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∆ελτίο Τύπου
Θέµα: Πόρισµα Συνηγόρου του Παιδιού για τις «Συνθήκες λειτουργίας της Παιδόπολης
Νεάπολης Λασιθίου Κρήτης» - Ανταπόκριση της ∆ιοίκησης
Το ∆εκέµβριο του 2006, ο Συνήγορος του Πολίτη και ειδικότερα ο Συνήγορος του Παιδιού,
εκπόνησε Πόρισµα σχετικά µε τη λειτουργία της Παιδόπολης Νεάπολης Λασιθίου Κρήτης.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, ύστερα από επίσκεψη που διεξήγαγε κλιµάκιο του Συνηγόρου
του Παιδιού στην Παιδόπολη, αποφάσισε τον Ιούλιο του 2004 τη διενέργεια αυτεπάγγελτης
έρευνας, δεδοµένου ότι διαπιστώθηκαν σοβαρότατες ελλείψεις στο προσωπικό, τις κτιριακές
εγκαταστάσεις και την κάλυψη των καθηµερινών αναγκών των φιλοξενούµενων (σίτιση,
καθαριότητα, υγιεινή, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, κοινωνικοποίηση, συµβουλευτική κ.ά.). Ύστερα
από 2,5 χρόνια παρακολούθησης των µέτρων που ελήφθησαν, και αφού ο Συνήγορος του Παιδιού
πραγµατοποίησε τρεις ακόµη επιτόπιες επισκέψεις και επικοινώνησε επανειληµµένα µε το αρµόδιο
Υπουργείο και τη ∆ιοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Κρήτης, προχώρησε στην έκδοση
Πορίσµατος, καθώς τον ∆εκέµβριο του 2006, µε τη συνταξιοδότηση δύο υπαλλήλων, η κατάσταση
του ιδρύµατος ήταν απολύτως προβληµατική. Στην Παιδόπολη, όπου φιλοξενούνταν 27 ανήλικοι,
το προσωπικό ήταν µόνο τέσσερα άτοµα, στα οποία µάλιστα δεν περιλαµβανόταν παιδαγωγός,
κοινωνικός λειτουργός ή ψυχολόγος. Στο Πόρισµα επισηµάνθηκε ότι η συνέχιση της λειτουργίας
της Παιδόπολης ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη για το συµφέρον των φιλοξενούµενων ανηλίκων
εξαιτίας της σοβαρής αυτής έλλειψης προσωπικού και προτάθηκε η άµεση πραγµατοποίηση
προσλήψεων µε συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου, µέχρι την πλήρωση των κενών θέσεων µε
την διαδικασία ΑΣΕΠ. Επίσης διατυπώθηκαν προτάσεις προς το αρµόδιο Υπουργείο που αφορούν
τη λειτουργία τόσο του συγκεκριµένου ιδρύµατος, όσο και των υπολοίπων ιδρυµάτων παιδικής
προστασίας στην Ελλάδα.
Στις 19 Μαρτίου 2007, ο Συνήγορος του Πολίτη ενηµερώθηκε τηλεφωνικά ότι έγινε
προγραµµατισµός προσλήψεων επτά µελών προσωπικού στην Παιδόπολη µε συµβάσεις ορισµένου
χρόνου. Παρά τη θετική αυτή εξέλιξη, επισηµαίνεται ότι η απουσία θεσµοθετηµένου συστήµατος
προδιαγραφών ποιότητας και διασφάλισης της επάρκειας του προσωπικού των ιδρυµάτων παιδικής
προστασίας στην Ελλάδα έχει ως αποτέλεσµα την παραµέληση, την παραβίαση δικαιωµάτων και
την έκθεση σε σοβαρούς κινδύνους των φιλοξενούµενων σε αυτά ανηλίκων.
Σηµειώνεται ότι από την έναρξη λειτουργίας του Συνηγόρου του Παιδιού τον Ιούλιο του
2003, έχουν πραγµατοποιηθεί περίπου 80 επισκέψεις σε ιδρύµατα παιδικής προστασίας και στέγες
φιλοξενίας ανηλίκων δηµοσίου και ιδιωτικού δικαίου σε όλη τη χώρα, από τις οποίες η Αρχή έχει
διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις στον αριθµό και την εξειδίκευση του προσωπικού τους αλλά και
στον συνολικότερο υποστηρικτικό και ελεγκτικό µηχανισµό της Πολιτείας για τη διασφάλιση της
προστασίας των δικαιωµάτων των φιλοξενούµενων ανηλίκων.

Το κείµενο του Πορίσµατος είναι διαθέσιµο στην κεντρική ιστοσελίδα του Συνηγόρου του
Πολίτη www.synigoros.gr.

