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Από τη στιγμή που τα παιδιά συμμετέχουν στα κατασκηνωτικά προγράμματα της ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH 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 προστατέψουμε από κάθε είδους βλάβη, καθώς
και να δημιουργήσουμε καθησυχαστικές συνθήκες για τους γονείς και τους κηδεμόνες τους, η
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH ακολουθεί την παρούσα Πολιτική Διασφάλισης Παιδιών.
Τα μέτρα που εφαρμόζουμε είναι, ως ελάχιστο, τα ακόλουθα:

‣ Ορίζουμε για την κάθε κατασκήνωση κάποια μέλη ως Ομάδα Αναφοράς Διασφάλισης
Παιδιών. 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 επικοινωνούμε οποιοδήποτε περιστατικό παιδικής κακοποίησης στις
τοπικές υπηρεσίες παιδικής προστασίας ή στην Εθνική Γραμμή Παιδικής Προστασίας 1107.
Επίσης θα επικοινωνούμε με τις αρμόδιες αρχές και φορείς συμβουλευτικά για την καλύτερη
δυνατή διαχείριση οποιουδήποτε ανησυχητικού περιστατικού.

‣ 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 και του αθλητικού ψυχαγωγικού κέντρου είναι ασφαλή, ότι προάγεται η ευημερία
τους, καθώς και ότι η διενέργεια των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων μας δεν τους
προκαλεί κανενός είδους βλάβη.
Σε αυτό το πλαίσιο, η παρούσα Πολιτική στοχεύει στη διασφάλιση των παιδιών με τους
ακόλουθους τρόπους:

‣ Επιδεικνύοντας τη δέσμευση και περιγράφοντας την προσέγγιση ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ
Α.Ε. –The RANCH στη Διασφάλιση Παιδιού·

‣ Προσδιορίζοντας τις προσδοκίες μας αλλά και τις ευθύνες που δεσμεύουν όλα τα μέλη του
προσωπικού μας(με κάθε μορφή εργασιακής σχέσης :υπάλληλοι ,εργάτες ,συνεργάτες
παροχής υπηρεσιών κτλ) , τα παιδιά που συμμετέχουν ,τις οικογένειές τους καθώς και όλων
των εμπλεκομένων άμεσα ή έμμεσα (διοργανωτές-συνοδοί κτλ)·

‣ Παρέχοντας καθοδήγηση σχετικά με τον τρόπο απόκρισης σε ανησυχίες ή ισχυρισμούς
περί κακοποίησης.
Παρότι η Πολιτική Διασφάλισης Παιδιών επιδιώκει να είναι περιεκτική, είναι πιθανό ορισμένες
καταστάσεις να μην καλύπτονται επακριβώς ή και να προκύψουν ερωτήματα σχετικά με την
εφαρμογή της. 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 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The
RANCH.
Η παρούσα πολιτική ισχύει για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The
RANCH που αναφέρονται εδώ.

‣ Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου/ οι Επικεφαλής του ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The
RANCH
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‣ Τα μέλη του Προσωπικού της ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH που
συμπεριλαμβάνουν -χωρίς να περιορίζονται σε- εργαζόμενους, εξωτερικούς
συνεργάτες/εργολάβους και συμβούλους. (αρχηγός, κοινοτάρχες, ομαδάρχες, βοηθοί,
προσωπικό συντήρησης, διοικητικό προσωπικό ,καθαριότητας , φύλαξης , εστίασης και
γενικότερα το προσωπικό που εμπλέκεται με κάθε μορφή συνεργασίας κ.α.)

‣ Οι εθελοντές της ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH
‣ Οι Στρατηγικοί Συνεργάτες της ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH , που
συμπεριλαμβάνουν -χωρίς να περιορίζονται σε- οποιοδήποτε οργανισμό ή άτομο παρέχει
υπηρεσίες στο πλαίσιο Μνημονίου Συνεργασίας ή άλλου είδους Συμφωνίας (εταιρίες
συντήρησης εγκαταστάσεων, προμηθευτές ,οργανωτές και συνοδοί προγραμμάτων )

1.2. ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ: Αναφέρεται στις δράσεις που λαμβάνουν χώρο 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 που 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, συµπεριλαµβανόµενης της
σεξουαλικής βίας» (Αρ. 19, Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού - 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 στις
σχέσεις, μέσω της κατ' επανάληψης λεκτικής, σωματικής ή και κοινωνικής συμπεριφοράς που
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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.

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

‣ Όλες οι δράσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο της Διασφάλισης Παιδιών, πρέπει να
υλοποιούνται με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών και να προάγουν την προστασία
τους. Παράλληλα, διασφαλίζει ότι μέσα από τη συμμετοχή του στις δράσεις της κατασκήνωσης
, το κάθε παιδί αναπτύσσεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

‣ 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.

‣ Καμία οργάνωση ή φορέας δεν μπορεί από μόνη/ος της/του να προστατέψει τα παιδιά. Η
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH δεσμεύεται να συνεργαστεί με τις Κοινωνικές
Υπηρεσίες/Γραφείο Παιδικής Προστασίας του Δήμου Κορινθίας, την Εθνική Γραμμή Παιδικής
Προστασίας 1107, με το Γραφείο Ανηλίκων της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της Κορινθίας , με το
Τμήμα Προστασίας Ανηλίκων Αστυνομικής Διεύθυνσης της Κορινθίας , καθώς και με Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Παιδικής Προστασίας σε
τοπικό και εθνικό επίπεδο, ώστε να λάβουν 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 10 - Ανταπόκριση σε
περιστατικά και ανησυχίες.
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‣ 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 κανέναν 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 χώρο στο πλαίσιο του
ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου όπως αυτό ισχύει και συμπληρώνεται: Λειτουργία
Κατασκηνώσεων (Κ.Υ.Α. Δ22/37641/ 1450/2016), Παιδική Προστασία (Άρ.19, Ν.2101/1992),
Προστασία Δεδομένων (Ν.2472/1997, Ν.4624/2019), υποχρέωση αναφοράς αξιόποινων
πράξεων ή του σχεδιασμού αυτών (Π.Κ.232, 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 συμβάλλει σημαντικά στη βελτιστοποίηση της διασφάλισης των
παιδιών που συμμετέχουν στα προγράμματά μας. Η ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH
φροντίζει και θα φροντίζει πάντοτε να διαβεβαιώνεται ότι ο εξοπλισμός και εγκαταστάσεις που θα
χρησιμοποιούνται από τα παιδιά θα πληρούν τις προδιαγραφές ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται
σε εθνικό επίπεδο κατά τη διαμονή τους στην κατασκήνωση.
Η ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH στα πλαίσια αυτά έχει λάβει Πιστοποιητικά από
ανεξάρτητους οργανισμούς σχετικά με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας :
H.A.C.C.P System (Παρασκευή και διάθεση γευμάτων)
ISO 14001:2015(Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης)

ISO 9001:2015(Οργάνωση και λειτουργία κατασκηνώσεων και αθλητικών εγκαταστάσεων)

Σε περίπτωση που η ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH ανιχνεύει 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 την μελλοντική βελτίωση των εγκαταστάσεων.

1.4.2. Ασφάλεια των δραστηριοτήτων
Με τη συμμετοχή τους στην κατασκήνωση τα παιδιά εμπλέκονται σε μία σειρά αθλοπαιδιών αλλά
και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων με διάφορες σωματικές απαιτήσεις (αθλοπαιδίες, κολύμβηση,
αναρρίχηση, ιππασία , θεατρικό παιχνίδι, σκάκι, κουκλοθέατρο, καλλιτεχνικό εργαστήρι κ.ά.) Κατά
την εκτέλεση των προγραμμάτων για παιδιά και το σχεδιασμό αθλοπαιδιών και των
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δραστηριοτήτων θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για ελαχιστοποίηση και/ή
εξαφάνιση οποιουδήποτε ορατού ή ενδεχόμενου κινδύνου .
Η ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH 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 .Τα μέτρα
αυτά θα επανεξετάζονται σε τακτική βάση - ακόμα κατά τη διάρκεια της υλοποίησης των
δραστηριοτήτων αλλά και μετά το πέρας αυτών, ούτως ώστε να γίνονται οι απαραίτητες
τροποποιήσεις και να βελτιώνεται συστηματικά το επίπεδο ασφάλειας μελλοντικών
δραστηριοτήτων.

1.4.3. Επιτήρηση παιδιών
Πολλές μορφές παιδικής κακομεταχείρισης λαμβάνουν χώρο όταν η επιτήρηση των παιδιών είναι
ανεπαρκής. Η ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH δίνει έμφαση στον σχεδιασμό μίας
επαρκούς και αποτελεσματικής επιτήρησης των παιδιών με παράλληλο σεβασμό στην
προσωπικότητά τους καθώς και στη διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού με συμμετοχή του σε
εκπαιδευτικά σεμινάρια, ανά τακτά διαστήματα, όπου τους δίδονται αναλυτικές οδηγίες ανά
ειδικότητα.

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.
Η κατασκήνωση ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH 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. Ενήλικες, Απόφοιτοι Δευτέρα Λυκείου τουλάχιστον έχουν τη
δυνατότητα να συμμετέχουν στις κατασκηνώσεις ως ομαδάρχες, κατόπιν επιτυχούς αξιολόγησής
τους από τα αρμόδια στελέχη της κατασκήνωσης.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δίνεται στην ενημερότητα και την ετοιμότητα των επιβλεπόντων, καθώς και
στην αναλογία παιδιών ανά ενήλικα, ούτως ώστε να επιτυγχάνεται η αποφυγή της ανεπιτήρητης
εργασίας.

1.4.4. Στενές διαπροσωπικές σχέσεις
Τα παιδιά αναπτύσσουν σχέσεις εμπιστοσύνης με ενήλικους σε θέσεις ισχύος (αρχηγός
κατασκήνωσης, ομαδάρχες, ιατρός και άλλοι). Οι παραπάνω αναλαμβάνουν συχνά σημαντικό
ρόλο στις ζωές των παιδιών με τα οποία συναναστρέφονται, ιδιαίτερα εκείνων που δεν
αποκομίζουν θετικές, υποστηρικτικές εμπειρίες από το υπόλοιπο δίκτυο των ενηλίκων που τους
πλαισιώνει. Παρότι αυτές οι σχέσεις είναι δυνατό να ωφελήσουν τα παιδιά με διάφορους τρόπους,
είναι αναγκαίο να εποπτεύονται στενά, καθώς στη συνθήκη αυτή υφέρπει πάντα η πιθανότητα
κατάχρησης της εξουσίας και της εμπιστοσύνης. Η ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH
δεσμεύεται να εφαρμόζει πάντα διαδικασίες εποπτείας, λογοδοσίας και διαφάνειας, καθώς και
αυστηρές διαδικασίες ελέγχου για στελέχη που κατέχουν θέσεις ισχύος.
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1.4.5. Ασθένειες, τραυματισμοί, πρώτες βοήθειες και ιατρική περίθαλψη
Ένα παιδί είναι πιθανό να ασθενήσει ή να τραυματιστεί με διάφορους τρόπους καθόσον θα
βρίσκεται στην κατασκήνωση
Η ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH εφαρμόζει συγκεκριμένες διαδικασίες για την παροχή
πρώτων βοηθειών και την απόκριση σε επείγοντα ιατρικά περιστατικά, σε συμφωνία με την εθνική
νομοθεσία και διεθνείς καλές πρακτικές. Σε περιπτώσεις όπου οι παραπάνω προδιαγραφές και
διαδικασίες δεν είναι εφαρμόσιμες, τότε οι δραστηριότητες θα αναστέλλονται έως ότου επιλυθούν
τα προαναφερόμενα ζητήματα.
Επιπλέον, όλα τα περιστατικά ασθενείας ή τραυματισμού θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, ενώ οι
αποφάσεις που αφορούν στην παροχή ιατρικής φροντίδα θα λαμβάνονται από το αρμόδιο 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 της κατασκήνωσης (εχεμύθεια/εμπιστευτικότητα, συγκατάθεση, διαδικασίες
έκτακτης ανάγκης, κ.λπ.)
Οι γονείς/κηδεμόνες φέρουν την ευθύνη για την ακρίβεια και την αλήθεια των διαλαμβανόμενων στ
ο ιατρικό ιστορικό του παιδιού στοιχείων και δηλώνουν υπευθύνως ότι το ενημερωτικό δελτίο περι

λαμβάνει το πλήρες και αληθές ιατρικό ιστορικό του παιδιού, καθώς και ότι μέχρι σήμερα ουδέν
άλλο πρόβλημα υγείας ή αλλεργίας παρουσιάζει. Κατά την άφιξη του παιδιού, οι γονείς/κηδεμόνες
υποχρεούνται να δηλώσουν στην κατασκήνωση κάθε στοιχείο ή περιστατικό που γνωρίζουν, το
οποίο είναι ουσιώδες για την εκτίμηση οιοδήποτε κινδύνου για το παιδί, καθώς επίσης να απαντήσει
σε κάθε σχετική ερώτηση των αρμόδιων υπαλλήλων της κατασκήνωσης. Οι ελλιπείς απαντήσεις
–πληροφορίες ή η απόκρυψη κάθε στοιχείου ή περιστατικού που οι γονείς/κηδεμόνες γνωρίζουν
δίδει στην κατασκήνωση το δικαίωμα απομάκρυνσης του παιδιού, σύμφωνα με τον Κανονισμό
Λειτουργίας της Κατασκήνωσης.

1.4.6. Χρήση αποδυτηρίων και χώρων υγιεινής
Τα αποχωρητήρια, οι χώροι ένδυσης-απόδυσης και τα ντους είναι πιθανό 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 αθλητικών εγκαταστάσεων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία
μπορείτε να βρείτε στο Παράρτημα 3 - Ιδιωτικότητα και ασφαλής χρήση εγκαταστάσεων.

1.4.7. 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.
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Ο εκφοβισμός μπορεί να λάβει χώρα οπουδήποτε και να στοχεύσει οποιοδήποτε παιδί. Ωστόσο,
είναι πιο πιθανό να συμβεί σε μέρη στα οποία υπάρχει λιγότερη επιτήρηση (συμπεριλαμβανομένου
του διαδικτύου) και να στοχεύει ένα παιδί το οποίο ήδη ανήκει σε ομάδες οι οποίες είναι επιρρεπείς
σε διάκριση.
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.
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 τον
εκφοβισμό, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν προκαλείται βλάβη σε κανένα από τα δύο παιδιά.
Η ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH 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 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. – The
RANCH 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 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ
Α.Ε. – The RANCH επαφίεται στον αποτελεσματικό συντονισμό μεταξύ των επιμέρους τμημάτων
και δράσεων. Μέσα από αυτό 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 ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH μία Ομάδα Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιού.
Ο ρόλος της Ομάδας Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιού είναι να δρα ως σημείο αναφοράς, καθώς
και να συμβουλεύει, να παρέχει βοήθεια και να υποστηρίζει το 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 Αναφοράς θα
συνεργάζεται επίσης με τις σχετικές 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, η Ομάδα Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιού θα 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:

‣ Της Ομάδας Αναφοράς που 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
και η οποία αποτελείται από:

‣ τον Υπεύθυνο και Συνυπεύθυνο Κατασκήνωσης,
‣ την Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού,
‣ τον Αρχηγό της Κατασκήνωσης,
‣ τον εκάστοτε Ιατρό της Κατασκήνωσης,
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‣ τον εκάστοτε Ψυχολόγο ή την Κοινωνική Λειτουργό και
‣ τον/τη Διευθυντή της Κατασκήνωσης
‣ H Ομάδα Αναφοράς της Κατασκήνωσης οφείλει να επικοινωνεί επιτυχώς τη στρατηγική του
για τη Διασφάλισης Παιδιού της ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. –The
RANCH, το όραμα, τις αξίες, τις προτεραιότητες και τις πολιτικές του. H Επιτροπής της
Κατασκήνωσης οφείλει ακόμη να εξασφαλίζει ότι όλοι οι έλεγχοι, συμπεριλαμβανομένου και
του ελέγχου του ποινικού μητρώου, διενεργούνται με βάση τη Διαδικασία Ασφαλούς
Πρόσληψης, η οποία είναι συμβατή με την ισχύουσα νομοθεσία.

‣ Υπαρχηγοί, επόπτες, κοινοτάρχες, ομαδάρχες, ειδικά στελέχη αλλά και το βοηθητικό
προσωπικό (φύλακες, καθαρίστριες, επισιτιστικό προσωπικό, διοικητικό προσωπικό,
υγειονομικό προσωπικό κτλ.) θα πρέπει να εφαρμόσουν τις αρχές για τη διασφάλιση των
παιδιών στα τμήματα και στις δραστηριότητες για τα οποία είναι υπεύθυνα, αλλά και να
αποτελούν το σημείο αναφοράς σε περίπτωση που υπάρξει κάποια ανησυχία σε τομείς υπό
την επίβλεψή τους.

‣ 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 νεαρών ατόμων.

2.3. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Κώδικες δεοντολογίας δεσμεύουν όλους όσοι εργάζονται για την ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The
RANCH άμεσα, ή έμμεσα, στο πλαίσιο συνεργασιών με τρίτους. Οι κώδικες αυτοί
συμπεριλαμβάνουν τις βασικές απαιτήσεις του οργανισμού σε ότι αφορά τη διασφάλιση και
προστασία των παιδιών και περιγράφουν λεπτομερώς τις ευπρόσδεκτες καθώς και απαγορευτικές
συμπεριφορές [Παράρτημα 5 - Κώδικας δεοντολογίας]
Η συμμετοχή κάποιου στην ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH αλλά και σε κάθε
δραστηριότητα αυτού θα έχει ως βασική προϋπόθεση την συμφωνία με τους σχετικούς κώδικες
δεοντολογίας και την υπογραφή αυτών. Κώδικες δεοντολογίας θα επισυνάπτονται με 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 θα διεξάγεται έρευνα,
η οποία θα ακολουθεί την επίσημη διαδικασία, από ανεξάρτητο άτομο με την απαραίτητη
εξειδίκευση στη διασφάλιση του παιδιού, σε συνεργασία με την ομάδα διασφάλισης παιδιών ή με
τη διεύθυνση της ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH.
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Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH θα λάβει όλα τα απαραίτητα
μέτρα κατά του κατηγορουμένου παραβάτη για την καταπάτηση των δικαιωμάτων του παιδιού ή τη
μη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH Ιδιαίτερη
προσοχή θα δοθεί στην εκτίμηση του κινδύνου που βρίσκεται το παιδί και στην αξιολόγηση της
ανάγκης απομάκρυνσης του υπαίτιου/υπαίτιων από τον οργανισμό, μέχρι την έκβαση της σχετικής
έρευνας. [45]
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 καταγγελία της εργασιακής σχέσης ή τη λύση κάθε συμβολαίου ή
συμφωνίας και την αναφορά του περιστατικού στις διωκτικές αρχές (Αστυνομία, Εισαγγελία), αν
αυτό θεωρηθεί αναγκαίο. Τα συγκεκριμένα πειθαρχικά μέτρα εφαρμόζονται χωρίς διάκριση, με την
επιφύλαξη επιβολής ποινικών κυρώσεων.

Τα παιδιά επίσης θα καλούνται να τηρούν κώδικα συμπεριφοράς, για να καταλάβουν την
αναμενόμενη και αποδεκτή συμπεριφορά και την συμμετοχή των ιδίων στη δημιουργία ενός
ασφαλούς για τα ίδια περιβάλλοντος, όπως αυτός αναγράφεται στον Κανονισμό Λειτουργίας της
Κατασκήνωσης.

2.5. ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Η ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH θα εφαρμόζει πάντα αυστηρές διαδικασίες
προσλήψεων με σκοπό την αποτελεσματική αξιολόγηση και έλεγχο του προσωπικού και
εθελοντών, για την διασφάλιση της προστασίας των παιδιών.

Οι διαδικασίες ασφαλούς πρόσληψης της ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH
περιλαμβάνουν μέτρα προ-επιλογής, επιλογής και μετά την πρόσληψη για να διασφαλιστεί η
ύπαρξη όσο το δυνατόν περισσότερων δικλείδων ασφαλείας. [Παράρτημα 6 - Ασφαλής διαδικασία
προσλήψεων]
Κανένας εργαζόμενος, συμβασιούχος δεν θα ξεκινήσει να εργάζεται με παιδιά, εάν δεν έχουν
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες ασφαλούς πρόσληψης που περιγράφονται στο Παράρτημα 6. Σε
εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να προσληφθεί ένα άτομο, πριν την ολοκλήρωση όλων των
ελέγχων ασφαλούς πρόσληψης, με την χρήση επιπλέον μέτρων (π.χ. συνεχής εποπτεία) ώστε η
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. The RANCH να εξασφαλίσει ότι δε υπάρχει
κάποιος κίνδυνος.

Έγγραφα που συλλέγονται εν όψει εφαρμογής των μέτρων ασφαλούς πρόσληψης (π.χ. ειδική
φόρμα νεοπροσληφθέντων, φωτοαντίγραφα ταυτότητας, ποινικό μητρώο, συστάσεις, υπεύθυνες
δηλώσεις, υπογεγραμμένο έντυπο συγκατάθεσης -παραλαβής της Πολιτικής Διασφάλισης Παιδιών
, του Κώδικα Δεοντολογίας, του Κανονισμού Εργαζομένων, της Πολιτικής Προστασίας
Προσωπικών Δεδομένων αλλά και του συνοδευτικού υλικού) θα διατηρούνται σε αρχείο, θα
υπόκεινται επεξεργασία και θα καταστρέφονται σύμφωνα με την 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
Σχετικά με την Πολιτική Διασφάλισης Παιδιών, τις ευθύνες και καθήκοντα που προκύπτουν από
όλοι όσοι άμεσα ή έμμεσα εργάζονται για, ή εκ μέρους ,η ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH
όπως επίσης και οι προμηθευτές, οι οικογένειες, τα παιδιά και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη, θα
ενημερώνονται για την Πολιτική Διασφάλισης Παιδιών και θα εκπαιδεύονται ως προς την
αναγνώριση περιστατικών παιδικής κακοποίησης και τη διαδικασία αναφοράς προβληματισμών.
Η ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH 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 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH 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 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH παρέχει καθοδήγηση αυτήν, κάθε υπεύθυνος
ενήλικας έχει την ατομική υποχρέωση να αναζητά διευκρινίσεις και συμβουλές σε περίπτωση
αμφιβολιών για τις ευθύνες που σχετίζονται με το 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 της εταιρίας , που επανεξετάζονται και
επικαιροποιούνται τακτικά.
Επιπρόσθετα, η ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH 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 στο πρόσωπο που φέρει και την τελική ευθύνη για τη εν λόγω
δραστηριότητα.[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 αυτών
των ρυθμίσεων, να τις τροποποιούν και να τις βελτιώνουν ακόμα και κατά τη διάρκεια της
δραστηριότητας.[34]
Το Δελτίο Εγγραφής Κατασκηνωτή , έντυπα ιατρικού ιστορικού καθώς και συμπληρωμένα έντυπα
συγκατάθεσης-παραλαβής κανονισμών και συνοδευτικού υλικού υπογεγραμμένα από τον/τη γονέα
/ κηδεμόνα του κάθε κατασκηνωτή , θα πρέπει να συλλεγούν πριν από τη συμμετοχή του παιδιού
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στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα ή σε κάποια δραστηριότητα της ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The
RANCH και θα είναι διαθέσιμα σε αυτούς που έχουν την ευθύνη των παιδιών κατά την συμμετοχή
τους στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα ή δε κάποια δραστηριότητα της εταιρίας . [Παράρτημα 7 Έντυπο συγκατάθεσης]
Αν η αξιολόγηση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν πολλοί κίνδυνοι οι οποίοι δεν μπορούν
να μετριαστούν σε επιθυμητό επίπεδο, η δραστηριότητα θα ακυρώνεται. [38]
Εκτός από τις ειδικές αξιολογήσεις, η ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH 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 ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH θα διασφαλίσει ότι ο βαθμός επιτήρησης των παιδιών είναι πάντα
επαρκής, και ότι οι δραστηριότητες διεξάγονται σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία και τις διεθνείς
καλές πρακτικές.

Στην Κατασκήνωση φιλοξενούνται παιδιά ηλικίας 6 έως 16 ετών. Τα παιδιά μοιράζονται σε ομάδες
ανάλογα με το φύλο και την ηλικία τους. Υπεύθυνο στέλεχος της κάθε ομάδας είναι ο ομαδάρχης
για τα αγόρια ή η ομαδάρχισσα για τα κορίτσια και τα μικρά αγόρια (6-8 ετών). Αξίζει να
επισημάνουμε ότι στην Κατασκήνωση του The Ranch όλοι οι ομαδάρχες είναι άτομα ΕΝΗΛΙΚΑ με
γνώση και πείρα στην κατασκηνωτική ζωή. Ανά τέσσερις πέντε, οι ομάδες εποπτεύονται από τον
κοινοτάρχη (αγόρια) ή κοινοτάρχισσα (κορίτσια), πτυχιούχους, με εμπειρία στην κατασκηνωτική
ζωή και ειδίκευση σ΄έναν από τους τομείς δραστηριοτήτων μας (αθλητισμό, πολιτιστικά κ.τ.λ). Όλες
οι ομάδες και το εκπαιδευτικό προσωπικό εποπτεύονται από τον αρχηγό και το επιτελείο του, οι
οποίοι συντονίζουν το πρόγραμμα, παρακολουθούν την καλή λειτουργία των ομάδων και τις
σχέσεις παιδιών– στελεχών.
Όλοι όσοι συμμετέχουν στο παρακάτω οργανόγραμμα προσωπικού καλής λειτουργίας της
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΑΕ –The RANCH, συμμετέχει σε εκπαιδευτικά σεμινάρια ανά τακτά
διαστήματα όπου τους δίδονται αναλυτικές οδηγίες ανά ειδικότητα.
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Γενικά, ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων και παραμονής των παιδιών στην κατασκήνωση γίνεται
με βάση την ομαδικότητα, την ηλικία και το φύλλο και είναι τέτοιος ώστε να αποφεύγεται το να
εργάζεται ένας ενήλικας μόνο με ένα παιδί.

‣ Προστασία της φυσικής/σωματικής ακεραιότητας των παιδιών από δραστηριότητες ή
ενέργειες που την απειλούν ή την επηρεάζουν. Το καθήκον της διασφάλισης της υγείας των
παιδιών κατά τη διάρκεια οποιουδήποτε έργου επαφίεται στην κατασκήνωση.

‣ Προστασία των παιδιών από οποιασδήποτε μορφής βία: σωματικής, λεκτικής, ψυχολογικής,
οικονομικής, σεξουαλικής ή άλλης, συμπεριλαμβανομένης προστασίας από δραστηριότητες
ή ενέργειες εκφοβισμού, ή/και δραστηριότητες που επαναφέρουν στη μνήμη του παιδιού
τραυματικές εμπειρίες για την υλοποίηση εκπαιδευτικών ή άλλων στόχων.

‣ Προστασία της ιδιωτικής ζωής και δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των παιδιών.
‣ Προστασία της ελεύθερης έκφρασης του παιδιού, η οποία συμπεριλαμβάνει την προστασία
από οποιαδήποτε χειραγώγησή του μέσω επιλεκτικής και προς το σκοπό αυτό
καθοδηγούμενης παροχής πληροφόρησης.

‣ Προώθηση της σωματικής, ψυχικής, πνευματικής, ηθικής και κοινωνικής ανάπτυξης του
παιδιού, καθώς και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και των ικανοτήτων του.

‣ Ανάπτυξη του σεβασμού για τα δικαιώματα του παιδιού και του ανθρώπου γενικότερα.
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Όταν χρειάζεται κάποια ιατρική ειδική περίθαλψη(πχ μεταφορά σε νοσοκομείο), κάθε παιδί
συνοδεύεται από δύο ενήλικα άτομα. 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 και ο σεβασμός της προσωπικότητάς τους
[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.
Σαφείς διαδικασίες θα εφαρμόζονται στην παραλαβή/παράδοση του παιδιού προς και από την
κατασκήνωση από το γονέα/κηδεμόνα όπως αυτές αναφέρονται στον Κανονισμό Λειτουργίας της
Κατασκήνωσης .

Σωματικός έλεγχος και έλεγχος προσωπικών αντικειμένων
Τα παιδιά που θα συμμετέχουν στις κατασκηνώσεις ,για την ασφάλεια όλων και την προστασία της
κατασκηνωτικής ζωής, ενδείκνυται η διενέργεια αυτοέλεγχου των προσωπικών αντικειμένων.
Ωστόσο, σε περίπτωση που η ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH υποψιάζεται ότι το παιδί
μπορεί να κρύβει κάποιο απαγορευμένο αντικείμενο, θα λαμβάνεται η συγκατάθεση του
γονέα/κηδεμόνα και θα διεξάγεται έλεγχος από άρτια εκπαιδευμένο μέλος του προσωπικού. Ο
ελεγκτής θα πρέπει να είναι του ίδιου φύλου με το παιδί και ο έλεγχος θα γίνεται μαρτυρία δεύτερου
μέλους του προσωπικού.

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 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH εντοπίζει μια σειρά
κινδύνων και παρέχει συγκεκριμένα μέτρα και πρότυπα χρήσης online επικοινωνιών, μέσων
κοινωνικής δικτύωσης και της χρήσης φωτογραφιών και βίντεο. [Παράρτημα 9 - Online προστασία
και ασφάλεια]
Όλες οι συνδεόμενες συσκευές (laptop, smartphones) που παρέχονται από την ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH χρησιμοποιούνται αυστηρά για λόγους εργασίας και πρέπει να
διαθέτουν κατάλληλα φίλτρα, που εμποδίζουν την πρόσβαση σε ανεπιθύμητες και ακατάλληλες
ιστοσελίδες. Σε περίπτωση λήψης προσβλητικού υλικού και ανεπιθύμητων μηνυμάτων, θα πρέπει
αμέσως να ενημερώνεται η Ομάδα Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιών, η οποία ο με τη σειρά της
πρέπει να το αναφέρει στο αρμόδιο υπάλληλο πληροφορικής της Εταιρίας και να εξετάσει το
ενδεχόμενο παραπομπής στο τμήμα Δίωξης Ηλεκτρονικού εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας.
Καθώς παιδιά και ενήλικες συνήθως φέρουν συσκευές με δυνατότητες λήψης φωτογραφίας και
βίντεο, είναι σημαντικό οι γονείς/κηδεμόνες να είναι ενήμεροι για τον κώδικα δεοντολογίας, όσον
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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 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH απαγορεύει τη χρήση τέτοιων συσκευών
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 φωτογραφίες δεν πρέπει να αναρτώνται online ή να χρησιμοποιούνται για άλλους
σκοπούς (όπως η προώθηση της ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ –The RANCH
χωρίς τη ρητή έγκριση του παιδιού και των γονέων/κηδεμόνων του. [Παράρτημα 7 - Έντυπο
Συγκατάθεσης]
Το οπτικοακουστικό υλικό που λαμβάνεται από επαγγελματίες εκ μέρους του της ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ –The RANCH θα πρέπει συνάδει με τις ακόλουθες αρχές,
και να επιδιώκει το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών:

‣ 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.

‣ Το υλικό θα εστιάζει στη δραστηριότητα και όχι μεμονωμένα σε κάποιο παιδί.
‣ Η λήψη φωτογραφικού υλικού και βίντεο επιτρέπεται αυστηρά μόνο για επαγγελματική
χρήση. Το προσωπικό και οι εθελοντές είναι καλό να κοινοποιούν μόνο εγκεκριμένο και ήδη
δημοσιευμένο υλικό.

‣ Θα λαμβάνεται συγκατάθεση από τον γονέα/κηδεμόνα του παιδίου και.
‣ 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/ομάδα
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 τη Πολιτική Διασφάλισης
Παιδιών και τις αντίστοιχες διαδικασίες - παραρτήματα.
Η ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH ενθαρρύνει ενεργά την εσωτερική αναφορά
ανησυχιών (ακόμη και ανώνυμα). Οι αναφορές πρέπει να στέλνονται απευθείας στην Ομάδα
Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιών και συγκεκριμένα στην επικεφαλής αυτής Σκούρα Ιωάννα. Σε
περιπτώσεις που αυτό δεν αρμόζει (π.χ. σε περίπτωση που το πρόσωπο αναφοράς εμπλέκεται
στο περιστατικό) οι αναφορές θα στέλνονται στον άμεσα Αντιπρόεδρο της Εταιρίας Σκούρα
Δημήτριο.

3.2. ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Η ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH 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 11 - Ανταπόκριση σε
περιστατικά και ανησυχίες]
Απόρρητο αρχείο όλων των ληφθέντων αναφορών (ακόμη κι ασαφών αναφορών) θα διατηρείται
από την Ομάδα Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιών, ανεξάρτητα από την έκβαση της υπόθεσης.[25,29]
Κατά την εξέταση ενδεχομένου παραπομπής ενός παιδιού στις αρχές προστασίας όπως
προβλέπεται από την αντίστοιχη διαδικασία (βλ. Παράρτημα 11) πρέπει πάντα να λαμβάνεται
υπόψη το βέλτιστο συμφέρον και οι επιθυμίες του παιδιού. Ωστόσο, δεν απαιτείται η συγκατάθεση
για την αναφορά/παραπομπή περιστατικού, όταν υπάρχουν βάσιμες υποψίες ότι η ζωή κάποιου
βρίσκεται σε κίνδυνο, ή ένα παιδί κακοποιείται ή ότι 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 11 - Διαχείριση 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.
Κάθε περιστατικό ή ανησυχία πρέπει να καταγράφεται, να υπογράφεται από τους εμπλεκόμενους
και να αποστέλλεται στην Ομάδα Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιών της ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε.
–The RANCH.
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 γενετήσιας 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, δε θα ασκηθεί κανένα πειθαρχικό μέτρο κατά
του ατόμου που αναφέρει την ανησυχία. Η ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH θα
εξασφαλίσει την ασφαλή αναφορά περιστατικών κακομεταχείρισης του παιδιού ή ανησυχιών
σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας Πολιτικής Διασφάλισης Παιδιών.
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4. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH δεσμεύεται στη συνεχή βελτίωση της πολιτικής του
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 βάση αναγκών.

Τουλάχιστον μια φορά το χρόνο η ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH θα αξιολογεί τις
διαδικασίες και την εφαρμογή της Πολιτικής Διασφάλισης Παιδιών, προβαίνοντας σε αυτοαξιολόγηση των μέτρων διασφάλισης [Παράρτημα 12 - Έντυπο Αυτο-αξιολόγησης]. Με βάση αυτήν
την αξιολόγηση, θα εκπονείται ετήσιο σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση οποιονδήποτε κενών
εφαρμογής αυτής της πολιτικής και την ελαχιστοποίηση τυχόν κινδύνων. [Παράρτημα 13 - Σχέδιο
δράσης και Έντυπο προόδου]
Η ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH δύναται να αναζητά από εξωτερικό και ανεξάρτητο
φορέα αξιολόγηση σχετικά με την καταλληλόλητα 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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1. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Εισαγωγή
Η ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH δεσμεύεται να προστατεύει όλα τα παιδιά που
είτε συμμετέχουν στις παιδικές κατασκηνώσεις ή εμπλέκονται με οποιονδήποτε άμεσο ή
έμμεσο τρόπο στα προγράμματά μας. Όντας κοντά σε παιδιά για μικρά χρονικά διαστήματα,
είμαστε διπλά υπεύθυνοι για τη διασφάλισή τους. Συγκεκριμένα, οφείλουμε να εξασφαλίζουμε
ότι τα παιδιά παραμένουν ασφαλή όσο βρίσκονται μαζί μας, καθώς και ότι η ομάδα μας είναι
σε θέση να αναγνωρίσει σημάδια και ενδείξεις παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης που
μπορεί να συμβαίνει εκτός της κατασκήνωσης.
Η παιδική κακοποίηση αφορά σε «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 και εμπιστοσύνης». Παιδί θεωρείται κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο των
δεκαοκτώ ετών.
Ένα άτομο μπορεί να κακοποιήσει ένα παιδί προκαλώντας του βλάβη ή αποτυγχάνοντας να
τον προστατεύσει από κάποιον τρίτο (για παράδειγμα, λόγω πλημμελούς εποπτείας ή
ανεπάρκεια κάλυψης των βασικών αναγκών του παιδιού). Η κακοποίηση/κακομεταχείριση
μπορεί να εμφανιστεί μέσα από διαφορετικές μορφές: ως σωματική, συναισθηματική και
σεξουαλική κακοποίηση, ως παραμέληση ή παραμελημένη φροντίδα, ως βία και
εκμετάλλευση. Οι παραπάνω μορφές κακοποίησης είθισται να κατηγοριοποιούνται σε τέσσερις
βασικούς τύπους, όπως φαίνεται και παρακάτω.

4 τύποι παιδικής κακοποίησης και παραμέλησης
Σωματική κακοποίηση: Η συνειδητή χρήση σωματικής βίας από έναν ενήλικο σε βάρος ενός
παιδιού, η οποία έχει ως αποτέλεσμα –ή έχει υψηλή πιθανότητα να έχει ως αποτέλεσμα- τη
βλάβη στο παιδί. Παραδείγματα σωματικής κακοποίησης περιλαμβάνουν οποιοδήποτε
συνδυασμό πρακτικών όπως τα χτυπήματα, το ταρακούνημα, το πέταγμα, το δάγκωμα, το
κάψιμο, την πρόκληση ασφυξίας, το στραγγαλισμό ή οτιδήποτε άλλο επιφέρει σωματική βλάβη
σε ένα παιδί.
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Συναισθηματική κακοποίηση: Η επίμονη συναισθηματική κακομεταχείριση ενός παιδιού
που μπορεί να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στη συναισθηματική υγεία και συναισθηματική
ανάπτυξη του παιδιού. Μπορεί να εκφράζεται μέσα από την απόρριψη του παιδιού, καθώς του
μεταφέρεται το μήνυμα ότι είναι άχρηστο, μη αγαπητό ή ανεπαρκές, ή και ότι τυγχάνει
εκτίμησης μόνο εφόσον ικανοποιεί τις ανάγκες κάποιου άλλου προσώπου. Άλλες συνήθεις
εκδηλώσεις αυτού του τύπου κακοποίησης είναι η επιβολή ακατάλληλων για την ηλικία ή το
αναπτυξιακό επίπεδο του παιδιού προσδοκιών (για παράδειγμα το να αναμένεται το παιδί να
αναλάβει ευθύνες που δεν του αρμόζουν, όπως το να φροντίζει τα μικρότερα αδέρφια του), να
βιώνει συχνά ένα παιδί τρόμο ή να νιώθει ότι βρίσκεται σε κίνδυνο.
Σεξουαλική κακοποίηση: Αφορά τον εξαναγκασμό ή δελεασμό ενός παιδιού ή νεαρού
ατόμου για εμπλοκή σε σεξουαλική δραστηριότητα, που μπορεί να περιλαμβάνει σωματική
επαφή, (διεισδυτικές ενέργειες, αγγίγματα, κ.λπ.) ή δραστηριότητες χωρίς σωματική επαφή,
όπως η θέαση ή συμμετοχή στην παραγωγή πορνογραφικού υλικού, ή παρακολούθηση
σεξουαλικών δραστηριοτήτων, ή η ενθάρρυνση των παιδιών στο να συμπεριφέρονται με
σεξουαλικά ακατάλληλους τρόπους. Η χρήση σεξουαλικής γλώσσας προς ένα παιδί, επίσης
συνιστά πρακτική σεξουαλικής κακοποίησης.
Παραμέληση: Η διαρκής αποτυχία ανταπόκρισης στις βασικές φυσικές/σωματικές ή και
ψυχολογικές ανάγκες του παιδιού, γεγονός που είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε σοβαρή
βλάβη της σωματικής ή γνωστικής ανάπτυξής του.

Ενδείξεις κακοποίησης
Υπάρχουν ορισμένες σωματικές ή συμπεριφορικές ενδείξεις που μπορούν να φανερώσουν ότι
ένα παιδί κακοποιείται. Στον παρακάτω πίνακα, η κάθε κατηγορία κακοποίησης χωρίζεται με
βάση τρία είδη ενδείξεων: τις σωματικές ενδείξεις, που είναι εμφανείς στο σώμα του παιδιού,
τις ενδείξεις που παρατηρούμε στη συμπεριφορά ενός παιδιού και τις ενδείξεις που
παρατηρούμε στη συμπεριφορά ενός κακοποιητικού φροντιστή.

‣ Θυμηθείτε ότι πρόκειται για ενδείξεις. Μία ένδειξη δεν μπορεί να οδηγήσει από μόνη της
στο συμπέρασμα ότι έχει συμβεί ή ότι συμβαίνει κακοποίηση. Η ένδειξη αποτελεί όμως
ένα ανησυχητικό σημάδι που θα πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω και που δε θα
πρέπει σε καμία περίπτωση να αγνοηθεί.

‣ Οι ενδείξεις που αναφέρονται εδώ προφανώς δεν αναμένεται να παρατηρηθούν όλες,
στο σύνολό τους, κατά τη διάρκεια της παραμονής ενός παιδιού στην κατασκήνωση.
Υπάρχει όμως πάντα περίπτωση να έρθουμε αντιμέτωποι με οποιαδήποτε από αυτές,
συνεπώς επιδιώχθηκε η λίστα είναι κατά το δυνατόν εκτενής.
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Σωματική κακοποίηση:
Σωματικές ενδείξεις

Ύποπτες μελανιές ή σημάδια, ειδικά σε μέρη του σώματος που δεν είναι
εύκολο να τραυματιστούν μέσω φυσιολογικού παιχνιδιού τα οποία έχουν
παρατηρηθεί μετά από περίοδο όπου δεν εθεάθη το παιδί στους
δημόσιους χώρους, αφού το παιδί αλλάζει ρούχα ή παίζει σπορ/αθλήματα
Σημάδια και εγκαύματα από καυτό νερό
Εγκαύματα από τσιγάρο, ιδιαίτερα στη γλώσσα, στις παλάμες, στους
βραχίονες, στην πλάτη ή στα πλευρά του παιδιού
Εγκαύματα που φέρουν σχήματα αντικειμένων, για παράδειγμα ηλεκτρικών
αντικειμένων, λαμπτήρων φωτισμού, μηχανές σιδερώματος, καλωδίων κ.ά.
Ανεξήγητα/πολλαπλά κατάγματα, ραγίσματα ή θλάσεις
Ανεξήγητες γρατζουνιές ή πληγές εντός ή γύρω από το στόμα, τα χείλη, τα
αυτιά, το λαιμό ή τα γεννητικά όργανα
Ανεξήγητοι κοιλιακοί τραυματισμοί που εκδηλώνονται με πρήξιμο, εμετό ή
αίμα στα κόπρανα ή τα ούρα

Συμπεριφορικές ενδείξεις

Το παιδί πιστεύει ότι του αξίζει να τιμωρηθεί
Ανήσυχο και προσεκτικό ενώπιον ενηλίκων ή φαίνεται να φοβάται κάποιον
ενήλικο
Ακραία συμπεριφορά – επιθετικό ή αποτραβηγμένο
Απότομες και ξαφνικές αλλαγές στη συμπεριφορά
Το παιδί φοβάται να πάει σπίτι του
Απλανές ή παγωμένο βλέμμα
Χαμηλή αυτοεκτίμηση

Το παιδί αναφέρει ότι κακοποιείται από τους γονείς του

Συμπεριφορά
φροντιστή/κακοποιητή

Απουσία ενδιαφέροντος για τους τραυματισμούς του παιδιού
Παροχή ψευδών πληροφοριών σχετικά με την πρόκληση των τραυμάτων
Χρήση σκληρών ή και ακατάλληλων για την ηλικία και το επίπεδο
κατανόησης του παιδιού πρακτικών συνετισμού
Μη ρεαλιστικές προσδοκίες για το παιδί σε σχέση με την ηλικία και τις
ικανότητές του
Αρνητικές αντιλήψεις για το παιδί, πεποίθηση ότι τα κάνει όλα λάθος
Εμφανίζει σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας που δεν αντιμετωπίζονται
Συναισθηματική αστάθεια
Κατάχρηση αλκοόλ ή και άλλων ουσιών
Παραδοχή του φροντιστή ότι είχε κακοποιηθεί ως παιδί

Συναισθηματική κακοποίηση:
Σωματικές ενδείξεις

Διαταραχές λόγου η καθυστέρηση στη γλωσσική ανάπτυξη
Καθυστερημένη ή καχεκτική σωματική ανάπτυξη/αποτυχία για
ευδοκιμούσα ανάπτυξη
Υπερενεργητική συμπεριφορά· περιορισμένο εύρος προσοχής
Απόσυρση, άγχος, απομόνωση
Απουσία βλεμματικής επαφής
Κενή, επίπεδη ή παγωμένη έκφραση του προσώπου
Απουσία συναισθημάτων ή συναισθηματική σύγχυση
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Συνεχής αναζήτηση προσοχής και επιδοκιμασίας από όλους

Εμμονική ενασχόληση με το δέρμα μέχρι το σημείο πληγής ή αιμορραγίας
Ακράτεια ούρων ή και κοπράνων
Εφιάλτες

Συμπεριφορικές ενδείξεις

Διαταραχές ύπνου ή και διαταραχές όρεξης
Ασυνήθιστοι φόβοι και ανησυχίες
Εξαιρετικά υπάκουος-η ή παθητικός-ή
Επιθετικότητα
Ευερέθιστος-η ή δεν αφήνει τους άλλους να τον/την πλησιάσουν
Εσωστρέφεια
Πιστεύει ότι οι άλλοι δεν τον/την εκτιμούν ή αγαπούν
Χρήση αρνητικών σχολίων για τον εαυτό και τη συμπεριφορά του/της («δεν
κάνω τίποτα σωστά»)
Έλλειψη εμπιστοσύνης
Το παιδί πιστεύει ότι θα έπρεπε να τιμωρηθεί
Αυτοκτονικός ιδεασμός ή απόπειρες αυτοκτονίας

Συμπεριφορά
φροντιστή/κακοποιητή

Κατηγορεί/παρενοχλεί λεκτικά και μειώνει το παιδί
Ο φροντιστής είναι ψυχρός και απόμακρος, δε δείχνει αγάπη ή ζεστασιά

Ο φροντιστής δε έχει θετική στάση ή συμπεριφορά απέναντι στο παιδί
Περιγράφει ή εξηγεί τη συμπεριφορά του παιδιού με αρνητικό τρόπο
Συμπεριφέρεται άνισα στα παιδιά στην οικογένεια/στην ομάδα
Δεν ενδιαφέρεται για τα προβλήματα του παιδιού ή τα μειώνει
Είναι εξαρτημένος από αλκοόλ ή και ναρκωτικές ουσίες
Ο γονέας/ενήλικος παραδέχεται ότι δε γνωρίζει πώς να επιδείξει θετικό
συναίσθημα απέναντι στο παιδί
Ο γονέας/ενήλικος είναι μέρος μιας κακοποιητικής σχέσης
Ο γονέας/ενήλικος τοποθετεί τις δικές του ανάγκες και επιθυμίες πάνω από
αυτές του παιδιού

(συνέχεια) Συμπεριφορά
φροντιστή/κακοποιητή

Δίνει σκληρές και επικριτικές απαντήσεις στα αιτήματα του παιδιού
Απειλεί και φοβίζει το παιδί

Απειλεί το παιδί ότι θα το διώξει ή το απειλεί με σκληρές τιμωρίες
Δεν αναγνωρίζει τις βασικές ανάγκες του παιδιού ή πιστεύει ότι το παιδί
μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του από μόνο του
Πιστεύει ότι το παιδί ευθύνεται για τις αντιδράσεις του γονέα/ενηλίκου
Παρορμητικός-ή και εν αδυναμία να ανταποκριθεί με συνέπεια στο παιδί
Κατηγορεί το παιδί για τα δικά του/της προβλήματα

Νιώθει εκτός ελέγχου και άνευ υποστηρικτικού δικτύου ή δεξιοτήτων
διαχείρισης/αντιμετώπισης προβλημάτων

Σεξουαλική κακοποίηση:
Σωματικές ενδείξεις

Δυσκολία κατά τη βάδιση ή την όρθια στάση
Εγκυμοσύνη
Αυνανισμός (σε παιδιά μικρής ηλικίας)
Πόνος κατά την ενούρηση ή την αφόδευση
Μελανιές, αιμορραγία ή σχισίματα στα γεννητικά όργανα, το αιδοίο ή τον
πρωκτό
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Στοματικές λοιμώξεις σε παιδιά

Σεξουαλικά μεταδιδόμενες ασθένειες σε παιδιά και εφήβους
Παιχνίδια με σεξουαλικό περιεχόμενο
Έλλειψη σεξουαλικής συστολής ενώπιον ενηλίκων
Επανεμφάνιση ακράτειας ούρων και κοπράνων αφότου το παιδί είχε
κατακτήσει τον έλεγχο των εν λόγω σωματικών λειτουργιών

Συμπεριφορικές ενδείξεις

Αποτραβηγμένο ή υπερβολικά εκδηλωτικό/διαχυτικό με ενήλικες ή ξένους
Ακατάλληλη σεξουαλική συμπεριφορά και γνώση
Φτωχές σχέσεις με συνομήλικους
Παρατηρείται ότι συχνά το σκάει από κάπου
Αυτό-τραυματισμός
Κατάχρηση αλκοόλ ή ναρκωτικών

Δραματική αλλαγή στη σχολική επίδοση· πτώση των σχολικών βαθμών,
αδικαιολόγητες απουσίες (εάν το παιδί παρακολουθεί στο σχολείο)
Κατάθλιψη
Απόπειρες αυτοκτονίας
Φτωχά ή διαταραγμένα μοτίβα ύπνου, συμπεριλαμβανομένων κακών
ονείρων, εφιαλτών και αϋπνίας

Διαταραχές της όρεξης, βουλιμία, ανορεξία
Χαμηλή αυτοεκτίμηση
Έλλειψη εμπιστοσύνης σε άλλους
Αναφέρει ότι το έχουν εμπλέξει σε σεξουαλικές δραστηριότητες
Σύγχυση αναφορικά με τα υγιή όρια αλληλεπίδρασης μεταξύ ανηλίκων και
ενηλίκων

Συμπεριφορά
φροντιστή/κακοποιητή

Ο γονέας ή ενήλικος δίνει συνεχώς δώρα σε ένα παιδί ή στην οικογένεια
Ο γονέας ή ενήλικος κάνει κατάχρηση αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών
Ο γονέας ή ενήλικος δεν αποδέχεται την ευθύνη για την κακοποίηση του
παιδιού και εναποθέτει την ευθύνη στο παιδί, συνδεόντάς την με τη
συμπεριφορά του παιδιού

Ο γονέας ή ενήλικος παρουσιάζει φτωχό/περιορισμένο έλεγχο των
παρορμήσεων ή επιθυμιών του
Συζυγικά προβλήματα
Ελέγχει συστηματικά και περιορίζει τις κινήσεις του παιδιού, τις ευκαιρίες
να μιλήσει με άλλους ή να συγχρωτιστεί με φίλους
Τα όρια μεταξύ ενηλίκων και παιδιών είναι αόριστα ή δυσδιάκριτα και
συχνά υπερβαίνονται
Ο γονέας ή ενήλικος έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά κατά την παιδική του
ηλικία

Παραμέληση
Σωματικές ενδείξεις

Ελλιπές βάρος ή χαμηλό ύψος για την ηλικία και το αναπτυξιακό επίπεδο
του παιδιού συμπεριλαμβανομένης της καθυστερημένης εκφοράς λόγου

Αποτυχία ευδοκιμούσας ανάπτυξης
Υποσιτισμένο ή συνεχώς πεινασμένο παιδί
Φτωχή ή παντελής έλλειψη καθημερινής υγιεινής (περιβολή ή δυσωδία)
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Ακατάλληλα ενδεδυμένο για τις καιρικές συνθήκες, τις συνθήκες στέγασης
ή την απαιτούμενη δραστηριότητα
Έλλειψη ιατρικής φροντίδας ή απαραίτητων φαρμάκων
Έλλειψη εποπτείας κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, γύρω από μία ανοιχτή
εστία, κοντά στο νερό κ.λπ.
Απουσία ορίων, κοινωνικών κανόνων ή καθημερινών ρουτινών
Εγκατάλειψη/Ασυνόδευτο παιδί

Εμπλοκή σε παιδική εργασία

Συμπεριφορικές ενδείξεις

Κλέβει ή επαιτεί για να βρει φαγητό
Συχνά αποκοιμιέται κατά τη διάρκεια της ημέρας
Περιορισμένη ή φτωχή παρουσία στις δραστηριότητες· καταφθάνει αργά
και αποχωρεί νωρίς
Το παιδί παρουσιάζεται στενοχωρημένο, μόνο ή δυστυχισμένο
Δυσκολία στη σύναψη και διατήρηση φιλικών σχέσεων
Δισταγμός να αναφερθεί στη ζωή του στο σπίτι
Συμπεριφορικά προβλήματα
Αναζητά την παρέα και την επιδοκιμασία ενηλίκων
Προβλήματα με το νόμο
Κατάχρηση αλκοόλ ή και ναρκωτικών ουσιών
Ακατάλληλη ανάγκη για στοργή· προσκολλημένος ή απτικά διαχυτικός
Αναλαμβάνει ευθύνες που αρμόζουν σε ενήλικους
Μουρμουρίζει ή αναστενάζει, τραγουδά ή κουνιέται ρυθμικά για να
ανακουφιστεί

Συμπεριφορικές ενδείξεις

(συνέχεια)

Περιφέρεται γύρω από το σχολείο ή άλλα μέρη, αποφεύγοντας να
επιστρέψει στο σπίτι Έχει σκεφθεί ή αποπειραθεί να αυτοκτονήσει
Συμπεριφορά που υποδηλώνει παλινδρόμηση, όπως πιπίλισμα των
δακτύλων ή ακράτεια ούρων και κοπράνων

Συμπεριφορά
φροντιστή/κακοποιητή

Ο γονέας/ενήλικος πάσχει από χρόνια ασθένεια ή αναπηρία
Ο γονέας/ενήλικος παρουσιάζει κατάθλιψη ή αυτοκτονικό ιδεασμό
Ο γονέας/ενήλικος δείχνει μικρή μόνο κατανόηση των αναγκών του παιδιού
ή του πως δύναται να τις καλύψει
Τοποθετεί τα δικά του συναισθήματα και ανάγκες πριν από του παιδιού
Ο ενήλικος έτυχε διαταρακτικής παιδικής ηλικίας ή είχε παραμεληθεί ως
παιδί
Υποφέρει από κάποια ψυχική ασθένεια ή αναπηρία
Κάνει κατάχρηση αλκοόλ ή και ναρκωτικών ουσιών
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2. ΕΙΔΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Εισαγωγή
Με στόχο την προστασία και την προαγωγή της ευημερίας του κάθε παιδιού με τρόπο
διεξοδικό και συστηματικό, η ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH θα διενεργεί ειδική
αξιολόγηση κινδύνου πριν από την υλοποίηση οποιουδήποτε ταξιδιού, αθλητικού
προγράμματος ή δραστηριότητας που:

‣ περιλαμβάνει την άμεση ενασχόληση ή συναναστροφή με παιδιά
‣ έχει κάποιον έμμεσο αντίκτυπο στα παιδιά.
Στόχος της αξιολόγησης αυτής είναι να εξασφαλίσει ότι λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα
διασφάλισης παιδιών, ώστε τα προγράμματα και οι δραστηριότητες να υλοποιούνται με
ασφαλή τρόπο. Στην περίπτωση που κάποιος κίνδυνος δεν μπορεί να μετριαστεί ή η
πιθανότητα να συμβεί κάτι επικίνδυνο δεν μπορεί να μειωθεί σε ένα αποδεκτό επίπεδο, τότε
το πρόγραμμα ή η δραστηριότητα θα ακυρώνεται/αναβάλλεται.

Οδηγίες για τη διενέργεια της Ειδικής Αξιολόγησης Κινδύνου
Η ειδική αξιολόγηση κινδύνου θα διενεργείται είτε απευθείας από την Ομάδα Αναφοράς
Διασφάλισης Παιδιού, είτε υπό την εποπτεία του/της και είναι απαραίτητο να διενεργείται κατά
τον αρχικό σχεδιασμό και οργάνωση κάθε προγράμματος ή δραστηριότητας.
Η εκτίμηση κινδύνου θα πρέπει να συνυπολογίσει τόσο τους κινδύνους που παρουσιάζονται,
όσο και τις δυνατότητες που υπάρχουν για να περιοριστούν αυτοί, ώστε να προστατεύονται
όλα τα παιδιά που, άμεσα ή έμμεσα, συμμετέχουν στο συγκεκριμένο κατασκηνωτικό
πρόγραμμα ή δραστηριότητα.
Αφού εξεταστεί ο κίνδυνος και υιοθετηθούν οι ανάλογες ρυθμίσεις μετριασμού, θα ορίζεται
άτομο υπεύθυνο για την επίβλεψη της υλοποίησης και εφαρμογής αυτών.
Το άτομο αυτό θα πρέπει να συμμετέχει ενεργά στη δραστηριότητα και να είναι ικανό να
αξιολογεί διαρκώς την αποτελεσματικότητα των αναφερόμενων μέτρων, καθώς και να
αναγνωρίζει επιπλέον δυνητικούς κινδύνους, που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της
υλοποίησης τους προγράμματος ή της δραστηριότητας.
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Καθώς συμπληρώνουμε το έντυπο αξιολόγησης κινδύνου, είναι σημαντικό να
συμβουλευόμαστε οποιονδήποτε έχει πληροφορίες ή σχετική με τη δραστηριότητα
προηγούμενη εμπειρία (π.χ. γνωρίζει το χώρο ή τα άτομα που θα εμπλακούν στη δράση ή το
πρόγραμμα). Κάποια από τα θέματα που θα μπορούσαν να μας απασχολήσουν κατά τη
διενέργεια της αξιολόγησης κινδύνου είναι τα ακόλουθα:

‣ Περί τίνος δραστηριότητας πρόκειται; (Είναι επικίνδυνη; Είναι ηλικιακά κατάλληλη; Είναι
συμπεριληπτική;)

‣ Τι ηλικίες έχουν τα παιδιά που θα συμμετέχουν ή ποιο είναι το αναπτυξιακό τους
επίπεδο;

‣ Πού θα γίνει η δραστηριότητα; (Είναι οι εγκαταστάσεις ασφαλείς; Χρειάζεται να
οργανωθεί μετακίνηση;)

‣ Υπάρχουν ειδικές ανάγκες μεταξύ των παιδιών που συμμετέχουν; Πώς αυτές
επηρεάζουν τις ικανότητες τους και τα μέτρα/ρυθμίσεις που πρέπει να ληφθούν για τη
διασφάλιση τους;

‣ Ποιος είναι ο κατάλληλος βαθμός επιτήρησης με βάση τις ανάγκες της συγκεκριμένης
ομάδας;

‣ Έχουμε ακολουθήσει όλες τις διαδικασίες διασφάλισης για τα παιδιά;
‣ Υπάρχουν διδάγματα από προηγούμενη διεξαγωγή της ίδιας ή αντίστοιχης
δραστηριότητας τα οποία θα έπρεπε να λάβουμε υπόψη;
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Υπόδειγμα Ειδικής Αξιολόγησης Κινδύνου
Οποιοσδήποτε κίνδυνος ή ανησυχία θα πρέπει να αναγνωρίζεται και να ταξινομείται ως
υψηλής, μεσαίας ή χαμηλής επικινδυνότητας, με βάση το συνδυασμό της πιθανότητας που
μπορεί να συμβεί ένα περιστατικό και της σοβαρότητας των επιπτώσεων που μπορεί να έχει
αυτός ο κίνδυνος για τα παιδιά, όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα Αξιολόγησης
Κινδύνου.

Αφού ανιχνευθούν οι κίνδυνοι, θα χρειαστεί να προγραμματιστούν επιμέρους μέτρα και
ρυθμίσεις μετριασμού για κάθε κίνδυνο. Εάν η επικινδυνότητα παραμένει υψηλή και δεν
μπορεί να μετριαστεί, το εν λόγω πρόγραμμα ή δραστηριότητα θα ακυρώνεται/αναβάλλεται.
Μετά την ολοκλήρωση της δραστηριότητας, είναι χρήσιμο να ανατρέξετε στους κινδύνους, να
αναστοχαστείτε τον τρόπο που τους διαχειριστήκατε, αλλά και να καταγράψετε θετικά και
αρνητικά διδάγματα που μπορούν να αξιοποιηθούν στον μελλοντικό σχεδιασμό αντίστοιχων
δραστηριοτήτων/προγραμμάτων.
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3. ΙΔΙΩΤΙΚOΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛHΣ ΧΡHΣΗ ΧΩΡΩΝ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ
Ο καλός σχεδιασμός της χρήσης χώρων υγιεινής (π.χ. τουαλέτες, αποδυτήρια, λουτρά κ.λπ.)
είναι ύψιστης σημασίας για τη διασφάλιση των παιδιών κατά την συμμετοχή τους στις
κατασκηνώσεις. Η ασφαλής επιτήρηση των παιδιών σε τέτοιους χώρους είναι μια σύνθετη
διαδικασία. Η ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH έχει αναπτύξει συγκεκριμένη
διαδικασία χρήσης και επιτήρησης χώρων υγιεινής, προκειμένου να μειωθεί η πιθανότητα
εμφάνισης ανάρμοστης συμπεριφοράς είτε από παιδί σε παιδί, είτε από ενήλικα σε παιδί.

Γενικές οδηγίες:
‣ Στην κατασκήνωσή μας θα χρησιμοποιούνται πάντα διαφορετικοί χώροι για τα παιδιά
και τους ενήλικες. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, θα χρησιμοποιούνται και
από τους δύο, αλλά σε άλλη χρονική στιγμή.

‣ Όλες οι δραστηριότητες μας πραγματοποιούνται εντός των ελεγμένων εγκαταστάσεων
μας. Σε περίπτωση συμβατικής οργανωμένης εξόδου (π.χ. σε αρχαιολογικό χώρο κτλ.)
θα ελέγχουμε, αν οι εγκαταστάσεις είναι διαθέσιμες για αποκλειστική χρήση από τα
παιδιά ή αν είναι δημόσιες. Όταν οι εγκαταστάσεις χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα τόσο
από ενήλικες όσο και από τα παιδιά απαιτείται περισσότερη επιτήρηση.

‣ Σε μικτές κατασκηνώσεις, για τη φιλοξενία παιδιών ηλικίας 13 έως 16 ετών και των δύο
φύλων στις ίδιες κατασκηνωτικές περιόδους, πρέπει να λειτουργούν σε χωριστές
κοινότητες με χωριστούς κοιτώνες και εγκαταστάσεις υγιεινής .

‣ Αν ένα παιδί νιώθει άβολα, δεν είναι υποχρεωμένο να αλλάξει ή να κάνει μπάνιο σε
κοινόχρηστο λουτρό.

‣ Η χρήση κινητών τηλεφώνων ή συσκευών βιντεοσκόπησης δεν επιτρέπεται στους
χώρους των αποδυτηρίων. Πρέπει να γίνει σαφές στα παιδιά ότι απαγορεύεται η λήψη
φωτογραφίας ή βίντεο στις οποίες εμφανίζονται είτε οι ίδιοι, είτε άλλα παιδιά στους
χώρους των λουτρών/αποδυτηρίων.

‣ Το προσωπικό και οι εθελοντές απαγορεύεται να χρησιμοποιούν τα αποδυτήρια ή τα
λουτρά συγχρόνως με τα παιδιά και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να
εμφανιστούν χωρίς ρούχα μπροστά στα παιδιά.

‣ Το προσωπικό, ιδίως αυτοί του αντίθετου φύλου με τα παιδιά, δεν πρέπει να
βρίσκονται στους χώρους των αποδυτηρίων την ίδια χρονική στιγμή με αυτά, εκτός κι
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αν τα επιβλέπουν, και σ’ αυτήν την περίπτωση όμως πρέπει να εξασφαλίζεται η
ιδιωτικότητα των παιδιών.

Επιτήρηση
Αν η χρήση των χώρων υγιεινής από ενήλικες και παιδιά ταυτόχρονα είναι αναπόφευκτη, είναι
απαραίτητο τουλάχιστον δύο από τα μέλη του προσωπικού ( κατά προτίμηση του ιδίου φύλου
με τα παιδιά) να τα επιτηρούν. Η επιτήρηση πρέπει να γίνεται τηρώντας την ισορροπία
ανάμεσα στην ανάγκη για την ασφάλεια των παιδιών αλλά και στον απαραίτητο σεβασμό στην
ιδιωτικότητα τους. Για παράδειγμα, δεν υπάρχει λόγος το παιδί να είναι υπό επίβλεψη την ώρα
που χρησιμοποιεί το λουτρό.
Συγκεκριμένα, οι επιτηρητές πρέπει να είναι σε εγρήγορση ώστε να εντοπίζουν και να
ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε τυχόν περιστατικά εκφοβισμού ή την χρήση κινητών
τηλεφώνων ή άλλων συσκευών για λήψη φωτογραφιών ή βίντεο. Αν συμβεί κάτι από αυτά,
πρέπει να γίνεται παρατήρηση στα παιδιά και να αναφέρεται το περιστατικό στην Ομάδα
Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιών, καθώς το συμβάν μπορεί να γίνει έναυσμα για την
εντατικοποίηση της ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης.
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4. ΕΥΘΥΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ
Εισαγωγή
Ο αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων και ως προς τις
διαδικασίες είναι απαραίτητος ώστε να εφαρμόζεται επιτυχώς η Πολιτική Διασφάλισης Παιδιών
της ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH και να δημιουργείται ένα περιβάλλον όπου τα
παιδιά όλων των ηλικιών και ικανοτήτων θα μπορούν ευχάριστα να συμμετέχουν στις
κατασκηνωτικές περιόδους, τα προγράμματα και τις δραστηριότητές μας.

Με στόχο την εξασφάλιση της ευρείας εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής, η ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH θα ορίσει μία Ομάδα Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιού (Ο.Α.Δ.Π)
Αυτό δε σημαίνει ότι το Ο.Α.Δ.Π. φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη διασφάλιση των παιδιών εκ
μέρους της ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH Το Π.Α.Δ.Π. θα πρέπει θα δουλεύει με
την υποστήριξη της ηγεσίας, αλλά και σε συνεργασία με όλους όσους εργάζονται σε ή με το
φορέα.
Ο ρόλος του Π.Α.Δ.Π. είναι να διατελεί ως σημείο αναφοράς, να επιβλέπει, να υποστηρίζει και
να βοηθά την ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. –The RANCH στην εφαρμογή της Πολιτικής
Διασφάλισης Παιδιών αλλά και στις σχετικές με αυτήν διαδικασίες, όπως κατά την ανταπόκριση
σε ανησυχίες παιδικής κακοποίησης.

Σημειώνεται εδώ, ότι στις περιπτώσεις περίπτωση συμβατικής οργανωμένης εξόδου
λαμβάνουν χώρο σε διαφορετική τοποθεσία/περιοχή από τις εγκαταστάσεις της
κατασκήνωσης, θα πρέπει να συνοδεύεται από Πρόσωπο Αναφοράς, το οποίο θα αναφέρει
στην Ομάδα Αναφοράς της Οργάνωσης.
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Η Ομάδα Διασφάλισης Παιδιών ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. The RANCH αποτελείται από:
‣ Πρόσωπο Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιών: Σκούρα Ιωάννα , email:
askoura@ranch.gr, τηλέφωνο :6973434722.

‣ Μέλος Ομάδας Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιών: Σκούρας Δημήτριος , email:
dskouras@ranch.gr, τηλέφωνο: 6973435723.

‣ Μέλος Ομάδας Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιών: Ροδόπουλος Νεκτάριος, email
:info@ranch.gr, τηλέφωνο : 6973434721.

‣ Μέλος Ομάδας Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιών: Κορασίδη Άννα Μαρία ,
email:akorasidi@ranch.gr, τηλέφωνο:6977715223.

Ρόλοι και ευθύνες του Προσώπου/Ομάδας Αναφοράς Διασφάλισης
Παιδιών:
‣ Να δρουν ως το αρχικό σημείο αναφοράς και να αναλαμβάνουν δράση, όταν
προκύπτουν ζητήματα διασφάλισης παιδιού.

‣ Να συμμετέχουν σε σεμινάρια διασφάλισης παιδιού και να εξασφαλίζουν ότι το
προσωπικό, οι εξωτερικοί συνεργάτες, καθώς και οι εθελοντές έχουν εκπαιδευτεί
επαρκώς σε σχέση με τα εν λόγω ζητήματα και διαδικασίες.[52]

‣ Να εξασφαλίζουν ότι η Πολιτική Διασφάλισης Παιδιών είναι διαθέσιμη στο προσωπικό,
τους εθελοντές και τα υπόλοιπα ενδιαφερόμενα μέρη (όπως τα παιδιά και οι
οικογένειες) και ότι όλοι έχουν λάβει γνώση των ευθυνών τους.

‣ Να συμβουλεύουν και να υποστηρίζουν το προσωπικό, τους εθελοντές και τους
συνεργάτες κατά την εφαρμογή της Πολιτικής Διασφάλισης Παιδιού.

‣ Να διενεργούν αξιολογήσεις κινδύνου, ή να υποστηρίζουν άλλους να τις
συμπληρώσουν, όπου χρειαστεί.

‣ Να εξασφαλίζουν ότι όλα τα προγράμματα, οι πρακτικές και οι δραστηριότητες
λαμβάνουν σταθερά και συστηματικά υπόψη τα μέτρα διασφάλισης.

‣ Να χαρτογραφούν και να δικτυώνονται με τις τοπικές υπηρεσίες και τις οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών που εξειδικεύονται στους τομείς της παιδικής ευημερίας, υγείας
και επιβολής του νόμου, ώστε να έχουν πρόσβαση σε άμεση επικοινωνία και
καθοδήγηση κατά την αντιμετώπιση τυχόν ατυχήματος. [Παράρτημα 10- Ανταπόκριση
σε περιστατικά και ανησυχίες]

‣ Να τηρούν ακριβές αρχείο συμβάντων.
‣ Να διατηρούν ένα πλάνο εφαρμογής για τα μέτρα Διασφάλισης Παιδιών και να
καταθέτουν μία ετήσια αναφορά προόδου, όπως απαιτείται.
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5. ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ο κώδικας δεοντολογίας περιλαμβάνει τους κανόνες και πρότυπα συμπεριφοράς των
ενηλίκων έναντι των παιδιών. Έχει αναπτυχθεί με βάση τα δικαιώματα και το συμφέρον του
παιδιού ως πρωταρχικό μέλημα και πρέπει να ερμηνεύεται με πνεύμα διαφάνειας. Η
Κατασκήνωση στοχεύει όπως όλοι, παιδιά και ενήλικες, συμμετέχουν αυτοβούλως, με
ασφάλεια και ευχαρίστηση στο έργο και τις δραστηριότητές της.

Όταν δουλεύω με παιδιά κάτω των 18 ετών:
‣ Θα συμμορφώνομαι με την Πολιτική Διασφάλισης Παιδιών και θα θέτω ως απόλυτη
προτεραιότητα την ευημερία, ασφάλεια και την ικανοποίηση των παιδιών.

‣ Γνωρίζω τι συνιστά βία ή σεξουαλική κακοποίηση παιδιών, καθώς και τις ενέργειες στις
οποίες πρέπει να προβώ σε περιπτώσεις όπου περιπέσει στην αντίληψή μου
οποιοδήποτε περιστατικό βίας ή σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, όπως αυτές
καταγράφονται στις σχετικές νομοθεσίες. Ενημερώνω άμεσα Πρόσωπο Αναφοράς
Διασφάλισης Παιδιών ή με τη διεύθυνση για να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες,.

‣ Θα αποτρέπω οποιαδήποτε μορφή εκφοβισμού (σωματική βλαπτική συμπεριφορά
(π.χ. χτύπημα, κλοπή ), η λεκτική (π.χ. ρατσιστικές ή ομοφοβικές παρατηρήσεις,
απειλές, ονομασίες) και η συναισθηματική (π.χ. ομάδα φίλων). μεταξύ των παιδιών.

‣ Θα παρέχω ουσιαστικές ευκαιρίες, που θα αποτελούν πηγή έμπνευσης για τα παιδιά,
επιδιώκοντας την προώθηση της σωματικής, ψυχικής, πνευματικής, ηθικής και
κοινωνικής ανάπτυξης τους.

‣ Γνωρίζω την απόλυτη απαγόρευση έκφρασης χαρακτηρισμών ή/και διακρίσεων έναντι
των κατασκηνωτών και των επισκεπτών αλλά και την παράλληλη υποχρέωση
αποτροπής και παρεμπόδισης (όχι, όμως και δια της χρήσης λεκτικής ή σωματικής
βίας) οιασδήποτε μορφής ρατσιστικής/σεξιστικής συμπεριφοράς των επισκεπτών ή/και
των κατασκηνωτών έναντι των Εργαζομένων ή/και τρίτων προσώπων.

‣ Γνωρίζω την απόλυτη απαγόρευση οιασδήποτε χρηματικής συναλλαγής των
Εργαζομένων με επισκέπτες και κατασκηνωτές, με την ρητή εξαίρεση όσων έχουν
επιφορτιστεί από την Εταιρεία με τις ανάλογες αρμοδιότητες στο πλαίσιο των
καθηκόντων τους.

‣ Γνωρίζω την απόλυτη απαγόρευση ανάπτυξης ερωτικής σχέσης, σεξουαλικής
συνεύρεσης ή ερωτικής περίπτυξης οιασδήποτε μορφής μεταξύ ανήλικων και ενήλικων
ατόμων ή μεταξύ ανήλικων ατόμων. Καθώς και να απευθύνω σεξουαλικά
υπονοούμενα προς ανήλικα ή ενήλικα άτομα.
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‣ Θα διασφαλίσω ότι όλες οι δραστηριότητες είναι κατάλληλες για την ηλικία και τις
ικανότητες των παιδιών καθώς και στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και των
ικανοτήτων τους. Τη μέγιστη συμμετοχή των παιδιών στη βάση των αναπτυσσόμενων
ικανοτήτων τους, αλλά και της επιθυμίας τους για συμμετοχή στις δραστηριότητες,
χωρίς καμία διάκριση ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης και συμπεριλαμβάνει τη
δημιουργία ασφαλών χώρων για συμμετοχή, όπου το παιδί θα μπορεί να διατηρεί την
ταυτότητά του και να εκφράζεται ελεύθερα και με ασφάλεια. Δε θα επιτρέπω λεκτικά ή
σωματικά παιχνίδια σεξουαλικού περιεχομένου .

‣ Γνωρίζω την αυστηρή και απόλυτη απαγόρευση να προβώ σε οιαδήποτε μορφή
σωματικής ή λεκτικής βίας ή οιασδήποτε μορφή (έστω και ελαφράς) επίπληξης,
παραδειγματισμού ή τιμωρίας ,των κατασκηνωτών και των εν γένει επισκεπτών της
Κατασκήνωσης. Επιπροσθέτως της υπόδειξης σε οιοδήποτε επισκέπτη ή
κατασκηνωτή να εκτελέσει οιοδήποτε εργασία/έργο το οποίο δεν προβλέπεται ρητώς
από τους κανόνες λειτουργίας της Κατασκήνωσης.

‣ Αποδέχομαι ρητώς την απόλυτη απαγόρευση αποδοχής ή/και αποστολής αιτημάτων
φιλίας και επικοινωνίας (ενδεικτικά μέσω αποστολής μηνυμάτων ή/και email) μεταξύ
κατασκηνωτών ή/και επισκεπτών και Εργαζομένων στους λογαριασμούς μέσων
κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Viber,
Snapchat κτλ) που οι Εργαζόμενοι διατηρούν ή μέλλει να αποκτήσουν κατά την
διάρκεια της εξέλιξης της σύμβασης εργασίας με την Εταιρεία.

‣ Αποδέχομαι ρητώς την απόλυτη απαγόρευση της δημοσίευσης/ δημοσιοποίησης/
κοινοποίησης οπτικοακουστικού υλικού των χώρων και των προσώπων της
Κατασκήνωσης (εργαζομένων, επισκεπτών, κατασκηνωτών) σε οποιοδήποτε μέσο
κοινωνικής δικτύωσης ή εν γένει στο Διαδίκτυο και ενδεικτικά της δημοσιοποίησης
φωτογραφιών προσώπων (εργαζομένων, επισκεπτών, κατασκηνωτών κτλ) ή/και
φωτογραφικών απεικονίσεων των εγκαταστάσεων της Κατασκήνωσης και των σε αυτή
εκτυλισσόμενων δραστηριοτήτων και διοργανώσεων.

‣ Θα μοιράζομαι όποια ανησυχία μου σχετικά με την ασφάλεια και την ευημερία κάθε
παιδιού ξεχωριστά με την Ομάδα Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιών , η οποία
υποχρεούται στην άμεση ενημέρωση των υπευθύνων της Εταιρείας για οτιδήποτε
κρίνει πως παραβιάζει ή δύναται να παραβιάσει τον παρόντα Κανονισμό ή εν γένει την
ομαλή λειτουργία των δραστηριοτήτων και των σκοπών της Εταιρείας

‣ Οφείλω να εφαρμόζω και θα σέβομαι τις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας της Εταιρείας
και να μεριμνώ για την διατήρησή τους σε υψηλό επίπεδο κατά την εκτέλεση της
εργασίας μου. Επιπροσθέτως να φροντίζω για την ασφάλεια , την υγεία καθώς και για
την ασφάλεια των ατόμων που επηρεάζονται από τις πράξεις μου ή παραλείψεις μου
κατά την εργασία . Θα σέβομαι την ιδιωτικότητα των παιδιών, δεν θα εισβάλλω σε
χώρους υγιεινής χωρίς άδεια και δε θα βοηθήσω κάποιο παιδί αν είναι σε ηλικία και
θέση που μπορεί να εξυπηρετηθεί μόνο του.

‣ Οφείλω να συμμορφώνομαι προς τις οδηγίες που παρέχονται από την Εταιρεία
εγγράφως ή/και προφορικώς και δεν δύναται να υπερβαίνω τις αρμοδιότητες μου , ως
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αυτές θα προσδιορίζονται από την σύμβαση εργασίας μου αλλά και τις τυχόν
παρεχόμενες οδηγίες της Εταιρείας.

Αντιλαμβάνομαι, ότι αν παραβιάσω τον κώδικα, θα υποστώ αντίστοιχα πειθαρχικά μέτρα
όπως, παύση εργασίας, απώλεια άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, απόλυση, καταγγελία στις
αρμόδιες αρχές παιδικής προστασίας ή την αστυνομία. Υπογράφοντας αυτόν τον κώδικα,
επιβεβαιώνω ότι δεν υπάρχουν λόγοι ανησυχίας (π.χ. προηγούμενη ποινική δίωξη ή καταδίκη
για παιδική κακοποίηση - παραμέληση) για την καταλληλότητα μου να εργαστώ με παιδιά και
να συμμετέχω στα προγράμματα και δραστηριότητες της ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. The RANCH.

Ημερονηνία :……/……/……..
Ονοματεπώνυμο: ………………………..
Α.Δ.Τ.:……………………………………….

ΥΠΟΓΡΑΦΗ:
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6. ΑΣΦΑΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ
Τα παιδιά δε θα μπορούσαν να αποκτήσουν τις τόσο συναρπαστικές και εποικοδομητικές
εμπειρίες που τους προσφέρει η συμμετοχή τους στις κατασκηνώσεις ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. The RANCH, χωρίς τον χρόνο, τις ικανότητες και την
αφοσίωση του προσωπικού μας. Ωστόσο, το κλειδί στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που
η διασφάλιση του παιδιού είναι η διαβεβαίωση ότι αυτοί που συμμετέχουν στις δραστηριότητες
του οργανισμού είναι οι πλέον κατάλληλοι.
H ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. The RANCH αναγνωρίζει ότι
κακοποιοί συχνά επιδιώκουν να εργαστούν σε οργανισμούς, και θέσεις που τους δίνουν τη
δυνατότητα να έρχονται σε επαφή με παιδιά. Ωστόσο, ακόμα κι αν ένα άτομο δεν έχει σκοπό
να βλάψει ένα παιδί, αν δεν διαθέτει τον κατάλληλο χαρακτήρα και την απαραίτητη υπομονή,
ίσως να είναι ακατάλληλος για εργασία στην ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
Α.Ε. The RANCH.
Η ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. The RANCH δεσμεύεται για τη
διασφάλιση των παιδιών και τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αξιολόγησης και
απομάκρυνσης ατόμων, που ίσως είναι ακατάλληλοι να δουλέψουν με παιδιά. Τέτοια μέτρα
(π.χ. έλεγχος ικανότητας για εργασία με παιδιά, λήψη συστάσεων, δοκιμαστική περίοδος,
τακτικές αξιολογήσεις κ.λπ.) θα εφαρμοστούν σε όλους τους υποψήφιους χωρίς διάκριση και
πάντοτε σε συμφωνία με την ισχύουσα νομοθεσία. Διαφορετικές θέσεις εργασίας δύναται να
απαιτήσουν διαφορετική διαδικασία ελέγχου ανάλογα με τη φύση του έργου και τον βαθμό
επαφής με παιδιά που προϋποθέτει η συγκεκριμένη θέση.
Ο παρακάτω πίνακας περιέχει κάποια από τα μέτρα που η ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. The RANCH θα εφαρμόσει σε διαφορετικές φάσεις της διαδικασίας
προσλήψεων και διορισμού σύμφωνα με το ελληνικό εργατικό δίκαιο και όλα τα εφαρμόσιμα
μέτρα για τις προσλήψεις και την εργασιακή απασχόληση.
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Μέτρα ασφαλούς διαδικασίας προσλήψεων
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Προφίλ υποψηφίου

Η Εταιρία επιδιώκει να προσελκύει άρτια καταρτισμένα και εκπαιδευμένα
άτομα με επαγγελματικά προσόντα και προσωπικά χαρακτηριστικά.
Αναζητούμε ανθρώπους που ενστερνίζονται το όραμα, τις αξίες, τη
στρατηγική και την κουλτούρα της .

Προκήρυξη

Η αφοσίωση της Εταιρίας στη διασφάλιση των παιδιών πρέπει
να δηλώνεται σε κάθε προκήρυξη, που αναφέρεται στη συγκεκριμένη θέση
εργασίας.

Ερωτήσεις
συνέντευξης

Πρέπει να συμπεριληφθεί τουλάχιστον μια ερώτηση που θα αναφέρεται στη
διασφάλιση του παιδιού. ‣
Σας έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή άλλες νομικές διαδικασίες για παραβίαση
της ασφάλειας και ευημερίας παιδιών; Περιέχεται σε αυτές κάποια καταδίκη
από δικαστήριο, επιπλήξεις ή προειδοποιήσεις από την αστυνομία:

ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Υπεύθυνη δήλωση

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υπογράψουν υπεύθυνη
δήλωση, η οποία θα επιβεβαιώνει ότι μπορούν να εργαστούν με παιδιά και
θα δώσουν την συγκατάθεση για την έναρξη ελέγχων πιστοποίησης.

Έλεγχος
συστάσεων

Πρέπει να δοθούν δύο επαγγελματικές συστάσεις. Ανάλογα με την θέση,
δύναται να απαιτηθεί σύσταση από προηγούμενο εργοδότη.
Οι συστάσεις πρέπει να συλλέγονται απευθείας από αυτόν που δίνει την
σύσταση μέσω e-mail, αλληλογραφίας ή τηλεφωνικά. “Ανοικτές συστατικές
επιστολές” (π.χ. επιστολή που παρέχεται από τον ίδιο τον υποψήφιο) δεν
επαρκούν. Δύναται να παρέχονται το όνομα και τα στοιχεία επικοινωνίας δύο
προσώπων που γνωρίζουν το άτομο για τουλάχιστον δύο χρόνια,
εξαιρουμένων των μελών της οικογένειας του, ως προς την εμπειρία και την
καταλληλότητα του υποψηφίου να εργαστεί με παιδιά
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. θα επεξεργάζεται, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί
τις πληροφορίες που υπάρχουν στις συστάσεις σύμφωνα με τον ισχύοντα
κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (Νόμος.2472/1997,
Νόμος.4624/2019).

Πιστοποιητικά
ταυτοπροσωπίας

Οι ταυτότητες των υποψηφίων πρέπει να επαληθεύονται, ελέγχοντας την
αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριο σε περίπτωση που δεν είναι
μόνιμοι κάτοικοι.

Έλεγχοι δεξιοτήτων
και εγγραφής.

Οι δεξιότητες ή επαγγελματικές διακρίσεις που αναφέρονται στην αίτηση
πρέπει να επαληθεύονται με την ένδειξη πρωτότυπων πιστοποιητικών.

Έλεγχος ποινικού
μητρώου.

Σύμφωνα με την απόφαση της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Δεδομένων
101/2016 και τον Νόμο 2472/1997 (Άρθρο 7.2) δύναται να ζητηθεί από
υποψήφιους “Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου Γενικής Χρήσης”, όταν είναι
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απαραίτητο για τη θέση εργασίας εφόσον η εργοδότρια εταιρεία έχει αιτηθεί
την αντίστοιχη άδεια από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων.
Η ύπαρξη καταδίκης δεν εμποδίζει αυτόματα την πρόσληψη - εξαρτάται από
το είδος της παράβασης. Ωστόσο, οποιαδήποτε καταδίκη για
κακομεταχείριση/κακοποίηση ανηλίκου θα οδηγήσει στην απόρριψη του
ατόμου από θέση που προϋποθέτει επαφή με παιδιά.

Εκπαίδευση

Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο με στόχο την
εξειδίκευση ,προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη κάλυψη
κάθε ανάγκης.

Συλλογή
απαραίτητων
εντύπων

Φόρμα νεοπροσληφθέντων συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Έντυπο συγκατάθεσης, παραλαβής κανονισμών και συνοδευτικού υλικού.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Κώδικας
Δεοντολογίας

Όλο το προσωπικό και εθελοντές (αρχηγός, κοινοτάρχες, ομαδάρχες,
βοηθοί, προσωπικό συντήρησης, διοικητικό προσωπικό κ.α.) καθώς και
τρίτοι φορείς που συμμετέχουν σε εξωτερικές δραστηριότητες πρέπει να
υπογράψουν τον κώδικα δεοντολογίας. Ο κώδικας πρέπει να γίνει
κατανοητός σε όλους, για να γνωρίζουν τι αναμένεται από αυτούς.

Εισαγωγική
διαδικασία

Το προσωπικό πρέπει να ενημερωθεί για την πολιτική διασφάλισης του
παιδιού, το συντομότερο δυνατό κατά την έναρξη της συνεργασίας με τον
οργανισμό. Επίσης, πρέπει να δοθούν το όνομα και τα και στοιχεία
επικοινωνίας του Προσώπου Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιού.

Εκπαίδευση

Στο πλαίσιο της αξιολόγησης απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού
πραγματοποιούνται συναντήσεις προόδου και ενημερώσεις, όπου
διαπιστώνονται περιοχές προς βελτίωση και περαιτέρω εκπαιδευτικές
ανάγκες. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητείται η πορεία
υλοποίησης του κατασκηνωτικού προγράμματος και προσδιορίζονται
συγκεκριμένα βήματα, προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότερη
κάλυψη κάθε ανάγκης
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7. ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ, ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ
ΥΛΙΚΟΥ

Ονοματεπώνυμο
κατασκηνωτή

Ονοματεπώνυμο
γονέα/Κηδεμόνα

Κατασκηνωτική
περίοδος

Ημερομηνία
άφιξης

……………………………

………………………

………………………

…../…../……..

✓

Δηλώνω ότι μου χορηγήθηκε σχετικό αντίγραφο του Κανονισμού Λειτουργίας
Κατασκήνωσης “The Ranch”, έλαβα γνώση του περιεχομένου του και αποδέχομαι
τους σχετικούς όρους .

✓

Δηλώνω ότι μου χορηγήθηκε σχετικό αντίγραφο της Πολιτικής Προστασίας
Διασφάλισης του Παιδιού της Κατασκήνωσης “The Ranch”, έλαβα γνώση του
περιεχομένου του και αποδέχομαι τους σχετικούς όρους .

✓

Επίσης δηλώνω υπεύθυνα ότι συμπλήρωσα με ειλικρίνεια το ιατρικό ιστορικό
κατασκηνωτή και το έντυπο-ερωτηματολόγιο δήλωσης υγείας για τον COVID-19 για
λογαριασμό δικό μου αλλά και του ανήλικου τέκνου μου.

✓

Δηλώνω ότι έλαβα γνώση και αποδέχομαι την πολιτική προστασίας προσωπικών
δεδομένων της Κατασκήνωσης “The Ranch" και ρητώς συγκατατίθεμαι στη συλλογή
και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του κατασκηνωτή και των δικών μου
για τους ρητώς διαλαμβανόμενους στην πολιτική προστασίας σκοπούς.

✓

Δηλώνω ότι επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικά emails με τα newsletters, τα νέα και
τις εκδηλώσεις της κατασκήνωσης “The Ranch”.
Ναι:

Όχι:

Υπογραφή γονέα /κηδεμόνα
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ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

8. ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ,
ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ
Η συμμετοχή των παιδιών στις κατασκηνώσεις μας θα πρέπει να αποτελεί μια ασφαλή αλλά
και ευχάριστη εμπειρία για τα παιδιά. Οι γονείς/κηδεμόνες ανησυχούν συνήθως όταν τα παιδιά
τους βρίσκονται μακριά, αλλά η σωστή προετοιμασία και οργάνωση συμβάλλει στον
περιορισμό ανησυχιών και αναδεικνύει την προσοχή που έχει δοθεί στις ανάγκες των παιδιών,
καθώς και στην προετοιμασία για την αντιμετώπιση πιθανών κινδύνων που μπορεί να
προκύψουν.

Βαθμός επιτήρησης
Η ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. The RANCH θα συμβαδίζει πάντα με
τον βαθμό επιτήρησης (αναλογία παιδιά προς ενήλικα), όπως υπαγορεύεται από την Κοινή
Υπουργική Απόφαση Αριθ. Δ22/οικ. 37641 /1450/2016, ΦΕΚ 2712/Β/30-8-2016. Σύμφωνα με
την παραπάνω Κ.Υ.Α. παιδιά που έχουν αποφοιτήσει από τη Δευτέρα Λυκείου μπορούν να
συμμετέχουν στις κατασκηνώσεις ως ομαδάρχες, ωστόσο ειδική μέριμνα θα δίνεται κατά την
επιλογή τους στην αξιολόγηση της ωριμότητάς τους, ενώ πάντα θα επιτηρούνται από κάποιον
ενήλικα και δεν θα έχουν αποκλειστική ευθύνη άλλων παιδιών.
Επιπλέον, ο βαθμός επιτήρησης θα αποφασιστεί μετά από ειδική αξιολόγηση κινδύνου
διασφάλισης παιδιών, η οποία θα εξετάσει ορισμένους παράγοντες σχετικούς με τη
συγκεκριμένη δραστηριότητα και την ομάδα παιδιών

Οι αναλογίες παιδιών ανά επιτηρητή που ορίζει η Κ.Υ.Α. θα εφαρμόζονται πάντα, χωρίς αυτό
να επηρεάζει τον ελάχιστου αριθμό διοικητικού προσωπικού, ιατρών, νοσηλευτών και
κοινωνικών επιστημόνων που είναι αναγκαίος ανά αριθμό παιδιών. Επιπλέον ορίζεται ο
διορισμός τουλάχιστον ενός ομαδάρχη ανά:

‣ Δέκα παιδιά ηλικίας 6-8 ετών
‣ Δώδεκα παιδιά ηλικίας 8–12 ετών
‣ Δεκαπέντε παιδιά ηλικίας 13–16 ετών
Επιπλέον η αναλογία του συνόλου του προσωπικού σε σχέση με τον πληθυσμό των παιδιών
δεν μπορεί να είναι λιγότερο από 20% (ή 17% για κατασκηνώσεις με περισσότερα από 150
παιδιά). Για όποια επιπλέον διευκρίνιση σχετικά με τον βαθμό επιτήρησης και ελάχιστα
πρότυπα (π.χ. όταν συμμετέχει Χ αριθμός παιδιών με ειδικές ανάγκες) μπορείτε να
συμβουλευτείτε απευθείας την Κ.Υ.Α. Αριθ. Δ22/οικ. 37641 /1450/2016, ΦΕΚ 2712/Β/30-8-

43

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ,
ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΩΝ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ Α.Ε. – THE RANCH

2016Δ22/37641/1450/2016
προστασίας.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ

ή να απευθυνθείτε στην αντίστοιχη υπηρεσία παιδικής

ΕΚΤΑΚΤΗΣ

ΑΝΑΓΚΗΣ

ΚΑΙ

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ

ΙΑΤΡΙΚΑ

Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, πρέπει να ειδοποιηθούν αμέσως, ή το συντομότερο δυνατόν,
οι γονείς/κηδεμόνες κάθε παιδιού. Σε περίπτωση επείγοντος ιατρικού περιστατικού, πρέπει
άμεσα να αναζητείτε ιατρική βοήθεια.
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9. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ONLINE
Η χρήση του διαδικτύου, των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και η κοινοποίηση φωτογραφιών
και βίντεο αποτελούν ευχάριστους τρόπους να δημιουργήσει κανείς αναμνήσεις από την
κατασκήνωση αλλά και να προωθήσει τη δραστηριότητα ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ The RANCH. Ωστόσο, η χρήση των ανωτέρω δεν είναι απολύτως ακίνδυνη,
γι’ αυτό και ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. The RANCHεφαρμόζει τα
ακόλουθα προστατευτικά μέτρα για την online προστασία των παιδιών.

Κίνδυνοι για τους ενήλικες
Η επικοινωνία τους με τα παιδιά μπορεί να παρερμηνευθεί, οδηγώντας σε:

‣ Υποψίες και στοχοποίηση για διερεύνηση
‣ Πιθανές πειθαρχικές διαδικασίες
Κίνδυνοι για τα παιδιά
‣ Ακατάλληλη πρόσβαση, χρήση ή κοινοποίηση προσωπικών στοιχείων π.χ. ονόματα,
ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή τηλεφωνικούς αριθμούς

‣ Επικοινωνία με ενήλικες με παράνομη δραστηριότητα και αμφιλεγόμενες διαθέσεις.
‣ Λήψη προσβλητικού ή άλλου ακατάλληλου υλικού
‣ Κυβερνο-εκφοβισμός
‣ Προσέγγιση με σκοπό την σεξουαλική αποπλάνηση
Γενικές αρχές
Να σκέφτεστε σοβαρά τις ενέργειες που πραγματοποιούνται online. Μόλις κάποιος συνδεθεί,
στείλει ένα μήνυμα ή προσθέσει κάποιον ως φίλο ή ακόλουθο, μπορεί να δει οτιδήποτε έχει
δημοσιευθεί, εκτός αν εφαρμοστούν οι ρυθμίσεις απορρήτου. Για την ασφάλεια όλων, δεν
πρέπει να αναρτάται κανένα υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς την απαραίτητη
άδεια. Το ίδιο ισχύει για κάθε είδους προσωπικό μήνυμα σε παιδιά.
Το προσωπικό και οι εθελοντές της ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. The
RANCH δεν πρέπει να γίνονται διαδικτυακοί ‘φίλοι’ με τα παιδιά που συμμετέχουν στην
κατασκήνωση. Για ενημερώσεις των κατασκηνωτών πρέπει αντί της ιδιωτικής επικοινωνίας
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μέσω προσωπικών λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Messenger, κ.λπ.),
να χρησιμοποιούνται ομαδικές συνομιλίες ή μια πλατφόρμα συνομιλίας στην οποία θα
συμμετέχουν και οι γονείς ή μέσω ιστοσελίδας της λέσχης/οργανισμού. Αυτό συμβάλλει στη
διατήρηση της ασφάλειας και διαφάνειας των επικοινωνιών, καθώς όλοι μπορούν να δουν τι
έχει ειπωθεί.
Μηνύματα, εικόνες και βίντεο που περιέχουν προσβλητικό περιεχόμενο ή περιεχόμενο
σεξουαλικού χαρακτήρα δεν πρέπει να αναρτώνται ποτέ στο διαδίκτυο. Εάν διαπιστωθούν
υβριστικά, κακεντρεχή ή σεξουαλικού περιεχομένου μηνύματα ή αναρτήσεις θα πρέπει να
αναφερθούν άμεσα στο Πρόσωπο Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιών. Οποιαδήποτε ύποπτη
συμπεριφορά σχετικά με τη βιντεοσκόπηση ή φωτογράφιση παιδιών ή την χρήση μέσων
κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να αναφερθεί στο Πρόσωπο Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιών.
Όταν εντοπίζεται υλικό που απεικονίζει απρεπώς κάποιο παιδί, δεν θα αποστέλλεται στο
πρόσωπο αναφοράς, καθώς ανάλογα με το περιεχόμενο (π.χ. παιδική πορνογραφία) μπορεί
να είναι παράνομο. Αντ’ αυτού το πρόσωπο αναφοράς πρέπει να ειδοποιηθεί ότι έχουν ληφθεί
υλικά τέτοιου περιεχομένου και αναλόγως να ειδοποιηθεί η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
της Ελληνικής Αστυνομίας (11188).
Σε περιπτώσεις που κάποιος λάβει ακατάλληλο υλικό που περιλαμβάνει ανηλίκους,
προτείνεται να μην απαντήσει καθόλου προκειμένου να αποφευχθεί τυχόν κλιμάκωση της
κατάστασης. Απαγορεύεται η διαγραφή ιστορικού μηνυμάτων ή άλλων αναρτήσεων μέχρι να
ενημερωθεί το πρόσωπο αναφοράς, καθώς το υλικό δύναται να χρειαστεί ως αποδεικτικό
στοιχείο.

Χρήση φωτογραφιών και βίντεο
Στην σημερινή εποχή όπου ενήλικες και παιδιά φέρουν έξυπνες συσκευές με δυνατότητες
λήψης οπτικοακουστικού υλικού, η σχετική επιτήρηση και ο περιορισμός των κινδύνων
γίνονται όλο και πιο απαιτητικά επιχειρήματα. Υπό αυτές τις συνθήκες είναι σημαντικότερο από
ποτέ άλλοτε να δρούμε προληπτικά ενημερώνοντας όλους τους ενδιαφερόμενους
(γονείς, παιδιά, προσωπικό, προμηθευτές) για την Πολιτική Διασφάλισης Παιδιών και
τις αντίστοιχες διαδικασίες σχετικά με την χρήση του internet, των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης και τις αναρτήσεις φωτογραφιών και βίντεο.
H ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.- The RANCH εφαρμόζει μέτρα και
ρυθμίσεις σχετικά με τη διασφάλιση των παιδιών που συμπεριλαμβάνουν:

‣ Εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια κάθε γονέα/κηδεμόνα να προμηθεύσει το παιδί
του με κινητά τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές συσκευές, όπως ενδεικτικά tablets,
smartphones ή ηλεκτρονικά παιχνίδια. Συστήνεται έντονα η αποφυγή κοινής χρήσης
ή/και ανταλλαγής των αντικειμένων αυτών και εν γένει των προσωπικών αντικειμένων
με τους λοιπούς κατασκηνωτές, με ενημέρωση αυτού για την αποτροπή της
ανταλλαγής των προσωπικών αντικειμένων με άλλους κατασκηνωτές. Ο
γονέας/κηδεμόνας που αποφασίζει να προμηθεύσει το παιδί του με τις εν λόγω
συσκευές αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για την χρήση και για την δραστηριότητα
που αναπτύσσεται μέσω των συσκευών αυτών.
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‣ Απαγόρευση χρήσης των κινητών τηλεφώνων εντός των χώρων υγιεινής
‣ Απαγόρευση λήψης φωτογραφιών που στοχεύουν στην εκμετάλλευση ή που δύναται
να βλάψουν τα παιδιά π.χ. φωτογραφίες, βίντεο παιδιών που δεν φορούν ρούχα.

‣ Απαγόρευση δημοσιοποίησης προσωπικών ή αναγνωριστικών στοιχείων των παιδιών
όπως διευθύνσεις, σχολεία κ.λπ.)

‣ Ξεκάθαρη σήμανση των χώρων στους οποίους απαγορεύεται η λήψη φωτογραφιών και
βιντεο

‣ Την απόλυτη απαγόρευση της δημοσίευσης/δημοσιοποίησης/κοινοποίησης
οπτικοακουστικού υλικού των χώρων και των προσώπων της Κατασκήνωσης
(εργαζομένων, επισκεπτών, κατασκηνωτών) σε οποιοδήποτε μέσο κοινωνικής
δικτύωσης ή εν γένει στο Διαδίκτυο και ενδεικτικά της δημοσιοποίησης φωτογραφιών
προσώπων (εργαζομένων, επισκεπτών, κατασκηνωτών κτλ) ή/και φωτογραφικών
απεικονίσεων των εγκαταστάσεων της Κατασκήνωσης και των σε αυτή
εκτυλισσόμενων δραστηριοτήτων και διοργανώσεων.

‣ Την απόλυτη απαγόρευση αποδοχής ή/και αποστολής αιτημάτων φιλίας και
επικοινωνίας (ενδεικτικά μέσω αποστολής μηνυμάτων ή/και email) μεταξύ
κατασκηνωτών ή/και επισκεπτών και Εργαζομένων στους λογαριασμούς μέσων
κοινωνικής δικτύωσης (ενδεικτικά Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, Viber,
Snapchat κτλ) που οι Εργαζόμενοι διατηρούν ή μέλλει να αποκτήσουν κατά την
διάρκεια της εξέλιξης της σύμβασης εργασίας με την Εταιρεία.
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10. ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ
Όλα τα περιστατικά ή οι ανησυχίες που δημιουργούνται γύρω από την ασφάλεια και την ευημερία
των παιδιών θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη και θα αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την ακόλουθη
διαδικασία, την Πολιτική Διασφάλισης Παιδιών ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ
Α.Ε. και την ισχύουσα εθνική νομοθεσία.
Αναφορές ανησυχιών μπορούν να ληφθούν από διαφορετικές πηγές (προσωπικό, εθελοντές,
συνεργάτες, παιδιά, οικογένειες και άλλα μέλη της τοπικής κοινότητας) και να αφορούν
συγκεκριμένα περιστατικά παιδικής κακοποίησης, ενδείξεις και υποψίες, ή ανησυχίες σχετικά με
την παραβίαση της Πολιτικής Διασφάλισης Παιδιών ή του Κώδικα Δεοντολογίας. Επίσης οι
αναφορές μπορεί να είναι εσωτερικής ή εξωτερικής (για τον οργανισμό) φύσεως, π.χ. ένα παιδί
πέφτει θύμα εκφοβισμού μέσα στην κατασκήνωση ή ένας ομαδάρχης αναφέρει ενδείξεις ότι
κάποιο παιδί κακοποιείται στο σπίτι του.

Ρόλος της Ομάδας Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιών (ΟΑΔΠ)
Η ΟΑΔΠ είναι το βασικό όργανο για να λαμβάνει αναφορές, να αξιολογεί την αμεσότητα του
κινδύνου και να αποφασίζει για τα επόμενα βήματα και την περαιτέρω παραπομπή αυτών σε
υπηρεσίες παιδικής προστασίας. Έτσι επιτυγχάνεται η συστηματική και συνεχώς βελτιούμενη
εφαρμογή της πολιτικής και
Οι αποφάσεις για περιστατικά διασφάλισης παιδιού δεν πρέπει να λαμβάνονται από
μεμονωμένους εργαζόμενους. Ωστόσο, σε εξαιρετικές περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης π.χ., όταν
κινδυνεύει η ζωή ενός παιδιού, το προσωπικό ή οι εθελοντές μπορούν να λάβουν όποιο μέτρο
κρίνουν αναγκαίο για την προστασία του παιδιού. Το περιστατικό, μαζί με πληροφορίες σχετικά
με τις ενέργειες που έγιναν και τη διαδικασία που ακολουθήθηκε πρέπει να αναφερθεί στο
πρόσωπο αναφοράς το συντομότερο δυνατό, χρησιμοποιώντας το έντυπο αναφοράς ανησυχιών.
[Παράρτημα 11 - ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ - ΑΝΗΣΥΧΙΩΝ].
Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης - όταν τα παιδιά βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο - πρέπει πριν
από κάθε άλλο βήμα να κληθούν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Για μια αποτελεσματική διαδικασία παραπομπής απαιτείται η απρόσκοπτη συνεργασία των
αρμόδιων τοπικών αρχών παιδικής προστασίας (κοινωνικές υπηρεσίες, διωκτικές αρχές,
νοσοκομεία παίδων κ.λπ.). Η ευθύνη για την ανάπτυξη και διατήρηση καλής συνεργασίας με τις
τοπικές αρμόδιες αρχές παιδικής προστασίας για τη διευκόλυνση παραπομπών, καθώς και για
την αναζήτηση καθοδήγησης και συμβουλών, ανήκει στη ΟΑΔΠ.
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Διάγραμμα ροής
Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίζει τη διαδικασία ανταπόκρισης της ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. –The RANCHσε περιστατικά και ανησυχίες. Παρακάτω, θα βρείτε
στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων τοπικών Αρχών και Υπηρεσιών που μπορούν να
αναμειχθούν στη διαδικασία.
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Στοιχεία επικοινωνίας
Βρείτε στον παρακάτω πίνακα τα στοιχεία επικοινωνίας των υπηρεσιών και φορέων που δύναται
να συνδράμουν στην αντιμετώπιση περιστατικών διασφάλισης παιδιών:
Προσωπο αναφοράς

Όνομα:ΣΚΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΑ

διασφάλισης παιδιών

Τηλ:2741093800e-mail:askoura@ranch.gr

Υπηρεσίες έκτακτης

Αστυνομία

100

Ανάγκης

Πυροσβεστική

199

Ασθενοφόρο

166

Ευρωπαϊκή γραμμή έκτακτης ανάγκης

112

Δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος

11188

Υπηρεσίες παιδικής

Εθνική γραμμή παιδικής προστασίας

1107

προστασίας

Κοινωνική υπηρεσία Δήμου Κορινθιών

Όνομα:Α.Σπυροπούλου

Τηλ.: 27413 62114
e-mail:
a.spiropoulou@korinthos.gr
Εισαγγελία ανηλίκων

Τηλ.: 2741041013

Τμήμα ανηλίκων αστυνομίας

Όνομα: Αξιωματικός
Υπηρεσίας
Τηλ.: 27410 77250
e-mail: atkorin@astynomia.gr

Τοπικοί φορείς και

Οργάνωση 1 Χαμόγελο του Παιδιού

Τηλ.: 27410-32628

οργανώσεις παιδικής

Κορινθίας

e-mail:

προστασίας

Korinthos@hamogelo.gr

Εθνικοί φορείς και

Οργάνωση 1 Διεύθυνση Δημόσιας

Όνομα: Πρεβεζάνος Δημ.

οργανώσεις παιδικής

Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε.

Τηλ.: 2741363254

προστασίας

Κορινθίας

e-mail: tka@pekorinthias.gr /
d.prevezanos@pekorinthias.gr

Εμπιστευτικότητα
Όταν αναφέρονται ανησυχίες πρέπει να δίνεται έμφαση στην εμπιστευτικότητα, ως προς αυτόν
που αναφέρει, αλλά και ως προς τα παιδιά-ενήλικες που εμπλέκονται. 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.
Κάθε περιστατικό ή ανησυχία πρέπει να καταγράφεται, να υπογράφεται από τους εμπλεκόμενους
και να αποστέλλεται στην Ομάδα Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιών της ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. –The RANCH. Αρχείο όλων των ληφθέντων αναφορών (ακόμη κι
ασαφών αναφορών) θα διατηρείται από την Ομάδα Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιών, ανεξάρτητα
από την έκβαση της υπόθεσης.
Η συνθήκη της εμπιστευτικότητας μπορεί να διαρραγεί βάσει έννομης υποχρέωσης σύμφωνα με
το άρθρο 12 της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών ενάντια
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στη Σεξουαλική Εκμετάλλευση και τη Σεξουαλική Κακοποίηση, αλλά και της ισχύουσας εθνικής
νομοθεσίας για επαγγελματίες που εργάζονται με παιδιά.
Η συνθήκη της εμπιστευτικότητας μπορεί να διαρραγεί όταν:

‣ Ο επαγγελματίας έχει βάσιμες υποψίες ότι ένα παιδί είναι θύμα σεξουαλικής κακοποίησης
ή εκμετάλλευσης (Ν. 3727/2008)

‣ Ο παιδαγωγός έχει βάσιμες υποψίες ενδοοικογενειακής βίας εναντίον μαθητή
(Ν.3500/2006)

Επιπλέον κάθε πολίτης έχει την υποχρέωση να αναφέρει όταν:

‣ Υπάρχουν βάσιμες υποψίες για την προμελέτη ή την τέλεση εγκλημάτων (Άρθρο 232 του
Ποινικού Κώδικα)

‣ Αντιλαμβάνεται την αξιόποινη αυτεπάγγελτα διωκόμενη πράξη (Άρθρο 40 του Κώδικα
Ποινικής Δικονομίας). Η παιδική κακοποίηση και παραμέληση είναι αυτεπάγγελτα
διωκόμενη αξιόποινη πράξη.

Συγκατάθεση
Η συγκατάθεση του ατόμου είναι προϋπόθεση για την επεξεργασία και κοινοποίηση προσωπικών
δεδομένων και απαιτείται δια νόμου. Ακόμη, το άτομο πρέπει να ενημερωθεί ποιες πληροφορίες
θα κοινοποιηθούν, σε ποιους και πώς θα χρησιμοποιηθούν. Στην Ελλάδα, η ελάχιστη ηλικία
συγκατάθεσης για την επεξεργασία δεδομένων είναι τα δεκαπέντε έτη (Ν. 4624/2019), ενώ για
παιδιά μικρότερης ηλικίας ο νόμος απαιτεί την συγκατάθεση του νόμιμου αντιπροσώπου
(κηδεμόνα).
Σε περιπτώσεις που εκτιμάται ότι η λήψη της συγκατάθεσης, από το παιδί ή τον κηδεμόνα, μπορεί
να επιδεινώσει την θέση του θύματος, μπορεί να παραλείπεται και να γίνεται η παραπομπή στην
αντίστοιχη Υπηρεσία Παιδικής Προστασίας ή Διωκτική Αρχή με υποσημείωση του λόγου για τον
οποίο δεν λήφθηκε η συγκατάθεση προ της παραπομπής. Σε τέτοιες περιπτώσεις το ΠΑΔΠ
μπορεί να επικοινωνεί συμβουλευτικά με τις υπηρεσίες παιδικής προστασίας για επιβεβαίωση.

Τήρηση Αρχείου
Τα γραπτά αρχεία όλων των αναφορών που λαμβάνονται πρέπει να φυλάσσονται και να
διατηρούνται σε ασφαλή και αξιόπιστη τοποθεσία, στα γραφεία και στις βάσεις δεδομένων της
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. –The RANCH Το αρχείο θα είναι
απόρρητο και θα φυλάσσεται σε ερμάρια που κλειδώνουν ή ηλεκτρονικά σε αρχεία κλειδωμένα
με κωδικό πρόσβασης.
Οι εσωτερικές αναφορές που απευθύνονται στην ομάδα αναφοράς διασφάλισης παιδιών πρέπει
να υποβληθούν γραπτώς ή ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας το Έντυπο Αναφοράς Περιστατικών Ανησυχιών [Παράρτημα 10], ή όταν ανακοινώνονται προφορικά (προς εξοικονόμηση χρόνου σε
επείγοντα περιστατικά) πρέπει και πάλι να καταγράφονται και να προωθούνται σε δεύτερο χρόνο.

Οι παραπομπές στις τοπικές αρχές προστασίας παιδιών, πρέπει να υποβάλλονται στην μορφή,
έντυπο, ή φόρμα που προτείνεται από την κάθε υπηρεσία. Η ΟΑΔΠ οφείλει να δικτυώνεται με τις
αντίστοιχες υπηρεσίες, και να προσδιορίζει τα σημεία επαφής για μια άμεση και απρόσκοπτη
επικοινωνία, καθώς και την προτεινόμενη διαδικασία παραπομπών και αναφορών των
υπηρεσιών.
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ – ΑΝΗΣΥΧΙΩΝ

11. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ – ΑΝΗΣΥΧΙΩΝ
ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟ

Το έγγραφο αυτό είναι εμπιστευτικό και προσωπικό προς την
Ομάδα Αναφοράς Διασφάλισης Παιδιών της ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. –The
RANCH στο οποίο και παραδόθηκε. Απαγορεύεται η αντιγραφή, διανομή και η εν μέρει ή εξ ολοκλήρου
αναπαραγωγή του από άλλον εκτός του αναγραφόμενου παραλήπτη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ
Όνομα:

Τηλέφωνο:

Ηλικία:

e-mail:

Φύλο:
Γονέας / Κηδεμόνας:

Τηλέφωνο:
[ΑΝ
ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ]

e-mail:

[ΑΝ
ΧΡΕΙΑΖΕΤ
ΑΙ]
[ΑΝ
ΧΡΕΙΑΖΕΤ
ΑΙ]

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ - ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ
Ημερομηνία και ώρα
περιστατικού:

Ποιοι ήταν εκεί:
Ποιος σου ανέφερε την
ανησυχία:

[ΑΝ ΟΧΙ Ο ΙΔΙΟΣ]

Στοιχεία επικοινωνίας
αυτού που ανέφερε την
ανησυχία:

[ΑΝ ΟΧΙ Ο ΙΔΙΟΣ]
Γράψε μια περίληψη όσων ειπώθηκαν ή έγιναν και από ποιους; Στο μέτρο

Πληροφορίες
του εφικτού, δώσε μία όσο το δυνατόν γίνεται πιστή περιγραφή,
περιστατικού - ανησυχίας: χρησιμοποιώντας, όσο γίνεται αυτολεξεί περιγραφή όσων ειπώθηκαν.

Συνεχίστε στην επόμενη σελίδα…
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ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ – ΑΝΗΣΥΧΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΗΔΗ ΓΙΝΕΙ
Περιγράψτε τις ενέργειες
ανταπόκρισης που έχουν
ήδη γίνει:
Πότε και σε ποιους έχεις
αναφέρει αυτό το
περιστατικό - ανησυχία:

ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΠΑΙΔΙΩΝ της ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΚΟΥΡΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. The RANCH
ΑΠΟ:
Όνομα:

Τηλέφωνο:

Ρόλος/αρμοδιότητα:

e-mail:

Ημερομηνία:

Υπογραφή:

Σημειώσεις:

…πρόσθεσε πληροφορίες ή σχόλια που θεωρείς ότι θα ήταν χρήσιμα
στην Ο.Α.Δ.Π. και όποιον συνεισφέρει στην ανταπόκριση του
περιστατικού-ανησυχίας…

____________________________________________
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