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1. Εισαγωγή: Μια ιστορική επισκόπηση της κοινωνικής (και οικογενεια-

κής) πολιτικής στην Ελλάδα 

Η έκθεση προσφέρει μια θεωρητική και εμπειρική ανάλυση της θεσμικής και κοινωνικοοι-

κονομικής κατάστασης και προστασίας των οικογενειών με παιδιά στην Ελλάδα. Το ζήτημα 

της ευημερίας των οικογενειών με παιδιά χρειάζεται να προσεγγιστεί σε συνάρτηση με την 

υπόρρητη κοινωνική πολιτική χωρίς σαφώς καθορισμένους κανόνες αναδιανομής που έχει 

αναπτυχθεί διαμέσου του ιστορικού χρόνου στην ελληνική κοινωνία (Petmesidou and 

Mossialos, 2006). Σε γενικές γραμμές, το παράδειγμα της κοινωνικής πολιτικής της Ελλάδας 

μπορεί να περιγραφεί ως κρατιστικό, πελατειακό και ιδιοκρατικό και οι ρίζες του μπορούν 

να ανιχνευθούν στα χρόνια που ακολούθησαν την επανάσταση ενάντια στην οθωμανική 

κατοχή και την εγκαθίδρυση του εθνικού κράτους στις αρχές του 19ου αιώνα (Petmesidou, 

2006; Papatheodorou, 2009).  

Στα πρώτα στάδια του ελληνικού κράτους, η απροθυμία των κυρίαρχων κοινωνικών στρω-

μάτων να διευκολύνουν τη διαμόρφωση εργατικής τάξης (και επακόλουθης ταξικής συνεί-

δησης) που θα μπορούσε να υπονομεύσει την κοινωνική σταθερότητα οδήγησε στην εν-

σωμάτωση μεγάλων κοινωνικών ομάδων σε χαμηλά και μικρομεσαία στρώματα μέσω της 

μικροιδιοκτησίας και της μικροεμπορευματικής παραγωγής (Λιάκος, 1993). Ως συνέπεια, 

μια ευρείας κλίμακας εκβιομηχάνιση δεν υλοποιήθηκε ποτέ και, αντίθετα, η αυτοαπασχό-

ληση στα αστικά κέντρα προωθήθηκε σημαντικά σε όλη τη διάρκεια της προπολεμικής και 

μεταπολεμικής περιόδου. Επιπλέον, ένα μεγάλο μέρος της αστικής τάξης στράφηκε στο 

κράτος για να βελτιώσει την κοινωνικοοικονομική του θέση ως αποτέλεσμα της ανεπάρ-

κειας του βιομηχανισμού και μιας αγοραίας λογικής και νοοτροπίας μεταξύ βασικών κοι-

νωνικών δρώντων. Το γεγονός αυτό συνετέλεσε στη διαμόρφωση ευρέων πελατειακών δι-

κτύων που αποτέλεσαν το βασικό κριτήριο για την κοινωνική κατανομή δικαιωμάτων, προ-

νομίων, πόρων και θέσεων εργασίας στον δημόσιο τομέα (μια ευρέως διαδεδομένη πρα-

κτική που λειτούργησε ως μια ιδιότυπη μορφή κοινωνικής πολιτικής).  

Σύμφωνα με την Petmesidou (2006), η Ελλάδα επιδεικνύει ένα πρότυπο κοινωνικής προ-

στασίας που βασίζεται κυρίως σε οικογενειακά και συγγενικά δίκτυα αποζημιώνοντας για 

την έλλειψη ενός αποτελεσματικού κράτους πρόνοιας. Αυτό ισχύει παρά τον κεντρικό ρόλο 

του κράτους στις κοινωνικοοικονομικές υποθέσεις και, ιδιαίτερα, στη διαδικασία ιδιοποίη-

σης και διανομής της ισχύος και των πόρων μεταξύ κοινωνικών στρωμάτων βάσει κυρίως 

πολιτικών κριτηρίων. Ωστόσο, το παράδοξο δίπολο της ισχυρής κρατικής παρέμβασης και 

της στοιχειώδους προνοιακής παροχής εξηγεί την αναπαραγωγή της φτώχειας και της ανι-

σότητας μεταξύ ατόμων, νοικοκυριών και ομάδων που στερούνται πρόσβαση και δικτύωση 

με την πολιτική και γραφειοκρατική εξουσία. Το στοιχείο αυτό επιφέρει μια θεμελιώδη 

διάκριση που τέμνει την ελληνική κοινωνία και οδηγεί σε πόλωση και, τελικά, σε κατακερ-

ματισμό, παρεμποδίζοντας οποιεσδήποτε συλλογικές διευθετήσεις.  

Πράγματι, τα πολιτικά διαπιστευτήρια και οι κομματικοί δεσμοί (και οι επακόλουθες συ-

γκρούσεις συμφερόντων) παίζουν καθοριστικό ρόλο στην οριοθέτηση των γραμμών κατά 
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μήκος του φάσματος κοινωνικής διαστρωμάτωσης και στη διαμόρφωση προτύπων κοινω-

νικής πολιτικής στην ελληνική κοινωνία (Katrougalos, 1996; Petmesidou, 2006). Επιπρόσθε-

τα, μέσα από την ανοχή της φοροδιαφυγής, την αυθαίρετη δόμηση, την γραφειοκρατική 

διαφθορά, κ.λπ., το ελληνικό κράτος μεταβιβάζει συστηματικά την προνοιακή ευθύνη στις 

οικογένειες στο πλαίσιο των οποίων ο άνδρας-εργαζόμενος συνιστά τον βασικό δρώντα για 

την αναδιανομή εισοδήματος στα εξαρτημένα μέλη. Έτσι, μια ιδιότυπη οικογενειακή αλλη-

λεγγύη λειτουργεί ως υποκατάστατο της έλλειψης μιας ευρείας κοινωνικής συναίνεσης για 

την αναγκαιότητα σχεδιασμού και εφαρμογής καθολικών κοινωνικών και οικογενειακών 

πολιτικών.  

Η ιστορική αυτή επισκόπηση προσφέρει μια διεισδυτική ματιά στο καθεστώς κοινωνικής 

(και οικογενειακής) πολιτικής που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα μέσα στον χρόνο και θέτει τις 

βάσεις για μια σε βάθος ανάλυση της θεσμικής και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και 

προστασίας των οικογενειών με παιδιά στην Ελλάδα. Η ανάλυση διεξάγεται για λογαρια-

σμό της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNICEF και επικεντρώνεται στην ποιοτική και 

ποσοτική αποτύπωση της παρούσας κατάστασης των οικογενειών με παιδιά και εφήβους 

στην Ελλάδα. Η κατάσταση αυτή διαμορφώνεται σε ταραχώδεις κοινωνικές, οικονομικές 

και πολιτικές συνθήκες ως συνέπεια της Μεγάλης Ύφεσης που έχει πλήξει την Ελλάδα με 

σοβαρές μακροοικονομικές, δημοσιονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Ιδιαίτερα, η δομι-

κή προσαρμογή και η σκληρή λιτότητα που επιβλήθηκαν στην Ελλάδα από υπερεθνικούς 

φορείς οικονομικής διαχείρισης, όπως το ΔΝΤ, έχουν δυσμενή αντίκτυπο στην κοινωνικοοι-

κονομική κατάσταση της χώρας (Stiglitz, 2015).  

Βάσει των πιο πρόσφατων δημοσιοποιημένων στοιχείων για την Ελλάδα από την EURO-

STAT, το ΑΕΠ έχει μειωθεί κατά ¼ από το 2008 μέχρι σήμερα, η ανεργία έχει αυξηθεί δρα-

ματικά στο 27% (και 50% μεταξύ των νέων) και ένας στους πέντε κατοίκους ζουν σε συνθή-

κες σοβαρής υλικής αποστέρησης.  Οι αδρές αυτές εκτιμήσεις συνιστούν λόγο ανησυχίας 

για τις προοπτικές ευημερίας και κινητικότητας παιδιών και εφήβων ιδιαίτερα μεταξύ οι-

κογενειών από χαμηλά και μικρομεσαία κοινωνικοοικονομικά στρώματα. Το κόστος μιας 

ενδεχόμενης επιδείνωσης της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των παιδιών μπορεί να 

είναι διττό. Η επιδείνωση αυτή αναμένεται να οδηγήσει σε μια ακόμη μικρότερη αξιοποίη-

ση των ικανοτήτων και των ταλέντων των παιδιών από λιγότερο εύπορες οικογένειες, συ-

ντελώντας σε απώλειες στην παραγωγικότητα και το εισόδημα για τα άτομα, καθώς επίσης 

και απώλειες στην οικονομική μεγέθυνση και ανάπτυξη για την κοινωνία ως σύνολο (OECD, 

2011). Οι εκτιμήσεις αυτές συνιστούν λόγο ανησυχίας για την παρούσα και μελλοντική ευ-

ημερία των παιδιών που προέρχονται από λιγότερο προνομιούχες οικογένειες. 

Για τον λόγο αυτό, η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNICEF αναλαμβάνει το έργο της 

αποτύπωσης της θεσμικής και κοινωνικοοικονομικής κατάστασης και προστασίας των παι-

διών στην Ελλάδα από θεωρητική και εμπειρική σκοπιά. Η έκθεση μελετά την πιο πρόσφα-

τη βιβλιογραφία για να αποτυπώσει τις εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο προστασίας και την 

κοινωνικοοικονομική κατάσταση των παιδιών. Επιπλέον, αξιοποιεί συνθετικούς δείκτες και 

συγκεντρωτικά δεδομένα από την EUROSTAT και την ΕΛΣΤΑΤ προκειμένου να προσφέρει 
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μια εικόνα για περιοχές που σχετίζονται με την παιδική ευημερία από συγκριτική σκοπιά. 

Επιπλέον, ένα σημαντικό ζήτημα το οποίο αναλύεται στην έκθεση αφορά την παραμονή 

και προστασία των (στατιστικά) αόρατων παιδιών από οικογένειες προσφύγων στην Ελλά-

δα. Τέλος, η έκθεση ολοκληρώνεται με μια συζήτηση γύρω από τις πολιτικές προεκτάσεις 

και προτάσεις για τον μετριασμό της συσσωρευμένης μειονεξίας ιδιαίτερα παιδιών που 

κατάγονται από λιγότερο πλούσιες οικογένειες. 
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2. Το θεσμικό πλαίσιο για τα δικαιώματα και την προστασία των παι-

διών σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο 

Δεδομένου ότι η ανηλικότητα αποτελεί μια περίοδο της ζωής που το άτομο δεν έχει δια-

μορφώσει ακόμη επαρκώς την προσωπικότητά του, είναι ευάλωτο και επηρεάζεται ιδιαί-

τερα από τις ενέργειες των ενηλίκων απολαμβάνει ειδικής προστασίας από τον νομοθέτη, 

τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Το θεσμικό πλαίσιο για την 

προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού απαρτίζεται από πληθώρα διεθνών και ευρωπαϊ-

κών κειμένων που δεσμεύουν την Ελλάδα, αλλά και από πληθώρα διατάξεων στην εσωτε-

ρική έννομη τάξη, οι οποίες είναι διάσπαρτες σε πληθώρα νομοθετικών κειμένων. Μεταξύ 

αυτών, ιδιαίτερη θέση κατέχει η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του Ορ-

γανισμού Ηνωμένων Εθνών που έχει ως αποκλειστικούς αποδέκτες τα παιδιά. Η εφαρμογή 

της επιβλέπεται από την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση 

για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (ΕΣ-

ΔΑ) που έχει ως αποδέκτες και τα παιδιά και της οποίας τα θέματα που αφορούν την ερμη-

νεία και την εφαρμογή εμπίπτουν στη δικαιοδοσία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δι-

καιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ). 

Σε ό,τι αφορά τα σημαντικότερα διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα για την προστασία των 

παιδιών, που δεσμεύουν την Ελλάδα, αυτά είναι τα παρακάτω:   

α) Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ) 

- Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού Ν. 2101/1992 (ΦΕΚ Α’ 192). 

- Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση 

με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη, Ν. 3080/2002 (ΦΕΚ Α’ 312). 

- Προαιρετικό Πρωτόκολλο στην Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με 

την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία, Ν. 3625/2007 

(ΦΕΚ Α’ 290). 

- Πρωτόκολλο για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της διακίνησης προσώπων, 

ιδιαίτερα γυναικών και παιδιών, που συμπληρώνει την Σύμβαση των Ηνωμένων Ε-

θνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος, Ν. 3875/2010 (ΦΕΚ Α’158). 

 

β) Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) 

- Σύμβαση ΔΟΕ (αρ. 138) περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου στην απασχόλη-

ση, Ν. 1182/1981 (ΦΕΚ Α’193). 

- Σύμβαση ΔΟΕ (αρ. 182) για την απαγόρευση των χειρότερων μορφών εργασίας των 

παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την εξάλειψή τους, Ν. 2918/2001 (ΦΕΚ 

Α’119). 

  

γ) Συμβούλιο της Ευρώπης 

- Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των 

θεμελιωδών ελευθεριών όπως τροποποιήθηκε από τα Πρωτόκολλα υπ’αριθ. 11 και 

http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/n2101-1992_fek_A192.pdf
http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/n3080-2002_fek_A312.pdf
http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/n3625-2007_fek_A290.pdf
http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/n3625-2007_fek_A290.pdf
http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/n3875-2010_fek__A158.pdf
http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/doe-138.pdf
http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/doe-182.pdf
http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/doe-182.pdf
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14, συνοδευόμενη από το Πρόσθετο Πρωτόκολλο και το Πρωτόκολλο υπ’αριθ. 7, 

Ν.Δ. 53/1974 (ΦΕΚ Α’ 256), Ν. 2400/1996 (ΦΕΚ Α’ 96), Ν. 1705/1987 (ΦΕΚ Α’ 89), Ν. 

3344/2005 (ΦΕΚ Α’ 133). 

- Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης περί υιοθεσίας ανηλίκων, Ν. 1049/1980 

(ΦΕΚ Α’ 114).  

- Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, Ν. 1426/1984 (ΦΕΚ Α’ 32).  

- Ευρωπαϊκή Σύμβαση για το νομικό καθεστώς των τέκνων που γεννήθηκαν χωρίς 

γάμο των γονέων τους, Ν. 1702/1987 (ΦΕΚ Α’ 86). 

- Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε θέματα επι-

μέλειας των τέκνων και για την αποκατάσταση της επιμέλειάς τους, Ν. 2104/1992 

(ΦΕΚ Α’ 195). 

- Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών, Ν. 2502/1997 

(ΦΕΚ Α’ 103). 

- Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γε-

νετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης, Ν. 3727/2008 (ΦΕΚ Α’ 257). 

- Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη δράση κατά της εμπορίας ανθρώπων, 

Ν. 4216/2013 (ΦΕΚ Α΄ 266). 

  

δ) Ευρωπαϊκή Ένωση 

- Χάρτης θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

  

ε) Διάσκεψη της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 

- Σύμβαση της 25ης Οκτωβρίου 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής 

παιδιών, Ν. 2102/1992 (ΦΕΚ Α’ 193). 

- Σύμβαση της 2ας Οκτωβρίου 1973 για το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις δια-

τροφής, Ν. 3137/2003 (ΦΕΚ Α’90). 

- Σύμβαση της 2ας Οκτωβρίου 1973 για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων 

σχετικών με υποχρεώσεις διατροφής, Ν. 3171/2003 (ΦΕΚ Α’192). 

- Σύμβαση της 29ης Μαΐου 1993 για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία 

σχετικά με τη διακρατική υιοθεσία, Ν. 3765/2009 (ΦΕΚ Α’ 101). 

- Σύμβαση της 19ης Οκτωβρίου 1996 για τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δί-

καιο, την αναγνώριση, την εκτέλεση και τη συνεργασία ως προς τη γονική ευθύνη 

και τα μέτρα προστασίας των παιδιών, Ν. 4020/2011 (ΦΕΚ Α’217). 

Σε ό,τι αφορά την ισχύ της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο εσωτερικό της 

ελληνικής έννομης τάξης, κρίσιμες είναι καταρχήν οι ρυθμίσεις του άρθρου 28 παρ. 1 του 

Συντάγματος1, που αφορούν γενικά την ισχύ των διεθνών συμβάσεων και από τις οποίες 

                                                           
 
1
 Άρθρο 28 παρ. 1 Σ.: «Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβά-

σεις, από την επικύρωση τους με νόμο και τη θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτε-
λούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διά-
ταξη νόμου. Η εφαρμογή των κανόνων του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμβάσεων στους αλλοδαπούς 

http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/1974-FEK-a-256.pdf
http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/11-esda-N2400-1996-FEKa96.pdf
http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/7-esda-N1705-1987-fekA89.pdf
http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/14-esda-N3444-2005-fekA133.pdf
http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/14-esda-N3444-2005-fekA133.pdf
http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/n1049-1980_fek_A114.pdf
http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/n1049-1980_fek_A114.pdf
http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/n1426-1984_fek_A32.pdf
http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/n1702-1987_fek_A86.pdf
http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/n2104-1992_fek_A195.pdf
http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/n2104-1992_fek_A195.pdf
http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/n2502-1997_fek_A103.pdf
http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/n2502-1997_fek_A103.pdf
http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/n3727-2008_fek_A257.pdf
http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/symbash-.pdf
http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/xartis-_themeliodon_dikaiomaton_.pdf
http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/n2102-1992_fek_A193.pdf
http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/n3137-2003_fek_A90.pdf
http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/n3171-2003_fek_A192.pdf
http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/n3765-2009_fek_A101.pdf
http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/n4020-2011_fek_A217.pdf
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προκύπτει αναντίρρητα ότι η Σύμβαση - που έχει κυρωθεί με τον Ν. 2101/1992 και έχει τε-

θεί σε ισχύ - έχει τυπική ισχύ υπέρτερη κάθε αντίθετης διάταξης νόμου, έστω κι αν η τελευ-

ταία είναι ειδικότερη ή μεταγενέστερη. Λόγω της αυξημένης τυπικής ισχύος των διεθνών 

συμβάσεων, βάσει του άρθρου 28 παρ. 1 Σ. και παρά την έλλειψη ρητής συνταγματικής 

πρόβλεψης ανάλογης με αυτή του άρθρου 93 παρ. 4 Σ. για τον έλεγχο της συνταγματικότη-

τας των νόμων (Χρυσόγονος, 2002), τα ελληνικά δικαστήρια, στο πλαίσιο των υποθέσεων 

που κρίνουν, οφείλουν να μην εφαρμόζουν νόμο ή κανονιστική πράξη που αντιβαίνουν 

στην Σύμβαση, ακόμη και αυτεπαγγέλτως (Αρναούτογλου, 1982). Εξάλλου, ο όρος περί α-

μοιβαιότητας του εδ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 28 Σ. δεν ισχύει σε ό,τι αφορά την εφαρμο-

γή της Σύμβασης από τα ελληνικά δικαστήρια και τα κρατικά όργανα ως προς τους αλλο-

δαπούς, δεδομένου ότι ο όρος αυτός δεν ισχύει για πολυμερείς συμβάσεις, οι οποίες κατο-

χυρώνουν ανθρώπινα δικαιώματα και η εφαρμογή τους διασφαλίζεται από θεσμικούς μη-

χανισμούς, όπως εν προκειμένω η Επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού (Χρυσόγονος, 

2002). 

Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ συνταγματικής διάταξης και διάταξης διεθνούς συνθή-

κης και εν προκειμένω της Σύμβασης, σύμφωνα με τη θεωρία (Βενιζέλος, 1991; Τσάτσος 

1994) και τη νομολογία, προκρίνεται η εφαρμογή της συνταγματικής διάταξης βάσει του 

άρθρου 28 παρ. 1 του Σ. Ωστόσο, η ερμηνεία των συνταγματικών διατάξεων θα πρέπει να 

προσαρμόζεται στις απαιτήσεις του δικαίου της Σύμβασης, λαμβανομένου υπόψη του άρ-

θρου 25 παρ. 1 του Σ.2, που θέτει υπό την εγγύηση του Κράτους τα δικαιώματα του ανθρώ-

που, ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και υποχρεώνει όλα τα κρατικά 

όργανα να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη άσκησή τους. Και τούτο διότι η αναφορά του 

άρθρου 25 παρ.1 του Σ. στα δικαιώματα του ανθρώπου υπονοεί όχι μόνο τις περί ατομικών 

και κοινωνικών δικαιωμάτων διατάξεις του ίδιου του Συντάγματος, αλλά και τις διατάξεις 

των συναφών διεθνών συνθηκών για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τις 

οποίες δεσμεύεται η Ελλάδα, όπως εν προκειμένω η Σύμβαση (Χρυσόγονος, 2002), η οποία 

χωρίς να καθίσταται μέρος του τυπικού Συντάγματος, εντάσσεται στον νοηματικά ενιαίο 

κατάλογο των δικαιωμάτων του ανθρώπου που ισχύει στην εσωτερική έννομη τάξη και ως 

εκ τούτου χρειάζεται να συγκαθορίζει κατά τρόπο αποφασιστικό το περιεχόμενό του, ακό-

μη και ως προς την ερμηνεία των σχετικών συνταγματικών διατάξεων. Χρειάζεται πάντως 

να σημειωθεί ότι από το άρθρο 25 παρ. 1 του Σ. - του οποίου η μέχρι σήμερα χρήση από τη 

νομολογία παραμένει μάλλον περιθωριακή, παίρνοντας συνήθως τη μορφή μιας παρατα-

κτικής αναφοράς και στη διάταξη αυτή πέρα από την ειδική διάταξη του Σ. που ρυθμίζει το 

υπό κρίση κάθε φορά θέμα - διαφαίνεται ότι ο σεβασμός από το κράτος των δικαιωμάτων 

του ανθρώπου δεν εξαντλείται με την αποχή του από επεμβάσεις στη σφαίρα της ιδιωτικής 

                                                                                                                                                                                     
τελεί πάντοτε υπό τον όρο της αμοιβαιότητας.» 
2
 Άρθρο 25 παρ. 1 Σ.: «Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η 

αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υπο-
χρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκησή τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν 
και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το 
Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε 
από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας». 
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αυτονομίας, αλλά αναλύεται περαιτέρω και στην υποχρέωση θετικών ενεργειών με σκοπό 

τη διασφάλιση της άσκησής τους (Μανιτάκης,1981).  

Παρά το γεγονός ότι στο ελληνικό Σύνταγμα δεν κατοχυρώνεται ρητά η αρχή της προστα-

σίας του παιδιού, υπό την έννοια του άρθρου 3 παρ. 1 της Σύμβασης, υπάρχει ένα ευνοϊκό 

κανονιστικό πλαίσιο για το παιδί (Μάνεσης, 1989; Κουτσουμπίνας, 1990; Χρυσόγονος 1998; 

Χρυσόγονος 2002), που διαμορφώνουν οι γενικές διατάξεις των άρθρων του Συντάγματος 2 

παρ. 1 (προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας), 5 παρ. 1 (δικαίωμα στην ελεύθερη ανά-

πτυξη της προσωπικότητας), 5 παρ. 2 (προστασία της ζωής, τιμής και ελευθερίας χωρίς δι-

ακρίσεις), 5 παρ. 3 (προσωπική ελευθερία), 25 παρ. 1 (προστασία των δικαιωμάτων του 

ανθρώπου ως μέλους του κοινωνικού συνόλου), 21 παρ. 1, διάταξη που θέτει την παιδική 

ηλικία υπό την προστασία του Κράτους. Ειδική μέριμνα λαμβάνεται βάσει του άρθρου 96 

παρ. 3 του Σ. ώστε να επιτρέπεται να μην εφαρμόζονται στα δικαστήρια ανηλίκων οι διατά-

ξεις των άρθρων 93 παρ. 2 του Σ. (δημοσιότητα συνεδριάσεων) και 97 του Σ. (εκδίκαση των 

κακουργημάτων και πολιτικών εγκλημάτων από μικτά ορκωτά δικαστήρια), καθώς και να 

μην απαγγέλλονται δημόσια οι αποφάσεις τους. Στο άρθρο 29 παρ. 1 του Σ., εξάλλου, ανα-

γνωρίζεται στους ανήλικους το δικαίωμα συμμετοχής στα τμήματα νέων των κομμάτων. 

Με το άρθρο 4 παρ. 1 του Σ.3 καθιερώνεται η αρχή της ισότητας όλων των Ελλήνων πολιτών 

έναντι του νόμου, δικαίωμα το οποίο διευρύνεται με το άρθρο 2 παρ. 1 της Σύμβασης (Αρ-

χή της μη διάκρισης) περιλαμβάνοντας και τους αλλοδαπούς ανηλίκους αναφορικά με τα 

δικαιώματα που προβλέπονται σε αυτή. Σημαντική είναι επίσης η διάταξη του άρθρου 4 

παρ. 2 του Σ. που κατοχυρώνει την ίση μεταχείριση των δύο φύλων, και επομένως σε ό,τι 

αφορά τους ανήλικους απαγορεύει τις διακρίσεις που σχετίζονται με το φύλο τους, αλλά 

και η επιβολή της ισοτιμίας των ανδρών και γυναικών ως γονέων έχει σημασία για την 

προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού εντός της οικογένειας.  

Περαιτέρω, στο άρθρο 21 παρ. 1 του Σ. περί προστασίας της οικογένειας, επιτάσσεται η 

παροχή προς την οικογένεια, στο δε άρθρο 9 παρ. 1 του Σ., με το οποίο ορίζεται ότι η οικο-

γενειακή ζωή του ατόμου είναι απαραβίαστη, επιτάσσεται η αποχή του Κράτους από ενέρ-

γειες οι οποίες θα μπορούσαν να βλάψουν το θεσμό της οικογένειας. Το απαραβίαστο της 

οικογενειακής ζωής εμπεριέχει ένα ατομικό δικαίωμα τόσο για τους Έλληνες, όσο και για 

τους αλλοδαπούς να δημιουργήσουν οικογένεια και να διαμορφώσουν τη ζωή τους στο 

πλαίσιό της όπως επιθυμούν, προστατεύοντάς την από κάθε κρατική παρέμβαση, η οποία 

μπορεί να επιφέρει παρεμπόδιση συμβίωσης των μελών μιας οικογένειας (π.χ. απελάσεις, 

απαγόρευση εισόδου στη χώρα). Στο άρθρο 20 παρ. 1 του Σ. κατοχυρώνεται το δικαίωμα 

για παροχή έννομης δικαστικής προστασίας και άρα και δικαστικής ακρόασης, ενώ στην 

παρ. 2 του ίδιου άρθρου κατοχυρώνεται το δικαίωμα για προηγούμενη διοικητική ακρόα-

ση. Οι παραπάνω συνταγματικές διατάξεις εγγυώνται ρητά τα δικαιώματα του παιδιού που 

πηγάζουν από το άρθρο 12 της Σύμβασης (Σεβασμός για τις απόψεις του παιδιού). Η ελευ-

θερία έκφρασης και πληροφόρησης κατοχυρώνεται και για το παιδί από τις διατάξεις των 

άρθρων 14 παρ. 1  και 5Α παρ. 1 του Σ., ενώ η ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης προ-
                                                           
3
 Άρθρο 4 παρ. 1 Σ : «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου». 
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στατεύεται από τη διάταξη του άρθρου 16 παρ. 1 του Σ, που αναγνωρίζει την ελευθερία της 

τέχνης ως αυτοτελές ατομικό δικαίωμα. Το δικαίωμα στην εκπαίδευση, κατοχυρωμένο σε 

διεθνή και ευρωπαϊκά νομικά κείμενα προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, είναι καθαυ-

τό θεμελιώδες και καταλυτικό για την υλοποίηση των ατομικών και πολιτικών ελευθεριών, 

των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων. Η μη πραγμάτωσή του καθιστά την πρό-

σβαση σε άλλα δικαιώματα θεωρητική, και το άτομο ευάλωτο σε παραβιάσεις ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων. Στο ελληνικό Σύνταγμα θεσπίζεται η, τουλάχιστον, εννεαετής υποχρεωτική 

εκπαίδευση για όλους. Η θρησκευτική ελευθερία κατοχυρώνεται ρητά στο άρθρο 13 παρ. 1 

και 2 του Σ.  

Τα παιδιά ως άτομα με ειδικές ανάγκες προστατεύονται στα άρθρα 21 παρ. 2, 3 και κυρίως 

6 του  Σ. Το Σύνταγμα, ορίζοντας στο άρθρο 21 παρ. 3 ότι «το Κράτος μεριμνά για την υγεία 

των πολιτών», αναγνωρίζει το δικαίωμα στην υγεία. Δεν αμφισβητείται ότι στη διάταξη αυ-

τή περικλείεται συνταγματική εντολή στον νομοθέτη, αφήνοντας στον τελευταίο την ελευ-

θερία των επιλογών. Ο νομοθέτης θα πρέπει να λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα ώστε να με-

γιστοποιείται το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, δηλαδή η προστασία της υγείας. Ωστόσο, η 

διάταξη αυτή δεν θεμελιώνει αντίστοιχη αξίωση των πολιτών (Κρεμαλής, 1987), ενώ ορθό-

τερη ερμηνεία είναι εκείνη που με τη συνεπικουρία και άλλων διατάξεων του Συντάγματος 

(άρθρο 2 παρ.1, άρθρο 5 παρ. 2) δέχεται ότι η προστασία της υγείας απευθύνεται σε ολό-

κληρο τον πληθυσμό και όχι μόνο στους Έλληνες πολίτες. Το δικαίωμα του παιδιού στην 

κοινωνική ασφάλεια δεν κατοχυρώνεται ρητά στο ελληνικό Σύνταγμα, αλλά συνάγεται με 

σαφήνεια από ένα πλέγμα συνταγματικών διατάξεων:  

α) από το άρθρο 22 παρ. 5, στο μέτρο που παγιώνει τα δομικά χαρακτηριστικά του ελληνι-

κού κοινωνικο-ασφαλιστικού συστήματος, άρα και της προστασίας του παιδιού είτε ως ερ-

γαζόμενου, είτε ως προστατευόμενου τέκνου,  

β) από τις διατάξεις του άρθρου 21, που αφενός άμεσα ανάγουν σε αυτοτελές και ειδικά 

προστατευόμενο κοινωνικό αγαθό την παιδική ηλικία και τη νεότητα και αφετέρου συντε-

λούν έμμεσα στην προστασία τους μέσω των ειδικών προβλέψεων για την προστασία της 

οικογένειας, της μητρότητας, των πολύτεκνων οικογενειών, των ορφανών (Μάνεσης, 1992). 

Για την πραγμάτωση των σκοπών αυτών επιβάλλεται είτε η κατάλληλη ευνοϊκή ρύθμιση 

της κοινωνικής ασφάλισης είτε η λήψη προνοιακών μέτρων και,  

γ) ευρύτερα, από την αρχή του κοινωνικού κράτους, που λειτουργεί συνεκτικά και ενσωμα-

τώνει τους ειδικότερους στόχους επιβάλλοντας τη διάπλαση ενός λειτουργικού και αποτε-

λεσματικού συστήματος κοινωνικής προστασίας, μέσα στο οποίο ειδική θέση έχει το παιδί 

(Καϊδατζής, 2002). Τέλος, βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Σ. απαγορεύεται η θέσπιση ποι-

νών, είτε πρόκειται για ποινική είτε για πειθαρχική κύρωση, καθώς και η θέσπιση οποιασ-

δήποτε άλλης ποινής όπου χρησιμοποιείται ο άνθρωπος ως αντικείμενο και άρα προσβάλ-

λεται η αξιοπρέπειά του. 

Από την ανωτέρω πολύ σύντομη επισκόπηση των συνταγματικών διατάξεων είναι φανερό 

ότι οι τρεις μεγάλες κατηγορίες δικαιωμάτων του παιδιού που περιλαμβάνονται στην Σύμ-
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βαση και σχετίζονται με α) την προστασία (από κάθε μορφής κακοποίηση, εκμετάλλευση, 

διάκριση, ρατσισμό, κ.λπ.), β) τις παροχές (δικαίωμα στην εκπαίδευση, την υγεία, την πρό-

νοια, την ψυχαγωγία, κ.λπ.) και γ) τη συμμετοχή (δικαίωμα στην έκφραση γνώμης, την 

πληροφόρηση, τον ελεύθερο χρόνο, κ.λπ.), καθώς και οι τέσσερις βασικές αρχές, όπως ορί-

ζονται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, δηλαδή το δικαίωμα στη μη 

διάκριση (άρθρο 2), το δικαίωμα να λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως το συμφέρον του παι-

διού σε όλες τις δράσεις και τις αποφάσεις που το αφορούν (άρθρο 3) το δικαίωμα στη 

ζωή, την επιβίωση και την ανάπτυξη (άρθρο 6), το δικαίωμα να εκφράζει το παιδί ελεύθερα 

τις απόψεις του για όλα τα θέματα που το αφορούν και αυτές να λαμβάνονται υπόψη, α-

νάλογα με την ηλικία του και την ωριμότητά του (άρθρο 12), σε γενικές γραμμές κατοχυ-

ρώνονται στο ελληνικό Σύνταγμα.  

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ, που υιοθετήθηκε ομόφωνα 

από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1989 και τέθηκε σε ισχύ στις 2/9/1990, 

κυρώθηκε από την Ελλάδα με το Ν. 2101/1992 και αποτύπωσε σε ένα νομικό κείμενο τα 

δικαιώματα των ανηλίκων, σύμφωνα με τις κυρίαρχες σύγχρονες επιστημονικές και κοινω-

νικές αντιλήψεις, δεσμεύοντας τις κυβερνήσεις να λαμβάνουν διαρκώς όλα τα απαραίτητα 

μέτρα για τη θεμελίωση και προάσπιση των δικαιωμάτων αυτών, με βάση την ιδεολογική 

θέση της Σύμβασης ότι το παιδί δεν είναι απλώς αντικείμενο προστασίας εκ μέρους του 

κράτους και των ενηλίκων, αλλά αυτόνομο υποκείμενο θεμελιωδών δικαιωμάτων 

(Dekeuwer-Difossez, 1996: 4; Ανθόπουλος, 2002: 46). Η Σύμβαση περιλαμβάνει τρεις μεγά-

λες κατηγορίες δικαιωμάτων: 

α) προστασία (από κάθε μορφής κακοποίηση, εκμετάλλευση, διάκριση, ρατσισμό, 

κ.λπ.) 

β) παροχές (δικαίωμα στην εκπαίδευση, την υγεία, την πρόνοια, την ψυχαγωγία, 

κ.λπ.) 

γ) συμμετοχή (δικαίωμα στην έκφραση γνώμης, την πληροφόρηση, τον ελεύθερο 

χρόνο κ.λπ.). 

Ωστόσο, ως συνέπεια της τρέχουσας οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και των επιπτώσεών 

της, η εννοιολόγηση των δικαιωμάτων του παιδιού υφίσταται μετασχηματισμό με αποτέ-

λεσμα η έννοια των δικαιωμάτων του παιδιού να υποβαθμίζεται και να καταλήγει να συ-

μπίπτει με την εξασφάλιση της προστασίας του, σημειώνοντας με τον τρόπο αυτό ένα πι-

σωγύρισμα στη θεωρητική εξέλιξη των δικαιωμάτων του παιδιού, τα οποία υπερβαίνουν 

την προστασία του και αφορούν την αυτονομία, τη δράση και την υπόσταση του παιδιού. 

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα συνδέονται µε την οικονομική ανέχεια, 

τη δημιουργούμενη ένταση στις οικογένειες, τη συχνότερη εκδήλωση βίας, την ανεπάρκεια 

των υποστηρικτικών δομών και υπηρεσιών και τις δυσκολίες πρόσβασης πολλών παιδιών 

και των οικογενειών τους σε βασικά αγαθά αλλά και υπηρεσίες υγείας, ασφάλισης, πρό-
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νοιας και εκπαίδευσης4, με αποτέλεσμα την αύξηση της παιδικής φτώχειας και αποστέρη-

σης και τη δραματική επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης πολλών παιδιών στην Ελλάδα. 

Η επιδείνωση αυτή δεν είναι μόνο αποτέλεσμα της μείωσης του ΑΕΠ και της αύξησης της 

ανεργίας, αλλά σχετίζεται περαιτέρω τόσο με την απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων 

και τη μείωση των εισοδημάτων που λόγω της οικονομικής κρίσης έχει επέλθει σε μεγάλα 

τμήματα του πληθυσμού, όσο και με την περαιτέρω αποδυνάμωση του ήδη αδύναμου συ-

στήματος κοινωνικής προστασίας της χώρας μέσω των προγραμμάτων δημοσιονομικής 

πειθαρχίας και λιτότητας που εφαρμόζονται, καθιστώντας αναγκαίο περισσότερο από ποτέ 

τον σχεδιασμό δημοσίων πολιτικών με στόχο κυρίως την αντιμετώπιση, τόσο βραχυπρόθε-

σμα όσο και σε μακροπρόθεσμη σταθερή προοπτική, του προβλήματος της αυξανόμενης 

παιδικής φτώχειας5. 

Ήδη η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ, με τις παρατηρήσεις της το 

20126, σημείωσε ότι η ύφεση και η χρηματοοικονομική κρίση έχει βαρύ τίμημα τόσο για τις 

οικογένειες, όσο και για τις δημόσιες επενδύσεις στον κοινωνικό τομέα, προτρέποντας την 

Ελλάδα να καταβάλλει προσπάθειες για τη διατήρηση και επέκταση των κοινωνικών επεν-

δύσεων και της κοινωνικής προστασίας των ατόμων που βρίσκονται σε πιο ευάλωτη κατά-

σταση και να υιοθετεί μια ισότιμη προσέγγιση δίνοντας προτεραιότητα στα παιδιά. Σύμ-

φωνα και με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής, προκειμένου να εφαρμοστούν πολιτικές συ-

νεκτικές και περιεκτικές για τα παιδιά σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, είναι 

αναγκαίο να ιδρυθεί ένας σαφώς δομημένος φορέας, ο οποίος θα συντονίζει την εφαρμο-

γή των πολιτικών και των προγραμμάτων με αντικείμενο τα δικαιώματα των παιδιών μετα-

ξύ όλων των εμπλεκομένων υπουργείων και φορέων, καθώς και μεταξύ των διαφόρων επι-

πέδων διοίκησης, του κεντρικού, του περιφερειακού και του τοπικού, και να του παρασχε-

θούν οι απαραίτητοι πόροι σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο, καθώς και σε ανθρώπινο 

δυναμικό7, ενώ περαιτέρω, κρίνεται αναγκαίο να υιοθετηθεί ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 

τα Δικαιώματα του Παιδιού που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και 

μετρήσιμους σκοπούς και στόχους, ώστε να παρακολουθεί κατά τρόπο αποτελεσματικό την 

πρόοδο όσον αφορά την απόλαυση των δικαιωμάτων για όλα τα παιδιά σε όλη την επικρά-

τεια του Κράτους. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης θα πρέπει να συνδεθεί με τις εθνικές, τομεακές 

και τοπικές στρατηγικές και προϋπολογισμούς προκειμένου να εξασφαλισθεί η κατάλληλη 

                                                           
4
 Ενέργειες και προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη/Συνηγόρου του Παιδιού σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο 

Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
20-11-2014. 
5
 Committee on the Rights of the Child (2012). Consideration of reports submitted by States parties under arti-

cle 44 of the Convention. Concluding observations: Greece. CRC/C/GRC/CO/2-3, par. 58 
6
 Committee on the Rights of the Child (2012). Consideration of reports submitted by States parties under arti-

cle 44 of the Convention. Concluding observations: Greece. CRC/C/GRC/CO/2-3., par. 6 
7
 Committee on the Rights of the Child (2012). Consideration of reports submitted by States parties under arti-

cle 44 of the Convention. Concluding observations: Greece. CRC/C/GRC/CO/2-3., par. 12 
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κατανομή οικονομικών, ανθρώπινων και τεχνικών πόρων που απαιτούνται για την εφαρ-

μογή του
8
.  

Η ανάληψη της ευθύνης του συντονισμού μεταξύ όλων των εμπλεκομένων υπουργείων και 

φορέων και των διαφόρων επιπέδων διοίκησης και η αναγκαιότητα υιοθέτησης ενός Εθνι-

κού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού έχουν ήδη επισημανθεί από την Ελλη-

νική Εθνική Επιτροπή της UNICEF9 και από άλλους φορείς, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη 

(Συνήγορος του Παιδιού)10 και το Δίκτυο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων για την παρακο-

λούθηση της εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Οι προ-

σπάθειες που έχουν γίνει προς αυτή την κατεύθυνση μέχρι σήμερα δεν φαίνεται να είναι 

ιδιαίτερα επιτυχημένες. Το κείμενο για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης το 2007 πα-

ρουσίαζε ελλείψεις ως προς ουσιώδη στοιχεία, όπως τεκμηρίωση της υπάρχουσας κατά-

στασης και των καταγεγραμμένων αναγκών στο χώρο της παιδικής προστασίας, ανάλυση 

των προβλεπόμενων ενεργειών, πρόβλεψη διϋπουργικής συνεργασίας, δέσμευση πόρων, 

οικονομικά στοιχεία, χρονοδιάγραμμα και ένα επιχειρησιακό σχέδιο που να προβλέπει συ-

γκεκριμένα τη συμμετοχή των φορέων στην υλοποίηση, εξειδίκευση και αξιολόγηση των 

δράσεων του, με αποτέλεσμα ο Συνήγορος του Πολίτη/Συνήγορος του Παιδιού να εκφρά-

σει την άποψη ότι αυτό δεν πληροί τις προϋποθέσεις που θα το καθιστούσαν ένα ολοκλη-

ρωμένο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.11  

Τον Φεβρουάριο του 2009 ανατέθηκε από το Υπουργείο Υγείας στον μη κυβερνητικό οργα-

νισμό «Το Χαμόγελο του Παιδιού» η εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Σχέδιο Δράσης για την 

Οριζόντια Δικτύωση και τον Συντονισμό Υπηρεσιών και Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

για το Παιδί», χωρίς ωστόσο να ανακοινωθούν από την πλευρά του Υπουργείου άλλες σχε-

τικές ενέργειες. Τον Απρίλιο του 2012, ο Συνήγορος του Πολίτη στην Έκθεση που απέστειλε 

προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ, σχετικά με την εφαρμογή της Διε-

θνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην Ελλάδα, περιέλαβε την πρόταση για 

                                                           
8
 Committee on the Rights of the Child (2012). Consideration of reports submitted by States parties under arti-

cle 44 of the Convention. Concluding observations: Greece. CRC/C/GRC/CO/2-3., par. 13. 
9
 Βλ. UNICEF, 2012: 7, UNICEF, 2013: 10, όπου γίνεται αναφορά και στο Επιχειρησιακό Συντονιστικό Κέντρο 

Παιδικής Προστασίας του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης που ανέλαβε τον συντονισμό των δρά-
σεων πρόνοιας στον τομέα παιδικής προστασίας όλων των δημοσίων φορέων και των Μη Κυβερνητικών Ορ-
γανώσεων, αλλά και στο ζήτημα της μη λειτουργίας στην πράξη του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώ-
ματα του Παιδιού (Ν. 2909/2001, άρθρο 4, παρ. 1β). 
10

 Συνήγορος του Πολίτη (Συνήγορος του Παιδιού) (2012). Έκθεση προς την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παι-
διού του Ο.Η.Ε. Διαπιστώσεις και Προτάσεις της Ανεξάρτητης Αρχής για την Εφαρμογή των Δικαιωμάτων του 
Παιδιού στην Ελλάδα (Ιούλιος 2003 - Δεκέμβριος 2011), σ. 2. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του 
Παιδιού (ENOC) στη Δημόσια Θέση που υιοθέτησε τον Οκτώβρη του 2014 με τίτλο «Παιδιά και Λιτότητα» 
συστήνει στις εθνικές κυβερνήσεις των χωρών - μελών της Ε.Ε. να υιοθετήσουν Εθνικά Σχέδια Δράσης και 
Ολοκληρωμένες Στρατηγικές για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και την καταπολέμηση της 
παιδικής φτώχειας. 
11

 Προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη/Συνηγόρου του Παιδιού για το περιεχόμενο ενός Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για τα Δικαιώματα του παιδιού, Ιούλιος 2013, Επιστολή Γ. Μόσχου, Βοηθού Συνηγόρου για τα Δι-
καιώματα του Παιδιού προς τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 31.7.2007, δημοσιευμένη 
στον ιστότοπο του Συνηγόρου του Πολίτη. 
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τη συγκρότηση ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ενώ προσκά-

λεσε και έλαβε εγγράφως, με βάση σχετικό ερωτηματολόγιο, τις παρατηρήσεις και τις προ-

τάσεις ενδιαφερόμενων φορέων και εμπειρογνωμόνων για το θέμα αυτό. Κατόπιν τούτων, 

στις αρχές του 2013 η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του 

Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανακοίνωσε την συ-

γκρότηση ειδικής Ομάδας Εργασίας για την εκπόνηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Αν-

θρώπινα Δικαιώματα, μέρος του οποίου αφορά και τα Δικαιώματα του Παιδιού.  

Τον Νοέμβριο του 2014 ανακοινώθηκε προσχέδιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης από τη Γε-

νική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, 

για τη σύνταξη του οποίου συνεργάστηκε με το Υπουργείο Δικαιοσύνης ο Συνήγορος του 

Πολίτη/Συνήγορος του Παιδιού, συμμετέχοντας συμβουλευτικά στην Επιτροπή που εκπό-

νησε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Το προσχέδιο αυτό επεξεργάζεται επί του παρόντος εκ νέου 

η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύ-

νης, προκειμένου να βελτιωθεί και να ολοκληρωθεί. Σημειώνεται πάντως ότι ο Συνήγορος 

του Πολίτη/Συνήγορος του Παιδιού είχε προτείνει
12

 να οριστεί με νομοθετική πράξη ο αρ-

μόδιος εθνικός φορέας ο οποίος θα έχει την ευθύνη εκπόνησης του Σχεδίου, του διυπουρ-

γικού συντονισμού και της παρακολούθησης της υλοποίησής του – ρόλο που απ’ ό,τι φαί-

νεται εξακολουθεί να επιτελεί προς το παρόν η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρω-

πίνων Δικαιωμάτων – και επιπλέον επεσήμανε ότι είναι χρήσιμο να μελετηθεί, να αξιοποι-

ηθεί και να αναπροσαρμοστεί σε σχέση με τα παραπάνω ο ρόλος του Εθνικού Παρατηρη-

τηρίου για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το οποίο ιδρύθηκε μεν το 2001 αλλά βρίσκεται σε 

αδράνεια. 

Πέραν των ανωτέρω, η έλλειψη αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων για μια σειρά από ζητή-

ματα που σχετίζονται με την αξιολόγηση εφαρμογής επιμέρους προβλέψεων της Σύμβασης 

και γενικότερα για την κατάσταση των παιδιών που ζουν στην Ελλάδα και την υλοποίηση 

των δικαιωμάτων τους - καθώς στο πεδίο αυτό εξακολουθεί να υστερεί σοβαρά η χώρα 

µας - αποτελεί διαρκή επισήμανση της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού13, ενώ 

έχει επισημανθεί τόσο στις προηγούμενες εκθέσεις της UNICEF14, όσο και από τον Συνήγο-

ρο του Πολίτη/Συνήγορο του Παιδιού. Επιπλέον, κρίσιμο στοιχείο που θεωρείται διεθνώς 

απαραίτητο για την ουσιαστική προστασία και εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών, 

είναι η θέσπιση ενός «προϋπολογισμού για τα παιδιά»15, με την αποτύπωση των δαπανών 

του εθνικού προϋπολογισμού, που αποβλέπουν στην εφαρμογή των δικαιωμάτων του παι-

                                                           
12

 Ενέργειες και προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη/Συνηγόρου του Παιδιού σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
20-11-2014. 
13

 Committee on the Rights of the Child (2012). Consideration of reports submitted by States parties under 
article 44 of the Convention. Concluding observations: Greece. CRC/C/GRC/CO/2-3., par. 19. 
14

 UNICEF, 2013:8, όπου και αναλυτική αναφορά για τις προσπάθειες που έχουν γίνει στη χώρα μας ώστε να 
λειτουργήσουν δομές συλλογής στοιχείων σχετικά με την κοινωνική προστασία των παιδιών. 
15

 Committee on the Rights of the Child (2012). Consideration of reports submitted by States parties under 
article 44 of the Convention. Concluding observations: Greece. CRC/C/GRC/CO/2-3., par. 18. 
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διού σε όλα τα επίπεδα (σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο, καθώς και σε ανθρώπινο δυ-

ναμικό), με στόχο την προστασία των παρεχόμενων στα παιδιά υπηρεσιών από τις περικο-

πές της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης και επιδίωξη την κατά προτεραιότητα διασφά-

λιση και περαιτέρω αύξησή τους. 

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται, εξάλλου, από την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

στη διάδοση της Σύμβασης και την ευαισθητοποίηση για τα δικαιώματα των παιδιών, υπο-

χρέωση που προκύπτει για τα κράτη που την έχουν υπογράψει από το άρθρο 42 της Σύμ-

βασης, σε συνδυασμό με το άρθρο 29 παρ. 1, που ορίζει ότι σκοπός της εκπαιδευτικής δια-

δικασίας θα πρέπει να είναι και η εκπαίδευση του παιδιού στα ανθρώπινα δικαιώματα. Στο 

πλαίσιο αυτό κρίνονται απαραίτητες ενέργειες γνωστοποίησης και διάδοσης της Σύμβασης 

σε παιδιά και ενήλικες, με ενσωμάτωση των θεμάτων που αφορούν στα δικαιώματα των 

παιδιών σε όλα τα προγράμματα σπουδών κάθε επιπέδου και τις βαθμίδες της εκπαίδευ-

σης και ενίσχυση των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης, συμπεριλαμβάνοντας καμπάνιες 

για την Σύμβαση, μεταξύ παιδιών, οικογενειών και μεταξύ επαγγελματιών που εργάζονται 

με και για τα παιδιά
16

.  

Η Επιτροπή έχει αποτιμήσει θετικά τις σχετικές δράσεις που έχει υλοποιήσει η Ελληνική 

Εθνική Επιτροπή της UNICEF για τη διανομή φυλλαδίου με την Διεθνή Σύμβαση για τα Δι-

καιώματα του Παιδιού στους μαθητές, ενώ και ο Συνήγορος του Πολίτη/Συνήγορος του 

Παιδιού έχει πραγματοποιήσει σε μεγάλη έκταση δράσεις ευαισθητοποίησης για τα δι-

καιώματα των παιδιών. Περαιτέρω, κρίνεται αναγκαία η προώθηση της συστηματικής και 

συνεχούς επιμόρφωσης στα δικαιώματα των παιδιών όλων των επαγγελματιών που εργά-

ζονται με και για τα παιδιά, ιδιαίτερα των εκπαιδευτικών, των κοινωνικών λειτουργών, των 

αστυνομικών και άλλων οργάνων επιβολής του νόμου, του προσωπικού που εργάζεται 

στον χώρο της υγείας (ιατρών, νοσηλευτών, κ.λπ.), των επαγγελματιών και του προσωπικού 

που εργάζεται σε όλους τους χώρους παροχής εναλλακτικής φροντίδας, καθώς και των μέ-

σων μαζικής ενημέρωσης17. Όλα τα ανωτέρω είναι ιδιαιτέρως κρίσιμα πρωτίστως για να 

διασφαλιστούν στην πράξη τα δικαιώματα του παιδιού και προκειμένου οι επιπτώσεις της 

οικονομικής κρίσης να μην επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση των παιδιών 

στη χώρα, αλλά επιπλέον και υπό το πρίσμα της επόμενης περιοδικής αξιολόγησης της Ελ-

λάδας το 2017. 

 

α) Δίκαιο των ανηλίκων  

                                                           
16

 Committee on the Rights of the Child (2012). Consideration of reports submitted by States parties under 
article 44 of the Convention. Concluding observations: Greece. CRC/C/GRC/CO/2-3. , par. 23, Προτάσεις του 
Συνηγόρου του Πολίτη/Συνηγόρου του Παιδιού για το περιεχόμενο ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δι-
καιώματα του παιδιού, Ιούλιος 2013. 
17

 Committee on the Rights of the Child (2012). Consideration of reports submitted by States parties under 
article 44 of the Convention. Concluding observations: Greece. CRC/C/GRC/CO/2-3., par. 25, Προτάσεις του 
Συνηγόρου του Πολίτη/Συνηγόρου του Παιδιού για το περιεχόμενο ενός Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Δι-
καιώματα του παιδιού, Ιούλιος 2013. 
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Σε ό,τι αφορά την παραβατικότητα και το Δίκαιο των ανηλίκων, έγιναν πρόσφατα, με το Ν. 

4322/2015, που ψηφίστηκε τον Απρίλιο του 2015, σημαντικές τομές µε στόχο την ελαχι-

στοποίηση του εγκλεισμού των ανηλίκων δραστών και την προώθηση εναλλακτικών της 

κράτησης μέτρων, μέτρα που συμβάλλουν στην αποφυγή των αρνητικών συνεπειών του 

εγκλεισμού, όπως η κοινωνική περιθωριοποίηση και η επαφή µε χώρους όπου μπορεί να 

λειτουργήσουν διαδικασίες εκμάθησης της εγκληματικής δραστηριότητας. Το πνεύμα των 

διατάξεων του Ν. 4322/2015 που αφορούν τους ανηλίκους αποτυπώνει την τάση των τε-

λευταίων δεκαετιών για ανανέωση του ποινικού δικαίου των ανηλίκων στις ευρωπαϊκές, 

κυρίως, χώρες µε την ενίσχυση των μέτρων διαπαιδαγώγησης και αρωγής και τον περιορι-

σμό στο ελάχιστο των στερητικών της ελευθερίας κυρώσεων.  

Αντίστοιχη πρόβλεψη υπάρχει στην Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού18, 

στην οποία ρητά αναφέρεται ότι η σύλληψη, κράτηση ή φυλάκιση των ανηλίκων θα πρέπει 

να αποτελεί το έσχατο μέτρο και για το ελάχιστο αναγκαίο διάστημα, ενώ στο Γενικό Σχόλιο 

Νο. 10/2007 της Επιτροπής Δικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ, τονίζεται ότι η δικαιοσύνη 

των ανηλίκων θα πρέπει να προωθεί τη χρήση των εναλλακτικών της κράτησης μέτρων 

προς όφελος τόσο των ίδιων των ανηλίκων όσο και της ευρύτερης κοινωνίας. Η περιορι-

σμένη εφαρμογή του ποινικού σωφρονισμού και η αντικατάστασή του µε μέτρα, όπου η 

προτεραιότητα θα δίνεται στην διαπαιδαγώγηση έναντι της ποινής µε σεβασμό των αρχών 

της επικουρικότητας και αναλογικότητας, κρίνεται αναγκαία επίσης διότι αποτελέσματα 

εμπειρικών ερευνών δείχνουν ότι η εφαρμογή εξωϊδρυµατικών μέτρων είναι αποτελεσμα-

τικότερη από τον εγκλεισμό ως προς την πρόληψη της υποτροπής των ανηλίκων, αλλά και 

επειδή η κράτηση αυξάνει τους κινδύνους περιθωριοποίησης και επανεμφάνισης παραβα-

τικών συμπεριφορών.19 

Με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4322/2015 και στη συνέχεια εκ νέου με τις διατάξεις 

των άρθρων 24, 25 και 26 του Ν. 4356/2015 τροποποιήθηκαν τα άρθρα 54, 124, 126 παρ. 1, 

127 παρ. 1 και 130 παρ. 1 του Ποινικού Κώδικα. Πιο συγκεκριμένα, η επιβολή του ποινικού 

σωφρονισμού αποκτά εξαιρετικό χαρακτήρα, καθώς επιβάλλεται μόνο σε ανηλίκους που 

έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας και µόνο σε εκείνες τις κακουργηµατικές πρά-

ξεις, που επισύρουν την ποινή της ισόβιας κάθειρξης ή όταν πρόκειται για βιασμό ανηλίκου 

κάτω των 15 ετών20, ενώ για όλες τις υπόλοιπες πράξεις, που κινούνται σε πεδία 

                                                           
18

 Άρθρο 37 παρ. 2.   
19

Βλ. και Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4322/2015.  
20

 Η παρ. 1 του άρθρου 127 του Ποινικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με τους Ν. 4322/2015 και 
4356/2015 έχει ως εξής:  «1. Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων επιβάλλεται μόνο σε ανηλί-
κους που έχουν συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας, εφόσον η πράξη τους, αν την τελούσε 
ενήλικος, θα ήταν κακούργημα απειλούμενο με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Η ίδια ποινή δύναται να 
επιβληθεί και για τις πράξεις του άρθρου 336, εφόσον τελούνται σε βάρος προσώπου νεότερου από δεκαπέ-
ντε (15) ετών. Περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων μπορεί να επιβληθεί και σε ανήλικο που έχει 
συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο (15ο) έτος της ηλικίας του και του έχει επιβληθεί το αναμορφωτικό μέτρο της 
περίπτωσης ιβ` της παραγράφου 1 του άρθρου 122, εάν μετά την εισαγωγή του στο ίδρυμα αγωγής τελέσει 
έγκλημα που αν το τελούσε ενήλικος θα ήταν κακούργημα. Η απόφαση πρέπει να περιέχει ειδική και εμπερι-
στατωμένη αιτιολογία από την οποία να προκύπτει γιατί τα αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα δεν κρίνο-
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χαµηλότερης βαρύτητας εγκληµατικότητας επιβάλλονται µόνο αναµορφωτικά ή θεραπευ-

τικά μέτρα. Ωστόσο, ειδικά το αναµορφωτικό μέτρο της τοποθέτησης σε Ίδρυµα Αγωγής 

μπορεί να αντικατασταθεί µε ποινικό σωφρονισµό για τους ποινικά υπεύθυνους ανηλί-

κους, δηλαδή αυτούς που έχουν ηλικία δέκα πέντε έως δέκα οκτώ ετών, εφόσον μετά την 

εισαγωγή τους στο Ίδρυμα Αγωγής τελέσουν έγκλημα που αν το τελούσε ενήλικος θα ήταν 

κακούργημα.  

Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου ελήφθη υπόψη η άποψη που εκφράστηκε από τον Συ-

νήγορο του Πολίτη σε Έκθεση – Αυτοψία στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Κορίνθου, 

ότι θα πρέπει να επιδιωχθεί η κατάργηση της κράτησης των ανηλίκων σε φυλακές, ενώ η 

διατήρησή της θα πρέπει να προβλέπεται µόνο για ελάχιστες περιπτώσεις σοβαρών αδικη-

μάτων, όπως λ.χ. εγκλήματα κατά της ζωής και αποκλειστικά ως έσχατη λύση γι’ αυτούς 

που έχουν συμπληρώσει το δέκατο έκτο έτος της ηλικίας τους21. Εξάλλου, με τις νέες ρυθ-

μίσεις αυξήθηκε το κατώτατο όριο έναρξης της ποινικής ευθύνης από τα 13 στα 15 χρόνια, 

σε εναρμόνιση µε τις προβλέψεις άλλων ευρωπαϊκών έννομων τάξεων αλλά και µε τη σύ-

σταση των Στοιχειωδών Κανόνων των Ηνωμένων Εθνών για την Απονομή της Δικαιοσύνης 

σε Ανηλίκους (Κανόνες του Πεκίνο) να µην καθορίζεται η ηλικία έναρξης σε πολύ πρώιμο 

στάδιο.  

Επίσης, τροποποιήθηκε η προηγούμενη πρόβλεψη του άρθρου 130 του Ποινικού Κώδικα 

και το αναμορφωτικό μέτρο της τοποθέτησης στο Ίδρυμα Αγωγής παύει αυτοδικαίως µε τη 

συμπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους του υπαιτίου, καθώς είχε παρατηρηθεί, ότι µε την 

προηγούμενη ρύθμιση του άρθρου 3 του ν. 3860/2010 παρέμεναν στο Ίδρυμα Αγωγής α-

νήλικοι μικρής ηλικίας από οκτώ ετών μαζί µε μετεφήβους έως και είκοσι πέντε ετών, γεγο-

νός που αλλοιώνει τον εκπαιδευτικό – διαπαιδαγωγικό χαρακτήρα του ιδρύματος, το οποίο 

άλλωστε αποτελεί δοµή ηµιελεύθερης διαβίωσης
22

. Οι ως άνω ευεργετικές διατάξεις περι-

ορισμού της επιβολής του ποινικού σωφρονισμού στα αδικήματα του άρθρου 127 παρά-

γραφος 1 καταλαμβάνουν και εκείνους τους ανηλίκους, που είτε κατά το χρόνο δημοσίευ-

σης του νόμου έχουν καταδικαστεί, είτε είναι προσωρινά κρατούμενοι, παρέχοντας τη δυ-

νατότητα να απολυθούν µε βούλευμα του αρμόδιου Συμβουλίου Πλημμελειοδικών του 

τόπου έκτισης της ποινής, ενώ παρόμοια ρύθμιση προβλέπεται και για τους ενήλικες πλέον 

κρατούμενους εφόσον έχουν εκτίσει το 1/3 της ποινής του περιορισμού σε ειδικό κατάστη-

μα κράτησης.  

Σε ό,τι αφορά την τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας23, προκειμένου 

να είναι ικανοποιητική η άσκηση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του ανηλίκου, προ-

βλέφθηκε ρητά ότι και ο ανήλικος κατηγορούμενος έχει πρόσβαση στην έκθεση που συ-

                                                                                                                                                                                     
νται στη συγκεκριμένη περίπτωση επαρκή, λαμβανομένων κατά περίπτωση υπόψη των ιδιαίτερων συνθηκών 
τέλεσης της πράξης και της προσωπικότητας του ανηλίκου». 
21

Βλ. Έκθεση Επίσκεψης - Αυτοψίας του Συνηγόρου του Πολίτη, στο Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Κορίν-
θου, Μάρτιος 2015. 
22

Βλ. και Αιτιολογική Έκθεση του Ν. 4322/2015.  
23

Άρθρο 9 Ν. 4322/2015.  
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ντάσσουν οι επιμελητές ανηλίκων συλλέγοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες μετά από 

εντολή του ενεργούντος την ανάκριση
24

. Περαιτέρω, καταργήθηκε
25

 η επιβολή του μέτρου 

της τοποθέτησης σε Ίδρυμα Αγωγής ως περιοριστικού όρου αντί της προσωρινής κράτησης, 

καθώς είχε κατακριθεί από τη θεωρία ότι επρόκειτο ουσιαστικά για επιβολή προσωρινής 

κράτησης µε άλλη ονομασία (Δημόπουλος και Κοσμάτος, 2010), µε εξαίρεση την περίπτω-

ση, όπου ο ανήλικος παραβιάζει τα εξωιδρυµατικά µέτρα που του έχουν επιβληθεί καθι-

στώντας µόνο τότε δυνατή την αντικατάστασή τους µε το µέτρο της τοποθέτησης σε Ίδρυ-

μα Αγωγής. Επίσης, περιορίστηκε
26

 η επιβολή της προσωρινής κράτησης ποσοτικά, µόνο 

στις πράξεις για τις οποίες επιβάλλεται ο περιορισµός σε ειδικό κατάστηµα κράτησης νέων, 

ενώ προβλέφθηκε
27

 δικαίωµα εφέσεως κατά παραπεµπτικού βουλεύµατος και στον ανήλι-

κο σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις των άρθρων 37 παράγραφοι 2 και 40 παράγραφος 2 πε-

ρίπτωση β΄ στοιχ. Ν της Διεθνούς Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού. Τέλος, καταρ-

γήθηκε
28

 η καταγραφή των αναµορφωτικών μέτρων στο ποινικό μητρώο, καθώς πρόκειται 

για αθωωτικές αποφάσεις και ως εκ τούτου δεν επιτρέπεται να διαιωνίζονται νοµικές και 

στιγµατιστικές συνέπειες των ποινών, όπως είναι η καταγραφή στο ποινικό μητρώο. 

Οι παραπάνω ρυθμίσεις για ενίσχυση και εφαρμογή εναλλακτικών της κράτησης μέτρων 

είναι θετικές και η ανάγκη τροποποίησης του θεσμικού πλαισίου προς αυτή την κατεύθυν-

ση είχε επισημανθεί από την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNICEF29 και από άλλους φο-

ρείς, όπως ο Συνήγορος του Πολίτη/Συνήγορος του Παιδιού. Προς την ορθή κατεύθυνση 

εξάλλου βρίσκεται και η σύσταση νομοπαρασκευαστικής επιτροπής που επεξεργάζεται ήδη 

τα θέματα που αφορούν την καλύτερη δυνατή υλοποίηση των ιδρυματικών αναμορφωτι-

κών μέτρων και την οργάνωση των δομών στις οποίες αυτά θα υλοποιούνται. 

 

β) Σχολικός εκφοβισμός  

H Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, στο άρθρο 19 παρ. 1 καθιερώνει την υποχρέω-

ση των κρατών μελών, που την έχουν επικυρώσει, για τη λήψη όλων των αναγκαίων νομο-

θετικών, διοικητικών, κοινωνικών και εκπαιδευτικών μέτρων, προκειμένου να προστατεύ-

σουν το παιδί από κάθε μορφή βίας, προσβολής ή βιαιοπραγιών σωματικών ή πνευματι-

                                                           
24

 Άρθρο 9 παρ. 2 Ν. 4322/2015 που τροποποιεί την παράγραφο 2 του άρθρου 239 του Κώδικα Ποινικής Δικο-
νομίας. 
25

 Άρθρο 9 παρ. 3 Ν. 4322/2015 που τροποποιεί το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 282 του 
Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.  
26

 Άρθρο 9 παρ. 6 Ν. 4322/2015, που τροποποιεί την παράγραφο 6 του άρθρου 282 του Κώδικα Ποινικής Δι-
κονομίας.  
27

 Άρθρο 9 παρ. 7 Ν. 4322/2015. 
28

Άρθρο 9 παρ. 9  Ν. 4322/2015.  
29

 UNICEF, 2012: 56: «…Οι αξιόποινες πράξεις των ανηλίκων θεωρούνται σύμπτωμα ηθικής εγκατάλειψης του 
παιδιού και έλλειψης της απαραίτητης επίβλεψης και αγωγής του.  Για το λόγο αυτό το πλαίσιο αντιμετώπι-
σης των παραβατικών ανηλίκων έχει διαφορετική στοχοθεσία από ότι αυτό των ενηλίκων και αποβλέπει, κυ-
ρίως, στη διαπαιδαγώγησή τους, δηλαδή την απόκτηση εκείνων των εκπαιδευτικών και επαγγελματικών προ-
σόντων και την εκμάθηση κοινωνικών δραστηριοτήτων που θα τους καταστήσουν ικανούς να αναλάβουν 
έναν εποικοδομητικό ρόλο στην κοινωνία, αποτρέποντας αυτούς από την τέλεση νέων αδικημάτων, και όχι 
στην τιμωρία τους...». 
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κών, εγκατάλειψης ή παραμέλησης, κακής μεταχείρισης ή εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβα-

νόμενης της σεξουαλικής βίας, κατά το χρόνο που βρίσκεται υπό την επιμέλεια των γονέων 

του ή του ενός από τους δύο, των νόμιμων εκπροσώπων του ή οποιουδήποτε άλλου προ-

σώπου στο οποίο το έχουν εμπιστευθεί. Εξάλλου, στο άρθρο 28 παρ. 2 προβλέπεται ότι τα 

συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για την εφαρμογή της σχολικής 

πειθαρχίας με τρόπο που να ταιριάζει στην αξιοπρέπεια του παιδιού ως ανθρώπινου όντος 

και στο άρθρο37 προβλέπεται ότι τα κράτη οφείλουν να επαγρυπνούν ώστε κανένα παιδί να 

μην υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή σε άλλες σκληρές, απάνθρωπες ή εξευτελιστικές τι-

μωρίες ή μεταχείριση. Μέσα στο παραπάνω πλαίσιο, ο εκφοβισμός στο σχολικό περιβάλ-

λον συνιστά προφανή καταπάτηση των δικαιωμάτων του παιδιού, ενώ η αντιμετώπιση των 

παιδιών θυμάτων και θυτών ως υποκειμένων δικαιωμάτων, απαιτεί μια προσεκτική ανά-

λυση και θεώρηση όλων των παραγόντων που επηρέασαν την διαμόρφωση της προσωπι-

κότητας και της συμπεριφοράς τους, ώστε να γίνει ο κατάλληλος συσχετισμός με τα ανα-

γκαία μέτρα στην κατεύθυνση της έγκαιρης πρόληψης, λαμβάνοντας υπόψη το ρόλο των 

θεσμών κοινωνικοποίησης, ιδίως της οικογένειας και του σχολείου, που ουσιαστικά ανα-

λαμβάνουν την μετάδοση, εμπέδωση, και διαφύλαξη των δικαιωμάτων του παιδιού.
30

 Ο 

Συνήγορος του Παιδιού έχει διατυπώσει την άποψη ότι η αποτελεσματική πρόληψη και 

αντιμετώπιση της σχολικής βίας συνδέεται στενά με το συνολικό τρόπο οργάνωσης και λει-

τουργίας του σχολείου, με την υποστήριξη που παρέχεται στους εκπαιδευτικούς και με το 

βαθμό που επιτυγχάνεται η συμμετοχή των μαθητών στην λήψη αποφάσεων και στην ανά-

ληψη ευθυνών.31 

Με βάση τα ανωτέρω, κρίνεται απολύτως αναγκαία η διαμόρφωση μιας εθνικής κεντρικής 

πολιτικής για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σχολικής βίας και του εκφοβισμού. 

Κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση έγιναν από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρη-

σκευμάτων τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ανάπτυξη και Λει-

τουργία Δικτύου Πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού» 

με την επιστημονική καθοδήγηση της Κεντρικής Επιστημονικής Επιτροπής (ΚΕΕ). Στο πλαί-

σιο της ανωτέρω Πράξης δημιουργήθηκε δίκτυο ενημέρωσης, επιμόρφωσης, πρόληψης και 

αντιμετώπισης των φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού, σε κεντρικό και περιφερει-

ακό επίπεδο
32

 με Ομάδες Δράσεων Πρόληψης (ΟΔΠ)
33

, παράχθηκε σχετικό εκπαιδευτικό 

                                                           
30

Επιτροπή Μελέτης Ομάδων Ενδοσχολικής Βίας της Εθνικής Επιτροπής Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΕΔΑΑ), 
Συμπερασματικές σκέψεις και προτάσεις, Γιώργος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού, Μάιος 2010, όπου αναφέρεται επίσης χαρακτηριστικά: «…Το δικαίωμα των παιδιών να λαμβά-
νουν προστασία από κάθε μορφής βία είναι άμεσα συνδεδεμένο με τα δικαιώματά τους στη φροντίδα, την 
ψυχοσωματική τους ανάπτυξη, την υγεία, την καλλιέργεια των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους, την εκπαί-
δευση, την ελεύθερη έκφραση των απόψεών τους, την ενημέρωση, την ψυχαγωγία, την κοινωνική συμμετο-
χή, την προστασία από κάθε είδους διάκριση, κ.λπ. …». 
31

 Επιτροπή Μελέτης Ομάδων Ενδοσχολικής Βίας της ΕΕΔΑΑ, Συμπερασματικές σκέψεις και προτάσεις, Γιώρ-
γος Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Μάιος 2010. 
32

 Σε επίπεδο Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμι-
ας Εκπαίδευσης, αλλά και σε επίπεδο σχολικών μονάδων 
33

 Μέσω των Ομάδων Δράσεων Πρόληψης (ΟΔΠ) προβλέφθηκε ότι θα γίνεται συστηματική διεξαγωγή 
εκτιμήσεων σε επίπεδο σχολικής μονάδας για τον καθορισμό της  συχνότητας του φαινόμενου της σχολι-
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υλικό
34

 και επιμορφώθηκαν στελέχη εκπαίδευσης
35

 και εκπαιδευτικοί
36

, για πρώτη φορά, 

σε θέματα ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού με σκοπό την πρόληψη, αντιμετώπιση και 

εξάλειψη του φαινομένου, ενώ λειτούργησε και εξακολουθεί να λειτουργεί σχετική ιστοσε-

λίδα. Και μετά την πρόσφατη ολοκλήρωση της Πράξης, η Κεντρική Επιστημονική Επιτροπή 

(ΚΕΕ) συνεχίζει τις εργασίες της για την επιστημονική υποστήριξη των φορέων του ΥΠΠΕΘ 

και της εκπαιδευτικής κοινότητας σε θέματα του δικτύου πρόληψης και αντιμετώπισης 

φαινομένων σχολικής βίας και εκφοβισμού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαί-

δευση, ενώ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 σχεδιάζονται νέες σχετικές δράσεις. Εξάλλου, 

από το 2012 προβλέφθηκε η ίδρυση του Παρατηρητηρίου Πρόληψης της Σχολικής Βίας και 

του Εκφοβισμού,
37 το οποίο έχει ως αποστολή τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων 

για την πρόληψη της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, την καταγραφή, τη μελέτη και τη 

διοχέτευση προς διαχείριση σε πιστοποιημένους φορείς περιστατικών σχολικής βίας και 

εκφοβισμού, ενώ σε συμβολικό επίπεδο καθιερώθηκε η 6η Μαρτίου ως «Πανελλήνια Σχο-

λική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο».  

Σε ό,τι αφορά θέματα σχολική βίας και σχολικού εκφοβισμού, δραστηριοποιούνται επίσης 

σε επίπεδο Διευθύνσεων Εκπαίδευσης τα γραφεία Αγωγής Υγείας και οι Συμβουλευτικοί 

Σταθμοί Νέων (ΣΣΝ) και σε ευρύτερο θεσμικό επίπεδο ο Βοηθός Συνήγορος του παιδιού, 

Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, καθώς και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, όπως Το Χαμόγελο 

του Παιδιού, το Κέντρο Μέριμνας για την Οικογένεια και το Παιδί, κ. ά. Ειδικότερα, σχετικά 

με τον Συνήγορο του πολίτη, σε ό,τι αφορά την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού, 

από το 2003 που ανέλαβε την αποστολή της προάσπισης και προαγωγής των δικαιωμάτων 

του παιδιού, έχει διερευνήσει σημαντικό αριθμό υποθέσεων που σχετίζονται με την σχολι-

κή βία και έχει συζητήσει για το θέμα αυτό με χιλιάδες μαθητές, εκπαιδευτικούς, αλλά και 

γονείς, αποστέλλοντας σχετικές προτάσεις του στο Υπουργείο Παιδείας
38

 και λαμβάνοντας 

μέρος σε μεγάλο αριθμό επιστημονικών συναντήσεων, ημερίδων και σεμιναρίων. 

Συναφές με το ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού, αλλά και γενικότερα με το θέμα «της συ-

νεχούς σκληρής συμπεριφοράς που προξενεί σε τρίτον (και δη ανήλικο) σωματική κάκωση 

ή άλλη βλάβη της σωματικής ή ψυχικής υγείας» είναι και πρόσφατη τροποποίηση του άρ-

                                                                                                                                                                                     
κής βίας, του τρόπου και του τόπου εμφάνισής του, του τρόπου αλληλεπίδρασης των μαθητών και των 
ενηλίκων (εκπαιδευτικοί, γονείς) και την αποτίμηση των αποτελεσμάτων του.  
34

 Επιμορφωτικό υλικό για στελέχη εκπαίδευσης & εκπαιδευτικούς, οδηγός επιμορφωτή, φάκελος υλικού για 
μαθητές, αλλά και για γονείς και οδηγός διαχείρισης περιστατικών. Το εκπαιδευτικό υλικό  είναι διαθέσιμο 
στο site www.stop-bullying.gr. 
35

 450 στελέχη εκπαίδευσης, βλ. ΥΠ Ο ΥΡ ΓΕ ΙΟ Π ΑΙΔΕ ΙΑ Σ,  ΕΡΕΥΝΑ Σ & ΘΡ ΗΣΚΕ ΥΜ ΑΤ ΩΝ,  Π ανελλήνια 
έρευνα για την Ενδοσχολική Βία  και τον Εκφοβισμό στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Κα-
θηγήτρια Βασιλική Αρτινοπούλου,  Πάντειο Πανεπιστήμιο,  Αν. Καθηγητής Θωμάς Μπαμπάλης,  ΕΚΠΑ,  Δρ.  
Βασίλης Ι. Νικολόπουλος, Εκπαιδευτικός. 
36

 11.000 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την ίδια ως άνω έ-
ρευνα. 
37

 Υπό την εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας 
38

 Βλ. το έγγραφο του Συνηγόρου με Αρ.Πρωτ.Φ.1500.2/18435/2015 «Δημοκρατική σχολική διοίκηση, εκπαί-
δευση των μαθητών στα δικαιώματα και ̟παρεμβάσεις με στόχο την προστασία των μαθητών α̟πό τη βία και 
τις διακρίσεις», όπου αποτυπώνονται οι προτάσεις του Συνηγόρου. 
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θρου 312 του Ποινικού Κώδικα.
39

 Ειδικότερα, αντικαταστάθηκε το άρθρο 312 του Ποινικού 

Κώδικα (που έφερε τον τίτλο «Σωµατική βλάβη ανηλίκων»)
40

, έτσι ώστε ποινικοποιείται 

πλέον η συνεχής σκληρή συµπεριφορά, εφόσον προξενεί όχι µόνο σωµατική κάκωση, αλλά 

και βλάβη της σωµατικής ή ψυχικής υγείας σε άτοµα οποιασδήποτε ηλικίας (και άρα όχι 

μόνο σε ανήλικους κατά την προϊσχύσα διάταξη).
41

 Η προϊσχύσασα διάταξη αφορούσε μό-

νο θύματα κάτω των 17 ετών, και δεν μπορούσε να καλύψει περιπτώσεις που το θύμα ήταν 

νεαρής ηλικίας, αλλά ενήλικο, ενώ η δεύτερη αδυναμία της προϊσχύσασας διάταξης ήταν 

ότι αναφερόταν σε βλάβη της υγείας, χωρίς να γίνεται ειδική αναφορά στη βλάβη της ψυ-

χικής υγείας, ώστε να υπάρχει αξιόποινο και στις περιπτώσεις που χωρίς να υπάρχει σωμα-

τική κάκωση ή βλάβη της σωματικής υγείας, έχει επηρεαστεί λειτουργικά η ψυχική υγεία 

του θύματος. 

Με βάση τη νέα διάταξη επιβάλλεται βαρύτερη ποινή αν το θύµα είναι ανήλικο ή ανυπε-

ράσπιστο ή ήταν υπό την επιμέλεια ή την εξουσία του δράστη, καθώς και αν η βλάβη 

προήλθε από παραµέληση των υποχρεώσεων του δράστη (εγκατάλειψη), ενώ η πράξη με-

ταξύ ανηλίκων παραµένει ατιµώρητη εκτός αν υπάρχει διαφορά ηλικίας άνω των τριών ε-

τών. Σε ό,τι αφορά το τελευταίο, είναι εμφανές ότι αποτυπώνεται η σύγχρονη άποψη ότι οι 

ως άνω συµπεριφορές µεταξύ ανηλίκων της ίδιας ηλικίας θα πρέπει να αντιµετωπίζονται 

µε µέτρα διαπαιδαγώγησης και όχι εµπλοκής µε τον ποινικό νόµο. Σύμφωνα με την αιτιο-

λογική έκθεση του νόμου: «Η νοµοθετική αυτή εξέλιξη κρίνεται αναγκαία για την προστα-

σία εννόµων αγαθών, κυρίως ενός συγκεκριµένου κύκλου ευάλωτων κοινωνικών οµάδων 

(ανήλικων και νεαρών ενήλικων), απέναντι σε ένα σύνθετο είδος εγκληµατικής 

συµπεριφοράς που υλοποιείται µε επαναλαµβανόµενο – συνεχή, σκληρό τρόπο (συνήθως 

                                                           
39

 Τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του Ν.4322/2015,ΦΕΚ Α` 42/27.04.2015. 
40

 «Σωματική βλάβη ανηλίκων κ.λπ.» Άρθρο 312 ΠΚ (προϊσχύσα μορφή): «Αν  δεν  συντρέχει  περίπτωση  βα-
ρύτερης  αξιόποινης   πράξης, τιμωρείται  με  Φυλάκιση  τουλάχιστον τριών μηνών: α) όποιος με συνεχή 
σκληρή συμπεριφορά προξενεί σωματική κάκωση  ή  βλάβη  της  υγείας  σε πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε 
ακόμη το δέκατο έβδομο έτος της ηλικίας του ή  που  δεν  μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του και ο δρά-
στης το έχει στην επιμέλεια ή στην προστασία του ή ανήκει στο σπίτι  του  δράστη  ή έχει μαζί του σχέση ερ-
γασίας ή υπηρεσίας ή που του το έχει αφήσει στην εξουσία  του  ο  υπόχρεος για την επιμέλειά του β) όποιος 
με κακόβουλη παραμέληση των υποχρεώσεών του προς τα προαναφερόμενα πρόσωπα  γίνεται αιτία να πά-
θουν σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας τους». 
41

 Ισχύουσα διάταξη του άρθρου 312 ΠΚ, μετά την τροποποίηση με το άρθρο 8 του Ν. 4322/2015 : «Πρόκληση 
βλάβης με συνεχή σκληρή συμπεριφορά. Άρθρο 312 : 1.Αν δεν συντρέχει περίπτωση βαρύτερης αξιόποινης 
πράξης, τιμωρείται με φυλάκιση, όποιος με συνεχή σκληρή συμπεριφορά προξενεί σε τρίτον σωματική κάκω-
ση ή άλλη βλάβη της σωματικής ή ψυχικής υγείας. Αν η πράξη τελείται μεταξύ ανηλίκων δεν τιμωρείται εκτός 
αν η μεταξύ τους  διαφορά ηλικίας είναι μεγαλύτερη από τρία (3) έτη, οπότε επιβάλλονται μόνο αναμορφω-
τικά ή θεραπευτικά μέτρα. 2. Αν το θύμα δεν συμπλήρωσε ακόμη το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του 
ή δεν μπορεί  να υπερασπίσει τον εαυτό του και ο δράστης το έχει στην επιμέλεια ή στην προστασία του ή 
ανήκει στο σπίτι του δράστη ή έχει μαζί του σχέση εργασίας ή υπηρεσίας ή το έχει αφήσει στην εξουσία του ο 
υπόχρεος για την επιμέλειά του ή του το έχουν εμπιστευθεί για ανατροφή, διδασκαλία, επίβλεψη ή φύλαξη 
έστω προσωρινή, αν δεν συντρέχει περίπτωση βαρύτερης αξιόποινης πράξης, επιβάλλεται φυλάκιση τουλά-
χιστον έξι (6) μηνών. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος με συστηματική παραμέληση των υποχρεώσεών 
του προς τα προαναφερόμενα πρόσωπα γίνεται υπαίτιος να πάθουν σωματική κάκωση ή βλάβη της σωματι-
κής ή ψυχικής τους υγείας.» 
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άσκηση σωµατικής και ψυχολογικής βίας – εκφοβισµού, που υποδαυλίζονται και από ρα-

τσιστικές αντιλήψεις και στερεότυπα). Άλλωστε, η ποινική αυτή καταστολή συµβιβάζεται 

µε τη βασική αρχή της αντιµετώπισης του ποινικού δικαίου ως ultima ratio, αφού ενεργο-

ποιείται µόλις µε την επέλευση ορισµένων βλαπτικών αποτελεσµάτων, όπως η σωµατική 

κάκωση ή άλλη βλάβη της σωµατικής και ψυχικής υγείας». 

 

γ) Διερεύνηση, διάγνωση και διαχείριση περιστατικών κακοποίησης και παραμέ-

λησης παιδιών 

Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού ορίζει ότι τα κράτη λαμβάνουν τα κατάλληλα 

«νομοθετικά, διοικητικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά μέτρα» για την προστασία του παι-

διού από όλες τις μορφές κακοποίησης
42

, όπως επίσης και μέτρα ώστε να διευκολύνουν τη 

σωματική και ψυχολογική ανάρρωση και την κοινωνική επανένταξη κάθε παιδιού θύμα-

τος
43

, προβλέποντας την παροχή υποστήριξης σε παιδιά θύματα κάθε μορφής κακοποίησης 

μέσω της εκπόνησης κοινωνικών προγραμμάτων. Για το ζήτημα της σεξουαλικής κακοποίη-

σης, η Σύμβαση έχει αφιερώσει ξεχωριστό άρθρο
44

, το οποίο ορίζει, ότι τα κράτη οφείλουν 

να αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προστατεύσουν το παιδί από κάθε μορφή σεξουαλι-

κής εκμετάλλευσης και σεξουαλικής βίας. Στο ζήτημα γίνεται διεξοδική αναφορά στη μελέ-

τη της UNICEF του 2012
45

, στην οποία και παραπέμπουμε προς αποφυγή επαναλήψεων. 

Ωστόσο, σε ό,τι αφορά την επισημανθείσα και από την ως άνω μελέτη, αλλά και από την 

Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού παντελή έλλειψη στοιχείων
46

 σχετικά με τις περι-

πτώσεις κακοποίησης και παραμέλησης των παιδιών, υπάρχει μια εξέλιξη αρκετά ενθαρ-

ρυντική. Με το πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη Προσέγγιση για τη Διερεύνηση, Διάγνωση και 

Διαχείριση Περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών», που υλοποιήθηκε υπό 

το συντονισμό του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού
47

, με τη συγχρηματοδότηση ευρωπαϊ-

κών και εθνικών πόρων, συστηματοποιήθηκε ως ένα βαθμό η καταγραφή περιστατικών 

κακοποίησης-παραμέλησης παιδιών με την τήρηση ενός Εθνικού Αρχείου Κρουσμάτων
48

 

                                                           
42

 Άρθρο 19 της Σύμβασης.  
43

 Άρθρο 39 της Σύμβασης. 
44

 Άρθρο 34 της Σύμβασης.  
45

 Unicef, 2012: 20: «…η Ελλάδα έχει λάβει μια σειρά νομοθετικών μέτρων για την απαγόρευση και την πρό-
ληψη της κακοποίησης των παιδιών. Πέρα από τη γενική απαγόρευση της σωματικής βλάβης των παιδιών, η 
οποία θεμελιώνεται στο Σύνταγμα, η σωματική τιμωρία και η άσκηση βίας απέναντι στα παιδιά απαγορεύε-
ται τόσο στο περιβάλλον του σχολείου, όσο και της οικογένειας…». 
46

  Στην Έκθεση που απέστειλε το 2009 η Ελλάδα για την εφαρμογή της Σύμβασης (παρ. 234) παραδέχεται ότι: 
«Δεν υπάρχουν αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία σχετικά με το ποσοστό περιπτώσεων κακοποίησης – παραμέ-
λησης παιδιού στην ελληνική οικογένεια, αφού δεν υπάρχει κανένα εθνικό σύστημα αναφοράς και δεδομένα 
τα οποία θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν στις σχετικές μελέτες μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικά 
(π.χ. το Ινστιτούτο Παιδικής Υγείας σε περιορισμένο κλινικό δείγμα 197 κακοποιημένων και παραμελημένων 
παιδιών σε συνεργασία με τα εξωτερικά ιατρεία του Νοσοκομείου Παίδων «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» καθώς και άλλων 
νοσοκομείων στην Νομαρχία Αττικής)». 
47

Ν.Π.Ι.Δ. που επιχορηγείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αναπτύσσει ερευνητι-
κή και εκπαιδευτική δραστηριότητα στο πεδίο της υγείας του παιδιού.  
48

 Εθνικό Σύστημα Αναφοράς ΕΣΑ ΚαΠα-Π. 
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και έγινε προσπάθεια για την εφαρμογή και υιοθέτηση  κοινής μεθοδολογίας για τη δια-

χείριση περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών
49

, σε συνδυασμό με τη δι-

κτύωση και εκπαίδευση των εμπλεκόμενων επαγγελματιών
50

, με στόχο τη συστηματι-

κή  παρακολούθηση και καταγραφή των κρουσμάτων βίας κατά των ανηλίκων, καθώς και 

των επιδημιολογικών χαρακτηριστικών του φαινομένου της Κακοποίησης-Παραμέλησης 

των παιδιών και την αύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των εφαρ-

μοζόμενων δράσεων και πολιτικών ώστε να αναβαθμιστούν οι παρεχόμενες υπηρεσίες ψυ-

χικής υγείας51. Οι παραπάνω δράσεις έρχονται να καλύψουν σημαντικά κενά ως προς την 

προστασία των δικαιωμάτων των ανηλίκων θυμάτων, τη δικτύωση μεταξύ των εμπλεκομέ-

νων φορέων και οργανώσεων, την ανάδειξη καλών πρακτικών, καθώς και τον εντοπισμό 

ελλείψεων και λαθών στην αναγνώριση, καταγραφή, αντιμετώπιση και παρακολούθηση 

του φαινομένου, την αποφυγή της συστημικής (επανα)κακοποίησης του παιδιού θύματος, 

εξαιτίας μεθοδολογικών αστοχιών και επικοινωνιακών δυσκολιών όλων των αρμοδίων. 

 

δ) Ιθαγένεια 

Ιθαγένεια είναι ο δημοσίου δικαίου δεσμός ενός ατόμου προς την πολιτεία, στο λαό της 

οποίας αυτό ανήκει (Παπασιώπη-Πασιά, 1999) και προσδιορίζεται είτε με βάση την ιθαγέ-

νεια των γονέων (δίκαιο της καταγωγής) είτε με βάση τον τόπο γέννησης (δίκαιο του εδά-

φους), σε πολλές περιπτώσεις δε, αποτελεί προαπαιτούμενο για την άσκηση άλλων δικαι-

ωμάτων ή για την απολαβή διαφόρων ευνοϊκών μέτρων, τόσο πριν όσο και μετά την ενηλι-

κίωση του ατόμου. Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναγνωρίζει το δικαίωμα 

του παιδιού να αποκτήσει «μια ιθαγένεια» χωρίς να εξειδικεύει περισσότερο, έχοντας ω-

στόσο τον στόχο να αποτρέψει το ενδεχόμενο των ανιθαγενών παιδιών.
52

 

Παραδοσιακά, ο Κώδικας Ελληνικής Ιθαγένειας (Κ.Ε.Ι.) υιοθετούσε το δίκαιο της καταγωγής 

ως βασική αρχή για την απόδοση της ιθαγένειας. Η ψήφιση του Ν. 3838/2010, ο οποίος 

επέφερε τροποποιήσεις στον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ενίσχυσε το δίκαιο του εδά-

φους για την απόκτηση ιθαγένειας.
53

 Ωστόσο, οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 1Α του 

                                                           
49

 Πρωτόκολλο Διερεύνησης, Διάγνωσης και Διαχείρισης ΚαΠα-Π. 
50

Στους τομείς της Πρόνοιας, Υγείας, Δικαιοσύνης, Δημόσιας Τάξης και Εκπαίδευσης. 
51

 Στο πλαίσιο του προγράμματος δημιουργήθηκαν τα εξής εργαλεία:  
-Πρωτόκολλο Διερεύνησης, Διάγνωσης και Διαχείρισης Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών  
-Οδηγός Εφαρμογής του Πρωτοκόλλου  
-Ευρετήριο Ισχύουσας Νομοθεσίας για την Κακοποίηση και Παραμέληση Παιδιών  
-Ενημερωτικό Φυλλάδιο για τις «Βήμα προς Βήμα» Ενέργειες των Επαγγελματιών σε Περιστατικά Κακοποίη-
σης - Παραμέλησης Παιδιών  
-Εθνικό Ευρετήριο Οργανισμών και Υπηρεσιών Διαχείρισης Περιστατικών Κακοποίησης και Παραμέλησης 
Παιδιών.  
52

 Ανιθαγενής ή άπατρις είναι εκείνος που δε θεωρείται πολίτης κανενός κράτους σύμφωνα με τη νομοθεσία 
του. Προβλήματα ανιθαγένειας μπορούν να δημιουργηθούν όταν πρόκειται για παιδιά ανιθαγενών γονέων 
που γεννήθηκαν σε κράτος που υιοθετεί το δίκαιο της καταγωγής ή όταν πρόκειται για παιδιά πολιτών κρά-
τους που υιοθετεί το δίκαιο του εδάφους που γεννιούνται στο έδαφος κράτους που υιοθετεί το δίκαιο της 
καταγωγής.  
53

 UNICEF, 2013: 31 
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Κ.Ε.Ι., όπως προστέθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3838/2010 κρίθηκαν αντίθετες προς το Σύ-

νταγμα, με απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ
54

, σύμφωνα με την οποία: «ο νομοθέτης, κα-

τά τον καθορισμό των προϋποθέσεων αποκτήσεως της ελληνικής ιθαγενείας από αλλοδα-

πούς, δύναται μεν, κατ’ απόκλιση από τη βασική αρχή του δικαίου της καταγωγής (ius 

sanguinis) ως αυτόματου τρόπου κτήσεως της ελληνικής ιθαγένειας, να προβλέψει τρόπους 

κτήσεως της ιθαγενείας βάσει της αρχής του δικαίου του εδάφους (jus soli) και περαιτέρω, 

να θεσπίζει για τις περιπτώσεις αυτές και τυπικά κριτήρια, όπως είναι η νόμιμη παραμονή 

στη χώρα και η διάρκεια αυτής, αλλά θα πρέπει να τα συνδυάζει και με ουσιαστικά κριτή-

ρια, ούτως ώστε να τεκμηριώνεται ο γνήσιος δεσμός του αλλοδαπού προς την ελληνική 

κοινωνία, δηλαδή η ενσωμάτωσή του σε αυτήν (…)».  

Τα πρακτικά ζητήματα που δημιουργήθηκαν με βάση την ως άνω κρίση του Συμβουλίου 

της Επικρατείας, ήρθε να επιλύσει ο Ν. 4332/2015, με τις διατάξεις του οποίου
55

 αντικατα-

στάθηκε, μεταξύ άλλων, και το κριθέν ως αντισυνταγματικό άρθρο 1Α
56

, ενώ περαιτέρω 

ενισχύθηκε το δίκαιο του εδάφους για την απόκτηση της ιθαγένειας
57

. Ειδικότερα, ρυθμί-

στηκε η κτήση της ελληνικής ιθαγένειας: α) από τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται στην Ελ-

λάδα και θεμελιώνει, χωρίς να αποκτά από τη γέννησή του, σχετικό δικαίωμα, όχι μόνο λό-

γω της γέννησής του στη χώρα, αλλά και εκ της εγγραφής του στην Α΄ τάξη ελληνικού σχο-

λείου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στο οποίο πρέπει να φοιτά και κατά τον, τυχόν με-

ταγενέστερο, χρόνο υποβολής σχετικής δήλωσης-αίτησης των γονέων του, καθώς και εκ 

της συνεχούς νόμιμης διαμονής ενός εκ των γονέων στην Ελλάδα επί πέντε τουλάχιστον 

έτη πριν από τη γέννησή του, ή, αν γεννήθηκε πριν από τη συμπλήρωση της ως άνω πεντα-

ετούς διαμονής, και εκ της συμπλήρωσης δεκαετούς συνεχούς νόμιμης διαμονής ενός εκ 

των γονέων, υπό την προϋπόθεση ότι κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης-αίτησης, οι 

δύο γονείς είναι νόμιμα στη χώρα και ο ένας τουλάχιστον εξ αυτών κατέχει συγκεκριμένο 

τύπο άδειας διαμονής, β) από ανήλικο αλλοδαπό που κατοικεί μονίμως και νομίμως στην 

Ελλάδα, λόγω φοίτησης σε ελληνικό σχολείο, εφόσον έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την πα-

ρακολούθηση είτε εννέα τάξεων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είτε έξι 

τάξεων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γ) από αλλοδαπό που κατοικεί μόνιμα και νόμιμα 

στην Ελλάδα, είναι απόφοιτος Τμήματος ή Σχολής ελληνικού ΑΕΙ ή ΤΕΙ και διαθέτει απολυ-

τήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα. Από τις παραπάνω 

περιπτώσεις κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, η υπό στοιχείο (α) αφορά τη λεγόμενη «δεύ-

τερη γενιά», δηλαδή τα γεννημένα στην Ελλάδα παιδιά νόμιμων μεταναστών, οι δε περι-

πτώσεις υπό στοιχεία (β) και (γ) αφορούν τη λεγόμενη «μιάμιση γενιά», δηλαδή τα παιδιά 
                                                           
54

 ΣτΕ Ολ 460/2013. 
55

  Μέρος Πρώτο, άρθρα 1-4 Ν. 4332/2015. 
56

 Όπως είχε προστεθεί με τον ν. 3838/2010 και τροποποιηθεί με τον ν. 3870/2010. 
57

 Βλ. Αιτιολογική  Έκθεση, σ. 2, όπου χαρακτηριστικά αναφέρεται: «…το ελληνικό έθνος είναι κοινότητα κα-
ταγωγής υπό την έννοια του άρθρου 1, παρ. 1 ΚΕΙ που θεμελιώνει το ονομαζόμενο δίκαιο του αίματος ως 
τεχνική κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας. Είναι όμως και έθνος επιλογής και συνείδησης. Σφυρηλατεί τους 
δεσμούς αλληλεγγύης των μελών του πάνω στο κριτήριο της κοινής βούλησης του ανήκειν σε αυτό, ανεξαρ-
τήτως της καταγωγής των ανθρώπων.  Έτσι, συγκροτείται ο ελληνικός λαός που επεξεργάζεται την ενότητά 
του κοιτώντας στο μέλλον με δεδομένη και καθοριστική την ιστορία και την πολιτιστική του κληρονομιά…».  
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μεταναστών που ναι μεν δεν γεννήθηκαν στην Ελλάδα, έχουν όμως διανύσει ένα ικανό 

διάστημα παραμονής στη χώρα διερχόμενα επιτυχώς του ελληνικού εκπαιδευτικού συστή-

ματος.  

Εν προκειμένω, ενισχύονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν σωρευτικώς, λαμ-

βανομένων υπ’ όψιν και των παραδοχών της υπ’ αριθμ. 460/2013 απόφασης της Ολομέ-

λειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, τόσο στο πρόσωπο του τέκνου αλλοδαπών που 

γεννιέται στην Ελλάδα, αλλά δεν αποκτά την ελληνική ιθαγένεια από τη γέννηση και μόνο 

λόγω της γέννησης, όσο και στο πρόσωπο των γονέων του, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτο-

χοι τίτλων διαμονής που χορηγούνται «υπό την προϋπόθεση προηγούμενης μακράς νόμι-

μης και μόνιμης διαμονής καθώς και πλήρωσης κριτηρίων ένταξης. Γι’ αυτό άλλωστε οι ως 

άνω τίτλοι προσδίδουν στους κατόχους τους αυξημένα δικαιώματα, ως προς την ίση μετα-

χείριση προσιδιάζοντα με εκείνα των ημεδαπών. Επιπροσθέτως, οι ως άνω τίτλοι στοιχειο-

θετούν μόνιμο τίτλο διαμονής στη χώρα και ανακαλούνται για ιδιαίτερα σοβαρούς και ε-

ξαιρετικούς λόγους, καθ’ όσον αναγνωρίζεται ότι οι τίτλοι αυτοί αποδεικνύουν τον γνήσιο 

δεσμό των κατόχων τους με τη χώρα και την ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία».
58

 Εξάλ-

λου, «η νέα ρύθμιση, δεν αποδίδει την Ελληνική ιθαγένεια στο αλλοδαπό τέκνο από τη 

γέννηση, αλλά και λόγω γέννησης την κρίσιμη στιγμή που το παιδί εισάγεται στο ελληνικό 

σχολείο, ύστερα από έντεκα χρόνια νόμιμης διαμονής του γονέα εκ των οποίων τα πέντε 

προ της γέννησης και τα έξι μετά από αυτή. Εφόσον το παιδί που φοιτά σε ελληνικό σχο-

λείο έχει γεννηθεί και διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα πριν την παρέλευση της πενταετίας της 

νόμιμης διαμονής του ενός γονέα, το δικαίωμα κτήσης της ιθαγένειας μετακυλίεται στο 

μέλλον με τη συμπλήρωση δέκα ετών νόμιμης παραμονής του γονέα».
59

  

Περαιτέρω, στην περίπτωση αλλοδαπού που δεν έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, «το τυπικό 

κριτήριο της νόμιμης παραμονής στη χώρα συνδυάζεται με το ουσιαστικό κριτήριο της ελ-

ληνικής εκπαίδευσης ως βασικό μηχανισμό ενσωμάτωσης στην ελληνική κοινωνία, ούτως 

ώστε να τεκμηριώνεται ο γνήσιος δεσμός του αλλοδαπού προς την ελληνική κοινωνία. Συ-

μπερασματικά, σημειώνεται ότι τα ακόλουθα τρία διαφορετικά χρονικά διαστήματα στην 

εκπαίδευση, τα οποία προσδιορίσθηκαν βάσει του επιπέδου δυσκολίας που απαιτεί κάθε 

βαθμίδα της εκπαίδευσης: εννέα έτη, χρονικό διάστημα που ανταποκρίνεται στην υποχρε-

ωτική εκ του Συντάγματος εννεαετή εκπαίδευση, έξι έτη που αντιστοιχούν σε όλο το φάσμα 

της δευτεροβαθμίου εκπαιδεύσεως ή ολοκλήρωση των σπουδών στην ελληνική δευτερο-

βάθμια εκπαίδευση, που αποδεικνύεται με το απολυτήριο λυκείου, εισαγωγή σε ελληνικό 

ΑΕΙ ή ΤΕΙ μετά από εξετάσεις και επιτυχή περάτωση των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαί-

δευση, πιστοποιούν, ως διάστημα ικανό να θεμελιώσει τον αναγκαίο δεσμό με την ελληνι-

κή κοινωνία, έναν εγγυημένο βαθμό ένταξης των υπόψη αλλοδαπών, διασφαλίζοντας ε-

παρκώς την σκοπούμενη ομαλή ενσωμάτωσή τους στην ελληνική κοινωνία».
60

 Με τη συν-

δρομή των ως άνω προβλεπόμενων αντικειμενικών κριτηρίων πιστοποιείται ένας επαρκής 
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 Αιτιολογική Έκθεση, σ.3. 
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 Αιτιολογική Έκθεση, σ.3. 
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 Αιτιολογική Έκθεση, σ.4. 
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ουσιαστικός δεσμός τόσο των γονέων όσο και του ίδιου του παιδιού με την ελληνική κοι-

νωνία, ικανός να διασφαλίσει την επίτευξη του σκοπού της ομαλής ενσωμάτωσής τους 

στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας. Τέλος, με το νέο νόμο αποσαφηνίζεται
61

 σε 

απόλυτη αρμονία με την αρχή της ενότητας της ιθαγένειας γονέων και τέκνων, ότι το τέκνο 

αλλοδαπού, ο οποίος αποκτά την ελληνική ιθαγένεια, αποκτά και αυτό την ελληνική ιθαγέ-

νεια, χωρίς άλλη διατύπωση, αν κατά την ημερομηνία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας από 

τον γονέα του είναι ανήλικο και άγαμο. 
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 Άρθρο 1 παρ. 6 Ν. 4332/2015.  
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3. Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση και προστασία των παιδιών στην 

Ελλάδα σε σύγκριση με χώρες της ΕΕ: Εννοιολογικά πλαίσια, αναλυτι-

κές προσεγγίσεις, μεθοδολογικά ζητήματα και εμπειρικές εκτιμήσεις  

Το επίπεδο παιδικής φτώχειας και αποστέρησης είναι ένας από τους πιο ισχυρούς δείκτες 

της υγείας και της ευημερίας μιας κοινωνίας. Για το παρόν, αποτελεί μέτρο ευζωίας ορι-

σμένων από τα πιο ευάλωτα μέλη μιας κοινωνίας. Για το μέλλον, αποτελεί μέτρο της συνο-

χής και ευημερίας μιας κοινωνίας ως σύνολο (UNICEF, 2012). Διάφοροι εναλλακτικοί ορι-

σμοί έχουν προταθεί για την εννοιολόγηση της παιδικής φτώχειας και αποστέρησης μεταξύ 

των οποίων ο ορισμός που έχει ενσωματωθεί στην Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

(1989) είναι ένας από τους ευρύτερα διαδεδομένους. Ο ορισμός αυτός προχωρά πέρα από 

την χρηματική διάσταση της φτώχειας και της αποστέρησης στην πολυδιάστατη φύση της 

παιδικής μειονεξίας λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους όπως η πρόσβαση σε μη-υλικούς 

πόρους και η ασφαλής και χωρίς διακρίσεις αλληλεπίδραση με την κοινωνία. 

Η παιδική φτώχεια συσχετίζεται με την εισοδηματική ανισότητα που χαρακτηρίζει τις σύγ-

χρονες κοινωνίες και συνδέεται με αρνητικά παροντικά και μελλοντικά αποτελέσματα για 

τα άτομα (UNICEF, 2012; Ortiz et al, 2012) -αν και οι μηχανισμοί με τους οποίους η ανεπάρ-

κεια του οικογενειακού εισοδήματος επηρεάζει τα επιτεύγματα παραμένουν δυσδιάκριτοι, 

καθώς σύμφωνα με τους Bowles και Gintis (2002) γνωρίζουμε περίπου μόνο το μισό των 

εμπλεκόμενων μηχανισμών (R2 ≤ 0,5)-. Πρόσφατα, οι Papanastasiou et al (2016) εκτίμησαν 

ότι το κράτος πρόνοιας λειτουργεί ως ένας κεντρικός ερμηνευτικός παράγοντας της μετα-

βλητότητας των επιπέδων παιδικής φτώχειας στο πλαίσιο της ΕΕ. Η μεταβλητότητα αυτή 

εξηγείται σε μεγάλο βαθμό από τις λοιπές κοινωνικές μεταβιβάσεις σε χρήμα και σε είδος 

(εκτός των συντάξεων). Έτσι, το κράτος πρόνοιας λειτουργεί ως ένας κοινωνικός εξομαλυ-

ντής μέσα από τον μετριασμό της παιδικής φτώχειας που απειλεί να υπονομεύσει τη συνο-

χή και αλληλεγγύη της ελληνικής κοινωνίας στο μέλλον. 

Ωστόσο, η μετάβαση από τον ιδεατό τύπο της κοινωνίας της ενσωμάτωσης σε αυτόν της 

ενεργού κοινωνίας, από το 1980 και έπειτα, αποτελεί σημάδι οπισθοχώρησης του κράτους 

πρόνοιας στις χώρες της Δύσης (Petmesidou, 2009). Τα τελευταία χρόνια, η έννοια της κοι-

νωνικής επένδυσης σε οικογένειες και παιδιά έχει τονιστεί από κοινωνικούς ερευνητές (π.χ. 

βλ. Esping-Andersen, 2005) και έχει τοποθετηθεί στο επίκεντρο της πολιτικής ρητορείας και 

πρακτικής σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, αν και με διακριτές διαφοροποιήσεις ως προς τον 

τρόπο και τον βαθμό υλοποίησης μεταξύ των χωρών (Bouget et al, 2015). Η κοινωνική ε-

πένδυση επικεντρώνεται σε προδραστικές πολιτικές που εστιάζουν στην ανάπτυξη του 

γνωστικού και ανθρωπίνου κεφαλαίου των παιδιών προκειμένου να καταστούν ικανά ως 

ενήλικες να αντιμετωπίσουν τους νέους κοινωνικούς κινδύνους της μεταβιομηχανικής επο-

χής (Petmesidou, 2014).  

Από την σκοπιά της κοινωνικής πολιτικής, μια βασική αλλαγή σχετίζεται με την αντικατά-

σταση των πολιτικών αποεμπορευματοποίησης (καθολικές και βασισμένες στην ιδιότητα 

του πολίτη παροχές και υπηρεσίες) με πολιτικές ενδυνάμωσης και ενεργοποίησης (παιδική 
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φροντίδα, εκπαίδευση, κατάρτιση, δια βίου μάθηση) που στοχεύουν στην ενίσχυση της 

απασχολησιμότητας για να διευκολυνθεί η ένταξη στην ευέλικτη αγορά εργασίας. Ωστόσο, 

η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι η κοινωνία μεταβιβάζει την ευθύνη στο άτομο για την αντιμε-

τώπιση των κοινωνικών προβλημάτων (φτώχεια, αποστέρηση, ανεργία, περιθωριοποίηση, 

κ.λπ.).62 Η έμφαση που δίνεται στο άτομο και όχι σε ευρύτερες κοινωνικές ομαδοποιήσεις 

συνεπάγεται ότι οι υφιστάμενοι θεσμοί και οι εφαρμοζόμενες πολιτικές στοχεύουν στην 

εξώθηση του μεγαλύτερου δυνατού ενεργού πληθυσμού (νέοι, γυναίκες, ανάπηροι) στην 

ευέλικτη αγορά εργασίας συνήθως υπό δυσμενείς συνθήκες (π.χ. εργαζόμενοι φτωχοί). Ο 

απώτερος στόχος είναι να περικοπούν οι κοινωνικές δαπάνες που δαιμονοποιούνται ως 

μια από τις βασικές αιτίες για την κρίση χρέους στην Ελλάδα (Papatheodorou, 2014). Παρ’ 

όλα αυτά, η αποκένωση της κοινωνικής προστασίας μαζί με την ενίσχυση των εξατομικευ-

μένων κοινωνικών κινδύνων μετασχηματίζουν το νόημα της ζωής σε ένα καθημερινό ατο-

μικό εγχείρημα διαχείρισης της διακινδύνευσης.  

Η κοινωνικοοικονομική διακινδύνευση κατέστη εμφανής για άλλη μια φορά με το ξέσπα-

σμα της οικονομικής κρίσης το 2008 ως αποτέλεσμα της κρίσης ενυπόθηκων στεγαστικών 

δανείων στις ΗΠΑ που αποδιάρθρωσε το χρηματοπιστωτικό σύστημα (π.χ. Lehman Broth-

ers). Τα επόμενα χρόνια, η κρίση άγγιξε παγκόσμιες διαστάσεις και επηρέασε την ΕΕ και, 

ειδικότερα, την Ελλάδα με τη μορφή της κρίσης δημοσιονομικού χρέους. Μέχρι ενός ση-

μείου, οι αιτίες της κρίσης μπορούν να εντοπιστούν σε εγχώριες ανορθολογικότητες και 

αγκυλώσεις (π.χ. πελατειακό σύστημα), αλλά σε μεγάλο βαθμό βρίσκονται στις συστημικές 

ανισορροπίες και στρεβλώσεις του παγκόσμιου καπιταλισμού (Papatheodorou, 2014). Το 

ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης βρήκε τις ανεπτυγμένες χώρες πρόθυμες να προωθή-

σουν νεοκεϋνσιανού τύπου επεκτατικές πολιτικές (Ortiz and Cummins, 2013). Το γεγονός 

αυτό οδήγησε σχολιαστές να ανακηρύξουν το τέλος του παγκόσμιου καπιταλισμού της ε-

λεύθερης αγοράς (Wolf, 2008), μολονότι στην πράξη η έκβαση αυτή δεν επιβεβαιώνεται 

μέχρι στιγμής, δεδομένου ότι υπερεθνικοί και εθνικοί φορείς υιοθετούν συσταλτικά οικο-

νομικά μέτρα που διέπονται από την σκληρή λιτότητα, καθώς η Μεγάλη Ύφεση ξεδιπλώνε-

ται στον ανεπτυγμένο και αναπτυσσόμενο κόσμο.  

Από ποσοτική σκοπιά, οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην παιδική ευημερία δεν 

έχουν διερευνηθεί σε βάθος, τόσο συγχρονικά όσο και διαχρονικά, εξαιτίας της έλλειψης 

κρίσιμων δεδομένων που θα γίνουν διαθέσιμα τα επόμενα χρόνια. Οι εκτιμήσεις του υφε-

σιακού αντίκτυπου στην παιδική ευζωία κινούνται προς δύο αντίρροπες κατευθύνσεις. Μια 

οπτική τονίζει ότι το εισόδημα που προέρχεται από κοινωνικές μεταβιβάσεις αυξάνει γρη-

γορότερα απ’ ότι το εισόδημα που προέρχεται από την αγορά, στο βαθμό που το τελευταίο 
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 Όπως υποστηρίζεται από τον βασικό θεωρητικό της δεύτερης νεωτερικότητας (Beck, 1992), ο θεσμοποιη-
μένος ατομισμός αποτελεί βασικό εννοιολογικό εργαλείο για την κατανόηση του υπαρξιακού στάτους του 
ατόμου στη σύγχρονη κοινωνική ζωή. Σύμφωνα με την άποψη αυτή, το άτομο καθίσταται η κεντρική οντότη-
τα του κοινωνικού κόσμου και η ατομική ζωή καθίσταται ένα ανακλαστικό φαινόμενο που πρέπει να κερδη-
θεί σε ατομικό επίπεδο και όχι στο πλαίσιο μια ευρύτερης συλλογικότητας φθίνουσας σημασίας, όπως το 
κράτος πρόνοιας, η κοινωνική τάξη, η πυρηνική οικογένεια, κ.λπ. (Beck and Beck-Gernsheim, 2002). Η θεώρη-
ση γύρω από το δίπολο κοινωνία και άτομο στοχεύει να δείξει την αξιακή, ιδεολογική και πολιτική μετατόπι-
ση προς μια ατομοκεντρική σύλληψη του κοινωνικού είναι.   
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είναι περισσότερο ευάλωτο στις επιδράσεις της οικονομικής κρίσης. Όταν οι κοινωνικές 

μεταβιβάσεις αυξάνονται περισσότερο απ’ ότι τα εισοδήματα από εργασία, τότε τα χαμηλά 

εισοδήματα προσεγγίζουν το διάμεσο συντελώντας σε μια πτώση της σχετικής παιδικής 

φτώχειας. Ωστόσο, η ύφεση συνεπάγεται ότι περισσότερες οικογένειες χωρίς εργασία και 

με χαμηλότερο εισόδημα θα βρεθούν κάτω από την γραμμή φτώχειας συντελώντας σε μια 

αύξηση της σχετικής παιδικής φτώχειας. Έτσι, το καθαρό αποτέλεσμα των δύο αντισταθμι-

στικών τάσεων δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί προς το παρόν. 

Παρ’ όλα αυτά, μια εκτίμηση είναι ότι μια ενίσχυση της ζήτησης στην οικονομία μπορεί να 

επέλθει με αυξήσεις των εισοδημάτων μέσω κοινωνικών μεταβιβάσεων. Πράγματι, οι πολι-

τικές αυτές μπορούν να ενισχύσουν τη ζήτηση αν οι ωφελούμενοι είναι οικογένειες με υ-

ψηλή οριακή ροπή προς κατανάλωση, αλλά αντιμετωπίζουν δανειστικούς περιορισμούς 

από τις τράπεζες, δηλαδή οικογένειες που βρίσκονται στα χαμηλά και μικρομεσαία επίπε-

δα της εισοδηματικής κλίμακας. Αντίθετα, η ενίσχυση των εισοδημάτων των πλούσιων οι-

κογενειών μπορεί να μην συμβάλλει στην αύξηση της ζήτησης, δεδομένου ότι οι οικογένει-

ες αυτές έχουν ήδη ή είναι σε θέση να αποκτήσουν εύκολα χρήματα από τις τράπεζες. Βά-

σει αυτής της συλλογιστικής, η αύξηση των εισοδημάτων ιδιαίτερα φτωχών οικογενειών με 

παιδιά μέσω παροχών κοινωνικής πολιτικής διεκδικεί σημαντική θέση στην ατζέντα πολιτι-

κής σε μια εποχή έντονου σκεπτικισμού γύρω από τη μελλοντική ευημερία των ανθρώπι-

νων κοινωνιών.  

Επιπλέον, οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στη διαγενεακή κινητικότητα αναμένεται 

να απασχολήσουν εκτενώς τους κοινωνικούς ερευνητές στο κοντινό μέλλον. Η διαγενεακή 

κινητικότητα μετράται με τη συσχέτιση των κοινωνικοοικονομικών επιτευγμάτων μεταξύ 

γονέων και παιδιών όταν αυτά γίνουν ενήλικες. Στο πλαίσιο της ΕΕ, η συσχέτιση αυτή ποι-

κίλλει μεταξύ των χωρών, καθώς οι σκανδιναβικές χώρες ξεχωρίζουν με μια σχετικά χαμη-

λή συσχέτιση, ενώ οι νοτιοευρωπαϊκές και οι αγγλοσαξονικές χώρες επιδεικνύουν μια σχε-

τικά υψηλή συσχέτιση (Causa et al, 2009; Causa and Johansson, 2009). Πως μπορεί να εξη-

γηθεί η διακύμανση αυτή μεταξύ των χωρών; Δεδομένου ότι γενετικά και συμπεριφορικά 

χαρακτηριστικά δεν χρησιμεύουν σε διεθνικές συγκρίσεις, η προσοχή στρέφεται στους 

κληροδοτημένους πόρους από την οικογένεια προέλευσης και τις δημόσιες πολιτικές με 

αναδιανεμητικό αντίκτυπο που επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τα κοινωνικοοικονομικά α-

ποτελέσματα και επιτεύγματα των ατόμων στην ενήλική τους ζωή (Papatheodorou and 

Papanastasiou, 2010; Papanastasiou et al, 2016).  

Η αναδόμηση των συστημάτων κοινωνικής προστασίας για την αναχαίτιση του φαινομένου 

της κοινωνικής κληρονομιάς εμφανίζεται να αποτελεί στρατηγικό στόχο για την ΕΕ για λό-

γους κοινωνικής ισότητας και οικονομικής αποδοτικότητας. Ωστόσο, η εξελισσόμενη κρίση 

και οι επακόλουθες πολιτικές λιτότητας σε αρκετές χώρες έχουν οδηγήσει σε αντίθετα α-

ποτελέσματα ευρείας οπισθοχώρησης του κράτους πρόνοιας και μεγαλύτερης οικογενεια-

κής εξάρτησης για νέους ενήλικες, καθώς η ανεργία γι’ αυτή την κατηγορία του πληθυσμού 

αυξάνεται συνεχώς. Τι συνεπάγεται η κοινωνικοοικονομική μεταβολή για τα πρότυπα δια-

γενεακής κινητικότητας στην ΕΕ; Είναι σχεδόν βέβαιο ότι ακριβείς εκτιμήσεις δεν μπορούν 
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να γίνουν, δεδομένης της μη-διαθεσιμότητας σχετικών και συγκρίσιμων δεδομένων στις 

περισσότερες χώρες.63 Τα ευρήματα πρόσφατων εμπειρικών ερευνών, ωστόσο, συνιστούν 

λόγο ανησυχίας (Avram and Canto, 2015).  

Στον ανεπτυγμένο κόσμο, οι ΗΠΑ είναι μια από τις ελάχιστες χώρες που χρησιμοποιούν ένα 

απόλυτο μέτρο για τη λειτουργικοποίηση της παιδικής φτώχειας, αν και με συγκεκριμένα 

τεχνικά και μεθοδολογικά μειονεκτήματα (UNICEF, 2012). Αντίθετα, οι χώρες της ΕΕ έχουν 

υιοθετήσει μια σχετική διάσταση της παιδικής φτώχειας με το κρίσιμο κατώφλι να ορίζεται 

στο 60% του εθνικού διάμεσου εισοδήματος.64 Ένα σημαντικό μεθοδολογικό ζήτημα στη 

μέτρηση της σχετικής παιδικής φτώχειας είναι η κλίμακα ισοδυναμίας που χρησιμοποιείται 

για να ληφθούν υπόψη διαφορές στο μέγεθος και τη σύνθεση των οικογενειών. Το διαθέ-

σιμο εισόδημα που αποδίδεται σε κάθε μέλος της οικογένειας υπολογίζεται διαιρώντας το 

συνολικό διαθέσιμο εισόδημα με τον παράγοντα ισοδυναμίας. Η ευρύτερα χρησιμοποιού-

μενη κλίμακα ισοδυναμίας είναι η τροποποιημένη κλίμακα του OECD  που σταθμίζει με 1 

τον πρώτο ενήλικα, 0,5 κάθε επιπλέον ενήλικα και 0,3 κάθε παιδί (Hagenaars et al, 1994). 

Η EUROSTAT έχει αναπτύξει μια πιο συνθετική ποσοτική μεθοδολογία για την εκτίμηση της 

παιδικής μειονεξίας μέσω του δείκτη AROPE65 που έχει ανακηρυχθεί ως ο βασικός δείκτης 

για την παρακολούθηση της στρατηγικής της ΕΕ στο ζήτημα της φτώχειας, της αποστέρη-

σης και του κοινωνικού αποκλεισμού των παιδιών μέχρι το έτος ορόσημο 2020. Ο δείκτης 

αυτός συγκροτείται με βάση τρία κριτήρια: α) τον κίνδυνο παιδικής φτώχειας που ορίζεται 

ως το ποσοστό των παιδιών που ζουν σε οικογένειες με διαθέσιμο εισόδημα κάτω του 60% 

του εθνικού διάμεσου ισοδύναμου εισοδήματος, β) τη σοβαρή υλική αποστέρηση που ορί-

ζεται ως έλλειψη τουλάχιστον τεσσάρων από εννιά αγαθά και υπηρεσίες που σχετίζονται 

με οικονομικές πιέσεις και διαρκή καταναλωτικά αγαθά και γ) την πολύ χαμηλή ένταση ερ-

γασίας που ισούται ή είναι μικρότερη από το 20% του δυναμικού των ηλικιακά κατάλληλων 

για εργασία μελών της οικογένειας στο εισοδηματικό έτος αναφοράς (EUROSTAT, 2014). 

Η UNICEF (2012) αξιοποιεί ένα προσαρμοσμένο δείκτη αποστέρησης που αποτυπώνει όχι 

μόνο την φτώχεια αλλά την ευρύτερη ευζωία των παιδιών (π.χ. υγεία, ασφάλεια, στέγαση, 

εκπαίδευση, κ.λπ.) μέσω συγκρίσιμων στιγμιότυπων των επιπέδων παιδικής φτώχειας και 

αποστέρησης μεταξύ των ανεπτυγμένων χωρών. Ωστόσο, οι ίδιοι ερευνητές της UNICEF 

υπογραμμίζουν ότι η χρήση σύνθετων μεθόδων για την εκτίμηση της παιδικής μειονεξίας 

δεν οδηγεί πάντοτε σε ξεκάθαρα αποτελέσματα. Έτσι, όσο πιο σύνθετο είναι το μέτρο της 
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 Το 2005 και το 2011, η EUROSTAT δημοσιοποίησε δύο συγχρονικές έρευνες με αναδρομικά μικροδεδομένα 
για τη διαγενεακή μεταβίβαση της φτώχειας και της μειονεξίας αντίστοιχα. Παρ’ όλες τις τεχνικές, μεθοδολο-
γικές και αναλυτικές αδυναμίες (π.χ. αποκλεισμός του εκτιμητή σταθερών επιδράσεων, μικρό χρονικό διά-
στημα μεταξύ των ερευνών, μερική κάλυψη της περιόδου της ύφεσης), οι δύο έρευνες αποτελούν τη μοναδι-
κή πηγή για μια συγκριτική ανάλυση της δυναμικής με την οποία η Μεγάλη Ύφεση επιδρά στα πρότυπα δια-
γενεακής κινητικότητας στο πλαίσιο της ΕΕ. Το ζήτημα αυτό έχει μεγάλη σημασία ιδιαίτερα αν ειδωθεί από τη 
σκοπιά των αρνητικών συνεπειών της ύφεσης στις προοπτικές κινητικότητας των παιδιών που μεγαλώνουν σε 
φτωχές οικογένειες.    
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 Γενικά, το διάμεσο εισόδημα αποτελεί έναν ισχυρό δείκτη για το τι θεωρείται φυσιολογικό στις σύγχρονες 
κοινωνίες (Lansley and Mack, 2011).      
65
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παιδικής φτώχειας, τόσο λιγότερο υπολογιστικά ακριβές μπορεί να αποδειχθεί στην πράξη. 

Γι’ αυτό τον λόγο, η έκθεση αυτή βασίζεται στις έννοιες της σχετικής παιδικής φτώχειας και 

σοβαρής υλικής αποστέρησης που υιοθετούνται από την EUROSTAT, ενώ αξιοποιεί τα πιο 

πρόσφατα διαθέσιμα καταναλωτικά δεδομένα προκειμένου να αποτυπώσει με πιο απτό 

τρόπο το επίπεδο διαβίωσης και ευημερίας των οικογενειών με παιδιά στην Ελλάδα.  

Η κοινωνικοοικονομική κατάσταση των παιδιών έχει καταστεί αντικείμενο ζωηρού διαλό-

γου στους κόλπους της ΕΕ λόγω της υψηλότερης παιδικής φτώχειας σε σύγκριση με τη συ-

νολική φτώχεια στη συντριπτική πλειονότητα των χωρών της ΕΕ-14 (η Δανία, η Φινλανδία 

και η Σουηδία ξεχωρίζουν ως αξιοσημείωτες εξαιρέσεις, βλ. Διάγραμμα 1). Η παιδική φτώ-

χεια είναι σχετικά χαμηλή στις σκανδιναβικές χώρες και σχετικά υψηλή στις νοτιοευρωπαϊ-

κές και τις αγγλοσαξονικές χώρες, ενώ οι χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης βρίσκονται εν-

διάμεσα. Το εύρημα αυτό σημαίνει ότι οι σκανδιναβικές χώρες που αντιπροσωπεύουν ένα 

σοσιαλδημοκρατικού τύπου κράτος πρόνοιας κάνουν κάτι πραγματικά αποτελεσματικό για 

τη μείωση της παιδικής φτώχειας. 

  

Πηγή: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

Εστιάζοντας στην Ελλάδα, η διαχρονική σύγκριση της φτώχειας μεταξύ παιδιών και ενηλί-

κων δείχνει ότι τα άτομα ηλικίας κάτω των 16 ετών αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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φτώχειας απ’ ότι τα άτομα ηλικίας 16-64 ετών (βλ. Διάγραμμα 2). Μολαταύτα, η κυρίαρχη 

πολιτική ρητορεία που διακρίνει την φτώχεια των παιδιών από αυτή των ενηλίκων (σαν να 

μην αποτελούν τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος) οδηγεί σε μια υπόρρητη διάκριση με-

ταξύ των παιδιών ως ακούσια φτωχών (επειδή δεν έχουν τον έλεγχο των συνθηκών που 

καθορίζουν τα παροντικά και μελλοντικά αποτελέσματα σε διάφορες πτυχές της ζωής), ενώ 

οι ενήλικες και συνεπώς οι γονείς αντιμετωπίζονται ως εκούσια φτωχοί (ιδιαίτερα από πο-

λιτικούς και κοινωνικούς φορείς που καταλαμβάνουν θέσεις εξουσίας) με το σκεπτικό ότι η 

ατομική ευθύνη, πρωτοβουλία και δράση συνιστούν τον βασικό προσδιοριστικό παράγο-

ντα ευζωίας. Η πεποίθηση αυτή επαναφέρει στον δημόσιο και πολιτικό λόγο την παλιά, 

αλλά επικίνδυνη, διάκριση μεταξύ ατόμων που αξίζει να είναι φτωχά και αυτών που δεν 

αξίζει (Papatheodorou and Dafermos, 2010). 

 

Πηγή: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

Επιπρόσθετα, το Διάγραμμα 1 αποτυπώνει μια ομαδοποίηση των υπό εξέταση χωρών βά-

σει διακριτών συστημάτων κοινωνικής προστασίας (Esping-Andersen, 1990; Leibfried, 1992; 

Ferrera, 1996; Bonoli, 1997; Papatheodorou and Petmesidou, 2004; 2005). Έτσι, η μεταβλη-

τότητα της παιδικής φτώχειας που παρατηρείται μεταξύ των χωρών της ΕΕ μπορεί να εξη-

γηθεί με ειδική αναφορά στον τύπο κράτους πρόνοιας που έχει αναπτύξει κάθε χώρα δια-

μέσου του χρόνου. Διερευνώντας την επίδραση των θεσμών και πολιτικών του κράτους 
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Διάγραμμα 2: Φτώχεια στις ηλικιακές ομάδες <16 και 16-64 ετών 
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πρόνοιας στην παιδική φτώχεια βάσει της διάκρισης μεταξύ συντάξεων και λοιπών κοινω-

νικών μεταβιβάσεων (π.χ. παροχές πρόνοιας, οικογένειας, ανεργίας, υγείας, στέγασης, 

κ.λπ.), το Διάγραμμα 3 δείχνει ότι οι συντάξεις συντελούν σε μεγάλο βαθμό στη μείωση της 

παιδικής φτώχειας στις νοτιοευρωπαϊκές χώρες, ενώ οι λοιπές κοινωνικές μεταβιβάσεις 

επιτυγχάνουν το ίδιο αποτέλεσμα στις υπόλοιπες υπό διερεύνηση χώρες. 

 

Πηγή: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

Οι συντάξεις συνιστούν τη μερίδα του λέοντος των συνολικών κοινωνικών μεταβιβάσεων 

στις νοτιοευρωπαϊκές χώρες και λειτουργούν ως βασικό εργαλείο πολιτικής για τη μείωση 

της παιδικής φτώχειας (αν και με πενιχρά αποτελέσματα). Αντίθετα, οι λοιπές κοινωνικές 

μεταβιβάσεις εμφανίζονται να μειώνουν σε μεγάλο βαθμό την παιδική φτώχεια στις υπό-

λοιπες υπό εξέταση χώρες. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι η διαφοροποίηση μεταξύ των 

χωρών ως προς τις κοινωνικές παροχές (εκτός των συντάξεων) αποτελεί βασικό εξηγητικό 

παράγοντα της διακύμανσης της παιδικής φτώχειας στην ΕΕ. Πράγματι, η σημασία των λοι-

πών κοινωνικών μεταβιβάσεων (εκτός των συντάξεων γήρατος και χηρείας) για τη μείωση 

της παιδικής φτώχειας επιβεβαιώνεται από τον υψηλό συντελεστή προσδιορισμού (R2) στο 

Διάγραμμα 4. Το εύρημα αυτό σημαίνει ότι οι λοιπές κοινωνικές μεταβιβάσεις μπορούν να 

εξηγήσουν από μόνες τους σχεδόν το 83% της μεταβλητότητας της παιδικής φτώχειας στην 

ΕΕ. 
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Πριν από τις κοινωνικές μεταβιβάσεις Μετά τις συντάξεις Μετά τις συνολικές κοινωνικές μεταβιβάσεις

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database
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Πηγή: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

Έτσι, οι χώρες που εστιάζουν σε μέτρα κοινωνικής πολιτικής σε χρήμα και σε είδος (εκτός 

των συντάξεων) τα πηγαίνουν καλά στον μετριασμό της έντασης της παιδικής φτώχειας σε 

αντίθεση με τις νοτιοευρωπαϊκές χώρες στις οποίες η επίδραση των συντάξεων είναι ορια-

κή, παρ’ όλη την υπερβολική έμφαση στις συντάξεις ως εργαλείο αναδιανομής εισοδήμα-

τος εντός των οικογενειών βάσει μια ιδιότυπης αλληλεγγύης μεταξύ των μελών τους. Οι 

συνταξιοδοτικές πολιτικές, άλλωστε, δεν εξυπηρετούν τον σκοπό μιας ευρείας αναδιανο-

μής πόρων στο βαθμό που περισσότερο αναδιανέμουν εισόδημα στο πλαίσιο του κύκλου 

ζωής των ατόμων, σε αντίθεση με τις λοιπές κοινωνικές μεταβιβάσεις που επιτυγχάνουν 

σημαντική μείωση της φτώχειας και της αποστέρησης στις σύγχρονες κοινωνίες εξαιτίας 

της ισχυρής αναδιανεμητικής τους δυναμικής (Papatheodorou and Petmesidou, 2005).  

Επιπλέον, η διαγενεακή μεταφορά της φτώχειας και της ανισότητας απασχολεί έντονα τους 

ειδικούς στον χώρο της κοινωνικής επιστήμης και πολιτικής. Η έκθεση αξιοποιεί πληροφο-

ρίες για το οικογενειακό υπόβαθρο με σκοπό να διαπιστωθεί η ένταση των διαφορών στα 

ποσοστά παιδικής φτώχειας βάσει του επιπέδου εκπαίδευσης των γονέων (που χρησιμο-

ποιείται ως προσεγγιστική μεταβλητή του οικογενειακού υποβάθρου). Η τελευταία μετα-

βλητή χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες βάσει του διεθνούς συστήματος ταξινόμησης ISCED 

1997: α) χαμηλή (δημοτικό και γυμνάσιο), β) μεσαία (λύκειο) και γ) υψηλή (πανεπιστήμιο). 

Η απεικόνιση του Διαγράμματος 5 δείχνει τις μεγάλες διαφορές στην παιδική φτώχεια με 
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βάση το επίπεδο εκπαίδευσης των γονέων. Γενικά, όσο πιο χαμηλό είναι το επίπεδο εκπαί-

δευσης των γονέων, τόσο πιο υψηλό είναι το επίπεδο φτώχειας των παιδιών. Επιπλέον, το 

Διάγραμμα 5 δείχνει ότι τα παιδιά από οικογένειες χαμηλής εκπαίδευσης έχουν έρθει αντι-

μέτωπα με ένα σημαντικά υψηλότερο κίνδυνο φτώχειας σε σύγκριση με τα παιδιά από οι-

κογένειες μέσης και υψηλής εκπαίδευσης από την στιγμή που η οικονομική κρίση έπληξε 

την Ελλάδα γύρω στο 2010-2011. 

 

Πηγή: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

Περαιτέρω, η διερεύνηση των προτύπων κατανάλωσης (και των επιπέδων διαβίωσης) των 

οικογενειών με παιδιά μέσω των Ερευνών Οικογενειακών Προϋπολογισμών της ΕΛΣΤΑΤ 

παρέχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την εκτίμηση της παιδικής ευημερίας στην Ελ-

λάδα κατά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το Διάγραμμα 6 απεικονίζει μια ραγδαία μείω-

ση της μέσης μηνιαίας ισοδύναμης καταναλωτικής δαπάνης σε σταθερές τιμές του 2008 

και, κατά συνέπεια, μια χειροτέρευση των επιπέδων διαβίωσης των οικογενειών με παιδιά 

ιδιαίτερα από την στιγμή της εκδήλωσης της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα γύρω στο 

2010-2011. Ιδιαίτερα, το επίπεδο διαβίωσης έχει επιδεινωθεί δραματικά μεταξύ των μονο-

γονεϊκών οικογενειών με ένα ή περισσότερα παιδιά έως 16 ετών. 
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Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, http://www.statistics.gr/  

Τέλος, η έκθεση προσφέρει εκτιμήσεις για το επίπεδο σοβαρής υλικής αποστέρησης ανά 

τύπο νοικοκυριού στην Ελλάδα για το χρονικό διάστημα 2003-2015. Το επίπεδο υλικής α-

ποστέρησης εκφράζει την οικονομική αδυναμία απόκτησης αγαθών που θεωρούνται επι-

θυμητά ή και απαραίτητα για μια ικανοποιητική ζωή. Ο δείκτης αυτός κάνει τη διάκριση 

μεταξύ των ατόμων που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά στην απόκτηση ενός 

ορισμένου αγαθού ή υπηρεσίας και αυτών που δεν το θέλουν ή δεν το χρειάζονται. Η σο-

βαρή υλική αποστέρηση ορίζεται ως η αντικειμενική αδυναμία των οικογενειών να πληρώ-

σουν για τουλάχιστον τέσσερα από εννιά αγαθά και υπηρεσίες (π.χ. ενοίκιο, ηλεκτρικό 

ρεύμα, νερό, θέρμανση, κρέας, διακοπές, τηλεόραση, αυτοκίνητο, τηλέφωνο). Το Διάγραμ-

μα 7 καθιστά πρόδηλο ότι το επίπεδο σοβαρής υλικής αποστέρησης έχει επιδεινωθεί δρα-

ματικά για όλους τους τύπους νοικοκυριών μετά τα κρίσιμα έτη 2010 και 2011, αλλά τα 

αποτελέσματα αποστέρησης είναι περισσότερο έντονα μεταξύ μονογονεϊκών και εκτετα-

μένων οικογενειών (ιδιαίτερα μετά την αντικατάσταση του επιδόματος πολύτεκνης οικογέ-

http://www.statistics.gr/
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νειας με μια πενιχρή προνοιακή παροχή που χορηγείται μετά από αυστηρό έλεγχο των πό-

ρων).  

 

Πηγή: Eurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ζευγάρι με ένα εξαρτημένο παιδί 11 10,1 9 9,1 9,8 10,4 9,8 13,2 16,5 24 20,3 19,9 19,8

Ζευγάρι με δύο εξαρτημένα παιδιά 8,6 7,9 8,7 7,3 7,4 7,5 10,6 9,7 14 18,9 20,5 19,5 19,5

Ζευγάρι με 3 ή περισσότερα 

εξαρτημένα παιδιά
16,9 13,1 14 12,3 11,9 8,9 10,2 14 22,7 30,1 25,2 31,4 31,3

Μόνος γονέας με 1 ή περισσότερα 
εξαρτημένα παιδιά
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Διάγραμμα 7: Σοβαρή υλική αποστέρηση ανά τύπο οικογένειας (Ελλάδα)
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4. Παγκόσμιες και ευρωπαϊκές διαστάσεις του προσφυγικού – μετανα-

στευτικού ζητήματος και το καθεστώς παραμονής και προστασίας των 

παιδιών από οικογένειες προσφύγων στην Ελλάδα  

Τα τελευταία χρόνια, το προσφυγικό – μεταναστευτικό ζήτημα έχει προσλάβει εκρηκτικές 

διαστάσεις στην κρίσιμη περιοχή που εκτείνεται από την Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκά-

νια μέχρι την Μέση Ανατολή, την Ανατολική Μεσόγειο και την Βόρεια Αφρική. Οι μαζικές 

προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές από ασιατικές και αφρικανικές χώρες ως συνέπεια 

πολεμικών συρράξεων, εμφύλιων συγκρούσεων, πολιτικών διώξεων, κοινωνικής φτωχο-

ποίησης, κλιματικής αλλαγής, κ.λπ. δεν είναι ούτε πρωτόγνωρο ούτε παράδοξο φαινόμενο 

κατά την εποχή της νεωτερικότητας. Για παράδειγμα, σχεδόν 1000000 πρόσφυγες μετακι-

νήθηκαν με τη βία στα σύνορα μεταξύ Ζαΐρ και Ρουάντα το έτος 1996 (Φράγκος, 1996).  

Μετά το 1990, η Ελλάδα δέχεται μεγάλο κύμα προσφύγων από πρώην χώρες του υπαρκτού 

σοσιαλισμού, ενώ με τις πολεμικές συρράξεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή συνεχίστηκε η 

μαζική εισροή προσφύγων από το Αφγανιστάν, το Ιράκ, την Σομαλία, κ.λπ. Πράγματι, αν 

γίνει μια συγκριτική αποτίμηση των στατιστικών στοιχείων προκύπτει ότι αυτές οι μετακι-

νήσεις συνδέονται με πολεμικές συρράξεις.66 Ειδικότερα, μέσα στο 2015 παρατηρείται ε-

ντυπωσιακή αύξηση των προσφύγων (κυρίως από την Συρία).67 Σύμφωνα με την Ύπατη Αρ-

μοστεία του ΟΗΕ (2016), πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες μετανάστες έφτασαν ή 

πέρασαν από την Ελλάδα το 2015.  

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΗΕ (2015), η Γερμανία δέχτηκε το πρώτο εξάμηνο του 2015 το 

μεγαλύτερο αριθμό αιτήσεων για άσυλο. Αντίστοιχα, στην Ελλάδα την ίδια περίοδο κατα-

γράφηκαν 2890 αιτήσεις ασύλου, δηλαδή το 0,7% στο σύνολο των αιτήσεων στην ΕΕ. Στο 

ερώτημα που οφείλεται η μεγάλη φυγή των Σύριων προσφύγων προς την ΕΕ απαντά έκθε-

ση του ΟΗΕ (2015) υπογραμμίζοντας επτά βασικές αιτίες: α) απώλεια της ελπίδας λόγω συ-

νέχισης του πολέμου στην Συρία, β) υψηλό κόστος διαβίωσης – εμβάθυνση της φτώχειας, 

γ) περιορισμένες ευκαιρίες βιοπορισμού, δ) ελλείψεις στην παροχή ανθρωπιστικής βοή-

θειας, ε) εμπόδια στην ανανέωση της μόνιμης διαμονής, ζ) περιορισμένες ευκαιρίες εκπαί-

δευσης (και ειδικά για τους Σύριους πρόσφυγες που φιλοξενούνται στο Ιράκ, η αίσθηση 

ανασφάλειας στο Ιράκ).  

H Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ (2015) διεξήγαγε έρευνα σε νησιά του Αιγαίου με συνεντεύ-

ξεις σε Σύριους πρόσφυγες για να αποτυπώσει το κοινωνικοοικονομικό τους προφίλ. Σύμ-

                                                           
66

 Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΑΣ., το 2001 μετά την επίθεση στο Αφγανιστάν είχαν συλληφθεί στην Ελλάδα 
2352 Αφγανοί, ενώ το 2008 25557, πριν την επέμβαση στο Ιράκ το 2003 έγιναν 1402 συλλήψεις Ιρακινών ενώ 
το 2008 ο αριθμός αυτός εκτοξεύθηκε στις 25000. Μια παρόμοια κατάσταση ισχύει και σε σχέση με άτομα 
προερχόμενα από την Σομαλία. Το 2003, έγιναν 934 συλλήψεις, ενώ το 2008 6700 συλλήψεις. 
67

 Με βάση τα στατιστικά στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛ.ΑΣ. από 1/1/15 έως 30/11/15 η σύνθεσή τους είναι η 
εξής: 57% Σύριοι, 23% Αφγανοί, 8% Ιρακινοί, 3% Πακιστανοί, 2,5% Ιρανοί, 2% Αλβανοί και άλλες εθνικότητες 
με μικρότερα ποσοστά. Η Λέσβος υποδέχτηκε 445037, η Χίος 98965 και η Σάμος 95325. Στη σύνθεση των 
προσφύγων το ποσοστό των γυναικόπαιδων τους τελευταίους μήνες του 2015 ήταν 55% έως 57%, ενώ το 
αντίστοιχο ποσοστό τον Αύγουστο του ίδιου χρόνου ήταν 27%. Η αύξηση αυτή ίσως να οφείλεται στο ότι τα 
γυναικόπαιδα παίρνουν πιο εύκολα άσυλο.  
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φωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το 78% ήταν κάτω των 35 ετών, 16% φοιτητές, 9% έ-

μποροι – εργαζόμενοι στο εμπόριο, 8% εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, 7% τεχνικά επαγ-

γέλματα, 5% μηχανικοί και αρχιτέκτονες, 4% γιατροί – φαρμακοποιοί, 4% εργάτες, 4% νοι-

κοκυρές. Επίσης, 43% είχε ανώτερη εκπαίδευση, 43% δευτεροβάθμια, 12% υποχρεωτική 

και 1% καμία. Τα ευρήματα της παραπάνω έρευνας συνδέονται και με το δημογραφικό 

πρόβλημα της ΕΕ. Σε έκθεση της Eurostat (2007) αναφέρεται ότι ο πληθυσμός της ΕΕ που 

είναι 506,8 εκατομμύρια εκπροσωπεί το 7% του παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ πριν 50 χρό-

νια αντιστοιχούσε στο 14%. Η Γερμανία έχει το γηραιότερο πληθυσμό με μέση ηλικία στα 

45,6 χρόνια και η Ιρλανδία το νεότερο με μέση ηλικία 36,1.  

Το τελευταίο χρονικό διάστημα εκδηλώνονται έντονες αντιθέσεις μέσα στην ΕΕ με αφορμή 

τον έλεγχο των προσφυγικών ροών και τις απειλές εξόδου από τη ζώνη Schengen. Σύμφω-

να με τη Συνθήκη Schengen του 1985, ο χώρος Schengen αποτελεί έδαφος όπου εξασφαλί-

ζεται η ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων. Οι χώρες που έχουν υπογράψει τη συμφω-

νία κατήργησαν τα εσωτερικά σύνορα, αντικαθιστώντας τα με ενιαία εξωτερικά σύνορα, 

όπου πραγματοποιούνται έλεγχοι εισόδου στον χώρο Schengen σύμφωνα με τις ίδιες δια-

δικασίες. Εντός του χώρου αυτού εφαρμόζονται κοινοί κανόνες και διαδικασίες σχετικά με 

τις θεωρήσεις για διαμονές σύντομης διάρκειας, τις αιτήσεις ασύλου και τους ελέγχους στα 

σύνορα.  

Ταυτόχρονα, για τη διασφάλιση της ασφάλειας εντός του χώρου Schengen, ενισχύθηκαν η 

συνεργασία και ο συντονισμός μεταξύ των αστυνομικών υπηρεσιών και των δικαστικών 

αρχών. Καθιερώθηκαν κοινοί κανόνες όσον αφορά στην έκδοση θεώρησης, το δικαίωμα 

ασύλου και τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα, έτσι ώστε να επιτραπεί η ελεύθερη κυκλο-

φορία των προσώπων στο εσωτερικό των χωρών που έχουν υπογράψει τη σύμβαση, χωρίς 

να διαταράσσεται η δημόσια τάξη.  

Για τη βελτίωση της συνεργασίας και του συντονισμού μεταξύ των αστυνομικών υπηρε-

σιών και των δικαστικών αρχών για τη διαφύλαξη της εσωτερικής ασφάλειας των κρατών 

μελών και ιδιαίτερα για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, δημιουργήθηκε 

το σύστημα πληροφοριών Schengen (SIS, καθώς και η δεύτερη γενιά του SIS), το οποίο εί-

ναι μια πολύπλοκη βάση δεδομένων που επιτρέπει σε αρμόδιες αρχές των κρατών 

Schengen την ανταλλαγή δεδομένων αναφορικά με ορισμένες κατηγορίες προσώπων και 

αγαθών. 

Η ΕΕ δημιουργεί μηχανισμό για μετεγκατάσταση προσφύγων μέχρι το τέλος του 2016. Η 

εξέλιξη αυτή αφορά Σύριους, Ιρακινούς, Ερυθραίους πρόσφυγες, κ.λπ. Επιπλέον, η ΕΕ υπο-

σχέθηκε οικονομική βοήθεια σε τρίτες χώρες που φιλοξενούν Σύριους πρόσφυγες (Τουρκί-

α, Λίβανος, Ιορδανία) ή ανήκουν στο λεγόμενο Βαλκανικό διάδρομο (Αλβανία, ΠΓΔΜ, Σερ-

βία) για να συγκρατήσουν τους πρόσφυγες εκτός ΕΕ. Η απόφαση για υποχρεωτική κατάθε-

ση των αιτήσεων ασύλου και η fast – track εξέτασή τους στην Ελλάδα σημαίνει επαναφορά 

σε ισχύ και αυστηρή εφαρμογή του κανονισμού του Δουβλίνου. 
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Ανάλογες αποφάσεις λήφθηκαν και στη διάσκεψη της Βαλέτας (2015) όπου τέθηκαν επί 

τάπητος οι σχέσεις ΕΕ – Αφρικής για τη συγκράτηση μεταναστών από την Αφρική. Όσον 

αφορά το σχέδιο δράσης ΕΕ – Τουρκίας αποφασίστηκε η επανέναρξη ενταξιακών διαδικα-

σιών με το ξεμπλοκάρισμα συγκεκριμένων κεφαλαίων, η διευκόλυνση έκδοσης βίζας για 

τους Τούρκους υπηκόους που θέλουν να ταξιδέψουν σε κράτη – μέλη της ΕΕ, η αναβάθμι-

ση των οικονομικών και ενεργειακών σχέσεων και η χρηματοδότηση για τη βελτίωση της 

τουρκικής ακτοφυλακής και των συνθηκών ζωής των Σύριων που έχουν βρει καταφύγιο 

στην Τουρκία.  

Η ελληνική κυβέρνηση εφαρμόζει το πρόγραμμα επιλεκτικής μετεγκατάστασης ενός μικρού 

αριθμού προσφύγων, τη δημιουργία των Hot Spots κάτω από την ομπρέλα μηχανισμών της 

ΕΕ, τη δημιουργία θέσεων προσωρινής φιλοξενίας. Επιπρόσθετα, στηρίζει την αναβάθμιση 

της Frontex και την δρομολόγηση Ευρωπαϊκής συνοροφυλακής – ακτοφυλακής και το σχέ-

διο δράσης ΕΕ – Τουρκίας. Η κυβέρνηση κάνει, επίσης, προσπάθεια να αξιοποιήσει το προ-

σφυγικό για να ενισχύσει τη θέση της αστικής τάξης στην περιοχή, με το σύνθημα  «η Ελ-

λάδα ως νησίδα σταθερότητας σε μια αποσταθεροποιημένη περιοχή». Ακόμη επιχειρεί να 

συμψηφίσει το προσφυγικό με το χρέος και τη χαλάρωση του προγράμματος δημοσιονομι-

κής πειθαρχίας.  

Σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αποτελεί 

τον βασικό οδηγό σε συνδυασμό με άλλα θεσμικά κείμενα για την προστασία και τα δι-

καιώματα των παιδιών που μετακινούνται. Οι τέσσερις βασικές αρχές που ορίζονται στην 

Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ιδιαίτερης σημασίας για τα παιδιά 

που μετακινούνται.68 Ειδικά, το άρθρο 2 διασφαλίζει ότι τα συμβαλλόμενα κράτη εγγυώ-

νται τα δικαιώματα που ορίζονται στην Σύμβαση για κάθε παιδί που υπάγεται στη δικαιο-

δοσία τους, χωρίς διάκριση σε κανένα επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης και της κατάστασής 

τους ως μεταναστών ή προσφύγων. 

Για  τις συγκεκριμένες κατηγορίες παιδιών, η Σύμβαση κάνει και ειδικές προβλέψεις. Στο 

άρθρο 22 διασφαλίζονται τα δικαιώματα του παιδιού που θεωρείται πρόσφυγας βάσει του 

διεθνούς ή εθνικού δικαίου. Παράλληλα, το άρθρο αυτό διευρύνει το πεδίο προστασίας 

και στα παιδιά που είναι στο μεταβατικό στάδιο, δηλαδή σε αυτά που ζητούν να αποκτή-

σουν το καθεστώς πρόσφυγα. Παρά τη διεύρυνση αυτή, όμως, η παραπάνω διάταξη δεν 

εμπεριέχει καμία υποχρέωση προς τα κράτη να παρέχουν άσυλο στα παιδιά-πρόσφυγες, 

διότι η χορήγηση ασύλου δεν αποτελεί ατομικό δικαίωμα, αλλά αντίθετα εναπόκειται στη 

διακριτική ευχέρεια του κάθε κράτους (Παπαστεριάδου, 2002). Επιπρόσθετα, στο άρθρο 10 

ορίζονται τα σχετικά με την οικογενειακή επανένωση, στο άρθρο 37 προβλέπεται ότι η στέ-

ρηση της ελευθερίας του παιδιού θα πρέπει να είναι το έσχατο μέτρο και να είναι για όσο 
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 Δηλαδή, το δικαίωμα στη μη διάκριση (άρθρο 2), το δικαίωμα να λαμβάνεται υπόψη πρωτίστως το συμφέ-
ρον του παιδιού σε όλες τις δράσεις και τις αποφάσεις που το αφορούν (άρθρο 3), το δικαίωμα στη ζωή, την 
επιβίωση και την ανάπτυξη (άρθρο 6), το δικαίωμα να εκφράζει το παιδί ελεύθερα τις απόψεις του για όλα τα 
θέματα που το αφορούν και αυτές να λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά του (άρ-
θρο 12). 
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το δυνατόν μικρότερο χρονικό διάστημα, το άρθρο 19 προβλέπει την προστασία από τη βία 

και την κακομεταχείριση, το άρθρο 20 λαμβάνει μέριμνα για τα ασυνόδευτα παιδιά και τα 

παιδιά που έχουν αποχωριστεί την οικογένειά τους. Εξάλλου, το άρθρο 35 που προστατεύ-

ει τα παιδιά από το trafficking σε συνδυασμό με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στην Σύμβα-

ση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία 

και την παιδική πορνογραφία69 σχετίζονται στενά με την προστασία των δικαιωμάτων των 

παιδιών που μετακινούνται (όπως επίσης και κάποια από τα Γενικά Σχόλια της 

πής70).  

Σε διεθνές επίπεδο, αναγκαία είναι η αναφορά στην Σύμβαση της Γενεύης του 1951 για το 

καθεστώς των προσφύγων και στο Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 οι διατάξεις των 

οποίων εφαρμόζονται παρομοίως σε ενήλικες και παιδιά.71 Σύμφωνα με τη Σύμβαση της 

Γενεύης72 πρόσφυγες είναι τα άτομα που έχουν τραπεί σε φυγή από τη χώρα τους λόγω 

δικαιολογημένου φόβου δίωξης για λόγους φυλετικούς, θρησκευτικούς, εθνικής καταγω-

γής, πολιτικών πεποιθήσεων ή συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα και δεν μπορούν 

ή δεν επιθυμούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους λόγω του φόβου αυτού (Νάσκου-

Περράκη, 1991). Η αρχή της μη-επαναπροώθησης (non-refoulement)73 σε κίνδυνο δίωξης, 

που αποτυπώνεται στη διάταξη του άρθρου 33 παρ. 1 της Σύμβασης της Γενεύης, αποτελεί 

τον ακρογωνιαίο λίθο της προστασίας των προσφύγων και σύμφωνα με αυτή απαγορεύε-

ται η απέλαση και επαναπροώθηση των προσφύγων και αιτούντων άσυλο σε κράτος όπου 

απειλείται η ζωή και η ελευθερία τους λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, κοινωνικής 

τάξης ή πολιτικών πεποιθήσεων.74  

Σύμφωνα με την κρατούσα αντίληψη που έχει διαμορφωθεί πλέον μετά από μακρά δυνα-

μική διάπλαση, το άρθρο 33 παρ. 1 εφαρμόζεται, τόσο μετά, όσο και πριν την κτήση του 

προσφυγικού καθεστώτος, προστατεύοντας τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες, αλλά και 

τους αιτούντες άσυλο. Στην περίπτωση των τελευταίων, μάλιστα, εφαρμόζεται, τόσο μετά 
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 Κυρώθηκε από την Ελλάδα με το  Ν. 3625/2007 (ΦΕΚ Α’ 290). 
70

 General Comment No 6-Treatment of Unaccompanied and Separated Children Outside Their Country of 
Origin (2005), General Comment No 12-The right of the child to be heard (2009), General Comment No 14-On 
the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration (2013). 
 
71

 Στο πλαίσιο της Ευρώπης, η σύμβαση αυτή έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και από όλα πλην δύο (Ανδόρα και Σαν Μαρίνο) τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και την Λευκο-
ρωσία. 
72

 Άρθρο 1
Α
 παρ. 2 της Σύμβασης της Γενεύης σε συνδυασμό με το Πρωτόκολλο του 1967, το οποίο εξαλείφει 

κάθε γεωγραφικό και χρονικό περιορισμό του αρχικού ορισμού της Σύμβασης της Γενεύης και υπάγει στο 
προσωπικό πεδίο εφαρμογής του άρθρου 1

Α
 παρ.  2 όλους τους πρόσφυγες ανεξάρτητα από την χώρα προέ-

λευσης και την ημερομηνία που την εγκατέλειψαν. 
73

 Με τον όρο refoulement νοείται κάθε μέτρο επαναπροώθησης των προσφύγων που έχει ως αποτέλεσμα 
τον εξαναγκασμό του πρόσφυγα να επιστρέψει ή να παραμείνει σε χώρα όπου αντιμετωπίζει κίνδυνο δίωξης 
ή κινδυνεύει να επαναπροωθηθεί σε παρόμοιο κίνδυνο, και περιγράφεται, inter alia, με τους όρους της άρ-
νησης εισόδου, της απόρριψης στα σύνορα, της αναχαίτισης στην ανοιχτή θάλασσα, ή όταν εκτελείται από το 
εθνικό έδαφος, της απέλασης, της έκδοσης, της παράτυπης μεταφοράς, ή οποιασδήποτε άλλης πράξης με 
παρόμοιο αποτέλεσμα (Κωνσταντινίδου, 2014). 
74

 Η παράγραφος 1 του άρθρου 33 ορίζει: «Ουδεμία συμβαλλόμενη χώρα θα απελαύνει ή θα επαναπροωθη-
θεί, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, πρόσφυγας εις τα σύνορα εδαφών ένθα η ζωή ή ελευθερία αυτών απειλού-
νται δια λόγους φυλής, θρησκείας, εθνικότητος, κοινωνικής τάξεως ή πολιτικών πεποιθήσεων». 

http://www.ddp.org.gr/wp-content/uploads/2013/04/n3625-2007_fek_A290.pdf
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όσο και πριν την είσοδό τους στο έδαφος του κράτους υποδοχής, προστατεύοντας και ό-

σους «εν δυνάμει» πρόσφυγες δεν έχουν καταφέρει να εισέλθουν ακόμα στο κράτος υπο-

δοχής για να ζητήσουν άσυλο (Κωνσταντινίδου, 2014). Σε αντίθεση με τους πρόσφυγες, οι-

κονομικοί μετανάστες είναι τα πρόσωπα που εγκαταλείπουν τη χώρα τους προσβλέποντας 

σε καλύτερες συνθήκες εργασίας και διαβίωσης, στις χώρες τελικού προορισμού τους και 

τα οποία έχουν καταρχήν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στην πατρίδα τους όποτε το θε-

λήσουν, σε αντίθεση με τους πρόσφυγες. Επομένως, μόνο εάν κάποιος δεν είναι πρόσφυ-

γας, μπορεί να επιστραφεί στη χώρα του, σύμφωνα με την Σύμβαση της Γενεύης, άλλα και 

σύμφωνα με άλλα διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα και την εθνική νομοθεσία.  

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα και τις λοιπές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Σύμβαση της Γε-

νεύης πρέπει να αναγνωστεί συνδυαστικά όχι μόνο με την Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού, αλλά και με την Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 

των Θεμελιωδών Ελευθεριών. Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της καταπολέμησης του οργανω-

μένου εγκλήματος και ειδικά του trafficking θα πρέπει να ληφθεί υπόψη το Πρωτόκολλο 

για την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της διακίνησης προσώπων, ιδιαίτερα γυναικών 

και παιδιών, που συμπληρώνει την Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Ορ-

γανωμένου Εγκλήματος. 

Περαιτέρω, η αρχή της μη-επαναπροώθησης προβλέπεται ρητά και στην Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Συνθήκη της Λισαβόνας)75, η οποία αποτελεί πρωτο-

γενές δίκαιο της ΕΕ. Συνεπώς, η υποχρέωση τήρησης της αρχής της μη επαναπροώθησης 

για τα κράτη-μέλη απορρέει όχι μόνο από το Διεθνές Δίκαιο και την Σύμβαση της Γενεύης, 

αλλά και από αυτό το ίδιο πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ. Ως εκ τούτου, διατάξεις του παράγω-

γου δικαίου της ΕΕ αλλά και πρακτικές της ΕΕ θα πρέπει να είναι σύμφωνες με την αρχή 

αυτή. Τέλος, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στο άρθρο 3 της ως άνω Συνθήκης, ορίζεται 

ότι η Ένωση «…καταπολεμά τον κοινωνικό αποκλεισμό και τις διακρίσεις και προωθεί την 

κοινωνική δικαιοσύνη και προστασία, την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, την αλλη-

λεγγύη μεταξύ των γενεών και την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού»76, ενώ ορίζε-

ται επίσης ότι η Ένωση στις σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο «…προβάλλει και προωθεί 

τις αξίες της και τα συμφέροντά της … την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ιδίως 

των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και την αυστηρή τήρηση και ανάπτυξη του διεθνούς 

δικαίου και, ιδίως, τον σεβασμό των αρχών του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Ε-

θνών»77.  
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 Άρθρο 78 παρ. 1 : <<[…] Η Ένωση αναπτύσσει κοινή πολιτική στους τομείς του ασύλου, της επικουρικής 
προστασίας και της προσωρινής προστασίας με στόχο να παρέχεται το κατάλληλο καθεστώς σε οποιοδήποτε 
υπήκοο τρίτης χώρας χρήζει διεθνούς προστασίας και να εξασφαλίζεται η τήρηση της αρχής της μη επανα-
προώθησης. Η πολιτική αυτή πρέπει να συνάδει με τη Σύμβαση της Γενεύης της 28ης Ιουλίου 1951 και με το 
Πρωτόκολλο της 31ης Ιανουαρίου 1967 περί του καθεστώτος των προσφύγων, καθώς και με άλλες συναφείς 
συμβάσεις […]».  
76

Άρθρο 3.3 παρ. 2 Συνθήκη της Λισαβόνας. 
77

 Άρθρο 3.5 Συνθήκη της Λισαβόνας. 
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Η EE έχει δεσμευτεί για τη δημιουργία ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου 

(CEAS), που θα βασίζεται στην πλήρη και απόλυτη εφαρμογή της Σύμβασης της Γενεύης 

του 1951, θεματοφύλακας της οποίας είναι η Ύπατη Αρμοστεία. Η ΕΕ διαδραματίζει σημα-

ντικό ρόλο σε θέματα ασύλου και μετεγκατάστασης εντός και εκτός της ΕΕ, ενώ η ευρωπαϊ-

κή νομοθεσία και πρακτική επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη μηχανισμών προ-

στασίας προσφύγων σε άλλες χώρες. Τα Όργανα της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Δικαστήριο της ΕΕ, έχουν νομοθε-

τική, εκτελεστική και δικαστική εξουσία σε τομείς που έχουν άμεση σχέση με το πεδίο αρ-

μοδιότητας της Ύπατης Αρμοστείας.  Για τους λόγους αυτούς, η Ύπατη Αρμοστεία παρακο-

λουθεί από πολύ κοντά την ευρωπαϊκή νομοθεσία και πολιτική. Δίνει ιδιαίτερη σημασία 

στην προώθηση του σεβασμού των διεθνών κανόνων προστασίας στην ευρωπαϊκή νομο-

θεσία και πολιτική, ενώ σχολιάζει και παίρνει θέση σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων αναφορι-

κά με την προστασία των προσφύγων, τη μετεγκατάσταση και την ένταξη στα κράτη μέλη 

της ΕΕ. 

Το νομικό πλαίσιο του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου απαρτίζεται κυρίως από:  

- Την Οδηγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

13ης Δεκεμβρίου 201178.  

Η Οδηγία περιλαμβάνει πολλές διατάξεις που αφορούν το παιδί, όπως σχετικά με την πρό-

σβαση στην εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένης της  θε-

ραπείας για διανοητικές διαταραχές. Ειδικά για τα ασυνόδευτα παιδιά περιλαμβάνει ειδι-

κές διατάξεις σχετικά με το δικαίωμά τους να ακούγονται, να έχουν κηδεμόνα/εκπρόσωπο, 

κατάλληλες συνθήκες διαβίωσης, ενώ γίνεται αναφορά στην προϋπόθεση τα άτομα που 

εργάζονται μαζί τους να έχουν την κατάλληλη εκπαίδευση, καθώς και στα ζητήματα που 

αφορούν τον εντοπισμό της οικογένειάς τους. 

- Την Οδηγία 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Ιουνίου 2013.79  

Σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην ως άνω Οδηγία80, τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμό-

ζουν την έννοια των «ασφαλών τρίτων χωρών» μόνο εφόσον οι αρμόδιες αρχές κρίνουν ότι 

η μεταχείριση του αιτούντος διεθνούς προστασίας στην οικεία τρίτη χώρα θα πληροί μετα-

ξύ άλλων και το εξής κριτήριο: στην τρίτη χώρα «υπάρχει η δυνατότητα να ζητηθεί το κα-

θεστώς του πρόσφυγα και, στην περίπτωση που ο αιτών αναγνωρισθεί ως πρόσφυγας, να 

του χορηγηθεί προστασία σύμφωνα με τη σύμβαση της Γενεύης». Για την εφαρμογή της 

έννοιας αυτής εξετάζεται ο σύνδεσμος του αιτούντα άσυλο με την τρίτη χώρα και κατά πό-

σο μπορεί να θεωρηθεί εύλογο για τον αιτούντα να μεταβεί σε αυτήν. Οι αρχές ακολου-
                                                           
78

 Σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικου-
ρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση). 
79

 Σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (ανα-
διατύπωση). 
80

 Άρθρα 33,35, 38 της Οδηγίας 2013/32.  
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θούν συγκεκριμένη μεθοδολογία προκειμένου να κρίνουν ότι η έννοια της ασφαλούς τρί-

της χώρας μπορεί να εφαρμοσθεί σε συγκεκριμένη χώρα ή συγκεκριμένο αιτούντα.  

Ο αιτών έχει επίσης τη δυνατότητα, στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, να αμφισβητήσει 

την ύπαρξη συνδέσμου μεταξύ αυτού και της τρίτης χώρας, καθώς και κατά πόσο η χώρα 

αυτή είναι ασφαλής για τον ίδιο, αφού ενημερωθεί για την απόφαση του κράτους μέλους, 

που αφορά στην εφαρμογή της «ασφαλούς τρίτης χώρας» στην περίπτωσή του. Παράλλη-

λα, τα κράτη μέλη μπορούν να λάβουν υπ’ όψη τους την εφαρμογή της έννοιας των «α-

σφαλών τρίτων χωρών» για τον προσδιορισμό της πρώτης χώρας ασύλου. Συνεπώς, μπορεί 

για συγκεκριμένο αιτούντα η τρίτη χώρα (που δεν είναι κράτος μέλος της ΕΕ) να προσδιο-

ριστεί ως πρώτη χώρα ασύλου, εφ’ όσον πληρούνται βέβαια, κατά τα ανωτέρω, τα κριτήρια 

για τον χαρακτηρισμό της ως ασφαλούς τρίτης χώρας. Τα κράτη μέλη μπορούν να θεωρή-

σουν μια αίτηση για διεθνή προστασία ως απαράδεκτη, μεταξύ άλλων, εάν μια τρίτη χώρα 

(που δεν είναι κράτος μέλος της ΕΕ) θεωρείται ως πρώτη χώρα ασύλου για τον αιτούντα, ή 

εάν μια τρίτη χώρα (που δεν είναι κράτος μέλος της ΕΕ) θεωρείται ως ασφαλής τρίτη χώρα 

για τον αιτούντα. 

Σε ό,τι αφορά το παιδί, η Οδηγία αυτή περιλαμβάνει ειδικότερες προβλέψεις, όπως ότι το 

παιδί πρέπει να ακούγεται από ειδικά εκπαιδευμένο άτομο και με τρόπο που αρμόζει σε 

αυτό. Περιλαμβάνει επίσης αρκετές εγγυήσεις για τα ασυνόδευτα παιδιά, συμπεριλαμβα-

νομένου του δικαιώματος νομικού εκπροσώπου και του δικαιώματος στην πληροφόρηση 

και σχετικές προβλέψεις για τις περιστάσεις υπό τις οποίες μπορεί να γίνει χρήση ιατρικών 

εξετάσεων για να εκτιμηθεί η ηλικία του παιδιού και ότι είναι δυνατό να δοθεί προτεραιό-

τητα στην εξέταση των αιτήσεων που υποβάλλονται από παιδιά. 

- Την Οδηγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

26ης Ιουνίου 2013.81  

Η Οδηγία περιλαμβάνει ρυθμίσεις που αφορούν παιδιά υπό κράτηση (ύστατη λύση, ελάχι-

στη περίοδος, ξεχωριστά από τους ενήλικες κ.λπ.), την πρόσβαση στην εκπαίδευση, ειδικές 

προβλέψεις για ανηλίκους (επαρκές επίπεδο διαβίωσης, δραστηριότητες αναψυχής, επα-

νένταξη κ.λπ.) και ασυνόδευτους ανηλίκους (κηδεμόνας, εύρεση στέγης, εντοπισμός οικο-

γένειας, εκπαιδευμένο προσωπικό, κ.λπ.) και δικαίωμα σε υγειονομική περίθαλψη. 

- Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 604/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-

λίου της 26ης Ιουνίου 2013.82  

Ο Κανονισμός  περιέχει κάποιες διατάξεις που αφορούν το παιδί, ειδικότερα την ανάγκη 

εκπροσώπου για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και εκπαιδευμένου προσωπικού. Πρέπει 

να σημειωθεί ότι σύμφωνα με απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου το 2013, τα ασυνό-

δευτα παιδιά εξαιρούνται από τον Κανονισμό του Δουβλίνου όταν δεν είναι δυνατό να ε-
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 Σχετικά με τις απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία (αναδιατύπωση). 
82

 Για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύ-
θυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης 
χώρας ή από απάτριδα (αναδιατύπωση). 
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ντοπιστεί κανένα μέλος της οικογένειας τους σε κανένα από τα Κράτη Μέλη. Σε αυτές τις 

περιπτώσεις το κράτος, στο οποίο είναι φυσικά παρόν το παιδί, είναι υπεύθυνο για την ε-

ξέταση χορήγησης ασύλου. Σύμφωνα με αυτή την απόφαση, ο Κανονισμός του Δουβλίνου 

επανεξετάζεται και υπάρχουν εν εξελίξει συζητήσεις ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 

και το Συμβούλιο  για τον τρόπο που θα πρέπει αυτά να διατυπωθούν σε έναν αναθεωρη-

μένο κανονισμό. 

- Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 603/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβου-

λίου της 26ης Ιουνίου 2013.83  

Ο Κανονισμός αυτός περιέχει ελάχιστες ρυθμίσεις που αφορούν το παιδί. Ωστόσο, καθορί-

ζει ότι οι εγγυήσεις που θεσπίστηκαν από την Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

πρέπει να διασφαλίζονται κατά τις σχετικές διαδικασίες και ότι οι πληροφορίες πρέπει να 

παρέχονται με τρόπο που αρμόζει στην ηλικία των παιδιών. 

- Την Οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου, της 20ής Ιουλίου 2001.84  

Η Οδηγία περιέχει κάποιες ρυθμίσεις που αφορούν το παιδί, ειδικότερα σε ό,τι αφορά τα 

ασυνόδευτα παιδιά (δικαίωμα νόμιμου κηδεμόνα, εύρεση στέγης) και το δικαίωμα στην 

εκπαίδευση. 

- Την Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

16ης Δεκεμβρίου 2008.85  

Η συγκεκριμένη Οδηγία λαμβάνει υπόψη τις ειδικές ανάγκες των παιδιών που βρίσκονται 

στη διαδικασία της επιστροφής, προβλέποντας ότι, αν το παιδί παρακολουθεί σχολικά μα-

θήματα, αυτό μπορεί να είναι λόγος για να παραταθεί η περίοδος εθελοντικής επιστροφής, 

θέτει προϋποθέσεις για την κράτηση παιδιών και των οικογενειών τους, διασφαλίζει το δι-

καίωμα στη βασική εκπαίδευση κατά την περίοδο πριν εκτελεστεί η επιστροφή και περιέχει 

ειδικές διατάξεις για τα ασυνόδευτα παιδιά. 

- Την Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2003.86 
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 Σχετικά με τη θέσπιση του «Eurodac» για την αντιπαραβολή δακτυλικών αποτυπωμάτων για την αποτελε-
σματική εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για 
τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας 
που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας ή από απάτριδα και σχετικά με αιτήσεις της α-
ντιπαραβολής με τα δεδομένα Eurodac που υποβάλλουν οι αρχές επιβολής του νόμου των κρατών μελών και 
η Europol για σκοπούς επιβολής του νόμου και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1077/2011 
σχετικά με την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τη Λειτουργική Διαχείριση Συστημάτων ΤΠ Μεγάλης Κλί-
μακας στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (αναδιατύπωση). 
84

 Σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε περίπτωση μαζικής εισροής 
εκτοπισθέντων και μέτρα για τη δίκαιη κατανομή των βαρών μεταξύ κρατών μελών όσον αφορά την υποδοχή 
και την αντιμετώπιση των συνεπειών της υποδοχής αυτών των ατόμων. 
85

 Σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμε-
νόντων υπηκόων τρίτων χωρών. 
86

 Σχετικά µε το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης. 
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Η Οδηγία διασφαλίζει το δικαίωμα του παιδιού να επανενωθεί με τους γονείς που τους έ-

χει χορηγηθεί διεθνής προστασία σε κάποιο κράτος μέλος και περιλαμβάνει ρυθμίσεις σχε-

τικά με τη δυνατότητα των ασυνόδευτων παιδιών να επανενωθούν με τους γονείς τους. 

- Την Οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011.87  

Η Οδηγία αυτή θεσπίζει συγκεκριμένα μέτρα διασφάλισης και διαδικασίες που αφορούν τα 

παιδιά-θύματα. 

Από τον αναθεωρημένο από το 2013 Κανονισμό του Δουβλίνου (Κανονισμός ΕΚ 604/2013, 

αναφερόμενος στο εξής ως Δουβλίνο ΙΙΙ), σε συνδυασμό με το κανονιστικό πλαίσιο για τη 

διασφάλιση σε όλους διαδικασιών δίκαιης εξέτασης των αιτημάτων διεθνούς προστασίας, 

προκύπτει η υποχρέωση της Ε.Ε. και συνεπώς και της Ελλάδας για την σε κάθε περίπτωση 

υποδοχή των προσφύγων σε συνθήκες που θα εγγυώνται την προσωπική και την κοινωνική 

τους ασφάλεια.88  Σύμφωνα με το Δουβλίνο ΙΙΙ, ο κανόνας είναι ότι υπεύθυνο κράτος για 

την εξέταση του αιτήματος ασύλου είναι το πρώτο ευρωπαϊκό κράτος στο οποίο έχει ει-

σέλθει ο αιτών και, ως εκ τούτου, επιστρέφονται οι αιτούντες άσυλο από τα κράτη του τε-

λικού τους προορισμού προς το κράτος πρώτης εισόδου. Ωστόσο, βάσει αποφάσεων εθνι-

κών δικαστηρίων χωρών της Ευρώπης (Ολλανδίας, Γερμανίας, Νορβηγίας, κ.λπ.), η Ελλάδα 

χαρακτηρίστηκε ως μη ασφαλής χώρα για τους αιτούντες άσυλο, με αποτέλεσμα να απο-

τραπούν οι επιστροφές προς την Ελλάδα ορισμένων αιτούντων άσυλο στις χώρες αυτές και 

να ανασταλεί στην πραγματικότητα η εφαρμογή του (προηγουμένως ισχύοντος) Δουβλίνου 

ΙΙ. Μετά και τις σημαντικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου επί του θέματος89, καθώς και την N.S.10, του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης,90 με τις οποίες κρίθηκε ότι η Ελλάδα δεν εφάρμοζε ένα «δίκαιο και αποτελεσματικό 

σύστημα ασύλου», με συνέπεια μακρόχρονη αβεβαιότητα για τους αιτούντες άσυλο, και 

ότι οι συνθήκες διαβίωσης και κράτησης των αιτούντων άσυλο ήταν ανεπαρκείς και ως εκ 

τούτου παραβιάζεται το άρθρο 3 της ΕΣΔΑ, θεωρήθηκε αναγκαία η αναστολή της εφαρμο-

γής του κανόνα ότι υπεύθυνο κράτος εξέτασης του αιτήματος ασύλου είναι το πρώτο ευ-

ρωπαϊκό κράτος στο οποίο ο αιτών έχει εισέλθει. Αυτή η νομολογιακή εξέλιξη αποτυπώθη-

κε νομοθετικά στο Δουβλίνο ΙΙΙ και πλέον αποτελεί ευρωπαϊκό κανόνα ότι η επιστροφή των 

αιτούντων άσυλο από τα κράτη του τελικού τους προορισμού προς το κράτος πρώτης εισό-
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 Για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, 
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου. 
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Βλ. Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, «Θέσεις για το προσφυγικό. Μια προσέγγιση του 
εφικτού», 2/2016. 
89

 Απόφαση M.S.S. κατά Βελγίου και Ελλάδας (απόφαση 30696/09,ECHR2011-21.1.11), απόφαση F.H. κατά 
Ελλάδας, απόφαση Sharifi και άλλοι κατά Ιταλίας και Ελλάδας. 
90

 Judgment in Joined Cases C-411/10 N.S. v Secretary of State for the Home Department and C-493/10 M.E. 
and Others vs. Refugee Applications Commissioner, Minister for Justice, Equality and Law Reform. 
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δου αναστέλλεται υποχρεωτικά, εφόσον η τελευταία κρίνεται ως μη «ασφαλής», όπως έχει 

κριθεί η Ελλάδα.91 

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τους ασυνόδευτους ανήλικους, το Δουβλίνο ΙΙΙ προβλέπει εγγυή-

σεις και νομικές ρυθμίσεις προς εξυπηρέτηση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, το 

οποίο θεωρείται ότι εξυπηρετείται καλύτερα μέσω της επανένωσης του ασυνόδευτου παι-

διού με την ευρύτερη (και όχι μόνο με τη στενή) οικογένειά του (αδελφός-ή, θείος-α, παπ-

πούς, γιαγιά), εφόσον κάποιο μέλος της εντοπίζεται σε άλλο κράτος μέλος. Για να εντοπι-

στεί δε μέλος της οικογένειας ή «κατάλληλος» συγγενής για τη φροντίδα του ασυνόδευτου 

ανήλικου  σε έδαφος κράτους μέλους, τα κράτη μέλη, σύμφωνα με το Δουβλίνο ΙΙΙ, ανταλ-

λάσσουν πληροφορίες και συνεργάζονται μεταξύ τους, καθώς και με διεθνείς οργανισμούς, 

ενώ οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που αιτούνται άσυλο θα πρέπει να υποστηρίζονται από εκ-

πρόσωπο ώστε να εξασφαλίζεται το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και το δικαίωμά του 

να ληφθεί υπόψη η γνώμη του κατά τη διαδικασία της επανένωσης. Το Δουβλίνο ΙΙΙ, εισά-

γοντας ρητά την υποχρέωση επανένωσης και με συγγενείς (και όχι απλώς με την στενή έν-

νοια του όρου οικογένεια), θέτει τις βάσεις ώστε να μειωθούν οι περιπτώσεις που ένα παι-

δί θα παραμείνει ασυνόδευτο και υποχρεώνει τα κράτη μέλη, στο έδαφος των οποίων βρί-

σκεται ο ενήλικας-μέλος της οικογένειας, να δεχθούν την «ανάληψη της ευθύνης» του α-

νηλίκου, εκτός από τις περιπτώσεις που η επανένωση αποδεδειγμένα είναι αντίθετη στο 

βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Ζητήματα βέβαια δημιουργούνται κατά τη διαπίστωση 

από το κράτος μέλος, στο οποίο έχει κατατεθεί το αίτημα «ανάληψης ευθύνης», της καταλ-

ληλότητας του συγγενή που βρίσκεται στο έδαφός του και των συνθηκών του διαβίωσης με 

αποτέλεσμα να υπονομεύεται η κατάσταση του παιδιού και το πραγματικό του συμφέρον 

λόγω άδικων λύσεων.92 Χρειάζεται πάντως να σημειωθεί ότι, στην πράξη, επειδή για τη δι-

αδικασία επανένωσης απαιτείται ένα χρονικό διάστημα αρκετών μηνών, πολλοί ανήλικοι 

προτιμούν να φθάσουν στην οικογένειά τους με παράτυπο τρόπο.     

Με το Ν.3907/201193 και σε προσαρμογή προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ, ι-

δρύθηκε Υπηρεσία Ασύλου και Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής. Σύμφωνα με το άρθρο 7 του 

ως άνω νόμου, σε διαδικασίες Πρώτης Υποδοχής υποβάλλονται όλοι οι υπήκοοι τρίτων χω-
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 Βλ. Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, «Θέσεις για το προσφυγικό. Μια προσέγγιση του 
εφικτού», 2/2016. 
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 Βλ. Ελληνικό Συμβούλιο για του Πρόσφυγες, Αλέκος Αναστασίου, «Βιώσιμες Λύσεις για τους Ασυνόδευτους 
Ανήλικους στην Ευρώπη, Εθνική Έκθεση: Ελλάδα, 2015», όπου αναφέρεται χαρακτηριστικά (σελ. 27): «Οι αξι-
ολογήσεις καταλληλότητας ατόμων και συνθηκών διαβίωσης ποικίλλουν, και, συχνά διαφέρουν ανά Κράτος 
Μέλος, π.χ. η Σουηδία αρνήθηκε την επανένωση ενός εφήβου ασυνόδευτου ανηλίκου που βρισκόταν στην 
Ελλάδα με το θείο του στο έδαφός της, με την αιτιολογία ότι ο συγκεκριμένος συγγενής είχε χαμηλό εισόδη-
μα και το σπίτι του δεν ήταν «ικανοποιητικό», αγνοώντας εντελώς το γεγονός ότι το παιδί στην Ελλάδα θα 
παρέμενε χωρίς ουσιαστική επιτροπεία, στέγη και οικονομική στήριξη. Από την άλλη πλευρά, η Γερμανία πο-
τέ δεν αρνήθηκε την επανένωση για τέτοιου είδους λόγους, καθώς η ανεπάρκεια του συστήματος υποδοχής 
και επιτροπείας στην Ελλάδα θεωρείται δεδομένη». 
93

 Ν. 3907/2011 «Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ «σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες 
στα κράτη-μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών» και λοιπές διατά-
ξεις». 
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ρών που συλλαμβάνονται να εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα ή συλ-

λαμβάνονται να διαμένουν στη χώρα παράνομα και δεν αποδεικνύουν την ιθαγένεια και 

την ταυτότητα τους με έγγραφο δημόσιας αρχής. Οι Διαδικασίες Πρώτης Υποδοχής για 

τους υπηκόους τρίτων χωρών περιλαμβάνουν την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθα-

γένειας τους, την καταγραφή τους, τον ιατρικό τους έλεγχο και την παροχή της τυχόν ανα-

γκαίας περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, την ενημέρωση τους για τα δικαιώ-

ματα και τις υποχρεώσεις τους, ιδίως δε για τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες μπορούν να 

υπαχθούν σε καθεστώς διεθνούς προστασίας και τη μέριμνα για όσους ανήκουν σε ευάλω-

τες ομάδες, ώστε να υποβληθούν στην κατά περίπτωση προβλεπόμενη διαδικασία. Λαμ-

βάνεται λοιπόν ιδιαίτερη μέριμνα για τις «ευάλωτες ομάδες», στις οποίες ανήκουν προφα-

νώς και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, όπως άλλωστε γίνεται και στο Π.Δ. 220/2007,94 με ρητή 

αναφορά στο «απώτερο συμφέρον» του παιδιού και στην υποχρέωση εξασφάλισης πρό-

σβασης σε μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας σε ανήλικους που είναι θύματα κάθε μορφής 

κακοποίησης, αμέλειας, εκμετάλλευσης, βασανιστηρίων ή σκληρής, απάνθρωπης ή ταπει-

νωτικής μεταχείρισης ή ενόπλων συγκρούσεων και εξασφαλίζουν την παροχή σ` αυτούς της 

κατάλληλης ψυχολογικής φροντίδας και εξειδικευμένης θεραπείας, εφόσον τούτο απαιτεί-

ται. Ωστόσο, υπό τις παρούσες συνθήκες, στις περιοχές όπου δεν υπάρχουν Κέντρα Πρώτης 

Υποδοχής, διοικητικά υπεύθυνη είναι η αστυνομία, η οποία δεν είναι σε θέση να ανταπο-

κριθεί επαρκώς, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι αυτοί, μεταξύ των οποίων και παιδιά, να κρα-

τούνται σε αστυνομικά κελιά, λιμενικές εγκαταστάσεις, προσωρινούς χώρους, χωρίς να γί-

νεται η διαδικασία για τον προσδιορισμό της υπηκοότητάς τους και των ειδικών αναγκών 

τους.95  

Πρόσφατα, με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) 1982/2016 ρυθμίστηκε εκ νέου η δια-

δικασία προσδιορισμού της ηλικίας ασυνόδευτων ανηλίκων που αιτούνται τη χορήγηση 

διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα, για τη διαπίστωση της ανηλικότητας, σύμφωνα με το 

άρθρο 11 παρ. 3 του Π.Δ. 113/2013, δεδομένου ότι από την έναρξη λειτουργίας της Υπηρε-

σίας Ασύλου, έχει σε αρκετές περιπτώσεις ανακύψει ζήτημα προσδιορισμού της ηλικίας 

ανηλίκων που προσέρχονται σ΄ αυτήν και στην πλειονότητα των περιπτώσεων οι αιτούντες 

διεθνή προστασία δεν προσκομίζουν αποδεικτικά στοιχεία για την ταυτότητα και την ηλικία 

τους, με αποτέλεσμα ο προσδιορισμός της τελευταίας να καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής, 

όταν από τις δηλώσεις τους δημιουργείται αμφιβολία. Σημειωτέον ότι η διαπίστωση της 

ηλικίας των αιτούντων διεθνή προστασία και ειδικότερα της πιθανής ανηλικότητάς τους, 

είναι ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς με αυτήν συνδέονται πρόσθετες διαδικαστικές εγγυήσεις 

προς όφελος του αιτούντα (ανάγκη για διορισμό επιτρόπου, στέγαση κ.α.). Με την ΚΥΑ αυ-

τή είναι δυνατή η παραπομπή του αιτούντα σε αρμόδια δομή του Δημόσιου Συστήματος 
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 Π.Δ. 220/2007 « Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσία στην Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου της 27
ης

 
Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο», ιδίως άρθρα 
17,18, 19. 
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Βλ. Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNCHR, 2015: 9) και Ελληνικό Συμβούλιο για του Πρό-
σφυγες, Αλέκος Αναστασίου, «Βιώσιμες Λύσεις για τους Ασυνόδευτους Ανήλικους στην Ευρώπη, Εθνική Έκ-
θεση: Ελλάδα, 2015». 
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Υγείας, στην οποία απασχολείται παιδίατρος, ψυχολόγος και λειτουργεί κοινωνική υπηρε-

σία. Για τον προσδιορισμό της ανηλικότητας λαμβάνονται υπόψη μακροσκοπικά χαρακτη-

ριστικά (ύψος, βάρος, φωνή κ.λπ.) και αξιολόγηση από ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό. 

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης λαμβάνεται υπόψη στη διαδικασία ασύλου, με γνώμονα 

πάντοτε το βέλτιστο συμφέρον του αιτούντα, εφόσον δε η αμφιβολία δεν αίρεται, ο αιτών 

θεωρείται ανήλικος. Ωστόσο, συνήθως, μετά τη σύλληψη, η ηλικία των νεοαφιχθέντων κα-

θορίζεται από την αστυνομία με βάση τη δήλωσή τους και την εκτίμηση της αστυνομίας96, 

ενώ υπάρχουν περιπτώσεις που ανήλικοι δηλώνουν ότι είναι ενήλικες προκειμένου να συ-

νεχίσουν το ταξίδι τους προς τις χώρες προορισμού τους ή για να αποφύγουν μακρά περί-

οδο κράτησης.97  

Σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 3907/2011 δεν απαγορεύεται η κράτηση των ασυνόδευ-

των ανηλίκων. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και οι οικογένειες με ανήλικους κρατούνται, ως 

έσχατη λύση, μόνο εφόσον δεν μπορούν να εφαρμοσθούν για τον ίδιο σκοπό άλλα επαρκή, 

αλλά λιγότερο επαχθή μέτρα και για το ελάχιστο απαιτούμενο χρονικό διάστημα. Λαμβά-

νεται μέριμνα ώστε στις οικογένειες που κρατούνται σε αναμονή της απομάκρυνσης τους 

να παρέχεται χωριστό κατάλυμα, με το οποίο εξασφαλίζεται επαρκής ιδιωτική ζωή και οι 

υπό κράτηση ανήλικοι να έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται με δραστηριότητες ελεύ-

θερου χρόνου και, ανάλογα με τη διάρκεια της παραμονής τους, να έχουν πρόσβαση στην 

εκπαίδευση, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν. 3386/2005 και ήδη πλέον σύμφωνα με το άρ-

θρο 21 του Ν. 4251/201498. Τέλος, προβλέπεται ότι στους ασυνόδευτους ανήλικους παρέ-

χεται, κατά το δυνατόν, κατάλυμα σε ιδρύματα, τα οποία διαθέτουν προσωπικό και εγκα-

ταστάσεις που λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες προσώπων της ηλικίας τους και ότι το βέλτι-

στο συμφέρον του παιδιού λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη κατά την κράτηση ανηλίκων σε 
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 Συνήθως βάσει της εμφάνισής τους. 
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 Βλ. Ελληνικό Συμβούλιο για του Πρόσφυγες, Αλέκος Αναστασίου, «Βιώσιμες Λύσεις για τους Ασυνόδευτους 
Ανήλικους στην Ευρώπη, Εθνική Έκθεση: Ελλάδα, 2015» . Επίσης βλ.  Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες (UNHCR): Παρατηρήσεις σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση του ασύλου στην Ελλάδα, στο: 
http://www.refworld.org/docid/54cb3af34.html, UNHCR  Protecting  children on the move, Ιούλιος 2012. 
98

Ο Ν. 3386/2005 (άρθρο 72) (ΦΕΚ 212 Α΄) όριζε ότι «Κατ` εξαίρεση, με ελλιπή δικαιολογητικά μπορεί να εγ-
γράφονται στα δημόσια σχολεία και τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον: α. Προστατεύονται από το ελλη-
νικό κράτος με την ιδιότητα του πρόσφυγα και όσων τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των 
Ηνωμένων Εθνών. β. Προέρχονται από περιοχές, στις οποίες επικρατεί έκρυθμη κατάσταση. γ. Έχουν υποβά-
λει αίτηση για τη χορήγηση ασύλου. δ. Είναι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, ακόμη και 
αν δεν έχει ρυθμισθεί η νόμιμη διαμονή τους σε αυτήν». Ήδη, το ως άνω άρθρο καταργήθηκε και πλέον τα 
σχετικά ζητήματα ρυθμίζονται από το άρθρο 21 παρ. 7 επ. του Ν. 4251/2014 Κώδικας Μετανάστευσης και 
Κοινωνικής Ένταξης και λοιπές διατάξεις, ως εξής : « …7. Ανήλικοι πολίτες τρίτων χωρών, που διαμένουν στην 
ελληνική επικράτεια, υπάγονται στην υποχρεωτική σχολική φοίτηση, όπως και οι ημεδαποί. Οι ανήλικοι πολί-
τες τρίτων χωρών, που φοιτούν σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, έχουν, χωρίς περιορισμούς, πρόσβαση 
στις δραστηριότητες της σχολικής ή εκπαιδευτικής κοινότητας.  8. Για την εγγραφή ανήλικων πολιτών τρίτων 
χωρών στα ελληνικά σχολεία, όλων των βαθμίδων, απαιτούνται τα αντίστοιχα με τα προβλεπόμενα για τους 
ημεδαπούς δικαιολογητικά. Κατ’ εξαίρεση, με ελλιπή δικαιολογητικά μπορεί να εγγράφονται στα δημόσια 
σχολεία και τέκνα πολιτών τρίτων χωρών, εφόσον:  α) προστατεύονται από το ελληνικό κράτος ως δικαιούχοι 
διεθνούς προστασίας και όσων τελούν υπό την προστασία της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών, β) 
προέρχονται από περιοχές, στις οποίες επικρατεί έκρυθμη κατάσταση, γ) έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς 
προστασίας και δ) είναι πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα, ακόμη και αν δεν έχει ρυθμισθεί 
η νόμιμη διαμονή τους σε αυτή…». 

http://www.refworld.org/docid/54cb3af34.html
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αναμονή απομάκρυνσης. Στην πράξη οι ασυνόδευτοι ανήλικοι κρατούνται για μεγάλα χρο-

νικά διαστήματα και δεν εφαρμόζονται εναλλακτικά μέτρα της κράτησης, ενώ οι υπό κρά-

τηση ανήλικοι εκτίθενται σε ακατάλληλες συνθήκες και διαπιστώνονται σοβαρά προβλή-

ματα ως προς τον προσδιορισμό της ανηλικότητάς τους.99  

Όσοι λαμβάνουν καθεστώς διεθνούς προστασίας έχουν δικαίωμα παραμονής στη χώρα και 

έχουν πρόσβαση στην παιδεία, τις υπηρεσίες υγείας, την αγορά εργασίας και την κοινωνική 

ασφάλιση. Στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες οι αρμόδιες αρχές εκδίδουν ταξιδιωτικά 

έγγραφα, ενώ στους δικαιούχους επικουρικής προστασίας μπορούν να εκδοθούν ταξιδιω-

τικά έγγραφα εφόσον αυτοί αδυνατούν να εξασφαλίσουν εθνικό διαβατήριο, εκτός αν συ-

ντρέχουν επιτακτικοί λόγοι εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης. Όσο εκκρεμεί η εξέταση 

της αίτησής τους, δεν επιτρέπεται να απομακρυνθούν από τη χώρα, ακριβώς γιατί ενδέχε-

ται να είναι πρόσωπα που δικαιούνται διεθνή προστασία. Η Υπηρεσία Ασύλου ασχολείται 

με την εξέταση των αιτημάτων διεθνούς προστασίας και υπάγεται στο Υπουργείο Εσωτερι-

κών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.100  

Αν πρόκειται για ασυνόδευτο ανήλικο, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Π.Δ. 113/2013 και το 

άρθρο 19 του Π.Δ. 220/2007, οι αρχές πρέπει να ενημερώσουν άμεσα τον αρμόδιο Εισαγ-

γελέα για τον διορισμό επιτρόπου του ανηλίκου, που θα έχει την ευθύνη του ανηλίκου και 

θα προασπίζει τα συμφέροντά του. Μέχρι τον διορισμό μόνιμου επιτρόπου, ο Εισαγγελέας 

ενεργεί ως προσωρινός επίτροπος του ανηλίκου. Σύμφωνα με τα άρθρα 1592 και 1600 ΑΚ, 

το δικαστήριο οφείλει να διορίσει έναν ενήλικο ως επίτροπο του παιδιού, ενώ σε περίπτω-

ση απουσίας τέτοιου προσώπου η επιτροπεία ανατίθεται σε ίδρυμα ή σωματείο που έχει 
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 Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) : Παρατηρήσεις σχετικά με την τρέχουσα κατά-
σταση του ασύλου στην Ελλάδα, 2015, στο: http://www.refworld.org/docid/54cb3af34.html, Συνήγορος του 
Πολίτη, Πόρισμα.: Το ζήτημα της διαπίστωσης της ανηλικότητας των ασυνόδευτων ανηλίκων, 2014, στο: 
http://www.synigoros.gr/recources/porisma diapistosi -anilikotitas-asynodefton-anilikon.pdf  
100

 Στο πλαίσιο δε της αποστολής της, είναι κυρίως αρμόδια για: 
- την υποστήριξη του σχεδιασμού και της χάραξης της πολιτικής της χώρας όσον αφορά στη χορήγηση 

ασύλου ή άλλων μορφών διεθνούς προστασίας, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της 
υλοποίησης αυτής, 

- την παραλαβή, εξέταση και απόφαση επί αιτημάτων διεθνούς προστασίας σε πρώτο βαθμό, 
- την ενημέρωση των αιτούντων διεθνή προστασία για τη διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων, καθώς 

και για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο πλαίσιο αυτής, 
- τη συγκέντρωση και αξιολόγηση πληροφοριών σχετικά με την οικονομική, κοινωνική και πολιτική 

κατάσταση που επικρατεί στις χώρες προέλευσης των αλλοδαπών και τη διαρκή παρακολούθηση 
των εξελίξεων στις χώρες αυτές, σε συνεργασία με αρμόδιες για το σκοπό αυτό άλλες ελληνικές ή ξέ-
νες αρχές, ιδίως στο πλαίσιο σχετικών διεθνών συμφωνιών, 

- τον εφοδιασμό των αιτούντων διεθνή προστασία αλλοδαπών, καθώς και των δικαιούχων διεθνούς 
προστασίας με τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία νομιμοποιητικά και ταξιδιωτικά έγ-
γραφα, 

- τη διεκπεραίωση των αιτήσεων οικογενειακής επανένωσης προσφύγων, 
- τη διευκόλυνση των αιτούντων σε ότι αφορά στις υλικές συνθήκες υποδοχής σε συνεργασία με άλ-

λους συναρμόδιους φορείς, 
- την προετοιμασία νομοθετικών κειμένων και διοικητικών πράξεων σε θέματα αρμοδιότητάς της και 
- τη συνεργασία με κρατικούς φορείς, ανεξάρτητες αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις, όργανα και 

οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς οργανισμούς για την αποτελεσματικότερη εκπλή-
ρωση της αποστολής της. 

http://www.refworld.org/docid/54cb3af34.html
http://www.synigoros.gr/recources/porisma%20diapistosi%20-anilikotitas-asynodefton-anilikon.pdf
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συσταθεί ειδικά για τον σκοπό αυτό, άλλως στην αρμόδια κοινωνική υπηρεσία. Λόγω της 

απουσίας κατάλληλου ιδρύματος ή σωματείου, αλλά και της ανυπαρξίας κρατικής υπηρε-

σίας, στην πραγματικότητα την αποκλειστική ευθύνη για τον ανήλικο φέρει τελικά ο ορι-

σθείς εισαγγελέας, ο οποίος, λόγω του μεγάλου αριθμού παιδιών που του έχουν ανατεθεί, 

καθώς και της ανεπάρκειας πόρων και προσωπικού δεν έχει τη δυνατότητα να δράσει απο-

τελεσματικά ως προς το συμφέρον του ανηλίκου. Αν ο ανήλικος είναι κάτω των 14 ετών την 

αίτηση διεθνούς προστασίας πρέπει να την υποβάλει ο εκπρόσωπος που έχει οριστεί, ενώ 

αν πρόκειται για ανήλικο άνω των 14 ετών, μπορεί ο ίδιος ο ανήλικος να υποβάλει την αί-

τηση. Οι αρχές οφείλουν να φροντίσουν για την προστασία του ασυνόδευτου ανήλικου και 

τη φιλοξενία του σε κατάλληλο περιβάλλον για ανηλίκους101. 
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 Committee on the Rights of the Child (2012). Consideration of reports submitted by States parties under 
article 44 of the Convention. Concluding observations: Greece. CRC/C/GRC/CO/2-3, par. 61-64. Οι σχετικές 
παρατηρήσεις όπως παρατίθενται εξακολουθούν να είναι επίκαιρες, τέσσερα χρόνια μετά: «…61. Η Επιτροπή 
αναγνωρίζει ότι σύμφωνα με το άρθρο 19 του Νόμου 220/2007, με τον οποίον υλοποιείται η Οδηγία της Ε.Ε. 
για τις «Συνθήκες Υποδοχής», ο Εισαγγελέας Ανηλίκων ή, όταν αυτός δεν είναι παρών, ο αρμόδιος Εισαγγελέ-
ας Πρωτοδικών, ενεργεί ως προσωρινός επίτροπος και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τον 
ορισμό επιτρόπου για κάθε παιδί πρόσφυγα ή για κάθε παιδί που ζητεί άσυλο και ότι η νομοθεσία του συμ-
βαλλομένου Κράτους (Προεδρικό διάταγμα 114/2010 για τη Διαδικασία Ασύλου στην Ελλάδα) προβλέπει τη 
δυνατότητα προσδιορισμού της ηλικίας ενός ατόμου, όταν αυτή τίθεται υπό αμφισβήτηση, μέσω ιατρικών 
εξετάσεων. Επίσης η Επιτροπή σημειώνει το πρόγραμμα που άρχισε να εφαρμόζει το συμβαλλόμενο Κράτος 
σε συνεργασία με τη Frontex, για τον έλεγχο (screening) των εισερχομένων και την καταγραφή των στοιχείων 
τους, επιδιώκοντας τον προσδιορισμό της ηλικίας και της εθνικότητας των παιδιών προσφύγων και των παι-
διών που ζητούν άσυλο. Ωστόσο, η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για το ότι οι Εισαγγελείς είτε αδυνα-
τούν να αναθέσουν την επιτροπεία σε ένα υπεύθυνο άτομο ή φορέα είτε την αναθέτουν στους Διευθυντές 
των κέντρων υποδοχής ανηλίκων, καθώς και για το ότι τα καθήκοντα του προσωρινού επιτρόπου είναι αόρι-
στα και ασαφή.62. Η Επιτροπή καλεί το συμβαλλόμενο Κράτος όπως: (α) Εισαγάγει τις κατάλληλες νομοθετι-
κές τροποποιήσεις στην εθνική νομοθεσία, προκειμένου να διευκολύνει την εγκαθίδρυση ενός λειτουργικού, 
ουσιαστικού και αποτελεσματικού συστήματος επιτροπείας για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και τους ανη-
λίκους που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους (β) Εξασφαλίσει ότι για τα ασυνόδευτα παιδιά που ζη-
τούν άσυλο ορίζεται άμεσα ένας νομικός αντιπρόσωπος, προκειμένου να διεκπεραιώσει αποτελεσματικά τη 
διαδικασία ασύλου, καθώς και ότι τους παρέχεται βοήθεια και προστασία, συμπεριλαμβανομένης της πρό-
σβασής τους σε δωρεάν διερμηνεία, και (γ) Δημιουργήσει μια εθνική διαδικασία καθορισμού του υπέρτερου 
συμφέροντος των ασυνόδευτων ανηλίκων, η οποία θα συμπληρώνεται από διαδικαστικές δικλείδες ασφα-
λείας, προκειμένου να καθοδηγήσει τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και τις διοικητικές αρχές στις ε-
νέργειές τους που επηρεάζουν τα παιδιά που προέρχονται από τρίτες χώρες. 63. Ενώ αναγνωρίζει τις προ-
σπάθειες που έχουν καταβληθεί από το συμβαλλόμενο Κράτος, από την εξέταση της προηγούμενης έκθεσης 
το 2002, σχετικά με την αύξηση των δομών υποδοχής για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και/ή τα παιδιά που 
έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους, καθώς και το νέο Νόμο 3928/2011 για τη δημιουργία νέων κέντρων 
αρχικής υποδοχής, τα οποία σχεδιάζεται να είναι πλήρως λειτουργικά το φθινόπωρο του 2012 και τα οποία 
θα παρέχουν έλεγχο της κατάστασης (screening) και κατάλυμα για τα παιδιά μετανάστες και τα ασυνόδευτα 
παιδιά, η Επιτροπή επαναλαμβάνει την προηγούμενη ανησυχία της για τις υποβαθμισμένες συνθήκες υποδο-
χής των ασυνόδευτων παιδιών και/ή των παιδιών που έχουν χωριστεί από τις οικογένειές τους. 64. Η Επιτρο-
πή συστήνει στο συμβαλλόμενο Κράτος: (α) Να εξασφαλίσει ότι τα παιδιά, είτε χωρισμένα από την οικογέ-
νειά τους είτε μαζί με την οικογένειά τους, τα οποία εισέρχονται στη χώρα με μη κανονικό τρόπο, δεν κρα-
τούνται ούτε παραμένουν υπό κράτηση παρά μόνον σε πολύ εξαιρετικές περιστάσεις και για το μικρότερο 
απαραίτητο χρονικό διάστημα (β) Να δημιουργήσει νέες δομές υποδοχής και να αυξήσει τον αριθμό των χώ-
ρων στις ήδη υφιστάμενες υποδομές, εξασφαλίζοντας παράλληλα επαρκείς συνθήκες σε αυτές τις δομές, και 
(γ) Να υπογράψει το υπό κατάρτιση Μνημόνιο Κατανόησης με τη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού 
προκειμένου να παρέχει βοήθεια στους ασυνόδευτους αλλοδαπούς ανηλίκους…». 



53 
 

Πρόσφατη μελέτη102 του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC)103, δείχνει 

ότι η Ευρώπη παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές των δικαιωμάτων των παιδιών και αδυνα-

τεί να προστατεύσει τα παιδιά που ταξιδεύουν στην Ευρώπη.104 «Τα παιδιά πεθαίνουν στη 

θάλασσα και στις ακτές της Ευρώπης και βρίσκονται σε κίνδυνο εμπορίας/παράνομης δια-

κίνησης, εκμετάλλευσης, ανιθαγένειας, ασθενειών και αποχωρισμού από την οικογένεια. 

Ενώ ταξιδεύουν με τις οικογένειές τους ή ασυνόδευτα, τα παιδιά συχνά αντιμετωπίζουν 

υποσιτισμό, σωματική και ψυχική ταλαιπωρία, προβλήματα υγείας και πρόνοιας, έλλειψη 

ενημέρωσης και ανασφάλεια. Τα κέντρα υποδοχής και διέλευσης δεν είναι εξοπλισμένα 

για να φιλοξενήσουν ανθρώπους σε συνθήκες χειμώνα. Ακόμη και όταν έχουν φτάσει στη 

χώρα προορισμού, δεν διασφαλίζεται η πρόσβαση τους σε ένα ασφαλές περιβάλλον δια-

βίωσης, στην εκπαίδευση και σε ψυχολογική υποστήριξη. Τα παιδιά μένουν σε ασταθές 

περιβάλλον για πάρα πολύ καιρό, κάτι που τα εμποδίζει να επανακάμψουν από όσα έχουν 

υποστεί. Τέτοιες καθυστερήσεις στην ανάπτυξη κατά τη διάρκεια ζωής ενός παιδιού είναι 

απαράδεκτες. Σε ορισμένες χώρες δεν υφίσταται θεσμικά η επιτροπεία των ασυνόδευτων, 

ενώ εξακολουθούν να εφαρμόζονται διαφορετικές μορφές κράτησης ανηλίκων που μετακι-

νούνται».105 Βεβαίως, τα ανωτέρω ισχύουν ως διαπιστώσεις και σε ό,τι αφορά ειδικότερα 

την Ελλάδα. 

Τα παιδιά που μετακινούνται, ως φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα πρέπει να προστα-

τεύονται επαρκώς σε ολόκληρη την Ευρώπη και επιπλέον θα πρέπει να λαμβάνεται ιδιαί-

τερη μέριμνα λόγω της ανηλικότητάς τους. Οι θεμελιώδεις αρχές όσον αφορά τα δικαιώμα-

τα των παιδιών χρειάζεται να ενσωματωθούν στην ανάπτυξη, την υλοποίηση και την παρα-

κολούθηση της νομοθεσίας, των πολιτικών, των διαδικασιών και των πρακτικών που επη-

ρεάζουν αυτά τα παιδιά.106 Ωστόσο, μέσα στο πλαίσιο της παρούσας προσφυγικής και με-

ταναστευτικής κίνησης προς την Ευρώπη, και παρά τις προβλέψεις της εθνικής, ευρωπαϊ-

κής και διεθνούς νομοθεσίας, παρατηρείται στην πράξη αμφισβήτηση της θεμελιώδους 

αρχής του προσφυγικού δικαίου περί μη επαναπροώθησης σε μη ασφαλή χώρα και δίδεται 

έμφαση στην ασφάλεια των συνόρων έναντι της ασφάλειας των ανθρώπων, με την ανύ-

ψωση φραχτών και την στρατιωτικού χαρακτήρα επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων και 

σε πολιτικό επίπεδο με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Ε.Ε., τη διμερή συμφωνία με την 

Τουρκία και την απόφαση του ΝΑΤΟ107, με αποτέλεσμα να πλήττεται ευθέως το προσφυγι-

κό δίκαιο, όπως ισχύει τα τελευταία 65 χρόνια  και να παραγνωρίζεται το δίκαιο της ΕΕ (Ο-

                                                           
102

 Safety and Fundamental Rights at stake for children on the move, European Network of Ombudspersons for 
Children Taskforce Children on the move, 2016. 
103

 Αποτελείται από 41 Ανεξάρτητους Θεσμούς για τα Δικαιώματα του Παιδιού, από 34 κράτη-μέλη του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων 22 κρατών της ΕΕ. 
104

 Βλ. και UNHCR,  Protecting  children on the move, Ιούλιος 2012. 
105

 Επιστολή του ENOC με ημερομηνία 25-1-2016 προς Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Πρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ύπατη Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, Συμπροέδρους της Διακομματικής Ομάδας για τα 
παιδιά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
106

 Η ως άνω επιστολή του ENOC. 
107

Χριστόπουλος Δημήτρης, Προσφυγικό: άλλο κινδυνολογία και άλλο επίγνωση,  Το Βήμα, 25/12/2015 
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=764531  

http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=764531
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δηγίες 2005/85/ΕΚ, 2013/32/ΕΕ, 2008/115/ΕΕ) και η νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστη-

ρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όπου αξιώνεται η ατομική αξιολόγηση του κάθε αιτού-

ντα διεθνούς προστασίας για την αναγνώριση καθεστώτος προστασίας ή για την επιστροφή 

ή επανεισδοχή του στη χώρα καταγωγής ή σε τρίτη χώρα.108  

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, όπως διαπιστώνεται109, κεντρική σημασία στην πολιτική της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης αποκτούν οι πρακτικές μετατόπισης των διαδικασιών του ασύλου εκτός 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (externalization). Σύμφωνα με ορισμό που έχει δοθεί110 : «[…] H μετα-

τόπιση της λειτουργίας του ασύλου (externalization) γίνεται κατανοητή ως ο σχεδιασμός 

και η εφαρμογή από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (μεμονωμένα ή συλλογικά, μέσω 

της συνεργασίας ή της συμμετοχής στην πολιτική Μετανάστευσης και Ασύλου της ΕΕ) πολι-

τικών, οι οποίες στοχεύουν ή έχουν ως αποτέλεσμα την μετακίνηση της λειτουργίας του 

ασύλου σε τρίτες χώρες. Μέσω ορισμένων από αυτές τις πολιτικές, η ουσιαστική ευθύνη 

για την αναδοχή των προσφύγων και άλλων προσώπων που χρήζουν προστασίας μεταφέ-

ρεται αλλού, σε χώρες διέλευσης και καταγωγής. Η μετατόπιση της λειτουργίας του ασύ-

λου μπορεί να είναι αποτέλεσμα μορφών του ελέγχου της μετανάστευσης, όπως ο εξ απο-

στάσεως έλεγχος των συνόρων, ιδιαίτερα των θαλάσσιων. Ωστόσο, η μετατόπιση της κρα-

τικής λειτουργίας του ασύλου μπορεί να είναι επίσης αποτέλεσμα στρατηγικών που εστιά-

ζουν στους πρόσφυγες111.[..]». Η πολιτική της μετατόπισης αναπτύσσεται σε τρία επίπε-

δα112: α) επιστροφή σε υποτιθέμενα ασφαλείς τρίτες χώρες διέλευσης (εν προκειμένω στην 

Τουρκία113) σε συνδυασμό με σύναψη διμερών και πολυμερών συμφωνιών επανεισδοχής, 

β) παροχή οικονομικής και υλικοτεχνικής βοήθειας σε τρίτες χώρες διέλευσης προκειμένου 

να συγκρατήσουν τις προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές. Η βοήθεια αυτή – όπως προ-

κύπτει από προηγούμενες εμπειρίες (Λιβύη) - δίνεται για την ενίσχυση των συνοριακών 

                                                           
108

Βλ. Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, «Θέσεις για το προσφυγικό. Μια προσέγγιση του 
εφικτού», 2/2016.  
109

Βλ. Καμπάνια για την Πρόσβαση στο Άσυλο, Ενημερωτικό Σημείωμα, (23-2-2016),  http://asylum-campaign. 
blogspot.gr 
110

Silvia Morgades (Λέκτορας Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου στο Πανεπιστήμιο Pompeu Fabra, Ισπανία).  
111

 GRITIM Σειρά Κειμένων Εργασίας, Νο 4, 2010, Η Μετατόπιση της λειτουργίας του ασύλου στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση https://www.upf.edu/gritim/_pdf/GRITIM_WP4_Spring10.pdf 
112

 Βλ. Καμπάνια για την Πρόσβαση στο Άσυλο, Ενημερωτικό Σημείωμα, 23-2-2016,  στο: http://asylum-
campaign.blogspot.gr 
113

 Για τους λόγους για τους οποίους η Τουρκία δεν μπορεί να θεωρηθεί «ασφαλής τρίτη χώρα», βλ.  Καμπά-
νια για την Πρόσβαση στο Άσυλο, Ενημερωτικό Σημείωμα, 23-2-2016.  επίσης βλ. Ελληνική Ένωση για τα Δι-
καιώματα του Ανθρώπου, «Θέσεις για το προσφυγικό. Μια προσέγγιση του εφικτού.», 2/2016, καθώς και 
AIDA, Country Report Turkey, δημοσιευθείσα σε http://www.asylumineurope.org/reports/country/turkey. 
Επίσης, ανακοίνωση European Council for Refugees and Exiles, “ECRE strongly opposes legitimizing push-backs 
by declaring Turkey a “safe third country”. Σημειωτέον ότι η Τουρκία, αν και έχει κυρώσει την Σύμβαση της 
Γενεύης, έχει κρατήσει το γεωγραφικό περιορισμό στον ορισμό του πρόσφυγα, με αποτέλεσμα οι διεθνείς της 
υποχρεώσεις προς τους πρόσφυγες να περιορίζονται στους ευρωπαίους πολίτες, ενώ για τους μη ευρωπαί-
ους πολίτες να ισχύει απλώς η εθνική της νομοθεσία, η οποία δεν παρέχει επαρκή και αποτελεσματική προ-
στασία, σύμφωνα με την Σύμβαση της Γενεύης. 

http://www.asylumineurope.org/reports/country/turkey
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ελέγχων και την καταστολή των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών και γ) δημιουργία 

κέντρων εξέτασης των αιτημάτων ασύλου σε χώρες εκτός ΕΕ.114 

Με βάση όλα τα ανωτέρω, καθίσταται σαφές ότι η στρατιωτικοποίηση του ελέγχου των 

εξωτερικών συνόρων της ΕΕ σε συνδυασμό με τις πρακτικές επανεισδοχής σε υποτιθέμενα 

ασφαλείς τρίτες χώρες (Τουρκία) ακυρώνει ουσιαστικά τη δυνατότητα ασφαλούς διόδου 

των προσφύγων στο ευρωπαϊκό έδαφος, καθώς και τη δυνατότητά τους να υποβάλουν αί-

τηση ασύλου στην ευρωπαϊκή επικράτεια και αυτή να εξεταστεί σε ευρωπαϊκό έδαφος. 

Περαιτέρω, από την μέχρι σήμερα ακολουθούμενη πρακτική, είναι σαφές ότι δεν έχουν 

αξιοποιηθεί επαρκώς τα προγράμματα επανεγκατάστασης (resettlement) από τις τρίτες 

χώρες, στις οποίες βρίσκονται οι πρόσφυγες προς τις χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, ενώ είναι αναγκαία η ουσιαστική διεύρυνση του προγράμματος μετεγκατάστασης (re-

location) προσφύγων από την Ελλάδα (και άλλες χώρες) προς άλλα κράτη – μέλη τόσο ως 

προς τον αριθμό των προσφύγων που μπορούν να μετεγκατασταθούν, όσο και ως προς τις 

επιλέξιμες χώρες καταγωγής τους. Σε κάθε περίπτωση, κρίνεται αναγκαία η ριζική αναθεώ-

ρηση του Δουβλίνου ΙΙΙ, έτσι ώστε να εξισορροπηθεί το δυσανάλογο βάρος που καλούνται 

να αναλάβουν οι χώρες εισόδου, δηλαδή οι χώρες των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, χωρίς να παραγνωρίζονται ωστόσο και οι 

ευθύνες που έχει η χώρα μας ως προς τις καθυστερήσεις συμμόρφωσης προς τις υποχρεώ-

σεις της σχετικά με την δημιουργία υποδομών υποδοχής και ασφαλούς εγκατάστασης 

προσφύγων/αιτούντων άσυλο. 

  

                                                           
114

 Βλ. και έκθεση HUMANRIGHTSWATCH: Ανακόπτοντας την ροή: Καταχρήσεις εναντίον Μεταναστών, Αιτού-
ντων Άσυλο και Προσφύγων, 2006, στο: https :// www. hrw. org / report /2006/09/12/ stemming -
flow/abuses - against - migrants - asylum - seekers - and - refugees 
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5. Συμπερασματικές παρατηρήσεις και προτάσεις πολιτικής 

Η Ελλάδα διέρχεται μια παρατεταμένη κοινωνικοοικονομική κρίση. Ωστόσο, δεν πρόκειται 

για την κρίση αυτή καθαυτή όσο για την επιβαλλόμενη λιτότητα (δημοσιονομική πειθαρ-

χεία και απορρύθμιση των αγορών) που ενισχύουν τις πιέσεις στο κοινωνικό σώμα. Οι επι-

πτώσεις της κρίσης και της λιτότητας είναι πλέον ορατές για την ελληνική κοινωνία και ι-

διαίτερα για τα ηλικιακά μικρότερα μέλη της. Τα παιδιά δεν έχουν τον έλεγχο των συνθη-

κών της ζωής και εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τους γονείς για την παρούσα και 

μελλοντική ευημερία. Η οικογένεια προέλευσης αποτελεί τον βασικότερο προσδιοριστικό 

παράγοντα για την ευημερία και ανάπτυξη στα πρώιμα χρόνια της ζωής των παιδιών, κα-

θώς επίσης και στη διαμόρφωση των μελλοντικών τους αποτελεσμάτων (π.χ. εκπαίδευση, 

απασχόληση, εισόδημα, κ.λπ.). Για τον λόγο αυτό, η έκθεση αυτή προτείνει την υλοποίηση 

μιας δημόσιας κοινωνικής επένδυσης (με καθολικές παροχές και υπηρεσίες) προκειμένου 

να περιοριστεί η σημασία της οικογενειακής και ευρύτερα κοινωνικής  προέλευσης για την 

αναπαραγωγή της φτώχειας και της ανισότητας στην ελληνική κοινωνία.  

Ειδικότερα, ο ρόλος της οικογένειας και της ιδιότυπης οικογενειακής αλληλεγγύης είναι 

καθοριστικός για την παροχή κοινωνικής προστασίας στα παιδιά λόγω της δομικής ανε-

πάρκειας του κράτους πρόνοιας στην Ελλάδα. Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από ένα συνταξιο-

κεντρικό σύστημα κοινωνικής προστασίας που δεν επιτυγχάνει ουσιαστική μείωση της 

παιδικής φτώχειας και αποστέρησης (παρά το χαμηλό αφετηριακό σημείο πριν την επί-

δραση των συνολικών κοινωνικών μεταβιβάσεων). Αντίθετα, οι χώρες της ΕΕ που δίνουν 

έμφαση σε λοιπές κοινωνικές μεταβιβάσεις χωρίς έλεγχο πόρων μειώνουν αισθητά την 

παιδική φτώχεια και αποστέρηση. Το στοιχείο αυτό δείχνει κατ’ αρχάς την αναγκαιότητα 

υιοθέτησης πολιτικών που εστιάζουν σε παροχές σε χρήμα και σε είδος με βάση την αρχή 

της καθολικότητας ή, με άλλα λόγια, την ιδιότητα του πολίτη. Το παράδειγμα των σκανδι-

ναβικών χωρών επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα των πολιτικών αυτών (καθολικές 

κοινωνικές παροχές και υπηρεσίες σε συνδυασμό με φιλικές πολιτικές προς τις οικογένειες 

με παιδιά).  

Το σύστημα κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα χρήζει εκσυγχρονισμού και εξορθολογι-

σμού. Η ανάγκη καταπολέμησης του πελατειασμού ως κριτήριο για την κατανομή των πό-

ρων χρειάζεται να τεθεί και να συζητηθεί σε ρεαλιστική βάση προκειμένου να βρεθούν λύ-

σεις για την υπέρβασή του (αν και μια οριστική ρήξη με το παρελθόν φαντάζει δύσκολη 

έως αδύνατη λόγω της αποκαλούμενης path-dependency). Η δυνατότητα πρόσβασης στους 

πόλους πολιτικής και κομματικής εξουσίας για την εξυπηρέτηση ιδιοκρατικών συμφερό-

ντων διαιρεί την ελληνική κοινωνία και συντελεί στην αναπαραγωγή της φτώχειας και της 

αποστέρησης για ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού (σχεδόν το ¼). Η κατεύθυνση της κοι-

νωνικής μεταρρύθμισης χρειάζεται να στραφεί στις ευάλωτες οικογένειες με παιδιά και, 

ιδιαίτερα, στις αυξανόμενες μονογονεϊκές οικογένειες και τις πολύτεκνες οικογένειες. Ακό-

μη και σε συνθήκες δημοσιονομικής πειθαρχίας χρειάζεται να δοθεί μεγαλύτερη κοινωνι-

κοοικονομική στήριξη στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς μέσα από κοινωνικές παρο-

χές σε είδος και χρήμα, γονικές άδειες από την εργασία (όχι μόνο για τις μητέρες αλλά και 
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τους πατέρες ανεξαρτήτως τομέα εργασίας), φοροελαφρύνσεις και φοροαπαλλαγές σε οι-

κονομικά ασθενείς οικογένειες με παιδιά, κ.λπ. 

Η προώθηση της ισότητας των ευκαιριών ανάμεσα στα φύλα και η ένταξη των γυναικών 

στην αγορά εργασίας μπορεί να αποβεί επωφελής τόσο για την οικογένεια όσο και για την 

κοινωνία ως σύνολο. Τα νοικοκυριά διπλής καριέρας αντιμετωπίζουν σημαντικά χαμηλότε-

ρο κίνδυνο φτώχειας και αποστέρησης, ενώ γενικότερα η απασχόληση των γυναικών συμ-

βάλλει στην κοινωνικοοικονομική ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης του δυναμικού ενός 

σημαντικού μέρους μη-ενεργού αλλά εργασιακά δυνάμενου πληθυσμού. Το κρίσιμο ζήτη-

μα είναι η επιστροφή στην εργασία των γυναικών-μητέρων μετά από μια ορισμένη κατάλ-

ληλη ηλικία των παιδιών και η επανένταξη στην αγορά εργασίας με ευνοϊκούς όρους (βλ. 

flexicurity). Η συμφιλίωση της οικογενειακής και εργασιακής ζωής μπορεί να ενισχυθεί με 

την ανάπτυξη των δημόσιων δομών προσχολικής φροντίδας που εστιάζουν στην γνωστική 

ανάπτυξη των παιδιών (δίχως να διαταράσσεται ο συναισθηματικός δεσμός μέσα στην οι-

κογένεια). Το ζήτημα της συναισθηματικής πρόσδεσης στο πλαίσιο της οικογένειας είναι 

σημαντικό και χρειάζεται να λαμβάνεται υπόψη κατά τη χάραξη και υλοποίηση πολιτικών 

για την στήριξη της οικογένειας (π.χ. η χορήγηση γενναιόδωρων γονεϊκών αδειών από την 

εργασία μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση του συναισθηματικού δεσμού μεταξύ γονέων 

και παιδιών). 

Αντίθετα, η υπερβολική έμφαση στην τυπική εκπαίδευση δεν φαίνεται να έχει αποδώσει τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα της μεγαλύτερης εξίσωσης των ευκαιριών στην ελληνική κοι-

νωνία. Οι πολιτικές του ανθρώπινου κεφαλαίου που έχουν προταθεί από τους Becker και 

Tomes (1994) έχουν κυριαρχήσει ως εργαλείο πολιτικής για την καταπολέμηση της φτώχει-

ας και της ανισότητας. Ωστόσο, οι δημόσιες επενδύσεις  στην εκπαίδευση δεν μπορούν να 

ερμηνεύσουν τη διακύμανση της φτώχειας και της αποστέρησης στις ανεπτυγμένες χώρες, 

ενώ η επίδραση της τυπικής εκπαίδευσης για τα μελλοντικά επιτεύγματα (π.χ. επάγγελμα, 

εισόδημα, κ.λπ.) βαίνει διαρκώς μειούμενη. Αντίθετα, μια στρατηγική ενίσχυσης των μηχα-

νισμών με τους οποίους το κοινωνικό κράτος επιδρά στη ζωή των ατόμων αποτελεί μεγάλο 

ζητούμενο στη σύγχρονη εποχή. Η κοινωνική επένδυση στις οικογένειες με παιδιά χρειάζε-

ται να στραφεί σε καθολικές κοινωνικές παρεμβάσεις που αφορούν παροχές σε χρήμα, 

παροχές σε είδος (όπως υπηρεσίες υγείας, φροντίδας, στέγασης), φορολογικές ελαφρύν-

σεις και απαλλαγές, γονεϊκές άδειες, κ.λπ.   

Σε αυτό το πλαίσιο, η κοινωνική προστασία μπορεί να αποτελέσει μια σύνθετη μορφή κοι-

νωνικής παρέμβασης στο πλαίσιο του ενδοοικογενειακού κύκλου που μπορεί να ποικίλλει 

ανάλογα με την ομάδα-στόχου (γονείς και παιδιά) με σκοπό τη δημιουργία ενός επαρκούς 

διχτυού ασφάλειας απέναντι στην φτώχεια και την αποστέρηση μέσω καθολικών παροχών 

σε είδος και σε χρήμα. Η παράμετρος αυτή μπορεί να αποτελέσει πυλώνα ενός μοντέλου 

ευημερίας που έχει ως στόχο την αυτοοργάνωση και ενδυνάμωση των ατόμων (γονέων και 

παιδιών). Επομένως, η ενίσχυση του κοινωνικού κράτους αποτελεί βασικό συστατικό για 

την προώθηση του οικογενειακού μίγματος ευημερίας. Ωστόσο, η απόπειρα καθιέρωσης 

ενός οικογενειακού μίγματος ευημερίας είναι γεμάτη δυσκολίες. Η διοχέτευση κρατικών 
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κονδυλίων για την χρηματοδότηση της κοινωνικής πολιτικής παραμένει περιορισμένη, διότι 

εκφράζονται επιφυλάξεις για τις ενδεχόμενες επιβαρυντικές επιπτώσεις στη λειτουργία της 

ελεύθερης αγοράς εξαιτίας της οικονομικής κρίσης. Ως συνέπεια, η διεύρυνση της κοινωνι-

κής προστασίας εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο ιδεολογικοπολιτικής αντιπαράθεσης 

και δεν είναι λίγοι οι σχολιαστές που εκφράζουν την ανησυχία ότι μπορεί να οδηγήσει σε 

ενίσχυση της προνοιακής εξάρτησης και εκτίναξη του δημοσιονομικού κόστους. Ωστόσο, η 

έκθεση αυτή έδειξε ότι η κοινωνική προστασία μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στον με-

τριασμό της οικογενειακής (και παιδικής) φτώχειας και γι’ αυτό τον λόγο τονίζει την ανάγκη 

για την αντιμετώπιση της οικογενειακής φτώχειας και αποστέρησης μέσα από την ενίσχυση 

της κοινωνικής προστασίας (π.χ. μέσα από την ουσιαστική ενίσχυση των λοιπών κοινωνι-

κών μεταβιβάσεων τόσο σε χρήμα όσο και σε είδος).  

Περαιτέρω, οι ανάγκες που διαπιστώνονται στο πεδίο της παιδικής προστασίας αφορούν 

την ίδρυση ένας σαφώς δομημένου φορέα, ο οποίος θα συντονίζει την εφαρμογή των πο-

λιτικών και των προγραμμάτων με αντικείμενο τα δικαιώματα των παιδιών μεταξύ όλων 

των εμπλεκομένων Υπουργείων και φορέων, καθώς και μεταξύ των διαφόρων επιπέδων 

διοίκησης, του κεντρικού, του περιφερειακού και του τοπικού, και να του παρασχεθούν οι 

απαραίτητοι πόροι σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο, καθώς και σε ανθρώπινο δυναμικό. 

Ακόμη χρειάζεται να υιοθετηθεί ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

που θα περιλαμβάνει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα και μετρήσιμους σκοπούς και στό-

χους, ώστε να παρακολουθεί κατά τρόπο αποτελεσματικό την πρόοδο όσον αφορά την α-

πόλαυση των δικαιωμάτων για όλα τα παιδιά στην Ελλάδα. Επιπλέον, αναγκαία είναι η α-

νάπτυξη παιδοκεντρικής δημοσιονομικής πολιτικής, η οποία θα αποτυπώνεται σε φιλικούς 

για τα παιδιά προϋπολογισμούς και στη διαμόρφωση ιδιαίτερου κωδικού στον προϋπολο-

γισμό για τη χρηματοδότη του συνόλου των κρατικών πολιτικών που αφορούν το παιδί (βλ. 

επίσης UNICEF, 2015), η βελτίωση του συστήματος επιτροπείας των ασυνόδευτων ανηλί-

κων και των ανηλίκων που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους, έτσι ώστε να καταστεί 

λειτουργικό, ουσιαστικό και αποτελεσματικό και, τέλος, η αύξηση της χωρητικότητας για 

τους ασυνόδευτους ανηλίκους στα κέντρα υποδοχής.   
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