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Το 2010 ήταν μια περίοδος ιδιαίτε-
ρης ανησυχίας στην ελληνική κοι-
νωνία σχετικά με το παρόν και το 
μέλλον των κοινωνικών παροχών, 
στις οποίες περιλαμβάνονται και οι 
παροχές για τα παιδιά. Η οικονομική 
κρίση, που επισφραγίστηκε με τα μέ-
τρα για τον περιορισμό των δαπανών 
στον δημόσιο τομέα, είχε ως φυσι-
κή συνέπεια και τη συρρίκνωση των 
κοινωνικών δαπανών στον τομέα 
των παροχών και των υπηρεσιών για 
τα παιδιά. Βεβαίως, η εξέλιξη αυτή 
έλαβε χώρα σε μια χρονική περίοδο 
που η ελληνική κοινωνία συνειδη-
τοποιεί σταδιακά την ανάγκη ύπαρ-
ξης περισσότερων παρεμβάσεων 
υπέρ της παιδικής ηλικίας και δη 
υπέρ των παιδιών που ανήκουν σε 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, κα- 
θώς τα κοινωνικά προβλήματα διο-
γκώνονται και πλήττουν ιδιαίτερα τη 
νέα γενιά. Έτσι, έχει πολλαπλά υπο-
στηριχθεί από τους αρμόδιους επι-
στημονικούς και κοινωνικούς φο- 
ρείς ότι υπάρχει μεγάλη ανάγκη να 
ενισχυθούν οι υπηρεσίες και οι δο-

μές για παιδιά και εφήβους, ιδίως 
για τα παιδιά θύματα κακοποίησης–
παραμέλησης, τα παιδιά με αναπη-
ρίες, τους έφηβους παραβάτες του 
νόμου, τους ασυνόδευτους ανηλί-
κους κ.ά. Αυτή η αντίφαση έχει φέρει 
την ελληνική πολιτεία αντιμέτωπη 
με την πρόκληση να σχεδιάσει την 
αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της 
με τέτοιο τρόπο ώστε να βελτιώσει 
την αποτελεσματικότητα του συστή-
ματος παιδικής φροντίδας και προ-
στασίας και ταυτόχρονα να εξοικο-
νομήσει πόρους, χωρίς αυτό να απο-
βαίνει εις βάρος της άσκησης και της 
προάσπισης των δικαιωμάτων των  
παιδιών. 

Σε σημαντικό αριθμό υποθέσεων, 
που διερεύνησε κατά το 2010 
ο Συνήγορος του Παιδιού, 
εντοπίστηκε η αδυναμία των 
υπηρεσιών να ανταποκριθούν 
στις διαπιστούμενες ανάγκες 
στον τομέα της φροντίδας και της 
εκπαίδευσης παιδιών με αναπηρίες 
και παιδιών από ευάλωτες  

κοινωνικές ομάδες, όπως είναι  
οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα παιδιά 
μεταναστών και μειονοτήτων, ιδίως 
Ρομά, και τα παιδιά οικογενειών  
με σοβαρό πρόβλημα φτώχειας. 

Διαπίστωση του Συνηγόρου του Παι-
διού και αυτή τη χρονιά είναι ότι, πα-
ρά τις δημόσια εκφρασμένες επιθυ- 
μίες των σχεδιαστών κοινωνικής πο-
λιτικής να βελτιώσουν το σύστημα 
προστασίας των δικαιωμάτων του 
παιδιού στη χώρα μας, στην πράξη  
εξακολουθεί να απουσιάζει ένα ενι-
αίο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δι-
καιώματα του Παιδιού, που να πε-
ριλαμβάνει συνεργασία μεταξύ των 
αρμόδιων υπουργείων, με συγκεκρι- 
μένο επιχειρησιακό σχέδιο και χρο-
νοδιάγραμμα για την υλοποίηση μέ-
τρων και πολιτικών. Σε αυτή την κα-
τεύθυνση, το υπουργείο υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (υυΚΑ)
προσκάλεσε τους φορείς παιδικής 
προστασίας τον Μάρτιο του 2010 να 
συνεισφέρουν με τις απόψεις τους 
στην εκπόνηση ενός σχεδίου οριζό-

ΓιωρΓόΣ ΜόΣχόΣ
Βοηθός Συνήγορος
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• Απουσιάζει ένα εθνικό σύστημα κα-
ταγραφής και αντιμετώπισης της παι-
δικής κακοποίησης, με ενιαία πρωτό-
κολλα ενεργειών και παραπομπών.

• Τα ιδρύματα παιδικής προστασίας 
και περίθαλψης παιδιών με αναπη-
ρίες και χρόνιες παθήσεις υστερούν 
σε επιστημονικό προσωπικό και νο-
σηλευτές – όπου αυτοί απαιτούνται.

• Απουσιάζουν ξενώνες φιλοξενίας 
και θεραπείας για εφήβους με προ-
βλήματα συμπεριφοράς και ψυχικές 
διαταραχές.

• Δεν έχουν δημιουργηθεί οι προ-
βλεπόμενες παιδοψυχιατρικές κλι-
νικές στα νοσοκομεία.

• Δεν έχει υλοποιηθεί επαρκώς ο 
θεσμός της αναδοχής, που θα μπο-
ρούσε να συμπληρώσει και να αντι-
καταστήσει σε σημαντικό βαθμό την 
ιδρυματική περίθαλψη, με μικρότε-
ρο μάλιστα κόστος για την πολιτεία.

• Δεν έχει προωθηθεί επαρκώς ο θε-
σμός των κέντρων ημερήσιας φροντί-
δας και απασχόλησης για παιδιά με 
αναπηρίες, ψυχικές διαταραχές και  
χρόνιες παθήσεις, στα οποία θα μπο-
ρούσαν να εντάσσονται με μικρότε-
ρο κόστος πολλά παιδιά που σήμερα 
έχουν εγκαταλειφθεί σε μονάδες πε-
ρίθαλψης ασυλικής μορφής.

Στο πεδίο της δικαιοσύνης ο ΣτΠ 
επι σήμανε: 

• σημαντικές αδυναμίες στον μηχα-
νισμό διαχείρισης από την αστυνο-
μία καταγγελιών και λήψης καταθέ-
σεων για περιστατικά κακοποίησης 
ανηλίκων, 

• απουσία κοινωνικών υπηρεσιών 
στις εισαγγελίες ανηλίκων,

ίδια τα παιδιά σε σχολεία και σε ιδρύ- 
ματα παιδικής προστασίας, ο Συνή-
γορος του Παιδιού, καταλήγει στις 
ακόλουθες διαπιστώσεις: 

Στο πεδίο της εκπαίδευσης: 
Θετική υπήρξε η ανταπόκριση του 
υπουργείου Παιδείας, διά Βίου Μάθη-
σης και Θρησκευμάτων σε οργανω- 
τικές προτάσεις του. Ωστόσο, εντοπί-
ζονται δυσκολίες για την αποτελε-
σματική αντιμετώπιση ζητημάτων, 
όπως είναι:

• η καταλληλότητα και η επάρκεια 
της σχολικής στέγης, ιδίως σε ορι-
σμένες περιοχές της χώρας,

• η επάρκεια των εκπαιδευτικών για 
τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτι-
κές ανάγκες,

• η υποστήριξη της ισότιμης συμμε-
τοχής στην εκπαίδευση των παιδιών 
Ρομά,

• η καθοδήγηση και η υποστήριξη 
των εκπαιδευτικών για τον αποτελε-
σματικό χειρισμό περιστατικών σχο-
λικής βίας, ενδοοικογενειακής βίας 
και παραμέλησης των παιδιών,

• η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών 
για θέματα προαγωγής της συμμε-
τοχής των μαθητών στη διαχείριση 
κρίσεων και στην επίλυση συγκρού-
σεων στο σχολείο.

Στο πεδίο της πρόνοιας και της ψυχι
κής υγείας, ο ΣτΠ διαπιστώνει ότι:

•Οι κοινωνικές υπηρεσίες των ΟΤΑ 
δεν είναι επαρκώς στελεχωμένες και 
κατάλληλα οργανωμένες ώστε να 
μπορούν να διαχειρίζονται ζητήματα 
οικογενειακών συγκρούσεων, παρα-
μέλησης και κακοποίησης ανηλίκων.

ντιας δικτύωσης και μεταξύ τους συ-
νεργασίας, χωρίς ωστόσο στη συνέ-
χεια να ανακοινωθούν δημόσια τα 
αποτελέσματα των ενεργειών του. 
Παράλληλα, το υπουργείο Δικαιοσύ- 
νης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, με νομοθετική ρύθμιση  
που προώθησε στη Βουλή (Ν. 3860/ 

2010), προέβλεψε τη δημιουργία του 
Κεντρικού Επιστημονικού Συμβου-
λίου για την Αντιμετώπιση της Θυμα-
τοποίησης και της Εγκληματικότητας 
των Ανηλίκων (ΚΕΣΑΘΕΑ), οι εργασί-
ες του οποίου ξεκίνησαν τον Σεπτέμ-
βριο του 2010, με τη συμμετοχή του 
Συνηγόρου του Παιδιού.
Η περίοδος στην οποία εισήλθε η το-
πική αυτοδιοίκηση, με τις νέες αρμο-
διότητες που προβλέπονται από το 
πρόγραμμα «Καλλικράτης» και τη 
διεξαγωγή των περιφερειακών και 
δημοτικών εκλογών, δεν έχει ακόμη 
επισφραγιστεί από μια σαφή κατανο-
μή αρμοδιοτήτων και οργάνωση των 
υπηρεσιών παιδικής προστασίας. Το 
κενό αυτό αναμένεται να καλυφθεί 
κατά το επόμενο έτος, ωστόσο, όπως 
διαπίστωσε ο Συνήγορος του Πολί-
τη (ΣτΠ) από την επικοινωνία του με 
τους συναρμόδιους φορείς, υπάρχει 
μεγάλη ανησυχία σχετικά με τον χρό-
νο της οργάνωσης των κοινωνικών 
υπηρεσιών και την επάρκειά τους να 
καλύψουν τις ανάγκες παιδιών και 
εφήβων που ανήκουν σε ευάλωτες 
κοινωνικές ομάδες.
Με αφορμή τις υποθέσεις που χειρί-
στηκε, τις πρωτοβουλίες που έλαβε 
και τις πληροφορίες που συνέλεξε  
από την επικοινωνία του με φορείς 
και επαγγελματίες, αλλά και με τα  
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συνεργασία δημόσιων και μη κυ-
βερνητικών φορέων, της βελτίωσης 
της νομοθεσίας για την ποινική με-
ταχείριση των ανηλίκων, της προώ-
θησης της συμμετοχής των παιδιών 
και της μετεξέλιξης των θεσμών 
παιδικής φροντίδας και προστασίας, 
ώστε να ανταποκρίνονται περισσό-
τερο στα διεθνή πρότυπα αναγνώρι-
σης και σεβασμού των δικαιωμάτων 
των παιδιών.
Ακόμη, στη διάρκεια της χρονιάς, ο 
Συνήγορος του Παιδιού συνέχισε 
και ενίσχυσε τις προσπάθειές του 
για την προώθηση του δικαιώματος 
των παιδιών να ενημερώνονται για 

Παιδιού και της υπόλοιπης εθνικής 
νομοθεσίας για τα παιδιά, καθώς και 
η διαμόρφωση ξεκάθαρων διαδικα-
σιών, ώστε να μπορούν οι ενδιαφε-
ρόμενοι να προσφεύγουν προς τους 
αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς 
προστασίας τους.
Κατά τη διάρκεια του 2010 ο ΣτΠ δι-
ατύπωσε τις απόψεις του σχετικά με 
θεσμικά μέτρα στην κατεύθυνση της 
βελτίωσης της ποιότητας της εκπαί-
δευσης και του εκσυγχρονισμού των 
σχολείων, της επιμόρφωσης των 
επαγγελματιών που εργάζονται με 
και για τα παιδιά, της ενίσχυσης των 
δικτύων παιδικής προστασίας με τη 

• προβλήματα στην εφαρμογή της νο- 
μοθεσίας για την προστασία των παι-
διών μαρτύρων και θυμάτων βίας,

• σημαντικές ελλείψεις στην εφαρ-
μογή των προβλεπόμενων αναμορ-
φωτικών και θεραπευτικών μέτρων 
για ανήλικους παραβάτες, 

• ακατάλληλες συνθήκες στα σω-
φρονιστικά καταστήματα κράτησης 
ανηλίκων και σχεδόν ανύπαρκτο σύ- 
στημα υποστήριξης των αποφυλακι-
ζομένων.

Ο ΣτΠ κλήθηκε από την Ειδική Μό-
νιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας 
και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της 
Βουλής να καταθέσει τις διαπιστώ-
σεις του σχετικά με το φαινόμενο 
της άσκησης βίας εις βάρος των παι-
διών. Eπίσης, ο Βοηθός Συνήγορος 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού προ-
σκλήθηκε από το Γραφείο της Ύπα-
της Αρμοστείας του ΟΗΕ, στο πλαίσιο 
διεθνούς διαβούλευσης, να παρου-
σιάσει τις εμπειρίες και τις απόψεις 
του σχετικά με τους μηχανισμούς 
συμβουλευτικής, αναφοράς και κα-
ταγγελιών για περιστατικά βίας εις 
βάρος ανηλίκων. Ο ΣτΠ παρουσία-
σε και στις δύο περιπτώσεις τις δια-
πιστώσεις και τις προτάσεις του, επι-
σημαίνοντας την ανάγκη να αντιμε-
τωπιστεί το θέμα της βίας μέσα από 
μια συνολικότερη και συστηματική 
αναφορά στα δικαιώματα των παι-
διών. Είναι απαραίτητη η εκτενής 
ενημέρωση και η ευαισθητοποίη-
ση των επαγγελματιών, των γονέων 
και των ίδιων των παιδιών για όλο 
το πλαίσιο εφαρμογής της Διεθνούς 
Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
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χνης των παιδιών σχετικά με τα δι-
καιώματά τους, επιχειρεί να διαδώ-
σει στην ελληνική κοινωνία την ανα-
γκαιότητα να ληφθεί σοβαρά υπόψη 
ο ρόλος και οι απόψεις των παιδιών 
όλων των ηλικιών. Μέσα από τη συμ-
μετοχή τους στα κοινά θα αναπτύ- 
ξουν δεσμούς και ενσυνείδητα ενερ-
γή παρουσία σε όλες τις πτυχές της 
κοινωνικής ζωής που τα αφορούν 
και τα επηρεάζουν. 

χρόνια λειτουργίας, και αποτελεί ζω-
ντανό παράδειγμα του πώς οι φορείς 
που ασχολούνται με τα παιδιά μπο-
ρούν να ακούν συστηματικά τις από-
ψεις τους. Ο Συνήγορος του Παιδιού, 
συμμετέχοντας επίσης σε δράσεις 
που προάγουν τη συμμετοχή των 
παιδιών, όπως ανοικτές συζητήσεις, 
θεατρικές παραστάσεις και δρώμε-
να, προγράμματα αγωγής υγείας, 
διαγωνισμούς μαθητικών ταινιών, 
εκθέσεις και βραβεύσεις έργων τέ-

τα δικαιώματά τους, να εκφράζουν 
τις απόψεις τους και να συμμετέχουν 
στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή. 
Συναντήθηκε με πολλές ομάδες μα- 
θητών και συζήτησε μαζί τους θέ-
ματα που τους απασχολούν. Επισκέ- 
φθηκε μονάδες παιδικής προστασί-
ας και περίθαλψης παιδιών με ανα-
πηρίες και χρόνιες παθήσεις. Συνέ-
χισε τη συνεργασία του με την Ομά-
δα Εφήβων Συμβούλων του, που τον  
Δεκέμβριο του 2010 έκλεισε δύο  

1  http://www.0-18.gr/downloads/entipo_

reportoes_gr_en.pdf

εξήχθη τον Σεπτέμβριο του 2010 στο 
Στρασβούργο. 
Στο τέλος του 2010 ολοκληρώθηκε 
η διετής θητεία της Ομάδας Εφήβων 
Συμβούλων, που επιλέχθηκε τον Δε-
κέμβριο του 2008. Η δραστηριότητά 
της παρουσιάστηκε σε ειδική εκδή-
λωση και η πρώτη έκθεση πεπραγ-
μένων της ομάδας αναρτήθηκε στο 
διαδίκτυο και εκτυπώθηκε σε 1.000 
αντίτυπα, τα οποία διανεμήθηκαν σε  
εκπαιδευτικούς και σε φορείς με 
τους οποίους συνεργάζεται ο Συνή-
γορος του Παιδιού στην Ελλάδα και 
στην Ευρώπη1. 

Η αποτίμηση της πιλοτικής 
περιόδου λειτουργίας της Ομάδας 
Εφήβων Συμβούλων έδειξε ότι οι 
έφηβοι μπορούν με υπευθυνότητα 
και αμεσότητα να εκφράζουν τις 
απόψεις τους και να συμβάλλουν 

άφορες περιοχές της χώρας, επισκέ-
φθηκε 12 ιδρύματα παιδικής προ- 
στασίας και χώρους κράτησης και 
πραγματοποίησε 25 επισκέψεις σε 
διάφορες πόλεις της περιφέρειας. 
Επίσης, συμμετείχε σε σημαντικό 
αριθμό συναντήσεων και συνεδρίων 
στο εξωτερικό με την ιδιότητα του  
μέλους του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συ-
νηγόρων του Παιδιού. 

ΑκΡΟΑση τώΝ ΑΠΟΨΕώΝ  
τώΝ ΠΑΙδΙώΝ 
Ομάδα Εφήβων συμβούλων: 
Αποτίμηση και προοπτική
Στη διάρκεια του 2010, η Ομάδα 
Εφήβων Συμβούλων του Συνηγόρου  
του Παιδιού συμμετείχε σε συζητή- 
σεις σχετικά με την ενδοσχολική βία,  
στην επεξεργασία προτάσεων για 
την πρόληψη και την αντιμετώπισή 
της και στην προετοιμασία προτάσε-
ων που τροφοδότησαν τη συνάντη-
ση του Ευρωπαϊκού Δικτύου Εφή-
βων Συμβούλων (ΕΝυΑ), η οποία δι-

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται στη 
χώρα μας σημαντική πρόοδος σε νο-
μοθετικό επίπεδο, αναφορικά με την 
κατοχύρωση των δικαιωμάτων των 
παιδιών και τη θέσπιση ειδικών διατά-
ξεων. Παρ’ όλα αυτά, οι νομοθετικές 
προβλέψεις δεν συνοδεύονται πά- 
ντα από τις απαραίτητες ενέργειες 
για την ενημέρωση των φορέων και 
των υπηρεσιών που ασχολούνται με 
την εκπαίδευση, την προστασία και 
τη φροντίδα των παιδιών. Για τον σκο-
πό αυτόν ο Συνήγορος του Παιδιού δι-
οργάνωσε ημερίδες, εκδηλώσεις και 
σεμινάρια, επισκέφθηκε χώρους εκ-
παίδευσης και φιλοξενίας παιδιών,  
συνάντησε επαγγελματίες που εργά-
ζονται με παιδιά και διακίνησε ενη-
μερωτικό υλικό. 
Το 2010 ο Συνήγορος του Παιδιού 
συνέχισε τις δραστηριότητες ενημέ-
ρωσης και ευαισθητοποίησης: συνα-
ντήθηκε και συζήτησε με 50 ομάδες 
μαθητών, συμμετείχε σε 90 ημερί-
δες, σεμινάρια και εκδηλώσεις σε δι-

Η ΠΡοαΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔικαιΩμαΤΩΝ ΤοΥ ΠαιΔιοΥ

http://www.0-18.gr/downloads/entipo_reportoes_gr_en.pdf
http://www.0-18.gr/downloads/entipo_reportoes_gr_en.pdf
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σαν τις απόψεις και τις προτάσεις τους 
για την προάσπιση των δικαιωμάτων  
του παιδιού στην εκπαίδευση, στην 
υγεία, σε θέματα προστασίας από 
τη βία, χρήσης του διαδικτύου και 
των νέων τεχνολογιών. Στη συζή- 
τηση πήρε μέρος και ο Επίτροπος  
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης Thomas Ham- 
marberg. 

ΕΠΙΘΕτΙκΟτητΑ κΑΙ βΙΑ  
ΜΕτΑΞΥ ΜΑΘητώΝ:  
δΡΑσΕΙσ γΙΑ τηΝ ΠΡΟληΨη  
κΑΙ τηΝ ΑΝτΙΜΕτώΠΙση  
τΟΥ φΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
Τον τελευταίο καιρό αυξάνονται οι 
αναφορές σχετικά με κρούσματα εν-
δοσχολικής βίας μεταξύ μαθητών. 
Η Αρχή διαπιστώνει ότι η εκδήλωση 
αυτού του φαινομένου σχετίζεται μεν 
με προβλήματα των ίδιων των παι-
διών, θυτών και θυμάτων, και των οι-
κογενειών τους, ωστόσο οι σχολικές 
μονάδες και οι εκπαιδευτικοί φαίνο-
νται συχνά ανέτοιμοι να το διαχειρι-
στούν και αναφέρουν ότι τους λείπει 
τόσο η ειδική εκπαίδευση όσο και η 
κατάλληλη υποστήριξη. Το ζήτημα 
απασχολεί έντονα και τους ίδιους 
τους μαθητές, για τον λόγο αυτόν άλ-
λωστε η Ομάδα Εφήβων Συμβούλων 
του Συνηγόρου του Παιδιού πρότεινε 
να είναι ένα από τα θέματα στα οποία 
θα εστίαζε τις συζητήσεις της στη δι-
άρκεια της χρονιάς. 

Ενδεικτική υπόθεση
Ο ΣτΠ έλαβε αναφορά ανήλικης 
μαθήτριας γυμνασίου που είχε πέ-
σει θύμα επίθεσης από ομάδα συνο-

σε άλλους νέους, τους οποίους ο 
ΣτΠ συναντά κατά τις επισκέψεις του 
σε σχολεία και σε ιδρύματα σε διά-
φορες περιοχές της χώρας, να γίνο-
νται μέλη της κοινότητας και να συμ-
μετέχουν σε συζητήσεις με άλλους 
εφήβους σχετικά με τα δικαιώματα 
του παιδιού μέσω του κλειστού ηλε-
κτρονικού φόρουμ που έχει δημι-
ουργήσει γι’ αυτόν τον σκοπό ο ΣτΠ.

το Ευρωπαϊκό δίκτυο Εφήβων 
συμβούλων συνηγόρων του 
Παιδιού – η διεθνής διάσταση
Στη διάρκεια του 2010 το Ευρωπαϊκό 
Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού απο-
φάσισε για πρώτη φορά να δημιουρ-
γήσει ένα Δίκτυο Εφήβων Συμβού-
λων, με στόχο να προαγάγει την επι-
κοινωνία και τον διάλογο μεταξύ των 
μελών των διαφόρων συμβουλευτι-
κών ομάδων εφήβων που λειτουρ-
γούν στους ομόλογους θεσμούς της 
Ευρώπης. Για τον σκοπό αυτόν δημι-
ουργήθηκε ηλεκτρονικό φόρουμ στο 
διαδίκτυο, μέσω του οποίου οι έφηβοι 
συζητούν μεταξύ τους θέματα που  
απασχολούν τους Συνηγόρους του 
Παιδιού και οι τελευταίοι ενημερώ-
νονται και λαμβάνουν υπόψη τους τις 
απόψεις των εφήβων. 
Στις 6–9 Οκτωβρίου 2010, 35 έφηβοι, 
μέλη των Ομάδων Εφήβων Συμβού-
λων από 16 χώρες, μεταξύ των οποί-
ων και η Ελλάδα, συμμετείχαν σε 
συζήτηση με Συνηγόρους του Παι- 
διού από όλη την Ευρώπη, στο πλαί-
σιο του ετήσιου συνεδρίου του Ευρω-
παϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παι- 
διού (ΕNOC) στο Στρασβούργο. Οι  
έφηβοι διατύπωσαν και παρουσία-

στο έργο του Συνηγόρου του 
Παιδιού, στην κατεύθυνση της 
εκπόνησης θεσμικών προτάσεων 
προς τους αρμόδιους φορείς  
της πολιτείας. 

Η ομάδα αποτελούνταν από αγόρια  
και κορίτσια εφηβικής ηλικίας, που 
προέρχονταν από διάφορα κοινωνι-
κά στρώματα και περιοχές κατοικί-
ας, και περιλάμβανε αλλοδαπούς, 
εφήβους με αναπηρίες και εφήβους  
που διαμένουν σε ιδρύματα παιδι-
κής προστασίας. Η διαφοροποιημέ-
νη της σύνθεση έδωσε την ευκαι-
ρία σφαιρικότερης προσέγγισης της 
ομάδας στα θέματα σχετικά με την 
εφαρμογή των δικαιωμάτων των παι-
διών. Επίσης, διατυπώθηκαν προ- 
τάσεις για τη μελλοντική λειτουρ-
γία και δράση της Ομάδας Εφήβων 
Συμβούλων, όπως είναι, για παρά-
δειγμα, η ευρύτερη δικτύωσή της 
με άλλες ομάδες εφήβων που δρα-
στηριοποιούνται μέσα και έξω από 
τα σχολεία σε διάφορες περιοχές 
της χώρας, η έκδοση ηλεκτρονικών 
δελτίων ενημέρωσης, η προετοιμα-
σία και η διακίνηση οπτικοακουστι-
κών μηνυμάτων για τα δικαιώματα 
του παιδιού και η οργάνωση ραδιο-
φωνικών εκπομπών.
Το αυξημένο ενδιαφέρον των μαθη-
τών για συμμετοχή στα συμβουλευ-
τικά σώματα του Συνηγόρου του Παι-
διού οδήγησε στην απόφαση να δι-
ευρυνθεί η Κοινότητα Εφήβων Συμ- 
βούλων, η οποία αποτελούνταν από  
όλους τους εφήβους που είχαν στεί-
λει αιτήσεις για συμμετοχή στην ομά- 
δα. Έτσι, δόθηκε η δυνατότητα και 
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ματα που τυχόν έχουν οργανώσει 
για την πρόληψη και την αντιμετώ-
πιση της επιθετικότητας και της βίας 
μεταξύ μαθητών. Παράλληλα, επι- 
κοινώνησε με υπευθύνους αγωγής 
υγείας και ζήτησε τη συνεργασία 
τους για την καταγραφή αυτή. Στην 
πρόσκληση της Αρχής ανταποκρί-
θηκαν 43 σχολεία από διάφορες 
περιοχές, τα οποία απέστειλαν ανα-
λυτικές πληροφορίες και υλικό από 
τις δράσεις τους, που έγιναν αντι-
κείμενο επεξεργασίας από τον ΣτΠ. 
Ακολούθησαν δύο συναντήσεις–συ- 
ζητήσεις στη Θεσσαλονίκη και την 
Αθήνα (στις 17 και 24 Απριλίου), με 
συμμετοχή μαθητών που προέρχο-
νταν από ορισμένα από τα 43 αυτά 
σχολεία, όπως και από την Ομάδα 
Εφήβων Συμβούλων. Στη διάρκεια 
των συναντήσεων παρουσιάστηκαν 
και συζητήθηκαν οι εμπειρίες, οι από- 
ψεις και οι προτάσεις τους σχετικά 
με το εν λόγω ζήτημα. 
Παράλληλα, ο Συνήγορος του Παι-

πωσης σχετικών συστάσεων προς  
τους γονείς της εμπλεκόμενης μα-
θήτριας και την ίδια. Καμία ενέργεια 
δεν έλαβε χώρα για να επιχειρηθεί 
η συμφιλίωση μεταξύ των μαθη-
τριών ούτε συνεργασία μεταξύ των 
γειτονικών σχολείων, με αφορμή το 
περιστατικό, με την επίκληση της αι-
τιολογίας ότι «οι εκπαιδευτικοί δεν 
έχουν ειδικές γνώσεις ούτε υποστή-
ριξη για να υπεισέρχονται βαθύτε-
ρα στον χειρισμό τέτοιων περιστατι-
κών, που άλλωστε λαμβάνουν χώ-
ρα εκτός του σχολείου». 

Επικοινωνία με εκπαιδευτικούς 
και μαθητές και καταγραφή 
καλών πρακτικών 
Ο Συνήγορος του Παιδιού σε συ-
νεργασία με το υπουργείο Παιδείας 
προσκάλεσε σχολεία της δευτερο-
βάθμιας εκπαίδευσης όλης της χώ- 
ρας να καταγράψουν και να του απο-
στείλουν πληροφορίες σχετικά με 
παρεμβάσεις και ειδικά προγράμ-

μηλίκων της κοριτσιών, έξω από το 
σχολείο της, αμέσως μετά τη λήξη 
των μαθημάτων. Στο περιστατικό εί-
χαν εμπλακεί μία συμμαθήτρια της  
και μαθήτριες γειτονικού σχολεί-
ου. Η οικογένεια της αναφερομέ - 
νης είχε καταθέσει μήνυση στην 
αστυνομία, με αποτέλεσμα να υπάρ- 
ξουν και νέες σοβαρές απειλές εις  
βάρος της. Η ανήλικη υποστήριξε  
ότι η ένταση που δημιουργήθηκε 
σχετιζόταν με το γενικότερο αρνητι-
κό κλίμα που επικρατούσε στο σχο-
λείο της, στο οποίο υπήρχε πολύ 
μεγάλος αριθμός αλλοδαπών μα-
θητών. Ο ΣτΠ επικοινώνησε αφενός 
με την αστυνομία, από την οποία 
έλαβε τη διαβεβαίωση για τη δια-
κριτική παρακολούθηση των εξωτε-
ρικών χώρων του σχολείου τη στιγ- 
μή που οι μαθητές αποχωρούν, αφε- 
τέρου δε διερεύνησε τον ρόλο της 
σχολικής κοινότητας, τόσο στο πεδίο 
της διαχείρισης του συγκεκριμένου 
συμβάντος όσο και, γενικότερα, στη 
διαμόρφωση κλίματος αρμονικής 
συνύπαρξης μεταξύ των μαθητών, 
κυρίως καθώς στο σχολείο υπήρ-
χαν μαθητές με διαφορετική εθνι- 
κή προέλευση και διαφορετικά πο-
λιτισμικά χαρακτηριστικά. Στο πλαί-
σιο αυτό, επισκέφθηκε το σχολείο 
της μαθήτριας, όπου και διαπίστω-
σε, ύστερα από επικοινωνία του 
με τον διευθυντή, την περιορισμέ-
νη εμβέλεια των χειρισμών και τον 
επιφανειακό χαρακτήρα της αντιμε-
τώπισης του συμβάντος από το σχο-
λείο, το οποίο φάνηκε απρόθυμο να 
προβεί σε άλλες ενέργειες πλην της 
επιβολής μιας ποινής και της διατύ-
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πης υιοθέτησε κείμενο οδηγιών για τη 
φιλική προς τους ανηλίκους δικαιοσύ-
νη. Το κείμενο αυτό υπήρξε προϊόν δι-
αλόγου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στον 
οποίο συμμετείχε και ο Συνήγορος του 
Παιδιού, μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύ-
ου Συνηγόρων του Παιδιού. Το κείμε-
νο των οδηγιών θεωρείται εξαιρετικά 
χρήσιμο εργαλείο, καθώς αναδεικνύ-
ει σοβαρά ζητήματα σχετικά με την 
προστασία των δικαιωμάτων των ανη-
λίκων θυτών και θυμάτων κατά τη δι-
αδικασία απονομής της δικαιοσύνης, 
που έχουν ήδη απασχολήσει την Αρχή. 
Οι οδηγίες χρειάζεται να μελετηθούν 
με προσοχή και να συνδυαστούν με 
θεσμικές αλλαγές, επιμόρφωση των 
επαγγελματιών του συστήματος απο-
νομής δικαιοσύνης και ενέργειες ευ-
αισθητοποίησης ολόκληρης της κοι-
νωνίας. Σε αυτή την κατεύθυνση έχει 
ήδη αρχίσει να δραστηριοποιείται ο 
Συνήγορος του Παιδιού, προωθώντας 
σχετική ενημέρωση στους φορείς που 
ασχολούνται με θέματα που αφορούν 
τη δικαιοσύνη για ανηλίκους.

η εξέταση των ανηλίκων 
μαρτύρων θυμάτων 
κακοποίησης
Ο Συνήγορος του Παιδιού, με αφορ-
μή σχετικές υποθέσεις που χειρίστη-
κε, αλλά και έχοντας διαπιστώσει ότι 
η επανειλημμένη λήψη καταθέσεων 
από ανήλικα θύματα και μάρτυρες 
πράξεων κακοποίησης δημιουργεί 
σοβαρά προβλήματα τόσο στον ψυ-
χισμό των παιδιών όσο και στην ίδια 
την απονομή της δικαιοσύνης, ανέ-
λαβε ορισμένες πρωτοβουλίες. Επι- 
σκέφθηκε κατ’ αρχάς την υποδιεύ-

συνεργασία με άλλους φορείς 
και συμμετοχή σε ενέργειες 
δικτύωσης 
Ο Συνήγορος του Παιδιού προσκλή-
θηκε και συμμετείχε σε ειδική επιτρο-
πή που συγκρότησε η Εθνική Επιτρο-
πή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για 
τη μελέτη της ομαδικής βίας και της 
επιθετικότητας στα σχολεία. Η επι-
τροπή ολοκλήρωσε το έργο της με 
την πραγματοποίηση έκδοσης, στην 
οποία περιλαμβάνονται ερευνητικά 
στοιχεία και επιστημονικά άρθρα για 
το φαινόμενο, όπως και συμπερασμα- 
τικές προτάσεις τις οποίες επιμελή-
θηκε ο Βοηθός Συνήγορος του Πολί-
τη για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Ο ΣτΠ επίσης ανταποκρίθηκε θετικά 
στην πρόσκληση της Εταιρείας Ψυχο-
κοινωνικής υγείας Παιδιού και Εφή-
βου να συμμετέχει στην προετοιμασία 
εθνικού δικτύου κατά της βίας μεταξύ 
μαθητών, που στόχο θα έχει, μεταξύ 
άλλων, να συγκεντρώνει και να δια-
θέτει μέσω ιστοχώρου επιστημονικά 
δεδομένα, μεθόδους και καλές πρα-
κτικές για την πρόληψη και την κα- 
ταπολέμηση όλων των μορφών βίας  
μεταξύ ανηλίκων, να συμβάλλει στην  
επιμόρφωση και την υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών και στην ευαισθητο-
ποίηση όλων των μελών της εκπαι-
δευτικής κοινότητας για τα θέματα 
αυτά.

φΙλΙκη ΠΡΟσ τΟΥσ ΑΝηλΙκΟΥσ 
δΙκΑΙΟσΥΝη 
Οι Oδηγίες του συμβουλίου 
της Ευρώπης 
Στις 17 Νοεμβρίου 2010 η Επιτροπή 
υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώ-

διού, σε συνεργασία με τις Διευθύν-
σεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
Γραφεία Αγωγής υγείας και άλλους 
φορείς, συναντήθηκε με εκπαιδευ-
τικούς, παρουσίασε τις διαπιστώσεις 
του και άκουσε τις απόψεις και τους 
προβληματισμούς τους για το θέ-
μα της ενδοσχολικής βίας. Τέτοιες 
ανοικτές συναντήσεις έγιναν στην 
Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, 
το Ηράκλειο, τη Δράμα, την Ξάνθη, 
την Καστοριά, το Μεσολόγγι και την 
Κατερίνη. Στη Θεσσαλονίκη, το Με-
σολόγγι και την Κατερίνη διεξήχθη-
σαν επιπλέον ανοικτές συζητήσεις 
με μαθητές, στις οποίες πήραν μέ-
ρος και εκπαιδευτικοί. 
Αξιοποιώντας το υλικό που του είχε 
σταλεί από τα σχολεία, το περιεχό-
μενο των συναντήσεων με τους εφή-
βους και τους εκπαιδευτικούς, αλλά 
και γενικότερα τις διαπιστώσεις του 
από τον χειρισμό υποθέσεων και τις 
επισκέψεις του σε σχολεία, ο Συνή-
γορος του Παιδιού συνέταξε και απέ-
στειλε τον Δεκέμβριο του 2010 προς 
το υπουργείο Παιδείας ενημερωτική 
έκθεση, συνοψίζοντας τις πρακτικές 
που καταγράφηκαν σχετικά με την 
πρόληψη και την αντιμετώπιση της βί- 
ας, όπως και τις αρχικές προτάσεις 
του. Ο ΣτΠ προσανατολίζεται σε πε-
ραιτέρω διερεύνηση του θέματος και  
την επέκταση της συλλογής δεδο-
μένων στο πεδίο της πρωτοβάθμιας  
εκπαίδευσης, σε συνεργασία με Γρα-
φεία Αγωγής υγείας και δημοτικά  
σχολεία, προκειμένου να καταλήξει 
στις διαπιστώσεις του και να εκπονή-
σει την τελική έκθεσή του, την οποία 
θα αποστείλει στο υπουργείο. 
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ίδρυμα αγωγής σε ανηλίκους «με 
δυσχέρεια κοινωνικής προσαρμο-
γής», αν δεν έχουν διωχθεί ή κατα-
δικαστεί για ποινικά αδικήματα. 

• Αναπτυχθούν μονάδες μέριμνας, 
όπως είναι οι ειδικές στέγες, οι ξε-
νώνες φιλοξενίας και τα θεραπευτι-
κά κέντρα για εφήβους με προβλή-
ματα ψυχικών διαταραχών και τοξι-
κοεξάρτησης. 

• Εξειδικευθούν οι δικαστές ανηλί-
κων και να προβλεφθεί η δυνατότη-
τα να παραμένουν στη θέση αυτή πέ-
ραν της προβλεπόμενης εξαετίας. 

• Προβλεφθούν κριτήρια και δια-
δικασία για τη χρηματοδότηση των  
Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων 
(ΕΠΑ) και για τη λειτουργία κοινωνι-
κής υπηρεσίας σε αυτές, όπως επί-
σης και να καθιερωθεί πλαίσιο λει-
τουργίας και εποπτείας στις στέγες 
που λειτουργούν από τις ΕΠΑ. 

• Επικεντρωθεί το υπό ίδρυση νέο νο- 
μικό πρόσωπο (το οποίο στη συνέ-
χεια έδωσε τη θέση του στο Κεντρι-
κό Επιστημονικό Συμβούλιο για την 
Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και  
της Εγκληματικότητας των Ανηλί-
κων) σε ενέργειες έρευνας, τεκμη- 
ρίωσης, ευαισθητοποίησης και πραγ- 
ματοποίησης εισηγήσεων προς το 
υπουργείο Δικαιοσύνης.

• Εισαχθούν ρυθμίσεις για το ποινι-
κό μητρώο των ανηλίκων, σύμφω-
να με σχετική έκθεση της Εθνικής 
Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Αν-
θρώπου.

έτους ανήγγειλε ότι προσλή-
φθηκαν 15 ψυχολόγοι για να  
στελεχώσουν τις υπηρεσίες των  
υποδιευθύνσεων Προστασίας 
Ανηλίκων των Διευθύνσεων 
Ασφαλείας Αττικής και Θεσσα-
λονίκης.

η ΑΝΑΜΟΡφώση  
τησ ΠΟΙΝΙκησ ΝΟΜΟΘΕσΙΑσ 
τώΝ ΑΝηλΙκώΝ
Σχετικά με το σχέδιο νόμου για την 
παραβατικότητα των ανηλίκων, ο 
ΣτΠ απέστειλε τις προτάσεις του προς  
το υπουργείο Δικαιοσύνης. Μεταξύ 
άλλων, ο Συνήγορος του Παιδιού 
πρότεινε να: 

• Οριστεί ως κατώτατο όριο ηλικίας  
για την επιβολή του μέτρου της προ-
σωρινής κράτησης και του ποινικού 
σωφρονισμού σε ανηλίκους το 16ο 
έτος συμπληρωμένο. Σε κάθε περί-
πτωση, για τους ανηλίκους άνω των 
16 ετών, ο κανόνας θα πρέπει να εί-
ναι η επιβολή αναμορφωτικών ή θε-
ραπευτικών μέτρων και όχι σωφρο-
νιστικών.

• Ενισχυθεί η εφαρμογή όλων των 
προβλεπόμενων από τον Ν. 3189/ 

2003 αναμορφωτικών μέτρων.

• Θεσμοθετηθεί η δυνατότητα επι-
βολής αναμορφωτικών μέτρων και 
σε ανηλίκους που δικάζονται αφό-
του έχουν ενηλικιωθεί.

• υπάρξει ρητή αναφορά στον νόμο 
ότι για την κρίση της προσωπικότη-
τας του ανηλίκου από το δικαστή-
ριο λαμβάνεται υπόψη η κοινωνική 
έρευνα της υπηρεσίας Επιμελητών 
Ανηλίκων. 

• Μην επιβάλλεται εγκλεισμός σε 

θυνση Προστασίας Ανηλίκων στη Γε- 
νική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής 
και επιχείρησε να καταγράψει τις με-
θόδους που εφαρμόζονται για την 
εξέταση ανηλίκων μαρτύρων και τα 
προβλήματα στην εφαρμογή της νο-
μοθεσίας. Ενδιαφέρθηκε ιδίως για 
την εφαρμογή της πρόβλεψης του Ν. 
3625/2007, σύμφωνα με την οποία 
υπάρχει δυνατότητα καταχώρησης 
μαρτυρικών καταθέσεων ανηλίκων 
σε ηλεκτρονικό οπτικοακουστικό μέ-
σο, ώστε με την ηλεκτρονική προβο-
λή της κατάθεσης να αντικαθίσταται 
η φυσική παρουσία τους στα επόμε-
να στάδια της διαδικασίας. Ο ΣτΠ δι-
απίστωσε περιορισμένη εφαρμογή 
του μέτρου αυτού και ουδεμία αξιο-
λόγηση εκ μέρους της αστυνομίας 
του βαθμού επιτυχίας του. Σοβαρό δε 
πρόβλημα δημιουργούσε το γεγονός 
ότι στην υποδιεύθυνση δεν υπήρχε 
οργανική θέση παιδοψυχολόγου για 
την προετοιμασία των ανηλίκων μαρ-
τύρων για τις καταθέσεις τους. Στη 
συνέχεια, ο ΣτΠ επικοινώνησε με το 
υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, 
στο οποίο έθεσε το ζήτημα της τοπο-
θέτησης παιδοψυχολόγων στην υπο-
διεύθυνση, ώστε οι ανήλικοι να μπο-
ρούν να προετοιμάζονται κατάλληλα 
και μετά να εξετάζονται σε ειδικά δι-
αμορφωμένους χώρους και, όποτε 
αυτό είναι εφικτό, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του νόμου, με τη χρήση 
οπτικοακουστικών μέσων. 

Θετική εξέλιξη
Το υπουργείο απάντησε ότι θα 
λάβει υπόψη του τις προτάσεις 
της Αρχής, προς το τέλος δε του 
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που προβλέπονται από τον νόμο. Επι-
σήμανε δε την επιτακτική ανάγκη να 
δημιουργηθούν στέγες και ξενώνες 
φιλοξενίας για εφήβους με προβλή-
ματα συμπεριφοράς και θεραπευτι-
κές μονάδες για εξαρτημένους εφή-
βους, ώστε να ενισχυθούν οι υπηρε-
σίες στην κοινότητα προς τις οποίες 
θα μπορούν να στοχεύουν οι δικαστι-
κές αποφάσεις, αντί να επιβάλλουν 
ποινικό εγκλεισμό σε ανήλικους πα- 
ραβάτες του νόμου, ο οποίος έχει 
αποδειχθεί αναποτελεσματικός. 

νης για θέματα πρόληψης και αντι-
μετώπισης της θυματοποίησης και 
της εγκληματικότητας των ανηλίκων. 
Στις συνεδριάσεις του συμβουλίου 
μπορεί να μετέχει χωρίς δικαίωμα 
ψήφου και ο Βοηθός Συνήγορος του 
Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παι-
διού. Ο Συνήγορος του Παιδιού ενη-
μέρωσε το ΚΕΣΑΘΕΑ για τους προβλη-
ματισμούς του σχετικά με τη λειτουρ-
γία και τη στελέχωση στις στέγες των 
ΕΠΑ και τις ελλείψεις στο πεδίο εφαρ-
μογής των αναμορφωτικών μέτρων 

η λΕΙτΟΥΡγΙΑ τΟΥ κΕΝτΡΙκΟΥ 
ΕΠΙστηΜΟΝΙκΟΥ σΥΜβΟΥλΙΟΥ 
γΙΑ τηΝ ΑΝτΙΜΕτώΠΙση  
τησ ΘΥΜΑτΟΠΟΙησησ  
κΑΙ τησ ΕγκληΜΑτΙκΟτητΑσ 
τώΝ ΑΝηλΙκώΝ στΟ σΧΟλΕΙΟ

Ο Συνήγορος του Παιδιού συμμετείχε 
σε συνεδριάσεις και σε ομάδα εργα-
σίας του ΚΕΣΑΘΕΑ στη Θεσσαλονίκη. 
Το συμβούλιο, που ιδρύθηκε με τον 
Ν. 3860/2010, συντονίζει και οργανώ- 
νει δράσεις, εισηγείται προτάσεις και 
γνωμοδοτεί στον υπουργό Δικαιοσύ-

γραφία της Αρχής με όλες τις εμπλε-
κόμενες υπηρεσίες, διεξήχθη ΕΔΕ, 
με αποτέλεσμα την επίπληξη της 
δασκάλας η οποία τελικώς αποσπά-
στηκε σε διοικητική θέση (υπόθεση 
126338/2010).

Αλλαγή σχολικού 
περιβάλλοντος
Ο Συνήγορος του Παιδιού έχει ερευ-
νήσει σειρά υποθέσεων με θέμα 
την αλλαγή σχολικού περιβάλλο-
ντος μαθητών της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης ως παιδαγωγικού μέ-
τρου για τον έλεγχο της συμπεριφο-
ράς τους στο σχολείο. Ο ΣτΠ μελέτη-
σε το νομικό πλαίσιο, συναντήθηκε 
και μίλησε με μαθητές και εκπαι-
δευτικούς και διαπίστωσε ότι το κύ-
ριο πρόβλημα αφορά τη διαδικασία 
με την οποία λαμβάνεται η απόφα-
ση για αλλαγή σχολικού περιβάλ-
λοντος και ότι η προσφυγή στο εν 
λόγω μέτρο γίνεται χωρίς προηγου-

όλους τους άμεσα εμπλεκομένους, 
αλλά και με τους αρμόδιους φορείς. 
Με την ενεργοποίησή τους, ύστερα 
από την παρέμβαση του ΣτΠ, τελικά 
διεξήχθη ΕΔΕ και η υπόθεση παρα-
πέμφθηκε στο αρμόδιο Πρωτοβάθ-
μιο υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης, που απο-
φάσισε την απομάκρυνση της κα-
θηγήτριας από τη σχολική μονάδα 
(υπόθεση 125186/2010). 

Σε άλλη χαρακτηριστική περίπτω-
ση που χειρίστηκε ο ΣτΠ, γονείς κα-
τήγγειλαν την ανάρμοστη συμπερι-
φορά δασκάλας δημοτικού σχολεί-
ου, που ήδη λόγω δυσλειτουργίας 
στην τάξη είχε μεταφερθεί στο ολο-
ήμερο τμήμα. Και εκεί η συμπεριφο-
ρά της ήταν εντελώς προβληματική, 
σύμφωνα με τους ισχυρισμούς των 
γονέων. Τις απόψεις αυτές συμμε-
ριζόταν πάντως και η διευθύντρια 
του σχολείου. Ύστερα από αλληλο-

ΕκΠΑΙδΕΥση: η ΠΡΟΑσΠΙση τώΝ 
δΙκΑΙώΜΑτώΝ τώΝ ΑΝηλΙκώΝ 
στΟ σΧΟλΕΙΟ

Όπως και τις προηγούμενες χρονιές, 
η εκπαίδευση κατέλαβε και φέτος 
το μεγαλύτερο ποσοστό των αναφο-
ρών που υποβλήθηκαν στον Κύκλο 
Δικαιωμάτων του Παιδιού (34,05%). 
Τα βασικά προβλήματα αφορούν τις  
σχέσεις μαθητών–καθηγητών, τη 
λειτουργία, τη στελέχωση και την υπο- 
δομή των σχολείων και την ειδική 
αγωγή.

σχέσεις μαθητών–καθηγητών
Εκπρόσωποι συλλόγου γονέων 
και κηδεμόνων προσέφυγαν στον 
ΣτΠ καταγγέλλοντας ξυλοδαρμούς 
και ανάρμοστη, υβριστική συμπε-
ριφορά εκ μέρους καθηγήτριας γυ-
μνασίου και ζητώντας την απομά-
κρυνσή της από τη σχολική μονάδα. 
Η Αρχή είχε επανειλημμένα προφο-
ρική και έγγραφη επικοινωνία με 

ΕιΔικΕσ θΕμαΤικΕσ
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χο τα ΚΤΕΛ, τα οποία υποχρεούνται να 
μισθώσουν επιβατηγά δημόσιας και 
ιδιωτικής χρήσης στις περιοχές που η 
μεταφορά είναι αντικειμενικά δύσκο- 
λη ή ο αριθμός των μεταφερόμενων 
μαθητών είναι μικρός. Ο ΣτΠ επικοινώ-
νησε προφορικά και εγγράφως με τη 
νομαρχία, τα σχολεία, τον οικείο δήμο 
και την Περιφέρεια. Μελέτησε τη μέ-
χρι τότε αλληλογραφία, καθώς και τις 
συμβάσεις που είχαν συναφθεί με τα 
ΚΤΕΛ. Επειδή η απάντηση της νομαρχί-
ας δεν κρίθηκε επαρκώς αιτιολογημέ-
νη, η Αρχή επανήλθε επισημαίνοντας 
ότι παραβιάζονται τόσο η νομοθεσία 
όσο και οι συμβατικοί όροι, υπάρχουν 
αδιευκρίνιστα σημεία σχετικά με το 
κόστος των πολλαπλών διαδρομών, 
την αμοιβή των οδηγών, την ασφά-
λεια των παιδιών. Τέλος, ο ΣτΠ ζήτη-
σε να αλλάξει άμεσα αυτή η πρακτική. 
Ανταποκρινόμενη στο αίτημα της Αρ-
χής, αλλά και σε οδηγίες του υπουρ-
γείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και  
Ηλεκτρονικής Διακυβέρ νη σης (υΕΑΗΔ)  
για μείωση του κόστους μεταφοράς,  
η νομαρχία κινητοποιήθηκε και τα 
ΚΤΕΛ δρομολόγησαν αστικού τύπου 
λεωφορείο για τη μεταφορά των μα-
θητών. Σύμφωνα με έγγραφό της, φαί-
νεται να επιλύθηκαν και επιμέρους 
πρακτικά προβλήματα (ζώνες στα κα- 
θίσματα, συχνές στάσεις κ.ά.) που εί-
χαν προκύψει στην αρχή της χρονιάς 
(υπόθεση 23165/2009). 

Απογευματινή λειτουργία σχολείων

Σε περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, με 
βάση έγγραφα της Διεύθυνσης Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης, υπάρχουν 
πάνω από 1.000 μαθητές που παρα-

πίσει τα προβλήματα συμπεριφοράς 
ενός μαθητή. 

• Να μην ανακοινώνεται η αλλαγή 
σχολικού περιβάλλοντος δημόσια. 

• Να κατοχυρωθεί νομοθετικά ο θε-
σμός των σχολικών κανονισμών, 
ώστε να προλαμβάνονται οι ατυχείς 
χειρισμοί και να μην υπάρχουν πα-
ρεκκλίσεις των μελών της εκπαιδευ-
τικής κοινότητας και γενικά να δια-
σφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της.

• Να τροποποιηθεί το ΠΔ 104/1979, 
που ρυθμίζει τα ζητήματα των κυ-
ρώσεων–ποινών στη δευτεροβάθ-
μια εκπαίδευση, ούτως ώστε, μετα-
ξύ άλλων, να δίνει τη δυνατότητα 
στα σχολεία να αξιοποιούν περισσό-
τερες εναλλακτικές μεθόδους για 
τη «συμμόρφωση» των μαθητών. 

Θετική εξέλιξη
Το υπουργείο Παιδείας, ακολού- 
θως, εξέδωσε εγκύκλιο η οποία,  
υιοθετώντας τις κυριότε ρες προ- 
τάσεις της Αρχής, περιλαμβάνει  
οδηγίες προς τους εκ παιδευτι-
κούς. 

Πρόσβαση στο σχολείο  
και συνθήκες φοίτησης 
Μεταφορά μαθητών

Οικογένεια μαθητή δημοτικού σχολεί-
ου στο Ρίο υπέβαλε αναφορά στον ΣτΠ 
για τη μαζική μετακίνηση των μαθη-
τών αστικών περιοχών προς και από τα 
σχολεία τους με ιδιώτες οδηγούς αυ- 
τοκινήτων, υπεκμισθωμένων από τα 
ΚΤΕΛ. Την πρακτική αυτή κατήγγειλαν 
κάποιοι γονείς ως δαπανηρή, αλλά 
κυρίως επισφαλή. Η Νομαρχία Αχαΐ-
ας είχε συνάψει σύμβαση με ανάδο-

μένως να έχουν εξαντληθεί άλλα 
παιδαγωγικά μέτρα. 

Στη συνέχεια, απηύθυνε επιστολή 
προς το υπουργείο Παιδείας προτεί-
νοντας τα εξής:

• Να ενημερωθούν εγγράφως και 
αναλυτικά τα σχολεία και οι προϊστά-
μενες αρχές σχετικά με την υποχρέ-
ωσή τους να ακολουθούν τις προ-
βλέψεις του Κώδικα Διοικητικής Δια-
δικασίας, όταν πρέπει να επιβάλουν 
την ποινή της αλλαγής σχολικού πε-
ριβάλλοντος (να προηγείται ακρόα-
ση, να υπάρχει ειδική και επαρκής 
αιτιολόγηση) και να αξιολογούν την 
αναγκαιότητα του μέτρου αυτού και 
κατά πόσον είναι πρόσφορο.

• Να προβλεφθεί ρητά στην εκπαι-
δευτική νομοθεσία η υφιστάμενη αρ - 
μοδιότητα των προϊστάμενων υπη-
ρεσιών να ασκούν ιεραρχικό έλεγ-
χο στις αποφάσεις του συλλόγου δι-
δασκόντων, έτσι ώστε να μην υπάρ-
χουν περιθώρια αμφισβήτησης αυ-
τής από οποιονδήποτε.

• Να ενημερώνουν οι διευθύνσεις 
των σχολείων τους μαθητές στους 
οποίους επιβάλλεται το μέτρο της 
αλλαγής σχολικού περιβάλλοντος 
και τους γονείς/κηδεμόνες τους ότι 
αυτό ισχύει μόνο για το τρέχον κάθε 
φορά σχολικό έτος. 

• Να μεριμνήσει το υπουργείο για 
την καθοδήγηση και την υποστήριξη 
των εκπαιδευτικών, με στόχο η αλ-
λαγή σχολικού περιβάλλοντος να 
μη χρησιμοποιείται ως μέσον παρα-
δειγματισμού για τους υπόλοιπους 
μαθητές και να μην επιβάλλεται από  
αδυναμία του σχολείου να αντιμετω-
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προσπάθειές της ώστε να καταργη-
θεί η πρακτική της διπλοβάρδιας 
των σχολείων. 

Βοηθητικό προσωπικό  
στα σχολεία

Άλλο ζήτημα με το οποίο ασχολή-
θηκε η Αρχή ήταν η συμμετοχή των 
γονέων στην αμοιβή καθαριστριών 
σχολείου ή/και τραπεζοκόμων. Σύμ-
φωνα με εγκύκλιο του υπουργείου  
Παιδείας, υπεύθυνοι σίτισης στα ολο- 
ήμερα δημοτικά σχολεία είναι ο υπο-
διευθυντής ή ο υπεύθυνος του ολο-
ήμερου προγράμματος. Καθώς ο 
υπεύθυνος συχνά δεν επαρκεί για τη 
φροντίδα των παιδιών και την προε-
τοιμασία των γευμάτων, οι γονείς μέ- 
σω του συλλόγου τους επιλέγουν ένα 
τρίτο πρόσωπο για να εκτελεί χρέη  
τραπεζοκόμου και επιβαρύνονται με 
την αμοιβή του. Η διοίκηση στηρίζει 
την πρακτική αυτή σε εγκυκλίους του 
υπουργείου Παιδείας περί παρουσί-
ας τρίτων προσώπων στο σχολείο. Ο 
ΣτΠ σύστησε να τηρούνται οι διατά-
ξεις και να υπάρχει μεγαλύτερη αλ-
ληλοεπικάλυψη στο ωράριο των επι-
βλεπόντων στο ολοήμερο, ώστε να 
παρευρίσκονται δύο εκπαιδευτικοί 
κατά τις μεσημεριανές ώρες (υπόθε-
ση 123855/2010). 

Ειδική αγωγή
Ο ΣτΠ εξέτασε σημαντικό αριθμό 
αναφορών με θέμα τα προβλήματα 
στη φοίτηση παιδιών με σοβαρές ει-
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή/και 
αναπηρίες σε ειδικά σχολεία και την 
εφαρμογή του Ν. 3699/2008. Από τη 
διερεύνηση των υποθέσεων διαπί-

ρίων, ενέταξε τη δημιουργία σχολεί-
ων στις συμπράξεις δημόσιου και ιδι-
ωτικού τομέα. Ωστόσο, στην υπό εξέ-
ταση περίπτωση και ενώ πληρούνταν 
όλες οι προϋποθέσεις, έχει παρέλθει 
ήδη πενταετία από την ένταξη του έρ-
γου και καμία πρόοδος δεν έχει ση-
μειωθεί. Ο ΣτΠ αντάλλαξε αλληλο-

γραφία σχετικά με την ανάγκη να μην 
καθυστερήσουν περαιτέρω οι εργα-
σίες (υπόθεση 130265/2010).

Για την προαναφερθείσα υπόθεση, 
καθώς και για άλλες συναφείς που 
έχει χειριστεί μέχρι σήμερα, ο Συνή-
γορος του Παιδιού έχει ζητήσει από 
τη διοίκηση να εξαντλήσει όλες τις 

κολουθούν μαθήματα σε απογευμα-
τινή βάρδια λειτουργίας των σχολεί-
ων λόγω ανεπαρκούς κτιριακής υπο-
δομής. Οι μαθητές αυτοί δεν έχουν ίσα 
δικαιώματα και μεταχείριση με τους 
συνομηλίκους τους, καθώς χάνουν 
την ευκαιρία για απογευματινές δρα-
στηριότητες (αθλητισμός, εκπαίδευ-

ση, μελέτη, ψυχαγωγία), είναι κου- 
ρασμένοι κατά τη διάρκεια των μα-
θημάτων, η δε φροντίδα, η στήριξη 
στη μελέτη κ.λπ. από την οικογένεια 
είναι ελλιπείς λόγω της πρωινής ερ-
γασίας και των δύο γονέων. Ο Οργα-
νισμός Σχολικών Κτιρίων, σκοπεύ-
οντας να επισπεύσει τις διαδικασίες 
για την ανέγερση νέων σχολικών κτι-
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σει σε Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελ-
ματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 
(ΕEΕΚ) της περιοχής κατοικίας τους. 
Ύστερα από συστηματική πεντάμηνη 
διαμεσολάβηση του ΣτΠ προς όλους 
τους εμπλεκομένους, η αρμόδια επι-
τροπή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμι-
ας Εκπαίδευσης χορήγησε το αιτού-
μενο απολυτήριο στην ανήλικη, γε-
γονός που επέτρεψε την εγγραφή και 
την ένταξή της στο ΕΕΕΚ της περιοχής 
της (υπόθεση 128596/2010).

Πρόσβαση αλλοδαπών 
μαθητών στην εκπαίδευση 
Η Αρχή εξέτασε υπόθεση με θέμα 
την άρνηση μετεγγραφής ανήλικης 
μαθήτριας η οποία δεν διέθετε άδεια 
διαμονής. Η διεύθυνση του επαγγελ- 
ματικού λυκείου, στο οποίο είχε ζη-
τήσει τη μετεγγραφή της η μαθήτρια, 
αρνήθηκε να προχωρήσει τη διαδι-
κασία λόγω της έλλειψης άδειας δια-
μονής της ανήλικης, παρ’ ότι είχε ήδη 
ολοκληρώσει επιτυχώς το δημοτικό 
και το γυμνάσιο. Ο ΣτΠ, επικαλού-
μενος την ισχύουσα νομοθεσία, ζή-
τησε αρχικά την άμεση μετεγγραφή 
της μαθήτριας ούτως ώστε να μη χά-
νει μαθήματα. Καθώς το σχολείο κω- 
λυσιεργούσε, απευθύνθηκε στη Δι-
εύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης, η οποία ζήτησε την κατ’ εξαίρε-
ση εγγραφή της, θεωρώντας ότι η κα-
θυστέρηση οφειλόταν σε μη έγκαιρη 
ενεργοποίηση του σχολείου. Ταυτό-
χρονα έγινε αυστηρή σύσταση προς 
τη διευθύντρια του σχολείου ώστε 
εφεξής να τηρεί τη νομοθεσία. Ο ΣτΠ, 
διαπιστώνοντας ότι η ισχύουσα νομο-
θεσία ως προς τις εγγραφές ανηλί-

• την ανταπόκριση των πιστώσεων 
στις πραγματικές ανάγκες των ειδι-
κών σχολείων, 

• την έγκαιρη έναρξη του σχολικού 
έτους, και 

• την επαρκή εκπαιδευτική υποστή-
ριξη των παιδιών με σοβαρές ειδι-
κές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
Η Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής του 
υπουργείου Παιδείας απάντησε ότι 
ζητήθηκε η ηλεκτρονική καταγραφή 
των αναγκών των ΣΜΕΑ και των τμη-
μάτων ένταξης, με σκοπό την άμε- 
ση στελέχωσή τους. Δήλωσε επίσης 
ότι θα δημιουργηθεί «κάρτα σχολεί-
ου», στην οποία θα καταγράφονται 
οι ανάγκες σε εκπαιδευτικούς, ώστε 
να είναι δυνατή η συνεχής παρακο-
λούθηση και η επαρκής ανταπόκρι-
ση στο δυναμικό και τις ανάγκες των 
μαθητών.

Ενδεικτική υπόθεση
Δεκαεξάχρονη με πολλαπλές δια-
γνωσμένες αναπηρίες εκπαιδευόταν 
έως τα 15 της σε ιδιωτικά κέντρα ημε-
ρήσιας απασχόλησης. Η ένταξή της 
σε δημόσιο δημοτικό σχολείο ήταν 
αδύνατη λόγω απουσίας κατάλλη-
λου προσωπικού υποστήριξης. Χω-
ρίς απολυτήριο δημοτικού σχολεί-
ου, όμως, η ανήλικη δεν θα μπορού-
σε να φοιτήσει σε ανώτερη βαθμίδα 
εκπαίδευσης, αλλά ούτε και σε τάξη 
του δημοτικού λόγω προχωρημένης 
ηλικίας. Οι γονείς της απευθύνθηκαν 
στους ειδικούς επαγγελματίες για την  
αξιολόγηση των δεξιοτήτων της, με  
στόχο να αρθεί το πρόβλημα της 
απουσίας απολυτηρίου δημοτικού 
και να μπορέσει η ανήλικη να φοιτή-

στωσε ότι δεν καλύπτονται οι οργα-
νικές θέσεις των σχολικών μονάδων 
ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑ) με μόνιμο 
προσωπικό για πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες, η δε τοποθέτηση εκπαιδευ-
τικού, ειδικού εκπαιδευτικού αλλά 
και βοηθητικού προσωπικού πραγ-
ματοποιείται με καθυστέρηση ή δεν 
πραγματοποιείται καθόλου. Επίσης, 
ότι οι περισσότερες θέσεις καλύπτο-
νται ετεροχρονισμένα από αναπλη-
ρωτές ή ωρομίσθιους, οι οποίοι κα-
λούνται συχνά να καλύψουν δύο ει-
δικά σχολεία. Ως συνήθης αιτιολογία 
προβάλλεται η έλλειψη πιστώσεων 
στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής. Συ-
νέπεια αυτού είναι να καθυστερεί ή 
να αναστέλλεται η έναρξη λειτουρ-
γίας των σχολείων ή/και να παρατη-
ρούνται πολύ σημαντικές ελλείψεις 
στην κατάλληλη εκπαιδευτική υπο-
στήριξη των μαθητών με σοβαρές ει- 
δικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθ’ 
όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους. 
Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι για 
το σχολικό έτος 2010–2011 τοποθε-
τήθηκαν εκπαιδευτικοί και ξεκίνησε 
πιο έγκαιρα η λειτουργία σχολείων, 
στα οποία παλαιότερα είχαν παρατη-
ρηθεί ιδιαίτερες καθυστερήσεις για 
τις οποίες είχε παρέμβει ο ΣτΠ. 

Πέραν του χειρισμού εξατομικευμέ-
νων υποθέσεων, ο ΣτΠ επισήμανε 
προς το υπουργείο την ανάγκη να 
ληφθούν μέτρα με στόχο: 

• τη βελτίωση του συντονισμού με-
ταξύ κεντρικών και περιφερειακών 
υπηρεσιών εκπαίδευσης σε ό,τι αφο- 
ρά το θέμα της μόνιμης ή της έγκαι-
ρης στελέχωσης των ΣΜΕΑ, 
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δεν αποτελεί «παροχή υπηρεσιών» 
(συναλλαγή) με τους μη νόμιμα δια-
μένοντες στη χώρα γονείς του, αλλά 
απλώς καταχώρηση συμβάντος, για 
το οποίο ο κατά τόπο ληξίαρχος είναι 
υπεύθυνος. Ο Δήμος Αθηναίων, μετά 
τις διευκρινίσεις της Αρχής, καταχώ-
ρησε την ονοματοδοσία του παιδιού 
στη ληξιαρχική πράξη γέννησής του 
(υπόθεση 123510/2010).

διόρθωση ληξιαρχικών 
πράξεων γέννησης
Με βάση τη διάταξη του άρθρου 13, 
παράγρ. 2 του Ν. 344/1976, παρέχε-
ται η δυνατότητα στους ληξιάρχους 
να διορθώσουν μια ληξιαρχική πρά-
ξη ύστερα από άδεια του εισαγγε-
λέα, στις περιπτώσεις που το σφάλμα 
παρεισέφρησε από προφανή παρα-
δρομή. Η διάταξη ωστόσο παραγνω-
ρίζεται από τους πρώτους, οι οποίοι 
παγίως, προκειμένου να προβούν σε 
σχετική διόρθωση, ζητούν από τους 
ενδιαφερόμενους πολίτες να προ-
σκομίσουν δικαστική απόφαση.

Ενδεικτική υπόθεση
Η ληξίαρχος του Δήμου Αγίου Νι-
κολάου στην Κρήτη απαιτούσε την 
προσκόμιση δικαστικής απόφασης, 
προκειμένου να διορθώσει ληξιαρχι-
κή πράξη γέννησης, στην οποία, αντί 
του καταχωρημένου στη ληξιαρχική 
πράξη βάπτισης ονόματος «Ερήνη», 
είχε αναγράψει από προφανή παρα-
δρομή το όνομα «Ειρήνη». Η ληξί-
αρχος μάλιστα αρνήθηκε να προβεί 
η ίδια σε αίτηση προς τον αρμόδιο ει-
σαγγελέα, παρ’ ότι ο ΣτΠ ενημέρωσε 
ότι νομιμοποιούνταν να το πράξει. Για 

είναι δυνατή η εγγραφή στο γυ-
μνάσιο, θα αντιμετωπίζεται για 
τους μαθητές που προέρχονται 
από χώρες στις οποίες επικρα-
τεί έκρυθμη κατάσταση με τη 
διενέργεια κατατακτήριας εξέ-
τασης από επιτροπή εκπαιδευ-
τικών, το δε ζήτημα του ορισμού 
κηδεμόνα για την επικοινωνία 
με το σχολείο θα αντιμετωπίζε- 
ται σύμφωνα με τις οικείες δια-
τάξεις του αστικού κώδικα.

τΑΥτΟτητΑ
σύνταξη ληξιαρχικής πράξης 
τέκνου αλλοδαπών γονέων 
χωρίς άδεια νόμιμης διαμονής 
στη χώρα 
Το αρμόδιο γραφείο του Ληξιαρχείου 
Αθηνών αρνήθηκε να επιτρέψει την 
καταχώρηση ονοματοδοσίας ανήλι-
κου τέκνου στη ληξιαρχική πράξη 
γέννησής του, η οποία είχε ήδη συ-
νταχθεί, επειδή οι γονείς δεν διέθε-
ταν κανένα έγγραφο που να αποδει-
κνύει τη νόμιμη είσοδο και διαμονή 
τους στη χώρα, επικαλούμενο το άρ-
θρο 84, παράγρ. 1 του Ν. 3386/2005, 
σύμφωνα με το οποίο το δημόσιο 
υποχρεούται να μην παρέχει τις υπη-
ρεσίες τους σε «… υπηκόους τρίτης 
χώρας, οι οποίοι δεν έχουν διαβατή-
ριο ή άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο, που 
αναγνωρίζεται από διεθνείς συμβά-
σεις, θεώρηση εισόδου ή άδεια δια-
μονής και, γενικά, δεν αποδεικνύουν 
ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νό-
μιμα στην Ελλάδα». Ο ΣτΠ στην πα-
ρέμβασή του υποστήριξε ότι η σύ-
νταξη ληξιαρχικής πράξης γέννησης 
τέκνου που γεννήθηκε στην Ελλάδα 

κων μεταναστών τρίτων χωρών δεν 
ήταν γνωστή σε υπαλλήλους του 
υπουργείου Παιδείας, ζήτησε εγγρά-
φως από τον αρμόδιο Ειδικό Γραμμα-
τέα να προβεί σε σχετική υπενθύμι-
ση, η οποία πραγματοποιήθηκε τόσο 
για την πρωτοβάθμια όσο και για τη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση (υπόθε-
ση 17089/2009).

Η Αρχή έχει δεχθεί αρκετές ανα-
φορές από ασυνόδευτους ανηλί-
κους που, ελλείψει οποιουδήποτε 
στοιχείου που να αποδεικνύει την 
ταυτότητά τους, αδυνατούσαν να εγ-
γραφούν στη δευτεροβάθμια εκπαί- 
δευση. Ο Συνήγορος του Παιδιού 
υποστήριξε ότι κανένα παιδί δεν 
μπορεί να στερηθεί του δικαιώμα-
τός του στην εκπαίδευση εξαιτίας 
του καθεστώτος διαμονής του στη 
χώρα, καθώς, σύμφωνα με το άρθρο 
28 της Διεθνούς Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, αυτό που 
προέχει είναι να διασφαλίζεται η 
πρόσβαση και η άσκηση του θεμελι-
ώδους δικαιώματος στην εκπαίδευ-
ση (υπόθεση 17446/2009). 

Θετική εξέλιξη
Σε συνέχεια της πρότασης αυτής, 
εκδόθηκε γνωμοδότηση του  
Νομικού Συμβουλίου του Κρά-
τους, η οποία έγινε αποδεκτή από  
την αρμόδια υπουργό, επιτρέ-
ποντας έτσι την εγγραφή ασυνό-
δευτων ανηλίκων αλλοδαπών 
στο γυμνάσιο χωρίς δικαιολογη- 
τικά. Στη γνωμοδότηση υποστη- 
ρίζεται ότι η έλλειψη τίτλου 
σπουδών, με βάση τον οποίο 
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φάκελο της ανήλικης αντλήθηκαν 
στοιχεία, τα οποία επιβεβαίωναν την  
οικονομική εκμετάλλευσή της από  
συγγενικά της πρόσωπα. Αυτά τέθη- 
καν υπόψη της Ομάδας Αnti-traffick- 
ing της Διεύθυνσης Δημόσιας Ασφά-
λειας του υπουργείου Προστασίας 
του Πολίτη και η ανήλικη αναγνωρί-
στηκε ως θύμα εμπορίας ανθρώπων 
(trafficking) από τον αρμόδιο εισαγ-
γελικό λειτουργό.

Θετική εξέλιξη
Ύστερα από αυτά, η ανήλικη 
παραμένει στην Ελλάδα, φιλο-
ξενούμενη σε ξενώνα, υπό την 
προστασία της ελληνικής πολι-
τείας, η οποία, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν. 3064/2002 και 
του ΠΔ 233/2003, της παρέχει 
αρωγή για τη στέγαση, τη διατρο-
φή, τη διαβίωση, την περίθαλψη, 
την ψυχολογική της στήριξη, την 
εξασφάλιση νομικού παραστάτη 
και διερμηνέα, καθώς και για την 
πρόσβασή της στο σχολείο.

ΠΑΡΑΝΟΜη δΙΑκΙΝηση – 
ΕκΜΕτΑλλΕΥση ΑΝηλΙκΟΥ
Ο ΣτΠ δέχθηκε αναφορά από ανήλι-
κη αλλοδαπή κρατούμενη με αίτημα 
την παραμονή της στην Ελλάδα, αν 
και δεν υπήρχε συναίνεση των γονέ-
ων της μετά την αποφυλάκισή της. Η 
ανήλικη ήταν θύμα εκμετάλλευσης 
από το οικογενειακό της περιβάλλον 
και δεν επιθυμούσε να επιστρέψει 
στη χώρα της. Ο ΣτΠ, κατά τη διερεύ-
νηση της υπόθεσης, συνεργάστηκε 
με την κοινωνική υπηρεσία της φυ-
λακής, ενημέρωσε τον αρμόδιο ει-
σαγγελικό λειτουργό σχετικά με το 
αίτημα της ανήλικης, καθώς και τη 
Διεύθυνση Πρόληψης Εγκληματικό- 
τητας και Σωφρονιστικής Αγωγής 
Ανηλίκων του υπουργείου Δικαιοσύ-
νης. Επιπλέον, ύστερα από παραίνε-
ση της Αρχής, η κοινωνική λειτουρ-
γός απευθύνθηκε στο εποπτευόμενο 
από το υπουργείο Δικαιοσύνης ΝΠΙΔ 
«Επάνοδος», στελέχη του οποίου συ- 
νέδραμαν την ανήλικη κατά την απο-
φυλάκισή της. Στη συνέχεια, από τον 

τον λόγο αυτόν, στο πλαίσιο των αρ-
μοδιοτήτων του, ο ΣτΠ επικοινώνη-
σε με τον αρμόδιο εισαγγελέα, στον 
οποίο προώθησε την αίτηση του εν-
διαφερόμενου πολίτη. Η άδεια χο-
ρηγήθηκε και η ληξιαρχική πράξη 
διορθώθηκε, αποκαθιστώντας το δι - 
καίωμα της ανήλικης στο σωστό όνο- 
μα (υπόθεση 22795/2009). 

Χορήγηση πατρωνύμου  
και επωνύμου  
σε εκτός γάμου τέκνο 
Το ΝΔ 2573/1953 και η υΑ Φ91400/ 

2001 παρέχουν τη δυνατότητα, με 
απόφαση του νομάρχη, να προσδί-
δεται για κοινωνικούς λόγους, τυ-
χαίο όνομα και επώνυμο πατέρα, 
σε τέκνα που έχουν γεννηθεί χωρίς 
γάμο των γονέων τους και δεν έχουν 
αναγνωριστεί από τον πατέρα. Οι δι-
ατάξεις αυτές καταστρατηγούνται, 
όταν, ύστερα από αίτηση της μητέ-
ρας, δίδεται το όνομα και το επώνυ-
μο του άνδρα για τον οποίο υπάρχει 
ο ισχυρισμός ότι πρόκειται για τον 
φυσικό πατέρα του παιδιού, χωρίς 
αυτός να αποδεικνύεται με τη διαδι-
κασία που προβλέπεται στις διατά-
ξεις του αστικού κώδικα για την ανα-
γνώριση της πατρότητας. Στις περι-
πτώσεις αυτές, ο νομάρχης οφείλει 
να απορρίψει τη σχετική αίτηση ή 
να ανακαλέσει τις εκδοθείσες από 
αυτόν σχετικές αποφάσεις. Αυτή τη 
θέση αποδέχθηκε η Διεύθυνση Αστι-
κής και Δημοτικής Κατάστασης, Τμή-
μα Μητρώων και Ληξιαρχείων του 
υΕΑΗΔ, που υιοθέτησε πλήρως την 
άποψη του ΣτΠ σε ανάλογη υπόθε-
ση (υπόθεση 1861/2009).
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αδικασιών για τις διακρατικές υιοθε-
σίες. Ασκώντας τον διαμεσολαβητικό 
της ρόλο, η Αρχή ζήτησε, εκτός των 
άλλων, να πληροφορηθεί τον βαθ-
μό ετοιμότητας και αν είχαν προβλε-
φθεί οι υποδομές για την υλοποίηση 
της σύμβασης. Το υυΚΑ επέσπευσε 
τις εκκρεμείς διαδικασίες για την 
υιοθεσία του νηπίου και ενημέρωσε 
την Αρχή ότι προωθείται νομοθετική 
ρύθμιση για τη σύσταση αυτοτελούς 
τμήματος με τις αρμοδιότητες που κα-
θορίζονται στις διατάξεις του προανα-
φερθέντος νόμου. Ώσπου να συσταθεί 
το εν λόγω τμήμα, το έργο υποστηρί-
ζεται από τη Διεύθυνση Προστασίας 
της Οικογένειας του υπουργείου, συ-
γκροτήθηκε δε και ειδική επιτροπή 
για να την συνδράμει στο έργο της. 
Επιπροσθέτως, δόθηκαν με εγκύκλιο 
διευκρινίσεις και οδηγίες σε όλες τις 
συναρμόδιες υπηρεσίες.
Ο Συνήγορος του Παιδιού συνεχίζει 
να παρακολουθεί το ζήτημα, προσδο-
κώντας ότι οι ενέργειες της διοίκησης 
θα παράσχουν την απαιτούμενη υπο-
στήριξη στις διακρατικές υιοθεσίες, με 
στόχο τη διασφάλιση των δικαιωμά-
των των υιοθετούμενων παιδιών.

ΠΡΟΝΟΙΑ – ΠΑΙδΙκη ΠΡΟστΑσΙΑ 
Ιδρύματα
Συνθήκες περίθαλψης στο ΚΕΠΕΠ 
Λεχαινών Ηλείας 

Ο ΣτΠ παρακολούθησε επί ένα και 
πλέον έτος τις ενέργειες της διοίκη-
σης για την αποκατάσταση ελλείψεων 
και προβλημάτων σχετικών με τις συν-
θήκες διαβίωσης ανηλίκων και ενη-
λικιωθέντων που περιθάλπονται με 
χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες στο 

με μηνιαίο βοήθημα από το πρόγραμ-
μα απροστάτευτων παιδιών της νο-
μαρχίας. 
Επισημαίνεται ότι η συνεργασία του 
ΣτΠ με τους επαγγελματίες της εμπλε-
κόμενης κοινωνικής υπηρεσίας της 
νομαρχίας υπήρξε εξαιρετική και η 
ανταπόκρισή της άμεση.

ΥΙΟΘΕσΙΑ 
διακρατικές υιοθεσίες: 
Προτάσεις του στΠ  
και ανταπόκριση του ΥΥκΑ
Ο ΣτΠ είχε εκφράσει δημοσίως και 
προς τη Βουλή τη θέση ότι η Ελλά-
δα καθυστέρησε πολύ να επικυρώ-
σει και να εφαρμόσει τη «Σύμβαση 
για την Προστασία των Παιδιών και 
τη Συνεργασία σχετικά με τη Διακρα-
τική υιοθεσία». Η σύμβαση υπογρά-
φηκε στη Χάγη το 1993 και κυρώθη-
κε από την ελληνική Βουλή με τον 
Ν. 3765/2009, ορίζοντας ως ημερο-
μηνία έναρξης της ισχύος της την 
1.1.2010. Στόχος των ρυθμίσεων εί-
ναι η έγκυρη αξιολόγηση και η υπο-
στήριξη των ενδιαφερόμενων θετών 
γονέων, η προστασία των δικαιωμά- 
των των υιοθετούμενων παιδιών και η 
καταπολέμηση της παράνομης εμπο- 
 ρίας βρεφών, που ευνοείται από την 
ανεξέλεγκτη εφαρμογή της ιδιωτι-
κής υιοθεσίας στη χώρα μας.

Ενδεικτική υπόθεση
Τον Ιανουάριο του 2010 ο ΣτΠ έλα-
βε αναφορά από πολίτες, υποψήφι-
ους θετούς γονείς, οι οποίοι διαμαρ-
τύρονταν για την απουσία υπηρεσίας 
που θα συντόνιζε και θα υποστήριζε 
τη διενέργεια των απαιτούμενων δι-

ΕΝδΟΟΙκΟγΕΝΕΙΑκη βΙΑ 
Μητέρα δύο ανήλικων παιδιών σε δι-
άσταση προσέφυγε στην Αρχή ισχυρι-
ζόμενη ότι όλα τα μέλη της οικογέ-
νειας είχαν υποστεί κακοποίηση από  
τον σύζυγο και πατέρα. Η μητέρα 
εγκατέλειψε το σπίτι της οικογένειας 
και εγκαταστάθηκε προσωρινά με τα 
παιδιά της στο πατρικό της σπίτι λόγω 
οικονομικών δυσκολιών. Επιπλέον, 
το ένα της παιδί είχε σοβαρό μαθησι-
ακό πρόβλημα, που απαιτούσε θερα-
πευτικές συνεδρίες. Η Αρχή ξεκίνησε 
εντατική και συστηματική επικοινω-
νία τόσο με τη μητέρα όσο και με την 
αρμόδια νομαρχιακή υπηρεσία, για 
θέματα που είχαν σχέση με: 

• την άμεση αξιολόγηση των ανα-
γκών της τριμελούς θυματοποιημέ-
νης οικογένειας, με επισκέψεις των 
επαγγελματιών πρόνοιας στην οικία 
της μητέρας, 

• τη διευκόλυνση στη διασύνδεση  
της μητέρας με το περιφερειακό γρα- 
φείο του ΟΑΕΔ για την άμεση εξεύρε-
ση εργασίας, 

• τη συνδρομή στη μετεγκατάσταση 
της μητέρας και των παιδιών σε δια-
μέρισμα στην πόλη τους, 

• την εγγραφή και τη φοίτηση των 
δύο ανήλικων παιδιών σε σχολεία 
της περιοχής τους, 

• την ενδυνάμωση της μητέρας και 
τη βελτίωση της ψυχοσυναισθημα-
τικής της κατάστασης για την καλύ-
τερη προστασία των παιδιών της και 
την ευημερία τους, 

• την έκτακτη οικονομική ενίσχυση 
για την αντιμετώπιση βασικών βιοτι-
κών αναγκών, και 

• τη μεθόδευση άμεσης επιδότησης 
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Πρόγραμμα  
«Εναρμόνιση οικογενειακής 
και επαγγελματικής ζωής»  
του ΕσΠΑ
Την προηγούμενη χρονιά ο ΣτΠ είχε 
δεχθεί αναφορές σχετικά με τον τρό-
πο υλοποίησης του προγράμματος 
του ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση οικογενεια-
κής και επαγγελματικής ζωής». Το 
πρόγραμμα απευθύνεται σε μητέ-
ρες με επισφαλή θέση εργασίας και 
σε άνεργες μητέρες τα παιδιά των 
οποίων εγγράφονται σε παιδικούς 
σταθμούς χωρίς οικονομική συμμε-
τοχή. Κατά τη χρονιά 2009–2010 φο-
ρέας υλοποίησης του προγράμματος 
ήταν ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας 
(ΟΕΕ). Οι αναφορές που δέχθηκε ο 
ΣτΠ αφορούσαν σφάλματα κατά την 
καταχώρηση των στοιχείων, τα οποία 
είχαν ως αποτέλεσμα κάποιες φορές 
ακόμη και τη στέρηση του δικαιώμα-
τος φοίτησης του παιδιού, αλλά και 
τον τρόπο μοριο δό τησης, με ασάφει-
ες και κενά στους πίνακες. 
Επίσης παρατηρήθηκαν σοβαρά πρ- 
οβλήματα στον τρόπο λειτουργίας 
του αρμόδιου τμήματος:

• απροθυμία να διορθωθούν διοι-
κητικά σφάλματα, 

• ανεπαρκώς αιτιολογημένες απα-
ντήσεις και ασάφειες, 

• απροθυμία ακρόασης των απόψε-
ων του διοικουμένου. 
Ο ΣτΠ είχε διαρκή επικοινωνία και  
αλληλογραφία με τον ΟΕΕ, το υπουρ-
γείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφά-

εγκαταστάσεων και για την επικοινω-
νία μεταξύ του προσωπικού. Ωστόσο, 
οι δραματικές ελλείψεις σε νοσηλευ-
τικό κυρίως προσωπικό, που μέχρι το 
τέλος της χρονιάς δεν είχε καταστεί 
δυνατόν να αντιμετωπιστούν, είχαν 
ως συνέπεια να παραμένουν πολλά 
από τα προβλήματα που είχαν αρχι-
κά παρατηρηθεί και την ακόμη μεγα-
λύτερη ανησυχία και επαγγελματική 
εξουθένωση του υπάρχοντος προ-
σωπικού. 

Κανονιστικό πλαίσιο εθελοντικής 
υποστήριξης σε ΝΠΙΔ

Κλιμάκιο του Συνηγόρου του Παι-
διού επισκέφθηκε ίδρυμα φιλοξε-
νίας παιδιών με χρόνιες παθήσεις 
και αναπηρίες. Η μονάδα δεν διέ-
θετε κατάλληλο κανονιστικό πλαί-
σιο ώστε να διασφαλίζονται οι έξο-
δοι των φιλοξενουμένων εκτός μο-
νάδας, οι οποίες γίνονταν με βάση 
προφορικές συμφωνίες με διαθέ-
σιμους εθελοντές. Ο ΣτΠ επισήμα-
νε ότι η πραγματοποίηση εξόδων 
εκτός μονάδας από τους φιλοξενου-
μένους συνιστά δικαίωμα και ως εκ 
τούτου η μονάδα υποχρεούται να τις 
διευκολύνει στο μέτρο του δυνατού. 
Για τον λόγο αυτόν, ο ΣτΠ συνέταξε 
και απέστειλε προς το ίδρυμα πρό-
ταση κανονιστικού πλαισίου για την 
εξασφάλιση των ελάχιστων προϋ-
ποθέσεων προστασίας των φιλοξε-
νουμένων στις περιπτώσεις εξόδων 
τους από τη μονάδα. Το πλαίσιο αυτό 
αναρτήθηκε στον ιστοχώρο της Αρ-
χής ως πρότυπο για χρήση και από 
άλλες συναφείς μονάδες παιδικής 
προστασίας και περίθαλψης2.

Κέντρο Περίθαλψης Παίδων (ΚΕΠΕΠ)  
στα Λεχαινά Ηλείας. Στη συνέχεια, 
συνέταξε πόρισμα στο οποίο συνοψί-
ζονται οι αρχικές παρατηρήσεις και 
διαπιστώσεις του, οι ενέργειες της δι-
οίκησης και οι καταληκτικές προτά-
σεις της Αρχής, με στόχο την προστα-
σία των δικαιωμάτων των φιλοξενου-
μένων. Η πρώτη επίσκεψη κλιμακίου 
του ΣτΠ έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο 
του 2009 και, ύστερα από αλληλο-
γραφία τόσο με τη διοίκηση του ιδρύ-
ματος όσο και με το YYKA, πραγματο-
ποιήθηκαν δύο ακόμη επισκέψεις, 
προκειμένου να διαπιστωθούν τα μέ- 
τρα που είχαν ληφθεί ύστερα από 
την παρέμβαση της Αρχής. Στο τελι-
κό πόρισμα του ΣτΠ επισημαίνεται η 
ανάγκη να υπάρξει επαρκής αριθμός 
νοσηλευτών στο ίδρυμα, για να απο-
φευχθούν πρακτικές, όπως είναι η 
εκτεταμένη φαρμακευτική κατασταλ-
τική αγωγή, η καθήλωση παιδιών με 
ιμάντες και ιδίως η διαβίωσή τους σε 
ξύλινα κουβούκλια, και να μην παρα-
βλέπεται ότι απώτερος στόχος πρέπει 
να είναι η εναλλακτική φροντίδα των 
παιδιών σε μικρές δομές οικογενεια-
κού τύπου και η κατάργηση της περί-
θαλψης ιδρυματικού τύπου για παι-
διά και εφήβους. Σημειώνεται ότι η 
διοίκηση του ιδρύματος, μετά την πα-
ρέμβαση του ΣτΠ, έκανε σημαντικές 
προσπάθειες για να εξασφαλίσει την 
ορθή ιατρική παρακολούθηση και 
την κοινωνικοποίηση των παιδιών, 
για την τακτική φοίτηση όσων είχαν 
τη δυνατότητα να παρακολουθούν 
μαθήματα στο ειδικό σχολείο της πε-
ριοχής, την ημερήσια φροντίδα και 
απασχόλησή τους, τη βελτίωση των 

2  http://www.0-18.gr/gia-megaloys/deltia-
typoy/protasi-kanonistikoy-plaisioy-
ethelontikis-ypostiriksis-monadon-paidikis-
prostasias-kai-perithalpsis

Περισσότερα και πιο αναλυτικά 
στοιχεία (έγγραφα του ΣτΠ, 
απαντήσεις της διοίκησης, ειδικές 
εκθέσεις κ.ά.) μπορείτε να βρείτε:
 
Στον ιστότοπο του ΣτΠ  
www.synigoros.gr  
[Επιλέξτε: Εκθέσεις – Πορίσματα, 
Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού]
 
Στην ιστοσελίδα για τα δικαιώματα  
του παιδιού www.0-18.gr

http://www.synigoros.gr
http://www.0-18.gr
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/deltia-typoy/protasi-kanonistikoy-plaisioy-ethelontikis-ypostiriksis-monadon-paidikis-prostasias-kai-perithalpsis


135

σΥΝηγΟΡΟσ τΟΥ ΠΟλΙτη | ETHΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2010

αφορούν την υγεία καλύπτονται από 
το ιατρικό απόρρητο. Κατά συνέπεια, 
δεν είναι κατ’ αρχήν δυνατή η πρό-
σβαση οποιουδήποτε τρίτου σε αυ-
τά (Ν. 2690/1999, άρθρο 5, παράγρ. 
3). Το εμπόδιο του απορρήτου δεν 
μπορεί ωστόσο να αφορά τον ίδιο τον 
ασθενή και κατά συνέπεια ούτε και το 
πρόσωπο που από τον νόμο ορίζεται 
ως εκπρόσωπός του, λόγω ανικανό-
τητας του ίδιου, όπως συμβαίνει στην 
περίπτωση της ανηλικότητας. Η Αρχή 
διευκρίνισε επίσης ότι η σχετική υπο-
χρέωση της διοίκησης είναι αυτοτε-
λής και άμεση και άρα δεν απαιτείται 
προηγούμενη εντολή του εισαγγε-
λέα για την πρόσβαση του διοικουμέ-
νου στα έγγραφα που φυλάσσονται 
στα αρχεία της υπηρεσίας (σχετική η 
Γνωμοδότηση 125/2001 του ΝΣΚ). 
Όσον αφορά τέλος την ειδικότερη πε-
ρίπτωση της πρόσβασης διαζευγμέ-
νων γονέων σε ιατρικά έγγραφα, ο 
ΣτΠ επισήμανε ότι το γενικότερο δι-
καίωμα στη γνώση όλων των ιατρικών 
πληροφοριών που αφορούν τα παιδιά 
θεμελιώνεται και στον Ν. 3418/2005, 
άρθρο 11, παράγρ. 1, όπου τονίζεται 
το καθήκον του θεράποντος ιατρού 
να ενημερώνει τον ασθενή. Διευκρινί-
στη κε μάλιστα ότι η ενημέρωση για 
ιατρικά θέματα (συνεπώς και η πλη-
ροφόρηση μέσω χορήγησης αντιγρά-
φων) πρέπει να παρέχεται από τον  
θεράποντα ιατρό και προς τους δύο γο-
νείς, ιδίως σε περιπτώσεις διαζυ γίου 
ή διάστασης όπου τεκμαί ρεται η κα-
κή επικοινωνία των πρώην συ ζύγων 
(υποθέσεις 1634/2008, 18401/ 2009, 
6168/2009, 125478/2010, 128240/ 

2010, 134893/ 2010).

πτουν από καταχωρήσεις. Μέχρι σή-
μερα η επικοινωνία αυτή έχει λειτουρ-
γήσει ικανοποιητικά και επιλύθη- 
καν αρκετές υποθέσεις (υποθέσεις  
129664/2010, 131231/2010, 131276/ 

2010, 131792/2010, 131380/2010, 
132187/2010).

ΠΡΟσβΑση σΕ ΕγγΡΑφΑ
Ο ΣτΠ γίνεται συχνά αποδέκτης ανα-
φορών που σχετίζονται με την άρνη-
ση δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμά- 
των ή ασφαλιστικών ταμείων να χορη- 
γήσουν αντίγραφα του ιατρικού φακέ-
λου ανηλίκου στους γονείς. Το πρό- 
βλημα συνδέεται κατά κύριο λόγο 
με το διαζύγιο των γονέων. Οι φορείς 
είναι επιφυλακτικοί στη χορήγηση 
αντιγράφων σε γονέα που διατηρεί 
τη γονική μέριμνα, αλλά δεν ασκεί 
την επιμέλεια του ανηλίκου. Τα νο-
σηλευτικά ιδρύματα εξάλλου αντιμε-
τωπίζουν πολύ συχνά με καχυποψία 
τα σχετικά αιτήματα γονέων, εξαιτί-
ας του φόβου δικαστικής εμπλοκής 
τους για τις υπηρεσίες που παρείχαν. 
Ως εκ τούτου, συχνά τα αρμόδια όρ-
γανα αγνοούν επί μακρόν τα αιτήμα-
τα που έχουν υποβληθεί εγγράφως ή 
αρνούνται να τα ικανοποιήσουν, επι-
καλούμενα το ιατρικό απόρρητο, και 
απαιτούν να προσκομίζεται εισαγγε-
λική παραγγελία. Ο ΣτΠ τεκμηρίωσε 
τη θέση ότι, σύμφωνα με τον Κώδικα 
Διοικητικής Διαδικασίας, τα νοσηλευ-
τικά ιδρύματα οφείλουν να επιτρέ-
πουν την πρόσβαση στα διοικητικά 
έγγραφα ή και σε ιδιωτικά που φυ-
λάσσονται στην υπηρεσία, εφόσον ο 
αιτών νομιμοποιείται με βάση τη δι-
άταξη του κώδικα. Τα έγγραφα που 

λισης και τον φορέα διαχείρισης του  
κοινοτικού προγράμματος, ζητώντας  
τον έλεγχο λειτουργίας του τμήμα-
τος και τη διόρθωση των κενών και 
των σφαλμάτων. Κάποιες από τις 
υποθέσεις που χειρίστηκε η Αρχή εν 
τέλει επιλύθηκαν, κάποιες όμως όχι. 
Οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις 
του ΣτΠ λήφθηκαν υπόψη, με απο-
τέλεσμα η υλοποίηση του προγράμ-
ματος από τη χρονιά 2010–2011 να 
ανατεθεί στην Ελληνική Εταιρεία Το-
πικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης 
(ΕΕΤΑΑ), να συμπληρωθούν κάποια 
κενά και να αποσαφηνιστεί το πλαί-
σιο μοριοδότησης. 
Στο τροποποιημένο πρόγραμμα μπο-
ρούν να συμμετέχουν και δημοτικοί 
παιδικοί σταθμοί. Πολλοί δήμοι όμως 
διέθεσαν όλες τις θέσεις τους στο 
εν λόγω πρόγραμμα, με συνέπεια  
να αποκλειστούν οι τακτικοί υπάλλη-
λοι του δημοσίου, των ΝΠΔΔ και των 
ΟΤΑ, που εξαιρούνται από τις κατηγο-
ρίες ωφελουμένων του προγράμμα-
τος. Ο Συνήγορος του Παιδιού επιδί-
ωξε συνάντηση με τη διοίκηση της 
ΕΕΤΑΑ για να εξασφαλιστεί η καλύ-
τερη δυνατή αντιμετώπιση του ζητή-
ματος. Πρότεινε να προβλεφθεί από 
την επόμενη χρονιά ένα μέγιστο πο-
σοστό θέσεων, τις οποίες μπορεί να 
καλύψει ένας δήμος μέσω του προ-
γράμματος, ώστε να μην αποκλείο-
νται άλλες κατηγορίες εργαζομένων 
από τις παροχές του. Επίσης, δημι-
ουργήθηκε ένας δίαυλος επικοινω-
νίας με υπαλλήλους της ΕΕΤΑΑ επι-
φορτισμένους με τη διαχείριση του 
προγράμματος, ώστε να επιλύονται 
πιο άμεσα τα σφάλματα που προκύ- 
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