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ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

Δέγλερη  2 

Αμπελόκηποι – Τ.Κ. 11522                                                   

Τηλ.:    210 8701340-305-332                                          

Fax: 210 8701329                                                                  

Email: sedaepimelites@hotmail.com   

                                                                                                     

                                                                         Προς 

το  Συνήγορο του Παιδιού 

κ. Γεώργιο Μόσχο 

Αξιότιμε κ. Μόσχο 

το Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιμελητών Ανηλίκων Ελλάδας (Σ.Ε.Δ.Α.) 

επιθυμεί να σας θέσει υπ᾽όψιν κάποιες σημαντικές παραμέτρους 

που αφορούν στο έργο των επιμελητών ανηλίκων οι οποίες 

αναγκαία διαμεσολαβούν την επίτευξη του τελικού στόχου των 

Υπηρεσιών μας, δηλαδή τη μέριμνα για τη νεότητα και μάλιστα 

για την ομάδα των νεαρών παραβατών, την ποινική τους 

μεταχείριση και  την κοινωνική τους ένταξη.  

Σε ενεστώτα χρόνο διαπιστώνουμε σαφώς επίταση της 

πολυπλοκότητας που αφορά στην εκδήλωση παραβατικής 

συμπεριφοράς, ενώ καθοριστικοί παράγοντες σε αυτήν την 

κατεύθυνση αναδεικνύονται α. η ραγδαία οικονομική επιδείνωση 

– φτωχοποίηση των παιδιών και των οικογενειών τους, β. η 

εγκατάλειψη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και γ. η ατομική και 

οικογενειακή ψυχική επιδείνωση που σχετίζεται με φαινόμενα 

κοινωνικής αποδιοργάνωσης.  
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Βασικό πυλώνα της εργασίας μας, στο πλαίσιο της έγκαιρης 

παρέμβασης, κινητοποίησης και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης 

των παιδιών που εμπλέκονται με την ποινική δικαιοσύνη, 

αποτελεί η διασύνδεση των Υπηρεσιών μας με το εκπαιδευτικό 

σύστημα και τους φορείς ψυχικής υγείας. 

Αν και τα ελλείμματα στη λειτουργία του κοινωνικού κράτους 

και κράτους πρόνοιας περιόριζαν από πάντα την 

αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεών μας, σήμερα, δεδομένης 

της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης της χώρας, παρατηρούμε 

μια ολοένα επιδεινούμενη αδυναμία ανταπόκρισης των δομών 

ψυχικής υγείας (Κ.Ψ.Υ. και αρμόδια τμήματα γενικών 

νοσοκομείων) στις βασικές ανάγκες των παιδιών που 

εξυπηρετούμε, και ειδικότερα τόσο στο επίπεδο της έγκαιρης 

διάγνωσης όσο και στο επίπεδο της φροντίδας-νοσηλείας των 

περιστατικών που χρήζουν ψυχολογικής-ψυχιατρικής 

περίθαλψης. Μάλιστα, είναι απόλυτα αναγκαίο να ρυθμισθεί 

θεσμικά, και με τρόπο ευέλικτο, η φροντίδα του ηλικιακού 

φάσματος 16-18 ετών, που είναι κρίσιμο για την περαιτέρω 

ψυχοκοινωνική  ανέλιξη του παιδιού. 

Όσον αφορά στην εκπαιδευτική διαδικασία, παρατηρούμε ότι η  

εγκατάλειψη του σχολείου λαμβάνει χώρα κυρίως στην 

εκπαιδευτική βαθμίδα του Γυμνασίου, και μάλιστα μετά την κατ’ 

επανάληψη ανεπιτυχή περάτωση της Α’ τάξης, ενώ δεν 

προβλέπονται, σε αυτό το στάδιο, δυνατότητες συνέχισης μιας 

εναλλακτικής και ισότιμης εκπαίδευσης, συνδεδεμένης με την 

τυπική  διαδικασία.  

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας καταστήσουμε κοινωνό 

κάποιων αρχικών σκέψεών μας, οι οποίες θα μπορούσαν να 

καταλήξουν και σε περισσότερο επεξεργασμένες προτάσεις που, 

πιστεύουμε ότι, θα συνέβαλαν στην έγκαιρη και αξιόπιστη 

αντιμετώπιση των περιστατικών μας.  

Σκόπιμο, εκτιμούμε, θα ήταν να εξετασθεί η δυνατότητα 

διάθεσης στις Υπηρεσίες, σε σταθερή βάση, ενός 

παιδοψυχίατρου, στον οποίο θα παραπέμπονται εκείνοι οι 
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ανήλικοι που εισάγονται στο ποινικό σύστημα και 

αντιμετωπίζουν ψυχικές δυσλειτουργίες, ώστε να είναι ευχερής 

η άμεση αξιολόγησή τους και, στη συνέχεια, η κατάλληλη και 

κατά προτεραιότητα παραπομπή τους σε δομές ψυχικής υγείας 

που θα έχουν ειδικά ορισθεί και δεσμευθεί ότι θα εξυπηρετούν 

άμεσα τα εν λόγω περιστατικά.   

Επίσης, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τη μαθητική διαρροή, θα πρέπει 

να μελετηθεί η ενσωμάτωση στην τυπική εκπαίδευση, ή η κατά 

άλλον τρόπο λειτουργία, τμημάτων ή σχολών των οποίων το 

πρόγραμμα και η διαδικασία θα επιτρέπουν σε μαθητές που 

αποδεδειγμένα δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

του ισχύοντος προγράμματος της γυμνασιακής βαθμίδας, να 

παραμείνουν ενεργοί και να εξελίσσονται στην εκπαιδευτική 

διαδικασία. Μάλιστα, η εκπαίδευση αυτή να είναι ισότιμη και να 

σχεδιασθεί με τρόπο που να επιτρέπει την επανασύνδεση του 

παιδιού με τη λυκειακή  βαθμίδα γενικής ή επαγγελματικής 

εκπαίδευσης. 

Λόγω του επείγοντος των ζητημάτων που σας εκθέτουμε, 

παρακαλούμε να συγκαλέσετε σύσκεψη υπό την αιγίδα σας με 

όλους τους συναρμόδιους φορείς, για την ανάπτυξη 

εποικοδομητικού διαλόγου και την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση 

των πόρων πανελλαδικά. 

Με τιμή 

Για το Δ.Σ. του Σ.Ε.Δ.Α.   

Η Πρόεδρος                                                             Ο Γραμματέας 

 

Ζαγούρα Παρασκευή                                            Πράνταλος Ιωάννης 


