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Εηζαγωγή 

 

Η χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (Ο.Η.Δ. 1989)
1
 είλαη έλα «εξγαιείν» πξνζηαζίαο 

ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ απφ θάζε κνξθή ζπκαηνπνίεζεο, πξναγωγήο ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπο θαη αλαγλώξηζεο ηεο αξρήο φηη θάζε παηδί έρεη ζεκειηψδε θαη εμεηδηθεπκέλα δηθαηψκαηα 

πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηνπ. Ο αγψλαο γηα ηελ επίηεπμε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ 

επηπέδνπ πξνζηαζίαο, πξνψζεζεο θαη εθαξκνγήο ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ θαη ησλ 

λέσλ δελ ζηακαηά πνηέ. Η ειιεληθή θπβέξλεζε έρεη θαηαβάιεη πξνζπάζεηεο γηα λα 

δηαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, αιιά ππάξρεη 

πάληνηε πεξηζψξην βειηίσζεο. Η Διιάδα, σο θξάηνο, απνθηά πιένλ έλα πνιπ-πνιηηηζκηθφ 

ραξαθηήξα, θαηλφκελν πνπ δπζρεξαίλεη ην δχζθνιν έξγν ηεο ζεζκνζέηεζεο θαη 

πξαγκάησζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ. Πηζηεχνπκε φηη είλαη θαζήθνλ 

καο λα βνεζήζνπκε ηελ θπβέξλεζε ζε απηήλ ηελ εμαηξεηηθά δχζθνιε πξνζπάζεηα. 

Τπνβάιινληαο ηελ Έθζεζε απηή, θαηαζέηνπκε θαη πξφηαζε κνληκόηεξεο ζπλεξγαζίαο κε φιεο 

ηηο θπβεξλεηηθέο δνκέο πνπ αζρνινχληαη κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ, κε πιήξε επίγλσζε 

φηη θάηη ηέηνην πξνυπνζέηεη κεγαιχηεξεο επζχλεο εθ κέξνπο ηεο θνηλφηεηαο ησλ κε-

θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ άιισλ ζπλαθψλ θνξέσλ, εθόζνλ θαηάιιεινη λνκηθνί θαη 

ιεηηνπξγηθνί κεραληζκνί δεκηνπξγήζνπλ ηηο αληίζηνηρεο δνκέο θαη πιαίζηα.
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Η επαηζζεηνπνίεζε θαη θηλεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο ζε φ,ηη αθνξά ζηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ ζηνρεχεη καθξνπξφζεζκα ζηελ πξναγσγή ηεο δεκφζηαο πγείαο θαη επεκεξίαο ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ. 

 

1. Γεληθά Μέηξα Εθαξκνγήο (Α. 4, 42, 44.6) 

 

Άξζξν 4 

Δθαξκνγή ησλ δηθαησκάησλ 

 

Η άζθεζε πίεζεο, ηφζν απφ ΜΚΟ φζν θαη απφ άιινπο ζρεηηθνχο θνξείο πνπ εξγάδνληαη γηα 

ηελ πξναγσγή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, νδήγεζε ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη 

Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ λα ζέζεη πξνο ζπδήηεζε, ζηηο 3 Μαξηίνπ 2001, λνκνζρέδην πνπ 

πξνβιέπεη ηελ επηθχξσζε ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο 182 (1999) γηα ηελ Απαγφξεπζε 

ησλ Υεηξφηεξσλ Μνξθψλ Παηδηθήο Δξγαζίαο. 

 

                                                      
1
 «Παηδί» ζεσξείηαη θάζε άηνκν θάησ ησλ 18 εηψλ. 

2
 Γηα ην πξνθίι ησλ ΜΚΟ θαη ησλ άιισλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ θαη 

πιεξνθνξηψλ ηεο Έθζεζεο απηήο, δείηε ην Παξάξηεκα ΙΙ. 
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Η Διιεληθή Κπβέξλεζε έρεη επίζεο δερζεί πηέζεηο απφ ΜΚΟ θαη άιινπο ζρεηηθνχο θνξείο, 

πξνθεηκέλνπ λα επηθπξψζεη ην Πξναηξεηηθφ Πξσηφθνιιν ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ηνπ Παηδηνχ, ην νπνίν ππνγξάθεθε ζηηο 7 επηεκβξίνπ 2000 θαη αλαθέξεηαη ζηελ «αχμεζε 

απφ ην 15
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο ζην 18

ν
 έηνο ηνπ θαηψηαηνπ νξίνπ ειηθίαο γηα άκεζε ζπκκεηνρή 

ζε ερζξνπξαμίεο, ππνρξεσηηθή ζηξαηνιφγεζε θαη νπνηαδήπνηε ζηξαηνιφγεζε απφ κε 

θπβεξλεηηθέο έλνπιεο νκάδεο». 

 

Σν Πξναηξεηηθφ Πξσηφθνιιν ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ζρεηηθά κε ηελ 

«πψιεζε ησλ παηδηψλ, ηελ παηδηθή πνξλεία θαη ηελ παηδηθή πνξλνγξαθία», ππνγξάθεθε 

επίζεο ζηηο 7 επηεκβξίνπ 2000, αιιά εθθξεκεί ε επηθχξσζή ηνπ απφ ηελ θπβέξλεζε. 

 

Σν ειιεληθφ Τπνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο έρεη αιιάμεη ηελ πνιηηηθή ζηξαηνιφγεζεο 

εζεινληψλ ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο, θαζηεξψλνληαο σο θαηψηαην φξην ην 17
ν
 έηνο ηεο ειηθίαο 

ηνπο (εθθξεκεί ε ζρεηηθή λνκνζεηηθή ηξνπνπνίεζε). Δληνχηνηο, ζχκθσλα κε ην Πξναηξεηηθφ 

Πξσηφθνιιν ζηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, απαηηείηαη ε απζηεξή ηήξεζε 

θαηψηαηνπ νξίνπ ειηθίαο 18 εηψλ, γεγνλφο πνπ πξνυπνζέηεη αληίζηνηρε ηξνπνπνίεζε ηεο 

ειιεληθήο λνκνζεζίαο θαη πνιηηηθήο. 

 

πζηάζεηο 

 

 ηελ Διιάδα, ην λνκηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

παηδηψλ απαηηεί βειηίσζε ζηνπο ηνκείο πνπ αθνξνχλ: ζρεηηθέο δηαηάμεηο, ελαξκφληζε ηεο 

εζληθήο λνκνζεζίαο κε ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, εθαξκνγή ηήο ήδε 

ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο (δειαδή, λα ηεζνχλ ζε ηζρχ αλελεξγνί λφκνη κε ηελ έθδνζε ησλ 

απαξαίηεησλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ, ή εθαξκνγή λφκσλ «ελ ππλψζεη») θαη ελίζρπζε 

ησλ ζρεηηθψλ δνκψλ (φπσο: ν ζεζκφο ησλ Δπηκειεηψλ Αλειίθσλ). 

 

 Η ηξνπνπνίεζε ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, έηζη ψζηε λα πεξηιακβάλεη έλα λέν, μερσξηζηφ 

θεθάιαην πνπ ζα αθνξά ζηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ απφ παξαβηάζεηο απφ ηξίηνπο, ζα 

απνηειέζεη πνιχ ζεκαληηθή λνκηθή θαηεπζπληήξηα Αξρή, ηφζν ζην επξχηεξν πεδίν ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, φζν θαη ζην εμεηδηθεπκέλν πεδίν πνπ αθνξά 

ην παηδί θαη ην λφκν. 

 

 Δπηπιένλ, ε ίδξπζε θαη ζπλαθφινπζε ιεηηνπξγία ηνπ ζεζκνχ ηνπ «Οηθνγελεηαθνχ 

Γηθαζηεξίνπ», θξίλεηαη δσηηθήο ζεκαζίαο ζε φ,ηη αθνξά ζηα δεηήκαηα ηεο 

ππνθαηάζηαζεο ηνπ νηθνγελεηαθνχ πιαηζίνπ, ησλ νηθνγελεηψλ ζε θξίζε, θ.η.ι. 
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 Ο ζεζκφο ηεο «Δξγαζίαο ζην Γξφκν» πξέπεη επίζεο λα ζεζκνζεηεζεί, πξνθεηκέλνπ εηδηθά 

θαηαξηηζκέλνη  Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί -πνπ ζα εξγάδνληαη ζην δξφκν- λα ιεηηνπξγνχλ 

σο πξνζηάηεο ησλ παηδηψλ  απφ ηελ εθκεηάιιεπζε θαη, σο ππνζηεξηθηέο θαη 

δηακεζνιαβεηέο θάζε παηδηνχ, φηαλ απηφ έξρεηαη ζε επαθή κε ζρεηηθέο ππεξεζίεο, π.ρ. 

αζηπλνκία, ζρνιείν, ηνπηθέο αξρέο θαη θνξείο, θηι. 

 

 Τπάξρεη αλάγθε γηα επαξθή αξηζκφ εμεηδηθεπκέλσλ επαγγεικαηηψλ, π.ρ. θνηλσληθψλ 

ιεηηνπξγψλ, δαζθάισλ ή ηαηξψλ, ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη θιάδνπο πνπ έξρνληαη ζε 

επαθή κε νηθνγέλεηεο θαη παηδηά. 

 

 Ο ζεζκφο ηνπ «Δζληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Παηδηψλ θαη ησλ 

Νέσλ» πξφθεηηαη λα ηεζεί άκεζα ζε ηζρχ κε ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ Πξνεδξηθνχ 

Γηαηάγκαηνο. Ο λένο απηφο ζεζκφο ζα θαιχςεη ην θελφ ζην πεδίν ζπληνληζκνχ φισλ ησλ 

πξνζπαζεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζηαζία, πξναγσγή θαη πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ παηδηνχ. 

 

Άξζξν 42 

Γλσζηνπνίεζε ζην επξύ θνηλό 

 

Σν θείκελν ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ζα πξέπεη λα γίλεη επξέσο γλσζηφ 

ζην θνηλφ, πξνζαξκνζκέλν αλάινγα ζηηο εμεηδηθεπκέλεο ιεηηνπξγίεο, αλάγθεο θαη 

ελδηαθέξνληα θάζε θνηλσληθήο θαη επαγγεικαηηθήο νκάδαο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα 

θαηαζηεί δπλαηή ε πνιπ-επίπεδε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ απφ ζρεηηθέο 

παξαβηάζεηο, κε ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πξνγξακκάησλ. 

 

ύζηαζε 

 

 Σν Τπνπξγείν Δζληθήο Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, κέζσ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Νέαο Γεληάο θαη ηνπ πξνο ίδξπζε Δζληθνχ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ 

Παηδηψλ θαη ησλ Νέσλ, πξέπεη λα αλαιάβεη ηε δηάδνζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο χκβαζεο γηα 

ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ζε φια ηα ζρνιεία θαη ηελ νξγάλσζε ζεκηλαξίσλ 

ελεκέξσζεο ησλ δαζθάισλ, αξρηθά, ησλ γνλέσλ θαη ηνπο θαζεγεηψλ ζηε ζπλέρεηα, θαη 

ηέινο ησλ καζεηψλ, κε ηε ζπκκεηνρή δαζθάισλ, θαζεγεηψλ θαη γνλέσλ. 
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Άξζξν 44.6 

Γηάδνζε ηεο εζληθήο έθζεζεο 

 

Η θαηάζηαζε πξνο ην παξφλ απέρεη πνιχ απφ ην επηζπκεηφ. 

 

2. Οξηζκόο ηνπ Παηδηνύ (Α. 1) 

Άξζξν 1 

Οξηζκόο ηνπ παηδηνύ 

 

ηε ζειίδα 6 ηεο Δζληθήο Έθζεζεο, Άξζξν 121 ηνπ ειιεληθνχ Πνηληθνχ Κψδηθα, ζην νπνίν 

νξίδνληαη σο «αλήιηθνη παξαβάηεο», άηνκα ειηθίαο επηά έσο δεθαεπηά εηψλ, ζα πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί φηη, ζχκθσλα κε ηε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, ε ελειηθίσζε 

επέξρεηαη ζηελ ειηθία ησλ δεθανθηψ εηψλ (δει. 17 εηψλ θαη 12 κελψλ). 

 

ύζηαζε  

 

 Όιεο νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζα πξέπεη λα ηξνπνπνηεζνχλ, 

πξνθεηκέλνπ λα ελαξκνληζηνχλ κε ην φξην ελειηθίσζεο, ην νπνίν νξίδεη ε χκβαζε γηα 

ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. Η Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Παηδηψλ θαη ησλ Νέσλ 

ηνπ Γηθεγνξηθνχ πιιφγνπ Αζελψλ, ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο Γηθεγνξηθνχο πιιφγνπο 

ηεο ρψξαο, ζα πξέπεη λα επαλεμεηάζεη φια ηα ζρεηηθά λνκηθά θελά ή ειιείςεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιχλεη ζπλαθφινπζα ην έξγν λνκνζεηηθήο ηξνπνπνίεζεο ηεο 

Βνπιήο. 

 

3. Γεληθέο Αξρέο (Α. 2, 3, 6, 12) 

Άξζξν 2 

Με-δηάθξηζε 

 

Βιέπε θαησηέξσ ηηο ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ πγεία, ηα παηδηά-

πξφζθπγεο, ηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο, θ.ιπ. 

 

πζηάζεηο 

 

 Η Διιεληθή Κπβέξλεζε πξέπεη λα αλαπηχμεη κηα ζπλεπή, εζληθή πνιηηηθή γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ, ηεο μελνθνβίαο θαη ηνπ ξαηζηζκνχ. Μεηαμχ ησλ 

πξσηνβνπιηψλ, πνπ ζα πξέπεη λα αλαιεθζνχλ, πεξηιακβάλεηαη ε αλάγθε γηα κηα Δζληθή 

Δθζηξαηεία, πνπ λα ζηνρεχεη ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ θνηλσληθνχ 
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απνθιεηζκνχ. Δπηπιένλ, φινη νη αξκφδηνη επαγγεικαηίεο πξέπεη λα είλαη εηδηθά 

εθπαηδεπκέλνη, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηχμνπλ ζηάζεηο θαη πνιηηηθέο ελάληηα ζην ξαηζηζκφ 

θαη ππέξ ηεο θνηλσληθήο ελζσκάησζεο. 

 

 Οη δηάθνξεο εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο, «επάισηεο» θαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νκάδεο, 

πξέπεη λα εκπιέθνληαη νπζηαζηηθά (είηε πξνζσπηθά, είηε κέζσ ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπο) 

ζηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ θαη εθαξκνγήο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο, δηαζθαιίδνληαο έηζη ην ζεβαζκφ ζηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα θαη ηηο 

εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο πνπ πξέπεη λα θαιπθζνχλ. 

 

 Ιδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζε παηδηά θαη νηθνγέλεηεο πνπ δνπλ ζε 

απνκαθξπζκέλεο, αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη πνπ έρνπλ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε ζε 

ππεξεζίεο, αγαζά θαη πφξνπο, εμαηηίαο ηεο γεσγξαθηθήο ζέζεο θαη άιισλ αληίμνσλ 

ζπλζεθψλ. 

 

 Δηδηθά κέηξα θαη δξάζεηο, πξέπεη λα ιεθζνχλ γηα εθείλεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζηελ πγεία θαη ηελ επεκεξία ησλ παηδηψλ, φπσο: πξνγελλεηηθφο έιεγρνο, ηνθεηφο ή/θαη 

θξνληίδα κεηά ηε γέλλεζε γηα ηηο γπλαίθεο πνπ έρνπλ εηζέιζεη παξάλνκα ζηελ Διιάδα, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ην δηθαίσκα θάζε παηδηνχ ζηε δσή θαη επηβίσζε. 

 

Άξζξν 3 

Σν απόιπην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνύ 

 

ηε ζειίδα 15 ηεο Δζληθήο Έθζεζεο (ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν), αλαθέξεηαη ε θαζηέξσζε 

ηνπ ζεζκνχ ηνπ «Κνηλσληθνχ πκβνχινπ» ζε λνκαξρηαθφ επίπεδν. Σν θαζεζηψο ηνπ ζεζκνχ, 

εάλ πθίζηαηαη, είλαη άγλσζην. Καηά ζπλέπεηα, ε Διιεληθή Κπβέξλεζε πξέπεη λα παξάζρεη 

πεξαηηέξσ ηεθκεξίσζε ζηελ Δπηηξνπή γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (Ο.Η.Δ.) ζρεηηθά κε 

ην ξφιν θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ. 

 

πζηάζεηο 

 

 Σν απφιπην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ ζα εμππεξεηεζεί κε ηνλ θαιχηεξν δπλαηφ ηξφπν, αλ ε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ αξκφδησλ θνξέσλ θαη ζπλαθψλ πξνγξακκάησλ (π.ρ. 

εκεξήζηα θξνληίδα θαη απαζρφιεζε, πξνγξάκκαηα πξφιεςεο γηα αλήιηθνπο παξαβάηεο, 

κεηα-ζσθξνληζηηθή κέξηκλα,) βειηησζεί, κέζσ ηεο επαηζζεηνπνίεζεο ησλ 

επαγγεικαηηψλ θαη ηνπ ζπληνληζκνχ ππεξεζηψλ  θαη δξάζεσλ, πνπ παξέρνληαη ζηελ ίδηα 

νηθνγέλεηα ή παηδί. 
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 Η ρξήζε επηδνκάησλ πνπ ζα ρνξεγνχληαη ζε κε πξνλνκηνχρεο νηθνγέλεηεο δελ ζηνρεχεη, 

πάληνηε, ζην απφιπην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ. Η ζρεηηθή λνκνζεζία ζα πξέπεη λα 

ηξνπνπνηεζεί, πξνθεηκέλνπ λα νξίδεηαη ην παηδί σο απνδέθηεο ηνπ επηδφκαηνο θαη φρη ε 

νηθνγέλεηά ηνπ. Δπίζεο, ην επίδνκα απηφ πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο θάζε παηδηνχ, αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

 

 Πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηεζεί ην απφιπην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ, ηα ηξία εκπιεθφκελα 

κέξε (ην παηδί, ε νηθνγέλεηα/θεδεκφλαο θαη ην  θξάηνο) πξέπεη λα πξνάγνπλ δηαξθψο ηελ 

πνιπ-επίπεδε πξνάζπηζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ, κε δηαξθή θαη ζπλερηδφκελε επηθνηλσληαθή ζπλεξγαζία. 

 

Άξζξν 6 

Σν δηθαίσκα ζηε δσή, ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμε 

 

πζηάζεηο 

 

 Πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη απαηηείηαη έλα επξχηεξν πιαίζην θαιά ζρεδηαζκέλσλ θαη 

δνκεκέλσλ κέηξσλ γηα ηε ζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ (ππξεληθψλ, πνιχηεθλσλ, κνλν-

γνληθψλ νηθνγελεηψλ θαη, ππνθαηάζηαησλ πιαηζίσλ νηθνγέλεηαο). Γηα παξάδεηγκα, ν φξνο 

«ζηήξημε» πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζε: νηθνλνκηθή θαη ςπρν-θνηλσληθή ζηήξημε, ηαηξηθέο 

θαη πγεηνλνκηθέο παξνρέο, θαζψο θαη δσξεάλ λνκηθή βνήζεηα, φπνπ θαη φηαλ  ρξεηάδεηαη. 

 

 Δπηπιένλ, θαιχηεξε δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηηο «παξνρέο» ζα ελίζρπε 

ηα πξνβιεπφκελα ζην Άξζξν απηφ. 

 

4. Αηνκηθά Δηθαηώκαηα θαη Ειεπζεξίεο (Α. 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 37(α)) 

 

Άξζξν 7 

Όλνκα θαη εζληθόηεηα 

 

Έρεη παξαηεξεζεί απφ ΜΚΟ πνπ αλαπηχζζνπλ ζρεηηθή δξάζε
3
, φηη έρνπλ ππάξμεη 

πεξηπηψζεηο παηδηψλ ηα νπνία δελ έρνπλ απνθηήζεη φλνκα, ιφγσ: 1) έιιεηςεο ελεκέξσζεο 

θαη θαζνδήγεζεο ζρεηηθά κε ηηο απαηηνχκελεο δηαδηθαζίεο θαη ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο (π.ρ. 

εγγξαθή ηνπ παηδηνχ ζην αξκφδην Λεμηαξρείν), 2) έιιεηςεο δσξεάλ λνκηθήο εθπξνζψπεζεο 

                                                      
3
 πγθεθξηκέλα ζηνηρεία κπνξνχλ λα παξαζρεζνχλ κεηά απφ ζρεηηθφ αίηεκα. 
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ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, φπνηε ρξεηάδεηαη (π.ρ. πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

δηαδηθαζία επίζεκεο θαηαγξαθήο ησλ παηδηψλ κεηαλαζηψλ πνπ καθξνπξφζεζκα ζα 

επεξεάζνπλ ην δηθαίσκά ηνπο λα εγγξαθνχλ ζην ζρνιείν) θαη 3) έιιεηςεο απνθέληξσζεο ησλ 

ηνκέσλ θαη ππεξεζηψλ πνπ είλαη ππεχζπλεο γηα εηδηθέο εζληθέο ή ζξεζθεπηηθέο νκάδεο (π.ρ. 

Μνπζνπικάλνη ηεο Θξάθεο). 

 

ύζηαζε 

 

 Η Διιεληθή Κπβέξλεζε πξέπεη λα δηαζθαιίζεη – κέζσ ήδε πθηζηάκελσλ ή λέσλ δνκψλ 

θαη εμεηδηθεπκέλσλ δηαηάμεσλ – ηηο θαιχηεξεο θαη ιηγφηεξν ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο, νη 

νπνίεο ζα δηαζθαιίδνπλ ηα δηθαηψκαηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν απηφ. 

 

Άξζξν 17 

Πξόζβαζε ζηελ θαηάιιειε πιεξνθόξεζε 

 

Παξαηεξείηαη πξφβιεκα ζηε δηάδνζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απεπζχλνληαη ζηελ πνιπ-

πνιηηηζκηθή καο θνηλσλία, ζε εζληθφ επίπεδν. 

 

πζηάζεηο 

 

 Η Διιεληθή Κπβέξλεζε πξέπεη λα παξάζρεη ζπγθεθξηκέλα ζηνηρεία γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν έρεη ζπκκνξθσζεί, κέρξη ηψξα, σο πξνο απηήλ ηελ ππνρξέσζε. 

 

 Πξέπεη λα δνζεί έκθαζε ζηελ παξαγσγή θαηάιιεινπ πιηθνχ, ιακβάλνληαο ππφςε, ηδίσο, 

ηηο γισζζηθέο θαη άιιεο εμεηδηθεπκέλεο αλάγθεο ησλ παηδηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ πνπ 

αλήθνπλ ζε εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο, επάισηεο ή/θαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νκάδεο. 

 

 Οη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην, ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο θαη ηηο 

άιιεο κνξθέο ελεκέξσζεο, πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη θαη λα δηαδίδνληαη κε ζεβαζκφ ζηηο 

πνιηηηζκηθέο θαη άιιεο ηδηαηηεξφηεηεο. 

 

 Οη επαγγεικαηίεο πξψηεο γξακκήο/«δηακεζνιαβεηέο» (δειαδή, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, 

αζηπλνκηθνί, γηαηξνί, λνζειεπηέο, θ.ιπ.) γηα/απφ ηηο δηάθνξεο εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο, 

επάισηεο θαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο νκάδεο, ζα πξέπεη λα αλαιακβάλνπλ ηνλ θαη’ 

εμνρήλ ξφιν ελεκέξσζεο ησλ γνληψλ ζρεηηθά κε ηηο δηαζέζηκεο ππεξεζίεο. 
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Άξζξν 19 θαη 39 

Καθνπνίεζε, παξακέιεζε θαη απνθαηάζηαζε 

 

Πξνηεηλόκελνο νξηζκόο γηα ηα «παηδηά ηνπ δξφκνπ»: «παηδί ηνπ δξφκνπ» ή «αλήιηθνο ηνπ 

δξφκνπ» είλαη νπνηνδήπνηε αλήιηθν άηνκν, γηα ην νπνίν ν δξφκνο έρεη γίλεη ηφπνο ζπλήζνπο 

δηακνλήο ή πξνζσξηλήο παξακνλήο, ρσξίο λα ηνπ παξέρεηαη επαξθήο πξνζηαζία. Ο 

πξνηεηλφκελνο απηφο νξηζκφο αλαθέξεηαη είηε ζε φιεο, είηε ζε κία απφ ηηο παξαθάησ 

θαηεγνξίεο παηδηψλ ηνπ δξφκνπ: 

 Παηδηά ζηνπο δξφκνπο: ν φξνο αλαθέξεηαη ζε παηδηά πνπ έρνπλ παξακειεηηθή/ειιηπή 

ή αθαηάιιειε επνπηεία, θαη νη δξφκνη ππνθαζηζηνχλ ηνλ ηφπν παξακνλήο ηνπο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

 Παηδηά ηωλ δξφκσλ: ν φξνο αλαθέξεηαη ζε παηδηά γηα ηα νπνία ν δξφκνο είλαη είηε –

απιψο- ν ηφπνο εξγαζίαο ηνπο, ή ν ηφπνο παξακνλήο ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο (ε θαηεγνξία απηή απνηειείηαη απφ παηδηά πνπ δνπλ ζε θαηάζηαζε απφιπηεο 

θηψρεηαο, ή απφ παηδηά πνπ έρνπλ απαρζεί απφ ηηο ρψξεο πξνέιεπζήο ηνπο). Σα 

παηδηά απηά κπνξεί λα δεηηαλεχνπλ, ή λα εξγάδνληαη γηα ρξήκαηα θαη, θαζίζηαληαη 

ηειηθά ν θαηεμνρήλ νηθνλνκηθφο πφινο έιμεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ παηδηθή πνξλεία 

θαη ηελ πψιεζε λαξθσηηθψλ. Σα παηδηά απηά, ζπρλά, πεξλνχλ κεξηθά κφλν βξάδηα 

ζην δξφκν, είηε επεηδή εξγάδνληαη κέρξη αξγά, είηε επεηδή ην ζπίηη ηνπο είλαη καθξηά. 

 Σα θαη’εμνρήλ παηδηά ηνπ δξφκνπ: ν φξνο αλαθέξεηαη ζε νξθαλά, αζπλφδεπηα, 

εγθαηαιειεηκκέλα, ή/θαη παηδηά –θπγάδεο. ην ηειεπηαίν απηφ ζηάδην, ε ξήμε κεηαμχ 

ηνπ παηδηνχ θαη ηεο θνηλσλίαο ησλ ελειίθσλ είλαη πιήξεο.
4
 

 

ηε ζειίδα 57, παξάγξαθνο 5 ηεο Δζληθήο Έθζεζεο ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί φηη, παξά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Άξζξνπ 409 ηνπ ειιεληθνχ Πνηληθνχ Κψδηθα, ην θαηλφκελν ησλ παηδηψλ ηνπ 

δξφκνπ – θπξίσο εθείλσλ πνπ δεηηαλεχνπλ ζηηο κεγάιεο πφιεηο – είλαη πάξα πνιχ ζπρλφ. Σα 

ηξία ηειεπηαία έηε, πξνγξάκκαηα γηα παηδηά ηνπ δξφκνπ δηεμάγνληαη απφ ΜΚΟ θαη απφ 

θξαηηθέο Τπεξεζίεο Παηδηθήο Πξνζηαζίαο. 

 

ηελ ζειίδα 59, ε παξάγξαθνο 1 ηεο Δζληθήο Έθζεζεο πξέπεη λα παξαιεηθζεί εληειψο. 

 

ηε ζειίδα 62 ηεο Δζληθήο Έθζεζεο ε δηαηχπσζε ηνπ (c) ζα έπξεπε λα είλαη σο εμήο: 

«Μειέηε γηα ηε ρξήζε ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο, σο κέζνπ δηαπαηδαγψγεζεο ζε παηδηά 

δεκνηηθνχ ζρνιείνπ (1997)…» (Πξνζζήθε ζηελ ελφηεηα {c}:) Σα απνηειέζκαηα ηεο 

                                                      
4
 O σο άλσ πεξηεθηηθφο νξηζκφο είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ζηνηρείσλ απφ ην Γηεζλέο Καζνιηθφ Γξαθείν 

γηα ηα Παηδηά θαη ην Ίδξπκα Novartis γηα ηε Γηαξθή Αλάπηπμε. 
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κειέηεο
5
 δείρλνπλ φηη πνζνζηφ 65,5% ησλ γνληψλ ρξεζηκνπνηνχλ ζσκαηηθή ηηκσξία, ελψ ηα 

λεφηεξα ζε ειηθία παηδηά (πξψηε ηάμε δεκνηηθνχ) θηλδπλεχνπλ 3 θνξέο πεξηζζφηεξν λα 

ηηκσξεζνχλ ζε ζχγθξηζε κε ηα κεγαιχηεξα (έθηε ηάμε δεκνηηθνχ). Δπηπιένλ, ηα παηδηά πνπ 

έρνπλ αδέιθηα ηηκσξνχληαη ζσκαηηθά δχν θνξέο πην ζπρλά απφ φ,ηη ηα κνλαρνπαίδηα.. ην 

6% ησλ πεξηπηψζεσλ, ην «μχιν» επέθεξε ζσκαηηθφ ηξαπκαηηζκφ, ελψ 1,8% ηξαπκαηίζζεθαλ 

ηφζν ζνβαξά ψζηε ρξεηάζηεθαλ ηαηξηθή ζεξαπεία ή λνζειεία. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ην 

90% ησλ γνλέσλ πηζηεχνπλ φηη ε ζσκαηηθή ηηκσξία επεξεάδεη αξλεηηθά ηηο ζρέζεηο γνληνχ– 

παηδηνχ θαη έρεη επίζεο ζνβαξέο ζπλέπεηεο ζηνλ αλήιηθν.» 

 

εκείσζε: ηελ Διιάδα, ε ζσκαηηθή ηηκσξία ζηα ζρνιεία απαγνξεχεηαη δηα λφκνπ 

(Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 497/1981), ελψ κέρξη ζήκεξα δελ έρεη ζεζπηζηεί ζρεηηθή λνκνζεζία  

γηα ηελ απαγφξεπζε ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο ζηελ νηθνγέλεηα. 

 

ηελ Διιάδα, ε θαθνπνίεζε θαη ε παξακέιεζε ησλ παηδηψλ -θάζε κνξθήο- εμαθνινπζεί λα 

αληηκεησπίδεηαη σο ςπρν-παζνινγηθφ αιιά θαη θνηλσληθφ θαηλφκελν, φρη φκσο σο πξφβιεκα 

δεκφζηαο πγείαο (ΠΟΤ 1989). Η απαξαίηεηε απηή αιιαγή πνπ αθνξά ηηο ζηάζεηο ζρεηηθά κε 

ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα, ζα δηεπθνιχλεη ηελ πξνζέγγηζή ηνπ σο κείδνλ δήηεκα δεκφζηαο 

πγείαο.  

 

ηε ζειίδα 85 ηεο Δζληθήο Έθζεζεο (ελφηεηα α), ζα πξέπεη λα πξνζηεζεί φηη ζηηο επίζεκεο 

ζηαηηζηηθέο δελ θαηαγξάθνληαη νη ζάλαηνη παηδηψλ απφ κε-ηπραίνπο ηξαπκαηηζκνχο 

(θαθνπνίεζε – παξακέιεζε), εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο δνινθνλίαο παηδηνχ. Έρεη εθηηκεζεί 

φηη έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο ζαλάησλ παηδηψλ ειηθίαο κηθξφηεξεο ηνπ 1 έηνπο, πνπ 

πεξηγξάθεηαη φηη έρεη επέιζεη εμαηηίαο «δηαθφξσλ παζήζεσλ», νθείιεηαη ζε ζνβαξέο κνξθέο 

θαθνκεηαρείξηζεο.
6
 

 

ηε ζειίδα 86 ηεο Δζληθήο Έθζεζεο (ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1), πξέπεη λα πξνζηεζεί φηη 

ε Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδαο δελ δηαθξίλεη κεηαμχ «ηπραίσλ» θαη «κε- 

ηπραίσλ» ηξαπκαηηζκψλ. Μειέηεο
7
 έρνπλ δείμεη φηη ζεκαληηθφ πνζφ θαηαγεγξακκέλσλ 

αηπρεκάησλ ζην ζπίηη πνπ αθνξνχλ παηδηά θάησ ησλ 4 εηψλ, θαη ηδίσο, παηδηά θάησ ηνπ 1 

έηνπο, νθείινληαη ζε κε-ηπραίνπο ηξαπκαηηζκνχο (δειαδή ζε θαθνπνίεζε ή παξακέιεζε). 

 

ηε ζειίδα 100 ηεο Δζληθήο Έθζεζεο δελ είλαη ζαθέο ην λφεκα ηνπ φξνπ «Παξαδνζηαθέο 

Πξαθηηθέο». Σν πεξηερφκελν φιεο ηεο ελφηεηαο αλαθέξεηαη θπξίσο – αλ φρη απνθιεηζηηθά – 

                                                      
5
 Η κειέηε δηεμήρζε απφ ην Ιλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ ην 1997. 

6
 Σα σο άλσ ζηνηρεία βαζίδνληαη ζε κειέηεο ηνπ Ιλζηηηνχηνπ Τγείαο ηνπ Παηδηνχ (1992-1995). 

7 Οη κειέηεο δηεμήρζεζαλ απφ ηελ Δζληθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία ηεο Διιάδαο ην 1991. 
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ζε άξζξα ηνπ ειιεληθνχ Πνηληθνχ Κψδηθα γηα ηελ θαθνπνίεζε θαη παξακέιεζε, πνπ δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ελλνηνινγηθφ πεξηερφκελν ησλ «παξαδνζηαθώλ πξαθηηθώλ». Αλ ην 

πξαγκαηηθφ λφεκα ηνπ ηίηινπ θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ελφηεηαο αθνξά ζηε «ζσκαηηθή 

ηηκσξία» ησλ παηδηψλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο ή ζην ζρνιείν, ηφηε, ε αλαθνξά ζηα ζρεηηθά 

λνκνζεηήκαηα ζα έπξεπε λα επηθεληξψλεηαη ζην πξναλαθεξζέλ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα θαηά 

ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο ζηα ζρνιεία – αιιά φρη ζην ζπίηη. Καηά ζπλέπεηα, φιε ε ελφηεηα ζα 

πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί, ψζηε λα γίλνπλ νη απαξαίηεηεο δηνξζψζεηο. 

 

χκθσλα κε ηνλ Πξφεδξν ησλ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ ζηελ Διιάδα (Γ. Βεδπξάθεο, 1999), 

νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζε λνκαξρηαθφ επίπεδν δελ επαξθνχλ, πξνθεηκέλνπ 

λα θαιχςνπλ ηηο ππάξρνπζεο αλάγθεο, θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο δελ είλαη ζε ζέζε 

λα βνεζήζνπλ απνηειεζκαηηθά. Η ηξέρνπζα αλαινγία είλαη 1 θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο γηα 

70.000 θαηνίθνπο, ελψ ζην εμσηεξηθφ νη αληίζηνηρνη αξηζκνί είλαη 1 πξνο 2.500. Παξά ην 

γεγνλφο φηη νη αλάγθεο αληηκεηψπηζεο γηα νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο είλαη κεγάιεο, ζπρλά απηέο 

θηάλνπλ πξψηα ζηα «κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο», πξηλ γίλεη νπνηαδήπνηε επαγγεικαηηθή 

παξέκβαζε. 

 

Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη ζηνπο θεδεκφλεο ησλ νπνίσλ ηα παηδηά έρνπλ ζπκαηνπνηεζεί 

παξέρεηαη ειιηπήο ππνζηήξημε. ε φ,ηη αθνξά ζην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα, πξνηείλεηαη: (1) 

εθπαίδεπζε ησλ εηδηθψλ επαγγεικαηηψλ θαη ζπζηεκαηηθφηεξε ζηήξημε, αλάινγα κε ηηο 

εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο θάζε κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο θαη (2) βειηησκέλε ζπλεξγαζία 

κεηαμχ ησλ θεδεκφλσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, κε ζηφρν ην απφιπην ζπκθέξνλ ηνπ 

παηδηνχ. 

 

πζηάζεηο 

 

 Οξηζκφο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο «παηδηθήο θαθνπνίεζεο» κε έκθαζε ζηα επηκέξνπο 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, ζε ζρέζε κε ηα εζληθά ζηαηηζηηθά δεδνκέλα γηα ηε ζλεζηκφηεηα, ηε 

ζλεηφηεηα θαη άιινπο παξάγνληεο πςεινχ θηλδχλνπ. Ο ππάξρσλ δηεζλήο νξηζκφο 

πεξηγξάθεη ηελ θαθνπνίεζε σο «κείδνλ δήηεκα δεκφζηαο πγείαο». 

 

 Η θαηαλφεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε κειέηεο 

θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα πνπ ζα εληνπίδνπλ φινπο ηνπο ζρεηηθνχο παξάγνληεο θηλδχλνπ. 

 

 Η εμάιεηςε ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο -ζην πιαίζην κηαο λνκηθήο θαη επηθεληξσκέλεο ζηα 

δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ πξνζέγγηζεο- πξέπεη λα είλαη έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

πινπνίεζεο ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ ζε εζληθφ επίπεδν. 
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 Σειεθσληθέο γξακκέο SOS, γηα ηε ζηήξημε θαη βνήζεηα αλειίθσλ ππάξρνπλ, φκσο νη 

γξακκέο απηέο πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηε δπλαηφηεηα  παξαπνκπήο ηνπ παηδηνχ ζηνλ 

θαηάιιειν θνξέα, έηζη ψζηε ε παξερφκελε βνήζεηα λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο θάζε πεξίπησζεο. 

 

5. Οηθνγελεηαθό Πεξηβάιινλ θαη Ελαιιαθηηθή Μέξηκλα (ά. 5, 9, 10, 11, 18, 20, 21, 

25, 27.4) 

 

Άξζξν 9 

Απνρσξηζκόο από ηνπο γνλείο 

ύζηαζε 

 

 Η θαηάζηαζε θαη ηα εηδηθά πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ πνπ έρνπλ απνρσξηζηεί ηνπο γνλείο 

ηνπο, θζάλνληαο ζηελ Διιάδα απφ ην εμσηεξηθφ θαη ρξήδνπλ πξνζηαζίαο, απαηηεί 

ηδηαίηεξε πξνζνρή. Δίλαη ζεκαληηθφ λα παξαηεξήζνπκε φηη, φηαλ αλαθεξφκαζηε ζηνλ 

απνρσξηζκφ παηδηψλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε, φρη κφλνλ νη 

ειιεληθέο νηθνγέλεηεο αιιά, επίζεο, νη νηθνγέλεηεο αιινδαπψλ κε πνηθίιεο αλάγθεο, πνπ 

κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ ή φρη, αλάινγα κε ηελ ηζρχνπζα εζληθή, αιιά θαη δηεζλή 

λνκνζεζία, θαζψο θαη ηηο ζρεηηθέο πνιπκεξείο ή δηκεξείο ζπκθσλίεο. 

 

Άξζξν 10 

Οηθνγελεηαθή επαλέλσζε  

 

Τπάξρνπλ ζεκαληηθέο θαζπζηεξήζεηο, ιφγσ γξαθεηνθξαηίαο, ζηε δηαδηθαζία επαλέλσζεο 

αζπλφδεπησλ παηδηψλ, παηδηψλ-πξνζθχγσλ, ή/θαη παηδηψλ πνπ δεηνχλ άζπιν. 

 

ύζηαζε 

 

 Πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ δνκέο ή λα αλαδηαξζξσζνχλ αλάινγα νη πθηζηάκελεο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ θαη λα επηζπεπζζνχλ νη δηαδηθαζίεο επαλέλσζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ππάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο, φζνλ 

αθνξά ηα παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηεο πνπ πξέπεη λα εμππεξεηεζνχλ. 
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Άξζξν 11 

Αζέκηηε κεηαθίλεζε θαη κε-επάλνδνο 

 

Η αζέκηηε κεηαθίλεζε αλειίθσλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη: εκπνξεία αλειίθσλ, ζεμνπαιηθή 

εθκεηάιιεπζε ή/θαη παηδηθή εξγαζία. Καηαβάιινληαη πξνζπάζεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο 

επηθπξσκέλεο χκβαζεο ηεο Υάγεο (1980), πνπ αθνξά ζηα δεηήκαηα αζηηθνχ δηθαίνπ πεξί 

απαγσγήο παηδηψλ, αιιά αθφκε ππάξρνπλ πνιιέο δπζθνιίεο ζηελ πξάμε. 

 

Άξζξν 18 

Γνληθή επζύλε (παξάγξαθνη 1 θαη 2) 

πζηάζεηο 

 

 Σν θξάηνο σο «γνληφο» πξέπεη λα δηεπθνιχλεη ηελ νκαιή κεηάβαζε απφ ηε θηινμελία 

παηδηψλ ζε ηδξχκαηα, ζε δνκέο πνπ είλαη πεξηζζφηεξν «νηθνγελεην-θεληξηθέο» (π.ρ. 

παηδηθά ρσξηά SOS, αλαδνρή, πηνζεζία). 

 Δπηζεκαίλεηαη ε αλεπαξθήο θξαηηθή επνπηεία ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πινπνίεζε δηθαζηηθψλ 

απνθάζεσλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ γνλέα πνπ δελ έρεη ηελ θεδεκνλία ηνπ 

παηδηνχ ζε δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηνλ αλήιηθν. 

   

Άξζξν 20 

ηέξεζε νηθνγελεηαθνύ πεξηβάιινληνο 

 

Οη Δηαηξείεο Πξνζηαζίαο Αλειίθσλ πνπ ηδξχζεθαλ βάζεη ηνπ Νφκνπ 2724/1940 δελ 

ιεηηνπξγνχλ ζηηο πεξηζζφηεξεο Ννκαξρίεο. ηηο κεγάιεο πφιεηο, φπνπ ν ζεζκφο ιεηηνπξγεί, 

ππάξρεη αλεπάξθεηα ζηειέρσζεο, ρξεκαηνδφηεζεο θαη δηεπηζηεκνληθφηεηαο (ζει. 51 ηεο 

Δζληθήο Έθζεζεο). 

 

ηε ζειίδα 53 ηεο Δζληθήο Έθζεζεο, ε ελφηεηα «Αλάδνρεο Οηθνγέλεηεο» πξέπεη λα μεθηλά σο 

εμήο: «Αλ θαη έρεη ζεζπηζηεί κε λφκν θαη ιεηηνπξγεί κε πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ησλ Αζελψλ απφ ην 1928, ν ζεζκφο ηεο αλαδνρήο ηδξχζεθε...». 

 

Η πνηφηεηα ηνπ ζεζκνχ ηεο αλαδνρήο πνηθίιιεη απφ επαξθήο έσο εμαηξεηηθά αλεπαξθήο. Γελ 

θαιχπηεη ηηο πξαγκαηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ζε θίλδπλν, ή εθείλσλ πνπ θηινμελνχληαη επί 

ρξφληα ζε ηδξχκαηα, ελψ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε αλάδνρεο νηθνγέλεηεο 

(εκείσζε: ηα ζηνηρεία ηεο Δζληθήο Έθζεζεο αθνξνχλ κέρξη θαη ην έηνο 1996, αθήλνληαο 

έλα θελφ γηα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία). ήκεξα, ειάρηζηεο αλάδνρεο νηθνγέλεηεο ππάξρνπλ 



 14 

εθηφο Αηηηθήο. Έρεη γίλεη πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο πιαηζίσλ αλαδνρήο, φπνπ ππάξρνπλ 

ηνπηθά παξαξηήκαηα ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Πξφλνηαο (Δ.Ο.Κ.Φ.), θαη’εμνρήλ ζηε Βφξεηα 

Διιάδα. 

 

Ο ζεζκφο ηεο αλαδνρήο ζε λνκαξρηαθφ επίπεδν, αλ θαη πξνβιέπεηαη απφ ην λφκν, είλαη 

αλελεξγφο θπξίσο ιφγσ ηεο έιιεηςεο πξνζσπηθνχ ζηηο ππεξεζίεο πξφλνηαο, ησλ 

πξνβιεκάησλ εζσηεξηθήο νξγάλσζεο θαη δηάξζξσζεο, ηεο έιιεηςεο εμεηδηθεπκέλεο 

θαηάξηηζεο ησλ επαγγεικαηηψλ, θαζψο θαη ηεο πεξηνξηζκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ ζεζκνχ.
8
 

(ζει. 54 ηεο Δζληθήο Έθζεζεο). 

 

Άξζξν 21 

Τηνζεζία 

 

ηελ ελφηεηα «Τηνζεζία», ζειίδα 54 ηεο Δζληθήο Έθζεζεο, πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ν 

Νφκνο πεξί Τηνζεζίαο, Αλαδνρήο θαη Θεκάησλ Παηδηθήο Πξνζηαζίαο αλαζεσξήζεθε ην 1996 

(Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 2447/278/30.12.96). Ο Νφκνο, αλ θαη είλαη ζπκβαηφο ζε κεγάιν βαζκφ 

κε ην ηξέρνλ πιαίζην Παηδηθήο Πξνζηαζίαο, πξνβιέπεη ηδησηηθέο πηνζεζίεο -έλα δήηεκα ζην 

νπνίν αληηηίζεληαη νη θαη’εμνρήλ (δεκφζηνη) θνξείο πνπ αζρνινχληαη κε ην ζεζκφ. 

 

πζηάζεηο 

 

 Απαηηείηαη θαιχηεξνο ζπληνληζκφο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ πηζαλέο θαζπζηεξήζεηο 

ζηηο δηαδηθαζίεο πηνζεζίαο. Πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ θαηάιιειεο δνκέο κέζα ζηηο 

πξνλνηαθέο ππεξεζίεο, κε θαηάιιεια ελεκεξσκέλνπο θαη επαηζζεηνπνηεκέλνπο 

ιεηηνπξγνχο, κε ζηφρν ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εθπαίδεπζε ππνςήθησλ ζεηψλ νηθνγελεηψλ. 

Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην ζεζκφ ηεο αλαδνρήο. 

 

 Η Διιάδα πξέπεη άκεζα λα ππνγξάςεη θαη λα επηθπξψζεη ηε Γηεζλή χκβαζε ηεο Υάγεο 

ηνπ 1993 πεξί Γηεζλψλ Τηνζεζηψλ, θαζψο θαη λα ζπλάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο, νη νπνίεο 

ζα δηαζθαιίδνπλ ηηο εχξπζκεο δηαδηθαζίεο πηνζεζίαο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν. 

 

 

 

 

                                                      
8
 Οξηζκέλεο απφ ηηο ζπζηάζεηο ζηελ Έθζεζε απηή απνηεινχλ θπζηθή απφξξνηα ηνπ γεληθφηεξνπ 

ζρνιηαζκνχ θάζε άξζξνπ, γη’ απηφ ην ιφγν θαη δελ κπνξνχλ λα δηαρσξηζζνχλ απφ απηφλ. 
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6. Τγεία θαη Πξόλνηα (Α. 18, 23, 24, 26, 27) 

 

Άξζξν 23 

Παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο 

 

ην ηέινο ηεο ζειίδαο 57 ηεο Δζληθήο Έθζεζεο, πξέπεη λα πξνζηεζεί φηη παξά: i) ηε 

ζεκαληηθή πξφνδν ζηελ νξγάλσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ γηα ηνπο αλάπεξνπο ή/θαη 

ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ii) ηελ απμαλφκελε δξαζηεξηνπνίεζε ησλ ΜΚΟ ζε δεηήκαηα 

πνπ αθνξνχλ άηνκα κε αλαπεξίεο ή/θαη εηδηθέο αλάγθεο, iii) ηελ θαιή ζπλεξγαζία κεηαμχ 

Κπβέξλεζεο θαη ΜΚΟ θαη, iv) ηε δπλαηφηεηα ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηελ ΔΔ, νη ζπλζήθεο 

πνηθίιινπλ αλάινγα θπξίσο κε δχν παξάγνληεο: i) ηελ παξνρή ηδξπκαηηθήο ή εκεξήζηαο 

θξνληίδαο, κε ηελ πξψηε λα είλαη πνιχ ρακειφηεξεο πνηφηεηαο απφ ηε δεχηεξε θαη, ii) ηηο 

δηαθνξέο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ θξαηηθνί θνξείο απφ ηε κηα θαη ΜΚΟ απφ ηελ 

άιιε, θαζψο ην θξάηνο παξέρεη ρακειφηεξεο πνηφηεηαο ηδξπκαηηθή θξνληίδα. 

 

Όζα παηδηά έρνπλ αλαπεξίεο θαη έρνπλ απνξξηθζεί απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, αληηκεησπίδνπλ 

ηε ρεηξφηεξε δπλαηή θαηάζηαζε, θπξίσο επεηδή βξίζθνληαη ππφ ηελ πιήξε επζχλε ηνπ 

θξάηνπο – σο «γνλέα» - ρσξίο θπζηθνχο γνλείο γηα λα ππεξαζπηζηνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο. 

Δπηζεκαίλεηαη επίζεο φηη ππάξρεη κεγάιε αλάγθε απν-ηδξπκαηνπνίεζεο ησλ παηδηψλ πνπ 

έρνπλ εγθαηαιεηθζεί απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, κε ζπλαθφινπζε εμεχξεζε ππνθαηάζηαησλ 

πιαηζίσλ νηθνγέλεηαο. 

 

Δληνχηνηο, θάπνηνο ζα κπνξνχζε λα ζρνιηάζεη ζεηηθά ηε ζνβαξή δνπιεηά πνπ έρεη γίλεη ηα 

ηειεπηαία δέθα έηε ζην πεδίν ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο ή/θαη άιιεο ηδηαηηεξφηεηεο. Η 

θηλεηνπνίεζε απηή αθνξνχζε πεξηζζφηεξν ελήιηθα άηνκα, θαζηζηψληαο πιένλ επηηαθηηθή 

ηελ αλάγθε λα δνζεί πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηα παηδηά θαη ηνπο λένπο. 

 

Σα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο δελ έρνπλ δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε, επεηδή ππάξρνπλ εηδηθά ζρνιεία κφλν ζηελ πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε. Οη 

πξνβιεπφκελεο παξνρέο ζα πξέπεη λα δηαθνξνπνηνχληαη, αλάινγα κε ηηο εμεηδηθεπκέλεο 

αλάγθεο θαηεγνξηψλ, φπσο: 

 Γηα ηα παηδηά πνπ δηαζέηνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλσζηηθέο θαη λνεηηθέο ηθαλφηεηεο, αιιά 

αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα πξφζβαζεο ζηηο ζρνιηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζα πξέπεη λα 

εμεπξεζνχλ ηξφπνη θαη κέζα γηα λα μεπεξαζηνχλ ηα πξαθηηθά εκπφδηα. 

 Γηα ηα παηδηά κε εμαηξεηηθά εηδηθέο αλάγθεο, ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζρήκαηα 

εθπαίδεπζεο θαη’νίθνλ. 
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 Γηα ηα παηδηά πνπ δελ δηαζέηνπλ γλσζηηθέο ηθαλφηεηεο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ 

πξνγξάκκαηα, πνπ ζα ηα βνεζήζνπλ λα απνθηήζνπλ ηηο βαζηθέο δεμηφηεηεο ηεο 

θαζεκεξηλήο δσήο. 

 

Παξαηεξείηαη έιιεηςε θαηάιιειεο ελεκέξσζεο ζε φ,ηη αθνξά ζηηο δηαζέζηκεο νηθνλνκηθέο 

παξνρέο γηα ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. 

 

Άξζξν 24 

Τγεία 

 

ηε ζειίδα 83 ηεο Δζληθήο Έθζεζεο (ζην ηέινο ηεο παξαγξάθνπ 1, ελφηεηα κε ηίηιν 

«Οηθνγελεηαθφο Πξνγξακκαηηζκφο») πξέπεη λα πξνζηεζεί φηη, παξά ηελ πξφνδν πνπ έρεη 

ζεκεησζεί ζην ζπγθεθξηκέλν πεδίν, εμαθνινπζνχλ λα παξαηεξνχληαη αζπκβαηφηεηεο κεηαμχ 

νξγαλσηηθψλ θαη δηαξζξσηηθψλ δεηεκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, νξηζκέλα θέληξα νηθνγελεηαθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ παξέρνπλ κφλνλ ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, ρσξίο ηε δπλαηφηεηα 

ηαηξηθψλ πξάμεσλ (π.ρ. εθαξκνγή αληηζπιιεπηηθψλ κέζσλ). Σέινο, νη εθηξψζεηο σο 

αληηζπιιεπηηθή κέζνδνο είλαη επξέσο δηαδεδνκέλεο -θπξίσο ζην ρψξν ησλ ηδησηηθψλ 

ππεξεζηψλ πγείαο, φπνπ ππάξρεη ειάρηζηνο ή θαζφινπ έιεγρνο ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ 

κεζφδσλ πνπ εθαξκφδνληαη. 

 

πζηάζεηο 

 

 Απαηηείηαη κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε πξφιεςεο θαη παξέκβαζεο ζε φ,ηη αθνξά ζηνπο 

Roma θαη ζε άιιεο νκάδεο αζίγγαλσλ, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθσζνχλ θαη λα 

εθαξκνζηνχλ θαηάιιειεο πγεηνλνκηθέο, εθπαηδεπηηθέο θαη θνηλσληθέο πξαθηηθέο. Σν ίδην 

ζα πξέπεη λα ηζρχεη γηα φιεο ηηο άιιεο εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο, επάισηεο θαη θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλεο νκάδεο πνπ δηαβηνχλ ζηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα μεπεξαζηνχλ εκπφδηα 

φπσο: πξνβιεκαηηθή πξφζβαζε ζηηο βαζηθέο ππεξεζίεο πγείαο θαη ςπρν-θνηλσληθέο 

ππεξεζίεο, θαζψο θαη ζηα εθπαηδεπηηθά πιαίζηα αηφκσλ ηα νπνία έρνπλ εηζέιζεη 

παξάλνκα ζηε ρψξα. 

 

 Απαηηείηαη πεξαηηέξσ βειηίσζε ζηηο παξνρέο πνπ αθνξνχλ ηελ πξνγελλεηηθή, πεξη-

γελλεηηθή θαη κεηά ηνλ ηνθεηφ κέξηκλα, κε έκθαζε ζηηο επάισηεο νκάδεο φπσο: άγακεο 

κεηέξεο, έθεβεο κεηέξεο, κεηέξεο απφ δηάθνξεο εζληθέο νκάδεο, κεηαλάζηξηεο, 

πξφζθπγεο, αηηνχζεο άζπιν, θηι. 
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Άξζξν 26 θαη 18 παξάγξαθνο 3 

Κνηλσληθή αζθάιηζε θαη ππεξεζίεο παηδηθήο κέξηκλαο 

 

Σα παηδηά, ησλ νπνίσλ νη γνλείο δελ δηαζέηνπλ θνηλσληθή αζθάιηζε, δελ έρνπλ πξφζβαζε 

νχηε θαλ ζηε βαζηθή πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε. Απηφ απνδεηθλχεη άιιε κηα θνξά φηη ε 

θνηλσληθή πνιηηηθή είλαη «νηθνγελεην-θεληξηθή» θαη φρη «παηδνθεληξηθή», φπσο ζα έπξεπε. 

 

Γελ σθεινχληαη φια ηα παηδηά απφ ηα ππάξρνληα πξνγξάκκαηα θνηλσληθήο κέξηκλαο. Γελ 

ππάξρεη άκεζε παξέκβαζε απφ ηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξφλνηαο ζε πεξηπηψζεηο 

παξακέιεζεο ή θαθνπνίεζεο. Η έιιεηςε άκεζεο παξέκβαζεο κπνξεί επίζεο λα νθείιεηαη θαη 

ζε έιιεηςε ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ, νη νπνίεο είλαη επηθνξηηζκέλεο κε ηελ 

επηβνιή ηνπ λφκνπ, θαη ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο πξφλνηαο πνπ αζρνινχληαη κε ηέηνηεο 

πεξηπηψζεηο. 

 

πζηάζεηο 

 

 ηε ζειίδα 102 ηεο Δζληθήο Έθζεζεο (ζην ηέινο ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ ηεο ελφηεηαο 

πνπ αθνξά ην Άξζξν 26), πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ην επίδνκα ησλ 44 Δπξψ πεξίπνπ 

(15.000 δξρ.), είλαη εμαηξεηηθά ρακειφ θαη ππνηηκεηηθφ γηα ηελ αμηνπξέπεηα ησλ 

«απξνζηάηεπησλ» παηδηψλ. Καηά ζπλέπεηα, ζα πξέπεη λα επαλεθηηκεζεί κε γλψκνλα ηηο 

ξεαιηζηηθέο αλάγθεο θάζε πεξίπησζεο. 

 

 ηε ζειίδα 102 ηεο Δζληθήο Έθζεζεο (ζην ηέινο ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ), πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο πνπ ην απαηηνχκελν πνζνζηφ παηδαγσγψλ ζε 

βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο δελ ηεξείηαη, ιφγσ έιιεηςεο πξνζσπηθνχ (έλαο παηδαγσγφο 

γηα 8 βξέθε, ή 1 παηδαγσγφο γηα 12 λήπηα). 

 

Άξζξν 27 

Δπίπεδν δσήο 

 

ηε ζειίδα 105 ηεο Δζληθήο Έθζεζεο (ζε φ,ηη αθνξά ζην άξζξν 27 παξάγξαθνη 1-3), πξέπεη 

λα αλαθεξζεί φηη ε ελφηεηα απηή εζηηάδεη απνθιεηζηηθά ζε ηδξπκαηηθά πιαίζηα θξνληίδαο γηα 

ηα παηδηά, ηδίσο γηα εθείλα κε εηδηθέο αλάγθεο. Καη’ απηφλ ηνλ ηξφπν, γίλεηαη ιφγνο κφλν γηα 

κηα παξάκεηξν ηνπ φξνπ «επίπεδν δσήο», παξαιείπνληαο ηελ ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο λα 

ζηεξίδεη ηνπο γνλείο ζηε δηαζθάιηζε ελφο ηθαλνπνηεηηθνχ επηπέδνπ δηαβίσζεο γηα ηα παηδηά 

ηνπο, ε νπνία ζήκεξα ραξαθηεξίδεηαη αλεπαξθήο. Απηή ηελ πεξίνδν, δηεμάγεηαη πνιηηηθή 

ζπδήηεζε πνπ αθνξά ζηελ αλάγθε ζεζκνζέηεζεο ελφο «ειάρηζηνπ εηζνδήκαηνο» γηα θάζε 
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πνιίηε. Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη πνζνζηφ 19,5% ησλ Διιήλσλ δηαβηνχλ θάησ απφ ην επίπεδν 

ηεο θηψρεηαο.
9
 

 

Σν άξζξν 1501 ηνπ ειιεληθνχ Αζηηθνχ Κψδηθα (ζει. 49 ηεο Δζληθήο Έθζεζεο) έρεη 

θαηαξγεζεί (Νφκνο 2447/96), ελψ ζηελ Δζληθή Έθζεζε παξνπζηάδεηαη φηη ηζρχεη. 

 

πζηάζεηο 

 

 Πξέπεη λα δηεμαρζνχλ πξνγξάκκαηα ζε εζληθφ επίπεδν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θηψρεηαο, σο ζηνηρείνπ πνπ επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ πγεία, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

επεκεξία ησλ παηδηψλ. 

 

 ην Άξζξν 27 παξάγξαθνο 4, ζε φ,ηη αθνξά ζην γνληφ ή θεδεκφλα πνπ έρεη ηελ 

νηθνλνκηθή επζχλε αλειίθνπ, αιιά δηακέλεη ζε δηαθνξεηηθφ θξάηνο, επηζεκαίλεηαη φηη ε 

Διιάδα πξέπεη λα πξνάγεη ηελ πξνζρψξεζε ζε δηεζλείο ζπκθσλίεο, ή ηε ζχλαςε ηέηνησλ 

θαη άιισλ ζπκθσληψλ, πνπ λα επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηεθπεξαίσζε  

δεηεκάησλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα απηφ. 

 

7. Εθπαίδεπζε, Φπραγωγία-Ειεύζεξνο Υξόλνο θαη Πνιηηηζηηθέο Δξαζηεξηόηεηεο 

(Α. 28, 29, 31) 

Άξζξν 28 

Δθπαίδεπζε 

 

χκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε - αξ. Φ2/378/Γ1/1124/8-12-94 - ηα πνιπ-πνιηηηζκηθά 

ζρνιεία έρνπλ εγθαηληαζζεί θαη ιεηηνπξγνχλ κε ηελ ππνρξέσζε λα δέρνληαη, λα εθπαηδεχνπλ 

θαη λα κνξθψλνπλ αιινδαπνχο αλήιηθνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη φζσλ δεηνχλ άζπιν, 

θαζψο θαη ησλ παηδηψλ-πξνζθχγσλ. Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα αιινδαπά παηδηά είραλ πάληνηε ηε 

δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα. Όκσο, ηα παηδηά πνπ δεηνχλ 

άζπιν θαη ηα παηδηά-πξφζθπγεο δελ κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ ζηα ζρνιεία, ιφγσ έιιεηςεο ησλ 

απαξαίηεησλ πηζηνπνηεηηθψλ. Αλ θαη εηδηθέο εγθχθιηνη ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (αξ. ΦΔΚ 

1789 ΣΒ 28-09-1999) δηεπθνιχλνπλ ηα παηδηά απηά λα εγγξαθνχλ ζην ζρνιείν, αθφκε θαη 

ρσξίο ηα απαξαίηεηα πηζηνπνηεηηθά, ην πξφβιεκα παξακέλεη, πνιχ ζπρλά, αλεπίιπην ζε 

δηνηθεηηθφ επίπεδν. Καζίζηαηαη, ινηπφλ φιν θαη πην επείγνπζα ε αλάπηπμε πεξηζζφηεξν 

«αλεθηηθψλ» θαη ιηγφηεξσλ μελνθνβηθψλ ζηάζεσλ ζηα ζρνιηθά πιαίζηα  -θαη φρη κφλν. 

                                                      
9
 Σα εξεπλεηηθά ζηνηρεία δεκνζηεχζεθαλ ζην έλζεην ΣΑΥΤΓΡΟΜΟ, ηεο εθεκεξίδαο «ΣΑ ΝΔΑ», 

ζηηο 12 Μαίνπ 2001.  
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ηελ Δζληθή Έθζεζε δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά γηα ηα παηδηά ειηθίαο 13 έσο 18 εηψλ, πνπ 

έρνπλ δηαθφςεη ηελ ππνρξεσηηθή ζρνιηθή θνίηεζε  θαη δελ δηθαηνχληαη λα παξαθνινπζήζνπλ 

θακία θξαηηθή ή άιιε ηερληθή ζρνιή, παξακέλνληαο «αδξαλή» εθπαηδεπηηθά  κέρξη λα 

θηάζνπλ ηελ ειηθία ησλ 18 εηψλ. 

 

πζηάζεηο 

 

 Απαηηνχληαη βειηηψζεηο ζηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ πξνγξακκάησλ 

θαηαπνιέκεζεο ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο 

ππνρξεσηηθήο ζρνιηθήο θνίηεζεο (π.ρ. πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο γξαθήο θαη αλάγλσζεο 

πνπ ζα απεπζχλνληαη ζε δηαθνξεηηθέο ειηθίεο, θχια, θνηλσληθά απνθιεηζκέλεο, 

επάισηεο, ζξεζθεπηηθέο θαη εζληθέο νκάδεο). Πξέπεη λα παξέρεηαη ζηήξημε ζηελ 

νηθνγέλεηα θαη θίλεηξα γηα ηελ εγγξαθή θαη θνίηεζε ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν. 

 

 Έρνπλ παξαηεξεζεί θαη ρξήδνπλ αληηκεηψπηζεο -ζε εζληθφ επίπεδν, αιιά θαη κέζσ 

δηεζλψλ θαη δηαθξαηηθψλ ζπκθσληψλ- δπζθνιίεο εγγξαθήο ησλ αηηνχλησλ άζπιν θαη ησλ 

πξνζθχγσλ, ιφγσ έιιεηςεο πηζηνπνηεηηθψλ. Δλ φςεη ηεο δεκνγξαθηθήο κεηεμέιημεο πνπ 

παξαηεξείηαη ζηελ Διιάδα ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ε ζρνιηθή θνίηεζε θαη ηα άιια 

εθπαηδεπηηθά πιαίζηα, πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο πνιιαπιέο θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ πιεζπζκνχ, ζε κηα πξνζπάζεηα λα δηεπθνιπλζεί ε θνηλσληθή 

ελζσκάησζε φισλ ησλ δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ, ζξεζθεπηηθψλ, επάισησλ θαη θνηλσληθά 

απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ, κε ηξφπν ιεηηνπξγηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ. 

 

 Γελ έρνπλ φια ηα παηδηά ηηο ίδηεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε. Οη θπξψζεηο 

πνπ πξνβιέπνληαη, ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ λφκνπ γηα ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε 

δελ εθαξκφδνληαη. Έλαο κεραληζκφο επνπηείαο «θηιηθφο πξνο ηελ νηθνγέλεηα» -ζε 

επίπεδν ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο -πνπ αθνξά ηε ζρνιηθή θνίηεζε, ελδέρεηαη λα επηιχζεη 

δεηήκαηα παξάβαζεο ηνπ λφκνπ πεξί ππνρξεσηηθήο εθπαίδεπζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ε 

παξέκβαζε ηεο αζηπλνκίαο ζε ηέηνηα ζέκαηα πξέπεη λα απνθεχγεηαη. 

 

 Η Διιεληθή Κπβέξλεζε πξέπεη λα ιάβεη εηδηθά κέηξα γηα λα απμήζεη ηε ζρνιηθή θνίηεζε 

παηδηψλ πνπ δνπλ ζε απνκαθξπζκέλεο, νξεηλέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη ησλ νπνίσλ ε 

πξφζβαζε ζην ζρνιείν είλαη δπζρεξήο έσο αδχλαηε. 
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8. Εηδηθά Μέηξα Πξνζηαζίαο (Α. 22,30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40) 

 

Άξζξν 22 

Παηδηά-πξόζθπγεο 

 

Σα παηδηά-πξφζθπγεο είλαη κηα ηδηαίηεξα επάισηε θαηεγνξία παηδηψλ, πξνεξρφκελα απφ 

ζπλζήθεο πνιέκνπ θαη εκθχιηεο αλαηαξαρέο, πνπ έρνπλ ζπλήζσο βηψζεη ηελ απψιεηα ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο θαη ησλ ζπηηηψλ ηνπο θαη έρνπλ ππνζηεί βαζαληζηήξηα θαη 

θαθνκεηαρείξηζε. Σα παηδηά-πξφζθπγεο θζάλνπλ είηε κφλα ηνπο, είηε κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο 

ζηε ρψξα ππνδνρήο, ζηελ νπνία είλαη ζπρλά δχζθνιε ε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο 

θαη ρξεηάδνληαη ηελ πξνζηαζία ησλ ηνπηθψλ/εζληθψλ αξρψλ. πγθεθξηκέλα, πξέπεη λα 

δηαζθαιίδνληαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα θάζε παηδηνχ, φπσο ην δηθαίσκα ζηε δσή, ηελ 

επηβίσζε, ηελ αλάπηπμε ρσξίο δηαθξίζεηο, θαζψο θαη ην απφιπην ζπκθέξνλ ηνπ, αιιά θαη λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε γλψκε ηνπ απφ ηηο αξρέο ηεο ρψξαο ππνδνρήο. 

 

Οη ππνρξεψζεηο ηνπ θξάηνπο -ζχκθσλα κε ην εζληθφ θαη ην δηεζλέο δίθαην- παξνπζηάδνπλ 

δπζθνιίεο ζηελ πινπνίεζή ηνπο, θαζψο ζπρλά ηα παηδηά-πξφζθπγεο δελ έρνπλ θαλέλα 

επίζεκν έγγξαθν, γεγνλφο πνπ θαζηζηά δχζθνιε ηε δηαπίζησζε ηνχ αλ ζπλνδεχνληαη απφ 

ηνπο θπζηθνχο ηνπο γνλείο ή ηνπο λφκηκνπο θεδεκφλεο ηνπο. Η παξάλνκε είζνδνο θαη ε 

έιιεηςε άκεζεο, επίζεκεο θαηαγξαθήο, παξεκπνδίδεη ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εμππεξέηεζε 

ησλ αλαγθψλ ηνπο. 

                                           

Σα παηδηά-πξφζθπγεο παξνπζηάδνπλ επίζεο δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζην λέν πεξηβάιινλ, 

εμαηηίαο γισζζηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ δηαθνξψλ. Η αλεπαξθήο ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο 

δηαζέζηκεο θξαηηθέο παξνρέο θαζηζηά ηα πξνβιήκαηα απηά εληνλφηεξα. Οη πξφζθπγεο πξέπεη 

λα είλαη ζε ζέζε λα ελεκεξψλνληαη ζηε γιψζζα ηνπο -ζε πξψην ζηάδην- θαη ζηε ζπλέρεηα λα 

ηνπο παξέρνληαη θίλεηξα γηα ηε ζηαδηαθή εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο. 

 

ηε ζειίδα 140 ηεο Δζληθήο Έθζεζεο, πξηλ απφ ηελ ηειεπηαία παξάγξαθν, πξέπεη λα 

πξνζηεζεί ε λέα λνκνζεζία πνπ αθνξά ζε αζπλφδεπηα αλήιηθα άηνκα. χκθσλα κε ην Άξζξν 

1, παξάγξαθνο 4, ηνπ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο 61/1999, έλα αζπλφδεπην αλήιηθν άηνκν 

ειηθίαο 14 έσο 18 εηψλ, επηηξέπεηαη λα θάλεη αίηεζε γηα άζπιν κφλν ηνπ. ε θάζε 

πεξίπησζε, ηα αζπλφδεπηα αλήιηθα άηνκα κπνξνχλ λα θάλνπλ αίηεζε γηα άζπιν, αθνχ νη 

αξκφδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο έρνπλ ελεκεξψζεη ηνλ Δηζαγγειέα Αλειίθσλ, πξνθεηκέλνπ 

εθείλνο λα ελεξγήζεη σο «εηδηθφο θεδεκφλαο» ηνπο, κέρξη λα ιεθζεί ε ηειηθή απφθαζε 

ζρεηηθά κε ηελ αίηεζε αζχινπ. 
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ηελ πξάμε, ε εθαξκνγή ηνπ παξαπάλσ άξζξνπ απνδεηθλχεηαη πξνβιεκαηηθή, μεθηλψληαο 

απφ ηελ θαηαγξαθή ησλ αλειίθσλ απφ ηηο αξκφδηεο αζηπλνκηθέο αξρέο, νη νπνίεο ζπλήζσο 

δελ ελεκεξψλνπλ εγθαίξσο ηνλ Δηζαγγειέα γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ απφιπηνπ ζπκθέξνληνο 

ηνπ παηδηνχ. Παξαηεξείηαη επίζεο θαζπζηέξεζε απφ ηνπο Δηζαγγειείο, σο πξνο ηελ έγθαηξε 

παξέκβαζε ζε φ,ηη αθνξά ζηελ θαηάιιειε ζηέγαζε θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ 

αλειίθσλ. Δπηπιένλ, ην έξγν ηνπο παξεκπνδίδεηαη απφ ηελ αλεπαξθή ππνδνκή ππνδνρήο 

αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ αηφκσλ πνπ ηπγράλεη λα είλαη πξφζθπγεο ή λα δεηνχλ άζπιν. Θα 

πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε Π2α/52/2671/5-3-2001, ν 

Ξελψλαο Νέσλ ζηα Αλψγεηα Κξήηεο έρεη νξηζζεί σο ρψξνο δηακνλήο αζπλφδεπησλ παηδηψλ 

πνπ θάλνπλ αίηεζε γηα άζπιν. Η έιιεηςε παξφκνησλ θέληξσλ ππνδνρήο θαη θηινμελίαο ζε 

φιε ηελ Διιάδα,
10

 δεκηνπξγεί πνιιά πξνβιήκαηα, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο επείγνπζαο 

αλάγθεο πξνζηαζίαο απηήο ηεο θαηεγνξίαο αλειίθσλ. ε απηφ ην ζεκείν, πξέπεη λα 

αλαθεξζεί φηη ζχκθσλα κε ηελ Δζληθή Έθζεζε, δελ έρνπλ ππνβιεζεί αηηήζεηο παξνρήο 

αζχινπ απφ αζπλφδεπηα αλήιηθα άηνκα. 

 

Παξά ηελ ππάξρνπζα δηεζλή θαη εζληθή λνκνζεζία
11

, ζε φ,ηη αθνξά ζηηο νπζηαζηηθέο θαη 

δηαδηθαζηηθέο εγγπήζεηο πνπ ξπζκίδνπλ ηελ θξάηεζε ελφο αηφκνπ, νη αιινδαπνί, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλήιηθσλ αηφκσλ, πνπ ππνβάιινπλ αίηεζε γηα άζπιν, κεηά ηε 

ζχιιεςή ηνπο γηα παξάλνκε είζνδν ή δηακνλή ζηελ Διιάδα, παξακέλνπλ θξαηνχκελνη κέρξη 

θαη ηελ ηειηθή εμέηαζε ηεο αίηεζήο ηνπο. Η θξάηεζή ηνπο ιακβάλεη ρψξα ζε θέληξα 

θξάηεζεο γηα αφξηζην ρξνληθφ δηάζηεκα, ρσξίο λα ππφθεηηαη (ε θξάηεζε) ζε νπνηαδήπνηε 

δηθαζηηθή αλαζεψξεζε. Σέηνηα θέληξα θξάηεζεο είλαη ζρεδηαζκέλα λα εμππεξεηνχλ 

ζχληνκεο πεξηφδνπο θξάηεζεο θαη νη ζπλζήθεο ηνπο -φπσο πεξηγξάθνληαη απφ ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ Πξφιεςε ησλ Βαζαληζηεξίσλ θαη ηεο Απάλζξσπεο, 

Σαπεηλσηηθήο Μεηαρείξηζεο ή Σηκσξίαο- είλαη αθαηάιιειεο γηα καθξέο πεξηφδνπο θξάηεζεο, 

θαζψο δελ δηαζέηνπλ βαζηθέο εγθαηαζηάζεηο θαη ππνδνκή. 

 

ε πνιιά θέληξα θξάηεζεο, ηδίσο ζηηο ζπλνξηαθέο πεξηνρέο, φπνπ παξαηεξνχληαη καδηθέο 

αθίμεηο, δελ ππάξρεη εηδηθφ ηκήκα γηα ηνπο αλήιηθνπο. ηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αζήλαο, 

                                                      
10

 Σν Κέληξν Τπνδνρήο Πξνζθχγσλ ζην Λαχξην Αηηηθήο παξέρεη ζηα παηδηά πξφζθπγεο ζηέγε, 

ζρνιηθή εθπαίδεπζε, επθαηξίεο θαη πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο ειιεληθψλ, αγγιηθψλ θαη ηεο κεηξηθήο 

ηνπο γιψζζαο. 
11

 Σν Άξζξν 27 παξ. 6 ηνπ Νφκνπ 1975/1971 πξνβιέπεη φηη ν Τπνπξγφο Γεκφζηαο Σάμεο (θαη, φπσο 

έρεη ηξνπνπνηεζεί κε πξφζθαηε ππνπξγηθή απφθαζε, ν Γεληθφο Γξακκαηέαο) έρεη ην δηθαίσκα -κε 

βάζε ην δεκφζην ζπκθέξνλ θαη, ζε πεξίπσζηε πνπ ην άηνκν πνπ πξφθεηηαη λα απειαζεί θξίλεηαη 

επηθίλδπλν ή ππάξρεη πηζαλφηεηα λα δξαπεηεχζεη- λα δηαηάμεη ηελ θξάηεζή ηνπ κέρξη θαη λα θαηαζηεί 

εθηθηή ε απέιαζή ηνπ απφ ηελ Διιάδα. χκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε αξ. 4803/13/7Α/18.6.92, 

παξ’ φιν πνπ ε ππνβνιή αίηεζεο αζχινπ αλαβάιιεη ηε δηαηεηαγκέλε απφθαζε απέιαζεο, δελ 

αλαβάιιεη ηελ θξάηεζε ησλ αηηνχλησλ άζπιν. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζε ηέηνηεο πεξηπηψζεηο δελ ππάξρνπλ 

εηδηθέο ξπζκίζεηο γηα αλήιηθα άηνκα. 
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πέξα απφ ην ρψξν θξάηεζεο αλειίθσλ, πνπ έρεη νξηζηεί ζηε Γεληθή Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε 

Αηηηθήο ζηε Λεσθφξν Αιεμάλδξαο, ηα αλήιηθα άηνκα θξαηνχληαη επίζεο ζην Κέληξν 

Κξάηεζεο ζηελ Ακπγδαιέδα, εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ ηηο κεηέξεο ηνπο. Πξέπεη λα 

ζεκεησζεί πάλησο φηη θαη ηα δχν πιαίζηα θξάηεζεο δελ είλαη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα θαη 

εμνπιηζκέλα γηα λα θηινμελνχλ αλήιηθα άηνκα. 

 

ηελ πξφζθαηε ππφζεζε Dogouz θαηά ηνπ Διιεληθνύ Κξάηνπο, ην Δπξσπατθφ Γηθαζηήξην γηα 

ηα Αλζξψπηλα Γηθαηψκαηα θαηέιεμε φηη: «... ν ππεξβνιηθφο ζπλσζηηζκφο θαη ε απνπζία 

εγθαηαζηάζεσλ χπλνπ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππεξβνιηθά καθξά ρξνληθή πεξίνδν θξάηεζεο 

ππφ ηέηνηεο ζπλζήθεο, ηζνδπλακνχλ κε ηαπεηλσηηθή κεηαρείξηζε θαηά παξάβαζε ηνπ Άξζξνπ 

3 [ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ]...». Η σο άλσ απφθαζε 

ηζρχεη θπξίσο γηα ηνπο αλήιηθνπο, νη νπνίνη ηπγράλεη λα βξίζθνληαη ζε πην επάισηε ζέζε. 

 

Οη αηηνχληεο άζπιν θαη νη πξφζθπγεο έρνπλ δπλαηφηεηα δσξεάλ πξφζβαζεο ζην εζληθφ 

ζχζηεκα πγείαο (ΠΓ 266/1999). Παξ’ φια απηά, ε θαζπζηέξεζε ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο 

αζχινπ απνζηεξεί ηνπο αηηνχληεο θαη θπξίσο ηα αλήιηθα άηνκα απφ ηε δπλαηφηεηα 

πξφζβαζεο ηνπο ζε πγεηνλνκηθέο ππεξεζίεο θαη ηελ παηδηθή κέξηκλα. χκθσλα κε ηελ 

ππνπξγηθή απφθαζε αξ. Π3α/Φ.32/2671/14-07-2000, νη επηδνηήζεηο πξφλνηαο παξέρνληαη ζε 

αλαγλσξηζκέλνπο πξφζθπγεο. 

 

πζηάζεηο 

 

 Η πξνζηαζία πνπ πξέπεη λα παξέρεηαη ζην παηδί-πξφζθπγα πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηηο αλάγθεο ηνπ σο παηδί θαη σο πξφζθπγα. πγθεθξηκέλεο παξνρέο κε παηδνθεληξηθφ 

ραξαθηήξα θαη ηαπηφρξνλε έκθαζε ζηελ ηδηφηεηα ηνπ αλήιηθνπ πξφζθπγα, πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη απνηειεζκαηηθά ζηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ. 

 

 Η δηαδηθαζία ρνξήγεζεο αζχινπ πνπ αθνξά ζε παηδηά-πξφζθπγεο πξέπεη λα είλαη άκεζε 

θαη ρσξίο θαζπζηεξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεηαη φηη απηά θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο 

ζα απνιακβάλνπλ ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα πξνζηαζίαο, πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο 

αηηνχληεο άζπιν θαη ηνπο πξφζθπγεο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηε ζρεηηθή δηεζλή θαη εζληθή 

λνκνζεζία, κε έκθαζε ζηηο αξρέο ηεο νηθνγελεηαθήο ελφηεηαο θαη ηεο επαλέλσζεο ηεο 

νηθνγέλεηαο, φπνηε απηφ είλαη δπλαηφλ. 

 

 Η αξρή ηεο νηθνγελεηαθήο ελφηεηαο πξέπεη λα απνηειεί ην ζεκέιην ιίζν ζηνλ θαζνξηζκφ 

ηεο φιεο δηαδηθαζίαο. Καηά ζπλέπεηα, ζε πεξηπηψζεηο αλειίθσλ πνπ έρνπλ ρσξηζηεί απφ 
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ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ε δηαδηθαζία ηεο επαλέλσζεο κε ηελ νηθνγέλεηα πξέπεη λα ζεσξείηαη 

πξνηεξαηφηεηα θαη λα επηζπεχδεηαη απφ φια ηα εκπιεθφκελα θξάηε. 

 

 Η Διιεληθή Κπβέξλεζε πξέπεη λα αλαπηχμεη κηα ιεηηνπξγηθή ζηξαηεγηθή εληνπηζκνχ 

αζπλφδεπησλ παηδηψλ-πξνζθχγσλ ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαηαγξάθνληαη εγθαίξσο απφ εμεηδηθεπκέλν θαη εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. 

 

 Η Διιεληθή Κπβέξλεζε πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη εηδηθά ζρεδηαζκέλα θαη εμνπιηζκέλα 

«θέληξα ππνδνρήο» αλειίθσλ ζε φιε ηελ Διιάδα, κε έκθαζε ζηηο ζπλνξηαθέο πεξηνρέο 

θαη ζηα αζηηθά θέληξα, φπνπ ν αξηζκφο ησλ πξνζθχγσλ ηείλεη λα είλαη πξαγκαηηθά 

κεγάινο. 

 

 Καηάιιειε θαη ζηαζεξή δηακνλή, πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαη 

εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο πξέπεη λα παξέρνληαη ζε φια ηα παηδηά-πξφζθπγεο. 

 

 Η λνκηθή ηνπο εθπξνζψπεζε απέλαληη ζηηο αξρέο πξέπεη λα είλαη δηαζθαιηζκέλε θαη 

δσξεάλ. 

 

 Η ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ ζρεηηθψλ δηαθπβεξλεηηθψλ, κε-θπβεξλεηηθψλ θαη 

θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ πξέπεη λα εληζρπζεί, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε θαιχηεξε 

δπλαηή πξνζηαζία ησλ παηδηψλ-πξνζθχγσλ. 

 

 Η θξάηεζε αλειίθσλ πνπ δεηνχλ άζπιν, πξέπεη λα απαγνξεπζεί ξεηά κε ηελ έθδνζε 

ζρεηηθνχ λφκνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ηέηνηνπ είδνπο, ή άιιεο ζρεηηθέο λνκνζεηηθέο 

ξπζκίζεηο, πξέπεη λα ιακβάλνπλ πάληνηε ππφςε ην ζεκειηψδεο δηθαίσκα θάζε παηδηνχ λα 

είλαη κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ή -φηαλ απηφ είλαη αδχλαηνλ- λα βξίζθεηαη, ηνπιάρηζηνλ, ζε 

έλα ππνθαηάζηαην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο 

ηνπ. Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο ελφο παηδηνχ-πξφζθπγα -κε βάζε ηα 

δηθαηψκαηά ηνπ- ρσξίο λα δεκηνπξγνχληαη δηιήκκαηα ζε άιινπο ηνκείο θαη πιεπξέο ηεο 

δσήο. Σέηνηα δεηήκαηα πξέπεη λα επηιχνληαη ζε δηεζλέο επίπεδν, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα 

θαηλφκελν κε δηεζλή ραξαθηήξα. 

 

 Σν Άξζξν 27 παξάγξαθνο 6 ηνπ λφκνπ 1975/1991 θαη ε ππνπξγηθή απφθαζε αξ. 

4803/13/7Α/18.6.92, ηα νπνία πξνβιέπνπλ ηε δηνηθεηηθή θξάηεζε αιινδαπψλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αηηνχλησλ άζπιν, πξέπεη λα θαηαξγεζνχλ, επεηδή 
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παξαβηάδνπλ, φρη κφλνλ ην Διιεληθφ χληαγκα, αιιά θαη ηηο δηεζλείο ζπκβάζεηο, ηηο 

νπνίεο έρεη ππνγξάςεη θαη επηθπξψζεη ε Διιάδα. 

 

 Πξέπεη λα ηδξπζνχλ θέληξα ππνδνρήο εηδηθά ζρεδηαζκέλα γηα αλήιηθνπο, ηα νπνία πξέπεη 

λα είλαη αλνηθηά ζε φινπο ηνπο αλήιηθνπο πνπ δεηνχλ άζπιν. Σα θέληξα απηά πξέπεη λα 

είλαη ζηειερσκέλα κε εθπαηδεπκέλν θαη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ. Οη αζπλφδεπηνη 

αλήιηθνη πξέπεη λα παξακέλνπλ ππφ ηελ πξνζηαζία ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ππφ ηελ επίβιεςε ηνπ Δηζαγγειέα Αλειίθσλ, κέρξη λα ξπζκηζηεί ε 

θαηάζηαζή ηνπο ή/θαη λα επαλελσζνχλ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. 

 

Άξζξν 32 

Παηδηθή εξγαζία 

 

Η παηδηθή εξγαζία απνηειεί θαη ειιεληθφ θαηλφκελν. Δίλαη φκσο πνιχ δχζθνιν λα εθηηκεζεί 

ν αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ εξγάδνληαη, δεδνκέλνπ φηη ζηελ Διιάδα -φπσο θαη ζηελ ππφινηπε 

Δπξψπε- ε παηδηθή εξγαζία δελ είλαη «νξαηή» ζην γεληθφ πιεζπζκφ. Η θηψρεηα απνηειεί, 

πξνθαλψο, έλα απφ ηα γελεζηνπξγά αίηηα ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο παηδηθήο εξγαζίαο ζηελ 

Διιάδα, φπσο θαη ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο. πλήζσο, νη νηθνγέλεηεο απηψλ ησλ παηδηψλ είλαη 

ππεξβνιηθά θησρέο θαη ην λα ζηείινπλ ηα παηδηά ηνπο λα εξγαζηνχλ απνηειεί γη’ απηέο 

αλαγθαίν θαη αλαπφθεπθην θαθφ. 

 

Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ (Γειηίν Σχπνπ 08.02.2001) εθηηκά φηη 

ζηελ Διιάδα ππάξρνπλ πεξίπνπ 80.000 έθεβνη, ειηθίαο 14 έσο 19 εηψλ, πνπ «βνεζνχλ ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο» θαη εξγάδνληαη – θάηη πνπ επηηξέπεηαη απφ ην λφκν ππφ ζπγθεθξηκέλεο 

πξνυπνζέζεηο – αιιά ν αξηζκφο ησλ λέσλ, πνπ αληηκεησπίδνπλ αληίμνεο ζπλζήθεο ή 

εμαλαγθάδνληαη λα εξγάδνληαη ρσξίο ακνηβή, ζεσξείηαη φηη είλαη πνιχ πςειφηεξνο (επεηδή νη 

αξηζκνί απηνί δελ πεξηιακβάλνπλ εξγαδφκελα παηδηά ρσξίο ζχκβαζε ή άδεηα απαζρφιεζεο, 

εθείλα πνπ εξγάδνληαη ζε νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο ή ηδησηηθά λνηθνθπξηά, θαζψο θαη ηα 

παηδηά νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ, Μνπζνπικάλσλ θαη αζίγγαλσλ). Οη ζπλεζέζηεξνη ηνκείο 

ζηνπο νπνίνπο απαζρνινχληαη ηα παηδηά είλαη ε γεσξγία (63,4%), ε αιηεία, ην ρνλδξεκπφξην 

θαη ην ιηαληθφ εκπφξην, ην εκπφξην ζην δξφκν, ε επηζθεπή νρεκάησλ, ε βηνηερλία (θπξίσο 

ζηνλ θιάδν ηεο παξαγσγήο ελδπκάησλ), νη θαηαζθεπέο, ηα αζιήκαηα, νη ηνπξηζηηθέο - 

μελνδνρεηαθέο επηρεηξήζεηο ηα μελνδνρεία θαη ηα εζηηαηφξηα. Γεδνκέλνπ φηη, πνιιά παηδηά 

βνεζνχλ ζηηο νηθνγελεηαθέο επηρεηξήζεηο, ηα αγξνθηήκαηα θαη ηα θνπάδηα, ην πνζνζηφ ηνπ 

αλήιηθνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη ζρεηηθά πςειφ ζηηο θησρφηεξεο αγξνηηθέο πεξηνρέο. 
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Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ εθηηκά επίζεο φηη, ππάξρνπλ πεξίπνπ 

5.000 παηδηά θάησ ησλ 14 εηψλ, πνπ εμαλαγθάδνληαη λα εξγαζηνχλ ζηελ Διιάδα, αιιά 

πηζηεχεηαη φηη απηφο ν αξηζκφο είλαη πνιχ ρακειφηεξνο ηνπ πξαγκαηηθνχ. Μηα πξφζθαηε 

κειέηε
12

 έδεημε φηη, ππάξρνπλ πεξίπνπ 5.800 «παηδηά ηνπ δξφκνπ» κεηαμχ 12 θαη 15 εηψλ 

ζηελ Διιάδα, γλσζηά σο «παηδηά ησλ θαλαξηψλ». Σα παηδηά απηά -ληπκέλα κε θνπξέιηα- 

θαζαξίδνπλ παξάζπξα απηνθηλήησλ ή πσινχλ ραξηνκάληηια θαη ινπινχδηα γηα ιίγα θέξκαηα 

ζε δηαζηαπξψζεηο κε κεγάιε θίλεζε, εζηηαηφξηα, θαθεηέξηεο θαη άιινπο δεκφζηνπο ρψξνπο. 

Η κεγάιε πιεηνλφηεηα ησλ παηδηψλ απηψλ είλαη Έιιελεο-αζίγγαλνη, Αιβαλνί, Έιιελεο θαη 

Έιιελεο Μνπζνπικάλνη. 

 

πζηάζεηο 

 

 Πξέπεη λα δεηεζεί απφ ηελ Διιεληθή Κπβέξλεζε ε πιήξεο θαη απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ζε εζληθφ επίπεδν ησλ ζρεηηθψλ δηεζλψλ θαη επξσπατθψλ ζπκβάζεσλ γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, θαζψο θαη ε επηθχξσζε, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ, ησλ 

ζπκβάζεσλ απηψλ θαη ηδίσο ησλ δχν Πξναηξεηηθψλ Πξσηνθφιισλ ζηε χκβαζε γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ θαη ηεο Γηεζλνχο χκβαζεο Δξγαζίαο 182 γηα ηελ Απαγφξεπζε 

ησλ Υεηξφηεξσλ Μνξθψλ Παηδηθήο Δξγαζίαο. 

 

 Δπηζεκαίλεηαη ε ζεκαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο δηεμαγσγήο κηαο ζεηξάο κειεηψλ γηα 

ηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ ζηελ Διιάδα, ν ζπληνληζκφο ησλ νπνίσλ ζα 

αλαιεθζεί απφ ην -ππφ ίδξπζε- Δζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Παηδηψλ 

θαη ησλ Νέσλ. Σα πξνιεπηηθά κέηξα θαη νη δξάζεηο αληηκεηψπηζεο θαη ειέγρνπ ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ ζα έρνπλ απνηειεζκαηηθφηεηα 

θαη επηηπρία, κφλνλ φηαλ εξεπλεζεί δηεμνδηθά ην πεδίν πνπ αθνξά ζηελ παηδηθή ειηθία, 

έηζη ψζηε λα εληνπηζζνχλ ηα εμεηδηθεπκέλα ραξαθηεξηζηηθά, νη ζπγθεθξηκέλεο αδπλακίεο, 

αιιά θαη νη αλαδπφκελεο ειιείςεηο. 

Άξζξν 33 

Υξήζε λαξθσηηθώλ 

 

ηε ζειίδα 165 ηεο Δζληθήο Έθζεζεο, (ζην ηέινο ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ), ζα πξέπεη λα 

πξνζηεζεί φηη ζχκθσλα κε κηα έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην 1999
13

, ζρεηηθά κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

εθήβσλ θαη λέσλ ειηθίαο 13-20 εηψλ -πνπ πξνζέγγηζαλ ην ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα κε δηθή 

ηνπο πξσηνβνπιία- ε ρξήζε θαη ν εζηζκφο ζηα λαξθσηηθά εκθαλίδνληαη, θπξίσο, ζηα κεγάια 

αζηηθά θέληξα θαη, ζπρλφηεξα ζηα αγφξηα παξά ζηα θνξίηζηα. Μεηαμχ ησλ λέσλ αλζξψπσλ 

                                                      
12

 Γηεμήρζε απφ ηελ Διιεληθή Δπηηξνπή πλεξγαζίαο γηα ηε UNICEF ην Ννέκβξην ηνπ 2000. 
13

 Η έξεπλα δηεμήρζε απφ ην ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα ΣΡΟΦΗ ηνπ Κέληξνπ Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ 

Αηφκσλ (ΚΔΘΔΑ). 
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πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, νη 6 ζηνπο 10 πεηξακαηίζηεθαλ γηα πξψηε θνξά κε «νπζίεο» 

ζηελ ειηθία ησλ 15 εηψλ. Απφ ηα ζηνηρεία ηεο έξεπλαο, θαηέζηε πξνθαλέο φηη ε έλαξμε ηεο 

ρξήζεο «νπζηψλ» κπνξεί λα ζπλδέεηαη κε ηελ εγθαηάιεηςε ηεο ππνρξεσηηθήο ζρνιηθήο 

θνίηεζεο, θαζψο πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο ζπκκεηέρνληεο εγθαηέιεηςαλ ην ζρνιείν ζε 

ειηθία 15,9 εηψλ. Πνζνζηφ 53% ησλ αγνξηψλ έθαλαλ ρξήζε θάλλαβεο θαη πνζνζηφ 52% ησλ 

θνξηηζηψλ έθαλαλ ρξήζε εξσίλεο. Έμη ζηα δέθα αγφξηα θαη πέληε ζηα δέθα θνξίηζηα, πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, είραλ ζπιιεθζεί ζην παξειζφλ γηα έλα αδίθεκα θαη ηέζζεξα ζηα 

δέθα (αγφξηα θαη θνξίηζηα) αλέθεξαλ φηη είραλ εθθξεκφηεηεο κε ην λφκν. 

 

ηε ζειίδα 168 ηεο Δζληθήο Έθζεζεο (ζην ηέινο ηεο πξψηεο παξαγξάθνπ) πξέπεη λα 

πξνζηεζεί φηη νη ππεξεζίεο δεπηεξνγελνχο θαη ηξηηνγελνχο πξφιεςεο ζηελ Διιάδα δελ 

επαξθνχλ, ζε ζχγθξηζε κε ηελ έθηαζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ. Οη ππεξεζίεο 

απηέο γεσγξαθηθά εζηηάδνληαη, θπξίσο, ζηελ Αζήλα, κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη δηαζέζηκεο 

ζε έλα ζεκαληηθφ αξηζκφ εθήβσλ ή λέσλ θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. Οη ππεξεζίεο απηέο είλαη 

δσξεάλ, έρνπλ εζεινχζην ραξαθηήξα θαη ε ζπκκεηνρή ησλ γνληψλ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα 

ηε ζπκκεηνρή ησλ εθήβσλ θαη λέσλ  ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία. Οη πξναλαθεξζείζεο 

ππεξεζίεο έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα θαιχςνπλ έλα επξχ πεδίν επηκέξνπο αλαγθψλ: απφ ηνλ 

έθεβν, πεξηζηαζηαθφ ρξήζηε κε ππνζηεξηθηηθφ νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

εθπαηδεπηηθέο/επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαη ηνλ έθεβν πνπ είλαη εζηζκέλνο ζε 

νπηνεηδείο νπζίεο κε δηαηαξαγκέλεο νηθνγελεηαθέο ζρέζεηο ρσξίο εθπαηδεπηηθέο/ 

επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, έσο θαη ηνλ έθεβν ή λέν πνπ έξρεηαη αληηκέησπνο κε ηε 

δηθαηνζχλε γηα παξαβάζεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί λαξθσηηθψλ, θηι. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη 

ζηελ ελζάξξπλζε ησλ εθήβσλ θαη λέσλ λα επηζηξέςνπλ ζην εθπαηδεπηηθφ πιαίζην, ζπρλά 

κέζσ πξσηνπνξηαθψλ παξεκβάζεσλ, ζηηο νπνίεο δηδάζθνληαη φιεο νη ηάμεηο δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ε ζπλέρηζε ηεο εθπαίδεπζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο 

ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο. 

 

πζηάζεηο 

 

 Θα πξέπεη λα αλαπηπρζεί κηα καθξνπξφζεζκε θαη ιεηηνπξγηθή θνηλσληθή πνιηηηθή θαηά 

ησλ λαξθσηηθψλ, ηνπ θαπλίζκαηνο θαη ηεο ρξήζεο αιθνφι, κε ηελ ππνζηήξημε ησλ 

ηνκέσλ ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο. χκθσλα κε κηα πξφζθαηε κειέηε, 

πνζνζηφ 43,1% ησλ Διιήλσλ μεθίλεζαλ ην θάπληζκα θαηά ηελ εθεβεία, ελψ νη Έιιελεο 

καζεηέο θαπλίδνπλ ηξηπιάζηα πνζφηεηα ηζηγάξσλ απφ ηνπο Δπξσπαίνπο ζπλνκηιήθνπο 

ηνπο.
 14
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 Απφ ηα πξναλαθεξζέληα ζηνηρεία, δηαθαίλεηαη ε αλάγθε άκεζνπ ζρεδηαζκνχ θαη 

πινπνίεζεο πξνγξακκάησλ πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο παξέκβαζεο, κε ζηφρν ηελ 

απνηειεζκαηηθή πξφιεςε ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ θαηά ηελ παηδηθή ειηθία, αιιά θαη ηελ 

εθεβεία. 

 

 Πξέπεη, επίζεο, λα εθαξκνζηνχλ πξνγξάκκαηα πξφιεςεο ζε φια ηα επίπεδα, πνπ λα 

θαιχπηνπλ φιε ηε ρψξα, κε ζηφρν ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ρξήζεο λαξθσηηθψλ θαη ηνπ 

εζηζκνχ ζε λαξθσηηθέο νπζίεο. 

 

Άξζξν 34 

εμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε θαη ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε 

 

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλα θνηλσληθφ 

«ηακπνχ», θαζψο ε πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ απνθξχπηεηαη. Η ζπζηεκαηηθή θαηαγξαθή 

πεξηπηψζεσλ πνπ παξαπέκπνληαη ζηηο θνηλσληθν-πξνλνηαθέο ή/θαη ηηο λνκηθέο ππεξεζίεο, 

απνθαιχπηεη κέξνο κφλν ηεο πξαγκαηηθήο δηάζηαζεο ηνπ «πην θαιά θπιαγκέλνπ κπζηηθνχ» 

ηεο ζεκεξηλήο θνηλσλίαο. 

 

Η ζεξαπεπηηθή παξέκβαζε γηα ηνπο παξαβάηεο ηέηνησλ αδηθεκάησλ, ηδίσο γηα ηνπο λένπο, 

δελ παξέρεηαη σο ελαιιαθηηθή επηινγή. Ο παξαδνζηαθφο ηξφπνο αληηκεηψπηζεο ηέηνησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ απνθαιχπηνληαη, αθνξά ζηελ απνκάθξπλζε ηνπ παηδηνχ απφ ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ θαη ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ παηδηνχ ζε αλάδνρε νηθνγέλεηα, κε ακθίβνιν 

καθξνπξφζεζκν ζρεδηαζκφ. 

 

πζηάζεηο 

 

 ηε ζειίδα 169 ηεο Δζληθήο Έθζεζεο, πνπ αλαθέξεηαη ζηε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε θαη 

εθκεηάιιεπζε, πξέπεη λα επηζεκαλζεί ε αλάγθε κηαο ζεηξάο ηξνπνπνηήζεσλ θαη -ζην 

ζρεηηθφ λνκηθφ πιαίζην- πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξίλεηαη θαιχηεξα ζηηο πξαγκαηηθέο 

αλάγθεο ηνπ παηδηνχ-ζχκαηνο. Η νπζηαζηηθή έιιεηςε παξαηεξείηαη ζην ηεξάζηην θελφ 

κεηαμχ ησλ λνκηθψλ δηαηάμεσλ θαη ηεο εθαξκνγήο κηαο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ζε 

θαζεκεξηλή βάζε. Αλ θαη ε ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε εκθαλίδεηαη ζπρλά ζηνλ ηχπν θαη ηα 

ΜΜΔ, ν ηνκέαο ησλ ππεξεζηψλ (δεκφζηνη θνξείο, ΜΚΟ) δελ αζρνιείηαη δηεμνδηθά κε ην 

δήηεκα. 

 

                                                                                                                                                        
14

 Δξεπληηθά ζηνηρεία απφ ην έλζεην ΣΑΥΤΓΡΟΜΟ ηεο εθεκεξίδαο «ΣΑ ΝΔΑ» (12 Μαίνπ 2001). 
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 Οη πνιπ-επηζηεκνληθέο Τπεξεζίεο Φπρηθήο Τγείαο, ζε γεληθέο γξακκέο, απαηηνχλ ηε 

ζπλεξγαζία ηεο νηθνγέλεηαο, πξνθεηκέλνπ λα παξάζρνπλ ζηήξημε θαη ζεξαπεία, πξάγκα 

πνπ επηηπγράλεηαη ζπάληα -ελψ νη Κνηλσληθέο Τπεξεζίεο δελ έρνπλ δπλαηφηεηα πνιπ-

επηζηεκνληθήο παξέκβαζεο ζε ζρέζε κε ην θαηλνκέλν θαη πξνζπαζνχλ λα ην 

αληηκεησπίζνπλ κε παιαηάο κνξθήο κεζνδνινγία παξνρήο θνηλσληθνχ έξγνπ. Δληνχηνηο, 

ππάξρνπλ επζπλείδεηνη επαγγεικαηίεο ζε φινπο ηνπο ηνκείο πνπ πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ 

ην θαιχηεξν δπλαηφλ, ππφ ηηο πθηζηάκελεο ζπλζήθεο. 

 

 Η κνξθή απηή ηεο θαθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ πξέπεη λα ηχρεη ηδηαίηεξεο πξνηεξαηφηεηαο 

απφ ην ειιεληθφ θξάηνο. 

 

 Σα παηδηά ζχκαηα ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο κεξηθέο θνξέο «επαλαζπκαηνπνηνχληαη», 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έλλνκεο δηαδηθαζίαο (ε ιεγφκελε «θαθνπνίεζε απφ ην ζχζηεκα»). 

Οη δηάθνξεο λνκηθέο ή νηνλεί λνκηθέο δηαδηθαζίεο πξέπεη λα ξπζκηζηνχλ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιχπηνπλ ηηο θαη’εμνρήλ αλάγθεο ησλ παηδηψλ (π.ρ. ηε λνκηθή εθπξνζψπεζή ηνπο). 

 

 Απαηηείηαη εμεηδηθεπκέλε επηκφξθσζε φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ εκπιέθνληαη, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί κηα πξνζέγγηζε κε επαηζζεζία γηα ην παηδί. 

 

Άξζξν 35 

Πώιεζε, δνπιεκπόξην θαη απαγσγή 

 

Η πνιηηηθή αζηάζεηα ζηα Βαιθάληα πνπ νδεγεί ζε καδηθέο κεηαθηλήζεηο πξνζθχγσλ θαη 

κεηαλαζηψλ -ηηο νπνίεο έρεη θαη’ επαλάιεςε αληηκεησπίζεη ε Διιάδα- ζπκβάιιεη ζηελ 

κεγέζπλζε ησλ πθηζηάκελσλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ θαη ζπλαθφινπζα επηδεηλψλεη ηηο  

ζπλζήθεο δσήο γηα ηα εξγαδφκελα παηδηά. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ππάξρνπλ έλαο νινέλα 

απμαλφκελνο αξηζκφο κεηαλαζηψλ απφ ηα Βαιθάληα θαη ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, ηνπο 

νπνίνπο δνπιέκπνξνη κεηαθέξνπλ ζηελ Διιάδα κέζα απφ δίθηπα νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο, 

αλ θαη ε Διιεληθή Κπβέξλεζε έρεη εληείλεη ηνπο ειέγρνπο ζηα ζχλνξα (ελ κέξεη ιφγσ ηεο 

πκθσλίαο Schengen ηεο ΔΔ). 

 

ηε ζειίδα 173 ηεο Δζληθήο Έθζεζεο, ζε φ,ηη αθνξά ζηελ ελφηεηα πεξί «πψιεζεο, 

δνπιεκπνξίνπ θαη απαγσγήο», ηζρχνπλ νη ίδηεο παξαηεξήζεηο ζρεηηθά κε ην θελφ κεηαμχ ησλ 

ππαξρφλησλ λφκσλ θαη ηεο εθαξκνγήο ηνπο. Τπάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο θαη ζηνηρεία ηεο 

αζηπλνκίαο ζρεηηθά κε ηελ δνπιεκπφξην, ηελ πψιεζε θαη ηελ απαγσγή παηδηψλ απφ γείηνλεο 

ρψξεο, ηδίσο ηελ Αιβαλία, γηα ιφγνπο εθκεηάιιεπζεο φισλ ησλ κνξθψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο. 
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Σν δνπιεκπφξην γπλαηθψλ θαη θνξηηζηψλ κε ζηφρν ηελ εθπφξλεπζή ηνπο έρεη απμεζεί 

επηθίλδπλα ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ Διιάδα. Μηα έξεπλα, ε νπνία δηεμήρζε ζηελ Αζήλα απφ 

ην επηέκβξην ηνπ 1995 έσο ην Μάξηην ηνπ 1997
15

, απνθάιπςε ηελ παξνπζία πεξίπνπ 3.000 

παηδηψλ θαη λεαξψλ αηφκσλ εκπιεγκέλσλ ζε εθπφξλεπζε θαη εμαλαγθαζηηθή παξνρή 

ζεμνπαιηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

ύζηαζε 

 

 Δίλαη πξνθαλέο φηη πξέπεη λα δηεμαρζνχλ κηα ζεηξά εξεπλψλ, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθαιπθζεί ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο, ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ησλ 

εζληθψλ, ζξεζθεπηηθψλ, επάισησλ ή/θαη θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ -πνπ 

απνηεινχλ ηα θαηεμνρήλ ππνςήθηα ζχκαηα ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ- έηζη ψζηε λα 

εθαξκνζζνχλ, ζηε ζπλέρεηα., ηα θαηάιιεια κέηξα θνηλσληθήο πνιηηηθήο, ηα νπνία λα 

αληαπνθξίλνληαη ζηηο απαηηήζεηο θαηαπνιέκεζεο απηήο ηεο επηθίλδπλα απμαλφκελεο 

θνηλσληθήο κάζηηγαο. 

 

Άξζξν 37 

Βαζαληζηήξηα, ζαλαηηθή πνηλή θαη ζηέξεζε ειεπζεξίαο 

 

Οη θαηαγεγξακκέλεο θαηαγγειίεο βαζαληζκνχ θαη θαθνκεηαρείξηζεο απφ αμησκαηηθνχο, νη 

νπνίνη είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ δελ είλαη ηφζν ζπάληεο, ψζηε λα 

ζεσξνχληαη «ηπραίεο». Ο «ζθνηεηλφο αξηζκφο» απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ δελ επηηξέπεη ηελ 

θαηαγξαθή έγθπξσλ ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ. Η βαζηθή αξρή είλαη φηη -αθφκε θαη κία 

κεκνλσκέλε, βάζηκε θαηαγγειία- αξθεί γηα λα πξνθαιέζεη θηλεηνπνίεζε, έηζη ψζηε λα 

αληηκεησπηζηεί αλάινγα ην πξφβιεκα. Σν ηειεπηαίν πεξηζηαηηθφ πνπ ζνθάξηζε φιε ηελ 

Διιάδα ήηαλ ν ζνβαξφο μπινδαξκφο ελφο 16άρξνλνπ κεηαλάζηε πνπ νδήγεζε ζε ξήμε  ηνπ 

ζπιήλα. Σέηνηεο πξαθηηθέο νδεγνχλ ζηελ αθχξσζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ εγγπήζεσλ θαη 

πξνζηαηεπηηθψλ δηαηάμεσλ. 

 

(Παξαθαινχκε, αλαηξέμηε επίζεο ζηελ ελφηεηα «Παηδηά-πξφζθπγεο»). 

 

πζηάζεηο 

 

 Οη δξάζηεο πξέπεη λα πξνζάγνληαη ζηε δηθαηνζχλε θαη λα ηηκσξνχληαη, αλεμάξηεηα απφ 

ην πνηνί είλαη ή πνηά είλαη ε επαγγεικαηηθή ηνπο ζέζε. 

 

                                                      
15

 Η έξεπλα δηεμήρζε απφ ην Ίδξπκα Μαξαγθνπνχινπ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ. 
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 Οη αμησκαηηθνί νη νπνίνη είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ πξέπεη λα 

εθπαηδεχνληαη θαηάιιεια, έηζη ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο εμαηνκηθεπκέλεο αλάγθεο 

θαη ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ησλ εθήβσλ θξαηνπκέλσλ. 

 

Άξζξν 40 

Απνλνκή δηθαηνζύλεο αλειίθσλ 

 

Η ρακειή πνηφηεηα ησλ πθηζηακέλσλ δηαηάμεσλ γηα αλήιηθνπο παξαβάηεο νδεγεί, ζπρλά, ζε 

παξαβηάζεηο ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπο. Ο αξηζκφο ησλ ΜΚΟ γηα ηελ θνηλσληθή 

ζηήξημε θαη επαλέληαμε ησλ αλήιηθσλ παξαβαηψλ απμάλεηαη, εγείξνληαο πίεζε γηα 

βειηηψζεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αξκφδηα Τπνπξγεία. 

 

ηε ζειίδα 142 ηεο Δζληθήο Έθζεζεο (κεηά ηελ πξψηε παξάγξαθν ηεο ελφηεηαο «Οη 

Αλήιηθνη θαη ην Διιεληθφ Πνηληθφ Γίθαην»), πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη, ε πνηληθή κεηαρείξηζε 

ησλ αλειίθσλ, ζπρλά, αθνινπζεί ην παηεξλαιηζηηθφ πξφηππν, πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο 

νδεγεί ζε αλεπηζχκεηα απνηειέζκαηα (π.ρ. πεξηνξηζκφο ελφο έλδηθνπ κέζνπ πνπ αλαθέξεηαη 

δηεμνδηθά παξαθάησ). 

 

ηε ζειίδα 143 ηεο Δζληθήο Έθζεζεο (ζηνλ αξηζκφ 4) αλαθέξεηαη φηη, ν αλήιηθνο ζηεξείηαη 

ηνπ ελδίθνπ κέζνπ ηεο έθεζεο θαηά κηαο απφθαζεο πνηληθνχ ζσθξνληζκνχ, πνπ ηνπ 

επηβάιιεη πνηλή θπιάθηζεο κηθξφηεξε ηνπ ελφο έηνπο. Κάηη ηέηνην δελ εμππεξεηεί ζε θακία 

πεξίπησζε ην απφιπην ζπκθέξνλ ηνπ αλειίθνπ, αιιά νχηε αληαπνθξίλεηαη ζηηο αξρέο 

δηθαίνπ θαη ηζφηεηαο ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή δηθαηνζχλεο, ηδίσο, εάλ ιεθζεί ππφςε, φηη ν 

πνηληθφο ζσθξνληζκφο ζεκαίλεη θπιάθηζε πνπ πξέπεη λα είλαη ην ultimum refugium (έζραηε 

ιχζε) ζε πεξηπηψζεηο αλήιηθσλ παξαβαηψλ. 

 

ηε ζειίδα 143 ηεο Δζληθήο Έθζεζεο (ζηνλ αξηζκφ 6), αλαθέξεηαη ν ζεζκφο ηνπ Δπηκειεηή 

Αλειίθσλ. Ο ζεζκφο ηνπ Δπηκειεηή Αλειίθσλ ππνιεηηνπξγεί. ηελ Αζήλα ππάξρνπλ κφλν 

10 Δπηκειεηέο Αλειίθσλ, πνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξνχλ λα θαιχςνπλ ηηο ζπλερψο  

απμαλφκελεο αλάγθεο. Απηφ ζεκαίλεη φηη, ε επνπηεία ελφο αλήιηθνπ παξαβάηε είλαη κηα 

δηάηαμε –ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο- κφλν «θαη’φλνκα», ιφγσ ηεο ειιηπνχο ζηειέρσζεο. 

 

ηηο ζειίδεο 144 θαη 145 ηεο Δζληθήο Έθζεζεο, αλαθέξεηαη έλαο αξηζκφο εγγπήζεσλ ζε φ,ηη 

αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε αξκνδίσλ ζηειερψλ, ζην δηθαίσκα παξνρήο δηεξκελέα γηα 

αιινδαπνχο αλήιηθνπο παξαβάηεο, θηι. ην ζεκείν απηφ, πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη ε εκπινθή 

ηεο ειιεληθήο αζηπλνκίαο ζην ζχζηεκα απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο, πνπ αθνξά ηνπο 

αλήιηθνπο παξαβάηεο, δελ είλαη κηα απιή, «ηερληθή» ιεπηνκέξεηα. Η νπζηαζηηθή εκπινθή 
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ησλ αμησκαηηθψλ νη νπνίνη είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ είλαη 

ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο, επεηδή θαζνξίδεη ην κέιινλ ελφο κεγάινπ αξηζκνχ εθήβσλ. Ο 

ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ησλ θαηεγνξνχκελσλ αλειίθσλ, εμαξηάηαη απφ ηηο ζηάζεηο ησλ 

αζηπλνκηθψλ, φηαλ ε επηβνιή ηνπ λφκνπ είλαη ε πξψηε ηνπο «επαθή» κε ηελ πνιηηεία. 

πλεπψο, νη θαηαγγειίεο άζθεζεο αζηπλνκηθήο βίαο θαηά αλήιηθσλ παξαβαηψλ – θπξίσο 

κεηαλαζηψλ – δελ κπνξνχλ λα παξαβιεθζνχλ. Πξέπεη λα ιεθζνχλ εηδηθά κέηξα απφ ηελ 

Διιεληθή Κπβέξλεζε γηα ηελ απνηξνπή ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ. Δπηπιένλ, αλ δελ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα δηεξκελείαο, θαζίζηαηαη νπζηαζηηθά αδχλαηε ε ζπιινγή ιεπηνκεξψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ην νηθνγελεηαθφ ηζηνξηθφ ηνπ αιινδαπνχ αλειίθνπ, πξνθεηκέλνπ 

λα εληνπηζζνχλ νη γνλείο ή νη θεδεκφλεο ηνπ. Γελ πξνθαιεί έθπιεμε ην γεγνλφο φηη, νη 

καδηθέο ζπιιήςεηο αλήιηθσλ «εξγαδνκέλσλ» θαη ε ζπλαθφινπζε θξάηεζή ηνπο ζε 

αζηπλνκηθά ηκήκαηα θάησ απφ αθαηάιιειεο ζπλζήθεο, «κεηαθξάδεηαη» ζε έλα αθαζφξηζην 

αξηζκφ παξαβηάζεσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. 

 

ηε ζειίδα 146 ηεο Δζληθήο Έθζεζεο (ζηε δεχηεξε παξάγξαθν) εμεηάδεηαη ην δήηεκα ηεο 

λνκηθήο εθπξνζψπεζεο ησλ αλειίθσλ. Αλ θαη ε λνκηθή εθπξνζψπεζε απνηειεί βαζηθφ 

δηθαίσκα, δελ ππάξρεη θακία ζρεηηθή εγγχεζε γηα άηνκα ειηθίαο 17-21 εηψλ, εθηφο εάλ 

θαηεγνξνχληαη γηα δηάπξαμε θαθνπξγήκαηνο. Γεδνκέλεο ηεο, ζπλήζσο, ρακειήο θνηλσληθν-

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ησλ αλήιηθσλ παξαβαηψλ, απηφ ην θελφ νδεγεί ζηελ νπζηαζηηθή 

ζηέξεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο λνκηθήο εθπξνζψπεζεο απηήο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο. 

Δληνχηνηο, ν ex officio δηνξηζκφο ζπλεγφξνπ ζε πεξηπηψζεηο θαθνπξγεκάησλ, πνπ θέξεηαη 

φηη έρνπλ δηαπξαρζεί απφ αλήιηθνπο, δελ απνηειεί θαη εγγχεζε φηη ν αλήιηθνο ζα ραίξεη ηνπ 

ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο, θαζψο ν ζπλήγνξνο, ζπλήζσο, δελ έρεη πιήξε γλψζε ηεο ππφζεζεο ή 

αξθεηφ ρξφλν λα πξνεηνηκαζηεί. Η έιιεηςε δσξεάλ παξνρήο λνκηθήο βνήζεηαο θαζηζηά ηηο 

δηαζηάζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο απηνχ αθφκε πην δξακαηηθέο. Πξέπεη λα απαηηεζεί απφ ηελ 

Διιεληθή Κπβέξλεζε ε ζέζπηζε ηεο παξνρήο δσξεάλ λνκηθήο βνήζεηαο γηα αλήιηθνπο 

παξαβάηεο, σο πξνηεξαηφηεηα. 

 

ηε ζειίδα 146 ηεο Δζληθήο Έθζεζεο (ζηελ ηειεπηαία παξάγξαθν) αλαθέξεηαη ην δήηεκα ηεο 

έγθαηξεο πξνζαγσγήο ελψπηνλ δηθαζηηθήο αξρήο. Απηφ δελ ηζρχεη πάληα, επεηδή πνιινί 

αλήιηθνη ή λένη (17-21) θξαηνχληαη πξνζσξηλά γηα δηαζηήκαηα κεγαιχηεξα ησλ έμη κελψλ. 

 

Ο αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ θαη ησλ κειψλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ (π.ρ. αζίγγαλσλ), κεηαμχ ησλ 

αλειίθσλ πνπ δηθάδνληαη γηα δηάπξαμε αμηφπνηλσλ πξάμεσλ, είλαη πνιχ πςειφο. Απηφ 

θαηαδεηθλχεη ηε «δηαδηθαζία δηήζεζεο» (filtering process) πνπ εθαξκφδεη ε αζηπλνκία θαη ηα 

Γηθαζηήξηα Αλειίθσλ. χκθσλα κε ζηνηρεία έθζεζεο πνπ ππεβιήζε απφ ην Γηεπζπληή ηνπ 

σθξνληζηηθνχ Καηαζηήκαηνο Αλειίθσλ Απιψλα (2000), απφ ηνπο 287 θξαηνπκέλνπο, νη 
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160 ήηαλ αιινδαπνί, ελψ ν αξηζκφο ησλ αζίγγαλσλ κεηαμχ ησλ Διιήλσλ θξαηνπκέλσλ ήηαλ 

πςειφο. Σν ζχλνιν ησλ αλήιηθσλ θξαηνπκέλσλ πξνέξρεηαη απφ νηθνγέλεηεο κε ρακειφ 

εηζφδεκα. Οη λένη απηνί παξαβάηεο κεγάισζαλ ζε θησρέο/ππνβαζκηζκέλεο πεξηνρέο ηεο 

Αζήλαο θαη ηεο Θεζζαινλίθεο θαη είραλ πξνβιήκαηα κε ηε ζρνιηθή θνίηεζε (ην πνζνζηφ 

αλαιθαβεηηζκνχ είλαη πςειφ ζε ζχγθξηζε κε εθείλν ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ). Η πιεηνςεθία 

ησλ θξαηνπκέλσλ μεθίλεζαλ λα εξγάδνληαη λσξίο, θπξίσο, απφ ηελ ειηθία ησλ 13 εηψλ, 

ρσξίο φκσο λα έρνπλ κφληκε απαζρφιεζε. 

 

Δίλαη αιήζεηα φηη ν αξηζκφο ησλ αλήιηθσλ παξαβαηψλ πνπ δηθάδνληαη θαη θαηαδηθάδνληαη ζε 

θπιάθηζε ζηηο θπιαθέο αλειίθσλ είλαη ζρεηηθά ρακειφο. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ηα 

δηθαζηήξηα επηβάιινπλ αλακνξθσηηθά κέηξα αληί γηα εγθιεηζκφ. Δληνχηνηο, νη αλήιηθνη 

θξαηνχκελνη ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ιηγφηεξνη θαη απηφ, αλακθίβνια, ζα εμππεξεηνχζε 

θαιχηεξα ην απφιπην ζπκθέξνλ ησλ εθήβσλ. χκθσλα κε ηελ πξναλαθεξζείζα έξεπλα, απφ 

ηνπο 287 αλήιηθνπο θξαηνχκελνπο, νη 120 θξαηνχληαλ πξνζσξηλά (πνζνζηφ 42%). Γηα έλα 

ζεκαληηθφ αξηζκφ απφ απηνχο δε (29), εθθξεκνχζαλ θαηεγνξίεο γηα θινπή. Όκσο, ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ Πνηληθνχ Κψδηθα, νη αλήιηθνη παξαβάηεο δελ πξέπεη λα 

θξαηνχληαη πξνζσξηλά, εθηφο αλ έρνπλ θαηεγνξεζεί γηα ηε δηάπξαμε εγθιεκάησλ πνπ 

ηηκσξνχληαη κε δεθαεηή, ηνπιάρηζηνλ, θάζεηξμε. Καηά ζπλέπεηα, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο 

παξάλνκεο θξάηεζεο αλειίθσλ, ηηο νπνίεο ε Διιεληθή Κπβέξλεζε ζα πξέπεη λα ζηακαηήζεη, 

απνδίδνληαο θαη ηελ πξνζήθνπζα απνδεκίσζε. 

 

Η θχξσζε ηνπ πνηληθνχ ζσθξνληζκνχ – αλ θαη εηζήρζε πξνο φθεινο ησλ αλήιηθσλ 

παξαβαηψλ – δεκηνπξγεί πνιιά πξνβιήκαηα. Η δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο είλαη αφξηζηε θαη 

νδεγεί ζε αδηθίεο: γηα παξάδεηγκα, νη θπιαθηζκέλνη ελήιηθεο κπνξνχλ λα ιάβνπλ «άδεηα» 

κεηά απφ ηελ έθηηζε ηνπ 1/5 ηεο επηβιεζείζαο πνηλήο ηνπο, ελψ νη θπιαθηζκέλνη αλήιηθνη 

κπνξνχλ λα ιάβνπλ «άδεηα» κεηά ηελ έθηηζε ηνπ 1/3 ηεο ειάρηζηεο πνηλήο ηνπο. Απηφ είλαη 

άδηθν θαη παξάινγν, επεηδή έλαο αλήιηθνο παξαβάηεο έρεη ην δηθαίσκα λα πάξεη «άδεηα» 

αξγφηεξα απφ έλαλ ελήιηθν εγθιεκαηία. Καηά ζπλέπεηα, νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο πξέπεη λα 

ηξνπνπνηεζνχλ αλάινγα. 

 

Πξσηνπνξηαθνί ζεζκνί ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ ζσθξνληζκνχ, πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί απφ ηε 

λνκνζεζία, δελ ηίζεληαη ζε εθαξκνγή, επεηδή δελ έρνπλ εθδνζεί ηα απαξαίηεηα Πξνεδξηθά 

Γηαηάγκαηα. Μηα ηέηνηα εθαξκνγή ζα σθεινχζε πνιχ ηνπο αλήιηθνπο παξαβάηεο, θαζψο ζα 

ηνπο πξφζθεξε γηα παξάδεηγκα ηελ επθαηξία λα επαλεληαρζνχλ ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία. 
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πζηάζεηο 

 

 Η Διιεληθή Κπβέξλεζε πξέπεη λα αλαιάβεη λα νξίζεη έλα ζπγθεθξηκέλν πνζνζηφ 

αζηπλνκηθψλ κε εηδηθή εθπαίδεπζε, έηζη ψζηε λα αζρνινχληαη ζπγθεθξηκέλα κε 

αλήιηθνπο παξαβάηεο θαη κε, νη νπνίνη έξρνληαη ζε επαθή κε ην λφκν θαη ηε δηθαηνζχλε. 

 

 Πξέπεη λα εηζαρζεί κηα ζεηξά ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ απνλνκήο δηθαηνζχλεο αλειίθσλ, 

θαζψο θαη κέηξσλ ελαιιαθηηθψλ ηεο θπιάθηζεο, γηα ηνπο αλήιηθνπο παξαβάηεο. 

 

 Δηδηθά εθπαηδεπκέλνη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη επηκειεηέο αλειίθσλ, πξέπεη λα 

ελζσκαησζνχλ ζηελ εθάζηνηε Δηζαγγειία (Αλειίθσλ), θαζψο θαη ζηηο Τπεξεζίεο νη 

νπνίεο είλαη Δπηθνξηηζκέλεο κε ηελ Δθαξκνγή ηνπ Νφκνπ ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ 

επίπεδν, γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη ηα 

εμαηνκηθεπκέλα ραξαθηεξηζηηθά ησλ παηδηψλ (0-18). 

 

 Πξέπεη -σο πξνηεξαηφηεηα- λα ζρεδηαζζνχλ θαη λα δηεμαρζνχλ εηδηθά πξνγξάκκαηα, πνπ 

λα αθνξνχλ ζηελ πξφιεςε ηεο παξαβαηηθφηεηαο αλειίθσλ. 

 

9. Γεληθέο παξαηεξήζεηο / πζηάζεηο 

 

 Η Δζληθή απηή Έθζεζε παξνπζηάδεη, θπξίσο, κηα ζεηξά λνκηθψλ δηαηάμεσλ, ρσξίο λα 

δίλεηαη έκθαζε ζηελ εθαξκνγή ηνπο θαη ζηελ αμηνιφγεζή ηνπο, κε εμαίξεζε ηνλ ηνκέα 

ηεο παηδείαο. 

 

 Η επφκελε Δζληθή Έθζεζε πξέπεη λα είλαη πην νινθιεξσκέλε θαη ιεηηνπξγηθή, 

πεξηιακβάλνληαο εξεπλεηηθά ζηνηρεία, πξνηάζεηο θαη πιεξνθνξίεο, ηφζν απφ ηνλ 

δεκφζην ηνκέα–θπβέξλεζε, φζν θαη απφ ηηο ΜΚΟ θαη άιινπο ζπλαθείο θνξείο πνπ 

αζρνινχληαη κε ηελ πξναγσγή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ. 

 

 Η απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ 

αλαζηέιιεηαη απφ ηελ έιιεηςε ελφο Δζληθνχ Κέληξνπ Γεδνκέλσλ κε ζπληνληζηηθφ θαη 

επνπηηθφ ραξαθηήξα, ην νπνίν ζα θαιχπηεη ην πνιχ-επίπεδν έξγν ηεο πξναγσγήο ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ (π.ρ. Δζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ Παηδηψλ  

θαη ησλ Νέσλ, πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ, θηι.). 

 

 Η ίδξπζε ελφο Δζληθνχ Κέληξνπ Αλαθνξάο φισλ ησλ πεξηζηαηηθψλ βίαο θαηά ησλ 

παηδηψλ, ζα βνεζνχζε ζηε δηακφξθσζε ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο γηα ηελ έθηαζε ηνπ 
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θαηλνκέλνπ ηεο παηδηθήο ζπκαηνπνίεζεο ζηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ νη 

θαηάιιειεο πνιηηηθέο αληηκεηψπηζεο. 

 

 Πξέπεη λα ηδξπζεί κηα κφληκε ζπληνληζηηθή Δπηηξνπή γηα ηελ πεξηνδηθή ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ θαη γηα ηελ ελεκέξσζε γηα ζέκαηα δηθαησκάησλ παηδηψλ θαη παξαβηάζεσλ. 

Απηφ ζα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία θαη ηε ζπλεξγαζία κεηαμχ φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

κεξψλ (δεκνζίσλ ππεξεζηψλ-ηδησηηθψλ θνξεψλ-ΜΚΟ-ΔΔ εηαίξσλ) κε ηειηθφ ζηφρν ηελ 

πξναγσγή ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ. 

 

 Γελεζηνπξγά αίηηα, φπσο ε θηψρεηα θαη άιιεο θνηλσληθέο αληζφηεηεο, πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ, πξνθεηκέλνπ λα θαηαπνιεκεζεί ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαη ε 

πεξηζσξηνπνίεζε ζπγθεθξηκέλσλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, αιιά θαη λα βειηησζεί ε πνηφηεηα 

ηεο δσήο ησλ παηδηψλ. Η έληαμε ζηνηρείσλ αλάιπζεο ησλ καθξν-νηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ 

ζηηο πνιηηηθέο πνπ αλαπηχζζνληαη θαη ζηηο παξεκβάζεηο πνπ εθαξκφδνληαη ζηνλ ηνκέα 

ηεο παηδηθήο πξνζηαζίαο, ζα πξνσζήζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα πξνγξακκάησλ 

θαηαπνιέκεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ησλ θνηλσληθψλ ζπλεπεηψλ ηεο. 

 

 Τπάξρεη αλάγθε γηα κηα εληαία «παηδνθεληξηθή» θνηλσληθή πνιηηηθή, πνπ ζα 

αληηκεησπίδεη δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε φια ηα παηδηά θαη ηνπο λένπο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιπλζεί ε ζπλεξγαζία φισλ ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ (θνξέσλ-ππεξεζηψλ-

νξγαλψζεσλ-νξγαληζκψλ). 

 

 Η πνιπ-επηζηεκνληθή ζπλεξγαζία επαγγεικαηηψλ/επηζηεκφλσλ, φπσο ςπρηάηξσλ, 

ςπρνιφγσλ, εθπαηδεπηηθψλ-παηδαγσγψλ θηι., θαζψο θαη ν θαιχηεξνο ζπληνληζκφο ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαη ππεξεζηψλ, ζα εληζρχζεη ηελ πξναγσγή ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

παηδηψλ θαη ησλ λέσλ. 

 

 Δπηβάιιεηαη ν ζπληνληζκφο θαη ε ζπλεξγαζία κεηαμχ πνιηηείαο-θξάηνπο, ΜΚΟ θαη 

άιισλ ζπλαθψλ θνξέσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πξναγσγήο 

ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ. Κάηη ηέηνην, ζα δηαζθαιίζεη, επίζεο,  ηε 

δίθαηε θαηαλνκή ησλ επηρνξεγήζεσλ ζε θάζε δηεμαγφκελν πξφγξακκα πνπ αθνξά ζηελ 

αλήιηθε λεφηεηα. 

 

 Μηα ζεηξά κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηελ ηξέρνπζα θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ (0-18 εηψλ) 

ζηελ Διιάδα (π.ρ. «παηδηά ηνπ δξφκνπ», «παηδηθή εξγαζία», «ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε», 

θηι.) πξέπεη λα αλαιεθζεί απφ ην Δζληθφ Παξαηεξεηήξην γηα ηα Γηθαηψκαηα ησλ 
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Παηδηψλ θαη ησλ Νέσλ (ην νπνίν ζχληνκα ζα ζεζκνζεηεζεί κε ζρεηηθφ Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα), πξνθεηκέλνπ λα πξναρζεί ε γλψζε γηα ηα ζέκαηα απηά θαη λα εληνπηζηνχλ ηα 

θελά ζην πεδίν ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Οη κειέηεο απηέο πξέπεη λα δηέπνληαη απφ πνιπ-

επηζηεκνληθφηεηα θαη λα απνξξένπλ απφ φιεο ηηο ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο ζηνλ ηνκέα ηεο 

πξναγσγήο ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ θαη ηεο παηδηθήο πξνζηαζίαο. Μφλν κε 

ζπζηεκαηηθφ ηξφπν θαη κεζνδνινγία, ζα θαηαζηεί δπλαηή ε δηακφξθσζε ξεαιηζηηθήο 

εηθφλαο γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο παηδηθήο ειηθίαο ζηελ Διιάδα, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζζνχλ απνηειεζκαηηθά θάζε έλα απφ ηα δηαθνξεηηθά θαηλφκελα πνπ αθνξνχλ 

ηα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ θαη ησλ λέσλ. 

 

 Σα Μ.Μ.Δ. πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηάδνζε ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ, πξνθεηκέλνπ λα επαηζζεηνπνηεζεί θαηάιιεια ην ζχλνιν ηνπ γεληθνχ 

πιεζπζκνχ γηα ην ζέκα. Σα ζηειέρε ησλ Μ.Μ.Δ. πξέπεη λα πξνζεγγηζηνχλ θηιηθά θαη λα 

εθπαηδεπζνχλ αλάινγα, πξνθεηκέλνπ λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηε ζεκαζία ηεο 

πξνζηαζίαο ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη ηεο πξναγσγήο ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ θαη 

ησλ λέσλ, έηζη ψζηε λα γίλνπλ «εηαίξνη» ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο πνιηηηθψλ θαη 

ζηάζεσλ πνπ θαζηζηνχλ ηνπο αλήιηθνπο «νξαηνχο» πνιίηεο ζην θνηλσληθφ γίγλεζζαη. 

 

 Η δηάδνζε θαη ε εθαξκνγή ηνπ ήδε πξνηαζέληνο «Κψδηθα Γενληνινγίαο γηα ηελ 

Πξνζηαζία ησλ Αλειίθσλ ζην πεδίν ηεο Ραδηνηειεφξαζεο»
16

, ζα εληζρχζεη ην πξνθίι 

ηεο παηδηθήο ειηθίαο σο «θαηαλαισηή» θαη ζα ζέζεη ζε λέν πιαίζην ηε ρξεζηκνπνίεζε 

ησλ αλειίθσλ σο «αληηθείκελσλ» γηα ηελ πξνψζεζε πξντφλησλ, ηδεψλ, αληηιήςεσλ θαη 

ζηάζεσλ. 

 

 Υξεηάδνληαη πξνγξάκκαηα δηα βίνπ εθπαίδεπζεο, επηκφξθσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο 

γηα φιεο ηηο επαγγεικαηηθέο νκάδεο πνπ εξγάδνληαη κε παηδηά θαη νηθνγέλεηεο, κε ζηφρν 

ηελ θαηάιιειε θαη έγθαηξε αλαγλψξηζε, παξέκβαζε θαη παξαθνινχζεζε φισλ ησλ 

πεξηπηψζεσλ πνπ αθνξνχλ παξαβηάζεηο δηθαησκάησλ θαη παηδηθή ζπκαηνπνίεζε. 

 

Δξσηήκαηα 

 

 Πφηε έγηλε ε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηελ Δζληθή Έθζεζε; Η 

πνιηηεία πξέπεη λα θάλεη αλαθνξά ζηε ρξνληθή πεξίνδν. 

                                                      
16

 Ο Κψδηθαο Γενληνινγίαο απνηειεί πφλεκα ηνπ Δξεπλεηηθνχ Παλεπηζηεκηαθνχ Ιλζηηηνχηνπ 

Δθεξκνζκέλεο Δπηθνηλσλίαο ηνπΣκήκαηνο Δπηθνηλσλίαο θαη ΜΜΔ ηνπ Δζληθνχ θαη Καπνδηζηξηαθνχ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο. 
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 Γηαηί δελ έρνπλ ππνβιεζεί εζληθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην Άξζξν 42 (εθπιήξσζε ηεο 

ππνρξέσζεο ηεο πνιηηείαο λα θάλεη επξέσο γλσζηφ ην θείκελν ηεο χκβαζεο γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ); 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι. Γιωζζάξη 

 

εκείσζε: Δπηζεκαίλεηαη φηη ην Γισζζάξη ηνπ αγγιηθνχ θεηκέλνπ ηεο Έθζεζεο απηήο δελ 

κεηαθξάζηεθε ζηα ειιεληθά, γηαηί i) κέρξη θαη απηή ηε ζηηγκή ε ζπληνληζηηθή επηηξνπή δελ 

έρεη ζηε δηάζεζή ηεο ην ειιεληθφ θείκελν ηεο Δζληθήο Έθζεζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ ζηελ Διιάδα θαη ii) δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα αληηπαξαβνιήο ειιεληθήο θαη αγγιηθήο 

νξνινγίαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ. Οξγαλώζεηο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε ζύληαμε ηεο Έθζεζεο 

 

εκείσζε: Η ζπδήηεζε γηα ηε ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ππεβιήζεζαλ απφ ηηο 

αθφινπζεο νξγαλψζεηο, δηεμήρζε απφ κηα ζπληνληζηηθή επηηξνπή, ηελ νπνία απνηεινχζαλ 

εθπξφζσπνη ησλ νξγαλψζεσλ: Διιεληθφ Σκήκα Γηεζλνχο Ακλεζηίαο, ΑΡΙ-Κνηλσληθή 

Οξγάλσζε Τπνζηήξημεο Νέσλ, Ιλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ θαη ψζηε ηα Παηδηά. Σν 

ηειηθφ θείκελν ηεο Έθζεζεο απηήο επηκειήζεθαλ νη θ.θ. Νίλα Αγγεινπνχινπ, Γηθεγφξνο–

Διιεληθφ Σκήκα Γηεζλνχο Ακλεζηίαο θαη Μαξία Σζάγθαξε, Φπρνιφγνο–Ιλζηηηνχην Τγείαο 

ηνπ Παηδηνχ. 
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«ΑΡΙ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΔΩΝ 

 

Η «ΑΡΙ» ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΧΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΝΔΧΝ είλαη αλεμάξηεηε 

θνηλσληθή νξγάλσζε, πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη  απφ ην 1992, κε ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε ησλ 

λέσλ πνπ είλαη απνθιεηζκέλνη απφ ηηο επθαηξίεο, ηελ πξνψζεζε ζχγρξνλσλ πξνηάζεσλ ηεο 

θνηλσληθήο ηνπο ζπκκεηνρήο, ηελ πξνάζπηζε ησλ λεαληθψλ δηθαησκάησλ θαη ηε δηεθδίθεζε 

θαιχηεξεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο γηα ηε λεφηεηα. 

 

Η «άξζηο» δνπιεχεη κε λένπο θαη λέεο, ειηθίαο 15 –21 εηψλ, πνπ έρνπλ βηψζεη θαη βηψλνπλ 

ζπλζήθεο δσήο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ πξνζσπηθή ηνπο αλάπηπμε θαη απηνλνκία θαη ηελ 

θνηλσληθή ηνπο ζπκκεηνρή. ηνρεχεη ζηελ πξόιεςε ηεο θνηλσληθήο πεξηζσξηνπνίεζεο 

ησλ λέσλ κέζσ ηεο πξνζθνξάο ππεξεζηψλ πνιχπιεπξεο ππνζηήξημεο γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

δεμηνηήησλ θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηεο δσήο ηνπο. 

 

Με ζηειέρε θαη εζεινληέο, πνπ ζπλεξγάδνληαη θαη ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ε «άξζηο» αλαπηχζζεη ηηο δξάζεηο ηεο ζε : 

 Κέληξα Τπνζηήξημεο Νέσλ, φπνπ παξέρνληαη ππεξεζίεο ςπρν-θνηλσληθήο  ζηήξημεο, 

λνκηθήο ζπκβνπιεπηηθήο, επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηνπνζέηεζεο ζε ζέζεηο 

εξγαζίαο 

 ρψξνπο πνιηηηζηηθήο έθθξαζεο θαη επηθνηλσλίαο , πνπ πξνηείλνπλ ζηνπο λένπο ηξφπνπο 

δεκηνπξγηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ θαη θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο, κέζα απφ 

δεκηνπξγηθά εξγαζηήξηα -γθξάθηηη , θσηνγξαθίαο , κνπζηθά, εηθαζηηθά  ζεαηξηθά- ζηέθηα 

επηθνηλσλίαο θαη ςπραγσγίαο, εθδειψζεηο 

 εθπαηδεπηηθά θαη παξαγσγηθά εξγαζηήξηα , ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ σο ρψξνη 

πξνεηνηκαζίαο ησλ λέσλ γηα έληαμε ζηελ εξγαζία   

 ρψξνπο εγθιεηζκνχ κε εξγαζηήξηα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο θαη επηθνηλσλίαο ,  

πιεξνθφξεζε γηα ηα δηθαηψκαηα , ζπκβνπιεπηηθή θαη πξνεηνηκαζία γηα ηελ 

απνθπιάθηζε. 

 

Οη ρψξνη ηεο «άξζηο» ιεηηνπξγνχλ σο ρψξνη ζπλεχξεζεο, επηθνηλσλίαο, ζπδήηεζεο, 

έθθξαζεο, ςπραγσγίαο,  φπνπ νη λένη θαη νη λέεο ζρεηίδνληαη, αλαιακβάλνπλ ππνρξεψζεηο, 

ζπλεξγάδνληαη, πεξλνχλ ζηε δξάζε. 

 

Δπηθνηλσλία κε ηελ ΑΡΙ κπνξεί λα γίλεη: 

 Αζήλα: Κεληξηθφ Γξαθείν Κπξ. Λνπθάξεσο 14, 11475, ηει. 64 42 198, 64 24 603 
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Κέληξν Τπνζηήξημεο Νέσλ, Πιαπνχηα 1, Δμάξρεηα, ηει. 8233018, 8828749, e-mail: 

arsisath@compulink.gr 

 Θεζζαινλίθε: Πηνιεκαίσλ 35, 54630  ηει. 031 526150 – 031 552813, e-mail: 

arsisthe@compulink.gr 

 Βφινο : Άλζ. Γαδή 91 θαη Ρνδνχ, 38333 ηει. 0421 23110 – 0421 23501, e-mail: 

arsisvol@hol.gr 
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ΓΙΔΘΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ 

 

Η Γηεζλήο Κνηλσληθή Τπεξεζία ηδξχζεθε ην 1924. Δίλαη αλεμάξηεηε, δηεζλήο, κε 

θπβεξλεηηθή νξγάλσζε κε θιάδνπο θαη αληηπξνζψπνπο ζε 130 ρψξεο. Η Γηεζλήο Κνηλσληθή 

Τπεξεζία (Γ.Κ.Τ.) πξνζθέξεη ππεξεζίεο ρσξίο πνιηηηθέο, θπιεηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή εζληθέο 

δηαθξίζεηο. 

 

ΓΙΔΘΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ – ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΑΓΟ  

 

Ο Διιεληθφο Κιάδνο είλαη απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ιεηηνχξγεζαλ ην 1924 γηα λα 

εμππεξεηήζεη ηνπο πξφζθπγεο απφ ηε Μηθξά Αζία. 

 

Ο Διιεληθφο Κιάδνο παξέρεη εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο ζε Έιιελεο απφδεκνπο, 

παιηλλνζηνχληεο, πνιίηεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, κεηαλάζηεο, πξφζθπγεο, δηαπνιηηηζκηθέο 

νηθνγέλεηεο θαη ζε θάζε ελδηαθεξφκελν πνπ αληηκεησπίδεη δπζθνιίεο δηαπνιηηηζκηθνχ ή 

δηαθξαηηθνχ ραξαθηήξα. 

 

Κπξηόηεξνη  ηνκείο εξγαζίαο  

 

 Γηαθξαηηθή Κνηλσληθή Δξγαζία 

Βνήζεηα ζηηο νηθνγέλεηεο γηα ηε δηαηήξεζε επαθήο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο πνπ 

βξίζθνληαη δηεζπαξκέλα ζε δηάθνξεο ρψξεο, ηελ ελίζρπζε ησλ ζρέζεψλ ηνπο θαη ηελ 

εμαζθάιηζε ησλ θνηλσληθψλ θαη λνκηθψλ δηθαησκάησλ ηνπο. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη 

ζηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ ζε πεξηπηψζεηο φπσο : θεδεκνλία, επηκέιεηα, απαγσγή απφ 

ηνλ έλα γνλέα, δηαηήξεζε επαθήο θαη κε ηνπο δχν γνλείο, δηθαίσκα επηζθέςεσο θιπ. 

 

 Γηαθξαηηθή Τηνζεζία  

Ο Διιεληθφο Κιάδνο είλαη εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ην θξάηνο γηα ην ρεηξηζκφ 

δηαθξαηηθψλ πηνζεζηψλ. 

 

 πκβνπιεπηηθή ζε ηνπηθέο πεξηπηψζεηο 

πκβνπιεπηηθή κε δηαπνιηηηζκηθά δεπγάξηα πξηλ θαη κεηά ην γάκν. 

 

 Ο Διιεληθφο Κιάδνο ηεο Γηεζλνχο Κνηλσληθήο Τπεξεζίαο έρεη πηζηνπνηεζεί απφ ην 

Δζληθφ Κέληξν Πηζηνπνίεζεο σο Κέληξν πλνδεπηηθψλ Τπνζηεξηθηηθψλ Τπεξεζηψλ 

(ΚΔΤΤ) ζηα Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ 

γηα ηηο νκάδεο κεηαλαζηψλ, παιηλλνζηνχλησλ θαη πξνζθχγσλ. 



 42 

 

Ο Κιάδνο έρεη πινπνηήζεη Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα έληαμεο πξνζθχγσλ θαη ζπκκεηέρεη 

ζε Δπξσπατθά δίθηπα αληαιιαγψλ θαιήο πξαθηηθήο θαη εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ 

κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

 

ΚΤΡΙΟΙ ΤΝΔΡΓΑΣΔ  

 

Σα Τπνπξγεία : Τγείαο θαη Πξφλνηαο, Γεκφζηαο Σάμεο, Δμσηεξηθψλ, Γηθαηνζχλεο, Παηδείαο, 

Δξγαζίαο. 

Σα Κέληξα Πξφλνηαο ησλ Ννκαξρηψλ, ε Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, ν 

Διιεληθφο Οξγαληζκφο Κνηλσληθήο Φξνληίδαο, ν Διιεληθφο Δξπζξφο ηαπξφο, άιιεο κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη πξεζβείεο μέλσλ θξαηψλ. 

 

ΠΗΓΔ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ  

 

 Κξαηηθέο επηρνξεγήζεηο (Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο, Ννκαξρία Αζελψλ, 

Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ θ.α. ) 

 πλδξνκέο Μειψλ  

 πγρξεκαηνδφηεζε πξνγξακκάησλ απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο (UNHCR, EU θιπ.) 

 Γσξεέο  

 Γηνξγάλσζε εθδειψζεσλ εμεχξεζεο πφξσλ. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΤΓΔ 

 

Σν Διιεληθό πκβνύιην γηα ηνπο Πξόζθπγεο (ΔΠ), σκαηείν κε θεξδνζθνπηθφ πνπ 

ηδξχζεθε ην 1989, ζπκβάιιεη ζηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ αηφκσλ πνπ δεηνχλ άζπιν 

ζηελ Διιάδα θαη δηθαηνχληαη λα αλαγλσξηζηνχλ ζαλ πξφζθπγεο.  Πξφζθπγαο είλαη «θάζε 

πξφζσπν ην νπνίν επεηδή έρεη δηθαηνινγεκέλν θφβν δησγκνχ ιφγσ θπιήο, ζξεζθείαο, 

εζληθφηεηαο, πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ ή ζπκκεηνρήο ζε νξηζκέλε θνηλσληθή νκάδα, βξίζθεηαη 

έμσ απφ ηελ ρψξα ηεο ππεθνφηεηάο ηνπ θαη δελ κπνξεί ή εμαηηίαο απηνχ ηνπ θφβνπ δελ ζέιεη 

λα πξνζθχγεη ζηελ πξνζηαζία ηεο ρψξαο απηήο». (Γηεζλήο χκβαζε ηεο Γελεχεο ηνπ 1951 

γηα ην Καζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ). 

 

ηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηελ θαηαγξαθή ηνπ 2000 (31 Γεθεκβξίνπ) ππάξρνπλ 6.490 

πξφζθπγεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ νπνίσλ πξνέξρεηαη απφ ηηο ρψξεο ηεο Μέζεο 

Αλαηνιήο (Ιξάλ, Ιξάθ, Αθγαληζηάλ) ηηο νπνίεο αλαγθάζζεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ επεηδή εθεί 

θηλδχλεπε ε ειεπζεξία ηνπο ή ε δσή ηνπο.  Γελ πξέπεη λα ζπγρένληαη νη πξφζθπγεο απηνί κε 

ηνπο κεηαλάζηεο, λφκηκνπο ή κε, νη νπνίνη θεχγνπλ εθνπζίσο απφ ηελ παηξίδα ηνπο γηα λα 

βειηηψζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε.  

 

Σν ΔΠ παξέρεη λνκηθή, ςπρνινγηθή θαη θνηλσληθννηθνλνκηθή ππνζηήξημε ζηνπο πξφζθπγεο 

ψζπνπ λα βξεζεί κφληκε ιχζε ζην πξφβιεκά ηνπο.  Η επηζηξνθή ζηελ παηξίδα ηνπο είλαη 

βέβαηα ε ηδαληθή ιχζε, φηαλ νη εθεί ζπλζήθεο ην επηηξέςνπλ. ην κεηαμχ, ην ΔΠ ζηεξίδεη 

ηηο πξνζπάζεηεο απηνβνήζεηαο ησλ πξνζθχγσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ ηνπ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχλ ε Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο, ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη 

ε Διιεληθή Κπβέξλεζε. 

 

Σν ΔΠ έρεη βνεζήζεη σο ηψξα 7.493 πξφζθπγεο κε θνηλσληθννηθνλνκηθή ππνζηήξημε θαη 

έρεη εμεηάζεη 23.532 άηνκα πνπ δήηεζαλ άζπιν ζηελ Διιάδα. Δπηπιένλ πξφζθεξε λνκηθέο 

ζπκβνπιέο/ λνκηθή βνήζεηα ζηνπο πξφζθπγεο. 

 

Έρεη νξγαλψζεη Colloquia κε ζέκα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζθχγσλ ζην Γηεζλέο θαη 

Δζσηεξηθφ Γίθαην κε νκηιεηέο εκπεηξνγλψκνλεο απφ ηελ Διιάδα θαη ην εμσηεξηθφ.  Μειεηά 

ηα Γηεζλή Κείκελα θαη παξαθνινπζεί ηελ δηεζλή πξαθηηθή ζηελ πνιηηηθή ηνπ αζχινπ, ελψ 

ζπγρξφλσο εξεπλά ην πξνζθπγηθφ πξφβιεκα, φπσο εκθαλίδεηαη ζηελ Διιάδα. Πιεξνθνξεί 

ην θνηλφ γηα ηα πξνβιήκαηα ησλ πξνζθχγσλ ζηελ Διιάδα ζε ζπλεξγαζία κε ηα ΜΜΔ, κε 

νκηιίεο ζε ζρνιεία, ζπιιφγνπο, ηειενπηηθέο θαη ξαδηνθσληθέο εθπνκπέο. 
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Κνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, δηθεγφξνη θαη δηνηθεηηθά ζηειέρε πινπνηνχλ ηα πξνγξάκκαηα ηνπ 

ΔΠ, ρσξίο ηελ ζπκβνιή ησλ νπνίσλ ε θαηάζηαζε ησλ πξνζθχγσλ ζα ήηαλ ηξαγηθή. 

 

Οη πφξνη ηνπ σκαηείνπ πξνέξρνληαη απφ ρξεκαηνδνηήζεηο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε  

ζπγθεθξηκέλσλ πξνγξακκάησλ, επηρνξεγήζεηο, δσξεέο, εηζπξάμεηο απφ εηδηθέο εθδειψζεηο 

θαη ζπλδξνκέο ησλ κειψλ (Αξηζκφο Λνγαξηαζκνχ: Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο Νν 

116/296065-64). 

 

Σν σκαηείν δηνηθείηαη απφ ελδεθακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν πξνζθέξεη 

εζεινληηθά ηηο ππεξεζίεο ηνπ. 
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ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΜΝΗΣΙΑ* 

ίλα 30, 106 72 Αζήλα, Διιάδα 

Σει: 3600628, 3631532, θαμ: 3638016 

e-mail: info@amnesty.gr 

 

Η Γηεζλήο Ακλεζηία (ΓΑ) είλαη έλα παγθφζκην θίλεκα αλζξψπσλ, νη νπνίνη αλαιακβάλνπλ 

δξάζε ππέξ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Σν έξγν ηεο ΓΑ βαζίδεηαη ζε πξνζεθηηθή έξεπλα 

θαη ζε θαλφλεο πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί απφ ηε δηεζλή θνηλφηεηα. Η ΓΑ είλαη αλεμάξηεηε απφ 

θπβεξλήζεηο, πνιηηηθέο ηδενινγίεο, νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα ή ζξεζθείεο. Γελ ππνζηεξίδεη 

νχηε αληηηίζεηαη ζε θπβεξλήζεηο ή πνιηηηθά ζπζηήκαηα, νχηε ππνζηεξίδεη ή αληηηίζεηαη ζηηο 

απφςεηο ησλ ζπκάησλ ησλ νπνίσλ ηα δηθαηψκαηα πξνζπαζεί λα πξνζηαηεχζεη. Αγσλίδεηαη 

απνθιεηζηηθά γηα ηελ ακεξφιεπηε πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. 

 

Η ΓΑ δξα αλεμάξηεηα θαη ακεξφιεπηα γηα ηελ πξναγσγή ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηθαησκάησλ 

ηνπ αλζξψπνπ, φπσο θαζηεξψλνληαη ζηελ Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ 

Αλζξψπνπ. Ο βαζηθφο άμνλαο δξάζεο ηεο αθνξά: 

 

 ζηελ απειεπζέξσζε φισλ ησλ θξαηνπκέλσλ ζπλείδεζεο. χκθσλα κε ην Καηαζηαηηθφ 

ηεο ΓΑ, απηνί νη άλζξσπνη θξαηνχληαη γηα ηηο πνιηηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή άιιεο 

πεπνηζήζεηο ηνπο ή εμαηηίαο ηεο εζληθήο ηνπο θαηαγσγήο, ηνπ θχινπ ηνπο, ηνπ ρξψκαηφο 

ηνπο, ηεο γιψζζαο ηνπο, ηεο θνηλσληθήο θαηαγσγήο ηνπο, ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο 

θαηάζηαζεο, ηεο γέλλεζεο ή άιιεο θαηάζηαζεο θαη δελ έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη ή 

ζπλεγνξήζεη ππέξ ηεο ρξήζεο βίαο 

 ζηε δηαζθάιηζε έγθαηξεο θαη έληηκεο δίθεο γηα φινπο ηνπο πνιηηηθνχο θξαηνχκελνπο 

 ζηελ θαηάξγεζε ηεο ζαλαηηθήο πνηλήο, ησλ βαζαληζηεξίσλ θαη άιιεο θαθνκεηαρείξηζεο 

ησλ θξαηνπκέλσλ 

 ζηνλ ηεξκαηηζκφ ησλ πνιηηηθψλ δνινθνληψλ θαη ησλ «εμαθαλίζεσλ» 

 ζηε δηαζθάιηζε φηη νη θπβεξλήζεηο ζα απέρνπλ απφ παξάλνκεο ζαλαηψζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα έλνπισλ ζπγθξνχζεσλ. 

 

Σν Διιεληθφ Σκήκα ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο ηδξχζεθε ην 1976 θαη ιεηηνπξγεί βάζεη ηεο 

δηεζλνχο εληνιήο ηεο νξγάλσζεο.  

 

(*) Σν Διιεληθφ Σκήκα ηεο Γηεζλνχο Ακλεζηίαο αλέιαβε κφλν ην ζπληνληζκφ ζχληαμεο ηήο 

σο άλσ έθζεζεο δελ παξείρε ζηνηρεία ηεο νξγάλσζεο ζε εζληθφ επίπεδν, θαζψο απηφ γίλεηαη 

ζε δηεζλέο επίπεδν. 

mailto:info@amnesty.gr
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ΙΓΡΤΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΓΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΩΠΟΤ (ΙΜΓΑ) 

 

Σν ΙΓΡΤΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΤΛΟΤ ΓΙΑ ΣΑ ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΑ ΣΟΤ ΑΝΘΡΧΠΟΤ (ΙΜΓΑ) 

ηδξχζεθε ην Γεθέκβξην ηνπ 1977. Πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ είλαη ε θαζεγ. 

Αιίθε Γησηνπνχινπ-Μαξαγθνπνχινπ. 

 

ΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΜΔΑ ΓΡΑΗ 

 

Οη βαζηθνί ζθνπνί ηνπ ΙΜΓΑ είλαη ε έξεπλα, κειέηε, πξνάζπηζε, δηαθχιαμε θαη πξναγσγή 

ησλ γεληθά αλαγλσξηζκέλσλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηψλ ηνπ αλζξψπνπ, κέζα απφ ηελ 

εθπαίδεπζε θαη επηκφξθσζε ζε ζέκαηα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηελ επαηζζεηνπνίεζε 

ηεο θνηλήο γλψκεο γηα ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηελ εηξήλε θαη 

ηελ αλάπηπμε ησλ δεκνθξαηηθψλ ζεζκψλ. 

 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπψλ ηνπ, ην ΙΜΓΑ ρξεζηκνπνηεί κηα ζεηξά απφ θαηάιιεια 

κέζα δξάζεο, φπσο: 

 ε νξγάλσζε καζεκάησλ, δηαιέμεσλ, ζεκηλαξίσλ θαη ζπλεδξίσλ ζηελ Διιάδα θαη ην 

εμσηεξηθφ (πάλσ απφ 110 κέρξη ζήκεξα),  

 ε παξνρή ππνηξνθηψλ γηα ζπνπδέο εηδίθεπζεο ζην ρψξν ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ,  

 ε δηελέξγεηα θαη ρξεκαηνδφηεζε εξεπλψλ,  

 ε ζπλεξγαζία κε δηαθπβεξλεηηθέο (ζπκβνπιεπηηθφ θαζεζηψο ζην ECOSOC) θαη κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, ειιεληθέο θαη μέλεο, 

 ε ππνβνιή ζε δεκφζηεο αξρέο θαη δηεζλείο νξγαληζκνχο ππνκλεκάησλ, εθζέζεσλ θαη 

πξνηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε δεηήκαηα αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ,   

 ε ζπγθέληξσζε ρξεκάησλ γηα αλζξσπηζηηθή βνήζεηα ζε αδχλαηνπο ιανχο θαη νκάδεο 

αλζξψπσλ,  

 ε έθδνζε δειηίσλ ηχπνπ, ςεθηζκάησλ θαη δηακαξηπξηψλ θαη ε νξγάλσζε ζπλεληεχμεσλ 

ηχπνπ,  

 ε δσξεάλ παξνρή λνκηθήο (δηθαζηηθήο θαη εμσδηθαζηηθήο)  βνήζεηαο ζε πξφζσπα ησλ 

νπνίσλ ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα έρνπλ παξαβηαζηεί,  

 ε ζπγθέληξσζε θαη δηάδνζε πιεξνθνξηαθνχ πιηθνχ θαη θεηκέλσλ ζρεηηθψλ κε ηα 

δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ, 

 ε έθδνζε βηβιίσλ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνζηαζία θαη πξναγσγή ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ (πνπ αξηζκνχλ ζηνπο 36 ηφκνπο κέρξη ζήκεξα),  

 ε δηαηήξεζε κηαο εμεηδηθεπκέλεο θαη ελεκεξσκέλεο Βηβιηνζήθεο αλνηρηήο ζην θνηλφ.  
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ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΤΓΔΙΑ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 

(Ι.Τ.Π.) 

Γηεύζπλζε Οηθνγελεηαθώλ ρέζεσλ 

Κέληξν Μειέηεο θαη Πξόιεςεο ηεο Καθνπνίεζεο θαη Παξακέιεζεο ηνπ Παηδηνύ 

 

Δηνο ίδξπζεο : 1965. Απφ ην έηνο 1979 - κε ην Π.Γ. 867/1979 - σο πξνο ην λνκηθφ θαζεζηψο 

ηνπ, ην Ι.Τ.Π. είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ, πνπ αλήθεη ζηνλ επξχηεξν δεκφζην 

ηνκέα. Σν Ι.Τ.Π. ππάγεηαη ζην, αιιά θαη επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Πξφλνηαο 

Σν Ιλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ παξέρεη εμεηδηθεπκέλν έξγν πξφιεςεο θαη δεκφζηαο 

πγείαο (ν φξνο «πγεία» πεξηιακβάλεη ηελ νξγαληθή, ςπρνζσκαηηθή θαη ςπρνθνηλσληθή πγεία, 

θαζψο θαη  ηελ επεκεξία θαη επεμία θάζε αηφκνπ) θαη αλαπηχζζεη εξεπλεηηθή θαη 

εθπαηδεπηηθή δξαζηεξηφηεηα ζην πεδίν ηεο πγείαο  θαη επεκεξίαο ηνπ παηδηνχ  

Σν Ιλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ έρεη δηεπηζηεκνληθή ζπγθξφηεζε θαη επηδηψθεη κηα 

νιηζηηθή αληηκεηψπηζε ηεο πγείαο ηνπ παηδηνχ (14 δηαθνξεηηθέο επηζηεκνληθέο εηδηθφηεηεο, 

αιιά θαη «θαηά πξφγξακκα» πξφζζεηεο εηδηθφηεηεο κε εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο) 

Η Γηεχζπλζε Οηθνγελεηαθψλ ρέζεσλ ηνπ Ι.Τ.Π., έρεη σο αληηθείκελν: 

 Σελ πξφιεςε ηεο βίαο, ζπκαηνπνίεζεο θαη θαθνκεηαρείξηζεο ηνπ παηδηνχ (0-18 εηψλ), κε 

έκθαζε ζηελ έξεπλα, ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ηελ εθπαίδεπζε επαγγεικαηηψλ, αιιά θαη ηελ 

επαηζζεηνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ νκάδσλ ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ  

 Σε κειέηε θαη πξναγσγή ησλ πγηψλ νηθνγελεηαθψλ ζρέζεσλ θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 

παηδηνχ (0-18 εηψλ) 

 Σε κειέηε ηεο ειιεληθήο -ή θαηνηθνχζαο ζηελ Διιάδα- νηθνγέλεηαο ζε ςπρνθνηλσληθή 

θξίζε, πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ παηδηθή ζπκαηνπνίεζε 

 Σελ επηδεκηνινγηθή θαη θιηληθή πξνζέγγηζε ηεο θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο ηνπ 

παηδηνχ (0-18 εηψλ) σο πξφβιεκα δεκφζηαο πγείαο (Π.Ο.Τ., 1999) 

 Σελ αλάπηπμε εθαξκνγψλ πξφιεςεο ζηελ θνηλφηεηα 

 Σελ αλάπηπμε κεζφδσλ αμηνιφγεζεο ηεο γνλετθήο επηθηλδπλφηεηαο 

 Σελ πξναγσγή ηεο πγείαο, ηεο επεμίαο, αιιά θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ 

εθήβνπ ζηελ νηθνγέλεηα, ην ζρνιείν θαη ηελ θνηλφηεηαο 

Γηεχζπλζε: 

Ιλζηηηνχην Τγείαο ηνπ Παηδηνχ 

Γηεχζπλζε Οηθνγελεηαθψλ ρέζεσλ 

Φσθίδνο  7, Αζήλα, 11526, Αηηηθή 

Σειέθσλν: 01- 77.93.648 / 77.15.791 

Fax: 01- 77.93648 

E-mail: agatinst@otenet.gr  

Website: http://www.ich.gr  
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ΚΔΝΣΡΟ ΘΔΡΑΠΔΙΑ ΔΞΑΡΣΗΜΔΝΩΝ ΑΣΟΜΩΝ (ΚΔ.Θ.Δ.Α.) 

 

Σν Κέληξν Θεξαπείαο Δμαξηεκέλσλ Αηφκσλ (ΚΔ.Θ.Δ.Α.) είλαη κε θπβεξλεηηθφο 

νξγαληζκφο, ν πξψηνο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηελ Διιάδα κε ζηφρν ηελ παξνρή 

νινθιεξσκέλσλ ζεξαπεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηα εμαξηεκέλα άηνκα θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

Ιδξχζεθε ην 1987 επηζθξαγίδνληαο ηελ επηηπρή πηινηηθή ιεηηνπξγία ηεο πξψηεο ειιεληθήο 

ζεξαπεπηηθήο θνηλφηεηαο, ηεο ΙΘΑΚΗ (1983). Βαζηθνί ζηφρνη ηνπ νξγαληζκνχ είλαη ε 

ζεξαπεία, ε ζπκβνπιεπηηθή θαη ε θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ εμαξηεκέλσλ αηφκσλ, ε 

ππνζηήξημε ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαζψο θαη ε αλάπηπμε δξαζηεξηνηήησλ ζην ηνκέα ηεο 

πξσηνγελνχο πξφιεςεο, ηεο εθπαίδεπζεο επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη ηεο έξεπλαο ζηνλ ηνκέα 

ηεο ηνμηθνεμάξηεζεο.  

 

Σν δίθηπν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ΚΔ.Θ.Δ.Α. είλαη παλειιαδηθήο εκβέιεηαο θαη πεξηιακβάλεη 

πεξηζζφηεξεο απφ 50 ζεξαπεπηηθέο θαη άιιεο κνλάδεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ πκβνπιεπηηθά 

Κέληξα, Θεξαπεπηηθέο Κνηλφηεηεο, Κέληξα Κνηλσληθήο Δπαλέληαμεο, Δμεηδηθεπκέλα Κέληξα 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο, Πξνγξάκκαηα Οηθνγελεηαθήο Τπνζηήξημεο, Πξνγξάκκαηα 

Τπνζηήξημεο Κξαηνπκέλσλ Υξεζηψλ, Δθπαηδεπηηθφ Ιλζηηηνχην, ηνλ Σνκέα Έξεπλαο, ηνλ  

Σνκέα Πξσηνγελνχο Πξφιεςεο θ.ά. Μέξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νξγαληζκνχ αθνξά ηελ 

πξναγσγή ηεο ςπρηθήο πγείαο παηδηψλ θαη εθήβσλ κέζσ ηεο εθαξκνγήο πξνγξακκάησλ 

ζεξαπείαο θαη πξσηνγελνχο πξφιεςεο πνπ απεπζχλνληαη ζε παηδηά θαη εθήβνπο.  

 

Σν ΚΔ.Θ.Δ.Α. είλαη ζχκβνπινο νξγαληζκφο ηνπ Κνηλσληθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ πκβνπιίνπ 

ηνπ ΟΗΔ (ECOSOC), ελψ παξάιιεια αλήθεη ζηνπο εηδηθνχο ζπλεξγάηεο ηεο Γηεχζπλζεο 

Πιεξνθνξηψλ ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ (DPI).  
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ΚΔΝΣΡΟ ΜΔΡΙΜΝΑ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΓΙΟΤ 

 

Σν Κέληξν Μέξηκλαο Οηθνγέλεηαο θαη Παηδηνύ (ΚΜΟΠ) είλαη κε θπβεξλεηηθή oξγάλσζε 

πνπ ηδξχζεθε ην 1977 απφ επηζηεκνληθά ζηειέρε κε καθξά εκπεηξία ζε ζέκαηα θνηλσληθήο 

πξφλνηαο, εθπαίδεπζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο. θνπφο ηνπ Κέληξνπ είλαη ε ζηήξημε ηεο 

νηθνγέλεηαο κέζσ ηεο παξνρήο νινθιεξσκέλσλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, ε ζηήξημε αηφκσλ 

πνπ απεηινχληαη απφ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ε αλάπηπμε ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ. 

 

Σν 1977 ην ΚΜΟΠ αλαγλσξίδεηαη απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ηλσκέλσλ Δζλψλ σο ζπλεξγαδφκελε 

νξγάλσζε θαη ην 1978 απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ σο 

«εηδηθψο θηιαλζξσπηθφ». Απφ ην 1979 έσο ην 1983 ζε ζπλεξγαζία κε ην Τπνπξγείν Τγείαο 

θαη Πξφλνηαο αλαιακβάλεη ην ζρεδηαζκφ θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πξψησλ Κέληξσλ Αλνηθηήο 

Πεξίζαιςεο Ηιηθησκέλσλ (ΚΑΠΗ) ζηνλ Καξέα, ζηνλ Βχξσλα ζηα Μειίζζηα θαη ζην 

Πέξακα. Απφ ην 1982  έσο ην 1992 ζε ζπλεξγαζία κε ην Παγθφζκην πκβνχιην Δθθιεζηψλ 

εθαξκφδεη πηινηηθφ πξφγξακκα ππνδνρήο θαη ζηήξημεο πξνζθχγσλ ζην Αηγάιεσ. Απφ ην 

1983 ιεηηνπξγεί κφληκα ζην Πέξακα θέληξν εκέξαο γηα παηδηά θαη ελήιηθεο ελψ απφ ην 1994 

θέληξν ππνζηήξημεο (θνπαγηέ) αηφκσλ κε ςπρηθέο παζήζεηο. Σν 1989 ζπκκεηέρεη σο βαζηθφο 

εηαίξνο ζην 3ν Πξφγξακκα Αληηκεηψπηζεο ηεο Φηψρεηαο πνπ πινπνηήζεθε ζην Πέξακα 

Αηηηθήο. Σν 1995 πηζηνπνηείηαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ 

Αζθαιίζεσλ σο θνξέαο πινπνίεζεο νινθιεξσκέλσλ πξνγξακκάησλ ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

Πξνγξάκκαηνο Καηαπνιέκεζεο ηνπ απνθιεηζκνχ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο ελψ ην 1998 

πηζηνπνηείηαη απφ ην Δζληθφ Κέληξν Πηζηνπνίεζεο σο θνξέαο παξνρήο πλνδεπηηθψλ θαη 

Τπνζηεξηθηηθψλ Τπεξεζηψλ. 

 

ηα εηθνζηπέληε πεξίπνπ ρξφληα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην ΚΜΟΠ έρεη πινπνηήζεη κεγάιν 

αξηζκφ πξνγξακκάησλ κε ηδηαίηεξα ζεηηθέο επηπηψζεηο γηα ηηο νκάδεο ζηφρνπο.     

 

Οη ηνκείο ελδηαθέξνληνο ηνπ ΚΜΟΠ είλαη: 

1. Οη νηθνγέλεηεο πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα νηθνγελεηαθά, θνηλσληθά, επαγγεικαηηθά. 

2. Οη γνλείο παηδηψλ ζρνιηθήο ειηθίαο, πνπ έρνπλ δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο ζην ζρνιηθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ, παηδηψλ πνπ έρνπλ εγθαηαιείςεη ηελ ππνρξεσηηθή ζρνιηθή ηνπο εθπαίδεπζε θαη 

εθήβσλ πνπ αλαδεηνχλ λα εληαρζνχλ ζε θάπνην επαγγεικαηηθφ πιαίζην (επαγγεικαηηθφο 

πξνζαλαηνιηζκφο θιπ.). 

3. Οη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο. 

4. Σα ειηθησκέλα κνλαρηθά άηνκα. 

5. Οη καθξνρξφληα άλεξγνη θαη εθείλνη πνπ έρνπλ ρακειά επαγγεικαηηθά πξνζφληα. 

6. Οη κεηαλάζηεο, νη παιηλλνζηνχληεο θαη νη πξφζθπγεο. 
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7. Σα άηνκα κε ςπρηθέο παζήζεηο 

 

Σν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ ηνπ ΚΜΟΠ αληαπνθξίλεηαη ζηα πξνβιήκαηα πνπ θαιείηαη λα 

επηιχζεη κέζσ ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη ζπζηεκαηνπνηεκέλνπ πιαηζίνπ δξάζεσλ θαη 

ππεξεζηψλ. πλεξγάδεηαη κε εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ (θνηλσληθνχο 

ιεηηνπξγνχο, ςπρνιφγνπο, εθπαηδεπηηθνχο, εηδηθνχο παηδαγσγνχο, λνκηθνχο, θνηλσληνιφγνπο 

θ.ιπ.) ελψ ηαπηφρξνλα δηαζέηεη έλα κεγάιν αξηζκφ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ.  

 

Σν Κέληξν Μέξηκλαο Οηθνγέλεηαο θαη Παηδηνχ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ Αζήλα, ην Πέξακα 

θαη ηνλ Τκεηηφ. Τπεξεζίεο ηνπ Κέληξνπ ιεηηνχξγεζαλ θαηά δηαζηήκαηα ζηνλ Καξέα , ηνλ 

Άιηκν, ηα Μειίζζηα θαη ην Βχξσλα θαη ηε Υαιθίδα. 
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ΚΔΝΣΡΟ ΤΜΠΑΡΑΣΑΗ ΠΑΙΓΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑ 

(Κνηλσληθή θαη Δθπαηδεπηηθή Γξάζε, ΜΚΟ) 

Αξίζησλνο 6-8 Κνισλφο, 10441 Αζήλα, Σει. 5239402 Φαμ 5228957 

Δ-mail socedact@otenet.gr 

 

Σν Κέληξν πκπαξάζηαζεο Παηδηψλ θαη Οηθνγέλεηαο ηδξχζεθε ην 1997 απφ ηελ Κνηλσληθή 

θαη Δθπαηδεπηηθή Γξάζε (κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε) ε νπνία απνθάζηζε λα αθηεξψζεη ηελ 

δξάζε ηεο ζηα θνηλσληθά απνθιεηζκέλα παηδηά (παηδηά ησλ δξφκσλ), παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε 

θπιεηηθέο, εζληθέο, ζξεζθεπηηθέο κεηνλφηεηεο, θαζψο θαη ζε παηδηά πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ςπρνινγηθά, νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα, ξαηζηζκνχ θαη πεξηζσξηνπνίεζεο. 

 

Σν Κέληξν παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο ηνπο ζηα δχν ελνηθηαδφκελα 

θηίξηα ζηηο πεξηνρέο ηνπ Μεηαμνπξγείνπ, Κνισλνχ, φπνπ ιεηηνπξγεί, ην Κέληξν Ηκέξαο γηα 

ηα παηδηά θαζψο θαη ην Κέληξν Οηθνγέλεηαο, πνπ είλαη ε Κνηλσληθή Τπεξεζία ε νπνία 

ζηεξίδεη  ηηο νηθνγέλεηεο ησλ παηδηψλ.  

 

Πξσηαξρηθφο ζθνπφο ηνπ Κέληξνπ είλαη ηα παηδηά απηά λα εληαρζνχλ νκαιά θαη ζηαδηαθά 

ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη θπξίσο λα αληηιεθζνχλ φηη ππάξρνπλ θη άιιεο επηινγέο ζηελ δσή 

ηνπο. Σν Κέληξν ιεηηνπξγεί σο θέληξν κάζεζεο πνπ  δίλεη ζηα παηδηά εξεζίζκαηα γηα λα 

αλαπηχμνπλ ηε θαληαζία θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηά ηνπο, θαη ηα εμνηθεηψλεη κε ηηο απνδεθηέο 

θνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο θαη ζπλήζεηεο, (πγηεηλή – θαζαξηφηεηα – δηαηξνθή – καγείξεκα 

θηι.)  θαη ηα πξνεηνηκάδεη κε ηηο απαηηήζεηο θαη έλλνηεο ηεο ζρνιηθήο ιεηηνπξγίαο. Μεγάιε 

πξνζπάζεηα δίλεηε ζηελ ζρνιηθή ππνζηήξημε, πνπ απαηηεί ηφζν λα βνεζεζνχλ ηα ίδηα ηα 

παηδηά γηα ην ζρνιείν, φζν θαη νη γνλείο λα θαηαιάβνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ γνληθνχ ηνπο 

ξφινπ θαη ηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ ζρνιείνπ. 

 

Σν Κέληξν Οηθνγέλεηαο (ε Kνηλσληθή Yπεξεζία) είλαη έλα θέληξν επίιπζεο πξνβιεκάησλ, 

θνηλσληθψλ, λνκηθψλ, πγείαο, εθπαίδεπζεο θαη φρη κφλν. Απεπζχλεηε ζηα ελήιηθα κέιε ησλ 

νηθνγελεηψλ, θπξίσο ζηηο κεηέξεο, πξνζθέξνληαο ζπκβνπιεπηηθή, παξαπνκπέο θ.α.     
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ΩΣΔ ΣΑ ΠΑΙΓΙΑ 

 

Σν ΄΄ψζηε ηα Παηδηά΄΄ είλαη έλα αλεμάξηεην, κε θπβεξλεηηθφ, κε θεξδνζθνπηθφ σκαηείν, 

κέινο ηεο Γηεζλνχο Έλσζεο Save the Children (International Save the Children Alliance).  Σν 

σκαηείν είλαη ελεξγφ ζηελ Διιάδα απφ ην 1947 σο παξάξηεκα ηεο Ακεξηθάληθεο 

Οξγάλσζεο Save the Children, USA, θαη απφ ην 1974 σο αλεμάξηεηε Διιεληθή Οξγάλσζε.  

Γηνηθείηαη απφ επηακειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην. 

 

Ο θχξηνο ζθνπφο ηνπ σκαηείνπ είλαη ε βειηίσζε ηεο δσήο ησλ παηδηψλ πνπ κεγαιψλνπλ ζε 

αληίμνεο ζπλζήθεο θαη ε πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ θαζψο θαη ησλ 

νηθνγελεηψλ ηνπο.  Δπίζεο, νη δξάζεηο καο ζηνρεχνπλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ θαη 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

 

Σα παξαπάλσ επηηπγράλνληαη κε ηνπο εμήο ηξφπνπο : 

 

 Σελ ζηήξημε θνηλσληθψλ θαη γεσγξαθηθψλ απνθιεηζκέλσλ ρσξηψλ 

 Σελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ γηα ζέκαηα πγείαο ζε παηδηά ππνβαζκηζκέλσλ 

πεξηνρψλ 

 Σελ πινπνίεζε εθπαηδεπηηθψλ πξνγξακκάησλ αλάπηπμεο κε ζηφρν ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ δηαθξίζεσλ θαη ηνπ ξαηζηζκνχ 

 Υξεκαηνδνηνχκελα Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

ζεμνπαιηθήο θαθνπνίεζεο θαη εθκεηάιιεπζεο ησλ παηδηψλ (Πξσηνβνπιία 

DAPHNE) θαη ηελ πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ  ζηελ 

Δπξψπε (Πξσηνβνπιία ODYSSEUS). 

 

Σν ΄΄ψζηε ηα Παηδηά΄΄ ζπκκεηέρεη ελεξγά ζην Δπξσπατθφ θαη Διιεληθφ Γίθηπν γηα ηελ 

Καηαπνιέκεζε ηεο Φηψρεηαο θαη ζηελ Δπηηξνπή Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ γηα ηελ 

Αλάπηπμε. 
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ΣΟ ΥΑΜΟΓΔΛΟ ΣΟΤ ΠΑΙΓΙΟΤ 

 

Ο χιινγνο «Σν Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ» είλαη δεκηνχξγεκα ζθέςεο θαη επηζπκίαο ελφο 

δεθάρξνλνπ παηδηνχ, ηνπ Αλδξέα Γηαλλφπνπινπ, ιίγν πξηλ ράζεη ηελ κάρε κε ηε δσή απφ 

θαξθίλν.  

 

θνπφο ηνπ πιιφγνπ είλαη λα βξίζθεηαη θνληά ζε φια ηα παηδηά  πνπ δηακέλνπλ εληφο ηνπ 

ειιαδηθνχ ρψξνπ, αλεμαξηήησο θχινπ, θαηαγσγήο θαη ππεθνφηεηαο απηψλ, θαη λα 

αγσλίδεηαη γηα ηελ πξνζηαζία  θαη πξνψζεζε ησλ δηθαησκάησλ θαη ζπκθεξφλησλ ηνπο.  

 

Μέζα απφ έλα επξχ θάζκα δξαζηεξηνηήησλ ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα, απφ ην 1996 «Σν 

Υακφγειν ηνπ παηδηνχ» παξέρεη εζηθή, ςπρνινγηθή, νηθνλνκηθή θαη πιηθή ππνζηήξημε ζε 

παηδηά κε πξνβιήκαηα πγείαο, παηδηά πνπ δελ έρνπλ ηα απαξαίηεηα γηα ηελ δηαβίσζε  ηνπο, 

παηδηά πνπ έρνπλ  ππνζηεί θάζε κνξθήο θαθνπνίεζε.  

 

Υάξε ζηελ ππνζηήξημε θαη ηελ εζεινληηθή πξνζθνξά πνιιψλ επψλπκσλ θαη αλψλπκσλ 

θίισλ, αλάκεζα ζε άιιεο δξάζεηο ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ απφ «Σν Υακφγειν ηνπ παηδηνχ»: 

 - ηξία πίηηα Φηινμελίαο (ζηε Νίθαηα, ζην Πεξηζηέξη θαη ζην Πνιχδξνζν) φπνπ κεηά απφ 

εηζαγγειηθή εληνιή θηινμελνχληαη πεξίπνπ 50 παηδηά ζε θίλδπλν θάησ απφ ηε ζπλερή 

θξνληίδα παηδαγσγψλ, θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, παηδνςπρνιφγσλ θαη εζεινληψλ,  

- ε «Σξάπεδα εηδώλ πξώηεο αλάγθεο» γηα ηελ ελίζρπζε άπνξσλ νηθνγελεηψλ ζηελ Αζήλα, 

ζηνλ Πχξγν Ηιείαο θαη ζηε Θεζζαινλίθε, κε ηα νπνία καο δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

ππνζηεξίδνπκε εηεζίσο πεξίπνπ 6.000 παηδηά ζε φιε ηελ Διιάδα,  

- ε ηειεθσληθή γξακκή βνήζεηαο SOS 1056 ζηελ Αζήλα, ηε Θεζζαινλίθε θαη ηνλ Πχξγν 

Ηιείαο ε νπνία δέρεηαη ζε εηθνζηηεηξάσξε βάζε θαηαγγειίεο (επψλπκεο/ αλψλπκεο) θαη 

θιήζεηο παηδηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ θίλδπλν, 

- έμη θηλεηέο ηαηξηθέο κνλάδεο θαη κία κεραλή άκεζεο επέκβαζεο γηα ηελ κεηαθνξά παηδηψλ 

κε πξνβιήκαηα πγείαο,  

- νκάδα εζεινληώλ αηκνδνηώλ θαη 

- εξγαζηήξηα δεκηνπξγηθήο απαζρόιεζεο γηα ηελ θαζεκεξηλή απαζρφιεζε παηδηψλ πνπ 

λνζειεχνληαη ζε λνζνθνκεία ζηελ Αζήλα θαη ζηε Θεζζαινλίθε. 

 

Γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ παηδηώλ ζηα θαλάξηα, έρεη δεκηνπξγεζεί κία 

κνλάδα ζηειερσκέλε κε εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ θαη εζεινληέο, ζηα πιαίζηα 

πξνγξάκκαηνο πνπ ζα ιεηηνπξγήζεη κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ Τπνπξγείνπ Γεκφζηαο Σάμεο. 

Τπφ θαηαζθεπή βξίζθεηαη επίζεο ην site www.lostchild.gr γηα ηελ εχξεζε παηδηψλ πνπ έρνπλ 

εμαθαληζηεί.  

http://www.lostchild.gr/
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Παξάιιεια, «Σν Υακφγειν ηνπ παηδηνχ» δξαζηεξηνπνηείηαη ζε ζέκαηα επαηζζεηνπνίεζεο 

ησλ πνιηηψλ ζηα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηα παηδηά ζηελ Διιάδα θαη ζηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο, ζε ζπλεξγαζία κε ηδησηηθνχο θαη θξαηηθνχο θνξείο απφ ηελ Διιάδα θαη 

ην εμσηεξηθφ.  

 

Κχξην κέιεκά καο θαη γλψκνλαο ζε θάζε δξαζηεξηφηεηά καο είλαη ε πξνζθνξά ζηα παηδηά 

πνπ έρνπλ αλάγθε απφ ρακφγεια, πγεία θαη θαιχηεξεο ζπλζήθεο δσήο. 

 
 

 


