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κ. Ευτύχιο Φυτράκη
(υπ’ όψιν κ. Μαρίας Αναγνωστάκη)

Αξιότιμε κ. Γενικέ Γραμματέα
Αναφορικά με το υπό ολοκλήρωση Στρατηγικό Σχέδιο της
Γενικής Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής, και σε
συνέχεια της πρόσκλησής σας για την υποβολή εκ μέρους μας
σχετικών παρατηρήσεων, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη σας
τις ειδικότερες επισημάνσεις των επιμελητών ανηλίκων,
εργαζόμενων στο πεδίο, όσον αφορά στην σχεδιαζόμενη
αναβάθμιση του τρόπου εφαρμογής των αναμορφωτικών μέτρων
και τον καθορισμό πλαισίου.
Κατά την άποψή μας, η δημιουργική και αποτελεσματική
αναβάθμιση και αναπλαισίωση των αναμορφωτικών και
θεραπευτικών μέτρων για τους ανήλικους παραβάτες θα
πρέπει να σχεδιασθεί στη βάση της αρχής της διεταιρικότητας.
Συγκεκριμένα, είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν σε κεντρικό
επίπεδο,

πρωτόκολλα

συνεργασίας
1

του

ΥΔΔ&ΑΔ

με

συναρμόδια

Υπουργεία

και

φορείς,

ώστε

οι Υπηρεσίες

Επιμελητών Ανηλίκων να εφαρμόζουν και να εποπτεύουν τα
μέτρα σε κατάλληλα και επαρκή πλαίσια, με ασφάλεια
συναλλαγών και συνεχιζόμενη ροή, όπως π.χ. έχει συμβεί με το
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας "Πάνος Μυλωνάς". Είναι δηλ.
αναγκαίο

να

υπογραφούν

διυπουργικά

πρωτόκολλα

πανελλαδικής εμβέλειας, καθώς και πρωτόκολλα με δημόσιους
φορείς, Αρχές

και με αξιόπιστους ιδιωτικούς φορείς μη

κερδοσκοπικού χαρακτήρα, επιλεγμένους στη βάση μιας
διαδικασίας πιστοποίησης. Ενδεικτικά:
α) η εφαρμογή της κοινωφελούς εργασίας θα μπορούσε να
οργανωθεί, μεταξύ άλλων, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Πολιτισμού για

την

απασχόληση

των

ανηλίκων

σε

αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και χώρους πολιτισμού,
β) η

εφαρμογή

προσαρμοσμένων

προγραμμάτων
εκπαιδευτικών

και

ειδικότερα

προγραμμάτων

και

προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης θα μπορούσε να
οργανωθεί, μεταξύ άλλων, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, το
Υπουργείο Παιδείας και ειδικότερα τον τομέα της δια βίου
μάθησης, ώστε να υποστηριχθούν, πιλοτικά έστω,

και

μεταβατικές εκπαιδευτικές δομές για παιδιά που έχουν
σημαντικά αποκοπεί από την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά
και να χορηγείται επαγγελματική πιστοποίηση,
γ) η εφαρμογή προγραμμάτων συμβουλευτικής και ψυχικής
υγείας προϋποθέτει την προτεραιοποίηση των παιδιών που
υποστηρίζονται από τις Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων στις
δομές του Υπουργείου Υγείας τόσο για την αξιολόγησή τους
όσο και για την φροντίδα και περίθαλψη,
δ) η εφαρμογή της συνδιαλλαγής ανήλικου δράστη και
θύματος θα πρέπει να οργανωθεί με εγκύκλιο του ΥΔΔ&ΑΔ,
όπου θα περιέχονται οι αναγκαίες κατευθύνεις αναφορικά με
όλους τους εμπλεκόμενους και τα στάδια της διαδικασίας.
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Επισημαίνουμε ότι, καθώς η εφαρμογή του μέτρου είναι ενεργή
από το 2003, και ελλείψει σχετικού διαδικαστικού πλαισίου,
κατόπιν πάγιου αιτήματος των συναδέλφων μας, σχετική
πρωτοβουλία προκαταρκτικής εκπαίδευσης έχει αναληφθεί
από τον ΣΕΔΑ για τα μέλη του, στο πλαίσιο των εργασιών του
ΙΝΕΠ

ΕΚΔΔΑ,

με

την

επιστημονική

καθοδήγηση

της

καθηγήτριας κ. Βασιλικής Αρτινοπούλου, Διευθύντριας του
Εργαστήριου

"Αποκαταστατική

Δικαιοσύνη

και

Διαμεσολάβηση" του Παντείου Πανεπιστημίου.
Ειδικότερα θέματα προς διευθέτηση υφίστανται εξίσου, όπως
για ειδικές ομάδες αλλοδαπών παιδιών και δη τρίτων
χωρών, για τα οποία αποφασίζεται η επιβολή του μέτρου της
κοινωφελούς εργασίας αλλά και άλλων μέτρων, οπότε θα
πρέπει

να

τους

Υπουργείο νόμιμο

εξασφαλίζεται
καθεστώς

από

διαμονής

το
και

αρμόδιο
εργασίας,

προσωρινό έστω, άλλως η παραμονή τους στη χώρα για την
εφαρμογή του μέτρου ενδέχεται να τους εμπλέξει σε νέο κύκλο
παραβατικότητας.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για την ανάπτυξη των
προτάσεών μας.

Με τιμή
Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Α.
Η Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Ζαγούρα Παρασκευή

Πράνταλος Ιωάννης
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