Περίληψη Πορίσµατος για τις
«Συνθήκες λειτουργίας της Παιδόπολης Νεάπολης Λασιθίου Κρήτης»

Τον ∆εκέµβριο του 2006, ο Συνήγορος του Πολίτη και ειδικότερα ο Συνήγορος του
Παιδιού, εκπόνησε Πόρισµα, στο οποίο συνόψισε συµπεράσµατα και διατύπωσε
προτάσεις, µετά από έρευνα σχετικά µε τη λειτουργία της Παιδόπολης Νεάπολης Λασιθίου
Κρήτης.
Την έρευνα αυτή αποφάσισε ο Συνήγορος του Πολίτη αυτεπαγγέλτως
(αρ.πρωτ.:219/26.7.2004), ύστερα από επίσκεψη που διεξήγαγε κλιµάκιο του Συνηγόρου
του Παιδιού στην Παιδόπολη, κατά την οποία διαπιστώθηκαν σοβαρότατες ελλείψεις στο
προσωπικό, τις εγκαταστάσεις και την κάλυψη των καθηµερινών αναγκών των
φιλοξενούµενων (σίτιση, καθαριότητα, υγιεινή, εκπαίδευση, ψυχαγωγία, κοινωνικοποίηση,
συµβουλευτική κ.α.). Από την έναρξη της έρευνας έως την έκδοση του Πορίσµατος, ο
Συνήγορος ανέφερε τις παρατηρήσεις και προτάσεις του προς το αρµόδιο Υπουργείο και
την ∆ιοίκηση Υγειονοµικής Περιφέρειας Κρήτης, παρακολούθησε τις αλλαγές και τα
µέτρα που ελήφθησαν στο µεταξύ για την αντιµετώπιση των προβληµάτων και
επισκέφθηκε την µονάδα 3 ακόµη φορές, επικοινωνώντας µε την ∆ιοίκηση, το προσωπικό
και τα φιλοξενούµενα παιδιά. Παρά τις µερικές βελτιώσεις που παρατηρήθηκαν κατά το
διάστηµα αυτό, η κατάσταση του ιδρύµατος παρέµεινε εξαιρετικά προβληµατική λόγω της
έλλειψης προσωπικού, η δε προστασία των φιλοξενούµενων ανηλίκων παρέµεινε
πληµµελής. Η προσδοκία κάλυψης ορισµένων θέσεων µέσω της διαδικασίας ΑΣΕΠ
παρέµεινε ανεκπλήρωτη. Είναι ενδεικτικό ότι µετά τον ∆εκέµβριο του 2006 για 27
φιλοξενούµενους ανηλίκους, µε πολλά προσωπικά και κοινωνικά προβλήµατα,
απασχολούνταν συνολικά µόνο 4 άτοµα, στα οποία µάλιστα δεν περιλαµβανόταν κανένας
επιστήµονας (παιδαγωγός, κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος).
Ο Συνήγορος του Πολίτη, θεωρώντας ότι η Παιδόπολη έχει οδηγηθεί σε
αποδιοργάνωση, εξαιτίας των ελλείψεων προσωπικού, τόνισε ότι η συνέχιση της
λειτουργίας µε τις δεδοµένες συνθήκες ήταν εξαιρετικά επικίνδυνη για το συµφέρον των
φιλοξενούµενων ανηλίκων. Πρότεινε την άµεση πραγµατοποίηση προσλήψεων µε
συµβάσεις εργασίας ορισµένου χρόνου µέχρι την πλήρωση των κενών θέσεων µε την
διαδικασία ΑΣΕΠ, µε ενεργοποίηση της διάταξης εξαίρεσης του άρθρου 14 παρ.2
Ν.2190/94. Επίσης, απηύθυνε στο Υπουργείο σειρά προτάσεων που αφορούν τόσο τη
λειτουργία του συγκεκριµένου ιδρύµατος, όσο και των υπολοίπων ιδρυµάτων παιδικής
προστασίας στην Ελλάδα.

