
 
 
 
 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 
 
 
Στο ξενοδοχείο MELENOS LINDOS ART BOUTIQUE HOTEL αναγνωρίζουμε 
τη σημασία προστασίας παιδιών (ατόμων κάτω των 18 ετών) από κάθε 
μορφή κακοποίησης (σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική και αμέλεια) 
 
Ορισμοί 
 
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ορίζει την κακοποίηση των παιδιών 
και της παιδικής κακοποίησης ως «όλες τις μορφές σωματικής ή / και 
συναισθηματικής κακομεταχείρισης, σεξουαλικής κακοποίησης, παραμέλησης 
ή αμελούς μεταχείρισης ή εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης, με αποτέλεσμα 
την πραγματική ή δυνητική βλάβη στην υγεία του παιδιού , την επιβίωση, την 
ανάπτυξη ή την αξιοπρέπεια, στο πλαίσιο μιας σχέσης ευθύνης, 
εμπιστοσύνης ή εξουσίας. 
 
Σωματική Κακοποίηση:  
Σκόπιμη χρήση σωματικής βίας κατά των παιδιών που οδηγεί σε - ή έχει μια 
υψηλή πιθανότητα βλάβης για την υγεία, την επιβίωση, την ανάπτυξη ή την 
αξιοπρέπεια του παιδιού. Τέτοιες πρακτικές περιλαμβάνουν το χτύπημα, 
ξυλοδαρμό, δήγμα, στραγγαλίσμό, ζεμάτισμα, κάψιμο, δηλητηρίαση, και 
πνιγμός. 
 
Σεξουαλική Κακοποίηση:  
Η σεξουαλική κακοποίηση παιδιών είναι μια μορφή παιδικής κακοποίησης 
στην οποία ενήλικες ή έφήβοι χρησιμοποιούν ένα παιδί για σεξουαλική 
διέγερση. Σεξουαλική κακοποίηση αναφέρεται στη συμμετοχή ενός παιδιού σε 
σεξουαλική πράξη με στόχο προς την φυσική ικανοποίηση ή το οικονομικό 
όφελος του προσώπου που διαπράττει την πράξη. Μορφές της κακοποίησης 
περιλαμβάνουν ερωτήσεις ή καταπίεση στο παιδί για να συμμετάσχει σε 
σεξουαλικές δραστηριότητες (ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα), άσεμνη 
έκθεση των γεννητικών οργάνων σε ένα παιδί, εππίδειξη πορνογραφίας σε 
ένα παιδί, η πραγματική σεξουαλική επαφή με ένα παιδί, τη φυσική επαφή με 
τα γεννητικά όργανα του παιδιού, προβολή των γεννητικών οργάνων του 
παιδιού χωρίς φυσική επαφή, ή χρήση παιδιού για την παραγωγή παιδικής 
πορνογραφίας  
 
 
Ψυχολογική Κακοποίηση:  
Μη τυχαία λεκτική ή συμβολική πράξη από γονέα ή κηδεμόνα του παιδιού 
που έχει ως αποτέλεσμα, ψυχολογική βλάβη του παιδιού 
 



 
 
 
Αμέλεια:  
Αμέλεια των παιδιών είναι η αποτυχία του γονέα ή άλλο προσώπου με ευθύνη 
για το παιδί, για να παράσχει την απαιτούμενη τροφή, ένδυση, στέγη, ιατρική 
περίθαλψη, ή την εποπτεία στο βαθμό που για την υγεία του παιδιού, την 
ασφάλεια ή την ευημερία μπορεί να απειληθεί με βλάβες. Παραμέληση είναι 
επίσης η έλλειψη προσοχής από τους ανθρώπους γύρω από ένα παιδί, και η 
μη παροχή των απαραίτητων για την επιβίωση του παιδιού, 
 
Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι θα επιδείξουμε μηδενική ανοχή σε οποιαδήποτε 
από τις προαναφερόμενες ενέργειες.   
 
Το προσωπικό μας εκπαιδεύεται τακτικά σχετικά με τους τρόπους για να 
αναγνωρίζουν και να αναφέρουν τέτοιες πρακτικές.   
 

Αν έχετε υποψίες για κάποια σχετική με τις παραπάνω συμπεριφορές 
αναζητήστε τον προιστάμενο σας και περιγράψτε λεπτομερώς την κατάσταση 

Αυτός θα αποφασίσει για το αν θα ενημερώσει τον δικό του προϊστάμενο ή τις 
αρμόδιες αρχές 

 
Κάθε μέλος του προσωπικού ή πελατών που γίνεται μάρτυρας τλέτοιων 
συμπεριφορών πρέπει να επικοινωνεί αμέσως με τη ρεσεψιόν ή να καλέι την 
Ευνική γραμμή Προστασίας Παιδιών SOS στο 1056 
 
 
Για όλα τα θέματα σχετικά με την παρούσα πολιτική υπεύθυνος είναι ο 
ιδιοκτήτης της επιχείρησης κ. Μελένος Μιχάλης 

 
 
Μελένος Μιχάλης 
 
 
Γενικός Διευθυντής, Ιδιοκτήτης 
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