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νεοπλασιών και διαμόρφωση συνθηκών ζωής που απαιτούν διαρκή ενασχόληση 
με τις βασικές σωματικές λειτουργίες

 → Παρ’ ότι το ΚΕΠΑ διατηρεί ιστορικό των στοιχείων που υποβάλλονται για κάθε 
εξεταζόμενο/η σε ηλεκτρονικό αρχείο, σπάνια τα εισηγούμενα μέλη των υγει-
ονομικών οργάνων καταγράφουν το ιστορικό του φακέλου. Αντίθετα, κρίνουν 
κατά τα πιο πρόσφατα στοιχεία που συνήθως δεν περιλαμβάνουν ευρήματα και 
γνωματεύσεις για καταστάσεις μη αναστρέψιμες. Έτσι παρατηρούνται μειώσεις 
ποσοστών αναπηρίας και απώλεια συνταξιοδοτικών ή προνοιακών δικαιωμάτων 
για καταστάσεις υγείας τουλάχιστον ίδιες με αυτές της προηγούμενης κρίσης. Πιο 
έντονο καταγράφεται το πρόβλημα για τις σπάνιες νόσους.

 → Κατά την εκτίμηση των στοιχείων που υποβάλλουν οι εξεταζόμενοι, επικρατεί στενή 
διοικητική αντίληψη και εμμονή να αντιστοιχίζονται οι γνωματεύσεις των θεραπό-
ντων με την περίοδο στην οποία αναφέρεται η κρίση. Λόγω των καθυστερήσεων 
στην επεξεργασία των ασφαλιστικών αιτημάτων και άλλων γεγονότων (έλλειψη 
πόρων, έλλειψη γιατρών, απώλειες και μετακινήσεις θεραπόντων) μπορεί να 
υπάρχει χρονική απόκλιση μεταξύ κρινόμενης περιόδου και ιατρικών στοιχείων. 
Έτσι, για συνεχιζόμενη κατάσταση που υπήρχε προγενέστερα και μεταγενέστερα 
μπορεί να αποδοθεί χαμηλό ποσοστό αναπηρίας και ικανότητα εργασίας για τον 
μοναδικό λόγο ότι το εύρημα δεν έχει παραχθεί κατά την υπό κρίση περίοδο. 
Ασθενής από εγκεφαλικό που αδυνατούσε να θυμηθεί τους χρόνους ασφάλισης 
σε διαφορετικά ταμεία και γι’ αυτό αναλώθηκε πολύς χρόνος στην αναζήτηση 
και συγκέντρωση των ασφαλιστικών χρόνων, εκτιμήθηκε με χαμηλό ποσοστό 
αναπηρίας επειδή κατά την ενδιάμεση περίοδο δεν ήταν επιμελής με τα ιατρικά 
του στοιχεία, ώστε να μπορεί να στοιχειοθετηθεί υψηλότερο ποσοστό.

 → Σοβαρότατο αναδεικνύεται το πρόβλημα με την αργοπορημένη διάγνωση καταλη-
κτικών νόσων. Ασφαλισμένος που είχε διακόψει την εργασία σε οικοδομές λόγω 
σωματικής αδυναμίας και διαγνώστηκε με καταληκτική νεοπλασία δεν μπόρεσε να 
λάβει σύνταξη αναπηρίας για το τελευταίο εξάμηνο της ζωής του και αντίστοιχα 
δεν έχουν λάβει σύνταξη από μεταβίβαση η χήρα και το ανήλικο τέκνο του, αφού οι 
αρμόδιες επιτροπές κατ’ επανάληψη συμπέραναν ότι την προτεραία των εξετάσεων 
σταδιοποίησης η αναπηρία ήταν 0%. Η Αρχή στις παρεμβάσεις της επέμεινε και 
θα επιμείνει στην άποψη ότι μπορούσε να εκτιμηθεί μια μέση περίοδος επώασης 
ή πρότερου σταδίου νόσησης, προκειμένου να προχρονολογηθεί η έναρξη της 
αναπηρίας. Εκτιμούμε ότι ανήκει στην τεχνική ιατρική κρίση η απόδοση ποσοστού 
αναπηρίας κατά τη μέση διάρκεια επώασης, ειδικά των καταληκτικών νόσων, παρ’ 
ότι ο Ενιαίος Κανονισμός σιωπά επ’ αυτού.

5. Δικαιώματα του παιδιού 

Εισαγωγή

Με τον Ν. 2101/199295 η ελληνική κυβέρνηση κύρωσε τη διεθνή σύμβαση του ΟΗΕ για 
τα δικαιωμάτα του παιδιού.96 Η ειδική αποστολή της προαγωγής των δικαιωμάτων του 

95	 ΦΕΚ	Α’	192.
96	 Convention	on	the	rights	of	the	child.	Η	σύμβαση	υιοθετήθηκε	στις	20	Νοεμβρίου	1989	και	τέθηκε	
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παιδιού, παράλληλα με τη γενικότερη αρμοδιότητα της προάσπισής τους, έχει ανατεθεί 
στον Κύκλο Δικαιωμάτων του Παιδιού από το 2003.97

Για την επιδίωξη του στόχου αυτού ο Συνήγορος του Πολίτη αξιοποιεί πάγια το διεθνές 
και ιδίως το ευρωπαϊκό επιστημονικό οπλοστάσιο, τόσο από πλευράς θεσμικών εργα-
λείων όσο και σε σχέση με τις ήδη εφαρμοζόμενες αλλά και καινοτόμες νέες πρακτικές.

Παράλληλα, αναζητεί νέους δρόμους προαγωγής προσαρμοζόμενος στις ανάγκες 
του παιδιού στη σύγχρονη οικονομική και κοινωνική συγκυρία.

Με αυτήν ακριβώς την οπτική ο Συνήγορος το 2018 εστίασε τις δράσεις και παρεμ-
βάσεις προαγωγής σε πτυχές των δικαιωμάτων του παιδιού που διαπιστώνεται πως δεν 
διασφαλίζονται επαρκώς, ιδίως λόγω των θεσμικών και λειτουργικών κενών.

5.1 Θεσμικές παρεμβάσεις και συνεργασίες με φορείς

Η προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, όπως άλλωστε και η προαγωγή αυτών, 
προϋποθέτει σε μεγάλο βαθμό τη διασύνδεση της Αρχής με φορείς και υπηρεσίες της 
κοινότητας, την άσκηση θεσμικής πίεσης προς τα κέντρα λήψης πολιτικών αποφάσεων 
σε σχέση με τη συγκρότηση στρατηγικού σχεδιασμού σύμφωνου με τα δικαιώματα του 
παιδιού, όπως περιγράφονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΔΣΔΠ), 
αλλά και την υλοποίηση των ήδη θεσμοθετημένων πρωτοβουλιών. Οι παρεμβάσεις αυτές 
ενισχύουν τον διαμεσολαβητικό ρόλο του Συνηγόρου επεκτείνοντας το πεδίο δράσης του 
από την εξατομικευμένη επίλυση ζητημάτων που εκτίθενται στις αναφορές στη συνηγορία 
με στόχο τη διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τη διαμόρφωση μιας κουλτούρας 
παιδικής προστασίας και σεβασμού της έκφρασης και της γνώμης των παιδιών. 

Υπό το πρίσμα αυτό, ο Συνήγορος πραγματοποίησε 127 συναντήσεις εργασίας με 
εκπροσώπους υπουργείων, υπηρεσιών που ασχολούνται με ανηλίκους, φορέων της 
εκπαίδευσης, της πρόνοιας, της υγείας, της δικαιοσύνης, διεθνών οργανώσεων και ΜΚΟ. 
Επιπλέον, εισηγήσεις του Συνηγόρου σε σχέση με τα δικαιώματα του παιδιού έλαβαν 
χώρα σε 38 ημερίδες και συνέδρια και άλλες εκδηλώσεις. Οι σχετικές παρεμβάσεις 
της Αρχής εστίασαν στα ζητήματα του ρόλου του Συνηγόρου του Πολίτη στο σύγχρονο 
κοινωνικό περιβάλλον και σ’ εκείνα της διακίνησης (εμπορίας) ανηλίκων, της προστα-
σίας της ψυχικής υγείας, της καταπολέμησης της σχολικής βίας, της προστασίας των 
ασυνόδευτων ανηλίκων, των μειονοτήτων (Ρομά) και, γενικότερα, όλων των ανηλίκων, 
καθώς και σε θέματα που αφορούν την ετερότητα, την κακοποίηση και παραμέληση, την 
αποϊδρυματοποίηση και τη συμπερίληψη στην εκπαίδευση.

5.1.1 Θεσμικές παρεμβάσεις για την προαγωγή των δικαιωμάτων 
του παιδιού 

1. Με αφετηρία την πεποίθηση ότι η διασφάλιση και η προαγωγή των δικαιωμάτων 
των παιδιών, ιδιαίτερα στο πεδίο της κακοποίησης και της ενδοοικογενειακής 
βίας, προϋποθέτουν όχι μόνο ευαισθητοποίηση αλλά και παροχή εγγυήσεων 
στους φορείς και τα πρόσωπα/τους επαγγελματίες που ασχολούνται με παιδιά, ο 

σε	ισχύ	στις	2	Σεπτεμβρίου	1990.
97	 Ν.	3094/2003	άρθρ.	1	παρ.	1:	«Ο	Συνήγορος	του	Πολίτη	έχει	επίσης	ως	αποστολή	του	την	προ-

άσπιση	και	προαγωγή	των	συμφερόντων	του	παιδιού».	
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Συνήγορος ανέλαβε την πρωτοβουλία, κατόπιν συνάντησης με την Εισαγγελέα του 
Αρείου Πάγου, να διατυπώσει σαφή πρόταση για ευρύτερη κάλυψη των επαγγελ-
ματιών (ιδίως εκπαιδευτικών, γιατρών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών) 
που καλούνται, στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους, να διασφαλίσουν το 
δικαίωμα του παιδιού στην προστασία από κάθε μορφής βία.98 

2. Στο πεδίο της διασφάλισης των δικαιωμάτων του παιδιού στον χώρο της οι-
κογένειας, ο Συνήγορος ζήτησε την ενεργοποίηση του Δικηγορικού Συλλόγου 
Αθηνών, ώστε τα μέλη του να διαχειρίζονται περιπτώσεις οικογενειακού δικαίου 
με ιδιαίτερη ευαισθησία και προκρίνοντας σε όλες τις ενέργειες και τις αποφά-
σεις τους το συμφέρον του παιδιού, όπως αυτό κατοχυρώνεται ως δικαίωμα στο 
άρθρο 3 της ΔΣΔΠ. 

3. Η Αρχή συναντήθηκε με την Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη και πρότεινε 
τη σύσταση ομάδας έργου με στόχο την εκπόνηση πρωτοκόλλου ως προς τη 
μεταχείριση των ανηλίκων από τις αστυνομικές αρχές και την έκδοση σχετικής 
εγκυκλίου. Η ανταπόκριση του Υπουργείου ήταν θετική και τις επόμενες ημέρες 
συγκροτήθηκε η ομάδα έργου, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την Εισαγγελέα 
του Αρείου Πάγου, αξιωματούχους του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και 
το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού. Ήδη ο Συνήγορος επί σειρά ετών είχε αναδείξει 
τη σχετική αναγκαιότητα προς αποτροπή συμπεριφορών που δεν λαμβάνουν 
υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες της παιδικής ηλικίας και καταλήγουν σε παραβιάσεις 
δικαιωμάτων κατοχυρωμένων συνταγματικά αλλά και στη ΔΣΔΠ. 

4. Ο Συνήγορος πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων και συμβούλους του γραφείου του, με στόχο τη συζήτηση και 
αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων που συνδέονται με την επέκταση της προσχο-
λικής υποχρεωτικής αγωγής κατά ένα έτος. Επιπλέον, συζήτησε σχετικά με την 
ανάγκη αναχαίτισης της σχολικής βίας και του εκφοβισμού γενικά, αλλά και ιδίως 
στις περιπτώσεις των παιδιών με διαφορετική σεξουαλική ταυτότητα και πρότεινε 
την εισαγωγή σχολικού μαθήματος για τη σεξουαλική αγωγή των παιδιών με 
σύγχρονη προσέγγιση, με στόχο την ορθή ενημέρωση των μαθητριών/μαθητών 
και την αποδόμηση των έμφυλων στερεοτύπων.

5. Ο Συνήγορος συναντήθηκε με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να θέσει υπόψη του τα προβλήματα από 
την τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου στα Εσπερινά Λύκεια και τα ζητήματα 
εκπαίδευσης των ασυνόδευτων ανηλίκων. Περαιτέρω, συζητήθηκε η ανάγκη 
προώθησης ρύθμισης, ώστε να θεσπιστούν ενιαία κριτήρια και προϋποθέσεις για 
τους φορείς και τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες μη τυπικής 
εκπαίδευσης παιδιών και εκπαιδευτικών στα σχολεία. 

6. Ο Συνήγορος πραγματοποίησε ειδική συνάντηση με στελέχη του γραφείου του 
Υπουργού Υγείας με στόχο τη συζήτηση των θεμάτων του εμβολιασμού των παιδιών 
και επεσήμανε την ανάγκη προώθησης ενιαίας επικοινωνιακής και κανονιστικής 
πρακτικής από τα συναρμόδια υπουργεία (Υγείας και Παιδείας), με στόχο την 
αντιμετώπιση των επιδημικών κρουσμάτων, αλλά και την προστασία των παιδιών 
που για ιατρικούς λόγους (π.χ ανοσοκαταστολή) δεν μπορούν να εμβολιαστούν.

7. Ο Συνήγορος κλήθηκε και εξέθεσε τις απόψεις του στην κοινοβουλευτική δια-
δικασία ακρόασης των φορέων κατά τη διαδικασία ψήφισης του νόμου «Μέτρα 

98	 Βλ.	και	ενότητα	«Νομοθετικές	και	οργανωτικές	προτάσεις»,	σελ.	217
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για την προώθηση των Θεσμών της Αναδοχής και Υιοθεσίας» (Ν. 4538/2018), 
καθώς και του νόμου που περιείχε τις ρυθμίσεις για την Επιτροπεία Ασυνόδευτων 
Ανηλίκων (Ν. 4554/2018).

8. Ειδική παρουσίαση των ευρημάτων και των διαπιστώσεων που προέκυψαν από 
την επίσκεψή του στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων στον Βόλο και στο Ίδρυμα 
Αγωγής Βόλου έκανε ο Συνήγορος στις 26.4.2018 κατά τη συνεδρίαση της Ειδικής 
Μόνιμης Επιτροπής Σωφρονιστικού Συστήματος και Λοιπών Δομών Εγκλεισμού.

9. Ειδική παρέμβαση έκανε ο Συνήγορος για τα ζητήματα της εμπορίας ανηλίκων 
(trafficking) κατά τη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής για την Καταπολέμηση της 
Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής 
Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στις 6.3.2018.

10. Ο Συνήγορος εξέθεσε τις απόψεις του σε σχέση με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού τόσο κατά τη διαβούλευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης 
με τους φορείς στις 31.5.2018 όσο και κατά τη συνεδρίαση του Κυβερνητικού 
Υπουργικού Συμβουλίου Κοινωνικής Πολιτικής, κατά την οποία προσκλήθηκε η 
Αρχή, στις 19.5.2018. Σχετική επιστολή με τις παρατηρήσεις εστάλη από τον 
Συνήγορο στη Γενική Γραμματέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

11. Ο Συνήγορος πραγματοποίησε επίσης συνάντηση με στελέχη του γραφείου του 
Υπουργού Εσωτερικών, προκειμένου να επισημανθούν τα προβλήματα που προ-
κύπτουν από το παρωχημένο πλέον θεσμικό πλαίσιο στις ληξιαρχικές καταγραφές 
ανηλίκων, ιδίως σε ό,τι αφορά τις διορθώσεις σφαλμάτων

12. Ο Συνήγορος ξεκίνησε προπαρασκευαστικές συζητήσεις με τον Υπουργό Δικαιο-
σύνης και τη Γενική Γραμματέα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για την προώθηση του 
θεσμού της συνεπιμέλειας (νομικής ή φυσικής) και τη δυνατότητα δημιουργίας 
οικογενειακών δικαστηρίων.

13. Επιπλέον, ο Συνήγορος παρουσίασε όλες τις τρέχουσες εκκρεμότητες προς υλο-
ποίηση ή θεσμοθέτηση από τα αρμόδια υπουργεία κατά τη συνεδρίαση της Ειδικής 
Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στις 
20.11.2018.

14. Ο Συνήγορος, επίσης, πραγματοποίησε σειρά θεσμικών παρεμβάσεων για την 
προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται.

5.1.2. Συνεργασίες με φορείς και συμμετοχή σε συλλογικά όργανα 
– Δικτύωση για την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού

Στο ίδιο πλαίσιο αναζήτησης συνεργασιών και πεδίων όπου η παρέμβαση του Συνηγόρου 
θα συνδράμει στην προώθηση της αναγνώρισης και του σεβασμού των δικαιωμάτων 
του παιδιού, η Αρχή συνεχίζει να μετέχει σε συναφείς δράσεις, επιτροπές και δίκτυα, 
ενώ συμπράττει και σε νέες πρωτοβουλίες:
1. Ο Συνήγορος προεδρεύει στην Επιτροπή Προστασίας Ανηλίκων, η οποία αποτελεί 

συμβουλευτικό και γνωμοδοτικό όργανο του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και 
Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Έργο 
της επιτροπής είναι η έκδοση γνωμοδοτήσεων, ο εντοπισμός πρακτικών προώ-
θησης και διάθεσης προϊόντων, η έκδοση κωδίκων συρρύθμισης της πολιτείας 
με τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς ή και κανονιστικών διατάξεων, 
η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα προστασίας της ψυχι-
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κής υγείας των ανήλικων καταναλωτών, καθώς και η υποδοχή, διερεύνηση και 
γνωμοδότηση επί καταγγελιών και ερωτημάτων σχετικά με ζητήματα προστασίας 
των δικαιωμάτων των ανήλικων καταναλωτών. Μεταξύ των λοιπών θεμάτων, 
την επιτροπή απασχόλησε το ζήτημα της προσέλκυσης και υπαγωγής ανηλίκων 
σε καταναλωτικά προγράμματα χωρίς τη συναίνεση και την εποπτεία των ενηλί-
κων ασκούντων τη γονική μέριμνα, η πρόσβαση ανηλίκων στα ίντερνετ καφέ, η 
προώθηση στην αγορά προϊόντων που ενδέχεται να επηρεάζουν αρνητικά την 
ανάπτυξη του παιδιού κ.λπ. Για τα ζητήματα αυτά έγιναν οι αναγκαίες προτάσεις 
και παρεμβάσεις.

2. Συνεχίστηκε η συνεργασία του Συνηγόρου με το Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, για τη διοργάνωση ετήσιου Πανελλήνιου Διαγω-
νισμού Μαθητικής Δημιουργίας για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης. Έμφαση στη δράση αυτή δίνεται στην έκφραση της άποψης των 
παιδιών με δημιουργικό τρόπο, σε θέματα που σχετίζονται με τους πρόσφυγες, με 
στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών. Ο Συνήγορος είναι μέλος της Επιτροπής 
Ευαισθητοποίησης των Νέων, που έχει αναλάβει τη διαχείριση και εξέλιξη του 
διαγωνισμού στην πολύχρονη πορεία του.

3. Σταθερή παραμένει και η στενή συνεργασία με το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού 
(Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας), ως κατεξοχήν ερευνητικό 
φορέα ασχολούμενο με την προστασία της υγείας και την προαγωγή των δικαιω-
μάτων του παιδιού στον τομέα αυτόν. Το 2018 η συνεργασία περιέλαβε συμμετοχή 
επιστημόνων της Αρχής στον σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος 
SASCA του Ινστιτούτου σχετικά με τις εμπειρίες κακοποίησης παιδιών σε ιδρυ-
ματική φροντίδα, τις μακροπρόθεσμες συνέπειες αυτών, το νομικό πλαίσιο και 
τα τυχόν μέτρα προστασίας και αποκατάστασης των ενήλικων πλέον ατόμων που 
έχουν βιώσει αυτές τις εμπειρίες. 

4. Ο Συνήγορος είναι μέλος της Οργανωτικής επιτροπής της UNICEF (στην οποία 
συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας, η Εισαγγελέας 
του Αρείου Πάγου και το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού), με στόχο την εκπόνηση 
έρευνας για την πληρότητα και ποιότητα της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών στα 
παιδιά που μετακινούνται και την αποστολή προτάσεων προς τα αρμόδια υπουργεία 
για τη βελτίωση των υπηρεσιών αυτών.

5.  Ενεργή καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους ήταν και η συνεργασία του Κύκλου Δικαι-
ωμάτων του Παιδιού με τη ΜΚΟ Lumos με συναντήσεις σχετικά με την πρόοδο 
των διαδικασιών αποϊδρυματοποίησης στη χώρα, αλλά και σε σχέση με την πα-
ρακολούθηση των εξελίξεων στην περίπτωση του Λύρειου Ιδρύματος μετά την 
καταστροφή του από την πυρκαγιά του καλοκαιριού του 2018. 

6. Ο Συνήγορος ενίσχυσε ιδιαίτερα τη συνεργασία του με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα 
των Παιδιών που Μετακινούνται.

5.1.3. Δικτύωση για την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο

 → Ο Συνήγορος έλαβε μέρος σε συναντήσεις του Δικτύου Ευρωπαίων Συνηγόρων 
του Παιδιού (European Network of Ombudsmen for Children - ENOC) στο Παρίσι 
από τις 19 έως τις 21.9.18, οι οποίες εστίασαν στα ζητήματα των σύγχρονων 
πολιτικών για την προστασία της ψυχικής υγείας των παιδιών και την αντιμετώπιση 
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του κοινωνικού στίγματος, την ενημέρωση όλων των Συνηγόρων για τις εξελίξεις 
που αφορούν τα παιδιά στο προσφυγικό μεταναστευτικό πεδίο και, ιδίως, την 
εκπαίδευσή τους, καθώς και στα θέματα διακρατικών τεκνοθεσιών.

 → Ο Συνήγορος προσκλήθηκε από τη Lumos σε ημερίδα που διοργάνωσε στο Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, προκειμένου να ενημερώσει τους ευ-
ρωβουλευτές σχετικά με την πρόοδο της αποϊδρυματοποίησης στη χώρα και τις 
προτάσεις του για την επίσπευση και βελτίωση της διαδικασίας.

 → Περαιτέρω, ο Συνήγορος συναντήθηκε με εκπροσώπους της Εθνικής Σχολής Επιμε-
λητών της Γαλλίας, με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας ως προς ζητήματα βέλτι-
στης διασφάλισης δικαιωμάτων των παιδιών και αντίστοιχης οργάνωσης διαδικασιών 
προς το συμφέρον των ανηλίκων που έρχονται σε επαφή με το Σύστημα Ποινικής 
Δικαιοσύνης με οποιοδήποτε τρόπο (παιδιά σε κίνδυνο, παιδιά θύτες ή θύματα).

 → Συνάντηση πραγματοποιήθηκε και με την υπεύθυνη Προγραμμάτων (Project 
Manager) του JUSTROM, του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής για τη θεσμοθέτηση και την προώθηση πολιτικών για την κοινωνική 
συμπερίληψη παιδιών Ρομά και την αντιμετώπιση των επειγουσών αναγκών σε 
συγκεκριμένους οικισμούς (όπως το Δροσερό Ξάνθης).

5.2. Παιδιά που μετακινούνται – Παιδιά πρόσφυγες και 
μετανάστες

5.2.1. Μηχανισμός και Δίκτυο για τα Δικαιώματα των Παιδιών που 
Μετακινούνται

Η δράση του Συνηγόρου συνεχίστηκε με αμείωτη ένταση στο πεδίο της διασφάλισης και 
προαγωγής των δικαιωμάτων των παιδιών που μετακινούνται, με έμφαση στα σοβαρά 
ζητήματα που ανακύπτουν ιδίως σε σχέση με τους ασυνόδευτους ανηλίκους.

Στο πλαίσιο αυτό, σημαντικός τα τελευταία χρόνια και σταδιακά δυναμικότερος ανα-
δεικνύεται ο ρόλος του Δικτύου για τα Δικαιώματα των Παιδιών που Μετακινούνται99. 
Το Δίκτυο, που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του Συνηγόρου του 
Πολίτη για σύσταση Μηχανισμού Παρακολούθησης της κατάστασης των παιδιών που 
μετακινούνται, διευρύνθηκε το 2018 με τη συμμετοχή και νέων μελών, με αποτέλεσμα 
να περιλαμβάνει πλέον 27 μέλη100. 

Περαιτέρω, ανάμεσα στην Ανεξάρτητη Αρχή και στον οργανισμό της UNICEF υπο-
γράφηκε εκ νέου μνημόνιο για τη συνεργασία μεταξύ των φορέων, που περιλαμβάνει 
και κάλυψη δαπανών της δράσης του Δικτύου και του Συνηγόρου στο πλαίσιο αυτό.

Οι συναντήσεις του Δικτύου λαμβάνουν χώρα ανά μήνα, ενώ καθ’ όλο το διάστημα του 
έτους οι Οργανώσεις υποβάλλουν στον Συνήγορο αναφορές για την επίλυση εξατομι-
κευμένων προβλημάτων σε σχέση με ζητήματα ανηλίκων, προσφύγων και μεταναστών, 

99 http://www.0-18.gr/gia-megaloys/deltia-typoy/gia-megaloys/o-synigoros-gia-ta-paidia-poy-
metakinoyntai 

100	 Στα	ήδη	υπάρχοντα	μέλη,	μεταξύ	των	οποίων	διεθνείς	οργανισμοί,	όπως	η	UNICEF,	η	Ύπατη	Αρ-
μοστεία	του	ΟΗΕ	για	τους	πρόσφυγες	και	ο	Διεθνής	Οργανισμός	Μετανάστευσης,	ΜΚΟ	και	ο	Δή-
μος	Αθηναίων,	προστέθηκαν	ο	Οργανισμός	Θεμελιωδών	Δικαιωμάτων	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης	
(Fundamental	Rights	Agency	-	FRA)	και	τέσσερις	ΜΚΟ.	
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καθώς και φόρμες συμπληρωμένες με τις παρατηρήσεις τους σχετικά με πρακτικές της 
διοίκησης, των εισαγγελικών αρχών στο πεδίο, αλλά και τις αλλαγές στα δημογραφικά 
στοιχεία των ευάλωτων αυτών πληθυσμών. Στο τέλος του έτους δημοσιοποιήθηκε η 
Ετήσια Έκθεση του Μηχανισμού για την παρακολούθηση της κατάστασης των παιδιών 
που μετακινούνται. Οι διαπιστώσεις του Μηχανισμού θα περιληφθούν στην ειδική έκθεση 
του Δικτύου που θα δημοσιευτεί μέχρι τα μέσα Ιανουαρίου του 2019. 

5.2.2. Θεσμικές παρεμβάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη στο πλαίσιο 
της προάσπισης των Δικαιωμάτων των Παιδιών που Μετακινούνται

Χάρη στην ενεργό συμμετοχή και στις πληροφορίες των Οργανώσεων και τις παρα-
γωγικές συζητήσεις κατά τις συναντήσεις του Δικτύου, ο Συνήγορος προχώρησε στις 
ακόλουθες δράσεις:

 → Υποβολή αιτήματος για την περιοδική παροχή στατιστικών στοιχείων από την 
Υπηρεσία Ασύλου σχετικά με τα εξερχόμενα αιτήματα, τις αποδοχές, τις απορ-
ρίψεις και τις μεταφορές ανηλίκων και ασυνόδευτων ανηλίκων στα πλαίσια του 
Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ. Η ανταπόκριση της Υπηρεσίας ήταν θετική και ανά δύο 
μήνες ο Συνήγορος λαμβάνει τις σχετικές πληροφορίες, τις οποίες συζητά με 
στόχο τον εντοπισμό τάσεων και προβλημάτων.

 → Υποβολή αιτήματος για την τακτική αποστολή στην Αρχή στοιχείων από το 
Εθνικό Συντονιστικό Κέντρου Ελέγχου Συνόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου 
(ΕΣΚΕΣΜΑ) αναφορικά με τον αριθμό αφίξεων παιδιών μέσω θαλάσσιων και 
χερσαίων συνόρων, την πληθυσμιακή κατανομή των παιδιών ανά τύπο δομής, 
καθώς και τον αριθμό των παιδιών που βρίσκονται υπό προστατευτική φύλαξη. 
Η απάντηση είναι θετική και η Ανεξάρτητη Αρχή αναμένει τα πρώτα δεδομένα.

 → Χαρτογράφηση των δομών υποδοχής (ξενώνων, ξενοδοχείων, κέντρων φιλο-
ξενίας, Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης [ΚΥΤ]) των παιδιών εν γένει και 
των ασυνόδευτων παιδιών ειδικότερα, με επισκέψεις σε όλη την επικράτεια, με 
στόχο τη διάγνωση επιμέρους προβλημάτων και την επίλυσή τους. 

 → Παρέμβαση για το ζήτημα της διακρίβωσης της ηλικίας προς το Υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής –με παρουσία εκπροσώπων από το Υπουργείο 
Οικονομικών, το Υπουργείο Υγείας, το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας, το 
ΚΕΕΛΠΝΟ και την Ύπατη Αρμοστεία- σε σχέση ιδίως με την απουσία ενιαίου τρό-
που εξέτασης, σύμφωνου με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
αλλά και τη συνήθη στην πράξη ανατροπή του τεκμηρίου της ανηλικότητας και 
την αναπομπή από τη διοίκηση των ΚΥΤ των υποθέσεων σε νοσοκομεία για τη 
διενέργεια παρωχημένων και αναξιόπιστων ιατρικών εξετάσεων. Η διαμεσολά-
βηση της Αρχής φαίνεται σε αρχικό στάδιο ότι έφερε αποτέλεσμα στις υποθέσεις 
που αναπέμπονταν από το ΚΥΤ της Λέσβου σε νοσοκομείο, παρά την αξιολό-
γηση του αρμόδιου κλιμακίου του ΚΕΕΛΠΝΟ, καθώς η πρακτική έπαυσε λόγω 
της άρνησης του νοσοκομείου να συνεχίσει τη διενέργεια των συγκεκριμένων 
εξετάσεων και να δεχθεί τις ανωτέρω παραπομπές. Στόχος, ωστόσο, παραμένει 
η εφαρμογή μιας ενιαίας διαδικασίας με εξετάσεις από ψυχοκοινωνικά κλιμάκια 
και η έκδοση μιας εγκυκλίου οδηγίας σχετικά με την αποφυγή της αναιτιολόγητης 
ανατροπής του τεκμηρίου της ανηλικότητας.

 → Παρέμβαση προς την Υπηρεσία Ασύλου με στόχο τη δημιουργία μιας ταχείας 



100

ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ

διαδικασίας καταγραφής των αιτημάτων ασυνόδευτων παιδιών και την επίλυση 
επιμέρους προβλημάτων (όπως η άρνηση της διοίκησης να μεταφέρει τον φάκελο 
του αιτούντος διεθνή προστασία παιδιού από το γραφείο του τόπου άφιξης σε 
υπηρεσία ασύλου του τόπου διαμονής και η συνακόλουθη απαίτηση να μεταβεί 
το παιδί στο σημείο αρχικής άφιξης για να δώσει συνέντευξη, με αποτέλεσμα 
την αδικαιολόγητη ταλαιπωρία του). 

 → Αποστολή επιστολής στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και 
συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα του υπουργείου, για τα θεσμικά κενά στη 
διαδικασία συμπερίληψης των ασυνόδευτων παιδιών, καθώς και αίτημα χορή-
γησης στατιστικών στοιχείων με στόχο των εφοδιασμό της Αρχής με δεδομένα 
σχετικά με τον αριθμό των φοιτούντων παιδιών, των παιδιών σε καθεστώς 
αναμονής για την εγγραφή τους, αλλά και της σχολικής διαρροής.

 → Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Οικονομικών για τη χαρτογράφηση όλων των 
δαπανών για την προστασία, περίθαλψη και φιλοξενία παιδιών που μετακινούνται.

 → Διαμεσολάβηση προς την Ειδική Γραμματεία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης, με στόχο την επίλυση διαδικαστικών προβλημάτων που εμπόδιζαν 
τη χρηματοδότηση των Οργανώσεων .

 → Διαμεσολάβηση προς την Ειδική Γραμματεία του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης 
και Ένταξης, με στόχο την έκδοση κανονιστικής πράξης ή εγκυκλίου που να περιλαμ-
βάνει με σαφήνεια όλες τις προϋποθέσεις και τα δικαιολογητικά χρηματοδότησης 
των Οργανώσεων, με στόχο τον εξορθολογισμό του συστήματος. Η ανταπόκριση 
της Ειδικής Γραμματείας ήταν θετική και η διαδικασία είναι σε εξέλιξη.

 → Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
αποστολή σχετικής επιστολής για τη βελτίωση της διαδικασίας παραπομπής των 
ασυνόδευτων παιδιών. Ειδικότερα, από τη συζήτηση με τα μέλη του Δικτύου 
προέκυψε η ανάγκη συμπλήρωσης του κοινωνικού ιστορικού των παιδιών από 
κοινωνικούς επιστήμονες των Οργανώσεων, που βιώνουν την καθημερινότητα 
του ανηλίκου και γνωρίζουν τις εξειδικευμένες ανάγκες του, προκειμένου να 
αποστέλλονται οι σωστές πληροφορίες στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλ-
ληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και στους ξενώνες υποδοχής του. Περαιτέρω, προέκυψε η 
ανάγκη τήρησης κοινής σειράς προτεραιότητας για τη μεταφορά των παιδιών 
από τα ΚΥΤ και από ξενώνες των νησιών σε δομές υποδοχής στην ηπειρωτική 
Ελλάδα. Διαπιστώθηκε, ειδικότερα, ότι η παράταση παραμονής στους ξενώνες 
των νησιών, που προορίζονταν για μεταβατική φιλοξενία, και η προτεραιοποίηση 
των διαμενόντων στα ΚΥΤ για προώθηση στην ενδοχώρα δημιουργούσαν στους 
φιλοξενούμενους των ξενώνων την πεποίθηση του γεωγραφικού περιορισμού 
τους, με αποτέλεσμα να εκδηλώνονται βίαιες συμπεριφορές. Η ανταπόκριση 
του ΕΚΚΑ ήταν θετική και η διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη.

 → Στο πλαίσιο της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, αλλά και των 
προγραμματικών θέσεων του Δικτύου, ο Συνήγορος απέστειλε επιστολή στους 
αρμόδιους φορείς εκπαίδευσης στην κοινότητα Σκούταρι Σερρών με αφορμή 
δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι, λόγω της εγγραφής ανήλικων προσφύγων 
στο σχολείο της Κοινότητας, οι υπόλοιποι γονείς αρνούνταν να εγγράψουν τα 
παιδιά τους. Παράλληλα, ειδική επιστήμονας επισκέφθηκε το σχολείο. Η επιστο-
λή του Συνηγόρου επισήμαινε ιδίως τον παράνομο χαρακτήρα της πρακτικής 
των γονέων (βάσει της Σύμβασης, του Συντάγματος και του Ν. 1566/1985), 
αλλά και τη στρεβλή πρόσληψη των δικαιωμάτων και καθηκόντων της γονικής 
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μέριμνας. Η δραστηριοποίηση και η απάντηση του Συντονιστή Εκπαίδευσης και 
των εκπαιδευτικών της περιοχής ήταν άμεση και αποτελεσματική και οδήγησε 
στην επίλυση του ζητήματος.

 → Τέλος, ο Συνήγορος, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τη UNICEF και του προα-
γωγικού ρόλου του, προετοιμάζει τη δημοσίευση υλικού (έντυπου και διαδικτυακού) 
για την εξοικείωση των παιδιών με τα δικαιώματά τους και την ενημέρωσή τους 
για τους τρόπους αναζήτησης βοήθειας σε περίπτωση παραβίασής τους.

5.2.3. Επισκέψεις σε δομές υποδοχής παιδιών για τη διάγνωση των 
προβλημάτων

Στο πλαίσιο της ανάδειξης κρίσιμων ζητημάτων σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης των 
παιδιών και, ειδικότερα, των ασυνόδευτων ανηλίκων, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις 
σε δομές φιλοξενίας σε όλη την επικράτεια, με στόχο την αξιοποίηση στοιχείων και 
πληροφοριών που συλλέγονται κατά τις επισκέψεις, επιδιώκοντας τη χαρτογράφηση 
της κατάστασης, την καταγραφή και ανάδειξη προβλημάτων και την αντιμετώπισή τους.

Χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένη μεθοδολογία για την επιλογή των δομών, που να 
επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων αντιπροσωπευτικών για όλο τον 
πληθυσμό. Ως κριτήρια λήφθηκαν υπόψη ο φορέας λειτουργίας, η δυναμικότητα των 
ξενώνων, οι ηλικιακές κατηγορίες των ασυνόδευτων παιδιών και το γένος. 

Από τον Σεπτέμβριο έως και τον Νοέμβριο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 18 επι-
σκέψεις σε ξενώνες ασυνόδευτων παιδιών, 3 επισκέψεις σε ξενοδοχεία φιλοξενίας, 5 
επισκέψεις σε ασφαλείς χώρους και 3 επισκέψεις σε ΚΥΤ. 

ΞΕΝΩΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

ΑΤΤΙΚΗ:

Σύλλογος	Μερίμνης	Ανηλίκων

ΜΕΤΑδραση

PRAKSIS	(3	ξενώνες)

Παιδικά	Χωριά	SOS

The	Home	Project	

Γιατροί	του	Κόσμου

ΜΑΓΝΗΣΙΑ:

ΑΡΣΙΣ	(Μακρυνίτσα)

Ερυθρός	Σταυρός	(Βόλος)

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ:

ΑΡΣΙΣ	(Αλεξανδρούπολη,	2	ξενώνες)

ΑΡΣΙΣ	(Ωραιόκαστρο)

PRAKSIS	(Θεσσαλονίκη)
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ΝΗΣΙΑ:

Ηλιακτίδα (Λέσβος, 4 ξενώνες)

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΑΤΤΙΚΗ:

2 ξενοδοχεία υπό την ευθύνη του Διεθνούς Οργανι-
σμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ)

ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ:

1 ξενοδοχείο υπό την ευθύνη ΔΟΜ και ΑΡΣΙΣ

«ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΖΩΝΕΣ»

Σχιστό

Λαγκαδίκια

Διαβατά

Ριτσώνα

Θήβα

ΚΥΤ

ΚΥΤ Λέσβου

ΚΥΤ Λέρου

ΚΥΤ Φυλακίου Ορεστιάδας

5.2.4. Στόχοι του Δικτύου για το επόμενο χρονικό διάστημα

 → Ολοκλήρωση παρακολούθησης ξενώνων
 → Επισκέψεις σε Ανοιχτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας 
 → Δημοσίευση έκθεσης του Δικτύου
 → Σχεδίαση θεσμικών παρεμβάσεων ιδίως αναφορικά με:

1. την προτεραιοποίηση της καταγραφής των ανηλίκων από την Υπηρεσία 
Ασύλου, 

2. την ενίσχυση του συστήματος φιλοξενίας και ιδίως της ημιαυτόνομης 
διαβίωσης, στη λογική της ελαχιστοποίησης του χρόνου παραμονής σε 
ΚΥΤ σε ασφαλείς ζώνες (safe zones) Κέντρων Υποδοχής Προσφύγων 
και, φυσικά, με στόχο την πλήρη κατάργηση της προστατευτικής φύλαξης 
και κράτησης των παιδιών,

3. την παρακολούθηση των εξελίξεων σε σχέση με την εφαρμογή ενιαίου 
πρωτοκόλλου, με σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού, για τη διακρί-
βωση της ηλικίας σε όλη την επικράτεια,

4. τη ρύθμιση του καθεστώτος παραμονής ασυνόδευτων παιδιών σε περί-
πτωση απόρριψης του αιτήματος παροχής διεθνούς προστασίας, 
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5. τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας,
6. την ενθάρρυνση και την ενίσχυση των μηχανισμών για τη συμμετοχή των 

ασυνόδευτων παιδιών στην τυπική εκπαίδευση.

5.3. Επικοινωνία του Συνηγόρου με παιδιά

Η ανάδειξη των συμμετοχικών κυρίως δικαιωμάτων, που κατοχυρώνει η Διεθνής Σύμβασης 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού, με έμφαση στον σεβασμό στις απόψεις του παιδιού, όπως 
αυτές εκφράζονται σε όλες τις διαδικασίες που το αφορούν (άρθρ. 12), στην ελευθερία 
έκφρασης και διαχείρισης πληροφοριών και ιδεών (άρθρ. 13) και στην ελευθερία σκέ-
ψης (άρθρ. 14) βρίσκεται στη βάση των επισκέψεων του Συνηγόρου σε σχολεία και των 
συναντήσεών του με παιδιά σε όλη τη χώρα. Στόχο των επικοινωνιών αυτών αποτελεί 
επίσης η ευρύτερη γνωστοποίηση στους ανηλίκους και η υποστήριξη διαδικασιών μέσα 
από τις οποίες τα παιδιά μπορούν να διεκδικήσουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων τους 
στα επιμέρους πεδία δραστηριοποίησης και στους χώρους διαβίωσής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Συνήγορος συναντήθηκε, άκουσε απόψεις και πραγματοποίησε 
κοινές δράσεις με παιδιά σε 34 σχολεία, τροφοδοτώντας και τροφοδοτούμενος με γνώση 
και προτάσεις ως προς τα δικαιώματα του παιδιού και τις ιδιαίτερες και εξελισσόμενες 
ανάγκες τους στην καθημερινότητα. Επίσης, έλαβε μέρος σε εκδηλώσεις με μαθητές, 
όπως λ.χ. σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Πολιτισμού με αφορμή την Πα-
γκόσμια Ημέρα για τα Δικαιώματα του Παιδιού στις 20 Νοεμβρίου, ενώ συμμετείχε και 
στις δράσεις των σχολείων για τη θεματική εβδομάδα.

 Παράλληλα, επισκέφθηκε χώρους όπου φιλοξενούνται ανήλικοι ή διαμένουν σε 
συνθήκες περιορισμού ή στέρησης της ελευθερίας τους, προκειμένου να κατανοήσει 
βαθύτερα, μέσα από την οπτική των ίδιων των παιδιών, τα ελλείμματα και τα περιθώρια 
βέλτιστης διεκδίκησης και διασφάλισης των δικαιωμάτων τους, καθορίζοντας ανάλογα 
τη στόχευση της Αρχής για το επόμενο διάστημα. Άκουσε τους ανήλικους κρατουμένους 
του Καταστήματος Κράτησης Κορίνθου και του Ιδρύματος Αγωγής στον Βόλο, ενώ συ-
ναντήθηκε με παιδιά σε ξενώνες, ασφαλείς ζώνες καταυλισμών, ΚΥΤ101 και ιδρύματα 
(37) σε όλη την Ελλάδα.

Τη διαρκή και σταθερή επαφή, άλλωστε, του Συνηγόρου με τα παιδιά διασφαλίζει 
διαχρονικά η λειτουργία της (δωρεάν) τηλεφωνικής γραμμής για παιδιά, που δέχθηκε 
860 κλήσεις (από ανηλίκους και ενηλίκους), και τα τελευταία χρόνια η ηλεκτρονική επι-
κοινωνία μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας «Ρωτάω τον Συνήγορο»102, με 81 ηλεκτρονικά 
μηνύματα το 2018. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα δύο αυτά ειδικότερα εργαλεία επικοινωνίας 
των ανηλίκων με τον Συνήγορο διαφοροποιούνται σε σχέση με το τηλεφωνικό κέντρο 
της Αρχής, στον βαθμό που συνήθως ξεπερνούν την παροχή απλής πληροφόρησης 
ως προς την αρμοδιότητα του φορέα και τυγχάνουν εκτενέστερης διαχείρισης από το 
εξειδικευμένο τμήμα, η οποία κατευθύνεται είτε στην υποβολή αναφοράς από ανήλικο 
είτε, συχνά, στην ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και ενδυνάμωση ως προς την άσκηση 
των δικαιωμάτων του.

101	 Αναλυτικότερα	βλ.	παραπάνω	«Παιδιά	που	μετακινούνται	-	Παιδιά	πρόσφυγες	και	μετανάστες».	
102	 Βλ.	ιστοχώρο	Κύκλου	Δικαιωμάτων	του	Παιδιού	του	Συνηγόρου:	www.0-18.gr
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5.4. Συμμετοχή στον Εθνικό Μηχανισμό Εκπόνησης, 
Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού – Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού

Σύμφωνα με τον Ν. 4491/2017 για τη «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου – 
Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις», ο Συνήγορος του Πολίτη καθίστα-
ται συμβουλευτικό μέλος στον Εθνικό Μηχανισμό Εκπόνησης, Παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, συλλογικό όργανο το 
οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπί-
νων Δικαιωμάτων και υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 
Υπουργείου Δικαιοσύνης103.

Ο Εθνικός Μηχανισμός έχει αρμοδιότητα για την εκπόνηση, προώθηση και προβολή 
του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και των εκθέσεων βάσης, 
τη διαβούλευση με την κοινωνία των πολιτών για τη διαμόρφωση του σχεδίου με συμ-
μετοχή των παιδιών στη διαδικασία, καθώς και την παρακολούθηση της υλοποίησής του, 
μέσω ενδιάμεσων κατά την εφαρμογή δημοσιοποιούμενων εκθέσεων. Σημαντική για τον 
επανασχεδιασμό είναι η αξιολόγηση των σχεδίων βάσης και η αποτίμηση του βαθμού 
υλοποίησης και των αποτελεσμάτων τους συνολικά, αλλά και με βάση τους δείκτες υλο-
ποίησης, για την οποία υποβάλλονται οι σχετικές εκθέσεις στον Συνήγορο του Πολίτη. 

Η Αρχή, καθ’ όλο το διάστημα, ακόμη και πριν από τη θέσπιση της διάταξης, συνέδραμε 
και εξακολουθεί να συνδράμει με τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις της, θέτοντας την 
οπτική του Συνηγόρου, τόσο κατά την εκπόνηση του αρχικού εθνικού σχεδίου δράσης όσο 
και κατά τη διαμόρφωση εκείνου που εκκρεμεί κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας 
έκθεσης, του οποίου αναμένεται η ολοκλήρωση και θέση σε εφαρμογή. 

5.5. Συνήγορος του Πολίτη και Βουλή των Εφήβων

Ο Συνήγορος συνεχίζει τη συνεργασία του με τη Βουλή των Εφήβων, συμβάλλοντας στην 
προετοιμασία και τις εργασίες της, με σταθερή στόχευση στην προαγωγή του δικαιώματος 
του παιδιού στη συμμετοχή και στην ελεύθερη έκφραση. Ήδη κατά την ολοκλήρωση του 
2018 η Αρχή έχει εμπλακεί ενεργά στον σχεδιασμό της επόμενης περιόδου (σχολικό 
έτος 2018-2019) με θέμα «Βουλή των Εφήβων – Βήματα δημοκρατίας: Κάνοντας πράξη 
τη συμμετοχή».

5.6. Παραγωγή ενημερωτικού υλικού για παιδιά

Ανταποκρινόμενος στις εξελισσόμενες ανάγκες των παιδιών, ο Συνήγορος αναζητεί στα-
θερά νέα εργαλεία επικοινωνίας, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Στην κατεύθυνση 
αυτή, η Αρχή συνεργάστηκε με τη UNICEF και εξειδικευμένους επαγγελματίες, όπως 
είναι ο συγγραφέας παιδιών βιβλίων Αντώνης Παπαθεοδούλου και η εικονογράφος Ίρις 

103	 Άρθρ.	8-13	του	Ν.	4491/2017	(ΦΕΚ	Α΄	152).	
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Σαμαρτζή, για την παραγωγή φιλικού στα παιδιά υλικού, σύμφωνου με τα ενδιαφέροντα 
και τα σύγχρονα ερεθίσματα των ηλικιών στις οποίες απευθύνεται, με στόχο να ευαι-
σθητοποιήσει και να κινητοποιήσει τις μαθήτριες και τους μαθητές της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης σε σχέση με τα δικαιώματα και τις ανάγκες των παιδιών που μετακινούνται. 
Περαιτέρω, στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη UNICEF προγραμματίζεται η δημιουργία 
διαδραστικού εργαλείου στην ιστοσελίδα www.0-18.gr, το οποίο θα συνδέει καθημερινές 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών σε κίνηση με οδηγίες για την αντιμετώπι-
ση των προβλημάτων αυτών και με συγκεκριμένες και πρακτικές πληροφορίες για τα 
ζητήματα που τα απασχολούν.

6. Ίση μεταχείριση 

Εισαγωγή

Με μία σειρά νομοθετημάτων104 σε διάστημα μίας δεκαετίας, η ελληνική κυβέρνηση 
ενσωμάτωσε ενωσιακή νομοθεσία για τον σεβασμό, την προώθηση και την προαγωγή 
της αρχής της ίσης μεταχείρισης: την Οδηγία 2000/43/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως της φυλετικής ή εθνοτικής τους καταγωγής, 
την Οδηγία 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση 
στην απασχόληση και την εργασία, την Οδηγία 2002/73/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών όσον αφορά την πρόσβαση στην απασχό-
ληση, στην επαγγελματική εκπαίδευση και προώθηση και τις συνθήκες εργασίας και την 
Οδηγία 2014/54/ΕΕ περί μέτρων που διευκολύνουν την άσκηση των δικαιωμάτων των 
εργαζομένων στο πλαίσιο της ελεύθερης κυκλοφορίας εργαζομένων

 Νομοθετήματα του 2016 και του 2010 κατέστησαν τον Συνήγορο του Πολίτη105 
τον αρμόδιο φορέα εποπτείας και προώθησης της εφαρμογής της ίσης μεταχείρισης 
στην εθνική έννομη τάξη. Πρόκειται για αντικείμενο που επέκτεινε το μέχρι τώρα θε-
σμικό έργο του Συνηγόρου, ο οποίος ήδη από το 2005 είχε ορισθεί φορέας για την 
καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών 
ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού και στη 
συνέχεια106 φορέας για την ίση μεταχείριση των φύλων στον τομέα της εργασίας και 
της απασχόλησης. 

Με το νομοθέτημα του 2016,107 ωστόσο, πέρα από τη διεύρυνση της αρμοδιότητας 
του Συνηγόρου στον ιδιωτικό τομέα108, ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη 
και η σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία109 για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων 
εντός της ΕΕ. Το θεσμικό αυτό πλαίσιο απηχεί τη στόχευση και τις προσπάθειες για 
την εξάλειψη των ανισοτήτων και την απόλαυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και 
ελευθεριών στον ευρωπαϊκό χώρο και στην εθνική μας νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτό 

104	 Ν.	3304/2005,	3488/2006,	3896/2010,	4443/2016.
105	 Με	τον	Ν.	4443/2016	σε	συνδυασμό	με	τον	Ν.	3896/2010.
106	 Ν.	3488/2006	και	Ν.	3896/2010.
107	 Ν.	4443/2016.
108	 Οδηγίες	2000/78/ΕΚ,	2000/43/ΕΚ.
109	 Οδηγία	2014/54/ΕΚ.
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4.4. Μη θεώρηση αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας Μηχανικών 
Εμπορικού Ναυτικού Γ΄ Τάξης

Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού Γ΄ Τάξης, απόφοιτοι Σχολών του Εμπορικού Ναυτικού, 
ζήτησαν την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη διαμαρτυρόμενοι για άρνηση της 
αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής να θεωρήσει τα 
αποδεικτικά ναυτικής ικανότητας που κατείχαν. Οι ενδιαφερόμενοι υποστήριζαν ότι αρχικά 
υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας τούς παρέπεμπαν προφορικά να λάβουν πρόσθετη 
επιμόρφωση, έπειτα από την οποία μετέβησαν εκ νέου στην υπηρεσία, όπου ενημερώθηκαν 
ότι η θεώρηση των διπλωμάτων τους δεν ήταν δυνατή λόγω νομικού κενού. 

 Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, οι Μηχανικοί Εμπορικού Ναυτικού Γ΄ Τάξης, 
κάτοχοι διπλωμάτων των Σχολών του Εμπορικού Ναυτικού που εκδόθηκαν έως την 
έναρξη ισχύος του ΠΔ 141/2014, διατηρούσαν τα δικαιώματα υπηρεσίας τους μέχρι 
και τις 31.12.2016. Η έλλειψη πρόβλεψης για τη δυνατότητα θεώρησης των αποδει-
κτικών ναυτικής ικανότητας των ενδιαφερομένων πέραν της ημερομηνίας αυτής είχε 
ως αποτέλεσμα οι τελευταίοι να μη δικαιούνται να ασκούν το επάγγελμά τους από την 
1.1.2017, με προφανείς τις δυσμενείς γι’ αυτούς επιπτώσεις. 

 Στην παρέμβασή του ο Συνήγορος επισήμανε, αφενός, το προαναφερθέν κενό στο 
ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και, αφετέρου, τα ερωτηματικά που προκαλεί η υποστηρι-
ζόμενη από τους ενδιαφερόμενους πρακτική της αρμόδιας υπηρεσίας (παραπομπή σε 
πρόσθετη εκπαίδευση χωρίς έγκαιρη και επαρκή σχετική ενημέρωση). Στην απάντησή 
της η υπηρεσία υποστήριξε ότι οι προαναφερόμενοι ισχυρισμοί των ενδιαφερομένων 
είναι αναληθείς, εκτός εάν παρέλειψαν να επισημάνουν οι ίδιοι ότι τα διπλώματά τους 
είναι «παλαιού τύπου» και ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο κάλυψης του υφιστάμενου 
κανονιστικού κενού. Ο Συνήγορος του Πολίτη δεν έχει ενημερωθεί έκτοτε για σχετική 
κανονιστική πρωτοβουλία.189

5. Προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού

5.1. Ιδιωτική και οικογενειακή ζωή του παιδιού 

Συνοπτική παρουσίαση 

Βασικά δικαιώματα των παιδιών είναι δυνατόν να παραβιάζονται μέσα στο οικογενειακό 
περιβάλλον λόγω προβλημάτων στις οικογενειακές σχέσεις ή κακής άσκησης της γονικής 
μέριμνας. Το ίδιο το δικαίωμα του παιδιού να ζει με τους γονείς του μπορεί να απειληθεί 
λόγω προβλημάτων και αγκυλώσεων που σχετίζονται με διοικητικές διαδικασίες. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη, πάντοτε με κύριο μέλημα το συμφέρον του παιδιού, πα-
ρεμβαίνει όταν:

 → η άσκηση της γονικής μέριμνας περιορίζει την αυτονομία του παιδιού και την 
ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 

 → το δικαίωμα του παιδιού σε διατροφή πλήττεται λόγω μη καταβολής της από τον 

189	 ΦΥ	241896/18,	240591/18,	241855/18,	251856/18.
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υπόχρεο γονέα ή προσβολής του από δημόσιες υπηρεσίες. 
 → το παιδί εμποδίζεται να ζει με τους γονείς του λόγω διοικητικών διαδικασιών. Σε 

συγκεκριμένη περίπτωση, ο Συνήγορος πέτυχε την επανένωση αποφυλακισμένης 
αλλοδαπής μητέρας με τα δύο ανήλικα τέκνα της, τα οποία κατά τον χρόνο της 
κράτησής της φιλοξενούνταν σε δομή παιδικής προστασίας κατόπιν εισαγγελικής 
παραγγελίας.

 → η άσκηση της επιμέλειας από τον ένα γονέα οδηγεί σε απώλεια της επικοινωνίας 
ή σε προβλήματα στις σχέσεις του παιδιού με τον γονέα που δεν ζει μαζί του.

 → το παιδί κακοποιείται ή εκτίθεται σε κίνδυνο εντός της οικογένειας. Συχνά στις 
περιπτώσεις αυτές η ενημέρωση προέρχεται από το σχολείο του παιδιού. Ο Συ-
νήγορος, στο πλαίσιο της διαμεσολάβησης, συνεργάζεται με τους κατάλληλους 
υποστηρικτικούς φορείς και, εφόσον κριθεί απαραίτητο, ενημερώνει την αρμόδια 
εισαγγελική αρχή.

 → η ανάγκη προστασίας της ιδιωτικότητας των ανηλίκων παραβιάζεται μέσω αναρ-
τήσεων φωτογραφιών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

5.1.1. Γονική μέριμνα και αυτονομία του παιδιού

Κατά την ανατροφή του παιδιού είναι δυνατόν τα δικαιώματά του να έλθουν σε σύγκρουση 
με εκείνα των γονέων, ιδίως με το δικαίωμα των τελευταίων να εκπροσωπούν τα παιδιά 
και να τα ανατρέφουν σύμφωνα με τις αντιλήψεις τους.

Στις περιπτώσεις αυτές ο Συνήγορος, με σεβασμό στην άποψη του παιδιού και λαμ-
βάνοντας υπόψη την ανάπτυξη των ικανοτήτων του ανηλίκου, ενεργεί υπέρ της αρχής 
της αυξανόμενης αυτονομίας του παιδιού κατά την ανάπτυξη της προσωπικότητάς του. 
Στο πλαίσιο αυτό, παρεμβαίνει προς τρίτους φορείς και προς τους γονείς.

Ειδικότερα, ο Συνήγορος υποστήριξε ότι η συναίνεση των γονέων δεν είναι απαραί-
τητη προϋπόθεση για την πρόσβαση εφήβων σε υπηρεσίες on-line συμβουλευτικής. Το 
δικαίωμα του παιδιού στην ψυχική υγεία και το προσωποπαγές δικαίωμά του στην προ-
σωπικότητα κατά κανόνα υπερτερούν έναντι του δικαιώματος των γονέων να ασκούν τη 
γονική μέριμνα των τέκνων στη στάθμιση αγαθών, στην οποία ο επαγγελματίας ψυχικής 
υγείας οφείλει να προβεί με βάση τους κανόνες της επιστήμης του.190

Επίσης, απέναντι σε μητέρα, ο Συνήγορος υποστήριξε το δικαίωμα του δεκαεξάχρονου 
τέκνου της να συναινέσει αυτοπρόσωπα στη διενέργεια πίρσινγκ (piercing), αποφασί-
ζοντας αυτόνομα για ένα θέμα που αφορά την εμφάνισή του (αλλά δεν συνιστά ιατρική 
αισθητική επέμβαση), με τη διευκρίνιση ότι το δικαίωμα του γονέα να καθοδηγεί το παιδί 
υποχωρεί καθώς αυξάνει η ηλικία και η ωριμότητα του τέκνου. 191

5.1.2. Διατροφή ανήλικου τέκνου

Ο Συνήγορος παρεμβαίνει για την αποκατάσταση του δικαιώματος του παιδιού σε δια-
τροφή, σε περιπτώσεις μη καταβολής της από τον υπόχρεο γονέα ή προσβολής του από 
δημόσιες υπηρεσίες. Η αύξηση των σχετικών προβλημάτων λόγω της κρίσης οδήγησε 
σε ποικίλες μεθόδους αντιμετώπισής τους.

190	 ΦΥ	248253/18.
191	 ΦΥ	245446/18.
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Ενώ ο νόμος προβλέπει τη διαδικασία κατάσχεσης στα χέρια του ΟΑΕΔ ως τρίτου,192 
ο ΟΑΕΔ υποστήριζε ότι ο μισθός των υπαλλήλων του είναι ακατάσχετος. Έτσι, τα παιδιά 
υπαλλήλων του οργανισμού αυτού αδυνατούσαν να εισπράξουν τη διατροφή που τους 
είχε επιδικαστεί λόγω άρνησης του φορέα να προβεί σε δήλωση τρίτου, για να πραγ-
ματοποιηθεί η κατάσχεση. Ο Συνήγορος πέτυχε τη συμμόρφωση του ΟΑΕΔ,193 ώστε 
να καταστεί δυνατή η κατάσχεση του μισθού του οφειλέτη γονέα και η ικανοποίηση της 
απαίτησης διατροφής ανήλικου τέκνου.194

Επίσης, πέτυχε την επιστροφή κατασχεμένου ποσού από τη ΔΟΥ Ρεθύμνου, αφού 
ενημέρωσε την υπηρεσία ότι επρόκειτο για μη επιδεκτική κατάσχεσης διατροφή ανήλι-
κου τέκνου,195 την οποία κατέθετε ο υπόχρεος γονέας στον τραπεζικό λογαριασμό του 
άλλου γονέα, από όπου κατασχέθηκε.196

Ο Συνήγορος διασυνέδεσε εξάλλου γονέα που διεκδικούσε διατροφή για το ανήλικο 
τέκνο του με το Τμήμα Διεθνούς Συνεργασίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ώστε να 
εισπραχθεί η απαίτηση από τον άλλο γονέα που είχε μετοικήσει στο εξωτερικό.197 Σε 
άλλη περίπτωση, υπέδειξε σε γονέα την υποβολή συμπληρωματικής αίτησης χορήγησης 
δωρεάν νομικής συνδρομής198 για να απαλλαγεί και από το τέλος απογράφου, που δεν 
είχε ζητηθεί με την αρχική αίτηση στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, διευκολύνοντας έτσι τη 
δικαστική διεκδίκηση της διατροφής του παιδιού (από τον άλλο γονέα).199

5.1.3. Δικαίωμα παιδιού να ζει με τους γονείς του

Ο Συνήγορος διαμεσολάβησε προκειμένου αλλοδαπή αποφυλακισμένη μητέρα να 
μπορέσει να έρθει σε επαφή και τελικά να επανενωθεί με τα μικρής ηλικίας τέκνα της, 
που φιλοξενούνταν σε ίδρυμα κατά τον χρόνο της κράτησής της. Οι δυσχέρειες που 
αντιμετώπιζε η μητέρα οφείλονταν ιδίως σε σφάλματα και ελλείψεις κατά την εγγραφή 
των ανηλίκων στο ληξιαρχείο, εξαιτίας των οποίων δεν επιβεβαιωνόταν ο συγγενικός 
δεσμός. Παράλληλα, είχαν προκύψει από εμπλεκόμενους φορείς επιπλέον προβλήματα, 
καθώς η μητέρα όφειλε να αποχωρήσει από τη χώρα λόγω απέλασης. Ως εκ τούτου, οι 
ελληνικές αρχές αρνούνταν να συναλλαχθούν μαζί της και, επομένως, να της επιτρέψουν 
να παραλάβει τα παιδιά της, προκειμένου να αποχωρήσει μαζί τους. Σε συνέχεια της 
συνεργασίας του Συνηγόρου με τη ΜΚΟ που φιλοξενούσε τη μητέρα, τις εισαγγελικές 
αρχές και τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη (Εισαγγελία Ανηλίκων, ΜΚΟ φιλοξενίας ανηλί-
κων, ληξιαρχείο, πρεσβεία του κράτους καταγωγής στην Ελλάδα, αστυνομικές αρχές 
κ.ά.), έγινε δεκτή η πρόταση της Αρχής για πιστοποίηση του συγγενικού δεσμού μέσω 
εξέτασης DNA, επιτράπηκε η ομαλή αποκατάσταση της σχέσης της μητέρας με τα παιδιά 
στον χώρο φιλοξενίας των τελευταίων, ακολούθησε σε σύντομο διάστημα η επανένωσή 
τους, με εγγυήσεις για την ψυχική υγεία των παιδιών, και ρυθμίστηκε προσωρινά το 
καθεστώς παραμονής της αλλοδαπής. Τέλος, ενημερώθηκε η κοινωνική υπηρεσία στη 

192	 Άρθρ.	27	παρ.	2	Ν.	4144/2013.
193 https://www.synigoros.gr/?i=childrens-rights.el.epipedo_zwhs_diaviwsis.540500
194	 ΦΥ	230577/17	και	242463/18.
195	 Άρθρ.	982	παρ.	2	β΄	Κώδικα	Πολιτικής	Δικονομίας.
196	 ΦΥ	225168/17.
197	 ΦΥ	240037/18.
198	 Mε	βάση	τον	Ν.	3226/2004.
199	 ΦΥ	237414/18.
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χώρα όπου θα επέστρεφε η οικογένεια, ώστε να παράσχει την αναγκαία υποστήριξη 
διασφαλίζοντας τα δικαιώματα των παιδιών.200

5.1.4. Δικαίωμα επικοινωνίας με τον γονέα που δεν ζει με το παιδί

Μία από τις συνήθεις παρεμβάσεις του Συνηγόρου στον χώρο της οικογένειας στοχεύει 
στην εξομάλυνση των σχέσεων και τη βελτίωση των συνθηκών επικοινωνίας του παιδιού 
με τον γονέα που δεν διαβιεί μαζί του. Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή αξιοποιεί στον μέγιστο 
βαθμό τον διαμεσολαβητικό ρόλο της επιχειρώντας να συνεργαστεί με τα εμπλεκόμενα 
μέρη, επισημαίνοντας πάντοτε την ανάγκη ισόρροπης ανάπτυξης συναισθηματικών 
σχέσεων και με τους δύο γονείς, καθώς και την υποχρέωση ενθάρρυνσης της επικοι-
νωνίας (εκ μέρους του γονέα που διαμένει με το παιδί) με τον γονέα που δεν ασκεί την 
επιμέλεια. Κατ’ αυτό τον τρόπο, η Αρχή ανέδειξε την ανάγκη γόνιμης και εποικοδομητικής 
επικοινωνίας μεταξύ τους και την υποχρέωσή τους να διασφαλίζουν το συμφέρον του 
παιδιού σε όλες τις αποφάσεις που το αφορούν, να ακούν και να σέβονται τις απόψεις 
και τις εξελισσόμενες ανάγκες του ανηλίκου και να ενεργούν με γνώμονα την ευημερία 
του. Σημαντικό ρόλο στην ευόδωση της προσπάθειας αυτής διαδραματίζει η διασύνδε-
ση των γονέων μέσω του Συνηγόρου με τους κατάλληλους φορείς της κοινότητας.201

5.1.5. Ενδοοικογενειακή βία – παραμέληση - Ο ρόλος του σχολείου

Σταθερά σημαντικό πεδίο δραστηριοποίησης του Συνηγόρου αποτελεί εκείνο της δια-
σφάλισης των ανηλίκων από την ενδοοικογενειακή βία, την παραμέληση ή την έκθεση 
σε κίνδυνο στο πλαίσιο άσκησης του γονικού ρόλου. Στις περιπτώσεις αυτές, η Αρχή 
συνεργάζεται κατ’ αρχάς με τους φορείς της κοινότητας ενεργοποιώντας το αναγκαίο 
προστατευτικό πλαίσιο, ενώ αξιοποιεί καλές πρακτικές και εργαλεία διαμεσολάβησης 
που έχουν αναπτυχθεί στη διάρκεια των χρόνων. Σε ορισμένες ωστόσο περιπτώσεις 
τελικά κρίνεται επιβεβλημένη η ενημέρωση της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής. 

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί αναφορά που υποβλήθηκε από απώτερους 
ανιόντες (γιαγιά και παππού) σχετικά με την έκθεση σε κίνδυνο βρέφους, εξαιτίας της 
παραμέλησής του από τους φυσικούς γονείς, που αντιμετώπιζαν χρόνια προβλήματα. 
Δεδομένου ότι τα προβλήματα των γονέων οδηγούσαν σε κακή άσκηση της γονικής 
μέριμνας, ενώ οι ίδιοι εμφανίζονταν απρόθυμοι να συνεργαστούν με τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες, ο Συνήγορος συνεργάστηκε με τους παππούδες. Τους κατηύθυνε αφενός στην 
προσωρινή ανάληψη της φροντίδας του βρέφους με εισαγγελική εντολή και αφετέρου 
στη διασύνδεσή τους με υποστηρικτικούς φορείς ψυχικής υγείας, ώστε να υποστηρίξουν 
κατάλληλα τους γονείς, με στόχο τη θεραπεία τους και την αποκατάσταση των προβλη-
μάτων, προκειμένου σε επόμενο χρόνο να επανακάμψουν στον γονικό τους ρόλο.202

Σε άλλη περίπτωση, ανήλικη που φιλοξενούνταν προσωρινά σε προστατευτικό πλαίσιο 
ζήτησε τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου, με στόχο την προστασία της από κακοποιητικό 
γονέα, με τον οποίο διαβιούσε, αλλά και την απόδοση των προσωπικών της αντικειμέ-
νων, που παρέμεναν στο σπίτι. Ο Συνήγορος συνεργάστηκε με τους αρμόδιους φορείς 
παιδικής προστασίας και με την ανήλικη, παρακολουθώντας την πορεία τοποθέτησής της, 

200	 ΦΥ	234793/17,	https://www.synigoros.gr/resources/docs/20180614-synopsi.pdf
201	 Ενδεικτικά	ΦΥ	243374/18.
202	 ΦΥ	232988/17.
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με τη δική της συναίνεση, σε δομή μόνιμης φιλοξενίας και διασφαλίζοντας την παροχή 
κατάλληλης θεραπευτικής υποστήριξης. Σχετικά με το αίτημα της ανήλικης για απόδοση 
των προσωπικών της αντικειμένων από τον γονέα της, η Αρχή επιχείρησε επανειλημμένα 
προσέγγιση του γονέα, ενώ επικοινώνησε με τις εισαγγελικές αρχές, χωρίς ωστόσο να 
υπάρξει αποτέλεσμα, και μάλιστα παρά την ανταπόκριση των υπηρεσιών και τη συνδρομή 
αστυνομικού οργάνου.203

Σε άλλες περιπτώσεις πιθανολογούμενης κακοποίησης (συμπεριλαμβανομένης της 
παραμέλησης) στην οικογένεια, το αίτημα συνδρομής προς τον Συνήγορο υποβλήθηκε 
από το σχολείο, έπειτα από ενημέρωση από τα ίδια τα παιδιά αλλά και λόγω της εικόνας 
που είχαν σχηματίσει οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας παρατηρώντας τα παιδιά. Οι 
συμπεριφορές των γονέων, στις περισσότερες περιπτώσεις, περιγράφονταν ως υπερ-
βολικά αυστηρές και ενίοτε συναισθηματικά και σωματικά κακοποιητικές. Ο Συνήγορος 
συνεργάστηκε με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, προκειμένου να διευκολυνθεί η 
άμεση και συστηματική επικοινωνία με τους γονείς. Πραγματοποίησε επίσης συναντή-
σεις με τους ίδιους τους γονείς, ώστε να αναδειχθεί η υποχρέωση που απορρέει από 
τον γονικό τους ρόλο και να διασφαλιστεί η διασύνδεση της οικογένειας με τους κατά 
περίπτωση κατάλληλους φορείς ψυχικής υγείας για συμβουλευτική καθοδήγηση και 
θεραπευτική στήριξη. Παράλληλα, η Αρχή συνέβαλε συχνά, με την παρέμβασή της, στο 
να τηρηθεί η δέσμευση των γονέων για στήριξη από τους παραπάνω φορείς, με θετικά 
αποτελέσματα για τα παιδιά.204

Αντίστοιχης φύσης ήταν η διαμεσολαβητική παρέμβαση του Συνηγόρου, κατόπιν 
αναφοράς που υποβλήθηκε από δημοτικό σχολείο, για μαθητή με χρόνια προβλήματα 
συμπεριφοράς συνδεόμενα με μαθησιακές ανάγκες και ψυχοσυναισθηματικά ζητήματα. 
Οι παραπάνω δυσκολίες που αντιμετώπιζε ο μαθητής δυσχέραιναν τη μαθησιακή του 
πορεία, αλλά και την καθημερινότητα στη σχολική κοινότητα, με αποτέλεσμα να έχει 
σωρευθεί ένταση και να κλονιστούν οι σχέσεις με τα πρόσωπα του συγγενικού περι-
βάλλοντος του παιδιού που ασκούσαν την επιμέλειά του. Ο Συνήγορος επικοινώνησε 
με τη διεύθυνση του σχολείου, συνέδραμε και έλαβε μέρος σε συνάντηση εργασίας με 
όλους τους εμπλεκόμενους (δηλ. σχολικούς συμβούλους γενικής και ειδικής αγωγής, 
διευθύντρια σχολικής μονάδας και φροντιστές μαθητή/τριας). Στόχος ήταν ο προγραμμα-
τισμός συστηματικής συνεργασίας σχολείου και φροντιστών, η εκ νέου διασύνδεση του 
παιδιού με φορέα ψυχικής υγείας, αλλά και η ενθάρρυνση της ένταξης και συμμετοχής 
του στα δρώμενα της σχολικής μονάδας. Ο Συνήγορος, κατά τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς, λειτούργησε ως σημείο αναφοράς και στήριξης για το σχολείο, με έμφαση 
στη δίκαιη αντιμετώπιση του παιδιού και την ομαλή σχολική καθημερινότητα, με θετικά 
αποτελέσματα.205

5.1.6. Σεβασμός της ιδιωτικής ζωής - Η εικόνα του παιδιού στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης 

Γονείς ανηλίκων διαμαρτυρήθηκαν για τη χωρίς συναίνεσή τους ανάρτηση φωτογραφιών 
των παιδιών τους σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τον άλλο γονέα ή από υπηρεσί-
ες τοπικής αυτοδιοίκησης (στο πλαίσιο γνωστοποίησης εκδηλώσεων). Ο Συνήγορος 

203	 ΦΥ	2341770/17.	
204	 ΦΥ	240796/18,	241642/18.
205	 ΦΥ	244220/18.
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ενημέρωσε τους πολίτες ως προς τη δυνατότητά τους να απευθυνθούν σε υπηρεσίες 
αρμόδιες για την επιβολή συγκεκριμένων μέτρων, καθώς και ως προς τα βήματα που 
πρέπει να ακολουθηθούν για την κατάργηση της ανάρτησης. Παράλληλα, απευθύνθηκε 
στους εμπλεκόμενους, διευκρινίζοντας το θεσμικό πλαίσιο και την υποχρέωση σεβασμού 
της εικόνας και της ιδιωτικής ζωής των ανηλίκων σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού (Ν. 2101/1992) και επισημαίνοντας τον παράνομο χαρα-
κτήρα αντίστοιχων πρακτικών. Οι συγκεκριμένες φωτογραφίες αφαιρέθηκαν από τις 
ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης.206

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Συνήγορος απηύθυνε επιστολή στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας 
Αττικής ζητώντας να αφαιρεθούν οι αναρτήσεις με τις φωτογραφίες παιδιών που φιλο-
ξενούνται σε ίδρυμα από τη σελίδα του ιδρύματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με 
γνώμονα την προστασία του βέλτιστου συμφέροντος των παιδιών και την προστασία της 
ιδιωτικότητάς τους. Η παρέμβαση ήταν επιτυχής και στο επόμενο διάστημα αφαιρέθηκαν 
οι σχετικές αναρτήσεις. 

5.2. Δικαίωμα του παιδιού στην εκπαίδευση 

Συνοπτική παρουσίαση

Σημαντικές ελλείψεις και κενά εξακολουθούν να διαπιστώνονται στον τομέα της εκπαί-
δευσης, επανέρχονται δε σταθερά ζητήματα για τα οποία ο Συνήγορος του Πολίτη έχει 
ήδη πραγματοποιήσει παρεμβάσεις προς τους αρμόδιους φορείς και έχει επανειλημμένα 
τονίσει την ανάγκη αντιμετώπισής τους. Συγκεκριμένα: 

 → Προβληματική και ανεπαρκής κρίνεται και κατά το 2018 η υλοποίηση του θεσμού 
της παράλληλης στήριξης, κυρίως λόγω της έλλειψης διαθέσιμων πιστώσεων, 
μέσω των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, για πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

 → Σημαντικές δυσκολίες προκύπτουν κατά την ένταξη στη γενική εκπαίδευση μαθη-
τών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τόσο για τους ίδιους όσο 
και για τους λοιπούς μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό, λόγω της έλλειψης 
των αναγκαίων υποστηρικτικών μέτρων.

 → Η απουσία τμημάτων ένταξης από κάποια νηπιαγωγεία ενέχει τον κίνδυνο απο-
κλεισμού παιδιών με ανάγκες ειδικής εκπαιδευτικής στήριξης. 

 → Εξακολουθούν να δημιουργούνται ζητήματα με τις μεταφορές των μαθητών λόγω 
των χρονοβόρων διαγωνιστικών διαδικασιών, της απουσίας εκδήλωσης ενδια-
φέροντος από τους μεταφορείς για την ανάληψη των δρομολογίων σε κάποιες 
περιοχές, αλλά και της μη επάρκειας μεταφορέων σε άλλες.

 → Παρά την επίλυση του θέματος της ένταξης των αλλοδαπών μαθητών στην εκπαί-
δευση κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου, προσκόμματα ανέκυψαν λόγω της 
έκδοσης, στη συνέχεια, νέων εγκυκλίων και νομοθετημάτων που δυσχέραναν τη 
θέση των μαθητών αυτών. 

 → Διαπιστώνεται σταδιακά αυξανόμενη υποβάθμιση του σχολικού χώρου, αλλά και 
των χώρων ψυχαγωγίας ανηλίκων, με αρνητικές συνέπειες τόσο στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία όσο και στην καθημερινότητα των παιδιών. Οι υψηλές δαπάνες 

206	 ΦΥ	238719/17,	243373/18.
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αποκατάστασης οδηγούν στην αναζήτηση προσωρινών λύσεων που δεν παρέχουν 
την απαιτούμενη ασφάλεια.

5.2.1. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Ελλιπής υλοποίηση του θεσμού της 
παράλληλης στήριξης 

Κατά τη διάρκεια του 2018, ο Συνήγορος συνέχισε να δέχεται αναφορές σχετικά με την 
ελλιπή υλοποίηση του θεσμού της παράλληλης στήριξης207. Ο θεσμός, κατά τα τελευταία 
έτη, υλοποιείται αποκλειστικά μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ, και τα εγκεκριμένα από το 
αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων αιτήματα υπερβαίνουν κατά 
πολύ τον αριθμό των διαθέσιμων, μέσω των εν λόγω προγραμμάτων, πιστώσεων για 
πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών παράλληλης στήριξης. Ως αποτέλεσμα, σε 
σταθερή βάση και σε ολόκληρη των επικράτεια, σε αρκετούς μαθητές το μέτρο δεν πα-
ρέχεται καθόλου, ενώ στην πλειονότητα των περιπτώσεων παρέχεται σε μερική βάση ή/
και με καθυστέρηση, με συνέπεια συχνά σοβαρά προβλήματα στην εκπαιδευτική ένταξη 
και πρόοδο των δικαιούχων μαθητών. Κατά το Α’ τρίμηνο του σχολικού έτους 2018-19, 
μολονότι η Α΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκε 
σχετικά έγκαιρα -λίγο μετά την έναρξη του σχολικού έτους–, ο Συνήγορος διαπίστωσε 
σοβαρά προβλήματα εξαιτίας της ανεπάρκειας των διατιθέμενων πιστώσεων για την 
κάλυψη των αναγκών όλων των μαθητών που χρήζουν και δικαιούνται παράλληλη στή-
ριξη, αλλά και της σημαντικής καθυστέρησης στην παροχή του μέτρου σε μεγάλο αριθμό 
αυτών (με τη Β΄ φάση προσλήψεων περί τα μέσα Νοεμβρίου).208 Ως εκ τούτου, παρά 
τις σταθερές πιέσεις εκ μέρους της Αρχής209 και την πάροδο ετών από την εισαγωγή 
του θεσμού της παράλληλης στήριξης ως θετικού μέτρου για τη διασφάλιση των ίσων 
ευκαιριών παιδιών με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες, φαίνεται να παρατηρούνται οι 
ελλείψεις και οι δυσλειτουργίες των περασμένων ετών210 καθιστώντας τον σε μεγάλο 
βαθμό προβληματικό και ανεπαρκή σε σχέση προς τις σοβαρές και αυξημένες ανάγκες 
που καλείται να καλύψει. 

5.2.2. Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση: Παρεμβάσεις για την ένταξη μαθητών 
με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (εεα) στη γενική 
εκπαίδευση

Ο Συνήγορος δέχτηκε, κατά τη διάρκεια του 2018, όπως και παλαιότερα, σειρά αναφο-
ρών σχετικά με δυσκολίες ένταξης μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές 

207	 Η	παράλληλη	στήριξη	προβλέπεται	από	το	άρθρ.	6	παρ.	1	β΄	του	Ν.	3699/08	ως	μέτρο	εκπαιδευτικής	
υποστήριξης	για	την	ένταξη	στα	γενικά	σχολεία	μαθητών	με	αναπηρία	ή/και	με	ειδικές	εκπαιδευτικές	
ανάγκες.

208	 ΦΥ	231913/18,	240355/18,	241341/18,	244684/18,	249445/18,	249728/18,	
250877/18,	250402/18,	250335/18,	251447/18.

209	 Βλ.	και	παλαιότερα	Πορίσματα	του	Συνηγόρου	με	θέμα	«Εφαρμογή	του	θεσμού	της	παράλληλης	
στήριξης	μαθητών	με	αναπηρία	ή	με	ειδικές	εκπαιδευτικές	ανάγκες»	(Ιούνιος	2009),	http://www.
synigoros.gr/resources/docs/173844.pdf	και	«Προβλήματα	στην	υλοποίηση	του	δικαιώματος	
στην	εκπαίδευση	των	παιδιών	με	αναπηρία	ή/και	με	ειδικές	εκπαιδευτικές	ανάγκες»	(Νοέμβριος	
2015),	http://www.synigoros.gr/?i=childrens-rights.el.anaphries.330681

210	 Βλ.	Ετήσια	Έκθεση	2017,	σελ.	178-179.
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ανάγκες (εεα) σε γενικά σχολεία.211 Οι αναφορές αυτές προέρχονται από γονείς των 
ίδιων των μαθητών με αναπηρία/εεα και αφορούν στιγματισμό, εκφοβισμό, αντιπαιδα-
γωγική μεταχείριση ή ελλιπή υποστήριξη των παιδιών τους στον χώρο του σχολείου από 
διευθυντές σχολικών μονάδων, λόγω αναφερόμενης επιθετικής ή ακραία διαταρακτικής 
συμπεριφοράς των εν λόγω μαθητών ή αδυναμίας συνεργασίας με τις οικογένειές τους. 
Ανάλογες αναφορές υποβάλλουν, ωστόσο, και άλλοι γονείς που υποστηρίζουν ότι τα 
παιδιά τους δέχονται βία ή ότι παρακωλύεται σοβαρά η εκπαίδευσή τους εξαιτίας της 
παρουσίας των μαθητών αυτών στην τάξη. Ο Συνήγορος έχει διαπιστώσει ότι, στο σύνολο 
σχεδόν των περιπτώσεων που τα αρμόδια Κέντρα Διάγνωσης, Διαφοροδιάγνωσης και 
Υποστήριξης (ΚΕΔΔΥ) έχουν προτείνει τη φοίτηση μαθητών με αναπηρία/εεα σε γενικό 
σχολείο με παράλληλη στήριξη ή/και άλλα μέτρα υποστήριξης, τα παρατηρούμενα προ-
βλήματα συνδέονται πρωτίστως με τη μη παροχή των αναγκαίων υποστηρικτικών μέτρων, 
ιδίως παράλληλης στήριξης. Σημαντικό παράγοντα αποτελούν επίσης οι δυσκολίες ή η 
ρήξη συνεργασίας ανάμεσα στο σχολείο και την οικογένεια του μαθητή. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, διαπιστώθηκαν ανεπάρκειες εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης ως προς 
την κατανόηση και διαχείριση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών ή αντιδράσεων συμπεριφο-
ράς των μαθητών αυτών, που, αν και συνδέονται με νευροαναπτυξιακά προβλήματα 
τα οποία τα παιδιά αντιμετωπίζουν, γίνονται αντιληπτά ως «επιθετική» ή «παραβατική» 
συμπεριφορά. Δεν τυγχάνουν, ως εκ τούτου, σωστής παιδαγωγικής αντιμετώπισης, με 
τα προβλήματα να επιτείνονται και να διαιωνίζονται. 

Οι παρεμβάσεις του Συνηγόρου στα ζητήματα αυτά επικεντρώνονται κατά περίπτωση:

 → στη διασφάλιση της μέγιστης δυνατής εκπαιδευτικής υποστήριξης για τους ενδιαφε-
ρόμενους μαθητές με αναπηρία/εεα μέσω των αρμοδίων φορέων της εκπαίδευσης. 

 → στην καθοδήγηση, ευαισθητοποίηση ή υποστήριξη των εκπαιδευτικών, σε συνερ-
γασία με τους αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους (πλέον Συντονιστές).

 → στη συνεργασία με τους γονείς των μαθητών και στην παραπομπή τους σε κατάλ-
ληλες υπηρεσίες, όπου απαιτείται, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι μαθητές 
λαμβάνουν την αναγκαία ιατρική/ψυχιατρική παρακολούθηση και ψυχοεκπαιδευτική 
υποστήριξη εκτός σχολείου.

 → στην προσπάθεια βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ οικογένειας και σχολείου, 
που αποτελεί αναγκαία και ουσιώδη προϋπόθεση για την επίτευξη των επιδιω-
κόμενων στόχων. 

Σε πολλές περιπτώσεις, σημαντική πρόοδος παρατηρείται έπειτα από τη διοργάνωση 
παιδαγωγικών συναντήσεων με συμμετοχή των γονέων, του/της Διευθυντή/ντριας και 
εκπαιδευτικών του σχολείου, αρμόδιων Σχολικών Συμβούλων, εκπροσώπων του οικείου 
ΚΕΔΔΥ και του Συνηγόρου του Πολίτη για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλάνου 
παρέμβασης με συνεργασία όλων των μερών. 

211	 ΦΥ	241038/18,	240397/18,	243490/18,	244104/18,	244314/18,	
241475/18246278/18,	250877/18.
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5.2.3. Κίνδυνος αποκλεισμού από το νηπιαγωγείο παιδιού με ανάγκες 
ειδικής εκπαιδευτικής στήριξης 

Δυσλειτουργίες και κενά επέβαλαν τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου σε περίπτωση 
παιδιού με γνωμάτευση ΚΕΔΔΥ για φοίτηση σε νηπιαγωγείο με τμήμα ένταξης κατά το 
σχολικό έτος 2017-2018. Λίγο πριν από την έναρξη της χρονιάς, οι γονείς πληροφο-
ρήθηκαν ότι το νηπιαγωγείο όπου υπαγόταν το παιδί τους δεν διέθετε τμήμα ένταξης. Ο 
Συνήγορος διαμεσολάβησε άμεσα προς τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και τη Διεύθυνση 
Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
προκειμένου το παιδί να ενταχθεί χωρίς καθυστέρηση στο πιο κοντινό νηπιαγωγείο που 
διέθετε τμήμα ένταξης. Παρά τις αρχικές αντιδράσεις εκ μέρους της Διεύθυνσης του 
νηπιαγωγείου, έπειτα από υπόδειξη του υπουργείου το παιδί ξεκίνησε να φοιτά από την 
έναρξη του σχολικού έτους. Παράλληλα, προωθήθηκαν οι απαραίτητες αιτήσεις για τη 
μετεγγραφή του και δρομολογήθηκαν οι ενέργειες για την τοποθέτηση ειδικού βοηθητικού 
προσωπικού για τη βέλτιστη ειδική εκπαιδευτική του υποστήριξη.212

5.2.4. Μεταφορά μαθητών

Από τις αναφορές που διερεύνησε φέτος ο Συνήγορος φαίνεται ότι αρκετά από τα 
ζητήματα με τις μεταφορές των μαθητών παραμένουν άλυτα213 κυρίως για περιοχές 
στις οποίες οι διαγωνισμοί που προκηρύσσονται από τις Περιφέρειες κηρύσσονται 
άγονοι λόγω της μη εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους μεταφορείς να αναλάβουν τα 
συγκεκριμένα δρομολόγια. Όπως έχει διαφανεί, σε αρκετές από αυτές τις περιπτώσεις 
οι μεταφορείς θεωρούν ότι η αποζημίωση που δίνεται δεν είναι συμφέρουσα για τους 
ίδιους, ενώ υπάρχουν και περιοχές στις οποίες οι μεταφορείς δεν επαρκούν για την 
ανάληψη όλων των δρομολογίων που απαιτούνται ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες 
μετακίνησης των μαθητών. Επιπλέον, οι διαγωνιστικές διαδικασίες είναι χρονοβόρες 
και η διαδικασία μπορεί να ολοκληρωθεί λίγο πριν από το τέλος της σχολικής χρονιάς. 
Αποτέλεσμα των δυσχερειών αυτών είναι να υπάρχουν μαθητές που μένουν ακάλυπτοι 
ως προς τη μεταφορά τους, με αποτέλεσμα είτε να επιβαρύνονται οι γονείς οικονομικά 
είτε να παρακωλύεται η πρόσβαση των παιδιών στο σχολείο. 

Κατά τη σχολική χρονιά 2017-2018 μαθητές με αναπηρία, οι οποίοι θα έπρεπε να 
φοιτήσουν σε ειδικό δημοτικό σχολείο, έμειναν εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς 
οι γονείς τους είτε δεν διέθεταν μεταφορικό μέσο είτε δεν μπορούσαν να μεταφέρουν 
οι ίδιοι τα παιδιά τους λόγω χρονικού ή οικονομικού περιορισμού. Γονείς που, ελλείψει 
άλλου μέσου μεταφοράς, μετέφεραν οι ίδιοι καθημερινά τα παιδιά τους ανέφεραν ότι 
τα χρήματα που λαμβάνουν ως επίδομα μεταφοράς δεν ανταποκρίνονται στα ποσά που 
οι ίδιοι έχουν δαπανήσει, ενώ ο απαιτούμενος χρόνος για τη μετακίνηση σε κάποιες 
περιπτώσεις δεν επιτρέπει την έγκαιρη προσέλευση των ίδιων στην εργασία τους.214

Η μη έγκαιρη υλοποίηση της μεταφοράς έχει δυσμενή επίπτωση και στην πρόσβαση 
παιδιών Ρομά στην εκπαίδευση και στην ομαλή συμπερίληψή τους στο σχολικό περι-
βάλλον, ακυρώνοντας ταυτόχρονα την προσπάθεια που πιθανότατα έχει καταβληθεί, 
προκειμένου να πειστούν οι γονείς για τη φοίτηση των παιδιών τους. Για παράδειγμα, 

212	 ΦΥ	249598/18.
213	 Βλ.	Ετήσια	Έκθεση	2017,	σελ.180.
214	 ΦΥ	238051/17.
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σε υποθέσεις που χειρίστηκε ο Συνήγορος και αφορούσαν την εγγραφή και φοίτηση 
παιδιών Ρομά, ενώ είχε θετικό αποτέλεσμα η προσπάθεια που καταβλήθηκε από την 
Αρχή, ώστε να καμφθεί η αρνητική στάση φορέων της εκπαίδευσης, δεν έγιναν εγκαί-
ρως οι απαραίτητες ενέργειες για τη μεταφορά των παιδιών από και προς το σχολείο. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση μάλιστα, η Διεύθυνση Εκπαίδευσης είχε αποφασίσει τη 
διασπορά των παιδιών καταυλισμού σε περισσότερα σχολεία, χωρίς ωστόσο να έχει 
διασφαλίσει τη μεταφορά τους, η οποία υλοποιήθηκε έως τις 31.12.2017 μέσω χορηγίας 
των ΚΤΕΛ. Μετά την παρέλευση του χρόνου αυτό, η μεταφορά των παιδιών διακόπηκε 
λόγω μη ολοκλήρωσης των απαραίτητων διαδικασιών, με αποτέλεσμα να διακοπεί και 
η σχολική φοίτησή τους.215

5.2.5. Ένταξη αλλοδαπών μαθητών στην εκπαίδευση

Το ζήτημα της πρόσβασης ανήλικων αλλοδαπών στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
φαίνεται να έχει επιλυθεί τα τελευταία χρόνια, σε συνέχεια και εγκυκλίου που εκδόθηκε 
από το αρμόδιο υπουργείο κατόπιν πρότασης του Συνηγόρου του Πολίτη216. Εξακο-
λούθησαν, ωστόσο, να ανακύπτουν, με αξιοσημείωτη συχνότητα, προσκόμματα που 
επέβαλαν την παρέμβαση της Αρχής. Πέρα από τις συνήθεις περιπτώσεις άρνησης 
σχολείων να εγγράψουν ανήλικα με ελλιπή δικαιολογητικά, λόγω άγνοιας ή ελλιπούς 
κατανόησης του ισχύοντος πλαισίου, οι οποίες αντιμετωπίσθηκαν με εξατομικευμένους 
χειρισμούς217, προβλήματα ανέκυψαν σε συνέχεια νέων εγκυκλίων και νομοθετημά-
των, εξαιτίας των οποίων φαίνεται ότι οι αλλοδαποί μαθητές βρέθηκαν αιφνιδιαστικά 
σε δυσμενέστερη θέση. 

Στο πλαίσιο αυτό ο Συνήγορος ζήτησε να διευκρινίσει το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων218 προς όλα τα σχολεία της χώρας ότι δεν αποτελεί προϋπόθεση 
εγγραφής η άδεια διαμονής ή προηγούμενη αίτηση χορήγησης νομιμοποιητικού τίτλου 
του γονέα, όπως προέκυπτε από τη διατύπωση πρόσφατης εγκυκλίου. Επιπλέον, ζη-
τήθηκε να προβλεφθεί μεταβατικό στάδιο ισχύος υπουργικής απόφασης που τέθηκε 
σε ισχύ τον Αύγουστο του 2018 αποκλείοντας μαθητές που είχαν εγγραφεί κανονικά 
σε εσπερινά σχολεία, οι οποίοι στερούνταν άδειας εργασίας. Ο Συνήγορος ανέδειξε 
στην περίπτωση αυτή ότι η σχετική ρύθμιση είχε ιδιαίτερα ανεπιεική αποτελέσματα 
για τους αλλοδαπούς μαθητές, καθώς: α) κατά πάγια πρακτική η διοίκηση προωθούσε 
τους μεγαλύτερης ηλικίας μαθητές στην εσπερινή εκπαίδευση, β) είχαν γίνει ήδη οι 
εγγραφές στα εσπερινά σχολεία, καθώς και ο προγραμματισμός, με βάση αυτές, της 
λειτουργίας τάξεων υποδοχής σε αυτά, γ) πολλοί από τους μαθητές είχαν ήδη φοιτήσει 
στα σχολεία αυτά την προηγούμενη χρονιά και θα βρίσκονταν εκ των υστέρων, χωρίς 
δική τους υπαιτιότητα, σε δυσμενή θέση, εφόσον υποχρεώνονταν να εγγραφούν στο 
πρωινό σχολείο, όπου πιθανότατα δεν θα είχε προβλεφθεί τάξη υποδοχής. Αναμένεται 
η ανταπόκριση της διοίκησης.219

215	 ΦΥ	236366/17,	238051/17,	239730/18,	240697/18,	250854/2018.
216 https://www.synigoros.gr/resources/20160725-dt-eggrafi_proagogi_allodapon_mathiton.pdf
217	 ΦΥ	249282.
218	 Σχετικά	με	τις	επιμέρους	προτάσεις	του	Συνηγόρου,	βλ.	και	ενότητα	«Οργανωτικές	και	νομοθετικές	

προτάσεις»,	σελ.	227
219	 ΦΥ	250783/18,	250287/18.
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Τέλος, ο Συνήγορος παρενέβη προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των σε συνέχεια της διαπίστωσης -στο πλαίσιο αυτοψιών σε safezones και, γενικότερα, 
καταυλισμούς προσφύγων- ότι καθυστερούσε πολύ η ένταξη των μαθητών σε σχολεία, 
ενώ μεγάλος αριθμός παιδιών, ιδίως μεγαλύτερης ηλικίας, παρέμενε εκτός σχολείου 
με το επιχείρημα ότι δεν υπήρχαν επαρκείς θέσεις. 

5.2.6. Κατάσταση σχολικών κτιρίων και χώρων αναψυχής ανηλίκων

Τον Συνήγορο απασχόλησε η κατά τα τελευταία έτη διαφαινόμενη αύξηση του αριθμού 
υποθέσεων που σχετίζονται με την καταλληλότητα των σχολικών κτιρίων. Τέθηκαν επίσης 
και γενικότερα ζητήματα, που αναδεικνύουν τη σταδιακά μεγαλύτερη υποβάθμιση του 
σχολικού χώρου, αλλά και των χώρων ψυχαγωγίας ανηλίκων (ιδίως παιδικών χαρών), 
με αποτέλεσμα τελικά την υποβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αλλά και της ίδιας 
της καθημερινότητας των παιδιών. Στις περισσότερες περιπτώσεις όπου παρεμβαίνει η 
Αρχή διαπιστώνεται ότι για τις αναγκαίες βελτιώσεις, αποκαταστάσεις, μετεγκαταστά-
σεις ή ανεγέρσεις απαιτούνται υψηλά κόστη, με αποτέλεσμα να αναζητούνται από τους 
αρμόδιους προσωρινού τύπου λύσεις, που δεν διασφαλίζουν τη σωματική ακεραιότητα 
και την ομαλή ανάπτυξη των ανηλίκων.220

Συναφές με το παραπάνω ζήτημα της διαφύλαξης της σωματικής ακεραιότητας σε 
χώρους φοίτησης ή ψυχαγωγίας είναι εκείνο που αναδείχθηκε στο πλαίσιο διερεύνησης 
αναφοράς πολίτη έπειτα από ατύχημα σε δημοτική παιδική χαρά. Ο Συνήγορος διαπί-
στωσε ότι, ανεξάρτητα από το εάν οι εγκαταστάσεις διέθεταν βεβαίωση καταλληλότητας, 
προβλέπονται και είναι σκόπιμοι οι αυτεπάγγελτοι περιοδικοί έλεγχοι από την αρμόδια 
επιτροπή ελέγχου. Η τελευταία έχει ως αρμοδιότητα τον έλεγχο τυχόν μεταβολών μετά 
την πιστοποίηση και, σε περίπτωση μη αποκατάστασης, τη διακοπή της λειτουργίας της 
παιδικής χαράς με κοινοποίηση της απόφασης στον δήμο. Η Αρχή διαπίστωσε ότι στη 
συγκεκριμένη περίπτωση ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης είχε ορίσει 
ως μέλη της εν λόγω επιτροπής αιρετό εκπρόσωπο και δύο μηχανικούς, υπαλλήλους του 
ελεγχόμενου δήμου. Ως εκ τούτου, παρά το γεγονός ότι στο σχετικό νομικό πλαίσιο δεν 
προβλέπονται λόγοι εξαίρεσης μελών, ο Συνήγορος υποστήριξε με έγγραφό του προς την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση ότι κάμπτεται η αρχή της αμεροληψίας και η διοικητική εποπτεία 
των ΟΤΑ, με δεδομένο ότι τα μέλη της επιτροπής ελέγχου συνδέονται υπηρεσιακά με τον 
ελεγχόμενο δήμο, ενώ συμπίπτει η ιδιότητα κρίνοντος και κρινόμενου στην περίπτωση 
των μηχανικών-υπαλλήλων του δήμου. Ταυτόχρονα επισήμανε ότι δημιουργείται σύγχυση 
στο προσωπικό των ΟΤΑ, αφού είναι πιθανό να θεωρηθεί εσφαλμένα ότι οι έλεγχοι από 
την τεχνική υπηρεσία του δήμου, που γίνονται υπό την έννοια του αυτοελέγχου και στο 
πλαίσιο της τακτικής συντήρησης, συμπίπτουν με τους εκ του νόμου προβλεπόμενους, 
αυτεπάγγελτους περιοδικούς ελέγχους, που αποτελούν αρμοδιότητα της συγκροτηθείσας 
από τον Γενικό Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης επιτροπής ελέγχου, με ευθύνη των 
μελών της, στο πλαίσιο διοικητικής εποπτείας του ΟΤΑ. Με βάση τα παραπάνω, προτάθηκε 
η έκδοση νέων αποφάσεων συγκρότησης επιτροπών, ώστε να διασφαλίζεται ο διακριτός 
ρόλος και η αμεροληψία των οργάνων. Επιπλέον, προτάθηκε στον δήμο, σε σχέση με το 
συγκεκριμένο περιστατικό, να γίνουν οι κατάλληλες μικρής εμβέλειας διορθωτικές επεμ-
βάσεις στην παιδική χαρά όπου είχε λάβει χώρα το ατύχημα.221

220	 Eνδεικτικές	υποθέσεις	ΦΥ	250893/18,	251771/18.
221	 ΦΥ	241450/18.
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5.3. Ζητήματα φιλοξενίας σε παιδικούς σταθμούς 

Συνοπτική παρουσίαση

Η διασφάλιση της πρόσβασης σε δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς 
αποτελεί ένα από τα αιτήματα που τίθενται υπόψη του Συνηγόρου του Πολίτη σε ετήσια 
βάση, με διαρκώς αυξανόμενο πλήθος και συχνότητα αναφορών. Από το περιεχόμενο των 
τελευταίων προκύπτει ότι, εξαιτίας των οικονομικών συνθηκών ή/και των υποχρεώσεων 
στο ωράριο της εργασίας, οι γονείς επιδιώκουν να εξασφαλίσουν θέσεις σε δημόσιες 
δομές ή καλύτερους οικονομικούς όρους μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ. Η συνδρομή της 
Αρχής κυρίως ζητήθηκε στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 → κατά την απόρριψη αιτημάτων δικαιούχων του προγράμματος ΕΣΠΑ-ΕΕΤΑΑ «Εναρ-
μόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».

 → σε προβλήματα που προέκυψαν σχετικά με τα τροφεία μεταξύ γονέων και δημο-
τικών ή ιδιωτικών παιδικών σταθμών. 

 → σε περιπτώσεις αποκλεισμού νηπίων από προνηπιακά τμήματα παιδικών σταθμών 
λόγω χρήσης πάνας.

5.3.1. Πρόγραμμα ΕΣΠΑ-ΕΕΤΑΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 
Επαγγελματικής Ζωής»: έλεγχος δικαιολογητικών φακέλων

Γονείς, υποψήφιοι δικαιούχοι, απευθύνθηκαν στον Συνήγορο, μετά την ολοκλήρωση 
της πρώτης αξιολόγησης (κατανομής) των υποβληθέντων φακέλων με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, προκειμένου να διερευνηθεί η ορθότητα της απόρριψης των αιτημάτων 
τους και οι τυχόν εναλλακτικές λύσεις κατά την περίοδο εξέτασης των ενστάσεων, κα-
θώς και για να ζητηθεί ο επανέλεγχος φακέλων με ειδικά χαρακτηριστικά (δικαιούχοι 
πυρόπληκτοι στις περιοχές Μάτι και Κινέτα, ευάλωτες οικογένειες κ.λπ.). Η διαμεσολά-
βηση του Συνηγόρου ήταν άμεση, δεδομένων των χρονικών περιορισμών, με στόχο οι 
οικογένειες που δεν δικαιούνταν βάσει των κριτηρίων αξία τοποθέτησης να μη χάσουν 
την ευκαιρία να αναζητήσουν εναλλακτικές λύσεις εγκαίρως. Περαιτέρω, η παρέμβαση 
της Αρχής προς το αρμόδιο Τμήμα Κοινωνικής Ένταξης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής 
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) είχε ως αποτέλεσμα τη διόρθωση σφαλμάτων 
σε αξιόλογο αριθμό περιπτώσεων και τη συνακόλουθη ικανοποίηση των αιτημάτων 
ευάλωτων οικογενειών.222

5.3.2. Τροφεία δημοτικών και ιδιωτικών παιδικών σταθμών 

Γονείς που είχαν εγγράψει τα τέκνα τους σε δημοτικούς ή ιδιωτικούς παιδικούς σταθ-
μούς απευθύνθηκαν στον Συνήγορο, είτε μετά την ενημέρωσή τους σχετικά με οφειλές 
τροφείων είτε σχετικά με το ύψος των τροφείων είτε, τέλος, λόγω διαφωνίας τους 
σε σχέση με το οφειλόμενο ποσό μετά τη διακοπή της φοίτησης ανηλίκου σε ιδιωτική 
δομή, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα της απόφασης του φορέα. Η κείμενη 

222	 Ενδεικτικά:	ΦΥ	248502/18,	248546/18,	248625/18,	248735/18,	249359/18.
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νομοθεσία παρέχει τη δυνατότητα στους δήμους και τα ΝΠΔΔ που εποπτεύουν τους 
δημοτικούς παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς με αποφάσεις των αρμοδίων ΔΣ 
τους να ορίζουν κατ’ έτος το ύψος του ποσού των μηνιαίων τροφείων, τα έσοδα των 
οποίων καλύπτουν πάγιες και ουσιαστικές ανάγκες των δομών αυτών. Η σχετική, ωστόσο, 
απόφαση οφείλει να μην οδηγεί σε ανεπιεικείς καταστάσεις και αποκλεισμό ομάδων 
δικαιούχων από τη φιλοξενία των παιδιών τους λόγω υπερβολικά υψηλών τροφείων. 
Ο τρόπος άσκησης, επομένως, της διακριτικής ευχέρειας των δήμων ελέγχεται από τον 
Συνήγορο υπό το πρίσμα αυτό. Επιπρόσθετα, οι πολίτες –εφόσον πληρούν τα κριτήρια 
και τις προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πρόσωπο- δύνανται να υποβάλουν (μαζί με 
την αίτηση εγγραφής παιδιού σε σταθμό) και αίτημα απαλλαγής από την καταβολή τρο-
φείων για κοινωνικούς-οικονομικούς λόγους. Το αίτημα αυτό και τα δικαιολογητικά που 
το συνοδεύουν σταθμίζονται από την κοινωνική υπηρεσία του δήμου, και το αρμόδιο ΔΣ 
αποφασίζει για τη σχετική απαλλαγή ή όχι. Αναφορικά με αιτήματα επιστροφής μέρους 
καταβληθέντων τροφείων ή διαγραφής μέρους οφειλής λόγω διακοπής φοίτησης σε 
παιδικούς σταθμούς, τα αιτήματα ικανοποιήθηκαν με διαμεσολάβηση της Αρχής.223

5.3.3. Αποκλεισμός νηπίων από (προ)νηπιακά τμήματα παιδικών σταθμών 
λόγω χρήσης πάνας

Γονείς απευθύνθηκαν στον Συνήγορο, προκειμένου να διερευνηθεί η νομιμότητα της 
άρνησης δημοτικών παιδικών σταθμών να δεχθούν τα παιδιά τους λόγω του ότι δεν 
είχαν ακόμη απαλλαγεί από τη χρήση πάνας. Ο νέος Πρότυπος Κανονισμός Λειτουργίας 
των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών224 δεν θέτει ρητά σχετική προϋπόθεση, ενώ ορίζει 
ως προς τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του προσωπικού ότι πρέπει να φροντίζεται 
«η σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των φιλοξενούμενων παιδιών με 
εξατομίκευση του ημερήσιου προγράμματος ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες τους και 
να βοηθιούνται για την ικανοποίηση των ατομικών τους αναγκών, με παρακολούθηση της 
διατροφής και καθαριότητάς τους, ενθαρρύνοντας την αυτοεξυπηρέτησή τους». Με βάση 
το παραπάνω πλαίσιο, ο Συνήγορος επικοινωνεί με τους εμπλεκόμενους παιδικούς 
σταθμούς και το νομικό πρόσωπο του εκάστοτε δήμου που τους εποπτεύει, ώστε να 
διαπιστωθούν: α) η βασιμότητα της καταγγελίας, β) η νομική και πρακτική βάση της από-
φασης σε περίπτωση μη αποδοχής φοίτησης αυτής της κατηγορίας νηπίων και γ) οι τυχόν 
εναλλακτικές που μπορεί να υφίστανται, σε συνεργασία λ.χ. με συστεγαζόμενα βρεφικά 
τμήματα, ώστε να αποτραπεί ο αποκλεισμός των δικαιούχων φιλοξενίας. Σε ορισμένες 
από τις περιπτώσεις όπου παρενέβη ο Συνήγορος κατέστη εφικτό να διασφαλιστεί η 
φροντίδα όλων των παιδιών, ενώ στις λοιπές τελικά η επιμονή στην άρνηση αποδόθηκε 
στην πρακτική αδυναμία κάλυψης των πρόσθετων αναγκών που θα δημιουργούνταν, σε 
συνάρτηση με την έλλειψη επαρκούς βοηθητικού προσωπικού.225

223	 Ενδεικτικές	υποθέσεις	ΦΥ	236743/17,	238120/17,	239153/18,	240712/18.
224	 ΚΥΑ	41087/2017.
225	 ΦΥ	234336/17,	236122/17,	251364/18.




