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«Νέα σχολική χρονιά µε τον Συνήγορο του Παιδιού»
Με την ευκαιρία έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς 2004-2005, η Ανεξάρτητη Αρχή
«Συνήγορος του Πολίτη» επιθυµεί να ενηµερώσει µαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς
για τις θέσεις που έχει ήδη διατυπώσει δηµόσια, σχετικά µε την εκπαίδευση, στο
πλαίσιο της αποστολής του για προάσπιση και προαγωγή των δικαιωµάτων του
παιδιού.
Στο Συνήγορο του Πολίτη λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2003 ο Κύκλος
∆ικαιωµάτων του Παιδιού, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του νόµου 3094/2003 και
κατά το πρότυπο του διεθνώς καταξιωµένου θεσµού του «Συνηγόρου του Παιδιού».
Τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (0-18 ετών), όπως ορίζονται και στη Σύµβαση για τα
∆ικαιώµατα του Παιδιού, που έγινε νόµος και στην Ελλάδα από το 1992, βρίσκουν
ευρύτατο πεδίο εφαρµογής στην εκπαίδευση.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, µε βάση τον νόµο, αλλά και την εµπειρία του από την
εξέταση υποθέσεων παραβίασης δικαιωµάτων του παιδιού, από επισκέψεις του σε
σχολεία σε διάφορες περιοχές της χώρας, και από συναντήσεις µε εκπαιδευτικούς και
άλλους επαγγελµατίες που ασχολούνται µε τα παιδιά, επισηµαίνει ότι:
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Κάθε παιδί που ζει στην Ελλάδα δικαιούται να εγγράφεται και να
παρακολουθεί το σχολείο µέχρι την ολοκλήρωση της γυµνασιακής
εκπαίδευσης. Τα σχολεία υποχρεούνται να κάνουν δεκτά όλα τα παιδιά,
ανεξάρτητα από το καθεστώς παραµονής των γονέων τους στη χώρα. Όταν
ο ανήλικος είναι ασυνόδευτος στη χώρα (αιτών άσυλο ή υπό προστασία), τότε
η εγγραφή του στο σχολείο γίνεται υπό την ευθύνη των ασκούντων την
επιτροπεία ή την επιµέλειά του.
Η εγγραφή και µετάβαση, στα κοντινότερα στην κατοικία τους σχολεία, όλων
των παιδιών, µε έµφαση στα παιδιά αποµακρυσµένων οικισµών και τα µέλη
µειονοτικών οµάδων, ιδίως Ροµ / τσιγγάνων, πρέπει να διευκολύνεται µε τη
συνδροµή
δηµοτικών
και
δηµοσίων
υπηρεσιών.
Οι γονείς και κηδεµόνες κάθε παιδιού οφείλουν να το εγγράφουν και να
διασφαλίζουν την απρόσκοπτη σχολική παρακολούθηση µέχρι την
ολοκλήρωση της γυµνασιακής εκπαίδευσης. Οι γονείς πρέπει να
ενηµερώνονται για την υποχρέωσή τους αυτή, η παράλειψη της οποίας
επιφέρει και ποινικές ευθύνες.
Μαθητές που δεν µιλούν επαρκώς την Ελληνική γλώσσα, πρέπει να
διευκολύνονται στη διαδικασία ένταξής τους µέσω των προβλεπόµενων
«τάξεων υποδοχής», οι οποίες συγκροτούνται ύστερα από πρόταση του
συλλόγου διδασκόντων του κάθε σχολείου προς την αρµόδια εκπαιδευτική
διεύθυνση.
Το σχολείο οφείλει να λαµβάνει όλα τα µέτρα για τη συγκράτηση όλων των
µαθητών τουλάχιστον µέχρι την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής γυµνασιακής
εκπαίδευσης. Πρόωρη αποχώρηση από το σχολείο αποτελεί σοβαρή
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παραβίαση του δικαιώµατος του παιδιού στην εκπαίδευση, την ευθύνη της
οποίας έχουν οι γονείς του.
Στα παιδιά µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να εξασφαλίζεται η
εκπαιδευτική συµµετοχή, µέσω της δυνατότητας διάγνωσης των
εκπαιδευτικών αναγκών τους από τα αρµόδια δηµόσια Κέντρα ∆ιάγνωσης,
Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Κ∆ΑΥ) και των προβλεπόµενων από το νόµο
συνθηκών εκπαίδευσης, ειδικής εκπαιδευτικής υποστήριξης και εξέτασης.
Οι θέσεις των εκπαιδευτικών πρέπει να καλύπτονται εγκαίρως, προκείµενου
να αποφεύγεται σηµαντική απώλεια ωρών διδασκαλίας και να λειτουργούν οι
σχολικές µονάδες κανονικά.
Τα σχολεία πρέπει να λαµβάνουν γενικά και ειδικά µέτρα για την προστασία
όλων των µαθητών από κάθε µορφή βίας, απειλών ή διακρίσεων,
προερχόµενων είτε από εκπαιδευτικούς είτε από άλλους µαθητές. Οι
εκπαιδευτικοί πρέπει επίσης να προστατεύονται από αντίστοιχες παραβιάσεις
που εµποδίζουν την ορθή άσκηση του παιδαγωγικού τους ρόλου.
Όταν διαπιστώνεται από εκπαιδευτικούς ότι ένα παιδί ενδέχεται να έχει γίνει
θύµα παραµέλησης, κακοποίησης ή εκµετάλλευσης στο περιβάλλον που
διαβιώνει, το σχολείο πρέπει να απευθύνεται στις κατά τόπο αρµόδιες
υπηρεσίες και να ζητά τη συνεργασία τους µε σκοπό την προστασία του
παιδιού.
Ο σεβασµός της προσωπικότητας των µαθητών αποτελεί υποχρέωση όλων
των µελών της κάθε εκπαιδευτικής κοινότητας, µαθητών, εκπαιδευτικών και
γονέων, και συνεπάγεται την αποφυγή της άσκησης αναιτιολόγητων πιέσεων
στον ψυχισµό του κάθε παιδιού, αλλά και του στιγµατισµού τους στη σχολική
κοινότητα.
Κάθε σχολική µονάδα πρέπει να διασφαλίζει την υγειονοµική προστασία
των µαθητών και την αποτροπή τυχόν επιπτώσεων από το περιβάλλον στην
υγεία τους.
Οι µαθητές πρέπει να ενηµερώνονται για τα δικαιώµατά τους και να έχουν
ευκαιρίες συζήτησης µε τους εκπαιδευτικούς για τον καλύτερο δυνατό τρόπο
άσκησης και προάσπισής τους.

Κάθε µαθητής, γονέας ή εκπαιδευτικός µπορεί να απευθυνθεί στο Συνήγορο του
Πολίτη και να ζητήσει τη συνδροµή του για την αντιµετώπιση και αποτροπή
οποιασδήποτε παραβίασης δικαιώµατος του παιδιού, αφού πρώτα εξαντλήσει κατά το
δυνατό
τις
προβλεπόµενες
διοικητικές
διαδικασίες.
Υπεύθυνος του Κύκλου ∆ικαιωµάτων του Παιδιού είναι ο Βοηθός Συνήγορος του
Πολίτη κ. Γιώργος Μόσχος. Τον Κύκλο πλαισιώνουν 14 επιστήµονες διαφόρων
ειδικοτήτων, διασφαλίζοντας τη διεπιστηµονική προσέγγιση στα ζητήµατα που
εξετάζει.
Επικοινωνία µε το Συνήγορο του Πολίτη µπορεί να γίνεται στο τηλέφωνο
210.7289600.
Γραµµή χωρίς χρέωση για τους ανηλίκους: 800.11.32000
∆ιεύθυνση επικοινωνίας: Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα. Φαξ: 210-7289639.
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