
           

 

Σν παξόλ ελεκεξσηηθό δειηίν ζπληζηά κηα επηζθόπεζε ηνπ ηη έρεη επηηεπρζεί ζε εζληθό 
επίπεδν κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο CAN MDS II. Μέζα από ηηο ελέξγεηεο πνπ 
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαησηέξσ: 

Μέξνο 1: παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε εζληθό επίπεδν 

Μέξνο 2: παξνπζηάδνληαη νη θύξηεο πξνθιήζεηο πνπ παξνπζηάζηεθαλ  

Μέξνο 3: παξνπζηάδνληαη ηα δηδάγκαηα πνπ απνθνκίζηεθαλ 

Μέξνο 4: ζπλνςίδεηαη ην θύξην κήλπκα.  
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Δλώλνληαο ηηο δπλάκεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε πξνζηαζία 

ησλ παηδηώλ από ηελ θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε 

Σπληνληζκέλε δηαηνκεαθή απόθξηζε ζε πεξηζηαηηθά θαθνκεηαρείξηζεο παηδηώλ 

 
Ποηα είλαη ε πραγκαηηθή έθηαζε θαη θύζε ηοσ προβιήκαηος ζηε τώρα κας; 

Η απάληεζε είλαη δελ γλσξίδνπκε. ―Δεδνκέλεο ηεο εμειηζζόκελεο θύζεο ηεο 
αλαγλώξηζεο, ηεο αλίρλεπζεο θαη ηεο αληίδξαζεο ζηελ θαθνκεηαρείξηζε παηδηώλ, 
θαλέλα ζύζηεκα ζπιινγήο δεδνκέλσλ δελ είλαη ζε ζέζε λα ζπκπεξηιάβεη όια ηα 
παηδηά πνπ έρνπλ ππνζηεί θαθνπνίεζε‖ (Fallon et al. 2010). 

Πόζα περηζηαηηθά ΚαΠα-π αλαθέρζεθαλ ηο προεγούκελο έηος ζηε τώρα κας; 

Παξόηη απηή ε εξώηεζε είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθή θαη ζα έπξεπε εύθνια λα κπνξεί 
λα δνζεί ε απάληεζε, ε απάληεζε είλαη θαη πάιη δελ γλσξίδνπκε! Απηό ζπκβαίλεη 
επεηδή κέρξη ζήκεξα δελ πθίζηαηαη θάπνηνο ιεηηνπξγηθόο εζληθόο κεραληζκόο 
ζπζηεκαηηθήο αλαθνξάο ή/θαη θαηαγξαθήο ησλ αλαθεξόκελσλ πεξηπηώζεσλ 
θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο παηδηώλ. 

Γηαηί είλαη ζεκαληηθό λα γλωρίδοσκε ηο πόζα παηδηά σθίζηαληαη ΚαΠα; 

Η έιιεηςε αμηόπηζηεο πιεξνθνξίαο όζνλ αθνξά ην πιήζνο ησλ παηδηώλ πνπ έρνπλ 
ππνζηεί ΚαΠα ζπληζηά "ζεκαληηθό πεξηνξηζκό” γηα ηελ απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε ηνπ 
πξνβιήκαηνο ζην πεδίν ηεο δεκόζηαο πγείαο (Leeb et al., 2008). Η γλώζε ηεο έθηαζεο 
θαη ηεο θύζεο ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη ―ε βάζε γηα ηελ πξόιεςε ηεο θαθνκεηαρείξηζεο 
ησλ παηδηώλ‖ (Fallon et al., 2010). 

Κακοποίεζε & 
Παραμέλεζε Παιδιών 
(ΚαΠα-π): ένα μείδον 
πρόβλεμα δεμόζιας σγείας 
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 Μ έρ ο ς 1 : Πνηα είλαη ηα απνηειέζκαηα ζε εζληθό επίπεδν, 
αλαθνξηθά κε ην πξόγξακκα;  

 

 

 

Μέζα από ην πξόγξακκα, αλαπξνζαξκόζηεθε ε εξγαιεηνζήθε CAN-MDS ζηα εζληθά δεδνκέλα θαη ην ειεθηξνληθό 

ζύζηεκα CAN-MDS ζηελ εζληθή γιώζζα. Δπίζεο, ε νκάδα CAN MDS, αλαπξνζάξκνζε θαη δηακόξθσζε ηα εξγαιεία 

γηα ηνπο ρεηξηζηέο (παξνπζηάζεηο, ππνζέζεηο, εξσηεκαηνιόγηα θηι.), θαζώο επίζεο, θαη ην εγρεηξίδην ρεηξηζηώλ θαη ην 

Πξσηόθνιιν ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζηελ εζληθή γιώζζα, πξαθηηθή θαη δεδνκέλα. Αθόκε, κέζα από ην πξόγξακκα 

αλαπηύρζεθε θαη αλαπξνζαξκόζηεθε ζηα εζληθά δεδνκέλα ε εξγαιεηνζήθε ηνπ δηαρεηξηζηή, ε νπνία απνηειείηαη από 

έλα βήκα πξνο βήκα νδεγό γηα ηνλ δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο.  

 

Αλαθνξηθά κε ηελ ελόηεηα θαηάξηηζεο CAN-MDS, απηή είλαη δηαζέζηκε είηε γηα δηα δώζεο εθπαίδεπζε, είηε γηα 

εθπαίδεπζε εμ απνζηάζεσο. Η ελόηεηα πεξηέρεη δύν ζεκαηηθέο, κηα αλαθνξηθά κε ηελ παηδηθή θαθνπνίεζε θαη 

παξακέιεζε, ζηελ νπνία επεμεγνύληαη νη νξηζκνί, ηα πξνεηδνπνηεηηθά ζεκάδηα θαη ελδείμεηο, νη εληνιέο θαη 

δηαδηθαζίεο αλαθνξάο, θαη ν ρεηξηζκόο ησλ απηναλαθνξώλ, θαη κηα αλαθνξηθά κε ηελ κεζνδνινγία θαη ην ζύζηεκα 

CAN-MDS, όπνπ γίλεηαη αηηηνιόγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, πεξηέρεηαη ε εξγαιεηνζήθε θαη γίλεηαη θαηαλόεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο κέζα από εηθνληθέο πεξηπηώζεηο/ππνζέζεηο.  

 

Ο εζληθόο δηαρεηξηζηήο ηνπ πξνγξάκκαηνο είλαη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ, 

κέζσ ησλ Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο. ρεηηθά κε ηελ ζπιινγή θαη πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ, ζπκθσλήζεθε 

ε ηήξεζε ηνπ πξσηνθόιινπ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ θαη μεθίλεζαλ ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν πξνζηαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία. Δπίζεο, έγηλαλ δηελέξγεηεο αλαθνξηθά κε ηνλ ζρεδηαζκό ελόο ζρεδίνπ 

ιεηηνπξγηθνύ κνληέινπ πνπ ζα ζπδεηεζεί κε ηνλ Δπίηξνπν Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, 

πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε νκαιή, απξόζθνπηε θαη όζν ην δπλαηό πην πιήξεο ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε 

απόιπηε αξκνλία κε ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ. Αθόκε, ν εζληθόο δηαρεηξηζηήο, κεηά από ηελ ζρεηηθή 

αλαηξνθνδόηεζε πνπ ιήθζεθε από ηνπο επαγγεικαηίεο, απνθάζηζε λα ζρεδηάζεη -ζε κεηαγελέζηεξν ζηάδην- έλαλ 

θώδηθα δενληνινγίαο ιακβάλνληαο ππόςε ηνπο εζσηεξηθνύο θαλνληζκνύο θάζε αξρήο/ππεξεζίαο/νξγαληζκνύ, ‗ώζηε 

λα δηαζθαιηζηεί ηόζν ε αλεμαξηεζία όισλ ησλ ππεξεζηώλ όζν θαη ε ζσζηή θαη απξόζθνπηε δηαηκεκαηηθή 

ζπλεξγαζία.  

 

ην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο, δεκηνπξγήζεθε ην εζληθό δηαηνκεαθό ζπκβνύιην CAN-MDS, ιεηηνπξγία ηνπ νπνίνπ 

είλαη λα εληζρύζεη ηε δέζκεπζε ησλ επαγγεικαηηώλ πνπ εξγάδνληαη κε παηδηά ζηελ πηινηηθή ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αύμεζεο ηεο αλαθνξάο ησλ εληνπηζκέλσλ πεξηπηώζεσλ CAN από απηνύο. 

Απηό επηηπγράλεηαη κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ζπκκεηνρήο θαη ηεο ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ ζρεηηθώλ κε ηελ πξνζηαζία 

ησλ παηδηώλ ηνκέσλ, θαζώο θαη κεηαμύ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ησλ θνξέσλ εληόο θάζε επηκέξνπο ηνκέα. Σν 

ζπκβνύιην απηό ζηε Κύπξν απνηειείηαη από εθπξνζώπνπο ελλέα ππεξεζηώλ/νξγαληζκώλ/ηκεκάησλ. Σελ Ννκηθή 

Τπεξεζία ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ην Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο θαη Γεκόζηαο Σάμεο, ην Τπνπξγείν Τγείαο, ε 

Αζηπλνκία Κύπξνπ, ην Παηδαγσγηθό Ιλζηηηνύην Κύπξνπ, ην πίηη ηνπ Παηδηνύ, ηηο Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο, 

ην 'Hope For Children' CRC Policy Center θαη ηνλ ύλδεζκν γηα ηελ Πξόιεςε θαη ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο Βίαο ζηελ 

Οηθνγέλεηα. Σα επηκέξνπο κέιε ηνπ δηαηνκεαθνύ ζπκβνπιίνπ ηνπ CAN-MDS δελ είλαη άκεζα ππεύζπλα γηα ηε 

δηαρείξηζε νπνηαζδήπνηε πηπρήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά γηα ηελ παξνρή ππνζηήξημεο θαη 

θαζνδήγεζεο αλά ηνκέα ζηελ εζληθή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ CAN-MDS. Ο θύξηνο ξόινο ηνπο είλαη λα εθπξνζσπνύλ 

ηνπο ηνκείο ηνπο, λα παξέρνπλ θιαδηθέο πιεξνθνξίεο θαη λα ππνζηεξίδνπλ ηελ πηινηηθή ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο 

ζηνπο ηνκείο ηνπο. Μεηά ην ηέινο ηεο πηινηηθήο ιεηηνπξγίαο, ν ξόινο ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ζα είλαη 

θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο ζηελ πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε ιεηηνπξγία, δειαδή ηεο βησζηκόηεηάο ηνπ.  

 

ηηο εθπαηδεύζεηο ζπκκεηείραλ επαγγεικαηίεο από ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Πξόλνηαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ - 

Τπεξεζίεο Κνηλσληθήο Δπεκεξίαο, ην Τπνπξγείν Παηδείαο, Αζιεηηζκνύ, Πνιηηηζκνύ θαη Νενιαίαο, ην Τπνπξγείν 

Τγείαο - Τπεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο, ην Τπνπξγείν Γηθαηνζύλεο θαη Γεκόζηαο Σάμεο – Αζηπλνκία θαη από ΜΚΟ πνπ 

ιεηηνπξγνύλ γξακκέο βνήζεηαο. πλνιηθά εθπαηδεύηεθαλ 89 επαγγεικαηίεο κε δηαθνξεηηθό επαγγεικαηηθό ππόβαζξν 

όπσο: θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, αζηπλνκηθνί, ςπρνιόγνη, ρεηξηζηέο ηειεθσληθώλ γξακκώλ βνήζεηαο θαη 

εθπαηδεπηηθνί/ιεηηνπξγνί εθπαίδεπζεο, κε εηδηθόηεηα ζηελ ελδννηθνγελεηαθή βία, ηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε, ηελ 

αλήιηθε παξαβαηηθόηεηα θαη ηελ εθπαίδεπζε. Καηά ηηο εθπαηδεύζεηο, νη επαγγεικαηίεο είραλ ηελ επθαηξία λα δώζνπλ 

ηε δηθή ηνπο αλαηξνθνδόηεζε ζρεηηθά κε ηε  βαζηθήο θαηάξηηζεο. ρεηηθά αλέθεξαλ όηη πνιιαπιαζηάδεη ηνλ θόξην 

εξγαζίαο ηνπο, αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηνλ εζληθό δηαρεηξηζηή (ζα είλαη έλα άηνκν ή ππεξεζία;) αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηε 

δηπιή θαηαρώξεζε ηνπ ίδηνπ πεξηζηαηηθνύ από δηαθνξεηηθνύο επαγγεικαηίεο πνπ ζα κεηξήζεη σο δύν θαη αλέθεξαλ 

ηε γλώκε ηνπο ζρεηηθά κε ηε ζεκαληηθόηεηα ηεο πιαηθόξκαο απηήο θαη ηελ αλάγθε ζπιινγήο δεδνκέλσλ ζηε ρώξα.  

 

ην παξόλ ζηάδην ε πιαηθόξκα ιεηηνπξγεί ζε πηινηηθή θάζε ζην πίηη ηνπ Παηδηνύ, αθνινπζώληαο θαη ηηο ζπζηάζεηο 

ηεο Δζληθήο ηξαηεγηθήο θαη ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Καηαπνιέκεζε ηεο εμνπαιηθήο Καθνπνίεζεο θαη 

Δθκεηάιιεπζεο Παηδηώλ θαη ηεο Παηδηθήο Πνξλνγξαθίαο, θαη ζα ζπλερίζεη γηα ην ζπλνιηθό δηάζηεκα ησλ 6 κελώλ. 
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Μέρος 2: Ποιες οι κύριες προκλήζεις ποσ παροσζιάζηηκαν;  
 

 

Οη θπξηόηεξεο πξνθιήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο αθνξνύζαλ ηηο ζπλζήθεο έλεθα ηεο 
παλδεκίαο πνπ νδήγεζαλ ζε κεγάιεο θαζπζηεξήζεηο θαη ζηελ αιιαγή ησλ αξρηθώλ ζρεδίσλ. Ωο απνηέιεζκα 
απηώλ, απαηηείην ε εθ λένπ πξνζαξκνγή ησλ εθπαηδεύζεσλ, εθόζνλ παξνπζηάζηεθαλ ζνβαξέο δπζθνιίεο ζηε 
δηνξγάλσζε ζπλαληήζεσλ κε ηηο αξρέο.  

Δπίζεο, ηζρπξή πξόθιεζε γηα ηελ θππξηαθή νκάδα απνηειεί ε πξαθηηθή πνπ αθνινπζείηαη αλαθνξηθά κε θάζε 
δηαδηθαζία ζε δεκόζην επίπεδν, εθόζνλ είλαη ρξνλνβόξεο νη όπνηεο δηαδηθαζίεο θαη απηό πξνθάιεζε θσιύκαηα 
όζνλ αθνξά ηελ πξνζέγγηζε ησλ ππεξεζηώλ αιιά θαη ηελ ζπκκεηνρή ηνπο. 

 

Πξνέθπςαλ επίζεο αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα, κε απνηέιεζκα πνιιέο 
ππεξεζίεο λα ρξεηάδνληαη πεξηζζόηεξν ρξόλν λα εμεηάζνπλ ην ελδερόκελν ζπκκεηνρήο ηνπο. Αθόκε, ππήξμαλ 
δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ην εγρεηξίδην ηνπ ρεηξηζηή, θαηά ηε δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο όζνλ αθνξά ην εζληθό λνκηθό 
πιαίζην, ηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο θαη ηελ νξνινγία θάζε αξρήο/ππεξεζίαο θαη ηα θελά πνπ ήδε ππάξρνπλ ζε 
εζληθό επίπεδν. 

 

Αθόκα, ππήξμαλ πξνθιήζεηο αλαθνξηθά κε θαζπζηεξήζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πξνπαξαζθεπαζηηθήο θάζεο πνπ 
αθνξνύζαλ νξγαλσηηθά δεηήκαηα. 

 

Γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πην πάλσ, ε νκάδα επαγγεικαηηώλ ηνπ πξνγξάκκαηνο αηηήζεθε παξάηαζε, 
αλαπξνζάξκνζε ηηο εθπαηδεύζεηο ώζηε θάπνηεο λα παξαδνζνύλ δηαδηθηπαθώο, νξγάλσζε πεξηζζόηεξεο 
εθπαηδεπηηθέο ζπλαληήζεηο κε ζθνπό λα ζπκκνξθώλνληαη κε ηα κέηξα αλαθνξηθά κε ηα άηνκα θαη ηνπο ρώξνπο, 
αθηέξσζε πεξηζζόηεξεο εξγάζηκεο ώξεο ζην πξόγξακκα θαη ηέινο, δεκηνύξγεζε αηδέληα κε όια ηα δεηήκαηα πνπ 
πξνέθπςαλ (π.ρ. ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ) πξνθεηκέλνπ λα επηιπζνύλ.  
 

   

                     Μέρος  3: Ποια ηα διδάγμαηα ποσ αποκομίζηηκαν;  
 

 

Έλα από ηα βαζηθόηεξα δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ θαη από ην νπνίν απνθνκίζηεθαλ ζεκαληηθά δηδάγκαηα είλαη 

απηό ηεο ππναλαθνξά θαη ηεο ππεξαλαθνξάο από ηνπο επαγγεικαηίεο. Έλα ζνβαξό δήηεκα πνπ ην CAN MDS 

αληηκεηώπηζε θαη βνήζεζε ηνπο επαγγεικαηίεο λα απνθηήζνπλ κεγαιύηεξε θαηαλόεζε, ηόζν ηνπ πξνβιήκαηνο 

όζν θαη ηηο αλαγθαηόηεηαο πεξαηηέξσ εθπαίδεπζεο αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλώξηζε ηέηνησλ πεξηζηαηηθώλ εθ κέξνπο 

ησλ επαγγεικαηηώλ.  

 

Δπίζεο, ζεκαληηθό δήηεκα είλαη απηό ηηο επαηζζεηνπνίεζεο. πγθεθξηκέλα, νη δπζθνιίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ επαγγεικαηηώλ ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο ζπιινγήο δεδνκέλσλ. Δληνύηνηο, ε εηθόλα ηνπο 

αλαθνξηθά κε ηα δεδνκέλα δηαθνξνπνηήζεθε ζεκαληηθά κεηά ην πέξαο ησλ εθπαηδεύζεσλ, αθνύ πιένλ ήηαλ ζε 

ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαζία θαη ζπλεηδεηνπνηήζνπλ ζε ηη ζα κπνξνύζε λα ζπκβάιεη ην ζύζηεκα CAN MDS. 

 

Σν κεγαιύηεξν δίδαγκα όισλ όκσο, ήηαλ όηη ε εηζαγσγή θαη ε δηαηήξεζε ηνπ CAN-MDS σο κόληκε 

ιεηηνπξγία/ζύζηεκα ρξεηάδεηαη ρξόλν. Δληνύηνηο δηαθάλεθε μεθάζαξα ε αλαγθαηόηεηα ελόο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

γη' απηό ζηε ρώξα ιήθζεθε ε απόθαζε λα δηαηεξεζεί ην ζύζηεκα κεηά ην ηέινο ηνπ έξγνπ 

 
 

 
 
 

 

Μεηά από ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ θαη ησλ ζρεηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην πιαηζίνπ 

απηνύ, εθόζνλ αλαδείρζεθαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα, θσιύκαηα, θελά αιιά θαη δπλαηόηεηεο, απνθαζίζηεθε όπσο 

δεκηνπξγεζεί κηα αηδέληα/πιάλν κε ζθνπό ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ώζηε λα 

ζπκβάιεη ζηε βησζηκόηεηά ηνπ.  

 

Έηζη, ζηελ Κύπξν έλα πιάλν ζα αλαπηπρζεί κεηά ηε θάζε ηεο πηινηηθήο εθαξκνγήο, ιακβάλνληαο ππόςε ηα 

ζρόιηα ησλ επαγγεικαηηώλ πνπ ζα εξγαζηνύλ κε ηελ πιαηθόξκα ζε απηό ην ζηάδην, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζηνύλ ηπρόλ πξνβιήκαηα θαη λα βξεζνύλ ιύζεηο αλ είλαη δπλαηόλ. 

 

 

 

 

 

  

 



 

Γξάζε ―CAN-MDS II‖ 

Σαπηόηεηα ηεο Γξάζεο ―πληνληζκέλε Απόθξηζε ζηελ ΚαΠα-Π κέζσ ελόο 
Διάρηζηνπ πλόινπ Γεδνκέλσλ: από ηνλ ζρεδηαζκό ζηελ εθαξκνγή”  

 
Αξ. πκβ. Γξάζεο: 810508 Αθξσλύκην: CAN-MDS II 

Ηκεξ. Έλαξμεο: 01/11/2018 Γηάξθεηα: 24 κήλεο  

Κσδηθόο Πξόζθιεζεο:  REC-RDAP-GBV-AG-2017 

Θέκα: Πξόιεςε & θαηαπνιέκεζε ηεο έκθπιεο βίαο θαη ηεο βίαο θαηά ησλ παηδηώλ 
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Σκοπός 

Ο ζθνπόο ηεο Γξάζεο CAN-MDS II είλαη δηηηόο: 

 λα ζπλεηζθέξεη ζηελ πξνζηαζία ησλ παηδηώλ πνπ έρνπλ ππνζηεί 

θαθνκεηαρείξηζε θαη ησλ παηδηώλ ζε θίλδπλν λα ππνζηνύλ 

θαθνκεηαρείξηζε κέζσ ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ ησλ επαγγεικαηηώλ 

πνπ εξγάδνληαη κε ή/θαη γηα παηδηά όζνλ αθνξά ηελ αλαγλώξηζε 

πεξηπηώζεσλ ΚαΠα-π, ηελ αλαθνξά ησλ πεξηπηώζεσλ απηώλ θαη ηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημήο ηνπο ζε επίπεδν πεξίπησζεο 

 λα δεκηνπξγήζεη ηελ επηζηεκνληθή βάζε, ηα απαξαίηεηα εξγαιεία θαη ηηο 

ζπλέξγεηεο πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ ηελ αλάπηπμε ελόο εζληθνύ 

κεραληζκνύ επηδεκηνινγηθήο επηηήξεζεο ηεο ΚαΠα-π κε βάζε έλα 

ειάρηζην ζύλνιν  δεδνκέλσλ  θαη  κε ηε ρξήζε θνηλήο κεζνδνινγίαο  θαη  

νξηζκώλ  από  όινπο ηνπο ζρεηηθνύο ηνκείο. 

 

Επιμέροσς ζηότοι 
 
Η Γξάζε CAN-MDS II ζηνρεύεη ζπγθεθξηκέλα: 

 λα δηαζθαιίζεη ηε δηαζεζηκόηεηα ησλ απαξαίηεησλ πόξσλ, εθπαηδεπηηθνύ 

πιηθνύ θαη εξγαιείσλ, γηα ηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ησλ επαγγεικαηηώλ 

ζρεηηθά κε ηελ αλαθνξά θαη ηελ θαηαγξαθή πεξηπηώζεσλ ΚαΠα-π· 

 λα δνθηκάζεη πηινηηθά ην ζύζηεκα CAN-MDS ζε 6 ρώξεο ηεο ΔΔ 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγήζεη ην βαζκό ζηνλ νπνίν κπνξεί λα ζπκβάιεη 

ζηε βειηίσζε ηεο ζπλεξγαζίαο ησλ επαγγεικαηηώλ εληόο θαη κεηαμύ 

ζρεηηθώλ ηνκέσλ, ζηελ αύμεζε ηεο αλαθνξάο πεξηζηαηηθώλ ΚαΠα-π θαη 

ζηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζήο ηνπο· 

 λα παξέρεη, ζε επίπεδν πεξίπησζεο, επαξθή θαη αμηόπηζηα δεδνκέλα, ηα 

νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ αλαγλώξηζε, ηελ αλαθνξά, ηελ 

παξαπνκπή, ηε δηεξεύλεζε, ηε δηαρείξηζε, ηε ζεξαπεία θαη ηελ 

παξαθνινύζεζε ηεο εμέιημεο κεκνλσκέλσλ πεξηπηώζεσλ ΚαΠα-π, αιιά 

θαη γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξόιεςεο επαλαζπκαηνπνίεζεο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκηθώλ κέηξσλ· 

 λα παξέρεη, ζε επίπεδν γεληθνύ πιεζπζκνύ, επαξθή ζπγθεληξσηηθά 

δεδνκέλα, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ηάζεσλ ηεο 

ΚαΠα-π, ηελ αμηνιόγεζε ηεο απόθξηζεο ησλ ππεξεζηώλ θαη ηελ 

αλάπηπμε πνιηηηθώλ πξόιεςεο θαη αληηκεηώπηζεο ηνπ πξνβιήκαηνο. 
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