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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1 του Ν. 3094/2003, «Η ανεξάρτητη αρχή
Συνήγορος του Πολίτη έχει ως αποστολή τη διαµεσολάβηση µεταξύ των πολιτών και των
δηµοσίων υπηρεσιών… για την προστασία των δικαιωµάτων του πολίτη, την
καταπολέµηση της κακοδιοίκησης και την τήρηση της νοµιµότητας. Ο Συνήγορος του
Πολίτη έχει επίσης ως αποστολή την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωµάτων του
παιδιού». Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ.1 του ίδιου νόµου «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».
Έναυσµα για την παρούσα έρευνα αποτέλεσε η µε αρ. πρωτ. 2204/5.2.2003
επιστολή-αναφορά του Ermir Dobjani, Συνηγόρου του Πολίτη στην Αλβανία, µε την
οποία καταγγέλλει και ζητά από την Ελληνική Αρχή τη διερεύνηση της εξαφάνισης
ενός σηµαντικού αριθµού ανηλίκων παιδιών Αλβανικής καταγωγής από το Ελληνικό
προνοιακό ίδρυµα «Αγία Βαρβάρα» στο οποίο φιλοξενούνταν προσωρινά, κατά τη
χρονική περίοδο 1998-2001. Στην παραπάνω αναφορά επισυνάπτεται συναφές
δηµοσίευµα της Βρετανικής εφηµερίδας Independent που αναδηµοσιεύτηκε στην
Αλβανική εφηµερίδα Shekulli στις 13.1.2003. Το δηµοσίευµα επικαλείται στοιχεία από
τη διεθνή µη κυβερνητική οργάνωση µε την επωνυµία «Terres des Hommes», και
συγκεκριµένα από τον εκπρόσωπό της Pierre Philippe, ο οποίος καταγγέλλει ότι κατά
το διάστηµα 1998 – 2001 εξαφανίστηκαν από το ίδρυµα 487 παιδιά από σύνολο 644,
δηλαδή ποσοστό περίπου 75%. Υποστηρίζει επίσης ότι πολλά από τα παιδιά αυτά
(στην πλειοψηφία τους Αλβανικής καταγωγής), είχαν επανακτηθεί από δουλεµπόρους,
που πλήρωναν µέχρι και το ποσό των 500 Ευρώ για να αποσπάσουν τα παιδιά από το
ίδρυµα µε σκοπό την οικονοµική εκµετάλλευση, τη χρήση τους στην πορνεία ή την
πώληση οργάνων τους.
Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε κατ’ αρχήν ο Κύκλος Κοινωνικής
Προστασίας του Συνηγόρου του Πολίτη και στη συνέχεια, αµέσως µετά την έναρξη
λειτουργίας του, ο Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Παιδιού.
Η παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στην εξέταση των συνθηκών υλοποίησης
του κρατικού προγράµµατος «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο
δρόµο» µε στόχο τη διερεύνηση της βασιµότητας της καταγγελίας, και τον εντοπισµό
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των παραγόντων που συνέβαλαν στη δηµιουργία του προβλήµατος. Η παρέµβαση του
Συνηγόρου του Πολίτη αποβλέπει στην ανάπτυξη ενός αποτελεσµατικού συστήµατος
προστασίας και περίθαλψης των παιδιών-θυµάτων παράνοµης διακίνησης και
εκµετάλλευσης, καθώς και στη θέσπιση διαδικασιών ασφαλούς και νόµιµου
επαναπατρισµού τους, όπου αυτό είναι εφικτό και αποτελεί την ενδεδειγµένη λύση.

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ
∆ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ

Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης από το Συνήγορο του Πολίτη,
έλαβαν χώρα οι παρακάτω ενέργειες:
α) Επικοινωνία µε τη διοίκηση του Εθνικού Οργανισµού Κοινωνικής
Φροντίδας (στον οποίο υπαγόταν ο Εθνικός Οργανισµός Πρόνοιας), µε σκοπό τη
συλλογή πληροφοριών σχετικά µε τη λειτουργία του προγράµµατος «Προστασία και
κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόµο» που υλοποιήθηκε στο ίδρυµα «Αγία
Βαρβάρα» του Εθνικού Οργανισµού Πρόνοιας από το ∆εκέµβριο του 1998 και
εντεύθεν. Συγκεκριµένα στις 11.3.03 και 10.9.03 πραγµατοποιήθηκαν συναντήσεις
επιστηµόνων του Συνηγόρου του Πολίτη µε την κυρία Α. Κουρή, Προϊσταµένη της
∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας του Εθνικού Οργανισµού Πρόνοιας, η οποία
υπήρξε ∆ιευθύντρια του ιδρύµατος «Αγία Βαρβάρα» κατά το διάστηµα της υλοποίησης
του προγράµµατος. Στη διάθεση του Συνηγόρου του Πολίτη ετέθησαν το εισηγητικό
σηµείωµα (7/11, 2.12.1998), η απόφαση συµµετοχής του Εθνικού Οργανισµού
Πρόνοιας στο πρόγραµµα «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόµο»
(Αρ.Πρωτ. 8769/9.12.1998), το κείµενο «Ιστορικό εφαρµογής του προγράµµατος»
(∆ιεύθυνση Παιδικής Προστασίας ΕΟΚΦ/ΕΟΠ, 28.6.2001) καθώς και άλλα κείµενα
σχετικά µε τη λειτουργία του προγράµµατος, τη διαδικασία εισαγωγής και τις συνθήκες
διαφυγής ανηλίκων από το ίδρυµα.
β) Επίσκεψη στελεχών του Συνηγόρου του Πολίτη στο Ίδρυµα «Αγία
Βαρβάρα», µε στόχο την εξέταση του χώρου υλοποίησης του προγράµµατος και τη
συλλογή πληροφοριών για το γενικό σχεδιασµό και τις συνθήκες αυτής της
υλοποίησης, καθώς και για ειδικότερα θέµατα που θίγονται στην αναφορά του
Αλβανού Συνηγόρου του Πολίτη (Αρ.Πρωτ. 2204/5.02.03) η οποία, όπως
προαναφέρθηκε, αποτέλεσε το έναυσµα για τη συγκεκριµένη έρευνα.
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γ) Αλληλογραφία µε το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, και συγκεκριµένα µε
τη Γενική ∆ιεύθυνση Πρόνοιας, από όπου απεστάλη στο Συνήγορο του Πολίτη
αντίγραφο της µε Αρ.Πρωτ. Π1β/Γ.Π. 101978 απόφασης σχετικά µε την εφαρµογή του
προγράµµατος «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόµο» καθώς και
κείµενο µε ηµεροµηνία 2.11.2000 της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Οικογένειας του
Υπουργείου, στο οποίο περιγράφεται η µέχρι τότε πορεία της υλοποίησής του.
δ) Συνάντηση στις 15.10.2003 του Βοηθού Συνηγόρου Γιώργου Μόσχου,
Υπεύθυνου του Κύκλου ∆ικαιωµάτων του Παιδιού, και των επιστηµόνων Όλγας
Θεµελή και Ματίνας Πούλου µε τον Υπεύθυνο του Τµήµατος για τα ∆ικαιώµατα των
Παιδιών της οργάνωσης «Terre des Hommes», Bernard Boeton. Η οργάνωση
λειτουργεί ειδικό πρόγραµµα για την καταπολέµηση της παράνοµης διακίνησης
παιδιών από την Αλβανία, στο πλαίσιο του οποίου έχει οργανώσει, σε συνεργασία µε
άλλες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ένα σύστηµα υποδοχής και επανένταξης των
παιδιών που επαναπατρίζονται στη χώρα. Η έκθεση για την υλοποίηση του
προγράµµατος αυτού (“The trafficking of Albanian children in Greece”, Ιανουάριος
2003) περιελάµβανε τα στοιχεία που εµφανίζονταν στο δηµοσίευµα της 13.1.2003 της
“Independent”.
ε) Συλλογή δηµοσιευµάτων τύπου σχετικά µε τη λειτουργία του προγράµµατος
αυτού από την έναρξή του και κατά τη διάρκεια λειτουργίας του.

∆υστυχώς, το συνολικό υλικό που κατόρθωσε να συλλέξει ο Συνήγορος του
Πολίτη για το προς διερεύνηση θέµα δεν ήταν επαρκές για τη διαπίστωση των ακριβών
όρων σχεδιασµού και υλοποίησης του προγράµµατος. Από την έρευνα δεν στάθηκε
δυνατό να εντοπιστεί κάποιο κείµενο αναλυτικής περιγραφής του Προγράµµατος στο
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, στα κεντρικά γραφεία του Εθνικού Οργανισµού
Κοινωνικής Φροντίδας ή στο ίδρυµα «Αγία Βαρβάρα».
Κατά την περίοδο που ο Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Παιδιού ανέλαβε τη
διερεύνηση της υπόθεσης, οι πρόσφατες νοµοθετικές τροποποιήσεις του θεσµικού
πλαισίου της Πρόνοιας επέφεραν αλλαγές τόσο στον τρόπο διοίκησης όσο και στην
υπηρεσιακή διάρθρωση του Ιδρύµατος. Ο Εθνικός Οργανισµός Κοινωνικής Φροντίδας
ήταν υπό κατάργηση (έπαψε να υφίσταται την 10.8.2003 µε βάση το Ν. 3106/2003,
ΦΕΚ 30/10.2.2003). Το ίδρυµα - παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα» είχε πρόσφατα υπαχθεί
στο αντίστοιχο Περιφερειακό Συµβούλιο Υγείας και Πρόνοιας και εκκρεµούσε άµεσα
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η µεταφορά του ιδρύµατος σε άλλο κτίριο λόγω της ανάγκης εκτενούς επισκευής του
κτιρίου στο οποίο στεγάζονταν, ενώ το πρόγραµµα «Προστασία και κοινωνική
φροντίδα των παιδιών στο δρόµο» δεν υφίστατο πλέον στην πράξη.
Οι παράγοντες αυτοί και η συνολική αναστάτωση στη λειτουργία του
Ιδρύµατος λόγω της µεταβατικής κατάστασης, έκαναν δυσχερέστερη τη διαδικασία
συλλογής στοιχείων. Πάντως, από την έρευνα που διεξήχθη, δεν στάθηκε δυνατός ο
εντοπισµός οργανωµένων αρχείων σχετικά µε τη λειτουργία του προγράµµατος ή ενός
συγκεκριµένου προσώπου που να προκύπτει ότι είχε αναλάβει επίσηµα, σε
οποιοδήποτε στάδιο, την ευθύνη της υλοποίησής του.

Ειδικότερα, θα πρέπει να

αναφερθεί το γεγονός ότι το πρόγραµµα στην πράξη είχε αδρανήσει σταδιακά κατά τη
διάρκεια των τελευταίων 2-3 ετών, χωρίς όµως η λειτουργία του να έχει τερµατιστεί
επίσηµα.
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Γ. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ, ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙ∆Α ΤΩΝ
ΠΑΙ∆ΙΩΝ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ»

1. Το ιστορικό δηµιουργίας του προγράµµατος

Την 24.11.1998, ο Υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης κ. Φ. Πετσάλνικος, ο
Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας κ. Θ. Κοτσώνης και ο Γενικός Γραµµατέας του
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας κ. Σιωµόπουλος σε κοινή συνέντευξη τύπου
ανακοίνωσαν ότι, ύστερα από πολύµηνη συνεργασία των δύο Υπουργείων, είχε
καταρτισθεί ειδικό πρόγραµµα µε στόχο τη συγκέντρωση και φροντίδα των παιδιών
των φαναριών σε ιδρύµατα του Εθνικού Οργανισµού Πρόνοιας (ΕΟΠ) και την
εξάρθρωση των κυκλωµάτων εκµετάλλευσής τους (ΤΑ ΝΕΑ, 25/11/1998).
Στις 2.12.1998 η κα Τσαµκιράνη, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας της Οικογένειας και η κα Ρασβάνη, Προϊσταµένη της ∆ιεύθυνσης
Παιδικής Προστασίας του ΕΟΠ, µε το υπ’ αρ. 7/11/2.12.98 Εισηγητικό Σηµείωµα,
θεωρηµένο από τον κ. Α. Τζανακάκη, Γενικό ∆ιευθυντή του ΕΟΠ, εισηγήθηκαν τη
συµµετοχή του Οργανισµού στο πρόγραµµα «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των
παιδιών στο δρόµο», µε τη λειτουργία τµήµατος των εγκαταστάσεων του ιδρύµατος
«Αγία Βαρβάρα» ως ξενώνα µε δυνατότητα φιλοξενίας µέχρι 50 παιδιών, για την
αρχική υποδοχή και βραχεία φιλοξενία των παιδιών µε σκοπό, στη συνέχεια, τη
µετακίνησή τους σε ιδρύµατα πιο µακρόχρονης διαµονής ή την επανένωση µε τις
οικογένειές τους.
Η παραπάνω εισήγηση εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΟΠ, µε
την υπ’ αρ. 921/14.12.1998 απόφαση, στην οποία, περαιτέρω, καθορίζονταν οι
ειδικότεροι όροι της υλοποίησης του προγράµµατος.
Στις 7.12.1998 το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, µε την υπ’ αρ.
Γ2δ/οικ.4338/7.12.1998 απόφαση, ανέθεσε το πρόγραµµα «Προστασία και κοινωνική
φροντίδα των παιδιών στο δρόµο» στον Εθνικό Οργανισµό Κοινωνικής Φροντίδας
(ΕΟΚΦ), στον οποίο υπαγόταν ο ΕΟΠ. Ως χώροι υλοποίησης του προγράµµατος
ορίζονταν ο ξενώνας φιλοξενίας παιδιών στο Παλαιό Φάληρο και η παιδόπολη «Αγία
Βαρβάρα» του ΕΟΠ.
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Τέλος, στις 9.12.1998 εκδόθηκε η υπ’αρ. πρωτ. 8769/98 απόφαση συµµετοχής
του ΕΟΠ στο πρόγραµµα, η οποία και κοινοποιήθηκε προς όλες τις Κεντρικές και
Περιφερειακές Υπηρεσίες του Οργανισµού.

2. Σκοπός και στόχοι του προγράµµατος.

Η λειτουργία µονάδας βραχείας φιλοξενίας στην παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα»
του ΕΟΠ, στο πλαίσιο του προγράµµατος «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των
παιδιών στο δρόµο», είχε ως διακηρυγµένο σκοπό «την προστασία των παιδιών που
επαιτούν στο δρόµο από τις πολλαπλές µορφές εκµετάλλευσης που υφίστανται και τη
διερεύνηση των δυνατοτήτων κοινωνικής ένταξής τους» (Εισηγ. Σηµείωµα 7/11,
2.12.1998).
Ως στόχος του προγράµµατος αναφέρεται «ο περιορισµός του φαινοµένου της
επαιτείας των παιδιών, τα οποία εκτεθειµένα σε πολλαπλούς κινδύνους (υγείας, ηθικούς,
κλπ.) επαιτούσαν στα φανάρια, προκειµένου να συνεισφέρουν στο οικογενειακό εισόδηµα
ή επειδή είχαν πέσει θύµατα εκµετάλλευσης από διάφορα κυκλώµατα» (ΕΟΚΦ/ΕΟΠ
Ιστορικό εφαρµογής του προγράµµατος, 28.6.2001).
Σύµφωνα µε τα διαθέσιµα κείµενα και τις συνεντεύξεις που διεξήχθησαν στο
πλαίσιο αυτής της έρευνας, το πρόγραµµα αποσκοπούσε στην προσαρµογή της
κοινωνικής πολιτικής του ΕΟΠ στις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες και στη λήψη
µέτρων για µια αποτελεσµατική, συστηµατική και ολοκληρωµένη παρέµβαση στη
συγκεκριµένη οµάδα παιδιών που επαιτούσαν στα φανάρια.

3. Ο σχεδιασµός, το αντικείµενο και το πλαίσιο λειτουργίας του προγράµµατος

Από το κείµενο «Ιστορικό εφαρµογής του προγράµµατος» που ετέθη υπόψη της
Αρχής (∆ιεύθυνση Παιδικής Προστασίας ΕΟΚΦ/ΕΟΠ 28.6.2001) συνάγονται οι
προβλέψεις του αρχικού σχεδιασµού. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι:
«Ο αρχικός σχεδιασµός του προγράµµατος προέβλεπε :
1) Στελέχωση από κατάλληλο και εξειδικευµένο προσωπικό (επιµελητές, κοινωνικούς
λειτουργούς και ψυχολόγους) για τη φύλαξη, δηµιουργική απασχόληση και ψυχολογική
στήριξη των παιδιών, αλλά και για τη διεξαγωγή κοινωνικής έρευνας.
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2) Συνεχή συνεργασία µε τα Υπουργεία ∆ηµόσιας Τάξης και ∆ικαιοσύνης. Απασχόληση
Αστυνοµικών της ∆/νσης Ανηλίκων στον Ξενώνα σε 24ωρη βάση για την προστασία των
παιδιών.
3) Λειτουργία Ξενώνα στο Παλαιό Φάληρο για τη φιλοξενία όσων παιδιών από το
πρόγραµµα δεν είχαν τη δυνατότητα σύντοµης επανασύνδεσης µε τις οικογένειές τους ή
τοποθέτησής τους σε ανάδοχες οικογένειες.
4) Συνεργασία για την επαναπροώθηση των παιδιών στις χώρες προσέλευσης τους, µε
τις οικείες προξενικές αρχές, κυρίως µε το προξενείο της Αλβανίας, καθώς η συντριπτική
πλειοψηφία των παιδιών προέρχεται από τη χώρα αυτή.
Το ∆.Σ. του ΕΟΠ είχε εγκρίνει τη συµµετοχή του ΕΟΠ στο εν λόγω πρόγραµµα
(προστασίας παιδιών στο δρόµο) µε τη λειτουργία ως ξενώνα βραχείας φιλοξενίας,
τµήµατος των εγκαταστάσεων της προαναφερόµενης Σχολής, δυναµικότητας 50 παιδιών,
αγοριών και κοριτσιών έως 12 ετών, µετά από συγκέντρωσή τους και αρχική καταγραφή
των στοιχείων προέλευσής τους από την Αστυνοµία Ανηλίκων…».
∆υστυχώς, όπως ήδη αναφέρθηκε, παρά τις ενέργειες του Συνηγόρου του
Πολίτη δεν κατέστη δυνατό να εντοπισθεί η αναλυτική και επίσηµη παρουσίαση του
σχεδιασµού του προγράµµατος καθώς και των προβλέψεων για την υλοποίησή του,
κατά τη χρονική περίοδο που προηγήθηκε της έναρξης λειτουργίας του.

∆. ΤΑ ΜΕΣΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Η δηµοσιονοµική κάλυψη του προγράµµατος

Η απόφαση Γ2δ/οικ.4338/7.12.1998 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
προέβλεπε ότι «δεν θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού
Προϋπολογισµού».
Όπως δηλαδή προκύπτει, δεν υπήρχε κατά τη φάση του σχεδιασµού του
προγράµµατος αρχικός προϋπολογισµός ή έστω πρόβλεψη για την έγκριση ειδικών
κονδυλίων για την κάλυψη των αναγκών του. Με εξαίρεση την υπ’ αρ. 8337/23.11.98
απόφαση του ΕΟΠ, µε την οποία εγκρίνεται η διάθεση πίστωσης 1.600.000 δρχ. για
την αντιµετώπιση δαπανών φιλοξενίας 30 παιδιών, δεν υπάρχουν στοιχεία σχετικά µε
οποιαδήποτε χρηµατοδότηση του προγράµµατος κατά το διάστηµα της λειτουργία του.
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο σχεδιασµός προέβλεπε την κάλυψη των δαπανών
του προγράµµατος σχεδόν αποκλειστικά εκ των ενόντων.

2. Ο χώρος υλοποίησης του προγράµµατος: Το ίδρυµα «Αγία Βαρβάρα»

(Α) Σύντοµο ιστορικό της λειτουργίας του ιδρύµατος «Αγία Βαρβάρα»:
Ο Εθνικός Οργανισµός Πρόνοιας (ΕΟΠ) υπήρξε νοµικό πρόσωπο δηµοσίου
δικαίου εποπτευόµενο και επιχορηγούµενο εξ ολοκλήρου από το Υπουργείο Υγείας και
Πρόνοιας. Ιδρύθηκε µε το Ν∆ 572/1970 διαδεχόµενος τη Βασιλική Πρόνοια. Σκοπός
του Οργανισµού ήταν η παροχή ενός φάσµατος υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε
παιδιά και οικογένειες, µέσω της λειτουργίας µιας σειράς ιδρυµάτων και άλλων
µονάδων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε ολόκληρη τη χώρα (Κέντρα Φροντίδας
Οικογένειας, ιδρύµατα φιλοξενίας παιδιών, Επαγγελµατικές Σχολές, κλπ).
Το 1998, µε το Ν. 2646/1998, ο ΕΟΠ εντάχθηκε στον Εθνικό Οργανισµό
Κοινωνικής Φροντίδας (ΕΟΚΦ). Ο ΕΟΚΦ, µε τη σειρά του καταργήθηκε µε το
Ν. 3106/2003, ο οποίος ρυθµίζει τη διάδοχη θεσµική κατάσταση των Μονάδων που
υπάγονταν στην ευθύνη του.
Στον ΕΟΠ ανήκαν µεταξύ άλλων Μονάδων, 8 «παιδοπόλεις» σε διάφορες
περιοχές της χώρας. Ο όρος «παιδόπολη» χρησιµοποιήθηκε µετά το Β΄ Παγκόσµιο
Πόλεµο για να χαρακτηρίσει τα ιδρύµατα φιλοξενίας και περίθαλψης απροστάτευτων
και ορφανών παιδιών του ΕΟΠ. Στο χώρο που λειτουργεί σήµερα το ίδρυµα «Αγία
Βαρβάρα» λειτουργούσε µέχρι το 1948 το Ιωσηφόγλειο Ορφανοτροφείο.
Η «Αγία Βαρβάρα» άρχισε να λειτουργεί το Μάιο του 1949 στη Γλυφάδα ως
επαγγελµατική σχολή, µε σκοπό να βοηθήσει νεαρά απροστάτευτα κορίτσια να
αποκτήσουν ένα βιοποριστικό επάγγελµα. Το 1951 καταρτίσθηκε πρόγραµµα
λειτουργίας της Σχολής, προστέθηκαν µαθήµατα οικοκυρικών, και µετονοµάστηκε σε
Οικοκυρική και Επαγγελµατική Σχολή «Αγία Βαρβάρα». Το ίδιο έτος η Σχολή
µεταφέρθηκε στο κτίριο του Ιωσηφόγλειου Ορφανοτροφείου, όπου και στεγάζεται
µέχρι σήµερα, λειτουργώντας παράλληλα ως χώρος φιλοξενίας και εκπαίδευσης.
Σηµειώνεται ότι η λειτουργία του ιδρύµατος διέπεται ακόµη από τον κανονισµό
λειτουργίας του έτους 1948 («Κανονισµός Λειτουργίας Παιδοπόλεων, εγκριθείς και
κυρωθείς

υπό

Ελληνοπαίδων»).

της

Επιτροπής

Συντονισµού

∆ιασώσεως

και

Περιθάλψεως

Μολονότι, σύµφωνα µε την πρώην ∆ιευθύντρια του Ιδρύµατος
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κ. Κουρή, ο κανονισµός έχει υποστεί στην πράξη κάποιες τροποποιήσεις, προκειµένου
να ανταποκρίνεται περισσότερο στις σύγχρονες συνθήκες και ανάγκες, δεν έχει
υπάρξει µέχρι σήµερα καµία επίσηµη τροποποίηση.
Όταν ξεκίνησε το «πρόγραµµα των φαναριών», στην «Αγία Βαρβάρα»
διέµεναν περίπου 20 κορίτσια, τα οποία φιλοξενούνταν κανονικά στο ίδρυµα. Η
επιλογή του συγκεκριµένου ιδρύµατος για την υλοποίηση του προγράµµατος
φιλοξενίας των παιδιών των φαναριών, είναι πιθανό να έγινε εν µέρει λόγω της
διαθεσιµότητας

χώρου

στις

εγκαταστάσεις

του

–

δηλαδή

της

ύπαρξης

αχρησιµοποίητων τµηµάτων του κτιρίου - χωρίς όµως να ληφθεί υπ’ όψιν η ανάγκη
πρόσληψης νέου προσωπικού ή εξειδίκευσης του υπάρχοντος προσωπικού, η απουσία
γενικότερης κατάλληλης υποδοµής και οι ιδιαίτερες και αυξηµένες ανάγκες της οµάδας
των παιδιών που επρόκειτο να φιλοξενηθούν.

Β) Η κτιριακή υποδοµή της υλοποίησης του προγράµµατος:
Το ίδρυµα «Αγία Βαρβάρα», συνολικής έκτασης περίπου 3.000 τ.µ., βρίσκεται
στο κέντρο της Αθήνας και επί της λεωφόρου Συγγρού εντός αλσυλλίου έκτασης 8.500
τ.µ. Αποτελείται από τρεις ορόφους έκτασης 1000 τ.µ έκαστος.
Το ίδρυµα σε κανονικές συνθήκες είχε τη δυνατότητα να φιλοξενήσει 60
παιδιά, αλλά φαίνεται ότι πριν από την έναρξη του προγράµµατος ο αριθµός των
παιδιών που µπορούσαν να φιλοξενηθούν στην πράξη ήταν πολύ µικρότερος. Σε κάθε
όροφο λειτουργούν 8 ντουζιέρες και 8 ατοµικές τουαλέτες. Στον πρώτο όροφο
βρίσκονται η γραµµατεία, το γραφείο κοινωνικής υπηρεσίας, η διαχείριση και η
τραπεζαρία καθώς επίσης και 8 κοιτώνες, χώρος ψυχαγωγίας, εργαστήρια κοπτικήςραπτικής και µέρος του αρχείου του ΕΟΠ. Στο δεύτερο όροφο βρίσκονται περίπου 10
δωµάτια, στα οποία φιλοξενούνται τα παιδιά του ιδρύµατος.
Στους κοιτώνες του πρώτου ορόφου φιλοξενήθηκαν τα παιδιά του
προγράµµατος των φαναριών. Οι κοιτώνες αυτοί, κατά την επίσκεψη του Συνηγόρου
του Πολίτη στο ίδρυµα, έδιναν µια εντύπωση εγκατάλειψης. Το κτίριο γενικότερα είχε
εµφανώς την ανάγκη άµεσης συντήρησης. Άλλωστε, το ίδρυµα επρόκειτο να
µετακοµίσει σε άλλο χώρο ακριβώς για το λόγο αυτό.
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Ε. Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
Όπως προκύπτει από τα δηµοσιεύµατα τύπου, τόσο κατά τους µήνες που
προηγήθηκαν της υλοποίησης του προγράµµατος όσο και κατά την εξαγγελία της
έναρξης λειτουργίας του, η απόφαση για τη δηµιουργία προγράµµατος για την
προστασία των παιδιών των φαναριών ελήφθη από κοινού από το Υπουργείο ∆ηµοσίας
Τάξης και το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας . Το τελευταίο, όπως προαναφέρθηκε, µε
την υπ’ αρ. Γ2δ/οικ.4338/7.12.1998 απόφαση, ανέθεσε στον Εθνικό Οργανισµό
Κοινωνικής Φροντίδας την υλοποίηση του προγράµµατος, έπειτα από σχετική
εισηγητική πρόταση του ΕΟΠ.
Από τις πληροφορίες που αντλούνται από την ειδησεογραφία εκείνης της
περιόδου συνάγονται οι επισήµως διακηρυχθέντες στόχοι του προγράµµατος:
Στις 17.2.1998 (δέκα µήνες προ της έναρξης του προγράµµατος) «στο
Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης πραγµατοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη, (όπου µετείχαν ο
υπουργός κ. Γ. Ρωµαίος, ο υφυπουργός Πρόνοιας κ. Θεόδωρος Κοτσώνης και στελέχη
του υπουργείου του, ο γενικός γραµµατέας του υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης κ. Γιάννης
Παπαδογιαννάκης, ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ. κ. Θ. Βασιλόπουλος, ο αττικάρχης
υποστράτηγος Ι. Γεωργακόπουλος, εισαγγελικοί λειτουργοί και αξιωµατικοί του
Τµήµατος Ανηλίκων της Ασφάλειας Αττικής µε επικεφαλής την προϊσταµένη
κ. Α. Τζουµέρκα) µε σκοπό τη σε βάθος εξέταση του προβλήµατος των παιδιών των
φαναριών και την ανεύρεση λύσεων για τη διαµονή τους στη χώρα µας. Στη σύσκεψη
αποφασίσθηκε να συσταθεί οµάδα εργασίας που θα αναλάβει να βρει, µε τη βοήθεια
του υπουργείου Πρόνοιας, λύση στο πρόβληµα της διαµονής των παιδιών και της
εξασφάλισης στέγης για όσο καιρό παραµείνουν στη χώρα µας» (ΤΑ ΝΕΑ,
18/02/1998).
«Στέγη για τα παιδιά των φαναριών, έστω και σε πιλοτική φάση, υποσχέθηκε ο
υφυπουργός Πρόνοιας κ. Θόδωρος Κοτσώνης από το βήµα του Ευρωπαϊκού Φόρουµ
για την Οικογένεια» (ΤΑ ΝΕΑ, 23/5/1998).
«Προσφάτως, ακριβώς επειδή έχει πάρει µεγάλες διαστάσεις το φαινόµενο της
επαιτείας των ανηλίκων, ο υφυπουργός Πρόνοιας κ. Θ. Κοτσώνης επέσπευσε τις
διαδικασίες για τη σταδιακή συγκέντρωση των «παιδιών των φαναριών» και για την
περίθαλψή τους σε κατάλληλο χώρο» (ΤΟ ΒΗΜΑ, 23/8/1998).
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Στις 19.11.1998 «σε σύσκεψη που πραγµατοποιήθηκε στο υπουργείο ∆ηµόσιας
Τάξης, στην οποία συµµετείχαν ο υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης κ. Φ. Πετσάλνικος, ο
υφυπουργός Πρόνοιας κ. Θ. Κοτσώνης, ο νέος γενικός γραµµατέας Πρόνοιας
(ορκίστηκε χθες µετά την παραίτηση του κ. Αποσκίτη) κ. Σιωµόπουλος, ο ∆ιοικητής
Ασφάλειας Αττικής υποστράτηγος Π. Ρούµπης και υπηρεσιακοί παράγοντες
συζητήθηκαν οι τελευταίες λεπτοµέρειες ενός σχεδίου που προετοιµάζεται εδώ και
µήνες. Αποφασίστηκε, µεταξύ άλλων, ότι µε κοινή δράση των δύο υπουργείων τα
παιδιά των φαναριών:
1. Θα συγκεντρωθούν, κατ’ αρχήν, σε δύο παιδοπόλεις στην Αττική (Αγ.
Βαρβάρα, Λεωφ. Συγγρού και Αγ. Αλέξανδρος, Παλ. Φάληρο) που θα λειτουργήσουν
ως «κέντρα υποδοχής». Ειδικοί υπάλληλοι θα αναζητήσουν τους γονείς και θα
παρακολουθούν την κατάσταση του παιδιού. Αν το παιδί εντοπιστεί ξανά στον δρόµο
θα υπάρχουν ποινικές ευθύνες γι’ αυτούς και επιπλέον αφαίρεση της επιµέλειας.
2. Θα παραµείνουν στις παιδοπόλεις, αν δεν υπάρχει κανείς να τα φροντίσει
υπεύθυνα ή αν η οικογένειά τους ενέχεται στην εκµετάλλευση του παιδιού. Μάλιστα ο
υφυπουργός Πρόνοιας κ. Θ. Κοτσώνης είχε δηλώσει: «∆εν µπορούµε να τα στείλουµε
στη φυλακή ούτε να τα απελάσουµε όταν γνωρίζουµε ότι από την άλλη µεριά των
συνόρων δεν υπάρχει τίποτα. Στόχος µας είναι να γυρίσουν στις οικογένειές τους, γιατί
και η χειρότερη οικογένεια είναι καλύτερη από το καλύτερο ίδρυµα. Αλλά αυτό δεν
γίνεται πάντα. Που σηµαίνει όχι µόνο να βρουν στέγη και τροφή, αλλά και να πάνε
σχολείο, ίσως να µάθουν και µία τέχνη». «Το πρόγραµµα αυτό θα εφαρµοστεί, πάντα
σύµφωνα µε πληροφορίες µας, δοκιµαστικά, σε 70-80 παιδιά και στη συνέχεια θα
επεκταθεί σε όλα τα παιδιά των φαναριών που υπολογίζονται σε 3.000, από τα οποία το
78% είναι Αλβανάκια, το 12% από τις άλλες βαλκανικές χώρες και το 10%
Τσιγγανάκια.» (ΤΑ ΝΕΑ, 20/11/1998).
Στις 24.11.1998 «σε κοινή συνέντευξη τύπου ο υπουργός ∆ηµόσιας Τάξης
κ. Φίλιππος Πετσάλνικος, ο Υφυπουργός Υγείας και Πρόνοιας κ. Θ.Κοτσώνης και ο
γενικός γραµµατέας του υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας κ. Σιωµόπουλος τόνισαν
ιδιαίτερα το διπλό στόχο του προγράµµατος: ∆ύο είναι οι στόχοι του προγράµµατος: η
συγκέντρωση και η φροντίδα των παιδιών των φαναριών σε Κέντρα Παιδικής
Μέριµνας και η εξάρθρωση των κυκλωµάτων που εκµεταλλεύονται τις παιδικές ψυχές.
Για την υποδοχή και βραχεία φιλοξενία των παιδιών αυτών έχουν επιλεγεί ειδικοί
χώροι και συγκεκριµένα: Ο Ξενώνας Φροντίδας Παιδιών στο Παλαιό Φάληρο, µε
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δυνατότητα φιλοξενίας 25-30 παιδιών και το κέντρο ΕΟΠ «Αγία Βαρβάρα» στην
λεωφόρο Συγγρού, µε δυνατότητα φιλοξενίας 50 παιδιών» (ΤΑ ΝΕΑ, 25/11/1998).
Τα δηµοσιεύµατα της περιόδου αµέσως µετά την έναρξη λειτουργίας του
προγράµµατος είναι επίσης αρκετά, µε χαρακτηριστικούς τίτλους όπως «Οµπρέλα
ανθρωπιάς για 29 παιδιά των φαναριών» (ΤΑ ΝΕΑ, 11/12/1998), «Φανάρι Ζεστασιάς»
(ΤΑ ΝΕΑ, 12/12/1998), «Τα παιδιά των φαναριών ζητούν ελπίδα» (ΤΑ ΝΕΑ,
2/10/1998).

ΣΤ. ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κατά την αρχική φάση της υλοποίησης του προγράµµατος «Προστασία και
κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόµο», η συγκέντρωση των παιδιών γινόταν από
την Αστυνοµία οµαδικά σε τακτά χρονικά διαστήµατα. Στη συνέχεια όµως,
προκειµένου να αποφευχθεί η παραµονή παιδιών στα κρατητήρια, κρίθηκε σκόπιµη η
άµεση µεταφορά και ένταξή τους στο πρόγραµµα, ώστε να εξυπηρετούνται σε
καθηµερινή βάση και µεµονωµένες περιπτώσεις παιδιών. Τονίζεται ότι δεν έχει
υιοθετηθεί καµία πρακτική προκειµένου να αποφεύγεται –όπως άλλωστε θα έπρεπε- ο
εγκλεισµός των παιδιών σε κρατητήριο. Φαίνεται µάλλον να αντικαταστάθηκε από ένα
σύστηµα εισαγωγής των παιδιών χωρίς οργανωµένες διαδικασίες και χωρίς µια αρχική
αξιολόγηση των αναγκών τους, µε αποτέλεσµα τη «συσσώρευση» παιδιών στο ίδρυµα
χωρίς αντίστοιχη πρόβλεψη για τις ιδιαίτερες ανάγκες της φροντίδας τους ή για τυχόν
προβλήµατα που θα προέκυπταν.
Συνολικά, η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών που φιλοξενήθηκαν στο
πλαίσιο του προγράµµατος προέρχονταν από την Αλβανία (ποσοστό 84%). Όσον
αφορά τα παιδιά αυτά, αλλά και άλλα αλλοδαπά παιδιά, από τη στιγµή που δόθηκε
στους γονείς τους η δυνατότητα εξασφάλισης άδειας παραµονής στη χώρα, ο
εντοπισµός των οικείων και η επανασύνδεση µε την οικογένεια δεν παρουσίασε
ιδιαίτερα προβλήµατα στις περιπτώσεις όπου η οικογένεια βρισκόταν στην Ελλάδα.
Όσον αφορά όµως τα παιδιά των οποίων οι οικογένειες ζούσαν στην Αλβανία ή δεν
είχαν άδεια παραµονής στην Ελλάδα, οι δυσκολίες ήταν πολύ µεγάλες. Συνήθως στις
περιπτώσεις αυτές ο Εθνικός Οργανισµός Κοινωνικής Φροντίδας ζητούσε τη συνδροµή
της ∆ιεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας, η οποία διατηρεί παράρτηµα στην Αλβανία, για
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τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας σχετικά µε το οικογενειακό περιβάλλον των
ενδιαφερόµενων παιδιών και τη δυνατότητα επανένωσης µε τις οικογένειές τους. Τα
παιδιά των οποίων η οικογένεια δεν εντοπίστηκε παρέµειναν στις παιδοπόλεις.

Πίνακας 1: Αριθµός παιδιών που φιλοξενήθηκαν στην «Αγία Βαρβάρα» το χρονικό
διάστηµα 1998-2002.

Α/Α Χώρα προέλευσης

2002 ΣΥΝΟΛΟ

1998

1999

2000

2001

1 Αλβανία

27

197

181

144

11

560

2 Ελλάδα

2

23

16

4

-

45

Ιράκ

4

12

23

1

-

40

4 Βουλγαρία

1

2

-

-

-

3

5 Γιουγκοσλαβία

-

3

4

-

-

7

6 Σιέρα-Λεόνε

-

3

-

-

-

3

7

Ιράν

-

1

-

-

-

1

8

Ρωσία

-

1

-

-

-

1

-

-

1

-

-

1

34

242

225

149

11

661

3

9 Μπαγκλαντές
ΣΥΝΟΛΟ

Πηγή: Εθνικός Οργανισµός Πρόνοιας, ∆ιεύθυνση Παιδικής Προστασίας.
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Τον Μάρτιο του 2003, 20 παιδιά από το «πρόγραµµα των φαναριών»
βρίσκονταν σε παιδοπόλεις του ΕΟΠ:

•...Στην παιδόπολη του Βόλου: 5 παιδιά.
•...Στην παιδόπολη της Φλώρινας: 3 παιδιά.
•...Στην παιδόπολη της Κρήτης: 4 παιδιά.
•...Στην παιδόπολη των Ιωαννίνων: 5 παιδιά.
•...Στην παιδόπολη Καλαµακίου: 3 παιδιά

Οι σηµαντικότερες διαπιστώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη όσον αφορά την
υλοποίηση του προγράµµατος «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο
δρόµο», συνοψίζονται ως εξής:
• Το πρόγραµµα εφαρµόσθηκε χωρίς επαρκή σχεδιασµό και χωρίς τις
απαραίτητες κανονιστικές προβλέψεις που θα εξασφάλιζαν την επιτυχία των
στόχων του. Είναι χαρακτηριστικό ότι παρά τις επανειληµµένες προσπάθειες
δεν εντοπίσθηκε από την έρευνα ειδικός κανονισµός λειτουργίας του
προγράµµατος, πλην της εισηγητικής πρότασης.
• Το πρόγραµµα εφαρµόσθηκε χωρίς τους πόρους ή οποιαδήποτε πρόβλεψη για
την κάλυψη των αναγκών υλοποίησής του. Είναι αξιοσηµείωτο ότι ο αρχικός
σχεδιασµός δεν προέβλεπε καµία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισµού
για

την

υλοποίηση

ενός

εξαιρετικά

φιλόδοξου,

πολυδιάστατου

και

πρωτόγνωρου για τα Ελληνικά δεδοµένα προγράµµατος.
• Το προσωπικό του ιδρύµατος δεν ήταν επαρκές και εξειδικευµένο για την
εκτέλεση ενός τόσο απαιτητικού και ιδιαίτερου προγράµµατος. Στο «Ιστορικό
Εφαρµογής

του

Προγράµµατος»

(∆ιεύθυνση

Παιδικής

Προστασίας

ΕΟΚΦ/ΕΟΠ, 28.6.2001) αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Η ροή παιδιών ήταν
συνεχής µετά από την απόφαση του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης να µην
παραµένουν ανήλικοι στα κρατητήρια, µε συνέπεια το υπάρχον προσωπικό να µην
µπορεί να αντεπεξέλθει στις αυξηµένες ανάγκες των παιδιών (καθαριότητα,
σίτιση, ένδυση, φύλαξη, δηµιουργική απασχόληση, συναισθηµατική στήριξη).
Επίσης µέρος του προσωπικού που απασχολήθηκε για τη φύλαξη και τη
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δηµιουργική απασχόληση των παιδιών δεν ήταν εξοικειωµένο µε το αντικείµενο
και δε συµµετείχε µε τη θέλησή του, µε συνέπεια να µην παρέχεται στα παιδιά
ουσιαστική βοήθεια για να προσαρµοστούν στο περιβάλλον». Επισηµαίνεται ότι
το υπάρχον προσωπικό ήταν ήδη επιφορτισµένο µε το έργο της φροντίδας των
κοριτσιών που φιλοξενούνταν κανονικά στο ίδρυµα, στο οποίο απλώς
«προστέθηκε» η φροντίδα των παιδιών των φαναριών. Στο σχεδιασµό του
προγράµµατος δεν υπήρχε πρόβλεψη για ξεχωριστή στελέχωση του
προγράµµατος – εν όψει τόσο του αριθµού όσο και της ιδιαιτερότητας της
συγκεκριµένης οµάδας παιδιών – ή για απασχόληση σε αυτό επαγγελµατιών µε
γνώση της γλώσσας και των ιδιαίτερων δυσκολιών των εν λόγω παιδιών, οι
ανάγκες των οποίων σαφώς διαφοροποιούνται από εκείνες των παιδιών που
φιλοξενούνταν κανονικά στο ίδρυµα.
• Η ανάγκη εξειδικευµένης επιµόρφωσης του απασχολούµενου προσωπικού
αγνοήθηκε. Όπως ήδη αναφέρθηκε, ο σχεδιασµός του προγράµµατος δεν
προέβλεπε την απασχόληση εξειδικευµένου προσωπικού. Αντίθετα, το
πρόγραµµα αντιµετωπίστηκε απλώς ως συµπληρωµατικό έργο του ήδη
απασχολούµενου προσωπικού, στο οποίο δεν κρίθηκε αναγκαίο να προσφερθεί
καµία επιπλέον επιµόρφωση ή υποστήριξη ενόψει της ιδιαιτερότητας του
συγκεκριµένου πληθυσµού παιδιών και των πολλαπλών αναγκών τους.
• Η αυστηρή τήρηση του ορίου ηλικίας των 12 ετών παραβιάστηκε κατ’
επανάληψη. Η ακριβής ηλικία των παιδιών που συγκέντρωνε η αστυνοµία ήταν
πολλές φορές δύσκολο να προσδιοριστεί λόγω έλλειψης αποδεικτικών
εγγράφων και πολλά µεγαλύτερα παιδιά δήλωναν ηλικία µικρότερη από την
πραγµατική προκειµένου να αποφύγουν το ενδεχόµενο απέλασης. Ένα επιπλέον
πρόβληµα προκύπτει από την απουσία οποιασδήποτε πρόβλεψης για παιδιά άνω
των 12 ετών, η οποία είχε ως αποτέλεσµα την εισαγωγή τους στο ίδρυµα ακόµη
και αν ήταν γνωστό ότι ξεπερνούσαν το παραπάνω όριο ηλικίας.
• Η συστηµατική λήψη µέτρων φύλαξης του ιδρύµατος από την Αστυνοµία
προκειµένου να αποφευχθεί η διαφυγή παιδιών ατόνησε. «Η Αστυνοµία,
επικαλούµενη αναρµοδιότητα, αρνήθηκε τη διάθεση Αστυνοµικών για τη φύλαξη
της Σχολής, µε συνέπεια µεγάλος αριθµός παιδιών να διαφεύγουν αυθαίρετα
µόλις τους δινόταν η ευκαιρία, καθώς η Σχολή δεν είναι ίδρυµα κλειστού τύπου,
το φυλακτικό προσωπικό δεν είναι επαρκές, ενώ τα ίδια τα παιδιά είναι πολύ
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δύσκολο να προσαρµοστούν σε ένα οργανωµένο περιβάλλον, έχοντας συνηθίσει
στην

απόλυτη

ελευθερία

του

δρόµου»

(«Ιστορικό

Εφαρµογής

του

Προγράµµατος» 28.6.2001, σελ. 2).
• Η λειτουργία Ξενώνα στο Π.Φάληρο ανεστάλη λόγω αδυναµίας στελέχωσής
του, µε αποτέλεσµα την παρατεταµένη παραµονή στην «Αγία Βαρβάρα»
σηµαντικού αριθµού παιδιών τα οποία δεν αναζήτησαν οι οικογένειές τους και
τη δηµιουργία περαιτέρω προβληµάτων στο ίδρυµα.
• Η δηµιουργία µικρών θεραπευτικών µονάδων για τη φιλοξενία παραβατικών
παιδιών έως 13 ετών καθώς και παιδιών-θυµάτων εκµετάλλευσης ακυρώθηκε.
• Η εφαρµογή εναλλακτικών µορφών παιδικής προστασίας (π.χ. αναδοχή), για
όσα παιδιά δεν ήταν δυνατό να επιστρέψουν άµεσα στο οικογενειακό τους
περιβάλλον δεν στάθηκε εφικτή, παρά την αντίθετη εκτίµηση κατά το
σχεδιασµό του προγράµµατος. Στο «Ιστορικό Εφαρµογής του Προγράµµατος»
της 28.6.2001 (σελ. 3) αναφέρεται ότι «δεν είναι δυνατή ούτε η εφαρµογή του
θεσµού της Ανάδοχης Φροντίδας για τα παιδιά αυτά, δεδοµένου ότι απαιτείται
δικαστική απόφαση ή αφαίρεση της επιµέλειας ή συναίνεση των φυσικών γονιών,
διαδικασίες για τις οποίες πρέπει να υπάρχουν ακριβή στοιχεία ταυτότητας των
παιδιών και των οικογενειών τους, που στις περισσότερες περιπτώσεις είναι
αδύνατο να εξασφαλισθούν. Άλλωστε, από την εµπειρία µας δεν υπάρχουν
ενδιαφερόµενοι υποψήφιοι ανάδοχοι γονείς για τα παιδιά αυτά, λόγω των
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν και της ηλικίας τους (προτιµούνται τα νήπια)».
• Η λειτουργία εργαστηρίων προεπαγγελµατικής και επαγγελµατικής κατάρτισης
στη σχολή «Αγία Βαρβάρα» και στις παιδοπόλεις Θεσσαλονίκης και Βόλου
(στα οποία θα µπορούσαν να ενταχθούν και τα παιδιά των φαναριών) ανεστάλη.
• Η ανάπτυξη (σε συνεργασία µε το Υπουργείο Παιδείας), προγραµµάτων
διαπολιτισµικής εκπαίδευσης των παιδιών δεν ήταν η ανάλογη των
υφιστάµενων αναγκών.
• Η διαδικασία µεταφοράς των αλλοδαπών παιδιών στην πατρίδα τους δεν
εξασφάλισε τελικά την ασφαλή παράδοσή τους στην οικογένειά τους. Τη
διαδικασία επαναπατρισµού είχε αναλάβει το Τµήµα Μεταγωγών της
Ασφάλειας. Σηµειώνεται ότι τα παιδιά µεταφέρονταν µαζί µε τους ενήλικες και
όχι ξεχωριστά, και παραδίδονταν σε Αλβανικές αρχές στα φυλάκια των
συνόρων, χωρίς προηγούµενη συνεννόηση µε κοινωνικές υπηρεσίες ή άλλες
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οργανώσεις που θα µπορούσαν να διασφαλίσουν την ασφαλή επιστροφή στον
τόπο καταγωγής τους. Είναι προφανές ότι κατά τη διαδικασία αυτή οι ανήλικοι
διέτρεχαν σοβαρό κίνδυνο να ξαναπέσουν θύµατα εκµετάλλευσης, ενώ
σύµφωνα µε καταγγελίες που δηµοσιεύτηκαν στην έρευνα της Terre des homes
“The Trafficking of Albanian Children in Greece”, πολλά από αυτά δεν
έφτασαν ποτέ στον προορισµό τους.

Πίνακας 2: Η εικόνα µετακίνησης των παιδιών (1998-2002)
Από το σύνολο των 661 παιδιών:
Α ∆ιέφυγαν

502

Β Παραδόθηκαν σε γονείς

90

Γ

47

Μεταστεγάστηκαν σε Παιδοπόλεις

∆ Παρελήφθησαν από την Αστυνοµία
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Πηγή: Εθνικός Οργανισµός Πρόνοιας, ∆ιεύθυνση Παιδικής Προστασίας.

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η διαφυγή σηµαντικού αριθµού παιδιών από
το Ίδρυµα «Αγία Βαρβάρα» στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράµµατος, υπήρξε
αποτέλεσµα της ανεπάρκειας των παρεχοµένων υπηρεσιών στήριξης των ανηλίκων,
της αποσπασµατικής και µη συγκροτηµένης λειτουργίας του Ιδρύµατος ως χώρου
φιλοξενίας παιδιών του δρόµου καθώς και της ανεπαρκούς φύλαξής του.
Η συνολικά ανεπαρκής οργάνωση του προγράµµατος και η µη διασφάλιση της
προστασίας τόσο των παιδιών όσο και των υπαλλήλων – που αναφέρεται ότι δέχονταν
αλλεπάλληλες πιέσεις και απειλητικά τηλεφωνήµατα από το κύκλωµα που διακινούσε
τα παιδιά στα φανάρια – αποτελούν τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν στην
αποτυχία του προγράµµατος, µολονότι οι εργαζόµενοι του ιδρύµατος φαίνεται να
κατέβαλλαν σηµαντικές προσπάθειες να υλοποιήσουν το πρόγραµµα παρά τις
σοβαρότατες προαναφερόµενες δυσκολίες. Η σταδιακή µείωση του αριθµού των
φιλοξενούµενων παιδιών στην «Αγία Βαρβάρα», καθώς και η εξαφάνιση ενός
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σηµαντικού αριθµού παιδιών φαίνεται να τελούν σε αιτιώδη σχέση µε τα
προαναφερθέντα.

Από την έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη δεν προκύπτουν στοιχεία
οικονοµικής συναλλαγής µελών του προσωπικού µε πρόσωπα εκτός ιδρύµατος, όπως
υπαινίσσεται η καταγγελία του δηµοσιεύµατος της Αλβανικής εφηµερίδας Shekulli
της 13.1.2003 και η έκθεση της µη κυβερνητικής οργάνωσης “Terre Des Hommes”.

Η λειτουργία του προγράµµατος, σύµφωνα µε στελέχη του (πρώην) Εθνικού
Οργανισµού Πρόνοιας, δεν διεκόπη επίσηµα, αδράνησε όµως σταδιακά στην πράξη µε
την πάροδο των ετών και τη σηµαντική µείωση του αριθµού των παιδιών.
Σε επιστολή της προς το Συνήγορο του Πολίτη (Αρ Πρ. Π1β/Γ.Π. 101978,
22.10.2003), η Γενική ∆ιευθύντρια Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας
κα Καρρά αναφέρει ότι «το προαναφερόµενο πρόγραµµα έπαψε να εφαρµόζεται από τον
Ιούλιο του 2002 και τα παιδιά προστατεύονται από άλλες δοµές, όπως αυτές
περιγράφονται στο από 20.10.2003 κείµενο (της ∆ιεύθυνσης Προστασίας Οικογένειας,
της Γενικής ∆ιεύθυνσης Πρόνοιας)». Στην επιστολή αυτή επισυνάπτονται δύο κείµενα
της παραπάνω ∆ιεύθυνσης, ένα µε ηµεροµηνία 2.11.2000 και ένα µε ηµεροµηνία
20.10.2003. Ατυχώς, σε κανένα από τα δύο αυτά κείµενα δεν περιλαµβάνεται
αποτίµηση της εφαρµογής του προγράµµατος «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των
παιδιών στο δρόµο». Η απουσία µιας τέτοιας αποτίµησης, καθώς και το γεγονός ότι το
πρόγραµµα αδράνησε µεν στην πράξη αλλά δεν τερµατίστηκε επίσηµα, φαίνεται να
συνδέεται µε το γενικότερο θέµα της αποφυγής ανάληψης προσωπικής ευθύνης από
συγκεκριµένα πρόσωπα για τη συνολική λειτουργία του προγράµµατος.
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Ζ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το πρόγραµµα «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόµο»
χαρακτηρίζεται τόσο από σοβαρά κενά στον αρχικό σχεδιασµό όσο και από σηµαντικές
αποκλίσεις από το σχεδιασµό αυτό, µε αποτέλεσµα σοβαρότατες δυσκολίες στην
αντιµετώπιση των αναγκών των 661 παιδιών που εξυπηρετήθηκαν κατά τη διάρκεια
της λειτουργίας του. Η έρευνα του Συνηγόρου του Πολίτη ανέδειξε σειρά από σοβαρά
ζητήµατα υποδοµής, οργάνωσης, διοίκησης, και λειτουργίας τα οποία οδήγησαν στην
εξαφάνιση

σηµαντικού

αριθµού

παιδιών

και

στη

σταδιακή

αδράνεια

του

προγράµµατος.

Οι κυριότερες αδυναµίες του προγράµµατος, όπως αναφέρεται και παραπάνω,
θα µπορούσαν να συνοψισθούν ως εξής:
1) Ελλιπής στελέχωση του προγράµµατος και αδυναµία παροχής υποστηρικτικών
υπηρεσιών επαρκών και κατάλληλων για τη συγκεκριµένη οµάδα παιδιών
ειδικότερα, απουσία διερµηνέων και προσωπικού µε εξειδικευµένη κατάρτιση
στις ιδιαίτερες ανάγκες και τα προβλήµατα των παιδιών αυτών.
2) Πληµµελής παροχή φύλαξης στο ίδρυµα «Αγία Βαρβάρα» από το Υπουργείο
∆ηµοσίας Τάξης στο πλαίσιο της υλοποίησης του προγράµµατος, παρά τη
σχετική εξαγγελία. Το εν λόγω ίδρυµα αποτελεί ανοικτό ίδρυµα φιλοξενίας υπό
την έννοια ότι δε φυλάσσεται, η δε είσοδος και έξοδος των παιδιών δεν
υπόκειται σε περιορισµούς. Είναι προφανές ότι για την υλοποίηση του
συγκεκριµένου προγράµµατος ήταν αναγκαία η παροχή φύλαξης στο ίδρυµα
σταθερά και σε 24-ωρη βάση.
3) Αναστολή της λειτουργίας ξενώνα στο Π.Φάληρο για τη µεταφορά των παιδιών
έπειτα από σύντοµη διαµονή και αξιολόγηση στην «Αγία Βαρβάρα», όπως
προέβλεπε ο αρχικός σχεδιασµός.
4) Αδυναµία εφαρµογής του θεσµού της Ανάδοχης Φροντίδας για τα παιδιά του
προγράµµατος, παρά την αρχική εκτίµηση ότι κάτι τέτοιο θα ήταν εφικτό.
5) Μη τήρηση του ορίου ηλικίας των 12 ετών για την εισαγωγή παιδιών στο
πρόγραµµα, σε συνδυασµό µε την απουσία κατάλληλης υποδοµής για τη
φροντίδα µεγαλύτερων παιδιών στο ίδρυµα ή εναλλακτικής πρόβλεψης για τη
φροντίδα τους σε κάποιο άλλο πλαίσιο.
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6) ∆υσκολίες συνεργασίας µε τις Αλβανικές αρχές για τον εντοπισµό των
οικογενειών των παιδιών στην Αλβανία και τον επαναπατρισµό των παιδιών
υπό συνθήκες που να εγγυώνται την ασφάλειά τους και την επανένωση µε τις
οικογένειές τους

Επίσης, εκτίµηση του Συνηγόρου του Πολίτη είναι ότι ο χώρος υλοποίησης του
συγκεκριµένου προγράµµατος «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο
∆ρόµο» ήταν ακατάλληλος, υπό την έννοια ότι δεν σχεδιάστηκε ειδικά για το
πρόγραµµα. Αντίθετα αυτό αποφασίστηκε να λειτουργήσει επιπροσθέτως στο πλαίσιο
µιας ήδη υπάρχουσας δοµής η οποία είχε στηθεί για να εξυπηρετήσει διαφορετικές
ανάγκες.

Έτσι για παράδειγµα, ενώ µέχρι τότε το ίδρυµα λειτουργούσε µόνο ως

οικοτροφείο θηλέων, το πρόγραµµα επέβαλε και τη φιλοξενία αγοριών µε αποτέλεσµα
τη δηµιουργία σχετικών προβληµάτων. Ειδικότερα το γεγονός ότι πολλά από τα αγόρια
ήταν άνω των 12 ετών (καθ’ υπέρβαση των προδιαγραφών του προγράµµατος) έκανε
τη συµβίωση µε τις έφηβες κοπέλες εξαιρετικά δυσχερή. Το γεγονός δε ότι πολλά από
αυτά είχαν ζήσει για µεγάλο διάστηµα στο δρόµο έχοντας αποκτήσει εξαιρετικά
σκληρά βιώµατα, καθιστούσε ιδιαιτέρως δυσχερή την προσαρµογή τους στα όρια και
τους κανονισµούς του ιδρύµατος. Επίσης, η τοποθεσία του ιδρύµατος - σε κεντρική
περιοχή της Αθήνας όπου οποιοσδήποτε µπορούσε να έχει εύκολη πρόσβαση - σε
συνδυασµό µε την απουσία επαρκούς φύλαξης, είχε ως αποτέλεσµα την αδυναµία
παροχής της απαιτούµενης ασφάλειας στα παιδιά, τα οποία συστηµατικά δέχονταν
πιέσεις και απειλές από πρόσωπα εκτός του ιδρύµατος. Πρόκειται για έναν επιπλέον
παράγοντα που φαίνεται να συνετέλεσε στην αδυναµία προσαρµογής και τη διαφυγή
ενός τόσο µεγάλου αριθµού παιδιών.

Με βάση τις παραπάνω διαπιστώσεις, ο Συνήγορος του Πολίτη εντοπίζει ως
σηµαντικότατο παράγοντα της συνολικής αποτυχίας του προγράµµατος την ευκαιριακή
και χωρίς κατάλληλη επιστηµονική και θεσµική προετοιµασία απόφαση για τη
λειτουργία του. Το προσδοκώµενο αποτέλεσµα, η αποµάκρυνση δηλαδή των «παιδιών
των φαναριών» από τους δρόµους, δεν συνδυάσθηκε µε µέριµνα για την κατάλληλη
υποστήριξη και την κοινωνική τους ένταξη, βάσει των πραγµατικών τους αναγκών,
όπως επιβάλλει η δεοντολογία που απορρέει και από τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα
∆ικαιώµατα του Παιδιού (Ν.2101/1992).
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Η προχειρότητα του σχεδιασµού του εν λόγω προγράµµατος συνάγεται επίσης
από το γεγονός ότι, παρά τις επανειληµµένες οχλήσεις προς: α) τη ∆ιεύθυνση
Προστασίας και Αγωγής Οικογένειας και Παιδιού – Τµήµα ∆´ της Γενικής ∆ιεύθυνσης
Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, β) τη ∆ιεύθυνση Κοινωνικής
Προστασίας της Οικογένειας του ΕΟΠ, και τέλος γ) τη ∆ιεύθυνση Παιδικής
Προστασίας του ΕΟΠ, δεν κατέστη δυνατό να βρεθεί η πρόταση υλοποίησης του
προγράµµατος ανεπτυγµένη µε πληρότητα. Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι εκτός από την
εισηγητική, πλήρης πρόταση δεν υπήρξε ποτέ!
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Η. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Καθώς το πρόγραµµα «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο
δρόµο» δεν υφίσταται πλέον στην πράξη, δεν τίθεται ζήτηµα αποκατάστασης των
προβληµάτων ή διαµεσολάβησης του Συνηγόρου του Πολίτη για την άρση των
παραβιάσεων δικαιωµάτων του παιδιού που διαπιστώθηκαν στο πλαίσιο της
υλοποίησής του.

Από τη συνολική διερεύνηση της υπόθεσης προκύπτει ότι το

ουσιώδες πρόβληµα έγκειται, όχι τόσο σε συγκεκριµένες παραβιάσεις νοµιµότητας στο
ίδρυµα «Αγία Βαρβάρα», όσο στο γεγονός καθεαυτό της υλοποίησης ενός τέτοιου
προγράµµατος ελλείψει ενός νοµοθετικού και θεσµικού πλαισίου που να καθορίζει
επαρκώς τους όρους υλοποίησής του και να διασφαλίζει την επίτευξη των βασικών
στόχων του.

Τα προβλήµατα που διαπιστώθηκαν, αποτελούν σε µεγάλο βαθµό

συνέπεια της απουσίας νοµοθετικού πλαισίου και θεσµοθετηµένων όρων και
προδιαγραφών που να εγγυώνται την προστασία, την ψυχο-κοινωνική αποκατάσταση
και την επανένταξη παιδιών-θυµάτων, µέσω της παροχής υπηρεσιών κατάλληλων για
τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και της εφαρµογής των βασικών αρχών της ∆ιεθνούς
Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (Ν. 2101/1992) αναφορικά µε τη
µεταχείριση απροστάτευτων και ασυνόδευτων παιδιών.

Βάσει των παραπάνω διαπιστώσεων, για ανάλογες περιπτώσεις παροχής
προστασίας και περίθαλψης σε παιδιά-θύµατα εκµετάλλευσης, παράνοµης διακίνησης
και εµπορίας, ο Συνήγορος του Πολίτη προτείνει, κατ’ αρχήν, την απόδοση ύψιστης
προτεραιότητας

στη

διασφάλιση

της

προστασίας

των

ανηλίκων

θυµάτων

εκµετάλλευσης, παράνοµης διακίνησης και εµπορίας, όπως πλέον προβλέπεται από το
Π∆ 233/28-8-03 (ΦΕΚ 204 Α) «Προστασία και αρωγή στα θύµατα των εγκληµάτων
των άρθρων 323, 323 Α, 349, 351 και 351 Α του Ποινικού Κώδικα κατά το άρθρο 12
του Ν3064/2002 (ΦΕΚ Α 248)» - ειδικότερα δε, όσον αφορά τη λήψη των κατάλληλων
µέτρων από τις «Μονάδες Παροχής Προστασίας και Αρωγής» για την ασφάλεια των
θυµάτων και των χώρων στους οποίους αυτά φιλοξενούνται, µε τη συνδροµή των
αρµόδιων αστυνοµικών αρχών (Π∆ 233/2003, άρθρο 4).

Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι το πρόβληµα της παροχής προστασίας και
κοινωνικής φροντίδας σε παιδιά-θύµατα δεν θα πρέπει να αντιµετωπίζεται µέσω
24

µεµονωµένων και ενδεχοµένως ευκαιριακών προγραµµάτων, αλλά στο πλαίσιο µιας
ενιαίας και οργανωµένης εθνικής πολιτικής. Αυτή τη στιγµή δεν υφίσταται επαρκές
νοµοθετικό πλαίσιο για την παροχή προστασίας και φροντίδας σε παιδιά-θύµατα
εκµετάλλευσης, παράνοµης διακίνησης και εµπορίας, το οποίο να καθορίζει µέτρα και
παροχές που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες αυτής της ιδιαίτερα ευάλωτης
κατηγορίας παιδιών.

Σύµφωνα µε την εκτίµηση του Συνηγόρου του Πολίτη, το Π∆ 233/2003,
µολονότι περιλαµβάνει κάποιες ευεργετικές διατάξεις, οι οποίες αναφέρονται τόσο
παραπάνω όσο και στη συνέχεια του παρόντος πορίσµατος, δεν καλύπτει επαρκώς όλες
τις πτυχές του προβλήµατος, δεδοµένου, άλλωστε, ότι αφορά την « Προστασία και
αρωγή στα θύµατα των εγκληµάτων των άρθρων 323, 323 Α, 349, 351 και 351 Α του
Ποινικού Κώδικα κατά το άρθρο 12 του Ν3064/2002 (ΦΕΚ Α 248) » και όχι ειδικά την
προστασία και αρωγή ανηλίκων θυµάτων εκµετάλλευσης παράνοµης διακίνησης και
εµπορίας. Σηµειώνεται ότι το εν λόγω Π∆ ορίζει συγκεκριµένα ιδρύµατα σε όλη τη
χώρα, τα οποία ονοµάζει «Μονάδες Παροχής Προστασίας και Αρωγής», ως χώρους
φιλοξενίας παιδιών-θυµάτων – στα οποία συµπεριλαµβάνεται και το «Αγία Βαρβάρα»
- χωρίς να αναφέρεται στην ανάγκη δηµιουργίας εξειδικευµένων δοµών και να χωρίς
να θέτει προδιαγραφές για ξεχωριστή στελέχωση των εν λόγω χώρων, αφήνοντας
τελικά ανοιχτό το ενδεχόµενο για επανεµφάνιση στο µέλλον προβληµάτων
αντίστοιχων µε αυτών που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του προγράµµατος
«Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόµο».

Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ζήτηµα υψίστης σηµασίας και προτείνει την
άµεση

εισαγωγή

ενός

εθνικού

συστήµατος

πιστοποίησης

και

καθορισµού

προδιαγραφών για τις δηµόσιες και µη κυβερνητικές δοµές που παρέχουν υπηρεσίες
φιλοξενίας και υποστήριξης σε παιδιά-θύµατα.

Η Πολιτεία θα πρέπει επίσης να µεριµνήσει ώστε η λειτουργία των ιδρυµάτων
που φιλοξενούν παιδιά-θύµατα να διέπεται από τις βασικές αρχές προστασίας των
δικαιωµάτων του παιδιού, όπως αυτές διατυπώνονται στη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα
∆ικαιώµατα του Παιδιού. Σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του
Παιδιού (Ν. 2101/1992), τα ιδρύµατα που αναλαµβάνουν τη φροντίδα παιδιών και
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είναι υπεύθυνα για την προστασία τους θα πρέπει να διαθέτουν επαρκές προσωπικό,
κατάλληλα εκπαιδευµένο και εποπτευόµενο (άρθρο 3).

Περαιτέρω, θα πρέπει να

διασφαλίζεται ότι οι φορείς φιλοξενίας διαθέτουν εγκαταστάσεις που ανταποκρίνονται
στις ανάγκες του παιδιού για ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής, που να επιτρέπει τη
σωµατική, πνευµατική, ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξή του (άρθρο 6 και 27).
Τα προστατευτικά µέτρα για τα παιδιά-θύµατα βίας, παραµέλησης, κακοµεταχείρισης ή
εκµετάλλευσης, «θα πρέπει να περιλαµβάνουν αποτελεσµατικές διαδικασίες για την
εκπόνηση κοινωνικών προγραµµάτων που θα αποσκοπούν στην παροχή της απαραίτητης
υποστήριξης στο παιδί …, καθώς και για άλλες µορφές πρόνοιας και για το
χαρακτηρισµό, την αναφορά, την παραποµπή, την εξέταση, την περίθαλψη και την
παρακολούθηση της εξέλιξής τους στις περιπτώσεις κακής µεταχείρισης του παιδιού που
περιγράφονται πιο πάνω» (άρθρο 19). Περαιτέρω στο πλαίσιο της φροντίδας των
παιδιών θα πρέπει να λαµβάνεται δεόντως υπόψη η εθνική, θρησκευτική, πολιτισµική
και γλωσσολογική καταγωγή του (άρθρο 20), το δικαίωµα να πρεσβεύει και να ασκεί
τη δική του θρησκεία ή να χρησιµοποιεί τη δική του γλώσσα (άρθρο 30), το δικαίωµα
στην προαγωγή της σωµατικής και ψυχολογικής ανάρρωσης και της κοινωνικής
επανένταξης κάθε παιδιού θύµατος, σε περιβάλλον που ευνοεί την υγεία, τον
αυτοσεβασµό και την αξιοπρέπεια του παιδιού (άρθρο 39). Από την έρευνα του
Συνηγόρου του Πολίτη, προκύπτει ότι οι κυριότεροι παράγοντες που οδήγησαν στην
αποτυχία του προγράµµατος «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο
δρόµο», συνδέονται µε ανεπαρκή αξιολόγηση και µη ενσωµάτωση στην υλοποίηση του
προγράµµατος των παραπάνω.

Ένα

ιδιαίτερα

σηµαντικό

πρόβληµα

στην υλοποίηση

του

εν λόγω

προγράµµατος αφορούσε την απουσία πρόβλεψης για την απασχόληση προσωπικού
µε αποκλειστικό αντικείµενο τη φροντίδα των συγκεκριµένων παιδιών, επαρκούς και
ικανού να αντιµετωπίσει τις ιδιαίτερες συµπεριφορικές δυσκολίες και ανάγκες τους. Το
γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε την αδυναµία επικοινωνίας µε τα παιδιά (λόγω του ότι
πολλά από αυτά δεν µιλούσαν την ελληνική γλώσσα), συνέβαλε στη διαφυγή µεγάλου
αριθµού παιδιών από το ίδρυµα. Κατά συνέπεια, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι
σε κάθε φορέα φιλοξενίας παιδιών-θυµάτων το προσωπικό θα πρέπει να
συµπεριλαµβάνει ειδικευµένους επαγγελµατίες, µε γνώση και εµπειρία των ιδιαίτερων
κοινωνικών

παραγόντων

καθώς

και

των

ιδιαίτερων

συµπεριφορικών

και
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συναισθηµατικών δυσκολιών των παιδιών αυτών προκειµένου να τα βοηθήσουν
αποτελεσµατικά. Όταν στους φιλοξενούµενους περιλαµβάνονται παιδιά που δε µιλούν
ευχερώς την ελληνική γλώσσα, θα πρέπει απαραίτητα να λαµβάνεται µέριµνα ώστε να
καθίσταται δυνατή η επικοινωνία τους µε το προσωπικό και τα υπόλοιπα παιδιά µέσω
διερµηνείας.

Περαιτέρω, προτείνεται η διασφάλιση της εφαρµογής των διατάξεων του Π∆
233/03 όσον αφορά την «πρόσβαση σε δηµόσια σχολεία στα οποία λειτουργούν τάξεις
υποδοχής, ή φροντιστηριακά τµήµατα ή διαπολιτισµικά προγράµµατα εκπαίδευσης»
(άρθρο 5), τη «δηµιουργία ειδικών προγραµµάτων κατάρτισης σύµφωνα µε τις
διαπιστούµενες ανάγκες, για τα θύµατα που έχουν συµπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας
τους» (άρθρο 6), τη µέριµνα εκ µέρους των ιδρυµάτων προστασίας και αρωγής
παιδιών-θυµάτων «για την εξασφάλιση νοµικής υποστήριξης στα θύµατα και διερµηνείας
όταν τα θύµατα αγνοούν την ελληνική γλώσσα» (άρθρο 8). Όπως αναφέρθηκε
παραπάνω, κάποια από τα µέτρα αυτά συµπεριλαµβάνονταν στον αρχικό σχεδιασµό
του προγράµµατος «Προστασία και κοινωνική φροντίδα των παιδιών στο δρόµο», όµως
δεν εφαρµόστηκαν στην πράξη, γεγονός που συνέβαλε στην αποτυχία του
προγράµµατος.

Επίσης, ο Συνήγορος του Πολίτη τονίζει την ανάγκη για την καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση της λειτουργίας της ∆ιαρκούς Επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 9
του Π∆ 233/03, η οποία προεδρεύεται από τη Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας (πλέον
Γενική Γραµµατεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης) και στην οποία συµµετέχουν
εκπρόσωποι συναρµοδίων υπουργείων, µε σκοπό το συντονισµό του έργου της
προστασίας και αρωγής θυµάτων, την έκδοση εγκυκλίων σχετικά µε ζητήµατα που
ανακύπτουν, τη συγκέντρωση στοιχείων και την εισήγηση µέτρων για τη βελτίωση της
προστασίας και αρωγής των θυµάτων.

Τέλος, τονίζεται και πάλι ότι ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί επιτακτική την
ανάγκη ένταξης επιµέρους µέτρων προστασίας και παροχών σε ένα ευρύτερο
νοµοθετικό πλαίσιο για την προστασία, την κοινωνική φροντίδα και την επανένταξη
ανηλίκων θυµάτων και απροστάτευτων παιδιών. Καθώς αυτό αποτελεί θέµα πολιτικής
που προϋποθέτει τη βούληση της Πολιτείας να προβεί σε θεσµικές και νοµοθετικές
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αλλαγές, η Αρχή επιφυλάσσεται να διατυπώσει εκτενέστερα τις θέσεις της επί του
ζητήµατος σε ειδική έκθεση για το συνολικό θεσµικό πλαίσιο µεταχείρισης των
παιδιών θυµάτων εκµετάλλευσης, παράνοµης διακίνησης και εµπορίας.
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