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1. ΣΚΟΠΟΣ  

 

Σκοπός της Πολιτικής Προστασίας του Παιδιού του Pierce - Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος 
[στο εξής, Pierce] είναι η ασφάλεια και η προστασία του παιδιού στο περιβάλλον του 
Σχολείου.1 Η προστασία των παιδιών υπό την ευρεία έννοια ορίζεται ως η λήψη μέτρων για 
τη διασφάλιση της άσκησης όλων των δικαιωμάτων των παιδιών όπως αυτά εξειδικεύονται 
στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών και στην ευρωπαϊκή και 
εθνική νομοθεσία. Υπό τη στενή έννοια, η προστασία των παιδιών αφορά στο δικαίωμά τους 
να μην υφίστανται οποιασδήποτε μορφής βία, κακοποίηση, παραμέληση, εγκατάλειψη και 
εκμετάλλευση. Η παρούσα Πολιτική εστιάζει στην προστασία του παιδιού με τη στενή 
έννοια.  
 
Η προστασία του παιδιού στο σχολικό περιβάλλον συνιστά διεθνή προτεραιότητα 
εκπαιδευτικής πολιτικής λόγω της ανησυχίας για τα περιστατικά κακοποίησης και 
παραμέλησης ανηλίκων, δηλαδή προσβολής ανθρωπίνων δικαιωμάτων του παιδιού, και της 
διαπίστωσης ότι ιδίως η γενετήσια εκμετάλλευση και κακοποίηση των παιδιών έχει αυξηθεί 
σε εθνικό και διεθνές επίπεδο εξαιτίας της αυξανόμενης χρήσης, από τα παιδιά και από τους 
δράστες, της τεχνολογίας της πληροφόρησης και επικοινωνίας.2  
 
Το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Pierce αλληλεπιδρά με τα παιδιά σε καθημερινή 
βάση και μπορεί να εντοπίσει παιδιά που ίσως έχουν ανάγκη από βοήθεια και προστασία. Η 
ευθύνη των ενηλίκων που συνδέονται με το Σχολείο να προστατεύουν τους μαθητές που το 
έχουν ανάγκη είναι επαγγελματική, ηθική και νομική.  
 
Η Πολιτική Προστασίας του Παιδιού στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: την πρόληψη, μέσω της 
δημιουργίας ενός ασφαλούς και θετικού σχολικού περιβάλλοντος με σαφή οριοθέτηση των 
σχέσεων προσωπικού-μαθητών, την προστασία, μέσω της θέσπισης πολιτικών και κωδίκων 
δεοντολογίας και ορθής συμπεριφοράς, και την υποστήριξη παιδιών που έχουν υποστεί 
κακοποίηση.   
 
Το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Pierce έχει υποχρέωση να αναφέρει στη 
Διεύθυνση ή/και Διοίκηση παραβιάσεις ή υποψία παραβιάσεων αυτών των κανόνων και 
συστάσεων. Σε περίπτωση ενδείξεων κακοποίησης ή παραμέλησης ανηλίκου, η Διεύθυνση 
ή/και η Διοίκηση αναφέρει το περιστατικό στις αρμόδιες αρχές.   
 

                                                      
1 Βλ. και ν. 3727/2008 (ΦΕΚ 257/Α΄/18-12-2008) με τίτλο ‘Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης, μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και 
την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις. 
2 Βλ. ν. 3727/2008 (Προοίμιο), Βλ. επίσης τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού [Άρθρο 3 (έννοια 
συμφέροντος του παιδιού), Άρθρο 12 (ελεύθερη έκφραση γνώμης σχετικά με τις υποθέσεις που αφορούν το παιδί, ιδίως δυνατότητα 
ακρόασης σε διοικητικές και δικαστικές που το αφορούν), Άρθρο 19 (προστασία από κάθε μορφή βίας, προσβολής ή βιαιοπραγιών 
σωματικών ή πνευματικών, εγκατάλειψης ή παραμέλησης, κακής μεταχείρισης ή εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής 
βίας, κατά το χρόνο που βρίσκεται υπό την επιμέλεια των γονέων του ή του ενός από τους δύο, του ή των νόμιμων εκπροσώπων του ή 
οποιουδήποτε άλλου προσώπου στο οποίο το έχουν εμπιστευθεί), Άρθρο 39 (κρατική μέριμνα για τη διευκόλυνση της σωματικής και 
ψυχολογικής ανάρρωσης και της κοινωνικής επανένταξης κάθε παιδιού θύματος: οποιασδήποτε μορφής παραμέλησης, εκμετάλλευσης 
ή κακοποίησης, βασανισμού ή κάθε άλλης μορφής σκληρής, απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας ή ένοπλης 
σύρραξης)].  
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Η Πολιτική Προστασίας του Παιδιού αναρτάται στον ιστότοπο του Pierce, είναι στη διάθεση 
τόσο των γονέων ή κηδεμόνων των μαθητών, όσο και κάθε ενδιαφερόμενου. Το Pierce 
διοργανώνει ενημερώσεις του συνόλου του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού και 
στοχευμένες εκπαιδεύσεις ετησίως, και διασφαλίζει την εναρμόνιση των διαδικασιών 
πρόσληψης με διεθνείς καλές πρακτικές.  
 

2. ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
 
Η Πολιτική αυτή δεσμεύει το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Pierce, κάθε ενήλικα 
που εργάζεται εντός του Σχολείου ή/και αλληλεπιδρά με παιδιά απευθείας και χωρίς 
επίβλεψη.  
 
Για τους σκοπούς της παρούσας Πολιτικής, ως ‘παιδί’ ορίζεται, πέρα από κάθε πρόσωπο 
κάτω των 18 ετών, και κάθε μαθητής/μαθήτρια του Pierce άνω των 18 ετών.  
 
Η δημόσια και ιδιωτική συμπεριφορά ενήλικων προσώπων που συνδέονται με το Σχολείο 
μπορεί είτε να εμπνέει ως θετικό πρότυπο, είτε να βλάπτει άλλα πρόσωπα, ιδίως ανηλίκους, 
εάν είναι ανάρμοστη. Όσοι δεσμεύονται από την παρούσα Πολιτική ευθύνονται τόσο με τη 
δημόσια όσο και με την ιδιωτική τους συμπεριφορά για την ασφάλεια και την προστασία 
του παιδιού.  
Το ‘περιβάλλον του Σχολείου’ εκτείνεται και σε σχολικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες που 
λαμβάνουν χώρα εκτός των σχολικών εγκαταστάσεων ή στο διαδίκτυο.   
Τα ενήλικα πρόσωπα που συνδέονται με το Σχολείο είναι υπεύθυνα για τη διατήρηση των 
ορίων, φυσικών, συναισθηματικών και σεξουαλικής συμπεριφοράς, που επιβάλλει η αρχή 
του επαγγελματισμού στο πλαίσιο χώρου εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, απαγορεύεται κάθε 
συμπεριφορά σεξουαλικής φύσεως που απευθύνεται σε ανηλίκους υπό την ευθύνη τους· 
αυτή συνιστά κατάχρηση, εκμετάλλευση και παρενόχληση των ανηλίκων.  
 
Το απρεπές άγγιγμα, ο βιασμός, η αιμομιξία συνιστούν μορφές σεξουαλικής κακοποίησης3 
και μπορεί να λάβουν χώρα στο σπίτι, στο Σχολείο και σε χώρους που παρέχουν υπηρεσίες 
φροντίδας, ψυχαγωγίας, ενισχυτικής διδασκαλίας κ.λπ. σε παιδιά. Τα παιδιά είναι ευάλωτα 
στη σεξουαλική ιδίως κακοποίηση, καθώς οι ενήλικες μπορούν να ασκήσουν σε αυτά 
εξουσία και έλεγχο, ενώ η πρόσβασή τους σε μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών είναι 
συχνά περιορισμένη.  
 

 
3.  ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
 

Το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό του Pierce και κάθε ενήλικας που εργάζεται στο 
Σχολείο ή συμμετέχει σε σχολικές δραστηριότητες οφείλει να ανταποκρίνεται στα καθήκοντα 
και τις αρμοδιότητες που ορίζει ο νόμος4 και να: 
 

                                                      
3 Η Οδηγία 2011/93/ΕΕ έχει στόχο την εναρμόνιση των κρατών μελών ως προς τη θέσπιση ελάχιστων ποινικών κυρώσεων για τα 
διάφορα αδικήματα σεξουαλικής κακοποίησης. Προβλέπει αυστηρότερες ποινές σε περίπτωση που τα αδικήματα διαπράττονται από 
πρόσωπα σε θέση εμπιστοσύνης ως προς ιδιαιτέρως ευάλωτα παιδιά και σε περιπτώσεις εξαναγκασμού. Επιπλέον, η εν λόγω Οδηγία 
είναι η κυριότερη νομική πράξη που διέπει την παιδική πορνογραφία. 
4 Άρθρο 36, Κεφάλαιο Ε΄, ΦΕΚ 1340/2002 - Φ.353.1/324/105657/Δ1/2002. 
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i. συμπεριφέρεται σε όλους, ιδίως δε στα παιδιά, με σεβασμό, υπομονή, ακεραιότητα, 
ευγένεια και κατανόηση,  

ii. τηρεί υποστηρικτική στάση ενθάρρυνσης και αποδοχής και να προάγει τη 
συνεργασία,   

iii. έχει επίγνωση τόσο της ευαίσθητης θέσης των ενηλίκων προσώπων που 
αλληλεπιδρούν απευθείας και χωρίς επίβλεψη με παιδιά ή νέους, όσο και της 
ευάλωτης θέσης των παιδιών,  

iv. αντιλαμβάνεται ότι η ευθύνη τήρησης ορίων – φυσικών, συναισθηματικών και 
σεξουαλικής συμπεριφοράς – κατά την αλληλεπίδρασή με παιδιά βαρύνει τα ενήλικα 
πρόσωπα,  

v. φροντίζει η αλληλεπίδραση με παιδιά να γίνεται σε δημόσιους χώρους ή παρουσία 
συναδέλφων ή γονέων και κηδεμόνων,  

vi. συμβάλλει σε ένα ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά στο Pierce,  
vii. αντιλαμβάνεται ότι το άγγιγμα/η φυσική επαφή με ένα άλλο άτομο μπορεί να 

παρερμηνευτεί και, ως εκ τούτου, να αξιολογεί, κατά την επαγγελματική του/της 
κρίση, την καταλληλότητα έκφρασης ενδιαφέροντος, φροντίδας, επιδοκιμασίας 
μέσω φυσικής επαφής και να αποφεύγει συμπεριφορές που μπορεί να εκληφθούν 
ως ανάρμοστες (π.χ. γαργαλητό, φιλιά, τσιμπήματα, χάδια),5 

viii. συμμετέχει σε εκπαιδεύσεις/επιμορφώσεις που οργανώνει το Pierce για ζητήματα 
προστασίας του παιδιού,  

 
Επίσης:  
 

ix. απαγορεύεται να επιδιώκει μυστική φυσική επαφή με παιδιά, για ικανοποίησή 
του/της ή να καταχράται τη θέση εξουσίας απέναντί τους,  

x. επιβάλλεται να αναφέρει εγκαίρως περιστατικά τα οποία πιστεύει ότι θα μπορούσαν 
να παρερμηνευθούν και να θέσουν σε κίνδυνο παιδιά, το Σχολείο ή την 
επαγγελματική του/της θέση και να καταγράφει/αναφέρει τυχόν ενδείξεις ή υποψία 
ερωτικής φύσεως συναισθημάτων μαθητή απέναντι σε μέλος του διδακτικού ή 
διοικητικού προσωπικού,  

xi. οφείλει να είναι πάντα έτοιμος/η να λογοδοτήσει για τον τρόπο φυσικής επαφής με 
παιδιά στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων, καθώς κάθε φυσική επαφή μπορεί να 
υπόκειται σε έλεγχο,  

xii. σε περίπτωση που η τακτική επαφή με μεμονωμένο παιδί ή νεαρό άτομο απαιτείται 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς, όπως στην περίπτωση ενός παιδιού με αναπηρία, 
χρόνια πάθηση ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οφείλει να εισηγείται τη σύνταξη 
επίσημα συμφωνημένου εξατομικευμένου σχεδίου, με τη συμμετοχή και 
συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων του μαθητή/της μαθήτριας, στο οποίο θα 
αιτιολογούνται και θα προσδιορίζονται οι ανάγκες τακτικής φυσικής επαφής· το 
σχέδιο υπόκειται σε αναθεώρηση τουλάχιστον ετησίως,  

xiii. οφείλει, σε περίπτωση που είναι γνωστό ότι το παιδί υφίσταται ή έχει υποστεί στο 
παρελθόν κακοποίηση6, να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή κατά τη φυσική επαφή και 

                                                      
5 Επισημαίνεται ότι είναι ανέφικτη και μη δόκιμη η υιοθέτηση μίας ‘χωρίς άγγιγμα’ προσέγγισης της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η 

καταλληλότητα του αγγίγματος ή της φυσικής επαφής με παιδιά εξαρτάται από τις ανάγκες της σχολικής δραστηριότητας, από τη 

διάρκειά της, η οποία πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι περιορισμένη, την ηλικία, το στάδιο της ανάπτυξης, το φύλο, τη θρησκευτική 

ταυτότητα και άλλα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, καθώς και την ιδιοσυγκρασία κάθε παιδιού.  
6 Ενδείξεις που μπορεί να υποστηρίζουν υποψία κακοποίησης παιδιού είναι τραύματα τα οποία δεν αιτιολογούνται πειστικά από γονείς 
ή κηδεμόνες, αλλαγές συμπεριφοράς, ιδίως η χρήση ουσιών ή αλκοόλ ή σεξουαλική συμπεριφορά που θέτει το ανήλικο άτομο σε 
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εάν το ίδιο το παιδί αποζητά ιδιαίτερα το άγγιγμα ή τη φυσική επαφή, να το 
αποθαρρύνει βοηθώντας το να κατανοήσει τη σημασία των ορίων του προσωπικού 
χώρου, 

xiv. απαγορεύεται να ασκεί σωματική βία για την επιβολή πειθαρχίας ή σωματική 
τιμωρία με σκοπό την πρόκληση πόνου ή δυσφορίας στο παιδί,    

xv. οφείλει να παρεμβαίνει όταν υπάρχουν αποδείξεις ή και ενδείξεις/υποψία 
κακοποίησης7, παρενόχλησης, παραμέλησης ανηλίκου ή ανάρμοστης συμπεριφοράς 
προς παιδί και να αναφέρει το περιστατικό ακολουθώντας τις διαδικασίες που ορίζει 
η παρούσα Πολιτική (βλ. παρακάτω),  

xvi. οφείλει να συνεργάζεται πλήρως όταν αυτό ζητείται από τη Διεύθυνση ή/και τη 
Διοίκηση για τη διερεύνηση περιστατικού κακοποίησης παιδιού, 

xvii. οφείλει να αναφέρει περιστατικά Διεύθυνση δίνοντας πλήρη στοιχεία, δηλώνοντας 
εάν είναι μάρτυρας του περιστατικού ή αποδέκτης αναφοράς και εάν έχει προηγηθεί 
συζήτηση με το παιδί· είναι κρίσιμο να μεταφέρονται, κατά το δυνατόν, οι λέξεις που 
χρησιμοποίησε το ίδιο το παιδί,  

xviii. οφείλει να τηρεί τις αρχές της ασφάλειας και της διαφάνειας κατά την επικοινωνία 
με παιδιά, όπως αυτές εξειδικεύονται στις παρακάτω απαγορεύσεις/συστάσεις:  

• απαγορεύεται επικοινωνία που υπερβαίνει το πεδίο αρμοδιοτήτων και δεν 
σχετίζεται με την επαγγελματική ιδιότητα του ενήλικου προσώπου,  

• για την επικοινωνία πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά οι σχολικές 
διευθύνσεις email (ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες 
σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης που χρησιμοποιεί το Κολλέγιο. Δεν 
επιτρέπεται η διαδικτυακή επικοινωνία μέσω λογαριασμών στα Μέσα 
Κοινωνικής Δικτύωσης (στο εξής, ΜΚΔ) ή εφαρμογών μηνυμάτων (βλ. Κανονισμό 
για την Ορθή Χρήση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης).  

xix. απαγορεύεται να αγγίζει ή να μιλάει σε ένα παιδί με τρόπο ανάρμοστο (π.χ. με 
σεξουαλικούς υπαινιγμούς),  

xx. απαγορεύεται να κακοποιεί σωματικά ή συναισθηματικά παιδιά και νέους με 
συμπεριφορές όπως χτυπήματα στο σώμα και στο πρόσωπο, ταπείνωση, χλευασμός, 
απειλές, εξευτελισμός,  

xxi. απαγορεύεται να καπνίζει, να είναι υπό την επήρεια αλκοόλ ή να κάνει χρήση 
ναρκωτικών ουσιών όταν εργάζεται και αλληλεπιδρά με παιδιά ή νέους,  

xxii. απαγορεύεται να δέχεται ή να δίνει προσωπικά δώρα σε παιδιά χωρίς να το 
γνωρίζουν οι γονείς ή κηδεμόνες τους,  

xxiii. απαγορεύεται η χρήση βωμολοχιών παρουσία παιδιών.  
 

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ 
 
Η Αντιπρόεδρος Διοίκησης του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος είναι υπεύθυνη για την 
παρακολούθηση, για την αξιολόγηση της εφαρμογής και για την ετήσια αναθεώρηση αυτής 

                                                      
κίνδυνο, επανειλημμένες αδικαιολόγητες απουσίες από το σχολείο, ψυχολογικά προβλήματα όπως υπερβολικό άγχος ή κατάθλιψη, η 
ανάθεση στο παιδί δυσανάλογων για την ηλικία του οικογενειακών ευθυνών, η χρήση γλώσσας με σεξουαλικής φύσεως υπαινιγμούς ή 
υλικού, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού υλικού, που κρίνεται ακατάλληλο για την ηλικία του παιδιού, η μη επικοινωνία γονέων 
ή κηδεμόνων με το σχολικό περιβάλλον, ψυχολογικά προβλήματα των γονέων ή κηδεμόνων, όπως κατάθλιψη, η χρήση ουσιών από 
γονείς ή κηδεμόνες και η ενδοοικογενειακή βία.  
7 Ενδείξεις κακοποίησης που προκαλούν ανησυχία μπορεί να είναι η συμπεριφορά ενός παιδιού ή η αλλαγή συμπεριφοράς, μία φήμη, 

συγκεκριμένη αναφορά από το παιδί ή έμπιστο ενήλικα ή η συμπεριφορά ενήλικα που συνιστά παραβίαση των κανόνων και οδηγιών 

αυτής της Πολιτικής.  
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της Πολιτικής, συνεπικουρούμενη από την Ομάδα Προστασίας του Παιδιού του Σχολείου 
(βλ. παρακάτω). Στις αρμοδιότητές της υπάγεται επίσης η σύνταξη ετήσιας έκθεσης του 
αριθμού και της φύσεως των αναφορών που κατατέθηκαν στη Διοίκηση του Σχολείου, καθώς 
και του προγραμματισμού και της διεξαγωγής των ενημερώσεων και στοχευμένων 
εκπαιδεύσεων του προσωπικού.    
 
Η Ομάδα Προστασίας του Παιδιού του Pierce συγκροτείται, ανεξάρτητα από τη βαθμίδα, 
από τον Εκτελεστικό Διευθυντή Διοίκησης, τους Διευθυντές, τη νοσοκόμα του Σχολείου, την 
ψυχολόγο και τους Συμβούλους (Deans) Γυμνασίου και Λυκείου και είναι αρμόδια για την 
εξέταση όλων των αναφορών που κατατίθενται στη Διεύθυνση ή/και Διοίκηση του Pierce, 
ώστε να αξιολογηθεί από την Αντιπρόεδρο Διοίκησης η ανάγκη παραπομπής τους σε 
εξωτερικούς νομικούς συμβούλους ή στις αρμόδιες αρχές.  
 
Η ευθύνη αναφοράς περιστατικού βαρύνει κάθε ενήλικα που συνδέεται με το Σχολείο. Για 
την αναφορά περιστατικών παραβίασης αυτής της Πολιτικής απαιτείται η συμπλήρωση της 
Φόρμας Αναφοράς Περιστατικού και η κατάθεσή της στη Διεύθυνση ή/και στη Διοίκηση. Τα 
εν λόγω σημεία αναφοράς θα επεξεργαστούν την αναφορά και θα εισηγηθούν σε 
ενημέρωση προς την Αντιπρόεδρο Διοίκησης τις περαιτέρω ενέργειες του Σχολείου. Η 
Αντιπρόεδρος Διοικήσεως θα ορίσει, ανάλογα με τη φύση της σχέσης του εμπλεκόμενου 
ενήλικου προσώπου με το Σχολείο, τη Διεύθυνση ή το Τμήμα το οποίο θα αναλάβει τη 
διερεύνηση του περιστατικού [βλ. contractors]. Εάν στο αναφερόμενο περιστατικό 
εμπλέκονται Αντιπρόεδροι του Κολλεγίου ή Διευθυντές, τότε η αναφορά του περιστατικού 
κατατίθεται στον Πρόεδρο του Κολλεγίου.  
 

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ 

 
Τα ενήλικα πρόσωπα που συνδέονται με το Σχολείο έχουν υποχρέωση να βρίσκονται σε 
εγρήγορση και να ανταποκρίνονται τόσο σε αναφορές ή σε ανησυχία των μαθητών που 
απευθύνονται σε αυτούς, όσο και σε υποψίες κακοποίησης ανηλίκων. Συγκεκριμένα:  
 

i. Οφείλουν να αναγνωρίζουν και να μην αμφισβητούν τους λόγους ανησυχίας των 
παιδιών, να συμπληρώνουν τη Φόρμα Αναφοράς Περιστατικού, η οποία είναι 
προσβάσιμη στον διαδικτυακό τόπο του Pierce: https://www.pierce.gr/, και να 
αναφέρουν το περιστατικό στη Διεύθυνση ή/και στη Διοίκηση μέχρι τη λήξη του 
ημερήσιου σχολικού προγράμματος ή, το αργότερο, εντός 24 ωρών.  
Η ανησυχία μπορεί να οφείλεται σε συμπεριφορά μαθητών, σε φήμη, στο 
περιεχόμενο αναφοράς που γίνεται απευθείας από τον ίδιο τον μαθητή/την 
μαθήτρια ή από ενήλικο πρόσωπο εμπιστοσύνης του/της, σε παρατήρηση 
συμπεριφοράς ενήλικου προσώπου.  

ii. Οφείλουν να ενημερώσουν τη Διεύθυνση ή/και τη Διοίκηση και να καταθέσουν 
τη Φόρμα Αναφοράς Περιστατικού πριν τη λήξη της τρέχουσας σχολικής ημέρας.  

iii. Οφείλουν να διαχειρίζονται αναφορές περιστατικών ακούγοντας με προσοχή, 
χωρίς διακοπές και παρεμβάσεις, την αφήγηση του περιστατικού από το παιδί, 
να ζητούν από το παιδί να εξηγήσει τι συνέβη και να περιγράψει τα γεγονότα.  

iv. Οφείλουν να καθησυχάζουν το παιδί, να είναι ήρεμοι, να μην κρίνουν και να 
επιδεικνύουν ενδιαφέρον. 
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v. Οφείλουν να ενημερώνουν το παιδί πως ό,τι αναφέρεται σε αυτούς δεν μπορεί 
να μείνει μυστικό και ότι είναι υποχρεωμένοι να αναφέρουν το περιστατικό στα 
υπεύθυνα μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού που είναι 
εκπαιδευμένα να το υποστηρίξουν. 

vi. Οφείλουν να μεριμνούν για την καταγραφή, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, 
των λέξεων με τις οποίες το παιδί περιέγραψε το περιστατικό.  

 
6. ΟΜΑΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 
Η Ομάδα Προστασίας του Παιδιού του Pierce συγκροτείται από:  
- Senior Vice President  

of Administration and Pierce, Ηλιάνα Λαζανά        ilazana@acg.edu 
- Executive Director of Pierce Administration, Μάξιμο Βασίλειου  mvasiliou@acg.edu 
- Διευθυντή Λυκείου, Γεώργιο Βακερλή     gvak@acg.edu 
- Διευθυντή Γυμνάσιου, Ιωάννη Κλάδα     kladas@acg.edu 
- Διευθυντή IBDP, Εμμανουήλ Βροντάκη     mvrontakis@acg.edu 
- Σχολική Ψυχολόγο, Νεκταρία Γληνού    glinou@acg.edu 
- Dean Λυκείου, Στυλιανή Κοσμά      kosmast@acg.edu 
- Dean Γυμνάσιου,  Κωνσταντίνο Ηλιόπουλο 
 
 

7. ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  
 
Για την ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας, το Pierce αναλαμβάνει τη διοργάνωση 
ενημερώσεων, εκπαιδεύσεων και επιμορφώσεων σε τακτική βάση για όλες τις ομάδες 
ενήλικων προσώπων που συνδέονται με το Pierce και αλληλεπιδρούν με παιδιά στο σχολικό 
περιβάλλον. Στόχος αυτών των πρωτοβουλιών είναι να οριοθετηθεί η συμπεριφορά 
απέναντι σε παιδιά και να διευκρινιστούν οι εσωτερικές διαδικασίες αντιμετώπισης 
περιστατικών παραβίασης της Πολιτικής αφενός, αλλά και να προστατευθεί η ποιότητα της 
σχέσης εμπιστοσύνης που αναπτύσσεται μεταξύ μαθητών και του διδακτικού και 
διοικητικού προσωπικού του Σχολείου.  
 
Οι πρωτοβουλίες αφύπνισης και ενημέρωσης απευθύνονται: 
 

i. Σε όλους τους ενήλικες που βρίσκονται ή επισκέπτονται τακτικά τον χώρο του 
Σχολείου, όπως οι γονείς ή κηδεμόνες των μαθητών, οι οποίο οφείλουν να 
γνωρίζουν την ύπαρξη και το περιεχόμενο των κυριότερων πολιτικών που 
αφορούν στην οριοθέτηση των σχέσεων μαθητών/τριών και διδακτικού και 
διοικητικού προσωπικού,  

ii. Σε όλους τους διδάσκοντες και πρόσωπα που αλληλεπιδρούν με 
μαθητές/μαθήτριες στο πλαίσιο σχολικών δραστηριοτήτων, οι οποίοι οφείλουν 
να κατανοούν την Πολιτική Προστασίας του Παιδιού, τους τύπους και τις 
ενδείξεις κακοποίησης, πώς να διαχειρίζονται αναφορές/αποκαλύψεις 
περιστατικών παραβίασης και να συζητούν ζητήματα προστασίας του παιδιού με 
συναδέλφους. 

iii. Στα μέλη της Ομάδας Προστασίας του Παιδιού, οι οποίοι έχουν ως αρμοδιότητα 
την εξέταση αναφορών σοβαρών περιστατικών που παραπέμπονται σε αυτούς 
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και οφείλουν να γνωρίζουν επιπλέον τις διαδικασίες διαχείρισης προσωπικών 
δεδομένων, αρχείων και πληροφοριών [GDPR], το πλαίσιο εξέτασης των 
αναφορών και συνεργασίας με τους μαθητές και τις οικογένειές τους, τα είδη 
κακοποίησης, τα κριτήρια αξιολόγησης της ανάγκης παραπομπής του 
περιστατικού για περαιτέρω διερεύνηση ή για επαγγελματική γνώμη αναφορικά 
με τη διαχείρισή του.  

iv. Με φροντίδα της Διεύθυνσης και της Διοίκησης, οι εξωτερικοί συνεργάτες του 
Κολλεγίου λαμβάνουν γνώση και αποδέχονται ενυπογράφως την παρούσα 
Πολιτική πριν ή κατά τη σύναψη σύμβασης συνεργασίας με το Σχολείο. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση αυτής της Πολιτικής, θα λήξει άμεσα η 
συνεργασία με το Κολλέγιο, χωρίς άλλη υποχρέωση του Σχολείου έναντι αυτών.  

v. Με φροντίδα της Διεύθυνσης και της Διοίκησης, οι υποψήφιοι για πρόσληψη στο 
Κολλέγιο για θέσεις τόσο διδακτικού όσο και διοικητικού προσωπικού, 
λαμβάνουν γνώση και αποδέχονται ενυπογράφως την παρούσα Πολιτική πριν ή 
κατά την πρόσληψή τους.  

vi. Με φροντίδα της Διεύθυνσης και της Διοίκησης, οι εργαζόμενοι στο Κολλέγιο 
λαμβάνουν γνώση της παρούσας Πολιτικής με επιμέλεια των Διευθύνσεων και 
Τμημάτων τους και την αποδέχονται ενυπογράφως.  
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