
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Η ΕΕΔΑ για τη Διεθνή Ημέρα της Οικογένειας 2019  
 

15.5.2019 

 

Με αφορμή τη σημερινή Διεθνή Ημέρα της Οικογένειας, η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 

Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας ενός υποστηρικτικού πλαισίου για τη στήριξη 

της οικογένειας, την ενίσχυση των ευκαιριών συμμετοχής στην οικογενειακή ζωή αλλά και τη βελτίωση 

της ποιότητας των εναλλακτικών συστημάτων φροντίδας. 

 

Στο κείμενο παρατηρήσεων επί του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 2018 – 

2020 που κατέθεσε η ΕΕΔΑ, μεταξύ άλλων:  

 Ενθαρρύνει την ελληνική Πολιτεία να προβεί στη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την αποτροπή 

της περαιτέρω επιδείνωσης της τάσης απομάκρυνσης των παιδιών από την οικογένειά τους. 

 Προτείνει τη δημιουργία μιας εθνικής κεντρικής βάσης δεδομένων, στην οποία, με τη ρητή ευθύνη 

των αρμόδιων κρατικών οργάνων, θα συγκεντρώνονται όλα τα στοιχεία που αφορούν στην 

εφαρμογή του συνόλου των δικαιωμάτων του παιδιού. 

 Ζητά να υπάρξει μέριμνα για την ανεμπόδιστη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, κοινωνικής 

φροντίδας και αποκατάστασης στις περιπτώσεις παιδιών, με ή χωρίς αναπηρία, που είναι 

ανασφάλιστα. 

 Προτρέπει την ελληνική Πολιτεία να δώσει προτεραιότητα στην καταπολέμηση της παιδικής 

φτώχειας, ώστε να επιτύχει τη μείωσή της από το 23,6% στο 18% έως το 2020, ρίχνοντας το 

βάρος στην ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών και άλλων προνοιακών δομών που θα 

επικουρήσουν την οικογένεια 

 Τονίζει την ανάγκη άμεσης μεταφοράς όλων των ευάλωτων ατόμων που καταφθάνουν στα νησιά 

του Αιγαίου, μεταξύ των οποίων και παιδιά,  σε ασφαλείς και κατάλληλους χώρους υποδοχής 

στην ενδοχώρα. 

 Ζητά επιτάχυνση στην καταγραφή των ασυνόδευτων ανηλίκων καθώς οι καθυστερήσεις έχουν 

ως αποτέλεσμα να παραμένουν άστεγοι και εκτεθειμένοι σε κινδύνους, και να καθυστερεί η 

εξεύρεση κατάλληλων καταλυμάτων με αποτέλεσμα να παραμένουν κρατούμενοι, γεγονός που 

αντενδείκνυται με βάση το νόμο και τα διεθνή πρότυπα. Η ΕΕΔΑ επανέρχεται στις πάγιες θέσεις 

τις για το θέμα των ασυνόδευτων ανηλίκων προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα προς την Πολιτεία. 

 Υπογραμμίζει την ανάγκη αντιμετώπισης των καθυστερήσεων στις οικογενειακές επανενώσεις 

προσφύγων με τις οικογένειές τους σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο 

της ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχει συσταθεί με το Ν 

2667/1998 σύμφωνα με κανόνες των Ηνωμένων Εθνών, τις «Αρχές των Παρισίων». Σε αυτήν μετέχουν 

πρόσωπα οριζόμενα από 34 φορείς (ανεξάρτητες Αρχές, πανεπιστημιακές σχολές νομικών και πολιτικών 

επιστημών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και υπουργεία). 

 Ζητά να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία της ομάδας των παιδιών με πρόσθετη 

ευαλωτότητα, όπως παιδιά που διαβιούν σε ιδρύματα, παιδιά με αναπηρίες και χρόνιες 

παθήσεις, παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, παιδιά που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό 

κλπ 

 Θεωρεί ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές και θεσμικά μέτρα 

που θέτουν σε προτεραιότητα την προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού στους τομείς της 

Υγείας και της Πρόνοιας. 

 Ζητά την ενίσχυση στην προστασία της παιδικής ηλικίας και την προαγωγή των δικαιωμάτων των 

ατόμων με αναπηρία και/ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

 

Τέλος, η ΕΕΔΑ εστιάζει στους δύο σημαντικότερους θεσμούς παιδικής προστασίας και μέριμνας εκ 

μέρους του Κράτους: την αναδοχή και την τεκνοθεσία, επισημαίνοντας ότι κάθε σχετική πρωτοβουλία 

του νομοθέτη θα πρέπει να έχει ως γνώμονά της το υπέρτερο συμφέρον του παιδιού, με αντικειμενικά 

κριτήρια που αφορούν στην ψυχική και συναισθηματική του διαθεσιμότητα απέναντι στο τέκνο και όχι 

βάσει λοιπών χαρακτηριστικών του, όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός ή η ταυτότητα φύλου του.  

 

Η 15η Μαΐου έχει καθιερωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών ως η Διεθνής 

Ημέρα της Οικογένειας. Η θεματική στην οποία εστιάζει ο ΟΗΕ τη φετινή επέτειο είναι ο ρόλος της 

οικογένειας και των οικογενειακών πολιτικών στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης που 

αφορούν την κλιματική αλλαγή.   

 

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τον ιστότοπο της ΕΕΔΑ: http://www.nchr.gr/  
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