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Αυτό το πρότυπο Πολιτικής και Διαδικασιών Διασφάλισης Παιδιών για παιδικές
κατασκηνώσεις αναπτύχθηκε από την Tdh με βάση τις Διεθνείς Διασφαλίσεις για τα
Παιδιά στον Αθλητισμό (όπως αυτές εκπονήθηκαν από το International Safeguarding
Children in Sport WorkingGroup) και τα πρότυπα «KCSStandards» που
αναπτύχθηκαν από το «KeepingChildrenSafe».
Έχουν περαιτέρω προσαρμοστεί στο τοπικό, νομικό και επιχειρησιακό πλαίσιο,
σύμφωνα με τις ανάγκες των παιδικών κατασκηνώσεων στην Ελλάδα.
To παρόν πρότυπο συντάχθηκε στο πλαίσιο του έργου «KeepingChildrenSafe» το
οποίο συντονίζεται από την Terredeshommes Ρουμανίας σε συνεργασία με την
Terredeshommes Ελλάδας με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα “Rights,
CitizenshipandEquality” της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο θα αναπτύσσεται έως το
Σεπτέμβριο του 2021.

2

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ
Από τη στιγμή που τα παιδιά συμμετέχουν στα κατασκηνωτικά προγράμματα της Χ.Α.Ν.Θ.
είμαστε υπεύθυνοι για την ευημερία και την ασφάλειά τους. Σε καθετί που κάνουμε, η ευημερία
των παιδιών παραμένει πάντα βασική μας προτεραιότητα. Θέτοντας ως στόχο να κρατήσουμε
τα παιδιά ασφαλή και να τα προστατεύσουμε από παντός είδους βλάβη, καθώς και να
δημιουργήσουμε καθησυχαστικές συνθήκες για τους γονείς και τους κηδεμόνες τους, η
Χ.Α.Ν.Θ. ακολουθεί την παρούσα Πολιτική Διασφάλισης Παιδιών.
Τα μέτρα που εφαρμόζουμε είναι, κατ’ ελάχιστον, τα ακόλουθα:

‣ Ορίζουμε για την κάθε κατασκήνωση ένα μέλος του προσωπικού ως Πρόσωπο ή κάποια
μέλη ως Ομάδα Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιού. Πρόκειται για μέλη του προσωπικού
μας ειδικά καταρτισμένα από εξειδικευμένους φορείς σχετικά με τις διεθνείς καλές
πρακτικές για τη διαχείριση ζητημάτων διασφάλισης των παιδιών.

‣ Όλα τα μέλη του προσωπικού και οι εθελοντές μας εκπαιδεύονται στη διασφάλιση
παιδιού και την παιδική προστασία και γνωρίζουν πώς να συντονίζονται με το Πρόσωπο
Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιού, εάν έχουν ανησυχίες για κάποιο παιδί.

‣ Δεσμευόμαστε να συμβουλευόμαστε τις τοπικές υπηρεσίες παιδικής προστασίας ή την
Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 1107, ώστε να μπορούμε να λαμβάνουμε
κατάλληλες συμβουλές και να αναλαμβάνουμε δράση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

‣ Ενθαρρύνουμε τους γονείς και τα παιδιά να συζητούν οποιαδήποτε ανησυχία τους με
ένα μέλος της ομάδας μας, ώστε να βοηθήσουν και εμάς να ανταποκριθούμε πιο
αποτελεσματικά στα καθήκοντά μας.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα Πολιτική Διασφάλισης Παιδιών έχει αναπτυχθεί ως ένδειξη της δέσμευσής μας ότι
όλα τα παιδιά με τα οποία συναναστρεφόμαστε -είτε άμεσα είτε έμμεσα- στο πλαίσιο των
παιδικών κατασκηνώσεων είναι ασφαλή, ότι προάγεται η ευημερία τους, καθώς και ότι η
διενέργεια των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων μας δεν τους προκαλεί κάποιου είδους
βλάβη.σσσ
Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα Πολιτική στοχεύει στη διασφάλιση των παιδιών με τους
ακόλουθους τρόπους:

‣ Επιδεικνύοντας τη δέσμευση και περιγράφοντας την προσέγγιση της Χ.Α.Ν.Θ. στη
Διασφάλιση Παιδιού·

‣ Προσδιορίζοντας τις προσδοκίες μας αλλά και τις ευθύνες που δεσμεύουν όλα τα μέλη
του προσωπικού μας, τους εθελοντές, τα παιδιά που συμμετέχουν και τις οικογένειές
τους·

‣ Παρέχοντας καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο απόκρισης σε ανησυχίες ή ισχυρισμούς
περί κακοποίησης.
Παρότι η Πολιτική Διασφάλισης Παιδιών επιδιώκει να είναι περιεκτική, είναι πιθανόν ορισμένες
καταστάσεις να μην καλύπτονται επακριβώς ή και να προκύψουν ερωτήματα σχετικά με την
εφαρμογή τους. Ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις, οποιαδήποτε ανάληψη δράσης θα πρέπει
να βρίσκεται σε συμφωνία με το πνεύμα της παρούσας Πολιτικής και πάντα να γίνεται με
γνώμονα την Αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού.

1.1. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Όλοι όσοι αναφέρονται παρακάτω πρέπει να διαβάσουν, να υπογράψουν και να εφαρμόζουν
την Πολιτική Διασφάλισης Παιδιών και τον Κώδικα Δεοντολογίας της Χ.Α.Ν.Θ..
Η παρούσα πολιτική ισχύει για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της Χ.Α.Ν.Θ. που αναφέρονται
εδώ:

‣ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Χ.Α.Ν.Θ..
‣ Τα μέλη του Προσωπικού της Χ.Α.Ν.Θ. που συμπεριλαμβάνουν -χωρίς να περιορίζονται
σε- εργαζόμενους, εξωτερικούς συνεργάτες/εργολάβους και συμβούλους (Διευθυντής,
επαγγελματικά στελέχη, προσωπικό υποστήριξης, άλλο διοικητικό προσωπικό κ.α.).
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‣ Οι εθελοντές της Χ.Α.Ν.Θ. (εθελοντικό προσωπικό, αρχηγοί σκηνών).
‣ Εταιρείες

που δραστηριοποιούνται εντός των χώρων της κατασκήνωσης
αναλαμβάνοντας διάφορες εργολαβίες (σίτισης, καθαριότητας, φύλαξης κλπ).

‣ Λοιποί εξωτερικοί συνεργάτες με τους οποίους η κατασκήνωση δύναται να συνάψει
προσωρινές ή έκτακτες σχέσεις ειδικού σκοπού δεν θα καλούνται να υπογράψουν την
Πολιτική Διασφάλισης Παιδιών, αλλά θα ενημερώνονται για αυτήν και θα συνοδεύονται
από μέλος του προσωπικού καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους στον χώρο της
κατασκήνωσης.

1.2. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ: Αναφέρεται στις δράσεις που λαμβάνουν χώρα ώστε να διασφαλιστεί
ότι ΟΛΑ τα παιδιά είναι ασφαλή από οποιαδήποτε μορφή βλάβης όταν συμμετέχουν, άμεσα ή
έμμεσα, στα προγράμματα ή τις δραστηριότητές μας.
ΠΑΙΔΙ: Για τις ανάγκες της παρούσας Πολιτικής Διασφάλισης Παιδιού και σε συμφωνία με τη
Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ (1989), παιδί θεωρείται κάθε
ανθρώπινο ον μικρότερο των δεκαοκτώ ετών.
ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: Η κακοποίηση ή κακομεταχείριση των παιδιών περιλαμβάνει όλες
τις μορφές σωματικής ή συναισθηματικής κακής μεταχείρισης, σεξουαλικής παραβίασης,
παραμέλησης ή παραμελημένης φροντίδας ή εκμετάλλευσης για εμπορικούς ή άλλους
σκοπούς, η οποία καταλήγει σε συγκεκριμένη ή εν δυνάμει βλάβη που αφορά τη ζωή, την
ανάπτυξη και την αξιοπρέπεια του παιδιού, στο πλαίσιο μιας σχέσης ευθύνης, εμπιστοσύνης
και δύναμης. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους κακοποίησης, καθώς και
για τα σημάδια και τα συμπτώματα κακοποίησης βλ. Παράρτημα 1 «Αναγνωρίζοντας την
Παιδική Κακοποίηση».
ΒΛΑΒΗ: Μία βλάβη μπορεί να συμβεί με διάφορους τρόπους. Γενικά, η βλάβη αφορά στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες η ασφάλεια του παιδιού τίθεται σε κίνδυνο και η ευημερία του
αναχαιτίζεται. Μπορεί να συμβεί είτε επειδή κάποιος συνειδητά επιλέγει να κάνει κατάχρηση
της εξουσίας ή της εμπιστοσύνης που έχει και έτσι να κακοποιήσει ένα παιδί είτε λόγω ελλιπούς
μέριμνας από μέρους του (πιθανόν λόγω χαμηλής επίγνωσης ή ανεπαρκούς εκπαίδευσης –
π.χ. αδυναμία επαρκούς επίβλεψης των παιδιών ή αδυναμία δράσης σε περίπτωση έκθεσης
του παιδιού σε κίνδυνο).
ΒΙΑ: Η βία αναφέρεται σε κάθε μορφή «προσβολής ή βιαιοπραγιών σωματικών ή
πνευματικών, εγκατάλειψης ή παραμέλησης, κακής μεταχείρισης ή εκμετάλλευσης,
συµπεριλαµβανοµένης της σεξουαλικής βίας» (Αρ. 19 Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα
του Παιδιού του ΟΗΕ).
ΕΚΦΟΒΙΣΜΟΣ: Παρόλο που στο πλαίσιο της συζήτησης περί της διασφάλισης των παιδιών,
το ζήτημα της κακομεταχείρισης γίνεται κυρίως αντιληπτό ως συμπεριφορά που ασκείται από
τον ενήλικα προς το παιδί, πρέπει να σημειωθεί πως και τα ίδια παιδιά μπορούν επίσης να
λειτουργήσουν ως θύτες. Ο εκφοβισμός είναι η συνεχιζόμενη και σκόπιμη κατάχρηση εξουσίας
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στις σχέσεις, μέσω της κατ' επανάληψη λεκτικής, σωματικής ή και κοινωνικής συμπεριφοράς,
που στόχο έχει να προκαλέσει σωματική, κοινωνική ή και ψυχολογική βλάβη. Μπορεί να
περιλαμβάνει κατάχρηση εξουσίας από άτομα ή ομάδες ή την αντιλαμβανόμενη άσκηση
εξουσίας, πάνω σε ένα ή περισσότερα άτομα τα οποία αισθάνονται αδύναμα να σταματήσουν
τη δράση αυτή.

1.3. ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ
‣ Η συμμετοχή των παιδιών στις κατασκηνώσεις, καθώς και σε οποιαδήποτε άλλα
προγράμματα μικρής ή μεγαλύτερης διάρκειας, θα πρέπει να βιώνεται ως μία ασφαλής,
θετική και ευχάριστη εμπειρία από όλα τα παιδιά, σύμφωνα πάντα με τη φιλοσοφία και τον
τρόπο λειτουργίας της κατασκήνωσής μας, όπως αυτά περιγράφονται στην επίσημη
Ιστοσελίδα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα έντυπα καθώς και τον Κανονισμό λειτουργίας
της Κατασκήνωσης.

‣ Όλα τα παιδιά έχουν εξίσου το δικαίωμα στην προστασία και την προαγωγή της ευημερίας
τους, καθώς και της ισότιμης συμμετοχής τους, χωρίς διάκριση για λόγους ηλικίας, φύλου,
σεξουαλικού προσανατολισμού, εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής, θρησκείας, ιδιαίτερων
ικανοτήτων ή αναπηρίας - εφόσον οι συνθήκες και οι προδιαγραφές της κατασκήνωσης το
επιτρέπουν.

‣ Όλες οι δράσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο της Διασφάλισης Παιδιών, πρέπει να
υλοποιούνται με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον τους.

‣ Καθένας μας είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση των παιδιών. Όμως μπορούν και τα ίδια τα
παιδιά να αναλάβουν σημαντικό ρόλο σε αυτή, μαθαίνοντας να προφυλάσσουν τον εαυτό
τους και τα υπόλοιπα παιδιά, παρότι οι ενήλικες είναι αυτοί που φέρουν την τελική ευθύνη
για τη διασφάλιση.

‣ Τα μέτρα για τη διασφάλιση των παιδιών θα πρέπει να εδράζονται στις Αρχές της
συμπερίληψης και της μη-διάκρισης, λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποια παιδιά (όπως τα
παιδιά με αναπηρία) μπορεί να αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο κακοποίησης.

‣ Η διαφάνεια και το ανοιχτό πνεύμα είναι συστατικά στοιχεία της Διασφάλισης Παιδιού. Διότι,
όταν το προσωπικό, οι εθελοντές, οι συνεργάτες, τα παιδιά, οι οικογένειες και τα λοιπά μέλη
μίας κοινότητας νιώθουν πως δεν είναι σε θέση να εκφράσουν τις ανησυχίες τους, μπορεί
να ευδοκιμήσουν οι συνθήκες που θα ευνοήσουν την κακοποίηση και την πρόκληση
βλάβης.

‣ Κάθε ανησυχία σχετική με την ασφάλεια και την προστασία των παιδιών θα πρέπει να
λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.

‣ Η Κατασκήνωση, το πρόσωπο ή η ομάδα αναφοράς και ο νόμιμος εκπρόσωπός της,
δεσμεύονται επιπλέον να συνεργαστούν με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες/Γραφείο Παιδικής
Προστασίας του Δήμου Σιθωνίας, Π.Ε. Χαλκιδικής, Κοινωνική Υπηρεσία Δήμου Σιθωνίας –
Κέντρο Κοινότητας 23750 20246, την Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 1107, το
Γραφείο Ανηλίκων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Χαλκιδικής 23710 29203, το Τμήμα
Προστασίας Ανηλίκων Αστυνομικής Διεύθυνσης Πολυγύρου 23710 29203, καθώς και με Μη
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Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Παιδικής Προστασίας
σε τοπικό και εθνικό επίπεδο, ώστε να λάβει καθοδήγηση σε σχέση με την καλύτερη δυνατή
διαχείριση και την παραπομπή περιστατικών Διασφάλισης Παιδιού, με τρόπους που να
εναρμονίζονται με το τοπικό πλαίσιο παιδικής προστασίας. Για μία πιο λεπτομερή λίστα
καθώς και για πληροφορίες επικοινωνίας συμβουλευτείτε το Παράρτημα 8 - Ανταπόκριση
σε περιστατικά και ανησυχίες.

‣ Είναι απαραίτητη η τήρηση εμπιστευτικότητας όσον αφορά τα προσωπικά στοιχεία και τις
ευαίσθητες πληροφορίες των εμπλεκομένων μερών (συμπεριλαμβάνονται εδώ το
πρόσωπο που αναφέρει την ανησυχία του, το παιδί για το οποίο γίνεται λόγος και ο
φερόμενος ως δράστης). Θα πρέπει να τηρείται εχεμύθεια σε σχέση με αυτές τις
πληροφορίες και να μην αποκαλύπτονται σε τρίτο, εκτός και αν αυτό είναι απαραίτητο ώστε
να εξασφαλιστεί η προστασία ενός παιδιού (π.χ. στην περίπτωση που έχει διαπραχθεί
ποινικό αδίκημα).

‣ Όλες οι

δράσεις για τη διασφάλιση των παιδιών θα λαμβάνουν χώρα βάσει των
προβλεπόμενων του Κανονισμού Λειτουργίας της Κατασκήνωσης, καθώς και του ισχύοντος
νομοθετικού πλαισίου: Λειτουργία Κατασκηνώσεων (Κ.Υ.Α. Δ22/37641/1450/2016),
Παιδική Προστασία (Άρ.19 του Ν. 2101/1992), Προστασία Δεδομένων (Ν. 2472/1997 και Ν.
4624/2019), υποχρέωση αναφοράς αξιόποινων πράξεων ή του σχεδιασμού αυτών
(Π.Κ.232 και Κ.Π.Δ.40) και λοιπές ρυθμίσεις και οδηγίες που αφορούν σε ζητήματα Υγιεινής
και Δημόσιας Υγείας, εργατικό δίκαιο κ.λπ.

1.4. ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ
1.4.1. Ασφάλεια εγκαταστάσεων και εξοπλισμού
Η χρήση ασφαλών, κατάλληλα σχεδιασμένων και συντηρημένων βάσει προδιαγραφών
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη βελτιστοποίηση της
διασφάλισης των παιδιών που συμμετέχουν στα προγράμματά μας βάσει της ισχύουσας
Νομοθεσίας (που προκύπτει μέσα από την Κ.Υ.Α. Δ22/37641/1450/2016). Η κατασκήνωση
της Χ.Α.Ν.Θ. θα φροντίζει πάντοτε να διαβεβαιώνεται ότι ο εξοπλισμός και οι εγκαταστάσεις
που θα χρησιμοποιούνται από τα παιδιά, θα πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας, όπως
αυτές ορίζονται σε εθνικό επίπεδο είτε ανήκουν στην ίδια είτε και σε τρίτους, εάν χρειαστεί να
τις επισκεφτούν τα παιδιά κατά τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες ή κατά τη διαμονή τους
στην κατασκήνωση (δημόσιες παραλίες, εξορμήσεις & εκδρομές κ.λπ.).
Στις περιπτώσεις που προγραμματίζεται η χρήση εγκαταστάσεων που ανήκουν ή/και
συντηρούνται από τρίτους (τουαλέτες σε δημόσιες παραλίες, αθλητικές εγκαταστάσεις,
εστιατόρια κ.λπ.), θα πρέπει να προηγείται πάντα μία προσεκτική επιθεώρησή τους. Ορισμένα
ζητήματα που χρήζουν προσοχής θα μπορούσαν να είναι: η θέση και η κατάσταση των χώρων
υγιεινής (τουαλέτες, ντουζιέρες), η δυνατότητα πρόσβασης σε τηλέφωνο, η δυνατότητα
παροχής πρώτων βοηθειών, οι ισχύουσες παράμετροι ασφαλείας, η επάρκεια του φωτισμού,
καθώς και οποιαδήποτε περίσταση κατά την οποία καθίσταται δύσκολη η αποτελεσματική
επίβλεψη των παιδιών (πολυπληθείς χώροι, ενήλικες που καταναλώνουν αλκοόλ, τοπικές
γιορτές και εκδηλώσεις, συναυλίες, αθλητικοί αγώνες κ.λπ.)
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Σε περίπτωση που η κατασκήνωση της Χ.Α.Ν.Θ. ανιχνεύσει ανεπαρκείς προδιαγραφές
ασφαλείας, θα προβεί σε ενέργειες μετριασμού των κινδύνων (π.χ. να ορίσει αυξημένη
επίβλεψη, να προχωρήσει σε αναβολή της δράσης) και θα αναφέρει τις ανησυχίες στους
αρμόδιους με σκοπό τη μελλοντική βελτίωση των εγκαταστάσεων. [Παράρτημα 2 - Ειδική
αξιολόγηση κινδύνου].

1.4.2. Ασφάλεια των δραστηριοτήτων
Με τη συμμετοχή τους στην κατασκήνωση τα παιδιά εμπλέκονται σε μία σειρά απαιτητικών
αλλά και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων με διάφορες σωματικές και συναισθηματικές
απαιτήσεις (κολύμβηση, θαλάσσια σπορ, αναρρίχηση κ.ά.). Η κατασκήνωση της Χ.Α.Ν.Θ. θα
διενεργεί πάντα εκτίμηση των κινδύνων για τις δραστηριότητες που σχεδιάζει, για να
εξασφαλίσει ότι τα ισχύοντα μέτρα ασφαλείας είναι επαρκή, ώστε να μπορεί το κάθε παιδί να
συμμετέχει με ασφάλεια στην εκάστοτε δραστηριότητα [Παράρτημα 2 - Ειδική αξιολόγηση
κινδύνου]. Τα μέτρα αυτά θα επανεξετάζονται σε τακτική βάση - ακόμα και κατά τη διάρκεια
της υλοποίησης των δραστηριοτήτων αλλά και μετά το πέρας αυτών, ούτως ώστε μέσω
διδαγμάτων να γίνονται οι απαραίτητες τροποποιήσεις και να βελτιώνεται συστηματικά το
επίπεδο ασφάλειας μελλοντικών δραστηριοτήτων.

1.4.3. Επιτήρηση παιδιών
Πολλές μορφές παιδικής κακοποίησης και κακομεταχείρισης λαμβάνουν χώρα όταν η
επιτήρηση των παιδιών είναι ανεπαρκής. Η κατασκήνωση της Χ.Α.Ν.Θ. δίνει έμφαση στον
σχεδιασμό και την υλοποίηση επαρκούς και αποτελεσματικής επιτήρησης των παιδιών. Ο
βαθμός της επιτήρησης, μεταξύ άλλων παραμέτρων, θα λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των
παιδιών που συμμετέχουν, τις ηλικίες, το φύλο και τις ειδικές ανάγκες του κάθε παιδιού
ακολουθώντας τις αναλογίες που προσδιορίζει η ισχύουσα νομοθεσία.
Η κατασκήνωση της Χ.Α.Ν.Θ. θα συμμορφώνεται με τα κριτήρια που ορίζει το ισχύον
νομοθετικό πλαίσιο σε σχέση με τον αριθμό και τις ειδικότητες του προσωπικού των
κατασκηνώσεων, όπως περιγράφονται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθ. Δ22/οικ. 37641
/1450/2016, ΦΕΚ 2712/Β/30-8-2016.
Τα παιδιά αναπτύσσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με ενήλικους σε θέσεις ισχύος (Διευθυντής
κατασκήνωσης, αρχηγοί, Ιατρός, προσωπικό προγράμματος). Οι παραπάνω αναλαμβάνουν
συχνά σημαντικό ρόλο στις κατασκηνωτικές ζωές των παιδιών με τα οποία συναναστρέφονται,
ιδιαίτερα εκείνων των κατασκηνωτών που δεν αποκομίζουν θετικές, υποστηρικτικές εμπειρίες
από το υπόλοιπο δίκτυο των ενηλίκων που τους πλαισιώνει στην υπόλοιπη καθημερινότητα.
Παρότι αυτές οι σχέσεις είναι δυνατό να ωφελήσουν τα παιδιά με διάφορους τρόπους, είναι
αναγκαίο να εποπτεύονται. Η κατασκήνωση της Χ.Α.Ν.Θ. δεσμεύεται να εφαρμόζει πάντα
διαδικασίες εποπτείας, λογοδοσίας και διαφάνειας, καθώς και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου
για στελέχη που κατέχουν θέσεις ισχύος.
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1.4.4. Ασθένειες, τραυματισμοί, πρώτες βοήθειες και ιατρική περίθαλψη
Ένα παιδί είναι πιθανόν να ασθενήσει ή να τραυματιστεί με διάφορους τρόπους κατά τη
διάρκεια παραμονής του στην κατασκήνωση και της συμμετοχής του στα κατασκηνωτικά
προγράμματα και δραστηριότητες (όπως ένα διάστρεμμα το οποίο μπορεί να συμβεί κατά
διάρκεια του παιχνιδιού, ηλίαση, τσίμπημα από έντομα κ.ά.)
Η κατασκήνωση της Χ.Α.Ν.Θ. εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες για την παροχή πρώτων
βοηθειών και την απόκριση σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά, πάντα με την υπεύθυνη οδηγία
του Ιατρικού και νοσηλευτικού της προσωπικού.
Επιπλέον, όλα τα περιστατικά ασθενείας ή τραυματισμού θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, ενώ
οι αποφάσεις που αφορούν στην παροχή ιατρικής φροντίδα θα λαμβάνονται από το ιατρικό
προσωπικό της κατασκήνωσης, πάντα με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον της υγείας του
παιδιού, σε συνεργασία με τους γονείς ή νόμιμους κηδεμόνες του και σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία και τις διαδικασίες του Οργανισμού (εχεμύθεια/εμπιστευτικότητα,
συγκατάθεση, διαδικασίες έκτακτης ανάγκης κ.λπ.).

1.4.5. Χρήση αποδυτηρίων και χώρων υγιεινής
Τα αποχωρητήρια, οι χώροι ένδυσης-απόδυσης και τα ντους είναι πιθανόν να αποτελέσουν
πηγές ανησυχίας σε σχέση με τη διασφάλιση των παιδιών. Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να
επιβλέπονται με τέτοιους τρόπους, ώστε να εξασφαλιστεί ότι δεν παραβιάζεται η ιδιωτικότητά
τους. Έτσι, μόνο οι ενήλικες που είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη των παιδιών μπορούν να
είναι παρόντες σε αυτούς τους χώρους των εγκαταστάσεων. Περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τη διαδικασία μπορείτε να βρείτε στο Παράρτημα 3 - Ιδιωτικότητα και ασφαλής
χρήση εγκαταστάσεων.

1.4.6. Εκφοβισμός και Κυβερνο-εκφοβισμός
Ο εκφοβισμός είναι η συνεχιζόμενη και σκόπιμη κατάχρηση εξουσίας στις σχέσεις μέσω της
επαναλαμβανόμενης λεκτικής, σωματικής ή και κοινωνικής συμπεριφοράς που σκοπεύει στην
πρόκληση σωματικής, κοινωνικής, ή και ψυχολογικής βλάβης. Μπορεί να περιλαμβάνει την
ατομική ή ομαδική κατάχρηση εξουσίας ή την αντιλαμβανόμενη εξουσία, απέναντι σε ένα ή
περισσότερα άτομα που αισθάνεται/αισθάνονται αδύναμα να σταματήσει/ουν τη δράση αυτή.
Ο εκφοβισμός μπορεί να λάβει χώρα οπουδήποτε και να στοχεύσει οποιοδήποτε παιδί.
Ο εκφοβισμός μπορεί επίσης να ασκηθεί προς τα παιδιά διαδικτυακά, μέσω διάφορων
ηλεκτρονικών πλατφορμών και συσκευών και μπορεί να είναι είτε εμφανής (άμεσος) ή κρυφός
(συγκεκαλυμμένος) με τη μορφή σχολίων, κειμένων είτε με τη διάδοση εικόνων, βίντεο ή
αρχείων επικοινωνίας κτλ.
Η κατασκήνωση της Χ.Α.Ν.Θ. δεν επιτρέπει στους κατασκηνωτές της, τη χρήση τηλεφώνων
και έξυπνων συσκευών καθώς και Η/Υ.
Σε περιπτώσεις εκφοβισμού, είναι απαραίτητο να υποστηριχθεί το παιδί το οποίο εκφοβίζεται
και να αναζητηθεί ο καλύτερος δυνατός τρόπος για να διαχειριστούμε το παιδί το οποίο ασκεί
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τον εκφοβισμό, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν προκαλείται βλάβη σε κανένα από τα δύο
παιδιά.
Η κατασκήνωση της Χ.Α.Ν.Θ. θα υιοθετήσει μία προληπτική προσέγγιση μηδενικής ανοχής
ενάντια στον εκφοβισμό, η οποία θα περιλαμβάνει την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και
ενδυνάμωση των παιδιών να ζητούν βοήθεια. Κάθε περιστατικό εκφοβισμού θα λαμβάνεται
σοβαρά υπόψη.
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2. ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
2.1. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ
Η Πολιτική επιβεβαιώνει και ενισχύει τη δέσμευσή μας να κρατάμε τα παιδιά ασφαλή και να τα
προφυλάσσουμε από όλες τις μορφές κακομεταχείρισης. Για την κατασκήνωση της Χ.Α.Ν.Θ.
η Διασφάλιση Παιδιού αντιμετωπίζεται ως υψίστης σημασίας ζήτημα και ως προτεραιότητα
που πρέπει να ενημερώνει κάθε διάσταση της δράσης μας.

2.2. ΡΟΛΟΙ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
Η διασφάλιση των παιδιών και η προαγωγή της ευημερίας τους είναι ευθύνη του καθένα μας.
Παρόλα αυτά, η επιτυχής εφαρμογή της Πολιτικής Διασφάλισης Παιδιού της Χ.Α.Ν.Θ.
επαφίεται στον αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των επιμέρους τμημάτων και δράσεων.
Μέσα από αυτόν τον τρόπο θα επιτευχθεί συνακόλουθα και η προαγωγή ενός περιβάλλοντος
στο οποίο όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας και ικανοτήτων, θα μπορούν να απολαμβάνουν
τη συμμετοχή τους στις ομάδες, τα αθλητικά προγράμματα και τις δραστηριότητές μας.
Επιδιώκοντας την ουσιαστική εφαρμογή της Πολιτικής Διασφάλισης Παιδιού, η κατασκήνωση
της Χ.Α.Ν.Θ. δεσμεύεται μέσω των Αρχών της και των εκπροσώπων της (επαγγελματιών και
εθελοντών μελών της που ασπάζονται τις Αρχές και τους σκοπούς της) και θα ορίσει ένα
Πρόσωπο και μία Ομάδα Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιού.
Ο ρόλος του Προσώπου και της Ομάδας Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιού είναι να δρα ως
σημείο αναφοράς, καθώς και να συμβουλεύει, να παρέχει βοήθεια και να υποστηρίζει τον
φορέα στην ορθή εφαρμογή της Πολιτικής Διασφάλισης Παιδιού και σε όλες τις σχετικές
διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένης εδώ της απόκρισης σε συγκεκριμένα συμβάντα ή σε
ανησυχίες που εγείρονται. Η Ομάδα και το Πρόσωπο Αναφοράς θα συμβουλεύονται τους
ειδικούς συνεργάτες που διαθέτουν και τις αρμόδιες τοπικές αρχές και υπηρεσίες (Υπηρεσίες
Παιδικής Προστασίας, Διωκτικές Αρχές, ΜΚΟ Παιδικής Προστασίας κ.λπ.), στοχεύοντας πάντα
στη βελτιστοποίηση της ικανότητας του φορέα να αποκρίνεται σε ανησυχίες και σε περιστατικά
κακοποίησης, όπου και όποτε αυτά συμβαίνουν. Επιπρόσθετα, το Πρόσωπο και η Ομάδα
Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιού βοηθά στην ανάπτυξη και την επίβλεψη των διαδικασιών για
την αναφορά και την παραπομπή υποθέσεων στις εν λόγω τοπικές αρχές και υπηρεσίες
[Παράρτημα 4 - Ευθύνες προσώπου αναφοράς διασφάλισης παιδιών].
Η αποτελεσματική εφαρμογή της Πολιτικής Διασφάλισης Παιδιού είναι ακόμη ευθύνη όλων των
παρακάτω:

‣ Ο νόμιμος εκπρόσωπος της Χ.Α.Ν.Θ. οφείλει να εξασφαλίζει ότι, η διασφάλιση των
παιδιών γίνεται αντιληπτή ως τομέας προτεραιότητας για το ανώτερο επίπεδο της
διοίκησης και ότι η τελική ευθύνη για την προαγωγή ενός ασφαλούς για τα παιδιά
περιβάλλοντος επαφίεται σε αυτούς.
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‣ Ο Διευθυντής της κατασκήνωσης οφείλει να παρέχει στρατηγική καθοδήγηση και να
υποστηρίζει την κατασκήνωση της Χ.Α.Ν.Θ. να επικοινωνεί επιτυχώς τη στρατηγική της
για τη Διασφάλιση Παιδιού, το όραμα, τις αξίες, τις προτεραιότητες και τις πολιτικές της.

‣ Το σύνολο των εργαζομένων και του εθελοντικού προσωπικού οφείλουν να εφαρμόζουν
με υπευθυνότητα και να αποδέχονται τη σημασία, την αξία και τη σπουδαιότητα της
διασφάλισης του παιδιού και την ευημερία του κατά τη παραμονή του στην
κατασκήνωση.

‣ Το προσωπικό, οι εργαζόμενοι, οι σύμβουλοι και οι εθελοντές οφείλουν οι ίδιοι να
εξοικειωθούν με την Πολιτική του φορέα, τις διαδικασίες που ακολουθεί, καθώς και τον
κώδικα δεοντολογίας που εφαρμόζει, ώστε να συμβάλλουν με τη σειρά τους στην
ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών και των νεαρών ατόμων.

‣ Διευθυντής, εργαζόμενοι, εθελοντικό προσωπικό, αρχηγοί και υπαρχηγοί, θα πρέπει να
εφαρμόσουν τις αρχές για τη διασφάλιση των παιδιών στους τομείς και τις
δραστηριότητες για τις οποίες είναι υπεύθυνα, αλλά και να αποτελούν το σημείο
αναφοράς σε περίπτωση που υπάρξει κάποια ανησυχία σε τομείς υπό την επίβλεψή
τους.

2.3. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Κώδικες δεοντολογίας δεσμεύουν όλους όσοι απασχολούνται ή εργάζονται για την
κατασκήνωση της Χ.Α.Ν.Θ. άμεσα ή έμμεσα, στο πλαίσιο συνεργασιών με τρίτους. Οι κώδικες
αυτοί συμπεριλαμβάνουν τις βασικές απαιτήσεις του Οργανισμού σε ότι αφορά τη διασφάλιση
και την προστασία των παιδιών και περιγράφουν λεπτομερώς τις αποδεκτές καθώς και
απαγορευτικές συμπεριφορές [Παράρτημα 5 - Κώδικας δεοντολογίας]
Η συμμετοχή κάποιου στην κατασκήνωση της Χ.Α.Ν.Θ. αλλά και σε κάθε δραστηριότητα αυτής
θα έχει ως βασική προϋπόθεση την αποδοχή των σχετικών κωδίκων δεοντολογίας και την
υπογραφή αυτών. Κώδικες δεοντολογίας θα επισυνάπτονται σε κάθε σύμβαση εργασίας,
συμβόλαιο προμηθειών και κάθε είδους συμφωνητικό που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής
αυτής της Πολιτικής Διασφάλισης Παιδιών.

2.4. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
Κάθε παραβίαση αυτής της πολιτικής και του κώδικα δεοντολογίας θα αντιμετωπίζεται άμεσα,
διασφαλίζοντας την εχεμύθεια στη διαχείριση προσωπικών πληροφοριών, σε συμφωνία με τις
δέουσες διατάξεις εργασιακού ή άλλου δικαίου.
Στην περίπτωση αναφοράς ή υποψίας παραβίασης του κώδικα δεοντολογίας η κατασκήνωση
της Χ.Α.Ν.Θ. θα ακολουθεί τη διαδικασία ελέγχου τηρώντας τους κανονισμούς λειτουργίας που
εφαρμόζει σχετικά με τη διασφάλιση του παιδιού και την ομαλή παραμονή του στην
κατασκήνωση σε συνεργασία με το Πρόσωπο Αναφοράς και την ομάδα διασφάλισης παιδιών
της Χ.Α.Ν.Θ..
Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η κατασκήνωση της Χ.Α.Ν.Θ. θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα
κατά του κατηγορουμένου παραβάτη για την καταπάτηση των δικαιωμάτων του παιδιού ή τη
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μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην εκτίμηση του
κινδύνου που βρίσκεται το παιδί και στην αξιολόγηση της ανάγκης απομάκρυνσης του
υπαίτιου/υπαίτιων από την κατασκήνωση, μέχρι την έκβαση της σχετικής έρευνας.
Τα πειθαρχικά μέτρα μη συμμόρφωσης θα κυμαίνονται από την προειδοποίηση ή την
αναστολή, ενδεχομένως σε συνδυασμό με επιπρόσθετες εκπαιδευτικές ενέργειες και άλλα
μέτρα ευαισθητοποίησης, μέχρι την απόλυση ή τη διακοπή κάθε συμβολαίου ή συμφωνίας και
την αναφορά στις διωκτικές αρχές (Αστυνομία, Εισαγγελία), εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο. Τα
συγκεκριμένα πειθαρχικά μέτρα εφαρμόζονται χωρίς διάκριση, με την επιφύλαξη επιβολής
ποινικών κυρώσεων.

Τα πειθαρχικά μέτρα που θα επιβάλλονται κατά περίπτωση, θα προκρίνονται ανάλογα
με τη βαρύτητα, την επικινδυνότητα και τον κίνδυνο επανάληψης της παράβασης και
με προέχοντα κύριο γνώμονα πάντοτε την προστασία, τη διασφάλιση και την ευημερία
του παιδιού.
Τα παιδιά επίσης θα ενημερώνονται για τον Κανονισμό Λειτουργίας της Κατασκήνωσης καθώς
και για τον κώδικα συμπεριφοράς, για να καταλάβουν την αναμενόμενη και αποδεκτή
συμπεριφορά και τη συμμετοχή των ιδίων στη δημιουργία ενός ασφαλούς για τα ίδια
περιβάλλοντος. Η κατασκήνωση της Χ.Α.Ν.Θ. είναι υποχρεωμένη να αναρτά στην επίσημη
ιστοσελίδα της τόσο τον κανονισμό λειτουργίας της όσο και τον κώδικα συμπεριφοράς των
συμμετεχόντων κατασκηνωτών της.

2.5. ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Οι διαδικασίες ασφαλούς πρόσληψης της Χ.Α.Ν.Θ. περιλαμβάνουν μέτρα: προ-επιλογής,
επιλογής και μετά-επιλογής για να διασφαλιστεί η ύπαρξη όσο το δυνατόν περισσότερων
δικλείδων ασφαλείας. Τα στελέχη της Χ.Α.Ν.Θ. συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά σεμινάρια και
έχουν παρακολουθήσει προγράμματα με σκοπό την απόκτηση δεξιοτήτων και εμπειριών που
έχουν ως μέλημα τη δημιουργία ενός ασφαλούς περιβάλλοντος και μιας ευχάριστης διαμονής
των κατασκηνωτών, βάσει των Αρχών και της φιλοσοφίας της Κατασκήνωσης. [Παράρτημα 6
- Ασφαλής διαδικασία προσλήψεων]
Για τον κάθε απασχολούμενο στην κατασκήνωση (εθελοντή ή εργαζόμενο) θα πρέπει να
ληφθούν υπόψη οι διαδικασίες έγκρισης ασφαλούς συνεργασίας στα πλαίσια συμμετοχής,
προσφοράς ή επαγγελματικής σχέσης με την κατασκήνωση που περιγράφονται στο
Παράρτημα 6.
Έγγραφα που συλλέγονται εν όψει εφαρμογής των μέτρων ασφαλούς πρόσληψης (π.χ.
συστάσεις, υπεύθυνες δηλώσεις, υπογεγραμμένα αντίγραφα της Πολιτικής Διασφάλισης
Παιδιών και του Κώδικα Δεοντολογίας) θα διατηρούνται σε αρχείο, θα υπόκεινται επεξεργασία
και θα καταστρέφονται σύμφωνα με τη νομοθεσία προστασίας του ατόμου από την
επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (Νόμος 2472/1997) και τον Γενικό Κανονισμό για την
Προστασία Δεδομένων (Νόμος 4624/2019, GDPR (Ε.E) 2016/680).
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2.6. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Όλοι όσοι άμεσα ή έμμεσα εργάζονται ή προσφέρουν εθελοντικό έργο για ή εκ μέρους της
Χ.Α.Ν.Θ., θα ενημερώνονται για την Πολιτική Διασφάλιση Παιδιών και θα εκπαιδεύονται ως
προς την αναγνώριση περιστατικών παιδικής κακοποίησης και τη διαδικασία αναφοράς
προβληματισμών. Προμηθευτές, συνεργαζόμενες εταιρείες και διάφοροι εξωτερικοί
συνεργάτες καθώς και οι οικογένειες, τα παιδιά και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, θα
ενημερώνονται για την Πολιτική Διασφάλισης Παιδιών αλλά και την αναγνώριση περιστατικών
παιδικής κακοποίησης και τη διαδικασία αναφοράς προβληματισμών.
Η κατασκήνωση της Χ.Α.Ν.Θ. θα δημοσιεύσει αυτήν την Πολιτική στο διαδίκτυο και θα τη
χορηγεί κατόπιν αιτήματος σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος. Σχετικές ενημερώσεις θα
συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα συγκεντρώσεων και συναντήσεων, όπου αυτό αρμόζει.
Αντίγραφο αυτής της Πολιτικής θα διατίθεται σε εμφανή σημεία, σε χώρους που λαμβάνουν
χώρο δραστηριότητες και προγράμματα, όπως σε πίνακες ανακοινώσεων των
κατασκηνώσεων.
Η κατασκήνωση της Χ.Α.Ν.Θ. θα παρέχει σε όλο το προσωπικό, σε συμβασιούχους και
εθελοντές, την απαραίτητη εκπαίδευση, μετεκπαίδευση και τακτικές ενημερώσεις σε θέματα
διασφάλισης παιδιών είτε επίσημα (με τη μορφή εκπαιδεύσεων ή σεμιναρίων) είτε ανεπίσημα
(με τη μορφή ενημερώσεων σε ομαδικές συναντήσεις). Επιπλέον, ανάλογα με τη φύση του
έργου αλλά και τη θέση και την εμπειρία του εν λόγω προσωπικού, δύναται να διοργανωθεί
εξειδικευμένη εκπαίδευση σε θέματα παιδικής ευημερίας, προστασίας και ασφάλειας.
Παρότι η κατασκήνωση της Χ.Α.Ν.Θ. παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την Πολιτική
Διασφάλισης Παιδιών, τις ευθύνες και τα καθήκοντα που προκύπτουν από αυτήν, κάθε
υπεύθυνος ενήλικας έχει την ατομική υποχρέωση να αναζητά διευκρινίσεις και συμβουλές σε
περίπτωση αμφιβολιών για τις ευθύνες που σχετίζονται με τον ρόλο που έχει αναλάβει.

2.7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Σε διάφορα σημεία αυτής της πολιτικής, έχουν επισημανθεί περιστάσεις στις οποίες αρμόζει
να γίνει αξιολόγηση των κινδύνων για την ασφάλεια των παιδιών. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει
ότι μόνο σε αυτές τις περιστάσεις γίνεται η αξιολόγηση τέτοιων κινδύνων. Αξιολογήσεις
κινδύνων για τη διασφάλιση των παιδιών, καθώς και στρατηγικές μετριασμού αυτών,
βρίσκονται ενσωματωμένες στις υπάρχουσες γενικές διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνων του
Οργανισμού, που επανεξετάζονται και βελτιώνονται τακτικά.
Επιπρόσθετα, η κατασκήνωση της Χ.Α.Ν.Θ. θα πραγματοποιεί ειδική αξιολόγηση κινδύνου
πριν από κάθε δραστηριότητα, όπως περιπάτους, εκδρομές και άλλες εκδηλώσεις, με σκοπό
τον εντοπισμό και τον περιορισμό πιθανών κινδύνων. Η ευθύνη για την αξιολόγηση του
κινδύνου ανήκει στον Διευθυντή της κατασκήνωσης. [Παράρτημα 2 - Ειδική αξιολόγηση
κινδύνου]
Κατά την αξιολόγηση κινδύνων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν ευαλωτότητες και ειδικές
ανάγκες των παιδιών και πρέπει να σχεδιάζονται ειδικές ρυθμίσεις για τη φροντίδα και την
επιτήρηση τους. Οι υπεύθυνοι των δραστηριοτήτων πρέπει να ελέγχουν την αποδοτικότητα
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αυτών των ρυθμίσεων, να τις τροποποιούν και να τις βελτιώνουν ακόμα και κατά τη διάρκεια
της δραστηριότητας.
Στοιχεία επικοινωνίας εκτάκτου ανάγκης, καθώς και συμπληρωμένα έντυπα συγκατάθεσης και
έντυπα ιατρικού ιστορικού, θα πρέπει να συλλεχθούν από κάθε παιδί πριν την έναρξη της
κατασκηνωτικής περιόδου της κατασκήνωση της Χ.Α.Ν.Θ. και θα είναι διαθέσιμα σε αυτούς
που έχουν την ευθύνη των παιδιών κατά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και τις
δραστηριότητες.
Αν η αξιολόγηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι οι οποίοι δεν
μπορούν να μετριαστούν σε επιθυμητό επίπεδο, η δραστηριότητα θα ακυρώνεται.
Εκτός από τις ειδικές αξιολογήσεις, η κατασκήνωση της Χ.Α.Ν.Θ. κάθε χρόνο θα διεξάγει μια
γενική αξιολόγηση κινδύνου, για να εξετάσει τη γενική λειτουργία της, συμπεριλαμβανομένων
των καθημερινών και τακτικών δραστηριοτήτων, ώστε να διασφαλίζει ότι τυχόν κίνδυνοι έχουν
προσδιοριστεί και ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα για τον μετριασμό και εξάλειψή τους.

2.8. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ
Προκειμένου να προληφθούν και να αντιμετωπιστούν επιβλαβή περιστατικά, η κατασκήνωση
της Χ.Α.Ν.Θ. θα διασφαλίσει ότι ο βαθμός επιτήρησης των παιδιών είναι πάντα επαρκής, και
οι δραστηριότητες διεξάγονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς καλές
πρακτικές.
Θα πρέπει να αποφεύγεται η συναναστροφή ενός μόνον ενήλικα με ένα παιδί, θα πρέπει να
επιδιώκεται πάντα η παρουσία δύο ενηλίκων. Είναι κατανοητό πως αυτό δεν είναι πάντα
εύκολο να συμβεί, γι’ αυτό πρέπει οι ενήλικες να δουλεύουν πάντα σε ανοιχτό μέρος, όπου θα
μπορούν να είναι ορατοί σε άλλους και ιδανικά να δουλεύουν με ομάδες παιδιών.
Όταν χρειάζεται κάποια ιατρική ή άλλη ειδική περίθαλψη, κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να
επιλέγει να συνοδεύεται από ένα άλλο παιδί ή ενήλικα. Προσωπική φροντίδα (όπως η πλύση)
δε θα παρέχονται σε παιδιά που έχουν τη δυνατότητα αυτοεξυπηρέτησης.
Τα αποδυτήρια, τα λουτρά κ.λπ. πρέπει να επιτηρούνται, αλλά με τρόπους, που θα
εξασφαλίζουν την προστασία της ιδιωτικότητας του κάθε παιδιού [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Ιδιωτικότητα και ασφαλής χρήση αποδυτηρίων]. Μόνο οι ενήλικες που είναι υπεύθυνοι για την
επιτήρηση των παιδιών μπορούν να βρίσκονται μαζί τους στα αποδυτήρια και απαγορεύεται
αυστηρά να βρίσκεται κάποιος άλλος στα αποδυτήρια, όσο τα παιδιά αλλάζουν ρούχα.
Στον ίδιο χώρο διαμονής των κατασκηνωτών, επιτρέπεται η παρουσία του αρχηγού καθώς και
των Υπευθύνων που έχουν οριστεί από το Πρόσωπο Αναφοράς και την Ομάδα εργασίας και
ως σκοπό έχουν την επιτήρηση για την ασφαλή διαμονή τους.
Σαφείς διαδικασίες θα εφαρμόζονται σε κάθε μας τοποθεσία για την αντιμετώπιση
καταστάσεων που ένα παιδί έχει χαθεί, είναι υπό εξαφάνιση ή ο γονέας/κηδεμόνας δεν έχει
έρθει να παραλάβει το παιδί του στην ώρα του.
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Σωματικός έλεγχος και έλεγχος προσωπικών αντικειμένων
Για την ασφάλεια όλων, η κατασκήνωση της Χ.Α.Ν.Θ. διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου των
προσωπικών αντικειμένων του κάθε παιδιού και η διαδικασία θα πραγματοποιείται από
στέλεχος της (προσωπικό ή αρχηγό σκηνής), του ιδίου φύλου και με την παρουσία και
δεύτερου στελέχους (προσωπικό ή αρχηγό σκηνής).

2.9. ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
2.9.1. Διαδίκτυο και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
Η εποχή του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ασκεί μεγάλη θετική, αλλά και
αρνητική επιρροή στην καθημερινή ζωή και ιδίως στην καθημερινότητα των παιδιών μας που
αναπτύσσονται μέσα σ’ αυτήν. Η κατασκήνωση της Χ.Α.Ν.Θ. δεν επιτρέπει τη χρήση
προσωπικών έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών στα στελέχη της (όσους συναναστρέφονται
και συνεργάζονται άμεσα με τα παιδιά σε επίπεδο προγράμματος), παρά μόνο τις βραδινές
ώρες και μετά τη λήξη του κατασκηνωτικού προγράμματος.
Όλες οι συνδεόμενες ηλεκτρονικές έξυπνες συσκευές (laptop, smartphones) που παρέχονται
από την κατασκήνωση της Χ.Α.Ν.Θ. χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και αυστηρά για λόγους
εργασίας από τα ενήλικα στελέχη της Κατασκήνωσης και διαθέτουν κατάλληλα φίλτρα, που
εμποδίζουν την πρόσβαση σε ανεπιθύμητες και ακατάλληλες ιστοσελίδες.
Στην περίπτωση που παιδιά ή/και ενήλικες φέρουν συσκευές με δυνατότητες λήψης
φωτογραφίας και βίντεο παρά τις σχετικές οδηγίες και κανονισμούς της κατασκήνωσης περί
απαγόρευσης, είναι σημαντικό να είναι ενήμεροι για τον κώδικα δεοντολογίας, όσον αφορά τη
χρήση του διαδικτύου, όπως και τη χρήση φωτογραφιών, βίντεο και των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης.
Καθώς το φωτογραφικό υλικό και βίντεο μπορεί να οδηγήσουν σε περιστατικά κυβερνοεκφοβισμού, η κατασκήνωση της Χ.Α.Ν.Θ. δεν επιτρέπει τη λήψη φωτογραφιών ή βίντεο για
οποιονδήποτε λόγο σε συγκεκριμένα μέρη και περιπτώσεις (τουαλέτες, ντουζιέρες κ.τ.λ.)
σύμφωνα με το Παράρτημα 3 - Ιδιωτικότητα και ασφαλής χρήση εγκαταστάσεων.

2.9.2. Χρήση φωτογραφιών και βίντεο
Παρόλο που οι φωτογραφίες και τα βίντεο αποτελούν έναν εξαιρετικό τρόπο για την
αποτύπωση στιγμών και τη διατήρηση αναμνήσεων από την κατασκήνωση, μπορούν να
γίνουν επιζήμιες για τα παιδιά. Η διασφάλιση των παιδιών προϋποθέτει ότι η λήψη και χρήση
οπτικοακουστικού υλικού (φωτογραφίες και βίντεο) γίνεται με κατάλληλο και συνετό τρόπο.
Κανένα βίντεο ή φωτογραφία δεν πρέπει να αναρτώνται online ή να χρησιμοποιούνται για
άλλους σκοπούς (όπως η προώθηση της Χ.Α.Ν.Θ.) χωρίς τη ρητή έγκριση του
γονέα/κηδεμόνα του κατασκηνωτή.
Το οπτικοακουστικό υλικό που λαμβάνεται από επαγγελματίες εκ μέρους της Χ.Α.Ν.Θ. θα
πρέπει να συνάδει με τις ακόλουθες Αρχές και να επιδιώκει το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών:
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‣ Οι φωτογράφοι θα ενημερώνονται για την Πολιτική Διασφάλισης Παιδιού και θα
αξιολογούνται αναλόγως.

‣ Θα σεβόμαστε πάντα την αξιοπρέπεια των παιδιών.
‣ Δε θα προβούμε σε λήψη και δημοσιοποίηση φωτογραφικού υλικού και βίντεο που
παρουσιάζει παιδιά χωρίς ρούχα ή ντυμένα ακατάλληλα σε σχέση με την ασκούμενη
δραστηριότητα.

‣ Το υλικό θα εστιάζει στη δραστηριότητα και όχι μεμονωμένα σε κάποιο παιδί.
‣ Η λήψη φωτογραφικού υλικού και βίντεο επιτρέπεται αυστηρά για αποκλειστική και μόνη
χρήση της κατασκήνωσης Χ.Α.Ν.Θ.

‣ Θα λαμβάνεται συγκατάθεση από το παιδί και τον κηδεμόνα.
‣ Πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το παιδί δεν παρουσιάζεται σε ακατάλληλη πόζα - στάση
(χρήση σεξουαλικών υπονοούμενων κ.τ.λ.).

‣ Απαγορεύεται η χρήση φωτογραφικού υλικού που είναι προσβλητική για το παιδί.
‣ Οποιαδήποτε ακατάλληλη φωτογραφία ή βίντεο πρέπει να αναφερθεί στο Πρόσωπο
Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιού μέσα σε 24 ώρες.
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3. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
3.1. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ
Όλα τα περιστατικά και οι ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια και την ευημερία των παιδιών
πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και να αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την Πολιτική
Διασφάλισης Παιδιών και τις αντίστοιχες διαδικασίες - παραρτήματα.
Η κατασκήνωση της Χ.Α.Ν.Θ. υποχρεώνει την εσωτερική αναφορά ανησυχιών (ακόμη και
ανώνυμα). Οι αναφορές πρέπει να στέλνονται απευθείας στο Πρόσωπο Αναφοράς
Διασφάλισης Παιδιών (Πάνος Γκουλιαμτζής, 6971798409 email: p.gouliamtzis@ymca.gr). Σε
περιπτώσεις που αυτό δεν αρμόζει (π.χ. σε περίπτωση που το πρόσωπο αναφοράς
εμπλέκεται στο περιστατικό), οι αναφορές θα στέλνονται στον Διευθυντή της κατασκηνωτικής
περιόδου ή στον υπεύθυνο του τμήματος.

3.2. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Η κατασκήνωση της Χ.Α.Ν.Θ. εφαρμόζει σαφή διαδικασία για την αναφορά και διερεύνηση
περιστατικών και ανησυχιών, η οποία γνωστοποιείται σε κάθε εργαζόμενο, εθελοντή,
συμβασιούχο, αλλά και στα παιδιά και τις οικογένειές τους. [Παράρτημα 8 - Ανταπόκριση σε
περιστατικά και ανησυχίες]
Απόρρητο αρχείο όλων των ληφθεισών αναφορών (ακόμη κι ασαφών αναφορών) θα
διατηρείται από το Πρόσωπο Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιών, ανεξάρτητα από την έκβαση
της υπόθεσης.
Κατά την εξέταση ή αντιμετώπιση ενδεχόμενου περιστατικού και αναφοράς του στις αρχές
προστασίας όπως προβλέπεται από την αντίστοιχη διαδικασία (βλ. Παράρτημα 8) πρέπει
πάντα να λαμβάνεται υπόψη το βέλτιστο συμφέρον και οι επιθυμίες του παιδιού. Δεν απαιτείται
η συγκατάθεση για την αναφορά/παραπομπή περιστατικού, όταν αποδεδειγμένα η ζωή
κάποιου βρίσκεται σε κίνδυνο, ένα παιδί κακοποιείται ή σχεδιάζεται ένα έγκλημα.
Οι αναφορές και η διαχείριση περιστατικών παιδικής κακομεταχείρισης πρέπει να εκτελούνται
σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία για την προστασία του παιδιού, την εμπιστευτικότητα, τη
συγκατάθεση και την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες
βλ. [Παράρτημα 8 – Ανταπόκριση περιστατικών και ανησυχιών]

3.3. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ
Προσωπικές και ευαίσθητες πληροφορίες πρέπει να κοινοποιούνται μόνο σε ανθρώπους που
κρίνεται αναγκαία η συμμετοχή τους στη διαχείριση της ανησυχίας ή στην υποστήριξη του
παιδιού. Για κάθε περιστατικό ή ανησυχία πρέπει να ενημερώνεται το Πρόσωπο Αναφοράς
Διασφάλισης Παιδιών της Χ.Α.Ν.Θ.
Εμπόδια στην αναφορά μιας υπόθεσης που απορρέουν από περιορισμούς στο πλαίσιο της
εμπιστευτικότητας και συγκατάθεσης μπορούν να αρθούν, σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία, σε ορισμένες περιπτώσεις:
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‣ Σύμφωνα με τον νόμο 3727/2008 (υιοθέτηση της σύμβασης του Συμβουλίου της
Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και
κακοποίησης) οι περιορισμοί της εμπιστευτικότητας αίρονται, όταν υπάρχουν βάσιμες
υποψίες ότι ένα παιδί είναι θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή κακοποίησης.

‣ Όλοι οι Έλληνες πολίτες υποχρεούνται να αναφέρουν περιστατικά παιδικής κακοποίησης
και παραμέλησης σύμφωνα με τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (Αρθ. 40) και τον Ποινικό
Κώδικα (Αρθ. 232).

3.4. ΡΗΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ
Όταν αναφέρονται ανησυχίες από μέλη του προσωπικού ή εθελοντές για άλλα μέλη του
προσωπικού, εθελοντές, προμηθευτές ή συνεργάτες, ακόμη κι αν δεν επιβεβαιωθούν, με την
προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει κακόβουλη πρόθεση, δεν θα ασκηθεί πειθαρχικό μέτρο κατά του
ατόμου που αναφέρει την ανησυχία. Η κατασκήνωση της Χ.Α.Ν.Θ. θα εξασφαλίσει την ασφαλή
αναφορά περιστατικών ή ανησυχιών σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής
Διασφάλισης Παιδιών, διασφαλίζοντας παράλληλα την επιθυμητή ανωνυμία.
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4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η κατασκήνωση της Χ.Α.Ν.Θ. δεσμεύεται στη συνεχή βελτίωση της πολιτικής της όσον αφορά
τη διασφάλιση και προστασία των παιδιών. Οι διαδικασίες που σχετίζονται με την Πολιτική
Διασφάλισης Παιδιών είναι εξελισσόμενα έγγραφα και θα εξετάζονται, βελτιώνονται και
τροποποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ή βάσει αναγκών.
Τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο η κατασκήνωση της Χ.Α.Ν.Θ. θα αξιολογεί τις διαδικασίες και
την εφαρμογή της Πολιτικής Διασφάλισης Παιδιών, προβαίνοντας σε αυτο-αξιολόγηση των
μέτρων διασφάλισης. Με βάση αυτήν την αξιολόγηση, θα εκπονείται ετήσιο σχέδιο δράσης για
την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε κενών εφαρμογής αυτής της πολιτικής και την
ελαχιστοποίηση τυχόν κινδύνων.
Η κατασκήνωση της Χ.Α.Ν.Θ. δύναται να αναζητά από τον φορέα πιστοποίησης αξιολόγηση
σχετικά με την καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής αυτής της Πολιτικής
Διασφάλισης Παιδιών και των σχετικών διαδικασιών.
Η Πολιτική Διασφάλισης Παιδιών θα επανεξετάζεται, στο σύνολό της, κάθε [3-5] χρόνια.
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