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Αξιότιµοι κύριοι Γενικοί Γραµµατείς, 
 
 Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο της αποστολής του για την προάσπιση και 
προαγωγή των δικαιωµάτων του παιδιού (ν. 3094/03) επισκέφτηκε κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων δύο ετών, τρεις φορές το Ίδρυµα Αγωγής Ανηλίκων Αρρένων Βόλου (στις 
19.4.2013, στις 20.6.2013 και στις 21.2.2014), όπου συνοµίλησε µε τη ∆ιοίκηση, µέλη του 
προσωπικού, εκπαιδευτικούς του σχολείου, το οποίο λειτουργεί εντός του ιδρύµατος και 
ανηλίκους που διαβιούν σε αυτό. Σηµειωτέον, ότι ο Συνήγορος του Πολίτη είχε επισκεφτεί το 
Ίδρυµα και στο παρελθόν (19.5.2006 και 9.3.2007) και είχε απευθύνει τις διαπιστώσεις του 
προς τον τότε ∆ιευθυντή Πρόληψης Εγκληµατικότητας και Σωφρονιστικής Αγωγής 
Ανηλίκων του Υπουργείου σας.  
 Αφορµή για την παρούσα επικοινωνία αποτελεί αφενός η επιστολή που απηύθυνε 
προς εσάς (στις 25.7.2014 µε Α.Π. Φ.31/84) ο ∆ιευθυντής του Ειδικού ∆ηµοτικού Σχολείου 
του Ιδρύµατος, κοινοποιούµενη προς τον Συνήγορο του Πολίτη / Συνήγορο του Παιδιού µε 
θέµα την τοποθέτηση κιγκλιδώµατος και συρµατοπλέγµατος στον αύλιο χώρο του Ιδρύµατος, 
αφετέρου η ενηµέρωση µας µέσω των ΜΜΕ σχετικά µε περιστατικά βίας, που έλαβαν χώρα 
µεταξύ των φιλοξενούµενων ανηλίκων  κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.  
 Επιθυµία µας είναι να θέσουµε υπόψη σας τους προβληµατισµούς της Αρχής, σχετικά 
µε τη λειτουργία του Ιδρύµατος Αγωγής και προτάσεις για τη βέλτιστη προστασία των 
δικαιωµάτων των φιλοξενούµενων σε αυτό, καθώς γνωρίζουµε ότι στις προθέσεις1 του 
Υπουργείου σας είναι η διαµόρφωση των εσωτερικών χώρων, η οργάνωση της παιδαγωγικής 
δουλειάς στον ελεύθερο χρόνο των φιλοξενουµένων και γενικότερα η παροχή 
ολοκληρωµένης φροντίδας για τους τροφίµους.  

                                                           
1 Η τελευταία επίσκεψη κλιµακίου της Αρχής στις 21.2.2014 συνέπεσε µε επίσκεψη της κας Ε. Κατσιγαράκη, 
Προϊσταµένης της ∆/νσης Πρόληψης Εγκληµατικότητας και Σωφρονιστικής Αγωγής Ανηλίκων του Υπουργείου 
σας, η οποία προφορικά µας ενηµέρωσε ότι υπάρχει προγραµµατισµός για µια ολοκληρωµένη παρέµβαση στο 
χώρο του ιδρύµατος µε στόχο την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και φροντίδας των ανηλίκων.  
 



 
 
 

 

 Από τις επισκέψεις της Αρχής κατά την τελευταία διετία και στοιχεία που µας 
απεστάλησαν ( µε την αρ. πρωτ. 1939/11.9.2013 επιστολή), προκύπτουν τα παρακάτω: 
 
Α. ∆ιαπιστώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη   
• Κατά τις επισκέψεις µας στο Ίδρυµα διαβιούσαν 25 – 30 ανήλικοι, ηλικίας 13 µέχρι 20 

ετών. Στην αναλυτική κατάσταση, που απέστειλε η ∆ιεύθυνση του Ιδρύµατος στις 
11.9.2013 στην Αρχή, περιλαµβάνονταν 19 ανήλικοι, οι οποίοι δεν είχαν συµπληρώσει 
το 18ο έτος και 2 µετέφηβοι άνω των 18 ετών. Η πλειοψηφία των ανηλίκων (συνολικά 
13) είχε τοποθετηθεί στο Ίδρυµα µε διάταξη του ανακριτή, ως περιοριστικό όρο αντί της 
προσωρινής κράτησης µέχρι την οριστική εκδίκαση της υπόθεσης τους ενώ 8 εξ αυτών 
µε δικαστική απόφαση ως αναµορφωτικό µέτρο. Οι περισσότεροι ανήλικοι ήταν 
Έλληνες Ροµά ενώ υπήρχε και µικρός αριθµός (5) αλλοδαπών ανηλίκων, ανάµεσα στους 
οποίους και ασυνόδευτοι.  

• Το Ίδρυµα στελεχώνεται (σύµφωνα µε στοιχεία των τελευταίων επισκέψεών µας) από 
τον ∆ιευθυντή, µία κοινωνική λειτουργό, 4 διοικητικούς υπαλλήλους, µάγειρα, 
βοηθητικό προσωπικό και 7 σωφρονιστικούς υπαλλήλους, που εκτελούν χρέη 
επιµελητών, δηλαδή εποπτεύουν τους ανηλίκους ανά βάρδιες επί 24ώρου βάσεως. Όπως 
δε µας ανέφεραν, δεν διαθέτουν τις απαραίτητες παιδαγωγικές γνώσεις που απαιτούν οι 
ιδιαίτερες ανάγκες του συγκεκριµένου πληθυσµού τροφίµων. Επισηµαίνεται ότι  δεν 
υφίσταται Εσωτερικός Κανονισµός του Ιδρύµατος, παρόλο που η ανάγκη του έχει 
επισηµανθεί εδώ και χρόνια και περιλαµβανόταν στις προτάσεις του Συνηγόρου του 
Πολίτη προς το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης το 2006. Σήµερα προβλέπονται µόνο οι 
αρµοδιότητες της ∆ιεύθυνσης του ΙΑ στον Οργανισµό του Υπ. ∆ικαιοσύνης (άρθρο 23 
π.δ 36/2000). Η ανεπαρκής στελέχωση του Ιδρύµατος, αναφέρθηκε ότι επιτρέπει 
ορισµένες φορές εντάσεις - συγκρούσεις µεταξύ τροφίµων και διαφυγές. Για τον λόγο 
αυτό µάλιστα αναφέρθηκε ότι προγραµµατίζεται η τοποθέτηση καµερών ασφαλείας.  

• Εντός του Ιδρύµατος λειτουργεί τετραθέσιο ολοήµερο Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο, 
στελεχωµένο κατά την παρελθούσα σχολική χρονιά από τον ∆ιευθυντή, 5 
εκπαιδευτικούς (ανάµεσα στους οποίους ένας γυµναστής) και µία κοινωνική λειτουργό 
ενώ κατά την τελευταία επίσκεψή µας δεν είχε διοριστεί δάσκαλος καλλιτεχνικών. Οι 
εκπαιδευτικοί επικεντρώθηκαν στο προβληµατικό γεγονός, των διαφορετικών 
εκπαιδευτικών επιπέδων των ανηλίκων  από µαθητές που δεν είχαν φοιτήσει σε καµία 
τάξη της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, µερικούς µε ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες έως και µαθητές µε ικανοποιητική απόδοση. Μικρός αριθµός 
ανηλίκων παρακολουθούσαν µαθήµατα γυµνασίου µε τη βοήθεια εκπαιδευτικών, που 
επισκέπτονταν το Ίδρυµα ενώ ένας ανήλικος φοιτούσε σε σχολείο δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης εκτός αυτού. Στο απογευµατινό πρόγραµµα περιλαµβάνονταν ελάχιστες 
δραστηριότητες, κυρίως υπό την ευθύνη εθελοντών και στο πλαίσιο αυτού λειτουργούσε 
εργαστήρι πηλού υπό την ευθύνη εθελόντριας κεραµίστριας.  

• Ψυχαγωγικές έξοδοι µε τους ανηλίκους πραγµατοποιούνται, δυστυχώς όχι συχνά, καθώς 
δεν υπάρχει όχηµα και επαρκής αριθµός συνοδών - µελών προσωπικού για τη 
µετακίνησή τους. Ο ∆ιευθυντής και η κοινωνική λειτουργός αν και προσδίδουν µεγάλη 
σηµασία στις εξόδους αυτές, θεωρώντας ότι συµβάλλουν στην κοινωνικοποίηση των 
νέων, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι το ολιγάριθµο προσωπικό που διαθέτει το ίδρυµα δεν 
εγγυάται την ασφαλή µετακίνηση των τροφίµων µε αποτέλεσµα αυτοί να εξέρχονται 
σπάνια. Η εν γένει έλλειψη παιδαγωγικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων είναι 
εµφανής, µε αποτέλεσµα η απουσία διαχείρισης του ελεύθερου χρόνου να  συµβάλει 
στην εκδήλωση βίαιων συµπεριφορών µεταξύ τους. Αντίθετα, κάθε φορά, που υπήρχε 
σχετικό πρόγραµµα, όπως το µνηµονευθέν ανωτέρω εργαστήριο πηλού, ετύγχανε 
µεγάλης αποδοχής από τους ανηλίκους και συνέβαλε στην απόσβεση της έντασης.   



 
 
 

 

• Οι εγκαταστάσεις του Ιδρύµατος είναι πεπαλαιωµένες. Υπάρχουν δύο µεγάλες αίθουσες 
ψυχαγωγίας µε µία τηλεόραση, χώρος φαγητού και 3 µεγάλοι θάλαµοι µε κρεβάτια. Σε 
αρκετές αίθουσες υπήρχαν τοιχογραφίες, που αξίζει να τονιστεί ότι είχαν δηµιουργηθεί 
µε τη συνδροµή ανηλίκων. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους πραγµατοποιήθηκαν 
έργα κτιριακής αποκατάστασης και οι αίθουσες ψυχαγωγίας βελτιώθηκαν, βάφτηκαν 
και εξοπλίστηκαν. Αντίστοιχα έργα εκτελέστηκαν και στις λοιπές εγκαταστάσεις του 
ιδρύµατος. Ο προαύλιος χώρος είναι αρκετά µεγάλος και επαρκής για το συνολικό 
πληθυσµό του Ιδρύµατος, εξαιτίας όµως του µεγέθους του καθίσταται δυσχερής η 
επίβλεψη του, ταυτόχρονα µε τους εσωτερικούς χώρους, ιδίως αν ληφθεί υπόψη, ότι στη 
φύλαξη κάθε βάρδιας αναλογεί συχνά µόνο ένας υπάλληλος.  Το Ίδρυµα δεν έχει υψηλή 
περίφραξη και συρµατόπλεξη, που να αποτρέπει απολύτως τις διαφυγές, η κατάσταση 
όµως αυτή δικαιολογείται από το διακηρυγµένο αναµορφωτικό χαρακτήρα του µέτρου 
καθώς στις αρµοδιότητες του ανήκει η µέριµνα για την αναµόρφωση, την εκπαίδευση, την 
επαγγελµατική αποκατάσταση, την κοινωνική επανένταξη και την επίβλεψη των ανηλίκων 
(αρ. 23 στ. ∆ περ. β πδ 36/2000) 

• Από τον ∆ιευθυντή αναφέρθηκε πρόβληµα σχετικά µε την ανεπάρκεια πόρων του 
Ταµείου Αρωγής και Ψυχαγωγίας, ιδίως για έκτακτες δαπάνες – ανάγκες των ανηλίκων 
(που υπολογίζονταν στα 500-600 Ευρώ το µήνα). Η τοπική κοινωνία, η Μητρόπολη και 
διάφοροι σύλλογοι υποστηρίζουν τη λειτουργία του µέσα από την εθελοντική προσφορά 
ρουχισµού και άλλων ειδών. Ωστόσο, υπάρχουν και αρκετές αντιδράσεις και 
προκαταλήψεις, ιδίως σε περιπτώσεις διαφυγής ανηλίκων για πράξεις κλοπής. Το 
προσωπικό του Ιδρύµατος υποστηρίζει ότι προκειµένου να επιτελέσει την αποστολή 
του, είναι απαραίτητο να προσφερθεί µια διαφορετική εµπειρία φροντίδας, 
υπευθυνότητας και σύνδεσης των εφήβων µε ενήλικα πρόσωπα – πρότυπα, τα οποία 
τους ασκούν θετικές παιδαγωγικές επιρροές και µάλιστα το σχολείο φαίνεται να 
υπηρετεί αυτή την αποστολή. Όµως, η έλλειψη παιδαγωγών στον υπόλοιπο χρόνο που 
αυτό παραµένει κλειστό (απογεύµατα, Σαββατοκύριακα, διακοπές), δηµιουργεί σοβαρό 
κενό στη φροντίδα και την αγωγή των παιδιών.  

• Ως σηµαντικό ζήτηµα καταγράφεται η συνύπαρξη διαφορετικών ηλικιακών οµάδων 
εφήβων στους ίδιους χώρους καθώς και η διαφορετική ποινική απαξία των πράξεων για 
τις οποίες κατηγορούνται. Έτσι, στους ίδιους χώρους διαβιούν παίδες µεγαλύτεροι 
δηλαδή των 8 ετών (αν και κατά τα τελευταία χρόνια δεν αναφέρεται εισαγωγή παιδιών 
κάτω των 12 ετών), µε εφήβους αλλά και µετεφήβους µέχρι 21 ετών. Επίσης, διαβιούν 
ανήλικοι που έχουν διαπράξει ήσσονος ποινικής βαρύτητας πράξεις (και τους έχει 
επιβληθεί η τοποθέτηση στο ίδρυµα ως αναµορφωτικό µέτρο) µε άλλους, που 
κατηγορούνται για βαρύτερα αδικήµατα (και τους έχει επιβληθεί ως περιοριστικός 
όρος). Επιπρόσθετο πρόβληµα δηµιουργεί η συχνή τοποθέτηση στο Ίδρυµα ανηλίκων 
χρηστών ναρκωτικών ουσιών και κυρίως τοξικοεξαρτηµένων. Αναφέρθηκε 
συγκεκριµένο παράδειγµα εφήβου, που κινδύνεψε η ζωή του και είχε σταλεί στο 
νοσοκοµείο. Αξίζει να επισηµανθεί, ότι σύµφωνα µε την κοινωνική υπηρεσία του 
Ιδρύµατος, οι έφηβοι που τοποθετούνται σε αυτό, στην πλειοψηφία τους είναι ανήλικοι, 
που έχουν µεγαλώσει σε περιβάλλον χωρίς τη δέουσα γονεϊκή φροντίδα και µάλιστα σε 
πολλές περιπτώσεις προέρχονται από οικογένειες, που έχουν εµπλοκή µε την ποινική 
δικαιοσύνη.  

• Από τις συζητήσεις του Συνηγόρου µε ανήλικους τροφίµους αποτυπώθηκαν οι ανάγκες 
και τα αιτήµατα τους για περισσότερες οργανωµένες ψυχαγωγικές, δηµιουργικές και 
παιδαγωγικές δραστηριότητες, για εξόδους – επισκέψεις και για παρουσία στο χώρο του 
Ιδρύµατος προσώπων που δεν έχουν µόνο «φυλακτικό» ρόλο, (εν. τους υπηρετούντες 
σωφρονιστικούς υπάλληλους) αλλά παιδαγωγικό ή κοινωνικό, όπως εκπαιδευτικοί και 
εθελοντές που επικοινωνούν και ασχολούνται µαζί τους. Χαρακτηριστικά µάλιστα 



 
 
 

 

αναφέρθηκε από ανήλικο ότι «όταν εδώ µέσα νοιώθουµε χάλια και δεν έχουµε τίποτα να 
κάνουµε, είναι φυσικό να τσακωνόµαστε ή να θέλουµε να το σκάσουµε». 

 
Β. Σχετικά µε το χαρακτήρα των Ιδρυµάτων Αγωγής  
 
 Στο πεδίο εφαρµογής των Κανόνων των Ηνωµένων Εθνών για την προστασία 
Ανηλίκων Στερηµένων της Ελευθερίας

2 τους υπάγονται τα ιδρύµατα, που στεγάζουν 
ανήλικους δράστες αλλά και ανηλίκους, που έχουν ανάγκη προστασίας και ελέγχου. Τα 
αντίστοιχα ελληνικά ιδρύµατα µπορούν να στεγάζουν ανηλίκους µε δυσχέρειες κοινωνικής 
προσαρµογής (αρ. 17 παρ. 5 ν. 2298/1995) όσο και δράστες αξιόποινων πράξεων αλλά και 
φερόµενους ως δράστες εφήβους κατά των οποίων διατάχθηκε η εισαγωγή τους ως 
περιοριστικός όρος (άρ. 17 παρ. 4 ν. 2298/1995).  
 Εν προκειµένω, το Ίδρυµα Αγωγής Αρρένων Βόλου λειτουργεί µε βάση τις 
προβλέψεις του ν. 2298/1995, όπως τροποποιήθηκε από το ν. 3860/2010. Σύµφωνα µε αυτές, 
αποστολή του ιδρύµατος είναι η αγωγή, η κοινωνική στήριξη, η εκπαίδευση και η 
επαγγελµατική κατάρτιση ανηλίκων, οι οποίοι έχουν αναπτύξει παραβατική συµπεριφορά ή 
αντιµετωπίζουν δυσχέρειες κοινωνικής προσαρµογής. Στο Ίδρυµα «εισάγονται ανήλικοι στους 
οποίους α) επιβάλλεται το αναµορφωτικό µέτρο της τοποθέτησής τους σε κατάλληλο Ίδρυµα 
Αγωγής σύµφωνα µε την περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 122 του Ποινικού 
Κώδικα, και β) η τοποθέτηση αυτή επιβάλλεται ως περιοριστικός όρος κατά το άρθρο 282 του 
Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας. Επίσης από την εισαγωγή του ανηλίκου στο ίδρυµα αγωγής  
(παρ. 6 του ά. 17 του ν. 2298/1995), το τελευταίο ασκεί τα κατά το ά. 1510 ΑΚ δικαιώµατα 
και έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις οικείες διατάξεις για τη γονική µέριµνα.   
 Ως προϋπόθεση επιβολής του µέτρου της εισαγωγής στο Ίδρυµα Αγωγής 
αναγνωρίζεται η τέλεση εκ µέρους του ανηλίκου πράξης, την οποία αν είχε τελέσει ποινικά 
υπεύθυνος ενήλικος θα αποτελούσε κακούργηµα ή πληµµέληµα. Η επιβολή του ιδρυµατικού 
αυτού µέτρου από το δικαστήριο ανηλίκων υποστηρίζεται3 ότι πρέπει να είναι εντελώς 
επικουρική, εφόσον τα λοιπά αναµορφωτικά µέτρα, τα οποία επιτρέπουν την παραµονή του 
ανηλίκου στο οικογενειακό του περιβάλλον και τη διατήρηση των κοινωνικών του επαφών, 
αποδείχθηκαν αναποτελεσµατικά, απέτυχαν, δηλαδή, το σκοπό τους να συγκρατήσουν τον 
ανήλικο από την τέλεση νέων εγκληµατικών πράξεων. Ως κώλυµα για την ευρεία επιβολή 
από το δικαστήριο του µέτρου αυτού θεωρείται4 το γεγονός, ότι απουσιάζουν ιδρύµατα 
αποκεντρωµένα σε όλη τη χώρα.  
 Μέχρι σήµερα, ως γνωστόν, δεν έχουν λειτουργήσει δηµοτικά, κοινοτικά ή ιδιωτικά 
ιδρύµατα αγωγής, αλλά µόνο κρατικά, και πλέον το µοναδικό τέτοιο ίδρυµα είναι το Ίδρυµα 
Αγωγής Αρρένων Ν. Ιωνίας Βόλου, που αποτελεί περιφερειακή υπηρεσία του Υπουργείου 
σας. Η διάρθρωση και οι αρµοδιότητες του Ιδρύµατος Αγωγής Ανηλίκων ρυθµίζονται στις 
διατάξεις του άρ. 23 στ. Α, Β και Γ του Π∆ 36/2000. ∆υστυχώς, οι δυνατότητες µη 
ιδρυµατικής αναµορφωτικής µεταχείρισης στη χώρα είναι εξαιρετικά πενιχρές, ώστε να 
διευκολύνεται η αποφυγή της επιβολής στερητικών της ελευθερίας αναµορφωτικών µέτρων 
σε έφηβους παραβάτες του νόµου. Στο σηµείο αυτό θα ήθελα να σας επισηµάνω ότι ο Βοηθός 
Συνήγορος του Πολίτη για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, κος Γιώργος Μόσχος, στο πλαίσιο 
συµµετοχής τους στις εργασίες του Κεντρικού Επιστηµονικού Συµβουλίου για την Πρόληψη 
και Αντιµετώπιση της Θυµατοποίησης και της Εγκληµατικότητας των Ανηλίκων 
(ΚΕΣΑΘΕΑ) είχε υποβάλει στις 4.3.2011 πρόταση  για την δηµιουργία και λειτουργία 

                                                           
2 Κανόνες των Ηνωµένων Εθνών για την Προστασία των Ανηλίκων  που στερούνται της προσωπικής τους ελευθερίας/ 
Υιοθετήθηκαν µε το από 14 ∆εκεµβρίου 1990 Νο. 45/113 ψήφισµα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωµένων Εθνών. Κείµενο 
: Παράρτηµα στην Απόφαση 45/113 της Γενικής Συνέλευσης 
3 Έτσι Α.Πιτσελά,Η ποινική αντιµετώπιση της εγκληµατικότητας των ανηλίκων 2004 σελ. 198 
4 Βλ. Πιτσελά, ό.π. 200 



 
 
 

 

ξενώνων αυξηµένης φροντίδας για εφήβους µε παραβατική συµπεριφορά ή προβλήµατα 
κοινωνικής προσαρµογής (αντίγραφο της οποίας σας επισυνάπτουµε). 
 Η κοινή συµβίωση τώρα ανηλίκων, δηλαδή τροφίµων κάτω των 18 ετών µε 
µετεφήβους, νέους δηλαδή άνω των 18 ετών, οι οποίοι τοποθετούνται σύµφωνα µε τη 
διάταξη του άρθρου 3  ν. 3860/2010, που αντικατέστησε το άρθρο 130 παρ.1  ΠΚ, αλλοιώνει 
το θεσµικό στίγµα των ιδρυµάτων αγωγής, που συνίσταται στη διαπαιδαγώγηση έναντι της 
κύρωσης. Αυτή η κοινή συναναστροφή αποτελεί συχνά την αιτία εκδήλωσης περιστατικών 
βίας, όπως προαναφέρθηκε.  
 Τέλος, αν και σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρ. 17 ν. 2298/1995 Στα ιδρύµατα αγωγής 
ανηλίκων εισάγονται επίσης ανήλικοι, οι οποίοι διαβιώνουν σε κοινωνικό περιβάλλον ατόµων 
τα οποία τελούν καθ’ έξη ή κατ’ επάγγελµα αξιόποινες πράξεις, εφόσον υπάρχει γνωµάτευση 
του Επιµελητή Ανηλίκων ότι δεν είναι εφικτή ή σκόπιµη η ένταξή τους σε προνοιακό Ίδρυµα 
φιλοξενίας ανηλίκων…»  από την τελευταία επίσκεψη της Αρχής και τα προσκοµιζόµενα 
έγγραφα, δεν διαπιστώθηκε καµία τοποθέτηση ανηλίκου µε τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. 
Ωστόσο, ο Συνήγορος έχει επισηµάνει και σε παλαιότερες παρατηρήσεις του προς το 
Υπουργείο ∆ικαιοσύνης ότι στο βαθµό που το  Ίδρυµα Αγωγής αποτελεί χώρο υλοποίησης 
αναµορφωτικών µέτρων στερητικών της ελευθερίας ανηλίκων, δεν είναι ορθό να 
τοποθετούνται σε αυτό ανήλικοι που δεν έχουν διαπράξει αδικήµατα και που δεν τους έχει 
επιβληθεί σχετικό µέτρο µε δικαστική απόφαση. 
  
Γ. Προτάσεις Συνηγόρου του Πολίτη 
 Ενώ δεν υπάρχουν εκτενείς έρευνες, που να επιτρέπουν την εκφορά ασφαλών 
αξιολογικών κρίσεων για την επιτυχή λειτουργία του θεσµού στη χώρα όσον αφορά κυρίως 
το πεδίο της ειδικής πρόληψης και της επανένταξης, υποστηρίζεται από το σύνολο σχεδόν της 
θεωρίας

5 ότι η µεταχείριση των ανήλικων παραβατών στα ιδρύµατα αυτά δεν έχει καταφέρει 
να εκπληρώσει το διακηρυγµένο αναµορφωτικό της σκοπό. Εκ του λόγου αυτού, προτείνεται 
κυρίως η προώθηση άλλων εναλλακτικών µέτρων, όπως η δηµιουργία µονάδων/ξενώνων 
φροντίδας κατά το οικογενειακό σύστηµα, η ενθάρρυνση του θεσµού της αναδοχής κ.ά. 
Ωστόσο, παράλληλα µε τις προσπάθειες που χρειάζεται να καταβληθούν για να υλοποιηθούν 
τα κατάλληλα µέτρα σε µια τέτοια αντεγκληµατική κατεύθυνση, εκτιµούµε ότι χρειάζεται να 
υπάρξουν και παρεµβάσεις στην κατεύθυνση της βελτίωσης της λειτουργίας του Ιδρύµατος, 
στο πλαίσιο των θεσµικών στόχων του.  
 
Στο πλαίσιο αυτό θεωρούµε σκόπιµο και προτείνουµε: 
 

• Να αποµακρυνθούν από το Ίδρυµα Αγωγής Βόλου οι ενήλικοι τρόφιµοι άνω των 18 
ετών και να µην τοποθετούνται πλέον σε αυτό µετέφηβοι δράστες εγκληµατικών 
πράξεων, για να ανακτήσει το αναµορφωτικό µέτρο της τοποθέτησης στο Ίδρυµα 
Αγωγής τον παιδαγωγικό του χαρακτήρα.   

• Για τοξικοεξαρτηµένους ανηλίκους θα πρέπει να προβλέπεται η ταχύτερη δυνατή 
ένταξή τους σε προγράµµατα / κοινότητες απεξάρτησης, εφόσον και οι ίδιοι το 
επιθυµούν. 

• Να µελετηθεί και προγραµµατισθεί η αξιοποίηση της δοµής της Στέγης στο Βόλο της 
Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων, που επί του παρόντος βρίσκεται  εκτός λειτουργίας, 
για την φιλοξενία των µικρότερων σε ηλικία παιδιών (µέχρι 15 χρόνων). Προτείνουµε 

                                                           
5 Βλ. ΑΠιτσελά ό.π σελ. 201, η οποία την κρίνει αποτυχηµένη,  
 Ν.Κουράκης ∆ίκαιο παραβατικών ανηλίκων 2004, σελ. 287,  
Β.Ιωαννίδη, «Η πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας στην Ελλάδα. Το τέλος τής ιδρυµατοποίησης: Μία άλλη 
πρόταση µε προσανατολισµό την προαγωγή τής υγείας των ανήλικων παραβατών», Σύγχρονη Εκπαίδευση, 2004, 
τχ 137, σελ.91 



 
 
 

 

ο χώρος αυτός να λειτουργήσει και πάλι µε τη µορφή της στέγης (στο οικογενειακό 
πρότυπο), για µικρό αριθµό παιδιών και µε αυξηµένο τον παιδαγωγικό του 
χαρακτήρα, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ηλικίας των παιδιών αυτών.  

• Στον χώρο του Ιδρύµατος Αγωγής να πραγµατοποιηθούν παρεµβάσεις ώστε οι 
θάλαµοι διαβίωσης να είναι µικρότεροι και πιο «προσωπικοί», για να αποφεύγεται η 
καλλιέργεια αίσθησης ιδρυµατισµού.  

• Γενικότερα, είναι σκόπιµο το Ίδρυµα να έχει µικρή δυναµικότητα, όπως προτείνεται 
και από το Συµβούλιο της Ευρώπης στη Σύστασή του R(87)20  για τις «κοινωνικές 
αντιδράσεις στην παραβατικότητα των ανηλίκων».  

• Αν και αναγνωρίζουµε τους παρόντες δηµοσιονοµικούς περιορισµούς, θεωρούµε ότι 
είναι απαραίτητο οι επιµελητές του Ιδρύµατος Αγωγής που έχουν άµεση επαφή και 
επικοινωνία µε τους τροφίµους, να είναι ειδικά καταρτισµένοι, διότι η αποστολή τους 
δεν είναι απλά φυλακτική, αλλά κατά κύριο λόγο παιδαγωγική, όπως και του 
Ιδρύµατος γενικότερα.   

• Να δοθεί έµφαση στο ψυχοκοινωνικό πρόγραµµα µε τη λειτουργική ένταξη  
εκπαιδευτικών στη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου των τροφίµων και την 
υλοποίηση ψυχαγωγικών / επιµορφωτικών προγραµµάτων και να αναζητηθεί 
ασφαλής τρόπος µεταφοράς τους σε δραστηριότητες εκτός του Ιδρύµατος.   

• Να εξεταστεί το ενδεχόµενο της ενίσχυσης του Ταµείου Αρωγής και Ψυχαγωγίας 
Ανηλίκων. 

• Να προγραµµατιστεί η λειτουργία Γυµνασίου εντός του Ιδρύµατος αλλά και να 
δίνεται δυνατότητα σε τροφίµους που επιδεικνύουν συνεπή και υπεύθυνη 
συµπεριφορά, να φοιτούν σε σχολεία της ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης εκτός αυτού. 
Επίσης θα ήταν σκόπιµο να επαναλειτουργήσουν τα εργαστήρια πληροφορικής. 

• Ως προς το θέµα της αποτροπής των διαφυγών, θεωρούµε κατανοητό ότι εφόσον το 
Ίδρυµα είναι χώρος επιβολής µέτρων στερητικών της ελευθερίας, δεν θα πρέπει να 
ευνοείται η διαφυγή των τροφίµων και εποµένως χρειάζεται επαρκής κατασκευή 
κιγκλιδωµάτων. Ωστόσο προτείνουµε να µη χρησιµοποιηθούν κυκλικά 
συρµατοπλέγµατα – που παραπέµπουν έντονα σε φυλακές- ενώ στους  εσωτερικούς 
χώρους (πέριξ του σχολείου) καλό είναι να µην υπάρχουν πλέγµατα που προβάλλουν 
έντονα τον κατασταλτικό έναντι του παιδαγωγικού χαρακτήρα του µέτρου της 
τοποθέτησης στο Ίδρυµα. 

• Ως προς τις κάµερες ασφαλείας, σας επισηµαίνουµε ότι για λόγους προστασίας της 
προσωπικότητας και σεβασµού του ιδιωτικού χώρου των ανηλίκων, προτείνουµε να 
µην τοποθετηθούν στους χώρους νυκτερινής διαβίωσης (θαλάµους) και στους χώρους 
εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και συνεύρεσης των ανηλίκων, για να µην τους 
καλλιεργείται η εντύπωση της διαρκούς παρακολούθησης τους.   

 
 Καταλήγοντας, επιθυµώ να σας τονίσω ότι µε βάση τα δεδοµένα από την 
µακροχρόνια παρακολούθηση της λειτουργίας του Ιδρύµατος Αγωγής Βόλου εκ µέρους της 
Αρχής µας και λαµβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα κρούσµατα βιαιοπραγίας µεταξύ ανηλίκων 
τροφίµων, των διαφυγών, κλπ. ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί επείγουσα και αναγκαία τη 
λήψη µέτρων εκ µέρους του Υπουργείου σας για την υποστήριξη της πραγµάτωσης της 
θεσµικής αποστολής του, επισηµαίνοντας ιδίως την ανάγκη να διαχωριστούν οι µικρότεροι σε 
ηλικία ανήλικοι (µέχρι 15 χρόνων), να αποτραπεί η τοποθέτηση νεαρών ενηλίκων και να 
υπάρξει επαρκής προγραµµατισµός δραστηριοτήτων.  

  
 
 



 
 
 

 

 
Εν αναµονή της απάντησής σας, είµαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση 

και συνεργασία, όπως και ο αρµόδιος Βοηθός Συνήγορος για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού κος 
Γιώργος Μόσχος. 
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