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Greek 
 
New Child Safe Standards  

Information Sheet 

 

Νέα Πρότυπα Παιδικής Ασφάλειας για να ενισχύσουν την παιδική ασφάλεια θα τεθούν σε 
ισχύ στη Βικτώρια την 1η Ιουλίου 2022 

Τα Πρότυπα Παιδικής Ασφάλειας (τα Πρότυπα) τέθηκαν σε ισχύ στη Βικτώρια τον Ιανουάριο του 
2016. Μετά από πέντε χρόνια έχουμε δει πώς τα Πρότυπα βελτιώνουν την ασφάλεια των παιδιών 
και των νέων.  

Κάνουμε αλλαγές για να γίνουν τα Πρότυπά μας ακόμα πιο ισχυρά.  

Οι οργανισμοί1 που καλύπτονται από τα Πρότυπα θα πρέπει να συμμορφωθούν με τα νέα Πρότυπα 
έως την 1 Ιουλίου 2022. Μέχρι τότε ισχύουν τα υφιστάμενα Πρότυπα. 

Τα νέα Πρότυπα καθορίζουν τις ελάχιστες απαιτήσεις και περιγράφουν τις ενέργειες που πρέπει να 
λάβουν οι οργανισμοί για να κρατήσουν τα παιδιά και τους νέους ασφαλείς. Παρέχουν περισσότερη 
σαφήνεια στους οργανισμούς και είναι πιο συνεπή με Πρότυπα στην υπόλοιπη Αυστραλία. 

Τα πράγματα που ήδη κάνουν οι οργανισμοί για να κρατήσουν τα παιδιά και τους νέους ασφαλείς θα 
τους βοηθήσουν να συμμορφωθούν με τα νέα Πρότυπα. Σε ορισμένους τομείς, οι οργανισμοί θα 
πρέπει να αλλάξουν ή να αναπτύξουν την τρέχουσα πολιτική, πρακτικές και την οργανωτική 
κουλτούρα τους παιδικής ασφάλειας για να ανταποκριθούν στα νέα Πρότυπα.  

Περαιτέρω πληροφορίες και καθοδήγηση θα δοθούν από την Επιτροπή και άλλες ρυθμιστικές αρχές 
κατά τους επόμενους μήνες για να βοηθήσουν τους οργανισμούς να μεταβούν στα νέα Πρότυπα 
έως την 1η Ιουλίου 2022.  

Τι θα είναι διαφορετικό; 

Παρόλο που τα νέα Πρότυπα Παιδικής Ασφάλειας της Βικτώριας μοιάζουν με τα υφιστάμενα 
Πρότυπα, βασικές αλλαγές περιλαμβάνουν νέες απαιτήσεις: 

• τη συμμετοχή των οικογενειών και των κοινοτήτων στις προσπάθειες των οργανισμών να 
κρατήσουν τα παιδιά και τους νέους ασφαλείς 

• μεγαλύτερη επικέντρωση στην ασφάλεια των Αβορίγινων παιδιών και νέων 

• διαχείριση του κινδύνου κακοποίησης παιδιών σε διαδικτυακά περιβάλλοντα 

• σε σχέση με τη διακυβέρνηση, τα συστήματα και τις διαδικασίες για τη τήρηση της ασφάλειας 
των παιδιών και των νέων. 

Τι πρέπει να κάνουν οι οργανισμοί τώρα; 

Για να προετοιμαστούν για τα νέα Πρότυπα οι οργανισμοί θα πρέπει: 

 
1 Όλες οι αναφορές σε «σχετικές οντότητες» έχουν αντικατασταθεί στο παρόν έγγραφο με τη λέξη «οργανισμός(οί)» 
για λόγους προσβασιμότητας. Μια σχετική οντότητα ορίζεται στο τμήμα 3(1) του Νόμου Παιδικής Ευεξίας και 
Ασφάλειας 2005 και καταγράφει οντότητες που υπόκεινται στα Πρότυπα Παιδικής Ασφάλειας. 
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• να εξοικειωθούν με τα νέα Πρότυπα και τι αλλάζει διαβάζοντας τα What’s new?Overview of 
the new Child Safe Standard, What’s changing?Compare current and new Child Safe 
Standards και τις Συχνές Ερωτήσεις. 

• να σκεφθούν τις ανάγκες του οργανισμού για να ικανοποιήσουν τα νέα Πρότυπα έως την 1η 
Ιουλίου 2022 και να ξεκινήσουν να σχεδιάζουν τη μετάβαση τώρα  

• να εγγραφούν εδώ για να λαμβάνουν email όταν η Επιτροπή εκδίδει νέες πληροφορίες και 
καθοδήγηση για να βοηθήσει τους οργανισμούς να μεταβούν στα νέα Πρότυπα. 

Ποια είναι τα νέα Πρότυπα Παιδικής Ασφάλειας; 

Υπάρχουν έντεκα Πρότυπα Παιδικής Ασφάλειας: 
 
Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 1 - Οι οργανισμοί δημιουργούν ένα πολιτιστικά ασφαλές 
περιβάλλον στο οποίο οι ποικιλόμορφες και μοναδικές ταυτότητες και εμπειρίες των 
Αβορίγινων παιδιών και των νέων γίνονται σεβαστές και εκτιμώνται 

Κατά τη συμμόρφωση με το Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 1, ένας οργανισμός πρέπει, τουλάχιστον, 
να διασφαλίσει ότι: 

1.1 Η ικανότητα ενός παιδιού να εκφράζει τον πολιτισμό του και να απολαμβάνει τα πολιτιστικά 
του δικαιώματα ενθαρρύνεται και στηρίζεται ενεργά. 

1.2 Ενσωματώνονται στον οργανισμό στρατηγικές που εφοδιάζουν όλα τα μέλη να 
αναγνωρίσουν και να εκτιμήσουν τα ισχυρά χαρακτηριστικά του πολιτισμού των Αβορίγινων και 
να κατανοήσουν τη σημασία τους για την ευεξία και την ασφάλεια των παιδιών και των νέων 
Αβορίγινων. 

1.3 Λαμβάνονται μέτρα από τον οργανισμό για να διασφαλιστεί ότι εντοπίζεται ρατσισμός εντός 
του οργανισμού, αντιμετωπίζεται και δεν είναι ανεκτός. Κάθε περίπτωση ρατσισμού 
αντιμετωπίζεται με τις κατάλληλες συνέπειες.  

1.4 Ο οργανισμός στηρίζει ενεργά και διευκολύνει τη συμμετοχή και τη συμπερίληψή εντός του 
των Αβορίγινων παιδιών, νέων και των οικογενειών τους. 

1.5 Όλες οι πολιτικές, συστήματα και διαδικασίες του οργανισμού δημιουργούν μαζί ένα 
πολιτιστικά ασφαλές και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον και ικανοποιούν τις ανάγκες των 
Αβορίγινων παιδιών, νέων και των οικογενειών τους. 

Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 2 - Η ασφάλεια και η ευεξία των παιδιών ενσωματώνεται στην 
οργανωτική ηγεσία, διακυβέρνηση και κουλτούρα του οργανισμού 

Κατά τη συμμόρφωση με το Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 2, ένας οργανισμός πρέπει, τουλάχιστον, 
να διασφαλίσει ότι: 

2.1 Ο οργανισμός δεσμεύεται δημόσια για την παιδική ασφάλεια.  

2.2 Μια κουλτούρα παιδικής ασφάλειας στηρίζεται και γίνεται πρότυπο σε όλα τα επίπεδα του 
οργανισμού από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω.  

2.3 Οι ρυθμίσεις διακυβέρνησης διευκολύνουν την υλοποίηση της πολιτικής παιδικής ασφάλειας 
και ευεξίας σε όλα τα επίπεδα.  

2.4 Ένας Κώδικας Δεοντολογίας καθοδηγεί το προσωπικό και τους εθελοντές σχετικά με τα 
αναμενόμενα πρότυπα συμπεριφοράς και ευθύνες.  

2.5 Οι στρατηγικές διαχείρισης κινδύνων εστιάζονται στην πρόληψη, εντοπισμό και μετριασμό 
των κινδύνων για τα παιδιά και τους νέους.  

2.6 Το προσωπικό και οι εθελοντές κατανοούν τις υποχρεώσεις τους σχετικά με την ανταλλαγή 
πληροφοριών και την τήρηση αρχείων.  

https://ccyp.vic.gov.au/contact-us/sign-up-for-commission-updates/
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Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 3 - Τα παιδιά και οι νέοι ενδυναμώνονται σχετικά με τα 
δικαιώματά τους, συμμετέχουν σε αποφάσεις που τους επηρεάζουν και λαμβάνονται 
σοβαρά υπόψη 

Κατά τη συμμόρφωση με το Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 3, ένας οργανισμός πρέπει, τουλάχιστον, 
να διασφαλίσει ότι: 

3.1 Τα παιδιά και οι νέοι ενημερώνονται για όλα τα δικαιώματά τους, συμπεριλαμβανομένης της 
ασφάλειας, ενημέρωσης και συμμετοχής.  

3.2 Η σημασία της φιλίας αναγνωρίζεται και ενθαρρύνεται η στήριξη από τους συνομήλικες, για 
να βοηθήσουν τα παιδιά και τους νέους να αισθάνονται ασφαλείς και να είναι λιγότερο 
απομονωμένοι. 

3.3 Όπου είναι σχετικό με το περιβάλλον ή το πλαίσιο, προσφέρεται στα παιδιά και στους νέους 
πρόσβαση σε προγράμματα πρόληψης σεξουαλικής κακοποίησης και σε συναφείς σχετικές 
πληροφορίες κατάλληλες για κάθε ηλικιακή ομάδα.  

3.4 Το προσωπικό και οι εθελοντές είναι εναρμονισμένοι σε τυχόν ενδείξεις βλάβης και 
διευκολύνουν με φιλικούς για παιδιά τρόπους για τα παιδιά και τους νέους να εκφράσουν τις 
απόψεις τους, να συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων και να εκφράσουν τις ανησυχίες τους. 

3.5 Οι οργανισμοί διαθέτουν στρατηγικές για την ανάπτυξη μιας κουλτούρας που διευκολύνει τη 
συμμετοχή και ανταποκρίνεται στη συμβολή των παιδιών και των νέων. 

3.6 Οι οργανισμοί παρέχουν ευκαιρίες στα παιδιά και τους νέους να συμμετάσχουν και 
ανταποκρίνονται στις συνεισφορές τους, ενισχύοντας έτσι την εμπιστοσύνη και τη συμμετοχή. 

Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 4 - Οι οικογένειες και οι κοινότητες ενημερώνονται και 
συμμετέχουν στην προώθηση της ασφάλειας και της ευεξίας 

Κατά τη συμμόρφωση με το Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 4, ένας οργανισμός πρέπει, τουλάχιστον, 
να διασφαλίσει ότι: 

4.1 Οι οικογένειες συμμετέχουν σε αποφάσεις που επηρεάζουν το παιδί τους.  

4.2 Ο οργανισμός συμμετέχει και επικοινωνεί ανοιχτά με τις οικογένειες και την κοινότητα σχετικά 
με την προσέγγιση του παιδικής ασφάλειας και οι σχετικές πληροφορίες είναι προσβάσιμες.  

4.3 Οι οικογένειες και οι κοινότητες έχουν λόγο στην ανάπτυξη και επανεξέταση των πολιτικών 
και πρακτικών του οργανισμού.  

4.4 Οι οικογένειες, οι φροντιστές και η κοινότητα ενημερώνονται για τη λειτουργία και τη 
διακυβέρνηση του οργανισμού.  

Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 5 – Τηρείται η ισότητα και οι ποικιλόμορφες ανάγκες είναι 
σεβαστές στην πολιτική και την πρακτική 

Κατά τη συμμόρφωση με το Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 5, ένας οργανισμός πρέπει, τουλάχιστον, 
να διασφαλίσει ότι: 

5.1 Ο οργανισμός, συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού και των εθελοντών, κατανοεί τις 
ποικιλόμορφες συνθήκες των παιδιών και των νέων και παρέχει στήριξη και ανταποκρίνεται σε 
αυτά που είναι ευάλωτα. 

5.2 Τα παιδιά και οι νέοι έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες, στήριξη και διαδικασίες καταγγελιών 
με τρόπους που είναι πολιτισμικά ασφαλείς, προσβάσιμοι και κατανοητοί. 

5.3 Ο οργανισμός δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των παιδιών και των νέων με αναπηρία, 
των παιδιών και των νέων από πολιτισμική και γλωσσικά διαφορετική καταγωγή, εκείνων που 
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δεν μπορούν να ζήσουν στο σπίτι τους, καθώς και των παιδιών και νέων λεσβιών, 
ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων, τρανσέξουαλ και διαφυλετικών.  

5.4 Ο οργανισμός δίνει ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των Αβορίγινων παιδιών και νέων και 
παρέχει/προωθεί ένα πολιτιστικά ασφαλές περιβάλλον για αυτούς.  

Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 6 - Τα άτομα που εργάζονται με παιδιά και νέους είναι 
κατάλληλα και στηρίζονται για να εκφράσουν στην πράξη τις αξίες της παιδικής ασφάλειας 
και ευεξίας 

Κατά τη συμμόρφωση με το Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 6, ένας οργανισμός πρέπει, τουλάχιστον, 
να διασφαλίσει ότι: 

6.1 Η πρόσληψη προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης της διαφήμισης, ελέγχους από άτομα που 
κάνουν συστάσεις για υποψήφιους και έλεγχοι προσωπικού και εθελοντών πριν από την 
απασχόληση, υπογραμμίζουν την ασφάλεια και την ευεξία των παιδιών.  

6.2 Το σχετικό προσωπικό και οι εθελοντές έχουν ισχύοντες ελέγχους εργασίας με παιδιά ή 
ισοδύναμους ελέγχους ιστορικού εργασίας με παιδιά.  

6.3 Όλο το προσωπικό και οι εθελοντές λαμβάνουν τον κατάλληλο προσανατολισμό κατά την 
πρόληψή τους και γνωρίζουν τις ευθύνες τους προς τα παιδιά και τους νέους, 
συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων τήρησης αρχείων, ανταλλαγής πληροφοριών και 
καταγγελίας.  

6.4 Η συνεχής εποπτεία και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού επικεντρώνεται στην παιδική 
ασφάλεια και την ευεξία. 

Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 7 - Οι διαδικασίες για καταγγελίες και ανησυχίες εστιάζονται 
στα παιδιά 

Κατά τη συμμόρφωση με το Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 7, ένας οργανισμός πρέπει, τουλάχιστον, 
να διασφαλίσει ότι: 

7.1 Ο οργανισμός έχει μια προσιτή, επικεντρωμένη στα παιδιά πολιτική διαχείρισης καταγγελιών 
που περιγράφει σαφώς τους ρόλους και τις ευθύνες της ηγεσίας, του προσωπικού και των 
εθελοντών, προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση διαφορετικών τύπων καταγγελιών, παραβιάσεις 
σχετικών πολιτικών ή του Κώδικα Δεοντολογίας και υποχρεώσεις για ενέργειες και καταγγελίες.  

7.2 Οι αποτελεσματικές διαδικασίες διεκπεραίωσης καταγγελιών κατανοούνται από παιδιά και 
νέους, οικογένειες, προσωπικό και εθελοντές και είναι πολιτισμικά ασφαλείς.  

7.3 Οι καταγγελίες λαμβάνονται σοβαρά υπόψη υπάρχει άμεση και διεξοδική απόκριση. 

7.4 Ο οργανισμός εφαρμόζει πολιτικές και διαδικασίες που αντιμετωπίζουν την αναφορά 
καταγγελιών και ανησυχιών σε αρμόδιες αρχές, είτε το απαιτεί είτε δεν το απαιτεί ο νόμος, και 
συνεργάζεται με τις αρχές επιβολής του νόμου.  

7.5 Εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις περί καταγγελιών, ιδιωτικότητας και εργατικού δικαίου. 

Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 8 - Το προσωπικό και οι εθελοντές είναι εξοπλισμένοι με τις 
γνώσεις, τις δεξιότητες και την ευαισθητοποίηση για να κρατήσουν τα παιδιά και τους νέους 
ασφαλείς μέσω συνεχούς επιμόρφωσης και εκπαίδευσης 

Κατά τη συμμόρφωση με το Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 8, ένας οργανισμός πρέπει, τουλάχιστον, 
να διασφαλίσει ότι: 

8.1 Το προσωπικό και οι εθελοντές εκπαιδεύονται και στηρίζονται για την αποτελεσματική 
υλοποίηση της πολιτικής παιδικής ασφάλειας και ευεξίας του οργανισμού.  
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8.2 Το προσωπικό και οι εθελοντές λαμβάνουν εκπαίδευση και πληροφορίες για την αναγνώριση 
ενδείξεων βλάβης στα παιδιά, συμπεριλαμβανομένης της βλάβης που προκαλείται από άλλα 
παιδιά και νέους.  

8.3 Το προσωπικό και οι εθελοντές λαμβάνουν εκπαίδευση και πληροφορίες για να 
ανταποκρίνονται αποτελεσματικά σε ζητήματα ασφάλειας και ευεξίας και να στηρίξουν 
συναδέλφους που αποκαλύπτουν βλάβες. 

8.4 Το προσωπικό και οι εθελοντές λαμβάνουν εκπαίδευση και πληροφορίες σχετικά με τον 
τρόπο δημιουργίας πολιτιστικά ασφαλών περιβαλλόντων για παιδιά και νέους.  

Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 9 - Τα φυσικά και διαδικτυακά περιβάλλοντα προωθούν την 
ασφάλεια και την ευεξία ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα την πιθανότητα να βλάψουν τα 
παιδιά και τους νέους 

Κατά τη συμμόρφωση με το Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 9, ένας οργανισμός πρέπει, τουλάχιστον, 
να διασφαλίσει ότι: 

9.1 Το προσωπικό και οι εθελοντές εντοπίζουν και μετριάζουν τους κινδύνους στο διαδικτυακό 
και φυσικό περιβάλλον χωρίς να συμβιβάζεται το δικαίωμα του παιδιού στην ιδιωτικότητα, την 
πρόσβαση σε πληροφορίες, τις κοινωνικές συνδέσεις και τις ευκαιρίες μάθησης.  

9.2 Το διαδικτυακό περιβάλλον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας του 
οργανισμού και την πολιτική και πρακτικές παιδικής ασφάλειας και ευεξίας.  

9.3 Τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων λαμβάνουν υπόψη τους κινδύνους που ενέχουν οι 
οργανωτικές ρυθμίσεις, δραστηριότητες και το φυσικό περιβάλλον.  

9.4 Οι οργανισμοί που συνάπτουν συμβάσεις για εγκαταστάσεις και υπηρεσίες από τρίτους 
έχουν πολιτικές προμηθειών που διασφαλίζουν την ασφάλεια των παιδιών και των νέων.  

Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 10 - Η υλοποίηση των Προτύπων Παιδικής Ασφάλειας 
επανεξετάζεται και βελτιώνεται τακτικά 

Κατά τη συμμόρφωση με το Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 10, ένας οργανισμός πρέπει, 
τουλάχιστον, να διασφαλίσει ότι: 

10.1 Ο οργανισμός επανεξετάζει, αξιολογεί και βελτιώνει τακτικά τις πρακτικές παιδικής 
ασφάλειας. 

10.2 Οι καταγγελίες, ανησυχίες και τα περιστατικά ασφάλειας αναλύονται για τον εντοπισμό 
αιτιών και συστημικών αστοχιών για ενημέρωση της συνεχούς βελτίωσης.  

10.3 Ο οργανισμός κοινοποιεί τα ευρήματα των σχετικών επανεξετάσεων στο προσωπικό και 
τους εθελοντές, την κοινότητα και τις οικογένειες και τα παιδιά και τους νέους.  
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Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 11 - Οι πολιτικές και οι διαδικασίες τεκμηριώνουν τον τρόπο 
με τον οποίο ο οργανισμός είναι ασφαλής για παιδιά και νέους  

Κατά τη συμμόρφωση με το Πρότυπο Παιδικής Ασφάλειας 11, ένας οργανισμός πρέπει, 
τουλάχιστον, να διασφαλίσει ότι: 

11.1 Οι πολιτικές και οι διαδικασίες αφορούν όλα τα Πρότυπα Παιδικής Ασφάλειας. 

11.2 Οι πολιτικές και οι διαδικασίες είναι τεκμηριωμένες και κατανοητές.  

11.3 Τα μοντέλα βέλτιστων πρακτικών και η διαβούλευση με τα ενδιαφερόμενα μέρη ενημερώνει 
την ανάπτυξη πολιτικών και διαδικασιών. 

11.4 Οι ηγέτες υπερασπίζουν και συμμορφώνουν τα Πρότυπα με τις πολιτικές και τις 
διαδικασίες.  

11.5 Το προσωπικό και οι εθελοντές κατανοούν και εφαρμόζουν πολιτικές και διαδικασίες. 

 

 

 

 

 

Από πού να λάβετε βοήθεια; 

Οι ρυθμιστικές αρχές των Προτύπων Παιδικής Ασφάλειας και οι κορυφαίοι αντιπροσωπευτικοί 
φορείς ή φορείς του τομέα μπορεί να είναι σε θέση να παράσχουν πληροφορίες και στήριξη για να 
βοηθήσουν τους οργανισμούς να μεταβούν στα νέα Πρότυπα. Μια επισκόπηση των διαφόρων 
ρυθμιστικών αρχών για τα Πρότυπα Παιδικής Ασφάλειας παρέχεται στις Συχνές Ερωτήσεις 
(σύνδεσμος) της Επιτροπής. 
 
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Επιτροπή για ερωτήσεις ή απορίες: 

 Τηλέφωνο: 1300 782 978 ή (03) 8601 5281 

 Email: contact@ccyp.vic.gov.au  

 Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Επιτροπής στο: www.ccyp.vic.gov.au 

 
Εάν χρειάζεστε διερμηνέα, καλέστε την Υπηρεσία Μεταφραστών και Διερμηνέων στο 13 14 50 και 
ζητήστε τους να επικοινωνήσουν με την [Επιτροπή για Παιδιά και Νέους] στο 03 8601 5281. 
 

Οι οργανισμοί πρέπει να συνεχίσουν να συμμορφώνονται με τα ισχύοντα 
Πρότυπα Παιδικής Ασφάλειας έως ότου τεθούν σε ισχύ τα νέα Πρότυπα την  

1η Ιουλίου 2022.  
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