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ΠΑΡΑΠΟΜΠΈΣ ΣΈ ΈΊΣΑΓΓΈΛΊΚΈΣ ΑΡΧΈΣ396 
Ο Συνήγορος συνέταξε και διαβίβασε έκθεση σε εισαγγελικές αρχές στις ακόλουθες 
περιπτώσεις προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών:

 → Καταγγελία από ανήλικο ως προς άσκηση ενδοοικογενειακής βία σε βάρος του 
από τον σύζυγο της μητέρας του (Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών).

 → Ενημέρωση ως προς έκθεση σε κίνδυνο ζωής και υγείας παιδιού λόγω συνθηκών 
διαβίωσης μαζί με γονέα που αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας 
(Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών).

 → Άσκηση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος ανηλίκου, που είχε καταγγείλει το γε-
γονός και στο παρελθόν, αλλά είχε αποφασιστεί η επιστροφή του στην οικογένεια 
(Εισαγγελία Πρωτοδικών Πύργου).

 → Ενημέρωση από συγγενικό περιβάλλον για κακή άσκηση της γονικής μέριμνας 
με έκθεση σε κίνδυνο της σωματικής και ψυχικής υγείας του παιδιού (ηλικίας 10 
ετών). Η ενημέρωση περιλάμβανε και τη διακοπή της σχολικής φοίτησης του παι-
διού και αναφορά για εθισμό του στο διαδίκτυο  (Εισαγγελία Ανηλίκων Πειραιά).

 → Υπόνοιες ασελγών πράξεων και άσκηση συναισθηματικής και σωματικής βίας 
σε μαθητή/τρια, κατόπιν αναφοράς που υποβλήθηκε από σχολείο (Εισαγγελία 
Ανηλίκων Αθηνών).

 → Διακοπή φοίτησης ανηλίκου με ζητήματα παραμέλησης από τον έναν γονέα, κατόπιν 
αναφοράς φυσικού πατέρα μη αναγνωρισμένου τέκνου (Εισαγγελία Ανηλίκων 
Αθηνών).

 → Ακραία παραμελητική συμπεριφορά (εγκατάλειψη) γονέων σε βάρος των παιδιών 
τους, έπειτα από ενημέρωση ψυχολόγου και κοινωνικής λειτουργού φορέα εκπαί-
δευσης από ανήλικο/η μαθητή/τρια (Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών).

 → Υπόνοιες πιθανής κακοποίησης και παραμέλησης τέκνων μονογονεϊκής οικογέ-
νειας, έπειτα από υποβολή αναφοράς γειτόνων (Εισαγγελία Ανηλίκων Αθηνών).

 → Προστασία ανηλίκου/ης από εξαναγκασμό σε γάμο, έπειτα από υποβολή αναφοράς 
από τον/την ίδιο/α (Εισαγγελία Πρωτοδικών Σερρών).

 → Υπόνοιες συστηματικά κακοποιητικής συμπεριφοράς γονέα (μονογονεϊκής οικο-
γένειας)  προς ανήλικα τέκνα, έπειτα από υποβολή αναφοράς περιοίκων. 

 → Ανώνυμη (τηλεφωνική) καταγγελία σχετικά με καταδικασθέντα για ασέλγεια σε 
ανήλικη, εθελοντή σε ίδρυμα, ο οποίος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα, επανήλθε 
στο ίδρυμα και διατηρούσε ιδιαίτερα στενές και μη αποδεκτές επαφές με τα φι-
λοξενούμενα παιδιά (Εισαγγελία Ανηλίκων Αθήνας).

 → Έντονη παραμέληση, μαθησιακές και εμφανείς συναισθηματικές δυσκολίες των 
τριών παιδιών μονογονεϊκής οικογένειας που είχαν εγγραφεί πρόσφατα στο 
σχολείο, λόγω σύνθετων ψυχοκοινωνικών προβλημάτων της οικογένειας και 
αναφερόμενης αδυναμίας της μητέρας τους να τα φροντίσει επαρκώς  (Εισαγγελία 
Ανηλίκων Αθήνας).

 → Συστηματική άσκηση ενδοοικογενειακής βίας κατά μαθητή από τον πατέρα του, 
έπειτα από αναφορά μαθητών γυμνασίου (Εισαγγελία Ανηλίκων Αθήνας).

 → Άσκηση λεκτικής και σωματικής βίας από μητέρα κατά του ανήλικου παιδιού της 
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έξω από τον προαύλιο χώρο του σχολείου του, σε συνδυασμό με καταγγελλόμενη 
από περιοίκους καθημερινή κακοποιητική συμπεριφορά της εν λόγω μητέρας προς 
το παιδί (Εισαγγελία Ανηλίκων Αθήνας).

 → Καθημερινή άσκηση λεκτικής-συναισθηματικής και πιθανώς και σωματικής βίας 
κατά δύο ανηλίκων από τη μητέρα τους, έπειτα από αναφορά περιοίκου (Εισαγ-
γελία Ανηλίκων Αθήνας).

 → Άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας, καθώς και ελλιπής μέριμνα για την 
ασφάλεια δύο ανηλίκων από τους γονείς τους, τα οποία ανέφερε στον Συνήγορο 
περίοικος (Εισαγγελία Ανηλίκων Αθήνας).

 → Καθημερινή επαιτεία από ανήλικο σε σημείο της Αθήνας, έπειτα από αναφορά 
διερχόμενου πολίτη (Εισαγγελία Ανηλίκων Αθήνας).

 → Εσφαλμένη καταχώριση του φύλου του νεογνού στη ληξιαρχική πράξη γέννησής 
του, από παραδρομή του ληξιάρχου, ο οποίος δεν μπορούσε να προβεί σε διόρ-
θωση χωρίς δικαστική απόφαση ή άδεια του εισαγγελέα (Εισαγγελία Ανηλίκων 
Αθήνας).

 → Επίσης ο Συνήγορος ζήτησε τον εισαγγελικό έλεγχο: 
 → Του  Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματο-

λόγιο» για παντελή έλλειψη συνεργασίας με την Αρχή σχετικά με την ανειλημμένη 
δέσμευση της υπηρεσίας να διορθώσει αυτοδικαίως λανθασμένη κατά χωρικά 
αρμοδιότητα καταχώριση ιδιοκτησίας.

ΠΈΊΘΑΡΧΊΚΟΊ ΈΛΈΓΧΟΊ 
Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε: 

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής
 → Τον πειθαρχικό έλεγχο του Δημάρχου Σπετσών λόγω άρνησης συνεργασίας με 

την Αρχή σχετικά με παράνομη λειτουργία περιπτέρου στον Δήμο Σπετσών.

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης 
 → Τον έλεγχο νομιμότητας των ενεργειών του Δήμου Αλεξανδρούπολης αναφορικά 

με την προστασία των κοινόχρηστων χώρων που προβλέπονται από το εγκεκρι-
μένο τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο στον οικισμό «Πέτρινα» ή «Βιζύης» ή «Βόρειος 
Ελλάς» του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Οι ενέργειες της υπηρεσίας αναμένονται.397

 → Τον έλεγχο νομιμότητας των ενεργειών του Δήμου Ωραιοκάστρου αναφορικά 
με τη διαδικασία παραχώρησης και χρήσης του πάρκου «Καλόγερος» για χρήση 
κοινωνικών εκδηλώσεων. Η Αρχή ενημερώθηκε ότι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
βρίσκεται στο στάδιο διερεύνησης πειθαρχικών ευθυνών για τη σύνταξη κλήσεων 
απολογίας των εμπλεκόμενων στην υπόθεση αιρετών.398

Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου
 → Τον πειθαρχικό έλεγχο του Δημάρχου Ρόδου λόγω έλλειψης συνεργασίας με την 

Αρχή σχετικά με τον συντονισμό και τη συνεργασία της Διεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών και της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Ρόδου. ● 
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