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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  

Νεοφύτου Βάµβα 6 (3ος όροφος), 10674 Αθήνα, τηλ: 210 7233221-2; 

φαξ: 210 7233217; 

 e-mail: info@nchr.gr, website: www.nchr.gr 

 

Παρατηρήσεις εDί του Σχεδίου Έκθεσης της Ελλάδας σχετικά µε 

την εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για 

τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού σχετικά µε την εµDορία Dαιδιών, την 

Dαιδική Dορνεία και Dαιδική Dορνογραφία∗∗∗∗ 

 

Ι. Εισαγωγή 

 

Η Εθνική Ε	ιτρο	ή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ	ου έχει ασχοληθεί 

ε	ανειληµµένως µε ζητήµατα 	ου εµ	ί	τουν στο 	εδίο εφαρµογής της 

Σύµβασης του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, διατυ	ώνοντας α	όψεις 

και συστάσεις 	ρος τα αρµόδια Υ	ουργεία. Έχει δε α	οστείλει εκτεταµένες 

	αρατηρήσεις ε	ί του Σχεδίου της 3ης Περιοδικής Έκθεσης της Ελλάδας 

σχετικά µε την εφαρµογή της Σύµβασης του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του 

Παιδιού και ε	ί της αρχικής Έκθεσης σχετικά µε την εφαρµογή του 

Προαιρετικού Πρωτοκόλλου σε σχέση µε την ανάµιξη 	αιδιών σε ένο	λη 

σύρραξη.1  

                                                           
∗ Το �αρακάτω κείµενο �αρατηρήσεων υιοθετήθηκε οµοφώνως α�ό την Ολοµέλεια της ΕΕ∆Α 

στην α�ό 30.6.2011 συνεδρίασή της. Εισηγήτριες: Σ. Κουκούλη-Σ�ηλιωτο�ούλου, 

Εκ�ρόσω�ος του Συνδέσµου για τα ∆ικαιώµατα της Γυναίκας, Λ.-Μ. Μ�ολάνη, Ε�ιστηµονική 

Συνεργάτις ΕΕ∆Α. 
1 ΕΕ∆Α, «Παρατηρήσεις ε	ί της 3ης Περιοδικής Έκθεσης σχετικά µε την εφαρµογή της 

Σύµβασης του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού», Ετήσια Έκθεση 2008, σελ. 42 ε	., 

«Παρατηρήσεις ε	ί του Σχεδίου Έκθεσης της Ελλάδας σχετικά µε την εφαρµογή του 

Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, σε σχέση µε την 

ανάµιξη 	αιδιών σε ένο	λη σύρραξη», Ετήσια Έκθεση 2009, σελ. 94 ε	. Βλ. ε	ίσης, ΕΕ∆Α, 

«Προτάσεις σχετικά µε την εφαρµογή του Ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και εκ	αίδευση 

ατόµων µε ανα	ηρία ή µε ειδικές εκ	αιδευτικές ανάγκες»», Ετήσια Έκθεση 2009, σελ. 35 

ε	., «Ποινικό Μητρώο ανηλίκων και νεαρών ενηλίκων», Ετήσια Έκθεση 2008, σελ. 121 ε	., 

«Παρατηρήσεις σχετικά µε το ζήτηµα των ασυνόδευτων ανηλίκων», Έκθεση 2006, σελ. 151 

ε	., «Παρατηρήσεις-Α	όφαση της ΕΕ∆Α ε	ί του νοµοσχεδίου ‘Για την αντιµετώ	ιση της 

ενδοοικογενειακής βίας’», Έκθεση 2005, σελ. 231 ε	., «Γνωµάτευση ε	ί του σχεδίου νόµου 

για την αναµόρφωση της 	οινικής νοµοθεσίας ανηλίκων», Έκθεση 2003, σελ. 153 ε	.   
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Το Υ	ουργείο Εξωτερικών (∆4 ∆ιεύθυνση Ανθρω	ίνων ∆ικαιωµάτων) 

α	έστειλε στην ΕΕ∆Α το Σχέδιο της αρχικής Έκθεσης της Ελλάδας σχετικά 

µε την εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα 

∆ικαιώµατα του Παιδιού σχετικά µε την εµ	ορία 	αιδιών, την 	αιδική 

	ορνεία και 	αιδική 	ορνογραφία για σχολιασµό, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 1, 	αρ. 6 (ε) του ιδρυτικού της νόµου 2667/1998. Η ΕΕ∆Α αφού 

µελέτησε το σχέδιο της Έκθεσης διατυ	ώνει τις κάτωθι 	αρατηρήσεις 	ου 

µ	ορούν να συµβάλουν στον εµ	λουτισµό του.  

 

ΙΙ. Γενικές Παρατηρήσεις εDί του σχεδίου Έκθεσης  

  

To σχέδιο Έκθεσης υ	ό σχολιασµό α	οτελεί την 	ρώτη Έκθεση 	ου 

υ	οβάλλει η Ελλάδα στην Ε	ιτρο	ή του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του 

Παιδιού (εφεξής Ε	ιτρο	ή) στο 	λαίσιο του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου 

στη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού σχετικά µε την εµ	ορία 

	αιδιών, την 	αιδική 	ορνεία και 	αιδική 	ορνογραφία (εφεξής 

Πρωτόκολλο). Σύµφωνα µε το άρθρο 12, 	αρ. 1 του Πρωτοκόλλου, η αρχική 

Έκθεση 	ρέ	ει να υ	οβληθεί δύο χρόνια µετά την έναρξη ισχύος του 

Πρωτοκόλλου για το κάθε Κράτος Μέρος.  

Το Πρωτόκολλο κυρώθηκε µε τον N. 3625/2007 (ΦΕΚ Α΄ 290), 

ε	ικυρώθηκε στις 22.02.2008 και τέθηκε σε ισχύ για την Ελλάδα στις 

22.03.2008, ο	ότε άρχισε και η κατά το άρθρο 28 	αρ. 1 Συντ. 

υ	ερνοµοθετική ισχύς του στην ελληνική έννοµη τάξη. Η Έκθεση αναφέρει 

µόνο τον Ν. 3625/2007, 	αραλεί	οντας την ε	ικύρωση και την έναρξη 

ισχύος του Πρωτοκόλλου. Σηµειώνει δε ε	ανειληµµένα ότι η ε	ικύρωση 

έγινε µε τον νόµο αυτόν. Ό	ως όµως είναι γνωστό, ο νόµος α	οτελεί 

εσωτερική 	ράξη, µε την ο	οία το Πρωτόκολλο εισήχθη στην ελληνική 

έννοµη τάξη, καθώς και 	ροϋ	όθεση, κατά το Σύνταγµα, της 	ροβλε	όµενης 

α	ό το Πρωτόκολλο διεθνούς 	ράξης της ε	ικύρωσής του. Η διεθνής ισχύς 

του Πρωτοκόλλου αρχίζει για κάθε κράτος, κατά το άρθρο 14 	αρ. 2 του 

Πρωτοκόλλου, ένα µήνα µετά την κατάθεση στον Γενικό Γραµµατέα των ΗΕ 
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του εγγράφου ε	ικύρωσης.2 Η µνεία της χρονολογίας της έναρξης της 

διεθνούς ισχύος του Πρωτοκόλλου  για την Ελλάδα είναι αναγκαία για να 

γίνει σαφής η έναρξη της 	ροθεσµίας για την υ	οβολή της αρχικής έκθεσης. 

Είναι ε	ίσης αναγκαία για να γίνει σαφής η έναρξη της υ	ερνοµοθετικής 

ισχύος του Πρωτοκόλλου, ώστε να καθορισθεί η νοµική ισχύς του στην 

εσωτερική έννοµη τάξη, ό	ως ζητούν οι σχετικές µε τις αρχικές εκθέσεις 

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ε	ιτρο	ής (Ι. General Guidelines, 	αρ. 4).  

Αναφορά µόνο στους κυρωτικούς νόµους γίνεται και για άλλες σχετικές 

διεθνείς συνθήκες 	ου έχει ε	ικυρώσει η Ελλάδα, ό	ως οι διεθνείς 

συµβάσεις εργασίας. 

Κατά συνέ	εια, η αρχική Έκθεση έ	ρε	ε να έχει υ	οβληθεί έως τις 

22.03.2010. Υ	άρχει, δηλαδή, καθυστέρηση 	έρα του ενός έτους. Εξάλλου, 

η καθυστέρηση δεν α	αλλάσσει το Κράτος Μέρος α	ό την υ	οχρέωση 

κάλυψης και του διαστήµατος έως την υ	οβολή της Έκθεσης, 	ράγµα 	ου 

δεν συµβαίνει. 

Το σχέδιο Έκθεσης είναι αρκετά αναλυτικό και έχει καταβληθεί 

σηµαντική 	ροσ	άθεια ώστε να συνταχθεί σύµφωνα µε τις Κατευθυντήριες 

Οδηγίες της Ε	ιτρο	ής του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού.3 

Εντούτοις, δεν ακολουθεί όλες τις Γενικές Κατευθυντήριες Οδηγίες (Ι. 

General Guidelines). Έτσι, 	.χ. δεν 	εριέχει 	λήρη 	εριγραφή της 

διαδικασίας 	ου ακολουθήθηκε για τη σύνταξή της, και ειδικότερα δεν 

αναφέρει καµία συµβολή µη κυβερνητικών οργανώσεων (ΜΚΟ), και 

αρµόδιων (ανεξάρτητων και µη) αρχών (ό	ως του Συνηγόρου του Παιδιού ή 

του ΣΕΠΕ), 	αρά µόνο τη συµβολή υ	ουργείων. Ε	ίσης, δεν γίνεται 

αξιολόγηση των ε	ι	τώσεων κάθε µέτρου στην 	ράξη, ό	ως ζητούν οι 

Κατευθυντήριες Οδηγίες. 

                                                           

2 Για την ε	ικύρωση του Πρωτοκόλλου α	ό την Ελλάδα και την έναρξη της διεθνούς ισχύος 

του έναντι αυτής, βλ. ανακοίνωση του Γενικού Γραµµατέα των ΗΕ: Reference 

C.N.128.2008. TREATIES-2 (Depository Notification), N. Yοrk 25 February 2008. Για τις 

κατά το άρθρο 28 	αρ. 1 Συντ. 	ροϋ	οθέσεις της υ	ερνοµοθετικής ισχύος των διεθνών 

συµβάσεων βλ. ΣτΕ 356/1996. 
3 Committee on the Rights of the Child, Revised Guidelines regarding Initial Reports to 

Be Submitted by States Parties under Article 12, Paragraph 1, of the Optional Protocol to 

the Convention on the Rights of the Child on the Sale of Children, Child Prostitution and 

Child Pornography, CRC/C/OPSC/2 (03.11.2006).  
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Εξάλλου, η ΕΕ∆Α θεωρεί αναγκαίο να ε	αναλάβει την 	αρατήρηση 

	ου αφορά και άλλες ελληνικές εκθέσεις ενώ	ιον διεθνών οργάνων 

	αρακολούθησης της εφαρµογής συµβατικών υ	οχρεώσεων της χώρας, ότι η 

µνεία της νοµοθεσίας και η 	αράθεση των δοµών 	ου 	ροβλέ	ονται για την 

	ροστασία του κάθε δικαιώµατος δεν ε	αρκεί. Είναι α	αραίτητο να 

συνδυάζεται µε τη σαφή 	εριγραφή των 	ροβληµάτων 	ου εµφανίζονται 

κατά την εφαρµογή της νοµοθεσίας στην 	ράξη, ούτως ώστε να καθίσταται 

δυνατή τόσο η ακριβής α	οτύ	ωση της 	ραγµατικότητας, όσο και η 

αναζήτηση λύσεων στις ελλείψεις είτε του 	λαισίου 	ροστασίας, είτε των 

συναρτηµένων µε αυτό φορέων και δοµών 	ου 	ροέκυψαν.  

Ε	ίσης, ορισµένες 	ληροφορίες 	αρατίθενται αναλυτικά, ενώ αυτό 

δεν α	αιτείται. Έτσι, 	.χ. στην 	αρ. 14 των Κατευθυντήριων Οδηγιών, 

γίνεται 	αρα	οµ	ή στο άρθρο 9 	αρ. 1 του Πρωτοκόλλου, 	ου α	αιτεί να 

δίδεται «ιδιαίτερη 	ροσοχή» στην 	ροστασία 	αιδιών, τα ο	οία είναι 

«ιδιαίτερα ευάλωτα» στα αδικήµατα 	ου αναφέρονται στο Πρωτόκολλο, και 

ζητείται να 	εριγραφούν οι µέθοδοι 	ου χρησιµο	οιούνται για την εντό	ιση  

τέτοιων 	αιδιών, ό	ως είναι τα 	αιδιά του δρόµου, τα κορίτσια, τα 	αιδιά 

	ου ζουν σε α	οµακρυσµένες 	εριοχές και αυτών 	ου ζουν σε κατάσταση 

φτώχειας. Ζητείται ε	ίσης 	εριγραφή κοινωνικών 	ρογραµµάτων και 

κοινωνικών 	ολιτικών 	ου στοχεύουν στην 	ροστασία αυτών των 	αιδιών 

(	.χ. στον τοµέα της υγείας και της εκ	αίδευσης), καθώς και αξιολόγηση των 

α	οτελεσµάτων των µέτρων. Η Έκθεση όµως δίνει α	λώς γενικές 

	ληροφορίες, και µάλιστα αρκετά αναλυτικά, ιδίως σχετικά µε τη νοµοθεσία 

	ου αφορά την ε	ιτήρηση όλων των µαθητών στα σχολεία (	αρ. 70-73) 

Έκθεσης, Κεφάλαιο «Πρόληψη»), χωρίς αναφορά σε ειδικά µέτρα 	ροστασίας 

ευάλωτων 	αιδιών, 	ράγµα 	ου δεν αντα	οκρίνεται στο ζητούµενο. Συνε	ώς, 

θα 	ρέ	ει να δοθούν οι ζητούµενες 	ληροφορίες, ώστε να µη δηµιουργηθεί η 

εντύ	ωση ότι δεν υ	άρχουν µέτρα και 	ολιτικές στο συγκεκριµένο 	εδίο για 

την ουσιαστική και α	οτελεσµατική εφαρµογή του Πρωτοκόλλου.  

Ε	ι	λέον, η ΕΕ∆Α οφείλει να 	αρατηρήσει ότι τα στοιχεία 	ου 

	αρατίθενται στο σχέδιο Έκθεσης (data) δεν αντα	οκρίνονται 	λήρως στις 

	ληροφορίες τις ο	οίες ζητεί α	ό κάθε Κράτος Μέρος η Ε	ιτρο	ή, τόσο ως 
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	ρος το ουσιαστικό 	εριεχόµενό τους (	.χ. αριθµός 	αιδιών 	ου έχει 

δια	ιστωθεί ότι εργάζονται καταναγκαστικά, ανάλυση των δεδοµένων 	ου 

υ	άρχουν κατά ηλικία, φύλο και ιθαγένεια των 	αιδιών) όσο και ως 	ρος τη 

χρονική τους έκταση. Στην 	αρ. 2 του σχεδίου Έκθεσης αναφέρεται ότι η 

έκθεση καλύ	τει έως και τον ∆εκέµβριο του 2010. Ωστόσο, 	ολλά α	ό τα 

στοιχεία 	ου 	αρατίθενται εκτείνονται µόνον έως το 2009 (	.χ. ανήλικα 

θύµατα εµ	ορίας ανθρώ	ων (	αρ. 5), άδειες εργασίας ανηλίκων (	αρ. 18), 

	ρόστιµα ε	ιβληθέντα α	ό το ΣΕΠΕ για 	αράνοµη α	ασχόληση ανηλίκων 

(	αρ. 24)). Σκό	ιµο θα ήταν τα στοιχεία να ε	ικαιρο	οιηθούν, έως τον χρόνο 

υ	οβολής της Έκθεσης, ό	ως 	ροαναφέρθηκε, και να εµ	λουτιστούν. Ό	ου 

δεν υ	άρχουν δε στοιχεία, αυτό να καθίσταται σαφές και να εκτίθενται 

	αράλληλα οι λόγοι ανυ	αρξίας σχετικών στοιχείων (	.χ. έλλειψη σχετικών 

καταγγελιών ή έλλειψη µηχανισµού καταγραφής σχετικών 	ληροφοριών). 

Σηµειώνουµε δε ότι α	οτελεί σύσταση της Ε	ιτρο	ής η ανάγκη 

συντονισµένης ε	εξεργασίας στοιχείων, έτσι ώστε να διευκολύνεται µε τη 

συλλογή τους η α	οτελεσµατική εφαρµογή της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα 

του Παιδιού,4 και κατ’ ε	έκταση και του Πρωτοκόλλου. 

Ε	ίσης, σκό	ιµη θα ήταν η δηµιουργία υ	οκεφαλαίων µε τη χρήση 

υ	οτίτλων 	ου θα αντα	οκρίνονται στα ερωτήµατα των Κατευθυντήριων 

Οδηγιών, ώστε η Έκθεση να είναι καλύτερα δοµηµένη και 	ιο ευανάγνωστη.   

 

ΙΙΙ. Ειδικές Dαρατηρήσεις εDί του σχεδίου Έκθεσης 

 

 Παρ. 3: Σκό	ιµο θα ήταν σε αυτό το σηµείο να αναφερθεί και η 

α	οστολή του σχεδίου Έκθεσης στην ΕΕ∆Α για σχολιασµό, σύµφωνα και µε 

την 	αρ. 1 των Κατευθυντήριων Οδηγιών. 

 Παρ. 4-5: Οι τίτλοι “General Guidelines” και “Data” 	ου 

χρησιµο	οιούνται δεν φαίνεται να αντα	οκρίνονται ούτε στο 	εριεχόµενο 

	ου ακολουθεί, ούτε στο 	νεύµα των Κατευθυντήριων Οδηγιών. Ειδικά, το 

κεφάλαιο του σχεδίου Έκθεσης 	ου τιτλοφορείται “Data” στην ουσία 

                                                           

4 Committee on the Rights of the Child, Concluding Observations: Greece, 

CRC/C/15/Add.170 (02.04.2002) 	αρ. 23-24.  
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αναφέρεται στο νοµοθετικό 	λαίσιο 	ου αφορά την εργασία ανηλίκων και 

στους τρό	ους ελέγχου τήρησης της σχετικής νοµοθεσίας. Αντίθετα, το 

κεφάλαιο των Κατευθυντήριων Οδηγιών 	ου τιτλοφορείται “Data” 

αναφέρεται στο σύνολο των στοιχείων 	ου 	ρέ	ει το Κράτος Μέρος να 

	εριλάβει στην Έκθεσή του και αφορούν το σύνολο των 	ράξεων 	ου 

α	αγορεύει το Πρωτόκολλο και όχι µόνο στην καταναγκαστική εργασία των 

	αιδιών. Συνε	ώς, τα στοιχεία θα 	ρέ	ει ή α) να τεθούν όλα συγκεντρωµένα 

σε ένα κεφάλαιο ή β) να κατανεµηθούν σε όλο το κείµενο της Έκθεσης 

ανάλογα µε τη θεµατική 	ου αναλύεται κάθε φορά. Έτσι, 	.χ. τα στοιχεία 

αναφορικά µε υιοθεσίες 	ου ζητούν οι Κατευθυντήριες Οδηγίες στην 	αρ. 9 

σκό	ιµο είναι να 	αρατεθούν στο κοµµάτι της Έκθεσης 	ου αναλύει το 

ζήτηµα των υιοθεσιών (	αρ. 106-126 σχεδίου Έκθεσης). Κατ’αυτόν τον τρό	ο 

η δοµή της έκθεσης αφενός θα αντα	οκρίνεται ακριβέστερα στις 

Κατευθυντήριες Οδηγίες, και αφετέρου θα διευκολύνει τον αναγνώστη στον 

σχηµατισµό µίας 	ληρέστερης εικόνας της 	εριγραφόµενης κατάστασης.  

 Παρ. 10-19: Η ανάλυση του νοµοθετικού 	λαισίου για την εργασία 

ανηλίκων 	ρέ	ει να 	αρατεθεί σε άλλο κεφάλαιο. Αναφορικά µε την 	αιδική 

εργασία, σηµειώνουµε ότι ορισµένες διατάξεις του Ν. 1837/1989, 	ου 

µεταφέρει την Οδηγία 94/33/ΕΚ για 	ροστασία των νέων στην εργασία, δεν 

αντα	οκρίνονται στους κανόνες της Οδηγίας αυτής. Έτσι, 	.χ., ενώ η Οδηγία 

(άρθρο 10) α	αιτεί ελάχιστη 	ερίοδο ανά	αυσης δέκα τεσσάρων (14) συνεχών 

ωρών, ο νόµος 	ροβλέ	ει µόνο δώδεκα (12) ώρες (βλ. 	αρ. 13 Έκθεσης). 

Ε	ίσης, 	ρέ	ει να γίνει αναφορά και στον Ν. 3863/2010 «Νέο 

Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές 

σχέσεις» (ΦΕΚ Α’ 115) 	ου τρο	ο	οιεί το νοµοθετικό 	λαίσιο εργασίας 

ανηλίκων. Συγκεκριµένα, σύµφωνα µε το άρθρο 74, 	αρ. 9 του νόµου, οι 

ανήλικοι εργαζόµενοι α	ό 15-18 ετών εξαιρούνται α	ό τα κατώτατα όρια 

	ροστασίας της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας ως 	ρος τα 

κατώτατα όρια αµοιβής και όρων εργασίας 	ου ίσχυε γι’αυτούς µέχρι σήµερα. 

Βάσει της διάταξης αυτής η α	ασχόληση των ανηλίκων 15 – 18 ετών µ	ορεί 

	λέον να γίνεται µε συµβάσεις «µαθητείας» µε το 70% του κατώτατου 

ηµεροµισθίου ή µισθού, µε ελάχιστη για την 	ροστασία της ηλικίας τους 
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κοινωνική ασφάλιση και µε 	λήρη εξαίρεση α	ό το µεγαλύτερο µέρος της 

εργατικής νοµοθεσίας 	ου ίσχυε µέχρι σήµερα για την 	ροστασία τους. Η 

διάταξη αυτή θα έχει ε	ι	τώσεις στην ορθή εφαρµογή της ∆ιεθνούς 

Σύµβασης Εργασίας (αρ. 138) 	ερί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου 

στην α	ασχόληση.5  

Η ΕΕ∆Α σηµειώνει ότι το ζήτηµα αυτό 	εριλαµβάνεται στην 

καταγγελία της ΓΣΕΕ στην Ε	ιτρο	ή Εµ	ειρογνωµόνων της ∆ΟΕ για την 

εφαρµογή των Συµβάσεων και Συστάσεων, σχετικά µε τις ε	ι	τώσεις των 

µέτρων 	ου λήφθηκαν στο 	λαίσιο του µηχανισµού στήριξης της ελληνικής 

οικονοµίας. Η δε Ε	ιτρο	ή Εµ	ειρογνωµόνων, ε	ιφυλασσόµενη να εξετάσει 

τα εγειρόµενα ζητήµατα µετά την α	άντηση της Ελληνικής Κυβέρνησης, 

ε	ισήµανε, ως 	ρώτη γενική 	αρατήρηση, ότι µέτρα 	εριορισµού της 

συνδικαλιστικής ελευθερίας και της ελευθερίας των συλλογικών 

δια	ραγµατεύσεων, ό	ως τα καταγγελλόµενα, µ	ορούν να ε	ιβληθούν µόνον 

ως εξαιρετικά µέτρα και µόνο στην έκταση 	ου είναι αναγκαία, χωρίς να 

υ	ερβαίνουν µια λογική χρονική 	ερίοδο, 	ρέ	ει δε να συνοδεύονται α	ό 

ε	αρκείς εγγυήσεις 	ροστασίας του βιοτικού ε	ι	έδου των εργαζοµένων. 

Ε	ίσης, η Ε	ιτρο	ή Εµ	ειρογνωµόνων σηµείωσε ότι αυτά τα µέτρα µ	ορούν 

να έχουν ευρύτατες ε	ι	τώσεις στην τήρηση µιας σειράς διεθνών συµβάσεων 

εργασίας 	ου έχει ε	ικυρώσει η Ελλάδα, 	εριλαµβανοµένης και της 

σύµβασης 138. Κάλεσε δε την Ελληνική Κυβέρνηση να ε	ωφεληθεί της 

τεχνικής βοήθειας του ∆ιεθνούς Γραφείου Εργασίας (∆ΓΕ) και να 

συνεργασθεί µε υψηλού ε	ι	έδου α	οστολή του ∆ΓΕ για την αξιολόγηση 

των ε	ι	τώσεων των µέτρων στην τήρηση των διεθνών συµβάσεων εργασίας.6 

Εξάλλου, υ	ενθυµίζεται ότι η ΕΕ∆Α έχει ε	ισηµάνει 	ως η 	αρουσία 

στην Ελλάδα τα τελευταία έτη 	ολλών ασυνόδευτων 	αιδιών, τα ο	οία είναι 

τα 	λέον ευάλωτα στην εκµετάλλευση, ε	ιβάλλει τη δηµιουργία ενός 

θεσµικού οργάνου, το ο	οίο θα αναλάβει τις εξουσίες 	αιδικής µέριµνας και 

θα διασφαλίζει ότι τηρούνται όλες οι νόµιµες 	ροϋ	οθέσεις για την εξεύρεση 

                                                           

5 Βλ. Ν. 1182/1981 (ΦΕΚ Α’ 193). 
6
 Βλ. Ιnternational Labour Conference, 100th Session, 2011, Report of the Committee of Experts on the 

Application of Conventions and Recommendations, σελ. 82-83. 
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νόµιµης εργασίας και ασφάλισης για τους ανήλικους άνω των 15 ετών 	ου 

θέλουν και µ	ορούν να εργασθούν.7  

Παρ. 20-25: Εκτός του ότι, ό	ως 	ροαναφέρθηκε, τα στοιχεία 	ου 

	αρέχονται ως 	ρος τη δραστηριότητα του ΣΕΠΕ φτάνουν µόνον έως το 

2009, αξίζει να σηµειωθεί το ότι οι συντάκτες του σχεδίου Έκθεσης 	ολύ 

ειλικρινώς αναφέρουν ότι οι δια	ιστωµένες 	αραβιάσεις της νοµοθεσίας για 

την εργασία ανηλίκων δεν αντα	οκρίνονται 	λήρως στο µέγεθος του 

	ροβλήµατος. Σκό	ιµο θα ήταν σε αυτό το σηµείο να γίνει µία µικρή 

αναφορά και στην ανε	αρκή στελέχωση και έλλειψη υλικο-τεχνικής 

υ	οδοµής του ΣΕΠΕ, 	ου, ό	ως η ΕΕ∆Α, αλλά και το ίδιο το ΣΕΠΕ στις 

ετήσιες εκθέσεις του, ε	ισηµαίνουν διαρκώς,8 δεν του ε	ιτρέ	ουν να 

διενεργεί ικανο	οιητικά τον έλεγχο τήρησης της εργατικής νοµοθεσίας.  

 Παρ. 29: Σκό	ιµο θα ήταν η αναφορά 	ου γίνεται στον Ν. 3727/2008 

στην υ	οσηµείωση 3 να µεταφερθεί στο κυρίως κείµενο του σχεδίου 

Έκθεσης, διότι 	αρέχονται σηµαντικές 	ληροφορίες ως 	ρος το ελληνικό 

νοµοθετικό 	λαίσιο αναφορικά µε την εφαρµογή του Πρωτοκόλλου.  

 Παρ. 30: Η 	αρατιθέµενη ελληνική νοµολογία 	ρέ	ει να ενηµερωθεί 

έως τον χρόνο υ	οβολής της Έκθεσης. 

 Παρ. 35-37: Για να είναι 	ιο ολοκληρωµένη η α	άντηση στο ερώτηµα 

σχετικά µε τα όργανα 	ου είναι ε	ιφορτισµένα µε την εφαρµογή του 

Πρωτοκόλλου (	αρ. 13 (γ) Κατευθυντήριων Οδηγιών) θα 	ρέ	ει να γίνει 

αναφορά και στα Τµήµατα Κατα	ολέµησης Εµ	ορίας Ανθρώ	ων της 

Ελληνικής Αστυνοµίας, στις ειδικές οµάδες anti-trafficking 	ου έχουν 

συγκροτηθεί και λειτουργούν σε διάφορες 	όλεις της Ελλάδας και στα 

α	οτελέσµατα της δράσης τους.9  

 Παρ. 56: Εκτός των δράσεων ΜΚΟ για την κατα	ολέµηση της 

εµ	ορίας ανθρώ	ων 	ου έχουν χρηµατοδοτηθεί α	ό το Υ	ουργείο 

                                                           

7 ΕΕ∆Α, «Παρατηρήσεις σχετικά µε το ζήτηµα των ασυνόδευτων ανηλίκων», Έκθεση 2006, 

σελ. 151 ε	. 
8 Βλ. ΕΕ∆Α, «Παρατηρήσεις στο σχέδιο νόµου «Εφαρµογή της αρχής των ίσων ευκαιριών 

και της ίσης µεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέµατα εργασίας και α	ασχόλησης-

Εναρµόνιση της κείµενης νοµοθεσίας µε την Οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρω	αϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006»», Ετήσια Έκθεση 2008, σελ. 89 ε	.   
9 Βλ. ΕΕ∆Α, «Έκθεση Υ	ουργείου Προστασίας του Πολίτη», Ετήσια Έκθεση 2009, σελ. 222 

ε	.  
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Εξωτερικών, σκό	ιµο θα ήταν να γίνει αναφορά στη γενικότερη συµβολή των 

ΜΚΟ στην κατα	ολέµηση της εµ	ορίας 	αιδιών, της 	αιδικής 	ορνείας και 

της 	ορνογραφίας, σύµφωνα και µε την 	αρ. 13(η) των Κατευθυντήριων 

Οδηγιών.  

 Ε	ι	λέον, εντύ	ωση 	ροκαλεί η 	αντελής έλλειψη αναφοράς στο 

θεσµό του Συνηγόρου του Παιδιού κυρίως, αλλά και στην ΕΕ∆Α, αρχών 	ου 

µ	ορούν να συµβάλουν στην εφαρµογή του Πρωτοκόλλου µέσω των 

	ροτάσεών τους και των δράσεων τους (βλ. για 	αράδειγµα την 	αρέµβαση 

του Συνηγόρου του Παιδιού για το ζήτηµα των διακρατικών υιοθεσιών).10  

 Παρ. 59: Σκό	ιµο θα ήταν να αναφερθεί και ο αριθµός των Κέντρων 

Φροντίδας Παιδιών. 

 Παρ. 61: Η 	αράγραφος αυτή αναφέρει τις κατηγορίες 	αιδιών 	ου 

συνήθως το	οθετούνται σε Μονάδες Παιδικής Προστασίας. Ωστόσο, οι 

Κατευθυντήριες Οδηγίες ζητούν 	ληροφορίες για τις µεθόδους 	ου 

χρησιµο	οιεί η Ελλάδα για τον εντο	ισµό των ιδιαίτερα ευάλωτων 	αιδιών 

και τη λήψη σχετικών µέτρων (	αρ. 14). Πάντως, 	ροκαλεί εντύ	ωση η 

έλλειψη αναφοράς στους ασυνόδευτους ανήλικους και στα 	αιδιά του δρόµου 

	ου συνιστούν δύο εξαιρετικά ευάλωτες οµάδες ανηλίκων, δεδοµένης 

µάλιστα και της σχετικής Σύστασης της Ε	ιτρο	ής για τα 	αιδιά του 

δρόµου.11  

 Παρ. 67-73: Η εκτενής αναφορά στον τρό	ο λειτουργίας των 

σχολείων – κάτι 	ου αφορά όλα τα 	αιδιά και όχι µόνον όσα είναι ιδιαίτερα 

ευάλωτα και διατρέχουν µεγαλύτερους κινδύνους – δεν φαίνεται να 

αντα	οκρίνεται στο ζητούµενο των Κατευθυντήριων Οδηγιών, ό	ως 

ε	ισηµάνθηκε ήδη στις Γενικές Παρατηρήσεις µας.  

 Παρ. 74: Κατά 	ρώτον, ο τίτλος 	ου χρησιµο	οιείται “migration 

policy” δεν αντα	οκρίνεται 	λήρως στο 	εριεχόµενο της 	αραγράφου, 	ου 

αναφέρεται στο νοµοθετικό 	λαίσιο 	ροστασίας των θυµάτων εµ	ορίας. 

                                                           

10 Οι κατευθυντήριες οδηγίες κάνουν ρητή αναφορά στο θεσµό του Συνηγόρου του Πολίτη 

(	αρ. 13 (θ)). Βλ. ε	ίσης, Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 2: 

The Role of Independent National Human Rights Institutions in the Promotion and 

Protection of the Rights of the Child, CRC/GC/2002/2 (15.11.2002).  
11 Committee on the Rights of the Child, Concluding Observations: Greece, 

CRC/C/15/Add.170 (02.04.2002) 	αρ. 72-73.  
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Ε	ίσης, το σχέδιο Έκθεσης κάνει αναφορά στο 	ροϊσχύον νοµοθετικό 

	λαίσιο (Ν. 3386/2005). Ωστόσο, οι σχετικές διατάξεις έχουν τρο	ο	οιηθεί 

µε τους Ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υ	ηρεσίας Ασύλου και Υ	ηρεσίας Πρώτης 

Υ	οδοχής, 	ροσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 	ρος τις διατάξεις της 

Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα 

κράτη µέλη για την ε	ιστροφή των 	αρανόµως διαµενόντων υ	ηκόων τρίτων 

χωρών» και λοι	ές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 7) και 3875/2010 «Κύρωση και 

εφαρµογή της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών κατά του ∆ιεθνικού 

Οργανωµένου Εγκλήµατος και των τριών Πρωτοκόλλων αυτής και συναφείς 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 158). Συνε	ώς, η 	εριγραφή του νοµοθετικού 	λαισίου 

	ρέ	ει να αντικατασταθεί στο βαθµό 	ου αυτό έχει τρο	ο	οιηθεί.  

 Ε	ι	λέον, αρκετά 	εριοριστική είναι η αναφορά στο ζήτηµα των 

ασυνόδευτων ανηλίκων. ∆εδοµένου ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι συνιστούν 

µία α	ό τις 	ιο ευάλωτες οµάδες 	ου µ	ορούν να 	έσουν θύµατα των 

	ράξεων 	ου το Πρωτόκολλο α	αγορεύει, το σχέδιο Έκθεσης θα 	ρέ	ει να 

αναφέρει όλα τα µέτρα 	ου λαµβάνονται για την 	ροστασία τους, ασχέτως 

α	ό το αν υ	ήρξαν θύµατα εµ	ορίας ή όχι, καθώς και τα διάφορα 

	ροβλήµατα 	ου υ	άρχουν στο 	εδίο αυτό. Συνε	ώς, θα 	ρέ	ει να γίνει 

αναφορά στα Κέντρα Φιλοξενίας 	ου υ	άγονται στην αρµοδιότητα του 

Υ	ουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στον 	εριορισµένο 

αριθµό θέσεων, 	ου δεν ε	αρκούν για να καλύψουν τις υφιστάµενες 

ανάγκες, καθώς και στην 	ροβληµατική λειτουργία του θεσµού του 

ε	ιτρό	ου. Μία τέτοια αναφορά ε	ιβάλλεται – και υ	ό το φως της 	ρόσφατης 

καταδικαστικής α	όφασης του Ε∆∆Α στην υ	όθεση Rahimi-12 στο 	λαίσιο 

µίας ακριβούς α	οτύ	ωσης της ελληνικής 	ραγµατικότητας.13 

 Παρ. 76-78: Ελλι	ής είναι, ε	ίσης, και η αναφορά στα ζητήµατα 

	αιδιών Ροµά, 	ου 	εριορίζεται στο 	ρόγραµµα Στεγαστικής ∆ανειοδότησης. 

                                                           

12 Rahimi κ. Ελλάδας, 5 Α	ριλίου 2011.  
13 Βλ. Ύ	ατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, Ασυνόδευτοι ανήλικοι αιτούντες 

άσυλο στην Ελλάδα (Α	ρίλιος 2008), Human Rights Watch, Left to Survive: Systematic 

Failure to Protect Unaccompanied Migrant Children in Greece (∆εκέµβριος 2008). Βλ. 

ε	ίσης, ΕΕ∆Α, «Παρατηρήσεις ε	ί του Σχεδίου Έκθεσης της Ελλάδας σχετικά µε την 

εφαρµογή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, σε 

σχέση µε την ανάµιξη 	αιδιών σε ένο	λη σύρραξη», Ετήσια Έκθεση 2009, σελ. 94 ε	. 
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Σκό	ιµη θα ήταν κά	οια αναφορά σε 	τυχές του Ολοκληρωµένου 

Προγράµµατος ∆ράσης για την Κοινωνική Ένταξη των Τσιγγάνων – ό	ως τα 

ιατροκοινωνικά κέντρα-, αλλά και σε συγκεκριµένα 	ροβλήµατα 	ου 

χρειάζεται να αντιµετω	ισθούν το συντοµότερο, ό	ως το θέµα της 

εκ	αίδευσης, και στον ενδεχόµενο σχεδιασµό σχετικών µέτρων.14  

 Παρ. 79 εD.: Σκό	ιµο θα ήταν σε αυτό το σηµείο να µ	ει κά	οιος 

τίτλος 	.χ. “Awareness-Raising Activities”. 

 Παρ. 91-96: Ένα σοβαρότατο 	ρόβληµα είναι η διαφήµιση έργων βίας 

	ου γίνεται α	ό τα κανάλια της τηλεόρασης σε ώρες κατά τις ο	οίες βλέ	ουν 

τηλεόραση τα 	αιδιά και ανάµεσα σε εκ	οµ	ές 	ου αυτά 	αρακολουθούν. 

 Παρ. 96: Ο τίτλος του άρθρου 323Α ΠΚ είναι «Εµ	ορία ανθρώ	ων» 

και όχι «Εµ	ορία 	αιδιών» ό	ως αναφέρει το σχέδιο Έκθεσης. Σκό	ιµο 

ε	ίσης θα ήταν να γίνει αναφορά και στο άρθρο 339 ΠΚ «Α	ο	λάνηση 

	αιδιών» και ειδικότερα στην 	αρ. 4 σύµφωνα µε την ο	οία «Ό	οιος εξωθεί 

ή 	αρασύρει ανήλικο, 	ου δεν συµ	λήρωσε τα δεκα	έντε έτη, να 	αρίσταται 

σε ασελγή µεταξύ άλλων 	ράξη, έστω και αν δεν συµµετέχει σε αυτήν, 

τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών». Η 	αρ. αυτή 	ροστέθηκε µε 

το άρθρο 3 του Ν. 3727/2008 (ΦΕΚ Α’ 257) «Κύρωση και εφαρµογή της 

Σύµβασης του Συµβουλίου της Ευρώ	ης για την 	ροστασία των 	αιδιών 

κατά της γενετήσιας εκµετάλλευσης και κακο	οίησης, µέτρα για τη 

βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την α	οσυµφόρηση των 

καταστηµάτων κράτησης και άλλες διατάξεις». Στη σελ. 31 η αναφορά στη 

διάταξη 	ου 	οινικο	οιεί την «Προσέλκυση 	αιδιών για γενετήσιους 

λόγους» αφορά το άρθρο 348Β ΠΚ. 

 Παρ. 98-99: Τα άρθρα 126 και 127 ΠΚ τρο	ο	οιήθηκαν µε το Ν. 

3860/2010 (ΦΕΚ Α’ 111) «Βελτιώσεις της 	οινικής νοµοθεσίας για τους 

ανήλικους δράστες, 	ρόληψη και αντιµετώ	ιση της θυµατο	οίησης και της 

εγκληµατικότητας των ανηλίκων». Συνε	ώς, το σχέδιο Έκθεσης θα 	ρέ	ει 

                                                           

14 Βλ. ΕΕ∆Α, «Έκθεση και 	ροτάσεις για ζητήµατα σχετικά µε την κατάσταση και τα 

δικαιώµατα των Τσιγγάνων στην Ελλάδα», Ετήσια Έκθεση 2008, σελ. 100 ε	., «Έκθεση του 

Υ	ουργείου Εσωτερικών, Α	οκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης», Ετήσια 

Έκθεση 2009, σελ. 159 ε	.  
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να αναφέρεται στις διατάξεις, ό	ως αυτές έχουν τρο	ο	οιηθεί, στο κυρίως 

κείµενο και όχι σε υ	οσηµείωση.  

 Παρ. 107: Σκό	ιµο θα ήταν να 	ροστεθεί σε αυτό το σηµείο ο τίτλος 

του Ν. 2447/1996 (ΦΕΚ Α’ 278) «Κύρωση ως κώδικα του σχεδίου νόµου 

«Υιοθεσία, ε	ιτρο	εία και αναδοχή ανηλίκου, δικαστική συµ	αράσταση, 

δικαστική ε	ιµέλεια ξένων υ	οθέσεων και συναφείς ουσιαστικές, 

δικονοµικές και µεταβατικές διατάξεις»» και όχι στην 	αρ. 115 δεδοµένου 

ότι εδώ γίνεται για 	ρώτη φορά σχετική αναφορά.  

 Παρ. 120: Σκό	ιµο θα ήταν να δοθούν στοιχεία για την εξάρθρωση 

κυκλωµάτων 	αράνοµων υιοθεσιών και εµ	ορίας βρεφών 	ου έχει 

	ραγµατο	οιηθεί στη χώρα µας τα τελευταία χρόνια, δεδοµένου ότι τέτοια 

στοιχεία ζητούνται και α	ό τις Κατευθυντήριες Οδηγίες (	αρ. 10 (δ)). 

 Παρ. 127: Η εν λόγω 	αράγραφος ε	αναλαµβάνει διατάξεις του ΠΚ 

	ου έχουν 	εριληφθεί αναλυτικά στην 	αρ. 96 του σχεδίου Έκθεσης. 

Ε	ι	λέον, αναφέρεται σε ζητήµατα 	ου δεν σχετίζονται µε το θέµα της 

υιοθεσίας 	ου αναλύεται σε αυτό το σηµείο. Μάλλον έχει 	αρατεθεί εκ 

	αραδροµής και θα 	ρέ	ει να α	αλειφθεί.  

 Παρ. 134: Σκό	ιµο θα ήταν να γίνει µεγαλύτερη αναφορά στο τι 

	ροβλέ	ουν οι διατάξεις του Κώδικα Ποινικής ∆ικονοµίας αναφορικά µε 

την έκδοση, δεδοµένης και της σηµασίας 	ου α	οδίδεται σε αυτό το ζήτηµα 

α	ό τις Κατευθυντήριες Οδηγίες (	αρ. 24). 

 Παρ. 142: Το κείµενο 	ρέ	ει να 	αρα	έµ	ει, σε ό,τι αφορά το 

άρθρο 187 ΠΚ,- στη σελίδα 33 και όχι 27 της Έκθεσης, και σε ό,τι αφορά το 

άρθρο 323Α ΠΚ, στη σελίδα 30 και όχι στη σελίδα 13.  

 Παρ. 149: Σε αυτό το σηµείο η ΕΕ∆Α θα ήθελε να ε	αναφέρει τις 

	αρατηρήσεις της αναφορικά µε τη συνταγµατικότητα του άρθρου 8 του Ν. 

3625/2007 	ου αφορά στη δυνατότητα να ε	ιτρα	εί µε διάταξη του αρµόδιου 

Εισαγγελέα η δηµοσιο	οίηση των δεδοµένων 	ου σχετίζονται µε 	οινικές 

διώξεις ή καταδίκες για αδικήµατα, 	ου τιµωρούνται ως κακουργήµατα ή 

	ληµµελήµατα µε δόλο και ιδίως εγκλήµατα κατά της ζωής, της γενετήσιας 

ελευθερίας, της οικονοµικής εκµετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, της 

	ροσω	ικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας, των 	εριουσιακών δικαιωµάτων, 
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	αραβάσεις της νοµοθεσίας 	ερί ναρκωτικών, ε	ιβουλή της δηµόσιας τάξης, 

ως και τελούµενα σε βάρος ανηλίκων. Η ΕΕ∆Α, µεταξύ άλλων, είχε 

ε	ισηµάνει ότι «Γίνεται αντιλη�τό ότι η δηµοσιο�οίηση στοιχείων σχετικά µε 

�οινική δίωξη ή καταδίκη δύναται να συµ�αρασύρει τη δηµοσιο�οίηση 

δεδοµένων, κατά το µάλλον ή ήττον σχετικών, χωρίς να διασφαλίζεται 

ε�αρκώς ότι η ταυτότητα των ανηλίκων δεν θα α�οκαλυφθεί. Αξιοσηµείωτο 

είναι ότι το Πρωτόκολλο α�αιτεί α�ό το νοµοθέτη την υιοθέτηση κατάλληλων 

µέτρων, χωρίς να �ροσδιορίζει τα µέτρα αυτά. Συνε�ώς, η ε�ιλογή του 

νοµοθέτη για τη δυνατότητα δηµοσιο�οίησης των στοιχείων �οινικών διώξεων 

ή καταδικών δεν έγινε κατ’ εφαρµογή της υ�ερκείµενης διάταξης του 

Πρωτοκόλλου, αλλά καθ’ υ�έρβαση των ορισµών της».15  

 Η ευρεία χρήση της δυνατότητας αυτής στην 	ράξη ε	αληθεύει τις 

ανησυχίες µας. Η διάταξη αυτή 	ρέ	ει να καταργηθεί το συντοµότερο. 

 Παρ. 150: Η εν λόγω 	αράγραφος 	ρέ	ει να αναδιαµορφωθεί στο 

βαθµό 	ου έχουν τρο	ο	οιηθεί ο Ν. 3064/2002 και το Π∆ 233/2003 α	ό το 

Ν. 3875/2010. Ε	ίσης, θα 	ρέ	ει να εµ	λουτιστεί µε 	ληροφορίες σχετικά 

µε τους δηµόσιους ή ιδιωτικούς φορείς 	ου 	αρέχουν 	ροστασία, 

α	οκατάσταση και 	αρόµοιες υ	ηρεσίες σε ανήλικα θύµατα, ανεξαρτήτως 

του εάν έχουν α	οµακρυνθεί α	ό το οικογενειακό τους 	εριβάλλον, 

σύµφωνα και µε τις Κατευθυντήριες Οδηγίες (	αρ. 32). 

 Παρ. 153: Σκό	ιµο θα ήταν, αντί της αναφοράς στο άρθρο 11 της 

Σύµβασης για την 	ροστασία των 	αιδιών κατά της γενετήσιας 

εκµετάλλευση και κακο	οίησης, να γίνει αναφορά στην 	ροσθήκη στο 

άρθρο 5 του Π∆ 233/2003 α	ό το Ν. 3875/2010 (άρθρο 3) σύµφωνα µε την 

ο	οία: «Σε 	ερί	τωση κατά την ο	οία υ	άρχει αβεβαιότητα ως 	ρος το αν το 

θύµα είναι ανήλικο, αλλά αυτό µ	ορεί βάσιµα να θεωρηθεί ότι είναι νεότερο 

των 18 ετών, θεωρείται ότι είναι ανήλικο και του 	αρέχονται ειδικά µέτρα 

	ροστασίας µέχρις ότου εξακριβωθεί η 	ραγµατική του ηλικία». 

 Παρ. 157-160: Η αναφορά 	ου γίνεται στον Ν. 3838/2010 (ΦΕΚ Α’ 

49) «Σύγχρονες διατάξεις για την ελληνική ιθαγένεια και την 	ολιτική 

                                                           

15 ΕΕ∆Α, «Η δηµοσιο	οίηση 	ροσω	ικών δεδοµένων σχετικά µε 	οινικές διώξεις ή 

καταδίκες», Ετήσια Έκθεση 2008, σελ. 76 ε	.  
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συµµετοχή οµογενών και νοµίµως διαµενόντων µεταναστών και άλλες 

ρυθµίσεις» δεν φαίνεται να συνάδει ούτε µε το ουσιαστικό 	εδίο εφαρµογής 

του Πρωτοκόλλου αλλά ούτε και µε τις 	ληροφορίες 	ου ζητούν οι 

Κατευθυντήριες Οδηγίες στην 	αρ. 36 (τυχόν διαφορές µεταξύ ηµεδα	ών 

και αλλοδα	ών ανήλικων θυµάτων, σε ό,τι αφορά τη βοήθεια και 	ροστασία 

	ου τους 	αρέχεται). Ε	ίσης, το σχόλιο ότι οι νέες ρυθµίσεις, δηλ. η 

α	όκτηση της ελληνικής ιθαγένειας «ενθαρρύνει τα αλλοδα	ά 	αιδιά στο να 

	αραµείνουν στο σχολικό 	εριβάλλον και δίνει τη δυνατότητα στα ελληνικά 

σχολεία να τα εκ	αιδεύσουν ελεύθερα, σαν κάθε άλλο ηµεδα	ό 	αιδί, 

καθιστώντας τους α	οδέκτες µίας κοινής κοινωνικο-	ολιτικής κουλτούρας» 

µ	ορεί να 	αρεξηγηθεί α	ό την Ε	ιτρο	ή. Και αυτό διότι είναι σαν να 

υ	ονοείται ότι: α) η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας λειτουργεί στην 	ράξη 

ως 	ροα	αιτούµενο για την υλο	οίηση του δικαιώµατος στην εκ	αίδευση, 

και β) η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας συνε	άγεται και την 

οµογενο	οίηση των 	αιδιών, κάτι 	ου δεν συνάδει α	αραίτητα µε το άρθρο 

29, 	αρ. 1 (γ) της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού σύµφωνα µε το 

ο	οίο: «[Η] εκ	αίδευση του 	αιδιού 	ρέ	ει να α	οσκο	εί: […] γ) στην 

ανά	τυξη του σεβασµού για τους γονείς του 	αιδιού, την ταυτότητά του, τη 

γλώσσα του και τις 	ολιτισµικές του αξίες, καθώς και του σεβασµού του για 

τις εθνικές αξίες της χώρας στην ο	οία ζει, της χώρας α	ό την ο	οία µ	ορεί 

να κατάγεται και για τους 	ολιτισµούς 	ου διαφέρουν α	ό το δικό του».16 

Συνε	ώς, η ΕΕ∆Α θεωρεί ότι οι σχετικές 	αράγραφοι σκό	ιµο θα ήταν να 

α	αλειφθούν. 

 Παρ. 163: ∆εδοµένου ότι οι 	ληροφορίες αυτής της 	αραγράφου 

έχουν ήδη 	αρατεθεί στην 	αρ. 74 θα µ	ορούσε και να 	αραλειφθεί. Εάν 

	αρόλα αυτά κριθεί σκό	ιµο να διατηρηθεί θα 	ρέ	ει το 	εριεχόµενό της 

να ανα	ροσαρµοστεί βάσει των τρο	ο	οιήσεων 	ου ε	έφεραν στο Ν. 

3386/2005 ο Ν. 3875/2010 και ο Ν. 3907/2011. 

 Παρ. 167-169: Ίσως θα ήταν σκό	ιµο να αναλυθεί λίγο 	ερισσότερο 

το νοµοθετικό 	λαίσιο για τη δυνατότητα καταβολής α	οζηµίωσης στα 

                                                           

16 Βλ. και Committee for the Rights of the Child, General Comment No. 1: Article 29(1): 

The Aims of Education, CRC/GC/2001/1 (17.04.2001).  



15 

 

θύµατα. Ε	ι	λέον, θα 	ρέ	ει να γίνει αναφορά και στη δυνατότητα 

	αράστασης 	ολιτικής αγωγής.  

 Παρ. 174: Η 	αράγραφος αυτή στην ουσία αναφέρεται στις αλλαγές 

	ου ε	έφερε στο 	ροϊσχύον νοµοθετικό 	λαίσιο ο Ν. 3875/2010 και 

ε	αναλαµβάνει και κά	οιες ήδη 	αρατεθείσες 	ληροφορίες.  Ό	ως έχουµε 

ήδη ε	ισηµάνει η αναφορά στις τρο	ο	οιήσεις αυτές θα 	ρέ	ει να γίνει στα 

σχετικά χωρία του σχεδίου Έκθεσης 	ου έχουν 	ροηγηθεί. Σκό	ιµο, λοι	όν, 

είναι να α	αλειφθεί η συγκεκριµένη 	αράγραφος καθώς δεν κοµίζει κάτι 

καινούριο στην Έκθεση. 

Παρ. 175-180: Οι 	αράγραφοι αυτοί αναφέρονται στο σχέδιο Anti-

trafficking «ΙΛΑΕΙΡΑ» της Ελληνικής Αστυνοµίας το ο	οίο ξεκίνησε το 

2006 και συνεχίζεται µέχρι σήµερα. Αφορά την 	ραγµατο	οίηση µίας 

οργανωµένης ε	ιχειρησιακής δράσης, για την αντιµετώ	ιση και 

κατα	ολέµηση της εµ	ορίας γυναικών και ανηλίκων µε σκο	ό την 

οικονοµική εκµετάλλευση της γενετήσιας ζωής τους, τόσο σε εθνικό όσο και 

σε διεθνές διασυνοριακό ε	ί	εδο. Οι 	ληροφορίες αυτές είναι εξαιρετικά 

χρήσιµες και 	ρέ	ει να 	εριληφθούν στην ελληνική Έκθεση. Ωστόσο, θα 

ήταν 	ροτιµότερο να ενταχθούν στο κεφάλαιο της έκθεσης 	ου αφορά τα 

γενικά µέτρα εφαρµογής, και ειδικότερα στις 	αραγράφους 35-37 	ου 

κάνουν αναφορά στη δράσης της Ελληνικής Αστυνοµία καθώς και στο 

ε	όµενο κεφάλαιο 	ου αφορά τη διεθνή συνδροµή και συνεργασία.  

Παρ. 188-191: Το συγκεκριµένο α	όσ	ασµα θα έ	ρε	ε να είναι 

αρκετά 	ιο ευσύνο	το δεδοµένου ότι το 	εριεχόµενό του έχει στο 

µεγαλύτερο βαθµό 	αρατεθεί σε άλλα κεφάλαια της Έκθεσης. 

Αθήνα 30.6.2011 

  

 


