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Tο Πρόγραµµα «Ολοκληρωµένη προσέγγιση για τη ∆ιερεύνηση, ∆ιάγνωση και ∆ιαχείριση Περιστατικών 

Κακοποίησης και Παραµέλησης Παιδιών» υλοποιείται από το Κέντρο για τη Μελέτη και την Πρόληψη της 

Κακοποίησης και Παραµέλησης των Παιδιών, της ∆ιεύθυνσης Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας του 

Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού και συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο και το Υπουργείο Υγείας.  

 

Στο πλαίσιο του προγράµµατος πρόκειται να σχεδιαστεί ένα Εθνικό Πρωτόκολλο για τη ∆ιερεύνηση, ∆ιάγνωση και 

∆ιαχείριση Περιστατικών ΚαΠα-Π, το οποίο θα περιλαµβάνει σαφώς διατυπωµένες οδηγίες σχετικά µε τις 

ενέργειες που θα πρέπει να ακολουθούνται σε περιπτώσεις ΚαΠα-Π από όλους τους επαγγελµατίες που ενδέχεται 

να εµπλακούν στη διαχείρισή τους, και ακόµα να συσταθεί Εθνικό Σύστηµα Αναφοράς (ΕΣΑ) ΚαΠα-Π, το οποίο 

θα λειτουργήσει ως επιδηµιολογικό εργαλείο διαρκούς επιτήρησης της επίπτωσης κρουσµάτων ΚαΠα-Π. 

  

Στη χώρα µας µέχρι και σήµερα η διάγνωση των περιστατικών ΚαΠα-Π πραγµατοποιείται στη βάση ιδιαιτεροτήτων 

των εµπλεκόµενων φορέων και επαγγελµατιών οι οποίοι  ανήκουν σε πλειάδα διαφορετικών συστηµάτων, διακριτής 

νοµικής µορφής, εµβέλειας αλλά και στελέχωσης µε αποτέλεσµα να παρατηρείται απουσία ενιαίας µεθοδολογίας 

διερεύνησης και αντιµετώπισης των περιστατικών ΚαΠα-Π. Σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα θα πρέπει να 

διεξάγεται διαφοροποιηµένη διερεύνηση των αναφορών ΚαΠα-Π σε διακριτές υποπεριπτώσεις της τυπολογίας της 

βίας, κάτι τέτοιο όµως στη χώρα µας απέχει πολύ από την πραγµατικότητα. Επιπρόσθετα, οι ελλείψεις στο 

επίπεδο παρακολούθησης και καταγραφής της έκτασης, των µορφών και των χαρακτηριστικών της ΚαΠα-Π 

οδηγούν σε αδυναµίες στη χάραξη πολιτικών παρεµβάσεων και τελικά µειώνουν την αποτελεσµατικότητα των 

εφαρµοζόµενων δράσεων και πολιτικών.  

 

Η κατάρτιση του Πρωτοκόλλου και η δηµιουργία του ΕΣΑ ΚαΠα-Π αποτελούν το πρώτο βήµα για την 

ολοκληρωµένη προσέγγιση της ΚαΠα-Π, από το στάδιο της διάγνωσης µέχρι την αντιµετώπιση και την 

παρακολούθηση κάθε περιστατικού, αλλά και συνολικά. Το δεύτερο βήµα στοχεύει στην αποτελεσµατική χρήση του 

Πρωτοκόλλου και του ΕΣΑ ΚαΠα-Π µέσα από τη διασύνδεση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των 

επαγγελµατιών που διαχειρίζονται περιπτώσεις ΚαΠα-Π. Αυτό θα επιτευχθεί µέσω της δικτύωσης των 

εµπλεκόµενων φορέων και υπηρεσιών και την υλοποίηση εκπαιδεύσεων των απασχολούµενων επαγγελµατιών που 

θα συµφωνήσουν στην υιοθέτηση και εφαρµογή του Πρωτοκόλλου και στη χρήση του ΕΣΑ ΚαΠα-Π. Πιο 

συγκεκριµένα, πρόκειται να υλοποιηθούν 16 εκπαιδεύσεις (4 στην Αττική και 1 σε καθεµιά από τις υπόλοιπες 

περιφέρειες) στις οποίες θα κληθούν να συµµετέχουν συνολικά 400 επαγγελµατίες που θα δηλώσουν 

διαθεσιµότητα.  

 

Η ύπαρξη ενός Πρωτοκόλλου για επαγγελµατίες µε σαφείς κατευθυντήριες οδηγίες για το «δέον γενέσθαι» σε 

περιπτώσεις ΚαΠα-Π αναµένεται να δώσει λύση στις συνέπειες που έχει η σηµερινή αναρχία στη µεθοδολογία 

διερεύνησης και διαχείρισης των περιπτώσεων τόσο στα παιδιά-θύµατα και τις οικογένειές τους όσο και στους 

εµπλεκόµενους επαγγελµατίες. Επιπροσθέτως, η λειτουργία του Εθνικού Συστήµατος Αναφοράς πρόκειται να 

επιφέρει οφέλη στους πληθυσµιακούς στόχους  του Προγράµµατος µέσα από τη συστηµατική  παρακολούθηση και 

καταγραφή των κρουσµάτων βίας κατά των ανηλίκων καθώς και των επιδηµιολογικών χαρακτηριστικών του 

φαινοµένου, κάτι που αναµένεται να οδηγήσει στην χάραξη πολιτικών παρεµβάσεων αντιµετώπισης του φαινοµένου, 

καθώς και την ελαχιστοποίηση του φαινοµένου της εµπλοκής πολλαπλών φορέων και επαγγελµατιών µε το ίδιο 

περιστατικό, συχνά µε άγνοια κάθε προηγούµενου ιστορικού και κλινικών ή διοικητικών ενεργειών. 
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