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Το Πρωτόκολλο Διερεύνησης, Διάγνωσης και Διαχείρισης 
Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών συνιστά μέρος του 
Προγράμματος «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, 
Διάγνωσης και Διαχείριση Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών» 
που σχεδιάστηκε από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού- Διεύθυνση 
Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας

Υλοποιήθηκε και χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο της προκήρυξης 
για την Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού – Τομέα Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Άξονας «Εδραίωση της Μεταρρύθμισης 
στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας. Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας και Προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του 
πληθυσμού στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» (ΕΣΠΑ 2007-2013)



Σύνοψη Παρουσίασης

 Η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα

 Ο Σκοπός του Πρωτοκόλλου

 Μεθοδολογία Δημιουργίας

 Το Περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου

 Συνοδευτικά Έγγραφα



Η κατάσταση σήμερα στην Ελλάδα

Απουσία μιας ενιαίας μεθοδολογίας σε ζητήματα διάγνωσης, διερεύνησης και
διαχείρισης περιστατικών κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών (ΚαΠα-Π) 
μεταξύ των διαφορετικών ειδικοτήτων και φορέων

Απουσία συντονισμού των επαγγελματιών που εμπλέκονται σε περιστατικά 
ΚαΠα-Π

Απουσία εκπαίδευσης επαγγελματιών σε θέματα ΚαΠα-Π

Υποστελέχωση των δομών/φορέων

• Μείωση της αποτελεσματικότητας της διαχείρισης των περιστατικών ΚαΠα-Π

• Αδυναμία στο σχεδιασμό και την εφαρμογή νέων προγραμμάτων παρέμβασης 



Σε ποιους απευθύνεται…

Σε όλους τους επαγγελματίες των τομέων :

 Υγείας/ψυχικής υγείας

 Πρόνοιας 

 Παιδείας

 Δικαιοσύνης και 

 Δημόσιας Τάξης

Όπως: ιατροί (παιδοψυχίατροι, παιδίατροι), νοσηλευτές, ψυχολόγοι,   
κοινωνικοί λειτουργοί, εκπαιδευτικοί, δικηγόροι, εισαγγελείς και 
αστυνομικοί.



Σκοπός του Πρωτοκόλλου

 Προώθηση μιας ενιαίας και διεπιστημονικής προσέγγισης, 
παρέχοντας σαφώς διατυπωμένες και υλοποιήσιμες 
κατευθυντήριες γραμμές στους επαγγελματίες 

 Αναγνώριση και αναφορά περισσότερων πιθανών 
περιστατικών ΚαΠα-Π

 Διασφάλιση της προστασίας και ευημερίας των παιδιών

 Ελαχιστοποίηση του δευτερογενούς τραύματος των παιδιών



Μεθοδολογία Δημιουργίας του Πρωτοκόλλου

1. Βιβλιογραφική ανασκόπηση αντίστοιχων πρωτοκόλλων 
άλλων χωρών που διαθέτουν αναπτυγμένα συστήματα 
παιδικής προστασίας και τεκμηριωμένα καλές πρακτικές 
όσον αφορά συνολικά τη διαχείριση περιστατικών 

2. Ανασκόπηση ελληνικού νομικού πλαισίου και διεθνών 
συμβάσεων

3. Συγγραφή/Σύνταξη του Πρωτοκόλλου

4. Αξιολόγηση

5. Πιλοτική εφαρμογή 



Περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου (1)

• Bασική ορολογία και κυριότερες μορφές του φαινομένου της 
κακοποίησης 

• Προσδιοριστές επικινδυνότητας και δείκτες κακοποίησης 
παιδιών

• Πορεία Περιστατικού (από την ανίχνευση στην αναφορά και τη 
νομική παρέμβαση ανάλογα με τον τύπο κακοποίησης και την 
ειδικότητα του επαγγελματία που εμπλέκεται)



Περιεχόμενο του Πρωτοκόλλου (2)

• Η διαδικασία αναφοράς πιθανής κακοποίησης και παραμέλησης 
παιδιού

• Pόλοι, καθήκοντα και ευθύνες των επαγγελματιών από τη στιγμή της 
υποψίας μέχρι τη νομική παρέμβαση ανάλογα με τον τύπο 
κακοποίησης

• Σύνοψη των σχετικών νόμων και κυβερνητικών πολιτικών που 
ισχύουν σήμερα στην Ελλάδα

• Προτάσεις βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου



Οδηγός Εφαρμογής του Πρωτοκόλλου

Συνοδευτικό έγγραφο με βήμα-προς-βήμα οδηγίες εφαρμογής του 
Πρωτοκόλλου

Περιλαμβάνονται πληροφορίες όπως:

 Ειδικές μορφές κακοποίησης

Πρότυπο Κλινικής Συνέντευξης από τον Παιδοψυχίατρο

Βιβλιογραφία

400 επαγγελματίες (από φορείς υγείας-πρόνοιας-δικαιοσύνης-δημόσιας 
τάξης-εκπαίδευσης) θα εκπαιδευτούν στη χρήση του Πρωτοκόλλου



Συμπεράσματα

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική 
διαχείριση περιστατικών ΚαΠα-Π είναι:

Η υιοθέτηση και εφαρμογή κοινής μεθοδολογίας 
διαχείρισης ΚαΠα-Π από τους εμπλεκόμενους 
επαγγελματίες

Η συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών

Η ενημέρωση και η εκπαίδευση των επαγγελματιών



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
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