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Προς 
Τον Γενικό Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής του ΥΔΔ&ΑΔ 

Κύριο Ευτύχιο Φυτράκη 
 
 
Αξιότιμε Κύριε Γενικέ Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, 
 
Αναφορικά με την ΥΑ 10645/ΓΔ4/22-1-2018 (ΦΕΚ 120/Β/23-1-2018) του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, που αφορά σε Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα 
οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ιδίως δε το άρθρο 
36 σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα πιστοποιητικά για την εγγραφή και μετεγγραφή μαθητών 
στα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια (ΓΕΛ-ΕΠΑΛ), θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής: 
Στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων μας, στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης της 
παραβατικότητας των ανηλίκων, οι επιμελητές ανηλίκων αξιοποιούμε όλους τους διαθέσιμους 
κοινωνικούς πόρους, με έμφαση στις εκπαιδευτικές δομές, καθώς αποτελούν βασικό εργαλείο για 
την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των νεαρών παραβατών του νόμου. Ειδικότερα, τα 
εσπερινά γυμνάσια και λύκεια της χώρας αποτελούν πρόσφορη και επιδιωκόμενη λύση για τα 
παιδιά και τους νεαρούς ενήλικες που βρίσκονται υπό την επίβλεψή μας, για τους παρακάτω 
τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους: 
α) Η «παρακολούθηση» ή η «ολοκλήρωση» «σχολείου» και γενικότερα η εκπαιδευτική ένταξη 
αποτελεί συχνά περιεχόμενο των δικαστικών αποφάσεων, ώστε η πλήρωση αυτού του όρου είναι 
υποχρεωτική. 
β) Οι ανήλικοι και νέοι που φροντίζονται από τις Υπηρεσίες μας, κατά τις πρωινές εργάσιμες ώρες 
εκπληρώνουν ανελαστικές υποχρεώσεις τους στις δικαστικές Υπηρεσίες, στις ΥΕΑ και σε 
συνεργαζόμενους φορείς στο πλαίσιο της εφαρμογής των (υποχρεωτικών) αναμορφωτικών 
μέτρων αλλά και της εν γένει αναμορφωτικής τους παρακολούθησης, ώστε δεν είναι ευχερές να 
ανταποκριθούν σε πρωινές σχολικές υποχρεώσεις-φοίτηση. 
γ) Εναλλακτικό εκπαιδευτικό καθεστώς  που δεν περιλαμβάνει υποχρέωση φοίτησης (όπως είναι 
π.χ. αυτό της κατ' ιδίαν διδασκαλίας) δεν προάγει την οριοθέτησή τους, την οργάνωση του 
χρόνου τους, την κοινωνικοποίηση και την εν γένει κοινωνική τους αναπλαισίωση που αποτελεί 
τον στόχο της παρέμβασης του ποινικού μας συστήματος. 
δ) Πολλοί ανήλικοι του ενδιαφέροντός μας βρίσκονται σε σημαντική απόκλιση από τον ηλικιακό 
μέσο όρο των μαθητών του αντίστοιχου εκπαιδευτικού επιπέδου (π.χ. είναι δυνατόν 15χρονοι να 
βρίσκονται στο επίπεδο της Α’ Γυμνασίου), ώστε η παρουσία τους στην τάξη είτε δημιουργεί 
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προβλήματα είτε εκλαμβάνεται ως προβληματική από τους συμμαθητές και τους γονείς τους, 
ενώ για τους ίδιους η ηλικιακή αυτή διαφορά συχνά τους αποθαρρύνει από το να συνεχίσουν τη 
φοίτησή τους. 
ε) Το προσωπικό και το εκπαιδευτικό κλίμα των εσπερινών σχολείων αναδεικνύεται συχνά 
περισσότερο κατάλληλο και φιλικό για την κατηγορία των ανηλίκων με δυσκολίες κοινωνικής 
προσαρμογής. 
Έτσι, είναι εξαιρετικά επείγον και αναγκαίο οι ανήλικοι αυτοί να γίνονται δεκτοί σε σχολικό 
περιβάλλον με δομημένο πρόγραμμα, ωράριο και διαδικασίες, συμβατά με τις ανάγκες και τις 
δικαστικές τους υποχρεώσεις. 
 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, θεωρούμε σκόπιμο να παρέμβετε άμεσα στην ηγεσία και τη διοίκηση 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να γίνονται δεκτοί στα 
εσπερινά γυμνάσια και λύκεια της χώρας οι εν λόγω ανήλικοι και νεαροί ενήλικες, χωρίς τη 
συνδρομή των προϋποθέσεων του άρθρου 36. Σε κάθε περίπτωση, ειδικές πληθυσμιακές ομάδες 
(π.χ. ρομά), των οποίων οι συνθήκες ζωής και εργασίας δεν διέπονται πάντα από ένα 
οργανωμένο καθεστώς, είναι δε συνήθης η απασχόλησή τους σε βοηθητικές εργασίες στο 
πλαίσιο της οικογένειας, θα πρέπει να τυγχάνουν θετικής ειδικής μεταχείρισης, ώστε να αρκεί για 
την εγγραφή τους στο εσπερινό σχολείο υπεύθυνη δήλωση του γονέα σχετικά.  
 
Συμπερασματικά, θα πρέπει να εξαιρεθούν των προϋποθέσεων του άρθρου 36 όλοι οι ανήλικοι 
και νεαροί ενήλικες οι οποίοι παρακολουθούνται από τις Υπηρεσίες του ΥΔΔ&ΑΔ, στο πλαίσιο 
εφαρμογής αναμορφωτικών μέτρων (λόγω δικαστικής απόφασης ή διάταξης ανακριτή ή 
εισαγγελέα) και  διοικητικής επιμέλειας, αλλά και όλοι όσοι παρακολουθούνται ενόψει μιας 
δικαστικής διαδικασίας (ώστε να καλύπτονται και όλα τα παιδιά που βρίσκονται σε καθεστώς 
αναμονής δίκης, εξ αναβολής ή στο στάδιο της κοινωνικής έρευνας γενικότερα). 
 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για εκτενέστερη ενημέρωση. 
Με εκτίμηση 
 
 

Το ΔΣ ΣΕΔΑ 
Η Πρόεδρος                                                                                Ο Γραμματέας 

 
 
 

Π. Ζαγούρα                                                                                     Ι. Πράνταλος 
 

 

 
 

 
 


