμένες οδηγίες και συμβουλές στους εργαζόμενους, έπειτα από επικοινωνία με τους γονείς.  

4. Δίνεται ο απαραίτητος σεβασμός στο δικαίωμα κάθε παιδιού για ιδιωτικότητα. Ωστόσο, για την 

προστασία ενηλίκων και παιδιών, πρέπει τα ενήλικα μέλη του προσωπικού να αποφεύγουν να 

μένουν μόνα με το παιδί πίσω από μια εντελώς κλειστή πόρτα είτε είναι του ευρύτερου χώρου της 

τουαλέτας είτε της καμπίνας της τουαλέτας, όταν παρέχεται ευαίσθητη φροντίδα. Δίνεται ιδιαίτερη 

προσοχή στην περίπτωση κάθε παιδιού, ώστε να ορίζεται πόσοι χρειάζεται να είναι παρόντες, όταν 

το παιδί είναι στην τουαλέτα.  

5. Εάν κάποιο μέλος του προσωπικού του Κολλεγίου Ανατόλια έχει υπόνοιες για σημάδια, μελανιές 

ή τραυματισμούς στο σώμα ενός παιδιού, πρέπει να το αναφέρει άμεσα στον Διευθυντή του 

Σχολείου, την Υπεύθυνη Παιδικής Προστασίας και τη Σχολική Νοσοκόμα.  

6. Είναι σημαντικό η Σχολική Νοσοκόμα να ενημερωθεί για τα παιδιά εκείνα που χρήζουν ιδιαίτερης 
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φροντίδας και μετά τα πρώτα χρόνια της ζωής τους (3, 4 και 5 ετών). 

Διαδικασία παροχής βοήθειας σε παιδί, για να αλλάξει ρούχα 

1. Εξακριβώνουμε ότι το παιδί είχε κάποιο ατύχημα. 

2. Προσφερόμαστε να βοηθήσουμε το παιδί να αλλάξει τα ρούχα του και να καθαριστεί. 

3. Αναζητούμε έναν δεύτερο εργαζόμενο να βοηθήσει, εάν χρειαστεί, ή ενημερώνουμε έναν άλλον 

εργαζόμενο ότι θα βοηθήσουμε το παιδί να αλλάξει. 

4. Διασφαλίζουμε ότι ο εξοπλισμός αλλαγής ρούχων και οι πόροι είναι έτοιμοι. 

5. Οδηγούμε το παιδί στον καθορισμένο χώρο αλλαγής ρούχων και επιβεβαιώνουμε ότι το παιδί είναι 

χαρούμενο και αισθάνεται άνετα με την αλλαγή ρούχων, μιλώντας του και εξηγώντας τι θα 

ακολουθήσει πριν από κάθε βήμα. 

6. Καθησυχάζουμε το παιδί και κάνουμε την αλλαγή ρούχων μια διασκεδαστική εμπειρία από την 

αρχή μέχρι το τέλος με συζήτηση ή/και με τραγούδι. 

7. Εάν είναι δυνατόν, φοράμε γάντια μιας χρήσης. Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι η χρήση γαντιών 

μιας χρήσης δεν αντικαθιστά τη σωστή υγιεινή των χεριών και ότι τα χέρια πρέπει και πάλι να 

πλένονται στην αρχή και στο τέλος της διαδικασίας. 

8. Ενθαρρύνουμε το παιδί να αφαιρέσει μόνο του τα ρούχα, εάν είναι δυνατόν. Εάν χρειάζεται 

βοήθεια, ο εργαζόμενος μπορεί να αφαιρέσει μόνο όσα ρούχα χρειάζεται, για να “φτάσει” στα 

λερωμένα εσώρουχα εκτός εάν έχουν λερωθεί και άλλα ρούχα και το παιδί χρειάζεται να αλλάξει 

τελείως τα ρούχα του. Τοποθετούμε τα λερωμένα ρούχα σε μια πλαστική σακούλα, για να τα 

δώσουμε στους γονείς ή κηδεμόνες, όταν θα παραλάβουν το παιδί στο τέλος της ημέρας. Εάν το 

παιδί δεν παραδοθεί στους γονείς ή κηδεμόνες, ο εργαζόμενος πρέπει να τους ενημερώσει για την 

κατάσταση. 

9. Εάν είναι δυνατόν, δίνουμε οδηγίες στο παιδί, για να καθαριστεί μόνο του με μαντηλάκια μιας 

χρήσης και το βοηθούμε, εάν είναι απαραίτητο, ή εάν το παιδί δεν μπορεί να καθαριστεί μόνο του, 

το κάνουμε εμείς. 

10. Βοηθούμε το παιδί να ντυθεί ή το ενθαρρύνουμε να φορέσει τα καθαρά ρούχα, εάν μπορεί να το 

κάνει μόνο του. 

11. Επιτηρούμε το παιδί όσο πλένει τα χέρια του και αποφασίζουμε εάν ο χώρος που αλλάζει ρούχα 

χρειάζεται καθάρισμα με αντιβακτηριδιακό σπρέι και στέγνωμα μετά από κάθε χρήση. 
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 ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ & ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ ΚΑΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

 

Αυτή η ενότητα έχει σκοπό να δημιουργήσει μια ισορροπία μεταξύ της ανάγκης για προστασία των 

παιδιών από την κακοποίηση και την ανάγκη για προστασία των εργαζομένων από εσφαλμένους ή 

αβάσιμους ισχυρισμούς. Όταν ένας μαθητής αποκαλύπτει ανάρμοστη συμπεριφορά από έναν 

εργαζόμενο, το σχολείο πρέπει να αντιδράσει με τον ίδιο τρόπο που θα αντιδρούσε σε περίπτωση που ο 

φερόμενος δράστης ήταν μέλος της οικογένειας. Οι εργαζόμενοι έχουν καθημερινή επαφή με τα παιδιά 

και η συναισθηματική και σωματική ασφάλεια ενός παιδιού καθορίζεται από την πρόσβαση του δράστη 

στο παιδί. Κατά συνέπεια η αποκάλυψη για παραβάσεις από εργαζόμενο πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα 
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και με σοβαρότητα. Σε περίπτωση που διατυπώνεται ισχυρισμός εναντίον εργαζομένου, τότε η Ομάδα 

Διαχείρισης Παιδικής Προστασίας και Διασφάλισης του Παιδιού θα συσκεφθεί, για να συγκεντρώσει 

στοιχεία και έπειτα να ακολουθήσει τις κατάλληλες διαδικασίες.  

Αυτές οι διαδικασίες θα ακολουθηθούν, όταν ο εργαζόμενος: 

● έχει συμπεριφερθεί με τρόπο που έβλαψε ή ενδέχεται να έχει βλάψει το παιδί, 

● πιθανόν έχει τελέσει ποινικό αδίκημα σε βάρος παιδιού ή σε σχέση με κάποιο παιδί, 

● έχει συμπεριφερθεί στο παιδί ή σε παιδιά με τρόπο που να δείχνει ότι θέτει τα παιδιά σε κίνδυνο 

βλάβης. 

Όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να αναφέρουν οποιοδήποτε προβληματισμό ή ισχυρισμό σχετικά με τις 

πρακτικές του σχολείου ή τη συμπεριφορά συναδέλφων που είναι πιθανό να θέτουν σε κίνδυνο 

κακοποίησης ή άλλης σοβαρής βλάβης τους μαθητές και τις μαθήτριες, καθώς και πιο γενικούς 

προβληματισμούς που ενδεχομένως δεν φαίνονται εξαρχής αρκετά σοβαροί, για να αποτελέσουν 

επίσημο ισχυρισμό. Δεν θα υπάρξουν αντίποινα ή πειθαρχικές κυρώσεις κατά μέλους του προσωπικού 

που έκανε μια τέτοια αναφορά, εφόσον έγινε με καλή πίστη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την 

Ενότητα 11 Πολιτική Προστασίας Μάρτυρα.  

Οδηγίες για εργαζόμενους και επισκέπτες σχετικά με την προστασία από ψευδείς κατηγορίες 

● ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ: Αποφύγετε καταστάσεις στις οποίες βρίσκεστε μόνοι με ένα παιδί, όπως η 

μεταφορά ασυνόδευτων παιδιών με το αυτοκίνητό σας. Όταν είναι απαραίτητο να μιλήσετε κατ’ 

ιδίαν με ένα παιδί, βρείτε έναν χώρο στον οποίο δεν μπορούν να ακούσουν οι άλλοι τη συζήτησή 

σας, παραμένετε όμως στο οπτικό τους πεδίο, ή κρατήστε την πόρτα ανοιχτή, εάν είστε σε σχολική 

αίθουσα ή άλλον χώρο του σχολείου. Η ιδιωτικότητα των παιδιών σε καταστάσεις όπως η χρήση 

τουαλέτας, ντους και η αλλαγή ρούχων πρέπει να τηρείται αυστηρά (Ενότητα 8).  

 

● ΑΓΓΙΓΜΑ: Αποφύγετε να αγγίζετε περιοχές που κανονικά καλύπτονται από μαγιό: στήθος, 

γλουτούς και βουβωνική χώρα. Σε περίπτωση που χρειάζεται να βοηθήσετε κάποιον μαθητή ή 

μαθήτρια να αλλάξει ρούχα, παρακαλούμε συμβουλευτείτε την Ενότητα 8 που αφορά την αλλαγή 

ρούχων. 

 

● ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΕ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ: Όταν επιτηρείτε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν 

διανυκτέρευση, οι ενήλικες δεν πρέπει να μοιράζονται τα ίδια δωμάτια με παιδιά πέραν των δικών 

τους. 

 

● ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ: Τα σεξουαλικά αστεία, οι υπαινιγμοί, τα σχόλια σεξουαλικής 

φύσεως, τα φιλιά, τα αισθησιακά μασάζ, οι σχολιασμοί για το σώμα ενός ατόμου, το λάγνο βλέμμα, 

τα σφυρίγματα, τα αγγίγματα ή οι σεξουαλικές ή άσεμνες χειρονομίες ή η έκθεση αντικειμένων ή 

εικόνων σεξουαλικής φύσεως δεν συνιστούν κατάλληλη συμπεριφορά για τους εργαζόμενους. 

Διευκρινίζεται ότι η λίστα αυτή δεν είναι εξαντλητική. 

  

● ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Δεν θεωρείται σε καμία περίπτωση αποδεκτή η αποκάλυψη από 

εργαζόμενο ή επισκέπτη προσωπικών πληροφοριών που αφορούν τη σεξουαλική ζωή 

οποιουδήποτε ατόμου.  

 

● ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΤΙΜΩΡΙΑ: Μη χρησιμοποιείτε σωματική τιμωρία σε καμία μορφή.  
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● ΟΡΙΑ: Είναι ευθύνη του εργαζομένου και του επισκέπτη να θέσει και να σέβεται τα όρια. Σε 

περίπτωση που ένα παιδί προσπαθήσει να εμπλέξει έναν ενήλικα σε ανάρμοστη συμπεριφορά, 

εκείνος πρέπει να απορρίψει την πρόσκληση. 

Οποιαδήποτε συμπεριφορά δεν ευθυγραμμίζεται με τον Κώδικα Δεοντολογίας των εργαζομένων ή άλλη 

πιθανολογούμενη κακοποίηση ή παραμέληση, πρέπει να αναφέρεται στον Διευθυντή του Σχολείου ή στην 

Υπεύθυνη Παιδικής Προστασίας. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αισθάνονται ασφαλείς να συζητούν και να 

θέτουν αυτά τα ζητήματα, και να αισθάνονται διασφαλισμένοι όσον αφορά την ευημερία και την προστασία 

τους. Σε περίπτωση που πρέπει να γίνουν περαιτέρω σχεδιασμοί για την υποστήριξη του προσωπικού, 

ο Διευθυντής του Σχολείου και η Υπεύθυνη Παιδικής Προστασίας αναλαμβάνουν άμεση δράση. 

Είναι γεγονός ότι η ενασχόληση με θέματα προστασίας παιδιών είναι συναισθηματικά απαιτητική και 

ιδιαίτερα στρεσογόνα διαδικασία. Για να εξασφαλίσει το Κολλέγιο Ανατόλια ότι οι εργαζόμενοι κάνουν ό,τι 

επιβάλλει το καθήκον τους για τη μέριμνα των παιδιών, είναι σημαντικό το προσωπικό να νιώθει 

υποστήριξη από επαρκώς εκπαιδευμένους και έμπειρους εργαζόμενους. 

 

10 
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΥΝΟΜΗΛΙΚΩΝ 

 
Το Κολλέγιο Ανατόλια αναγνωρίζει ότι η κακοποίηση μπορεί να λάβει χώρα μεταξύ συνομηλίκων και είναι 

σε θέση να αντιμετωπίσει με κατάλληλο και συστηματικό τρόπο αυτόν τον κίνδυνο, στον οποίο μπορεί να 

εκτεθούν τα παιδιά. Είναι μηδενική η ανοχή απέναντι σε όλες τις μορφές κακοποίησης από συνομηλίκους. 

Γι’ αυτόν τον τύπο κακοποίησης γίνεται αναφορά σε ξεχωριστή ενότητα, καθώς εμπλέκονται διαφορετικά 

μέρη και ακολουθείται μια διαφοροποιημένη διαδικασία παρέμβασης. Η πρόληψη, η αναγνώριση και η 

αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης από συνομηλίκους αποτελούν έναν επιπλέον στόχο αυτής της 

πολιτικής. Οι εργαζόμενοι διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην αναγνώριση και τη διαχείριση 

συγκεκριμένων περιπτώσεων κακοποίησης από συνομηλίκους και αντιμετωπίζουν αυτές τις περιπτώσεις 

κατάλληλα. Το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό λαμβάνει σχετική εκπαίδευση στην αρχή κάθε 

σχολικού έτους. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να επαγρυπνούν για την ευημερία των μαθητών και για 

σημάδια κακοποίησης, καθώς και να λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι τα παιδιά αποκαλύπτουν ή 

εμφανίζουν συμπεριφορές που έχουν βιώσει, με διάφορους τρόπους. 

 

Κακοποίηση από συνομηλίκους συνιστά οποιαδήποτε μορφή σωματικής, σεξουαλικής, συναισθηματικής 

και οικονομικής κακοποίησης και εξαναγκαστικού ελέγχου μεταξύ των παιδιών. Αυτό μπορεί να 

περιλαμβάνει σοβαρό εκφοβισμό, κατάχρηση σχέσεων, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, νεανική βία 

και ρατσιστική βία. Επιπλέον, η διαδικτυακή κακοποίηση συνομηλίκων περιλαμβάνει ψηφιακά στοιχεία, 

όπως το sexting (ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων με σεξουαλικό περιεχόμενο), η κακοποίηση στο 

διαδίκτυο, ο εξαναγκασμός και η εκμετάλλευση, η αποπλάνηση μεταξύ συνομηλίκων, η διανομή 

σεξουαλικού περιεχομένου και η παρενόχληση. 

 

Είναι σημαντικό να αντιμετωπίζονται όλοι οι προβληματισμοί και οι ισχυρισμοί για κακοποίηση από 

συνομηλίκους άμεσα, με ευαισθησία και τρόπο κατάλληλο. Η παρέμβαση σε αυτήν την περίπτωση πρέπει 

να περιλαμβάνει διεξοδική διερεύνηση των προβληματισμών ή των ισχυρισμών, καθώς και του πλαισίου 

μέσα στο οποίο έχουν λάβει χώρα. Πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη οι ισχυρισμοί και ο κίνδυνος 

τον οποίο μπορεί να διατρέχει το παιδί, ένα ενδεχόμενο για το οποίο το σχολείο θα εξασφαλίσει μια 



 

19 

αντιμετώπιση που προφυλάσσει όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Επίσης, πρέπει να δίνεται βαρύτητα στο 

ευρύτερο πλαίσιο της κακοποίησης και στις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στα συγκεκριμένα 

περιβάλλοντα, προκειμένου να καλυφθούν όλες οι ανάγκες των παιδιών και να εξαλειφθούν οι 

ενδεχόμενοι κίνδυνοι. 

 

Το διαδίκτυο προσφέρει στους μαθητές εξαιρετικές ευκαιρίες να μάθουν, να μοιραστούν πληροφορίες, να 

αναπτύξουν συγκεκριμένες δεξιότητες και να διασκεδάσουν. Ωστόσο, μπορεί επίσης να είναι ένα μέσο, 

για να βλάψει ένα άτομο ή να εκμεταλλευτεί κάποιον συνομήλικό του. Το Κολλέγιο Ανατόλια έχει αναλάβει 

τη δέσμευση και εξακολουθεί να διοργανώνει σεμινάρια και εργαστήρια για μαθητές όλων των βαθμίδων, 

με σκοπό να τους ενθαρρύνει και να τους δώσει τη δυνατότητα να κινούνται με ασφάλεια, υπευθυνότητα 

και με θετικό τρόπο στα κοινωνικά δίκτυα. Τα προγράμματα, που είναι κατάλληλα σχεδιασμένα για κάθε 

ηλικία, περιλαμβάνουν διαλέξεις, συζητήσεις, υλικό και δραστηριότητες που βοηθούν τους μαθητές να 

κατανοήσουν και να μάθουν περισσότερα για συγκεκριμένα ζητήματα που ενδέχεται να προκύψουν στο 

διαδίκτυο, αλλά και να τους ενθαρρύνουν να αναζητήσουν υποστήριξη. 

  

Συγκεκριμένες ενδείξεις ότι ένα παιδί μπορεί να υφίσταται κακοποίηση από συνομηλίκους μπορεί να 

περιλαμβάνουν:  

● ελλιπή παρακολούθηση / απουσία από το σχολείο, ελλιπή συμμετοχή ή δυσκολία στην εκτέλεση 

καθηκόντων που σχετίζονται με το σχολείο στα επίπεδα που είναι συνήθως αναμενόμενα, 

● σωματικούς τραυματισμούς, 

● δυσκολίες σε επίπεδο ψυχικής υγείας ή/και συναισθηματικής ευημερίας, 

● παραίτηση ή/και συστολή, πονοκεφάλους, πόνους στο στομάχι, άγχος ή/και κρίσεις πανικού, 

εφιάλτες ή αϋπνία ή υπερυπνία, 

● ευρύτερες αλλαγές στη συμπεριφορά, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αλκοόλ ή ουσιών, 

● αλλαγές στην εμφάνιση ή/και ασυμβίβαστη ή ακατάλληλη για την ηλικία του παιδιού αλλαγή στη 

συμπεριφορά, 

● κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι σε άλλους. 
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Η χρήση της τεχνολογίας αποτελεί πια ένα σημαντικό στοιχείο όσον αφορά ζητήματα διασφάλισης και 

προστασίας. Η τεχνολογία συχνά προσφέρει το έδαφος που διευκολύνει την παιδική σεξουαλική 

εκμετάλλευση, τη ριζοσπαστικοποίηση και την παιδεραστία. Μια αποτελεσματική προσέγγιση στη 

διαδικτυακή ασφάλεια δίνει τη δυνατότητα σε ένα σχολείο ή κολλέγιο να προστατεύσει και να εκπαιδεύσει 

ολόκληρη τη σχολική κοινότητα στη χρήση της τεχνολογίας και δημιουργεί μηχανισμούς για την 

αναγνώριση, παρέμβαση και παραπομπή των περιστατικών σε ανώτερο επίπεδο, όταν χρειάζεται. Το 

Κολλέγιο Ανατόλια διαβεβαιώνει ότι τα παιδιά είναι προστατευμένα από πιθανό επιβλαβές και ακατάλληλο 

διαδικτυακό υλικό.  

Το εύρος των θεμάτων που εμπίπτουν στη διαδικτυακή ασφάλεια δεν είναι αμελητέο, αλλά μπορεί να 

κατηγοριοποιηθεί σε τρεις τομείς κινδύνου: 

● περιεχόμενο: η έκθεση σε παράνομο, ακατάλληλο ή επιβλαβές υλικό. για παράδειγμα 

πορνογραφία, ψευδείς ειδήσεις, ρατσιστικές, ριζοσπαστικές ή ακραίες απόψεις, 
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● επαφή: η έκθεση σε επιβλαβή διαδικτυακή επαφή με άλλους χρήστες. για παράδειγμα, εμπορική 

διαφήμιση, καθώς και ενήλικες που προβάλλονται ως παιδιά ή νέοι και 

● συμπεριφορά: προσωπική διαδικτυακή συμπεριφορά, που αυξάνει την πιθανότητα βλάβης ή 

προκαλεί βλάβη. για παράδειγμα η δημιουργία, αποστολή και λήψη άσεμνων εικόνων, η 

αποπλάνηση και ο διαδικτυακός εκφοβισμός (bullying). 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

 

Η Φόρμα Παρατήρησης Συμπεριφοράς του Κολλεγίου Ανατόλια παρέχει μια αρχική αξιολόγηση των 

μοτίβων συμπεριφοράς που μπορεί να εκδηλωθούν στο σχολείο, μέσα σε μια συγκεκριμένη ομάδα 

μαθητών, σε συγκεκριμένη ώρα της ημέρας ή συγκεκριμένη τοποθεσία. Όταν συμπληρωθεί το αρχείο 

καταγραφής συμβάντος και γίνει αναφορά της εν λόγω συμπεριφοράς, είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθεί 

μια ξεκάθαρη και αντικειμενική γλώσσα, για να περιγραφεί η υποτιθέμενη συμπεριφορά του μαθητή. Με 

αυτό τον τρόπο, οι ενέργειες και το πλάνο που θα χρειαστεί να εφαρμοστεί είναι πιο ξεκάθαρα και πιο 

σωστά σχεδιασμένα.  

Φόρμα Παρατήρησης Συμπεριφοράς για το Δημοτικό Σχολείο 

Φόρμα Παρατήρησης Συμπεριφοράς για το Γυμνάσιο και Λύκειο  
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΜΑΡΤΥΡΑ 

 

Το Κολλέγιο Ανατόλια διατηρεί την Πολιτική Προστασίας Μάρτυρα, για να διασφαλίσει ότι όλοι οι 

εργαζόμενοι αντιλαμβάνονται το καθήκον τους να εκφράσουν τις ανησυχίες τους για τις πράξεις 

ενός ατόμου, χωρίς να φοβούνται τυχόν επιπτώσεις. Όσον αφορά την παιδική προστασία και 

διασφάλιση του παιδιού, όλοι οι εργαζόμενοι υποχρεούνται να αναφέρουν οποιονδήποτε 

προβληματισμό ή ισχυρισμό σχετικά με τις πρακτικές του σχολείου ή τη συμπεριφορά 

εργαζομένων που είναι πιθανόν να θέτουν σε κίνδυνο κακοποίησης ή άλλης βλάβης τους 

μαθητές, καθώς και πιο γενικούς προβληματισμούς που ενδεχομένως δεν φαίνονται εξαρχής 

αρκετά σοβαροί, για να αποτελέσουν επίσημο ισχυρισμό. Δεν θα υπάρξουν αντίποινα ή 

πειθαρχικές κυρώσεις κατά μέλους του προσωπικού που έκανε μια τέτοια αναφορά, εφόσον έγινε 

με καλή πίστη. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Πολιτική Προστασίας Μάρτυρα στο 

Εγχειρίδιο Πολιτικής Όρων Απασχόλησης. 

Οι μαθητές ενθαρρύνονται επίσης να αναφέρουν περιστατικά στα οποία είναι θύματα είτε οι ίδιοι 

είτε άλλα πρόσωπα. Η αναφορά από μαθητές μπορεί να είναι προφορική ή γραπτή και να 

κοινοποιείται σε οποιονδήποτε εργαζόμενο του σχολείου, ο οποίος με τη σειρά του οφείλει να τη 

μεταφέρει στον Διευθυντή του Σχολείου και στην Υπεύθυνο Παιδικής Προστασίας. Η Υπεύθυνη 

Παιδικής Προστασίας συλλέγει πληροφορίες και παρέχει γραπτή τεκμηρίωση, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLp7Hdbp4wUPMXpYZATfvjvH2ti1qAvg789fTJ5SOdmDofAQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCoUKGpZoBKlCDrt83vJ1zRj2yifS-nHNtC9XPmdHtifvsDA/viewform
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συμπεριλαμβανομένων της ημερομηνίας, του ατόμου ή των ατόμων που εμπλέκονται, καθώς και 

τυχόν άλλων συμπληρωματικών σχετικών πληροφοριών. Ακολουθείται ειδικό πρωτόκολλο για 

την τήρηση αρχείου. 

 

14 
ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

 
Είναι υποχρεωτικό για τους εργαζόμενους, και τη γενικότερη σχολική κοινότητα, να αναφέρουν 

περιστατικά κακομεταχείρισης και παιδικής κακοποίησης, το συντομότερο δυνατό, ακολουθώντας τα 

παρακάτω βήματα.  

Σε περίπτωση που το Κολλέγιο Ανατόλια θεωρεί ότι η συμπεριφορά ενός εργαζομένου μπορεί να θέσει 

ένα παιδί σε κίνδυνο, διατηρεί το δικαίωμα να θέσει σε αναστολή τον εν λόγω εργαζόμενο, μέχρι να 

ολοκληρωθεί η έρευνα. 

Στάδιο 1ο : ΑΝΑΦΟΡΑ: Όταν υποπτεύεστε παιδική κακοποίηση 

Αναφέρετε την παιδική κακοποίηση στην Υπεύθυνη Παιδικής Προστασίας και τον Διευθυντή του σχολείου 
αμέσως μόλις την υποπτευθείτε. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, παρακαλούμε συμπληρώστε τη Φόρμα 
Παιδικής Προστασίας και Διασφάλισης. 

Θα ακολουθήσει έρευνα για την αναφορά σας και ειδοποίηση ότι η υπόθεση τεκμηριώθηκε ή όχι. Θα 
τηρηθεί ανωνυμία. 

● ΜΗΝ επικοινωνείτε με την οικογένεια του παιδιού ή άλλα άτομα (συγγενείς, φίλους, συναδέλφους), 

για να προσδιορίσετε την αιτία του τραυματισμού. 

● ΜΗΝ αισθάνεστε υποχρεωμένοι να αποδείξετε ότι ένα παιδί έχει κακοποιηθεί ή παραμεληθεί. 

● ΜΗΝ αφαιρείτε ρούχα, για να δείτε τραυματισμούς, ειδικά αν καλύπτουν "ιδιωτικά μέρη". 

● ΜΗΝ υπόσχεστε τήρηση απορρήτου. Εξηγήστε ότι το απόρρητο είναι ζωτικής σημασίας ΕΚΤΟΣ 

ΑΝ αποκαλυφθεί ότι οι ίδιοι ή κάποιος άλλος βρίσκεται σε κίνδυνο. 

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για το απόρρητο, την προστασία δεδομένων και την κοινοποίηση 

πληροφοριών στην Ενότητα 13.  

Στάδιο 2ο: ΑΝΑΦΟΡΑ: Τρόποι με τους οποίους μπορεί να αποκαλυφθεί κακοποίηση ή 
παραμέληση  

Ένας ισχυρισμός μπορεί να προκύψει με διάφορους τρόπους, όπως:  

● από γραπτή δήλωση του θύματος ή άλλου μέλους της σχολικής κοινότητας 

(συμπεριλαμβανομένων των μαθητών, αποφοίτων, τρέχοντος και πρώην προσωπικού ή γονέων), 

στην οποία περιγράφεται ή υπονοείται ακατάλληλη συμπεριφορά από έναν ενήλικα -μπορεί να 

προκύψει επίσης από την αλληλογραφία με το σχολείο ή με τρίτους, από απαντήσεις σε 

ερωτηματολόγια αποφοίτων, καθώς και από δηλώσεις που δημοσιεύονται στα κοινωνικά δίκτυα 

● από προφορική ή μη λεκτική (όπως μέσα από το παιχνίδι) αποκάλυψη ή μερική αποκάλυψη 

από το θύμα ή άλλο μέλος της σχολικής κοινότητας (συμπεριλαμβανομένων των μαθητών και 
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μαθητριών, αποφοίτων, τρέχοντος και πρώην προσωπικού ή γονέων) 

● μέσα από μηνύματα που φθάνουν στις υπηρεσίες ενημέρωσης του προσωπικού και των μαθητών 

ή τη χρήση κοινωνικών δικτύων 

● από ένα μέλος δημόσιας ή ιατρικής υπηρεσίας ή της αστυνομίας ή από άλλη εξωτερική υπηρεσία 

που ενημερώνει το σχολείο ή από νομική αξίωση 

● από ανεπίσημες πηγές, όπως φήμες, πληροφορίες κατά τη διάρκεια συμβουλευτικής ή 

συζητήσεις κατά το παιχνίδι σε υπαίθριους χώρους. 

Γενικές κατευθυντήριες γραμμές: Δεν καλείστε να ερευνήσετε την υπόθεση, αλλά να συλλέξετε βασικές 

πληροφορίες σχετικά με το τι μπορεί να έχει συμβεί. Ίσως όμως είναι ζωτικής σημασίας να καταγράψετε 

τις ακριβείς λέξεις που χρησιμοποιήθηκαν το συντομότερο δυνατόν, εάν όχι αμέσως. Οι πολλές 

ερωτήσεις μπορεί να κάνουν το άτομο να αισθανθεί φόβο ή ενοχή. Γι’ αυτό αποφύγετε να ρωτήσετε 

«γιατί» και «πώς» συνέβη κάτι, συλλέξτε και καταγράψτε λεπτομέρειες για όλα εκείνα τα άτομα που 

ενδέχεται να διατρέχουν κίνδυνο. 

Παρατήρηση: Τα παιδιά που κακοποιούνται ή παραμελούνται μπορεί να επιδείξουν συμπεριφορά που 

μας δίνει ενδείξεις γι’ αυτό που τους συμβαίνει. Η καλύτερη λύση είναι να κρατήσετε τις δικές σας άτυπες 

σημειώσεις. Καταγράφοντας, όχι στο ιστορικό του παιδιού αλλά στις δικές σας σημειώσεις, το όνομα του 

παιδιού, την ημερομηνία και τη φύση της υποψίας σας, στοιχειοθετείτε τι συμβαίνει. 

Αναφορά από άλλο παιδί: Μερικές φορές, φίλοι ή συμμαθητές παιδιών που υφίστανται κακοποίηση 

μαθαίνουν ή υποψιάζονται ότι ο συνομήλικός τους κακοποιείται ή παραμελείται. Από ενδιαφέρον ο 

συμμαθητής μπορεί να αποκαλύψει την κατάσταση σε έναν εκπαιδευτικό, ζητώντας του να δεσμευτεί ότι 

θα παραμείνει μυστικό. Αυτό είναι ένα μυστικό που ο δάσκαλος δεν μπορεί να κρατήσει. Ενθαρρύνετε 

τον συμμαθητή να παρακινήσει τον μαθητή-θύμα να αποκαλύψει αυτές τις πληροφορίες στον 

εκπαιδευτικό. Εάν αυτό δεν συμβεί, κρατήστε αρχείο των πληροφοριών και παρατηρήστε τη 

συμπεριφορά του στο μέλλον. 

Αποκάλυψη από το παιδί: Όταν ένα παιδί αποκαλύπτει ότι έχει κακοποιηθεί ή παραμεληθεί, ένας 

δάσκαλος ή σύμβουλος μπορεί να σαστίσει αρχικά και να μην έχει ξεκάθαρη εικόνα για το πώς πρέπει 

να αντιδράσει. Πρώτα απ’ όλα, είναι απαραίτητο να καταστήσετε σαφή δύο πράγματα στο παιδί: ότι είστε 

χαρούμενοι που μοιράστηκε μαζί σας αυτό που του συμβαίνει και ότι δεν φέρει κανένα μερίδιο ευθύνης. 

Αυτή η αντιμετώπιση βοηθά συχνά τα παιδιά να καταλάβουν ότι κάτι αντίστοιχο έχει συμβεί και σε άλλα 

παιδιά και ότι δεν είναι μόνα. 

Ανατρέξτε στην Ενότητα 5 για περισσότερες πληροφορίες και αναγνώριση των ειδών 

παιδικής κακοποίησης. 

Στάδιο 3ο: ΑΝΤIΜΕΤΩΠΙΣΗ: Τεκμηρίωση, έρευνα και ανάληψη δράσης 

Αφού λάβει από τον καταγγέλλοντα τη Φόρμα Παιδικής Προστασίας και Διασφάλισης, η Ομάδα 

Διαχείρισης Υποθέσεων Παιδικής Προστασίας και Διασφάλισης του Παιδιού του Κολλεγίου Ανατόλια 

θα ακολουθήσει τα επόμενα βήματα: 

 

● Σε περίπτωση που υπάρχουν σαφείς ενδείξεις παιδικής κακοποίησης, τότε το σχολείο θα 

προχωρήσει σε άμεση διεξαγωγή έρευνας. Ως σαφείς ενδείξεις νοούνται οι γραπτές 

δηλώσεις ή προφορικές αποκαλύψεις από το θύμα, δημόσιες δηλώσεις ή αναφορά από 

πολίτη, την αστυνομία, φορείς υγείας ή άλλο εξωτερικό φορέα που ενημερώνει το σχολείο. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXeqfNM9myU6RvByMFn_WRKusdnf4gz9sJjGQdyXJdTi76OQ/viewform
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Επίσης, σαφή ένδειξη αποτελεί η νομική αξίωση, η γονική παραμέληση, καθώς και 

σωματικές ενδείξεις που μαρτυρούν σωματική και συναισθηματική κακοποίηση, 

παραμέληση ή σεξουαλική κακοποίηση.  

● Σε περίπτωση που υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις που μαρτυρούν παιδική κακοποίηση και 

οι γονείς/κηδεμόνες δεν συναινούν σε περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης από 

επαγγελματίες, τότε το σχολείο οφείλει να διεξαγάγει άμεσα έρευνα. Σοβαρές ενδείξεις 

θεωρούνται οι μη-λεκτικοί ισχυρισμοί από το θύμα, προφορικές ή γραπτές δηλώσεις από 

άλλο μέλος της κοινότητας, παρατήρηση προειδοποιητικών συναισθηματικών ή 

συμπεριφορικών δεικτών που συνδέονται με τη σωματική και συναισθηματική κακοποίηση, 

παραμέληση και σεξουαλική κακοποίηση.  

● Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ακατάλληλη συμπεριφορά από εργαζόμενο που 

συνδέεται με σχέση εργασίας με το Κολλέγιο, θα ακολουθήσει ένα σύνολο μέτρων 

πειθαρχικής δράσης που μπορεί να περιλαμβάνουν από επιστολές επίπληξης έως τη λήξη 

της συνεργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ακατάλληλη συμπεριφορά, 

ανατρέξτε στον Κώδικα Δεοντολογίας στην Ενότητα 9.  

● Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ακατάλληλη συμπεριφορά μαθητή, τότε θα ξεκινήσει ένα 

σύνολο μέτρων πειθαρχικής δράσης που μπορεί να περιλαμβάνουν από προσωρινή 

διακοπή έως οριστικό τερματισμό της φοίτησης στο σχολείο. Ακατάλληλη συμπεριφορά από 

μαθητή θεωρείται οποιασδήποτε μορφής σωματική, σεξουαλική, συναισθηματική και 

οικονομική κακοποίηση και ο εξαναγκαστικός έλεγχος με θύμα κάποιον άλλο μαθητή ή 

μαθήτρια. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει σοβαρό εκφοβισμό (bullying), κατάχρηση σχέσεων, 

παιδική σεξουαλική εκμετάλλευση και επιβλαβή σεξουαλική εκμετάλλευση, νεανική βία και 

ρατσιστική βία. Επιπλέον, ακατάλληλη συμπεριφορά μαθητή μπορεί να περιλαμβάνει 

ψηφιακά στοιχεία, όπως μηνύματα σεξουαλικού περιεχομένου (sexting), διαδικτυακή 

κακοποίηση, εξαναγκασμό και εκμετάλλευση, αποπλάνηση μεταξύ συμμαθητών, διανομή 

πορνογραφικού υλικού και παρενόχληση. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην Ενότητα 10 για 

περισσότερες πληροφορίες.  

● Σε περίπτωση που προκύψουν πληροφορίες από ανεπίσημες πηγές, όπως φήμες, 

πληροφορίες κατά τις συνεδρίες συμβουλευτικής, ή συζητήσεις κατά το παιχνίδι σε 

εξωτερικούς χώρους, τότε πρέπει ο Υπεύθυνος Παιδικής Προστασίας να προβεί σε 

περαιτέρω διερεύνηση και επιβεβαίωση της εγκυρότητας των πηγών και των πληροφοριών. 

 

● Σε περίπτωση ισχυρισμών εναντίον εργαζόμενου ή επισκέπτη: 

○ Ένας εργαζόμενος ή επισκέπτης κατά του οποίου έχουν διατυπωθεί ισχυρισμοί πρέπει 
πάντα να: 

■ αντιμετωπίζεται με αμεροληψία και ειλικρίνεια και να του παρέχεται η απαραίτητη 
βοήθεια, ώστε να κατανοήσει τους προβληματισμούς και τις σχετικές διαδικασίες που 
ακολουθούνται, 

■ ενημερώνεται για την εξέλιξη και το αποτέλεσμα οποιασδήποτε έρευνας και τις 
συνέπειες που υπάρχουν για τον ίδιο, 

■ ενημερώνεται για γεγονότα στον εργασιακό χώρο, εάν έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα. 

○ Η αναστολή καθηκόντων δεν χρειάζεται να γίνεται αυτόματα. Πρέπει να εξετάζεται σε 
περιπτώσεις όπου: 

■ υπάρχουν υποψίες ότι ένας μαθητής ή περισσότεροι βρίσκεται ή βρίσκονται σε 
κίνδυνο σοβαρής βλάβης, 

■ οι ελληνικές αρχές ερευνούν τον ισχυρισμό, 
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■ υπάρχουν βάσιμοι λόγοι απόλυσης εξαιτίας της φύσης του ισχυρισμού. 

 

Αν ένας εργαζόμενος επιστρέψει στην εργασία μετά από αναστολή καθηκόντων, ο εργοδότης πρέπει να 
λάβει υπόψη τι είδους βοήθεια και υποστήριξη ενδεχομένως να χρειάζεται και πώς να διαχειριστεί με τον 
καλύτερο τρόπο την επαφή του εργαζόμενου με το παιδί, αν αυτό εξακολουθεί να φοιτά στο σχολείο.  

Όλοι οι ισχυρισμοί πρέπει να αντιμετωπίζονται με σοβαρότητα και αντικειμενικότητα, και όλοι όσοι 
εμπλέκονται πρέπει να αντιμετωπίζουν την κατάσταση με ανοιχτό μυαλό. 

Δεν πρέπει να: 

● ερευνούν ή να ρωτούν υποβολιμαίες ερωτήσεις, όταν αναζητούν διευκρινίσεις, 
● κάνουν υποθέσεις ή να δίνουν εναλλακτικές εξηγήσεις, 
● υπόσχονται τήρηση απορρήτου. 

Πρέπει να: 

● διατηρούν γραπτό αρχείο με τις πληροφορίες που δίνονται, συμπεριλαμβανομένων της ώρας, της 
ημερομηνίας και του τόπου των γεγονότων, των ατόμων που ήταν παρόντα και όσων ειπώθηκαν, 

● διασφαλίσουν ότι τηρούνται όλες οι διαδικασίες. 

 

Σε όλα τα στάδια πρέπει να τηρείται σαφές αρχείο του συμβάντος (ανατρέξτε στην Ενότητα 15) 

 

Επιπρόσθετη βοήθεια από το σχολείο 

Κάποιοι επιπλέον τρόποι με τους οποίους το σχολείο μπορεί να βοηθήσει τον μαθητή και την οικογένεια 
σε περίπτωση παιδικής κακοποίησης είναι οι παρακάτω: 

● συναντήσεις και συζητήσεις με τους μαθητές που εμπλέκονται 
● συγκέντρωση των πληροφοριών και επεξήγηση των επόμενων βημάτων 
● ενημέρωση γονέων και συναντήσεις 
● συμμετοχή της Σχολικής Νοσοκόμας 
● διεξαγωγή ψυχολογικής αξιολόγησης 
● προγραμματισμός συμβουλευτικών συνεδριών 

 

 

15 
ΤΗΡΗΣΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

 
 

Τήρηση απορρήτου 

Το Κολλέγιο Ανατόλια σέβεται το απόρρητο όσων εμπλέκονται σε όλες τις πτυχές των υποθέσεων 

παιδικής προστασίας. Οι ταυτότητες των εμπλεκομένων τόσο στην αναφορά όσο και σε περιστατικά 

πιθανολογούμενων παραβιάσεων της παιδικής προστασίας παραμένουν εμπιστευτικές στο μέγιστο 

δυνατό βαθμό. Ωστόσο, οι εμπλεκόμενοι πρέπει να κατανοούν ότι, για να προχωρήσει η έρευνα σχετικά 

με το συμβάν, πρέπει να κοινοποιηθούν ορισμένες πληροφορίες. Οι πληροφορίες θα κοινοποιούνται 

αυστηρά με κριτήρια αναγκαιότητας και μόνο σε εκείνους που εμπλέκονται άμεσα στην αντιμετώπιση των 

περιστατικών. Αυτά τα άτομα μπορεί να περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά, την Υπεύθυνη 

Παιδικής Προστασίας, τη Διοίκηση ή/και το Διοικητικό Συμβούλιο του Κολλεγίου Ανατόλια, και τους 

υπαλλήλους Παιδικής Προστασίας του Ελληνικού Κράτους. 
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Προστασία Δεδομένων 

Η αποθήκευση και επεξεργασία προσωπικών πληροφοριών διέπεται από τον Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων του 2017 (GDPR) και τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων του 

2018. Ειδικότερα, το Κολλέγιο Ανατόλια αντιλαμβάνεται τη σπουδαιότητα του απορρήτου των μαθητών 

και των οικογενειών τους. Για τον σκοπό αυτό, έχουμε υιοθετήσει μια πολιτική και κανονισμούς σχετικά 

με τη συλλογή, τη χρήση και τη διάδοση προσωπικών πληροφοριών, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό 

Προστασίας Δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, το Κολλέγιο Ανατόλια επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα 

για συγκεκριμένους σκοπούς: 

● για τη διαχείριση και διατήρηση αρχείου των μαθητών με σκοπό την παροχή εκπαιδευτικών 

υπηρεσιών σε μαθητές και αποφοίτους, 

● για τη διαχείριση και διατήρηση αρχείου των εργαζομένων για τους σκοπούς της εκπλήρωσης της 

σύμβασης εργασίας, 

● για τη διατήρηση αρχείων που ενδέχεται να απαιτούνται από τη νομοθεσία (π.χ. υγεία και ασφάλιση, 

απασχόληση, έλεγχοι ιστορικού κ.λπ.), 

● για την ανταπόκριση σε αιτήματα που σχετίζονται με την εκπαίδευση των ατόμων ή κάποιο άλλο 

θέμα, για την ενημέρωση των εργαζομένων και των πρώην υπαλλήλων για θέματα που σχετίζονται 

με την απασχόληση, τη σύνταξη ή επιπλέον προνόμια, 

● για την ενημέρωση των εργαζομένων, των μαθητών, των γονέων και των αποφοίτων για θέματα 

που σχετίζονται με το Κολλέγιο Ανατόλια, 

● για παροχή πληροφοριών σχετικά με μαθητές, αποφοίτους, εργαζόμενους και πρώην 

εργαζόμενους σε μελλοντικούς εργοδότες για συστάσεις, 

● για παροχή πληροφοριών σχετικά με άτομα μετά από νομοθετικές/δικαστικές εντολές. 

 

Ανταλλαγή πληροφοριών 

Η πολιτική του Κολλεγίου Ανατόλια σχετικά με την τήρηση απορρήτου και τη διαχείριση των σχολικών 

αρχείων ισχύει για όλα τα αρχεία και την τεκμηρίωση των περιστατικών παιδικής προστασίας. Μόνο 

εντεταλμένοι καθηγητές και προσωπικό, όπως η Σχολική Ψυχολόγος  και η Σχολική Νοσοκόμα ή η 

Υπεύθυνη Παιδικής Προστασίας, έχουν πρόσβαση σε εμπιστευτικά έγγραφα σχετικά με θέματα παιδικής 

προστασίας. 

Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν εμπιστευτικές ή προσωπικές 

πληροφορίες σχετικά με μαθητές ή τις οικογένειές τους, σε καθημερινές συζητήσεις ή σε οποιοδήποτε 

άλλο πλαίσιο, καθώς αυτές οι πληροφορίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από άλλα μέρη, προκειμένου 

να ταπεινώσουν ή να φέρουν σε δύσκολη θέση έναν μαθητή. 

Σε περίπτωση που υπάρχει ισχυρισμός ή υποψία κακοποίησης, τότε οι εργαζόμενοι έχουν την ευθύνη 

να παραβιάσουν την τήρηση απορρήτου και να ενημερώσουν το εντεταλμένο άτομο χωρίς καθυστέρηση. 

Εάν ένα παιδί ή γονείς προβούν σε κάποια αποκάλυψη που αφορά κακοποίηση, το μέλος του 

προσωπικού δεν πρέπει να δεσμευτεί για τήρηση απορρήτου, αλλά να τους διαβεβαιώσει ότι οι 

πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν με διακριτικό και αποτελεσματικό τρόπο. Σε περίπτωση αμφιβολιών, 

επικοινωνήστε με την Σχολική Ψυχολόγο ή την Υπεύθυνη Παιδικής Προστασίας. 

Όλα τα μέρη που εμπλέκονται στη διαδικασία αναφοράς και παρέμβασης, πρέπει να υπογράψουν το 

Σύμφωνο Τήρησης Απορρήτου. 

 

https://drive.google.com/file/d/10sR6vOdnoJcD-fJxAN8MMALLMJJ0y1oH/view?usp=sharing
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16 
ΤΗΡΗΣΗ ΑΡΧΕΙΟΥ & ΦΟΡΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 
 

Σε περίπτωση αναφοράς παιδικής κακοποίησης, η αντικειμενική τήρηση αρχείου είναι σημαντική για τη 

συλλογή αξιόπιστων και ακριβών πληροφοριών. Η Εσωτερική Φόρμα Καταγραφής Περιστατικού θα 

συμπληρώνεται από την Υπεύθυνη Παιδικής Προστασίας και είναι προσβάσιμη μόνο στον ίδιο και στον 

Διευθυντή του σχολείου.  

● Σχέση του ατόμου που συντάσσει την αναφορά με το παιδί/θύμα 

● Όνομα, φύλο, ηλικία, διεύθυνση του παιδιού  

● Πληροφορίες για γονείς / κηδεμόνες 

● Πληροφορίες για το άτομο που ανέφερε το συμβάν 

● Φύση και έκταση των τραυματισμών / της κακομεταχείρισης - Προσδιορισμός του τύπου 

κακοποίησης  

● Πώς έλαβε γνώση για το περιστατικό το άτομο που το ανέφερε 

● Περιγραφή της δράσης που ανέλαβε η Υπεύθυνη Παιδικής Προστασίας 

● Άλλες πληροφορίες που μπορεί να είναι χρήσιμες 

● Όνομα του δράστη και πληροφορίες σχετικά με το εάν υπήρχαν προηγούμενες ενδείξεις  

● Πληροφορίες σχετικά με την αιτία και τους υπεύθυνους/εμπλεκόμενους και 

● Εάν κριθεί ότι η υπόθεση δικαιολογεί την υποβολή καταγγελίας σε τοπικές αρχές ή οργανισμούς, 

αυτή η αναφορά πρέπει να τεκμηριωθεί με τη χρήση κάθε είδους σχετικών πληροφοριών. 

Σε περίπτωση περιστατικού κακοποίησης παιδιών ή υποψίας για κακοποίηση, συμπληρώστε μια 
Εσωτερική Φόρμα Καταγραφής Περιστατικού. 

Στο πλαίσιο της βέλτιστης πρακτικής ο Χάρτης Σώματος μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τη Σχολική 

Νοσοκόμα ή τον Υπεύθυνο Παιδικής Προστασίας, για να διαπιστωθεί σε ποια μέρη του σώματος υπέστη 

το παιδί κακοποίηση. Δεν επιτρέπεται η λήψη φωτογραφιών του σώματος του παιδιού. Ο Χάρτης 

Σώματος πρέπει να χρησιμοποιείται μαζί με τις Οδηγίες που τον συνοδεύουν, για τη σύνταξη μιας 

αξιόπιστης αναφοράς. 

Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι 

πληροφορίες από την Εσωτερική Φόρμα Καταγραφής Περιστατικού μπορεί να μείνουν στο αρχείο έως 

δύο (2) χρόνια από τη στιγμή που το παιδί παύει να φοιτά στο σχολείο και σε αυτές έχει πρόσβαση μόνο 

ο Διευθυντής του σχολείου και η Υπεύθυνη Παιδικής Προστασίας.  

 

17 
ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΥ 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLQiyg1Ql4V00E9xV1aNyR4legSvzwh11DioJru-xzSG0LVg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLQiyg1Ql4V00E9xV1aNyR4legSvzwh11DioJru-xzSG0LVg/viewform
https://drive.google.com/file/d/1etw-vvObXLuZlwOVhD48KPXQE2DUnE9Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sQFLBKaWxO55uBCO-coIluB9ETO5Djl9/view?usp=sharing
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Για περιστατικά εκφοβισμού ανατρέξτε στο Πρωτόκολλο Πρόληψης και Παρέμβασης κατά του 

Εκφοβισμού και της Σχολικής Βίας. 

 

18 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 

 
Ως συμπεριληπτική εκπαίδευση ορίζεται η διαδικασία που δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους μαθητές να 

είναι συμμετέχουν ενεργά στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Αυτό επιτυγχάνεται με την άρση όλων των πιθανών 

εμποδίων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών, ώστε τα παιδιά να μπορούν να αναπτύξουν 

το μέγιστο των δυνατοτήτων τους μέσα σε ένα όσο το δυνατόν λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον (Sebba 

& Shachdev, 1997). Ο όρος “συμπερίληψη όλων των παιδιών” αναφέρθηκε πρώτη φορά από την 

UNESCO στο Συνέδριο της Σαλαμάνκα (1994) και θεωρείται καθοριστικός για την ενθάρρυνση των εθνών 

να υιοθετήσουν τη συμπεριληπτική εκπαίδευση.  

 

Τα παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή/και Αναπηρίες είναι τρεις φορές πιο πιθανό να πέσουν 

θύματα κακοποίησης σε σχέση με τα παιδιά χωρίς ειδικές ανάγκες. Επιπλέον, ενδέχεται να υπάρχουν 

πρόσθετα εμπόδια στην αναγνώριση κακοποίησης σε παιδιά με ειδικές ανάγκες.  

Αυτά τα εμπόδια μπορεί να περιλαμβάνουν: 

● υποθέσεις ότι οι ενδείξεις πιθανής κακοποίησης όπως η συμπεριφορά, η διάθεση και ο 

τραυματισμός σχετίζονται με την αναπηρία του παιδιού χωρίς περαιτέρω διερεύνηση, 

● αυξημένη πιθανότητα να επηρεάζονται τα παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δυσανάλογα 

από συμπεριφορές όπως εκφοβισμό (bullying) και παρενόχληση, χωρίς να υπάρχουν εξωτερικά 

σημάδια, 

● εμπόδια και δυσκολίες στην επικοινωνία και δυσκολίες να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια.  

 

Υπάρχουν παιδιά με δυσκολίες στην επικοινωνία και την κατανόηση, καθώς και προβλήματα επικοινωνίας 

που μπορεί να περιορίσουν την ικανότητά τους να μάθουν πώς να προστατεύονται και να μένουν ασφαλή, 

αλλά και να ζητούν βοήθεια. Είναι σημαντικό να τους δείξουμε τι κάνουμε, για να προάγουμε την ασφάλειά 

τους, να χρησιμοποιήσουμε παιχνίδια-ρόλων, για να κάνουμε πρόβα και εξάσκηση συστηματικά. Μπορεί 

επίσης να έχουν δυσκολίες στη λήψη αποφάσεων είτε εξαιτίας καθυστέρησης στην ανάπτυξη είτε λόγω 

περιορισμών στην κριτική ικανότητα ή λόγω παρορμητικής συμπεριφοράς. Μερικά παιδιά ενδεχομένως 

να δυσκολεύονται να διαχωρίσουν πότε οι καταστάσεις και οι άνθρωποι είναι ασφαλείς ή επικίνδυνοι, με 

αποτέλεσμα να μη γνωρίζουν τι να κάνουν ή πώς να αντιδράσουν. Είναι σημαντικό να παρέχονται από 

το σχολείο συγκεκριμένες και σαφείς οδηγίες και εκπαίδευση, με κατανοητό τρόπο, στο πώς 

συμπεριφερόμαστε σε συγκεκριμένες καταστάσεις που μπορεί να γίνουν επικίνδυνες. Όλες οι αναφορές 

κακοποίησης που αφορούν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες απαιτούν στενή συνεργασία μεταξύ 

της Υπεύθυνης Παιδικής Προστασίας και του Συντονιστή Μαθησιακής Υποστήριξης. 

 

Το Κολλέγιο Ανατόλια δεσμεύεται να υποστηρίζει όλους τους μαθητές με ειδικές ανάγκες, ακολουθώντας 

πλήρως τις οδηγίες της Πολιτικής Παιδικής Προστασίας και Διασφάλισης του Παιδιού. Το Κολλέγιο 

Ανατόλια στοχεύει στην ενδυνάμωση του πλαισίου παιδικής προστασίας και στην αντιμετώπιση κάθε 

κοινωνικής νόρμας που μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις και στιγματισμό, δίνοντας έμφαση στην 

πρόληψη, την ανίχνευση και την κατάλληλη ανταπόκριση στις συγκεκριμένες ανάγκες των παιδιών σε 

https://drive.google.com/file/d/1udi3EV7UV9mMgukchmR-1jorIbNGbzKI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1udi3EV7UV9mMgukchmR-1jorIbNGbzKI/view?usp=sharing
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περιπτώσεις κακοποίησης και παραμέλησης.  

 

19 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ 

 
Το Κολλέγιο Ανατόλια υποστηρίζει σε όλες τις περιπτώσεις την ανοιχτή επικοινωνία με τους γονείς. Η 

Πολιτική Παιδικής Προστασίας και Διασφάλισης του Παιδιού είναι διαθέσιμη στο κοινό, έτσι ώστε οι γονείς 

να γνωρίζουν ότι μπορεί να γίνουν παραπομπές για ενδεχόμενη κακοποίηση ή παραμέληση και ποιος 

είναι ο ρόλος του σχολείου σε αυτήν την περίπτωση. 

 

 

Το σχολείο έχει δεσμευτεί να λειτουργεί σε συνεργασία με τους γονείς, καθώς πιστεύουμε ότι η 

προώθηση της υγείας και της ευημερίας των μαθητών μας αποτελεί σημαντικό τμήμα της συνολικής τους 

εκπαίδευσης. Στην αρχή κάθε σχολικού έτους, τον Σεπτέμβριο, οι γονείς των μαθητών του Δημοτικού και 

των Γυμνασίων και Λυκείων ενημερώνονται για τις πολιτικές του σχολείου, καθώς και για το πρόγραμμα 

Συμβουλευτικής – Υγείας – Ευεξίας. Το τελευταίο υλοποιείται κάθε χρόνο, με σκοπό την προώθηση της 

προσωπικής ασφάλειας και ευημερίας των μαθητών, των γνώσεών τους για τα δικαιώματα, τον σεβασμό 

και την υπευθυνότητα προς τον εαυτό τους και προς τους συνομηλίκους τους, και της ενίσχυσης της 

κατανόησής τους για το σώμα τους, το φύλο, την υγιεινή, τις σχέσεις/φιλίες και της ανάπτυξης των αξιών 

τους (Ανατρέξτε στην Ενότητα 20). 

 

Οι περισσότεροι γονείς που παρουσιάζουν ακατάλληλη συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά τους 

χρειάζονται υποστήριξη, προκειμένου να αλλάξουν τη συμπεριφορά τους. Η στήριξη αυτή συνίσταται σε 

ένα σύστημα που θέτει σαφείς και καθορισμένες προδιαγραφές για τη συμπεριφορά απέναντι στα παιδιά, 

για να βοηθήσει τον παραβάτη να αλλάξει, ώστε να καταφέρει να πληροί αυτές τις προδιαγραφές. 

Δυστυχώς, πολλοί παραβάτες, δεδομένης της χαρακτηριστικής έλλειψης ενσυναίσθησης, των γνωστικών 

στρεβλώσεων, των αυξημένων επιπέδων άγχους και της εκλογίκευσης, δεν θα μπουν σε πρόγραμμα 

συμβουλευτικής για αλλαγή συμπεριφοράς, αλλά θα εξακολουθήσουν τη συμπεριφορά τους μέσω 

ολοένα εντονότερων απειλών και άλλων μορφών χειραγώγησης του κακοποιημένου παιδιού. Η παιδική 

προστασία συνήθως ακολουθεί το παιδί, ειδικά εάν το πρόβλημα είναι εντός της οικογένειας. Κατά 

συνέπεια, είμαστε ηθικά υποχρεωμένοι να κάνουμε όσο περισσότερα μπορούμε, για να βοηθήσουμε την 

επόμενη σχολική κοινότητα να προστατεύσει το παιδί. Όταν τα παιδιά και οι γονείς είναι παρόντες, 

δίνουμε πάντα προτεραιότητα στο παιδί και λαμβάνουμε υπόψη τα εξής: 

❖ Τι επιθυμεί το παιδί να συμβεί και από ποιον θα ήθελε να λάβει υποστήριξη, τόσο εντός όσο και 

εκτός σχολείου; 

❖ Σε ποια γλώσσα αισθάνεται το παιδί πιο άνετα, όταν επικοινωνεί, και πώς μπορεί το σχολείο να 

διευκολύνει αυτήν την επικοινωνία; 

❖ Τι θέλει να πει το παιδί στην πρώτη επικοινωνία; Αφιερώστε αρκετό χρόνο, για να αντιληφθείτε 

σωστά την πρώτη επικοινωνία. Να είστε ανοιχτοί και ειλικρινείς. 

❖ Με ποιον τρόπο μπορούν να ανταποκριθούν οι γονείς και η ευρύτερη κοινότητα, ανάλογα και με 

το πολιτισμικό πλαίσιο, και ποια βήματα μπορούν να ακολουθηθούν για να περιοριστούν οι 

κακοποιητικές συμπεριφορές ή / και να προστατευθεί το παιδί από τυχόν επιβλαβείς αντιδράσεις; 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΑ 

 
 

Στο Κολλέγιο Ανατόλια, θεωρούμε τις ευκαιρίες για την εκπαίδευση σε θέματα διασφάλισης ως μέρος 

ενός ευρέος και ισορροπημένου προγράμματος σπουδών. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες, για να μάθουν 

τα παιδιά σχετικά με την προστασία και τη διασφάλιση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας στο σχολείο, και 

πρέπει να αξιοποιηθεί κάθε ευκαιρία για περαιτέρω συζητήσεις πάνω σε σχετικά θέματα. Ωστόσο, για 

την καλύτερη προστασία και εκπαίδευση των μαθητών, το σχολείο έχει ορίσει και αφιερώσει 

συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, για να διδάξει διάφορα μαθήματα σχετικά με την προστασία και 

διασφάλιση σε κάθε τάξη, καθόλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. 

 

Το Ανατόλια έχει αναπτύξει και ενσωματώσει μέσω των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων, του προγράμματος 

Service as Action του ΜΥΡ και άλλων παρεμβάσεων ένα πρόγραμμα μαθημάτων για την παιδική 

προστασία στο συνολικό πρόγραμμα Συμβουλευτικής – Υγείας – Ευεξίας του σχολείου. Παρακάτω 

παρατίθεται ένας κατάλογος με θέματα παιδικής προστασίας και διασφάλισης των παιδιών που 

εντάσσονται σταδιακά στο πρόγραμμα σπουδών : 

● Το Σώμα μου, ο Χώρος μου – Πρόγραμμα Σεξουαλικής Διαπαιδαγώγησης 

● Πρόγραμμα Διαδικτυακής Ασφάλειας 

● Πρόγραμμα κατά του εκφοβισμού (anti-bullying) 

● Πρόγραμμα θετικής συμπεριφοράς  

● Πρόγραμμα του Μήνα της Διαφορετικότητας 

● Μήνας Ενημέρωσης για την Ψυχική Υγεία 

 

Επιπλέον, μέσω αυτού του προγράμματος ή άλλων παρεμβάσεων οι μαθητές του Κολλεγίου Ανατόλια 

ενημερώνονται και εκπαιδεύονται στην ισχύουσα Πολιτική και Πρωτόκολλο Παιδικής Προστασίας και 

Διασφάλισης του Παιδιού. Σταδιακά δημιουργούνται και τα παρακάτω προγράμματα Παιδικής 

Προστασίας και Διασφάλισης του Παιδιού: 

● Ενημέρωση για θέματα αποπλάνησης 

● Ασφάλεια Διαδικτυακής Εκμάθησης 
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ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ 

ΑΝΑΤΟΛΙΑ 

 
Το Κολλέγιο Ανατόλια δίνει έμφαση στην πρόληψη της παιδικής κακοποίησης. Ως εκ τούτου, υλοποιεί, 

σε ετήσια βάση, επιμόρφωση όλων των εργαζομένων του στην παιδική προστασία και τη διασφάλιση 

των παιδιών.  

 

Η κατάρτιση για τους εργαζόμενους και επισκέπτες του Κολλεγίου Ανατόλια πραγματοποιείται με δύο 

τρόπους: 
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1. Επιμόρφωση εργαζομένων και επισκεπτών σε θέματα της Πολιτικής Παιδικής Προστασίας και 

Διασφάλισης των Παιδιών, καθώς και του Κώδικα Δεοντολογίας πραγματοποιείται κάθε 

Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια του Προγράμματος Προσανατολισμού Εκπαιδευτικών για νέους 

εργαζόμενους και κατά τη διάρκεια του Προγράμματος Προσανατολισμού Εκπαιδευτικών για 

εργαζόμενους που επιστρέφουν μετά από απουσία. 

 

Το Πρόγραμμα Προσανατολισμού Εκπαιδευτικών καλύπτει τα παρακάτω θέματα: 

● Εξοικείωση και κατανόηση της συγκεκριμένης πολιτικής και των διαδικασιών του 
σχολείου 

● Ευαισθητοποίηση για τα είδη κακοποίησης και για τις προειδοποιητικές ενδείξεις  
● Ευαισθησία των διεθνών σχολείων και της διεθνούς σχολικής κοινότητας 
● Κώδικας δεοντολογίας για το προσωπικό 
● Αναπτυξιακά επίπεδα και προσδοκίες για διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, σχετικά 

με την κριτική σκέψη, τη λήψη αποφάσεων και την κατανόηση, με έμφαση στη 
σεξουαλική και γνωστική ανάπτυξη 

● Πολιτική Διαφορετικότητας, Ισότητας και Συμπερίληψης, ειδικά για το διδακτικό 
προσωπικό και το Τμήμα Μαθησιακής Υποστήριξης 

● Εστίαση στον τρόπο χειρισμού και απόκρισης στην αποκάλυψη συμβάντων, στον 
τρόπο αναφοράς τους, καθώς και στη σπουδαιότητα της τήρησης απορρήτου 

● Παιχνίδι ρόλων και προσομοίωση αποκάλυψης, καθώς και συζήτηση και εξάσκηση 
σε μελέτες περίπτωσης 

● Εισαγωγή σε πηγές και σε διαδικτυακά σεμινάρια 
● Ευκαιρίες για συμβουλευτική σε ατομικό επίπεδο 
● Ειδική ιατρική εκπαίδευση για τη νοσοκόμα του σχολείου 

 

2. Επίσης, σχεδιάζεται οι εργαζόμενοι να παρακολουθούν σύντομα βίντεο που εστιάζουν σε 
συγκεκριμένες ενότητες της Πολιτικής Παιδικής Προστασίας και Διασφάλισης του Παιδιού. Στο 
τέλος κάθε βίντεο, οι εργαζόμενοι θα καλούνται να απαντήσουν σε ένα κουΐζ, για να δείξουν τι 
κατανόησαν. 

 

Διαδικτυακές εκπαιδεύσεις διατίθενται στα: 

● National Association of School Nurses  

● Royal College of Nursing  

● National Society for the Prevention of Cruelty to Children 

● Child Protection Certificate - ECIS 

● Children’s rights in theory and practice - από το Harvard University  

● National Online Safety 
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ 

 
 

Αφού δρομολογηθεί ο έλεγχος ενός ισχυρισμού, το Κολλέγιο Ανατόλια ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα 

http://www.nasn.org/
http://www.rcn.org.uk/
https://learning.nspcc.org.uk/training/child-protection-training-packages-schools
https://www.ecis.org/courses/child-protection/
https://www.ecis.org/courses/child-protection/
https://www.edx.org/course/child-protection-childrens-rights-in-theory-and-pr?utm_source=sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=triggered_shareit
https://nationalonlinesafety.com/webinars/criminal-gangs-targeting-children-online?utm_campaign=NOS%3A%20County%20Lines%20%7C%20Webinar%20Launch&utm_medium=email&_hsmi=114749382&_hsenc=p2ANqtz-9A4DGCTdOqwLRZrxzugNSQvctrMghfp_4WcBE-UbAiGokGd2wQHTVqyOIQBks8z5FjOp1A6tmOeuVj87U6915dbep6jKvKdSUAT47nO0TaN5B-Tgk&utm_content=114749382&utm_source=hs_email
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για την παρακολούθηση του περιστατικού και διασφαλίζει ότι πραγματοποιείται έλεγχος για αξιοποίηση 

της ανατροφοδότησης και για τη μελλοντική βελτίωση των πρακτικών. Ο έλεγχος επιδιώκει να εξετάσει τι 

θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά ή καλύτερα στο μέλλον, όπως: 

● Προκύπτουν από το περιστατικό τυχόν εκπαιδευτικές ανάγκες για το προσωπικό, τους γονείς ή τα 

παιδιά; 

● Αποκάλυψε ο ισχυρισμός ανεπαρκή όρια μεταξύ παιδιών και ενηλίκων στο σχολείο; 

● Είχαν τα παιδιά, το προσωπικό ή οι γονείς ανησυχίες για τον ενήλικα και, αν ναι, τους έθεσαν σε 

κάποιον; Αν ναι, πώς αντιμετωπίστηκαν αυτές οι ανησυχίες; Αν όχι, γιατί όχι; 

● Πώς υποστήριξε και φροντίζει το σχολείο τα θύματα; Ήταν αυτός ο τρόπος κατάλληλος; Θα μπορούσε 

να έχει γίνει διαφορετικά; 

Οι διαδικασίες και η αξιολόγηση είναι ανοιχτές σε αλλαγές και αποτίμηση. Η επικοινωνία σχετικά με το 

πώς εξελίσσεται η προσπάθεια και τα σχόλια από τη διοίκηση και την κοινότητα σχετικά με τη διαδικασία 

είναι απαραίτητα για τη μελλοντική βελτίωση των πρωτοβουλιών και προγραμμάτων πρόληψης της 

παιδικής κακοποίησης. 

Αυτά τα σχόλια πρέπει να περιλαμβάνουν: 

• Τακτικές υπενθυμίσεις (ενημερωτικά δελτία, ανακοινώσεις, άρθρα εφημερίδων κ.λπ.) των ευθυνών που 

σχετίζονται με τη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος και των αποτελεσμάτων που σχετίζονται με 

αυτήν την ενέργεια 

• Ετήσια αξιολόγηση και επανεξέταση της Πολιτικής και Διαδικασιών Παιδικής Προστασίας και 

Διασφάλισης του Παιδιού και εστίαση στην επαγρύπνηση που απαιτείται για την προστασία των παιδιών 

• Διαθεσιμότητα από τη σχολική κοινότητα πολιτικών και διαδικασιών για την παιδική προστασία και 

διασφάλιση των παιδιών και ετήσια ανατροφοδότηση από το διδακτικό και λοιπό προσωπικό, καθώς και 

από τους μαθητές. 

• Προγραμματισμός επιμόρφωσης για το προσωπικό, τους γονείς και τους μαθητές, οργανωτικές και 

διοικητικές αλλαγές. 

• Λίστες ελέγχου για το τι είναι απαραίτητο να υπάρχει ή να έχει επιτευχθεί, προκειμένου να θεωρηθεί 

σύμφωνο με τις πολιτικές του οργανισμού. 

• Επανεξέταση των λιστών ελέγχου σχετικά με το ποιες τροποποιήσεις πρέπει να γίνουν στην Πολιτική 

Παιδικής Προστασίας και Διασφάλισης των Παιδιών. 
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ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ 

 
 

● European Society for Child and Adolescent Psychiatry  

● US Department of State Child Protection resources 

● CIS Child Protection Resources 

● Advice for parents or caregivers concerned about the mental health or emotional well being of a 

child or young person 

● AISA Child Protection Handbook  

● Managing allegations of child abuse by educators and other adults 

● Peer-on-Peer abuse toolkit 

● Center for Disease Control and Prevention 

● Unicef  
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ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 

 
 

 

Μελέτη Περίπτωσης 1 

 

Η Σάρα Τζόουνς (18 ετών) είναι μαθήτρια του Σχολείου Χίλτοπ (ανεξάρτητο οικοτροφείο για παιδιά 13 

έως 18 ετών). Η Σάρα εκμυστηρεύτηκε στον Υπεύθυνο Παιδικής Προστασίας πριν έξι μήνες ότι πίστευε 

πως είχε πέσει θύμα βιασμού από τον Μπέντζαμιν Γκριν (μαθητή 17 ετών) σε ένα πάρτι που 

πραγματοποιήθηκε στο Λονδίνο κατά τις σχολικές διακοπές. Η Σάρα δεν ήθελε ο Υπεύθυνος Παιδικής 

Προστασίας να ενημερώσει τους γονείς της (ανησυχούσε πως θα την κατηγορούσαν για το περιστατικό), 

ή την αστυνομία (ανησυχούσε ότι η αστυνομία θα προχωρούσε σε έρευνα, γεγονός που θα σήμαινε πως 

όλοι θα μάθαιναν γι᾽ αυτό που έγινε). Ο Υπεύθυνος Παιδικής Προστασίας και ο Διευθυντής σεβάστηκαν 

την επιθυμία της προς το παρόν, δεδομένης της ηλικίας της και του γεγονότος πως το συμβάν είχε τελεστεί 

σε χώρο εκτός σχολικού περιβάλλοντος. Συζήτησαν τον ισχυρισμό της Σάρα με τον Μπέντζαμιν και του 

ζήτησαν να μην επικοινωνήσει μαζί της μέσω των κοινωνικών δικτύων. Και οι δύο μαθητές ήταν 

οικότροφοι. Έκτοτε, η Σάρα επιδείκνυε ιδιαίτερα ανησυχητική συμπεριφορά. Πριν λίγες εβδομάδες, το 

Σαββατοκύριακο, έφυγε χωρίς άδεια από το οικοτροφείο. Επέστρεψε αργά το Σάββατο το βράδυ πολύ 

μεθυσμένη. Φώναξε και έβρισε τη δασκάλα της. Αποβλήθηκε από το σχολείο για μια εβδομάδα. Κατά τη 

διάρκεια της αποβολής της η Σάρα συνέταξε μια επίσημη αναφορά στην αστυνομία στην οποία έλεγε πως 

ο Μπέντζαμιν Γκριν την είχε βιάσει έξι μήνες νωρίτερα. 

 

Η τοπική αστυνομία επικοινώνησε με το σχολείο αργότερα μέσα στην ίδια μέρα και ενημέρωσε τον 

Υπεύθυνο Παιδικής Προστασίας για την αναφορά της Σάρα και για το ότι η αστυνομία επρόκειτο να 

ανακρίνει τον Μπέντζαμιν και να ερευνήσει τον ισχυρισμό. Είπαν επίσης πως η Σάρα τούς δήλωσε ότι 

αγχωνόταν που συναντούσε τον Μπέντζαμιν στο σχολείο και ότι πίστευε πως δε θα μπορούσε να 

https://www.escap.eu/policy/care-crisis-in-greece/brief-report-(ecap)
https://www.state.gov/resources-office-of-overseas-schools/
https://www.cois.org/about-cis/child-protection/resources
https://youngminds.org.uk/
https://youngminds.org.uk/
https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2017/03/AISA-CP-Handbook-2016.pdf
https://www.icmec.org/wp-content/uploads/2018/09/Protocol-Managing-Allegations-of-Child-Abuse-by-Educators-and-other-Adults.pdf
https://www.farrer.co.uk/globalassets/clients-and-sectors/safeguarding/farrer--co-safeguarding-peer-on-peer-abuse-toolkit-2019.pdf
https://www.cdc.gov/violenceprevention/childabuseandneglect/index.html
https://www.unicef.org/disabilities/index_65309.html
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επιστρέψει στο σχολείο, αν αυτός συνέχιζε να είναι εκεί. Ο Υπεύθυνος Παιδικής Προστασίας ενημέρωσε 

αμέσως τον Μπέντζαμιν για την επίσημη αναφορά της Σάρα και η μητέρα του τον πήρε από το σχολείο 

αργότερα μέσα στη μέρα. Είχαν σκοπό να μεταβούν οικειοθελώς στο αστυνομικό τμήμα. Ο Υπεύθυνος 

Παιδικής Προστασίας ειδοποίησε τον Διευθυντή του σχολείου για τις εξελίξεις, εξηγώντας ότι “δεν γνώριζε 

πώς να χειριστεί τον ισχυρισμό”, επειδή ανησυχούσε για τον Μπέντζαμιν, ο οποίος ήταν “ένας εξαίρετος 

μαθητής, που δεν είχε ποτέ στο παρελθόν δημιουργήσει κανένα πρόβλημα”. Ο Υπεύθυνος Παιδικής 

Προστασίας εξήγησε επίσης ότι ανησυχούσε για τον στιγματισμό που θα επέφερε η αστυνομική έρευνα 

στον Μπέντζαμιν. Ανησυχούσε επίσης για τη Σάρα, και ιδιαίτερα μετά τα σχόλια που του είχε κάνει τον 

προηγούμενο μήνα περί αυτοκτονίας. Ο Υπεύθυνος Παιδικής Προστασίας ζήτησε την καθοδήγηση του 

Διευθυντή για τα επόμενα βήματα και για το αν έπρεπε το σχολείο να αποβάλει τον Μπέντζαμιν. 

 

Μελέτη Περίπτωσης 2 

Η Κάρλα Ολιβάρες (5 ετών) είναι μαθήτρια στο Δημοτικό Σχολείο Γκρίνγκροουβ. Η Κάρλα είπε ένα πρωί 

στη μητέρα της ότι δεν ήθελε να φορέσει φούστα στο σχολείο. Όταν η μητέρα της τη ρώτησε γιατί, η Κάρλα 

είπε ότι δεν ήθελε “εκείνα τα αγόρια” να της κάνουν πάλι κακό. Τότε η Κάρλα αποκάλυψε στη μητέρα της 

ότι δύο αγόρια από την τάξη της την πήγαν πίσω από ένα δέντρο στο προαύλιο την προηγούμενη μέρα, 

σήκωσαν τη φούστα της και την άγγιξαν με ακατάλληλο τρόπο που την πόνεσε. Η Κάρλα, πολύ 

ταραγμένη, δεν μπόρεσε να αποκαλύψει ποια ήταν τα αγόρια και η μητέρα της την πήγε στον γιατρό για 

πλήρη εξέταση. Ο πατέρας της Κάρλα επικοινώνησε με τον διευθυντή, για να τον ενημερώσει για την 

αποκάλυψή της. Του είπε πως πίστευε ότι οι δράστες ίσως ήταν ο Σαμ και ο Γιεν, δύο αγόρια στην τάξη 

της Κάρλα, τα οποία κατά τα λεγόμενά του “δημιουργούσαν προβλήματα εδώ και καιρό”. Ο πατέρας της 

Κάρλα ήταν πολύ ταραγμένος και θυμωμένος και αποκάλυψε στον διευθυντή ότι αυτός και η σύζυγός του 

είχαν εξοργιστεί που κάτι τέτοιο είχε συμβεί μέσα στο σχολείο. Αναφέρθηκε σε προηγούμενες ανησυχίες 

που είχε εκφράσει σχετικά με την ασφάλεια των παιδιών. Απαίτησε επίσης μια άμεση διερεύνηση που, 

όπως είπε, θα έπρεπε να περιλαμβάνει συνεντεύξεις όλων των μελών του προσωπικού και των παιδιών, 

“μέχρι να αποκαλυφθεί ποιοι είναι οι δράστες”. Τέλος, αποφάνθηκε ότι “μόλις αποκαλυφθούν οι δράστες, 

πρέπει φυσικά να αποβληθούν άμεσα και δια παντός από το σχολείο”. 

 

Μελέτη Περίπτωσης 3 

Ο Πωλ (15 ετών) είναι μαθητής στο Κινγκ Τζορτζ. Ο Πωλ είναι ολοένα και πιο στεναχωρημένος τα 

τελευταία δύο χρόνια στο σχολείο. Είπε πρόσφατα στον πατέρα του ότι τον εκφόβιζαν κάποια αγόρια και 

κορίτσια στην τάξη του και ότι αυτό συνέβαινε για περισσότερα από δύο χρόνια. Εξήγησε ότι δημοσίευσαν 

άσχημα σχόλια για εκείνον στο ίνσταγκραμ, ότι θα του έκλεβαν το γεύμα, θα τον κυνηγούσαν, ότι θα τον 

ανάγκαζαν να κάνει πράγματα που θεωρούσε εξευτελιστικά κατά τη διάρκεια του μαθήματος του κυρίου 

Ριντ -όπως να επαναλάβει χυδαία σεξουαλικά σχόλια από τα κοινωνικά δίκτυα. Τον ανάγκασαν επίσης 

να πιει δυσάρεστες ουσίες που του προκάλεσαν ναυτία. Ο Μαρκ Στόουν, ένας άλλος μαθητής, 14 ετών, 

έπεσε επίσης θύμα εκφοβισμού και τον ανάγκασαν να υποστεί το ίδιο. Η μητέρα του Πωλ ενημέρωσε τον 

κύριο Ριντ, υπεύθυνο καθηγητή του τμήματός του, ο οποίος είπε ότι θα ερευνούσε το θέμα. 

 

Συναντήθηκαν με τον κύριο Ριντ την προηγούμενη εβδομάδα. Εκείνος είπε στη μητέρα του Πωλ ότι είχε 

κάνει μια σύντομη κουβέντα με μερικούς από τους υπό αμφισβήτηση μαθητές, οι οποίοι ξεκαθάρισαν ότι 

απλώς “διασκέδαζαν λίγο”, και ότι δε θα έπρεπε να ανησυχεί υπερβολικά. Είπε ότι είχε μιλήσει στη Μέρι, 

τη μητέρα του Μαρκ, η οποία του αποκάλυψε ότι ο Μαρκ παραδέχτηκε ότι “ήταν τιμή του που είχε 

επιλεγεί”, για να φέρει εις πέρας αυτό το έργο με τους άλλους υπό αμφισβήτηση μαθητές. Είπε ότι ήταν 

συνέχεια παρών στα μαθήματα του κυρίου Ριντ και ότι θεωρούσαν ότι ήταν ένας πολύ ωραίος και 
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διασκεδαστικός τρόπος για να δεθεί η τάξη. Όταν η μητέρα του Πωλ ρώτησε για τον ρατσιστικό και 

σεξιστικό λόγο που ο Πωλ της είχε πει ότι χρησιμοποιούνταν συστηματικά στην τάξη, ο κύριος Ριντ είπε 

ότι είχαν πέσει στην αντίληψή του κάποια αστεία, αν και σε γενικές γραμμές πίστευε πως ήταν στο σωστό 

πνεύμα. 

 

 

Κακοποίηση από Ενήλικο 

 

Μελέτη Περίπτωσης 4 

Ο κύριος Φορντ ζητά από έναν φύλακα ασφαλείας τα κλειδιά του γηπέδου. Λέει ότι θα προπονήσει μια 

μαθήτρια, την Αμίνα, μετά το σχολείο, για να τη βοηθήσει με την αίτησή της για μια αθλητική υποτροφία. 

Εξηγεί ότι η Αμίνα αντιμετωπίζει δυσκολίες με τους γονείς της και ότι ο ίδιος αισθάνεται σαν πατρική 

φιγούρα για εκείνη. Λέει ότι η Αμίνα αντιμετωπίζει επίσης δυσκολίες στη σχέση της με το πρώην αγόρι 

της και ότι ο αθλητισμός τη βοηθά να διαχειρίζεται τα προβλήματά της. Ο φύλακας ασφαλείας ενημερώνει 

τον Υπεύθυνο Παιδικής Προστασίας. Ο κύριος Φορντ απουσιάζει από το σχολείο ξαφνικά χωρίς 

δικαιολογία. Μερικούς μήνες αργότερα αρχίζουν να κυκλοφορούν φήμες στο προσωπικό ότι είχε 

σεξουαλική σχέση με την Αμίνα, μια μαθήτρια 15 ετών. Λίγους μήνες αργότερα το σχολείο δέχεται κριτική 

από τον τοπικό και διεθνή τύπο για συγκάλυψη κακοποίησης από δάσκαλο. Το άρθρο λέει ότι ένας 

δάσκαλος κακοποίησε σεξουαλικά μια μαθήτρια σε ταξίδια για συμμετοχή σε αγώνες. Οι γονείς του 

κοριτσιού κινούνται νομικά κατά του σχολείου και στο άρθρο γίνεται αναφορά στα λεγόμενά τους 

σύμφωνα με τα οποία υποστηρίζουν ότι την κόρη τους προσέγγισε ο καθηγητής φυσικής αγωγής και την 

έπεισε να μοιραστεί μαζί του γυμνές φωτογραφίες της. Προφανώς το κορίτσι δεν είπε τίποτα, επειδή δεν 

ήθελε να θυμώσει ο δάσκαλός της. Σύμφωνα με το άρθρο το προσωπικό ανησυχούσε για τη στενή σχέση 

του δασκάλου με τη μαθήτρια. Ωστόσο δεν εξέφρασαν αυτές τις ανησυχίες, επειδή “τέτοιου είδους σχέσεις 

δεν είναι σπάνιες στο σχολικό περιβάλλον” και δεν ήταν σίγουροι ότι η συμπεριφορά του δασκάλου ήταν 

ακατάλληλη. 

 

 

Μελέτη Περίπτωσης 5 

Ο Τζόρνταν ήταν ένα αγόρι 11 ετών και αντιμετώπιζε μια ήπια μαθησιακή διαταραχή όπως περιέγραφαν 

την κατάσταση οι γονείς του. Είχε δηλώσει συμμετοχή στη Θεατρική Κατασκήνωση. Ο Βίνσεντ, ο 

επικεφαλής εκπαιδευτής, γνώριζε πως είχε περιορισμένο χρόνο, για να διδάξει τους μαθητές του μέσα σε 

ένα απόγευμα Παρασκευής. Ο Τζόρνταν έμοιαζε αφηρημένος και αποσπούσε την προσοχή των άλλων 

παιδιών. Ο Βίνσεντ εφιστούσε την προσοχή των παιδιών. Με ένα κείμενο τεσσάρων σελίδων, ο Βίνσεντ 

“χτύπησε” τον Τζόρνταν στο κεφάλι  και είπε “Τζόρνταν, πρόσεξε και συγκεντρώσου.” Ο Τζόρνταν φώναξε 

“άου, δεν θα έπρεπε να με χτυπάς”. Ο Βίνσεντ τον κοίταξε με αγανάκτηση και είπε “Τζόρνταν, δεν σε 

χτύπησα, ήταν ένα απλό άγγιγμα. Σε παρακαλώ, πρόσεξε, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε.” 

 

Μέχρι τις 11 το βράδυ η μητέρα του Τζόρνταν είχε επικοινωνήσει με την Υπηρεσία Προστασίας Παιδιού 

και Οικογένειας αναφέροντας ότι ένας επικεφαλής της Θεατρικής Κατασκήνωσης χτύπησε τον γιο της στο 

κεφάλι. Ένας υπάλληλος της Υπηρεσίας Προστασίας έφτασε στη Θεατρική Κατασκήνωση το επόμενο 

πρωί κρατώντας στα χέρια του την αναφορά. Για την προστασία των άλλων μαθητών, της κατασκήνωσης 

και του Βίνσεντ, πρότεινε να απομακρυνθεί μετ’ αποδοχών ο Βίνσεντ, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα. 
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Το Συμβούλιο της Θεατρικής Κατασκήνωσης δεν μπορούσε να πιστέψει ότι γι’ αυτό το ασήμαντο 

περιστατικό έγινε αναφορά στην Υπηρεσία Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας. Αφού διεξήγαγε μια 

εσωτερική έρευνα που διήρκεσε λιγότερο από δύο ημέρες, το Συμβούλιο της Θεατρικής Κατασκήνωσης 

κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν συνέβη τίποτα που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί “κακοποίηση” και 

κάλεσε τον Βίνσεντ να επιστρέψει στη δουλειά. Τρεις εβδομάδες αργότερα η εξωτερική έρευνα δεν είχε 

ολοκληρωθεί ακόμα. Η Υπηρεσία Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας επέπληξε τη Θεατρική 

Κατασκήνωση για το γεγονός ότι επανέφερε τον Βίνσεντ στην εργασία, πριν ολοκληρωθεί η αναφορά της 

επίσημης έρευνας. Στο μεταξύ, η μητέρα του Τζόρνταν είχε αποτανθεί στα μέσα ενημέρωσης και 

ενημέρωνε τους άλλους γονείς για την κακοποίηση που βίωσε ο γιος της στη Θεατρική Κατασκήνωση.  

 

Μελέτη Περίπτωσης 6 

Όταν ο Ρος έφτασε στη δουλειά το πρωί της Δευτέρας, είδε το λαμπάκι του τηλεφωνητή να αναβοσβήνει. 

Κάλεσε, για να ακούσει τα μηνύματα και βρήκε δύο μηνύματα, ένα από το απόγευμα της Παρασκευής κι 

ένα που είχε καταγραφεί νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Η κλήση το βράδυ της Παρασκευής ήταν από μια 

μητέρα δύο παιδιών (του Μπόμπι και της Μπριάννα) που είχαν δηλώσει συμμετοχή στην Ημερήσια 

Κατασκήνωση. Η μητέρα ήταν αναστατωμένη και είπε ότι τα παιδιά της είχαν αποκαλύψει στους γονείς 

τους κατά τη διάρκεια του δείπνου κάποια από τα παιχνίδια που έπαιζαν στην Ημερήσια Κατασκήνωση. 

Σύμφωνα με όσα είπαν τα παιδιά, το προσωπικό έπαιζε Θάρρος ή Αλήθεια με τους κατασκηνωτές. Το 

Θάρρος είχε “ξεφύγει” και περιλάμβανε αποκρουστικές δραστηριότητες, όπως το να πίνει κάποιος από 

τη φορητή τουαλέτα, να τρέχει σε όλη την κατασκήνωση με το εσώρουχό του, να πίνει κουλ ειντ από τον 

αφαλό του ομαδάρχη και να γλείφει τα σημεία ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών του. Προφανώς η μητέρα 

αναστατώθηκε. Τηλεφώνησε σε γονείς παιδιών που συμμετείχαν στην κατασκήνωση και όλοι μαζί 

επικοινώνησαν με την Υπηρεσία Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας, για να αναφέρουν την 

κατασκήνωση και τους συμβούλους. Ο Ρος άκουσε το δεύτερο μήνυμα στον τηλεφωνητή. Αυτή η κλήση 

ήταν από έναν κοινωνικό λειτουργό της Υπηρεσίας Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας. Κάλεσαν, γιατί 

ήθελαν να συναντήσουν τον Ρος μέσα σε λιγότερο από μία ώρα στην κατασκήνωση. Ο Ρος μπήκε στο 

αυτοκίνητό του και πήγε στην κατασκήνωση, για να συναντήσει τον κοινωνικό λειτουργό. Οι έφηβοι που 

ήταν υπεύθυνοι για τη λειτουργία της Ημερήσιας Κατασκήνωσης τον καλωσόρισαν. Δεν είχαν ιδέα για 

ποιον λόγο είχαν επισκέψεις στην κατασκήνωση Δευτέρα πρωί. 

 

Μελέτη Περίπτωσης 7 

Ο δάσκαλος έφερε τον Κλάιβ σε σας. Στο πρόσωπο του Κλάιβ φαινόταν η προσπάθειά του να καταλάβει 

γιατί ένας ενήλικας να θέλει πραγματικά να μιλήσει μαζί του. Μένει με την αδερφή του, τον άντρα της και 

τα δύο παιδιά τους. Φαινόταν ένα πολύ έξυπνο παιδί και είχε μερικά ξεθωριασμένα σημάδια στα χέρια 

και τα πόδια του, ξεκάθαρες ενδείξεις των χτυπημάτων που δεχόταν εδώ και καιρό. Ήταν παραμελημένος. 

Στα επτά του ο Κλάιβ ακόμα φοράει πάνα. Ο δάσκαλός του αναφέρει ότι ο Κλάιβ έχει ακράτεια, γεγονός 

που υπέθεσε πως είναι αποτέλεσμα κακοποίησης. Όταν ζητήθηκε από το παιδί να μοιραστεί οτιδήποτε 

κακό τού έχει συμβεί, αυτό με ευκολία απάντησε “Η μεγάλη μου αδερφή με χτυπάει σχεδόν κάθε μέρα. 

Προχθές είχα χτυπήματα στην κοιλιά και το πόδι μου. Με χτυπάει με παπούτσια, παντόφλες, ζώνη, 

μαστίγιο, ό,τι βρει. Μια φορά μού πέταξε ένα μεγάλο τούβλο και μου άνοιξε το κεφάλι και μετά μου έβαλε 

αντιβιοτική κρέμα. Έπειτα πήγα να πλύνω τα ρούχα μου, να καθαρίσω το τσιμέντο, να φέρω νερό και να 

σκουπίσω την αυλή”. “Όλοι με χτυπούν, ακόμα και ο μικρός μου ανιψιός, που είναι δύο χρόνων. Η μητέρα 

μου με χτυπάει κι αυτή, όταν έρχεται. Μου μάτωσε το στόμα και μια φορά μού μαύρισε το πρόσωπο. Ο 

άντρας της αδερφής μου με χτυπάει για το παραμικρό. Με χτυπάει με σχοινί, καλώδιο κι ένα μεγάλο ξύλο. 
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Δεν μοιάζω με κανέναν στο σπίτι μου. Μόνο η μικρή μου ανιψιά είναι πέντε και δεν με χτυπάει, παίζει μαζί 

μου και κλαίει κάθε φορά που κάποιος με χτυπάει.” 

 

Γενικές Σκέψεις 

Σε ποιες από τις παραπάνω περιπτώσεις πρέπει να ζητηθεί η παρέμβαση ενός εξωτερικού φορέα 

παιδικής πρόνοιας; 

 

Θα έπρεπε το σχολείο να ζητήσει από τον Υπεύθυνο Παιδικής Προστασίας ή έναν εξωτερικό φορέα 

παιδικής προστασίας να διεξαγάγει μια αξιολόγηση των παιδιών που εμπλέκονται σε ένα συμβάν, 

συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου βλάβης που μπορεί να προκύπτει για άλλα παιδιά - μέσα ή έξω από 

το σχολείο, και να χρησιμοποιήσουν τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης, για να διαμορφώσουν την 

υποστήριξη που τους παρέχεται; 

 

Πρέπει το σχολείο, σύμφωνα με την πολιτική παιδικής προστασίας και σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο 

Παιδικής Προστασίας του σχολείου, να σχεδιάσει ένα πλάνο ασφάλειας για κάθε μαθητή που μπορεί να 

επηρεαστεί από την υποτιθέμενη κακοποίηση (αν αρμόζει κάτι τέτοιο); Το πλάνο ασφαλείας πρέπει να 

ορίζει, για παράδειγμα: 

 

α. Πώς να διασφαλιστούν και να υποστηριχθούν με τον βέλτιστο τρόπο τα παιδιά που 

εμπλέκονται; - Υπάρχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες στις οποίες μπορεί να απευθυνθεί το 

σχολείο; 

 

β. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να ενημερώνει το σχολείο τους γονείς των μαθητών, που 

ίσως δεν είναι ενήμεροι για τον ισχυρισμό ή την επίσημη αναφορά, και να συζητά μαζί τους 

σχετικά; 

 

γ. Ποιος θα είναι ο πιθανός αντίκτυπος στους μαθητές που εμπλέκονται, αν διεξαχθεί επίσημη 

έρευνα, και πώς μπορεί να ελαχιστοποιηθεί αυτός ο αντίκτυπος; 

 

δ. Ποιοι πρέπει να ενημερωθούν για τον ισχυρισμό εντός του σχολείου ή οργανισμού έτσι ώστε 

να διασφαλιστούν τα παιδιά με τον καταλληλότερο τρόπο; 

 

Πώς μπορεί ο ισχυρισμός να μείνει εμπιστευτικός (όπου είναι δυνατόν και σωστό) και τι πρέπει να 

ανακοινωθεί στους μαθητές, στο προσωπικό και στους γονείς, αν ο ισχυρισμός δημοσιοποιηθεί; 

 

Ποιες εκφάνσεις του σχολικού συστήματος πρέπει να ενδυναμωθούν ως αποτέλεσμα του υποτιθέμενου 

περιστατικού; Για παράδειγμα, χρειάζεται το προσωπικό κάποια επιμόρφωση σχετικά με την κακοποίηση 

μεταξύ συνομηλίκων, καθώς και με τις ευθύνες του σχολείου ως προς την αναφορά και την αντιμετώπιση 

των υποτιθέμενων περιστατικών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που συμβαίνουν εκτός του σχολείου; 

Διδάσκει τους μαθητές αποτελεσματικά το σχολείο και διευκολύνει τη συζήτηση σχετικά με το σεξ και τη 

συναίνεση; 

 

Αναλογιστείτε ποιος είναι στην καταλληλότερη θέση να ερευνήσει το υποτιθέμενο περιστατικό και πώς 

μπορεί να συμβεί αυτή η διερεύνηση με τέτοιο τρόπο ώστε να ελαχιστοποιεί τον αντίκτυπο στα παιδιά και 

να διασφαλίζει την υποστήριξή τους. 
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Αναλογιστείτε την υποχρέωση του σχολείου να καταγγέλλει τα περιστατικά. 

 

Αναλογιστείτε πώς μπορείτε να διατηρήσετε τον ισχυρισμό εμπιστευτικό όπου είναι δυνατόν και σωστό 

και τι να επικοινωνήσετε στους μαθητές (σε όσους το επιτρέπει η ηλικία τους), στους γονείς και στο 

προσωπικό, αν ο ισχυρισμός δημοσιοποιηθεί. 

 

Αναλογιστείτε ποιες εκφάνσεις του σχολικού συστήματος πρέπει να ενδυναμωθούν μετά το υποτιθέμενο 

περιστατικό. Για παράδειγμα πρέπει να βελτιωθεί ο εποπτικός σχεδιασμός στο προαύλιο και σε άλλες 

τοποθεσίες; Εκπαιδεύει το σχολείο αποτελεσματικά τα παιδιά σε κάθε ηλικία για το πώς να 

προφυλάσσονται από την κακοποίηση; Επικοινωνεί αποτελεσματικά το σχολείο με τους γονείς σχετικά 

με την ασφαλή και υγιή ανάπτυξη των παιδιών και την προβληματική και επιβλαβή συμπεριφορά στα 

μικρά παιδιά; 

 

Αναλογιστείτε τις θεμελιώδεις αρχές και τις κατευθυντήριες γραμμές του σχολείου για την παιδική 

προστασία και προσαρμόστε τον σχεδιασμό και την επίβλεψη δραστηριοτήτων υψηλότερου κινδύνου 

(όπως οι καλοκαιρινές κατασκηνώσεις) κατάλληλα.  

 

 


