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Ανεξάρτητος Βουλευτής Β΄ Αθήνας 

Αθήνα, 12 Δεκεµβρίου 2018 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ:  1) Τον Υπουργό Υγείας 

2) Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και 
Kοινωνικής Αλληλεγγύης 

3) Τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωµάτων 

Θέµα: «Εγκατάλειψη Παιδιών στα Νοσοκοµεία Παίδων Αγία Σοφία και 
Παναγιώτης και Αγλαϊα Κυριακού» 

 Μεγάλο είναι το θέµα που έχει ανακύψει τα τελευταία χρόνια σχετικά µε το 
γεγονός της εγκατάλειψης παιδιών στο νοσοκοµείο Παίδων Αγία Σοφία, 
ύστερα από εισαγγελικές παραγγελίες. Παιδιά που έχουν αποµακρυνθεί από 
το οικογενειακό τους περιβάλλον λόγω παραµέλησης, σεξουαλικής 
κακοποίησης, βίαιης συµπεριφοράς των γονιών τους ή γενικότερα 
ακατάλληλων συνθηκών διαβίωσης βρίσκουν στέγη στα νοσοκοµεία Παίδων.  

 Πρόσφατα µάλιστα οι ίδιοι οι εργαζόµενοι κατήγγειλαν εκ νέου το ζήτηµα 
και προχώρησαν σε στάσεις εργασίας, καθώς όπως επισηµαίνουν ο ρόλος 
των Νοσοκοµείων Παίδων είναι να νοσηλεύουν παιδιά και όχι να τα 
φιλοξενούν. Όπως τονίζουν σήµερα στα νοσοκοµεία βρίσκονται κατόπιν 
εισαγγελικής παραγγελίας περισσότερα από 75 υγιή παιδιά ηλικίας από 
µερικών µηνών µέχρι 14 ετών, που θα έπρεπε να έχουν µεταφερθεί προ 
πολλού σε κοινωνικές και προνοιακές δοµές µετά την ολοκλήρωση των 
απαραίτητων εξετάσεων. Ο αριθµός αυτός αφορά στα νοσοκοµεία Παίδων 
«Αγία Σοφία» όσο και το «Παναγιώτης και Αγλαΐα Κυριακού» και ισοδυναµεί 



σε δυο κλινικές, οι οποίες παραµένουν ουσιαστικά κλειστές µη µπορώντας 
να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες άλλων παιδιών που χρήζουν νοσηλείας.  

Εξάλλου, γιατροί, νοσηλευτές και γονείς παιδιών, που επίσης νοσηλεύονται 
στα νοσοκοµεία Παίδων καταγγέλλουν, ότι οι φιλοξενούµενοι ανήλικοι σε 
πολλές περιπτώσεις εµφανίζουν σηµάδια κατάθλιψης λόγω της 
εγκατάλειψης ενώ έχουν σηµειωθεί µέχρι και περιστατικά αυτοτραυµατισµού 
ή επιθετικής συµπεριφοράς εις βάρος του νοσηλευτικού προσωπικού.  

Ο αριθµός εγκαταλελειµµένων παιδιών δυστυχώς αυξάνεται τα τελευταία 
χρόνια ενώ η εικόνα που αποτυπώνεται είναι τραγική. Μικρά παιδιά µένουν 
σε χώρους ακατάλληλους για την ψυχοκοινωνική τους στήριξη, µέχρι να 
βρεθεί κάποιο ίδρυµα να τα φιλοξενήσει, γεγονός για το οποίο φέρει 
βαρύτατες ευθύνες η ίδια η πολιτεία.  

Επειδή η προστασία των παιδιών οφείλει να αποτελεί προτεραιότητα της 
όποιας ελληνικής κυβέρνησης. 

Επειδή είναι περισσότερο ανάγκη από ποτέ να υπάρξει µια αναδιάρθρωση 
των κοινωνικών δοµών του κράτους που φιλοξενούν παιδιά. 

Ερωτώνται οι συναρµόδιοι υπουργοί:  

- Με ποιο τρόπο προτίθεστε να παρέµβετε άµεσα ώστε να εξαλειφθεί 
εντελώς αυτό το τραγικό φαινόµενο, που λαµβάνει χώρα τα τελευταία 
έτη στα ελληνικά νοσοκοµεία Παίδων;  

- Ποιες οι ενέργειες σας προκειµένου να ενισχυθούν οι κοινωνικές δοµές 
φιλοξενίας για εγκαταλελειµµένα παιδιά από τις οικογένειες τους στην 
Ελλάδα ώστε να µην οδηγούνται κατόπιν  εισαγγελικών παραγγελιών 
στα νοσοκοµεία αλλά σε κατάλληλα και σωστά στελεχωµένα κέντρα;   

- Ποιά η πρόθεση σας ώστε να αλλάξει το νοµοθετικό πλαίσιο που αφορά 
την προστασία των εγκαταλειµµένων παιδιών, µε δεδοµένο ότι το ισχύον 
νοµικό καθεστώς θέτει αντιµέτωπους µε τα πλοκάµια της γραφειοκρατίας 
ακόµη και τους εισαγγελικούς λειτουργούς;   

     Ο ερωτών βουλευτής 
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