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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στη συγκεκριμένη μελέτη ασχοληθήκαμε με τα δικαιώματα του παιδιού στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα καθώς και με τους τρόπους προστασίας 
τους. Στόχος της μελέτης μας είναι να αναδείξει κατά πόσο γίνονται πράξη 
όλα όσα θεσπίζουν τα κράτη μέλη για την προστασία και υλοποίηση των 
δικαιωμάτων των παιδιών στην  Ευρωπαϊκή Ένωση και Ελλάδα. 

Για τη συγκεκριμένη μελέτη έχουμε χρησιμοποιήσει εκτός από την 
βιβλιογραφική έρευνα και άτυπες συνεντεύξεις με άτομα που 
δραστηριοποιούνται στο χώρο της προστασίας και διασφάλισης των 
δικαιωμάτων των παιδιών, και  περιπτωσιακές μελέτες , για να δούμε 
καλύτερα το πρόβλημα της παιδικής προστασίας και διασφάλισης των 
δικαιωμάτων τους, εστιάζοντας στα ασυνόδευτα αλλοδαπά παιδιά. 

Κατ’ αρχήν διερευνήσαμε και μέσω του διαδικτύου την ύπαρξη και δράση 
αρκετών ελληνικών οργανώσεων για τα παιδιά, διαπιστώνοντας ότι παρά τα 
προβλήματα η κατάσταση για τα δικαιώματα των ελληνόπουλων έχει 
βελτιωθεί, σε αντίθεση με την κατάσταση των ασυνόδευτων αλλοδαπών 
παιδιών. 

Ιδιαίτερη έμφαση δώσαμε στις περιπτώσεις των ασυνόδευτων ανηλίκων 
προσφύγων αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα , καθώς η συγκεκριμένη 
κατηγορία παιδιών αποτελεί την πιο ευάλωτη και εντελώς απροστάτευτη 
κοινωνική ομάδα στην ελληνική κοινωνία. Μελετήσαμε περιπτώσεις 
ασυνόδευτων παιδιών αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα, τα οποία χρειάζονται 
ιδιαίτερη φροντίδα και προστασία, για να δούμε το κατά πόσο η ελληνική 
πολιτεία κάνει σεβαστή την ανθρώπινη υπόσταση τους ως ασυνόδευτα 
παιδιά, παρέχοντας τους ανάλογη προστασία, μέριμνα και τα ανάλογα 
δικαιώματα. Επίσης προσπαθήσαμε να διαγνώσουμε την ευαισθητοποίηση 
και το ενδιαφέρον της κοινωνίας των πολιτών γι’ αυτά τα παιδιά. Σε αυτή τη 
κατεύθυνση είναι προσανατολισμένη η εμπειρική μας έρευνα στη Μονάδα 
Ανωγείων Κρήτης καθώς επίσης και στη παιδόπολη Νεάπολης Κρήτης η 
οποία φιλοξενεί ανήλικα ελληνόπουλα και αλλοδαπά παιδιά, για να 
διαπιστώσουμε στη πράξη κατά πόσο λειτουργεί το σύστημα προστασίας των 
παιδιών αυτών. 

Η εργασία μας αναφέρεται στη κοινωνιολογία των δικαιωμάτων,  
κοινωνιολογία των παιδιών , και στην κοινωνιολογία της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης. Στο πως δηλαδή η Ευρωπαϊκή  ολοκλήρωση συμβάλλει στην 
υλοποίηση των δικαιωμάτων του παιδιού στα κράτη μέλη όπως η Ελλάδα, 
καθώς και στη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών σε αυτή τη προσπάθεια. 

 Ερευνούμε δηλαδή  κατά πόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση , το ελληνικό κράτος  
και η κοινωνία των πολιτών ανταποκρίνονται  εμπράκτως στο πρόβλημα 
υλοποίησης των δικαιωμάτων του παιδιού και ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις 
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των ασυνόδευτων αλλοδαπών ανηλίκων αιτούντων άσυλο στη Ελλάδα, ως 
την πιο απροστάτευτη κατηγορία παιδιών. 

Η διερεύνηση των παραπάνω ερωτημάτων επιχειρείται σε εφτά κεφάλαια.  

Συγκεκριμένα στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε τη διάκριση των 
δικαιωμάτων σε ατομικά, πολιτικά, κοινωνικά και νέα δικαιώματα. Εστιάζουμε 
στην ιδιαιτερότητα των κοινωνικών δικαιωμάτων όπως επίσης και στους 
τρόπους ενίσχυσης και υλοποίησης των δικαιωμάτων, και ιδιαίτερα τη  θέση 
των παιδιών σε σχέση με τα δικαιώματα . 

Στο δεύτερο κεφάλαιο επιχειρούμε  μια συνοπτική παρουσίαση των 
δικαιωμάτων του παιδιού σύμφωνα με τη Διεθνή  Σύμβαση για τα δικαιώματα 
του παιδιού των Ηνωμένων Εθνών του 1989. 

Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζουμε τα δικαιώματα των παιδιών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση  με βάση τον Κοινοτικό Χάρτη , τη ΔΟΕ και το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η προσπάθεια της Ελλάδας όσον αφορά 
την προστασία του παιδιού και την προώθηση των δικαιωμάτων του, και 
ιδιαίτερα στο τι ισχύει για συγκεκριμένες κατηγορίες παιδιών. Εστιάζουμε 
ιδιαίτερα στην κατάσταση των ασυνόδευτων παιδιών αιτούντων άσυλο στην 
Ελλάδα, κατά πόσο δηλαδή η ύπαρξη τους γίνεται σεβαστή από το ελληνικό 
κράτος και γενικότερα το τι θα πρέπει να ισχύει για τα παιδιά αυτά έτσι ώστε 
να μη πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο καταγράφονται οι προσπάθειες από τη πλευρά της 
κοινωνίας των πολιτών στην Ελλάδα για την προστασία των παιδιών γενικά 
με την παρουσίαση των κυριότερων οργανώσεων και φορέων σε αυτή τη 
προσπάθεια. 

Στο έκτο κεφάλαιο παραθέτουμε την εμπειρική μας έρευνα στη Μονάδα 
Ανωγείων Κρήτης όπου με άτυπες συνεντεύξεις που μας παραχώρησε ο 
διευθυντής του Ιδρύματος και τα παιδιά τα οποία φιλοξενούνται εκεί 
παρουσιάζουμε την προσπάθεια που γίνεται από την τοπική κοινωνία με την 
βοήθεια της πολιτείας για το καλύτερο δυνατό μέλλον των παιδιών αυτών. 

Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται η εμπειρική μας έρευνα στη παιδόπολη 
Νεάπολης Κρήτης μέσω των άτυπων συνεντεύξεων που μας παραχώρησαν 
μέλη του προσωπικού και της διεύθυνσης καθώς και κάποια από τα παιδιά 
που φιλοξενούνται εκεί, έτσι ώστε να έχουμε μια σαφέστερη εικόνα της 
κατάστασης του Ιδρύματος αυτού και κάνοντας έτσι μια σύγκριση ανάμεσα 
στα δυο αυτά Ιδρύματα, Νεάπολης και Ανωγείων. 

Τέλος παραθέτουμε τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης μας σε σχέση με τα 
δικαιώματα του παιδιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ  

ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

11..11ΔΔιιαακκρρίίσσεειιςς  ΔΔιικκααιιωωμμάάττωωνν  ,,  ΚΚοοιιννωωννιικκάά  ΔΔιικκααιιώώμμαατταα  κκααιι  ττρρόόπποοιι  

εεννίίσσχχυυσσήήςς  ττοουυςς  

 

Τα δικαιώματα τα διακρίνουμε σε ατομικά, πολιτικά και κοινωνικά. Τα 

ατομικά δικαιώματα αφορούν δικαιώματα τα οποία έχουν ως στόχο να 

προστατεύουν τη ζωή και την ελευθερία του ατόμου  από τις παρεμβάσεις του 

κράτους προς όφελος της κυριότητας του ατόμου . Τα πολιτικά δικαιώματα 

έχουν να κάνουν σχετικά με τη δράση των πολιτών στις πολιτικές διαδικασίες 

όπως π.χ δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι. 

 Τα κοινωνικά δικαιώματα αφορούν κοινωνικές  παροχές και υποχρεώσεις 

του κράτους προς τους πολίτες (παιδεία, εργασία, πρόνοια). Σύμφωνα με τον 

MARSHALL η ιδιότητα του πολίτη βασίζεται σε τρία στοιχεία: στα ατομικά, τα 

πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα. Το 18ο αιώνα θεσμοθετούνται τα ατομικά  

δικαιώματα που διασφάλιζαν την ατομική ελευθερία, την ιδιοκτησία, την 

απονομή δικαιοσύνης και την ελευθερία του λόγου. Τα πολιτικά δικαιώματα 

που θεσμοθετήθηκαν το 19ο αιώνα αποτελούν προέκταση των ατομικών 

δικαιωμάτων και διασφαλίζουν τη συμμετοχή των πολιτών στις πολιτικές 

διαδικασίες άσκησης της εξουσίας. Το είδος αυτών των δικαιωμάτων με την 

ανάπτυξη της δημοκρατίας επεκτάθηκαν και σε λιγότερο προνομιούχα μέλη 

του κοινωνικού συνόλου. Τα  κοινωνικά δικαιώματα  θεσμοθετήθηκαν τον 20ο 

αιώνα και αφορούν την ανάπτυξη του κράτους πρόνοιας στη Δυτική Ευρώπη 

και έχουν ως στόχο να προσφέρουν την υλική βάση που απαιτείται για την 

ουσιαστική ιδιότητα του πολίτη. Οι θεσμοί που προάγουν αυτά τα δικαιώματα 

είναι τα εκπαιδευτικά συστήματα και οι κοινωνικές υπηρεσίες . Τα ατομικά και 

τα πολιτικά δικαιώματα αποτελούν τη πρώτη γενιά δικαιωμάτων  ενώ τα 

κοινωνικά αποτελούν τη δεύτερη γενιά δικαιωμάτων . Όσο αφορά τη τρίτη και 

τέταρτη γενιά δικαιωμάτων δηλαδή τα νέα δικαιώματα αφορούν το 

περιβάλλον, τον πολιτισμό, την οικονομία, τη βιολογική έρευνα και την 

προστασία από τις νέες τεχνολογίες κ.τ.λ. . 

Τα κοινωνικά δικαιώματα αποτελούν το χρέος της κοινωνίας απέναντι στο 

άτομο, αποτελούν δικαιώματα με αμυντική διάσταση . Με τα κοινωνικά 
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δικαιώματα διασφαλίζεται από το κράτος η ίση αξία της ελευθερίας για τους 

πολίτες. Αποτελούν στην ουσία δικαιώματα τα οποία μας δείχνουν τις 

διαφορετικές διαστάσεις της ιδιότητας του πολίτη . Τα κοινωνικά δικαιώματα 

αναγνωρίζουν ότι στην κοινωνία υπάρχουν ανισότητες και έτσι έχουν ως 

στόχο να σταθμίσουν αυτές τις ανισότητες και να προάγουν την ισότητα σε 

όλα τα άτομα. Περιέχουν μέσα τους κατά τον Marshall την έννοια της 

κοινωνικής δικαιοσύνης για όλους . Ο Castel θεωρεί ότι τα κοινωνικά 

δικαιώματα στην ουσία αποτελούν μια κατασκευασμένη ασφάλεια η οποία 

αντισταθμίζει την αδικία που υπάρχει έμφυτη στη κοινωνία . Στόχος κατά τον 

Castel από αυτή τη διαδικασία είναι μια «κοινωνία ομοίων» . Δεν αρκούν μόνο 

οι ανάγκες και τα προβλήματα για τη θέσπιση των δικαιωμάτων αυτών. Ως 

προς τις παροχές και τους δικαιούχους όλα είναι ρευστά, καθώς το 

αντικείμενο τους είναι ιδιαίτερα ευρύ. Για αυτό τα κοινωνικά δικαιώματα   

αποτελούν στην ουσία  οικονομικά δικαιώματα, όπου τα όρια τους ορίζονται 

από το κράτος (Σπανού, 2005:85-96). 

  

Η θέσπιση των κοινωνικών δικαιωμάτων αποτελεί ότι πιο σημαντικό σε 

σχέση με θεσμικούς μετασχηματισμούς στις σύγχρονες καπιταλιστικές 

κοινωνίες . Οι κοινωνικές παροχές του κράτους αποτελούν στην ουσία 

«υποχρεώσεις» προς το άτομο, όπως ήδη έχουμε αναφέρει. Στην ουσία τα 

κοινωνικά δικαιώματα κατά τον Τσουκαλά εκφράζουν πρόσθετες εξουσίες των 

ατόμων τα οποία θεμελιώνονται σε μια επαναλαμβανόμενη και διαρκή 

πολιτική διανομή όπου στην ουσία αποτελούν οικονομικά δικαιώματα που 

αποσκοπούν στην υλική επιβίωση των ατόμων  και είναι κοινωνικά 

δικαιώματα γιατί αποσκοπούν στη κοινωνική δικαιοσύνη. Όλα τα δικαιώματα 

που έχουν κοινωνικό όφελος ανεξαρτήτως αν εξαργυρώνονται σε χρήμα 

αποτελούν κοινωνικά δικαιώματα(Τσουκαλάς, 1991:418,421).  

Τα κοινωνικά δικαιώματα για τον Τσουκαλά αποτελούν επανορθωτικά 

δικαιώματα που έχουν ως στόχο να αμβλύνουν τις ανισότητες που υπάρχουν 

μέσα στον κοινωνικό ιστό (Τσουκαλάς, 1991: 440). Στη βάση των κοινωνικών 

δικαιωμάτων όλα είναι ρευστά με βάση συναρτήσεων ποιος δικαιούται τι και 

πόσο. Έτσι τα κοινωνικά δικαιώματα στο πλαίσιο του εργατικού ζητήματος δεν 

αποτελούν απλό δικαίωμα παροχής, καθώς έχουν ένα πλαίσιο ελευθερίας με 
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στόχο την κατοχύρωση ενός επιπέδου ζωής που να σέβεται την ανθρώπινη 

αξία. Όπως έχουμε αναφέρει εξαρτώνται από οικονομικούς περιορισμούς και 

έχουν έλλειψη νομικής δεσμευτικότητας πλην ελαχίστων εξαιρέσεων π.χ. 

παιδεία. Στη χώρα μας ο Άρειος Πάγος τα τελευταία χρόνια ελέγχει τη 

συνταγματικότητα ως προς τα κοινωνικά δικαιώματα ενώ και σε άλλες χώρες 

γίνονται παρόμοιες προσπάθειες  (Σωτηρέλης, Τσαϊτουρίδης, 2007). 

 

Ένας τρόπος για την υλοποίηση των δικαιωμάτων μας αποτελεί η 

ενδυνάμωση των πολιτών  ώστε να αποκτήσουν φωνή πάνω σε ζητήματα 

που τους αφορούν. Η ενδυνάμωση αφορά τον τρόπο με τον οποίο 

προωθούνται μεταρρυθμίσει όπως π.χ. η  απελευθέρωση της αγοράς προς 

όφελος του  καταναλωτή, η αποκέντρωση κ.τ.λ. Επίσης αφορά τη 

διαμόρφωση συμμετοχικών διαδικασιών που δίδουν τη δυνατότητα στα άτομα 

να συμμετέχουν  στις διαδικασίες λήψης των  αποφάσεων.  

 Παρόλα αυτά η ενδυνάμωση  δεν αποτελεί τη λύση για τη κατοχύρωση 

των δικαιωμάτων, γιατί  χρειάζεται συνεχή αγώνα και κινητοποιήσεις επειδή 

είναι εξαιρετικά ασταθής . Απαιτείται κινητοποίηση πόρων για άτομα που είναι 

ιδιαίτερα αδύναμα είτε μέσω παραχώρησης (ενδυνάμωση βάσει πρόσκλησης) 

είτε μέσω αμφισβήτησης (μέσω σύγκρουσης). Στην πρώτη περίπτωση έχουμε 

προϋποθέσεις άσκησης των δικαιωμάτων ενώ στη δεύτερη έχουμε οργάνωση 

και συλλογική δράση των ίδιων των ενδιαφερομένων . Η ενδυνάμωση τελικά 

στοχεύει στην ικανότητα της ανάπτυξης της άσκησης των δικαιωμάτων. 

  Πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμεσολάβηση για τη διεκδίκηση των 

δικαιωμάτων παίζει ο Συνήγορος του Πολίτη, οι εθελοντικές οργανώσεις 

(ΜΚΟ), ειδικά προγράμματα ενδυνάμωσης, η ενίσχυση του ρόλου της 

αυτοδιοίκησης κ.τ.λ. . Επίσης οι αρμόδιες  δημόσιες υπηρεσίες παίζουν 

μεγάλο ρόλο στη πραγματοποίηση των δικαιωμάτων μας καθώς έχουν 

διαμεσολαβητικό ρόλο ανάμεσα στο κράτος και τους πολίτες και έτσι ο 

συντονισμός τους για τη σωστή λειτουργία τους είναι απαραίτητος, καθώς 

ακόμα θα πρέπει να είναι πιο φιλικές και προσιτές, έτσι ώστε να μπορούν όλοι 

οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε αυτές για την προάσπιση των δικαιωμάτων 

τους( Σπανού, 2005: 278-282). 
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11..22..  ΕΕθθεελλοοννττιικκέέςς  οορργγααννώώσσεειιςς  πποολλιιττώώνν  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκάά  δδίίκκττυυαα  γγιιαα  τταα  

ΑΑννθθρρώώππιινναα  ΔΔιικκααιιώώμμαατταα..  

 Η κοινωνία των πολιτών αποτελεί χαρακτηριστικά τον ενδιάμεσο χώρο 
μεταξύ κράτους και αγοράς, αποτελείται δηλαδή από όλες εκείνες τις 
οργανώσεις και θεσμούς που έχουν ως στόχο να περιορίσουν την κυριαρχία 
του κράτους και τον ατομικισμό της αγοράς .Παράλληλα για να μπορέσει η 
κοινωνία των πολιτών να δράσει αποτελεσματικά, θα πρέπει να προστατεύσει 
τα άτομα πέρα από τον κρατικό αυταρχισμό, θα πρέπει να κατευθύνει και τη 
δράση της στην καταπολέμηση του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτισμικού 
αυταρχισμού καθώς οι κοινωνίες είναι πολυσύνθετες , έτσι ώστε να υπάρχουν 
πολλοί φορείς οι οποίοι καταπιέζουν την ύπαρξη των ατόμων. Δεν υπάρχει 
δηλαδή μόνο η ασυδοσία και η απειλή του κράτους. Έτσι για να μιλάμε για την 
ύπαρξη μιας ενεργής κοινωνίας των πολιτών θα πρέπει τα πολιτικά, 
κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά δικαιώματα να διαχέονται προς τη 
βάση. Με αυτό τον τρόπο με βάση το Μουζέλη θα μπορέσει η κοινωνία των 
πολιτών να συμβάλλει ενεργά στη διαδικασία εξανθρωπισμού της κοινωνίας 
καθώς θα έχει συνεισφέρει στην μείωση των αυταρχισμών  (κοινωνικός, 
οικονομικός, πολιτικός και πολιτισμικός) που εμπεριέχονται στους κόλπους 
της ελληνικής κοινωνίας(Μουζέλης, 2002:239-245). 

Πολύ σημαντικό ρόλο για την υλοποίηση των δικαιωμάτων  παίζει η 

κοινωνία των πολιτών, δηλαδή οι ΜΚΟ και τα κοινωνικά δίκτυα. Οι εθελοντικές 

οργανώσεις αποτελούν συμπλήρωση στη κρατική παρέμβαση, αποτελούν 

στοιχείο ένδειξης της ύπαρξης της  κοινωνίας των πολιτών.  Προσπαθούν να 

μετριάσουν τον ατομικισμό και να περιορίσουν τον κρατικό αυταρχισμό. 

Βοηθάνε ακόμη τους ασθενέστερους και καλύπτουν ελλείψεις όπου το κράτος 

αδυνατεί να καλύψει. Προσφέροντας δηλαδή  βοήθεια σε άτομα που  είναι 

αποκλεισμένα στο κοινωνικό περιθώριο. Επίσης τους προσφέρουν 

ψυχολογική στήριξη και κατάρτιση. Όσο αφορά τις Μη Κυβερνητικές 

Οργανώσεις(ΜΚΟ): 

α) μειώνουν το κόστος συναλλαγής καθώς λειτουργούν ως δίαυλοι 

επεξεργασίας και διάχυσης πληροφοριών η οποία αφορά τη σημαντικότερη, 

αιτία για μη υλοποίηση των δικαιωμάτων. 

β) βοηθούν στη συναλλαγή με τις υπηρεσίες προς όφελος αυτών που δεν 

μπορούν να το πράξουν μόνοι τους.  

γ) παρεμβαίνουν υπέρ μειονεκτούντων ομάδων οι οποίες δεν μπορούν να 

εκφραστούν και να οργανωθούν μόνες τους.  
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δ) αποτελούν συμπληρωματική βοήθεια μέσα από την αυτοοργάνωση και 

αυτοβοήθεια και αποτελούν τον τρόπο εκδήλωσης της δυσαρέσκειας.  

ε) παρέχουν και οι ίδιες υπηρεσίες που είναι πιο ευέλικτες και άμεσες ως 

προς την ικανοποίηση των αναγκών των ατόμων .  

Αναπτύσσουν οι οργανώσεις αυτές «συνηγορική λειτουργία» και δίδουν 

φωνή στα ευπαθή άτομα να εκφραστούν ώστε να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 

τους ασκώντας τα δικαιώματά τους,  αναδεικνύοντας τις αστοχίες της 

κοινωνικής πολιτικής (Σπανού, 2005:285- 288).  

Τελικός στόχος πρέπει να είναι η ενεργοποίηση κράτους και πολιτών για 

την άσκηση των δικαιωμάτων των ατόμων που θα πρέπει να είναι η 

κατευθυντήρια γραμμή πολιτικής. Πάντως  στην όλη προσπάθεια υπάρχουν 

διοικητικά, γραφειοκρατικά εμπόδια, ασάφεια στόχων, πολιτικά, νομοθετικά 

και επαγγελματικά εμπόδια, καθώς και η δύσκολη  σχέση συνεργασίας με την 

εκάστοτε  κυβέρνηση. Αν και σε σύγκριση με το παρελθόν έχουν γίνει κάποια 

βήματα βελτίωσης , ακόμα υπολείπονται  στην Ελλάδα τα διεθνή και 

ευρωπαϊκά επίπεδα. 

Ιδιαίτερα προβληματική είναι η προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών , 

ιδιαίτερα των αλλοδαπών όπως θα αναφερθούμε σε επόμενα κεφάλαια.  

 

1.3.Η παιδική ηλικία και τα δικαιώματα της 

Όσο αφορά την παιδική ηλικία που αυτή θεωρείται έως τα 18 έτη στις δυτικές 
ηλικίες, μεταβάλλεται αν και αποτελεί βασικό στοιχείο των σύγχρονων 
κοινωνιών(Αγάθωνος-Γεωργοπούλου, 1993: 45). Η παιδική ηλικία αποτελεί 
μια ανακάλυψη της σύγχρονης κοινωνίας, διότι τα παλαιότερα χρόνια τα 
παιδιά δεν ήταν διαχωρισμένα από τον ενήλικο κόσμο . 

Τα παιδιά αποτελούσαν ιδιοκτησία των ενηλίκων ως αντικείμενο ελέγχου τους. 
Ειδικότερα για τα κορίτσια η παιδική ηλικία δεν τα αφορούσε καθόλου καθώς 
από τα εννιά τους χρόνια τους  φέρονταν σαν να ήταν μικρές κυρίες, δεν 
πήγαιναν σχολείο και στην αρχή της εφηβείας τα πάντρευαν με κάποιο 
συνήθως μεγαλύτερο άνδρα .  Όμως με βάση το Ρουσσώ το παιδί είναι ένα 
διαφορετικό πλάσμα και πρέπει να του φερόμαστε διαφορετικά. Έτσι το παιδί 
πρέπει να έχει το δικαίωμα να κάνει επιλογές ανεξάρτητα από τις 
παρεμβάσεις του κράτους και των γονιών του. Θα πρέπει να έχει το παιδί το 
δικαίωμα να λέει όχι σε οτιδήποτε θίγει τη προσωπικότητα του και τα 
δικαιώματα του ως παιδί. Γενικά με τον όρο δικαιώματα του παιδιού εννοούμε 
κάτι στο οποίο όλοι συμφωνούμε ότι είναι καλό για ένα παιδί(Χολτ, 1989:29-
34, 140, 142), 
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Σε σχέση τώρα με κάποιες κοινωνιολογικές μελέτες της σύγχρονης παιδικής 
ηλικίας  το παιδί εξετάζεται και αποκτά σημασία μόνο λόγω του γεγονότος ότι 
αποτελεί την πρώτη ύλη για την μετέπειτα ενήλικη ζωή, μόνο μέσα δηλαδή 
από την μελλοντική ενηλικίωση αποκτά υπόσταση σαν άτομο και άρα 
σημασία(Αγάθωνος-Γεωργοπούλου, 1993:63). Το παιδί προσεγγίζεται έμμεσα 
μέσω των κοινωνικών θεσμών, της οικογένειας , του σχολείου αλλά και των 
συνομηλίκων. Σε γενικές γραμμές ο όρος παιδί διαχωρίζεται από αυτό της 
παιδικής ηλικίας και η έννοια παιδική ηλικία δεν αναφέρεται αποκλειστικά 
μόνο σε ηλικιακά όρια αλλά εστιάζει και σε μια σχέση εξουσίας. Η παιδική 
ηλικία εξετάζεται σε σχέση με τις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτιστικές 
συνθήκες που επικρατούν. Έτσι η παιδική ηλικία διαφοροποιείται κοινωνικά 
και ιστορικά, και  σε σχέση με τις άλλες ηλικιακές κατηγορίες διερευνώντας τα 
κοινά χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα. Στην κοινωνιολογική ανάλυση των 
παιδιών πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η ηλικία με την κοινωνική τάξη και το 
φύλο καθώς είναι ιδιαίτερα σημαντικά  στη  διερεύνηση  των κοινωνικών 
ανισοτήτων στη σύγχρονη κοινωνία, όπως και  στην απονομή δικαιωμάτων, 
δύναμης και οικονομικών πόρων. Επίσης η διαφορά ηλικίας ανάμεσα σε 
παιδιά και ενήλικους τους αποδίδει ένα σωρό από αρνητικά χαρακτηριστικά 
όπως: ανωριμότητα, έλλειψη ευθύνης, απειρία, έλλειψη διάκρισης του καλού 
από το κακό κ.τλ. Έτσι τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα και χρειάζονται 
βοήθεια από τους μεγάλους ώστε να ενηλικιωθούν  και να ενταχτούν στη 
κοινωνική ζωή. Στερούνται πολιτικής φωνής καθώς δεν έχουν επίσημο λόγο 
και δικαίωμα για άμεση εκπροσώπηση και συμμετοχή σε αποφάσεις που τα 
αφορούν. Ότι αφορά το συμφέρον και το καλό τους αποφασίζεται από τους 
μεγάλους. Γενικά τα δικαιώματα των παιδιών: α)παίρνουν τη μορφή 
καταναγκασμού χωρίς να αφήνουν στα παιδιά τη δυνατότητα επιλογής 
ανάμεσα σε άλλες λύσεις, β)στην ουσία αναπαράγουν την εξάρτηση των 
παιδιών καθώς έχουν ως στόχο μόνο την προστασία τους και όχι στην 
προώθηση της αυτονομίας τους (Αγάθωνος-Γεωργοπούλου, 1993:47-49). 

Τα παιδιά σε γενικά πλαίσια δεν έχουν πολιτικά δικαιώματα , δεν αποτελούν 
ούτε πολιτικά ούτε ηθικά πρόσωπα, δεν αποτελούν στην ουσία πολίτες. 
Έχουν πολλούς περιορισμούς σαν άτομα καθώς μένουν αναγκαστικά σε 
συγκεκριμένο μέρος δηλαδή στο σπίτι των γονιών τους όπου δεν μπορούν να 
κάνουν τίποτα χωρίς την άδεια τους. Επίσης δεν επιτρέπεται η είσοδος τους 
σε συγκεκριμένα μέρη ενώ σε άλλα  η παρουσία τους είναι υποχρεωτική π.χ. 
στο σχολείο  όπου βρίσκονται συνεχώς υπό την κυριαρχία των δασκάλων 
τους. Ουσιαστικά τίποτα δεν τους ανήκει πριν τα 18 έτη, δεν μπορούν να 
κερδίζουν χρήματα, ούτε να διαθέτουν το οτιδήποτε για τον εαυτό τους, σε 
περίπτωση πάλι που δεν έχουν γονείς βρίσκονται υπό την κηδεμονία του 
κράτους, και    δεν μπορούν να επιλέξουν μόνα τους ποιός θα αναλάβει την 
επιμέλεια τους. Επίσης  η δικαιοσύνη ασχολείται με τα παιδιά μόνο σε 
περίπτωση που είναι κατηγορούμενα και όχι κατήγοροι καθώς στερούνται 
πολιτικών δικαιωμάτων . Επίσης πρέπει να τονίσουμε ότι δεν έχουν και 
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δικαίωμα ψήφου όλες οι αποφάσεις που διακατέχουν την κοινωνική ζωή τους 
παίρνονται ερήμην τους. 

Επιπλέον και η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού1 στην ουσία 
αποτελεί Διακήρυξη της Εξάρτησης των Παιδιών καθώς το κείμενο αυτό 
συναρθρώθηκε από μεγάλους  χωρίς τη συμμέτοχη των παιδιών , και είναι       
ένα κείμενο το οποίο επιβεβαιώνει                          
τη διάκριση ανάμεσα στους μεγάλους και τους μικρούς. Παρόλα αυτά, παρά 
την υπογραφή της συγκεκριμένης Διακήρυξης η εκμετάλλευση και η 
καταπίεση των ανήλικων εξακολουθεί να υφίσταται  καθώς η παιδική φτώχεια 
δεν έχει εξαλειφθεί (Ροσφόρ ,1981:111-117, 122). 

Συνοπτικά στο  κεφάλαιο αυτό αναφερθήκαμε  γενικά στα  δικαιώματα, την 
αδυναμία επιβολής κυρώσεων στο κράτος σε σχέση με την παραχώρηση 
τους, τη αναγκαία διαμεσολάβηση του κράτους και της κοινωνίας των πολιτών 
για την υλοποίηση και επέκταση των δικαιωμάτων.  

Σε χώρες όπως η Ελλάδα υπάρχει γενικά απόσταση ανάμεσα στη θέσπιση 
και πραγματοποίηση  των δικαιωμάτων. Είναι  ιδιαίτερα αναγκαία όπως 
είδαμε η διαμεσολάβηση του κράτους, της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της 
κοινωνίας των πολιτών στην όλη διαδικασία για την πραγματοποίηση  των 
δικαιωμάτων , η οποία στην ουσία αποτελεί μια πολιτική διαδικασία. 

Επισημάναμε  επίσης την ιδιαίτερη θέση στην οποία βρίσκονται τα παιδιά σε 
σχέση με την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και στο επόμενο κεφάλαιο θα 
δούμε αναλυτικότερα τις προσπάθειες για την προστασία των συμφερόντων 
των παιδιών. 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΔΔΕΕΥΥΤΤΕΕΡΡΟΟ  

ΤΤαα  δδιικκααιιώώμμαατταα  ττοουυ  ππααιιδδιιοούύ  σσττηη  ΔΔιιεεθθννήή  ΣΣύύμμββαασσηη  ΔΔιικκααιιωωμμάάττωωνν  ττοουυ  

ΠΠααιιδδιιοούύ::ΣΣύύννττοομμηη  ππααρροουυσσίίαασσηη  ττηηςς  ΣΣύύμμββαασσηηςς  ττωωνν  ΔΔιικκααιιωωμμάάττωωνν  ττοουυ  

ΠΠααιιδδιιοούύ  ττωωνν  ΗΗννωωμμέέννωωνν  ΕΕθθννώώνν  ((11998899))  

 

2.1 Ιστορικό της Διεθνής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Παιδιού των 
Ηνωμένων Εθνών 

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού καθιερώθηκε χάριν  στην  
ευαισθησία της πολωνικής κυβέρνησης στα νεκρά και απροστάτευτα παιδιά 
που άφησε πίσω του ο β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος. Λόγω αυτής της τραγικής 
κατάστασης υπήρξε ανάγκη για την υπογραφή μιας Διεθνούς Σύμβασης 
Δικαιωμάτων Παιδιού η οποία θα προστάτευε τα παιδιά από οποιαδήποτε 
μορφή εκμετάλλευσης .Όλα αυτά εκφράστηκαν από τη πολωνική κυβέρνηση 
το 1959 ενώπιον των συζητήσεων για τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 
Παιδιού. Παρόλα αυτά τα υπόλοιπα κράτη- μέλη του Ο.Η.Ε. εκείνη τη περίοδο 
δεν ήταν σε θέση να δεχτούν και να υιοθετήσουν ένα τόσο αυστηρό κείμενο. 
Όμως η πολωνική κυβέρνηση συνέχισε τις προσπάθειες της καταθέτοντας ένα 
σχετικό σχέδιο για την υλοποίηση μιας Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού. 

Τα όποια προβλήματα παρουσιάστηκαν στο σχετικό σχέδιο καθυστέρησαν 
την υιοθέτηση του ως Σύμβαση καθώς υπήρχαν αρκετές δυσκολίες σχετικά με 
τη γλώσσα, το περιεχόμενο του όσο και το θέμα εφαρμογής της Σύμβασης. 
Τελικά η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στη 35η  Σύνοδο της όρισε 
μια ομάδα εργασία  , της οποίας τις εργασίες μπορούσε να παρακολουθήσουν 
Μ.Κ.Ο  , διεθνείς οργανισμοί και κράτη-μέλη. Έτσι σαν αποτέλεσμα των 
εργασιών της ομάδας εργασίας είχαμε την υιοθέτηση της Σύμβασης στις 20 
Νοεμβρίου 1989 που συνέπεσε με τον εορτασμό των 30 ετών της Διακήρυξης 
των Δικαιωμάτων του Παιδιού. 

Η ομάδα εργασίας γενικά αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα όπως ο 
καθορισμός της έναρξης της παιδικής ηλικίας, η ελάχιστη  ηλικία συμμετοχής 
παιδιών σε ένοπλες συρράξεις καθώς και τα ζητήματα θρησκευτικής 
ελευθερίας και της υιοθεσίας. Στην αρχή δεν συμμετείχαν αρκετά κράτη-μέλη, 
κάτι που  στην πορεία άλλαξε καθώς αρκετά κράτη- μέλη ιδίως από 
αναπτυγμένα και αναπτυσσόμενα κράτη-μέλη έδειξαν ενδιαφέρον. Όμως η 
παρουσία διεθνών οργανισμών δεν ήταν τόσο έντονη ενώ αντίθετα οι Μ.Κ.Ο. 
έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρο. Οι Μ.Κ.Ο  έθεσαν το ζήτημα της αναγκαιότητας 
της Σύμβασης  σε όλους τους φορείς , βάζοντας ως στόχο να συμπέσει η 
υιοθέτηση της Σύμβασης με τον εορτασμό των 30 ετών της Διακήρυξης των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού. 
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Γενικότερα η Σύμβαση αποτελεί μια αναγνώριση της νομικής θέσης του 
παιδιού στο διεθνές και ευρύτερο πεδίο . Παρέχει ολοκληρωμένη προστασία 
του παιδιού καθώς κατοχυρώνει τα ατομικά, κοινωνικά, πολιτιστικά, πολιτικά 
και οικονομικά του δικαιώματα. Παρόλα αυτά ακόμα και σήμερα η Διεθνής 
Σύμβαση δεν εφαρμόζεται σε αρκετές χώρες , αναπτυσσόμενες κυρίως αλλά 
και σε κάποιες του δυτικού κόσμου. Σε συνδυασμό με άλλα διεθνή κείμενα 
παρέχει ένα μεγάλο πλαίσιο προστασίας για τα παιδιά αν και υπάρχουν 
ακόμα αρκετά θέματα που επιζητούν άμεσες λύσεις(Νάσκου-Περράκη, 2002: 
13, 25-29). 

  

  ΗΗ  ΣΣύύμμββαασσηη  γγιιαα  τταα  ΔΔιικκααιιώώμμαατταα  ττοουυ  ΠΠααιιδδιιοούύ  

Ήδη από το 1989 όπως αναφέραμε στην αρχή, υπάρχει ένα κείμενο 

διεθνούς κύρους το οποίο υπερασπίζει τα δικαιώματα του παιδιού και έχει 

αναγνωριστεί από 191 κράτη στο κόσμο ( Lenhart, 2006: 293).Η Σύμβαση για 

τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι η μοναδική παγκόσμια συμφωνία 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία έδωσε τη δυνατότητα σε μη κυβερνητικές 

οργανώσεις να ελέγχουν για την εφαρμογή της σε παγκόσμια κλίμακα 

περιλαμβάνοντας όλες τις κοινωνικές ομάδες ανεξαιρέτως. Η βασική αρχή της 

Σύμβασης είναι ότι όλα τα παιδιά γεννιούνται με θεμελιώδεις ελευθερίες και τα 

κληρονομημένα δικαιώματα του ανθρώπινου είδους. Τα συμβαλλόμενα 

κράτη-μέλη οφείλουν με βάση αυτή τη Σύμβαση να δημιουργήσουν τους 

ανάλογους μηχανισμούς προστασίας και συνειδητοποίησης των δικαιωμάτων 

των παιδιών. Επιπλέον, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

αναγνωρίζει ότι η εμπλοκή του παιδιού στις αποφάσεις που το αφορούν θα 

πρέπει να είναι ανάλογη της νοηματικής του ωριμότητας( βλέπε www. crin.  

org.) 

Συνειδητοποιώντας ότι η κατάσταση των παιδιών σε πολλά μέρη του 

κόσμου είναι κρίσιμη , σαν αποτέλεσμα όχι σωστών κοινωνικών συνθηκών 

(πολεμικές συγκρούσεις, φτώχεια, πείνα, κ.τ.λ) και λόγω φυσικών 

καταστροφών , χρειάζεται άμεση εθνική και διεθνής δράση για την προστασία 

τους. Έτσι μια διεθνής σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού θα ήταν μια 

θετική συνεισφορά στη προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών και στη 

διασφάλιση της ευημερίας τους. Τα δικαιώματα του παιδιού χρειάζονται ειδική 

προστασία και  είναι αναγκαία η συνεχής βελτίωση της κατάστασης των 

παιδιών σε όλο τον κόσμο( βλέπε www.cirp.org/UN-convention).   
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Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 1989 αποτελεί ένα κείμενο 

με έντονο νομικό χαρακτήρα και υψηλής δεσμευτικότητας όσον αφορά τους 

στόχους της κοινωνικής πολιτικής και δράσης για την υπεράσπιση των 

παιδιών. Ακόμα αυτή η Σύμβαση μας έδωσε ένα νέο ορισμό για την παιδική 

ηλικία που βασίζεται στα ανθρώπινα δικαιώματα. Προέβαλλε στην ουσία την 

ανάγκη του δικαιώματος των παιδιών στην εκπαίδευση , στις στοιχειώδεις 

ελευθερίες και παροχές υπηρεσιών  και ειδικότερα στην ανάγκη ενός 

προστατευτικού πλαισίου από οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης και 

εκμετάλλευσης, έτσι ώστε να μπορέσουν επί ίσοις όρους όλα τα παιδιά να 

αναπτύξουν μια υγιής προσωπικότητα( βλέπε www.e-yliko.gr ).  

Τα άρθρα της Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού χωρίζονται σε 5 

ομάδες.  

α) Ορισμός της παιδικής ηλικίας και βασικές αρχές (Άρθρα 1-3) 

β) Δικαιώματα κατά την ανάπτυξη (Άρθρα 5-11) 

γ) Πολιτικά δικαιώματα (Άρθρα 12-17, 31) 

δ) Διαδικαστικές διατάξεις (Άρθρα, 4,41-54) 

ε) Δικαιώματα προστασίας σε ιδιαίτερες καταστάσεις ζωής και 

προστασίας από τη κακοποίηση και την εκμετάλλευση (Άρθρα 18-30, 32-40) ( 

Lenhart,  2006: 223). 

Η Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού των Ηνωμένων Εθνών2 καλεί 

τα Ηνωμένα Έθνη, τα πρακτορεία και τους οργανισμούς όπως και όλες τις 

οργανώσεις  κυβερνητικές και μη , να εντείνουν τις προσπάθειες τους στο να 

διαδώσουν τη Σύμβαση. 

 Ενώ η Σύμβαση των δικαιωμάτων του παιδιού των Ηνωμένων Εθνών 

υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1989 στην Ελλάδα  

επικυρώθηκε το 1992 . Τα άρθρα της Σύμβασης  των Δικαιωμάτων του 

παιδιού χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: δικαιώματα που έχουν να κάνουν με 

τη προστασία, την κοινωνική εμπειρία και με τις κοινωνικές και πολιτικές 

ελευθερίες. Με βάση αυτή τη Σύμβαση πλέον τα παιδιά αποτελούν ενεργά 

μέλη της κοινωνίας έχοντας έτσι φωνή και υπόσταση. Αναγνωρίζονται  πλέον 

ως άτομα με δικαιώματα, ανάγκες, αισθήματα, απόψεις κ.τ.λ. (Λουμάκου, 

Μπεζέ , 2006: 15).  

Έτσι έχουμε την εισαγωγή μιας νέας παιδικής ηλικίας όπου με βάση το 

άρθρο 1 της Σύμβασης, παιδί θεωρείται κάθε άτομο κάτω των 18 ετών. Παιδιά 
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είναι δηλαδή όλοι οι μη ενήλικες, και  ο κόσμος μας αποτελείται από ομάδες 

παιδιών και ενηλίκων ( Lenhart, 2006:224).  

Η Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού αποτελεί μια μορφή σεβασμού της 

κοινότητας απέναντι στα παιδιά. Πέρα από τις υποχρεώσεις των γονιών 

αναλαμβάνει και η ίδια η διεθνής κοινότητα να παίξει ενεργό ρόλο στη 

προστασία των παιδιών. Έτσι  τα συμβαλλόμενα κράτη είναι υποχρεωμένα να 

αναπτύξουν τις ανάλογες προϋποθέσεις για την καλυτέρευση της θέσης των 

παιδιών στη κοινωνία μας.  

Η συγκεκριμένη Σύμβαση έχει δεσμευτικό χαρακτήρα ως προς την ανάληψη 

ευθυνών από τις συμβαλλόμενες χώρες, καθώς επίσης διαμορφώνεται και 

ένας μηχανισμός συμμόρφωσης ως προς αυτές τις υποχρεώσεις.  

Τα συμβαλλόμενα κράτη οφείλουν να κάνουν γνωστές τις αρχές της 

Σύμβασης  τόσο στους ενήλικες όσο και στα παιδιά. Σε αυτή τη προσπάθεια 

πολύ σημαντικό ρόλο παίζουν τα επιμορφωτικά σεμινάρια και συνέδρια, 

καθώς επίσης και η διάδοση και διακίνηση υλικού σχετικά με τα δικαιώματα 

του παιδιού σε σχολεία κ.τ.λ. Επίσης τα συμβαλλόμενα κράτη οφείλουν να 

υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού των 

Ηνωμένων Εθνών, ως προς τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την  προστασία 

των παιδιών . Όμως οι μηχανισμοί ελέγχου για την εφαρμογή της Σύμβασης 

δεν είναι πλέον αποτελεσματικοί, καθώς αρκετά τα από τα συμβαλλόμενα 

κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν πρακτικές δυσκολίες στην πλήρη υιοθέτηση της. 

Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού μπορεί να καλέσει τις ειδικές 

οργανώσεις, το ταμείο Ηνωμένων Εθνών για τη παιδική ηλικία και άλλους 

αντίστοιχους οργανισμούς για να παρέχουν ειδικές συμβουλές και βοήθεια ,  

να κάνει ακόμα συστάσεις και να υποδείξει τι θα πρέπει να πραχθεί στα 

συμβαλλόμενα κράτη με βάση τις πληροφορίες που έχει δεχθεί, καθώς ακόμα 

να διεξάγει μελέτες σε θέματα σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού . Μέσω 

των εκθέσεων που υποβάλλουν τα συμβαλλόμενα κράτη εντός 5 ετών μπορεί 

να ελέγχει η Επιτροπή αν όντως συμμορφώνονται τα συμβαλλόμενα κράτη με 

όσα ορίζει η Σύμβαση . 

Παρόλα αυτά 19 χρόνια  μετά την εφαρμογή της Σύμβασης για τα 

δικαιώματα του παιδιού από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών δεν 

υπάρχει ακόμα ουσιαστική βελτίωση των δικαιωμάτων των παιδιών, ιδίως των 

αλλοδαπών  στην ελληνική κοινωνία, καθώς τα παιδιά ακόμα και σήμερα είναι 
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το πιο αδύναμο μέλος της κοινωνίας και είναι αναγκαίο να προστατευτούν τα 

δικαιώματά τους. Όμως η Διεθνή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού δεν 

μπορεί από μόνη της να αλλάξει την κατάσταση, χρειάζεται και την ενεργή 

συμμετοχή του κράτους και των διαφόρων μη κυβερνητικών οργανώσεων για 

τη μεγιστοποίηση της ευημερίας του παιδιού . Οι υποχρεώσεις απέναντι στα 

παιδιά πρέπει να γίνονται πράξεις ουσίας για τη προστασία τους(Πιτσελά, 

1999: 50,66-67). 

 

Σε τελική ανάλυση τα θετικά της Σύμβασης είναι ότι παρουσιάζει 

ολοκληρωμένη εικόνα των δικαιωμάτων  του παιδιού3. Ακόμα αφορά όλα τα 

παιδιά, εντός και εκτός συνόρων ενός κράτους. Λαμβάνει σοβαρά υπόψη της 

τη γνώμη του παιδιού και κινείται στο τι είναι καλύτερο γι’ αυτά. Ενισχύει  

ακόμα το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για το παιδί (UNICEF) που λειτουργεί 

επιτυχώς από το 1945 . Ορίζει τη γενική υποχρέωση του κράτους να λαμβάνει 

τα κατάλληλα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα για την προστασία του παιδιού 

και δίδει μεγάλη σημασία στο να καθορισθεί το περιεχόμενο των 

υποχρεώσεων των προσώπων εκείνων που είναι υπεύθυνα για την 

εξασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού . Η Σύμβαση ακόμα φροντίζει για τη 

προστασία των παιδιών με ειδικές ανάγκες παρέχοντας τους μέσω των 

συμβαλλόμενων κρατών, υγεία, εκπαίδευση, ίσες ευκαιρίες πολιτιστικών και 

καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, εξασφάλιση χρόνου ανάπαυσης και 

παιχνιδιού .  

Όσον αφορά τώρα την εργασία  των παιδιών παρέχει ρυθμίσεις που 

αφορούν στην προστασία της υγείας των ανήλικων εργαζομένων και 

προστασία από την οικογενειακή εκμετάλλευση και προώθηση της 

εκπαίδευσης τους. Ακόμα η Σύμβαση μέσω της Επιτροπής Ανθρώπινων 

Δικαιωμάτων κάνει προσπάθεια για να προστατεύσει τα παιδιά από τις 

αγοραπωλησίες οργάνων, τις παράνομες υιοθεσίες, τη πορνεία, τη 

σεξουαλική εκμετάλλευση, τη συμμετοχή στις ένοπλες συρράξεις κ.τ.λ. 

(Ρούκουνας, 1995:281- 283). Η Σύμβαση αυτή ανήκει στη κατηγορία “hard 

law” εμπεριέχει δηλαδή δεσμευτικούς κανόνες, έτσι ώστε  τα συμβαλλόμενα 

κράτη οφείλουν να αναλάβουν ενεργή δράση για την επίτευξη των στόχων της 

( Πιτσελά, 1999: 48). 
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 Η αποδοχή της Σύμβασης  από κάθε κράτος που φιλοδοξεί να θεωρείται 

πολιτισμένο και δημοκρατικό αποτελεί μια ένδειξη του τρόπου με τον οποίο τα 

παιδιά λειτουργούν ως κριτήριο πολιτισμού, αν  και προωθεί έτσι  μια 

αντίληψη που αφορά το παιδί στη Δύση. 

Τα άρθρα της Σύμβασης αφορούν όχι μόνο την ανάγκη για φροντίδα, 

προστασία και παροχή πόρων αλλά και στην ενίσχυση της συμμετοχής και 

αυτονομίας(Μακρυνιώτη,  2003:32-  34). 

Τα παιδιά λόγω της μειονεκτικής τους θέσης όσο αφορά την σωματική και 

νοηματική τους ανάπτυξη χρειάζονται υποστήριξη από το κοινωνικό τους 

περιβάλλον, έτσι ώστε να νιώσουν και αυτά ότι είναι ενεργοί πολίτες και 

ισότιμα μέλη της κοινωνίας. Έτσι η παιδική ηλικία με βάση τη Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού  ορίζεται ως ανεξάρτητη κοινωνική κατηγορία με 

ειδικές ανάγκες και κύρια ανθρώπινα δικαιώματα καθώς θέτει και το θέμα της 

ευθύνης της  κοινωνίας απέναντι στα παιδιά(Καλλινικάκη, 2001:58-59). 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΤΤΡΡΙΙΤΤΟΟ  

ΤΤΑΑ  ΔΔΙΙΚΚΑΑIIΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ    ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΑΑΪΪΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ  

3.1 Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης(Ε.Ε.), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει μια 
στρατηγική με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού . Η 
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως χρέος της να τηρεί τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού, την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων καθώς επίσης αναγνωρίζει τα δικαιώματα του Χάρτη 
Θεμελιωδών  Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  που έχουν σχέση με τα 
παιδιά και τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 24 είναι τα εξής: 

1)Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται 
για τη καλή διαβίωσή τους. Τα παιδιά μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη 
γνώμη τους. Η γνώμη τους σχετικά με ζητήματα που τα αφορούν λαμβάνεται 
υπόψη σε συνάρτηση με την ηλικία και την ωριμότητα τους. 

2)Σε όλες τις πράξεις που αφορούν παιδιά, είτε επιχειρούνται από δημόσιες 
αρχές είτε από ιδιωτικούς οργανισμούς, πρωταρχική σημασία πρέπει να 
δίνεται στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού. 

3)Κάθε παιδί έχει δικαίωμα να διατηρεί τακτικά προσωπικές σχέσεις και απ’ 
ευθείας επαφές με τους δύο γονείς του, εκτός εάν τούτο είναι αντίθετο προς  
το συμφέρον του. 

Επίσης με βάση το άρθρο 32 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ε.Ε. ορίζονται τα εξής: 

1)Η εργασία των παιδιών απαγορεύεται. 2)Η ελάχιστη ηλικία για την ανάληψη 
εργασίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την ηλικία κατά την οποία λήγει η 
υποχρεωτική σχολική φοίτηση, υπό την επιφύλαξη ευνοϊκότερων κανόνων για 
τους νέους και εξαιρέσει περιορισμένων παρεκκλίσεων. 3)Οι νέοι που 
εργάζονται πρέπει να απολαύουν συνθηκών εργασίας προσαρμοσμένων 
στην ηλικία τους και να προστατεύονται από την οικονομική εκμετάλλευση ή 
από οποιαδήποτε εργασία που θα μπορούσε να βλάψει την ασφάλεια  τους, 
την υγεία τους, τη σωματική , πνευματική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξη τους ή 
να θέσει σε κίνδυνο την εκπαίδευσή τους. 

Αντίθετα με την Ε.Ε.  τα δικαιώματα του παιδιού δεν έχουν παγκόσμιο κύρος 
καθώς σε πολλά μέρη του κόσμου οι ουσιαστικές ανάγκες των παιδιών δεν 
ικανοποιούνται. Υπάρχει δηλαδή μια αδυναμία στην υλοποίηση των 
δικαιωμάτων των παιδιών σε διεθνή κλίμακα. Η κατάσταση  όμως και  μέσα 
στην Ένωση για τα παιδιά δεν είναι ικανοποιητική, καθώς υπάρχει μεγάλο 
κενό ανάμεσα στις καλές προθέσεις των διεθνών συνθηκών για την 
προστασία των παιδιών ιδίως των αλλοδαπών και τις πραγματικές συνθήκες 
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διαβίωσής τους(βλέπε: www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ). Αυτό το 
αντιληφτήκαμε και από την εμπειρική μας έρευνα σε μονάδες φιλοξενίας 
αλλοδαπών παιδιών που αναφέρουμε παρακάτω. 

H E.E βιώνει σημαντικές οικονομικές, πολιτικές, περιβαντολλογικές και 
κοινωνικές αλλαγές, οι οποίες επηρεάζουν τα παιδιά , τα οποία ανάλογα με 
την ηλικία τους έχουν και διαφορετικές ανάγκες. Επίσης το 
κοινωνικοοικονομικό επίπεδο των γονιών  επηρεάζει ιδιαίτερα τα παιδιά, έτσι 
ώστε η Ε.Ε. βάζει ως προτεραιότητα της , τη δημιουργία θέσεων εργασίας. 
Επιπλέον τα παιδιά αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο φόβο σχετικής φτώχειας σε 
σχέση με τον υπόλοιπο πληθυσμό , καθώς ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό τους 
είναι εκτεθειμένο στη φτώχεια και τον αποκλεισμό, με τα  φαινόμενα 
ρατσισμού και βίας να αυξάνονται ανησυχητικά στους κόλπους των κοινωνιών 
της Ε.Ε. με έμφαση στα παιδιά των μειονοτήτων τα οποία και αποτελούν τον 
πιο εύκολο στόχο. Ακόμα άλλη μια πρόκληση για την Ε.Ε. είναι να βεβαιώσει 
ότι τα δικαιώματα των παιδιών των μεταναστών, των ανήλικων αιτούντων 
άσυλο και των μικρών προσφύγων γίνονται σεβαστά  καθώς και στη 
νομοθεσία και τις πολιτικές των κρατών μελών της Ε.Ε. (βλέπε: www.eur-
lex.europa.eu/LexUriServ). 

Παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση με το κύρος που διαθέτει και την ισχυρή 
διεθνή παρουσία της, είναι σε θέση να προωθήσει αποτελεσματικά την 
πραγματοποίηση των δικαιωμάτων του παιδιού, βοηθώντας ενεργά τα κράτη- 
μέλη σε αυτή την κατεύθυνση, με βάση πάντα το πλαίσιο του ευρωπαϊκού 
προτύπου κοινωνικής προστασίας που διαθέτει καθώς και τα ανάλογα 
προγράμματα που έχει στο ενεργητικό της. Τα συγκεκριμένα προγράμματα 
και οι ανάλογες πολιτικές έχουν συμβάλλει αρκετά στην πρόοδο της Ε.Ε. τα 
τελευταία χρόνια, όσον αφορά τα θέματα προστασίας των παιδιών από 
διάφορους κινδύνους όπως παιδική φτώχεια , παιδική εκμετάλλευση, 
κακοποίηση, κ.λπ. (www.europa. eu και www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ).  

Επιπλέον η Ε.Ε. ότι θέτει ως κριτήριο για την ένταξη των υποψήφιων χωρών 
στην Ε.Ε., το κατά πόσο κάνουν σεβαστά τα δικαιώματα των παιδιών. Έτσι 
θέτοντας τους συγκεκριμένα κριτήρια παιδικής προστασίας, η Ε.Ε.   λαμβάνει 
σοβαρά υπόψη της  το ζήτημα της παιδικής προστασίας. 

Έτσι με βάση την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής  Επιτροπής της 4 η ς Ιουλίου 
2006, η Ε.Ε. θέτει τους εξής στόχους για την στρατηγική προστασίας των 
δικαιωμάτων του παιδιού: 

1)Να υπάρξει όφελος από τις υπάρχουσες πολιτικές και πράξεις. 

2)Να υπάρξει προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού στις εξωτερικές 
σχέσεις. 
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3)Να θεσπιστούν προτεραιότητες μιας μελλοντικής δράσης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

4)Να υπάρξει πιο αποτελεσματική επικοινωνία σχετικά με τα δικαιώματα του 
παιδιού. 

5)Να εξασφαλιστεί ικανός συντονισμός και μηχανισμοί διαβούλευσης. 

6)Να ενισχυθούν οι ικανότητες και η εμπειρία στον τομέα των δικαιωμάτων 
του παιδιού. 

7)Να λαμβάνονται συστηματικά υπόψη τα δικαιώματα του παιδιού σε όλες τις 
εξωτερικές και εσωτερικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης (www. 
europa.eu). 

Τα μέτρα τα οποία προβλέπονται για την επίτευξη των στόχων της 
συγκεκριμένης στρατηγικής είναι τα εξής: 

1)Η σύνδεση των παιδιών με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

2)Η δημοσίευση ενός εγγράφου διαβούλευσης για τον καθορισμό των 
δράσεων που θα θεσπιστούν στο μέλλον. 

3) Η σύσταση ενός ευρωπαϊκού φόρουμ για τα δικαιώματα του παιδιού και 
μιας δικτυακής βάσης συζήτησης έτσι ώστε η δράση να είναι πιο άμεση και 
ενεργή. 

4)Το ξεκίνημα ενός σχεδίου δράσης σχετικά με τα παιδιά στο πλαίσιο της 
συνεργασίας για την ανάπτυξη. 

5)Η στήριξη σε τράπεζες και εταιρείες πιστωτικών καρτών στον αγώνα τους 
κατά της χρήσης πιστωτικών καρτών για την αγορά εικόνων παιδιών στο 
Διαδίκτυο οι οποίες να έχουν πορνογραφικό χαρακτήρα. 

6)Η διεξαγωγή μιας στρατηγικής πληροφόρησης σχετικά με τα δικαιώματα του 
παιδιού, έτσι ώστε να κατανοήσουν καλύτερα οι γονείς και τα παιδιά τα 
δικαιώματα αυτά. 

7) Η θέσπιση στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενός ενιαίου αριθμού τηλεφώνου για 
τα παιδιά σε θέματα που τα αφορούν ( βλέπε:www. europa. eu). 

Σε τελική ανάλυση η Επιτροπή: 

-Αφού διαμορφώσει μια στρατηγική για να βεβαιώσει ότι η Ε.Ε. συμβάλει στην 
προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, στις διεθνές και 
εσωτερικές τις πράξεις, υποστηρίζοντας τις προσπάθειες των κρατών –μελών 
σε αυτό τον τομέα, καλεί όλα τα κράτη- μέλη να πάρουν ενεργό μέρος στη 
διαμόρφωση και ανάπτυξη αυτής της στρατηγικής , συμβάλλοντας στην 
επιτυχία της(βλέπε: www.eur-lex.europa.eu/LexUriServ). 
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H Επιτροπή οφείλει για τα μέτρα της συγκεκριμένης ανακοίνωσης να βρει 
τους ανάλογους πόρους, καθώς επίσης και για τη μελλοντική στρατηγική της 
(βλέπε  :www.europa.eu). 

 

33..22ΕΕυυρρωωππααϊϊκκόόςς  ΚΚοοιιννοοττιικκόόςς  ΧΧάάρρττηηςς  

Με τον Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Χάρτη είναι ουσιαστικά η πρώτη φορά που 

η Ευρωπαϊκή Ένωση δείχνει το ενδιαφέρον της για την προστασία των 

παιδιών και των εφήβων στην απασχόληση. Ο χάρτης ασχολείται με τέσσερις 

σχετικές προβλέψεις: 

α) Ελάχιστο όριο ηλικίας εισόδου στην απασχόληση: αυτή η ρύθμιση 

ορίζει ότι οι ανήλικοι εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να είναι μικρότεροι από 15 

ετών και θα πρέπει να έχει λήξει η υποχρεωτική σχολική φοίτηση τους. Μόνο 

για ορισμένες ελαφριές εργασίες δέχεται τη δυνατότητα παρέκκλισης από το 

ελάχιστο όριο ηλικίας. Αντίθετα με βάση το άρθρο 3 της 138 ΔΣΕ το όριο για 

την είσοδο στην εργασία δεν μπορεί να είναι κάτω των 18 ετών.  

β) Δικαίωμα δίκαιης αμοιβής των νέων εργαζομένων: Εδώ προβλέπεται η 

δίκαιη αμοιβή των παιδιών και νέων ώστε να αποφευχθεί η οικονομική τους 

εκμετάλλευση. Αυτό κατοχυρώνεται με βάση τη διάταξη του άρθρου 7 § 5 Ευρ 

Κ.Χ. που καλεί τα κράτη «να αναγνωρίζουν το δικαίωμα των νεαρών 

εργαζομένων και των μαθητευόμενων για δίκαιη αμοιβή ή για κατάλληλη 

παροχή» .  

γ) Δικαίωμα μειωμένου ωραρίου απασχόλησης και απαγόρευση της 

νυχτερινής εργασίας των νέων: τονίζοντας ότι το δικαίωμα αυτό δεν μπορεί να 

καταργηθεί με τη μέθοδο των υπερωριών. Ακόμη ο Χάρτης απαγορεύει τη 

νυχτερινή εργασία των νέων που δεν είναι πάνω από 19 ετών. Έτσι όλα αυτά 

γίνονται για τις απαιτήσεις της ανάπτυξης τους, τις ανάγκες της 

επαγγελματικής τους εκπαίδευσης και πρόσβασης στην εργασία.  

Με βάση το άρθρο 7 § 4 Ευρ. Κ.Χ. περιορίζεται ο χρόνος εργασίας για 

άτομα κάτω των 16 ετών, ώστε να προωθηθεί η ανάπτυξη τους και οι 

απαιτήσεις της επαγγελματικής τους εκπαίδευσης. Κάτι αντίστοιχο όμως δεν 

προβλέπεται για παράδειγμα από τη ΔΟΕ όσον αφορά το περιορισμό της 

ώρας εργασίας σε συνάρτηση με τις ανάγκες της σχολικής παρακολούθησης. 
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Στο  ελληνικό δίκαιο για θέματα απασχόλησης νέων με βάση τη διάταξη του 

άρθρου 5N 1837/1989 δεν επιτρέπεται οι ανήλικοι να ασχολούνται πάνω από 

6 ώρες την ημέρα και 30 ώρες την εβδομάδα για άτομα που δεν έχουν 

συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του. Ακόμα υπάρχει περιορισμός στο 

ωράριο ημερησίως για ανήλικους κάτω των 15 ετών που ασχολούνται με 

καλλιτεχνικές δραστηριότητες. Ακόμα με βάση τη διάταξη του άρθρου 5 § 5Ν. 

1837/1989 απαγορεύεται η υπερωριακή εργασία ανηλίκων. Με βάση τη 

διάταξη του άρθρου 7§8 Ευρ. Κ.Χ. απαγορεύεται η νυχτερινή εργασία για 

άτομα κάτω των 18 ετών. Όπως έχουμε αναφέρει και το ελληνικό δίκαιο 

ακολούθησε αυτή τη γραμμή και απαγορεύει την εργασία ανηλίκων από τις 10 

το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί με βάση το άρθρο 5 §2Ν. 1837/1989. 

δ) Δικαίωμα επαγγελματικής κατάρτισης νέων: Η τελευταία αυτή 

πρόβλεψη του Χάρτη αφορά το δικαίωμα των νέων για επαγγελματική 

κατάρτιση. Συγκεκριμένα ο Χάρτης ορίζει ότι οι νέοι πρέπει να έχουν μετά την 

υποχρεωτική τους σχολική φοίτηση για κάποιο χρονικό διάστημα μια 

επαγγελματική εκπαίδευση, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις 

απαιτήσεις της μελλοντικής επαγγελματικής τους ζωής. Για τα άτομα που ήδη 

εργάζονται θα πρέπει να τους παρέχεται εκπαίδευση κατά την ώρα της 

εργασίας. Με βάση την επαγγελματική κατάρτιση των νέων γίνονται 

προσπάθειες από την κοινοτική κοινωνική πολιτική για την καταπολέμηση της 

ανεργίας. Μεγάλο ρόλο σε αυτή τη προσπάθεια παίζει η απόφαση 

87/569/ΕΟΚ του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 1987 όπου 

προβλέπεται ένα πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για να ενισχυθούν οι 

προσπάθειες των κρατών μελών για την επαγγελματική κατάρτιση των νέων, 

για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην επαγγελματική τους ζωή. Όσο 

αφορά την Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμα νομοθέτημα που να αντιμετωπίζει 

ολοκληρωτικά το ζήτημα, αλλά μια σειρά από αποσπασματικές ρυθμίσεις. 

Επίσης γίνονται προσπάθειες για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των 

ανηλίκων μέσω του ΟΑΕΔ (άρθρο 4Ν/837(1989). 

Επίσης για την επαγγελματική κατάρτιση των νέων πολύ βασικό ρόλο για 

τις κοινοτικές προσπάθειες σε αυτή την κατεύθυνση παίζουν  δυο ψηφίσματα 

του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου: το ένα το 1979 και το άλλο το 1983 που 

αφορούν την εναλλασσόμενη κατάρτιση των νέων και τα οποία προβλέπουν 

την πρόσληψη νέων σε συνδυασμό με την αναδιοργάνωση του χρόνου 
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εργασίας, επιχορηγήσεις για τη πρόσληψη και απασχόληση νέων 

εργαζομένων, κίνητρα για τη δημιουργία επιχειρήσεων από τους νέους στο 

δημόσιο τομέα και σε τομείς κοινής ωφελείας ( Περράκηs ,  

Ληξουριώτηs,1990:94-100).  

 

3.3 Η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας(ΔΟΕ) για την προστασία του 
παιδιού 

Η ΔΟΕ έχει σημαντική δραστηριότητα στον τομέα προστασίας ανηλίκων  

στην απασχόληση, η οποία αναφέρεται  στο προοίμιο του καταστατικού της 

που έγινε το 1919 όπως και στη διακήρυξη της Φιλαδέλφειας του 1944. 

Επίσης η ΔΟΕ προωθεί  το Διεθνές Πρόγραμμα για τον Αποκλεισμό της 

Εργασίας των Παιδιών (IΡEC) που εφαρμόζεται σε 60 χώρες , καθώς και στην 

Αλβανία ( Λουμάκου,  Μπεζέ, 2006: 205-206). 

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας που χωρίζονται 

σε τρεις κατηγορίες: α) αυτές που έχουν ως σκοπό να οριοθετήσουν ένα 

ελάχιστο όριο για την είσοδο των νέων ατόμων στην απασχόληση, β) αυτές 

που έχουν ως σκοπό να απαγορεύσουν ή να περιορίσουν τη νυκτερινή 

εργασία των παιδιών γ) αυτές που επιβάλλουν υποχρεωτική ιατρική εξέταση 

παιδιών και νέων στην απασχόληση.  

Πολύ σημαντική τώρα είναι η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας (ΔΣΕ) 138/1973 

καθώς: α) ισχύει για κάθε είδος εργασίας, β) θέτει ως ελάχιστο βασικό όριο 

ηλικίας για την είσοδο στην απασχόληση, το όριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης 

που ισχύει σε κάθε χώρα και σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο όριο του 15ου 

έτους της ηλικίας, γ) ελάχιστο όριο ηλικίας για τις επικίνδυνες εργασίας είναι το 

18ο έτος δ) θέτει ως ελάχιστο όριο ηλικίας για τις ελαφριές εργασίες  το 13ο 

έτος της ηλικίας εφόσον η φύση τους δεν μπορεί να βλάψει την υγεία ή την 

ανάπτυξη των παιδιών καθώς και να παρεμποδίσει τη σχολική και 

επαγγελματική τους εκπαίδευση, ε) επιβάλλει στις κυβερνήσεις των 

συμβαλλόμενων κρατών να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο για να 

εξασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή των όρων της, να προβλέπουν 

κατάλληλες κυρώσεις, να ορίζουν υπεύθυνα όργανα για την εφαρμογή της και 

να τηρούν και να φυλάσσουν τα κατάλληλα δεδομένα και αρχεία (Λουμάκου,  

Μπεζέ, 2006:209-211).  
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Επίσης σε αυτή την προσπάθεια πολύ σημαντική είναι και η ΔΣΕ182/1999 

η οποία έχει ως σκοπό μεταξύ άλλων :  

α) Να αναδειχθούν όλες οι ακραίες μορφές εργασίας των παιδιών σε ένα 

μόνο καταστατικό κείμενο. 

β) Να εξασφαλιστεί μια άμεση δράση με προορισμό να εξαλειφθούν οι 

ακραίες μορφές εργασίας των παιδιών.  

γ) Να προστατευθούν τα παιδιά και οι νέοι όλων των χωρών, ανεξάρτητα 

από το οικονομικό τους επίπεδο.  

δ) Να υιοθετηθούν ειδικά και αποτελεσματικά μέτρα ενάντια σε ακραίες 

μορφές παιδικής εργασίας.  

Επίσης η νέα αυτή Σύμβαση θεωρεί ως ανυπόφορες μορφές εργασίας τις 

εξής που πρέπει άμεσα να εξαλειφθούν:  

1) Κάθε μορφή δουλείας ή ανάλογης πρακτικής όπως η πώληση και 

δουλεμπόριο παιδιών, η δουλεία για οφειλές και η δουλοπαροικία, η 

υποχρεωτική εργασία καθώς επίσης η μίσθωση τους για συμμετοχή σε 

ένοπλες συρράξεις.  

2) τη χρήση, τη μίσθωση ή την προσφορά ενός παιδιού με σκοπό την 

πορνεία και τη παραγωγή πορνογραφικού υλικού,  

3) τη χρήση, τη μίσθωση ή την προσφορά ενός παιδιού με σκοπό 

παράνομες δραστηριότητες όπως παραγωγή και κυκλοφορία ναρκωτικών 

όπως ορίζονται από σχετικές διεθνείς συμβάσεις.  

4) τις εργασίες που από τη φύση τους ή τις συνθήκες μέσα στις οποίες 

ασκούνται μπορεί να βλάψουν την υγεία, την ασφάλεια και την ηθική του 

παιδιού .  

Ως χειρότερες μορφές εργασίες αναφέρονται στις παρ. 3 και 4 της 

Σύστασης (αρθ. 4 παρ.1 Σύμβασης) οι εξής: α) εργασίες που εκθέτουν τα 

παιδιά σε φυσικές, ψυχολογικές ή σεξουαλικές βαρβαρότητες. 

β) εργασίες που γίνονται υπό τη γη ή υπό το νερό ή σε ύψος επικίνδυνο ή 

μέσα σε χώρους μη ανανεωμένου αέρα, γ) εργασίες που γίνονται με 

επικίνδυνα εργαλεία και σε ανθυγιεινό περιβάλλον. δ) εργασίες που γίνονται 

σε δύσκολες συνθήκες π.χ. νύκτα ή κατά τις οποίες το παιδί κρατείται για 

μεγάλο χρονικό διάστημα αδικαιολόγητα στις εγκαταστάσεις του εργοδότη. ( 

Λουμάκου,  Μπεζέ, 2006:212-214).  
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Επίσης η 26η Σύνοδος Ευρωπαίων Υπουργών αρμοδίων σε θέματα 

οικογένειας με θέμα «Προς μια φιλική για το παιδί κοινωνία» (Στοκχόλμη 

1999) αφιερώθηκε σε δυο σημεία α)ποιοι πρέπει να είναι οι στόχοι και οι 

προτεραιότητες για την οικογένεια και τα παιδιά και β)ποιες είναι οι 

δυνατότητες και τα εμπόδια στο δρόμο για μια ανθρώπινη ,φιλική , καλή 

κοινωνία. Επίσης ασχολήθηκαν με τις συνέπειες της Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού, στο σχεδιασμό και παροχή υπηρεσιών φροντίδας και 

προστασίας, ο οποίος θα εμπεριέχει και το δικαίωμα έκφρασης παραπόνων 

ως προς την ποιότητα τους(Καλλινικάκη, 2001:56). Έτσι με όλες αυτές τις 

πρωτοβουλίες και δράσεις βλέπουμε το ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

σε θέματα προστασίας ανηλίκων και τις προσπάθειες που κάνει σε αυτή την 

κατεύθυνση παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει λόγω του γεγονότος ότι 

δεν είναι σε θέση όλα τα κράτη – μέλη λόγω της έλλειψης της κατάλληλης 

υποδομής να συμβαδίσουν και να ανταποκριθούν με αυτές τις πρωτοβουλίες.  

 
3.4ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ. 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος 

«Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη», του ειδικού προγράμματος 

«Καταπολέμηση της βία (Δάφνη)»4  για τη περίοδο 2007-2013 ενέκρινε τα 

εξής  για την προστασία του παιδιού: 

α)η σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική βία κατά των παιδιών έχουν ως 

αποτέλεσμα τη στέρηση του δικαιώματος τους για αξιοπρεπή διαβίωση, 

καθώς επίσης όλες αυτές οι μορφές βίας απέναντι στα παιδιά έχουν άμεσες 

επιπτώσεις στην σωματική , ψυχολογική, κοινωνική και διανοητική τους 

ανάπτυξη και λειτουργούν ανασταλτικά ως προς την εφαρμογή της πολιτικής 

των ίσων ευκαιριών. Επίσης σημαντικό είναι να τονιστεί ότι θύματα βίας 

θεωρούνται όχι μόνο τα παιδιά που άμεσα έχουν υποστεί βία αλλά και τα 

παιδιά που βλέπουν την μητέρα τους να κακοποιείται με οποιοδήποτε τρόπο , 

β)σε αυτήν την κατεύθυνση η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ικανή να φέρει αξία 

στις ενέργειες που πραγματοποιούν κατά βάση τα κράτη μέλη με τα εξής 

μέσα: την ανταλλαγή και διάδοση πληροφοριών , και εμπειρίας σε αυτά τα 

ζητήματα, την ενεργοποίηση όλων των άμεσα ενδιαφερόμενων , την επιλογή 

σχεδίων σε όλη την Κοινότητα , την προώθηση καινοτόμου προσέγγισης , την 
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ανάπτυξη δικτύωσης , κοινός ορισμός προτεραιοτήτων και όλα αυτά θα 

πρέπει να αφορούν και τα παιδιά που έχουν εισέλθει σε κράτη μέλη με 

παράνομους τρόπους. 

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα αυτό επιμελείται θέματα που αφορούν τα 

παιδιά των δρόμων καθώς κυρίως αυτά είναι ποιο ευάλωτα σε μορφές βίας , 

κακοποίησης και εκμετάλλευσης. Για αυτούς τους λόγους θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη έμφαση στις ιδιαιτερότητες αυτών των παιδιών  μέσω της επίλυσης 

των αναγκών τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να ενταχθούν και αυτά στον 

κοινωνικό ιστό καθώς οι άσχημες εμπειρίες που αντιμετωπίζουν στον δρόμο 

λειτουργούν ανασταλτικά για την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους και 

οδηγούν στον κοινωνικό τους αποκλεισμό από τα κοινωνικά δρώμενα. Σε 

αυτήν την προσπάθεια το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού από τα 

κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης φέρνει σε επαφή τους 

ανεξάρτητους οργανισμούς προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού με 

στόχο να πιέσει την εφαρμογή της Σύμβασης περί Δικαιωμάτων του Παιδιού, 

να βοηθήσει της ομάδες που δρουν για την προστασία του παιδιού ,να δώσει 

κατευθύνσεις και γενικότερα να συνδράμει στην ανάπτυξη ολοκληρωτικά 

ανεξάρτητων οργάνων για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού. Έτσι 

θεσπίστηκε αυτό το πρόγραμμα για την προστασία του παιδιού και άλλων 

ομάδων, του οποίου προγράμματος οι στόχοι συμβάλλουν στην ανάπτυξη 

κοινοτικών πολιτικών για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. 

Για αυτόν τον λόγο δίδεται βοήθεια σε μη κυβερνητικές οργανώσεις που 

ασχολούνται με την προστασία των παιδιών, καθώς επίσης γνωστοποιούνται 

τα αποτελέσματα αυτών των ενεργειών και μελετούνται μέσω ερευνών τα αίτια 

που τα παιδιά υφίστανται βία καθώς και τρόπους για την πρόληψη της.Στο 

πλαίσιο αυτό λειτουργεί και τομέας για παιδιά που είναι θύματα εξαφάνισης 

και παιδιά θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης( European Federation for 

Missing and Sexually Exploited Children)που έχει ως στόχο την προστασία 

των παιδιών.Επίσης κάνει λόγο για την ανάγκη της καθιέρωσης σε ευρωπαϊκή 

κλίμακα  της τηλεφωνικής γραμμής ( Παιδιά SOS)με δωρεάν αριθμό ενιαίο 

κλήσεως προς χρήση των παιδιών.   
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3.5 Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΣΕ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΈΝΩΣΗΣ. 

Σε σχέση ειδικότερα με τη προστασία των παιδιών προσφύγων που 

ζητούν άσυλο σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αρχικό στάδιο 

υιοθετήθηκε η Σύμβαση του Δουβλίνου καθώς επίσης ψηφίσματα και 

συστάσεις που έχουν ως στόχο τις διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων ασύλου και 

τις συνθήκες για την υποδοχή των παιδιών αυτών.  Η ίδια η συνθήκη του 

Μάαστριχτ θέτει πρώτη τις βάσεις για την κοινή εξωτερική πολιτική και 

πολιτική ασφαλείας ,  για την κοινή αντιμετώπιση θεμάτων προσφύγων και 

ασύλου. Έπειτα και με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ ενσωματώνοντας τη 

Συνθήκη του Σένγκεν(η οποία θέτει αρκετούς περιορισμούς για την είσοδο 

αλλοδαπών σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης)  και συμπεριλαμβάνοντας τις 

διατάξεις περί ασύλου στη Συνθήκη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ενίσχυσε 

αρκετά το διακυβερνητικό στοιχείο, δίδοντας έτσι τη δυνατότητα στο 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να  εφαρμόσει κοινά μέτρα για θέματα 

ασύλου των προσφύγων με βάση τη Σύμβαση της Γενεύης και το 

Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης(Παπαστεριάδου , 2002 :230). 

Επιπλέον με βάση την οδηγία 2003/9/ΕΚ , το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ορίζει τα εξής για την προστασία των παιδιών αυτών: Με βάση το 

άρθρο 2 της οδηγίας 2003/9/ΕΚ ορίζει ότι ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι τα 

πρόσωπα τα οποία είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών που φθάνουν σε έδαφος 

των κρατών μελών χωρίς να συνοδεύονται από ενήλικο υπεύθυνο για αυτούς 

σύμφωνα με το νόμο ή το έθιμο, και εφόσον κανένας  ενήλικος δεν ασκεί στην 

πράξη την επιμέλεια τους . Ο ορισμός αυτός καλύπτει και τους ανηλίκους που 

παύουν να συνοδεύονται μετά την είσοδο τους στο έδαφος των κρατών 

μελών( βλέπε: www.anthropos.gr/ Data/Resources/UNHCR  )                                      

Με βάση το άρθρο 7 της ίδιας οδηγίας απαγορεύεται η διάταξη της 

κράτησης των παιδιών , θα πρέπει δηλαδή τα μέλη της οικογένειας τους να τα 

φροντίσουν και σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, να τα 

τοποθετήσουν σε διάφορους ξενώνες  ή ανάδοχες οικογένειες . Η κράτηση 

τους θα αποτελεί το έσχατο μέτρο και για το λιγότερο δυνατό διάστημα, 

δηλαδή για την ελάχιστη προβλεπόμενη περίοδο και αυτό σε περίπτωση  που 

δεν είναι σε θέση να τα φροντίσουν κατάλληλα(βλέπε: 

www.anthropos.gr/Data/Resources/UNCHR comments reception. Doc). 
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Με βάση το άρθρο 10 της ίδιας οδηγίας , τα κράτη μέλη οφείλουν να 

παρέχουν εκπαίδευση στα παιδιά αυτά, η εκπαίδευση μπορεί να παρέχεται 

και στα κέντρα φιλοξενίας κάτι τέτοιο όμως δεν θα πρέπει να λειτουργεί ως 

παράγοντας περιθωριοποίησης τους και αποκλεισμού τους. Η εκπαίδευση 

τους θα πρέπει να τους παρέχεται και σε περίπτωση που έχουν ενηλικιωθεί. 

Επίσης δεν θα πρέπει να καθυστερείται η παροχή εκπαίδευσης πέραν των 

τριών μηνών από τη στιγμή που υπέβαλλαν αίτηση ασύλου.  

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι το συγκεκριμένο άρθρο κάνει λόγω και για 

ειδικές εκπαιδευτικές ρυθμίσεις σε περίπτωση που ο ανήλικος δεν μπορεί 

ανταποκριθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα λόγω της κατάστασης του( 

βλέπε:www.anthropos.gr/Data/Resources/UNHCR comments reception.Doc).                            

Με βάση το άρθρο 14 της ίδιας οδηγίας , τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε 

τα παιδιά να διαμένουν με τις οικογένειες τους ή με ενήλικους συγγενείς οι 

οποίοι έχουν την επιμέλεια τους με βάση το νόμο( 

βλέπε:www.anthropos.gr/Data/Resources/UNHCR comments reception.Doc).                        

Επίσης με βάση το άρθρο 19  της ίδιας οδηγίας τα κράτη μέλη λαμβάνουν 

μέτρα για να εξασφαλίσουν την εκπροσώπηση τους από νόμιμο κηδεμόνα ή 

από υπεύθυνο οργανισμό ή από οποιαδήποτε άλλη εκπροσώπηση. Οι 

ανήλικοι φιλοξενούνται από τη στιγμή  που υποβάλλουν αίτηση  ασύλου και 

γίνονται δεκτοί στο έδαφος του κράτους μέλους υποδοχής όπου εξετάζεται η 

αίτηση τους μέχρι να φύγουν , μένοντας σε ενήλικους συγγενείς , σε ανάδοχη 

οικογένεια , σε κέντρα φιλοξενίας με ειδικές ρυθμίσεις για ανήλικους ή και σε 

άλλους χώρους φιλοξενίας κατάλληλους για ανηλίκους. Για τα κορίτσια θα 

πρέπει να υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις και γενικότερα περισσότερη προσοχή 

σε θέματα που τα αφορούν λόγω της άκρως ευαίσθητης θέσης τους. Για τα 

αγόρια άνω των 16 ετών δίδεται η δυνατότητα να μένουν σε κέντρα φιλοξενίας 

για ενήλικους αιτούντες άσυλο. Επιπλέον γίνονται προσπάθειες ώστε τα 

αδέλφια να διαμένουν μαζί, ενώ οι αλλαγές στην διαμονή των ανηλίκων θα 

πρέπει να είναι περιορισμένες.                     

Η συλλογή πληροφοριών για τα παιδιά θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά, 

έτσι ώστε  να μην θίγεται η ασφάλεια τους και θα πρέπει να εντοπίζονται τα 

μέλη της οικογένειας τους. Αυτοί που εμπλέκονται με τα παιδιά αυτά, πρέπει 

να έχουν ειδική κατάρτιση με βάση τις ανάγκες των παιδιών και να έχουν την 

ανάλογη εμπιστευτικότητα και διακριτικότητα όσο αφορά τις πληροφορίες που 
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διαχειρίζονται με βάση το εθνικό δίκαιο(βλέπε: 

www.anthropos.gr/Data/Resources/UNHCR comments reception.Doc).                   

Ακόμα με το πρόγραμμα Χάγης το οποίο υιοθετήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 

2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να ορίσει συγκεκριμένες οδηγίες και 

ρυθμίσεις για το θέμα του ασύλου των προσφύγων, και το οποίο πρόγραμμα 

αναγνωρίζει τη σημασία της συνεργασίας των κρατών μελών για την επιτυχία 

των στόχων του προγράμματος. Επιπλέον είναι αναγκαία η συνεργασία της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες για την επίλυση των ζητημάτων των 

προσφύγων , όπως και η συνεργασία της με τον UNHCR για τη δημιουργία 

προγραμμάτων που θα εμπεριέχουν ατζέντες με συγκεκριμένη δράση για να 

επιτύχουν την προστασία ατόμων ανάμεσα τους και τα παιδιά που ζητούν 

άσυλο. Σε αυτήν την κατεύθυνση είναι προσανατολισμένο και το πρόγραμμα  

Aeneas, το οποίο έχει ως στόχο να χρηματοδοτεί θέματα μετανάστευσης και 

δράσεις ασύλου σε τρίτες χώρες(ec.europa.eu/justice home/asylum.). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ορίσει τα minimum standards(π.χ. στέγαση, 

υγεία, σίτιση, εκπαίδευση) τα οποία θα πρέπει να απολαμβάνει το κάθε παιδί 

πρόσφυγας κατά την υποδοχή του σε οποιοδήποτε κράτος μέλος. Επιπλέον η 

Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τι δικαιώματα θα πρέπει να έχει το κάθε παιδί 

πρόσφυγας ανάλογα το status στο οποίο ανήκει προσπαθώντας να 

προστατεύσει και εκείνα που δεν πληρούν τις προδιαγραφές πρόσφυγα με 

βάση το πεδίο δράσης της Σύμβασης της Γενεύης. Τέλος, αναφέρουμε το 

γεγονός ότι η Ε.Ε. έχει προσπαθήσει να εξασφαλίσει ότι τα παιδιά πρόσφυγες 

σε όποιο κράτος μέλος εισέλθουν θα έχουν τα ίδια δικαιώματα και προστασία 

καθώς και νομική βοήθεια, όπως και την ίδια διαδικασία χορήγησης ασύλου. 

Επίσης εδώ αξίζει να αναφέρουμε και τη δράση του ERF το οποίο υιοθετεί την 

αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη μέλη , στην προσπάθεια που κάνουν για την 

προστασία των προσφύγων, καθώς ακόμα προωθεί την οικονομική και 

κοινωνική ενσωμάτωση των προσφύγων στις χώρες υποδοχής και την 

επιστροφή στην χώρα καταγωγής τους εφόσον το επιθυμούν( 

βλέπε:www.ec.europa.eu/justice home/asylum). 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΤΤΕΕΤΤΑΑΡΡΤΤΟΟ  

ΤΤΑΑ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ    

ΘΘεεσσμμιικκόό  ππλλααίίσσιιοο  ––  ΕΕιιδδιικκέέςς  ΟΟμμάάδδεεςς  ΠΠααιιδδιιώώνν  

  

44  ..11  ΙΙσσττοορριικκήή  ααννααδδρροομμήή  

 Στη νεώτερη Ελλάδα, με τη σύσταση του Ελληνικού κράτους πάρθηκαν 

μέτρα για την προστασία του παιδιού. Το ορφανοτροφείο της Αίγινας 

αποτέλεσε το πρώτο κρατικό μέτρο αντιμετώπισης για την φροντίδα των 

ορφανών του πολέμου. Μετά το β΄ παγκόσμιο πόλεμο (Β΄ΠΠ) υπήρχαν πάλι 

πολλά ορφανά, που  σε αυτά προστέθηκαν και  ορφανά από στρατόπεδα 

χωρών της Ανατολικής Ευρώπης τα οποία είχαν δυσκολίες προσαρμογής στο 

ελληνικό χώρο, καθώς είχαν μεγαλώσει με άλλες κοινωνικές και πολιτισμικές 

αντιλήψεις. Ο Β΄Π Π πόλεμος άφησε πίσω του 340.000 παιδιά ορφανά κατά 

τη δεκαετία 1940-1950 σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας και 

Πρόνοιας . 

 Έτσι προσπάθειες οργανωμένες γίνανε για τη προστασία τους. Ως 

απροστάτευτα θεωρήσανε τα παιδιά και ισχύει ακόμα και σήμερα εκείνα τα 

οποία είναι από ηλικίας 0-16 χρονών , τα οποία  είναι ορφανά από τον ένα ή 

και τους δυο γονείς, εκείνα των οποίων ο πατέρας λείπει από το σπίτι για 

μεγάλο χρονικό διάστημα σε περίπτωση που είναι στρατό, φυλακή, 

νοσοκομείο, είναι διαζευγμένος μετανάστης ή έχει εγκαταλείψει τη συζυγική 

στέγη. Ακόμη απροστάτευτα θεωρούνται τα παιδιά εκείνα των οποίων ο 

πατέρας είναι ηθικά ανάξιος ή ανάπηρος ώστε να μην μπορεί να είναι σε θέση 

να εργαστεί και να ασκήσει πατρική εξουσία, καθώς και εκείνα τα οποία είναι 

εκτός γάμου και ακόμα εκείνα που ζουν με συγγενείς ή άλλα άτομα τα οποία 

από το νόμο δεν έχουν υποχρέωση να τα συντηρήσουν .  

Μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου δόθηκε μηνιαία χρηματική 

βοήθεια στο άτομο που προστατεύει το απροστάτευτο παιδί σύμφωνα με το 

γεγονός της ανεπάρκειας τους στη κάλυψη των βασικών αναγκών και το 

συγκεκριμένο εισόδημα λαμβάνει υπόψη και τον αριθμό των μελών της 

οικογένειας. Το πρόγραμμα αυτό θεσπίστηκε πρώτη φορά το 1950 και τη 

διαχείριση του ανέλαβε το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας. Κοινωνικοί 
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λειτουργοί από τις Νομαρχίες επισκέπτονταν τις οικογένειες για να 

διαπιστώσουν πόσο άπορες ήταν, και εκείνοι έπειτα έκαναν τη σχετική 

εισήγηση στην υπηρεσία. Έτσι ο στιγματισμός των συγκεκριμένων 

οικογενειών ήταν αναπόφευκτος. Η έγκριση της οικονομικής βοήθειας δόθηκε 

σε επιτροπές με πρόεδρο τον εισαγγελέα του νομού και μέλη ήταν ο 

νομίατρος, ο επιθεωρητής στοιχειώδους εκπαιδεύσεως και άλλοι αξιόλογοι 

πολίτες (Σταθόπουλος ,1999:279-281).  

 

44..22  ΣΣηημμεερριιννήή  κκααττάάσστταασσηη  

Όσο αφορά  το τι συμβαίνει σήμερα για τη προστασία του παιδιού στην 

Ελλάδα το Σύνταγμα του 1974 μας αναφέρεται ρητά στην ευθύνη του κράτους 

για τη προστασία της οικογένειας5 . 

Υπάρχει η Γενική Διεύθυνση Προστασίας και Αγωγής οικογένειας του 

παιδιού που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, που 

έχει ως ευθύνη την κατάρτιση μέτρων για τη προστασία της μητρότητας, της 

οικογένειας, της βρεφικής, της προσχολικής και της σχολικής ηλικίας. 

Γενικότερα η Διεύθυνση Παιδικής Προστασίας του Υπουργείου Υγείας και 

Πρόνοιας είναι υπεύθυνη για όλα τα προγράμματα , τους οργανισμούς και τις 

υπηρεσίες που αφορούν τα παιδιά:1)την  προστασία της μητρότητας , της 

βρεφικής και παιδικής ηλικίας με βάση τους κρατικούς και ιδιωτικούς 

παιδικούς σταθμούς, και τα ιδρύματα κλειστής περίθαλψης απροστάτευτων 

βρεφών και νηπίων,2)επιδότηση απροστάτευτων παιδιών 3)ανάδοχες 

οικογένειες,4)προγράμματα υιοθεσίας,5)ιδρυματική περίθαλψη 

απροστάτευτων παιδιών,6)προστασία πολυμελών οικογενειών ,7)παιδικές 

εξοχές,8)μαθητικά οικοτροφεία,9)εποπτεία οργανισμών και άλλα 

προγράμματα(Αγάθωνος- Γεωργοπούλου, 1993). 

 Δεδομένου της υπογεννητικότητας και τις δημογραφικές συνθήκες είναι 

αναγκαία η λήψη μέτρων για την προστασία της οικογένειας και του παιδιού. 

Το κράτος στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες και παίρνει μέτρα για να 

ενθαρρύνει την απόκτηση παιδιών λόγω εθνικών κινδύνων (Σταθόπουλος, 

1999: 281). 

Είναι γεγονός ότι όσο αφορά τα μέτρα παιδικής προστασίας από τη μεριά του 

κράτους, βλέπουμε με βάση τα στοιχεία που δίδει η Διεύθυνση Παιδικής 
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Προστασίας ότι  όσο πιο απομακρυσμένα είναι τα παιδιά από τις οικογένειες 

τους τόσο μεγαλύτερη προστασία έχουν από το κράτος. Το κράτος προσφέρει 

δηλαδή την προστασία του ιδιαίτερα σε περιπτώσεις κρίσης της οικογένειας 

θεωρώντας τους γονείς ακατάλληλους για τη γονική μέριμνα, έτσι ώστε το 

κράτος έρχεται να αναλάβει το ρόλο των γονιών( Αγάθωνος-Γεωργοπούλου, 

1993:69, 71).Η υποστήριξη και το ενδιαφέρον του κράτους απέναντι στα 

παιδιά εκδηλώνεται  δηλαδή  κυρίως σε περιόδους κρίσεων, όταν τα παιδιά 

έχουν προβλήματα με το οικογενειακό τους περιβάλλον. 

 

44..33  ΜΜέέττρραα  ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ΠΠααιιδδιιοούύ  

Τα μέτρα προστασίας παιδιού – μητρότητας – οικογένειας ανάγονται σε 

δυο κατηγορίες: α) εκείνα που έχουν ως στόχο τη βοήθεια της φυσικής 

οικογένειας ώστε να μπορέσει να αναθρέψει τα παιδιά της μέχρι την 

ενηλικίωση τους, β) εκείνα που αφορούν προγράμματα για την προστασία 

των παιδιών με βοήθεια έξω από τη φυσική οικογένεια.  

Προστασία μητρότητας: Δίδεται επίδομα μητρότητας σε όσες γυναίκες 

είναι ασφαλισμένες ενώ ακόμα και όσες δεν είναι ασφαλισμένες δικαιούνται 

επίδομα από τη Διεύθυνση Δημόσιας Αντίληψης του Υπουργείου Υγείας και 

Πρόνοιας. Ακόμα οι εργαζόμενες γυναίκες με παιδιά έχουν μειωμένο ωράριο 

και ακόμα έχουν δικαίωμα για άδεια με αποδοχές για όσες είναι έγκυες 

(δημόσιο 60 μέρες πριν και 60 μετά την εγκυμοσύνη, ιδιωτικό 45 πριν και 45 

μετά την εγκυμοσύνη . Επίσης το κέντρο βρεφών «Μητέρα» αποτελεί κρατικό 

φορέα για τις ανάγκες των άγαμων μητέρων καθώς αναλαμβάνει τη φροντίδα 

τους από το στάδιο της κυήσεως μέχρι τον τοκετό και φροντίζει για τη 

κοινωνική και επαγγελματική τους αποκατάσταση .  

Πρόγραμμα απροστάτευτων παιδιών: Το πρόγραμμα επιδότησης 

απροστάτευτων παιδιών έχει ως στόχο να μην αποχωριστούν τα παιδιά τις 

οικογένειες τους και καταλήξουν σε ίδρυμα. Έτσι τους δίδεται βοήθεια 

οικονομική και κοινωνική, όχι μόνο στο παιδί αλλά και στην  οικογένεια, καθώς 

οι κοινωνικοί λειτουργοί βοηθούν και  σε άλλα οικογενειακά προβλήματα και 

το μέτρο αυτό αποτελεί ουσιαστικό μέτρο κοινωνικής πολιτικής. Επίσης το 

ΠΙΚΠΑ δίδει επίδομα σε οικογένειες που έχουν οικονομικά προβλήματα με 

παιδιά μέχρι 16 ετών τα οποία μένουν μαζί τους. 
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Μέτρα προστασίας του παιδιού και της φυσικής οικογένειας: Αυτά τα 

μέτρα αφορούν την οικονομική ενίσχυση της οικογένειας για έκτακτες 

περιπτώσεις και για να δοθεί το επίδομα αυτό θα πρέπει να ισχύουν τα εξής: 

α) Να έχει συμβεί κάποιο τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός  

β) Η ανάγκη αυτή να μην έχει τη δυνατότητα να καλυφθεί από κάποιο 

άλλο φορέα.  

γ) Τα άτομα που έχουν υποβάλλει την αίτηση για επίδομα να μην έχουν τη 

δυνατότητα να εργασθούν.  

δ) Η οικογένεια λόγω αυτής της έκτακτης περίστασης να μην είναι σε θέση 

να καλύψει τις βιοτικές της ανάγκες.  

 Τα οικογενειακά επιδόματα δίδονται ανάλογα με το εισόδημα και τον 

αριθμό των παιδιών, ώστε να βοηθούνται ιδιαίτερα οι οικογένειες που έχουν 

πραγματική ανάγκη (Σταθόπουλος ,1999:281,283, 285-287). 

 

44..44  ΟΟ  ΣΣυυννήήγγοορροοςς  ττοουυ  ππααιιδδιιοούύ    

Ο Συνήγορος του παιδιού άρχισε τη λειτουργία του το 2003 στο πλαίσιο 

του Συνηγόρου του Πολίτη .Οι αρμοδιότητες του είναι οι εξής: α) εξετάζει 

αναφορές για παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών ακόμα και όταν 

ασκούνται και  από την  οικογένεια, β) έχει αναλάβει μια σειρά από 

δραστηριότητες προαγωγής των δικαιωμάτων του παιδιού, γ)παρακολουθεί 

την εφαρμογή των νόμων για τα παιδιά και κάνει προτάσεις στο κράτος για να 

αναλάβει μέτρα προς το συμφέρον τους, δ)φροντίζει ώστε να ακούγεται η 

φωνή τους σε θέματα που τα αφορούν, καθώς και να συμμετέχουν σε αυτά, 

ε)προσπαθεί να κάνει γνωστά τα δικαιώματα των παιδιών  σε όλους και στα 

ίδια τα παιδιά. 

Ο Συνήγορος του παιδιού είναι πλαισιωμένος από διεπιστημονική ομάδα 

και λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις του ν.3094/03 και τα πρότυπα που 

έχουν συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού ( 

ENOC), του οποίου είναι μέλος(βλέπε : www.synigoros.gr). 

 Συγκεκριμένα, ο Γεώργιος Μόσχος ο οποίος είναι o αρμόδιος 

συνήγορος του παιδιού  αναφέρει ότι αυτός και οι συνεργάτες του 

επισκέπτονται σχολεία, ιδρύματα, φυλακές και συζητάνε με τα παιδιά. Σκοπός 

τους είναι να μεταφέρουνε τη φωνή των παιδιών στους ενήλικες με τη μορφή 
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θεσμικών προτάσεων. Επίσης επισημαίνει την απουσία εξειδικευμένων 

υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας (Πηγή: Ταχυδρόμος, 12 Μαΐου 2007). 

 

Πρωτοβουλίες 
Όσο αφορά τη δράση του Συνηγόρου του Παιδιού, αναλαμβάνει την 

παρακολούθηση της εφαρμογής της διεθνούς και εθνικής νομοθεσίας για τα 

παιδιά, επικοινωνεί με τα παιδιά καθώς και με επαγγελματίες που εργάζονται 

μαζί τους και με γονείς, παρουσιάζει την κατάσταση της εκπαίδευσης, των 

υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, των δομών φιλοξενίας και δημιουργικής 

απασχόλησης και γενικότερα των φορέων που απευθύνονται σε παιδιά , 

συνεργάζεται με φορείς που ασχολούνται με την διάδοση των δικαιωμάτων 

του παιδιού, προωθεί την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα παιδικής 

προστασίας και προβαίνει σε προτάσεις προς το κράτος με στόχο την 

βελτίωση της νομοθεσίας , της πολιτικής και των θεσμών για το παιδί. 

Ο Συνήγορος του Παιδιού διεξήγαγε επίσης μεγάλο αριθμό 

συναντήσεων με εκπροσώπους υπουργείων , δημοσίων οργανισμών και μη 

κυβερνητικών οργανώσεων  που ασχολούνται με παιδιά. Στο πλαίσιο αυτό, 

πολύ σημαντική ήταν η δημιουργία και ο συντονισμός του «Δικτύου για την 

πρόληψη και καταπολέμηση της σωματικής τιμωρίας στα παιδιά», που 

δημιουργήθηκε το 2005. 

Σχετικά με την εφαρμογή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού στην Ελλάδα , η Αρχή θεωρεί ότι δεν έχουν γίνει αρκετά βήματα για 

την διάδοση της Σύμβασης στο ευρύ κοινό,  καθώς ούτε οι επαγγελματίες που 

ασχολούνται με τα παιδιά δεν γνωρίζουν τη Σύμβαση, ενώ ακόμα και στα 

σχολεία δεν υπάρχει η σχετική ενημέρωση. Επιπλέον ο Συνήγορος του 

Παιδιού τονίζει το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει υποβάλλει 

ακόμα προς την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ τις 

οφειλόμενες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης για τις δύο 

πενταετίες 1995-2000 και 2000-2005(Πηγή: www. Synigoros gr/ annual 

report). 

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 
Ο Συνήγορος του Παιδιού τάχθηκε υπέρ της πρωτοβουλίας του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης να συντάξει ένα εθνικό 

σχέδιο δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού το οποίο ανακοινώθηκε τον 
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Απρίλιο του 2007. To Εθνικό Σχέδιο Δράσης  έχει ως στόχο του με βάση τις 

εξαγγελίες του αρμοδίου υπουργού την ικανοποίηση συγκεκριμένων 

κοινωνικών αναγκών και κατοχύρωση των δικαιωμάτων του παιδιού, 

βάζοντας τις βάσεις για την εφαρμογή μιας εθνικής πολιτικής για την 

προστασία των παιδιών. Το συγκεκριμένο Σχέδιο θέτει ως στόχο δράσεις, 

όπως: θέσπιση προγράμματος καταπολέμησης της παιδικής φτώχειας, 

ανέγερση ποιοτικών μονάδων φιλοξενίας παιδιών, ιατρικές παροχές σε όλα τα 

παιδιά, ύπαρξη ψυχοπαιδαγωγικών υπηρεσιών σε όλα τα σχολεία της χώρας, 

δημιουργία χώρων αναψυχής για τα παιδιά , δημιουργία Εθνικής Τηλεφωνικής 

Γραμμής για το Παιδί, ανάπτυξη συστήματος άμεσης παρέμβασης για την 

προστασία του παιδιού, δημιουργία κέντρων  ψυχικής υγείας για παιδιά, 

ενεργοποίηση όλων των τοπικών δικτύων για την προστασία των 

δικαιωμάτων των παιδιών, συνεργασία με Μ.Κ.Ο.  για την προστασία παιδιών 

που έχουν πέσει θύματα trafficking, προστασία της υγείας των παιδιών και  

προσφορά κοινωνικών υπηρεσιών για την προστασία των δικαιωμάτων του 

παιδιού(Πηγή: www.mohaw.gr/themistry/nea). 

 Όμως το κείμενο που δόθηκε από το Υπουργείο  σε δημοσιότητα προς 

δημόσια διαβούλευση , είχε μόνο επιγραμματική αναφορά σε δράσεις και δεν 

περιελάμβανε τα βασικά στοιχεία που θα μπορούσαν να το καταστήσουν σε 

ένα Σχέδιο εθνικής πολιτικής για την κατοχύρωση και πραγματοποίηση των 

δικαιωμάτων των παιδιών που ζουν στη χώρα. Με βάση το Συνήγορο του 

Παιδιού το Σχέδιο αυτό θα πρέπει να περιέχει ορισμένο επιχειρησιακό πλάνο, 

με πρόβλεψη διαδικασιών συμμετοχής όλων των συναρμοδίων υπουργείων 

και φορέων , δέσμευση πόρων , συγκεκριμένους στόχους, χρονοδιάγραμμα 

υλοποίησης και σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης. Μέχρι στιγμής 

δεν έχουν ανακοινωθεί τα επόμενα βήματα για την συγκεκριμενοποίηση , 

υιοθέτηση από το Κοινοβούλιο και υλοποίηση του Σχεδίου 

αυτού(Πηγή:www.synigoros.gr). 

Πρόνοια-Παιδική Προστασία-Υποστήριξη Παιδιών και οικογενειών 
Ο Συνήγορος του Παιδιού θεωρεί ότι η πρόνοια και η παιδική προστασία 

στην Ελλάδα δεν είναι σε θέση να καλύψουν τις μεγάλες ανάγκες. Σε σχετικά 

πορίσματα που έχει επισημάνει σε Ετήσιες Εκθέσεις του Συνηγόρου του 

Πολίτη στη Βουλή αναφέρει ότι: 
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-Τα επιδόματα για παιδιά που χρειάζονται προστασία βρίσκονται σε 

αρκετά χαμηλά επίπεδα και η βοήθεια σε φτωχές, μονογονεϊκές και 

πολυτεκνικές  οικογένειες απλά δεν υπάρχει στην ουσία. 

-Οι αποκεντρωμένες ψυχο-κοινωνικές υπηρεσίες δεν έχουν την 

κατάλληλη υποδομή για την αντιμετώπιση σοβαρών οικογενειακών 

προβλημάτων. 

-Τα δημόσια ιδρύματα παιδικής προστασίας είναι υποστελεχωμένα  και 

δεν υπάγονται σε σύστημα προδιαγραφών και πιστοποίησης, καθώς επίσης 

συχνά φιλοξενούν παιδιά με ειδικές ανάγκες χωρίς να έχουν το κατάλληλο 

ειδικευμένο προσωπικό ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ανάγκες 

τους. 

-Η Πολιτεία δεν έχει δώσει ούτε πιστοποίηση, ούτε ελέγχει, ούτε 

χρηματοδοτεί αρκετά τις μονάδες φιλοξενίας και περίθαλψης των μη 

κυβερνητικών φορέων και της εκκλησίας. 

-Δεν υπάρχουν δομές φιλοξενίας για εφήβους που να ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της εφηβικής ηλικίας. 

-Η εκπαίδευση και η εποπτεία των ατόμων που εργάζονται στις δομές 

πρόνοιας είναι ελάχιστη, ειδικά στο πεδίο σεβασμού των δικαιωμάτων του 

παιδιού (Πηγή:www.synigoros.gr). 

 
Προστασία ανήλικων μεταναστών 

 

Τα τελευταία χρόνια η αυξανόμενη εισροή μεταναστών και προσφύγων 

στην Ελλάδα  , έθεσε το ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων παιδιών τα 

οποία τις περισσότερες φορές είναι ασυνόδευτα. Ο Συνήγορος του Παιδιού 

συμμετέχει ενεργά στην προστασία αυτών των παιδιών, έτσι ώστε να μην 

πέσουν θύματα εκμετάλλευσης στην προσπάθεια τους για μια αξιοπρεπή ζωή 

στη χώρα μας. 

Τα ανήλικα αυτά παιδιά δικαιούνται τη προστασία του ελληνικού κράτους 

ανάλογα με τις ανάγκες τους και τις περιστάσεις στις οποίες ευρίσκονται. Ο 

Συνήγορος του Παιδιού έκανε γνωστό το ζήτημα αυτό , προκαλώντας τον 

δημόσιο διάλογο για την προστασία των ανήλικων μεταναστών. Συγκεκριμένα 

αναφέρεται στην ίδρυση μονάδων φιλοξενίας ανήλικών προσφύγων, 

αναθεώρηση της νομοθεσίας για την καλύτερη προστασία τους, στην ανάγκη 
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της  προσπάθειας  της κοινωνίας για την κοινωνική και εκπαιδευτική τους 

ενσωμάτωση, και πάνω από όλα να πάψουν να αντιμετωπίζονται από το ευρύ 

κοινό ως εγκληματίες και παραβάτες. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση η δράση του Συνηγόρου του Παιδιού ήταν η 

εξής: 

-σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 

εξέδωσε τον Ιούνιο του 2005 κείμενο με βασικές αρχές για την μεταχείριση και 

προστασία των ανήλικων παιδιών που είναι ασυνόδευτα, το  κείμενο αυτό 

είναι  πολύ σημαντικό(αν και οι αρχές αυτές δεν είναι δεσμευτικές για τα 

κράτη- μέλη) καθώς έχει άμεσο αντίκτυπο στις πρακτικές της διοίκησης όσο 

αφορά την μεταχείριση ασυνόδευτών προσφύγων όπως επίσης στοχεύει στη 

βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά αυτά τα παιδιά τα οποία 

εισέρχονται στη χώρα μας χωρίς κάποια επίβλεψη από κάποιο ενήλικο 

πρόσωπο(Πηγή:www.synigoros.gr/annual  report). 

-τον Οκτώβριο του 2005 υπέβαλε στον Πρωθυπουργό  και στην τότε 

Πρόεδρο της Βουλής , και γνωστοποίησε σε αρμόδιους Υπουργούς Ειδική 

Έκθεση για τη Διοικητική Κράτηση και Απέλαση των Αλλοδαπών Ανηλίκων, 

θέτοντας προτάσεις  για τη θεσμική αναμόρφωση των ανηλίκων με την 

κατάργηση της αστυνομικής κράτησης  και της απέλασης των ανηλίκων και 

την αντικατάσταση τους από την προστατευτική φύλαξη και τον 

επαναπατρισμό τους. Ακόμα έθεσε το ζήτημα της δημιουργίας συστήματος 

καταγραφής κατά την είσοδο τους και ταυτοποίησης (καθώς έχουμε έλλειψη 

σε στατιστικά στοιχεία όσο αφορά τους πρόσφυγες), και πρότεινε την 

εφαρμογή του θεσμού της επιτροπείας , καθώς και την εξασφάλισης της 

νόμιμης διαμονής τους . 

Η Έκθεση αυτή συμπεριλαμβάνει επίσης τις προτάσεις και τα 

συμπεράσματα του Συνηγόρου ώστε η ελληνική νομοθεσία και οι διοικητικές 

πρακτικές να αντιστοιχούν με τους όρους της Σύμβασης για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού. Η συγκεκριμένη Έκθεση συνετάχθη επειδή ο Συνήγορος 

διαπίστωσε ότι υπήρχε ανεπάρκεια στις υπηρεσίες και διαδικασίες για την 

προστασία των ανήλικων ασυνόδευτων προσφύγων, έθεσε   το πρόβλημα της  

ανεπάρκειας της υποδομής όσον αφορά τις άσχημές συνθήκες κράτησης των 

παιδιών αυτών οι οποίες είναι δυσανάλογες με την ηλικία τους. Επίσης το 

θέμα της νομοθεσίας σε θέματα κράτησης και απέλασης, καθώς οι υπηρεσίες 
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οι οποίες οφείλουν να προστατεύουν τα παιδιά, στην πράξη τους φέρονται με 

τον χειρότερο τρόπο, καθώς η προσφυγική τους ιδιότητα υπερισχύει της 

ιδιότητας τους ως παιδιά (Πηγή : www.synigoros.gr/annual report). 

-το Δεκέμβριο του 2006 ο ΣτΠ υπέβαλλε στους συναρμόδιους 

Υπουργούς Πόρισμα σε σχέση με τη «Μεταχείριση ασυνόδευτων αλλοδαπών  

ανηλίκων  κρατουμένων στην Παγανή Μυτιλήνης» με βασικά αιτήματα : την 

παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από επαγγελματίες που έχουν ανάλογη 

εξειδίκευση, πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ενημέρωση του ανηλίκου για τα 

δικαιώματα και τις επιλογές του, εκπροσώπηση, αναζήτηση οικογενειακού 

περιβάλλοντος και εξέταση της οικογενειακής συνένωσης, τονίζοντας την 

ανάγκη για την θεσμοθέτηση και εφαρμογή του διορισμού επιτρόπου για 

όλους τους ανήλικους που δεν συνοδεύονται και όχι μόνο για τους αιτούντες 

άσυλο. 

-Τον Οκτώβριο του 2006, σαν συντονιστής του Ευρωπαϊκού Δικτύου 

Συνηγόρων για τα Δικαιώματα του Παιδιού(ENOC) εισηγήθηκε και 

επεξεργάστηκε μια κοινή Δημόσια Θέση για τους Ασυνόδευτους Ανήλικους η 

οποία και συνυπογράφθηκε από όλα τα μέλη του ENOC στο ετήσιο συνέδριο 

στην Αθήνα(Πηγή :www.synigoros. gr). 

- Επίσης o Συνήγορος διαπιστώνοντας ότι πολλά από τα αλλοδαπά  

αυτά παιδιά δεν γράφονται στο σχολείο λόγω της έλλειψης άδειας παραμονής, 

ζήτησε από τον αρμόδιο υπουργό να ενημερώσει όλα τα σχολεία ότι όλα τα 

παιδιά έχουν το δικαίωμα να γράφονται στο σχολείο χωρίς περιορισμούς και 

διακρίσεις. Ο υπουργός ανταποκρίθηκε στη συγκεκριμένη παρατήρηση του 

Συνηγόρου εκδίδοντας την ανάλογη εγκύκλιο(Πηγή: www.synigoros.gr/annual 

report). 

 

Ανήλικοι μετανάστες 
Ο Συνήγορος του Παιδιού σε σχέση με τις αναφορές που έχει χειριστεί 

μέχρι σήμερα επισημαίνει , ότι ως προς τους αιτούντες άσυλο θα πρέπει να 

υπάρξει ειδική πρόβλεψη για όσο αφορά την επαγγελματική τους ένταξη, 

καθώς μέχρι σήμερα δεν επιτρέπεται στους αιτούντες άσυλο που διαμένουν 

σε ξενώνες φιλοξενίας να εργάζονται. Ακόμα θέτει ως ζήτημα το γεγονός ότι 

καταπατάται η επιταγή της Διεθνής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Παιδιού για 

την μη απομάκρυνση παιδιών από τις οικογένειες τους, καθώς υπάρχει 
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αργοπορία από τις αρμόδιες αρχές στο ζήτημα της συνένωσης των παιδιών 

με τους γονείς τους που εργάζονται στην Ελλάδα . 

Επίσης ο ΣτΠ αναφέρει ότι θα πρέπει να ενσωματώνονται στον 

κοινωνικό μας ιστό, οι μετανάστες της δεύτερης γενιάς, οι οποίοι δηλαδή 

έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα ή έχουν έρθει στην Ελλάδα από πολύ μικρή 

ηλικία με τους γονείς τους,  και έχουν φοιτήσει σε ελληνικά σχολεία. Παρόλα 

αυτά τα παιδιά αυτά ακόμα αντιμετωπίζονται ως ξένοι, μη έχοντας έτσι και τα 

ανάλογα δικαιώματα και ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση και στην μετέπειτα 

επαγγελματική τους αποκατάσταση.  Για την ουσιαστική ένταξη των παιδιών 

αυτών στην ελληνική κοινωνία , θα πρέπει να εγγράφονται στα δημοτολόγια 

των Δήμων όπου γεννιούνται. Έτσι θα μπορέσει να περιοριστεί ο ρατσισμός 

από κούνια, καθώς οι μετανάστες αποτελούν πλέον ένα κομμάτι της ελληνικής 

κοινωνίας, και τα παιδιά τους που γεννιούνται εδώ πρέπει να  έχουν τα ίδια 

δικαιώματα όπως τα ελληνόπουλα (Πηγή:www.synigoros.gr ). 

Ο Συνήγορος του Παιδιού και οι μειονότητες 
Όσο αφορά τα παιδιά των μειονοτήτων  ο Συνήγορος του Παιδιού , έχει 

ασχοληθεί ιδιαίτερα με δύο κατηγορίες παιδιών , τους Ρομά/τσιγγάνους  και 

τους μουσουλμάνους, οι οποίοι ζουν στην Θράκη. Σε αυτή του την 

προσπάθεια, όσον αφορά τους Ρομά , ο ΣτΠ   έχει επισκεφτεί αρκετούς 

καταυλισμούς όπου διαμένουν, και έχει διαπιστώσει τις άσχημες συνθήκες  

στις οποίες ζουν και το γεγονός ότι απέχουν από τη σχολική φοίτηση.Για αυτό 

το λόγο υποστηρίζει ότι θα πρέπει να βρεθούν λύσεις για αυτά τα ζητήματα σε 

συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς, έτσι ώστε να έχουμε την 

αποτελεσματική προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών αυτών και την 

κοινωνική τους ενσωμάτωση στην ελληνική κοινωνία. Ιδιαίτερα για αυτό το 

σκοπό θα πρέπει οι αρμόδιες αρχές να ενημερώνουν και να διευκολύνουν 

τους γονείς αυτών των παιδιών στην έκδοση πιστοποιητικών γεννήσεων τους. 

Για την αποφυγή της σχολικής διαρροής θα πρέπει να υπάρχει η 

ανάλογη επικοινωνία με τους γονείς κατά την διάρκεια της σχολικής χρονιάς  

και η κατάλληλη ευαισθητοποίηση και ενημέρωση όλων των φορέων που 

εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ακόμα τονίζει ότι το χρηματικό 

βοήθημα που παίρνουν οι οικογένειες των παιδιών αυτών με την εγγραφή 

τους στο σχολείο θα πρέπει να δίδεται κατά την διάρκεια του σχολικού έτους 

και όχι κατευθείαν, έτσι ώστε τα παιδιά να φοιτούν όλη τη χρονιά και να μην 
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σταματάνε  μόλις πάρουν το επίδομα .Επίσης είναι αναγκαίο και από την ίδια 

τη σχολική κοινότητα να εκλείψει η ξενοφοβία και ο κοινωνικός ρατσισμός έτσι 

ώστε τα παιδιά αυτά να μπορέσουν να ενταχθούν ομαλά στις εκπαιδευτικές 

διαδικασίες. 

Σε σχέση τώρα με την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών των 

μουσουλμάνων της Θράκης , ο Συνήγορος του Παιδιού έχει επισκεφτεί 

αρκετές φορές την περιοχή και τονίζει ότι οι μαθητές των απομακρυσμένων 

περιοχών χρειάζονται βοήθεια και ευκαιρίες ενημέρωσης και 

κοινωνικοποίησης. Τα  παιδιά αυτά ενδιαφέρονται για την εκπαιδευτική 

διαδικασία και για την προοπτική της ενσωμάτωσης τους στην ελληνική 

κοινωνία. Τα Κέντρα Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης της Θράκης 

θα πρέπει να έχουν άτομα τα οποία να μιλούν τούρκικα έτσι ώστε να μπορούν 

να αξιολογούν καλύτερα τις εκπαιδευτικές ανάγκες των παιδιών αυτών.Η 

ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία με τους μουσουλμανικούς αρμόδιους 

φορείς της περιοχής αυτής , θα πρέπει με βάση τη Διεθνή Σύμβαση 

Δικαιωμάτων του Παιδιού να εκπονήσουν θεσμικά μέτρα για την προστασία 

των δικαιωμάτων των παιδιών αυτών και επίσης να δημιουργηθούν 

κοινωνικές υπηρεσίες και δομές φιλοξενίας προσαρμοσμένες στις 

πολιτισμικές ανάγκες των παιδιών αυτών (Πηγή:www.synigoros.gr). 

4.5Παραβίαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού στην Ελλάδα. 
Στη χώρα μας παρά τις προσπάθειες που γίνονται για την προστασία 

των παιδιών , ακόμα και σήμερα πολλά από αυτά  βρίσκονται σε μειονεκτική 

θέση και  αποτελούν ένα αδύναμο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. 

Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, επειδή  το παιδί θεωρείται ως αποκλειστική 

αρμοδιότητα της οικογένειας του,  δύσκολα η πολιτεία παρεμβαίνει για την 

προστασία του σε περίπτωση π.χ. κακοποίησής του και, η όποια βοήθεια 

οποιοδήποτε άλλου φορέα έχει πενιχρά αποτελέσματα.   

Αν και σε γενικές γραμμές υπάρχει πλούσιο υλικό όσον αφορά τη 

νομοθεσία για την προστασία του παιδιού, στην πράξη λίγα πράγματα 

γίνονται για την εφαρμογή αυτών των κανόνων και έτσι τα παιδιά στην Ελλάδα 

βρίσκονται εκτεθειμένα σε κάθε μορφής εκμετάλλευση. Γενικά παρατηρείται 

να υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα σε θέματα :1)εκπαίδευσης,  2)ανήλικων 

μεταναστών,3)παιδιά μειονοτήτων, 4)πρόνοιας και κοινωνικής προστασίας, 
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5)παιδιά με ειδικές ανάγκες. Δηλαδή  η Ελλάδα παρουσιάζει αδυναμία ως 

προς την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. 

Χαρακτηριστικό της κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα σε σχέση 

με την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού , είναι το γεγονός ότι η 

Επιτροπή του  ΟΗΕ  για τα Δικαιώματα του Παιδιού, έπειτα από μελέτη της 

Εκθέσεως της Ελλάδας, διαπίστωσε ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στη 

προστασία του παιδιού στη χώρα μας και ότι αρμόδιοι φορείς είναι 

ανεπαρκείς, αφού οι περισσότεροι αγνοούν   το περιεχόμενο της Διεθνής 

Σύμβασης. 

Η Επιτροπή του ΟΗΕ  ανησυχούσε ειδικά για τις διακρίσεις που γίνονται 

σε βάρος μειονοτικών ομάδων παιδιών , όπως: το μη σεβασμό των 

θρησκευτικών τους αντιλήψεων , για τις διακρίσεις που γίνονται σε παιδιά με 

ειδικές ανάγκες, ότι δηλαδή δεν έχουν ίση πρόσβαση στην εκπαίδευση και σε 

δυνατότητες για την μετέπειτα επαγγελματική αποκατάσταση τους ,μένοντας  

κοινωνικά περιθωριοποιημένα , τις δυσκολίες για παιδιά μειονοτήτων να 

εγγραφθούν στα ληξιαρχεία με ονόματα της επιλογής τους και δυσκολίες που 

αντιμετωπίζουν γενικά τα παιδιά των Ρομά .Αναφέρθηκε ακόμα ιδιαίτερα στις 

δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά των μεταναστών που ζητούν άσυλο , 

στα χαμηλά επίπεδα παιδικής προστασίας και πρόνοιας και στις δυσκολίες 

στην εκπαίδευση που αντιμετωπίζουν τα παιδιά των μεταναστών και των 

μειονοτήτων, καθώς επίσης και στο μεγάλο πρόβλημα της εργασίας που 

αφορά τα παιδιά των δρόμων. 

Επίσης η σωματική τιμωρία των παιδιών εντός της οικογένειας και του 

σχολείου δεν τιμωρείται, και έτσι  παραβιάζεται το άρθρο 17 του Ευρωπαϊκού 

Κοινωνικού Χάρτη . Για αυτό το λόγο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα 

Κοινωνικά Δικαιώματα έχει κάνει συστάσεις στην Ελλάδα(Δημητράς,2007:49-

51). 

 Σε  σχέση βέβαια με τα ασυνόδευτα παιδιά τα οποία ζητούν άσυλο είναι 

γεγονός ότι σαν πρόβλημα υπάρχει σε όλη την Ευρώπη .Η Ελλάδα αποτελεί 

την πρώτη  χώρα ασύλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα παιδιά αυτά έρχονται 

στην Ελλάδα χωρίς να έχουν μαζί τους χαρτιά και έτσι αρκετά συχνά οι 

αρμόδιοι φορείς οι οποίοι τα εξετάζουν ισχυρίζονται ότι είναι πάνω από 18 

ετών τα παιδιά αυτά, έτσι ώστε να μην υποχρεώνεται το ελληνικό κράτος να 

μεριμνήσει για αυτά, καθώς για όσα άτομα είναι πάνω από τα 18 έτη 
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θεωρούνται ως ενήλικοι ξένοι χωρίς να έχουν δικαιώματα για προστασία. Έτσι 

αρκετά συχνά, με αυτή την αδιάφορη τακτική των αρμόδιων φορέων τα παιδιά 

αυτά απλά αφήνονται στην τύχη τους χωρίς να έχει κανείς την ευθύνη και την 

επιμέλεια τους(Πηγή:www.Αthensnews gr/immigration.). 

 

Συγκεκριμένα η Ελλάδα έχει κατηγορηθεί από παγκόσμιες οργανώσεις π.χ. η 

Διεθνής Αμνηστία, ότι  καταπατεί τα δικαιώματα των παιδιών, όπως στην 

περίπτωση ασυνόδευτων ανηλίκων που είχαν βρεθεί σε ελληνικό  έδαφος και 

συγκεκριμένα στην περιοχή του Αιγαίου , τα οποία στην προσπάθεια τους να 

φτάσουν στην Λέσβο κακοποιήθηκαν από άτομα του ελληνικού λιμενικού. Τα 

παιδιά αυτά τα οποία ξυλοκοπήθηκαν ήταν μόλις 9 και 13 ετών από το 

Αφγανιστάν(Πηγή:www.amnesty.org.gr).Έτσι σε αυτή την περίπτωση είχαμε 

την παραβίαση του δικαιώματος τους στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τη ζωή 

από μέρος του ελληνικού κράτους. Δυστυχώς αυτή η περίπτωση παραβίασης 

των δικαιωμάτων του παιδιού στην Ελλάδα δεν ήταν η μοναδική, καθώς άλλη 

μια αρμόδια αρχή  , η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην 

Ελλάδα έχει καταγγείλει την χώρα μας ότι παραβιάζει την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια και συνάμα τα δικαιώματα του παιδιού όσο αφορά το κέντρο 

κράτησης αλλοδαπών(ανάμεσα τους και πολλά παιδιά) στη Σάμο όπου οι 

συνθήκες είναι άθλιες(ανήλικα κορίτσια βρίσκονται στον ίδιο χώρο με 

ενήλικους άνδρες και οι συνθήκες υγιεινής είναι μηδαμινές) και προσβάλλουν 

κάθε ίχνος της ανθρώπινης αξιοπρέπειας( Πηγή: Η ΕΠΟΧΗ  7Οκτωβρίου 

2007). 

Ακόμα αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε ότι ο Επίτροπος των 

Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες σε έκθεση του (βλέπε synthesis report 

2005 p.148-152) για την Ελλάδα τονίζει ότι η χώρα μας θα πρέπει να αρχίσει 

διαδικασίες τακτοποίησης των ασυνόδευτων παιδιών, και να τους φέρεται με 

τρόπο που να αρμόζει στην κατάσταση τους, καθώς η Ελλάδα είναι η 

μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που δεν προστατεύει τα παιδιά από την απέλαση. 

Επίσης τονίζει ότι:α) οι αρχές θα πρέπει να αναγνωρίζουν τα άτομα αυτά τα 

οποία ζητούν άσυλο και να τα αναφέρουν στην αρμόδια υπηρεσία, καθώς 

επίσης ότι η κυβέρνηση θα πρέπει να δίδει οικονομική υποστήριξη στις 

σχετικές πρωτοβουλίες των μη κυβερνητικών οργανώσεων,β) είναι αναγκαία 

για τα παιδιά αυτά η άμεση ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα τους και τις 
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υποχρεώσεις τους και περαιτέρω εγγραφή τους σε αίτηση για άσυλο χωρίς 

καμία καθυστέρηση   με άμεση παράδοση των αναγκαίων ντοκουμέντων και 

εγγράφων για την προστασία των παιδιών,  έχοντας έτσι την δυνατότητα για 

την είσοδο τους στην υγεία και τις άλλες κοινωνικές υπηρεσίες. 

Γ)τόνισε ακόμα στην έκθεσή του τη σημασία της ενδυνάμωσης του 

συστήματος της δωρεάν νομικής βοήθειας στη χώρα μας και της ίδρυσης ενός 

ξεχωριστού οργάνου που θα διαχειρίζεται τις απορρίψεις των ατόμων που 

έχουν ζητήσει άσυλο, καθώς ο μεγάλος αριθμός παιδιών που δεν έχουν πάρει 

άσυλο είναι ιδιαίτερα ανησυχητικός. Οι κίνδυνοι για αυτά τα παιδιά είναι 

αρκετοί π.χ. πολλά από αυτά πέφτουν θύματα trafficking και για αυτό  ο 

Επίτροπος των Ηνωμένων Εθνών συνιστά στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης να 

ακολουθήσει τις σχετικές συστάσεις που έχει κάνει στη συγκεκριμένη έκθεση, 

που θα οδηγήσουν στην παραχώρηση του προσφυγικού στάτους( 

Πηγή:www.antigone/community reports/documents). 

Αξίζει σε αυτό το σημείο να αναφέρουμε το γεγονός ότι εδώ και αρκετά 

χρόνια αρκετοί  διεθνείς οργανισμοί που ασχολούνται με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με την μεταχείριση των 

ασυνόδευτών παιδιών στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την Επιτροπή Ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων υπάρχει έλλειψη στην αποτελεσματική προστασία αυτών των 

παιδιών, π.χ. τα παιδιά που αρχικά κρατούνται στο κέντρο της Πέτρου Ράλλη 

στην Αθήνα. Η διάρκεια της κράτησης τους εξαρτάται από το αν έχουν 

έγγραφα μαζί τους, από το ενδιαφέρον  των μη κυβερνητικών οργανώσεων 

και από το αν έχουμε διπλωματικές σχέσεις με τη χώρα καταγωγής τους. Η 

διαδικασία της απέλασης τους μπορεί να κρατήσει από 3 μέρες μέχρι 3 μήνες. 

Το Υπουργείο Εσωτερικών τονίζει ότι οι αρχές προσπαθούν να απελάσουν  

τα παιδιά αυτά όσο πιο γρήγορα γίνεται. Σε περίπτωση που δεν βρεθεί 

καταφύγιο , η χώρα καταγωγής τους ενημερώνεται και η διαδικασία της 

απέλασης τους μπαίνει σε εφαρμογή .Η διαδικασία χειρισμού της απέλασης 

στηρίζεται στην ικανότητα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης .Οι διαδικασίες 

που ακολουθούνται είναι οι εξής: Το παιδί συνοδεύεται στα σύνορα και 

παραδίδεται στη γειτονική χώρα με ντοκουμέντα που πιστοποιούν το όνομα 

του , που βρέθηκε το παιδί και την απόφαση για την απέλασή του .Άτομα 

πάνω από 14 ετών έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση ασύλου αλλά λίγα 

παιδιά το γνωρίζουν αυτό εκτός και αν τους βοηθάει κάποια οργάνωση. 
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Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα μέσα σε 48 ώρες να υποβάλλουν 

αντίρρηση στην απέλαση τους αλλά σύμφωνα με το Συνήγορο του Παιδιού, 

δεν γνωρίζουν το δικαίωμα αυτό και έτσι αρκετά παιδιά έχουν απελαθεί .Σε 

γενικά πλαίσια παρά τη νομοθεσία η απέλαση αποτελεί τον κανόνα, ενώ τα 

προστατευτικά μέτρα την εξαίρεση . 

Για όσα παιδιά τώρα έχουν πέσει θύματα trafficking τους δίδεται η 

παραμονή για ένα χρόνο και η οποία μπορεί να ανανεωθεί .Όμως τις 

περισσότερες φορές αυτό δεν ισχύει , καθώς ακόμα και αυτά τα παιδιά 

απελάσονται   και ξαναπέφτουν θύματα εκμετάλλευσης. Τα ασυνόδευτα 

παιδιά εξετάζονται και μεταχειρίζονται όπως οι ενήλικοι παράνομοι 

μετανάστες. Ακόμα λόγω του γεγονότος ότι υπάρχει έλλειψη στοιχείων 

ταυτοποίησης τους, σε αρκετά παιδιά που είναι άνω των 12 ετών οι αρχές 

τους φέρονται σαν να είναι ενήλικες,   επικίνδυνοι για την ελληνική κοινωνία. 

Τα παιδιά αυτά κατά την άφιξη τους στην Ελλάδα θα πρέπει να εξετάζονται 

λεπτομερώς σε σχέση με την κατάσταση τους ,η οποία έχει και ανάλογες 

ανάγκες έτσι ώστε να τους δοθεί και πρέπουσα βοήθεια και φροντίδα , ενώ 

αυτό που συμβαίνει συνήθως στην πραγματικότητα είναι ότι τα περισσότερα 

προσπαθούν να το σκάσουν στις γειτονικές χώρες π.χ. Ιταλία. 

Υπάρχει πρόβλημα στο ότι δεν υπάρχει διερμηνέας για την εξακρίβωση 

των στοιχείων αυτών των παιδιών και δεν υπάρχει νομικά κατοχυρωμένος 

προστάτης για τα παιδιά αυτά ,κάτι που σημαίνει ότι κανείς δεν είναι 

υπεύθυνος για τα παιδιά αυτά ακόμα και στα κέντρα. Τα παιδιά αυτά από τη 

στιγμή που αφήνονται από την κράτηση τους δεν αναφέρονται να βρίσκονται 

κάπου προστατευμένα θέτοντας, έτσι τον εαυτό τους εκτεθειμένο σε 

εκμετάλλευση και κινδύνους .Είναι άγνωστο για τα περισσότερα παιδιά το τι 

έχουν απογίνει, καθώς υπάρχει έλλειψη επαρκών στοιχείων για τα παιδιά 

αυτά(Πηγή :www.mfhr.gr/spRchild Greece/archive). 

Επίσης με βάση τις καταγγελίες μη κυβερνητικών οργανώσεων, ότι 

αρκετά από τα παιδιά τα οποία είναι ανήλικοι μετανάστες και που έχουν 

φιλοξενηθεί σε ξενώνες φιλοξενίας προσφύγων, έχουν εξαφανιστεί 

μυστηριωδώς από τους τόπους φιλοξενίας τους καθώς δεν έχουν ακόμα 

εξειδικευτεί στη διαχείριση των ασυνόδευτων παιδιών όπως το Ίδρυμα της 

Αγίας Βαρβάρας από το οποίο έχουν χαθεί αρκετά παιδιά .Τα παιδιά αυτά 

ηλικίας 8-13 ετών κυρίως από το Πακιστάν , το Αφγανιστάν και το Ιράκ 
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εξαφανίζονται έτσι απλά από τα χέρια αυτών που τα «φυλάνε και έχουν την 

επίβλεψη τους» και παρόλα αυτά σε τελική ανάλυση κανείς δεν λογοδοτεί 

πουθενά και σε κανένα δεν αποδίδονται ευθύνες .Τα παιδιά αυτά τις 

περισσότερες φορές καταλήγουν πάλι στους δουλεμπόρους, στην πορνεία και 

γενικότερα στην εκμετάλλευση, και όλα αυτά κάτω από τα μάτια της δήθεν 

«ευαισθητοποιημένης» ελληνικής πολιτείας σε θέματα παιδικής προστασίας 

των δικαιωμάτων του παιδιού(Πηγή:ΤΑ ΝΕΑ, 1 Οκτωβρίου 2007). 

Επίσης η πληθώρα διακρίσεων που υφίστανται τα παιδιά των 

Ρομά(Τσιγγάνοι) αποτελεί ουσιαστική παραβίαση των δικαιωμάτων τους. 

Ειδικότερα η Ελλάδα έχει καταδικαστεί το 2005 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

για τα Κοινωνικά Δικαιώματα, ότι  υπάρχουν καταγεγραμμένα ρατσιστικά 

επεισόδια εις βάρους παιδιών Ρομά π.χ. αποβολές τους από σχολεία καθώς 

ακόμα δεν υπάρχουν αρκετοί χώροι για την διαμονή τους, έτσι ώστε 

περιθωριοποιούνται σε συνδυασμό με τις συνεχής κυρώσεις και εξώσεις που 

υφίστανται από την ελληνική πολιτεία. Έτσι είναι αναμενόμενη η αδυναμία της 

ενσωμάτωσης τους στον κοινωνικό ιστό και δικαιολογημένη, καθώς η 

ελληνική κοινωνία είναι ιδιαίτερα ρατσιστική σε αυτά τα παιδιά ,καθώς τα 

θεωρεί ξένα και διαχωρίζει τη θέση της από αυτά(Πηγή:www.greekhelsinki. 

gr). 

Ακόμα και η ίδια η αστυνομία πολλές φορές παραβιάζει τα δικαιώματα 

των παιδιών καθώς σε περιπτώσεις εμπλοκής ανηλίκων με τις αστυνομικές 

αρχές , οι ανήλικοι συλλαμβάνονται από ένστολους αστυνομικούς , κάτι το 

οποίο κανονικά δεν επιτρέπεται στην περίπτωση των  παιδιών με βάση τη 

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Επίσης οδηγούνται τις περισσότερες 

φορές στην αστυνομική διεύθυνση με χειροπέδες. Αυτό  συμβαίνει σε 

ανήλικους μετανάστες και είναι μια συμπεριφορά από μέρους της αστυνομίας 

γενικά απαράδεκτη, η οποία δεν τα προστατεύει από τον κοινωνικό ρατσισμό 

και στιγματισμό. Η ελληνική αστυνομία έχει ως χρέος της να προστατεύει τα 

παιδιά από κάθε είδους κίνδυνο ο οποίος θα μπορούσε να λειτουργήσει 

αρνητικά για την ανάπτυξη της προσωπικότητας τους και να οδηγήσει στην 

παραβίαση των δικαιωμάτων τους. 

Με βάση το Άρθρο 97.2 του Προεδρικού Διατάγματος 141/1991 οι 

αστυνομικοί θα πρέπει να φέρονται στα παιδιά με στοργή και φροντίδα και όχι 

να τα κακομεταχειρίζονται. Όμως κάτι τέτοιο δυστυχώς στην πράξη δεν 
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συμβαίνει, καθώς τα περιστατικά κακομεταχείρισης ανήλικων παιδιών, ειδικά 

παιδιών από άλλες χώρες, έστω και για μικρά αδικήματα, από την ελληνική 

αστυνομία είναι πάρα πολλά. Σε γενική ομολογία είναι έντονη η ανάγκη για 

την ίδρυση τμημάτων κράτησης αλλοδαπών λόγω κυρίως της άσχημης 

αντιμετώπισης των αστυνομικών απέναντι στα παιδιά και κυρίως στα παιδιά   

μετανάστες. Υπάρχει ιδιαίτερα   κακή κατάσταση στα αστυνομικά τμήματα , 

καθώς οι αστυνομικοί δεν ελέγχονται για τις βίαιες πράξεις τους απέναντι στα 

παιδιά(παράνομες συλλήψεις, κράτηση σε χώρους με άλλους ενήλικους 

παραβάτες, παράνομες απελάσεις παιδιών ,κτ.λ.)  (Δημητράς ,2007 :53-55). 

 

4.6 ΑΝΗΛΙΚΟΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Εδώ θα εστιάσουμε περισσότερο στην κατάσταση των ασυνόδευτων  

παιδιών αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα.  

Ασυνόδευτος ανήλικος είναι «κάθε πρόσωπο κάτω των 18 ετών, 

υπήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής, που εισέρχεται ή βρίσκεται στην 

Ελληνική επικράτεια, χωρίς να συνοδεύεται από τον κατά τον νόμο ή το έθιμο 

υπεύθυνο για την επιμέλεια του ενήλικο»6  

Το κράτος υποδοχής έχει την ευθύνη για τα παιδιά αυτά καθώς στόχος  

είναι να βοηθήσουν το κάθε ένα από αυτά τα παιδιά να ξαναβρεθούν με τις 

οικογένειες τους. Σε αυτή την προσπάθεια μεγάλο ρόλο παίζει η συνεργασία 

του κράτους με τον Ερυθρό Σταυρό και τη Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών 

για τα δικαιώματα του παιδιού . Από τη στιγμή που θα αναγνωριστούν τα 

παιδιά από το κράτος ως πρόσφυγες μπαίνει σε εφαρμογή το άρθρο 22 

παρ.1 της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού ,όπου το κράτος 

υποδοχής να οφείλει να υποστηρίξει τα παιδιά αυτά φροντίζοντας τα. Παρόλα 

αυτά η χορήγηση ασύλου εναποτίθεται στις καλές προθέσεις των κρατών 

υποδοχής καθώς η Σύμβαση δεν μπορεί να επιβάλει σε κάποιο κράτος μέλος 

να χορηγήσει άσυλο. Επιπλέον σημαντικό είναι να τονίσουμε  ότι με βάση την 

αρχή της μη επαναπροώθησης με βάση το άρθρο 1παρ.1 π.δ, 61/1999, του 

Άρθρου 33 της Σύμβασης της Γενεύης,  απαγορεύεται η απέλαση για τους 

πρόσφυγες σε μέρη όπου κινδυνεύει η ζωή τους , έτσι η συγκεκριμένη αρχή 

περιλαμβάνει και τα παιδιά πρόσφυγες, χωρίς όμως βέβαια να προβλέπει 
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ιδιαίτερες διατάξεις και μέριμνα για τα παιδιά (Παπαστεριάδου, 2002:228, 

236).  

Σε σχέση με τη νομοθεσία της Ελλάδας για την προστασία των παιδιών 

αυτών, η μόνη σχετική διάταξη περί ασύλου τους είναι αυτή του άρθρου 1 

παρ.4 του ΠΔ 61/1999, η οποία δεν επαρκεί καθώς το μόνο που κάνει είναι να 

ορίζει τον Εισαγγελέα Ανηλίκων ως Ειδικό Προσωρινό Επίτροπο του 

ασυνόδευτου ανηλίκου αιτούντος άσυλο, μέχρι την τελική διευθέτηση του 

σχετικού αιτήματος ασύλου του(Πηγή :www.nchr.gr).Με τη υποβολή αίτησης 

ασύλου με βάση το άρθρο 19 του Συντάγματος η ελληνική πολιτεία οφείλει να  

παρέχει στέγη και προστασία στα παιδιά αυτά από οποιαδήποτε μορφή 

εκμετάλλευσης . Το ελληνικό κράτος οφείλει δηλαδή να προστατεύει τα παιδιά 

αυτά, αν και στο πρόσωπο τους δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την 

αναγνώριση τους ως πρόσφυγες . Αν και  η προστασία που τους παρέχει το 

ελληνικό κράτος  έχει οικονομικό και κοινωνικό κόστος, η προστασία αυτή 

είναι αναγκαία , ώστε να αποδυναμωθούν τα κυκλώματα εκμετάλλευσης τους. 

Υπάρχει έντονη ανάγκη για τη δημιουργία κρατικού φορέα που να έχει την 

ευθύνη για τη φροντίδα των παιδιών,  καθώς οι Μ.Κ.Ο αν και έχουν όλη τη 

καλή θέληση να συμβάλλουν σε αυτή τη προσπάθεια έχουν ελάχιστα μέσα( 

Πρωτογέρου, 2007). Σε γενικές γραμμές στη χώρα μας έχουμε την εξής 

κατάσταση: 

Αρκετά αλλοδαπά παιδιά λόγω των άσχημων συνθηκών που επικρατούν 

στη χώρα τους, είτε λόγω εμφύλιων συγκρούσεων, είτε λόγω φτώχειας και 

κακομεταχείρισης , αναγκάζονται να φεύγουν από τη χώρα καταγωγή τους και 

να εισέρχονται με παράνομους κυρίως τρόπους σε χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης για ένα καλύτερο αύριο. Πολλά από αυτά έρχονται και στην Ελλάδα, 

τις περισσότερες φορές ασυνόδευτα κάτω από άσχημες συνθήκες, μέσα σε 

κοντέινερ και σαπιοκάραβα και υπό την απειλή των δουλεμπόρων. 

Από τη στιγμή που θα εντοπιστούν από τις ελληνικές αρχές θα 

συλληφθούν και θα κρατηθούν σε κέντρα κράτησης7 .Η  σύλληψη τους 

βέβαια, αποτελεί παραβίαση του δικαιώματος τους ως παιδιά. Τα παιδιά αυτά 

θα παραμείνουν στα κέντρα κράτησης σε συνθήκες ιδιαίτερα άσχημες, καθώς  

τα παιδιά να κρατούνται αναγκάζονται  στον ίδιο χώρο με ενήλικες και υπό 

άσχημες συνθήκες υγιεινής μέχρι να μεταβούν σε κέντρα φιλοξενίας και 

υποδοχής . 
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Στα κέντρα φιλοξενίας έχουν την δυνατότητα να γίνουν δεκτά άτομα 

κάτω των 15 ετών τα οποία είναι ασυνόδευτα και τα οποία έχουν κάνει αίτηση 

για άσυλο. Όμως η συγκεκριμένη παραπομπή στα κέντρα αυτά για τα 

ασυνόδευτα παιδιά είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη, καθώς από μόνη της η 

διαδικασία υποβολής της αίτησης για άσυλο είναι δύσκολή και δεν είναι 

εύκολη η πρόσβαση στη Διεύθυνση Αλλοδαπών, γιατί πρέπει να γίνει σε 

συνεργασία με κοινωνικούς λειτουργούς και δικηγόρους, έτσι ώστε να 

ενημερωθεί το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το οποίο από 

το 1999 έχει αναλάβει τη στέγαση για τους αιτούντες άσυλο και τον έλεγχο 

λειτουργίας αυτών των χώρων μέσω του Γραφείου Αλλοδαπών και να ευρεθεί 

χώρος στέγασης για τα παιδιά αυτά(Πηγή: www.antigone. 

gr/listpage/educational material). 

Υπάρχουν επίσης παιδιά που δηλώνουν ότι είναι μεγαλύτερα ,επειδή δεν 

γνωρίζουν τις ευνοϊκότερες συνθήκες μεταχείρισης για τα ανήλικα , και 

επιθυμούν έτσι να παραμείνουν κρατούμενοι σε άθλιες συνθήκες με παρέα με 

τους ενήλικους γνωστούς τους, ενώ υπάρχουν και άλλα που δηλώνουν ότι 

είναι μικρότερα για να έχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση . Η αντιμετώπιση 

τέτοιων περιστατικών πολλές φορές επειδή δεν υπάρχουν οι κατάλληλες 

δομές  αφήνονται στις καλές προθέσεις των ατόμων από την πρόνοια και τους 

αρμόδιους φορείς που εμπλέκονται στην όλη διαδικασία, καθώς δεν 

υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες από τη κεντρική διοίκηση. Επιπλέον επειδή 

έχουμε έλλειψη πρόνοιας καταγραφής των στοιχείων των παιδιών (μόνο οι 

Μ.Κ.Ο έχουν σαφή εικόνα της κατάστασης) αυτών , τα περισσότερα από αυτά 

αν δεν ζητήσουν καταφύγιο σε κάποιο κέντρο φιλοξενίας ανήλικων παιδιών, 

αφήνονται στα χέρια ατόμων που τα εκμεταλλεύονται ( Πρωτογέρου, 2007). 

Στη χώρα μας έχουν καταγραφεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ο 

εξής αριθμός ασυνόδευτων παιδιών με βάση τον παρακάτω πίνακα:  

έτος 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Αριθμός 

παιδιών 

206 247 314 302 158 165 44 

(ΠΗΓΗ:www.antigone.gr/list page/educational material και Μελέτη 

Δημητροπούλου διαθέσιμη στο: www.hosting 01.vivodinet.gr) 
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Εδώ αξίζει να αναφέρουμε με βάση τη μελέτη της Δημητροπούλου, ότι ο 

αριθμός κοριτσιών που ζητούν άσυλο είναι ιδιαίτερα μικρός .Αυτό το 

διαπιστώσαμε και από την εμπειρική μας έρευνα σε ξενώνα φιλοξενίας 

ανήλικων προσφύγων, πως στο συγκεκριμένο μέρος δεν φιλοξενούταν ούτε 

ένα κορίτσι , πράγμα που μας δημιούργησε ιδιαίτερη ανησυχία για την τύχη 

που έχουν τα ανήλικα κορίτσια κατά την είσοδο τους στη χώρα μας(Πηγή: 

Μελέτη Δημητροπούλου/www.hosting 01.vivodinet.gr). 

Επίσης η μελέτη της Δημητροπούλου , διαπίστωσε τις ελλείψεις που 

υπάρχουν στο θεσμικό πλαίσιο σε σχέση με την εφαρμογή του. Με βάση τη 

συγκεκριμένη μελέτη διαπιστώθηκε η άρνηση της ανηλικότητας στα 

ασυνόδευτα παιδιά, οι άσχημες συνθήκες κράτησης τους με ενήλικες,  καθώς 

τονίστηκε και το πρόβλημα της απόρριψης των αιτήσεων τους για άσυλο, 

καθώς μόνο για το δεύτερο εξάμηνο του 2007 εξετάστηκαν και απορρίφθηκαν 

198 αιτήματα ανηλίκων. Το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες το 2007 

εξέτασε 150 περιπτώσεις ασυνόδευτων παιδιών. Ήδη στην Ελλάδα έχουν 

καταγραφεί περί τα 1.000 παιδιά , τα οποία χρειάζονται προστασία και 

φροντίδα(Πηγή:Ελευθεροτυπία, 19 Ιουνίου 2008). 

Ιδιαίτερα με βάση το παρακάτω πίνακα διαπιστώνουμε ότι τα 

περισσότερα παιδιά που ζητούν άσυλο είναι αγόρια κυρίως Αφγανικής 

καταγωγής κάτι που το εξακριβώσαμε και στη Μονάδα Ανωγείων Κρήτης 

όπου το μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών ήταν από το Αφγανιστάν : 

 Έτος 2004 2005 2006 

Παιδιά από 

Αφγανιστάν 

102 102 74 

(Πηγές:www.hosting01.vivodinet.gr/μελέτη Δημητροπούλου) 

Αξίζει να αναφέρουμε εδώ το γεγονός ότι τα περισσότερα παιδιά που 

έρχονται στη χώρα μας με παράνομο τρόπο είναι ηλικίας από 16 έως 18 

ετών, ενώ σπάνια έχουμε ηλικίες κάτω των 15 ετών. Όμως ακόμα και  τα 

μικρότερα ασυνόδευτα παιδιά, δεν αναγνωρίζονται ως 

πρόσφυγες(Πηγές:www.hosting01.vivodinet.gr/μελέτη Δημητροπούλου σ.12 

και Ελευθεροτυπία , 19 Ιουνίου 2008). 
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Στην Ελλάδα έχουμε τα εξής κέντρα τα οποία έχουν την δυνατότητα να 

φιλοξενήσουν ασυνόδευτα ανήλικα: «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» το οποίο 

βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, ο Σύλλογος Μερίμνης ανηλίκων, η ΑΡΣΙΣ, στη 

Μακρυνίτσα Βόλου, η ΕΛΙΝΑΣ στον Ασπρόπυργο και το Εθνικό Ίδρυμα 

Νεότητας- Μονάδα Ανωγείων το οποίο θα αποτελέσει αντικείμενο της 

εμπειρικής  μας έρευνας. 

 

Τα παιδιά που φιλοξενούνται στα κέντρα αυτά παραπονιούνται αρκετά 

συχνά για το χαμηλό επίπεδο προσφερόμενων υπηρεσιών, οι οποίες δεν είναι 

επαρκείς και συνεχείς   και ότι δεν τους γίνεται κατάλληλη ενημέρωση για την 

διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους καθώς επίσης ότι δεν τους δίδουν τη 

δυνατότητα για εύρεση εργασίας (Πηγή:www.nch.gr/ uncompanied minors). 

Είναι γεγονός ότι τα κέντρα αυτά έχουν αρκετά προβλήματα όπως 

αρκετά από αυτά είναι σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές π.χ 

Μονάδα Ανωγείων, έτσι υπάρχει πρόβλημα  πρόσβασης σε αυτά τα κέντρα 

στην εκπαίδευση και εργασία και γενικότερα στη σύνδεση τους με την  

ευρύτερη . Επίσης άλλο ένα σοβαρό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει τακτική 

χρηματοδότηση για τα κέντρα αυτά οδηγώντας, πολλά από αυτά στο κλείσιμο. 

Επίσης η απουσία τακτικού ιατρικού ελέγχου αποτελεί σοβαρό πρόβλημα για 

πολλά από αυτά τα κέντρα. Επιπλέον η ξενοφοβία και ο συντηρητικός τρόπος 

σκέψης της νεοελληνικής κοινωνίας αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη 

τέτοιων πρωτοβουλιών που να σχετίζονται με την ίδρυση και ανάπτυξη 

κέντρων φιλοξενίας. Άλλες δυσκολίες που έχουν τα κέντρα αυτά είναι ότι δεν 

είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες παιδιών με ειδικές ανάγκες και ψυχικές 

διαταραχές,  και επίσης δεν τους παρέχεται νομική κάλυψη και κατοχύρωση. 

Το ποιο βασικό πρόβλημα των κέντρων είναι η έλλειψη σταθερής, 

αξιόπιστης και συνεχούς χρηματοδότησης. Λόγω των διακυμάνσεων στη 

χρηματοδότηση τους υπάρχει διακύμανση και στις παρεχόμενες υπηρεσίες . 

Για αυτό χρειάζεται στρατηγική που να στοχεύει στην ανεύρεση συνεχών 

πηγών χρηματοδοτήσεων .Γενικά τα κέντρα αυτά δεν πληρούν τις 

προδιαγραφές για την ανάγκη των παιδιών αυτών για παιχνίδι, άσκηση και 

αναψυχή. Ακόμα τα κέντρα αυτά δεν έχουν ειδικούς χώρους για τις 

θρησκευτικές τους τελετουργίες αν και δεν υπάρχουν σχετικές απαγορεύσεις. 

Επίσης τα παιδιά αυτά δεν έχουν πρόσβαση σε ανώτερο επίπεδο 
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εκπαίδευσης και σε επαγγελματική εκπαίδευση. Τα περισσότερα κέντρα δεν 

νοιάζονται για τη συμμετοχή των παιδιών σε μαθήματα γλώσσας και 

κουλτούρας εκτός από εξαιρέσεις. Επίσης έντονη είναι η ανάγκη τα παιδιά να 

διατηρήσουν επαφή με τις εθνοτικές τους ομάδες και περιβάλλον . Όμως τα 

συγκεκριμένα κέντρα δεν τους παρέχουν τέτοιες ευκαιρίες. 

 Επίσης αρκετά παιδιά δεν έχουν θετική γνώμη για την ιατρική 

περίθαλψη που τους παρέχεται παρά την συνεργασία των κέντρων με 

νοσοκομεία. Απογοητευμένα τα παιδιά σε σχέση με τις καθυστερήσεις και 

αρνήσεις σε σχέση με τη διαδικασία ασύλου, πιστεύουν ότι οι αρμόδιοι φορείς 

δεν κρατούν  τις υποσχέσεις τους .Θεωρούν ότι έχουν λάβει λίγη βοήθεια από 

τις υπηρεσίες και τους οργανισμούς , και καθημερινά διαψεύδονται οι 

προσδοκίες τους. Η κατάσταση τους είναι ιδιαίτερα αβέβαιη,  δεν τους 

παρέχεται νομική κάλυψη από τα κέντρα για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων 

τους και δεν έχουν  επίγνωση του προσφυγικού τους στάτους. Βέβαια πρέπει 

να τονίσουμε ότι αρκετά από τα παιδιά αυτά ήρθαν στην Ελλάδα για 

οικονομικούς λόγους, δηλαδή φτώχειας  και όχι επειδή ήταν θύματα δίωξης. 

Έτσι έχουν σχετικά παράπονα επειδή δεν λύνουν το πρόβλημα αυτό,  και όχι 

λόγου της μη χορήγησης ασύλου (Πηγή:www .antigone. gr/ listpage/ selected 

publicastions/Greece). 

Έτσι από πολύ νωρίς τα παιδιά αυτά έρχονται αντιμέτωπα με την 

σκληρή ελληνική πραγματικότητα όσον αφορά τη γραφειοκρατία στις 

διαδικασίες ασύλου και με τις ελλείψεις του προνοιακού μας 

συστήματος(Πηγές:www.hosting.01.vivodinet.gr/μελέτη Δημητροπούλου, σ.9). 

Όλα τα παραπάνω μας δείχνουν την κατάσταση που επικρατεί στα 

κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών αιτούντων άσυλο και στην  όποια θα 

αναφερθούμε και παρακάτω στη εμπειρική μας έρευνα στη Μονάδα 

Ανωγείων. 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΖΗΤΟΥΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
Με βάση την Οδηγία 2003/9/ΕΚ που αφορά την υποδοχή των αιτούντων 

άσυλο , διεθνών συμφωνιών και στην Διακήρυξη Καλών Πρακτικών που 

ακολουθεί το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για Ασυνόδευτα Παιδιά ισχύουν οι εξής 

αρχές, οι οποίες έχουν τεθεί υπόψη των Υπουργείων Δημόσιας Τάξης, Υγείας 
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και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και 

Αποκέντρωσης και Δικαιοσύνης 8: 

-Στο συμφέρον του ανηλίκου και τον σεβασμό των δικαιωμάτων του σε 

κάθε διαδικασία που τον εμπλέκει 9. 

-Στην μη διάκριση του ασυνόδευτου ανήλικου, δηλαδή τα παιδιά αυτά θα 

πρέπει να έχουν ισότιμη μεταχείριση με τα παιδιά που αποτελούν πολίτες της 

χώρας μας, έχοντας τα ίδια δικαιώματα όσο αφορά την εκπροσώπηση των 

αιτημάτων τους. Η ιδιότητα τους ως παιδιά θα πρέπει να υπερισχύσει της 

αλλοδαπής τους ταυτότητας, έχοντας έτσι τα ανάλογα δικαιώματα10 . 

-Στη συμμετοχή, δηλαδή όλα τα ανήλικα ασυνόδευτα που ζητούν άσυλο 

έχουν το δικαίωμα να έχουν γνώση και να λαμβάνουν μέρος στις αποφάσεις 

που τα αφορούν με βάση πάντα το βαθμό ωριμότητας τους11. 

-Τα παιδιά αυτά επίσης έχουν το δικαίωμα στην εκπροσώπηση για την 

επίλυση των ζητημάτων που τα αφορούν ενεργώντας πάντα με βάση την 

εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους. 

-Στη διατήρηση της πολιτισμικής τους κουλτούρας, δηλαδή είναι πολύ 

σημαντικό να γίνεται αποδεκτό το πολιτισμικό τους υπόβαθρο με όλες του τις 

εκφάνσεις .Θα πρέπει δηλαδή να γίνονται σεβαστές από την τοπική κοινωνία 

οι πολιτισμικές ιδιαιτερότητες αυτών των παιδιών και να ενθαρρύνουν τη 

διατήρηση τους 12. 

-Τα παιδιά αυτά επίσης έχουν δικαίωμα στη παροχή διερμηνέα όταν 

έρχονται σε επαφή με υπηρεσίες έτσι ώστε να μπορούν να διεκδικήσουν τα 

ανάλογα δικαιώματα τους μέσω της κατάλληλης πληροφόρησης στη γλώσσα 

τους 13. 

-Άλλη μια σημαντική αρχή που αφορά τα παιδιά αυτά είναι η αρχή της 

εμπιστευτικότητας, θα πρέπει δηλαδή για ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα 

που αφορούν τα παιδιά αυτά να μην διαχέονται προς τα έξω αν δεν υπάρχει 

πρώτα η αναγκαία συγκατάβαση των παιδιών έτσι ώστε να προστατεύονται 

από οποιοδήποτε κίνδυνο που θα μπορούσε να προκαλέσει αυτή η έκθεση 

γεγονότων 14. 

-Στην πληροφόρηση δηλαδή τα παιδιά θα πρέπει να ενημερώνονται για 

τα δικαιώματα τους, για τους τρόπους χορήγησης ασύλου, τον τρόπο με τον 

οποίο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν 

καθώς και τους τρόπους με τους οποίους θα τους δοθεί η ικανότητα να 
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επανενωθούν με τις οικογένειες τους όπως και η ενημέρωση για τις συνθήκες 

που επικρατούν στο τόπο καταγωγής τους 15. 

-Ειδικευμένο προσωπικό που θα ασχολείται  με τα παιδιά αυτά έτσι ώστε 

να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες τους16. 

-Στο μελλοντικό συμφέρον του παιδιού δηλαδή  τι θα ήταν το καλύτερο 

για αυτό όσο αφορά το μέλλον του .Έτσι οι αποφάσεις που λαμβάνονται για 

αυτά τα παιδιά θα πρέπει να έχουν διάρκεια εστιάζοντας στην μελλοντική 

αποκατάσταση του παιδιού17. 

-Αμεσότητα στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τις υποθέσεις των 

παιδιών αυτών με βάση πάντα τις ανάγκες τους , κάτι βέβαια το οποίο στην 

πράξη δεν είναι εύκολο ιδίως όταν αφορά την χορήγηση ασύλου18 . 

-Τα παιδιά από τη στιγμή που θα πατήσουν σε ελληνικό έδαφος θα 

πρέπει να έχουν την ανάλογη προστασία από τους αρμόδιους φορείς και να 

μη συλλαμβάνονται(κάτι βέβαια το οποίο στην πράξη δεν εφαρμόζεται) και να 

προωθείται το αίτημα τους για άσυλο από τη στιγμή που θα το ζητήσουν. 

-Τα ασυνόδευτα αυτά παιδιά πρέπει να έχουν το δικαίωμα στην παροχή 

υπηρεσιών υγείας, πρόνοιας και εκπαίδευσης. Σε καμία περίπτωση αυτά τα 

παιδιά δεν θα πρέπει να απελάσσονται όταν δεν υπάρχει γνώση της 

κατάστασης που επικρατεί στη χώρα τους, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την ίδια 

την ύπαρξη τους. Για την καλύτερη προστασία των παιδιών αυτών 

επιβάλλεται να υπάρχει κατηγοριοποίηση της ταυτότητας του κάθε ανήλικου 

με τον οποίο οι ελληνικές αρχές έρχονται σε επαφή. 

-Τα παιδιά αυτά επίσης θα πρέπει να είναι καταγεγραμμένα στην 

ελληνική Αστυνομία η οποία πρέπει να έχει βασικές πληροφορίες για τα 

παιδιά , έτσι ώστε να μπορεί άμεσα να τα βοηθήσει σε οτιδήποτε χρειαστούν. 

Τα άτομα που θα καταγράψουν το ιστορικό των παιδιών αυτών θα πρέπει να 

έχουν την κατάλληλη εξειδίκευση σε τέτοια  ευαίσθητα ζητήματα. 

-Όταν τα παιδιά αυτά εξετάζονται από κατάλληλους παιδίατρους για την 

διαπίστωση της ηλικίας τους σε περίπτωση αμφιβολίας για την πραγματική 

ηλικία των παιδιών θα πρέπει να ισχύσει η αρχή του ευεργετήματος της 

αμφιβολίας δηλαδή τα παιδιά από τη στιγμή που επικαλούνται ότι έχουν ηλικία 

κάτω των 18 ετών θα πρέπει να γίνεται σεβαστό και να έχουν την ανάλογη 

φροντίδα και προστασία από τις ελληνικές αρχές. 
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-Τα ασυνόδευτα παιδιά αιτούντα άσυλο   σε καμία περίπτωση από τη 

στιγμή που εντοπίζονται από τις ελληνικές αρχές δεν θα πρέπει να κρατούνται 

.Σε περιπτώσεις βέβαια που κρατούνται θα πρέπει να είναι σε ειδικά 

διαμορφωμένους χώρους, μακριά από ενήλικες πρόσφυγες(κάτι βέβαια που 

στην πράξη δεν συμβαίνει) και θα πρέπει οι αρχές να ενεργούν για την άμεση 

αποστολή των παιδιών αυτών σε εξειδικευμένες μονάδες πρόνοιας και 

στέγασης όπως η Μονάδα Ανωγείων την οποία έχουμε επισκεφτεί. 

-Η συνένωση των παιδιών με τους γονείς τους θα πρέπει να είναι άμεση 

και να μην υπάρχουν ολιγωρίες(κάτι το οποίο  συμβαίνει στις περισσότερες 

περιπτώσεις).Θα πρέπει να υπάρχει η ανάλογη συνεργασία των αρμόδιων 

υπηρεσιών για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, και η ενημέρωση και 

βοήθεια των παιδιών σε αυτή τους την αναζήτηση. 

-Το κάθε ασυνόδευτο ανήλικο παιδί που ζητά άσυλο έχει το δικαίωμα να 

έχει κάποιον επίτροπο ή σύμβουλο (αρχικά τον ρόλο αυτόν τον παίζει ο 

Εισαγγελέας Ανηλίκων) ο οποίος θα αναλάβει την καλύτερη δυνατή 

εκπροσώπηση των συμφερόντων του παιδιού και ο οποίος θα το συμβουλεύει 

σε όλα τα θέματα που το αφορούν ακούγοντας πάντα τη γνώμη του. Το άτομο 

το οποίο θα οριστεί ως  επίτροπος θα πρέπει να έχει την κατάλληλη 

εξειδίκευση σε αυτά τα θέματα που αφορούν αυτά τα παιδιά έτσι ώστε να 

μπορέσει να δράσει με βάση τις ανάγκες της κατάστασης στην οποία 

ευρίσκεται το κάθε παιδί(Παπαστεριάδου, 2002:236). Ο σύμβουλος αυτός 

ακόμα θα διασφαλίζει ότι το παιδί ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες του που 

αφορούν εκπαίδευση, υγεία, πρόνοια, κ.τ.λ. Ο σύμβουλός θα ορίζεται μέσα σε 

ένα διάστημα ενός μηνός από τον εντοπισμό του παιδιού και θα πρέπει να 

είναι εξειδικευμένος στην αντιμετώπιση τέτοιων λεπτών ζητημάτων. Επίσης 

θα πρέπει να προσπαθεί για τη συνένωση του παιδιού με την οικογένεια του. 

Πάντως στην πράξη τίθεται θέμα κατά πόσο  τηρείται η υποχρέωση για 

διασφάλιση της εκπροσώπησης των ανηλίκων από Επίτροπο , καθώς οι 

Εισαγγελείς ως ορισμένοι Επίτροποι σπάνια ασχολούνται με θέματα πρόνοιας 

των παιδιών αυτών. Έτσι τίθεται θέμα κατά πόσο τηρούνται όλα όσα έχουν 

θεσπιστεί για την προστασία των παιδιών με βάση πάντα τη δεδομένη τους 

κατάσταση και τις έντονες ελλείψεις και προβλήματα που αντιμετωπίζει η 

προννοιακή τους 

περίθαλψη(Πηγή:www.hosting01.vivodinet.gr/unhcr/protect/positionApril). 
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-Τα παιδιά αυτά θα πρέπει επίσης να έχουν τη δυνατότητα να ενωθούν 

με τις οικογένειες τους σε περίπτωση που βρίσκονται σε άλλη ευρωπαϊκή 

χώρα . Οι υπηρεσίες που ασχολούνται με την προστασία των παιδιών αυτών 

θα πρέπει να ελέγξουν κατά πόσο το άτομο της οικογενείας του παιδιού  το 

οποίο θέλει να το αναλάβει είναι και το κατάλληλο. Σε αυτή την προσπάθεια το 

Υπουργείο Δημόσιας Τάξεως οφείλει να φροντίσει για την συνένωση της 

οικογένειας. 

-Τα παιδιά αυτά έχουν δικαίωμα στην κατάλληλη φροντίδα και 

προστασία με το που θα εισέλθουν σε ελληνικό έδαφος. Θα πρέπει να 

φιλοξενούνται σε ειδικούς ξενώνες και κατάλληλο προσωπικό εξειδικευμένο 

στις πολιτισμικές τους ανάγκες και ιδιαιτερότητες το οποίο θα αναλάβει τη 

φροντίδα τους. Επίσης όσα παιδιά είναι αδέλφια θα πρέπει να μένουν μαζί και 

θα πρέπει να εξετάζονται οι προϋποθέσεις καταλληλότητας των χώρων και 

των ατόμων που φιλοξενούν  τα ασυνόδευτα παιδιά, τα οποία ζητούν άσυλο.  

-Τα παιδιά επίσης πρέπει να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και 

ακόμα σε ψυχολογική υποστήριξη έτσι ώστε να μπορέσουν να ξεπεράσουν τις 

όποιες τραυματικές εμπειρίες τους. 

-Επίσης πρέπει  να τους παρέχεται εκπαίδευση αν είναι δυνατόν και 

στην μητρική τους γλώσσα και επαγγελματική κατάρτιση έτσι ώστε να μην 

είναι αποκομμένα από την κοινωνική πραγματικότητα. Η συμμετοχή τους 

δηλαδή στα κοινωνικά δρώμενα πρέπει να είναι πλήρης. 

-Τα παιδιά πρέπει να έχουν δωρεάν και  κατάλληλα καταρτισμένη στις 

ανάγκες τους νομική εκπροσώπηση στο αίτημα τους για άσυλο και οι 

συνεντεύξεις τους θα πρέπει να γίνονται σε ειδικό διαμορφωμένο χώρο για 

παιδιά με την παρουσία του νομικού τους εκπροσώπου. 

-Η απόφαση για χορήγηση ασύλου θα πρέπει να λαμβάνεται από τους 

αστυνομικούς αξιωματούχους με βάση το συμφέρον του παιδιού. 

-Επίσης τα ανιθαγενή ασυνόδευτα παιδιά  θα πρέπει να προωθούνται 

για την απόκτηση ιθαγένειας μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών και σε 

συνεργασία με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες. 

-Όσο αφορά τώρα τα ασυνόδευτα παιδιά των οποίων το άσυλο έχει 

απορριφθεί πρέπει να επιστρέφουν στη χώρα καταγωγής τους, μόνο όταν 

είναι για το πραγματικό τους συμφέρον και όχι για οποιοδήποτε λόγο. 

Αρμόδιες υπηρεσίες θα πρέπει να ασχοληθούν και να διερευνήσουν κατά 
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πόσο οι συνθήκες στη χώρα καταγωγής είναι ευνοϊκές(π.χ. πρόσβαση των 

παιδιών σε τροφή, πόσιμο νερό, υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης, αποφυγή 

ένοπλων συρράξεων κ.τ.λ.) για την επιστροφή του παιδιού υπερασπιζόμενοι 

πάντα την ασφάλεια του και λαμβάνοντας πάντα σε όλη τη διαδικασία τη 

γνώμη του παιδιού. Επίσης οι φορείς αυτοί θα πρέπει να προωθούν την 

επικοινωνία των παιδιών με τις οικογένειες τους και να λαμβάνουν υπόψη τη 

γνώμη των οικογενειών για την επιστροφή των παιδιών τους. Τα παιδιά που 

θα επιστρέφουν στις χώρες καταγωγής τους θα πρέπει να συνοδεύονται και 

να παρακολουθείται η κατάσταση τους από αρμόδιους φορείς .Σε περίπτωση 

που η οικογένεια τους μένει σε άλλο κράτος θα πρέπει να δοθεί έμφαση κατά 

πόσο το νέο κράτος αποτελεί το κατάλληλο μέρος για τη διαμονή των παιδιών 

αυτών με την βοήθεια και άλλων οργανώσεων όπως της ΄Υπατης Αρμοστείας 

του  ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 

 

H Επιτροπή για τα δικαιώματα των παιδιών προσφύγων έχει θέσει τα 

εξής δικαιώματα που τα αφορούν λόγω της ιδιαίτερης θέσης 

τους(Παπαστεριάδου, 2002: 232-235): 1)δικαίωμα στην οικογενειακή 

ζωή,2)δικαίωμα στην εθνικότητα, στην ελευθερία καθώς και δικαίωμα στην 

απόκτηση ονόματος και εγγραφή τους στο ληξιαρχείο έτσι ώστε να 

αναγνωρίζονται τα παιδιά από το κράτος και να έχουν έτσι την ανάλογη 

προστασία 3)δικαίωμα στη μόρφωση ,στη ζωή και τη διατροφή , τα κράτη –

μέλη δηλαδή οφείλουν να παρέχουν στα παιδιά αυτά επαρκή σίτιση για την 

σωστή ανάπτυξη τους καθώς επίσης και φροντίδα για την καλή έκβαση της 

υγείας τους, σε σχέση τώρα με την εκπαίδευση συγκεκριμένα από πλευράς 

της ελληνικής πολιτείας γίνονται προσπάθειες έτσι ώστε να δημιουργηθούν 

στα σχολεία και τάξεις που να είναι προορισμένες για παιδιά πρόσφυγες.  Η 

όποια εκπαίδευση προσφέρεται στα παιδιά,  θα πρέπει να δίδεται σεβόμενη  

το πολιτισμικό τους υπόβαθρο με στόχο την ομαλότερη ένταξη τους στη 

ελληνική πραγματικότητα. Επίσης και στο θέμα της άσκησης των 

θρησκευτικών τους συνηθειών να υπάρχει μια σχετική ελευθερία έτσι ώστε να 

μην έρχονται σε δύσκολη θέση. Θέτει επίσης το ζήτημα της μη κράτησης των 
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παιδιών αυτών με βάση τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού κάτι 

βέβαια που τις περισσότερες φορές δεν αποφεύγεται όπως έχουμε τονίσει. 

 

ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ 

Εκτός από όσα έχουμε αναφέρει παραπάνω , είναι γεγονός ότι δεν 

υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο διοικητικό όργανο που θα ασχολείται 

αποκλειστικά με τις περιπτώσεις των ανήλικων προσφύγων αιτούντων άσυλο 

στη χώρα μας. Τα παιδιά αυτά έχουν υποφέρει πολύ , έχουν ιδιαίτερες 

ανάγκες και θα πρέπει να υπάρχει κάποια ξεχωριστή διαδικασία όσον αφορά 

την υποδοχή τους στη χώρα μας και την αξιολόγηση του αιτήματος τους για 

άσυλο .Όμως στην ουσία οι διαδικασίες που απαιτούνται για την χορήγηση 

του ασύλου στα παιδιά αυτά είναι οι ίδιες με τις διαδικασίες που 

ακολουθούνται και για τους ενήλικες, είναι δηλαδή το ίδιο χρονοβόρες και  

εξαρτώνται από την εθνικότητα του παιδιού που ζητά άσυλο. Με όλη αυτή τη 

γραφειοκρατική κατάσταση είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν παιδιά τα 

οποία έχουν πέσει θύματα εκμετάλλευσης και παράνομης διακίνησης 

ευρισκόμενα σε κίνδυνο(Πηγή:www .antigone.gr).  

Επιπλέον άλλο ένα θέμα είναι το γεγονός ότι στην Ελλάδα σε σύγκριση 

με άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουμε από τα χαμηλότερα ποσοστά 

απόδοσης ασύλου, κάτι το οποίο κάνει την κατάσταση για τους πρόσφυγες 

πιο δυσοίωνη (Πηγή:www.hosting01.vivodinet.gr/unhcr/protect/position April)  

Επίσης τα παιδιά αυτά συναντούν καθυστερήσεις στην αναγνώριση της 

προσφυγικής τους ιδιότητας με αποτέλεσμα να μην έχουν πρόσβαση σε 

υπηρεσίες υγείας, αναψυχής  και μόρφωσης, επειδή δεν κατέχουν χαρτιά τα 

οποία να αποδεικνύουν ότι είναι πρόσφυγες. Έτσι όπως έχουμε αναφέρει τα 

παιδιά κρατούνται  σε ακατάλληλους χώρους , κάτι το οποίο αποτελεί 

ξεκάθαρη παραβίαση των δικαιωμάτων τους . 

Στην πράξη τα παιδιά δεν ενημερώνονται στη μητρική τους γλώσσα για 

τα δικαιώματα τους και τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να τους 

χορηγηθεί άσυλο . Επιπλέον τα άτομα τα οποία παίρνουν τις συνεντεύξεις για 

την χορήγηση ασύλου  δεν είναι κατάλληλα εξειδικευμένα και ούτε είναι σε 

θέση να εκφράσουν άποψη για την ωριμότητα των ασυνόδευτων ανηλίκων 

αιτούντων άσυλο. Επίσης οι συνεντεύξεις δεν λαμβάνουν μέρος σε χώρο ο 
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οποίος να είναι ιδιαίτερα φιλικός και προσαρμοσμένος στις ανάγκες των 

παιδιών αυτών(Πηγή :www.nchr.gr). 

Επίσης για την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη, μεγάλο πρόβλημα 

αποτελεί το γεγονός ότι οι ιατροί που αναλαμβάνουν τα παιδιά αυτά δεν 

συνεργάζονται με διερμηνείς, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν πλήρη 

επίγνωση της κατάστασης του κάθε παιδιού και για την κατάλληλη θεραπεία 

του . Όσα  δε παιδιά δεν έχουν ζητήσει άσυλο ή όσων το αίτημα τους για 

άσυλο έχει απορριφθεί δεν έχουν δικαίωμα στην ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη κάτι το οποίο αποτελεί παραβίαση των δικαιωμάτων του 

παιδιού(Πηγή:www.nchr.gr/ unaccompanied minors ). 

Όπως διαπιστώσαμε στη Μονάδα Ανωγείων η οποία στελεχώθηκε για 

την φιλοξενία παιδιών ασυνόδευτων τα οποία ζητούν άσυλο, ακόμα η Μονάδα 

αυτή δεν είναι σε θέση να παρέχει όλες τις ευκολίες και υπηρεσίες που 

απαιτούνται για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών αυτών. Παρόλα αυτά 

βέβαια η προσπάθεια που γίνεται από μέρους του προσωπικού στη 

συγκεκριμένη Μονάδα είναι αρκετά αξιόλογη, με βάση πάντα την ελληνική 

πραγματικότητα. Λόγω όμως του γεγονότος ότι τα Κέντρα Υποδοχής και οι 

Ξενώνες Ανηλίκων είναι σε ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιοχές και αν δεν το 

ζητήσει ο ίδιος ο ανήλικος δεν είναι υποχρεωτικό να καταλήξει εκεί , συμβαίνει 

πολλά από αυτά τα παιδιά να προτιμούν να παραμένουν  μαζί με τους 

ομοεθνείς τους χωρίς να υπάρχει έτσι κάποιος που να επιμελείται καθημερινά 

την φροντίδα τους, καθιστώντας τα έτσι εύκολα στόχο στην οποιαδήποτε 

μορφής εκμετάλλευσης(Πηγή:www.nchr.gr.). 

Επίσης εδώ αξίζει να αναφέρουμε το γεγονός ότι ειδικά σε περιοχές των 

συνόρων όπου εντοπίζονται ανήλικοι μετανάστες συνήθως κρατούνται μαζί με 

ενήλικους καταλαβαίνοντας όλοι τις συνθήκες κράτησης αυτών των 

περιπτώσεων. Ακόμα τα παιδιά αυτά κρατούνται και σε διαμερίσματα κάτω 

από απάνθρωπες συνθήκες  τις οποίες το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τις θεωρεί εξευτελιστικές ακόμα και για τους 

ενήλικες , πόσο μάλλον για τα μικρά παιδιά. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα των όσων υφίστανται τα ασυνόδευτα παιδιά 

στην Ελλάδα ήταν το άρθρο της εφημερίδας « ΝΕΑ ΚΡΗΤΗ» στις 13 Ιουνίου 

2001 το οποίο ανέφερε ότι 25 παιδιά πρόσφυγες κρατούντο μαζί με άλλους 

ενήλικες πρόσφυγες σε  φριχτές εγκαταστάσεις πολύ μικρής χωρητικότητας 
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και χωρίς επαρκή εξαερισμό και χωρίς τις στοιχειώδης συνθήκες υγιεινής. 

Έτσι  αρκετά από τα παιδιά αυτά βρέθηκαν  θετικά σε φυματίωση  στις 

εξετάσεις που έγιναν από τους αρμόδιους παιδίατρους. Επίσης αρκετά ήταν 

και τα παιδιά που έφεραν σημάδια κακοποίησης από τους αστυνομικούς. Τα 

παιδιά μεταφέρθηκαν από τους γιατρούς του κόσμου σε ειδικό καταφύγιο για 

τους αιτούντες άσυλο στη  Αθήνα , αυτό όμως δεν αναιρεί τα όσα πέρασαν τα 

παιδιά αυτά στα χέρια των ελληνικών αρχών. 

Εδώ αξίζει να τονίσουμε  τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά 

αυτά στο έλεος του κάθε επιτήδειου. Έτσι από το Σεπτέμβριο του 2007  μέχρι 

Φεβρουάριο του 2008 είχαμε  22 συλλήψεις  ανηλίκων ηλικίας 13-16 ετών για 

εγκληματικές πράξεις(Πηγή:μελέτη Δημητροπούλου διαθέσιμη στο: 

www.hosting.01.vivodinet.gr). 

Επίσης τα παιδιά αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ότι για να έχουν 

πρόσβαση στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα δεν πρέπει να εκκρεμεί σε 

βάρος τους  εκτελεστό μέτρο απομάκρυνσης τους από την Ελλάδα, κάτι το 

οποίο αποτελεί οφθαλμοφανή παραβίαση των δικαιωμάτων τους στη 

μόρφωση(Πηγή:www.paso.gr ). 

Ακόμα  πολλά από αυτά τα παιδιά είναι ήδη αρκετά μεγάλα για να 

μπορέσουν να μπουν στη διαδικασία  της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, και 

επίσης δεν υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος τους ο οποίος θα τα εγγράψει στo 

σχολείο(Πηγή:www.nchr.gr/unaccompanied minors). 

Σε γενικές γραμμές τα παιδιά αυτά αισθάνονται ιδιαίτερα απομονωμένα 

λόγω της αδυναμίας τους κυρίως να κατανοήσουν την ελληνική γλώσσα, έτσι 

ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν στα κοινωνικά δρώμενα. Οι άσχημες 

καταστάσεις που έχουν βιώσει μέχρι να φτάσουν στην Ελλάδα και σε 

συνδυασμό με την καθυστέρηση στην διαδικασία ασύλου τα καθιστά ιδιαίτερα 

ανασφαλή και πιεσμένα ψυχολογικά. Όλα αυτά μαζί με τον κοινωνικό 

ρατσισμό που βιώνουν λόγω της ξενοφοβίας που επικρατεί στη νεοελληνική 

κοινωνία τα οδηγεί στην απομόνωση και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Έτσι 

πολύ λίγα από αυτά τα παιδιά μπόρεσαν να ενταχθούν στην ελληνική 

πραγματικότητα αποκτώντας Έλληνες φίλους19.Η εκμετάλλευση των παιδιών 

αυτών συνεχίζεται και στον χώρο της εργασίας καθώς πολλά από αυτά 

εργάζονται παράνομα(λόγω του  ότι σε πολλά από αυτά δεν τους έχει οριστεί 

επιμελητής) κάτω από άσχημες συνθήκες υπό την ανοχή της ελληνικής 
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πολιτείας η οποία δεν μεριμνεί για την εκπαίδευσή τους σε κάποια τέχνη  έτσι 

ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα για κάποια μελλοντική αξιοπρεπή 

διαβίωση20    

 

Προτεινόμενη δράση για τα παιδιά τα ασυνόδευτα αιτούντες άσυλο. 
Με βάση τα όσα αναπτύξαμε  προηγουμένως σχετικά με τα ασυνόδευτα 

παιδιά  τα οποία ζητούν άσυλο στη Ελλάδα, θα ήταν εφικτό σε πρώτη βάση τα 

παιδιά αυτά να αντιμετωπίζονται ως παιδιά και όχι ως  λαθρομετανάστες 

πρόσφυγες, έχοντας έτσι τα ανάλογα δικαιώματα. 

Τα παιδιά αυτά δεν θα πρέπει να απελάσονται από τη χώρα μας παρά 

μόνο αν το επιθυμούν τα ίδια. Θα πρέπει επίσης να σταματήσει η παράνομη 

κράτηση τους(σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ.β της Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού «η κράτηση ανηλίκων θα πρέπει να αποτελεί το 

έσχατο μέτρο και να είναι της μικρότερης δυνατής διάρκειας») σε 

ακατάλληλους χώρους , να έχουν πλήρη επίγνωση των δικαιωμάτων τους και 

την αντίστοιχη νομική κάλυψη καθώς και την παροχή διερμηνέα.  

Επίσης στη έσχατη περίπτωση της κράτησης των παιδιών αυτών θα 

πρέπει να τους παρέχεται εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της κράτησης τους η 

οποία να αποτελεί ένδειξη φροντίδας προς αυτά προσαρμοσμένη στις 

ανάγκες τους(Παπαστεριάδου, 2002, 236).Η αστυνομία θα πρέπει σε γενικές 

γραμμές να συμπεριφέρεται στα παιδιά αυτά με βάση τη Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού , αποφεύγοντας έτσι την κακομεταχείριση των 

παιδιών αυτών. Θα πρέπει επιπλέον από τη στιγμή που θα βρεθούν τα παιδιά 

στα χέρια της αστυνομίας , οφείλει  να ενημερώνει τους αρμόδιους εισαγγελείς 

ανηλίκων οι οποίοι θα μεριμνήσουν για την φροντίδα τους και όχι να αφήνουν 

τα παιδιά στη τύχη τους χωρίς καμία επίβλεψη, όπως γίνεται συνήθως, καθώς 

η παιδική ηλικία βρίσκεται υπό τη προστασία του ελληνικού κράτους με βάση 

το άρθρο 21 παρ.1 του Συντάγματος . Έτσι οφείλουν να μεριμνήσουν όλοι οι 

αρμόδιοι φορείς για την προστασία αυτών των παιδιών (Πηγή 

:www.antigone.gr) 

Παρόλα αυτά η διαδικασία ασύλου δεν είναι η ίδια σε όλα τα αστυνομικά 

τμήματα , καθώς έχουμε διαφορές στη συμπεριφορά  και μεταχείριση 

ανηλίκων από τμήμα σε τμήμα όσον αφορά τις διαδικασίες 

ασύλου(Πηγή:www.hosting.01.vivodinet.gr/Μελέτη Δημητροπούλου). 
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Επίσης θα πρέπει να υπάρχει άμεση ενημέρωση των εισαγγελικών 

αρχών ότι υπάρχουν ανήλικοι ασυνόδευτοι πρόσφυγες οι οποίοι ζητούν 

άσυλο έτσι ώστε να μπορέσουν να προστατεύσουν τα παιδιά αναλόγως 

(Πηγή:www.antigone).Θα πρέπει επίσης να δημιουργηθούν κέντρα προσοχής 

κατάλληλα διαμορφωμένα για τα παιδιά αυτά τα οποία να έχουν το ανάλογο 

εξειδικευμένο προσωπικό, παρόλα αυτά όμως όσο κατάλληλα διαμορφωμένα 

και αν είναι τα κέντρα αυτά δεν θα πρέπει τα παιδιά να κρατούνται για αρκετό 

καιρό σε αυτές τις εγκαταστάσεις αλλά θα πρέπει να προωθούνται στα 

ανάλογα κέντρα φιλοξενίας ανήλικων προσφύγων(Πηγή:www.crin 

org/greekhelsinki ngo report). 

Ακόμα θα πρέπει να γίνεται πράξη το προσφυγικό δίκαιο  καθώς και να 

ακολουθούνται οι διατάξεις της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού από 

τη στιγμή που θα εισέλθουν σε ελληνικό έδαφος και για όλη τη διάρκεια 

παραμονής τους στην Ελλάδα χωρίς καμία διάκριση(Πηγή:www.antigone.). 

Η είσοδος τους στην εκπαίδευση θα πρέπει να είναι ουσιαστική και όχι 

υπό προϋποθέσεις έτσι ώστε να έχουν την δυνατότητα για ένα καλύτερο 

μέλλον. Για όσα παιδιά επιθυμούν να εργαστούν θα πρέπει να διασφαλιστούν 

οι νόμιμες διαδικασίες έτσι για την αποφυγή  της όποιας  εκμετάλλευσης τους. 

Επίσης θα πρέπει να επεκταθεί η ίδρυση και άλλων ξενώνων φιλοξενίας 

ασυνόδευτων παιδιών προσαρμοσμένων στις ανάγκες τους .H λειτουργία των 

ξενώνων αυτών θα πρέπει να ελέγχεται από αρμόδιους φορείς για την 

καλύτερη δυνατή προστασία των παιδιών αυτών. 

Οι συνεντεύξεις των παιδιών αυτών θα πρέπει να γίνονται σε φιλικό 

περιβάλλον με τα κατάλληλα εξειδικευμένα πρόσωπα(π.χ. κοινωνικούς 

λειτουργούς) διασφαλίζοντας τα συμφέροντα τους. Η παροχή διερμηνέα και 

νομικής βοήθειας θεωρείται αναγκαία για την διεξαγωγή της όλης διαδικασίας, 

καθώς και η ανάλογη ενημέρωση τους για την άμεση κινητοποίηση τους για 

την διεξαγωγή της αίτησης ασύλου, έχοντας τα ίδια ενεργή πρόσβαση στην 

όλη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση το παιδί πρέπει να έχει τα προνόμια και 

τα δικαιώματα της ηλικίας που επικαλείται, έχοντας έτσι το ευεργέτημα της 

αμφιβολίας όσον αφορά την πραγματική του ηλικία. Επίσης είναι πολύ 

σημαντικό να υπάρχει αξιολόγηση της κατάστασης τους, των αναγκών τους 

και συνάμα ανάλογη φροντίδα και προστασία τους. 
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Επιπλέον είναι ζωτικής σημασίας κάθε ανήλικος να έχει τον επίτροπο 

του, o  οποίος θα διασφαλίζει τα συμφέροντα του, κάτι όμως που στην πράξη 

σπάνια εφαρμόζεται και έτσι τα παιδιά αυτά αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως 

προς την προώθηση των αιτημάτων του. Έτσι θα πρέπει να ενισχυθεί ο 

θεσμός της επιτροπείας ώστε, ο κάθε οριζόμενος Επίτροπος να ασχολείται 

ουσιαστικά με το παιδί που έχει αναλάβει προνοώντας για την καλυτέρευση 

της θέσης του παιδιού, καθώς το μέλλον το παιδιών αυτών εξαρτάται από τη 

φροντίδα και την προσοχή που θα λάβουν (Πηγή:www.antigone.gr).Ο 

Επίτροπος είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την κοινωνική ζωή του παιδιού που 

έχει αναλάβει καθώς υποκαθιστά το ρόλο του γονιού και έτσι η συμπεριφορά 

του επιβάλλεται να είναι η ανάλογη. Έτσι η δράση του θα πρέπει να 

σταματήσει να είναι τυπική και ανεπαρκής , εστιάζοντας μόνο στην ουσία για 

το συμφέρον του παιδιού που έχει αναλάβει(Πηγή:www.hosting.01.gr/Μελέτη 

Δημητροπούλου ).  

Επίσης πρέπει να υιοθετηθεί και να μπει σε εφαρμογή το Σχέδιο Δράσης 

για τα Αλλοδαπά Παιδιά που έχουν χωριστεί από την οικογένεια τους, του 

Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες καθώς και της Ειδικής Έκθεσης 

του Συνηγόρου του Πολίτη για την διοικητική κράτηση και απέλαση 

ανηλίκων(Πηγή :www.nchr. gr/ unaccompanied minors). 

Ήδη σε αυτή τη προσπάθεια για τη καλυτέρευση της κατάστασης των 

ανήλικων προσφύγων έχουμε διάφορες πρωτοβουλίες όπως π.χ. το 2007 

είχαμε χρηματοδότηση από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης:α) στο Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, στο 

Πρόγραμμα Υποδοχής με την αντίστοιχη ενημέρωση, συμβουλευτική 

διευκόλυνση πρόσβασης σε διάφορες υπηρεσίες και κάλυψη των διαφόρων 

αναγκών των ανηλίκων καθώς και φιλοξενία παιδιών σε καταλύματα, β)στην 

ΆΡΣΗ με ενημέρωση και πρόγραμμα κοινωνικής υποστήριξης για θέματα 

απασχόλησης , υγείας, εκπαίδευσης , στέγασης καθώς και παροχή νομικής 

και συμβουλευτικής βοήθειας και υποστήριξης, γ) στον Ελληνικό Ερυθρό 

Σταυρό με νομική υποστήριξη και ενημέρωση ασυνόδευτων αλλοδαπών στον 

άτυπο κατακλυσμό Πάτρας. Εδώ πρέπει να τονισθεί ότι η χρηματοδότηση των 

συγκεκριμένων προγραμμάτων και δραστηριοτήτων γίνεται από το Υπουργείο 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων , 

βλέποντας έτσι πόσο  συμβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πρόνοια για τα 



  66

παιδιά αυτά, δείχνοντας μας την ευαισθησία και το ενδιαφέρον της και την 

επίλυση τέτοιων ζητημάτων(Πηγή:www.hosting01.vivodinet.gr/Μελέτη 

Δημητροπούλου σ.22). 

Τέλος το σημαντικότερο από όλα  είναι η αίτηση των παιδιών για άσυλο 

να εξετάζεται κατευθείαν χωρίς να υπάρχουν καθυστερήσεις και εμπόδια.  

Πρωταρχικής σημασίας βέβαια είναι τα παιδιά αυτά που περνάνε τα σύνορα 

να εντοπίζονται κατευθείαν ώστε να υπάρχει η ανάλογη μέριμνα για αυτά και 

γενικότερα να υπάρχει καλύτερη μεταναστευτική πολιτική όσο αφορά τη 

μόνιμη παραμονή τους στη χώρα μας σεβόμενοι τις δύσκολες συνθήκες  τις 

οποίες έχουν βιώσει σε μια πάρα πολύ ευαίσθητη ηλικία. Επιπλέον θα πρέπει 

να δοθεί ενδιαφέρον και μέριμνα και στα παιδιά τα οποία δεν έχουν ζητήσει 

άσυλο των οποίων ο αριθμός είναι ιδιαίτερα μεγάλος, καθώς η ηλικία τους και 

η θέση τους έχει την ίδια ιδιαιτερότητα και ανάγκες με τα παιδιά τα οποία 

έχουν ζητήσει άσυλο (Πηγή:www.anthropos.gr/dimitropoulou). 

 

 

4.7 Τα σχόλια της Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Παιδιού 
σχετικά με την έκθεση της Ελλάδας. 
Με βάση την εξέταση της έκθεσης της Ελλάδας (16 Ιανουαρίου 2002) όπως 
έχουμε αναφέρει και   προηγουμένως αναλυτικότερα  η Επιτροπή των 
Δικαιωμάτων του Παιδιού διετύπωσε τα εξής σχόλια :Η συγκεκριμένη έκθεση 
της Ελλάδος έχει καθυστερήσει κατά 5 χρόνια , ενώ δεν έχει ακόμα εκδώσει 
βασικό κείμενο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Η Επιτροπή κάνει επίσης λόγο 
για την καθιέρωση ενός Εθνικού Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού όσον αφορά την επίβλεψη και υλοποίηση της Σύμβασης, το οποίο 
βέβαια στην ουσία δεν λειτούργησε. Επίσης η Επιτροπή εκθέτει τις 
προσπάθειες για αύξηση της πληροφόρησης στα παιδιά για  τα δικαιώματα 
τους. Προσπάθειες σε αυτή τη κατεύθυνση είναι τα εξής προγράμματα: «Τα 
σχολεία ως υπερασπιστές των παιδιών» και «τα παιδιά γράφουν και 
ζωγραφίζουν τα δικαιώματα τους».Παρόλα αυτά, όπως έχουμε ήδη αναφέρει, 
η γενική πληροφόρηση για τα δικαιώματα των παιδιών είναι ανεπαρκής ειδικά 
σε απομονωμένες περιοχές της Ελλάδας, σε φορείς που συνεργάζονται με 
παιδιά και σε παιδιά άλλων εθνοτήτων τα οποία διαμένουν στην Ελλάδα 
καθώς το κείμενο της Σύμβασης υπάρχει μόνο στα ελληνικά.  

Έτσι λόγω της πολιτισμικής ποικιλότητας η Σύμβαση στη Ελλάδα είναι 
δύσκολο να εφαρμοστεί, για αυτό και η Επιτροπή συνιστά στην Ελλάδα να 
προσαρμόσει την νομοθεσία της στις ανάγκες της Σύμβασης και να ενισχύσει 
την εσωτερική της νομοθεσία για την βελτίωση της προστασίας των 
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δικαιωμάτων του παιδιού, αλλά και να προχωρήσει στην επικύρωση της 
Σύμβασης της Χάγης του 1993 για την προστασία των παιδιών. Επίσης η 
Επιτροπή αναφέρει ότι οι περισσότερες από τις υπηρεσίες για την υλοποίηση 
της Σύμβασης βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα ενώ η επαρχία είναι 
παραμελημένη. 

Ακόμα η Επιτροπή τονίζει ότι υπάρχει πρόβλημα στην κατανομή 
αρμοδιοτήτων ανάμεσα σε Συνήγορο του Πολίτη , Εθνικού Παρατηρητηρίου 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού και Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του 
Ανθρώπου και έτσι θα πρέπει να οριστούν ρητά οι αρμοδιότητες τους για την 
καλύτερη προστασία των παιδιών .Επίσης τονίζει ότι δεν υπάρχουν 
ολοκληρωμένες πολιτικές για τα δικαιώματα των παιδιών και υπάρχει έλλειψη 
κατανοητών στοιχείων σχετικά με την υλοποίηση της Σύμβασης κάτι το οποίο 
θα πρέπει να διορθωθεί άμεσα. Η ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα των 
παιδιών θα πρέπει να απευθύνεται και σε αγράμματα άτομα. Ανησυχεί επίσης 
κατά πόσο εφαρμόζονται στη χώρα μας τα άρθρα 2, 3, 12 της Σύμβασης 
δηλαδή κατά πόσο γίνονται σεβαστές οι απόψεις των παιδιών σε θέματα που 
τα αφορούν ,χωρίς διάκριση διασφαλίζοντας το συμφέρον τους στη 
νομοθεσία, τις διοικητικές αρχές και υπηρεσίες, έτσι η Ελλάδα θα πρέπει να 
λάβει τα ανάλογα μέτρα. 

Επίσης όπως έχουμε αναφέρει η Επιτροπή τόνισε την ανάγκη για μη διάκριση 
σε παιδιά με αναπηρίες και μειονοτικών πληθυσμών και να θέσει η χώρα μας 
νόμους για τη μη διάκριση και  τις ίσες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά με σεβασμό 
και συμπόνια. Η Επιτροπή επίσης έθεσε τη γνώμη ότι η Ελλάδα θα πρέπει να 
λάβει μέτρα για τα τροχαία και τις διακρίσεις εις βάρος των Ρομά σε 
συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς.  

Η Ελλάδα επίσης οφείλει να προστατεύσει τα παιδιά από τους κινδύνους στο 
διαδίκτυο και να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο θέμα της επιμέλειας τους χωρίς 
διακρίσεις, όπως στους Ρόμα και τους μετανάστες, εξετάζοντας πάντα το 
συμφέρον του παιδιού. Επίσης αναφέρει ότι θα πρέπει να υπάρχουν 
περισσότερα στοιχεία για την κακοποίηση των παιδιών και τρόπους για την 
αντιμετώπιση της .Επίσης τονίζει το γεγονός ότι η φτώχεια των παιδιών λόγου 
της ελλιπής κοινωνικής ασφάλισης των γονέων τους δεν θα πρέπει να τα 
εμποδίζει να έχουν πρόσβαση στα δικαιώματα τους. Έτσι είναι απαραίτητη η 
οικονομική βοήθεια στην οικογένεια από την πολιτεία.  

Ακόμα η ιδρυματοποίηση θα πρέπει να αποφεύγεται και σε περιπτώσεις που 
αυτό δεν υφίσταται θα πρέπει να υπάρχει προστασία της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας των παιδιών αυτών από οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Οι 
εναλλακτικές μορφές φροντίδας αποτελούν κατά βάση το επιθυμητό για αυτά 
τα παιδιά που στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος των οποίων οι 
απόψεις θα πρέπει να ακούγονται. Ακόμα και τα παιδιά των μειονοτικών 
ομάδων θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας και θα πρέπει 
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να υπάρχει και να ανάλογο προσωπικό που να ασχολείται με παιδιά με ειδικές 
ανάγκες στα νοσοκομεία και ιδρύματα. Έχουμε έλλειψη στοιχείων εθνικών για 
παιδιά που βρίσκονται σε ιδρύματα και οι υπηρεσίες που τους παρέχονται εκεί 
είναι ιδιαίτερα χαμηλής ποιότητας και δεν έχουν πρόσβαση σε πολλούς 
χώρους τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Έτσι το κράτος θα πρέπει να λάβει τα 
ανάλογα μέτρα. 

Η Κοινωνική Ασφάλεια και Πρόνοια θα πρέπει να αγκαλιάζει όλες τις 
κοινωνικές κατηγορίες χωρίς διακρίσεις και όλες τις περιοχές .Όλα τα παιδιά 
τα οποία βρίσκονται στον ελληνικό χώρο θα πρέπει να έχουν ένα αξιοπρεπές 
επίπεδο διαβίωσης. Επίσης η Επιτροπή τονίζει ότι η υποχρεωτική εκπαίδευση 
δεν εφαρμόζεται και η πρόσβαση ορισμένων παιδιών στην εκπαίδευση είναι 
ιδιαίτερα δύσκολη ενώ σε μερικά άλλα από μειονοτικές κυρίως ομάδες δεν 
τους αναγνωρίζεται η σχολική τους φοίτηση οπότε θα πρέπει να θέσει μέτρα 
το κράτος-μέλος για ουσιαστικές ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση , 
περιορίζοντας την ξενοφοβία της σχολικής κοινότητας και το κλείσιμο 
σχολείων σε αγροτικές περιοχές παρέχοντας περισσότερα κονδύλια για την 
εκπαίδευση.  

Όσον αφορά τα παιδιά αιτούντες άσυλο η Επιτροπή αναφέρει ότι 
αντιμετωπίζουν προβλήματα με την αίτηση τους για παραμονή καθώς 
συνήθως η πρώτη αίτηση τους απορρίπτεται, ενώ πολλά από αυτά τα 
διώχνουν από την Ελλάδα χωρίς καμιά βοήθεια θέτοντας έτσι σε κίνδυνο τη 
ζωή τους. Σε γενικές γραμμές δεν υπάρχει νομική βοήθεια για τα παιδιά αυτά 
καθώς και ενδιαφέρον για την κατάσταση τους και τις ανάγκες τους από το 
ελληνικό κράτος παραβιάζοντας έτσι τα δικαιώματα τους στην αξιοπρεπή 
διαβίωση. Επιπλέον κρατούνται κάτω υπό άσχημες συνθήκες και θα πρέπει οι 
διακρίσεις εις βάρος των παιδιών αιτούντων άσυλο να σταματήσουν και να 
αναπτύξει το κράτος-μέλος διαδικασίες που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
των παιδιών αυτών. 

Επιπλέον θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για την προστασία των παιδιών 
του δρόμου σε συνεργασία με κοινωνικές υπηρεσίες και Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις και γενικότερα να γίνουν προσπάθειες για την μείωση του 
αριθμού των παιδιών που εργάζονται παράνομα,  να κινηθούν επίσης  
διαδικασίες για την προστασία των παιδιών από την σεξουαλική 
εκμετάλλευση, αλλά και την προστασία τους στην εμπλοκή τους με τις 
αστυνομικές αρχές(Πηγή: Επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού εικοστή 
ένατη σύνοδος) . 

Σε γενικές γραμμές βλέπουμε ότι  με βάση  τις δυνατότητες της ελληνικής 
κοινωνίας, η Ελλάδα προσπαθεί να εντάξει ομαλά στο προνοιακό της 
σύστημα τα διεθνή κείμενα για την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών 
αιτούντων άσυλο στη Ελλάδα και παρά τις όποιες δυσκολίες στην εφαρμογή 
των σχετικών διατάξεων στην ελληνική πραγματικότητα,  οι προσπάθειες που 
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γίνονται από τους αρμόδιους φορείς προσπαθούν να  καλύψουν τις όποιες 
ελλείψεις και είναι αρκετά ελπιδοφόρες για το μέλλον. Η κατάσταση των 
παιδιών αυτών είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και ευαίσθητη και θα πρέπει το κράτος 
να συμβάλλει άμεσα με όλες τις καλές του προθέσεις για την προστασία των 
παιδιών αυτών κάνοντας τα νιώσουν ότι είναι ευπρόσδεκτα και 
καλοδεχούμενα.  

Οι προβληματικές συνθήκες υποδοχής(στέγαση,  υγεία,  εκπαίδευση και 
πρόνοια )  με τις οποίες έρχονται σε επαφή τα παιδιά αυτά, από τη πρώτη 
στιγμή που η ύπαρξη τους γίνει αντιληπτή από τους αρμόδιους φορείς, τους 
προκαλεί σύγχυση και ανασφάλεια για το μέλλον τους. Έτσι η αναδιοργάνωση 
τους θα πρέπει να αποτελέσει το επίκεντρο για την βελτίωση της θέσης αυτών 
των παιδιών. Όπως αναφέραμε υπάρχει η καλή διάθεση από το κράτος και 
έχουν γίνει από τη πλευρά του αξιόλογες προσπάθειες σε αυτή την 
κατεύθυνση, οι οποίες θα πρέπει όμως να ενισχυθούν και να συνεχιστούν 
καθώς παιδιά χωρίς την ανάλογη ασφάλεια και φροντίδα είναι παιδιά χωρίς 
μέλλον. 

Η προστασία της παιδικής ηλικίας θα πρέπει να αφορά όλα τα παιδιά τα 
οποία βρίσκονται σε ελληνικό έδαφος ανεξαρτήτως διακρίσεων φυλετικών και 
κοινωνικών(Πηγή:Μελέτη Δημητροπούλου σ.17 διαθέσιμη 
στο:www.hosting01.vivodinet.gr./unhcr/UAM survey.pdf). 
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΠΠΕΕΜΜΠΠΤΤΟΟ  

ΗΗ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΩΩΝΝ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΑΑ  

ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΑΑ  ΤΤΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ  

Η κοινωνία των πολιτών έχει ορισθεί ως: «…ένα σύνολο ποικίλων μη 
κυβερνητικών θεσμών, αρκετά ισχυρών ώστε να αντισταθμίζουν το κράτος και 
που ενώ δεν το εμποδίζουν να εκπληρώσει το ρόλο του ως εγγυητή της 
ειρήνης και διαιτητή μεταξύ μεγάλων συμφερόντων, μπορούν ωστόσο να το 
εμποδίσουν να κυριαρχήσει και να εκμηδενίσει το υπόλοιπο της 
κοινωνίας»(Gelner:48)21 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί μια νέα κοινωνία πολιτών σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο με συγκεκριμένες υποχρεώσεις και δικαιώματα .Ιδιαίτερα μετά τις 
αλλαγές  στην Ανατολική Ευρώπη η Ε.Ε. έχει αυξήσει το ενδιαφέρον της  για 
την κοινωνία των πολιτών. Πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την κατεύθυνση 
έπαιξε η Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θέσπισε την ιθαγένεια της 
Ένωσης, με την οποία  πολίτης της Ένωσης είναι κάθε πρόσωπο που έχει 
υπηκοότητα ενός κράτους-μέλους(Ιωακειμίδης, 1998:200, 202). 

Στην Ελλάδα σε γενικές γραμμές η κοινωνία των πολιτών δεν είναι πολύ 
οργανωμένη,  ώστε η Ελλάδα να  μπορεί να συμβαδίζει με τα δρώμενα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση . Σύμφωνα με τον K,R.Legg και τον J.M.Roberts,  η 
Ελλάδα «είναι καταδικασμένη να παραμείνει μια περιφερειακή χώρα» στα 
πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω κυρίως «της διαιωνιζόμενης 
ανισορροπίας μεταξύ του κράτους και της κοινωνίας των 
πολιτών.»(Ιωακειμίδης, 1998:203- 204).Είναι σχετικά καχεκτική  στη χώρα 
μας η κοινωνία των πολιτών σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες λόγω 
κυρίως της έλλειψης στήριξης της δράσης της από την κρατική 
πρωτοβουλία(Μουζέλης, 2002:243). 

Παρόλα αυτά σε σχέση με προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα γίνονται 
προσπάθειες για την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και αυτό οφείλεται 
σε μεγάλο βαθμό στη συμμετοχή της χώρας μας στην ευρωπαϊκή ενοποίηση 
και τους θεσμούς της, έτσι ώστε αυτή η διαδικασία συμμετοχής να αποτελεί 
σημαντικό παράγοντα για την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών έναντι των 
κρατικών παρεμβάσεων(Ιωακειμίδης, 1998: 205). Μεγάλο ρόλο σε αυτή την 
προσπάθεια έπαιξε η χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση που 
συνέβαλε στην εμπέδωση των δημοκρατικών θεσμών και ενισχύθηκε  έτσι ο 
ρόλος της κοινωνίας των πολιτών.  

Ακόμα σε όλη αυτή τη διαδικασία ενδυνάμωσης της κοινωνίας των πολιτών 
μεγάλο ρόλο έπαιξε η εξασθένηση του πελατειακού συστήματος και η 
ανάπτυξη δράσεων των περιφερειακών κοινωνικών ομάδων των πολιτών 
μέσω των χρηματοδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τέλος η 
προώθηση νέων δικαιωμάτων για τους πολίτες μέσω της Ευρωπαϊκής 
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Ένωσης είχε ως αποτέλεσμα την ενδυνάμωση του ρόλου της κοινωνίας των 
πολιτών π.χ. ο Συνήγορος του Πολίτη, η προσφυγή στον Ευρωπαίο 
Διαμεσολαβητή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Επιτροπή αποτελούν κάποια 
από τα μέσα στα οποία μπορεί να προσφύγει ο πολίτης(Ιωακειμίδης, 
1998:209- 212). 

  

55..22  ΜΜΗΗ  ΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΟΟΡΡΓΓΑΑΝΝΩΩΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΑΑ  

Όσον αφορά  στις προσπάθειες που γίνονται στην Ελλάδα για την 

προστασία του παιδιού και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους σε επίπεδο 

της κοινωνίας των πολιτών, έχουμε ένα μεγάλο αριθμό οργανώσεων για την 

προστασία των παιδιών. Πραγματικά  υπάρχουν στην Ελλάδα αρκετές 

εθελοντικές (Μ.Κ.Ο) οργανώσεις που έχουν ως στόχο την καλυτέρευση της 

ζωής παιδιών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες είτε στο οικογενειακό τους 

περιβάλλον, είτε σε θέματα υγείας, είτε για όσα δεν έχουν κάποιο οικογενειακό 

πλαίσιο για να στηριχθούν. Έτσι υπάρχουν οργανωμένες πρωτοβουλίες και 

έργο από μέρους της κοινωνίας των πολιτών ανεξάρτητα από τις 

πρωτοβουλίες και τη δράση της κρατικής μηχανής, όπως είδαμε στο 

προηγούμενο κεφάλαιο. Παρόλα αυτά για να έχουν καλύτερη 

αποτελεσματικότητα οι Μ.Κ.Ο. θα πρέπει και το κράτος να γίνει πιο 

αποτελεσματικό έτσι ώστε να παρέχει κατάλληλες υπηρεσίες που να 

συμβάλλουν στο έργο αυτό, καθώς ο ρόλος των Μ.Κ.Ο είναι 

συμπληρωματικός με το κράτος (Περράκης, 2000: 135, 137).  

Οι Μ.Κ.Ο. που είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διοικητικά 

ανεξάρτητες, κυρίως απαρτίζονται από λίγα άτομα και βασίζονται στις 

εισφορές των μελών τους είναι κυρίως φιλανθρωπικές και εστιάζουν κυρίως 

σε άτομα με αναπηρίες, ενώ οι οργανώσεις για τους πρόσφυγες είναι πολύ 

λίγες(  Παναγιωτοπούλου,2004). 

Παρόλα αυτά γίνονται όμως και από το κράτος κάποιες προσπάθειες για 

την ενίσχυση των Μ.Κ.Ο. αν και το ίδιο το κράτος δεν ορίζει συγκεκριμένη 

χρηματική επιχορήγηση τους, το πεδίο των δραστηριοτήτων τους καθώς και 

τον τρόπο λειτουργίας τους. 

Οι Μ.Κ.Ο χρησιμοποιούν ιδιαίτερα τον εθελοντισμό καθώς αποτελεί 

βασικό στοιχείο της λειτουργίας τους. Πάντως ο λόγος για τον οποίο οι Μ.Κ.Ο 

είναι ανεπαρκείς είναι ότι δεν μπορούν να ασκήσουν πιέσεις στο κράτος για 
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την επιβολή των θέσεων τους . Επιπλέον δεν έχουν διαμορφώσει 

συγκεκριμένη ταυτότητα στη συνείδηση των πολιτών ώστε να θεωρούν οι 

τελευταίοι ότι οι Μ.Κ.Ο. είναι σε θέση να λύσουν τα προβλήματα τα οποία οι 

ίδιοι αντιμετωπίζουν στη καθημερινή τους ζωή. Όλες αυτές οι οργανώσεις 

δρουν παρεμβατικά  με το κράτος καθώς δεν μπορούν να επιλύσουν 

διεξοδικά τα σοβαρά κοινωνικά προβλήματα , αντικαθιστώντας πλήρως  τις 

ανεπάρκειες της κρατικής μηχανής. 

Όμως αυτά τα τελευταία χρόνια οι ΜΚΟ έχουν διευρύνει τη δράση τους 

λόγω της κρίσης του κοινωνικού κράτους καθώς δεν μπορεί το ίδιο να 

ανταπεξέλθει στις ανάγκες των πολιτών του.  Άλλος ένας λόγος που έχει 

συμβάλλει στην ενίσχυση της δράσης τους τα τελευταία χρόνια είναι το 

γεγονός ότι πλέον τα πολιτικά κόμματα δεν είναι σε θέση να βοηθήσουν τους 

πολίτες γιατί εστιάζουν μόνο στο κυνήγι της εξουσίας  . Επίσης τα κοινωνικά 

κινήματα άρχισαν να χάνουν σε ενεργητικότητα έτσι οι Μ.Κ.Ο. πήραν σε 

πολλές περιπτώσεις τη θέση τους καθώς πολλές από αυτές αποτελούν 

συνέχεια των κινημάτων της δεκαετίας του ’70 και του ’80. Ακόμα η διαδικασία 

της παγκοσμιοποίησης συνέβαλλε στην ενίσχυση της δράσης των Μ.Κ.Ο.  

καθώς έτσι αμβλύνθηκε  η κυριαρχία του έθνους – 

κράτους(Παναγιωτοπούλου, 2004).    

Μερικές από τις Εθελοντικές Οργανώσεις στην Ελλάδα με πλούσιο έργο 

για την προστασία του παιδιού είναι οι εξής τις οποίες παραθέτουμε 

αναλυτικότερα στο παράρτημα: 

α) το Χαμόγελο του Παιδιού, β) η Ελπίδα-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με 

καρκίνο, και γ)ο Ξενώνας για την κακοποιημένη γυναίκα και το παιδί.
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ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟ  ΕΕΚΚΤΤΟΟ  

ΕΕΜΜΠΠΕΕΙΙΡΡΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΡΡΕΕΥΥΝΝΑΑ::  ΕΕΘΘΝΝΙΙΚΚΟΟ  ΙΙΔΔΡΡΥΥΜΜΑΑ  ΝΝΕΕΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑΣΣ--ΜΜΟΟΝΝΑΑΔΔΑΑ  

ΑΑΝΝΩΩΓΓΕΕΙΙΩΩΝΝ  

Οι παρακάτω πληροφορίες μας προέρχονται από άτυπη συνέντευξη που μου 
παραχώρησε  ο Διευθυντής Ν.Δραμουντάνης στις 1/10/07 στο Εθνικό Ίδρυμα 
Νεότητας –Μονάδα Ανωγείων. 

6.1.Γενικότερα για την ίδρυση της μονάδας 

Πριν από 6 χρόνια δημιουργήθηκε η ανάγκη να συσταθεί ένας χώρος 
υποδοχής ανήλικων προσφύγων .Όσο αφορά το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 
του ξενώνα, το Υπουργείο  Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 
το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας αποφάσισαν να λειτουργήσουν αυτό το κέντρο 
υποδοχής ανηλίκων ώστε να καλύψει τις ανάγκες των παιδιών από χώρες 
που το καθεστώς και οι συνθήκες λειτουργίας των χωρών αυτών τα έθεταν σε 
κίνδυνο και έτσι αναζήτησαν την τύχη τους κάπου αλλού. Με διάφορους 
τρόπους αυτά τα παιδιά από Αφγανιστάν, Σομαλία κ.τ.λ. ήρθαν στην Ελλάδα 
σαν λαθρομετανάστες .Σύμφωνα με τη νομοθεσία που υπάρχει από τη στιγμή 
που ήταν σε ελληνικό έδαφος έχουν το δικαίωμα σε πολιτικό άσυλο , αυτό 
σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένη η χώρα μας να τους παρέχει μέριμνα σε 
σίτιση και διαμονή και προώθηση του αιτήματος τους για άσυλο. Επειδή δεν 
υπάρχουν οργανωμένα κέντρα, έγινε στα Ανώγεια ένα πρότυπο κέντρο 
υποδοχής προσφύγων. Ανάλογες προσπάθειες για την παροχή σίτισης και 
διαμονής σε πρόσφυγες έχουμε στο κέντρο κράτησης αλλοδαπών σε Σάμο 
και Μυτιλήνη τα οποία λειτουργούν στο πλαίσιο ενός προγράμματος EQUAL, 
χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και τη δραστηριοποίηση της 
τοπικής κοινωνίας. 

ΣΣττηη  ππρρααγγμμααττιικκόόττηητταα  όόμμωωςς  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα  εείίννααιι  έέννααςς  ααφφιιλλόόξξεεννοοςς  ττόόπποοςς  γγιιαα  ααυυττοούύςς  

ττοουυςς  ααννθθρρώώπποουυςς,,  όόππωωςς  ααπποοδδεειικκννύύοουυνν  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ττηηςς  ΎΎππααττηηςς  ΑΑρρμμοοσσττεείίααςς  

ττοουυ  ΟΟΗΗΕΕ  γγιιαα  ττοουυςς  ππρρόόσσφφυυγγεεςς  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΔΔηημμόόσσιιααςς  ΤΤάάξξηηςς..  ΒΒάάσσεειι  ττηηςς  

ΣΣυυννθθήήκκηηςς  ττηηςς  ΓΓεεννεεύύηηςς  ττοουυ  11995511,,  ττοο  εελλλληηννιικκόό  κκρράάττοοςς  έέχχεειι  μμόόλλιιςς  11..111177  

ππρρόόσσφφυυγγεεςς,,  κκααιι  μμπποορρεείί  νναα  λλεειιττοουυρργγεείί  ωωςς  μμεετταανναασσττεευυττιικκόόςς  εεννδδιιάάμμεεσσοοςς  

σσττααθθμμόόςς..  ΣΣττηηνν  εευυρρωωππααίίαα  ΕΕλλλλάάδδαα  οοιι  ααρριιθθμμοοίί  εείίννααιι  ααπποογγοοηηττεευυττιικκοοίί  κκααιι  κκάάπποοιιοοιι  

ττοουυςς  ππααρρααββλλέέπποουυνν  σσυυσσττηημμααττιικκάά..  ΚΚααννεείίςς  δδεενν  δδίίδδεειι  σσηημμαασσίίαα  σσττοο  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  ττοο  

22000066  ααππεελλάάθθηηκκαανν  1177..665500  άάννθθρρωωπποοιι  ,,  εεννώώ  εεππααννααππρροοωωθθήήθθηηκκαανν  5544..662288,,  οοιι  

ππεερριισσσσόόττεερροοιι  υυππόό  σσκκοοττεειιννέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς  ,,  κκααιι  ααππόό  ττοο  11999977  κκααιι  μμεεττάά  κκααττααττέέθθηηκκαανν  

5577..006677  ααιιττήήσσεειιςς  αασσύύλλοουυ  κκααιι  ααννααγγννωωρρίίσσθθηηκκαανν  μμόόννοο  995566  άάττοομμαα..  ΕΕννώώ  ττοο  22000066  

ττοο  ππρροοσσφφυυγγιικκόό  κκααθθεεσσττώώςς  χχοορρηηγγήήθθηηκκεε  σσεε  6644  ππεερριιππττώώσσεειιςς  ,,  πποοσσοοσσττόό  00,,6611%%,,  

ααφφοούύ  υυππήήρρξξαανν  1122..226677  ααιιττήήσσεειιςς  κκααιι  1100..441144..  ααπποορρρρίίψψεειιςς  ..ΑΑλλλλάά  κκααιι  ττοο  22000033  ηη  
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κκααττάάσστταασσηη  ήήτταανν  ττοο  ίίδδιιοο  κκααθθώώςς  μμόόννοο  33  άάττοομμαα  ααννααγγννωωρρίίσσθθηηκκαανν  ωωςς  ππρρόόσσφφυυγγεεςς  

κκααιι  σσεε  σσύύγγκκρριισσηη  μμεε  άάλλλλαα  εευυρρωωππααϊϊκκάά  κκρράάττηη  ηη  χχώώρραα  μμααςς  εείίννααιι  ααρρκκεεττάά  χχααμμηηλλάά..  

ΦΦέέττοοςς    μμέέχχρριι  ττοο  ΜΜάάιιοο  ,,  έέγγιινναανν  δδεεκκττέέςς  μμόόννοο  22  ααιιττήήσσεειιςς  πποολλιιττιικκοούύ  αασσύύλλοουυ..  

ΥΥππάάρρχχοουυνν  αακκόόμμαα  υυπποοθθέέσσεειιςς  οοιι  οοπποοίίεεςς  κκρρίίθθηηκκαανν  θθεεττιικκάά  ααππόό  ττηη  γγννωωμμοοδδοοττιικκήή  

εεππιιττρροοππήή  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΔΔηημμόόσσιιααςς  ΤΤάάξξηηςς  κκααιι  έέχχοουυνν  κκοολλλλήήσσεειι  χχωωρρίίςς  λλόόγγοο  

σσττοο  γγρρααφφεείίοο  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγοούύ..  ΤΤοο  πποοιιοο  ββαασσιικκόό  εείίννααιι  νναα  μμπποορρεείί  κκααννεείίςς  νναα  ζζηηττήήσσεειι  

πποολλιιττιικκόό  άάσσυυλλοο..  ΣΣττηη  ττεελλεευυττααίίαα  έέκκθθεεσσηη  ττοουυ  ΣΣυυννηηγγόόρροουυ  ττοουυ  ΠΠοολλίίττηη  

ααπποοκκααλλύύππττοοννττααιι  ηη  ααδδυυννααμμίίαα  κκααιι  ηη  ααππρροοθθυυμμίίαα  ττωωνν  ααρρχχώώνν  νναα  εεφφααρρμμόόσσοουυνν  ττηη  

ννοομμοοθθεεσσίίαα  σσχχεεττιικκάά  μμεε  ττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα  χχοορρήήγγηησσηηςς  αασσύύλλοουυ..  ΑΑκκόόμμαα  μμιιαα  σσεειιρράά  ααππόό  

ππααρρααττυυππίίεεςς  πποουυ  ααφφοορροούύνν  ττηη  ««άάρρννηησσηη  ήή  ττηηνν  εεππιιλλεεκκττιικκήή  ππααρρααλλααββήή  ααιιττηημμάάττωωνν  

αασσύύλλοουυ,,  μμεε  αασσααφφήή  κκρριιττήήρριιαα  ππρροοττίίμμηησσηηςς  ττηηςς  μμιιααςς  έέννααννττιι  ττηηςς  άάλλλληηςς  κκααττηηγγοορρίίααςς  

ππρροοσσώώππωωνν»»..  

ΟΟιι  εερρεευυννηηττέέςς  ττοοννίίζζοουυνν  ττηηνν  ««υυππέέρρμμεεττρρηη  κκααθθυυσσττέέρρηησσηη  ττηηςς  ααννααννέέωωσσηηςς  ττωωνν  

δδεελλττίίωωνν  ττωωνν  ααιιττοούύννττωωνν  άάσσυυλλοο»»  κκααιι  ττηηνν  ««ππλλήήρρηη  ααπποουυσσίίαα  εεννηημμέέρρωωσσηηςς  ττωωνν  

εεννδδιιααφφεερρόόμμεεννωωνν  γγιιαα  ττηη  πποορρεείίαα  ττοουυ  ααιιττήήμμααττοοςς  ττοουυςς»»..ΑΑννααφφέέρροουυνν  αακκόόμμαα  ττηηνν  

έέλλλλεειιψψηη  εεππααρρκκοούύςς  κκααιι  εεξξεειιδδιικκεευυμμέέννοουυ  αασσττυυννοομμιικκοούύ    ππρροοσσωωππιικκοούύ  γγιιαα  ττηηνν  

ππααρρααλλααββήή  κκααιι  δδιιεεκκππεερρααίίωωσσηη  ττωωνν  ααιιττήήσσεεωωνν  ιιδδίίωωςς  σστταα  σσύύννοορραα  ,,  κκααιι  όόττιι  δδεενν  

υυππάάρρχχεειι  σσυυννεερργγαασσίίαα  ττηηςς  αασσττυυννοομμίίααςς  μμεε  ττιιςς  ττοοππιικκέέςς  ιιααττρριικκέέςς  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκέέςς  

υυππηηρρεεσσίίεεςς  ααλλλλάά  κκααιι  ττοουυςς  δδιικκηηγγοορριικκοούύςς  σσυυλλλλόόγγοουυςς..  ΤΤοοννίίζζοουυνν  αακκόόμμαα  ττηηνν  

ππααρραακκώώλλυυσσηη  ττηηςς  ππρρόόσσββαασσηηςς  σσυυννηηγγόόρρωωνν  κκααιι  μμηη  κκυυββεερρννηηττιικκώώνν  οορργγααννώώσσεεωωνν  

σστταα  κκέέννττρραα  κκρράάττηησσηηςς  ππρροοσσφφύύγγωωνν  όόπποουυ  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  μμιικκρρέέςς  ππρροοσσωωρριιννέέςς  

φφυυλλαακκέέςς..  ΟΟιι  σσυυννθθήήκκεεςς  κκρράάττηησσηηςς  εείίννααιι  άάθθλλιιεεςς  κκααιι  οοιι  κκααττααγγγγεελλίίεεςς  ααππόό  

μμεετταανναασσττεευυττιικκέέςς  οορργγααννώώσσεειιςς  ααρρκκεεττάά  μμεεγγάάλλεεςς..  ΕΕππίίσσηηςς  δδιιοορργγααννώώθθηηκκεε  

ππααννεελλλλήήννιιαα  κκιιννηηττοοπποοίίηησσηη  ααππόό  ααρριισσττεερρέέςς  κκααιι  ααννττιιεεξξοουυσσιιαασσττιικκέέςς  οομμάάδδεεςς  μμεε  

σσττόόχχοο  ττοο  κκλλεείίσσιιμμοο  ττοουυςς,,  εειιδδιικκάά  ττωωνν  κκέέννττρρωωνν  πποουυ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττοο  ννοομμόό  ΈΈββρροουυ..  

ΣΣττηη  χχώώρραα  μμααςς  ττοουυςς  ττρρεειιςς  ττεελλεευυττααίίοουυςς  μμήήννεεςς  ττοουυ  22000066  υυπποοββλλήήθθηηκκαανν  ππεερρίίπποουυ  

66..990000  ααιιττήήσσεειιςς  ..ΟΟιι  ααρρχχέέςς  ππρροοώώθθηησσαανν  κκυυρρίίωωςς  ααυυττέέςς  ττωωνν  ααιιττοούύννττωωνν  ααππόό  

ΜΜππααγγκκλλααννττέέςς  κκααιι  ΠΠαακκιισσττάάνν,,  οοιι  οοπποοίίεεςς  εείίννααιι  σσίίγγοουυρροο  όόττιι  θθαα  ααπποορρρριιφφττοούύνν  σσττηη  

σσυυννέέχχεειιαα..  ΠΠοολλλλέέςς  ααιιττήήσσεειιςς  έέγγιινναανν  ααππόό  ΙΙρραακκιιννοούύςς  ,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  ωωσσττόόσσοο  

ααννττιιμμεεττωωππίίζζοοννττααιι  ωωςς  οοιικκοοννοομμιικκοοίί  μμεεττααννάάσσττεεςς..  ΠΠοολλλλοοίί  ήήτταανν  ΆΆρρααββεεςς  ,,  οοιι  

ΑΑφφρριικκααννοοίί,,  οοιι  ΑΑσσιιάάττεεςς  κκααιι  οοιι  ΑΑννααττοολλιικκοοεευυρρωωππααίίοοιι  ,,  δδηηλλααδδήή  ααππόό  τταα  μμέέρρηη  πποουυ  

εεππιικκρρααττεείί  οοιικκοοννοομμιικκόόςς  μμααρραασσμμόόςς  ,,  πποολλιιττιικκήή  κκααττααππίίεεσσηη  κκααιι  σσττρρααττιιωωττιικκέέςς  

εεππεεμμββάάσσεειιςς..  ΑΑννάάμμεεσσαα  ττοουυςς  κκααιι  3355  άάττοομμαα  ααππόό  ττηηνν  ΤΤοουυρρκκίίαα..    
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ΣΣεε  εευυρρωωππααϊϊκκόό  εεππίίππεεδδοο  υυππάάρρχχεειι  ππττώώσσηη  ττοουυ  ααρριιθθμμοούύ  ααιιττοούύννττωωνν  άάσσυυλλοο  ,,  μμεε  

εεξξααίίρρεεσσηη  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  κκααιι  ττηη  ΜΜάάλλτταα,,  σσττιιςς  ππιιοο  πποολλλλέέςς  χχώώρρεεςς  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  ήήτταανν  τταα  

χχααμμηηλλόόττεερραα  αακκόόμμαα  κκααιι  γγιιαα  δδεεκκααεεττίίεεςς..  ΗΗ  ΓΓεερρμμααννίίαα  κκααιι  ηη  ΔΔααννίίαα  κκααττέέγγρρααψψαανν  ττοονν  

μμιικκρρόόττεερροο  ααρριιθθμμόό  ππρροοσσφφύύγγωωνν  ααππόό  ττοο  11993388,,  ττοο  ΗΗννωωμμέέννοο  ΒΒαασσίίλλεειιοο  ααππόό  ττοο  

11998899,,  ττοο  ΒΒέέλλγγιιοο  ααππόό  ττοο  11999955,,  σσεε  ΑΑυυσσττρρίίαα,,  ΒΒοουυλλγγααρρίίαα,,  ΤΤσσεεχχίίαα,,  ΙΙρρλλααννδδίίαα  κκααιι  

ΝΝοορρββηηγγίίαα  ααππόό  ττοο  11999977  κκααιι  σσττηη  ΓΓααλλλλίίαα  ααππόό  ττοο  11999988..ΤΤοο  22000066  ,,  σσεε  3366  

ββιιοομμηηχχααννιικκέέςς  χχώώρρεεςς  οοιι  ππεερριισσσσόόττεερροο  ααιιττοούύννττεεςς  άάσσυυλλοο  ήήτταανν  ΙΙρραακκιιννοοίί,,  κκάάττιι  πποουυ  

μμααςς  δδεείίχχννεειι  ττηηνν  δδύύσσκκοολληη  κκααττάάσστταασσηη  ττηηςς  χχώώρρααςς  ττοουυςς  ,,  έέκκαανναανν  ππεερρίίπποουυ  2222..115500  

ααιιττήήσσεειιςς,,  ααύύξξηησσηη  7777%%  σσεε  σσχχέέσσηη  μμεε  ττοο  22000055..  

ΗΗ  ΎΎππααττηη  ΑΑρρμμοοσσττεείίαα  υυπποολλοογγίίζζεειι  ππωωςς  σσττοονν  κκόόσσμμοο  υυππάάρρχχοουυνν  ππεερρίίπποουυ  οοκκττώώμμιισσιι  

εεκκααττοομμμμύύρριιαα  ππρρόόσσφφυυγγεεςς,,  οοιι  ππεερριισσσσόόττεερροοιι  ΑΑφφγγααννοοίί  κκααιι  ΣΣοουυδδααννοοίί  ,,  εεννώώ  οοιι  

εεσσωωττεερριικκάά  εεκκττοοππιισσμμέέννοοιι  ππλληηθθυυσσμμοοίί  ξξεεππεερρννοούύνν  τταα  88  εεκκααττ..,,  εεννώώ  ππεερρίίπποουυ  22  

εεκκααττ..  άάννθθρρωωπποοιι  κκααττααχχωωρρίίζζοοννττααιι  σσττιιςς  σσχχεεττιικκέέςς  εεκκθθέέσσεειιςς  ωωςς  ααννιιθθααγγεεννεείίςς,,  όόππωωςς  

οοιι  ΠΠααλλααιισσττίίννιιοοιι  ήή  ααππόό  χχώώρρεεςς  ττηηςς  ππρρώώηηνν  ΣΣοοββιιεεττιικκήήςς  ΈΈννωωσσηηςς..  ΟΟιι  ααιιττήήσσεειιςς  

αασσύύλλοουυ  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  ήήτταανν  γγιιαα  ττοο  22000066  11..441155  ααππόό  ττοο  ΙΙρράάκκ,,  33..775500  ααππόό  

ΜΜππααγγκκλλααννττέέςς,,  22..337788  ααππόό  ΠΠαακκιισσττάάνν,,  11..008877  ααππόό  ΑΑφφγγααννιισσττάάνν,,  339911  ααππ  όό  

ΝΝιιγγηηρρίίαα,,    442288  ααππόό  ΓΓεεωωρργγίίαα  κκααιι  6688  ααππόό  ΡΡωωσσίίαα((ΠΠηηγγήή::  ΚΚυυρριιαακκάάττιικκηη  

ΕΕλλεευυθθεερροοττυυππίίαα  1177  ΙΙοουυννίίοουυ  22000077  σσεελλ..3388,,  4433))  

 

Η Διοίκηση του Εθνικού  Ιδρύματος Νεότητας συμβάλλοντας στην 
αντιμετώπιση του οξύτατου προβλήματος φιλοξενίας ανήλικων προσφύγων 
στη χώρα μας προχώρησε με τη συνεργασία του Υπουργείου  Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στην ίδρυση και λειτουργία ενός πρότυπου κέντρου 
υποδοχής ανηλίκων αλλοδαπών προσφύγων αιτούντων άσυλο, στις 
εγκαταστάσεις της Μονάδας Ανωγείων Κρήτης. Το πρόγραμμα λειτουργεί από 
τον Ιούλιο του 2000 από το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας και χρηματοδοτείται από 
τον τακτικό προϋπολογισμό του  Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και έχει δυναμικότητα το πρόγραμμα αυτό ατόμων 25 ηλικίας 
12-18 ετών. 

Η αποστολή του κέντρου αυτού εστιάζει κυρίως στην υποδοχή και φιλοξενία 
ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο. Δεν έχει τύχει μέχρι στιγμής να 
φιλοξενηθούν κορίτσια στο πρόγραμμα. Μέχρι σήμερα έχουν φιλοξενηθεί στη 
Μονάδα 149 ανήλικοι πρόσφυγες από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Η 
Μονάδα Ανωγείων λειτουργεί παράλληλα ως πολιτιστικό κέντρο και 
συνεδριακό κέντρο και επίσης συνεργάζεται με Πανεπιστήμια , σχολεία, και 
την τοπική αυτοδιοίκηση σε ευρωπαϊκά προγράμματα. Ο κύριος 
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Δραμουντάνης τονίζει ότι δεν υπάρχει ανάλογη εστία σε καμιά άλλη πόλη της 
Ελλάδας. 

6.2. ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΞΗΣ: 

-Μελέτη –αξιολόγηση αναγκών 

-Διαμόρφωση κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής 

-Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 

-Ψυχολογική-κοινωνική υποστήριξη 

-Ένταξη στην τοπική κοινωνία 

-Προοπτική επαγγελματικής αποκατάστασης ως μακροχρόνιος στόχος 

-Διαμόρφωση πλάνου δημιουργικής απασχόλησης, κοινωνικής εργασίας, 
ψυχαγωγίας και αθλητισμού. 

-Οικονομική ενίσχυση 

-Διαμονή και σίτιση φιλοξενουμένων 

Το πρόγραμμα της μονάδας είναι το εξής: 

-Δημιουργική απασχόληση  

-Μαθήματα ελληνικής γλώσσας, την οποία την μαθαίνουν με δυο βιβλία και 
χρειάζεται δυο με τρία χρόνια για να βγει το πρόγραμμα εκμάθησης της 
ελληνικής γλώσσας. Παράλληλα  πολλά άλλα γίνονται για να 
κοινωνικοποιηθούν τα παιδιά και να νιώσουν ότι βρίσκονται σε ασφαλές 
μέρος και εν συνεχεία να ενταχθούν μέσα στη κοινωνία. Τέσσερα από τα 
παιδιά του  προγράμματος πηγαίνουν σε σχολείο της περιοχής. 

-Μαθήματα ζωγραφικής, κεραμικής, χορού και μουσικής 

-Αθλητισμός 

-Ψυχαγωγικά προγράμματα 

-Μουσικές-χορευτικές διοργανώσεις 

-Εκδρομές μια φορά το μήνα σε περιοχές της Κρήτης 

-Δημιουργία κατάλληλα εξοπλισμένης αίθουσας ψυχαγωγίας 

-Χρησιμοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων Εθνικού Σταδίου Ανωγείων 

-Κοινωνική εργασία 
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-Άσκηση συμβουλευτικής και ψυχολογικής στήριξης είτε ατομικά είτε μέσω 
λειτουργίας ομάδας 

-Προώθηση κοινωνικής ένταξης μέσω επαφών και συνεργασιών με τοπικούς 
φορείς 

-Για όσα παιδιά ολοκληρώνουν τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας 
σχεδιάζεται η ένταξη τους σε αντίστοιχες τάξεις του γυμνασίου. Επίσης 
καταβάλλεται προσπάθεια απορρόφησης των εφήβων σε θέσεις εργασίας 
αντίστοιχες με τις ικανότητες και τα προσόντα που διαθέτουν. Συχνά 
απασχολούνται σε εποχιακές ευκαιριακές εργασίες , κυρίως αγροτικές. 

 

6.3.ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: Όσο αφορά τη χρηματοδότηση 
του ιδρύματος το βασικό μέρος καλύπτεται από το Υπουργείο Υγείας 
Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, 
δηλαδή οι αμοιβές των συνεργατών , τα έξοδα σίτισης και διαμονής των 
παιδιών, ενώ η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το Εθνικό Σύστημα 
Υγείας. Μικρές δαπάνες είναι απαραίτητες για τη λειτουργία ενός κέντρου 
υποδοχής , δαπάνες όπως για ψυχαγωγικές εκδρομές, συμμετοχές σε 
φεστιβάλ με πρόσφυγες , κ.τ.λ. Επίσης το πρόγραμμα παρέχει σε κάθε παιδί 
το μήνα 50 ευρώ για τα μικροέξοδα τους . 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: Σημαντική βοήθεια σε αυτή τη προσπάθεια 
έχουν δώσει οι χορηγοί όπως σουπερμάρκετ και καταστήματα τα οποία στην 
αρχή τουλάχιστον αυτής της προσπάθειας προσέφεραν τρόφιμα και ρούχα 
στο Ίδρυμα μέχρι να βρουν το δρόμο τους. Επίσης και οι ιδιώτες έπαιξαν 
σημαντικό ρόλο στη λειτουργία του Ιδρύματος καθώς αρκετοί από αυτούς 
προσέφεραν χρήματα για τους σκοπούς του Ιδρύματος. 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: Όπως και σε άλλες περιπτώσεις ο εθελοντισμός έχει κάνει 
την εμφάνιση του σε σημαντικό βαθμό. Έχουν ευαισθητοποιηθεί από απλούς 
ανθρώπους που θέλουν να βοηθήσουν, από γιατρούς καθώς υπάρχουν 
δυσκολίες και ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας , οργανωμένοι 
επιστημονικοί σύλλογοι , επιχειρηματίες , κ.τ.λ. Έτσι βλέπουμε ότι υπάρχουν 
άνθρωποι αρκετά συνειδητοποιημένοι οι οποίοι συνδράμουν σε αυτή τη 
προσπάθεια. 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ένα σημαντικό γεγονός είναι ότι η τοπική κοινωνία έχει 
παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτή τη προσπάθεια , καθώς έχει δείξει φιλική στάση 
με το να  βοηθήσει και αγκαλιάσει το πρόγραμμα αυτό , καθώς τους έχει γίνει 
γνωστό ότι η ζωή των παιδιών αυτών κινδύνευε. Γενικότερα η συστηματική 
προσπάθεια ευαισθητοποίησης της τοπικής και ευρύτερης κοινωνίας έχει 
αποδώσει μέχρι σήμερα ικανοποιητικά. 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Όσον αφορά το προσωπικό , για την επίτευξη αυτού του 
στόχου έχουν μια ομάδα ανθρώπων που ασχολιούνται με αυτό. Η ομάδα 
αυτή έχει τον κύριο Δραμουντάνη ο οποίος είναι ο διευθυντής της μονάδας και 
ασχολείται με το σύνολο της δράσης της μονάδας και το πρόγραμμα 
υποδοχής των προσφύγων , δυο φιλολόγους με συμβάσεις έργου , μια 
κοινωνική λειτουργό, μια ψυχολόγο, δημιουργική απασχόληση με κάποιους 
εξειδικευμένους εικαστικούς καλλιτέχνες  , μια γραμματέα, προσωπικό 
μαγειρείου, συνεργείο καθαρισμού καθώς το Ίδρυμα λειτουργεί και ως 
συνεδριακό κέντρο και έτσι είναι αρκετά οργανωμένο, έχει επίσης λογιστήριο 
και προσωπικό επιμελητών. 

 Το πρόγραμμα αυτό είναι ανθρωπιστικό καθώς έχει  ευαισθητοποιήσει όλο το 
προσωπικό και λειτουργούν , όχι ως εργαζόμενοι καθώς εδώ δεν υπάρχουν 
ωράρια και τα παιδιά νιώθουν αυτή τη διαρκή παρουσία. Επίσης αξίζει να 
αναφέρουμε το γεγονός ότι τα παιδιά που κατέχουν  την ελληνική γλώσσα  
λειτουργούν πλέον ως βοηθοί σε αυτή τη προσπάθεια μέσω της 
παραστατικής διδασκαλίας, δηλαδή κάνουν και τα ίδια μάθημα και βοηθάνε να 
προσαρμοστούνε στο πρόγραμμα τα καινούργια παιδιά που φιλοξενούνται 
στη μονάδα. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: Στη μονάδα υπάρχουν 
αρκετά προβλήματα όπως η έλλειψη προσωπικού. Ακόμα τα παιδιά έρχονται 
στη μονάδα τρομαγμένα, με ψυχολογικά και ψυχικά προβλήματα, με φοβίες 
κ.τ.λ. Το θέμα είναι πως θα μπορέσουν να νιώσουν καλύτερα με στόχο την 
κοινωνική τους ένταξη. Γενικά πάντοτε υπάρχουν προβλήματα στο Ίδρυμα  
καθώς παιδιά τα οποία δεν μπόρεσαν να ενταχθούν σε αυτή τη μονάδα 
έφυγαν , γιατί ήθελαν να δουλέψουν και η δυνατότητα αυτή δεν τους 
διασφαλίζεται στη συγκεκριμένη ομάδα. 

Για το συγκεκριμένο Ίδρυμα της Μονάδας Ανωγείων διαπιστώσαμε από την 
επιτόπια έρευνα μας παρόμοια θέματα που έχουν τονιστεί και από άλλες  
έρευνες 22  .Το συγκεκριμένο Ίδρυμα βρίσκεται σε μια αρκετά απομακρυσμένη 
περιοχή της Κρήτης η οποία είναι ιδιαίτερα δύσβατη. Λόγω αυτού του 
γεγονότος υπάρχουν λίγες ευκαιρίες για δουλειές και ψυχαγωγία κάτι το οποίο 
προβληματίζει ιδιαίτερα τα παιδιά αυτά .Παρόλα αυτά αρκετά , από τα παιδιά 
αυτά ασχολούνται με αθλητικές δραστηριότητες π.χ. αρκετά συχνά 
διοργανώνονται φιλικοί ποδοσφαιρικοί αγώνες ανάμεσα στα παιδιά του 
Ιδρύματος και παιδιά της τοπικής κοινωνίας και σε γενικές γραμμές έχουν 
αρκετή ελευθερία κινήσεων τα παιδιά τα οποία φιλοξενούνται στο ίδρυμα 
αυτό. 

Όσον αφορά την ιατρική τους περίθαλψη, το Ίδρυμα έχει συνεργασία με τα 
νοσοκομεία του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου για τον ιατρικό έλεγχο των 
παιδιών αν και έχουν την δυνατότητα να πηγαίνουν και στο τοπικό ιατρικό 
κέντρο. Σε σχέση τώρα με τις δωρεές προς το Ίδρυμα πολλές φορές δεν 
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αρκούν  τα είδη υγιεινής, ρούχα και παπούτσια. Τα παιδιά έχουν στο Ίδρυμα 
τρία γεύματα την ημέρα αρκετά καλής ποιότητας, ενώ ένα ελάχιστο επίδομα 
που τους παραχωρείται για τα μικροέξοδα τους, τα περισσότερα παιδιά το 
ξοδεύουν σε τηλεφωνήματα προς τους δικούς τους. Τα παιδιά επίσης 
τονίζουν ότι ιδιαίτερα σημαντικό εμπόδιο για αυτούς αποτελεί το γεγονός, ότι 
δεν υπάρχουν επαγγελματικές ευκαιρίες για αυτούς στα Ανώγεια, καθώς μόνο 
ένα άτομο από αυτούς δουλεύει ως μάγειρας στη Μονάδα ενώ κάποιο άλλο 
παιδί παραδίδει εκεί μαθήματα τέχνης. Σε γενικά πλαίσια τα παιδιά νιώθουν 
αρκετή ασφάλεια σε αυτή τη Μονάδα και έχουν άγχος σε σχέση με τη 
διαδικασία ασύλου τους.  Το γεγονός αυτό αποτελεί εμπόδιο στο να κάνουν 
σχέδια για το μέλλον τους και να έχουν την ανάλογη αυτοπεποίθηση για  τη 
ζωή τους στη ελληνική κοινωνία. Παρόλα αυτά τα παιδιά που διαμένουν στο 
κέντρο αυτό έχουν αρκετό βαθμό οικειότητας με τους ντόπιους κάτοικους 
ώστε πολλά από τα παιδιά αυτά πηγαίνουν και στους γάμους των ντόπιων. 

Δεν είναι σαφές αν τα παιδιά που δεν μένουν πια στα Ανώγεια  επέλεξαν να 
πάνε να δουλέψουνε εκτός ξενώνα. Εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι πολλά 
παιδιά έμεναν στο δρόμο πριν φτάσουν σε αυτό το κέντρο, και αυτό λόγω του 
γεγονότος ότι δεν είχαν εντοπιστεί από κάποιο αρμόδιο , αλλά ακόμα και αυτά   
που τα  άφησαν μετά από την κράτηση τους από την αστυνομία βρέθηκαν 
στους δρόμους. 

Τα  παιδιά στον ξενώνα χρειάζονται και την ανάλογη ψυχολογική υποστήριξη 
η οποία δεν υπάρχει πλέον στις παρεχόμενες υπηρεσίες της μονάδας αυτής. 

Αξίζει εδώ να αναφέρουμε το γεγονός ότι 4 οικογένειες από τα Ανώγεια 
θέλησαν να υιοθετήσουν κάποια παιδιά αλλά αυτό δεν έγινε λόγω του 
γεγονότος ότι δεν μπόρεσαν να τα βρουν οι δυο πλευρές, δηλαδή η  πρεσβεία 
της Ελλάδας και η πρεσβεία του Αφγανιστάν.  

 

Πάντως το πρόγραμμα λειτουργίας διαμορφώνεται έτσι ώστε τα να έχουν 
ελεύθερο χρόνο, έτσι για όλες τις εποχιακές δουλειές δίδεται η ευκαιρία στα 
παιδιά να δουλέψουν .Αρκετά από τα παιδιά που έφυγαν από τη μονάδα για 
να βρουν δουλειά έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης όπως ο 22χρονός Γουάλι 
από το Αφγανιστάν ο οποίος έμεινε 3 μήνες στα Ανώγεια και έπειτα θέλησε να 
βρει τη τύχη του αλλού βρίσκοντας δουλειά σε μια βιοτεχνία υποδημάτων. Με 
τον αδελφό του και ένα άλλο παιδί νοίκιασαν ένα σπίτι στην Νέα Σμύρνη  
όπου πολύ σύντομα άρχισε να γνωρίζει πως λειτουργούν τα κυκλώματα 
εκμετάλλευσης καθώς αναφέρει ότι στην Ομόνοια έβρισκες τα πάντα , 
ναρκωτικά, πορνεία , αγόρια, κορίτσια. Έτσι κάποια στιγμή αποφάσισε ότι 
τότε σαν 16χρονο αγόρι που ήταν δεν μπορούσε να ελέγξει την κατάσταση και 
έπρεπε να φύγει από την Ελλάδα. 
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Έβγαλε πλαστό διαβατήριο στην Ελλάδα , πέταξε από το «Ελ.Βενιζέλος» στο 
Παρίσι και από εκεί πήρε το τρένο για τη Στοκχόλμη , όπου τελικά κατάφερε 
να πάρει και άσυλο .Έπειτα άρχισε μια φυσιολογική ζωή, σπουδάζοντας 
υπολογιστές και εκφράζει την επιθυμία  κάποια στιγμή να έρθει πίσω στη 
Ελλάδα και να βοηθήσει έτσι ώστε να μην  περάσουν και άλλα παιδιά τα ίδια 
με εκείνον ( Πηγή:ΤΑ ΝΕΑ 12  Οκτωβρίου 2007).Επίσης το κύριο  πρόβλημα 
που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα είναι ότι τα παιδιά έχουν ανάγκη να τους δοθεί 
άσυλο , και την ανάγκη να νομιμοποιηθούν στη χώρα μας. Αυτό όμως δεν 
προχωράει από την πλευρά της πολιτείας , καθώς μόνο σε τρία ή τέσσερα 
άτομα έχει δοθεί άσυλο. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ: Για να προχωρήσει το 
έργο αυτό , αναπτύσσει το Ίδρυμα συνεργασίες με σχολεία , συλλόγους με 
αθλητικό τοπικό κομμάτι(πολλές φορές διοργανώνονται αγώνες φιλικοί μεταξύ 
των παιδιών του ιδρύματος και παιδιών της τοπικής κοινωνίας) και τα παιδιά 
αρχίζουν έτσι να δραστηριοποιούνται και να γνωρίζονται με παιδιά της ηλικίας 
τους. 

Ο διευθυντής μας ανέφερε επίσης ότι έχουν αρκετά μεγάλη επιτυχία στην 
ένταξη των παιδιών κάτι που γίνεται γνωστό από το γεγονός ότι έχουν φίλους 
έχουν βρει δουλειά πολλά από αυτά σε Ηράκλειο , Ρέθυμνο και εκτός Κρήτης. 
Όσο αφορά την επαφή των παιδιών με την οικογένεια τους, κάποια παιδιά 
έχουν τηλεφωνική επαφή με τους δικούς τους , ενώ υπάρχουν και παιδιά τα 
οποία δεν γνωρίζουν που βρίσκονται οι γονείς τους , ή ακόμα υπάρχουν και 
περιπτώσεις που οι γονείς τους έχουν σκοτωθεί. Το Ίδρυμα συνεργάζεται με 
τον διεθνή Ερυθρό Σταυρό για την αναζήτηση των γονιών τους. Σε όλη αυτή 
τη προσπάθεια βοήθησαν η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών μέσω 
του ΟΗΕ. Το πρόγραμμα διευκολύνεται στο να προβάλλονται τα προβλήματα 
του και να πιέζονται τα κράτη μέσω του  Ο.Η.Ε. 

Ο Ο.Η.Ε έχει παρέμβει επανειλημμένα για την χορήγηση ασύλου , έχει 
δημοσιοποιήσει το πρόγραμμα αυτό , και έχουν έρθει εκπρόσωποι του Ο.Η.Ε 
αρκετές φορές στη μονάδα π.χ. η εκπρόσωπος του Ο.Η.Ε στην Ελλάδα έχει 
επισκεφτεί το πρόγραμμα και σε συνεργασία με το βοηθό του Συνηγόρου για 
τα παιδιά, συμβάλλουν αρκετά στην προσπάθεια αυτή. 

6.4ΑΤΥΠΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 
ΚΡΗΤΗΣ 

Ο Ζια είναι 16 ετών από το Αφγανιστάν και είναι ένα χρόνο στη Μονάδα 
Ανωγείων Κρήτης. Οι κάτοικοι των Ανωγείων του φαίνονται αρκετά φιλόξενοι 
ενώ αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες με την ελληνική γλώσσα. Πηγαίνει στο 
Γυμνάσιο της περιοχής και ενδιαφέρεται για επιπλέον σπουδές. Στο 
πρόγραμμα τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα ο χορός και η μουσική. Θέλει να 
παραμείνει στην Ελλάδα και του αρέσουν ιδιαίτερα και άλλα μέρη της Κρήτης 
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όπως το Ηράκλειο και τα Χανιά, μέρη στα οποία θα επιθυμούσε στο μέλλον 
να βρει δουλειά. Επίσης εξέφρασε τη δυσαρέσκεια του στις διαδικασίες 
χορήγησης ασύλου, καθώς θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες και 
γραφειοκρατικές. Κατά τα άλλα είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος από τις 
υπηρεσίες που το πρόγραμμα και θέλει να μάθει καλύτερα την ελληνική 
γλώσσα. 

Ο Αμπντούλο είναι 17 ετών από το Αφγανιστάν και είναι τέσσερις μήνες στη 
Μονάδα Ανωγείων Κρήτης. Οι εντυπώσεις του για την Μονάδα είναι μέτριες , 
καθώς θεωρεί ότι το πρόγραμμα είναι αρκετά δύσκολο και δεν μπορεί να 
προσαρμοστεί με τους ρυθμούς του. Επίσης αναφέρει το γεγονός ότι είναι 
αρκετά δύσκολη η ελληνική γλώσσα ενώ τονίζει ότι οι δάσκαλοι του 
προγράμματος είναι αρκετά συνεργάσιμοι και τον έχουν βοηθήσει σημαντικά 
στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Του λείπει αρκετά η οικογένεια του 
ενώ θεωρεί ότι οι κάτοικοι των Ανωγείων είναι καλοί και δεν αντιμετωπίζει 
προβλήματα ξενοφοβίας. Τον ενδιαφέρει να παραμείνει στην Ελλάδα  και να 
ολοκληρωθούν οι διαδικασίες αναγνώρισης της προσφυγικής του ιδιότητας. 
Επίσης μας είπε ότι τα σαββατοκύριακα απασχολείται σε γεωργικές δουλειές. 

Ο Ασκερινορούλα είναι 18 ετών από το Αφγανιστάν και είναι 2/5 χρόνια στη 
Μονάδα Ανωγείων , ενώ στην Ελλάδα 3 χρόνια συνολικά .Δηλώνει αρκετά 
ευχαριστημένος από το πρόγραμμα και γνωρίζει αρκετά καλά την ελληνική 
γλώσσα ώστε είναι σε θέση να βοηθάει τα άλλα παιδιά που δυσκολεύονται με 
την ελληνική γλώσσα. Πηγαίνει στο Γυμνάσιο της περιοχής. Θεωρεί ότι το 
προσωπικό είναι ιδιαίτερα φιλόξενο και δεν σκέφτεται να γυρίσει πίσω στην 
πατρίδα του. Επίσης αναφέρει ότι δεν έχει κάποια επαφή με την οικογένεια 
του, ενώ τονίζει ότι κάποια άλλα παιδιά του προγράμματος έχουν τηλεφωνική 
επικοινωνία με τους δικούς τους. Ακόμα εκφράζει την επιθυμία να έχει το 
πρόγραμμα μαθήματα Αγγλικών και επίσης αναφέρει ότι η βοήθεια της 
ψυχολόγου τους έχει βοηθήσει αρκετά στο να προσαρμοστούν στο 
πρόγραμμα και στις  απαιτήσεις του καθώς και στην ομαλή τους ένταξη στην 
τοπική κοινωνία. Τον ενδιαφέρει  η χορήγηση του πολιτικού ασύλου  και κάνει 
μεγάλες προσπάθειες για την απόκτηση του. 

Ο Γιαφαριζαμπέ είναι 17 ετών από το Αφγανιστάν .Είναι 10/5 χρόνια στη 
Μονάδα Ανωγείων και η προσαρμογή του  στην ελληνική πραγματικότητα 
ήταν αρκετά δύσκολη. Εκφράζει ένα είδος δυσαρέσκειας για το πρόγραμμα 
και θεωρεί ότι η ελληνική γλώσσα είναι αρκετά δύσκολη. Επίσης αναφέρει ότι 
το τοπικό περιβάλλον των Ανωγείων δεν είναι αρκετά φιλόξενο καθώς θεωρεί 
ότι οι κάτοικοι θα έπρεπε να ενδιαφέρονται περισσότερο για τις ανάγκες του 
ιδρύματος και των παιδιών .Δεν εκφράζει κάποια επιθυμία για να γυρίσει πίσω 
στην πατρίδα του ενώ αντίθετα θα ήθελε να μείνει και σε κάποιο άλλο μέρος 
της Κρήτης π.χ. Ηράκλειο .Οι σχέσεις του με τους δασκάλους του 
προγράμματος είναι αρκετά καλές αν και τονίζει ότι υπάρχουν ελλείψεις σε 
προσωπικό. Τα σαββατοκύριακα αυτός και τα άλλα παιδιά απασχολούνται σε 



  82

γεωργικές απασχολήσεις έναντι αμοιβής, ενώ ακόμα έχουν και άλλες 
εξωσχολικές δραστηριότητες. 

 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Με βάση τις πληροφορίες του διευθυντή τα παιδιά του ξενώνα έρχονται στην 
Ελλάδα  με λαθραίο τρόπο μέσα σε σαπιοκάραβα και κοντέινερ για να βρουν 
ελευθερία και καλύτερη ζωή. Τα παιδιά αυτά εντοπίζονται από την αστυνομία 
κυρίως στην Μυτιλήνη και γενικότερα στη περιοχή του Αιγαίου. Στα παιδιά 
αυτά τους γίνεται γνωστό ότι έχουν δικαίωμα για αίτηση για άσυλο και έτσι 
έρχονται σε επαφή με το συμβούλιο προσφύγων και σε περίπτωση που 
πληρούν τις προϋποθέσεις και το Ίδρυμα έχει τη δυνατότητα, (γιατί είναι 
περιορισμένη η δυναμικότητα του) , τα παιδιά αυτά κατόπιν έρχονται στη 
Μονάδα Ανωγείων. 

Κάτι ανάλογο σαν τη Μονάδα Ανωγείων και την Μυτιλήνη,  η οποία στηρίζει 
ανήλικους πρόσφυγες δεν υπάρχει. Ήταν ιδιαίτερα πιεστικές οι ανάγκες που 
δημιουργήθηκαν λόγω της μεγάλης εισροής αλλοδαπών στην Ελλάδα, έτσι 
έπρεπε να δημιουργηθεί αυτή η οργανωμένη μονάδα η οποία σχεδιάστηκε 
στηριζόμενη στη δράση της τοπικής κοινωνίας και τη βούληση της πολιτείας.  
Σε γενικές γραμμές η επίτευξη αυτού του στόχου έχει γίνει εφικτός. Οι σχέσεις 
που δημιουργεί το προσωπικό με τα παιδιά είναι ιδιαίτερα ανθρώπινες και 
ουσιαστικές έτσι ώστε και μετά το τέλος του προγράμματος τους , φροντίζουν 
οι υπεύθυνοι του προγράμματος μέσω των φιλικών τους επαφών να βρίσκουν 
στα παιδιά δουλειά έτσι ώστε να συνεχίζεται η στήριξη και το ενδιαφέρον 
απέναντι τους, και μετά τη λήξη του προγράμματος αυτού. Υπάρχει δηλαδή 
μια διαρκής ενημέρωση και ενδιαφέρον για το τι κάνουν στη ζωή τους. Σε όλη 
αυτή τη προσπάθεια η τοπική κοινωνία έχει παίξει αρκετά μεγάλο ρόλο με τη 
συμμετοχή της και την παρουσία της. 

Παρόλα αυτά, από τις συνεντεύξεις των παιδιών που πήραμε, καταλάβαμε 
την δυσαρέσκεια τους για τις καθυστερήσεις σχετικά με τη χορήγηση ασύλου 
όπως και την δυσκολία τους με την προσαρμογή στην ελληνική 
πραγματικότητα. Επιπλέον μας εξέφρασαν και τη λύπη τους για το γεγονός 
ότι λόγω της δυσμενής γεωγραφικά θέσης του Ξενώνα αισθάνονται ότι είναι 
αποκομμένα από τα κοινωνικά δρώμενα, τις ευκαιρίες για εκπαίδευση και 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες καθώς η μεταφορική τους επικοινωνία με τις 
μεγαλύτερες πόλεις της Κρήτης είναι αρκετά δύσκολη και χρονοβόρα για 
αυτά, δίδοντας τους την αίσθηση ότι είναι αποκλεισμένα . 

 Επίσης το γεγονός ότι το συγκεκριμένο Ίδρυμα φιλοξενεί μόνο αγόρια θα 
πρέπει να μας προβληματίσει για την τύχη των ανήλικων  κοριτσιών  που 
έρχονται στη χώρα μας χωρίς κάποιον υπεύθυνο για αυτά. Λόγω του 
γεγονότος ότι είναι ανήλικα, ασυνόδευτα σε μια ξένη χώρα, αυτό τα καθιστά 
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ιδιαίτερα ευάλωτα σε οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης. Οι αρμόδιοι φορείς 
σε θέματα ανήλικων προσφύγων θα πρέπει να μεριμνήσουν και για τη 
προστασία των κοριτσιών δημιουργώντας τους ανάλογους ξενώνες υποδοχής 
και φιλοξενίας.  

Γενικότερα τα παιδιά που φιλοξενούνται σε κάποιο ίδρυμα , δεν είναι απλά 
ένας αριθμός (για αυτό και επιλέξαμε τις άτυπες συνεντεύξεις από ένα 
απρόσωπο ερωτηματολόγιο) θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με ισότητα και με 
σεβασμό. Δίδοντας αξία σε αυτά τα παιδιά και την ανάλογη προσοχή θα 
μπορέσουν τα ίδια να προσαρμοστούν καλύτερα στις συνθήκες φιλοξενίας 
που έχουν τα συγκεκριμένα ιδρύματα και να συνεργαστούν αναλόγως. Δεν θα 
πρέπει να αγνοούνται τα παιδιά αυτά και να παραμελούνται αλλά να τους 
δίδεται η δυνατότητα να αναπτύσσουν τις δυνατότητες τους διαχειριζόμενα τις 
ανάλογες ευθύνες και δικαιώματα τους. Αν δεν ακούμε τη γνώμη των παιδιών 
δεν είμαστε σε θέση να μοιραστούμε την εμπειρία τους και τις αγωνίες τους 
για το μέλλον καθώς και τα όνειρα τους(Bogdani-Das, 2005). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗ ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 

7.1 ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

Οι παρακάτω πληροφορίες προέρχονται από άτυπες συνεντεύξεις που μας 
παραχώρησαν ο διευθυντής της παιδόπολης καθώς και η προϊσταμένη με την 
κοινωνική λειτουργό του συγκεκριμένου ιδρύματος στις 15/5/08 στη 
παιδόπολη Νεάπολης Λασιθίου Κρήτης. 

Η συγκεκριμένη παιδόπολη ξεκίνησε ως βασιλικό ίδρυμα υπό τη προστασία 
της Φρειδερίκης, καθώς επρόκειτο για οικοκυρική σχολή. Στη συνέχεια 
διαμορφώθηκε ο συγκεκριμένος χώρος σε Γυμνάσιο όπου φοιτούσαν οι 
καλύτεροι μαθητές. Ως παιδόπολη λειτούργησε το 1970, όπου αποτελούσε 
ένα ίδρυμα κλειστής περίθαλψης στο οποίο τα παιδιά δεν είχαν ελευθερία 
κινήσεων , οι έξοδοι τους ήταν ιδιαίτερα περιορισμένοι και τα παιδιά του 
ιδρύματος φορούσαν συγκεκριμένες στολές. Σήμερα λειτουργεί ως ίδρυμα 
προστασίας παιδιών των οποίων οι γονείς δεν είναι σε οικονομική θέση να τα 
φροντίσουν και έτσι κρατάνε την επιμέλεια τους και τα αφήνουν στο ίδρυμα 
για να τους παρέχουν όλα όσα οι ίδιοι δεν είναι σε θέση να τους προσφέρουν.   

Ακόμα η συγκεκριμένη μονάδα φιλοξενεί και αλλοδαπά παιδιά τα οποία 
φτάνουν στο ίδρυμα έπειτα από εισαγγελική παρέμβαση .Τα  παιδιά αυτά 
είναι ιδιαίτερα απροστάτευτα και έτσι χρειάζονται την ανάλογη βοήθεια. 
Επίσης το συγκεκριμένο ίδρυμα φιλοξενεί και παιδιά τα οποία  είτε είναι 
ορφανά είτε προέρχονται από χωρισμένους γονείς και τα οποία τις 
περισσότερες φορές προέρχονται από ένα δύσκολο κοινωνικό-οικονομικό 
περιβάλλον. Τα παιδιά τα οποία διαμένουν στο συγκεκριμένο ίδρυμα είναι 30 
στον αριθμό και τα περισσότερα είναι ελληνικής καταγωγής καθώς μόνο 8 
είναι από την Αλβανία και 4 από τη Βουλγαρία. Ο συγκεκριμένος χώρος 
φιλοξενεί μόνο αγόρια. Η παιδόπολη διαθέτει κουζίνα, εστιατόριο, θέατρο , 
βιβλιοθήκη, αναγνωστήρια, γήπεδα μπάσκετ και βόλεϊ και ένα πευκοδάσος με 
παιδική χαρά. 

 

7.2 ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: Η Παιδοπόλη Νεάπολης 
χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης . Επίσης έχει κάποιες επιχορηγήσεις μέσω κρατικών λαχείων 
αλλά όχι κάθε χρόνο. Ακόμα σημαντικό ρόλο παίζουν οι δωρεές από 
διάφορες επιχειρήσεις και ιδιώτες.  
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ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: Να φιλοξενήσει απροστάτευτα παιδιά ηλικίας 
5/5  -19 ετών παρέχοντας τους ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ένδυση, 
υπόδηση, στέγη, τροφή , ασφάλεια βοηθώντας τα έτσι να ξεφύγουν από 
οποιοδήποτε κακοποιητικό περιβάλλον από το οποίο προέρχονται. Το ίδρυμα 
προσπαθεί να φιλοξενεί παιδιά τα οποία να είναι όσο πιο υγιή γίνεται.  
Παρόλα αυτά υπάρχουν και παιδιά τα οποία έχουν χαμηλό δείκτη νοημοσύνης 
τα οποία τα φιλοξενεί το ίδρυμα αλλά φοιτούν σε ειδικά σχολεία τα οποία 
βρίσκονται σε κάποιο άλλο μέρος ,μακριά από τη Νεάπολη. Για πολλά από τα 
παιδιά που διαμένουν στη μονάδα το προσωπικό λειτουργεί ως νομικός 
αντιπρόσωπος καθώς προσπαθούν να διασφαλίσουν στα παιδιά κάρτα 
παραμονής. Υπάρχουν ακόμα και περιστατικά παιδιών τα οποία 
φιλοξενούνται στη συγκεκριμένη μονάδα μόνο και μόνο επειδή έτσι θα 
βρίσκονται κοντά σε κάποιο σχολείο , ενώ άλλα παιδιά πάλι βρίσκονται στη 
μονάδα μόνο για το φαγητό που τους προσφέρεται καθώς μετά επιστρέφουν 
σπίτια τους. 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ: Η συγκεκριμένη παιδόπολη απασχολεί με συμβάσεις έργου 
ένα ψυχολόγο, ένα κοινωνικό λειτουργό, τρεις επιμελητές, δυο καθαρίστριες, 
δυο μαγείρισσες μέσω ΑΣΕΠ, ένα  άτομο για γραμματειακή  υποστήριξη μέσω 
ΟΑΕΔ, δυο επιμελητές μέσω ΑΣΕΠ, ένα μόνιμος επιμελητή, ένα security, μια 
νοσηλεύτρια, έναν οδηγό, δυο άτομα διαχείρισης, έναν βοηθό προϊσταμένου , 
έναν Διευθυντή και έναν Πρόεδρο. Επίσης υπάρχει και  δάσκαλος ο οποίος 
κάνει ενισχυτική διδασκαλία στα παιδιά έτσι ώστε να μπορέσουν να 
ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του τοπικού σχολείου όπου φοιτούν. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Το πρόγραμμα της μονάδας είναι το εξής : τα παιδιά ξυπνάνε 
στις 7 και παίρνουνε πρωινό έως της 8:45 , έπειτα ο οδηγός τα μεταφέρει στο 
τοπικό σχολείο της περιοχής . Στις 13:00 παίρνουνε το μεσημεριανό τους και 
από τις 16:30- 17:00 έχουνε κατάκλιση , στις 17:00 λαμβάνουνε κάποιο 
επιδόρπιο ενώ στις 19:00 σερβίρεται το δείπνο, στις  21:00 πάνε για ύπνο τα 
μικρά παιδιά ενώ τα μεγαλύτερα πάνε στις 22:00. 

Γενικότερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει και άλλες δράσεις όπως  ομάδες, 
από διάφορες φοιτήτριες κοινωνικής εργασίας οι οποίες θέλουν μέσα από 
αυτές τις ομάδες να προωθήσουν στα παιδιά τις έννοιες της ομαδικότητας και 
της συνεργασίας. Τα παιδιά στη συγκεκριμένη μονάδα έχουν τη δυνατότητα 
για αθλητικές δραστηριότητες όπως βόλεϊ , μπάσκετ και ποδόσφαιρο καθώς η 
μονάδα περιλαμβάνει στους χώρους της και τα αντίστοιχα γήπεδα. Επίσης  τα 
απογεύματα τα παιδιά,  πηγαίνουνε βόλτα  στην τοπική κοινωνία της 
Νεάπολης καθώς ακόμα αρκετά συχνά διοργανώνονται και διάφορες 
ψυχαγωγικές εκδρομές σε πόλεις . Σε συνεργασία με τον τοπικό 
κινηματογράφο παρέχονται στα παιδιά δωρεάν προβολές ταινιών καθώς 
επίσης τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν και ταινίες DVD και 
μέσα στην ίδια τη μονάδα. 
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Ακόμα τα μικρότερα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να πηγαίνουν το καλοκαίρι 
σε κατασκήνωση ενώ γενικότερα διοργανώνονται εκδηλώσεις από τη μονάδα 
τόσο τα Χριστούγεννα όσο και το Πάσχα και τις Απόκριες με στόχο την 
ψυχαγωγία των παιδιών. Αρκετά πάλι από τα παιδιά έχουν την δυνατότητα τις 
μέρες των γιορτών  να τις περνάνε με την οικογένεια τους και έπειτα να 
επιστρέφουν πάλι στο ίδρυμα. 

Τα παιδιά ακόμα δυο φορές το χρόνο αγοράζουν ρούχα και παπούτσια καθώς 
το τμήμα διαχείρισης του ιδρύματος τους εξοπλίζει αναλόγως, ενώ στα 
μικρότερα παιδιά τους δίδεται κάθε μήνα ένα ποσό των 45 ευρώ ενώ στα 
μεγαλύτερα δίνονται 95 ευρώ για την κάλυψη των μικροεξόδων τους. Επίσης 
όταν κάποιο παιδί έχει γιορτή ή γενέθλια λαμβάνει άλλα 30 ευρώ. Για όσα 
παιδιά σπουδάζουν το ίδρυμα τα βοηθάει όσο μπορεί , καθώς έχει ως στόχο 
του το ίδρυμα τα παιδιά αυτά να έχουν στη κατοχή τους κάποιο χαρτί. Για όσα 
παιδιά έχουν τη διάθεση και την ανάλογη εξέλιξη το ίδρυμα είναι σε θέση να 
τους προσφέρει κάποια βοήθεια για τις σπουδές τους, στο παρελθόν είχαμε 
την περίπτωση ενός παιδιού που είχε σπουδάσει Ηλεκτρολογία και το ίδρυμα 
είχε συνδράμει σε αυτή του την  προσπάθεια. Επιπλέον για όσα παιδιά έχουν 
την επιθυμία να εργαστούν και εφόσον έχουν ενηλικιωθούν το ίδρυμα είναι σε 
θέση να τους βρει κάποια εργασία, αν και μετά δεν θα λαμβάνουν το 
χρηματικό  ποσό που τους προσφέρει το ίδρυμα.  

Επίσης αρκετά από τα παιδιά τα οποία δεν είναι από την Ελλάδα εκφράζουν 
την επιθυμία να βαφτιστούν χριστιανοί ορθόδοξοι, αν και σε γενικές γραμμές 
τα παιδιά της μονάδας δεν τους ενδιαφέρει αρκετά η άσκηση των 
θρησκευτικών τους καθηκόντων.  

Όσον αναφορά τις περιπτώσεις υιοθεσιών των παιδιών της παιδόπολης στο 
παρελθόν είχαμε μόνο μια περίπτωση μακροπρόθεσμης αναδοχής. 

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ: Η τοπική κοινωνία έχει παίξει αρκετά σημαντικό ρόλο σε 
αυτή τη προσπάθεια καθώς έχει αγκαλιάσει τη μονάδα θεωρώντας την ως 
σπίτι της, συμβάλλοντας οικονομικά.  Επίσης αρκετοί ιδιώτες προσφέρουν τα 
βασικά π.χ. βιβλία από διάφορα βιβλιοπωλεία. Πέρα από την όποια 
οικονομική βοήθεια προσφέρει η τοπική κοινωνία είναι πολύ σημαντικό το 
γεγονός ότι αρκετοί από τους κατοίκους της Νεάπολης προσφέρονται να 
φιλοξενήσουν αρκετά από τα παιδιά αυτά στο σπίτι τους το διάστημα των 
Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και τα σαββατοκύριακα έτσι ώστε να 
νιώθουν τα παιδιά αυτά ότι βρίσκονται σπίτι τους και ότι αποτελούν και αυτά 
μέρος κάποιας οικογένειας. Επίσης πέρα από τη φιλοξενία στα σπίτια τους 
πολλοί κάτοικοι προθυμοποιούνται να πηγαίνουν τα παιδιά βόλτες και 
εκδρομές. Πάντως και για τις περιπτώσεις φιλοξενίας των παιδιών όσο και για 
τις βόλτες που πηγαίνουνε με τους πολίτες της Νεάπολης το ίδρυμα έχει κάνει 
έρευνα σε ποίους αφήνει την επιμέλεια των παιδιών αυτών έστω και για λίγες 
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ώρες. Ακόμα πρέπει να τονίσουμε ότι ο σύλλογος φίλων παιδιών της 
Νεάπολης έχει παίξει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη προσπάθεια. 

Αν και η τοπική κοινωνία είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη σε αυτή τη 
προσπάθεια που γίνεται στη μονάδα, υπάρχουν και κάποιες μεμονωμένες 
περιπτώσεις ρατσιστικών περιστατικών εκ μέρος της τα οποία βέβαια δεν 
έχουν λάβει ιδιαίτερα μεγάλη διάσταση. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ: Στη μονάδα υπάρχουν 
αρκετά προβλήματα όπως η έλλειψη προσωπικού, καθώς στο παρελθόν 
είχανε στη διάθεση τους μόνο πέντε άτομα. Η έλλειψη προσωπικού έχει ως 
συνέπεια τη δημιουργία μιας αστάθειας ως προς τη λειτουργία του ιδρύματος.  
Άλλο ένα πολύ σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η μονάδα είναι η 
μικρή κρατική επιχορήγηση η οποία ιδίως φέτος(2008) δεν φτάνει για την 
κάλυψη των αναγκών της μονάδας. Επίσης υπάρχει πρόβλημα κτιριακής 
υποδομής καθώς το κτήριο είναι σε αρκετά κακή κατάσταση και αυτό 
οφείλεται και λόγω του γεγονότος ότι πρόκειται για ένα πολύ παλιό κτήριο . 
Πάντως προβλέπονται αρκετές επισκευές όπως η επισκευή της σκεπής , του 
προαύλιο χώρου και δημιουργία νέων τουαλετών. 

Αρκετά μεγάλο πρόβλημα για την παιδόπολη αποτελεί και το γεγονός ότι δεν 
ξέρουν τι να κάνουν τα αλλοδαπά παιδιά άνω των 19 ετών. Επίσης υπάρχει 
το πρόβλημα ότι δεν μπορούν να επικοινωνήσουν με αρκετά από τα 
αλλοδαπά παιδιά τα οποία δεν γνωρίζουν ελληνικά π.χ. δυο παιδιά από τη 
Βουλγαρία δεν μπορούν να ενταχτούν στο δημοτικό γιατί είναι πολύ μεγάλα 
σε ηλικία και δεν γνωρίζουν και καθόλου ελληνικά. Επιπλέον το προσωπικό 
αντιμετωπίζει μεγάλη αδυναμία στο να επιβληθεί στα παιδιά έτσι ώστε να μην 
κάνουν απουσίες από το σχολείο, και γενικότερα στο να μη το σκάνε από τη 
μονάδα διαπράττοντας παραβατικές πράξεις. Σε γενικές γραμμές η μεγάλη 
ελευθερία κινήσεων που απολαμβάνουν τα παιδιά έχει ως αποτέλεσμα 
αρκετές φορές να δρουν ανεξέλεγκτα και να θεωρούν ότι έχουν μόνο 
δικαιώματα με βάση τα λεγόμενα του Διευθυντή της μονάδας. Γενικότερα τα 
όποια προβλήματα αντιμετωπίζει η μονάδα λύνονται στη πορεία. 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ: Η παιδόπολη 
συνεργάζεται  με το δημοτικό σχολείο της περιοχής, το γυμνάσιο και το λύκειο. 
Επίσης έχουν συνεργασία με αρμόδιους φορείς σε θέματα παιδικής 
προστασίας σε όλη την Ελλάδα καθώς επίσης όλη η κοινότητα της Νεάπολης 
βοηθάει σε αυτό το έργο. Επιπλέον   συνεργάζεται με νοσοκομεία,  ΚΕΠ, 
δικαστικούς φορείς για θέματα επιμέλειας, συνεργάζονται ακόμα και με άλλες 
παιδοπόλεις , Κ.Δ.Α.Υ.,  διευθύνσεις πρόνοιας και έχουν συνεργασίες επίσης 
με διάφορες υπηρεσίες για να έχουν πρόσβαση στο ιστορικό των παιδιών 
.Επίσης έχουν  επαφές και με άλλες οργανώσεις έτσι ώστε να τους βοηθάνε 
στο να μην χάνουν τα παιδιά την επαφή με τις ρίζες τους προσπαθώντας να 
τα επανασυνδέουν με τους γονείς τους σε περίπτωση που οι συνθήκες 
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οικονομικές και κοινωνικές είναι ικανοποιητικές για την επιστροφή τους σε 
αυτούς. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: Σε γενικές γραμμές με βάση τις 
πληροφορίες που μου έδωσαν ο Διευθυντής και η κοινωνική λειτουργός της 
παιδόπολης η συγκεκριμένη μονάδα προσφέρει όπως τονίζουν οι ίδιοι 
αρκετές υπηρεσίες στα παιδιά που φιλοξενεί και είναι στο χέρι τους να 
αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που τους παρέχουν. Παρόλα αυτά η 
υπερβολική ελευθερία κινήσεων την οποία απολαμβάνουν τα παιδιά όπως 
αναφέρουν οι ίδιοι έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές να μην μπορούν να τα 
ελέγξουν , καθώς τα ίδια θεωρούν ότι έχουν μόνο δικαιώματα και όχι 
υποχρεώσεις. Ιδιαίτερα ο Διευθυντής της παιδόπολης επισημαίνει ότι τα 
πράγματα όσον αφορά τη λειτουργία της παιδόπολης είναι καλύτερα σε 
σχέση με το παρελθόν όπου  το προσωπικό της μονάδας ήταν ελάχιστο και ο 
ίδιος είχε αναλάβει τα πάντα σχετικά με τη λειτουργία της μονάδας. 

7.3Άτυπες συνεντεύξεις των παιδιών της παιδόπολης της Νεάπολης 

Ο Στέφανος είναι 17 χρονών και είναι από τις Μοίρες στην Κρήτη. Είναι δέκα 
χρόνια στη παιδόπολη στη Νεάπολη και πηγαίνει γ’ Λυκείου στο τοπικό 
Λύκειο. Ενδιαφέρεται να σπουδάσει καθώς και αδελφός του ο οποίος διέμενε 
στη συγκεκριμένη παιδόπολη έχει συνεχίσει τις σπουδές του στο Τ.Ε.Ι 
Ηρακλείου. Θα τον ενδιέφερε να σπουδάσει μηχανικός εμπορικού ναυτικού. 
Είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος από τη μονάδα και τονίζει ότι το προσωπικό 
είναι ιδιαίτερα καλό μαζί τους. Έχει αθλητικές δραστηριότητες όπως το 
ποδόσφαιρο καθώς αποτελεί μέλος της τοπικής ποδοσφαιρικής ομάδας της 
Νεάπολης. Είναι ιδιαίτερα ευχαριστημένος από τη φροντίδα που του 
προσφέρει η μονάδα και έχει προσαρμοστεί στο περιβάλλον καθώς έχει 
αρκετές φιλικές σχέσεις τόσο με τα παιδιά της μονάδας όσο και με τα παιδιά 
του Λυκείου. Όνειρο του είναι να επιστρέψει στις Μοίρες από όπου και 
κατάγεται. 

Ο Παύλος είναι 19 ετών και είναι από το Ηράκλειο Κρήτης. Φιλοξενείται 7 
χρόνια στη παιδόπολη  και πηγαίνει στη β΄ Λυκείου στο επαγγελματικό Λύκειο 
Νεάπολης. Γνωρίζει Αγγλικά και έχει αρκετές δραστηριότητες όπως διάβασμα, 
μουσική και ποδόσφαιρο. Τον ενδιαφέρει να συνεχίσει τις σπουδές του και 
ιδιαίτερα τον ενδιαφέρει ο χώρος της αστυνομίας. Δηλώνει ότι είναι ιδιαίτερα 
ευχαριστημένος από τη μονάδα και το προσωπικό , όμως θεωρεί ότι στην 
ενισχυτική διδασκαλία που τους προσφέρει το ίδρυμα υπάρχουν ελλείψεις. 
Έχει προσαρμοστεί στο περιβάλλον , έχει αρκετές καλές σχέσεις με τους 
ντόπιους και πολύ φιλικές σχέσεις με τα παιδιά του σχολείου όπου φοιτά. 

Ο Βίκτωρας είναι 14 ετών και είναι από την Άρτα . Βρίσκεται στη μονάδα 8 
μήνες (συγκεκριμένα από τις 10 Σεπτεμβρίου 2007). Πηγαίνει στη β΄ 
Γυμνασίου και έχει αντιμετωπίσει ιδιαίτερα προβλήματα με τη προσαρμογή 
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του στο μαθησιακό περιβάλλον καθώς αντιμετωπίζει προβλήματα τόσο με 
τους καθηγητές τους όσο και με τους συμμαθητές του. Κάνει παράπονα για 
κακομεταχείριση τόσο στη μονάδα, όσο και στο σχολείο από καθηγητές και 
συμμαθητές. Στο παρελθόν και ο ίδιος έχει προβεί σε ανάρμοστες πράξεις για 
την ηλικία του (π.χ. το έχει σκάσει αρκετές φορές από τη παιδόπολη). Στη 
παιδόπολη βρέθηκε με εισαγγελική παρέμβαση. Αν και σε γενικές γραμμές 
έχει καλές σχέσεις με το προσωπικό δεν είναι ευχαριστημένος από τη διαμονή 
του στη παιδόπολη και θέλει να βρεθεί σε κάποια μονάδα στη Αθήνα έτσι 
ώστε να μπορεί να είναι κοντά σε συγγενικά του πρόσωπα. Δεν έχει κάποιου 
είδους δραστηριότητες αθλητικές ή ψυχαγωγικές καθώς δεν είναι σε καλή 
ψυχολογική κατάσταση. Στο παρελθόν είχε κάποιες εξωσχολικές 
δραστηριότητες, τώρα όχι πια λόγω της συναισθηματικής του φόρτισης. 
Παρόλα αυτά μετά τις διακοπές του Πάσχα όπου είχε φιλοξενηθεί σε 
συγγενικά του πρόσωπα στην Αθήνα γύρισε πίσω στη μονάδα με καλύτερες 
προθέσεις σε σχέση με τη φοίτηση του στο σχολείο. Όνειρο του είναι να γίνει 
οδηγός λεωφορείων. 

 

7.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

Σε σχέση τώρα με το ίδρυμα στα Ανώγεια η παιδόπολη Νεάπολης υστερεί 
σημαντικά παρόλο που απασχολεί περισσότερο  προσωπικό από ότι η 
μονάδα στα Ανώγεια. Η κτιριακή κατάσταση της παιδόπολης στη Νεάπολη 
είναι ιδιαίτερα άσχημη σε σύγκριση με την κτιριακή κατάσταση της μονάδας 
Ανωγείων , η οποία αν και είναι μικρότερη είναι πιο περιποιημένη και πιο 
καθαρή. Η μονάδα Ανωγείων με βάση την επίσκεψη μου , μου φάνηκε 
αισθητά ποιο οργανωμένη καθώς επίσης προωθεί και τις καλλιτεχνικές 
ανησυχίες των παιδιών που φιλοξενεί σε σχέση με τη παιδόπολη Νεάπολης, η 
οποία αποτελεί ένα κλασσικό Ίδρυμα με όλα τα αρνητικά που χαρακτηρίζουν 
τον όρο ίδρυμα. Είναι γεγονός ότι η άσχημη κτιριακή κατάσταση της 
παιδόπολης στην Νεάπολη συμβάλλει στην αρνητική ψυχολογική κατάσταση 
των παιδιών τα οποία φιλοξενούνται εκεί. 

 Σε σχέση με την επικοινωνία με τα παιδιά στην Παιδόπολη Νεάπολης τα 
περισσότερα δεν ήθελαν καν να μιλήσουν , ενώ τα όσα μίλησαν ήταν ιδιαίτερα 
καταθλιπτικά και προβληματισμένα έτσι ώστε ήταν πολύ δύσκολη η θέση μου 
στο να τα ρωτήσω το οτιδήποτε. Τα παιδιά βρισκόντουσαν στον χώρο της 
υποδοχής, ενώ κανονικά θα έπρεπε εκείνη την ώρα να παρακολουθούν τα 
μαθήματα τους, και το καθένα καθόταν μόνο του σε κάποιους χώρους της 
υποδοχής, εικόνα που μας δείχνει την κατάσταση που επικρατεί στο 
συγκεκριμένο Ίδρυμα. 
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Επίσης τα παιδιά της παιδόπολης Νεάπολης κατά τη διάρκεια των 
συνεντεύξεων μας αρκετά από αυτά μου εξέφρασαν το αίσθημα της απουσίας 
φίλων και την αδυναμία της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης στα κοινωνικά 
δρώμενα της τοπικής κοινωνίας της Νεάπολης , έχοντας έτσι το την αίσθηση 
της απομόνωσης και του κοινωνικού αποκλεισμού , λόγω του γεγονότος ότι 
μένουν σε άσχημες συνθήκες μη έχοντας τη δυνατότητα να απολαμβάνουν 
όλα όσα έχουν τα παιδιά της ηλικίας τους. Το γεγονός ότι έχουν βρεθεί  τα 
περισσότερα από αυτά, σε αυτό το χώρο ξαφνικά χωρίς τη θέληση τους λόγω 
των άσχημων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν οι 
οικογένειες τους τα κάνει να μην μπορούν να ανταποκριθούν και να 
προσαρμοστούν με τα δεδομένα της παιδόπολης. 

Επίσης το γεγονός ότι στη Παιδόπολη Νεάπολης οι συνεντεύξεις των παιδιών 
έγιναν υπό τη παρουσία της κοινωνικής λειτουργού η οποία μου επισήμανε 
ότι οι ερωτήσεις που θα έκανα στα παιδιά θα έπρεπε να είναι ιδιαίτερα 
επιφανειακές έτσι ώστε να μη θίγουν την προσωπικότητα των παιδιών, αυτές 
οι παρεμβάσεις στη μελέτη μου , μου έδειξαν το μέγεθος της διαφοράς που 
υπάρχει στα δυο ιδρύματα καθώς στη μονάδα των Ανωγείων δεν μου έγινε 
κάποια σύσταση σχετικά με το τι θα ρωτούσα τα παιδιά (άσχετα που  έτσι και 
αλλιώς δεν θα ρωτούσα τα παιδιά κάτι που θα τα έφερνε σε δύσκολη θέση) 
και επίσης είχα σχετική ελευθερία κινήσεων καθώς κατά την διάρκεια των 
συνεντεύξεων δεν υπήρχε η παρουσία κάποιου μέλος του προσωπικού. 

 Επίσης αξίζει εδώ να αναφέρω το γεγονός ότι στη μονάδα Ανωγείων τα 
παιδιά παρόλα που ήταν ξένα και δεν γνώριζαν την ελληνική γλώσσα καλά η 
επικοινωνία μαζί τους ήταν αρκετά ικανοποιητική καθώς τα ίδια ήταν σε 
αρκετά καλή συναισθηματική και ψυχολογική κατάσταση έτσι τα όποια 
προβλήματα μπορεί να προέκυπταν στην συνέντευξη λόγω του γεγονότος ότι 
δεν γνώριζαν καλά ελληνικά ξεπερνιόντουσαν χάρη στη καλή τους διάθεση .  

Τα παιδιά τα οποία μου παραχώρησαν συνέντευξη στη Μονάδα Ανωγείων 
ήταν ιδιαίτερα προσαρμοσμένα στο περιβάλλον της Μονάδας, καθώς είχαν 
εξαιρετική ευχέρεια κινήσεων , όλα μαζί σαν μια ομάδα, έχοντας μεταξύ τους  
αρκετά φιλικές σχέσεις, σε αντίθεση με τα παιδιά της παιδόπολης όπου η 
εικόνα του κάθε παιδιού να κάθεται μόνο του στο χώρο της υποδοχής δεν μου 
έδωσε την εντύπωση ότι υπήρχε έντονος δεσμός ανάμεσα τους . 

Η Μονάδα Ανωγείων Κρήτης αν και φιλοξενεί μόνο αλλοδαπά παιδιά έχει 
δημιουργήσει ένα αρμονικό περιβάλλον το οποίο να ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες των παιδιών που φιλοξενεί δίδοντας έμφαση στα ταλέντα και τις 
κλίσεις τους , δημιουργώντας έτσι μια ανθρώπινη επαφή ανάμεσα στα παιδιά 
και τα μέλη του προσωπικού του Ιδρύματος. Ενώ αντίθετα η παιδόπολη 
Νεάπολης, σου δίδει από τη πρώτη στιγμή με την εμφάνιση του φύλακα στην 
είσοδο της παιδόπολης την εικόνα ενός τυπικού Ιδρύματος, απρόσωπο και 
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άχρωμο, κάτι το οποίο επηρεάζει τη ψυχοσύνθεση των παιδιών που 
φιλοξενούνται στο συγκεκριμένο χώρο, ώστε να φαίνεται απάνω τους. 

Επιπλέον αν και  στη παιδόπολη Νεάπολης  μίλησα μόνο με παιδιά από 
Ελλάδα,  παρόλα αυτά η επικοινωνία δεν ήταν η αναμενόμενη γιατί τα παιδιά 
φαινόντουσαν να αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα τόσο με τη 
προσαρμογή τους στο ίδρυμα όσο και με τη απουσία των γονιών τους. 

Γενικότερα λόγω του ότι τα παιδιά στη παιδόπολη πηγαίνουν στο τοπικό 
σχολείο μπορεί σε γενικές γραμμές να μην είναι τόσο ωφέλιμο για αυτά καθώς 
έρχονται σε  επαφή με τα άλλα παιδιά τα οποία προέρχονται από κανονικές 
οικογένειες και αυτά  προσέρχονται  στο σχολικό περιβάλλον με την ταμπέλα 
του παιδιού από ίδρυμα κάτι το οποίο δεν είναι και ότι καλύτερο για την 
προσαρμογή τους σε αυτό το περιβάλλον. Όπως αναφέραμε κάποια παιδιά 
(π.χ. ο Βίκτωρας ) αντιμετωπίζουν τον κοινωνικό ρατσισμό των συμμαθητών 
τους, για αυτό και πολλά από αυτά δεν πηγαίνουν συχνά στο σχολείο 
αντιμετωπίζοντας μεγάλο πρόβλημα με τις απουσίες τους. Ενώ αντίθετα στα 
Ανώγεια λόγω του γεγονότος ότι τα περισσότερα παιδιά παρακολουθούν τα 
μαθήματα της μονάδας έτσι υπάρχει μια ομοιομορφία ανάμεσα τους ώστε να 
μην νιώθουν μειονεκτικά καθώς δεν έρχονται καθημερινά σε άμεση επαφή με 
τα παιδιά τα οποία είναι από τις ντόπιες οικογένειες.  

Σε γενικές γραμμές θα πρέπει ειδικότερα στην περίπτωση της παιδόπολης 
στην Νεάπολη να υπάρχει πιο εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο να 
αποτελείται από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και δάσκαλους έτσι 
ώστε τα παιδιά να μπορέσουν να προσαρμοστούν στην παιδόπολη και να 
ενεργήσουν όλοι οι παραπάνω με γνώμονα το καλύτερο συμφέρον των 
παιδιών αυτών. Αν δεν τους δοθεί έγκαιρα η κατάλληλη βοήθεια και 
υποστήριξη είναι γεγονός ότι υπάρχει η πιθανότητα πολλά από αυτά τα 
παιδιά να αναπτύξουν στο μέλλον παραβατικές  συμπεριφορές. Έτσι είναι 
αναγκαία  η άμεση βοήθεια  των παιδιών αυτών 

Πέρα από την κάλυψη βασικών αναγκών για τα παιδιά αυτά, όπως σίτιση, 
στέγαση , εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη τα ιδρύματα τα οποία 
επισκεφτήκαμε θα πρέπει να βάλουν όσο το δυνατόν περισσότερο ως 
άμεσους στόχους την πλήρη κάλυψη    όλων των ουσιαστικών αναγκών των 
παιδιών για την πλήρη και εποικοδομητική κοινωνικοποίηση τους, έτσι ώστε 
να μπορέσουν τα παιδιά αυτά να έχουν ίσες ευκαιρίες με τα άλλα παιδιά που 
είχαν την τύχη να μεγαλώσουν σε ένα αρμονικό οικογενειακό περιβάλλον . Θα 
πρέπει να γίνει κατανοητό σε όλους τους αρμόδιους φορείς ότι τα παιδιά 
ανεξαρτήτως κοινωνικής κατηγορίας χρειάζονται πολύ περισσότερα από ένα 
πιάτο φαγητό και μια στέγη για να αποτελέσουν ενεργούς πολίτες της 
κοινωνίας μας. 
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Συμπερασματικά, σε σχέση τώρα με όσα έχουμε αναπτύξει στα προηγούμενα 
κεφάλαια παρόλο που  η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ότι είναι 
πρωτοπόρος υποστηρικτής της κοινωνικής και οικονομικής ευημερίας των 
πολιτών της, είναι γεγονός ότι είναι ακόμα πίσω όσον αφορά την ενεργή 
δράση για την διασφάλιση του σεβασμού της σωματικής και ψυχολογικής 
ακεραιότητας  των παιδιών τα οποία αποτελούν το μέλλον του κόσμου. Η 
κοινωνική πολιτική των κρατών θα πρέπει να σχεδιάζεται με βάση τις ανάγκες 
και τα δικαιώματα των παιδιών ( Λουμάκου,  Μπεζέ :2006:15-16). Η 
εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού απαιτεί ανάλογη πολιτική που να μην 
περιορίζεται  μόνο στα όρια του κάθε κράτους. Απαιτείται δηλαδή διεθνής 
συνεργασία των κρατών για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού και 
σίγουρα και η Ελλάδα δεν θα πρέπει να μείνει έξω από τέτοιες 
δραστηριότητες και πρωτοβουλίες που αφορούν την προώθηση των 
δικαιωμάτων του παιδιού. Θα πρέπει σε τελική ανάλυση να υπάρχει κοινωνική 
πολιτική από τα κράτη ώστε κάθε γονιός να είναι σε δυνατότητα να μεγαλώσει 
αξιοπρεπώς τα παιδιά του, και να παρέχεται προστασία στα παιδιά χωρίς 
οικογένεια. 

Είναι γεγονός ότι ακόμα και στις πλούσιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
υπάρχουν παιδιά που  είναι σε μειονεκτική οικονομική κατάσταση και 
αντιμετωπίζουν αρκετές δυσκολίες ως προς την κοινωνικοποίηση τους και την 
ανάπτυξη της προσωπικότητας τους. Πέρα από τους όποιους νόμους και 
μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών τόσο στην Ευρώπη 
όσο και στην Ελλάδα , στην πράξη εκατοντάδες παιδιά πέφτουν θύματα 
κακοποίησης και εκμετάλλευσης είτε από τους γονείς τους είτε από άτομα του 
κοινωνικού τους περιβάλλοντος. Καθημερινά όλοι μας συναντάμε παιδιά 
στους δρόμους να εργάζονται, όμως παρόλα αυτά δεν υπάρχει η αναγκαία 
αφύπνιση από την τοπική κοινωνία. Για αυτό το λόγο είναι αναγκαίες οι 
προσπάθειες από όλες τις πλευρές, (κράτη, νομοθεσία, γονείς, πολίτες, 
τοπική κοινωνία) για την προστασία των παιδιών από κάθε είδους 
εκμετάλλευση η οποία θα μπορούσε να δράσει ανασταλτικά στη σωστή 
ανάπτυξη της προσωπικότητας τους. 

Η οποιαδήποτε παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού, του προκαλεί 
σοβαρές βλάβες έτσι ώστε να μην  μπορεί μετέπειτα να ενσωματωθεί 
φυσιολογικά στον κοινωνικό ιστό που το περιβάλλει. Τα παιδιά πάνω από όλα 
χρειάζονται τον χρόνο μας, το ενδιαφέρον μας και τη φροντίδα μας. Θα 
πρέπει να είμαστε δίπλα τους σε περιπτώσεις όπου το άμεσο οικογενειακό 
τους περιβάλλον δεν μπορεί να τα προστατεύσει. Θα πρέπει να υπάρχει 
διαρκής ενημέρωση για τα δικαιώματα τους και ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης σε αυτή τη κατεύθυνση για τη προστασία τους. Πέρα από μια Ένωση 
οικονομικού ενδιαφέροντος θα πρέπει να είμαστε μια Ένωση αξιών, και η 
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αρχή θα πρέπει να γίνει από την προστασία των παιδιών. Για ένα καλύτερο 
αύριο των παιδιών τα οποία αποτελούν το μέλλον της ανθρώπινης κοινωνίας. 

Συνοπτικά, με βάση τα όσα μελετήσαμε, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 
παρά τις προσπάθειες που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση  και το 
Ελληνικό κράτος για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, υπάρχουν 
ακόμα πάρα πολλές δυσκολίες και προβλήματα για την υλοποίηση τους, 
όπως έλλειψη συντονισμού των αρμόδιων φορέων  και δραστικών 
πρωτοβουλιών για την προστασία των παιδιών , έλλειψη ξενώνων  φιλοξενίας 
ασυνόδευτων παιδιών και ιδίως των κοριτσιών , ανεπάρκεια σε οικονομικούς 
πόρους για τα θέματα αυτά, κ.τ.λ. 

Βέβαια, γενικότερα σε σχέση με το παρελθόν , υπάρχει μια βελτίωση της 
κατάστασης για τη θέση των παιδιών στη κοινωνία μας, και σε αυτό έχουν 
συμβάλλει αρκετά η Διεθνής Σύμβαση Δικαιωμάτων του Παιδιού, η 
Ευρωπαϊκή πολιτική για τα δικαιώματα των παιδιών, καθώς και ο Συνήγορος 
του Παιδιού. Παρόλα αυτά όμως , υπάρχουν αρκετά σοβαρά προβλήματα τα 
οποία επιζητούν άμεση λύση. 

Γενικότερα από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης(Ε.Ε.) υπάρχει ευαισθησία για 
τη δημιουργία στα κράτη-μέλη νομοθεσίας, θεσμών και προγραμμάτων για τη 
προστασία των παιδιών. Η ελληνική νομοθεσία είναι πλήρως εναρμονισμένη 
με τις ευρωπαϊκές απαιτήσεις, και αν δεν γίνονται πράξεις όλα όσα έχουν 
θεσπιστεί για την προστασία των παιδιών , αυτό οφείλεται στην έλλειψη 
αποφασιστικής κρατικής πολιτικής και πόρων . 

Από την πλευρά των θεσμών , είδαμε τη ενεργή και σημαντική συνεισφορά 
του Συνηγόρου του Παιδιού που όλα αυτά τα χρόνια δραστηριοποιείται στο 
χώρο της διεκδίκησης των δικαιωμάτων του παιδιών, ενεργώντας παράλληλα 
και για το συμφέρον των ανήλικων αλλοδαπών παιδιών. Η συνεισφορά του 
είναι αρκετά ουσιαστική καθώς η δράση του αγκαλιάζει όλα τα παιδιά χωρίς 
διακρίσεις φυλετικές ή κοινωνικές, πράγμα πολύ σημαντικό για την επίλυση 
τέτοιων κρίσιμων  υποθέσεων. Ο θεσμός του Συνηγόρου του Παιδιού παρά τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει, όπως έλλειψη πόρων και προβλήματα σε 
σχέση με τον καθορισμό αρμοδιοτήτων του, προσπαθεί να ανταπεξέλθει 
αξιοπρεπώς στο έργο του. Ήδη αρκετές φορές έχει συνεισφέρει σε θέματα 
ασυνόδευτων αλλοδαπών ανηλίκων και έχει κάνει αρκετές προτάσεις προς 
την πολιτεία για την καλυτέρευση της θέσης τους. 

Αναφορικά με τα ελληνόπουλα υπάρχουν αρκετές οργανώσεις από γονείς και 
άλλους φιλανθρωπικούς φορείς , χωρίς βέβαια να έχουν λυθεί όλα τα 
προβλήματα. 

Σε αυτή τη κατεύθυνση αρκετές μη κυβερνητικές οργανώσεις όπως το 
Χαμόγελο του Παιδιού, η Ελπίδα και το Ίδρυμα για το Παιδί και την οικογένεια 
με την ευαισθησία που διακατέχει όλα τα μέλη τους συνεισφέρουν 
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αφιλοκερδώς στην προστασία μικρών παιδιών, χωρίς την ενεργή συμβολή 
της πολιτείας σε αυτό το έργο ζωής. Η δράση τους συνεχίζεται χάρη στις 
καλές προθέσεις των μελών τους και το ενδιαφέρον ευαισθητοποιημένων 
πολιτών σε θέματα προσφοράς . Παρόλα αυτά και αυτές οι οργανώσεις 
αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα στο τρόπο λειτουργίας τους και συνάμα 
διεξαγωγής του έργου τους. Οι ΜΚΟ έρχονται αντιμέτωποι με θέματα 
έλλειψης οικονομικών πόρων, έλλειψης προσωπικού και ασυνεννοησίας με 
τους κρατικούς αρμόδιους φορείς, καθώς οι τελευταίοι αγκιστρωμένοι στις 
γραφειοκρατικές διαδικασίες, σπάνια είναι σε θέση  να βοηθήσουν λύση 
κρίσιμων υποθέσεων 

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν  είναι πάρα πολύ σοβαρά ιδιαίτερα στην 
προστασία των αλλοδαπών ασυνόδευτων ανηλίκων, που συνδέεται βέβαια 
και με το πρόβλημα των μεταναστών και προσφύγων. 

Με βάση και τις εμπειρικές μας μελέτες σε Ανώγεια και Νεάπολη 
διαπιστώσαμε τα σοβαρά προβλήματα  της προστασίας των αλλοδαπών 
ασυνόδευτων ανηλίκων και ήρθαμε σε επαφή με την εικόνα  και τη δράση της 
τοπικής κοινωνίας και της κοινωνίας των πολιτών όσον αφορά στην 
αντιμετώπιση τέτοιων προβλημάτων. 

Η ελληνική πολιτεία με τη συνεργασία των αρμόδιων υπηρεσιών , του 
Συνηγόρου του Παιδιού και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, στο 
πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης , είναι σε θέση να συμβάλλει στη βελτίωση 
του προβλήματος της υλοποίησης των δικαιωμάτων των παιδιών, ιδιαίτερα 
των πιο αδύναμων κατηγοριών, και στην εξάλειψη του φαινομένου της 
παράνομης διακίνησης και εκμετάλλευσης των παιδιών (trafficking), των 
παιδιών των φαναριών , του αναλφαβητισμού των αθιγγανόπουλων, της 
επανένωσης των αλλοδαπών παιδιών με τις οικογένειες τους, της απόδοσης 
ελληνικής ιθαγένειας στα αλλοδαπά παιδιά που γεννήθηκαν στην Ελλάδα , 
κλπ. 

Σε γενικές γραμμές διδάσκοντας και ενδυναμώνοντας τα δικαιώματα των 
παιδιών στο σχολείο και σε άλλους κοινωνικούς χώρους όπου τα παιδιά 
δραστηριοποιούνται , θα βελτιωθεί και θα ενισχυθεί η πληροφόρηση τους και 
η ενημέρωση τους για την άσκηση των δικαιωμάτων τους . 
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Για αυτό το Ελληνικό κράτος , ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει 
να δείξει το ανάλογο ενδιαφέρον , μεριμνώντας για όλα τα παιδιά ανεξάρτητα 
από την κοινωνική κατηγορία στην οποία ανήκουν , ανεξαρτήτως χρώματος , 
φυλής και χώρας καταγωγής. Κράτος και κοινωνία των πολιτών οφείλουν  να 
συνεργαστούν ενεργά σε αυτή τη κατεύθυνση για το συμφέρον όλων των 
παιδιών, που αποτελούν και το μέλος της κοινωνίας και της ανθρωπότητας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
Όπως έχουμε αναφέρει η ευρωπαϊκή σύμβαση για την άσκηση των 

δικαιωμάτων των παιδιών(v2502/1997)η οποία ρυθμίζει θέματα που δεν 

καλύπτονται από την Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 

δικαιώματα του παιδιού .Το Συμβούλιο της Ευρώπης θέτει ως στόχο κοινές 

αρχές για την προστασία των παιδιών και την αντιεγκληματική  πολιτική που 

τα αφορά . 

Α.ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ 

Μερικές από τις αποφάσεις της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου 

της Ευρώπης προς τα κράτη μέλη που αφορούν την προστασία των παιδιών 

είναι οι εξής: 

1.Απόφαση (66)25(30 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1966 ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ):Η βραχυχρόνια μεταχείριση νεαρών 

δραστών κάτω των 21 ετών, δηλαδή για νεαρούς δράστες θα πρέπει να 

αποφεύγονται οι μακροχρόνιες μέθοδοι και θα πρέπει να κρατιούνται   σε 
ειδικά καταστήματα για ανήλικους όπου θα έχουν ανάλογη μεταχείριση, 

ανάλογη της ηλικίας και των αναγκών τους καθώς βρίσκονται σε ένα 

ευαίσθητο στάδιο που διαμορφώνεται η προσωπικότητα τους και είναι εύκολο 

στο να πέσουν θύματα εκμετάλλευσης και σε αρνητικά πρότυπα. 

 Ανάλογη με την περίπτωση του δράστη η βραχυχρόνια μεταχείριση σε 

ειδικά καταστήματα θα πρέπει να αποτελέσει υποκατάστατο της 

βραχυχρόνιας φυλάκισης. Το προσωπικό των καταστημάτων αυτών θα 

πρέπει να είναι ειδικευμένο όσο αφορά τη συνεργασία και επικοινωνία με 

νεαρά άτομα, είναι ακόμα αναγκαίο να υπάρχουν στατιστικά στοιχεία για τα 

άτομα που μεταχειρίστηκαν και κατά πόσο οι μέθοδοι   που 

χρησιμοποιήθηκαν ήταν οι κατάλληλες και θα πρέπει επίσης τα κράτη μέλη 

όσο το δυνατόν περισσότερο να αποφεύγουν στο να βάζουν τους ανήλικους 

δράστες να εκτίουν ποινές μαζί με ενήλικους δράστες. 
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2.Απόφαση (67)13(29 ΙΟΥΝΙΟΥ 1967 ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ):Ο τύπος και η προστασία της νεότητας 

δηλαδή συγκεκριμένα το Συμβούλιο της Ευρώπης συνιστά στις κυβερνήσεις 

των μελών του Συμβουλίου ότι θα πρέπει:1)η έκθεση «ο Τύπος και η 

προστασία της Νεότητας»θα πρέπει να κυκλοφορήσει ευρέως μεταξύ των 

αρχών των  χωρών μελών και να γνωστοποιηθεί ευρέως 2)θα πρέπει να 

ενθαρρύνεται η έρευνα στους μηχανισμούς με τους οποίους ο τύπος ασκεί 

επιρροή στα παιδιά και στους εφήβους και στις συνθήκες παραγωγής, 

διανομής, πώλησης και κατανάλωσης των δημοσιευμάτων  που απευθύνονται 

σε ανήλικους 3)θα πρέπει να γίνει μια σειρά ερευνών για τους ειδικούς 

τρόπους και τα μέσα υλοποίησης των μέτρων που αφορούν την προστασία 

των ανηλίκων που λαμβάνονται στη σφαίρα του Τύπου καθώς και για την 

καταλληλότητα τους μαζί με τους περιορισμούς και τα αποτελέσματα τα οποία 

επιδιώκουν να εισάγουν στη διανομή 4)θα πρέπει να ισχύουν οι καθιερωμένοι 

κανόνες διαπαιδαγώγησης όσο αφόρα  τη δημοσίευση κειμένων που 

αφορούν παιδιά, έτσι ώστε να αποτραπούν οι  κακές επιρροές ορισμένων 

ειδών του Τύπου και να προληφθεί και να αποθαρρυνθεί η παραβατικότητα 

των ανηλίκων μέσω της μίμησης κακών προτύπων του Τύπου και του 

Κινηματογράφου . 

3.Απόφαση (69)6(7 ΜΑΡΤΙΟΥ 1969 ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ):Ο Κινηματογράφος θα πρέπει να παίζει 

παιδαγωγικό ρόλο για τα παιδιά , έτσι συνιστάτε στις κυβερνήσεις μέλη του 

Συμβουλίου τα εξής:1) η έκθεση ο «κινηματογράφος και η προστασία της 

νεότητας»θα πρέπει να κυκλοφορήσει ευρέως ανάμεσα σε οργανώσεις και 

κυβερνήσεις, 2)θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον καθορισμό των 

ομάδων ηλικίας, τους βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνιολογικούς 

παράγοντες όσο αφορά τις διατάξεις που ρυθμίζουν τον κινηματογράφο ,3)ότι 

όποια και αν είναι η μορφή και οι μέθοδοι της λογοκρισίας των 

κινηματογραφικών ταινιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις 

αυτών που ασχολιούνται επαγγελματικά με τις κινηματογραφικές ταινίες 4)οι 

επιτροπές λογοκρισίας θα πρέπει να δηλώνουν τους λόγους των αποφάσεων 

τους και τα ενδιαφερόμενα άτομα να έχουν πρόσβαση στους λόγους αυτούς 

και να υπάρχει η δυνατότητα αναθεώρησης τους, 5)κάθε ενέργεια για 

προώθηση των παιδαγωγικών και πολιτιστικών στόχων του κινηματογράφου 
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θα πρέπει να ενθαρρύνεται και ότι θα πρέπει να εντείνεται η παραγωγή και 

διανομή των κινηματογραφικών ταινιών για νεαρά άτομα  και η διδασκαλία της 

κριτικής εκτίμησης του κινηματογράφου στα σχολεία, 6)θα πρέπει ο 

κινηματογράφος να χρησιμοποιείται για την πρόληψη της παραβατικότητας 

των νεαρών ατόμων και για την συνετή διαπαιδαγώγηση τους και με βάση 

πειράματα θα πρέπει να γίνεται γνωστή η επίδραση του σε παιδιά , 7)οι 

επιτροπές λογοκρισίας θα πρέπει να ενθαρρύνονται να καθιστούν το υλικό 

των φακέλων τους διαθέσιμο σε όσους ερευνητές έχουν τα προσόντα ώστε να 

διευκολύνουν το έργο τους ,8)θα πρέπει  τέλος να προωθηθούν η ανταλλαγή 

πληροφόρησης μεταξύ των χωρών καθώς και οι σχέσεις ανάμεσα σε 

κινηματογραφικούς οργανισμούς. 

4.Απόφαση(78)62(29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1978 ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ):Η συγκεκριμένη απόφαση  συνιστά στα κράτη μέλη 

να: α)αναθεωρήσουν τις κυρώσεις και άλλα μέτρα που εφαρμόζονται σε 

νεαρά άτομα και αύξηση του παιδαγωγικού και κοινωνιολογικού τους 

περιεχομένου β)εξασφαλίσουν την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 

των παιδιών με την συμμετοχή τους σε όλα τα δικαστικά και διοικητικά μέτρα 

που τα αφορούν γ)να διατηρήσουν το ελάχιστο των κυρώσεων και άλλων 

μέτρων στερητικών της ελευθερίας και ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων 

μεταχείρισης δ)αναθεώρηση της νομοθεσίας για τα παιδιά ώστε να 

προβλέπεται πιο αποτελεσματική βοήθεια στα νεαρά άτομα που βρίσκονται 

σε κίνδυνο χωρίς όμως να περιθωριοποιούνται ε)εξασφάλιση ότι όλες οι 

διαθέσιμες υπηρεσίες είναι προσβάσιμες για άτομα που βρίσκονται σε 

κίνδυνο στ)συντονισμός όλων των δραστηριοτήτων , όλων των οργάνων που 

αφορούν την υποστήριξη παιδιών ζ)απασχόληση οικογενειών και εθελοντών 

στην εργασία σχετικών επαγγελματικών ομάδων η)ανάπτυξη της εκπαίδευσης 

και της πληροφόρησης αυτών που μεριμνούν για την ανάπτυξη των 

υπηρεσιών  και θεσμών που έχουν την ευθύνη για τα παιδιά που βρίσκονται 

σε κίνδυνο ή για νεαρούς παραβάτες με στόχο την τροποποίηση των 

κατασταλτικών μέτρων  

θ)πρόβλεψη και κατάργηση των μεγάλης δυναμικότητας σωφρονιστικών 

καταστημάτων που απομονώνουν τους κρατούμενους και την αντικατάσταση 

τους από μικρότερες εγκαταστάσεις που υποστηρίζονται από την κοινότητα 

ι)να δίδουν ειδική προσοχή στη βοήθεια τους προς τα παιδιά κατά τις 
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περιόδους της ιδρυματικής τους  μεταχείρισης και ιδίως κατά την μεταβατική 

περίοδο από την ιδρυματική μεταχείριση σε καθεστώς ελευθερίας και 

ανάπτυξη της συμμετοχής της κοινότητας στην υλοποίηση των μέτρων που 

είναι για παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο . 

Σε γενικές γραμμές αυτή η απόφαση ζητά από τις κυβερνήσεις να 

αναπτύξουν αλληλεγγύη και να προωθήσουν την έρευνα στο πεδίο της 

κοινωνικής πολιτικής, συγκεκριμένα   για την επίδραση των προληπτικών 

μέτρων στην κοινωνικοποίηση των οικογενειών και των νεαρών ατόμων 

(Πιτσελά ,1993:174-185). 

Β.ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 
ΕΥΡΩΠΗΣ 

Εκτός από τις αποφάσεις έχουμε και τις συστάσεις όπου παρακάτω θα 

αναφερθούμε σε μερικές: 

1.ΣΥΣΤΑΣΗ Νο.R(79)17:ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ 

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ(13 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1979 ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ) 

Η Επιτροπή Υπουργών κατά τους όρους του άρθρου 15 περ.β` του 

Καταστατικού του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

1.Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σκοπός του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι η 

επίτευξη μεγαλύτερης ενότητας ανάμεσα στα μέλη του για το σκοπό της 

προστασίας και υλοποίησης των ιδανικών και των αρχών που είναι η κοινή 

τους κληρονομία και προώθησης της οικονομικής και κοινωνικής τους 

προόδου 

2.Λαμβάνοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού και ιδιαίτερα την δεύτερη και την ένατη αρχή της 

3.Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 17 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη 

που αφορά τα δικαιώματα των μητέρων και των παιδιών για κατάλληλη 

κοινωνική και οικονομική προστασία 

4.Λαμβάνοντας υπόψη τη Σύσταση 561(1969)της Συμβουλευτικής 

Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης 

5.Υπό το φως της έκθεσης της Κοινωνικής Επιτροπής για τις αιτίες  και 

για την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης  

6.Επαναβεβαιώνοντας τη γενικά αποδεχτή  αρχή ότι τα δικαιώματα των 

γονέων , επιτρόπων και κηδεμόνων πάνω στα παιδιά μπορούν και θα έπρεπε 
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να υποβάλλονται στους απαραίτητους περιορισμούς για να αποτρέψουν 

σοβαρή και αποφευκτέα  βλάβη στα παιδιά 

7.Επαναβεβαιώνοντας ότι αυτή η αρχή θα πρέπει να εφαρμόζεται μέσω 

αποτελεσματικής παρέμβασης των δημοσίων αρχών 

8.Επιβεβαιώνοντας ότι η σωματική ή ψυχική κακοποίηση ή παραμέληση 

των παιδιών από εκείνους που είναι υπεύθυνοι για την φροντίδα τους είναι 

πρόβλημα στα πιο πολλά κράτη μέλη 

9.Λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια παιδική κακοποίηση μπορεί να είναι 

η πιο ακραία εκδήλωση ενός φαινομένου οικογενειακής δυσλειτουργίας και 

συχνά της κοινωνίας ως συνόλου 

10.Σημειώνοντας ότι τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα  της 

καταχρηστικής μεταχείρισης στο σπιτικό περιβάλλον είναι συχνά 

καταστροφικά για την ανάπτυξη του παιδιού, τις μαθησιακές του ικανότητες, 

την ανάπτυξη της προσωπικότητας , καθώς και για τη μελλοντική του 

συμπεριφορά ως γονέα και συνακόλουθα δαπανηρά για την κοινωνία 

μακροπρόθεσμα 

11.Νοιώθοντας λύπη για το ότι , ανεξάρτητα από το πραγματικό γεγονός, 

υπάρχει άγνοια, αδιαφορία ακόμα και αντίσταση μέσα στη κοινωνία απέναντι 

στην αναγνώριση της έκτασης και της σοβαρότητας του φαινομένου και για το 

ότι συχνά θεωρείται  ως ένα πρόβλημα που αφορά τις αρχές και όχι το άτομο 

12.Σημειώνοντας ότι η αναζήτηση μιας μακροπρόθεσμης λύσης σε αυτό 

το πρόβλημα απαιτεί μια διττή στρατηγική που θα συνίσταται από 

αποτελεσματικά μέτρα άμεσης παρέμβασης, εξιχνίασης και διαχείρισης και 

κατά δεύτερο λόγο από μια πολιτική πρόληψης 

13.Σημειώνοντας τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν διάφορα κράτη μέλη 

για να αναπτύξουν συστηματικές και συντονισμένες μεθόδους στην πρόληψη 

και την διαχείριση της κακοποίησης του παιδιού, και τα θετικά τους 

αποτελέσματα 

14.Ανήσυχη, συνεπώς ενόψει του επείγοντος του προβλήματος, να 

προωθήσει τη γενική εφαρμογή τέτοιων μεθόδων που θα πατάξουν το 

πρόβλημα στα κράτη μέλη  

15.Αγωνιώντας  να ενθαρρύνει έρευνα και προγράμματα που 

αποβλέπουν στο να προλάβουν την έλλειψη διαθέσιμων παρόντων στοιχείων 
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και την ανεπάρκεια εμπειρίας σε αυτό το πεδίο, καθώς και να προσαρμόσουν 

τα μέτρα που πάρθηκαν στη νεοαποκτηθείσα γνώση 

16.Τονίζοντάς ότι η αποτελεσματική πρόληψη  και διαχείριση του 

προβλήματος απαιτεί τον πληρέστατο συντονισμό και συνεργασία ανάμεσα 

στις υγειονομικές, κοινωνικές και λοιπές υπηρεσίες 

Έτσι συνιστά στις κυβερνήσεις των κρατών μελών: 

1.να πάρουν όλα τα αναγκαία  μέτρα για εξασφαλίσουν την ασφάλεια των 

κακοποιημένων παιδιών, τα οποία, για τους σκοπούς αυτής της σύστασης, 

είναι εκείνα που υφίστανται σωματική βλάβη και εκείνα που είναι θύματα 

παραμέλησης , στέρησης στοργής ή σκληρής στάσης, που πιθανώς θα 

εκθέσουν σε κίνδυνο τη  σωματική, διανοητική και συναισθηματική τους 

ανάπτυξη, όπου η κακοποίηση προκαλείται από πράξεις ή παραλείψεις από 

την πλευρά προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη μέριμνα του παιδιού ή από 

άλλους που ασκούν πάνω τους προσωρινό ή μόνιμο έλεγχο. Γενικά η παιδική 

κακοποίηση ως φαινόμενο είναι τόσο παλαιό όσο και η ύπαρξη της 

οικογένειάς (Schaffer ,1998). 

Για αυτό το λόγο καλεί τις κυβερνήσεις να: 

1.προωθήσουν μια καλύτερη ενημέρωση για την έκταση και τη 

σοβαρότητα του προβλήματος, ιδιαίτερα με το να ενθαρρύνουν δημόσιες 

εκπαιδευτικές εκστρατείες με στόχο τη διάδοση πληροφοριών για την 

κακοποίηση του παιδιού ως ένα κοινωνικό φαινόμενο, για τις αιτίες του, τις 

μορφές του και τα μέτρα που λαμβάνονται ή θα μπορούσαν να ληφθούν για 

την πάταξη του 

2.βελτιώσουν την οργάνωση του συστήματος παιδικής πρόνοιας και 

προστασίας με σκοπό να εξασφαλίσουν, με πιο αποτελεσματικό τρόπο, την 

πρόληψη, εξιχνίαση και διαχείριση των περιπτώσεων παιδικής κακοποίησης  

3.προωθήσουν το συντονισμό , τη γνώση και την κατανόηση ανάμεσα 

στις υπηρεσίες και ανάμεσα στα πρόσωπα που ανήκουν στις διάφορες 

επαγγελματικές ομάδες τις σχετικές με την προστασία του παιδιού, για να 

διευκολύνουν μια πολυεπιστημονική προσέγγιση 

4.προωθήσουν την έρευνα του προβλήματος δίδοντας προτεραιότητα στο 

πλαίσιο των διαθέσιμων πόρων για μελέτες σε σχέδια για την πρόβλεψη και 

πρόληψη και για την πρώιμη αναγνώριση και διαχείριση και ακόμα να 

διαμορφώνουν ειδικούς ορισμούς για την παιδική κακοποίηση 
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5.αναθεωρούν διαρκώς τη νομοθεσία για την παιδική προστασία με στόχο 

να εξασφαλίσουν ότι είναι συμβατή αυτή με τις κατευθυντήριες γραμμές που 

καταγράφονται στην παρούσα Σύσταση και , αν ενδείκνυται, να την 

προσαρμόζουν σύμφωνα με τις εξελίξεις στην κατανόηση του προβλήματος 

της παιδικής κακοποίησης. 

2.ΣΥΣΤΑΣΗ Νο.R (85)4:Η ΒΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ(26 ΜΑΡΤΙΟΥ 1985 
ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ) 

Με βάση αυτή τη σύσταση συνιστά στις Κυβερνήσεις των κρατών μελών 

τα εξής: 

1.να θέσουν σε συναγερμό την κοινή γνώμη για την έκταση , τη 

σοβαρότητα και τα ειδικά χαρακτηριστικά της βίας στην οικογένεια με σκοπό 

να αποκτήσουν την υποστήριξη της για μέτρα που θα έχουν ως στόχο την 

απάλειψη του φαινομένου αυτού  

2.να προωθούν μεταξύ των οικογενειών τη διάδοση της γνώσης και της 

ενημέρωσης αναφορικά με τις οικογενειακές σχέσεις, την ανακάλυψη των 

ενδεχόμενων καταστάσεων σύγκρουσης και την τακτοποίηση των 

διαπροσωπικών και ενδοοικογενειακών συγκρούσεων 

3.να προβλέπουν κατάλληλη επαγγελματική εκπαίδευση για όλους 

εκείνους που είναι υπεύθυνοι για να  παρεμβαίνουν σε περιπτώσεις βίας στην 

οικογένεια, ιδίως για εκείνους οι οποίοι εξαιτίας της αποστολής τους είναι σε 

θέση να αποκαλύπτουν τέτοιες υποθέσεις ή να ασχολούνται με τα θύματα 

βίας στην οικογένεια 

4.να μεριμνούν και να ενθαρρύνουν τη σύσταση και την υποστήριξη του 

έργου των υπηρεσιών, ενώσεων ή ιδρυμάτων, σκοπός των οποίων είναι να 

βοηθούν και να συμπαραστέκονται στα θύματα βίαιων οικογενειακών 

καταστάσεων, με σεβασμό της ιδιωτικής ζωής των άλλων 

 5.να συστήνουν διοικητικά τμήματα ή πολυεπιστημονικά συμβούλια με 

αποστολή τη μέριμνα των θυμάτων βίας στην οικογένεια και αρμοδιότητες 

ενασχόλησης τους με τέτοιες υποθέσεις 

.6.να επιβάλλουν αυστηρούς κανόνες στα εν λόγω τμήματα ή συμβούλια 

αναφορικά με τη γνωστοποίηση των πληροφοριών στις οποίες έχουν 

πρόσβαση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους  

7.να κυκλοφορούν ειδικές πληροφορίες για πρόσωπα που λαμβάνουν 

γνώση περιπτώσεων βίας στην οικογένεια σχετικά με τη σκοπιμότητα και το 
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εφικτό της καταγγελίας στα αρμόδια όργανα, ιδίως σε εκείνα που αναφέραμε 

στις παραγράφους 4 και 5, ή της άμεσης παρέμβασης για να βοηθούν τα 

άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο 

8.να εξετάζουν τη δυνατότητα απαλλαγής των μελών ορισμένων 

επαγγελμάτων από την υποχρέωση τήρησης του απορρήτου ώστε να 

καταστούν ικανά να αποκαλύπτουν στα όργανα που αναφέρθηκαν 

παραπάνω στην παράγραφο 5 κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε 

υποθέσεις βίας στην οικογένεια 

9.να γίνουν ενέργειες για να εξασφαλισθεί ότι σε περιπτώσεις βίας στην 

οικογένεια θα μπορούν να ληφθούν ταχέως τα κατάλληλα μέτρα, έστω και 

μόνο προσωρινά, για την προστασία του θύματος και την πρόληψη της 

τέλεσης παρόμοιων περιστατικών 

10.να λαμβάνεται μέριμνα για να εξασφαλίζεται ότι σε κάθε περίπτωση 

που απορρέει από σύγκρουση ανάμεσα σε ένα ζευγάρι , να είναι διαθέσιμα 

μέτρα για το σκοπό της προστασίας των παιδιών από κάθε μορφή βίας στην 

οποία τα εκθέτει η σύγκρουση και η οποία βία μπορεί να βλάψει σοβαρά την 

ανάπτυξη της προσωπικότητας τους 

 11.να λαμβάνεται μέριμνα για να εξασφαλίζεται ότι δε θα 

παραβλέπονται τα συμφέροντα των θυμάτων με την παρέμβαση αστικών, 

διοικητικών και ποινικών μέτρων πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα ποινικά 

μέτρα θα λαμβάνονται ως έσχατο μέτρο 

12.να αναθεωρούν τη νομοθεσία τους σχετικά με την δυνατότητα τιμωρίας 

των παιδιών ώστε να περιορισθεί ή ακόμα να απαγορευθεί η σωματική 

τιμωρία , έστω και αν η παράβαση αυτής της απαγόρευσης δε θα 

συνεπάγεται αναγκαστικά μια ποινική κύρωση 

13.να μελετούν τη δυνατότητα να εμπιστευτούν τις υποθέσεις βίας στην 

οικογένεια μόνο σε ειδικευμένα μέλη των εισαγγελικών ή ανακριτικών αρχών ή 

των δικαστηρίων που τις δικάζουν 

14.να λαμβάνεται μέριμνα για να εξασφαλίζεται ότι κατά γενικό κανόνα σε 

τέτοιες υποθέσεις θα διενεργείται ψυχο-κοινωνική έρευνα και ότι ιδιαίτερα με 

βάση τα πορίσματα της έρευνας και σύμφωνα με τα κριτήρια που θα 

λαμβάνουν υπόψη τα συμφέροντα του θύματος, καθώς επίσης και των 

παιδιών της οικογένειας , η εισαγγελική αρχή ή το δικαστήριο θα έχει την 

δυνατότητα να προτείνει ή να παίρνει μέτρα άλλα εκτός από τα ποινικά, ιδίως 
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όταν ο ύποπτος ή ο κατηγορούμενος συμφωνεί να υποβληθεί στην επίβλεψη 

των αρμοδίων κοινωνικών, ιατρο-κονωνικών αρχών ή των υπηρεσιών 

επιμελητών δοκιμασίας 

15.να μη κινείται η διαδικασία σε υποθέσεις βίας στην οικογένεια, εκτός αν 

το θύμα ή το επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον 

16.να λαμβάνεται μέριμνα για να εξασφαλίζεται προστασία από 

οποιεσδήποτε εξωτερικές πιέσεις σε μέλη της οικογένειας που καταθέτουν 

αποδεικτικά στοιχεία σε υποθέσεις βίας στην οικογένεια. Ειδικότερα οι 

ανήλικοι πρέπει να τύχουν συμπαράστασης κατάλληλου συμβούλου. 

Επιπλέον το βάρος τέτοιων αποδεικτικών στοιχείων δεν πρέπει να μειώνεται 

από κανόνες σχετικούς με τον όρκο 

17.να εξετάζεται η σκοπιμότητα υιοθέτησης ειδικών μορφών ποινικής 

ευθύνης για εγκλήματα που διαπράττονται στους κόλπους της οικογένειας. 

 

3.ΣΥΣΤΑΣΗ Νο.R(88)6:ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ(ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣΤΙΣ 18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1988):Η σύσταση αυτή για την αποφυγή των 

διακρίσεων όσο αφορά τα παιδιά των μεταναστών συνιστά στα κράτη μέλη τα 

ακόλουθα: 

1)σύμφωνα με ρυθμίσεις  προβλεπόμενες στη  νομοθεσία να παρέχουν 

στους νεαρούς μετανάστες την δυνατότητα απόκτησης της υπηκοότητας της 

χώρας παραμονής  

2)να προωθούν τη συμμετοχή τους σε όλες τις εγκαταστάσεις για νεαρά 

άτομα ,λέσχες και οργανώσεις νέων, αθλητικούς συλλόγους και κοινωνικές 

υπηρεσίες 

 3)να προσφέρουν βοήθεια και συνδρομή προς τα παιδιά αυτά και τις 

οικογένειες τους όταν βρίσκονται σε κρίση και αντιμετωπίζουν προβλήματα 

4)να προωθούν μέσω του σχολείου κατάλληλη υποστήριξη στα παιδιά αυτά 

με το να υπάρχει κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό που να μπορεί με 

ευαισθησία να διαχειριστούν την κατάσταση τους και τις ανάγκες τους έτσι 

ώστε να είναι ομαλή η προσαρμογή τους στην εκάστοτε κοινωνική 

πραγματικότητα  



  113

5)να εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες όσο αφορά στην φοίτηση αγοριών και 

κοριτσιών  

6)να προάγουν την πρόσβαση των παιδιών ακόμη και σε ένα 

μεταγενέστερο στάδιο , στην εκπαίδευση και να τους προσφέρουν 

πληροφόρηση και συμπαράσταση στην απόκτηση και διατήρηση 

επαγγέλματος 

 7)όσο αφορά την αστυνομία στη επαφή της με  αυτά τα  παιδιά δεν θα 

πρέπει να έχει προκαταλήψεις απέναντι τους και να λαμβάνει υπόψη τους το 

πολιτιστικό περιβάλλον στο οποίο ζουν τα παιδιά αυτά  

 8)να διασφαλιστεί ότι τα αστυνομικά τμήματα δημιουργούν δεσμούς με 

ενώσεις που μεριμνούν για τα παιδιά αυτά , ιδιαίτερα για να είναι σε θέση να 

προσφέρουν σε αυτά κατάλληλη συμπαράσταση και καθοδήγηση 

 9)να υπάρχουν στα αστυνομικά τμήματα που είναι αρμόδια για 

ανηλίκους, αστυνομικοί που να γνωρίζουν το πολιτισμικό υπόβαθρο αυτών 

των παιδιών και να έχουν την δυνατότητα να καταφεύγουν σε διερμηνείς 

10)να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά αυτά επωφελούνται εξίσου με τους νεαρούς 

υπηκόους από τις καινοτόμες μεταρρυθμίσεις στο σύστημα δικαιοσύνης και 

πρόνοιας ανηλίκων  

11)να μπορούν τα άτομα που χειρίζονται τις υποθέσεις ανηλίκων να 

επικοινωνούν μαζί τους σε ικανοποιητικό βαθμό παρόλη την διαφορετικότητα 

τους 

 12)να εξασφαλιστεί η βοήθεια των ενώσεων που μεριμνούν για αυτά τα 

άτομα και να εντείνουν και να βελτιώνουν τις επαφές μεταξύ των παραγόντων 

του συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης και του συστήματος πρόνοιας 

αφενός και των οικογενειών των μεταναστών ή άλλων προσώπων από το 

περιβάλλον του ανηλίκου αφετέρου για την καλύτερη κατανόηση των 

προβλημάτων  των ανηλίκων και την έκδοση τεκμηριωμένων αποφάσεων 

13)να αναλάβουν μια κατάλληλη εξέταση των προσωπικών και κοινωνικών 

συνθηκών των νεαρών ατόμων για να αποφεύγονται απλουστευτικές και 

αυτόματες πολιτισμικές εξηγήσεις που βασίζονται σε πολιτισμικές αξίες και 

συγκρούσεις 

 14)να αποφεύγουν τη συστηματική τοποθέτηση των παιδιών αυτών σε 

καταστήματα  
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15)να αποφεύγουν την ομαδοποίηση των νεαρών ατόμων της ίδιας 

καταγωγής σε ειδικευμένα καταστήματα 

 16)συνιστάτε ακόμα το παιδαγωγικό και κοινωνικό προσωπικό να είναι 

εκπαιδευμένο στα προβλήματα των παιδιών αυτών και αν είναι δυνατόν να 

κατάγεται το προσωπικό αυτό από μετανάστες  

17)να διασφαλιστεί ότι οι θρησκευτικές οι διατροφικές συνήθειες των 

παιδιών αυτών θα γίνονται σεβαστές κατά την διάρκεια των διαδικασιών 

 18)να τοποθετούνται τα παιδιά αυτά σε ανάδοχες οικογένειες με το ίδιο 

πολιτισμικό υπόβαθρο  

19)να αποφεύγεται η απέλαση μεταναστών δεύτερης γενιάς όσο είναι 

ανήλικοι ή αργότερα για εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια της 

ανηλικότητας τους  

20) να προωθούν την έρευνα για τα ακόλουθα θέματα: 

-αντιλήψεις που έχουν οι νεαροί μετανάστες και τα νεαρά άτομα που 

ανήκουν σε εθνικές ή πολιτισμικές μειονότητες για το σύστημα της ποινικής 

δικαιοσύνης ανηλίκων 

-προβλήματα των νεαρών ατόμων που επιστρέφουν στη χώρα 

καταγωγής και μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για να προλαμβάνουν  την 

πιθανή δυσπροσαρμογή και την παραβατικότητα τους 

-κοινωνικές και εθνικές διακρίσεις και ιδρυματική πρακτική 

-πρακτική σχετικά με τις καταγγελίες γεγονότων που αφορούν αυτές τις 

ομάδες στο σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης 

-διακριτική μεταχείριση στην παρουσίαση της παραβατικότητας των 

νεαρών μεταναστών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης  

-αποτελέσματα των δημογραφικών αλλαγών στην αγορά εργασίας και 

επίδραση στη θέση των μεταναστών και την εξέλιξη της παραβατικότητας 

-μελέτες θυματοποίησης των νεαρών μεταναστών ή των νεαρών ατόμων 

που ανήκουν σε μειονότητες ιδιαίτερα από ρατσιστικές επιθέσεις 

-εθνικός έλεγχος της πρόσληψης και της επιλογής του προσωπικού που 

εργάζεται στο σύστημα της δικαιοσύνης ανηλίκων. 

4.ΣΥΣΤΑΣΗ Νο.R(91)11:ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ, 
ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ, ΠΟΡΝΕΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΡΩΝ 
ΕΝΗΛΙΚΩΝ(9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1991 ΥΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΥΠΟΥΡΓΩΝ):Η σύσταση αυτή συνιστά στις κυβερνήσεις των κρατών μελών 
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να αναθεωρήσουν τη νομοθεσία και πρακτική τους με σκοπό την εισαγωγή 

και εφαρμογή των ακόλουθων μέτρων: 

Α. Γενικά μέτρα 

α. Ενημέρωση, εκπαίδευση και πληροφόρηση του κοινού 

1.να θέτουν το κατάλληλο υλικό γραπτό αναφορικά με την σεξουαλική 

εκμετάλλευση των παιδιών και των νεαρών ενηλίκων στη διάθεση των γονέων 

, των ατόμων που έχουν υπό τη μέριμνα τους ανήλικους και άλλων 

ενδιαφερόμενων ομάδων και ενώσεων 

2.να περιλαμβάνουν στα προγράμματα πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας σχολικής εκπαίδευσης πληροφόρηση σχετικά με  τους 

κινδύνους σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης, στην οποία μπορεί 

να είναι εκτεθειμένα τα παιδιά και οι νεαροί ενήλικοι ,και  σχετικά με τους 

τρόπους με τους οποίους μπορούν να υπερασπίσουν τον εαυτό τους 

3.να προσκαλούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να συμβάλουν σε μια 

γενικότερη ενημέρωση πάνω στο θέμα και να υιοθετούν κατάλληλους κανόνες 

συμπεριφοράς  

4.να αποθαρρύνουν και προλαμβάνουν κάθε κατάχρηση της εικόνας και 

της φωνής του παιδιού σε συναφή με τον έρωτα θέματα 

5.να καθιστούν το κοινό ενήμερο των ολέθριων αποτελεσμάτων της 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης , η οποία μετατρέπει τα παιδιά σε καταναλωτικά 

αντικείμενα , και να προτρέπουν το ευρύτερο κοινό να παίρνει  μέρος στις 

προσπάθειες των ενώσεων και των οργανώσεων που παρεμβαίνουν σε αυτό 

το επίπεδο 

6.να προωθούν και να ενθαρρύνουν προγράμματα που να στοχεύουν στη 

διεύρυνση της ενημέρωσης και της κατάρτισης , εκείνων στα καθήκοντα των 

οποίων είναι η υποστήριξη και προστασία των παιδιών , στους τομείς της 

εκπαίδευσης , της υγείας, της κοινωνικής πρόνοιας, της δικαιοσύνης και της 

αστυνομίας για να γίνονται ικανοί να αναγνωρίζουν περιπτώσεις σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης και να παίρνουν τα αναγκαία μέτρα 

β. Συλλογή και ανταλλαγή πληροφοριών 

7.να προτρέπουν το κοινό και τα ιδιωτικά ιδρύματα και τις υπηρεσίες που 

ασχολιούνται με παιδιά που υπήρξαν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης , να 

τηρούν τις κατάλληλες στατιστικές πληροφορίες για επιστημονικούς σκοπούς 
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και την αντεγκληματική πολιτική , σεβόμενη την ανωνυμία και την 

εμπιστευτικότητα 

8.να ενθαρρύνουν την συνεργασία μεταξύ της αστυνομίας και όλων των 

δημοσίων και ιδιωτικών οργανισμών που χειρίζονται υποθέσεις σεξουαλικής 

κακοποίησης , μέσα στην οικογένεια ή έξω από αυτή , και ποικίλες μορφές 

σεξουαλικής εκμετάλλευσης 

 

δ. Πρόληψη , διαλεύκανση ,βοήθεια 

9.να προτρέπουν τις αστυνομικές υπηρεσίες να δίδουν ιδιαίτερη προσοχή 

στην πρόληψη , την διαλεύκανση και την έρευνα εγκλημάτων που 

περιλαμβάνουν σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και να θέτουν στη διάθεση 

τους επαρκή μέσα για το σκοπό αυτό 

10.να προωθούν και να προάγουν τη δημιουργία και την λειτουργία 

ειδικών δημοσιών και ιδιωτικών υπηρεσιών για την προστασία των παιδιών 

που βρίσκονται σε κίνδυνο για να προλαμβάνονται και να ανακαλύπτονται 

όλες οι μορφές  σεξουαλικής εκμετάλλευσης 

11.να υποστηρίζουν τις δημόσιες και ιδιωτικές πρωτοβουλίες σε τοπικό 

επίπεδο για τη δημιουργία γραμμών βοήθειας και κέντρων που αποβλέπουν 

να παρέχουν ιατρική, ψυχολογική ,κοινωνική ή νομική βοήθεια σε παιδιά που 

βρίσκονται σε κίνδυνο ή που υπήρξαν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης 

δ. Ποινικό δίκαιο και ποινική δικονομία 

12.να εξασφαλίζουν ότι τα δικαιώματα και τα συμφέροντα των παιδιών και 

των νεαρών ενηλίκων θα προστατεύονται κατά την διάρκεια της διαδικασίας, 

ενώ θα γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα των φερομένων ως δράστες 

13.να εξασφαλίζουν κατά τη διάρκεια της δικαστικής και διοικητικής 

διαδικασίας τον εμπιστευτικό χαρακτήρα των πρακτικών και το σεβασμό των 

δικαιωμάτων στην ιδιωτική ζωή των παιδιών και των νεαρών ενηλίκων που 

υπήρξαν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ,αποφεύγοντας ιδιαίτερα την 

αποκάλυψη οποιασδήποτε πληροφορίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στην 

αναγνώριση της ταυτότητας τους 

14.να προβλέπουν ειδικές συνθήκες διεξαγωγής των ανακρίσεων όταν 

αναμειγνύονται παιδιά που είναι θύματα ή μάρτυρες σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης με σκοπό να μειώσουν τις τραυματικές συνέπειες τέτοιων 
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ανακρίσεων και να αυξήσουν την αξιοπιστία των δηλώσεων τους, κάνοντας  

σεβαστή την αξιοπρέπεια τους. 

15.να προβλέπουν κάποιο κατάλληλο σχήμα για την αποζημίωση των 

παιδιών που υπήρξαν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης 

16.να προβλέπουν τη δυνατότητα κατάσχεσης και δήμευσης των 

προϊόντων των εγκλημάτων που σχετίζονται με την σεξουαλική εκμετάλλευση 

των παιδιών. 

Β.ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΑΙΔΙΑ 

1.να προβλέπουν κατάλληλες κυρώσεις λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα 

του εγκλήματος που τελέσθηκε από εκείνους  οι οποίοι είναι αναμειγμένοι 

στην παραγωγή και διανομή οποιουδήποτε πορνογραφικού υλικού που 

περιλαμβάνει παιδιά 

2.να εξετάζουν τη σκοπιμότητα της θέσπισης ποινικών κυρώσεων για 

μόνη την κατοχή πορνογραφικού υλικού που περιλαμβάνει παιδιά 

3.να εξασφαλίζουν ιδίως μέσω διεθνούς συνεργασίας , τον εντοπισμό 

εταιρειών, ενώσεων ή ατόμων, συχνά συνδεόμενων με δύο ή περισσότερες 

χώρες, που χρησιμοποιούν παιδιά για την παραγωγή πορνογραφικού υλικού 

4.να μεριμνούν για τη πληροφόρηση του κοινού, ώστε να αυξάνουν την 

ενημέρωση για την εφαρμογή της ποινικής πολιτικής, για τον αριθμό των 

διώξεων και των καταδικών σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν παιδική 

πορνογραφία, ενώ θα εξασφαλίζεται η ανωνυμία των εμπλεκόμενων παιδιών 

και των φερόμενων ως δραστών 

Γ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΑΡΩΝ 

ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

1.να  αυξάνουν τους υλικούς και ανθρώπινους πόρους της κοινωνικής 

πρόνοιας και των αστυνομικών υπηρεσιών και να βελτιώνουν τις μεθόδους 

εργασίας τους έτσι ώστε οι τοποθεσίες όπου μπορεί  να λαμβάνει χώρα η 

παιδική πορνεία να επιθεωρούνται τακτικά 

2.να ενθαρρύνουν και να ενισχύουν τη δημιουργία κινητών μονάδων 

κοινωνικής πρόνοιας για την επίβλεψη ή τη δημιουργία επαφών με παιδιά 

που βρίσκονται σε κίνδυνο, ιδίως παιδιά του δρόμου, ώστε να τα βοηθούν να 

επιστρέφουν στις οικογένειες τους, αν είναι δυνατό  και  αν είναι αναγκαίο , να 

τα κατευθύνουν στις κατάλληλες υπηρεσίες για υγειονομική περίθαλψη , 

εκπαίδευση ή διαπαιδαγώγηση 
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3.να εντείνουν τις προσπάθειες προς το σκοπό της αναγνώρισης της 

ταυτότητας και της προβολής σε κυρώσεις αφενός εκείνων που φιλοξενούν ή 

ενθαρρύνουν την πορνεία των παιδιών των παιδιών και των νεαρών ενηλίκων 

ή που κερδοσκοπούν από αυτή και αφετέρου των πελατών της παιδικής 

πορνείας 

4.να δημιουργούν ή να αναπτύσσουν ειδικές μονάδες μέσα στην 

αστυνομία και ,αν είναι ανάγκη , να βελτιώνουν τις μεθόδους εργασίας  τους 

με σκοπό να παταχθεί η προαγωγή στην πορνεία παιδιών και νεαρών 

ενηλίκων  

5.να αποτρέπουν τα ταξιδιωτικά πρακτορεία από την προαγωγή του 

σεξουαλικού τουρισμού σε κάθε μορφή, ιδίως μέσω της διαφήμισης , 

καθιερώνοντας ειδικότερα διαβουλεύσεις ανάμεσα σε αυτά και τις δημόσιες 

υπηρεσίες 

6.να δίδουν προτεραιότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση και σε 

προγράμματα επανένταξης που να περιλαμβάνουν παιδιά και νεαρούς 

ενηλίκους οι οποίοι περιστασιακά ή κατά συνήθεια επιδίδονται στην πορνεία 

Δ. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 

1.να επιβλέπουν τις δραστηριότητες πρακτορείων καλλιτεχνικών, 

γραφείων συνοικεσίων και υιοθεσιών για να ελέγχουν την κίνηση, μέσα στη 

χώρα ή μεταξύ χωρών, των παιδιών και των νεαρών ενηλίκων , για να 

προλαμβάνουν την πιθανότητα ότι θα οδηγηθούν στην πορνεία ή σε άλλες 

μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης 

2.να αυξάνουν την επιτήρηση από τις υπηρεσίες μετανάστευσης και τη 

συνοριακή αστυνομία για να εξασφαλίζεται ότι το ταξίδι στο εξωτερικό 

παιδιών, ειδικά αυτών που δεν συνοδεύονται από τους γονείς τους ή από 

κηδεμόνα , δεν έχει σχέση με εμπόριο ανθρώπινων οργάνων 

3.να δημιουργούν διευκολύνσεις και να ενισχύουν  αυτές που υπάρχουν 

με σκοπό να προστατευτούν και να βοηθούν τα θύματα εμπορίου παιδιών και 

νεαρών ενηλίκων 

            ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΤΥΧΕΣ 

Συνιστά όπως οι κυβερνήσεις των κρατών μελών: 

1.να εξετάσσουν τη σκοπιμότητα της υπογραφής και της κύρωσης αν δεν 

το έχουν κάνει ήδη: 
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- της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την Καταστολή του Εμπορίου 

Ανθρώπων και της Εκμετάλλευσης της  Πορνείας Άλλων(1950) 

-της Σύμβασης της Χάγης για τη Δικαιοδοσία , το Εφαρμοστέο Δίκαιο και 

την Αναγνώριση Αποφάσεων που αφορούν υιοθεσίες(1965) 

-της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την Υιοθεσία  Παιδιών(1967) 

-της Σύμβασης Νο.138 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας που αφορά 

την Ελάχιστη Ηλικία για την Έναρξη Επαγγέλματος(1973) 

-της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

(1989) 

2.να θεσπίζουν κανόνες σχετικούς με τη δικαιοδοσία σε περίπτωση 

ετεροδικίας με σκοπό να επιτρέπεται η δίωξη και τιμωρία υπηκόων οι οποίοι 

έχουν διαπράξει εγκλήματα σχετικά με σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και 

νεαρών ενηλίκων έξω από την εθνική επικράτεια ή αν είναι εφαρμόσιμο , να 

αναθεωρούν τους υπάρχοντες κανόνες και να βελτιώνουν τη διεθνή 

συνεργασία ώστε να επιτυγχάνεται αυτός ο σκοπός 

3.να αυξάνουν και να βελτιώνουν τις ανταλλαγές πληροφοριών μεταξύ 

κρατών μέσω της Interpol , με σκοπό την αναγνώριση της ταυτότητας και τη 

δίωξη εγκληματιών που εμπλέκονται σε σεξουαλική εκμετάλλευση, και 

ειδικότερα σε εμπόριο παιδιών και νεαρών ενηλίκων , ή εκείνων που την 

οργανώνουν 

4.να δημιουργούν δεσμούς με διεθνείς ενώσεις και οργανισμούς που 

εργάζονται για την ευημερία παιδιών και νεαρών ενηλίκων με σκοπό να 

επωφελούνται από τα στοιχεία που τους είναι διαθέσιμα και να εξασφαλίζουν , 

αν είναι αναγκαίο την συνεργασία τους στην πάταξη της σεξουαλικής 

εκμετάλλευσης 

5.να παίρνουν μέτρα για την δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού μητρώου 

αγνοούμενων παιδιών(Πιτσελά ,1993:186-213) . 
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ    22  

  

ΜΜηη  κκυυββεερρννηηττιικκέέςς  οορργγααννώώσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  

  

11..  ΙΙΔΔΡΡΥΥΜΜΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΗΗΝΝ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ  

Το ίδρυμα για το παιδί και την οικογένεια είναι ένα Κοινωφελές Ίδρυμα, 

Ιδιωτικού Δικαίου και ανθρωπιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα. Ιδρύθηκε 

από τη Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη και έχει ως έδρα την Αθήνα. Στόχοι του 

Ιδρύματος είναι οι εξής: α) καταπολέμηση της κακομεταχείρισης, της αδικίας 

και της φτώχειας που πλήττει τα παιδιά, β) ενίσχυση των οικογενειακών και 

κοινωνικών δεσμών που διασφαλίζει τις κατάλληλες συνθήκες για τα παιδιά 

και τις οικογένειες  τους γ) δημιουργία ευκαιριών για την πολύπλευρη 

ανάπτυξη των παιδιών και των νέων στο σύγχρονο κόσμο.  

Οι δραστηριότητες τώρα του ιδρύματος είναι οι εξής: 

1) Ενημερώνει και ευαισθητοποιεί την κοινή γνώμη γύρω από θέματα 

που σχετίζονται με το σεβασμό και την τήρηση της Διεθνούς Σύμβασης για τα 

δικαιώματα του Παιδιού και κυρίως για το δικαίωμα να προστατεύεται από 

κάθε μορφή βίας, εκμετάλλευσης, προσβολής, φυσικής ή πνευματικής 

βιαιοπραγίας, εγκατάλειψης, παραμέλησης και κακής μεταχείρισης.  

2) Προτείνει και ενθαρρύνει την έρευνα, τη σύνταξη μελετών, την 

υλοποίηση προγραμμάτων, τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και 

σεμιναρίων με θέματα που αφορούν τους σκοπούς του ιδρύματος. Ακόμα 

συνεργάζεται με φορείς εντός και εκτός Ελλάδας.  

3) Δίδει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις χτυπημένες από τη βία οικογένειες ή 

τις κοινωνικά αποκλεισμένες. Υποστηρίζει, οργανώνει και ενισχύει ηθικά και 

υλικά, δραστηριότητες που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση του σκοπού, της 

οικογένειας, στη στήριξη παιδιών χωρίς οικογένεια και δίδει βοήθεια στην 

άγαμη μητέρα.  

4) Συλλέγει και δημιουργεί συμπεράσματα, μελέτες, βιβλία ενημερωτικά 

φυλλάδια, ταινίες και κάθε είδους υλικού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

την πληροφόρηση γύρω από προβλήματα της παιδικής ηλικίας και του 

θεσμού της οικογένειας καθώς και η αντιμετώπιση τους.  
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5) Επιβραβεύει κάθε πρωτοβουλία, προσπάθεια, πρόγραμμα ή 

εκστρατεία που υπηρετεί τους ίδιους σκοπούς με το ίδρυμα.  

6) Διατηρεί στενή συνεργασία με διεθνείς φορείς όπως η UNESCO, το 

Συμβούλιο της Ευρώπης και θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

συμμετέχει σε διεθνή Forum.  

7) Το 2004 το ίδρυμα απέκτησε ειδικό συμβουλευτικό καθεστώς στο 

Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο των Ηνωμένων 

Εθνών(Πηγή:www.anthropos.gr). 

 

2. ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
Το Φιλανθρωπικό Σωματείο «Άσυλο του Παιδιού» με έτος ίδρυσης το 

1919 έχει δύο βασικές δραστηριότητες: την Παιδική Εστία και το Πνευματικό 

Κέντρο για την Ανάπτυξη του Παιδιού. Στα πλαίσια της Παιδικής Εστίας 

λειτουργούν Βρεφοκομείο, ολοήμερο Νηπιαγωγείο και ολοήμερο Δημοτικό 

Σχολείο. Στο πνευματικό κέντρο εντάσσεται η λειτουργία της εκπαιδευτικής 

Μονάδας, του πολιτιστικού Κέντρου και της Μονάδας 

Δημοσιεύσεων(Πηγή:www.anthropos.gr).  

 

3. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ 
Το Σωματείο «Αντιμετώπιση Παιδικού Τραύματος» είναι μη 

κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 1955 στην Αθήνα 

από μια ομάδα Ιατρών και Γονέων. Σκοπός του είναι να σταματήσουν τα 

ατυχήματα να είναι η πρώτη αιτία θανάτου και αναπηρίας παιδιών στη χώρα 

μας. Αυτό μπορεί να γίνει οργανώνοντας ένα Σύστημα Ολοκληρωμένης 

Αντιμέτωπης Παιδικού Τραύματος και Επειγόντων Περιστατικών, για όλα τα 

παιδιά σε όλη την Ελλάδα με τη συνεργασία κράτους και 

ιδιωτών(Πηγή:www.anthropos.gr). 

 

 

 

4. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΒΩΝ 
Σκοπός της εταιρείας είναι η πρόληψη παραβατικής συμπεριφοράς 

παιδιών και η αποκατάσταση κοινωνικά αποκλεισμένων νέων. Παρέχει 
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προγράμματα ψυχολογικής υποστήριξης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και 

πρόληψης κατά των ναρκωτικών( Πηγή:www.anthropos.gr). 

 

5. ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ – ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΠΑΙΔΙΟΥ, ΕΦΗΒΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ 

Το Ινστιτούτο Ψυχοκοινωνικής Ανάπτυξης Παιδιού, Εφήβου και 

Οικογένειας «Ασκληπιός» είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο που ιδρύθηκε 

τον Ιούνιο του 2006. Βασικός του στόχος είναι η ίδρυση, οργάνωση και 

λειτουργία σύγχρονων δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, 

συμβάλλοντας έτσι στην υλοποιούμενη μεταρρύθμιση των υπηρεσιών 

ψυχικής υγείας της χώρας. Ακόμα, βασικό στόχο αποτελεί η οργάνωση και 

εκτέλεση αγωγής – προαγωγής της ψυχικής υγείας στο ευρύτερο κοινωνικό 

σύνολο, στην κατεύθυνση της πρωτογενούς και δευτερογενούς πρόληψης 

των ψυχικών διαταραχών και την προώθηση της «θετικής ψυχικής 

υγείας»(Πηγή:www.anthropos.gr). 

 

6. «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» Σύλλογος για το παιδί και την οικογένεια  
Η «Ηλιαχτίδα» είναι σύλλογος μη κερδοσκοπικός που ιδρύθηκε στην 

αρχή του έτους 2000. Σκοπός της είναι: 1) η στήριξη και ενίσχυση παιδιών 

προβληματικών οικογενειών, των απόρων παιδιών, των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες καθώς και των παιδιών εθνικών μειονοτήτων με την παροχή κάθε 

δυνατής βοήθειας και υποστήριξης, ηθικής, οικονομικής και ψυχολογικής, 2) 

υποστήριξη του οικογενειακού περιβάλλοντος στα προβλήματα, δικαιώματα 

και τις εν γένει ανάγκες του παιδιού και του εφήβου, 3) ευαισθητοποίηση και 

ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με τα παιδιά και τους εφήβους και τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν.  

Οι δραστηριότητες του Συλλόγου είναι οι εξής: 

1) Σύσταση ομάδων με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων για την 

διεξαγωγή ομιλιών, διαλέξεων, ημερίδων πάνω σε θέματα κοινωνικά, 

εκπαιδευτικά, πολιτιστικά.  

2) Συνεργασία με άλλα σωματεία, ελληνικά και ξένα παρεμφερών 

σκοπών.  

3) Αρωγή και ενεργή συνδρομή του συλλόγου σε οικογένειες με σοβαρά 

κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.  



  123

4) Συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων με σκοπό 

την διάδοση και ευαισθητοποίηση του κοινού στη Δωρεά Οργάνων – 

Μεταμοσχεύσεις.  

5) Γιορτές αγάπης παραμονές Χριστουγέννων και Πάσχα για τα παιδιά 

των προσφύγων μεταναστών καθώς και των Ιδρυμάτων της Ν. Σμύρνης.  

6) Βραβεύσεις επιτυχόντων στα Ανώτατα Ιδρύματα.  

Όραμα του Συλλόγου η Δημιουργία Κέντρου για παιδιά με παραβατική 

συμπεριφορά και για μητέρες με ανάγκη υποστήριξης. Το σύνθημα τους είναι 

«Μια ζεστή αγκαλιά για όλα τα παιδιά»(Πηγή: www.anthropos.gr). 

7. ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
Το δίκτυο προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού αποτελείται από 

γονείς, εκπαιδευτικούς, συγγραφείς, πανεπιστημιακούς, βουλευτές, 

ευρωβουλευτές και σκεπτόμενους πολίτες.  

Θεωρεί το συγκεκριμένο δίκτυο ότι το παιδί θα πρέπει: 1) να μην είναι 

κοινωνικά αποκλειόμενο, 2) να έχει δωρεάν εκπαίδευση, 3) να προστατεύεται 

από κάθε μορφή βίας, την κακοποίηση, την προσβολή, την κακομεταχείριση, 

την εγκατάλειψη, την παραμέληση, την εκμετάλλευση, 4) να γνωρίζει τους 

θεσμούς που το προστατεύουν σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, 5) 

να γνωρίζει τους κινδύνους του καπνίσματος, του αλκοολισμού και της 

κατανάλωσης ουσιών και του Διαδικτύου.  

Στόχοι τους είναι:  

1) η διάδοση και η τήρηση της Σύμβασης του ΟΗΕ,  

2) οι συνεργασίες με Μ.Κ.Ο. από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες,  

3) η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με τα δικαιώματα του 

παιδιού,  

4) η ανάδειξη των προβλημάτων των παιδιών που ανήκουν σε 

ευαίσθητες ομάδες,  

5) διεξαγωγή ερευνών σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο και η συλλογή 

στοιχείων που αφορούν στα δικαιώματα των παιδιών.  

Ο Σύλλογος αυτός έχει συμβάλλει: α) στη θεσμοθέτηση του Έλληνα 

Συνηγόρου του παιδιού, β) Να ακουστούν τα δικαιώματα του παιδιού στον 

ΟΗΕ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γ) Να περιληφθεί άρθρο για τα δικαιώματα 

του παιδιού στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα, δ) Να ακουστούν τα προβλήματα 

παιδιών ως  «ευάλωτων ομάδων» της ελληνικής κοινωνίας.  
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Άμεσες δράσεις του συλλόγου είναι οι εξής: α) Η διάδοση και τήρηση της 

Σύμβασης του ΟΗΕ, β) η πραγματοποίηση πιλοτικού προγράμματος 

οικονομικής βοήθειας παιδιών που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το 

σχολείο για οικονομικούς λόγους, γ) η πραγματοποίηση μηνιαίων σεμιναρίων 

για γονείς και εκπαιδευτικούς με θεματικό πυρήνα τα δικαιώματα των παιδιών, 

δ) η δημιουργία δικτύου ομάδων ανάγνωσης σε όλη τη χώρα, ε) η 

αδελφοποίηση σχολείων, με σχολεία που βρίσκονται σε απομακρυσμένες 

περιοχές ή παρουσιάζουν άλλες ιδιαιτερότητες.  

Ο σύλλογος αυτός ακόμα λειτουργεί με τις εξής ομάδες εργασίας: 

1) Ομάδα διάδοσης της Σύμβασης του ΟΗΕ 

2) Ομάδα κατά της παιδικής εργασίας  

3) Αδελφοποίηση σχολείων, συνεργασία σχολείων και ιδρυμάτων, 

υιοθέτηση βιβλιοθηκών σε σχολεία απομακρυσμένων περιοχών.  

4) Ομάδα για τα παιδιά σε ιδρύματα και φυλακές 

5) Ομάδα κατά των διακρίσεων  

6) Ομάδα για το διαδίκτυο(Πηγή: www.anthropos.gr). 

 

8. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΕΦΗΒΟΥ 

Η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Εφήβου 

ιδρύθηκε το 1991 και αναπτύσσει: α) Θεραπευτικές υπηρεσίες και 

προγράμματα για παιδιά, εφήβους και νέους με σοβαρά ψυχοκοινωνικά 

προβλήματα, καθώς και τους συγγενείς τους, β) εκπαιδευτικά προγράμματα, 

προγράμματα για τους επαγγελματίες του χώρου των υπηρεσιών υγείας και 

κοινωνικής πρόνοιας, γ) προγράμματα ενημέρωσης του κοινού, για τη θέση 

και τα δικαιώματα των μειονεκτούντων ψυχοκοινωνικά ατόμων ( 

Πηγή:www.anthropos.gr). 

9) ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ: το οποίο αποτελεί πολύ σημαντική 

μη κυβερνητική οργάνωση για την προστασία του παιδιού καθώς έχει ως 

στόχο: 1) την κατοχύρωση, προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των 

παιδιών που μένουν εντός του ελλαδικού χώρου ανεξαρτήτως υπηκοότητας, 

2)την  ανάπτυξη του μορφωτικού, βιοτικού και πνευματικού επιπέδου των 

παιδιών  
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3)την  αγορά και μίσθωση ακινήτων για την ίδρυση κέντρων αποκατάστασης 

παιδιών που έχουν προβλήματα στέγασης, μόρφωσης, διατροφής κτλ,  

4)την  συμβολή στην ανάπτυξη κάθε φύσεως ιδρυμάτων ανηλίκων παιδιών, 

ορφανών, εγκαταλελειμμένων από τους γονείς και εισαχθέντων σε 

αναμορφωτήρια 

5)την  παροχή βοήθειας σε παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά  προβλήματα 

τα οποία  χρίζουν ιατρικής περίθαλψης σε νοσοκομεία του εξωτερικού και του 

εξωτερικού,  

6)τη διοργάνωση ημερίδων και συνεδρίων,  

7)τη συνεργασία και ανταλλαγή απόψεων του συλλόγου με φορείς του 

ιδιωτικού δικαίου προκειμένου να επιλυθούν και προωθηθούν προβλήματα 

που αφορούν παιδιά, 

 8)την  ενημέρωση και διοργάνωση δραστηριοτήτων για την ευαισθητοποίηση 

του κοινού σχετικά με τις ανάγκες, προβλήματα και δικαιώματα των παιδιών,  

9)την  παροχή ηθικής, οικονομικής και ψυχολογικής υποστήριξης σε παιδιά με 

ανάγκες και παιδιά απόρων οικογενειών και εθνικών ή θρησκευτικών 

μειονοτήτων(Πηγή:www.anthropos.gr). 

10) ΕΛΠΙΔΑ – ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ: η 

συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση ιδρύθηκε στις αρχές του 1990 από 

μια ομάδα επώνυμων γυναικών που θέλησαν να βοηθήσουν παιδιά που 

πάσχουν από νεοπλασία καθώς στη χώρα μας λείπουν τα μέσα για την 

αντιμετώπιση τέτοιων ασθενειών. 

 Ως πρώτος στόχος της «Ελπίδας» ήταν η δημιουργία μιας πρότυπης 

Ιατρικής Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών (Μ.Μ.Μ.Ο.) για παιδιά 

που νοσούν από αιματολογικά, γενετικά και κληρονομικά νοσήματα όπως 

λευχαιμίες, συμπαγείς όγκοι, νευροβλαστώματα μεσογειακή αναιμία και άλλες 

περιπτώσεις. 

 Ως δεύτερος στόχος ήταν η δημιουργία ξενώνα που φιλοξενεί παιδιά 

από την επαρχία μαζί με τους γονείς τους που πρέπει να μείνουν στην Αθήνα 

όσο διάστημα χρειάζεται η θεραπεία στη Μ.Μ.Μ.Ο. του Νοσοκομείου Παίδων 

«Αγία Σοφία» καθώς ακόμα στις ογκολογικές κλινικές των παιδιατρικών 

Νοσοκομείων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού» ενώ ο τρίτος στόχος είναι 

η δημιουργία του Α’ Παιδιατρικού Ογκολογικού Νοσοκομείου για τη θεραπεία 

όλων των μορφών καρκίνου παιδικού. 
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 Επίσης σε ακίνητο της οδού Πινδάρου θα  στεγαστεί το Κέντρο 

Δημιουργικής Απασχόλησης, Εκπαίδευσης  και Ψυχαγωγίας των παιδιών της 

«Ελπίδας». Ως κύριες δραστηριότητες του Συλλόγου αναφέρονται οι εξής: η 

διοργάνωση σειρά από εκδηλώσεις (μουσικές, θεατρικές κτλ.) ώστε να 

μπορέσει να συντηρήσει τον Ξενώνα και να βοηθήσει Οικονομικά τη Μονάδα 

Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών β) οργανώνει συνέδρια και ημερίδες με 

βασικό στόχο την έρευνα και την ενημέρωση για τον παιδικό καρκίνο γ) ακόμα 

οι ανάγκες των αδύναμων ομάδων ενδιαφέρουν ιδιαίτερα την «Ελπίδα» για 

αυτό και είναι παρούσα σε οποιαδήποτε έκτακτη ανάγκη του εθνικού και 

διεθνή χώρου.  

Εδώ αξίζει να αναφέρουμε το γεγονός ότι έχει απονείμει τιμές και 

διακρίσεις σε εξέχοντες επιστήμονες που έχουν συμβάλλει στην πρόοδο για 

τη θεραπεία των παιδιών με καρκίνο.  

Το έργο της «Ελπίδας» είναι ήδη αρκετά μεγάλο και έχει βοηθήσει ένα 

μεγάλο αριθμό παιδιών ώστε να λάμψει πάλι η ελπίδα στα μάτια τους και όλα 

αυτά μέσα από τη συνεχή και ανιδιοτελή προσφορά 

της(Πηγή:www.anthropos.gr). 

11) «Ξενώνας για την κακοποιημένη γυναίκα και το παιδί»: Η 

συγκεκριμένη μη κυβερνητική οργάνωση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε 

τοπικό επίπεδο στο Ηράκλειο Κρήτης. Η ίδρυση και η λειτουργία του «Ξενώνα 

για την κακοποιημένη γυναίκα και το παιδί» ξεκίνησε στις αρχές του 2000 και 

εξυπηρετεί τις ανάγκες της πόλης του Νομού και ολόκληρης της Κρήτης, 

καθώς για το θέμα της κακοποίησης μέσα στην οικογένεια αποτελούσε για 

πολλά χρόνια ταμπού και κανένας δεν τολμούσε να την παραδεχτεί και να τη 

σταματήσει. Ένας αριθμός από ευαισθητοποιημένες γυναίκες στο Νομό 

Ηρακλείου του Συνδέσμου Γυναικείων Σωματείων Ηρακλείου γνωρίζοντας το 

μέγεθος  του προβλήματος το 1996 έβαλαν σαν στόχο τους τη δημιουργία 

ενός ξενώνα που θα έχει τη δυνατότητα να φιλοξενεί γυναίκες και παιδιά που 

έχουν υποστεί βία. Πέρα όμως από τη φροντίδα τους για την κακοποιημένη 

γυναίκα και το παιδί υπό την ευθύνη τους λειτουργούν και χώροι όπου 

ανήλικα παιδιά απασχολούνται και φροντίζονται από εξειδικευμένο 

προσωπικό όση ώρα οι μητέρες τους εργάζονται θέλοντας έτσι να βοηθήσουν 

την οικογένεια. Επίσης έχουν υπό λειτουργία: 
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1) Κέντρο Υποδοχής που προσφέρει δωρεάν συμβουλευτική βοήθεια, 

ψυχολογική στήριξη και νομικές συμβουλές  

2) Ξενώνας που παρέχει στέγη στη γυναίκα και το παιδί εν ώρα κρίσης.  

3) Γραμμή SOS (Γραμμή Ελπίδας)  

Ο σύνδεσμος έχει ακόμα προγραμματίσει τις εξής δραστηριότητες:  

α) διαγωγή στατιστικών αποτελεσμάτων με αντικείμενο τη βία που 

αναμένεται να δημοσιευτούν  

β) ένταξη των γυναικών θυμάτων βίας σε ειδικό επιμορφωτικό 

πρόγραμμα ΟΑΕΔ ώστε να βρουν εργασία.  

γ) Ομιλίες με θέμα τη βία σε σχολεία, εκπαιδευτικούς συλλόγους και 

εμπλεκόμενους φορείς.  

δ) σεμινάρια σε γιατρούς, δικηγόρους, αστυνομικούς για την εντόπιση 

και αντιμετώπιση περιστατικών κακοποίησης ώστε να παραπεμφθούν σε 

εξειδικευμένες υπηρεσίες.  

Η κύρια Παχιαδάκη Μαίρη Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του 

Συνδέσμου μελών Γυναικείων Σωματείων του Ηρακλείου σχετικά με τη 

λειτουργία του Ξενώνα, σε σχετική της συνέντευξη αναφέρει ότι στην όλη 

προσπάθεια τους πολύ μεγάλο ρόλο έπαιξε και ο κόσμος του Ηρακλείου 

ιδιώτες επιχειρηματίες που προσφέρουν απλόχερα τη βοήθεια τους για τη 

λειτουργία του Ξενώνα και είναι πάντα παρών στις ανάγκες του. Ακόμα 

αναφέρει ότι η αγάπη της για φροντίδα και πρόνοια από πολύ νωρίς πρώτα 

δηλαδή των οικείων προσώπων της, την ώθησαν στο μέλλον να ασχοληθεί 

ενεργά με πρωτοβουλίες πρόνοιας για τον ευρύτερο πληθυσμό του 

Ηρακλείου. Στην όλη προσπάθεια της μεγάλο ρόλο έπαιξε η κατανόηση και 

συμπαράσταση της οικογένειάς της. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας έχει 

τιμήσει τον «Ξενώνα για την κακοποιημένη γυναίκα και το παιδί» ως την πιο 

δραστήρια οργάνωσης στο Νομό Ηρακλείου στον τομέα κοινωνικής φροντίδας 

12)Το ΠΙΚΠΑ 
Πολύ σημαντικό ρόλο για την προστασία του παιδιού παίζει το Π.Ι.Κ.Π.Α. 

για το οποίο έχουμε αναφερθεί ξανά το οποίο αποτελεί ένα πολύπλευρο 

δίκτυο υπηρεσιών το οποίο: α) διαθέτει 57 ιατροκοινωνικά κέντρα σε όλη τη 

χώρα, 3 κέντρα οικογενειακού προγραμματισμού και 3 κινητές μονάδες για 

την επαρχία. Στα συγκεκριμένα κέντρα οι υπηρεσίες είναι δωρεάν για όλους 

ακόμα και τους αλλοδαπούς. Οι υπηρεσίες που έχουν είναι οι εξής: 
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εμβολιασμός, εξέταση και παρακολούθηση παιδιών μέχρι την εφηβεία, ετήσια 

προληπτική παιδιατρική εξέταση των μαθητών, προληπτική οδοντιατρική 

εξέταση και θεραπεία δοντιών, οικογενειακό προγραμματισμό κ.τ.λ.  

β) διαθέτει βρεφονηπιακούς σταθμούς για  παιδιά οικογενειών με χαμηλά 

εισοδήματα και κοινωνικά προβλήματα. Υπάρχουν 14 σταθμοί στην Αθήνα και 

τον Πειραιά και 27 σε επαρχιακές πόλεις με 2.257 θέσεις.  

γ) διαθέτει το κέντρο διακομιδής το οποίο φιλοξενεί παιδιά μέχρι 3 ετών 

που προορίζονται για υιοθεσία.  

δ) διαθέτει στη περιοχή της Πεντέλης αναρρωτήριο για παιδιά μέχρι 12 

ετών τα οποία προέρχονται από οικογένειες με σοβαρά κοινωνικά 

προβλήματα όπως φυλάκιση γονέων, κακοποίηση, ναρκωτικά κ.τ.λ. σε αυτά 

τα παιδιά παρέχεται στέγαση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σίτιση και 

συμβουλευτική υποστήριξη από κοινωνική λειτουργό. Μετά το 12ο έτος 

επιστρέφουν στις φυσικές τους οικογένειες και σε περίπτωση που αυτό δεν 

γίνεται καταφεύγουν στην υιοθεσία ή την αναδοχή.  

ε) διαθέτει υπηρεσίες για τη βοήθεια της οικογένειας στο μεγάλωμα των 

παιδιών τους όπως: 1)ημερήσια απασχόληση παιδιών 2) βρεφονηπιακοί 

σταθμοί, 3) κατασκηνώσεις, 4) απασχόληση λίγων ωρών για παιδιά που η 

μητέρα τους δεν εργάζεται .  

 

Διεθνής Κοινωνική Υπηρεσία 
Όσο αφορά τώρα στη παροχή βοήθειας για συγκεκριμένες κατηγορίες 

οικογενειών οι οποίες για παράδειγμα ζουν χωριστά λόγω π.χ. 

μετανάστευσης έτσι ώστε να μην μπορούν να επιλύουν μεταξύ τους τα 

οικογενειακά προβλήματα (π.χ. διατροφή των παιδιών) έχει ιδρυθεί η Διεθνής 

Κοινωνική Υπηρεσία με παράρτημα και στην Ελλάδα για την επίλυση αυτών 

των προβλημάτων, τα οποία είναι ιδιαίτερα δύσκολα γιατί σε κάθε κράτος 

ισχύουν άλλοι νόμοι. Έτσι ο ρόλος της Διεθνούς Κοινωνικής Υπηρεσίας είναι 

να επιλύσει τόσο τη νομική όσο και τη ψυχοκοινωνική διάσταση των 

προβλημάτων αυτών με βάση κατάλληλο και έμπειρο εξειδικευμένο 

προσωπικό . 
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  ΠΠρρόόγγρρααμμμμαα  ΑΑννοοιιχχττήήςς  ΠΠααιιδδιικκήήςς  ΠΠρροοσστταασσίίααςς    

Τα προγράμματα αυτά αφορούν τις μητέρες που εργάζονται, ώστε 

λείπουν από το σπίτι την ώρα που τα παιδιά τους χρειάζονται επίβλεψη και 

φροντίδα. Τα προγράμματα ανοικτής φροντίδας περιέχουν στη δράση τους 

βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, νηπιαγωγεία και νηπιοτροφεία.  

 

Παιδικοί Σταθμοί 
Οι παιδικοί σταθμοί ως θεσμοί αποτελούν βασικό μέτρο για την 

προστασία του παιδιού καθώς έχουν ως σκοπό τη δημιουργική απασχόληση, 

την ψυχαγωγία και την αγωγή των βρεφών και παιδιών. Στις αρχές του αιώνα 

ιδρύθηκαν οι πρώτοι παιδικοί σταθμοί από φιλανθρωπικά σωματεία για τη 

φροντίδα των φτωχών παιδιών. Όσον αφορά τώρα τους κρατικούς σταθμούς 

προϋπόθεση είναι να εργάζεται η μητέρα και να έχει η οικογένεια χαμηλό 

εισόδημα. Το 1937 έγινε ο κανονισμός για εθνικούς σταθμούς και η 

αρμοδιότητα για τη λειτουργία των σταθμών δόθηκε στο Υπουργείο Υγείας και 

Πρόνοιας, από τότε ισχύουν ορισμένες προϋποθέσεις για τη λειτουργία 

παιδικών σταθμών με βάση νόμους και κανονισμούς. Όσον αφορά τη 

λειτουργία τους σαν προϋπόθεση αποτελεί το γεγονός ότι τα παιδιά μένουν 

εκεί από τις 7:30 π.μ. ως τις 3.30μ.μ., οφείλουν να είναι υγιή και να έχουν 

ηλικία από 2,5 έως 5,5 ετών. Ο παιδικός σταθμός ακόμα πρέπει να 

στελεχώνεται από άτομα με επαγγελματική εκπαίδευση όπως 

νηπιοβρεφοκόμο, νηπιαγωγό και κοινωνικό λειτουργό. Ορίζονται 

συγκεκριμένες προϋποθέσεις λειτουργίας τους όσον αφορά την επάρκεια των 

χώρων τους, την υγιεινή, την ασφάλεια των παιδιών κτλ.  

Ο Ε.Ο.Π. σε αρκετά ΚΕ.Φ.Ο. έχει προγράμματα για την επίβλεψη 

παιδιών ηλικίας 2,5-5,5 ετών των οποίων οι γονείς εργάζονται και έχουν 

οικονομικά προβλήματα ή άλλες δυσχέρειες. Στα παιδιά που φιλοξενούνται 

εκεί παρέχεται σίτιση, επιβλέπονται από εκπαιδευμένο προσωπικό το οποίο 

αναλαμβάνει την ψυχαγωγία και τη δημιουργική τους απασχόληση. Ο Ε.Ο.Π. 

έχει στη λειτουργία του 103 παιδικούς σταθμούς χωρητικότητας 3.500 θέσεων 

και επίσης έχει τη δυνατότητα να αναλάβει τη φύλαξη παιδιών και σε 

αγροτικές περιοχές όταν υπάρχει έντονη ανάγκη. 
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 Ακόμα ο Δήμος Αθηναίων λειτουργεί Κέντρα νεότητας όπου τα παιδιά 

βοηθούνται στην κοινωνική, συναισθηματική και αισθητική τους ανάπτυξη από 

εξειδικευμένο προσωπικό. Τα προγράμματα αυτά παιδικής προστασίας έχουν 

δραστηριότητες όπως θέατρο, μουσική, ζωγραφική, παιχνίδι κ.τ.λ. και άλλοι 

αρκετοί δήμοι τα ακολουθούν μαζί με τις παιδικές χαρές και τα πάρκα 

ψυχαγωγίας που δημιουργούν. Ακόμα ο Οργανισμός Νεολαίας και Άθλησης 

διαθέτει για τα παιδιά 18 αίθουσες γυμναστικής, γήπεδα για βόλεϊ, μπάσκετ, 

τένις, 85 παιδικές χαρές και τα κολυμβητήρια όπου παιδιά πολύτεκνων 

οικογενειών συμμετέχουν δωρεάν σε όλα τα προγράμματα σε σχέση με τα 

άλλα παιδιά που πληρώνουν μια μικρή συνδρομή. Ακόμα και η εκκλησία 

διαθέτει Κέντρα για την πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη της νεολαίας και 

των παιδιών .  

 
 
 
Κατασκηνώσεις 
Οι κατασκηνώσεις εντάσσονται και αυτές στο πλαίσιο ανοικτής παιδικής 

προστασίας. Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας έχει τη διεύθυνση λειτουργίας 

και εποπτείας των κατασκηνώσεων. Επίσης και το Υπουργείο Παιδείας έχει 

αναλάβει Πρόγραμμα Παιδικών Εξοχών όπου φιλοξενούνται μαθητές 

δημοσίων σχολείων. Καθώς ακόμα για τα παιδιά των υπαλλήλων τους και 

άλλα Υπουργεία λειτουργούν αντίστοιχες κατασκηνώσεις. Ακόμα για παιδιά με 

ιατρικά προβλήματα και αναπηρίες προβλέπεται από το Υπουργείο Υγείας και 

Πρόνοιας λειτουργία ανάλογων κατασκηνώσεων (χρηματοδοτεί το ΠΙΚΠΑ και 

το Κοινωνικό Κέντρο Οικογένειας και Νεότητας για τη λειτουργία τέτοιων 

κατασκηνώσεων). Ακόμα στις κατασκηνώσεις του Υπουργείου Υγείας και 

Πρόνοιας έχουν δικαίωμα να πηγαίνουν παιδιά που εργάζονται ή φοιτούν σε 

νυχτερινά σχολεία. Ακόμα οι δήμοι λειτουργούν κατασκηνώσεις σε δικούς 

τους χώρους καθώς και άλλες εθελοντικές οργανώσεις ή και ιδιώτες έχουν 

δικές τους κατασκηνώσεις (π.χ. πρόσκοποι) . 

 

Οικοτροφεία – Λέσχες σίτισης 
Για παιδιά αγροτικών περιοχών  λειτουργούν μαθητικές εστίες, 

οικοτροφεία και ειδικές εστίες του ΠΙΚΠΑ όπου τους παρέχουν τροφή και 
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στέγη, έτσι ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν την εκπαίδευση τους καθώς 

στον τόπο κατοικίας τους δεν έχουν τη δυνατότητα. Αρμόδιος φορέας για τις 

μαθητικές εστίες είναι το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας και τα άπορα παιδιά δεν 

συνεισφέρουν κανέναν χρηματικό ποσό στις εστίες αυτές . Σε μια τέτοια 

μαθητική εστία στα Ανώγεια της Κρήτης πραγματοποιήθηκε και ένα μέρος της 

εμπειρικής μας έρευνας όπου είδαμε από κοντά τις συνθήκες λειτουργίας ενός 

τέτοιου είδους Ιδρύματος. 

 

  ΜΜέέττρραα  ππρροοσστταασσίίααςς  έέξξωω  ααππόό  ττηη  φφυυσσιικκήή  οοιικκοογγέέννεειιαα::ΙΙΔΔΡΡΥΥΜΜΑΑΤΤΑΑ  

Όσον αφορά τώρα την προστασία του παιδιού έξω από την φυσική του 

οικογένεια, τα παιδιά αυτά μπαίνουν σε ίδρυμα σε περιπτώσεις που η φυσική 

οικογένεια τους δεν μπορεί να διασφαλίσει την επιβίωση και ασφάλεια τους 

(π.χ. λόγοι υγείας, θανάτου, αναπηρίας, φυλάκιση γονέων). Ακόμα η 

αντικοινωνική συμπεριφορά του παιδιού αποτελεί αίτιο για την εισαγωγή του 

σε ίδρυμα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρά την ενίσχυση της οικογένειας 

από την πολιτεία γενικά πάντα θα υπάρχουν περιπτώσεις που η φυσική 

οικογένεια δεν θα μπορεί να ασκήσει αξιοπρεπώς τα καθήκοντά τους. 

 Στη σημερινή εποχή τα ιδρύματα επιδιώκουν τα παιδιά να έχουν 

περισσότερες επαφές με τη φυσική τους οικογένεια κάτι που στο παρελθόν 

δεν συνέβαινε σε αυτούς τους χώρους, δηλαδή τα παιδιά ήταν αποκομμένα 

από την οικογένεια και το συγγενικό τους περιβάλλον. Έτσι τα συντηρητικά 

ιδρύματα του παρελθόντος όπου τα παιδιά ακολουθούσαν καθημερινά 

συγκεκριμένη ρουτίνα και αυστηρά προγράμματα, εγκλεισμένα όλα μαζί σε 

μεγάλους χώρους, χωρίς  το στοιχείο της ατομικότητας έχει πλέον αλλάξει και 

επιδιώκεται μια πιο φιλική και στενή σχέση με τα παιδιά, σχέση ευαισθησίας 

και φροντίδας. Παρόλα αυτά ακόμα και σήμερα που τα ιδρύματα έχουν 

μειωθεί καθώς και ο αριθμός των παιδιών που φροντίζουν, ακόμα έχουν 

ελλείψεις σε προσωπικό και κτιριακά προβλήματα και αυτό οφείλεται στην 

έλλειψη ενδιαφέροντος για οικονομική τους ενίσχυση από την κοινωνική 

πρόνοια. Έτσι ακόμα και σήμερα με τα σημερινά δεδομένα οι συνθήκες 

διαβίωσης σε ιδρύματα είναι πολύ δύσκολες ,όπως θα διαπιστώσουμε στη 

πορεία έμπρακτα με βάση την εμπειρική μας έρευνα στη παιδόπολη 

Νεάπολης Λασιθίου. 
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Όσον αφορά τα Ιδρύματα έχουμε τα εξής στην Ελλάδα: 1) Τα τέσσερα 

βρεφοκομεία το «Μητέρα», το Βρεφοκομείο Πατρών, Θεσσαλονίκης και το 

Παπαδοπούλειο Βρεφοκομείο Καλαμάτας. Υπό τον έλεγχο του Υπουργείο 

Υγείας και Πρόνοιας λειτουργεί το Κέντρο Βρεφών Μητέρα από το 1955 ως 

Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με βασικούς στόχους α) προστασία 

βρεφών και νηπίων που δεν έχουν κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον β) 

συμπαράσταση και βοήθεια σε ανύπαντρες μητέρες ώστε να αποφασίσουν τι 

θα κάνουν με το παιδί τους. Το «Μητέρα» φροντίζει 100 περίπου παιδιά 0-4 

ετών τα οποία επιβλέπονται από εξειδικευμένο προσωπικό σε περίπτερα 

δυναμικότητας 12 ατόμων.  

2) Το Εθνικό Οικοτροφείο Καλλιθέας το οποίο είναι υπό την αρμοδιότητα 

του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και έχει χωρητικότητα 70 παιδιών.  

3) Στο Κέντρο βρεφών «Μητέρα» υπάρχει ακόμα μονάδα για την 

περίθαλψη παιδιών τα οποία είναι θύματα κακοποίησης και παραμέλησης και 

είναι υπό την επίβλεψη εξειδικευμένου προσωπικού. Στο συγκεκριμένο 

πρόγραμμα συνεργάζονται με το Ινστιτούτο Υγείας του παιδιού το οποίο έχει 

έμπειρο προσωπικό για την περίθαλψη παιδιών που κακοποιούνται . 

 

Ιδρύματα για παιδιά προσχολικής ηλικίας  
Για παιδιά σχολικής ηλικίας έχουμε τα εξής ιδρύματα: 1) Τα κέντρα 

παιδικής μέριμνας τα οποία λειτουργούν σε 23 νομούς και δέχονται παιδιά 6-

18 ετών στα οποία παρέχουν στέγη, σίτιση, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και 

εκπαίδευση – κατάρτιση. Τα κέντρα αυτά φιλοξενούν 3.500 παιδιά,  

2) 8 παιδοπόλεις που βρίσκονται στην Αθήνα (2) στο Βόλο (4) στη 

Θεσσαλονίκη, (1) στα Ιωάννινα, (1) στην Καβάλα, (1) στη Φλώρινα, (1) και 

στην Νεάπολη, (1) όπου φιλοξενούν  600 παιδιά στα οποία δίδουν σίτιση, 

ρούχα εκπαίδευση, συναισθηματική και ψυχολογική στήριξη, ψυχαγωγία και 

δημιουργική απασχόληση,. Ακόμα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη 

λειτουργούν εκεί και τεχνικά εργαστήρια για όσα παιδιά δεν έχουν 

ολοκληρώσει τη βασική τους εκπαίδευση.  

3) 60 ορφανοτροφεία τα οποία έχουν αναλάβει η Εκκλησία και άλλα 

φιλανθρωπικά σωματεία. Πάντως γενικά είναι γεγονός ότι έχει μειωθεί ο 

αριθμός των ορφανών όμως πάντα θα υπάρχουν παιδιά που χρειάζονται 

βοήθεια για οποιαδήποτε λόγο. Κυρίως σε αυτά τα ιδρύματα από το 1990 
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έχουν βρει καταφύγιο παιδιά από τη Βόρειο Ήπειρο όπου οι γονείς τους 

αδυνατούν να τα μεγαλώσουν, τα οποία τα παίρνουν πίσω όταν ξεπεράσουν 

τα προβλήματα τους. Ακόμα γίνονται προσπάθειες από τον Ε.Ο.Π. για την 

ένταξη των παιδιών αυτών όταν αποφοιτούν από τις παιδοπόλεις στην 

κοινωνία μέσω του επαγγελματικού τους προσανατολισμού και της 

οικονομικής τους στήριξη. 

 

Χωριό SOS 
Το παιδικό χωριό SOS άρχισε να λειτουργεί στην Ελλάδα από το 1979 

υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και είναι Ν.Π.Ι.Δ. μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα με στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε παιδιά που 

στερούνται τη φυσική τους οικογένεια να μεγαλώσουν σε μόνιμη κατοικία 

μέσα σε ένα «οικογενειακό» πλαίσιο καθώς έχουν τη φροντίδα μιας γυναίκας 

«μητέρας» που αναλαμβάνει τη φροντίδα τους σαν να είναι παιδιά της. Έτσι 

ακόμα φοιτούν στα σχολεία της συγκεκριμένης κοινότητας και περαιτέρω 

αναπτύσσουν δραστηριότητες (π.χ. αθλητισμός) όπως όλα τα παιδιά της 

ηλικίας τους. Χωριά SOS έχουμε στη Βάρη Αττικής όπου φιλοξενούνται 95 

παιδιά καθώς επίσης παιδικό χωριό SOS έχουμε και στη Θεσσαλονίκη 

(Σταθόπουλος, 1999: 287-296).  

 

 

 

Η ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
Το περιεχόμενο της αποτελείται από 54 άρθρα. (Το προοίμιο που προβάλλει 

βασικές αρχές και τις προβληματικές καταστάσεις). Το πρώτο μέρος έχει τις 

ουσιαστικές διατάξεις δικαίου και εκθέτει τις υποχρεώσεις των κρατών – 

μελών (α.1-41). Το δεύτερο μέρος αφορά τις διατάξεις αποτελεσματικής 

εφαρμογής στη πράξη των κανόνων της και του ελέγχου  (α 42-45) και το 

τρίτο μέρος που ρυθμίζει διαδικαστικά θέματα (α. 46-54).  

Το προοίμιο κάνει λόγο για την αναγκαία προστασία των παιδιών πριν και 

μετά τη γέννηση τους και αναγνωρίζει το βασικό ρόλο που παίζει η οικογένεια 

και την ανάγκη για μέριμνα και προστασία του παιδιού. Όλα κινούνται στη 

βάση του συμφέροντος του παιδιού, τι είναι δηλαδή το καλύτερο για αυτό. 

Άλλες σημαντικές αρχές της Σύμβασης είναι το εγγενές δικαίωμα στη ζωή, η 
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ανάπτυξη των απόψεων του, ιατρική περίθαλψη, δικαίωμα σε μέτρα 

κοινωνικής προστασίας του, προστασία των αστικών δικαιωμάτων του, 

δικαίωμα σε οικογενειακό περιβάλλον και άλλου είδους μορφών επιμέλειας, 

ασχολίες ελεύθερου χρόνου και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες. Στο 

επίκεντρο της Σύμβασης είναι οι διαφορετικές βιοτικές συνθήκες των παιδιών 

με στόχο το στοιχειώδεις νομικές εγγυήσεις πριν την ενηλικίωση . 

 

  ΔΔιικκααιιώώμμαατταα  ττοουυ  ΠΠααιιδδιιοούύ  γγιιαα  ττηη  ΔΔΙΙΕΕΘΘΝΝΗΗ  ΣΣΥΥΜΜΒΒΑΑΣΣΗΗ  ΔΔΙΙΚΚΑΑΙΙΩΩΜΜΑΑΤΤΩΩΝΝ  

ΠΠΑΑΙΙΔΔΙΙΟΟΥΥ  

Τα δικαιώματα τα οποία διασφαλίζονται ρητά στη Διεθνή Σύμβαση 

Δικαιωμάτων παιδιού είναι τα εξής: 

1)Επιβίωση και ανάπτυξη 

2)Όνομα και ιθαγένεια τα οποία θα πρέπει να διασφαλίζονται από τη 

γέννηση του.  

3)Προστασία του παιδιού από πράξεις βίας, κακομεταχείρισης, 

εγκατάλειψης και παραμέλησης από άτομα που τα έχουν υπό τη 

προστασία τους.  

4)Μη διάκριση, δηλαδή  όλα τα παιδιά έχουν τα ίδια δικαιώματα.  

5)Πραγμάτωση των δικαιωμάτων δηλαδή το κράτος οφείλει να 

υλοποιήσει αυτά τα δικαιώματα.  

6)Κοινωνική πρόνοια. 

7)Προστασία παιδιών χωρίς γονείς δηλαδή το κράτος αναλαμβάνει τη 

φροντίδα τους.  

8)Δικαίωμα για ειδική φροντίδα από το κράτος στα ανάπηρα παιδιά.  

9)Βοήθεια από το κράτος σε παιδιά προσφύγων. 

10)Παιδιά μειονοτήτων να συνεχίσουν να διατηρούν τη πολιτιστική τους 

κουλτούρα.  

11)Βιοτικό επίπεδο το οποίο θα πρέπει να είναι κατάλληλο για την 

επιβίωση των παιδιών.  

12)Προστασία από την οικονομική εκμετάλλευση δηλαδή θα πρέπει να 

ορίζεται όριο από το κράτος για το κατώτατο όριο ηλικίας για την είσοδο 

στην επαγγελματική απασχόληση. 
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13)Προστασία των παιδιών από σεξουαλική εκμετάλλευση, ναρκωτικά, 

απαγωγή, δουλεμπόριο και οποιαδήποτε άλλη εκμετάλλευση η οποία  

μπορεί να βλάψει τη προσωπικότητά του.  

14)Προστασία των παιδιών από ένοπλες συρράξεις δηλαδή απαγόρευση 

της συμμετοχής τους σε εχθροπραξίες ( Πιτσελά ,1999: 5Ο-56). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


