
 

 

Η Πολιτική Παιδικής  Προστασίας &  Κώδικας Δεοντολογίας του Συλλόγου «Το 

Χαμόγελο του Παιδιού», περιλαμβάνει τις εν γένει υποχρεώσεις των εργαζομένων του, 

υποχρεωτικά 

διανέμεται σε όλους τους εργαζόμενούς, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των υποχρεώσεών 

τους, οι οποίες ισχύουν παράλληλα με την συναφθείσα σύμβαση εργασίας τους με τον 

Σύλλογο. 

Η γνώση και η αποδοχή της Πολιτικής  Παιδικής  Προστασίας Κώδικα Δεοντολογίας & 

αποτελεί ουσιαστική προϋπόθεση της πρόσληψης των εργαζομένων και επιδρά σημαντικά 

και καθοριστικά στην επαγγελματική δραστηριότητα / απασχόληση όλων των εργαζομένων 

στον Σύλλογο «Το Χαμόγελο του παιδιού», ενώ η δέσμευση τους να συμπεριφέρονται με 

δεοντολογικό τρόπο, αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την παροχή ποιοτικών  

υπηρεσιών. 

Το παρακάτω κείμενο σκοπό έχει την διασφάλιση και προστασία των δικαιωμάτων των 

παιδιών που προστατεύει και στηρίζει ο Σύλλογος και  συγχρόνως να περιγράφουν και 

οροθετηθούν οι προδιαγραφές της συμπεριφοράς και των ενεργειών των ατόμων που 

εργάζονται στον Σύλλογο. 

 
Α) ΟΡΙΣΜΟΙ  

 

Παιδί : Το Χαμόγελο του Παιδιού χρησιμοποιεί τον ορισμό της Σύμβασης των Ηνωμένων 

Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, βάσει του οποίου  ως παιδί ορίζεται κάθε πρόσωπο 

ηλικίας κάτω των 18 ετών ανεξάρτητα από το αν οι νόμοι μιας χώρας αναγνωρίζουν την 

ενηλικίωση νωρίτερα. 

 

Προστασία Παιδιών: Ο όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις ευθύνες και τις 

δράσεις που έχει αναλάβει Το Χαμόγελο του Παιδιού  με στόχο την πρόληψη και 

αντιμετώπιση της παιδικής κακοποίησης – παραμέλησης , έκθεσης ανηλίκων σε κίνδυνο  

 

Προσωπικό : Ο όρος αναφέρεται στο σύνολο του προσωπικού που απασχολείται στο 

Χαμόγελο του Παιδιού 

 

Συνεργάτες : Ο όρος αναφέρεται στο σύνολο των συνεργατών , μελών του Διοικητικού 

Συμβουλίου, εθελοντών , ερευνητών , ασκούμενων φοιτητών  που δραστηριοποιούνται στο 

Χαμόγελο του Παιδιού. 
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Κακοποίηση παιδιού: Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 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. 

 

Δουλεύοντας με  παιδιά : Ο όρος αφορά την εργασία σε θέση που περιλαμβάνει τακτική 

επαφή με παιδιά , είτε ως μέρος των καθηκόντων του  εργαζόμενου , είτε  λόγω της φύσης 

της εργασίας που   φέρνει το άτομο σε συχνή επαφή με τα παιδιά . 

 
 
Β) ΣΚΟΠΟΣ  

Ειδικότερα σκοπός του συλλόγου είναι αποτελεί  : 

• Η κατοχύρωση, προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων και συμφερόντων 

των ανήλικων παιδιών, που διαμένουν εντός του Ελλαδικού χώρου, 

ανεξαρτήτως υπηκοότητας αυτών (παιδιών). 

• Η άμεση προστασία των παιδιών που βρίσκονται σε κίνδυνο.  

• Η παροχή εξατομικευμένων για κάθε παιδί και εξειδικευμένων  υποστηρικτικών 

υπηρεσιών (κοινωνική & εκπαιδευτική  ένταξη ή επανένταξη  , ψυχολογική  

υποστήριξη , ψυχοθεραπευτική  παρέμβαση, ιατρική παρακολούθηση κ.α ) με 

στόχο την κατά περίπτωση αποκατάσταση των παιδιών. 

 
Γ) ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 

Επιπλέον, οι βασικές αρχές και αξίες που διέπουν την λειτουργία των Σπιτιών αφορούν 

στις ακόλουθες: 

• Άμεση και συνεχής προώθηση και η προστασία των βέλτιστου συμφέροντος των 

παιδιών συμφερόντων των παιδιών. 

• Μηδενική ανοχή στην παιδική κακοποίηση - υποχρεωτική δήλωση των 

επιβεβαιωμένων  ή ύποπτων κρουσμάτων παιδικής κακοποίησης. 

• Η προστασία των παιδιών αποτελεί κοινή ευθύνη μεταξύ της οργάνωσης, 

των εταίρων της και των κοινοτήτων στις οποίες λειτουργεί. 
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• Οι θέσεις και οι απόψεις των παιδιών  και των νέων , χρησιμοποιούνται για την 

επικαιροποιήση των πολιτικών παιδική προστασίας και την ανάπτυξη σχετικών 

προγραμμάτων. 

 

Δ) ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

• Το προσωπικό  του Συλλόγου οφείλει  να σέβεται  την  προσωπικότητα των 

παιδιών που στηρίζουν και προστατεύουν και να διαφυλάσσουν τα δικαιώματά 

τους. 

• Το προσωπικό  του Συλλόγου οφείλει  να μην παραβιάζει  τα  δικαιώματα των 

παιδιών τα οποία βρίσκονται στην φροντίδα ή την εποπτεία του Συλλόγου . 

• Το προσωπικό  οφείλει  κατά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας 

να τηρεί  το απόρρητο τόσο για τα παιδιά που στηρίζει όσο και για θέματα που 

αφορούν σε αυτά. 

• Το προσωπικό οφείλει να αντιμετωπίζονται τα παιδιά ως  ίσα και με σεβασμό 

ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, φύλο, γλώσσα, θρησκεία, καταγωγή, πεποιθήσεις, 

νομική κατάσταση των ίδιων ή μελών της οικογένειάς τους  και απέναντι στον 

εθνικό , θρησκευτικό, πολιτισμικό και κοινωνικό του υπόβαθρο. 

• Το προσωπικό οφείλει να σέβεται   την ανθρώπινη αξιοπρέπεια του παιδιού , την 

σωματική του ακεραιότητα  και  του δικαίωμα του για μη υποτιμητική μεταχείριση 

και μη βίαιη ανατροφή. Απαγορεύεται οποιαδήποτε μορφή άσκησης βίας προς τα 

παιδιά (λεκτική , σωματική , συναισθηματική). 

• Το προσωπικό οφείλει να ενημερώνει άμεσα τους  αρμόδιους για περιστατικά 

κακομεταχείρισης παιδιών , όταν αυτά πέφτουν στην αντίληψη του. 

• Το προσωπικό οφείλει να συμβάλλει στην  κατάλληλη προετοιμασία  των παιδιών  

για τον ρόλο τους ως ενεργών και υπεύθυνων   πολιτών   μέσα από το παιχνίδι , 

την άθληση , την συμμετοχή σε ομάδες , την ανάθεση ευθυνών κ.α . 

• Το προσωπικό οφείλει να παρέχει και να διασφαλίζει την  ποιοτική ιατρική 

φροντίδα , ίσες ευκαιρίες , πρόσβαση σε όλους τους τύπους εκπαίδευσης , και 

επαγγελματική καθοδήγηση για τα παιδιά . 

• Το προσωπικό οφείλει να λαμβάνει υπόψη του, ανάλογα με την ηλικία και την 

ωριμότητα των παιδιών , το δικαίωμα συμμετοχής στις διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων που τα αφορούν και τις συνθήκες διαβίωσης τους. 
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• Το προσωπικό οφείλει να σέβεται  την ιδιωτική ζωή και την ελευθερία  έκφρασης 

των παιδιών , υπό την προϋπόθεση να μην προσβάλλονται τα δικαιώματα των 

υπολοίπων παιδιών του χώρου. 

• Το προσωπικό οφείλει να ενθαρρύνει τα παιδιά να μιλήσουν για θέματα που τα 

αφορούν . 

• Τα προσωπικό οφείλει να  παρέχει διαβίωση σε κλίμα  σε κλίμα  σταθερότητας  και 

οικογενειακή ατμόσφαιρας.  

• Το προσωπικό οφείλει να παρέχει στο μέγιστο δυνατό βαθμό μέτρα  υποστήριξης 

και ενδυνάμωσης της σχέσης του παιδιού με την οικογένεια του και της 

λειτουργικότητας της. 

• Το προσωπικό οφείλει να  στηρίζει την   τακτική επικοινωνία των παιδιών που ζουν 

μακριά από την οικογένεια τους με αυτή  και άλλα σημαντικά για αυτά πρόσωπα. Η 

επικοινωνία αυτή ,μπορεί να περιοριστεί ή να απαγορευτεί μόνο, όταν κριθεί 

απαραίτητο προς όφελος του παιδιού. 

• Το προσωπικό οφείλει να διασφαλίζει το δικαίωμα των αδελφών  να μένουν μαζί,  

ενώ στις περιπτώσεις που αυτό κριθεί ότι δεν είναι προς το συμφέρον τους, έχουν 

το δικαίωμα  να διατηρούν στενή επαφή μεταξύ τους . 

 

Η παράβαση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την Παρούσα Πολιτική Παιδικής 

Προστασίας -  Κώδικα Δεοντολογίας αποτελούν πειθαρχικό παράπτωμα και υπόκεινται  σε 

έλεγχο από το Δ.Σ. του Συλλόγου που δύναται να λαμβάνει τα μέτρα της επίπληξης 

(προφορικής ή γραπτής), της σύστασης προς συμμόρφωση και της καταγγελίας της 

εργασιακής σύμβασης.  


