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___________________________________________________________________________________________ 

Τι είναι η αξιολόγηση κινδύνου; 
Το Γραφείο του Κηδεμόνα Παιδιών έχει ως στόχο να διατηρεί τα παιδιά και τους νέους ασφαλείς. Ένας από τους 
τρόπους με τους οποίους το επιτυγχάνουμε αυτό είναι με την διαλογή και την αξιολόγηση των ατόμων που 
θέλουν να εργαστούν με παιδιά.  

Ελέγχουμε το αστυνομικό τους μητρώο και το μητρώο του χώρου εργασίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις πρέπει να 
λάβουμε περισσότερες πληροφορίες προτού αποφασίσουμε αν μπορούν να λάβουν άδεια WWCC. Αυτό 
ονομάζεται αξιολόγηση κινδύνου. 

Η αξιολόγηση κινδύνου εξετάζει: 

• 

• 

• 

• 

τη φύση, τη σοβαρότητα και τις περιστάσεις τυχόν αδικημάτων ή περιστατικών 

το χρονικό διάστημα που έχει παρέλθει από τα αδικήματα ή τα περιστατικά 

τυχόν θύματα, το επίπεδο ευαλωτότητάς τους και τη σχέση σας μαζί τους  

τη συμπεριφορά σας μετά από τυχόν αδικήματα ή περιστατικά 

Η αξιολόγηση κινδύνου μπορεί να διενεργηθεί όταν υποβάλλετε αίτηση για WWCC ή αφού σας έχει χορηγηθεί 
άδεια WWCC, εάν εντοπιστούν νέα στοιχεία από την αστυνομία ή από τον χώρο εργασίας.  

Μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση κινδύνου, θα αποφασίσουμε αν θα πρέπει να σας χορηγηθεί άδεια WWCC ή 
να σας απαγορευτεί η εργασία με παιδιά. Και τα δύο ισχύουν για 5 έτη.  

 

 

mailto: WWCCAssessment@ocg.nsw.gov.au


 

______________________________________________________ 

Γιατί αξιολογείστε; 
Υπάρχουν ορισμένοι λόγοι για τους οποίους μπορεί να υποβληθείτε σε αξιολόγηση κινδύνου: 

• 

• 

• 

• 

παρουσία αστυνομικών μητρώων που απαριθμούνται στο Παράρτημα 1 του νόμου του 2012 περί 
Προστασίας Παιδιών (Working With Children Check)  

ευρήματα ανάρμοστης συμπεριφοράς  για σεξουαλικό παράπτωμα ή σοβαρή σωματική επίθεση σε 
βάρος παιδιού 

κοινοποιήσεις από τη Διεύθυνση Καταγγελλόμενης Συμπεριφοράς 

κατηγορίες για σεξουαλική ή βίαιη συμπεριφορά, καταδίκες ή παραπτώματα που δείχνουν ένα πρότυπο 
συμπεριφοράς  

Ο Κηδεμόνας Παιδιών μπορεί επίσης να διενεργήσει αξιολόγηση κινδύνου εάν ένα πρόσωπο έχει ιστορικό 
σχετικά με την ασφάλεια παιδιών. Θα σας ενημερώσουμε για τους λόγους για τους οποίους πρέπει να 
ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση κινδύνου.  

_________________________________________________________________________________________ 

  Πώς κάνουμε την αξιολόγηση; 
Η αξιολόγηση κινδύνου αποτελείται από 3 μέρη: 

1. Αστυνομικό μητρώο και μητρώο χώρου εργασίας 

Εξετάζουμε όλες τις κατηγορίες στο αστυνομικό σας μητρώο. Αυτό 
περιλαμβάνει αδικήματα ανηλίκων, αδικήματα κατά ενηλίκων και 
κατηγορίες που δεν οδήγησαν σε καταδίκη. Δεν εξετάζουμε μόνο 
τα αδικήματα στα οποία εμπλέκονται παιδιά, διότι ορισμένα 
αδικήματα ή συμπεριφορές μπορεί να έχουν αντίκτυπο στα παιδιά, 
στην κοινότητα ή στο σπίτι, ακόμη και αν το θύμα δεν είναι παιδί. 
Ελέγχουμε επίσης αν έχετε αποτελέσει αντικείμενο ερευνών στο 
χώρο εργασίας που κατέληξαν σε διαπιστώσεις για απρεπή 
συμπεριφορά σε βάρος παιδιού.  

Αξιολόγηση 
κινδύνου 

 Τα στοιχεία σας 

2. Κυβερνητικές υπηρεσίες 

Οι αξιολογήσεις μπορεί να συνεπάγονται τη συγκέντρωση πολλών 
πληροφοριών. Συχνά ζητάμε πληροφορίες από άλλες κυβερνητικές 
υπηρεσίες, για να μας βοηθήσουν στην αξιολόγησή μας. Αυτό 
μπορεί να περιλαμβάνει το Υπουργείο Κοινοτήτων και Δικαιοσύνης, 
την Αστυνομία, τις Σωφρονιστικές Υπηρεσίες και τα Δικαστήρια.  

Θα σας ενημερώσουμε για τις πληροφορίες που έχουμε λάβει από άλλες υπηρεσίες, ώστε να έχετε την ευκαιρία 
να απαντήσετε.  

3. Το ιστορικό σας 

Θα σας ζητήσουμε να δώσετε πληροφορίες σχετικά με τα γεγονότα που οδήγησαν στην αξιολόγηση, πώς είναι η 
ζωή σας τώρα και οποιαδήποτε εμπειρία έχετε αποκτήσει δουλεύοντας σε παιδιά ή φροντίζοντας παιδιά. 
Θέλουμε να ακούσουμε για πράγματα για τα οποία είστε περήφανοι και για όσα θεωρείτε σημαντικά για να 
βοηθήσετε στην ασφάλεια των παιδιών. Δεν πιστεύουμε ότι είναι δίκαιο να κάνουμε μια αξιολόγηση χωρίς να 
ακούσουμε τη δική σας συμβολή. 
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______________________________________________________________________________________ 

Τι πρέπει να κάνετε; 
Εάν λάβετε επιστολή ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σας λέει ότι είστε σε αξιολόγηση κινδύνου, 
είναι σημαντικό να ακολουθήσετε τις οδηγίες της επιστολής.  Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την αξιολόγηση, 
στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση WWCCAssessment@ocg.nsw.gov.au. Ένας από τους 
υπεύθυνους αξιολόγησης θα επικοινωνήσει μαζί σας.  Μπορούμε να μιλήσουμε για την περίπτωσή σας και για 
το πώς μπορείτε να συμμετάσχετε στην αξιολόγηση.  

 

 
 

Γραφείο Κηδεμόνα Παιδιών 

www.ocg.nsw.gov.au 

Τηλ. κέντρο: (02) 8219 3600 

Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας: 131 450 
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