Η παιδική προςταςία δεν είναι πολυτζλεια!
Κείμενο Αρχών για την παιδική προςταςία1 ςτην Ελλάδα
Οι παρακάτω εκπρόςωποι δθμοςίων και μθ κυβερνθτικϊν φορζων παιδικισ
προςταςίασ, επαγγελματίεσ και εμπειρογνϊμονεσ που αςχολοφμαςτε με τθν προςταςία
των ανθλίκων και των δικαιωμάτων τουσ, ενϊνουμε τισ δυνάμεισ μασ, ςυνυπογράφοντασ
το παρόν κείμενο και ηθτοφμε από τα αρμόδια όργανα τθσ Ελλθνικισ Πολιτείασ (Βουλι και
αρμόδια υπουργεία) να λάβουν όλα τα αναγκαία μζτρα, ϊςτε οι παρακάτω βαςικζσ αρχζσ
παιδικισ προςταςίασ να μεταφραςτοφν ςε ςυγκεκριμζνα μζτρα με ςτόχουσ,
χρονοδιάγραμμα, αρμοδιότθτεσ και μθχανιςμοφσ παρακολοφκθςθσ, που κα ενταχκοφν ςε
ζνα Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ. Η υλοποίθςθ του Σχεδίου αυτοφ
μπορεί να γίνει με τθν αξιοποίθςθ εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν πόρων και χρειάηεται να
αποτελζςει αντικείμενο επεξεργαςίασ, διαλόγου, διαρκοφσ παρακολοφκθςθσ και
αξιολόγθςθσ ςε εκνικό και περιφερειακό επίπεδο, με τθ ςυνδρομι και ςυνεργαςία όλων
όςοι εμπλζκονται με τθν παιδικι προςταςία και των επωφελοφμενων των υπθρεςιϊν τθσ,
για τθν προςταςία των δικαιωμάτων όλων των παιδιϊν ςυμπεριλαμβανομζνων και
ιδιαιτζρωσ των παιδιϊν με αναπθρίεσ.
1. Όλα ανεξαιρζτωσ τα παιδιά, δθλαδι τα πρόςωπα 0-18 ετϊν, που ηουν ςτθ χϊρα,
χρειάηεται να λαμβάνουν διαρκϊσ υποςτιριξθ και βοικεια για να μεγαλϊνουν και να
απολαμβάνουν απρόςκοπτα τα δικαιϊματά τουσ, όπωσ αυτά κατοχυρϊνονται από τθ
Διεκνι Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ (ν.2101/92) και τθ λοιπι εκνικι
νομοκεςία. Πρωταρχικόσ παράγοντασ για τθν ανάπτυξθ ενόσ αποτελεςματικοφ
ςυςτιματοσ παιδικισ προςταςίασ είναι θ λειτουργία επαρκϊν υπηρεςιϊν ψυχικήσ υγείασ
και κοινωνικήσ πρόνοιασ ςτθν κοινότθτα ςε όλθ τθ χϊρα. Οι υπθρεςίεσ αυτζσ πρζπει να
είναι ςυνδεδεμζνεσ με τα ςχολεία, τουσ παιδικοφσ ςτακμοφσ, τισ δομζσ φιλοξενίασ και
φροντίδασ για παιδιά με ι χωρίσ αναπθρίεσ κακϊσ και τθν πρωτοβάκμια φροντίδα υγείασ,
να είναι προςβάςιμεσ από κάκε άποψθ και να μποροφν να επιςκζπτονται τισ οικογζνειεσ,
ιδίωσ δε αυτζσ που διαβιοφν ςε δφςκολεσ ςυνκικεσ (ακραίασ φτϊχειασ και ανζχειασ,
κακϊσ ςτεγαςμζνεσ ι άςτεγεσ, κλπ) και αυτζσ που αντιμετωπίηουν ιδιαίτερα προβλιματα,
όπωσ ανεργία, ςυγκροφςεισ, ψυχικζσ πακιςεισ, αλκοολιςμό, αςκζνειεσ, αναπθρίεσ
ενδοοικογενειακι βία, κλπ. Στισ οικογζνειεσ αυτζσ κα πρζπει να παρζχεται διαρκισ και
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Ωσ παιδικι προςταςία νοείται θ προςταςία παιδιοφ από τθ βία, τθν κακοποίθςθ, τθν παραμζλθςθ, τθν
εγκατάλειψθ και τθν εκμετάλλευςθ, ςε κάκε πεδίο ηωισ (εντόσ και εκτόσ οικογζνειασ) μζςω ενόσ εκνικοφ
ςυςτιματοσ, με ζμφαςθ ςτθν πρόλθψθ, τθν υποςτιριξθ και τθν αποκατάςταςθ, το οποίο πρζπει να
λειτουργεί ςτθ βάςθ τθσ νομοκεςίασ, πολιτικϊν, κανονιςμϊν, υπθρεςιϊν και πρακτικϊν, υπό τθν οπτικι των
Δικαιωμάτων του Παιδιοφ, όπωσ αυτά κατοχυρϊνονται ςτθ Διεκνι Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Παιδιοφ
(ν.2101/92) και λοιπά ςυναφι διεκνι νομικά κείμενα κυρωμζνα από τθν Ελλάδα.
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ςυςτθματικι υποςτιριξθ, ςτο πλαίςιο μιασ πολιτικισ πρόλθψθσ για τθν διαςφάλιςθ τθσ
προςταςίασ των παιδιϊν και τθν αποτροπι τθσ απομάκρυνςισ τουσ από αυτζσ.
2. Σε όλεσ τισ δομζσ και τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ τα παιδιά πρζπει να
ενθμερϊνονται με μεκόδουσ, προγράμματα και υλικά που αντιςτοιχοφν ςτισ θλικιακζσ,
εκπαιδευτικζσ ι/και ειδικζσ εκπαιδευτικζσ τουσ ανάγκεσ, ςχετικά με τα δικαιϊματά τουσ,
τισ υπάρχουςεσ υπθρεςίεσ και τουσ τρόπουσ προςταςίασ από κάκε μορφι βίασ,
κακοποίθςθσ ι εκμετάλλευςθσ. Αντίςτοιχθ ενθμζρωςθ και επιμόρφωςθ χρειάηεται να
γίνεται και προσ τουσ γονείσ, με ζμφαςθ ςτθ κετικι άςκθςθ του γονεϊκοφ τουσ ρόλου και
πλθροφόρθςι τουσ για τισ υπθρεςίεσ τθσ κοινότθτασ ςτισ οποίεσ μποροφν να προςφφγουν
για ςυμβουλευτικι και για τθν αντιμετϊπιςθ κρίςεων και προβλθμάτων.
3. Οι υπθρεςίεσ και οι φορείσ που αςχολοφνται με τα παιδιά χρειάηεται να είναι
διαςυνδεδεμζνοι και να ςυνεργάηονται ςυςτθματικά ςε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Όλοι οι επαγγελματίεσ που εργάηονται με παιδιά πρζπει να επιμορφϊνονται διαρκϊσ
ςχετικά με τισ ςφγχρονεσ δυνατότθτεσ και τα εργαλεία βελτιςτοποίθςθσ τθσ
αποτελεςματικότθτασ του προςφερόμενου ζργου τουσ αλλά και τισ προβλζψεισ τθσ
νομοκεςίασ και τθ δεοντολογία αντιμετϊπιςθσ των παιδιϊν, ϊςτε να βελτιϊνουν τισ
δεξιότθτζσ τουσ και να ανταποκρίνονται με ςφγχρονο τρόπο ςτισ ανάγκεσ των παιδιϊν
(τυπικζσ ι ειδικζσ), με ςεβαςμό ςτα δικαιϊματά τουσ. Η διατομεακι και διεπιςτθμονικι
ςυνεργαςία κα πρζπει να κεςμοκετθκεί και να υποςτθρίηεται από πρωτόκολλα ενεργειϊν
και διαδικαςιϊν, κακϊσ και κατάλλθλα επιςτθμονικά εργαλεία και ςυςτιματα αναφοράσ
εκνικισ εμβζλειασ. Παράλλθλα με τουσ επαγγελματίεσ κα πρζπει να λαμβάνει χϊρα
ςυςτθματικά επιμόρφωςθ και εποπτεία των εκελοντϊν που προςφζρουν υπθρεςίεσ ςε
παιδιά λαμβανομζνων υπόψθ τυχόν ειδικϊν χαρακτθριςτικϊν τουσ όπωσ αναπθρίεσ,
γλωςςικζσ, πολιτιςμικζσ, εκνοτικζσ ι κρθςκευτικζσ ιδιαιτερότθτεσ, κλπ.
4. Όταν επαγγελματίεσ που εργάηονται με παιδιά, ςε οποιοδιποτε πλαίςιο,
αντιλθφκοφν ότι κάποιο πρόβλθμα ι ςφμπτωμα ενόσ παιδιοφ μπορεί να αποτελεί ζνδειξθ
ι ςυνζπεια οικογενειακισ δυςλειτουργίασ, παραμζλθςθσ ι κακοποίθςθσ, κα πρζπει να
ενεργοποιοφνται άμεςα και να ςυνεργάηονται με τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ παιδικισ
προςταςίασ, βάςει ειδικϊν πρωτοκόλλων, για τθν κατάλλθλθ εκτίμθςθ και αντιμετϊπιςθ
του προβλιματοσ, ςε ςυνεργαςία με τθν οικογζνεια, όπου αυτό είναι εφικτό και προσ το
ςυμφζρον του παιδιοφ. Οι κατά τόπουσ υπθρεςίεσ εκπαίδευςθσ, κοινωνικισ πρόνοιασ,
ςωματικισ και ψυχικισ υγείασ, κα πρζπει να ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ, να εκπονοφν και
να παρακολουκοφν εξατομικευμζνα ςχζδια δράςθσ για κάκε παιδί που βρίςκεται ςε
ανάγκθ και για κάκε οικογζνεια που βρίςκεται ςε κρίςθ, ιδίωσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τυχόν
πικανοφσ παράγοντεσ αυξθμζνθσ ευαλωτότθτασ των παιδιϊν.
5. Κάκε παιδί που βρίςκεται ενϊπιον τθσ αςτυνομίασ ι των ειςαγγελικϊν και
δικαςτικϊν αρχϊν, ωσ κφμα, ωσ κφτθσ ι ωσ μάρτυρασ, κα πρζπει να αντιμετωπίηεται με
ςεβαςμό τθσ προςωπικότθτασ και τθσ αξιοπρζπειάσ του. Ειςαγγελίεσ ανθλίκων και
οικογενειακά δικαςτιρια κα πρζπει να ςυςτακοφν ςε όλεσ τισ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ και
να πλαιςιϊνονται από ψυχο-κοινωνικζσ υπθρεςίεσ και ευάρικμεσ και ουςιαςτικά
προςβάςιμεσ υπθρεςίεσ επιμελθτϊν ανθλίκων. Οι κατά τόπουσ ειςαγγελείσ και δικαςτζσ
που καλοφνται να διαχειριςτοφν κζματα προςταςίασ ι παραβατικότθτασ ανθλίκων, κα
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πρζπει να διακζτουν ειδικζσ γνϊςεισ ι επιμόρφωςθ αναφορικά με τα παιδιά και τα
δικαιϊματά τουσ αλλά και για ειδικζσ περιπτϊςεισ όπωσ παιδιά με αναπθρίεσ, γλωςςικζσ,
πολιτιςμικζσ, εκνοτικζσ ι κρθςκευτικζσ ιδιαιτερότθτεσ.
6. Η εξζταςθ παιδιϊν ςτο πλαίςιο του ςυςτιματοσ ποινικισ δικαιοςφνθσ κα πρζπει να
διεξάγεται πάντα από εξειδικευμζνο, κατάλλθλα εκπαιδευμζνο προςωπικό, υπό τθν οπτικι
των θλικιακϊν αναγκϊν του παιδιοφ και ειδικϊν χαρακτθριςτικϊν του, με γνϊμονα τισ
αρχζσ τθσ φιλικισ προσ τα παιδιά δικαιοςφνθσ, θ οποία επιβάλλει τθν ενθμζρωςθ του
παιδιοφ για τθν διαδικαςία, τθ διεξαγωγι τθσ ςυνζντευξθσ ςε φιλικό και κατάλλθλα
διαμορφωμζνο χϊρο, τθν χριςθ κατάλλθλων, επιςτθμονικά τεκμθριωμζνων μεκόδων και
τεχνικϊν, τθ διαςφάλιςθ του απορριτου και του ςεβαςμοφ τθσ ιδιωτικισ ηωισ του
παιδιοφ, και τθν αποφυγι υποβολισ του ςε επαναλαμβανόμενεσ ςυνεντεφξεισ ι άλλεσ
διαδικαςίεσ που υπονομεφουν τθν αξιοπιςτία τθσ μαρτυρίασ του, ι του προκαλοφν
επιπρόςκετεσ δυςκολίεσ. Ιδίωσ ςε περιπτϊςεισ παιδιϊν κυμάτων ενδοοικογενειακισ βίασ
ι/και αδικθμάτων κατά τθσ γενετιςιασ ελευκερίασ, κα πρζπει να δίδεται ιδιαίτερθ
προςοχι ςτθν τιρθςθ τθσ δεοντολογίασ, για τθν προςταςία των παιδιϊν από
επανατραυματιςμό και δευτερογενι κακοποίθςθ ςτο πλαίςιο τθσ διερεφνθςθσ τθσ
καταγγελίασ και τθσ δικαςτικισ διαδικαςίασ και να αξιοποιοφνται τα προβλεπόμενα από τθ
νομοκεςία μζςα και διαδικαςίεσ. Η ςτζρθςθ τθσ ελευκερίασ ενόσ παιδιοφ, όπωσ και θ
απομάκρυνςθ από το οικογενειακό του περιβάλλον, κα πρζπει να αποτελεί ζςχατο μζτρο,
το οποίο λαμβάνεται μόνο εφόςον κρικεί απολφτωσ αναγκαίο και αποκλειςτοφν άλλεσ
λφςεισ. Ειδικι μζριμνα πρζπει να λαμβάνεται ϊςτε να πάψουν να κρατοφνται τα παιδιά με
αναπθρίεσ, κακϊσ και για τα παιδιά που διαβιοφν μαηί με τισ κρατοφμενεσ μθτζρεσ τουσ ςε
ςωφρονιςτικά ιδρφματα.
7. Σε περιπτϊςεισ όπου ζνα παιδί εγκαταλείπεται ι κρίνεται ότι πρζπει να
απομακρυνκεί προςωρινά από το οικογενειακό που περιβάλλον, κα πρζπει να υπάρχει θ
δυνατότθτα άμεςθσ τοποκζτθςισ του ςε ανάδοχθ οικογζνεια ι ςε ειδικι δομι επείγουςασ
φιλοξενίασ, για τθν φάςθ αξιολόγθςθσ τθσ κατάςταςθσ και των αναγκϊν του μζχρι τθ λιψθ
αποφάςεων για τθν επιμζλεια και τθ φροντίδα του. Η αξιολόγθςθ κα πρζπει να
ολοκλθρϊνεται γριγορα και να οδθγεί ςτθ διατφπωςθ ενόσ «εξατομικευμζνου» ςχεδίου
για τθν μακροπρόκεςμθ τοποκζτθςθ του παιδιοφ ςε οικογζνεια ι ςε μικρζσ δομζσ (ςπίτια)
που να προςομοιάηουν με οικογζνειεσ, ι για τθν επιςτροφι ςτθν φυςικι του οικογζνεια,
όπου αυτό είναι εφικτό και προσ το ςυμφζρον του παιδιοφ. Η πρακτικι τθσ ειςαγωγισ και
παραμονισ παιδιϊν τα οποία δεν χριηουν νοςθλείασ, ςε παιδιατρικζσ ι παιδοψυχιατρικζσ
κλινικζσ νοςοκομείων, με ειςαγγελικι εντολι, για κοινωνικοφσ λόγουσ, εξαιτίασ τθσ
απουςίασ δομϊν άμεςθσ υποδοχισ, κα πρζπει να εκλείψει άμεςα. Παρόμοια πρζπει να
εκλείψει θ δια βίου ειςαγωγι παιδιϊν με αναπθρίεσ ςε ιδρφματα-άςυλα όπωσ και να
ςταματιςει άμεςα θ ιδρυματικι φιλοξενία βρεφϊν και νθπίων, όπωσ, άλλωςτε, από ετϊν
επιτάςςει και θ ςχετικι παγκόςμια κατευκυντιρια οδθγία του Ο.Η.Ε.
8. Όταν ζνα παιδί εντοπίηεται από τισ αρχζσ είτε ςτισ πφλεσ ειςόδου τθσ χϊρασ είτε ςε
άλλθ περιοχι και δθλϊνει ότι δεν ςυνοδεφεται από μζλοσ τθσ οικογζνειάσ του που ζχει
νομίμωσ τθν επιμζλειά του, χρειάηεται να γίνεται, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία, ταχεία
καταγραφι και διερεφνθςθ των ςτοιχείων του και παραπομπι ςε κατάλλθλθ δομι
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φιλοξενίασ, με ςτόχο τθ ςυνζνωςθ με μζλθ τθσ οικογζνειάσ του, εφόςον αυτό είναι εφικτό
και προσ το ςυμφζρον του. Ο οριςμόσ επιτρόπου και θ πικανι ανάκεςθ τθσ φροντίδασ του
ςε ανάδοχθ οικογζνεια, χρειάηεται να αποτελοφν πρϊτιςτθ μζριμνα τθσ Πολιτείασ για κάκε
αςυνόδευτο ανιλικο.
9. Στισ περιπτϊςεισ όπου ζνα παιδί χρειάηεται να παραμείνει μακριά από τθ φυςικι
οικογζνεια για μεγάλο χρονικό διάςτθμα, λόγω κακοποίθςθσ ι αδυναμίασ τθσ οικογζνειασ
να το φροντίςει επαρκϊσ, κα πρζπει να εξετάηεται πρωτίςτωσ θ δυνατότθτα τοποκζτθςθσ
ςε ανάδοχθ οικογζνεια, ιδίωσ για παιδιά προςχολικισ θλικίασ. Αναγκαία προχπόκεςθ για
αυτό είναι θ διεφρυνςθ τθσ εφαρμογισ του κεςμοφ τθσ αναδοχισ ςυνολικά. Θα πρζπει να
διαςφαλίηεται ότι οι ανάδοχοι γονείσ αξιολογοφνται επαρκϊσ και λαμβάνουν κατάλλθλθ
εκπαίδευςθ, εποπτεία και υποςτιριξθ από τισ αρμόδιεσ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ τθσ
κοινότθτασ. Σε περίπτωςθ αναδοχισ παιδιοφ με αναπθρία ι άλλεσ ιδιαιτερότθτεσ, κα
πρζπει κατά τθν αξιολόγθςθ να διαςφαλίηεται θ καταλλθλότθτα των αναδόχων ςε ςχζςθ
με τισ ςυγκεκριμζνεσ ειδικζσ ανάγκεσ του παιδιοφ. Οι δομζσ φιλοξενίασ παιδιϊν κα πρζπει
να είναι μικρζσ, ολιγομελείσ και να προςομοιάηουν με οικογζνεια (ςπίτια), αποφεφγοντασ
το ιδρυματικό μοντζλο. Πρζπει να κεςπιςτοφν ελάχιςτεσ εκνικζσ προδιαγραφζσ για τθν
ςτελζχωςθ και λειτουργία των μικρϊν αυτϊν μονάδων κακϊσ και ζνασ Κϊδικασ
Δεοντολογίασ, για τθν διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων των παιδιϊν που διαβιοφν είτε ςε
αυτζσ είτε ςε ανάδοχθ φροντίδα με πρόνοιεσ για τθν ςυμμετοχι ςτθν λιψθ των
αποφάςεων και των ίδιων των επωφελοφμενων παιδιϊν. Η τοποκζτθςθ παιδιοφ ςε μικρά
ςπίτια ι ςε ανάδοχθ οικογζνεια πρζπει να ανακεωρείται περιοδικά, και να διατθρείται θ
επικοινωνία του με τθ φυςικι οικογζνεια, όπου αυτό είναι εφικτό και προσ το ςυμφζρον
του παιδιοφ. Κατά τθ διάρκεια παραμονισ ενόσ παιδιοφ εκτόσ τθσ φυςικισ του
οικογζνειασ, πρζπει να του παρζχεται διαρκϊσ υποςτιριξθ από εξειδικευμζνουσ
επαγγελματίεσ και να του δίνεται θ δυνατότθτα ζκφραςθσ παραπόνων και αιτθμάτων,
λαμβάνοντασ υπόψθ τυχόν ειδικζσ ανάγκεσ του. Όλεσ οι υπθρεςίεσ παιδικισ προςταςίασ
κα πρζπει να ελζγχονται και εποπτεφονται διαρκϊσ από ανεξάρτθτα όργανα, ωσ προσ τθν
ποιοτικι τουσ λειτουργία και διαςφάλιςθ των δικαιωμάτων των φιλοξενοφμενων παιδιϊν.
Σε περίπτωςθ μετάβαςθσ παιδιϊν με ι χωρίσ αναπθρίεσ από δομι κλειςτισ φροντίδασ ςε
δομι φροντίδασ ςτθν κοινότθτα, κα πρζπει να διαςφαλίηεται θ φροντίδα του παιδιοφ ςτον
τόπο διαβίωςθσ τθσ οικογζνειασ και θ επικοινωνία με τθν οικογζνεια εφόςον είναι προσ το
ςυμφζρον του.
10. Παιδιά με αναπθρίεσ, χρόνιεσ πακιςεισ ι ψυχικζσ διαταραχζσ, που ζχουν
περιοριςμζνθ ι πλιρθ ζλλειψθ λεκτικισ επικοινωνίασ, όπωσ επίςθσ και παιδιά πρόςφυγεσ,
παιδιά που ανικουν ςε ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ ι ςε κρθςκευτικζσ μειονότθτεσ, ι
που δεν γνωρίηουν τθν ελλθνικι γλϊςςα, κα πρζπει να αντιμετωπίηονται από
επαγγελματίεσ που διακζτουν εξειδικευμζνεσ γνϊςεισ ι ειδικι επιμόρφωςθ για τθν
κατάςταςθ και τισ ανάγκεσ τουσ, με αξιοποίθςθ διερμθνζων ι άλλων βοθκθμάτων
επικοινωνίασ, όταν κρίνεται απαραίτθτο, και να αποφεφγεται κάκε μορφι διάκριςθσ και
κοινωνικοφ τουσ αποκλειςμοφ ϊςτε να διαςφαλίηεται θ ιςότιμθ απόλαυςθ των
δικαιωμάτων τουσ.
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Αναγκαία κρίνεται θ λειτουργία κζντρων θμεριςιασ φροντίδασ, με κατάλλθλα
προγράμματα και δραςτθριότθτεσ, και μικρϊν δομϊν φιλοξενίασ ςτθν κοινότθτα, με
εξειδικευμζνθ ςτελζχωςθ και κεραπευτικό προςανατολιςμό, για παιδιά και εφιβουσ με
ςοβαρζσ αναπθρίεσ ι χρόνιεσ πακιςεισ, ψυχικζσ διαταραχζσ ι ςοβαρά ψυχο-κοινωνικά
προβλιματα, οι οποίοι χρειάηονται εξειδικευμζνθ αντιμετϊπιςθ και υψθλι υποςτιριξθ, με
παράλλθλθ ςυμβουλευτικι των οικογενειϊν τουσ, ϊςτε να προλαμβάνεται τυχόν
παραμζλθςθ, κακοποίθςθ ι άλλθσ μορφισ παραβίαςθ των δικαιωμάτων τουσ.
11.
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