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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Έναυσµα, πηγές και σκοπός της παρούσας έκθεσης
Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103
παρ. 9 του Συντάγµατος και το ν. 3094/03 (ΦΕΚ 10 Α’/22-01-03), έχει ασχοληθεί
εκτενώς µε θέµατα δικαιωµάτων των παιδιών που διαβιούν σε ιδρύµατα παιδικής
προστασίας. Ο όρος «ίδρυµα παιδικής προστασίας» χρησιµοποιείται, εν προκειµένω,
για όλες τις δοµές προνοιακού χαρακτήρα που ανήκουν σε νοµικά πρόσωπα δηµοσίου
ή ιδιωτικού δικαίου, στις οποίες φιλοξενούνται παιδιά, δηλαδή πρόσωπα κάτω των 18
ετών, χωρίς την παρουσία των γονέων τους.
Η Ανεξάρτητη Αρχή έχει αναλάβει από το 2003 την άσκηση του ρόλου του
Συνηγόρου του Παιδιού, αποστολή του οποίου, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του
προαναφερόµενου νόµου, είναι η «προάσπιση και προαγωγή των δικαιωµάτων του
παιδιού». Στο πλαίσιο της αποστολής αυτής, ο Βοηθός Συνήγορος για τα ∆ικαιώµατα
του Παιδιού και ειδικοί επιστήµονες έχουν πραγµατοποιήσει σειρά επισκέψεων στο
σύνολο σχεδόν των ιδρυµάτων παιδικής προστασίας του δηµόσιου τοµέα και σε
σηµαντικό αριθµό ιδρυµάτων ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (βλ.
Παράρτηµα 1). Κατά τις επισκέψεις αυτές, ο Συνήγορος πραγµατοποιεί συναντήσεις µε
εκπροσώπους της διοίκησης, µέλη του προσωπικού και µε φιλοξενούµενα παιδιά, και
συλλέγει πληροφορίες για το θεσµικό πλαίσιο, τον χώρο, τη στελέχωση και τις
συνθήκες λειτουργίας των µονάδων αυτών, καθώς και για ειδικότερα χαρακτηριστικά
τους και για προβλήµατα που αντιµετωπίζουν.
Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επίσης δεχτεί και διερευνήσει περί τις 40
αναφορές/καταγγελίες σχετικά µε τις συνθήκες λειτουργίας συγκεκριµένων ιδρυµάτων,
όσον αφορά την ποιότητα της παρεχόµενης φροντίδας, λειτουργικά ζητήµατα, την
µεταχείριση των φιλοξενούµενων παιδιών ή την τοποθέτησή τους σε αυτά.
Σηµειώνεται ότι πολλές από τις αναφορές αυτές υποβλήθηκαν από εθελοντές,
περιοίκους, γονείς ή φιλοξενούµενα παιδιά ιδρυµάτων, που ζήτησαν να τηρηθεί η
ανωνυµία τους έναντι τρίτων.
Στην παρούσα Έκθεση συνοψίζονται οι διαπιστώσεις και προτάσεις της Αρχής
για την οργάνωση και λειτουργία του συστήµατος εξω-οικογενειακής φροντίδας
παιδιών συνολικά, καθώς και ειδικότερα προβλήµατα που έχουν εντοπιστεί. Κάποιες
από τις διαπιστώσεις αυτές έχουν ήδη παρουσιαστεί σε πορίσµατα, ετήσιες εκθέσεις,
δελτία τύπου, έγγραφα προς υπουργεία και άλλα κείµενα. Ενδεικτικά, αναφέρουµε τα
πορίσµατα «∆οµές προστασίας και φιλοξενίας παιδιών και εφήβων µε ψυχικές
διαταραχές» (Ιούλιος 2005), «Συνθήκες λειτουργίας Παιδόπολης Νεαπόλεως Λασιθίου
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Κρήτης» (∆εκέµβριος 2006), «Συνθήκες λειτουργίας της Μονάδας Κοινωνικής
Φροντίδας για παιδιά µε αναπηρίες Κέντρο Περίθαλψης Παίδων Λεχαινών» (Μάρτιος
2011), τα κείµενα διαπιστώσεων και προτάσεων «H προστασία της ιδιωτικής ζωής των
παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα» (Νοέµβριος 2011) και «Οργάνωση και λειτουργία του
θεσµού της αναδοχής ανηλίκων» (Σεπτέµβριος 2012), και τις διαπιστώσεις για την
εναλλακτική φροντίδα στην Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη προς την Επιτροπή
∆ικαιωµάτων του Παιδιού του ΟΗΕ µε τίτλο «∆ιαπιστώσεις και προτάσεις της
ανεξάρτητης αρχής για την εφαρµογή των δικαιωµάτων του παιδιού στην Ελλάδα
(Ιούλιος 2003-∆εκεµβριος 2011)» (Απρίλιος 2012). Για την παρούσα Έκθεση
αξιοποιήθηκε επίσης υλικό από απαντητικό κείµενο του Συνηγόρου του Πολίτη σε
ερωτηµατολόγιο που κατάρτισε το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC)
το 2011, στο πλαίσιο µελέτης για την εφαρµογή των δικαιωµάτων των παιδιών που
ζουν σε ιδρύµατα.
Πρόσφατα συναφή έγγραφα του Συνηγόρου προς τη ∆ιοίκηση και τα αρµόδια
υπουργεία για θέµατα που παραµένουν ανοιχτά, περιλαµβάνουν:
1. Έγγραφο µε αρ. πρωτ. 168215/29680/19-07-13 προς την Γενική Γραµµατέα
Πρόνοιας µε θέµα «Μακρόχρονη παραµονή σε νοσοκοµεία παιδιών και εφήβων
που αποµακρύνονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον, λόγω απουσίας δοµών
για την επείγουσα φιλοξενία τους»,
2. Έγγραφο µε αρ. πρωτ. 169574/10944/12-11-13 προς την Γενική Γραµµατέα
Πρόνοιας µε θέµα «Πιστοποίηση και Αξιολόγηση Φορέων του ιδιωτικού τοµέα µη
Κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ΜΚΟ Εθελοντικού Χαρακτήρα»,
3. Έγγραφο µε αρ.πρωτ. 1500.2/2870/20-01-14 σε απάντηση αιτήµατος της Γενικής
Γραµµατείας Πρόνοιας µε προτάσεις της Αρχής σχετικά µε την ανάπτυξη εθνικού
συστήµατος

διαχείρισης

της

φροντίδας/αποκατάστασης

ανηλίκων

και

την

αξιολόγηση και πιστοποίηση των φορέων παιδικής προστασίας του δηµοσίου και
ιδιωτικού τοµέα,
4. Έγγραφο µε αρ.πρωτ. 178139/22737/30-04-14 προς τον Γενικό ∆ιευθυντή
Πρόνοιας µε θέµα «Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας λειτουργίας ιδρυµάτων
παιδικής προστασίας ΝΠΙ∆»,
5. Έγγραφο µε αρ.πρωτ. 169554/233153/5-05-14 προς τον Υπουργό και τον
Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και την Γενική
Γραµµατέα Πρόνοιας µε θέµα «Στελέχωση ιδρυµάτων παιδικής προστασίας»,
6. Έγγραφο µε αρ.πρωτ. 178139/23177/5-05-14 προς τον Υπουργό Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και τον Υπουργό Υγείας µε θέµα
«Αρµοδιότητες Σώµατος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας-Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ)».
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7. Έγγραφο µε αρ.πρωτ 169554/40345/1-08-14 προς την διοίκηση του Κέντρου
Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (κοινοποιούµενο στον Υφυπουργό
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και την Γενική Γραµµατέα
Πρόνοιας) µε θέµα «Παρατηρήσεις και ερωτήµατα του Συνηγόρου του Πολίτη
σχετικά µε τη λειτουργία του ΚΚΠΠΑ σε συνέχεια συνάντησης µε το ∆Σ και
επισκέψεων σε µονάδες παιδικής προστασίας - Παραρτήµατα του Κέντρου»
8. Έγγραφο µε αρ.πρωτ Φ. 1500.2/60650/10.12.2014 προς τον Γενικό ∆ιευθυντή
Πρόνοιας µε θέµα «Υπουργική Απόφαση ∆27/οικ.34481/1526/8-10-14 (ΦΕΚ 2792
Β’/ 17-10-14) σχετικά µε Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδων
Προστασίας Παιδιού από Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου»
Η αποτύπωση θεσµικών ελλείψεων και αναγκών αποσκοπεί στην λήψη από
την Πολιτεία των αναγκαίων µέτρων προκειµένου όλα τα παιδιά που διαβιούν σε
ιδρύµατα να απολαµβάνουν τα δικαιώµατά τους, όπως αυτά θεσπίζονται στη ∆ιεθνή
Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού [Ν.2101/92, (ΦΕΚ 192 Α’), εφεξής ∆Σ∆Π] και
διατυπώνονται στις Κατευθύνσεις των Ηνωµένων Εθνών για την Εναλλακτική
Φροντίδα των Παιδιών (UN Guidelines for the Alternative Care of Children, 2009) και
στην Σύσταση (2005)5 της Επιτροπής Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τα
κράτη µέλη «Τα δικαιώµατα των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα παιδικής προστασίας»
(βλ. www.coe.int/t/dg3/children/childrenincare/Rec(2005)5%20Greek.pdf ).

1.2. Γενικά χαρακτηριστικά της ιδρυµατικής φροντίδας στην Ελλάδα και
πρόσφατες εξελίξεις
(i) Οργανωτικά χαρακτηριστικά
Με το άρθρο 9 του ν. 4109/13 (ΦΕΚ 16 Α’/23-01-13), τα δηµόσια ιδρύµατα
που υπάγονται στη Γενική ∆ιεύθυνση Πρόνοιας και φιλοξενούν τόσο παιδιά τυπικής
ανάπτυξης όσο και παιδιά µε χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες, τα οποία αποτελούσαν
αυτόνοµες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας υπαγόµενες στις κατά τόπους Υγειονοµικές
Περιφέρειες, συγχωνεύονται διοικητικά µε τις αντίστοιχες δοµές για ενήλικες µε χρόνιες
παθήσεις και αναπηρίες, ηλικιωµένους κλπ. ως αποκεντρωµένες δοµές στα
συνιστώµενα ανά περιφέρεια Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας.
Η διοικητική οργάνωση των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας βρίσκεται ακόµη σε
εξέλιξη – και οι Οργανισµοί τους είναι υπό έγκριση από το αρµόδιο Υπουργείο – και,
συνεπώς, δεν µπορούν να εξαχθούν µέχρι στιγµής σαφή συµπεράσµατα για τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα της αναδιάρθρωσης αυτής. Ωστόσο, ο
Συνήγορος έχει εκφράσει ανησυχία σχετικά µε τις δυσκολίες που συνεπάγεται η
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συγχώνευση φορέων µε διαφορετικό χαρακτήρα και αντικείµενο σε ένα Νοµικό
Πρόσωπο ανά Περιφέρεια, όσον αφορά τις διαφοροποιηµένες ανάγκες της οµάδας
πληθυσµού στην οποία απευθύνεται κάθε Μονάδα-Παράρτηµα, ή τις διοικητικές
διαδικασίες για λήψη αποφάσεων, την ανταπόκριση σε επείγουσες ανάγκες, κλπ.
Στους δηµόσιους φορείς παιδικής προστασίας ανήκουν επίσης δοµές
φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων αλλοδαπών και, ειδικότερα, το Κέντρο Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αλλοδαπών Αγιάσου Μυτιλήνης και το Κέντρο Παιδικής
Μέριµνας Αρρένων Κόνιτσας που πλέον υπάγονται στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας
των αντίστοιχων Περιφερειών, καθώς και το Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων
Ανηλίκων Ανωγείων Κρήτης του Ιδρύµατος Νεολαίας και ∆ια Βίου Μάθησης που, αν
και ΝΠΙ∆, ανήκει στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Ωστόσο η στελέχωση και ο αριθµός
των φιλοξενούµενων παιδιών στις µονάδες αυτές εξαρτώνται σε µεγάλο βαθµό από
τους διαθέσιµους ευρωπαϊκούς πόρους, πρόσφατα δε η λειτουργία του Κέντρου
Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μυτιλήνη ανεστάλη, µε απόφαση της
διοίκησης του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
Στις δηµόσιες µονάδες παιδικής προστασίας θα πρέπει να συµπεριληφθούν και
οι Στέγες Ανηλίκων των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων Αθήνας, Πειραιά και
Ηρακλείου Κρήτης που υπάγονται στο Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων. Σηµειώνεται ότι το προφίλ και οι ανάγκες των παιδιών στις
µονάδες αυτές δεν διαφοροποιούνται από εκείνων που φιλοξενούνται στα υπόλοιπα
ιδρύµατα. Συνεπώς, κατά την άποψη του Συνηγόρου του Πολίτη, η ξεχωριστή
κατηγοριοποίηση και πλήρης αποσύνδεσή τους από την αρµοδιότητα και εποπτεία του
Υπουργείου που έχει την ευθύνη για θέµατα Πρόνοιας (µέχρι πρόσφατα Υπουργείου
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, πλέον Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης) αποτελεί πρόβληµα και δεν δικαιολογείται επί
της ουσίας. Σε κάθε περίπτωση, διευκρινίζεται ότι όσον αφορά την παρούσα Έκθεση,
οι διαπιστώσεις και προτάσεις που αναφέρονται στα ιδρύµατα παιδικής προστασίας
αφορούν εξίσου και τις δοµές αυτές.
Πέραν των ιδρυµάτων του δηµοσίου τοµέα, δύο άλλες κατηγορίες µονάδων
παιδικής προστασίας είναι τα ιδρύµατα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, τα οποία περιλαµβάνουν στέγες και ιδρύµατα φιλοξενίας που υπάγονται
σε φιλανθρωπικά Σωµατεία ή Συλλόγους, «παιδικά χωριά», δοµές φιλοξενίας
ασυνόδευτων ανηλίκων αλλοδαπών, κ.α., και τα εκκλησιαστικά ιδρύµατα που
λειτουργούν υπό την ευθύνη της Αρχιεπισκοπής ή περιφερειακών Μητροπόλεων της
Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σηµειώνεται ότι κάποια ιδρύµατα της πρώτης
κατηγορίας, µολονότι δεν ανήκουν στην εκκλησία ως προς τη νοµική τους µορφή,
λειτουργούν µε αυστηρά θρησκευτικό προσανατολισµό.
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Ως προς τα αριθµητικά δεδοµένα, δυστυχώς µέχρι σήµερα στο αρµόδιο
υπουργείο δεν υπάρχει γνώση για τον ακριβή αριθµό των φιλοξενούµενων παιδιών.
Σύµφωνα µε τα τελευταία δηµοσιοποιηµένα στοιχεία ο αριθµός των φιλοξενούµενων
παιδιών σε δηµόσια ιδρύµατα προσεγγίζει τα 1.000 (βλ. Παράρτηµα 2), ενώ για τα
ιδιωτικά και εκκλησιαστικά ιδρύµατα δεν υπάρχουν επίσηµα στοιχεία, εκτιµάται όµως
ότι ο αριθµός των φιλοξενούµενων παιδιών σε αυτά είναι σχεδόν διπλάσιος.

(ii) Η αντίληψη για την εξω-οικογενειακή φροντίδα
Ως προς τα γενικά της χαρακτηριστικά, η εξω-οικογενειακή φροντίδα παιδιών
στη χώρα µας βασίζεται σε µεγάλο βαθµό σε ένα πεπαλαιωµένο και µάλλον
αναχρονιστικό µοντέλο, µολονότι θα πρέπει να υπογραµµίσουµε ότι σαφώς υπάρχουν
και εξαιρέσεις. Αρκετά ιδρύµατα, κυρίως του δηµόσιου τοµέα, στεγάζονται σε µεγάλα,
παλαιά κτίρια, κατάλοιπο της µεταπολεµικής περιόδου όπου σκοπός τους ήταν η
περίθαλψη µεγάλου αριθµού ορφανών ή παιδιών που κατέληγαν σε αυτά ως
αποτέλεσµα των συρράξεων του εµφυλίου, ή λόγω ακραίας φτώχειας. Επίσης, πολλά
ιδρύµατα, του ιδιωτικού τοµέα ή εκκλησιαστικά, λειτουργούν πρωτίστως βάσει ενός
µοντέλου «φιλανθρωπίας» και δεν έχουν προσαρµόσει τη λειτουργία τους στα
σύγχρονα δεδοµένα για την ανατροφή και τα δικαιώµατα των παιδιών, ούτε είναι
προσανατολισµένα στο προφίλ και τις ανάγκες παιδιών και εφήβων που πλέον
αποµακρύνονται από τις οικογένειές τους κυρίως λόγω κακοποίησης, παραµέλησης ή
προβληµάτων σωµατικής ή ψυχικής υγείας των γονέων τους. Ακόµη και η διατήρηση
της λέξης «Ορφανοτροφείο» ή παραγώγων αυτής (π.χ. «Ορφανική Στέγη») στην
επωνυµία αρκετών από αυτά δεν εκφράζει την σηµερινή πραγµατικότητα και λειτουργεί
στιγµατιστικά για τα φιλοξενούµενα παιδιά, µολονότι θα πρέπει να διευκρινίσουµε ότι
δεν είναι αναχρονιστικά ως προς την ουσιαστική λειτουργία τους όλα τα ιδρύµατα που
διατηρούν τέτοιες επωνυµίες.
Στις µέρες µας, στις ανεπτυγµένες ευρωπαϊκές χώρες, τα παραδοσιακά
ιδρύµατα παιδικής προστασίας έχουν καταργηθεί και αντικατασταθεί από µικρές
µονάδες οικογενειακού τύπου, ή µονάδες µε θεραπευτικό προσανατολισµό για παιδιά
και εφήβους µε συναισθηµατικές ή συµπεριφορικές δυσκολίες. Η εισαγωγή σε ίδρυµα
αντιµετωπίζεται ως έσχατη λύση, καθώς πάγια πολιτική είναι η προσπάθεια
τοποθέτησης των παιδιών – ιδίως παιδιών µικρής ηλικίας - σε ανάδοχες οικογένειες,
ενώ, σε κάθε περίπτωση, επιδιώκεται ο περιορισµός στο ελάχιστο της διάρκειας
παραµονής στα ιδρύµατα των παιδιών που εισάγονται σε αυτά.
Στη χώρα µας, αντιθέτως, η τοποθέτηση παιδιών που αποµακρύνονται από
την οικογένειά τους σε ιδρύµατα αποτελεί κατά κανόνα την πρώτη και συνήθως τη
µοναδική λύση που εξετάζεται. Η παραµονή τους σε αυτά είναι συχνά µακροχρόνια,
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καθώς δεν λειτουργούν προγράµµατα αναδοχής ή υιοθεσίας, ούτε διερευνάται ενεργά
η δυνατότητα επιστροφής στην οικογένειά τους. Υπογραµµίζεται ότι η πολιτική των
ιδρυµάτων στον τοµέα αυτό δεν είναι οµοιογενής. Κατά συνέπεια, η πιθανότητα ενός
παιδιού να τοποθετηθεί σε αναδοχή ή να επιστρέψει στο οικογενειακό του περιβάλλον
- ακόµη και η αναγνώριση του δικαιώµατος να διατηρεί επικοινωνία µε την οικογένεια ή
µε άλλα πρόσωπα του περιβάλλοντός του - εξαρτώνται από το ίδρυµα στο οποίο θα
τύχει να τοποθετηθεί και την πολιτική που αυτό ακολουθεί. Συχνά, ιδίως όσον αφορά
ιδρύµατα ΝΠΙ∆, αυτά επαφίενται αποκλειστικά στις παιδαγωγικές ή γενικότερες
αντιλήψεις των υπευθύνων και δεν υπόκεινται σε κανέναν εξωτερικό έλεγχο.
Ειδική µνεία θα πρέπει να γίνει στα δηµόσια ιδρύµατα περίθαλψης παιδιών µε
αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, τα οποία συνήθως φιλοξενούν από παιδιά πολύ
µικρής ηλικίας των οποίων οι γονείς αδυνατούν ή αρνούνται να αναλάβουν τη
φροντίδα, µέχρι ενήλικα άτοµα, λόγω αδυναµίας µετακίνησής τους σε άλλες
κατάλληλες δοµές. Τα ιδρύµατα αυτά –όπως και τα αντίστοιχα για ενήλικες–
λειτουργούν βάσει ενός «ασυλικού» µοντέλου και η χρόνια ανεπάρκεια προσωπικού
και υποδοµών, όπως περιγράφεται και παρακάτω, οδηγεί σε πολλαπλές παραβιάσεις
δικαιωµάτων των φιλοξενούµενων.
Ένα άλλο χαρακτηριστικό του συστήµατος παιδικής προστασίας στην Ελλάδα
είναι ότι τα ενδιαφερόµενα παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας, κατά κανόνα δεν ερωτώνται
ούτε λαµβάνεται υπόψη η γνώµη τους κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων για την
τοποθέτησή τους σε ίδρυµα (ή σε κάποιο συγκεκριµένο ίδρυµα), αλλά και για θέµατα
που τα αφορούν κατά τη διάρκεια παραµονής τους σε αυτό. Μεταξύ άλλων, δεδοµένης
της δυσκολίας ανεύρεσης θέσεων και της ανισοµερούς γεωγραφικής κατανοµής των
ιδρυµάτων, παιδιά και έφηβοι που αποµακρύνονται από την οικογένειά τους συχνά
εξαναγκάζονται να µετακινηθούν γεωγραφικά χωρίς να λαµβάνονται υπόψη οι
επιπτώσεις της απώλειας του συγγενικού τους περιβάλλοντος και της αποκοπής τους
από το σχολείο, τους φίλους και τον κοινωνικό ιστό της περιοχής τους. Οι απόψεις και
προτιµήσεις τους όσον αφορά την περιοχή ή τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χώρου
όπου θα φιλοξενηθούν, η σηµασία διατήρησης προσωπικών και κοινωνικών δεσµών,
ακόµη και η στοιχειώδης προετοιµασία τους για τη µετάβαση, δεν αναγνωρίζονται από
το προνοιακό µας σύστηµα ως σηµαντικοί παράγοντες, αλλά αντιµετωπίζονται µάλλον
ως «πολυτέλεια» ενόψει των γενικότερων προβληµάτων της ιδρυµατικής φροντίδας.
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(iii) Συγκυριακές διαστάσεις
Πέραν των παραπάνω γενικών και πάγιων χαρακτηριστικών, ειδική µνεία θα
πρέπει να γίνει στις επιπτώσεις στην παιδική προστασία της οικονοµικής κρίσης που
διανύει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Οι προϋπολογισµοί των ΝΠ∆∆ και οι
επιχορηγήσεις που λαµβάνουν τα ιδρύµατα ιδιωτικού δικαίου µη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα µέσω των Περιφερειών έχουν υποστεί σηµαντικές µειώσεις. Η µείωση των
διαθέσιµων πόρων στο σύνολο των µονάδων παιδικής προστασίας έχει έρθει να
επιτείνει χρόνια προβλήµατα που συνδέονται µε την απουσία προδιαγραφών και
µηχανισµών διασφάλισης της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και των
δικαιωµάτων

των

φιλοξενούµενων

παιδιών.

Η

αδυναµία

πραγµατοποίησης

προσλήψεων, ιδίως µόνιµου προσωπικού, έχει επιτείνει τα χρόνια προβλήµατα
στελέχωσης της πλειονότητας των ιδρυµάτων. Μια σειρά µέτρων φορολογικού
χαρακτήρα όπως η φορολόγηση της περιουσίας και των εισοδηµάτων των
κοινωφελών ιδρυµάτων αλλά και η µείωση εσόδων από την ακίνητη περιουσία τους
και τις δωρεές ιδιωτών λόγω της γενικευµένης οικονοµικής δυσπραγίας, έχουν φέρει τα
περισσότερα ιδρύµατα ιδιωτικού δικαίου σε δεινή οικονοµική κατάσταση. Τα
παραπάνω, αναπόφευκτα επηρεάζουν την ποιότητα της παρεχόµενης φροντίδας στα
φιλοξενούµενα παιδιά, ενώ αρκετά ιδρύµατα δηλώνουν ότι αδυνατούν να καλύψουν
την πλήρη δυναµικότητά τους λόγω οικονοµικών δυσχερειών και ελλιπούς
στελέχωσης, παρά τα αυξανόµενα αιτήµατα εισαγωγής.
Πάγια και κοινή διαπίστωση των φορέων που ασχολούνται µε την εξωοικογενειακή φροντίδα παιδιών, αλλά και του Συνηγόρου του Πολίτη αποτελούν τα
σοβαρά προβλήµατα λόγω της απουσίας ενός ενιαίου πλαισίου και προδιαγραφών
λειτουργίας τόσο για τα δηµόσια όσο και για τα ιδιωτικά ιδρύµατα παιδικής προστασίας.
Τα προβλήµατα αυτά παρουσιάζονται εκτενέστερα παρακάτω και είναι ιδιαίτερα
αισθητά όσον αφορά τις µονάδες του ιδιωτικού τοµέα, οι οποίες παρουσιάζουν
τεράστια ανοµοιογένεια ως προς τον τρόπο λειτουργίας και την ποιότητα της
παρεχόµενης φροντίδας. Σε συνέχεια µακράς διαβούλευσης, το αρµόδιο Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας εξέδωσε την Υπουργική Απόφαση
∆27/οικ.34481/1526/8-10-14 (ΦΕΚ 2792 Β’/ 17-10-14) σχετικά µε τις Προϋποθέσεις
Ίδρυσης και Λειτουργίας Μονάδων Προστασίας Παιδιού από Νοµικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού ∆ικαίου, κατ’ εφαρµογή του άρ. 1 παρ. 2 του ν. 2345/95 (ΦΕΚ Α’ 213), σε µια
προσπάθεια κάλυψης του κενού. Ωστόσο, η συγκεκριµένη ΥΑ προκάλεσε σοβαρούς
προβληµατισµούς ως προς αρκετές προβλέψεις της, µε αποτέλεσµα την ανάκλησή
της. ∆εδοµένης της σηµασίας και της ανάγκης θέσπισης προδιαγραφών λειτουργίας
για τις µονάδες παιδικής προστασίας, στην παρούσα Έκθεση περιλαµβάνεται
σχολιασµός των βασικών προβλέψεων της εν λόγω ΥΑ (3η ενότητα) που συνδέεται και
µε τις προτάσεις της Αρχής για την αναθεώρησή της (4η ενότητα).
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2. ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

2.1. Ζητήµατα καταγραφής και συγκέντρωσης στοιχείων για τα ιδρύµατα
παιδικής προστασίας και τα παιδιά που διαβιούν σε αυτά
∆εν υπάρχουν επίσηµα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον αριθµό και το προφίλ
των παιδιών που διαβιούν σε ιδρύµατα στη χώρα µας, ιδίως σε εκείνα του ιδιωτικού
τοµέα, ούτε για τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας πολλών από αυτά. Η
Γενική Γραµµατεία Πρόνοιας, µέσω των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, µπορεί να
συλλέγει στοιχεία για τα δηµόσια ιδρύµατα, ωστόσο αισθητή είναι η απουσία στοιχείων
για τη λειτουργία πολλών ιδρυµάτων ιδιωτικού δικαίου ή εκκλησιαστικών και για τα
παιδιά που φιλοξενούνται σε αυτά. Σε αρκετά από αυτά δεν τηρούνται ατοµικοί
φάκελοι των παιδιών, ή αυτοί είναι ελλιπείς (π.χ. δεν περιλαµβάνουν σηµαντικά
στοιχεία όπως το οικογενειακό ιστορικό, την καταγραφή επικοινωνίας των παιδιών µε
την οικογένειά τους, την πρόοδο, τυχόν στόχους ή αναθεώρηση της τοποθέτησής
τους, κ.ά.)
Με το άρ. 8 παρ.1 του ν.3961/2011 και την παρ. 3 της ΚΥΑ οικ.49540/4-05-11
εισάγεται η πρόβλεψη τήρησης από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(ΕΚΚΑ) του Εθνικού Μητρώου Παιδικής Προστασίας, το οποίο περιλαµβάνει το
Εθνικό Υποµητρώο Παιδιών σε Κλειστή Φροντίδα, αλλά δεν έχει ενεργοποιηθεί µέχρι
σήµερα. Όσον αφορά την καταγραφή και δηµοσιοποίηση στοιχείων από τα ίδια τα
ιδρύµατα παιδικής προστασίας, η κατάσταση δεν είναι οµοιογενής. Κάποια από αυτά
δηµοσιοποιούν σε τακτική βάση στοιχεία για τη λειτουργία τους, τον αριθµό, το προφίλ
και την εξέλιξη των φιλοξενούµενων παιδιών σε εκθέσεις πεπραγµένων και άλλα
κείµενα, ενώ άλλα δεν συλλέγουν καν αντίστοιχα στοιχεία.
Αναφορικά µε επικείµενες εξελίξεις, θα πρέπει να αναφερθεί το έργο «epronoia για τον πολίτη», ένα ηλεκτρονικό σύστηµα διασύνδεσης των υπηρεσιών
κοινωνικής φροντίδας/αλληλεγγύης και ενηµέρωσης/εξυπηρέτησης των πολιτών, που
προβλέπεται να υλοποιηθεί µέσω του ΕΚΚΑ, µέχρι τον Οκτώβριο 2015. Στο πλαίσιο
του έργου, σύµφωνα µε στοιχεία από το αρµόδιο Υπουργείο, προβλέπεται η ανάπτυξη
του υποσυστήµατος «Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για το Παιδί» (ΕΚΑΠ), που
περιλαµβάνει την ηλεκτρονική καταγραφή και παρακολούθηση διαδικασιών και
δράσεων που αφορούν προνοιακό έργο για το παιδί. Μεταξύ άλλων, προβλέπεται η
ψηφιακή αρχειοθέτηση των ατοµικών φακέλων παιδιών των Μονάδων Κοινωνικής
Φροντίδας και η εφαρµογή ενιαίου ψηφιακού συστήµατος αρχειοθέτησης και
διαχείρισης των φακέλων τους, καθώς και η εφαρµογή «ενιαίου συστήµατος διαρκούς
αξιολόγησης της ποιότητας και αποτελεσµατικότητας των υπηρεσιών και των δράσεων
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των φορέων του Εθνικού Συστήµατος Κοινωνικής Φροντίδας και των φορέων παροχής
υπηρεσιών πρόνοιας».
Η υλοποίηση των παραπάνω µπορεί να συµβάλει σηµαντικά στην κάλυψη του
υφιστάµενου κενού στη συλλογή και επεξεργασία στοιχείων, στην αποτύπωση
προβληµάτων και αναγκών για τα ιδρύµατα και για την πορεία κάθε παιδιού µέσα στο
προνοιακό σύστηµα, και στην ενίσχυση της επιτελικής λειτουργία εποπτείας και
ελέγχου από το αρµόδιο Υπουργείο. Συνεπώς, η προβλεπόµενη µέχρι τον Οκτώβριο
2015 ολοκλήρωση και εφαρµογή του έργου αναµένεται ως πολύ θετική εξέλιξη.

2.2. Η απουσία εθνικών προδιαγραφών λειτουργίας των ιδρυµάτων παιδικής
προστασίας
Βασικό πρόβληµα στο σύστηµα εξω-οικογενειακής φροντίδας στη χώρα µας,
κατά την εκτίµηση του Συνηγόρου, αποτελεί η απουσία ελάχιστων εθνικών
προδιαγραφών λειτουργίας των ιδρυµάτων παιδικής προστασίας τόσο του δηµόσιου
όσο και του ιδιωτικού τοµέα, καθώς και ενός Κώδικα ∆εοντολογίας ο οποίος να
καθορίζει ενιαίες προδιαγραφές πρακτικής.
Σε γενικές γραµµές, τα δηµόσια ιδρύµατα διαθέτουν κάποιο ενιαίο ή συναφές
ως προς την φιλοσοφία του κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, µολονότι η απουσία
ελάχιστων προδιαγραφών όσον αφορά την στελέχωση και άλλες σηµαντικές
παραµέτρους επιτρέπει σηµαντικές αποκλίσεις µεταξύ τους, αλλά και τη λειτουργία
αρκετών από αυτά µε σοβαρές ελλείψεις.
Όσον αφορά τα ιδρύµατα του ιδιωτικού τοµέα και τα εκκλησιαστικά ιδρύµατα, η
κατάσταση είναι ιδιαίτερα προβληµατική, καθώς παρουσιάζουν τεράστια ανοµοιογένεια
ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους και τα παιδαγωγικά µοντέλα που εφαρµόζουν.
Όπως αναφέρεται και παραπάνω, η λειτουργία πολλών από αυτά βασίζεται σε ένα
χριστιανικό µοντέλο «φιλανθρωπίας», το οποίο στηρίζεται πρωτίστως στις ατοµικές
προσπάθειες, τις ικανότητες και τις παιδαγωγικές αρχές και αντιλήψεις των υπευθύνων
κάθε ιδρύµατος. Παρά το βαθύ ενδιαφέρον και την αφοσίωση των τελευταίων, η
κατάσταση αυτή µπορεί να αφήσει σηµαντικά περιθώρια για αυθαιρεσία και για
παραβιάσεις δικαιωµάτων των φιλοξενούµενων παιδιών.
Πέραν του θέµατος της στελέχωσης - που αποτελεί πάγιο πρόβληµα στο
σύνολο σχεδόν των ιδρυµάτων και αναπτύσσεται ξεχωριστά στην ενότητα 2.4. συνήθη προβλήµατα που έχει διαπιστώσει ο Συνήγορος του Πολίτη αφορούν την
απουσία ή ελλιπή τήρηση αρχείων, την απουσία ενός ατοµικού πλάνου φροντίδας για
κάθε παιδί, την απουσία αναθεώρησης της τοποθέτησης των παιδιών στο ίδρυµα, την
παρεµπόδιση επικοινωνίας µε την φυσική οικογένεια και θέµατα κοινωνικοποίησης,
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συµµετοχής και έκφρασης γνώµης των παιδιών, κ.ά. Τα βασικότερα από τα
προβλήµατα αυτά αναπτύσσονται εκτενέστερα και παρακάτω.
Στην κάλυψη του παραπάνω κενού απέβλεπε η εισαγωγή προϋποθέσεων
ίδρυσης και λειτουργίας µονάδων παιδικής προστασίας από ΝΠΙ∆ µε την πρόσφατη
ΥΑ ∆27/οικ.34481/1526/8-10-14, η οποία ωστόσο στη συνέχεια ανακλήθηκε λόγω
διαπιστούµενων προβληµάτων σε αρκετές προβλέψεις της, µε αποτέλεσµα το θέµα,
στην παρούσα φάση, να παραµένει εκκρεµές.
Αναφορικά µε το θέµα της διασφάλισης ποιότητας, ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να
γίνει στα “Quality4Children Standards” που ανέπτυξαν από κοινού οι διεθνείς
οργανισµοί «Παιδικά Χωριά SOS», FICE (Federation Internationale des Communautes
Educatives) και IFCO (International Foster Care Organisation), µε στόχο τη βελτίωση
της ποιότητας της παρεχόµενης φροντίδας στα παιδιά που διαβιούν σε µονάδες
παιδικής προστασίας:
Τα 18 Standards αποτελούν απόρροια έρευνας στην οποία ενεπλάκησαν
ενεργά άµεσα ενδιαφερόµενοι (δηλ. παιδιά και νέοι µε βιώµατα εξω-οικογενειακής
φροντίδας, βιολογικοί γονείς, ανάδοχοι, φροντιστές και επαγγελµατίες) και εκτείνονται
σε 3 βασικά πεδία τα οποία, σύµφωνα µε την φιλοσοφία του Quality4Children,
αντιστοιχούν στις 3 φάσεις ή πεδία της διαδικασίας της εξω-οικογενειακής φροντίδας:
1. Λήψη αποφάσεων και διαδικασία εισόδου (6 Standards): Περιλαµβάνει
την αποτίµηση της κατάστασης του παιδιού προκειµένου να αποφασιστεί η
καλύτερη δυνατή λύση και τα βήµατα που θα οδηγήσουν στην ενσωµάτωσή
του στη µελλοντική κατάσταση, στο πλαίσιο της εξω-οικογενειακής φροντίδας.
2. ∆ιαδικασία φροντίδας (8 Standards): Αναφέρεται στην περίοδο µεταξύ της
διαδικασίας εισόδου και της διαδικασίας αποχώρησης από τη φροντίδα και
περιλαµβάνει την εξω-οικογενειακή φροντίδα στην πράξη και την υποστήριξη
που λαµβάνει το παιδί από τους φροντιστές του.
3. ∆ιαδικασία αποχώρησης από τη φροντίδα (ανεξαρτητοποίησης) (4
Standards): Πρόκειται για την διαδικασία µέσα από την οποία το παιδί/νεαρός
ενήλικας αυτονοµείται (επιστρέφει στη βιολογική του οικογένεια ή µετακινείται
σε άλλη τοποθέτηση) και περιλαµβάνει την περαιτέρω υποστήριξη που δέχεται
από το πλαίσιο φροντίδας στη φάση αυτή.
Τα “Quality4Children Standards” διαµορφώθηκαν στο πλαίσιο της ∆Σ∆Π και
αντανακλούν τις βασικές αρχές της µη διάκρισης, της αφοσίωσης στο υπέρτερο
συµφέρον του παιδιού, του δικαιώµατος στην ζωή, επιβίωση και πρόοδο, και του
σεβασµού στις απόψεις των παιδιών. Σε κάθε φάση, ιδιαίτερη έµφαση δίδεται στη
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διαφάνεια, την εξατοµικευµένη αντιµετώπιση, τη διατήρηση δεσµών µε το οικογενειακό
περιβάλλον, στο σεβασµό των απόψεων και της προσωπικότητας του παιδιού, και
στην ενθάρρυνση της ενεργούς συµµετοχής του σε αποφάσεις που το αφορούν.

2.3. Θέµατα αδειοδότησης, πιστοποίησης, ελέγχου και εποπτείας
(i) Αδειοδότηση
Σύµφωνα µε το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 2345/95 (ΦΕΚ Α’ 213), φορείς µη
υπαγόµενοι στον δηµόσιο τοµέα οι οποίοι παρέχουν οργανωµένες υπηρεσίες
κοινωνικής πρόνοιας που έχουν σχέση, µεταξύ άλλων, µε την προστασία του παιδιού,
υποχρεούνται να εκδίδουν σχετική άδεια λειτουργίας. Ο νόµος (άρθρο 1, παρ. 2),
παραπέµπει στην έκδοση υπουργικών αποφάσεων για τον καθορισµό των
προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας των φορέων αυτών. Η έκδοση αυτή
εκκρεµούσε από το 1995 µέχρι την πρόσφατη έκδοση της ΥΑ ∆27/οικ.34481/1526/810-14, η οποία ανακλήθηκε και αναµένεται να αντικατασταθεί.
Στην παρούσα φάση αρκετά ιδρύµατα ιδιωτικού δικαίου λειτουργούν χωρίς
άδεια, καθώς ακόµη και αρµόδιες για την έκδοση αδειών υπηρεσίες των ∆ήµων
δηλώνουν αδυναµία να προβούν στην έκδοσή τους, επικαλούµενες νοµικά κενά.
Επιπλέον η χορήγηση άδειας λειτουργίας στα ιδρύµατα αυτά βάσει παλαιότερων (προ
του ν. 2345/95) διατάξεων αποτελεί µια απλώς τυπική διαδικασία, καθώς δεν
συνδέεται µε την τήρηση οιωνδήποτε προδιαγραφών ποιότητας.
(ii) Πιστοποίηση
Όσον αφορά το ζήτηµα της πιστοποίησης των µονάδων παιδικής προστασίας,
η ΚΥΑ ΓΠ: Π(2)γ/οικ.34029/22-3-12 (ΦΕΚ 1163 Β’/10-04-12) εισάγει ένα σύστηµα
πιστοποίησης φορέων παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του ιδιωτικού τοµέα
και αναθέτει στο ΕΚΚΑ την αρµοδιότητα γνωµοδότησης για την πιστοποίηση αυτή.
Ωστόσο, και η πιστοποίηση βάσει της παραπάνω ΚΥΑ περιορίζεται σε µια τυπική
διαδικασία, καθώς δικαίωµα πιστοποίησης έχουν φορείς που πληρούν ορισµένες
τυπικές προϋποθέσεις και υποβάλλουν κάποια δικαιολογητικά, χωρίς να τίθενται
ποιοτικά κριτήρια. Η Επιτροπή Γνωµοδότησης του ΕΚΚΑ στο πλαίσιο ελέγχου φορέων
που πληρούν τις προϋποθέσεις πιστοποίησης, έχει διαπιστώσει και επισηµάνει την
απουσία

στοιχειωδών

ποιοτικών

προϋποθέσεων

λειτουργίας,

όπως

έλλειψη

επιστηµονικού προσωπικού έως παντελή έλλειψη έµµισθου προσωπικού, έλλειψη
πιστοποιητικών υγείας των εργαζοµένων, έλλειψη ιατρικών φακέλων των παιδιών, µη
τήρηση αρχείου, κλπ.
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Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ένα ενιαίο και επαρκές πλαίσιο ποιοτικών
προδιαγραφών λειτουργίας για τα ιδρύµατα παιδικής προστασίας του ιδιωτικού τοµέα
είναι αναγκαίο προκειµένου τόσο η αδειοδότηση όσο και η πιστοποίησή τους να έχουν
ουσιαστικό περιεχόµενο, να εγγυώνται δηλαδή την παροχή ποιοτικής φροντίδας µε
σεβασµό των δικαιωµάτων των ενδιαφερόµενων παιδιών.
(iii) Έλεγχος και εποπτεία
Όσον αφορά τον εξωτερικό έλεγχο και εποπτεία των ιδρυµάτων παιδικής
προστασίας του ιδιωτικού τοµέα, µε το άρ.1 παρ.4 του ν. 2345/95 εισάγεται ο θεσµός
του Κοινωνικού Συµβούλου, ενός κοινωνικού λειτουργού ή άλλου κοινωνικού
επιστήµονα της νοµαρχιακής αυτοδιοίκησης (πλέον της Περιφέρειας) στον οποίον
ανατίθεται ο ρόλος της επίβλεψης και παρακολούθησης των υπηρεσιών φορέων
κοινωνικής πρόνοιας «ως προς την ποιότητα και την επάρκεια αυτών». Τα προσόντα
των κοινωνικών συµβούλων και ο τρόπος άσκησης του έργου τους καθορίζονται στην
ΥΑ Π3β/Φ.32/ ΓΕΝ 31542/2002 (ΦΕΚ Β΄577), σύµφωνα µε την οποία, πέραν των
τυπικών προσόντων θα πρέπει να διαθέτουν «α) Εµπειρία στην οργάνωση και
λειτουργία των προνοιακών υπηρεσιών και φορέων, β) Εξειδίκευση στις µεθόδους και
τεχνικές αξιολόγησης των υπηρεσιών, γ) Εξοικείωση µε τις σύγχρονες τάσεις και
εξελίξεις στο χώρο της Πρόνοιας και ειδικότερα στη φροντίδα ατόµων µε αναπηρίες,
ηλικιωµένων, οικογένειας και παιδιών, δ) Κοινωνική ευαισθησία και ιδιαίτερες
δεξιότητες στην επικοινωνία µε φορείς και άτοµα». Τα παραπάνω υποδηλώνουν ότι ο
Κοινωνικός Σύµβουλος δεν περιορίζεται σε έναν τυπικό έλεγχο, αλλά αποσκοπεί στην
ουσιαστική συνεργασία µε κάθε µονάδα, µε στόχο να εντοπίσει ελλείψεις και
προβλήµατα και να συνδράµει στην επίλυσή τους.
Ως προς την φιλοσοφία του, ο θεσµός του Κοινωνικού Συµβούλου µπορεί να παίξει
σηµαντικό θετικό ρόλο στην εποπτεία, τον έλεγχο και την υποστήριξη των φορέων
κοινωνικής πρόνοιας συµβάλλοντας στην αναβάθµιση της λειτουργίας τους. Στην
πράξη,

ο

Συνήγορος

έχει

διαπιστώσει

ότι,

παρά

την

ύπαρξη

ορισµένων

παραδειγµάτων καλής εφαρµογής του, συνολικά, ο θεσµός δεν εφαρµόζεται µε
οµοιογένεια και ο ρόλος των κοινωνικών συµβούλων παραµένει σε µεγάλο βαθµό
ασαφής. Ειδικότερα:
•

Υπάρχουν υπηρεσίες Περιφερειών που δεν διαθέτουν επαγγελµατίες, κοινωνικούς
λειτουργούς ή ψυχολόγους, µε την εξειδίκευση και τις γνώσεις που απαιτούνται για
την επιτέλεση του ρόλου του κοινωνικού συµβούλου ή, ακόµη συχνότερα,
περιπτώσεις όπου αυτοί είναι επιφορτισµένοι παράλληλα µε τόσα άλλα καθήκοντα
και αρµοδιότητες που αδυνατούν να ασκήσουν ουσιαστικά τον εποπτικό τους ρόλο
στα ιδρύµατα.
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•

∆εδοµένων των κενών του θεσµικού πλαισίου και της απουσίας προδιαγραφών, οι
προτάσεις των κοινωνικών συµβούλων δεν µπορούν να είναι δεσµευτικές για τους
ελεγχόµενους φορείς, ιδίως όταν αυτοί δηλώνουν οικονοµική αδυναµία να τις
εφαρµόσουν.

•

∆εδοµένης της απουσίας ενός σαφούς και ενιαίου πλαισίου κανόνων για θέµατα
λειτουργίας και µεταχείρισης των φιλοξενούµενων παιδιών, οι παρεµβάσεις των
κοινωνικών συµβούλων δεν µπορούν να επιβάλουν την αλλαγή βαθιά ριζωµένων
πρακτικών και αντιλήψεων σε ορισµένα ιδρύµατα αυστηρού θρησκευτικού
χαρακτήρα, τα οποία συχνά ασκούν σηµαντική επιρροή σε τοπικές κοινωνίες.

•

Παρά τις προβλέψεις της παραπάνω ΥΑ, οι περισσότεροι επαγγελµατίες που
αναλαµβάνουν τον ρόλο κοινωνικών συµβούλων δεν διαθέτουν εµπειρία στην
οργάνωση και λειτουργία προνοιακών δοµών ή εξειδίκευση σε µεθόδους και
τεχνικές αξιολόγησης των υπηρεσιών, ούτε προβλέπεται κάποια διαδικασία ειδικής
κατάρτισης ή επιµόρφωσής τους για τον ρόλο αυτό.
Σηµαντικό ρόλο στην εποπτεία και τον έλεγχο της λειτουργίας των φορέων

παιδικής προστασίας είχε µέχρι πρότινος και το Σώµα Επιθεωρητών Υπηρεσιών
Υγείας-Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) που λειτουργεί βάσει του ν.2920/01 (ΦΕΚ Α’ 131) και των
τροποποιήσεών του. Ωστόσο, µε την µεταφορά της Γενικής Γραµµατείας Πρόνοιας
από το Υπουργείο Υγείας στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας µε το ν. 4052/2012 (ΦΕΚ Α’ 41), το ΣΕΥΥΠ, το οποίο παραµένει στο
Υπουργείο Υγείας, έχει χάσει την αρµοδιότητα ελέγχου των φορέων της Γενικής
Γραµµατείας Πρόνοιας. Κατά συνέπεια, στην παρούσα φάση, το σύνολο των
προνοιακών ιδρυµάτων στερείται ενός οργανωµένου µηχανισµού εποπτείας και
ελέγχου των παρεχόµενων υπηρεσιών και της συνολικής λειτουργίας τους.
Συνοψίζοντας, οι διαδικασίες αδειοδότησης και πιστοποίησης όπως και οι
ισχύοντες µηχανισµοί εποπτείας και ελέγχου των ιδρυµάτων παιδικής προστασίας
παρουσιάζουν σηµαντικά ελλείµµατα, τα οποία χρήζουν της άµεσης προσοχής της
Πολιτείας για την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και των
δικαιωµάτων των ενδιαφερόµενων ανηλίκων.
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2.4. Η στελέχωση των ιδρυµάτων παιδικής προστασίας
Το ζήτηµα τόσο της αριθµητικής όσο και της ποιοτικής επάρκειας της
στελέχωσης είναι ιδιαίτερα σοβαρό και αφορά τη µεγάλη πλειονότητα των ιδρυµάτων
παιδικής προστασίας τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα. Ειδικότερα, ο
Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει:
•

Ελλιπή στελέχωση στη µεγάλη πλειονότητα των ιδρυµάτων του δηµόσιου και του
ιδιωτικού τοµέα, η οποία έχει επιδεινωθεί από την τρέχουσα οικονοµική συγκυρία
και την αδυναµία πραγµατοποίησης προσλήψεων.

•

Ανεπάρκεια ή παντελή απουσία επιστηµονικού προσωπικού και απουσία
προβλέψεων για επιµόρφωση του ανειδίκευτου προσωπικού. Αρκετά
ιδρύµατα δεν διαθέτουν καν έναν κοινωνικό λειτουργό ενώ - όπως αναφέρεται και
παρακάτω - σε πολλές περιπτώσεις οι εργαζόµενοι δεν λαµβάνουν καµία
κατάρτιση ή επιµόρφωση όσον αφορά τη φροντίδα και τις ανάγκες ευάλωτων
παιδιών. Ας σηµειωθεί, χαρακτηριστικά, ότι στις Στέγες των Εταιριών Προστασίας
Ανηλίκων – οι οποίες διευκρινίζεται ότι δεν απευθύνονται σε παιδιά µε παραβατική
συµπεριφορά – αποσπασµένοι σωφρονιστικοί υπάλληλοι απασχολούνται σε ρόλο
φροντιστών, χωρίς καµία ειδική επιµόρφωση.

•

Απουσία ενός συστήµατος διασφάλισης της προσωπικής καταλληλότητας
ατόµων που εργάζονται µε παιδιά, µε αποτέλεσµα να παρατηρούνται
περιπτώσεις όπου σε µονάδες παιδικής προστασίας απασχολούνται πρόσωπα
ακατάλληλα για τον ρόλο αυτό. Η καταλληλότητα εδώ δεν αναφέρεται στην κατοχή
τυπικών προσόντων ή την απουσία παραπτωµάτων, ή σε παράγοντες που
εξετάζονται στο πλαίσιο διαγωνισµών για προσλήψεις, αλλά σε χαρακτηριστικά
προσωπικότητας αναγκαία για την συγκεκριµένη εργασία όπως ικανότητα
επικοινωνίας µε παιδιά, σεβασµό στη διαφορετικότητα, ευαισθησία, ευελιξία,
ενσυναίσθηση, αλλά και επίγνωση επαγγελµατικού ρόλου/ δεοντολογίας, ικανότητα
διαχείρισης κρίσεων, κ.ά.

•

Κάλυψη πάγιων αναγκών από έκτακτο προσωπικό, που απασχολείται µε
συµβάσεις µικρής διάρκειας και εναλλάσσεται συχνά. Το φαινόµενο αυτό έχει
σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις στα ενδιαφερόµενα παιδιά, τα οποία βιώνουν
αλλεπάλληλες απώλειες προσώπων που ασχολούνται µε τη φροντίδα τους,
µολονότι αποτελούν µια ιδιαίτερα ευάλωτη οµάδα ανηλίκων, µε αυξηµένες ανάγκες
σταθερότητας και συνέχειας στις σχέσεις τους. Η αδυναµία πραγµατοποίησης
προσλήψεων µόνιµου προσωπικού στον δηµόσιο τοµέα τα τελευταία έτη έχει
επιτείνει το πρόβληµα.

17

•

Απουσία - στο σύνολο σχεδόν των ιδρυµάτων - προβλέψεων για την
επιµόρφωση, την εποπτεία και την υποστήριξη του προσωπικού, για την
αντιµετώπιση προβληµάτων που εµφανίζονται συστηµατικά σε χώρους
κλειστής φροντίδας. Σε πολλές περιπτώσεις, εργαζόµενοι σε ιδρύµατα παιδικής
προστασίας αγνοούν σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις, βασικά θέµατα
ανάπτυξης και συµπεριφοράς παιδιών και εφήβων, καθώς και τα δικαιώµατα των
παιδιών βάσει της ∆Σ∆Π. Ελάχιστοι είναι οι φορείς που παρέχουν στο ανειδίκευτο
προσωπικό που αναλαµβάνει την άµεση φροντίδα των παιδιών κάποια
εκπαίδευση/επιµόρφωση ή εποπτεία για την διαχείριση δύσκολων καταστάσεων
στο πλαίσιο του ρόλου τους. Περαιτέρω, πολλοί εργαζόµενοι είναι επιφορτισµένοι
µε αυξηµένα καθήκοντα λόγω υποστελέχωσης των ιδρυµάτων ή έλλειψης
ειδικοτήτων, εργάζονται στον ίδιο χώρο για µεγάλο χρονικό διάστηµα χωρίς
υποστήριξη και παρουσιάζουν έντονα σηµάδια επαγγελµατικής εξουθένωσης. Η
σοβαρότητα του προβλήµατος αυτού συχνά παραβλέπεται από την διοίκηση και
την Πολιτεία.
Τέλος, ως ειδικό ζήτηµα θα πρέπει να αναφερθεί ότι ορισµένα ιδρύµατα του

ιδιωτικού

τοµέα,

ιδίως

θρησκευτικού/εκκλησιαστικού

χαρακτήρα,

επικαλούµενα

ανεπάρκεια πόρων αλλά και συγκεκριµένες παιδαγωγικές αντιλήψεις, λειτουργούν
βασιζόµενα σχεδόν αποκλειστικά στην προσφορά εθελοντών µε ελάχιστο ή καθόλου
έµµισθο προσωπικό. Υπογραµµίζεται και πάλι ότι, παρά τη σηµαντική προσωπική
αφοσίωση των εθελοντών, η πρακτική αυτή δεν είναι συµβατή µε τη δεοντολογία και
τις διεθνείς προβλέψεις για την παιδική προστασία και δεν µπορεί να θεωρείται
αποδεκτή.
2.5. Η απουσία κανονιστικού πλαισίου για τον εθελοντισµό
Στα περισσότερα ιδρύµατα παιδικής προστασίας λειτουργούν προγράµµατα
εθελοντών. Ο ρόλος και ο βαθµός εµπλοκής τους διαφέρουν κατά περίπτωση.
Σε γενικές γραµµές, µπορούµε να πούµε ότι οι εθελοντές συµβάλλουν
σηµαντικά στη λειτουργία των ιδρυµάτων, παρέχοντας στα παιδιά καθηµερινή
φροντίδα, εκπαιδευτική υποστήριξη, δηµιουργική απασχόληση, φιλοξενία τις γιορτές ή
τα Σαββατοκύριακα, συνοδεία σε κοινωνικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες, κ.ά.
Ωστόσο, όπως αναφέρεται και παραπάνω, προβλήµατα παρατηρούνται
αναφορικά µε περιπτώσεις όπου εθελοντές υποκαθιστούν το έµµισθο προσωπικού,
καθώς και µε την απουσία κριτηρίων για την καταλληλότητά τους και ακριβούς
καθορισµού και οριοθέτησης του ρόλου τους.

18

Ενόψει των παραπάνω, αναγνωρίζοντας την ιδιαίτερη σηµασία της προσφοράς
εθελοντών στα ιδρύµατα παιδικής προστασίας, ο Συνήγορος επισηµαίνει την ανάγκη
εισαγωγής ενός Κώδικα ∆εοντολογίας για τον εθελοντισµό και ενός κανονιστικού
πλαισίου για την επιλογή, την εκπαίδευση, τον ρόλο και την εποπτεία των εθελοντών.

(Βλ. σχετικές προτάσεις του Συνηγόρου, µε αφορµή τη διαπίστωση παντελούς
έλλειψης κανονιστικού πλαισίου για τον εθελοντισµό σε µονάδα παιδικής προστασίας
που επισκέφτηκε: http://www.0-18.gr/gia-megaloys/deltia-typoy/protasi-kanonistikoyplaisioy-ethelontikis-ypostiriksis-monadon-paidikis-prostasias-kai-perithalpsis)

2.6. Η απουσία δοµών άµεσης υποδοχής παιδιών που αποµακρύνονται από το
οικογενειακό τους περιβάλλον
Η αποµάκρυνση παιδιών από το οικογενειακό τους περιβάλλον όταν αυτό
κρίνεται ακατάλληλο ή επικίνδυνο γίνεται µε εισαγγελική εντολή, συχνά µε τον
χαρακτήρα του επείγοντος. Ωστόσο, η εισαγωγή ενός παιδιού σε µια µονάδα παιδικής
προστασίας συχνά προσκρούει σε χρονοβόρες διαδικασίες όσον αφορά τόσο την
ανεύρεση θέσης όσο και τις προϋποθέσεις εισαγωγής. Οι προϋποθέσεις αυτές
περιλαµβάνουν τη διενέργεια κοινωνικής έρευνας, ιατρικές ή/και παιδοψυχιατρικές
εξετάσεις και έκδοση σχετικών γνωµατεύσεων, και διαδικασίες λήψης αποφάσεων από
τα ∆ιοικητικά Συµβούλια των ιδρυµάτων, οι οποίες µπορεί να υπόκεινται σε περαιτέρω
προϋποθέσεις και να σηµαίνουν σηµαντική καθυστέρηση.
Ενόψει των παραπάνω, σοβαρότατο πρόβληµα αποτελεί η απουσία δοµών
άµεσης υποδοχής για το διάστηµα που µεσολαβεί από την αποµάκρυνση ενός παιδιού
από το οικογενειακό του περιβάλλον µέχρι την εισαγωγή του σε µια µονάδα παιδικής
προστασίας. Η συνήθης «λύση ανάγκης» στην οποία καταφεύγουν οι εισαγγελείς
ανηλίκων είναι η εισαγωγή των παιδιών σε Νοσοκοµεία Παίδων ή παιδιατρικές κλινικές
γενικών νοσοκοµείων, όπου παραµένουν ανεξαρτήτως των ιατρικών τους αναγκών για
διάστηµα ακόµη και αρκετών µηνών, µέχρι να καταστεί εφικτή η εισαγωγή τους σε
κάποιο ίδρυµα, ή να ληφθούν άλλες αποφάσεις για την επιµέλειά τους.
Σύµφωνα µε στοιχεία από το Νοσοκοµείο Παίδων «Αγία Σοφία», ο αριθµός
των παιδιών που εισάγονται ή παραµένουν στο νοσοκοµείο για κοινωνικούς λόγους
έχει αυξηθεί δραµατικά τα τελευταία 3-4 χρόνια. Σε αυτά συµπεριλαµβάνονται παιδιά
µεταναστών και προσφύγων, τα οποία πολλές φορές δεν οµιλούν ούτε κατανοούν την
ελληνική γλώσσα, γεγονός που προκαλεί επιπρόσθετες δυσκολίες στην παραµονή και
φροντίδα τους στον χώρο του νοσοκοµείου. Οι επιπτώσεις της κατάστασης αυτής στα
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ενδιαφερόµενα παιδιά είναι πολλαπλές, καθώς σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη και δύσκολη
περίοδο βρίσκονται ουσιαστικά µόνα τους σε άγνωστο περιβάλλον, χωρίς σταθερά
πρόσωπα φροντίδας, µε πολλούς περιορισµούς, χωρίς την κατάλληλη υποστήριξη ή
τα αναγκαία ερεθίσµατα. Αναφέρονται περιπτώσεις παιδιών που εκδηλώνουν
νοσήµατα ως αποτέλεσµα της µακρόχρονης παραµονής στο νοσοκοµείο. Επίσης,
συχνό φαινόµενο είναι η εισαγωγή τους σε µονάδες νοσηλείας παιδοψυχιατρικών
κλινικών των νοσοκοµείων, λόγω αντιδράσεων συµπεριφοράς οι οποίες δεν συνιστούν
ψυχική διαταραχή, αλλά απόρροια εµπειριών κακοποίησης ή παραµέλησης, ή ακόµη
και της ίδιας της παραµονής τους στο νοσοκοµείο στις παραπάνω συνθήκες.
Ενδεικτικά, αναφέρουµε περίπτωση µε την οποία ασχολήθηκε ο Συνήγορος του
Πολίτη (αρ. Φακ.Υπόθεσης:164815) - η οποία δεν είναι µοναδική - όπου Νοσοκοµείο
Παίδων δήλωσε αδυναµία φύλαξης τριών παιδιών που είχαν αποµακρυνθεί από την
οικογένειά τους, λόγω διαταρακτικής συµπεριφοράς τους. Τα παιδιά κατέληξαν στα
κρατητήρια της ΓΑ∆Α όπου, παρά την ιδιαίτερη κινητοποίηση δηµοσίων και µη
κυβερνητικών φορέων, παρέµειναν για διάστηµα τεσσάρων εβδοµάδων, µέχρι την
ανεύρεση κατάλληλων χώρων φιλοξενίας.
Συνοψίζοντας, ο Συνήγορος επισηµαίνει ως σοβαρό κενό στο πεδίο της
Πρόνοιας την απουσία δοµών άµεσης υποδοχής για παιδιά που αποµακρύνονται από
το οικογενειακό τους περιβάλλον λόγω κακοποίησης ή παραµέλησης, ή που
εγκαταλείπονται. Τα Νοσοκοµεία καλούνται να καλύψουν το κενό λειτουργώντας ως
χώροι επείγουσας φιλοξενίας για τα παιδιά αυτά. Ωστόσο, η παραµονή παιδιών χωρίς
σωµατικό νόσηµα σε παιδιατρικά τµήµατα για κοινωνικούς λόγους, ή παιδιών που δεν
πάσχουν από ψυχική διαταραχή σε παιδοψυχιατρικά τµήµατα ή, ακόµη χειρότερα, η
φύλαξή τους σε χώρους κράτησης, συνιστούν σοβαρές παραβιάσεις των δικαιωµάτων
τους. Περαιτέρω, δυσχεραίνεται σοβαρά η λειτουργία των νοσοκοµειακών µονάδων οι
οποίες δεν διαθέτουν κατάλληλη υποδοµή για την φιλοξενία και υποστήριξη των
παιδιών αυτών, και επιπλέον, αναγκάζονται να διαθέσουν για τον σκοπό αυτό κλίνες
αναγκαίες για παιδιά που χρειάζονται νοσηλεία. Το πρόβληµα επιτείνεται λόγω των
δυσκολιών που αντιµετωπίζουν στην παρούσα φάση τα ιδρύµατα παιδικής
προστασίας στο σύνολό τους, οι οποίες καθιστούν δυσκολότερη την ανεύρεση
θέσεων, ιδίως όταν πρόκειται για παιδιά µε αυξηµένες ανάγκες λόγω προβληµάτων
υγείας, διαταραχών συµπεριφοράς, νοητικής υστέρησης, κλπ.
Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει αποστείλει σχετική επιστολή προς την Γενική
Γραµµατέα Πρόνοιας (έγγραφο µε αρ. πρωτ.168215/29680/19-07-13 «Μακρόχρονη
παραµονή σε νοσοκοµεία παιδιών και εφήβων που αποµακρύνονται από το
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οικογενειακό τους περιβάλλον, λόγω απουσίας δοµών για την επείγουσα φιλοξενία
τους»), αλλά δεν έχει λάβει απάντηση.

2.7. Η άσκηση της επιµέλειας και η επικοινωνία µε την φυσική οικογένεια των
παιδιών που διαβιούν σε ιδρύµατα
(i) Άσκηση της επιµέλειας
Η τοποθέτηση του παιδιού σε ίδρυµα µε εισαγγελική εντολή, προφανώς
συνεπάγεται τον µερικό ή πλήρη περιορισµό της άσκησης της επιµέλειας από τους
γονείς του. Ορισµένες φορές, η εισαγγελική εντολή ορίζει ρητά το πλαίσιο του
περιορισµού αυτού (π.χ. πλήρη αφαίρεση της γονικής µέριµνας ή της επιµέλειας ή του
δικαιώµατος επικοινωνίας του γονέα µε το παιδί) στο πλαίσιο της δυνατότητας του
εισαγγελέα (βάσει του ΑΚ 1532) να διατάσσει προσωρινά κάθε πρόσφορο µέτρο σε
περιπτώσεις πληµµελούς άσκησης των γονεϊκών καθηκόντων έναντι των τέκνων τους,
µέχρι την έκδοση σχετικής δικαστικής απόφασης. Ωστόσο, η συνήθης πρακτική των
εισαγγελέων είναι να δίδουν εντολή για εισαγωγή παιδιών σε µονάδες παιδικής
προστασίας χωρίς να προσδιορίζεται το πλαίσιο άσκησης της επιµέλειάς τους. Στις
περιπτώσεις αυτές, προφανής είναι η ανάληψη από το ίδρυµα της καθηµερινής
φροντίδας του παιδιού. Ωστόσο, το δικαίωµα των γονέων που διατηρούν µέρος της
γονικής µέριµνας να συµµετέχουν στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τα παιδιά τους
παραµένει ασαφές και δεν διαφυλάσσεται θεσµικά. Στην πράξη, το δικαίωµα αυτό
συχνά παραβλέπεται ή παραβιάζεται, ιδίως σε ορισµένα ιδρύµατα ιδιωτικού ή
εκκλησιαστικού δικαίου, ή θεωρείται εκ των προτέρων κάτι αρνητικό για το παιδί, χωρίς
αυτό να αιτιολογείται ή να στηρίζεται νοµικά.
Μια άλλη διάσταση του προβλήµατος αφορά το γεγονός ότι, εφόσον δεν
υπάρχει εισαγγελική ή δικαστική απόφαση αφαίρεσης της επιµέλειας, ο γονέας
διατηρεί το δικαίωµα να εκπροσωπεί νοµικά το παιδί, ή χρειάζεται να δώσει τη
συναίνεσή του για σοβαρά θέµατα (π.χ. ιατρικά θέµατα όπως µια εγχείριση, έκδοση
ταυτότητας/διαβατηρίου κ.ά.) ακόµη και σε περιπτώσεις όπου δεν διατηρεί επικοινωνία
ή δεν έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για το παιδί για µεγάλο χρονικό διάστηµα. Τα
ιδρύµατα παιδικής προστασίας συχνά αντιµετωπίζουν καταστάσεις όπου χρειάζεται η
συναίνεση του γονέα και, σε περίπτωση µη ανταπόκρισης του τελευταίου στις ανάγκες
του παιδιού, αναγκάζονται να ζητήσουν την παρέµβαση της εισαγγελικής αρχής µε τον
χαρακτήρα του επείγοντος.
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(ii) Επικοινωνία µε την οικογένεια
Το δικαίωµα επικοινωνίας των παιδιών που διαβιούν σε ιδρύµατα µε τους
γονείς τους - εφόσον αυτό δεν αντίκειται αποδεδειγµένα στο συµφέρον τους - είναι
αδιαµφισβήτητο και κατοχυρώνεται ρητά στη ∆Σ∆Π και σε όλα τα συναφή διεθνή
κείµενα. Το ζήτηµα της επικοινωνίας των παιδιών τόσο µε τους φυσικούς γονείς όσο
και µε άλλα πρόσωπα του συγγενικού ή κοινωνικού τους περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα
σοβαρό και η σηµασία του συχνά παραγνωρίζεται στο πλαίσιο του συστήµατος
παιδικής προστασίας στη χώρα µας. Ο Συνήγορος έχει διαπιστώσει ότι σε αρκετά
ιδρύµατα, ιδίως ιδιωτικού ή εκκλησιαστικού χαρακτήρα, η επικοινωνία των παιδιών µε
τους γονείς ή άλλους συγγενείς τους όχι µόνο δεν επιδιώκεται µέσω προσπαθειών
συνεργασίας, αλλά παρεµποδίζεται ενεργά. Το ζήτηµα επαφίεται στην προσωπική
κρίση των υπευθύνων των ιδρυµάτων, οι οποίοι µπορεί να αποφανθούν ότι η
επικοινωνία µε την οικογένεια είναι ανέφικτη ή επιβλαβής για το παιδί, χωρίς αυτό να
τεκµηριώνεται. Επιπλέον, τα ενδιαφερόµενα παιδιά συχνά δεν ερωτώνται, δεν
ενηµερώνονται για προσπάθειες των γονέων τους να επικοινωνήσουν µαζί τους, ούτε
έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν σε κάποια ανεξάρτητη κοινωνική υπηρεσία ή
άλλη αρχή σχετικά µε το ζήτηµα.
Παροµοίως, µολονότι σε γενικές γραµµές καταβάλλονται προσπάθειες τα
αδέλφια να τοποθετούνται στην ίδια µονάδα όπου είναι εφικτό, ιδίως όταν πρόκειται
για παιδιά µικρής ηλικίας, παρατηρούνται περιπτώσεις όπου η επικοινωνία µεταξύ
αδελφών που φιλοξενούνται σε διαφορετικά ιδρύµατα, ή όπου κάποια βρίσκονται σε
ιδρύµατα και άλλα σε ανάδοχες οικογένειες, δεν επιδιώκεται ή παρεµποδίζεται εκ
µέρους των υπευθύνων.

Ενόψει

των

παραπάνω,

ο

Συνήγορος

επισηµαίνει

την

ανάγκη

να

προσδιορίζονται µε σαφήνεια στο κανονιστικό πλαίσιο των ιδρυµάτων τόσο του
δηµοσίου όσο και του ιδιωτικού τοµέα το πλαίσιο άσκησης της επιµέλειας των
φιλοξενούµενων παιδιών και της συµµετοχής των γονέων τους σε αυτήν, το δικαίωµα
επικοινωνίας των παιδιών µε τους γονείς και άλλα συγγενικά τους πρόσωπα, καθώς
και η υποχρέωση συνεργασίας των ιδρυµάτων µε τις οικογένειες για τον σκοπό αυτό.
Παράλληλα, σε περιπτώσεις όπου η επιµέλεια δεν έχει αφαιρεθεί µε δικαστική
απόφαση από γονείς οι οποίοι αποδεδειγµένα δεν εκδηλώνουν ενδιαφέρον για το
παιδί, ούτε ανταποκρίνονται σε προσπάθειες συνεργασίας, θα πρέπει να υπάρχει
ενεργός µέριµνα για την (δικαστική) αφαίρεσή της από αυτούς και ανάθεσή της στο
ίδρυµα όπου φιλοξενείται το παιδί, ώστε να διασφαλίζεται η δυνατότητα λήψης
σηµαντικών αποφάσεων που το αφορούν.
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2.8. Ειδικά προβλήµατα και ελλείψεις στη λειτουργία ιδρυµάτων φιλοξενίας
παιδιών µε αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις
Βάσει του ισχύοντος θεσµικού πλαισίου, τα παιδιά µε σοβαρές αναπηρίες και
χρόνιες παθήσεις που αποµακρύνονται από τις οικογένειές τους, σε περιπτώσεις όπου
αυτές κρίνονται ακατάλληλες ή αδυνατούν να τα φροντίσουν, τοποθετούνται σε ιδρύµατα
προοριζόµενα ειδικά για αυτές τις κατηγορίες των παιδιών, µε ειδική στελέχωση και
προβλέψεις ώστε να καλύπτονται οι ειδικές ανάγκες τους σε φροντίδα, περίθαλψη,
θεραπείες και άσκηση των λοιπών δικαιωµάτων τους. Σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Σύµβαση
για τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρίες (ν.4074/2012) και τη ∆ιεθνή Σύµβαση για
τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (ν.2101/1992 αρ.23), στα παιδιά µε αναπηρίες αναγνωρίζεται
«δικαίωµα για πλήρη και αξιοπρεπή ζωή σε συνθήκες που εγγυώνται την αξιοπρέπειά
τους, ευνοούν την αυτονοµία τους και διευκολύνουν την ενεργό συµµετοχή τους στη ζωή
του συνόλου». Από την διερεύνηση από των Συνήγορο των συνθηκών λειτουργίας
ιδρυµάτων φιλοξενίας παιδιών µε σοβαρές αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, προκύπτει
ότι σε σηµαντικό βαθµό σε αυτά δεν προάγεται η ισότιµη άσκηση των δικαιωµάτων των
φιλοξενούµενων παιδιών, ενώ πολλά από τα δικαιώµατα αυτά παραβιάζονται
συστηµατικά. Ειδικότερα ο Συνήγορος έχει διαπιστώσει τα εξής:
•

Μολονότι στα ιδρύµατα αυτά φιλοξενούνται παιδιά µε διαφορετικούς τύπους
αναπηρίας και χρονίων παθήσεων, η παρεχόµενη φροντίδα δεν εξειδικεύεται
επαρκώς ώστε να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε περίπτωσης.
Κατά κανόνα, δηλαδή, δεν ακολουθείται ένα εξατοµικευµένο πρόγραµµα
φροντίδας για κάθε παιδί βάσει αξιολόγησης των ιδιαίτερων αναγκών του, µε
καθορισµό στόχων, περιοδική αξιολόγηση προόδου και περαιτέρω σχεδιασµό.

•

Παρατηρούνται

ιδιαίτερα

σοβαρά

προβλήµατα

στελέχωσης,

ιδίως

σε

εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό, τα οποία σε ορισµένες περιπτώσεις
ενέχουν κινδύνους για την υγεία, την ασφάλεια και την ψυχική υγεία των
φιλοξενούµενων παιδιών.
•

Η ανεπάρκεια προσωπικού επηρεάζει σοβαρά την ποιότητα της παρεχόµενης
φροντίδας σε καθηµερινή βάση αλλά και τη φροντίδα ψυχικής υγείας των
φιλοξενούµενων. Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι οι πρακτικές µηχανικής ή
φαρµακευτικής καταστολής παιδιών και νέων µε νοητική αναπηρία ή διάχυτες
αναπτυξιακές διαταραχές. Ο Συνήγορος έχει διαπιστώσει ότι σε ορισµένα
ιδρύµατα, σε συστηµατική βάση, παιδιά ή νέοι δένονται στα κρεβάτια τους, ή
περιορίζονται σε «κρεβάτια-κλουβιά», ή δεν τους επιτρέπεται η αυτόνοµη
µετακίνηση ή η ενασχόληση µε παιχνίδια, µε αιτιολογία την ανάγκη προστασίας
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τους από αυτοτραυµατισµούς ή ατυχήµατα, λόγω έλλειψης προσωπικού για
την επιτήρησή τους.
•

Σε πολλές περιπτώσεις, ειδικές θεραπείες δεν είναι διαθέσιµες λόγω έλλειψης
της αναγκαίας υποδοµής και αναγκαίων ειδικοτήτων όπως φυσιοθεραπευτών,
λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, κλπ.

•

Παρατηρείται έντονη επαγγελµατική εξουθένωση του προσωπικού - που
υπηρετεί επί πολλά χρόνια στον ίδιο χώρο, σε ιδιαίτερα δύσκολες και
απαιτητικές συνθήκες, χωρίς υποστήριξη και εποπτεία - η οποία αντανακλάται
στην ποιότητα της φροντίδας που παρέχεται στους φιλοξενούµενους.

•

Παρατηρούνται περιπτώσεις ελλιπούς σχολικής φοίτησης καθώς και απουσία
προγραµµάτων και δραστηριοτήτων δηµιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας
ή

κοινωνικοποίησης,

λόγω

αναφερόµενης

έλλειψης

προσωπικού

και

αναγκαίων υποδοµών για την µετακίνηση ή την απασχόληση παιδιών µε
σοβαρές αναπηρίες.
•

Οι φιλοξενούµενοι παραµένουν σε ιδρύµατα για ανηλίκους επ’ αόριστο µετά την
ενηλικίωσή τους, λόγω απουσίας κατάλληλων δοµών για τη µακροχρόνια
φιλοξενία και φροντίδα τους, µε αποτέλεσµα να δυσχεραίνεται περαιτέρω η
προσαρµογή της λειτουργίας των κέντρων στις ανάγκες των ανηλίκων.

[βλ. και Πόρισµα Συνηγόρου του Πολίτη µε θέµα «Συνθήκες λειτουργίας της Μονάδας
Κοινωνικής Φροντίδας για παιδιά µε αναπηρίες Κέντρο Περίθαλψης Παίδων Λεχαινών»
(Μάρτιος 2011)] http://www.synigoros.gr/?i=childrens-rights.el.anaphries.46868

2.9. Η απουσία εξειδικευµένων δοµών για παιδιά και, ιδίως, εφήβους µε ψυχικές
διαταραχές ή σοβαρά προβλήµατα συµπεριφοράς
Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει σοβαρά προβλήµατα που
συνδέονται µε την απουσία κατάλληλων δοµών µε εξειδικευµένη στελέχωση και
θεραπευτικό προσανατολισµό για τη φιλοξενία και θεραπευτική αντιµετώπιση
ανηλίκων µε ψυχικές διαταραχές ή/και διαταραχές συµπεριφοράς, που εµφανίζονται
κυρίως στην εφηβεία.
Ειδικότερα, η Αρχή έχει δεχτεί κατ’ επανάληψη αναφορές για εφήβους οι οποίοι
χρήζουν υψηλής υποστήριξης και εξειδικευµένης φροντίδας ψυχικής υγείας, για την
περίπτωση των οποίων δεν υπάρχουν κατάλληλες δοµές. Συγχρόνως, έχει
διαπιστώσει κατ’ επανάληψη σοβαρά προβλήµατα που προκύπτουν σε περιπτώσεις
όπου

παιδιά

ή

έφηβοι

µε

ψυχικές

διαταραχές

ή/και

σοβαρά προβλήµατα

συµπεριφοράς εισάγονται µε εισαγγελική εντολή σε ιδρύµατα τα οποία δεν διαθέτουν
την αναγκαία υποδοµή για να διαχειριστούν τις δυσκολίες τους. Το αποτέλεσµα,
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αναπόφευκτα, είναι να διαταράσσεται η λειτουργία ιδρυµάτων, να προκαλείται σοβαρή
αναστάτωση στα υπόλοιπα φιλοξενούµενα παιδιά, αλλά και τα ίδια τα παιδιά ή έφηβοι
µε ψυχικές/συµπεριφορικές διαταραχές να µη λαµβάνουν τη φροντίδα που
χρειάζονται, µε περαιτέρω συνέπεια την παγίωση ή επιδείνωση των προβληµάτων
τους. Συγχρόνως, στον αντίποδα, έφηβοι µε δύσκολη ή εναντιωµατική συµπεριφορά
παραµένουν σε ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον λόγω της απουσίας κατάλληλων
δοµών φροντίδας, µε τους περαιτέρω κινδύνους που αυτό συνεπάγεται.
Οι µόνες εξειδικευµένες δοµές ψυχικής υγείας για εφήβους στην παρούσα
φάση είναι δύο ξενώνες για εφήβους µε διαγνωσµένες ψυχικές διαταραχές που
υπάγονται στο ΓΝΑ «Σισµανόγλειο», και ένας ξενώνας βραχείας παραµονής εφήβων
µε

ψυχοκοινωνικά

προβλήµατα

ή

«σε

κρίση»

του

Νοσοκοµείου «ΑΧΕΠΑ»

Θεσσαλονίκης. Οι δοµές αυτές δεν επαρκούν ούτε κατ’ ελάχιστο για την κάλυψη των
υφιστάµενων αναγκών. Χαρακτηριστικό είναι ότι υπάγονται στη ∆ιεύθυνση Ψυχικής
Υγείας του Υπουργείου Υγείας, ενώ το ζήτηµα δεν φαίνεται να απασχολεί επισήµως το
Υπουργείο αρµόδιο για θέµατα προνοιακής πολιτικής, παρά την σαφώς πολυδιάστατη,
ψυχο-κοινωνική φύση του προβλήµατος και το γεγονός ότι οι υφιστάµενες µονάδες
παιδικής προστασίας καλούνται να το αντιµετωπίσουν χωρίς κατάλληλη υποδοµή.
Ιδιαίτερα υπογραµµίζεται η παντελής απουσία δοµών για τη φιλοξενία και φροντίδα
εφήβων µε σοβαρές διαταραχές συµπεριφοράς και κοινωνικοποίησης. ∆εδοµένου ότι
οι δυσκολίες αυτές συχνά οδηγούν σε παραβατικότητα και την εµπλοκή των ανηλίκων
µε το σωφρονιστικό σύστηµα, το ζήτηµα επαφίεται θεωρητικά στην αρµοδιότητα του
Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, το οποίο επίσης ουδέποτε έχει λάβει συγκεκριµένα µέτρα για
την αντιµετώπισή του. Στην πράξη, τη συµπεριφορά των εφήβων αυτών σε
περιπτώσεις απουσίας κατάλληλου οικογενειακού περιβάλλοντος καλούνται να
διαχειριστούν και πάλι (προνοιακές) µονάδες παιδικής προστασίας χωρίς την αναγκαία
υποδοµή και εξειδίκευση.
Το πρόβληµα επιτείνεται από την ανεπαρκή στελέχωση και έλλειψη
εξειδικευµένου προσωπικού στην πλειονότητα των µονάδων παιδικής προστασίας, σε
συνδυασµό µε την απουσία, σε πολλές περιοχές, υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην
κοινότητα για την υποστήριξη των ανηλίκων και την καθοδήγηση του προσωπικού των
ιδρυµάτων.
[Βλ. και Πόρισµα Συνηγόρου του Πολίτη µε θέµα «∆οµές προστασίας και φιλοξενίας
παιδιών και εφήβων µε ψυχικές διαταραχές» (2005)]
http://www.synigoros.gr/?i=childrens-rights.el.psixiki_ygeia.32540
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2.10. Η απουσία προβλέψεων για τις θρησκευτικές και πολιτισµικές ανάγκες
παιδιών από µειονοτικές οµάδες
Τα περισσότερα ιδρύµατα, σε µεγαλύτερο ή µικρότερο βαθµό, είναι
προσανατολισµένα στην κάλυψη των θρησκευτικών αναγκών χριστιανών ορθόδοξων
φιλοξενούµενων. Όσον αφορά ανηλίκους µε διαφορετικό θρήσκευµα, ο Συνήγορος έχει
διαπιστώσει απουσία προβλέψεων για την ισότιµη µεταχείρισή τους ως προς την
άσκηση των θρησκευτικών τους καθηκόντων.
Γενικότερα, στο σύνολο των ιδρυµάτων παιδικής προστασίας στη χώρα µας,
αισθητή είναι η απουσία προβλέψεων για τις γλωσσικές, θρησκευτικές και πολιτισµικές
ανάγκες παιδιών από εθνικές ή θρησκευτικές µειονοτικές οµάδες. Χαρακτηριστικά,
ακόµη και σε περιοχές µε ιδιαίτερη πληθυσµιακή σύνθεση όπως η Θράκη, δεν υπάρχει
καµία δοµή φιλοξενίας µε ειδικές προβλέψεις για την κάλυψη θρησκευτικών και
πολιτισµικών αναγκών παιδιών της µουσουλµανικής µειονότητας, η φιλοξενία των
οποίων σε ιδρύµατα χωρίς κατάλληλη οργάνωση και στελέχωση (π.χ. προσωπικό που
οµιλεί την τουρκική γλώσσα, δυνατότητα άσκησης θρησκευτικών καθηκόντων) είναι
ιδιαίτερα προβληµατική.
Το ζήτηµα της θρησκευτικής ελευθερίας τίθεται από διαφορετική άποψη στην
περίπτωση ορισµένων εκκλησιαστικών ιδρυµάτων ή ιδρυµάτων του ιδιωτικού τοµέα µε
αυστηρό χριστιανικό προσανατολισµό, τα οποία επιβάλουν στα φιλοξενούµενα παιδιά
ένα αυστηρό πρόγραµµα συµµετοχής σε θρησκευτικές τελετουργίες και πρακτικές,
χωρίς τα ίδια ή οι γονείς τους να ερωτώνται.

2.11. Τα δικαιώµατα στην εκπαίδευση, τη φροντίδα υγείας, την κοινωνική ζωή,
και την ψυχαγωγία
Σηµαντικές

αποκλίσεις

µεταξύ

των

ιδρυµάτων

παιδικής

προστασίας

παρατηρούνται λόγω της απουσίας ενός ενιαίου πλαισίου κανόνων για µια σειρά
θεµάτων καθηµερινής ζωής, τα οποία οµαδοποιούνται στην ενότητα αυτή. Ο
Συνήγορος θεωρεί σηµαντικό το πλαίσιο αυτό να είναι οµοιογενές σε όλες τις µονάδες,
να συνάδει µε τα σύγχρονα γενικώς αποδεκτά δεδοµένα για τα παιδιά και εφήβους
που ζουν µε τις οικογένειές τους και να περιλαµβάνει σαφείς προβλέψεις για τα
δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των φιλοξενούµενων παιδιών για θέµατα καθηµερινής
ζωής, καθώς και τις προβλεπόµενες/αποδεκτές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης
των κανόνων. Στόχος θα πρέπει να είναι, και εδώ, η ισότιµη µεταχείριση από την
Πολιτεία των παιδιών ανεξαρτήτως του συγκεκριµένου ιδρύµατος όπου θα
τοποθετηθούν, αλλά και η ισότιµη αντιµετώπιση των παιδιών που διαβιούν σε
ιδρύµατα έναντι των υπολοίπων παιδιών, σε τοµείς όπως:
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•

Εκπαίδευση: Μεγάλο ποσοστό παιδιών που διαβιούν σε ιδρύµατα αντιµετωπίζει
δυσκολίες ένταξης στο σχολείο λόγω ελλιπούς προηγούµενης φοίτησης,
παραµέλησης και µαθησιακών ή συναισθηµατικών δυσκολιών. Η πολιτική των
ιδρυµάτων ως προς την παροχή εκπαιδευτικής υποστήριξης στα φιλοξενούµενα
παιδιά διαφέρει. Πολλά από αυτά συνεργάζονται συστηµατικά µε σχολεία και µε
διαγνωστικούς και υποστηρικτικούς φορείς (ΚΕ∆∆Υ, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα,
κ.ά.), ή παρέχουν στα παιδιά πρόσθετη εκπαιδευτική υποστήριξη µέσω ειδικών
συνεργατών, εθελοντών, συνεργασίας µε φροντιστήρια, κλπ. Ωστόσο, η πολιτική
αυτή δεν ακολουθείται από όλα τα ιδρύµατα, µε αποτέλεσµα να µην διασφαλίζεται
σε όλα τα παιδιά η παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών, ή η δυνατότητα
συνέχισης της φοίτησης στο λύκειο ή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.

Επίσης,

παρατηρείται ότι παιδιά µε αυξηµένες δυσκολίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
που διαβιούν σε ιδρύµατα τείνουν να φοιτούν σε ειδικά σχολεία σε µεγαλύτερο
ποσοστό από ότι παιδιά που ζουν µε τις οικογένειές τους, καθώς δεν παρέχεται ή
δεν διεκδικείται στον ίδιο βαθµό η επιπρόσθετη υποστήριξη που θα τους έδινε τη
δυνατότητα φοίτησης σε γενικά σχολεία.
•

Φροντίδα ψυχικής υγείας: ∆εν έχει παρατηρηθεί ή αναφερθεί στον Συνήγορο
παραµέληση θεµάτων σωµατικής υγείας παιδιών σε ιδρύµατα που φιλοξενούν
παιδιά χωρίς χρόνιες παθήσεις και σοβαρές αναπηρίες. Ωστόσο, σηµαντικές
αποκλίσεις παρατηρούνται όσον αφορά τη φροντίδα της ψυχικής υγείας και την
παροχή ψυχολογικής παρακολούθησης/υποστήριξης, καθώς οι απόψεις για την
ψυχική υγεία διαφέρουν και απουσιάζει, και στον τοµέα αυτό, µια ενιαία πολιτική.
Αρκετά ιδρύµατα απασχολούν ψυχολόγους (µε πλήρη ή µερική απασχόληση), ή
επιδιώκουν ενεργά τη διασύνδεση και συνεργασία µε παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες
της κοινότητας, αναγνωρίζοντας την ανάγκη των φιλοξενούµενων παιδιών για
ψυχολογική παρακολούθηση και υποστήριξη, ιδίως εκείνων που έχουν υποστεί
κακοποίηση ή/και που παρουσιάζουν έκδηλες διαταραχές. Άλλα, δηλώνουν
οικονοµική αδυναµία απασχόλησης ειδικών επαγγελµατιών, χωρίς να επιδιώκουν
την ανεύρεση κάποιας εναλλακτικής λύσης. Ορισµένα τάσσονται ανοιχτά κατά της
συνεργασίας των παιδιών µε ειδικούς ψυχικής υγείας, υποστηρίζοντας ότι η
παροχή φροντίδας και αγάπης µέσα στο ίδρυµα αρκεί, ή ακόµη και ότι η
επικέντρωση στις δυσκολίες τους ή σε παλαιότερες τραυµατικές εµπειρίες είναι
επιβλαβής για τα παιδιά. Γενικότερα, η προσέγγιση στο ζήτηµα της φροντίδας
ψυχικής υγείας είναι ένας από τους τοµείς όπου παρατηρούνται σηµαντικές
αποκλίσεις και όπου η ακολουθούµενη πολιτική φαίνεται να βασίζεται σε
προσωπικές απόψεις των υπευθύνων των ιδρυµάτων.
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•

Κοινωνική ζωή, ενηµέρωση, ψυχαγωγία, επιδίωξη ενδιαφερόντων
 Ως προς την συµµετοχή στην κοινωνική ζωή και τις σχέσεις µε συνοµηλίκους,
πολλά ιδρύµατα επιδιώκουν ενεργά την ανάπτυξη δεσµών µε την κοινότητα και
σχέσεων των παιδιών µε συνοµηλίκους εκτός ιδρύµατος, την ανταλλαγή
επισκέψεων και τη συµµετοχή των παιδιών σε κοινωνικές εξόδους και
δραστηριότητες. Επίσης, τα δηµόσια ιδρύµατα έχουν στον κανονισµό τους
προβλέψεις για αυτόνοµες εξόδους των µεγαλύτερων παιδιών (προϋποθέσεις,
συχνότητα, ωράριο, αναλόγως της ηλικίας). Ωστόσο η πολιτική αυτή δεν είναι
ενιαία και σε ορισµένες περιπτώσεις ιδίως ιδιωτικών και εκκλησιαστικών
ιδρυµάτων η κοινωνική ζωή και συµµετοχή των παιδιών παρεµποδίζεται, είτε
άµεσα (απαγόρευση) είτε έµµεσα (π.χ. απαγόρευση επισκέψεων σε δωµάτια
και απουσία χώρου για υποδοχή επισκεπτών, απουσία προβλέψεων για
χαρτζιλίκι ή για κάλυψη εξόδων συµµετοχής των παιδιών σε σχολικές εκδροµές
ή σε άλλες δραστηριότητες).
 Ως προς την πρόσβαση στην ενηµέρωση και την επικοινωνία, και πάλι οι
πρακτικές των ιδρυµάτων διαφέρουν, καθώς στα περισσότερα µεν η
πρόσβαση των παιδιών στο διαδίκτυο και σε άλλα µέσα ενηµέρωσης και
επικοινωνίας (τηλεόραση, έντυπα µέσα, κινητά τηλέφωνα) επιτρέπεται µε τους
συνήθεις και αναγκαίους περιορισµούς, σε ορισµένα παρεµποδίζεται (π.χ. δεν
υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο) ενώ σε κάποια απαγορεύεται εντελώς η
πρόσβαση στο διαδίκτυο, ή ακόµη και την τηλεόραση, ή η κατοχή κινητών
τηλεφώνων.
 Ως προς τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες, ορισµένα ιδρύµατα διαθέτουν
µεγαλύτερες οικονοµικές δυνατότητες, ή επιδιώκουν ενεργά τη διασφάλιση
συµµετοχής των παιδιών σε ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, π.χ. υποβάλλοντας
σχετικά αιτήµατα σε θέατρα, σινεµά, κλπ., διοργανώνοντας επισκέψεις σε
µουσεία ή περιπάτους, ή ενισχύοντας τη συµµετοχή σε δραστηριότητες και
ψυχαγωγικές εκδηλώσεις µε τη συνδροµή εθελοντών. Σε άλλα ιδρύµατα δεν
καταβάλλονται αντίστοιχες προσπάθειες και οι δραστηριότητες αυτές µπορεί να
απουσιάζουν εντελώς, ενώ ως κύριες αιτίες συνήθως προτάσσονται η έλλειψη
οικονοµικών πόρων ή προσωπικού.
 Ως προς την επιδίωξη ενδιαφερόντων και δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου:
παροµοίως, κάποια ιδρύµατα επιδιώκουν ενεργά τη συνεργασία µε υπηρεσίες
των δήµων ή µε ιδιωτικούς φορείς (φροντιστήρια, γυµναστήρια, σχολές χορού,
κλπ.) για την διασφάλιση της συµµετοχής των παιδιών σε δραστηριότητες
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ελεύθερου χρόνου (π.χ. µαθήµατα µουσικής, ξένης γλώσσας, αθλητικές ή
άλλες δραστηριότητες), ή την απασχόληση εθελοντών για τον σκοπό αυτό.
Άλλα δεν καταβάλουν αντίστοιχες προσπάθειες και δεν παρέχουν στα παιδιά
τέτοιες δυνατότητες, συχνά προτάσσοντας οικονοµική δυσχέρεια. Σε µερικές
περιπτώσεις τίθενται περιορισµοί βάσει της προσωπικής εκτίµησης των
υπευθύνων για το τι θεωρείται αποδεκτό, χωρίς αυτό να αιτιολογείται (π.χ.
επιτρέπεται η ενασχόληση µε το µπάσκετ, αλλά απορρίπτεται αίτηµα για
µαθήµατα “break-dance”)
Ακραία προβλήµατα σε σχέση µε τα παραπάνω παρατηρούνται σε ορισµένα
ιδρύµατα ΝΠΙ∆ µε αυστηρό θρησκευτικό προσανατολισµό που φιλοξενούν κορίτσια και
στα οποία επικρατούν έντονα αναχρονιστικές παιδαγωγικές αντιλήψεις και πρακτικές,
που αποκλίνουν σηµαντικά από τα σύγχρονα δεδοµένα για την διαπαιδαγώγηση και τα
δικαιώµατα των παιδιών και εφήβων. Κάποια από τα ιδρύµατα αυτά, όπως αναφέρεται
και παραπάνω, βασίζονται πρωτίστως ή ακόµη και αποκλειστικά στην προσφορά
εθελοντών και ακολουθούν κανόνες που υπαγορεύονται από τις προσωπικές
αντιλήψεις των υπευθύνων, χωρίς να υπόκεινται σε περαιτέρω έλεγχο. Ιδιαίτερα
προβληµατικά στοιχεία που έχει εντοπίσει ο Συνήγορος αφορούν:


την επιβολή τήρησης από τα φιλοξενούµενα παιδιά αυστηρών θρησκευτικών
κανόνων και πρακτικών



την επιβολή αυστηρών περιορισµών στην ένδυση και γενικότερα στην
εµφάνιση των παιδιών και εφήβων (π.χ. απαγόρευση στα κορίτσια να φορούν
παντελόνια).



θέµατα ενηµέρωσης, κοινωνικής συµµετοχής και κοινωνικοποίησης, όπως:
απαγόρευση πρόσβασης στο διαδίκτυο ή ακόµη και στην τηλεόραση,
παρεµπόδιση ή απαγόρευση κάθε συναναστροφής µε συµµαθητές ή άλλους
συνοµηλίκους εκτός του ιδρύµατος, απαγόρευση εξόδων και κάθε συµµετοχής
σε κοινωνικές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες εκτός του ιδρύµατος, ακόµη και
σε εκπαιδευτικές ή ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του σχολείου (π.χ. εκδροµές,
γιορτές)



την απαγόρευση ή σοβαρή παρεµπόδιση επικοινωνίας των παιδιών µε γονείς
ή άλλα πρόσωπα του συγγενικού ή κοινωνικού τους περιβάλλοντος, χωρίς
πραγµατικές ενδείξεις ότι αυτό αντίκειται στο συµφέρον τους,



την επίπλωση και διακόσµηση των χώρων µε τρόπο που δεν θυµίζει κατ’
ελάχιστο χώρους διαβίωσης παιδιών, µε έντονα κυρίαρχο το θρησκευτικό
στοιχείο και απουσία παιχνιδιών, ή οιουδήποτε εκπαιδευτικού ή ψυχαγωγικού
υλικού από τους χώρους διαµονής και συνεύρεσης των φιλοξενούµενων.
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Περαιτέρω, όσον αφορά τη φροντίδα των φιλοξενούµενων κοριτσιών µετά την
ενηλικίωσή τους, υπάρχουν περιπτώσεις όπου η «αποκατάσταση» µέσω γάµου και η
ανεύρεση «κατάλληλων συζύγων» από έναν κύκλο φίλων του ιδρύµατος ή
προσωπικών γνωριµιών των υπευθύνων αποτελεί πάγια τακτική. Μολονότι, από όσο
γνωρίζουµε, αυτό αφορά ενήλικες κοπέλες µε την συναίνεσή τους, προκύπτουν
σοβαρά ερωτήµατα όσον αφορά την «ελευθερία επιλογής» και τις προοπτικές των
νεαρών αυτών γυναικών, δεδοµένης της διαπαιδαγώγησης και του τρόπου ζωής που
έχει προηγηθεί, ιδίως όσον αφορά την αποκοπή από το κοινωνικό περιβάλλον και τους
συνοµηλίκους τους κατά τη διάρκεια της ανήλικης ζωής τους.
Οι παραπάνω παιδαγωγικές αντιλήψεις και πρακτικές καταργούν την έννοια
των προσωπικών επιλογών, της έκφρασης γνώµης και της αυτονοµίας των
ενδιαφερόµενων παιδιών, αποκλίνουν σηµαντικά από τα σηµερινά ισχύοντα δεδοµένα
για τα υπόλοιπα παιδιά και εφήβους αντίστοιχης ηλικίας και, συνεπώς, εµπεριέχουν
σοβαρές παραβιάσεις δικαιωµάτων τους. Ωστόσο, οι παραβιάσεις αυτές δεν
αναγνωρίζονται επίσηµα από τους εκπροσώπους της Πολιτείας (υπουργείο,
κοινωνικές υπηρεσίες, εισαγγελικές αρχές) και δεν αποτυπώνονται ρητά στη
νοµοθεσία, δεδοµένης της απουσίας ενός σαφούς πλαισίου κανόνων για την
οργάνωση και λειτουργία των µονάδων παιδικής προστασίας.
Ενδεικτικά, η Αρχή διερεύνησε συναφή θέµατα, έπειτα από υποβολή
αναφορών, στα ιδρύµατα «Ορφανική Στέγη Θηλέων ΑΓΙΑ ΤΑΒΙΘΑ» στη Λιβαδειά,
«ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ» στα Χανιά και «Εκκλησιαστικό Ίδρυµα Παιδικής Προστασίας
ΠΑΝΑΓΙΑ Η Ο∆ΗΓΗΤΡΙΑ» στα Γιαννιτσά.

2.12. Το δικαίωµα συµµετοχής και έκφρασης γνώµης
Το δικαίωµα συµµετοχής και έκφρασης γνώµης των παιδιών για θέµατα που τα
αφορούν, το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 12 της ∆Σ∆Π, είναι ιδιαίτερα
παραγνωρισµένο στο πλαίσιο του συστήµατος παιδικής προστασίας στη χώρα µας.
Όπως επισηµαίνεται και παραπάνω, η γνώµη των παιδιών όσον αφορά την
τοποθέτησή τους σε ίδρυµα ή σε κάποιο συγκεκριµένο ίδρυµα εξ αρχής δεν ζητείται,
ούτε λαµβάνεται υπόψη. Επίσης, δεν προβλέπεται επισήµως κάποια διαδικασία
ενηµέρωσης και προετοιµασίας τους για τη µετάβαση, ακόµη και όταν αυτή
συνεπάγεται την γεωγραφική τους µετακίνηση και, συνακόλουθα, την απώλεια του
σχολείου, των συµµαθητών τους και άλλων προσώπων πέραν της στενής τους
οικογένειας. Περαιτέρω, τα παιδιά κατά κανόνα δεν ενηµερώνονται για σηµαντικά
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θέµατα που αφορούν την τοποθέτησή τους στο ίδρυµα όπως οι λόγοι, οι
συγκεκριµένες διευθετήσεις, η πιθανή διάρκεια παραµονής τους σε αυτό και τα
δικαιώµατά τους στο πλαίσιο της παραµονής αυτής.
Όσον αφορά την συµµετοχή των παιδιών και την ακρόαση των απόψεων τους
κατά τη διάρκεια της παραµονής τους σε ιδρύµατα παιδικής προστασίας, αυτά
εξαρτώνται πρωτίστως από τον τύπο του ιδρύµατος και τις επικρατούσες σε αυτό
αντιλήψεις και πρακτικές. Στον Κανονισµό των (πρώην) Κέντρων Παιδικής Μέριµνας
(ΥΑ Γ2β/οικ.8291/1984) υπάρχουν κάποιες σχετικές προβλέψεις, π.χ. προβλέπεται να
λαµβάνονται υπόψη οι προτιµήσεις των παιδιών σε σχέση µε το ρουχισµό και
αναφέρεται ότι το πρόγραµµα διατροφής και το εσωτερικό πρόγραµµα καταρτίζεται µε
συµµετοχή εκπροσώπων των παιδιών (αρ.8,9,11). Επίσης προβλέπεται η συγκρότηση
οµάδων παιδιών µε σκοπό την ανάπτυξη της προσωπικότητας, την εκπροσώπηση και
συνειδητοποίηση των δικαιωµάτων τους (αρ.16-18) και η ακρόαση των ισχυρισµών
του παιδιού πριν την επιβολή ποινής για κάποιο παράπτωµα (αρ. 22).
Τα ιδρύµατα ιδιωτικού και εκκλησιαστικού δικαίου δεν έχουν κάποιον ενιαίο
κανονισµό και σύστηµα λειτουργίας που να ενσωµατώνει αντίστοιχες προβλέψεις,
µολονότι θα πρέπει να σηµειωθεί ότι ορισµένες µονάδες τα τελευταία χρόνια
καταβάλλουν προσπάθειες να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους σε θέµατα
δικαιωµάτων των παιδιών και να ενισχύσουν την ενεργό συµµετοχή των τελευταίων.
Τέτοια παραδείγµατα έχει καταγράψει ο Συνήγορος στο πλαίσιο επισκέψεών του στα
Παιδικά Χωριά SOS, το «Ζάννειο», το «Χατζηκυριάκειο», το «Χαµόγελο του Παιδιού»,
τον Σύλλογο Μερίµνης Ανηλίκων, το Ορφανοτροφείο Θηλέων «Η Μέλισσα», κ.α.
Ωστόσο, πέραν µεµονωµένων περιπτώσεων, η απουσία θεσµικών µηχανισµών
που να διασφαλίζουν ότι οι απόψεις και προτιµήσεις των παιδιών που διαβιούν σε
ιδρύµατα για θέµατα που τα αφορούν εισακούγονται και λαµβάνονται υπόψη, είναι
ιδιαίτερα αισθητή. Αντίστοιχα, απουσιάζουν προβλέψεις όσον αφορά την πρόσβαση
των παιδιών σε νοµική βοήθεια, ή σε επίσηµους µηχανισµούς παραπόνων.
Συνοψίζοντας, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει ότι το δικαίωµα
συµµετοχής των παιδιών στη λήψη αποφάσεων, ενηµέρωσης ή ακρόασης των
απόψεών τους καθώς και το δικαίωµα υποβολής παραπόνων και νοµικής
εκπροσώπησης δεν κατοχυρώνονται στο πλαίσιο της ιδρυµατικής φροντίδας συνολικά,
ενώ σε ορισµένες περιπτώσεις δεν αναγνωρίζονται ούτε στοιχειωδώς.
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2.13. Η προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών που ζουν σε ιδρύµατα
Ο Συνήγορος έχει επανειληµµένως διαπιστώσει, είτε άµεσα, είτε µέσω
καταγγελιών της διοίκησης µονάδων παιδικής προστασίας ή επαγγελµατιών,
προβλήµατα ως προς τον τρόπο µε τον οποίο προβάλλονται από τα ΜΜΕ θέµατα που
αφορούν παιδιά που ζουν σε ιδρύµατα.
Ο τρόπος παρουσίασης της εικόνας των παιδιών σε τηλεοπτικές εκποµπές ή
δηµοσιεύµατα τύπου για την κατάσταση και τα προβλήµατα των ιδρυµάτων, ή για
περιπτώσεις κακοποίησης ανηλίκων είναι πολλές φορές αντιδεοντολογικός, µολονότι η
ισχύουσα νοµοθεσία ορίζει ένα πλαίσιο προστασίας των παιδιών, το οποίο θέτει
σαφείς περιορισµούς στη χρήση της εικόνας τους και στην προβολή τους στα ΜΜΕ.
[Για αναλυτική παρουσίαση του σχετικού νοµοθετικού πλαισίου βλ. κείµενο του
Συνηγόρου του Πολίτη µε θέµα «Η προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών που
ζουν

σε

ιδρύµατα»

(Νοέµβριος

2011)].

http://www.synigoros.gr/?i=childrens-

rights.el.optikoakoustika_mesa.61302
Ειδικότερα, στοιχεία παιδιών που εµπλέκονται σε υποθέσεις που απασχολούν
την δικαιοσύνη συχνά δηµοσιοποιούνται, ή τα θέµατα παρουσιάζονται µε τρόπο που
καθιστά τα εµπλεκόµενα παιδιά αναγνωρίσιµα στο ευρύ κοινό, παιδιά απεικονίζονται
καθαρά και κοντά στο φακό, ή δέχονται ερωτήσεις για προσωπικά τους βιώµατα, κ.ά.
Επιπλέον, η γλώσσα που συχνά χρησιµοποιείται σε τέτοια ρεπορτάζ αποβλέπει στην
πρόκληση οίκτου ή συγκίνησης στον θεατή ή τον αναγνώστη («φτωχά αγγελούδια»,
«ανυπεράσπιστα πλασµατάκια», κλπ.), αναπαράγοντας στερεότυπα, εις βάρος της
ψυχοσυναισθηµατικής ευηµερίας των ενδιαφερόµενων παιδιών. Έχουν καταγραφεί
περιπτώσεις όπου τηλεοπτικά συνεργεία, βάσει στοιχείων που έχουν διαρρεύσει από
αστυνοµικές ή δικαστικές πηγές, προσεγγίζουν µονάδες παιδικής προστασίας
αναζητώντας περισσότερα στοιχεία και προκαλώντας σοβαρή αναστάτωση στα
φιλοξενούµενα παιδιά. Περαιτέρω, σε ορισµένες περιπτώσεις οι ίδιες οι διοικήσεις
ιδρυµάτων, στο πλαίσιο προσπαθειών να προβάλουν το έργο τους, να προσελκύσουν
προσοχή, υποστήριξη ή/και οικονοµική ενίσχυση, επιτρέπουν στα ΜΜΕ την προβολή
και χρήση της εικόνας των φιλοξενούµενων παιδιών µε τρόπο αντιδεοντολογικό.
Ενόψει των παραπάνω, ο Συνήγορος επισηµαίνει την υποχρέωση των
διοικήσεων όλων των µονάδων παιδικής προστασίας, των εποπτικών φορέων και των
αρµοδίων Υπουργείων να διασφαλίζουν την τήρηση της νοµοθεσίας και της
δεοντολογίας όσον αφορά την προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών που ζουν σε
ιδρύµατα.
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2.14. Η αναθεώρηση της τοποθέτησης παιδιών και η αναζήτηση εναλλακτικών
λύσεων στην ιδρυµατική φροντίδα
Η ∆Σ∆Π και άλλα κείµενα που κατοχυρώνουν τα δικαιώµατα των παιδιών, καθώς
και οι επικρατούσες αντιλήψεις και πρακτικές στις αναπτυγµένες Ευρωπαϊκές χώρες
πλέον υπαγορεύουν την εισαγωγή παιδιών σε ιδρύµατα ως «έσχατη λύση» και τον
περιορισµό της διάρκειας παραµονής τους σε αυτά στο ελάχιστο.
Αντιθέτως, στη χώρα µας η τοποθέτηση σε ίδρυµα αποτελεί την πρώτη και
συνήθως τη µοναδική λύση που εξετάζεται για την µεγάλη πλειονότητα των παιδιών
που αποµακρύνονται από την οικογένειά τους. Επιπλέον, η διάρκεια παραµονής των
παιδιών σε ιδρύµατα υπερβαίνει σηµαντικά τον ευρωπαϊκό µέσο όρο και στις
περισσότερες περιπτώσεις - δεδοµένου ότι δεν αναζητείται καµία εναλλακτική λύση φτάνει µέχρι την ενηλικίωσή τους. Ο χρόνος αυτός είναι σηµαντικά µεγαλύτερος όσον
αφορά παιδιά µε αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις, τα οποία στην πλειονότητα των
περιπτώσεων παραµένουν σε «ασυλικού τύπου» δοµές και µετά την ενηλικίωση τους,
συνήθως εφ’ όρου ζωής.
Σύµφωνα µε δηµοσιευµένη µελέτη [Π.Αλτάνης, Χ.Οικονόµου (επιµέλεια), 2009
«Σχέδιο ∆ράσης για την οριζόντια δικτύωση και τον συντονισµό των υπηρεσιών και
φορέων κοινωνικής αλληλεγγύης προς το παιδί» Μελέτη στο πλαίσιο του Ε.Π. «Υγεία –
Πρόνοια», µε ευθύνη του Συλλόγου «Το Χαµόγελο του Παιδιού»], ο µέσος χρόνος
παραµονής παιδιών σε ιδρύµατα στην Ελλάδα υπολογίζεται στα 7 περίπου χρόνια. «Η
παρατεταµένη διάρκεια παραµονής των παιδιών σε υπηρεσίες κλειστής φροντίδας
υποδηλώνει την περιορισµένη αξιοποίηση από το σύστηµα φροντίδας σύγχρονων
εναλλακτικών µορφών κοινωνικής φροντίδας» σηµειώνεται χαρακτηριστικά στη µελέτη.
Η συχνότητα εισαγωγής παιδιών σε ιδρύµατα και η παρατεταµένη διάρκεια
παραµονής τους σε αυτά συνδέονται άµεσα µε τη σοβαρή υπολειτουργία του
θεσµού της αναδοχής.
Μολονότι τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα της αναδοχής έναντι της ιδρυµατικής
φροντίδας αναγνωρίζονται πλέον οµόφωνα από επαγγελµατίες και εκπροσώπους
αρµοδίων φορέων της πολιτείας, αυτό δεν αποτυπώνεται σε επίπεδο ανάπτυξης
πολιτικής, οργάνωσης υπηρεσιών και διάθεσης πόρων. Στην πράξη, «επίσηµα»
προγράµµατα αναδοχής, προγράµµατα δηλαδή µέσω των οποίων χορηγούνται στους
αναδόχους οι προβλεπόµενες στο άρθρο 4 του π.δ. 86/2009 (ΦΕΚ Α’ 114/16-07-99)
οικονοµικές παροχές, υλοποιούνται µόνο µέσω δοµών του Παραρτήµατος Προστασίας
του Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ» (Κέντρο Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ», Παιδόπολη «Άγιος
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Ανδρέας» και «Αναρρωτήριο Πεντέλης») που πλέον υπάγεται στο Κέντρο Κοινωνικής
Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Σποραδικές προσπάθειες εφαρµογής του θεσµού σε
µεγαλύτερη ή µικρότερη κλίµακα γίνονται από ορισµένα ιδρύµατα του δηµόσιου και του
ιδιωτικού τοµέα, χωρίς δυνατότητα χορήγησης των εν λόγω παροχών και χωρίς
ξεκάθαρο πλαίσιο και προδιαγραφές όσον αφορά την επιλογή, εκπαίδευση,
παρακολούθηση και υποστήριξη των αναδόχων.
Σε κάθε περίπτωση, η αρχική εισαγωγή ενός παιδιού σε ίδρυµα αποτελεί
προϋπόθεση για την τοποθέτησή του στη συνέχεια σε αναδοχή, ακόµη και στις
λιγοστές περιπτώσεις όπου εφαρµόζεται ο θεσµός. Οι προβλέψεις είναι σχεδόν
ανύπαρκτες σε ότι αφορά νέες αναδοχές, την άµεση δηλαδή τοποθέτηση παιδιών σε
ανάδοχες οικογένειες αντί ιδρυµάτων από κοινωνικές υπηρεσίες της κοινότητας.
Στο σηµείο αυτό, ιδιαίτερα θα πρέπει να τονιστεί το πρόβληµα της
παρατεταµένης παραµονής βρεφών ή νηπίων σε δηµόσια µαιευτήρια και νοσοκοµεία µε ολέθριες, µη αναστρέψιµες συνέπειες για την εξέλιξή τους - έως ότου καταστεί
δυνατή η εισαγωγή τους σε ειδικές µονάδες όπως το «Αναρρωτήριο Πεντέλης» ή το
Κέντρο Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ», προκειµένου να δοθούν στη συνέχεια σε ανάδοχες
οικογένειες, λόγω ανεπάρκειας θέσεων στις µονάδες και απουσίας προβλέψεων για
άµεση τοποθέτησή τους σε αναδοχή.
Τέλος, επισηµαίνεται ότι και ως προς το ζήτηµα αυτό η πολιτική των ιδρυµάτων
δεν είναι οµοιογενής. Κατά συνέπεια, η πιθανότητα να τοποθετηθεί ένα παιδί σε
ανάδοχη οικογένεια ή να διερευνηθεί η δυνατότητα επιστροφής στην φυσική του
οικογένεια

εξαρτάται από το ίδρυµα στο οποίο θα τύχει να εισαχθεί. Ιδίως δε η

πολιτική των ιδρυµάτων του ιδιωτικού τοµέα ως προς το ζήτηµα αυτό επαφίεται στις
παιδαγωγικές ή γενικότερες αντιλήψεις των υπευθύνων κάθε ιδρύµατος και δεν
υπόκειται σε κανέναν έλεγχο.
Ενόψει των παραπάνω, πέραν της παροχής των προϋποθέσεων για την
οικογενειακή αποκατάσταση των παιδιών που ήδη φιλοξενούνται σε µονάδες παιδικής
προστασίας, επισηµαίνεται η ανάγκη µιας οργανωµένης πολιτικής για την διεύρυνση
εφαρµογής του θεσµού της αναδοχής έναντι της ιδρυµατικής φροντίδας. Η πολιτική
αυτή δεν µπορεί να περιορίζεται στην θέσπιση σχετικής υποχρέωσης των µονάδων
παιδικής προστασίας, αλλά απαιτεί συντονισµένες ενέργειες και διάθεση πόρων και
ανθρώπινου δυναµικού εκ µέρους της Πολιτείας για τον σκοπό αυτό.
[Βλ. Κείµενο διαπιστώσεων και προτάσεων του Συνηγόρου του Πολίτη µε θέµα
«Οργάνωση και λειτουργία του θεσµού της αναδοχής ανηλίκων» (Σεπτέµβριος 2012)]
http://www.synigoros.gr/?i=childrens-rights.el.idrimatiki.74649
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2.15. Η απουσία ενιαίου πλαισίου για την υποστήριξη των φιλοξενούµενων
παιδιών των ιδρυµάτων µετά την ενηλικίωσή τους
Στο σύνολο σχεδόν των ιδρυµάτων παιδικής προστασίας είτε προβλέπεται
ρητά, είτε επιτρέπεται ατύπως η παράταση της διαµονής των φιλοξενούµενων µετά την
ενηλικίωσή τους, µέχρι την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Επίσης, σε πολλές
περιπτώσεις, η διαµονή νεαρών ενηλίκων παρατείνεται ατύπως µέχρι την ανεύρεση
εργασίας, ή ακόµη και επ’ αόριστο, εφόσον δεν διαθέτουν οικογενειακό περιβάλλον ή
την οικονοµική δυνατότητα να επιβιώσουν ανεξάρτητα.
Ορισµένα ιδρύµατα, κατά περίπτωση και αναλόγως της κτιριακής τους
διαρρύθµισης, διαθέτουν κάποιο τµήµα ή πτέρυγα ειδικά για τη διαµονή ενηλίκων
φιλοξενούµενων. Ωστόσο, ελάχιστα διαθέτουν επίσηµες προβλέψεις ή ξεχωριστό
κανονισµό που να διαφοροποιεί την διαµονή των τελευταίων από εκείνη των ανηλίκων
ως προς τους στόχους, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους. ∆εν υφίσταται δηλαδή
– πλην ελαχίστων εξαιρέσεων - η έννοια ενός ξεχωριστού, επίσηµου προγράµµατος
για την υποστήριξη των παιδιών µετά την ενηλικίωσή τους και την προετοιµασία τους
για αυτόνοµη διαβίωση. Περαιτέρω - µε εξαίρεση, και πάλι, κάποια µεµονωµένα
ιδρύµατα που έχουν τη δυνατότητα διάθεσης του χώρου και πόρων για τον σκοπό
αυτό - δεν υπάρχει πρόβλεψη της Πολιτείας για την παροχή αυτόνοµης αλλά
υποστηριζόµενης διαβίωσης (παροχή στέγης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης) σε
νεαρούς ενήλικες κατά τη µετάβασή τους από την ιδρυµατική φροντίδα στην αυτόνοµη
ζωή.
Στις ακραίες περιπτώσεις κάποιων ιδρυµάτων αυστηρού θρησκευτικού
προσανατολισµού, όπως αναφέρεται και παραπάνω, τα κορίτσια ενθαρρύνονται να
παραµείνουν στο ίδρυµα µέχρι την «αποκατάστασή τους» µέσω γάµου. Σοβαρά
ερωτήµατα εγείρονται για το κατά πόσο κάτι τέτοιο µπορεί να θεωρηθεί ως ελεύθερη
επιλογή, ή λύση στην οποία οι ενδιαφερόµενες νεαρές γυναίκες ωθούνται λόγω
πιέσεων ή απουσίας άλλων επιλογών, καθώς η διαδικασία δεν υπόκειται σε κανέναν
έλεγχο που να εγγυάται την ελευθερία επιλογής και την διαθεσιµότητα εναλλακτικών
λύσεων.
Συνοψίζοντας, δεδοµένης της απουσίας ενός ενιαίου θεσµικού πλαισίου, το
καθεστώς, οι όροι και η διάρκεια παραµονής στα ιδρύµατα των φιλοξενούµενων µετά
την ενηλικίωσή τους καθώς και η συνεχιζόµενη υποστήριξη που παρέχεται στους
νεαρούς ενήλικες µετά την αποχώρησή τους από αυτά διαφέρουν βάσει των
δυνατοτήτων και των καθιερωµένων πρακτικών και αντιλήψεων που επικρατούν στο
εκάστοτε ίδρυµα.
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3. ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΥΑ ∆27/οικ.34481/1526/8-10-14 (ΦΕΚ 2792
Β’/17-10-14) ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Ι∆ΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑ∆ΩΝ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΑΠΟ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ
Με την ΥΑ ∆27/οικ.34481/1526/8-10-14 (ΦΕΚ 2792 Β’/ 17-10-14) το Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας επιχείρησε να εισαγάγει ένα πλαίσιο
εκσυγχρονισµού και προδιαγραφών ποιότητας στη λειτουργία των ιδρυµάτων παιδικής
προστασίας

ΝΠΙ∆.

Ωστόσο,

αρκετές

προβλέψεις

της

προκάλεσαν

έντονους

προβληµατισµούς και αντιδράσεις, που οδήγησαν στην ανάκλησή της. Ο Συνήγορος,
θεωρώντας αναγκαία την θέσπιση προδιαγραφών ποιότητας για την λειτουργία των
µονάδων αυτών, η οποία στην παρούσα φάση παρουσιάζει τεράστια ανοµοιογένεια
και ελλείµµατα, παραθέτει τις παρακάτω παρατηρήσεις, προκειµένου να ληφθούν
υπόψη στο πλαίσιο της επικείµενης αναθεώρησή της εν λόγω ΥΑ:
 Στα θετικά σηµεία της ΥΑ περιλαµβάνονται προβλέψεις για µια σειρά παροχών
που αποβλέπουν στην ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών, τη
συνεργασία των ιδρυµάτων µε τους φυσικούς γονείς και ενθάρρυνση της
επικοινωνίας

των

παιδιών

µε

αυτούς,

την

απασχόληση

επιστηµονικού

προσωπικού, τη διαµόρφωση και περιοδική αναθεώρηση ενός εξατοµικευµένου
προγράµµατος για κάθε παιδί και την επιδίωξη του περιορισµού της διάρκειας
παραµονής του στο ίδρυµα, την τήρηση µητρώου και ατοµικών φακέλων καθώς και
την σύσταση Μητρώου Εθελοντών.
Ωστόσο, ο Συνήγορος εκφράζει τον προβληµατισµό του για τις ακόλουθες προβλέψεις:
 Στο Άρθρο 1 σε συνδυασµό µε το άρθρο 5, ως κύριο κριτήριο διάκρισης των
Μονάδων Προστασίας Παιδιού θεσπίζεται η ηλικία των φιλοξενούµενων παιδιών,
µε την κατηγοριοποίησή τους σε Βρεφικές-Νηπιακές, Παιδικές, ΠροεφηβικέςΕφηβικές Μονάδες ή Ξενώνες Φιλοξενίας Νέων. Η πρόβλεψη αυτή συνεπάγεται
τον διαχωρισµό αδελφών που εµπίπτουν σε διαφορετικές ηλικιακές οµάδες, καθώς
και την υποχρεωτική µετακίνηση παιδιών κατά τη διάρκεια της ανήλικης ζωής τους
σε διαφορετικά κτίρια ή δοµές λόγω υπέρβασης του ορίου ηλικίας. Τα παραπάνω
αντίκεινται στα σύγχρονα δεδοµένα για την παιδική προστασία που τονίζουν
ιδιαίτερα τόσο τη σηµασία του να µην διαχωρίζονται αδέλφια, όσο και την ανάγκη
συνέχειας και σταθερότητας στη φροντίδα.
Όσον αφορά περιπτώσεις όπου ένα παιδί ή έφηβος µπορεί να ωφεληθεί από την
ένταξή του σε µια δοµή που εξειδικεύεται στην ηλικιακή του οµάδα, η απόφαση θα
πρέπει να λαµβάνεται βάσει των αναγκών κάθε ανηλίκου µε επιστηµονικά και
εξατοµικευµένα κριτήρια, από διεπιστηµονική οµάδα.
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 Στο Άρθρο 2 (παρ. 3 και 4), θεσπίζεται η υποχρέωση των µονάδων παιδικής
προστασίας να επιδιώκουν την αποκατάσταση των παιδιών σε οικογενειακό
περιβάλλον, όταν η επιστροφή στην οικογένειά τους δεν είναι εφικτή. Μολονότι η
πρόβλεψη αυτή είναι θετική, δεν διευκρινίζονται ο φορέας υλοποίησης της
αναδοχής, ο τρόπος αναζήτησης, επιλογής, εποπτείας και χορήγησης της
προβλεπόµενης επιδότησης των αναδόχων οικογενειών. Όπως επισηµαίνεται και
στην ενότητα 2.14, η ανάπτυξη και προώθηση του θεσµού της αναδοχής απαιτεί
συντονισµένες νοµοθετικές και διοικητικές ενέργειες της Πολιτείας, και δεν µπορεί
να επιτευχθεί µε µεµονωµένες προσπάθειες κάθε µονάδας παιδικής προστασίας.
 Στο Άρθρο 3, στις προϋποθέσεις εισαγωγής παιδιών αναφέρεται ότι απαιτείται
«ιατρική βεβαίωση ότι το παιδί δεν πάσχει από µεταδιδόµενο νόσηµα ή
πιστοποιηµένη ψυχική νόσο ή βαριά νοητική στέρηση η βαριά σωµατική
αναπηρία». Ο Συνήγορος θεωρεί ότι η δυνατότητα εισαγωγής παιδιών µε ελαφρά
νοητική υστέρηση ή σωµατική αναπηρία στις Μονάδες θα πρέπει να προβλέπεται
ρητά. Επίσης, επισηµαίνει ότι στην εν λόγω ΥΑ δεν περιλαµβάνονται προβλέψεις
για παιδιά µε σοβαρές χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες. Περαιτέρω, ασαφές µένει
το πεδίο όσον αφορά παιδιά µε µέτρια νοητική υστέρηση, ήπιες αναπτυξιακές
διαταραχές, ή προβλήµατα υγείας/αναπηρίες που απαιτούν ειδικές προβλέψεις και
υποδοµή και για τα οποία δεν υπάρχουν κατάλληλα εξειδικευµένες δοµές.
 Ως προς το Άρθρο 5, εκφράζουµε την άποψη ότι, όσον αφορά τους ξενώνες
φιλοξενίας εφήβων και νέων, δεν είναι αναγκαίο να αποκλείεται η στέγασή τους σε
κτίρια που χρησιµοποιούνται και για άλλο σκοπό, εφόσον οι τυχόν άλλες χρήσεις
δεν έρχονται σε σύγκρουση µε τη λειτουργία της µονάδας και πληρούνται οι
αναγκαίες προδιαγραφές ασφάλειας και υγιεινής.
 Στο Άρθρο 7, η πρόβλεψη για µέγιστη δυναµικότητα 18 «κλινών» (προτιµώµενος
όρος: «θέσεων») ανά Μονάδα, φαίνεται να αποσκοπεί στη λειτουργία µικρών
µονάδων οικογενειακού τύπου. Ωστόσο οι προϋποθέσεις που τίθενται όσον αφορά
τόσο την κτιριακή υποδοµή, την οργάνωση του χώρου αλλά και την στελέχωση
(βλ. παρακάτω) κάθε µονάδας παραπέµπουν σαφώς σε ένα πεπαλαιωµένο
«ιδρυµατικού τύπου» µοντέλο.
Ως προς την δυναµικότητα των Μονάδων, υπάρχουν περιπτώσεις όπου στο
πλαίσιο του ίδιου φορέα λειτουργούν αυτόνοµα οικήµατα/διαµερίσµατα, στο κάθε
ένα από τα οποία φιλοξενείται µικρός αριθµός παιδιών, που όµως στο σύνολό τους
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µπορεί να ξεπερνούν τα 18. Εποµένως, θα ήταν προτιµότερο να προβλέπεται ένας
µέγιστος αριθµός θέσεων ανά διαµέρισµα ή οίκηµα και όχι ανά Μονάδα, µε την
επιφύλαξη σε κάθε περίπτωση η πρόβλεψη αυτή να µην επιβάλλει την
υποχρεωτική αποµάκρυνση παιδιών που ήδη φιλοξενούνται σε µονάδες, λόγω
υπέρβασης του µέγιστου αριθµού.
Ως προς τις κτιριακές προδιαγραφές και τα απαιτούµενα ελάχιστα τετραγωνικά
ανά φιλοξενούµενο παιδί που αναφέρονται στο άρθρο 7, κατ’ αρχήν, δεν φαίνονται
ρεαλιστικά µε τα δεδοµένα της πραγµατικότητας των περισσότερων µονάδων
παιδικής

προστασίας.

Περαιτέρω,

πολλές

από

τις

προδιαγραφές

αυτές

παραπέµπουν σε µεγάλα, ιδρυµατικού τύπου και οργάνωσης οικήµατα, και η
αναγκαιότητα ή σκοπιµότητά τους δεν γίνεται κατανοητή.
 Στο Άρθρο 9, όσον αφορά την στελέχωση:


Στο

απαιτούµενο

προσωπικό

προβλέπονται

αριθµός

και

ειδικότητες

εργαζοµένων που πρακτικά είναι αδύνατο να περιλαµβάνονται σε κάθε µονάδα
παιδικής προστασίας, ιδίως στις µικρότερες, οι οποίες θεωρούνται και ως
προτιµητέες, προς αποφυγή του «ιδρυµατικού µοντέλου».


Η

απασχόληση

ειδικοτήτων

όπως

παιδίατρος,

ειδικοί

θεραπευτές

(λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κ.ά.), δάσκαλοι µουσικής, ξένων γλωσσών,
κλπ. έστω και σε µερική βάση, δεν είναι λογική ή ρεαλιστική προϋπόθεση για τη
λειτουργία των µονάδων. Οι υπηρεσίες των επαγγελµατιών αυτών µπορούν να
αναζητηθούν στην κοινότητα, όπου απαιτείται, όπως γίνεται και για τα
υπόλοιπα παιδιά. Επιπλέον, κάποιες από τις αναφερόµενες ειδικότητες, όπως
π.χ. τραπεζοκόµος, οδηγός ή φύλακας, δεν θα πρέπει να θεωρούνται
απαραίτητες, καθώς η αναγκαιότητά τους εξαρτάται από την φύση της
µονάδας.


∆εν γίνεται διάκριση ως προς ειδικότητες οι οποίες θα πρέπει να θεωρούνται
ως απολύτως αναγκαίες για την λειτουργία µιας µονάδας παιδικής προστασίας,
όπως ενός τουλάχιστον κοινωνικού λειτουργού, ή επαρκούς αριθµού
επιµελητών-φροντιστών σε αναλογία προς τα φιλοξενούµενα παιδιά



Η αναφερόµενη αναλογία ενός κοινωνικού επιµελητή-φροντιστή «ανά 22 παιδιά
ανά 8ωρο» – πέραν της ασυµβατότητας µε την πρόβλεψη του άρθρου 7 για
µέγιστο αριθµό 18 θέσεων ανά Μονάδα - σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να
θεωρηθεί επαρκής για την φροντίδα παιδιών ή εφήβων που συχνά έχουν
σύνθετες ανάγκες και χρειάζονται ένα υψηλό επίπεδο υποστήριξης.



Η

αναγκαιότητα

να

κατέχουν

όλοι

οι

επιµελητές-φροντιστές

πτυχία

ανθρωπιστικών, παιδαγωγικών ή κοινωνικών επιστηµών δεν προκύπτει από
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την ανάγκη να διαθέτουν γνώσεις για θέµατα σχετικά µε την ανάπτυξη, τις
ανάγκες και τα δικαιώµατα των παιδιών. Η διάταξη δεν διασφαλίζει από µόνη
της την καταλληλότητα ενός φροντιστή και η εφαρµογή της θα οδηγούσε στην
απόλυση των περισσότερων εργαζοµένων στις µονάδες και σε αδυναµία
πρόσληψης ατόµων που µπορεί να έχουν επιµορφωθεί και αξιολογηθεί ως
κατάλληλα.

Αντί

αυτού,

θα

µπορούσε

να

προβλεφθεί

ένα

σύστηµα

εκπαίδευσης, επιµόρφωσης και ελέγχου της προσωπικής καταλληλότητας των
εργαζοµένων και η παροχή υποστήριξης και εποπτείας στο έργο τους.
Τέλος, επισηµαίνεται ότι από τις προβλέψεις της ΥΑ απουσιάζει αναφορά σε
µια σειρά δικαιωµάτων που κατοχυρώνονται από τη ∆Σ∆Π, όπως: το δικαίωµα των
παιδιών να ενηµερώνονται για θέµατα που τα αφορούν, να εκφράζουν την άποψή
τους και να συµµετέχουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων για τα θέµατα αυτά, να
εκπροσωπούνται, ή να υποβάλουν παράπονα σε περιπτώσεις που θεωρούν ότι
παραβιάζονται δικαιώµατά τους. Επίσης απουσιάζουν προβλέψεις όσον αφορά τις
ιδιαίτερες πολιτισµικές ή γλωσσικές ανάγκες ή την άσκηση των θρησκευτικών
καθηκόντων παιδιών από µειονοτικές οµάδες.
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4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
4.1. Προτάσεις ως προς την εσωτερική λειτουργία των ιδρυµάτων παιδικής
προστασίας και τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των φιλοξενούµενων παιδιών
Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, το σύστηµα ιδρυµατικής φροντίδας
παιδιών στη χώρα µας χαρακτηρίζεται από ανεπάρκεια θεσµικών προβλέψεων,
πόρων και µηχανισµών που να παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις για την ποιοτική
λειτουργία των αντίστοιχων µονάδων και τη διασφάλιση των δικαιωµάτων των
ενδιαφερόµενων παιδιών. Ως εκ τούτου, ο Συνήγορος, καταρχήν, θεωρεί αναγκαία την
θέσπιση Ελάχιστων Εθνικών Προδιαγραφών για τη λειτουργία όλων των µονάδων
παιδικής προστασίας τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα, και προτείνει τα
εξής:
 Την αντικατάσταση της ΥΑ ∆27/οικ.34481/1526/8-10-14, υπό το πρίσµα του
σχολιασµού της ενότητας 3 και των σχετικών παρατηρήσεων των αρµοδίων
φορέων παιδικής προστασίας, ώστε οι προδιαγραφές λειτουργίας των µονάδων
παιδικής προστασίας του ιδιωτικού τοµέα να διασφαλίζουν τα δικαιώµατα των
φιλοξενούµενων παιδιών χωρίς να υπονοµεύουν ισχύουσες καλές πρακτικές, ή να
έρχονται σε σύγκρουση µε τη λειτουργική δοµή, ή τις στοιχειώδεις δυνατότητες των
υφιστάµενων µονάδων.
 ∆εδοµένης της παντελούς απουσίας προδιαγραφών µέχρι σήµερα, σκόπιµη θα
ήταν η αρχική προτεραιοποίηση κάποιων ελάχιστων προδιαγραφών οι οποίες να
µπορούν, ρεαλιστικά, να υιοθετηθούν από την πλειονότητα των ενδιαφερόµενων
φορέων, και η σύνδεση της τήρησής τους µε την χορήγηση άδειας, την
πιστοποίηση και τη δηµόσια χρηµατοδότηση των ΝΠΙ∆ και των εκκλησιαστικών
ιδρυµάτων. Ενδεικτικά, αυτές θα µπορούσαν να αφορούν: τη διασφάλιση
επαρκούς προσωπικού φροντίδας, την λειτουργία κοινωνικής υπηρεσίας ή
τουλάχιστον την απασχόληση ενός κοινωνικού λειτουργού, την υποστήριξη της
σχολικής φοίτησης όλων των παιδιών, την ενίσχυση της επικοινωνίας των παιδιών
µε την φυσική οικογένεια και της δηµιουργίας δεσµών µε την κοινότητα, την
εισαγωγή ενός σύγχρονου πλαισίου κανόνων για θέµατα καθηµερινής ζωής, κ.ά.
 Την θέσπιση, αντιστοίχως, προδιαγραφών και για τα δηµόσια ιδρύµατα παιδικής
προστασίας, και την επίσπευση της έγκρισης των Οργανισµών των Κέντρων
Κοινωνικής Πρόνοιας στα οποία υπάγονται.
 Την θέσπιση ενός Κώδικα δεοντολογίας που να καθορίζει προδιαγραφές
πρακτικής, οι οποίες θα πρέπει να συνάδουν µε την ∆Σ∆Π και τα λοιπά διεθνή
κείµενα και κατευθύνσεις για τα δικαιώµατα παιδιών που διαβιούν σε ιδρύµατα.
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Όσον αφορά την στελέχωση των µονάδων παιδικής προστασίας, ο
Συνήγορος προτείνει:


Την θέσπιση ελάχιστων προδιαγραφών ως προς την αριθµητική στελέχωση και
την αναλογία παιδιών-προσωπικού, βάσει του αριθµού, της ηλικίας και του προφίλ
των φιλοξενούµενων παιδιών, καθώς και όσον αφορά την απασχόληση
ειδικευµένου επιστηµονικού προσωπικού. Ιδίως θα πρέπει να προβλέπεται η
λειτουργία κοινωνικής υπηρεσίας, ή τουλάχιστον η απασχόληση ενός κοινωνικού
λειτουργού σε κάθε µονάδα.



Την µέριµνα για την σταθερή απασχόληση επαγγελµατιών που εργάζονται µε
παιδιά σε ρόλο που συνεπάγεται την ανάπτυξη προσωπικών/συναισθηµατικών
δεσµών µαζί τους. Ο Συνήγορος θεωρεί επιτακτική ανάγκη να αναγνωριστούν από
την Πολιτεία οι επιπτώσεις στα ενδιαφερόµενα παιδιά της συχνής εναλλαγής
προσώπων που ασχολούνται µε τη φροντίδα τους, και να ληφθούν υπόψη στο
πλαίσιο των προβλέψεων για την στελέχωση των ιδρυµάτων παιδικής προστασίας.



Τη λήψη µέτρων για την προαγωγή της καλής συνεργασίας της οµάδας του
προσωπικού και την επίλυση συγκρούσεων, οι οποίες µπορεί να έχουν σοβαρό
αντίκτυπο στη λειτουργία της κάθε Μονάδας και στα φιλοξενούµενα παιδιά.



Την παροχή ειδικής κατάρτισης και επιµόρφωσης στο προσωπικό - ιδίως το
ανειδίκευτο - που ασχολείται µε τη φροντίδα των παιδιών (για θέµατα π.χ.
ανάπτυξης παιδιών και εφήβων, δικαιωµάτων τους, διαχείρισης κρίσεων,
επαγγελµατικής δεοντολογίας κλπ.) και την θέσπιση κριτηρίων ελέγχου της
προσωπικής

τους

καταλληλότητας.

Επίσης,

την

παροχή

συστηµατικής

υποστήριξης και επιστηµονικής εποπτείας, για την ενίσχυση των ικανοτήτων τους
και την αντιµετώπιση της επαγγελµατικής εξουθένωσης.
Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερα συστήνεται η προώθηση της µεθοδολογίας και της
φιλοσοφίας των ποιοτικών Standards του Quality4Children που αναφέρονται
παραπάνω, σε όλες τις µονάδες παιδικής προστασίας, µε την παροχή συναφούς
εκπαίδευσης στο προσωπικό. Αντίστοιχη εκπαίδευση θεωρεί ο Συνήγορος ουσιώδες
να παρέχεται και στο προσωπικό των κοινωνικών υπηρεσιών της κοινότητας που
ασχολούνται µε την παιδική προστασία.
Ο Συνήγορος προτείνει επίσης την εισαγωγή ενός ενιαίου κανονιστικού
πλαισίου για τον εθελοντισµό στα ιδρύµατα παιδικής προστασίας τόσο του
δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα, µε ειδικό κώδικα δεοντολογίας και σαφές
πλαίσιο κανόνων και διαδικασιών για την επιλογή, την εκπαίδευση, την απασχόληση
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και την εποπτεία εθελοντών, οι οποίοι σε καµία περίπτωση δεν θα πρέπει να
υποκαθιστούν το έµµισθο προσωπικό.
Περαιτέρω, ο Συνήγορος θεωρεί αναγκαία την εισαγωγή τόσο στα δηµόσια όσο
και στα ιδιωτικά ιδρύµατα παιδικής προστασίας ενός ενιαίου ως προς τις βασικές
προβλέψεις και αρχές κανονισµού λειτουργίας, ο οποίος να προβλέπει:
 Την υποχρέωση τήρησης αρχείων και ατοµικού φακέλου για κάθε παιδί
 Τη διαµόρφωση ενός εξατοµικευµένου προγράµµατος για κάθε παιδί
 Περιοδική αναθεώρηση της τοποθέτησης κάθε παιδιού στο ίδρυµα και
µέριµνα για την ελαχιστοποίηση του χρόνου παραµονής σε αυτό
 Το πλαίσιο άσκησης της επιµέλειας των φιλοξενούµενων παιδιών µε
σαφείς προβλέψεις για την συµµετοχή γονέων που διατηρούν την επιµέλεια σε
αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά τους. Σε περιπτώσεις όπου οι γονείς δεν
διατηρούν επικοινωνία για σηµαντικό χρονικό διάστηµα αλλά διατηρούν τυπικά
την επιµέλεια, προτείνεται να ορίζεται ρητά η υποχρέωση των διοικήσεων των
ιδρυµάτων να προβαίνουν στις αναγκαίες ενέργειες για την αποσαφήνιση της
κατάστασης όσον αφορά την επιµέλεια των ενδιαφερόµενων παιδιών
 Την επικοινωνία των παιδιών µε τους γονείς ή άλλα συγγενικά τους
πρόσωπα: Για τον σκοπό αυτό – όπως και για θέµατα άσκησης της επιµέλειας
που αναφέρεται παραπάνω - θα πρέπει, πέραν της νοµοθετικής πρόβλεψης,
να παρέχονται τα µέσα και ειδική εκπαίδευση στο προσωπικό για την ανάπτυξη
κατάλληλης συνεργασίας µε τους γονείς των φιλοξενούµενων παιδιών.
Ιδιαίτερη µνεία θα πρέπει να γίνει στο δικαίωµα αδελφιών που φιλοξενούνται σε
διαφορετικές µονάδες να διατηρούν τακτική επαφή, µε πρόβλεψη, όπου
χρειάζεται, κονδυλίων για τη µετακίνηση παιδιών και των συνοδών τους για τον
σκοπό αυτό.
 Την δικτύωση και συνεργασία κάθε ιδρύµατος µε υπηρεσίες και τοπικούς
φορείς (ΚΕ∆∆Υ, ιατροπαιδαγωγικά κέντρα, κοινωνικές υπηρεσίες, άλλες
δηµοτικές υπηρεσίες, γυµναστήρια, κ.α.) και την µέγιστη αξιοποίηση των
διαθέσιµων πόρων και υπηρεσιών της κοινότητας για την κάλυψη των
εκπαιδευτικών,

ψυχολογικών,

ψυχαγωγικών

και

άλλων

αναγκών

των

φιλοξενούµενων παιδιών
 Το δικαίωµα ενηµέρωσης των παιδιών για την προσωπική τους κατάσταση,
για τα δικαιώµατά τους στο πλαίσιο της παραµονής τους στο ίδρυµα και
γενικότερα για θέµατα που τα αφορούν.
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 Το δικαίωµα συµµετοχής και έκφρασης γνώµης των παιδιών για θέµατα
που τα αφορούν προσωπικά, και για θέµατα καθηµερινής ζωής στο ίδρυµα,
ανάλογα µε την ηλικία και την ωριµότητά τους. Για τον σκοπό αυτό χρειάζεται
επιµόρφωση των διοικήσεων και του προσωπικού των ιδρυµάτων σχετικά µε
το περιεχόµενο, τη µεθοδολογία και την δεοντολογία προώθησης της
συµµετοχής των παιδιών.
 Το δικαίωµα υποβολής παραπόνων σε προϊστάµενες και ανεξάρτητες
αρχές, στις οποίες τα παιδιά θα µπορούν να απευθύνονται όταν θεωρούν ότι
παραβιάζονται δικαιώµατά τους ή ότι οι απόψεις ή τα παράπονά τους δεν
εισακούγονται. Το δικαίωµα αυτό θα πρέπει να προβλέπεται ρητά και τα παιδιά
να ενηµερώνονται για αυτό κατά την εισαγωγή τους στο ίδρυµα.
 Την πρόσβαση σε νοµική βοήθεια, όπου απαιτείται
 Την κάλυψη των ιδιαίτερων πολιτισµικών αναγκών παιδιών από
διαφορετικές χώρες ή µειονοτικές οµάδες: Η µέριµνα για τις ανάγκες αυτές
θα πρέπει να περιλαµβάνει συγκεκριµένα µέτρα όπως την κάλυψη γλωσσικών
αναγκών όπου χρειάζεται, προβλέψεις για ειδικές διατροφικές ή άλλες
καθηµερινές συνήθειες, κλπ.
 Το δικαίωµα, και την παροχή των προϋποθέσεων για την άσκηση των
θρησκευτικών καθηκόντων όλων των παιδιών, πέραν των ορθοδόξων
χριστιανών. Παροµοίως, θα πρέπει να κατοχυρώνεται το δικαίωµα
ελεύθερης επιλογής των παιδιών, ανάλογα µε την ηλικία και την ωριµότητά
τους, όσον αφορά την συµµετοχή τους σε θρησκευτικές τελετές και πρακτικές,
η οποία δεν πρέπει να τους επιβάλλεται χωρίς να ερωτώνται.
 Την προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών από αντιδεοντολογική
προβολή ή χρήση της εικόνας τους από τα ΜΜΕ: Η υποχρέωση της
διοίκησης των ιδρυµάτων παιδικής προστασίας να µεριµνούν για την τήρηση
του πλαισίου που ορίζει η ισχύουσα νοµοθεσία για την αποφυγή πρακτικών
που θίγουν την ιδιωτική ζωή των παιδιών θα πρέπει να µνηµονεύεται ρητά.
Ακόµη και σε περιπτώσεις όπου δραστηριότητες των ιδρυµάτων προβάλλονται
µε στόχο την οικονοµική ενίσχυσή τους, θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι
κανόνες δεοντολογίας όσον αφορά την αποφυγή της έκθεσης παιδιών στη
δηµοσιότητα.
 Ένα ενιαίο πλαίσιο κανόνων, δικαιωµάτων και υποχρεώσεων για θέµατα
καθηµερινής ζωής: Το πλαίσιο αυτό θα πρέπει να συνάδει µε τα γενικώς
αποδεκτά σύγχρονα δεδοµένα για παιδιά και εφήβους που ζουν εκτός των
ιδρυµάτων και να διασφαλίζει ότι οι βασικές παράµετροι της καθηµερινής ζωής
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δεν διαφοροποιούνται σηµαντικά αναλόγως του ιδρύµατος στο οποίο θα τύχει
να ενταχθεί κάθε παιδί. Επίσης, οι κανόνες είναι σηµαντικό να τηρούνται µε
συνέπεια και σταθερότητα µέσα σε κάθε ίδρυµα, προκειµένου να διασφαλίζεται
η ισότιµη αντιµετώπιση όλων των παιδιών. Μεταξύ άλλων, θα πρέπει να
περιλαµβάνονται προβλέψεις για θέµατα όπως:
•

η κοινωνική ζωή και συµµετοχή, η επικοινωνία µε φίλους στον χώρο του
ιδρύµατος ή εκτός αυτού, η ψυχαγωγία, οι έξοδοι (προϋποθέσεις,
συχνότητα, ωράριο, αναλόγως της ηλικίας), η ανάπτυξη και επιδίωξη
ενδιαφερόντων

•

η πρόσβαση στο διαδίκτυο (µέσα στο πλαίσιο εποπτείας και προστασίας
που αρµόζει στην εκάστοτε ηλικία των παιδιών) και γενικότερα στην
επικοινωνία και την ενηµέρωση

•

το δικαίωµα προσωπικής έκφρασης και επιλογών ως προς το ντύσιµο και
γενικότερα την εµφάνιση

•

οι υποχρεώσεις των φιλοξενούµενων παιδιών, και οι προβλεπόµενες
κυρώσεις σε περιπτώσεις µη τήρησής τους ή παραβίασης των κανόνων.

•

η δυνατότητα υποβολής παραπόνων στην κοινωνική υπηρεσία, τη διοίκηση
και σε ανεξάρτητους φορείς εκτός του νοµικού προσώπου στο οποίο
υπάγεται η εκάστοτε µονάδα, και η διαδικασία εξέτασής τους

4.2. Θέµατα καταγραφής, πιστοποίησης, εποπτείας και ελέγχου των ιδρυµάτων
παιδικής προστασίας
Ο Συνήγορος του Πολίτη - επισηµαίνοντας και πάλι τα σηµαντικά κενά που έχει
διαπιστώσει ως προς την συλλογή και επεξεργασία στοιχείων για τον αριθµό, το
προφίλ και την πορεία των φιλοξενούµενων παιδιών, αλλά και τον έλεγχο και εποπτεία
των ιδρυµάτων παιδικής προστασίας - προτείνει:
 Την ενεργοποίηση, το συντοµότερο δυνατό, του προβλεπόµενου Εθνικού
Υποµητρώου Παιδιών σε Κλειστή Φροντίδα, βάσει των διατάξεων της ΚΥΑ
οικ.49540/4-05-11 περί σύστασης Εθνικού Μητρώου Παιδικής Προστασίας.
 Την µέριµνα για την ολοκλήρωση και εφαρµογή - εντός του 2015 όπως
προβλέπεται - του έργου «e-pronoia για τον πολίτη», ιδίως όσον αφορά το
υποσύστηµα «Εθνικό Κέντρο Αναφοράς για το Παιδί», το οποίο αναµένεται να
συνδράµει

καθοριστικά

στην

καταγραφή

και

επεξεργασία

στοιχείων,

την
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παρακολούθηση διαδικασιών και δράσεων για το παιδί, και την ενίσχυση του
ελέγχου της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών από το αρµόδιο Υπουργείο.
 Την επέκταση της πιστοποίησης σε όλους τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες
φροντίδας σε παιδιά και εφήβους
 Την ενίσχυση µηχανισµών εποπτείας και εξωτερικού ελέγχου των µονάδων
παιδικής προστασίας, και ειδικότερα:
- Την προώθηση νοµοθετικής ρύθµισης για την επέκταση της αρµοδιότητας
του ΣΕΥΥΠ επί των προνοιακών δοµών που υπάγονται στο Υπουργείο
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
- Την ενίσχυση του θεσµού του Κοινωνικού Συµβούλου, µε την διασφάλιση της
ενιαίας εφαρµογής του σε όλες τις Περιφέρειες, την εξειδίκευση του εποπτικού
του ρόλου βάσει ποιοτικών προδιαγραφών για τη λειτουργία των ιδρυµάτων,
και την παροχή εξειδίκευσης και επιµόρφωσης στους επαγγελµατίες που
αναλαµβάνουν τον ρόλο αυτό, όσον αφορά «την οργάνωση και λειτουργία των
προνοιακών υπηρεσιών και φορέων», «τις µεθόδους και τεχνικές αξιολόγησης
υπηρεσιών» και «τις σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στο χώρο της πρόνοιας»,
όπως προβλέπει η ΥΑ Π3β/Φ.32/ΓΕΝ.31542/2002. Η εισαγωγή ενός
συστήµατος πιστοποίησης των Κοινωνικών Συµβούλων σε συνέχεια της
επιµόρφωσης αυτής θα µπορούσε επίσης να συµβάλει στην θεσµική ενίσχυση
του ρόλου τους.

4.3. Σύσταση δοµών άµεσης υποδοχής παιδιών που αποµακρύνονται από το
οικογενειακό τους περιβάλλον
Ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά την µέριµνα της Πολιτείας για την σύσταση δοµών
άµεσης υποδοχής παιδιών και εφήβων που αποµακρύνονται από το οικογενειακό τους
περιβάλλον, µέχρι την λήψη αποφάσεων για την επιµέλειά τους, ή/και την ολοκλήρωση
των διαδικασιών για την εισαγωγή τους σε ιδρύµατα παιδικής προστασίας. Οι δοµές
αυτές θα πρέπει να παρέχουν ένα υψηλό επίπεδο υποστήριξης, δεδοµένων των
αυξηµένων και πολύπλευρων αναγκών των ενδιαφερόµενων παιδιών στη φάση αυτή.
Ειδικότερα, θα πρέπει να διαθέτουν:


Υψηλή στελέχωση και εξειδικευµένο προσωπικό για την κάλυψη των ιατρικών,
ψυχολογικών και κοινωνικών αναγκών των παιδιών και την αντιµετώπιση
καταστάσεων κρίσης
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Κατάλληλη οργάνωση για διαφοροποιηµένη αντιµετώπιση των αναγκών κάθε
ηλικιακής κατηγορίας, ή παιδιών µε ιδιαίτερες συναισθηµατικές ή συµπεριφορικές
δυσκολίες λόγω εµπειριών κακοποίησης, παραµέλησης, κλπ.



Ειδικές προβλέψεις για τις γλωσσικές και πολιτισµικές ανάγκες παιδιών
µεταναστών και προσφύγων
Η παραµονή στις δοµές άµεσης υποδοχής θα πρέπει να περιλαµβάνει µια

ολοκληρωµένη εκτίµηση της κατάστασης και των αναγκών κάθε παιδιού, τη διενέργεια
αναγκαίων

ιατρικών

και

ψυχολογικών/ψυχιατρικών

εξετάσεων,

την

παροχή

ψυχολογικής υποστήριξης, την διερεύνηση επιλογών όσον αφορά την τοποθέτηση του
παιδιού σε ίδρυµα, σε ανάδοχη οικογένεια, σε συγγενική αναδοχή κλπ. κατά
περίπτωση. Κατά τη διαδικασία αυτή τα παιδιά θα πρέπει να ενηµερώνονται για την
κατάσταση και τις επιλογές τους, ανάλογα µε την ηλικία και την ωριµότητά τους, και να
καλούνται να εκφράσουν τη γνώµη τους για αποφάσεις που τα αφορούν, ιδίως όσον
αφορά το ενδεχόµενο γεωγραφικής τους µετακίνησης.

4.4. Σύσταση δοµών για παιδιά και εφήβους µε διαταραχές συµπεριφοράς ή
ψυχικές διαταραχές ή άλλες ανάγκες που χρήζουν αυξηµένης υποστήριξης
Ο Συνήγορος του Πολίτη, όπως έχει επισηµάνει και στο παρελθόν, θεωρεί
αναγκαία τη δηµιουργία µικρών δοµών µε εξειδικευµένη στελέχωση και θεραπευτικό
προσανατολισµό για παιδιά και, ιδίως, για εφήβους µε ψυχικές διαταραχές, δυσκολίες
κοινωνικής προσαρµογής, σοβαρά προβλήµατα συµπεριφοράς ή άλλα ειδικά
χαρακτηριστικά (π.χ. θύµατα κακοποίησης, παράνοµης διακίνησης/εµπορίας).
Υπογραµµίζεται ότι παιδιά και έφηβοι των παραπάνω οµάδων έχουν αυξηµένες
και εξειδικευµένες ανάγκες, οι οποίες δεν µπορούν να αντιµετωπιστούν στα κοινά
ιδρύµατα παιδικής προστασίας. Οι δοµές αυτές θα πρέπει να διαφοροποιούνται βάσει
των ειδικών αναγκών της οµάδας ανηλίκων στην οποία απευθύνονται, ιδίως αφορά
τους εφήβους. Για την σύσταση και λειτουργία τους απαιτείται ειδικός σχεδιασµός µε
συνεργασία των συναρµοδίων Υπουργείων Υγείας και Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Όσον αφορά δε την – ιδιαίτερα επιτακτική ανάγκη σύστασης εξειδικευµένων δοµών για την φιλοξενία και διαχείριση εφήβων µε
παραβατική ή σοβαρά εναντιωµατική (προ-παραβατική) συµπεριφορά, απαραίτητη
είναι η συνεργασία και του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων
∆ικαιωµάτων.
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4.5. Προώθηση εναλλακτικών λύσεων στην ιδρυµατική φροντίδα
Προκειµένου η τοποθέτηση παιδιών σε ιδρύµατα να αποτελεί έσχατη λύση,
αλλά και για τον περιορισµό στο ελάχιστο της διάρκειας παραµονής των παιδιών σε
αυτά, αναγκαία είναι η δράση της Πολιτείας για την ενίσχυση του θεσµού της
αναδοχής. Όπως έχει ήδη επισηµάνει προς το αρµόδιο Υπουργείο, ο Συνήγορος
θεωρεί επιτακτική ανάγκη την ενίσχυση του νοµικού και θεσµικού πλαισίου για τη
διεύρυνση εφαρµογής του θεσµού, και προτείνει:


την διεύρυνση της αναδοχής µε την άµεση τοποθέτηση παιδιών σε ανάδοχες
οικογένειες (κατόπιν σύστασης του προβλεπόµενου «µητρώου αναδόχων») από
κοινωνικές υπηρεσίες της κοινότητας µε εισαγγελική εντολή, χωρίς να απαιτείται η
προηγούµενη εισαγωγή τους σε ιδρύµατα



την ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης σε
ανθρώπινο δυναµικό για τον σκοπό αυτό, και την διάθεση κονδυλίων για την
χορήγηση της προβλεπόµενης οικονοµικής ενίσχυσης και άλλων παροχών στους
αναδόχους γονείς



την πρόβλεψη για χορήγηση του επιδόµατος αναδόχων σε περιπτώσεις
συγγενικής αναδοχής - υπό προϋποθέσεις που να διασφαλίζουν ότι δεν γίνεται
κατάχρηση του µέτρου - για την διεύρυνση της αναδοχής προς όφελος όσο γίνεται
περισσότερων παιδιών. Αυτό θα πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσµα των
σηµαντικών πλεονεκτηµάτων της συγγενικής αναδοχής, η οποία αναγνωρίζεται και
από την ισχύουσα νοµοθεσία ως προτιµητέα επιλογή



την θέσπιση εθνικών προδιαγραφών και πρωτοκόλλων διαδικασιών όσον αφορά
την επιλογή, την έγκριση καταλληλότητας και την πιστοποίηση των αναδόχων,
καθώς και την εποπτεία της αναδοχής από τον αρµόδιο φορέα υλοποίησης.
Όσον αφορά τα παιδιά που ήδη διαβιούν σε ιδρύµατα, ο Συνήγορος προτείνει

την ενσωµάτωση στον κανονισµό λειτουργίας όλων των ιδρυµάτων του δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα της γενικής αρχής ότι τα παιδιά θα παραµένουν σε αυτά για τον
ελάχιστο αναγκαίο χρόνο. Ειδικότερα, θα πρέπει να προβλέπεται η περιοδική
αναθεώρηση της τοποθέτησης κάθε παιδιού, και η παροχή των µέσων για την
ανάπτυξη κατάλληλης συνεργασίας µε την οικογένεια ή, σε περίπτωση αδυναµίας
επιστροφής του παιδιού σε αυτήν, η προώθηση της εξω-ιδρυµατικής αποκατάστασής
του σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες της κοινότητας.
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4.6. ∆ηµιουργία ενιαίου θεσµικού πλαισίου για την συνεχιζόµενη υποστήριξη
νεαρών ενηλίκων που αποχωρούν από ιδρύµατα
Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί αναγκαία την δηµιουργία ενός ενιαίου
θεσµικού πλαισίου για την υποστήριξη νεαρών ενηλίκων κατά ή µετά την µετάβασή
τους από το ίδρυµα στην αυτόνοµη ζωή, µέχρι να εξασφαλιστεί η δυνατότητά τους να
διαβιώσουν ανεξάρτητα.
Οι υποχρεώσεις της Πολιτείας προς τα παιδιά που διαβιούν σε ιδρύµατα µετά
την ενηλικίωσή τους θα πρέπει να αποτυπώνονται µε σαφήνεια στη νοµοθεσία, καθώς
πρόκειται για µια ιδιαίτερα ευάλωτη οµάδα πληθυσµού, που χρειάζεται συνεχιζόµενη
υποστήριξη. Παράλληλα, θα πρέπει να αναγνωρίζεται η ανάγκη αυτονόµησης των
νεαρών ενηλίκων που συνεχίζουν να φιλοξενούνται σε ιδρύµατα και, συνεπώς, η
µεταχείρισή τους να διαφοροποιείται ουσιαστικά από εκείνη των ανηλίκων. Για τον
σκοπό αυτό προτείνεται η σύσταση προγραµµάτων υποστηριζόµενης διαβίωσης, είτε
σε ξεχωριστές στεγαστικές δοµές είτε σε ξεχωριστές πτέρυγες των µονάδων όπου
φιλοξενούνται και ανήλικα παιδιά, µε διακριτό πλαίσιο και κανονισµό λειτουργίας και
ξεχωριστές

προβλέψεις

για

τα

δικαιώµατα

και

υποχρεώσεις

των

ενήλικων

φιλοξενούµενων.
Στους νεαρούς ενήλικες κατά τη µεταβατική αυτή περίοδο θα πρέπει να
παρέχεται

συστηµατική

υποστήριξη,

συµπεριλαµβανοµένης

της

παροχής

εκπαίδευσης, κατάρτισης, βοήθειας στην ανεύρεση εργασίας και γενικότερης
κοινωνικής και προσωπικής υποστήριξης. Επίσης, θα πρέπει να διευκρινίζεται ρητά
ότι ο γάµος δεν µπορεί να θεωρείται ή να προτάσσεται από µονάδες παιδικής
προστασίας ως αποδεκτή λύση «αποκατάστασης» για τα κορίτσια.
Τέλος, ιδιαίτερα επιτακτική είναι η ανάγκη σύστασης δοµών αυτόνοµης αλλά
υποστηριζόµενης διαβίωσης για περιπτώσεις νεαρών ενηλίκων µε νοητικές ή
συναισθηµατικές δυσκολίες ή διαταραχές που διαβιούσαν ως ανήλικοι σε ιδρύµατα για
παιδιά πρωτίστως υγιή αλλά χρήζουν συνεχούς υποστήριξης, καθώς και για τις
περιπτώσεις νεαρών ενηλίκων µε σοβαρές αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις, οι οποίοι
µεγάλωσαν σε αντίστοιχα ιδρύµατα και παραµένουν δια βίου σε χώρους ιδρυµατικής
φροντίδας λόγω παντελούς απουσίας κατάλληλων δοµών στην κοινότητα.
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Παράρτηµα 1:
Ιδρύµατα / µονάδες παιδικής προστασίας του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα που
έχει επισκεφτεί ο Συνήγορος του Πολίτη από το 2003 µέχρι το 2014
[Οι επωνυµίες ορισµένων δοµών έχουν αλλάξει τα τελευταία έτη, ιδίως των δοµών του
δηµοσίου τοµέα που πλέον έχουν ενταχθεί ως Παραρτήµατα στα Κέντρα Κοινωνικής
Πρόνοιας των Περιφερειών. Επίσης, ορισµένες έχουν παύσει να λειτουργούν):
1. Κέντρο Παιδικής Μέριµνας Αρρένων ∆ράµας
2. Κέντρο Παιδικής Μέριµνας «Παπάφειο» Θεσσαλονίκης
3. Κέντρο Παιδικής Μέριµνας Αρρένων Φλώρινας
4. Κέντρο Παιδικής Μέριµνας Αρρένων Φιλιατών Θεσπρωτίας
5. Κέντρο Παιδικής Μέριµνας Αρρένων Κόνιτσας
6. Κέντρο Παιδικής Μέριµνας Θηλέων Ιωαννίνων
7. Κέντρο Παιδικής Μέριµνας Αρρένων Πωγωνιανής Ιωαννίνων
8. Κέντρο Παιδικής Μέριµνας Θηλέων Πατρών
9. Κέντρο Παιδικής Μέριµνας Αρρένων Πατρών «Σκαγιοπούλειο»
10. Κέντρο Παιδικής Μέριµνας Αρρένων Λαµίας
11. Κέντρο Παιδικής Μέριµνας Αρρένων Χανίων
12. Κέντρο Παιδικής Μέριµνας Θηλέων Ρόδου
13. Κέντρο Παιδικής Μέριµνας Θηλέων Ηρακλείου Κρήτης
14. Παιδόπολη «Άγιος Γεώργιος» Καβάλας
15. Παιδόπολη «Αγία Βαρβάρα» Νέας Σµύρνης Αττικής
16. Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας» Καλαµακίου Αττικής
17. Παιδόπολη «Αγία Όλγα» Φλώρινας
18. Παιδόπολη Νεάπολης Λασιθίου Κρήτης
19. «Αναρρωτήριο» Πεντέλης
20. Κέντρο Βρεφών «Η Μητέρα»
21. ∆ηµοτικό Βρεφοκοµείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Στυλιανός»
22. Πρότυπο Εθνικό Νηπιοτροφείο Καλλιθέας
23. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παίδων Κοµοτηνής
24. Κέντρο Περίθαλψης Παίδων Λεχαινών
25. Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών Βούλας (ΚΑΑΠΒ)
26. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παίδων Αθηνών
27. Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παίδων Ρόδου
28. Κέντρο Περίθαλψης Παίδων Πόµπιας Ηρακλείου
29. Κέντρο Αποκατάστασης Παιδιών και Νέων Κρήτης
30. Πρότυπη Στέγη Ανηλίκων Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Αθηνών
31. Στέγη της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Πειραιώς «Ο Καλός Ποιµήν»
32. Στέγη της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Ηρακλείου Κρήτης
33. Στέγη της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων Βόλου
34. Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αλλοδαπών Ανωγείων Κρήτης
35. Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αλλοδαπών Αγιάσου Μυτιλήνης
36. Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αλλοδαπών Μακρινίτσας Βόλου
37. Κέντρο Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αλλοδαπών Ωραιοκάστρου Θεσ/κης
38. Ξενώνας φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ, Αλεξανδρούπολη
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39. Παιδικά Χωριά SOS στη Βάρη Αττικής
40. Παιδικά Χωριά SOS στο Πλαγιάρι Θεσσαλονίκης
41. Παιδικά Χωριά SOS στην Αλεξανδρούπολη
42. Παιδικό Χωριό Β.Ελλάδος στο Φίλυρο
43. Ξενώνας SOS-Ελίζα
44. Το σπίτι της ΑΡΣΙΣ, Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης
45. Σύλλογος Μερίµνης Ανηλίκων, Αθήνα
46. Σπίτι Συλλόγου «Χαµόγελο του Παιδιού» στο Μαρούσι
47. Σπίτι Συλλόγου «Χαµόγελο του Παιδιού» στον Καρέα
48. Σπίτι Συλλόγου «Χαµόγελο του Παιδιού» στα Μελίσσια
49. Σπίτι Συλλόγου «Χαµόγελο του Παιδιού» στην Αρχαία Κόρινθο
50. Σπίτι Συλλόγου «Χαµόγελο του Παιδιού» στην Κέρκυρα
51. Ορφανοτροφείο Αρρένων Γ & Α Χατζηκώνστα
52. Εστία Κοριτσιού «Φιλοθέη η Αθηναία»
53. Χριστοδούλειο Ορφανοτροφείο Θηλέων
54. Στέγη Θηλέων Π.Φαλήρου «Άγιος Αλέξανδρος»
55. Κιβωτός του Κόσµου, Αθήνα
56. Κιβωτός του Κόσµου, Ξενώνας Πειραιά
57. Άγιος Πολύκαρπος Σµύρνης
58. Ζάννειο Ορφανοτροφείο Αρρένων Πειραιά – Εκάλης
59. Ορφανοτροφείο Θηλέων Ιωάννου και Μαρίας Χατζηκυριάκου
60. Παιδικό Σπίτι Αρρένων Πειραιά
61. Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο Αρρένων Βουλιαγµένης
62. Λύρειο Παιδικό Ίδρυµα Θηλέων «Οι Άγιοι Ανάργυροι»
63. Ορφανική Στέγη Θηλέων «Αγία Ταβιθά»
64. Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο Αρρένων «Άγιος Νικόλαος»
65. Ορφανοτροφείο Θηλέων «Η Μέλισσα»
66. Ορφανοτροφείο Κέρκυρας
67. Ορφανοτροφείο Βόλου
68. Φιλανθρωπικό Ίδρυµα Θηλέων «Άγιος Νεκτάριος» Χανίων
69. Εκκλησιαστικό Ορφανοτροφείο Αρρένων «Άγιος Μηνάς»
70. Ορφανοτροφείο Κεφαλληνίας «Ο Σωτήρ»
71. Εκκλησιαστικό Ίδρυµα Παιδικής Προστασίας «Παναγία η Οδηγήτρια»
72. Κιβωτός της Αγάπης, Φιλ. Σωµατείο για παιδιά µε χρόνιες παθήσεις, Πάτρα
∆οµές φιλοξενίας που υπάγονται στη ∆/νση Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας
73. ΙΡΙΣ Θεραπευτικός Ξενώνας Εφήβων της ΕΨΥΠΕ
74. Ξενώνας Προεφήβων και Εφήβων «Όρµος», ΓΝΑ Σισµανόγλειο
75. Ξενώνας Εφήβων «Το Σπίτι» ΓΝΑ Σισµανόγλειο
76. Ξενώνας για εφήβους µε αυτισµό «Αγγέλια», ΓΝΑ Γ.Γεννηµατάς (πλέον φιλοξενεί
µόνο ενήλικες)
77. Ξενώνας Εφήβων µε εναντιωµατική συµπεριφορά των Παιδικών Χωριών SOS
78. Ξενώνας Φροντίδας Παιδιών Ψυχικά Ασθενών Γονέων «Μελία» της ΕΨΥΠΕ.
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Παράρτηµα 2
Σύµφωνα µε την τελευταία δηµοσιευµένη έρευνα µε στοιχεία του Εθνικού Κέντρου
Κοινωνικής Αλληλεγγύης («Ανταποκρισιµότητα σε αιτήµατα προστατευµένης φιλοξενίας
παιδιών σε κίνδυνο», ∆εκέµβριος 2010), σε ολόκληρη τη χώρα λειτουργούσαν 18
δηµόσιες Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας Παιδιών, που φιλοξενούσαν συνολικά 610
παιδιά, και 9 δηµόσιες Μονάδες για παιδιά µε χρόνιες παθήσεις και αναπηρίες (Κέντρα
Περίθαλψης Παιδιών, Θεραπευτήρια Χρόνιων Παθήσεων Παιδιών και Κέντρα
Αποκατάστασης Αναπήρων Παιδιών) µε 645 φιλοξενούµενους, από τους οποίους
όµως οι 167 ήταν ανήλικοι, ενώ οι υπόλοιποι παρέµεναν στις µονάδες αυτές µετά την
ενηλικίωσή τους λόγω αδυναµίας ένταξής τους σε κατάλληλες µονάδες ενηλίκων. Κατά
τη διεξαγωγή της παραπάνω έρευνας, το Σεπτέµβριο του 2010 είχαν εντοπιστεί επίσης
36 παιδιά σε νοσοκοµεία της Αττικής «σε αναµονή εισαγωγής σε µονάδες πρόνοιας».
Επίσης, στις παραπάνω µονάδες ενώ υπήρχε αριθµός κενών θέσεων, δεν µπορούσαν
να τοποθετηθούν παιδιά λόγω της έλλειψης επαρκούς ανθρώπινου δυναµικού.
Η παραπάνω έρευνα δεν περιλάµβανε στοιχεία για τις (3) Στέγες των Εταιρειών
Προστασίας Ανηλίκων και τις (3) δηµόσιες δοµές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.
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