O ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΟΝΤΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ,
ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ
∆ελτίο Τύπου της 8.9.05
Ο Συνήγορος του Πολίτη, µε το ρόλο του ως Συνήγορος του Παιδιού, βρίσκεται και αυτή
τη σχολική χρονιά στο πλευρό των µαθητών, των γονιών και των εκπαιδευτικών, µε κύριο
µέληµα την προάσπιση και προαγωγή των δικαιωµάτων του παιδιού στο χώρο της
εκπαίδευσης.
Με αυτή του την ιδιότητα:

•
•
•
•
•

εξετάζει καταγγελίες παιδιών και ενηλίκων για παραβιάσεις δικαιωµάτων του παιδιού
στο δηµόσιο και τον ιδιωτικό χώρο,
επισκέπτεται σχολεία και ιδρύµατα,
συναντά τα παιδιά και ακούει τις απόψεις τους,
επικοινωνεί µε εκπαιδευτικούς και άλλους επαγγελµατίες που ασχολούνται µε τα
παιδιά,
προτείνει προς τη διοίκηση και τα αρµόδια Υπουργεία µέτρα για την προστασία των
δικαιωµάτων του παιδιού.

Στα 2 χρόνια λειτουργίας του ο Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Παιδιού στο Συνήγορο του
Πολίτη:

•
•
•
•
•
•

Έχει ασχοληθεί µε 470 έγγραφες αναφορές – καταγγελίες, 40% των οποίων
σχετίζονται µε την εκπαίδευση.
Έχει δηµιουργήσει ειδική ιστοσελίδα όπου παρουσιάζονται η λειτουργία, οι δράσεις
και οι προτάσεις του ( www .0-18. gr ).
Λειτουργεί ειδική τηλεφωνική γραµµή χωρίς χρέωση για ανηλίκους
(800.11.32000, καθηµερινά 9:00 π.µ. – 3:00 µ.µ.).
Έχει δηµιουργήσει προγράµµατα για µαθητές και σχολεία.
Έχει παρέµβει δηµοσιεύοντας επιστολές, πορίσµατα και δελτία τύπου που αφορούν
την εφαρµογή των δικαιωµάτων του παιδιού.
Έχει αναλάβει πρωτοβουλίες για την προστασία των δικαιωµάτων του παιδιού στην
οικογένεια, στο σχολείο, στις υπηρεσίες, στα ιδρύµατα, στους χώρους κράτησης,
στα µέσα µαζικής ενηµέρωσης και γενικά σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής ζωής.

Στο Συνήγορο του Πολίτη µπορεί να απευθυνθεί οποιοσδήποτε γνωρίζει ότι παραβιάζονται
δικαιώµατα του παιδιού και να ζητήσει τη βοήθειά του για την αποκατάσταση και την
προστασία τους.
Υπεύθυνος του Κύκλου ∆ικαιωµάτων του Παιδιού είναι ο Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη κ.
Γιώργος Μόσχος, ο οποίος επικουρείται από 15 επιστήµονες διαφόρων ειδικοτήτων.
Με το Συνήγορο του Πολίτη µπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210-7289600, στο
φαξ 210-7289639, µε επιστολή στην ταχυδροµική διεύθυνση: Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28
Αθήνα ή να επισκεφθείτε τα γραφεία του (∆ευτέρα – Παρασκευή 9:00 π.µ. – 3:00 µ.µ.).
Με αφορµή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2005 – 2006, ο Συνήγορος του Πολίτη
επισηµαίνει ότι το δικαίωµα στην εκπαίδευση, όπως κατοχυρώνεται από το Σύνταγµα, τη
∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και τη λοιπή εθνική νοµοθεσία, αφορά
όλους ανεξαιρέτως τους ανηλίκους που ζουν στη χώρα. Το δικαίωµα στην εκπαίδευση
εξειδικεύεται σε επί µέρους δικαιώµατα, που πρέπει να είναι σε γνώση των µαθητών, των
γονέων και των εκπαιδευτικών. Η εξασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης για όλους άλλωστε
αποτελεί την καλύτερη επένδυση για το µέλλον µιας κοινωνίας.
Το δικαίωµα στην εκπαίδευση µεταξύ άλλων περιλαµβάνει:

•

∆ικαίωµα εγγραφής και φοίτησης : Κάθε παιδί δικαιούται να εγγράφεται στο
σχολείο και να παρακολουθεί τα διδασκόµενα µαθήµατα. Στο σχολείο γίνονται δεκτά
και τα παιδιά που οι γονείς τους δεν έχουν νόµιµη διαµονή στη χώρα, καθώς και
αυτά που δεν διαθέτουν νόµιµα δικαιολογητικά, αρκεί να έχουν εµβολιασθεί και οι
γονείς ή κηδεµόνες τους να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για τα στοιχεία τους.
Μέχρι την ηλικία των 16 χρόνων και έως την Τρίτη τάξη του Γυµνασίου οι γονείς
έχουν υποχρέωση να στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, ειδάλλως διαπράττουν
ποινικό αδίκηµα. Τα σχολεία πρέπει να παίρνουν άµεσα και ουσιαστικά µέτρα για να
αποτρέπουν την εγκατάλειψη και να ενθαρρύνουν τη συνέχιση των σπουδών από
τους µαθητές.

•

∆ικαίωµα διευκόλυνσης στην πρόσβαση : Τα παιδιά που µένουν µακριά από το
σχολείο πρέπει να διευκολύνονται από τη νοµαρχία ή τον δήµο της περιοχής τους
για να πηγαίνουν στη σχολική µονάδα που βρίσκεται πιο κοντά στην κατοικία τους.
Το µέτρο αυτό ισχύει και για τα παιδιά που µένουν σε καταυλισµούς ή
αποµονωµένους οικισµούς.

•

∆ικαίωµα µη διάκρισης: Κανένα παιδί δεν πρέπει να γίνεται αντικείµενο διάκρισης
στο σχολείο, για το φύλο, τη φυλή, την εθνικότητα, την καταγωγή, τις
θρησκευτικές του πεποιθήσεις ή την κατάσταση της υγείας του.

•

∆ικαίωµα ποιότητας σπουδών: Η δωρεάν εκπαίδευση για όλατα παιδιά πρέπει να
συνδυάζεται µε κατάλληλες σχολικές εγκαταστάσεις, έγκαιρο διορισµό επαρκούς
αριθµού εκπαιδευτικών, παροχή σχολικών βοηθηµάτων και διεξαγωγή των
µαθηµάτων, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο εκπαιδευτικό πρόγραµµα.

•

∆ικαίωµα υγιεινής και ασφάλειας: Οι σχολικοί χώροι πρέπει να παρέχουν
ασφάλεια και να πληρούν τους όρους υγιεινής, µε τακτική καθαριότητα και
αποτροπή περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην υγεία των µαθητών.

•

∆ικαίωµα εξειδικευµένης εκπαίδευσης: Οι µαθητές που δεν µιλούν την
ελληνική γλώσσα πρέπει να διευκολύνονται µε τη λειτουργία τάξεων υποδοχής και
υποστηρικτικών µαθηµάτων µε ειδικά σχολικά εγχειρίδια, ενώ τα παιδιά µε ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει να αξιολογούνται από τα αρµόδια κέντρα (Κ.∆.Α.Υ.)
και να έχουν κατάλληλη στήριξη και δυνατότητα συµµετοχής στην εκπαίδευση
σύµφωνα µε τις κλίσεις και ικανότητές τους.

•

∆ικαίωµα σεβασµού της προσωπικότητας και της αξιοπρέπειας: Κάθε
µαθητής και µαθήτρια πρέπει να αντιµετωπίζεται µε σεβασµό ως αυτόνοµη
προσωπικότητα που έχει δικαιώµατα και δυνατότητες. Η εφαρµογή της σχολικής
πειθαρχίας πρέπει να γίνεται µε τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια,
εξαντλώντας τα παιδαγωγικά µέσα σωφρονισµού, και αποφεύγοντας το στιγµατισµό
και τη διαπόµπευση.

•

∆ικαίωµα έκφρασης απόψεων και διαλόγου: Οι µαθητές έχουν δικαίωµα
έκφρασης των απόψεών τους ατοµικά και συλλογικά. Ο διάλογος και η συµµετοχή
των παιδιών στη λήψη αποφάσεων για ζητήµατα που τα αφορούν πρέπει να είναι
βασικό συστατικό της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

•

∆ικαίωµα ενηµέρωσης, κατανόησης και στήριξης: Το σχολείο έχει υποχρέωση
να ενηµερώνει τους µαθητές για τα δικαιώµατά τους και να καταβάλλει προσπάθειες
για να κατανοήσει τα προβλήµατα που τυχόν αντιµετωπίζουν, δίνοντάς τους την
κατάλληλη στήριξη, και συνδέοντάς τους µε τις ειδικές υπηρεσίες της κοινότητας,
όπου υπάρχουν, ώστε να αντιµετωπίζουν τις δύσκολες καταστάσεις µε τον καλύτερο
δυνατό τρόπο.

•

∆ικαίωµα προστασίας από τη βία: Οι µαθητές πρέπει να προστατεύονται από
κάθε µορφής βία και προσβλητική συµπεριφορά, όπως αντίστοιχα και οι
εκπαιδευτικοί, ώστε να µπορούν να προσφέρουν απρόσκοπτα το παιδαγωγικό τους
έργο.

•

∆ικαίωµα ενηµέρωσης των γονέων: Οι γονείς και κηδεµόνες των µαθητών
έχουν δικαίωµα τακτικής ενηµέρωσης για την πρόοδο των παιδιών τους.

•

∆ικαίωµα απονοµής τίτλων σπουδών: Κάθε µαθητής που ολοκληρώνει τον
κύκλο σπουδών στον οποίο έχει εγγραφεί, εφόσον προάγεται, δικαιούται να
λαµβάνει τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών.

