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Κυρία Ελένη Γεώργαρου
egeorgarou@gmail.com

Αγαπητή κυρία Γεώργαρου,

Ο Συνήγορος του Πολίτη, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρθρο 103 § 9 του 
Συντάγματος και το νόμο 3094/2003, εξέτασε την από 02.04.2021 αναφορά σας - στην οποία 
δόθηκε αριθμός φακέλου 296787 - με θέμα τα ελλείματα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
των παιδιών που διαβιούν σε ιδρύματα, κατά τη χρονική περίοδο της πανδημίας. 

Η Αρχή απέστειλε προς το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων το από 09.04.2021 έγγραφο για το  ζήτημα που θίγετε 
(αρ. πρωτ. 1500-1599/296787/20339/2021). Εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων δεν ελήφθη απάντηση. Ελήφθη έγγραφη απάντηση από το Υπουργείο 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται. Η απάντηση 
δεν μπορεί να θεωρηθεί ικανοποιητική, καθώς είναι γενικόλογη και δεν περιλαμβάνει 
συγκεκριμένα στοιχεία για το σύνολο των παιδιών σχολικής ηλικίας, ενώ από αυτήν 
δεν προκύπτει εάν επετεύχθη συντονισμός μεταξύ των δύο συναρμόδιων υπουργείων.

Ωστόσο, δεδομένου ότι η χρονική περίοδος της τηλεκπαίδευσης αφορούσε το συγκεκριμένο 
διάστημα της πανδημίας και έχει παρέλθει, δεν υφίσταται πεδίο περαιτέρω 
διαμεσολαβητικών ενεργειών του Συνηγόρου επί του θέματος και συνεπώς σας 
ενημερώνουμε ότι ο φάκελος της αναφοράς θα τεθεί στο αρχείο.  

Σε κάθε περίπτωση, τα θέματα που θίγετε θα ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της διαρκούς 
παρακολούθησης της τήρησης και σεβασμού των δικαιωμάτων των παιδιών που διαβιούν 
εκτός του οικογενειακού τους περιβάλλοντος από τον Συνήγορο, υπό το πρίσμα της πάγιας 
θέσης της Αρχής για την μεταφορά της φροντίδας από το ίδρυμα στην κοινότητα και της 
ΔΣΔΠ. 
Περαιτέρω, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ζητήματα που αφορούν τα παιδιά που 
διαβιούν σε ιδρύματα και τις επιπτώσεις των περιοριστικών μέτρων της πανδημίας (ιδίως 
στους άξονες της εκπαίδευσης και της ψυχικής υγείας/ενδοοκογενειακής βίας), έχουν τεθεί εκ 
μέρους της Αρχής κατά τα τελευταία έτη: α) σε εθνικό επίπεδο, μέσω διαδοχικών 
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παρεμβάσεων προς τα  αρμόδια υπουργεία, β) ειδικών εκθέσεων1 και ετήσιων εκθέσεων του 
Συνηγόρου του Πολίτη, γ) σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω του Ευρωπαϊκού Δικτύου των 
Συνηγόρων για το Παιδί2  (ENOC), στο οποίο έχουμε την κατ’ εκλογήν προεδρία για το 
τρέχον έτος, καθώς και δ) σε διεθνές επίπεδο, μέσω των εναλλακτικών  στην περιοδική 
έκθεση της χώρας εκθέσεων που υποβάλλει η Αρχή προς την Επιτροπή του ΟΗΕ για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού και την Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες.

Σας ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη σας και παραμένουμε στη διάθεσή σας για 
περαιτέρω διευκρινίσεις.

Με εκτίμηση

Θεώνη Κουφονικολάκου
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη

                            για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

1https://www.unicef.org/greece/%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%B
F%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-
%CF%84%CF%89%CE%BD-
%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD
-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD-covid-19-%CF%83%CF%84%CE%B1-
%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-
%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D
https://www.synigoros.gr/el/category/oikogeneia/post/eidikh-ek8esh:-prostasia-eyalwtwn-paidiwn 
2https://enoc.eu/wp-content/uploads/2021/10/Synthesis-Report-COVID-19-learning-for-the-future.pdf

https://www.unicef.org/greece/%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD-covid-19-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D
https://www.unicef.org/greece/%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD-covid-19-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D
https://www.unicef.org/greece/%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD-covid-19-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D
https://www.unicef.org/greece/%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD-covid-19-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D
https://www.unicef.org/greece/%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD-covid-19-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D
https://www.unicef.org/greece/%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD-covid-19-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D
https://www.unicef.org/greece/%CE%B5%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82/%CE%BF%CE%B9-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%80%CF%84%CF%8E%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD-%CE%BC%CE%AD%CF%84%CF%81%CF%89%CE%BD-covid-19-%CF%83%CF%84%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D
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