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Σχετικά με το Πρόγραμμα Αναφοράς Συμπεριφοράς 

Το Πρόγραμμα Αναφοράς Συμπεριφοράς της Βικτώριας [Victorian Reportable Conduct Scheme] απαιτεί από 
ορισμένους οργανισμούς να αναφέρουν καταγγελίες κακοποίησης παιδιών και ανάρμοστες συμπεριφορές 
προς παιδιά από τους εργαζόμενους ή τους εθελοντές τους στην Επιτροπή για Παιδιά και Νέους. 

Το πρόγραμμα στοχεύει στη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο οι οργανισμοί ανταποκρίνονται σε 
ισχυρισμούς κακοποίησης παιδιών και ανάρμοστων συμπεριφορών προς παιδιά. 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα: 

 οι οργανισμοί πρέπει να ανταποκρίνονται σε ισχυρισμούς κακοποίησης παιδιών και ανάρμοστων
συμπεριφορών προς παιδιά που γίνονται κατά των εργαζομένων και των εθελοντών τους

 οι οργανισμοί πρέπει να ενημερώνουν την Επιτροπή για τους ισχυρισμούς

 η Επιτροπή επιβλέπει πώς ανταποκρίνονται και διερευνούν τους ισχυρισμούς οι οργανισμοί

 οι οργανισμοί, οι ρυθμιστικές αρχές, η αστυνομία, ο Έλεγχος Εργασίας με Παιδιά και η Επιτροπή
ανταλλάσσουν πληροφορίες.

Οι οργανισμοί πρέπει ακόμα να αναφέρουν οποιαδήποτε συμπεριφορά που μπορεί να είναι εγκληματική 
στην αστυνομία. Εάν εμπλέκεται η αστυνομία, οι οργανισμοί πρέπει να συνεχίζουν να διερευνούν, αλλά μόνο 
αφού η αστυνομία δηλώσει ότι είναι εντάξει να ξεκινήσουν την έρευνα. 

Τι είδους συμπεριφορές πρέπει να αναφέρονται;
 σεξουαλικά αδικήματα που αφορούν παιδί

 σεξουαλική κακοποίηση παιδιού

 σωματική βία που αφορά παιδί

 οποιαδήποτε συμπεριφορά προκαλεί σημαντική συναισθηματική ή ψυχολογική βλάβη σε ένα παιδί

 σημαντική παραμέληση ενός παιδιού.

Ως παιδιά θεωρούνται άτομα κάτω των 18 ετών. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους τύπους συμπεριφορών που πρέπει να αναφερθούν, δείτε το 
About the Reportable Conduct Scheme στον ιστότοπο της Επιτροπής. 

Για ποιους ισχύει το πρόγραμμα; 

Το πρόγραμμα μπορεί να αφορά στα ακόλουθα άτομα που απασχολούνται με ορισμένους οργανισμούς: 

 υπαλλήλους

 εθελοντές

 ορισμένους εργολάβους

 αξιωματούχους

 ιερείς

 αξιωματούχοι θρησκευτικού φορέα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους οργανισμούς που περιλαμβάνονται, δείτε το  For 
organisations στον ιστότοπο της Επιτροπής. 
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Ποιες είναι οι υποχρεώσεις των οργανισμών; 

Ο επικεφαλής ενός οργανισμού είναι νομικά υπεύθυνος για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
προβλέπει το πρόγραμμα. Ο επικεφαλής ενός οργανισμού μπορεί να είναι: 

 ο Διευθύνων Σύμβουλος

 ο Προϊστάμενος του οργανισμού

 ο Γραμματέας, αν ο οργανισμός είναι Υπουργείο της Κυβέρνησης της Βικτώριας.

Αν ο οργανισμός δεν έχει Διευθύνοντα Σύμβουλο, προϊστάμενο ή ισοδύναμο υπεύθυνο, μπορεί να ορίσει 
έναν. Το έντυπο για αυτό το σκοπό είναι στο Nominating a head of organisation στον ιστότοπο της 
Επιτροπής. 

Ο επικεφαλής ενός οργανισμού πρέπει: 

 να λάβει μέτρα για την ασφαλή φύλαξη των παιδιών

 να βεβαιωθεί ότι οργανισμός διαθέτει τρόπο για την υποβολή καταγγελίας ή ισχυρισμού.

Εάν δεν είστε σίγουροι ποιος είναι ο επικεφαλής του οργανισμού σας, επικοινωνήστε με την Επιτροπή για 
βοήθεια. 

Τι πρέπει να κάνει ο επικεφαλής ενός οργανισμού; 

Notify 

Να ειδοποιήσει την Επιτροπή εντός 3 εργάσιμων ημερών από όταν υπέπεσε 
στην αντίληψή του ένας ισχυρισμός. 

Investigate 

 Να ερευνήσει τον ισχυρισμό

 Να ενημερώσει την Επιτροπή ποιος διεξάγει την έρευνα

 Να διαχειριστεί τους κινδύνους για τα παιδιά.

Update 

Να στείλει στην Επιτροπή εντός 30 ημερολογιακών ημερών από όταν 
υπέπεσε στην αντίληψή του ένας ισχυρισμός μια λεπτομερή ενημέρωση. 

Outcomes 

Να ενημερώσει την Επιτροπή για το αποτέλεσμα της έρευνας, τι είδους 
ενέργειες θα λάβει ο οργανισμός και για πιο λόγο. 

Αποτελεί ποινικό αδίκημα για τον επικεφαλής ενός οργανισμού να μη συμμορφώνεται με τους κανόνες 
ειδοποίησης των 3 εργάσιμων ημερών και 30 ημερολογιακών ημερών. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ευθύνες του επικεφαλής ενός οργανισμού μπορείτε να βρείτε στον 
ιστότοπό μας. 

Από που να λάβετε βοήθεια 

Μπορείτε να επικοινωνήσετε στην Επιτροπή με: 

 Τηλέφωνο: (03) 8601 5281

 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: contact@ccyp.vic.gov.au

Μπορείτε επίσης να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπο της Επιτροπής: www.ccyp.vic.gov.au 

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