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CRC/C/15/Add.170 

 

 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΗΑ ΣΑ ΓΗΚΑΗΩΜΑΣΑ ΣΟΤ ΠΑΗΓΗΟΤ 

 

Δηθνζηή Έλαηε ζύλνδνο 

 

ΔΞΔΣΑΖ ΣΩΝ ΔΚΘΔΔΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΒΛΖΘΖΚΑΝ ΑΠΟ ΣΑ ΚΡΑΣΖ ΜΔΛΖ  

ΤΜΦΩΝΑ ΜΔ ΣΟ ΑΡΘΡΟ 44 ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

Καηαιεθηηθέο Παξαηεξήζεηο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ: Διιάδα 

 

 

1. Η Δπηηξνπή εμέηαζε ηελ αξρηθή έθζεζε ηεο Διιάδαο (CRC/C/28/Add.17) θαηά ηηο 

ζπλαληήζεηο ηεο ππ’αξηζκ. 753 θαη 754 (δεο CRC/C/SR. 753-754), πνπ έιαβαλ ρώξα ζηηο 

16 Ιαλνπαξίνπ 2002, θαη πηνζέηεζε
1
 ηα αθόινπζα ζπκπεξάζκαηα. 

 

 

Α. Δηζαγσγή 

 

2. Η Δπηηξνπή θαινδέρεηαη ηελ θαηάζεζε ηεο αξρηθήο έθζεζεο ηνπ Κξάηνπο κέινπο θαζώο 

θαη ησλ γξαπηώλ απαληήζεσλ ζηνλ θαηάινγν ησλ ζεκάησλ ηνπ (CRC/C/Q/GRE/1). Η 

Δπηηξνπή εθθξάδεη ηε ιύπε ηεο δηόηη αθελόο κελ ε αξρηθή έθζεζε θαηαηέζεθε κε 

αξγνπνξία 5 ρξόλσλ, αθεηέξνπ δε ην Κξάηνο δελ έρεη εθδώζεη αθόκα έλα Βαζηθό 

θείκελν γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα. Η Δπηηξνπή ζεκεηώλεη όηη ε έθζεζε 

ζπκπεξηιάκβαλε πνιύ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ην λνκνζεηηθό πιαίζην ην ζρεηηθό κε 

ηελ πινπνίεζε ηεο ύκβαζεο ζην Κξάηνο κέινο, ελώ δελ είρε επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα 

ηηο επηδξάζεηο ηεο πινπνίεζεο ηεο ίδηαο ηεο ύκβαζεο. Η Δπηηξνπή ζεκεηώλεη κε ιύπε 

ηεο όηη ε έθζεζε δελ ζπκπεξηιάκβαλε έλα εηδηθό ηκήκα γηα ηα γεληθά κέηξα πινπνίεζεο, 

όπσο απαηηείηαη από ηηο νδεγίεο ηεο Δπηηξνπήο γηα ηε κνξθή ησλ εθζέζεσλ (CRC/C/5). 

Αλαθνξηθά κε ηηο απαληήζεηο ηνπ Κξάηνπο κέινπο ζηνλ θαηάινγν ησλ ζεκάησλ, ε 

Δπηηξνπή θαινδέρεηαη ηηο αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ππνβιήζεθαλ. Η Δπηηξνπή 

θαινδέρεηαη ηε κεγάιε αληηπξνζσπεία ηνπ Κξάηνπο κέινπο, απνηεινύκελε από εηδηθνύο 

πξνεξρόκελνπο από δηάθνξα ππνπξγεία πνπ ζπλέβαιαλ ζηνλ ελεκεξσηηθό δηάινγν πνπ 

έιαβε ρώξα. 

 

 

Β. Θεηηθνί παξάγνληεο 

 

3. Η Δπηηξνπή ζεκεηώλεη όηη ε ύκβαζε απνηειεί κέξνο ηνπ εζληθνύ λνκνζεηηθνύ πιαηζίνπ 

θαη ππεξηζρύεη ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο. 

 

4. Η Δπηηξνπή θαινδέρεηαη ηελ πξόζθαηε επηθύξσζε από ην Κξάηνο κέινο ηεο ύκβαζεο 

ΓΟΔ (ILO) 182 πνπ αθνξά ηελ Απαγόξεπζε θαη Άκεζε Γξάζε γηα ηελ Δμάιεηςε ησλ 

Υείξηζησλ Μνξθώλ Παηδηθήο Δξγαζίαο. 

 

5. Η Δπηηξνπή θαινδέρεηαη: ην λόκν (2646/1998) γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εζληθνύ 

ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο κέξηκλαο· ην λόκν (2716/2001) γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ 

ςπρηθήο πγείαο· ην λόκν (2889/2001) γηα ηε βειηίσζε θαη ηνλ εθζπγρξνληζκό ηνπ 

εζληθνύ ζπζηήκαηνο πγείαο δεκηνπξγώληαο, κεηαμύ άιισλ, έλα απνθεληξσκέλν ζύζηεκα 

πνπ δύλαηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ θαιύηεξε πξόζβαζε ζηηο ππεξεζίεο πγείαο γηα παηδηά, 

θαη ζπγθεθξηκέλα απηά πνπ δνπλ ζε απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο· ην λόκν (2920/2001) γηα 

                                                 
1
 Καηά ηελ ππ’ αξηζκ. 777 ζπλάληεζή ηεο, πνπ έιαβε ρώξα ηελ 1ε Φεβξνπαξίνπ 2002. 
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ηελ θαζηέξσζε ελόο ζώκαηνο επηζεσξεηώλ ησλ ππεξεζηώλ πγείαο θαη θνηλσληθήο 

πξόλνηαο. 

 

6. Η Δπηηξνπή ζεκεηώλεη επίζεο ηελ θαζηέξσζε ελόο Δζληθνύ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηα 

Γηθαηώκαηα ησλ Παηδηώλ γηα ηελ επίβιεςε θαη πινπνίεζε ηεο ύκβαζεο.  

 

7. Η Δπηηξνπή ζεκεηώλεη, ηέινο, ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ αύμεζε ηεο πιεξνθόξεζεο γηα ηα 

δηθαηώκαηά ηνπο αλάκεζα ζηα παηδηά θαη γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζή ηνπο απέλαληη ζε 

παγθόζκηα ζέκαηα κέζσ, κεηαμύ άιισλ, ηεο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο «Σα ρνιεία 

σο ππεξαζπηζηέο ησλ παηδηώλ» θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο «ηα παηδηά γξάθνπλ θαη 

δσγξαθίδνπλ γηα ηα δηθαηώκαηά ηνπο». 

 

8. Η Δπηηξνπή ζεκεηώλεη ηελ θαζηέξσζε ηεο Βνπιήο ησλ Δθήβσλ θαη ησλ Μαζεηηθώλ 

πκβνπιίσλ. 

 

 

Γ. Παξάγνληεο θαη δπζθνιίεο πνπ εκπνδίδνπλ ηελ πινπνίεζε ηεο ύκβαζεο 

 

9. Η Δπηηξνπή ζεκεηώλεη όηη ην Κξάηνο κέινο αληηκεησπίδεη λέεο πξνθιήζεηο κε ηελ 

αλάπηπμε κίαο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο, πνπ πεξηιακβάλεη δηαθνξεηηθέο γιώζζεο, 

εζλνηηθά θαη ζξεζθεπηηθά ππόβαζξα.  

 

10. ε κία επνρή αζηπθηιίαο, ε Δπηηξνπή ζεκεηώλεη ηηο δπζθνιίεο πνπ ηίζεληαη, θαηά ηελ 

πινπνίεζε ηεο ύκβαζεο, σο πξνο ηε δηαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνύ ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

παηδηώλ ζε κεξηθέο απνκνλσκέλεο θαη αγξνηηθέο θνηλόηεηεο. 

 

 

Γ. Κύξηα ζέκαηα αλεζπρηώλ, πξνηάζεηο θαη ζπζηάζεηο 

 

Γ1. Γεληθά κέηξα πινπνίεζεο 

 

Ννκνζεζία 

 

11. Η Δπηηξνπή ζεκεηώλεη ηηο ζπλερηδόκελεο πξνζπάζεηεο ηνπ Κξάηνπο κέινπο γηα ηελ 

εηζαγσγή ζρεηηθήο λνκνζεζίαο. Η Δπηηξνπή εμαθνινπζεί λα αλεζπρεί δηόηη κεξηθέο 

πηπρέο ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο είλαη αθόκα αζύκβαηεο κε ηηο αξρέο θαη ηηο δηαηάμεηο 

ηεο ύκβαζεο θαη δηόηη ε πινπνίεζε ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο πξέπεη λα βειηησζεί. 

 

12.  Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο: 

        α) Να ελαξκνλίζεη ηε λνκνζεζία κε ηηο αξρέο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο ύκβαζεο. 

β) Να εληζρύζεη ηελ πινπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ.  

γ) Να θαζηεξώζεη έλα κεραληζκό θαη έλα ρξνληθό πιαίζην γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

ύκβαζεο ΓΟΔ (ILO) 182. 

δ) Να πξνρσξήζεη πξνο ηελ επηθύξσζε ηεο ύκβαζεο ηεο Υάγεο ηνπ 1993 γηα ηελ 

Πξνζηαζία ησλ Παηδηώλ θαη πλεξγαζία ρεηηθά κε ηε Γηαθξαηηθή Τηνζεζία. 

 

Τινπνίεζε θαη ζπληνληζκόο 

 

13.   Δλώ ζεκεηώλεη ηελ εκπινθή πνιιώλ ππνπξγείσλ ζηελ πινπνίεζε ηεο ύκβαζεο, ε 

Δπηηξνπή εμαθνινπζεί λα αλεζπρεί: 

α)  Γηα ηελ απνπζία ζαθνύο δνκήο ή ζώκαηνο γηα ην ζπληνληζκό ηεο πινπνίεζεο ηεο 

ύκβαζεο ηόζν ζε εζληθό επίπεδν όζν θαη, κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο απνθέληξσζεο, 

ζε ηνπηθό επίπεδν. 
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β) Γηα ηελ ύπαξμε αμηνζεκείσησλ δηαθνξνπνηήζεσλ ζηελ πινπνίεζε ηεο ύκβαζεο 

αλάκεζα ζε αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο.  

 

14. Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο: 

α) Να ζεζκνζεηήζεη έλα ζπληνληζηηθό ζώκα κε θαηάιιειε αξκνδηόηεηα θαη 

επαξθείο αλζξώπηλνπο, νηθνλνκηθνύο θαη άιινπ είδνπο πόξνπο ώζηε λα 

ππνζηεξίμεη έλαλ απνηειεζκαηηθό ζπληνληζκό γηα ηελ πιήξε πινπνίεζε ηεο 

ύκβαζεο. 

β) Να εθαξκόζεη κέηξα ώζηε λα κεηώζεη ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πινπνίεζε ηεο 

ύκβαζεο θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ ίζε πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο όπσο ε 

εθπαίδεπζε, ε πγεία, ε θνηλσληθή πξόλνηα θαη ζε άιιεο ππεξεζίεο, γηα όια ηα 

παηδηά πεξηιακβαλνκέλσλ απηώλ πνπ βξίζθνληαη ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο. 

 

Απνθέληξσζε 

 

15. εκεηώλνληαο ηελ πξόνδν ηνπ Κξάηνπο κέινπο ζηελ απνθέληξσζε ησλ ππεξεζηώλ 

πγείαο, ε Δπηηξνπή εμαθνινπζεί λα αλεζπρεί όηη πνιιέο ππεξεζίεο ζεκειηώδεηο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηεο ύκβαζεο παξακέλνπλ ζπγθεληξσκέλεο ζηηο βαζηθέο πόιεηο. 

 

16. Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο: 

       α) Να εληζρύζεη ηε  ζπλνιηθή πινπνίεζε ηεο ύκβαζεο ζε όιε ηε ρώξα, δίλνληαο 

ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ πινπνίεζε ηεο ζε αγξνηηθέο θαη κηθξέο λεζηώηηθεο 

θνηλόηεηεο, θαζώο θαη αλάκεζα ζε εζλνηηθέο, εζληθέο, πνιηηηζκηθέο θαη άιιεο 

νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ, κέζα θαη από ζπλερηδόκελεο πξνζπάζεηεο ελίζρπζεο ηεο 

παξνπζίαο ησλ επαγγεικαηηώλ πγείαο θαη εθπαίδεπζεο ζε ηέηνηεο θνηλόηεηεο. 

       β) Να πινπνηήζεη άκεζα ηνπο λόκνπο γηα ηελ απνθέληξσζε ησλ ππεξεζηώλ πγείαο 

θαη ησλ θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ. 

 

Αλεμάξηεηε επίβιεςε 

 

17.  ηα πιαίζηα ηεο θαζηέξσζεο ηνπ Δζληθνύ Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηα Γηθαηώκαηα ησλ 

Παηδηώλ θαη κε δεδνκέλε ηελ ύπαξμε ηνπ πλεγόξνπ ηνπ Πνιίηε θαη ηεο Δζληθήο 

Δπηηξνπήο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Αλζξώπνπ, ε Δπηηξνπή αλεζπρεί όηη ππάξρεη έιιεηςε 

ζαθνύο θαηαλνκήο έξγνπ αλάκεζα ζε απηνύο ηνπο θνξείο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάδεη 

αξλεηηθά ηελ απνηειεζκαηηθή επίβιεςε ηεο πινπνίεζεο ηεο ύκβαζεο. 

 

18. Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο: 

       α) Να νξίζεη κε ζαθήλεηα ην ξόιν θαζελόο από ηνπο παξαπάλσ θνξείο θαη λα 

δηαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθή επίβιεςε ηεο ύκβαζεο, ζύκθσλα κε ηηο 

Αξρέο ηνπ Παξηζηνύ, ε νπνία λα είλαη εύθνια πξνζηηή ζηα παηδηά θαη λα κπνξεί 

λα ρεηξηζηεί αλεμάξηεηεο αλαθνξέο θαηά ηξόπν πνπ λα ζέβεηαη ηελ παηδηθή 

επαηζζεζία.  

        β) Να ζπλερίζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ έξγνπ ηνπ Δζληθνύ 

Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηα Γηθαηώκαηα ησλ Παηδηώλ κέζσ ηεο έγθαηξεο 

πινπνίεζεο ηνπ λόκνπ γηα ην Παξαηεξεηήξην. 

 

ρέδην Γξάζεο θαη πνιηηηθή γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ 

 

19. Δλώ ζεκεηώλεη ηελ ύπαξμε πνιπάξηζκσλ ζρεδίσλ δξάζεο θαη πνιηηηθώλ πνπ 

επηθεληξώλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα ελδηαθέξνληνο γηα ηα παηδηά, ε Δπηηξνπή 

εμαθνινπζεί λα αλεζπρεί γηα ηελ έιιεηςε γεληθνύ ζρεδίνπ δξάζεο γηα ηα δηθαηώκαηα 

ησλ παηδηώλ θαη νινθιεξσκέλεο πνιηηηθήο γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ. 

 

20. Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο λα αλαπηύμεη επεηγόλησο θαη λα εθαξκόζεη 

νινθιεξσκέλε πνιηηηθή γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ θαη ζρέδην δξάζεο. 
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Πόξνη γηα παηδηά 

 

21. Η Δπηηξνπή αλεζπρεί όηη ην πνζνζηό ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ πγεία 

θαη ηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηώλ δελ είλαη ζαθέο ελώ απηά πνπ δηαηίζεληαη γηα ηε 

δεκόζηα εθπαίδεπζε θαίλεηαη λα είλαη ρακειά. 

 

22. Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο λα δηεπθξηλίζεη ηα θνλδύιηα ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ πνπ δηαηίζεληαη γηα θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη λα δηαζθαιίζεη όηη, 

ηδηαίηεξα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ππό ην θσο ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ύκβαζεο, 

δηαηίζεληαη «ζην κέγηζην βαζκό…ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ». 

 

ηνηρεία 

 

23. Η Δπηηξνπή αλεζπρεί γηα ηελ έιιεηςε ελεκεξσκέλσλ θαη θαηαλνεηώλ ζηνηρείσλ 

αλαθνξηθά κε ηελ πινπνίεζε ηεο ύκβαζεο θαη, ζπγθεθξηκέλα, δηόηη ηα ζηνηρεία πνπ 

ζπιιέγνληαη από αλεμάξηεηα ππνπξγεία θαη άιια όξγαλα δελ ελζσκαηώλνληαη ζε έλαλ 

θεληξηθό κεραληζκό ζπιινγήο ζηνηρείσλ. 

 

24.  εκεηώλνληαο ηηο ππάξρνπζεο πξνζπάζεηεο ηνπ Κξάηνπο κέινπο ζηνλ ηνκέα απηό, ε 

Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο: 

       α) Να εληζρύζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ λα αλαπηύμεη ζπζηήκαηα ζπγθέληξσζεο 

ζηνηρείσλ θαη δεηθηώλ ζύκθσλσλ κε ηε ύκβαζε, θαη πνπ λα θαιύπηνπλ όια ηα 

παηδηά έσο ηελ ειηθία ησλ 18 εηώλ, πεξηιακβάλνληαο έκθαζε ζε απηά πνπ είλαη 

ηδηαίηεξα επαίζζεηα, όπσο είλαη ηα παηδηά ζύκαηα θαθνπνίεζεο , παξακέιεζεο 

θαη θαθνκεηαρείξηζεο· παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο· παηδηά πνπ δελ είλαη πνιίηεο 

ηνπ Κξάηνπο κέινπο· παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθέο εζλνηηθέο, 

ζξεζθεπηηθέο, γισζζηθέο ή πνιηηηζκηθέο νκάδεο· παηδηά πνπ είλαη ζε ζύγθξνπζε 

κε ην λόκν· παηδηά πνπ δνπιεύνπλ· πηνζεηεκέλα παηδηά· θαη παηδηά πνπ δνπλ 

ζηνπο δξόκνπο θαη ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο. 

       β) Να δηαζθαιίζεη όηη ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη αλαιύνληαη θαηά, κεηαμύ 

άιισλ, ειηθία θαη θύιν, θαη πεξηιακβάλνπλ ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηα 

ζπλαθή θνλδύιηα ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ δηαηίζεληαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 

ύκβαζεο. 

       γ) Να δηαζθαιίζεη όηη ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη από δηαθνξεηηθά Τπνπξγεία 

θαη άιια όξγαλα ζπγθεληξώλνληαη θεληξηθά θαη ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε 

δηακόξθσζε, εθηίκεζε θαη ελίζρπζε πνιηηηθώλ θαη πξνγξακκάησλ γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθή πινπνίεζε θαη επίβιεςε ηεο ύκβαζεο. 

 

πλεξγαζία κε ΜΚΟ 

 

25. Δλώ ζεκεηώλεη ηελ εκπινθή κεξηθώλ ΜΚΟ ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο αξρηθήο έθζεζεο ηνπ 

Κξάηνπο κέινπο, ε Δπηηξνπή εμαθνινπζεί λα αλεζπρεί όηη άιιεο ζρεηηθέο ΜΚΟ πνπ 

εξγάδνληαη ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

παηδηώλ θαη πεξηιακβαλνκέλσλ ΜΚΟ από δηαθνξεηηθέο εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, 

γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο νκάδεο, δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηε δηαδηθαζία θαη όηη ε 

επηθνηλσλία κε έλα ηκήκα ηεο θνηλόηεηαο ησλ ΜΚΟ είλαη κέρξη ηώξα αλεπαξθήο. 

 

26. Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο λα θάλεη θάζε πξνζπάζεηα γηα λα βειηηώζεη 

πεξαηηέξσ ηε ζπλεξγαζία θαη ζπληνληζκό ζε ηαθηηθή βάζε κε ΜΚΟ θαη λα ηηο 

εκπιέμεη ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηεο ύκβαζεο, δίλνληαο ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε 

ΜΚΟ πνπ εξγάδνληαη γηα ινγαξηαζκό ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ από 

δηαθνξεηηθέο εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο νκάδεο, όπσο νη 

Ρνκά. 
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Γηάδνζε ηεο ύκβαζεο 

 

27. Αλαγλσξίδνληαο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Κξάηνπο κέινπο ζε απηό ην ζέκα, ε Δπηηξνπή 

αλεζπρεί όηη ε γλώζε θαη ε θαηαλόεζε ηεο ύκβαζεο αλάκεζα ζε παηδηά, επαγγεικαηίεο 

πνπ εξγάδνληαη κε παηδηά, δηαθνξεηηθέο εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, γισζζηθέο ή 

πνιηηηζκηθέο νκάδεο θαη αλάκεζα ζην θνηλό γεληθά, είλαη αθόκα αλεπαξθήο. 

Δπηπξόζζεηα, ε Δπηηξνπή αλεζπρεί όηη ε ύκβαζε δελ έρεη κεηαθξαζηεί ζηηο γιώζζεο, 

εθηόο από ηελ ειιεληθή, ηηο νπνίεο δηαβάδνπλ θάπνηα ηκήκαηα ηνπ πιεζπζκνύ, όπσο 

είλαη ε γιώζζα ησλ Ρνκά. 

 

28. Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο: 

      α) Να εληζρύζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ γηα παξνρή επηκόξθσζεο ζε επαγγεικαηίεο – 

όπσο δάζθαινη, επαγγεικαηίεο ζην ρώξν ηεο πγείαο πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

εηδηθώλ ςπρνινγηθήο κέξηκλαο, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, ζηειέρε ησλ δησθηηθώλ 

αξρώλ, δηθαζηέο, δηθεγόξνη θαη ζηειέρε εζληθώλ ππνπξγείσλ θαη ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο κε αξκνδηόηεηα γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ – παηδηά, γνλείο 

θαη ην γεληθόηεξν πιεζπζκό, δηαθνξεηηθέο εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, γισζζηθέο 

ή πνιηηηζκηθέο νκάδεο, ζρεηηθά κε ηε ύκβαζε θαη ηηο αξρέο θαη δηαηάμεηο ηεο 

θαη ηα ππόινηπα ζρεηηθά θείκελα γηα ηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, θαηά ηξόπν 

ζπζηεκαηηθό θαη ζπλερή. 

      β) Να πηνζεηήζεη κέηξα γηα λα δηαζθαιίζεη όηη ε εθπαίδεπζε θαη/ή νη εθζηξαηείεο 

ελεκέξσζεο θζάλνπλ, κεηαμύ άιισλ, πιεζπζκνύο ζε αγξνηηθέο θνηλόηεηεο θαη 

αγξάκκαηα άηνκα.  

      γ) Να δηαζθαιίζεη όηη κεηαθξαζκέλεο εθδόζεηο ηεο ύκβαζεο δηαδίδνληαη, 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο, ζηηο γιώζζεο πνπ νκηινύληαη ζην Κξάηνο κέινο από ηηο 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 28 (α) απηώλ ησλ 

θαηαιεθηηθώλ παξαηεξήζεσλ. 

 

 

Γ2 Οξηζκόο ηνπ παηδηνύ 

 

29. εκεηώλνληαο ηελ έλδεημε από ην Κξάηνο κέινο δηάζεζεο λα αιιάμεη ηε λνκνζεζία θαη 

λα νξίζεη ηελ ειηθία ηεο ελειηθίσζεο εληαία ζηα 18 ρξόληα, θαη ζεκεηώλνληαο ηελ 

Δηδηθή Δπηηξνπή πνπ έρεη νξηζηεί γηα ην δήηεκα απηό, ε Δπηηξνπή αλεζπρεί: 

       α) Γηα ηηο αζπλέπεηεο ζηνπο νξηζκνύο ηνπ παηδηνύ ζηε λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο κέινπο, 

πεξηιακβαλνκέλνπ όηη ζηνλ αζηηθό θώδηθα αλήιηθνο είλαη άηνκν πνπ δελ έρεη θιείζεη 

ηα 18, ελώ ζηνλ πνηληθό θώδηθα αλήιηθνο είλαη άηνκν πνπ δελ έρεη θιείζεη ηα 17. 

       β) Όηη ε εζσηεξηθή λνκνζεζία επηηξέπεη ηε ζηξαηνιόγεζε από ηηο έλνπιεο δπλάκεηο 

παηδηώλ ειηθίαο 17 εηώλ. 

 

30. Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο: 

       α) Να θαηαζηήζεη ζαθή ηελ ειηθία ηεο ελειηθίσζεο, θαη ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηνλ 

πνηληθό θώδηθα θαη ηε δηεζλή πξαθηηθή πνπ πξνβιέπεη ηα πξόηππα γηα ηε 

δηθαηνζύλε αλειίθσλ λα θαιύπηνπλ παηδηά ειηθίαο κέρξη 18 εηώλ. 

       β) Να απμήζεη, ζηα πιαίζηα ησλ πξνλνηώλ ηνπ Πξναηξεηηθνύ Πξσηνθόιινπ ζηε 

ύκβαζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ ζρεηηθά κε ηελ ζπκκεηνρή παηδηώλ ζε 

έλνπιεο ζπγθξνύζεηο πνπ ππνγξάθηεθε από ην Κξάηνο κέινο ην επηέκβξην ηνπ 

2000, ηε ειάρηζην όξην ειηθίαο ζην νπνίν άηνκα κπνξνύλ λα ζηξαηνινγεζνύλ 

ζηηο έλνπιεο δπλάκεηο ηνπιάρηζηνλ ζηελ ειηθία ησλ 18 εηώλ. 

 

Γ3. Γεληθέο αξρέο 

 

31. Η Δπηηξνπή αλεζπρεί όηη νη αξρέο γηα κε δηάθξηζε (άξζξν 2 ηεο ύκβαζεο), γηα ην 

θαιύηεξν ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνύ (άξζξν 3) θαη γηα ην ζεβαζκό ησλ απόςεσλ ηνπ 

παηδηνύ (άξζξν 12) δελ αληηθαηνπηξίδνληαη πιήξσο ζηε λνκνζεζία θαη ηηο δηνηθεηηθέο 



 6 

θαη δηθαζηηθέο απνθάζεηο ηνπ Κξάηνπο κέινπο, θαζώο επίζεο θαη ζηηο πνιηηηθέο θαη ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα παηδηά. 

 

32. Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο: 

      α) Να ελζσκαηώζεη θαηάιιεια ηηο γεληθέο αξρέο ηεο ύκβαζεο, ηδηαίηεξα ηηο 

πξόλνηεο ησλ άξζξσλ 2, 3 θαη 12, ζε όιε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ αθνξά ηα 

παηδηά θαη λα ηηο εθαξκόζεη ζε όιεο ηηο πνιηηηθέο, δηθαζηηθέο θαη δηνηθεηηθέο 

απνθάζεηο, θαζώο επίζεο θαη ζε ζρέδηα, πξνγξάκκαηα θαη ππεξεζίεο πνπ έρνπλ 

αληίθηππν ζηα παηδηά. 

      β) Να ρξεζηκνπνηήζεη απηέο ηηο δηαηάμεηο ζηελ θαζνδήγεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ θαη 

ηεο δεκηνπξγίαο πνιηηηθώλ ζε θάζε επίπεδν, θαζώο επίζεο θαη ηεο δξάζεο πνπ 

αλαιακβάλνπλ θνηλσληθνί θνξείο, θνξείο πγείαο θαη θνηλσληθήο πξόλνηαο, 

θαζώο θαη πνηληθνί θαη άιινη θνξείο. 

 

Με δηάθξηζε 

 

33. Δλώ ζεκεηώλεη ηε λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο κέινπο θαηά ηεο μελνθνβίαο θαη ηεο 

κηζαιινδνμίαο, ε Δπηηξνπή εμαθνινπζεί λα αλεζπρεί βαζύηαηα: 

       α) Γηα ηηο δηαθξίζεηο, πεξηιακβαλνκέλσλ θάπνησλ θνηλσληθώλ δηαθξίζεσλ θαη 

πεξηπηώζεσλ μελνθνβίαο ζε βάξνο, κεηαμύ άιισλ, παηδηώλ από δηαθνξεηηθέο 

εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, γισζζηθέο ή πνιηηηζκηθέο νκάδεο ζην Κξάηνο κέινο. 

       β) Γηα ην γεγνλόο όηη ε εζσηεξηθή λνκνζεζία δελ πεξηιακβάλεη απαγόξεπζε ησλ 

δηαθξίζεσλ γηα ιόγνπο αλαπεξίαο. 

 

34. Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο: 

      α) Να εληζρύζεη επεηγόλησο ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ ώζηε λα βάιεη έλα ηέινο ζε όιεο ηηο 

κνξθέο δηαθξίζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηα παηδηά, όπσο πξνβιέπεηαη από ην άξζξν 

2 ηεο ύκβαζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο πινπνίεζεο 

ησλ λόκσλ γηα ηε κε δηάθξηζε θαη επθαηξηώλ γηα ηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο ηνπο, 

ζύκαηα δηαθξίζεσλ λα θαηαθεύγνπλ ζηελ πξνζηαζία ηεο δηθαηνζύλεο. 

      β) Να ηξνπνπνηήζεη ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία ώζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ 

απαγόξεπζε ησλ δηαθξίζεσλ γηα ιόγνπο αλαπεξίαο. 

      γ) Να εθαξκόζεη κέηξα ώζηε λα δηαζθαιίζεη ίζε πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο, όπσο 

εθπαίδεπζε θαη πγεία, θνηλσληθή πξόλνηα θαη άιιεο θνηλσληθέο ππεξεζίεο, γηα 

όια ηα παηδηά ρσξίο δηαθνξνπνίεζε, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηώλ από 

δηαθνξεηηθέο εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, γισζζηθέο ή πνιηηηζκηθέο νκάδεο. 

      δ) Να εηζαγάγεη εθζηξαηείεο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ηεο θνηλήο γλώκεο 

γηα ηελ αλεθηηθόηεηα θαη ην ζεβαζκό ηνπ άιινπ.  

 

35. Ζ Δπηηξνπή δεηά λα πεξηιεθζνύλ, ζηελ επόκελε πεξηνδηθή έθζεζε, ζπγθεθξηκέλεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα κέηξα θαη πξνγξάκκαηα ηα ζρεηηθά κε ηε ύκβαζε γηα ηα 

Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ πνπ αλέιαβε ην Κξάηνο κέινο ζηε ζπλέρεηα ηεο 

Γηαθήξπμεο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γξάζεο πνπ πηνζεηήζεθαλ από ηελ Παγθόζκηα 

ύλνδν ηνπ 2001 Καηά ηνπ Ραηζηζκνύ, ησλ Φπιεηηθώλ Γηαθξίζεσλ, ηεο 

Ξελνθνβίαο θαη ηεο πλαθνύο Μηζαιινδνμίαο θαη ιακβάλνληαο ππόςε ην Γεληθό 

ρόιν Νν. 1 γηα ην άξζξν 29(1) ηεο ύκβαζεο (ζηόρνη ηεο εθπαίδεπζεο). 

 

Εσή, επηβίσζε θαη αλάπηπμε 

 

36. Η Δπηηξνπή αλεζπρεί: 

      α) Γηα ηνλ πνιύ πςειό βαζκό αηπρεκάησλ, εηδηθά ηξνραίσλ αηπρεκάησλ θαη θαη’ νίθνλ 

αηπρεκάησλ δειεηεξίαζεο, ησλ νπνίσλ ηα παηδηά είλαη ζύκαηα ζην Κξάηνο κέινο. 

      β) Γηα ηα πνιύ άζρεκα ζηαηηζηηθά δεδνκέλα γηα ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ πγεία πνπ 

αθνξνύλ ηα παηδηά από ηηο θνηλόηεηεο ησλ Ρνκά. 
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37. Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο λα πάξεη κέηξα ώζηε: 

      α) Να δξάζεη πξνιεπηηθά γηα ηα ηξνραία αηπρήκαηα θαη θαη’ νίθνλ αηπρήκαηα 

δειεηεξίαζεο πνπ αθνξνύλ παηδηά. 

      β) Να βειηηώζεη ην ζεβαζκό γηα ηα δηθαηώκαηα δσήο, επηβίσζεο θαη αλάπηπμεο 

ησλ παηδηώλ Ρνκά, θαη κέζσ πξνιεπηηθώλ δξάζεσλ εθ κέξνπο ησλ αξκόδησλ 

αξρώλ. 

 

εβαζκόο γηα ηηο απόςεηο ηνπ παηδηνύ 

 

38. Η Δπηηξνπή αλεζπρεί όηη νη απόςεηο ησλ παηδηώλ δελ ιακβάλνληαη επαξθώο ππόςε ζην 

πιαίζην ησλ δηθαζηηθώλ θαη δηνηθεηηθώλ απνθάζεσλ, όπσο θαη ζηα πιαίζηα δηαδηθαζηώλ 

γηα ηελ επηκέιεηα ησλ παηδηώλ πνπ αθνινπζνύλ ην ρσξηζκό ησλ γνλέσλ θαη ησλ 

απνθάζεσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ελόο παηδηνύ ζε έλα θξαηηθό ίδξπκα, αλάδνρε 

νηθνγέλεηα ή γηα άιινπ είδνπο ελαιιαθηηθήο θξνληίδαο. Η Δπηηξνπή επίζεο αλεζπρεί όηη 

ε Βνπιή ησλ Δθήβσλ δελ αληηπξνζσπεύεη ηηο απόςεηο ελόο αξθεηά επξέσο θάζκαηνο 

παηδηώλ ζην Κξάηνο κέινο. 

 

39. Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο: 

     α) Να εληζρύζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λνκνζεηηθώλ, ώζηε λα 

δηαζθαιίζεη όηη νη απόςεηο ησλ παηδηώλ αθνύγνληαη θαη ιακβάλνληαη ππόςε ζε 

όιεο ηηο δηθαζηηθέο, δηνηθεηηθέο θαη άιιεο απνθάζεηο πνπ ηα επεξεάδνπλ θαη 

αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη σξηκόηεηα ηνπ παηδηνύ. 

       β) Να δηαζθαιίζεη όηη ην ε Βνπιή ησλ Δθήβσλ είλαη αληηπξνζσπεπηηθή όισλ ησλ 

ηκεκάησλ ηνπ παηδηθνύ πιεζπζκνύ ηνπ Κξάηνπο κέινπο, πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ παηδηώλ από δηαθνξεηηθέο εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, γισζζηθέο ή 

πνιηηηζκηθέο νκάδεο. 

 

 

Γ4. Πνιηηηθά δηθαηώκαηα θαη ειεπζεξίεο 

 

Γηθαίσκα ζε όλνκα θαη ηαπηόηεηα 

 

40.  Η Δπηηξνπή αλεζπρεί: 

       α) Όηη ην δηθαίσκα κεξηθώλ παηδηώλ, θαη ηδηαίηεξα παηδηώλ κειώλ θάπνησλ 

δηαθνξεηηθώλ εζλνηηθώλ, ζξεζθεπηηθώλ, γισζζηθώλ θαη πνιηηηζκηθώλ νκάδσλ όπσο 

είλαη νη Ρνκά, ζηε ιεμηαξρηθή θαηαγξαθή ηεο γέλλεζήο ηνπο δελ είλαη ζεβαζηό σο 

απνηέιεζκα έιιεηςεο πιεξνθνξηώλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο γελλήζεσλ, 

ειιείςεσο λνκηθήο αληηπξνζώπεπζεο γηα κεξηθέο νκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ θαη 

ειιείςεσο επαξθώο απνθεληξσκέλσλ ππεξεζηώλ. 

       β) Όηη άηνκα πνπ κηινύλ κία γιώζζα άιιε από ηελ ειιεληθή, πεξηιακβαλόκελσλ ησλ 

πξνζθύγσλ θαη ησλ αηηνύλησλ άζπιν, δπζθνιεύνληαη λα δώζνπλ νλόκαηα ζηα 

παηδηά ηνπο ζηε κεηξηθή ηνπο γιώζζα. 

 

41. Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο λα δηαζθαιίζεη: 

      α) Όηη όια ηα παηδηά θαηαγξάθνληαη θαηά ηε γέλλεζή ηνπο, θαη κέζσ ηεο 

βειηίσζεο ηεο παξνρήο πιεξνθνξηώλ γηα, θαη ηεο επθνιόηεξεο πξόζβαζεο ζηα 

ιεμηαξρεία. 

      β) Όηη όια ηα παηδηά δύλαληαη λα θαηαγξάθνληαη θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα πιήξε 

αξρηθά νλόκαηά ηνπο όπσο απηά επηιέγνληαη από ηα ίδηα, ηνπο γνλείο ηνπο ή άιιν 

λόκηκν θεδεκόλα. 

 

Βία θαη θαθνκεηαρείξηζε 

 

42. Η Δπηηξνπή αλεζπρεί όηη: 
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      α) Όπσο αλαθέξεηαη ζηελ έθζεζε ηνπ Κξάηνπο κέινπο, έλα πνζνζηό πεξίπνπ 60% ησλ 

γνλέσλ επηβάιινπλ ζσκαηηθή ηηκσξία ζηα παηδηά. 

      β) Αλ θαη ε ζσκαηηθή πνηλή ζηα ζρνιεία απαγνξεύεηαη από ην λόκν, δελ απαγνξεύεηαη 

κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. 

 

43. Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο: 

      α) Να απαγνξεύζεη κε λόκν όιεο ηηο κνξθέο βίαο ελάληηα ζηα παηδηά, 

πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζσκαηηθήο ηηκσξίαο, ζε όια ηηο πεξηπηώζεηο, 

πεξηιακβαλνκέλνπ θαη κέζα ζηελ νηθνγέλεηα. 

      β) Να αλαιάβεη εθζηξαηείεο εθπαίδεπζεο θαη ελεκέξσζεο ώζηε λα πιεξνθνξήζεη, 

κεηαμύ άιισλ, δαζθάινπο, γνλείο, ηαηξηθό πξνζσπηθό θαη ζηειέρε δησθηηθώλ 

αξρώλ γηα ηε βιάβε πνπ πξνθαιεί ε βία, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζσκαηηθήο 

ηηκσξίαο, θαη γηα ηηο ελαιιαθηηθέο κε βίαηεο κνξθέο δηαπαηδαγώγεζεο ησλ 

παηδηώλ. 

 

Θξεζθεπηηθή ειεπζεξία 

 

44. Η Δπηηξνπή εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηεο γηα αλαθνξέο γηα δηνηθεηηθέο θαη θνηλσληθέο 

πηέζεηο πνπ αζθνύληαη ζε παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε ζξεζθεπηηθέο κεηνλόηεηεο, 

πεξηιακβαλνκέλεο, γηα παξάδεηγκα, ηεο απαίηεζεο ην απνιπηήξην ιπθείνπ ελόο καζεηή 

λα αλαθέξεη, όηαλ απηή είλαη ε πεξίπησζε, όηη έλαο καζεηήο δελ αλήθεη ζηελ Διιεληθή 

Οξζόδνμε ζξεζθεία. 

 

45. Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο λα δηαζθαιίζεη όηη ε ζξεζθεπηηθή 

ηαπηόηεηα ελόο παηδηνύ, ή ε έιιεηςε απηήο, γηα θαλέλα ιόγν δελ εκπνδίδεη ην 

ζεβαζκό ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνύ, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ γηα 

κε δηάθξηζε θαη πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ, γηα παξάδεηγκα ζην πιαίζην 

ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα πηζηνπνηεηηθά απνθνίηεζεο ζρνιείνπ. 

 

Πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο 

 

46. Η Δπηηξνπή αλεζπρεί όηη ηα παηδηά θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο πνπ δελ κηινύλ, δηαβάδνπλ ή 

γξάθνπλ άλεηα ηα Διιεληθά, θαη παηδηά από θάπνηεο απνκνλσκέλεο πεξηνρέο ηνπ 

Κξάηνπο κέινπο, θαη από κεξηθέο δηαθνξεηηθέο εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, γισζζηθέο ή 

πνιηηηζκηθέο νκάδεο, δελ έρνπλ πάληα θαηάιιειε πξόζβαζε ζε πιεξνθνξίεο 

αλαθνξηθά, γηα παξάδεηγκα, κε ηε θνηλσληθή πξόλνηα ή ηε λνκηθή βνήζεηα, θαη ζε 

πιεξνθνξίεο πνπ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πνιππνιηηηζκηθή θύζε ηνπ Κξάηνπο κέινπο. Η 

Δπηηξνπή αλεζπρεί επίζεο όηη κεξηθέο επηδήκηεο πιεξνθνξίεο, θπξίσο κέζσ ηνπ 

δηαδηθηύνπ, παξακέλνπλ εύθνια πξνζβάζηκεο ζε παηδηά. 

 

47. Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο: 

     α) Να θάλεη επηπξόζζεηεο πξνζπάζεηεο ώζηε λα δηαζθαιίζεη όηη όια ηα παηδηά θαη 

νη νηθνγέλεηέο ηνπο έρνπλ πξόζβαζε ζε νπζηαζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ 

ηα δηθαηώκαηά ηνπο, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε απνκνλσκέλεο νκάδεο θαη 

απηέο πνπ δελ επηθνηλσλνύλ εύθνια ζηα Διιεληθά. 

     β) Να πξνσζήζεη ηελ αλάπηπμε θαη δηαζεζηκόηεηα, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη κέζσ 

ηνπ ξαδηνθώλνπ θαη ηεο ηειεόξαζεο, κίαο επξείαο πνηθηιίαο πιεξνθνξηώλ, πνπ 

λα αληηθαηνπηξίδεη ηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνύ ηνπ 

Κξάηνπο κέινπο. 

     γ) Να πάξεη πεξαηηέξσ κέηξα σο πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηώλ από επηδήκηεο 

πιεξνθνξίεο, πεξηιακβαλνκέλσλ απηώλ ζην δηαδίθηπν. 

 

 

Γ5. Οηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ θαη ελαιιαθηηθή κέξηκλα 
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Βνήζεηα ζε γνλείο 

 

48. Η Δπηηξνπή αλεζπρεί: 

      α) Γηα ην πςειό πνζνζηό αηόκσλ (19,5%) πνπ ππνινγίδεηαη όηη δνπλ θάησ από ην 

θαηώηεξν όξην θηώρεηαο θαη γηα ην όηη, από απηή ηελ άπνςε, ηα δηθαηώκαηα κεξηθώλ 

παηδηώλ, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη γηα έλα νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ, ελδέρεηαη λα 

παξαβηάδνληαη. 

      β) Όηη ην ζύζηεκα ρξεκαηηθώλ «επηδνκάησλ», πνπ παξέρνληαη από ην Κξάηνο γηα λα 

βνεζήζεη ζηε κέξηκλα ησλ παηδηώλ ζε εηδηθέο θαηαζηάζεηο όπσο είλαη ην ρακειό 

νηθνγελεηαθό εηζόδεκα, δελ παξέρνληαη ζηα ίδηα ηα παηδηά αιιά κάιινλ ζηηο κεηέξεο, 

αζρέησο αλ θξνληίδνπλ ηα παηδηά ηνπο. 

      γ) Όηη ην πνζό απηώλ ησλ ρξεκαηηθώλ επηδνκάησλ είλαη ππεξβνιηθά ρακειό θαη, 

επηπξόζζεηα, όηη πνιιέο νηθνγέλεηεο Ρνκά δελ ιακβάλνπλ θαζόινπ απηά ηα 

επηδόκαηα. 

 

49. Τπό ην θσο ηνπ άξζξνπ 18, ε Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο: 

      α) Να εληζρύζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ γηα πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ 

γηα έλα νηθνγελεηαθό πεξηβάιινλ, πεξηιακβαλνκέλνπ κέζσ ηεο κείσζεο ηνπ 

αξηζκνύ ησλ αηόκσλ πνπ δνπλ ζηε θηώρεηα θαη κέζσ ηεο εγγύεζεο ηεο 

πξόζβαζεο γηα όια ηα παηδηά θαη ηνπο γνλείο πνπ έρνπλ αλάγθε, ζε νηθνλνκηθή 

βνήζεηα δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή, από απηή ηελ άπνςε, ζε παηδηά θαη γνλείο 

από θνηλόηεηεο Ρνκά. 

      β) Να ηξνπνπνηήζεη ηηο δηαδηθαζίεο πιεξσκήο ησλ νηθνγελεηαθώλ επηδνκάησλ 

ώζηε λα δηαζθαιίζεη όηη απηή ε νηθνλνκηθή βνήζεηα παξέρεηαη ζην/ζηα 

πξόζσπν/α πνπ ππό ηηο παξνύζεο ζπλζήθεο θξνληίδεη/νπλ ηα παηδηά πνπ 

απνζθνπείηαη λα επσθειεζνύλ από απηά ηα επηδόκαηα. 

      γ) Να εμεηάζεη ηελ αύμεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζηήξημεο γηα ηηο νηθνγέλεηεο πνπ δνπλ 

ζε θηώρεηα ζην κέγηζην βαζκό ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ. 

 

Καθνπνίεζε θαη παξακέιεζε 

 

50. Δλώ αλαγλσξίδεη ηηο πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Ιλζηηηνύηνπ Τγείαο Παηδηνύ ζηνλ 

ηνκέα ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο θαη ην λέν λνκνζρέδην γηα ηελ 

θαζηέξσζε ηνπ λνκηθνύ παξαζηάηε γηα ην παηδί-ζύκα, ε Δπηηξνπή εμαθνινπζεί λα 

αλεζπρεί: 

       α) Γηα ηελ απνπζία εζληθώλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ γηα πεξηπηώζεηο παηδηθήο 

θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο. 

       β) Γηα ελδείμεηο όηη θπζηθή, ςπρνινγηθή, θαη ζεμνπαιηθή θαθνπνίεζε είλαη δηαδεδνκέλε 

ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζηα ηδξύκαηα θξνληίδαο ηνπ παηδηνύ. 

       γ) Όηη θνηλσληθνί, ηαηξηθνί θαη άιινη ππεξεζηαθνί πόξνη κέζσ ησλ νπνίσλ ην Κξάηνο 

κέινο κπνξεί λα δώζεη κία απάληεζε ζηελ θαθνπνίεζε θαη ηελ παξακέιεζε είλαη θαηά 

θύξην ιόγν πεξηνξηζκέλνη ζηελ Αζήλα θαη όηη αθόκα θαη εθεί είλαη αλεπαξθείο. 

 

51.  Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο: 

 α) Να βειηηώζεη ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ ηνπ αλαθνξηθά κε ηελ θαθνπνίεζε θαη 

παξακέιεζε ησλ παηδηώλ πεξηιακβαλνκέλεο ηεο ζεμνπαιηθήο θαθνκεηαρείξηζεο 

ζηελ νηθνγέλεηα. 

 β) Να αλαπηύμεη θαη λα εθαξκόζεη έλα εζληθό πξόγξακκα γηα ηελ πξόιεςε θαη 

κείσζε ησλ πεξηπηώζεσλ ηεο παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη ηεο παξακέιεζεο ησλ 

παηδηώλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ζε ηδξύκαηα, κεηαμύ άιισλ, κέζσ ηεο δηεμαγσγήο 

εθζηξαηεηώλ αύμεζεο ηεο ελεκέξσζεο θαη κέζσ ηεο παξνρήο θαηάιιειεο 

βνήζεηαο ζε νηθνγέλεηεο κε αλάινγε επηθηλδπλόηεηα. 

       γ) Να αλαπηύμεη θαη λα εθαξκόζεη έλα απνηειεζκαηηθό ζύζηεκα γηα ηελ αλαθνξά 

θαη δήισζε πεξηπηώζεσλ παηδηθήο θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο, θαηάιιεια 

κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία παηδηώλ-ζπκάησλ θαη ηελ παξνρή βνήζεηαο 
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απνθαηάζηαζεο θαη δίσμεο θαη κεηαρείξηζεο θεξνκέλσλ δξαζηώλ θαθνπνίεζεο 

θαη παξακέιεζεο. 

      δ) Να εληζρύζεη ηελ ηθαλόηεηα θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ ζε όιε ηε ρώξα λα 

αλαγλσξίδνπλ θαη λα κεηαρεηξίδνληαη πεξηπηώζεηο θαθνπνίεζεο θαη παξακέιεζεο 

παηδηώλ πεξηιακβαλνκέλσλ απηώλ γηα θπζηθή θαη ςπρνινγηθή ζεξαπεία θαη 

θνηλσληθή επαλέληαμε ησλ ζπκάησλ βηαζκνύ, θαθνπνίεζεο, παξακέιεζεο, 

θαθνκεηαρείξηζεο, βίαο ή ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 39 

ηεο ύκβαζεο· θαη λα πάξεη κέηξα ώζηε λα εκπνδίζεη ηελ πνηληθνπνίεζε θαη 

ζηηγκαηηζκό ησλ ζπκάησλ· λα εληζρύζεη ηε ρξήζε κεζόδσλ γηα ηελ έξεπλα θαη 

παξνπζίαζε ζηνηρείσλ ζην δηθαζηήξην κε επαηζζεζία πξνο ηα παηδηά, θαη ηε 

δηαζεζηκόηεηα νκάδσλ βνήζεηαο ζηα παηδηά από εηδηθνύο από πνιινύο 

επηζηεκνληθνύο θιάδνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ ςπρνθνηλσληθώλ ζπκβνύισλ· θαη λα 

δηαζθαιίζεη όηη ε εζσηεξηθή λνκνζεζία παξέρεη θαηάιιειε πξνζηαζία γηα όια ηα 

παηδηά, θνξίηζηα θαη αγόξηα, από ζεμνπαιηθή θαη άιινπ είδνπο θαθνπνίεζε. 

  ε) Να ιάβεη ππόςε ηεο ηηο ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο πνπ πηνζεηήζεθαλ ζηηο εκέξεο 

γεληθήο ζπδήηεζεο ην 2000 θαη ην 2001 γηα ηα παηδηά θαη ηε βία (CRC/C/100, 

παξαγ. 688, θαη/CRC/C/111, παξαγ. 701-745). 

 

Παηδηθή επηκέιεηα 

 

52. Η Δπηηξνπή αλεζπρεί όηη, ζρεηηθά κε ην ρσξηζκό κεξηθώλ Μνπζνπικάλσλ γνλέσλ, ε 

επηκέιεηα ησλ παηδηώλ θάησ από θάπνηα ειηθία παξαρσξείηαη ζπζηεκαηηθά ζηηο κεηέξεο 

θαη ε επηκέιεηα ησλ παηδηώλ πάλσ από θάπνηα ειηθία παξαρσξείηαη ζπζηεκαηηθά ζηνπο 

παηέξεο, ρσξίο λα δίλεηαη ε απαηηνύκελε πξνζνρή ζην θαιύηεξν ζπκθέξνλ θαη ηε γλώκε 

ηνπ παηδηνύ. 

 

53. Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο λα δηαζθαιίζεη ηνλ πιήξε ζεβαζκό ηεο 

ύκβαζεο ζην πιαίζην ησλ απνθάζεσλ γηα ηελ παηδηθή επηκέιεηα πεξηιακβαλνκέλεο, 

κεηαμύ άιισλ, ηεο ππνρξέσζεο λα εμεηαζηεί θαηάιιεια ην θαιύηεξν ζπκθέξνλ θαη 

νη απόςεηο ηνπ παηδηνύ. 

 

Δλαιιαθηηθή θξνληίδα 

 

54. Η Δπηηξνπή αλεζπρεί όηη: 

      α) Οη παξνρέο ελαιιαθηηθήο θξνληίδαο γηα ηα παηδηά, όπσο είλαη ε αλάδνρε νηθνγέλεηα 

θαη ε θξνληίδα ζηα ηδξύκαηα, είλαη αθαηάιιειεο θαη σο απνηέιεζκα αθαηάιιεισλ 

πόξσλ θαη αλεπαξθνύο πξνζσπηθνύ.  

      β) Τπάξρεη έιιεηςε ζπζηεκαηηθνύ θαη απνηειεζκαηηθνύ ζπληνληζκνύ ησλ ππεξεζηώλ 

θνηλσληθήο πξόλνηαο θαη ησλ δηθαζηεξίσλ. 

      γ) Οη «εηαηξείεο πξνζηαζίαο αλειίθσλ» δελ έρνπλ ηνπο θαηάιιεινπο πόξνπο ώζηε λα 

εθπιεξώλνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ απνζηνιή ηνπο. 

      δ) Παηδηά από κεξηθέο νκάδεο, όπσο Ρνκά θαη παξάλνκνη κεηαλάζηεο, έρνπλ ηδηαίηεξα 

πεξηνξηζκέλε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπο ζην πιαίζην ησλ κεραληζκώλ 

ελαιιαθηηθήο θξνληίδαο. 

 

55. Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο: 

      α) Να ζπλερίζεη λα εληζρύεη πεξαηηέξσ ηηο ζπλερηδόκελεο πξνζπάζεηέο ηνπ ώζηε λα 

βειηηώζεη ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ ζην πιαίζην ησλ 

δηαδηθαζηώλ ελαιιαθηηθήο θξνληίδαο. 

      β) Να εληζρύζεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ πξνζπαζεηώλ ηνπ ώζηε λα 

πξνιακβάλεη θαη λα κεηώλεη ηελ πξνζθπγή ζηελ ηδξπκαηνπνίεζε γηα παηδηά πνπ 

ρξεηάδνληαη ελαιιαθηηθή θξνληίδα. 

      γ) Να εληζρύζεη ηε ζπλεξγαζία θαη ην ζπληνληζκό αλάκεζα ζηνπο δηαθνξεηηθνύο 

αξκόδηνπο θπβεξλεηηθνύο θαη κε θπβεξλεηηθνύο θνξείο ζην πιαίζην ηεο 
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ελαιιαθηηθήο θξνληίδαο, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ δηθαζηεξίσλ, όπνηε ηα 

αθνξά. 

      δ) Να δηαζθαιίζεη όηη νη απόςεηο ησλ παηδηώλ αθνύγνληαη θαη ιακβάλνληαη ππόςε 

ζηηο απνθάζεηο ελαιιαθηηθήο θξνληίδαο, ζύκθσλα κε ηηο αξρέο θαη ηηο δηαηάμεηο 

ηεο ύκβαζεο. 

 

 

Γ6. Βαζηθή πγεία θαη θνηλσληθή πξόλνηα 

 

56. Η Δπηηξνπή αλεζπρεί όηη: 

      α) Σα ζηνηρεία ηνπ Κξάηνπο κέινπο γηα ηνπο δείθηεο βαζηθήο εζληθήο πγείαο είλαη 

αλεπαξθή. 

      β) Αδπλακίεο ζηελ ππνδνκή θαη πξνβιήκαηα γηα αλαζθάιηζηεο νηθνγέλεηεο κπνξεί λα 

πεξηνξίζνπλ ηελ πινπνίεζε ηνπ δηθαηώκαηνο ησλ παηδηώλ γηα θξνληίδα πγείαο. 

      γ) Τπάξρεη έιιεηςε λνζνθόκσλ θαη θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ, θαη ζεκεηώλεη ηελ αλάγθε 

λα βειηησζεί ε πνηόηεηα νδνληηαηξηθώλ ππεξεζηώλ, όπσο ππνδεηθλύεηαη ζηελ έθζεζε 

ηνπ Κξάηνπο κέινπο. 

      δ) Παηδηά γνλέσλ πνπ δελ θαιύπηνληαη από πνιηηηθέο νηθνγελεηαθήο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο κπνξεί λα κελ έρνπλ πξόζβαζε ζε θξνληίδα πγείαο. 

      ε) Παηδηά από κεξηθέο νκάδεο, όπσο Ρνκά θαη κεξηθέο νκάδεο κεηαλαζηώλ, έρνπλ 

ηδηαίηεξα ρακειή πξόζβαζε ζηε θξνληίδα πγείαο, θάηη πνπ νδεγεί ζε πςειό επίπεδν 

αλεζπρηώλ γηα ηελ πγεία. 

    ζη) Μεγάινο αξηζκόο παηδηώλ θαπλίδνπλ ηζηγάξα θαη θάλνπλ ρξήζε νηλνπλεπκαησδώλ 

πνηώλ. 

 

57. Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο: 

α) Να εληζρύζεη ηελ ππνδνκή πγείαο ηνπ, θαη κέζσ ηεο πξόζιεςεο επηπξόζζεησλ 

λνζνθόκσλ θαη θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ. 

β) Να δηαζθαιίζεη όηη όια ηα παηδηά έρνπλ πξόζβαζε ζε θξνληίδα πγείαο, 

αλεμάξηεηα από ηελ αζθαιηζηηθή θαηάζηαζε ησλ γνλέσλ ηνπο. 

γ) Να δώζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ώζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ πξόζβαζε ζε θξνληίδα 

πγείαο ησλ παηδηώλ από θνηλόηεηεο Ρνκά θαη από άιιεο νκάδεο ζε νηθνλνκηθώο 

κεηνλεθηηθή ζέζε. 

      δ) Να πάξεη κέηξα ώζηε λα κεηώζεη ηνλ αξηζκό ησλ παηδηώλ πνπ θαπλίδνπλ ηζηγάξα 

θαη θάλνπλ ρξήζε νηλνπλεπκαησδώλ πνηώλ, θαη κέζσ ηεο ρξήζεο εθζηξαηεηώλ 

πιεξνθόξεζεο. 

 

Παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο 

 

58. Λακβάλνληαο ππόςε ηηο πξνζπάζεηεο πνπ έρνπλ γίλεη κέζα ζηα ηειεπηαία δέθα ρξόληα θαη 

ηελ πξόζθαηε εκπινθή ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο ζηε 

ράξαμε πνιηηηθήο, εηδηθά αλαθνξηθά πξνο ην εηδηθό ηκήκα εθπαίδεπζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο, θαη ηελ πξόνδν πνπ έγηλε ζηελ ηξνπνπνίεζε ηεο πξόζβαζεο ζε δξόκνπο, 

ιεσθνξεία, ηξέλα θαη κεξηθά θηίξηα γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο, ε Δπηηξνπή εμαθνινπζεί 

λα αλεζπρεί όηη: 

α) Τπάξρεη έιιεηςε ελεκεξσκέλσλ εζληθώλ ζηνηρείσλ γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. 

β) Παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο αληηκεησπίδνπλ δηαθξίζεηο, όπσο αλαθέξεηαη από ην Κξάηνο 

κέινο ζηελ έθζεζή ηνπ. 

γ) Τπάξρεη έιιεηςε ηθαλνύ πξνζσπηθνύ ώζηε λα παξάζρεη ππνζηήξημε πγείαο θαη 

εθπαίδεπζεο ζε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. 

δ) Πνιιά παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ έρνπλ αλάγθε από ελαιιαθηηθή θξνληίδα 

βξίζθνληαη ζε ηδξύκαηα θαη όηη ε θξνληίδα δηακνλήο γηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

παξακέλεη ρακειήο πνηόηεηαο, πεξηνξίδνληαο ην ζεβαζκό γηα ηα δηθαηώκαηα ησλ 

παηδηώλ θαη όηη παηδηά ζε κεξηθά ηδξύκαηα πθίζηαληαη θαθνπνίεζε θαη απάλζξσπε ή 

εμεπηειηζηηθή κεηαρείξηζε. 
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ε)  πρλά δελ ζπκβνπιεύνληαη παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο γηα απνθάζεηο πνπ ηα 

επεξεάδνπλ. 

ζη) Σα κέζα πξόζβαζεο γηα άηνκα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηώλ, κε θπζηθέο εηδηθέο 

αλάγθεο ζε δεκόζηνπο ρώξνπο, θηίξηα θαη κεηαθνξηθά κέζα παξακέλνπλ θησρά θαη όηη 

ε λνκνζεζία από απηή ηελ άπνςε δελ εθαξκόδεηαη επαξθώο. 

 

59. εκεηώλνληαο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Κξάηνπο κέινπο από απηή ηελ άπνςε, θαη ππό ην 

θσο ησλ Βαζηθώλ Καλόλσλ γηα Ίζεο Δπθαηξίεο γηα Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο 

(Απόθαζε Γεληθήο πλέιεπζεο 48/96) θαη ηηο ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο πνπ 

πηνζεηήζεθαλ ζηε Γεληθή Ζκέξα πδήηεζεο γηα ηα Γηθαηώκαηα ησλ Παηδηώλ κε 

Δηδηθέο Αλάγθεο (CRC/C/69), ε Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο: 

α) Να ζπλερίζεη λα εθαξκόδεη πξνγξάκκαηα ώζηε λα βειηηώζεη ην ζεβαζκό γηα ηα 

δηθαηώκαηα ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο, θαη λα δηαζθαιίζεη όηη ζα 

ζπκβνπιεύνληαη ηα παηδηά γηα απνθάζεηο πνπ ηα επεξεάδνπλ, ζύκθσλα κε ηελ 

ειηθία θαη ηηο ηθαλόηεηέο ηνπο. 

β)   Να βειηηώζεη ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. 

γ) Να πάξεη κέηξα, θαη κέζσ ηεο ρξήζεο εθζηξαηεηώλ πιεξνθόξεζεο, ώζηε λα 

ζηακαηήζεη ηηο δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο. 

δ)  Να δηαζθαιίζεη όηη παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, ηδηαίηεξα ηα παηδηά πνπ δνπλ ζε 

ηδξύκαηα, πξνζηαηεύνληαη από θάζε κνξθή παξακέιεζεο, θαθνπνίεζεο ή 

απάλζξσπεο ή εμεπηειηζηηθήο κεηαρείξηζεο. 

ε) Να πξνζιάβεη επηπξόζζεην εηδηθεπκέλν πξνζσπηθό ώζηε λα παξέρεη, κεηαμύ 

άιισλ, ππνζηήξημε πγείαο θαη εθπαίδεπζεο ζε παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο. 

ζη) Να εληζρύζεη ηηο πξνζπάζεηεο ώζηε λα πεξηνξίζεη ηελ πξνζθπγή ζε ιύζεηο 

ηδξπκαηνπνίεζεο γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο πνπ ρξεηάδνληαη ελαιιαθηηθή 

θξνληίδα θαη λα βειηηώζεη ηελ πνηόηεηα θξνληίδαο δηακνλήο. 

δ) Να ζπλερίζεη ηηο πξνζπάζεηεο ώζηε λα θαζηεξώζεη θαηάιιεια δεπηεξνβάζκηα 

ζρνιεία γηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο, ζπλερίδνληαο παξάιιεια λα δίλεη έκθαζε 

ζηελ ελζσκάησζε ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζην θαλνληθό εθπαηδεπηηθό 

ζύζηεκα ζε πεξηπηώζεηο όπνπ απηό ζα ήηαλ πξνο ην θαιύηεξν ζπκθέξνλ ηνπ 

παηδηνύ, θαη λα δηαζθαιίζεη όηη όια ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο έρνπλ πξόζβαζε 

ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

ε) Να ζπλερίζεη θαη λα εληζρύζεη ηηο πξνζπάζεηεο ώζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ εύθνιε 

πξόζβαζε ησλ παηδηώλ κε εηδηθέο αλάγθεο ζε δεκόζηνπο ρώξνπο, θηίξηα θαη 

κεηαθνξηθά κέζα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πεδνδξνκίσλ, ζρνιείσλ, λνζνθνκείσλ, 

ηξέλσλ θαη κέζσλ ζηα ιεσθνξεία. 

ζ) Να εληζρύζεη ηελ παξνρή επηκόξθσζεο ζε δεμηόηεηεο θαζεκεξηλήο δσήο γηα 

παηδηά κε καζεζηαθέο εηδηθέο αλάγθεο.  

 

Τγεία εθήβσλ 

 

 60. Η Δπηηξνπή αλεζπρεί όηη: 

        α) Σα ππάξρνληα ζρέδηα γηα ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζηα ζρνιεία δελ έρνπλ εθαξκνζηεί 

πιήξσο. 

              β)  Οη εθηξώζεηο ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο σο κέζνδνο ειέγρνπ ησλ γελλήζεσλ. 

        γ) Τπάξρνπλ αδπλακίεο ζηε παξνρή βνήζεηαο ζε ζέκαηα νηθνγελεηαθνύ 

πξνγξακκαηηζκνύ ζηνπο εθήβνπο, θαη όηη απηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ αθαηαιιειόηεηα 

ηνπ πξνζσπηθνύ θαη ηελ εμαζθάιηζε θαηάιιεισλ νηθεκάησλ θαη εμνπιηζκνύ, όπσο 

ππνδεηθλύεηαη από ην Κξάηνο κέινο ζηελ έθζεζή ηνπ. 

 

61.  Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο: 

α) Να δηαζθαιίζεη ηελ παξνρή ζρεηηθώλ πιεξνθνξηώλ πγείαο ζε εθήβνπο, θαη κέζσ 

ησλ ππαξρόλησλ ζρεδίσλ γηα ζεμνπαιηθή εθπαίδεπζε ζε ζρνιεία θαη πξαθηηθώλ 

αζθαινύο ειέγρνπ γελλήζεσλ. 
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β) Να εληζρύζεη ηελ παξνρή ζπκβνπιώλ θαη βνήζεηαο γηα νηθνγελεηαθό 

πξνγξακκαηηζκό, ηδηαίηεξα ζε ζρέζε κε ηελ πγεία αλαπαξαγσγήο, θαη 

επηπξόζζεηα λα δηαζθαιίζεη όηη νη έθεβνη έρνπλ ειεύζεξε θαη εκπηζηεπηηθή 

πξόζβαζε ζε ηέηνηνπ είδνπο βνήζεηα. 

 

Κνηλσληθή αζθάιεηα θαη πξόλνηα 

 

62. Δλώ ζεκεηώλεη ην λνκνζρέδην (2646/1998) γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο 

θνηλσληθήο κέξηκλαο ην νπνίν ζα δεκηνπξγήζεη έλα δίθηπν ππεξεζηώλ –πνπ ζα 

ζπληνλίδνληαη από ην Δζληθό Κέληξν γηα Άκεζε Κνηλσληθή Βνήζεηα – πνπ ζα παξέρνπλ 

θνηλσληθή θξνληίδα ζε αλεμάξηεηεο νηθνγέλεηεο θαη νκάδεο αλζξώπσλ πνπ ρξεηάδνληαη 

άκεζε πξνζνρή θαη βνήζεηα, ε Δπηηξνπή εμαθνινπζεί λα αλεζπρεί όηη: 

α) Ο Δζληθόο Οξγαληζκόο Πξόλνηαο, πνπ δεκηνπξγήζεθε ην 1998 ώζηε λα ζπληνλίζεη ηηο 

ππεξεζίεο παηδηθήο πξόλνηαο δελ έρεη θαηαζηεί αθόκα πιήξσο ιεηηνπξγηθόο. 

β) Δίλαη αλεπαξθείο νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, δηθεγόξνη, ινγνζεξαπεπηέο, ςπρνιόγνη θαη 

άιινη εηδηθνί πνπ δνπιεύνπλ κέζα ζην ζύζηεκα θνηλσληθήο πξόλνηαο θαη πνπ είλαη 

δηαζέζηκνη ώζηε λα ππνζηεξίμνπλ ηα παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

γ) Τπάξρεη έιιεηςε ππεξεζηώλ παηδηθήο θνηλσληθήο πξόλνηαο ζε κεξηθέο πεξηνρέο ηεο 

ρώξαο, όπσο ε Πεινπόλλεζνο θαη ηα Ιόληα λεζηά. 

δ) Πνιιά παηδηά θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο από κεξηθέο δηαθνξεηηθέο εζλνηηθέο, 

ζξεζθεπηηθέο, γισζζηθέο ή πνιηηηζκηθέο νκάδεο, όπσο νη Ρνκά, δελ γλσξίδνπλ πιήξσο 

ηα δηθαηώκαηά ηνπο γηα θνηλσληθή αζθάιεηα θαη πξόλνηα θαη θαηά ζπλέπεηα δελ 

κπνξνύλ λα δηεθδηθήζνπλ ηέηνηα βνήζεηα. 

 

63. Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο: 

α) Να θαηαβάιεη πξνζπάζεηεο ώζηε λα θάλεη ηνλ Δζληθό Οξγαληζκό Πξόλνηαο 

πιήξσο ιεηηνπξγηθό. 

β) Να βειηηώζεη ηε δηαζεζηκόηεηα εηδηθώλ ζε ζέκαηα θνηλσληθήο πξόλνηαο 

πεξηιακβαλνκέλσλ θνηλσληθώλ ιεηηνπξγώλ, δηθεγόξσλ, ινγνζεξαπεπηώλ, θαη 

ςπρνιόγσλ. 

γ) Να δηαζθαιίζεη ηελ εύθνιε πξόζβαζε γηα όια ηα παηδηά, ζε όια ηα ηκήκαηα ηεο 

ρώξαο, ζηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο πξόλνηαο. 

δ) Να εληζρύζεη ηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα ηα επηδόκαηα θνηλσληθήο αζθάιεηαο 

θαη πξόλνηαο ζε παηδηά θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο πνπ ρξεηάδνληαη ηέηνηα βνήζεηα 

από δηαθνξεηηθέο εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, γισζζηθέο ή πνιηηηζκηθέο νκάδεο, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Ρνκά. 

 

Βηνηηθό επίπεδν 

 

64. Η Δπηηξνπή αλεζπρεί όηη: 

α)   Μεξηθά παηδηά ζην Κξάηνο κέινο δνπλ ζε πνιύ θησρέο ζπλζήθεο. 

β) Σα παηδηά από θνηλόηεηεο ησλ Ρνκά εθηίζεληαη ηδηαηηέξσο ζε ζπλζήθεο δηαβίσζεο 

ρσξίο ηελ θαηάιιειε ζηέγαζε, ηελ απαξαίηεηε πγηεηλή θαη απνθνκηδή απνξξηκκάησλ 

ή ηξερνύκελν λεξό. 

 

65. Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο: 

α) Να δηαζθαιίζεη όηη όια ηα παηδηά έρνπλ πξόζβαζε ζε θαηάιιειεο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο. 

β) Να δώζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζην λα βνεζήζεη νηθνγέλεηεο ησλ Ρνκά ζηε βειηίσζε 

ησλ ζπλζεθώλ δηαβίσζεο ησλ παηδηώλ ηνπο. 

 

 

Γ7. Δθπαίδεπζε, ειεύζεξνο ρξόλνο θαη πνιηηηζκηθέο δξαζηεξηόηεηεο (αξζ. 28, 29, 31) 
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66. Αλαγλσξίδνληαο ηηο πνιιέο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Κξάηνπο κέινπο γηα ηε βειηίσζε ηεο 

πξόζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε, ηελ πνηόηεηα ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηελ εηζαγσγή 

πνιππνιηηηζκηθήο δηδαζθαιίαο, ε Δπηηξνπή εμαθνινπζεί λα αλεζπρεί γηα κία πνηθηιία 

πξνβιεκάησλ πνπ ζπλερίδνπλ λα ππάξρνπλ, όπσο είλαη: 

α) Σν θιείζηκν πνιιώλ ζρνιείσλ ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο, πεξηνξίδνληαο ηελ πξόζβαζε 

ησλ παηδηώλ από αγξνηηθέο θνηλόηεηεο ζηελ εθπαίδεπζε. 

β)   Αλαθνξέο γηα μελνθνβία αλάκεζα ζε δαζθάινπο θαη καζεηέο. 

γ) Σν ζπλνιηθό πςειό πνζνζηό εγθαηάιεηςεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηα πνιύ πςειά πνζνζηά 

εγθαηάιεηςεο αλάκεζα ζε παηδηά από θνηλόηεηεο αγξνηηθέο θαη θνηλόηεηεο Ρνκά. 

δ) Αλαθνξέο όηη νη απαηηήζεηο γηα ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε δελ εθαξκόδνληαη 

ζπζηεκαηηθά. 

ε) Γπζθνιίεο απόθηεζεο πξόζβαζεο ζηελ εθπαίδεπζε γηα κεξηθέο νκάδεο παηδηώλ, 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηώλ πνπ δεηνύλ άζπιν θαη ησλ παηδηώλ-πξνζθύγσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ δπζθνιίεο ζηελ εγγξαθή ηνπο ώζηε λα παξαθνινπζήζνπλ ην ζρνιείν 

θαη λα απνθηήζνπλ πηζηνπνηεηηθά εθπαίδεπζεο. 

ζη) Η ρακειή πνηόηεηα εθπαίδεπζεο ζε πνιιά ζρνιεία πνπ δηδάζθνπλ ζε γιώζζεο άιιεο 

από ηελ ειιεληθή, θάηη πνπ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε απαξραησκέλσλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ 

θαη ηελ θαζπζηεξεκέλε εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζρνιηθήο ρξνληάο· ηα θαη’ εθηίκεζε 

πνιύ πςειά επίπεδα αλαιθαβεηηζκνύ ησλ παηδηώλ Ρνκά· νη ρακειέο αλαινγίεο 

παηδηώλ από δηαθνξεηηθέο εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, γισζζηθέο ή πνιηηηζκηθέο νκάδεο 

πνπ παξαθνινπζνύλ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη όηη κεξηθά παηδηά, ηδηαίηεξα από 

απηέο ηηο νκάδεο γίλνληαη δεθηά ζην ζρνιείν κόλν σο παξαηεξεηέο θαη δελ ηνπο 

επηηξέπεηαη λα απνθηήζνπλ ζρνιηθή αλαγλώξηζε γηα απηή ηελ πεξίνδν ζπνπδώλ. 

δ)   Η έιιεηςε επαξθνύο ρώξνπ γηα ζρνιεία, ηδηαίηεξα ζηηο πόιεηο. 

 

67. Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο: 

α) Να ζπλερίζεη ηηο ηξέρνπζεο πξνζπάζεηεο ώζηε λα απμήζεη ηελ αλαινγία ηνπ 

εζληθνύ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ μνδεύεηαη ζηε δεκόζηα εθπαίδεπζε. 

β) Να δηαζθαιίζεη ηελ πξόζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε γηα όια ηα παηδηά ζην Κξάηνο 

κέινο, θάηη πνπ πεξηιακβάλεη ην λα απμήζεη ην πνζνζηό εγγξαθήο θαη λα κεηώζεη 

ηα πνζνζηό εγθαηάιεηςεο, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε παηδηά από αγξνηηθέο 

θνηλόηεηεο, παηδηά από νκάδεο Ρνκά θαη άιιεο δηαθνξεηηθέο εζλνηηθέο, 

ζξεζθεπηηθέο, γισζζηθέο ή πνιηηηζκηθέο νκάδεο θαη παηδηά από κεηνλεθηηθό 

πεξηβάιινλ, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ρξήζεο εθζηξαηεηώλ πιεξνθόξεζεο πνπ 

έρνπλ σο ζηόρν ηνπο ηνπο γνλείο θαη ηηο ηνπηθέο αξρέο. 

γ) Να δηαζθαιίζεη όηη ε λνκνζεζία πνπ αθνξά ηελ ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε ζα 

εληζρπζεί, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο παξνρήο ησλ θαηάιιεισλ πόξσλ γηα ην ζθνπό 

απηό. 

δ) Να ελζαξξύλεη θαη λα ππνζηεξίμεη ηηο απμήζεηο ζηνλ αξηζκό ησλ παηδηώλ από 

δηαθνξεηηθέο εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, γισζζηθέο ή πνιηηηζκηθέο νκάδεο πνπ 

παξαθνινπζνύλ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

ε) Να επεθηείλεη ηελ πξαθηηθή ηεο θαζηέξσζεο δεύηεξσλ δαζθάισλ πνπ κηινύλ 

γιώζζεο άιιε από ηελ ειιεληθή ώζηε λα θαιύςνπλ όια ηα ζρεηηθά ζρνιεία θαη ηηο 

βαζηθέο γιώζζεο. 

ζη) Να δηαζθαιίζεη όηη ηα ζρνιεία έρνπλ αξθεηό ρώξν ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ 

απνηειεζκαηηθά, πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ρώξνπ γηα γπκλαζηήξην θαη 

αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

δ) Να ζπλερίζεη θαη λα εληζρύζεη ηα ππάξρνληα πξνγξάκκαηα γηα ηε νξγάλσζε 

πξνγξακκάησλ επηκόξθσζεο θαη πιεξνθόξεζεο γηα όινπο ηνπο δαζθάινπο ζε 

πνιππνιηηηζκηθά δεηήκαηα, ώζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ απνηειεζκαηηθή 

ελζσκάησζε ζην ζρνιηθό ζύζηεκα ηνπ Κξάηνπο κέινπο παηδηώλ από 

δηαθνξεηηθέο εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, γισζζηθέο ή πνιηηηζκηθέο νκάδεο θαη άιια 

πεξηβάιινληα. 

ε) Να δηαζθαιίζεη όηη όια ηα παηδηά κπνξνύλ λα εμαζθαιίζνπλ πιήξε ζρνιηθή 

αλαγλώξηζε γηα ηελ ζρνιηθή ηνπο παξαθνινύζεζε. 
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ζ) Να εθαξκόζεη απηέο ηηο ζπζηάζεηο ζην πιαίζην ηνπ γεληθνύ ζρνιίνπ ηεο 

Δπηηξνπήο γηα ην άξζξν 29.1 ηεο ύκβαζεο, σο πξνο ηνπο ζηόρνπο ηεο 

εθπαίδεπζεο. 

 

 

Γ8. Μέηξα εηδηθήο πξνζηαζίαο 

 

Παηδηά πξόζθπγεο/αηηνύληεο άζπιν 

 

68. εκεηώλνληαο ηελ πξόνδν πνπ έγηλε κέζσ ηνπ πξνεδξηθνύ δηαηάγκαηνο ηνπ 1999 πνπ 

επέθηεηλε ηα δηθαηώκαηα ησλ αηηνύλησλ άζπιν θαη ηελ πξόζθαηε λνκνζεζία πνπ επηηξέπεη 

ζε αζπλόδεπηνπο αλήιηθεο λα θάλνπλ αίηεζε γηα άζπιν, ε Δπηηξνπή εμαθνινπζεί λα 

αλεζπρεί: 

α) Γηαηί νη πςεινί αξηζκνί αηηνύλησλ άζπιν ησλ νπνίσλ ε πξώηε αίηεζε απνξξίπηεηαη 

νδεγώληαο, κεηαμύ άιισλ, ζε θαζπζηεξήζεηο θαη θξαηήζεηο ζηα ζύλνξα ηνπ Κξάηνπο 

κέινπο, κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ην ζεβαζκό ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ πνπ 

εκπιέθνληαη. 

β) Γηα ηε ζπρλή ύπαξμε θαζπζηεξήζεσλ κέζσ δηνηθεηηθώλ θαη/ή δηθαζηηθώλ δηαδηθαζηώλ 

ζε ζρέζε κε ηηο αηηήζεηο γηα άζπιν ή γηα θαζεζηώο πξόζθπγα, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 

θαζπζηεξήζεσλ γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, πνπ επεξεάδεη ηα παηδηά. 

γ) Γηα ηελ απνπζία θαηάιιειεο δεκόζηαο ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηε λνκηθή βνήζεηα ζε 

αηηνύληεο άζπιν θαη πξόζθπγεο. 

δ) Γηα ηελ αλεπαξθή πξνζνρή πνπ παξέρεηαη γηα ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θαη θαηάζηαζε 

ησλ αζπλόδεπησλ παηδηώλ-πξνζθύγσλ. 

ε) Γηα ηηο αλαθνξέο γηα δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ αηηνύλησλ άζπιν θαη ησλ πξνζθύγσλ 

από, κεηαμύ άιισλ, αζηπλνκία, εξγνδόηεο θαη δαζθάινπο θαη πνπ ελδέρεηαη λα 

επεξεάζνπλ ηα παηδηά πνπ εκπιέθνληαη. 

ζη) Γηα ηελ θξάηεζε ησλ αηηνύλησλ άζπιν, πξνζθύγσλ θαη παξάλνκσλ κεηαλαζηώλ θάησ 

από άζρεκεο ζπλζήθεο θαη γηα κεγάιεο πεξηόδνπο ρσξίο λα εκθαλίδνληαη ζε 

δηθαζηήξην. 

δ) Γηα ηελ πεξηνξηζκέλε πξόζβαζε ησλ παηδηώλ αηηνύλησλ άζπιν, πξνζθύγσλ θαη 

παξάλνκσλ κεηαλαζηώλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζε ππεξεζίεο πγείαο. 

 

69. Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο: 

α) Να εμεηάζεη ηξόπνπο ώζηε λα κεηώζεη ηηο θαζπζηεξήζεηο ζηελ εμέηαζε αηηήζεσλ 

γηα άζπιν θαη ηηο επαθόινπζεο δηνηθεηηθέο θαη δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο, πνπ 

επεξεάδνπλ ηα παηδηά θαη λα απνθύγεη ηελ θξάηεζε ησλ παηδηώλ. 

β) Να δηαζθαιίζεη όηη παηδηά αηηνύληεο άζπιν ή πξόζθπγεο, θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο, 

έρνπλ πξόζβαζε ζε λνκηθή βνήζεηα. 

γ) Να αλαπηύμεη κία δηαδηθαζία ώζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο εηδηθέο αλάγθεο θαη 

ηελ θαηάζηαζε ησλ αζπλόδεπησλ παηδηώλ-πξνζθύγσλ. 

δ) Να θαηαβάιιεη θάζε πξνζπάζεηα ώζηε λα ζηακαηήζεη ηηο πξαθηηθέο δηαθξίζεσλ 

ζε βάξνο παηδηώλ αηηνύλησλ άζπιν ή πξνζθύγσλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο 

πεξηιακβαλνκέλεο, όπνπ αξκόδεη, ηεο δίσμεο ησλ ππεύζπλσλ γηα ηέηνηεο 

δηαθξίζεηο θαη ηεο ρξήζεο εθζηξαηεηώλ πιεξνθόξεζεο. 

ε) Να δηαζθαιίζεη όηη ζε κέξε όπνπ παηδηά θαη νη νηθνγέλεηέο ηνπο – αηηνύληεο 

άζπιν, πξόζθπγεο ή παξάλνκνη κεηαλάζηεο – θξαηνύληαη, νη ζπλζήθεο θξάηεζήο 

ηνπο ζπκκνξθώλνληαη κε ηα ζρεηηθά δηεζλή πξόηππα θαη ηδηαίηεξα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο ύκβαζεο θαη όηη νη θξαηήζεηο εμεηάδνληαη από δηθαζηήξην. 

ζη) Να δηαζθαιίζεη όηη παηδηά αηηνύληεο άζπιν, πξόζθπγεο θαη παξάλνκνη κεηαλάζηεο 

έρνπλ πξόζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζε ππεξεζίεο πγείαο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

ςπρνινγηθήο θξνληίδαο. 

δ)   Να επηθπξώζεη ηε ύκβαζε γηα ηε Μείσζε ηεο Αληζαγέλεηαο ηνπ 1961. 

 

Παηδηθή εξγαζία 
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70. Η Δπηηξνπή αλεζπρεί: 

α) Γηα ην κεγάιν αξηζκό παηδηώλ θάησ από ην θαηώηεξε επηηξεπόκελε ειηθία εξγαζίαο ηα 

νπνία αλαθέξεηαη όηη δνπιεύνπλ ζην Κξάηνο κέινο, εηδηθά ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο θαη 

θνηλόηεηεο πνπ βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ζέζε. 

β) Δλώ ζεκεηώλεη ηελ παξνρή από ην Κξάηνο κέινο ζηελ έθζεζή ηνπ ζηνηρείσλ από ην 

1992 έσο ην 1995, γηα ηελ απνπζία ζαθώλ ελεκεξσκέλσλ ζηνηρείσλ γηα ηηο πξαθηηθέο 

παηδηθήο εξγαζίαο. 

 

71. Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο: 

α) Να ζπγθεληξώλεη θαη λα δηαηεξεί ελεκεξσκέλα ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκό ησλ 

παηδηώλ πνπ εξγάδνληαη. 

β) Να πάξεη κέηξα ώζηε λα κεηώζεη ηνλ αξηζκό ησλ αλήιηθσλ παηδηώλ πνπ 

εξγάδνληαη, δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε βηνκεραλίεο γεσξγηθέο, αιηεπηηθέο, 

κηθξεκπνξίνπ, παξαζθεπήο ελδπκάησλ, θαηαζθεπαζηηθέο θαη ηνπξηζηηθέο, θαη 

δίλνληαο ηδηαίηεξε πξνζνρή ζε παηδηά από θνηλόηεηεο πνπ βξίζθνληαη ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε. 

 

Παηδηά ηνπ δξόκνπ 

 

72.  Η Δπηηξνπή αλεζπρεί: 

α) Γηα ηνλ αξηζκό ησλ παηδηώλ πνπ εξγάδνληαη θαη/ή δνπλ ζην δξόκν, θαη ηδηαίηεξα γηα 

ηνλ αξηζκό ησλ παηδηώλ Ρνκά. 

β) Γηα ηελ έιιεηςε πξόζβαζεο απηώλ ησλ παηδηώλ ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζε ππεξεζίεο 

πγείαο. 

γ) Γηαηί ηα λεαξά παηδηά πνπ βξίζθνληαη ζην Κξάηνο κέινο παξάλνκα απειαύλνληαη από 

ηελ ρώξα ρσξίο δηαδηθαζία ειέγρνπ ηη είδνπο ελέξγεηα ζα εμππεξεηνύζε θαιύηεξα ηα 

ζπκθέξνληά ηνπο. 

  

73. εκεηώλνληαο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Κξάηνπο κέινπο από απηή ηελ άπνςε, ε Δπηηξνπή 

ζπληζηά: 

α) Να γίλνπλ κεγαιύηεξεο πξνζπάζεηεο ώζηε λα κειεηεζνύλ νη αηηίεο θαη ε έθηαζε 

απηνύ ηνπ δεηήκαηνο. 

β) Να θαηαβιεζνύλ επηπξόζζεηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ παξνρή απάληεζεο κέζσ 

νινθιεξσκέλσλ θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ ώζηε λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά πνπ δνπλ 

θαη/ή εξγάδνληαη ζην δξόκν, πεξηιακβαλνκέλσλ θαηλνηόκσλ εθπαηδεπηηθώλ 

ππεξεζηώλ πνπ ζα πξνζαξκνζηνύλ ζηελ θαηάζηαζε απηώλ ησλ παηδηώλ θαη σο 

ελαιιαθηηθό ηνπ ηππηθνύ εθπαηδεπηηθνύ ζύζηεκαηνο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ΜΚΟ. 

γ) Να εληζρπζνύλ νη πξνζπάζεηεο ώζηε λα απνηξέπεηαη ηα παηδηά λα θαηαιήγνπλ ζε 

κία θαηάζηαζε δσήο ζην δξόκν θαη λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά λα εγθαηαιείςνπλ ηε 

δσή ζην δξόκν, κε κία ηδηαίηεξε επηθέληξσζε ζηα παηδηά Ρνκά. 

 

Καηάρξεζε νπζηώλ 

 

74. Η Δπηηξνπή αλεζπρεί: 

α) Δπεηδή παηδηά θαπλίδνπλ θάλλαβε θαη εηζπλένπλ βελδίλε θαη θόιια. 

β) Γηόηη ππεξεζίεο απνθαηάζηαζεο θαηάρξεζεο λαξθσηηθώλ δηαηίζεληαη κόλν ζηελ 

Αζήλα. 

 

75. εκεηώλνληαο ηηο πξνζπάζεηεο ηνπ Κξάηνπο κέινπο από απηή ηελ άπνςε, ε 

Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο: 

α) Να εθαξκόζεη ηα πξσηνβάζκηα, δεπηεξνβάζκηα θαη ηξηηνβάζκηα πξνγξάκκαηά 

ηνπ γηα ηελ πξόιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο θαηάρξεζεο νπζηώλ ζε όιε ηε 

ρώξα. 
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β) Να ζπλερίζεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ΜΚΟ θαη λα δνπιεύεη κε ηηο νηθνγέλεηεο ζην 

πιαίζην ησλ πξνγξακκάησλ απνθαηάζηαζεο. 

 

εμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε, εκπόξην θαη παηδηθή πνξλεία 

 

76. Καινδερόκελε ην λνκνζρέδην ηνπ Κξάηνπο κέινπο γηα απηό ην ζέκα, ε Δπηηξνπή 

εμαθνινπζεί λα αλεζπρεί: 

α) Γηα ηηο αλαθνξέο γηα ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζεο παηδηώλ. 

β) Γηα ηηο αλαθνξέο δηαθίλεζεο παηδηώλ πξνο, θαη κεξηθέο θνξέο κέζα, ζην Κξάηνο 

κέινο γηα, κεηαμύ άιισλ, ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε. 

γ) Γηα ηελ απνπζία δηαζέζηκσλ επίζεκσλ ζηαηηζηηθώλ γηα ηε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε 

θαη/ή ηε δηαθίλεζε παηδηώλ. 

δ) Γηα ηελ έιιεηςε πξνζηαζίαο, ζηα πιαίζηα ηνπ λόκνπ, ησλ αγνξηώλ πόξλσλ. 

 

77. Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά ζην Κξάηνο κέινο: 

α) Να θάλεη κία κειέηε γηα ηηο αηηίεο θαη ηελ έθηαζε ηεο ζεμνπαιηθήο 

εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο δηαθίλεζεο παηδηώλ πεξηιακβαλνκέλνπ κέζσ ηεο 

ζπιινγήο αμηόπηζησλ ζηνηρείσλ γηα ηελ επίπησζή ηνπο. 

β) Αλαθνξηθά πξνο ηηο ζπζηάζεηο πνπ δηαηππώζεθαλ ζην Πξόγξακκα Γξάζεο θαη 

ηελ Παγθόζκηα Γέζκεπζε πνπ πηνζεηήζεθαλ ζηα Παγθόζκηα πλέδξηα Καηά ηεο 

Δκπνξηθήο Δθκεηάιιεπζεο ησλ Παηδηώλ, πνπ έγηλαλ ην 1996 θαη ην 2001, λα 

αλαπηύμεη έλα Δζληθό ρέδην Γξάζεο γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο ζεμνπαιηθήο 

εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο δηαθίλεζεο παηδηώλ θαιύπηνληαο, κεηαμύ άιισλ, όιεο 

ηηο πηπρέο ηεο βνήζεηαο ζε παηδηά-ζύκαηα, θαη λα δηαζθαιίζεη όηη ην ζρέδην ζα 

πινπνηεζεί ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρώξαο, θαη κέζσ ηεο δίσμεο ησλ αηόκσλ 

πνπ επζύλνληαη γηα ηέηνηεο πξάμεηο. 

γ) Να δηαζθαιίζεη όηη ζην πιαίζην ησλ όπνησλ δηαζπλνξηαθώλ πξνζπαζεηώλ γηα ηελ 

αληηκεηώπηζε ηεο δηαθίλεζεο, ην θαιύηεξν ζπκθέξνλ ησλ παηδηώλ πνπ ηα αθνξά 

απνηειεί πξσηαξρηθό παξάγνληα εμέηαζεο. 

δ) Να εληζρύζεη ηηο πξνζπάζεηέο ηνπ ώζηε λα δηαπηζηώζεη θαη λα αλαθέξεη ηηο 

πξαθηηθέο παηδηθήο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη λα εληζρύζεη ηε ζπλεξγαζία 

κε ΜΚΟ πνπ εξγάδνληαη ζην ρώξν απηόλ. 

ε) Να εληζρύζεη ηε δξάζε ηνπ ώζηε λα βνεζήζεη παηδηά ζύκαηα ηέηνηαο 

θαθνπνίεζεο, θαη κέζσ ηεο παξνρήο ζπκβνπιώλ θαη ππεξεζηώλ πγείαο θαη 

θνηλσληθώλ ππεξεζηώλ ζηα ζύκαηα. 

  

Γηθαηνζύλε αλειίθσλ 

 

78. εκεηώλνληαο όηη ην Κξάηνο κέινο έρεη έλα ζύζηεκα εηδηθώλ δηθαζηεξίσλ αλειίθσλ θαη 

όηη ζπζηάζεθε Δπηηξνπή λα κειεηήζεη ζέκαηα αλεζπρίαο γηα ην ζύζηεκα πνηληθήο 

δηθαηνζύλεο θαη λα πξνηείλεη έλα λέν λνκνζρέδην γηα ηε θξνληίδα γηα ηνπο αλήιηθεο 

παξαβάηεο θαη ηα παηδηά ζε θίλδπλν παξαβαηηθόηεηαο, ε Δπηηξνπή εμαθνινπζεί λα 

αλεζπρεί: 

α) Όηη ηα παηδηά πξνζηαηεύνληαη από ην ζύζηεκα δηθαζηεξίσλ αλειίθσλ κόλν κέρξη 

ηελ ειηθία ησλ 17 εηώλ.  

β) Γηα ηε δίσμε ησλ παηδηώλ γηα επαηηεία. 

γ) Γηα ηελ έιιεηςε ζεβαζκνύ γηα ηα πξόηππα δηθαηνζύλεο αλειίθσλ αλαθνξηθά πξνο ηηο 

δηαδηθαζίεο ζύιιεςεο θαη θξάηεζεο, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεξηζηαζηαθήο 

θξάηεζεο παηδηώλ καδί κε ελήιηθεο. 

δ) Γηα ηνπο αλαινγηθά κεγάινπο αξηζκνύο παηδηώλ από δηαθνξεηηθέο εζλνηηθέο, 

ζξεζθεπηηθέο, γισζζηθέο θαη πνιηηηζκηθέο νκάδεο πνπ εκπιέθνληαη ζε δηαδηθαζίεο 

δηθαηνζύλεο αλειίθσλ, θαη ηδηαίηεξα όηαλ πεξηιακβάλνπλ θξάηεζε θαη θπιάθηζε. 

ε) Όηη ην δηθαίσκα ησλ παηδηώλ γηα λνκηθή θάιπςε ή άιιε θαηάιιειε βνήζεηα δελ 

δηαζθαιίδεηαη πάληνηε ζπζηεκαηηθά. 
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ζη) Γηα ην κεγάιν αξηζκό αλειίθσλ πνπ θξαηνύληαη πξηλ από ηελ εθδίθαζε, γηα 

πιεκκειήκαηα, παξά ην γεγνλόο όηη ε εζσηεξηθή λνκνζεζία απαγνξεύεη ηέηνηνπ 

είδνπο θξάηεζε κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε όπνπ ην ππνηηζέκελν έγθιεκα είλαη 

ηέηνην πνπ ζα επέθεξε πνηλή 10 εηώλ ή πεξηζζόηεξν. 

δ) Γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο ζηηο δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ νδεγνύλ ζε καθξέο πεξηόδνπο 

θξάηεζεο πξηλ από ηελ εθδίθαζε. 

ε) Γηα ην όηη ζύκθσλα κε ην λόκν κπνξεί λα επηβιεζεί ζηα παηδηά πνηλή 20 εηώλ. 

ζ) Γηα ην όηη ην δηθαίσκα έθεζεο πεξηνξίδεηαη ζηηο πνηλέο θπιάθηζεο άλσ ηνπ ελόο 

έηνπο. 

η) Γηα ηελ έιιεηςε επαξθνύο αξηζκνύ επηκειεηώλ αλειίθσλ, ηδηαίηεξα δε ζε όιεο ηηο 

πόιεηο θαη πεξηνρέο ηεο ρώξαο. 

 

79. Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά ζην θξάηνο κέινο: 

α) Να δηακνξθώζεη λόκνπο, πνιηηηθέο θαη κεραληζκνύο, γηα όια ηα παηδηά θάησ 

ησλ 18, θαη λα παξάζρεη θαηάιιεινπο πόξνπο ώζηε λα δηαζθαιίζεη ηελ πιήξε 

πινπνίεζε ησλ πξνηύπσλ ηεο δηθαηνζύλεο αλειίθσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ άξζξσλ 

37, 40 θαη 39 ηεο ύκβαζεο, θαζώο επίζεο θαη ησλ Πξνηύπσλ Διάρηζησλ 

Καλόλσλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ Απόδνζε ηεο Γηθαηνζύλεο Αλειίθσλ 

(Καλόλεο Πεθίλνπ) θαη ησλ Οδεγηώλ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλώλ γηα ηελ Πξόιεςε 

ηεο Δγθιεκαηηθόηεηαο ησλ Αλειίθσλ (νη Οδεγίεο Ρηάλη), θαη ζην πιαίζην ηεο 

εκέξαο ζπδήηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ην 1995 γηα ηελ απόδνζε ηεο δηθαηνζύλεο 

αλειίθσλ. 

β) Να απνπνηληθνπνηήζεη ηελ επαηηεία γηα ηα παηδηά ελώ ζπγρξόλσο λα δηαζθαιίζεη 

όηη κία ηέηνηα αιιαγή δελ ζα ηελ εθκεηαιιεπηνύλ ελήιηθεο πνπ δύλαληαη λα 

εθκεηαιιεπηνύλ ηα παηδηά θαη λα ηα αλαγθάδνπλ λα είλαη επαίηεο. 

γ) Να νξγαλώζεη επηκόξθσζε γηα ηε δηθαηνζύλε αλειίθσλ θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ 

παηδηώλ γηα, κεηαμύ άιισλ, αζηπλνκηθνύο, θύιαθεο, δηθαζηέο, θνηλσληθνύο 

ιεηηνπξγνύο, ςπρνιόγνπο θαη άιινπ είδνπο πξνζσπηθό πνπ εκπιέθεηαη ζηε 

δηαδηθαζία ηεο δηθαηνζύλεο αλειίθσλ. 

δ) Να δηαζθαιίζεη ην ζεβαζκό όισλ ησλ πξνηύπσλ ηεο δηθαηνζύλεο αλειίθσλ 

πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο 

ζύιιεςεο θαη θξάηεζεο θαη ησλ ειάρηζησλ ζπλζεθώλ θξάηεζεο θαη ησλ 

απεξηνξίζησλ δηθαησκάησλ γηα έθεζε θαη λνκηθή θάιπςε, γηα ειεύζεξε 

εξκελεία όπνπ ρξεηάδεηαη θαη γηα θάζε άιιε ζρεηηθή βνήζεηα. 

ε) Να δηαζθαιίζεη όηη ε θξάηεζε, πεξηιακβαλνκέλεο ηεο θξάηεζεο πξηλ από ηελ 

εθδίθαζε, ρξεζηκνπνηείηαη κόλν σο κέηξν έζραηεο αλάγθεο, θαη κε ηελ 

θαηάιιειε εμέηαζε ηεο ζνβαξόηεηαο ηνπ εγθιήκαηνο θαη όηη ζα θαηαβιεζνύλ 

κεγαιύηεξεο πξνζπάζεηεο γηα ελαιιαθηηθέο ιύζεηο αληί ηεο θξάηεζεο. 

ζη) Να θαηαξγήζεη ηηο δηαηάμεηο πνπ επηηξέπνπλ ηε θπιάθηζε ελόο παηδηνύ γηα 

πεξίνδν 20 εηώλ. 

δ) Να απμήζεη ηνλ αξηζκό ησλ επηκνξθσκέλσλ επηκειεηώλ αλειίθσλ θαη άιισλ 

ζρεηηθώλ επαγγεικαηηώλ. 

 

Γηαθνξεηηθέο εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο, γισζζηθέο ή πνιηηηζκηθέο νκάδεο 

 

80. Η Δπηηξνπή αλεζπρεί ηδηαάηεξα γηα ην ζεβαζκό ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ Ρνκά. 

 

81.  Ζ Δπηηξνπή ζπληζηά εληόλσο ζην Κξάηνο κέινο λα ζπλερίζεη θαη λα εληζρύζεη ηηο 

πξνζπάζεηέο ηνπ ώζηε λα αλαπηύμεη θαη λα εθαξκόζεη πξαθηηθέο θαη πξνγξάκκαηα 

γηα ηε βειηίσζε ηνπ ζεβαζκνύ ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ Ρνκά, θαη κέζσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο κε εθπξνζώπνπο από ηνπο ίδηνπο ηνπο Ρνκά θαη κέζσ ηεο ελδπλάκσζεο 

ησλ θνηλνηήησλ Ρνκά. 

 

Δπηθύξσζε ησλ 2 πξναηξεηηθώλ πξσηνθόιισλ 
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82. εκεηώλνληαο ηελ ππνγξαθή από ην Κξάηνο κέινο ησλ Πξναηξεηηθώλ 

Πξσηνθόιισλ ηεο ύκβαζεο γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ ζρεηηθά κε ηελ 

Πώιεζε ησλ Παηδηώλ, ηελ Παηδηθή Πνξλεία θαη ηελ Παηδηθή Πνξλνγξαθία, θαζώο 

θαη γηα ηελ Δκπινθή ησλ Παηδηώλ ζε Έλνπιεο πγθξνύζεηο, ε Δπηηξνπή ζπληζηά 

ζην Κξάηνο κέινο λα πξνρσξήζεη ζηελ επηθύξσζε θαη ησλ δύν θεηκέλσλ. 

 

Γηάδνζε ηεο έθζεζεο, γξαπηέο απαληήζεηο, θαηαιεθηηθέο παξαηεξήζεηο 

 

83. Η Δπηηξνπή αλεζπρεί όηη ε αξρηθή έθζεζε ηνπ Κξάηνπο κέινπο έρεη ηύρεη πνιύ κηθξήο 

δηάδνζεο κέζα ζην Κξάηνο κέινο, αθόκα θαη ζηα ππνπξγεία ηεο Κπβέξλεζεο θαη 

αλάκεζα ζηηο ζρεηηθέο ΜΚΟ. 

 

84. Τπό ην θσο ηνπ άξζξνπ 44, παξάγξαθνο 6, ηεο ύκβαζεο, ε Δπηηξνπή ζπληζηά, 

αλαθνξηθά πξνο ηελ αξρηθή έθζεζε θαη ηηο γξαπηέο απαληήζεηο πνπ ππέβαιιε ην 

Κξάηνο κέινο, λα ηα δηαζέζεη επξέσο ζην γεληθό θνηλό θαη λα εμεηάζεη ηελ έθδνζε 

ηεο έθζεζεο, καδί κε ηα ζρεηηθά πεξηιεπηηθά πξαθηηθά θαη ηηο θαηαιεθηηθέο 

παξαηεξήζεηο πνπ πηνζεηνύληαη επ’ απηώλ από ηελ Δπηηξνπή. Έλα ηέηνην θείκελν 

πξέπεη λα δηαδνζεί επξέσο πξνθεηκέλνπ λα πξνθαιέζεη δεκόζην δηάινγν θαη 

ελεκέξσζε γηα ηε ύκβαζε θαη ηελ πινπνίεζε θαη παξαθνινύζεζή ηεο ζε όια ηα 

επίπεδα ηεο δηνίθεζεο ηνπ Κξάηνπο κέινπο θαη ζην επξύ θνηλό, πεξηιακβαλνκέλσλ 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε-θπβεξλεηηθώλ νξγαλώζεσλ. 

 


