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Στην ποσοτική έρευνα μας , καλύφθηκαν πλήρως όλα τα Clusters. Συνολικά
στην έρευνα μας, συμμετείχαν 27 σχολεία (9 Δημοτικά σχολεία, 9
Γυμνάσια και 9 Λύκεια) και 3 Κέντρα Στήριξης Οικογενειών του
Χαμόγελου του Παιδιού. Το δείγμα της έρευνας είναι συνολικά 878 παιδιά
και ειδικότερα: 235 παιδιά της ΣΤ’ Δημοτικού, 314 παιδιά της Γ’
Γυμνασίου και 329 παιδιά της Γ’ Λυκείου.
Από την επεξεργασία των δεδομένων βάσει της πρώτης ομάδας δεικτών για
το 2018-2019, προκύπτει ότι για τη γενική ευημερία των παιδιών στο
σύνολο της Αττικής, 6,1% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι.
Για την οικονομική ευημερία 7,9% των παιδιών είναι κάτω από το κατώφλι,
ενώ για τη μη οικονομική ευημερία 9,8% των παιδιών βρίσκεται κάτω από
το κατώφλι.
Η πραγματοποίηση της PCA για την χρονική περίοδο 2018-2019, στα σκορ
των υποκειμένων όλου του δείγματος, στο συνθετικό δείκτη της ατομικής
γενικής ευημερίας, επιβεβαίωσε τόσο το θεωρητικό όσο και το
μεθοδολογικό υπόβαθρο. Ειδικότερα ξεκάθαρα δείχνει, ότι όλες οι
διαστάσεις που περιλαμβάνονται (και οι έξι) έχουν σημαντική συμβολή,
ενώ το Scatter Plot καταδεικνύει ότι τη χειρότερη εικόνα της γενικής
ευημερίας την έχουν τα Clusters 3,5 και 4, ενώ τη καλύτερη τα Clusters 7,2
και 6. Επομένως επιβεβαιώνεται ως ορθό και το κατώφλι που
χρησιμοποιήθηκε, καθώς καταλήγουμε μέσω αυτού στα ίδια αποτελέσματα με την PCA
(χειρότερη εικόνα τα clusters 5, 4 και 3 και την καλύτερη εικόνα τα clusters 7,2 και 6).

Από την επεξεργασία των δεδομένων βάσει της δεύτερης ομάδας δεικτών,
προκύπτει σε επίπεδο διαστάσεων, για το 2018-2019, ότι όλα τα Clusters
εμφανίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα σε διάσταση που ανήκει στο μη
οικονομικό τμήμα της ευημερίας και ειδικότερα στη D.5. Αυτό το εύρημα
είναι εξαιρετικά ανησυχητικό για τη μελλοντική βιώσιμη ανάπτυξη.
Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο δράσης, βελτίωσης της παιδικής
ευημερίας, η έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη βελτίωση της D.3 και της D.5.
Κατά την κατάρτιση προτάσεων πολιτικής, στα πλαίσια εφαρμογής ενός
σχεδίου δράσης, βελτίωσης της παιδικής ευημερίας, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο υποβοήθησης λήψης αποφάσεων, ένα
σύστημα κανόνων που βασίζεται στην ασαφή συλλογιστική και το οποίο
περιλαμβάνει 2.985.984 κανόνες, σε ένα αρχείο με έκταση 86.655 σελίδες.
Μέσω της ποιοτικής έρευνας σε επίπεδο διερεύνησης της
αποτελεσματικότητας της επίδρασης των υπαρχουσών πρωτοβουλιών
αντιμετώπισης των προκλήσεων της παιδικής φτώχειας, αποκαλύφθηκε
ένα μεγάλο κενό του θεσμικού πλαισίου στα παιδιά που αντιμετωπίζουν
επιδείνωση της ευημερίας τους από τη πλευρά της στέγης. Μεταξύ άλλων
δεν υπάρχει επίσημη καταγραφή των άστεγων παιδιών, γεγονός που
δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο τη κατάσταση. Ειδικές προτεινόμενες
λύσεις, βελτίωσης της κατάστασης κρίνονται απαραίτητες, προκειμένου
τα παιδιά που αντιμετωπίζουν το ζήτημα αυτό, να είναι σε θέση να επωφελούνται περισσότερο
από τις στοχοθετημένες πρωτοβουλίες.
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Ποιος ο σχεδιασμός και ποια η διεξαγωγή της ποσοτικής έρευνας για να
συλλεχθούν και να αναλυθούν τα δεδομένα στην παιδική ευημερία ανά διάσταση και
σχολική κατηγορία στην περιφέρεια της Αττικής;
Υπάρχουν πολλές ερευνητικές προσπάθειες (βλέπε Paper 2019 , Ενότητα 3)στην
καταγραφή της παιδικής ευημερίας που βασίζονται στην υποκειμενική ευημερία (Huebner et
al. 2016, ch.2; Montserrat et al. 2014 a,b; Llosada-Gistau et al. 2015; Dinisman et al. 2012;
Vinas et al. 2017; Savahl et al. 2017; Casas et al. 2013; Schonert-Reichl et al. 2012). Σύμφωνα
με τους Michlalos et al. (2018) κατά την χάραξη πολιτικών θα πρέπει να δίνεται περισσότερη
έμφαση σε υποκειμενικούς δείκτες παιδικής ευημερίας, από ότι στους αντικειμενικούς.
Επομένως οι υποκειμενικοί δείκτες είναι περισσότερο χρήσιμοι για τη καταγραφή της
ποιότητα ζωής των παιδιών. Υπό αυτό το πρίσμα και αποδεχόμενοι τις υποκειμενικές κρίσεις
στην επιστήμη (Little 1950, p.13-14), οι δείκτες που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την έρευνα
είναι υποκειμενικοί και βασίζονται στην προσωπική αντίληψη και στην αίσθηση που έχουν τα
παιδιά για την ευημερία τους.
Το εργαλείο καταγραφής της παιδικής ευημερίας, συντίθεται από δείκτες και βασίζεται
σε συγκεκριμένο ορισμό, ενώ εφαρμόζεται σε τρεις σχολικές κατηγορίες, στην Έκτη
Δημοτικού, στη Τρίτη Γυμνασίου και στη Τρίτη Λυκείου, διότι τα παιδιά σε αυτές τις τάξεις,
αντιλαμβάνονται περισσότερα. Περιλαμβάνει έξι διαστάσεις . Oι τρεις πρώτες διαστάσεις
(D.1, D.2., D.3), ανήκουν στην οικονομική ευημερία και οι υπόλοιπες τρεις (D.4., D.5, D.6)
στη μη οικονομική ευημερία. H κάθε διάσταση περιλαμβάνει συγκεκριμένους απλούς,
υποκειμενικούς δείκτες και κάθε απλός δείκτης αντιστοιχεί σε συγκεκριμένα ερωτήματα, στα
ερωτηματολόγια μέσω των οποίων αντλούμε τα δεδομένα. Μια ομάδα των δεικτών αυτών
χρησιμοποιείται για τη χαρτογράφηση της παιδικής ευημερίας και μια άλλη ομάδα για την
εφαρμογή πολιτικών στα πλαίσια ενός προτεινόμενου σχεδίου δράσεως.
Τα ερωτηματολόγια μας και οι φόρμες συγκατάθεσης γονέων, ελέγχθηκαν από
ειδικούς , εγκρίθηκαν από την Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Παντείου
Πανεπιστημίου και έγιναν αποδεκτά από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο μας ενέκρινε
δυο άδειες για να πραγματοποιήσουμε την έρευνα μας στα σχολεία: μια για τη σχολική
κατηγορία του Δημοτικού και μια για τις σχολικές κατηγορίες του Γυμνασίου και του
Λυκείου. Το ερωτηματολόγιο μας είναι κοινό για το Γυμνάσιο και το Λύκειο, ενώ στο
ερωτηματολόγιο του Δημοτικού περιλαμβάνονται λιγότερες ερωτήσεις, προκειμένου να
είναι πιο απλό για τα μικρότερης ηλικίας παιδιά. Τα ερωτήματα διακρίνονται σε δυο
χρονικές περιόδους 2010 – 2018 και 2018-2019.
H Αττική είναι μια περιοχή όπου σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Αρχή για
το σχολικό έτος 2016 -2017 περιλάμβανε, 900 δημοτικά σχολεία, 421 Γυμνάσια και 379
Λύκεια. Για την ίδια σχολική χρονιά ο πληθυσμός στους μαθητές της ΣΤ’ Δημοτικού
ήταν 98.421 (50.767 αγόρια και 47.654 κορίτσια), της Γ’ Γυμνασίου ήταν 30.768 (15.721
αγόρια και 15.047 κορίτσια) και της Γ’ Λυκείου ήταν 70.739 (32.457 αγόρια και 38.282
αγόρια). H δειγματοληψία της έρευνας, είναι κατά συστάδες και βασισμένη σε κοινωνικό
–οικονομικά χαρακτηριστικά (προφίλ) των δήμων της περιφέρειας Αττικής όπως
προέκυψαν από clustering των δήμων της περιφέρειας της Αττικής. Τα clusters είναι

συνολικά επτά. Από κάθε cluster, καλύφθηκαν τουλάχιστον ένα Δημοτικό, ένα Γυμνάσιο
κι ένα Λύκειο. Eπομένως, στην ποσοτική έρευνα μας , καλύφθηκαν πλήρως όλα τα
Clusters. Συνολικά στην έρευνα μας, συμμετείχαν 27 σχολεία (9 Δημοτικά σχολεία, 9
Γυμνάσια και 9 Λύκεια) και 3 Κέντρα Στήριξης Οικογενειών του Χαμόγελου του
Παιδιού. Το δείγμα της έρευνας είναι συνολικά 878 παιδιά και ειδικότερα: 235 παιδιά
της ΣΤ’ Δημοτικού, 314 παιδιά της Γ’ Γυμνασίου και 329 παιδιά της Γ’ Λυκείου. Τα
αγόρια που απάντησαν τα ερωτηματολόγια μας είναι συνολικά 430 και ειδικότερα: 117
από τη σχολική κατηγορία του δημοτικού, 160 από το γυμνάσιο και 153 από το Λύκειο.
Τα κορίτσια του δείγματος μας είναι συνολικά 442 και ειδικότερα:115 από τη σχολική
κατηγορία του Δημοτικού, 152 από τη σχολική κατηγορία του Γυμνασίου και 175 από τη
σχολική κατηγορία του Λυκείου. Επιπλέον συνολικά 5 παιδιά δεν δήλωσαν το φύλο τους
και ειδικότερα: 2 παιδιά από τη σχολική κατηγορία του Δημοτικού, 2 από τη σχολική
κατηγορία του Γυμνασίου και 1 παιδί από τη σχολική κατηγορία του Λυκείου.
Τα πολυδιάστατα χαρακτηριστικά, η έκταση και η γεωγραφική κατανομή της
παιδικής ευημερίας στην Περιφέρεια της Αττικής;
Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου της έρευνας (βλέπε Paper
2019, Ενότητα 4). Αρχικά δίνεται μια γενική εικόνα των δεδομένων από τα 878 παιδιά του
δείγματος μας, για τις δυο χρονικές περιόδους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα
της εφαρμογής της πρώτης ομάδας δεικτών για το 2018-2019, σε σύνολο παιδιών, στην Αττική
κι ανά Cluster, όπως και η χαρτογράφηση των αποτελεσμάτων αυτών. Διαδοχικά δίνονται
αποτελέσματα και για το 2010-2018. Έπειτα για την δυνατότητα της δημιουργίας προτάσεων
πολιτικής ως μέρος ενός σχεδίου δράσεως, σχολιάζονται τα αποτελέσματα της δεύτερης
ομάδας δεικτών.
Προκειμένου να δοθεί μια γενική εικόνα των δεδομένων, παρατίθεται αρχικά πώς το
σύνολο των παιδιών από όλες τις σχολικές κατηγορίες και για τις δυο χρονικές περιόδους,
απάντησε στα ερωτήματα των ερωτηματολογίων μας. Για τη χρονική περίοδο 2010- 2018
,αναφορικά με την οικονομική ευημερία, μεγάλο ποσοστό των παιδιών αναφέρει υγρασία και
κρύο στο σπίτι, γεγονός που δείχνει ότι αυτή τη περίοδο υπάρχει πρόβλημα στη D.1, στην
οποία όμως περιλαμβάνονται και άλλο απλοί δείκτες. Aμέσως μετά μεγάλο ποσοστό των
παιδιών αναφέρει ανεργία γονέων, γεγονός που δηλώνει ότι τη περίοδο αυτή υπάρχει
πρόβλημα και στην D.3, η οποία αποτελείται μόνο από αυτόν τον απλό δείκτη. Αναφορικά με
τη μη οικονομική ευημερία, μεγάλο ποσοστό των παιδιών απαντά πώς δεν αισθάνεται το
σχολείο να του μαθαίνει τι είναι η κοινωνική αλληλεγγύη και πώς δεν έχει διαβάσει ποτέ κάτι
από στον Αριστοτέλη σχετικά με τις ηθικές αξίες ή τις αρετές. Aναφορικά με τη περίοδο 20182019, που αφορά έτος μετά την οικονομική κρίση, περιορίζεται το ποσοστό των παιδιών που
δηλώνει υγρασία και κρύο στο σπίτι, όπως και ανεργία. Ωστόσο μεγάλο ποσοστό των παιδιών
απαντά πώς δεν αισθάνεται το σχολείο να του μαθαίνει τη συμπάθεια προς τους άλλους
ανθρώπους, ούτε την αγάπη προς τα ζώα. Επίσης μεγάλο ποσοστό δηλώνει πώς δεν έχει
διαβάσει ποτέ κάτι από τον Αριστοτέλη σχετικά με τις ηθικές αξίες ή τις αρετές. Θετικό είναι
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πώς περιορίζεται το ποσοστό των παιδιών που δηλώνει ότι δεν αισθάνεται το σχολείο να του
μαθαίνει τι είναι η κοινωνική αλληλεγγύη. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι η πρόσφατη οικονομική
κρίση στην Ελλάδα ήταν πρωτίστως μια ηθική κρίση, οι απαντήσεις των παιδιών στους
απλούς υποκειμενικούς δείκτες της διάστασης υπ’ αριθμόν πέντε και για τις δυο χρονικές
περιόδους, δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι πιθανόν να επιστρέψει σε μια ηθική κρίση αρχικά και
στη συνέχεια σε οικονομική κρίση.
Στη συνέχεια παρατίθεται η γεωγραφική κατανομή της γενικής, οικονομικής και
μη οικονομικής παιδικής ευημερίας μέσω της χαρτογράφησης των αποτελεσμάτων για
το σύνολο των παιδιών σε όλες τις σχολικές βαθμίδες για το 2018-2019.
Χάρτης 1

Χάρτης 2
Χάρτης 2. Γεωγραφική κατανομής της οικονομικής
παιδικής ευημερίας , (2018-2019)

Χάρτης 1. Γεωγραφική κατανομής της γενικής παιδικής
ευημερίας , (2018-2019)

Πηγή δεδομένων κατασκευής του χάρτη: Επεξεργασία δεδομένων, βάσει της πρώτης ομάδας
δεικτών(Βλέπε Paper 2019).

Πηγή δεδομένων κατασκευής του χάρτη: Επεξεργασία δεδομένων, βάσει της πρώτης ομάδας
δεικτών (Βλέπε Paper 2019).
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Χάρτης 3
Χάρτης 3. Γεωγραφική κατανομής της μη οικονομικής
παιδικής ευημερίας , (2018-2019)

Πηγή δεδομένων κατασκευής του χάρτη: Επεξεργασία δεδομένων, βάσει της πρώτης ομάδας
δεικτών (Βλέπε Paper 2019).

Από την επεξεργασία των δεδομένων, βάσει της πρώτης ομάδας δεικτών, για το
2018-2019, προκύπτει ότι για τη γενική ευημερία των παιδιών σε σύνολο Αττικής, 6.1%
των παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι. Ήτοι, το κατώφλι ρίσκου έλλειψης γενικής
ευημερίας, είναι το 60% της διαμέσου των τιμών των υποκειμένων όλου του δείγματος,
στο Συνθετικό Δείκτη της Ατομικής Γενικής Ευημερία (βλέπε Paper 2019, Ενότητες 2
και 4). Με τον ίδιο τρόπο τίθεται το κατώφλι στην οικονομική και μη οικονομική
παιδική ευημερία. Για την οικονομική ευημερία 7.9% των παιδιών είναι κάτω από το
κατώφλι, ενώ για τη μη οικονομική ευημερία 9.8% των παιδιών βρίσκεται κάτω από το
κατώφλι.
Για την περίοδο 2018-2019 (Xάρτες 1, 2 και 3) τα ποσοστά των παιδιών κάτω από το
κατώφλι της οικονομικής ευημερίας εμφανίζονται υψηλότερα στο Cluster 5 (12.1%), στα
Clusters 4 και 3 (9.5%) και στο Cluster 1 (με 8.9%) - Τα Clusters 7,6 και 2 εμφανίζουν τα
χαμηλότερα ποσοστά των παιδιών κάτω από το κατώφλι της οικονομικής ευημερίας. Σε όρους
μη οικονομικής ευημερίας τα υψηλότερα ποσοστά των παιδιών κάτω από το κατώφλι
εντοπίζονται στα Clusters 4,3,6 και 5, ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά στα Clusters 7,2 και 1. Σε
όρους γενικής ευημερίας τα υψηλότερα ποσοστά των παιδιών κάτω από το κατώφλι
εντοπίζονται στο Cluster 5 (με 10.3%) και στα Clusters 4 και 3(10% και 8.1%
αντίστοιχα), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά στα Clusters 7 (0%), 2(1.4%,) 1 (2.4%) και 6(με
3.3%) (βλέπε Paper 2019 , Ενότητα 4).
Αναφορικά με την επεξεργασία των δεικτών της πρώτης ομάδας σε επίπεδο σχολικών
κατηγοριών προκύπτει ότι (βλέπε Paper 2019, Ενότητα 4): Σε επίπεδο Δημοτικού δεν
υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των Clusters 1,2,6 και 7 σε σχέση με την οικονομική
ευημερία ενώ τα Clusters 5 και 4 εμφανίζουν τα υψηλότερα ποσοστά παιδιών κάτω από το
κατώφλι της οικονομικής ευημερίας, με ποσοστά 14.3% και 11.5%, αντίστοιχα. Αναφορικά
με τη μη οικονομική ευημερία παιδιών του Δημοτικού, το Cluster 2 εμφανίζει τη χειρότερη
εικόνα, με ποσοστό 9.5% των παιδιών να βρίσκεται κάτω από το κατώφλι του κινδύνου
έλλειψης της μη οικονομικής ευημερίας. Σε επίπεδο Γυμνασίου το Cluster 4 εμφανίζει τις
υψηλότερες διαφορές, σε επίπεδο οικονομικής, μη οικονομικής και γενικής ευημερίας, σε
σύγκριση με τα υπόλοιπα Clusters. Σε επίπεδο Λυκείου το υψηλότερο ποσοστό των παιδιών
κάτω από το κατώφλι της οικονομικής ευημερίας εμφανίζεται στο Cluster 5, ενώ το υψηλότερο
ποσοστό για την μη οικονομική ευημερία εμφανίζεται πάλι στο Cluster 5. Σε σύγκριση όλων
των σχολικών κατηγοριών το μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών κάτω από το κατώφλι του
ρίσκου έλλειψης της γενικής παιδικής ευημερίας σε επίπεδο Αττικής, εμφανίζεται στο
Γυμνάσιο (9.3%), μετά ακολουθεί το Λύκειο (5.2%) κι έπειτα το Δημοτικό με ποσοστό
(3%). Επομένως τα παιδιά της σχολικής κατηγορίας του Γυμνασίου εμφανίζουν τη χειρότερη
εικόνα αναφορικά με τη ποιότητα της ζωής τους, για το 2018-2019 .
Αναφορικά με τη γεωγραφική κατανομή της ευημερίας των παιδιών ανάλογα με
το φύλο τους το Mann-Whitney test ξεκάθαρα έδειξε ότι δεν υπάρχει καμία σημαντική
στατιστική διαφορά (p-value = 0.752> 0.05), μεταξύ των σκορ των υποκειμένων όλου
του δείγματος, στο συνθετικό δείκτη της ατομικής γενικής ευημερίας.
Η πραγματοποίηση της PCA για την χρονική περίοδο 2018-2019, στα σκορ των
υποκειμένων όλου του δείγματος, στο συνθετικό δείκτη της ατομικής γενικής ευημερίας,
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επιβεβαίωσε τόσο το θεωρητικό όσο και το μεθοδολογικό υπόβαθρο. Ειδικότερα
ξεκάθαρα δείχνει (βλέπε Paper 2019, Ενότητα 4), ότι όλες οι διαστάσεις που
περιλαμβάνονται (και οι έξι) έχουν σημαντική συμβολή, ενώ το Scatter Plot καταδεικνύει
ότι τη χειρότερη εικόνα της γενικής ευημερίας την έχουν τα Clusters 3,5 και 4, ενώ τη
καλύτερη τα Clusters 7,2 και 6. Επομένως επιβεβαιώνεται ως ορθό και το κατώφλι που
χρησιμοποιήθηκε , καθώς καταλήγουμε μέσω αυτού στα ίδια αποτελέσματα με την PCA
(χειρότερη εικόνα τα Clusters 5, 4 και 3 και την καλύτερη εικόνα τα Clusters 7,2 και 6).
Aπό την επεξεργασία των δεδομένων σύμφωνα με την πρώτη ομάδα δεικτών για την
χρονική περίοδο 2010-2018, προκύπτει αναφορικά με τη γενική ευημερία ότι το 5.3% των
παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι, αναφορικά με την οικονομική ευημερία ότι το 11.3%
των παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι, ενώ στη μη οικονομική ευημερία το 10% των
παιδιών βρίσκεται κάτω από το κατώφλι. Το μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών που βρίσκονται
κάτω από το κατώφλι της γενικής ευημερίας, εντοπίζονται στη σχολική κατηγορία του
Λυκείου, ακολουθεί η σχολική κατηγορία του Γυμνασίου κι έπειτα του Δημοτικού (βλέπε
Paper 2019, Ενότητα 4).
Από την επεξεργασία της δεύτερης ομάδας δεικτών προκύπτει (Βλέπε Paper 2019,
Ενότητα 4) ότι ένας λήπτης αποφάσεων μπορεί να εφαρμόσει μέτρα βελτίωσης στις
διαστάσεις αυτές που σημείωσαν τα χαμηλότερα σκορ (D5, D3), στο σύνολο της Αττικής.
Επίσης αν θέλει να προωθήσει το οικονομικό κομμάτι της ευημερίας μπορεί να λάβει μέτρα
μόνο για τις διαστάσεις D.1- D.3. Αν επιθυμεί να προωθήσει το μη οικονομικό τμήμα της
ευημερίας μπορεί να εφαρμόσει πολιτικές βελτίωσης των διαστάσεων D.4- D.6. Αν ο λήπτης
αποφάσεων επιθυμεί την ισόρροπη προώθηση της οικονομικής και μη οικονομικής ευημερίας
θα πρέπει να λάβει συνδυαστικά μέτρα βελτίωσης όλων των διαστάσεων. Επομένως με τη
βοήθεια των αποτελεσμάτων της επεξεργασίας της δεύτερης ομάδας δεικτών, θα μπορεί
κάποιος να ορίζει το στόχο βελτίωσης της συνολικής ευημερίας και μέσω των δεικτών, θα
υπολογίζει πώς πρέπει να διαμορφωθούν αριθμητικά οι διαστάσεις για να επιτευχθεί αυτός ο
στόχος στην επόμενη χρονιά.
Mε βάση τα παραπάνω ένα προτεινόμενο σχέδιο δράσης βελτίωσης της παιδικής
ευημερίας, είναι αυτό που θα δώσει έμφαση στη βελτίωση της D.3 και της D.5. Για τον
περιορισμό της ανεργίας σε επίπεδο περιφέρειας θα πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και
να λάβουν μέτρα περιορισμού της ανεργίας σε ενήλικες με παιδιά, εθνικοί και τοπικοί φορείς
χάραξης κοινωνικής πολιτικής, εφοπλιστές και μεγάλες επιχειρήσεις που απασχολούν μεγάλο
ανθρώπινο δυναμικό, φορείς που διαχειρίζονται ή διοικούν κοινοτικά κονδύλια που στοχεύουν
στην αύξηση της απασχόλησης, σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες και τεχνοκράτες του
υπουργείου οικονομίας, οργανισμοί που προστατεύουν την ευημερία των παιδιών, οι
διευθυντές των σχολείων. Επιπλέον θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα
πληροφόρησης μεταξύ αυτών των φορέων. Αν για παράδειγμα υποπέσει στην αντίληψη ενός
διευθυντή σχολείου, ότι υπάρχει ανεργία στην οικογένεια ενός παιδιού, μεταξύ αυτού του
συστήματος πληροφόρησης μπορούν να ενημερωθούν οι υπόλοιποι φορείς και να βρουν
εργασία στον γονέα. Έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε όλες τις περιοχές της Αττικής , αλλά
κυρίως στις περιοχές των Clusters που λαμβάνουν χαμηλότερα σκορ στην D.3, ήτοι τα Clusters
4 (Ηλιούπολη, Αθήνα, κ.λ.π.) ,5 ( Αίγινα, κ.λ.π.) και 3 (Καλλιθέα, Δραπετσώνα, Ίλιον, κ.λ.π.).

Για τη βελτίωση της εκπαίδευσης που μαθαίνει στο άτομο και πώς πρέπει να είναι ως άτομο,
θα πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να λάβουν μέτρα βελτίωσης αυτής της μορφής
εκπαίδευσης, όλοι οι διευθυντές των σχολείων της περιφέρειας της Αττικής, από την
πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια, σύμβουλοι, εμπειρογνώμονες και τεχνοκράτες από το
υπουργείο παιδείας, εθνικοί και τοπικοί, πολιτιστικοί και πολιτισμικοί φορείς. Επιπλέον θα
πρέπει να δημιουργήσουν και να διεξάγουν ειδικά σεμινάρια επιμόρφωσης των δασκάλων.
Έμφαση θα πρέπει να δοθεί σε όλες τις περιοχές της Αττικής , αλλά κυρίως στις περιοχές των
Clusters που λαμβάνουν χαμηλότερα σκορ στην D5, ήτοι, στα Clusters 6 (Βούλα, Παπάγου,
Βάρης, κ.λ.π.) και 4 (Ηλιούπολη, Aθήνα, κ.λ.π.).
Κατά την κατάρτιση προτάσεων πολιτικής, στα πλαίσια εφαρμογής ενός σχεδίου
δράσης βελτίωσης της παιδικής ευημερίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο
υποβοήθησης λήψης αποφάσεων ένα σύστημα ασαφών κανόνων συλλογιστικής το οποίο
περιλαμβάνει 2.985.984 κανόνες ,σε ένα αρχείο με έκταση 86.655 σελίδες.
Συμπερασματικά (βλέπε Paper 2019, Eνότητα 5), από την επεξεργασία της δεύτερης
ομάδας των δεικτών, προκύπτει ότι το Cluster 4, είναι αυτό το οποίο εμφανίζει σταθερά τη
χειρότερη εικόνα στην γενική ευημερία των παιδιών και για τις δυο χρονικές περιόδους και
για αυτό θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το Cluster. Επιπρόσθετα, σε επίπεδο
διαστάσεων, για το 2018-2019, όλα τα Clusters εμφανίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα σε
διάσταση που ανήκει στο μη οικονομικό τμήμα της ευημερίας και ειδικότερα στη D.5.
Αυτό το εύρημα είναι εξαιρετικά ανησυχητικό για τη μελλοντική βιώσιμη ανάπτυξη της
Αττικής. Εφόσον η μη παροχή εκπαίδευσης που να εστιάζει και στο πώς πρέπει να είμαστε
ως άνθρωποι, μπορεί να οδηγήσει σε νέα μελλοντική κρίση. Στα πλαίσια αυτά, η επιμόρφωση
των εκπαιδευτικών κρίνεται απαραίτητη, ώστε να είναι σε θέση να καλλιεργούν στα παιδιά όχι
μόνο δεξιότητες αλλά και το πώς πρέπει να είναι ως άνθρωποι. Ήτοι, δηλαδή να μαθαίνουν
στα παιδιά τι είναι οι ηθικές αξίες, να τους εμπνεύσουν αγάπη προς τη φύση , τα ζώα, τους
άλλους ανθρώπους. Δηλαδή να πλάσουν τον χαρακτήρα τους, θετικά. Από τη πλευρά της
οικονομικής ευημερίας το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στη D.3, η οποία αφορά την
ανεργία. Η ανεργία είναι ένας σημαντικός παράγοντας της οικονομικής ευημερίας εφόσον η
παρουσία της μπορεί να χειροτερέψει και τις υπόλοιπες διαστάσεις της οικονομικής ευημερίας,
που αφορούν τις συνθήκες κατοικίας αλλά και τη διατροφή. Επομένως αντιμετωπίζοντας αυτή
τη διάσταση στην ουσία ταυτόχρονα βελτιώνουμε και τις D.1. και D.2. Τα παραπάνω
ευρήματα αποδεικνύουν ότι η παιδική ευημερία είναι ένα πολυδιάστατο φαινόμενο και για τη
βελτίωση της στην Αττική, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη δυο εντελώς διαφορετικά
χαρακτηριστικά, ήτοι η εκπαίδευση των παιδιών και η ανεργία των γονέων.
Δεδομένα από το Χαμόγελο του Παιδιού;
Λαμβάνοντας απομονωμένα τα αποτελέσματα από το Χαμόγελο του Παιδιού, (Βλέπε Reports
Κέντρων Στήριξης του Χαμόγελου του Παιδιού)και για τα τρία Κέντρα Στήριξης Οικογενειών
συνολικά, καταλήγουμε αναφορικά με την κατάσταση της ευημερίας των παιδιών, ότι οι μέσοι
όροι για τις Διαστάσεις 1, 4 και 6 μειώθηκαν κατά 2,7%, 9,3% και 4,5% αντίστοιχα από την
χρονική περίοδο 2010-2018 στην χρονική περίοδο 2018-2019. Αντίθετα, υπάρχουν
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σημαντικές αυξήσεις στις υπόλοιπες τρείς διαστάσεις, από τη μια χρονική περίοδο στην άλλη
(Διάγραμμα 1).
Διάγραμμα 1.
Διάγραμμα 1. Μέσοι όροι διαστάσεων για τις δύο χρονικές
περιόδους
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

0,86
0,78

0,66
0,68

0,70

0,66
0,63

0,62
0,54
0,47

0,37
0,18

Διάσταση 1

Διάσταση 2

Διάσταση 3
2010-2018

Διάσταση 4

Διάσταση 5

Διάσταση 6

2018-2019

Πηγή δεδομένων κατασκευής του χάρτη: Επεξεργασία δεδομένων, βάσει της δεύτερης ομάδας
δεικτών.
H σημασία της παιδικής ευημερίας στη Νομική Επιστήμη;
Παρατίθεται μια σύντομη επισκόπηση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα
του Παιδιού (βλέπε Working Paper 2019-04) και τον αντίκτυπο που αυτή κατάφερε να έχει
πρωτίστως σε εθνικά νομικά συστήματα και δευτερευόντως σε διεθνές επίπεδο. Καθώς η
Σύμβαση δεν προβλέπει τη δημιουργία αυτοτελούς Δικαστηρίου ή παρόμοιου οργάνου όπως
η ΕΣΔΑ, η ερμηνεία και η επιβολή της εντοπίζεται εμμέσως κυρίως σε εθνικό επίπεδο, μέσω
μεταρρυθμίσεων και της δημιουργίας προτύπων σε διεθνές επίπεδο.
Στον τομέα του κοινωνικού κράτους και της επιρροής αυτού με γνώμονα την
παιδική ευημερία, η Σύμβαση δεν καταφέρνει να επιβάλλει το πνεύμα της, καθώς δεν υπάρχει
δικαστήριο εκούσιας ή ακούσιας δικαιοδοσίας για την επιβολή των προτύπων που θέτει η
Σύμβαση σε διεθνές επίπεδο. Είναι εξαιρετικά σημαντικό να λαμβάνουμε πάντα υπόψιν, πως
κάθε όργανο δημόσιου διεθνούς δικαίου, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή μη αρμοδίου
δικαστηρίου πρέπει να ερμηνεύεται αυτόνομα και μέσα στα ίδια του τα νομικά όρια. Παρόλα
αυτά, για τον σκοπό της ερμηνείας, η Σύμβαση της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών μας
παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία. Σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 της Σύμβασης αυτής, τόσο
οι ασκούντες το νομικό επάγγελμα όσο και οι κοινωνοί της νομικής επιστήμης έχουν τη
δυνατότητα να αναπτύξουν ένα σύστημα εφαρμογής της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του

Παιδιού, το οποίο απορρέει από την ίδια την Σύμβαση, κατόπιν αυτόνομης ερμηνείας των
άρθρων της ανεξαρτήτως των εγχώριων και εθνικών κανονιστικών πλαισίων. Πολλές από τις
διατάξεις της Σύμβασης δύναται να έχουν άμεση εφαρμογή, χωρίς να υπάρχει ανάγκη
προσαρμογής τους από τον εθνικό νομοθέτη. Τούτο οδηγεί στην αποφυγή επιρροής των όρων
της Σύμβασης από την εθνική νομική κουλτούρα, ενισχύοντας τη δυνατότητα της Σύμβασης
να προάγει νομικές αντιλήψεις και ερμηνείες ευρέως αποδεκτές και εφαρμόσιμες.
Κατά πάσα πιθανότητα δεν πρόκειται και στο μέλλον να εισαχθεί κάποια
μεταρρύθμιση η οποία θα προβλέπει τη σύσταση ενός τέτοιου δικαιοδοτικού οργάνου αρμόδιο
για τα ζητήματα, την ερμηνεία και επιβολή του περιεχομένου της Σύμβασης. Ο λόγος έγκειται
μάλλον σε δικαιοπολιτικά ζητήματα καθώς η ερμηνεία και η αντίληψη βασικών όρων όπως το
καλό του παιδιού, ο ρόλος αλλά και η σύνθεση της οικογένειας εναπόκεινται σε κοινωνικές
και πολιτισμικές αντιλήψεις, οι οποίες είναι καθόλα ανομοιογενείς σε διεθνές επίπεδο. Ως εκ
τούτου θα ήταν δύσκολη έως και αθέμητη η σύσταση ενός δικαιοδοτικού σώματος
επιφορτισμένου με την ενοποίηση και την ομοιογενή εφαρμογή εννοιών, οι οποίες έχουν
διαφορετικά εφαλτήρια σημεία ανά την υφήλιο, με αποτέλεσμα τον κατακερματισμό της
νομικής αντίληψης και ερμηνείας.
Καθώς όμως η παιδική ευημερία και η αντίληψη αυτής στα πλαίσια δικαίου
δεν μπορεί να έχει έναν και μοναδικό ορισμό erga omnes θα ήταν ίσως θετικό και πλέον
παραγωγικό, να εστιάσουμε στις παραμέτρους της παιδικής ευημερίας με απτά αποτελέσματα.
Με άλλα λόγια η ενασχόληση με έναν πιο συγκεκριμένο τομέα δικαίου θα συνεισφέρει στην
θέαση του όρου υπό ένα πρίσμα λιγότερο γενικόλογο και νομικά πιο ξεκάθαρο. Για τον λόγο
αυτό θα φαινόταν ορθότερη η συσχέτιση της παιδικής ευημερίας με τη θέση του παιδιού εντός
του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης. Ο λόγος έγκειται στην αμεσότητα που χαρακτηρίζει
τον τομέα αυτό, αλλά και στις κατευθύνσεις που δύναται να λάβουν τα δικαιώματα του παιδιού
σε έναν πολύ πιο συγκεκριμένο, λιγότερο γενικό και από άποψης δικαίου πιο σχετικό με τα
δικαιώματα του παιδιού καθ’ αυτά, εντός δε των πλαισίων μιας αυξημένης δικανικής
εφαρμογής.
Πρωτοβουλίες αντιμετώπισης των προκλήσεων της παιδικής φτώχειας και η
αποτελεσματικότητα της επίδρασης τους, σε αυτές τις προκλήσεις;
Μέσω της διενέργειας ποιοτικής έρευνας , η οποία συμπεριλάμβανε μεταξύ άλλων και
πολλές συνεντεύξεις σε φορείς, καταλήξαμε σε ένα τυπολόγιο δράσεων αναφορικά με τις
υπάρχουσες πρωτοβουλίες αντιμετώπισης των προκλήσεων της παιδικής φτώχειας και
καταλήξαμε σε τέσσερις μελέτες περίπτωσης καλών πρακτικών. Επίσης καταλήξαμε σε ποια
παιδιά ανάλογα με το είδος στέρησης που αντιμετωπίζουν (π.χ. στέγαση, σίτιση, ποιοτικό
ελεύθερο χρόνο, κ.α.) επωφελούνται περισσότερο από τις δράσεις και ποια λιγότερο, εξαιτίας
θεσμικών κενών στις δράσεις που αντιμετωπίζουν το δικό τους είδος στέρησης. Στη συνέχεια
εντοπίσαμε λύσεις, προς τη δημιουργία ενός μελλοντικού σχεδίου δράσεως (βλέπε Μελέτη
2019, Ενότητα 4).
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Παρατίθεται ποια παιδιά επωφελούνται περισσότερο και ποια λιγότερο εξαιτίας της μη
αποτελεσματικής επίδρασης των πρωτοβουλιών, σε προκλήσεις της παιδικής φτώχειας, λόγω
κενών στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο:
Παιδιά που επωφελούνται περισσότερο και παιδιά που επωφελούνται λιγότερο,
εξαιτίας κενών στο υφιστάμενο πλαίσιο, αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας από την
πλευρά του εισοδήματος (Οικονομική Διάσταση 3):
• Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν στέρηση χρηματική, δηλαδή αντιμετωπίζουν παιδική
φτώχεια ως προς το εισόδημα, επωφελούνται από δράσεις παροχής επιδομάτων, στο
βαθμό που τα επιδόματα συνδέονται με όρους, προστασίας της παιδικής ευημερίας.
Ωστόσο θα μπορούσαν να επωφελούνται ακόμα περισσότερο αν οι δράσεις της
παροχής επιδομάτων σε γονείς, συνδέονταν και με τον όρο υποχρεωτικών, τακτικών
επισκέψεων από κοινωνική λειτουργό και έλεγχο ορθολογικής κατανομής των
χρημάτων, με προτεραιότητα της διοχέτευσης τους στις ανάγκες (όλες) των παιδιών,
υλικές, εκπαιδευτικές, πολιτισμικές, ελεύθερου χρόνου, κ.α..
• Δεν επωφελούνται αρκετά, τα άστεγα παιδιά και οι οικογένειες τους που δεν έχουν
ΑΜΚΑ ή χαρτιά. Στην περίπτωση δε που τα παιδιά είναι και εγκαταλελειμμένα, αυτό
μπορεί να οδηγήσει τον αποκλεισμό τους από όλες τις κοινωνικές υπηρεσίες που
παρέχουν βοήθεια.
Παιδιά που επωφελούνται περισσότερο και παιδιά που επωφελούνται λιγότερο,
εξαιτίας κενών στο υφιστάμενο πλαίσιο, αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας από την
πλευρά της στέγης (Οικονομική Διάσταση 1):
• Τα παιδιά που επωφελούνται περισσότερο είναι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι διότι
υπάρχουν επαρκείς χρηματοδοτήσεις ώστε να μπορέσουν οι δομές να υλοποιήσουν
τα προγράμματα και να προσφέρουν καλύτερες υπηρεσίες.
• Τα άστεγα παιδιά ή οι οικογένειες τους, που φτάνουν στις δομές φιλοξενίας πριν τη
λήξη του ωραρίου (συνήθως 10 μμ για τους ξενώνες και 3μμ για τις κοινωνικές
υπηρεσίες) επωφελούνται περισσότερο από τα παιδιά που φτάνουν μετά το ωράριο
λειτουργίας των δομών, τα οποία δεν είναι ότι επωφελούνται λιγότερο, αλλά δεν
επωφελούνται ουσιαστικά καθόλου.
• Δεν επωφελούνται αρκετά, τα άστεγα παιδιά και οι οικογένειες τους που δεν έχουν
ΑΜΚΑ ή χαρτιά (λόγω της κατάστασης αστεγίας τους) για να απευθυνθούν στο
νοσοκομείο για να κάνουν τις απαραίτητες εξετάσεις, οι οποίες είναι προϋπόθεση για
να φιλοξενηθούν σε δομή. Στην περίπτωση δε που τα παιδιά είναι και
εγκαταλελειμμένα, αυτό μπορεί να οδηγήσει τον αποκλεισμό τους από όλες τις
κοινωνικές υπηρεσίες που παρέχουν βοήθεια. Το παραπάνω αν συνδυαστεί με τη
λειτουργία των δομών σε συγκεκριμένες ώρες, μπορεί να δημιουργήσει
καθυστερήσεις αναφορικά με την άμεση εξυπηρέτηση των παιδιών.
• Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν στέρηση ως προς τη στέγη ή ως προς την κατάλληλη
γονική επιμέλεια, ή ως προς μια μάνα που κακοποιείται από τον σύντροφο της,

επωφελούνται πολύ λιγότερο, από τα προηγούμενα παιδιά, διότι οι δράσεις
φιλοξενίας , αντιμετωπίζουν σοβαρά γραφειοκρατικά ζητήματα.
• Τα παιδιά που επωφελούνται περισσότερο φαίνεται να είναι τα αγόρια, καθώς
διατυπώνεται συχνά από τους φορείς, ότι τουλάχιστον για την περίπτωση των
ασυνόδευτων, οι περισσότεροι οργανισμοί φιλοξενούν αγόρια. Μόνο ένας
οργανισμός φιλοξενεί κορίτσια. Αυτό αν και έχει μια εξήγηση, η ζήτηση για τη
φιλοξενία των αγοριών είναι μεγαλύτερη, ωστόσο, δημιουργεί μια σχετική
ανισορροπία σε όρους ωφελείας.
Παιδιά που επωφελούνται περισσότερο και παιδιά που επωφελούνται λιγότερο,
εξαιτίας των κενών στο υφιστάμενο πλαίσιο, αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας από
την πλευρά της σίτισης (Διατροφή, Οικονομική Διάσταση 2):
• Επωφελούνται περισσότερο τα παιδιά που έχουν κηδεμόνα. Ακόμα και αν δεν
υπάρχει αρκετή εισοδηματική άνεση, υπάρχουν αρκετά συσσίτια και κοινωνικά
παντοπωλεία, που μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες σίτισης των παιδιών και της
οικογένειάς τους.
• Επωφελούνται περισσότερο τα παιδιά που πηγαίνουν σχολείο. Στην περιφέρεια
Αττικής μοιράζονται γεύματα στα σχολεία. Οπότε αν τα παιδιά πηγαίνουν σχολείο,
μπορούν να τρέφονται στο σχολείο.
Παιδιά που επωφελούνται περισσότερο και παιδιά που επωφελούνται λιγότερο,
εξαιτίας κενών στο υφιστάμενο πλαίσιο, αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας από την
πλευρά της υγείας (Μη Οικονομική Διάσταση 4):
• Δεν επωφελούνται παιδιά που έχουν προβλήματα με το ΑΜΚΑ τους ή δεν είναι
εγγεγραμμένα κάπου, καθώς δεν μπορούν χωρίς ΑΜΚΑ να έχουν πρόσβαση σε
υπηρεσίες υγείας.
• Δεν επωφελούνται τα παιδιά αναφορικά με την ψυχική υγειά, καθώς απαιτούμενες
υπηρεσίες δεν παρέχονται και μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Αν και είναι αρκετές οι
δομές που προσφέρουν αυτήν την υπηρεσία, δεν υπάρχει αρκετή ενημέρωση από την
πλευρά της ζήτησης ώστε να διοχετευτούν οι ανάγκες προς τις δομές.
Παιδιά που επωφελούνται περισσότερο και παιδιά που επωφελούνται λιγότερο,
εξαιτίας κενών στο υφιστάμενο πλαίσιο, αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας από την
πλευρά της εκπαίδευσης και του ελευθέρου χρόνου (Μη Οικονομικές Διαστάσεις 5,6):
• Τα παιδιά που αντιμετωπίζουν στέρηση ως προς τη σχολική ένταξη, δηλαδή
αντιμετωπίζουν παιδική φτώχεια επειδή στερούνται την εκπαίδευση, επωφελούνται
περισσότερο σε σχέση με τα παιδιά που στερούνται για παράδειγμα τη στέγη.
Επομένως η δράση της σχολικής ένταξης είναι περισσότερο αποτελεσματική.
Επομένως για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν αυτή τη στέρηση υπάρχει μια
δυνατότητα βελτίωσης της ευημερίας τους από πρωτοβουλίες σχολικής ένταξης των
παιδιών.
• Τα παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα μπορεί να μην έχουν αρκετή προσωπική
παρακολούθηση από μέρους του προσωπικού, ώστε να τα καταφέρουν προς την
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κατεύθυνση της εκπαίδευσης. Αρκετά παιδιά που φιλοξενούνται στα ιδρύματα
παρατούν το σχολείο ή έχουν πολύ χαμηλές επιδόσεις.
• Τα παιδιά που επωφελούνται περισσότερο, είναι τα παιδιά που ήδη παρακολουθούν
κάποιο πρόγραμμα σε μια δομή αναφορικά με την εκπαίδευση και έτσι μπορούν να
ενημερώνονται και να συμμετέχουν και σε άλλες δράσεις του οργανισμού. Παιδιά
που δεν είναι ήδη εξυπηρετούμενα σε κάποιο πρόγραμμα μπορεί να μην συμμετέχουν
καθόλου σε πολιτιστικές, πολιτισμικές και άλλες εκδηλώσεις που τους καλλιεργούν
το πώς πρέπει να είναι ως άνθρωποι, αν το εισόδημα των γονιών δεν επαρκεί.
Παιδιά που επωφελούνται περισσότερο και παιδιά που επωφελούνται λιγότερο,
εξαιτίας κενών στο υφιστάμενο πλαίσιο, αντιμετώπισης της παιδικής φτώχειας από την
πλευρά των διαδικασιών αναδοχής και υιοθεσίας :
• Δεν επωφελούνται παιδιά που μπορεί να έχουν αναπηρίες, δυσμορφίες ή σοβαρά
προβλήματα υγείας. Δηλαδή, κατά τη διαδικασία αναδοχής και υιοθεσίας
προωθούνται περισσότερο παιδιά που είναι υγιή έναντι των παιδιών που
αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας.
• Επωφελούνται λιγότερο τα παιδιά που λιμνάζουν σε δομές και νοσοκομεία και
αναμένουν να μπουν ή έχουν ήδη μπει σε πρόγραμμα ανάδοχης ή υιοθεσίας, εξαιτίας
των αργών διαδικασιών σχετικά με την υιοθεσία ή την αναδοχή. Οπωσδήποτε βέβαια
αυτά τα παιδιά επωφελούνται περισσότερο, έναντι των παιδιών που είναι άστεγα ή
εγκαταλελειμμένα.
• Δεν επωφελούνται παιδιά που είναι μεγαλύτερα σε ηλικία ή προέρχονται από την
κοινότητα τον Ρομά ή άλλες κοινωνικές ομάδες. Επίσης το ίδιο συμβαίνει και για
παιδιά που είναι ανιθαγενή.
• Επωφελούνται περισσότερο τα παιδιά που μπαίνουν σε ανάδοχες οικογένειες ή
υιοθετούνται έναντι των παιδιών που μένουν σε ιδρύματα ή δομές.
Aπό τα παραπάνω καταλήγουμε σε συγκεκριμένα κενά, αναφορικά με τα παιδιά που
αντιμετωπίζουν επιδείνωση της ευημερίας τους από τη πλευρά της στέγης. Δυσκολίες και
κενά που εντοπίζονται στο υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, αντιμετώπισης της παιδικής
φτώχειας, κυρίως από την πλευρά της στέγης:
1. Γραφειοκρατία: Εντοπίζονται κενά και καθυστερήσεις σχετικά με τις
γραφειοκρατικές διαδικασίες που ακολουθούνται. Ειδικότερα, εντοπίζονται
γραφειοκρατικές δυσκολίες σχετικά με τα ακόλουθα:
i.
Δεν προβλέπεται η υποχρεωτική διανυκτέρευση και λειτουργία προς το
κοινό, υπηρεσιών φιλοξενίας αστέγων παιδιών ή οικογενειών τους. Πολλά
άστεγα παιδιά όμως αποφασίζουν να αναζητήσουν στέγη τη νύχτα, διότι η
νύχτα «βγαίνει» πιο δύσκολα στον δρόμο, ειδικά τον χειμώνα με παγετό.
ii.
Παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά τη διαδικασία αναδοχής και υιοθεσίας.
iii.
Τα άτομα θα πρέπει να καταθέσουν και ιατρικές εξετάσεις ενώ είναι άστεγα.

Απαιτείται η παρέμβαση του εισαγγελέα για κάθε κίνηση των ανήλικων, είτε
ασυνόδευτων ανήλικων αιτούντων άσυλο, είτε για οποιαδήποτε άλλη
περίπτωση παιδιών.
v.
Γραφειοκρατικές διαδικασίες για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων.
Χρηματοδότηση: Αποσπασματική χρηματοδότηση για διαφορετικά προγράμματα
με ημερομηνία λήξης. Μικρές χρηματοδοτήσεις που δεν αφορούν το σύνολο των
παιδιών του πληθυσμού που αντιμετωπίζει πρόβλημα, αλλά μόνο συγκεκριμένες
ευπαθείς ομάδες (πχ. ασυνόδευτοι ανήλικοι). Οι χρηματοδοτήσεις, παροδικά μόνο
ελαφρύνουν το πρόβλημα, άλλα δεν το επιλύουν.
Έλλειψη σταθερής προνοιακής πολιτικής: Δε συναντάται η δημιουργία μιας
ενιαίας και σταθερής πολιτικής, αναφορικά με τον τρόπο αντιμετώπισης των
προβλημάτων των ευπαθών ομάδων του συνολικού πληθυσμού των παιδιών.
Ασαφές και ελλειμματικό θεσμικό πλαίσιο: Τα θεσμικά πλαίσια δεν είναι σαφή και
οι διαδικασίες δεν είναι αυστηρά καθορισμένες. Αυτό οδηγεί σε έναν κυκεώνα
γραφειοκρατικών διαδικασιών ή και σε καθυστερήσεις αντίδρασης των δημόσιων
υπηρεσιών. Η κατάσταση αυτή δυσχεραίνει το έργο των οργανισμών που έχουν
αναλάβει να παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες.
Ανάγκη διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού στις δομές: Αν και αρκετές δομές
έχουν δράσεις ενδυνάμωσης του προσωπικού τους, ώστε να γίνεται καλύτερη φύλαξη
των παιδιών, προκύπτει ότι δεν εφαρμόζεται από όλες. Η πρόσληψη εξιδεικευμένου
προσωπικού και η διαρκής εκπαίδευση του, κρίνονται απαραίτητες, ώστε να μπορούν
να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες των παιδιών. Εκτός από τους ειδικούς
επαγγελματικές στην προστασία των παιδιών, θα πρέπει να υπάρχουν και ψυχολόγοι
και ψυχίατροι ώστε να υποστηρίζονται επαρκώς και οι εργαζόμενοι και τα παιδιά.
Ελλείψεις προσωπικού στους δημόσιους φορείς για να επιταχυνθούν οι
διαδικασίες: Τα τελευταία χρόνια, με την οικονομική κρίση, έχουν σημειωθεί
μειώσεις προσωπικού στις κοινωνικές υπηρεσίες. Αυτό καθιστά την επιτέλεση του
έργου των δημοσίων φορέων δύσκολο, ενώ παράλληλα επιβραδύνει την όλη
διαδικασία αλλά και τη συνεργασία τους με τους άλλους φορείς που
δραστηριοποιούνται στον τομέα.
Έλλειψη επίσημης καταγραφής της παιδικής αστεγίας: Αυτό οδηγεί σε
υποεκτίμηση της έκτασης του προβλήματος και διαδεχόμενα στην ελλειμματική
προνοιακή πολιτική.
Το προηγούμενο συνδέεται και με τη δυσκολία να καταρτιστεί ένα πλήρες θεσμικό
πλαίσιο για την παιδική προστασία. Από την στιγμή που το πρόβλημα δεν είναι
καταγεγραμμένο και επομένως όχι επαρκώς ορισμένο, δεν υπάρχει η δυνατότητα να
δημιουργηθεί ένα συμπαγές και ευέλικτο θεσμικό πλαίσιο που θα μπορέσει να
ανακουφίσει τα παιδιά και τις οικογένειες τους. Ειδικότερα, ακόμα και τα οριζόντια
μέτρα (διάφορα επιδόματα και βοηθήματα) δεν επαρκούν, καθώς υπολείπονται
iv.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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12.
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καθετοποιημένες πολιτικές που θα αφορούν όλες τις ξεχωριστές ευάλωτες κοινωνικές
ομάδες, μια εκ των οποίων είναι και τα παιδιά.
Η έλλειψη ενός συντονιστικού οργάνου μεταξύ των δομών και των δημόσιων
φορέων αποτελεί ακόμα ένα σημείο εστίασης. Το τελευταίο επανέρχεται συχνά στις
συνεντεύξεις που έχουν διεξαχθεί και προκύπτει ότι είναι ένα ζήτημα μείζονος
σημασίας για τη βελτίωση της παιδικής ευημερίας στην Ελλάδα. Ειδικότερα, δεν
υπάρχει ένα ενοποιημένο σύστημα ή φορέας που θα συντονίζει τις δομές και τους
φορείς με απώτερο σκοπό τη βελτίωση της παιδικής ευημερίας.
Αδυναμία ενδυνάμωσης του θεσμού της αναδοχής και της υιοθεσίας: Η έλλειψη
ξεκάθαρου θεσμικού πλαισίου για την αναδοχή και την υιοθεσία καθώς και η έλλειψη
ενός συντονιστικού οργάνου δημιουργεί καθυστερήσεις σε αυτές τις διαδικασίες με
αποτέλεσμα τα παιδιά να παραμένουν για περισσότερο καιρό, τόσο σε νοσοκομεία
όσο και σε δομές.
Ελλιπής καταγραφή των ανήλικων στις δομές: Το Προεδρικό Διάταγμα 337/93
και το νέο 86/09 για την καταγραφή των ανηλίκων στις δομές, δεν έχει εφαρμοστεί
πλήρως μέχρι και σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει εικόνα, τόσο των παιδιών
που ζουν σε ιδρύματα, αλλά και των παιδιών στα νοσοκομεία. Ο νέος νόμος 4538/18
ξαναλέει πια ρητά, ότι πρέπει όλοι οι φορείς παιδικής προστασίας, από το Μάιο του
2018, να καταγράψουν τα παιδιά που δέχονται, προκειμένου να δημιουργηθεί το
Εθνικό Μητρώο Ανήλικων, το οποίο θα τηρείται από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης στην Αθήνα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχουν, μέχρι στιγμής, στοιχεία
συγκεντρωτικά κάπου και επομένως, η διαδικασία της αναδοχής και της υιοθεσίας
δυσκολεύει πάρα πολύ.
Ελλειμματικό Πλαίσιο για ελέγχους λειτουργίας: Ο έλεγχος από πλευράς της
κεντρικής διοίκησης της υλοποίησης των δράσεων ή της λειτουργίας τους από τους
οργανισμούς φαίνεται να μην υπάρχει. Ο νόμος 2345/95 προβλέπει το θεσμό της
εποπτείας μέσω του κοινωνικού συμβούλου στα ιδρύματα, από τις νομαρχίες (πλέον
περιφερικές ενότητες). Ο νόμος δεν εφαρμόστηκε ποτέ, γιατί εξέλειπε η ψήφιση της
υπουργικής απόφασης εκείνης που θα προέβλεπε τις προϋποθέσεις ίδρυσης και
λειτουργίας των δομών κοινωνικής φροντίδας. Μέχρι και σήμερα δεν έχουν μπει σε
εφαρμογή αυτοί οι νόμοι.
Μειωμένη προθυμία από κάποια ιδρύματα να προωθήσουν εξωιδρυματικές
πολιτικές: Υπάρχει μια τάση να χρηματοδοτούνται κυρίως δομές φιλοξενίας
παιδιών, αλλά δεν υπάρχει μέριμνα χρηματοδότησης, για θεσμούς που προωθούν ένα
εναλλακτικό μοντέλο προστασίας της παιδικής ηλικίας.
Μη εξειδικευμένο προσωπικό στις δομές: Εξαιτίας των ελλιπών θεσμικών
πλαισίων, αναφορικά με τις προϋποθέσεις ίδρυσης, λειτουργίας και κατάλληλου
ενιαίου τρόπου λειτουργίας, δεν φαίνεται να υπάρχει συγκεκριμένη πρόβλεψη
αναφορικά με την ανάγκη πρόσληψης ειδικού προσωπικού που βρίσκεται όλη μέρα
δίπλα στα παιδιά, συγκεκριμένων προσόντων, δεξιοτήτων και ευαισθησιών, σε αυτά

τα ιδρύματα. Επομένως, πολλές φορές φαίνεται να μην είναι εξειδικευμένο το
προσωπικό, ούτε ευαισθητοποιημένο απέναντι στα παιδιά, αλλά ούτε και να
εκπαιδεύεται επαρκώς, για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της συγκεκριμένης
δουλειάς. Σε αρκετά ιδρύματα, επειδή δεν γίνονται και οι απαραίτητοι έλεγχοι, είναι
αδύνατον να γνωρίζουμε ποιοι απασχολούνται σε αυτά αναφορικά με τη μόρφωση,
τις δεξιότητες τους και τις ευαισθησίες τους προς τα παιδιά.
15. Ελλιπής δικτύωση των δικαστικών και των κοινωνικών υπηρεσιών προκειμένου
να υλοποιηθεί η αναδοχή σε σύντομο χρονικό διάστημα και να πληρούνται οι
όροι ασφαλείας του ανηλίκου: Δεν υπάρχει συντονιστικό όργανο που να μπορεί να
προωθήσει τις διαδικασίες αναδοχής με έναν γρήγορο και ασφαλή τρόπο. Υπάρχει,
ωστόσο και η εμπειρία από τους ειδικούς επαγγελματίες του χώρου και η θέληση να
προωθήσουν το θεσμό, καθώς αντιλαμβάνονται τη σημαντικότητα του.
16. Ελλιπές υποστηρικτικό πλαίσιο για τη μετάβαση των νέων στην ενηλικίωση και
ιδιαίτερα για παιδιά με ψυχιατρικά προβλήματα. Παρατηρείται ένα κενό
αναφορικά με τα παιδιά που φιλοξενούνται σε δομές, αλλά εκδήλωσαν σοβαρή
ψυχιατρική πάθηση. Οι δομές δεν ξέρουν που να προωθήσουν αυτά τα παιδιά, λόγω
έλλειψης δομών για παιδιά με ψυχιατρικά προβλήματα, ενώ η μεταφορά τους σε
δομές ψυχικής υγείας για ενήλικες, αποτελεί μια διαδικασία χρονοβόρα και δύσκολη,
με αμφίβολο αποτέλεσμα.
17. Επιπλέον, διαπιστώνεται η ανάγκη για περαιτέρω επιστημονικό έργο σε
συνεργασία με τα ελληνικά πανεπιστήμια, για την προώθηση των συγκεκριμένων
ζητημάτων.
Παρακάτω παρατίθενται λύσεις ως τα πρώτα βήματα κατάρτισης ενός μελλοντικού
σχεδίου δράσης:
• Χάραξη και εφαρμογή σταθερής κρατικής προνοιακής πολιτικής: Η
αποσπασματική πολιτική που εφαρμόζεται κατά περιόδους και μόνο μέσω
χρηματοδοτήσεων, ακόμα και αν το κράτος είναι ο κεντρικός σχεδιαστής, δεν βοηθά
στην αντιμετώπιση του προβλήματος, καθώς οι χρηματοδοτήσεις έχουν ημερομηνία
λήξης. Έτσι, το αποτέλεσμα δεν είναι συγκεκριμένο, ενώ συχνά δεν γίνεται με
συστηματικό και οργανωμένο τρόπο.
• Συνεπικουρικός ρόλος των οργανισμών: Το κράτος ίσως θα πρέπει να αναδειχθεί
ως ο μόνος παροχέας προνοιακών υπηρεσιών με συγκεκριμένη πολιτική. Ο ρόλος
των οργανισμών θα πρέπει να είναι συνεπικουρικός της λειτουργίας του κράτους και
όχι ο κανόνας.
• Ενοποιημένο σύστημα αυτόματης ενημέρωσης μεταξύ της εισαγγελίας, των
δομών φιλοξενίας και των νοσοκομείων: Θα πρέπει να οδηγηθούμε προς μια
ολιστική προσέγγιση και όχι αποσπασματικά να εφαρμόζονται πολιτικές παροδικής
αντιμετώπισης των προβλημάτων μόνο προς το σύνολο του πληθυσμού και όχι προς
τις ξεχωριστές, ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, όπως είναι τα παιδιά. Εντός αυτού
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του πλαισίου, το σύστημα ενημέρωσης του ΕΚΚΑ, θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε
άλλη μορφή, για το σύνολο των παιδιών, που αντιμετωπίζουν το ζήτημα της αστεγίας.
Η λειτουργία ενός Οικογενειακό Δικαστηρίου: Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει
αν πραγματικά καθιστούσε τις διαδικασίες περισσότερο γρήγορες. Ειδικότερα, η
δημιουργία ενός οικογενειακού δικαστηρίου ενδεχομένως να ξεμπλόκαρε τη
γραφειοκρατία και τη συσσώρευση του όγκου δουλείας που υπάρχει στις δημόσιες
κοινωνικές υπηρεσίες και στις εισαγγελίες. Αυτό θα καθιστούσε περισσότερο
ευέλικτο το σύστημα γραφειοκρατικών διαδικασιών και θα μείωνε το χρόνο
αναμονής και παραμονής των παιδιών σε δομές φιλοξενίας.
Αύξηση των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας και άλλα προγράμματα
βελτίωσης της παιδικής ευημερίας: Παρατηρείται, έλλειμα στον αριθμό των δομών
που παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας σε άστεγα παιδιά ή σε παιδιά που
αντιμετωπίζουν οι οικογένειες τους προβλήματα στην ανατροφή τους. Αν
χορηγηθούν τα κατάλληλα κίνητρα ώστε να ανοίξουν περισσότερες δομές, αυτό θα
διευκόλυνε κάπως τα πράγματα, αν και δεν θα αποτελούσε μια επαρκώς υγιή λύση
για τα παιδιά.
Αύξηση των χρηματοδοτήσεων: Η αύξηση των χρηματοδοτήσεων σε φορείς που
αποδεδειγμένα εφαρμόζουν καλές πρακτικές (Χαμόγελο του Παιδιού, Ερυθρός
Σταυρός, Παιδικά Χωριά SOS, κ.α.), οι οποίοι κατέχουν την τεχνογνωσία να
εφαρμόσουν νέες κοινωνικές καινοτομίες και να βοηθήσουν περισσότερο κόσμο,
κρίνεται απαραίτητη. Αυτό θα μπορούσε συμπεριλαμβάνει, τη λειτουργία των
δομών σε 24ωρη βάση. Με αυτόν τον τρόπο, θα μπορούν οι αιτούντες φιλοξενία, να
εξυπηρετηθούν οποιαδήποτε ώρα αν εκείνοι φτάσουν στη δομή.
Μείωση των χρονικών καθυστερήσεων στις διαδικασίες της υιοθεσίας και της
αναδοχής: Η δημιουργία ενός περισσότερο ευέλικτου νομικού πλαισίου για την
υιοθεσία και την αναδοχή, θα βοηθούσε τις δομές και τα νοσοκομεία να προωθήσουν
τα παιδιά στο κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, το οποίο προκύπτει ότι είναι το
πλέον κατάλληλο περιβάλλον για την ανατροφή των παιδιών.
Παροχή κινητής μονάδας ιατρικής περίθαλψης από τις υπηρεσίες που ζητούν
ιατρικές εξετάσεις για να φιλοξενηθούν οι άστεγοι: Η δημιουργία κινητών
ιατρικών μονάδων θα μπορούσε να επιλύσει το πρόβλημα και να επιταχυνθούν οι
διαδικασίες φιλοξενίας στις δομές. Η αύξηση των χρηματοδοτήσεων προς αυτήν την
κατεύθυνση θα μπορούσε να επιλύσει το πρόβλημα υπό την έννοια ότι οι
συγκεκριμένοι οργανισμοί θα μπορούσαν να δημιουργήσουν νέες υπηρεσίες που θα
διευκολύνουν τα άτομα αιτούντα φιλοξενίας.
Αναφορικά με την καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής,
θα μπορούσαν να δημιουργηθούν προγράμματα όπου θα φροντίζουν τα παιδιά
βρεφικής και προσχολικής ηλικίας. Στην Ελλάδα εξαιτίας και της οικονομικής
κρίσης, έχουν μειωθεί κατά πολύ οι παιδικοί σταθμοί, γεγονός που καθιστά δύσκολο
την εργασία και των δυο γονέων, σε αρκετές περιπτώσεις. Προς αυτήν την
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κατεύθυνση, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ή να χρηματοδοτηθούν δομές που θα
φιλοξενούν τα παιδιά ενόσω οι δυο γονείς θα εργάζονται. Φαίνεται ότι οι δομές δεν
επαρκούν. Η δημιουργία νέων δημόσιων παιδικών σταθμών, θα επέτρεπε την εργασία
και στους δυο γονείς, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο ένα υψηλότερο
οικογενειακό εισόδημα. Επίσης, το παιδί θα πρέπει να περνάει αρκετό χρόνο στους
παιδικούς σταθμούς ακόμα και όταν οι δυο γονείς είναι άνεργοι, ώστε να
εξασφαλίζεται αρκετός χρόνος για εκείνους προκειμένου να ψάξουν και να
καταφέρουν να βρουν εργασία.
Δημιουργία ενημερωτικών δράσεων σε δημοτικό, περιφερειακό και εθνικό
επίπεδο για την αξία της πολιτισμικής εκπαίδευσης: Διά αυτόν τον τρόπο, θα
ενθαρρυνθούν οι οικογένειες και τα παιδιά να συμμετέχουν στις δράσεις των
οργανισμών, αναφορικά με την εκπαίδευση και τη ψυχαγωγία, ενισχύοντας
ταυτόχρονα την αντίληψη ότι παράγοντες όπως η πολιτισμική εκπαίδευση είναι
εξίσου σημαντική για την ευημερία και την υγιή ανάπτυξη των παιδιών.
Παράλληλα, θα μπορούσαν να θεσμοθετηθούν και ενημερώσεις των παιδιών στην
πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέσω σταθερών μαθημάτων – προγραμμάτων, για το
σύνολο των δικαιωμάτων τους και τους τρόπου προστασίας τους από κάθε μορφή
βίας – κακοποίησης και εκμετάλλευσης.
Εκπαίδευση και υποστήριξη του προσωπικού των δομών: Η δια βίου εκπαίδευση
του προσωπικού σε αυτές τις δομές κρίνεται απαραίτητη, καθώς η παιδική ηλικία
χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, χειρισμό και στόχευση. Εκτός αυτού, οι δυσκολίες που
αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι σε αυτές τις δομές είναι αρκετές. Επομένως,
χρειάζονται υποστήριξη ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές
απαιτήσεις.
Ανάπτυξη ενός επαρκούς συστήματος διερεύνησης, πρόληψης, παρέμβασης και
εποπτείας των δεικτών παρακολούθησης της παιδικής ευημερίας στην Ελλάδα:
Ένα μόνιμο σύστημα καταγραφής και παρακολούθησης της παιδικής ευημερίας
κρίνεται απαραίτητο προκειμένου να γνωρίζουμε που βρισκόμαστε σε σχέση με την
παιδική ευημερία και να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις κατάλληλες πολιτικές
ενδυνάμωσης της συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας.
Λειτουργία επαρκών υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας σε τοπικό επίπεδο, σε όλη
τη χώρα: Η χωρική διάσταση είναι επίσης σημαντική. Η έλλειψη δομών κοινωνικής
προνοίας είναι ιδιαίτερα έντονη. Αυτό, δημιουργεί αποσπασματική αντιμετώπιση του
προβλήματος και ανισότητα μεταξύ των περιφερειών που έχουν κάνει βήματα
κοινωνικής καινοτομίας, έναντι άλλων. Αυτό δύναται να οδηγήσει σε ανισότητες
εντός της χωράς, γεγονός που πρέπει να τεθεί υπό διερεύνηση
Λειτουργία επαρκών υπηρεσιών ψυχικής υγείας (πρωτοβάθμιες και
δευτεροβάθμιες) για παιδιά σε όλη τη χώρα: Όπως αναφέρθηκε από τους ειδικούς
επαγγελματίες φαίνεται να μην υποστηρίζεται αρκετά η προστασία των παιδιών από
την πλευρά της ψυχικής τους υγείας. Η λειτουργία περισσότερων δομών που θα
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μπορούν να φιλοξενήσουν παιδιά με προβλήματα τέτοιας φύσεως, κρίνεται
απαραίτητη. Σε αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να ενσωματωθούν και όλες οι πολιτικές
αποϊδρυματοποίησης και εξωιδρυματικής προστασίας των παιδιών.
• Εφαρμογή των αρχών της φιλικής δικαιοσύνης προς τα παιδιά –θύματα, η οποία
επιβάλλει την ενημέρωση του παιδιού για τη διαδικασία, τη διεξαγωγή της
συνέντευξης σε φιλικό προς το παιδί περιβάλλον και κατάλληλα διαμορφωμένο
χώρο, με τη χρήση κατάλληλων επιστημονικά τεκμηριωμένων τεχνικών μεθόδων και
διασφάλιση του απορρήτου και της δηκτικότητας του παιδιού.
• Άμεση επέμβαση του εισαγγελέα. Μπορούν να προταθούν τα εξής:
α) Η πρόσθεση της δυνατότητας αυτεπάγγελτης παρέμβασης του δικαστηρίου στο εδ.
4 του άρθρου 1532 ΑΚ κατόπιν γνωστοποίησης των συνθηκών, όπως αυτές προβλέπονται στο
άρθρο 1532 ΑΚ. Στην περίπτωση αυτή το δικαστήριο θα μπορεί να επιφορτίζει τον εισαγγελέα
ανηλίκων με την εκτέλεση της απόφασης, όπου ο ίδιος λόγω και της θέσης της εισαγγελίας θα
παραγγέλλει και την αντίστοιχη αστυνομική ενέργεια. Βεβαίως, στην περίπτωση αυτή θα
χρειαστεί και η αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση για τη δικονομική προσαρμογή του άρθρου
950 ΚΠολΔικ.
β) Η διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των κατά τόπους αρμοδίων Επιμελητών Ανηλίκων
(κατά άρ. 19 ΠΔ 96/2017) μέσω της πρόσθεσης της δυνατότητας αυτεπάγγελτης παρέμβασης
στην περίπτωση που γνωστοποιηθούν στο αρμόδιο Τμήμα Επιμελητών Ανηλίκων, από τον
οποιονδήποτε, λόγοι που συνάδουν με το άρθρο 1532 παρ. 4 . Λόγω και της εποπτείας η οποία
ασκείται από τους Προϊσταμένους Εισαγγελιών Πρωτοδικών καθίσταται δυνατή και η
συμμετοχή εισαγγελικών λειτουργών με αποτέλεσμα την εναρμόνιση της ενέργειας του εν
λόγω τμήματος και με τη συνταγματική επιταγή του άρθρου 9 λόγω της άμεσης διευκόλυνσης
της εισαγγελικής σύμπραξης. Κατά αυτόν τον τρόπο η συνδρομή της αστυνομίας και η είσοδος
σε κατοικίες διευκολύνεται χωρίς να παρεμβάλλονται συνταγματικά κωλύματα, ενώ δίνεται η
δυνατότητα σε μια νεοσυσταθείσα εξειδικευμένη δημόσια υπηρεσία να συνδράμει στην ορθή
προστασία των συμφερόντων των ανηλίκων. Η εποπτεία και ο έλεγχος νομιμότητας
διαφυλάσσεται μέσω της de jure προϊστάμενης εισαγγελικής Αρχής. Η αλλαγή αυτή θα
συνεισφέρει δικαιπολιτικά στην προώθηση της ασφάλειας δικαίου και της ταχύτερης
παρέμβασης της Αρχής σε ένα πεδίο που μέχρι και σήμερα δεν έχει ρυθμιστεί ξεκάθαρα από
τον νομοθέτη. Εξάλλου η εμπλοκή ενός δικαστικού επιμελητή θα μπορούσε να θεωρηθεί
παράταιρη καθώς δεν συνάδει με τη γενικότερη φύση των καθηκόντων του. Όπως ορθά
αναφέρει και η νομολογία του αυστριακού Ανωτάτου Δικαστηρίου σε παρόμοια περίπτωση,
η εφαρμογή διατάξεων φύσεως αναγκαστικής εκτέλεσης δεν μπορεί να συνυπάρξει με βασικές
δικονομικές αρχές, καθώς τα ανήλικα τέκνα θεωρούνται υποκείμενα και όχι αντικείμενα
δικαίου. Το να συμπεριλαμβάνονται τούτα σε διαταγές απόδοσης αντίκειται ως εκ τούτου στις
γενικότερες αρχές της αναγκαστικής εκτέλεσης καθ’ αυτές.

Συμπέρασμα και περαιτέρω έρευνα;
Από τα αποτελέσματα του πρώτου κύματος ποσοτικής έρευνας της παιδικής ευημερίας
αποκαλύπτεται ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα επιδείνωσης της παιδικής ευημερίας εστιάζεται
στην ανεργία των γονέων και στην έλλειψη της εκπαίδευσης που να καλλιεργεί στο άτομο και
το πώς πρέπει να είναι ως άνθρωπος. Ιδιαίτερα σοβαρή κρίνεται η κατάσταση των Clusters 5,4
και 3 , εφόσον εμφανίζουν τη χειρότερη εικόνα σε επίπεδο γενικής παιδικής ευημερίας,
συγκριτικά με τα υπόλοιπα Clusters. Από την ποιοτική έρευνα προκύπτει κενό στο υφιστάμενο
θεσμικό πλαίσιο, όπου αφορά τα άστεγα παιδιά. Μεταξύ άλλων δεν υπάρχει ούτε επίσημη
καταγραφή των άστεγων παιδιών σε σύνολο πληθυσμού. Τα παιδιά που στερούνται λοιπόν
την ευημερία τους από τη πλευρά της στέγης, φαίνεται να επωφελούνται λιγότερο από τις
υφιστάμενες πρωτοβουλίες, συγκριτικά με τα παιδιά που στερούνται κάποια άλλη συνιστώσα
της παιδικής ευημερίας. Τα αποτελέσματα μας λοιπόν εφιστούν τη προσοχή σε τρία ζητήματα,
στην ανεργία, στην εκπαίδευση που θα μαθαίνει στα παιδιά και το πώς πρέπει να είναι ως
ωραίοι άνθρωποι και στα παιδιά που στερούνται τη στέγη.
Σε επόμενο στάδιο της έρευνας θα αναπτυχθεί πλήρως ένα Σχέδιο Δράσης με τη
βοήθεια της συμμετοχής του Χαμόγελου του Παιδιού, το οποίο Σχέδιο θα βασιστεί στη
Μελέτη 2019, στο προτεινόμενο σχέδιο δράσης του Paper 2019 και σε πληροφορίες και
στοιχεία του Χαμόγελου του Παιδιού για την επιδείνωση της ευημερίας των παιδιών και για
την περαιτέρω, επιπρόσθετη διερεύνηση του νέου είδους επιδείνωσης της παιδικής ευημερίας
που εμφανίστηκε στην Ελλάδα. Το σχέδιο αυτό θα εμπλουτίζεται συνεχώς από τα νέα
ευρήματα της έρευνας, τα νέα Papers και θα κατατεθεί με την ολοκλήρωση του παρόντος
ερευνητικού έργου. Επίσης θα εμπλουτιστεί με επιπλέον χάρτες κι επιπλέον εργαλεία το Portal
System μας. Ενώ στο αμέσως επόμενο στάδιο της έρευνας, θα λάβει χώρα το δεύτερο κύμα
ποσοτικής καταγραφής της παιδικής ευημερίας στην περιοχή της Αττικής.

Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative
Commons Corporation: Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα
Έργα 4.0 (CC BY-NC-ND)
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