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Α. ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ

Η ανεξάρτητη αρχή «Συνήγορος του Πολίτη», βάσει του άρθρ. 1 παρ. 1 του Ν.
3094/2003, «έχει ως αποστολή τη διαµεσολάβηση µεταξύ πολιτών και των δηµοσίων
υπηρεσιών, των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης, των Ν.Π.∆.∆ όπως αυτά
καθορίζονται στο άρθρο 3 παρ.1 του παρόντος, για την προστασία των δικαιωµάτων
του πολίτη, την καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νοµιµότητας. Ο
Συνήγορος του Πολίτη έχει επίσης ως αποστολή του την προάσπιση και προαγωγή των
δικαιωµάτων του παιδιού». Ειδικότερα, η ευθύνη της υλοποίησης της τελευταίας
αποστολής, δηλαδή του Συνηγόρου του Παιδιού, έχει ανατεθεί στον Κύκλο
∆ικαιωµάτων του Παιδιού.
Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.1 του νόµου 3094/2003 «ο Συνήγορος του Πολίτη
επιλαµβάνεται κάθε θέµατος που εµπίπτει στις αρµοδιότητες του, ύστερα από ενυπόγραφη
αναφορά κάθε άµεσα ενδιαφεροµένου φυσικού ή νοµικού προσώπου ή ενώσεως
προσώπων». Επίσης σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.2, «ο Συνήγορος του Πολίτη δύναται
να επιληφθεί υποθέσεων αυτεπαγγέλτως». Βάσει της υπ’ αρ. 746/2004 απόφασης (ΦΕΚ
742 Β’/18-5-04), για την «Τροποποίηση Κανονισµού Λειτουργίας του Συνηγόρου του
Πολίτη», «ο Συνήγορος του Πολίτη µπορεί να επιλαµβάνεται αυτεπαγγέλτως θεµάτων
που ανάγονται στην κατ’ άρθρον 1 παρ. 1 Ν. 3094/2003 αποστολή του. 2. Για κάθε
αυτεπάγγελτη παρέµβαση εκδίδεται ειδική «Απόφαση» του Συνηγόρου του Πολίτη,
καταχωρούµενη σε µητρώο αυτεπαγγέλτων ερευνών, που τηρείται ως παράρτηµα του
κατ’ άρθρον 4 παρ. 4 Ν. 3094/2003 «ειδικού µητρώου» αναφορών. 3. Την απόφαση για
τη διεξαγωγή αυτεπάγγελτης έρευνας λαµβάνει ο Συνήγορος του Πολίτη, κατόπιν
εκτίµησης της σοβαρότητας του θέµατος. Για την εκτίµηση της σοβαρότητας του θέµατος
λαµβάνεται ιδίως υπ’ όψιν η διαπίστωση ενδιαφέροντος της κοινής γνώµης, η βαρύτητα
της προσβολής του δικαιώµατος ή συµφέροντος καθώς και ο αριθµός των
ενδιαφεροµένων προσώπων και το ενδεχόµενο πραγµατικής ή νοµικής αδυναµίας των
άµεσα θιγοµένων για πρόσβαση στη διαδικασία υποβολής αναφοράς κατ’ άρθρον 4 παρ.
1 Ν. 3094/2003. 4. Με την απόφασή του για τη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας, ο
Συνήγορος του Πολίτη προσδιορίζει το ειδικό αντικείµενο αυτής καθώς και τους λόγους
που επιβάλλουν τη διενέργειά της. 5. Αντίγραφο της παραπάνω απόφασης κοινοποιείται
στην εµπλεκόµενη δηµόσια υπηρεσία ή επιδίδεται το αργότερο µε τη διενέργεια της
πρώτης σχετικής ερευνητικής πράξης κατ’ άρθρον 4 παρ. 5 εδάφιο δεύτερο Ν.
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3094/2003. Εφ’ όσον η έρευνα αφορά ειδικά το ενδεχόµενο προσβολής δικαιωµάτων ή
συµφερόντων παιδιού από ιδιώτη, το ως άνω αντίγραφο επιδίδεται στον εµπλεκόµενο
ιδιώτη µε τη διενέργεια της πρώτης σχετικής ερευνητικής πράξης κατ’ άρθρον 4 παρ. 5 Ν.
3094/2003. Μετά το πέρας της έρευνας, το σχετικό πόρισµα και οι προτάσεις του
Συνηγόρου του Πολίτη δηµοσιοποιούνται µε κάθε πρόσφορο τρόπο.»

Β. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Στο πλαίσιο της αποστολής του για την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωµάτων
του παιδιού, ο Συνήγορος του Πολίτη πραγµατοποιεί, µεταξύ άλλων, επισκέψεις σε
χώρους όπου φιλοξενούνται παιδιά, µε σκοπό να σχηµατίσει µια αρχική εικόνα,
σχετικά µε τις συνθήκες φιλοξενίας, την υλικοτεχνική τους υποδοµή, την επάρκεια
προσωπικού, την ύπαρξη προγραµµάτων εκπαίδευσης και απασχόλησης, καθώς και
την εν γένει διαπίστωση σεβασµού των δικαιωµάτων τους, όπως αυτά κατοχυρώνονται
στη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (Ν.2101/92) και τις προβλέψεις
της εθνικής νοµοθεσίας.
Ειδικότερα, οι επισκέψεις σε ιδρύµατα παιδικής µέριµνας, στόχο έχουν τη
διερεύνηση και διαπίστωση της επικρατούσας κατάστασης στο πεδίο της πρόνοιας και
των παρεχοµένων υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας για την παιδική ηλικία. Όταν από
επίσκεψη σε ίδρυµα ανακύπτουν ζητήµατα σχετικά µε παραβιάσεις δικαιωµάτων του
παιδιού, ο Συνήγορος του Πολίτη µπορεί, σύµφωνα µε το ως άνω νοµοθετικό πλαίσιο,
να αποφασίσει αυτεπαγγέλτως τη διερεύνηση της υπόθεσης και γενικότερα της
λειτουργίας του ιδρύµατος.

Γ. ΕΝΑΥΣΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Έναυσµα για την παρούσα έρευνα αποτέλεσε η επίσκεψη κλιµακίου επιστηµόνων
του Κύκλου ∆ικαιωµάτων του Παιδιού µε επικεφαλής τον Βοηθό Συνήγορο για τα
∆ικαιώµατα του Παιδιού κύριο Γ. Μόσχο στην Παιδόπολη Νεάπολης Λασιθίου
Κρήτης, στις 5.6.2004, κατά την οποία διαπιστώθηκαν σοβαρά λειτουργικά
προβλήµατα στο εν λόγω ίδρυµα, που συνιστούσαν παραβιάσεις των δικαιωµάτων των

5

φιλοξενούµενων ανηλίκων και τα οποία αποτυπώθηκαν στην έκθεση της 20ης Ιουλίου
2004. Στη συνέχεια, εκδόθηκε η µε αρ.πρωτ. : ***/26.7.04 απόφαση του Συνηγόρου
του Πολίτη για τη διενέργεια αυτεπάγγελτης έρευνας σχετικά µε τη λειτουργία της
συγκεκριµένης Παιδόπολης. Η έρευνα επικεντρώθηκε στις συνθήκες φιλοξενίας, την
υλικοτεχνική υποδοµή, την επάρκεια προσωπικού, καθώς και την εν γένει τήρηση και
τον σεβασµό των δικαιωµάτων των φιλοξενούµενων παιδιών.
Ακολούθησαν αλληλογραφία και επικοινωνία του Συνηγόρου του Πολίτη µε τη
διοίκηση της µονάδας, νέα επίσκεψη στην Παιδόπολη, στις 12.5.2005, αλληλογραφία
µε το αρµόδιο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, µε την αρµόδια ∆ΥΠΕ
Κρήτης και µε τη ∆ιοίκηση της Παιδόπολης, καθώς και νεότερες επισκέψεις στο
ίδρυµα στις 21.10.05 και στις 3.06.2006. ∆εδοµένου ότι τα προβλήµατα, ως προς τη
στελέχωση του εν λόγω ιδρύµατος δεν έχουν επιλυθεί και, όπως διαπιστώθηκε από τις
επισκέψεις και επικοινωνίες της Ανεξάρτητης Αρχής µας, η κατάσταση επιδεινώθηκε,
ο Συνήγορος του Πολίτη αποφάσισε την έκδοση του παρόντος πορίσµατος, που
αποσκοπεί στην έκθεση των πραγµατικών και νοµικών ζητηµάτων που ανακύπτουν
καθώς και στην παρουσίαση προτάσεων και ενδεχόµενων λύσεων για την προστασία
και την προαγωγή των δικαιωµάτων των φιλοξενουµένων ανηλίκων στην Παιδόπολη
Νεάπολης Κρήτης.

∆. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ

ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ

ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

o 5-6-2004: Επίσκεψη – αυτοψία στη Παιδόπολη Νεάπολης. Συζήτηση µε µέλη
του προσωπικού και µε φιλοξενούµενους ανηλίκους. Ενηµέρωση του
Συνήγορου του Παιδιού για ελλείψεις που συνιστούν παραβιάσεις δικαιωµάτων
των παιδιών.
o 20-07-2004: Σύνταξη έκθεσης από τον Συνήγορο του Παιδιού σχετικά µε τα
στοιχεία τα οποία κατέγραψε µετά την πρώτη του επίσκεψη – αυτοψία.
o 26-07-2004:

Έκδοση της υπ’ αριθµ. ***/26.07 04 αυτεπάγγελτης απόφασης

έρευνας για τις συνθήκες φιλοξενίας και τις παροχές προς τους ανηλίκους.
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o 18-08-2004:

Αποστολή της υπ’αριθµ. ***/18.08.04 επιστολής στον αρµόδιο

Υφυπουργό Κοινωνικής Αλληλεγγύης και διαβίβαση της ανωτέρω έκθεσης.
Κοινοποίηση τόσο της επιστολής όσο και της έκθεσης στον Πρόεδρο ΠεΣΥΠ
Κρήτης.
o 04-10-2004: Απάντηση της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Οικογένειας τουΥπ.ΥΚΑ µε
το υπ’ αριθµ. Π1Β/8492/4.10.2004 έγγραφο, µε το οποίο αναγνωρίζεται τόσο η
αναγκαιότητα πρόσληψης προσωπικού όσο και η ανάγκη επιχορήγησης για την
κάλυψη λειτουργικών δαπανών της µονάδας. Αναφορικά µε το πρώτο θέµα, η
αρµόδια διεύθυνση του Υπουργείου ενηµέρωσε για τη µακροπρόθεσµη πλήρωση
οργανικών θέσεων στην εν λόγω Παιδόπολη, η οποία θα συµπεριληφθεί στη
διαδικασία της επόµενης προκύρηξης µέσω ΑΣΕΠ.
o 10-11-04: Συνάντηση µε τον Πρόεδρο του ΠεΣΥΠ Κρήτης, συζήτηση σχετικά µε
τα προβλήµατα λειτουργίας της Παιδόπολης και διερεύνηση πιθανών λύσεων.
o 22-02-2005: Αποστολή της υπ’αριθµ. ***/18.08.04 επιστολής στον Υπουργό
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

µε στόχο την ενηµέρωσή του για την

επιτακτική ανάγκη λήψης µέτρων προκειµένου να αντιµετωπιστεί κυρίως το
πρόβληµα της υποστελέχωσης της εν λόγω Μονάδας. Κοινοποίηση στον καθ΄ ύλη
αρµόδιο Υφυπουργό και σ τον Πρόεδρο του ΠεΣΥΠ Κρήτης.
o 11-05-2005: Πραγµατοποίηση δεύτερης επίσκεψης στην Παιδόπολη Νεάπολης και
διαπίστωση της επιδείνωσης των προβληµάτων που καθιστούν τη λειτουργία της
µονάδας εξαιρετικά δυσχερή. Επείγει ιδίως το θέµα σίτισης των παιδιών, καθώς
τους τελευταίους µήνες δεν υπάρχει πια µαγείρισσα. Τα παιδιά εκφράζουν την
έντονη δυσαρεσκειά τους.
o 16-05-2004: Συνάντηση και ενηµέρωση της νοµικής συµβούλου του αρµόδιου
Υφυπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κατάθεση αιτήµατος για
άµεση λήψη µέτρων, καθώς η κατάσταση έχει οδηγηθεί σε σηµείο οριακό.
Σηµειώνεται ότι οι υπάλληλοι µε έγγραφό τους

(υπ’ αριθµ. 345/20/04/2005)

γνωστοποίησαν (σε µια προσπάθεια έκφρασης της απόγνωσής τους) την πρόθεσή
τους να αναστείλουν τη λειτουργία της Παιδόπολης, εάν µέσα σε ένα µήνα δεν
έχουν ληφθεί µέτρα. Ο ΣτΠ τονίζει ότι στόχος του Υπουργείου θα πρέπει να είναι
όχι το κλείσιµο της µονάδας αλλά η ουσιαστική αναβάθµισή της.
o 18-05-2005: Αποστολή επιστολής προς τον Υπουργό και Υφυπουργό Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ενηµέρωση για τη δυσχερή κατάσταση, στην οποία έχει
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περιέλθει η Παιδόπολη -κυρίως λόγω της δραµατικής µείωσης προσωπικού- και
έκκληση για επείγουσα παρέµβαση.
o 21-10-2005: Νέα επίσκεψη κλιµακίου του Συνηγόρου του Πολίτη στην
Παιδόπολη. Επιβεβαίωση της συνέχισης της ύπαρξης των προβληµάτων που
πηγάζουν στην πλειονότητά τους από την ανεπάρκεια του προσωπικού. Επίσκεψη
στο δηµοτικό σχολείο Νεάπολης, όπου φοιτούν ορισµένοι φιλοξενούµενοι του
ιδρύµατος και συζήτηση µε εκπαιδευτικούς σχετικά µε τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι µαθητές αυτοί.
o 23-01-2006: Αποστολή επιστολής προς τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης κ. Γ. Κωνσταντόπουλο, υπενθύµιση των προβληµάτων, η επιδείνωση
των οποίων διαπιστώθηκε µετά την τρίτη επίσκεψη. Επανάληψη έκκλησης για
άµεση παρέµβαση, καθώς η έλλειψη προσωπικού καθιστά αδύνατη τη συνέχιση
της λειτουργίας της Παιδόπολης.
o 22-02-2006: Απάντηση της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πρόνοιας του Υπ.ΥΚΑ µε το υπ’
αριθµ. Π4/ΓΠ οικ 21990/2006 έγγραφο, στο οποίο δηλώνεται η πρόθεση του
Υπουργείου να προωθηθεί η διαδικασία έκδοσης Προκήρυξης µέσω ΑΣΕΠ. Το
Υπουργείο τονίζει ότι µε το Π4/ΓΠ ΟΙΚ4201/13.01.06 έγγραφο προς τη Γεν.
Γραµµατεία του ΥΠΕΣ∆∆Α και το Γεν. Λογιστήριο του Κράτους έχει επισηµάνει
την ανάγκη κατ’ εξαίρεση έγκρισης πλήρωσης 100 θέσεων στον Τοµέα Πρόνοιας
µε σχέση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου ορισµένου χρόνου για τη συντοµότερη
διαδικασία κάλυψης αναγκών σε προσωπικό.
o 03-06-2006: Εκ νέου πραγµατοποίηση επίσκεψης στην Παιδόπολη Νεάπολης.
∆ιαπιστώνεται ότι διαιωνίζονται τα σοβαρά προβλήµατα που είχαν εξ αρχής
εντοπιστεί. ∆ιαπίστωση και πάλι της επιτακτικής ανάγκης για πρόσληψη
προσωπικού.
o 01-09-06: Προφορική επικοινωνία µε τον νέο Πρόεδρο της ∆ΥΠΕ Κρήτης, κατά
την οποία γνωστοποιούνται σε αυτόν οι διαπιστώσεις της έρευνας του Συνηγόρου
του Πολίτη. Παρέχεται η διαβεβαίωση προς την Αρχ,ή ότι θα γίνουν άµεσα
ενέργειες για την κάλυψη αναγκών του ιδρύµατος µε αποσπάσεις προσωπικού.
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E. Η ΠΑΙ∆ΟΠΟΛΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

1. Ιστορικό – Νοµικό πλαίσιο

Ο όρος «Παιδόπολη» χρησιµοποιήθηκε µετά τον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο για να
χαρακτηρίσει τα ιδρύµατα φιλοξενίας και περίθαλψης απροστάτευτων και ορφανών
παιδιών, την ευθύνη των οποίων είχε η Ειδική Υπηρεσία Περιθάλψεως Ελληνοπαίδων
(Πρώτος Κανονισµός Λειτουργίας Παιδοπόλεων, Αύγουστος 1948). Οι παιδοπόλεις
υπήχθησαν στην ευθύνη της Βασιλικής Πρόνοιας το 1955 και, στη συνέχεια, του
Εθνικού Οργανισµού Πρόνοιας, Ν.Π.∆.∆. που συστάθηκε µε το Ν.∆. 572/70 (ΦΕΚ 125
Α΄). Το 1998 µε τον Ν.2646/98 οι παιδοπόλεις εντάχθηκαν στον Εθνικό Οργανισµό
Κοινωνικής Φροντίδας (ΕΟΚΦ).
Με τον Ν. 3106/03 και την κατάργηση του ΕΟΚΦ τα ιδρύµατα αυτά µετατράπηκαν
σε υπηρεσίες του Περιφερειακού Συστήµατος Υγείας και Πρόνοιας (Πε.Σ.Υ.Π),
αποτελώντας αποκεντρωµένες και ανεξάρτητες υπηρεσιακές µονάδες των Πε.Σ.Υ.Π µε
διοικητική και οικονοµική αυτοτέλεια (Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας). Η
Παιδόπολη Νεάπολης Λασιθίου Κρήτης λειτούργησε από 01.07.03 ως αποκεντρωµένη
µονάδα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του Πε.Σ.Υ.Π. Κρήτης (Υ.Α
Π1β/Γ.Π οικ.61956/03 ΦΕΚ Β’ 865/03), βάσει των άρθρων 1 και 21 του Ν. 3106/03
(ΦΕΚ 30 Α’), υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, νυν Υπουργείο
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Υπ.Υ.Κ.Α) (ΦΕΚ 513 Β΄/10.03.04).
Με τον νεότερο νόµο 3329/05 («Εθνικό Σύστηµα Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης», άρθρα 1 και 14), η Παιδόπολη Λασιθίου Νεάπολης Κρήτης
µετατράπηκε σε ΝΠ∆∆ που υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του ∆ιοικητή της
οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας, και λειτουργεί ως Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας
της Υγειονοµικής Περιφέρειας Κρήτης (∆ΥΠΕ). Η έναρξη λειτουργίας της
συγκεκριµένης µονάδας κοινωνικής φροντίδας ως ΝΠ∆∆ έγινε µε την Υ.Α
Π3/Φ.ΝΟΜ/ΓΠοικ.45162 (ΦΕΚ Β΄604/05.05.05) παρ. ΙΖ, εδαφ. θ.
Η Παιδόπολη Νεάπολης Λασιθίου Κρήτης λειτουργεί από το 1970 και είναι µια από
τις 6 παιδοπόλεις που λειτουργούν σήµερα σε όλη την Ελλάδα. Από τη συγκεκριµένη
Παιδόπολη έχουν φιλοξενηθεί 1047 παιδιά έως σήµερα.
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2. Φιλοξενούµενοι Ανήλικοι

Στην Παιδόπολη Νεάπολης φιλοξενούνται απροστάτευτα αγόρια (ορφανά,
εγκαταλελειµµένα, µε προβλήµατα στο οικογενειακό τους περιβάλλον).
Η Παιδόπολη παρέχει δωρεάν στέγη, τροφή, ενδυµασία, ψυχαγωγία και κάθε άλλη
αναγκαία φροντίδα και µέριµνα στα παιδιά αυτά από ηλικίας 5 ½ ετών µέχρι και την
ενηλικίωσή τους. επίσης, µεριµνά για την επιστροφή των παιδιών στη φυσική τους
οικογένεια, όποτε τούτο κρίνεται εφικτό και σκόπιµο και γενικότερα για την
προετοιµασία της κοινωνικής τους αποκατάστασης.
Η εισαγωγή ενός παιδιού γίνεται : α) µέσω παραποµπής από ∆/νσεις Πρόνοιας των
Νοµαρχιών ή και από κάποια δηµόσια κοινωνική υπηρεσία, µετά τη διενέργεια
κοινωνικής έρευνας, και β) κατόπιν εισαγγελικής εντολής.
Τον Ιούνιο του 2005 φιλοξενούνταν συνολικά 21 παιδιά από 6-17 ετών. Η
Παιδόπολη φιλοξενεί παιδιά κυρίως από την περιοχή της Κρήτης αλλά και της Αθήνας,
καθώς και παιδιά Αλβανικής καταγωγής µεταφερόµενα από το πρόγραµµα «παιδιά των
φαναριών» της Παιδόπολης Αγ. Βαρβάρας. Από αυτά 9 παρακολουθούν ∆ηµοτικό
σχολείο (5 φοιτούν στο Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο της περιοχής και τα υπόλοιπα 4 στο
κανονικό) και 12 είναι µαθητές Γυµνασίου και ΤΕΕ.
Η Παιδόπολη Νεάπολης ασκούσε την επιµέλεια και τη γονική µέριµνα σε 3 παιδιά
(Υ.Α. Π1α/οικ.84155/03, ΦΕΚ Β’ 1284/11.09.03), η Παιδόπολη Καλαµακίου σε 6
παιδιά, ενώ στα υπόλοιπα 12 ασκείται από τις οικογένειές τους.
Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της έρευνας του Συνηγόρου του Πολίτη,
απεστάλησαν εκ µέρους της ∆ιοίκησης του ιδρύµατος νεότερα στοιχεία σχετικά µε την
ανανέωση του αριθµού των φιλοξενούµενων, που κυµαίνονταν κατά την περίοδο αυτή
έως σήµερα µεταξύ 21 και 27 ανηλίκων.

3. Κτιριακές Εγκαταστάσεις – Υποδοµή – Εξοπλισµός

Η Παιδόπολη Νεαπόλεως καταλαµβάνει χώρο εκτάσεως 15 στρεµµάτων στο κέντρο
της πόλης και διαθέτει ένα κεντρικό κτιριακό συγκρότηµα, γύρω από το οποίο υπάρχει
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πευκοδάσος µε µια εκκλησία, γήπεδο µπάσκετ, βόλεϊ και παιδική χαρά. Οι κτιριακές
εγκαταστάσεις καταλαµβάνουν περί τα 3.000 τ.µ.

Το κεντρικό κτίριο, το οποίο είναι πολύ παλαιό –ήταν τουρκικό στρατόπεδοανακαινίστηκε το 1993. Συνεχόµενα του κεντρικού βρίσκονται άλλα κτίρια, τα οποία
κτίστηκαν µεταγενέστερα.
Στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου υπάρχουν 3 γραφεία (∆ιεύθυνσης, ∆ιαχείρισης,
Πρόνοιας) και 2 τουαλέτες προσωπικού. Εκεί βρίσκονται επίσης η κουζίνα και η
τραπεζαρία της Παιδόπολης.
Στην ανατολική πτέρυγα υπάρχουν 5 δωµάτια, τα οποία χρησιµοποιούνται όλα και
φιλοξενούν 3 ως 4 παιδιά το καθένα, το γραφείο των επιµελητών, µια αίθουσα
τηλεόρασης, ιµατιοθήκη, 6 τουαλέτες –οι 2 για µικρότερα παιδιά- και 3 µπάνια µε
ντουζιέρες.
Στη δυτική πτέρυγα υπάρχουν 8 µεγάλα δωµάτια, τα οποία χρησιµοποιούνται
ανάλογα µε τον αριθµό και τις ανάγκες των παιδιών που κατά καιρούς φιλοξενούνται
στην Παιδόπολη. Κατά την πρώτη επίσκεψη του Συνηγόρου του Πολίτη, το ένα
χρησιµοποιόταν από τα µεγαλύτερα παιδιά που φιλοξενούνται στο ίδρυµα, ούτως ώστε
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να έχουν κάποια αυτονοµία, ένα χρησιµοποιόταν ως ιµατιοθήκη, ένα για αίθουσα
τηλεόρασης και άλλο ένα για αναγνωστήριο. Τα υπόλοιπα ήταν κενά. Στην ίδια
πτέρυγα βρίσκονταν επίσης 4 τουαλέτες και 5 µπάνια µε ντουζιέρες. Κατά τη διάρκεια
της έρευνας, επήλθαν µετατροπές τόσο στη χρήση όσο και στην διαµόρφωση των
χώρων διαµονής των φιλοξενούµενων.
Στον α’ όροφο υπάρχουν 2 αναγνωστήρια και µια µεγάλη αίθουσα- καθιστικό, η
οποία χρησιµοποιείται για γιορτές- εκδηλώσεις, οµιλίες κ.λπ. της Παιδόπολης αλλά και
της κοινότητας.
Εκτός κεντρικού κτιρίου και συνεχόµενα υπάρχει µία αίθουσα θεάτρου, µια
βιβλιοθήκη, ένα γυµναστήριο και µια ακόµη κενή αίθουσα (η οποία παραχωρείται από
την Παιδόπολη ως εκθεσιακός χώρος, όταν ζητηθεί από πολιτιστικούς συλλόγους).
Λίγο µακρύτερα και µέσα στο πευκοδάσος, βρίσκεται άλλο κτίριο (πρώην
αναρρωτήριο και κατοικία του ∆ιευθυντή), το οποίο είναι σήµερα κενό. Τέλος, από την
πίσω πλευρά του κτιρίου βρίσκονται συνεχόµενα του κεντρικού, το λεβητοστάσιο, τα
πλυντήρια ρούχων, οι αποθήκες τροφίµων, συνεργείο και γκαράζ αυτοκινήτων.
Ως προς τις εγκαταστάσεις, κατά την πρώτη επίσκεψη του Συνηγόρου του Πολίτη
διαπιστώθηκε ότι:
•

Οι χώροι διαµονής των παιδιών ήταν απρόσωποι, δεν είχαν επαρκή συντήρηση,
καθαριότητα και φωτισµό.

•

Οι χώροι ψυχαγωγίας δε διέθεταν τον κατάλληλο εξοπλισµό, παιδαγωγικό
υλικό και µέσα ψυχαγωγίας. Υπήρχε ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής, ο οποίος
δε

χρησιµοποιόταν

από

τους

φιλοξενούµενους,

ελλείψει

κατάλληλου

εκπαιδευτή.
•

Τα αναγνωστήρια δε διέθεταν βιβλιοθήκη µε σύγχρονο υλικό.

•

Τα είδη οικοσκευής στην κουζίνα ήταν παλαιά και φθαρµένα

•

Οι χώροι τόσο στις ντουζιέρες όσο και στις τουαλέτες ήταν απεριποίητοι, µε
σπασµένα πλακάκια, και µε κακές συνθήκες υγιεινής. Ειδικότερα, οι χώροι της
τουαλέτας εγκυµονούσαν κινδύνους ατυχήµατος, κυρίως για τα µικρότερα
παιδιά, εξαιτίας της κακής συντήρησής τους. Κατά την πρώτη επίσκεψη του
Συνηγόρου του Πολίτη, οι τουαλέτες ανέδιδαν δυσάρεστη οσµή, που
αποδόθηκε από το προσωπικό στο γεγονός ότι την ηµέρα αυτή (Σάββατο) δεν
γίνεται καθαρισµός.
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Μετά την παρέµβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, η ∆/νση Προστασίας Οικογένειας
µας ενηµέρωσε µε την Π1β/84928-04.10.04 σχετικά µε την επιχορήγηση της Μονάδας
για την αντιµετώπιση των λειτουργικών αναγκών της κατά το έτος 2004. Από τις
πιστώσεις που εγκρίθηκαν ανακαινίστηκαν τα µπάνια και οι τουαλέτες της δυτικής
πτέρυγας, ενώ αργότερα έγινε ανακαίνιση και αυτών της ανατολικής πτέρυγας. επίσης,
έγιναν έργα µόνωσης της στέγης του κεντρικού κτιρίου στους χώρους της τραπεζαρίαςκουζίνας καθώς εισχωρούσαν όµβρια ύδατα από την οροφή. Παρ’ όλα αυτά οι χώροι
και κατά τη δεύτερη επίσκεψη έδειχναν ακόµη παραµεληµένοι και υπήρχε επιτακτική
ανάγκη φροντίδας τους. Στη συνέχεια, οι χώροι βάφτηκαν και ιδίως µετά την
προσωρινή τοποθέτηση κοινωνικού λειτουργού στο ίδρυµα, οι χώροι διαµονής
παρουσίασαν βελτίωση ως προς την κατάστασή τους.

4. ∆ιοίκηση – Στελέχωση

Η Παιδόπολη διοικείται από πενταµελή ∆ιοικούσα Επιτροπή, µε Πρόεδρο την κυρία
∆ώρα Μαρκογιαννάκη (διορίσθηκε τον Νοέµβριο 2004). Στη µονάδα απασχολούνταν
µέχρι τις αρχές ∆εκεµβρίου 2006, µόνον 6 άτοµα, µολονότι οι εγκεκριµένες οργανικές
θέσεις ανέρχονται σε 49.
Ειδικότερα, στην Παιδόπολη εργάζονται:
Α) Ο ∆ιευθυντής, ο οποίος εκτός των διοικητικών καθηκόντων του, ασκεί
καθήκοντα συνοδού σε σχολεία και νοσοκοµεία και ασχολείται µε οτιδήποτε άλλο
προκύψει τις πρωινές ώρες, πέραν των καθηκόντων του.
Β) Ο Προϊστάµενος ∆ιαχείρισης, ο οποίος ασχολείται µε τη µηχανογράφηση
οικονοµικού και διαχειριστικού προγράµµατος, τη σύνταξη προϋπολογισµού, τις
συµβάσεις για την αγορά τροφίµων & υλικών, την προµήθειά τους και

την

τακτοποίηση της αποθήκης.
Γ) ∆ύο επιµελητές, οι οποίοι ασχολούνται µε την προετοιµασία των παιδιών που
αφορά τόσο τις σχολικές εργασίες και τη φροντίδα τους σε θέµατα υγείας όσο και την
ψυχαγωγία τους.
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∆) Ένα άτοµο ως βοηθητικό προσωπικό καθαριότητας, το οποίο καλύπτει όλους τους
χώρους (γραφεία, δωµάτια παιδιών, κοινόχρηστους χώρους, τουαλέτες κλπ.), µε
αποτέλεσµα η καθαριότητα των χώρων να µην είναι ικανοποιητική παρά τις
προσπάθειες που καταβάλλονται. Επιπλέον, το εν λόγω άτοµο είναι επιφορτισµένο να
πλένει τα ρούχα των παιδιών, τα οποία µετά τα φορούν ασιδέρωτα, διότι δεν υπάρχει
χρόνος για επιπρόσθετη εργασία.
Ε) Τέλος, ένα άτοµο για νυχτερινή φύλαξη, το οποίο καλείται να εξυπηρετήσει όλες
τις έκτακτες ανάγκες που µπορεί να προκύπτουν (προβλήµατα υγείας των
φιλοξενουµένων, ενδεχόµενα τεχνικά προβλήµατα, νυκτερινά επεισόδια, κ.α.).
Επισηµαίνεται ότι το πρώτο τρίµηνο του 2007 πρόκειται να συνταξιοδοτηθούν δύο
άτοµα του µόνιµου προσωπικού (προϊστάµενος διαχείρισης και καθαρίστρια η οποία
επίσης είναι υπεύθυνη πλυντηρίου και ιµατισµού). Έτσι, ο συνολικός αριθµός του
προσωπικού θα αποτελείται στο εφεξής από 4 άτοµα. Η έλλειψη προσωπικού ανάγεται
πλέον στο µείζον πρόβληµα της Παιδόπολης, που απειλεί να καταστήσει αδύνατη τη
λειτουργία της.

5. ∆ιαπιστώσεις του ΣτΠ κατά την πρώτη επίσκεψη τον Ιούνιο 2004

Κατά την πρώτη επίσκεψή του ο Συνήγορος διαπίστωσε ότι τα µέλη του προσωπικού
δεν ασκούν αποκλειστικά τα καθήκοντα αρµοδιότητας της οργανικής θέσης τους, αλλά
είναι επιφορτισµένο µε επιπλέον καθήκοντα, ώστε να συνδράµουν όπου κατά
περίπτωση υπάρχει ανάγκη για την καλύτερη λειτουργία της Παιδόπολης και τη
δηµιουργία όσο το δυνατόν πιο φιλικού περιβάλλοντος. Αξίζει να τονιστεί στο σηµείο
αυτό ότι η καλή διάθεση δεν µπορεί να υποκαταστήσει την αριθµητική ανεπάρκεια του
προσωπικού. Οι υπάλληλοι που απασχολούνται στην Παιδόπολη έχουν πάνω από 26
έτη υπηρεσίας. Αναφέρθηκε δε, ότι η τελευταία πρόσληψη έγινε το 1977 και ότι για οι
θέσεις του προσωπικού που έχουν κενωθεί λόγω συνταξιοδότησης δεν έχουν πληρωθεί,
γεγονός το οποίο έχει οδηγήσει σε αποδιοργάνωση του ιδρύµατος. Πρόσφατα µάλιστα
συνταξιοδοτήθηκαν ένας επιµελητής, η βοηθός διαχείρισης και η µαγείρισσα. Έκτοτε,
η σίτιση των παιδιών πραγµατοποιείται µε ιδιαίτερες δυσκολίες. Η παρασκευή του
φαγητού γίνεται στο Νοσοκοµείο Νεάπολης και στη συνέχεια µεταφέρεται από το
προσωπικό της Παιδόπολης µε αγροτικό αυτοκίνητο, χωρίς να τηρούνται στοιχειώδεις
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όροι υγιεινής ούτε να διατηρείται ζεστό, µε αποτέλεσµα οι τρόφιµοι να καταναλώνουν
το φαγητό κρύο.
Η Παιδόπολη λειτουργεί επί 24ώρου βάσεως, Σαββατοκύριακα και αργίες. Το
υπάρχον προσωπικό εργάζεται σε δύο βάρδιες από τις 6.00π.µ έως και τις 22.30µµ.
Η εργασία είναι πενθήµερη, µε συνέπεια όσοι δούλευαν Σαββατοκύριακα έπρεπε να
παίρνουν ρεπό µέσα στην εβδοµάδα. Αυτό δυσχέραινε τη σύνταξη προγράµµατος
εργασίας (αν ληφθούν υπόψη και οι κανονικές άδειες και οι τυχόν έκτακτες πχ.
αναρρωτικές) ιδίως στις θέσεις εργασίας όπου υπηρετεί ένα µόνο άτοµο. Σε περιόδους
µάλιστα αδειών, όπως το καλοκαίρι, ή σε κάποιες αργίες τα προβλήµατα από την µη
επάρκεια προσωπικού ήταν ακόµη εντονότερα.

6. ∆ιαπιστώσεις του ΣτΠ κατά τη δεύτερη επίσκεψη τον Μάϊο 2005

Ο ΣτΠ πραγµατοποίησε και δεύτερη επίσκεψη, κατά τη διάρκεια της οποίας. έγινε
συνάντηση µε τη διοίκηση και το προσωπικό, ακολούθησε συνάντηση µε τους
φιλοξενούµενους ανηλίκους και έγινε επίσκεψη σε όλους τους χώρους του ιδρύµατος.
Κατά την επίσκεψη επιβεβαιώθηκε εκ νέου η διαιώνιση των ήδη διαπιστωθέντων
προβληµάτων. Οι σηµαντικότερες διαπιστώσεις συνοψίζονται ως εξής:
•

Η στελέχωση τόσο στον αριθµό όσο και στην ύπαρξη εξειδικευµένου
προσωπικού

(παιδαγωγών,

ψυχολόγων,

κοινωνικού

λειτουργού)

και

Η χρηµατοδότηση παρέµενε ανεπαρκής και µάλιστα συρρικνώθηκε

µε

βοηθητικού προσωπικού παρέµενε ελλιπής.
•

συνέπειες
o Ως προς τις υποδοµές:
•

τη µη τακτική συντήρηση του κτιρίου

•

την έλλειψη δυνατότητας ολοκληρωµένης τεχνικής µελέτης για την καλύτερη
και καταλληλότερη λειτουργία των υφισταµένων υποδοµών.

o Ως προς την πραγµατοποίηση εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών προγραµµάτων:
-

την

πλήρη

απουσία

εκπαιδευτικών

-

ψυχαγωγικών

προγραµµάτων.
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•

Ειδικότερα θέµατα – προβλήµατα που διαπιστώθηκαν κατά την δεύτερη
επίσκεψη :
-

Μεταφορά µαθητών: Από το Φεβρουάριο του 2005 οι
εκπρόσωποι των ΚΤΕΛ αρνούνταν να µεταφέρουν τους µαθητές
της Παιδόπολης προς και από τα σχολεία τους, παρά τη σύµβαση
που είχε υπογραφεί µεταξύ Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης
Λασιθίου και ΚΤΕΛ (αποφ: 161/09.09.03), µε την αιτιολογία ότι
δηµιουργούνταν

προβλήµατα

µέσα

στο

λεωφορείο.

Το

αποτέλεσµα ήταν τα παιδιά είτε να παραµένουν στην Παιδόπολη
είτε να µεταφέρονται στο σχολείο µε ταξί, το οποίο πλήρωνε η
µονάδα.
-

Θέµατα σχολικής φοίτησης : Το πρόγραµµα στήριξης της
µελέτης των παιδιών ήταν ανύπαρκτο, καθώς δεν υπήρχαν
παιδαγωγοί. Η έλλειψη αυτής της συγκεκριµένης ειδικότητας
συνεπαγόταν και άλλα προβλήµατα. Αναφέρουµε ενδεικτικά τον
σχετικά µεγάλο αριθµό παιδιών που παρακολουθούσαν Ειδικό
Σχολείο. Από συζήτηση που κάναµε µε τα ίδια τα παιδιά αλλά
και µε τους υπεύθυνους στην Παιδόπολη, διαπιστώσαµε ότι
αρκετά από αυτά έχουν µαθησιακά προβλήµατα, τα οποία θα
µπορούσαν να αντιµετωπιστούν µε εντατική και εξειδικευµένη
προετοιµασία, ώστε να αποφευχθεί τελικά η παρακολούθηση
ειδικών

αντί

των

κανονικών

τάξεων.

Χαρακτηριστικό

παράδειγµα αποτελούν οι εκθέσεις της ∆ιαγνωστικής Οµάδας
του Ν. Λασιθίου, σύµφωνα µε τις οποίες προτείνεται η φοίτηση
µαθητών της Παιδόπολης σε ειδικό σχολείο παρά τη
φυσιολογική τους νοηµοσύνη, επικαλούµενες «συναισθηµατικές
διαταραχές, δυσκολίες προσαρµογής - µάθησης και προβλήµατα
συµπεριφοράς λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών». Περαιτέρω,
µε έγγραφό του το Ειδικό ∆ηµοτικό Σχολείο Αγ. Νικολάου
εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη φοίτηση 2 εξ αυτών των
παιδιών καθώς αδυνατεί, εξαιτίας της έλλειψης εξειδικευµένου
προσωπικού,

να

ανταποκριθεί

στις

ιδιαίτερες

ψυχοσυναισθηµατικές τους ανάγκες ( σχετ: Φ.9/7-14.1.2005).
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-

Θέµατα

έλλειψης

νοµιµοποιητικών

εγγράφων

ορισµένων

φιλοξενουµένων (κυρίως παιδιών των φαναριών) και ανησυχία
για τη λήξη της άδειας παραµονής τους στη χώρα µε την
ενηλικίωσή τους.

7. ∆ιαπιστώσεις του ΣτΠ κατά τη τρίτη επίσκεψη τον Οκτώβριο 2006

Ο ΣτΠ πραγµατοποίησε τρίτη επίσκεψη στην Παιδόπολη στις 21.10.2005, κατά
την οποία συνάντησε την Πρόεδρο και µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
ιδρύµατος, το προσωπικό και τους ανήλικους φιλοξενούµενους. Κατά την επίσκεψη
αυτή διαπιστώθηκε ότι στο ίδρυµα είχαν ήδη ξεκινήσει κάποια βελτιωτικά έργα
αποκατάστασης των χώρων και η συνολική εικόνα των εγκαταστάσεων ήταν σαφώς
βελτιωµένη. Οι κοιτώνες είχαν µεταφερθεί στις πτέρυγες πρόσοψης του κτιρίου και
είχαν βαφτεί σε χρώµατα επιλογής των φιλοξενούµενων, ενώ ο διάκοσµός τους ήταν
αρκετά προσεγµένος. Οι αίθουσες ψυχαγωγίας είχαν βελτιωθεί και είχαν αποκτήσει
έναν κάπως πιο προσωπικό χαρακτήρα. Ειδική αίθουσα στον προαύλιο χώρο είχε
διαµορφωθεί ως χώρος ψυχαγωγίας και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι οποίοι
είχαν αγορασθεί µε πρωτοβουλία εθελοντικής οµάδας. Η τοποθέτηση στο ίδρυµα
κοινωνικού λειτουργού από τις 7.07.2005, για περιορισµένο χρονικό διάστηµα ωστόσο,
µέσω του Ειδικού Λογαριασµού Π.Α.Γ.Ν.Η., είχε συµβάλει στην οργάνωση των
αρχείων των φιλοξενούµενων, της κοινωνικής εργασίας µαζί τους και µε τις
οικογένειές τους, όπως και στην οργάνωση του καθηµερινού τους προγράµµατος,
θέµατα για τα οποία ο ίδιος ο κοινωνικός λειτουργός ενηµέρωσε διεξοδικά τους
εκπροσώπους του Συνηγόρου του Πολίτη. Η Πρόεδρος του ∆.Σ. της Παιδόπολης
κατέβαλλε καθηµερινές προσπάθειες για την εύρυθµη λειτουργία της, παρά την
έλλειψη

προσωπικού

και

βοηθούσε

εθελοντικά

στα

µαθήµατα

πολλών

φιλοξενούµενων, ελλείψει παιδαγωγών. Ο Συνήγορος του Πολίτη ενηµερώθηκε επίσης
για το ότι είχαν προγραµµατιστεί και άλλα έργα βελτίωσης των εγκαταστάσεων και ότι
γίνονταν προσπάθειες, ώστε η άτυπη εθελοντική οµάδα «Φίλοι της Παιδόπολης
Λασιθίου» να αποκτήσει νοµική προσωπικότητα. Επίσης, ότι γίνονταν ενέργειες, σε
συνεργασία µε µη κυβερνητική οργάνωση, προκειµένου να βρεθούν λύσεις σχετικά µε
την έλλειψη εγγράφων νοµιµοποίησης ορισµένων φιλοξενούµενων από την Αλβανία
(παιδιών των φαναριών).
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Κατά την επικοινωνία µε τα παιδιά ήταν έκδηλη η ικανοποίησή τους για το
γεγονός ότι υπήρχε κοινωνικός λειτουργός στο ίδρυµα, ωστόσο ήταν εµφανές ότι το
πρόσωπο αυτό δεν επαρκούσε από µόνο του για την κάλυψη των καθηµερινών
αναγκών τους, εκφράστηκε δε έντονα και από τα ίδια τα παιδιά το αίτηµα για
περισσότερο προσωπικό και ψυχαγωγικά – επιµορφωτικά προγράµµατα. Οι
φιλοξενούµενοι της Παιδόπολης είναι παιδιά µε πολλά προσωπικά και κοινωνικά
προβλήµατα και ανάγκες για καθηµερινή προσωπική φροντίδα και εµψύχωση, που σε
πολύ µικρό βαθµό απολαµβάνουν, λόγω της ανεπάρκειας ειδικευµένου προσωπικού.
Από τη συζήτηση µαζί τους και την εν γένει συµπεριφορά τους, ήταν εµφανές ότι η
διαβίωσή τους στην Παιδόπολη έπασχε από σοβαρά στοιχεία θεσµικής παραµέλησης.
Κατά την επίσκεψη αυτή το κλιµάκιο του Συνηγόρου του Πολίτη επισκέφθηκε
και το δηµοτικό σχολείο Νεάπολης, στο οποίο φοιτούσαν ορισµένοι από τους
φιλοξενούµενους και επικοινώνησε µε τους εκπαιδευτικούς και µε µαθητές του
σχολείου για να διαπιστώσει τον βαθµό ενσωµάτωσης των παιδιών της Παιδόπολης
στο σχολείο και την τοπική κοινωνία. Εκτίµηση της Αρχής είναι ότι η σχολική
κοινότητα διάκειται θετικά απέναντι στο ίδρυµα και ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα
προβλήµατα µε την εκπαιδευτική συµµετοχή και απόδοση των φιλοξενούµενων.
Με βάση τις διαπιστώσεις της Αρχής κατά την επίσκεψη αυτή, αποφασίσθηκε να
συνεχιστεί η παρακολούθηση της εξέλιξης της πορείας της Παιδόπολης, καθότι είχαν
γίνει σηµαντικές ενέργειες για την βελτίωση των εγκαταστάσεων και της λειτουργίας
της, ωστόσο εκκρεµούσε ακόµη το θέµα του διορισµού προσωπικού αλλά και της
ολοκλήρωσης των έργων στους χώρους του ιδρύµατος.

8. ∆ιαπιστώσεις του ΣτΠ κατά τη τέταρτη επίσκεψη τον Ιούνιο 2006

Ο Βοηθός Συνήγορος για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού επισκέφθηκε για τέταρτη
φορά την Παιδόπολη στις 3.6.2006. Κατά την επίσκεψη αυτή συνάντησε την Πρόεδρο
του ∆.Σ, δύο υπαλλήλους, την ψυχολόγο που συνεργαζόταν µε το ίδρυµα µέσω του
ειδικού προγράµµατος ΕΛΚΙΑ, µία εθελόντρια ψυχολόγο και τους φιλοξενούµενους. Ο
Βοηθός Συνήγορος ενηµερώθηκε για τα τρέχοντα λειτουργικά και παιδαγωγικά
προβλήµατα που αντιµετώπιζε η Παιδόπολη. Ο ίδιος είχε την ευκαιρία, αφού
περιηγήθηκε

τους

χώρους

του

ιδρύµατος,

να

συµµετάσχει

µαζί

µε

τους

φιλοξενούµενους σε έξοδο και γεύµα σε εστιατόριο, τα έξοδα του οποίου καλύπτονταν
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από δωρήτρια της Παιδόπολης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης διαπιστώθηκε ότι
παρά τις ιδιαίτερες προσπάθειες που κατέβαλλε η ∆ιοίκηση, ήταν εµφανής η έλλειψη
προσωπικού και µπορούσε να γίνερι αντιληπτή στα ίδια τα παιδιά, τα οποία δεν είχαν
στην καθηµερινότητά τους επαρκείς ευκαιρίες ψυχαγωγίας, επικοινωνίας και
εκπαιδευτικής υποστήριξης. Γενικά η εικόνα που έδιναν, όπως και στις προηγούµενες
επισκέψεις, ήταν αυτή των συναισθηµατικά στερηµένων και παραµεληµένων παιδιών.
Επίσης, από την επικοινωνία µε τα παιδιά και το προσωπικό προέκυψαν στοιχεία που
αφορούσαν ενδεχόµενες πειθαρχικές ευθύνες υπαλλήλου, µε επιπτώσεις στους
φιλοξενούµενους, για τα οποία ο Συνήγορος του Πολίτη στη συνέχεια διεξήγαγε
αυτόνοµη έρευνα και ενηµέρωσε αρµοδίως τον Πρόεδρο της ∆ΥΠΕ Κρήτης. Η
υπόθεση αυτή αναδεικνύει τις σοβαρές συνέπειες που µπορεί να έχει στους
φιλοξενούµενους η έλλειψη προσωπικού και ενδελεχούς εποπτείας και υποστήριξης
του υπάρχοντος.

9. ∆ιοικητικές Ενέργειες

9.1 Ενέργειες της ∆ιοίκησης της Παιδόπολης Νεάπολης προς το ΠεΣΥΠ (∆.Υ.ΠΕ.)
Κρήτης

o 6-2-2004: Φ12/79/6.2.04 έγγραφο της ∆ιοίκησης της Παιδόπολης Νεάπολης
προς τη ∆ηµοτική Επιχείρηση

Ανάπτυξης και Πολιτισµού Νεάπολης

(∆ΕΑΠΟΝ), µε αίτηµα την παραχώρηση βοηθητικού προσωπικού από το
πρόγραµµα παροχής κοινωνικών υπηρεσιών του ∆ήµου Νεάπολης προκειµένου
να καλυφθούν οι ανάγκες σίτισης των παιδιών λόγω ασθενείας της
µαγείρισσας.
o 19-5-2004: Φ22/291/19.5.04: απαντητικό έγγραφο της ∆ιοίκησης της
Παιδόπολης Νεάπολης προς το ΠεΣΥΠ Κρήτης µε θέµα την παροχή στοιχείων
για την Παιδόπολη καθώς και αιτήµατα για άµεση στελέχωση µε εξειδικευµένο
προσωπικό και χρηµατοδότηση που να καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες.
o 1-12-2004: Φ22/845/21.12.04: έγγραφο της ∆ιοίκησης της Παιδόπολης
Νεάπολης προς το ΠεΣΥΠ Κρήτης µε αίτηµα την άµεση στελέχωση της
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µονάδας µε προσωπικό, την προκήρυξη των µελετών «Στεγάνωση ∆ώµατος
Τραπεζαρίας» και ανακαίνιση τουαλετών.
o 23-12-04: Φ22/850/23.12.04: έγγραφο της ∆ιοίκησης της Παιδόπολης
Νεάπολης στο ΠεΣΥΠ Κρήτης µε προτάσεις για την καλύτερη λειτουργία της

