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Παρακαλώ ανακυκλώστε  

Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

 
Εξηκοστή σύνοδος 29 Μαΐου - 15 Ιουνίου 2012 

 

Εξέταση των εκθέσεων που υποβάλλονται από τα Κράτη μέλη 

σύμφωνα το άρθρο 44 της Σύμβασης 

 

Καταληκτικές  παρατηρήσεις: Ελλάδα 

1. Η Επιτροπή εξέτασε τις συνυποβαλλόμενες  δεύτερη και τρίτη περιοδική έκθεση της  

Ελλάδας (CRC/C/GRC/2-3) στις  1710η  και 1711η  συνεδριάσεις της  (βλ. CRC / C / SR. 

1710 και, 1711), που πραγματοποιήθηκαν  την  6η Ιουνίου 2012, και υιοθέτησε στην  

1725η συνεδρίασή της, που πραγματοποιήθηκε στις 15 Ιουνίου 2012, τις ακόλουθες 

καταληκτικές παρατηρήσεις. 

2.  

Ι. Εισαγωγή 

2. Η Επιτροπή  επιδοκιμάζει την υποβολή της συνδυασμένης  δεύτερης  και τρίτης  

περιοδικής  έκθεση του κράτους  μέλους και εκφράζει τη λύπη της  για την καθυστέρηση της 

υποβολής της. Η Επιτροπή επιπλέον, εκτιμά ότι η γραπτή απάντηση στον κατάλογο των 

θεμάτων (CRC/C/GRC/Q/2-3/Add.1) και ο γόνιμος  διάλογος που διεξήχθη με την  

αντιπροσωπεία  συνέβαλε στην  καλύτερη κατανόηση της κατάστασης των παιδιών στο 

συμβαλλόμενο κράτος. 

 

 II. Παρακολούθηση των μέτρων που λαμβάνονται και της προόδου  που επιτεύχθηκε από 

το συμβαλλόμενο κράτος 

 

3. Η Επιτροπή σημειώνει με ικανοποίηση την υιοθέτηση των ακόλουθων νομοθετικών 

μέτρων: 

(Α) Ν. 3918/2011 για τον εξορθολογισμό των  οφελών  για  οικογένειες  με  τρία παιδιά και 

πολύτεκνες, 

(Β) Ν. 3860/2010 για  τη βελτίωση της ποινικής νομοθεσίας σχετικά με ανήλικους 

παραβάτες, 

(Γ) Ν. 3699/2008 για την ειδική εκπαίδευση των ατόμων με αναπηρία ή ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες, 

(Δ) Ν. 3500/2006 για τη διαχείριση της ενδοοικογενειακής βίας ο  οποίος επίσης 

απαγορεύει τη σωματική τιμωρία, 
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(Ε) Ν. 3443/2006 για  την εφαρμογή των Τοπικών Συμβουλίων Νέων, προκειμένου να 

ενισχυθεί η συμμετοχή των νέων και των παιδιών άνω των 15 ετών στην διαχείριση  τοπικών  

θεμάτων,  

(Στ) Ν. 3304/2005 για  την απαγόρευση των διακρίσεων λόγω φυλετικής ή  εθνοτικής 

καταγωγής στον τομέα της εκπαίδευσης. 

 

4. Η Επιτροπή σημειώνει επίσης με ικανοποίηση την επικύρωση ή την προσχώρηση: 

(Α) Στο Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με 

την πώληση παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία (το 2004),  και 

(Β) Στο Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με 

την συμμετοχή των παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις (το 2004), 

(Γ) Στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία και του προαιρετικού της 

Πρωτόκολλου  (το 2012), 

(Δ) Στη Σύμβαση της Χάγης του 1993 για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σε 

θέματα διεθνών  υιοθεσιών (το 2009). 

 

5. Η Επιτροπή χαιρετίζει επίσης την ακόλουθη πολιτική και θεσμικά μέτρα: 

(Α) Την  ίδρυση του Κεντρικού Επιστημονικού Συμβουλίου για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της  θυματοποίησης  και της εγκληματικότητας των ανηλίκων (KESATHEA) και 

του δικτύου  ΟΡΕΣΤΗΣ για την προστασία των ανηλίκων το 2010, 

(Β) Την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού το 2007, 

(Γ) Τη δημιουργία  Κοινωνικο-Ιατρικών Κέντρων (SMC), με την κοινή υπουργική απόφαση 

(2006) των Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Ασφάλισης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών-Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης για την καταπολέμηση του αποκλεισμού των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων 

του πληθυσμού, και 

(Δ) Τη σύσταση Εθνικής Επιτροπής για τα δικαιώματα του παιδιού σύμφωνα με το Υπουργείο 

Παιδείας το 2005. 

 

III. Παράγοντες και δυσκολίες που εμποδίζουν την εφαρμογή της Σύμβασης 

 

6. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η ύφεση και η τρέχουσα χρηματοπιστωτική και οικονομική 

κρίση έχουν αντίκτυπο στις οικογένειες και τις δημόσιες κοινωνικές επενδύσεις, 

συμπεριλαμβανομένης  των προοπτικών της  εφαρμογής  της Σύμβασης, ιδίως όσον αφορά 

το άρθρο 4 της Σύμβασης. Στο πλαίσιο αυτό,  η Επιτροπή καλεί το Κράτος Μέλος, στο χρονικό 

διάστημα των δημοσιονομικών περιορισμών,  να  προσπαθήσει  για τη διατήρηση και 
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επέκταση των κοινωνικών επενδύσεων και την κοινωνική προστασία των ατόμων που 

αντιμετωπίζουν επισφαλείς καταστάσεις και να ασκήσει μια δίκαιη προσέγγιση με  

προτεραιότητα στα παιδιά. 

 

IV. Κύριοι τομείς ανησυχίας και συστάσεις 

 

Α. Γενικά μέτρα εφαρμογής  (άρθρα 4, 42 και 44, παρ. 6. της Σύμβασης) 

 

Προηγούμενες συστάσεις της Επιτροπής 

 

7. Η Επιτροπή σημειώνει τις προσπάθειες από το συμβαλλόμενο κράτος για την εφαρμογή 

των Καταληκτικών Παρατηρήσεων της  Επιτροπής (CRC/C/15/Add.170, 2002) στην αρχική 

έκθεση του Κράτους μέλους  το 2002 (CRC/C/28/Add.17). Ωστόσο, η Επιτροπή εκφράζει τη 

λύπη της για το ότι ορισμένες  παρατηρήσεις αντιμετωπίστηκαν  ανεπαρκώς ή 

αποσπασματικά. 

 

8. Η Επιτροπή προτρέπει το κράτος να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση 

των εν λόγω συστάσεων από τις καταληκτικές παρατηρήσεις της αρχικής έκθεσης του 

Κράτους μέλους που δεν έχουν ακόμη, ή  εφαρμόζονται ανεπαρκώς, 

συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται  ειδικότερα, με τη νομοθεσία, το 

συντονισμό, την κατανομή των πόρων για τα παιδιά, τη συλλογή δεδομένων, τη 

συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών, τον ορισμό του παιδιού, τη διοίκηση της 

δικαιοσύνης ανηλίκων και των παιδιών που βρίσκονται στο δρόμο και να προάγουν την 

επαρκή παρακολούθηση των συστάσεων που περιέχονται στις παρούσες 

συμπερασματικές παρατηρήσεις. 

 

Νομοθεσία 

 

9. Η Επιτροπή σημειώνει με λύπη ότι ορισμένες πτυχές της εσωτερικής νομοθεσίας δεν 

συνάδουν ακόμα με τις αρχές και τις διατάξεις της σύμβασης και ότι πρέπει να βελτιωθεί η 

εφαρμογή  της ισχύουσας νομοθεσίας. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία ότι η εφαρμογή 

του νόμου της Σαρία σε ορισμένα θέματα οικογενειακού δικαίου στους κόλπους της 

μουσουλμανικής κοινότητας της Θράκης δεν είναι πάντα συμβατή με τις αρχές και τις 

διατάξεις της σύμβασης, σε ιδίως σε σχέση με την πρακτική των πρόωρων γάμων, παρά τις 

προσπάθειες που λαμβάνονται από το Συμβαλλόμενο κράτος να την ελέγχει, και σε θέματα 

κληρονομιάς, η οποία εισάγει διακρίσεις εις βάρος των κοριτσιών. 
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10. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο κράτος να λάβει μέτρα για να εξασφαλιστεί  

ότι η εθνική νομοθεσία είναι πλήρως συμβατή με τις αρχές και τις διατάξεις της  Σύμβασης  

και έχει προτεραιότητα σε σχέση με τις συνήθεις πρακτικές, συμπεριλαμβανομένης της 

εφαρμογής του  Νόμου της Σαρία στη μουσουλμανική κοινότητα της Θράκης. 

 

Συντονισμός 

 

11. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει την ανησυχία της όπως και στις αρχικές παρατηρήσεις 

(CRC/C/15/Add.170, 2002, παράγραφος 13) σχετικά με την έλλειψη μιας σαφούς δομής ή 

σώματος για το συντονισμό της εφαρμογής της  Σύμβασης, τόσο σε εθνικό επίπεδο όσο και 

μεταξύ των κεντρικών, περιφερειακών και δημοτικών επιπέδων. Σημειώνει επίσης με 

ανησυχία ότι το Εθνικό Παρατηρητήριο για τα Δικαιώματα των Παιδιών (NORC), που 

ιδρύθηκε το 2001 για το σχεδιασμό και την παρακολούθηση μέτρων πολιτικής για την 

προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, δεν είναι ακόμη πλήρως λειτουργικό και δεν 

διασαφηνίζεται ο συντονιστικός του ρόλος. 

 

12. Η Επιτροπή συνιστά στο Κράτος μέλος να θεσπίσει ένα σαφώς δομημένο φορέα για το 

συντονισμό της εφαρμογής των δικαιωμάτων των παιδιών των πολιτικών και  των 

προγραμμάτων μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων υπουργείων και των θεσμικών οργάνων 

και μεταξύ των κεντρικών, περιφερειακών και τοπικών επιπέδων, και να  παρέχει τους 

αναγκαίους ανθρώπινους, τεχνικούς και οικονομικούς πόρους για την υλοποίηση 

πολιτικών για τα δικαιώματα του παιδιού που να είναι ολοκληρωμένες, συνεκτικές και 

συνεπείς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. 

 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης 

 

13. Η Επιτροπή σημειώνει την υιοθέτηση ενός  Εθνικού Σχεδίου από το συμβαλλόμενο 

κράτος   για τα Δικαιώματα του Παιδιού το 2007. Ωστόσο, εκφράζει τη λύπη του για την 

έλλειψη πληροφοριών σχετικά με την περίοδο δράσης αυτού του σχεδίου και τους  χρονικά 

δεσμευτικούς στόχους και μετρήσιμους στόχους για την αποτελεσματική παρακολούθηση 

της προόδου στην εφαρμογή των δικαιωμάτων όλων των παιδιών του κράτους καθώς και 

πληροφορίες σχετικά με τους πόρους που διατίθενται για την εφαρμογή του. 

 

14. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο κράτος να εξασφαλίσει ότι το Εθνικό Σχέδιο 

περιέχει χρονικά δεσμευτικούς στόχους και μετρήσιμους στόχους και  παρακολουθεί  
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αποτελεσματικά την πρόοδο στην απόλαυση των δικαιωμάτων των παιδιών σε όλη την 

επικράτεια. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να συνδέεται με τις εθνικές, τομεακές και 

τοπικές στρατηγικές και προϋπολογισμούς για να εξασφαλίσει την κατάλληλη κατανομή 

των οικονομικών, ανθρώπινων και τεχνικών πόρων που απαιτούνται για την υλοποίησή 

του. 

 Ανεξάρτητη παρακολούθηση 

 

15. Η Επιτροπή εκτιμά την κατάσταση και το φάσμα των δραστηριοτήτων που ασκούνται από 

το Τμήμα Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Ανεξάρτητη Αρχή του Έλληνα Συνηγόρου του 

Πολίτη, και  ειδικότερα, την παρακολούθηση του  τομέα των δικαιωμάτων του παιδιού μέσω 

του αποτελεσματικού καταγγελτικού του μηχανισμού. Παρ όλα αυτά, η Επιτροπή 

εξακολουθεί να ανησυχεί για το αν θα διατεθούν επαρκείς οικονομικοί πόροι στο μέλλον για 

τη στήριξη  του Τμήματος  των Δικαιωμάτων των Παιδιών  στην Ανεξάρτητη Αρχή του Έλληνα 

Συνηγόρου του Πολίτη με όλες τις δραστηριότητές του. 

 

16. Η Επιτροπή συνιστά στο Κράτος μέλος να διασφαλίσει τη συνέχεια της λειτουργίας του 

Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Ανεξάρτητη Αρχή του Έλληνα Συνηγόρου του 

Πολίτη, με την παροχή επαρκών χρηματοδοτικών πόρων, και την εγγύηση της 

βιωσιμότητάς του στο μέλλον. 

 

 Κατανομή των πόρων 

 

17. Ενώ σημειώνει τη σοβαρή χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει  το 

Κράτος μέλος, η Επιτροπή εκφράζει τη βαθιά της  ανησυχία για τις αρνητικές επιπτώσεις που 

έχουν στις δημόσιες δαπάνες,  οι οποίες αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται στα παιδιά και 

στο  κόστος διαβίωσης της οικογένειας αναφορικά με βασικές βιοτικές ανάγκες, όπως 

τρόφιμα, καύσιμα και στέγαση, συμπεριλαμβανομένης  της αύξησης των απαιτήσεων όσον 

αφορά τις πληρωμές για τις δημόσιες υπηρεσίες όπως η υγεία. Επιπλέον, η Επιτροπή 

επαναλαμβάνει την ανησυχία της  ότι ο εθνικός προϋπολογισμός και η διαδικασία του 

προϋπολογισμού δεν επιτρέπουν μια σαφή κατανόηση και αναγνώριση των χρηματοδοτικών 

πόρων που διατίθενται για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών σε εθνικό και 

τοπικό επίπεδο λόγω, μεταξύ άλλων,  των περιορισμών  των ξεκάθαρων στόχων και 

δεδομένων, που θα επιτρέψουν την επαρκή παρακολούθηση των δαπανών και την 

αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Η Επιτροπή εκφράζει επίσης την ανησυχία της για την 

επιμονή της  διαφθοράς σε δημόσιους οργανισμούς, της δικαιοσύνης και σε άλλους τομείς. 
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18. Η Επιτροπή προτρέπει το κράτος να: 

(Α) Να αυξηθούν και να δοθεί προτεραιότητα στις πιστώσεις του προϋπολογισμού για να 

εξασφαλιστεί η εφαρμογή των δικαιωμάτων  του παιδιού σε όλα τα επίπεδα με στόχο  

ιδιαίτερα την προστασία από τις περικοπές  υπηρεσιών που παρέχονται στα παιδιά στην 

τρέχουσα οικονομική κατάσταση, διασφαλίζοντας ότι απαιτείται περαιτέρω και να 

αναπτυχθούν  λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη παροχής δίκαιων και ποιοτικών 

υπηρεσιών. 

(Β) Δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις επενδύσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των 

παιδιών σε καταστάσεις ευπάθειας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρίες, 

των παιδιών Ρομά, των παιδιών που ανήκουν στη μουσουλμανική κοινότητα, των 

ασυνόδευτων, των μεταναστών και των παιδιών που ζητούν άσυλο, και  μεταξύ άλλων, 

στον καθορισμό στρατηγικών γραμμών του προϋπολογισμού ώστε να προστατεύονται σε 

καταστάσεις οικονομικής κρίσης, φυσικών καταστροφών και καταστάσεων έκτακτης 

ανάγκης. 

(Γ) Καθιέρωση διαδικασίας του προϋπολογισμού με σαφείς κατανομές για τα παιδιά 

στους  σχετικούς τομείς και φορείς, καθώς και ειδικούς δείκτες και ένα σύστημα 

εντοπισμού. 

(Δ) Δημιουργία μηχανισμών για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας, της επάρκειας και ακριβοδίκαιης κατανομής των πόρων που 

διατίθενται για την υλοποίηση της Σύμβασης. 

(E) Υλοποιήσει τα προαναφερθέντα υπό το πρίσμα των συστάσεων της Επιτροπής  στη 

διάρκεια  της Γενικής Συζήτησης το 2007 με θέμα «Πόροι για τα Δικαιώματα του Παιδιού – 

Ευθύνη των κρατών» και με έμφαση στα άρθρα 2, 3, 4 και 6 της Σύμβασης και 

(Στ) Αύξηση προσπάθειας καταπολέμησης της διαφθοράς ώστε να διασφαλίζεται η 

διαφάνεια της δημοσιονομικής διαχείρισης. 

 

Συλλογή δεδομένων 

 

19. Η Επιτροπή ανησυχεί για την έλλειψη μιας εθνικής βάσης δεδομένων με πλήρη και 

αναλυτικά στοιχεία για τα παιδιά. Ειδικότερα, η Επιτροπή ανησυχεί για την έλλειψη 

στατιστικών στοιχείων σχετικά με παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο ενδοοικογενειακής βίας 

και / ή άλλες μορφές κακομεταχείρισης και κακής θεραπείας, παιδιά θύματα σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης και κακοποίησης, καθώς και άλλα παιδιά που έχουν ανάγκη ειδικής 

προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρίες, τα ασυνόδευτα παιδιά, τα 

παιδιά πρόσφυγες και τα παιδιά που ζητούν άσυλο. 
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20. Υπενθυμίζοντας το Γενικό Σχόλιο Αρ. 5 (2003) σχετικά με τα γενικά μέτρα για την 

εφαρμογή της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και  επαναλαμβάνοντας την 

προηγούμενη σύσταση (CRC/C/15/Add.170, 2002, παράγρ. 24), η Επιτροπή συνιστά στο 

συμβαλλόμενο κράτος να ενισχύσει τους μηχανισμούς για τη συλλογή δεδομένων, τη 

θέσπιση εθνικής κεντρικής βάσης δεδομένων για τα παιδιά, και την ανάπτυξη δεικτών 

σύμφωνα με τη σύμβαση, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα δεδομένα που συλλέγονται 

σε όλους τους τομείς καλύπτονται από τη σύμβαση, ιδίως για τη βία, την εμπορία και τη 

σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών, αναλυτικά, μεταξύ άλλων, με βάση την ηλικία, το 

φύλο, την εθνοτική και κοινωνικοοικονομική κατάσταση, καθώς και τις ομάδες των 

παιδιών που έχουν ανάγκη ειδικής προστασίας. 

 

 Συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών 

 

21. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει την προηγούμενη σύστασή της (CRC/C/15/Add.170, 

παράγραφο 26) για  περαιτέρω βελτίωση  της συνεργασίας και του συντονισμού σε 

τακτική βάση με τις ΜΚΟ και τη συμμετοχή τους στην εφαρμογή της Σύμβασης, ιδίως στο 

πλαίσιο της  τρέχουσας οικονομικής κατάστασης. 

 

 Διάδοση και ευαισθητοποίηση 

 

22. Χαιρετίζοντας την διάδοση του φυλλαδίου για τη  σύμβαση σε  συνεργασία με τη UNICEF 

για την 5η και 6η τάξης του Δημοτικού, η Επιτροπή επαναλαμβάνει την ανησυχία της 

(CRC/C/15/Add.170, para.27) ότι η σύμβαση δεν διαδίδεται συστηματικά στα παιδιά, το ευρύ 

κοινό και στους επαγγελματίες που εργάζονται με και για τα παιδιά. Σημειώνει τις 

προσπάθειες του συμβαλλόμενου κράτους σε σχέση με τη  μετάφραση ενός γενικού 

ενημερωτικού φυλλαδίου που αναφέρεται επίσης στα δικαιώματα των παιδιών, και ενός 

έντυπου καταγγελίας, σε οκτώ γλώσσες, αλλά επαναλαμβάνει την ανησυχία της  ότι η 

σύμβαση δεν έχει  μεταφραστεί σε γλώσσες που μιλιούνται από ορισμένους τομείς του 

πληθυσμού, όπως Ρομά, Πομάκους και Μακεδόνες. 

 

23. Η Επιτροπή προτρέπει το κράτος να εντείνει τις προσπάθειές της να ενσωματώσει τα 

θέματα των δικαιωμάτων του παιδιού σε όλες τα προγράμματα σπουδών των διαφόρων 

επιπέδων εκπαίδευσης και να ενισχύσει τα προγράμματα ευαισθητοποίησης, καθώς και 

να υλοποιήσει εκστρατείες για τη διάδοση της σύμβασης μεταξύ των παιδιών, των 

οικογενειών και  των επαγγελματιών που εργάζονται με και για τα παιδιά. Επιπλέον, 

επαναλαμβάνει τη σύστασή της ότι το Κράτος μέλος πρέπει να διασφαλίσει ότι η 
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μετάφραση και οι εκδόσεις της Σύμβασης διαδίδονται, και να ληφθούν αποτελεσματικά 

μέτρα για να διασφαλίσουν την πραγματική διάδοση σε όλες τις γλώσσες που μιλιούνται 

στο Κράτος μέλος. 

 

 Εκπαίδευση 

24. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της  για την έλλειψη κατάρτισης στους επαγγελματίες 

που εργάζονται για ή με τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών λειτουργών, των 

υπαλλήλων επιβολής του νόμου, του υγειονομικού προσωπικού, των επαγγελματιών και του 

προσωπικού που εργάζεται σε όλες τις μορφές εναλλακτικής φροντίδας και τα μέσα 

ενημέρωσης. 

25. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο κράτος να εξασφαλίσει συστηματική, 

υποχρεωτική και συνεχή κατάρτιση στα δικαιώματα των παιδιών για όλους τους 

επαγγελματικούς κλάδους που εργάζονται με και για τα παιδιά, ιδίως τους κοινωνικούς 

λειτουργούς, τους αξιωματούχους επιβολής του νόμου, το υγειονομικό προσωπικό, τους 

επαγγελματίες και το προσωπικό που εργάζεται σε όλες τις μορφές εναλλακτικής 

φροντίδας, και τα μέσα ενημέρωσης. 

 

Β. Γενικές αρχές (άρθρα 2, 3, 6 και 12 της Σύμβασης) 

 

 Απαγόρευση των διακρίσεων 

 

26. Ενώ σημειώνονται ορισμένα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση των 

διακρίσεων εναντίον των παιδιών Ρομά, όπως η υιοθέτηση της νέας Εθνικής Στρατηγικής της 

Ένταξης των Ρομά το 2010 που εστιάζει στην εκπαίδευση, την υγεία, την απασχόληση και τη 

στέγαση, η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της  για τις συνεχιζόμενες διακρίσεις εναντίον 

των Ρομά, των παιδιών τουρκικής καταγωγής, παιδιών που ανήκουν στην μουσουλμανική 

κοινότητα της Θράκης, των  παιδιών των ομάδων που  αυτοπροσδιορίζονται ως  Μακεδονική 

μειονότητα, ιδιαίτερα όσον αφορά την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και τις βασικές 

υπηρεσίες. Εκφράζει επίσης την ανησυχία της  για την ύπαρξη των διακρίσεων στα παιδιά με 

αναπηρίες, παιδιά σε καταστάσεις δρόμου και τα παιδιά με  γονείς παράνομους μετανάστες. 

Η Επιτροπή ανησυχεί περαιτέρω για τις τοπικές ανισότητες σε διάφορες περιοχές του 

Κράτους μέλους. 

 

27. Υπό το πρίσμα του άρθρου 2 της Σύμβασης, η Επιτροπή προτρέπει το κράτος να 

εξασφαλίζει ότι όλα τα παιδιά στο συμβαλλόμενο κράτος απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα, 

χωρίς διακρίσεις για οποιοδήποτε λόγο, και για το σκοπό αυτό: 
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(Α) Να επανεξεταστεί η νομοθεσία και να ληφθούν άμεσα  τα αναγκαία μέτρα που 

εξασφαλίζουν ότι όλα τα παιδιά στο έδαφος του συμβαλλόμενου κράτους 

αντιμετωπίζονται ισότιμα και ως άτομα. 

(Β) Να επιβεβαιωθεί ότι τα παιδιά  Ρομά, τα παιδιά που ανήκουν στη μουσουλμανική 

κοινότητας της Θράκης, τα παιδιά τουρκικής καταγωγής, τα παιδιά από ομάδες που 

αυτοπροσδιορίζονται ότι ανήκουν στην Μακεδονική μειονότητα, καθώς και τα παιδιά με 

ειδικές ανάγκες, τα παιδιά με αναπηρία και τα παιδιά των παράνομων μεταναστών,  

έχουν ίση πρόσβαση σε υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες και στην ποιοτική 

εκπαίδευση και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες που απευθύνονται τα παιδιά αυτά διαθέτουν 

επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, και 

(Γ) Βελτίωση της παρακολούθησης των προγραμμάτων και υπηρεσιών που υλοποιούνται 

από τις τοπικές αρχές με σκοπό τον εντοπισμό και την εξάλειψη των ανισοτήτων. 

 

Δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη 

 

28. Η Επιτροπή εκφράζει τη βαθιά ανησυχία της  για το δικαίωμα στη ζωή, την επιβίωση και 

την ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων των οποίων οι οικογένειες  χάνουν μέσα 

διαβίωσης και πρόσβασης στην κρατική χρηματοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών, 

συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας της υγείας και της κοινωνικής ασφάλειας, καθώς και 

τις πηγές του οικογενειακού τους εισοδήματος. Ειδικότερα, η Επιτροπή σημειώνει ότι οι νέοι 

παρουσιάζουν ποσοστό ανεργίας 40%, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη, το 

οποίο αυξάνεται καθώς η οικονομία συρρικνώνεται γρήγορα, και ότι τα ποσοστά 

εγκατάλειψης του σχολείου αυξάνονται για όλα τα παιδιά, και κυρίως μεταξύ των παιδιών 

Ρομά, με αβέβαιες προοπτικές ανάπτυξης γιατί  τα παιδιά δεν εκπαιδεύονται και δεν 

εργάζονται. 

 

29. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο κράτος, το συντομότερο δυνατόν να εκτιμήσει 

τις  επιπτώσεις της κρίσης στην προοπτική της ζωής και της ανάπτυξης των παιδιών, ιδίως 

των εφήβων, με στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για την επιβίωσή τους και την 

ανάπτυξη. 

 

Ο σεβασμός των απόψεων του παιδιού 

 

30. Ενώ σημειώνει την καθιέρωση της Βουλής των Εφήβων από το συμβαλλόμενο κράτος και 

το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου, η Επιτροπή 

ανησυχεί για την έλλειψη πληροφοριών όσον αφορά την εκπροσώπηση των παιδιών που 
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προέρχονται από εθνοτικές, θρησκευτικές, γλωσσικές ή πολιτισμικές ομάδες. Η Επιτροπή 

ανησυχεί επιπλέον ότι παρά τις υφιστάμενες διατάξεις της  νομοθεσίας  του κράτους μέλους 

για το σεβασμό των απόψεων του παιδιού (άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα και το άρθρο 

681 Γ, παράγραφος 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας), οι διατάξεις αυτές σπανίως 

χρησιμοποιούνται από τα δικαστήρια, κυρίως λόγω έλλειψης ενημέρωσης, πράγμα που 

σημαίνει ότι οι απόψεις των παιδιών  δεν λαμβάνονται υπόψη. Η Επιτροπή εκφράζει επίσης 

την ανησυχία του για την έλλειψη πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που έχουν ληφθεί για 

να διασφαλιστεί το δικαίωμα ακρόασης των παιδιών Ρομά, παιδιών τουρκικής καταγωγής, 

και των παιδιών με αναπηρίες. 

 

31. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει την προηγούμενη σύστασή της (CRC/C/15/Add.170, 

παράγραφος 39), και συνιστά  στο συμβαλλόμενο κράτος: 

(Α) Να επιβεβαιωθεί ότι η Βουλή των Εφήβων είναι αντιπροσωπευτική όλων των τομέων 

του Παιδικού πληθυσμού του κράτους μέλους, και ότι το δικαίωμα ακρόασης είναι 

εγγυημένο για όλα τα παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών από διαφορετικές 

εθνοτικές, θρησκευτικές, γλωσσικές ή πολιτιστικές ομάδες. 

(Β) Ενίσχυση των προσπαθειών, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας,  να εξασφαλιστεί 

ότι οι απόψεις των παιδιών ακούγονται και λαμβάνονται υπόψη σε όλες τις δικαστικές, 

διοικητικές και άλλες αποφάσεις που τα επηρεάζουν  και σύμφωνα πάντα με την ηλικία 

και την ωριμότητα του παιδιού, και 

(Γ) Εξασφαλίζεται η συμμετοχή επαγγελματιών στη δικαιοσύνη, την πρόνοια και σε άλλους 

τομείς που ασχολούνται με παιδιά που  λαμβάνουν συστηματικά την κατάλληλη 

κατάρτιση για την ακρόαση των παιδιών και λαμβάνουν υπόψη τις απόψεις των παιδιών 

σε όλες τις αποφάσεις που τα αφορούν σύμφωνα με την ηλικία και την ωριμότητά τους. 

  

Γ. Πολιτικά  δικαιώματα και  ελευθερίες (άρθρα 7, 8, 13-17, 19 και 37 (α) της 

Σύμβασης) 

 

Επωνυμία και ιθαγένεια 

 

32. Ενώ σημειώνονται τα μέτρα που λαμβάνονται από το συμβαλλόμενο κράτος για να 

διευκολυνθεί η καταχώριση των παιδιών Ρομά κατά τη γέννηση, η Επιτροπή εκφράζει την 

ανησυχία ότι ένας επίμονος αριθμός  παιδιών  Ρομά δεν έχει ακόμα καταγραφεί. Η Επιτροπή 

εκφράζει επίσης την ανησυχία ότι σε ορισμένα παιδιά καταχωρείται μόνο με το επώνυμο, 

και το πεδίο που αφορά το όνομα παραμένει κενό με την  συντομογραφία "AKO" (αναμονή 

βάπτισης), εκθέτοντάς  τα σε στιγματισμό και διακρίσεις. Η Επιτροπή ανησυχεί περαιτέρω 
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για την αυθαίρετη μεταγραφή των Τουρκικών ονομάτων στα δελτία ταυτότητας, η οποία 

δημιουργεί προβλήματα  άτομα με τέτοιες ταυτότητες όταν  ταξιδεύουν ή σπουδάζουν στο 

εξωτερικό. 

 

33. Υπό το πρίσμα των άρθρων 7 και 8, η Επιτροπή επαναλαμβάνει την προηγούμενη της 

σύσταση (CRC/C/15/Add.170), και καλεί το συμβαλλόμενο κράτος να ενισχύσει όλα τα 

αναγκαία μέτρα για να εξασφαλίσει ότι: 

(Α) Όλα τα παιδιά καταχωρούνται κατάλληλα κατά τη γέννηση, μεταξύ άλλων μέσω της 

βελτίωσης της παροχής πληροφοριών σχετικά με, και ευκολότερη πρόσβαση σε 

εγκαταστάσεις εγγραφής γεννήσεων, 

και 

(Β) Όλα τα παιδιά, ειδικά εκείνα που προέρχονται από μειονεκτούσες ομάδες, 

καταχωρούνται και  κάνουν χρήση του πλήρους  πραγματικού τους ονόματος, όπως είχε 

επιλεγεί από τους γονείς τους ή άλλο νόμιμο κηδεμόνα. 

 

 

Ελευθερία της θρησκείας 

 

34. Η Επιτροπή εκφράζει τις ανησυχίες της ότι τα σχολεία τηρούν αρχεία σχετικά με τη 

θρησκεία των μαθητών και ότι η θρησκεία αναφέρεται στο απολυτήριο, καθώς και ότι, όταν 

οι μαθητές της ίδιας θρησκείας αιτούνται  απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών, η 

αποδοχή δεν είναι πάντα εγγυημένη. 

 

35. Υπό το πρίσμα του άρθρου 14 της Σύμβασης, η Επιτροπή επαναλαμβάνει την 

προηγούμενη της σύσταση (CRC/C/15/Add.170, para.45) ότι το Κράτος μέλος πρέπει να 

διασφαλίσει ότι το θρήσκευμα του παιδιού, ή η απουσία του, σε καμία περίπτωση δεν 

εμποδίζει το σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού. Η Επιτροπή συνιστά στο 

συμβαλλόμενο κράτος να σέβεται το δικαίωμα των παιδιού για ελευθερία σκέψης, 

συνείδησης και θρησκείας με τη λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την πρόληψη και την 

εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων λόγω θρησκείας και πεποιθήσεων και με την 

προώθηση της θρησκευτικής ανοχής και του διαλόγου στην κοινωνία. 

 

 Δικαίωμα στην προστασία της ιδιωτικής ζωής 

 

36. Η Επιτροπή ανησυχεί για την αποκάλυψη της ταυτότητας των θυμάτων είτε των  

δραστών των εγκλημάτων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με δημοσίευση στοιχείων από τα 



 

©Μετάφραση Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Χ.Σ., Ιούνιος 2012                                                   
12 

Παρακαλώ ανακυκλώστε  

αρχεία του δικαστηρίου υποθέσεων που αφορούν ανηλίκους, ενώ η υπόθεσή τους 

εξετάζεται από το δικαστήριο, και για  τη δημοσίευση εικόνων ή πληροφοριών σχετικά με 

την προσωπική κατάσταση των παιδιών που φιλοξενούνται σε ιδρύματα. Η Επιτροπή 

ανησυχεί επιπλέον για την έλλειψη πληροφοριών σχετικά με την ύπαρξη ενός κώδικα 

συμπεριφοράς για τα μέσα ενημέρωσης. 

 

37. Υπό το πρίσμα του άρθρου 16 της Σύμβασης, η Επιτροπή συνιστά ότι το Κράτος μέλος 

διασφαλίζει το δικαίωμα του παιδιού στην ιδιωτικότητα με απόλυτο σεβασμό σε όλα τα 

στάδια της διαδικασίας, ότι δεν δημοσιεύονται πληροφορίες ικανές να οδηγήσουν  σε 

ταυτοποίηση των θυμάτων, ούτε παιδιών δραστών  εγκλημάτων, και ότι τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης που παραβιάζουν το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή  του παιδιού σε αντίθεση με 

το νόμο τιμωρούνται με πειθαρχικές και όταν απαιτείται, ποινικές κυρώσεις. 

 

 Πρόσβαση στις κατάλληλες πληροφορίες 

 

38. Η Επιτροπή σημειώνει τη δημιουργία της βάσης δεδομένων για την οπτικοακουστική 

αγωγή στα μέσα επικοινωνίας για Παιδιά, Νέους και ΜΜΕ από το Ινστιτούτο 

Οπτικοακουστικών Μέσων στις 18 Ιούνη 2008 και τη σύσταση της Ανεξάρτητης Επιτροπής 

για την Προστασία των Δικαιωμάτων  των ανηλίκων (Νόμος 3587/2007) για την προστασία 

των παιδιών από τη βλαβερή επίδραση  εμπορικών προϊόντων όπως  παιχνίδια,  παιχνίδια 

υπολογιστή,  λογισμικό και Internet. Η Επιτροπή ανησυχεί, ωστόσο, για την έλλειψη 

πληροφοριών σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία των παιδιών από 

επιβλαβείς πληροφορίες. Η Επιτροπή εκφράζει επίσης την ανησυχία ότι τα παιδιά που ζουν 

σε μουσουλμανικές κοινότητας της Θράκης, αλλά και τα παιδιά Ρομά δεν έχουν επαρκή 

πρόσβαση σε πληροφορίες και το υλικό από μια ποικιλία από εθνικές και διεθνείς πηγές, 

συμπεριλαμβανομένης της μειονοτικών γλωσσών, με στόχο την ανάπτυξη του παιδιού. 

 

39. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο κράτος να συνεχίσει τις προσπάθειές του να 

επιβεβαιώνει ότι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γνωρίζουν και σέβονται τα δικαιώματα του 

παιδιού. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο κράτος: 

(Α) Ανάπτυξη, σε συνεργασία με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κατάλληλων 

κατευθυντήριων γραμμών για την προστασία των παιδιών από την ενημέρωση και τυχόν 

επιβλαβές υλικό για την ευημερία τους και  κώδικα δεοντολογίας για τα μέσα 

ενημέρωσης. 

(Β) Ενθάρρυνση των μέσων μαζικής ενημέρωσης στη διάδοση κατάλληλων πληροφοριών 

και υλικού που παρουσιάζουν κοινωνική και πολιτιστική χρησιμότητα για τα παιδιά. 
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(Γ) Διασφάλιση ότι τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και υλικό από  

ποικιλομορφία εθνικών και διεθνών πηγών, ιδίως εκείνες που αποσκοπούν στην 

προώθηση της κοινωνικής, πνευματικής και ηθικής τους ευημερίας και της σωματικής και 

ψυχικής τους  υγείας, και 

(Δ) Διασφάλιση, υπό το πρίσμα του άρθρου 17 (δ), ότι τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε 

πληροφορίες σε μειονοτικές γλώσσες. 

 

 Δ. Οικογενειακό περιβάλλον και εναλλακτική μέριμνα (άρθρα 5, 18 (παρ. 1-2), 9-11, 

19-21, 25, 27 (παρ. 4) και 39 της Σύμβασης). 

 

 Οικογενειακό περιβάλλον 

 

40. Η Επιτροπή σημειώνει με ανησυχία ότι λόγω της σημερινής οικονομικής δυσπραγίας που 

αντιμετωπίζουν οι οικογένειες, τα παιδιά μπορεί να στερούνται όλο και περισσότερο του 

οικογενειακού τους περιβάλλοντος, τονίζοντας μία τάση προς  ιδρυματοποίηση των παιδιών, 

για την οποία  ήδη ανησυχούσε η Επιτροπή στο παρελθόν. 

 

41. Η Επιτροπή συνιστά στο Κράτος μέλος να εφαρμόσει μέτρα για την πρόληψη της 

επιδείνωσης της τάση που αποστερούν τα παιδιά από το  οικογενειακό  τους περιβάλλον, 

ιδίως όσον αφορά την καλύτερη κατανόηση και γνώση των  γονεϊκών ευθυνών, και για 

όλες τις μορφές στήριξης προς τις οικογένειες, καθώς και να ερευνήσει για οικογενειακού 

τύπου εναλλακτικές δομές, όπου κρίνεται απαραίτητο.  

 

Παιδιά που στερούνται του οικογενειακού περιβάλλοντος 

 

42. Ενώ σημειώνονται τα μέτρα που λαμβάνονται από το κράτος όσον αφορά την προώθηση 

της φροντίδας, η  Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της  για: 

(Α) την ευρεία διάδοση της ιδρυματοποίησης και τα χαμηλά ποσοστά της αναδοχής στο 

συμβαλλόμενο κράτος, 

(Β) την έλλειψη στοιχείων για ιδρύματα, καθώς και την έλλειψη συστηματικής 

παρακολούθησης της κατάστασης των παιδιών σε ιδρύματα ή σε ανάδοχες οικογένειες, 

(Γ) την έλλειψη της επανεξέτασης της τοποθέτησης των παιδιών σε ιδρύματα και την 

μακρόχρονη παραμονή τους εκεί, και 

(Δ) την έλλειψη προσωπικού και πόρων, οι οποίες επιδεινώνονται  στο πλαίσιο της 

υφιστάμενης κρίσης. 
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Επιπλέον, η Επιτροπή σημειώνει με ανησυχία ότι, στο πλαίσιο της υφιστάμενης κρίσης 

αυξανόμενος αριθμός  παιδιών είτε απομακρύνονται από τις οικογένειές τους, είτε έχουν 

τοποθετηθεί σε ιδρύματα επειδή οι γονείς δεν έχουν πλέον τα απαραίτητα μέσα για την 

υποστήριξή τους. 

 

43. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο κράτος να: 

 

(Α) Αναπτύξει μια σαφή πολιτική  αποϊδρυματοποίησης και ενίσχυσης της μέριμνας για να 

εξασφαλιστεί ότι τα παιδιά που στερούνται του οικογενειακού τους περιβάλλοντος 

λαμβάνουν επαρκή φροντίδα και προστασία, και να εισαγάγει μέτρα για να εξασφαλίσει 

την αποτελεσματική λειτουργία, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των 

υφιστάμενων  θεσμικών  ιδρυμάτων και  προγραμμάτων φροντίδας,  

Β) Επιβεβαιώσει ότι η ιδρυματοποίηση χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατο μέτρο, 

(Γ) Αναπτύξει πρόσθετα προγράμματα και εγκαταστάσεις για την ενίσχυση της 

εναλλακτικής ανάδοχης φροντίδας, και να τους παρασχεθούν επαρκείς ανθρώπινοι και 

οικονομικοί πόροι, και 

(Δ) Ενισχύσει τις πολιτικές της, προκειμένου να υποστηρίξει τους γονείς, ώστε να μην 

εξαναγκάζονται  να κατευθύνουν τα παιδιά τους  σε δομές εναλλακτικής φροντίδας. 

 

 Υιοθεσία 

 

44. Ενώ σημειώνει τις πληροφορίες που παρέχονται από το συμβαλλόμενο κράτος στο 

πλαίσιο των απαντήσεών της στον κατάλογο των θεμάτων  (CRC/C/GRC/Q/2-3/Add.1, 2012, 

paras.80-83) σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία για τις υιοθεσίες, η Επιτροπή ανησυχεί για 

τις χρονοβόρες διαδικασίες και τις καθυστερήσεις στην έγκριση των υιοθεσιών, οι οποίες 

έχουν σοβαρές  επιπτώσεις στα παιδιά που παραμένουν σε ιδρύματα για μεγάλο χρονικό 

χρόνο αντί να ενσωματωθούν σε ανάδοχες οικογένειες εντός εύθετου  χρόνου. Η Επιτροπή 

εκφράζει επίσης  την ανησυχία της για την επιμονή στο θεσμό της ιδιωτικής υιοθεσίας, η 

οποία θα μπορούσε να αυξήσει τον κίνδυνο της πώλησης των παιδιών. 

 

45. Υπό το πρίσμα του άρθρου 21, η Επιτροπή συνιστά να ληφθούν όλα τα αναγκαία 

μέτρα για την επίλυση των προβλημάτων της βραδύτητας των διαδικασιών, ώστε να 

λαμβάνονται σε εύθετο χρόνο οι αποφάσεις για την έγκριση, και ότι το συμβαλλόμενο 

κράτος πρέπει να αναθεωρήσει τη νομοθεσία του, ειδικά για την πρακτική της ιδιωτικής 

υιοθεσίας, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τη Σύμβαση, όπως  και με τη Σύμβαση της Χάγης 
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του 1993 «για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά με τη διακρατική 

υιοθεσία».  

 

 Η βία κατά των παιδιών συμπεριλαμβανομένης της κακοποίησης και παραμέλησης 

 

46. Η Επιτροπή καλωσορίζει το πρώτο Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για Παιδιά και Έφηβους 

2006-2009, το οποίο αναφέρεται στους στόχους και μέτρα για την καταπολέμηση της βίας 

κατά των παιδιών και τη δημιουργία το 2011 ενός Δικτύου κατά της βίας στα σχολεία, στα 

οποία το Υπουργείο Παιδείας είναι ιδρυτικό μέλος, για την πρόληψη και τη θεραπεία της 

βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία. Ενώ σημειώνει την έγκριση του νόμου 3500/2006 

"σχετικά με ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις ", που  προστατεύει τις γυναίκες, τα 

παιδιά, τους  ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρία καθώς και τα διάφορα νομοθετικά  μέτρα 

για την προστασία των παιδιών από την κακομεταχείριση και παραμέληση, η Επιτροπή 

ανησυχεί για τη γενική έλλειψη πληροφοριών σχετικά με όλα αυτά τα φαινόμενα, και για 

αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία που συλλέγονται από το συμβαλλόμενο κράτος για  να 

αξιολογεί και να παρακολουθεί την εφαρμογή της νομοθεσίας, για  πληροφορίες σχετικά με 

τις κυρώσεις που επιβάλλονται στους δράστες, καθώς και στην έλλειψη πληροφόρησης όσον 

αφορά το μηχανισμό καταγγελιών για τα παιδιά-θύματα.  Εκφράζει επίσης την ανησυχία για 

την ανεπάρκεια του προσωπικού και των υπηρεσιών που ασχολούνται με τα παιδιά θύματα 

κακοποίησης και παραμέλησης. 

 

47. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο κράτος: 

(Α) Ενίσχυση των μηχανισμών για την παρακολούθηση του αριθμού των υποθέσεων και 

την έκταση της βίας, της σεξουαλικής κακοποίησης, παραμέλησης, κακοποίησης ή 

εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, της ενδοσχολικής και 

της βίας που ασκείται σε ιδρύματα φροντίδας κ.α., 

(Β) Εξασφάλιση ότι οι επαγγελματίες που εργάζονται με και για τα παιδιά 

(συμπεριλαμβανομένων των δασκάλων, κοινωνικών λειτουργών, γιατρών, μελών της 

αστυνομίας και δικαιοσύνης) να  καταρτίζονται σχετικά με την υποχρέωσή τους να 

αναφέρουν και να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα σε  ύποπτες περιπτώσεις 

κακοποίησης, οικογενειακής βίας και  παραμέλησης, 

(Γ) Να ενισχυθεί η υποστήριξη για τα θύματα της βίας, κακοποίησης, παραμέλησης και 

κακοποίησης, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα πέφτουν θύματα για άλλη μια 

φορά κατά τη διάρκεια της νομικής διαδικασίας,  

(Δ) Παροχή πρόσβασης σε κατάλληλες υπηρεσίες για την ανάκτηση, την παροχή 

συμβουλών και άλλων μορφών ενσωμάτωσης σε όλες τις περιοχές της χώρας. 
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48. Η Επιτροπή εφιστά την προσοχή του συμβαλλόμενου κράτους στο Γενικό Σχόλιο αριθμ. 

13 και συνιστά στο συμβαλλόμενο κράτος: 

 

(Α) να δοθεί προτεραιότητα στην εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των παιδιών, 

συμπεριλαμβάνοντας την εξασφάλιση της εφαρμογής των συστάσεων των Ηνωμένων 

Εθνών για τη μελέτη σχετικά με τη βία κατά των παιδιών (A/61/299), λαμβάνοντας υπόψη 

το αποτέλεσμα και τις συστάσεις των περιφερειακών διαβουλεύσεων για την Ευρώπη και 

την Κεντρική Ασία (Που πραγματοποιήθηκε στη Λιουμπλιάνα, Σλοβενία, 5-7 Ιουλίου 2005), 

και δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο φύλο, 

  

(Β) Παροχή πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή από το συμβαλλόμενο κράτος των 

συστάσεων της προαναφερθείσας μελέτης στην επόμενη περιοδική έκθεσή της, ιδιαίτερα 

εκείνων που επισημαίνονται από τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα σχετικά 

με τη βία κατά των παιδιών, ιδίως: 

(I) Η ανάπτυξη μιας εθνικής ολοκληρωμένης στρατηγικής για την πρόληψη που καλύπτει 

όλες τις μορφές βίας και κακομεταχείρισης σε βάρος των παιδιών, 

(Ii) Η εισαγωγή μιας ρητής εθνικής νομικής απαγόρευσης όλων των μορφών βίας εις βάρος 

των παιδιών σε όλες τις ρυθμίσεις, 

(Iii) Η παγίωση ενός εθνικού συστήματος συλλογής δεδομένων, ανάλυσης και διάδοσης, 

και μιας ατζέντας για την έρευνα σχετικά με τη βία και την κακομεταχείριση κατά παιδιά. 

 

 

 

 

 

 

 Ε. Αναπηρία, βασικές υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας (άρθρα 6, 18 (παρ. 3), 23, 24, 26, 27 

(Παρ. 1-3) της Σύμβασης) 

 

Παιδιά με ειδικές ανάγκες 

 

49. Η Επιτροπή σημειώνει ότι το συμβαλλόμενο κράτος έχει θεσπίσει νόμους, παρεχόμενες 

υπηρεσίες και θεσμούς με στόχο την υποστήριξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες, την 

προώθηση της κοινωνικής τους συμμετοχής, συμπεριλαμβανομένων της συνεργατικής 

μάθησης στα σχολεία, της ανάπτυξης και της ανεξαρτησίας τους. Ωστόσο, η Επιτροπή 
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εξακολουθεί να ανησυχεί ότι οι βαθιά ριζωμένες διακρίσεις εξακολουθούν να υπάρχουν και 

ότι τα μέτρα για τα παιδιά με αναπηρίες δεν παρακολουθούνται προσεκτικά, καθώς και ότι 

δεν υπάρχει διαθεσιμότητα στατιστικών στοιχείων για τα παιδιά με αναπηρίες στο 

συμβαλλόμενο κράτος. Ανησυχεί βαθύτατα για την ευρεία  ιδρυματοποίηση, κυρίως λόγω 

της έλλειψης ημερήσιας φροντίδας και κοινοτικές υπηρεσίες για τα παιδιά με  πιο σοβαρές 

μορφές αναπηρίας. Η Επιτροπή  εκφράζει επίσης τη βαθιά ανησυχία της για το πρόσφατο  

κρούσμα  στο Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών στα Λεχαινά των παιδιών με αναπηρίες  που ζουν 

κάτω από απάνθρωπες και απαράδεκτες συνθήκες όπως η συστηματική καταστολή και 

υπόκεινται σε πρακτικές όπως να είναι δέσμια στα κρεβάτιά  τους, και να χρησιμοποιούνται  

κρεβάτια -κλουβιά, λόγω έλλειψης προσωπικού. 

 

50. Η Επιτροπή συνιστά στο Κράτος μέλος, σύμφωνα με την Γενική παρατήρηση αριθ. 9 

(2006) σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών με ειδικές ανάγκες: 

(Α) Αναθεώρηση και έγκριση ειδικής νομοθεσίας, προκειμένου να προστατεύσει πλήρως 

όλα τα παιδιά με αναπηρίες, και καθιέρωση ενός συστήματος παρακολούθησης, το οποίο 

καταγράφει προσεκτικά την πρόοδο και προσδιορίζει τις ελλείψεις στην εφαρμογή, 

(Β) Παροχή υπηρεσιών βασισμένων στην κοινότητα που επικεντρώνονται στη βελτίωση 

της ποιότητας των ζωής των παιδιών με αναπηρίες, την κάλυψη βασικών αναγκών τους 

και την εξασφάλιση της κοινωνικής ένταξης  και συμμετοχής τους, 

(Γ) Να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για την παροχή προγραμμάτων και υπηρεσιών για 

τα παιδιά με αναπηρίες με επαρκείς ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους και την 

περιοδική παρακολούθηση της τοποθέτησης των παιδιών με αναπηρίες και να 

υιοθετήσουν, ως θέμα προτεραιότητας, τα μέτρα που διασφαλίζουν ότι κανένα παιδί με 

αναπηρία δεν υπόκειται σε  αυτές τις απάνθρωπες συνθήκες. Επιπλέον, η τοποθέτηση σε 

ιδρύματα θα πρέπει να είναι η τελευταία λύση, ανάλογα με τις ανάγκες του παιδιού, 

(Δ) Εξοπλισμό  των σχολείων με τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για τη συνεκπαίδευση των 

παιδιά με αναπηρίες και εξασφάλιση της δυνατότητας επιλογής σχολείου μεταξύ 

κανονικών  και ειδικών σχολείων ή μετακίνησης  σύμφωνα με το καλύτερο συμφέρον του 

παιδιού, 

(Ε) Παροχή βοήθειας σε μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται με 

και για  παιδιά με αναπηρίες, και  

(Στ) Εξασφάλιση  ότι τα οικιστικών κέντρων για παιδιά και άτομα με αναπηρίες είναι 

επαρκώς στελεχωμένα και ότι  παρέχεται η κατάλληλη κατάρτιση στους  επαγγελματίες 

που εργάζονται με παιδιά με ειδικές ανάγκες, όπως εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς 

λειτουργούς, υγειονομικούς, γιατρούς, θεραπευτές και νοσηλευτικό  προσωπικό. 
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Υγεία και υπηρεσίες υγείας 

 

51. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της  ότι το δικαίωμα στην υγεία και την πρόσβαση σε 

υπηρεσίες υγείας  δεν ασκείται απ’  όλα τα παιδιά, λαμβάνοντας υπόψη ότι   ορισμένες 

υπηρεσίες υγείας  πρέπει να προπληρώνονται, γεγονός που μπορεί να εμποδίσει την 

πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές, ιδίως των παιδιών  Ρομά, των παιδιών της μουσουλμανικής 

κοινότητας της Θράκης, των παιδιών του δρόμου, παιδιών μεταναστών, παιδιών πολιτικών 

προσφύγων και ασυνόδευτων παιδιών. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει την ανησυχία της 

(CRC/C/15/Add.170, 2002, παράγρ.56) για την έλλειψη δεδομένων σχετικά με τους  βασικούς 

εθνικούς δείκτες υπηρεσιών υγείας,  τις αδυναμίες των υποδομών και την έλλειψη 

νοσοκόμων και κοινωνικών λειτουργών για τα παιδιά. 

 

52. Η Επιτροπή συνιστά στο Κράτος μέλος να διασφαλίσει ότι όλα τα παιδιά έχουν 

πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην πρόσβαση σε 

υπηρεσίες υγείας  για τα παιδιά Ρομά,  τα παιδιά της μουσουλμανικής κοινότητας της 

Θράκης, τα παιδιά του δρόμου, και των μεταναστών, των  πολιτικών προσφύγων και τα 

ασυνόδευτα παιδιά. Επιπλέον, η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο κράτος τη συλλογή 

δεδομένων σχετικά με τους  βασικούς  εθνικούς δείκτες υγείας , ενίσχυση των υποδομών 

υγείας, μεταξύ άλλων με την πρόσληψη επιπλέον νοσηλευτών και κοινωνικών 

λειτουργών. 

 

 Θηλασμός 

 

53. Η Επιτροπή ανησυχεί για το χαμηλό ποσοστό του αποκλειστικού μητρικού θηλασμού για 

τους πρώτη έξη μήνες, και την  πρακτική της διανομής δωρεάν δειγμάτων υποκατάστατων 

μητρικού γάλακτος στα νοσοκομεία. Η Επιτροπή ανησυχεί επιπλέον για το χαμηλό αριθμό 

μαιευτηρίων που έχουν πιστοποιηθεί ως φιλικά  προς το μωρό. 

 

54. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο κράτος: 

(Α) Ενίσχυση των προσπαθειών  ευαισθητοποίησης  για τη σημασία  αποκλειστικά του 

θηλασμού των παιδιών μέχρι την ηλικία των 6 μηνών, 

(Β) να διασφαλιστεί ότι τα κυριότερα μαιευτήρια πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα 

και πιστοποιούνται ως φιλικά προς το μωρό, και 

(Γ) Ενίσχυση της παρακολούθησης των υφιστάμενων κανονισμών σχετικά με την εμπορία 
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υποκατάστατων μητρικού γάλακτος και διασφάλιση ότι οι ρυθμίσεις αυτές 

παρακολουθούνται σε τακτική βάση και λαμβάνονται μέτρα εναντίον εκείνων που τους 

παραβιάζουν. 

 

Εφηβική Υγεία 

 

55. Η Επιτροπή σημειώνει  με ανησυχία την περιορισμένη γνώση μεταξύ των εφήβων για την 

αναπαραγωγική υγεία, το επίμονο  πρόβλημα αυτοκτονιών των νέων και τη χρήση αλκοόλ, 

ναρκωτικών και καπνού από τους εφήβους στο συμβαλλόμενο κράτος. 

 

56. Αναφερόμενη στο  Γενικό Σχόλιο Αρ. 4  για την υγεία των εφήβων και την ανάπτυξή 

τους, η Επιτροπή προτρέπει το κράτος να αυξήσει τη διαθεσιμότητα των εμπιστευτικών 

και φιλικών υπηρεσιών υγείας προς τους νέους όλης της χώρας, την ενίσχυση της 

διαθεσιμότητας των αντισυλληπτικών υπηρεσιών και την προώθηση της σεξουαλικής 

διαπαιδαγώγησης που απευθύνονται σε παιδιά εφήβους, με ιδιαίτερη  έμφαση  στην 

πρόληψη της πρόωρης εγκυμοσύνης και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων ασθενειών και 

αυτοκτονιών νέων. Η Επιτροπή ζητά επίσης από το συμβαλλόμενο κράτος να εντείνει τις 

προσπάθειές του  για την αντιμετώπιση της χρήσης ναρκωτικών, του αλκοολισμού  και του 

καπνού μεταξύ των εφήβων. 

 

Βιοτικό επίπεδο 

 

57. Η Επιτροπή σημειώνει ότι η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας είναι μία από τις  τρεις 

κύριες προτεραιότητες του κράτους στον τομέα της κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής 

προστασίας και σημειώνει επίσης ότι ο στόχος που τέθηκε για να μειώσει τον κίνδυνο της 

φτώχειας είναι από 23,6% έως 18% μέχρι το 2020. Εντούτοις, η Επιτροπή εκφράζει τη βαθιά 

της  ανησυχία για τις επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης και την  αύξηση των ποσοστών 

παιδικής φτώχειας, καθώς και στην ανάγκη περισσότερων κοινωνικών υπηρεσιών για να 

βοηθήσει τις οικογένειες. Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της ότι πολλοί Ρομά 

εξακολουθούν να ζουν σε κατοικίες που δεν πληρούν τα ελάχιστα πρότυπα της 

κατοικησιμότητας και υποδομών, παρά την υιοθέτηση το 2002 του Ολοκληρωμένου 

Προγράμματος Δράσης για την κοινωνική ενσωμάτωση των Ελλήνων Ρομά και την 

τροποποίηση του Ν. 3448/2006 σχετικά με τις προδιαγραφές των τοπικών σχεδίων πόλης με 

προγράμματα επείγουσας αποκατάστασης στέγασης για τις ευάλωτες ομάδες  της 

κοινωνίας. 
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58. Η Επιτροπή συνιστά  κρατικές δημόσιες πολιτικές με στόχο ιδιαίτερα την αντιμετώπιση 

της αυξανόμενης παιδικής φτώχειας τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και σε σταθερή βάση . Οι 

πολιτικές αυτές πρέπει να επιτυγχάνουν  αποτελεσματικό συντονισμό των δράσεων σε 

εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, των δράσεων σε διάφορους τομείς (ιδιαίτερα 

την οικονομία, την υγειονομική περίθαλψη, τη στέγαση, την κοινωνική πολιτική και την 

εκπαίδευση) που έχουν ιδιαίτερη ευθύνη για τα παιδιά, και πρέπει να περιλαμβάνουν τη 

συμμετοχή των παιδιών στην ανάπτυξή τους. 

  

Ζ. Εκπαίδευση, Ελεύθερος Χρόνος και πολιτιστικές δραστηριότητες (άρθρα 28, 29 και 31 

της  Σύμβασης) 

 

Εκπαίδευση 

 

59. Η Επιτροπή σημειώνει θετικά την έγκριση των τριών εθνικών προγραμμάτων 

εκπαίδευσης για μετανάστες και  παλιννοστούντες μαθητές, για τα παιδιά της 

μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη και για τα παιδιά Ρομά, καθώς και την  ίδρυση το 

2010 των Ζωνών  Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ). Επίσης χαιρετίζει την έκδοση της 

νέας εγκυκλίου 6/23/2010 σχετικά με το δικαίωμα να εγγράφεται στο σχολείο κάθε παιδί 

που ζει στο συμβαλλόμενο κράτος, ανεξάρτητα από το καθεστώς διαμονής του και τη 

δυνατότητα να εγγράφονται με ελλιπή δικαιολογητικά  παιδιά υπηκόων  τρίτων  χώρων που 

διαμένουν στην Ελλάδα. Η Επιτροπή, ωστόσο, εκφράζει την ανησυχία της  για την επιμονή 

της περιορισμένης πρόσβασης των παιδιών Ρομά στο σχολείο, την περιορισμένη εγγραφή 

τους και του διαχωρισμού στα σχολεία. Εκφράζει επίσης την ανησυχία της  για τη βία στα 

σχολεία και τις περιπτώσεις εκφοβισμού μεταξύ των μαθητών. 

 

60. Η Επιτροπή καλεί το συμβαλλόμενο κράτος: 

(Α) Εξασφάλισης της εγγραφής όλων των παιδιών Ρομά υποχρεωτικής σχολικής ηλικίας 

της φοίτησης και της ενσωμάτωσής τους στην προσχολική και πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

σε όλες τις περιφέρειες και τις κοινότητες της, και της επιβολής κυρώσεων από το 

συμβαλλόμενο κράτος στις  σχολικές αρχές που αρνούνται την εγγραφή των παιδιών 

ηλικίας υποχρεωτικής σχολικής φοίτησης, 

(Β) παροχή υπηρεσιών μεταφοράς από και προς τα σχολεία για τις περιθωριοποιημένες 

ομάδες παιδιών Ρομά, προκειμένου να εξαλειφθεί αυτό το εμπόδιο για την εκπαίδευση 

και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης τους και διασφάλιση ότι δεν υφίστανται 

διακρίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα, 
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(Γ) Λήψη όλων τα κατάλληλων μέτρων για την καταπολέμηση της βίας και της 

παρενόχλησης στο σχολεία, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής των δράσεων που 

προβλέπονται στο πλαίσιο του Δικτύου κατά της Βίας στα σχολεία,  διεξαγωγή περιοδικών 

ερευνών μεταξύ των μαθητών, του προσωπικού και των γονιών ώστε να ενημερωθούν 

σχετικά με την προώθηση ισότιμων σχέσεων στα σχολεία, και δημιουργία ενός 

περιβάλλοντος ανεκτικότητας, ειρήνης και κατανόησης της πολιτιστικής ποικιλομορφίας 

στα σχολεία, και 

(Δ) Αίτηση παροχής βοήθειας από την UNICEF και την UNESCO. 

 

 Γ. Ειδικά μέτρα προστασίας (άρθρα  22, 30, 38, 39, 40, 37 (β) - (δ), 32-36 της Σύμβασης) 

 

Παιδιά Πρόσφυγες και Αιτούντα  Άσυλο 

 

61. Η Επιτροπή σημειώνει ότι σύμφωνα με το άρθρο 19 του Νόμου 220/2007,  που 

εφαρμόζει την Οδηγία της ΕΕ  «Συνθήκες Υποδοχής», η εισαγγελία  ανηλίκων ή, όπου δεν 

υπάρχει η αρμόδια εισαγγελική αρχή, θα ενεργεί ως προσωρινός επίτροπος και θα πράττει 

όλες τις απαραίτητες ενέργειες  για το διορισμό ενός κηδεμόνα για κάθε αιτούντα άσυλο  ή 

παιδιού πρόσφυγα και ότι η νομοθεσία του συμβαλλόμενου κράτους (Προεδρικό διάταγμα 

114/2010 στην Ελληνική Διαδικασία Ασύλου) προβλέπει τη δυνατότητα καθορισμού της 

ηλικίας  ενός ατόμου, όταν αμφισβητείται, μέσω ιατρικών εξετάσεων. Η Επιτροπή σημειώνει, 

επίσης, το πρόγραμμα που ξεκίνησε από το συμβαλλόμενο κράτος, σε συνεργασία με τη 

Frontenex, για τον προσυμπτωματικό έλεγχο και ενημέρωση, με στόχο τον προσδιορισμό της 

ηλικίας και εθνικότητας των παιδιών αιτούντων ασύλου και  των παιδιών προσφύγων.  

Ωστόσο, η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της ότι οι εισαγγελείς, είτε δεν είναι σε θέση να 

αναθέσουν την κηδεμονία σε ένα υπεύθυνο πρόσωπο ή οργανισμό, ή μεταφέρουν τη 

κηδεμονία στους διευθυντές των κέντρων υποδοχής για τους ανήλικους, και ότι τα 

καθήκοντα του προσωρινού επίτροπου είναι αόριστα και ασαφή. 

 

62. Η Επιτροπή καλεί το συμβαλλόμενο κράτος να: 

(Α) Εισάγει τις κατάλληλες νομοθετικές τροποποιήσεις στην εθνική νομοθεσία, να 

καταστήσει δυνατή τη δημιουργία ενός λειτουργικού, ουσιαστικού και αποτελεσματικού 

συστήματος  κηδεμονίας για ασυνόδευτα παιδιά και ανήλικους, 

(Β) Εξασφαλίσει ότι ορίζεται άμεσα νομικός εκπρόσωπος στα ασυνόδευτα παιδιά που 

ζητούν άσυλο, προκειμένου να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, 

όπως και παροχή βοήθειας και προστασίας, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε 

δωρεάν διερμηνεία, και 
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(Γ) Δημιουργήσει εθνικές διαδικασίες προσδιορισμού των βέλτιστων συμφερόντων που 

συμπληρώνονται από  διαδικαστικές εγγυήσεις, ούτως ώστε να καθοδηγήσει τα δημόσια 

και ιδιωτικά ιδρύματα και διοικητικές αρχές στις δράσεις που επηρεάζουν τα παιδιά 

υπηκόους τρίτων χωρών. 

 

63. Ενώ σημειώνει τις προσπάθειες που καταβάλλονται από το Κράτος μέλος από την 

εξέταση της προηγούμενης έκθεσης το 2002, σχετικά με την αύξηση των εγκαταστάσεων 

υποδοχής για τα ασυνόδευτα  παιδιά και / ή διαχωρισμένα από τις οικογένειές τους παιδιά, 

καθώς και το νέο νόμο 3928/2011 σχετικά με τη δημιουργία νέων αρχικών κέντρων 

υποδοχής τα οποία υποτίθεται ότι είναι πλήρως λειτουργικά το φθινόπωρο του 2012 και 

παρέχουν έλεγχο και διαμονή για τα παιδιά μετανάστες και τα ασυνόδευτα παιδιά, η 

Επιτροπή επαναλαμβάνει την προηγούμενη ανησυχία της για τις μετρίου συνθήκες 

υποδοχής των ασυνόδευτων και / ή διαχωρισμένων παιδιών από τις οικογένειές τους. 

 

64. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο κράτος να: 

(Α)  Εξασφαλίσει ότι τα παιδιά, είτε διαχωρίζονται είτε είναι μαζί με τις οικογένειές τους, 

που εισέρχονται στη χώρα με παράνομο τρόπο, δεν κρατούνται, ή δεν παραμένουν σε 

κέντρα κράτησης παρά μόνο σε πολύ εξαιρετικές περιπτώσεις και για το μικρότερο 

απαραίτητο χρονικό διάστημα, 

(Β) Δημιουργήσει  νέες εγκαταστάσεις υποδοχής και αυξήση του αριθμόυ των χώρων στις  

ήδη υπάρχουσες δομές, με παράλληλη εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών σε αυτές 

τις εγκαταστάσεις,  και 

(Γ) Υπογράψει το σχεδιαζόμενο μνημόνιο συμφωνίας με τη  Διεθνή  Επιτροπή του Ερυθρού 

Σταυρού για την παροχή βοήθειας στους ασυνόδευτους αλλοδαπούς ανήλικους. 

 

Παιδιά στο δρόμο  

 

65. Υπό το πρίσμα της υπόθεσης της  Αγίας Βαρβάρας, όπου 502 από 661 παιδιά Αλβανοί 

Ρομά φέρονται να αγνοούνται μετά την τοποθέτησή τους κατά τη διάρκεια του 1998 - 2001 

στο  Ίδρυμα Παιδιών Αγία Βαρβάρα, η Επιτροπή εκφράζει τη σοβαρή ανησυχία της ότι το 

κράτος μέλος δεν αναπτύσσει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση των 

παιδιών που βρίσκονται στο δρόμο.  Ανησυχεί ιδιαίτερα για την περιορισμένη 

διαθεσιμότητα και την προσβασιμότητα στις  κοινωνικές υπηρεσίες,  για την προστασία και 

την κοινωνική επανένταξη των παιδιών, συμπεριλαμβανομένης της ανεπαρκούς 

χωρητικότητας  των καταλυμάτων. 
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66. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο κράτος να: 

(Α) Προβαίνει σε συστηματική αξιολόγηση της κατάστασης των παιδιών στο δρόμο 

προκειμένου να επιτευχθεί μια ακριβής εικόνα των αιτίων και το μέγεθος, 

(Β) Αναπτύξει και εφαρμόσει μια εθνική στρατηγική για την πρόληψη, υποστήριξη, 

κοινωνική ένταξη των παιδιών που ζουν και / ή εργάζονται στους δρόμους, όπως και 

προγράμματα για την ολιστική αντιμετώπιση των παιδιών του δρόμου, και 

(Γ) Αυξήσει τον αριθμό και την ποιότητα των καταλυμάτων και των ψυχοκοινωνικών 

κέντρων αποκατάστασης για τα παιδιά του δρόμου, που είναι εξοπλισμένα με 

εκπαιδευμένο  προσωπικό και επαρκείς πόρους, 

(Δ) Να παρέχει σε συντονισμό με τις ΜΚΟ, στα παιδιά του δρόμου αναγκαία προστασία, 

συμπεριλαμβανομένου ενός οικογενειακού περιβάλλοντος, επαρκή υγειονομική 

περίθαλψη και υπηρεσίες, τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν το σχολείο και άλλες 

κοινωνικές υπηρεσίες, και 

 (Ε) Να στηρίξει τα προγράμματα οικογενειακής επανένωσης, όταν αυτό είναι προς το 

καλύτερο συμφέρον του παιδιού. 

 

 Απονομή δικαιοσύνης ανηλίκων 

 

67. Ενώ σημειώνει την καθιέρωση, σύμφωνα με τις απαντήσεις στον κατάλογο των θεμάτων 

(CRC/C/GRC/Q/2-3/Add.1, παραγρ. .25), δύο συντακτικων επιτροπων για να εξετάσουν τόσο 

τον Ποινικό Κώδικα όσο  και τον Κώδικα  Ποινικής Δικονομίας, προκειμένου να διασφαλιστεί 

η πλήρης συμβατότητά τους με τις αρχές και τις διατάξεις της σύμβασης, η Επιτροπή 

εξακολουθεί να ανησυχεί ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες νομικές διατάξεις με 

αναφορά στην ηλικία της ενηλικίωσης στα 17 χρόνια (Άρθρα 150 και 155 του Κώδικα 

Ποινικής Δικονομίας και 347 και 469 του Ποινικού Κώδικα). Η Επιτροπή σημειώνει ότι οι 

διατάξεις  των ορίων φυλάκισης για  ένα παιδί στα 20 χρόνια, όπως τροποποιήθηκε το 2010 

μειώνει  το ανώτατο όριο σε 10 έτη και σε εξαιρετικές περιπτώσεις τα  15 χρόνια.  

Η Επιτροπή, ωστόσο, εκφράζει την ανησυχία της: 

α) Παιδιά ηλικίας 15 ετών μπορούν να κρατούνται και ότι μπορεί να επιβληθεί  ποινικός 

σωφρονισμός στις ηλικίες  10-15 ετών, 

β) Για  την παρατεταμένη προφυλάκιση των παιδιών και τις χρονοβόρες διαδικασίες, 

γ) Για την επίμονη ποινικοποίηση της επαιτείας από τα παιδιά, 

δ) Στην έλλειψη προστασίας  ανηλίκων 15-18 ετών στον Ποινικό Κώδικα του συμβαλλόμενου 

κράτους, 

ε) Για την αυθαίρετη και μεροληπτική στάση από τις αρχές επιβολής του νόμου σε αλλοδαπά 

και παιδιά Ρομά, παρά τα  νέα νομοθετικά  μέτρα για την παροχή νέων δομών πρόνοιας του 
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συμβαλλόμενου κράτους  για την πρόληψη της  θυματοποίησης και της εγκληματικότητας 

των ανηλίκων, και 

στ) ότι, παρά τις διατάξεις του άρθρου 126 του Ποινικού Κώδικα, υπάρχουν περιπτώσεις, 

όπου παιδιά Ρομά  9 ετών συνελήφθησαν για κλοπή και οι υποθέσεις τους εξετάστηκαν 

χωρίς την παρουσία δικηγόρου, ασκήθηκε δίωξη  και παραπέμφθηκαν σε δίκη. 

 

68. Η Επιτροπή επαναλαμβάνει την προηγούμενη σύστασή της (CRC/C/15/Add.170, 

παράγρ.  79) ότι το κράτος μέλος φέρει το σύστημα της δικαιοσύνης των ανηλίκων σε 

πλήρη συμφωνία με τη σύμβαση, ιδίως, τα άρθρα 37, 39 και 40, καθώς και με άλλες 

συναφείς πρότυπα, συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων κανόνων για την Διοίκηση της 

νεανικής Δικαιοσύνης (Κανόνες του Πεκίνου), οι κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη 

της παραβατικότητας ανηλίκων (Το Ριάντ κανόνες), οι κανόνες για την προστασία των 

ανηλίκων που στερούνται της ελευθερίας τους (Η Αβάνα κανόνων), οι κατευθυντήριες 

γραμμές της Βιέννης για τη δράση για τα παιδιά στο Ποινικό Δικαιοσύνη Σύστημα? Και το 

Γενικό Σχόλιο της Επιτροπής αριθ.10 (2007) σχετικά με τα δικαιώματα των το παιδί της 

δικαιοσύνης των ανηλίκων.  

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή καλεί το συμβαλλόμενο κράτος να: 

(Α) Ορίσει σαφώς την ηλικία της ποινικής ευθύνης, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, 

(Β) Εφαρμόσει εναλλακτικά  μέτρα για τη στέρηση της ελευθερίας, προκειμένου να 

διασφαλιστεί  ότι τα άτομα κάτω των 18 στερούνται της ελευθερίας μόνο ως έσχατη λύση 

και για το ελάχιστο απαιτούμενο χρονικό διάστημα, 

(Γ) Να αποποινικοποιήσει την επαιτεία  των  παιδιών, λαμβάνοντας παράλληλα μέτρα για 

να διασφαλίσει ότι η εν λόγω  αλλαγή δεν θα αξιοποιηθεί από  ενήλικες που θα 

χρησιμοποιήσουν τα παιδιά,  

(Δ) Θεσπίσει ειδικές νομικές διατάξεις προκειμένου να παρέχει προστασία στους 

ανηλίκους  15-18 ετών στο πλαίσιο του συστήματος  δικαιοσύνης των ανηλίκων,  και 

(Ε) Διεξαγάγει διεξοδική ανάλυση της υπερεκπροσώπησης  των αλλοδαπών και παιδιών 

Ρομά στο σύστημα νεανικής δικαιοσύνης και στην παροχή των αναγκαίων νομικών  

εγγυήσεων σε αυτά  τα  παιδιά. 

 

Παιδιά θύματα και  μάρτυρες  εγκλημάτων 

 

69. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο κράτος να εξασφαλίσει, μέσω κατάλληλων 

νομικών διατάξεων και κανονισμών, ότι όλα τα θύματα και τα παιδιά ή τους μάρτυρες των 

εγκλημάτων, για παράδειγμα, τα παιδιά θύματα κακοποίησης, ενδοοικογενειακής βίας, 

σεξουαλικής και οικονομικής εκμετάλλευσης, απαγωγής και παράνομης διακίνησης και 
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μάρτυρες τέτοιων εγκλημάτων, περιλαμβανομένων εκείνων που διαπράττονται από το 

κράτος και μη κρατικούς φορείς, παρέχεται  η απαιτούμενη προστασία από τη σύμβαση 

και να λάβει πλήρως υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για 

θέματα Δικαιοσύνης  που αφορούν τα παιδιά θύματα και μάρτυρες του εγκλήματος 

(Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο,  ψήφισμα 2005/20,  22 Ιουλίου 2005, παράρτημα). 

 

 Παιδιά Μειονοτήτων 

 Παιδιά Ρομά 

70. Ενώ σημειώνει ότι οι προσπάθειες που αναλαμβάνονται από το συμβαλλόμενο κράτος 

να διασφαλίσει την ίση απόλαυση των δικαιωμάτων των παιδιών Ρομά, η Επιτροπή 

εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για τις αρνητικές στάσεις, προκαταλήψεις και διακρίσεις 

των παιδιών των μειονοτήτων και ειδικότερα προς  τα παιδιά  Ρομά, ιδίως όσον αφορά τις 

ανισότητες, τη  φτώχεια και την  ισότιμη πρόσβασή τους σε υγεία,  εκπαίδευση,   εγγραφή 

των  γεννήσεων,  στέγαση, απασχόληση και αξιοπρεπή διαβίωση. 

Η Επιτροπή ανησυχεί περαιτέρω για τα χαμηλά ποσοστά εγγραφών και τα υψηλά ποσοστά 

εγκατάλειψης του σχολείου, καθώς και το διαχωρισμό των παιδιών Ρομά στα σχολεία. 

 

71. Η Επιτροπή προτρέπει το κράτος σε: 

 (Α) Ενίσχυση των προσπαθειών του για την άρση των διακρίσεων και να συνεχίσει να 

αναπτύσσει και να  εφαρμόζει , σε στενή συνεργασία με την κοινότητα των Ρομά, των 

πολιτικές και  προγράμματα που στοχεύουν στην εξασφάλιση ισότιμης πρόσβασης σε 

βασικές υπηρεσίες, ιδίως, την υγεία και εκπαίδευση, 

(Β) Διάθεση επαρκών ανθρώπινων, τεχνικών και οικονομικών πόρων  για να εξασφαλιστεί 

η βιώσιμη βελτίωση των κοινωνικο-οικονομικών συνθηκών των παιδιών  Ρομά, 

(Γ) Έναρξη εκστρατείας και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, σε όλα τα επίπεδα και σε όλες 

τις περιοχές, και ανάπτυξη σχετικών κατευθυντήριων  γραμμών, με στόχο την 

αντιμετώπιση των αρνητικών στάσεων απέναντι στους Ρομά στην κοινωνία στο σύνολό 

της, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ αυτών των αστυνομικών και των επαγγελματιών, και 

(Δ) Ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών στις σχολικές μονάδες για τα παιδιά, μεταξύ άλλων 

σε σχέση με ιστορία και τον πολιτισμό των Ρομά, με σκοπό την προώθηση της 

κατανόησης, της ανεκτικότητας και του σεβασμού για τα δικαιώματα των Ρομά στην 

ελληνική κοινωνία. 

 

Η. Κύρωση των διεθνών πράξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
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72. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο κράτος να επικυρώσει τις βασικές  συνθήκες 

των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα προαιρετικά πρωτόκολλα τους 

για τα οποία δεν είναι ακόμη συμβαλλόμενο μέρος, δηλαδή, της Διεθνούς  Σύμβασης για 

την Προστασία Όλων των Ατόμων από τις βίαιες  εξαφανίσεις, της Διεθνούς Σύμβασης για 

την Προστασία των Δικαιωμάτων Όλων των  Εργαζομένων Μεταναστών και των Μελών 

των Οικογενειών τους, το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στο Διεθνές Σύμφωνο για τα 

Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη 

Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης ή 

Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού για τη Διαδικασία Επικοινωνίας, τη Σύμβαση του 1961 για τη 

Μείωση της Ανιθαγένειας και τη Σύμβαση του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας αριθμ. 189 

σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία  των οικιακών  εργαζομένων. 

  

 

 

 

Η. Συνεργασία με περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς 

73. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο κράτος να συνεργαστεί με το Συμβούλιο της 

Ευρώπη για την εφαρμογή της Σύμβασης, τόσο ως κράτος μέλος  άλλα και με τα άλλα 

κράτη μέλη του  Συμβουλίου της Ευρώπης. 

 

 J. Παρακολούθηση και διάδοση 

 

74. Η Επιτροπή συνιστά στο συμβαλλόμενο κράτος να λάβει όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε 

να διασφαλιστεί ότι οι σημερινές συστάσεις θα εφαρμοστούν πλήρως, μεταξύ άλλων, θα 

διαβιβαστούν  στον αρχηγό του κράτους, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στα αρμόδια 

υπουργεία,  στο Ανώτατο Δικαστήριο, και στις τοπικές αρχές για την κατάλληλη εξέταση 

και περαιτέρω δράση. 

75. Η Επιτροπή συνιστά, εξάλλου, ότι η τρίτη και η τέταρτη περιοδική έκθεση και οι 

γραπτές απαντήσεις από το συμβαλλόμενο κράτος και οι σχετικές συστάσεις 

(Συμπερασματικές παρατηρήσεις) να γίνουν ευρέως διαθέσιμες στις γλώσσες της χώρας, 

συμπεριλαμβανομένου (αλλά όχι αποκλειστικά) μέσω του Διαδικτύου, στο ευρύ κοινό, σ 

τις οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, στις ομάδες 

νέων, στις επαγγελματικές ομάδες και στα παιδιά, προκειμένου να δημιουργηθεί 

συζήτηση και ευαισθητοποίηση της σύμβασης και των Προαιρετικών Πρωτοκόλλων της, να 

επιδιωχθεί εφαρμογή και την παρακολούθηση. 
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 Θ. Επόμενη έκθεση 

 

76. Η Επιτροπή καλεί το συμβαλλόμενο κράτος να υποβάλει την ενοποιημένη τέταρτη έως 

έκτη περιοδική έκθεση έως τις 9 Δεκεμβρίου 2017 και να συμπεριλάβει σε αυτήν 

πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή των συγκεκριμένων καταληκτικών  

παρατηρήσεων. Η Επιτροπή εφιστά την προσοχή στις εναρμονισμένες στη συνθήκη-

συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές υποβολής εκθέσεων που εγκρίθηκε την 1η 

Οκτωβρίου 2010 (CRC/C/58/Rev.2 και Corr. 1) και υπενθυμίζει στο συμβαλλόμενο κράτος 

ότι οι μελλοντικές εκθέσεις πρέπει να είναι σύμφωνες με τις κατευθυντήριες γραμμές και 

να μην υπερβαίνουν τις 60 σελίδες. Η Επιτροπή προτρέπει το κράτος να υποβάλει την 

έκθεσή της σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή εκθέσεων. Σε 

περίπτωση που η έκθεση υπερβαίνει τον αριθμό σελίδων, το συμβαλλόμενο κράτος θα 

κληθεί να επανεξετάσει και, τελικά, να υποβάλει εκ νέου την έκθεση σύμφωνα με τις 

προαναφερόμενες κατευθυντήριες γραμμές. Η Επιτροπή υπενθυμίζει στο συμβαλλόμενο 

κράτος ότι αν δεν είναι σε θέση να αναθεωρήσει και να υποβάλει εκ νέου την έκθεση, στη 

συνέχεια, η μετάφραση της έκθεσης για τους σκοπούς της εξέτασης του σώματος δεν είναι 

εγγυημένη. 

 

77. Η Επιτροπή καλεί επίσης το συμβαλλόμενο κράτος να  υποβάλει ένα επικαιροποιημένο 

βασικό κείμενο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των  εναρμονισμένων κατευθυντήριων  

γραμμών για την υποβολή εκθέσεων, που εγκρίθηκε από την πέμπτη Συνεδρίαση της 

Επιτροπής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων βάσει της συνθήκης μεταξύ των οργάνων τον 

Ιούνιο του 2006 (HRI/MC/2006/3). 


