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             Αθήνα,    29/03/2019                                                

             Αρ. πρωτ.: 11 

 

Δέγλερη 2 

Αμπελόκηποι – Τ.Κ. 11522                                                  

Τηλ.:    210 8701340, 2108701332                                          

Fax: 210 8701329                                                                

Email: sedaepimelites@hotmail.com                                   

Προς 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας &  

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

1. Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικής & 

Αντεγκληματικής Πολιτικής 

Διευθυντή κ. Προκοπίου 

 

2. Διεύθυνση Αντεγκληματικής Πολιτικής 

Διευθύντρια κ. Αρβανίτη 

3. Τμήμα Πρόληψης Παραβατικότητας & Μετασωφρονιστικής Μέριμνας 

Προϊσταμένη κ. Ραβάνη-Λακασά 

 

Θέμα: «Στέγαση Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής 

Αρωγής» 

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να επισημάνουμε εκ νέου το οξύ 

πρόβλημα στέγασης που αντιμετωπίζουν αρκετές εκ των Υπηρεσιών μας, στις 

οποίες εργάζονται οι συνάδελφοι Επιμελητές Ανηλίκων και παρέχουν υπηρεσίες 

φροντίδας και επιτήρησης στους ανηλίκους που απασχολούν τις δικαστικές 

Αρχές της χώρας. Το ζήτημα αυτό έχει κατά καιρούς παρουσιασθεί κατά τρόπο 

διεξοδικό και εγγράφως στην Υπηρεσία σας (ενδεικτικά αναφέρεται το με 

αριθμό 19/31-1-2019 έγγραφο της Υπηρεσίας Επιμελητών και Κοινωνικής 

Αρωγής Πρέβεζας, όπου προτείνονται και αξιόπιστες λύσεις σχετικά).  

Από μια σύντομη επισκόπηση της κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι 

Υπηρεσίες μας πανελλαδικά, επισημαίνουμε ως ιδιαίτερα προβληματικές τις 

περιπτώσεις όπου 

Α) Η Υπηρεσία συστεγάζεται με αμιγώς δικαστικές Υπηρεσίες σε ένα 

γραφείο (αίθουσα/χώρο), το οποίο είναι συχνά ανοιχτό στο ευρύ κοινό, 

εξυπηρετώντας κατά βάση τις ανάγκες της δικαστικής Υπηρεσίας παρά τις 

ανάγκες της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων. Η συνθήκη αυτή απενεργοποιεί 
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το έργο του Επιμελητή Ανηλίκων, που αναγκάζεται να πραγματοποιεί 

συνεντεύξεις και συνεδρίες με τους ανηλίκους και τις οικογένειες σε 

κοινόχρηστους χώρους (διαδρόμους, αίθρια κ.λπ.), ώστε αυτές διεξάγονται κατά 

τρόπο αντιδεοντολογικό και αντιεπαγγελματικό, υπό χρονική και ψυχολογική 

πίεση, ενώ καταλύεται η απολύτως αναγκαία εμπιστευτικότητα που διέπει το 

έργο μας. 

Τέτοια είναι η περίπτωση των Αυτοτελών Γραφείων της Πρέβεζας, της Κω και 

της Μυτιλήνης. Ειδικότερα, όσον αφορά στην Πρέβεζα, το θέμα βρίσκεται σε 

εκκρεμότητα από το έτος 2007, παρότι υπάρχει διαθεσιμότητα χώρων εντός του 

Δικαστικού Μεγάρου, και μάλιστα ανεξάρτητο γραφείο 20 τ.μ., το οποίο θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί από την Υπηρεσία ως έχει, δηλ. με μηδενικό κόστος 

διαμόρφωσης. Πρόκειται για τη μια από τις δύο αίθουσες (η έτερη είναι 40 τ.μ.) 

που έχει διατεθεί στον Δικηγορικό Σύλλογο. Εκτιμούμε ότι, εν προκειμένω, η 

χρήση δεύτερης αίθουσας από τον Δικηγορικό Σύλλογο είναι καταχρηστική, 

ιδίως όταν τούτο γίνεται εις βάρος ανελαστικών αναγκών της δικαιοσύνης, όπως 

είναι η λειτουργία του Αυτοτελούς Γραφείου Επιμελητών Ανηλίκων και 

Κοινωνικής Αρωγής, με έμφαση στην προστατευτική επίβλεψη και επιτήρηση 

των ανηλίκων παραβατών του νόμου.  

Β) Η Υπηρεσία συστεγάζεται με το ακροατήριο των Δικαστηρίων Ανηλίκων, 

ώστε η λειτουργία της αναστέλλεται (ολικώς ή μερικώς) κατά τις ημέρες της 

ακροαματικής διαδικασίας. 

Η Υπηρεσία (Τμήμα) Επιμελητών Ανηλίκων Θεσσαλονίκης, στην έδρα του 

δεύτερου μεγαλύτερου Πρωτοδικείου της επικράτειας, αντιμετωπίζει σοβαρό και 

σύνθετο πρόβλημα, που οφείλεται τόσο στο γεγονός της συστέγασης της με την 

αίθουσα του ακροατηρίου του Δικαστηρίου Ανηλίκων, που χρησιμοποιείται 

παράλληλα ως γραφείο Επιμελητών Ανηλίκων, όσο και στην ανεπάρκεια και 

ακαταλληλότητα των χώρων  που της έχουν γενικότερα διατεθεί, με συνέπεια 

να  παρακωλύεται η απρόσκοπτη  λειτουργία της. Παρόμοια είναι και η 

κατάσταση της Υπηρεσίας στο Βόλο. 

Εξάλλου, σε κάποιες περιπτώσεις, το αρχείο (φυσικό και ηλεκτρονικό) της 

Υπηρεσίας και τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα που εμπεριέχονται, είναι 

απολύτως εκτεθειμένα σε τρίτους, καθώς δεν ελέγχονται φυσικά/οπτικά από 

τους επιμελητές ανηλίκων, ενώ βρίσκονται ακόμα και σε κοινόχρηστους 

διαδρόμους (ενδεικτικά αναφέρεται το με αριθμό 207/7-7-2016 έγγραφο της 

Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής Αρωγής Βόλου προς το Τμήμα 

Υπηρεσιακής Κατάστασης Β9). 

Επίσης, με την διοικητική συγχώνευση των Υπηρεσιών Επιμελητών Ανηλίκων 

και των Υπηρεσιών Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής σε μια Υπηρεσία, τα 
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Αυτοτελή Γραφεία, ιδίως αυτά που στελεχώνονται αποκλειστικά από τον ένα 

κλάδο, δέχονται, στον αυτό χώρο, τόσο ανήλικους παραβάτες όσο και 

ενήλικους καταδικασθέντες, ώστε δεν διαφυλάσσεται η απολύτως αναγκαία 

διακριτότητα των ηλικιακών ομάδων που εξυπηρετούνται. Σε κάθε περίπτωση, 

είναι απολύτως αναγκαίο οι Υπηρεσίες να στεγάζονται σε χώρους όπου 

παρέχεται φύλαξη και ασφάλεια για τους εργαζόμενους, ιδίως ενόψει της 

διπλής αποστολής των Αυτοτελών Γραφείων και του ενήλικου εξυπηρετούμενου 

πληθυσμού, όπως προαναφέραμε. 

Παρακαλούμε να ενσκήψετε στα συγκεκριμένα προβλήματα με την δέουσα 

ευαισθησία και προσοχή που αρμόζει στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης για 

ανηλίκους. 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας  για διευκρινήσεις. 

Με τιμή   

 

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Α. 

 

 

Η Πρόεδρος                                                                                        Ο Γραμματέας 

 

Ζαγούρα Παρασκευή                                                            Πράνταλος Ιωάννης 

 

 

 

 

Κοινοποίηση 

1. Κύριο Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 

2. Κύριο Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής 

 

 


