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Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2012 
Δ.Τ. 1  

 
Το Δίκτυο ΜΚΟ για την Παρακολούθηση της Εφαρμογής της Σύμβασης για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού που αποτελείται από 47 οργανώσεις συνέταξε την 
Εναλλακτική Έκθεση για τη Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού την οποία 
και υπέβαλε στην Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε 
συνέχεια της Εθνικής Έκθεσης που υπέβαλε η χώρα μας το 2009.  
 
Την σύνταξη της έκθεσης –μαζί με τις αντίστοιχες ομάδες τους - συντόνισαν εκ 
μέρους του Δικτύου ΜΚΟ οι παρακάτω: 
Γενικά Μέτρα: Διεθνής Αμνηστία. 
Γενικές Αρχές: UNICEF 
Υγεία: Γιατροί του Κόσμου 
Οικογένεια & Εναλλακτική Φροντίδα: Παιδικά Χωριά SOS, ΚΜΟΠ 
Εκπαίδευση, Πολιτισμός, Ελεύθερος Χρόνος: Δίκτυο για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού, Σχεδία. 
Ειδικά Μέτρα: Άρσις, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. 
 
Τα κύρια σημεία της Έκθεσης είναι: 
 
Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού: Η συμμετοχή μας στις συνεδριάσεις της 
Επιτροπής τόσο κατά την εξέταση της Εναλλακτικής όσο και της Εθνικής 
κατέδειξαν την  αναγκαιότητα συνεργειών, ορθής λειτουργίας φορέων, όπως 
το Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και ενός Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης που αυτή την φορά θα υλοποιηθεί. 
Το ενδιαφέρον της Επιτροπής επικεντρώθηκε στην υφιστάμενη και μελλοντική 
κατάσταση των δικαιωμάτων των παιδιών λόγω της οικονομικής κρίσης και 
στους τρόπους που αυτά θα διασφαλιστούν. 
Η UNICEF για τα Γενικά Μέτρα: τονίζει ότι ιδιαίτερα σήμερα σε συνθήκες 
οικονομικής κρίσης, είναι απαραίτητος ο σεβασμός των Δικαιωμάτων όλων 
των Παιδιών στη χώρα μας, ιδιαίτερα των παιδιών με ειδικές ανάγκες, των 
Ρομά, των φτωχών και περιθωριοποιημένων παιδιών και προτείνει: α) 
Ξεχωριστό κονδύλι για τα παιδιά στον Κρατικό Προϋπολογισμό και στους 
ΟΤΑ, β) Εισαγωγή της Διδασκαλίας των Δικαιωμάτων των Παιδιών στο 
Επίσημο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας με κατάλληλη 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, γ) εκπαίδευση στα δικαιώματα του παιδιού 
για όλους, όσοι ασχολούνται με παιδιά (υγειονομικοί, κοινωνικοί λειτουργοί 
κα.) 
Οι Γιατροί του Κόσμου για την Υγεία: Η πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη 
δεν θα πρέπει να αποτελεί προϊόν πολυτελείας, η υγεία δεν είναι προνόμιο 
αλλά  αναφαίρετο δικαίωμα όλων των παιδιών. Είναι υποχρέωση όλων μας 
να διεκδικούμε τα βασικά δικαιώματα των παιδιών και να εργαζόμαστε 
καθαρά προς το συμφέρον τους και τη γενικότερη υγεία του κάθε παιδιού.  
Παιδικά Χωριά SOS-ΚΜΟΠ για την Οικογένεια & την Εναλλακτική Φροντίδα : 
Η πολιτική στήριξης της οικογένειας και του ευάλωτου παιδιού συνεχίζει να 
ασκείται ως επί το πλείστον από ΜΚΟ, οι οποίες πλήττονται επίσης από τις 
συνέπειες της οικονομικής πολιτικής. 
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Σχεδία – Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού για την Εκπαίδευση, 
Πολιτισμό, Ελεύθερο Χρόνο: Η οικονομική κρίση και οι περικοπές που έχουν 
γίνει έχουν μεταφέρει στην πλειοψηφία του πληθυσμού τα προβλήματα που 
αφορούσαν μειονότητες: 
1. Στην προσχολική εκπαίδευση ένας πολύ μεγάλος αριθμός παιδιών έχουν 
αποκλειστεί γιατί οι δομές δεν επαρκούν. 
2. Στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση υπάρχει μια μετακίνηση 
μεγάλου αριθμού παιδιών από την ιδιωτική στη δημόσια εκπαίδευση, ενώ 
συγχρόνως ο αριθμός των εκπαιδευτικών και τα κονδύλια για τις στοιχειώδεις 
δαπάνες στα δημόσια σχολεία έχουν μειωθεί δραστικά. 
3. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση το πρόβλημα της υποχρηματοδότησης αλλά 
και της ψήφισης του νέου νόμου τον οποίο επίσης η ακαδημαϊκή κοινότητα 
αρνείται να εφαρμόσει ως αντισυνταγματικό σε πολλά σημεία του, οδηγεί στην 
παρακμή των πανεπιστημίων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την έρευνα στον 
τομέα της παιδαγωγικής και της εφαρμογής καινοτόμων προγραμμάτων για 
την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού. 
Όσο για το δικαίωμα του παιδιού στη συμμετοχή στον πολιτισμό, οι δομές 
που έπαιζαν βασικό ρόλο στην εφαρμογή του, παραμένουν στην πλειονότητά 
τους κλειστές λόγω έλλειψης πόρων των ΟΤΑ. 
Άρσις-Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες για τα Ειδικά Μέτρα: Μας 
προβληματίζει το γεγονός ότι συχνά παιδιά λόγω της εθνικότητας ή της 
καταγωγής τους, εμφανίζονται να είναι θύματα επιθέσεων ρατσιστικής βίας 
που θέτουν σε κίνδυνο και την σωματική τους ακεραιτότητα, ενώ παράλληλα 
διατρέχουν τον συνεχή κίνδυνο σύλληψης και κράτησης (και αναλόγως 
απέλασης/επαναπροώθησης) λόγω έλλειψης σχετικών εγγράφων 
 
Το Δίκτυο ΜΚΟ για την Παρακολούθηση της Εφαρμογής της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του Συνηγόρου του Παιδιού το 2009 και αποτελείται 
από 47 MKO: ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, ΑμΚΕ Αθηνά, Ανοιχτή 
Αγκαλιά – Φίλοι Κοινωνικής Παιδιατρικής & Ιατρικής, Γιατροί του Κόσμου, Γονίς, Δίκτυο για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, Διεθνής Αμνηστία – Ελληνικό Τμήμα, Εταιρία για την Ανάπτυξη και 
τη Δημιουργική Απασχόληση των Παιδιών (ΕΑΔΑΠ), Εταιρεία Κοινωνικής Υποστήριξης 
Ανήλικων & Εφήβων Σύρου, Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών 
ΕΛΕΠΑΠ Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκατάστασης Αναπήρων Παίδων, ΕΥΤΟΚΙΑ, 
ΕΨΥΠΕ Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας Παιδιού και Εφήβου, Εθνικό Συμβούλιο Ελληνίδων, 
Ελληνικό Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης, Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, Ελληνικός 
Ερυθρός Σταυρός, Ελληνική Επιτροπή Βοήθειας και Στήριξης Παιδιού,Ελληνική Εταιρεία 
Μελέτης & Πρόληψης της Σεξουαλικής Κακοποίησης – ΟΜΠΡΕΛΑ, Ελληνική Εθνική 
Επιτροπή της UNICEF, ΖΑΝΝΕΙΟ Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, Ίδρυμα Μαραγκόπουλου για 
τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Ινστιτούτο ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ (Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής 
Ανάπτυξης Παιδιού, Εφήβου και Οικογένειας), Ινστιτούτο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – 
ΓΕΦΥΡΕΣ ΦΙΛΙΑΣ, Ινστιτούτο για τα Δικαιώματα Παιδιών και Νέων με Αναπηρία (ΙΔΙΠΝΕΑ), 
Κέντρο Ερευνών ΡΙΖΕΣ, Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού, Κατασκηνώσεις 
«ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΠΑΙΔΙΑ ΧΑΡΟΥΜΕΝΑ ΝΙΑΤΑ», Κλίμακα, Μέριμνα, Μητέρας Έργον, Ομάδα 
Ελεύθερων Εθελοντών «Ναι στην προσπάθεια», Ομιλος Εθελοντών – Γωνιά του Παιδιού, 
ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS, Πατρότης Σύλλογος Ατόμων με Γενετικά Προβλήματα «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ», 
Σύλλογος Μερίμνης Ανηλίκων, Σύλλογος για την Ανδρική και Πατρική Αξιοπρέπεια, 
Σύνδεσμος για τα Δικαιώματα της Γυναίκας, Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Σώμα Ελληνικού 
Οδηγισμού, ΣΧΕΔΙΑ, ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟ Ίδρυμα Παιδικής Προστασίας, Χατζηπατέρειο – 
Ίδρυμα Κοινωνικής Εργασίας, PRAKSIS, SAFER INTERNET HELLAS, WELFARE ACTION 
HELLAS]. 

 


