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1. Αναγνώριση της Χώρας 
Ο Δήμος του Μonash αναγνωρίζει τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες των εδαφών, τους Wurundjeri 
Woi Wurrung και Bunurong, και αναγνωρίζει τη συνεχή σύνδεσή τους με τη γη και τις πλωτές 
οδούς. Ο Δήμος του Monash εκφράζει το σεβασμό του στους Πρεσβύτερους παρελθόντες παρόντες 
και μέλλοντες και τον επεκτείνει σε όλους τους Αβορίγινες και τους Νησιώτες του Πορθμού Τόρρες. 
 

2. Σκοπός 
Αυτή η πολιτική περιγράφει λεπτομερώς την ευθύνη του οργανισμού για την τήρηση των 
Προτύπων Ασφάλειας των Παιδιών της Βικτώριας και του Συστήματος Αναφοράς Συμπεριφοράς. 
 

3. Δήλωση Πολιτικής 
Ο Δήμος του Monash εκτιμά όλα τα παιδιά και τους νέους και δεσμεύεται να είναι ένας 
οργανισμός ασφαλής για τα παιδιά. Ο Δήμος του Monash έχει μηδενική ανοχή στην 
κακοποίηση παιδιών και λαμβάνει σοβαρά υπόψη όλους τους ισχυρισμούς κακοποίησης 
παιδιών. Η προστασία των παιδιών και των νέων είναι ευθύνη όλων και ο Δήμος του 
Monash δεσμεύεται να οικοδομήσει μια κοινότητα ασφαλή και χωρίς αποκλεισμούς για 
όλα τα παιδιά και τους νέους.  
 

4. Πεδίο Εφαρμογής   
Η Πολιτική Προστασίας Παιδιών και Νέων ισχύει για όλο το προσωπικό του Δήμου του 
Monash. Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής, ο όρος «προσωπικό» περιλαμβάνει τους 
υπαλλήλους, τους εθελοντές και τους συμβαλλόμενους.   
 

5. Ιστορικό / Πλαίσιο 
Ο Δήμος του Monash παρέχει μια σειρά άμεσων υπηρεσιών για την υποστήριξη παιδιών και νέων 
ηλικίας 17 ετών και κάτω, οι οποίες περιλαμβάνουν: 

 Υγεία Μητέρας και Παιδιού 

 Υπηρεσίες εμβολιασμού  

 Σχεδιασμός υποδομών νηπιαγωγείων, κεντρική  εγγραφή, και υποστήριξη  

 Ολοήμερη φροντίδα και νηπιαγωγείο 

 Παροχή και συντήρηση παιδικών χαρών  

 Βιβλιοθήκες 

 Πινακοθήκη 

 Υπηρεσίες υδάτινων δραστηριοτήτων, ελεύθερου χρόνου και αναψυχής 

 Δραστηριότητες νέων και υπηρεσίες υποστήριξης 

 Επόπτες σχολικών διαβάσεων 

 Φεστιβάλ και Εκδηλώσεις  

Ο Δήμος του Monash παρέχει επίσης γενικές υπηρεσίες στις οποίες μπορούν να έχουν πρόσβαση 

τα παιδιά και οι νέοι, που περιλαμβάνουν (χωρίς να περιορίζονται) δημόσιες εκδηλώσεις, παιδικές 

χαρές, δημόσιους ελεύθερους χώρους, αθλητικά γήπεδα, απασχόληση στο Monash και 

εξυπηρέτηση πελατών στο Δημαρχείο και το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών του Oakleigh.  

 Ο Δήμος προάγει την ισότητα και την πολυμορφία με τους εξής τρόπους: 

 Ενεργή αντιμετώπιση των διαφορετικών συνθηκών των παιδιών και αποτελεσματική 

απόκριση στα πιο ευάλωτα  
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 Παροχή πρόσβασης των παιδιών σε πληροφορίες, υποστήριξη και φιλικές προς τα 

παιδιά διαδικασίες υποβολής παραπόνων    

 Δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των παιδιών των Αβορίγινων και/ή των 

κατοίκων των νησιών του Πορθμού Τόρρες,  των παιδιών με αναπηρία, των παιδιών 

διαφορετικής πολιτισμικής και γλωσσικής προέλευσης και των παιδιών που ανήκουν σε 

κοινότητες ΛΟΑΤΚΙ+. 

Τα Πρότυπα Ασφάλειας Παιδιών της Βικτώριας  
Τα Πρότυπα Ασφάλειας Παιδιών της Βικτώριας αναπτύχθηκαν ως απάντηση στην εξέταση του 

Κοινοβουλίου της Βικτώριας για την Κατάχρηση Εμπιστοσύνης το 2013. Η εξέταση επεσήμανε 

ασύμφωνες πρακτικές για τη διατήρηση της ασφάλειας των παιδιών σε οργανισμούς που 

ασχολούνται με παιδιά.  

Η Βασιλική Επιτροπή για Θεσμική Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών το 2019, 

προκάλεσε μια αναθεώρηση των προτύπων ασφάλειας των παιδιών της Βικτώριας.  

Οι αλλαγές στα Πρότυπα Ασφάλειας  Παιδιών της Βικτώριας, που ανακοινώθηκαν από την 

κυβέρνηση της Βικτώριας το 2021, αποσκοπούσαν στην ενίσχυση των Προτύπων τα οποία 

αυξήθηκαν από επτά σε έντεκα. Τα ισχύοντα Πρότυπα Ασφάλειας Παιδιών τέθηκαν σε ισχύ την 1η 

Ιουλίου 2022. Τα έντεκα Πρότυπα Ασφάλειας Παιδιών της Βικτώριας είναι:  

Πρότυπο 1: Πολιτισμική ασφάλεια των Αβορίγινων παιδιών και νέων 

Πρότυπο 2: Σαφής Δέσμευση για την ασφάλεια των παιδιών 

Πρότυπο 3: Ενδυνάμωση των παιδιών 

Πρότυπο 4: Συμμετοχή οικογενειών στην ασφάλεια των παιδιών 

Πρότυπο 5: Η ισότητα και η ποικιλομορφία διατηρούνται στις πολιτικές και την πράξη 

Πρότυπο 6: Οι πρακτικές ελέγχου και πρόσληψης διασφαλίζουν ότι το προσωπικό είναι κατάλληλο 

για εργασία με παιδιά 

Πρότυπο 7: Διαδικασίες παραπόνων με επίκεντρο το παιδί 

Πρότυπο 8: Συνεχής εκπαίδευση για την ασφάλεια των παιδιών, του προσωπικού και των 

εθελοντών 

Πρότυπο 9: Φυσικά και διαδικτυακά περιβάλλοντα που προάγουν την ασφάλεια των παιδιών 

Πρότυπο 10: Τακτική επανεξέταση των πολιτικών και διαδικασιών Ασφάλειας των Παιδιών 

Πρότυπο 11: Οι πολιτικές και οι διαδικασίες τεκμηριώνουν τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός 

είναι ασφαλής για τα παιδιά 

Τα Πρότυπα Ασφάλειας Παιδιών της Βικτώριας αποβλέπουν στην 

 προώθηση της ασφάλειας των παιδιών και των νέων 

 πρόληψη της κακοποίησης παιδιών 

 εξασφάλιση ότι οι οργανισμοί και οι επιχειρήσεις διαθέτουν αποτελεσματικές διαδικασίες 

για την ανταπόκριση και την αναφορά όλων των καταγγελιών κακοποίησης παιδιών.  

Η παρούσα πολιτική έχει επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Επιτροπής Προστασίας 

Παιδιών και Νέων A Guide for Creating a Child Safe Organisation.  

Το Σύστημα Αναφοράς Συμπεριφοράς [Reportable Conduct Scheme] 
Η έκθεση του 2013 για την Εξέταση Κατάχρησης Εμπιστοσύνης υπογράμμισε την ανάγκη για μια 

ανεξάρτητη επανεξέταση των συστημάτων των οργανισμών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση 

ισχυρισμών κακοποίησης παιδιών.  

Το Σύστημα απαιτεί από τους οργανισμούς, περιλαμβανομένου του Δήμου του Monash: 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/New-CSS/A-guide-for-creating-a-Child-Safe-Organisation-190422.pdf
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 να ανταποκρίνονται σε καταγγελίες κακοποίησης παιδιών (και άλλα παραπτώματα που 

σχετίζονται με παιδιά) που διατυπώνονται κατά εργαζομένων και εθελοντών τους, και  

 να ενημερώνει την Επιτροπή για τα Παιδιά και τους Νέους σχετικά με τυχόν καταγγελίες 

εντός τριών εργάσιμων ημερών από τη στιγμή που έλαβε γνώση αυτών.  

6. Δέσμευση για την Προστασία των Παιδιών και των 

Νέων 
Ο Δήμος προσυπογράφει και υποστηρίζει τις αρχές της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού του 1989 (η οποία κυρώθηκε στην Αυστραλία το 1990). Η Σύμβαση 

αναγνωρίζει ότι τα άτομα ηλικίας 17 ετών και κάτω χρειάζονται ειδική φροντίδα και προστασία.  

 Ο Δήμος του Monash δεσμεύεται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την ευημερία όλων των 

παιδιών και των νέων που έχουν πρόσβαση στις δραστηριότητες, τα προγράμματα, τις 

υπηρεσίες ή τις εγκαταστάσεις του Δήμου.  

 Ο Δήμος του Monash δεσμεύεται να εξασφαλίζει την ασφάλεια και την ευημερία όλου του 

προσωπικού του Monash ηλικίας 17 ετών και κάτω, όταν αναλαμβάνει το ρόλο του στο 

Δήμο.  

 Ο Δήμος του Monash εξετάζει τους κινδύνους για την ασφάλεια και την ευημερία των 

παιδιών και των νέων κατά τον σχεδιασμό και την κατασκευή νέων εγκαταστάσεων, για την 

προστασία τους από βλάβες. 

 Οι πολιτικές και οι διαδικασίες επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν τους κινδύνους για την 

ασφάλεια των παιδιών τηρώντας τα 11 Πρότυπα Ασφάλειας Παιδιών της Βικτώριας. Οι 

πολιτικές και οι διαδικασίες προστασίας είναι διαθέσιμες σε προσβάσιμες μορφές που 

είναι εύκολα κατανοητές και κοινοποιούνται στα παιδιά, τους νέους και τις οικογένειές 

τους, στο προσωπικό του Δήμου του Monash και στο κοινό. Οι πολιτικές  επανεξετάζονται  

τακτικά,  οι αλλαγές εγκρίνονται και το προσωπικό ενημερώνεται για τις αλλαγές. 

7. Σχετική Πολιτική ή Διαδικασία του Monash 
Οι ακόλουθες πολιτικές και / ή διαδικασίες του Δήμου  πρέπει να ληφθούν υπόψη σε 
σχέση με αυτήν την πολιτική:  

 Διασφάλιση των Πρακτικών και των Διαδικασιών των Παιδιών και των Νέων 

 Κώδικας Δεοντολογίας προσωπικού του Monash  

 Κώδικας Δεοντολογίας εθελοντών 

 Πειθαρχική Πολιτική και Διαδικασίες Υπαλλήλων  

 Διασφάλιση Πληροφοριών Παιδιών και Νέων για τις Οικογένειες 

 Πολιτική Προσλήψεων του Monash  

 Οδηγίες Συνεντεύξεων του Monash / Ερωτήσεις 
   

8. Σχετική νομοθεσία 
 Child Wellbeing and Safety (Child Safe Standards Compliance and Enforcement) 

Amendment Act 2021 

 Commission for Children and Young People Act 2012 

 Worker Screening Act 2020 

 Children, Youth and Families Act 2005   

 Education and Care Services National Law Act 2010   

 Education and Care Services National Regulations 2014   

 Fair Work Act 2009  

 Child Wellbeing and Safety Act 2005  

 The Charter for Human Rights and Responsibilities Act 2006 
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 Crimes Amendment (Grooming) Act 2014 

 Privacy and Data Protection Act 2014 

 Public Records Act 1973 
 

9. Ορισμοί  
Δες Παράρτημα 1.   
  

10. Ευθύνες 
Ο Γενικός Διευθυντής και η Εκτελεστική Ηγετική Ομάδα είναι υπεύθυνοι για την ανάπτυξη 
και την έγκριση αυτής της Πολιτικής. Η εφαρμογή αυτής της Πολιτικής είναι ευθύνη της 
ηγεσίας και της διοικητικής ομάδας του Δήμου του Monash. Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες 
κάθε φορέα σε σχέση με την ανάπτυξη και εφαρμογή της Πολιτικής περιγράφονται 
αναλυτικά στην επόμενη σελίδα. 

 

Ρόλος / Οντότητα  Ευθύνη 

Γενικός Διευθυντής 

 

Εκτελεστική  

Ηγετική  

Ομάδα 

Προώθηση της δέσμευσης και της εφαρμογής της παρούσας 
Πολιτικής. 

Επανεξέταση κάθε τρία χρόνια (τουλάχιστον) της πολιτικής 
υποστήριξης και πόρων ή σε χρόνο που ορίζεται από τη 
νομοθεσία, τους κανονισμούς ή τις οργανωτικές εμπειρίες 
που επιζητούν αλλαγή της παρούσας Πολιτικής και τα 
υποστηρικτικά διαδικαστικά έγγραφα.   

Διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη Δήλωση Πολιτικής μέσω 
μηχανισμών ελέγχου. 

Εξασφάλιση της διάθεσης επαρκών πόρων που θα επιτρέψουν 

την αποτελεσματική εφαρμογή αυτής της πολιτικής.  

Ανάπτυξη ευκαιριών για συζήτηση σε όλα τα επίπεδα για την 

υποστήριξη μιας νοοτροπίας διαφάνειας και συνεχούς 

βελτίωσης και λογοδοσίας για την προστασία των παιδιών και 

των νέων. 

Συνηγορία και προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών και 

των νέων, ενδυνάμωση και συμμετοχή των παιδιών και των 

νέων στην υποστήριξη αυτής της πολιτικής.  

Συντονιστής Προστασίας 

Παιδιών και Νέων 

Υποστηρίζει την εφαρμογή αυτής της πολιτικής από το σχετικό 
προσωπικό και τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

Διασφαλίζει την ανάπτυξη και την εφαρμογή εσωτερικής 
πολιτικής, διαδικασιών και οδηγιών για την υποστήριξη των 
πρακτικών προστασίας των παιδιών σύμφωνα με τις 
προσδοκίες της παρούσας Πολιτικής. 

Διασφαλίζει ότι οι διαθέσιμοι πόροι χρησιμοποιούνται για την 
αποτελεσματική εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής.   

Συνηγορεί και προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών και των 

νέων, ενδυναμώνοντας και εμπλέκοντας τα παιδιά και τους 

νέους στην υποστήριξη αυτής της Πολιτικής.  

Διευκολύνει τον προληπτικό διαμοιρασμό πόρων και 
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Ρόλος / Οντότητα  Ευθύνη 

εμπειριών για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών ασφάλειας των 
παιδιών.   

Δημιουργεί  ευκαιρίες για την υποστήριξη μιας 
αντίληψης συνεχούς βελτίωσης και λογοδοσίας σχετικά 
με την προστασία των παιδιών και των νέων. 

Εκτελεστικός Διευθυντής 

Ατόμων και Ασφάλειας 

Διασφαλίζει ότι το προσωπικό κατανοεί τις υποχρεώσεις του 
σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και κάθε σχετική πολιτική 
και διαδικαστική τεκμηρίωση. Αυτό περιλαμβάνει την 
εξοικείωση, την υποχρεωτική εκπαίδευση για την Προστασία 
Παιδιών και Νέων και την τακτική συζήτηση και καθοδήγηση 
κατά την εποπτεία και τις συναντήσεις της ομάδας. 

Βεβαιώνει ότι το προσωπικό γνωρίζει τις κατάλληλες 
πρακτικές πρόσληψης, ελέγχου και απασχόλησης σε ό,τι 
αφορά άτομα με συγκεκριμένους ρόλους στην εργασία, την 
καθοδήγηση ή τον εθελοντισμό, για παιδιά και οικογένειες.  

Βεβαιώνει ότι όλο το προσωπικό γνωρίζει τις ευθύνες του σε 
σχέση με το Σύστημα Αναφοράς Συμπεριφοράς.  

Διευθυντές, συντονιστές και 

άλλοι ηγέτες ανθρωπίνου 

δυναμικού 

Διευκολύνουν την πρόσβαση σε εκπαίδευση για την 
Προστασία Παιδιών και Νέων.  

Παρέχουν καθοδήγηση στο προσωπικό όπου υπάρχει έλλειψη 

κατανόησης σε σχέση με τις δεσμεύσεις και τις προσδοκίες 

όπως ορίζονται από την παρούσα Πολιτική.  

Όλο  το προσωπικό  Διατηρεί την κατανόηση των δεσμεύσεων και των προσδοκιών 

της παρούσας Πολιτικής, καθώς και όλων των άλλων 

πολιτικών και διαδικασιών που σχετίζονται με την προστασία 

των παιδιών και των νέων. 

 

Αναλαμβάνει την εξοικείωση και την σχετική εκπαίδευση με 

την πολιτική και τις διαδικασίες που σχετίζονται με την 

Προστασία Παιδιών και Νέων. 

 

Ζητά καθοδήγηση από έναν προϊστάμενο/διευθυντή/ 

επικεφαλής ανθρώπινου δυναμικού εάν υπάρχει έλλειψη 

κατανόησης σε σχέση με τις δεσμεύσεις και τις προσδοκίες 

που ορίζονται από την παρούσα Πολιτική. 

 

Αναλαμβάνει δράση για την προστασία των παιδιών και των 

νέων από κάθε μορφή κακοποίησης, εκφοβισμού και 

εκμετάλλευσης. 

 

Βοηθάει στη δημιουργία και διατήρηση μιας αντίληψης  

ένταξης και ασφάλειας για τα παιδιά.  
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11. Επικοινωνία 
Ο Δήμος του Monash δεσμεύεται να διασφαλίσει ότι η Πολιτική Προστασίας Παιδιών και 

Νέων κοινοποιείται στους:  

Χρήστες υπηρεσιών 
• Στον ιστότοπο www.monash.vic.gov.au/Community/Children-Family/Safeguarding-

Children-and-Young-People 
• Σε φιλική μορφή προς τα παιδιά και τους νέους  
• Σε πολιτιστικά ασφαλείς μορφές για παιδιά και νέους Αβορίγινες και νησιώτες του 

Πορθμού Τόρρες 
• Σε προσβάσιμες μορφές για παιδιά και νέους με αναπηρία, νευροποικιλότητα και 

από πολιτισμικά και γλωσσικά διαφορετικά υπόβαθρα 
• Ως μέρος των εντύπων εγγραφής και των πληροφοριών του προγράμματος που 

παρέχονται σε γονείς και οικογένειες.   
 
Όλο το προσωπικό 
• Κατά τη διαδικασία πρόσληψης και εξοικείωσης (για νέα και υποψήφια μέλη του 

προσωπικού)   
• Στις ημερήσιες διατάξεις των συναντήσεων της ομάδας 
• Όταν υπάρχουν ενημερώσεις ή αλλαγές σε αυτό το έγγραφο 
 

12. Παρακολούθηση και Επανεξέταση   
Το έγγραφο αυτό θα επανεξετάζεται τουλάχιστον ανά τριετία, κατόπιν διαβούλευσης με τους 

βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς (περιλαμβανομένων των παιδιών, των νέων και των 

οικογενειών τους). Ορισμένες περιστάσεις ενδέχεται να προκαλέσουν νωρίτερη επανεξέταση, 

περιλαμβανομένων (ενδεικτικά) νομοθετικών αλλαγών, οργανωτικών αλλαγών, αποτελεσμάτων 

περιστατικών/ενεργειών συνεχούς βελτίωσης και άλλων θεμάτων που κρίνονται  σκόπιμα από τον 

Γενικό Διευθυντή ή/και την Εκτελεστική Ηγετική Ομάδα.   

Κατά την επανεξέταση της πολιτικής θα ληφθούν υπόψη οι ακόλουθοι παράγοντες:  

• Σχετική νομοθεσία  

• Κενά στην πολιτική 

• Αλλαγές σε σχετικές πολιτικές και διαδικασίες  

• Κατά πόσον η πολιτική εξακολουθεί να είναι σύμφωνη με τις βέλτιστες πρακτικές 

• Κατά πόσον η πολιτική ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων μερών  

• Το επίπεδο συμμόρφωσης με την υπάρχουσα πολιτική  

Έγκριση και Επικύρωση   

Η δέσμευση του Δήμου για την προστασία των παιδιών και των νέων από κακοποίηση και 

παραμέληση, έχει εγκριθεί από τον Γενικό Διευθυντή και την Εκτελεστική Ηγετική Ομάδα.  

Αναφορά   Ημερομηνία 
Τελευταία 

Ημερομηνία   

Επόμενη 

Ημερομηνία   
ST   

 Έκδοση 1   2017       Εγκρίθηκε από:   

Τον Γενικό 

Διευθυντή 

και 

την Εκτελεστική  

http://www.monash.vic.gov.au/Community/Children-Family/Safeguarding-Children-and-Young-People
http://www.monash.vic.gov.au/Community/Children-Family/Safeguarding-Children-and-Young-People
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Ηγετική  

Ομάδα 

  Έκδοση 2   07/12/2022       Εγκρίθηκε από:   

Τον Γενικό 

Διευθυντή 

και 

την Εκτελεστική  

Ηγετική Ομάδα. 

 

13. Υποστηρικτικοί Πόροι  
Πρακτικές και Διαδικασίες Προστασίας των Παιδιών και των Νέων. 

 

Παράρτημα 1: Ορισμοί 
Οι ακόλουθοι ορισμοί παρέχουν το πλαίσιο και την υποστήριξη στο προσωπικό για τον εντοπισμό 

αδυναμιών σε παιδιά και νέους, καθώς και μορφές και ενδείξεις κακοποίησης ή άλλων επικίνδυνων 

συμπεριφορών ή περιβαλλόντων. 

Όρος  Ορισμός   

Παιδιά 

Αβορίγινων και/ή 

από τον Πορθμό 

Τόρρες   

Ένα άτομο ηλικίας 17 ετών και κάτω που: 

1. Κατάγεται από Αβορίγινες ή Νησιώτες του Πορθμού Τόρρες 

2. Αναγνωρίζεται ως Αβορίγινας ή Νησιώτης του Πορθμού Τόρρες, και 

3. Είναι αποδεκτό ως Αβορίγινας ή Νησιώτης του Πορθμού Τόρρες από μια 

κοινότητα Αβορίγινων ή Νησιωτών του Πορθμού Τόρρες. 

Παιδιά 

διαφορετικής 

πολιτισμικής 

και/ή γλωσσικής 

προέλευσης   

Ένα παιδί ή νεαρό άτομο που αναγνωρίζεται ότι έχει πολιτισμικές ή γλωσσικές 

σχέσεις λόγω του τόπου γέννησης, της καταγωγής ή της εθνοτικής καταγωγής, 

της θρησκείας, της προτιμώμενης γλώσσας ή της γλώσσας που ομιλείται στο 

σπίτι ή λόγω της ταυτότητας των γονέων του με βάση τα παραπάνω.1 

Παιδιά με 

αναπηρία 

Αναπηρία μπορεί να είναι οποιαδήποτε σωματική, αισθητηριακή, 

νευρολογική αναπηρία, επίκτητη εγκεφαλική βλάβη ή νοητική αναπηρία ή 

αναπτυξιακή καθυστέρηση που επηρεάζει την ικανότητα ενός παιδιού ή 

ενός νεαρού ατόμου να πραγματοποιεί καθημερινές δράσεις. 

 

Η αναπηρία μπορεί να εμφανιστεί κατά τη γέννηση ή να αποκτηθεί λόγω 

τραυματισμού ή ασθένειας. Το τελευταίο μπορεί να είναι προσωρινό ή 

μόνιμο.  

Παιδιά που 

ανήκουν σε 

κοινότητες 

ΛΟΑΤΚΙ+ 

Οι ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητες αναφέρονται σε όσους αυτοπροσδιορίζονται ως λεσβίες, 
ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφιλοι, τρανσέξουαλ, ίντερσεξ, κουήρ/ αμφισβητίες και 
ασέξουαλ. Το + αντιπροσωπεύει τα πάντα στο φάσμα της σεξουαλικότητας και 
του φύλου που δεν προσδιορίζονται διαφορετικά. 
 

Προσωπικό Αναφέρεται σε όλους τους υπαλλήλους, τους εξωτερικούς συνεργάτες και τους 

εθελοντές που ασχολούνται ή εκπροσωπούν το Δήμο του Monash.  

                                                            
1
 Κυβέρνηση της Βικτώριας, Πολιτιστική Ανταπόκριση: Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Υπηρεσίες Υγείας της 

Βικτώριας (2009) http://www.health.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0008/381068/cultural_responsiveness.pdf   
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Όρος  Ορισμός   

Παιδί ή νέος/ 

Παιδιά και Νέοι 

  Ένα άτομο ηλικίας 17 ετών και κάτω. 

 

Βλάβη Βλάβη σε ένα παιδί, είναι οποιαδήποτε μορφή επιζήμιας επίδρασης στη 
σωματική, ψυχολογική ή συναισθηματική ευημερία του παιδιού. Δεν έχει 
σημασία πώς προκαλείται η βλάβη. Η βλάβη μπορεί να προκληθεί από:   

• Σωματική, ψυχολογική ή συναισθηματική κακοποίηση ή παραμέληση  

• Σεξουαλική κακοποίηση ή εκμετάλλευση 

• Μία μόνο πράξη, παράλειψη ή περίσταση  

• Σειρά ή συνδυασμός πράξεων, παραλείψεων ή περιστάσεων.  

Παραμέληση Η παραμέληση είναι η συνεχής παράλειψη ή η σκόπιμη άρνηση να παρασχεθούν 

στο παιδί ή στο νεαρό άτομο τα απαραίτητα για τη ζωή. Η παραμέληση αυτή 

περιλαμβάνει την αδυναμία παροχής επαρκούς τροφής, ρουχισμού, στέγης, 

καθαρού νερού, ιατρικής φροντίδας ή επίβλεψης στο βαθμό που η υγεία και η 

ανάπτυξη του παιδιού βλάπτονται ή είναι πιθανό να υποστούν σημαντική 

βλάβη. 

Οι κατηγορίες παραμέλησης περιλαμβάνουν φυσική παραμέληση, ιατρική 

παραμέληση, εγκατάλειψη, συναισθηματική παραμέληση, και εκπαιδευτική 

παραμέληση. Το ζήτημα της παραμέλησης πρέπει να εξετάζεται στο πλαίσιο των 

οικονομικών δυνατοτήτων. 

Σεξουαλική 

κακοποίηση  

Η σεξουαλική κακοποίηση είναι κάθε πράξη που εκθέτει ή εμπλέκει ένα παιδί σε 
σεξουαλικές διαδικασίες πέρα από την κατανόησή του ή αντίθετα με τα αποδεκτά 
πρότυπα της κοινότητας. Οι σεξουαλικά κακοποιητικές συμπεριφορές μπορεί να 
περιλαμβάνουν το χάιδεμα των γεννητικών οργάνων, τον αυνανισμό, το 
στοματικό σεξ, την κολπική ή πρωκτική διείσδυση πέους, δακτύλου ή 
οποιουδήποτε άλλου αντικειμένου, το χάιδεμα του στήθους, την ηδονοβλεψία, 
την επιδειξιομανία και την έκθεση ή τη συμμετοχή του παιδιού σε πορνογραφία. 
Περιλαμβάνει την αποπλάνηση παιδιών, η οποία αφορά σε ενέργειες που 
πραγματοποιούνται σκόπιμα με σκοπό τη φιλία και τη δημιουργία 
συναισθηματικής σύνδεσης με ένα παιδί, για τη μείωση των αναστολών του 
παιδιού κατά την προετοιμασία για σεξουαλική δραστηριότητα με το παιδί. 2 

Πρότυπα 

Ασφάλειας 

Παιδιών της 

Βικτώριας 

Τα Πρότυπα Ασφάλειας Παιδιών της Βικτώριας είναι ένα υποχρεωτικό πλαίσιο 

για την προστασία των παιδιών και των νέων από βλάβες και κακοποίηση.  

Όλα τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να αισθάνονται ασφαλή και να είναι ασφαλή, 

αλλά η ασφάλεια δεν συμβαίνει απλώς. Τα Πρότυπα υπάρχουν για να 

αποτρέπουν την πρόκληση βλάβης και κατάχρησης σε οργανισμούς.  

Υπάρχουν 11 Πρότυπα Ασφάλειας Παιδιών στη Βικτώρια, για την πλήρη λίστα 

επισκεφθείτε:  New Child Safe Standards Information Sheet.DOCX 

(ccyp.vic.gov.au)  

 

   

 

  

 

                                                            
2 Commonwealth of Australia, Royal Commission into Institutional Responses to Child Sexual Abuse: Final 

Report (2017), https://www.royalcommission.gov.au/system/files/2021-08/carc-final-report-volume-1-our-
inquiry.pdf 

https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/New-CSS/New-Child-Safe-Standards-Information-Sheet.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/New-CSS/New-Child-Safe-Standards-Information-Sheet.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/New-CSS/New-Child-Safe-Standards-Information-Sheet.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/New-CSS/New-Child-Safe-Standards-Information-Sheet.pdf
https://ccyp.vic.gov.au/assets/resources/New-CSS/New-Child-Safe-Standards-Information-Sheet.pdf

