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Παρατηρήσεις της ΕΕ∆Α επί της 3ης Περιοδικής Έκθεσης σχετικά µε την εφαρµογή της
Σύµβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα του παιδιού (CRC)1

1. Η Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΕΕ∆Α) µελέτησε το σχέδιο της Έκθεσης
της Ελλάδας σχετικά µε την εφαρµογή της Σύµβασης για τα δικαιώµατα του παιδιού, που κυρώθηκε
µε το Ν. 2101/1992 (ΦΕΚ Α’ 192). Η ‘Εκθεση απεστάλη στην ΕΕ∆Α από το Υπουργείο
Εξωτερικών (∆4 ∆ιεύθυνση Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων) για γνωµοδότηση, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 1, παρ. 6, περιπτ. ε) του ιδρυτικού της νόµου 2667/1998.

2. Η ΕΕ∆Α αντιλαµβάνεται ότι η υπό εξέταση Έκθεση δεν είναι σε τελικό στάδιο και κατά συνέπεια
συνεκτιµάται ότι για τη διαµόρφωσή της θα ληφθούν πλήρως υπόψη οι κατευθυντήριες γραµµές
που έχει εκδώσει η Επιτροπή του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα του παιδιού (στο εξής «Επιτροπή του
ΟΗΕ») για τις κρατικές εκθέσεις που υποβάλλονται µε βάση το άρθρο 44 παρ. 1 (β) της σχετικής
Σύµβασης του ΟΗΕ2. Όπως είναι αναµενόµενο, η Έκθεση προβάλλει τα οµολογουµένως σηµαντικά
θετικά βήµατα που έχουν γίνει στη χώρα µας τα τελευταία έτη για την προστασία των δικαιωµάτων
του παιδιού. Η ΕΕ∆Α έχει ασχοληθεί επανειληµµένως µε ζητήµατα που εµπίπτουν στο πεδίο
εφαρµογής της Σύµβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα του παιδιού, διατυπώνοντας απόψεις και
συστάσεις προς τα εκάστοτε αρµόδια Υπουργεία. Με βάση το πλούσιο αυτό υλικό και λαµβάνοντας
υπόψη την πρακτική της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα του παιδιού, η ΕΕ∆Α διατυπώνει
τις παρακάτω παρατηρήσεις που θα µπορούσαν να χρησιµεύσουν για τον εµπλουτισµό της
Έκθεσης.
1.

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

Νοµοθεσία
3. Σκόπιµο θα ήταν να περιλαµβάνεται σε απάντηση της σχετικής σύστασης της Επιτροπής του
ΟΗΕ επιγραµµατική αναφορά στα νοµοθετικά κείµενα που υιοθετήθηκαν κατά την υπό εξέταση
1
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χρονική περίοδο, προκειµένου να ενισχυθεί η προστασία των δικαιωµάτων των παιδιών και
ειδικότερα στην πρόσφατη επικύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση σχετικά µε
την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία (Ν. 3625/2007, ΦΕΚ Α’
290/24.12/2007).

Εφαρµογή και συντονισµός
4. Κατά την παράθεση των στοιχείων σχετικά µε τη νοσηλεία αλλοδαπών, θα έπρεπε να γίνεται
διάκριση µεταξύ ενηλίκων ανασφάλιστων και παιδιών, δεδοµένου ιδίως ότι δεν παρατίθενται
στοιχεία για την παροχή υπηρεσιών υγείας στα παιδιά, τα οποία διαβιούν σε υποβαθµισµένες
περιοχές.
Αποκέντρωση
5. ∆ε γίνεται ειδική παρατήρηση για την κατανοµή υπηρεσιών εκπαίδευσης στις αγροτικές περιοχές
και τα νησιά. Οι πίνακες 2 και 3 παρουσιάζουν αριθµούς, χωρίς να απεικονίζουν την κατάσταση
ανά περιοχή, όπως συµβουλεύει η Επιτροπή. Θα ήταν, επίσης, χρήσιµο να υπάρχει ένας πίνακας, ο
οποίος να απεικονίζει την αναλογία πληθυσµού (παιδιά) – υπηρεσιών υγείας για τα παιδιά στις µη
αστικές περιοχές. Εξάλλου προβληµατισµό δηµιουργεί η παράθεση λιγότερο επίσηµων πηγών,
όπως τα δελτία τύπου της Ε.Σ.Υ.Ε.

Ανεξάρτητος έλεγχος
6. Θα ήταν σκόπιµο να διευκρινιστούν οι επιµέρους αρµοδιότητες της ΕΕ∆Α, του Συνηγόρου του
Παιδιού και του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τα δικαιώµατα του παιδιού στο πεδίο των
δικαιωµάτων του παιδιού µε έµφαση στις εγγυήσεις ανεξαρτησίας τους.3

Σχέδιο δράσης για τα δικαιώµατα του παιδιού
7. Η ΕΕ∆Α επισηµαίνει ότι από τον Απρίλιο 2007 έως σήµερα το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τα
∆ικαιώµατα του Παιδιού παρέµεινε σχέδιο παρά τη διατύπωση ουσιαστικών παρατηρήσεων για τη
βελτίωσή του από το Συνήγορο του Παιδιού και από ΜΚΟ, εκ των οποίων ορισµένες, όπως το
Ίδρυµα Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου, συµµετέχουν στην ΕΕ∆Α.

Στοιχεία
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8. Αποτελεί πάγια σύσταση της Επιτροπής η ανάγκη συντονισµένης επεξεργασίας των στατιστικών
στοιχείων έτσι, ώστε να διευκολύνεται µε τη συλλογή τους η αποτελεσµατική εφαρµογή της
Σύµβασης4. Ο συντονισµός της συλλογής και επεξεργασίας των στοιχείων θα µπορούσε να ανατεθεί
στο Εθνικό Παρατηρητήριο για τα δικαιώµατα του Παιδιού, εφόσον εξασφαλιστεί το κατάλληλο
ανθρώπινο δυναµικό. Σηµειώνεται ότι κατά την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα
∆ικαιώµατα του Παιδιού, ο Υπουργός Υγείας εξήγγειλε τη δηµιουργία του Εθνικού Μητρώου για
την Παιδική Υγεία, τονίζοντας ότι «δεν διαθέτουµε επαρκή ερευνητικά στοιχεία και δείκτες που να
φανερώνουν την κατάσταση της παιδικής υγείας στην χώρα µας και στοιχεία για τους κοινωνικούς
και πολιτισµικούς παράγοντες που την επηρεάζουν».

∆ιάδοση της Σύµβασης για τα δικαιώµατα του παιδιού
9. Πρέπει να σηµειωθεί ότι η διαρκής επιµόρφωση των δασκάλων και των υπηρεσιών υγείας στις
περιοχές, όπου διαβιεί µεγάλος αριθµός Ροµά, µειονοτικοί πληθυσµοί ή παιδιά µεταναστών δεν
επικεντρώνεται στην εξοικείωση µε τη Σύµβαση και τα δικαιώµατα των παιδιών που απορρέουν
από αυτή. Η µετάφραση της Σύµβασης έχει γίνει αποσπασµατικά από το Πανεπιστήµιο Αθηνών
στην αλβανική γλώσσα στο πλαίσιο έκδοσης ενηµερωτικού φυλλαδίου για τους γονείς σχετικά µε
το εκπαιδευτικό σύστηµα, αλλά ο Συνήγορος του Παιδιού έχει εκδώσει σε οκτώ γλώσσες φυλλάδιο
µε τίτλο «Η ∆ιεθνής Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού µε απλά λόγια». Απαραίτητη είναι η
µετάφραση στη γλώσσα των Ροµά και η διανοµή σε όλη την επικράτεια, καθώς και η ενηµέρωση
σχετικά µε το περιεχόµενο της Σύµβασης δασκάλων, γονέων και των ίδιων των παιδιών.

2.

Ορισµός παιδιού (άρθρο 1)

10. Σηµειώνεται η θετική εξέλιξη της τροποποίησης του άρθρου 121 του ΠΚ µε το άρθρο 1 παρ. 2
του Ν. 3189/2003 (ΦΕΚ Α΄243/21.10.2003). Συνεπώς, ανήλικος νοείται πλέον ο έχων ηλικία µεταξύ
ογδόου και δέκατου όγδοου έτους συµπληρωµένων.

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

11. Οι γενικές αρχές της µη διάκρισης, του υπέρτερου συµφέροντος του παιδιού και του σεβασµού
των απόψεων του παιδιού θα πρέπει να διέπουν το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τα ∆ικαιώµατα του
Παιδιού και να αντανακλώνται σε κάθε επιµέρους πτυχή της πολιτικής του Κράτους. Επιπλέον,
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απαραίτητη προϋπόθεση του ουσιαστικού σεβασµού των αρχών αυτών αποτελεί η εκπαίδευση όλων
των εµπλεκοµένων υπηρεσιών και αρχών, καθώς και η ενηµέρωση όλων των ευάλωτων οµάδων.
Μη διάκριση (άρθρο 2)
Νοµοθεσία
12. Η ΕΕ∆Α έχει διατυπώσει και έχει συµπεριλάβει στις παρατηρήσεις της επί της Έκθεσης της
Ελλάδας στην Επιτροπή της Σύµβασης για την κατάργηση κάθε µορφής φυλετικών διακρίσεων
(CERD) εκτενείς παρατηρήσεις σχετικά µε τη νέα νοµοθεσία για την καταπολέµηση των
διακρίσεων (Ν. 3304/2005, ΦΕΚ Α΄16/27.01.2005), τις οποίες κρίνει σκόπιµο να υπενθυµίσει
συνοπτικά:
- Ενώ ο Ν. 3304/2005 συµπληρώνει κενά της ισχύουσας νοµοθεσίας (Ν. 927/1979), δεν καλύπτει τις
διακρίσεις σε όλους τους κοινωνικούς τοµείς.5
- Το άρθρο 13 του Ν. 3304/2005 περιορίζει σηµαντικά την προστασία σε περιπτώσεις παραβίασης
της αρχής της ίσης µεταχείρισης αναγνωρίζοντας τη δυνατότητα εκπροσώπησης των θιγοµένων –
και όχι καταγγελίας ιδίω ονόµατι µετά από συναίνεση των θιγοµένων – µόνο στα νοµικά πρόσωπα,
τα οποία έχουν ως σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής και λοιπών αναφερόµενων στον νόµο λόγων.6
- Η δικαστική προστασία των θυµάτων άνισης µεταχείρισης δυσχεραίνεται στην πράξη, καθώς δεν
έχουν εισαχθεί µέχρι σήµερα στους ΚΠολ∆, Κ∆ιοικ∆, Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και της
νοµοθεσίας του ΣτΕ οι αναγκαίες τροποποιήσεις σχετικά µε τη µεταφορά του βάρους απόδειξης7.
Επιπλέον, τροποποίηση των κωδίκων απαιτείται για την αποτελεσµατική ρύθµιση της ενεργητικής
νοµιµοποίησης των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών υπέρ των θιγοµένων προσώπων.
- Οι αρµοδιότητες των φορέων προώθησης της αρχής της ίσης µεταχείρισης θα έπρεπε να
διευρυνθούν και να µη περιορίζονται σε ένα συµφιλιωτικό ρόλο8. Η ΕΕ∆Α έχει επισηµάνει ότι θα
ενισχυόταν σηµαντικά η προστασία των θυµάτων διακρίσεων, εάν ο Συνήγορος του Πολίτη και η
Επιτροπή Ίσης Μεταχείρισης παρείχαν νοµική συνδροµή στους θιγόµενους κατά τις προσφυγές
τους σε διοικητικές αρχές ή/και δικαστήρια.
- Επιπλέον, έχει επισηµανθεί η πολύ περιορισµένη ενηµέρωση του κοινού σχετικά µε την ύπαρξη
της νέας νοµοθεσίας κατά των διακρίσεων, των αρχών προώθησής της και του τρόπου λειτουργίας
5
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του συστήµατος προστασίας. Παρατηρείται, επίσης, σηµαντικό έλλειµµα ενηµέρωσης των
υπαλλήλων της δηµόσιας διοίκησης, τόσο ως προς τις υποχρεώσεις τους όσο και ως προς την ορθή
εφαρµογή των σχετικών διατάξεων.
Ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και την υγεία
13. Η ΕΕ∆Α έχει προτείνει τη δηµιουργία ενισχυτικής διδασκαλίας για τα παιδιά Ροµά, η οποία δεν
θα παρέχεται µέσω ειδικών τάξεων, µέτρο που εντείνει την περιθωριοποίηση.9
14. Η ΕΕ∆Α έχει προτείνει να παρέχεται στα ασυνόδευτα παιδιά υποστηρικτική διδασκαλία µέχρι
να µάθουν καλά την ελληνική γλώσσα και σε αυτή την περίπτωση, κατανοµή των µαθητών ανάλογα
µε τις υπηκοότητές τους, προκειµένου να διευκολυνθεί η συστηµατοποίηση της εκµάθησης της
ελληνικής, και όχι απαραίτητα σύµφωνα µε την ηλικία τους.10
Υπό το πρίσµα του άρθρου 29 παρ. 1
15. Η ΕΕ∆Α έχει επισηµάνει ότι, παρά τη θεσµοθέτηση της διαπολιτισµικής εκπαίδευσης και
σχετικών αιτήσεων των µεταναστευτικών κοινοτήτων, η δυνατότητα διδασκαλίας ειδικών
µαθηµάτων γλώσσας, πολιτισµού και θρησκείας των αλλοδαπών µαθητών, όπως προβλέπουν τα
άρθρα 35 παρ. 2 του Ν. 2413/1996 και 72 παρ. 4 του Ν. 3386/2005, δεν έχει εφαρµοστεί.11
∆ικαίωµα στη ζωή, στην επιβίωση και στην ανάπτυξη (άρθρο 6)
16. Η ΕΕ∆Α έχει επισηµάνει από το 2001 ότι οι συνθήκες διαβίωσης ιδίως των σκηνιτών Ροµά είναι
ιδιαιτέρως επισφαλείς. Σύµφωνα µε έρευνα των Γιατρών του Κόσµου του 1999, σε κάποιες
κοινότητες σκηνιτών µέχρι και το 99% ήταν προσβεβληµένο από τον ιό της ηπατίτιδας Α. Το 50%
είχε επίσης εκτεθεί στον ιό της ηπατίτιδας Β.12

Σεβασµός των απόψεων του παιδιού (άρθρο 12)
17. Η ΕΕ∆Α επισηµαίνει ότι δεν εφαρµόζεται συχνά στην πράξη το άρθρο 1511 παρ 3 ΑΚ σε
συνδυασµό µε το άρθρο 681 Γ ΚΠολ∆ικ, το οποίο ορίζει ότι, ανάλογα µε την ωριµότητα του
τέκνου, πρέπει να ζητείται και να συνεκτιµάται η γνώµη του πριν από κάθε απόφαση σχετική µε τη
γονική µέριµνα, εφόσον η απόφαση αφορά τα συµφέροντά του. Σηµειώνεται, επίσης, ότι ο ΑΠ δεν
ελέγχει αναιρετικά την παράλειψη ακρόασης του παιδιού, θεωρώντας ότι η κρίση του δικαστηρίου
της ουσίας σχετικά µε την ωριµότητα του παιδιού ν’αντιληφθεί το συµφέρον του αποτελεί εκτίµηση
πραγµατικού γεγονότος κατ΄ άρθρ. 561 ΚΠολ∆ικ13. Συναφώς, η ΕΕ∆Α τονίζει την ανάγκη να
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ιδρυθούν επιτέλους τα οικογενειακά δικαστήρια και η κοινωνική υπηρεσία που προβλέπει ο Ν.
2447/1996, που θα συντελέσουν στην πιο αποτελεσµατική προστασία του συµφέροντος του παιδιού.
18. Η ΕΕ∆Α, λαµβάνοντας υπόψη ότι το Ιερό Μουσουλµανικό ∆ίκαιο επιτρέπει ρητά την παροχή
πληρεξουσίου για τη σύναψη γάµου και από τον κηδεµόνα του ανηλίκου ή της ανήλικης
µελλονύµφου, έχει εισηγηθεί να θεωρείται ο µουσουλµανικός γάµος, που συνάπτεται εφεξής δι’
αντιπροσώπου, ανυπόστατος, όσον αφορά τον αντιπρόσωπο και τον άλλο µελλόνυµφο και άκυρος,
όσον αφορά τον αντιπροσωπευόµενο.14
19. Επίσης, η ΕΕ∆Α έκρινε ότι έγκυροι θεωρούνται οι γάµοι Ελλήνων πολιτών, ανεξαρτήτως
θρησκεύµατος, που τελούνται στην Ελλάδα όταν οι µελλόνυµφοι έχουν την ελάχιστη ηλικία των 18
ετών που ορίζει το άρθρο 1350, παρ.1 του ΑΚ. Αν οι µελλόνυµφοι είναι νεότεροι των 18 ετών, ο
γάµος είναι άκυρος-ανίσχυρος. Η Επιτροπή του ΟΗΕ έχει εκφράσει τις επιφυλάξεις της σχετικά µε
τους γάµους σε πολύ νεαρή ηλικία, οι οποίοι συχνά συνδέονται µε προβλήµατα υγείας και
κοινωνικά προβλήµατα για τους ανήλικους που εκπίπτουν της προστασίας των δικαιωµάτων των
παιδιών.15

4.Ατοµικά δικαιώµατα και ελευθερίες
(άρθρα 7, 8, 13-17 και 37 (α))

Ληξιαρχική πράξη γέννησης – δικαίωµα στο όνοµα και την ταυτότητα
20. ∆ιαπιστώνοντας ότι αρκετά ληξιαρχεία δεν διακρίνουν µεταξύ ονοµατοδοσίας και βάπτισης, µε
αποτέλεσµα να εγγράφουν το όνοµα του παιδιού που δόθηκε κατά τη βάπτιση, για το οποίο δεν
απαιτείται η συναίνεση και των δύο γονέων, ο Συνήγορος του Πολίτη πρότεινε στο Υπουργείο
Εσωτερικών την έκδοση ενηµερωτικής εγκυκλίου και µεταβολή των εντύπων των ληξιαρχικών
πράξεων γέννησης.16
21. Η ΕΕ∆Α έχει επισηµάνει το de facto, αλλά όχι de jure, πρόβληµα εγγραφής των Ροµά στα
ληξιαρχεία και στα δηµοτολόγια, γεγονός που προκαλεί προβλήµατα σε πολλούς άλλους τοµείς
όπως στην απόκτηση της µαθητικής κάρτας. Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει εισηγηθεί την
καθιέρωση ειδικής διαδικασίας ληξιαρχικής εγγραφής.17
22. Παρόλο που η πρακτική της χορήγησης σε παιδιά µεταναστών, τα οποία έχουν γεννηθεί στην
Ελλάδα, αποκλειστικά ληξιαρχικής πράξης γέννησης και όχι «πιστοποιητικού γέννησης» είναι
14

ΕΕ∆Α, Ετήσια Έκθεση 2003, σελ. 111-119.
Γενικό Σχόλιο Επιτροπής για τα δικαιώµατα του παιδιού Αρ. 4 (2003), «Υγεία και ανάπτυξη των εφήβων στο
πλαίσιο της Σύµβασης για τα δικαιώµατα του παιδιού», CRC/GC/2003/4, παρ. 20.
16
«4 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ», ∆εκέµβριος 2007, σελ. 8.
17
Όπ. π.
15
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σύννοµη, δηµιουργεί δυσκολίες στην εγγραφή τους σε παιδικούς σταθµούς και σχολεία, καθώς και
σε σχέση µε άλλες υπηρεσίες. Η Επιτροπή του ΟΗΕ τονίζει τη σηµασία της διευκόλυνσης της
εγγραφής των γεννήσεων και της διασφάλισης για όσα παιδιά δεν έχουν εγγραφεί της ίσης
πρόσβασης στο σύστηµα υγείας, εκπαίδευσης και σε άλλες κοινωνικές υπηρεσίες18. Συνεπώς,
σκόπιµο θα ήταν να διευκρινιστεί µε σχετική εγκύκλιο από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι η
ληξιαρχική πράξη γέννησης ισοδυναµεί µε «πιστοποιητικό γέννησης» σε ό,τι αφορά την απόλαυση
δικαιωµάτων του παιδιού.19
Βία και κακοµεταχείριση
23. Θα έπρεπε να γίνει αναφορά στην απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων του
Συµβουλίου της Ευρώπης στην υπόθεση World Organisation against Torture (OMCT) κατά
Ελλάδας20, η οποία διαπίστωσε ότι υπήρχε παραβίαση του άρθρου 17 του ΕΚΧ (δικαίωµα της
µητέρας και του παιδιού για κοινωνική και οικονοµική προστασία), καθώς δεν προβλέπεται από τη
νοµοθεσία η αποτελεσµατική απαγόρευση της σωµατικής τιµωρίας και άλλων µορφών
εξευτελιστικής µεταχείρισης. Πρέπει να σηµειωθεί ότι το άρθρο 21 του Ν. 3328/2005 (ΦΕΚ Α’ 80/
01.04.2005) και, κυρίως, ο Ν. 3500/2006 (ΦΕΚ Α’ 232/24.10.2006) για την αντιµετώπιση της
ενδοοικογενειακής βίας αποτελούν σηµαντικά βήµατα προς την κατεύθυνση αυτή. Πάντως, η ΕΕ∆Α
έχει επισηµάνει ορισµένες ανεπάρκειες του Ν. 3500/2006, όπως οι εξής: α) το άρθρο 4 προβλέπει
την εφαρµογή του άρθρου 1532 ΑΚ (συνέπειες κακής άσκησης επιµέλειας τέκνου) µόνον επί
άσκησης σωµατικής βίας κατά ανηλίκου για λόγους σωφρονισµού, στο πλαίσιο της ανατροφής του,
ενώ θα έπρεπε να την προβλέπει για κάθε πράξη βίας κατά ανηλίκου, β) ο ανήλικος θεωρείται θύµα
ενδο-οικογενειακής βίας, όταν ενώπιον του τελείται µία από τις αξιόποινες πράξεις που ορίζει το
άρθρο 1 παρ. 3 (ενδο-οικογενειακή σωµατική βλάβη, παράνοµη βία και απειλή, βιασµός και
κατάχρηση σε ασέλγεια, ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, θανατηφόρα
βλάβη και ανθρωποκτονία µε πρόθεση) και όχι σε κάθε περίπτωση άσκησης βίας ενώπιόν του.
Εξάλλου, η ΕΕ∆Α έχει τονίσει ότι, για λόγους ασφάλειας δικαίου, όλες οι διατάξεις περί
ενδοοικογενειακής βίας θα έπρεπε να ενταχθούν στους αντίστοιχους Κώδικες.21
24. Η ΕΕ∆Α σηµειώνει ότι θα ήταν σκόπιµο η εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης προς τους χώρους φιλοξενίας και φροντίδας παιδιών να συνοδευτεί από συγκεκριµένη

18

Γενικό Σχόλιο Επιτροπής για τα δικαιώµατα του παιδιού Αρ. 7 (2005), «Εφαρµόζοντας τα δικαιώµατα του παιδιού
κατά την πρώτη παιδική ηλικία», CRC/C/GC/7/Rev.1, παρ. 25.
19
Συνήγορος του Πολίτη, Ετήσια Έκθεση 2007, Κεφάλαιο 4, «Ο ΣτΠ ως φορέας προώθησης της αρχής ίσης
µεταχείρισης», σελ. 188.
20
Συλλογική προσφυγή Αρ. 17/2003, απόφ. 07.12.2004.
21
ΕΕ∆Α, Ετήσια Έκθεση 2005, σελ. 238-239 και 241-242.
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νοµοθετική ρύθµιση, προκειµένου να καταστήσει σαφή την απαγόρευση οποιασδήποτε χρήσης βίας
κατά των παιδιών, έστω και για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
25. Επιπλέον, ενώ η νέα νοµοθεσία αντανακλά αρκετές από τις κατευθυντήριες αρχές της Επιτροπής
του ΟΗΕ ως προς τον ορισµό των βασικών εννοιών της οικογένειας, του σχολείου και της βίας22,
είναι απαραίτητες περισσότερες προσπάθειες για την αποτελεσµατική ενηµέρωση, ευαισθητοποίηση
και εκπαίδευση όλων των εµπλεκοµένων, συµπεριλαµβανοµένων των αστυνοµικών αρχών.23
26. Η Επιτροπή του ΟΗΕ θεωρεί όλες τις µορφές βίας (σωµατική τιµωρία, bullying, σεξουαλική,
λεκτική ή συναισθηµατική παρενόχληση και κακοποίηση) αλληλένδετες και συνιστά τη λήψη
µέτρων πρόληψης και καταπολέµησης µε ιδιαίτερη έµφαση στις διακρίσεις λόγω φύλου, οι οποίες
δύνανται να καταλήξουν σε ιδιαίτερες µορφές βίας κατά των παιδιών24. Στο πλαίσιο αυτό, πρέπει να
σηµειωθεί ότι τον Ιούνιο του 2006, συστάθηκε, ως άτυπη επιτροπή υπό την αιγίδα της ΕΕ∆Α,
Επιτροπή Μελέτης και Αντιµετώπισης Σχολικών Οµάδων Κακοποίησης Μαθητών (ΕΜΑΣΟΚΜ),
µε σκοπό τη διατύπωση ενδεικνυόµενων µέτρων πρόληψης και αντιµετώπισης του φαινοµένου της
βίας στα σχολεία. Στην επιτροπή αυτή µετέχουν εκπρόσωποι της Οµοσπονδίας Λειτουργών Μέσης
Εκπαίδευσης, της ∆ιδασκαλικής Οµοσπονδίας, της Ανώτατης Συνοµοσπονδίας Γονέων Μαθητών
Ελλάδας, της Ελληνικής Εταιρίας Εγκληµατολογίας, του Τοµέα Εγκληµατολογίας του Παντείου
Πανεπιστηµίου, του Εργαστηρίου Ποινικών και Εγκληµατολογικών Ερευνών του Πανεπιστηµίου
Αθηνών, του Κύκλου ∆ικαιωµάτων του Παιδιού του Συνηγόρου του Πολίτη και του Ιδρύµατος
Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου.

Θρησκευτική ελευθερία
27. Η ΕΕ∆Α σηµειώνει ότι η Έκθεση αναφέρεται στη σύσταση της Αρχής Προστασίας ∆εδοµένων
Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.∆.Π.Χ.) στο Υπουργείο Παιδείας, προκειµένου: α) να µην
αναγράφεται, ούτε να επιτρέπεται η αναγραφή του θρησκεύµατος στους απολυτήριους τίτλους
σπουδών δηµοτικής και µέσης εκπαίδευσης και β) να µην ζητείται από τους γονείς ή κηδεµόνες που
επιθυµούν τα παιδιά τους να απαλλαγούν από το µάθηµα των θρησκευτικών να δηλώνουν, αν είναι
άθρησκοι, ετερόδοξοι ή ετερόθρησκοι, αλλά να ασκούν το δικαίωµα τους αυτό κατ΄ επίκληση των
πεποιθήσεών τους και χωρίς να προβαίνουν σε καµία περαιτέρω διευκρίνιση25. ∆εδοµένου ότι έχει
µεσολαβήσει ένα διάστηµα περίπου 6 ετών από την έκδοση της εν λόγω απόφασης και η
διασφάλιση της µη διάκρισης και του σεβασµού της ιδιωτικής σφαίρας σε σχέση µε τις πληροφορίες
22

Σύσταση Επιτροπής για τα δικαιώµατα του παιδιού «Βία κατά των παιδιών στην οικογένεια και στο σχολείο»,
CRC/C/111, 2001,παρ. 701-706.
23
Γενικό Σχόλιο Επιτροπής για τα δικαιώµατα του παιδιού Αρ. 8 (2006), CRC/C/GC/8, παρ. 45 επ.
24
Σύσταση Επιτροπής για τα δικαιώµατα του παιδιού «Βία κατά των παιδιών στην οικογένεια και στο σχολείο»,
CRC/C/111, 2001, παρ. 697, 706, 724 και 727.
25
Α.Π.∆.Π.Χ., Απόφαση 77Α/ 2002 (25.06.2002).
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που αναγράφονται στους τίτλους σπουδών αποτελεί µία από τις συστάσεις της Επιτροπής του
ΟΗΕ26, θα ήταν σκόπιµο να διευκρινιστούν τα µέτρα εφαρµογής της, που ενδεχοµένως έχουν
προβλεφθεί ή σχεδιάζονται από την Πολιτεία.

Πρόσβαση στην πληροφόρηση
28. Ο Ν. 3597/2007 σχετικά µε τη χορήγηση αδειών σε ιδιωτικούς σταθµούς ραδιοφώνου και
τηλεόρασης αναφέρει ως προϋπόθεση εκποµπής ότι «κύρια γλώσσα µετάδοσης ή υποτιτλισµού
είναι η ελληνική». Η ΕΕ∆Α σηµειώνει ότι ο νόµος πρέπει να ερµηνευθεί και να εφαρµοστεί κατά
τέτοιον τρόπο και σύµφωνα µε την υπάρχουσα πρακτική, ώστε να µην αποκλείει τη λειτουργία των
τουρκόφωνων ή άλλων ραδιοφωνικών ή τηλεοπτικών σταθµών προκειµένου να µην παρεµποδιστεί
η πρόσβαση στην πληροφόρηση των παιδιών, που δεν είναι εξοικειωµένα µε τη χρήση της
ελληνικής γλώσσας.27
28. ∆εδοµένου ότι το Υπουργείο Παιδείας αναγνωρίζει την ανάγκη µετάφρασης και σε άλλες
γλώσσες του φυλλαδίου του ΣτΠ για τα δικαιώµατα του παιδιού, καθώς και την επεξεργασία του µε
σκοπό να διανεµηθεί σε παιδιά ΑµεΑ, θα ήταν απαραίτητη η συνδροµή του.
29. Η ΕΕ∆Α παραπέµπει στο τηλεοπτικό σποτ, την επιµέλεια του οποίου είχε αναλάβει η ίδια για
την καταπολέµηση των διακρίσεων σε βάρος αλλοδαπών εργαζοµένων στην Ελλάδα. Απαραίτητες
είναι ανάλογες πρωτοβουλίες, οι οποίες θα αναδεικνύουν την πολιτισµική διαφορετικότητα, όπως
έχει διαµορφωθεί τα τελευταία έτη, αλλά δεν θα επαφίενται αποκλειστικά στην ιδιωτική
πρωτοβουλία.
30. Ο νοµοθέτης πρόβλεψε την τιµώρηση της χρήσης του διαδικτύου για την ενεργητική ή παθητική
προώθηση της παιδικής πορνογραφίας. Το άρθρο 2 του Ν. 3625/2007 τροποποιεί το άρθρο 348 Α
του ΠΚ και καθιστά ποινικώς κολάσιµη τη µε πρόθεση παραγωγή, προσφορά, πώληση ή µε
οποιονδήποτε τρόπο διάθεση, διανοµή, διαβίβαση, αγορά, προµήθεια ή κατοχή υλικού παιδικής
πορνογραφίας ή διάδοσης πληροφοριών σχετικά µε την τέλεση των παραπάνω πράξεων δια
συστήµατος ηλεκτρονικού υπολογιστή ή µε τη χρήση διαδικτύου. Η ΕΕ∆Α επισηµαίνει ωστόσο το
νοµοθετικό κενό σχετικά µε την άµεση προστασία των παιδιών από οποιοδήποτε επιβλαβές υλικό
και κυρίως, την έλλειψη ρητής υποχρέωσης προστασίας των ανηλίκων και αποτελεσµατικού
ελέγχου χώρων προσφοράς υπηρεσιών πρόσβασης στο διαδίκτυο.28

26

Βλ. Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής για τα δικαιώµατα του παιδιού: Ελλάδα, CRC/C/15/Add. 170, παρ. 45.
Παρατηρήσεις της ΕΕ∆Α επί της Έκθεσης της Ελλάδας στη CERD (14.02.2008), παρ. 53.
28
4 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ», ∆εκέµβριος 2007, σελ. 16.
27
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5.Οικογενειακό περιβάλλον και εναλλακτική φροντίδα
(άρθρα 5, 18 παρ. 1 και 2)

Ενίσχυση γονέων
31. Απαραίτητο είναι να συµπεριληφθούν ενηµερωµένα στοιχεία σχετικά µε το ποσοστό του
πληθυσµού που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, το οποίο ανέρχεται στο 20%. Η ΕΕ∆Α, στο
πλαίσιο των παρατηρήσεων της επί του Σχεδίου ∆ράσης για την κοινωνική ενσωµάτωση (ΕΣ∆Εν)
2005-2006 του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, είχε επισηµάνει ότι αν και
υπάρχουν διάφορα προγράµµατα εισοδηµατικών παροχών που αφορούν πληθυσµιακές οµάδες
υψηλού κινδύνου για κοινωνικό αποκλεισµό (π.χ. ΕΚΑΣ, ηλικιωµένοι, άνεργοι, ΑΜΕΑ), δεν έχει
εκπονηθεί ένα ολοκληρωµένο σχέδιο παροχής ελάχιστου εγγυηµένου εισοδήµατος (ΕΕΕ), όπως σε
άλλα κράτη µέλη της ΕΕ.29
32. Θα ήταν σκόπιµο να αναφερθούν περισσότερα στοιχεία για τη µέχρι τώρα εξέλιξη της 16ης
δράσης του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, η οποία στοχεύει στην
υλοποίηση προγράµµατος καταπολέµησης της παιδικής φτώχειας σε συνεργασία µε τον οργανισµό
«Εθελοντών Κοινωνία».
33. Η ΕΕ∆Α σηµειώνει το µεγάλο ποσοστό ανασφάλιστων γονέων Ροµά. Θα έπρεπε να υπάρξει
ειδική µέριµνα σχετικά µε την ασφάλισή τους, καθώς και ειδικά τµήµατα στις κοινωνικές υπηρεσίες
για την εξυπηρέτησή τους.30

Κακοποίηση, εκµετάλλευση και παραµέληση
34. Η Επιτροπή του ΟΗΕ θεωρεί ότι, στο πλαίσιο ενός εθνικού σχεδίου ευαισθητοποίησης για την
πρόληψη της εκµετάλλευσης και της παραµέλησης των παιδιών, πρέπει να παρακολουθείται
διαρκώς και εκτενώς η εκδήλωση περιστατικών κακοποίησης παιδιών σε εθνικό επίπεδο,
προκειµένου να αποτελεί βάση για το σχεδιασµό µιας ολοκληρωµένης εθνικής πολιτικής, Ο
Συνήγορος του Παιδιού έχει προτείνει την ανάθεση του ρόλου της συστηµατικής παρακολούθησης
στο Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού.31
35. Εκτός των µεθόδων έγκαιρης πρόληψης, είναι απαραίτητη η υλοποίηση συγκεκριµένων
προγραµµάτων εκπαίδευσης, τα οποία θα απευθύνονται σε κάθε ενδιαφερόµενο επαγγελµατικό

29

ΕΕ∆Α, Ετήσια Έκθεση 2005, σελ. 115.
ΕΕ∆Α, Ετήσια Έκθεση 2001, σελ. 188.
31
«4 ΧΡΟΝΙΑ ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α. ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙ∆ΙΟΥ», ∆εκέµβριος 2007, σελ. 9.
30
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κλάδο, που έρχεται σε επαφή µε τα παιδιά, µε αντικείµενο την αποτελεσµατική διερεύνηση των
περιστατικών και το µετέπειτα χειρισµό τους.32

6. Υγεία και κοινωνική πρόνοια
Γενικά (άρθρο 24)
36. Η ΕΕ∆Α έχει τονίσει ότι ορθώς ο Ν. 3386/2005 δεν θέτει ως προϋπόθεση για την πρόσβαση
στην ιατρική περίθαλψη των ανηλίκων µεταναστών δίχως νόµιµα έγγραφα την έκτακτη νοσηλεία,
όπως κάνει στην περίπτωση των ενηλίκων και συνεπώς κατοχυρώνει το δικαίωµα πρόσβασης των
ανηλίκων σε υπηρεσίες ιατρικής θεραπείας σύµφωνα µε το άρθρο 24 της Σύµβασης για τα
δικαιώµατα του παιδιού.33
37. Η ΕΕ∆Α σηµειώνει ότι στο πλαίσιο της προετοιµασίας σχετικής έκθεσης πραγµατοποίησε
στρογγυλές τράπεζες µε τη συµµετοχή κρατικών φορέων, ΜΚΟ και εκπροσώπων των Ροµά, κατά
τις οποίες συνήχθη ότι είναι απαραίτητη η αύξηση και διεύρυνση των δραστηριοτήτων των
κοινωνικο-ιατρικών κέντρων, καθώς θεωρούνται καλή πρακτική µε πολύ θετικά αποτελέσµατα για
τις κοινότητες των Ροµά.34

Παιδιά µε αναπηρίες (άρθρο 23)
38. Η ΕΕ∆Α τονίζει ότι κατά την επετειακή ηµερίδα που διοργάνωσε µε τη συνεργασία της
ΕΣΑµεΑ µε θέµα τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα των Ατόµων µε Αναπηρία
(2006), εκπρόσωποι της κυβέρνησης και των πολιτικών κοµµάτων του Κοινοβουλίου δήλωσαν ότι
στηρίζουν την επικύρωση της Σύµβασης από την Ελλάδα σε σύντοµο χρονικό διάστηµα, ώστε να
αποτελέσει ένα σηµαντικό εργαλείο για την αποτελεσµατική προστασία των δικαιωµάτων των
ΑµεΑ. Αξίζει, επίσης, να σηµειωθεί η πρόταση της ΕΕ∆Α κατά την ηµερίδα αυτή σχετικά µε τη
δηµιουργία Κύκλου του ΣτΠ για τα δικαιώµατα των ΑµεΑ, η οποία τείνει στην ίδια κατεύθυνση µε
τη σύσταση της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα του παιδιού για τη δηµιουργία ενός
κεντρικού συντονιστικού οργάνου για τα δικαιώµατα των παιδιών µε αναπηρίες35. Η επικύρωση
της Σύµβασης του ΟΗΕ θα ήταν σκόπιµο να συνοδευτεί από µεγάλη ενηµερωτική εκστρατεία, η
οποία θα ενηµερώσει τα παιδιά µε αναπηρίες για τα δικαιώµατά τους, ενώ παράλληλα θα

32

Σύσταση Επιτροπής για τα δικαιώµατα του παιδιού «Βία κατά των παιδιών στην οικογένεια και στο σχολείο»,
CRC/C/111, 2001, παρ.733 επ.
33
Απόφαση ΕΕ∆Α, ∆ικαίωµα στην υγεία των µεταναστών χωρίς νόµιµα έγγραφα παραµονής (08.11.2007), σελ. 15.
34
Παρατηρήσεις της ΕΕ∆Α επί της Έκθεσης της Ελλάδας στη CERD (14.02.2008), παρ. 14.
35
ΕΕ∆Α, Ετήσια Έκθεση 2007 (υπό έκδοση), Μέρος Ε’ και Γενικό Σχόλιο Επιτροπής για τα δικαιώµατα του παιδιού
Αρ. 9 (2006), «Τα δικαιώµατα των παιδιών µε αναπηρίες», CRC/C/GC/9, παρ. 21.
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ευαισθητοποιήσει και θα εξοικειώσει τους πολίτες µε το ζήτηµα της καταπολέµησης των
διακρίσεων κατά των παιδιών µε αναπηρίες.
39. Η Επιτροπή του ΟΗΕ επιµένει στη δηµιουργία ενός αξιόπιστου εθνικού συστήµατος
καταγραφής και επεξεργασίας στοιχείων, το οποίο θα συµπεριλαµβάνει κάθε περίπτωση αναπηρίας
και θα λαµβάνεται υπόψη για την πρόληψη και την κατανοµή της χρηµατοδότησης προγραµµάτων
υποστήριξης.36
40. Η Επιτροπή του ΟΗΕ συνιστά στην Ελλάδα την πρόσληψη επιπρόσθετου προσωπικού µε τα
απαιτούµενα προσόντα για την υποστήριξη των παιδιών µε αναπηρίες στους τοµείς της υγείας και
της εκπαίδευσης, εντός του πλαισίου του γενικού σχολικού συστήµατος37. Το σχέδιο νόµου µε τίτλο
«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση για τη διασφάλιση ίσων ευκαιριών σε άτοµα µε αναπηρία και
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» που δηµοσίευσε πρόσφατα το Υπουργείο Παιδείας προς σύντοµη
(διάρκειας 10 ηµερών) δηµόσια διαβούλευση αποτελεί µια σηµαντική ευκαιρία, ώστε να ληφθούν
υπόψη όλες οι ανάγκες, καθώς και κάθε ανασχετική παράµετρος για την εφαρµογή της σχετικής
νοµοθεσίας.

Βιοτικό επίπεδο
41. ∆εδοµένου ότι η Επιτροπή του ΟΗΕ αναφέρεται συγκεκριµένα στις συνθήκες διαβίωσης των
Ροµά και ιδίως τα προβλήµατα στέγασης, αναφορά θα πρέπει να γίνει στην απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων European Roma Rights Centre (ERRC) κατά
Ελλάδας, στην οποία αναγνωρίστηκε η παραβίαση του άρθρου 16 του ΕΚΧ (δικαίωµα της
οικογενείας για κοινωνική, νοµική, οικονοµική προστασία) λόγω της έλλειψης µόνιµων κατοικιών,
προσωρινών χώρων και διευκολύνσεων διαµονής των σκηνιτών και λόγω των αποµακρύνσεων των
Ροµά από χώρους διαµονής, καθώς και άλλων κυρώσεων σε βάρος τους.38
42. Η ΕΕ∆Α επεσήµανε, ήδη από το 2001, ότι οι συνθήκες διαβίωσης των Ροµά και συνεπώς των
παιδιών τους είναι άρρηκτα συνδεδεµένες µε το γενικότερο οικιστικό πρόβληµα, καθώς και τα
αστικοδηµοτικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν και πρότεινε σειρά µέτρων για την αντιµετώπισή
τους.39
43. Σχετικά µε τις αποµακρύνσεις από τους παρανόµως δηµιουργηθέντες καταυλισµούς, η ΕΕ∆Α
επισηµαίνει ότι σπάνια λαµβάνεται µέριµνα για την επανεγκατάσταση των Ροµά σε κάποιο άλλο

36

Γενικό Σχόλιο Επιτροπής για τα δικαιώµατα του παιδιού Αρ. 9 (2006), «Τα δικαιώµατα των παιδιών µε αναπηρίες»,
CRC/C/GC/9, παρ. 19.
37
Γενικό Σχόλιο Επιτροπής για τα δικαιώµατα του παιδιού Αρ. 9 (2006), «Τα δικαιώµατα των παιδιών µε αναπηρίες»,
CRC/C/GC/9, παρ. 65.
38
Συλλογική προσφυγή Αρ. 15/2003 (απόφαση 07.02.2005).
39
ΕΕ∆Α, Εήσια Έκθεση 2001, σελ. 184 επ.
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χώρο, έστω και µε τη µορφή πρόχειρου καταυλισµού, µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται εκ νέου το
ίδιο φαινόµενο σε κάποια άλλη περιοχή. 40
44. Η ΕΕ∆Α επεσήµανε κατά τη δεύτερη στρογγυλή τράπεζα που οργάνωσε πρόσφατα µε
εκπροσώπους των Ροµά, φορείς της Πολιτείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης ότι σε σχέση µε το
πρόγραµµα δανειοδότησης για την απόκτηση κατοικίας, πρέπει άµεσα να αντιµετωπιστούν: α) το
πρόβληµα κατανόησης από πλευράς των Ροµά της διαδικασίας (π.χ. η υποχρέωση αποπληρωµής
του δανείου), β) ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δεν µπορεί νοµικά να ελέγξει τη διαχείριση των
κονδυλίων από την τοπική αυτοδιοίκηση και ότι κατά δήλωση του Γενικού Γραµµατέα καταγγελίες
σχετικά µε παροχή δανείων σε µη δικαιούχους έχουν προωθηθεί στον αρµόδιο εισαγγελέα.41

7. Εκπαίδευση, ανάπαυση και πολιτιστικές δραστηριότητες

Εκπαίδευση, συµπεριλαµβανοµένης της επαγγελµατικής (άρθρο 28)
45. Η ΕΕ∆Α χαιρετίζει τη διευκρίνιση από το Υπουργείο Παιδείας κατόπιν σχετικού αιτήµατος του
ΣτΠ, σύµφωνα µε την οποία όλοι οι ανήλικοι που διαµένουν στη χώρα, ανεξαρτήτως καθεστώτος
παραµονής, έχουν δικαίωµα εγγραφής στην πρωτοβάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση.42
46. Μεγάλη πρόκληση αποτελεί για την ελληνική κοινωνία η πρόσβαση των παιδιών Ροµά στην
εκπαίδευση, καθώς όπως έχει επισηµάνει η ΕΕ∆Α, παρά τις προσπάθειες της Πολιτείας, σε αρκετά
σχολεία παρατηρούνται αντιδράσεις κατά της φοίτησης Ροµά από πλευράς γονέων, αλλά και από
τους ίδιους τους δασκάλους.43
47. Σε σχέση µε τα µειονοτικά σχολεία, η ΕΕ∆Α σηµειώνει ότι το επίπεδο κατάρτισης του
διδακτικού προσωπικού πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης υστερεί σε σχέση µε το αντίστοιχο επίπεδο των
λοιπών δασκάλων, καθ’όσον η «Ειδική Παιδαγωγική Ακαδηµία Θεσσαλονίκης» στην οποία και
φοιτούν προσφέρει τριετείς σπουδές, και όχι τετραετείς που είναι το σύνηθες, και το πτυχίο της
παραµένει αδιαβάθµητο, µε αποτέλεσµα να στερούνται οι απόφοιτοί της τη δυνατότητα συµµετοχής
σε διαδικασίες επιλογής προσωπικού για το δηµόσιο µε βάση τον τίτλο τους.44
48. Η ΕΕ∆Α τονίζει ότι η έκφραση «θετική διάκριση» δεν είναι δόκιµη και προτείνει την
αντικατάστασή της µε την έκφραση «θετικά µέτρα».

40

Παρατηρήσεις της ΕΕ∆Α επί της Έκθεσης της Ελλάδας στη CERD (14.02.2008), παρ. 16.
Όπ.π. παρ. 13.
42
Εγκύκλιος Υπουργείου Παιδείας 100758/Γ2 (29.09.2005).
43
ΕΕ∆Α, Ετήσια Έκθεση 2001, σελ. 189 και Παρατηρήσεις της ΕΕ∆Α επί της Έκθεσης της Ελλάδας στη CERD
(14.02.2008), παρ. 15.
44
Παρατηρήσεις της ΕΕ∆Α επί της Έκθεσης της Ελλάδας στη CERD (14.02.2008), παρ. 7.
41
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8. Ειδικά µέτρα προστασίας

Πρόσφυγες / αιτούντες άσυλο (άρθρο 22)
49. Η ΕΕ∆Α έχει απευθύνει στην Πολιτεία σειρά προτάσεων για τη βελτίωση της διαδικασίας
ασύλου45. Η ΕΕ∆Α έχει, επίσης, τονίσει ότι το άρθρο 9 παρ. 1 Π∆ 220/2007, το οποίο ορίζει τα
σχετικά µε την πρόσβαση στην εκπαίδευση των ανηλίκων είναι στενότερο από το άρθρο 28 της
Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, καθώς η σύµβαση δε θέτει κανέναν περιορισµό στο
δικαίωµα του παιδιού στην εκπαίδευση.
50. Ειδικά για τα ασυνόδευτα παιδιά, η ΕΕ∆Α έχει προτείνει σειρά µέτρων, τα οποία αντανακλούν
τις συστάσεις της Επιτροπής του ΟΗΕ, όπως τις διατύπωσε στο Γενικό Σχόλιο Αρ. 6 σχετικά µε τη
«Μεταχείριση των ασυνόδευτων και παιδιών εκτός της χώρας προέλευσης τους46» στους τοµείς: α)
της διαµονής των αλλοδαπών ανηλίκων που έχουν εισέλθει στη χώρα χωρίς νόµιµα έγγραφα, β)
της διαδικασίας επιστροφής και επαναπατρισµού, γ) της επιτροπείας – επιµέλειας, δ) της θέσπισης
επισήµων και σαφών διαδικασιών για την εξακρίβωση της ηλικίας, ε) του διορισµού επιµελητού ή
συµβούλου, ειδικώς στο πεδίο της παιδικής πρόνοιας και της σχετικής ενηµέρωσης του αρµοδίου
εισαγγελέα, ζ) των συνθηκών των συνεντεύξεων για κάθε ανήλικο, η) της ενηµέρωσης των
ανηλίκων για τα δικαιώµατά τους ως προς τη διαδικασία ασύλου, θ) της δικαστικής κοινωνικής
προστασίας, ι) των χώρων υποδοχής και διαµονής για ασυνόδευτους ανηλίκους, κ) της
ψυχολογικής, ιατρικής και νοµικής βοήθειας από την Πολιτεία.47
51. Η ΕΕ∆Α καλεί την Ελλάδα να επικυρώσει τη Σύµβαση των ΗΕ για τη µείωση των απάτριδων
(1961).

Παιδική εργασία
52. Η ΕΕ∆Α θεωρεί ότι η παρουσία πολλών ασυνόδευτων παιδιών στην Ελλάδα τα τελευταία έτη,
τα οποία είναι τα πλέον ευάλωτα στην εκµετάλλευση, επιβάλλει τη δηµιουργία ενός θεσµικού
οργάνου, το οποίο θα αναλάβει τις εξουσίες παιδικής µέριµνας και θα διασφαλίζει ότι τηρούνται
όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις για την εξεύρεση νόµιµης εργασίας και ασφάλισης για τους
ανήλικους άνω των 15 ετών που θέλουν και µπορούν να εργασθούν.48

45

Παρατηρήσεις της ΕΕ∆Α σχετικά µε τη διαδικασία ασύλου των προσφύγων και ζητήµατα εφαρµογής της σχετικής
νοµοθεσίας (17.01.2008).
46
CRC/GC/2005/6 (2005).
47
ΕΕ∆Α,Ετήσια Έκθεση 2006, σελ. 151 επ.
48
ΕΕ∆Α,Ετήσια Έκθεση 2006, σελ. 151 επ.
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Τα παιδιά του δρόµου
53. Λόγω της σοβαρότητας των επιπτώσεων του φαινοµένου και του µεγάλου αριθµού παιδιών του
δρόµου στην Ελλάδα, επιβάλλεται µια ολοκληρωµένη πολιτική για την αντιµετώπιση του, η οποία
θα λάβει υπόψη όλους τους παράγοντες που συµβάλλουν στο φαινόµενο αυτό. Απαραίτητες είναι
περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τις προσπάθειες προσέγγισης και ενηµέρωσης των παιδιών
του δρόµου, αλλά και ευαισθητοποίησης της κοινής γνώµης (λ.χ. µε τη µορφή street work, το οποίο
συχνά εφαρµόζεται σε άλλες χώρες).

Σεξουαλική εκµετάλλευση, εµπορία παιδιών και παιδική πορνογραφία
54. Η ΕΕ∆Α εκφράζει την ικανοποίησή της για την κύρωση µε το Ν. 3625/2007 (ΦΕΚ Α’
290/24.12/2007) του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Σύµβαση σχετικά µε την εµπορία παιδιών,
την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία.
55. Η ΕΕ∆Α σηµειώνει ωστόσο ότι η Ελλάδα δεν έχει επικυρώσει ακόµη τη Σύµβαση του
Συµβουλίου της Ευρώπης κατά της εµπορίας ανθρώπων, ούτε το Συµπληρωµατικό Πρωτόκολλο
των Ηνωµένων Εθνών για την εµπορία ανθρώπων και τονίζει ότι θεωρεί σηµαντική την επικύρωση
των δύο αυτών συµβατικών κειµένων.
56. Η ΕΕ∆Α έχει προτείνει τη θεσµοθέτηση Εθνικού Εισηγητή (Rapporteur) για την Εµπορία
Ανθρώπων, προκειµένου να καταγράφει συστηµατικά τα δεδοµένα περί εµπορίας και να προωθεί τα
στοιχεία αυτά στους αρµόδιους φορείς για την αξιολόγηση και επικαιροποίηση του Εθνικού Σχεδίου
∆ράσης.49
57. Η ΕΕ∆Α επισηµαίνει ότι είχε προτείνει κατά την επεξεργασία του Ν. 3064/2002 αντί της
ποινικοποίησης συγκεκριµένων περιπτώσεων διακίνησης και εµπορίας µε εξειδικευµένο σκοπό, την
υιοθέτηση του πιο ολοκληρωµένου ορισµού διακίνησης και εµπορίας ανθρώπων του Πρωτοκόλλου
των Ηνωµένων Εθνών. Επιπλέον, η ΕΕ∆Α υπενθυµίζει την απουσία διατάξεων για την πρόληψη της
παράνοµης διακίνησης και εµπορίας.50
58. Η ΕΕ∆Α επισηµαίνει ότι σύµφωνα µε το άρθρο 47 του Ν. 3386/2005 χορηγείται άδεια
παραµονής σε πιθανολογούµενα θύµατα εµπορίας υπό την προϋπόθεση όµως ότι θα συνεργαστούν
µε τις διωκτικές αρχές. Σηµειώνουµε ότι ο νοµοθέτης θα έπρεπε να αρκείται στην απλή καταγγελία
του θύµατος και όχι να απαιτείται η συνεργασία τους, δεδοµένου ότι υπάρχει φόβος για αντίποινα.

49
50

ΕΕ∆Α, Θέσεις και προτάσεις για το ζήτηµα της εµπορίας ανθρώπων-η κατάσταση στην Ελλάδα (14.06.2007), σελ. 25.
ΕΕ∆Α, Ετήσια Έκθεση 2002, σελ. 93 επ.
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59. Η ΕΕ∆Α θεωρεί ότι η περίοδος περίσκεψης του ενός µηνός, η οποία δύναται να παραταθεί στην
περίπτωση ανηλίκων κατά ένα µήνα, δεν επαρκεί για να επιτευχθούν οι σκοποί καθιέρωσής της
(άρθρο 48 Ν. 3386/2005) και προτείνει την επιµήκυνση της προθεσµίας στους 3 µήνες.51

Ποινική δικαιοσύνη και σωφρονιστικό σύστηµα
60. Η ΕΕ∆Α σηµειώνει ότι δεν πραγµατοποιήθηκε η αποποινικοποίηση της επαιτείας, σύµφωνα µε
τη σύσταση της Επιτροπής του ΟΗΕ.
61. Η ΕΕ∆Α επισηµαίνει ότι συµπεριλαµβάνονται 371 ανήλικοι στο συνολικό αριθµό κρατουµένων
εκ των οποίων, 112 Έλληνες και 259 αλλοδαποί52. Ο µεγάλος αριθµός ανηλίκων κρατουµένων
επιβάλλει την ανάλογη εκπαίδευση των σωφρονιστικών υπαλλήλων.53
62. Θα ήταν χρήσιµο να διευκρινιστεί ο αριθµός επιµελητών ανηλίκων, όπως έχει διαµορφωθεί
σήµερα, καθώς παρατίθεται ο αριθµός που ίσχυε το 2004 (86 επιµελητές το 1998 και 94 το 2004).
63. Πρέπει να σηµειωθεί η υπογραφή του Π∆ 240/2007 (ΦΕΚ Α΄283/20.12.2007) για τον
ευεργετικό υπολογισµό ηµερών ποινής καταδίκων και υποδίκων νεαρών κρατουµένων, στις
περιπτώσεις φοίτησης καθ’ όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, µη εξαιρουµένων των αργιών και
διακοπών, σε σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύµατα όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης, καθώς και
σε Ινστιτούτα Επαγγελµατικής Κατάρτισης.
64. Η ΕΕ∆Α έχει εκφράσει τη δυσπιστία της για κάθε είδους ιδρυµατική µεταχείριση των ανηλίκων
παραβατών και έχει επισηµάνει ότι η δηµιουργία οποιουδήποτε τέτοιου θεσµού προϋποθέτει,
σύµφωνα µε την ερµηνεία από το Ε∆∆Α του άρθρο 5 παρ. 1δ) ΕΣ∆Α, την ύπαρξη «κατάλληλης
υποδοµής» και «βοήθεια (προς τον ανήλικο) από ειδικευµένο προσωπικό». Εάν οι προϋποθέσεις
αυτές δεν συντρέχουν, η κράτηση του ανηλίκου παύει να είναι «νόµιµη», κατά την έννοια του
άρθρου 5 παρ. 1 ΕΣ∆Α, και συνιστά παραβίαση της διάταξης αυτής54. Η έλλειψη κατάλληλων
χώρων κράτησης ανηλίκων στα αστυνοµικά τµήµατα, όπως και η έλλειψη εξειδικευµένων χώρων
τοποθέτησης νέων µε ήπια παραβατικότητα έχει σηµειωθεί από το Συνήγορο του Παιδιού.55
29.05.2008

51

ΕΕ∆Α, Ετήσια Έκθεση 2005, σελ. 150 και ΕΕ∆Α, Θέσεις και προτάσεις για το ζήτηµα της εµπορίας ανθρώπων. Η
κατάσταση στην Ελλάδα (14.06.2007), σελ.6.
52
ΕΕ∆Α, Ζητήµατα σχετικά µε τα δικαιώµατα των κρατουµένων και τις συνθήκες κράτησης στις ελληνικές φυλακές
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