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Ο Συνήγορος του Πολίτη και ειδικότερα ο Συνήγορος του Παιδιού προσκλήθηκε από
το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να συµµετέχει στη δηµόσια
διαβούλευση για το περιεχόµενου του «Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα ∆ικαιώµατα
του Παιδιού», οι βασικοί άξονες του οποίου ανακοινώθηκαν τον Μάιο του 2007.
Ο κ. Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος υπεύθυνος για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού,
αφού παρέστη στην πρώτη συνάντηση διαβούλευσης εκπροσώπων δηµοσίων και µη
κυβερνητικών φορέων, που διεξήχθη υπό την ευθύνη του Υφυπουργού Κοινωνικής
Αλληλεγγύης κου Γ. Κωνσταντόπουλου, απέστειλε σε αυτόν επιστολή –που
δηµοσιοποιείται µε το παρόν δελτίο τύπου-, στην οποία γνωστοποιεί τις θέσεις της
Ανεξάρτητης Αρχής για το σηµαντικό αυτό ζήτηµα.
Συγκεκριµένα η Αρχή θεωρεί την εκπόνηση ενός Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης θεµελιώδη
για τη διαµόρφωση µιας συνολικής εθνικής πολιτικής για τα παιδιά στη χώρα µας.
Με αυτή την έννοια επιζητεί να συνδράµει στο διάλογο που έχει ξεκινήσει και στοχεύει
στην δηµιουργία ενός σχεδίου για την πραγµάτωση και προάσπιση των δικαιωµάτων
του παιδιού στη χώρα µας.
Ωστόσο, το κείµενο για το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού που
δηµοσιοποίησε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης παρουσιάζει
ελλείψεις ως προς ουσιώδη στοιχεία, όπως τεκµηρίωση της υπάρχουσας κατάστασης
και των καταγεγραµµένων αναγκών στο χώρο της παιδικής προστασίας, ανάλυση των
προβλεπόµενων ενεργειών, πρόβλεψη διϋπουργικής συνεργασίας, δέσµευση πόρων,
οικονοµικά στοιχεία, χρονοδιάγραµµα και ένα επιχειρησιακό σχέδιο που να προβλέπει
συγκεκριµένα τη συµµετοχή των φορέων στην υλοποίηση, την εξειδίκευση και την
αξιολόγηση των δράσεών του.
Συγκεκριµένα, ο Συνήγορος του Παιδιού προτείνει την συγκρότηση διαρκούς Εθνικής
Συντονιστικής Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και επιστηµονικής
επιτροπής που θα έχει την ευθύνη του Σχεδίου, τη δηµιουργία οµάδων εργασίας ανά
θεµατική ενότητα, τον εµπλουτισµό του Σχεδίου µε δράσεις που αφορούν όλο το πεδίο
της εφαρµογής της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (ν.2101/92),
την πρόβλεψη συστήµατος για την εφαρµογή του Σχεδίου σε περιφερειακό επίπεδο µε
συµµετοχή των τοπικών φορέων και τη δέσµευση πόρων ώστε να διασφαλίζεται µια
µακρόπνοη παρέµβαση εις όφελος της προάσπισης των δικαιωµάτων των ανηλίκων
στη χώρα µας

Ως προς το περιεχόµενο του Σχεδίου, ο Συνήγορος του Παιδιού επισηµαίνει στην
επιστολή του ενδεικτικά ορισµένα θεµατικά πεδία, που θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να
περιληφθούν σε αυτό και που εκτείνονται στο φάσµα των υπηρεσιών πρόνοιας και
παιδικής προστασίας, της υγείας, της εκπαίδευσης, της ειδικής αγωγής, της
δικαιοσύνης, της µείωσης της παιδικής φτώχειας, της καταπολέµησης της παιδικής
εργασίας, των ΜΜΕ, της προστασίας των παιδιών από τη βία, της επιστηµονικής
έρευνας κ.ά.
Ειδικότερα στον τοµέα της ακρόασης και αποτύπωσης των απόψεων των ίδιων των
παιδιών για την εφαρµογή µιας εθνικής πολιτικής για τα δικαιώµατα του παιδιού, ο
Συνήγορος του Παιδιού διατίθεται να συνδράµει στο Σχέδιο µε ειδικές δράσεις του,
σύµφωνα µε το θεσµικό του ρόλο και την αποκτηθείσα µέχρι σήµερα εµπειρία του.
Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν ο Συνήγορος του Πολίτη θωρεί µεν ιδιαίτερα
θετική την πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
εκφράζει όµως την πεποίθηση ότι το παρόν Σχέδιο δεν πληροί τις προϋποθέσεις που θα
το καθιστούσαν ένα ολοκληρωµένο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τα ∆ικαιώµατα του
Παιδιού. Ως εκ τούτου η Αρχή είναι αντίθετη µε την εσπευσµένη κατάθεσή του στη
Βουλή, είναι όµως διατεθειµένη να συµβάλλει στη βελτίωση του περιεχοµένου του,
εφόσον εξασφαλιστούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις στον επιχειρησιακό σχεδιασµό
του Σχεδίου και στην πρόβλεψη πόρων και διαδικασιών για την υλοποίησή του.

