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Αξιότιµες Κυρίες, Κύριοι 
 
Σας ευχαριστούµε για την επιστολή της 25.10.2013 µε τον τίτλο «Η περίπτωση της µικρής 
Μαρίας: Η Πολιτεία και η κοινωνία µας αντιµέτωπες µε το σεβασµό των ∆ικαιωµάτων του 
Παιδιού», στην οποία µας αναφέρετε τους προβληµατισµούς σας τόσο σχετικά µε τη 
διαχείριση της υπόθεσης της µικρής Μαρίας που απασχόλησε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης 
τις τελευταίες ηµέρες, όσο και για την λήψη θεσµικών µέτρων για την προάσπιση των 
δικαιωµάτων του παιδιού στη χώρα µας. 
 
Επ’ αυτών θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι ο Συνήγορος του Πολίτη, ενεργώντας και 
στο πλαίσιο της αποστολής του ως Συνήγορος του Παιδιού, εξέδωσε στις 24 Οκτωβρίου 
2013 ∆ελτίο Τύπου, επισηµαίνοντας τις σηµαντικές αδυναµίες της διοίκησης και των 
προνοιακών υπηρεσιών που αναδείχθηκαν από αυτή την υπόθεση, αλλά και τις παραβιάσεις 
δικαιωµάτων ανηλίκων και ενηλίκων Ροµά, που ακολούθησαν τη δηµοσιοποίησή της. 
Παραβιάσεις που σχετίζονταν αφενός µε την ανεπάρκεια της Πολιτείας να εξασφαλίσει τον 
σεβασµό των δικαιωµάτων της ανήλικης, αφετέρου δε από την αναπαραγωγή, ιδίως από 
ορισµένα µέσα ενηµέρωσης, στερεοτύπων και ρατσιστικών στάσεων. ∆είτε ολόκληρο το 
∆ελτίο Τύπου εδώ: http://www.synigoros.gr/resources/131024dt.pdf.  
 

Πέραν αυτού, σας ενηµερώνουµε επίσης ότι: 

- Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επανειληµµένα τονίσει την ανάγκη προστασίας της ιδιωτικής 
ζωής των παιδιών από τα µέσα ενηµέρωσης (µέσω δελτίων τύπου, επιστολών προς τους 
συναρµόδιους φορείς και άλλου τύπου παρεµβάσεων). Με αφορµή µάλιστα την πρόσφατη 
υπόθεση, ετοιµάζουµε επιστολή προς το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, στην οποία θα 
επισηµάνουµε για µία ακόµη φορά την ανάγκη να προστατευθεί η ιδιωτική ζωή των παιδιών. 
Ειδικά µάλιστα σε περιπτώσεις που η εισαγγελική αρχή επιτρέπει την δηµοσιοποίηση 
εικόνας ανηλίκου, µε στόχο την ανεύρεσή του ή τον εντοπισµό άλλων προσώπων που 
ενδεχοµένως ενέχονται σε παράνοµες πράξεις εις βάρος του, θεωρούµε ότι η χρήση των 
φωτογραφιών αυτών (ή άλλων συναφών εικόνων και βίντεο) θα πρέπει να περιορίζεται στην 
εξυπηρέτηση του παραπάνω σκοπού, να µην επαναλαµβάνεται και γίνεται αντικείµενο 
αυθαίρετων γενικεύσεων και αναλύσεων για λόγους εντυπωσιασµού και να διακόπτεται 
απολύτως όταν οι λόγοι της δηµοσιοποίησης εκλείπουν (δηλαδή ανευρίσκεται το παιδί ή τα 
πρόσωπα που αναζητούνται, όπως στην περίπτωση της µικρής Μαρίας).  

- Ειδικότερα σχετικά µε την δηµοτολογική τακτοποίηση και εγγραφή στα ληξιαρχεία των 
παιδιών Ροµά, ο Συνήγορος, διαπιστώνοντας ότι υπάρχει σηµαντικός αριθµός παιδιών και 
ενηλίκων που δεν διαθέτουν πιστοποιητικά γέννησης, έχει προτείνει και θεωρεί αναγκαία την 
συστηµατική ενηµέρωση των Ροµά µε στόχο την ορθή εγγραφή τους στα δηµοτολόγια  και 
γενικότερα την διευκόλυνση της εγγραφής τους µέσω ειδικής διαδικασίας που θα προβλεφθεί 
µε ειδική νοµοθετική πρόβλεψη. Παράλληλα θα πρέπει να διασφαλίζεται η αποφυγή των 
διπλών εγγραφών και των εγγραφών µε εσφαλµένα στοιχεία. Στον τρέχοντα χρόνο 
µελετούµε την επικαιροποίηση των προτάσεών µας αυτών και την αποστολή τους εκ νέου 
προς το αρµόδιο υπουργείο.  
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- Ως προς τον θεσµό της ιδιωτικής υιοθεσίας, ο Συνήγορος θεωρεί ότι θα πρέπει να 
δροµολογηθεί νοµοθετικά η κατάργησή του, σε εναρµόνιση µε τα ισχύοντα στις Ευρωπαϊκές 
χώρες, και να ληφθούν µέτρα για την επίσπευση των δηµοσίων υιοθεσιών και την εφαρµογή 
των διακρατικών υιοθεσιών, σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που τίθενται από τη ∆ιεθνή 
Σύµβαση της Χάγης. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να οργανωθούν και να ενισχυθούν 
κατάλληλα οι αρµόδιες κοινωνικές υπηρεσίες της χώρας. Παράλληλα, θα πρέπει να 
διευρυνθεί ο θεσµός της αναδοχής µε κατάλληλα νοµοθετικά και διοικητικά µέτρα, ώστε να 
λειτουργεί ως ο κύριος θεσµός εναλλακτικής οικογενειακής φροντίδας, κατά τα διεθνή 
πρότυπα. Ο Συνήγορος έχει παρέµβει µε εκθέσεις και προτάσεις του για το ζήτηµα αυτό. Την 
20.11.2013 µάλιστα, η Αρχή διοργανώνει σχετική συνάντηση διαλόγου µε εκπροσώπους 
υπηρεσιών και φορέων που έχουν εµπειρία και γνώση στο πεδίο. 

- Ως προς την παραβίαση δικαιωµάτων ανηλίκων Ροµά, σχετικά µε την πρόσβασή τους σε 
υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και πρόνοιας, την παρακολούθηση και διασφάλιση ενός 
κατάλληλου επιπέδου διαβίωσής τους, την προστασία τους από ενδεχόµενη παραµέληση, 
κακοποίηση και εκµετάλλευση, αλλά και την ορθή χρήση των παροχών της Πολιτείας (όπως 
επιδοµάτων – βοηθηµάτων), θεωρούµε απαραίτητο κοινωνικές υπηρεσίες να επισκέπτονται 
συστηµατικά και διαρκώς τους οικισµούς και  καταυλισµούς όπου διαµένουν οι Ροµά και να 
υποστηρίζουν τις οικογένειες και τα παιδιά τους, ώστε να προστατεύονται τα θεσπισµένα 
από τη νοµοθεσία δικαιώµατά τους.  

- Τέλος, σχετικά µε την γενικότερη προτεραιοποίηση µέτρων της Πολιτείας για την 
προάσπιση των δικαιωµάτων του παιδιού και την υιοθέτηση ενός Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης 
για το σκοπό αυτό, όπως γνωρίζετε, έχουµε ήδη αποστείλει και δηµοσιοποιήσει σχετική 
επιστολή µε τις προτάσεις µας προς τις Γενικές Γραµµατείας Πρόνοιας, ∆ικαιοσύνης, 
∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και Νέας Γενιάς. Στο κείµενο της επιστολής 
αναφέρονται τα σηµαντικότερα πεδία που αναδείχθηκαν ως αναγκαίο να καλυφθούν από το 
Σχέδιο αυτό, µε βάση τις συστάσεις της Επιτροπής ∆ικαιωµάτων του Παιδιού του ΟΗΕ αλλά 
και το δηµόσιο διάλογο που διεξήγαγε ο Συνήγορος του Πολίτη από τον Σεπτέµβριο ως τον 
∆εκέµβριο του 2012. 

Καταλήγοντας, ευχόµαστε η οργάνωσή σας να συνεχίσει τις προσπάθειες στην κατεύθυνση 
της προάσπισης των δικαιωµάτων των παιδιών που ζουν στη χώρα µας, σε συνεργασία και 
µε όλους τους άλλους φορείς και τις οργανώσεις που έχουν δεσµευθεί να συµβάλλουν στο 
στόχο αυτό.  

Επίσης, παρακαλούµε για την δηµοσίευση της απάντησής µας µέσω ανάρτησης στον 
ιστοχώρο σας και αποστολής της στους αποδέκτες ενηµέρωσής σας που έλαβαν την 
επιστολή σας προς την Αρχή µας. 

 
 
 
Με τιµή 

        
 

Γιώργος Μόσχος 
       Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη 

για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού 
 

 

Κοινοποίηση: 

Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών – Εισαγγελέα Ανηλίκων 
Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης 
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