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∆ικαιώµατα του παιδιού

ΓΕΝΙΚH AΠΟΤIΜΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑΣ

Ακολουθώντας τα πρότυπα και τις δοκιµασµένες πρακτι-

κές των οµόλογων θεσµών της Ευρώπης, και διατηρών-

τας διαρκή συνεργασία και επικοινωνία µαζί τους, o Συ-

νήγορος του Παιδιού κατά τον πέµπτο χρόνο λειτουργίας

του προέβη σε θεσµικές παρεµβάσεις για σηµαντικά ζη-

τήµατα που αφορούν τα παιδιά που ζουν στη χώρα µας.

Επίσης, δραστηριοποιήθηκε έντονα για την ανάπτυξη δη-

µόσιου διαλόγου σχετικά µε την προάσπιση των δικαιω-

µάτων των παιδιών, τόσο ανάµεσα σε παιδιά και εφή-

βους όσο και στους δηµόσιους και µη κυβερνητικούς

φορείς που ασχολούνται µε τα θέµατα των ανηλίκων. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη για µια ακόµη φορά διαπίστωσε,

σε πολλά επίπεδα, σηµαντικό έλλειµµα σε αποκεντρωµέ-

νες ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες και σε δοµές και διαδικα-

σίες για την υποστήριξη ευάλωτων κατηγοριών ανηλί-

κων, όπως είναι τα παιδιά θύµατα βίας και πα ρα µέλησης,

τα παιδιά µε αναπηρίες, µε χρόνια νοσήµατα και σοβαρές

ψυχικές παθήσεις, τα παιδιά Ροµά, οι ασυνόδευτοι πρόσφυγες,

τα παιδιά µεταναστών, οι ανήλικοι παραβάτες του νόµου κ.ά.

Για τις διαπιστούµενες ελλείψεις και τις θεσµικές προτά-

σεις του, ο ΣτΠ ενηµέρωσε τους αρµόδιους φορείς και τη

Βουλή µε την υποβολή της ετήσιας έκθεσης και κατα -

θέτοντας στις ειδικές µόνιµες επιτροπές από τις οποίες

προσκλήθηκε στη διάρκεια του έτους. Βέβαια, οι επανα-

λαµβανόµενες διαπιστώσεις της Αρχής µπορούν να απο  -

κτήσουν νόηµα µόνον εφόσον αξιοποιηθούν από τους

υπευθύνους για τον σχεδιασµό της κοινωνικής πολιτικής

για παιδιά, µε την κατά προτεραιότητα λήψη διοικητικών

µέτρων και την πραγµατοποίηση επενδύσεων, µε στόχο

την προστασία των ανηλίκων και την έµπρακτη διασφά-

λιση και προαγωγή των δικαιωµάτων τους.*
Η εκπόνηση ενός «Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα ∆ι-

καιώµατα του Παιδιού» απασχόλησε και κατά το 2008 τον

Συνήγορο του Παιδιού. Ήδη από το 2007, η Αρχή είχε

απευ θύνει στο αρµόδιο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνι-

κής Αλληλεγγύης συγκεκριµένες προτάσεις για την εκ-

πόνηση ενός λεπτοµερούς, αξιόπιστου και αποτελεσµα-

τικού σχεδίου, το οποίο θα θέτει τη βάση και το πλαίσιο

ώστε να καλυφθούν οι ελλείψεις που παρατηρούνται

στην πρόνοια, την υγεία, την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία

και την κοινωνική συµµετοχή των παιδιών.* Ένα εθνικό

σχέδιο δράσης πρέπει να στοχεύει στην οργάνωση, στον

προ γραµµατισµό, στον συντονισµό και στην αποκεντρω-

µένη ανά πτυξη των δράσεων για τα παιδιά, εκ µέρους της

διοίκησης, στη συνεργασία των συναρµόδιων υπουρ-

γείων, καθώς και της κεντρικής διοίκησης µε την τοπική

αυτοδιοίκηση και την κοινωνία των πολιτών (ΜΚΟ), θέ-

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΣΧΟΣ
Βοηθός Συνήγορος
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τοντας προγραµµατικούς στόχους, πλαίσιο χρηµατοδό-

τησης, ποιοτικού ελέγχου και αξιολόγησης υπηρεσιών

και ενεργειών. Έως το τέλος του 2008 το εθνικό σχέδιο

δράσης δεν είχε ολο κληρωθεί εκ µέρους του αρµόδιου

υπουργείου, είχε ωστόσο ανακοινωθεί ότι επί µέρους

δράσεις προετοιµασίας του ανατέθηκαν σε µη κυβερνη-

τικό φορέα (για περισσότερα στοιχεία, βλ. www.0-18.gr).

Η επαναλειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τα ∆ι-

καιώµατα του Παιδιού από τη Γενική Γραµµατεία Νέας Γε-

νιάς, το 2008, την οποία καλωσόρισε ο Συνήγορος του

Παιδιού, υπήρξε αφορµή για την τροφοδότηση του δη-

µόσιου διαλόγου σχετικά µε την εφαρµογή της ∆ιεθνούς

Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (∆Σ∆Π) στη χώρα

µας, ιδίως µάλιστα στο πλαίσιο συνεδρίου που οργανώ-

θηκε τον Νοέµβριο από τους παραπάνω φορείς σε συ-

νεργασία µε τον ΣτΠ.*
Το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν έχει ανταποκριθεί επαρκώς

στις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τη ∆Σ∆Π, όπως είναι

η υποβολή πενταετών εκθέσεων και η συµµόρφωση στις

συστάσεις της Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού

του ΟΗΕ, γεγονός το οποίο τονίστηκε και από τον εκπρό-

σωπο της επιτροπής κατά τη διάρκεια του συνεδρίου,

αποτελεί σήµερα πρόκληση για όλους τους παράγοντες

του δηµόσιου βίου που ασχολούνται µε τη διαµόρφωση

της πολιτικής για το παιδί.*
∆υστυχώς, οι ενέργειες της διοίκησης, οι οποίες αφορούν

και επηρεάζουν τα παιδιά, δεν διαπνέονται από τη φιλο-

σοφία και τις προβλέψεις της ∆Σ∆Π, ούτε το περιεχόµενο

και οι επιπτώσεις της είναι επαρκώς γνωστά στους επαγ-

γελµατίες που εργάζονται µε και για τα παιδιά. Η επανα-

λειτουργία του Παρατηρητηρίου δηµιουργεί, ευλόγως,

την προσδοκία ότι θα αποτελέσει ώθηση για την πιστότερη

εφαρµογή της ∆Σ∆Π, προς όφελος της προστασίας των

δικαιωµάτων όλων των παιδιών που ζουν στη χώρα µας. 

Οι υποθέσεις που χειρίστηκε κατά το 2008 Συνήγορος του

Παιδιού αυξήθηκαν κατά 11% έναντι του προηγούµενου

έτους και έφθασαν τις 420. Η συνεχής αύξηση των υπο-

θέσεων της Αρχής µε θέµα παραβιάσεις δικαιωµάτων ανη-

λίκων δεν ερµηνεύεται ως επιδείνωση της κατάστασης των

δικαιωµάτων τους, αλλά συνδέεται µε την όλο και µεγα-

λύτερη πληροφόρηση των πολιτών για τη λειτουργία του

Κύκλου και την εµπιστοσύνη τους στον Συνήγορο του Παι-

διού. Βέβαια, για µια ακόµη χρονιά ο µεγάλος όγκος των

αναφορών προέρχεται από γονείς (62%), µια και τα ίδια

τα παιδιά φαίνεται ότι δεν προτιµούν να υποβάλλουν µε

έγγραφες αναφορές τα παράπονά τους στον ΣτΠ. 

Μόνο 5% των αναφορών υποβλήθηκε από ανηλίκους. Τα

παιδιά ωστόσο µε τα οποία επικοινώνησε ο ΣτΠ κατά τις 55

επισκέψεις του σε σχολεία και ιδρύµατα, στη διάρκεια του

έτους, τα οποία υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τα 2.000, πολύ

συχνά του ανέφεραν προφορικά παραβιάσεις που βιώ-

νουν στην καθηµερινότητά τους. Πολλές φορές µάλιστα ζή-

τησαν τη γνώµη του Συνηγόρου του Παιδιού για τον χειρι-

σµό των προβληµάτων ή την άτυπη διαµεσολάβησή του

προς τις διευθύνσεις των σχολείων ή των ιδρυµάτων στα

οποία διαµένουν για την αποκατάσταση των παραβιάσεων.

Οι υποθέσεις µε τις οποίες ασχολήθηκε ο Συνήγορος του

Παιδιού αφορούν ως επί το πλείστον ζητήµατα που σχετί-

ζονται µε την εκπαίδευση (44%), όπως είναι τα ειδικά µέ-

τρα για την υποστήριξη των αδυνάτων, θέµατα σχέσεων

µαθητών–εκπαιδευτικών, πρόσβασης και εγγραφής στο

σχολείο, οργάνωσης, υποδοµών κ.ά. Ακολουθούν τα ζη-

τήµατα υγείας, πρόνοιας και κοινωνικής ασφάλισης, στα

οποία περιλαµβάνονται και τα θέµατα των παιδικών σταθ-

µών (13,65%), τα θέµατα σχετικά µε  την άσκηση επιµέ-

λειας στην οικογένεια και την επικοινωνία των παιδιών µε

τους γονείς που διαµένουν µακριά τους (13%) κ.ά. 

Οι πρωτοβουλίες για την προαγωγή των δικαιωµάτων του

παιδιού που ανέλαβε ο ΣτΠ το 2008 ήταν ποικίλες και οι

σηµαντικότερες από αυτές αναφέρονται αναλυτικότερα

παρακάτω. Ωστόσο, είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι ο Συ-

νήγορος του Παιδιού, συµµετέχοντας στις συντονισµένες

δράσεις του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Συνηγόρων του Παιδιού

(ENOC–European Network of Ombudspeople for Chil-

dren), έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στην προαγωγή της συµ-

µετοχής των παιδιών. Ιδιαίτερα, η συγκρότηση, για πρώτη

φορά, 20µελούς Οµάδας Εφήβων Συµβούλων, µε αγόρια

και κορίτσια από διάφορες περιοχές της χώρας, αποτελεί

µια πρωτοπόρο ενέργεια, που αποβλέπει να συµβάλλει

στο έργο της Αρχής, αλλά κυρίως να προβάλλει στην κοινή

γνώµη την τεράστια αξία της ακρόασης των απόψεων των

παιδιών στα θέµατα που τα αφορούν και τα επηρεάζουν,

σύµφωνα µε τις προβλέψεις του άρθρου 12 της ∆Σ∆Π. 

Το 2008 συνεχίστηκαν µε εντατικούς ρυθµούς οι συναντή-

σεις του Συνηγόρου του Παιδιού µε επαγγελµατίες που ερ-

γάζονται µε τα παιδιά και µε εκπροσώπους δηµόσιων και µη

κυβερνητικών οργανισµών. Με οµιλίες και σεµινάρια αλλά

και µε συσκέψεις ο ΣτΠ συνέβαλε, σε σηµαντικό βαθµό,

στην ενηµέρωση, στη διαµόρφωση πολιτικών και καλών

πρακτικών, στον συντονισµό µεταξύ των φορέων και στην

ευαισθητοποίηση όσων ασχολούνται µε τα παιδιά, σχετικά

µε τη δεοντολογία που πηγάζει από τη ∆Σ∆Π και τη σχετική

νοµοθεσία. Κατά τη διάρκεια του έτους, ο Βοηθός Συνήγο-

ρος και µέλη του επιστηµονικού προσωπικού επισκέφθηκαν

20 πόλεις, όπου συµµετείχαν σε συναντήσεις και εκδηλώ-

σεις, και πραγµατοποίησαν 65 οµιλίες σε συνέδρια, ηµερί-

δες και σεµινάρια στην Ελλάδα και το εξωτερικό µε ποικίλα

θέµατα, ανάµεσα στα οποία ήταν: εκπαίδευση και ανθρώ-

πινα δικαιώµατα, συγκρούσεις στο σχολείο, ασυνόδευτοι

ανήλικοι, παιδική κακοποίηση, ενδοοικογενειακή βία, βία



στο σχολείο, παιδιά µε αναπηρία, παιδιά-καταναλωτές, σω-

µατική τιµωρία, ίντερνετ καφέ, παιδιά Ροµά, παιδιά σε ιδρύ-

µατα, κοινωνική ένταξη νεαρών παραβατών κ.ά. 

Στη διάρκεια του 2008 ο Συνήγορος του Παιδιού συνέχισε

να ενηµερώνει παιδιά και ενήλικες σχετικά µε τις δράσεις

του και τα δικαιώµατα του παιδιού. Η ιστοσελίδα www.0-

18.gr φιλοξένησε σύντοµες ανακοινώσεις για τις σηµαντι-

κότερες δραστηριότητές του, όπως και όλα τα δελτία Τύπου,

τα πορίσµατα και τα άλλα κείµενα. Σε µεγάλο αριθµό σχο-

λείων, σε όλη τη χώρα, στάλθηκαν περισσότερα από

20.000 ενηµερωτικά φυλλάδια για παιδιά µικρότερης και

µεγαλύτερης ηλικίας, 3.000 ηµερολόγια του 2008 µε θέµα

τα δικαιώµατα του παιδιού και 10.000 αντίτυπα της έκδοσης

Η ∆ιεθνής Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού µε απλά

λόγια, µαζί µε οδηγίες προς τους εκπαιδευτικούς για τη

χρήση της και προτάσεις για εκπαιδευτικές δραστηριότητες. 

Τέλος, σηµαντική ήταν κατά το 2008 και η δραστηριότητα του

Συνηγόρου του Παιδιού στο εξωτερικό. Ο Βοηθός Συνήγο-

ρος και µέλη του επιστηµονικού προσωπικού συµµετείχαν:

• στο ετήσιο συνέδριο του Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Συνηγό-

ρων του Παιδιού στην Ιρλανδία,

• σε σεµινάρια του ίδιου δικτύου στο Στρασβούργο και

στις Βρυξέλλες, 

• στο Ευρωπαϊκό Φόρουµ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού

στις Βρυξέλλες, 

• σε συνέδρια του Συµβουλίου της Ευρώπης και ειδικό -

τερα του προγράµµατος «Χτίζοντας µια Ευρώπη για 

τα παιδιά, µαζί µε τα παιδιά» στη Στοκχόλµη και στο

Ζάγκρεµπ, 

• στην αποστολή µε τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας στη

Σουηδία, όπου πραγµατοποιήθηκαν επισκέψεις σε το-

πικούς προνοιακούς φορείς, 

• σε συναντήσεις στην Άγκυρα και στο Κίεβο, όπου υπο-

στηρίχθηκε από εκπροσώπους της Αρχής ότι πρέπει

να δηµιουργηθούν Συνήγοροι του Παιδιού στην Τουρ-

κία και την Ουκρανία, 

• στο Παγκόσµιο Συνέδριο για την Ευηµερία των Παι-

διών στο Κάρντιφ (Ουαλία),

• στις συναντήσεις του ∆ικτύου Συνηγόρων του Παιδιού

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στο Νόβι Σαντ και στη

Λουµπλιάνα (Σερβία), 

• στην 48η ∆ιεθνή Συνδιάσκεψη της UNESCO στη Γενεύη

για τη Συµµετοχική Εκπαίδευση,

• στο σεµινάριο που διοργάνωσε το Συµβούλιο της Ευ-

ρώπης στη Βουδαπέστη µε θέµα «Εκπαίδευση στα αν-

θρώπινα δικαιώµατα για µικρά παιδιά».

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ 
ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥΣ
Από την έναρξη της λειτουργίας του ο Συνήγορος του Παι-

διού έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στην άµεση επικοινωνία µε

τα παιδιά, καθώς και στην ακρόαση και την ανάδειξη των

απόψεών τους, δραστηριότητες που αποτελούν σηµαντική

δέσµευση και πρακτική των οµόλογων θεσµών διεθνώς.

Η ΑΚΡΟΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ

Όπως κάθε χρονιά, ο ΣτΠ επισκέφθηκε µεγάλο αριθµό

σχολείων, ιδρυµάτων και άλλους χώρους, όπως σωφρο-

νιστικά καταστήµατα, στέκια ΜΚΟ και καταυλισµούς όπου

διαµένουν παιδιά-πρόσφυγες και Ροµά. Στους χώρους

αυτούς συναντήθηκε και επικοινώνησε µε παιδιά και

εφήβους προσπαθώντας να αποτυπώσει τις απόψεις τους
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και να ακούσει µε προσοχή τις προτάσεις τους για την

καλύτερη δυνατή εφαρµογή των δικαιωµάτων τους.

«ΗΜΕΡΕΣ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ»

Στις 26 Ιανουαρίου 2008 ο ΣτΠ διοργάνωσε µια δεύτερη

συνάντηση µε τους µαθητές και τις µαθήτριες σχολείων

της Αττικής που είχαν συµµετάσχει στην πρώτη «Ηµέρα

διαλόγου µε τα παιδιά» (Αθήνα, Απρίλιος 2007). Ένα από

τα θέµατα που συζητήθηκαν ήταν η ιδέα να καθιερωθεί

τακτική επικοινωνία του Συνηγόρου του Παιδιού µε µια

συµβουλευτική οµάδα εφήβων. 

Στις 5 Απριλίου 2008 ο ΣτΠ διοργάνωσε την πρώτη «Ηµέ -

ρα διαλόγου µε τα παιδιά» στη Θεσσαλονίκη, µε θέµα ίδιο

µε αυτό της συνάντησης στην Αθήνα, δηλαδή το «Εκ-

φράζοµαι, ακούγοµαι, συµµετέχω» στον χώρο του σχο-

λείου. Η εκδήλωση οργανώθηκε µε την υποστήριξη των

υπευθύνων αγωγής υγείας του νοµού. Οι 47 µαθητές και

µαθήτριες από 27 γυµνάσια και λύκεια του νοµού Θεσ-

σαλονίκης που συµµετείχαν εξέφρασαν τις απόψεις τους,

συνεργάστηκαν σε οµάδες εργασίας και διατύπωσαν προ-

τάσεις για ένα σχολείο που θα τους σέβεται και θα τους

υπολογίζει. Στο τελευταίο µέρος της συνάντησης έλα-

βαν µέρος και εκπαιδευτικοί. 

Προϊόν των «Ηµερών διαλόγου» µε την προαναφερθείσα

θεµατική, των συζητήσεων που έχουν λάβει χώρα στα

σχολεία και των παρατηρήσεων που έστειλαν ατοµικά

µαθητές απαντώντας σε ερωτηµατολόγιο το οποίο αναρ-

τήθηκε στην ιστοσελίδα www.0-18.gr* ήταν ένα κείµενο

προτάσεων, το οποίο συντάχθηκε µε βάση τις απόψεις που

εξέφρασαν οι µαθητές και οι µαθήτριες προς τον Συνή-

γορο του Παιδιού. Το κείµενο αυτό προγραµµατίζεται να

αποσταλεί στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρη-

σκευµάτων (ΥΠΕΠΘ), συνοδευόµενο από τις παρατηρή-

σεις της Αρχής σχετικά µε τα θέµατα που θίγονται από τα

ίδια τα παιδιά. 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΟΜΑ∆ΑΣ ΕΦΗΒΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Το φθινόπωρο του 2008 ο ΣτΠ προχώρησε στην υλοποί-

ηση του σχεδίου συγκρότησης 20µελούς Οµάδας Εφήβων

Συµβούλων, αποτελούµενης από αγόρια και κορίτσια

ηλικίας 13–17 ετών που προέρχονται από όλες τις Περι-

φέρειες της χώρας. Η οµάδα αυτή θα λειτουργεί κατά τα

πρότυπα των οµόλογων θεσµών της Ευρώπης και θα έχει

ως αποστολή να συνδράµει στην αποστολή του Συνηγό-

ρου του Παιδιού, µεταφέροντάς του τις απόψεις των παι-

διών για θέµατα µε τα οποία ασχολείται. Η ιδέα για τη

συγκρότηση µιας τέτοιας οµάδας είχε προκύψει ήδη κατά

τις συναντήσεις του ΣτΠ µε τα παιδιά στις «Ηµέρες δια-

λόγου» στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Για την υλοποίηση του σχεδίου αυτού, ο Συνήγορος του Παι-

διού συνεργάστηκε µε το ΥΠΕΠΘ, το οποίο απέστειλε σε όλα

τα σχολεία της χώρας ενηµερωτική επιστολή σχετικά µε

τη δράση του ΣτΠ και τη δυνατότητα των µαθητών να δη-

λώσουν συµµετοχή για την Οµάδα Εφήβων Συµβούλων.

Παράλληλα, ενηµερώθηκαν ΜΚΟ που εργάζονται µε

παιδιά και η λειτουργία της Οµάδας Εφήβων Συµβούλων
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δηµοσιοποιήθηκε µε µηνύµατα στο διαδίκτυο, στον Τύπο

και στο ραδιόφωνο. Ο ΣτΠ δηµιούργησε µε τη συµµετοχή

µιας οµάδας µαθητών ραδιοφωνικό σποτ το οποίο παίχθηκε

σε ραδιοσταθµούς όλης της χώρας, ύστερα από έγκριση

του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, για τη µετά-

δοσή του ως κοινωνικού µηνύµατος.*
Η τελική επιλογή των µελών της Οµάδας Εφήβων Συµ-

βούλων έγινε τον ∆εκέµβριο ανάµεσα σε 410 αιτήσεις

εφήβων, µε κλήρωση, αλλά και µε κριτήρια τα οποία να

εξασφαλίζουν τη συµµετοχή ίσου αριθµού κοριτσιών και

αγοριών, εφήβων από διαφορετικές ηλικιακές οµάδες

και από ολες τις Περιφέρειες της χώρας, εφήβων µε ανα-

πηρίες, µεταναστών, προσφύγων ή από µειονοτικές οµά-

δες και εφήβων που ζουν µακριά από τις φυσικές τους οι-

κογένειες. Η θητεία της οµάδας θα διαρκέσει δύο χρόνια.

Κατά την πρώτη, πιλοτική περίοδο λειτουργίας της οµάδας,

αποφασίστηκε να δοθεί δυνατότητα να συµµετέχουν σε

αυτή 33 έφηβοι, οι οποίοι θα συναντώνται µαζί µε τον ΣτΠ

3–4 φορές τον χρόνο και ενδιάµεσα θα επικοινωνούν µε-

ταξύ τους και µε άλλα παιδιά και νέους. Όλοι οι έφηβοι που

έστειλαν αιτήσεις για συµµετοχή στην οµάδα θα ενηµε-

ρώνονται για τις δράσεις της και θα καλούνται να παίρνουν

µέρος στον δηµόσιο διάλογο για διάφορα θέµατα.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΜΚΟ 
Ο ΣτΠ πραγµατοποίησε συνάντηση (16 Οκτωβρίου 2008) µε

ΜΚΟ οι οποίες ασχολούνται µε τα δικαιώµατα του παιδιού.

Στόχος της συνάντησης ήταν να αναπτυχθεί η συνεργασία

του θεσµού µε τις ΜΚΟ αλλά και των ΜΚΟ µεταξύ τους µε

στόχο την αποτελεσµατικότερη παρακολούθηση εφαρµο-

γής της ∆Σ∆Π (βλ. αναλυτικότερα «Η χρονιά µε µια µατιά»).

ΕΙ∆ΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ
Στο σχέδιο νόµου «Ειδική αγωγή και εκπαίδευση για τη

διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτοµα µε αναπηρία και ει-

δικές εκπαιδευτικές ανάγκες», το οποίο έθεσε σε δηµό-

σια διαβούλευση το ΥΠΕΠΘ, ο Συνήγορος του Παιδιού δια-

τύπωσε τις παρατηρήσεις του και συνόψισε τις θέσεις του

για την εφαρµογή της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης

στην Ελλάδα. Ο ΣτΠ επισηµαίνει ότι το µεγαλύτερο πρό-

βληµα ως προς την εκπαίδευση των παιδιών µε ειδικές

εκπαιδευτικές ανάγκες έγκειται κυρίως στην πληµµελή

προσαρµογή του γενικού εκπαιδευτικού συστήµατος στις

αρχές της ισότιµης συµµετοχικής εκπαίδευσης, καθώς

παρατηρούνται σοβαρές ελλείψεις στη διάθεση πιστώ-

σεων και εξειδικευµένου ανθρώπινου δυναµικού, και

ιδίως στην πληµµελή εφαρµογή του νοµοθετικού πλαι-

σίου και όχι στην έλλειψή του. Υπογράµµισε επίσης την

ανάγκη να ενσωµατωθεί η ειδική εκπαίδευση, µε τον κα-

λύτερο δυνατό τρόπο, στο γενικό εκπαιδευτικό σύστηµα.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ–ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
ΚΑΙ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Με αφορµή την εκδίωξη αφγανών µεταναστών–προ-

σφύγων από τον αυτοσχέδιο καταυλισµό στο λιµάνι της

Πάτρας –ανάµεσά τους βρίσκεται σηµαντικός αριθµός

ανηλίκων, στην πλειοψηφία τους ασυνόδευτοι– ο Συνή-

γορος του Παιδιού κάλεσε όλους τους αρµόδιους κυ-

βερνητικούς και τοπικούς φορείς να λάβουν τα αναγκαία

µέτρα για την προστασία, τη φροντίδα και την περίθαλψη

των αλλοδαπών ανηλίκων, απέχοντας από κάθε ενέρ-

γεια άσκησης βίας εις βάρος τους και διασφαλίζοντας τον
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σεβασµό των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.* Ο Συνήγορος

του Παιδιού επισκέφθηκε επίσης το Κέντρο ∆ιοικητικής

Κράτησης παράνοµα εισερχόµενων αλλοδαπών στην

Παγανή Λέσβου και το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων

Ανηλίκων στην Αγιάσο Λέσβου. Με αφορµή τις επισκέ-

ψεις αυτές και σε συνέχεια παλαιότερων ενεργειών, εκ-

θέσεων και πορισµάτων του, ο ΣτΠ δηµοσιοποίησε τις

διαπιστώσεις του για τις συνθήκες φιλοξενίας των ανη-

λίκων και κάλεσε τους αρµόδιους φορείς να λάβουν

άµεσα τα αναγκαία θεσµικά µέτρα για τη φροντίδα των

ασυνόδευτων ανηλίκων που βρίσκονται στην Ελλάδα,

σύµφωνα µε τις αρχές του ανθρωπισµού και τις επιταγές

της ∆Σ∆Π.*

ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Ψυχικής Υγείας, ο Συ-

νήγορος του Παιδιού εξέφρασε για άλλη µια φορά την 

έντονη ανησυχία του για τη διαφαινόµενη υποβάθµιση και

συρρίκνωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας για παιδιά και

εφήβους.*
Ο ΣτΠ έχει επισηµάνει και στο παρελθόν τα σοβαρά προ-

βλήµατα που έχει διαπιστώσει στον τοµέα της παιδικής

προστασίας λόγω της απουσίας εξειδικευµένων δοµών

για τη φιλοξενία και τη θεραπευτική αντιµετώπιση παιδιών

και εφήβων µε ψυχικές διαταραχές ή µε σοβαρά ψυχο-

κοινωνικά προβλήµατα τα οποία χρήζουν ειδικής θερα-

πευτικής παρέµβασης. Οι θέσεις του ΣτΠ για τα θέµατα

αυτά αποτυπώνονται σε πόρισµά του µε τίτλο «∆οµές

προστασίας και φιλοξενίας παιδιών και εφήβων µε ψυχι-

κές διαταραχές» (2005).*

Ανάµεσα στα προβλήµατα που επισηµάνθηκαν είναι: 

• Η έλλειψη δυνατότητας για ένταξη σε κατάλληλες θε-

ραπευτικές δοµές µεγάλου αριθµού παιδιών και εφή-

βων µε ψυχικές διαταραχές. 

• Η χρονίζουσα και εξαιρετικά προβληµατική κατάσταση

που επικρατεί στη Μονάδα Επειγόντων Περιστατικών

του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκοµείου Αττικής, όπου φι-

λοξενούνται επ’ αόριστον έφηβοι µε διαφορετικούς τύ-

πους ψυχοπαθολογίας ή µε σοβαρά ψυχοκοινωνικά

προβλήµατα µολονότι δεν χρήζουν νοσηλείας, αλλά

παραµένουν λόγω της απουσίας δοµών κατάλληλων

για τη φιλοξενία και τη φροντίδα τους στην κοινότητα. 

• Η δεινή κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι ελά-

χιστες πρότυπες µονάδες ψυχικής υγείας ιδιωτικών µη

κερδοσκοπικών φορέων που επιχορηγούνται από τον

τακτικό προϋπολογισµό του κράτους, λόγω της µεί-

ωσης της επιχορήγησης του 2008 κατά 50% σε σχέση

µε την αντίστοιχη του 2007. 

• Η απουσία δοµών φιλοξενίας παιδιών και εφήβων µε

αυτισµό, αλλά και η γενικότερη απουσία ενός δικτύου

υπηρεσιών για τον αυτισµό στην κοινότητα.

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ 
Ο Συνήγορος του Παιδιού έρχεται διαρκώς αντιµέτωπος

µε το φαινόµενο της παιδικής κακοποίησης, τόσο µέσα

από γραπτές καταγγελίες συγκεκριµένων υποθέσεων

όσο –κυρίως– µέσα από την επικοινωνία του µε τα παιδιά,

τους επαγγελµατίες που εργάζονται µαζί τους και τους

απλούς πολίτες. 

Οι βασικότερες διαπιστώσεις του ΣτΠ σχετικά µε τις παρα-

τηρούµενες θεσµικές ελλείψεις αφορούν την ανάγκη να: 

• Υιοθετηθεί κώδικας δεοντολογίας για όλους τους επαγ-

γελµατίες που εργάζονται µε παιδιά, σε σχέση µε τη

διαχείριση πληροφοριών και ενδείξεων για παιδική

κακοποίηση, και να υπάρχει ενηµέρωση–επιµόρφωσή

τους σχετικά µε τις διαστάσεις του φαινοµένου και τους

τρόπους αναγνώρισης και αντιµετώπισής του.

• Πλαισιωθούν οι εκπαιδευτικοί στα σχολεία από ειδι-

κούς ψυχικής υγείας και κοινωνικούς λειτουργούς, ώστε

να υπάρχει υπεύθυνη και επιστηµονικά έγκυρη διαχεί-

ριση των περιστατικών παιδικής θυµατοποίησης και κα-

τάλληλη επικοινωνία µε τις οικογένειες των µαθητών.

• Ενδυναµωθούν και να εξειδικευθούν οι τοπικές κοι-

νωνικές υπηρεσίες παιδικής προστασίας, ώστε να πα-
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ρεµβαίνουν αποτελεσµατικά και σε βάθος χρόνου,

είτε προληπτικά είτε µετά την εκδήλωση περιστατι-

κών κακοποίησης, λαµβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη την

πολυµορφία και το γεγονός ότι πρόκειται για χρόνιο

φαινόµενο, ιδίως σε οικογένειες που αντιµετωπίζουν

πολ  λαπλά κοινωνικά προβλήµατα. 

• ∆ηµιουργηθούν κατάλληλες δοµές φιλοξενίας, για τις

περιπτώσεις που τα παιδιά χρειάζεται να αποµακρυν-

θούν πρόσκαιρα ή µόνιµα από την οικογένειά τους, και

να ενισχυθεί ο θεσµός της αναδοχής. 

• Αναπτυχθούν τοπικά δίκτυα µε συµµετοχή όλων των

συναρµόδιων φορέων, ώστε να γίνονται έγκαιρα και

υπεύθυνα οι παραποµπές και να υπάρχει συνεργασία

µεταξύ τους. 

• Αναπτυχθούν έρευνες –ιδίως επιδηµιολογικές– σε πα-

νελλήνια κλίµακα και να λειτουργήσει κέντρο τεκµη-

ρίωσης για θέµατα κακοποίησης και παραµέλησης. 

• Οργανωθούν εκστρατείες ενηµέρωσης που θα απευ-

θύνονται σε παιδιά, γονείς και όλους τους πολίτες, µε

επί µέρους δράσεις για ευάλωτες κοινωνικές οµάδες

και οικογένειες υψηλού κινδύνου. 

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ 
ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ 
Συνεχίστηκε το 2008 η δράση του Συνηγόρου του Παιδιού

για την ευαισθητοποίηση παιδιών και ενηλίκων κατά της

σωµατικής τιµωρίας και κάθε µορφής βίας στα παιδιά. Ο

Συνήγορος του Παιδιού, συµµετέχοντας στην εκστρατεία

του Συµβουλίου της Ευρώπης, µε στόχο τη µετατροπή της

ηπείρου σε µια ζώνη ελεύθερη από σωµατική βία εις βά-

ρος των παιδιών και ως συντονιστής του Ελληνικού ∆ι-

κτύου για την Πρόληψη και Καταπολέµηση της Σωµατι-

κής Τιµωρίας στα Παιδιά, συνέβαλε να µεταφραστεί στα

ελληνικά η σχετική έκδοση και το τηλεοπτικό µήνυµα

του συµβουλίου και συµµετείχε σε ενέργειες που στόχο

έχουν την εκπαίδευση των ε παγ  γελµατιών και την ευαι-

σθητοποίηση των πολιτών στα θέµατα αυτά. Στο πλαίσιο

αυτών των δράσεων και µε αφορµή την Παγκόσµια

Ηµέρα κατά της Σωµατικής Τιµωρίας, το µήνυµα του δι-

κτύου διακινήθηκε από το ΥΠΕΠΘ στα σχολεία όλης της

χώρας.*

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ∆ΙΑΒΗΤΗ
Ο αυξανόµενος αριθµός των ανηλίκων που πάσχουν από

σακχαρώδη διαβήτη σε συνδυασµό µε τις διαπιστούµενες

ελλείψεις στον τοµέα της πρόληψης και της ενηµέρωσης

των επαγγελµατιών έχουν συχνά ως αποτέλεσµα τον

αποκλεισµό παιδιών από τη συµµετοχή σε εκπαιδευτικές

ή κοινωνικές δραστηριότητες. Ο Συνήγορος του Παιδιού

απηύθυνε επιστολή στα συναρµόδια υπουργεία, προτεί-

νοντας µεταξύ άλλων: τη θεσµοθέτηση ειδικής διυπουρ-

γικής επιτροπής για θέµατα του παιδικού σακχαρώδους

διαβήτη και την υλοποίηση πανελλήνιας εκστρατείας

ενηµέρωσης, η οποία θα εστιάζει ειδικότερα στους φορείς

που έρχονται σε άµεση επαφή µε τα παιδιά και στους

επαγγελµατίες. 

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
Με αφορµή την αυξανόµενη παρουσία παιδιών σε τη-

λεοπτικές ψυχαγωγικές εκποµπές και «διαγωνισµούς

ταλέντων», και µε δεδοµένη την απουσία σχετικού νο-

µοθετικού πλαισίου, ο Συνήγορος του Παιδιού ανέλαβε

την πρωτοβουλία να παρέµβει δηµόσια µε στόχο την

προστασία των ανηλίκων που συµµετέχουν σε αυτές

αλλά και των ανήλικων θεατών τους. Σε επιστολή του

προς τον πρώην Υπουργό Επικρατείας Θ. Ρουσόπουλο,

την οποία κοινοποίησε προς τον Υπουργό ∆ικαιοσύνης,

τον Πρόεδρο και τους εκπροσώπους των κοµµάτων της

Βουλής και το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ο

ΣτΠ επισήµανε τις συνέπειες που µπορεί να έχουν εκ-

ποµπές τέτοιου είδους στην ιδιωτική ζωή και την ψυχική

υγεία των ανηλίκων και κάλεσε τους αρµόδιους φορείς

να συνεργαστούν για την εκπόνηση κώδικα δεοντολο-

γίας για τις ψυχαγωγικές εκποµπές, δηλώνοντας και τη

δική του διαθεσιµότητα να συνεισφέρει στην κατεύ-

θυνση αυτή. 

Στην επιστολή του ο ΣτΠ επισήµανε, µεταξύ άλλων, ότι τα

παιδιά, και µάλιστα στην ευαίσθητη ηλικία πριν από τη

συµπλήρωση των 12 χρόνων, καλούνται να συµµετέχουν

σε τηλεοπτικά προγράµµατα και διαγωνισµούς που απευ-

θύνονται κατά κύριο λόγο σε ενήλικες, γίνονται συχνά

«αναλώσιµες εικόνες προς τέρψιν ενηλίκων» και µπαί-

νουν στη διαδικασία διαγωνισµών, κρίσεων, επιτροπών,

συνεντεύξεων κ.λπ., µιµούµενα πρότυπα και συµπερι-

φορές ενηλίκων ώστε να κερδίζουν τις εντυπώσεις. Η

χρήση παιδιών για να συγκινηθεί το ενήλικο κοινό και να

αυξηθεί η τηλεθέαση και το κέρδος που αυτή αποφέρει

µπορεί να συνιστά µια µορφή εκµετάλλευσης και να επι-

τρέπει στρέβλωση της εικόνας της παιδικότητας και αλ-

λοίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της ηλικίας αυ-

τής, καθώς τα παιδιά καλούνται συχνά να συµµετέχουν σε

δραστηριότητες που προβάλλουν τη σεξουαλικότητά τους

και απαιτούν την πρόωρη σεξουαλική τους ωρίµανση.

Σύµφωνα µε έρευνες και µελέτες διεθνώς, τέτοιες εκ-

ποµπές µπορεί να προκαλούν ψυχική και σωµατική εξάντ-

ληση, µέχρι παρενόχληση και εµπαιγµό από το περι-

βάλλον των παιδιών, λόγω της αναγνωρισιµότητας που

αυτά αποκτούν, ψυχικό στρες από τη διαδικασία κρίσεων

και βαθµολογιών και δηµόσια έκθεση των παιδιών χωρίς

την κατάλληλη στήριξή τους.*
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ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΜΕ
Συµµετέχοντας στον δηµόσιο διάλογο που εγκαινίασε η

Γενική Γραµµατεία Επικοινωνίας µε τη διεξαγωγή ηµερί-

δας µε θέµα «Παιδιά και ΜΜΕ: οι ανήλικοι στον κόσµο της

επικοινωνίας», ο Συνήγορος του Παιδιού επισήµανε εκ

νέου την ανάγκη να ενισχυθεί το θεσµικό πλαίσιο που

αφορά την προστασία των ανηλίκων από τα ΜΜΕ και να

υπάρξει στενότερη συνεργασία όλων των αρµόδιων φο-

ρέων για τον σκοπό αυτόν.*

Συγκεκριµένα τόνισε την ανάγκη να:

• Εφαρµοστούν πιστά οι διατάξεις της υπάρχουσας νο-

µοθεσίας για τα ΜΜΕ.

• Αξιοποιηθεί ο θεσµοθετηµένος ρόλος των ανεξάρτητων

αρχών.

• Μελετηθούν ειδικές ρυθµίσεις προκειµένου να απο-

τρέπεται η δηµοσιοποίηση στοιχείων και περιστατικών

που µπορούν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της ταυ-

τότητας ανήλικων θυµάτων ή θυτών σε υποθέσεις που

εκκρεµούν ενώπιον της δικαιοσύνης.

• Θεσµοθετηθούν επιπρόσθετες διαδικασίες αυτοδέ-

σµευσης και αυτοελέγχου των ΜΜΕ.

• Καθιερωθούν κίνητρα για την παραγωγή ποιοτικών εκ-

ποµπών που απευθύνονται σε ανηλίκους. 

• Πραγµατοποιηθούν εκστρατείες ενηµέρωσης και να

διοργανωθούν εκπαιδευτικά προγράµµατα για παιδιά

και γονείς.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΙΝΤΕΡΝΕΤ ΚΑΦΕ
Έχοντας λάβει υπόψη του τις ανησυχίες παιδιών, γονέων,

εκπαιδευτικών, ειδικών επιστηµόνων και παραγόντων

της πολιτικής ζωής για τις επιπτώσεις που συνεπάγεται

για την υγεία των ανηλίκων η χωρίς έλεγχο πρόσβασή

τους στα ίντερνετ καφέ, ο Συνήγορος του Παιδιού ξεκίνησε

δηµόσια συζήτηση για το ζήτηµα µε τη διοργάνωση σύ-

σκεψης, στις 30.10.2008, µε θέµα «Η προστασία των δι-

καιωµάτων του παιδιού στα ίντερνετ καφέ» και στόχο να

εξεταστεί η προοπτική εκπόνησης και προώθησης προ-

τάσεων προς τα αρµόδια πολιτειακά όργανα. Στη σύσκεψη

συµµετείχαν εκπρόσωποι των αρµόδιων υπουργείων και

της Βουλής, φορείς που ασχολούνται µε την ασφαλή

χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά, παιδίατροι και ειδι-

κοί ψυχικής υγείας, ενώσεις καταναλωτών, επαγγελµα-

τικοί σύλλογοι ιδιοκτητών καταστηµάτων και σωµατεία

χρηστών διαδικτύου.*
Ο ΣτΠ είναι αντίθετος µε µια γενική απαγόρευση της πρό-

σβασης των ανηλίκων στα εν λόγω καταστήµατα και της

χρήσης των υπηρεσιών τους, που, υπό προϋποθέσεις,

µπορεί να αξιοποιούνται θετικά για την εκπαίδευση, την

ενηµέρωση, την επικοινωνία και την ψυχαγωγία τους.

Κρίνει ωστόσο ότι θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλα µέ-

τρα προστασίας τους. 

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν οι σχετικές προτάσεις του ΣτΠ: 

• καθιέρωση της υποχρεωτικής γραπτής έγκρισης των

γονέων/κηδεµόνων των ανηλίκων µικρής ηλικίας για

την πρόσβαση στα ίντερνετ καφέ και τη χρήση των υπη-

ρεσιών τους, 

• απαγόρευση της εισόδου σε ανηλίκους κατά τις µετα-

µεσονύκτιες ώρες, 

• καθιέρωση για τους ανηλίκους συστήµατος χρονοχρέ-

ωσης µε µέγιστο χρόνο χρήσης υπηρεσιών την ηµέρα, 

• θεσµοθέτηση ειδικής διαδικασίας για τον έλεγχο τή-

ρησης της νοµοθεσίας στα ίντερνετ καφέ, 

• καθιέρωση κριτηρίων και διαδικασίας πιστοποίησης

για τα καταστήµατα, τα οποία θα πρέπει να είναι φιλικά

στα παιδιά, µε κατάλληλο περιβάλλον για ανηλίκους, 

• εκστρατείες ενηµέρωσης, ιδίως µε τηλεοπτικά και ρα-

διοφωνικά σποτ, για την εφαρµογή όλων των µέτρων

που θα αποφασιστούν.

Ο ΣτΠ θα καταλήξει σε κείµενο συγκεκριµένων προτά-

σεων που θα προωθήσει προς την πολιτεία. Για τον λόγο

αυτόν κάλεσε τους φορείς που ασχολούνται µε το θέµα

αλλά και οµάδες εφήβων να του αποστείλουν τις θέσεις

και τις προτάσεις τους. 
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ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

ΕΠΙΒΟΛΗ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ 

Ο ΣτΠ διερεύνησε αρκετές υποθέσεις που σχετίζονται µε την

επιβολή κυρώσεων σε µαθητές της δευτεροβάθµιας εκ-

παίδευσης εξαιτίας της (µη προσήκουσας) διαγωγής τους. 

Ειδικότερα, την Αρχή απασχόλησε η νοµιµότητα και η

σκοπιµότητα της επιβολής των κυρώσεων που είχαν επι-

βληθεί σε κάθε συγκεκριµένη περίπτωση που έλαβε

γνώση. Θεωρήθηκε ως δεδοµένο αφενός ότι, σύµφωνα

µε την ισχύουσα νοµοθεσία, οι κυρώσεις επιλέγονται

ανάλογα µε τον βαθµό παρέκκλισης της συµπεριφοράς

και µε γνώµονα το συµφέρον του παιδιού και αφετέρου

ότι, για τις κυρώσεις που δεν αποτελούν µέτρα εσωτερι-

κής τάξης (ωριαία αποβολή, επίπληξη), αλλά δυσµε-

νείς ατοµικές πράξεις οργάνου της διοίκησης, πρέπει να

ακολουθείται ο Κώδικας ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας, εφόσον

δεν υπάρχουν ειδικότερες διατάξεις. 

Ενδεικτικές είναι δύο αναφορές από γονείς µαθητών

στους οποίους επιβλήθηκε η κύρωση της αλλαγής σχο-

λικού περιβάλλοντος για συµπεριφορές που προσέβαλ-

λαν το εκπαιδευτικό προσωπικό. Ο ΣτΠ υποστήριξε ότι θα

έπρεπε να είχε τηρηθεί η υποχρέωση νοµότυπης κλήσης

σε ακρόαση τόσο των µαθητών όσο και των κηδεµόνων

τους. Επιπλέον επισηµάνθηκε η υποχρέωση σαφούς, ει-

δικής και επαρκούς αιτιολόγησης της απόφασης, προ-

κειµένου να µπορεί να εξακριβώσει ο ακυρωτικός δικα-

στής αν ορθώς ασκήθηκε η διακριτική εξουσία του

πειθαρχικού οργάνου και ιδίως εάν αυτό έλαβε πρωτί-

στως υπόψη το συµφέρον του παιδιού. Τελικά, οι σύλλο-

γοι διδασκόντων, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες διευ-

θύνσεις δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, επανέλαβαν τη

διαδικασία λήψης των αποφάσεων και ανακάλεσαν στη

µία περίπτωση την απόφασή τους, ενώ στην άλλη αντι-

κατέστησαν την αρχική κύρωση µε επιεικέστερη.

Σε άλλη περίπτωση µαθητής τιµωρήθηκε µε διήµερη

αποβολή εξαιτίας της άρνησής του να αφαιρέσει κόσµηµα

που φορούσε κατά τη διάρκεια της παραµονής του στο

σχολείο. Η τιµωρία βασίστηκε στον κανονισµό του σχο-

λείου. Μετά την αποβολή ο µαθητής ζήτησε µετεγγραφή

για άλλο σχολείο φοβούµενος την πιθανότητα να του επι-

βληθεί η κύρωση αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος.

Στην περίπτωση αυτή η Αρχή, λαµβάνοντας υπόψη τη

σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ, επισήµανε ότι οι ανήλικοι

κατά τη διάρκεια της εφηβείας «αξιοποιούν» την εµφά-

νισή τους προκειµένου να τονίσουν τη διαφοροποίησή

τους από τους ενήλικες και την αντίδρασή τους σε πρό-

τυπα και συµπεριφορές. Συνέστησε δε στη διεύθυνση του

σχολείου να επιλύει τα ζητήµατα εµφάνισης µε ουσια-

στικό διάλογο από κοινού µε τους µαθητές και τους γονείς

τους, χωρίς την επιβολή κυρώσεων.

ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΡΟΜΑ 

Η ένταξη των παιδιών Ροµά στην εκπαίδευση αποτελεί

διακηρυγµένο στόχο του ΥΠΕΠΘ, που έχει επιχειρήσει ευ-

ρείες παρεµβάσεις µε την εκπόνηση προγραµµάτων και

έχει προβεί στην έκδοση εγκύκλιων οδηγιών µε σχετικές

κατευθύνσεις προς τους εκπαιδευτικούς. Όµως, δεδοµέ-

νου ότι το πρόβληµα δεν είναι αποκλειστικά εκπαιδευ-

τικό, αφού συναρτάται άµεσα µε τις συνθήκες διαβίωσης

της ευπαθούς αυτής οµάδας, οι ελλείψεις στα θέµατα

στοχευµένης κοινωνικής πολιτικής, συνεργασίας των φο-

ρέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και αποδοχής των Ροµά

εκ µέρους ορισµένων τοπικών κοινωνιών, καθιστούν ανε-

παρκή τα υφιστάµενα µέτρα για την ένταξη και τη συγκρά -

τηση των παιδιών Ροµά στο σχολείο. 

Ο ΣτΠ µε βάση τις διαπιστώσεις του υποστηρίζει ότι:

• Το σχολείο δεν µπορεί να επιλύσει το πρόβληµα της

αστικής–δηµοτικής κατάστασης των Ροµά, δεν επιτρέ-

πεται όµως να εµποδίζεται η εγγραφή των παιδιών,

λόγω έλλειψης των απαιτούµενων δικαιολογητικών.

• Η διασπορά των παιδιών σε περισσότερα σχολεία αµ-

βλύνει τις αντιδράσεις των γονέων των άλλων µαθητών

και έχει θετικές συνέπειες στη φοίτηση, αφού διασφα-

λίζει µικρό αριθµό µαθητών Ροµά µέσα στην τάξη, σύµ-

ΕΙ∆ΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
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φωνα µε τις αρχές της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης,

αλλά πρέπει το µέτρο αυτό να περιορίζεται σε κοντινά

προς τον καταυλισµό σχολεία και να εφαρµόζεται µό-

νον όταν οι εγκαταστάσεις του κοντινότερου σχολείου

είναι αποδεδειγµένα ανεπαρκείς.

• Η λειτουργία προπαρασκευαστικών τµηµάτων σε χώρο

άλλον από αυτόν του υπάρχοντος σχολικού κτιρίου κα-

ταλήγει στη δηµιουργία «σχολείου-γκέτο», συνθήκη

διαχωρισµού που πιθανόν ικανοποιεί ορισµένες τοπι-

κές κοινωνίες, αλλά πολύ δύσκολα ανατρέπεται. 

• Σε σχολεία µε ικανό αριθµό µαθητών Ροµά θα πρέπει

να τοποθετούνται εκπαιδευτικοί µε σχετική εξειδίκευση

ή επιµόρφωση.

• Απαραίτητη είναι η αξιοποίηση κοινωνικών λειτουρ-

γών οι οποίοι θα µπορούν να έρχονται σε άµεση επαφή

µε τις οικογένειες των µαθητών και να υποστηρίζουν τη

διαρκή τους φοίτηση.

• Η συνεργασία των ιατροκοινωνικών ή ιατρικών κέντρων

και νοσοκοµείων είναι απαραίτητη για την πραγµατο-

ποίηση του υποχρεωτικού εµβολιασµού, αλλά απαι-

τούνται περαιτέρω δράσεις µε στόχο την ενηµέρωση

αφενός του ευπαθούς πληθυσµού για θέµατα υγιεινής

και αφετέρου των γονέων των υπόλοιπων παιδιών που

προβάλλουν τα θέµατα υγείας ως λόγο για τον απο-

κλεισµό των Τσιγγανόπαιδων από το σχολείο. 

• Σε περιπτώσεις που οι οικισµοί των Ροµά είναι αποµα-

κρυσµένοι από νοσοκοµειακές µονάδες, είναι σκόπιµο

να γίνονται επισκέψεις ιατρών στα σχολεία, µε στόχο να

διευκολυνθεί η έκδοση των ατοµικών δελτίων υγείας

των µαθητών.

• Θα πρέπει να υπάρχει µέριµνα, ήδη πριν από την έναρ ξη

της σχολικής χρονιάς, για την έγκαιρη µίσθωση λεωφο-

ρείων που θα µεταφέρουν τους µαθητές Ροµά που κα-

τοικούν σε καταυλισµούς εκτός του δικτύου αστικών συ -

γκοινωνιών, καθώς συχνά παρατηρούνται καθυστερήσεις

στην προσέλευση των µαθητών αυτών στο σχολείο. 

• Η καταβολή επιδόµατος για την εγγραφή των µαθη-

τών, παιδιών από οικογένειες χαµηλών εισοδηµάτων,

δεν εξυπηρετεί τον στόχο της συγκράτησης των Τσιγ-

γανόπαιδων στο σχολείο όταν γίνεται εφάπαξ στην αρχή

του σχολικού έτους. 

• Η διασφάλιση της αποδοχής της εκάστοτε εκπαιδευτικής

λύσης από την τοπική κοινότητα είναι απαραίτητη προ-

ϋπόθεση για να ευοδωθεί η ένταξη στο σχολείο των

Τσιγγανόπαιδων, αλλά απαιτεί την κι νητοποίηση φο-

ρέων εντός και εκτός της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Σε υπόθεση που έχει τεθεί υπόψη της Αρχής και αφορά

τη φοίτηση των παιδιών Ροµά στην περιοχή Ασπροπύρ-

γου, κατ’ αρχάς διευθετήθηκε το πρόβληµα της έλλειψης

πιστοποιητικών γεννήσεως, σύµφωνα µε την υπόδειξη

του ΣτΠ. Στη συνέχεια, το ΥΠΕΠΘ ενέκρινε τη λειτουργία

προπαρασκευαστικών τµηµάτων για παιδιά Ροµά που

στερούνταν βασικών δεξιοτήτων και δεν µπορούσαν να

ενταχθούν απευθείας σε κανονικές τάξεις. Σε χώρο µα-

κριά από το σχολείο τοποθετήθηκαν προκατασκευασµέ -

νες αίθουσες για να αποκλιµακωθούν οι αντιδράσεις

των γονέων των υπόλοιπων µαθητών, που πα ράνοµα

είχαν αποκλείσει την είσοδο των Τσιγγανόπαιδων στο

σχολείο. Στα τρία χρόνια λειτουργίας των τµηµάτων κα-

νείς µαθητής δεν κρίθηκε ικανός να ενταχθεί στις κανο-

νικές τάξεις, και παρατηρήθηκε σηµαντική σχολική διαρ-

ροή. Προς το τέλος του τρίτου σχολικού έτους, ύστερα και

από παρέµβαση του ΣτΠ, διενεργήθηκαν εξετάσεις, µε

βάση τα αποτελέσµατα των οποίων τρία παιδιά Ροµά

έπρεπε να τοποθετηθούν σε τάξεις. Ωστόσο, ο σύλλογος

γονέων του σχολείου πρόβαλε αντιρρήσεις για τη φοί-

τηση σε κανονικές τάξεις του σχολείου των παιδιών Ροµά

που διαµένουν στον καταυλισµό, υποστηρίζοντας ότι

υπήρχαν κίνδυνοι µετάδοσης µολυσµατικών ασθενειών

στα υπόλοιπα παιδιά. Ο Συνήγορος του Παιδιού, στο πλαί-

σιο του διαµεσολαβητικού του ρόλου, κάλεσε σε δύο

συναντήσεις τους γονείς, παρουσία της διεύθυνσης του

σχολείου και εκπροσώπου της ∆ιεύθυνσης Υγείας της

Νοµαρχίας ∆υτικής Αττικής, προκειµένου να αρθούν οι

επιφυλάξεις των γονέων, η προσπάθειά του όµως υπο-

νοµεύθηκε από τον ∆ήµαρχο Ασπροπύργου, ο οποίος

κάλεσε τους γονείς να αντιδράσουν και να µην αποδε -
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χθούν την ένταξη στο σχολείο τους παιδιών Ροµά που δια-

µένουν στον καταυλισµό «Ψάρι».

Στη συνέχεια, στον χώρο όπου λειτουργούσαν τα προπα-

ρασκευαστικά τµήµατα δηµιουργήθηκε νέο ανεξάρτητο

σχολείο, στο οποίο όµως συνέχισαν να φοιτούν αποκλει-

στικά παιδιά Ροµά. Εκ µέρους του ΥΠΕΠΘ καταβλήθηκαν

προσπάθειες ώστε το νέο σχολείο, που λειτουργούσε σε

προκατασκευασµένες αίθουσες, να συστεγαστεί µε άλλο

δηµοτικό σχολείο της περιοχής, που διέθετε κατάλλη-

λες υποδοµές, για να πάψει ο διαχωρισµός των Τσιγγα-

νόπαιδων. Ωστόσο η Νοµαρχία ∆υτικής Αττικής µε απόφα -

σή της απέρριψε αυτή την πρόταση. Η υπόθεση πα ραµένει

ανοικτή (υπόθεση 16437/2004). 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ

ΑΝΑΓΚΕΣ 

Οι µαθητές µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και ανα-

πηρίες έχουν ανάγκη από ιδιαίτερη υποστήριξη για να 

αντε πεξέλθουν στις υποχρεώσεις του σχολείου. Η εφαρ-

µογή ειδικών µέτρων και υπηρεσιών, στο γενικό και στο

ειδικό σχολείο, εξασφαλίζει ότι οι µαθητές αυτοί θα απο-

λαύσουν το δικαίωµα στην εκπαίδευση, στη βάση των

ίσων ευκαιριών, µε βάση τη ∆Σ∆Π και τη νοµοθεσία. 

Η πληµµελής εφαρµογή των διατάξεων της νοµοθεσίας

ή η ουσιαστική καταστρατήγηση αυτών που αφορούν τη

λήψη ειδικών µέτρων για την επίτευξη των θεσµοθετη-

µένων στόχων της ειδικής αγωγής έχουν ως συνέπεια

να µην µπορούν να επιτευχθούν το γράµµα και ο σκοπός

του νόµου και να ακυρώνεται το δικαίωµα των παιδιών. Η

ανεπάρκεια των υποστηρικτικών δοµών στο σχολείο για

τα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι φαινό-

µενο γενικό και χρόνιο. Σοβαρότερα προβλήµατα αντι-

µετωπίζουν οι µαθητές µε σύνθετες ή βαριές αναπηρίες

και µε προβλήµατα νόησης και συµπεριφοράς. 

∆ιαπιστώνονται: 

• Ζητήµατα στελέχωσης και λειτουργίας των Κέντρων

∆ιάγνωσης, Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ∆ΑΥ). 

• Απουσία εκπαιδευτικών δοµών στελεχωµένων και µε

κατάλληλο εξοπλισµό για την αντιµετώπιση ειδικών

κατηγοριών µαθητών µε συγκεκριµένες εκπαιδευτι-

κές ανάγκες (π.χ. διαταραχές ανάπτυξης και συµπερι-

φοράς, προβλήµατα νόησης και κινητικότητας, σύνθε-

τες αναπηρίες). 

• Ανεπαρκής στελέχωση, λόγω έλλειψης οργανικών θέ-

σεων ή µη πλήρωσης ή µη έγκαιρης πλήρωσης των

προβλεπόµενων θέσεων από εκπαιδευτικούς ειδικής

αγωγής, ελλείψεις σε εξειδικευµένο και βοηθητικό

προσωπικό. 

• Στελέχωση των προβλεπόµενων θέσεων από µη µό-

νιµο προσωπικό. Η ετήσια εναλλαγή ωροµισθίων και

αναπληρωτών, µε προσωρινό εργασιακό καθεστώς,

είναι αρνητικός παράγοντας για τη δηµιουργία κλίµα-

τος οµαλής συνεργασίας ανάµεσα στο προσωπικό,

αλλά και µε τους µαθητές, και εµποδίζει την περαιτέ -

ρω ανάπτυξη, εκ µέρους των διδασκόντων, δεξιοτή-

των για τον χειρισµό συγκεκριµένων παιδιών µε ιδιαί-

τερα προβλήµατα συµπεριφοράς. 

• Έλλειψη εξειδικευµένων εκπαιδευτικών ειδικής αγω-

γής και απουσία επιµόρφωσής τους, ιδίως για την αντι-

µετώπιση διαταραχών ανάπτυξης και συµπεριφοράς. 

• Απουσία εξατοµικευµένων εκπαιδευτικών προγραµ-

µάτων, µη παροχή ειδικού εξοπλισµού και παιδαγωγι-

κού υλικού που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες εκ-

παιδευτικές ανάγκες των µαθητών, κατ’ εξοχήν αυτών

µε διαταραχές ανάπτυξης και συµπεριφοράς. 

• Ελλιπής εφαρµογή της παράλληλης στήριξης και µη

κατάλληλη οργάνωση και στελέχωση των τµηµάτων

ένταξης. 

• Έλλειψη συνεργασίας φορέων εκπαίδευσης και υγείας.

• Αδράνεια των διοικητικών µηχανισµών του συστήµατος

εκπαίδευσης για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων

και ανθρώπινου δυναµικού. 
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Οι παρακάτω ενδεικτικές υποθέσεις σχετίζονται µε την

εφαρµογή του Ν. 2817/2000, ο οποίος αντικαταστάθηκε

την περίοδο συγγραφής της παρούσας έκθεσης. Παρ’

όλα αυτά, τα θέµατα που αναδεικνύουν οι υποθέσεις πα-

ραµένουν επίκαιρα αφού και ο νέος νόµος δεν κατόρ-

θωσε να δώσει λύσεις σε πολλά από αυτά.

Γενικό σχολείο

Παράλληλη στήριξη 

Πολλές υποθέσεις αφορούν αιτήµατα εξασφάλισης της πα-

ράλληλης στήριξης µαθητών µε ειδικές εκπαιδευτικές

ανάγκες στην κανονική τάξη. Αν και πληρούνται οι νόµι-

µες προϋποθέσεις και τα αιτήµατα παράλληλης στήριξης

του µαθητή εγκρίνονται από το αρµόδιο Κ∆ΑΥ, η παράλληλη

στήριξη δεν υλοποιείται στην πράξη, µε συνέπεια να

αναιρείται ο σκοπός της όσον αφορά την οµαλή ένταξη, φοί-

τηση και εκπαίδευση των µαθητών αυτών. Ως επιχείρηµα

αναφέρεται η ανεπάρκεια των πιστώσεων και η αδυναµία

των διευθύνσεων εκπαίδευσης να εξασφαλίσουν εκπαι-

δευτικούς ειδικής αγωγής. 

O ΣτΠ διαπιστώνει ότι, ακόµη και όταν εγκρίνονται αιτή-

µατα για παράλληλη στήριξη, αυτή:

• Παρέχεται εν µέρει, παρά τη διαφορετική γνωµάτευση

που έχει εκδοθεί από το Κ∆ΑΥ για την κατάλληλη εκ-

παιδευτική υποστήριξη. 

• Υλοποιείται µε σηµαντική καθυστέρηση, καθώς ο εκ-

παιδευτικός ειδικής αγωγής –συνήθως µη εξειδικευ-

µένος– διορίζεται στη µέση του σχολικού έτους.

• Υποκαθίσταται από την τοποθέτηση των µαθητών σε

τµήµατα ένταξης, µε το επιχείρηµα ότι υλοποιείται

«µόνο» σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

Η Αρχή έχει ενηµερώσει τις αρµόδιες αρχές ότι συχνά γο-

νείς, µαθητές και εκπαιδευτικοί παραµένουν για µεγάλο

διάστηµα σε κατάσταση αβεβαιότητας σε σχέση µε την

εφαρµογή του µέτρου της παράλληλης στήριξης, µε

εξαιρετικά αρνητικές συνέπειες για την ένταξη στο σχολείο,

τη φοίτηση και την προσαρµογή των παιδιών (υποθέσεις

15538/2006, 15699/2006, 4489/2007, 10961/2007). 

Τµήµα ένταξης

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση µαθητή δευτεροβάθ-

µιας εκπαίδευσης µε σοβαρά κινητικά και προβλήµατα οµι-

λίας αλλά µε καλό επίπεδο αντίληψης, σύµφωνα µε την

έκθεση θεραπευτών της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας

και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων. Παρά την ύπαρ-

ξη αιθουσών, η διεύθυνση του σχολείου δεν ενέκρινε τη

µεταφορά της τάξης του στο ισόγειο. Παράλληλα, δεν του

παρασχέθηκε κατάλληλη εκπαιδευτική υποστήριξη. Τα τε-

χνικά εµπόδια πρόσβασης είχαν ως συνέπεια ο µαθητής

να χάσει τη σχολική χρονιά και η επόµενη να ξεκινήσει χω-

ρίς να έχει επιτευχθεί αλλαγή στο σχολικό περιβάλλον.

Η διευθύντρια του σχολείου, χωρίς γνωµάτευση του Κ∆ΑΥ,

πρότεινε στους γονείς τη φοίτηση του µαθητή σε ειδικό σχο-

λείο, ενηµέρωσε δε την Αρχή ότι οι καθηγητές πιέζουν για

την αποχώρηση του µαθητή µε το επιχείρηµα ότι δεν µπο-

ρούν να συνεννοηθούν µαζί του. 

Με παρέµβαση της Αρχής ολοκληρώθηκε στο µέσον της

χρονιάς η διαδικασία έκδοσης γνωµάτευσης, σύµφωνα µε

την οποία προτάθηκε η φοίτηση του µαθητή σε τµήµα έντα -

ξης του γυµνασίου. Επίσης, η Αρχή επικοινώνησε και προ-

σπάθησε να ευαισθητοποιήσει τους εκπαιδευτικούς φο-

ρείς, προκειµένου να εφαρµοστεί ο νόµος. Ακολούθησε

συνάντηση των εκπροσώπων των φορέων της δευτερο-

βάθµιας εκπαίδευσης, της διεύθυνσης του σχολείου, του

µαθητή και των γονέων. Τελικά, συµφωνήθηκε η µεταφορά

και η φοίτηση του µαθητή σε τµήµα ένταξης γυµνασίου άλ-

λης πόλης στο µέσον του έτους. Στο νέο σχολείο, παρ’ ότι

το κλίµα ήταν θετικό, ο µαθητής έπρεπε να πηγαίνει συ-

νοδευόµενος από τη µητέρα του, καθώς το σχολείο δεν στε-

λεχώθηκε και δεν εξοπλίστηκε κατάλληλα και σύµφωνα

µε τις νόµιµες διατάξεις (υπόθεση 13747/2007).

Ειδικό σχολείο

Προβλήµατα κτιριακά και εκπαιδευτικά διαπιστώνονται

στη λειτουργία ορισµένων εργαστηρίων ειδικής επαγγελ-

µατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ), µε συνέπεια

την αναστολή λειτουργίας, τη σηµαντική καθυστέρηση
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έναρξης του σχολικού έτους ή τη λειτουργία τους χωρίς τις

αναγκαίες προϋποθέσεις. Συγκεκριµένα εντο πίζονται:

• ακατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις ή καθυστέρηση

στην προσαρµογή τους, 

• απουσία επαρκών οργανικών θέσεων εκπαιδευτικών

και κάλυψη θέσεων από ωροµίσθιους και αναπληρωτές

και ιδίως απουσία εξειδικευµένων εκπαιδευτικών ειδι-

κής αγωγής, κυρίως για την αντιµετώπιση του αυτισµού,

• απουσία εξατοµικευµένων εκπαιδευτικών προγραµ-

µάτων κατάλληλων για τις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές

ανάγκες, ιδίως, των µαθητών µε αυτισµό.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση µαθητή µε «διάχυτη εξελι-

κτική διαταραχή», ο οποίος αποµακρύνθηκε από το ΕΕΕΕΚ

όπου φοιτούσε λόγω προβληµάτων συµπεριφοράς τα

οποία το προσωπικό αδυνατούσε να διαχειριστεί. Το Κ∆ΑΥ

επαναξιολόγησε τον µαθητή και συνέστησε τη συνέχιση της

φοίτησής του. Η διεύθυνση του σχολείου, επικαλούµενη τα

προβλήµατα που είχαν πρωτύτερα προκύψει, ενηµέρωσε

τους γονείς ότι το παιδί θα γίνει δεκτό µόνον εφόσον συνο-

δεύεται από ιδιώτη της επιλογής τους.

Σύµφωνα µε τη διεύθυνση του σχολείου, η ανεπαρκής στε-

λέχωση, η ανοµοιογένεια των µαθητών και τα σοβαρά προ-

βλήµατα συµπεριφοράς που παρουσιάζουν πολλά παιδιά

µε αναπτυξιακές διαταραχές καθιστούν εξαιρετικά δυσχερή

έως αδύνατη τη φοίτησή τους. Το ΕΕΕΕΚ ζήτησε, από την

προϊστάµενη υπηρεσία, τη διαφοροποίηση του εκπαιδευ-

τικού προγράµµατος για τους µαθητές µε αυτισµό, την το-

ποθέτηση επιπλέον βοηθητικού προσωπικού και την το-

ποθέτηση παιδοψυχιάτρου για µία ηµέρα την εβδοµάδα, για

την αντιµετώπιση των δύσκολων περιπτώσεων, χωρίς όµως

να υπάρχει ανταπόκριση στο αίτηµα αυτό. 

Το ΥΠΕΠΘ γνωστοποίησε στην Αρχή ότι κάθε µονάδα οφεί-

λει να εγγράψει τους µαθητές µε δυσκολίες και ότι έχουν

ληφθεί τα απαραίτητα µέτρα. Ωστόσο, στην πράξη, παρα-

τηρείται ότι πολλά παιδιά, κυρίως µε αναπτυξιακές δια-

ταραχές, διαταραχές συµπεριφοράς και σύνθετες ανα-

πηρίες δεν έχουν δυνατότητα πρόσβασης σε ειδικές

δοµές εκπαίδευσης. 

ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ–ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Το σχολείο είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση των κατο-

χυρωµένων στόχων της εκπαίδευσης, στους οποίους συ -

γκαταλέγεται ο σεβασµός προς τους γονείς του παιδιού. 

∆εδοµένου ότι την έκφραση σεβασµού συνιστούν η συ-

 νεργασία µε τους γονείς και η ενηµέρωσή τους για την

πρόοδο των παιδιών, το σχολείο οφείλει να συνεργάζε-

ται και µε τους γονείς που δεν ασκούν την επιµέλεια των

παιδιών τους και να τους επιτρέπει την είσοδό τους σε

αυτό, αν δεν υπάρχει ρητή απαγόρευση από εισαγγελικές

ή άλλες δικαστικές αρχές.

� Ενδεικτική υπόθεση

Απαγόρευση εισόδου στο σχολείο γονέα 

που δεν έχει την επιµέλεια του παιδιού 

Στον ΣτΠ αναφέρθηκαν περιπτώσεις διαζευγµένων ζευ-

γαριών, όπου ο γονέας που ασκεί την επιµέλεια κατέθεσε

στο σχολείο τη δικαστική απόφαση η οποία ρυθµίζει την

επικοινωνία ανάµεσα στο παιδί και τον άλλο γονέα και

αξίωσε από το σχολείο «να εκτελέσει» την απόφαση και

να απαγορεύσει την είσοδο στον άλλο γονέα, µε την

απειλή ότι σε αντίθετη περίπτωση θα λάβει µέτρα εναντίον

των εκπαιδευτικών. 

Οι δικαστικές αποφάσεις, που σκοπό έχουν να εξασφα-

λίσουν το δικαίωµα επικοινωνίας του γονέα ο οποίος δεν

διαµένει µε το παιδί, προβλέπουν ηµέρες και ώρες εκτός

του σχολικού προγράµµατος, ώστε να µην παρεµποδίζε-

ται η φοίτηση στο σχολείο. Ωστόσο, µόνος υπόχρεος για

την εκτέλεση αυτών των αποφάσεων είναι ο ασκών την

επιµέλεια, ο οποίος οφείλει να έχει το παιδί στη διάθεση

του δικαιούχου της επικοινωνίας, όταν και όπου η από-

φαση ορίζει. Επιπλέον, δεν αποκλείεται η επικοινωνία

πέρα από την οριζόµενη από το δικαστήριο, παρά µόνο σε

περίπτωση ρητής απαγόρευσης για ειδικό λόγο, όπως

για παράδειγµα αν ο γονέας έχει κριθεί επικίνδυνος για

το παιδί.

Το πρόβληµα δεν έχει αντιµετωπιστεί ορθώς στην πράξη

ούτε υπάρχουν σχετικές εγκύκλιες οδηγίες από το ΥΠΕΠΘ

προς τους εκπαιδευτικούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα να θε-

ωρούν οι τελευταίοι ότι οφείλουν να παρεµποδίζουν την

είσοδο στο σχολείο του γονέα που δεν ασκεί την επιµέλεια,

για να µην πραγµατοποιηθεί τυχαία συνάντηση µε το παιδί

και έτσι να «παραβιαστεί» η δικαστική απόφαση.

∆ιευθύντρια νηπιαγωγείου απαγόρευσε εγγράφως την

είσοδο στο εκπαιδευτήριο κατά τις ώρες του σχολικού

ωραρίου σε πατέρα µαθήτριας, ο οποίος ήταν εκλεγµένος

πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου του συλλόγου γο-

νέων και κηδεµόνων, µε βάση υπεύθυνη δήλωση της

µητέρας, η οποία απαγόρευε την επικοινωνία ανάµεσα

στον πατέρα και την κόρη εκτός των ωρών που ανέφερε

η δικαστική απόφαση.

Ο ΣτΠ επισήµανε τα παραπάνω σχετικά µε το πεδίο εφαρ-

µογής των δικαστικών αποφάσεων επικοινωνίας, τόνισε

ότι υφίστανται παραβίαση των στόχων της εκπαίδευσης

και προσβολή του δικαιώµατος του παιδιού στην ανα-

τροφή και από τους δύο γονείς –αφού ο πατέρας εξακο-

λουθούσε να ασκεί το υπόλοιπο της γονικής µέριµνας–

και διευκρίνισε ότι η δήλωση της µητέρας δεν είχε την

ισχύ υπεύθυνης δήλωσης, για τη βεβαίωση γεγονότος,

σύµφωνα µε την έννοια του νόµου.

Τέλος, υπενθύµισε την ευθύνη της διεύθυνσης για την

οµαλή λειτουργία του σχολείου, της οποίας προϋπόθεση

∆∆ΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΙΙ∆∆ΙΙΟΟΥΥ 119

ΣΣΥΥΝΝΗΗΓΓΟΟΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΗΗ



είναι η συνεργασία µε το σχολικό συµβούλιο και τον σύλ-

λογο γονέων και κηδεµόνων, εκλεγµένο µέλος των

οποίων ήταν ο πατέρας, και ζήτησε την ανάκληση της

απαγόρευσης. Η διεύθυνση συµµορφώθηκε άµεσα προς

την υπόδειξη του ΣτΠ (υπόθεση 6387/2008). 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΑΤAΣΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟY ΒΙΒΛΙΑΡIΟΥ

Το βιβλιάριο νοσηλείας του ασφαλισµένου γονέα είναι το

απαραίτητο νοµιµοποιητικό έγγραφο προκειµένου το ανή-

λικο παιδί να µπορεί να απολαµβάνει ακώλυτα το δικαίω -

µά του στην υγεία, την πρόνοια και την κοινωνική ασφά-

λιση. Όταν ο γονέας επιδεικνύει αµέλεια κατά τη φύλαξη

του βιβλιαρίου, η πολιτεία οφείλει να διασφαλίσει ότι αυτό

δεν θα αποβεί εις βάρος του παιδιού.

Σύµφωνα µε το οικείο νοµικό πλαίσιο, επανέκδοση απο-

λεσθέντος βιβλιαρίου νοσηλείας των ασφαλισµένων του

δηµοσίου, πριν από την παρέλευση του ηµερολογιακού

έτους κατά το οποίο χάθηκε, επιτρέπεται µόνο στις πε ρι-

πτώσεις ασφαλισµένων µε σοβαρές χρόνιες παθήσεις

και στις περιπτώσεις κλοπής ή έκτακτου συµβάντος. 

Η περιοριστική αυτή ρύθµιση έχει δυσµενείς επιπτώσεις

για τα παιδιά εκείνα οι γονείς των οποίων έχουν επιδεί-

ξει αµέλεια. 

Σε υπόθεση, που τέθηκε υπόψη του από διευθυντή παι-

δοψυχιατρικής κλινικής, ο ΣτΠ επικαλέστηκε εν πρώτοις

τη ∆Σ∆Π, σύµφωνα µε την οποία η χώρα µας οφείλει να εξα-

σφαλίζει το καλύτερο δυνατό επίπεδο υγείας για τα παι-

διά και να παίρνει τα κατάλληλα µέτρα για την πλήρη πραγ-

µατοποίηση του δικαιώµατός τους στην πρόνοια και την κοι-

νωνική ασφάλιση. Επίσης, η πολιτεία πρέπει να παρέχει

την κατάλληλη βοήθεια στους γονείς κατά την ανατροφή

των παιδιών τους. Για τους λόγους αυτούς η Αρχή ζήτησε

από τον Οργανισµό Περίθαλψης Ασφαλισµένων του ∆η-

µοσίου να δοθεί η δυνατότητα αντικατάστασης του βι-

βλιαρίου εντός του ηµερολογιακού έτους, όταν πρόκειται

για ανηλίκους, σε κάθε περίπτωση απώλειας, χωρίς άλ-

λες προϋποθέσεις. Η ∆ιεύθυνση Υγειονοµικής Περίθαλ-

ψης του Οργανισµού δεσµεύτηκε ότι θα προωθήσει σχε-

τική νοµοθετική τροποποίηση (υπόθεση 10609/2006).

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ∆ΙΑΣΤΑΣΗΣ  Ή ∆ΙΑΖΥΓΙΟΥ 

Η αύξηση των διαζυγίων διεθνώς έχει ως επακόλουθο

την ανάδειξη ενός σηµαντικότατου και ιδιαίτερα δύσκο-

λου ζητήµατος, ως προς τον χειρισµό, αυτού της επικοι-

νωνίας του παιδιού µε τον γονέα που δεν µένει µαζί του,

καθώς υφίσταται το αναφαίρετο δικαίωµά του στην επι-

κοινωνία και τη διάδραση και µε τους δύο γονείς του.

Η Αρχή έχει λάβει αναφορές, τηλεφωνικές κλήσεις ή επι-

σκέψεις από γονείς που καταγγέλλουν:

• Την «απαγόρευση» επικοινωνίας µε το ανήλικο παιδί

τους, από τον γονέα που µένει µαζί του και συνήθως

έχει την προσωρινή ή µόνιµη επιµέλειά του. 

• Την αδυναµία τους να εκτελέσουν µε νόµιµα µέσα την

δικαστική απόφαση για την επικοινωνία.

• Την αυθαίρετη και –βάσει δικαστικής απόφασης– πα-

ράνοµη «µετοίκηση» του γονέα που διαµένει µε το

παιδί σε αποµακρυσµένη περιοχή, γεγονός που για

πρακτικούς λόγους καθιστά αδύνατη την επικοινωνία. 

• Τον γονέα που ασκεί την επιµέλεια ότι διαβάλλει στο

παιδί τον ρόλο και την προσωπικότητα του άλλου γονέα,

µε αποτέλεσµα να αποφεύγει το παιδί την επικοινωνία. 

• Τον γονέα που δεν διαµένει µε το ανήλικο παιδί για τη

µη επικοινωνία µε το παιδί, γεγονός που το τραυµατίζει

ψυχικά.

• Τον γονέα που δεν διαµένει µε το παιδί ότι δεν τηρεί τις

ιδιωτικές ή τις δικαστικές αποφάσεις επικοινωνίας είτε

καταπατώντας τα χρονικά όρια είτε επί της ουσίας «απά-

γοντας» το παιδί και εξαφανίζοντάς το. 

Η Αρχή, βασιζόµενη στη ∆Σ∆Π, πέρα από την προσπάθεια

διαµεσολάβησης µεταξύ των γονέων και της παρότρυν-

σης για συµβουλευτική υποστήριξη, µε απώτερο στόχο το

συµφέρον του παιδιού και την ψυχοσυναισθηµατική ισορ-

ροπία του, προτείνει να λάβει η πολιτεία τα απαραίτητα µέ-

τρα ώστε να µπορεί να υλοποιηθεί το δικαίωµα κάθε παι-

διού στην επικοινωνία ιδίως µε τον γονέα µε τον οποίο δεν

διαµένει, καθώς η επικοινωνία αποτελεί δικαίωµα και

υποχρέωση των γονέων.

Επισηµαίνεται ότι δύο από τις σχετικές υποθέσεις αφο-

ρούσαν διαζευγµένους, χωρίς δικαστικές αποφάσεις για

την επιµέλεια και την επικοινωνία, µε ανύπαρκτη µεταξύ

των γονέων επικοινωνία για ζητήµατα των παιδιών τους,

µε αποτέλεσµα δυσκολίες, όπως:

• αδυναµία διαµεσολάβησης της Αρχής και προς τους

δύο γονείς, 

• επηρεασµό των ανηλίκων, αµφιθυµία και οµολογού-

µενο από τους γονείς τραυµατισµό της ψυχοσυναισθη-

µατικής υγείας τους.

Επίσης, διαπιστώθηκε για πολλοστή φορά η απουσία φο-

ρέων υποστήριξης για τις οικογένειες που βιώνουν τις συ-

νέπειες της διάστασης ή του διαζυγίου. 

Με αφορµή υπόθεση που χειρίστηκε, ο ΣτΠ επισήµανε

προς το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης την ανάγκη να ληφθούν

µέτρα για την ταχεία και επιτυχή επίλυση των διαφορών

µεταξύ των γονέων για την άσκηση της γονικής µέριµνας

των παιδιών τους. Ως τέτοια µέτρα αναφέρθηκαν ότι µπο-

ρούν να είναι:
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• H λειτουργία των οικογενειακών δικαστηρίων (προ-

βλέπονται από τον Ν. 2447/1996), τα οποία θα χρησι-

µοποιούν ταχείες διαδικασίες, ώστε να αποφεύγεται η

καθυστέρηση λήψης αποφάσεων σε κρίσιµα ζητήµατα

που αφορούν την επιµέλεια των παιδιών. 

• H δηµιουργία αποκεντρωµένων κοινωνικών υπηρε-

σιών οικογενειακής διαµεσολάβησης, οι οποίες θα

αναλαµβάνουν να παρακολουθούν την εφαρµογή δι-

καστικών αποφάσεων σε θέµατα επιµέλειας και επι-

κοινωνίας ανηλίκων µε τους γονείς τους και θα διαµε-

σολαβούν για την υποστήριξη της εξωδικαστικής

επίλυσης διαφορών µεταξύ των γονέων που ασκούν

από κοινού την επιµέλεια των παιδιών τους.

ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Οι αστυνοµικές διευθύνσεις, που είναι αρµόδιες για να εκ-

δίδουν δελτία σε αυτούς που ζητούν άσυλο (ροζ κάρτα), τα

χορηγούν γράφοντας τα προσωπικά στοιχεία των αιτούντων

µε λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς να συνοδεύονται από

απόδοσή τους µε το ελληνικό αλφάβητο. Μεταξύ των αι-

τούντων άσυλο περιλαµβάνεται µεγάλος αριθµός ασυνό-

δευτων ανηλίκων που στερούνται ταξιδιωτικών εγγράφων

και προέρχονται από χώρες από τις οποίες είναι αδύνατον,

εξαιτίας αντικειµενικών λόγων, να προσκοµίσουν τα σχε-

τικά επίσηµα έγγραφα αποδεικτικά της ταυτότητάς τους. 

� Ενδεικτική υπόθεση

Έκδοση απολυτηρίου σε αιτήσαντα άσυλο

ασυνόδευτο ανήλικο 

Σε υπόθεση που τέθηκε υπόψη του ΣτΠ, διευθύντρια γυ-

µνασίου διαπολιτισµικής εκπαίδευσης αρνήθηκε την έκ-

δοση απολυτηρίου του γυµνασίου σε 15χρονο ασυνό-

δευτο ανήλικο αφγανικής καταγωγής, κάτοχο δελτίου

αιτήσαντος άσυλο, µε επιχείρηµα την αδυναµία του σχο-

λείου να εκδώσει απολυτήριο µε αναγραφόµενο όνοµα

µαθητή µε λατινικούς χαρακτήρες, παρ’ ότι η εγγραφή του

στο γυµνάσιο είχε γίνει µε λατινικούς χαρακτήρες. 

Η Αρχή υποστήριξε ότι η αναγνώριση των δικαιωµάτων των

αλλοδαπών ανηλίκων που έχουν ζητήσει άσυλο συνεπά-

γεται αυξηµένη προστασία από την πλευρά της ελληνικής

πολιτείας και ότι οι ανήλικοι αυτοί διατηρούν, εκ του νόµου,

το δικαίωµά τους για πρόσβαση στην εκπαίδευση. Είναι

γνωστό ότι επίσηµη γλώσσα του κράτους στην οποία συ-

ναλλάσσεται το ελληνικό δηµόσιο είναι η ελληνική. Ωστόσο,

ειδικά για τους τίτλους σπουδών που εκδίδονται από την

πρωτοβάθµια και τη δευτεροβάθµια εκπαίδευση για τη συ -

γκεκριµένη κατηγορία µαθητών, θα πρέπει να θεσπιστεί

συγκεκριµένη διάταξη, που να επιτρέπει την έκδοση τίτ-

λων στην ελληνική µε παράλληλη αναγραφή του ονοµα-

τεπώνυµου και µε λατινικούς χαρακτήρες.

Ως εκ τούτου, είναι επιτακτική η ανάγκη να υπάρξει σχε-

τική πρόβλεψη για το ζήτηµα αυτό, ενώ, έως τη νοµοθε-

τική επίλυση, πρέπει να θεωρηθεί ότι αρκεί η µεταφορά

του ονοµατεπώνυµου, από λατινικούς χαρακτήρες σε

ελληνικούς, να γίνεται µε ευθύνη του ανηλίκου και να συ-

νοδεύεται από υπεύθυνη δήλωσή του. Αυτή την πρόταση

δέχθηκε εν προκειµένω το συγκεκριµένο γυµνάσιο και εξέ-

δωσε το απολυτήριο. 

* Περισσότερα και πιο αναλυτικά στοιχεία (έγγραφα του ΣτΠ, απαντήσεις της διοίκησης κ.ά.) 
µπορείτε να βρείτε: 

Στην ιστοσελίδα του ΣτΠ www.synigoros.gr 
[Επιλέξτε: Εκθέσεις – Πορίσµατα, Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Παιδιού]

Στην στην υπο-ιστοσελίδα για το παιδί www.synigoros.gr/0-18
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Εκπαίδευση [44,13%]

Υγεία, πρόνοια, ασφάλεια, κοινωνική ασφάλιση ανηλίκων [13,65%]

Οικογένεια – Υποκατάστατη φροντίδα [13,02%]

Υποδοχή αλλοδαπών και προσφύγων [12,70%]

Ταυτότητα [4,76%]

Κακοποίηση – Εκμετάλλευση [4,44%]

Κοινωνική συμμετοχή – Ψυχαγωγία [3,49%]

Επικοινωνία – Το παιδί ως καταναλωτής [1,27%]

Δικαιοσύνη – Καταστολή – Πρόληψη [0,32%]

Επίπεδο ζωής και διαβίωσης [2,22%]
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Μητέρες [31,49%]

Πατέρες [23,15%]

Επαγγελματίες εκπαίδευσης [12,50%]

Τρίτοι [8,80%]

Ζευγάρια [8,33%]

Παιδιά-θύματα παραβίασης [5,09%]

Ενώσεις προσώπων [4,63%]

Επαγγελματίες πρόνοιας [1,39%]

Ιδιωτικές υπηρεσίες [0,46%]

Δημόσιες υπηρεσίες  [0,46%]

Συγγενείς [3,70%]
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ΓΡΑΦΗΜΑ 23 ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 Ειδικά μέτρα υποστήριξης αδυνάτων στην εκπαίδευση 
(ενισχυτικές τάξεις, ΚΔΑΥ, υπηρεσίες στήριξης κ.ά.)

Συνύπαρξη (σχέσεις μεταξύ μαθητών, σχέσεις με καθηγητές, 
πειθαρχία, μεταχείριση, διακρίσεις)

Πρόσβαση/εγγραφή στην εκπαίδευση

Οργάνωση (ωράριο, συνθήκες λειτουργίας, προσωπικό, 
μετεγγραφές, εξετάσεις, εκδρομές, άλλες δραστηριότητες)

Σκοπός και περιεχόμενο της εκπαίδευσης (πρόγραμμα, 
περιεχόμενο ύλης, αντισταθμιστική/διαπολιτισμική εκπαίδευση)

Υποδομή (εγκαταστάσεις, σχολικά κτίρια, βιβλία, 
υλικοτεχνική υποδομή, συμπληρωματικές υπηρεσίες)

Φοίτηση (σχολική αποχή, σχολική διαρροή)

0 10 20 30 40 50 %

44,13%

9,84%

9,21%

6,67%

6,03%

5,08%

4,76%

2,54%
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ – ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Γονικός ρόλος – Γονική μέριμνα

Επικοινωνία γονέα–παιδιού

Προσωρινή φιλοξενία

Δικαστική αφαίρεση/ανάθεση επιμέλειας

Υιοθεσία

Επιμέλεια τέκνων σε περίπτωση 
διάστασης ή διαζυγίου γονέων

Αναδοχή

0 5 10 15 %

13,02%

5,72%

3,18%

1,27%

0,95%

0,95%

0,63%

0,32%

0 3 6 9 12 15 %

ΥΓΕΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Παιδικοί σταθμοί – Βρεφονηπιακά κέντρα

Ψυχική υγεία – 
Ιατροπαιδαγωγικά κέντρα και υπηρεσίες

Σωματική υγεία

Ιδρύματα πρόνοιας κλειστής φροντίδας

Μέριμνα – Παροχές σε ΑΜΕΑ 
και σε μακροχρόνια ψυχικά πάσχοντες

Υπηρεσίες πρόνοιας ανοικτής φροντίδας

Ασφάλεια και παιδικά ατυχήματα

Δημόσια υγιεινή

Αγωγή υγείας και προγράμματα πρόληψης

ΓΡΑΦΗΜΑ 25 ΥΓΕΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

13,65%

8,56%

1,59%

1,27%

0,63%

0,32%

0,32%

0,32%

0,32%

0,32%
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