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Ό- ε:νζ. -pvt,ζτον η /.ε:τουργ:ζ των « Ανζχοοοωτ·.·/· Κζταοτημζτων» ηοη μϊ'.ον;μζο·3εντωί» εις Ιίρύμζτζ Λ', :ογης
Ανηλίκων, όζοτζετζ: :ζ: νομο3εζ:ζς ά ρ:3 μο ΰ οης ό:ον «■< ·.·..:
ττλεον ετών. Ως ένυ τούτου ή νομ:·3ε?:α. ζυτη χρήζε; άνζμοροωοεως ο:ζ ·ζ ζροτζρμοονη - τς τζς ::ε·3νω·ς ζζραοε:εγμ:
νζς άρχάς 2V7"--'.:To;T:vrf,T ϊπ: τών - άνηλίκων ζ:λ:τ:κής.
·:ς τζς
Λ::: t:i ΰ: όζλλ' ''·:υ τχεό :υ* Szxzz όζτ:τ3έ·
r"λτψ;:; τ.*; έτ.ιοτ-ήμης y.z:.. τής ϊ:ε-3νοΰς ζραy.z-.y.r·. . :..ζ·.·.ζζ ζ: :zr: ;.ο: 3rr.->' z'.z’jj/Fi ελλάς/’/ήν ~ρζγ;· 7τ:κ:ττ,τζ. ζλτοτυντα: 2: ζ:οϋτΖνίτ^ζ ~εύ0^3·νου λΐ’.του·ργ:ζς
ω ν .Αρωγής· ’Ανηλίκωνττ-.----τών .BpO : ZTt
Τό αχέ: ον ο’τάγε: ϊ.τουόζζς
ζζυ/οτρμ·; ς ε:ς τήν
7.3! Zf3.7.-:·/.Τ.ν_.
Κόό’.κώτερον:
---■ - ··"
_
I. Ως ζρώ.τυη. «εζ’.νοτομίζ νεωρητεζ ή, μετονομ; j 2 τών
Άναμορςωτ’.κών —Κα^ζττη^άτωγ ::ς: ϊί’Ιορϋματζ Αγωγής»
i ζρ-3ρθν- 1 ι, λζμόζνομένου ύζ’ όΑν" ϋτΓ y.z. ό Έλληνκός
Π τν. Κώ::Ξ όνομάζε: τζϋτζ
«Ι\ i-.7.zzrj.xzx
Αγωγής»
[ζρ3ρ. 122. ζζρ. I 'T&ty. TjvA. βζεως. οΗοςεύγετχ’.-ή-χρη-ΟΓμΟΖοίηΤ’.ς TVVJ.2T· 2ς. ή 0ζθί 2 ί'/Ϊ! Ζ Ζ 0 Τ Ζ ΤΓ'Τ.3 ή 7.2! i'VZf
ουνζτόν νά ουζχερ ζ·νη τήν κί:νων:κήν τών άνηλίκων άζοy.xzxzzxz'.'i. ΣημευωτίΓ/ 5τ!' κζίζζότάς ν'***·3£·"ίζς τών ςένκν χωρών έχε: άζζλε:ς·3ή ό όρο: «'Λνζμορρωτ:κότ» ζ.χ. εις
τζί -’ζλλοοώνους -/ώοζς τά ίϊούμζτζ τΆτζ όνομάζοντζ:
MAJSOKS ή INSTITUTIONS IT EDΓ.. .ΑΓΙΟΝ SURVHILLEB ίΙό ούν,ζτζ Α-ω-ήί ύζό έζΒλϋ!ί;ν). είτ τήν Άγνλίχν ένο-χάζοντζ:
APPROVED SCHOOLS (Η'οότυζζ
Σχολεία). 7.2! εις τήν Άν.ερ!7.ήν TRAINING SCHOOLS
(Σχολεία ’Αγωγής), εις άλλας ιέ χώρας τίτετζί τνον.ζ-'ζ'
βχ· τής* τοτϊοΰετΗς. εις. τήν όέτοίχ/ ::νζ: εγν.ζτεττιγχενα ή έν.
τον ό'νόμ,αττς ενός 'Αγίου ή μιζ: τρ-οτωττίνόττγτος.
?. Έτερζ ν.ζ'.ντ,τταίζ ε[νζ·. ή έν τοΓς αρ-ίροις 1: 7.2! 3~
ϊυνζτότη,ς τργζνώτεως ν.ζ! ΤΑ’-ωτικών Ίϊρυςεάτων 'Αγωγής,
ττρτς εν·τχυτ:ν τής τρτττα·5ε!2ς τοΰ Κράτους, ώς τταβαίνε:
ν.ζ! εις άλλζς χώρχ-ς. ττΑτττε όμ,ως μετά χττηγτυυενγ/ εγ7.ρ:τ:ν τοΰ 'Τζτυργτΰ Λ'.ν.Ζ'.ττΰνης. ΕνντεΤτζ: οτ: ή λε’.τουργίζ
τών ίί:ωτ!7.ών Ίτρταάτων ’Αγουγής ·$ά τελή ΰττ τήν εζοχτείζν τού 'Γτττυργείου Λπεζίοτόνης.
3. Τά 2?-5ρζ 2. 3 7.ζ: 7 άνζεερτντζ: εις τήν τ:ά/.ρ:τ:ν
τών Ίτρυμάτων Αγωγής 7.ζτά ςΰ/.τν y.z: r/v.y.izv y.z: τον
ctx/ω ο:τ-χόν ζύτών ε:ς Τμήματ ζ^-Ε’.ο'.κώς τό Τμήμα Π ζ.ρζττρήτ;·ο>ς ν-ζ : Κ2Τ2Τ2=εω:: (5? •Spov 7 ζζο. 1) ά 7:or/.0T£t ι»ς
τήν 1't:xtt;jlcv !7.TV ICZ ’J'iTt 7.2» ζαρζττ :ητ: ν τής -ρ&χο>τ:7>
κλ.ίτεων rjTcii
τητο; t:j avry.ty.vj /.α: τ ών » /.ζνυτότων y
υτ:& £::ο:κ.ώ)ν i τ’.ττημίνων. ώς κζ; Τυχιάτ ρου. τοΰ Ψυχολόοΰ Π ζ· ?2·;ωγ:·3 */.2t TCU ΚοΓ/ων.κοΰ Λε:τ ουργοΰ.
τ
4. * Λ.Ξίζ ί: '^.ζίζις χνε: χς ·:να: ή ::ά τώV 2Σ6 ρων 4 κζ: 5
y.z-SiipTjzTvr, τ:2ί:7.ζτ:ζ είταγωγής ε:ς τά Ίτρόαζτζ ’Αγω
γής. Γ.μτώνως ττρτς τή·/ όττίζν το ζρτττζτευτιν.τν ν.έτρτν
τής £νττ:τρυμζτ·.7.ής μεταχειτίτεως /.ζμίά'/ετζ: c:’ άτοεζτεως τοΰ Τττυργτϋ Λ:7.ζ:ττΰντ(ς. μετά γνώμην τοΰ Είί'.ν.τΰ
Συμ-όο'.λίΤυ. Λ:ά τής ττζρζγράοτυ 2 ττϋ ζρΰρου 4. ζτονΑαίτντ2! τής ;τερ:·$ζλΊεως εντός τών Ήε.ν.ζτιον "Αγωγήί. ώρ:τμ.ενζ: κζτη.γτρ’ζ:. τζρεν.ν.λ'.νόντων ττΰ όνζλτΰ. ά-;η/.:·/.ων.
τ:ά τούς όζοίτυς όμως εις τήν ττζράγρζςτν 3 τοΰ ζύτοΰ άρθρου
ζροίλετετζ: ή Τορυτ’.ς -5ερζςευτ:7.ών Κζτζττημάτων όχου 32
τυγχάνουν οΰτο: ε:ί·.7.ής άγοογής τρός ΰερζτείζν y.z: 7.ο:νων·.7.ήν έζζνεντζή'.ν. Έτίτης ςροό/.ετετζ: ότ: τά ΰτό τών ο:7.ζττητίων £Ζ!0αλλ02ε·; 7· ΤηΊ.ΖΖ Σ Ci' Τ17.2 7.2* •τ-ε: 2:τευτ:ν.2 με τ ζν.
c tv έ·'γ ράροντζ: είς το Πο:· /. Μητ: toον τών χ/ην.ίνων. Το
is·.Scov 5 ρυ-3μ:'ζε: τ χς χρμοο :όττ,τ2; 7.2» τήν ο : 2017.271 αν του
ώς 2·>ω τυλλογ’.κοΰ ::ο:7.ττ!7.ο3 c
ο. Ίντέρα κζ:νοτ ομ(χ ε tv 2 t ή £7. τών Β».2Τ2 ςεων του 20οχρεωτ'.κη ζζρζμονη
•3ρου 6 ό:ά τών όζοί:ων 7.2'5».ε Σθΰτ2». τ;

τών άνη/.ί/.ών ε:ς τό Ίορυμζ έζ: εν τουλαχt:
τοϋλάχ..
ολθ7.λήρωτ:ν ττο:χε:ωίώς άρτιου ζρογράμμζτε;
“ρογ^ζμματος
»·^:·
ϊ7.ζζ:οεΰτεως. ζλ-ήν ϊς2:ρετεϋ7/ ::7.ζ:ολογουμέ>ο
-: χ αίολογουαίχ»; ■. _ ς i/.riν-των λόγων.
*· Τό άρΰρον 7 ζροβλέζε: τήν ό:ο’1οχθ7.ο:νων!7.ή·/ έςέτζο:ν
του ε:τ:;γ:μενου ζνηλόχου ;■ ά την /.ζλυτερζν άντ:μετώζ·τ:ν
v·2· ^γτ,μον!7ον χε:ρ:τμόν έ'.ζττης ζερ-.ζτώτεως. /.ζ-3:εροΰτζ: οε η εμζ:ττεΰτν/.ό-τη.ς τών ζορ:-χάτων τής εζ:ττημον:7.ή;
ομζοος y.z: τών ςζν.έλων τώ·, άνηλίν.ων.
7. Τό άρόρον 8 άνζοερετζ: εις τους τχχείς τής ά-νζμορςωτ:7.ης μ·ετζχε:ρ:τεως. τρνς τόν τν.οτόν τής όργζνώτεωτ
•τ,
ής ζνζμ.οροωτεως τών ά'/.·/.,νων ε;ς όλό/ληρον τό ςάηχζ
2ΰΰτής /.ά: τής /.ο:οων:7.ής ζϋτώ·· εζζνεντάςεεος.
•s

Ιο ζ:3ρον 9 ζροόλεζε: τάς τζ-γ/άς ζροϋτο-ΰέ-Γε'.ς τής

ζ\χ-χ'.ζζγωγήτεως τών άνηλί/.ων. ζχζι\ τών συγχρό-ζων άντ:λήύεων /.ζ; τών ζορ:ταάτων τής ψ.χολογ.'ζς y.z: τής τ.χ’.ζχ-

γωγ:7.ής.
apvp>sv?i> Ttzzzzi0:*· ΐΐς τήν Σ“2^ήν τών χ/τ,λί/.ων
υ.ε τον ετωτερ'.ζόν ν.ότμον. τρός τόν τ/.οτόν έζ'.τεύςεως τής
ε·/. νέου τροτζρμογής ζύτών. τρός όμζ’/.όν /.ο:νων:7.όν 6ίον.
Κυο:ως τροόλεζετζ: ή έζ·.7.ο:νων:ζ ζύτών μττά τής Οίν.ογενε'.ζς των ζοός έζΗευ|:ν τής εζζνζτυνοε-εως /.ζ: άνζ·>ερμ.βντεως τών τχέτεων ζύτών.
1 0. Εος.το 2:·3?ο.·υ. 11-ζροόλέ--ετζ: /τζτά; εζζςή τών* Ί> _όματων Αγωγής μετά ::ζ;όρων όργχ/ώςεών ή εϊον/.ώς έζτ.·
ς·.οοοτουμενων ζροτωζων.
11·. Τό ζρνάρον 12 άνζοερετζ: ε:ς τήν Ίοτ/ζγώγίζν ώς ζρ'.ς
:7.ζνό*/ ζζρ ά-' o'/ τ ζο: 2 ζ ζ :ί 2γωγήζε ως τών άνηλιζ.ων.
Ι-. Α;ά τοΰ ίρ-ΰρου 13 ζροίλεζο>/τζ: ή-ΰιζ.ζ: y.zt ύλ:::.:
υζμο όζχ εις τούς ϊιζκρ’.ίΠντζς ά-/η.λήχους, ζρός εζ!0ράο:υτ:ν.
τής ν.ζλής ::α-;ωγής y.z; εργζτζχότητός των. ζρός εν^άρρυτ:ν ζύτών ό:2 ζερ2:τερω όελτ;ωτ;ν ϊυγχρόνως οέ y.2>. ζρο»
άνάζτυζ’.ν ζ-/εόμ2τος εϋγενοΰς άμίλλης. ο:2τυζοΰντ2! οέ ·χ2ΐ
ο: όρο: άζονομής ζύτών:
13. Δ:ζ' τοΰ· ζτ-ΰρου 14 ζροόλέζίντζ: ζ: τ'.μώρίζ: τώ’·
ζζρεκτρτ.ζομενων ά'/ηλί/ων. ως y.z: τά άρμάο'.ζ ζ'ρος έζ'.οολήν
ζύτών όργζνζ. Λ:ά τοΰ ζρύρου τούτου, ζροίλέζετζ: ή άζζγόρευτ:; έζιόολής ε:ς ίάρος τών ανηλίκων ζωμζΤκχών ζο:
νών ή άζε:λών ή κζ; ζζμ.ζερ:οορζς ζεετόζλλούτης τήν ζρ:οωζ'.κ.ότητζ κζ: τήν άν·5ρωζίνην ύζόζτττ’.ν τών άνηλίκων.
:;ζρρ·υ-5μ:ζοντ2! οέ κ.2: ο: κ·ζ*.όνες έζ’.όολή'ς τών τ:μω·ρ:ώ'·.
14. Κζίνοτομίχ) άζοτελε: ή τύττζτ:ς ό:ά τοΰ ζρ·3ρόύ IΓ.
τυ/.λογ κοΰ οργά·/ου. (Συμίούλ:ον 'Αγωγής) , τό όζοίον έζ:λζμ.6ά-;ετζ: τών -3εμάτω·/ κζτζΟομής τών άνη-λτεων εις ή·ζ>
κάς τάτεις τής έζζτχχγχευμένης μετζ-/ε:ρ!τεο>ς τών ά·/ηλί '
κων. ώς κζ: τής άζονομής άμοΆών κζ; έζ:5ολής τιμωριών.
Τό ζρ3οον 1C ζροόλέζε: τήν ζεοί-ΰζλ'ό'.ν κζ: ένό:ζ:τητ:ν τών
είζζγο'λένων ε:ς· τά Τόρύμζζζ 'Αγωγής άνηλίκω·/. zxzzxtyr
τοΰ οημοζίου.
15. Τά ζρ·3ρα 17—21 ζερ:λζμίάνουν τά τής έκζζ'.ίεόοεοις τών άνηλίκων. Είό’.κώτερον. τό ζρθρον 17 κζΔορίζε:
όιέμζτζ· ζχο/.τκής■ ζροόϊου κζ: οχολ'.κών ζρογρζμμάτων κζ:
ζροίλεζε: τήν λειτουργίζν Συμβουλίου· Σχολ’.κτς Εκζζ’.ϊείοεως.
16. Δ:ά τοΰ ζρΔρΟυ 18 κζ·3ορίζοντα: ο! όρο;. κζ·3’ οϋς ·ίά
ο:ενεογΫτζ: ό έζζ-ργε/.μζτ:κ.ός ζροοζνατολ:τμός τών άνη-'
λίκων. άζό τής οχολ’.κής ήλ’.κίας. κατά τά οεόομένζ τής
έζ:ζτήμης. Δ:ά οέ τοΰ άκολουίοΰντος ίο·3ρου 16 κζνορίζοντα: τά τής λειτουργίας τών Έζζγγελυ,ζτ'.κών Σχολών
τών Ίτρυμάτων ’Αγωγής κζ: τοΰ Συμόουλίου Έζζγγελμζτ·.κής Έκζζ’.οεύζεως τό όζοίον έζοζτεύε: έζ: τής λε:τουργ:ας
τών Έζζγγελ.μζτ'.κ.ών Σχολών κζ: τών έργαζτηρίων ζύτών.
17. Δ:ά τοΰ άρ-3ρου 20 όργανοΰτα: ή εντός τών Ήοτμζτων

α-ζαγκας των.

X

18. ’Αξία ΐϊίας μνείας είναι ή καινοτομία τού αρ-ύρου
21. ιό όοεοίον κροίλέκει ένίσχυσιν τών ανηλίκων, ο! όιτοίοι
ϊειχνύουν έξαιρετικά; ικανότητα; καί κλίσεις είς τινα
τέχνητ;, επιστήμην ή καλλιτεχνικήν έκίϊοσιν. κρό; τον σκοπόν
άξιοκοιήσεω; των τοιούτων προσόντων των.
19. Τά άρ-Spa 22. 23 καί 24 άναφέροντάι' σι; την Ίατσοκαίσαγωγικήν Υπηρεσίαν των Ίϊρυμάτων ’Αγωγή;. Ή ’Υ
πηρεσία αΰτη περιλαμβάνει την ιατρικήν μέριμναν. την ψυχιατρικήν πα?ακολού-3ησιν. ώ; καί την κοινωνικήν ΰττηρεσίαν. ζαρώνω; προς τα; έν -/ρητέ; επιστημονικά; με-ύοσους.
ήτοι κοινωνικήν έργασίαν κατά περίπτωσιν καί κα·5’ ομα5α.
άσκουμένας ύπο ϊιπλωματούχων Κοινωνικών Λειτουργών.
^ -ρό20. Επίσης καινοτομίαν αποτελεί ή έν αρ·ύρω 25
βλεψ'.ς όργχ/ώσεω; Ίϊρυμάτων καί Τμημάτων ήμιελευύέρας ίιαβιώσεως. εΐ; τα οποία -ύά τοποθετούνται ανήλικο·, μή
έμφχη'ζοντες σοβαρά προβλήματα συμπεριφορά;. ώ; καί ανή
λικοι των κλειστών Ίϊρυμάτων Αγωγή;. ώρ:μο·. προ; ακόλ»«ν. ο: δττοΤοί ΰπό..τ^> εκρτείαν καί συμκαρ άστασιν των
Κοινωνικών Λειτουργών, να οοκιμασ·3οΰν έν έλευύερία ΰκό
έκίβλεψιν. ώστε να στα-ύεροκο:η·$ή ή έκιτευχνεΐσα άναμόρφωσί; των.
\ * r
27
21. Περαιτέρω, το Σχέιϊιον
72 2CJZ7. 26
ρυ-ϋμιζει τα τη; ϊιαϊικασία; τή; ακολύσεως των ανηλίκων
έκ τοΰ Ίϊρύματος ’Αγωγή; καί προβλέπει την χορήγησιν ϊοκιμαστική; άσε! ας. ή όποια ϊυνατόν να ϊιαρκέση έκί τρία
έςάμηνα. εΐ; εξαιρετικά; Ιϊέ περιπτώσεις ήμκορεί να καρατα·3ή καί έκί έν είσέτι έξάμηνον. άναλόγως τή; ο:αγωγής
τοΰ Πηλίκου καί τής έκιτευχ-ύείση; κοινωνική; κ-ατροταρ
μογή; χύτου. Ή άϊε'.α χορηγείται κατόπιν έκ-ύέσεω: των
Κοινωνικών Λειτουργών, κερί κληρώσεω; τών κροΰκο-ύέσεων
άκοκαταστάσεως έκάστου ανηλίκου. Σκοπός τών σοκιμαστικών άϊειών είναι ή ΰκοβοή-ύησι; τών ανηλίκων ε!ς τά κρώτα
βήματα τής έν έλε·3ευρία ϊιαβιώσεώς των. κρος έκίτευξιν
εις τον άνώτατον ία-$μόν τής κοινωνικής καί έκαγγελματικής άκοκαταστάσεως των. με·ύ’ ήν έκακολου-ίεί ή όρ'.οτική
των άκόλυσις.
22. Λ·.ά τών άρ-ύρων 28 καί 29 καρέχεται ή ϊυνατότη;
εΐ; τόν ’Υπουργόν
Δικαιοσύνης, όκως οι’ άκοφάσεοΰς του
συνιστά καρ έκαστου Ιορύματι ’Αγωγής Εκιτροκάς. κα
λούμενα; Εφορείας ’Ανηλίκων Άρε όνων ή Θηλέων. έχούσας
ώς σκοπόν την ΰκοβοή-ύησιν τοΰ έργου τή; άναμορφώσεως
τών ανηλίκων, τον πλουτισμόν τών Ίορυμάτων Αγωγή; οιά
μορφωτικών καί ψυχαγωγικών μέσων ώς καί την κατοχήν
ή-3ικής καί υλικής βοη-ύείας εις τοΰ; έχοντας ανάγκην ανη
λίκους.
23. Το άρ·5ρον 30 άναοέρεται εΐ; τήν οιάκρισιν τοΰ κσοσωκικοϋ τών Ίορυμάτων ’Αγωγή; κατά κατηγορία;. Τό άρνρον 31 άναοέρεται εί; τά κροσόντα τών υπαλλήλων Κλάοου ΛΊ 4 Διοικητικού Ιορυμάτων Αγωγή; Ανηλίκων, κα•ύιερουμένων οευτέρου εισαγωγικού βα·ύμοΰ με ηύξημένα
κροσόντα άναοερόμενα εί; έκιστημονικήν εΐϊίκευσιν καί έμκειρίαν. ·ό:ά τοΰ; κροτίνεμένου; νά καταλάβουν -ύεσιν Διευ-ύυντοΰ Ίϊρύματος ’Αγωγής.
Ατια ίοιαιτέρας μνείας τυγχάνει έκίση; ή έν τώ αύτώ
«ρύρω κροβλεκομένη έξέτασι: τή; έν γένει προσωπικότητες
απάντων τών κροσλαμβανομένων to; ύκαλλήλων τών Ίόρυ-

μάτο>ν ’Αγωγής, ίνα κρίνεταΐ ή καταληλλότης τοΰ καλού
μενου νά άναλάβη το_ λεκτό·/ καί ϊύσκολον έργον τή; ::ακαιϊαγωγήσεω; τών ανηλίκων.
--ν
24. Τά άρ·3ρα 32 καί 33 ά-/αςέρονται εί; τήν ίορυσιν καί
λειτουργίαν Ίϊρυμάτων ’Αγωγής ΰκό Νομικών Π ροσώκων
Δημοσίου ή Ίοιωτικού Δικαίου ή καρά ο:λαν·5ρωκ:κών σωμα
τείων. ώ; καί εϊ; τόν καρά τοΰ Ύκουργείου Δικαιοσύνη;
άσκούμενον έκ’ αυτών έλεγχον. Έκρί·5η σκόκιμον νά ιο ύ ή ή
ίυνατότης εις ίϊιωτικά ιορΰματα /ά καλύ-ύουν τοΰ; στόχου:
τή; άναμορσώσεως τών έν ή·ύ:κώ κινίύνω άνηλικων.
·. ή
ιιιωτική κρωτοίουλια. ε·/ε: μεγα/.α κερι-ύώρια οραστηριότητο; καί εις τόν τομέα αύτόν. έφ’ όσον τελεί ΰκό τόν άυεσον
έύ.εγχον τοΰ Κράτους, λόγω τή; -σκουιαιίτητος τοΰ έρ*.Όυ
τό όκοΐον -ύά έκτελέσουν.
25. Διά τή; οιατάσεως τοΰ αρ-υρου 34 εΐσάγεται καινοτο-νια εις ο.τι αςορα εις την εκοκτειχ^ τη; Λειτουργίας τω··
Ίϊρυμάτων ’Αγωγή; καί ορίζεται ότι ό άρμόϊιο; Δικαστής
Άνη/.ίκων,.,.έ,κισκέκτεκΛΊ-)'τούλά-χιστον κα-5’ έκάστην τριμη
νίαν τά εις τήν κεριςέρειάν του ΰκαγόμενα Ίορύματα Αγω
γής. άναςερόμενο; εις τό Ί'κουργείο·) έκί τής εύρύ-ύμου ή
μή λειτουργίας τούτων.
26. Τέλος, τά 5ρ·ύρα 35—40 κεριλαμίάνουν τά; τελικά;
καί μεταβατικά; ίιατάκεις. αί όκοία: άναςέροντα: εί; τήν
έναράιν τής ισχύος τοΰ κροτεινομένου Σχείίου Νόμου. ·,όν
χρόνον έκίοσεώς' τών
κροβλεκομένων -ΠψιΓ'Δ·.αταγμ.άτωνΓ
Ύκουργικών
όκοφάσεων καί Κανονισμών, τήν ιυ-ατότητα
μετατροκής τών ήβη λειτουργούντων Ίϊρυμάτων εϊ; άνοικτά
καί τέλος εΐ; τήν κατάργησιν τών ίσχυουσών σχετικών ϊιατάκεων. αίτινε; ά'/τιν.α-ύίσταντα: ύκο τής έν τώ καρόντ:
κροίλεκομέ'νης νέας νομοθετικής ρυ-ύμίσεως τοΰ -ύεσμοΰ ττ
άναμορσώσεως καί κοινωνικής άκοκαταστάσεω; τών άνηλί.
κων.
27. Βασικήν σημασίαν έχει τό άρ-ύρον 36. το όκοίον κροβλέκει τήν ονομασίαν τών Ίορυμάτων ’Αγωγή; ϊιά οιαφόρων
τίτλων κροερχομένων έ: όνομάτω·; Άγιων, ευεργετών, κροσωκικοτήτων. ιϊιά νά έκιτευχύή έ άκοχαρακτηρισμό; αύτών
ώς «αναμορφωτικών» καταστημάτων καί νά άκοφευχ-ύή ό στιγματισμός τών κερι-ύαλκομένων ανηλίκων.
28. Διά τή; κροτεινομένης ΰκό τοΰ καρόντο; Σχεϊίου Νό
μου ρυ-ύμίσεως. εύελι τουυεν οτι ·>α εκιτε υχύή ουσιωοη^
βελτίωσι; έν τή νομο-ύεσία ώστε τά Ίορύματα ’Αγωγή; Α
νηλίκων νά μή ϊιαφέρουν μόνα; κατά τήν ονομασίαν άκό τά
μέχρι τοΰοε λεΐτουργοΰντα άλ/.ά νά βελτιώσουν τήν λειτουρ
γίαν των καί τήν καύόλου άκίοοσιν έργου οημιουργικον. σε
βόμενου ότι κάσα σάκάν η ΰκέρ τών ανηλίκων είναι κατ' έ το
μήν καραγωγική.
Τ ά ανωτέρω σκοκεϊ τό ΰκο κρίσιν Σχέοιον Νόμου τό όκοιον
τι-ύεται ΰκ’ οψιν τής Έ-ύνική; Άντικροσωκεια; κσό; ψή-
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Ο! Τκουργοί

Π ροχϊρία; Κυβερνήσεω;
Κ. ΣΤΕΦΑΝΟ Π ΟΤΛΟΣ

Δικαιοσύνη;
Γ. ΣΤΑ ΜΑΤΗΣ

