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Σημείωμα 

Η συγγραφή μιας διατριβής είναι ένα κατεξοχήν μοναχικό ταξίδι, με 

κυριότερη πρόκληση για τον γράφοντα την αντιμετώπιση του ίδιου του του εαυτού. 

Ωστόσο, όταν πλησιάζει στο τέλος, συνειδητοποιεί κανείς πως, σε όλο αυτό το ταξίδι, 

υπήρξαν κάποιοι συνοδοιπόροι, με ρόλους διαφορετικούς, αλλά εξίσου σημαντικούς, 

που το καθόρισαν: κάποιοι ενέπνευσαν αυτήν την περιπέτεια, άλλοι πίστεψαν σε 

αυτό το ταξίδι, διόρθωσαν την πορεία ή στήριξαν την προσπάθεια. Για το λόγο αυτό, 

αισθάνομαι την ανάγκη να τους ευχαριστήσω θερμά. 

Αρχικά, θερμότατες ευχαριστίες οφείλονται στον επιβλέποντα Καθηγητή, κ. 

Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής 

Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για την προθυμία και την εμπιστοσύνη 

που μου έδειξε σε όλη τη διάρκεια αυτής της προσπάθειας, αλλά, κατά κύριο λόγο, 

για την επιστημονική του καθοδήγηση και τις ουσιαστικες του συμβουλές, οι οποίες 

επηρέασαν αποφασιστικά την πορεία και την εξέλιξη αυτής της διατριβής. Επίσης, 

ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω στον Καθηγητή κ. Ξενοφώντα Κοντιάδη, Αναπληρωτή 

Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου για τις εξαιρετικά χρήσιμες υποδείξεις και παρατηρήσεις του, που 

ήταν πολύ καθοριστικές για την ολοκλήρωση και τον εμπλουτισμό της παρούσας 

μελέτης. Θερμές ευχαριστίες οφείλονται επίσης στην κ. Βάσω Αρτινοπούλου, 

Αντιπρύτανη του Παντείου Πανεπιστημίου και Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος 

Ψυχολογίας αυτού για τη δική της πολύτιμη συμβολή, ως μέλους της Τριμελούς 

Συμβουλευτικής Επιτροπής, αλλά και στον κ. Αθανάσιο Παπαχρίστου, Καθηγητή της 

Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, του οποίου η διδασκαλία κατά τη 

διάρκεια των μεταπτυχιακών σπουδών μου στο πλαίσιο του ΠΜΣ Ιστορίας, 

Φιλοσοφίας και Κοινωνιολογίας Δικαίου της Νομικής Σχολής Αθηνών επέδρασε 

αποφασιστικά στην ανάληψη του εγχειρήματός μου. Επίσης, ευχαριστώ πολύ τον κ. 

Χαράλαμπο Α νθόπουλο, Επίκουρο Καθηγητή του Εληνικού Ανοικτού 

Πανεπιστημίου, τον κ. Βασίλη Καρύδη, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικής και 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τον κ. Γεώργιο 

Νικολόπουλο, Αν. Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνιολογίας του Παντείου 

Πανεπιστημίου, για την, εξαιρετικά τιμητική για εμένα, αποδοχή από μέρους τους της 

συμμετοχής τους στη συμβουλευτική επιτροπή της παρούσης διατριβής. 
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Για τη εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, αλλά και την ποικιλότροπη στήριξη που 

μου πρόσφεραν, γι' ακόμη μια φορά οι γονείς μου, η ελάχιστη ανταπόδοση είναι η 

αφιέρωση της διατριβής αυτής. 

Πολλές και εγκάρδιες ευχαριστίες οφείλω και στον Νίκο Δρακόπουλο, καθώς 

η επιστημονική του προσέγγιση και οι διαφωτιστικές μας συζητήσεις, κυρίως σε 

ζητήματα Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου, καθώς και Ευρωπαϊκού Δικαίου, 

υπήρξε, πράγματι, πολύτιμη. 

Τέλος, θερμές ευχαριστίες οφείλονται και στην αδελφή μου, Φαίδρα 

Κουτσούκου, που τόσο πρόθυμα μοιράστηκε μαζί μου την εμπειρία της από την 

εκπόνηση της δικής της διατριβής. Για τη θετική της προδιάθεση ευχαριστώ πολύ την 

Βασιλική Μαρνέρα, και, τέλος, ευχαριστώ τον Damian Mac Con Uladh, που ανέλαβε 

την τεχνική επιμέλεια του κειμένου. 
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Πρόλογος 

Το «Δίκαιο του Παιδιού», κλάδος που βρίσκεται υπό διαρκή διαμόρφωση και 

εξέλιξη τα τελευταία τριάντα χρόνια στο διεθνή, τον ευρωπαϊκό και τον ελληνικό 

χώρο, συμπεριλαμβάνει ένα σύνολο νομοθεσίας και εφαρμοσμένων από το κράτος 

πολιτικών, που τείνουν να κατοχυρώσουν τα δικαιώματα του παιδιού, αλλά και να 

εγγυηθούν την προστασία του. Το δίκαιο, έχοντας ως σημείο αναφοράς τον άνθρωπο, 

αποτελεί ένα κατεξοχήν πεδίο διαρκών ζυμώσεων, οι οποίες άπτονται του 

γενικότερου φαινομένου της παγκοσμιοποίησης. Χαρακτηριστική αποτύπωση αυτής 

της πραγματικότητας αποτελεί και το «Δίκαιο του Παιδιού», το οποίο, σε ένα ρευστό 

και διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, σηματοδοτήθηκε και εξελίχθηκε 

καθοριστικά υπό την επίδραση της εφαρμογής κανόνων του διεθνούς δικαίου, 1 και, 

συγκεκριμένα, από το σύστημα που καθιέρωσε η Διεθνής Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού.2 

Η υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (εφεξής 

ΔΣΔΠ) συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάδειξη των ποικίλων διαστάσεων του 

ζητήματος της προστασίας και της πραγμάτωσης των δικαιωμάτων του παιδιού σε 

διεθνές επίπεδο και αποτέλεσε σταθμό για το «Δίκαιο του Παιδιού» . Αποτελεί δε την 

κορύφωση σειράς προσπαθειών της διεθνούς κοινότητας για την αντιμετώπιση των 

προβλημάτων της παιδικής ηλικίας, εντασσόμενη σε μια ευρύτερη πολιτική 

αναγνώρισης της νομικής θέσης του παιδιού σε διεθνές επίπεδο.3 Μέχρι και την 

υπογραφή της ΔΣΔΠ απουσιάζει ο προσδιορισμός της έννοιας του παιδιού και, κατά 

τον παραδοσιακό, αποθετικό όρισμό του Διεθνούς Δικαίου παιδί είναι το μη ενήλικο 

άτομο.4 Θρησκευτικές, πολιτισμικές, σωματικές και ψυχολογικές αντιλήψεις και 

πρακτικές προσδιορίζουν με σαφήνεια τα σημεία- σταθμούς της ζωής ενός παιδιού: 

είναι η έναρξη και το τέλος της παιδικής του ηλικίας. Η Διακήρυξη του 1924, 

παραδόξως, έκρινε περιττό έναν νομικό ορισμό της έννοιας του παιδιού, ενώ η πρώτη 

νομική αναφορά στην έναρξη της παιδικής ηλικίας εμπεριέχεται στη Διακήρυξη των 

Ε. Η. Ballin, Children as World Citizens, στο: S. Detrick and Ρ. Vlaardingerbroek (eds), 
Globalization of Child Law, Martinus Nijhoff, The Hague/Boston/London, 1999, 7. 
Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1989. 
H. -J. Heintze, The UN Convention and the Network of the Jnternational Human Rights 
Protection by the UN, στο : Μ Freeman and Ρ. Veerman (eds), The Ideologies of Chi1dren's 
Rights, Kluwer Intemational Law, The Hague, 1992, 77. 
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Δικαιωμάτων του Παιδιού, το 1959, όπου, στο προοίμιο, προβλέπεται ότι το παιδί 

χρειάζεται την κατάλληλη νομική προστασία, πριν και αμέσως μετά τη γέννησή του, 

λόγω της σωματικής και πνευματικής του ανωριμότητας. Στη Διεθνή Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού ορίζεται, για πρώτη φορά, η έννοια του παιδιού και 

προσδιορίζονται χρονολογικά τα απώτατα όρια της παιδικής ηλικίας. 5 

Σύμφωνα με την παραδοσιακή αντίληψη, το παιδί στερείται της ικανότητας 

της αυτοπροστασίας, ως υπό διαμόρφωση άνθρωπος, με συνέπεια να είναι αναγκαία 

η παρέμβαση των ενηλίκων στις δραστηριότητες του.6 Από την εποχή που ο Gratien7 

αντιμετωπίζει την παιδική ηλικία ως «αναγκαίο κακό ή σαν αρρώστια» και η ρήτρα 

του συμφέροντος του παιδιού γίνεται κατανοητή ως ένα μέγεθος ικανό να 

προσδιορίσει το βαθμό παρέμβασης των γονέων και του κράτους για την προστασία 

του, για πρώτη φορά στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού8 η έννοια 

του συμφέροντος απεκδύεται, βαθμιαία, της παραδοσιακής της διάστασης και 

ενδύεται με αυτοκαθοριστικά στοιχεία. Η παιδική ηλικία αποτελεί πλέον μια περιοχή 

διευρυνόμενου αυτοκαθορισμού, αφού κάθε παιδί αδιακρίτως αυτοπροσδιορίζεται 

και, -ως αυτόνομο υποκείμενο δικαιωμάτων- συμμετέχει, ανάλογα με το βαθμό 

ωριμότητάς του, στη λήψη των αποφάσεων που το αφορούν. 

Η υπογραφή της Σύμβασης μπορεί να παρομοιαστεί με την υπογραφή ενός 

νέου «Κοινωνικού Συμβολαίου» μεταξύ ενηλίκων και παιδιών, επισφραγίζει, δηλαδή, 

τη δημιουργία ενός ειδικού καθεστώτος9 για την παιδική ηλικία (pornoerium) στη 

διεθνή κοινότητα. Συγκεφαλαιώνει, μάλιστα, τη μετάβαση από το παραδοσιακό 

Δίκαιο των Ανηλίκων στο σύγχρονο «Δίκαιο του Παιδιού». 10 Πλέον, το παιδί δεν 

6 

7 

9 

10 

G. Van Bueren, The 1nternational Law οη tbe Rights of the Child, Martinus Nijhoff, 
Dordrecht/Boston/London, 1995, 33. 
Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να αναφερθεί πως ο προσδιορισμός της έναρξης της παιδικής 
ηλικίας προκάλεσε έντονες διαφωνίες, κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών 
για την υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 
G. Van Bueι·en, The International Law οη the Rights of the Child, Martinus Nijhoff, 
Dordrecht/Boston/London, 1995, 45-46. 
Η πραγματεία «Συνετός» γράφτηκε το 1646 από τον Β . Gratien και μεταφράστηκε στα γαλλικά 
το ] 723 από έναν Ιησουίτη μοναχό (Β. Gratien, ΕΙ Discreto, Huesca, 1646). 
Βλ. γενικά, J. Eekelaar, The interests of the child and the child's wishes, στο: Ρ. Alston (ed.), 
The role of dynamic self determinism σε: The best interest of the chi\d, Reconciliηg Culture and 
Human Rights, Oxford Uniνersity Press, Unicef International Child Deνelopment Centre, 

Florence, 1994. 
Ε. Ρούκουνας, Διεθνής Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Εστία, Αθήνα, 1995, 207 και 

280. 
Η νομική κατάσταση του ατόμου σε διεθνές επίπεδο περιλαμβάνει δύο όψεις: την ιδιότητα του 
ατόμου ως υποκειμένου δικαιωμάτων και τη δυνατότητα άσκησης προσφυγής, ενώπιον 
διεθνούς οργάνου, για την εφαρμογή των δικαιωμάτων του. Η τελευταία δε οπτική συνδέεται με 
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προστατεύεται ως περιουσιακό στοιχείο των γονιών του ή ως αντικείμενο 

φιλανθρωπίας, αλλά ως «ενήλικος στη δική του κοινωνία», 11 μετατρέπεται δηλαδή 

από αντικείμενο προστασίας σε υποκείμενο δικαιωμάτων. 

Η εξέλιξη αυτή αποτυπώνεται και στο χώρο του ποινικού δικαίου, καθώς στη 

ΔΣΔΠ αποκρυσταλλώνεται και επισφραγίζεται η εξέλιξη ενός νέου status για το 

παιδί, μια εξέλιξη που διαμορφώθηκε σταδιακά από το 19° αιώνα μέχρι σήμερα. Ως 

τα τέλη του 19°υ αιώνα κυριαρχούσε η αντιμετώπιση του παιδιού ως υπαίτιου της 

διάπραξης ενός εγκλήματος στο πλαίσιο της κλασσικής σχολής του ποινικού δικαίου, 

με τη μεταχείρισή του να τελεί υπό το ίδιο αυστηρό τιμωρητικό καθεστώς με αυτήν 

του ενήλικου. Μια κάπως διαφοροποιημένη αντίληψη εμφανίσθηκε στο πλαίσιο του 

προνοιακού προτύπου από το τέλος του 19°υ αιώνα -παγιωμένη ήδη κατά τις αρχές 

του 20°υ αιώνα- σύμφωνα με την οποία το παιδί αυτό λογίζεται ως ασθενής. Η 

υπογραφή της ΔΣΔΠ συγκεφαλαιώνει τη μετάβαση στο δικαιικό πρότυπο, καθώς και 

σ' εκείνο της επανορθωτικής δικαιοσύνης, με την κατοχύρωση ενός εγγυητικού 

πλαισίου των θεμελιωδών δικαιωμάτων του και την ενσωμάτωση των διαδικασιών 

του νέου προτύπου της αποκαταστατικής δικαιοσύνης (Restorative Justice) στο χώρο 

της ποινικής δικαιοσύνης ανηλίκων. Στο πλαίσιο, βέβαια, του νεοφιλελεύθερου 

μοντέλου, σε ορισμένες ακραίες περιπτώσεις, το κέντρο βάρους μετατίθεται στη 

διαχείριση του κινδύνου (Actuarial Justice), κατά το πρότυπο μιας κυβερνητικότητας, 

' ' φ '12 
οπως την ορισε ο ουκω. 

Η Restorative Justice, της οποίας η θεωρητική επεξεργασία 

συστηματοποιήθηκε μετά τη δεκαετία του 1980, αλλά κυρίως τη δεκαετία του 1990, 

εμφανίζεται ως εναλλακτική αντίδραση στο έγκλημα και «απαντά» στις 

αναποτελεσματικές κατασταλτικές πολιτικές μέσω της ένταξης στο σύστημα της 

ποινικής δικαιοσύνης θεσμών όπως η διαμεσολάβηση ("mediation") και η 

11 

12 

τον θεωρητικό προβληματισμό σχετικά με την θέση του ατόμου στη διεθνή κοινότητα, ως 
υποκειμένου δηλαδή του διεθνούς δικαίου. Βλ πιο αναλυτικά Στ. Περράκης, Διαστάσεις της 
Διεθνούς Προστασίας των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τ. α', Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα
Κομοτηνή, 2003, 33-34. Για το άτομο ως υποκείμενο του διεθνούς δικαίου βλ. αναλυτικά: 
G. Manner, The Object Theory of the Individual in International Law, American Journal of 

Intemationa\ Law 46, 1952, 428 επ. 
Ρ. Nicholas VanDeven, Protection of Children's Rights under Intemational Law, St. Louis 
University Public Law Review 22, 2003, 233 . 
Θ.Παπαθεοδώρου, Κυβερνητική της ασφάλειας και σύγχρονες πολιτικές πρόληψης του 
εγκλήματος στην Ελλάδα, Τιμητικός. Τόμος 1 Μα~ωλεδάκη, ΙΙ,_ Μελέτες Ποι~ικού Δικαίου
Εγκληματολογίας- Ιστορίας του Εγκληματος, εκδ. Σακκουλα, Αθηνα-Θεσσαλονικη, 2007, 1045 

επ. 
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συνδιαλλαγή ("reconciliation' '). 13 Αποσκοπεί, πρωταρχικά, στην αποκατάσταση της 

προσβολής, που προκλήθηκε στο θύμα από τον παραβάτη, την υπευθυνοποίηση του 

ανήλικου δράστη, την επανένταξή του στην κοινότητα, μέσα από συμμετοχικές 

διαδικασίες, αλλά, παράλληλα, και στην αναβάθμιση του ρόλου του θύματος, το 

οποίο δεν κατείχε ως τότε ενεργό ρόλο στην ποινική διαδικασία στο πλαίσιο του 

τιμωρητικού, αλλά και του προνοιακού προτύπου. Αντίθετα, ήδη με την υπογραφή 

της ΔΣΔΠ, αλλά και των Πρόσθετων Πρωτόκολλών της, 14 δημιουργείται ένα νέο 

καθεστώς για το παιδί-θύμα, με την αναγνώριση των δικαιωμάτων του και των 

ιδιαίτερων αναγκών του ως τετοιου, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση και ενίσχυση της 

προστασίας του. 

Είναι αυτή ακριβώς η μεταβολή στο status του παιδιού, τόσο σε επίπεδο 

συνταγματικού όσο και σε επίπεδο ποινικού δικαίου, η οποία δεν έχει απασχολήσει 

τον επιστημονικό προβληματισμό στη χώρα μας, καθώς η, εκ των πραγμάτων 

περιορισμένη, ενασχόληση με το εν λόγω ερευνητικό αντικείμενο εξαντλείται στην 

ανάπτυξη του σχετικού επιστημονικού προβληματισμού, κατά κύριο λόγο, στο χώρο 

του ποινικού δικαίου ανηλίκων 15 και, μάλιστα, χωρίς την, επιβεβλημένη από την 

ιδιαιτερότητα του νεαρού αυτού κλάδου, διεπιστημονική οπτική. Έτσι, δεν έχει, μέχρι 

σήμερα, υπάρξει συστηματική απόπειρα συνολικής προσέγγισης για την προστασία 

των δικαιωμάτων των παιδιών στην Ελλάδα στα διάφορα πεδία ενδιαφέροντος, ώστε 

να αναδειχθεί πως διαμορφώνεται ήδη, αλλά και πως εξελίχθηκε συνολικά η 

προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού από το 19° αιώνα μέχρι σήμερα, υπό το 

πρίσμα των διεθνών εξελίξεων, και ιδιαίτερα της ΔΣΔΠ, που αποτέλεσε σταθμό στο 

«Δίκαιο του Παιδιού». Στο σημείο αυτό, κυρίως, εντοπίζεται, ο ιδιαίτερος στόχος της 

παρούσας διατριβής, δηλαδή στην επιδίωξη να ερευνήσει διεξοδικά τη σχετική 

13 

14 

15 

Στ. Αλεξιάδης, Η Αποκαταστατική Δικαιοσύνη: Μια άλλη αντιμετώπιση του «εγκληματικού 
φαινομένου», Τιμητικός Τόμος Ι. Μανωλεδάκη,-ΙΙ, Μελέτες Ποινικού Δικαίου
Εγκληματολογίας- Ιστορίας του Εγκλήματος, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2007, 991 
επ . και Δ . Σακκαλή, Διευθετήσεις: μια προσέγγιση στα θέματα συμφιλίωσης και αποζημίωσης 
από αξιόποινες πράξεις, στο: Ν. Κουράκης (επιμ.), Αντεγκληματική Πολιτική, Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, Άθήνα-Κομοτηνή, 1994, 205 επ. 
Το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού «Για την 
εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και άλλες διατάξεις», που 
υιοθετήθηκε στις 25 Μαίου του 2000 και τέθηκε σε ισχύ στις 18 Ιανουαρίου του 2002 
(25 .05.2000) και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο «Για την εμπλοκή παιδιών σε ένοπλες 
συρράξεις» , το οποίο υιοθετήθηκε στις 25 Μαίου του 2000 και τέθηκε σε ισχύ στις 12 

Φεβρουαρίου του 2002. 
Η πρώτη σχετική διδακτορικ~ διατριβή εντ~πίζεται _το 1932. !. Παπαfαχαρίου,_ Οι ανήλ_ικοι 
εγκληματίαι κατά τα παρ' ημιν και αλλαχου κρατουντα, (διδακτορικη διατριβη), Δ. Τζακα, 
Στεφ . Δελαγραμματικά & Σία, Αθήναι, 1932. 
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εννοιολόγηση, καθώς και το βαθμό, στον οποίο «εκσυγχρονίστηκε» η προστασία του 

παιδιού από το 1975, οπότε κατοχυρώνεται αυτοτελώς η προστασία της παιδικής 

ηλικίας στο άρθρο 21 στο συνταγματικό μας κείμενο, μέχρι σήμερα, δηλαδή 

δεκαεπτά χρόνια μετά την υπογραφή της ΔΣΔΠ. Και τούτο, πάντοτε υπό το πρίσμα 

μιας συγκριτικής προσέγγισης με τις αλλοδαπές έννομες τάξεις. Οι προβληματισμοί, 

οι οποίοι αναπτύσσονται, περιστρέφονται γύρω από συγκεκριμένα και θεμελιώδη 

ερωτήματα, από την απάντηση των οποίων εξαρτάται το ίδιο το αποτέλεσμα της 

έρευνας. Μπορεί να γίνει λόγος για ένα συνεκτικό και εκσυγχρονισμένο σύστημα της 

προστασίας του παιδιού στη χώρα μας, δηλαδή για τη μετάβαση από το παραδοσιακό 

Δίκαιο Ανηλίκων στο σύγχρονο Δίκαιο του Παδιού, μετά την υπογραφή της ΔΣΔΠ; 

Αποτέλεσε, εν τέλει, η υπογραφή της ΔΣΔΠ conditio sine qua ηοη για τη διασφάλιση 

του επιθυμητού επιπέδου προστασίας για το παιδί στη σύγχρονη Ελλάδα; 

Εξάλλου, ως δίκαιο σε εξέλιξη και άκρως διατομεακό, το «Δίκαιο του 

Παιδιού» παραπέμπει τόσο στη συνταγματική και ποινική προστασία, όσο και στην 

κοινωνική , οπότε αυτά τα διαφορετικά πεδία ανάλυσης καθίστανται ουσιαστικά 

εργαλεία προσέγγισης του ζητήματος των δικαιωμάτων του παιδιού και του σχετικού 

επιστημονικού προβληματισμού. Ο ίδιος ο εγγενής διεπιστημονικός και διατομεακός 

χαρακτήρας του Δικαίου του Παιδιού, δηλαδή, αποτελεί την πυξίδα για την 

διάρθρωση των κεφαλαίων σε ένα τέτοιο εγχείρημα: η συνταγματική και ποινική 

προστασία όσο και η κοινωνική αποτελούν τα διαφορετικά πεδία ανάλυσης, των 

οποίων η έρευνα θα οδηγήσει στο ζητούμενο: ποιος είναι ο βαθμός ανάπτυξης ή 

υπανάπτυξης της σύγχρονης προστασίας του παιδιού στην Ελλάδα, σε κάθε ένα από 

τα πεδία αυτά, στο πλαίσιο των διεθνών εξελίξεων. 

Οι κατευθυντήριες αρχές της Σύμβασης, δηλαδή η αρχή του συμφέροντος του 

παιδιού (άρθρο 3 ΔΣΔΠ), η αρχή της μη διάκρισης (άρθρο 2 ΔΣΔΠ), αλλά η 

αναγνώριση του δικαιώματός του να εκφράζει τη γνώμη του σε κάθε ζήτημα που το 

αφορά (άρθρο 12 ΔΣΔΠ), που οι συντάκτες της όρισαν ως πυρήνα του νέου 

καθεστώτος, οριοθετούν, προσδιορίζουν και εξειδικεύουν την έρευνά μας στο χώρο 

της συνταγματικής, και κατ' επέκταση, της κοινωνικής προστασίας του παιδιού, που, 

στην ουσία, αποτελεί ένα από τα πεδία εφαρμογής της. Η επιλογή των 

κατευθυντήριων αρχών, ως σημείου αναφοράς στη μελέτη αυτή, φαινομενικά 

αποτελεί μια ασφαλή επιλογή . Στην ουσία, φέρνει έναν ερευνητή του «Δικαίου του 

Παιδιού» αντιμέτωπο με μια μεγάλη πρόκληση: να ανιχνεύσει τη διασύνδεση του 
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πλέγματος των αρχών αυτών, που βρίσκονται σε σχέση με αλληλεξάρτησης με όλα τα 

κατοχυρωμένα δικαιώματα στη Σύμβαση, με την ελληνική νομική πραγματικότητα. 

Πράγματι, η απόδειξη της ενσωμάτωσης των εν λόγω αρχών στην ελληνική νομική 

πραγματικότητα, αποδεικνύει, αυτομάτως, τον εκσυγχρονισμό της νομικής 

εννοιολόγησης για το παιδί, καθώς η διασφάλιση του συμφέροντος του τελευταίου 

(άρθρο 3 ΔΣΔΠ) εν γένει, αλλά και υπο το πρίσμα του αυτοκαθορισμού (άρθρο 12 

ΔΣΔΠ), αδιακρίτως για κάθε παιδί (άρθρο 2 ΔΣΔΠ) συνδέεται με τη διασφάλιση της 

προστασίας της παιδικότητας και με τη μετάβαση από το καθεστώς «παιδί 

αντικείμενο προστασίας» στο νομικό status «παιδί υποκείμενο δικαιωμάτων». Τέλος, 

συμβαδίζει με την εξέλιξη της έννοιας του συμφέροντος από την προστασία και την 

ευημερία στον αυτοκαθορισμό, που καθιερώνει την πιο σύγχρονη άποψη για τα 

δικαιώματα του παιδιού. 

Το ενδιαφέρον στο κεφάλαιο της συνταγματικής προστασίας εύλογα 

περιστρέφεται γύρω από τις έννοιες του συμφέροντος του παιδιού, της αρχής της μη 

διάκρισης, αλλά και της συμμετοχικής διάστασης των δικαιωμάτων των παιδιών, με 

σκοπό να διαπιστωθεί αν και σε ποιο βαθμό η υπογραφή της Σύμβασης επέφερε 

αξιοσημείωτες μεταβολές σε επίπεδο νομοθεσίας και νομολογίας, υπό το πρίσμα των 

αρχών της. Τελικά, δηλαδή, το κρίσιμο ζήτημα στο κεφάλαιο αυτό είναι εάν 

εγκαινιάζεται ένα νέο καθεστώς στο χώρο της προστασίας των δικαιωμάτων του με 

την «αξιοποίηση» των κατευθυντήριων αρχών της Σύμβασης ως αυτοτελών νομικών 

βάσεων, όχι μόνο στους φυσικούς χώρους για την ανάπτυξη ενός «Δικαίου του 

Παιδιού» , όπως το οικογενειακό δίκαιο, αλλά σε δικαϊκούς τομείς πέραν αυτών, 

καθώς και σε όλες τις αποφάσεις, τις πολιτικές, τα προγράμματα και τα 

νομοθετήματα, που αφορούν παιδιά, -όπως, εξάλλου, συνέστησε η Επιτροπή για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού στη χώρα μας στις παρατηρήσεις της το 2002. 

Αν η εξέλιξη της νομοθεσίας στην πραγματικότητα ορίζει τις κατευθυντήριες 

γραμμές για την υλοποίηση μιας πολιτικής, είναι η εμβάθυνση στη δικαστική 

πρακτική που αποκαλύπτει την πορεία της εφαρμογής, την εξέλιξη και τις 

προσαμβάνουσες της πολιτικής αυτής σε μια κοινωνία. Για το λόγο αυτό, στο 

κεφάλαιο της συνταγματικής προστασίας, η εξέταση της ένταξης και της «πορείας» 

των κατευθυντήριων αρχών της Σύμβασης στην ελληνική νομική πραγματικότητα 

επιχειρείται να αναδειχθεί, όχι μόνο μέσω της καταγραφής, πριν και μετά τη 

Σύμβαση, της σχετικής ελληνικής και ξένης νομοθεσίας, αλλά, κυρίως, μέσα από μια 
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επισκόπηση της πορείας της ελληνικής, και, όπου είναι εφικτό, της ξένης νομολογίας, 

υπό το πρίσμα, μάλιστα, των πρόσφατων αποφάσεων και πορισμάτων των 

Ανεξάρτητων Αρχών. Στο πλαίσιο αυτό, κρίνεται αναγκαία η σύγκριση με την πλέον 

προωθημένη ευρωπαϊκή έννομη τάξη σε σχέση με το αντικείμενο της έρευνάς μας, 

της σουηδικής έννομης τάξης, που, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις της στην 

Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, οι αρχές της Σύμβασης λειτουργούν δίκην 

«γενικής επικουρικής ρήτρας» κάθε νομοθετικής πρωτοβουλίας. 

Στο κεφάλαιο της κοινωνικής προστασίας, που αντιπροσωπεύει τον καθ' αυτό 

τομέα της προστασίας του παιδιού , το ζητούμενο παραμένει το ίδιο: ποια είναι η θέση 

των κατευθυντήριων αρχών της Σύμβασης, δηλαδή των άρθρων 2, 3 και 12 στο χώρο 

της επιδοματικής ενίσχ;υσης των παιδιών, αλλά και της παροχής υπηρεσιών κλειστής 

και ανοιχτής προστασίας; Μπορεί να γίνει λόγος για μια «παιδοκεντρική», υπό το 

πρίσμα των γενικών αρχών της Σύμβασης, πολιτική, όπου η προστασία του παιδιού 

καθίσταται ένας από τους βασικούς άξονες της κοινωνικής πολιτικής; Η έρευνα στο 

σημείο αυτό υποκρύπτει, επιπροσθέτως, μια εξίσου ενδιαφέρουσα, όσο και 

προκλητική, αντίθεση: σε ποιο βαθμό μπορεί να γίνει λόγος για «εκσυγχρονισμένη», 

υπό τους όρους της ΔΣΔΠ, κοινωνική προστασία του παιδιού, στο χώρο που, λόγω 

της φύσεώς του, αποτυπώνονται οι πιο πεπαλαιωμένες και παραδοσιακές αντιλήψεις, 

που θέλουν το συμφέρον του παιδιού να ταυτίζεται με την ευημερία; 

Η ίδια η δυσδιάστατη φύση του ερωτήματος απαιτεί ανάλογη πολυεπίπεδη 

προσέγγιση: την αντιπαραβολή της ελληνικής πραγματικότητας, όχι μόνο με τη 

ΔΣΔΠ, αλλά και με άλλες έννομες τάξεις, ώστε να διαπιστωθεί εάν τελικά τα εγγενή 

χαρακτηριστικά της ίδιας της κοινωνικής προστασίας δημιουργούν «κοινές» 

κανονιστικότητες στα διάφορα κράτη, προκαλώντας πανομοιότυπες «αντιδράσεις» 

στις επιταγές της ΔΣΔΠ. Μήπως υπάρχουν άλλοι παράγοντες, οι οποίοι 

υπεισέρχονται και διαμορφώνουν δομές κοινωνικής προστασίας για το παιδί με 

διαφορετικό βαθμό ανάπτυξης σε κάθε χώρα; Και στο σημείο αυτό, η εξέταση της 

νομικής αντιμετώπισης του παιδιού σε σχέση πάντα με τις εν λόγω κατευθυντήριες 

αρχές μέσα από καταγραφές της ελληνικής θεωρίας και πράξης, υπό το φως της 

ελληνικής νομολογίας, αλλά και των αποφάσεων των ανεξάρτητων αρχών, αποτελεί 

αναμφίβολα αξιόπιστο «δείκτη» για την ρεαλιστική αξιολόγηση του 

«εκσυγχρονισμού» της νομικής αντιμετώπισης του παιδιού στη χώρα μας. 
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Στο χώρο του ποινικού δικαίου, παρομοίως, η πρόκληση είναι ανάλογη. 

Πυξίδα για την έρευνά μας αποτελεί το νέο, εκσυγχρονισμένο, καθεστώς για την 

ποινική αντιμετώπιση του ανηλίκου και την ποινική προστασία του παιδιού, το οποίο 

αποτελεί μεν προϊόν μακράς διεργασίας, αλλά αποκρυσταλλώνεται στη ΔΣΔΠ. Η 

ψήφιση του Ν.3189/2003 για την αναμόρφωση της ποινικής δικαιοσύνης ανηλίκων, 

αλλά και του Ν.3500/2006 για την ποινική προστασία του παιδιού, ιδιαίτερα στο 

πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας (όπως, ενδεικτικά προστασία του παιδιού 

θύματος σωματικής τιμωρίας ή του παιδιού μάρτυρα ενδοοικογενειακής βίας), καθώς 

και του Ν.3625/2007 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της 

παιδικής πορνογραφίας, τα νέα όρια των προσωπικών δεδομένων και τη χρήση 

καμερών κατά τη διάρκεια έκνομων πράξεων, «εγκαινίασε», θεσμικά, τη δημιουργία 

ενός «παιδοκεντρικού» νέου καθεστώτος, σύμφωνα με το πνεύμα της ΔΣΔΠ, όπου το 

παιδί υποκείμενο συμμετέχει ενεργά, ως δράστης και ως θύμα, στις ποινικές 

διαδικασίες, πάντοτε όμως σε ένα εγγυητικό για την προστασία του πλαίσιο 

θεμελιωδών δικαιωμάτων; 

Μια αξιολόγηση της «αντίδρασης» των ευρωπαϊκών έννομων τάξεων 

(Αγγλία, Γερμανία, Πορτογαλία, Λουξεμβούργο, Εσθονία, Ουγγαρία, Μολδαβία, 

Πολωνία, Ρουμανία, Ρωσία, Σλοβενία, Τσεχία, Σλοβακία), αλλά και της ίδιας της 

ελληνικής στα πιο σύγχρονα πρότυπα, και δη σε αυτό της Restoratiνe Justice, 

αναδεικνύει το πλαίσιο που επηρεάζει και το κυρίαρχο πρότυπο στο χώρο του 

ελληνικού ποινικού δικαίου, αναφορικά με τους ανήλικους. Σ' αυτό το σημείο, 

επίσης, η πολυδιάστατη προσέγγιση του ερωτήματος απομακρύνει τον κίνδυνο μιας 

στείρας περιγραφικής ανάλυσης του τοπίου: η περιγραφή της εξέλιξης των προτύπων 

διεθνώς, αλλά και η παρακολούθηση της προσαρμογή της χώρας μας σ' αυτά, η 

θεωρητική προσέγγιση της Restoratiνe Justice, αλλά και η αναζήτηση των 

εφαρμογών του προτύπου μέσα από την επισκόπηση των σχετικών πρωτοβουλιών 

στην Ευρώπη, δημιουργούν το κατάλληλο υπόβαθρο, για να καταδειχθεί το μέτρο 

κατά το οποίο η ψήφιση του Ν.3189/2003, αλλά και των πρόσφατων τροποποιήσεων 

για την προστασία του παιδιού θύματος, προδιαγράφουν τη μετάβαση από το 

παραδοσιακό Δίκαιο των Ανηλίκων στο σύγχρονο Δίκαιο του Παιδιού. Η αξιοποίηση 

των στατιστικών στοιχείων της Υπηρεσίας Επιμελητείας Ανηλίκων των τελευταίων 

δικαστικών ετών παρέχει, μάλιστα, τα εχέγγυα για μια ρεαλιστική αποτίμηση της 

κατάστασης, ώστε να διερευνηθεί το ζητούμενο : η χώρα μας εμμένει σε 
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παραδοσιακές προσεγγίσεις ή, αντιθέτως, ενσωματώνοντας και αφομοιώνοντας τις 

διαδικασίες της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, επιτυγχάνει τη μετάβαση από την 

«παραδοσιακή» προστασία της ανηλικότητας στη «σύγχρονη» προστασία της 

παιδικότητας; 

Κάθε μελέτη για το ζήτημα της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού στη 

διεθνή, αλλά και στην ελληνική βιβλιογραφία, όσο περιορισμένη και αν είναι αυτή, 

φαίνεται να λειτουργεί ως μια συνάρτηση με «μεταβλητή» τη διαμόρφωση της 

νομικής -και όχι μόνο- πραγματικότητας μετά την υπογραφή της ΔΣΔΠ και «σταθερή 

τιμή» την τομή που επέφερε η ΔΣΔΠ στο νομικό καθεστώς της παιδικής ηλικίας, η 

οποία και αξιοποιείται ως δείκτης έρευνας. Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής, 

επιχειρείται, για πρώτη φορά, να αναδειχθεί παράλληλα με τη μεταβλητή και η 

σταθερή τιμή: γιατί η υπογραφή της ΔΣΔΠ είναι σταθμός και, εν τέλει, τι σημαίνει 

«εκσυγχρονισμός» στο Δίκαιο του Παιδιού. Πώς δηλαδή διαμορφώνονται οι 

συνθήκες που οδηγούν στη Σύμβαση, αλλά και τεκμηριώνουν την άποψη πως η 

προστασία του παιδιού εκσυγχρονίστηκε με τη ΔΣΔΠ; 

Για να τεκμηριωθεί η εν λόγω άποψη, είναι αναγκαίο να απαντηθεί μια σειρά, 

ακόμη, από κρίσιμα ερωτήματα: Πρώτον, γίνεται απευθείας η μετάβαση από τα 

Διακηρυκτικά Κείμενα του 1924 και 1956 στο διεθνές συμβατικό κείμενο ή 

ακολουθείται μια εξελικτική πορεία, και, δεύτερον, πώς εννοιολογείται το παιδί πριν 

την υπογραφή της Σύμβασης. Τέλος, αναγνωρίζεται η ικανότητα αυτοπρόσωπης 

άσκησης δικαιωμάτων στο παιδί, στο πλαίσιο κειμένων που αναγνώρισαν εν γένει τα 

ανθρώπινα δικαιώματα και το άτομο ως φορέα δικαιωμάτων, και τα οποία 

προηγούνται της υπογραφής της ΔΣΔΠ; Πράγματι, μόνο αν αποδειχθεί αυτό το 

ζητούμενο, δηλαδή ότι, πράγματι, μεταβάλλεται η νομική εννοιολόγηση του παιδιού 

μετά την υπογραφή της Σύμβασης, μέσα από μια συγκριτική προσέγγιση της «προ

και μετά- Σύμβασης εποχής» , νομιμοποιούμαστε να εξετάσουμε την ελληνική 

πραγματικότητα υπό το πρίσμα της Σύμβασης αυτής. 

Η κριτική προσέγγιση όλων των διακηρυκτικών και δεσμευτικών κειμένων 

για το παιδί, από το 19° αιώνα μέχρι τις μέρες μας, με δεδομένο πως το 1920 

εντοπίζεται, για πρώτη φορά διεθνώς, η θεσμοποίηση, εντός της λειτουργικής δομής 

της κ τΕ, της προστασίας του παιδιού, μέσω της ομαδοποίησής τους και της 

συγκριτικής τους προσέγγισης, επιτρέπει να διαφανεί μέσα από την αλληλεπίδρασή 

τους η ίδια η πορεία της εννοιολόγησης του παιδιού. Ο ίδιος προβληματισμός, που 
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αναπτύσσεται όχι μόνο σε διεθνές, αλλά και σε ενωσιακό επίπεδο, με την αναζήτηση 

αυτοτελών νομικών βάσεων σε επίπεδο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δικαίου της 

ΈΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, σκόπιμα τοποθετείται στα πρώτα κεφάλαια της 

παρούσας εργασίας: η μακροσκοπική αποτύπωση της εξέλιξης της πορείας του 

«Δικαίου του Παιδιού» στο διεθνές και ευρωπαϊκό περιβάλλον φωτίζει εναργέστερα 

την «μικροσκοπική» ανάλυση για τη χώρα μας, που ακολουθεί. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΚΑΙ Η 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΠΑΙΔΙΟΥ: ΜΙΑ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ. 

Α. Η ιστορική και φιλοσοφική εξέλιξη της έννοιας του παιδιού: από το 

«υπεξούσιο» στην αυτοτελή προστασία. 

Η προστασία του παιδιού ως ανεξάρτητου προσώπου και ως αυτοτελούς 

υποκειμένου συνδέεται άμεσα με την αναγνώριση του ανθρώπου, τόσο ως προσώπου, 

όσο και ως απόλυτης και υπέρτατης αξίας. Ωστόσο, η ατομικότητα και το ατομικό 

δικαίωμα, με τη νομική τους έννοια, δε χαρακτηρίζουν τις αρχαϊκές κοινωνίες, καθώς 

το πρόσωπο δε διαθέτει αυτοβουλία, αλλά ενεργεί με γνώμονα το συμφέρον της 

πόλης ή μιας ομάδας (της οικογένειας, της φατρίας, του γένους ή του δήμου) στην 

οποία είναι ενταγμένο εκ γενετής αυτόματα και «φυσικά». 16 Το παιδί, για 

παράδειγμα, είναι ενταγμένο εκ γενετής και φυσικά στην οικογένεια του λόγω της 

συγγένειας εξ αίματος, 17 γι'αυτό και εντάσσεται σε εξουσιαστικές σχέσεις, που 

δημιουργούνται στο πλαίσιό της. Το παιδί στη ρωμαϊκή κοινωνία, ενταγμένο πάντοτε 

στην ομάδα της οικογένειας εκ γενετής, βρίσκεται υπό την εξουσία του πατέρα 

(υπεξούσιο personae alieni juήs), 18 ο οποίος είναι το μόνο αυτεξούσιο μέλος (sui 

juris). Ο pater familias έχει απόλυτη εξουσία (patria potestas) στα τέκνα του (jus νitae 

necisque ), ενώ κάθε περιουσιακό τους απόκτημα περιέρχεται αυτόματα στην 

ιδιοκτησία του. 1 9 Τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι το «υπεξούσιο», στη ρωμαϊκή 

κοινωνία, δεν είναι σύμφυτη ιδιότητα του υποκειμένου με την έννοια του φορέα 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, αλλά πρώτιστα απόδειξη φυσικής ευχέρειας. 

Η ταύτιση του ατόμου και, ειδικότερα, του παιδιού με τον κύκλο, στον οποίο 

είναι ενταγμένο , αντανακλάται στις θέσεις του πρώιμου τουλάχιστον φιλοσοφικού 

16 

17 

18 

19 

Α. Μαvιτάκης, Το υποκείμενο των συνταγματικών δικαιωμάτων κατά το άρθρο 25 παρ. 1 του 
Συντάγματος, Αντ . Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1981, 69-80. 
Στην Σπάρτη, ωστόσο, τα παιδιά δεν ανήκαν στους γονείς τους, αλλά ήταν κοινά της πόλης. 
Λ. Βρεττός, Γάμος, Γέννηση, Θάνατος στην Αρχαία Ελλάδα, Σαββάλα, Αθήνα, 2003 , 58-59. 
Βλ., γενικά, Γ. Κσ.JJ..ισπέρης, Η πατρική εξουσία παρά Ρωμαίοις, Σταυριανός Σ. Γεώργιος 

(τυπογρ.), Αθήνα, 1893. 
Για μια δΙΕξοδικότερη ανάλυση της <φatria potestaς» , βλ. Δ. Γκάφας, Ιστορία και Εισηγήσεις 
Ρωμαϊκού Δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1989, 55 επ. 
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στοχασμού. Το παιδί δεν αποτελεί αυτοτελές αντικείμενο της φιλοσοφικής 

προσέγγισης, αλλά η φιλοσοφική έννοια της προστασίας του εμπεριέχεται σε 

σχετικές με την οικογένεια ή την ιδανική πόλη φιλοσοφικές τοποθετήσεις. Η οπτική 

αυτή είναι σύμφωνη με την, καθοριστική για τη φιλοσοφική σκέψη του Ι 7°υ -18°" 

αιώνα θεωρία περί φυσικού δικαίου, όπου τίθεται ως αφετηρία για τον προσδιορισμό 

των κριτηρίων της ορθής πράξης όχι «το μεμονωμένο άτομο, αλλά η κοινότητα εντός 

' ζ 20 
της οποιας ει . . . . » 

Ο Αριστοτέλης, θεμελιωτής των θεωριών που, μεταγενέστερα, αποτέλεσαν 

τον πυρήνα της κλασικής σχολής του φυσικού δικαίου, ταυτίζει το παιδί με την 

οικογένειά του και αγνοεί την ατομικότητά του. Θεωρεί την οικογένεια ως φαινόμενο 

της ιδιωτικής και προσωπικής ζωής και το παιδί απλώς προέκταση των γονιών του ή 

ευρύτερα της οικογένειάς του, ενώ υποστηρίζει -με δεδομένο ότι το δίκαιο και το 

άδικο προϋποθέτουν εμπλοκή περισσότερων του ενός ατόμου- πως τα παιδιά δεν 

είναι δυνατόν να αδικηθούν από τους γονείς, καθώς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

της ίδιας της ύπαρξης των τελευταίων. Χαρακτηριστική της αριστοτέλειας αντίληψης 

είναι και η παρατήρηση που κάνει στην ανάπτυξή του για τη φιλία, ότι υπάρχουν και 

είδη φιλίας, που βασίζονται σε σχέσεις ανισότητας μεταξύ των μερών, 

χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη σχέση πατέρα και τέκνου.21 Η συγκεκριμένη 

θεώρηση ευθυγραμμίζεται απόλυτα με τη συνολική θεωρία του φιλοσόφου περί της 

πόλεως ως τέλειου πολιτικού και κοινωνικού οργανισμού, αλλά - όσο παράδοξο και 

αν φαίνεται αυτό εκ πρώτης όψεως, δεδομένου ότι ο ίδιος δεν είχε γνώση της 

ρωμαϊκής νομικής πραγματικότητας-, με το status του παιδιού κατά το ρωμαϊκό 

δίκαιο. Οι απόψεις του Αριστοτέλη, όπως άλλωστε και το σύνολο του φιλοσοφικού 

του στοχασμού, κυριάρχησαν στη μεσαιωνική σκέψη, χωρίς ιδιαίτερη κριτική, 

τουλάχιστον ως τον 13° αιώνα, καθώς, κατά την περίοδο αυτή, το corpus του 

Αριστοτέλη θεωρείτο μνημείο αυθεντίας. 

Στο έργο του Θωμά Ακκινάτη «Summa Theologiae» (1265-1275), εκείνη 

ακριβώς την περίοδο, προσεγγίζεται εκ νέου το θέμα των σχέσεων, που 

αναπτύσσονται εντός της οικογένειας και, για πρώτη φορά, αναγνωρίζεται το παιδί 

ως μια ξεχωριστή ανθρώπινη οντότητα, που διαχωρίζεται από την οικογένεια του και 

20 

21 

π. Σούρλας, Justi atque injusti scientia, Μια εισαγωγή στην επιστήμη του Δικαίου, Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1995, 78. 
Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, 1138 β 6. 
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δεν ταυτίζεται με αυτήν.22 Παρά το γεγονός πως και ο Θωμάς Ακκινάτης υποστήριξε 

πως οι γονείς ασκούν εξουσία στα παιδιά τους, υιοθέτησε την άποψη πως τα 

δικαιώματα των γονιών περιορίζονται από την υποχρέωση τους να παρέχουν στα 

παιδιά ψυχοσωματική, θρησκευτική και ηθική εκπαίδευση, ενώ δεν αποκλείεται η 

δυνατότητα να αναπτυχθεί ακόμα και φιλική σχέση μεταξύ των γονέων και των 

παιδιών.23 Η πρωτοποριακή, για την εποχή της, τοποθέτηση του Ακκινάτη, παρά την 

αναμφισβήτητη θεωρητική της αξία, δεν φαίνεται να επηρέασε πρακτικά την 

αντίληψη για τα παιδιά στην μεσαιωνική κοινωνία. 

Παρά τον διαχωρισμό του παιδιού από την οικογένεια στον φιλοσοφικό 

στοχασμό του Θωμά Ακκινάτη, σύμφωνα με τον Aries, ιστοριογράφο της παιδικής 

ηλικίας, κατά το Μεσαίωνα, «η παιδική ηλικία δεν υπήρχε καν, δεν υφίσταται καμία 

διάκριση μεταξύ των παιδιών και των ενηλίκων και απουσιάζουν παντελώς 

οιεσδήποτε πρακτικές σχετικές με την παιδική ηλικία». Φυσικά, ο Aries δεν αρνείται 

την ύπαρξη των παιδιών κατά την περίοδο αυτή ως ανθρώπων μικρής ηλικίας- αφού 

κάτι τέτοιο θα ήταν παράλογο, απλά προφανώς υπονοεί πως δεν υπήρχε επίγνωση της 

παιδικής ηλικίας, ή έστω λόγος σχετικά με την παιδική ηλικία.24 Τα παιδιά 

αντιμετωπίζονται ως μικροί ενήλικες και αυτό είναι εμφανές στις απεικονίσεις της 

μεσαιωνικής τέχνης της εποχής αυτής. Το παιδί στο δωδέκατο αιώνα απεικονίζεται 

απλά σε μικρότερη κλίμακα από τον ενήλικα, χωρίς όμως να διαφέρει από αυτόν 

στην έκφραση ή στα χαρακτηριστικά του. Εξάλλου, στην ρωμανική τέχνη, μέχρι τα 

τέλη του δέκατου τρίτου αιώνα, το παιδί εξακολουθεί να απεικονίζεται με βάση την 

ενήλικη μορφολογία, ενώ απουσιάζουν προσωπογραφίες παιδιών με τα 

χαρακτηριστικά που αυτά είχαν σε κάποια συγκεκριμένη στιγμή της ζωής τους.25 

Ο Jean Bodin, κατεξοχήν πολιτικός φιλόσοφος, στο μεταίχμιο της ιστορικής 

μετάβασης στην εποχή της νεωτερικότητας, οπότε η κορύφωση της Αναγέννησης 

συμπίπτει με τους θρησκευτικούς πολέμους και την παγίωση του έθνους-κράτους, 

είναι ίσως ο πρώτος που υποστήριξε πως το παιδί χρειάζεται προστασία και εντός της 

22 

23 

24 

τ Aquίnas, Summa Theologie, Vol. 37 (μτφ. Τ. Gilby), Blackftiars, Oxford, 1975, 2a2ac, 

question 57, article 4. 
Τ. Aquίnas, Summa Theologie, Vol. 23, (μτφ. W. D. Hughes), London, Blackfriars, 1969, 
la2ae, question 65, article 3 και γενικότερα Μ Wίlhem, Die Architektonik der Summa 
Theologiae des Thomas von Aquin: Zur Gesamtsicht des thomatisischen Gedankens, Meiner, 

Hamburg, 1998. 
J Qvortrup, Παιδική ηλικία και κοινωνικές μακροδομές, στο: Δ . Μακρυνιώτη (επιμ.), Κόσμοι 
της παιδικής ηλικίας, Νήσος, Αθήνα, 2003 , 52. 
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οικογένειας. 26 Κατά τον Bodin, η οικογένεια συνιστά το κύτταρο του κράτους, το 

θεσμό που εκπαιδεύει σωστούς πολίτες και, επομένως, οι γονείς έχουν υποχρέωση να 

δώσουν στα παιδιά τους σωστή πολιτική αγωγή.27 Ενδεικτικό στοιχείο της 

μεταβατικής αντίληψης, την οποία εκφράζει ο Bodin, είναι ότι, κατά αντιφατικό 

τρόπο, αφενός, θεωρεί ότι είναι υποχρέωση των ηγεμόνων να επαναφέρουν το αρχαίο 

δίκαιο της patria potestas, αφετέρου, κατά τρόπο μάλλον πρωτοποριακό, υποστηρίζει 

ότι ο νόμος οφείλει να προστατεύει τα παιδιά από τους γονείς τους, όταν 

αποδεικνύονται ανίκανοι να τα αναθρέψουν (1576). 

Κατά τον επόμενο αιώνα, το παιδί δεν απασχολεί μόνο την φιλοσοφική 

διανόηση, αλλά αποτελεί και αντικείμενο ενασχόλησης των θεωριών των 

παιδαγωγών και των ηθικολόγων, τους οποίους και αφορά η προστασία του. Ο Ι 7°ς 

αιώνας, εποχή που χαρακτηρίζεται από το πέρασμα από τη μεσαιωνική στην 

προβιομηχανική οικονομία, κατά τον Aries αποτελεί καθοριστική περίοδο για την 

μεταβολή των αντιλήψεων σε σχέση με την παιδική ηλικία. Για πρώτη φορά, η 

τελευταία αναγνωρίζεται ως μια ξεχωριστή περίοδος της ζωής με ιδιαίτερη 

ψυχολογία και εκδηλώνεται ειδικό ενδιαφέρον των ηθικολόγων και των παιδαγωγών 

για την εκπαίδευση των παιδιών, την ψυχολογία τους και την ηθική τους υπόσταση, 

ενδιαφέρον που επηρεάζει τη διαμόρφωση της παιδαγωγικής μέχρι τον 20° αιώνα. 28 

Η παιδική ηλικία αντιμετωπίζεται μεν ως «αναγκαίο κακό ή σαν αρρώστια», 

, Β G t. 'δ 29 , 
αφού σύμφωνα με την πραγματεια του . ra ιeη για την εκπαι ευση, «μονο ο 

χρόνος θεραπεύει από την παιδική ηλικία και την νεότητα, ηλικίες ατελείς από όλες 

τις πλευρές» , τουλάχιστον όμως η αντιμετώπιση των παιδιών παύει να είναι 

επιφανειακή και λαμβάνουν χώρα αξιοσημείωτες προσπάθειες από τους γονείς και 

τους παιδαγωγούς, ώστε να προσαρμοστούν οι εκπαιδευτικές μέθοδοι στις 

ψυχολογικές ανάγκες των παιδιών. Πλέον, το παιδί όχι μόνο δεν ταυτίζεται με την 

οικογένειά του, αλλά το Κράτος, η Εκκλησία, καθώς και συγκεκριμένης 

25 
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Ph. Aries, Αιώνες της παιδικής ηλικίας, (μτφ. Γ. Αναστασοπούλου), Γλάρος, Αθήνα, 1990, 69 

επ. 

J. Bodίn, S ίχ Books of the Commonwealth, (μτφ. Μ. J. Tooley), Blackwell, Oxford, 1955, Book 

1and6. 
J. Bodίn, Six Books ofthe Commonwealth, (μτφ. Μ. J. Tooley), Blackwell, Oxford, 1955, Book 
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Ph. Aries, Παιδική ηλικία: από την επινόηση στην εξαφάνισή της, Οι εκδοχές περί της παιδικής 
ηλικίας, (μτφ. r. Αναστασοπούλου), στο: Δ. Μακρυνιώτη (επιμ.), Παιδική ηλικία, Νήσος, 

Αθήνα, 1997, 51. 
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πολιτικοθρησκευτικές αντίληψης ομάδες, όπως οι Πουριτανοί, στρέφουν το 

ενδιαφέρον τους στην προστασία της παραμελημένης στο παρελθόν παιδικής ηλικίας 

δημιουργώντας συστήματα αυστηρής πειθαρχίας και τιμωρίας.30 

Ο 18°ς αιώνας υπήρξε καθοριστικός για την αυτονόμηση της παιδικής ηλικίας 

ως πολιτισμικού και πολιτικού φαινομένου, καθώς, για πρώτη φορά, παίρνει μορφή η 

ιδέα της ιδιότητας του πολίτη3 1 και η έννοια του ανθρώπου, που πριν από το 18° 

αιώνα δεν υφίσταται καν, αποτελεί επίκεντρο των πολιτικών και κοινωνικών θεωριών 

της εποχής.32 Η ανθρωπιστική φιλοσοφία της Αναγέννησης και του Διαφωτισμού 

αναγνωρίζει ως φορέα κάθε εξουσίας και ιδιότητας, ως αρχή και τέλος του κόσμου, 

και, τελικά, ως απόλυτη και υπέρτατη αξία τον Άνθρωπο. Παράλληλα, ήδη από τα 

τέλη του Ύστερου Μεσαίωνα καλλιεργείται από τους θεωρητικούς του «Φυσικού 

δικαίου» και αναπτύσσεται η ιδέα των δικαιωμάτων του ανθρώπου, αλλά και της 

συστηματικής μελέτης μιας Επιστήμης του Δικαίου.33 

Σύμφωνα με τη νεότερη θεωρία του φυσικού δικαίου, 34 -που διαφοροποιείται 

από τις κλασσικές θεωρήσεις περί φυσικού δικαίου-35 το <ωρθό» δίκαιο δεν είναι 

δεδομένο από τη φύση της πόλεως (civitas), στην οποία το άτομο εντάσσεται, αλλά 

δημιουργείται, όπως εξάλλου και η ίδια η κοινωνική συμβίωση, από τα άτομα με 

στόχο την εξυπηρέτηση ορισμένων ελεύθερα προκρινόμενων αγαθών και σκοπών ως 

προς την επιλογή των οποίων όλοι θεωρούνται ίσοι.36 Η διασφάλιση της φυσικής 

ελευθερίας και ανεξαρτησίας του μεμονωμένου ατόμου, ανεξάρτητα από την ένταξή 

του σε συγκεκριμένη οργανωμένη κοινωνία, αποτελεί το σκοπό κάθε κοινωνικής 

οργάνωσης. Το δίκαιο οφείλει να σεβαστεί τελικά τόσο τα φυσικά και 

αναπαλλοτρίωτα δικαιώματα του ανθρώπου, τα οποία προηγούνται της κοινωνίας, 
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Η πραγματεία «Συνετός» γράφτηκε το 1646 από τον Β . Gratien και μεταφράστηκε στα γαλλικά 
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1646). 
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του Κράτους και του θετού δικαίου όσο και την οντολογική προτεραιότητα του 

' ' ' 37 
ατομου απεναντι στην κοινωνια. 

Ο νέος τύπος ανθρώπου που αναδεικνύεται μέσα από τις θεωρίες του φυσικού 

δικαίου με την ένταξή του σε μια νέα κοινωνική τάξη, αποτελούμενη από αυτόνομα, 

ελεύθερα και ίσα υποκείμενα δικαίου, αποκτά μια νέα ιδιότητα, αυτή του πολίτη, και 

για την οποία αυτός χρειάζεται να εκπαιδευθεί, ήδη από μικρή ηλικία. Ο Rousseau, 

αντιλαμβανόμενος τις πρωτοεμφανιζόμενες ανάγκες για εκπαίδευση κατά την 

περίοδο της μετάβασης από τον Μεσαίωνα στον Διαφωτισμό, παράλληλα σχεδόν με 

την έκδοση του «Περί Κοινωνικού Συμβολαίου», προβαίνει στην έκδοση μιας 

πραγματείας σχετικά με την ανατροφή του πολίτη της νεωτερικής κοινωνίας, 

(«Αιμίλιος ή Περί Αγωγής», 1762)38 όπου προβάλει ως βάση της επιτυχίας την 

παροχή καλής εκπαίδευσης στο παιδί. 

Χαρακτηριστικά, στο εν λόγω έργο, πρώτον, αναγνωρίζεται η παιδική ηλικία 

ως ιδιαίτερη περίοδος της ζωής του ανθρώπου, δεύτερον, δίνεται έμφαση στη 

μοναδικότητα του τρόπου που αισθάνονται και λειτουργούν τα παιδιά και, τρίτον, η 

παιδική ηλικία διαχωρίζεται από την ενηλικότητα. Η έννοια της παιδικότητας 

αυτονομείται, για πρώτη φορά, και ο Ρουσσώ, έχοντας συνείδηση πως «δεν 

γνωρίζουμε το παραμικρό για την παιδική ηλικία», περιγράφει τις φάσεις ανάπτυξης 

του παιδιού από τη γέννηση ως την ενηλικότητα. Έτσι καθιερώνεται ένα ξεχωριστό 

status για τα παιδιά και τους ενηλίκους, αφού «ο άνδρας πρέπει να αντιμετωπίζεται 

ως άνδρας και το παιδί ως παιδί». Η παιδικότητα αναγνωρίζεται ως ξεχωριστή 

ιδιότητα του παιδιού , διαφοροποιημένη από την ενηλικότητα («αφήστε την 

παιδικότητα να ωριμάσει στα παιδιά»), ενώ, εμμέσως, ορίζεται η παιδική ηλικία ως 

μια ιδιαίτερη περίοδος της ζωής του ανθρώπου, η οποία «έχει το δικό της τρόπο να 

βλέπει, να σκέφτεται, να αισθάνεται . . . ». Η αντικατάσταση της παιδικής ηλικίας με 

τους τρόπους της ενηλικότητας θεωρείται από τον Ρουσσώ ως κάτι «μη συνετό», 

αφού« ... η φύση θέλει τα παιδιά να είναι παιδιά πριν ενηλικιωθούν ... ». 

Στο έργο αυτό, εξάλλου, εισάγεται για πρώτη φορά η παιδική ηλικία στην 

ευρύτερη κοινωνική και πολιτισμική ζωή . Τα κοινωνικά προβλήματα, κατά το 

Ρουσσώ, δεν ανάγονται στη σφαίρα του μεταφυσικού, του απρόσωπου και του 

37 Α . Μανιτάκης, Το υποκείμενο των συνταγματικών δικαιωμάτων κατά το άρθρο 25 παρ . 1 του 
Συντάγματος, Αντ . Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1981, 97. 
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θεϊκού, αλλά στον άνθρωπο και, ως εναλλακτική λύση για την αναδόμηση του 

συστήματος, προβάλλει μια κοινωνία της οποίας οι κοινωνοί είναι παιδιά, που 

εξελίσσονται σε ενήλικες, αφού εκπαιδευθούν κατάλληλα. Κατάλληλος χώρος για 

την εκπαίδευση λογίζεται το πλαίσιο της οικογένειας, - χώρος μοναδικός για το παιδί. 

Τελικά, η παιδική ηλικία, που της αποδίδονται από το Ρουσσώ τα χαρακτηριστικά της 

αθωότητας και του ανορθολογισμού-39 τοποθετείται εκτός της διεφθαρμένης και 

ασύμβατης με την παιδική αθωότητα κοινωνίας, ενώ το παιδί, μόνο αφού εκπαιδευθεί 

κατάλληλα από παιδαγωγούς αποκλειστικά αφιερωμένους στο σκοπό αυτό θα 

ενταχθεί στην κοινωνία. 

Στο τέλος του 19°υ αιώνα, στο σημαντικό έργο της «0 αιώνας του παιδιού» 

(1900), η Ellen Key κάνει μνεία στην έννοια των δικαιωμάτων του παιδιού, υπό το 

πρίσμα του ειδικού αυτού status της παιδικής ηλικίας, το οποίο εισήγαγε στη θεωρία 

ο Rousseau. Διατυπώνοντας την άποψη πως τα παιδιά δεν υπάρχουν για προς χάριν 

των γονιών τους ούτε οι γονείς για το αντίστροφο, η Key αναδεικνύει την 

ατομικότητα του παιδιού και το δικαίωμά του στην ιδιωτική ζωή, ενώ αποδοκιμάζει 

έμμεσα τις πατριαρχικές σχέσεις εξουσίασης εντός της οικογένειας. Η εκπαίδευση 

των παιδιών παραμένει ζήτημα θεμελιώδους σημασίας για την κοινωνία, κατά την 

Kay, η οποία επανατοποθετεί το παιδί στο πλαίσιο του κοινωνικού συνόλου, αλλά 

προτείνει ένα τύπο σχολείου, όπου ο σεβασμός των δικαιωμάτων τους αποτελεί 

' ' 40 
πρωταρχικη μεριμνα. 

Η θεσμοθέτηση και η καθιέρωση, κατά το 19° αιώνα, της πλήρους σχολικής 

εκπαίδευσης, σε μαζική κλίμακα, λαμβάνει χώρα κατά τη μετάβαση από την 

προβιομηχανική στην βιομηχανική εποχή. Τα παιδιά ως συλλογικότητα, κατά την ίδια 

αυτή περίοδο, επωφελούνται της γενικής αποδοχής της αναγκαιότητας για τη σχολική 

εκπαίδευσή τους. Η εξέλιξη αυτή, που οδήγησε στην τελική κατοχύρωση της 

πρωτοβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σχετίζεται άμεσα με την εκβιομηχάνιση 

της οικονομίας, που είχε επείγουσα ανάγκη από ένα μορφωμένο εργατικό δυναμικό. 

Συνεπώς, η ριζική μεταβολή των υλικών συνθηκών φαίνεται να συνδέεται στενότερα 

38 

39 

40 

J. J. Roω;seau, Αιμίλιος ή Περί Αγωγής,. (μτφ . Λ. Κοντογιάννη), Δημητράκου, Εν Αθήναις, 

( 19-), passim. 
J. Qvortrup, Παιδική ηλικία και κοινωνικές μακροδομές, στο: Δ . Μακρυνιώτη (επιμ.), Κόσμοι 
της παιδικής ηλικίας, ΕΜΕΑ, Αθήνα, 2003, 58-59. Η ίδια άποψη, πως τα παιδιά δηλαδή είναι 
από την φύση τους καλά και αθώα είχε υποστηριχθεί και από τον Πλάτωνα (Γοργ . 499e, Φίληβ. 
20d) αλλά και από τον Αριστοτέλη (Ηθ. ~ικ. ΑΙ , 1094a 1-3 και Ρητορ. ~15, .1375b\9). 
Βλ. γενικά Ε. Key, Das Jahrhundert des Kmdes, (μτφ F. Maro), Belz, Weinheun-Basel, 2000. 
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με την εν λόγω αλλαγή, παρά η απήχηση της επιχειρηματολογίας υπέρ της βασικής 

'δ δ ' ιλ θ ' 41 
εκπαι ευσης και της παι ικης φ αν ρωπιας. 

Β. Η κοινωνιολογική προσέγγιση της παιδικής ηλικίας. 

Η αναγωγή της φύσης του παιδιού σε ζήτημα του φιλοσοφικού στοχασμού 

οδήγησε στην ανάδυση μιας νέας εικόνας για το παιδί, η οποία επηρέασε και τον 

πρώιμο σχετικά με το παδί κοινωνιολογικό επιστημονικό λόγο. Οι ιδέες του Lock 

περί του παιδιού ως tabula rasa 42 και του Rousseau περί της εγγύτητάς του με τη 

φύση43 αποτέλεσαν τα θεμέλια για την ανάπτυξη θεωριών, στις οποίες κυριαρχεί η 

αντιμετώπιση της παιδικής ηλικίας ως φυσιολογικού, βιολογικού γεγονότος. Η εν 

λόγω θεώρηση αντανακλάται στη θεωρία των σταδίων και στις κλασικές θεωρίες της 

κοινωνικοποίησης, οι οποίες σηματοδοτούν τον κοινωνιολογικό λόγο σχετικά με το 

παιδί τον 20° αιώνα. 

Κατά τον Durkheim, εκπρόσωπο των κλασικών θεωριών περί 

κοινωνικοποίησης, το παιδί θεωρείται αμιγώς ως βιολογικός οργανισμός και 

εξανθρωπίζεται μέσω της διαδικασίας της κοινωνικοποίησης.44 Όσο διαρκεί η 

κοινωνικοποίηση, τα παιδιά αποτελούν υποκείμενα απλώς και μόνο σε μια 

διαδικασία κοινωνικού γίγνεσθαι, αλλά δεν αντιμετωπίζονται ως κοινωνικά όντα, 

τοποθετούνται στο περιθώριο και συνεπώς κείνται εκτός του πεδίου των 

ενδιαφερόντων της κοινωνιολογίας. Αναπόφευκτα η παιδική ηλικία στο πεδίο της 

εμπειρικής και θεωρητικής κοινωνιολογικής σκέψης είτε γίνεται αόρατη 45 είτε 

απεικονίζεται υπό το πρίσμα των ενηλίκων που, κατά κύριο λόγο, αναλαμβάνουν 

αποκλειστικά την αρμοδιότητα για την οργάνωση της ζωής τους. Αντιθέτως, τα ίδια 

41 

42 

43 

44 

45 

J. Qνortrup, Παιδική ηλικία και κοινωνικές μακροδομές, στο : Δ . Μακρυνιώτη (επιμ.), Κόσμοι 
της παιδικής ηλικίας, ΕΜΕΑ, Αθήνα, 2003, 54-59. 
Ο Lock στα έργα του «Δοκίμιο σχετικά με την ανθρώπινη διάνοια» (1690) και «Σκέψεις για την 
μόρφωση» ( 1693) υποστήριξε πως το παιδί είναι άγραφος πίνακας, όταν γεννιέται, αρνείται 
δηλαδή την ύπαρξη έμφυτων ιδεών ή προδιαθέσεων. Τόνισε για αυτόν τον λόγο την ανάγκη να 
καθίστανται τα παιδιά αποδέκτες μιας αυστηρά οργανωμένης κατήχησης, από την πλευρά των 

ενηλίκων. 
Κατά τον Rousseau, όπως αναπτύχθηκε αναλυτικά, η εγγύτητα του παιδιού με την φύση, η 
αθωότητά και αγνότητά του , το τοποθετούν εκτός κοινωνίας, ώστε να μην διαβρωθεί. Για μια 
πιο εκτενή αναφορά L. J. Bon;tel/man, "Children before Psychology: Ideas about Children ftom 
Antίquίty to the late Ι 800s", στο : Ρ. Η. Musse (series ed.) and W. Kessen (νοl. ed.), Handbook 
ofChίld Psychology: History, theory and methods, Basic Books, New York, 1983, 1-44. 
Βλ. , γενικά, Ε. Durkheim, Οι κανόνες της κοινωνιολογικής μεθόδου: Λ. Μ Μουσούρου (μετ., 
επιμ.) , ο Εμίλε Ντυρκάιμ και η κοινωνιολογία του, Αθήνα, Gutenberg, 2000. 
Βλ. γενικά C. Hardman, "Can there be an Anthropology of Children?", Journal of the 
Anthropological Society ofOxford 2, 1973, 85-99. 
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τα παιδιά ως δρώντα υποκείμενα απουσιάζουν παντελώς46 («ψευδοσυμπερίληψη») 

και η κοινωνικοποιητική διαδικασία ή η απόδοση κοινωνικών γνωρισμάτων τελεί υπό 

την αίρεση της μελλοντικής ενηλικότητας τους. Ενδεικτική είναι η αντίληψη του 

Durkheim για την εκπαίδευση, την οποία ορίζει ως «επιρροή που ασκείται από τις 

γενιές των ενηλίκων σε εκείνους που δεν είναι ακόμη έτοιμοι για την κοινωνική 

ζ ' 47 
ωη». 

Κατά τον Piaget, η πορεία προς την κατάκτηση της ενηλικότητας,- που 

συνδέεται με την κατάκτηση της λογικής- διακρίνεται σε επιμέρους προκαθορισμένα 

στάδια (θεωρία των σταδίων), τα οποία σηματοδοτούν τη μετάβαση από το status του 

παιδιού στο status του ενήλικου. Κάθε στάδιο συνδέεται με μια συγκεκριμένη και 

αναμενόμενη από την πλευρά του παιδιού εξέλιξη και ως εκ τούτου κάθε παρέκκλιση 

από την προκαθορισμένη εξέλιξη χαρακτηρίζεται ως μη φυσιολογική. 

Γύρω στη δεκαετία του 1980, οπότε και έρχεται στο προσκήνιο η 

κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας, 48 αμφισβητούνται οι κλασικές κοινωνιολογικές 

θεωρίες αντιμετώπισης της ως φυσικής κατάστασης, απλού βιολογικού γεγονότος, ή 

φυσικού φαινομένου.49 Η σύγχρονη κοινωνιολογική προσέγγιση αντιμετωπίζει την 

παιδική ηλικία -ιδίως από το 1980 και μετά-ως ανεξάρτητη κοινωνική κατηγορία με 

κοινά δομικά γνωρίσματα, η οποία συγκροτείται με δικές της διαδικασίες και 

β λλε ' ' ' 50 ο 'δ μετα ά ται ως προς τον κοινωνικο τοπο και χρονο. ι ιος ο χρόνος 

αναγνωρίζεται ως κοινωνική και όχι ως φυσική μονάδα σύμφωνα με τις πιο 

σύγχρονες αντιλήψεις περί της κοινωνιολογίας του χρόνου.51 Συνεπώς, η πορεία προς 

την ενηλικότητα προσλαμβάνει όχι μόνο φυσικό, αλλά και κοινωνικό χαρακτήρα, 52 

που διαφοροποιείται ανάλογα με τη διαφορετική ερμηνεία που προσδίδεται στην 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

L. Alanen, Γυναικείες σπουδές- σπουδές παιδικής ηλικίας: αναλογίες, κοινά σημεία, 
προοπτικές, στο: Δ. Μακρυνιώτη (επιμ. ), Κόσμοι της παιδικής ηλικίας, ΕΜΕΑ, Αθήνα, 2003, 

67. 
Βλ. γενικά Α . Giddens (ed.), Ernile Durkheim: Selected Writings, Cambridge Unjνersity Press, 

London, 1972. 
Για την κοινωνιολογία της παιδικής ηλικίας, βλ. αναλυτικότερα: C. Jenks, The Sociology of 
Childhood: Essential Readings, Batsford Academic and Educational, London, 1982, Α. James, 
Α. Prout, Constructing and Reconstructing Childhood, Falmer Press, Basingstoke, 1990. 
Βλ. πιο διεξοδικά για την υποστήριξη αυτής της θέσης από τους ιστορικούς επιστήμονες σε: 
L. Pollock, Forgotten Children: Parent-Child Relations 1500-1900, Cambridge Unjνersity Press, 

Caιηbridge, 1983. 
Δ. Μακρυνιώτη, Σημείωμα της επιμελήτριας, στο: Δ. Μακρυνιώτη (επιμ.), Κόσμοι της παιδικής 

ηλικίας, ΕΜΕΑ, Αθήνα 2003, 1 ~. . " . . 
w Bergman, The Problem of Tιme οη Socιology: Απ Oνerv1ew of the L1terature οη the State 
ofTheory and Research οη the Sociology ofTime", 1900-1982, Time Society 1, 1992, 81-134. 
J. Alison, Αφηγήσεις για το παιδί: χρονικές διαδικασίες στην παιδική ηλικία, στο: 
Δ . Μακρυνιώτη (επιμ.), Κόσμοι της παιδικής ηλικίας, ΕΜΕΑ, Αθήνα, 2003, 191. 
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παρέλευση του χρόνου, ως ποιοτικής πλέον εμπειρίας, σε κάθε επιμέρους κοινωνικό 

και πολιτισμικό πλαίσιο. 

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει η σύγχρονη κοινωνιολογική σκέψη στην υφή των 

σχέσεων ενηλίκων και παιδιών, η οποία συνδιαμορφώνει τον πολιτισμικό ορισμό της 

παιδικής ηλικίας. Η αγνότητα, η αθωότητα, η ανωριμότητα και το ευάλωτο, που 

αποδίδονται στα παιδιά, αποτελούν στοιχεία που συχνά λειτουργούν ως άλλοθι για 

την κατασκευή μιας παιδικής ηλικίας, όπου κυριαρχούν οι όροι της εξάρτησης, 53 της 

παροχής καθοδήγησης, της εκπαίδευσης ακόμα και του ελέγχου ή της επιτήρησης, 

που διευκολύνουν τον έλεγχο των πεδίων δράσης της παιδικής ηλικίας από τους 

λ, 54 
ενη ικους. 

Τις σύγχρονες κοινωνιολογικές τάσεις σχετικά με την παιδική ηλικία 

χαρακτηρίζει η έννοια της ενσυνείδητης δράσης, που έχει ως σημείο αναφοράς την 

αναγνώριση του παιδιού ως δρώντος, ενεργητικού υποκειμένου, ικανού να 

συνεισφέρει στη διαμόρφωση των δομών που το αφορούν, 55 αλλά και γενικότερα της 

ίδιας της παιδικής ηλικίας. 56 Οι κοινωνιολογικές έρευνες φωτίζονται υπό μια 

διαφορετική οπτική γωνία, καθώς επιχειρούν να αξιοποιήσουν τις εμπειρίες των 

παιδιών57 και να προσεγγίσουν την παιδική ηλικία μέσω της «φωνής» τους. 58 

Τελικά, η παιδική ηλικία de facto, ως κοινωνική κατασκευή , αναζητά τις 

ισορροπίες της και αμφιταλαντεύεται μεταξύ αντιφατικών κοινωνικών δυνάμεων: 

ανάμεσα στον έλεγχο των ενηλίκων και την θεσμοθετημένη επιτήρηση από τη μια 

πλευρά και τις τάσεις για αυτονόμηση της παιδικής ηλικίας και αυτοκαθορισμού του 

παιδιού, που προωθείται από κάποιες κοινωνικές δυνάμεις, από την άλλη. Για το λόγο 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

Κατά το τέλος του 19°u αιώνα τα παιδιά, αν και ταυτίζονται με το μέλλον και την πρόοδο της 
κοινωνίας, καθίστανται αντικείμενα και όχι υποκείμενα της μακροκοινωνικής διαδικασίας για 
τη δημιουργία της μελλοντικής ιδανικής κοινωνίας. Κυριαρχούν ο έλεγχος και η επιτήρηση , 
κυρίως μέσω του σχολικού περιβάλλοντος, ώστε τα παιδιά να προετοιμαστούν για την 
ενηλικότητα και την πραγματική ζωή. Βλ. πιο αναλυτικά Ε. Verhellen, Children's Rights in 
Europe, The International Journal ofChildren's Rights 1, 1993, 358. 
Δ. Μαιφυνιώτη, Ζητήματα διαχείρισης της παιδικής ηλικίας: ασάφειες και αντινομίες, στο: 
Δ . Μακρυνιώτη (επιμ. ) , Κόσμοι της παιδικής ηλικίας, ΕΜΕΑ, Αθήνα, 2003, 24-30. 
Β. Mayall, Sociology of Childhood in Relation to Children's Rights, International Journal 

Children's Rights 8, 2000, 248 επ. 
Ε. Verhellen, Children 's Rights ίη Europe, The International Journal of Children's Rights 1, 

1993, 357. 
J. Cook-Gumperz, Children's Construction of "Childness", στο: Β. Scales, Μ Almy, 
Α. Nicolopoulu and S. Ervin-Trίpp (eds), Play and the Social Context of Deνelopment in early 
care and education, Teachers College Press, New York, 1991. 
Για τη σημασία που προσλαμβάνει η εν λ?γω π~οσέγγιση στους ?ιάφορε:ικούς τομείς της 
κοινωνικής ζωής βλ. Β. Woodhouse, ~efending Chιldhood : Deν~lop~g a Chιld-Centered Law 
and Policy Agenda, Uniνersity ofFlorιda, Journal of Law & Publιc Polιcy 14, 2002 -2003, χ. 
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αυτό, καθίσταται δύσκολη η διατύπωση ενός απόλυτου και στεγανού προσδιορισμού 

της παιδικής ηλικίας με σαφή οριοθέτηση του σημείου έναρξης και λήξης της, όπως 

ακριβώς θα αποτύγχανε μια απόπειρα ομογενοποίησης των πολιτισμικών και 

κοινωνικών διαφορετικοτήτων στα επιμέρους κοινωνικά σύνολα. Γίνεται, τελικά, 

λόγος για μορφές παιδικής ηλικίας, διαφοροποιούμενες στο χρόνο και όχι για μια 

ενιαία παιδική ηλικία, για ένα φαινόμενο που χαρακτηρίζεται δηλαδή από 

' ' 59 
παγκοσμιοτητα και ομοιομορφια. 

Οι θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις της παιδικής ηλικίας, στο 

κοινωνικό επίπεδο, απεικονίζονται στα σχετικά με την νομική προστασία του παιδιού 

διεθνή κείμενα: η ίδια η ΔΣΔΠ εγκιβωτίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις 

κλασικές και σύγχρονες σχετικές με την παιδική ηλικία τάσεις της κοινωνιολογίας 

και, παρά το γεγονός πως τείνει στην προβολή ενός ενιαίου και παγκόσμιου παιδικού 

μοντέλου, ακριβώς λόγω της μεταβλητότητας της παιδικής ηλικίας, στο άρθρο 1 

αφήνει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να προσδιορίσουν τα ίδια το τέλος της 

παιδικής ηλικίας, προσδιορίζοντας το 18° έτος ως το προτεινόμενο, αλλά όχι 

δεσμευτικό για τα κράτη μέλη, σημείο λήξης της. 

59 Μ Freeman, The Sociology of Childhood and Children's Rights, The lnternational Journal of 
Children 's Rights 6, 1998, 438. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΕ 

ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΑΠΟ 

ΤΗΝ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ 

ΤΟΥ ΩΣ ΦΟΡΕΑΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. 

Το δίκαιο, έχοντας ως σημείο αναφοράς τον άνθρωπο, αποτελεί ένα 

προνομιακό πεδίο επιρροής του γενικότερου φαινομένου της παγκοσμιοποίησης. Ο 

κλάδος του δικαίου που, αυτονόητα, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επίδρασης 

αυτής είναι το διεθνές δίκαιο, όπου το κίνημα της παγκοσμιοποίησης κατέστησε 

δυσδιάκριτα τα παραδοσιακά όρια μεταξύ του δημοσίου διεθνούς και του ιδιωτικού 

διεθνούς δικαίου. Οι δυο παραδοσιακά σε αντιπαράθεση κλάδοι του διεθνούς 

δικαίου, οι οποίοι είχαν βασικό κριτήριο διαφοροποίησης την εφαρμογή του διεθνούς 

συμβατικού κανόνα δικαίου ανάλογα με το αποδέκτη του (κράτος μέλος της διεθνούς 

κοινότητας ή ιδιώτη) οδηγήθηκαν σε μια αναγκαστική σύνθεση, καθώς 

παγκοσμιοποιητικά φαινόμενα όπως η μετανάστευση, η κοινωνία της πληροφορίας, η 

εγκαθίδρυση μιας νέας lex mercatoria κ.α. κατέστησαν αναγκαστική την εφαρμογή 

των κανόνων μιας έννομης τάξης σε υποκείμενο δικαίου που καταρχήν υπάγονταν σε 

άλλη έννομη τάξη. Η πολυπλοκότητα, που προέκυψε εξαιτίας αυτού του νομικού 

πλουραλισμού, κατέληξε πολλές φορές στην αποδοχή κανόνων διεθνούς 

ομοιόμορφου δικαίου, πάνω στη βάση διεθνών προτύπων.60 

Μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση στην εποχή της παγκοσμιοποίησης 

είναι το δίκαιο της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, σε ένα 

αναδιαμορφούμενο και διαρκώς μεταβαλλόμενο διεθνές περιβάλλον, που βασίστηκε 

στο σύστημα που καθιέρωσε η ΔΣΔΠ, η οποία υιοθετήθηκε από τη Γενική 

Συνέλευση του ΟΗΕ το 1989 και κυρώθηκε στην Ελλάδα με τον Ν.2101/1992. Η 

Σύμβαση, που αποτελεί την κορύφωση μιας σειράς προσπαθειών της διεθνούς 

κοινότητας για την αποτελεσματική προστασία των παιδιών, εντάσσεται σε μια 

ευρύτερη πολιτική αναγνώρισης της νομικής θέσης του παιδιού σε διεθνές επίπεδο. 

Συγκεφαλαιώνει δε τις παραπάνω εξελίξεις και παρέχει ένα συνεκτικό νομικό πλέγμα 

60 Ε. Η. Ballin, Children as World Citizens, στο: S. Detrick and Ρ. Vlaardίngerbroek (eds), 

Children as World Citizens, ό.π. , 7. 
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κανόνων διεθνούς δικαίου που υπεισέρχονται στις διατάξεις των κρατών μελών της 

Σύμβασης και συντονίζουν σε κοινή βάση τις επιμέρους εθνικές νομοθεσίες. Πλέον, η 

υπογραφή της επισφραγίζει τη δημιουργία ενός ειδικού καθεστώτος61 για την παιδική 

ηλικία (pomoeήum) σε διεθνές επίπεδο, αφού η επίσημη θεώρηση της θέσης του 

παιδιού στη διεθνή κοινότητα μεταβάλλεται: το παιδί μετατρέπεται από αντικείμενο 

προστασίας σε υποκείμενο δικαιωμάτων62 και δεν προστατεύεται ως περιουσιακό 

στοιχείο των γονιών του ή ως αντικείμενο φιλανθρωπίας, αλλά ως «ενήλικος στη δική 

' 63 
του κοινωνια» 

Η εν λόγω πορεία υπήρξε αποτέλεσμα διεργασιών, όπου υπήρξαν παράλληλα 

και τα κλασικά μέσα του διεθνούς δικαίου, όπως η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού (Διακήρυξη της Γενεύης του 1924)
64 και η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού το 1959, τα όπλα της εθνικής νομοθεσίας, αλλά και άλλα διεθνή νομικά 

συμβατικά κείμενα, πιο ειδικού όμως περιεχομένου. Όλα τα σχετικά κείμενα με την 

προστασία του παιδιού σε διεθνές επίπεδο συνδέονται άμεσα με το διεθνές δίκαιο των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και με τον κλάδο του ανθρωπιστικού δικαίου, ο 

οποίος αφορά τις ένοπλες συρράξεις,65 βασική δε αρχή τους αποτελεί ο σεβασμός 

στην αξία του ανθρώπου, 66 που εγκιβωτίζει έναν από τους βασικούς άξονες των 

θεωριών του φυσικού δικαίου του 18°υ αιώνα. 

Βέβαια, το κλασικό διεθνές δίκαιο επέμεινε να ορίζει το παιδί αποθετικά, ως 

το μη ενήλικο άτομο, ενώ τα σημεία-σταθμοί της παιδικής ηλικίας ορίζονταν με βάση 

αντιλήψεις και πρακτικές,. θρησκευτικές, πολιτισμικές, σωματικές και ψυχολογικές.67 

Στη Διακήρυξη του 1924 παραδόξως απουσιάζει ένας νομικός ορισμός της έννοιας 

του παιδιού, ενώ η πρώτη νομική αναφορά στην έναρξη της παιδικής ηλικίας γίνεται 

στη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού το 1959, όπου στο Προοίμιό της 

προβλέπεται ότι το παιδί έχει ανάγκη από κατάλληλη νομική προστασία, πριν και 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

Ε. Ρούκουνας, Διεθνής Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Εστία, Αθήνα, 1995, 207 και 

280. 
Ε. Αγάθωνος-Γεωργοπούλου, Μ. Τάγκαρη, Εγχειρίδιο για τα δικαιώματα του παιδιού, 
Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, Αθήνα, 1999, 9. 
Ρ. Nicholas VanDeven, Protection of Children's Rjghts under Intemational Law, Saint Louis 

Uniνersity Public Law Reνiew 22, 2003 , 233. 
D. Marshall, The Construction of children as an Object of International Relations: The 
Declaration ofChildren' s Rjghts and the Child Welfare Committee of League ofNations, 1900-
1924 The Intemational Journal ofChildren 's Rjghts 7, 1999, 120. 
G. v~n Bueren, The International Law οη the Rjgbts of the Child, Martinus Nijhoff, 

Dordrecht/Boston/London, 1995, xix. 
G. Van Bueren The Intemational Law οη the Rjghts ofthe Child, ό .π. , χν. 
G. Van Bueren: The lnternational Law οη the Rjghts oftbe Child, ό .π., 33. 
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αμέσως μετά τη γέννησή του, λόγω της σωματικής και πνευματικής του 

ανωριμότητας.68 Στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού ορίζεται για 

πρώτη φορά η έννοια του παιδιού και προσδιορίζονται χρονολογικά τα απώτατο όρια 

της παιδικής ηλικίας. Έπρεπε, δηλαδή, να ενταχθεί η ΔΣΔΠ στη διεθνή έννομη τάξη, 

για να υπάρξει θετικός ορισμός του παιδιού, καθώς και των κομβικών εννοιών, γύρω 

από τις οποίες περιστρέφεται το Δίκαιό του. 

Α. Η νομική αντιμετώπιση του παιδιού ως αντικειμένου προστασίας 

και η αναγνώρισή του ως υποκειμένου δικαιωμάτων στο πλαίσιο 

της διεθνούς κοινότητας: μια εξελικτική πορεία. 

1. Από τον Grundnorm των Διακηρυκτικών κειμένων στο δικαίωμα 

αυτοκαθορισμού της ΔΣΔΠ: η νομική αντιμετώπιση του παιδιού πριν και μετά 

την υπογραφή της Σύμβασης. 

1 α. Η συμπερίληψη της προστασίας του παιδιού εντός της λειτουργικής δομής της 

Κοινωνίας των Εθνών. 

Η θεσμοποίηση της προστασίας του παιδιού σε διεθνές επίπεδο συνδέεται με 

τον οικουμενικό χαρακτήρα, αλλά και την ευρύτητα των στόχων της Κοινωνίας των 

Εθνών (1919-1920). Μετά τις φρικαλεότητες του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου 

(1914-1918), με αφορμή την ευαισθητοποίηση λόγω της τραγικής μοίρας 

εκατομμυρίων παιδιών θυμάτων του,69 δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη δημιουργία 

μηχανισμών διεθνούς προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού.70 Ενδεικτικό είναι 

το γεγονός πως στο πλαίσιο της εν λόγω προσπάθειας ιδρύθηκε ειδική Επιτροπή για 

το Συμφέρον του Παιδιού, του οποίου η διασφάλιση διακηρύχθηκε από τον τότε 

Πρόεδρο της Κ τΕ ως ένας από τους κεντρικούς στόχους της, ήδη από το 1920. 

68 

69 

70 

Εν μέρει, αποδίδεται νοηματική ενότητα από το νομοθέτη στις έννοιες της παιδικότητας και της 
παιδικής ηλικίας, ακόμα και στα πιο σύγχρονα νομικά κείμενα σχετικά με το παιδί. Σε γενικές 
γραμμές, η παιδικότητα ως όρος, ο οποίος προσιδιάζει στην ψυχολογική και κοινωνιολογική 
προσέγγιση του παιδιού, ως ιδιαίτερου ανθρώπινου πλάσματος, κρίνεται ως έννομο αγαθό άξιο 
προστασίας στα διεθνή νομικά κείμενα. Για λόγους, ωστόσο, ασφάλειας δικαίου, κατά τη 
γνώμη μας, στα κείμενα αυτά χρησιμοποιείται η καθαρά νομική έννοια της παιδικής ηλικίας. 
Μεταξύ άλλων, στόχους της ΚτΕ αποτέλεσαν ο αφοπλισμός, η συλλογική ασφάλεια και η 
ειρηνική επίλυση των διεθνών διαφορών Ε. Ρούκουνας, Διεθνές Δίκαιο ΠΙ, Αντ. Ν. Σάκκουλα, 

Αθήνα-Κομοτηνή, 1983, 157. 
D. Mar!ι·hall, The Construction of Children as an Object of International Relations: The 
Declaration ofChildren's Rights and the Child Welfare Committee ofLeague ofNations, 1900-
1924 The International Journal ofChildren 's Rights 7, 1999, 103. 
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Στους κόλπους της Κ τΕ υιοθετήθηκε η περίφημη Διακήρυξη των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού ,71 έμπνευση της Eglantyne Job,72 που αποτελεί την πρώτη 

γενικού χαρακτήρα Διεθνή Πράξη αφιερωμένη αποκλειστικά στην προστασία του 

παιδιού . Ωστόσο, εύλογα γεννάται το ερώτημα γιατί τότε πρώτη φορά θεωρήθηκε 

επιτακτική η ανάγκη της Διακήρυξης. Κατά τη γνώμη μας, η συμπερίληψη της 

προστασίας του παιδιού εντός της λειτουργικής δομής της ΚτΕ σήμαινε προώθηση 

των δημοκρατικών κοινωνικών δομών και συνδέθηκε με τον εκδημοκρατισμό του 

μεταπολεμικού κόσμου, οπότε «η δημοκρατία επέτρεψε στην οικογένεια και την 

οικιακή ζωή να γίνουν αντικείμενο πολιτικών συζητήσεων και αντιπαραθέσεων». 73 

lβ. Οι Διακηρύξεις του 1924 και του 1959: Μια κατ' επίφασην αναγνώριση των 

δικαιωμάτων των παιδιών. 

Η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού του 1924 αποτελεί την πρώτη 

γενικού χαρακτήρα διεθνή πράξη αφιερωμένη αποκλειστικά στην προστασία του. Το 

κείμενο υπερθεματίζει και αναγνωρίζει- και αυτό είναι θεμελιώδους σημασίας

πρώτον, το παιδί ως άνθρωπο, (σε αντιπαραβολή για παράδειγμα με το πράγμα ή τα 

ζώα, που συμπληρώνουν τη ζωή του ενήλικου ανθρώπου) και, δεύτερον, ως πλήρη 

και ανεξάρτητο άνθρωπο που πρέπει να αναπτύσσεται ως υλική, αλλά και πνευματική 

οντότητα υπό διαμόρφωση. Με την εν λόγω Διακήρυξη εγκαινιάζεται, δηλαδή , η 

δημιουργία ενός πλαισίου για την προστασία του παιδιού ως ανθρώπινου όντος, που 

αποτελεί πρωτοπορία, καθώς, για παράδειγμα, η απουσία του είχε οδηγήσει το 1874 

την εταιρεία προστασίας ζώων να επιληφθεί για την περίπτωση ενός κακοποιημένου 

παιδιού με το αιτιολογικό πως «στο παιδί αρμόζει προστασία όμοια με εκείνη του 

ζ ' 74 
ωου» . 

Στη Διακήρυξη της Γενεύης του 1924 για πρώτη φορά γίνεται ειδικά λόγος 

για δικαιώματα του παιδιού,75 ήδη στον τίτλο της με έμφαση στα οικονομικά και 

71 

72 

73 

74 

75 

Records of the Fίfth Assembly, Supplement ηο . 23 , League ofNations Official Journal 1924. 
Η Job κατά την διάρκεια του πολέμου είχε ιδρύσει το Saνe the Childrens' Fund που αποτέλεσε 
τυπικό δείγμα οργανωμένης φtλανθρωπίας προς όλα τα παιδιά (charίty), ανεξαρτήτως 

προέλευσης από εχθρική ή φtλική χώρα. . , . . . . 
ι. Thery, "Vίe prίνee et monde commun. Reflexιons sur 1 enl1sement gestιonnaυe du droιt", Le 

Debat, 1995, 139. 
Ε. Αγάθωνος-Γεωργοπούλου, Μ Τσάγκαρη, Εγχειρίδιο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ό.π ., 78. 
ο όρος δικαίωμα, με την στενή έννοια, (χωρίς να συμπερtλαμβάνονται τα ηθικά δικαιώματα), 
αποτελεί το αντίθετο της έννοιας «υποχρέωση» και συνώνυμο της έννοιας «απαίτηση» , 
υποστασιοποιείται δε αν κάποιος έχει την υποχρέωση να επιτρέψει τη συγκεκριμένη ενέργεια ή 
να μην την εμποδίσει, Ρ. Veerman, The Rights of the Child and the Changing Image of 
Childhood, Martinus Nijhoff, Dordrecht/Boston/London, 1992, 13-14. 
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κοινωνικά δικαιώματα του παιδιού.76 Η Διακήρυξη, παρά τον ρηξικέλευθο τίτλο της 

-όπου για πρώτη φορά συνδέεται η έννοια του δικαιώματος με εκείνη του παιδιού

μάλλον όμως περιορίζεται σε διατάξεις που αφορούν τις οικονομικές, 

συναισθηματικές και κοινωνικές ανάγκες του παιδιού, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 

στον τομέα της πρόνοιας, χωρίς, εν τέλει, να αναγνωρίζει δικαιώματα των παιδιών. 

Παράλληλα, δημιουργεί μεν αντίστοιχες σε σχέση με τα αναφερόμενα στον τίτλο 

δικαιώματα του παιδιού υποχρεώσεις των κρατών («άνδρες και γυναίκες όλων των 

εθνών οφείλουν στο παιδί ότι καλύτερο έχουν να του δώσουν»), όμως η ίδια η 

διατύπωση της διάταξης καταδεικνύει πως το παιδί αντιμετωπίζεται ως αποδέκτης 

προστασίας και όχι σαν φορέας δικαιωμάτων και στο εν λόγω πλαίσιο οι ενήλικες 

άνδρες και γυναίκες μπορούν τελικά να εγγυηθούν την προστασία των 

δ , , Δ 'ξπ « ικαιωματων», που καταχωρουνται στη ιακηρυ η. 

Η εν λόγω διαπίστωση αντανακλά, αναμφίβολα, τις τάσεις που κυριαρχούν 

στις εθνικές νομοθεσίες των διαφόρων κρατών, πριν την υιοθέτηση του 

διακηρυκτικού κειμένου του 1924. Στα νομικά κείμενα σε εθνικό επίπεδο, που 

προηγήθηκαν των διακηρυκτικών, το παιδί υπέχει θέση αντικειμένου προστασίας 

σύμφωνα και με την επικρατούσα αντίληψη, που το τοποθετεί εκτός της κοινωνίας με 

την αιτιολογία ότι «δεν είναι ακόμα πλήρες ανθρώπινο όν, ακόμα δεν γνωρίζει, 

ακόμα δεν μπορεί». Είναι χαρακτηριστικά πως οι νόμοι αυτής της εποχής (19°υ 

αιώνα) στο δυτικό κόσμο είτε είναι πράξεις προστασίας του παιδιού, με έμφαση στον 

κοινωνικό έλεγχο, είτε πράξεις σχετικά με την υποχρεωτική του εκπαίδευση, 

σχετιζόμενες με την κοινωνικοποίησή του. Οι νόμοι αυτοί απομονώνουν το παιδί από 

την υπόλοιπη κοινωνία και το τοποθετούν σε ένα διαφορετικό δικό του κόσμο, 

δημιουργείται ένα moratorium, εντός του οποίου το παιδί πρέπει μείνει, να περιμένει, 

να μάθει και έτσι να προετοιμαστεί για την «αληθινή» ζωή. Φαίνεται, πως σταδιακά 

το παιδί παύει να αποτελεί περιουσιακό στοιχείο των γονιών του για να μετατραπεί 

σε «περιουσία» της «πεφωτισμένης» κοινωνίας, με το άλλοθι τη δημιουργία της 

μελλοντικής ιδανικής κοινωνίας. 

76 G. Van Bueren, The International Law οη the Rights ofthe Child, ό.π., 8. 
77 Βλ. πιο αναλυτικά Ε. Verhellen, Children's · Rights in Europe, International Journal of 

Children's Rights 1, 1993, 358. 

40 



Στη Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που υιοθετήθηκε από τη 

Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ (20 Νοεμβρίου του 1959), 78 κωδικοποιείται η αρχή που 

αποτελεί Grundnorm, κατά κελσενική ορολογία, για το χώρο της προστασίας των 

δικαιωμάτων του παιδιού,79 δηλαδή της ειδικής προστασίας για το παιδί. 

Συγκεκριμένα, η αρχή της ειδικής προστασίας εξειδικεύεται και συμπληρώνεται στη 

δεύτερη «εκτελεστικού» χαρακτήρα αρχή του διακηρυκτικού κειμένου του 1959 με 

τη ρητή αναφορά πως το παιδί πρέπει να απολαμβάνει ειδικής προστασίας και να του 

παραχωρούνται κατ' εφαρμογή νόμων ή με άλλα μέσα οι διευκολύνσεις προκειμένου 

να είναι σε θέση να αναπτύσσεται με τρόπο υγιή, αξιοπρεπή και φυσιολογικό σε 

επίπεδο φυσικής ανάπτυξης, πνευματικό, ηθικό, διανοητικό και κοινωνικό. 

Η πρώτη αρχή της Διακήρυξης του 1959 («το παιδί απολαμβάνει όλων των 

δικαιωμάτων, που αποτυπώνονται στην Διακήρυξη») είναι αναμφισβήτητα 

προοδευτικότερη σε σύγκριση με τη διατύπωση της Διακήρυξης του 1924, όπου το 

παιδί αντιμετωπίζεται ως παθητικός αποδέκτης των παροχών («θα πρέπει να 

παρέχουν στο παιδί»). Παρά την τολμηρή διατύπωσή της, ωστόσο, το γενικότερο 

πνεύμα της, αλλά και οι υπόλοιπες αρχές της δε φαίνεται να διαφοροποιούν ποιοτικά 

και να εξελίσσουν το είδος της παρεχόμενης προς το παιδί προστασίας της 

Διακήρυξη του 1959 σε σύγκριση με εκείνη του 1924. Η αναγνώριση του 

δικαιώματος του παιδιού στο όνομα και στην ιθαγένεια, που το μεταμορφώνει από 

βιολογική σε νομική οντότητα και συνεπώς σε φορέα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, 

αποτελεί μάλλον εξαίρεση στο γενικότερο πνεύμα του κειμένου. Κατά κύριο λόγο, 

υπερέχουν ποσοτικά πιο «συντηρητικές» διατυπώσεις, (το παιδί προστατεύεται από 

κάθε μορφής βίας και εκμετάλλευσης και διάκρισης (αρχές 6, 9, 1 Ο) ή έχει ανάγκη για 
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Ιδιαίτερη μνεία στην προστασία του παιδιού γίνεται και στην Οικουμενική Διακήρυξη των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που ακολουθεί τη Διακήρυξη του 1924 και υιοθετήθηκε με το 
2 Ι 7Α (ΙΙΙ) Ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 10 Δεκεμβρίου 1948 
στη Νέα Υόρκη . Η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που αποτελεί το 
πρώτο διεθνές κείμενο αφιερωμένο στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, 
κατοχυρώνει τόσο τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα (άρθρο 3-14) όσο και τα οικονομικά και 
κοινωνικά δικαιώματα (άρθρο 22-27), εμπεριέχει δε ειδική αναφορά στο παιδί. Στο άρθρο 25 
της Διακήρυξης ορίζεται πως η μητρότητα και η παιδική ηλικία έχουν δικαίωμα σε ειδική 
μέριμνα και περίθαλψη, καθώς και πως όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα αν έχουν γεννηθεί εντός ή 
εκτός γάμου, απολαμβάνουν την ίδια κοινωνική προστασία. Επίσης στο άρθρο 26 
προστατεύεται το δικαίωμα στην εκπαίδευση και κατοχυρώνεται το δικαίωμα του παιδιού να 
λάβει κάποια στοιχειώδη μόρφωση . Σε θεσμικό επίπεδο, δημιουργήθηκε από τη Γενική 
Συνέλευση του ΟΗΕ το Διεθνές Ταμείο για τις έκτακτες ανάγκες του παιδιού (1946). Το 1953 
το ταμείο αυτό ονομάστηκε Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για το παιδί (Unicet). 
G. Van Bueren, The International Law οη the Jυghts ofthe Chίld, ό .π., 53. 
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την αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητάς του), ενδεικτικές συντηρητικών τάσεων 

μη αναγνώρισης της αυτονομίας του και της ιδιότητάς του ως φορέα δικαιωμάτων. 80 

Προς μια τέτοια κατεύθυνση συντείνει, εξάλλου, και η παραδοσιακή σύλληψη 

του συμφέροντος του παιδιού στην εν λόγω Διακήρυξη,81 καθώς προσδίδεται στην 

έννοια στατικός χαρακτήρας, συνδέεται συνολικά με την ευημερία και την ομαλή 

ανάπτυξη του παιδιού και το ίδιο, ως αποδέκτης προστασίας, δε συμμετέχει στη 

διαμόρφωση των σχέσεων που το αφορούν, οι οποίες έχουν εξουσιαστικό χαρακτήρα. 

Είναι ενδεικτικό πως στις προπαρασκευαστικές εργασίες της Διακήρυξης του 1959 η 

αρχή του συμφέροντος του παιδιού δεν αναλύθηκε μεν λεπτομερώς, αλλά από τα 

συμφραζόμενα των συζητήσεων της τρίτης επιτροπής διαφάνηκε η σύνδεσή της 

ρήτρας μόνο με την ειδική προστασία του παιδιού από το νόμο ή άλλα μέσα, πάντως 

' ' δ ' 82 οχι με την ασκηση των ικαιωματων του . 

Ωστόσο, θα πρέπει να τονιστεί πως, αν και το παιδί δεν αναγνωρίστηκε ως 

φορέας δικαιωμάτων στα διακηρυκτικά κείμενα του 1924 και 1959 τέθηκε, ωστόσο, 

το «ιδεολογικό» υπόβαθρο του προβληματισμού σχετικά για το παιδί και τα 

δικαιώματά του, που οδήγησε σταδιακά στην αυτονόμηση της προστασίας του.83 

Πέρα από την οντολογική αναγνώριση του ως προσώπου, στα κείμενα του 1924 και 

του 1959 αναγνωρίζεται η ανάγκη να προστατευτεί το παιδί, ειδικά, ως τέτοιο και 

αναδεικνύεται η προστασία ενός νέου- σε σχέση με την δικαιοσύνη ή την αξιοπρέπεια 

για παράδειγμα- έννομου αγαθού, της παιδικότητας, του οποίου το παιδί είναι φορέας 

και το οποίο αποτελεί τη βάση θεμελίωσης κάθε σχετικού δικαιώματος του παιδιού 

μελλοντικά. 84 Αυτό το έννομο αγαθό, όπως φαίνεται στην Διακήρυξη της Γενεύης, 

ξεπερνά ζητήματα φυλής, εθνικότητας, θρησκευτικής πίστης-δηλαδή είναι 

πανανθρώπινο και επομένως της ίδιας υφής με την δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια, την 

ελευθερία, αγαθά που αναγνωρίζονται και έχουν ήδη κατοχυρωθεί από την εποχή της 

80 

81 

82 

83 

C. Ρ. Cohen, The Relevance ofTheories ofNatural Law and Legal Positivism, στο: Μ Freeman 
and Ρ. Veerman (eds), The Ideologies of Children's Rights, Martinus Nijboff, 
Dordrecht/Boston/London, 1992, 60-61 και W Bennett, Α Critique of the Emerging Convention 
οη the Rights of the Cbίld, Cornell International Law Journal 20, 1987, 18 . 
. ! Batt, The Child's Right to a best interests psychological development under the Declaration 
of the Rights of the Child: policy science reflections on international law, psychological well
beίng and world peace, New York Law School Human Rights Annual 2, 1984-1985, 21-23 . 
J. Wolf, The concept of the "Best Interest" in Terms. of the ~Ν Con~entio? on. the Rights of the 
Child στο: Μ Freeman and Ρ. Veerman (eds), The ιdeologιes of Cbιldren s Rights, ό.π., 128. 
Σχετι~ά επιχειρήματα για την αυτονό~ηση τη~ ~ρο~τασ~ας τη~ παιδικής ηλικίας βλ . . σ:ο K~~er 
und ihre Kindheit ίη Deutschland. Ειηe Polιt1k fur Kιnder ιm Kontext von Famιlιenpolιtik, 
(Sondereinband), Kohlhammer, Stuttgart/Berlin/Kδln, 1998, 88-89. 
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Διακήρυξης της Ανεξαρτησίας (1776) και της Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του 

Ανθρώπου και του Πολίτη (1789). Συνεπώς, η ανάδειξη αυτής της έννοιας συνέβαλε 

στην δημιουργία της υποδομής για την αυτονόμηση της προστασίας του παιδιού και 

χρησίμευσε και ως σημείο εκκίνησης για την εμβάθυνση στα δικαιώματα του. 

2. Από τα Διακηρυκτικά Κείμενα στο συμβατικό κείμενο: Η ανάγκη για την 

υπογραφή μιας ειδικής σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού-υποκειμένου 

δικαιωμάτων. 

2α. Η πορεία προς την καθιέρωση ειδικών συμβατικών κειμένων για τα δικαιώματα 

του παιδιού. 

Στα Διακηρυκτικά Κείμενα του 1924 και του 1959 το παιδί οντολογικά 

αναγνωρίζεται πλέον ως άνθρωπος, θέση που δεν ήταν αυτονόητη μέχρι και τις αρχές 

του 19°υ αιώνα. Η εν λόγω αναγνώριση όμως δε συνεπάγεται αυτόματα και την 

αναγνώρισή του ως φορέα δικαιωμάτων, καθώς κυριαρχεί στα διακηρυκτικά κείμενα 

του 1924 και του 1959 η αντίληψη πως το παιδί αποτελεί κατεξοχήν αντικείμενο 

προστασίας. Μόλις κατά τη δεκαετία του 1970, και, κυρίως, εκείνη του 1980, η εν 

λόγω αντίληψη άρχισε να μεταβάλλεται και τα παιδιά αναγνωρίστηκαν ως 

υποκείμενα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 85 Το σημείο αιχμής του σύγχρονου 

προβληματισμού σε σχέση με τα παιδιά μετατοπίστηκε οριστικά στο ζήτημα της 

ικανότητας του παιδιού για αυτοπρόσωπη άσκηση των δικαιωμάτων αυτών.86 

Η αμφισβήτηση συνδέεται άμεσα με το ερώτημα εάν τα διεθνή νομικά 

δεσμευτικά κείμενα, που κατοχυρώνουν γενικά ανθρώπινα δικαιώματα, αφορούν και 

τα παιδιά. Ειδικότερα, αν απευθύνονται και στα παιδιά το Διεθνές Σύμφωνο για τα 

Ατομικά και Πολιτικά δικαιώματα (ΔΣΑΠ) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα 

Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα (ΔΣΟΙΚΠ),87 που, πρώτον, 

προσδίδουν νομική δεσμευτικότητα στις αρχές της Οικουμενικής Διακήρυξης των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948- και, δεύτερον, αναγνωρίζουν κάθε ανθρώπινο 

ον ως φορέα δικαιωμάτων. Παρομοίως, αμφισβητείται σε περιφερειακό επίπεδο η 

84 

85 

86 

Υ. Kubota, Protection of children's Rights and the United Nations, Nordic Journal of 

1nternational Law 58, 1989, 9. 
Ε. Verhellen, Children' s Rights in Europe, Intemationa\ Journa\ of Chi\dren' s Rights 1, 1993, 

358. 
Ε. Verhellen, Children' s Ombudswork: Motives and Strategies, στο : Μ Droogleever Fortuuyn 
en Μ De Langen (eds), Towards the Realization of Human Rights for Children, Defence for 

Children, Amsterdam, 1992, passim. 
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δυνατότητα απόλυτης εφαρμογής στα παιδιά κειμένων που προσέδωσαν νέες 

διαστάσεις στο ζήτημα της εξέλιξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αναγνωρίζουν 

κάθε ανθρώπινο ον ως φορέα αυτών των δικαιωμάτων στο πλαίσιο όχι πλέον 

διακηρυκτικών, αλλά νομικά δεσμευτικών κειμένων: της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, που κατοχυρώνει με νομική δεσμευτικότητα τα 

ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, καθώς και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη, 

που θεμελιώνει τη νομική βάση για τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα.88 

Υποστηρίζεται η άποψη πως, μόνο αν είχε αναγνωριστεί ρητά η ικανότητα του 

παιδιού για αυτοπρόσωπη άσκηση των δικαιωμάτων αυτών ή η ηλικία ως κριτήριο μη 

διάκρισης στα προαναφερθέντα δεσμευτικά κείμενα θα αφορούσε άνευ ετέρου και τα 

παιδιά. 89 Καθώς όμως η αναγνώριση αυτή αποτελεί ακόμη το μήλον της έριδας στο 

σύγχρονο προβληματισμό για τα παιδιά, δημιουργήθηκαν, αλλά και εξακολουθούν να 

δημιουργούνται ξεχωριστά νομικά κείμενα, που αφορούν αποκλειστικά τα 

δ ' 90 
ικαιωματα τους. 

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που υιοθετήθηκε από τη 

Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 20 Νοεμβρίου του 1989, τέθηκε σε ισχ;ύ στις 20 

Σεπτεμβρίου του 199091 και κυρώθηκε στην Ελλάδα με τον Ν.2101/1992 αποτελεί το 

σημαντικότερο, σε διεθνές επίπεδο, αφιερωμένο αποκλειστικά στα δικαιώματα του 

παιδιού, κείμενο.92 Στη Σύμβαση, το παιδί αναγνωρίζεται ως φορέας αστικών, 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών, 1966. 
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί πως τα νομικά αυτά δεσμευτικά κείμενα (τόσο τα 
Διεθνή Σύμφωνα όσο και η ΕΣΔΑ και ο Ευρωπαϊκός Κοιωνικός Χάρτης) συνέβαλαν 
αποφασιστικά στο ζήτημα της εξέλιξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το οποίο άρχισε να 
λαμβάνει πλέον και μακροκοινωνικές διαστάσεις. Η διεθνοποίηση των δικαιωμάτων τόσο σε 
παγκόσμιο όσο και σε περιφερειακό επίπεδο κατέστησε τις πολιτικές για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα ζήτημα που πλέον δεν αφορά μόνο τα μεμονωμένα κράτη, αλλά έχει υπερεθνική 

σημασία. 
Ε. Verhellen, Children 's Rjghts in Europe, International Journal of Children's Rjghts 1, 1993, 

361. 
Πιο αναλυτικά Ε. Verhellen, Children's Rights in Europe, ό.π. , 361. 
Η σταδιακή αυτή μεταβολή της αντίληψης σχετικά με το παιδί παρατηρείται ήδη από το 1980 
σε πολλά από τα κράτη, που τελικά επικύρωσαν τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού, η οποία, μάλιστα, αποτυπώνεται μάλιστα και στην εσωτερική τους νομοθεσία. Η 
δημιουργία του θεσμού του Συνηγόρου του Παιδιού στη Νορβηγία, ήδη από το 1981, για 
παράδειγμα, είναι ενδεικτική της νέας αντίληψης: το παιδί δεν πρέπει να θεωρείται μόνο 
αντικείμενο προστασίας, αλλά είναι αναγκαίο να αναγνωρίζεται ως φορέας αστικών και 
πολιτικών δικαιωμάτων . Εκτός από τις διάσπαρτες διατάξεις στις εσωτερικές νομοθεσίες 
κάποιων κρατών, δεν υπήρχε, ωστόσο, κάποιο διεθνές κείμενο για την κατοχύρωση των 
δικαιωμάτων του παιδιού, ενώ η Διακήρυξη του 1959 κρινόταν πλέον «ανεπαρκής», όχι μόνο 
γιατί δεν διέθετε νομική δεσμευτικότητα, αλλά, κατά κύριο λόγο, επειδή άφηνε κενά σχετικά με 
το ζήτημα των αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων των παιδιών. 
Παρά τη θετική ανταπόκριση και την προσχώρηση τόσων κρατών στην ΔΣΔΠ, ακόμη και 
σήμερα διατυπώνονται ενστάσεις ως προς την αναγκαιότητα της ύπαρξης μιας τέτοιου είδους 
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πολιτικών, κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων. Για λόγους 

μεθοδολογικούς στην παρούσα μελέτη αναλύεται αρχικά η Διεθνής Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού -λόγω σπουδαιότητας, αλλά και της έκτασής της - και 

ακολουθεί το σύνολο των λοιπών διεθνών συμβατικών κειμένων σχετικά με το παιδί, 

τα οποία προηγούνται ή έπονται της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού, ενώ παράλληλα επιχειρείται να αναδειχθεί και η επίδραση της πρώτης στη 

διαμόρφωση και εξέλιξη των λοιπών διεθνών συμβατικών κειμένων. 

2β. Η υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού: ένα νέο 

κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ ενηλίκων και ανηλίκων. 

ί) Η ιδέα για τη δημιουργία μιας Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού-μια 

πρόταση της πολωνικής κυβέρνησης. 

Η ιδέα για τη σύναψη μιας σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού ανήκει 

στην πολωνική Κυβέρνηση, η οποία ήδη από το 1959 είχε ταχθεί υπέρ της σύναψής 

της και το 1978, στην 34η Σύνοδο της Επιτροπής των Η. Ε. για τα δικαιώματα του 

ανθρώπου, διατύπωσε επίσημα την πρότασή της, η οποία συνοδεύτηκε και από 

σχετικό σχέδιο συνθήκης. Το σχετικό σχέδιο της Σύμβασης, που ήταν σχεδόν όμοιο 

με το διακηρυκτικό κείμενο του 1959,93 δεν έγινε δεκτό από τις κυβερνήσεις και από 

τους διεθνείς οργανισμούς καθώς δεν κρίθηκε κατάλληλο για να λάβει τη μορφή 

δεσμευτικού κειμένου . Πιο συγκεκριμένα, η ασάφεια του κειμένου, που προτάθηκε, 

οδήγησε τη δανική Κυβέρνηση στη διατύπωση ενστάσεων για τη γλώσσα του 

σχεδίου και στην υιοθέτηση της άποψης πως το σχέδιο αυτό δεν θα μπορούσε να 

αποτελέσει το κείμενο μιας δεσμευτικής συνθήκης. Επιπλέον, οι ενστάσεις των 

κυβερνήσεων και των διεθνών οργανισμών αφορούσαν και το περιεχόμενο του 

σχεδίου: το κείμενο δεν αναφερόταν καθόλου σε ορισμένα δικαιώματα- παράλειψη 

που, σύμφωνα με τις ενστάσεις αυτές, θα περιόριζε αισθητά την σημασία της 

συνθήκης-, ενώ επιπροσθέτως δεν έκανε καθόλου μνεία σε ζητήματα σχετικά με την 

93 

διεθνούς σύμβασης, αφιερωμένη αποκλειστικά στα δικαιώματα των παιδιών. Υποστηρίζεται 
πως η προστασία των δικαιωμάτων τους διασφαλιζόταν ήδη, όχι ολοκληρωτικά μεν, αλλά 
επαρκώς, από τα ήδη υπάρχοντα διεθνή όργανα για την προστασία των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, καθώς και ότι η αντιμετώπιση των παιδιών, ως μιας ξεχωριστής κατηγορίας 
ανθρώπων, ενέχει πολλούς κινδύνους. Βλ. αναλυτικά S. Detrick, The United Nations 
Conνention οη the Rights of the Child: Α Guide to the "Traνaux Preparatoires", Martinus 
Nijhoff, Dordrecht/Boston/London, 1992, 29. 
G. Van Bueren, The International Law οη the Right of the Child, Martinus Nijhoff, 

Dordrecht/Boston/London, 14. 
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εφαρμογή της Σύμβασης, τα οποία όμως θεωρούνται θεμελιώδους σημασίας για την 

αποτελεσματική εφαρμογή μιας διεθνούς συνθήκης.94 

Η Επιτροπή δικαιωμάτων του ανθρώπου του ΟΗΕ στην 35η Σύνοδό της το 

1979 αποφάσισε να συσταθεί μια Ομάδα Εργασίας, στην οποία ανατέθηκε η 

επεξεργασία της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.95 Μετά από μια σειρά 

ενιαύσιων συναντήσεων της Ομάδας Εργασίας, οι οποίες άρχισαν ήδη από το 1979, 

το Φεβρουάριο του 1988 -οπότε έλαβαν χώρα δύο συναντήσεις της Ομάδας 

Εργασίας- ολοκληρώθηκε στο Σχέδιο της Σύμβασης. Η Επιτροπή των Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου του ΟΗΕ υιοθέτησε το τελικό σχέδιο στις 8 Μαρτίου του 1989.96 

Ακολούθησε η διαβίβασή του στο Οικονομικό και Κοινωνικό Συμβούλιο του ΟΗΕ 

και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ,97 η οποία υιοθέτησε ομόφωνα τη Σύμβαση στις 

20 Νοεμβρίου του 1989.98 Έτσι ο αρχικός στόχος της Πολωνικής Κυβέρνησης, ο 

οποίος ήταν να συμπέσει η υιοθέτηση της Σύμβασης με τον εορτασμό του Διεθνούς 

Έτους του Παιδιού το 1979 κατέστη εφικτός δέκα χρόνια αργότερα και συνέπεσε με 

την συμπλήρωση τριακονταετίας από τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

του 1959.99 

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού κυρώθηκε από 191 

Κράτη (με εξαίρεση τις ΗΠΑ και τη Σομαλία), γεγονός που την καθιστά ως ένα από 

τα πιο θεμελιώδη κείμενα του διεθνούς δικαίου στο χώρο της προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

ίί) Τα Three P's: το τρίπτυχο της προστασίας (protection), της πρόληψης 

(prevention) και της συμμετοχής (participation) ως καινοτομία στη ΔΣΔΠ. 

Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού απαρτίζεται από το 

Προοίμιο και 54 άρθρα, τα οποία υποδιαιρούνται σε τρία μέρη: το πρώτο μέρος 

94 
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S. Detrίck, The United Nations Conνention οη the Rights of the Child: Α Guide to the "Traνaux 
Preparatoires", ό .π., 1992, 21 . · 
Βλ. Κεφάλαιο ΧΙ της Αναφοράς της Επιτροπής των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατά την 35η 
σύνοδό της, Official Records of the Economic and Social Council (1979), Supplement Νο. 6 
(Ε/1979/36), απόφαση Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ 33/166, 15 Μαρτίου 1979, για την 
υιοθέτηση μιας Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού . 
UN Doc. E/CN.4/57 (1989). 
UN Doc. E/CN.4/L.88 ( 1989). 
UN Doc. A/Res/44/25 (20.11.1989). 
S. Detrίck, Α Commentary οη the United Nations Conνention on the Rights of the Child, 
Martinus Nijhoff, Dordrecht/Boston/London, 1999, 18. Για τις προπαρασκευαστικές εργασίες 
της Σύμβασης βλ. και Π. Νάσκου-Περράκη, Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 
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περιλαμβάνει τα άρθρα 1-41 και είναι αφιερωμένο, κατά κύριο λόγο, στα δικαιώματα 

του παιδιού, τόσο στα οικονομικά και κοινωνικά όσο και στα αστικά και πολιτικά. 

Αρχικά, στο πρώτο μέρος της Σύμβασης (άρθρα 1-41 ), δίνεται ο ορισμός του παιδιού 

(άρθρο 1) και καταγράφονται οι λεγόμενες «υπέρτερες αξίες της Σύμβασης», 100 

δηλαδή το άρθρο 3 (το συμφέρον του παιδιού), το άρθρο 2 (η αρχή της μη 

διάκρισης), το άρθρο 6 (το δικαίωμα του παιδιού στη ζωή, την επιβίωση και την 

ανάπτυξη του) και το άρθρο 12 (το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του 

παιδιού). Παράλληλα, περιλαμβάνονται τα αστικά δικαιώματα και οι ελευθερίες του 

παιδιού (άρθρα 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 37 (α)), τα κοινωνικά και οικονομικά 

δικαιώματα του (άρθρα 23-29 και 31 ), ενώ γίνεται εκτεταμένη αναφορά στο 

οικογενειακό περιβάλλον και στις εναλλακτικές μορφές προστασίας (άρθρα 5, 

18 παρ.1 και παρ.2, 9, 10, 11 , 27 παρ.4, 20, 21 , 25, 19, 39). Επιπλέον ένα σύνολο 

άρθρων του ίδιου μέρους είναι αφιερωμένο στα ειδικά μέτρα προστασίας, που 

λαμβάνονται στο πλαίσιο της Σύμβασης για τα παιδιά που βρίσκονται σε κατάσταση 

ανάγκης (προστασία παιδιών προφύγων, άρθρο 22, προστασία παιδιών κατά τη 

διάρκεια ένοπλων συρράξεων, άρθρο 38), για τα παιδιά που εμπλέκονται με το 

σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης (ποινική μεταχείριση, άρθρο 40, προσωπική 

ελευθερία και απαγόρευση βασανιστηρίων, άρθρο 38, επανένταξη του παιδιού

θύματος, άρθρο 39), για τα παιδιά θύματα εκμετάλλευσης (προστασία από 

οικονομική εκμετάλλευση και επικίνδυνη εργασία, άρθρο 32, προστασία από 

ναρκωτικές ουσίες, άρθρο 33, προστασία από σεξουαλική εκμετάλλευση και βία, 

άρθρο 34, απαγόρευση αρπαγής, πώλησης και εμπορίας παιδιών, άρθρο 35, 

προστασία από κάθε μορφής εκμετάλλευσης, άρθρο 36) και τέλος για τα παιδιά, που 

ανήκουν σε μειονότητες (δικαίωμα στην πολιτιστική ζωή, τη θρησκεία και τη γλώσσα 

των παιδιών που ανήκουν σε μειονότητες, άρθρο 30). 

Στο δεύτερο μέρος (άρθρα 42-45) περιλαμβάνεται ο μηχανισμός εφαρμογής 

και ελέγχου της Σύμβασης και το τρίτο μέρος (άρθρα 46-54) αποτελούν οι τελικές 

δ ' ξ 101 ιατα εις . 

100 

101 

Δικαιώματα του Παιδιού, Τετράδια Διεθνούς Δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 

1990, 18. 
R. Hodgin, Ρ. Newell, Implementation Handbook for the Convention οη the rights of child, 
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Για μια πληρέστερη κατανόηση της Σύμβασης έχει προταθεί και η 

κατηγοριοποίηση των άρθρων με το συμβολισμό "three P' s" (provision, protection, 

participation). Στην πρώτη κατηγορία (provision, πρόληψη) κατατάσσονται τα άρθρα, 

τα οποία διασφαλίζουν το δικαίωμα του παιδιού να ικανοποιούνται οι βασικές του 

ανάγκες (δικαίωμα στην υγεία, στη μόρφωση, στο παιχνίδι κ.α.). Στην δεύτερη 

κατηγορία (protection, προστασία) περιλαμβάνονται τα άρθρα που προστατεύουν το 

παιδί από βλαπτικές για αυτό ενέργειες ή πρακτικές (το δικαίωμα του παιδιού να 

προστατεύεται από την σεξουαλική κακοποίηση ή την κακοποίηση εν γένει, τη βία, 

την εγκατάλειψη ή την εκματέλλευση κ.α.). Τέλος, η τρίτη κατηγορία (Participation, 

συμμετοχή) είναι αφιερωμένη στα άρθρα που διασφαλίζουν το δικαίωμα του παιδιού 

για τη συμμετοχική του παρουσία στο επίπεδο λήψης των αποφάσεων που το 

αφορούν (π. χ σεβασμός στις απόψεις του παιδιού κ. α.). 102 

ίίί) Η μετάβαση από την ειδική προστασία του παιδιού στον αυτοκαθορισμό του: μια 

καινοτομία της ΔΣΔΠ. 

Στο προοίμιο της Σύμβασης, που αποτελείται από 13 παραγράφους, 

υιοθετείται η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του παιδιού και, μεταξύ άλλων, 

επαναλαμβάνεται η ήδη διατυπωμένη στα διακηρυκτικά κείμενα του 1924 και 1959 

αρχή της ανάγκης για ειδική προστασία του παιδιού (Grundnorm) σε συνδυασμό με 

τη ρήτρα του συμφέροντος του παιδιού. Η εν λόγω όμως αρχή της ειδικής 

προστασίας του παιδιού ενδύεται στη ΔΣΔΠ με αυτοκαθοριστικά στοιχεία, δηλαδή 

αναγνωρίζει πως το παδί έχει μεν ανάγκη από προστασία, κατά την έννοια των 

Διακηρυκτικών κειμένων, η προστασία όμως εμπεριέχει και την έννοια της 

διασφάλισης και προώθησης των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων του για όλα 

τα παιδιά, χωρίς διακρίσεις Αναγνωρίζεται η σημασία της διεθνούς συνεργασίας για 

την διασφάλιση καλύτερων όρων διαβίωσης των παιδιών σε όλες τις χώρες, και 

κυρίως στις αναπτυσσόμενες, 103 αλλά η Σύμβαση δεν περιορίζεται μόνο στο να 

προσδώσει νομική δεσμευτικότητα στις αρχές της Διακήρυξης του 1959,- δηλαδή δεν 

εξαντλείται από άποψη περιεχομένου στην κλασική «μετάβαση» από το 

διακηρυκτικό κείμενο στο νομικά δεσμευτικό κείμενο. Αντίθετα, περιέχει στοιχεία 

εξέλιξης σε σχέση με τα διακηρυκτικά κείμενα του 1924 και του 1959, καθώς για 
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πρώτη φορά κατο:χ;υρώνονται τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα του σε διεθνές 

συμβατικό κείμενο (για τα οποία δεν υπάρχουν αναφορές στα προϋπάρχοντα 

διακηρυκτικά του 1924 και του 1959), αναγνωρίζεται ρητά το παιδί ως φορέας των 

δ ' ' 104 δ'δ θ ' δ ' ' ικαιωματων αυτων και προσ ι εται αυτοκα οριστικη ιασταση στο συμφερον 

του, που δεν ταυτίζεται πλέον με την ευημερία του. 

Σύμφωνα με τον ορισμό της έννοιας του παιδιού στο πρώτο άρθρο της 

Σύμβασης, παιδί «θεωρείται κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο των δεκαοκτώ ετών, εκτός 

αν η ενηλικίωσή επέρχεται νωρίτερα, σύμφωνα με την ισχύουσα για το παιδί 

νομοθεσία». Με τον τρόπο αυτό προσδιορίζεται το ανώτατο όριο ηλικίας του παιδιού 

μετά το τέλος του οποίου είναι πλέον ενήλικας και δεν απολαμβάνει την προστασία 

της ΔΣΔΠ. Ωστόσο, η τοποθέτηση της διάταξης αυτής είναι απόλυτη μόνο ως προς 

το απώτατο όριο της ηλικίας του παιδιού. Αντίθετα, τα συμβαλλόμενα μέρη μπορούν 

να προσδιορίσουν διαφορετικό χρονικό σημείο ενηλικίωσης του παιδιού, πριν από τα 

18 του χρόνια, οπότε αντίστοιχα η προστασία που του παρέχει η Σύμβαση παύει 

νωρίτερα. 105 Με τον τρόπο αυτό δεν «επιβάλλεται» στα συμβαλλόμενα κράτη το όριο 

ενηλικίωσης του 18°υ έτους, που είναι μεν το σύνηθες για τις χώρες του ευρωπαϊκού 

κυρίως κόσμου, αλλά δεν καλύπτει τις περισσότερες από τις αναπτυσσόμενες χώρες, 

των οποίων οι έννομες τάξεις προβλέπουν χαμηλότερα όρια ενηλικίωσης. 106 

Ο μη προσδιορισμός του χρονικού σημείου έναρξης της παιδικής ηλικίας 

θέτει το ερώτημα αν η παρεχόμενη από τη Διεθνή Σύμβαση προστασία καλύπτει και 

το κυοφορούμενο ή μόνο το βρέφος, από τη στιγμή που αυτό γεννηθεί ζωντανό. Η 

διεύρυνση της παρεχόμενης προστασίας και στο κυοφορούμενο θα μπορούσε να βρει 

έρεισμα στο ίδιο το προοίμιο της Σύμβασης, όπου η ειδική προστασία προς το παιδί 

παρέχεται ρητά «τόσο πριν όσο και μετά τη γέννησή του». Η σχετική όμως με την 

παράγραφο αυτή ερμηνευτική δήλωση της ίδιας της Ομάδας Εργασίας, κατά την 

επεξεργασία της παραγράφου, αποκλείει ρητά την αξιοποίησή της ως ερμηνευτικού 

Σ ' β 107 ο θ' ' ' οδηγού για το άρθρο 1 της υμ ασης. ρ οτερη φαινεται η αποψη πως η 

βιολογική αφετηρία παιδικής ηλικίας δεν τοποθετείται στην εμβρυακή φάση. Το 
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γεγονός πως, στα περισσότερα κράτη, τα πολυσύνθετα ζητήματα της βιοηθικής και 

της βιοϊατρικής προκαλούν ακόμη σχετική αμηχανία στο νομικό χώρο συνηγορεί 

υπέρ αυτής της άποψης, καθώς οι συντάκτες της Σύμβασης μάλλον προτίμησαν να 

παραχωρήσουν στα Κράτη Μέλη την πρωτοβουλία να αποφασίσουν ελεύθερα για το 

ζήτημα της νομικής προστασίας του εμβρύου. 108 

Θεμελιώδη αρχή της Σύμβασης, που έχει αναχθεί σε υπέρτερη αξία της 

αποτελεί η αρχή της μη διάκρισης (άρθρο 2). Τα συμβαλλόμενα κράτη έχουν 

υποχρέωση να σέβονται, δηλαδή να μην παραβιάζουν, 109 και να εγγυώνται, δηλαδή να 

διασφαλίζουν με θετικές ενέργειες σε κάθε παιδί, που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους 

τα δικαιώματα που καταγράφονται στη Σύμβαση, χωρίς καμία διάκριση (φυλής, 

χρώματος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων αυτών ή 

των γονέων τους ή των νόμιμων εκπροσώπων του ή της εθνικής, εθνικιστικής ή 

κοινωνικής καταγωγής τους, της περιουσιακής τους κατάστασης, της ανικανότητάς 

τους, της γέννησής τους ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης). Ο όρος «μη διάκριση» 

δεν πρέπει να ερμηνευτεί ως απόλυτη απαγόρευση οποιασδήποτε διαφοροποίησης ως 

προς τη μεταχείριση. Αντιθέτως, η αρχή έχει δύο όψεις: διαλαμβάνει, αφενός, την 

έννοια της ίσης μεταχείρισης των όμοιων καταστάσεων και, αφετέρου, της άνισης 

, δ , , 110 Σ, , 
μεταχειρισης ιαφορετικων καταστασεων. υμφωνα με μια ερμηνευτικη 

προσέγγιση του όρου από την Επιτροπή για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα των 

Ηνωμένων Εθνών, ο όρος διάκριση δε «σημαίνει απαραίτητα ίδια μεταχείριση σε 

όλες τις περιπτώσεις» , ενώ «κάθε διαφοροποίηση στην μεταχείριση δεν συνιστά 

διάκριση, αν τα κριτήρια της διαφοροποιημένης αυτής μεταχείρισης βασίζονται σε 

λογικές και αντικειμενικές κρίσεις ... ».111 Ιδιαίτερα σημαντική πρέπει, εξάλλου, να 

θεωρηθεί η διεύρυνση του προστατευτικού πεδίου της διάταξης σε κάθε παιδί που 

υπάγεται στη δικαιοδοσία των συμβαλλομένων κρατών. Η αρχή εφαρμόζεται σε κάθε 

παιδί το οποίο διαμένει στην επικράτειά του Κράτους ή, με οποιοδήποτε τρόπο, 

βρίσκεται σε αυτή και όχι μόνο στα παιδιά που είναι υπήκοοι (nationals) του 

Κράτους. 1 12 
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Το άρθρο 2 δεν έχει αυτοδύναμη ισχύ, 113 δηλαδή δεν κατοχυρώνει ένα 

«ανεξάρτητο» δικαίωμα στην απαλλαγή από τις διακρίσεις, 114 όπως για παράδειγμα 

το άρθρο 26 του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, όπου 

κατοχυρώνεται γενικά το δικαίωμα για ίση προστασία, χωρίς διακρίσεις, απέναντι 

στο νόμο. 11 5 Η αρχή της μη διάκρισης, όπως κατοχυρώνεται στη σχετική διάταξη, 

αποτελεί ωστόσο κατευθυντήρια αρχή για την ερμηνεία και την εφαρμογή της 

Σύμβασης, καθώς βρίσκεται σε σχέση εξάρτησης με όλα τα δικαιώματα, που 

καταγράφονται στο κείμενό της. («Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να 

σέβονται όλα τα δικαιώματα στην παρούσα Σύμβαση»). Η παρακολούθηση της 

εφαρμογής του κάθε άρθρου της Σύμβασης, που κατοχυρώνει σχετικά δικαιώματα, 

αλλά και της τυχόν παραβίασης τους, θα πρέπει, συνεπώς, να γίνεται και σε 

συνδυασμό με τη βασική αρχή της μη διάκρισης. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπου 

κρίνεται απαραίτητο, οι ίδιοι συντάκτες της Σύμβασης κάνουν ειδική μνεία και 

επαναλαμβάνουν την αρχή της μη διάκρισης σε επόμενα άρθρα της - παράδειγμα 

αποτελεί το δικαίωμα στην εκπαίδευση (άρθρο 28), η άσκηση του οποίου, όπως 

αναφέρεται, θα πρέπει να επιτυγχάνεται στη βάση της ισότητας των ευκαιριώv. 116 

Η ίδια η Διεθνής Σύμβαση στο σύνολό της αποτελεί σε μεγάλο βαθμό 

υλοποίηση της αρχής της μη διάκρισης. Για πρώτη φορά σε διεθνές κείμενο εισάγεται 

ως κριτήριο μη-διάκρισης η ηλικία, που δεν υπήρχε σε κάποια διάταξη διεθνούς 

κειμένου σχετικού με ανθρώπινα δικαιώματα και ίδια η υπογραφή της Σύμβασης 

καθιερώνει για πρώτη φορά τη διάκριση μεταξύ παιδιών και ενηλίκων. Πλέον, η 

παιδική ηλικία δεν αποτελεί κριτήριο της μη διάκρισης μόνο με την «αρνητική» 

έννοια, δηλαδή τα παιδιά δεν πρέπει να στερούνται λόγω της ηλικίας τους τα 

δικαιώματα των ενηλίκων- υπό προϋποθέσεις-, αλλά και με τη θετική έννοια, καθώς, 

λόγω ακριβώς της ηλικίας τους, πρέπει να απολαμβάνουν και κάποιων ειδικών 

δικαιωμάτων. Η αντιμετώπιση των διακρίσεων σε βάρος των παιδιών, σε διεθνές 

επίπεδο, δεν είναι δυνατό να διασφαλίζεται μόνο με διατάξεις των διεθνών κειμένων, 
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καθώς τα τελευταία παρεμποδίζουν την άρνηση των δικαιωμάτων στα παιδιά, αλλά, 

κυρίως, μέσω διατάξεων, που κατοχυρώνουν ειδικά δικαιώματα για τα παιδιά -όπως 

ακριβώς συμβαίνει και με άλλες ειδικές ομάδες πληθυσμού-, δημιουργώντας έτσι ένα 

δ , θ , 117 ( • Ι ) 11s Μ , , , 
«ει ικο κα εστως » specιa group . ε την εννοια αυτη, η αναγνωριση των 

παιδιών ως ειδικής κατηγορίας δεν συνιστά τελικά «διάκριση», αλλά το αντίβαρο 

στις διακρίσεις, που θεσμοθέτησε η Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 

ύστερα από μια μακρά πορεία προς την αναγνώρισης της ιδιαιτερότητας της παιδικής 

ηλικίας, που ανατρέχει 70 χρόνια πίσω . 119 

Η αρχή του συμφέροντος του παιδιού, ιδιαίτερα ρευστή κατά την εξειδίκευσή 

της έννοια, που αποτελεί, όπως και τα άρθρα 2, 6 και 12 μια από τις πιο θεμελιώδεις 

αξίες της Σύμβασης, καταγράφεται ήδη στο άρθρο 3, τοποθέτηση που ενέχει και 

συμβολική σημασία, ενδεικτική της σημασία που της αποδίδεται. Η ρήτρα του 

συμφέροντος του παιδιού - έννοιας γνωστής ήδη από το 19° αιώνα,- έγινε, αρχικά, 

κατανοητή ως ένα μέγεθος ικανό να προσδιορίσει το βαθμό παρέμβασης των γονέων 

και του κράτους για την προστασία του παιδιού, αφού σύμφωνα με την παραδοσιακή 

αντίληψη το παιδί στερείται της ικανότητας της αυτοπροστασίας, ως υπό 

διαμόρφωση άνθρωπος, οπότε και είναι αναγκαία η παρέμβαση των ενηλίκων στις 

δραστηριότητες του. 120 Στα περιορισμένα στον αριθμό διεθνή κείμενα, όπου γίνεται 

αναφορά στο συμφέρον του παιδιού πριν τη ΔΣΔΠ η έννοια γίνεται αντιληπτή υπό 

μια παραδοσιακή οπτική, δηλαδή συνδέεται με την ευημερία του παιδιού για την 

εξασφάλιση της οποίας όμως δικαιοδοσία έχουν οι ενήλικοι. Ακριβώς επειδή, υπό 

αυτή την οπτική γωνία, το συμφέρον περιορίζει την αυτονομία του παιδιού, σε πολλά 

διεθνή κείμενα (όπως στην ΕΣΔΑ) απουσιάζει τελείως η αναφορά της έννοιας. Το 

πρώτο διεθνές κείμενο, όπου γίνεται μνεία στο συμφέρον με την παραδοσιακή του 

117 

11 8 

119 

120 

Όπως για παράδειγμα τα ειδικά καθεστώτα, που ήδη υπήρχαν, για τις γυναίκες ή τους 

πρόσφυγες. 
Ε. Ρούκουνας, Η Διεθνής Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Εστία, Αθήνα 1995, 207. 
Για τη μεταβολή της πρακτικής των δικαστηρίων στη Νότια Αφρική μετά την επικύρωση της 
Σύμβασης, αλλά και την ανάδειξη των παιδιών ως ειδικής κατηγορίας βλ. χαρακτηριστικά στο 
J. Sloth-Nίelsen, Children' s rights ίη tbe South Atrican Courts: Απ oνerνiew since ratification 
οη the UN Convention οη the Rights ofthe Child, International Journal of Children's Rights 10, 

2002, 137-156. 
Α. Lopatka, The Rights of the Child Are Urιiversal, The Perspective of the UN Convention οη 
the Rights ofthe Child: Μ. Freeman and Ρ. Veerman (eds), The Ideologies of Children's Rights, 
ό.π. , 48-49 και S. Detrίck, The United Nations Convention οη the Rights of the Child- Α Guide 

to the "Traνaux Preparatoires, ό .π., 29. 
G. Van Bueren, The lnternational Law οη the Rights of the Child, Martinus Nijhoff, 
Doι-drecht/Boston/London , 1995, 45-46. 
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έννοια είναι, όπως προαναφέρθηκε, η Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Παιδιού το 

1959. 

Η έννοια του συμφέροντος απεκδύεται, βαθμιαία, της παραδοσιακής της 

διάστασης, και, πλf.ον, στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 

συνδέεται, άμεσα, με τα δικαιώματα και τον αυτοκαθορισμό του παιδιού, όντας 

ανοιχτή σε νέα ανάπτυξη και νομική επεξεργασία. 121 Στο εν λόγω άρθρο η σύνδεση 

αυτή δεν εκφράζεται βέβαια ρητά και δεν διατυπώνονται τα κριτήρια που 

προσδιορίζουν το συμφέρον του παιδιού («το συμφέρον το παιδιού πρέπει να 

αποτελεί προτεραιότητα σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν παιδιά, είτε αυτές 

λαμβάνονται από νομοθετικά όργανα, διοικητικές αρχές ή δικαστήρια, είτε από 

δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς κοινωνικής προστασίας ... »). Ωστόσο, αν 

ανατρέξει κανείς στις προπαρασκευαστικές εργασίες της Σύμβασης, διαπιστώνει πως 

το άρθρο 12 της Σύμβασης, που αναφέρεται στο σεβασμό στις απόψεις του παιδιού, 

θεωρείται λογική συνέχεια του άρθρου 3 της Σύμβασης, αποτελώντας συγχρόνως και 

ένα κριτήριο για τον προσδιορισμό της ασαφούς έννοιας του συμφέροντος του 

παιδιού. 122 Το άρθρο 12 όμως αναγνωρίζει το παιδί ως αυτόνομο υποκείμενο 

δικαιωμάτων που συμμετέχει, ανάλογα με το βαθμό ωριμότητάς τους, στη λήψη των 

αποφάσεων που το αφορούν. Συνεπώς, μέσω του άρθρου 12 και το άρθρο 3, 

δ , '\:. δ , δ , θ 'ζ 123 Η , , 
συν εεται π/\,Gον με την υνατοτητα του παι ιου να αυτοκα ορι εται νεα αυτη 

προσέγγιση της έννοιας του συμφέροντος ανατρέπει τις πατριαρχικού 

προσανατολισμού παραδοσιακές τάσεις προσδιορισμού των κριτηρίων του 

συμφέροντος, που κυριαρχούσαν στις εσωτερικές έννομες τάξεις των περισσοτέρων 

κρατών. 124 

Η ρήτρα του συμφέροντος του παιδιού συνδέεται εσωτερικά όχι μόνο με το 

άρθρο 12, αλλά και με όλα σχεδόν τα δικαιώματα που η Σύμβαση διασφαλίζει, καθώς 

με άμεσες ή έμμεσες αναφορές το περιεχόμενο όλων σχεδόν των δικαιωμάτων 

121 

122 

123 

Βλ. γενικά, J. Eekelaar, The interests of the child and tbe child's wishes, στο: Ρ. Alston (ed.), 
The role of dynamic self determinism σε : The best interest of the child, Reconciling Culture and 
Human Rights, Oxford University Press, Unicef International Child Development Centre, 
Florence, 1994. 
S. Detrick, Α Commentary οη the United Nations Convention on the Rights of the Child, ό.π., 
89. 
Α. Baratta, The child as subject of rights and participation in the democratic process, στο: 
J. Millios/L. Katseli/T. Pelagidise (eds), Rethinking Democracy and the Welfare States, Ellinika 
Grammata, Athens, 1999, 364 επ. 
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συνδέεται με αυτήν. 125 Η εν λόγω διάταξη αποτελεί ένα κριτήριο που πρέπει να 

λαμβάνεται πάντα υπ' όψιν για την εφαρμογή των άλλων άρθρων, αλλά και 

ερμηνευτικό οδηγό για την προσέγγισή τους. 126 Επιπλέον, όπως σωστά 

υποστηρίζεται, το άρθρο 3 της Διεθνούς Σύμβασης και πιο ειδικά η ρήτρα του 

συμφέροντος με την εννοιολογική υπόσταση που διαλαμβάνει στη Σύμβαση μπορεί 

να λειτουργήσει και ως διαμεσολαβητική αρχή, που συμβάλει στην επίλυση των 

συγκρούσεων μεταξύ διαφορετικών δικαιωμάτων, όπου αυτές ανακύπτουν εντός του 

συνολικού θεσμικού πλαισίου της Σύμβασης, 127 δηλαδή τελεί εξισορροπητικό ρόλο 

μεταξύ πολλών συμφερόντων, βασισμένο στην αρχή της εξατομίκευσης. 

Στη δεύτερη παράγραφο του ίδιου άρθρου (3 παρ.2), γίνεται μνεία στην 

υποχρέωση των κρατών να εξασφαλίζουν στο παιδί την αναγκαία προστασία 

«λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων τους, των 

επιτρόπων του ή των άλλων προσώπων που είναι νόμιμα υπεύθυνοι για αυτό ... ». Η 

διάταξη αυτή έχει θεμελιώδη σημασία, καθώς καθιερώνει την αυτονομία της 

κοινωνικής πολιτικής για το παιδί, η οποία, αν και σχετίζεται με τη δημόσια πολιτική 

για την οικογένεια, δεν ταυτίζεται με αυτή. Κατά αυτόν τον τρόπο αναγνωρίζεται και 

η αυτονομία του συμφέροντος του παιδιού που πλέον δεν ταυτίζεται απαραιτήτως με 

το συμφέρον των υπόλοιπων μελών της οικογένειας. 

Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, που παρατηρείται καταστρατήγηση του 

συμφέροντος του παιδιού εντός της οικογένειας, με βάση τη διατύπωση της δεύτερης 

παραγράφου του άρθρου 3, το Κράτος φαίνεται να καλείται να αναλάβει το ρόλο του 

υπερασπιστή του συμφέροντος του παιδιού, ως αυτόνομου και ανεξάρτητου 

υποκειμένου δικαιωμάτων, «νομιμοποιούμενο» να επέμβει ακόμα και στις 

ενδοοικογενειακές σχέσεις. Πράγματι, η Σύμβαση δομεί ένα πλέγμα ρυθμίσεων, που 

εξειδικεύονται θεματικά και αναλυτικά με τέτοιο τρόπο, ώστε η παρεχόμενη 

προστασία να είναι όσο γίνεται πιο σύγχρονη και να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 

μιας πολύμορφης διαρκώς μεταβαλλόμενης κοινωνικής πραγματικότητας. Ήδη από 
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125 

126 

S. Detrίck, Α Commentary οη the Unίted Nations Conνentίon οη the Rights of the Child, ό.π., 
88-89. Για μια πιο αναλυτική προσέγγιση του ζητήματος βλ. και C. R. Van Deusen, Best 
Interest of the Chίld and the Law, Pepperdίne Law Reνίew 18, 1990-199, 417-448. 
Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα άρθρα 9, 18, 20, 21 και 37. Βλ σχετικά και την παρατήρηση του 
S. Detrίck, Α Commentary οη the United Nations Conνention οη the Rights of the Chίld, ό .π., 

92. 
Ph. Alston, Reconcί\ίatίon of Cutlure and Human Rights, στο: Ph. Alston ( ed), The Best Interest 
ofthe Chίld , Reconcilίng Culture and Human Rights, C\arendon Press, Oxford, 1994, 15-16. 

54 



το άρθρο 3, όπως φαίνεται από την ανάλυσή του, (αλλά και το άρθρο 4) 

διευκρινίζεται πως η Σύμβαση απευθύνεται στα Κράτη όχι απλά υπό το πρίσμα του 

κλασικού δημοσίου διεθνούς δικαίου δηλαδή της εντολής προς τα Κράτη να 

δεσμεύουν τους ιδιώτες με σχετικές ρυθμίσεις που αναπαράγουν τις κατευθυντήριες 

γραμμές της, λίγο πολύ όπως κάθε Κράτος τις αντιλαμβάνεται ή το συμφέρει να τις 

αντιλαμβάνεται, αλλά καθιστά αυτά τα ίδια -περισσότερο ίσως και από τους ιδιώτες 

(γονείς, συγγενείς, φίλους) υπεύθυνα για την ευημερία, την προστασία και την 

φροντίδα των παιδιών με υποχρέωση ουσιαστικής παρέμβασης προς το συμφέρον 

τους και όχι θεωρημένα από την εικόνα του «υψηλού επόπτη» των πεπραγμένων των 

νόμιμα υπεύθυνων για τα παιδιά προσώπων. 

Τέλος, το άρθρο 3 παρ . 3 αναγνωρίζει και τη «συμμετοχή» των ιδιωτικών 

φορέων στην παροχή υπηρεσιών προς τα παιδιά προς το συμφέρον τους και καλεί το 

κράτος να μεριμνήσει για την εύρυθμη λειτουργία τους. 

Το δικαίωμα στη ζωή και την ανάπτυξη (άρθρο 6) αποτελεί μια ακόμη από τις 

διατάξεις που συγκαταλέγονται στις υπέρτερες αξίες της Σύμβασης. 1 28 Παρά το 

γεγονός πως είχε προηγηθεί η καταχώρηση του δικαιώματος σε διεθνή κείμενα, η 

Διεθνής Σύμβαση καινοτομεί ως προς τον τρόπο προσέγγισής του: διαφοροποιούμενη 

από τον παραδοσιακό-αποθετικό ορισμό του («κανείς δεν πρέπει να στερείται το 

δικαίωμα στη ζωή») αναγνωρίζει την υποχρέωση των Κρατών να λάβουν όλα τα 

δυνατά θετικά μέτρα «για να διασφαλίσουν την επιβίωση και την ανάπτυξη του 

παιδιού», 129 προτείνεται και μια θετική προσέγγιση του δικαιώματος δηλαδή , όπου 

λαμβάνονται υπ' όψιν οι εκάστοτε οικονομικές, κοινωνικές και πολιτισμικές 

συνθήκες. 1 3 0 Οι ίδιες οι έννοιες της επιβίωσης και της ανάπτυξης, σε αντίθεση με 

άλλα διεθνή κείμενα, επιδέχονται στο πλαίσιο της Σύμβασης μία ευρεία ερμηνεία. Ο 

όρος «επιβίωση», που προτιμήθηκε από την ομάδα εργασίας αντί του όρου 

«ανάπτυξη», αποκτά πολύ συγκεκριμένη σημασία, στους κόλπους των Ηνωμένων 

Εθνών και ιδιαίτερα της UNICEF, καθώς περιλαμβάνει την «εποπτεία της ανάπτυξης, 

την εξασφάλιση πόσιμου νερού, τον έλεγχο των ασθενειών, το θηλασμό, την 

ασφάλεια, χώρο για το παιδί, τροφή και επιμόρφωση των κοριτσιών» αναγνωρίζοντας 
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128 

129 

130 

S. Detrick, Α Commentary οη the United Nations Convention οη the Rights of the Child, ό.π., 

92. 
S. Detrίck, Α Commentary οη the United Nations Convention οη the Rights of the Child, ό.π., 

23. 
E/CN.4/ 1988/28, paras. 17-23. 
E/CN.4/ 1988/28 para. 2 1. 
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' ' ' 131 ο ' ' ξ ξ'λλ τις αντιστοιχες υποχpεωσεις στα κρατη. ορος «αναπτυ η», ε α ου, 

περιλαμβάνει τη σωματική, αλλά και την πνευματική ανάπτυξη του παιδιού, 

προϋποθέτοντας όχι μόνο την εξασφάλιση της τροφής και της ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης, 132 αλλά και τη δυνατότητα βασικής εκπαίδευσης του. 133 

Καινοτομία της Σύμβασης συνιστά το άρθρο 12, που μαζί με το άρθρο 3 

αποτελεί τον πυρήνα του νέου καθεστώτος, εντάσσεται στις «γενικές αρχές» της 

Σύμβασης και κατοχυρώνει το δικαίωμα των ανηλίκων να εκφράζουν τις απόψεις 

τους ανάλογα πάντα με την ηλικία τους και το βαθμό ωριμότητάς τους (12 παρ.1) σε 

οποιοδήποτε ζήτημα που τους αφορά, χωρίς να τίθεται ως προϋπόθεση η κίνηση 

κάποιας διαδικασίας134 (για παράδειγμα, στο σχολικό του περιβάλλον ή στο χώρο της 

οικογένειάς του). 135 Παράλληλα, διασφαλίζεται το δικαίωμα της προηγούμενης 

ακροάσεως του ανηλίκου, με την ευρεία του έννοια (12 παρ.2). Για πρώτη φορά σε 

υπερεθνικό επίπεδο, αναγνωρίζεται το παιδί ως αυτόνομο και αυτόβουλο υποκείμενο, 

που δικαιούται να συναποφασίζει για το μέλλον του και για πράξεις που το 

αφορούν136 και όχι ως μικρογραφία του ενηλίκου, που απλά αναμένει την 

ενηλικότητά του. Παράλληλα, στο άρθρο 12 διασφαλίζεται η δυνατότητα των 

παιδιών να εκφράζουν απόψεις και ως συλλογική οντότητα σε διάφορα ζητήματα, π.χ 

στον αθλητισμό , στη διαμόρφωση των συνθηκών εκπαίδευσής τους, στο πλαίσιο της 

ιδρυματικής προστασίας κ.α. 

Η παιδική ηλικία αντιμετωπίζεται, δηλαδή, ως μια περιοχή διευρυνόμενου 

αυτοκαθορισμού, ανάλογου με τον βαθμό ωριμότητας και την ηλικία του παιδιού, ο 

οποίος απλά φτάνει στην απόλυτη μορφή του κατά την ενηλικίωση. Μέχρι την 

έλευσή της, όμως, στα επιμέρους στάδια, η γνώμη του παιδιού αποτελεί ένα από τα 
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133 
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Για την σημασία του όρου «επιβίωση» βλ. και E/CN.4/1989/48, para 88. 
Πιο αναλυτικά βλ. και Ρ. Veerman, The Rights of the Child and the Changing lmage of 
Childhood, Martinus Nijhoff, Dordrecht/Boston/London, 1992, 190. 
Ε. Τσιουμάνη, Άρθρο 6 [Δικαίωμα στη ζωή και στην ανάπτυξη], στο: Π. Νάσκου-Περράκη, 
Κ. Χρυσόγονος, Χ Ανθόπουλος (επιμ.), Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και 
η εσωτερική έννομη τάξη, ό.π. , 65. 
Ρ. Veerman, The Rights of the Child and the Changing Image of Childhood, Martinus Nijhoff, 
Dordrecht/Boston/London, 1992, 193. 
Για το ζήτημα της συμμετοχής του παιδιού και της έκφρασης της γνώμης του βλ. και Μ Rauch 
Kallat, J. W Pίchler (eds), Entwicklungen ίη den Rechten der Kinden im Hinblick auf das UN
ϋbereinkommen ϋber die Rechten des Kindes, Bδhlau Verlag, Wien, Κδlη, Weimar, 1994, 573. 
Μ. F. Lucker Babel, Right of the Child to Express Views and to Be Heard: Αη attempt to 
interpret Article 12 of the UN Conνention οη the Rights of the Child, International J ournal of 

Children's Rights 3, 1995, 391-404. 
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βασικά κριτήρια για τον προσδιορισμό του συμφέροντός του, 1 3 7 στο οποίο 

προσδίδεται κατά αυτόν τον τρόπο ένας βαθμός αυτοτέλειας. Η Επιτροπή για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού, μάλιστα, διευκρινίζει πως το δικαίωμα του παιδιού να 

εκφράζει ελεύθερα τη γνώμη του δεν αφορά μόνο στα παιδιά μεγαλύτερης, αλλά και 

μικρότερης ηλικίας. Στο σχετικά σχόλιό της (Νο 7 (2005)), που αφορά στην 

εφαρμογή των δικαιωμάτων της Σύμβασης και στα παιδιά πολύ μικρής ηλικίας, (την 

οποία ορίζει από τη γέννηση ως το 8° έτος της ηλικίας του παιδιού), παρατηρεί πως, 

σε πολλές χώρες, κυριαρχεί η παραδοσιακή αντίληψη ότι τα παιδιά πολύ μικρής 

ηλικίας αποτελούν απλά αντικείμενα προστασίας, εκπαίδευσης και 

κοινωνικοποίησης. Ωστόσο, η Επιτροπή διευκρινίζει πως, ακόμη και τα πολύ μικρά 

παιδιά «μπορούν να κάνουν επιλογές, και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, τις 

επιθυμίες τους .... » με το δικό τους τρόπο και, γι' αυτό ακριβώς το λόγο, παρακινεί τα 

Κράτη να τα καθοδηγούν και να τα ενθαρρύνουν, ώστε να εκφράζουν τις απόψεις 

τους, υιοθετώντας, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται μια «παιδοκεντρική» 

' 138 
συμπεριφορα. 

ίν) Το παιδί ως φορέας αστικών και πολιτικών δικαιωμάτων με ικανότητα 

αυτοπρόσωπης άσκησης στο πλαίσιο της ΔΣΔΠ. 

Εκτός από το δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης της γνώμης, του άρθρου 12, (που 

μαζί με τα άρθρα 2, 3 και 6 αποτελούν τις «υπέρτερες» αξίες της Σύμβασης), στο 

πρώτο μέρος της Σύμβασης κατοχυρώνονται και μια σειρά άλλων αστικών και 

πολιτικών δικαιωμάτων του παιδιού στα άρθρα 7, 8, 13, 14, 15, 17, 17 και 37α. 

Με την κατοχύρωση του δικαιώματος του παιδιού στο όνομα και στην 

ιθαγένεια και του δικαιώματός του να γνωρίζει τους γονείς του (άρθρο 7 της 

Σύμβασης) προσδιορίζεται η ταυτότητα του, καθώς διασφαλίζεται η σύνδεσή του με 

μια έννομη τάξη (δικαίωμα στην ιθαγένεια), αλλά και με συγκεκριμένα πρόσωπα 

(δικαίωμα να γνωρίζει τους γονείς του). Η διασφάλιση της ταυτότητας αποκτά και 

νομική σημασία: το παιδί δεν έχει απλά και μόνο βιολογική υπόσταση, αλλά 

θ , ' ' ' δ ' ε' 139 Τ Κ ' κα ισταται νομικη οντοτητα, φορεας ικαιωματων και υποχρ ωσεων. α ρατη 
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Ν. Η. Kaufman and Μ. G. Flekkoy, Participation Rights of the Child: Psychological and Legal 
Considerations, Child Legal Rights Joumal 18, 1998, 17. 
General Comment Νο 7 (2005): 01 / 11 /2005, CRC/C/GC/7. (General Comments), Committee οη 
the Rights of the Child, Forty-First Session, 9-27 January 2006. 
Δ. Κατραμάδος, Άρθρο 7 [Δικαίωμα στο όνομα και στην ιθαγένεια Δικαίωμα να γνωρίζει τους 
γονείς του] στο : Π. Νάσκου-Περράκη, Κ. Χρυσόγονος, Χ Ανθόπουλος (επιμ.), Η Διεθνής 
Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και η εσωτερική έννομη τάξη, ό.π., 73 . 
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Μέλη καλούνται να αναλάβουν την υποχρέωση να σεβαστούν το δικαίωμα του 

παιδιού για διατήρηση της ταυτότητάς του (ιθαγένεια, όνομα, οικογενειακές σχέσεις), 

χωρίς παράνομη ανάμιξη και να του παράσχουν υποστήριξη για την αποκατάσταση 

της σε περίπτωση που στερείται παράνομα στοιχεία που την συνιστούν (άρθρο 8). Η 

καταχώρηση του δικαιώματος στην ταυτότητα προτάθηκε από την Αργεντινή, λόγω 

μιας συγκεκριμένης, οδυνηρής, ιστορικής εμπειρίας, της εξαφάνισης χιλιάδων 

παιδιών κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής δικτατορίας, κατά τη δεκαετία του 1970, 

τα οποία δολοφονήθηκαν, εγκαταλείφθηκαν ή δόθηκαν σε άτεκνα ζευγάρια. 140 Ήδη, 

συνδέεται με το πρόβλημα της απαγωγής παιδιών, το οποίο έχει λάβει πλέον 

ανησυχητικές διαστάσεις, κυρίως σε περίοδο ενόπλων συρράξεων. 

Στο άρθρο 13 κατοχυρώνεται, για πρώτη φορά διεθνώς, το δικαίωμα του 

παιδιού στην ελευθερία της έκφρασης, που εμπεριέχει τόσο την ελευθερία 

αναζήτησης πληροφοριών όσο και την ελευθερία πρόσβασης (λήψης και διάδοσης) 

των πληροφοριών υπό οποιαδήποτε μορφή141 και χωρίς χωρικούς περιορισμούς. 

Θεμελιώδης αρχή του δημοκρατικού πολιτεύματος είναι η δυνατότητα πρόσβασης 

στην ενημέρωση, σχετικά με τα θέματα για τα οποία λαμβάνονται αποφάσεις. Το 

άρθρο 13 κατοχυρώνει το εν λόγω δικαίωμα επί ευρύτατης ποικιλίας ζητημάτων και 

το διευρύνει, ώστε να περιλαμβάνει το δικαίωμα πρόσβασης στις κάθε είδους 

πληροφορίες και στην ελεύθερη έκφραση ιδεών και απόψεων, που θεωρείται πως 

συντελούν στη λήψη ορθότερων αποφάσεων. Η Σύμβαση απορρίπτει εξίσου 

κατηγορηματικά τη λογοκρισία, που νοθεύει τη διαδικασία λήψης δημοκρατικών 

αποφάσεων, κατά τον ίδιο τρόπο που η σχετική απαγόρευση ισχύει και για τους 

ενήλικους. 142 Είναι χαρακτηριστικό πως το άρθρο 13 διακρίνεται για την ευρύτητα 

του πεδιού εφαρμογής και την καθολική του ισχύ του, που καταλαμβάνει ακόμα και 

το πεδίο της τέχνης, αλλά και την ελευθερία της μη υιοθέτησης άνωθεν 

επιβεβλημένων απόψεων. 143 Οι μόνοι περιορισμοί του δικαιώματος, που θεσπίζονται 

στη δεύτερη παράγραφο του εν λόγω άρθρου, αφορούν «στο σεβασμό των 

δικαιωμάτων και της υπόληψης των άλλων», καθώς και στη «διαφύλαξη της εθνικής 

140 

141 

142 

143 

Ρ. Veerman, The Rights of the Child and the Changing Image of Childhood, Martinus Nijhoff, 
Dordrecht/Boston/London, 1992, 192. 
Ν. Η. Kaufman and Μ. G. F/ekkoy, Participation Rights of the Child: Psychological and Legal 
Considerations, Child Legal Rights Joumal 18, 1998, 17. 
Ν. Η. Kaufman and Μ. G. Flekkoy, Participation Rights of the Child: Psychological and Lega\ 

Considerations, ό.π., 18. 
D. Moshman, Α First Amendment Analysis, in: Children's Intellectual Rights, Wiley & Sons, 

San Francisco, 1986, 28. 
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ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας υγείας και των δημόσιων ηθών». Οι 

περιορισμοί του δικαιώματος ερμηνεύονται εξαιρετικά στενά, παρά το γεγονός πως η 

επιφύλαξη της δημόσιας ασφάλειας είναι μάλλον νομικά ασαφής. 

Η αναγνώριση του παιδιού ως φορέα της ελευθερίας της σκέψης, της 

συνείδησης και της θρησκείας (άρθρο 14) αποτελεί ένα κατεξοχήν συμμετοχικό 

δικαίωμα, άρρηκτα συνδεδεμένο με την αξίωση του ατόμου για μη παρέμβαση του 

κράτους στην ιδιωτική του σφαίρα. Η σαφής τοποθέτηση των συντακτών της 

Σύμβασης περί του καθοδηγητικού μόνο και όχι του αποφασιστικού ρόλου των 

' 144 ' ' ' ' ξ ' γονεων, κατα τροπο που να ανταποκρινεται στην αναπτυ η των ικανοτητων του 

παιδιού, κατά την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος, (14 παρ.2) αποκλείει την 

άσκησή του δι'αντιπροσώπων. Το ζήτημα της θρησκευτικής ελευθερίας και της 

θρησκευτικής πίστης αποτελεί πεδίο κατεξοχήν άσκησης της γονικής μέριμνας και 

της εξουσίας του κηδεμόνα. Με την επιβεβαίωση του δικαιώματος του παιδιού να 

συμμετέχει αυτόνομα στη διαμόρφωσή της στο πλαίσιο της Σύμβασης, αναδεικνύεται 

για ακόμη μια φορά η αυτοτέλεια της προσωπικότητάς του, καθώς δεν επιτρέπει την 

, , , δ , 145 Τ δ , , 
υποκατασταση του στην ασκηση του ικαιωματος του. ο ικαιωμα μπορει να 

περιοριστεί μόνο από το νόμο, αποκλειστικά για λόγους δημόσιας ασφάλειας, της 

δημόσιας τάξης, της δημόσιας υγείας, των δημοσίων ηθών ή των ελευθεριών και των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων των άλλων (άρθρο 14 παρ.3). 146 

Για πρώτη φορά σε υπερεθνικό επίπεδο κατοχυρώνονται στη Σύμβαση 

δικαιώματα συλλογικής δράσης (άρθρο 15), δηλαδή το δικαίωμα στην ελευθερία του 

συνεταιρίζεσθαι (συνένωσης) και του συνέρχεσθαι (συνάθροισης), καθώς καμία από 

τις προϋπάρχουσες αναφορές (άρθρο 20 της Οικουμενικής Διακήρυξης των 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 20, 21 του Διεθνούς Σύμφώνου για τα Ατομικά και 

Πολτικά δικαιώματα) δεν εγγυάται τα δικαιώματα αυτά ειδικά για το παιδί. Μάλιστα, 

για την άσκηση των δικαιωμάτων συλλογικής δράσης και με στόχο να διασφαλισθεί 

αποτελεσματικά το εν λόγω δικαίωμα, δεν τίθενται ειδικοί περιορισμοί σχετιζόμενοι 
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Ν. Η. Kaufman and Μ G. Flekkoy, Participation Rights of the Child: Psychological and Legal 
Considerations, Child Legal Rights Journal 18, 1998, 17. 
Τ. Παπαδοπούλου, Άρθρο 14 [Ελευθερία σκέψης συνείδησης και θρησκείας], σε: Π. Νάσκου
Περράκη, Κ. Χρυσόγονος, Χ Ανθόπουλος (επιμ.), Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού και η εσωτερική έννομη τάξη, ό.π., 140. 
Κατά τις προπαρασκευαστικές εργασίες του εν λόγω άρθρου διατυπώθηκαν πολλές ενστάσεις, 
κυρίως από το Ισλάμ, που θεωρούσε πως η συγκεκριμένη διάταξη είναι αντίθετη με το Κοράνι, 
βλ. πιο αναλυτικά C. Ρ. Cohen, Natural Law and Legal Positiνism, στο: Μ Freeman and 
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με την ηλικία τους, 147 το βαθμό ωριμότητας του παιδιού ή την καθοδήγηση των 

γονιών, αλλά ισχύουν οι ίδιοι γενικού περιεχομένου περιορισμοί του άρθρου 

14 παρ.3, που προαναφέρθηκαν. Οι συντάκτες της Σύμβασης, προφανώς 

αντιλαμβανόμενοι ότι, από τη φύση τους, τα συγκεκριμένα δικαιώματα αφορούν 

κυρίως στους εφήβους, αποφεύγουν να περιορίσουν αυτήν την ελευθερία με 

οποιοδήποτε τρόπο, επιλογή που εμπεριέχει πιθανότατα και ένα συμβολισμό, 148 

καταδεικνύοντας τη μεγάλη σημασία που της αποδίδουν για την κοινωνικοποίηση 

των νέων. Η εν λόγω διάταξη διαφέρει ως προς τις υπόλοιπες, που κατοχ;υρώνουν 

επίσης συμμετοχικά δικαιώματα του παιδιού ως προς το εξής: το συμμετοχικό 

δικαίωμα του παιδιού στα δικαιώματα συλλογικής δράσης δεν ασκείται ατομικά, 

αλλά μέσω της συμμετοχής του σε κάποιες διαδικασίες ως μέλους ενός συνόλου, που 

του παρέχει τη δυνατότητα να εξοικειώνεται με τις δημοκρατικές διαδικασίες και τη 

δυναμική της ομάδας. 149 

Ο σεβασμός στην ιδιωτική ζωή του παιδιού, όπως κατοχ;υρώνεται στο άρθρο 

16 της Σύμβασης, αποτελεί καινοτομία της, που έγκειται κατά κύριο λόγο στην 

προστασία της ιδιωτικής σφαίρας του παιδιού όχι μόνο από τις αυθαίρετες και 

παράνομες επεμβάσεις, που προέρχονται από το Κράτος (16 παρ.1), αλλά και από 

τρίτους, ιδιώτες (16 παρ.2) , έναντι των οποίων «το παιδί δικαιούται να προστατεύεται 

από το νόμο». Είναι χαρακτηριστικό πως η αρχική εκδοχή του άρθρου προστάτευε 

τόσο το παιδί όσο και τους γονείς από τις παράνομες ή αυθαίρετες παρεμβάσεις στην 

ιδιωτική του ζωή , 150 διατύπωση που τροποποιήθηκε προς την κατεύθυνση της 

αυτοτελούς προστασίας του παιδιού το 1988, πιστοποιώντας για μια ακόμη φορά την 

αναγνώριση της αυτονομίας της προσωπικότητας του παιδιού, που διαπνέει τη Διεθνή 

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Το παιδί είναι ο βασικός παράγοντας που 

προκρίνεται στο άρθρο αυτό της Σύμβασης ως εκείνος που καθορίζει τι συνιστά για 

'δ δ , 151 
το ι ιο η ι ιωτικοτητα. 
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Τέλος, το άρθρο 17 αναγνωρίζει, με τη μορφή κατευθυντήριων αρχών τη 

σημασία του έργου, που επιτελούν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης στην κοινωνική, 

πνευματική και ηθική ευημερία του παιδιού, αλλά και στη σωματική και ψυχική του 

υγεία, ενώ ενθαρρύνει τη διάδοση πληροφοριών, που παρουσιάζουν πολιτισμική και 

κοινωνική χρησιμότητα για το παιδί. Η διάταξη αυτή θα πρέπει να ερμηνεύεται με 

ευρύτητα, καθώς εκτός από την διάδοση πληροφοριών, τα Μέσα Μαζικής 

Ενημέρωσης θα μπορούσαν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην παρακολούθηση 

της εφαρμογής της Σύμβασης από τα Κράτη Μέλη με σχετικές ενημερωτικές 

εκπομπές, με την προώθηση της συμμετοχής των ίδιων των παιδιών σε τέτοιες 

εκπομπές, με την παροχή κατάλληλης ένδειξης περί της καταλληλότητας ή 

ακαταλληλότητας διαφόρων εκπομπών, ώστε να προστατεύεται το συμφέρον του 

δ ' 152 
παι ιου κ.α. 

ν) Η επιστροφή στην αλληλεξάρτηση μεταξύ ατομικών και κοινωνικών 

δικαιωμάτων: τα κοινωνικά δικαιώματα του παιδιού. 

Την καταχώρηση των ατομικών δικαιωμάτων, που αναλύθηκαν παραπάνω, 

ακολουθεί η καταγραφή των κοινωνικών δικαιωμάτων, στα άρθρα 23-29 και στο 

άρθρο 31 της Σύμβασης. Οι αρχικές ιδέες περί αλληλεξάρτησης μεταξύ των ατομικών 

και πολιτικών δικαιωμάτων με τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτισμικά 

δικαιώματα, που διαδηλώθηκαν αρχικά στην Οικουμενική Διακήρυξη Δικαιωμάτων 

του Ανθρώπου (1948) είχαν εγκαταλειφθεί συνεπεία του Ψυχρού Πολέμου, και στα 

δυο Διεθνή Σύμφωνα του 1966, οι δυο δέσμες δικαιωμάτων διαιρέθηκαν τεχνητά σε 

δύο χωριστά σύμφωνα. Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού συνιστά 

μια επιστροφή στις αρχικές αυτές ιδέες περί αλληλεξάρτησης των ατομικών και των 

κοινωνικών δικαιωμάτων (άρθρα 23-29 και 31),
153 καθώς δεν είναι απλώς η ευρύτερα 

επικυρωμένη συνθήκη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά, κυρίως, και η πρώτη 

μεταψυχροπολεμική συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαποτισμένη από την 

αισιοδοξία και την ελπίδα για ένα καλύτερο κόσμο, που υπήρχαν την επομένη του 

τέλους του Ψυχρού Πολέμου. 
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Στο άρθρο 23 αναγνωρίζει το δικαίωμα των ανάπηρων παιδιών να είναι 

αποδέκτες ειδικής φροντίδας και παροχών, ώστε να διασφαλίζεται η αυτονομία τους, 

ένα αξιοπρεπές επίπεδο ζωής, η κοινωνικοποίησή τους και η ανάπτυξη της 

προσωπικότητάς τους. Για πρώτη φορά σε διεθνές κείμενο σχετικό με τα ανθρώπινα 

δικαιώματα εμπεριέχεται η αναπηρία ως λόγος μη διάκρισης (άρθρο 2, αρχή της μη 

διάκρισης) και γίνεται ειδική μνεία στις ανάγκες και στα δικαιώματα όχι γενικά των 

ατόμων, αλλά των παιδιών με αναπηρία (άρθρο 23),154 ζήτημα το οποίο αποτέλεσε 

αντικείμενο εντατικής ενασχόλησης της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού. 155 Μάλιστα, για το λόγο αυτό στο ίδιο άρθρο, που έτυχε ευρείας αποδοχής 

και δε διατυπώθηκε επιφύλαξη από κανένεα κράτος-μέλος, 156 τα συμβαλλόμενα 

Κράτη καλούνται να συνεργαστούν σε διεθνές επίπεδο με ανταλλαγή πληροφοριών, 

ώστε να βελτιώσουν την παρεχόμενη προστασία στα πνευματικώς ή σωματικώς 

ανάπηρα παιδιά. Στο σχετικό Γενικό Σχόλιο της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού 157 τονίζεται πως η προστασία θα πρέπει να περιλαμβάνει τη λήψη μέτρων για 

την αποτελεσματική πρόσβασή τους στην εκπαίδευση, στις υπηρεσίες υγείας, την 

προετοιμασία τους για το χώρο της εργασίας και δημιουργία δυνατοτήτων για τη 

δημιουργική τους απασχόληση. Το δικαίωμα του παιδιού στην υγεία και στις ιατρικές 

υπηρεσίες (άρθρο 24) προωθείται με την ανάληψη μέτρων από τα συμβαλλόμενα 

Κράτη με στόχο την μείωση της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας, την 

εξασφάλιση σε κάθε παιδί της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, τη διασφάλιση θρεπτικών 

τροφών και πόσιμου νερού, την παροχή κατάλληλων ιατρικών υπηρεσιών στις 

μητέρες πριν και μετά τον τοκετό, τη διαπαιδαγώγηση γονέων και παιδιών σε θέματα 

υγείας, την ανάπτυξη πρόληψης και οικογενειακού προγραμματισμού, καθώς και την 

κατάργηση πρακτικών, που βλάπτουν την υγεία των παιδιών. Από τις παραπάνω 

αναφορές, καθίσταται σαφές πως η υγεία δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως ζήτημα 

σχετιζόμενο με τις ιατρικές υπηρεσίες, αλλά και με την κοινωνική και οικονομική 

ζωή 1 58 Επιπλέον, τα συμβαλλόμενα κράτη είναι υποχρεωμένα να προβούν στην 

κατάργηση πιθανών διακρίσεων, καθώς το δικαίωμα στην υγεία και στις ιατρικές 
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υπηρεσίες αφορά στο κάθε παιδί, ανεξάρτητα από διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου, 

γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων, καταγωγής του ή «οποιασδήποτε 

κατάστασης». (συνδυαστική εφαρμογή της υπέρτερης αξίας της μη διάκρισης του 

άρθρου 2 και του άρθρου 24). Σύμφωνα μάλιστα με την ερμηνεία της Επιτροπής για 

τα Δικαιώματα του Παιδιού, στην έννοια της «οποιασδήποτε κατάστασης» του 

άρθρου 2 περιλαμβάνεται η περίπτωση όπου ένα παιδί είναι φορέας του ιού 

HIV Ι AIDS ή και οι γονείς του. Συνεπώς, όπως υποστηρίζει η Επιτροπή, οι 

νομοθετικές ρυθμίσεις, οι στρατηγικές, αλλά και οι σχετικές πρακτικές πρέπει να 

απευθύνονται σε όλους ανεξάρτητα από διακρίσεις και να συμβάλουν στην 

καταπολέμηση της ασθένειας, όπως και να προωθούν κατάλληλης μορφής 

διαπαιδαγώγηση και εκπαίδευση, που θα μεταβάλλει τις ρατσιστικές συμπεριφορές 

, θ, 159 
απεναντι στην ασ ενεια. 

Στο άρθρο 27 της Διεθνούς Σύμβαση αναγνωρίζεται το δικαίωμα του παιδιού 

για ένα κατάλληλο επίπεδο διαβίωσης, που εγγυάται τη σωματική, πνευματική, 

ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξη του. Η ευθύνη για την επίτευξη αυτού του 

στόχου ανατίθεται στους γονείς (άρθρο 27 παρ.1), αλλά και στο Κράτος (άρθρο 

27 παρ.2). 160 Το Κράτος μέσω της διαμόρφωσης ενός κατάλληλου συστήματος 

κοινωνικής προστασίας (άρθρο 26 της Σύμβασης, κοινωνική ασφάλιση) καλείται να 

αναλάβει ένα διττό ρόλο: αφενός, να βοηθήσει τους γονείς και τα άλλα πρόσωπα που 

είναι υπεύθυνα για το παιδί να εφαρμόσουν το δικαίωμα, να ενεργοποιήσει δηλαδή 

μηχανισμούς αναδιανεμητικής δικαιοσύνης, ώστε η διασφάλιση ενός αξιοπρεπούς 

β , 'δ ξ , , ' ' 161 ιοτικου επιπε ου να μην ε αρταται απο την οικογενειακη του κατασταση και 

αφετέρου να προσφέρει «σε περίπτωση ανάγκης υλική βοήθεια και προγράμματα 

159 

160 

161 

"ΑΙΙ the above-mentioned discriminatory practices are violations of children's rights under the 
Convention. Article 2 of the Convention obliges States parties to ensure a11 the rights set forth in 
the Convention without discrimination of any kind, "irrespective of the child's or his or her 
parent's or legal guardian 's race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, 
national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status". The Committee 
interprets "other status" under article 2 of the Convention to include HIV/AIDS status of the 
child or his/her parent(s). Laws, policies, strategies and practices should address all forms of 
discrimination that contribute to increasing the impact of the epidernic. Strategies should also 
promote education and training programmes explicitly designed to change attitudes of 
discrimination and stigmatization associated with HIV/AIDS, General Comrnent ΝΟ. 3 (2003), 
HIV/AIDS and the rights ofthe child, CRC/GC/2003/3, 17 March 2003, 3. 
General comment Νο. 4 (2003), Adolescent health and development ίη the context of the 
Convention οη the Jυghts of the Child, IntroductionCRC/GC/2003/4, 1 July 2003, 9. 
J. Qvortrup, Monitoring Childhood: Its social, econo~~c and political features, στο: 
Ε. Verhellen (ed.), Monitoring Children's Jυghts, Martinus Nυhoff, 1996, 44. 
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υποστήριξης» είτε με προγράμματα πρόνοιας είτε με προγράμματα 

' 162 
αποκαταστασης. 

Το άρθρο 28 εγγυάται το δικαίωμα του παιδιού στην δωρεάν εκπαίδευση (28α) 

και την υποχρέωση των κρατών να εξασφαλίζουν σε όλους την πρόσβαση τόσο στη 

δευτεροβάθμια (28β) όσο και στην τριτοβάθμια (28γ) εκπαίδευση. Επίσης, διευρύνει 

τους ορίζοντες των παιδιών στους καίριους τομείς της επαγγελματικής και σχολικής 

ενημέρωσης και του προσανατολισμού, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη μείωση του 

θ ' δ ' λε' δ' 163 Μ 'λ ' αρι μου των παι ιων, που εγκατα ιπουν τις σπου ες τους. α ιστα, κατα τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες της Σύμβασης υποστηρίχθηκε πως το άρθρο 28 

συνδέεται με το άρθρο 31, που αναγνωρίζει στο παιδί το δικαίωμα στην ανάπαυση 

και το παιχνίδι, καθώς θεωρήθηκε πως η μείωση των σχολικών ωρών διασφαλίζει πιο 

λε ' δ ' ' 164 
αποτε σματικα το ικαιωμα στην ψυχαγωγια. 

Οι σκοποί της εκπαίδευσης ορίζονται στο άρθρο 29 της Διεθνούς Σύμβασης 

και εντοπίζονται κυρίως στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και των ταλέντων του 

παιδιού. Σε σχετικό σχόλιο της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με 

τους σκοπούς της εκπαίδευσης δίνεται μια πολύ ευρεία και ενδιαφέρουσα προσέγγιση 

των σκοπών του άρθρου 29 κατά την οποία στο σχολικό περιβάλλον θα πρέπει να 

προωθείται «πνεύμα κατανόησης, ειρήνης και ανεκτικότητας» ενώ η παρεχόμενη 

εκπαίδευση θα πρέπει να είναι «επικεντρωμένη στο παιδί, φιλική προς το παιδί, 

' ' θ ' δ' ' δ ' ' 165 θ ' ... τετοια ωστε να εν αρρυνει το παι ι να ασκει τα ικαιωματα του και να προω ει 

μια πολιτισμική πραγματικότητα εμπνεόμενη από τις αξίες των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων». 166 

162 

163 

164 

165 

166 

Α. Καίδατζής, Άρθρο 27 [Ανάπτυξη παιδιού/Δικαιώμα για ένα κατάλληλο επiπεδο ζωής], στο: 
Π. Νάσκου-Περράκη, Κ. Χρυσόγονος, Χ Ανθόπουλος (επιμ.), Η Διεθνής Σύμβαση για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού και η εσωτερική έννομη τάξη, ό.π., 286. 
General comment Νο. 4 (2003), Adolescent health and deνelopment in the context of the 
Conνention οη the Rights of the Child, Introduction, CRC/GC/2003/4, 1July2003, 10. 
S. Detrίck, The United Nations Conνention οη the Rights of the Child, Α Guide to the "Traνaux 
Preparatoires", ό.π., 416. Πολύ διαφωτιστικά στοιχεία για την εφαρμογή των άρθρων 28 και 29 
της Σύμβασης στα Κράτη-Μέλη βλ. στους L. Ρ. Scherer & S. Ν. Hart, Reporting to the UN
Committee οη the Rights of the Child-analyses of the fιrst 49 State Party Reports οη the 
education articles of the Conνention οη the Rights of the Child and a proposition for an 
experimental reporting system for education, The International Journal of Children's Rights 7, 

1999, 349-363. 
Η υπογράμμιση δεν υπάρχει στο πρωτότυπο κείμενο. 
General Comment Νο 1 (2001): 17/04/2001, CRC/C/GC/2001/1. (General Comments), 
Comm ittee οη the Rights of the Chj]d, 17 April 2001. 
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υποστήριξης» είτε με προγράμματα πρόνοιας είτε με προγράμματα 

' 162 
αποκαταστασης. 

Το άρθρο 28 εγγυάται το δικαίωμα του παιδιού στην δωρεάν εκπαίδευση (28α) 

και την υποχρέωση των κρατών να εξασφαλίζουν σε όλους την πρόσβαση τόσο στη 

δευτεροβάθμια (28β) όσο και στην τριτοβάθμια (28γ) εκπαίδευση. Επίσης, διευρύνει 

τους ορίζοντες των παιδιών στους καίριους τομείς της επαγγελματικής και σχολικής 

ενημέρωσης και του προσανατολισμού, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη μείωση του 

αριθμού των παιδιών, που εγκαταλείπουν τις σπουδές τους. 163 Μάλιστα, κατά τις 

προπαρασκευαστικές εργασίες της Σύμβασης υποστηρίχθηκε πως το άρθρο 28 

συνδέεται με το άρθρο 31, που αναγνωρίζει στο παιδί το δικαίωμα στην ανάπαυση 

και το παιχνίδι, καθώς θεωρήθηκε πως η μείωση των σχολικών ωρών διασφαλίζει πιο 

λε ' δ ' ' 164 
αποτε σματικα το ικαιωμα στην ψυχαγωγια. 

Οι σκοποί της εκπαίδευσης ορίζονται στο άρθρο 29 της Διεθνούς Σύμβασης 

και εντοπίζονται κυρίως στην ανάπτυξη της προσωπικότητας και των ταλέντων του 

παιδιού. Σε σχετικό σχόλιο της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με 

τους σκοπούς της εκπαίδευσης δίνεται μια πολύ ευρεία και ενδιαφέρουσα προσέγγιση 

των σκοπών του άρθρου 29 κατά την οποία στο σχολικό περιβάλλον θα πρέπει να 

προωθείται «πνεύμα κατανόησης, ειρήνης και ανεκτικότητας» ενώ η παρεχόμενη 

εκπαίδευση θα πρέπει να είναι «επικεντρωμένη στο παιδί, φιλική προς το παιδί, 

' ' θ ' δ' ' δ ' ' 165 θ ' ... τετοια ωστε να εν αρρυνει το παι ι να ασκει τα ικαιωματα του και να προω ει 

μια πολιτισμική πραγματικότητα εμπνεόμενη από τις αξίες των ανθρωπίνων 

δ ' 166 
ικαιωματων». 
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165 

166 

Α . Καίδατζής, Άρθρο 27 [Ανάπτυξη παιδιού/Δικαιώμα για ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής], στο: 
Π. Νάσκου-Περράκη, Κ. Χρυσόγονος, Χ Ανθόπουλος (επιμ.), Η Διεθνής Σύμβαση για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού και η εσωτερική έννομη τάξη, ό.π., 286. 
General comment Νο. 4 (2003), Adolescent health and deνelopment ίη the context of the 
Conνention οη the Jυghts of the Child, lntroduction, CRC/GC/2003/4, 1 July 2003, 1 Ο. 
S. Detrick, The United Nations Conνention οη the Rights of the Child, Α Guide to the "Traνaux 
Preparatoires", ό.π., 416. Πολύ διαφωτιστικά στοιχεία για την εφαρμογή των άρθρων 28 και 29 
της Σύμβασης στα Κράτη-Μέλη βλ. στους L. Ρ. Scherer & S. Ν. Hart, Reporting to the UN
Committee οη the Jυghts of the Child-analyses of the fυst 49 State Party Reports οη the 
education articles of the Convention οη the Rights of the Child and a proposition for an 
experimental reporting system for education, The International Journal of Children's Rights 7, 

1999, 349-363 . 
Η υπογράμμιση δεν υπάρχει στο πρωτότυπο κείμενο . 
General Comment Νο Ι (2001): 17/04/2001 , CRC/C/GC/200111 . (General Comments), 
Comm ittee οη the Rights of the Child, 17 April 2001. 

64 



νί) Μια εξελιγμένη μορφή προστασίας του παιδιού στο πλαίσιο της οικογένειας: το 

παιδί ως αυθύπαρκτο μέλος της. 

Εκτός από τις αναφορές της Σύμβασης στα Ατομικά και Κοινωνικά 

Δικαιώματα, που ήδη αναλύθηκε, μια ομάδα άρθρων της (άρθρα 5, 18 παρ.1και2, 9, 

10, 11, 27 παρ.4, 20, 21, 2519, 39) είναι αφιερωμένα στην οικογένεια και στις 

εναλλακτικές μορφές προστασίας του παιδιού. Πιο ειδικά, στο άρθρο 18 

συγκεφαλαιώνεται η δικαϊκή αρχή της από κοινού ευθύνης των γονέων για την 

απρόσκοπτη ανατροφή του παιδιού. Η παράμετρος αυτή της Διεθνούς Σύμβασης 

είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, γιατί αποτελεί πολύτιμο κεκτημένο και δίνει το 

στίγμα του οικογενειακού δικαίου διεθνώς. Πιστοποιείται, δηλαδή, και αποκτά status 

διεθνούς δικαίου μία εξέλιξη, καθόλου αυτονόητη για δεκάδες κράτη εώς πριν από 

μερικές δεκαετίες, δηλαδή μία μετατόπιση της υποχρέωσης, αλλά και του 

δικαιώματος ανατροφής του παιδιού από τον πατέρα καταρχήν και στους δυο γονείς 

από θέση ισοτιμίας. Το άρθρο 18 σηματοδοτεί την ρήξη με την παραδοσιακή νομική 

θεωρία της patria potestas, που όπως και οι περισσότεροι θεσμοί του ρωμαϊκού 

δικαίου, διαπότισαν βαθιά την ευρωπαϊκή νομική σκέψη και καθόρισαν την ίδια τη 

' δ ' ' ' 167 Η 'δ Ί Αξ θ ' φυσιογνωμια του ικαιου των νεωτερων χρονων. ι ια η /Ι,ζ, η «ευ υνη» 

παραμερίζει τον όρο εξουσία (potestas) αναθέτοντας καθήκοντα και υποχρεώσεις και 

στους δυο γονείς. Από την εποχή που ο πατέρας ασκούσε εξουσία στο παιδί, εξουσία 

η οποία εκτεινόταν πέρα από την ενηλικίωσή του και σε ζητήματα προσωπικού 

δικαίου , με αποκλεισμό της μητέρας, με τη Διεθνή Σύμβαση, επισημοποιείται το 

πέρασμα στην εποχή που από κοινού και ισότιμα οι γονείς αναλαμβάνουν τη μέριμνα 

του παιδιού με σκοπό τη διάπλασή του ως ολοκληρωμένης και αυτόνομης 

προσωπικότητας. 

Σε στενότατη σχέση με την αρχή περί της κοινής ευθύνης των γονέων για το 

παιδί (άρθρο 18), πάντα με γνώμονα και κατευθυντήρια αρχή την αρμονική και 

ισόρροπη ανάπτυξή του, γύρω από την οποία δομείται το νομικό σύστημα της 

Διεθνούς Σύμβασης, τελεί το άρθρο 20, που αφορά στην πρόνοια για την 

εναλλακτική επιμέλεια του παιδιού. Συγκεκριμένα στο άρθρο 20 παρ.1 αναφέρεται 

ρητά ότι κάθε παιδί που στερείται, οριστικά ή προσωρινά, το οικογενειακό του 

167 Φυσικά, η συστηματικότητα του ρωμαϊκού δικαίου συνέβαλε τα μέγιστα στην ύπαρξη δικαιϊκής 
υποδομής. Ωστόσο, αναχρονιστικές ρυθμίσεις του στοίχειωσαν την φυσιογνωμία του 
σύγχρονου δικαίου , κυρίως η αναντιστοιχία τους με την κοινωνική πραγματικότητα. 
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περιβάλλον ή για το δικό του συμφέρον δεν είναι δυνατό να παραμείνει σε αυτό, 

δικαιούται ειδικής προστασίας. 

Η εναλλακτική επιμέλεια (παρ.2), υπηρετεί την αρχή της αρμονικής 

ανάπτυξης προς το συμφέρον του παιδιού σε όσο γίνεται ιδανικό περιβάλλον και 

προορίζεται να το αναπληρώνει ή να το υποκαθιστά, πράγμα που φανερώνει τη 

σπουδαιότητα που αποδίδει στην ύπαρξή του η Σύμβαση. 168 Επειδή δε ακριβώς 

εφαρμόζεται σε ειδικές περιπτώσεις, δηλαδή παιδιά χωρίς γονείς και παιδιά που 

βρέθηκαν σε προφανώς ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, η διατύπωση της 

διάταξης εμφανίζει εξαιρετική ελαστικότητα και επιδέχεται ερμηνείας, διότι 

συμπληρώνει, ως εξαίρεσή της, τη διάταξη του άρθρου 9 περί του μη αποχωρισμού 

του παιδιού από την οικογένειά του. Αξιοσημείωτη για την ελαστικότητα της 

ρύθμισης είναι η χρήση του όρου «εναλλακτική οικογένεια», καθώς και η ενδεικτική 

απαρίθμηση της υιοθεσίας, της ισλαμικής Kafalah169 ή εισδοχής σε κατάλληλο 

ίδρυμα. Η Σύμβαση επαφίεται στα Κράτη, ώστε να θεσπίσουν κατάλληλες μορφές 

νομικής πρόνοιας, επιτάσσοντας πάντως την in concreto αξιολόγηση των 

εναλλακτικών λύσεων που οφείλουν να ανταποκρίνονται στην ιδιαιτερότητα της κάθε 

περίστασης. 170 

Το άρθρο 20 τελεί σε άμεση σχέση με το άρθρο 19 της Σύμβασης, το οποίο 

αποσκοπεί στην προστασία του παιδιού από τη βία 171 (σωματική, ψυχική, 

πνευματική, συναισθηματική), την παραμέληση και την εκμετάλλευση εκ μέρους των 

προσώπων που ασκούν την επιμέλειά του. Η ευρύτητα στη διατύπωση της διάταξης 

μάλιστα ευνοεί την τελεολογική και διασταλτική της ερμηνεία, καθώς πρόθεση του 

168 

169 

170 

171 

Ρ. Veerman, The Rights of the Child and the Changing Image of Childhood, Martinus Nijhoff, 
Dordrecht/Boston/London, 1992, 196-198. 
Για την ισλαμική Kafalah βλ. διεξοδικά, W Dunkan, Children's Rights, Cultural Diνersity and 
Priνate International Law, στο: G. Douglas, L. Sebba (eds), Children's Rights and Traditional 
Values, Galliard, Aldershot, 1998, 31-43. 
Για παράδειγμα, η υιοθεσία δέον να προτιμάται, όταν είτε δεν υφίσταται οικογένεια είτε δεν 
υπάρχει δυνατότητα επανασύνδεσης, η Kafalah να προτιμάται σε ισλαμικές χώρες, ενώ η 
ιεραρχικά «έσχατη λύση» της ιδρυματικής αποκατάστασης, όταν το ίδρυμα είναι κατάλληλο για 
τα παιδιά. 
Μέχρι πρόσφατα, δεν είχε διατυπωθεί ένας γενικός ορισμός για τα διαφορετικά είδη 
κακομεταχείρισης των παιδιών. Το 1999, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενέταξε το 
πρόβλημα της κακοποίησης και της παραμέλησης των παιδιών στα προβλήματα της δημόσιας 
υγείας. Σύμφωνα με τον σχετικό ορισμό που διατυπώθηκε «η κακοποίηση ή η κακομεταχείριση 
ενός παιδιού περιλαμβάνει όλα τα είδη της σωματικής και συναισθηματικής κακοποίησης, της 
σεξουαλικής παραβίασης, της παραμέλησης, της αμελούς θεραπείας, όπως και της εμπορικής ή 
άλλης εκμετάλλευσης ενός παιδιού, η οποία καταλήγει σε συγκεκριμένη ή εν δυνάμει βλάβη 
της υγείας, ζωής, ανάπτυξης ή αξιοπρέπειας του παιιδιού, στα πλαίσια μιας σχέσης που 
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νομοθέτη είναι να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή προστασία, ώστε να μπορεί να 

υπαχθεί σε αυτήν οποιαδήποτε μεμπτή συμπεριφορά, από την απλή παραμέληση και 

προσβολή μέχρι τη βιαιοπραγία, 172 όχι μόνο στο στενό οικογενειακό περιβάλλον, 

αλλά και σε κάποιο εναλλακτικό, που εξομοιώνεται με το οικογενειακό. Σε 

συνάρτηση με τα παραπάνω, εξάλλου, συνάγεται πως δεν ενδιαφέρει, η, αυστηρώς 

νομική, διάκριση μεταξύ γονικής μέριμνας, ανάθεσης επιμέλειας, εκπροσώπησης του 

τέκνου σε ευρύ ή περιορισμένο κύκλο υποθέσεων του ή απλής επίβλεψής του, αρκεί 

να διαπιστώνεται πως υπάρχει στοιχείο εμπιστοσύνης και της εξάρτησης στις μεταξύ 

τους σχέσεις. 

Αυτή ακριβώς η ιδιαιτερότητα της σχέσης του παιδιού με πρόσωπα που έχουν 

εξουσία επιρροής και επιβολής σε αυτό δημιουργεί τον εξής προβληματισμό: Το 

γεγονός αρχικά πως το παιδί είναι ένα άτομο ευάλωτο και υπό διαμόρφωση 

συνεπάγεται αυτόματα και ότι ένας ευρύς κύκλος προσώπων έχει κάποιου είδους 

εξουσία επιβολής επάνω του, αφού μένει και βρίσκεται κοντά σε αυτά τα άτομα, 

αλλά και λόγω των συναισθηματικών σχέσεων που αναπτύσσει με αυτά. Συνεπώς, 

αυτόματα αυξάνεται ο κίνδυνος να υποστεί το παιδί κάθε είδους βλάβη (στην υγεία 

και στην προσωπικότητά του) και άρα έχει αυξημένη ανάγκη προστασίας. Η λήψη 

όμως μέτρων σχετίζεται άμεσα με επεμβάσεις των κρατικών οργάνων στο 

περιβάλλον που συνιστά πυρήνα της ιδιωτικής ζωής των ατόμων που τον αποτελούν 

και στο οποίο αποφεύγει να διεισδύσει το κράτος. Δημιουργείται, λοιπόν, ένα ζήτημα 

συνταγματικού δικαίου, καθώς επιβάλλεται κάποια στάθμιση, που να εξασφαλίζει 

την προστασία της οικογένειας τόσο στην αρνητική όσο και στη θετική της μορφή, 

αλλά και την προστασία συγκεκριμένων μελών της, όπως των παιδιών, τα οποία 

χρήζουν αυξημένης προστασίας. Οι δυνατότητες επέμβασης πρέπει, ασφαλώς, να 

είναι περιορισμένες και να πραγματοποιούνται με φειδώ και στο απολύτως 

απαραίτητο μέτρο, τηρούμενης της αρχής της αναλογικότητας, ώστε να 

προστατεύεται το υπέρτερο πάντα αγαθό, που δέον να κρίνεται κατά περίπτωση Η 

ρύθμιση αυτή, ωστόσο, πιστοποιεί την πρόοδο της επιστήμης του δικαίου, αλλά και 

το συντονισμό της διεθνούς νομικής κοινωνίας με τις απαιτήσεις της εποχής, αν 

αναλογιστεί κανείς ότι από την εποχή που το δίκαιο φερόταν ουσιαστικά να 

χαρακτηρίζεται από ευθύνη, εμπιστοσύνη ή δύναμη». Βλ. σχετικά First meeting οη strategies 
for child protection. Report, EUR/ICP/FML Υ 010301, WHO Regional Office ofEurope, 1999. 
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αποστασιοποιείται από τα «εν οίκω» και την τύχη του παιδιού σε αυτό, 173 

επιβεβαιώνεται η διεύρυνση της προστασίας του σε όσο γίνεται ευρύτερο μάλιστα 

περιβάλλον από το σε στενή έννοια οικογενειακό. 174 Παράλληλα, αποδεικνύει την 

εξέλιξη στο ζήτημα της αντιμετώπισης του παιδιού, καθώς δεν ταυτίζεται πλέον με 

την οικογένεια, ούτε αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των γονιών του, αλλά αποτελεί 

αυθύπαρκτο μέλος της, το οποίο είναι δυνατόν να χρήζει προστασία ακόμη και στο 

πλαίσιο της. 

Την πιο διαδεδομένη μορφή άσκησης βίας κατά των παιδιών που σημειώνεται 

στο πλαίσιο της οικογένειας, κατά κύριο λόγο, 175 ή του ευρύτερου περιβάλλοντος του 

παιδιού αποτελεί η σωματική τιμωρία. Το άρθρο 19 της Σύμβασης δεν κάνει ευθέως 

λόγο για τη σωματική τιμωρία και δεν υπάρχει μνεία ούτε στις σχετικές 

προπαρασκευαστικές εργασίες της Σύμβασης. Ωστόσο, στα δεκαεπτά χρόνια που 

μεσολαβούν από την υιοθέτηση της Σύμβασης ως σήμερα έχουν αναδειχθεί οι 

μεγάλες διαστάσεις που έχει λάβει το ζήτημα της σωματικής τιμωρίας των παιδιών 

στο πλαίσιο της οικογένειας, του σχολείου ή των διαφόρων ιδρυμάτων- κατά κύριο 

λόγο εξαιτίας και των αναφορών που είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν τα κράτη 

στο πλαίσιο του ελέγχου εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 

172 

173 

174 

175 

Σ. Πάντζολη, [Προστασία από βία, εγκατάλειψη, εκμετάλλευση], στο: Π. Νάσκου-Περράκη, 
Κ. Χρυσόγονος, Χ Ανθόπουλος (επιμ.), Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και 

η εσωτερική έννομη τάξη, ό.π., 184. 
Ο ιστορικός της παιδικής ηλικίας De Mause, που ασχολείται με τους τρόπους ανατροφής των 
παιδιών δια μέσου των αιώνων με βάση πέντε διαφορετικές περιόδους, περιγράφει την ιστορία 
της παιδικής ηλικίας, έτσι όπως αυτή στιγματίσθηκε από φαινόμενα κακοποίησης στο πέρασμα 
των χρόνων . Έτσι, από τους αρχαίους χρόνους ως τον 4° αιώνα π.Χ., μας εντυπωσιάζει η 
συνύπαρξη φαινομένων ανυπέρβλητης γονικής αγάπης με την πρακτική της παιδοκτονίας, από 
τον 5° ως τον 13° αιώνα η ύπαρξη τεράστιων αριθμών εγκαταλελειμμένων παιδιών τόσο από 
πλευράς κράτους όσο και από πλευράς γονέων, από τον 14° αιώνα ως τον 18° αιώνα κυριαρχεί 
η αμφιθυμία, τον 18° αιώνα η αυστηρή πειθαρχία και από τον 19° αιώνα ως σήμερα η 
κοινωνικοποίηση, βλ. αναλυτικά De Mause, Our Forbearers Made Childhood a Nightmare, στο: 
G. J. Williams and J. Money (eds), Traumatic Abuse and Neglect of Children at home, John 
Hopkins Uniνersity Press, Baltimore, 14-20. 
Χαρακτηριστικότατη και η περίπτωση της «Σταυροφορίας των Παίδων», περί τα τέλη του 13°υ 
αιώνα, όταν χιλιάδες εγκαταλελειμμένα παιδιά ξεκίνησαν εξ ιδίας πρωτοβουλίας ένα ταξίδι
προσκύνημα στους Αγίους Τόπους με τραγική κατάληξη των πώλησή τους ως δούλων στα 
σκλαβοπάζαρα της Ανατολής. Στην περίπτωση αυτή ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει η παντελής 
απουσία ενός εμβρυακού, έστω, Κράτους πρόνοιας, της Εκκλησίας, αλλά και η ανάπτυξη 
πρώιμης κοινωνικής συνείδησης. Βλ. σχετικά σε Ρ. Γκρουσέ (μτφρ Α. Πάγκαλος), Ιστορία των 
Σταυροφοριών, Γκοβόστη, Αθήνα, 1988. 
Για μια ιστορική αναδρομή στο ζήτημα της παραμέλησης και της κακοποίησης, βλ. Σ. Νάκου, 
Κακοποίηση και παραμέληση παιδιών: Ιστορική Αναδρομή, στο: Αγάθωνος-Γεωργοπούλου 
(επιμ.), Κακοποίηση και παραμέληση παιδιών, Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, Γρηγόρη, Αθήνα, 

1991 , 19-26. 
Για το ζήτημα βλ. και L. Kelly & Α. Mullender, Complexities and Contradictions: Living with 
Domestic Violence and the UN Convention on Children 's Rights, International Journal of 

Children's Rights 8, 2000, 229-241. 
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Παιδιού, αλλά και των εκθέσεων των μη Κυβερνητικών οργανώσεων. 176 Η ορθή 

ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 19, συνεπώς, θα πρέπει να συμπεριλάβει και τη 

σωματική τιμωρία, καθώς η Σύμβαση, όπως όλα τα διεθνή κείμενα για τα ανθρώπινα 

δικαιώματα, πρέπει να εκλαμβάνονται ως ζωντανοί οργανισμοί, ευέλικτοι, αλλά και 

ζ , , β '"ι :.. 111 Σ , β λλ , , 
προσαρμο ομενοι στις εκαστοτε μετα ο/\,t,ς. υνεπως, τα συμ α ομενα κρατη με 

βάση το άρθρο 19 έχουν ειδική υποχρέωση να λάβουν θετικά μέτρα (νομοθετικά, 

διοικητικά, κοινωνικά και εκπαιδευτικά) για την κατάργηση της σωματικής τιμωρίας. 

Εξάλλου, η υποχρέωση αυτή των κρατών επισημαίνεται και στο Γενικό Σχόλιο της 

Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Νο 8 (2006)) σχετικά με το δικαίωμα του 

παιδιού για την προστασία του από τη σωματική τιμωρία. 178 

νίί) Η ποινική μεταχείριση του ανηλίκου στο πλαίσιο της Σύμβασης: μια 

παιδοκεντρική προσέγγιση. 

Στις διατάξεις 37 και 40 της Σύμβασης θεσπίζονται ειδικά μέτρα προστασίας 

για τους ανήλικους, που εμπλλκονται στο σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης. Πιο 

συγκεκριμένα, το άρθρο 37- με γνώμονα το σεβασμό της αξιοπρέπειας του ανήλικου

θεσπίζει τόσο ατομικά δικαιώματα όσο και γενικές αρχές κανονιστικής φύσης. Στην 

πρώτη παράγραφο του άρθρου διασφαλίζεται ότι κανένα παιδί δεν υποβάλλεται σε 

βασανιστήρια ή άλλη σκληρή ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή ποινή 

(θανατική ή ισόβια κάθειρξη), ενώ η δεύτερη παράγραφός απαγορεύει την παράνομη 

ή αυθαίρετη στέρηση της ελευθερίας, τόσο με την ευρεία έννοια του όρου (π.χ. 

επιβολή ιδρυματικής αγωγής) όσο και με την στενή έννοια του όρου (π.χ. σύλληψη, 

κράτηση, φυλάκιση). 179 Η τρίτη περίπτωση του άρθρου 37 (το δικαίωμα του παιδιού 

στην ειδική σωφρονιστική μεταχείριση), εξάλλου, δεν αρκείται στις εγγυήσεις 

δικαιωμάτων, που ισχύουν για κάθε άνθρωπο, αλλά διασφαλίζει στο παιδί που 

συλλαμβάνεται ειδική σωφρονιστική μεταχείριση, την αντιμετώπιση του δηλαδή με 

αξιοπρέπεια, σεβασμό, ανθρωπισμό και τρόπο, που αρμόζει στην ηλικία του. Η ορθή 

ερμηνεία του 37γ', αλλά και του συνόλου της διάταξης είναι πως η μεγαλύτερη 

176 

177 

178 

Βλ. χαρακτηριστικά τις αναφορές της Ελλάδας CCPR/C/GRC/2004/1 και CCPR/C/SR.2267-
2269. 
Για περισσότερα επιχειρήματα σχετικά με την εδώ υποστηριζόμενη άποψη βλ. και S. Bίten8ky, 
The United Nations Conνention οη the Rights of the Child and Corporal Punishment of 
Children: Ramifications for the United States, Georgetown Journal οη Fighting Poνerty 5, 1997-

1998, 227-228. 
General Comment Νο 8 (2006): 21/08/2006, CRC/C/GC/2006/8. (General Comments), 
Committee οη the Rights ofthe Child, 15 May-2 June 2006. 
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δυνατή προστασία που κατοχυρώνεται για τους ενήλικους θα πρέπει, λόγω των 

ειδικών αναγκών της παιδικής ηλικίας, να θεωρείται η μικρότερη δυνατή για τους 

'λ 180 Τ δ ' ' β δ ' δ ' ' ανη ικους. ο ικαιωμα προσ ασης στη ικαιοσυνη του παι ιου που εχει 

συλληφθεί διασφαλίζεται στο άρθρο 37δ, το οποίο δεν εγγυάται μόνο την ταχεία 

πρόσβαση σε «νομική ή άλλη κατάλληλη συμπαράσταση», αλλά και τη «λήψη μιας 

ταχείας απόφασης σ' αυτό το ζήτημα» . 

Τέλος, το άρθρο 40 είναι αφιερωμένο στο δικαίωμα του υπόδικου παιδιού σε 

μια αξιοπρεπή μεταχείριση και διασφαλίζει στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό την 

προστασία του με την αξιοποίηση τόσο εθνικών όσο και διεθνών κανόνων. Το εν 

λόγω άρθρο επαναλαμβάνει ιδέες, που είχαν ήδη μνημονευθεί σε διεθνή κείμενα 

σχετικά με την απονομή δικαιοσύνης σε ανήλικους, 181 αλλά δίνεται περισσότερη 

έμφαση στην ειδική αντιμετώπιση, που αρμόζει στην παιδική ηλικία, και στην 

επανένταξη του παιδιού στην κοινωνία. 

Η πρώτη αρχή, η οποία θεσπίζεται στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου αυτού 

διαφυλάσσει το παιδί από πιθανές αυθαιρεσίες των αρχών και επαναλαμβάνει τη 

βασική αρχή του ποινικού δικαίου nullurn crimen nulla poena sine lege, (δηλαδή 

κανένα έγκλημα, καμία ποινή χωρίς νόμο). Η αρχή της νομιμότητας (εγκλήματος και 

ποινής), που αποτελεί μια από τις βασικές αρχές του ποινικού συστήματος, ανάγεται 

στις ιδέες των εκπροσώπων του Διαφωτισμού, που πρώτοι συνέλαβαν την σημασία 

της, σε σχέση κυρίως με τις ατομικές ελευθερίες. 182 Η σύνδεση της αρχής αυτής με 

τους ανήλικους στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού επιβεβαιώνει, 

για μια ακόμη φορά, το γενικότερο προσανατολισμό της Σύμβασης, που συνίσταται 

στην αναγνώριση του παιδιού ως φορέα ατομικών ελευθεριών. 

Επιπροσθέτως, στο ίδιο άρθρο διασφαλίζεται το δικαίωμα του παιδιού να 

θεωρείται αθώο μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του . ( 40 παρ.2β εδ. 1 ), δηλαδή το 

τεκμήριο της αθωότητας. Η αρχή αυτή, που είχε ήδη διατυπωθεί σε σχετικά διεθνή 

κείμενα, διατυπώνεται για πρώτη φορά με ειδική αναφορά στο παιδί, 183 το οποίο 

179 

180 

181 

182 

183 

Α. Πιτσελά, Η ποινική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας ανηλίκων, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα

Θεσσαλονίκη, 2004, 371. 
S. Detrick, The The United Nations Conνention on the R.ights of the Child, Α Guide to the 
"Traνaux Preparatoires", ό.π. , 463. 
Όπως για παράδειγμα η ΕΣΔΑ ή οι Κανόνες του Πεκίνο. Βλ. πιο αναλυτικά για τα διεθνή αυτά 

κείμενα στο οικείο κεφάλαιο. 
Ν. Ανδρουλάκης, Ποινικόν Δίκαιον, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1991 , 100. 
Το τεκμήριο αυτό καθιερώνεται στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ (κάθε πρόσωπο κατηγορούμενο δια 
κάποιο αδίκημα τεκμαίρεται πως είναι αθώο μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του), στο άρθρο 
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πρέπει «να θεωρείται αθώο μέχρι να αποδειχθεί νόμιμα η ενοχή του». Το τεκμήριο 

της αθωότητας επηρεάζει όλη τη διαδικασία της ποινικής δίκης και επιτάσσει την 

αντιμετώπιση του παιδιού απλώς ως υπόπτου, σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

' 'κλ δ' 184 ' δ ' θ ' μεχpι την αμετα ητη κατα ικη του, το οποιο εν μπορει να υποχpεω ει να 

αποδείξει την αθωότητά του, ενώ η αμφιβολία είναι πάντοτε υπέρ του. 185 

Στην παρ.2β εδ. ΙΙ του άρθρου 40 κατοχ;υρώνεται το δικαίωμα του παιδιού 

στην έγκαιρη γνωστοποίηση της κατηγορίας (απευθείας ή μέσω των νόμιμων 

εκπροσώπων του), ώστε να είναι σε θέση να ετοιμάσει την υπεράσπισή του. Με τον 

τρόπο αυτό επιδιώκεται η διασφάλιση των αρχών της ισότητας των όπλων, αλλά και 

της δικαστικής βοήθειας για τον ανήλικο, ώστε να προστατευθεί από αιφνιδιασμούς 

και εκπλήξεις κατά τη διενέργεια των διαδικαστικών πράξεων. 186 

Η αρχή του νόμιμου ή φυσικού δικαστή, δηλαδή το δικαίωμα του παιδιού να 

κρίνεται η υπόθεσή του γρήγορα από μια αμερόληπτη και ανεξάρτητη αρχή με μια 

δίκαιη κατά το νόμο διαδικασία, με την παρουσία των γονέων του ή των νόμιμων 

εκπροσώπων του ( 40 παρ.2β εδ. ΠΙ), συνδυάζεται στη Διεθνή Σύμβαση με το 

συμφέρον του ανήλικου. Έτσι, ακόμη και σε περιπτώσεις που οι γονείς συντέλεσαν 

με τη συμπεριφορά τους στη δημιουργία της κατάστασης, που κατέστησε 

αναπόφευκτη την ανάγκη δικαστικής προστασίας του παιδιού ή άλλες παρόμοιες, 

ευθέως συνάγεται ότι, για οποιονδήποτε --διαδικαστικό ή ουσιαστικό- λόγο δεν είναι 

δυνατό ένας ανήλικος να στερηθεί της πλήρους και αποτελεσματικής δικαστικής 

προστασίας, απολύτως ισότιμης αυτής, της οποίας τυγχάνουν οι ενήλικοι. Εξάλλου, 

από το ίδιο πνεύμα διέπεται η στο 40 παρ.2 εδ. ν. προβλεπόμενη υπέρ του παιδιού η 

δικονομική εγγύηση της δευτεροβάθμιας δικαστικής κρίσης. 

184 

185 

186 

14 παρ . 2 του Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (κάθε πρόσωπο που 
κατηγορείται για ποινικό αδίκημα τεκμαίρεται πως είναι αθώο ωσότου η ενοχή του αποδειχθεί 
σύμφωνα με το νόμο), στο άρθρο 11 παρ. 1 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου και στο άρθρο 9 της Γαλλικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 
του Πολίτη το 1789. 
Α . Καρράς, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, Αντ. Ν . Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1998, 55. 
Για τις εννοιολογικές διαστάσεις του τεκμηρίου αθωότητας, με βάση τις οποίες έγιναν και οι 
παραπάνω αναγωγές στο παιδί, βλ. τα Πορίσματα του ΧΙΙ Διεθνούς Σύνεδρίου Ποινικού 

Δικαίου, Ποινικά Χρονικά, τ . Λ , 189. 
Α . Καρράς, Ποινικό Δικονομικό Δίκαιο, ό.π., 67. 
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Στο άρθρο 40 θεσπίζεται ένα πρότυπο αντεγκληματικής πολιτικής που 

αποσυνδέεται ως ένα βαθμό από την παρέμβαση της ποινικής δικαιοσύνης. 187 Πιο 

ειδικά, καθορίζεται ένα όριο ηλικίας κάτω από το οποίο τα παιδιά δεν έχουν 

«ικανότητα παράβασης του ποινικού νόμου», ενώ προτείνεται η εισαγωγή μέτρων 

κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση της παραβατικής συμπεριφοράς των 

ανηλίκων: επιμέλεια, καθοδήγηση, επιτήρηση, σύμβουλοι, δοκιμασία, τοποθέτηση σε 

οικογένεια, προγράμματα γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, αλλά και άλλες 

εναλλακτικές διαδικασίες, δηλαδή η παρέκκλιση από την τυπική διαδικασία 

(Diversion). Το άρθρο 40 παρ.4 είναι θεμελιώδους σημασίας, καθώς για πρώτη φορά 

σε δεσμευτικό κείμενο, δηλαδή στη ΔΣΔΠ, εισάγονται οι διαδικασίες της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης. Αναλυτικότερα, όπως προκύπτει από τις 

προπαρασκευαστικές εργασίας του εν λόγω άρθρου, γίνεται παραπομπή στο άρθρο 

18 των Κανόνων του Πεκίνου, στο οποίο όμως εμπεριέχονται, ως μέτρα διευθέτησης, 

οι αποφάσεις για παροχή κοινωφελούς εργασίας, η ικανοποίηση του θύματος και η 

αποκατάσταση της ζημιάς. Συνεπώς, στο κείμενο της ΔΣΔΠ αποκρυσταλλώνονται οι 

διεθνείς τάσεις για την εισαγωγή διαδικασιών της αποκαταστατικής δικαιοσύνης στο 

χώρο της ποινικής δικαιοσύνης ανηλίκων, που αποτελεί το νέο πρότυπο, την 

εναλλακτική αντίδραση στο έγκλημα, ως απάντηση στις αναποτελεσματικές 

λ ' λ ' 188 
καταστα τικες πο ιτικες. 

νίίί) Η προστατευτική διάσταση της Σύμβασης για κάποιες ειδικές κατηγορίες 

παιδιών: μια εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης. 

Ένα σύνολο άρθρων της Σύμβασης είναι αφιερωμένο στα ειδικά μέτρα 

προστασίας, που λαμβάνονται στο πλαίσιο της Σύμβασης για τα παιδιά που 

βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης (προστασία παιδιών προσφύγων, άρθρο 22, 

προστασία παιδιών κατά τη διάρκεια ένοπλων συρράξεων, άρθρο 38), για τα παιδιά 

θύματα εκμετάλλευσης (προστασία από οικονομική εκμετάλλευση και επικίνδυνη 

εργασία, άρθρο 32, προστασία από ναρκωτικές ουσίες, άρθρο 33, προστασία από 

σεξουαλική εκμετάλλευση και βία, άρθρο 34, απαγόρευση απαγωγής, πώλησης και 

187 

188 

Ε. Σταθουλοπούλου, Άρθρο 40 [Ποινική μεταχείριση], στο: Π. Νάσκου-Περράκη, 
Κ. Χρυσόγονος, Χ Ανθόπουλος (επιμ.), Η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του Παιδιού και 
η εσωτερική έννομη τάξη, ό.π., 416. 
Σ. Γιοβάνογλου , Η ενσωμάτωση της αποκαταστατικής δικαιοσύνης στα διεθνή κείμενα 
αντεγκληματικής πολιτικής για τους ανηλίκους, Τιμητικός Τόμος 1. Μανωλεδάκη, ll, Μελέτες 
Ποινικού Δικαίου-Εγκληματολογίας-Ιστορίας του Εγκλήματος, εκδ . Σάκκουλα, Αθήνα
Θεσσαλονίκη, 2007, 1062. 
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εμπορίας παιδιών, άρθρο 35, προστασία από κάθε μορφής εκμετάλλευσης, άρθρο 36) 

και τέλος για τα παιδιά, που ανήκουν σε μειονότητες (δικαίωμα στην πολιτιστική 

ζωή, τη θρησκεία και τη γλώσσα των παιδιών που ανήκουν σε μειονότητες, άρθρο 

30). 

Η ειδική μνεία της Σύμβασης στις κατηγορίες αυτές των παιδιών αποτελεί, 

ουσιαστικά, εφαρμογή της μη διάκρισης (άρθρο 2 ΔΣΔΠ): τα παιδιά αυτά είναι 

ευάλωτα και δικαιούνται αναλογικά αυξημένη προστασία σε σχέση με τα υπόλοιπα, 

λόγω ακριβώς της δυσχερούς κατάστασής τους. Αφού η Σύμβαση εντάσσεται σε μια 

νέα κατηγορία συμβάσεων για την καταπολέμηση των διακρίσεων μέσω της 

διασφάλισης των δικαιωμάτων κάποιων special groups, θα ήταν, τουλάχιστον, 

αντιφατικό να απουσιάζει η ενισχυμένη και εξειδικευμένη προστασία ορισμένων 

κατηγοριών, όπως, για παράδειγμα, τα παιδιά-πρόσφυγες, που χρήζουν ειδικής, 

ενισχυμένης και αμφίπλευρης προστασίας λόγω της διπλής τους ιδιότητας. 

Η εν λόγω διάταξη θεσπίζει την υποχρέωση στα συμβαλλόμενα κράτη να 

λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε το παιδί, που είτε είναι πρόσφυγας είτε επιθυμεί 

να αποκτήσει το νομικό καθεστώς του πρόσφυγα, να μπορεί να απολαμβάνει τα 

δικαιώματα που αναγνωρίζονται στη Σύμβαση. Καθώς δεν έχει διατυπωθεί κάποιος 

ειδικός ορισμός σε σχέση με το παιδί-πρόσφυγα είναι απαραίτητη η αξιοποίηση του 

ορισμού της Σύμβασης της Γενεύης για τους πρόσφυγες (του 1951, με το 

Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο του 1967), σύμφωνα με τον οποίο πρόσφυγας«είναι 

το πρόσωπο το οποίο ευλόγως φοβούμενο ότι θα υποστεί διώξεις λόγω της 

θρησκείας, της ιθαγένειάς του, του γεγονότος ότι ανήκει σε ορισμένη κοινωνική 

ομάδα ή λόγω των πολιτικών του πεποιθήσεων, βρίσκεται εκτός της χώρας ιθαγενείας 

του και δεν μπορεί ή λόγω φόβου δεν θέλει να επικαλεσθεί την προστασία της χώρας 

αυτής». (άρθρο 1, Α (2)). Στην περίπτωση που συντρέχουν, στο πρόσωπο ενός 

παιδιού οι παραπάνω προϋποθέσεις, τότε απολαμβάνει την προστασία του άρθρου 22 

της Σύμβασης. Καθώς η Σύμβαση κάνει λόγο και για το παιδί που «επιζητεί να 

αποκτήσει το νομικό καθεστώς του πρόσφυγα», η προστασία διευρύνεται και στα 

παιδιά που έχουν απλώς υποβάλλει αίτηση για την αναγνώρισή τους ως 

πρόσφυγες. 189 

189 Για τη διαφοροποίηση της αναγνώρισης της ιδιότητας του πρόσφυγα από την παροχή ασύλου, 
με την οποία συχνά συγχέεται, βλ. Ε. Ρούκουνας, Διεθνής Προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, Εστία, Αθήνα, 1995, 246. 
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Η προστασία του ασυνόδευτου παιδιού-πρόσφυγα, του παιδιού δηλαδή -κατά 

τον ορισμό του άρθρου 1 της ΔΣΔΠ-, που έχει χωριστεί και από τους δυο γονείς του 

και άλλους συγγενείς και δεν τυγχάνει προστασίας από κανέναν ενήλικα που είναι 

νομικά ή εθιμικά υπεύθυνος, προβλέπεται στη δεύτερη παράγραφο του άρθρου 22. 190 

Προτείνεται η διεθνής συνεργασία των Κρατών, ώστε να διευκολυνθεί η επανένωση 

του παιδιού με την οικογένειά του, εφόσον αυτή υπάρχει. Σε διαφορετική περίπτωση 

το κράτος υποδοχής αναλαμβάνει την υποχρέωση να φροντίσει τον ασυνόδευτο 

ανήλικο και να προασπίσει τα δικαιώματά του. Ειδικότερα, στο σχετικό σχόλιο της 

Επιτροπής για τα ασυνόδευτα παιδιά και τα παιδιά, που έχουν χωριστεί μακριά από 

την πατρίδα τους δίνονται λεπτομερείς οδηγίες για την προσαρμογή και εφαρμογή 

όλων των δικαιωμάτων, που προβλέπονται στη Σύμβαση στην περίπτωση των 

ασυνόδευτων παιδιών. 191 192 

Η προστασία του παιδιού, κατά τη διάρκεια των ενόπλων συρράξεων, 

ρυθμίζεται στο άρθρο 38. 193 Απαγορεύεται η συμμετοχή παιδιών κάτω των 15 ετών 

σε εχθροπραξίες, ενώ τα Κράτη καλούνται να σέβονται τους σχετικούς με τα παιδιά 

κανόνες του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, του κλάδου του Διεθνούς Δικαίου, 

δηλαδή, που ρυθμίζει τόσο την προστασία των αμάχων όσο και των μαχητών, που 

έχουν τεθεί εκτός μάχης («hors de combat»)
194 και συνδέεται με το Δίκαιο του 

Πολέμου όσο και με το δίκαιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Συγκεκριμένα, τα 

συμβαλλόμενα Κράτη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να τηρούν τους κανόνες των 

τεσσάρων μεγάλων Συμβάσεων (της Γενεύης της 12ης Αυγούστου του 1949), καθώς 

και των δυο Συμπληρωματικών Πρωτοκόλλων Ανθρωπιστικού Δικαίου (της 12ης 

Δεκεμβρίου 1977). Η τέταρτη Σύμβαση, μάλιστα, ρυθμίζει την προστασία των 

190 

191 

192 

193 

194 

General Comment Νο 6 (2005): 0110912005 , CRCICIGC/200516. (General Comrnents), 
Committee on the IQghts of the Child, 17 May-3 June 2005. 
General Comment Νο 6 (2005): 0110912005, CRCICIGC/200516. (General Comrnents), 
Committee on the Rights ofthe Child, 17 May-3 June 2005. 
Σχετικά και τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για τα παιδιά που ζητούν άσυλο της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες και του Συνηγόρου του Πολίτη στην Ελλάδα βλ. 
στην ιστοσελίδα www.synigoros.gr/docs/odigies _prosfιgon.pdf. 
Σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εγκρίθηκαν στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 8ης Δεκεμβρίου του 2003, «Για τα παιδιά και 
τις ένοπλες συρράξεις» , κατά τη διάρκεια των δέκα τελευταίων ετών περισσότερα από 2 
εκατομμύρια παιδιά έχασαν τη ζωή τους λόγω των ένοπλων συγκρούσεων, 6 εκατομμύρια 
παιδιά ακρωτηριάστηκαν, Ι εκατομμύριο παιδιά έμειναν ορφανά και 20 εκατομμύρια παιδιά 
αναγκάστηκαν να αφήσουν τις εστίες τους και να γίνουν πρόσφυγες. Σύμφωνα με τις σημερινές 
εκτιμήσεις, υπάρχουν περίπου 300.000 ~αιδιά στρατ~μένα ,σ: ?λο τον κόσμο, ~γόρια και 
κορίτσια κάτω των 18 ετών, που υπηρετουν σε τακτικο στρατο η ενοπλη ομάδα, ακομη και αν 
δε φέρουν όπλα, ενώ η μέση ηλικία στράτευσης, είναι τα δέκ~ έτη. 
Ε. Ρούκουνας, Διεθνής Προστασία των ανθρωπινων δικαιωματων, ό.π . , 312. 
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παιδιών ως τμημάτων του άμαχου πληθυσμού, αλλά και ως κατοίκων κατεχόμενων 

εδαφών. 195 

Κατά τη διάρκεια των προπαρασκευαστικών εργασιών, συζητήθηκε διεξοδικά 

το κατώτατο όριο ηλικίας για συμμετοχή στις ένοπλες συρράξεις καθώς δεν ήταν 

εύκολο να υιοθετηθεί ενιαία γραμμή. Τα ηλικιακά όρια, τα οποία προτάθηκαν, ήταν 

πολλά και διαφορετικά μεταξύ τους, με επικρατέστερο το όριο του 18°υ έτους ως 

πλέον κατάλληλου. Ύστερα από διαδοχικές συζητήσεις, υιοθετήθηκε στη Σύμβαση 

ως κατώτατο όριο το 15° έτος. Τελικά, στο Πρόσθετο Πρωτόκολλο «Για την ανάμιξη 

των παιδιών στις ένοπλες συρράξεις», που τέθηκε σε ισχύ στις 12 Φεβρουαρίου του 

2002 'λθ ' 180 ' ' ' 196 , επανη ε στο προσκηνιο το ετος ως κατωτατο οριο. 

Ιδιαίτερη πρόνοια λαμβάνεται στο πλαίσιο της Σύμβασης για τα παιδιά που 

είναι εκτεθειμένα στην οικονομική εκμετάλλευση ή σε επικίνδυνες συνθήκες στην 

εργασία τους, καθώς τα Κράτη Μέλη καλούνται να εξασφαλίσουν την προστασία 

αυτή με τον προσδιορισμό κατώτατων ορίων ηλικίας για την είσοδο του παιδιού στην 

επαγγελματική ζωή, την ορθή για τις ανάγκες της παιδικής ηλικίας διευθέτηση του 

ωραρίου του, αλλά και την πρόβλεψη κατάλληλων κυρώσεων για την τήρηση του 

παραπάνω άρθρου (άρθρο 32). 

ίχ) Τελικές διατάξεις-ο μηχανισμός ελi,γχου και εφαρμογής της Διεθνούς Σύμβασης 

για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

Το άρθρο 41 της Σύμβασης περιέχει ρητά την επιφύλαξη υπέρ ευνοϊκότερης 

διάταξης εθνικής ή διεθνούς ρύθμισης για το παιδί. Ειδικότερα, σε περίπτωση που, 

στη νομοθεσία ή στο ισχύον διεθνές δίκαιο, σε ένα Κράτος υπάρχουν διατάξεις 

σχετικά με την εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού, οι οποίες εξασφαλίζουν 

μεγαλύτερη προστασία σε σχέση με την αντίστοιχη διάταξη της Διεθνούς Σύμβασης, 

εφαρμόζονται τότε οι ευνοϊκότερες αυτές διατάξεις, οι οποίες δε θίγονται από τη 

Σύμβαση. 197 Με αυτόν τον τρόπο καθίσταται σαφές πως η Διεθνής Σύμβαση για τα 

195 

196 

197 

Επίσης βλ. σχετικά και τα άρθρα 14, 17, 23, 24, 25, 26, 38, 49, 50, 51, 68, 76, 82, 89, 94 και 
132. 
Για το πλήρες κείμενο του συγκεκριμένου Πρωτοκόλλου βλ. στην ιστοσελίδα 
www.ochr.org/englίsh/law/crc-conglίct.htm . 
Ο όρος «ευνοϊκότερη» δε θα πρέπει να ερμηνεύεται στενά, καθώς η Σύμβαση δ~ ανα~ωρίζει 
μόνο το παιδί ως φορέα δικαιωμάτων, αλλά και τ~ν ικανότητα του για _αυτοπρ~σωπη α?κηση 
των δικαιωμάτων αυτών. Ως ευνοϊκότ~ρη θα ~ρεπει ν~ χαρακτηριστει μια, δια:αξη ~ονο σε 
περίπτωση που προσδίδει μεγαλύτερο ευρος σε εν~ δικαιω~α, από ουσιαστικης, ο~ως, απ~ψης, 
αλλά και όταν αναγνωρίζεται η ικανότητα αυτοπροσωπης ασκησης του δικαιώματος αυτου στο 

μεγαλύτερο δυνατό βαθμό. 
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Δικαιώματα του Παιδιού μπορεί να λειτουργήσει μόνο προς την κατεύθυνση της 

ενίσχυσης των δικαιωμάτων του παιδιού και όχι περιοριστικά. Δηλαδή η Σύμβαση 

θεσπίζει απλώς ένα minimum προστασίας για τα δικαιώματα του παιδιού, το οποίο 

είναι δυνατό και επιθυμητό τα Κράτη να μπορούν να διευρύνουν. 198 

Το δεύτερο μέρος της Σύμβασης (42-45) είναι αφιερωμένο στο μηχανισμό 

ελέγχου της εφαρμογής της. 199 Πιο ειδικά, το άρθρο 43 προβλέπει τη συγκρότηση 

επιτροπής, η οποία είναι αρμόδια για την επίβλεψη της τήρησης των υποχρεώσεων 

από τα Συμβαλλόμενα Κράτη και το άρθρο 44 την υποβολή εκθέσεων200 εντός των 

δύο πρώτων ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης για κάθε 

συμβαλλόμενο κράτος και κατόπιν ανά πέντε χρόνια από μέρους τους σχετικά με τα 

μέτρα, που υιοθετήθηκαν για την εφαρμογή της Σύμβασης και τις τυχόν 

παρατηρήσεις τους.201 Οι τελικές διατάξεις της (άρθρα 46-54) αφορούν την 

υπογραφή, την επικύρωση και την προσχώρηση των Κρατών-μελών στην Σύμβαση. 

Από τα παραπάνω καθίσταται σαφές πως δεν προβλέπεται δυνατότητα προσφυγής σε 

διεθνές όργανο για την εφαρμογή της Σύμβασης και για το λόγο αυτό προτείνεται η 

υπογραφή ενός Προαιρετικού Πρωτοκόλλου προς την κατεύθυνση της διατύπωσης 

παραπόνων για την εφαρμογή της Σύμβασης. 

3. Από το δίπτυχο προστασία-ευημερία στο δίπτυχο δικαίωμα-αυτοκαθορισμός: 

η επίδραση της ΔΣΔΠ στη νομική αντιμετώπιση του παιδιού στα διεθνή 

συμβατικά κείμενα. 

Μέσα από μια ενδελεχή μελέτη των διεθνών κειμένων για την προστασία του 

παιδιού, που υιοθετήθηκαν πριν και μετά την υπογραφή της ΔΣΔΠ, αναδεικνύεται η 

198 

199 

200 

20 1 

S. Detrick, Α Coιnmentary on the United Nations Conνention οη the Rights of the Child, 
Martinus Nijhoff, Dordrecht/Boston/London, 1999, 712-713. 
Για τις προτάσεις της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με τη λήψη γενικών 
μέτρων εφαρμογής της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού βλ. General Comment Νο 5 
(2003): 27/11/2003, CRC/C/GC/2003/5. (General Comrnents), Committee on the Rights of the 

Child, 19 September-3 October 2003. 
Μετά την υποβολή της Έκθεσης από το Κράτος μέλος, ακολουθεί προκαταρκτική συνάντηση 
με τις ΜΚΟ, δίνεται η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών ερωτήσεων, ακολουθούν οι 
απαντήσεις και, μετά από τη νέα συνάντηση, λαμβάνουν, τέλος, χώρα οι Τελικές 

Παρατηρήσεις. 
Βλ. χαρακτηριστικά την 'Εκθεση της Ελλάδας του 2002 και τις πολύ αυστηρές Παρατηρήσεις 
της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη χώρα μας στο Δελτίο Τύπου του Ελληνικού Παρατηρητηρίου 
των Συμφωνιών του Ελσίνκι και της Ελληνικής Ομάδας για τα Δικαιώματα των Μειονοτήτων 
με θέμα «Εκτενέστατες και αυστηρές παρατηρήσεις του ΟΗΕ για την Ελλάδα για τα 
δικαιώματα του παιδιού», J J .2.2004, όπου μεταφράζεται η έκθεση της Επιτροπής του ΟΗΕ, 
www.greekhelsinki.gr/bhr/greek/articles_2002/pr_01 _02_02.rtf. Από το 2002 και μετά η 
Ελλάδα, παρά την υποχρέωσή της δεν έχει υποβάλλει νέα έκθεση . 
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επίδραση της τελευταίας στη μεταβολή της νομικής θέσης του παιδιού, η οποία είναι 

φανερή ακόμα και στις λεκτικές διατυπώσεις των εν λόγω κειμένων: για παράδειγμα, 

στα σχετικά με το παιδί διεθνή κείμενα, τα οποία προηγούνται της υπογραφής της 

Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, δε συναντάται ο όρος δικαίωμα 

τόσο στον τίτλο τους όσο και στο κείμενο τους, αλλά προτιμάται η χρήση του όρου 

προστασία202 ή χρησιμοποιούνται διατυπώσεις, οι οποίες αντανακλούν προσεγγίσεις 

της παιδικής ηλικίας με το παιδί ως αποδέκτη προστασίας. Ενδεικτικά, στη Σύμβαση 

«Για τις Εξουσίες των αρχών και το Εφαρμοστέο Δίκαιο σχετικά με την προστασία 

των τέκνων» (05.10.1961) αναφέρονται ρητά όροι, όπως «εξουσία» ή «προστασία», 

αναφορικά με το παιδί. («οι δικαστικές και διοικητικές αρχές του κράτους της 

συνήθους διαμονής του τέκνου έχουν την εξουσία ... να λαμβάνουν μέτρα για την 

προστασία του προσώπου ή της περιουσίας του»). 

Μετά τα δύο Διακηρυκτικά Κείμενα του 1924 και του 1959, ο όρος δικαίωμα 

επανέρχεται στο προσκήνιο μόλις το 1989 στον τίτλο της ΔΣΔΠ και 

επ λ β , β , , , 203 Η , , δ , 
ανα αμ ανεται σε συμ ασεις που επονται αυτης. χρηση του ορου « ικαιωμω> 

στους τίτλους, αλλά και στα κείμενα του Διεθνούς Συμφώνου Ατομικών και 

Πολιτικών Δικαιωμάτων και του Διεθνούς Συμφώνου για τα Οικονομικά, Κοινωνικά 

και Μορφωτικά Δικαιώματα δεν αναιρεί την παρούσα διαπίστωση, αφού τα 

συμβατικά αυτά κείμενα δεν αναφέρονται αποκλειστικά στην προστασία του παιδιού, 

ενώ αμφισβητείται, όπως ήδη αναφέρθηκε, αν είναι εφαρμοστέα και στα παιδιά τα 

δ , , λ' Σ' 204 ικαιωματα που προβλέπονται στα εν ογω υμφωνα. 

Μετά την υπογραφή της ΔΣΔΠ, παράλληλα με τη θεσμοθέτηση 

προστατευτικού πλαισίου για την παιδική ηλικία αναγνωρίζεται το παιδί ως φορέας 

δ ' ' δ θ ' β ' ' ' 205 ικαιωματων και αυτόνομο υποκειμενο στα ιε νη συμ ατικα νομικα κειμενα, 

202 

203 

204 

205 

Ενδεικτικά, αναφέρουμε την Σύμβαση «Για τις εξουσίες των Αρχών και το εφαρμοστέο δίκαιο 
σχετικά με την προστασία των τέκνων» (05 .10.1961), την Απόφαση της Επιτροπής Υπουργών 
του Συμβουλίου της Ευρώπης (69) 6: ο κινηματογράφος και η προστασία της νεότητας 
(07.03.1969), Το Πρόσθετο Πρωτόκολλο 1 στις Συμβάσεις της 12 Αυγούστου 1949 που 
αναφέρεται στην προστασία των θυμάτων μη διεθνών ενόπ~ν συρράξεω~ (08.06.1977) κ.α. 
Βλ για παράδειγμα τη Διεθνή Σύμβαση «Για την προστασια των δικ~ιωματων τ~ν μεταναστών 
εργατών και των μελών της οικογένειάς τους» (18.12.1990), η οποια αναγνωριζει δικαιώματα 
και ελευθερίες στα παιδιά των μεταναστών. . . . . 
C. Ρ. Cohen The Human Rights ofChildren, Capιtal Unινersιty Law Reν1ew 12, 1983, 369. 
Βλ για παράδειγμα τη Διεθνή Σύμβαση «Για την προστασία τ~ν δικαιω~άτων των μεταναστώ~ 
εργατών και των μελών της οικογένειάς τους» (18.12.1990), οπου αναφερεται χαρακτ~ριστικα 
στο άρθρο 12 πως «αναγνωρίζεται στους μετ~νάστες εργα~όμενους και στα _μελη των 
οικογενειών τους το δικαίωμα ελευθερίας της σκεψης, τη~ συνειδησης, της ?ρησκεια~ ... » και 
στο άρθρο 13 ότι «οι μετανάστες εργαζόμενοι και τα μελη των οικογενειων τους εχουν το 
δικαίωμα να έχουν άποψη χωρίς να επηρεάζονται . .. ». 
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χωρίς αυτό να αποκλείει την ύπαρξη κάποιων ψηγμάτων της και πριν την υπογραφή 

της ΔΣΔΠ. 

Τα διεθνή κείμενα, σε σχέση με την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, 

πριν και μετά τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, μπορούν να 

ομαδοποιηθούν σε τέσσερις κατηγορίες, οι οποίες προσανατολίζονται σε μια νομική 

εννοιολόγηση του παιδιού ως αντικειμένου προστασίας αρχικά και βαθμιαία στην 

ανάδειξή του ως αυτοτελούς υποκείμενου δικαιωμάτων, η οποία για πρώτη φορά 

ρητά αναγνωρίζεται με τη ΔΣΔΠ. Αντικείμενο ενασχόλησης της πρώτης κατηγορίας 

διεθνών συμβάσεων αποτελεί η προστασία του παιδιού ως μέλους μιας οικογένειας, 

της δεύτερης κατηγορίας η κοινωνική προστασία του παιδιού, της τρίτης κατηγορίας 

η παιδική ηλικία, σε συνάρτηση με παγκόσμια προβλήματα, ενώ η τελευταία 

κατηγορία αφορά στην αντιμετώπιση της παιδικής παραβατικότητας. 

Σε σχέση με την πρώτη κατηγορία, η νομική αντιμετώπιση του παιδιού στο 

πλαίσιο της οικογένειας έχει βαθιές ρίζες, από πλευράς νομοθετικής πολιτικής και 

πράξης, ήδη από την αρχαιότητα, με τη θέση του παιδιού ως απόλυτα υπεξουσίου του 

πατέρα του. Βήματα προόδου σημειώθηκαν υπό την επιρροή των ιδεών του 

Διαφωτισμού και της πρακτικής της κοινωνικής φιλανθρωπίας του 19°υ και των 

αρχών του 20°υ αιώνα. Η πρόοδος αυτή αποτυπώνεται στα διεθνή κείμενα, όπου πια η 

προστασία του παιδιού δεν ταυτίζεται με αυτή της οικογένειας ή των γονιών 

αποκλειστικά, εξέλιξη που αποδεικνύει πως το παιδί δε θεωρείται προέκτασή τους. 

Αντίθετα, προστατεύεται ως ξεχωριστό μέλος της οικογένειας και, μάλιστα, 

' ' ' θ ' 206 ' ξ ' επιχειρειται και η νομικη προστασια του ετου, του νομιμου και του ε ωγαμου 

τέκνου.207 Σύμφωνα με τη Σύμβαση για το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις 

206 

207 

Διεθνής Σύμβαση «Περί υιοθεσίας ανηλίκων» (24.04. 1967), όπως κυρώθηκε στην Ελλάδα με 
τον Ν . 1049 της 06./09.05.1980: Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Στρασβούργω την 24ην 
Απριλίου Ι 967 υπό των Κρατών-μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης Διεθνούς Συμβάσεως 
«Περί υιοθεσίας ανηλίκων» (ΦΕΚ Α ' -- 114). 
Βλ. , για παράδειγμα, το πρώτο άρθρο της Σύμβασης για το εφαρμοστέο Δίκαιο στις 
υποχρεώσεις διατροφής έναντι των τέκνων (24. 10. 1956) (δεν κυρώθηκε στην Ελλάδα). 
Επιπλέον βλ. την Πολυμερή Σύμβαση «Περί διεκδικήσεως διατροφής στην αλλοδαπή» 
(20.06.1956), η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν .Δ.4421/1964 Περί κυρώσεως της 
υπογραφείσης υπό της Ελλάδος εν Νέα Υόρκη την 20η Ιουνίου 1956 Πολυμερούς Σύμβασης 
περί διεκδικήσεως Διατροφής εις την αλλοδαπήν (ΦΕΚ Α '--215), τη Διεθνή Σύμβαση «Περί 
επεκτάσεως της αρμοδιότητας των εντεταλμένων να δέχονται αναγνωρίσε~ εξώ,γαμων τέκνων 
αρχών» (14.09.1961), όπως κυρώθηκε με τον Ν.873 της 8/12.03.1979 Περι κυρωσεως της από 
14 Σεπτεμβρίου Ι 96 Ι υπογραφείσης υπό τ~ς Ελλάδο?, εν Ρώμη, Διε~νούς Σ~μβάσεω~ περί 
επεκτάσεως της αρμοδιότητας των εντεταλμενων ~α δεχο~αι αναγνωρισε~ εξωγαμων τεκνων 
αρχών (ΦΕΚ Α '-- 47), τη Διεθνή Σύμβαση «Περι αποδείξε~ς της γνησιοτητας την φυσικών 
τέκνων έναντι της μητρός» (12.09.1962), όπως κυρωθηκε στην Ελλάδα με τον 
Ν .872/8/ 12.03. 1979: Περί κυρώσεως της από 12 Σεπτεμβρίου 1962 υπογραφείσης υπό της 
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διατροφής έναντι των τέκνων, όπου αναφέρεται ρητά πως «δια του όρου «τέκνον» 

νοείται .... , παν τέκνο, νόμιμο, εξώγαμο ή θετό, εφ'όσον είναι άγαμο και είναι ηλικίας 

κάτω των 21 ετών συμπεληρωμένων». Επιπλέον, στις Συμβάσεις αυτές δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση στη διαμόρφωση ενός κατάλληλου οικογενειακού περιβάλλοντος 

για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού και την αποκατάσταση και 

πρόληψη τυχόν διαταράξεων, που μπορούν να προκληθούν στο παιδί από 

προβλήματα ή από έλλειψη του οικογενειακού περιβάλλοντος.208 

Ωστόσο, το παιδί, στο πλαίσιο αυτό της οικογένειας, έστω και ως ανεξάρτητο 

μέλος της, τουλάχιστον πριν τη ΔΣΔΠ, προστατεύεται, αλλά δεν αυτενεργεί. Για 

παράδειγμα, στις Διεθνείς Συμβάσεις Περί Υιοθεσίας, με χαρακτηριστικό παράδειγμα 

τη Διεθνή Σύμβαση Περί Υιοθεσίας Ανηλίκων, δε γίνεται μνεία στη συνεκτίμηση της 

γνώμης ή της επιθυμίας του παιδιού ούτε κατοχυρώνονται οι ατομικές του ελευθερίες 

(για παράδειγμα, ο σεβασμός της ιδιωτικής του ζωής), που θα το μετέτρεπαν από 

απλό αντικείμενο προστασίας σε υποκείμενο που αυτενεργεί. 

Αντίθετα, στη Σύμβαση της Χάγης «Για την προστασία των παιδιών και τη 

συνεργασία σε θέματα διεθνούς υιοθεσίας», αλλά και στη Σύμβαση «Για το 

εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, εκτέλεση και συνεργασία σχετικά με τη γονική 

μέριμνα και άλλα μέτρα για την προστασία των παιδιών (19.10.1996)» είναι 

ευδιάκριτη η τάση αναγνώρισης και σεβασμού των δικαιωμάτων όπως και της 

γνώμης του παιδιού σε θέματα που το αφορούν εντός του οικογενειακού 

β 'λλ ' β 209 ' ' ' περι α οντος. Στην πρώτη Συμ αση, αν και ειναι κειμενο με εμφανως 

προστατευτικό χαρακτήρα, είναι σαφείς οι επιρροές της ΔΣΔΠ, καθώς στο δεύτερο 

κεφάλαιο (άρθρο 4) τίθεται ως προϋπόθεση για τη διεθνή υιοθεσία ότι «ελήφθησαν 

υπόψη οι επιθυμίες και η γνώμη του παιδιού», ενώ απαιτείται για τη διενέργεια της 

διεθνούς υιοθεσίας η ελεύθερη, γραπτή συγκατάθεση του παιδιού.210 Παράλληλα, στη 

δεύτερη Σύμβαση αναγνωρίζεται το θεμελιώδες διαδικαστικό δικαίωμα του παιδιού 

208 

209 

2 10 

Ελλάδος εν Βρυξέλλαις Διεθνούς Συμβάσεως Περί αποδείξεως της γνησίοτητας την φυσικών 
τέκνων έναντι της μητρός ( Φ ΕΚ Α ' -- 4 7). 
Βλ. χαρακτηριστικά τη Σύμβαση «Για τα αστικά θέματα της διεθνούς απ~γωγής παιδιώ~» 
(25.10.1980), όπως κυρώθηκε στην Ελλάδα με το~ Ν.2102/2/2.12.19:2 Κυρωση Διεθνους 
Σύμβασης για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγης π~ιδιών (ΦΕΚ Α -193~. , 
Η Σύμβαση αυτή υιοθετήθηκε από τη Διάσκεψη της Χαγης για το Ιδιωτικο Δικαιο στις 29 
Μα"ίου 1993 (Τελική Πράξη της 17ης Συνόδου). , .. , , 
Βλ. το άρθρο 4 στο κεφάλαιο JI της Σύμβασης με τον τιτλο «Προυποθεσεις διεθνων 
υιοθεσιών». 
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να α , , , 211 Η , θ , , κουγεται ενωπιον των αρχων. νεα εωρηση του παιδιου ως υποκειμένου 

δικαιωμάτων και η αυτονόμηση της προσωπικότητάς του διαφαίνεται, επιπλέον, στη 

σύλλ ' ' 212 ' δ' ηψη της εννοιας του συμφεροντος, εννοια που απεκ υεται βαθμιαία την 

παραδοσιακή της διάσταση, - σύμφωνα με την οποία συνδέεται αποκλειστικά με την 

ευημερία του παιδιού- και ανεξαρτητοποιείται από την υποκειμενική βούληση του 

γονέα, χωρίς να απορροφάται από το θεσμό της οικογένειας.213 

Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει, κυρίως, κείμενα όπου τα παιδιά 

αντιμετωπίζονται ως διακριτή κοινωνική κατηγορία, ξέχωρα ή και παράλληλα προς 

την οικογένεια, στην οποία παρέχεται κοινωνική προστασία σε τομείς κοινωνικού 

ενδιαφέροντος όπως η υγεία και η εργασία,214 η εκπαιδευτική διαδικασία,215 η 

211 

212 

213 

214 

Για το ίδιο θέμα βλ. και Τ. Mosίkatsana, Children's Rights and Family Autonomy ίη the South 
Atrican Context: Α Comment οη Children's Rights under the Final Constitution, Michigan 
Joumal ofRace and Law 3, 1997-1998, 341. 
Βλ ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Σύμβαση «Για την προστασία των παιδιών και τη 
συνεργασία σε θέματα διεθνούς υιοθεσίας», όπου στο προοίμιο αναφέρεται παρατακτικά το 
ανώτατο συμφέρον του παιδιού με το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων του. 
Τ. Βιδάλης, Η συνταγματική διάσταση της εξουσίας στο γάμο και στην οικογένεια, Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1996, 346-365. 
Βλ. σχετικά τη Διεθνή Σύμβαση αριθ. 5 «Περί καθορισμού κατώτατου ορίου ηλικίας ανηλίκων 
εις τας βιομηχανικάς εργασίας» (28.11.1919), η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με τον Ν. 
2271/1920 (ΦΕΚ Α'-145) Περί κυρώσεως της Διεθνούς Συμβάσεως της Διεθνούς 
Συνδιασκέψεως της εργασίας της Ουασιγκτώνος περί καθορισμού κατώτατου ορίου της ηλικίας 
των ανηλίκων εις τας βιομηχανικάς εργασίας, την υπ' αριθμόν 52 Διεθνή Σύμβαση «Περί 
κανονικών αδειών μετ' αποδοχών» (24.06.1936), η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με τον 
Ν.2081/1952 (ΦΕΚ Α'-109) περί κυρώσεως της υπ' αρίθμ. 52 Διεθνούς Συμβάσεως περί 
κανονικών κατ' έτος αδειών μετ' απόδοχών, τις υπ' αριθμ. 77 και 78 Διεθνείς Συμβάσεις «Περί 
της ιατρικής εξέτασης της ικανότητας των παιδιών και των νεαρών προσώπων δια απασχόλησιν 
εις την βιομηχανίαν» (19 .09 .1946), οι οποίες κυρώθηκε στην Ελλάδα με τον 
Ν.1171/6/13.07.1981: Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Μόντρεαλ κατά το έτος 1946 υπ' 
αριθμ. 77 Διεθνούς Συμβάσεως Σύμβαση περί της ιατρικής εξέτασης της ικανότητας των 
παιδιών και των νεαρών προσώπων δια απασχόλησιν εις την βιομηχανίαν και ρυθμίσεως 
συναφών θεμάτων (ΦΕΚ Α'-180) και: Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις Μόντρεαλ κατά το 
έτος 1946 υπ ' αρίθμ. 78 Διεθνούς Συμβάσεως Σύμβαση περί της ιατρικής εξέτασης της 
ικανότητας των παιδιών και των νεαρών προσώπων δια απασχόλησιν εις την βιομηχανίαν και 
ρυθμίσεως συναφών θεμάτων (ΦΕΚ Α '-181), την υπ' αριθμ. 90 Διεθνή Σύμβαση «Περί 
νυχτερινής εργασίας των παιδιών εν τη βιομηχανία» (10.07.1948), η οποία κυρώθηκε στην 
Ελλάδα με το Ν.Δ.4215/19/19.9/1961, περί κυρώσεως της υπ' αρίθμ. 90 Διεθνούς Συμβάσεως 
περί νυχτερινής εργασίας των παιδιών εν τη βιομηχανία ψηφισθείσα εν αγίω Φραγκίσκω υπό 
της Διεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας (ΦΕΚ Α'-170), την υπ' αρίθμ. 115 Διεθνή Σύμβαση 
«Περί προστασίας των εργαζομένων από τας ιοντίζουσας ακτινοβολίας» (22.06.1960), όπως 
κυρώθηκε με τον Ν. 1181/21/24.7.1981 , περί κυρώσεως υπ' αρίθμ. 115 Διεθνούς Συμβάσεως 
περί προστασίας των εργαζομένων από τας ιοντίζουσας ακτινοβολίας (ΦΕΚ Α'-195), την υπ' 
αρίθμ. 124 Διεθνή Σύμβαση «Περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητας των νεαρών προσώπων 
δι ' απασχόλησιν εις υπόγειους εργασίας εις τα ορυχεία» (02.06.1965), η οποία κυρώθηκε στην 
Ελλάδα με τον Ν. 1175 της 6/13.7.1981: Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις την Γενεύην κατά 
το έτος 1965 υπ' αρίθμ. 124 Διεθνούς Συμβάσεως περί της ιατρικής εξετάσεως ικανότητας των 
νεαρών προσώπων δι' απασχόλησιν εις υπόγειους εργασίας εις τα ορυχεία και ρυθμίσεως 
συναφών θεμάτων (Α ' 183) την υπ' αρίθμ. 138/1973 Διεθνή Σύμβαση «Περί του κατωτάτου 
όριου ηλικίας εισόδου εις την απασχόλησιν» (26.06.1973), η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με 
τον Ν. 1182 23/24. 7 .1981: Περί κυρώσεως της ψηφισθείσης εις την Γενεύην κατά το έτος 1973 
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κοινωνική ασφάλεια.216 Στο Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και 

Μορφωτικά Δικαιώματα (άρθρο 1 Ο), το πιο αντιπροσωπευτικό σχετικό κείμενο, 

προβλέπονται ειδικά μέτρα προστασίας «για όλα τα παιδιά και τους εφήβους, 

ανεξάρτητα από σχέση συγγένειας ή άλλες καταστάσεις», δηλαδή αυτόνομη 

προστασία στο παιδί. Ειδικότερα, το άρθρο 11 αναγνωρίζει το δικαίωμα για ένα 

ανεκτό επίπεδο διαβίωσης, το άρθρο 12 αναγνωρίζει το δικαίωμα του κάθε προσώπου 

για σωματική και ψυχική υγεία και το άρθρο 13 το δικαίωμα μόρφωσης του κάθε 

προσώπου.217 

Η τρίτη κατηγορία κειμένων διαφέρει από τις άλλες δύο, κατά το ότι 

επικεντρώνει στο παιδί ως αντικείμενο προστασίας υπό εξαιρετικές συνθήκες και ως 

μέρος παγκόσμιων προβλημάτων. Το παιδί, ακριβώς λόγω της ηλικίας, χρήζει 

ιδιαίτερης μεταχείρισης, στα πλαίσια διεθνούς συνεργασίας. Διεθνούς κλίμακας 

προβλήματα είναι η εμπορία προσώπων και ο εξαναγκασμός σε πορνεία,2 18 οι 

διεθνείς απαγωγές,219 οι διάφορες μορφές διάκρισης, τα βασανιστήρια και γενικότερα 

η τα ' ' ' 220 ξ λ ' 'λλε δ πεινωτικη μεταχειριση και τιμωρια, η σε ουα ικη εκμετα υση, η ιεθνής 

μετανάστευση221 και κυρίως η προστασία του άμαχου πληθυσμού κατά την διάρκεια 

κα , , λε, , 222Ιδ' λε ι μετα το περας των πο μικων συγκρουσεων. ιαιτερα η τε υταία 

215 

216 

217 

218 

219 

220 

22 1 

222 

υπ' αρίθμ. 138/1973 Διεθνούς Συμβάσεως περί του κατωτάτου ορίου ηλικίας εισόδου εις την 
απασχόλησιν και προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας προς τας διατάξεις αυτές (ΦΕΚ Α' -
193). 
Βλ. την Σύμβαση κατά των διακρίσεων στην εκπαίδευση (ΟΥΝΕΣΚΟ), η οποία υπογράφηκε 
στο Παρίσι ( 14.12.1960) και δεν κυρώθηκε από την Ελλάδα. 
Βλ την υπ' αριθμ. Διεθνή Σύμβαση «Περί ελαχίστων ορίων κοινωνικής ασφάλειας» 
(28.06.1952), η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με τον Ν.3251/1955, περί κυρώσεως της υπ' 
αριθμ. Ι 02 Διεθνούς Συμβάσεως της αφορώσης τα ελάχιστα όρια Κοινωνικής ασφαλείας 
ψηφισθείσα εν Γενεύη το 1952 υπό της Διεθνούς Συνδιασκέψεως Εργασίας (ΦΕΚ Α' -140). 
Για τις αντιρρήσεις σχετικά με την επάρκεια της προστασίας που παρέχει το Σύμφωνο βλ. στο 
V. Leary, Social and Economίc Rights ofthe Child, Law and Policy 17, 1995, 353 επ. 
Παράδειγμα αποτελεί η Σύμβαση «Περί καταστολής της εμπορίας προσώπων και της 
εκμετάλλευσης της πορνείας άλλων» (02.12.1949), η οποία δεν κυρώθηκε στην Ελλάδα. 
Σύμβαση «Για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών» (25. 10.1980), η οποία 
κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν.2 ΙΟ2/2/2.12. Ι 992:Κύρωση Διεθνούς Σύμβασης για τα αστικά 
θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (ΦΕΚ Α '-193). 
Διεθνής Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής απάνθρωπης ή 
ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (10.12.1948), η οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με τον Ν. 
1782/1988: Κύρωση της Σύμβασης κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, 
απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας (ΦΕΚ Α '-116). 
Διεθνής Σύμβαση «Για την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών εργατών και των 

μελών της οικογένειάς τους» ( 18. J 2.1990). 
Συμβάσεις της Γενεύης της Ι2ης Αυγούστου 1949 «Περί προστασίας του άμαχου πληθυσμού εν 
καιρώ πολέμου», (12.08.1949), όπως κυρώθηκε στην Ελλάδα με τον Ν. 
3491 /30.12.1955/5.1 .1956: Περί κυρώσεως των συμβάσεων της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 
1949 (ΦΕΚ Α '-3), Πρόσθετο Πρωτόκολλο στις Συ~βάσε~ς της Γενεύ~ς της 12ης Αυγούστου 
1949 «Για την προστασία των θυμάτων των διεθνων ενοπλων συρράξεων» (08.06.1977), η 
οποία κυρώθηκε στην Ελλάδα με τον Ν. 1786 της 8/8 Ιουνίου 1988: Κύρωση προσθέτου 
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υποκατηγορία μπορεί να θεωρηθεί το εφαλτήριο για την οικοδόμηση του σύγχρονου 

δικαίου προστασίας των δικαιωμάτων των ανηλίκων, αφού οι συμφορές του Α' 

Παγκοσμίου Πολέμου, που εξολόθρευσε ή εξαθλίωσε εκατομμύρια αμάχων -μεταξύ 

των οποίων και παιδιά- οδήγησαν στην ίδρυση της Κοινωνίας των Εθνών και της 

θεμελιώδους Διακήρυξης του 1924. 

Σε αυτές τις τρεις κατηγορίες, έρχεται να προστεθεί μια τέταρτη κατηγορία 

διεθνών κειμένων, η οποία αντικατοπτρίζει τα κυρίαρχα πρότυπα και τη σταδιακή 

μετάβαση από τις παλαιότερες στις πιο σύγχρονες τάσεις στο χώρο του ποινικού 

δικαίου. Τα πιο αντιπροσωπευτικά και γνωστά διεθνή κείμενα που σχετίζονται με 

τους ανήλικους παραβάτες (ουσιαστικό, δικονομικό, σωφρονιστικό δίκαιο ανηλίκων 

και πρόληψη παραβατικότητας) σε διακρατικό επίπεδο είναι οι «Στοιχειώδεις 

Κανόνες των Η.Ε. για την Απονομή της Δικαιοσύνης σε Ανηλίκους του 1985 

(Κανόνες του Πεκίνου )»,223 οι Κατευθυντήριες Γραμμές των Η.Ε. για την Πρόληψη 

της Παραβατικότητας των Ανηλίκων του 1990 («Κατευθυντήριες Γραμμές του 

Ριάντ»), 224 καθώς και οι Κανόνες των Η.Ε. για την Προστασία Ανηλίκων 

Στερημένων της Ελευθερίας τους του 1990.225 Στα τρία αυτά κείμενα226 

223 

224 

225 

226 

Πρωτοκόλλου Ι στις Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949, που αναφέρονται στην 
προστασία των θυμάτων ενόπλων συγκρούσεων (ΦΕΚ Α '-125). 
Οι κανόνες του Πεκίνου υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στην 
96η συνεδρίασή της σε ολομέλεια την 29 .11.1985 ως Απόφαση 40/33 με βάση την Σύσταση του 
Εβδόμου Συνεδρίου των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη του Εγκλήματος και τη 
Μεταχείριση των Εγκληματιών, που συνήλθε στο Μιλάνο της Ιταλίας. 
Οι Κατευθυντήριες Γραμμές του Ριάντ υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων 
Εθνών στη συνεδρίασή της σε Ολομέλεια την 14.12.1990 ως Απόφαση 45/112 με βάση τη 
Σύσταση του Ογδόου Συνεδρίου των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη του Εγκλήματος και 
τη Μεταχείριση των Εγκληματιών που συνήλθε στην Αβάνα της Κούβας. 
Οι κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των ανηλίκων που στερούνται της 
προσωπικής τους ελευθερίας υιοθετήθηκαν από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών 
στην 6811 συνεδρίασή της σε Ολομέλεια την 14.12.1990 ως Απόφαση 45/113 με βάση τη 
Σύσταση του Ογδόου Συνεδρίου των Ηνωμένων Εθνών για την Πρόληψη του Εγκλήματος και 
τη Μεταχείριση των Εγκληματιών που συνήλθε στην Αβάνα της Κούβας. 
Εκτός όμως από τα τρία αυτά αντιπροσωπευτικά κείμενα βλ και τα άρθρα 6 παρ. 5, 1 Ο παρ . 2 
στοιχ. β', 10 παρ. 3, 14 παρ. Ι και 14 παρ. 4, 18 παρ. 4, 23 παρ. 4 και 24 του Διεθνούς 
Συμφώνου «Για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα», τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας «Για το 
κατώτατο όριο ηλικίας εισόδου στην απασχόληση» (138), τη Διεθνή Σύμβαση Εργασίας «Για 
την απαγόρευση χειρότερων μορφών εργασίας των παιδιών και την άμεση δράση με σκοπό την 
εξάλειψή τους» ( 182), η Διακήρυξη της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών «Για την 
προστασία όλων των ατόμων από βασανιστήρια και από κάθε άλλη σκληρή, απάνθρωπη ή 
ταπεινωτική μεταχείριση ή τιμωρία» (09.12.1975), τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά 
των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή 
τιμωρίας (10.12.1984) και τη Διεθνή Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά της παράνομης 
διακίνησης ναρκωτικών φαρμάκων και ψυχότροπων ουσιών. Επυιλέον, ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν και τα συνέδρια που πραγματοποιούνται στους κόλπους των Ηνωμένων Εθνών 
ανά πενταετία σχετικά με την πρόληψη του εγκλήματος και την μεταχείριση των εγκληματιών . 
(Γενεύη 1955, Λονδίνο Ι 960, Στοκχόλμη 1965, Κιότο 1970, Γενεύη, 1975, Καράκας 1980, 
Μιλάνο 1980, Αβάνα Κούβας 1990, Κάιρο 1995, Βιεννη 2000, Μπανγκογκ 2005). 
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αποκρυσταλλώνονται οι νέες- σύμφωνες με το δικαιϊκό πρότυπο τάσεις στο δίκαιο 

των ανηλίκων.227 Ουσιαστικά, θεμελιώνεται ένα πρωτοποριακό και σύγχρονο ποινικό 

δίκαιο ανηλίκων, το οποίο προσπαθεί να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις για την 

απονομή της δικαιοσύνης με βάση τόσο τη σύγχρονη θεώρηση των αποτελεσμάτων 

των εγκληματολογικών ερευνών228 όσο και την εξέλιξη, που σημειώθηκε στο χώρο 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Τα κείμενα αυτά, αν και έχουν υιοθετηθεί ομόφωνα από τη Γενική Συνέλευση 

των Ηνωμένων Εθνών δεν αποτελούν Διεθνείς Συμβάσεις και δε δεσμεύουν τα 

επιμέρους κράτη -εκτός και αν έχουν ενσωματωθεί σε Διεθνείς Συμβάσεις με 

δεσμευτική ισχύ για τα κράτη αυτά. 229 Ωστόσο, αποτελούν οδηγούς και πρότυπα για 

τη χάραξη μιας πρωτοποριακής προληπτικής και σωφρονιστικής πολιτικής για τους 

ανήλικους, εμπνευσμένης από την αρχιτεκτονική του δικαιϊκού προτύπου, ενώ 

σταδιακά είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν ως βάση για τη δημιουργία κανόνων του 

διεθνούς δικαίου με νομική δεσμευτική ισχύ για τα κράτη μέλη, καθώς έχει 

προ θ , , , , δ , 230 
ηγη ει η «γενικη συναινεση και η κοινη απο οχη τους». 

227 

228 

229 

230 

Κατά τον 19° η «κλασική σχολή του Ποινικού Δικαίου» υποστηρίζει το λεγόμενο «τιμωρητικό 
πρότυπο», δηλαδή την άποψη ότι η μεταχείριση του παιδιού τελεί υπό αυστηρό τιμωρητικό 
καθεστώς και δε διαφέρει από αυτήν του ενήλικου- εκτός ίσως από τον μειωμένο καταλογισμό 
που κάποιες φορές τους διαφοροποιεί. Το «τιμωρητικό» πρότυπο, που κυριαρχεί τον 19° αιώνα 
στην αντιμετώπιση των ανηλίκων, συνυπάρχει στο τέλος του l 9°u και στις αρχές του 20°u αιώνα 
με το λεγόμενο «προνοιακό πρότυπο» (welfare model). Η μεταβολή των αντιλήψεων για την 
ανήλικη νεότητα στο πεδίο της ψυχολογίας- όπως αναλύθηκε διεξοδικά- επηρέασε και την 
κοινωνιολογική θετική ή μοντέρνα σχολή της ποινικής επιστήμης, που υποστήριξε πως το 
έγκλημα συνδέεται με την ιδιοτυπία του εγκληματία και με τις εκάστοτε κοινωνικές σχέσεις 
που τον αφορούν- πλέον η βελτίωση των ικανών προς βελτίωση εγκληματιών άρχισε να 
αποτελεί έναν από τους στόχους της αντεγκληματικής πολιτικής. Σε αντίθεση με την 
τοποθέτηση της κλασικής σχολής του ποινικού δικαίου, (κατά την οποία η Πολιτεία πρέπει να 
τιμωρεί, ποινικό δίκαιο της ανταπόδοσης, ανταποδοτικός χαρακτήρας της ποινής), το νέο 
πρότυπο προωθεί τη χάραξη προνοιακής πολιτικής από την πλευρά της Πολιτείας, που πρέπει 
να επιδεικνύει πνεύμα στοργής για τους ανήλικους παραβάτες, ακόμα και για τους 
προπαραβατικούς (ειδικοπροληπτικό ποινικό δίκαιο, σκοπιμότητα της ποινής) και να προωθεί 
την αναμόρφωση της προσωπικότητάς τους και την επανένταξή τους. Τέλος, και το δικαιϊκό 
πρότυπο Uustice model),-πoυ αντανακλάται τα τελευταία κυρίως χρόνια στα διεθνή κείμενα
δεν εστιάζει τόσο στην παράβαση όσο στην προσωπικότητα του δράστη, και προβάλλει τον 
σεβασμό των συνταγματικών του δικαιωμάτων, ενώ παράλληλα στοχεύει στην επανένταξη του 
ανηλίκου στην κοινωνία. 
Ειδικότερα, τα πορίσματα αυτά ( των ερευνών της αφανούς εγκληματικότητας) καταδεικνύουν 
πως η εγκληματική συμπεριφορά του ανήλικου δεν σημαίνει απαραιτήτως και την απαρχή μιας 
εγκληματικής πορείας, αλλά κατά κύριο λόγο συνδέεται με την ιδιαίτερη φύση του ηλικιακού 
σταδίου που διανύει. Για το λόγο προωθείται κυρίως η διαπαιδαγώγηση και η κοινωνική του 
στήριξη. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν τα τρία αυτά αντιπροσ~πευτικά κείμενα, που έχουν 
ενσωματωθεί στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιου. 
Α . Πιτσελά, Κείμενα αντεγκληματικής Πολιτικής Διεθνή και Ευρωπαϊκά, Δίκαιο Ανηλίκων, 
εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2006, 19. 
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Οι Στοιχειώδεις Κανόνες των Ηνωμένων Εθνών για την Απονομή 

Δικαιοσύνης σε Ανηλίκους (κανόνες του Πεκίνου) αποτελούνται από έξι μέρη. Στο 

πρώτο μέρος ορίζονται κάποιες γενικές αρχές (θεμελιώδεις προοπτικές των κανόνων, 

πεδίο εφαρμογής, ηλικία ποινικής ευθύνης, σκοποί της δικαιοσύνης για ανήλικους, 

δικαιώματα ανηλίκων,231 προστασία ιδιωτικής ζωής ανηλίκων). Ακολουθεί εκτενής 

αναφορά στη διαδικασία της προκαταρκτικής εξέτασης και της δίωξης του ανηλίκου 

(δεύτερο μέρος), -όπου δίνεται έμφαση στην παράκαμψη της τυπικής διαδικασίας 

( diversion), ώστε να αποτραπούν οι αρνητικές συνέπειες των διαδικασιών της 

ποινικής δικαιοσύνης σε ανηλίκους-, αλλά και της εκδίκασης και διευθέτησης της 

υπόθεσής του (τρίτο μέρος). Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στην εξωιδρυματική μεταχείριση 

του ανήλικου, καθώς προτείνονται εναλλακτικά μη ιδρυματικά μέτρα διευθέτησης, 

αλλά και η κινητοποίηση των εθελοντών για την αποτελεσματική αναμόρφωση του 

ανήλικου στο περιβάλλον της κοινότητας (μέρος τέταρτο, μη ιδρυματική 

μεταχείριση). Στο πέμπτο μέρος των κανόνων (ιδρυματική μεταχείριση) δίνεται 

έμφαση στην παροχή μέριμνας, προστασίας, παιδείας και επαγγελματικής εμπειρίας 

στους ανηλίκους, με στόχο τους την εκ μέρους τους ανάληψη κοινωνικά 

εποικοδομητικών ρόλων στην περίπτωση της ιδρυματικής μεταχείρισης.232 Τέλος, 

στο έκτο μέρος των κανόνων τα κράτη μέλη καλούνται να καταβάλουν προσπάθειες 

για έρευνα, προγραμματισμό, διαμόρφωση και πολιτική αξιολόγηση. Είναι προφανές 

πως στους κανόνες του Πεκίνου κυριαρχεί η θεώρηση του ανηλίκου όχι μόνο ως 

αντικειμένου προστασίας, που υπόκειται στον -υπερβολικό κάποιες φορές- έλεγχο 

και στην παρέμβαση της πολιτείας (προνοιακό πρότυπο), αλλά ως φορέα 

δικαιωμάτων που του εξασφαλίζεται μια δίκαιη δίκη ( due process ή fair trial) 

(δικαϊκό πρότυπο). Μάλιστα, για πρώτη φορά αποτυπώνονται σε ένα μη συμβατικού 

χαρακτήρα κείμενο ρυθμίσεις που συνδέονται με την αποκαταστατική δικαιοσύνη, 

(π.χ άρθρο 18, όπου προβλέπεται η παροχή κοινωφελούς εργασίας, η ικανοποίηση 

του θύματος και η αποκατάσταση της ζημίας), δημιουργώντας το υπόβαθρο για την 

' ' δ δ ' 233 μετεπειτα κατοχυρωση των ια ικασιων της. 

23 1 

232 

233 

Βλ. το 2.3 του πεδίου εφαρμογής των Κανόνων και των ορισμών, που δίνονται στις γενικές 
αρχές του πρώτου μέρους του παραρτήματος των στοιχειωδών κανόνων των Ηνωμένων Εθνών 
για την απονομή δικαιοσύνης σε ανηλίκους (κανόνες του Πεκίνου). 
Μέρος Πέμπτο, Ιδρυματική Μεταχείριση, Σκοποί της ιδρυματικής μεταχείρισης. 
Σ Γιοβάνογλου, Η ενσωμάτωση της αποκαταστατικής δικαιοσύνης στα διεθνή κείμενα 
αντεγκληματικής πολιτικής για τους ανηλίκους, Τιμητικός Τόμος Ι. Μανωλεδάκη, ΙΙ, Μελέτες 
Ποινικού Δικαίου-Εγκληματολογίας-Ιστορίας του Εγκλήματος, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα

Θεσσαλονίκη, 2007, 1061. 
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Εξάλλου, οι Κατευθυντήριες Γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για την 

Πρόληψη της Παραβατικότητας των Ανηλίκων (κατευθυντήριες γραμμές του Ριάντ) 

αποτελούνται από επτά κεφάλαια (θεμελιώδεις αρχές, πεδίο εφαρμογής των 

κατευθυντήριων γραμμών, γενική πρόληψη, διαδικασίες κοινωνικοποίησης, 

κοινωνική πολιτική, νομοθεσία και απονομή δικαιοσύνης σε ανήλικους, έρευνα 

ανάπτυξη, πολιτική και συντονισμός). Σημείο αναφοράς των Κατευθυντήριων 

Γραμμών του Ριάντ αποτελεί, κατά κύριο λόγο, η στενή σχέση ανάμεσα στην 

κοινωνική και την αντεγκληματική πολιτική,234 αφού η επιτυχής πρόληψη της 

παραβατικότητας των ανηλίκων συνδέεται, κατά κύριο λόγο, με την προσπάθεια που 

καταβάλλει η κοινωνία για την αρμονική ανάπτυξη της προσωπικότητας των εφήβων. 

Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ιδιαιτερότητα της παιδικής και εφηβικής ηλικίας, 

καθώς, όπως ρητά αναφέρεται, η παραβατική συμπεριφορά σχετίζεται με τη 

«διαδικασία ωρίμανσης και ανάπτυξης και τείνει να εξαφανίζεται αυθόρμητα στα 

, , , β λ , 235 Ε λ, 
περισσοτερα ατομα με τη μετα αση στην ενη ικοτητα». πιπ εον, για να 

αποφευχθεί ο στιγματισμός του νεαρού ατόμου προτείνεται η αποφυγή του όρου 

«αποκλίνοντος», «παραβατικού» ή «προπαραβατικού». 

Οι Κατευθυντήριες Γραμμές του Ριάντ εκφράζουν τις νεότερες τάσεις στο 

χώρο της ποινικής δικαιοσύνης των ανηλίκων, σύμφωνα με τις οποίες η εγκληματική 

συμπεριφορά, κατά την εφηβική ηλικία, συνδέεται κυρίως με την προσωπική 

ανάπτυξη και δεν αποτελεί συνέπεια μιας «κυοφορούμενης εγκληματικής 

κατάπτωσης» 236 Επιπλέον, αποκρυσταλλώνουν τη σύγχρονη τάση στο χώρο της 

προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, σύμφωνα με την οποία τα νεαρά άτομα, 

που έχουν βασικά ανθρώπινα δικαιώματα, δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται απλώς και 

μόνο ως «αντικείμενα κοινωνικοποίησης ή ελέγχου», αλλά ως άτομα που 

διαδραματίζουν ισότιμο ρόλο στην κοινωνία. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, το συμφέρον 

του νέου ανθρώπου θεωρείται υπέρτατης σημασίας, ενώ ο εγκλεισμός τους σε 

ιδρύματα αγωγής πρέπει να είναι το έσχατο μέτρο. Τέλος, για τη διασφάλιση των 

234 

235 

236 

Α . Πιτσελά, Κείμενα Αντεγκληματικής Πολιτικής Διεθνή και Ευρωπαϊκά, Δίκαιο Ανηλίκων, 
εκδ . Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2006, 46. 
Μάλιστα, όπως υποστηρίζει χαρακτηριστικά ο Heinz, η συμπεριφορά αυτή των ανηλίκων 
συνδέεται τόσο πολύ με την ηλικιακή φάση που διανύουν, ώστε εγκαταλείπεται αργότερα 
αυθόρμητα, ακόμα και χωρίς την παρέμβαση της αστυνομίας ή του εισαγγε~α ή των 
δικαστηρίων, w Heίnz, Neue ambulante Massnahmen nach dem Jugendgerιchtsgesetz, 
Monatsschrift fiir Kriminologie und Straftechtsreform 70, 1987, 129 επ. 
Α . Πιτσελά, Κείμενα Αντεγκληματικής Πολιτικής Διεθνή και Ευρωπαϊκά, Δίκαιο Ανηλίκων, 

εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2006, 3. 
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δικαιωμάτων των παιδιών, στην Κατευθυντήρια Γραμμή υπ' αρίθμ. 57 προτείνεται η 

δημιουργία Επιτρόπου Διοίκησης (συνηγόρου, Ombudsman). 

Τέλος, οι «Κανόνες για την Προστασία Ανηλίκων Στερημένων της 

Ελευθερίας τους» αποτελούνται από τέσσερα κεφάλαια στα οποία γίνεται μνεία στις 

θεμελιώδεις αρχές των κανόνων, στο σκοπό και στην εφαρμογή των κανόνων, στους 

ανήλικους υπό κράτηση ή αναμένοντες την εκδίκαση της υπόθεσής τους και στη 

διαχείριση των σωφρονιστικών καταστημάτων ανηλίκων. Θεωρούνται δε το πιο 

σημαντικό κείμενο στο χώρο της δίκαιης διοίκησης των σωφρονιστικών 

καταστημάτων.237 Ως βασική αρχή καθιερώνεται πως οι νεαροί εγκληματίες δεν θα 

πρέπει να καταδικάζονται σε ποινές φυλάκισης, ενώ οι νεαροί κρατούμενοι και 

υπόδικοι θα πρέπει να διαχωρίζονται από τους ενήλικους. Σε σχέση με τα δικαιώματα 

των κρατούμενων ανηλίκων, ορίζεται πως δεν πρέπει «να πάψουν να απολαμβάνουν 

των ατομικών, οικονομικών και πολιτικών, κοινωνικών ή πολιτιστικών δικαιωμάτων 

που προβλέπονται από το εθνικό ή το διεθνές δίκαιο και τα οποία συμβιβάζονται με 

την στέρηση της προσωπικής ελευθερίας τους». Έτσι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη 

διαχείριση των σωφρονιστικών καταστημάτων ανηλίκων, δηλαδή στην εγκατάσταση 

των ανηλίκων σε αυτά (27-30), στις συνθήκες στέγασης (31-37), στην εκπαίδευση 

και την επαγγελματική επιμόρφωση και εργασία (38-46), στην ψυχαγωγία (47), στην 

ιατρική φροντίδα (49-55) και στην επικοινωνία με το ευρύτερο περιβάλλον (59-62) 

' δ ' ' ' 238 κατα τη ιαρκεια της κρατησης τους. 

237 

238 

Α. Πιτσελά, Κείμενα Αντεγκληματικής Πολιτικής Διεθνή και Ευρωπαϊκά, Δίκαιο Ανηλίκων, 

ό .π. , 51. 
Σχετικά το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης και τα παιδιά βλ. και τις Κατευθυντήριες 
Γραμμές για Δράση όσον αφορά τα Παιδιά στο Σύστημα Ποινικής Δικαιοσύνης (Απόφαση 
1996/13 του Οικονομικού και Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών) . 
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Β. Η νομική μεταχείριση του παιδιού στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 

Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μια αξιολογική προσέγγιση 

της εννοιολόγησής του. 

1. Η ανάπτυξη μιας ιδιαίτερης πολιτικής για το παιδί στο πλαίσιο του 

Συμβουλίου της Ευρώπης: τα ερείσματα για την ανάδειξή του ως υποκειμένου 

δικαιωμάτων. 

1 α. Μια τομή στο status των δικαιωμάτων του παιδιού: η αυτοκαθοριστική 

διάσταση στα συμβατικά κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ΕΔΔΑ. 

Η ανάγκη θέσπισης ενός κοινού θεσμικού πλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο, 

ώστε να δοθεί ώθηση στην εξέλιξη των κοινωνιών στην Ευρώπη μέσω της 

διασφάλισης κάποιων κοινών αξιών και αρχών, αλλά και να προαχθεί η οικονομική 

και κοινωνική πρόοδος τους μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου 

οδήγησε, το 1948, στην υπογραφή της ιδρυτικής πράξης του Συμβουλίου της 

Ευρώπης.239 Στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, έχει αναπτυχθεί αξιόλογη 

δραστηριότητα υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού. Η δραστηριότητα 

αυτή εντάσσεται στη γενικότερη στοχοθεσία του, που αφορούσε εξαρχής την 

ενίσχυση της πλουραλιστικής δημοκρατίας, του Κράτους Δικαίου και του σεβασμού 

Α θ , δ , 240 Σ λε , , , , λ 
των ν ρωπινων ικαιωματων. τον τε υταιο αυτο τομεα, μα ιστα, το 

Συμβούλιο της Ευρώπης, ως ανεξάρτητος, υπερεθνικός και διακυβερνητικός 

οργανισμός έχει αποκτήσει ιδιαίτερη εμπειρία και έχει κατοχυρώσει βασικά 

κεκτημένα. 24 Ι 

Η νομοθετική δραστηριότητα του Συμβουλίου, αλλά και τα διάφορα 

Προγράμματα, 242 που κατά καιρούς εκπονούνται σχετικά με τα παιδιά, έχουν 

239 

240 

24 1 

242 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης ανέπτυξε δράση κυρίως στον νομικό και πολιτιστικό τομέα, ενώ η 
δραστηριοποίησή του στο χώρο της οικονομικής, αμυντικής και πολιτικής εξέλιξης των κρατών 
της Ευρώπης υπήρξε σχεδόν μηδαμινή, λόγω ίσως και των αρχών της ομοφωνίας και της 
εθνικής κυριαρχίας, που θεμελίωσαν το οργανωτικό και λειτουργικό του πλαίσιο. 
Π. Δ. Δαγτόγλου, Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο, 1, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1996, 
16-20. 
Η Ελλάδα έγινε το 11° μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης τον Αυγούστο του 1949. 
Βλ. και τη δήλωση της Προεδρίας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την 50η 
επέτειο του Συμβουλίου της Ευρώπης, που δόθηκε στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες και στη 
Βόννη στις 5 ΜαΊου του 1999, το Δελτίο ΕΕ 5-1999, Κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 
ασφάλειας . 
Βλ. για παράδειγμα το πρόγραμμα του Συμβουλίου "Buίlding a Europe for and wίth chίldren" , 
Α three year Councίl of Europe Programme for the promotion of chίldren's rights and the 
protection of children trom νiolence. 
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συμβάλει ενεργά στον προσδιορισμό των στόχων, συστατικών και ορίων μιας 

«Πολιτικής για το Παιδί», που επικεντρώνεται σε αυτό ως μέλος μιας ιδιαίτερης 

κοινωνικής ομάδας, της οποίας τα συμφέροντα πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα 

των κρατών. Η δραστηριότητα του Συμβουλίου εκτείνεται σε ευρεία κλίμακα: από 

την εκπόνηση δεσμευτικών κειμένων, δηλαδή Συμβάσεων (που υιοθετεί η Επιτροπή 

των Υπουργών) εώς τη διαμόρφωση κειμένων, μη δεσμευτικών. Τέτοια, μη 

δεσμευτικά κείμενα συνιστούν οι συστάσεις και οι αποφάσεις της Επιτροπής των 

Υπουργών, που έχουν τη μορφή γενικών αρχών χωρίς δεσμευτικό περιεχόμενο και 

των οποίων η εξειδίκευση ανήκει στις εθνικές Κυβερνήσεις. Επίσης, οι Συστάσεις της 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, που περιέχουν, κατά κανόνα, προτάσεις προς την 

Επιτροπή Υπουργών ή επικυρώνουν προηγούμενες συστάσεις της και δεν έχουν 

νομικά δεσμευτικό περιεχόμενο.243 

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των 

Θεμελιωδών Ελευθεριών (ΕΣΔΑ), (Ρώμη στις 4 Νοεμβρίου 1950) συνιστά, σε 

επίπεδο δεσμευτικών κειμένων, το σημαντικότερο περιφερειακό σύστημα προστασίας 

των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο επίπεδο της Ευρώπης.244 Αποτελεί δεσμευτικό, 

στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου, σύστημα παρακολούθησης της προστασίας των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στο πλαίσιο της οποίας το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ασκεί ανεξάρτητο δικαστικό έλεγχο.245 Ο έλεγχος αυτός 

συμπληρώνεται από τους μηχανισμούς παρακολούθησης των οργάνων του 

Συμβουλίου, δηλαδή την Επιτροπή των Υπουργών και την Κοινοβουλευτική 

Συνέλευση. Στην ΕΣΔΑ εξαγγέλλονται, γενικά, τα δικαιώματα της πρώτης γενιάς, 

δηλαδή τα ατομικά και τα πολιτικά246 (άρθρο 3, σύμφωνα με το οποίο απαγορεύονται 

οι βασανισμοί και η απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή ποινή , άρθρο 8, που 

243 

244 

245 

Ξ. Κοντιάδης, Συνταγματικές εγγυήσεις και θεσμική οργάνωση του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλειας, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2004, 215-216. 
Βλ. Γενικά, Α . Bloed, L. Leicht, Μ Nowak, Α. Rosas (eds), Monitoring Human Rights in 
Europe. Comparing Ιnternatioal Procedures and Mecbanismus, Martinus Nijboff, 

Dordrecht/London/Boston, 1993. 
Η ΕΣΔΑ καθιέρωσε ένα πρωτότυπο σύστημα διεθνούς π~οστ~σίας των ανθρωπίνων 
δικαιωμάτων, καθώς το άτομο έχει την _δυνατ~τητα δικαστικ~υ ελέγχου ~ναφορικά με , τον 
σεβασμό των δικαιωμάτων του. Εκτος απο το Ευρωπαικό Δικαστηριο Ανθρωπινων 
Δικαιωμάτων, στο οποίο προσφεύγει η Επιτροπή ή έν~ κράτος μέλο~ μετά από έκθεση, της 
Επιτροπής, σε περίπτωση δικαστικής διευθέτησης η Συ~βαση προβλέπει και διάφορα ~λα 
όργανα ελέγχου την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλιου της Ευρώπης, που αποτελει το 
«θεματοφύλακα» της ΕΣΔΑ. Αναλαμβάνει δε την ~ολιτική διευθέ~ση μιας διαφορ~ σε 
περίπτωση που η υπόθεση δεν έχει παραπεμφθει στ~ Δικαστ~ριο. _Βλ. σχετικα και 
Ε. Ρούκουνας, Διεθνής Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωματων, Εστια, Αθηνα, 1995, 102. 
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προστατεύει τον ιδιωτικό και οικογενειακό βίο ή άρθρο 9, το οποίο προβλέπει την 

προστασία της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας) ενώ, αν 

και εμπνευσμένη από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 

δεν προβλέπει οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα (π.χ. δικαίωμα στην κοινωνική 

ασφάλεια ή το δικαίωμα σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής). 247 

Οι άμεσες αναφορές στο παιδί στο πλαίσιο της Σύμβασης περιορίζονται σε 

δύο μόνο άρθρα, στα άρθρα 5 και 6.1. Συγκεκριμένα, το άρθρο 5 (Δικαίωμα στην 

προσωπική ελευθερία και ασφάλεια) ορίζει ότι, ενώ κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα 

στην ελευθερία και την ασφάλεια, επιτρέπεται η στέρηση της ελευθερίας, σύμφωνα 

με τη νόμιμη διαδικασία, στην περίπτωση της νόμιμης κράτησης ανηλίκου, που έχει 

αποφασισθεί για την επιτήρηση της ανατροφής του η νόμιμη κράτησή του για να 

παραπεμφθεί ενώπιον της αρμόδιας αρχής. Στο άρθρο 6.1 (το Δικαίωμα στη χρηστή 

απονομή της δικαιοσύνης) προβλέπεται ως λόγος διεξαγωγής της δίκης 

«κεκλεισμένων των θυρών», μεταξύ άλλων, η προστασία των συμφερόντων του 

ανηλίκου. Έμμεσες αναφορές σχετικά με τα παιδιά υπάρχουν στα άρθρα 8.1., σχετικά 

με το δικαίωμα σεβασμού στη ιδιωτική και οικογενειακή ζωή, αλλά και στο άρθρο 

8.2 για τη μη επέμβαση της δημόσιας αρχής στην ιδιωτική ζωή.248 

Η ΕΣΔΑ, θεωρητικά τουλάχιστον είναι το πρώτο διεθνές συμβατικό κείμενο, 

όπου αναγνωρίζεται το παιδί εμμέσως ως υποκείμενο των ατομικών ελευθεριών και 

δικαιωμάτων, που η ίδια κατοχυρώνει. Αυτό προκύπτει από τον συνδυασμό του 

πρώτου άρθρου της ( ... «αναγνωρίζεται σε όλα τα πρόσωπα, που εξαρτώνται από την 

δικαιοδοσία τους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, που καθορίζονται στο πρώτο 

μέρος της Σύμβασης) και του άρθρου 14, που απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω 

«φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσης, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, 

εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως, συμμετοχής εις εθνική μειονότητα, περιουσίας 

246 

247 

248 

U. Kilkelly, The Child and The European Convention οη Human Rights, Ashgate Publishίng, 
Dartmouth, Ι 999, 2. 
Διεξοδικότερα, για την προστασία του παιδιού στα πλαίσια της ΕΣΔΑ βλ., f!· Νάσκου-Περράκη, 
Η προστασία του παιδιού στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωματων του Ανθρώπου, 
ΕΕΕυρΔ 21 , Ειδικό τεύχος, Αφιέρωμα στην Μνήμη Κρατερ~ύ Ιωάννη, 2001 , 307-329. , 
Σχετικό με τα δικαιώματα του παιδιού είναι και το ~ρθρο 2 του Πρ~του Προσθετου 
Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ, το οποίο υπογράφηκε στο Π~ρισι στις 20,Μαρτιου του 1952 και 
κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν.Δ.53 της 19/20 Σεπτεμβριου 195~ : περι κυρώσεως της εν Ρώμη 
την 4η Νοεμβρίου 1950 υπογραφείσης Συμβάσεως «δια την Προα~πισιν των ~ικαιωμάτ~ν του 
Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών», ως και του Προσθετου εις αυτην Πρωτοκολλου 
των Παρισίων της 20ης Μαρτίου 1952 (ΦΕΚ Α ' -256). 
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γεννήσεως ή άλλης καταστάσεως». Ως τέτοια κατάσταση είναι δυνατόν να θεωρηθεί 

και η ανηλικότητα. 

Η αναγνώριση του παιδιού ως υποκειμένου με πλήρη δικαιική και 

δικαιοπρακτική ικανότητα δεν εξαντλείται στην αναγνώριση τους ως φορέα 

δικαιωμάτων, αλλά εκτείνεται και στην αναγνώριση της ικανότητάς του να ασκεί 

αυτά τα δικαιώματα. Το άρθρο 25 της ΕΣΔΑ πρωτοπορεί στο σημείο αυτό, καθώς 

προβλέπει τη δυνατότητα άσκησης ατομικής προσφυγής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

Δικαιωμάτων του Ανθρώπου για κάθε θύμα της παραβίασης, επομένως και για το 

παιδί θύμα, το οποίο μπορεί να ενεργήσει χωρίς τη συνδρομή δικηγόρου, επιτρόπου ή 

κηδεμόνα. 249 Η αναγνώριση του παιδιού, ως φορέα δικαιωμάτων και, κυρίως, της 

ικανότητας άσκησης τους, προωθήθηκε από την πρακτική της Επιτροπής και του 

Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Με ένα σύνολο αποφάσεων, το παιδί 

αναγνωρίστηκε ως φορέας του δικαιώματος στην ελευθερία της έκφρασης, του 

δικαιώματος στην πληροφόρηση, στη θρησκευτική ελευθερία και στην ελευθερία της 

σκέψης, ενώ δεν αμφισβητήθηκε η ικανότητά του να ασκεί μόνο του κάποιες 

στοιχειώδεις ατομικές ελευθερίες, όπως η αυτοπρόσωπη κατάθεση εκ μέρους του 

προσφυγής στην Επιτροπή.250 

Οι εν λόγω νομολογιακές αναφορές της Επιτροπής, (η οποία ήδη έχει 

καταργηθεί με το νέο Οργανσιμό του ΕΔΔΑ) και του Δικαστηρίου αποτελούν τομή 

στην παραδοσιακή αντίληψη της θεώρησης του παιδιού ως αντικειμένου προστασίας 

και ενισχύουν τη νομική θέση του σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς αναγνωρίζεται ρητά 

η εκ μέρους του ικανότητα άσκηση των δικαιωμάτων του.251 Αν και, στο ίδιο το 

Κείμενο της ΕΣΔΑ, δεν υπάρχουν in concreto ρυθμίσεις, ώστε να μιλάμε για την 

καθιέρωση, σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικαίου, ειδικού status των δικαιωμάτων του 
παιδ , 252 , , .. , 

ιου, το Δικαστήριο διαπλάθει, σύμφωνα με την εκφραση του, «μια ευρωπαικη 

249 

250 

25 1 

252 

Ε. Ρούκουνας, Διεθνής Προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Εστία, Αθήνα, 19~5, ~ 12. 
Βλ τις αποφάσεις της Επιτροπής: Application Νο 6753/74, 19.12.1974, Applιcatιon Νο 
8065177, 04.05.1979, Appplication Νο 7907/77,. 17.~2.1981 και τις αποφά~εις το~ 
Δικαστηρίου: Tyrer κατά Ηνωμένου Βασιλείου, Serιe Α , νοl. 26, Ι 978 9, Taspιnar κατα 
Ολλανδίας, Report 09. 10.1985, DR44, 262 επ. . 
Για μια «παιδοκεντρική» ερμηνεία της ΕΣΔΑ, βλ. μεταξύ άλλων και: Ρ. Bouca~d, T~e C~uncιl 
of Europe and Child welfare. The need for a European Conνentιon οη Chιldren s Rights, 

Human Rights Files Ι Ο Ι 989. , 
Ωστόσο, όπως ορθά πρ~τείνει η u. Kilkelly η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικ~ιωματα του Παι~ιού 
θα μπορούσε να «αξιοποιηθεί» ως ερμηνευτικός οδηΎός για την ~~ΔΑ, ~ημα που θ~ ενισχυσει 
αναμφίβολα την παρεχόμενη προστασία του παιδιου. σε ευρωπαικό επιπεδο, f1: Kιlkelly, The 
Best of Both Worlds for Children's Rights? Interpretιng the European Conνentιon οη Human 
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δημόσια τάξη Δικαιωμάτων του Ανθρώπου» εν γένει,253 και συνεπώς και του παιδιού 

ειδικότερα. 254 

Στο πλαίσιο της ΕΣΔΑ, υπό την αιγίδα του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

προωθήθηκαν συμβάσεις ειδικότερες της ΕΣΔΑ, με αντικείμενο την προστασία του 

παιδιού ως μέλους της οικογένειας.255 Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση «Για το Νομικό 

Καθεστώς των Τέκνων που Γεννήθηκαν χωρίς Γάμο των Γονέων τους 

(15.10.1975)»,256 η Ευρωπαϊκή Σύμβαση «Για την Αναγνώριση και την Εκτέλεση 

Αποφάσεων σε θέματα Επιμέλειας των Τέκνων και για την Αποκατάσταση της 

Επιμέλειάς τους (20.05.1980)»257 και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση «Περί Υιοθεσίας 

253 

254 

255 

256 

257 

Rights ίη the Light of the UN Conνention οη the Rights of the Child, Human Rights Quarterly 
23, 2001, 307-326. 
Στ. Ματθίας, Γ. Κτιστάκης, Λ. Σταυρίτη, Κ. Στεφανάκη (επιμ.), Η προστασία των δικαιωμάτων 
του ανθρώπου στην Ευρώπη με βάση τη νομολογία του Στρασβούργου, Δικηγορικός Σύλλογος 
Αθηνών, Αθήνα, 2006, 32. 
Δύο αποφάσεις με διάδικο την Ελλάδα, που αφορούν παιδιά, έχουν εκδοθεί από το ΕΔΔΑ: 
'Έfstratiou ν. Greece", 18 December 1996: "Suspension from school of a Jehoνah's Witness fοι· 
refusiηg to attend the celebrations of the national day in Greece" και "Kosmopoulou ν. Greece", 
5 February 2004: "Right of access of a diνorced mother in Greece", καθώς και μία, με διάδικο 
την Κύπρο: "Phinikaridou ν . Cyprus", 20 December 2007: "Proceedings for the judicial 
recognition of paternjty of a child born out of wedlock ίη Cyprus". 
Εκτός από τις Συμβάσεις που αφορούν το παιδί ως μέλος της οικογένειας, υιοθετήθηκαν τρεις 
Συμβάσεις, οι οποίες διασφαλίζουν την παροχή ειδικής προστασίας, που έχει ανάγκη η παιδική 
ηλικία, λόγω κάποιων σύγχρονων διεθνών προβλημάτων, όπως η εξευτελιστική μεταχείριση και 
τιμωρία (Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την καταπολέμηση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης 
ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, 26. 1 1. 1987), η εμπορία προσώπων (Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της εμπορίας προσώπων, 16.05.2005) ή το ηλεκτρονικό 
έγκλημα (Σύμβαση σχετικά με το ηλεκτρονικό έγκλημα, 23 .1 1.2001 ). Στη Σύμβαση για την 
καταπολέμηση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης ή 
τιμωρίας θεσπίζεται Ειδική Επιτροπή (European Committee for the Preνention of Torture and 
Inhuman or Degrading Treatment or Punjshment), η οποία επισκέπτεται χώρους κράτησης 
νεαρών κρατουμένων και διαπιστώνει τις συνθήκες κράτησής τους. Στη Σύμβαση του 
Συμβουλίου της Ευρώπης κατά της εμπορίας προσώπων αναγνωρίζεται πως όλες οι μορφές 
εμπορίας προσώπων συνιστούν καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ υπάρχουν 
ειδικές προβλέψεις σχετικά με τα παιδιά, οι οποίες λαμβάνουν υπ' όψιν την ιδιαιτερότητα και 
το ευάλωτο της παιδικής ηλικίας, καθώς και την ανάγκη για την παροχή ειδικής προστασίας 
προς αυτήν. Τέλος, στη Σύμβαση σχετικά με το ηλεκτρονικό έγκλήμα προτείνεται στα Κράτη
μέλη η ποινικοποίηση των παρεκκλινουσών χρήσεων των ηλεκτρονικών υπολογιστών 
συμπεριλαμβανομένης και αυτής της παιδικής πορνογραφίας. 
Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση «Για το νομικό καθεστώς των τέκνων που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των 
γονέων τους» κυρώθηκε στην Ελλάδα με τον Ν. 1702/27.5/4.6.1987: Κύρωση της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης για το νομικό καθεστώς των τέκνων που γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους 
που υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 15 Οκτωβρίου 1975 (ΦΕΚ Α '-86), και τέθηκε σε ισχύ 
με την από 27 Ιουνίου/ \ Ιουλίου 1988 Ανακοίνωση του Υπουργού Εξωτερικών (ΦΕΚ Α'-147) 

στις 16 Σεπτεμβρίου 1988. 
Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση «Για την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε θέματα επιμέλειας 
των τέκνων και για την αποκατάσταση της επιμέλειάς τους» κυρώθηκε στην Ελλάδα με τον 
Ν .2104/2/2. Ι 2. ι 992: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την αναγνώριση και εκτέλεση 
αποφάσεων σε θέματα επιμέλειας των τέκνων και για την αποκατάσταση της επιμέλειάς τους 

(ΦΕΚΑ '- 195). 
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Ανηλίκων (24.04.1967)»258 παρέχουν προστασία στο παιδί, εντός και εκτός γάμου, 

και το θετό παιδί, προστατεύοντάς το ως μέλος της οικογένειας, αυτοτελώς, και όχι 

υπό το πρίσμα της προστασίας, γενικά, της οικογένειας ως θεσμού ή, ακόμη 

χειρότερα, μέσω της παρεχόμενης στους γονείς προστασίας. Ωστόσο, τα κείμενα 

αυτά δεν αναγνωρίζουν στα παιδιά αστικά ή πολιτικά δικαιώματα εντός του 

οικογενειακού πλαισίου, όπως, για παράδειγμα, δικαίωμα συμμετοχής των παιδιών 

στην λήψη των αποφάσεων, που το αφορούν. 

Αντίθετα, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση «Για την άσκηση των δικαιωμάτων των 

παιδιών (25.01.1996)»259 η οποία, όπως τονίζεται και στο προοίμιο της, λαμβάνει υπ' 

όψιν και τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών, αναγνωρίζονται στο 

δ , δ δ ' δ ' ' δ ' ' 260 Γ 'δ παι ι ια ικαστικα ικαιωματα ενωπιον ικαστικων αρχων. ια παρα ειγμα, 

προβλέπεται το δικαίωμα του παιδιού να ενημερώνεται για τις οικογενειακές 

διαδικασίες, που το αφορούν, και να συμμετέχει σε αυτές (άρθρο 3) - (π.χ. θέματα 

επιμέλειας, ζητήματα υιοθεσίας, διοίκησης της περιουσίας του τέκνου κ.α.), το 

δικαίωμά του να ζητήσει διορισμό ειδικού αντιπροσώπου σε περίπτωση σύγκρουσης 

των συμφερόντων του με τους κατόχους των γονικών ευθυνών (άρθρο 4) ή ακόμα και 

το δικαίωμά του, εφόσον κρίνεται σκόπιμο, να ζητήσει το διορισμό δικού του 

αντιπροσώπου (άρθρο 5).261 Προφανώς, αν και η Σύμβαση στο Προοίμιο της 

αναγνωρίζει «τη σημασία του ρόλου των γονέων στην προστασία και την προώθηση 

των ύψιστων δικαιωμάτων και συμφερόντων των παιδιών τους», δεν επιβάλλει στις 

οικογενειακές διαδικασίες ενώπιον των δικαστικών αρχών ειδικά καθήκοντα στους 

κατόχους των γονικών ευθυνών, καθώς αναγνωρίζει την πιθανή σύγκρουση 

' ' δ ' 262 
συμφεροντων τους με τα συμφεροντα των παι ιων. 

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, επιπλέον, έχει υιοθετηθεί και η 

Σύμβαση «Σχετικά με την Επικοινωνία του Τέκνου (15.05.2003)», η οποία έχει 

υπογραφεί στην Ελλάδα (09.10.2003), αλλά δεν έχει κυρωθεί με σχετικό νόμο ως 

258 

259 

260 

26 1 

Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση «Περί υιοθεσίας ανηλίκων» κυρώθηκε στην Ελλάδα με τον Ν. 1049 της 
6.9.5.1980: Περί κυρώσεως της υπογραφείσης εν Στρασβούργω την 24ην Απριλίου 1967 υπό 
των Κρατών Μελών του Συμβουλίου της Ευρώπης Διεθνούς Συμβάσεως περί υιοθεσίας 
ανηλίκων (ΦΕΚ Α'- 114). 
Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση «Για την άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών» κυρώθηκε στην 
Ελλάδα με τον Ν.2502/97: Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την άσκηση των 
δικαιωμάτων των Παιδιών (ΦΕΚ 103/Α/28.5.97) . . 
Για το προσχέδιο της Σύμβασης βλ. Μ Kίllerby, The draft European Conventιon οη the exercιse 
of children's rights The International Journal ofChildren's R.ights 3, 1995, 134-143. 
Μ Kίllerby, The 'draft European Convention οη the exercise of children's rights, The 
International Journal of Children's R.ights 3, 127-133. 
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σήμερα. Στο άρθρο 6 προβλέπεται το δικαίωμα του παιδιού να εκφράζει την γνώμη 

του σε ζητήματα επικοινωνίας του με τους γονείς του, γνώμη η οποία πρέπει να 

λαμβάνεται υπ' όψιν (όπως, και οι επιθυμίες και τα συναισθήματα του). 

Αναγνωρίζεται, επομένως, το παιδί ως φορέας της ατομικής ελευθερίας της έκφρασης 

της γνώμης.263 

lβ. Το παιδί ως αντικείμενο προστασίας στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης: 

η κατοχύρωση των κοινωνικών του δικαιωμάτων και η προστασία του από τη 

βία 

Το σημαντικότερο κείμενο σε σχέση με την κατοχύρωση των κοινωνικών 

δικαιωμάτων των παιδιών σε επίπεδο Συμβουλίου της Ευρώπης είναι ο Ευρωπαϊκός 

Κο ' Χ' 264 ' ' Α θ ' Ε ινωνικος αρτης, οπως εκσυγχρονιστηκε με τον να εωρημενο υρωπαϊκό 

Κοινωνικό Χάρτη το 1996,265 και πλέον λειτουργεί συμπληρωματικά με την ΕΣΔΑ 

στον τομέα των οικονομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων, -όπως χαρακτηριστικά 

αν ' ' ' 266 
αφερεται στο προοιμιο του. 

Στο Χάρτη, γίνεται ρητή αναφορά στα δικαιώματα των παιδιών και των νέων 

στον τομέα της απασχόλησης (άρθρο 7, δικαιώματα των παιδιών και των νεαρών 

προσώπων σε προστασία). Συγκεκριμένα, καθορίζεται το 15° έτος της ηλικίας ως 

κατώτατο όριο για την είσοδο στην απασχόληση με κάποιες εξαιρέσεις αφορώσες 

μόνο κάποιες ελαφρές εργασίες (άρθρο 7 παρ.1 ), απαγορεύεται η απασχόληση 

παιδιών, εφόσον η εργασία αυτή παρεμποδίζει την εκπαίδευσή τους (7 παρ .3) , αλλά 

και την απασχόληση σε εργαζομένους κάτω των 18 ετών σε νυχτερινή εργασία 

(7 παρ.8) , ενώ προβλέπεται μειωμένο ωράριο εργασίας για παιδιά κάτω των 16 ετών, 

262 

263 

264 

265 

Βλ. σχετικά και τη Σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης R (84) 4. 
Για το ζήτημα της επικοινωνίας του τέκνου με τους γονείς του βλ. και S. Moes, Being seen and 
Heard : Webster ν. Ryan 's Constitutional Protection for Children' s Rights to maίntain contact 
with foster parents, Uniνersity Cίncίnatti Law Reνiew 71, 2002-2003 , 331 και J Masson, 
Contact between Parents and Children ίη Long-Term Care: The Unresolνed Dispute, 
International Journal ofLaw & Family 4, 1990, 97-122. 
Ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης στο Τορίνο 
(18.10.1961) και κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν.1426 της 20/21 Μαρτίου 1984: Για την 
κύρωση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΦΕΚ Α'-32). Με το Ν.2422/96 κυρώθηκε το 
συμπληρωματικό πρωτόκολλο του 1988, με το Ν.2422/96 το τροποποιητικό Πρωτόκολλο του 
1991 και με το Ν.2595/98 το Πρωτόκολλο του 1995 για το σύστημα συλλογικών καταγγελιών. 
Ο Χάρτης αναθεωρήθηκε σύμφωνα με απόφαση που ελήφθη κατά την Υπουργική Διάσκεψη 
στο Τορίνο (21.10.1991) στις 03 .031996. Στην Ελλάδα δεν έχει κυρωθεί ο Αναθεωρημένος 
Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης. 
Επυι:λέον, με την προστασία των παιδιών και των εφήβων στον τομέα της εργασίας ασχολείται 
και ο Κοινοτικός Χάρτης των Θεμελιωδών Κοινωνικών Δικαιωμάτων των Εργαζομένων 
(Διακήρυξη), που υπογράφηκε στο Στρασβούργο στις 8-9 Δεκεμβρίου 1989. 
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ώστε να διευκολύνεται και να προωθείται η επαγγελματική τους εκπαίδευση και 

συνυπολογισμός της ως αμειβόμενου τμήματος της ημερήσιας εργασίας. (7 παρ.4 και 

7 παρ.6). Επιπλέον, στο ίδιο άρθρο υπάρχουν προβλέψεις για την διασφάλιση δίκαιης 

αμοιβής στους νεαρούς εργαζόμενους και μαθητευόμενους (7 παρ.5), ετήσιων 

κανονικών αδειών τριών εβδομάδων με αποδοχές (7 παρ.7) και τακτικών ιατρικών 

εξετάσεων (7 παρ.9).267 

Η κοινωνική προστασία των παιδιών και των νέων δεν κατοχυρώνεται άμεσα 

στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, αλλά, έμμεσα, με το άρθρο 11, το οποίο 

αναφέρεται στην προστασία της υγείας, το άρθρο 17, το οποίο προβλέπει το δικαίωμα 

της μητέρας και του παιδιού για κοινωνική και οικονομική προστασία και το άρθρο 

19 (παρ.6), όπου προβλέπεται η διευκόλυνση της επανασυγκέντρωσης της 

οικογένειας του μετανάστη εργάτη στην οποία έχει επιτραπεί να εγκατασταθεί στο 

έδαφός τους. 268 

Το 1996 αναθεωρήθηκε ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης και προστέθηκαν 

κάποια νέα, κοινωνικά και οικονομικά, δικαιώματα, ενώ επήλθαν τροποποιήσεις στις 

ήδη υπάρχουσες προβλέψεις.269 Αξιοσημείωτο είναι το νέο άρθρο 17 για το δικαίωμα 

των παιδιών και των νεαρών ατόμων σε κοινωνική, νομική και οικονομική 

προστασία, το οποίο δεν περιορίζεται στην προστασία των παιδιών στο χώρο της 

εργασίας, όπως το άρθρο 7, αλλά βαίνει πέραν αυτού. Δίνεται έμφαση στην ειδική 

ανάγκη του παιδιού για προστασία ανεξάρτητα από διακρίσεις, λόγω ακριβώς του 

ευάλωτου της παιδικής και νεαρής ηλικίας. Τέλος, με την αναθεώρηση 

τροποποιήθηκε το άρθρο 7 του Χάρτη, κυρίως ως προς τα όρια ηλικίας στην 

απασχόληση (άρθρα 7 παρ.2, 4 και 7).270 

Ιδιαίτερα σημαντική συμβολή του Συμβουλίου της Ευρώπης, στο χώρο της 

προστασίας του παιδιού από τη βία, αποτελεί η Σύμβαση «Για την προστασία των 

παιδιών ενάντια στην σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση των παιδιών» η 

266 

267 

268 

269 

270 

Για τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό χάρτη βλ. και. www.coe.int. 
Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποβάλλουν εκθέσεις σε επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία 
εξετάζει αν υπάρχει η συμμόρφωση της εσωτερικής νομοθεσίας με αυτόν, ώστε να 
εξασφαλίζεται η εφαρμογή του Χάρτη. . . 
F. Vandamm e, Reνision of the European Social Charter, Internat1onal Labour Reν1ew 133, 

1994, 635-636. 
Στην Ελλάδα έχει υπογραφεί το κείμενο του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη 
(03.05.1996), αλλά δεν έχει επικυρωθεί ακόμη με Νόμο. 
Οι αλλαγές αυτές είχαν ως πηγή έμπνευσης την Οδηγία 94/33 του Συμβουλίου των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «Για την προστασία των νεαρών προσώπων στην εργασία». 
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οποία, από τις 25 Οκτωβρίου του 2007, οπότε και τέθηκε προς υπογραφή, έχει ήδη 

υπογραφεί από 23 Κράτη- Μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης και αναμένεται η 

κύρωσή της από τουλάχιστον πέντε Κράτη, εκ των οποίων, τουλάχιστον τρία, Κράτη 

Μέλη του Συμβουλίου, ώστε να τεθεί σε ισχύ. Στην εν λόγω Σύμβαση δίνεται 

ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του παιδιού από τη σεξουαλική εκμετάλλευση στο 

πλαίσιο της οικογένειεας ή του στενού του περιβάλλονοτος, η διασφάλιση της οποίας 

χαρακτηρίζεται ως μια από τις βασικές προτεραιότητες του Συμβουλίου της 

Ευρώπης.211 

1 γ. Η συμμετοχική των δικαιωμάτων του παιδιού στα μη δεσμευτικά κείμενα του 

Συμβουλίου της Ευρώπης. 

Πέρα από τα δεσμευτικά κείμενα στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, 

σημαντική είναι η συμβολή των νομικώς μη δεσμευτικών για τα Κράτη-Μέλη 

κειμένων, που αφορούν την παιδική προστασία. Τέτοια είναι οι Συστάσεις 

(Recommendations) και οι Δηλώσεις της Επιτροπής των Υπουργών (Statements), 

καθώς επίσης και οι συστάσεις της Γενικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της 

Ευρώπης. Αν και τα κείμενα αυτά, όπως προαναφέρθηκε, δεν έχουν νομικά 

δεσμευτικό περιεχόμενο, αποτελούν, για τα Κράτη-Μέλη του Συμβουλίου χρήσιμους 

οδηγούς χάραξης πρακτικών και πολιτικών, καθώς περιέχουν γενικές κατευθυντήριες 

αρχές, τις οποίες οι εθνικές κυβερνήσεις οφείλουν να εξειδικεύσουν. Επιπλέον, 

αναδεικνύουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την, προϊόντος του χρόνου, σταδιακή 

μεταβολή των αντιλήψεων και της πολιτικής βούλησης σε σχέση με την παιδική 

ηλικία, αφού-κατά κανόνα- πριν την υιοθέτηση ενός δεσμευτικού κειμένου 

(Σύμβασης, Χάρτη, Κώδικα, Πρωτοκόλλων ή εσωτερικών συμφωνιών), που αποτελεί 

κατά κάποιο τρόπο το «τελικό στάδιο» αυτής της νομικής επεξεργασίας, προηγούνται 

περισσότερες σχετικές Συστάσεις ή Δηλώσεις, που υιοθετούν τις νεότερες κάθε φορά 

επικρατούσες τάσεις. Ειδικότερα, όπως θα διαφανεί παρακάτω, τα μη δεσμευτικά 

κείμενα του Συμβουλίου σχετικά με το παιδί αναδεικνύουν, με τον καλύτερο δυνατό 

τρόπο, τη μεταβολή των αντιλήψεων, που σημειώθηκε κατά τη δεκαετία του 1970 και 

του 1980, ενώ δίνουν το στίγμα της εξέλιξης και τους άξονες του προβληματισμού 

αυτού. 

271 Βλ. Σχετικά: 23 Council of Europe Member States sign Convention οη the Pr~tection of 
Children against Sexual Exploitation and Abuse, Press Release 718 (2007), www.coe.ιnt/press. 
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Το 1979, στο πλαίσιο του εορτασμού του Διεθνούς Έτους του Παιδιού, η 

Επιτροπή Υγείας και Κοινωνικών Υποθέσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του 

Συμβουλίου συνέταξε μια σχετική αναφορά,272 της οποίας τα συμπεράσματα 

περιέλαβαν, μεταξύ άλλων, μια Σύσταση για τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Χάρτας 

για τα δικαιώματα του παιδιού.273 Η θεμελιώδης σημασία της Σύστασης αυτής- που 

αποτελεί συνοθύλευμα των παραδοσιακών και ριζοσπαστικών τάσεων- έγκειται στο 

γεγονός ότι, πέρα από την εκτενή αναφορά στην προστασία του παιδιού με την 

κλασσική της έννοια («το παιδί ως αντικείμενο προστασίας»), αναγνωρίζει, 

περαιτέρω, το παιδί και ως νομικά ανεξάρτητο υποκείμενο, και μάλιστα στην πρώτη 

γενική αρχή της. Είναι χαρακτηριστική η διατύπωση «τα παιδιά δεν πρέπει να 

θεωρούνται ως περιουσία των γονιών τους, πρέπει να αναγνωρίζονται ως άτομα με τα 

δικά τους δικαιώματα και τις δικές τους ανάγκες». 

Παρά το γεγονός πως η Σύσταση αυτή δεν υιοθετήθηκε από την Επιτροπή 

Υπουργών, αποτέλεσε ορόσημο, καθώς ενέπνευσε μια σειρά επόμενων, 

καθοριστικών για τη διαμόρφωση πολιτικών και πρακτικών σχετικά με το παιδί, 

Συστάσεων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης με χαρακτηριστικό 

παράδειγμα τη Σύσταση R 1221 (1990) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης για τα 

δικαιώματα των παιδιών, η οποία, πέρα από το ρηξικέλευθο και τολμηρό τίτλο της, 

αναγνωρίζει πως «εκτός από το δικαίωμα να προστατεύονται, έχουν δικαιώματα, 

τα οποία μπορούν να ασκούν ανεξάρτητα, παρά την αντίθετη βούληση των γονέων 

τους», αξιοποιεί, αλλά και υπερβαίνει δηλαδή το πρότυπο της Σύστασης του 1979, 

ενώ εισάγει πρωτοποριακές και πρωτότυπες ιδέες για την εξέλιξη των δικαιωμάτων 

του παιδιού, όπως η δημιουργία Συνηγόρου στα επιμέρους Κράτη- Μέλη.274 

Εκτός από τις γενικού περιεχομένου Συστάσεις, που αφορούν τα δικαιώματα 

του παιδιού και διαμορφώνουν το γενικότερο περίγραμμα άσκησης της πολιτικής για 

την παιδική ηλικία, στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης έχει εκδοθεί ένας 

σημαντικός αριθμός πιο ειδικών Συστάσεων, οι οποίες θα μπορούσαν να 

272 

273 

274 

Council of Europe, Parliamentaιγ Assembly. Committee οη Social and Health Questions, 
Report οη the International Year of the Child, Doc. 4376, 2 October 1979 (Rapporteaurs: Mrs. 
Harvoy and Mr. Tabone). 
R ( 1979) 874 «Για μια Ευρωπαϊκή Χάρτα για τα Δικαιώματα του Παιδιού», η οποία 
υιοθετήθηκε από τη Συνέλευση στις 4 Οκτωβρίου του 1979., , , 
Βλ. στο ίδιο πνεύμα και τη Σύσταση της Κοινοβ?υλευτ~κης Επιτροπ~ς R 1286 (1996): οπου 
τονίζεται η ανάγκη ειδικής προστασίας της παιδ~κης ηλικιας ,και ~αλουνται τα Κράτη-,Μελη να 
υιοθετήσουν τα σχετικά με το παιδί ευρωπαϊκα δεσμευτικα κειμενα και να προωθησουν τη 
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ομαδοποιηθούν σε τέσσερις κατηγορίες: η πρώτη ομάδα σχετίζεται με το παιδί ως 

μέλος της οικογένειας, αλλά και με τη συμμετοχή του στον οικογενειακό και στον 

ευρύτερο βίο, η δεύτερη αφορά την προστασία του παιδιού σε σχέση με διεθνούς 

κλίμακας προβλήματα όπως η εκμετάλλευση των παιδιών (με έμφαση στη βία κατά 

των παιδιών), η μετανάστευση και οι ένοπλες συρράξεις, η τρίτη αφορά την 

κοινωνική προστασία των παιδιών και η τέταρτη σχετίζεται με την ποινική τους 

αντιμετώπιση και μεταχείριση. 

Σε σχέση με το παιδί ως μέλος της οικογένειας και την προστασία του, αλλά 

και τα δικαιώματά του στο πλαίσιο της, η Επιτροπή των Υπουργών έχει εκδώσει τη 

Σύσταση R 4 (85) σχετικά με τη βία στην οικογένεια,275 τη Σύσταση Νο R (90) 2 

σχετικά με τα κοινωνικά μέτρα για την καταπολέμηση της βίας στην οικογένεια, τη 

Σύσταση R 9 (91) σχετικά με τα επείγοντα μέτρα σε οικογενειακές υποθέσεις τη 

Σύσταση R 14 (94) για τις ενσωματωμένες και συνεκτικές πολιτικές για την 

οικογένεια και τη Σύσταση R 19 (06) για την ενίσχυση του ρόλου των γονέων. Στις 

πιο πρόσφατες συστάσεις R 8 (98) για τη συμμετοχή του παιδιού στην οικογενειακή και 

κοινωνική ζωή, R 13 (2004) για τη συμμετοχή των νέων ανθρώπων τοπική και 

περιφερειακή ζωή και η Σύσταση R J (2006) για το ρόλο των Εθνικών Συμβουλίων 

Νεότητας στην ανάπτυξη πολιτικών για τη νεολαία επιβεβαιώνεται η τάση για την 

αναγνώριση του παιδιού ως ενεργού υποκειμένου και αναγνωρίζεται το δικαίωμα 

συμμετοχής σε αποφάσεις, που, άμεσα ή έμμεσα, το αφορούν. 

Σε σχέση με τη δεύτερη κατηγορία συστάσεων, με βάση την ομαδοποίηση, 

που προηγήθηκε, πρέπει να διακρίνουμε τις Συστάσεις της Επιτροπής των Υπουργών 

R 11 (91), R 11 (2000) και R 16 (2001) και R 1778 (2007), που αναφέρονται στην 

προστασία των παιδιών και των νέων από τη σεξουαλική κα κάθε είδους 

εκμετάλλευση, η οποία έχει λάβει ευρεία διάσταση λόγω κυρίως της παιδικής 

πορνογραφίας στο διαδίκτυο, της εμπορίας προσώπων και της εκμετάλλευσης 

πορνείας. Στο ίδιο ακριβώς πνεύμα κινούνται και οι Συστάσεις R 1065 (1987), 1325 

(1997), 1336 (1997) 1, 1371 (1998), 1545 (2002), 1610 (2003), αλλά και τα 

ψηφίσματα 1099 (1996), 1212 (2000), 1307 (2002) και 1337 (2003) και 1530 (2007) 

275 

συγκρότηση επιτροπών, οι οποίες θα προωθήσουν την προστασία των δικαιωμάτων των 
παιδιών. 
Βλ. σχετικά για την βία μέσα στην οικογένεια και τη Σύσταση R (93) 2 της Επιτροπής των 
Υπουργών «Για τις κλινικές και κοινωνικές συνέπειες της κακοποίησης των παιδιών» , καθώς 
και τη Σύσταση R ι 3 7 ι ( ι 998) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, ενώ για τη βία, γενικά, βλ. 
και τη Σύσταση R (97) ι 9 «Για την μεταδιδόμενη βία από τα ηλεκτρονικά μέσα». 
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της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στα μη 

δεσμευτικού χαρακτήρα αυτά κείμενα, σε γενικές γραμμές, αναγνωρίζεται το 

δικαίωμα των παιδιών να μεγαλώνουν σε ένα ασφαλές και ανθρώπινο περιβάλλον και 

τονίζεται ότι η σεξουαλική παρενόχληση, η εκμετάλλευση της πορνείας, η 

πορνογραφία, αλλά και η εμπορία προσώπων, φαινόμενα που έχουν λάβει 

ανησυχητικές διαστάσεις σε διεθνές και εθνικό επίπεδο, καταστρέφουν την υγεία και 

την ψυχολογική ανάπτυξη του παιδιού. Προτείνεται, λοιπόν, ο σχεδιασμός και η 

εφαρμογή μέτρων, πολιτικών και πρακτικών για την αντιμετώπιση αυτών των 

προβλημάτων, κατά τη χάραξη των οποίων θα λαμβάνονται υπ' όψιν και εμπειρίες, 

αλλά και οι γνώμες των παιδιών, τα οποία αναλαμβάνουν έτσι ενεργό ρόλο και δεν 

αποτελούν τους παθητικούς αποδέκτες της παρεχόμενης προστασίας. 

Με δεδομένο ότι κατά μέσο όρο, το 4% των αιτούντων άσυλο στην Ευρώπη 

είναι ασυνόδευτα παιδιά, ποσοστό που μπορεί να αγγίζει και το 10% σε κάποια 

Κράτη- Μέλη, όπου η οποία η μετανάστευση είναι σχετικά πρόσφατο φαινόμενο, η 

Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου, εξέδωσε τη Σύσταση R 9 (2007) της 

«Για την ανάληψη πρωτοβουλιών σχετικά με τα ασυνόδευτα παιδιά μετανάστες» και 

τη Σύσταση R 1703 (2005) «Για την παροχή προστασίας και βοήθειας για 

ασυνόδευτα276 παιδιά, τα οποία ζητούν άσυλο». Στη τελευταία αυτή Σύσταση 

προτείνεται, inter alia, η αναγνώριση της σημασίας της ρήτρας του συμφέροντος του 

παιδιού σε όλες τις διαδικασίες, αποφάσεις πρακτικές ή νομοθετικά μέτρα, τα οποία 

επηρεάζουν τους ανήλικους. Άμεσα συνδεόμενες με το ζήτημα της μετανάστευσης 

είναι και η Σύσταση R 1596 (2003), η οποία αναφέρεται στην κατάσταση των νεαρών 

μεταναστών στην Ευρώπη. Αν και γενικότερου περιεχομένου, οι Συστάσεις R 1449 

(2000) «Για τη λαθρομετανάστευση από την Νότια στη Μεσογειακή Ευρώπη», η 

Σύσταση R 1467 (2000) «Για τη λαθρομετανάστευση και την καταπολέμηση των 

εμπόρων προσώπων», καθώς και η Σύσταση R 1610 (2003) σχετικά με τη 

μετανάστευση, που συνδέεται με την εμπορία γυναικών και την εκμετάλλευση 

πορνείας», αφορούν και τα παιδιά. Είναι χαρακτηριστικό πως στις περισσότερες από 

αυτές τις Συστάσεις, τονίζεται η ανάγκη, κατά τη διεξαγωγή των διαδικασιών σχετικά 

276 Για τη λεπτή διάκριση ανάμεσα στους όρους separated και unaccompanied, καθώς και την 
προτίμηση του όρου separated σε ένα μεγάλο αριθμό ;ομικών ~ειμένων ~όπως κ~ι στο 
πρωτότυπο κείμενο της εν λόγω Σύστασης), βλ. αναλυτι~α την πολυ πετυ.χημενη προσεγγ~ση 
στο: S. Maloney, Transatlantic Workshop οη Unaccompan1ed/Separated Chιldre~: Co~paratιve 
Po\icies and Practices in North America and Europe, held at Georgetown Uruvers1ty, 18-19 
June, 2001, Journal ofRefugee Studies 15, 2002, 103 . 
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με το άσυλο, να ακούγεται, άμεσα ή έμμεσα, η γνώμη του παιδιού, στο οποίο πρέπει να 

υποβάλλονται ερωτήσεις με τρόπο που αρμόζουν στην ηλικία του, στην ωριμότητά 

του, αλλά και στην ψυχολογική του κατάσταση- το παιδί αναγνωρίζεται ως φορές του 

δικαιώματος της έκφρασης της γνώμης του και in concreto θεωρείται ικανό να 

ασκήσει και αυτοπροσώπως το δικαίωμά του αυτό. 

Τέλος, η Κοινοβουλευτική Συνέλευση έχει εκδώσει σειρά Συστάσεων για την 

κοινωνική πολιτική σχετικά με τα παιδιά και τους νέους, καθώς και την ιδρυματική 

τους μεταχείριση. Η Σύσταση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης R 1532 (2001) «Για 

μια δυναμική κοινωνική πολιτική για τα παιδιά και τους νέους στις πόλεις», προτείνει 

στα Κράτη-Μέλη να αναγνωρίσουν στα παιδιά τα οικονομικά και κοινωνικά 

δικαιώματα, τα οποία προβλέπονται στη ΔΣΔΠ, να επικυρώσουν την Ευρωπαϊκή 

Σύμβαση «Για την άσκηση των δικαιωμάτων των παιδιών», «αλλά και να αναπτύξουν 

μια δυναμική κοινωνική πολιτική με τη συμμετοχή στο σχεδιασμό της των ίδιων των 

παιδιών», της οικογένειας, αλλά να θεσπίσουν και ειδικούς θεσμούς (όπως, για 

παράδειγμα, ο θεσμός του Συνηγόρου του Παιδιού). Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η 

Σύσταση R 1551 (2002) «Για την οικοδόμηση της κοινωνίας του 21°υ αιώνα με και 

για τα παιδιά», (εμπνευσμένη από τη Σύσταση » R 1286 (1996) «Σχετικά με την 

ευρωπαϊκή στρατηγική για τα παιδιά», αλλά και οι Συστάσεις της Συνδιάσκεψης των 

τοπικών και περιφερειακών αρχών R 198 (2006), 128 (2003) και 59 (1999) «Για την 

προώθηση της δραστηριοποίησης και της συμμετοχής των νέων γενικά, αλλά και 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο». 

Οι Συστάσεις R 1601 (2003) για την βελτίωση της κατάστασης πολλών 

εγκαταλελειμμένων παιδιών στα ιδρύματα, αλλά και η Σύσταση R 1698 (2005) για τα 

δικαιώματα των παιδιών στα ιδρύματα (σε συνάφεια με τη Σύσταση R 1601 (2003)), 

τονίζουν την ανάγκη να λαμβάνεται υπ' όψιν το συμφέρον του παιδιού στη λήψη της 

απόφασης τοποθέτησης του παιδιού στο ίδρυμα, ενώ παράλληλα προτείνονται στα 

Κράτη-Μέλη τρόποι για την ποιοτική βελτίωση της παρεχόμενης ιδρυματικής 

προστασίας. 277 

277 
Στο χώρο της Δικαιοσύνης των Ανηλίκων έχουν εκδοθεί τρεις Συστάσεις από την Επιτροπή των 
Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Στη Σύσταση της Επιτροπής των Υπουργών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης R (87) 20 «Για τις κο.ινωνικές αντιδρ~σεις στην π~ραβατικότη.τα των 
ανηλίκων» τονίζεται πως όλα τα μέτρα σχετικα με την νεανικη παραβατικοτητα θα πρεπει να 
λαμβάνουν υπ ' όψιν τόσο την προσωπικότητα του ανήλικου _όσ~ και τ;~ν ιδιαιτερό~τα της 
ηλικίας του, αλλά και να προσλαμβάνουν εκπαιδευτικό, κατα κυριο λογο, χαρακτηρα, ενώ 
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2. 

2α. 

Η νομική αντιμετώπιση του παιδιού: από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ ως τη 

Συνθήκη της Λισσαβόνας: μια εξελικτική πορεία. 

Το κοινωνικό έΜειμμα της Ένωσης και η ε).λειμματική προστασία του παιδιού 

στο πρωτογενές δίκαιο της Ένωσης: Η τομή της Συνθήκης της Λισσαβόνας. 

Σε αντίθεση με το κλασικό διεθνές δίκαιο, που, παρά την εγγενή 

συντηρητικότητα των μηχανισμών του, έκανε σημαντικότατο άλμα προς μια 

προοδευτικότερη και σύγχρονη προσέγγιση του ζητήματος της νομικής μεταχείρισης 

του παιδιού, προκρίνοντας την ανάδειξή του, πέρα από αντικείμενο προστασίας, και 

σε υποκείμενο πλήρων, κατά το δυνατό, δικαιωμάτων μέσα από τη θέσπιση της 

ΔΣΔΠ, το ευρωπαϊκό δίκαιο, κοινοτικό και ενωσιακό, δεν έχει εμβαθύνει μέχρι 

σήμερα στο εν λόγω σημαντικό νομικό και κοινωνικό ζήτημα. Παρά την ύπαρξη 

επιμέρους νομικών βάσεων σε επίπεδο πρωτογενούς δικαίου (άρθρο 29ΣυνΕΕ-πρώην 

Kl και 13 Συνθ ΕΚ) - και προστατευτικών κυρίως- σχετικών ρυθμίσεων του 

δίνεται έμφαση στη διασφάλιση, για τους ανήλικους παραβάτες, των ίδιων διαδικαστικών 
δικαιωμάτων με τους ενήλικες. 

Η Σύσταση της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης (88) 6 «Για τις κοινωνικές 
αντιδράσεις στην παραβατικότητα των ανηλίκων, που κατάγονται από οικογένειες 
μεταναστών», αναγνωρίζει την ιδιαιτερότητα της κατηγορίας αυτής των ανήλικων παραβατών. 
Υπό το πρίσμα αυτό προτείνει μέτρα για την πρόληψη της εκδήλωσης παραβατικής 
συμπεριφοράς από μέρους τους και συστήνει στα Κράτη-Μέλη να διαμορφώσουν κατά τέτοιο 
τρόπο τη νομοθεσία τους, ώστε να μην υπάρχει καμία διάκριση σε βάρος των ανήλικων 
μεταναστών παραβατών τόσο στο πλαίσιο του συστήματος της Δικαιοσύνης ανηλίκων όσο και 
στις διαδικασίες της κοινωνικής τους ενσωμάτωσης. 

Τέλος, στη Σύσταση (2003) 20 της Επιτροπής των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης 
«Για τους νέους τρόπους αντιμετώπισης της παραβατικότητας ανηλίκων και για το ρόλο της 
Δικαιοσύνης των Ανηλίκων» τονίζεται η ανεπάρκεια του παραδοσιακού συστήματος της 
ποινικής δικαιοσύνης αναφορικά με τη μεταχείριση των νεαρών παραβατών και το γεγονός πως 
οι εκπαιδευτικές και κοινωνικές τους ανάγκες διαφέρουν από αυτές των ενηλίκων. Επιπλέον, 
προτείνεται μια πιο στρατηγική προσέγγιση ζητήματος, όπου το σύστημα της δικαιοσύνης 
ανηλίκων συλλαμβάνεται ως μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής για την καταπολέμηση της 
νεανικής παραβατικότητας. 

Η Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης είχε υιοθετήσει δύο Αποφάσεις σχετικά 
με τους ανήλικους: την (66) 25 «Για την βραχυχρόνια μεταχείριση νεαρών δραστών 
εγκλημάτων κάτω των 2 J ετών» (30.04. 1966) και την (78) 62 «Για την παραβατικότητα των 
ανηλίκων και τις κοινωνικές αλλαγές» . Οι δύο αυτές αποφάσεις, αν και πολύ παλαιότερες, 
αναλύονται διεξοδικά, καθώς είναι ενδεικτικές της εξέλιξης και της υιοθέτησης των τάσεων και 
των προτύπων που προαναφέρθηκαν. Στην πρώτη από αυτές, δεδομένου ότι πλέον υπάρχει η 
ανάγκη ιδιαίτερης μεταχείρισης των ανηλίκων, προτείνεται η βραχυχρόνια ιδρυματική τους 
μεταχείριση σε ειδικά καταστήματα για νεαρούς δράστες, τα οποία θα παρέχουν 
εποικοδομητική μεταχείριση και θα διέπονται από ευελιξία και πειραματικό πνεύμα. Προφανώς 
εγκαταλείπεται το αυστηρό τιμωρητικό πρότυπο, που συχνά δεν διακρίνει μεταξύ ανηλίκων και 
ενηλίκων, ενώ η ίδια η τιμωρία διαλαμβάνει και προνοιακό χαρακτήρα. Εξάλλου, η αποτύπωση 
του δικαιικού προτύπου αντανακλάται τη δεύτερη απόφαση: προβλέπεται η εξασφάλιση της 
προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων των νεαρών ατόμων στο πλαίσιο της 
αντεγκληματικής πολιτικής και της συμμετοχής τους σε όλα τα δικαστικά και διοικητικά μέτρα, 
που τους αφορούν. 
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παράγωγου δικαίου, οι οποίες θα αναλυθούν διεξοδικά στα επόμενα, είναι εξαιρετικά 

δύσκολο να γίνει λόγος για συνεκτική πολιτική σχετικά με το παιδί, η οποία 

προωθείται συστηματικά με τα νομικά εργαλεία του ευρωπαϊκού δικαίου. Το βασικό 

αίτιο αυτής της «υστέρησης» έγκειται, κατά τη γνώμη μας, στον ίδιο το sui generis 

χαρακτήρα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, όπως αποτυπώνεται μέσα από την 

ιστορική εξέλιξη278 και τη νομική φύση του ευρωπαϊκού, ιδίως κοινοτικού δικαίου. 

Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στόχο της κατεστραμμένης Ευρώπης 

αποτέλεσε η οικονομική ανόρθωση, η κοινωνική σταθερότητα και η επανεπίτευξη 

της κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής συνοχής της ηπείρου. Ύστερα από 

αποτυχημένα, λόγω της πρωιμότητάς τους, εγχειρήματα κοινοτικοποίησης δια της 

πολιτικής οδού (Ευρωπαϊκή Αμυντική Κοινότητα 1952 και Ευρωπαϊκή Πολιτική 

Κοινότητα 1953),279 ως προσφορότερο πεδίο ενοποίησης προκρίθηκε το οικονομικό 

και αναγκαίο εργαλείο προώθησης της εξ' ορισμού θεωρήθηκε το δίκαιο (integratio 

sub lege).280 Σε όλες τις παραπάνω φάσεις το Κοινοτικό Δίκαιο αποτέλεσε το 

εργαλείο για την επίτευξη επιμέρους σκοπών στο οικονομικό πεδίο και συνέβαλε 

στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου, ενώ παράλληλα προώθησε την ιδέα της 

υπερεθνικότητας. Βαθμιαία, επιτεύχθηκε η τελωνειακή ένωση, η οικοδόμηση της 

ενιαίας εσωτερικής αγοράς, πιο πρόσφατα η ΟΝΕ. Το Δίκαιο της Κοινότητας 

278 

279 

280 

Η προτεινόμενη, στην ομtλία του Γάλλου Υπουργού εξωτερικών Robert Shuman, (εμπνευσμένη 
από τον Jean Monnet) ιδέα για συνένωση των βιομηχανιών άνθρακα της Δυτικής Ευρώπης 
(Μάιος 1950) οδήγησε το 1951 στη γέννηση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και 
Χάλυβος (ΕΚΑΧ). Η αρχική επιτυχία της οδήγησε τις έξι χώρες στην απόφαση να ενοποιήσουν 
και άλλους τομείς της οικονομίας τους και στην υπογραφή στη Ρώμη των Συνθηκών της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (ΕΥΡΑΤΟΜ) και της Ευρωπαϊκής Οικονομικής 
Κοινότητας (ΕΟΚ) (Συνθήκη της Ρώμης, 1957). Το 1992, με την υπογραφή της Συνθήκης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο Μάαστριχτ, εισήχθηκαν νέοι τομείς συνεργασίας όπως η άμυνα ή ο 
τομέας της «δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων» και δημιουργήθηκε μια νέα δομή, με 
τρεις πυλώνες, με πολιτική και οικονομική έννοια- η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) . Με τη Συνθήκη 
του Άμστερνταμ τροποποιήθηκαν οι Συνθήκες ΕΕ και ΕΚ, οι οποίες ενοποιημένες 
επισυνάφθηκαν στη Συνθήκη αυτή. Η Συνθήκη της Νίκαιας επέφερε μεταρρυθμίσεις στα 
θεσμικά όργανα, ώστε να επιτευχθεί η αποτελεσματική λειτουρ~ία της Ένωσης μετά τη 
διεύρυνσή της στα δέκα νέα Κράτη-Μέλη. Τέλος, στις 29 Οκτωβριου του 2004 υπογράφηκε 
στη Ρώμη το σχέδιο της Συνθήκης για τη θέσπιση Συντάγματος στην Ευρώπη, το οποίο 
εγκρίθηκε από τους αρχηγούς των Κρατών και των Κυβερνήσεων κατά τη διάρκεια του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες, όμως δεν τέθηκε σε ισχύ, καθώς δεν κυρώθηκε και 
από τα 25 Κράτη-μέλη της Ένωσης. . . 
Θ. Χριστοδουλίδης, Η ιστορική διαδρομή της ευρωπαϊκής ενοποιησης, σε: Κ. Στεφανου-Αρ. 
Φατούρου-Θ. Χριστοδουλίδη (επιμ.), Εισαγωγή στις ευρωπαϊκές σπουδές, Τόμος Α'(Ιστορία-
Θεσμοί-Δίκαιο), Ι. Σιδέρη, Αθήνα, 2001, 24, 25. . . 
Ν. Σκανδάμης, Κράτος, Δίκαιο και Κοινωνία στην ενοποιημενη Ευρωπη, Αντ. Ν. Σάκκουλα, 
Αθήνα-Κομοτηνή, 1994, 32-33. 
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αποτέλεσε μια νέα καινοφανή έννομη τάξη,281 ενδιάμεση της εσωτερικής και της 

διεθνούς που, χωρίς να καταργεί την κρατική κυριαρχία, την υπερβαίνει, μέσα από 

ρυθμίσεις που, εκ της ιδιογενούς νομικής φύσης τους, υπερέχουν έναντι ρυθμίσεων 

του εσωτερικού δικαίου, αλλά και του κλασσικού διεθνούς δικαίου, στο μέτρο που 

δεν προσκρούουν σε διεθνές jus cogens. 

Κατά τη διάρκεια της πορείας του, το Κοινοτικό Δίκαιο έχει αναπτύξει 

ιδιαίτερη μέθοδο παραγωγής κανόνων στη θέσπιση των ζητημάτων, που εντάσσονται 

στην πυρήνα της κοινοτικής δράσης, δηλαδή πρωτίστως των οικονομικών. Η μέθοδος 

αυτή, γνωστή ως κοινοτική, βασίζεται στη συλλειτουργία ενός θεσμικού οργάνου 

(triangle institutionnel) και, συγκεκριμένα, στην αναγνώριση της νομοθετικής 

πρωτοβουλίας της Επιτροπής, 282 του υπερεθνικού στοιχείου της μεθόδου, στην 

καθιέρωση της ειδικής πλειοψηφίας283 στο διακυβερνητικής σύνθεσης Συμβούλιο 

και, τέλος, στη συμμετοχή του κατεξοχήν δημοκρατικού θεσμού της Ένωσης, του 

Κοινοβουλίου, μέσα από τη διαδικασία της συναπόφασης (251 ΣυνθΕΚ).284 Η 

ύπαρξη της κοινοτικής μεθόδου δε σήμανε τον παραμερισμό των κλασικών 

διακυβερνητικών μεθόδων, και δη της ομοφωνίας. Αντίθετα, αυτές 

χρησιμοποιήθηκαν εκ παραλλήλου, και, κυρίως, από τη στιγμή, που επισημοποιήθηκε 

η έναρξη της προσπάθειας για πολιτική ενοποίηση, με τη Συνθήκη για την ΕΕ 

(Συνθήκη Μάαστριχτ, 1992), με την οποία ο νέος οργανισμός της Ένωσης 

υπεριδρύθηκε και συγκεφαλαίωσε τις Κοινότητες και τις τροποποιήσεις του 

1\ 285 μστερνταμ (1998) και της Νίκαιας (2001)). 

Η κοινοτική έννομη τάξη, όπως διαφαίνεται από τα παραπάνω, επιφυλάσσει 

προτεραιότητα, «πρωταρχία» θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε, σε κανόνες καθαρά 

οικονομικού δικαιϊκού περιεχομένου, κάτι που αποτέλεσε και το κύριο αίτιο της 

«δευτερεύουσας» θέσης που καταλαμβάνει ο νομικός προβληματισμός για το παιδί, 

σε επίπεδο ευρωπαϊκών θεσμών. 

28 1 
Ν. Σκανδάμης, Ευρωπαϊκό Δίκαιο, Θεσμοί και Έννομες Τάξεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1997, 51-6 l. . . 
J. Temple-Lang, Commission: The key to the Constιtutιonal Treaty for Europe, Fordham 
International Law Journal 26 2002-2003, 1599. 
Βλ. Ανακοίνωση της Επιτρ;πής για το θεσμικό οικοδόμημα- Ένα Όραμα για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση COM (2002) 0247, 4. . 
Βλ. για περισσότερες λεπτομέρειες Ρ. Manίn, The Treaty of Amsterdam, The Columbιa Journal 

ofEuropean Law 4, 1998, 1-27. 
Ν. Δρακόπουλος Η κοινοτική μέθοδος προ της Συνταγματικής Συνθήκης για.την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (δτπλωμ~τική εργασία-Νομική Αθηνών), Αθήνα-Φλωρεντία, 2003, passιm. 
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Άλλωστε, πέρα από την κοινώς παραδεδεγμένη θεσμική υπανάπτυξη της 

Ένωσης στο πολιτικό πεδίο, τα ζητήματα κοινωνικής πολιτικής δεν επιχειρήθηκε να 

τύχουν εναρμόνισης με αποτέλεσμα να διαπιστώνεται το λεγόμενο «κοινωνικό 

έλλειμμα» στην νομοθετική πολιτική της ένωσης. Η ίδια η κοινωνική πολιτική 

θεωρήθηκε, προπάντων, κυρίως υπό το πρίσμα της εξυπηρέτησης της αρχής της 

ελεύθερης κυκλοφορίας των ανθρώπων, αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και της, κατά 

το δυνατόν, ομαλής μετάβασης στα επόμενα στάδια οικονομικής ενοποίησης, δηλαδή 

τέθηκε στην υπηρεσία της οικοδόμησης της ενιαίας αγοράς. Εύλογα, τη 

σημαντικότερη θέση στις διατάξεις της Συνθήκης της Ρώμης περί Κοινωνικής 

Πολιτικής (άρθρο 136 επ. ΣυνθΕΚ σήμερα) καταλαμβάνει η ρύθμιση του 141 Συνθ 

ΕΚ περί της ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας. Άλλες 

«κοινωνικές» διατάξεις (139-42 Συνθ ΕΚ) αφορούν και αυτές στην ελεύθερη 

κυκλοφορία των εργαζομένων, ενώ στο ίδιο πνεύμα είναι και η διάταξη των άρθρων 

146-148, που προβλέπεται η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, 

καθώς και το Κεφάλαιο 3 (Παιδεία, επαγγελματική εκπαίδευση και νεολαία) του 

Τίτλου ΧΙ περί Κοινωνικής Πολιτικής, όπου, ιδιαίτερα στο ά.149 (Παιδεία) 

προβλέπονται κοινοτικές δράσεις για την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης της 

παιδείας και την ανάπτυξη των ανταλλαγών νέων. Εξίσου εύλογα, η νομική θέση του 

παιδιού, που κατ' εξαίρεση μόνο στο πλαίσιο της Ένωσης μπορεί να λογισθεί ως 

εργαζόμενος, δεν ανήκει στα κεντρικά θέματα της κοινωνικής νομοθεσίας της 

Ένωσης. 

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ σηματοδοτεί, βέβαια, μια κάποια μετατόπιση του 

ευρωπαϊκού μοντέλου από την αμιγώς οικονομική φιλοσοφία σε επιταγές μεικτής 

οικονομίας. Αυτό αποδεικνύεται και με την επέκταση της διαδικασίας της 

συναπόφασης σε επιπλέον πεδία (137 παρ.2 εδάφια α και γ, 141 παρ.3, 42 Συνθ ΕΚ), 

αλλά κυρίως μέσα από την αναφορά στο Προοίμιο της Συνθήκης ΕΕ περί 

«προσήλωσης των κρατών στα θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα, όπως ορίζονται 

στον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη και τον Χάρτη των θεμελιωδών Κοινωνικών 

δικαιωμάτων», αλλά και το άρθρο 6 (πρώην ΣΤ) Συνθ ΕΕ όπου, για πρώτη φορά, 

inter alia, υιοθετούνται επίσημα οι αρχές του σεβασμού των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Ως επιστέγασμα αυτής της πορείας, ειδικά ως 

προς το παιδί, η Συνέλευση, που εκπόνησε το Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 

της Ένωσης, κατοχύρωσε ρητά το δικαίωμα της εκπαίδευσης (α.14) και, γενικά, τα 
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δικαιώματα του παιδιού και συμπεριέλαβε τον ίδιο το Χάρτη στο Σχέδιο 

Συνταγματικής Συνθήκης.286 

Οι ήδη υπάρχουσες νομικές βάσεις άσκησης πολιτικής για το παιδί, όπως 

έχουν διαμορφωθεί μετά τη Συνθήκη του Άμστερνταμ (1998) διακρίνονται σε άμεσες 

και έμμεσες. Η μόνη άμεση και ειδική μνεία στο παιδί στο πρωτογενές δίκαιο της 

Ένωσης εντοπίζεται στο άρθρο 29 Συνθ ΕΕ (πρώην ΚΙ), που εντάσσεται στο 

λεγόμενο τρίτο πυλώνα, αυτόν της Αστυνομικής και Δικαστικής Συνεργασίας και 

καταλαμβάνει το εναπομείναν μέρος του παλαιού Χώρου Δικαιοσύνης και 

Εσωτερικών Υποθέσεων της Κοινότητας.287 Ορίζει ως στόχο της Ένωσης στο τομέα 

αυτό, μεταξύ άλλων, την πρόληψη και καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά των 

παιδιών, μέσα από διακρατική συνεργασία και με τον κανόνα της ομοφωνίας, παρά 

το δικαίωμα πρωτοβουλίας και της Επιτροπής. 

Οι σημαντικότερες έμμεσες ρυθμίσεις που αφορούν στο παιδί είναι το άρθρο 

137 Συνθ ΕΚ, σύμφωνα με το οποίο η Κοινότητα υποστηρίζει και συμπληρώνει τα 

κράτη στη δράση τους, μεταξύ άλλων, για την καταπολέμηση του κοινωνικού 

αποκλεισμού (περ. 1 ') και στο άρθρο 13 Συνθ ΕΚ, όπου η ΕΚ αποκτά δυνατότητα 

παρέμβασης κατά των διακρίσεων που γίνονται για λόγους «ηλικίας», οπότε 

σχετίζεται και με τα παιδιά, ως προς τα οποία η έννοια της ηλικίας αποτελεί τη βάση 

κάθε νομικής προσέγγισης. Η διαφορά των δυο άρθρων είναι ότι, στο πρώτο, 

υιοθετείται σχεδόν απόλυτα η κοινοτική μέθοδος, με καθιέρωση πρωτοβουλίας και 

της Επιτροπής και, κυρίως, ειδικής πλειοψηφίας για λήψη απόφασης, στο πλαίσιο του 

Συμβουλίου Υπουργών, και συναπόφασης, ενώ το άρθρο 13 δε διαθέτει άμεση 

εφαρμογή, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα επίκλησης από μεμονωμένα άτομα 

ενώπιον των δικαστηρίων. Επιπλέον, η επιλογή της ομοφωνίας και του αποκλεισμού 

της κοινοτικής μεθόδου στην αποφασιστική διαδικασία μειώνει σημαντικά την 

ευχέρεια νομοθετικών τομών υπέρ του συμφέροντος του παιδιού. 

Οι λοιπές έμμεσες νομικές βάσεις μπορούν να θεωρηθούν μάλλον 

δευτερεύουσας σημασίας σε σχέση με τις προαναφερθείσες. Πρόκειται για τη 

δυνατότητα για προώθηση του προβληματισμού και της προστασίας, που παρέχει 

286 

287 

Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η νομική βάση πρωτογενούς κοινοτικού δικαίου ·σχετικά με την 
εκπαίδευση των άρθρων J 26 και 127 της Συνθήκης του Μάαστιρχτ. 
Βλ. Στ. Περράκης, 0 Χώρος της Ελευθερίας, Ασφάλειας κα~ Δικαιοσύνης .. σ~ν ΕΕ ~ε: 
Κ. Στεφάνου-Αρ. Φατούρου-Θ. Χριστοδουλίδη (επιμ.), Εισαγωγη στις ευρωπαικες σπουδες, 
Τόμος Α '(Ιστορία-Θεσμοί-Δίκαιο), Ι. Σιδέρη, Αθήνα, 2001, 359-401. 
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ετησίως η έκθεση του 143 της Συνθήκης του Άμστερνταμ, η οποία λαμβάνει υπ' όψιν 

και ηλικιακές κατηγοριοποιήσεις, όντας και δημογραφική,288 τη λήψη μέτρων για 

ίσες ευκαιρίες στην απασχόληση (και) των παιδιών μέσα από το 141 ΣυνθΕΚ, καθώς 

και τη ρύθμιση περί ασύλου στη Συνθήκη του Άμστερνταμ, που αφορούν μεγάλο 

αριθμό ανηλίκων και προβλέπει τη μεταφορά της ευθύνης για τη θεώρηση, το άσυλο 

και τη μετανάστευση στον τρίτο πυλώνα στην αρμοδιότητα της ΕΕ. 

Παρά το γεγονός πως οι υπάρχουσες ρυθμίσεις του πρωτογενούς δικαίου, 

γενικές (13, 137 Συνθ ΕΚ) ή αποσπασματικές (29 ΣυνθΕΕ), συνέβαλαν σημαντικά 

στη βελτίωση της νομικής μεταχείρισης του παιδιού σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έστω και 

αν εκφράζουν μια πρώτιστα «οικονομικίστικη λογική», είναι φανερή η αναγκαιότητα 

να επιδιωχθεί η αυτόνομη κάλυψη της προστασίας του παιδιού, επικεντρωμένη γύρω 

από τη σύγχρονη νομική έννοια του συμφέροντος, εξέλιξη δυνατή μόνο μέσα από την 

έγκριση της Συνταγματικής Συνθήκης, η οποία, δια του άρθρου 24, προκρίνει την 

ανεξάρτητη και όχι παρεμπίπτουσα ή ευκαιριακή προστασία του παιδιού στο πλαίσιο 

της θέσπισης γενικότερων μηχανισμών κοινωνικής πολιτικής. 

Πράγματι, το άρθρο ΙΙ-24 του Σχεδίου Συνταγματικής Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, που φέρει τον τίτλο «Δικαιώματα του Παιδιού» αποτελεί την 

πρώτη άμεση και ρητή ρύθμιση για το παιδί, που απαντάται σε κείμενο, το οποίο 

ανήκει στο σκληρό πυρήνα του Ευρωπαϊκού Δικαίου. Το άρθρο ΙΙ-24289 

ευθυγραμμίζεται με τις νεότερες αντιλήψεις στο χώρο των δικαιωμάτων του παιδιού 

και τις αποτυπώνει σε ένα κείμενο συνταγματικής περιωπής, άμεσα, χωρίς 

παραπομπή σε άλλο κείμενο του διεθνούς συμβατικού δικαίου. Μέσα από τη 

γραμματολογική του ερμηνεία, προκρίνεται σαφώς η νεότερη αντίληψη, που θέλει το 

παιδί φορέα, υποκείμενο δικαιωμάτων και το αντιμετωπίζει νομικά σε αυτόνομη 

βάση σε σχέση με το οικογενειακό του περιβάλλον, χωρίς να παραγνωρίζει την, 

αναμφίβολα, στενή σύνδεση του με αυτή. Τα δικαιώματα που κατοχυρώνει 

288 

289 

Η Έκθεση αυτή προωθείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο Συμβούλιο Υπουργών και στην 
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή. 
Άρθρο ΙΙ-24: Δικαιώματα του παιδιού: Ι) . Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην προστασία και τη 
φροντίδα που απαιτούνται για την καλή διαβίωσή τους. Τα παιδιά μπορούν να εκφράζουν 
ελεύθερα τη γνώμη τους. Η γνώμη τους σχετικά με ζητήματα που τα αφορούν λαμβάνεται 
υπόψη σε συνάρτηση με την ηλικία και την ωριμότητά τους. 2). Σε όλες τις πράξεις που 
αφορούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από δημόσιες αρχ~ς είτε από ιδιω:ικούς ?ργανισ~~ύς, 
πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συμφερον ~ου παιδι~υ . 3). Καθε ~αιδι εχ~ι 
δικαίωμα να διατηρεί τακτικές προσωπικές σχέσεις και απευθειας επαφες με τους δυο γονεις 
του, εκτός αν αυτό είναι αντίθετο προς το συμφέρον του. 
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απολαμβάνουν ενισχυμένης προστασίας, δεδομένου ότι όλα τα δικαιώματα του 

κεφαλαίου ΙΙ, όπως ρητά ορίζεται στο προοίμιό του, τριτενεργούν. 

Η εξέλιξη αυτή θα είχε πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα, ιδιαίτερα από νομικής 

άποψης, αν το Σχέδιο του Ευρωπαϊκού Συντάγματος, το οποίο εγκρίθηκε από το 

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, γινόταν όντως το βασικό κείμενο πρωτογενούς δικαίου της 

Ένωσης, κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει καταστεί εφικτό λόγω άρνησης δυο 

Κρατών-Μελών, της Γαλλίας και της Ολλανδίας, να το επικυρώσουν κατά το 

συνταγματικό τους δίκαιο. Προς το παρόν όμως δεν έχει καμία νομική 

δεσμευτικότητα, καθώς δεν επικυρώθηκε ομόφωνα από τα Κράτη-Μέλη και 

χρησιμεύει μάλλον ως corpus ανάδειξης νομικών τάσεων. 

Κάπως, αισιόδοξη προοπτική προσφέρει το κείμενο της νέας 

μεταρρυθμιστικής συνθήκης της Λισσαβόνας, που εγκρίθηκε και από τους 27 ηγέτες 

της Ε.Ε στη Λισσαβόνα στις 18 και 19 Οκτωβρίου 2007 και αναμένεται μετά την 

κύρωσή της από τις 27 χώρες, να τεθεί σε ισχύ πριν από τις επόμενες εκλογές του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τον Ιούνιο του 2009. Η νέα προοπτική κατοχύρωσης των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων των παιδιών και των οικογενειών μέσω του Ευρωπαϊκού 

Χάρτη που θα συμπεριλαμβάνεται στη μεταρρυθμιστική Συνθήκη της Λισσαβόνας, 

θα παρέχει τις απαραίτητες βάσεις για περαιτέρω σχεδιασμό φιλικών προς την 

οικογένεια πολιτικών και ολοκληρωμένη προσέγγιση της προστασίας του παιδιού. 

Στη διατύπωση του μελλοντικού άρθρου 3 της Συνθήκης της Λισσαβόνας αναφέρεται 

ότι «Η Ένωση καταπολεμά ( .. . ) τις διακρίσεις και προωθεί( .. . ) την προστασία των 

δικαιωμάτων του παιδιού» και διευκρινίζεται επίσης ότι «στις σχέσεις με τον 

υπόλοιπο κόσμο, η Ένωση ( ... ) συμβάλλει ( ... ) στην προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, ιδίως των δικαιωμάτων του παιδιού». Δημιουργείται, συνεπώς, νομική 

βάση για την αυτονόμηση της προστασίας του παιδιού, τελείται δηλαδή ένα 

θεμελιώδους σημασίας βήμα προς την κατεύθυνση της κατοχύρωσης των 

δικαιωμάτων τους σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τόσο η ίδια η Συνθήκη όσο και η 

«Στρατηγική για τα Δικαιώματα του Παιδιού», που αναπτύσσεται στο πλαίσιό της,290 

δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία ευρωπαϊκών σχεδίων δράσης για τα 

δικαιώματα του παιδιού και αναδεικνύουν την αναγκαιότητα της χάραξης ιδιαίτερης 

πολιτικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της παιδικής ηλικίας. 

290 
Βλ. αναλυτικά στα αμέσως επόμενα. 
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Κατά τη γνώμη μας, ωστόσο, η εν λόγω νομική βάση, αν και περιέχεται σε 

νομικά δεσμευτικό κείμενο, έχει περισσότερο συμβολικό χαρακτήρα, ενώ η 

στρατηγική, δεδομένης της έλλειψης ενιαίων κυρωτικών και ελεγκτικών μηχανισμών 

για την παρακολούθηση της εφαρμογής της στα Κράτη-Μέλη, έχει προφανώς 

περιορισμένη σημασία στην πράξη. Αποτελούν όμως σημαντικά βήματα, που, αν 

υιοθετήσουμε μια αισιόδοξη οπτική, θα μπορούσσν να οδηγήσουν στην εναρμόνιση 

της νομοθεσίας ανάμεσα στα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη 

δημιουργία Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, με πρόβλεψη 

κυρωτικών και ελεγκτικών μηχανισμών. Η δημιουργία μιας τέτοιας Σύμβασης θα 

αποτελούσε μια αναμφίβολα ρηξικέλευθη τομή στο πλαίσιο της πολιτικής της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, με δεδομένο το χαρακτήρα της, ενώ θα εξέφραζε ουσιαστική 

πολιτική βούληση για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων της παιδικής ηλικίας. 

2β. Οι αναφορές στην παιδική ηλικία στο δευτερογενές δίκαιο της Ένωσης: από την 

προστασία στη συμμετοχή. 

Οι νομικές βάσεις του πρωτογενούς δικαίου αποτέλεσαν τα συνήθη νομικά 

ερείσματα για τις επιμέρους ρυθμίσεις του δευτερογενούς δικαίου, που εκτίθενται στη 

συνέχεια. Οι ρυθμίσεις αυτές στο μεγαλύτερο ποσοστό τους στοχεύουν στην 

προστασία του παιδιού, υπερισχύει δηλαδή η παραδοσιακή αντιμετώπισή του ως 

αντικειμένου προστασίας. Σχετίζονται δε, κατά κύριο λόγο, με το παιδί ως 

αντικείμενο προστασίας υπό εξαιρετικές συνθήκες και ως μέρος παγκόσμιων 

προβλημάτων διεθνούς κλίμακας, (π.χ. η εκμετάλλευση των παιδιών με έμφαση στη 

βία κατά των παιδιών, την μετανάστευση τις ένοπλες συρράξεις), που απαιτούν, λόγω 

της παιδικής του ηλικίας, ιδιαίτερη μεταχείριση, την παιδική εργασία και την 

εκπαίδευση-κατάρτιση της νεολαίας, την πολιτική για τον καταναλωτή και την 

προστασία των ανηλίκων στο περιβάλλον των ψηφιακών οπτικοακουστικών 

υπηρεσιών. Αντίθετα, η ανάδειξη της συμμετοχικής διάστασης φαίνεται να αποτελεί 

προτεραιότητα της Ένωσης μόνο στα πολύ πρόσφατα κείμενα, που είναι σαφώς 

επηρεασμένα από την πολιτική βούληση για μια προσανατολισμένη στις αρχές της 

ΔΣΔΠ αντιμετώπιση της παιδικής ηλικίας που εκφράστηκε στη Λισσαβόνα. 

Στις προστατευτικού χαρακτήρα ρυθμίσεις εντάσσεται η ενασχόληση με το 

παιδί ως μέρος παγκόσμιων προβλημάτων: η δήλωση του Συμβουλίου και των 

Υπουργών Παιδείας συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 20ης Δεκεμβρίου 
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1996 για την προστασία των παιδιών και την καταπολέμηση της παιδεραστίας,291 η 

Απόφαση 803/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21 ης 

Απριλίου 2004 για τη θέσπιση προγράμματος κοινοτικής δράσης (2004-2008) 

σχετικά με την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας εις βάρος παιδιών, νέων, 

γυναικών και την προστασία των θυμάτων ομάδων κινδύνου (πρόγραμμα Δαφνη 

ΙΙ)292 και η Απόφαση Πλαίσιο 2004/68/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 

2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της 

παιδικής πορνογραφίας. 293 Στο ίδιο πνεύμα εξάλλου κινούνται και το Ψήφισμα του 

Συμβουλίου για τη συμβολή της κοινωνίας των πολιτών κατά την αναζήτηση παιδιών 

που έχουν εξαφανισθεί και αποτελούν αντικείμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης,294 η 

απόφαση 2001/87/ΕΚ του Συμβουλίου της 8ης Δεκεμβρίου 2000 για την υπογραφή 

της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με την καταπολέμηση του διεθνούς 

οργανωμένου εγκλήματος και των πρόσθετων πρωτοκόλλων που αφορούν την 

καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων και ειδικότερα γυναικών και παιδιών,295 

καθώς και η Απόφαση του Συμβουλίου της 29ης Μαtου 2000 για την καταπολέμηση 

της παιδικής πορνογραφίας στο Ίντερνετ.296 Σχετικά με το ζήτημα της παιδικής 

εργασίας πιο χαρακτηριστική είναι η Σύσταση της Επιτροπής της 15ης Σεπτεμβρίου 

2000, περί επικύρωσης της Σύμβασης 182 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) 

της 17ης Ιουνίου 1999, σχετικά με τις απαγορεύσεις και τις άμεσες ενέργειες για την 

κατάργηση των χειρίστων μορφών παιδικής εργασίας ( κοινοποιηθήσα υπό τον αριθμό 

Ε (2000) 2674).297 

Αν και προστατευτικού χαρακτήρα, οι κατευθυντήριες οδηγίες της Ένωσης 

για την προστασία των παιδιών από τις ένοπλες συγκρούσεις, που εγκρίθηκαν στο 

πλαίσιο του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων της 8ης Δεκεμβρίου 2003, κάνουν 

29 1 

292 

293 

294 

295 

296 

297 

ΕΕ L 38, 19.10.2004. 
ΕΕ L 143, 30.04.2004. 
ΕΕ L 13, 20.01.2004. 
ΕΕ C 283, 09.10.2001. 
ΕΕ L 30, Ο 1.02.2000. 
ΕΕ Ll38, 09.06.2000. Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρωτοβουλία της δημοκρατίας της 
Αυστρίας για τη λήψη απόφασης του συμβουλίου για την καταπολέμηση της παιδικής 
πορνογραφίας στο Ίντερνετ (C 362, 16.12.1999). Βλ. επίσης και τις σχετικές αποφάσεις του 
Συμβουλίου 2006/618/ΕΚ και 2006/619/ΕΚ (ΕΕ L 262, 22.09 .2006) για τη σύναψη, εξ 
ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, του Πρωτοκόλλου για την πρόληψη, καταστολή και 
τιμωρία της εμπορίας ανθρώπων, ειδικά των γυναικών και τ~ν παιδιών, .το οποίο ~μπληρώνει 
τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διακρατικου Οργανωμενου Εγκληματος, στο 
βαθμό που οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου αυτού εμπiπτ~υ~ στο π~δίο εφαρμογής του τίτλου IV 
του μέρους ΙΙΙ της συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαικης Κοινοτητας. 
ι 243 28.09.2000. 
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ειδική μνεία στα δικαιώματα των παιδιών, με την διατύπωση της γενικής αρχής πως 

«η προώθηση και ο σεβασμός των δικαιωμάτων των παιδιών αποτελούν 

προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των δικαιωμάτων του 

Ανθώπου». Σύγχρονου χαρακτήρα και προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της εποχής 

είναι αναμφίβολα η προσπάθεια της Ένωσης για την προστασία των παιδιών στο 

σύγχρονο περιβάλλον των ψηφιακών και οπτικοακουστικών υπηρεσιών με πιο 

αντιπροσωπευτικές ρυθμίσεις τη Σύσταση του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 

1998 για την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας 

οπτικοακουστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρησης μέσω προώθησης 

εθνικών πλαισίων με σκοπό την επίτευξη συγκρίσιμου και αποτελεσματικού επιπέδου 

προστασίας των ανηλίκων και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, 298 τα Συμπεράσματα 

του Συμβουλίου της 17ης Φεβρουαρίου 1997 σχετικά με την «Πράσινη Βίβλο για την 

Προστασία των Ανηλίκων και της Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας στο τομέα των 

Οπτικοακουστικών Υπηρεσιών και της Πληροφόρησης»,299 καθώς και τα 

συμπεράσματα του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 1999 σχετικά με την προστασία 

των ανηλίκων σε ένα περιβάλλον ψηφιακών οπτικοακουστικών υπηρεσιών 

Στο πλαίσιο της Πολιτικής για τον Καταναλωτή, εξάλλου, έχουν προωθηθεί 

διάφορες ρυθμίσεις για την προστασία παιδιών, τόσο σε σχέση με την κατανάλωση 

τροφίμων ειδικότερα, όσο και με την κατανάλωση άλλων προϊόντων. Ενδεικτικά, 

αναφέρουμε την Οδηγία 96/5/ΕΚ (Ευρατόμ) της Επιτροπής της 16ης Φεβρουαρίου 

του 1996 «Για τις παιδικές τροφές για βρέφη και μικρά παιδιά»300 την Απόφαση της 

Επιτροπής 2006/498/ΕΚ της 14ης Ιουλίου 2006, που απαιτεί από τα Κράτη-Μέλη, 

αφενός να λάβουν μέτρα για την διάθεση ασφαλών προϊόντων για τα παιδιά (όπως 

αναπτήρων),301 την Οδηγία 2005/84/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 14ης Δεκεμβρίου 2005 για την εικοστή δεύτερη Τροποποίηση της 

Οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, 

κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών που αφορούν 

περιορισμούς ΙCUκλοφορίας στην αγορά και χρήσεως μερικών επικίνδυνων ουσιών 

και παρασκευασμάτων στα παιχνίδια και στα είδη παιδικής φροντίδας και τον 

Κανονισμό 683/2004 της Επιτροπής της 13ης Απριλίου 2004 «Για την τροποποίηση 

298 

299 

300 

301 

ι 270, 07.10. Ι 998. 
ΕΕ C070, 06.03.1997. 
ΕΕ C007, 10.01.1997. 
ΕΕ 197 19.07.2006. 
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του Κανονισμού 446/2001 για διάφορες ουσίες σε τρόφιμα που προορίζονται για 

βρέφη και μικρά παιδιά».302 

Για την κατάρτιση και εκπαίδευση της νεολαίας αντιπροσωπευτικά κρίνονται 

τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου του 1985 «Για την εφαρμογή της 

Οδηγίας 77 /486/ΕΟΚ περί της σχολικής φοίτησης των τέκνων των διακινούμενων 

εργαζομένων» , 303 η Οδηγία 77 /486/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Ιουλίου 1977 «Για 

την σχολική φοίτηση των τέκνων διακινούμενων εργαζομένων»,304 καθώς και ένας 

μεγάλος αριθμός Ψηφισμάτων και Συμπερασμάτων του Συμβουλίου και των 

Υπουργών παιδείας των Κρατών Μελών για την εισαγωγή νέων μέτρων και 

προώθηση των προγραμμάτων δράσης στον τομέα της Εκπαίδευσης, με επίκεντρο 

τους νέους και στόχο, κατά κανόνα, την προετοιμασία τους για τη μετάβασή τους από 

την εκπαίδευση στην ενεργό ζωή.305 

Εκτός από τον τομέα της εκπαιδευτικής πολιτικής, ο ευρύτερος τομέας της 

νεότητας αποτελεί συχνά το επίκεντρο του ενδιαφέροντος και για ένα μεγάλο αριθμό 

προγραμμάτων306 δράσης της Ένωσης307 Στο πνεύμα αυτό η Επιτροπή εξέδωσε το 

2001 τη «Λευκή Βίβλο-Μια νέα πνοή για τη Νεολαίω>,308 στην οποία 

περιλαμβάνονται προτάσεις κοινοτικής δράσης για τους νέους (τους οποίους, 

χαρακτηριστικά, ορίζει ως «παιδιά 15-25 ετών»). Οι προτάσεις αυτές περιστρέφονται 

γύρω από δύο βασικούς άξονες: αυτόν της ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των 

Κρατών Μελών για την καλύτερη (συν)εκτίμηση της διάστασης της νεολαίας στην 

302 

303 

304 

305 

306 

307 

308 

ΕΕ L 106, 15.04.2004. Για το ίδιο θέμα και ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθμ. 655/2004 της Επιτροπής, 
της 7ης Απριλίου 2004 (ΕΕ L 104), η Οδηγία 2003/13/ΕΚ της 1 Οης Φεβρουαρίου 2003 (ΕΕ L 
41), η Σύσταση του Συμβουλίου της 5ης Ιουνίου 2001 (ΕΕ L 161), η Οδηγία 1999/39/ΕΚ της 
Επιτροπής της 6ης Μα'ίου 1999 (ΕΕ L 124) η Σύσταση 98/485/ΕΚ της Επιτροπής της 1 ης Ιουλίου 
1998 (L2 Ι 7) και η Οδηγία 98/36/ΕΚ της Επιτροπής της 2ας Ιουνίου 1998 (ΕΕ L 167). 
Cl65 04.07.1985 . 
ι 199, Ο6 .Ο8.Ι977. 
Βλ. Σχετικά την Επίσημη Εφημερίδα αριθμ. CΙ66 (05.07.1985), C256 (24.09.1983), Cl93 
(28.07.1982), C303 (04.10.1997), C329 (31.12.1990), Cl62 (03.07.1990), C321 (12.12.1991), 
CI51 (16.06.1992) C336 (19.12.1992), CΙ86 (08.07.1993), C336 (19.12.1992), Cll7 
06.07.1988), C21 I (08.08.1987), Cl84 (23.07.1986), C328 (18.12.1985), C277 (31.10.1989), 
Cl62 (03.07.1990), C027 (06.02.1990), C153 (21.06.1989), C003 (05.01.1989), Cl77 
(06.07 .1988). 
Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν στη χρηματοδότηση ευρευνητικών μελετών και 
δραστηριοτήτων, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κο~νού. , 
Ο τομέας της νεολαίας εξαιρείται από κάθε μορφη εναρμονισης των νομοθετικών και 
κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών, καθώς τα ευρωπ~ϊκά θεσμικά όpγανα προτιμούν 
την ανοικτή μέθοδο συντονισμού για την ανάπτυξη της πολιτικης για τη νεολαια. 
COM (2001) 681 τελικό, δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα. 
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εκπόνηση άλλων τομεακών πολιτικών.309 Επιπλέον, το Μάρτιο του 2005 η ΕΕ 

ενέκρινε ένα Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεότητα το οποίο έχει ως κύριο στόχο τη 

βελτίωση της κατάρτισης, της επαγγελματικής ένταξης και της κινητικότητας των 

νέων Ευρωπαίων στα πλαίσια της ΕΕ, καθώς και την εναρμόνισης της 

επαγγελματικής και της οικογενειακής ζωής. 

Πιο ειδικό χαρακτήρα και περιεχόμενο έχουν το Κοινοτικό Πρόγραμμα 

Δράσης «Νεολαία», το οποίο διευκολύνει την κινητικότητα των μειονεκτούντων 

νέων, οι οποίοι βρίσκονται εκτός εκπαιδευτικών δομών και τη συμμετοχή τους σε 

διάφορα προγράμματα εντός και εκτός Ευρώπης. Το Κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης 

«Για την προώθηση των οργανισμών που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο 

στον τομέα της νεολαίας». 

Η συμμετοχική διάσταση και αναγνώριση του παιδιού ως φορέα ατομικών 

δικαιωμάτων, αναδεικνύεται, για πρώτη φορά, στις αναφορές στην προστασία του 

παιδιού ως μέλους της οικογένεις σε δύο Κανονισμούς: στον Κανονισμό (ΕΚ) 

1804/2004 της Επιτροπής της 14ης Οκτωβρίου 2004, ο οποίος τροποποιεί τον 

309 
Για τις συναφείς πράξεις της Λευκής Βίβλου βλ: 1) Το Ψήφισμα του Συμβουλίου και των 
αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των Κρατών-μελών, συνερχομένων στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου (24 Μαϊου του 2005) σχετικά με τον απολογισμό των ενεργειών στο πλαίσιο της 
ευρωπαϊκής συνεργασίας στο τομέα της νεολαίας (ΕΕ cl41, 10.06.2005). 2) Την Ανακοίνωση 
της Επιτροπής προς το Συμβούλιο σχετικά με τη συνέχεια στο Λευκό Βιβλίο «Μια νέα πνοή για 
την ευρωπαϊκή νεολαία» : απολογισμός των ενεργειών στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (COM (2004) 694 τελικό, δεν έχει δημοσιευθεί στην 
Επίσημη Εφημερίδα) . 3) Την Ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ης Απριλίου 2004 σχετικά με τη 
συνέχεια στη Λευκή Βίβλο «Μια νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία». Προτεινόμενοι κοινοί 
στόχοι, για τη μεγαλύτερη κατανόηση και γνώση της νεολαίας, σύμφωνα με το Ψήφισμα του 
Συμβουλίου, της 27ης Ιουνίου 2002, σχετικά με το πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας, στο τομέα 
της νεολαίας (Com (2004) 336 τελικό, δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). 4) Την 
Ανακοίνωση της Επιτροπής της 30ης Απριλίου 2004 σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στη 
Λευκή Βίβλο «Μια νέα πνοή για την ευρωπαϊκή νεολαία». Πρόταση κοινών στόχων για 
εθελοντικές δραστηριότητες των νέων σε απάντηση στο Ψήφισμα του Συμβουλίου της 2711ς 
Ιουνίου 2002 σχετικά με το πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στο τομέα της νεολαίας (Com 
(2004) 337 τελικό, δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα). 5) Ψήφισμα του 
Συμβουλίου και των Αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των Κρατών-Μελών, συνελθόντων στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2003 όσον αφορά τους κοινούς στόχους για τη 
συμμετοχή και την ενημέρωση των νέων (ΕΕ C 295, 05.12.2003). 6) Το Ψήφισμα του 
Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνελθόντων στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2002 σχετικά με το πλαίσιο της ευρωπαϊκής 
συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας (ΕΕ C 168 13.07.2002) 7) Το Ψήφισμα του Συμβουλίου 
και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των Κρατών-Μελών, συνελθόντων στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου της Ι 4ης Φεβρουαρίου 2002 σχετικά με την προστιθέμενη αξία της εθελοντικής 
δραστηριότητας των νέων στο πλαίσιο της ανάπτυξης της κοινοτικής δράσης για τη νεολαία 
(ΕΕ C50, 23.02.2002). 
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κατάλογο των αρμοδίων δικαστηρίων και ενδίκων μέσων310 και στον Κανονισμό 

(ΕΚ) αριθμ. 44/2001 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000 «Για τη διεθνή 

δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεως σε αστικές και εμπορικές 

υποθέσεις». Στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1347/2000 του Συμβουλίου, προβλέπεται, 

συγκεκριμένα, ως λόγος μη αναγνώρισης σχετικής απόφασης στα υπόλοιπα Κράτη

Μέλη η περίπτωση, κατά την οποία το τέκνο δεν είχε την ευκαιρία να ακουστεί στα 

πλαίσια της δίκης περί γαμικών διαφορών, κατά παράβαση θεμελιωδών δικονομικών 

αρχών του κράτους μέλους αναγνωρίσεως. Είναι προφανές, ότι η υπογραφή της 

ΔΣΔΠ επηρεάζει σημαντικά τις τάσεις που υιοθετούν τα ευρωπαϊκά κείμενα, στο 

πλαίσιο της προστασίας του παιδιού εντός της οικογένειας. Σε όσα κείμενα 

συντάχθηκαν μετά τη ΔΣΔΠ, αναγνωρίζεται στο παιδί το δικαίωμα έκφρασης της 

γνώμης του, που συνιστά ατομική ελευθερία, η οποία, από τη φύση της ασκείται 

αυτοπροσώπως, δηλαδή, ανήκει στις ελευθερίες εκείνες που «συνιστούν το minimum 

του αυτοκαθορισμού, επιβεβαιώνοντας την ιδιότητα του υποκειμένου δικαίου311 ». 312 

Η ανάδειξη του παιδιού ως φορέα δικαιωμάτων, και όχι μόνο ως αντικειμένου 

προστασίας, καθίσταται πλέον εμφανής στην ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

της 4ης Ιουλίου του 2006 σχετικά με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα 

δικαιώματα του παιδιού. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με σχετικό Ψήφισμά του, 

εξέφρασε την υποστήριξή του,313 λαμβάνοντας υπ'όψιν την απόφαση των αρχηγών 

κρατών και κυβερνήσεων να καταστεί νομικά δεσμευτικός ο Χάρτης των 

Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το άρθρο 24 αναφέρεται ρητά 

στα «Δικαιώματα του Παιδιού» και ορίζει, μεταξύ άλλων, ότι «σε όλες τις πράξεις 

που αφορούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από δημόσιες αρχές είτε από ιδιωτικούς 

οργανισμούς, πρωταρχική σημασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συμφέρον του 

παιδιού». Στην εν λόγω ανακοίνωση, γίνεται για πρώτη φορά μνεία στην υποχρέωση 

των Κρατών Μελών να τηρούν τη ΔΣΔΠ, ενώ δηλώνεται πως η Ευρωπαϊκή Ένωση 

διαθέτει όλο το απαραίτητο κύρος για να τοποθετήσει τα δικαιώματα του παιδιού σε 

3 10 

311 

312 

313 

Στα παραρτήματα Ι, π, ΠΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1347/200~ του Συ~βουλίου για τη 
διεθνή δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση απο~άσεων σε γαμικες διαφορες και διαφορές 
γονικής μέριμνας έναντι των κοινών τέκνων των συζυγων, ΕΕ L38, 19.10.2004. 
Τ. Βιδάλης, Η συνταγματική διάσταση της εξουσίας στο γάμο και, στην οικογ~εια, Ατομικές 
Ελευθερίες και Θεσμικοί Μετασχηματισμοί, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθηνα-Κομοτηνη, 1996, 357. 
Στην Απόφαση του Συμβουλίου της Ι 9ης Δεκεμβρίου 200,2 τα Κράτη-~έλη εξουσιοδοτούνται 
να υπογράψουν, προς το συμφέρον της Κοινότητας, τη συμβαση της ,χαγης του 1996 «Για :η 
διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση, την εκτελεση και τη συνεργασια 
σε θέματα γονικής μέριμνας και μέτρων προστασίας των παιδιών», ΕΕ L 48, 21.02.2003. 
0Α6-520-2008 
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απόλυτη προτεραιότητα στο πλαίσιο της διεθνούς ημερήσιας διάταξης και να 

εστιάσει στις ανάγκες των παιδιών, βασιζόμενη στις αξίες του ευρωπαϊκού προτύπου 

κοινωνικής προστασίας, καθώς και στα λοιπά προγράμματα που εφαρμόζει.3 14 Για 

την επίτευξη των στόχων αυτών, μεταξύ άλλων, προβλέπεται η εκπόνηση ενός 

σχεδίου δράσης σχετικά με τα παιδιά στο πλαίσιο της συνεργασίας για την ανάπτυξη, 

η σύσταση ενός ευρωπαϊκού φόρουμ για τα δικαιώματα του παιδιού, η σύνδεση των 

παιδιών με τη διαδικασία λήψης των αποφάσεων, καθώς και η εκπόνηση μιας 

στρατηγικής επικοινωνίας σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού, επιτρέποντας κατά 

τον τρόπο αυτό στα παιδιά και στους γονείς να κατανοήσουν τα δικαιώματα αυτά. 

Τέλος, λαμβάνεται υπ' όψιν πως είναι σημαντικό να ενσωματώνονται και να 

διαφυλάσσονται τα δικαιώματα των παιδιών σε όλες τις πολιτκές που τα αφορούν, 

έμμεσα ή άμεσα (mainistreaming). 

Συναφής και παρόμοιου προσανατολισμού είναι η Ανακοίνωση της Επιτροπής 

προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και 

Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τον τίτλο «Μια 

ξεχωριστή δράση για τα παιδιά», που συμβάλλει στην κατάρτιση ενός σχεδίου 

δράσης υπέρ των παιδιών στο πλαίσιο της Εξωτερικής Δράσης της ΕΕ, βάσει μιας 

συνολικής προσέγγισης, που λαμβάνει υπ' όψιν τις διάφορες πλευρές του 

προβλήματος, χρησιμοποιώντας ανθρωπιστικές και αναπτυξιακές πολιτικές, καθώς 

και πολιτικές ασφάλειας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η εν λόγω Ανακοίνωση 

συμπληρώνει τις Κατευθυντήριες Γραμμές της ΕΕ «Για την προαγωγή και προστασία 

των δικαιωμάτων του παιδιού», που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο στις 10 

Δεκεμβρίου του 2007 και αντιπροσωπεύουν το θεμέλιο άσκησης της εξωτερικής 

πολιτικής της ΕΕ στον τομέα της προστασίας και προαγωγής των δικαιωμάτων του 

παιδιού.3 1 5 

Τέλος, με την υιοθέτηση του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Νεολαία στα 

πλαίσια της αναθεωρημένης στρατηγικής για τη Λισσαβόνα, το Ευρωπαϊκό 

Συμβούλιο αναγνώρισε ότι η ενσωμάτωση των νέων στην κοινωνία, η συμμετοχή 

τους στην επαγγελματική ζωή και η καλύτερη αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους 

314 

315 COM (2006) 367, δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφ~μερίδα. , 
ΕΕ (COM (2008) 55 τελικό, δεν έχει δημοσιευθεί στην Επισημη Εφημεριδα. 
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είναι τα βασικά στοιχεία για επαναφορά μιας διαρκούς και σταθερής ανάπτυξης στην 
Ευρώπη.3 16 

316 

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τη Νεολαία στοχεύει στην ανάληψη δράσεων σε διάφορους τομείς, 
όπως την κατάρτιση, εκπαίδευση, την κινητικότητα, την κοινωνική ένταξη και προώθηση των 
νέων, την απασχόληση και το συνδυασμό επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Σύμφωνα με 
την Ατζέντα της Στρατηγικής της Λισσαβόνας, προβλέπεται περιορισμός της παιδικής φτώχειας 
έως το 2010, με ιδιαίτερη έμφαση σε ευάλωτες κατηγορίες παιδιών π.χ. μεταναστών, 
πολύτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών. Με τους στρατηγικούς στόχους της περιόδου 
2005-2009, «Ευρώπη 2010: Ευημερία, Αλληλεγγύη και Ασφάλεια» ο Ευρωπαϊκός Σχεδιασμός 
μετατοπίζει το ενδιαφέρον του στα παιδιά και αναγνωρίζει ως θεμελιώδους σημασίας την 
αντιμετώπιση της οικονομικής εκμετάλλευσης και κάθε μορφής κακομεταχείρισης ή στέρησης 
εις βάρος των ανηλίκων. 
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ 111 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ 

ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΔΣΔΠ. 

Α. Η προβληματική της ρητής συνταγματικής κατοχύρωσης των 

δικαιωμάτων των παιδιών σε ξένα συντάγματα: μια συγκριτική 

προσέγγιση με την Ελλάδα. 

1. Οι διαφοροποιήσεις στις αλλοδαπές έννομες τάξεις ως προς την συνταγματική 

κατοχύρωση των δικαιωμάτων των παιδιών. 

Ύστερα από την επικύρωση της ΔΣΔΠ σε 191 χώρες, κάποιες από τις χώρες, 

που προσχώρησαν στην εν λόγω Σύμβαση, βρίσκονται σε διαρκείς προσπάθειες 

αναθεώρησης των εθνικών τους νομοθεσιών και προσαρμογής τους με τη ΔΣΔΠ. 

Παρά την ύπαρξη μιας γενικότερης τάσης, που συνηγορεί υπέρ της προσαρμογής της 
κοινής τους νομοθεσίας με τη Σύμβαση, τα κράτη εμφανίζονται μάλλον διστακτικά 

και επιφυλακτικά ως προς το ζήτημα της ρητής κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των 

παιδιών με τη θέσπιση συνταγματικών διατάξεων ειδικά αφιερωμένων στην 

προστασία τους. Για το λόγο αυτό η σχετική τροποποίηση του Συντάγματος 

πραγματοποιήθηκε σε ελάχιστες χώρες. Στις περισσότερες χώρες, όπως για 

παράδειγμα στη Γερμανία, το ζήτημα αποτελεί αντικείμενο δημόσιου διαλόγου,317 

ακόμη και πολιτικής αντιπαράθεσης, ενώ στην Ιρλανδία διεξάγεται συζήτηση, ώστε 

να τεθεί προς δημοψήφισμα318 σχετική πρόταση για συμπερίληψη των δικαιωμάτων 

των παιδιών ευθέως στο Σύνταγμα.319 

Ιδιαίτερα προοδευτική στο ζήτημα της κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των 

παιδιών εμφανίζεται η Νότια Αφρική, όπου αφιερώνεται ειδικό άρθρο στο Σύνταγμά 

της, το άρθρο 28 με τον τίτλο «Παιδιά», το οποίο εγκρίθηκε από το Συνταγματικό 

3 17 

318 

319 

Berliner Zeitung, ο 1. August 2007, (www.berliner-zeitung/archiνe/.bin/dump.fcgi.2007/080 \/ 
polίtik/0052/inde.html) 
Για ~η θέση του Συνηγόρου του Παιδιού της Ιρλανδίας σχετικά με το ζήτημ~ βλ. ~ · T~oίseach, 
Adν1ce of the Ombudsman for Children on the proposed referendum on chιldren s R1ghts, 22 
December 2006, 1-23 στην ιστοσελίδα www.oco.ie/!ss~es/general_ adνice.aspx: 
J. Doek, Inserting Children' s Rights in the Const1tutιon, Conference, Dublιn, 15 Noνember 
2006, 3-6. 
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Δικαστήριο της χώρας στις 4 Δεκεμβρίου του 1996 και τέθηκε σε ισχ;ύ στις 4 

Φεβρουαρίου του 1997. Στο εν λόγω άρθρο δηλώνεται ρητά πως κάθε παιδί έχει 

δικαίωμα στο όνομα και στην (νοτιοαφρικανική) ιθαγένεια από τη γέννησή του, στην 

οικογενειακή και γονική φροντίδα -ή σε εναλλακτική φροντίδα, αν απομακρυνθεί από 

το οικογενειακό του περιβάλλον-, ενώ κατοχυρώνεται το δικαίωμα στην τροφή, στις 

υπηρεσίες υγείας και τις κοινωνικές υπηρεσίες, καθώς και το δικαίωμά του να 

προστατεύεται από την εγκατάλειψη και την κακοποίηση. 320 Τέλος, -και η ρήτρα 

αυτή είναι θεμελιώδους σημασίας,- για πρώτη φορά σε εθνικό Σύνταγμα, αναφέρεται 

ρητά πως το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού πρέπει να έχει πρωταρχική σημασία σε 

κάθε ζήτημα που το αφορά, ενώ ορίζεται -για πρώτη φορά σε συνταγματικό κείμενο
η παιδική ηλικία.321 

Στο Σύνταγμα της Σουηδίας (The Instrument of Government), πάλι, από την 
1 η Ιανουαρίου 2003 ορίζεται στο Δεύτερο άρθρο του Πρώτου κεφαλαίου ρητά πως 

το κράτος (public institution) θα πρέπει να καταπολεμά οποιαδήποτε διάκριση λόγω 

φυλής, χρώματος, εθνικής ή εθνικιστικής καταγωγής, γλώσσας θρησκείας, 

ανικανότητας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας ή οποιασδήποτε άλλης 

κατάστασης που επηρεάζει το άτομο. 322 Η συμπερίληψη της έννοιας της ηλικίας στην 

εν λόγω διάταξη οδηγεί στο συμπέρασμα πως τα παιδιά θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ως ίσα υποκείμενα με τους ενήλικες και πιμς θα πρέπει, ανάλογα με 

το βαθμό ανάπτυξής της ωριμότητάς του να εκφράζουν τις απόψεις τους για 

οποιοδήποτε ζήτημα που τα αφορά.323 

320 

32 1 

322 

323 

Στο εν λόγω άρθρο προβλέπεται επίσης η προστασία του παιδιού από την εργασιακή 
εκμετάλλευση, ενώ δηλώνεται πως πρέπει να διασφαλίζονται οι συνθήκες, ώστε να μην 
εργάζεται σε ακατάλληλο για την ηλικία του περιβάλλον ή σε περιβάλλον που μπορεί να είναι 
βλαπτικό για την ευημερία του. Ειδική μνεία γίνεται στην εκπαίδευση και την σωματική, ηθική 
και πνευματική υγεία, αλλά και την κοινωνική του ανάπτυξη, ενώ προβλέπεται η κράτησή του 
ως έσχατη λύση, με την προϋπόθεση πως αυτό κρατείται για το μικρότ~ρο δυνατό δι~στημα, 
χωριστά από τους ενήλικες, με μεταχείριση ανάλογη με τη~ ηλικια του., Παραλληλα, 
προβλέπεται το δικαίωμά του να έχει νόμιμο εκπρόσωπο, διορισμενο από το κ~ατος και η, με 
κρατικές δαπάνες, υπεράσπισή του σε όλες τις αστικές διαδικασίες που το αφορουν. 
Τα υπόλοιπα δικαιώματα, δηλαδή το δικαίωμα στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την ~σότητα, τη 
θρησκεία και την υγεία αφορούν και στο παιδί. Είναι αξιοσημείωτ? πως δ~ προβ~ονται στο 
συνταγματικό κείμενο τα δικαιώματα ή η προστασία της οικογενειας η των γονεων, αλλά 
προστατεύονται έμμεσα με τις γενικού περιεχομένου διατάξεις για το. δικαίωμα του ατό~ου 
στην αξιοπρέπεια. Για το κείμενο του Συντάγματος της Νότιας Αφρικης βλ. στην ιστοσελιδα 
www.serνat.ch/Iaw/icl/index .html. . . 
Βλ. γενικά Sweden's Fourth Periodic Report to the UN Committee οη the Iυghts of the Chιld 
2002-2007, www.regeringen.se/sb/d/8453/a/88986. . 
Goνernment Bill 200 l/02:72, Amendment of the Jnstrument of Goνernment- EU cooperatιon, 
etc. 
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Ωστόσο, η πανηγυρική αναγνώριση των συμμετοχικών δικαιωμάτων των 

παιδιών σε συνταγματικό κείμενο συναντάται στο, πρόσφατα ψηφισθέν, Σύνταγμα 

του Μοντεχρίστο στο Εκουαδόρ της 28ης Σεπτεμβρίου του 2008, όπου 

αναγνωρίσθηκαν μηχανισμοί για την προώθηση της πολιτικής συμμετοχής του 

παιδιού στη λήψη των αποφάσεων στις Πολιτείες του Κράτους, το δικαίωμά του να 

ψηφίζει στην ηλικία των 16 ετών, η σταδιακή εξάλειψη της παιδικής εργασίας και η 

δωρεάν πρόσβαση μέχρι και στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση . Παράλληλα, στο 
άρθρο 175 του εν λόγω Συντάγματος, αναγνωρίζεται ότι τα παιδιά θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται με ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις και από κατάλληλα εκπαιδευμένο 

διοικητικό προσωπικό, στο πλαίσιο της απονομής της δικαιοσύνης, ενώ στο άρθρο 
l 75, προβλέπεται η στελέχωση των καντονιών με τουλάχιστον ένα δικαστή 

εκπαιδευμένο σε ζητήματα παιδιών, νέων και οικογένειας, και έναν ακόμη ειδικό σε 

θέματα ανηλίκων παραβατών. 

Η αναγνώριση συμμετοχικών δικαιωμάτων των παιδιών και το δικαίωμα 

Ψήφου σε μικρότερη ηλικία θεωρήθηκε πως θα συμβάλει στην πιο ενεργή 

ενασχόληση της πολιτικής εξουσίας με την παιδική ηλικία, ενώ παράλληλα θα 

ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους στην πολιτική ζωή της χώρας. Η αποτύπωση των 

δικαιωμάτων των παιδιών σε συνταγματικό κείμενο κρίθηκε πως όχι μόνο δημιουργεί 
κεκτημένο για δικαιώματα, που ήδη είχαν διασφαλιστεί στην κοινή νομοθεσία, αλλά 
η ρητη' , , δ , , 324 

κατοχυρωσή τους, κατά κάποιο τρόπο, τα φερνει υναμικα στο προσκηνιο. 

Στη Γερμανία βρίσκεται σε εξέλιξη δημόσια συζήτηση για την αναθεώρηση 

του άρθρου 6 του Θεμελιώδους Νόμου της Βόννης, το οποίο αφορά την προστασία 

της οικογένειας και τα δικαιώματα των παιδιών, χωρίς ωστόσο να γίνεται ρητή 
αναφ , , ' 

ορα στα παιδιά, με δυσμενείς συνέπειες στις αποφασεις που αφορουν την 

επιμέλεια ανηλίκων. Ειδικότερα, το άρθρο 6 αναφέρει πως ο γάμος και η οικογένεια 

τελούν υπό την ειδική προστασία της εννόμου κρατικής τάξεως και ορίζεται η 

επιμέλεια και η ανατροφή των τέκνων ως φυσικό δικαίωμα των γονέων, υπό την 
επα , 'ζ δ ' γρυπvηση όμως της κρατικής κοινότητας. Εξάλλου, αναγνωρι εται η υνατοτητα 

του , ' ' ' 
χωρισμού των παιδιών από την οικογένεια βάσει νομου, οταν αυτοι που εχουν 

δικαίωμα ανατροφής ολιγωρούν ή όταν τα παιδιά απειλούνται να εγκαταλειφθούν, 
ενώ διασφαλίζονται ίσοι όροι για τη σωματική και ψυχική ανάπτυξη των εξώγαμων --324 ----- - - -

www.elteregafo.eom.ec/portada.aspx. 
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και των νόμιμων τέκνων.325 Δεδομένου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη δημόσιος διάλογος 

και πολιτική αντιπαράθεση σχετικά με την συνταγματική κατοχύρωση των παιδιών 

στο Σύνταγμα, ήδη σε πολλά κρατίδια (π.χ Βρέμη, Βραδεμβούργο κ.α) έγινε η 

αναθεώρηση των συνταγμάτων τους, αλλά η εν λόγω κατοχύρωση δεν μπορεί να 

αξιολογηθεί, καθώς το άρθρο 31 του Θεμελιώδους Νόμου (Grundgesetz) καθορίζει 

πως, σε περίπτωση αντινομίας, μεταξύ ομοσπονδιακού δικαίου και του δικαίου των 

ομόσπονδων κρατιδίων, υπερισχύει το πρώτο.326 Κύριο επιχείρημα κατά της 

κατοχύρωσης των συνταγματικών δικαιωμάτων των παιδιών αποτελεί η πεποίθηση 

ότι η τελευταία θα αποτελέσει παράγοντα επέμβασης στην οικογένεια, που θα 

οδηγήσει σε ανεπίτρεπτο εκφυλισμό του δικαιώματος των γονιών στη γονική 
μέριμνα. 

Αντιθέτως, το Σύνταγμα της Ιρλανδίας δεν περιλαμβάνει απολύτως καμία 

αναφορά στα δικαιώματα των παιδιών, ούτε καν σε επίπεδο προστατευτικών 

ρυθμίσεων, εκτός από το άρθρο 42, όπου αναγνωρίζεται το δικαίωμά τους στην 

εκπαίδευση. Η ανάγκη για τη συνταγματική θεμελίωση των δικαιωμάτων των 

παιδιών προκύπτει, όπως υποστηρίζεται, τόσο από την πεποίθηση πως με τον τρόπο 

αυτό θα ενίσχυε την νομοθετική παραγωγή σε επίπεδο κοινής νομοθεσίας προς το 

συμφέρον των παιδιών, όσο και εξαιτίας της συνταγματικής νομιμοποίησης του 

Συνταγματικού Δικαστηρίου να λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα των παιδιών. 
Παράλληλα, η εν λόγω κατοχύρωση θα οδηγούσε στη δημιουργία ενός «κεκτημένου 
για τα δ , θ ' ' ' παι ια», το οποίο σε καμία περίπτωση δεν α μπορουσε να επηρεαστει απο τις 

πολιτικές αλλαγές. 327 

Τέλος, στο Σύνταγμα της Πορτογαλίας, που υιοθετήθηκε το 1976, το άρθρο 
69 , 1 δ , , , 

ειναι αφιερωμένο στην παιδική ηλικία. Στο άρθρο ιατυπωνεται ρητα οτι τα 

παιδ ' , , ' ' 
ια εχουν δικαίωμα προστασίας από την κοινωνια και το κρατος, με στοχο την 

πλη' ρ , λ'ζ , λ δ , , . η αναπτυξή τους, ενώ, στο άρθρο 2, διασφα ι εται για ο α τα παι ια, κυριως 

όμως για τα ορφανά και εγκαταλελειμμένα παιδιά, το δικαίωμά τους σε ειδική 

325 

326 

327 

Κ. Γ Μαυpιάς Α Μ Π -λ , Συνταγματικά Κείμενα Ελληνικά και Ξένα, Αντ. Ν.Σάκκουλα, , . . αντε ης, 

Αθήνα-Κομοτηνή, 1996, 621. , ~, , 
Κ. ΓΜαυpιάς Α Μ π ·λ, Συνταγματικά Κείμενα Ελληνικα και ~ενα, Αντ.Ν.Σακκουλα, , . . αντε ης, 

Αθήνα-Κομοτηνή, 1996,629. , 
Children' s n: ht · th C stitution Your Questions Answered, στην ιστοσελίδα 

ωg s ιn e οη ' · ; h Ίd ' · h 
www.barnados. ie/assets/files/pdfs/policies-and-priorities/our-campaιgs c 1 ren s-rιg ts-
campaign. 
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προστασία από το κράτος και την κοινωνία ενάντια σε κάθε μορφή διάκρισης, 

καταπίεσης και κακομεταχείρισης στο πλαίσιο της οικογένειας ή άλλων θεσμών.328 

2. Η αυτοτελής προστασία της παιδικής ηλικίας στο άρθρο 21Σ: μια καινοτομία 

του συνταγματικού νομοθέτη. 

Στην Ελλάδα, η έννοια της παιδικής ηλικίας εισάγεται στο άρθρο 21 παρ.1 

του Συντάγματος του 1975/1986/2001, η οποία «τελεί υπό την προστασία του 

Κράτους», ενώ επαναλαμβάνονται οι προστατευτικές διατάξεις για τη νεότητα του 

Συντάγματος του 1968/1973, σχετικά με την οποία το κράτος καλείται να «μεριμνά 

και λαμβάνει ειδικά μέτρα» (21 παρ. 3). 329 Σε αντίθεση με την αναγνώριση του 

ανηλίκου ως υποκειμένου ατομικών δικαιωμάτων, η οποία, λόγω και της σύνδεσής 

της με το άρθρο 2 του Συντάγματος, μπορεί να θεωρηθεί σχετικά «σύγχρονη» 

κατάκτηση στο χώρο του συνταγματικού δικαίου, η αναγνώριση του ανηλίκου ως 

αντικειμένου προστασίας εντοπίζεται ήδη σε διατάξεις των Συνταγμάτων της 

Επανάστασης, όπου, αν και δεν υπάρχει κάποια ειδική αναφορά στην παιδική ηλικία 

ή τη νεότητα γενικά, προβλέπεται όμως ρητά ειδική προστασία για τα ορφανά των 

πεσόντων στον αγώνα της Ανεξαρτησίας. Αντίθετα, στο συνταγματικό κείμενο του 

1927, που τελεί υπό την επιρροή του Συντάγματος της Βαϊμάρης, απουσιάζει 

παντελώς οποιαδήποτε γενική ή ειδική άμεση αναφορά στη προστασία της 

ανηλικότητας, η οποία (προστασία) μπορεί να συναχθεί έμμεσα μόνο (μέσω της 

ειδικής μέριμνας που προβλέπεται), ως αρμοδιότητα και καθήκον του Κράτους σε 

σχέση με τις πολυμελείς οικογένειες (άρθρο 24). Το Σύνταγμα της Απριλιανής 

Δικτατορίας (1968/1973) επαναφέρει το ζήτημα της προστασίας των ανηλίκων 

(άρθρο 26), όπου προβλέπονται ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, ενώ 

απουσιάζει η έννοια της προστασίας της παιδικής ηλικίας, καθώς γίνεται μνεία απλά 

στην ηθική, πνευματική και εθνική διαπαιδαγώγηση των ανηλίκων. 

Η καινοτομία του συνταγματικού νομοθέτη του 1975 δεν έγκειται μόνο στο 

γεγονός ότι εγκαινιάζει την εισαγωγή της έννοιας της παιδικής ηλικίας σε ελληνικό 

συνταγματικό κείμενο, αλλά όπως προκύπτει και από τη διατύπωση του άρθρου 21 τη 

328 

329 

Γ π ογαλι, ας βλ στην ιστοσελίδα ια το συνταγματικό κείμενο της ορτ · 
www.servat.ch/law/icl/index.html. , , . 
Για το κείμενο των συνταγμάτων βλ κ. Μαυριάς, Α . Παντελη~, ~υνταγματικ~. κ~ιμενα, 
ελληνικά κ ξ · τ Σ, αγμα του 197 5 και οι εκτελεστικοι νομοt, τα προισχυσαντα 

αι ενα, ο υντ θ , , δ , ξ 
ελληνικά Συντάγματα, συντάγματα δυτικών δημ,οκρατιών, διε νη κειμενα και ιακηρυ εις 
δικαιωμάτων, Αντ. Ν . Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνη, 1981 . 
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συνδέει για πρώτη φορά παρατακτικώς με τις έννοιες της οικογένειας, του γάμου και 

της μητρότητας. («Η οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του 

Έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την 

προστασία του Κράτους»). Η παιδική ηλικία αναγνωρίζεται, δηλαδή, ως αγαθό, το 

οποίο χρήζει αυτοτελούς συνταγματικής προστασίας -όπως ακριβώς η οικογένεια ή η 

μητρότητα- λόγω της ιδιαιτερότητάς της φύσης της και όχι λόγω κάποιων ειδικών 

συνθηκών (πχ προστασία ορφανών λόγω πολέμου). 

Επιπλέον, η παρατακτική σύνδεση της προστασίας της οικογένειας και της 

παιδικής ηλικίας συνδέεται και με την προσπάθεια ευθυγράμμισης του 

συνταγματικού νομοθέτη με τις διεθνείς τάσεις της εποχής, όπως ήδη αναλύθηκαν 

διεξοδικά, οι οποίες υπαγορεύουν μια διαφορετική προσέγγιση των σχέσεων γονέων 

και παιδιού: σημείο αναφοράς, πλέον, αποτελεί η αναγνώριση ενός βαθμού 

αυτοτέλειας του συμφέροντος του παιδιού και η «συνύπαρξη» των δικαιωμάτων 

γονέων και παιδιών στο πλαίσιο του θεσμού της οικογένειας. Η παράλληλη 

προστασία της παιδικής ηλικίας και της οικογένειας στο άρθρο 21, σύμφωνη με τις 

τάσεις αυτές, αφήνει να διαφανεί ότι η προσωπικότητα του παιδιού δεν απορροφάται 

' -----απ ο το θεσμό της οικογένειας, και, κατά συνέπεια, ότι δεν υπάρχει απαραιτήτως 

ταύτιση του συμφέροντος του παιδιού με εκείνο των γονέων. Μια τέτοιου είδους 

προσέγγιση του άρθρου 21 «νομιμοποιεί», στο πλαίσιο της συνταγματικά 

παρεχόμενης προστασίας προς την παιδική ηλικία, ακόμη και πιθανή παρέμβαση του 

Κράτους στο χώρο της οικογένειας, εφόσον διακυβεύεται το συμφέρον του παιδιού, 

πάντα με φειδώ, χωρίς αυθαιρεσία και σε συνάρτηση προς το σεβασμό των 

δικαιωμάτων της γονικής μέριμνας.330 

Περαιτέρω, η παράλληλη προστασία της παιδικής ηλικίας, του γάμου και της 

οικογένειας στο άρθρο 21 Σ επιτρέπει να διαφανεί η βούληση του συντακτικού 

νομοθέτη να προστατεύσει την οικογένεια ή την παιδική ηλικία, ανεξάρτητα από τη 

νομική τους μορφή. Σε ένα πρώτο επίπεδο, η παράλληλη προστασία του γάμου και 

της οικογένειας καταδεικνύει πως η παρεχόμενη προστασία δεν αφορά τη νόμιμη, 

στο πλαίσιο ενός γάμου, μόνο οικογένεια, αλλά και τη φυσική, διαπίστωση που 

διευρύνει το προστατευτικό πεδίο της διάταξης, ώστε να εμπερικλείει όχι μόνο τα 

330 

Χ Ανθόπουλος, Άρθρο 3 [Συμφέρον του παιδιού-Δικαιώματα _και :ποχρεώσεις τρίτων], στο : 
Π Νια'σκο π · Κ v • χ Ανθο'πουλος Η Διεθνης Συμβαση για τα Δικαιώματα · υ- ερρακη, . Λpυσογονος, . ' 
του Παδιού και η εσωτερική έννομη τάξη, ό.π., 50. 
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νόμιμα (εντός γάμου), αλλά και τα εκτός γάμου παιδιά.331 Πέραν τούτων, από την 

παράλληλη και συνεπώς ανεξάρτητη προστασία της παιδικής ηλικίας από εκείνη της 

οικογένειας συνάγεται πως η παιδική ηλικία προστατεύεται ως βιοτική σχέση 

ανεξάρτητα από τη νομική της μορφή, αν ιδρύεται δηλαδή στο πλαίσιο ενός γάμου ή 

αν υφίσταται στο πλαίσιο μιας οικογένειας. Επομένως, ο συνταγματικός νομοθέτης 

επιχειρεί να διασφαλίσει την προστασία της παιδικής ηλικίας εν γένει, 

αντιμετωπίζοντάς τη ως αυτοτελώς προστατευόμενο έννομο αγαθό και 

υπαγορεύοντας τη λήψη μέτρων υπέρ όλων ανεξαιρέτως των παιδιών, χωρίς καμία 

διάκριση για τα παιδιά που γεννιούνται εκτός γάμου ή που η οικογένειά τους του 

είναι άγνωστη, ή , τέλος, δεν ανατρέφονται στο πλαίσιο ενός οικογενειακού 

περιβάλλοντος, -δεδομένου ότι η προστασία άρθρου 21 παρ.2 αφορά μόνο μια ειδική 

κατηγορία ορφανών παιδιών. 

Το άρθρο 21 του Συντάγματος του 1975 είναι συστηματικά ενταγμένο στο 

Δεύτερο Μέρος με τον τίτλο «Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα». Συνεπώς, 

συνιστά ένα κατεξοχήν κοινωνικό332 δικαίωμα των παιδιών και των νέων, που 

αναγνωρίζονται ως αυτοτελή υποκείμενα και φορείς του εν λόγω δικαιώματος. 

(21 παρ.1 και 3).333 Το εν λόγω κοινωνικό δικαίωμα δε θεμελιώνει αντίστοιχη 

αγώγιμη αξίωση των φορέων τους κατά του Κράτους για κοινωνικές παροχές,334 

33 \ 

332 

333 

334 

Α. Μάνεσης, Η πραγμάτωση της συνταγματικής προστασίας της ανήλικης νεότητας στο ισχ(>ον 
δίκαιο, σε ΝΟΜΟΣ 3. Χαριστήρια στον Ιωάννη Δεληγιάννη , Τ4., εκδ Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 1992, 227-232. 
Κατά την παραδοσιακή διάκριση τόσο το κοινωνικό δικαίωμα του άρθρου 21 Σ όσο και τα 
κοινωνικά δικαιώματα γενικά, που συνδέονται με τη μετάβαση από το φιλελεύθερο Κράτος στο 
Κράτος Πρόνοιας, έχουν ως αντικείμενο την υποχρέωση του κράτους για παρέμβαση με θετικές 
ενέργειες (παροχή αγαθών ή υπηρεσιών), ανάγονται δηλαδή στο status positiνus του πολίτη, 
Ξ. Κοντιάδης, Συνταγματικές εγγυήσεις και θεσμική οργάνωση του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλειας, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2004, 124. 
Ξ. Κοντιάδης, Μεταμορφώσεις του κοινωνικού κράτους στην εποχή της Παγκοσμιοποίησης, 

Παπαζήση, Αθήνα, 2001 , 307. 
Σε αντίθεση με τα ατομικά δικαιώματα, τα οποία αναγόμενα στο status negatiνus του πολίτη 
συνδέονται με το χώρο μιας συνταγματικά κατοχυρωμένης σφαίρας ιδιωτικής αυτονομίας και 
θεμελιώνουν αξιώσεις του ατόμου για αποχή του κράτους από οποιαδήποτε παρέμβαση, τα 
κοινωνικά δικαιώματα δε θεμελιώνουν αντίστοιχες αγώγιμες αξιώσεις. Η διάταξη του άρθρου 
21 του Συντάγματος, για παράδειγμα, ορίζει, γενικά, πως η παιδική ηλικία τελεί υπό την 
προστασία του Κράτους, χωρίς να εξειδικεύει το είδος ή τις προϋποθέσεις των κοινωνικών 
παροχών προς την πληθυσμιακή αυτή ομάδα. Συνεπώς, είναι αναγκαία η μεσολάβηση του 
νομοθέτη, ανάλογα με την υλικοτεχνική ικανότητα του κράτους κάθε φορά, ώστε να 
σχηματοποιηθεί το κοινωνικό δικαίωμα και να κατασταθεί ώριμο (νollzugsreit) για να είναι σε 
θέση να το ασκήσει 0 κύκλος των δικαιούχων, αλλά και να παραχθεί αξίωση του προς παροχή. 
Βλ. γενικά, Σ Ρίζος, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα στο Ελληνικό Σύνταγμα του 1975, 
Ελληνική Δικαιοσύνη 33/1992, 46-54. Σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή η συνταγματική 
κατοχ(>ρωση και μόνο του κοινωνικού δικαιώματος δημιουργούσε αγώγιμη αξίωση, η 
δικαστική εξουσία θα προέβαινε, σε αντίθεση με το ά~θρο 93 Σ_ περ~ ελέγχου 
συνταγματικότητας των νόμων, σε έλεγχο νομοθετικών παραλειψεων . Κατα παραβαση της 
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όπως διαφαίνεται και από την ίδια τη διατύπωση των οικείων συνταγματικών 

διατάξεων. Μια επισκόπηση της νομολογίας σε σχέση με την παρεχόμενη, στο άρθρο 

21 Σ, προς το παιδί προστασία, ήδη από τις αρχές τις δεκαετίας του 1980, αλλά 

κυρίως κατά τη δεκαετία του 1990, καταδεικνύει, παρά ταύτα, μια τάση αναγνώρισης 

«ήπιας» κανονιστικότητητας και δεσμευτικής τους ισχύος του,335 προς τις εξής 

κατευθύνσεις: της αξιοποίησής τους ως ερμηνευτικών αρχών για μια σύμφωνη προς 

το Σύνταγμα αναζήτηση του νοήματος των κοινών νόμων, ως συνταγματικής εντολής 

προς τον κοινό νομοθέτη, τον οποίο κατευθύνει στη λήψη μέτρων για την 

εξειδίκευση του εν λόγω συνταγματικού δικαιώματος336 (αντικειμενική διάσταση του 

δικαιώματος/37 και ως έρεισμα, σε συνδυασμό με την αρχή της ισότητας, για τη 

θεμελίωση της αντισυνταγματικότητας διατάξεων, οι οποίες είναι αντίθετες με το 

περιεχόμενό του, δηλαδή αντιβαίνουν στη λήψη ειδικής μέριμνας για τη νεότητα και 

την παιδική ηλικία. 338 

Εκτός από το άρθρο 21 Σ, η αναγνώριση του ανηλίκου ως υποκειμένου 

ατομικών δικαιωμάτων συνδέεται με το άρθρο 2 παρ.1 του Συντάγματος, που 

αποτέλεσε καινοτομία του συνταγματικού νομοθέτη του 1975 και αποτελεί μια 

σχετικά πρόσφατη «κατάκτηση» στο χώρο του συνταγματικού δικαίου. Στην εν λόγω 

διάταξη , κατοχυρώνεται η προστασία της αξίας του ανθρώπου ως πρωταρχική 

υποχρέωση της πολιτείας και «επιβάλλεται» η διάκριση του «πρόσωπου» από το 

335 

336 

337 

338 

αρχής της διάκρισης των λειτουργιών (άρθρο 26Σ) θα ήταν αναπόφευκτη η παρέμβασή της σε 
χώρους δράσης της νομοθετικής και εκτελεστικής εξουσίας (όπως για παράδειγμα στην 
κατανομή των πόρων και γενικότερα στην άσκηση της κοινωνικής πολιτικής). Κ. Χρυσόγονος, 
Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, ό .π., 40. 
Η σχετικοποίηση της διάκρισης των λειτουργιών, αλλά και ο μετασχηματιστικός τους 
χαρακτήρας αποτέλεσαν κάποια από τα βασικά επιχειρήματα κατά της αναγνώρισης της 
νομικής δεσμευτικότητάς των κοινωνικών δικαιωμάτων, Ξ. Κοντιάδης, Συνταγματικές 
εγγυήσεις και θεσμική οργάνωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας, ό .π . , 137. 
Με πανομοιότυπες διατυπώσεις επαναλαμβάνεται πως το άρθρο 21 παρ. 1 του Συντάγματος 
που «ανάγει την προστασία της παιδικής ηλικίας σε κοινωνικό δικαίωμα» λειτουργεί 
«κατευθύνοντας τον κοινό νομοθέτη να προχωρήσει στη λήψη μέτρων σχετικά με τα 
προστατευόμενα αγαθά ή κύκλο προσώπων, στους οποίους περιλαμβάνονται και τα παιδιά» . 
Βλ. ενδεικτικά: ΕφΑθ 4105/2004, Εφ Αθ 5760/2001, ΜπρΑθ 335/2005. Για «υποχρέωση» του 
κοινού νομοθέτη γίνεται λόγος ευθέως εξάλλου σε μια σειρά αποφάσεων με χαρακτηριστικό 
παράδειγμα την απόφαση ΣτΕ 321/2003. 
Ξ. Κοντιάδης, Συνταγματικές εγγυήσεις και θεσμική οργάνωση του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλειας, ό.π ., 149. 
Για μια κατηγοριοποίηση σχετικά με το κανονιστικό περιεχόμενο των κοινωνικών 
δικαιωμάτων, με βάση τις νομολογιακές ανα~ορές πρβλ Κ. Χ~υσόγον~ς, Ατομικά κα_ι 
Κοινωνικά Δικαιώματα, ό.π ., 42-45 και Ξ. Κοντιαδης, Συνταγματικες εγγυησεις και θεσμικη 
οργάνωση του συστήματος κοινωνικής ασφάλειας, ό .π., 149-150. 
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«πράγμα», αλλά και η διαφορετικ:ή νομικ:ή νομικ:ή μεταχείριση τους.339 Η προστασία 

της αξίας απρόσβλητου πυρήνα της προσωπικότητας του ανθρώπου ως φυσικού 

υποκειμένου δικαίου, 340 δηλαδή η προστασία του προσώπου, συνεπάγεται την 

απόδοση de iure της ιδιότητας του «υποκειμένου δικαίου» στο πρόσωπο,341 η οποία, 

σε επίπεδο συνταγματικού δικαίου, μεταφράζεται σε απόδοση της ιδιότητας του 

υποκειμένου συνταγματικών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων.342 Επομένως και ο 

ανήλικος, ως πρόσωπο, αναγνωρίζεται στο ισχύον Σύνταγμα ως υποκείμενο των 

θεμελιωδών δικαιωμάτων και, ειδικότερα, ως φορέας και κτήτορας των συνταγματικά 

κατοχυρωμένων ατομικών δικαιωμάτων. 343 

Τέλος, η συνδυαστικ:ή εφαρμογή των προαναφερθέντων άρθρων 2 παρ.1 και 

της συνταγματικ:ής επιταγής για την προστασία της παιδικ:ής ηλικίας του άρθρου 21 

παρ 1, με τα άρθρα 5 παρ.1, 25 παρ.1 και 4 παρ.2 Σ δημιουργούν ένα ευνοϊκό 

κανονιστικό πλαίσιο για το παιδί,344 καθώς η νομοθετικ:ή εξειδίκευσή τους στο χώρο 

του ιδιωτικού δικαίου, κατέστησε το συμφέρον του παιδιού βασικό κριτήριο για την 

λήψη αποφάσεων που σχετίζονται με την υιοθεσία ή με τη γονικ:ή μέριμνα και 

εισήγαγε την προστασία της αρχής του συμφέροντος του παιδιού στην ελληνικ:ή 

νομοθεσία. 

3. Η κατοχύρωση της συνταγματικ:ής προστασίας της παιδικ:ής ηλικίας στο 

ελληνικό Σύνταγμα: μια συγκριτικ:ή προσέγγιση. 

Από την συγκριτικ:ή παράθεση των παραπάνω διατάξεων είναι δυνατόν να 

εξαχθεί το συμπέρασμα πως η Ελλάδα, όπως και η Πορτογαλία, ανήκουν στην 

κατηγορία εκείνη των χωρών, οι οποίες, ήδη, αρκετά πριν την υπογραφή της ΔΣΔΠ, 

κατοχύρωσαν την αυτοτελή προστασία της παιδικ:ής ηλικίας σε συνταγματικό 

κείμενο, παρέχοντας στην παιδικ:ή ηλικία ένα νομικό status, το οποίο εγγυάται 

διαφ ' Α ' ίλ οροποιημένη προστασία από εκείνη της οικογενειας. υτη η συμπερ ηψη της 

339 -------- --

Α. Μάνεσης, Συνταγματικά Δικαιώματα, α'Ατομικές ελευθερίες, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-
340 

34 J 

342 

343 

344 

Θεσσαλονίκη, 1982, 109 επ. , , , 
Π. Δαγτόγλου , Συνταγματικό Δίκαιο, Ατομικά Δικαιώματα Τομος Β, Αντ. Ν. Σακκουλα, 
Αθήνα-Κομοτηνή, 1991, 1139. , 
Ωρβλ. Δαγτόγλου, Συνταγματικό Δίκαιο, Ατομικά Δικαιώματα Τόμος Β , ό .π., 11,39. , 
Τ. Βιδάλης Η · δ · σταση της εξουσίας στο γάμο και την οικογενεια, Ατομικες 

, ' συνταγματικη ια , , , -Κο ο ν, 1996 350 
ελευ~εριες και θεσμικοί μετασχηματισμοι, Αντ. Ν. Σα~κουλ~, Αθηνα μ τη η, ' , · 
Α. Ραικος, Παραδόσεις συνταγματικού δικαίου (κατα το Σ~ντα-yμα το~ 1975), Τόμος Β , Τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήν~-Κομο~νη, τευχος Α' 19~4, 119., . 
Χ Ανθόπουλος, Άρθρο 3 [Συμφέρον του παιδιου-Δικαιωματα και υποχρ.εωσε~ τριτων], στο. 
Π. Νάσκου-Περράκη, κ. Χρυσόγονος, χ Ανθόπουλος (επιμ.), Η Διε~νης Συμβαση για τα 
δικαιώματα του παιδιού και η εσωτερική έννομη τάξη, ό.π., 49, υποσημειωση 9· 
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προστασίας της παιδικής ηλικίας στο άρθρο 21 Σ, ήδη από το 1975, συνιστά 

αναμφίβολα προοδευτική καινοτομία του συνταγματικού νομοθέτη , αφού σε 

ελάχιστα συνταγματικά κείμενα επισυνέβη η εν λόγω κατοχύρωση σε τόσο πρώιμο 

στάδιο . 

Η παρουσία του άρθρου 21 Σ καθιστά πιο «παιδοκεντρικό» ( sic) τον 

προσανατολισμό του ελληνικού Συντάγματος σε σχέση με άλλα, καθώς, στην ουσία, 

καθίσταται σαφές πως η παιδική ηλικία προστατεύεται αυτοτελώς και ανεξάρτητα 

από την οικογένεια, χωρίς να απορροφάται από τον εν λόγω θεσμό. Κατοχυρώνεται, 

δηλαδή, η προστασία του παιδιού και τίθεται το ιδεολογικό υπόβαθρο που διαχωρίζει 

την προστασία του και το συμφέρον του από εκείνη της οικογένειας. Συνεπώς, 

καθίσταται πιο ευχερής η αποδοχή της επέμβασης του κράτους, για να προστατεύσει 

τα δικαιώματα των ανηλίκων στο πλαίσιο της ίδιας της οικογένειας, ακόμη και αν 

αυτό περιορίζει το δικαίωμα των γονέων στην άσκηση της γονικής μέριμνας. Η 

νομική αυτή πραγματικότητα καθίσταται εμφανής και αποδεικνύεται μέσω της 

σύγκρισης για παράδειγμα του ελληνικού συντάγματος με το γερμανικό. 

Ομοίως με το ελληνικό συνταγματικό κείμενο, το γερμανικό κατοχυρώνει 

εμμέσως το δικαίωμα του παιδιού ως φορέα δικαιωμάτων στη γενική αρχή του 

άρθρου 1 του Θεμελιώδους Νόμου, όπως αντιστοίχως συμβαίνει στο άρθρο 2 του 

ελληνικού Συντάγματος. Στο Θεμελιώδη Νόμο της Βόννης, σύμφωνα με θέση του 

Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου, έχει κατοχυρωθεί ότι το παιδί «είναι 

μία ύπαρξη με δική του αξία ανθρώπινη και ιδία δικαιώματα σε σχέση με την 

ανάπτυξη της προσωπικότητάς του». Τούτο απορρέει από το άρθρο 1 παρ.1 και 2 

εδάφιο 1 του γερμανικού Συντάγματος, όπου διασφαλίζεται η αξιοπρέπεια του 

ανθρώπου και το γενικό δικαίωμα στην ελευθερία (και την προσωπική ελευθερία 

αντίστοιχα.) Η αναφορά στα παιδιά, όμως, στο άρθρο 6 του Συντάγματος, γίνεται 

άμεσα, μόνο σε συνάρτηση με τη γονική μέριμνα, αφού αναφέρεται πως η φροντίδα 

και η ανατροφή των παιδιών είναι φυσικό δικαίωμα των γονέων και υποχρέωση, η 

οποία απορρέει από αυτό. Η θέση του παιδιού ως υποκειμένου δικαίου, δηλαδή η 

αναγνώρισή του ως αυτόνομης προσωπικότητας, ανεξάρτητα από την οικογένεια, δεν 

καθίσταται σαφής. 

Συνέπεια της μη σαφώς διαχωρισμένης από την οικογένεια προστασίας των 

παιδιών και της μη αντιμετώπισης τους ως αυτόνομων υποκειμένων στο γερμανικό 

Σύνταγμα (άρθρο 6), σε αντίθεση με το ελληνικό ομόλογό του (άρθρο 21 ), είναι η 
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πολύ περιορισμένη νομοθετική παραγωγή και η ανεπαρκής προστασία του παιδιού 

στο πλαίσιο της οικογένειας. Εν τοις πράγμασι, δηλαδή, τα παιδιά αφήνονται 

απροστάτευτα σε διάφορες και ποικίλες περιπτώσεις, για παράδειγμα, εκδηλώσεις 

ενδοοικογενειακής βίας. Αντίθετα, η αυτοτελής προστασία της παιδικής ηλικίας στο 

ελληνικό Σύνταγμα στο άρθρο 21 επιτρέπει την επέμβαση του κράτους σε ένα πεδίο 

ιδιωτικότητας, αυτό της οικογένειας, ώστε η δράση και η παρέμβαση των θεσμών του 

ανεπίσημου κοινωνικού ελέγχου να νομιμοποιείται, υπερβαίνοντας τα θεσμικά 

αναχώματα που έθεταν την προστασία της οικογενειακής ζωής υπεράνω της 

π ' δ ' θ ' 345 ' δ ' ' ροστασιας των ικαιωματων των υματων, οπως απο εικνυει η ποινικοποιηση 

της ενδοοικογενεικής βίας με το Ν.3500/2006. Δεν είναι νομική σύμπτωση η θέσπιση 

μιας παρόμοιας λειτουργίας των οικογενειακών σχέσεων στη δημόσια σφαίρα, που 

διασφαλίζει προστασία απέναντι στα παιδιά θύματα ενδοοικογενειακής βίας, η οποία 

' λ ' θ ' 346 λ ' ' συνανταται στην πορτογα ικη νομο εσια και επιφυ ασσει παρομοια συνταγματική 

προστασία σε σχέση με εκείνη της Ελλάδας για την παιδική ηλικία. 

Β. Η θέση των κατευθυντήριων αρχών της Σύμβασης στην ελληνική 

νομοθετική και νομολογιακή πραγματικότητα. 

1. Η θέση των κατευθυντήριων αρχών της Σύμβασης στο ελληνικό Σύνταγμα. 

Παρά την αναμφισβήτητη προοδευτικότητα του συνταγματικού νομοθέτη στη 

χώρα μας, ήδη από το 1975, σε σχέση με χώρες, όπως η Ιρλανδία, όπου η προστασία 

της παιδικής ηλικίας είναι ανύπαρκτη ή της Γερμανίας, όπου ταυτίζεται με το θεσμό 

της οικογένειας, το ελληνικό σύνταγμα είναι λιγότερο προοδευτικό σε σχέση με 

εκείνα τα Συντάγματα διαφόρων χωρών, που, επηρεασμένα από την υπογραφή και 

κύρωση της ΔΣΔΠ, ενέταξαν ποικιλοτρόπως τις γενικές αρχές της Σύμβασης στο ίδιο 

το συνταγματικό κείμενο, δηλαδή τη ρήτρα του συμφέροντος του παιδιού (3ΔΣΔΠ), 

την αρχή της μη διάκρισης (2ΔΣΔΠ), αλλά και των συμμετοχικών δικαιωμάτων των 

παιδιών (12ΔΣΔΠ). Η ρήτρα του συμφέροντος του παιδιού, για παράδειγμα, έχει 

εισαχθεί ως συνταγματική αρχή στο Σύνταγμα της Νότιας Αφρικής, η αρχή της μη 

διάκρισης στο σουηδικό Σύνταγμα, ενώ τα συμμετοχικά δικαιώματα των παιδιών, 

εμμέσως στο σουηδικό Σύνταγμα και άμεσα στο Σύνταγμα του Εκουαδόρ. 

345 

346 

Θ. Παπαθεοδώρου, Η ποινικοποίηση της ενδοοικογενειακής βίας, Συγκριτική προσέγγιση, Ποιν 
Δικ 1/2007, 71. 
Θ. Παπαθεοδώρου, Η ποινικοποίηση της ενδοοικογενειακής βίας, Συγκριτική προσέγγιση, 
ό.π.,74. 
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Αντίθετα, στα συνταγματικά κείμενα της Ελλάδας, όπως και της 

Πορτογαλίας, δεν κατοχυρώνονται άμεσα οι εν λόγω αρχές: ειδικότερα, η προστασία 

της αρχής του συμφέροντος του παιδιού στην ελληνική νομοθεσία απορρέει έμμεσα 

από τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 2 παρ.1, 5 παρ.1, 25 παρ.1, του άρθρου 

4 παρ.2 και κυρίως της συνταγματικής επιταγής για την προστασία της παιδικής 

ηλικίας ex art του άρθρου 21 παρ.1, που δημιουργούν ένα ευνοϊκό κανονιστικό 

πλαίσιο για το παιδί.347 Αντίθετα, η θεμελιώδης αρχή της μη διάκρισης (άρθρο 2 

ΔΣΔΠ), σε αντίθεση με το σουηδικό Σύνταγμα για παράδειγμα, όπου απαγορεύεται 

οποιαδήποτε διάκριση εναντίον των παιδιών, δεν διασφαλίζεται άμεσα, αλλά 

συνάγεται έμμεσα μόνο η χωρίς διακρίσεις προστασία των παιδιών χωρίς γάμο και 

των νόμιμων παιδιών (συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 21 παρ.1 και της γενικής 

αρχής της ισότητας). 348 Ο περιορισμός όμως του κύκλου των φορέων του 

δικαιώματος της ισότητας του άρθρου 4 παρ 1, που ισχύει μόνο για Έλληνες, 

αποκλείει για παράδειγμα τους ανηλίκους αλλοδαπούς από την άσκηση των 

δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στο ελληνικό συνταγματικό κείμενο. 

Τέλος, η γενική αρχή για το σεβασμό στις απόψεις του παιδιού του άρθρου 12 

της Σύμβασης, κατοχυρώνεται έμμεσα στο ελληνικό Σύνταγμα, στο άρθρο 20 του 

Συντάγματος, χωρίς όμως να καλύπτεται με τις εν λόγω συνταγματικές διατάξεις το 

εύρος της παρεχόμενης δυνατότητας της ΔΣΔΠ, όπως στα συνταγματικά κείμενα της 

Σουηδίας (εμμέσως) ή του Εκουαδόρ (άμεσα) Το δικαίωμα της δικαστικής 

προστασίας του άρθρου 20 του Συντάγματος αναλύεται σε δυο επιμέρους 

συνιστώσες, στην αξίωση δηλαδή του φορέα του να απευθυνθεί στη δικαστική 

εξουσία για την παροχή έννομης προστασίας (στενή έννοια του δικαιώματος 

δικαστικής προστασίας) και στο δικαίωμα στη δικαστική ακρόαση, την ανάπτυξη των 

απόψεών του ενώπιον των δικαστικών αρχών. Το άρθρο 12 της Διεθνούς Σύμβασης 

για τα Δικαιώματα του Παιδιού, όμως, είναι ευρύτερο από την εν λόγω συνταγματική 

προστασία και προβλέπει την παροχή της δυνατότητας στο παιδί να ακούγεται η 

γνώμη του όχι μόνο σε διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες, αλλά σε οποιοδήποτε 

θέμα το αφορά, ανεξάρτητα από την τυπικότητα της διαδικασίας. 

347 
Χ Ανθόπουλος, Άρθρο 3 [Συμφέρον του παιδιού-Δικαιώματα και υποχp_εώσε~ τρίτων], στο: 
Π. Νάσκου-Περράκη, κ. Χρυσόγονος, Χ Ανθόπουλος (επιμ.), Η Διεθ,νης Συμβαση για τα 
δικαιώματα του παιδιού και η εσωτερική έννομη τάξη, ό.π., 49, υποσημειωση 9. , , 
Κ. Χρυσόγονος, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθηνα-Κομοτηνη, 

348 

2002, 513. 
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Στην παραπάνω διαπίστωση, ότι οι κατευθυντήριες αρχές της ΔΣΔΠ δεν 

εμπεριέχονται άμεσα ή πλήρως στο ελληνικό συνταγματικό κείμενο, θα μπορούσε να 

αντιταχθεί πως η εν λόγω συμπερίληψη περιττεύει, καθώς η Σύμβαση μετά την 

επικύρωσή της έχει ενταχθεί στην εσωτερική ελληνική έννομη τάξη και τελεί σε διττή 

σχέση, τόσο ιεραρχική όσο και σε νοηματική με το Σύνταγμά μας. Η πρώτη πτυχή 

της εν λόγω σχέσης είναι βασισμένη στην ιεράρχηση των πηγών του δικαίου και, 

συγκεκριμένα, στην υπερνομοθετική ισχύ των διεθνών συμβάσεων (που επιβάλλει το 

άρθρο 28 Σ), συγκριτικά προς τους κοινούς νόμους, ύστερα βέβαια από την 

επικύρωσή τους. Πρόκειται για τη θέση που κατέχουν στην εσωτερική έννομη τάξη, 

άλλωστε, όλα τα κυρωμένα διεθνή συμβατικά κείμενα. 

Ωστόσο, η ΔΣΔΠ ανήκει στην κατηγορία εκείνη των διεθνών Συμβάσεων, 

που, e natura, βρίσκονται σε σχέση συναλληλίας με το Σύνταγμά μας, αποτελώντας 

αναγκαίο ερμηνευτικό εργαλείο για την εφαρμογή σε γενικά πεδία μείζονος σημασίας 

των θεμελιωδών συνταγματικών μας διατάξεων. Ως προς την εν λόγω Σύμβαση, η 

αναπόδραστη εγγενής σύνδεση ευθέως με το νόημα του ελληνικού Συντάγματος, 

εντοπίζεται στο άρθρο 25 παρ.1 Σ, που αποτελεί έρεισμα αξιοποίησής της από την 

ελληνική έννομη τάξη, καθώς θέτει «υπό την εγγύηση του Κράτους τα δικαιώματα 

του ανθρώπου ως ατόμου και μέλους του κοινωνικού συνόλου» και υποχρεώνει «όλα 

τα κρατικά όργανα να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη άσκησή τους». Κρίσιμο όμως 

ερώτημα είναι λαμβάνονται υπ' όψιν οι κατευθυντήριες αρχές της ΔΣΔΠ ως οδηγός 

για την ερμηνεία των συνταγματικών διατάξεων, τον σχεδιασμό της νομοθεσίας και 

την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων ή αν τελικά η ΔΣΔΠ παραμένει γράμμα κενό, 

χωρίς ουσιαστικά να διαφοροποιείται το τοπίο της προστασίας των παιδιών στη χώρα 

μας, πριν και μετά την υπογραφή της. 349 

Για την απάντηση στο εν λόγω ερώτημα επιχειρείται η διερεύνηση της 

εφαρμογής των κατευθυντήριων αρχών της Σύμβασης κατά την εφαρμογή των 

συνταγματικών δικαιωμάτων του ανηλίκου, υπό το πρίσμα της ελληνικής νομοθεσίας 

και νομολογίας, αλλά και των αποφάσεων των ανεξάρτητων αρχών. Η αξιολόγηση 

349 
Για παράδειγμα, η γενική αρχή της ισότητας εφαρ~όζε:αι σε ό~ους τους ~λληνες, σ:υνεπώς 
εφαρμόζεται και στους 'Ελληνες ανηλίκους, οι οποιοι ειναι φορεις του ~ λογω δικαιωμ~τος. 
Ωστόσο, αν η εν λόγω συνταγματική επιταγή ερμηνευότα~ και εφαρμοζο.ταν ~νδυαστικα με 
την αρχή της μη διάκρισης της ΔΣΔΠ (άρθρο 2), ~ παρεχομεν~ προστασια θα επρεπε να μ~ν 
περιορίζεται μόνο τους Έλληνες ανηλίκους, αλλα να επεκτεινεται και στο~ς αλλοδαπ.ους 
Τ Παπαδοπούλου, Άρθρο 2 [Αρχή της μη-διάκρισης], στο: . Π. Νασκου-Περ~ακη, 
Κ. Χρυσόγονος, χ Ανθόπουλος (επιμ.), Η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιωματα του παιδιου και 
η εσωτερική έννομη τάξη, ό.π., 39. 
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των εν λόγω συμπερασμάτων θα είναι καθοριστική για το κρίσιμο ερώτημα, αν 

τελικά «επιβάλλεται» η «ισχυροποίηση» τους με την ρητή κατοχύρωση των εν λόγω 

αρχών (άρθρο 2, 3, 12 ΔΣΔΠ) στο ελληνικό Σύνταγμα ή αν αρκεί η παρεχόμενη από 

τη ΔΣΔΠ προστασία. 

2. 

2α. 

Η αρχή του συμφέροντος του παιδιού (άρθρο 3 ΔΣΔΠ): μια κριτική 

προσέγγιση της ένταξής της στην ελληνική νομοθεσία και νομολογία. 

Η συνταγματική «αφορμή» για τη νομοθετική αναγνώριση της 

αυτοκαθοριστικής διάστασης του συμφέροντος του παιδιού. 

Η καθιέρωση από το συνταγματικό νομοθέτη του 1975 της αρχής της ίσης 

μεταχείρισης των δυο φύλων ( 4 παρ.2 Σ) επέδρασε αποφασιστικά και καταλυτικά στη 

διαμόρφωση ενός νομικού πλαισίου, κυρίως στο χώρο του αστικού δικαίου, 

ουσιαστικού και δικονομικού, το οποίο «εκσυγχρόνισε» μεταξύ άλλων και την 

προστασία του παιδιού350 Η καθιέρωση ίσων δικαιωμάτων ( 4 παρ.2Σ) απόκτησε 

πλέον την έννοια της εξομοίωσης, της αναγνώρισης όμοιων δηλαδή δικαιωμάτων σε 

άνδρες και γυναίκες, ανεξαρτήτως του φύλου τους,351 εκτός και αν συντρέχουν 

350 

35 \ 

.Η γενική αρχή της ισότητας της παραγράφου 1 του άρθρου 4, σύμφωνα με την οποία «οι 
Ελληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου», κατοχυρώνεται σε όλα τα συνταγματικά ελληνικά 
κείμενα που ίσχυσαν μέχρι σήμερα. Ήδη, στο Σχέδιο Συντάγματος του Ρήγα Φεραίου (1979) 
αναφέρεται (άρθρο 2) ότι «από τα φυσικά δίκαια είναι πρώτον, το να είμεθα όλοι ίσοι και όχι ο 
ένας καλύτερος από τον άλλον» Πρβλ. Κ. Μαυριάς, Α. Παντελής, Συνταγματικά κείμενα: 
ελληνικά και ξένα: το Σύνταγμα του 1975 και εκτελεστικοί νόμοι, τα προϊσχύσαντα ελληνικά 
συντάγματα, συντάγματα δυτικών δημοκρατιών, συντάγματα σοσιαλιστικών δημοκρατιών, 
διεθνή κείμενα και διακηρύξεις δικαιωμάτων, Αντ. Ν Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1996. Έχει 
δε την έννοια της ουσιαστικής ή αναλογική ισότητας, ανάλογα με τους διαφορετικούς 
κοινωνικούς προσδιορισμούς. δηλαδή της όμοιας μεταχείρισης των όμοιων και της ανόμοιας 
μεταχείρισης των ανόμοιων, Α . Poldech, Gebalt und Funktionen des allgemeinen 
νerfassungrechtliche Gleichbeitssatzes, Duncker, Berlin, 1971, 45. Η καθιέρωση της αρχή της 
ίσης μεταχείρισης των δυο φύλων στη διάταξη 4 παρ. 2 («οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν 
ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις») δεν αποτέλεσε απλώς επανάληψη της γενικής αρχής της 
ισότητας, αλλά πλέον απόκτησε αυτοτελή και διαφορετική ειδική έννοια: Βλ. χαρακτηριστικά 
την ΣτΕ 3217/Ι 977, όπου η αρχή της ισότητας του άρθρου 4 παρ. 2 του Συντάγματος 
χαρακτηρίζεται ως «ειδικωτέραν εκδήλωσιν της γενικής αρχής της ισότητας εις τον τομέα της 
κοινωνικής θέσεως και της νομικής αντιμετώπισης των σχέσεων των δύο φύλων» και δεν 
θεωρείται απλώς συνέχεια ή επανάληψη της γενικής αρχής της ισότητας των πολιτών της 
παραγράφου 1 . Εξάλλου στην ίδια απόφαση τονίζεται η περιοριστική εξάρτηση των δυνατών 
αποκλίσεων μόνο αν συντρέχουν αποχρώντες λόγοι και υπάρχει ειδική πρόβλεψη των σχετικών 
περιπτώσεων από τον νόμο. Για τη σχέση μεταξύ της γενικής αρχής της ισότητας και της 
ισότητας των φύλων βλ. αναλυτικά Θ. Αντωνίου, Η ισότητα εντός και δια του νόμου, Μια 
συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 4 παρ. Ι του Συντάγματος του 1975, Αντ. Ν. Σάκκουλα, 
Αθήνα-Κομοτηνή, 1998, 47-52. , , 
Τ. Βιδάλης, Η συνταγματική διάσταση της εξουσίας στο γαμο και στην οικογένεια, Ατομικες 
ελευθερίες και θεσμικοί μετασχηματισμοί, ό.π., 229. 
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εξαιρετικές περιστάσεις. 352 Πολύ σημαντικό βήμα για την εφαρμογή της αρχής της 

ισότητας των φύλων, όπως καθιερώθηκε συνταγματικά το 1975, αποτέλεσε δε ο 

Ν.1329/1983, σταθμός στην ιστορία του νεότερου ελληνικού δικαίου, 353 που επέφερε 

τροποποιήσεις στο χώρο του οικογενειακού δικαίου. Οι νέες ρυθμίσεις σχετικά με το 

επώνυμο της συζύγου και των τέκνων, η αντικατάσταση της γονικής μέριμνας με την 

πατρική εξουσία και η νομική εξομοίωση των τέκνων γεννημένων χωρίς γάμο με τα 

τέκνα γεννημένα σε γάμο προώθησαν την αρχή της ισότητας των ανδρών και των 

γυναικών στο πλαίσιο του γάμου και της οικογένειας354 και συνέβαλαν στην 

προοδευτική εξάλειψη της αναπαραγωγής των καθιερωμένων προτύπων ανισότητας 

μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας με δικαιολογητικό λόγο τις διαφορές τους λόγω 

φύλου 355 'ζ , ' λ ' ' , εκσυγχρονι οντας ουσιασnκα το κανονιστικο π αισιο της προστασιας της 

παιδικής ηλικίας στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου. 356 

Το νέο άρθρο σχετικά με το επώνυμο των τέκνων (1505 ΑΚ) καλεί και τους 

δυο γονείς να συμμετέχουν στον προσδιορισμό του επωνύμου των παιδιών και τους 

υποχρεώνει με κοινή αμετάκλητη δήλωσή τους να ορίσουν ως επώνυμό των παιδιών 

είτε το επώνυμο του ενός από τους γονείς ή συνδυασμό των επωνύμων τους, 

αναγνωρίζοντας και οι δυο συζύγους ως ισότιμους, καθώς συμμετέχουν από κοινού 

στον προσδιορισμό του επωνύμου του τέκνου. Ωστόσο, επιβιώνουν ορισμένα 

κατάλοιπα του παλαιού δικαίου, καθώς στην τρίτη παράγραφο του 1505 ορίζεται πως 

το παιδί λαμβάνει το επώνυμο του πατέρα, αν οι γονείς παραλείψουν να δηλώσουν 

επώνυμο, δηλαδή εξακολουθεί να αναπαράγεται αδικαιολόγητα μία διάκριση κατά 

352 

353 

354 

355 

356 

ΣτΕ 2061 /2006, ΣτΕ 1265/2006 και 2552/2006. Σύμφωνα με την ΣτΕ 3217/1977, η ισότητα των 
φύλων πρέπει να γίνει αντιληπτή με διπλή έννοια. Αφενός, αρνητική, που συνίσταται στην 
απαγόρευση της δημιουργίας άνισων καταστάσεων των πολιτών μεταξύ τους και έναντι της 
πολιτείας με βάση τη διαφορά φύλου. Αφετέρου, θετική, ώστε να δια~φα~ίζεται η παροχή, ίσων 
δυνατοτήτων και στα δυο φύλα για την ανάπτυξη της προσωπικοτητας και την ελεύθερη 
ατομική κίνηση , δράση και συμμετοχή στην κοινωνική ζωή. Στη νομολογία, αναγνωρίζεται ως 
σ;ινταγματικά επιτρεπτή ακόμη και η λήψη θετικών μ~ρων υπέρ των γυναικών,_ εφόσον τα 
μετρα αυτά αποβλέπουν στην επίσπευση της αποκαταστασης μιας πραγματικης ισότητας 
μεταξύ ανδρών και γυναικών, Βλ την ΔεφΠειρ 1498/2000. , , 
Για το νομικό καθεστώς στη χώρα μας πριν την καθιέρωση της νομοθετιιcης αλλαγης του 1983 
βλ. Α . Argiriadίs, Reform of Family Law in Greece, στο: Α_. G .. C:hloros ~ed), The Ref~rm of 
Family Law in Europe, (the equality of the spouses-diνorce-ιllegιtιmate chιldren) : a semιnar of 
the University institute of Luxembourg, Kluwer, Deνenter, 1978, 139-1,43. , , 
Αθ. Παπαχρίστου, Ισονομία των φύλων και «παράδοση», (ανάτυπο απο το περιοδικο Δικαιο και 
nολιτιιcή , τεύχος 4, 1983) (χ. ο.), Θεσσαλονίκη, 1983, 124. , , 
Τ. Βιδάλης, Η συνταγματική διάσταση της εξουσίας στο γάμο και στην οικογενεια, Ατομικες 
ελευθερίες και θεσμικοί μετασχηματισμοί, ό.π., 231 . , , , 
Α . Τρωϊάνου-Λούλα, Νομοθετικές βελτιώσεις για :iiν πλ~ρεσ:rερη νομιιcη πρΗοστασια :ου 
παιδιού, (ανάτυπο από το περιοδικό Αρμενόπουλος, ετος 33 , τευχος 12), (χ.ο . ), Θεσσαλονιιcη, 
1979, 1092. 
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των γυναικών με βάση το πρότυπο του παλαιού 1493 ΑΚ, που όριζε πως «το τέιcνον 

λαμβάνει το επώνυμο του πατρός» . 

Παρομοίως, η τροποποίηση του Ν.1329/1983 σχετικά με την αντικατάσταση 

της πατρικής εξουσίας με τη γονική μέριμνα συνιστά θεμελιώδους σημασίας 

μεταβολή στο χώρο της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού. Σε αντίθεση με το 

παλαιό άρθρο 1500, που προβλεπόταν πως «ο πατήρ έχει την πατρική εξουσία επί του 

ανηλίκου τέιcνου» (patria potestas ), ενώ η μητέρα ήταν δυνατό να τον αναπληρώνει 

μόνο κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις,357 στο νέο άρθρο 1510 ΑΚ, που εμπνέεται 

από τη συνταγματική αρχή της ισότητας των φύλων, αναγνωρίζεται από κοινού στους 

γονείς (και όχι μόνο στον πατέρα) καθήκον και δικαίωμα γονικής μέριμνας και όχι 

εξουσία, (λειτουργικός χαρακτήρας γονικής μέριμνας)358 που περιλαμβάνει την 

επιμέλεια του προσώπου, τη διοίκηση της περιουσίας του και την εκπροσώπηση του 

τέκνου σε κάθε υπόθεση ή δικαιοπραξία ή δίκη που αφορά το πρόσωπο ή την 

περιουσία του.359 Η ανάθεση της γονικής μέριμνας μόνο στον ένα γονέα, αντίθετα, 

προβλέπεται μόνο όταν η συμμετοχή και των δυο γονιών δεν είναι δυνατή για 

πραγματικούς λόγους ή είναι ασύμφορη για το παιδί. Είναι πλέον εμφανές πως στο 

εκσυγχρονισμένο οικογενειακό δίκαιο οι σχέσεις μεταξύ γονιών και παιδιών 

αποκτούν νέα διάσταση , καθώς η πατρική εξουσία, που συνδεόταν με πατριαρχικές, 

αυταρχικές τάσεις360 δεν αποτελεί πλέον καθοριστικό παράγοντα, ενώ η έννοια της 

κυριαρχίας απομακρύνεται.361 Η από κοινού άσκηση της γονικής μέριμνας από τους 

δυο γονείς δεν εξαφανίζει, βεβαίως, την εξουσιαστική διάσταση που αναπόφευκτα 

χαρακτηρίζει, ως ένα βαθμό τουλάχιστόν, τη σχέση μεταξύ των γονέων και των 

παιδιών. Οδηγεί, ωστόσο, σε μια διαφορετική «ισορροπία» των εξουσιαστικών 

σχέσεων, καθώς πλέον η εξουσία δεν ασκείται από ένα μόνο πρόσωπο, αλλά 

συμμετέχουν από κοινού δύο φορείς. 

Μετά την τροποποίηση του Ν.1329/1983 αναγνωρίζεται για πρώτη φορά 

άμεσα το συμφέρον του παιδιού ως βασική αξιολογική έννοια στο δίκαιο της γονικής 

357 

358 

359 

360 

36 ] 

Γ Δασκαρόλης, Οι φορείς της πατρικής εξουσίας, (χ.ο .), Αθήναι,_ 1967, 38. , , 
Μ Καράσης Γάμος και Οικογένεια ως δικαιικοί θεσμοι: Θεωρητικη εισαγωγη στο 
οικογενειακό δίκαιο του αστικού κώδικα, εκδ . Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, ~994, 43. , 
Γ Δασκαρόλης, Παραδόσεις Οικογενειακού Δικαίου, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθηνα-Κομοτηνη, 
2001 , 447 -491. 
!. Γιαρένη, Γυναίκα και Ανθρώπινα Δικαιώματα, Έλλην, Περισ:έρι, 2004, 171: , 
Α . Τρωϊάνου-Λούλα, Νομοθετικές βελτιώ~εις για ~ν πλ~ρεσ:ερη νομικη πρ"οστασια :ου 
παιδιού, (ανάτυπο από το περιοδικό Αρμενοπουλος, ετος 33 , τευχος 12), (χ.ο.), Θεσσαλονικη, 
1979, 1092-1093. 

130 



μέριμνας362 στο άρθρο 1511 ΑΚ και αναγορεύεται ως πρυτανεύουσα αρχή για τις 

αποφάσεις των γονέων ή τις δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τον ανήλικο. Η ίδια 

έννοια αυτή καθεαυτή προϋπήρχε στο αστικό δίκαιο πριν από την τροποποίηση του 

Ν.1329/1983 , στο άρθρο 1503 ΑΚ, όπου προβλεπόταν η ανάθεση της επιμέλειας του 

τέκνου ακόμα και στον υπαίτιο του διαζυγίου γονέα, αν αυτό επιβαλλόταν από το 

συμφέρον του τέκνου. Η καινοτομία όμως της νέας διάταξης (1511 ΑΚ) συνίσταται 

στην αυτοκαθοριστική διάσταση που αποκτά το συμφέρον, καθώς προβλέπεται και η 

συνεκτίμηση της γνώμης του ανηλίκου, αναγνωρίζεται δηλαδή πως το παιδί δεν 

αποτελεί πλέον μόνο αντικείμενο προστασίας, όπου κάποιοι τρίτοι (στο παλαιό 

δίκαιο, κυρίως ο πατέρας) αποφασίζουν για το συμφέρον του, αλλά συμμετέχει στον 

προσδιορισμό του με τη δυνατότητα αυτοπρόσωπης άσκησης του δικαιώματός της 

έκφρασης της γνώμης του. Αναμφίβολα, εισάγει το παιδί στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων, με τη πρόβλεψη της διατύπωσης της γνώμης του, αναγνωρίζοντας ρητά 

πως δεν είναι αμέτοχο στην κρίση για το συμφέρον του, ιδίως σε περίπτωση 

δικαστικής διαμάχης των γονέων σχετικά με την επιμέλειά του, μετά από διακοπή της 

έγγαμης συμβίωσης. Η διάταξη είναι ιδιαίτερα προοδευτική, καθώς, αναλογικά, 

παραπέμπει στην αυτοκαθοριστική διάσταση, που προσδίδεται στο πλαίσιο της 

ΔΣΔΠ στην αξιολογική ρήτρα του συμφέροντος του παιδιού του άρθρου 3, μέσω της 

συνδυαστικής της προσέγγισης της με το άρθρο 12 της Σύμβασης, όπου 

κατοχ;υρώνονται τα συμμετοχικά δικαιώματα του παιδιού. Η δε παράλειψη της 

ακρόασης της γνώμης του από το δικαστήριο ή η παράλειψη επαρκούς αιτιολογίας 

συνδέεται με δικονομικές συνέπειες, καθώς στοιχειοθετεί λόγο αναιρέσεως για 

παράβαση ουσιαστικού νόμου (559 αρ. 1 Κ.ΠολΔικ).363 Η σημασία της καινοτομίας 

Καθίσταται εμφανής, αν αναλογιστεί κανείς πως η τροποποίηση έλαβε χώρα έξι 

χρόνια πριν την υπογραφή της Διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα του παιδιού, 

362 

363 

Π. Σα.λκιτζόγλου, Η κακή άσκηση της γονικής μέριμνας και η υποκατάσταση των γονέων από 
τρίτους, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1993, 81. 
?στόσο, στη νομολογιακή πρακτική συχνά δ~ θεωρείται ~ναιρ_ετέα η απόφα~ η οποία δεν 
~λαβε υπ' όψιν την εκφρασθείσα θέληση των τεκνων., Θεωρειτα~ οτι, για την κριση ω~ προς τη~ 
υπαρξη ή την ανυπαρξία του τέκνου να αντιληφθει το _συμφ~ρον του, ?εν . απαιτειται _ειδικη 
αιτιολογία, ούτε επιτρέπεται αναιρετικός έλεγχος, αφου αυτη αποτελει πορισμ~ ελευθερης 
εκτίμησης αποδείξεων. Βλ ενδεικτικά τις αποφάσεις ΑΠ 561/2003, ΕφΠειραιως 1 1/2002, 
ΑΠΙ728/ 1999 , ΑΠΙ5/ 1997, ΑΠΙ019/1994, ΕφΘεσαλλ. 503/1993, ΑΠ577/ 1989, 
ΕφΠειρΙ 162/1988, Μον Πρωτ Κοζάνης556/1987και ΑΠΙ~Ο/1986. Ωστόσο ~ ακρόαση τη~ 
γνώμης του παιδιού, που προκύπτει από την συνέντευξη ,:ου με το παιδι δεν αποτελει 
αποδεικτικό μέσο αφού αυτά καθορίζονται περιοριστικα από το άρθρο 339ΚΠολ., 
Δ. Σαλκιτζόγλου, Η κακή άσκηση της γονικής μέριμνας, ό.π. , 97. 
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όπου το συμφέρον του παιδιού πλέον προσέλαβε ρητά αυτοκαθοριστικό χαρακτήρα 

και αποτέλεσε κατευθυντήρια της αρχή. 

2β. Η συνταγματική κατοχύρωση της νομοθετικής αναγνώρισης του συμφέροντος 

του εμβρύου: μια καινοτομία σε σχέση με τη ΔΣΔΠ. 

Η έννοια του συμφέροντος συναντάται και στις σχετικές με την εφαρμογή της 

ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής διατάξεις, όπου γίνεται ρητή αναφορά στο 

συμφέρον του εμβρύου. Κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του 

Ν.3305/2005 για την εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, 

επιτάσσεται κατά την εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων να λαμβάνεται κυρίως 

υπόψη το συμφέρον του τέκνου που θα γεννηθεί. Η αρχή αυτή, σύμφωνα με τη 

νομολογία, «δεσμεύει ως κριτήριο το δικαστήριο που καλείται να επιτρέψει κατά 

νόμο τη διενέργεια μιας ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής».364 

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην Εισηγητική Έκθεση του 

Ν.3305/2005, το Δικαστήριο πρέπει να ελέγχει την ύπαρξη ενός σταθερού και 

υποστηρηκτικού περιβάλλοντος για κάθε παιδί που θα γεννηθεί κατόπιν εφαρμογής 

μιας μεθόδου ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, καθώς και ορισμένα 

δεδομένα από την πλευρά των μελλοντικών γονέων, όπως η ηλικία, το ιατρικό 

ιστορικό, η κληρονομικότητα ως προς ορισμένα νοσήματα, καθώς και η ικανότητα να 

ανταποκριθούν στις ανάγκες του παιδιού.365 Σύμφωνα με τη νομολογία, η 

παράγραφος 2 του άρθρου Ι του Ν.3305/2005 για την εφαρμογή της ιατρικώς 

υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, αποτελεί εκδήλωση της θεμελιώδους αρχής περί 

προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, την οποία κατοχυρώνει το άρθρο 3 της 

ΔΣΔΠ. Η ελληνική νομοθεσία, μάλιστα, στο σημείο αυτό, καινοτομεί σε σχέση με τη 

ΔΣΔΠ, καθώς η Σύμβαση δε διασφαλίζει την προστασία του αγέννητου παιδιού, 

αλλά τοποθετεί την βιολογική αφετηρία της παιδικής ηλικίας μετά την εμβρυακή 
φάση. 

Εφόσον αναγνωρίζεται το συμφέρον του εμβρύου, εύλογα, πρέπει να 

αναζητηθεί στο συνταγματικό κείμενο το δικαίωμα, του οποίου συστατικό στοιχείο 

αποτελεί το αναγνωριζόμενο συμφέρον. Ανακύπτει, δηλαδή, το ερώτημα εάν 

κατοχυρώνονται συνταγματικά τα δικαιώματα του εμβρύου, όπως ακριβώς και για το 

364 
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παιδί, τα οποία κατοχυρώνονται από την ίδια τη στιγμή της γέννησής του. Αν και το 

άρθρο 2 παρ.1 του Συντάγματος («αρχή της αξίας του ανθρώπου») αποτελεί 

νομιμοποιητικό έρεισμα για τη συνταγματική αναγνώριση του ανηλίκου ως κτήτορα 

και φορέα των συνταγματικά κατοχυρωμένων ατομικών δικαιωμάτων, παραμένει 

αδιευκρίνιστο το ζήτημα εάν το εν λόγω άρθρο αφορά στην προστασία και της 

αγέννητης ζωής. Εάν, δηλαδή, η ιδιότητα του κτήτορα και φορέα των εν λόγω 

δικαιωμάτων αποκτάται από τον ανήλικο πριν ή μετά τη γέννησή του. Το ζήτημα 

είναι καίριο, δεδομένου ότι η νομική κατάσταση του εμβρύου συνδέεται άμεσα με τις 

σύγχρονες ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της γενετικής τεχνολογίας. 

Το έμβρυο συνιστά μη ολοκληρωμένο ανθρώπινο οργανισμό που στερείται 

οντολογικής ενότητας, 366 αλλά και κοινωνικής υπόστασης. Πριν από τη γέννησή, 

δηλαδή, δεν υφίσταται υποκείμενο και συνεπώς αυτόνομο πρόσωπο. Δεδομένου, 

ωστόσο, πως το άρθρο 2 παρ.1 αναγνωρίζει στο πρόσωπο την ιδιότητα του 

υποκειμένου θεμελιωδών δικαιωμάτων, γενικώς, και δη ατομικών, τα οποία 

κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα, δε φαίνεται, prima facie, να διασφαλίζεται κάποιου 

είδους νομική προστασία στην αγέννητη ζωή. 

Ωστόσο, η προστασία της αξίας του ανθρώπου δε συνδέεται μόνο με το 

υποκείμενο και το πρόσωπο, αλλά αποκτά και αντικειμενική σημασία καθιστάμενη 

αντικειμενική αρχή του Συντάγματος και του δικαίου367 υπό διττή έννοια. Αρχικά, 

σύμφωνα και με τη νομολογία του Αρείου Πάγου (ΑΠ 40/1998) η παρεχόμενη 

προστασία στο άρθρο 2 Σ δεν συνιστά «ατομικό δικαίωμα» συνδεόμενο με την 

άσκησή του από ένα ορισμένο φορέα,368 αλλά «κανόνα συνταγματικού επιπέδου», 

που αφορά σε όλα τα επιμέρους δικαιώματα. Πράγματι, η διάκριση και η διαφορετική 

νομ , , λλ' 'δ ξ' ικη μεταχείριση του «πρόσωπου» από το «πραγμα», α α και η απο οση α ιας 

στο πρόσωπα αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση όχι κάποιου συγκεκριμένου, 

αλλ' ' θ ' δ' δ α οποιουδήποτε συνταγματικού δικαιώματος, η οποια α ηταν α υνατη, αν ε 

δια λ ζ ' Ε λέ ' σφα ι όταν η μη εμπραγμάτωση του υποκειμενου. πιπ ον, τα προσωπα, των 

οπ ' λ ' 'λ λ ' οιων η αξία προστατεύεται στο άρθρο 2, αποτε συν με η μιας πο ιτικης 

κοινότητας, της οποίας η συντήρηση και ανανέωση είναι αντικειμενικό ζήτημα, 

365 
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Εισηγητική Έκθεση Ν.3305/2005, ΚΝοΒ 53, 24 επ. , , 
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Α. Μανιτάκης, Το υποκείμενο των συνταγματικών δικαιωμάτων κατα το αρθρο 25 παρ. ΙΣ., 
Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1981, 131-132. , , 
Κ. Χρυσόγονος, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, Αντ. Ν. Σάιcκουλα, Αθηνα-Κομοτηνη, 
2002, 110. 
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δημοσίου ενδιαφέροντος.369 Η «αντικειμενικοποίηση» ακριβώς της αρχής της αξίας 

του ανθρώπου αποτελεί το έρεισμα για την κατοχύρωση της προστασίας και του 

εμβρύου ή, πιο ορθά, της προστασίας βιωσιμότητας του,370 της προσδοκίας, δηλαδή, 

για την αυτόνομη επιβίωσή του.371 Το έμβρυο δεν αποτελεί μεν αυτόνομο υποκείμενο 

ούτε μπορεί να γίνει λόγος για κτήση των θεμελιωδών δικαιωμάτων από το έμβρυο, 

σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι partio muleris, «μέρος της γυναίκας», καθώς 

υπάρχει βάσιμα η προσδοκία για την αυτόνομη επιβίωσή του, η οποία χρήζει 

προστασίας ως αντικειμενικό συμφέρον συνδεόμενο με τη μελλοντική συμμετοχή του 

και ενσωμάτωσή του στην πολιτική κοινότητα. 

Το κριτήριο της προστασίας της βιωσιμότητας του εμβρύου, ως νομικό 

επιχείρημα για τη προστασία της αγέννητης ζωής, φαίνεται να επιλέγει και να 

σταθμίζει, εξάλλου, και ο ποινικός νομοθέτης ρυθμίζοντας το ζήτημα της άμβλωσης, 

της τεχνητής δηλαδή διακοπής της εγκυμοσύνης, που διενεργείται με τη συναίνεση 

της εγκύου (άρθρο 304 του Ποινικού Κώδικα). Στην περίπτωση της άμβλωσης 

συντρέχει σύγκρουση θεμελιωδών δικαιωμάτων δυο φορέων, της μητέρας και του 

εμβρύου: από τη μία, η ελευθερία της ανάπτυξης της προσωπικότητας της εγκύου 

γυναίκας (SΣ),372 η οποία είναι πιθανό να αποφασίσει πως δεν είναι σε θέση να 

αναλάβει τις πολύ σοβαρές ευθύνες που συνεπάγεται η μητρότητα και, από την άλλη, 

η προστασία της αξίας της βιωσιμότητας του εμβρύου (2Σ).373 Ο ποινικός νομοθέτης, 

σε μια προσπάθεια στάθμισης των συγκρουόμενων συνταγματικών αγαθών, επιτρέπει 

την διακοπή της εγκυμοσύνης, μεταξύ άλλων, σε περίπτωση που το στάδιο της 

κύησης είναι πολύ πρώιμο, δεν έχουν συμπληρωθεί δηλαδή δώδεκα εβδομάδες της 

κύησης. Το εν λόγω διάστημα -κατά τα πορίσματα της βιολογίας-το έμβρυο δε 

μπορεί θεωρηθεί ακόμη βιώσιμο,374 ικανό δηλαδή να επιβιώσει έστω και με τη 

βοήθεια τεχνικών μέσων. 
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δημοσίου ενδιαφέροντος.369 Η «αντικειμενικοποίηση» ακριβώς της αρχής της αξίας 

του ανθρώπου αποτελεί το έρεισμα για την κατοχύρωση της προστασίας και του 

εμβρύου ή, πιο ορθά, της προστασίας βιωσιμότητας του, 370 της προσδοκίας, δηλαδή, 

για την αυτόνομη επιβίωσή του.371 Το έμβρυο δεν αποτελεί μεν αυτόνομο υποκείμενο 

ούτε μπορεί να γίνει λόγος για κτήση των θεμελιωδών δικαιωμάτων από το έμβρυο, 

σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι partio muleris, «μέρος της γυναίκας», καθώς 

υπάρχει βάσιμα η προσδοκία για την αυτόνομη επιβίωσή του, η οποία χρήζει 

προστασίας ως αντικειμενικό συμφέρον συνδεόμενο με τη μελλοντική συμμετοχή του 

και ενσωμάτωσή του στην πολιτική κοινότητα. 

Το κριτήριο της προστασίας της βιωσιμότητας του εμβρύου, ως νομικό 

επιχείρημα για τη προστασία της αγέννητης ζωής, φαίνεται να επιλέγει και να 

σταθμίζει, εξάλλου, και ο ποινικός νομοθέτης ρυθμίζοντας το ζήτημα της άμβλωσης, 

της τεχνητής δηλαδή διακοπής της εγκυμοσύνης, που διενεργείται με τη συναίνεση 

της εγκύου (άρθρο 304 του Ποινικού Κώδικα). Στην περίπτωση της άμβλωσης 

συντρέχει σύγκρουση θεμελιωδών δικαιωμάτων δυο φορέων, της μητέρας και του 

εμβρύου: από τη μία, η ελευθερία της ανάπτυξης της προσωπικότητας της εγκύου 

γυναίκας (5Σ),372 η οποία είναι πιθανό να αποφασίσει πως δεν είναι σε θέση να 

αναλάβει τις πολύ σοβαρές ευθύνες που συνεπάγεται η μητρότητα και, από την άλλη, 

η προστασία της αξίας της βιωσιμότητας του εμβρύου (2Σ). 373 Ο ποινικός νομοθέτης, 

σε μια προσπάθεια στάθμισης των συγκρουόμενων συνταγματικών αγαθών, επιτρέπει 

την διακοπή της εγκυμοσύνης, μεταξύ άλλων, σε περίπτωση που το στάδιο της 

κύησης είναι πολύ πρώιμο, δεν έχουν συμπληρωθεί δηλαδή δώδεκα εβδομάδες της 

κύησης. Το εν λόγω διάστημα -κατά τα πορίσματα της βιολογίας-το έμβρυο δε 

μπορεί θεωρηθεί ακόμη βιώσιμο,374 ικανό δηλαδή να επιβιώσει έστω και με τη 

βοήθεια τεχνικών μέσων. 
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δημοσίου ενδιαφέροντος.369 Η «αντικειμενικοποίηση» ακριβώς της αρχής της αξίας 

του ανθρώπου αποτελεί το έρεισμα για την κατοχύρωση της προστασίας και του 

εμβρύου ή , πιο ορθά, της προστασίας βιωσιμότητας του,370 της προσδοκίας, δηλαδή, 

για την αυτόνομη επιβίωσή του.371 Το έμβρυο δεν αποτελεί μεν αυτόνομο υποκείμενο 

ούτε μπορεί να γίνει λόγος για κτήση των θεμελιωδών δικαιωμάτων από το έμβρυο, 

σε καμία περίπτωση όμως δεν είναι partio muleris, «μέρος της γυναίκας», καθώς 

υπάρχει βάσιμα η προσδοκία για την αυτόνομη επιβίωσή του, η οποία χρήζει 

προστασίας ως αντικειμενικό συμφέρον συνδεόμενο με τη μελλοντική συμμετοχή του 

και ενσωμάτωσή του στην πολιτική κοινότητα. 

Το κριτήριο της προστασίας της βιωσιμότητας του εμβρύου, ως νομικό 

επιχείρημα για τη προστασία της αγέννητης ζωής, φαίνεται να επιλέγει και να 

σταθμίζει, εξάλλου, και ο ποινικός νομοθέτης ρυθμίζοντας το ζήτημα της άμβλωσης, 

της τεχνητής δηλαδή διακοπής της εγκυμοσύνης, που διενεργείται με τη συναίνεση 

της εγκύου (άρθρο 304 του Ποινικού Κώδικα). Στην περίπτωση της άμβλωσης 

συντρέχει σύγκρουση θεμελιωδών δικαιωμάτων δυο φορέων, της μητέρας και του 

εμβρύου: από τη μία, η ελευθερία της ανάπτυξης της προσωπικότητας της εγκύου 

γυναίκας (5Σ),372 η οποία είναι πιθανό να αποφασίσει πως δεν είναι σε θέση να 

αναλάβει τις πολύ σοβαρές ευθύνες που συνεπάγεται η μητρότητα και, από την άλλη, 

η προστασία της αξίας της βιωσιμότητας του εμβρύου (2Σ).373 Ο ποινικός νομοθέτης, 

σε μια προσπάθεια στάθμισης των συγκρουόμενων συνταγματικών αγαθών, επιτρέπει 

την διακοπή της εγκυμοσύνης, μεταξύ άλλων, σε περίπτωση που το στάδιο της 

κύησης είναι πολύ πρώιμο, δεν έχουν συμπληρωθεί δηλαδή δώδεκα εβδομάδες της 

κύησης. Το εν λόγω διάστημα -κατά τα πορίσματα της βιολογίας-το έμβρυο δε 

μπορεί θεωρηθεί ακόμη βιώσιμο,374 ικανό δηλαδή να επιβιώσει έστω και με τη 

βοήθεια τεχνικών μέσων. 
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Παρόμοιας φύσης ζητήματα νομικής προστασίας του εμβρύου προκύπτουν 

και από την απομόνωση βλαστοκυττάρων από τον εμβρυϊκό ιστό ύστερα από 

άμβλωση, που μπορεί να «αξιοποιηθεί» ως μια από τις πιθανές πηγές λήψης 

βλαστοκυττάρων χρήσιμων στην κλινική ιατρική και τη βιοϊατρική έρευνα. Κατά μια 

άποψη, η απομόνωση βλαστοκυττάρων από προερχόμενο από άμβλωση εμβρυϊκό 

ιστό δεν θεωρείται αθέμιτη, υπό όρους, καθώς υπάρχει ήδη νομική κατοχύρωση για 

την ίδια την άμβλωση.375 Ωστόσο, όπως ήδη αναλύθηκε, οι σχετικές νομοθετικές 

προβλέψεις επιτρέπουν την άμβλωση στο πλαίσιο μιας στάθμισης, μιας πρακτικής 

εναρμόνισης συνταγματικών αγαθών. Με την εναρμόνιση, ωστόσο, προκρίνεται η 

προστασία ενός δικαιώματος σε σχέση με κάποιο άλλο κατά τρόπο, ώστε να 

διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή ισορροπία και να μην αναιρείται, κατά το 

δυνατόν, η ουσία ενός εκ των δύο ή περισσοτέρων «συγκρουόμενων» αγαθών. Στην 

περίπτωση της άμβλωσης, από τη στιγμή που ο ποινικός νομοθέτης επιτρέπει την 

τεχνητή διακοπή της εγκυμοσύνης σε πρώιμο στάδιο, δεν αμφισβητεί, ούτε βέβαια 

αναιρεί την αξία του δώδεκα εβδομάδων εμβρύου. Απλά στην συγκεκριμένη χρονική 

στιγμή, προκρίνεται η προστασία του δικαιώματος της μητέρας να αναπτύξει 

ελεύθερα την προσωπικότητα της. Στην περίπτωση όμως που το προερχόμενο από 

την άμβλωση έμβρυο χρησιμοποιείται ως πηγή βλαστοκυττάρων, για θεραπευτικούς 

και ερευνητικούς λόγους, προσβάλλεται «εκ νέου» η αξία του, χωρίς μάλιστα να 

συντρέχει περίπτωση στάθμισης δικαιωμάτων του με κάποιο συγκεκριμένο φορέα, 

όπως στην περίπτωση της άμβλωσης.376 

Η συνταγματική προστασία της βιωσιμότητας του εμβρύου, που υπαγορεύει 

τον περιορισμό της απώλειας της ζωής πριν από τη γέννηση εκτός αν συντρέχουν 

σοβαροί λόγοι,377 θέτει, επιπλέον, όρια και στο ζήτημα της συλλογής και της 

διαχείρισης γενετικών δεδομένων, της ειδικής ομάδας πληροφοριών σχετικά με την 

υγεία για τη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία ασθενειών.378 Ειδικότερα, σε σχέση με 

375 

376 

377 

378 

Βλ. σχετικά την Εισήγηση της Επιτροπής Βιοηθικής <~Βλαστοκύτταρα: βιοϊα~ρική έρι:11να και 
κλινική ιατρική» , www.bioethics.gr, όπου υποστ~ριζεται απ~ τα περισσοτερα μελη της 
Επιτροπής η συνάφεια της απομόνωσης βλαστοκυτταρων με την αμβλωση. 
Πρβλ. Μ J. Clapp, State Prohibition of Fetal Experimentation and the Fundamental Right of 
Priνacy, Columbia Law Reνiew 88, 1988, !093-1094. , , 
Ε. Μάλλιος, Γενετικές εξετάσεις και Δίκαιο, εκδ. Σάκκουλ~, Αθηνα-Θεσσαλονικη, 2004, 2~-26. 
Βλ. σχετικά την 'Εκθεση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθ~κης «Γενετικά δε~ομένα: συλλογη και 
διαχείριση» , www.bioethics.gr/document.php?category _ιd=69&document_ιd 
==310. 
!. Κριάρη-Κατράνη, Γενετική τεχνολογία και θεμελι~δη δικαιώμ~τα: η συνταγματική 
προστασία των γενετικών δεδομένων, εκδ. Σάκκουλα, Αθηνα-Θεσσαλονικη, 1999, 1Ο1. 
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το έμβρυο, το ζήτημα της προστασίας των γενετικών του δεδομένων συνδέεται με τις 

γενετικές εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου (είτε ενδομητρίως είτε προ της 

εμφυτεύσεώς τους στη μήτρα)379 για τη διαπίστωση της ύπαρξης γενετικού 

νοσήματος.380 Ωστόσο, η πρόοδος των γονιδιακών θεραπειών δεν επιτρέπει ακόμη τη 

θεραπεία της γονιδιακής ανωμαλίας, που είναι πιθανό να εντοπισθεί στο 

κυοφορούμενο έμβρυο και, κατ' επέκταση, αντικείμενο των προγεννητικών 

διαγνώσεων τελικά δεν είναι η πρόβλεψη μιας θεραπείας, αλλά μιας άμβλωσης.381 

Στις σχετικές συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ζήτημα των Γενετικών 

Δεδομένων η αρχή της προάσπισης των συμφερόντων τους ορίζεται ως κριτήριο για 

τη διενέργεια των εξετάσεων σε παιδιά. 382 Αναλογικά, το ίδιο θα πρέπει να ισχύσει 

και για τα έμβρυα, η διενέργεια ιατρικών εξετάσεων θα πρέπει να διενεργείται, όταν 

συντρέχουν εξαιρετικές περιστάσεις και εξυπηρετούνται ζωτικά τους συμφέροντα.383 

Σύμφωνα με τη σχετική εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής, οι περιπτώσεις 

αυτές συντρέχουν μόνο όταν «υπάρχει αυξημένη πιθανότητα το έμβρυο να είναι 

προσβεβλημένο από σοβαρή γενετική ασθένεια, η οποία επιπλέον θα εκδηλωθεί 

379 

380 

38 1 

382 

383 

Οι εξετάσεις του εμβρύου προ της εμφυτεύσεως του στη μήτρα αφορούν τα εξωσωματικώς 
δημιουργημένα έμβρυα στα πλαίσια της αγωγής κατά της στειρότητας. 1. Κριάρη-Κατράνη, 
Γενετική τεχνολογία και θεμελιώδη δικαιώματα, ό.π., 142. Βλ. και το σχετικό με την 
προεμφυτευτική διάγνωση νόμο 3305/2005. 
Ε. Μάλλιος, Γενετικές εξετάσεις και Δίκαιο, ό.π., 17. 
Ε. Μάλλιος, Γενετικές εξετάσεις και Δίκαιο, ό.π., 22. 
Βλ. σχετικά τις 25 Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής « Για τις ηθικές, νομικές και 
κοινωνικές πτυχές των γενετικών δεδομένων», όπου δεν γίνεται μεν άμεση μνεία στο έμβρυο, 
υπάρχει όμως ιδιαίτερη αναφορά στη διαδικασία συναίνεσης παιδιών και ευπαθών ατόμων στην 
ανθρώπινη γενετική έρευνα. Στην 25η Σύσταση τονίζεται πως η χρήση ιστών και συνοδευτικών 
δεδομένων από ανήλικα άτομα στην έρευνα πρέπει να επιτραπεί, μόνο αν κατά αυτόν τον τρόπο 
εξυπηρετούνται τα ζωτικά τους συμφέροντα. Βλ., τα Πρακτικά Συνεδρίου υπό τη Διεύθυνση 
«Επιστήμη & Κοινωνία» - «Ηθική και Επιστήμη» της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (6-7 Μαιου 
2004, Βρυξέλλες) σχετικά με τις ηθικές, κοινωνικές και νομικές πτυχές των γενετικών 
εξετάσεων στον άνθρωπο στους τομείς της έρευνας και της υγείας, με βάση την έκθεση και τις 
25 εισηγήσεις, οι οποίες εκπονήθηκαν από την ομάδα των Ει?ι~ών της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας, europa.eu.int/comm/research/conferences/2004/genetιc/rndex _ en.htm και 
europa.eu.int/comm/ 
research/genetic2004.html. 
Ομοίως και για την προεμφυτευτική διάγνωση κριτήριο θα πρέπει να αποτελεί το συμφέρον και 
να λαμβάνει χώρα μόνο όταν πρόκειται να ανιχνευθεί κάποια σοβαρή κληρονομική ασθένεια. Ο 
γερμανικός νόμος περί προστασίας του εμβρύου, ο αυστηpότερ~ς διεθνώς, απ~γορεύει 
απολύτως τη διενέργεια γενετικών αναλύσεων στα αδιαφ~ροποιητα κυτταρα. Ο βασι~ο ~όβος 
που εκφράζεται στη γερμανική θεωρία είναι πως οι δυνατοτητες το~ προεμφ~τευτικου ~λέγχου 
θα ανοίξουν το δρόμο για την ευγονική, όχι μόνο την «αρνητι~η» (n.e?atινe Eu~enιk), που 
?χετίζεται με την αποφυγή δυσλειτουργιών αλλά και την «θετικη»ψοs1tινe Eugen~), που θα 
εχει ως στόχο τα διαρκώς καλύτερα ~τομικά χαρακτη~ιστικα. Βλ. σχετικα ~· K~bl, 
Gentechnologie zu eugenischen Zwecken-Nιedregang oder Ste1gerun~ der Menschenwurde. Ιη 
Festschrift fuer Heinrich Hίibmann, Metzner Verlag, Frankfurt am Ma1n, 1985, 161-192. 
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αμέσως μετά τη γέννηση ή στην παιδική ηλικία και για την οποία δεν υπάρχει 

ικανοποιητική θεραπεία» 384 

Παρόμοιας φύσης ζητήματα συνδεόμενα γενικότερα με την αντικειμενική 

αρχή της μη εμπραγμάτωσης του υποκειμένου, υπαγορευόμενη από την 

συνταγματική κατοχύρωση της αξίας του ανθρώπου, ανακύπτουν σε σχέση με την 

αναπαραγωγική κλωνοποίηση. Η τελευταία μπορεί να οδηγήσει στη γέννηση 

κλώνων, νέων δηλαδή οργανισμών απόλυτα όμοιων με το «πρωτότυπο», με βάση την 

τεχνική της πυρηνικής μεταφοράς, την επέμβαση, δηλαδή, στον πυρήνα του κυττάρου 

(με την αντικατάσταση του πυρήνα του ωαρίου από τον πυρήνα ενός ώριμου 

σωματικού κυττάρου).385 Η δημιουργία αντιγράφων θίγει το ίδιο το περιεχόμενο της 

αντικειμενικής αρχής περί μη εμπραγμάτωσης του υποκειμένου, καθώς το παιδί

κλώνος υποβιβάζεται σε απλό μέσο, 386 σε αντικείμενο για την εξυπηρέτηση άλλων 

σκοπών δηλαδή μετατρέπεται σε πειραματόζωο, ενώ δεν είναι δυνατόν να 

αποκλεισθεί πως ο προβαίνων στην παραγωγή κλώνων επιθυμεί στην ουσία να 

ελέγχει απολύτως τη ζωή των «κλώνων» αυτών. 387 Η παραγωγή ανθρώπινων όντων 

απόλυτα όμοιων θέτει υπό αμφισβήτηση την ιδιαίτερη αξία του κάθε ανθρώπινου 

όντος, εφόσον ο «κλώνος» αποτελεί αντίγραφο ενός ανθρώπου που έζησε ή ζει 

ακόμη και τον εμπλέκει αναγκαστικά σε μια διαρκή προσπάθεια να αποδεικνύει τη 

μοναδικότητά του, του στερείται, δηλαδή, το δικαίωμά του να αποτελεί μια αυτόνομη 

και ανεπανάληπτη οντότητα, που μπορεί να αναπτύξει ελεύθερα την προσωπικότητα 

του, χωρίς να υπόκειται σε διαρκή σύγκριση.388 Τέλος, η προσβολή της ανθρώπινης 

αξίας των παιδιών, που τυχόν θα γεννηθούν με τη μέθοδο της κλωνοποίησης είναι 

384 
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Βλ. σχετικά και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης «Για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και 
τη Βιοϊατρική», γνωστή και ως Σύμβαση του Οβιέδο, που έχει ενσωματωθεί στην ελληνική 
νομοθεσία με το Ν. 2619/1998, καθώς και τα Πρόσθετα Πρωτόκολλά της. 
Γ Κουμάντος, Προβλήματα βιοηθικής, Πόλις, Αθήνα, 2003, 44. 
Σ. Βλαχόπουλος, Η κλωνοποίηση στην ελληνική έννομη τάξη: Από τον ~δάμ στην D,olly: το 
τέλος της παραδοσιακής μορφής αναπαραγωγής, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθηνα-Κομοτηνη, 2000, 
69. 
Α. Μανιτάκης, Η νομοθετική απαγόρευση της κλωνοποίησ;~ς και το, δικαίωμα στην 
αναπαραγωγή, στο : Ε. Κουνούγερη-Μανωλεδάκη (επιμ. ), Τεχνητη Γονιμοποιηση και Γενετική 
Τεχνολογία: Η Ηθικονομική διάσταση, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκ~, 2003, 76; Επίσης, 
Βλ. σχετικά κ. Μανωλάκου, τ. Βιδάλης, Έκθεση για την αναπαραyωγικη κλωνοποιηση του 
ανθρώπου στην ιστοσελίδα: www.bioethics.gr/media/pdf/reports/clonrng_gr; , 
Γ Κουμάντος, Προβλήματα βιοηθικής, ό .π., 43. Contra ~ανιτά~ης, ο οποι?ς υποστηριζει πως 
το επιχείρημα του πανομοιότυπου δεν αναιρείται μεν, αλλα κλονίζεται, ,αφου η προσωπ~κότητα 
δε σχηματίζεται μόνο από το γενετικό κώδικα, αλλά και από_ το περιβαλλον, Α. Μανιτ°!'ης, Η 
νομοθετική απαγόρευση της κλωνοποίησης και το δ~καιωμα στην αν~παραγωγη,, στο: 
Ε. Κουνούγερη-Μανωλεδάκη (επιμ.), Τεχνητή Γονιμοποιηση και Γενετικη Τεχνολογια: Η 
Ηθικονομική διάσταση , ό.π., 75. 
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σχεδόν αναπόφευκτη, καθώς θα στιγματισθούν ως «προϊόντα» μιας απαγορευμένης 

από την έννομη τάξη μεθόδου.389 

2γ. Ο «αυτοκαθοριστικός», «αυτοπεριοριστικός» και «εν δυνάμει» χαρακτήρας της 

έννοιας του συμφέροντος του παιδιού στην ελληνική νομολογία. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η έννοια του συμφέροντος του παιδιού 

αναγνωρίζεται έμμεσα στο ελληνικό συνταγματικό κείμενο και απορρέει από τη 

συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 2 παρ.1, 5 παρ.1, 25 παρ.1, του άρθρου 4 παρ.2 

και, κυρίως, της συνταγματικής επιταγής για την προστασία της παιδικής ηλικίας του 

άρθρου 21 Σ. Στο σημείο, αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ερώτημα κατά 

πόσον η έννοια του συμφέροντος, όπως κατοχυρώνεται στο ελληνικό Σύνταγμα, 

ταυτίζεται, στο πλαίσιο των αποφάσεων των ελληνικών δικαστηρίων, με την 

εξουσιαστικής φύσης παρέμβαση των ενηλίκων στις δραστηριότητες του ανηλίκου, ή 

εάν, υπό το πρίσμα του αυτοκαθορισμού, απεκδύεται του στατικού παραδοσιακού της 

χαρακτήρα και αποκτά αυτοκαθοριστικά στοιχεία. (άρθρο 3 συνδυαστικά με το 

άρθρο 12 ΔΣΔΠ). Σε όλον αυτόν τον προβληματισμό, καίρια θέση κατέχει η 

προσπάθεια ανίχνευσης της θέσης της ΔΣΔΠ στη διαμόρφωση της ελληνικής 

νομολογίας, που επιτυγχάνεται με την ενδελεχή επισκόπηση των ελληνικών 

αποφάσεων πριν και μετά την υπογραφή της. 

Για το λόγο αυτό, επιχειρείται στα επόμενα μια επισκόπηση της ελληνικής 

νομολογίας, ώστε να διερευνηθούν τρία κρίσιμα ζητήματα: πρώτον, η θέση που 

καταλαμβάνει η γνώμη του παιδιού πριν από τη λήψη κάθε απόφασης σχετικής με τη 

γονική μέριμνα, κατά τις επιταγές του άρθρου 1511 του Αστικού Κώδικα («ανάλογα 

με την ωριμότητα του τέκνου πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται η γνώμη του 

πριν από κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα, εφόσον η απόφαση αφορά τα 

συμφέροντά του»). Συγκαθορίζεται από τη γνώμη του παιδιού η διάγνωση της 

υπόθεσης και η λήψη της απόφασης ή, με το άλλοθι της «ανωριμότητας», κρίνεται 

πως παρέλκει η εξέτασή της; Ο «βαθμός» συνεκτίμησης της γνώμης του παιδιού, 

στην ουσία, αντικατοπτρίζει την ίδια την αντίληψη για την ικανότητα του ανηλίκου 

389 
Βλ. γενικά και την προσέγγιση του Βασtλογιάννη, στο: Φ. Βασιλογιάvνης: Ο κλώνος _του 
ανθρώπου: ένας επίκαιρος επανέλεγχος των συνταγματικώ~ ιδεών, Αντ. Ν. Σακκουλα, ΑΘη~α
Κομοτηνή, 2001, 86-97. Γενικά για το ζήτημα της κλω~οποιησης πρβλ και Α. Wang, Regulatιng 
Human Cloning within an En.νironmental Human JQghts Framework: Colorado Journa~ of 
International Enνironmental Law and Policy 12, 2001, 179 επ. Μ Eιbert, Human Clonιng: 
Myths, Medical Benefits and Constitutional JQghts, Hasting Law Journal 53, 2001-2002, 1097 
επ. 
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να ασκεί αυτοπροσώπως ένα συμμετοχικό του δικαίωμα στο πλαίσιο της οικογένειας 

και αντανακλά τις κυρίαρχες αντιλήψεις για την θέση και την αντιμετώπιση του 

παιδιού στην ελληνική πραγματικότητα. 

Δεύτερον, υπό το πρίσμα της ελληνικής νομολογίας επιχειρείται η εξέταση 

του ζητήματος της πιθανής σύγκρουσης του συμφέροντος του παιδιού με τα 

δικαιώματα των γονέων στο πλαίσιο της ίδιας οικογένειας, που αποτελεί επίσης ένα 

ιδιαίτερα «ευαίσθητο» ζήτημα, και συνδέεται με την έμμεση κατοχύρωση του 

αυτοτελούς συμφέροντος του παιδιού στο άρθρο 21 Σ. Πώς «επεμβαίνει» εντός της 

οικογένειας, πώς, δηλαδή, αντιμετωπίζει την συνταγματικώς απαιτούμενη συνύπαρξη 

δικαιωμάτων των γονέων και των παιδιών ή την πιθανή σύγκρουση των εν λόγω 

δικαιωμάτων, εντός του πλαισίου της ο εφαρμοστής του δικαίου; Τέλος, στο πλαίσιο 

της εν λόγω επισκόπησης, επιχειρείται η διερεύνηση του τρόπου προσέγγισης εν γένει 

της ρήτρας του συμφέροντος στην ελληνική νομολογία, αλλά και η απάντηση στο 

ερώτημα εάν επικαλείται ο εφαρμοστής του δικαίου την έννοια του συμφέροντος 

μόνο σε υποθέσεις σχετικά με τη γονική μέριμνα ή την υιοθεσία του ανηλίκου, που 

προβλέπονται νομοθετικά στο ιδιωτικό δίκαιο, ή, αν, προβαίνει στην επίκληση και 

αξιοποίηση της ρήτρας του άρθρου 3 της ΔΣΔΠ ως αξιολογικής έννοιας και σε 

αποφάσεις που δεν αφορούν αποκλειστικά το χώρο της οικογένειας. 

ί) Η αυτοκαθοριστική διάσταση του συμφέροντος του παιδιού στην ελληνική 

νομολογία: μια εξελικτική πορεία. 

Η έννοια του συμφέροντος στην ελληνική νομολογία, καταρχάς, συνδέεται με 

το δίκαιο της γονικής μέριμνας, καθώς η τελευταία αποτελεί το βασικό κριτήριο για 

την ανάθεση της στον ένα γονέα από το δικαστήριο. Λαμβάνεται, δηλαδή, υπό ευρεία 

έννοια και, προς διαπίστωση της συνδρομής του, εξετάζονται από το δικαστήριο όλα 

τα επωφελή και πρόσφορα για τον ανήλικο στοιχεία, αλλά και όλες οι συντρέχουσες 

περιστάσεις. Τελικά, το συμφέρον του παιδιού αποτελεί αποκλειστικό οδηγό της 

ανάθεσης της δικαιοδοτικής κρίσης του δικαστηρίου, όταν καλείται το τελευταίο, σε 

περίπτωση διαφωνίας των γονέων, να αποφασίσει για τη γονική μέριμνα ή την 

επιμέλεια του ανήλικου τέκνου. Επειδή όμως οι όροι αυτοί αποτελούν αόριστες 

νομικές έννοιες, που εξειδικεύονται ανάλογα με τις συνθήκες της κάθε περιπτώσεως, 

προκειμένου να κριθεί τι συνιστά συμφέρον του ανηλίκου στη συγκεκριμένη 

περίπτωση, εν τέλει, εκτιμώνται τα περιστατικά που διαπιστώθηκαν, βάσει 
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αξιολογικών κριτηρίων, που αντλεί το δικαστήριο από τους κανόνες της λογικής και 

τα διδάγματα της κοινής πείρας. 390 

Η επισκόπηση της ελληνικής νομολογίας οδηγεί στο συμπέρασμα πως, πριν 

τη μείζονα τροποποίηση του οικογενειακού δικαίου, (1983), κυριαρχεί στις ελληνικές 

δικαστικές αποφάσεις η θέση πως η γνώμη του παιδιού πρέπει να αφήνει αδιάφορο το 

δικαστή (ΑΠ 482/1972). Η αντίληψη αυτή δεν διαφοροποιείται αυτόματα μετά την 

ψήφιση του Ν.1329/1983 , αφού, τη δεκαετία του 1980, εξακολουθούν να εκδίδονται 

αποφάσεις, που αμφισβητούν τη συνεκτίμηση της γνώμης του παιδιού ως κριτηρίου 

για το συμφέρον του. Επαναλαμβάνεται, δηλαδή, η άποψη πως πρέπει η γνώμη του 

παιδιού να αφήνει αδιάφορο το δικαστή, λόγω του νεαρού της ηλικίας και του 

ενδεχομένου η εκδηλούμενη βούληση να αποτελεί προϊόν μεθοδευμένης 

διδασκαλίας, αλλά και κατάλληλου συναισθηματικού επηρεασμού (ενδεικτικότατη η 

ΜΠρΚαρδ. 177/1986). 

Σε άλλες δε περιπτώσεις, κατά την ίδια χρονική περίοδο, η απόφαση 

λαμβάνεται χωρίς να συνεκτιμηθεί καθόλου η γνώμη του ανηλίκου, παρά τη σχετική 

νομοθετική πρόβλεψη, αλλά και χωρίς οποιαδήποτε αιτιολογία για τη μη 

συνεκτίμησή της, καθώς υποστηρίζεται πως «το αληθινό συμφέρον του παιδιού 

κρίνεται μακριά από τις διενέξεις, την ισχυρογνωμοσύνη ή το πείσμα, τον πόνο και τη 

συμπάθεια του τέκνου προς τον ένα ή τον άλλο γονέα.» (ενδεικτικά ΜΠρΚαρδ. 

177 /1986) ή «πως η άποψη ανήλικου παιδιού δεν λαμβάνεται υπ' όψιν... γιατί 

αποτελεί ... αντικείμενο επηρεασμού από τον άλλο γονέα» (ενδεικτικά ΜΠρΧίου 

133/1986, 1151/1986 ΕφΑθ), ακόμη και στις ηλικίες των 14 ή και 16 χρονών. 

Δικονομικά, κρίνεται μάλιστα πως δεν χρήζει ειδικής αιτιολόγησης η κρίση του 

δικαστηρίου περί υπάρξεως ή μη ωριμότητας του τέκνου, δηλαδή ικανότητας να 

αντιληφθεί το συμφέρον του, καθώς η κρίση περί αυτού σχηματίζεται από την 

ελεύθερη εκτίμηση των αποδείξεων (ΑΠ 180/1986, ΑΠ 242/1986, ΑΠ 283/1986, ΑΠ 

283/1987). Ούτε, εξάλλου, συνιστά παραβίαση άμεσα ή έμμεσα του ουσιαστικού 

δικαίου ή παραγνώριση των διδαγμάτων της κοινής πείρας, η περίπτωση κατά την 

οποία το δικαστήριο δεν ζητεί και δεν συνεκτιμά τη γνώμη του τέκνου (ΑΠ 

577/1989). 

390 
Ενδεικτικα' θ , . Εξ"'~ λου ανάλογα με την ωριμότητα του τέκνου, πρέπει να ζητείται , παρα ετουμε . « UΛ , , λ ά β' 
και να συ . , ου εφο' σον αυτη' εχ' ει αναπτυχθει φυσιο ογικ και α ιαστα ως 

νεκτιμαται η γνωμη τ , , , , , , 
προϊόν της ελεύθερης και ανεπηρέαστης επιλογης του ανηλικου, καθως και η αποψη του .... » 

140 



Κατά την εν λόγω περίοδο παρατηρείται, συμπερασματικά, μια εμφανής ως 

προς τη συνεκτίμηση της γνώμης του παιδιού, διστακτικότητα του Έλληνα δικαστή, 

παρά τη σχετική νομοθετική κατοχύρωση, ενδεικτική τάσεων που ήθελαν το παιδί 

αντικείμενο προστασίας, ανώριμο και ανίκανο να συγκαθορίζει με τη διατύπωση της 

γνώμης του το ζήτημα της επιμέλειάς του μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης. 

Εντυπωσιακή είναι, μάλιστα, η διαπίστωση της απροθυμίας του Έλληνα δικαστή να 

«αποδεχθεί» και να «αφομοιώσει» την εν λόγω νομοθετική αλλαγή, αφού, σε κάποιες 

περιπτώσεις, απλώς αγνοείται η, προσφάτως τότε, ψηφισμένη διάταξη περί 

υποχρεωτικότητας συνεκτίμησης της γνώμης του παιδιού, ανάλογα με το βαθμό 

ωριμότητάς του και δεν λαμβάνεται καθόλου υπ' όψιν η θέληση των παιδιών. Ακόμη 

όμως και στις περιπτώσεις, που γίνεται επίκληση της διάταξης του 1511 ΑΚ, δεν 

λαμβάνεται, τελικώς, υπ' όψιν λόγω της «ανωριμότητας», έννοιας που αποτελεί 

συχνά το άλλοθι για την απαλλαγή μιας υποχρέωσης, που έχει επιβληθεί νομοθετικά. 

Σταθμό, κατά τη γνώμη μας, για την αλλαγή της συντηρητικής στάσης της 

νομολογίας σε σχέση με τη συνεκτίμηση της γνώμης του παιδιού, αποτελεί η 

απόφαση 12448/1990 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, που συνέβαλε 

αποφασιστικά στην ανάδειξη της αυτοκαθοριστικής έννοιας του συμφέροντος, κατά 

τη δεκαετία του 1990. Στην εν λόγω απόφαση εξετάστηκε αίτηση μεταρρύθμισης 

απόφασης ανάθεσης προσωρινής επιμέλειας τέκνων στη μητέρα, επειδή συνέτρεχε 

άρνηση του ανηλίκου παιδιού να προσαρμοσθεί με την απόφαση του δικαστηρίου και 

να μεταβεί στη συζυγική οικία, όπου κατοικεί η μητέρα του. Παρά το γεγονός πως η 

μητέρα κρίθηκε άκρως κατάλληλη από το δικαστήριο για την επιμέλεια των παιδιών, 

δηλαδή «αντικειμενικοί» λόγοι συνηγορούσαν υπέρ της ανάθεσης σε αυτήν της 

επιμέλειας, το δικαστήριο έκρινε πως η αληθινή και εδραία βούληση του εντεκάχρονου 

ανηλίκου, συνιστά μεταβολή των πραγμάτων κατά το άρθρο 696 παρ.3 ΚΠολΔ, 

δηλ δ ' ' ' ' α η μεταβολή που αναφέρεται σε κρίσιμα περιστατικα τα οποια αφορουν την 

ουσιώδη επίδραση της κριθείσας διαφοράς. Οδηγήθηκε δε σε κρίση αντίθετη προς τη 

νομιμότητα του ληφθέντος ασφαλιστικού μέτρου «η επιφύλαξη του ανηλίκου περί το 

Πρόσωπο του ενός εκ των γονέων του η οποία εκδηλώθηκε το πρώτο κατά την 

παρούσα συζήτηση και η οποία ενόψει της ωριμότητάς τούτου» κρίθηκε πως «ασκεί 

ουσιαστική επίδραση αναφορικά προς την ανάθεση της επιμέλειας του προσώπου 

( 17116/ του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης), δηλαδή η συνεκτίμηση της γνώμης 
του παιδιού αποτελεί, σαφώς, κριτήριο προσδιορισμού του συμφέροντος. 
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στον άλλο γονέα εφόσον, συνεκτιμώμενη αυτή (επιφύλαξη) υπό τα εκτεθέντα αφορά 

πράγματι στο συμφέρον του (1511 παρ.3 ΑΚ)». Στην εν λόγω απόφαση, δηλαδή, 

παρατηρείται πως όχι μόνο συνεκτιμάται η γνώμη του παιδιού, αλλά, στην ουσία, 

εκτιμάται μόνο αυτή και επιφέρει σημαίνουσες δικονομικές συνέπειες, εφόσον 

προκαλεί μεταρρύθμιση της προγενέστερης απόφασης του δικαστηρίου, που είχε 

κρίνει την ανάθεση της προσωρινής επιμέλειας στη μητέρα. 

Μετά την έκδοση της εν λόγω απόφασης, και κατά τη διάρκεια της δεκαετίας 

του 1990, δίδεται βαθμιαία μεγαλύτερη έμφαση στη συνεκτίμηση της γνώμης του 

ανηλίκου ως κριτηρίου για τον προσδιορισμό του συμφέροντος. Διατάσσεται, 

μάλιστα, από το Εφετείο αυτεπαγγέλτως σε κάποιες περιπτώσεις η συνεκτίμηση της 

γνώμης του τέκνου, ως αναγκαία για τη λήψη της σχετικής απόφασης. (βλ.ενδεικτικά 

ΕφΑθ. 2495/1993, ΕφΘεσσαλ. 3025/1998). Για παράδειγμα σε εφετειακή απόφαση 

(ΕφΑθ 4628/1990) διατάσσεται η επανάληψη της συζήτησης στο ακροατήριο 

προκειμένου να προσέλθει αυτοπροσώπως το ανήλικο δεκαετές τέκνο, για να ληφθεί 

η άποψή του υπ' όψιν σε απόφαση γονικής μέριμνας και επιμέλειας του ανήλικου 

τέκνου, ώστε να αποφανθεί για το συμφέρον του κατ' εφαρμογή του άρθρου 
524 ΚΠολΔ (συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 1510-1514 ΑΚ με 245 παρ.1 και 
524 παρ.1 ΚΠολΔ). Παρομοίως, στην απόφαση 3034/1992 του Εφετείου Αθηνών, 

Κρίνεται απαραίτητος για τη λήψη της απόφασης ο ορισμός Εισηγητή εκ των μελών 

του Δικαστηρίου, για να έλθει σε επικοινωνία με το τέκνο για το θέμα της επιμέλειάς 

του. 

Η μεταστροφή της νομολογίας, ως προς την σημασία της λήψης υπ' όψιν της 

ΎVώμης του τέκνου για τον προσδιορισμό του συμφέροντος, σε περίπτωση ανάθεσης 

της άσκησης γονικής μέριμνας μετά από διακοπή της έγγαμης συμβίωσης των 

γονέων, είναι εμφανής και σε αμιγώς δικονομικό επίπεδο. Στην απόφαση 1306/1995 

του Αρείου Πάγου, σε αντίθεση με τις σχετικές προαναφερθείσες αποφάσεις, κρίθηκε 

Πως το γεγονός ότι το Εφετείο δεν έλαβε υπ' όψιν τη θέληση των τέκνων των 

διαδίκων ούτε απέκρουσε τη λήψη της υπόψη λόγω ανωριμότητας συνιστούν 

παραβίαση της ουσιαστικού δικαίου διάταξης του άρθρου 1511 ΑΚ και αναιρέθηκε η 

προσβαλλόμενη απόφαση. Σε σχέση με κρίση του δικαστηρίου όμως, ως προς την 

ύπαρξη ή μη της ωριμότητας, υποστηρίζεται η ίδια άποψη με την υποστηριζόμενη τη 

δεκαετία του 1980, δηλαδή πως αυτή δεν χρήζει ειδικής αιτιολογίας και δεν υπόκειται 
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σε αναιρετικό έλεγχο, αφού αποτελεί πόρισμα της εκτίμησης των αποδείξεων (ΑΠ 

15/1997). 

Από την επισκόπηση της νομολογίας μετά το 2000, διαφαίνεται πως η 

συνεκτίμηση της γνώμης του παιδιού, βαθμιαία, αποκτά βαρύνουσα σημασία στη 

διάγνωση της υπόθεσης και στην έκδοση της απόφασης, εφόσον αναπτύσσεται 
φυσιολογικά και αβίαστα, ως προϊόν ελεύθερης και ανεπηρέαστης επιλογής του 

ανηλίκου (ΕφΠειρ 846/2004.). Το δικαστήριο δεν διστάζει, μάλιστα, να προβεί σε 

ανάθεση της γονικής μέριμνας των παιδιών στον πατέρα του ενός και του άλλου στη 

μητέρα, με βασικό κριτήριο για τη διάγνωση του συμφέροντος, αποκλειστικά, τη 

γνώμη των παιδιών και την επιθυμία τους (ΕφΘεσσαλ 335/2000.)391 Ο Έλληνας 

δικαστής, πλέον, δεν περιορίζεται σε μια διεκπεραιωτικού χαρακτήρα ακρόαση της 

γνώμης του ανηλίκου ή απόκρουση της λήψης της υπόψη λόγω ανωριμότητας, αλλά 

η απόφαση σε πολλές περιπτώσεις, σχεδόν καθορίζεται από τη γνώμη του ανηλίκου, 

εφόσον διαθέτει την απαιτούμενη ωριμότητα. Σταδιακά, η «ανωριμότητα» παύει να 

αποτελεί άλλοθι για την απαλλαγή από τη νομική υποχρέωση της συνεκτίμησης της 

γνώμης του παιδιού, όπως στη δεκαετία του 1980. Μόνο σε περιπτώσεις, όπου 

συντρέχει πράγματι περίπτωση ανωριμότητας, κυρίως συνδεόμενη με την πολύ μικρή 

ηλικία του παιδιού, δεν συνεκτιμάται η γνώμη του τελευταίου. 

Αντιπροσωπευτική είναι, η πολύ πρόσφατη, 333/2008 απόφαση του Εφετείου 

Αθηνών, όπου το δικαστήριο απορρίπτει αίτηση απώτερου ανιόντος για προσωπική 

επικοινωνία με τα ανήλικα τέκνα, λαμβάνοντας υπ' όψιν τη γνώμη της ανήλικης 

εγγονής, η οποία, κατά το δικαστήριο, έχει την ωριμότητα να αντιληφθεί το 

συμφέρον της λόγω της ηλικίας, της μόρφωσής της και του συγκροτημένου 

χαρακτήρα της. Το δικαστήριο αποφάσισε προς αυτήν την κατεύθυνση « .. .. από όλα 
τα α , ' ' 'λ νωτερω ... και ιδιαίτερα από την κατηγορηματικη αρνηση της ανη ικης να 

επικοινωνήσει με τη γιαγιά της, που δε φαίνεται, τουλάχιστον στο στάδιο αυτό να 

επηρεάζεται από τον εναγόμενο, με άσκηση κάποιας πίεσης από αυτόν .... ». Στη 

συγκεκριμένη περίπτωση η γνώμη της ανήλικης ήταν ο καθοριστικός παράγοντας για 

την εν λόγω απόφαση. 

------~~~~~~~~ 391 ' ' 
Εξαίρεση αποτελεί η ΜΠρ Αθ !980/2003, όπου το δικαστήριο αρν~ιται την ακρο,αση και 
συνεκτίμηση της γνώμης των παιδιών, αν και έχουν συμπληρώσει το 12 έτος της ηλικιας τους, 
λόγω έλλειψης ωριμότητας. 
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Προϊόντος του χρόνου, δηλαδή, η μη συνεκτίμηση της γνώμης παύει να 

συνδέεται με την «αδυναμία» του ανηλίκου να εκφράσει ίδια γνώμη, ανεξάρτητα από 

την ηλικία του ή τη συγκρότησή του, με δικαιολογητικό λόγο δηλαδή την 

ανηλικότητα και μόνο, όπως τη δεκαετία του 1980. Από το 1990 και μετά, στις 

περισσότερες περιπτώσεις κρίνεται πως δεν μπορεί να συνεκτιμηθεί η γνώμη του 

ανηλίκου, επειδή λόγω της πολύ μικρής ηλικίας στερείται της ωριμότητας να 

αντιληφθεί στο συμφέρον του (ΕφΘεσσαλ. 503/1993), ή πως η βούληση του 

ανηλίκου μικρής ηλικίας πρέπει να συνεκτιμάται, ανάλογα με την ωριμότητά του, 

αλλά δεν πρέπει να λαμβάνεται υπ' όψιν, χωρίς περαιτέρω έρευνα, καθόσον σε 

πολλές περιπτώσεις στηρίζεται στη μονομερή επίδραση του ενός από τους γονείς 

(ΕφΘεσσαλ. 259/1990), (Εφ Λαρ. 387/2006) 

Τέλος, θεμελιώδους σημασίας και αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι η γνώμη 

και η βούληση του ανηλίκου αποτέλεσε νομολογιακά λόγο, που θεμελιώνει την, 

προβλεπόμενη στο 1536 ΑΚ, ανάκληση ή μεταρρύθμιση της σχετικής με τη γονική 

μέριμνα αποφάσεως, οσάκις μεταβλήθηκαν οι συνθήκες που αποτέλεσαν τη βάση για 

τη ρύθμιση της γονικής μέριμνας. Ειδικότερα, στην απόφαση 1728/2006 του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Βέρροιας, κρίθηκε πως η φυγή του ανήλικου τέκνου από 

το γονέα, που ασκεί τη γονική μέριμνα αποτελεί οψιγενές γεγονός, επιγενόμενο της 

δικαστικής απόφασης, το οποίο οδηγεί στην αυτοδίκαιη παύση της ισχύος του 

δεδικασμένου σχετικά με την άσκηση της, όταν η κρίση και η βούληση του τέκνου 

έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε να επιλέξει εκούσια και συνειδητά τον γονέα 

με τον οποίο επιθυμεί να διαμείνει. Ως τέτοιο επιφέρει μεταβολή στην ιστορική και 

νομική αιτία, και, συνεπώς έλλειψη ταυτότητας της επίδικης διαφοράς, που αποκλείει 

τη δέσμευση από το δεδικασμένο.392 Τούτο σημαίνει πως, αφού δεν καλύπτεται από 

το δεδικασμένο, μπορεί να αποτελέσει τη βάση νέας αυτοτελούς αγωγής του 

ηττηθέντος στην πρώτη δίκη διαδίκου. 

Η εν λόγω απόφαση έχει αναμφίβολα συμβολική σημασία: κρίνεται πως το 

δεδικασμένο, ως τελική κρίση αναθέτουσα την επιμέλεια του ανήλικου τέκνου στο 

ένα γονέα, συνιστά περιορισμό της προσωπικής ελευθερίας και της βούλησης του 

παιδιού ως προς την επιλογή του γονέα με τον οποίο θα διαμείνει. Σύμφωνα με το 

νόμο, το δεδικασμένο είναι δεσμευτικό μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου, το οποίο 

392 Π. Αρβανιτάκης, Τα χρονικά όρια του δεδικασμένου: δογματι~ θεώρηση, πρακτικές εκφάνσεις 
και ιδίως η μεταρρυθμιστική αγωγή, εκδ. Σάκκουλα, Θεσσαλονικη, 1995, 193επ . 
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είναι αναγκασμένο να ανεχθεί την δικαστικώς επιβληθείσα κατάσταση μέχρι την 

ενηλικίωσή του. Στην προκειμένη περίπτωση, ωστόσο, η «εκούσια, συνειδητή και 

δικαιολογημένη φυγή του πνευματικά υγιούς εφηβικής ή μετεφηβικής ηλικίας τέκνου 

από το γονέα που ασκεί την μέριμνα και η μετάβαση στον άλλο γονέα, αποτελεί 

έμπρακτη απόδειξη της ανατροπής του εκ της ανηλικότητας συναγόμενου κριτηρίου 

ανωριμότητας του ως προς την επιλογή του εξουσιαστού γονέα» (ΜπρΚατ. 

1221/2004).
393 Η βούληση του παιδιού ,για το συμφέρον του αυτονομείται. 'Εχει 

αναπτυχθεί σε βαθμό που «θραύει τα επιβληθέντα δεσμά της ελευθερίας» και παύει 

αυτοδικαίως να ισχύει το δεδικασμένο, «η δε τυχόν εμμονή σε αυτό εφεξής του 

δικαστηρίου όχι μόνο αναχρονιστική ελέγχεται αλλά και επικίνδυνη, διότι καθιστά τον 

ανήλικο κυριολεκτικά ανδράποδο». Παρατηρείται, δηλαδή, μια μετάβαση και μια 

σταδιακή μεταβολή στην ελληνική νομολογία από την εποχή που η γνώμη του 

παιδιού ήταν αδιάφορη για το δικαστή, σε ένα νέο status για το παιδί, που οδηγεί 

στην διαρκώς μεγαλύτερη απόδοση βαρύτητας στη συνεκτίμηση της γνώμης και της 

βούλησής του, και καταλήγει, εν τέλει, στην ίδια την αυτοδίκαιη παύση της ισχύος 

του δεδικασμένου με κριτήριο την βούληση και την προσωπική ελευθερία του 

ανηλίκου! 394 

393 

394 

Βλ πιο αναλυτικά για τη συνεκτίμηση της γνώμης του παιδιού, ανάλογα με τον βαθμό 
ωριμότητάς του, τις: ΑΠ 948/1990, ΑΠ 728/1999, ΕφΑθ2586/2005, ΕφΑθ 7352/2002. 
Η έννοια του συμφέροντος συνδέθηκε αναπόφευκτα τις εκάστοτε τρέχουσες ιδεολογικές 
κοινωνικές κατασκευές. Στη ρύθμιση της γονικής μέριμνας , όταν συντρέχει περίπτωση 
διακοπής της ανώμαλης εξέλιξης της έγγαμης σχέσης των γονιών (περτπτώσεις διαζυγίου, 
ακύρωσης γάμου και διακοπή της συμβίωσης των γονέων), μέχρι και πρόσφατα ήταν κυρίαρχη 
η παραδοσιακή αντίληψη της ταύτισης του συμφέροντος του παιδιού με τη διαμονή του με τη 
μητέρα, αλλά και η αυτόματη σχεδόν ανάθεση της επιμέλειας σε αυτή. Τούτο, συχνά, οδηγούσε 
στην απομάκρυνση του βιολογικού πατέρα από τη ζωή του παιδιού (νέος γάμος ή προσκόμματα 
σ:ην επικοινωνία με το παιδί), που αντανακλά τα κατάλοτπα μιας παραδοσιακής κατανομής των 
ρολων και των συζύγων στην οικογένεια. Στην ΕφΠατρών 639/1980, για παράδειγμα, η 
επιμέλεια των τέκνων μετά από διαζύγιο ανατίθεται στη μητέρα, παρά το γεγονός ότι συζεί και 
έχει αποκτήσει (εξώγαμο) τέκνο με τον εραστή της και όχι στον πατέρα, που έχει 
ξαναπαντρευτεί, με το αιτιολογικό πως «η μητρική αγάπη δεν μπορεί να αντικατασταθεί». 
Παρομοίως, στις αποφάσεις Εφ. Αθ 9109/1986, Εφ Αθ .6974/1985. Τα τελευταία χρόνια 
παρατηρείται στροφή της νομολογίας, καθώς για παράδειγμα στην ΕφΔωδ 280/2003 
αναφέρεται πως η ανάθεση της επιμέλειας θα πρέπει να γίνε,ται ανεξάρτητα. από δια~ρl~εις 
ε~αιτίας φύλου των γονέων και με τη συνεκτlμηση της, γνωμης ~ου. Η ε~ελιξ~ αυτη ειναι 
συμφωνη και με την άποψη της σύγχρονης ιατρικής επιστημης, κατα την οποια οριζεται πως ο 
δεσμός του τέκνου με τη μητέρα του έχει προτεραιότη~α, μόνο κατά τους ,πρώτους μήνες, μετά 
τη γέννηση του τέκνου ενώ στη συνέχεια προτεραιοτητα έχει ο δεσμος του τέκνου με το 
πρόσωπο που έχει υ;ν καθημερινή φροντίδα του, (Prίmaer~ Be:ugspersoιι), πο~ δεν 
αποκλείεται να είναι και 0 πατέρας του τέκνου. Η αποψη αυτη: εξάλλου, αν~δεικνυει το 
σχετικό, αλλά κυρίως δυναμικό χαρακτήρα της έννοιας, τα ~ριτηρ~α της εξειδικ~σης του 
οποίου ορθότερο είναι να λαμβάνουν υπ' όψιν και το μελλοντικο συμφερον του παιδιου. 
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ii) Η αυτοπεριοριστική διάσταση του συμφέροντος του παιδιού: η συνταγματική της 

θεμελίωση. 

Εκτός από την παραπάνω ερμηνευτική προσέγγιση της έννοιας του 

συμφέροντος, στο πλαίσιο της εξέτασης υποθέσεων γονικής μέριμνας, ο Έλληνας 

δικαστής επικαλείται την εν λόγω ρήτρα για την εξειδίκευση της έννοιας του 

σπουδαίου λόγου του άρθρου 1350 του Αστικού Κώδικα. Σύμφωνα με την εν λόγω 

διάταξη επιτρέπεται η σύναψη γάμου σε ανηλίκους, αφού ακουστούν οι μελλόνυμφοι 

και τα πρόσωπα που ασκούν την επιμέλειά τους, αν η τέλεση επιβάλλεται από 

σπουδαίο λόγο. Η νομολογία έχει κρίνει ότι, ως τέτοιος, ορίζεται «κάθε περιστατικό 

που συνάπτεται με το πρόσωπο του ανηλίκου ή και του άλλου μελλόνυμφου, και το 

οποίο, λαμβανομένου πάντως πρωταρχικώς υπ' όψιν του συμφέροντος του 

ανηλίκου, δικαιολογεί τη σύναψη του γάμου πριν τη συμπλήρωση της νόμιμης 

ηλικίας (ΕφΠατρ. 186/2002). 

Στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή όταν συντρέχουν τα πραγματικά 

περιστατικά της διάταξης 1350 ΑΚ στην ουσία ο ανήλικος παρίσταται 

αυτοπροσώπως στο δικαστήριο, ασκώντας δηλαδή ένα διαδικαστικό δικαίωμα, 

προκειμένου να εκφράσει τη βούληση του για τη σύναψη γάμου. Η βούληση αυτή 

αποτελεί έκφανση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της ελεύθερης 

ανάπτυξης της προσωπικότητας, ανεξάρτητα από τη συναίνεση ή μη των ασκούντων 

τη γονική μέριμνα στον ανήλικο. Η εν λόγω περίπτωση έχει όμως μια μοναδικότητα, 

που καθιστά ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα την προσέγγιση της έννοιας του συμφέροντος 

του τέκνου: το συμφέρον του παιδιού δεν αποτελεί κριτήριο για την απόφαση σχετικά 

με τη γονική του μέριμνα, δηλαδή το δικαστήριο δεν καλείται να αποφασίσει στο 

πλαίσιο μιας διαμάχης των γονιών, σταθμίζοντας τις αντικρουόμενες βουλήσεις τους 

και αποφασίζοντας στο πλαίσιο αυτό για το συμφέρον του, μετά από συνεκτίμηση 

της γνώμης του. Στην περίπτωση του άρθρου 1350 ΑΚ υπάρχει μια αντιστροφή, 

καθώς ο ανήλικος εκφράζει τη βούλησή του και οι γονείς ή οι ασκούντες τη γονική 

μέριμνα διατυπώνουν απλά τη γνώμη τους. 

Ως εκ τούτου, το δικαστήριο καλείται να αποφασίσει αν συντρέχει σπουδαίος 

λόγος, του οποίου η ύπαρξη, κατά τη νομολογία, κρίνεται με βάση και το συμφέρον 

του παιδιού, για την υλοποίηση της βούλησης του ίδιου του παιδιού, που είναι κύριος 

διάδικος στην εν λόγω δίκη. Το συμφέρον δηλαδή αποτελεί ένα είδος προστασίας του 

ανηλίκου από τον ίδιο του τον εαυτό, αν, λόγω της ανωριμότητάς του, κριθεί πως η εν 
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λόγω απόφασή, που λαμβανει το παιδί, για ένα ζήτημα που το αφορά, δεν είναι 

συμφέρουσα για αυτό. Σε μια σειρά αποφάσεων (ενδεικτικά: ΜΠρΚω 218/1998, 

219/1998, ΜΠρΑθηνών 1079/1986) το δικαστήριο, αποδέχθηκε το αίτημα των 

ανηλίκων, κρίνοντας πως η τέλεση γάμου ήταν συμφέρουσα για αυτούς. Τούτο δε, σε 

κάποιες περιπτώσεις, παρά την εκπεφρασμένη αντίθετη βούληση των γονιών, οπότε 

και υπερίσχ;υσε το δικαίωμα του ανηλίκου να αναπτύσσει ελεύθερα την 

προσωπικότητά του, το οποίο κρίθηκε δικαστικώς πως ασκείται σύμφωνα με το 

συμφέρον του και υπερτερεί του δικαίωματος των γονέων να ασκούν τη γονική τους 

μέριμνα. Είναι ενδεικτικό πως στην απόφαση 226/2001 του Μονομελούς 

Πρωτοδικείου Αγρινίου, κρίθηκε ότι, επειδή το δικαίωμα του ανηλίκου για τη 

σύναψη γάμου είναι αυστηρώς προσωπικό, δεν μπορεί να ασκηθεί από τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους, με δικονομική συνέπεια τον αποκλεισμό για τους γονείς του 

δικαιώματος κύριας παρέμβασης, που θα προϋπόθετε αντιποίηση δικαιώματος από 

τρίτον. 

Στο σύνολο όλων των αποφάσεων, που έχουν εκδοθεί σε σχέση με το εν λόγω 

άρθρο μέχρι σήμερα, το συμφέρον λειτούργησε αντίθετα με τη βούληση του 

ανηλίκου (της ανήλικης αιτούσας) μόνο σε μια περίπτωση, όπου απορρίφθηκε η 

σχετική αίτηση. (ΜΠρ Κατερ 644/1988). Εκεί λειτούργησε το συμφέρον ως μορφή 

προστασίας από τον ίδιο της τον εαυτό και τέθηκε περιορισμός στην άσκηση του 

δικαιώματος της αιτούσας, η οποία κρίθηκε δικαστικά πως, λόγω της ανωριμότητάς 

της, θα ήταν βλαπτική για την ίδια. Μάλιστα, σε σχετική απόφαση, όπου δίνεται 

άδεια για τη σύναψη του γάμου στην ανήλικη, διατυπώνεται ρητά πως η απόφαση δεν 

λαμβάνει υπ' όψιν μόνο το συμφέρον της αιτούσας ανήλικης, αλλά καινοτομεί, 

λαμβάνοντας υπ' όψιν και εκείνο του κυοφορούμενου, ώστε να γεννηθεί εντός του 

γάμου των γονέων του. (ΜΠρΒόλου 195/2002). Το ερώτημα που προκύπτει, ωστόσο, 

εν προκειμένω είναι η φύση του συμφέροντος του παιδιού στην εν λόγω περίπτωση. 

Το ίδιο το συμφέρον του παιδιού «στρέφεται» εναντίον ενός δικαιώματός του, 

δηλαδή του συνταγματικού δικαίωματός του στην ελεύθερη ανάπτυξη της 

προσωπικότητας; Ποιο είναι το συνταγματικό έρεισμα για αυτόν τον «περιοριστικό» 

ρόλο του συμφέροντος σε σχέση με την άσκηση του δικαιώματος από τον ίδιο τον 

ανήλικο ; Στο άρθρο 3 της ΔΣΔΠ άμεσα, αλλά και στο άρθρο 21 του Συντάγματος 

εμμέσως, διασφαλίζεται η αυτονομία του συμφέροντος του παιδιού σε σχέση με την 

οικογένεια ή τους γονείς, αλλά δεν φαίνεται να κατοχυρώνεται η προστασία του 
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ανηλίκου από τον ίδιο του τον εαυτό μέσω της ενεργοποίησης της ρήτρας 

συμφέροντος του. 

Το εν λόγω ερώτημα συνδέεται άμεσα με το ζήτημα των ηλικιακών 

περιορισμών στην άσκηση των συνταγματικών δικαιωμάτων. Κατ' ουσίαν, η 

επέμβαση του δικαστηρίου και η ενεργοποίηση της ρήτρας του συμφέροντος ως 

δικλείδας ασφαλείας βρίσκει νομιμοποιητικό θεμέλιο στην προσπάθεια να 

προστατευθεί ο ανήλικος, όπου λόγω της παιδικής ηλικίας, κρίνεται ανώριμος να 

αποφασίσει μόνος. Το ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί, εν τέλει, είναι εάν κάτι 

τέτοιο υπάρχει και, σε περίπτωση θετικής απάντησης, ποιο το συνταγματικό έρεισμα 

των ηλικιακών περιορισμών. 

Η κτήση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, που αποκτάται από τον ανήλικο από 

τη στιγμή της γέννησής του και όχι νωρίτερα, δεν ταυτίζεται με την ικανότητα του 

για την αυτοπρόσωπη άσκηση τους.395 Αν και στο συνταγματικό κείμενο δεν 

καθιερώνεται μια ειδική ικανότητα για την άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων,396 

για την ικανότητα του προσώπου να ασκεί αυτοτελώς ένα συγκεκριμένο δικαίωμα σε 

επίπεδο κοινής νομοθεσίας τίθενται, αρκετά συχνά, κάποιοι περιορισμοί, όπως η 

συνείδηση των πραττομένων, η χρήση του λογικού ή η ηλικία.397 Μεταξύ των 

περιορισμών αυτών η ηλικιακή ωρίμανση, ως προβλεπόμενη από την έννομη τάξη 

πρ .. 'θ δ ' 398 ουπο εση για την έμπρακτη άσκηση κάποιων ικαιωματων, συνδέεται 

στενότερα με τον ανήλικο και γεννά ένα σχετικό προβληματισμό. 

Ο προβληματισμός αυτός, σε πρώτο τουλάχιστον επίπεδο, περιστρέφεται 

γύρω από τη διαπίστωση ότι οι ηλικιακοί περιορισμοί, που θέτει η έννομη τάξη 

(κυρίως στο χώρο του αστικού δικαίου) ως προϋποθέσεις για την αυτοπρόσωπη 

άσκηση δικαιωμάτων, δε θεμελιώνονται, τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως, 

συνταγματικά. Πράγματι, η ηλικία δε συγκαταλέγεται ανάμεσα στους 

προβλεπόμενους από τον ίδιο το συνταγματικό νομοθέτη ειδικούς ή γενικούς 
περ δ , 399 Ε , λ , 

ιορισμούς των ατομικών και κοινωνικών ικαιωματων. υ ογα γενναται το 

395 

396 

397 

398 

399 

Πρβλ Κ. Χρυσόγονος, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, ό.π. , 53 και Π. Δαγτόγλου, Ατομικά 
Δικαι~ματα, Τόμος Α', ό.π. , 74. , , , , " , , , 
Αθ. Ραικος, Παραδόσεις συνταγματικου δικαιου, Τομος Β, Τα Θεμελιωδη Δικαιωματα, Τευχος 
Α', ' ο . π. , 121. 
Βλ. για παράδειγμα, ενδεικτικά, τα άρθρα 128 ΑΚ 129 ΑΚ 1~4 ΑΚ., , 
Π. Δαγτόγλου, Συνταγματικό Δίκαιο, Ατομικά Δικαιώματα Τομος Α , ο.π., 71-72. , 
Για τους γενικούς και ειδικούς περιορισμούς στην άσκηση τ~ν ατομι~ών και κοινωνικων 
δικαιώματων, που προβλέπονται στο Σύνταγμα, βλ. αναλυτικα ΚΧρυσογονος, Ατομικά και 
Κοινωνικά Δικαιώματα, ό.π ., 65-97. 
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ερώτημα πού βρίσκουν συνταγματικό έρεισμα οι ηλικιακοί αυτοί περιορισμοί, οι 
οποίοι εμποδίζουν τον ανήλικο στην αυτοπρόσωπη άσκηση κάποιων δικαιωμάτων 

του κοινού δικαίου, τα οποία, παράλληλα, αποτελούν έκφανση κάποιου θεμελιώδους 

συνταγματικού δικαιώματος. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιο συνταγματικό 

έρεισμα, οι περιορισμοί αυτοί θα αντίκεινται τελικά στη συνταγματικά κατοχυρωμένη 
αρχή της ισότητας. 400 

Η προσπάθεια συνταγματικής θεμελίωσης των ηλικιακών περιορισμών είναι 

σκόπιμο να εξετασθεί, αρχικά, σε συνάρτηση με το ιδεώδες του αυτοκαθορισμού,401 

το οποίο συνιστά την ουσία και σκοπό ή ακόμα και τον αυτοσκοπό τόσο του 
δικαιώματος , , , δ , 402 δ , Η 

εν γενει οσο και του συνταγματικου ικαιωματος ει ικοτερα. 

σύνδεση του σκοπού του δικαιώματος με τον αυτοκαθορισμό είναι φανερή και στο 
συνταγματικό κείμενο, όπου, εξαιρετικώς μόνο, συνδέονται κάποια δικαιώματα με 
εξωγενείς σκοπούς.403 

Χαρακτηριστικό του αυτοκαθοριζόμενου ατόμου αποτελεί η διαμόρφωση 
έλλογης βο , λ 404 , δ , λ , , , 405 

υ ησης, η οποια συν εεται με την η ικιακη ωριμανση του φορεα της. 

Ο ανήλικος, ωστόσο, καθώς η διαδικασία της κοινωνικοποίησής του βρίσκεται σε 
εξέλιξη δε διαθέτει την απαιτούμενη κοινωνική εμπειρία, ώστε να είναι απόλυτα σε 
θέση να διαμορφώσει ελεύθερα την βούλησή του και την κρίση του σχετικά με το 
συμφέρον του και για το λόγο αυτό θεσπίζονται ηλικιακοί περιορισμοί ως εγγυήσεις 

της ελευθερίας της βούλησης406 και του συμφέροντός του. Οι εγγυήσεις αυτές, που 
λαμβάν ' 'λε λ ' ' συν τη μορφή των ηλικιακών περιορισμων, εν τε ι αποτε συν εγγυησεις για 

την άσιcηση του ίδιου του δικαιώματος, καθώς κατά τον Jellinek η ελεύθερη βούληση --400 ---------

Πρβλ. Τ. Βιδάλης, Οι ηλικιακοί περιορισμοί στην άσκηση των θεμελιωδών δικαι~μάτων, στο: 
Δ. Μέλισσας (επιμ.), Οι ηλικιακοί περιορισμοί στην άσκηση θεμελιωδών δικαιωματων, Αντ. Ν. 

401 Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2001 . 
1!ρβλ και Τ Βιδάλης, Οι ηλικιακοί περιορισμοί στην άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, 

402 ο .π. , 15. 
Γ. Τασόπουλος, Το ηθικοπολιτικό θεμέλιο του Συντάγματος, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-

403 Κομοτηνή, 200 Ι 161. 
Βλ. για παράδει;μα το άρθρο 106 παρ. 2 Σ, όπου ρητά ορ.ιοθετ~ίται η ανάπ~ξη της ιδιωτικryς 
οικονομικής πρωτοβουλίας με την απαγόρευση της αν~πτυξής της σε βαρος της εθνικης 
οικονομίας. Τόσο σε αυτή όσο και σε άλλες διαταξεις (~3 παρ. 2 Σ, 17 ~αρ. 1 ~) ο 
συνταγματικός νομοθέτης, όταν το επιθυμεί, προσδιορίζει με σαφηνεια τον εξωγενη σκοπο, με 

404 τον οποίο θέλει να συνδέσει το εν λόγω δικαίωμα. 
4os Γ. Τα~όπουλος, Το ηθικοπολιτικό θεμέλιο του Συντάγματ~ς, ό.π., 32; , , 

Α: Μανεσης, Η πραγμάτωση της συνταγματικής προστασιας τη~ ανηλικης νεοτητας στο ισ~ον 
δικαιο, σε ΝΟΜΟΣ 3_ Χαριστήρια στον Ιωάννη Δεληγιαννη, Τ4., εκδ Αρισ:οτελειου 
~ανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, 1992, 240 και D. Raphael, Moral Ph1losophy, 

406 Xford Uniνersity Press, New York 1993, 91. , 
Τ. Βιδάλης ο λ , · την α' σκηση των θεμελιωδών δικαιωματων, ό.π., 17. , ι η ικιακοι περιορισμοι σ 
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άλλά ΙCαι το συμφέρον συνιστούν στοιχεία του ίδιου του δικαιώματος,407 κατά μία 
έννοια, αποτελούν δηλαδή ένα είδος προστασίας του δικαιώματός του «από τον ίδιο 
του τον εαυτό».408 

Η θέσπιση ηλικιακών περιορισμών για την άσκηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων απ ' 'λ λ ' ' ' 'δ ' ο τους ανη ικους ειτουργει οχι μονο ως ασπι α προστασιας του 

ίδιου του αν λ' λλ, , λ, 409 η ιΙCου, α α και των τριτων που συνα ασσονται με αυτόν. 

Συγκεκριμένα, η αυτοπρόσωπη άσκηση κάποιων δικαιωμάτων από τον ανήλιΙCο 
συχνά μπορεί να επιφέρει μεταβολές στις έννομες σχέσεις τρίτων με πιο 

χαρακτηριστικό το παράδειγμα της συμμετοχής του στην οικονομική ζωή. Καθώς δε 
διαθέτει την , , , λ , δ , λ , 

ΙCοινωνικη εμπειρια να ασκησει το εν ογω ικαιωμα με π ηρη 

συναίσθηση των ευθυνών του, οι πράξεις του είναι πιθανό να είναι βλαπτικές για τα 

συναλασσόμενα με τον ίδιο πρόσωπα. Η θέσπιση των ηλικιακών περιορισμών, 
λειτουργούν στην περίπτωση αυτή ως δικλείδα ασφαλείας για την συναλλακτική 
ζωη'4ΙΟ , 

υπερ της προστασίας των τρίτων συναλασσομένων. 

Έχει υποστηριχθεί στη θεωρία, με δεδομένο πως κατάλληλη ηλικία έναρξης 

της συμμετοχής του παιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με τα 
πορίσματα της ψυχολογίας, θεωρείται το έκτο έτος της ηλικίας του, πως ο 
συνταγμα , λ ' ' τιΙCος νομοθέτης ορίζει, έμμεσα, τους η ικιακους περιορισμους για την 

άσJCηση τ δ ' 15° ' λ ' ' ων ιΙCαιωμάτων από τον ανήλικο: πρωτον, το ετος της η ικιας -κατα το 

οποίο ολο·~'\ , , ζ' ' 'δ 
Μ.ηρωνεται η βασική συνταγματικα ορι ομενη εννεαετης εκπαι ευση του 

παιδιού , , , , 
ΙCαι αρα ένα σημαντικό μέρος της «θεσμοποιημενης» κοινωνικοποιησης του-

ως Κρίσιμη ηλικία, κατά την οποία, 0 ανήλικος έχει αποκτήσει τις βασικές γνώσεις 

Που του εξασφαλίζουν κάποια σημαντικά εφόδια για την κοινωνική του 
δραστη , , 411 412 Δ , 

ριοποιηση ΙCαι το μερικό τουλάχιστον αυτοκαθορισμο του. ευτερον, ως 

407 

G. Je//inek, System der Subjektiνen Offentlichen Rechte, Mohr Siebeck Verlag, Tϋbingen, 
408 1919, 44. 

Το επιχείρημα αυτό σε επίπεδο κοινού δικαίου χρησιμοποιεί ο Κουτσομπίνας, Σ Κουτσ~μπίvας, Η 
συνταγματική θέση του ανήλικου, στο : Λ. Μπεζέ (επιμ.), Πρόληψη ~αι Αντιμε:ωπιση της 
Εγκληματικότητας των Ανηλίκων (επανεκπαίδευση-ένταξη): ε~σηγησεις, ~θη~α 1~-16 
Οκτωβρίου ) 998: Preνention et traitement de Ia delinquance 1uνen1Je (ree?ucat10n-1nsert1on): 

409 rapports, Athenes, 14_16 October 1988, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνη, 1990, 146. 
410 Σ. Κο_υτσομπίνας, Η συνταγματική θέση του ανήλικου, ό.π., 151. , 

Τ. Βιδάλης ο λ , , στην άσκηση των θεμελιωδων δικαιωμάτων, στο: 
Δ . , ι η ικιακοι περιορισμοι . δ , Αθ , 

· Μελισσας ( επιμ. ), Οι ηλικιακοί περιορισμοί στην ασκηση θεμελιωδών ικαιωματων, ηνα-
4 ι ι Κομοτηνή, 2001 , 19. 

Τ. Βιδάλης ο λ , , ην άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, στο: 
Δ . , ι η ικιακοι περιορισμοι στ , δ · ό 

39 · Μελισ""ας ( ) 0 λ ί μοι' στην ασκηση θεμελιωδών ικαιωματων, .π., -
40

_ v επιμ. , ι η ικιακο περιορισ 
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άλλά και το συμφέρον συνιστούν στοιχεία του ίδιου του δικαιώματος,407 κατά μία 
έννοια, αποτελούν δηλαδή ένα είδος προστασίας του δικαιώματός του «από τον ίδιο 
του τον εαυτό».408 

Η θέσπιση ηλικιακών περιορισμών για την άσκηση των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων από τους ανήλικους λειτουργεί όχι μόνο ως ασπίδα προστασίας του 
ίδιου του ανηλίκου, αλλά και των τρίτων που συναλάσσονται με αυτόν.409 

Συγκεκριμένα, η αυτοπρόσωπη άσκηση κάποιων δικαιωμάτων από τον ανήλικο 
συχνά μπορεί να επιφέρει μεταβολές στις έννομες σχέσεις τρίτων με πιο 

χαρακτηριστικό το παράδειγμα της συμμετοχής του στην οικονομική ζωή. Καθώς δε 

διαθέτει την κοινωνική εμπειρία να ασκήσει το εν λόγω δικαίωμα με πλήρη 
συναίσθηση των ευθυνών του, οι πράξεις του είναι πιθανό να είναι βλαπτικές για τα 

συναλασσόμενα με τον ίδιο πρόσωπα. Η θέσπιση των ηλικιακών περιορισμών, 
λειτουργούν στην περίπτωση αυτή ως δικλείδα ασφαλείας για την συναλλακτική 
ζωη'4ΙΟ , 

υπερ της προστασίας των τρίτων συναλασσομένων. 

Έχει υποστηριχθεί στη θεωρία, με δεδομένο πως κατάλληλη ηλικία έναρξης 

της συμμετοχής του παιδιού στην εκπαιδευτική διαδικασία, σύμφωνα με τα 

πορίσματα της ψυχολογίας, θεωρείται το έκτο έτος της ηλικίας του, πως ο 
συνταγμ , λ ' ' ατικος νομοθέτης ορίζει, έμμεσα, τους η ικιακους περιορισμους για την 

άσlC'tl σ δ ο , λ , , · ~ ·ι η των ικαιωμάτων από τον ανήλικο: πρώτον, το 15 ετος της η ικιας -κατα το 

οποίο ολ κλ , , ζ , ' 'δ ο ηρωνεται η βασική συνταγματικα ορι ομενη εννεαετης εκπαι ευση του 

παιδιού , , , , , , , 
και αρα ενα σημαντικο μερος της «θεσμοποιημενης» κοινωνικοποιησης του-

ως Κρίσιμη ηλικία, κατά την οποία, ο ανήλικος έχει αποκτήσει τις βασικές γνώσεις 

που του εξασφαλίζουν κάποια σημαντικά εφόδια για την κοινωνική του 
δραστη , , 411412 Δ , 

ριοποιηση και το μερικό τουλάχιστον αυτοκαθορισμο του. ευτερον, ως 

407 

G. Jellίnek, System der Subjektiνen Offentlichen Rechte, Mohr Siebeck Verlag, Ttibίngen, 
408 1919, 44. 

Το ' Σ Κ ' Η επιχείρημα αυτό σε επίπεδο κοινού δικαίου χρησιμοποιεί ο Κουτσομπινας, . ουτσοf πινας, 
συνταγματικη' θ ' ' λ 0 . Λ Μπεrέ (επιμ) Πρόληψη και Αντιμετωπιση της Ε εση του ανη ικου, στ . . .,, · , , , 

6 Ύκληματικότητας των Ανηλίκων ( επανεκπαίδευση-ένταξ~): ε~σηγησεις, ~θη~α 1 ~- Ι . 
Οκτωβρίου J 998: Preνention et traitement de Ja delinquance JUνen1Je (ree?ucat1on-1nsert1on). 

409 ~PPorts, Athenes, 14-16 October 1988, Αντ. Ν., Σάκκο~λα, Αθήνα-Κομοτηνη, 1990, 146· 
410 · Κο_υτσομπίνας, Η συνταγματική θέση του ανηλικου, ο.π. , 151 . , , . 

Τ Βιδάλης Οι λ , , την άσκηση των θεμελιωδων δικαιωματων, στο . , η ικιακοι περιορισμοι σ , Αθ , 
Δ. Μέλισσας (επιμ.) , Οι ηλικιακοί περιορισμοί στην άσκηση θεμελιωδών δικαιωματων, ηνα-

411 Κομοτηνή 2001 19 
Τ Βιδάλ ' ' · , ά ων θεμελιωδών δικαιωμάτων, στο: · ης, Οι ηλικιακοί περιορισμοι στην σκηση τ , 
~ό .Μέλισσας (επιμ.), Οι ηλικιακοί περιορισμοί στην άσκηση θεμελιωδών δικαιωματων, ό .π. , 39-
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ηλιΙCLακό όριο συνταγματικά καθοριζόμενο για την πλήρη ικανότητα αυτοκαθορισμού 
έχει διατυπωθεί η άποψη πως πρέπει να θεωρηθεί το 18° έτος της ηλικίας,413 λόγω 
των αναφορών του συνταγματικού νομοθέτη στην τριετή επαγγελματική εκπαίδευση 

(άρθρο 16 παρ.7 Σ), που συνήθως έπεται της εγκύκλιας όσο και η τριετής εκπαίδευση 
στο Λύκειο, όπου επιδιώκεται η ολοκλήρωση των σκοπών της εκπαίδευσης. 

iii) Το εν δυνάμει συμφέρον του παιδιού contra στα δικαιώματα των γονιών: η θέση 
της ελληνικής και ξένης νομολογίας. 

Ο διαχωρισμός του ιδιωτικού βίου, όχι μόνο από το δημόσιο414 (κοινωνική και 
επαγγελματική ζωή), αλλά και τον οικογενειακό, με την έννοια του διαχωρισμού της 

ατομικής ζωής του κάθε ατόμου μέσα στον ίδιο το χώρο της οικογένειας του,415 δίνει 
έναν ιδιάζοντα χαρακτήρα στην προστασία του ιδιωτικού βίου, στην περίπτωση του 
ανηλίκου, καθώς στο πλαίσιο της οικογένειας ενδέχεται να συγκρούεται με το 
λειτουργι , δ , , , Η ' ' κο ικαιωμα των γονέων στη γονικη μεριμνα. ασκηση της γονικης 

μέριμνας, που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανατροφή του παιδιού, την 
εκπαίδευση, την επίβλεψη, τη μόρφωση και τον προσδιορισμό του τόπου διαμονής 
αποσκοπεί στην προστασία του ανηλίκου την οποία η έννομη τάξη κρίνει απαραίτητη 
λόγω του ευάλωτου της παιδικής ηλικίας. Εμπεριέχει δε, αναπόφευκτα, και μια 
εξουσιαστική διάσταση, καθώς συχνά ταυτίζεται με διάθεσή των γονιών για επιβολή 
στους λ' , λε , , 416 ανη ικους μιας προκαθορισμένης και απολυτως ε γχομενης συμπεριφορας. 

Συχνά καθίστανται δυσδιάκριτα και σχεδόν ρευστά τα όρια μεταξύ προστασίας και 
εξουσ' , ' ' β ιας και η ασκούμενη γονική μέριμνα συνιστα αναποφευκτη επεμ αση στην 
ιδιωτι , ζ , , 

ιcη ωή του ανηλίκου (π.χ. έλεγχος στις συναναστροφες του, στον τροπο 

συμπεριφοράς του, στη διαμόρφωση της καθημερινότητάς του, των θρησκευτικών 
του πεποιθήσεων, του ελεύθερου του χρόνου ή ακόμα και των τηλεφωνικών του 
412 

413 

4J4 

415 

Πράγματι, στην ηλικία αυτή, 0 ανήλικος καλείται να αποφασίσει μόνος του :ια την εξέ~ιξ~ της 
(σπουδές ή επάγγελμα) καθώς πλέον δεν «υποχpεώνεται» σε συγκεκριμενη επιλογη, οπως 
συ β · ' ' 0 Σύνταγμα σε συνέχιση των ~ αινει σε μικρότερη ηλικία, οπότε «υποχpεώνεται» απο τ 
ΧΡονωv της φοίτηση· 
Τ Β δ, ς του. , . θεμελιωδών δικαιωμάτων, στο: 
Δ. ι, άλης, Οι ηλικιακοί περιορισμοι στη~ ασκryση των ελιωδών δικαιωμάτων, ό.π., 40. 

· Μελισσας (επιμ.), Οι ηλικιακοί περιορισμοι στην ασκηση θεμ. . . d ι· ·ι) . 
S. Warren and L Brandelis The right to Priνacy (The ιmpl1c1t ma ~ exp ~cι 'b ~το. 
F. J?· Shoeman (ed.), Philo;ophical Dimensions of Priνacy: An antho ogy, am η ge 

~nιversi!Y Press, Cambridge, 1984, 75-!03 . . . Α' Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα
Κ. Δαγτο~λου, Ατομικά και Κοινωνικα Δικαιωματ~ Τοhμος_ ht't Priνacy (The implicit made 
ομοτηνη, 199 Ι, 324 και S. W arren and L. Brandelιs, Τ e. rιg 0 . . 

explic't) . h' 1 Dimensιons of Prινacy. An anthology, ό.π. , 
7 

1 , στο: F. D. Shoeman (ed.), Phιlosop ιca 
5-103. 
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επικοινωνιών), που οδηγεί σε σύγκρουση του λειτουργικού δικαιώματος στη γονική 

μέριμνα και του συμφέροντος του παιδιού. 

Στο άρθρο 1534 ΑΚ προβλέπεται η δυνατότητα του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, 

εφόσον συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη προς αποτροπή κινδύνου ζωής ή υγείας του 

τέκνου και σε περίπτωση άρνησης των γονέων, να δώσει την απαιτούμενη άδεια, 

ύστερα από αίτηση του αρμόδιου για τη θεραπεία γιατρού ή του διευθυντή της 

κλινικής, όπου νοσηλεύεται το τέκνο ή οποιουδήποτε άλλου αρμόδιου υγειονομικού 

οργάνου. Σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, επομένως, το συμφέρον του παιδιού 

υπερτερεί σε σχέση με το δικαίωμα των γονέων για την άσκηση της γονικής μέριμνας 

και . επιτρέπει μια «επέμβαση» του εισαγγελέα στη σφαίρα της οικογένειας προς 

διασφάλιση της προστασίας του ανηλίκου. Μια επισκόπηση της ελληνικής 

νομολογίας οδηγεί στη διαπίστωση πως η επέμβαση στο πλαίσιο της οικογένειας δεν 

περιορίζεται στην παραπάνω «ακραία» περίπτωση του άρθρου 1534 ΑΚ, αλλά 

λαμβάνει χώρα και «προληπτικά»: σε μια σειρά αποφάσεων (ενδεικτικά, ΑΠ 

2130/2007, ΕφΘεσσαλ 1433/2003, ΑΠ 1424/1998, ΜΠρΠειρ 217/1997, ΑΠ 

245/1986), 417 το δικαστήριο επικαλείται την έκθεση του ανηλίκου σε κίνδυνο για τη 

σωματική του ακεραιότητα ως πρόσθετο λόγο για την αφαίρεση της γονικής μέριμνας 

από τον γονέα- Μάρτυρα του Ιεχωβά, για το λόγο ακριβώς πως το εν λόγω δόγμα 

απαγορεύει την μετάγγιση αίματος. Η ανάθεση της επιμέλειας στον γονέα αυτό είναι 

δυνατόν, όπως κρίνεται με τις αποφάσεις αυτές, να οδηγήσει στην έκθεση του 

ανηλίκου σε κίνδυνο. Και τούτο γιατί σε περίπτωση που το ανήλικο τέκνο 

τραυματισθεί ή ασθενήσει και χρειαστεί μετάγγιση αίματος, θα συντρέξει πιθανή 

άρνηση του γονέα να παράσχει αίμα, ή απόκρυψη του τραυματισμού, ώστε να μην 

αναγκασθεί να συναινέσει με εισαγγελική εντολή, παραβιάζοντας τις θρησκευτικές 

του πεποιθήσεις. Το δικαστήριο σε άλλες αποφάσεις του τονίζει, βεβαίως, πως κρίνει 

ανεξαρτήτως των θρησκευτικών πεποιθήσεων των γονιών, αφού «ο δικαστής δεν θα 

Πρέπει να προβαίνει διακρίσεις με βάση τις θρησκευτικές πεποιθήσεις των γονιών ... ». 

Επικουρικώς, ωστόσο, λαμβάνεται υπ' όψιν η πιθανότητα να παραβιασθεί το 

δικαίωμα του παιδιού στη ζωή και την υγεία και αξιολογούνται οι σχετικές 

Πεποιθήσεις ως παράγοντες κρίσεως περί καταλληλότητας του γονέα για την άσκηση 

της επιμέλειας. 

416 
Βλ . · Μ · ση στο Α Μάνεσης Η συνταγματικη' προστασία · και τις σχετικες παρατηρησεις του ανε ' · ' 

417 της ανήλικης νεότητας, ό.π. , 221-222. 
Βλ και ΑΠ 1424/1998, ΜΠρΠειρ, 217/1997. 
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Οι εν λόγω αποφάσεις αφήνουν να διαφανεί μια άλλη όψη του συμφέροντος 

του παιδιού, όπως γίνεται αντιληπτό στην ελληνική νομολογία: του εν δυνάμει 

συμφέροντος του παιδιού, το οποίο προστατεύεται λόγω της επικινδυνότητας που 

επιφυλάσσει για το παιδί η ανάθεση επιμέλειας σε γονέα που έχει ασπασθεί, π.χ το 

δόγμα των μαρτύρων του Ιεχωβά. Στην περίπτωση αυτή, συντρέχει σύγκρουση του 

συμφέροντος του παιδιού όχι μόνο με το δικαίωμα των γονιών στη γονική μέριμνα 

(περίπτωση προβλεπόμενη από το 1511 ΑΚ), αλλά και με το δικαίωμά τους στη 

θρησκευτική ελευθερία, καθώς αξιολογούνται οι θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, 

παρά τη σχετική απαγόρευση στο άρθρο 1511 ΑΚ, που ορίζει πως το δικαστήριο θα 

πρέπει να μην κάνει διακρίσεις λόγω της θρησκείας των γονέων. Ήδη από το 1979, 

πριν δηλαδή την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου και πολύ πριν την 

υπογραφή της ΔΣΔΠ, κρίθηκε ως αδικαιολόγητη και καταχρηστική από την 

νομολογία η άρνηση του πατέρα να επιτρέψει να υποβληθεί η ανήλικη κόρη του σε 

ενδεδειγμένη και απόλυτα αναγκαία χειρουργική επέμβαση για λόγους 

θρησκευτικούς και για το λόγο αυτό χορηγήθηκε η σχετική άδεια κατόπιν αιτήσεων 

του Εισαγγελέα Πρωτοδικών. (ΜΠρ Θεσσαλ. 3087/1979). 

Η θέση της ελληνικής νομολογίας συνάδει απόλυτα με τις αποφάσεις του 

ΕΔΑΔ, αλλά και ομοιάζει με του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Νότιας Αφρικής σε 

παρεμφερούς φύσεως υποθέσεις: Αρχικά, με παρόμοιας υφής «σύγκρουση» 

δικαιωμάτων βρέθηκε αντιμέτωπο το τελευταίο. Το υπό εξέταση ζήτημα ήταν, κατά 

πόσο η απαγόρευση της σωματικής τιμωρίας στη σχετική νομοθετική πράξη για τη 

σχολική εκπαίδευση (School Act) περιόρισε, αντίθετα από τις επιταγές του 

Συντάγματος, το δικαίωμα των γονιών, που έδωσαν τη συγκατάθεσή στους 

δασκάλους για την επιβολή της σωματικής τιμωρίας στο παιδί τους, λόγω των 

θρησκευτικών τους πεποιθήσεων. 

Για τους γονείς αυτούς, η επιβολή σωματικής τιμωρίας θεωρείται απαραίτητη 

για τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών ως συστατικό στοιχείο του χριστιανικού ήθους. 

Στη σχετική απόφαση, αναγνωρίστηκε το δικαίωμά των παιδιών στην αξιοπρέπεια 

και στην προστασία τους από κάθε μορφής βίας ως υπέρτερο σε σχέση με το 

δικαίωμα των γονιών να ασκούν τη γονική μέριμνα, κατά τρόπο που, λόγω των 

θρησκευτικών τους πεποιθήσεων, είναι βλαπτικό για τα παιδιά. Στο κρίσιμο ερώτημα 

εάν η νομοθετική απαγόρευση της σωματικής τιμωρίας στα 196 χριστιανικά 

ανεξάρτητα σχολεία της χώρας παραβιάζει το δικαίωμα των γονιών να ανατρέφουν 
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τα παιδιά τους σύμφωνα με τις θρησκευτικές τους πεποιθήσεις, το δικαστήριο 

αποφάσισε ότι οι γονείς δεν έχουν δικαίωμα επιλογής ανάμεσα στην υπακοή στο 

νόμο και τη συνείδησή τους, αλλά υποχρεούνται να μην εξουσιοδοτούν τους 

δασκάλους για την επιβολή σωματικής τιμωρίας στα παιδιά στο πλαίσιο της 

εκπλήρωσης των «βιβλικών» τους καθηκόντων.418 

Παρομοίως, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε 

περίπτωση προσφυγής μητέρας μάρτυρα του Ιεχωβά, που της αφαιρέθηκε η επιμέλεια 

των ανήλικων τέκνων της, μετά από συνεκτίμηση, μεταξύ άλλων, και των 

θρησκευτικών της πεποιθήσεων (Ismailova ν. Russia, (Application ηο. 3761/2002)), 

έκρινε πως δεν συντρέχει παραβίαση των άρθρων 8 (προστασία του ιδιωτικού βίου) 

και 14 της ΕΣΔΑ (απαγόρευση των διακρίσεων). Σύμφωνα με την εν λόγω απόφαση, 

το ΕΔΔΑ έκρινε πως το εθνικό δικαστήριο αποφάσισε ορθώς, σύμφωνα με το 

συμφέρον του παιδιού419 και χωρίς να παραβιάζει την αρχή της μη διάκρισης, καθώς 

δεν βασίστηκε στο γεγονός πως η μητέρα ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά, αλλά πως οι 
θρησκευτικές πρακτικές, στις οποίες ενέπλεξε τα παιδιά, θα είχαν αρνητική επιρροή 

στην ανατροφή τους. Η μειοψηφία όμως έκρινε, πως, αν και δεν έγινε ευθέως μνεία 

εναντίον του δόγματος των Μαρτύρων του Ιεχωβά στην απόφαση του εθνικού 

δικαστηρίου, ωστόσο, ο τρόπος που αναλύεται η επίδραση των θρησκευτικών 

πεποιθήσεων στην ανατροφή των παιδιών αφήνει να διαφανεί ότι η απόφαση μάλλον 

θα ήταν διαφορετική , εάν δεν είχε υπεισέλθει το ζήτημα των συγκεκριμένων 

θρησκευτικών πεποιθήσεων της μητέρας.420 

418 

419 

420 

"Christian Education South Atrica ν Minister of Education", CCT 4/00, 18 August 2000. 
«~αιδοκεντρικό» χαρακτήρα έχουν και οι αποφάσεις του Σ~νταγμα;ικού Δικαστηρίου τη? 
Νοτια~ Αφρικής "S v Williams", CCT 20/94, 9 June 1995, ο~ου κρινετ~ι πως} .σ~ματικη 
τιμωρια του παιδιού παραβιάζει το δικαίωμά του στην αξιοπρεπεια, αλλα και Mιnιster for 
Welfare and Population Development v Fitzpatrick and others", ~CT 48/07,,31 Ma~.20~0, όπου 
αναγνωρίζεται ως αντισυνταγματική σχετική διάταξη της εθνικης νομ,οθεσιας :ου Chιld, Car~ 
Act 1983", η οποία απαγορεύει την υιοθεσία παιδιού, που έχει γεννηθει στην Νοτια ,Αφρικη απο 
γονείς μη Νοτιοαφρικανούς. Το Συνταγματικό Δικαστήριο έ~ρινε αντισυ~ταγματικη τη ~ιάταξη 
ως αντιβαίνουσα στο 28 παρ 2 του Συντάγματος, που προβλέπει πως η ρητρα του συμφεροντος 
του παιδιού θα πρέπει να αποτελεί την ύψιστη προτεραιότητα, επιβε~αιών~ντας την άποψη του 
Capa High Court, που είχε κρίνει άκυρη τη σχετικη διαταξη του 1983, 

www.joasa.org.za/aricles/caselist.pdf. , 
Στο ρωσικό δίκαιο προβλέπεται πως η άσκηση των συντ~γματικών δι~αιωματων, 
συμπεριλαμβανομένης και της θρησκευτικής ε~θερίας, δε_ν πρεπει να αντιτιθ~ται στα 
δικαιώματα και στις ελευθερίες των άλλων ή να ερχεται σε συγκρουση με το συμφερον του 

παιδιού (17 παρ.3 Σ και 65 παρ.1 ΑΚ.) 
"Case of Ismailova ν. Russia", (Application no. 3761 /2002): Judgement, Strasbourg, 29 
November 2007, Final 02.06/2008, νlex.com/νid/ismailova-ν-russιa-26768465 . 
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Ενδιαφέρον ζήτημα που κινείται στον ίδιο άξονα προβληματισμού, αλλά δεν 

έχει απασχολήσει την ελληνιιcή και ξένη νομολογία, αποτελεί η περίπτωση του 

ανηλίκου, που, λόγω των θρησκευτικών του πεποιθήσεων, αρνείται ο ίδιος την 

μετάγγιση αίματος, λόγω ανωριμότητας ή του φόβου της αποκοπής, αν έχει ασπαστεί 

το δόγμα του μάρτυρα του Ιεχωβά ή της αμάθειας του. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την εφαρμογή του άρθρου 1534 ΑΚ, ώστε να δοθεί 

συναίνεση από τον εισαγγελέα, αφού τα πραγματικά περιστατικά δεν επιτρέπουν την 

υπαγωγή στον εν λόγω νομικό κανόνα. Κατά τη γνώμη μας, το συμφέρον του 

παιδιού, θα μπορούσε να αποτελέσει το νομικό έρεισμα για τη διενέργεια της 

χειρουργιιcής επέμβασης ή για τη μετάγγιση αίματος, εφόσον είναι πρόσφορες για τον 

επιδιωκόμενο ειδικότερο θεραπευτικό σκοπό και ενεργούνται lege artis, κατά τους 

γενικότερους δηλαδή κανόνες της ιατριιcής επιστήμης. Δηλαδή, σε μια στάθμιση 

συμφερόντων, της σωτηρίας του παιδιού, αφενός, και του δικαιώματος αυτοδιάθεσης 

του, αφετέρου, θα πρέπει να προταχθεί η σωτηρία του παιδιού, καθώς η εγκατάλειψη 

του παιδιού λόγω μιας παράλογης ή ανώριμης άρνησης αντίκειται, αναμφίβολα, στην 

αξιολογιστιιcή τάξη πραγμάτων.421 

Συμπερασματικά, οι αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων, όπως 

προεκτέθηκαν, όπου νομιμοποιούν τόσο «κατασταλτικά» όσο και «προληπτικά» την 

επέμβαση εντός του πλαισίου της οικογένειας, σε περίπτωση πραγματιιcής ή 

δυνητικής καταστρατήγησης του συμφέροντος του παιδιού, βρίσκονται σε απόλυτη 

συμφωνία με την αξιολογιιcή ρήτρα του συμφέροντος του παιδιού, ιδίως δε του 

άρθρου 3 παρ.2. της ΔΣΔΠ. Σύμφωνα με το πνεύμα που διέπει τη ΔΣΔΠ, ιδίως δε το 

άρθρο 3 παρ.2 αυτής, το Κράτος φέρεται ως υπερασπιστής των δικαιωμάτων του 

παιδιού, καθώς η Σύμβαση δεν απευθύνεται στα Κράτη-Μέλη υπό το πρίσμα του 

κλασικού δημοσίου διεθνούς δικαίου, αλλά καθιστά το ίδιο το κράτος υπεύθυνο για 

τη ευημερία των παιδιών. 'Ηδη, δηλαδή, τα Κράτη απεκδύονται του παραδοσιακού 

ρόλου του «υψηλού επόπτη» και υπέχουν υποχρέωση ουσιαστιιcής παρέμβασης προς 

το συμφέρον του παιδιού, ακόμη και αν αυτό συνεπάγεται σύγκρουση με τους νόμιμα 

υπεύθυνους για τα παιδιά εκπροσώπους. ο Έλληνας δικαστής πράγματι αναλαμβάνει 

το ρόλου του υπερασπιστή του συμφέροντος του παιδιού, ως αυτόνομου και 

ανεξάρτητου υποκειμένου δικαιωμάτων, και μάλιστα, σε αποφάσεις που έχουν 

ληφθεί ήδη πολύ πριν ακόμη από την υπογραφή της ΔΣΔΠ. 

42 ] 
Βλ · . Ε ~ ι.α Εφετών Θεσσαλ. 2692/2001. · σχετικα και τη Γνωμοδοτηση του ισαγγεΛλ; 
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2δ. Η σχέση της ελληνικής νομολογίας με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα 

του παιδιού. 

Από την επισκόπηση της ελληνικής νομολογίας από το 1992, ημερομηνία 

κύρωσης της ΔΣΔΠ στη χώρα μας, και έπειτα, διαπιστώνεται πως η έννοια του 

συμφέροντος του τέκνου αξιοποιείται μόνο σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου, 

κυρίως σε σχέση με την ανάθεση γονικής μέριμνας, την επικοινωνία του τέκνου με 

τους απώτερους ανιόντες την υιοθεσία κτλ. Ο Έλληνας δικαστής αξιοποιεί την εν 

λόγω ρήτρα ως κριτήριο για την ανάθεση της γονικής μέριμνας, χωρίς να διστάζει να 

συνδέσει την έννοια με τον αυτοκαθορισμό του παιδιού ή να αντιταχθεί ακόμη και 

στη βούληση των γονέων, δηλαδή επεμβαίνει ρυθμιστικά σε όσες περιπτώσεις κρίνει 

πως το συμφέρον του παιδιού καταστρατηγείται. Η υπαγωγή όμως γίνεται, ωστόσο, 

πάντοτε σε νομικό κανόνα του ιδιωτικού δικαίου, συγκεκριμένα του οικογενειακού 

δικαίου. Αντίθετα, ο δικαστής είναι επιφυλακτικός ως προς την αξιοποίηση της 

ρήτρας του συμφέροντος του άρθρου 3 της ΔΣΔΠ, η οποία, μετά την κύρωση της 

αποτελεί μέσω του άρθρου 28 του Συντάγματος, εσωτερικό δίκαιο. Άμεση μνεία στο 

άρθρο 3 της ΔΣΔΠ γίνεται μόνο σε μία μόνο απόφαση του Αρείου Πάγου, την 
896/2007, όπου σε συνδυαστική εφαρμογή με το άρθρο 1520 ΑΚ σχετικά με την 

προσωπική επικοινωνία του τέκνου, γίνεται επίκληση του άρθρου 3 παρ 1 ως λόγου 

αποκλεισμού της προσωπικής επικοινωνίας του γονιού με το ανήλικο τέκνο του. 

Εκτός των αποφάσεων σχετικά με τη γονική μέριμνα του παιδιού, η ρήτρα του 

συμφέροντος του παιδιού του άρθρου 3 ΔΣΔΠ αξιοποιείται μόνο στην απόφαση ΣτΕ 

!636/2002, όπου το άρθρο 3 παρ.1 της ΔΣΔΠ (και το άρθρο 4) αποτελεί ερμηνευτικό 

οδηγό για μια «παιδοκεντρική» ερμηνεία της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του 

Π.Δ.359/1997. Στην εν λόγω απόφαση κρίθηκε ότι η απαγόρευση εξόδου από τη 

Χώρα αλλοδαπού κατόχου κάρτας παραμονής περιορισμένης διάρκειας και των 
μελών της οικογένειάς του, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δύο μηνών 

ετησίως, επί ποινή ανακλήσεως της κάρτας ή διαγραφής από αυτή (και συνεπώς, 

αδυναμίας επανεισόδου ), δεν καταλαμβάνει τα ανήλικα τέκνα του αλλοδαπού, τα 

οποία έχουν καταχωρηθεί στην κάρτα ως προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς 
του.422 

422 _________ _ 

Οι αναφορές της ελληνικής νομολογίας, εν γένει, στα άρ~ρα :ης . ΔΣΔΠ είναι πολύ 
περιορισμένες: εκτός από τις προαναφερθείσες αποφάσεις, σχετικη μνεια γ_ινεται μόνο στην Εφ 
Αθ 5760/2001 , στο άρθρο 17 της Σύμβασης, στην ΣτΕ183/2001 ΣτΕ, στο αρθρο 28 της ΔΣΔΠ, 
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Τέλος, η τρίτη και τελευταία αναφορά στη ελληνική νομολογία της ρήτρας 

του συμφέροντος του παιδιού συναντάται στην απόφαση 408/2006 του 

ΜπρΚατερίνης. Στην εν λόγω απόφαση, διατυπώνεται η άποψη ότι η παράγραφος 2 

του άρθρου 1 του Ν.3305/2005 για την εφαρμογή της ιατρικώς υποβοηθούμενης 

αναπαραγωγής, σχετκά με την εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων, η οποία θα πρέπει, 

σύμφωνα με το σχετικό νομικό πλαίσιο να λαμβάνει κυρίως υπ' όψιν το συμφέρον 
του τέκνου, το οποίο θα γεννηθεί, αποτελεί εκδήλωση της θεμελιώδους αρχής περί 

προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού, την οποία κατοχυρώνει το άρθρο 3 της 
ΔΣΔΠ. 

Αντίθετα, σε όλες τις άλλες, «παιδοκεντρικού» χαρακτήρα αποφάσεις των 

ελλληνικών δικαστηρών δεν γίνεται καν αναφορά, πολλώ δε μάλλον επίκληση, στο 
άρθρο 3 της ΔΣΔΠ. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιας νομολογιακής αναφοράς, 
που κινείται προς την κατεύθυνση της προστασίας του συμφέροντος του παιδιού και 

ενισχι)ει την κανονιστική αποτελεσματικότητα του κοινωνικού δικαιώματος στη 

μητρότητα και εμμέσως και στην παιδική ηλικία, αποτελεί η απόφαση-σταθμός 
32112003 του ΣτΕ σχετικά με την άδεια ανατροφής τέκνου δικαστικού λειτουργού. Η 
απόφαση αυτή, με αφετηρία το άρθρο 44 παρ.2 του Κώδικα Οργανισμού 

Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, ο οποίος παρέχει άδεια πριν 
και μετά τον τοκετό, στη δικαστική λειτουργό που κυοφορεί, κατά τις διατάξεις που 

ισχύουν κάθε φορά για τους πολιτικούς και διοικητικούς υπαλλήλους, ερμηνεύοντας 

σύμφωνα με το άρθρο 21 του Συντάγματος για την προστασία της μητρότητας και της 
παιδικής ηλικίας την παραπομπή στον ισχύοντα Υπαλληλικό Κώδικα διεύρυνε το 

δικαίωμα άδειας για δικαστικές λειτουργούς, αναγνωρίζοντας υπερ τους το δικαίωμα 
ενvιάμηνης άδειας μητρότητας το οποίο ο Υπαλληλικός Κώδικας αναγνωρίζει ρητά 

στις γυναίκες δημοσίους υπαλλήλους. (επεκτατική εφαρμογή αρχής ισότητας) 

Όπως διαφαίνεται από την εν λόγω απόφαση η παραπεμπτική νομοθετική 

Ρήτρα ερμηνεύθηκε με βάση τη συνταγματική αρχή της προστασίας της μητρότητας 

και της παιδικής ηλικίας, ώστε να διασφαλισθεί η μεγαλύτερη δυνατή -και σύμφωνη 

με το συμφέρον του τέκνου- προστασία για τις μητέρες δικαστικές λειτουργούς, 
δηλ δ' ' ' ' α η το δικαίωμα εννιάμηνης άδειας για φροντίδα και ανατροφη του τεκνου, περα 

απ' ' ' ' 'δ 0 την τρίμηνη άδεια κύησης και λοχείας πριν και μετα τον τοκετο, η οποια η η 

έμμεση μόνο αναφορά στο άρθρο 3 της ΔΣΔΠ γίνεται στην ΜΠρΚατερ 4?81200,6, και, τέλος, 
στην 926/2007 Επιτροπή (Συνήγορος του Καταναλωτή) γίνεται παραπομπη στα αρθρα 17, 19, 
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προβλεπόταν. Ο εφαρμοστής του δικαίου, χωρίς να προβαίνει σε σύγχυση 

λειτουργιών θεσπίζοντας ένα νέο κοινωνικό δικαίωμα, και δεδομένου ότι δεν 

υπάρχουν ειδικές προβλέψεις για για την ανατροφή των τέκνων των δικαστικών 

λειτουργών,423 εναρμονίζει την ισχύουσα νομοθεσία με την ρήτρα του συμφέροντος 

του παιδιού και ερμηνεύοντας τη βούληση του κοινού νομοθέτη με βάση αυτές, 

προσδίδει σαφήνεια στην οικεία νομοθετική πρόβλεψη ενισχύοντας το πεδίο 

προστασίας της. Προτιμά όμως να θεμελιώσει την επιλογή του βασικά μέσω της 

αναγνώρισης στο άρθρο 21 Σ μιας μορφής «ήπιας» ή εξαρτημένης κανονιστικότητας, 

ενεργοποιώντας τη συνταγματική επιταγή προς την κατεύθυνση διεύρυνσης του 

πεδίου εφαρμογής της, παρά να επικαλεσθεί το άρθρο 3 της ΔΣΔΠ.424 

Παρομοίως, σε μια σειρά αποφάσεων, όπου κηρύχθηκαν αντισυνταγματικές 

διατάξεις της κοινής νομοθεσίας που αντιβαίνουν στο συμφέρον του παιδιού. 

Παραδείγματα αποτελού το άρθρο 39 του Ν.2459/1997 με το οποίο ετέθη ως 

προϋπόθεση για τη χορήγηση επιδόματος σε πολύτεκνη μητέρα ανώτατο όριο 

οικογενειακού εισοδήματος425 ή η διάταξη της παρ.6 του άρθρου 63 του 

Ν.1892/1990, κατά το μέρος που δεν προβλέπεται ότι σε περίπτωση θανάτου της 

δικαιούχου της ισόβιας σύνταξης μητέρας, τη σύνταξη δύναται να λάβει ο επιζών 

σύζυγος, ο οποίος είχε μετά το θάνατο ευθύνη διατροφής των τέκνων,426 αλλά ο 

Ν.1844/1990, όπου κρίθηκε πως δεν επεκτείνεται το χορηγούμενο στους 

εργαζομένους στο δημόσιο τομέα οικογενειακό επίδομα στη διαζευγμένη ή άγαμη 

423 

424 

425 

426 

27 και 36 της ΔΣΔΠ. 
Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην απόφαση αυτή , δεν υπάρχουν τέτοιες ειδικές ρυθμίσεις 
«όπως έχει θεσπίσει για τις περισσότερες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, σε εκπλήρωση της 
υποχρέωσης που απορρέει τόσο από το άρθρο 21 Σ όσο και από την αρχή του κοινοτικού δικαίου 
περί συμφιλιώσεως της οικογένεικής και επαγγαλματικής ζωής ... ». Αναγνωρίζεται, δηλαδή , η 
ήπια κανονιστικότητα του άρθρου 21Σ με τη νομική μορφή της εντολής προς το νομοθέτη για 
εξειδίκευση , με κατάλληλα μέτρα, της κοινωνική προστασίας των παιδιών και των μητέρων 
τους. 

Βλ και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας 1706/2004, 2167/2004, 385/2004, 
1129/2005, 420/2005, 675/2005, 1/2006, 1550/2006, 212006. Στις τρεις τελευταίες 
αναγνωρίζεται το δικαίωμα της εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου μετ' αποδοχών και στον 
πατέρα δικαστικό λειτουργό, που μπορεί να ζητήσει να του χορηγηθεί, προκειμένου να 
ασχοληθεί με την ανατροφή του τέκνου του. Βλ. επίσης και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της 
Επικρατείας 1709/2004 και 2344/2004, όπου αναπτύσσεται παρόμοιας φύσης προβληματισμός 
γι~ τις άδειες μητρότητας αφορώσες τις μητέρες μέλη του _ Νομικού Συμβο~λίου του Κρ~τους. 
Τελος, βλ και την 3974/2004, όπου αναφέρεται οτι η, συμ~ωνη με :ο Συνταγμα, χο~ηγηση 
εννεάμηνης άδειας ανατροφής τέκνου στις μητέρες διοικητικες υπαλληλους του Δημοσιου και 
των ΝΠΔΔ έχει εφαρμογή και στις μητέρες ιατρούς θεραπεύτριες του ΙΚΑ, για την ανατροφή 
των τέκνων τους. 

ΣτΕ 2676/2005, ΔΠρΡοδ 58/2003 . 
ΣτΕ 4164/2005. Βλ. Μεταξύ άλλων και ΣτΕ 2409/1998, ΣτΕ 91011994, ΣτΕ 2/2005, ΣτΕ 
443/2006 κ.α. 
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μητέρα, αλλά μόνο στους ευρισκομένους σε κατάσταση χηρείας,427 δε γίνεται 

αναφορά στη ρήτρα του συμφέροντος του παιδιού. 

Εν κατακλείδι, παρατηρείται ότι σήμερα, δεκαέξι χρόνια μετά την υπογραφή 

της ΔΣΔΠ η ρήτρα του συμφέροντος της ΔΣΔΠ αξιοποιείται ελάχιστα, (μόνο σε τρεις 

αποφάσεις μέχρι σήμερα), και αντιμετωπίζεται μάλλον ως ερμηνευτικός οδηγός ή 

κατευθυντήρια αρχή προς την εφαρμογή της ελληνικής, κατα βάση, νομοθεσίας. 

Καθίσταται σαφές πως δεν έχει επιτευχθεί η εν τοις πράγμασι ένταξη της ΔΣΔΠ στην 

ελληνική δικαιοδοτική πραγματικότητα, παρά την κύρωσή της με το Ν.2101/1002, 

όπως αποδεικνύεται και από τις ίδιες τις αποφάσεις των ανεξάρτητων αρχών, που 

ακολουθεί η παρουσίαση και ανάλυσή τους. 

3. 

3α. 

Η καταστρατήγηση του συμφέροντος του παιδιού υπό το πρίσμα των 

αποφάσεων των ανεξάρτητων αρχών. 

Η παραβίαση του συμφέροντος του παιδιού από τα ΜΜΕ: η θέση του ΕΣΡ 

Σαφής καταστρατήγηση του συμφέροντος του παιδιού και μορφή παραβίασης 

του δικαιώματος του στην ιδιωτική ζωή αποτελεί η εισβολή του τύπου στο χώρο του 

απορρήτου του ανηλίκου, κυρίως μέσω της δημοσιοποίησης των προσωπικών 

δεδομένων του από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ή της αδιάκριτης προβολής 

λεπτομερειών της ζωής παιδιών θυμάτων ή, φερόμενων ως δραστών παραβατικών ή 

εγκληματικών πράξεων. Το σχετικό ζήτημα τέθηκε κυρίως κατά τον εικοστό αιώνα, 

καθώς μέχρι το τελευταίο τέταρτό του η έννοια του ιδιωτικού βίου αφορούσε κυρίως 

στην έννοια του οικιακού ασύλου ("my home is my castle").
428 Η διασφάλιση, 

εξάλλου, του ιδιωτικού και οικογενειακού βίου ως δικαιώματος και όχι ως έννομου 

αγαθ , (, , Σ , 429 λε' , 
ου αρθρο 9 Σ), όπως στα προγενεστερα υνταγματα, αποτε ι καινοτομια 

τ 430 , , 
ου συνταγματικού νομοθέτη του 1975 και παρεχει τις εγγυησεις για την 

Προστασία της, σύμφωνα με τις επικρατούσες κοινωνικές αντιλήψεις, «σφαίρας του 

427 

428 

429 

430 

ΔΠρ Σερ 269/1995. Ειδικότερα, στην απόφαση γίνεται λόγο~ για «κοιν~νικό κεκτημένο», με 
την έννοια, πως, εφόσον έχει παρασχεθεί οποιαδήποτε μορφης ~ροστασια απ? το Κράτ,ος σε 
ευρείες κατηγορίες οικογενειών, απορρέει υποχρέωση του να εντάξει στην αυτη προστασια και 
τις υπόλοιπες κατηγορίες οικογενειών. , , , , , 
Κ. Μαυριάς, Το συνταγματικό δικαίωμα ιδιωτικου βιου, Αντ. Ν Σακκουλα, Αθηνα-Κομοτηνη, 
1982, 166. 
Σύνταγμα 1844, Σύνταγμα 1864, Σύνταγμα! 925, Σύνταγμα! ~27: Σύνταγμα 1952. , 
Αντίθετα κ Α,Ι • Τ συνταγματικό δικαίωμα ιδιωτικου βιου, Αντ. Ν Σάκκουλα, Αθηνα-. ΙV1αυριας, ο 

Κομοτηνή, 1982, 156-157. 
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απορρήτου του ατόμου»,431 ώστε να ασκεί απερίσπαστο από παρεμβάσεις τρίτων τις 
δραστηριότητές του. 

Η εναρμόνιση και συμμόρφωση της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις 

της Οδηγίας 2007/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την παροχή τηλεοπτικών 

υπηρεσιών,432 πραγματοποιήθηκε με τη θέση σε ισχύ του Π.Δ.100/2000. Στο εν λόγω 

Προεδρικό Διάταγμα προβλέπεται η απαγόρευση της παρουσίασης ανηλίκων μέσω 

της προβολής της εικόνας, ονόματος ή με άλλο τρόπο που καθιστά σαφή την 

ταυτότητά τους ή μέσω συμμετοχής ανήλικων -μαρτύρων ή θυμάτων- εγκληματικών 

ενεργειών ή δυστυχημάτων, καθώς και των ανηλίκων, που βρίσκονται σε δύσκολη 

κατάσταση, σε ειδησεογραφικές και άλλες ενημερωτικές εκπομπές των τηλεοπτικών 

σταθμών. Εξαίρεση τίθεται σε ειδικές περιπτώσεις, όταν δηλαδή δεν προκαλείται 

πόνος στον ανήλικο και κατόπιν παροχής της γραπτής άδειας από τον ασκούντα τη 

γονική μέριμνα ή επιμέλεια του ανηλίκου. Παράλληλα, απαγορεύευται ρητά η 

παρουσίαση ανήλικου δράστη εγκληματικών ενεργειών ή υπαιτίου δυστυχήματος. 

Στο Π.Δ.77/2003, τον Κώδικα Δεοντολογίας ειδησεογραφικών και άλλων 
δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών, που καταρτίσθηκε μονομερώς από το 
Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, υπάρχει ειδική αναφορά στην παιδική ηλικία 
στο άρθρο 1 Ο, με τον τίτλο «Προστασία ανηλίκων». Επαναλαμβάνονται οι παραπάνω 

απαγορεύσεις ως προς την προστασία των ανηλίκων μαρτύρων ή θυμάτων 

εγκληματικών ενεργειών, ενώ, παράλληλα, προβλέπεται η απαγόρευση λήψης 

συνέντευξης σε ανήλικο κάτω των 14 ετών. 

Στην πραγματικότητα και κατά παράβαση της εν λόγω διάταξης λαμβάνει 

επανειλημμένως χώρα δημόσια έκθεση των προσωπικών δεδομένων των ανήλικων 

θυτών ή θυμάτων, με τη χρήση της εικόνας τους, της φωνής, στοιχείων των ίδιων ή 

μελών της οικογένειάς τους, αλλά και τη δημόσια διείσδυση στην ιδιωτική ζωή τους. 

43 Ι 

432 Κ. Χρυσόγονος, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, ό.π., 235. , 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του ~υμβουλιου «Για το ~ντονισμ? 
ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξ:ων των ~ρατών μελών σχετικα 
με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων», όπως τροποποιηθηκε προσφατα με την Οδηγία 
2007/65/ΕΚ, προβλέπεται στο άρθρο 22 πως τα Κράτη-Μέλη οφείλουν να λα~βάνουν τα 
κατάλληλα μέτρα, ώστε οι εκπομπές των ραδιοτηλεοπτικών οργανι~μών, ~ου υποκειντ~ι στη 
δικαιοδοσία τους, να μην περιλαμβάνουν προγράμματα, τα _οποια ενδ~εται να β~αψουν 
σοβαρά τη σωματική, πνευματική και ηθική ανάπτυξη των ~νηλικων, ~ιδικοτερα: προγρα~ματα 
που περιέχουν πορνογραφικές σκηνές ή σκηνές άσκοπης βιας. Στην ιδ_ια ?δηγι~ προβλέπετ~ι 
πως πρέπει να διασφαλίζεται, με επιλογή κατάλληλης ώρας ε~ομπ~ς η με ~λα τεχνικη~ 
φύσεως μέτρα, ότι στην περιοχή μετάδοσης οι ανήλικοι δεν_ βλέπουν η δ~ ακουν βλαπτικου 
περιεχομένου εκπομπές, καθώς και ότι τα Κράτη-Μελη μεριμνουν, ώστε να μην 
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Παρά το σχετικό νομοθετικό οπλοστάσιο, που συνιστά ο Ν.2328/1995 («Για το 
νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής ραδιοφωνίας και τη 

ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις»), όπου γίνεται 

ειδική μνεία στην προστασία της παιδικής ηλικίας και στο σεβασμό του 
οικογενειακού και του ιδιωτικού βίου του προσώπου, που εμφανίζεται στην οθόνη 433 

καθώς και ο Ν.1730/1987 («για την ελληνική ραδιοφωνία και την τηλεόραση») , που 

απαγορεύεται ρητά την αναφορά ονομάτων ή τη μετάδοση εικόνων ανηλίκων 

εγκληματιών ή ανηλίκων- θυμάτων εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και 

εγκλημάτων οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής,434 στην πράξη, πολύ 

συχνά παρατηρείται πως τα ΜΜΕ δεν λαμβάνουν καθόλου υπ' όψιν τους το 
συμφέρον του ανηλίκου.435 

Είναι ενδεικτικό, πως στο σύνολο των 53 αποφάσεων που έχει εκδώσει το 

ΕΣΡ με θέματα παραβίασης της προστασίας των ανηλίκων την τελευταία διετία 
(περίοδος έρευνας από 04/01/2006 μέχρι 25/11/2008), οι δεκαεννέα αποφάσεις 
αφορούν αμιγώς ζητήματα της παραβίασης της ιδιωτικής του ζωής και προβολής 

στοιχείων που καθιστούν σαφή την ταυτότητα του ανηλίκου. Το ΕΣΡ αντιμετωπίζει, 

κυρίως, περιπτώσεις παραβίασης των εν λόγω δικαιωμάτων του ανηλίκου όχι μέσω 

σαφούς αναφοράς των στοιχείων του παιδιού ή προβολής της εικόνας του ή του 

ονόματός του, αλλά, με έμμεσους τρόπους, όπως η αναφορά καταστάσεων ή 

ιδιοτήτων, που συμβάλουν στην αποκάλυψη της ταυτότητας του ανηλίκου. 

Το ΕΣΡ, ωστόσο, σε μια προσπάθεια διασφάλισης του συμφέροντος του 

παιδιού, δεν περιορίζεται σε μια στενή ερμηνεία του νόμου, αλλά μεγιστοποιεί την 

παρεχόμενη προστασία, διαλαμβάνοντας ως αξιόποινη κάθε συμπεριφορά των ΜΜΕ, 

που έστω και έμμεσα, παραβιάζει τα συνταγματικά δικαιώματα του ανηλίκου. Για 

433 

434 

435 

περιλαμβάνεται στις εν λόγω εκπομπές καμία παρότρυνση σε μίσος λόγω διαφορών φυλής, 
φύλου, θρησκείας και ιθαγένειας. 
Βλ. Σχετικά και την απόφαση ΜΠρ Αθ4701/2002. 
Βλ. σχετικά και τον Κώδικα Δεοντολογίας της ΕΣΗΕΑ. 
Βλ. χαρακτηριστικά την Ετήσια 'Εκθεση του Συνηγόρου του Πολ~τη τ~υ 2004 (Κύκλος 
Δικαιωμάτων του Παιδιού) σχετικά με την προστασία του παιδιου απο τ~ ΜΜΕ, ό~ου 
αναφέρονται δυο χαρακτηριστικές υποθέσεις τέτοιων προσ~ολών: η δημο~ιοποιηση στοιχειω~ 
ανηλίκου θύματος ενδοοικογενειακής σεξουαλικής κακοποιησης, σε δημοσ.ιευμα Μακεδ?νικου 
Πρακτορείου Ειδήσεων και η δημοσιοποίηση στοιχείων ανηλικου, φερ~μενου ως θυματο~ 
ασέλγειας από μέλη του προσωπικού του ιδρύματος, όπου τον ~ιλοξ~ουσαν, σ~ τηλεοπτ.ικη 
εκπομπη' Η θ , · ση της προστασίας της ιδιωτικης ζωης του ανηλικου δε θετει . νομο ετικη κατοχυρω , , 
ζήτημα στάθμισης του δικαιώματος αυτού με το δικαίωμα του κ~ινου ~την ε:'1Jμερω~ , καθώς 
η προβολή στοιχείων που υποδηλώνουν την ταυτότητα του ανηλικου θυτη θυμ~τος η ,μάρτυρα 
προκαλε ' δ 'λ β , ον ψυχισμό του ανηλίκου. Βλ και Δελτιου Τυπου του ι υσανα ογη επι αρυνση στ . 
Συνηγόρου του Πολίτη, Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού, 04.02.2005, www.synιgoros . gr. 
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παράδειγμα, στην υπόθεση της καταγγελίας βιασμού ανήλικης 16χρονης στην 

Αμάρυνθο της Εύβοιας επιβλήθηκε πρόστιμο επανειλημμένως σε κεντρικά δελτία 

ειδήσεων (απόφαση 497/2006: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, 31.10.2006, απόφαση 

499/2006: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, 31.10.2006, απόφαση 498/2006: Κεντρικό 

Δελτίο Ειδήσεων 31.10.2006 απόφαση 500/2006: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, 

εκπομπή «Αποδείξεις», 31.10.2006), επειδή κρίθηκε πως η αναφορά στην ηλικία της, 

στον τόπο κατοικίας της, στην εθνική της καταγωγή , στις διακρίσεις της στο σχολείο 

και στον τόπο εργασίας της προσδιορίζουν επακριβώς και αποκαλύπτουν την 

ταυτότητα της μαθήτριας. Σε παρόμοια περίπτωση βιασμού ανήλικης στην Αμάρυνθο 

από τον πατέρα, της κρίθηκε πως, από την εμφάνιση της μητέρας των θυμάτων 

βιασμού, αλλά και μίας εκ των φερομένων ως θυμάτων, αν και καλύπτονται με 

αδιάφανη μεμβράνη τα πρόσωπά τους, προέκυπτε η ταυτότητα του ενός εκ των τριών 

φερόμενων θυμάτων, λόγω της αναφοράς του τόπου κατοικίας και των φωνών, που 

ακούγονται με σαφήνεια. (απόφαση 338/2006: εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», 

05.5.2006, απόφαση 366/2006: Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, 06.5.2006, απόφαση 
338/2006: σύσταση για αναμετάδοση).436 

Παρομοίως, ως παραβίαση του συμφέροντος του ανηλίκου κρίθηκε, στη 

γνωστή υπόθεση του 'Αλεξ στη Βέρροια, η επανειλημμένη παρουσίαση των 

ανηλίκων φερομένων ως δραστών εγκλήματος ή υπαιτίων δυστυχήματος, των 

εμπλεκομένων δηλαδή σε εγκληματική ενέργεια εις βάρος του Άλεξ. Το ΕΣΡ έκρινε 

πως, αν και τα πρόσωπά τους ήταν γνωστά στο Πανελλήνιο, ωσόσο, «η δια της 

τηλεοράσεως παρουσίαση με αυτήν την ιδιότητα είναι απολύτως απαγορευμένη» 

(απόφαση 434/2006: Δελτίο Ειδήσεων, 04.6.2006). Ο προσδιορισμός της ταυτότητας 

των εν λόγω ανηλίκων και η προσβολή του ιδιωτικού τους βίου 437 έλαβε χώρα με 

διάφορες μορφές, κατά τρόπο, ώστε να είναι κατ' επίφαση νομότυπη - καθώς 

436 

437 

Παρομοίως, βλ. την απόφαση 418/2008: εκπομπή «ΜΠΟΡΩ», 11.04.2008, όπου επιβάλλεται 
πρόστιμο, γιατί λαμβάνει χώρα παρουσίαση ανηλίκ~ν που βρίσκ~νται σε δύσ~ολη κατάσ:αση 
και οδηγεί σε αποκάλυψη στοιχείων με εικόνες απο τη~ κατοικια της οικογεν~.ια~, αλλα . και 
φ~τογραφίες των ανήλικων κοριτσιών. Οι εικόνες πpοβάλλονται μ~ με «μωσαικο», ωστο.σο, 
ενοψει άλλων στοιχείων, δηλαδή του τόπου κατοικι.ας, καθώς ,και ~λλων περιστατι~ών, εχει 
προσδιοριστεί η ταυτότητα των ανηλίκων και έχει γινει γνωστη αυτη για τους κατοικους του 

νησιού, που κατοικούν τα παιδιά. 
Για ακόμη μία περίπτωση προσβολής του δικαιώματος του ανηλίκου στον ιδιω:ικό βί~. ~ε 
παράνομη επέμβαση στην ζωή ιδιωτική ζωή βλ. την απόφαση 203/2006: εκ~ομπη «Π~ωινες 
Σελίδες», 09.12.2005 και Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, 09.12.2005. Σε περιπτωση διενεξης 
συζύγων τελούντων εν διαστάσει και αντιδικία για επιμέλεια των παιδιών τους, έλαβε χώρα, με 
επιμέλει~ του συζύγου, μαγνητοσκόπηση της ζωής της συζύγου και ανηλίκων τέκνων, εν 
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αποφεύχθηκε η παρουσίαση εικόνας ή του πλήρους ονόματός τους), στην ουσία όμως 

αποκάλυπτε ποιοι ήταν οι ανήλικοι. Για παράδειγμα, ενώ ήταν καλυμμένα τα 

πρόσωπα των ανηλίκων με προστατευτική ψηφίδα, δεν υπήρχε καμία πρόληψη ως 

προς την λήψη μέτρων, που θα καθιστούσαν δύσκολα αναγνωρίσιμες τις φωνές τους, 

(απόφαση 310/2006: Δελτίο Ειδήσεων 04.6.2006), ή συνέτρεξε περίπτωση λήψης 

συνέντευξης με εμφανή μόνο την πλάτη των ανηλίκων, αλλά με αναφορά των μικρών 

ονομάτων και της φωνής των δύο ανηλίκων φερόμενων ως εμπλεκομένων στο 

παραπάνω έγκλημα (απόφαση 313/2006: Δελτίο Ειδήσεων, 4.6.2006) ή προβολή όχι 

μόνο του προφίλ, αλλά και της φωνής τους. (απόφαση 311/2006: Δελτίο Ειδήσεων, 

04.6.2006). 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρον παρουσιάζει η απόφαση 503/2008 του ΕΣΡ, σε σχέση με 

εκπομπές από τηλεοπτικό σταθμό, όπου φιλοξενούσε ανήλικη παθούσα βιασμού, η 

οποία εκουσίως όμως, μετά από τη συναίνεσή της δηλαδή, εμφανίστηκε στην 

τηλεόραση. Παρά το γεγονός ότι αναγνωρίζεται το δικαίωμά της ανήλικης για την 

εμφάνιση της στην τηλεόραση, στο πλαίσιο της ελεύθερης ανάπτυξης της 

προσωπικότητας, επιβλήθηκε τελικά πρόστιμο στον τηλεοπτικό σταθμό, καθώς 

κρίθηκε πως η συναίνεση δεν αίρει τον παράνομο χαρακτήρα της προσβολής. Τούτο 

γιατί παρουσιάστηκαν λεπτομέρειες κατά τρόπο που επέφεραν βαριά προσβολή στην 

αξιοπρέπειά της ίδιας και των ανήλικων αδερφών της. Το ΕΣΡ λειτούργησε δηλαδή 

προστατευτικά ακόμα και στην περίπτωση της εκούσιας συμμετοχής του ανηλίκου 

στην εν λόγω εκπομπή, αναγνωρίζοντας εμμέσως πως η παιδική ηλικία χρήζει ειδικής 

και αυξημένης προστασίας και διασφαλίζοντας την προστασία της, κατά τις επιταγές 

του άρθρου 3 της ΔΣΔΠ. 

Σε πολλές από τις παραπάνω αποφάσεις η ανεξάρτητη αρχή προβαίνει στην 

ουσία σε μία στάθμιση δικαιωμάτων, καθώς η δημόσια συζήτηση, η προβολή των 

στοιχείων των ανηλίκων στις εν λόγω εκμπομπές και η αποκάλυψη της ταυτότητας 

των ανηλίκων θυμάτων ή των φερόμενων ως δραστών εγκληματικών ενεργειών 

μπορεί να θεωρηθεί πως εν μέρει συνδέεται με την άσκηση του δικαιώματος του 

κοινού για ενημέρωση , που απορρέει από την παθητική όψη του δικαιώματος του 

άρθρου 14 του Συντάγματος. Ορθώς το ΕΣΡ έκρινε, ωστόσο, πως οι εκτεταμένες 

αναφορές των καταθέσεων των ανηλίκων στα δελτία ειδήσεων, κατά τη διάρκεια της 

αγνοία τους, η οποία προβλήθηκε, κατόπιν, στην εκπομ~, παρά το γεγονός πως ήταν βέβαιη η 
διαπίστωση και δημοσιοποίηση της ταυτότητάς των παιδιων. 
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ποινικής προδικασίας, οι επαναλήψεις και οι δραματοποιήσεις, αλλά και η προβολή 

εικόνων, δηλώσεων και καταθέσεων δεν αποβλέπουν στην ενημέρωση του κοινού, 

αλλά στην αύξηση της τηλεθέασης, αφού θα αρκούσε, για την ενημέρωση του 

κοινού, η αναφορά της ασκηθείσης ποινικής δίωξης από τον αρμόδιο εισαγγελέα 

Πλημμελειοδικών ή η μεταφορά των σχετικών ανακοινώσεων της ελληνικής 

αστυνομίας. Συνεπώς, ο προσδιορισμός της ταυτότητας των ανηλίκων, καθώς και η 

αυτοπρόσωπη παρουσία τους ή η λήψη συνεντεύξεων συνιστά παραβίαση του 

συμφέροντος του παιδιού και του συνταγματικού δικαιώματος στον ιδιωτικό βίο, 

χωρίς να υφίσταται παράλληλα παραβίαση του δικαιώματος του κοινού στην 

ενημέρωση. 438 

Ο τρόπος χειρισμού των υποθέσεων από το ΕΣΡ προωθεί, τουλάχιστον 

θεωρητικά τη διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού, δηλαδή η ανεξάρτητη αρχή 

φαίνεται να κινείται στο πλαίσιο των επιταγών της ΔΣΔΠ, αλλά και του άρθρου 21 Σ, 

καθώς επιδιώκειται η πλήρης προστασία της παιδικής ηλικίας. Όμως το πλήθος των 

παραβιάσεων, που λαμβάνουν χώρα σε καθημερινή βάση, (παρουσιάσεις 

προσωπικών δεδομένων των ανήλικων θυτών ή θυμάτων, όπως χρήση της εικόνας 

τους, της φωνής, στοιχείων των ίδιων ή μελών της οικογένειάς τους, αλλά και 

δημόσια διείσδυση στην ιδιωτική ζωή των ανηλίκων), αλλά και η επανάληψη 

αποσπασμάτων από εκμπομπές, για τις οποίες έχει ήδη επιβληθεί πρόστιμο σε άλλες 

εκπομπές του ίδιου ραδιοτηλεοπτικού σταθμού, οδηγεί στο συμπέρασμα πως η 

παρεχόμενη προστασία εν τοις πράγμασι είναι ανεπαρκής, καθώς η επιβολή των 

προβλεπόμενων προστίμων ή οι συστάσεις, δεν φαίνεται να λειτουργεί αποτρεπτικά 

και αποτελεσματικά. 

Προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής προστασίας των ανηλίκων, 

προτείνεται η κατάρτιση ενός Κώδικα Δεοντολογίας, ο οποίος θα απευθύνεται 

αποκλειστικά στους ανήλικους και δεν θα αποτελέσει αποτέλεσμα μονομερούς 

κατάρτισης από το ΕΣΡ, όπως 0 ισχύων κώδικας Ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών. 

438 
Βλ. ενδεικτικά την απόφαση 388/2006: εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», 05.05.2006, όπου 
αναφέρεται πως είναι περιττή εμφάνιση της ανηλίκου κόρης, του φερόμενου ω~ ενεργήσαντος 
ασελγείς πράξεις πατέρα και 0 προσδιορισμός της ταυτοτryτας, που π~οκυπτει από .την 
οικογενειακή της κατάσταση και τον τόπο κατοικίας τ~ς, γιατι «:ο κοι~ό ειχε ενημερωθ.ει με 
ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας» ... και δε συντρεχει « κανενας ~ογος ~ια την ~μφ~νιση 
της ανηλίκου στην τηλεόραση και τη συζήτηση με τον τηλεπαρο~σιαστη, αφο~ η εμφανιση της 
δεν ήταν αναγκαία για την ενημέρωση του κοινού». Παρομοιως στην αποφαση 11012006 
σχετικά με την απαγωγή ανηλίκου (Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων, 06.12.2005), κρίθηκε πως η 
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Αντίθετα, ο Κώδικας Δεοντολογίας Ανηλίκων θα πρέπει να προκύπτει απο τη 

συρρύθμιση δια της συνεργασίας των Ανεξάρτητων αρχών, του Εθνικού Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και των ίδιων 

των Ραδιοτηλεοπτικών Σταθμών, με τη συμμετοχή, φυσικά, ειδικών επιστημόνων στο 

ζήτημα της ψυχοσύνθεσης των ανηλίκων. Η συμμετοχή των ίδιων των 

ενδιαφερομένων ενισχύει την εμπιστοσύνη τους τόσο για το περιεχόμενό του όσο και 

για τις κυρώσεις που ενδεχομένως θα επιβάλλονται, συνεπώς διευκολύνει την 

αποτελεσματική εφαρμογή του. Αποφασιστικής σημασίας για τη διασφάλιση του 

συμφέροντος του παιδιού κρίνεται και η θεσμοθέτηση επιπρόσθετων υπηρεσιών 

αυτοδέσμευσης και αυτοελέγχου των ΜΜΕ ως προς την προστασία των δικαιωμάτων 

των ανηλίκων, η καθιέρωση κινήτρων για την παραγωγή ποιοτικών εκπομπών και 

προγραμμάτων που απευθύνονται σε ανήλικους, η διοργάνωση εκπαιδευτικών 

προγραμμάτων για παιδιά και γονείς και η ανάπτυξη εκστρατειών ενημέρωσης, 

σχετικά με τις προβλέψεις της νομοθεσίας και τους κινδύνους από τις παραβιάσεις 

των δικαιωμάτων του παιδιού από τα ΜΜΕ. 

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κανόνες του παρόντος κώδικα ισχύουν 

για ειδησεογραφικές, δημοσιογραφικές και πολιτικές εκπομπές στη δημόσια και 

ιδιωτική ραδιοφωνία και τηλεόραση. Αντίθετα, παρά το αίτημα που έχει διατυπωθεί 

κατά καιρούς και από το ίδιο το ΕΣΡ, υφίσταται νομοθετικό κενό, καθώς απουσιάζει 

ένας Κώδικας Ψυχαγωγικών Εκπομπών, με αποτέλεσμα την ανυπαρξία νομικού 

πλαισίου, το οποίο που θα διασφαλίζει την προστασία της ιδιωτικής ζωής και της 

ψυχικής υγείας των ανηλίκων που συμμετέχουν στα εν λόγω προγράμματα, αλλά και 

των ανήλικων θεατών αυτών. Η ανάγκη για την κατάρτιση του εν λόγω Κώδικα 

εντείνεται, αν ληφθεί υπ' όψιν πως η μη εξειδίκευση των κριτηρίων κατάταξης των 

τηλεοπτικών εκπομπών οδηγεί συχνά στην πρακτική επιλογής της σήμανσης με βάση 

την ώρα μετάδοσης του τηλεοπτικού προγράμματος και όχι το αντίστροφο. Το ίδιο το 

ΣτΕ έκρινε με την απόφαση του 2631/2006 ότι ο έλεγχος του Εθνικού Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης, σε σχέση με τη σήμανση και την κατάταξη των τηλεοπτικών 

εκπομπών, εξαντλείται μόνο στο περιεχόμενο των μεταδιδόμενων εκπομπών και μόνο 

στο μέτρο που το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κρίνει και αιτιολογεί ειδικά 

πως μια εκπομπή μπορεί να βλάψει τους ανήλικους. Για το λόγο αυτό, συχνά, το ΕΣΡ 

προβολή πλάνων αρχείου απαγωγής ανηλίκου δεν ήταν επίκαιρο γεγονός, ούτε αναγκαίο για 
την ενημέρωση του κοινού. 
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περιοριορίζεται σε επιβολή κυρώσεων με τη μορφή σύστασης για μετάθεση της ώρας 

μετάδοσης και, δευτερευόντως, με τη μορφή προστίμων λόγω μη συμμόρφωσης. 

Συνεπώς, αποτελεί πραγματικό γεγονός η προβολή ακατάλληλων για τους ανηλίκους 

εκπομπών, χωρίς να συνοδεύεται από τη σχετική ένδειξη, που με δεδομένη την 

αυξημένη διεισδυτικότητα του τηλεοπτικού μέσου επηρεάζει αρνητικά την 

αδιαμόρφωτη προσωπικότητα του ανηλίκου. 

3β. Οι αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτιjρα: οι 

παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών. 

Από συστηματικής άποψης, το δικαίωμα του ιδιωτικού βίου του άρθρου 9 Σ 

συνδέεται με τη διασφάλιση στο νέο (μετά την αναθεώρηση της Ζ' Αναθεωρητικής 

Βουλής των Ελλήνων της 6ης Απριλίου του 2001) 9Α του Συντάγματος δικαίωμα στην 

πληροφορική αυτοδιάθεση (πληροφοριακός αυτοκαθορισμός), στη γνώση, δηλαδή, 

του υποκειμένου σχετικά με τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών 

του δεδομένων, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα. Η αναγωγή της προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων σε συνταγματικό αυτοσκοπό 439 και η αυτονόμησή του από 

συναφή δικαιώματα440 προέκυψε από την ανάγκη προστασίας του δικαιώματος στην 

ιδιωτική ζωή που απειλείται από την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του441 

στο πλαίσιο των νέων δυνατοτήτων ταχύτατης μεταφοράς πληροφοριών παγκοσμίως 

μέσω του διαδικτύου. 

Ήδη, το προϋπάρχον της αναθεώρησης σύστημα νομικής προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων, (Ν.2472/1997) της ίδρυσης της Αρχής Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εναρμόνισε το εσωτερικό δίκαιο με την Οδηγία 

95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου προς τα Κράτη-Μέλη 

«για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών».442 

439 

440 

441 

442 

Β. Σωτηρόπουλος, Η συνταγματική προστασία των προσωπικών δεδομένων, εκδ. Σάκκουλα, 
Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2006, 96. 
Β. Σωτηρόπουλος, Η συνταγματική προστασία των προσωπικών δε,δομένων, ό.π:, 9. 
.ζf . Γέρονταc. Η προστασία του Πολίτη από την ηλεκτρονικη επεξεργασια. προσω~ικών 
δ~ια συβολή στην ερμηνεία του Ν.2472/1997 «προστασία :ου ατομου ~ο την 
επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθηνα-Κομοτηνη, 2002, 
55. 
1. lγγλεζάκης, Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα: η επεξερ_γασία ειδικώ,ν κατηγοριών 
προσωπικών δεδομένων και οι συνέπειές της, εκδ. Σάκκουλα, Αθηνα-Θεσσαλονικη, 2003, 41. 
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Όρισε δε ως προϋπόθεση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων443 την 

ειδική , εν πλήρει επίγνωση,444 ελεύθερη445 και ρητή δήλωση βουλήσεως του ατόμου, 

μετά τη σχετική ενημέρωσή του για το σκοπό της επεξεργασίας και τις κατηγορίες 

των αποδεκτών.446 Μόνο σε περίπτωση που συντρέχει νομική ή φυσική αδυναμία για 

την παροχή της επιτρέπεται η επεξεργασία από τον υπεύθυνο, χωρίς τη συγκατάθεση 

του υποκειμένου, εφόσον είναι αναγκαία για τη διαφύλαξη ζωτικού του συμφέροντος 

(άρθρο 5 παρ.2γ). Ως περίπτωση νομικής αδυναμίας ως προς τον ανήλικο αναφέρεται 

η ανικανότητα για δικαιοπραξία (παροχή συγκατάθεσης),447 η οποία «αίρεται», 

εφόσον είναι δυνατή η παροχή της συγκατάθεσης μέσω του ασκούντος τη γονική 

μέριμνα ή την επιτροπεία.448 Ωστόσο, η παροχή της τελευταίας μέσω των 

εκπροσώπων του ανηλίκου θίγει τον πυρήνα του δικαιώματος του στον 

πληροφοριακό αυτοκαθορισμό, το οποίο, συνδεόμενο άρρηκτα με τον πυρήνα της 

προσωπικότητάς του, ασκείται μόνο αυτοπροσώπως από τον ανήλικο και δεν είναι 

δεκτικό αντιπροσώπευσης. Ομοίως η συγκατάθεση, ως λόγος που νομιμοποιεί την 

επεξεργασία των δεδομένων του, εντάσσεται στο σκληρό πυρήνα του σχετικού 

δικαιώματος449 και πρέπει να δίνεται από τον ίδιο τον ανήλικο, όταν συντρέχει η 

απαιτούμενη ηλικιακή ωρίμανσή του, και όχι από τους νόμιμους εκπροσώπους του, 

διότι, σε αντίθετη περίπτωση, διακυβεύεται η ίδια η αυτοκαθοριστική διάσταση του 

άρθρου 3 της ΔΣΔΠ 

Η ίδια η Αρχή κινείται προς αυτήν την κατεύθυνση, όπως διαφαίνεται από τις 

αποφάσεις της, δηλαδή θεωρεί ότι, μόνο σε περιπτώσεις που διακυβεύεται ζωτικό 

συμφέρον του ανηλίκου (σχετιζόμενο με τη ζωή, την υγεία ή τα οικονομικά έννομα 

αγαθά του συνδεόμενα με την επιβίωσή του)450 και εφόσον δεν είναι δυνατό να 

καταλήξει σε αυτόβουλη απόφαση 0 ίδιος, ύστερα από στάθμιση συμφερόντων, η 

συγκατάθεσή του μπορεί να αντικατασταθεί από την αντίστοιχη των νόμιμων 

443 

444 

445 

446 

447 

448 

449 

Προσωπικά δεδομένα είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται στο υπο~είμενο των ?εδομένων, 
~το φυσικό πρόσωπο δηλαδή στο οποίο αναφέρονται και το πρ,οσδιοριζουν ατομικ~. Πρβλ: το 
αρθρο 2 του Ν. 2472/1997 αλλά και Π. Αραμδ"Vτος, Β. Σωτηροπουλος, Προσωπικα δεδομενα, 
εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2005, 21 επ. , , , 
Ως συγκατάθεση του υποκειμένου στο άρθρο 2 του Ν .24?211997 , ορίζεται «~αθε ελεύ~ερη, 
ρητή και ειδική δήλωση βουλήσεως, που εκφράζεται με τροπο σ~φη και εν πληρ~ι ε~ιγνωσει, 
και με την οποία, το υποκείμενο των δεδομένων, αφού προηγο~μενως ~ημερωθει, δεχετ~ι να 
αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας τα δεδομένα προσωπι~ου χαρα~τηρα που το αφορουν. 

Β. Σωτηρόπουλος, Η συνταγματική προστασία των προσωπικων δεδομενων, ό.π., 121. 

Βλ. άρθρο 2ια, 5 και 11 του Ν.2472/1997. 
!. Ιγγλεζάκης, Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, ό.π., 225. , , 
Π. Αρ111αμ ' Β ~ , , ος Προσωπικά δεδομένα: Ερμηνεια Ν.2472/1997, ο.π., 168. 

ι- εντος, . ~ωτηροπουΛ , , δ , , 
166 16 Β. Σωτηρόπουλος, Η συνταγματική προστασία των προσωπικων δε ομενων, ο.π., - 7. 
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εκπροσώπων του,451 χωρίς αυτό να συνιστά παραβίαση του δικαιώματός τους στην 

ιδιωτική ζωή. Σε διαφορετική περίπτωση, με κριτήριο τη διασφάλιση του 

συμφέροντος του ανηλίκου, οι αποφάσεις προσανατολίζονται στην αναγνώριση του 

δικαιώματος του ανηλίκου στον αυτοκαθορισμό του. Παράλληλα, οι αποφάσεις της 

Αρχής αποσκοπούν στην παροχή της μεγαλύτερης δυνατής προστασίας προς τον 

ανήλικο, προβαίνοντας σε σταθμίσεις ή εξισορρόπηση αντικρουόμενων 

συμφερόντων, όταν προκύπτουν στο πλαίσιο της εξεταζόμενης υπόθεσης, δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία του παιδιού. 

Για παράδειγμα, κρίθηκε από την Αρχή ως προσωπικό δεδομένο το γεγονός 

της υιοθεσίας του ανηλίκου, που η ανακοίνωση σε τρίτους, χωρίς τη συναίνεση του 

υιοθετηθέντος, απαγορεύεται, εκτός αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 5 

παρ.2 του Ν.2472/1997. Ειδικότερα, στην απόφαση 52/2002 την αρχή απασχόλησε η 

περίπτωση της αναφοράς στα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης που εκδίδουν 

οι Δήμοι για μεταδημότευση και στα πιστοποιητικά ελληνικής ιθαγένειας του 

γεγονότος της υιοθεσίας ανηλίκου, εμμέσως ή αμέσως. Νομικές βάσεις περί της 

απόφαση μη αναγραφής αποτέλεσαν η συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων 

244711996 (άρθρο 8) για τη μυστικότητα της υιοθεσίας, του άρθρου 20 παρ.2 και 4 

της Ευρωπαϊκής Σύμβασης περί Υιοθεσίας ανηλίκων, που καθιερώνει τον απόρρητο 

χαρακτήρα της υιοθεσίας, τα άρθρα 2 και 4 του Ν.2472/1997, σύμφωνα με το οποίο η 

υιοθεσία αποτελεί προσωπικό δεδομένο, που η ανακοίνωση προϋποθέτει τη 

συγκατάθεση του ανήλικου τέκνου, αλλά και το άρθρο 1584 ΑΚ, που εξομοιώνει το 

θετό τέκνο με το τέκνο γεννημένο σε γάμο. Ακόμη και η αναφορά της νομοθετικής 

διάταξης στα εν λόγω πιστοποιητικά, από την οποία προκύπτει εμμέσως το γεγονός 

της υιοθεσίας, και όχι η άμεση αναγραφή του γεγονότος της υιοθεσίας, σύμφωνα με 

την απόφαση της αρχής, συνιστά αντίθεση στις διατάξεις του Ν.2472/1997. Σε 

περίπτωση που συντρέχει αναγκαιότητα για αναγραφή της υιοθεσίας ως λόγου 

Κτήσης της ελληνική ιθαγένειας, αν το επιβάλλει σχετική νομοθετική επιταγή, κατά 

την Αρχή, επιβάλλεται σε κάθε περίπτωση να διασφαλίζεται πλήρως το απόρρητο της 

υιοθεσίας. 

450 

45 1 Π. Αρμαμέντος, Β. Σωτηρόπουλος, Προσωπικά δεδομένα, ό.π. , J 68; , , 
Βλ. Σχετικά και την απόφαση 58/2002 της Αρχής Προστασιας Δεδομενων Προσωπικου 
Χαρακτήρα σχετικά με τη νομιμότητα καταχώρησης στοιχείων_ εξαφανισθέντων ανηλ,ίκων στο 
διαδίκτυο · ην οποία η κρίση για το ποιο ειναι το ζωτικό συμφερον του , συμφωνα με τ , , , , 
υποκειμένου πρέπει να διατυπώνεται από τον ασκούντα τη γονικη μεριμνα η την επιτροπεια του 

παιδιού. 
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Περίπτωση, όπου επιβάλλεται νομοθετικά η αναγραφή της υιοθεσίας ως 

λόγου κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, αποτελεί η περίπτωση των οικείων βιβλίων 

των δημοτολογίων, που είναι αναγκαία η αναγραφή, αφού προβλέπεται στον Κώδικα 

Ελληνικής Ιθαγένειας. Στην απόφαση 143/2001της Αρχής, έγινε δεκτό πως σε μια 

τέτοια περίπτωση η αναγραφή είναι επιτρεπτή σύμφωνα με το άρθρο 5παρ .2 περιπτ α 

και δ, η αναγραφή όμως στα πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης και ελληνικής 

ιθαγένειας δεν εμπίπτει στην εξαίρεση του άρθρου 5 του Ν.2472/1997, οπότε είναι 

αντίθετη στην νομοθετικά κατοχυρωμένη αρχή της μυστικότητας της υιοθεσίας. Για 

το λόγο αυτό η αρχή αποφάσισε, μετά από προσφυγή για έκδοση πιστοποιητικού 

γέννησης για μεταδημότευση, που ανέφερε τον τρόπο κτήσης της ελληνικής 

ιθαγένειας, πως η ενημέρωση του Δήμου, στον οποίο μεταδημοτεύει το θετό τέκνο, 

για την υιοθεσία ως τρόπου κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, θα πρέπει να γίνει 

υπηρεσιακώς με απόρρητη αλληλογραφία μεταξύ των δύο Δήμων. Οι νομικές βάσεις 

για την αιτιολόγηση της εν λόγω απόφασης ήταν όμοιες με εκείνες της 

προαναφερθείσας απόφασης 52/2002. 

Προς την κατεύθυνση της κατοχύρωσης του συμφέροντος του παιδιού 

κινείται η απόφαση της Αρχής σχετικά με την αναγραφή και καταχώριση σε αρχείο, 

δηλαδή στο απολυτήριο, ενός ευαίσθητου προσωπικού δεδομένου, δηλαδή του 

θρησκεύματος, που συνιστά επιπροσθέτως αντίθεση στις βασικές αρχές που διέπουν 

την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Σύμφωνα με σχετική απόφαση 

της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (77 Α/2002) η αναγραφή 

προσβάλλει την αρχή της αναγκαιότητας της επεξεργασίας των δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα (Ν.2472/1997), αφού για να τυγχάνουν νόμιμης 

επεξεργασίας τα δεδομένα, θα πρέπει να είναι συναφή, πρόσφορα και όχι 

περισσότερα από όσα απαιτούνται κάθε φορά για το σκοπό που επιδιώκεται.452 Για τη 
βεβαίωση της επιτυχούς περάτωσης των σπουδών από το μαθητή του κάθε κύκλου, 

κρίθηκε ορθώς πως αρκεί η αναγραφή της επίδοσής του και της διαγωγής του, ενώ η 
αναγρ , , , , 453 

αφη του θρησκεύματος, συνιστα περιττο στοιχειο. 

452 ~---------

453 Βλ. άρθρο Ιβ ' Ν .2472/1997. , , , 
~λ. και την απόφαση 87/2002 της Αρχής Προστασίας Δεδομενων Πρ~σωπικου Χαρακτηρα, 
οπου κρίθηκε πως στα έντυπα αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης των υποψηφιων των στρα~ιωτικών 
σχολών δεν θα πρέπει να περιέχουν την ένδειξη «Θρήσκευμα», καθ~ς «η εκ των προτερων, και 
ανεξάρτητα από συγκεκριμένες εκδηλώσεις καταχώρησ:ι θρησκευματος δ~ εξυπηρετει ,το 
σκοπό του τηρούμενου αρχείου». Βλ. επίσης και το πορισμα του Συνηγορο~ του Πολιτη 
l 14 78.02.2. Ι σχετικά με την αναγραφή του θρησκεύματος στα έντυπα στρατολογιας. 
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Τέλος, στην απόφαση 35/2001 η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού 

Χαρακτήρα θεώρησε πως συνιστά προσβολή προσωπικών δεδομένων η βίαιη και 

χωρίς της θέληση μαθήτριας αφαίρεση τετραδίου και η ανάγνωση του περιεχομένου 

του από το σύλλογο των . καθηγητών, (παράνομη επεξεργασία και κατααχώριση 

τετραδίου), παρά το γεγονός πως η μαθήτρια αντάλλαξε κατά την ώρα της 

διδασκαλίας το εν λόγω τετράδιο. Είναι χαρακτηριστικό πως η Αρχή προβαίνει στην 

εν λόγω απόφαση διαλαμβάνοντας πως η προσβολή της προσωπικότητας του μαθητή 

στην κρίσιμη ηλικία της εφηβείας είναι ασυγκρίτως βαρύτερη από το όφελος που θα 

επιφέρει η πειθαρχική ποινή στην ίδια, αλλά και στη μαθητική κοινότητα. 

Από τις παραπάνω αποφάσεις διαπιστώνεται πως η Αρχή Προστασίας 

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα κινείται προς την κατεύθυνση της παροχής της 

μεγαλύτερης δυνατής προστασίας προς τον ανήλικο, λαμβάνοντας υπ' όψιν την 

ιδιαιτερότητα της παιδικής ηλικίας, όπως επιβάλλει η ΔΣΔΠ, ενώ σε όλες τις 

περιπτώσεις στάθμισης μεταξύ συγκρουόμενων έννομων αγαθών, προτάσσει την 

προστασία του συμφέροντος του παιδιού, επεμβαίνοντας ακόμα και σε χώρους του 

σκληρού πυρήνα της κρατικής εξουσίας, όπως για παράδειγμα το σχολείο. 

Αξιοσημείωτο είναι δε πως η αρχή αναγνωρίζει σε όλες σχεδόν τις αποφάσεις της την 

ικανότητα του ανηλίκου για την ειδική , εν πλήρει επίγνωση, ελεύθερη και ρητή 

δήλωση βουλήσεως του ανηλίκου για το σκοπό της επεξεργασίας, όπως ακριβώς 

στους ενήλικες, προωθώντας την αυτοκαθοριστική διάσταση του δικαίωματός του 

στον πληροφοριακό αυτοκαθορισμό. 

4. Η εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης (άρθρο 2 ΔΣΔΠ) στο χώρο των 

συνταγματικών δικαιωμάτων του ανηλίκου. 

Η θεμελιώδης αρχή της μη διάκρισης (άρθρο 2 ΔΣΔΠ), σε αντίθεση με το 

σουηδικό, για παράδειγμα, Σύνταγμα, στο οποίο απαγορεύεται οποιαδήποτε διάκριση 

εναντίον των παιδιών, δεν κατοχυρώνεται στο ελληνικό συνταγματικό κείμενο. 

Αντιθέτως, διασφαλίζεται απλώς αδιάκριτη προστασία των παιδιών εκτός γάμου σε 

σχέση με τα «νόμιμα» παιδιά (συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 21 παρ.1 και της 

γενικής αρχής της ισότητας, άρθρο 4 Σ). Ο περιορισμός, όμως του κύκλου των 

φορέων του δικαιώματος της ισότητας του άρθρου 4 παρ . 1 , το οποίο ισχύει μόνο για 

Έλληνες, αποκλείει, για παράδειγμα, τους ανηλίκους αλλοδαπούς από την άσκηση 

των δικαιωμάτων που κατοχυρώνονται στο ελληνικό συνταγματικό κείμενο. 
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Δεδομένου πως στις Παρατηρήσεις της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού του έτους 2002 προς τη χώρα μας είχαν εντοπισθεί παραβιάσεις της αρχής 

της μη διάκρισης του άρθρου 2 της ΔΣΔΠ, ιδίως σε βάρος των των παιδιών με ειδικές 

ανάγκες, των παιδιών που ανήκουν σε μειονότητες και των αλλοδαπών παιδιών, κατά 

κύριο λόγο στο πλαίσιο της άσκησης του δικαιώματος στη θρησκευτική ελευθερία, 

του δικαιώματος στην εκπαίδευση, αλλά και των πολιτικών δικαιωμάτων του 

ανηλίκου, επιχειρείται η διερεύνηση της θέσης της αρχής στα εν λόγω πεδία, μετά τις 

παρατηρήσεις της Επιτροπής. Με τον τρόπο αυτό θα διαφανεί, μεταξύ άλλων, κατά 

πόσο η ΔΣΔΠ αξιοποιείται ως ερμηνευτικός οδηγός του Συντάγματος για τη 

διεύρυνση της παρεχόμενης προστασίας, πέρα από τον προβλεπόμενο κύκλο του 

άρθρου 4 του Συντάγματος. 

4α. Οι διακρίσεις στην άσκηση του δικαιώματος της θρησκευτικής ελευθερίας: η 

θέση της νομολογίας και των ανεξάρτητων αρχών. 

Το ατομικό δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία, κατεξοχήν συνδεόμενο με 

την προστασία της προσωπικής ελευθερίας, 454 όπως κατοχυρώνεται συνταγματικά 

στο μη αναθεωρήσιμο (11 Ο παρ.1 Σ) άρθρο 13 Σ, διασφαλίζεται στο συνταγματικό 

κείμενο με τη μορφή της ελευθερίας της θρησκευτικής συνείδησης (άρθρο 13 παρ.1) 

και της ελευθερία της λατρείας (13 παρ.2). Εκφάνσεις του αποτελούν η ελευθερία του 

φορέα του για επιλογή, διατήρηση ή αλλαγή ή εγκατάλειψη μιας θρησκείας, η 

ελευθερία του «πληροφορείσθαι» και «εκπαιδεύεσθαι» σχετικά με τη θρησκεία, αλλά 

και η άρνηση του φορέα του δικαιώματος να πληροφορηθεί ή να εκπαιδευθεί,455 η 

ελευθερία για την εξωτερίκευση των θρησκευτικών, άθρησκων ή αθεϊστικών 

αντιλήψεων (θετική έκφανση του δικαιώματος) όσο και η ελευθερία αποσιώπησής 

τους (αρνητική έκφανση δικαιώματος 456 

Το δικαίωμα του ανηλίκου στη θρησκευτική ελευθερία, που ως φορέας της 

δικαιούται να απολαύει της συνταγματικής προστασίας του άρθρου 13 τόσο στη 

θετική όσο και στην αρνητική έκφανσή της, παραβιάζεται συχνά σε επίπεδο κοινής 

νομοθεσίας, στο πλαίσιο κυρίως της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Για παράδειγμα, η 

θεσμοποιημένη υποχρεωτική καταχώρηση του θρησκεύματος στους απολυτήριους 

454 

455 

456 

Κ. Χρυσόγονος, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, ό.π., 24?. , , 
Π. Δ. Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα Τόμος Α', Αντ. Ν. Σακκουλα, Αθηνα-Κομοτηνη, 1991, 
369-370. 
Κ. Hesse, Grundzuege des Verfassungsrechts der BRD, Heidelberg 18/1991, 123. 
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τίτλους, τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση,45 7 ή , έστω, 
και η εναλλακτική δυνατότητά του μαθητή να δηλώσει πως δεν επιθυμεί την 

αναγραφή του αντιβαίνει στην αρνητική έκφανση δικαιώματός στην ελευθερία της 

συνείδησης και της θρησκείας.458 (13 παρ.ΙΣ, εδάφ. α').459 Το τελευταίο έκρινε ορθά 

η Αρχή Προστασίας δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα460 πως συνιστά, 

παράλληλα, σαφή παραβίαση της αρχή της μη διάκρισης του άρθρου 2 της ΔΣΔΠ. 

Η εν λόγω αναγραφή αντίκειται στη συνταγματικά κατοχυρωμένη αρχή της 

θρησκευτικής ισότητας, αφού η απόλαυση των ατομικών και πολιτικών δικαιωμάτων 
δεν πρέπει να εξαρτάται από τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του καθενός (13Σ, εδάφ 
β ') 461 

· Το Συμβούλιο της Επικρατείας, στην περίφημη απόφασή του 2281/2001 , 

σχετικά με την αναγραφή του θρησκεύματος σε δημόσια μητρώα και έγγραφα, των 

οποίων η συμπλήρωση είναι υποχρεωτική για τους πολίτες, έκρινε πως η τελευταία 

αντίκειται στο Σύνταγμα, καθώς «παρέχει έδαφος ενδεχόμενων διακρίσεων, 

δυσμενών ή ευμενών, και ενέχει συνεπώς τον κίνδυνο προσβολής της θρησκευτικής 
ισότητας». 462 Εξάλλου, η αναγραφή του θρησκεύματος σε ένα δημόσιο έγγραφο με 

βάση τις δεδομένες κοινωνικές συνθήκες στην Ελλάδα, όπου παρατηρείται 
θρησκευτική ομοιογένεια της πληθυσμιακής σύνθεσης, εκθέτει ακόμη περισσότερο 
τις θρησκευτικές μειονότητες στον κίνδυνο τέτοιου είδους δυσμενών αθέμιτων 

διακρίσεων σε βάρος τους, ιδίως σε χώρους του σκληρού πυρήνα της κρατικής 
εξουσίας, όπως στο σχολείο ή ο στρατός. 463 

457 

458 

459 

460 

46 J 

462 

463 

Βλ. σχετικά το 10 παρ. 2 του Π.Δ. 104/1979, το άρθρο 6 παρ . Α' του Π.Δ.201/1998 , την 
απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 43275/29.04.1977 (όπως 
τροποποιήθηκε με την απόφαση 233.1/20/57615/22.5-5.6.1978), καθώς και την εγκύκλιο 
Γ2/582 Ι /3 Ι-Ι 0.200 Ι του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. 
Παρόμοιας φύσης προβληματισμό δημιουργεί και η γραπτή δήλωση που απαιτείται για την 
~παλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών, η οποία αποκαλύπτει «αν ο μαθητής είναι 
αθρησκος, ετερόδοξος ή αλλόθρησκος» . Βλ. τη σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Γ2/8904/29. 11 . 1995). 
Βλ. σχετικά την απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομέων Προσωπικού Χαρακτήρα 77Α/2002 
σχετικά με την αναγραφή του θρησκεύματος στα απολυτήρια. 
Για το ίδιο ζήτημα την απόφαση 87/2002 της Αρχής Προσστασίας Δεδομ~ων Προσ~πικού 
Χαρακτήρα, όπου κρίθηκε πως δεν είναι νόμιμη η καταχώρηση του θρησκευματος στα εντυπα 
αιτήσεως για υποψηφιότητα σε στρατιωτικές σχολές, καθώς συν~πάγεται την αποκάλυ~η των 
Θρησκευτικών πεποιθήσεων του αιτούντος και έρχεται σε αντιθεση με την ελευθερια της 
Θρησκευτικής συνείδησης. Τεύχος 4/2002. 
Βλ. σχετικά και το άρθρο 14 ΕΣΔΑ. , , . 
Βλ. σχετικά και χ Αργυρόπουλος, Η ελευθερία της θρησκευτικης ~νείδησης και η υποχρεωσry 
δηλώσεως του Θρησκεύματος στα δημόσια έγγραφα στο : Κ. Μπεης (επιμ.), Η θρησκευτικη 
ελευθερία, ΕUΝΟΜΙΑ, Αθήνα, 1997, 26. επ. 
Χ Αργυρόπουλος, Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης και η υποχρ_έωση δη~ώσ~ως του 
Θρησκεύματος στα δημόσια έγγραφα στο : κ. Μπέης (επιμ.), Η θρησκευτικη ελευθερια, ο .π ., 25. 
επ. 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η προστασία του δικαιώματος της 

αρνητικής θρησκευτικής ελευθερίας του ανήλικου σε σχέση με την εφαρμογή του 

Ν.1566/1985, όπου ρυθμίζονται γενικότερα ζητήματα αναφορικά με την 

πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση . Το άρθρο 6 του εν λόγω νόμου -με 

έρεισμα τις συνταγματικές επιταγές του άρθρου 16 παρ.1 («η παιδεία αποτελεί 

βασική αποστολή του Κράτους και έχει σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική 

και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάmυξη της θρησκευτικής συνείδησης και τη 

διάπλαση τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες») και του άρθρο 3 παρ.1 Σ 

(«Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης 

Εκκλησίας του Χριστού») - προβλέπει ως έναν από τους βασικούς σκοπούς της 

εκπαίδευσης του λυκείου την παροχή βοήθειας προς τους μαθητές, ώστε να 

συνειδητοποιήσουν τη βαθύτερη ουσία του ορθόδοξου χριστιανικού ήθους.464 Στο 

πλαίσιο της εφαρμογής του Ν .1566/1985 λαμβάνουν χώρα στη σχολική κοινότητα, 

εκτός από τη διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών, δραστηριότητες ή 

μυστηριακές πράξεις (εκκλησιασμός, 465 η τέλεση της εξομολόγησης, ο αγιασμός ή η 

ομαδική προσευχή) που συνιστούν «εφαρμογή» του ορθόδοξου δόγματος και 

μπορούν να χαρακτηριστούν ως επικουρική διαπαιδαγώγηση466 Η συμμετοχή ή η 

αποχή του ανήλικου μαθητή από τέτοιου είδους εκδηλώσεις (υποχρεωτικού ή 

προαιρετικού χαρακτήρα) συνιστά ωστόσο έμμεση εξωτερίκευση των θρησκευτικών 

πεποιθήσεων. Συνεπώς, προκύπτει παραβίαση του δικαιώματός στην αρνητική 

έκφανση της θρησκευτικής του ελευθερίας, ενώ είναι πιθανό να οδηγήσει και σε 

δυσμενείς διακρίσεις κατά παραβίαση της συνταγματικά προβλεπόμενης 
θρ ' 'λ θ ' 467 ο ησκευτικής ισότητας (13 παρ.lΣ) σε βαρος του ανη ικου μα ητη. 

Ν . 1566/1985 θα πρέπει, επομένως να θεωρηθεί σύμφωνος με το Σύνταγμα αν 
ερμηνευθεί, όπως ορθά αναφέρεται, σε σχετική με το μυστήριο της εξομολόγησης, 

παρουσίαση διαμεσολάβησης του Συνηγόρου του Πολίτη κατά τρόπο «που να 

464 

465 

466 

467 

Για τον προσδιορισμό των σκοπών της εκπαίδευσης σε κάθε βαθμίδ~ της, σε συ~άρτηση με.την 
ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης, βλ. Γ Σωτηρέλης, Θρησκεια και Εκπαιδ~ση κατα το 
Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση : Από τον κατηχητισμό στην πολυφωνια, Αντ. Ν. 
Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1993, 37-38. , , , 
Βλ. σχετικά και το Π.Δ.20l ΦΕΚ Α '-161/13 . 07/1998 σχετικα με την ορyανωση ~αι λειτου~για 
των δημοτικών σχολείων όπου στο άρθρο 4 προβλέπεται εκ,κλησιασ~ος την 30 Ιανουα~ιου, 
εορτή των τριών Ιεραρχών καθώς και στις παρελάσεις κατα την κριση όμως του συλλογου 
διδασκόντων. 
Γ Σωτηρέλης Θρησκεία και Εκπαίδευση, ό.π. , 48 επόμενα. , , 
Γ , ' . . βλ Δ Δ ύλης Η θρησκευτικη ελευθερια ως ια το ζητημα της θρησκευτικη ισοτητας · · ημο ' , , 
κανόνας διαφοροποίησης και έννοια αποκλεισμού, στο: Δ. Χριστσπουλος (επιμ.), Νομικα 
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υποχρεώνει μεν το σχολείο να παράσχει τη σχετική δογματική καθοδήγηση, όχι όμως 

και το μαθητή να θέσει τη συνείδησή του υπό κάποιο αντίστοιχο έλεγχο της 
προσαρμογής της. 46& 

Σχετικές με την κατοχύρωση της θρησκευτικής ελευθερίας του ανηλίκου είναι 

και οι ρυθμίσεις του Ν.4862/1931 «περί των Ξένων Σχολείων», σύμφωνα με τις 

οποίες απαγορεύεται στα ελληνικά σχολεία η διδασκαλία του μαθήματος των 

θρησκευτικών στους ετερόδοξους μαθητές. Η ορθή ερμηνεία του εν λόγω νόμου 
επιβάλλει όχι μόνο τη διοικητική απαλλαγή των μαθητών από το μάθημα των 

θρησκευτικών, αλλά και την πλήρη απομάκρυνσή τους από την αίθουσα διδασκαλίας 
του μαθήματος, καθώς, σε αντίθετη περίπτωση, η παραμονή του μαθητή μπορεί να 

θεωρηθεί εμμέσως προσηλυτισμός. 469 Παράλληλα, η δυνατότητα μη 
παρακολούθησης του μαθήματος των θρησκευτικών δεν πρέπει να αφορά μόνο στους 

άθρησκους, ετερόδοξους ή αλλόθρησκους μαθητές, καθώς το δικαίωμα της 
θρησκευτικής ελευθερίας εμπεριέχει την ελευθερία του ατόμου «περί τη θρησκεία 
πληροφορείσθαι και εκπαιδεύεσθαυ>, αλλά και την άρνηση του να πληροφορηθεί ή 
να εκπαιδευθεί σχετικά. 470 Συνεπώς, το δικαίωμα αποχής από την παρακολούθηση 

του μαθήματος, το οποίο έχει κατεξοχήν κατηχητικό χαρακτήρα,471 και όχι 

θρησκειολογικό ή ομολογιακό, πρέπει να αναγνωριστεί και στους ορθόδοξους 
μαθητές καθώς η υποχρέωση του κράτους για παροχή παιδείας με σκοπό την 

ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης (μάθημα θρησκευτικών άρθρο 16 Σ) δε 

συνεπάγεται την υποχρέωση, αλλά την ευχέρεια των μαθητών να τη δέχονται ή όχι.472 

468 

469 

470 

471 

472 

ζητήματα Θρησκευτικής Ετερότητας στην Ελλάδα, Κριτική, Αθήνα, 1999, 83 επ. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει και η σχετική με το ζήτημα απόφαση ΜΠρΚαστορ 12/1988. 
Π~ρουσίαση Διαμεσολάβησης (αναφορά υπ'αρ. πρωτ. 2141/7.4.2005, έγγραφο 2?.4.2005) του 
Κυκλου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιου, με θέμα: 
Ε~ομολόγηση στα Σχολεία, Οκτώβριος 2006. , , 
Πορισμα 17247.01 .2.2 του Κύκλου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του Συνηγορου του Πολιτη 
σχετικά με τους Μουσουλμάνους μαθητές, 26. 1 1.2001. , , 
~ Δ. Δαγτόγλου, Ατομικά Δικαιώματα Τόμας Α ', Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθηνα-Κομοτηνη, 1991, 

ο . 

Γ. Σωτηρέλης, Θρησκεία και Εκπαίδευση, ό.π., 49, όπου τονίζεται π~ς η θρησκ~τική 
εκπαίδευση στη χώρα μας διαμορφώνεται με βάση το κατηχητικό προτυπο (και οχι το 
«θρησκειολογικό» ή έστω το «ομολογιακό»), στοιχείο που αποτελεί δογματικό αναχρονισμό. 
Στο Πρακτικό Επεξεργασίας Διατάγματος υπ'αρ . 347/2002 (Τμήμ~ Ε') του Συ~βουλίου της 
Επικρατείας τονίζεται ωστόσο πως το Σύνταγμα παρέχει στ?ν ~ομοθετη διακριτι~ ευχέρ~ια να 
πρ~σδώσει στο μάθημα των θρησκευτικών είτε κατηχητικο, ειτε θρησκ~ιολογικο περιεχομενο, 
με εμφαση στην ιστορία, το ρόλο και τις αρχές της επικρατουσης θρησκειας στην ~λλάδα. , 
Βλ. σχετικά και την απόφαση του ΣτΕ 3356/95, όπου προτείνεται το ομολογιακο-μον,οφωνικο 
πρότυπο, ως το συνταγματικά επιτρεπτό. Για την απόφαση πρβλ. Ν. ~- ~ας, Π 
Δημητρόπουλος, Ζητήματα Θρησκευτικής ελευθερίας στο χώρο της ,εκπαίδευσης. π~ραλληλες 
προσεγγίσεις και αποκλίσεις στη νομολογία των ανωτάτων δικαστηριων της Γερμανιας και της 
Ελλάδας, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1997, 55 επ. 
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Αντιστοίχως πρέπει να αναγνωριστεί και στον άθεο ή τον αλλόθρησκο το δικαίωμα 

να παρακολουθεί, εάν επιθυμεί, το μάθημα των θρησκευτικών, αν δεν προβεί στη 

σχετική δήλωση,473 χωρίς οποιαδήποτε διάκριση.474 

Ως προϋπόθεση για την απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών σχετική 

εγκύκλιος (Γ2/8904/29.11.1995) προέβλεπε γραπτή δήλωση των γονέων η οποία 

πιστοποιεί ότι «ο μαθητής είναι άθρησκος, ετερόδοξος ή αλλόθρησκος».475 Μια 

τέτοιου είδους δήλωση συνιστούσε μορφή παραβίασης της αρνητικής θρησκευτικής 

ελευθερίας, καθώς αποτελεί εν μέρει αποκάλυψη των θρησκευτικών πεποιθήσεων 

των μαθητών (αλλά ενδεχομένως και των κηδεμόνων τους) αφού, έστω και αν δε 

ζητείται να δηλωθεί ένα συγκεκριμένο δόγμα ή θρήσκευμα, αποκαλύπτεται η 

ενδιάθετη βούλησή του μαθητή (ότι ο μαθητής δεν είναι ορθόδοξος ή ότι δεν 

πρεσβεύει καμία θρησκεία ή πως πρεσβεύει κάποια άλλη θρησκεία ή δόγμα). Η πολύ 

πρόσφατη υπ' αρ. Πρωτ. 91109/Γ2/10.07.2008 εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας 

προβλέπει πως «για την απαλλαγή από το μάθημα των θρησκευτικών ... απαιτείται 

υπεύθυνη δήλωση ... στην οποία θα αναφέρεται η επιθυμία απαλλαγής, χωρίς να 

δηλώνεται ο λόγος της συγκεκριμένης επιλογής». Με τη νέα εγκύκλιο επιτυγχάνεται 

η αποσύνδεση της παρακολούθησης ή μη του μαθήματος των θρησκευτικών από την 

αποκάλυψη του θρησκεύματος του δηλούντος σε περίπτωση επιθυμίας απαλλαγής 

από την παρακολούθηση του μαθήματος με σχετική δήλωση χωρίς καμία περαιτέρω 
διευ , 476 δ , ' ' κρινιση και η εφαρμογή της αρχής τη μη ιακρισης, αφου αποφευγονται οι 

δυσμενείς διακρίσεις, που συνεπάγεται η αποκάλυψη των θρησκευτικών 
πεποιθήσεων. 

473 

474 

475 

476 

Απόφαση 77Α/2002 της Αρχής Προστασίας Προσωπικών δ~δομένων, (αρ. πρω:. 1143/Α/25-06-
2002) με θέμα: Θρησκευτική Ελευθερία (αναγραφή θρησκευματος στα απολυτηρια), 3. , 
Κατά τον Κυριαζόπουλο το μάθημα των θρησκευτικών, δυνάμει των άρθρων του Συνταγματος 
16 παρ. 2, 13 παρ. 1 κdι 3, καθώς και σχετικών Διεθνών :υμ~άσεων, πρέπει να είνα_ι 
υποχρεωτικό με δυνατότητα επιλογής είτε του ομολογιακο_υ ειτε του θ~ησκειολογι~ου 
μαθήματος των θρησκευτικών, κ. Κυριαζόπουλος, ~εριορισμοι σ~ην ελευθερια διδασκαλιας 
των μειονοτικών θρησκευμάτων, εκδ. Σάκκουλα, Αθηνα-Θεσσαλονικη, 1999, 385-388 και401-
402. 
Για τους Μάρτυρες του Ιεχωβά απαιτείται τόσο οι ίδιοι όσο και οι γονείς τους να ακολουθούν 
το εν λόγω δόγμα (ΥΠΕΠΘ-ΓΙ / 1 /2-1-1990). 
Απόφαση 77Α/2ΟΟ2 της Αρχής Προστασίας Προσωπικών δεδομένων, (αρ. πρω:. 1143/Α/25-06-
2002) με θέμα: Θρησκευτική Ελευθερία (αναγραφή θρησκεύματος στα απολυτηρια). 
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4p. Η άσκηση του δικαιώματος στην υποχρεωτική εκπαίδευση: Η διάκριση σε 
βάρος των παιδιών ΑΜΕΑ και των αλλοδαπών παιδιών. 

Μορφή παραβίασης του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του 

παιδιού στην εννεαετή υποχρεωτική εκπαίδευση, όπως προβλέπεται στο άρθρο 16 

του Συντάγματος, ειδικότερα στην παράγραφο 3 («τα έτη της υποχρεωτικής φοίτησης 

δεν μπορεί να είναι λιγότερο από εννέα»), συνιστά η εφαρμογή του στην περίπτωση 
των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ειδικότερα, από τη συνδυαστική 

εφαρμογή του άρθρου 16 παρ.4 του Συντάγματος (το κράτος ενισχύει αυτούς που 

έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους) και 
του άρθρου 4 του Συντάγματος (αρχή της ισότητας) προκύπτει η υποχρέωση της 

πολιτείας για τη θεσμική κατοχύρωση και πραγμάτωση του δικαιώματος των παιδιών 

με αναπηρία σε ειδική εκπαιδευτική στήριξη, που ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες 

ανάγκες τους. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η αυτονομία τους, η επαγγελματική 

τους ένταξη και η συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της 

χώρας, όπως κατοχυρώνεται ρητά μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001 στο 
άρθρο 21 παρ.6. 

Τόσο ο Ν.2817/2000 «Για την εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές 

εκπαιδευτικές ανάγκες» όσο και η πρόσφατη ψήφιση του Ν.3699/2008 «Για την 
Ειδικη' Α , Ε , , 'θ ' γωγη και κπαιδευση» κινουνται προς την κατευ υνση της προσαρμογης 

του γενικού εκπαιδευτικού συστήματος στις αρχές της ισότιμης και συμμετοχικής 
εκπαίδ ' θ ' ευσης, με χαρακτηριστικά παραδείγματα την εισαγωγη του εσμου της 

ένταξης ή της παράλληλης στήριξης. Σε πρακτικό επίπεδο, ωστόσο, το θεσμικό 
πλαίσιο αυτό παρουσιάζει ελλείψεις ή κενά, που δυσχεραίνουν την πραγμάτωση του 
δικαιώ , , ' ' β ματος των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικες αναγκες στην ισοτιμη προσ αση 

και τη συμμετοχική εκπαίδευση στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης στη βάση της 
ισότητ , , δ' ας των ευκαιριών (άρθρο 28 ΔΣΔΠ), χωρις να υποκεινται σε οποια ηποτε 

διάκ λ , , δ ' ' ' ριση ογω της αναπηρίας τους (άρθρο 2 ΔΣΔΠ). Τουτο απο εικνυεται, τοσο απο 

την πλημμελή εφαρμογή του Ν.2817/2000, όσο και από ορισμένες ανεπάρκειες του 

νέου Ν.3699/2008 «Για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία», με 
χαρακτηριστικότερα παραδείγματα την πρόβλεψη φοίτησης των μαθητών με 

κινητικές αναπηρίες που δεν αυτοεξηπηρετούνται όχι στα γενικά σχολεία, αλλά στα 

ΣΜΕΑΕ, την περιοριστική εφαρμογή της παράλληλης στήριξης σε συγκεκριμένες 
μόνο κατηγορίες μαθητών, την ελλιπή πρόβλεψη για την εφαρμογή ειδικών 
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διαδικασιών εκπαιδευτικής αξιολόγησης για μαθητές με ήπια νοητική στέρηση ή 

διαταραχές συμπεριφοράς, που φοιτούν σε συνήθεις τάξεις, για την παροχή 

εξειδικευμένου ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές με αναπηρία, αλλά 

και εξατομικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.477 

Η διασφάλιση του δικαιώματος του παιδιού με αναπηρία στην ποιοτική , 

ειδική, αλλά και ισότιμη συνεκπαίδευση προκύπτει από τη συνδυαστική εφαρμογή 

των άρθρων 2 της ΔΣΔΠ, (αρχή της μη διάκρισης), του άρθρου 23 της ΔΣΔΠ, 

(προστασία παιδιού με ειδικές ανάγκες), του άρθρου 28 ΔΣΔΠ, (δικαίωμα στην 

εκπαίδευση), και του άρθρου 29 της ΔΣΔΠ (σκοποί της εκπαίδευσης), αλλά και των 

άρθρων 4 (αρχή της ισότητας), 16 (ελευθερία της τέχνης, της επιστήμης και της 

παιδείας) και 21 παρ.3 και 6 (προστασία της οικογένειας, του γάμου, της μητρότητας 

και της παιδικής ηλικίας) του Συντάγματος. Μπορεί δε να προωθηθεί 

αποτελεσματικά με την προώθηση της άμεσης ψήφισης των προβλεπόμενων στο νέο 

Νόμο Υπουργικών Αποφάσεων και Προεδρικών Διαταγμάτων για την εφαρμογή του, 

την προσθήκη ειδικών μέτρων για την αποτελεσματική διαχείριση, σε όλα τα 

σχολεία, των αναγκών των παιδιών με αναπηρία τόσο σε επίπεδο επιμόρφωσης 

εκπαιδευτικών όσο και κατάλληλης υλικοτεχνικής υποδομής και με την πρόβλεψη 

μόνιμης χρηματοδότησης της ειδικής αγωγής από τον κρατικό προϋπολογισμό και όχι 

από κοινοτικά κονδύλια, των οποίων η χρονική διάρκεια είναι περιορισμένη. 

Για την εφαρμογή του, συνταγματικά κατοχυρωμένου, δικαιώματος στην 

υποχρεωτική εννεατή εκπαίδευση στην περίπτωση των αλλοδαπών μαθητών, ο 

Έλληνας νομοθέτης εισήγαγε ρητά την αντιμετώπιση τους χωρίς καμία διάκριση, σε 

σχέση με τους ημεδαπούς. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 72 του Ν.3386/2005 
«αν 'λ ' ' ' η ικοι αλλοδαποί, που διαμένουν στην ελληνικη επικρατεια, υπαγονται στην 

υποχρέωση ελάχιστης υποχρεωτικής φοίτησης όπως και οι ημεδαποί» , δεν ισχύει 

δηλαδή , στην περίπτωσή τους, η εξαίρεση του άρθρου 84 του ίδιου Νόμου, ο οποίος 
θεσ 'ζ δ ' ' λλ δ ' πι ει ρητή απαγόρευση συναλλαγής των ημοσιων φορεων με α ο απους, 

πα , , β'β ρανομα ευρισκόμενους στη χώρα. Ζήτημα γενναται, ε αια, ως προς τη 

δυνατότητα φοίτησης των μαθητών μετά την προβλεπόμενη από το νόμο εννεατή 
σχολιτη φοίτηση και τη συμπλήρωση του 16ου έτους της ηλικίας (άρθρο 2 παρ.3 του 

Ν.1566/1985), που οριοθετεί την υποχρεωτικότητα της φοίτησης. Σύμφωνα με τον 

477 
Έκθεση π . Δ , Συμβουλι'ου του Πανελλήνιου Επιστημονικού Συλλόγου 

επραγμενων ιοικητικου , 
Ειδικη' ς Α . ε'τος 2008 Αθήνα, 4 Απριλιου 2009, 

γωγης για το , 
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ορισμό της ΔΣΔΠ παιδί θεωρείται κάθε ανθρώπινο όν μικρότερο των δεκαοκτώ ετών, 

όριο ενηλικίωσης που συμπίπτει με εκείνο της ελληνιιcής νομοθεσίας. Ο 'Ελληνας 

νομοθέτης με τη θέσπιση του άρθρου 72 του Ν.3386/2005 έχει ως στόχο να 

διασφαλίσει πως οι ανήλικοι θα λαμβάνουν τουλάχιστον τη βασιιcή εκπαίδευση. Σε 
καμία περίπτωση, όμως, δεν μπορεί να περιορισθεί η ελεύθερη πρόσβαση των 

ανηλίκων σε οποιαδήποτε βαθμίδα της εκπαίδευσης μετά το 16° έτος της ηλικίας 

τους. Το άρθρο 21 παρ.1 του Συντάγματος σχετικά με την προστασία της παιδιιcής 

ηλικίας, μπορεί να αξιοποιηθεί, στο πλαίσιο της εξαρτημένης κανονιστικότητας της 

διάταξης, ως οδηγός για την ερμηνεία του εν λόγω νόμου προς την κατεύθυνση της 

διεύρυνσης της παρεχόμενης προς τα παιδιά προστασίας. Παράλληλα, νομιιcή βάση 

για μια τέτοια προσέγγιση προσφέρει η ίδια η ΔΣΔΠ, όπου το άρθρο 28 κατοχ;υρώνει 

το θεμελιώδες ατομικό δικαίωμα για κάθε παιδί στην εκπαίδευση, στη βάση της 

ισότητας των ευκαιριών, σε συνδυασμό με τη θεμελιώδη αρχή της μη διάκρισης του 

άρθρου 2 της Σύμβασης, που δεν επιτρέπει αποδυνάμωση ή κατάργηση δικαιώματος 

που βασίζεται στην ιθαγένεια ή στο καθεστώς παραμονής των δικαιούχων ή των 

γονέων των παιδιών στη χώρα. Εξάλλου, η διασφάλιση του δικαιώματος στην 

εκπαίδευση στους αλλοδαπούς μαθητές μέχρι το 16° έτος της ηλικίας τους θα 

αποτελούσε αδικαιολόγητη διάκριση βασισμένη στην ηλικία, που θα παραβίαζε το 

άρθρο 2 της ΔΣΔΠ. Συνεπώς, από την παράθεση του παραπάνω κανονιστικού 

πλέγματος προκύπτει ότι όλοι οι ανήλικοι, που διαμένουν στην Ελλάδα, πρέπει να 

έχουν δικαίωμα εγγραφής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

ανεξάρτητα από το καθεστώς παραμονής των ίδιων ή των γονέων τους. Παρομοίως, η 

νομική βάση της αρχής της μη διάκρισης υπαγορεύει πως τα ασυνόδευτα παιδιά στη 

Χώρα μας, σύμφωνα με τον ορισμό του Ν.3699/2008478 πρέπει να έχουν πρόσβαση 

στην εκπαίδευση όπως όλα τα παιδιά που ζουν στην ελληνική επικράτεια με 

δυνατότητα εκμάθησης της μητριιcής τους γλώσσας, ώστε να διασφαλίζεται το 
δικα' , , , 

ιωμα τους στη διατήρηση της πολιτισμικης τους ταυτοτητας. 

Η πρόσφατη τροποποίηση της μεταναστευτικής πολιτικής με το Ν.3731/2008 

φαίνεται να προσπαθεί να εκσυγχρονίσει την προστασία των ανήλικων μεταναστών 

478 www.pesea.gr/Documents/A ologismos Pepragmenwn/2008/apologismos%2?2008.doc., 2 επ . 
Ασυ όδ , , Ρ , - , ω' ρας η' ανιθαγενη' ς που δεν εχει συμπληρώσει 

ν ευτος ανηλικος, ειναι ο υπηκοος τριτης Χ , , 
το 180 έτος της ηλικίας του και 0 οποίος είτε εισέρχεται στην Ελλη~ικη Επικρά~εια χωρις να 
συνοδευ' ετα , , 6 0 η' το ε' θιμο υπεύθυνο για την επιμελεια του ενηλικο και για ι απο τον κατα το ν μ , , , , 
ό~ο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανωτέρω κατάσταση είτε βρεθηκε χωρις συνοδεια μετα την 
εισοδο του στη Χώρα. 
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που βρίσκονται στη χώρα στο άρθρο 40 παρ.7. Σε αυτήν ορίζεται πως τα παιδιά των 

μεταναστών, τα οποία γεννήθηκαν στην Ελλάδα και τέλειωσαν με την ενηλικίωσή 

τους στη χώρα μας το Γυμνάσιο, χωρίς να τηρούν τις οικονομικές προϋποθέσεις του 

Νόμου, αποκτούν το καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος μετανάστη (αντί για 

εκείνο του Έλληνα πολίτη). Ωστόσο, παράλληλα με την προϋπόθεση της συνεχούς 

διαμονής τους στη χώρα, θέτει ως επιπρόσθετη προϋπόθεση ότι οι γονείς τους θα 

πρέπει να συνεχίζουν να διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα, δηλαδή το γεγονός της 

συνεχούς διαμονής των παιδιών στη χώρα παύει να έχει σημασία σε περίπτωση που 

οι γονείς τους δεν έχουν τα απαραίτητα ένσημα για να ανανεώσουν την άδεια 

παραμονής τους. Παρά το γεγονός ότι η εν λόγω ρύθμιση αποτελεί ένα πολύ θετικό 

βήμα, καθώς η αναγνώριση του καθεστώτος του επί μακρόν διαμένοντος αποτελεί 

σταθμό στο δρόμο για την απόκτηση της ιθαγένειας, στην ουσία παραβιάζει την αρχή 

της μη διάκρισης, καθώς το νομικό καθεστώς των γονιών μπορεί να αποτελέσει βάση 

αρνητικών διακρίσεων σε βάρος των παιδιών. 

Τέλος, «Για τη διασφάλιση χωρίς διακρίσεις του δικαιώματος των 

αλλόφωνων και αλλοδαπών παιδιών στην εκπαίδευση» ψηφίστηκε ο Ν.2413/1996 για 

την ίδρυση σχολείων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης ή τη μετατροπή δημόσιου 

σχολείου σε σχολείο διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, όπου στα άρθρα 34 και 35 

προβλέπεται η εφαρμογή των προγραμμάτων των αντίστοιχων δημόσιων σχολείων 

στα σχολεία διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Τα σχολεία αυτά, με Απόφαση του 

Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

συμφωνη γνώμη του Ινστιτιούτου Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης, είναι δυνατόν να προσαρμόζονται στις ιδιαίτερες εκπαιδευτικές, 

κοινωνικές, πολιτιστικές ή μορφωτικές ανάγκες των μαθητών του με την εφαρμογή 

ειδικών αναλυτικών προγραμμάτων και με τη δυνατότητα πρόσθετων ή 

εναλλακτικών μαθημάτων, ενώ προβλέπεται μειωμένο ωράριο των εκπαιδευτικών και 

μειωμένος αριθμός μαθητών ανά τάξη. Με την Υπουργική Απόφαση 

αρ.ΦlΟ/20/ΓΙ/1058/ (ΦΕΚ 1789 τ.Β/28.09.1999) ορίστηκε, επιπροσθέτως, η ίδρυση 

και λειτουργία τάξεων υποδοχής και φροντιστηριακών τμημάτων. 

Ενώ, θεωρητικά, το συγκεκριμένο νομικό οπλοστάσιο συμβαδίζει με την αρχή 

της μη διάκρισης του άρθρου 2 της ΔΣΔΠ, αλλά και του άρθρου 28 ΔΣΔΠ, εν τοις 

Πpάγμασι σε κανένα σχολείο δεν τηρείται η λειτουργία τάξης υποδοχής, όταν 

υπάρχουν εννέα μαθητές μετανάστες, και παρά τα προβλεπόμενα, δεν υλοποιούνται 
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τα διαπιστωτικά τεστ, με την έναρξη και λήξη των διετών τάξεων υποδοχής, που 

στοχεύουν στην αποτίμηση της προόδου των μαθητών. Εξάλλου, το ίδιο ισχύει και 

για το δίωρο απογευματινό φροντιστηριακό μάθημα, που προβλέπεται μετά την 

ολοκλήρωση της τάξης υποδοχής, λόγω των δομικών ελλείψεων δασκάλων. Στη 
δευτεροβάθμια, πάλι, εκπαίδευση τα τμήματα αυτά λειτουργούν με καθυστέρηση, 
καθώς οι αρμόδιοι για αυτά, ωρομίσθιοι συνήθως, καθητητές αναλαμβάνουν με 

σχετκή αργοπορία τα καθήκοντά τους. Τέλος, η ίδια η Διεύθυνση Διαπολιτισμικής 

Εκπαίδευσης εμμένει στην ενασχόλησή της με τα παιδιά των παλλιννοστούντων, ενώ 
παραβλέπεται το γεγονός πως τα ήδη υπάρχοντα διαπολιτισμικά σχολεία αποτελούν 

μόνο το Ο, 1 7% του συνόλου των σχολείων και οι αλλοδαποί αποτελούν ήδη το 17% 

του μαθητικού πληθυσμού!479 

4γ. Η άσκηση και η εφαρμογή των πολιτικών δικαιωμάτων από τον ανήλικο: μια 
ακόμη παραβίαση της αρχής της μη διάκρισης. (άρθρο 2 ΔΣΔΠ) 

Τα πολιτικά δικαιώματα, ως δικαιώματα συμμετοχής στην άσκηση της 

κρατικής εξουσίας που απορρέουν από την ενεργητική κατάσταση του ατόμου (status 

activus, aktiver Status ή status der aktiven Zivitat),480 συνδέονται είτε με κάποια 
ιδιότητα , ' 3Σ δ ' ' λ ' του προσωπου (ιδιότητα εκλογεα, 51 παρ. , ι ιοτητα αιρετου ειτουργου, 

55Σ, ιδιότητα του δημόσιου λειτουργού 4 παρ.4, ιδιότητα δικαστή, 88Σ ή του 
ενόρκου, 97Σ, ιδιότητα μέλους της Κυβέρνησης ή Υφυπουργού, άρθρο 81 Σ) είτε με 

άλλα συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα (το δικαίωμα της συμμετοχής στην 
πολιτική ζωή (άρθρο 5 Σ) ή την ελευθερία της γνώμης (14Σ), την ελευθερία 

συναθροίσεως και ενώσεως (άρθρα 11 και 12) ή το δικαίωμα της ιδρύσεως του 

πολιτικ ' ' ' (' θ 29 Σ) 481 Ο ' ου κομματος και συμμετοχής σε αυτο. αρ ρο . συντακτικος 

νομοθέτης έχει ρητά εξαιρέσει σε κάποιες περιπτώσεις την άσκηση των πολιτικών 
διιcα , , , ' ' 

ιωματων από τους ανήλικους, αφού για την κτηση ορισμενων απο τις παραπανω 

ιδιότητε θ , , , 482 
ς εσπιζει ο ίδιος συγκεκριμένα ηλικιακα ορια. 

479 

480 

481 

482 

Η Καθημερινή, 3 Μαfου 2009, 30. 
Α . Ράικος, Παραδόσεις συνταγματικού δικαίου, τόμος Β ' , ό .~., 18. , , 
Π. Δαγτόγλου, Συνταγματικό Δίκαιο, Ατομικά Δικαιώματα Τομος Α ' ο.π. , 58. , , 
Πι~ συγκεκριμένα, για την ιδιότητα του αιρετού λειτουργού θε~πίζεται ως κατ,ωτατο ορ,ιο το 
25 έτος της ηλικίας (άρθρο 55Σ), ενώ για την ιδιότητα :ου με~ους της Κυβερνησης η το~ 
Υφυπουργ , , , ά θρο 25Σ και συνεπως ισχυει το ηλικιακό όριο του 25 

ου γινεται παραπομπη στο ρ , ' , , 
έτους (81 Σ). Εξάλλου, για το δικαίωμα του εκλέγειν ο συντακτικ~ς νομοθετης, προβλέπει τ~ 
συμπλη' ρω , , λ , Με δεδομένο πως το δικαιωμα του εκλέγειν αποτελει 

ση κατωτατου οριου η ικιας. , , ο 
το ύψιστο δ , θ , εκλογικη' νομοθεσία έχει ορίσει ως τετοιο οριο το 18 

ικαιωμα αυτοκα ορισμου, η , , , 
έτος της ηλ , , ιώ ι και συνταγματικά ως η ηλικια μετά την οποια υπαρχει 

ικιας, το οποιο τεκμηρ νετα 
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Η συνειδητή ένταξη του ανηλίκου στις πολιτικές και κοινωνικές διαδικασίες 

δεν ταυτίζεται απαραίτητα με την συμπλήρωση ενός συγκεκριμένου ορίου ηλικίας, 
αλλά αποτελεί μια διαδικασία, η οποία εξελίσσεται διαρκώς και να οδηγεί σταδιακά 

στη διαμόρφωση της πολιτικής συνείδησης του.483 Ωστόσο, το ισχύον νομοθετικό 

πλαίσιο σχετικά με την προώθηση τέτοιων διαδικασιών είναι μάλλον ανεπαρκές. 

Μοναδική ίσως εξαίρεση για τη συμμετοχή του ανηλίκου στα κοινά, αλλά και την 
εξοικείωσή του με τους κανόνες και τις πρακτικές των δημοκρατικών διαδικασιών, 
αποτελεί η Βουλή των Εφήβων, εκπαιδευτικό πρόγραμμα που λειτουργεί στο πλαίσιο 

και στο χώρο της Βουλής των Ελλήνων κάθε χρόνο και δίνει τη δυνατότητα σε 

μαθητές από σχολεία όλης της χώρας να διατυπώσουν τις απόψεις τους και να 

ανταλλάξουν εμπειρίες .484 Στις παρατηρήσεις της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού, σημειώνεται πως η Βουλή των Εφήβων, σε αντίθεση με την αρχή της μη 
διάκρισης του άρθρου 2 της ΔΣΔΠ, δεν αντιπροσωπεύει τις απόψεις ενός αρκετά 
ευρέως φάσματος παιδιών στο Κράτος μέλος, διαπίστωση που καθιστά επιτακτική τη 

διασφάλιση της αντιπροσώπευσης στη Βουλή των Εφήβων όλων των τμημάτων του 
παιδικού πληθυσμού, περιλαμβανομένων των παιδιών από διαφορετικές εθνοτικές, 

θρησκευτικές, γλωσσικές ή πολιτισμικές ομάδες.485 

Θετική προς την κατεύθυνση της κατοχύρωσης των συμμετοχικών 

δικαιωμάτων των παιδιών μεγαλύτερων ηλικιών και νέους, μετά το 2002, αποτελούν 
τα Τοπικά Συμβούλια Νέων, που, ως δομές ενεργητικής συμμετοχής των νέων, 

παρέχουν τη δυνατότητα σε όλους τους νέους και τις νέες, ηλικίας 15-28 ετών, να 

συμμετέχουν ενεργά και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε θέματα που τους 

αφορούν, αλλά και σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, δηλαδή το σχεδιασμό και 

την υλοποίηση δράσης σε τομείς επαγγελματικού προσανατολισμού, απασχόλησης, 

483 

484 

485 

πλήρης ικανότητα αυτοκαθορισμού. Το δικαίωμα του εκλέγειν αποτ~λεί προϋπόθεση και γι~ 
την ελευθερία της ίδρυσης πολιτικών κομμάτων (άρθρο 1, παρ. 2 εδαφ. 1 29Σ). Η μοναδικη 
πρόβλεψη του συντακτικού νομοθέτη για τη συμμετοχή του ανηλίκου στη ~ολιτικry ζωή της 
Χώρας εντοπίζεται στο άρθρο 29 του Συντάγματος (άρθρο . 1, παρ. 2 εδά_φ. 2), οπου ορ~ζεται πως 
οι ,πολίτες που δεν έχουν ακόμη το δικαίωμα του εκλέγειν, μπορουν να συμμετεχουν στα 

τμηματα νέων των κομμάτων. . . 
Πρβλ. και V. Randall, Women and Politics: An ίnternational perspec~ινe, Macmιllan,, London, 
1987, 83 όπου τονίζεται η σημασία της πολιτικής κοινωνικοποιησης στην περιοδο της 
ανηλικότητας με ειδικότερη αναφορά στο γυναικείο φύλο. . . 
Πρβλ και R. Ahnen, Ciνil Society's Push for Politi.cal Space-Ch1ld and Adolescent Rights 
Councils in Brazil, Jnternational Journal ofChildren Rights 9, 2001'.15 επ. . . 
Concluding Obserνations of the Committee οη the Rights ofthe ChιJd : Greece, Unιted Natιons, 
Ο 1/02/2002, CRC-C- l 5-Add. l 70, www.unhchr. ch/tbs/doc.nstί'(Symbol)/CRC.C. 15.Add. 170. 
En?Opendocument, 8. 
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πληροφόρησης, του ελεύθερου χρόνου κ.α.486 Η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού έχει κρίνει ότι η συμμετοχή των παιδιών πρέπει να διασφαλίζεται από τα 
Κράτη-Μέλη, όχι μόνο για τα παιδιά μεγαλύτερων ηλικιών, όπως στα Το ΣυΝ αλλά 
και για τα μικρότερα παιδιά, θέση που συνάδει απόλυτα με την εφαρμογή της αρχής 

της μη διάκρισης του άρθρου 2 της ΔΣΔΠ. Για το λόγο αυτό, προτείνεται η ανάληψη 

πρωτοβουλιών, που θα επιτρέπουν σε όλα τα παιδιά να εκφράσουν τη γνώμη τους, 

όπως, η, κατά το παράδειγμα της Σκωτίας, δημιουργία σχετικής ιστοσελίδας δικτύου 

νέων (www.articlel2.org) σχετικά με το δικαίωμα των παιδιών να εκφράζουν τη 

γνώμη τους σε θέματα που τα αφορούν,487 κατάλληλα όμως διαμορφωμένης, ώστε να 

διευκολύνεται η συμμετοχή και των μικρότερων παιδιών. 

Γίνεται δεκτό πως είναι συνταγματικά επιτρεπτή η συμμετοχή των αλλοδαπών 

στις εκλογές των αρχών των οργανισμών της τοπικής αυτοδιοίκησης, εφόσον το εν 

λόγω πολιτικό δικαίωμα δεν κατοχυρώνεται ρητά υπέρ των Ελλήνων πολιτών 
, 488 

μονο. Κατ' αναλογία, λοιπόν, αφού ισχύει το μείζον, δηλαδή η συμμετοχή των 

αλλοδαπών σ' ένα συνταγματικά κατοχυρωμένο πολιτικό δικαίωμα, ισχύει και το 

έλασσον, δηλαδή η δυνατότητα νομοθετικής πρόβλεψης για τη συμμετοχή των 

ανήλικων αλλοδαπών σε επιμέρους εκφάνσεις της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, 

όπως στη διαμόρφωση της μεταναστευτικής πολιτικής και νομοθεσίας, σε 

δραστηριότητες της τοπικής κοινωνίας και αυτοδιοίκησης, καθώς και της δημόσιας 
σφαίρας με ενδυνάμωση και υποστήριξη της αυτό-οργάνωσης των μεταναστών. 

Βασική προϋπόθεση για την άσκηση των συμμετοχικών (και όχι μόνο) των 

δικαιωμάτων του παιδιού αποτελεί η ληξιαρχική καταγραφή της γέννησής του και η 
εγγραφή του στα Δημοτολόγια της χώρας, πράξη που προσδίδει στο παιδί, πέρα από 

βιολογική, και νομική υπόσταση. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (άρθρα 20 παρ.1, 21, 

486 

487 

488 

Προϋπόθεση αποτελεί η εγγραφή τους στα Δημοτολόγια του οικείου ~ήμου ή ~οινότητ,ας. Με 
κοινή Υπουργική Απόφαση που έχει υπογραφεί από τους Υπουργους Εθνικης Παιδειας και 
Θρησκευμάτων και Εσ;τερικών βάσει του Ν.3443/06, τον Μάρτιο του 2008 
πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την,ανάδειξη των πρώτων Τοπικ~ν Σ~μβουλίων Ν~ων. 
Βλ. την ιστοσελίδα Article 12 in Scotland, Young People s V1ews and Rights, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.articJel2.org. Προς την κα~~.θυνση ,της προώθησ~ς της 
συμμετοχής των νέων κινείται και η διαδικτυακή πανευρωπαι~η διαβουλευ~. σχετικα με το 
μέλλον της πολιτικής για τους νέους, (οη Jine youth consultat1,on, youth _pol1c1es). Στόχ? της 
αποτελεί η διατύπωση απόψεων για την εξέλιξη της ευρωπαϊκης πολιτικης για τη _νεολαι.α τα 
επόμενα χρόνια, για το λόγο δε αυτό απευθύνεται σε όλες της ηλικιακες ομαδες, 
συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών. , . 
Γ. Βλάvος Το Σ · Ε~ ~άδος· Θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθεριες. Το Συνταγμα της "" , υνταγμα της /\,Λ • , Ελλ, δ 
11 ης Ιουνίου 1975 και οι νεότερες διεθνείς εξελίξεις (Επίμετρο στο Συνταγμα της α ος των 
Α. Ι. Σβώλου-Γ. Κ. Βλάχου), Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1979, 59 επ. 
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22 του 344/76 (Α143))489 προβλέπει τη σύνταξη ληξιαρχιιcής πράξης γέννησης στο 
Ληξιαρχείο και την καταγραφή όλων των στοιχείων του νεογνού, με τον πεpιορισμό, 

ωστόσο, πως στα Δημοτολόγια εγγράφονται μόνο Έλληνες πολίτες, αφού η ελληνική 

ιθαγένεια προκύπτει από τα Δημοτολόγια.490 Στην περίπτωση των αλλοδαπών 

παιδιών μεταναστών που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα η ελληνική διοίκηση απαιτεί 

Πιστοποιητικό Δημοτολογικής Εγγραφής («Πιστοποιητικό Γέννησης») από τη χώρα 
ιθαγένειάς του παιδιού, προκειμένου να αποδειχθεί η ταυτότητά τους απέναντι στις 

ελληνικές αρχές και να έχουν πρόσβαση σε διοικητικές διαδικασίες (που σχετίζονται 

άμεσα με την κοινωνικοποίησή τους και την άσκηση των συμμετοχικών τους 
δικαιωμάτων), καθώς η ληξιαρχική πράξη πιστοποιεί μόνο τη βιολογική ύπαρξη του 
παιδιού και δε δημιουργεί νομικό δεσμό με τον αντίστοιχο ελληνικό δήμο.491 

Η προσκόμιση του εν λόγω δικαιολογητικού από τη χώρα ιθαγένειας του 

παιδιού καθίσταται συχνά εξαιρετικά δύσκολη, χρονοβόρα και δαπανηρή, με 

αποτέλεσμα να κωλύεται η πρόσβαση του αλλοδαπού παιδιού σε μια σειρά 

διοικητικών διαδικασιών αναπόσπαστα συνδεόμενων με την κοινωνική του 
ενσωμάτωση και την άσκηση των συμμετοχικών του δικαιωμάτων (π.χ. εγγραφή σε 

παιδικούς σταθμούς και σχολεία κα).492 Για τη διευκόλυνση της άσκησης των 

συμμετοχικών, αλλά και εν γένει όλων των δικαιωμάτων των αλλοδαπών παιδιών, ο 

Συνήγορος του Πολίτη (εφεξής ΣτΠ) ορθά προτείνει σε σχετικό πόρισμά του, τη 
δημιουργία ειδικού «Δημοτικού Μητρώου Αλλοδαπών Μόνιμων Κατοίκων», με τις 
ίδιες · , δ λ' ( ' · συνεπειες που απορρέουν από την εγγραφη στα ημοτο ογια εκτος απο την 

περίπτωση κτήσης ελληνικής ιθαγένειας). Παράλληλα, προτείνεται η ενσωμάτωση 

των τελευταίων στα δημοτολόγια μετά από τροποποίηση του Κώδικα Δήμων και 

Κοινοτήτων, αλλά και η έκδοση διευκρινιστικής εγκυκλίου από το Υπουργείο 
Εσωτερικών προς τις διοικητικές υπηρεσίες, ώστε η ληξιαρχική πράξη γέννησης να 

489 

490 

49) 

492 

Όπως το άρθρο 20 τροποποιήθηκε με τις ρυθμίσεις του Ν.3089/2002 (ΦΕΚ Α ~27/23.12.2002), 
του Ν.2130/ 1993 (ΦΕΚ Α 62) και του Ν.2130/1993 (ΦΕΚ Α 62) και το αρθρο 22 με τις 
?ιατάξεις του Ν. 1438/1984 (Α 60). 
Άρθρο 9 παρ. 2 Π.Δ.497/1991. , 
Πόρισμα του Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού με θέμα: Παιδια ,Μεταναστών ~αι 
Δημοτολόγια, Πιστοποίηση αστικής και δημοτικής κατάστασης ανηλικων αλλοδαπων, 
Συνήγορος του Πολίτη, Ιούλιος 2007, 3. 
Πόρισμα του Κύκλου Δικαιωμάτων του Παιδιού με θέμα: Παιδιά ,Μεταναστών ~αι 
Δημοτολόγια, Πιστοποίηση αστικής και δημοτικής κατάστασης ανηλικων αλλοδαπων, 
Συνήγορος του Πολίτη, Ιούλιος 2007, 2. 
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θεωρείται ισοδύναμη με το πιστοποιητικό γεννήσεως σε υποθέσεις που αφορούν 
δικαιώματα αλλοδαπών ανηλίκων.493 

Κατά τη γνώμη μας, η σχετική παρατήρηση της Επιτροπής για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού ως προς το ότι το δικαίωμα μερικών παιδιών στη ληξιαρχική καταγραφή 

της γέννησής τους παραβιάζεται, ιδιαίτερα παιδιών μελών κάποιων διαφορετικών 

εθνοτικών, θρησκευτικών, γλωσσικών και πολιτισμικών ομάδων όπως είναι οι 
Ρομά,494 θα επαναληφθεί μελλοντικά.495 Ενώ η Επιτροπή είχε προτείνει από το 2002 

τη διασφάλιση, εκ μέρους της χώρας μας, της δυνατότητας καταγραφής όλων των 

παιδιών, κατά τη γέννησή τους, μέσω της βελτίωσης της παροχής πληροφοριών και 

της ευκολότερης πρόσβασής τους στα ληξιαρχεία, για να διασφαλίζεται η χωρίς 

διάκριση μεταχείρισή τους, έκτοτε δεν έχει αναληφθεί κάποια πρωτοβουλία προς 
αυτη την κατεύθυνση. 'Ετσι παραμένουν τα προβλήματα εφαρμογής του σχετικού 

νομοθετικού πλαισίου, η έλλειψη επαρκούς πληροφόρησης για τις διαδικασίες 

καταγραφής γεννήσεων και η δυσχέρεια νομικής αντιπροσώπευσης για μερικές 

ομάδες του πληθυσμού αλλά και η σύσταση επαρκώς αποκεντρωμένων υπηρεσιών. 

5. Η εφαρμογή του άρθρου 12 της ΔΣΔΠ: η ένταξή του στην ελληνική 

νομοθεσία και η θέση της νομολογίας. 

Η γενική αρχή για το σεβασμό στις απόψεις του παιδιού του άρθρου 12 της 

Σύμβασης, κατοχυρώνεται έμμεσα στο ελληνικό Σύνταγμα, στο άρθρο 20, χωρίς 
όμως να καλύπτεται με τις εν λόγω συνταγματικές διατάξεις το εύρος της 
παρεχόμενης δυνατότητας της ΔΣΔΠ, όπως στα συνταγματικά κείμενα της Σουηδίας 

(εμμέσως) ή του Εκουαδόρ (άμεσα). Το δικαίωμα της δικαστικής προστασίας του 
άρθρου 20 του Συντάγματος αναλύεται σε δυο επιμέρους συνιστώσες, στην αξίωση 
δηλαδή του φορέα του να απευθυνθεί στη δικαστική εξουσία για την παροχή έννομης 
προστασίας (στενή έννοια του δικαιώματος δικαστικής προστασίας) και στο 
δικα' , , , 

ιωμα στη δικαστική ακρόαση, την ανάπτυξη των αποψεων του ενωπιον των 

δικαστικών αρχών. Το άρθρο l2 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
493 

494 

495 

tελτ,ίο Τύπου με θέμα: Παιδιά Μεταναστών και Δημοτολόγια, Συνήγορος του Πολίτη, 30 
ουλιου 2007, www.synigoros.gr. . . . . . 

Concluding Observatίons ofthe Committee on the Rιghts of the Chιld. Greece, Unιted Natιons, 
Ο 1102/2002, CRC-C- l S-Add. I ?O, www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf7(Symbol)/CRC.C.15.Add. l 70. 
En?Opendocument 8 
Για ζ , ' · , , βλ J p Lι"egeoίs Ν Gheorσhe Ρομά/Τσιγγάνοι, το ητημα της ιθαγενειας των Ρομα . και · · ' · ό ' , 

Μια ευρωπαϊκή μειονότητα, (μετάφραση κ. Γκίνη, επιμέλεια Ν. Παπανικολαου), ΕΤΕΠΕ, 
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Παιδιού είναι ευρύτερο από την εν λόγω συνταγματική προστασία και προβλέπει την 
παροχή της δυνατότητας να ακούγεται η γνώμη του παιδιού όχι μόνο σε διοικητικές ή 

δικαστικές διαδικασίες, αλλά σε οποιοδήποτε θέμα το αφορά, ανεξάρτητα από την 
τυπικότητα της διαδικασίας. 

Η εφαρμογή του άρθρου 20 Σ για τον ανήλικο υλοποιείται με την αναγνώριση 

της ικανότητας του διαδίκου στον ανήλικο λόγω της ιδιότητάς του ως υποκειμένου 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων (62 ΚΠολΔ), που δεν ταυτίζεται με την ικανότητα 
του για αυτοπρόσωπη δικαστική παράσταση, η οποία προϋποθέτει ( 63 ΚΠολΔ) 

πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Παρά ταύτα, ειδικές ρυθμίσεις αναγνωρίζουν 
δικαίωμα της αυτοπρόσωπης δικαστικής παράστασης και στους περιορισμένα κατά 
το ουσιαστικό δίκαιο ικανούς για δικαιοπραξία, μεταξύ των οποίων και στους 

ανηλίκους. Παράδειγμα αποτελεί το άρθρο 598 ΚωδΠολ Δικ, όπου αναγνωρίζεται η 
ικανότητα των ανηλίκων που συνάπτουν γάμο για την αυτοπρόσωπη άσκηση των 

αγωγών σχετικά με τις γαμικές διαφορές χωρίς τη συγκατάθεση των νόμιμων 

εκπροσώπων τους. 496 Οι ανήλικοι που έχουν συμπληρώσει το 16° έτος της ηλικίας 

τους έχουν την ικανότητα σύμφωνα με το άρθρο 742 του ΚΠολΔ να παρίστανται στο 
δικα , , 

στηριο για υποθέσεις που αφορούν την προσωπική τους κατασταση και να 

ασκούν κατά της απόφασης ένδικα μέσα και τριτανακοπή . 497 Μοναδική προϋπόθεση 

είναι να καλείται 0 νόμιμος εκπρόσωπος του ανηλίκου. Τέλος, το άρθρο 802 ΚΠολΔ 
αναγνωρίζει στις δίκες σχετικά με τη δικαστική συμπαράσταση ή την υποβολή του 
προσ' ' ' λ ' ωπου σε ακούσια νοσηλεία σε οποιοδήποτε προσωπο, που εχει συμπ ηρωσει το 
δέκα , , , , 

το εκτο έτος της ηλικίας του την πλήρη ικανοτητα αυτοπροσωπης παραστασης 

στο δικαστήριο, την επιχείρηση όλων των διαδικαστικών πράξεων, την επιχείρηση ή 
αποδο , , , , , , , δ , 498 

χη επιδοσεων καθώς και την ασκηση η την παραιτηση απο τα εν ικα μεσα. 

Το δικαίωμα της δικαστικής ακρόασης υλοποιείται για τον ανήλικο σε 
διατάξ , ' δ ' ' εις τοσο του ουσιαστικού, όσο και του δικονομικου ικαιου με τη συνεκτιμηση 

της ΎVώμης του για ζητήματα, που τον αφορούν. Σύμφωνα με την 1511 ΑΚ, η γνώμη 
του παιδιού πρέπει να ζητείται και να συνεκτιμάται ανάλογα με την ωριμότητά του 

497 

498 

ΑθηΎα 2002 7 , Τ , 'Εκθεση για την Ελλάδα της 5ης Δεκεμβρίου 2003, ' , και γενικοτερα την ριτη , 
Στρασβούργο, 8 Ιουνίου 2003, ΕΤΕΠΕ/ΕΠΣΕ, Στρασβουργο 2004, 22-~4 · , , 
Στην περίπτωση μάλιστα του άκυρου γάμου, τον οποίο συνήψε ο ανηλικος, χωρ~ να ,εχει :η 
σχετική άδεια του δικαστηρίου, ο ίδιος μπορεί να ασκήσει αυτοπροσώπω_ς την αγ~γη ακυρωσης 
~~υ (ΚΠολΔ 598 σε συνδ 592 ΚΠολΔ), Ρ. Παντελίδου, Η επιτροπεια ανηλικων, Αντ. Ν. 
Β ακιωυλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1999, 152. 
λ. σχετικά και την Εφ Πατρ. 186/2002. 

Βλ. σχετικά και τις αποφάσεις ΕφΠατρ 1947/1995, ΕφΑθ 672/1993 · 
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για κάθε απόφαση σχετική με τη γονική μέριμνα, που σχετίζεται με τα συμφέροντα 

του. Στην περίπτωση της υιοθεσίας προβλέπεται η ακρόαση και συνεκτίμηση της 

γνώμης του ανηλίκου που υιοθετείται (1555 ΑΚ) και των τέκνων του υιοθετούντος 

(1556 ΑΚ) όπως επίσης και πριν από κάθε απόφαση οποιουδήποτε οργάνου της 

επιτροπείας. (164 7 ΑΚ) Σε επίπεδο δικονομικού δικαίου, σε υποθέσεις σχετικά με τη 

διατροφή, την επιμέλεια και την επιτροπεία του ανηλίκου (796 παρ.4 ΚΠολΔ) το 

δικαστήριο λαμβάνει υπ' όψιν τη γνώμη του πριν από τη λήψη απόφασης κατά την 

προδικασία μετά από επικοινωνία του δικαστή με το τέκνο, που γίνεται ιδιαιτέρως 

(681 3 και 4 ΚΠολΔ). Τέλος, στο άρθρο 800 ΚΠολΔ ορίζεται η διαδικασία για την 

ακρόαση της γνώμης του τέκνου σε περιπτώσεις υιοθεσίας, όπου αυτή προβλέπεται 

από το ουσιαστικό δίκαιο.499 

Η μη συνεκτίμησης της γνώμης του παιδιού στο πλαίσιο της ανάθεσης της 

γονικής μέριμνας πλέον, όπως διαφάνηκε από την επισκόπηση της νομολογίας, 

αφορά κυρίως στα παιδιά πολύ μικρής ηλικίας. Το δικαστήριο, δηλαδή, στην κρίση 

του για τη συνεκτίμηση ή μη της γνώμης του παιδιού με βάση την ηλικία του, 

καταλήγει, στις περισσότερες αποφάσεις, σε παρεμφερείς διατυπώσεις: ότι το παιδί 

που δ , λ ' δ ' ' εν εχει συμπληρώσει το έκτο έτος της η ικιας του, εν εχει ωριμοτητα να 

αντιληφθεί σαφώς το συμφέρον του και τη σημασία της διαφοράς των γονέων 

(ενδεικτικά ΑΠ 15/1997, ΑΠ 180/1986), και, συνεπώς, παρέλκει η εμφάνισή του στο 
δικα , , δ ' στηριο, για να ακουσθεί η γνώμη του ή ότι η γνωμη τους εν συμπορευεται με το 

καλώς εννοούμενο συμφέρον αυτών, αν ληφθεί υπ' όψιν πως έχουν «ατελή την 

Ψυχοσωματική τους ανάπτυξη, λόγω της ηλικίας τους (οκτώ και πέντε ετών 

αντίστοιχα) και υπόκεινται ενδεχομένως σε επιδράσεις και υποβολές .... ». (ΑΠ 

1736/2007) 

Τούτο συνιστά αντίθεση στην ερμηνευτική προσέγγιση του άρθρου 12ΔΣΔΠ 

από την ίδια την Επιτροπή σε σχετικό σχόλιό της (Νο 7 (2005), όπου έχει 

υποστηριχθεί ότι και τα παιδιά πολύ μικρής ηλικίας, την οποία ορίζει από τη γέννηση 

ως το 8° έτος της ηλικίας του παιδιού, «μπορούν να κάνουν επιλογές, και να 
εκφ 'ζ , ρα συν τα συναισθήματά τους, τις επιθυμίες τους ... », ακομη και με τη 

συμπεριφορά τους. Παρά το εν λόγω διευκρινιστικό σχόλιο της Επιτροπής, η 

συμπεριφορά των πολύ μικρών παιδιών, όπως για παράδειγμα η αποστροφή του 
Παιδιού , , , δ τη' στην περίπτωση μάλιστα που 

προς τη μητερα ενωπιον του εισηγητη ικασ ' 

499 

Βλ. και Π.Πρ.Θεσσαλονίκης 9852/2001. 
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έχει εκείνη την επιμέλεια και συνεπώς δε συντρέχει λόγος επηρεασμού του από τον 

πατέρα, προκάλεσε αντιφατικές αποφάσεις στο πλαίσιο των ελληνικών δικαστηρίων. 

Έτσι, το Εφετείο Θεσσαλονίκης στην απόφαση 1433/2003 οδηγήθηκε στη 

συμπερασματικώς προκύπτουσα, από σχετική συμπεριφορά του πεντάχρονου 

ανήλικου, κρίση ότι η μητέρα του, στην οποία είχε ανατεθεί προσωρινώς η επιμέλεια 

και αυτό συμβίωνε μαζί της «δεν είχε αναπτύξει ομαλή και φυσική σχέση με το 

ανήλικο τέκνο της, με βάση δε την κρίση αυτή άγεται στο παραπέρα συμπέρασμα 

πως η ενάγουσα μητέρα του ανήλικου δεν είναι ικανή να βοηθήσει περαιτέρω το 

τέκνο της, ώστε να ενταχθεί φυσιολογικά στις κοινωνικές δομές». Αντίθετα, ο Άρειος 

Πάγος, στην απόφαση 2130/2007, εκτίμησε την εν λόγω προτίμηση του παιδιού προς 

τον πατέρα ως «ενστικτώδη προτίμηση του πεντάχρονου ανηλίκου», η συνεκτίμηση 

της οποίας για τον προσδιορισμό του συμφέροντος του τέκνου από το Εφετείο 

συνιστά παραβίαση εκ πλαγίου του 1511 ΑΚ, εξ αιτίας ανεπαρκών και αντιφατικών 

αιτιολογικών, συνεπεία των οποίων καθίσταται ανέφικτος ο αναιρετικός έλεγχος, 

σχετικά με την κρίση στην οποία κατέληξε το εφετείο για το συμφέρον του. 

Το δικαίωμα της διοικητικής ακρόασης του παιδιού (άρθρο 20 παρ.2 Σ) 

βρίσκει εφαρμογή κατά κύριο λόγο σε διοικητικές διαδικασίες, οι οποίες 

διενεργούνται στο βασικό χώρο δραστηριοποίησης του παιδιού, δηλαδή το σχολείο. 

Το άρθρο 4 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, σε συνδυασμό με το άρθρο 6 του 
ίδιου κ , δ , , ' β β , ω ικα, που ορίζει τις προϋποθέσεις, υπο τις οποιες ικανοποιειται και, ε αιως, 

υφίσταται δικαίωμα προηγούμενης (διοικητικής) ακρόασης του διοικουμένου, δεν 

προβαίνει σε καμία διαφοροποίηση μεταξύ ενηλίκου και ανηλίκου, κατά τον ίδιο 

τρόπο που το διοικητικό δίκαιο εν γένει, δε διακρίνει μεταξύ αλλοδαπού και 

ημεδαπού, εφόσον αμφότεροι έχουν την ιδιότητα του διοικούμενου. Κρίσιμο κριτήριο 

είναι πάντοτε η διοικητική πράξη, ενέργεια ή μέτρο, που λαμβάνεται σε βάρος των 
δικαιω , , , soo 

ματων η συμφερόντων του διοικουμενου. 

Η νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων ερμηνεύει συσταλτικά τις σχετικές 
δια 'ξ ' ' δ ' τα εις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, δεχόμενη οτι το σχετικο ικαιωμα 

αναφέρεται αποκλειστικά σε ατομικές διοικητικές πράξεις (ΣτΕ 2040/77), στις οποίες 

η διοίκηση ασκεί τη διακριτική της ευχέρεια (ΣτΕ 530/2002) και ο διοικούμενος 

Κρίνεται κατα' , συμπεριφορά (ΣτΕ 2594/770λ). Ωστόσο, δεν 
την υποκειμενικη του · 

soo 
Πρβλ Α r· , Π λ , λ ς Γλ Σιούτη Σ Φλογαϊτης, Διοικητικό Δίκαιο, 

π. 1 εροντας, Σ Λυτρας, Πρ. αυ οπου ο , · ' 
Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2004. 
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υπάρχει εξειδικευμένο νομοθετικό πλαίσιο, που προβλέπει την ακρόαση του 

ανηλίκου πριν από τη λήψη απόφασης για το κάθε θέμα που τον αφορά, ώστε να 

διασφαλίζεται στην πρακτική το εν λόγω δικαίωμα του παιδιού, καθώς η 

προβλεπόμενη απολογία στη σχετική με την πειθαρχική διαδικασία Υπουργική 

Απόφαση (ΦΕΚ Β' 619/25.09.1986)5°1 δε συνιστά προηγούμενη ακρόαση αφού 

έπεται της επιβολής πειθαρχικής ποινής. 502 Η σχετική νομολογία του Συμβουλίου της 

Επικρατείας, σε στοίχιση με την πάγια και παλαιά, βασική, νομολογία του να θεωρεί 

διοικητικές πράξεις μόνο τις ενέργειες της διοίκησης που μεταβάλλουν το νομικό 

status του διοικουμένου, έχει κρίνει, παλαιότερα, ότι μόνο η ποινή αλλαγής σχολικού 

περιβάλλοντος αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη, η οποία παρέχει στο μαθητή 

δικαίωμα προηγούμενης ακρόασης. 503 Είναι προφανές, ότι η εν λόγω νομολογιακή 

θέση αντίκειται στην θεμελιώδη αρχή του άρθρου 12 της ΔΣΔΠ, η οποία «επιβάλλει» 

την παροχή της δυνατότητας στο παιδί να ακούγεται η γνώμη του σε οποιοδήποτε 

ζήτημα που το αφορά. 

Αξιόλογη νομοθετική πρωτοβουλία, που προωθεί συμμετοχική 

δραστηριότητα των παιδιών στη χώρα μας, αποτελούν οι σχετικές με την 

Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση διατάξεις του Ν.1599/1986. Οι 

ρυθμίσεις αυτές, αν και προγενέστερες της κύρωσης της Διεθνούς Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού, προβλέπουν τη συγκρότηση μαθητικών κοινοτήτων. Στο 

πλαίσιο των μαθητικών κοινοτήτων οι μαθητές, ως ισότιμα μέλη τους, έχουν 

δικαίωμα λόγου και συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων504 (άρθρο 45), ενώ οι 

εκπρόσωποι τους αντιπροσωπεύουν το σύνολο των μαθητών στο σχολικό συμβούλιο, 

το οποίο αποτελείται από το σύλλογο των διδασκόντων, τα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου του συλλόγου γονέων και τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης 

στη σχολική επιτροπή με στόχο την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του 

501 

502 

503 

504 

Απόφαση «Περί κανονισμού λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων», όπως επαναφέρθηκε σε 

ισχύ με την απόφαση του Υπουργού Παιδείας ΦΕΚ Β' 619/25.09. 1986. 
Βλ. σχετικά και το σκεπτικό της ΣτΕ 1690/1997. 
ΣτΕ 73/1998. 
Ενδεικτικά, θα μπορούσαν να αναφερθούν ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον, τον 
τεχνολογικό εξοπλισμό, τη συμπεριφορά των καθηγητών και των μαθητών και τη διαμόρφωση 

των σχέσεών τους, η ή ανάπτυξη κοινωνικού προβληματισμού. Η «αξιοποίηση» του νομοθετικά 
προβλεπόμενου θεσμού των μαθητικών κοινοτήτων θα μπορούσε, εξάλλου, να προσφέρει 
ουσιαστική συμβολή στην προώθηση της άσκησης και άλλων συνταγματικών δικαιωμάτων από 
τον ανήλικο. (π.χ. του 14Σ με την έκδοση μαθητικών εφημερίδων, του 16 παρ. ΙΣ με την 
διοργάνωση εκθέσεων τέχνης στο σχολείο κ.α.). 
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σχολείου και τρόπων επικοινωνίας μεταξύ των καθηγητών και των μαθητών (άρθρο 
51). 

Παρά τις εν λόγω ρυθμίσεις, όμως, στο χώρο του σχολείου για παράδειγμα 

δεν λαμβάνεται υπ' όψιν η γνώμη του παιδιού σε όλα τα ζητήματα, που τον αφορούν, 
όπως ενδεικτικά στην άσκηση του δικαιώματος συμμετοχής του μαθητή στο μάθημα 

των θρησκευτικών. Αυτή υλοποιείται μέχρι σήμερα από τους γονείς με τη μορφή της 

γραπτής δήλωσης, που όμως συνιστά ετεροπρόσωπη άσκηση του δικαιώματός του 

ανηλίκου στη συμμετοχή και στη θρησκευτική ελευθερία, δικαίωμα όμως που δεν 

είναι δεκτικό αντιπροσώπευσης. Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης αποτελεί 

έκφανση της ελευθερίας της συνείδησης και της σκέψης και ανήκει στο λεγόμενο 

forum internum του ατόμου, 505 δηλαδή σχετίζεται με το συνειδησιακό του βάθος, τις 

ενδιάθετες πεποιθήσεις του και την εσωτερική του διάθεση. 506 Συνεπώς, η άσκηση 

του εν λόγω δικαιώματος από τον εκάστοτε φορέα του και άρα και από τον ανήλικο 

δεν είναι δεκτική αντιπροσώπευσης από τους νόμιμους εκπροσώπους, αφού μόνο με 

τη βούληση του ίδιου του φορέα εξωτερικεύονται οι πεποιθήσεις του αυτές στον 

εξωτερικό κόσμο.507 

Εν προκειμένω, η δήλωση των γονιών για την απαλλαγή από το μάθημα των 

θρησκευτικών συνδέεται περισσότερο με το κοινωνικό δικαίωμα της εκπαίδευσης 

(άρθρο 16 Σ) και όχι με το ατομικό δικαίωμα της θρησκευτικής ελευθερίας του 

άρθρου 13 του Συντάγματος. 508 Η απόφαση όμως των γονιών σχετικά με την 

απαλλαγή του μαθητή από το μάθημα των θρησκευτικών συνδέεται άμεσα και 

επηρεάζει την άσκηση του ατομικού δικαιώματος του ανηλίκου όχι μόνο στη 

θρησκευτική ελευθερία, αλλά και του δικαιώματός του να γίνεται σεβαστή η γνώμη 

του, γεγονός που «επιβάλλει» τη συμμετοχή του στην απόφαση αυτή, όταν διαθέτει 

την κατάλληλη ωριμότητα. Έχει προταθεί στη θεωρία η εξάρτηση του βαθμού 

συμμετοχής του μαθητή από την εκπαιδευτική βαθμίδα- στο δημοτικό η δήλωση για 

505 

506 

507 

508 

Κ. Χρυσόγονος, Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα, ό.π., 247-248. 
Βλ. σχετικά και το άρθρο XIV «Διακήρυξης περί εξάλειψης όλων των μορφών μισαλλοδοξίας 
και μεροληψίας που έχουν θεμέλιό τους στη θρησκεία και τη θρησκευτική πίστη» του 

Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών όπου αναφέρεται πως «Τα συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν 
ότι η θρησκεία ή η πίστη ενός ατόμου είναι υπόθεση της συνείδησης και πρέπει να 
απολαμβάνουν τον ανάλογο σεβασμό» (1981 ). 
Για το λόγο αυτό ακριβώς έχει κριθεί στη θεωρία πως μπορεί να στοιχειοθετηθεί το αδίκημα 
του προσηλυτισμού των γονέων εναντίον των παιδιών τους. 

Τ. Παπαδοπούλου, Άρθρο 14 [Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας] , στο: Π. Νάσκου
Περράκη, Κ. Χρυσόγονος, Χ Ανθόπουλος (επιμ.), Η Δτεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του 
παιδιού και η εσωτερική έννομη τάξη, ό .π., 141-142 υποσημείωση αρ. 23. 
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την απαλλαγή να γίνεται μόνο από τους γονείς, στο γυμνάσιο η απαλλαγή ή μη να 

αποτελεί αντικείμενο συναπόφασης γονιών και παιδιών, ενώ στο Λύκειο οι μαθητές 

να μπορούν αυτοπροσώπως να ασκούν το δικαίωμά τους αυτό. 509 Κατά τη γνώμη 

μας, ήδη και από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τουλάχιστον στις μεγαλύτερες 

τάξεις, η γνώμη του παιδιού θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπ' όψιν. 

Γ. 

1. 

Μια κριτική αποτίμηση της ένταξης των άρθρων 2, 3 και 12 της 

ΔΣΔΠ στη ελληνική νομική πραγματικότητα: το παράδειγμα της 

Σουηδίας. 

Η ένταξη των κατευθυντήριων αρχών της ΔΣΔΠ στη σουηδική νομοθεσία. 

Για τη συναγωγή κάποιων συμπερασμάτων, σε σχέση με την ένταξη των 

κατευθυντήριων αρχών της Σύμβασης στην ελληνική πραγματικότητα, κρίθηκε 

σκόπιμη η παράθεση της σχετικής νομοθεσίας μιας αλλοδαπής έννομης τάξης, 

ειδικότερα της σουηδικής. Η επιλογή της συγκεκριμένης χώρας βασίστηκε δε δύο 

κριτήρια: πρώτον, μία από τις κατευθυντήριες αρχές της Σύμβασης, η αρχή της μη 

διάκρισης (άρθρο 2 ΔΣΔΠ) έχει κατοχυρωθεί ρητά στο σουηδικό Σύνταγμα και, 
δεύτερον, η σχετική έκθεση της Σουηδίας προς την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού, από την οποία, εξάλλου, αντλήθηκαν οι σχετικές πληροφορίες, είναι η πλέον 
πρόσφατα επικαιροποιημένη από όλες τις αναφορές των χωρών, που έχουν 

προσχωρήσει στη Σύμβαση, καθώς καλύπτοντας την περίοδο από το 2002 ως το 
2007. 

Η συνταγματική κατοχύρωση της αρχής της μη διάκρισης στο σουηδικό 

Σύντ λ ' ' ' αγμα ακολουθήθηκε από μια σειρά πρωτοβου ιων, που εντασσουν τις αρχες της 

Σύμβα , , ξ λ ' ' σης αμεσα στην εθνική της νομοθεσία. Σε σχεση με την α ιο ογικη ρητρα του 

συμφέροντος, για παράδειγμα στο «Νόμο περί αλλοδαπών» (Aliens Act),
510 που 

τέθη , δ' δ ' ' κε σε ισχύ στις 30 Μαρτίου του 2006, όχι μονο ινεται ι ιαιτερη εμφαση στη 

Ρήτρα του συμφέροντος του παιδιού, στο πρώτο κεφάλαιο αυτού, αλλά εξαίρεται και 
ο αυ 'δ ξ ' τοκαθοριστικός του χαρακτήρας. Ειδικότερα, η ανα ει η των συμμετοχικων 

δικα , , , ' 'λ λ ' ιωματων του παιδιού κατέχει εξεχουσα θεση: στο πρωτο κεφα αιο της εν ογω 

νομ θ ' ' δ ' ' ο ετικής πράξης γίνεται αυτοτελής αναφορα στο συμφερον του παι ιου, ενω ---509 ---- --- -

Τ. Παπαδοπούλου, Άρθρο 14 [Ελευθερία σκέψης, συνείδησης ~αι θρησκείας], στο: fl_· Νάσκου
Περάκη κ v , Χ Α θ, λος (επιμ) Η Διεθνής Συμβαση για τα Δικαιωματα του , . Λpυσογονος, . ν οπου · , 
Παιδιού και η εσωτερική έννομη τάξη, ό.π., 141 · 
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επιπλέον κριτήριο για τον προσδιορισμό του αποτελεί η γνώμη του ανηλίκου. Για 

χάριν του συμφέροντος του παιδιού, προβλέπονται ελαστικότερες προϋποθέσεις για 

την παροχή άδειας διαμονής στον ανήλικο συγκριτικά με τους ενηλίκους. 

Παράλληλα, ο αρμόδιος για τα ζητήματα μετανάστευσης φορέας, προς χάριν του 

συμφέροντος του παιδιού, δίνει προτεραιότητα στις υποθέσεις που σχετίζονται με 

τους ανηλίκους, (για παράδειγμα, τους ασυνόδευτους) και υποχρεούται να εκδόσει 

την σχετική απόφαση σε τρεις μήνες, και όχι σε έξι, όπως συμβαίνει συνήθως.511 

Στην ίδια νομοθετική πράξη σχετικά με τους αλλοδαπούς, το συμφέρον του παιδιού 

αποτελεί αξιολογική ρήτρα στην επικείμενη απέλαση του γονέα ενός παιδιού, καθώς 

είναι επιβεβλημένο να λαμβάνεται υπ' όψιν η ανάγκη του παιδιού για την επαφή και 

την επικοινωνία με τον γονέα του, να εξετάζεται η ποιότητα της επαφής με το γονέα 

του πριν την απέλαση, αλλά και να διερευνάται πως η τελευταία θα επηρεάσει τη 

μεταξύ τους επικοινωνία και επαφή. Μάλιστα, αν κριθεί απαραίτητο, η αρμόδια 

Επιτροπή της Κοινωνικής Υπηρεσίας εκδίδει σχετική δήλωση, όπου γίνεται επισήμως 

και ιδιαιτέρως η σχετική συνεκτίμηση. 

Παρομοίως, στη νομοθετική πράξη σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 

παιδικής φροντίδας ("Care of young Persons (specίal Provisίons) Act'?,
512 σε μια 

νέα ρύθμιση, που έχει εισαχθεί στη σουηδική νομοθεσία το 2003, προβλέπεται πως το 

συμφέρον του παιδιού πρέπει να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα, όταν λαμβάνονται 

αποφάσεις εφαρμογής της εν λόγω πράξης. 

Για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του ρατσισμού, ιδίως στο χώρο 

του σχολείου, ψηφίσθηκαν στη Σουηδία νομοθετικές διατάξεις, οι οποίες αποτελούν 

υπόδειγμα καλής πρακτικής, χρήσιμο στην κατεύθυνση της ενσωμάτωσης της εν 

λόγω αρχής και για την ελληνική πραγματικότητα. Τον Απρίλιο του 2006, τέθηκε σε 

ισχύ ο νόμος για την παρεμπόδιση των διακρίσεων και άλλων μορφών δυσμενούς 

μεταχείρισης των παιδιών και των μαθητών, (The Act prohibiting Discrimination 

and other Degrading Treatment of Children and School Students).
513 Στόχο του 

αποτελεί η προώθηση ίσων δικαιωμάτων των παιδιών και των μαθητών σε όλες τις 

εκπαιδευτικές διαδικασίες που προβλέπονται στο Νόμο αυτό, καθώς και η εξάλειψη 

των διακρίσεων και των κάθε είδους παρενοχλήσεων (συμπεριλαμβανομένου και του 

510 

511 

512 

Swedish Code of Statutes (Svensk fόrfattningssaml~g) SFS, 2005.:716. . 
Swedish Fourth Periodic Report to the UN Comm1ttee on the Rίghts of the Chιld 2002-2007, 

19, www.regeringen.se/sb/d/8453/a/88986 . . 
Swedish Code of Statutes (Svensk fόrfattningssamlmg) SFS, 1990.52 
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bullying), που απορρέουν από το φύλο, την εθνικότητα, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό 
προσανατολισμό ή την αναπηρία. Για την παρακολούθηση της εφαρμογής του νόμου 

συναρμόδιοι καθίστανται το σώμα εκπροσώπησης των παιδιών και των μαθητών 

(Child and School Student Representative) στο αντίστοιχο Υπουργείο Παιδείας, 
(National Agency of Education), ο Συνήγορος για την Ισότητα των Ευκαιριών (the 

Equal Oρρortunities Ombudsman), ο Συνήγορος ενάντια στην Διακρίσεις λόγω 
Εθνικότητας (the Ombudsman Against Ethnic Discrimination), ο Συνήγορος ενάντια 
στις Διακρίσεις λόγω Σεξουαλικού Προσανατολισμού (Ombudsman against 

Discrimination because of Sexual Orientation), καθώς και ο Συνήγορος για τα Άτομα 
με Αναπηρία (Disability Ombudsman). 

Τέλος, στο πλαίσιο της προσπάθειας τήρησης των διακηρυκτικών αρχών που 

υιοθετήθηκαν το 2001, στο Συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών ενάντια στο Ρατσισμό, 
την Ξενοφοβία, τις Φυλετικές Διακρίσεις και κάθε άλλου είδους διάκριση (UN World 

Conference Against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related 

Intoleranc ) s14 Κ , , , Σ 'δ Δ , , e , η υβερνηση παρουσιασε Εθνικο χε ιο ρασης εναντια στο 

ρατσισμ ' ξ , , , 
ο, την ενοφοβία, την ομοφοβία και τη διακριση, που εμπεριεχει μετρα 

καταπολέ , , , β λ' 
μησης τους. Στο εν λόγω σχέδιο περιεχονται καινοτομες πρωτο ου ιες, 

όπως η εφαρμογή μιας μακροπρόθεσμης πολιτικής για την εξάλειψη των διακρίσεων 
ενάντια 'δ ' δ ' στους Ρομά, αλλά και η χρηματοδότηση ομα ων που αναπτυσσουν ραση 

ενάντια λ'ζ Εθ ' στο ρατσισμό. Προς την ίδια κατεύθυνση προσανατο ι ονται το νικο 

Σχέδιο 515 , , 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του 2006-2009, που εμπεριεχει αναφορες 

και στα παιδιά, αλλά και η δράση της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη 
Σουηδ' 516 , δ ' 

ια, η οποία στοχεύει στη διασφάλιση των ανθρωπινων ικαιωματων σε 

επίπεδο β λλ ' δ ' β 'λ κυ ερνητικών και περιφερειακών φορέων, α α και στα ιαφορα συμ ου ια 

της Χώρας. s Ι 7 

Οι πρωτοβουλίες, που στοχεύουν στην προώθηση της συμμετοχικής 
διάστ 'δ λ ' ' ασης των δικαιωμάτων των παιδιών στην Ελλα α αποτε ουν μεμονωμενες 

προσπάθειες, όπως η ανάληψη από το Συνήγορο του Παιδιού της πρωτοβουλίας για 

την «Ημέρα Διαλόγου» με θέμα «Ακούγομαι, Εκφράζομαι, Συμμετέχω σε ένα 
513 

514 

s1s 

516 

517 

Swedish Code of Statutes (Svensk fόrfattningssamlίng) SFS, 2006:67, appendix 1 

www.europa-eu-un.org/articles/en/article _ l 58 _ en.htm. 
C?rnrnunication 2005/06:95 
Dιrective 2006:27. . . 
Swedish Fourth Periodic Report to the UN Committee on the !Qghts of the Chιld 2002-2007, 

www.regeringen.se/sb/d/8453/a/88986, 17. 
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σχολείο που μας σέβεται και μας υπολογίζει». 518 Αντίθετα, στη Σουηδία εντάσσονται 
σ' , 

ενα προσεκτικά σχεδιασμένο σύνολο μέτρων. Η εν λόγω πρωτοβουλία του 

Συνηγόρου του Παιδιού προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη διεξαγωγή έρευνας με 
ερωτηματολόγια, ώστε να διαπιστωθεί η επιρροή, που θεωρούν πως έχουν τα παιδιά 
στο χώρο του σχολείου, αλλά και στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Συνδυάζεται δε 
με πλήθος άλλων πρωτοβουλιών για την ανάδειξη της συμμετοχικής διάστασης των 
δικαιωμάτων των παιδιών, που λειτουργούν θετικά προς την κατεύθυνση της 
ενσωμάτωσης της εν λόγω αρχής (άρθρο 12 ΔΣΔΠ) στην εθνική νομοθεσία. 

Καταρχάς, σε ειδικές διατάξεις της σουηδικής νομοθεσίας ("Social Services 
Act"s19 

και "Care of Υ oung Persons Act")520 προβλέπεται η δυνατότητα των παιδιών 
να εκφράζουν , δ δ , , , , 

τη γνωμη τους σε όλες τις ια ικασιες που τα αφορουν, οχι μονο σε 

ζητήματα οικογενειακού δικαίου ή σχετικά με την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών για 
παιδιά και , λ , , 

νεους, α λά και ζητήματα σχετικά με τον οικονομικο προγραμματισμο των 

εν λόγω δραστηριοτήτων ή για θέματα που αφορούν την εξάρτηση από τα ναρκωτικά 
ή το αλκοόλ Ε' δ ' ' ' · ιναι αξιοσημείωτο ο επίσημος σουη ικος φορεας για την υγεια και τη 

Πρόνοια ("The National Board οη Health and Welfare") διεξήγαγε μία έρευνα με τον 
τίτλο «Π , , , 

αιρνοντας συνέντευξη από τα Παιδιά για τις κοινωνικες υπηρεσιες» 
("Interv· · , , θ 

ιewιng Children in the Social Services"), με στοχο την προω ηση της 
~~' ' 

χης των παιδιών, καθώς και της συνεργασίας τους με το προσωπικο των 
Ψορέωνπα , 

ροχης κοινωνικών υπηρεσιών. 

Το 2004, 0 αρμόδιος φορέας για θέματα κοινωνικής ασφάλισης ("Swedish 
Social Ιη , ' Σ ' 

surance Agency' ,, "Fδrsakrίngsassan ''), μετα απο υστασεις της 

Ι<.υβέρν δ ' δ ' ησης, υπέβαλε ειδική αναφορά σχετικά με το ικαιωμα των παι ιων να 
εκψράζ , 'λ 

συν τις απόψεις τους στην οργάνωση και διοίκηση της κοινωνικης ασφα ισης, 

καθώς θεωρήθηκε πως η κοινωνική ασφάλιση, ως μία κατά βάση «οικονομική» 
Πολιτι ' ' δ ' 

ΙCή, η οποία σχετίζεται κυρίως με την οικογένεια, αφορα και τα παι ια. 
~~ δ ' ' ωνα με την εν λόγω αναφορά, τα παιδιά καλούνται να ιατυπωνουν τις αποψεις 
τους γι ' λ ' ιο μια α τα ζητήματα που τα αφορούν και για τις ανάγκες τους, ενω στοπ αισ ς 

519 

520 

Στο πλαίσιο της διεξάγεται συνάντηση με μαθητές από διαφορετικά σχολεία και εκφράζουν τις 
απ?ψεις τους, οι οποίες κατόπιν διαβιβάζονται στο Υπουργείο Παιδείας. Βλ. αναλυτι~ότερα, 4 
ΧΡονια Συνήγορος του Παιδιού στην Ελλάδα, Παρεμβάσεις και Διαπιστώσε~ της ~ρχης για την 
εφαρμογη' των δι , δ υ' Κυ' κλος Δικαιωμάτων του Παιδιου, Δεκεμβρης 2007, 5. καιωματων του παι ιο , 

~Wed!sh Code ofStatutes (Sνensk fόrfattningssaml!ng) SFS, 200l:453 · 
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«πολιτικής για τα παιδιά», που υιοθέτησε ο ίδιος φορέας, διασαφηνίζεται ότι οι 

αποφάσεις που σχετίζονται με την κατάσταση των παιδιών πρέπει να λαμβάνονται με 

την παρουσία των ίδιων ή εκπροσώπων τους. 

Παράλληλα, για την αποτελεσματικότερη προστασία των δικαιωμάτων των 

παιδιών στο χώρο της υποχρεωτικής φροντίδας, εισήχθη ειδική διάταξη το 2003 στο 

Care of Young Persons (Special Provisions) Act,521 όπου προβλέπεται πως είναι 
επιβεβλημένο να διασαφηνίζονται οι απόψεις των παιδιών στο μέτρο του δυνατού, 

καθώς και να λαμβάνεται υπόψη η άποψή τους, ανάλογα με την ηλικία τους και το 

βαθμό ωριμότητάς τους. Επιπλέον, σύμφωνα με την τελική αναφορά της 
Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Πολεοδομίας και Κτιριοδομίας (Planning and 

Building Act Committee),522 τα τελευταία χρόνια δίνεται όλο και περισσότερη 
έμφαση στην συμμετοχή και επίδραση των παιδιών στο σχεδιασμό του φυσικού 
περιβάλλοντος, με την ανάπτυξη και υλοποίηση πολιτικών και σχεδιασμών που 

λαμβάνουν υπόψη η οπτική των παιδιών. Εξάλλου, στον τελικό αυτό νόμο (The 

Planning and Building Act), 523 όπου εμπεριέχονται προβλέψεις για την συμμετοχή 
στο πλαίσιο της διαβίωσης εντός του φυσικού περιβάλλοντος, δόθηκε ιδιαίτερη 

έμφαση στην επίδραση των παιδιών και των νέων στον εν λόγω σχεδιασμό. 

2. Κριτικές παρατηρήσεις και διαπιστώσεις. 

Από την κριτική παράθεση και αντιπαράθεση της ελληνικής και σουηδικής 

νομοθεσίας καθίσταται σαφής η έλλειψη αντίστοιχων νομοθετικών πρωτοβουλιών 

στην Ελλάδα, ώστε να ενταχθούν οι βασικές αρχές της Σύμβασης στην ελληνική 

πραγματικότητα. Για το λόγο αυτό, σκόπιμη θα ήταν η ένταξη της ρήτρας του 

συμφέροντος και της αρχής της μη διάκρισης σε όλες τις νομοθετικές πρωτοβουλίες, 
Που σ 'ζ , θν ' δ' δ ' χετι ονται με παιδιά, με την παράλληλη εκπονηση ε ικων σχε ιων ρασης, τη 

διεv ' , δ ' ' 'δ εργεια ερευνών, την ενημέρωση, αλλά και τη θεσπιση ει ικων φορεων αρμο ιων 

για τη , , , 
ν αντιμετώπιση των ζητημάτων της παιδικης προστασιας και του ρατσισμου. 

Παρ , λλ , τιλ ' ' α ηλα, η διαδικασία της ακρόασης πρέπει να γινει αν ηπτη με μια ευρυτερη 

έννοια, ως μια γενική αρχή που προσανατολίζει τον κοινό νομοθέτη στη διαμόρφωση 
της νομοθεσίας, κατά τρόπο που επιτρέπει στο παιδί να ζητήσει να ακουσθεί η γνώμη 

του σε ζητήματα κάθε φύσης, που αφορούν τις δραστηριότητές του. Τούτο 

521 

522 Swedish Code of Statutes (Svensk fόrfattningssamling) SFS, 1 99ο:52 . 
523 Offιci.al Governrnent Report 2005:77. . . 

Swed1sh Code of Statutes (Svensk fόrfattningssamlιng) SFS, 1987. Ι Ο 
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προϋποθέτει την ανεύρεση αποτελεσματικών μορφών επικοινωνίας με τα παιδιά, 

ώστε να αξιοποιείται η γνώμη τους και η γνώση τους. Το ενδιαφέρον των παιδιών για 
τη συμμετοχή τους εξαρτάται, αναμφίβολα, σε μεγάλο βαθμό από τις ευκαιρίες που 

τους δίνονται, από την ενημέρωση, την γλώσσα επικοινωνίας και την πληροφόρησή 

τους σχετικά με την επίδραση της γνώμης τους στις αποφάσεις των ενηλίκων. 

Από την επισκόπηση της υπάρχουσας ελληνικής νομοθεσίας, της εφαρμογής 

της, αλλά και των κενών, που εντοπίστηκαν, αλλά και από τη συγκριτική προσέγγιση, 

καθώς και από την επισκόπηση της νομολογίας, προκύπτει πως οι γενικές αρχές της 

Σύμβασης δεν έχουν ενσωματωθεί ουσιαστικά στην ελληνική έννομη τάξη. Εξαίρεση 
αποτελούν μόνο οι αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων σχετικά με τη γονική 

μέριμνα, καθώς από την δεκαετία του 1990 και μετά, λαμβάνεται πολύ σοβαρά 

υπόψη η γνώμη του παιδιού, δηλαδή προωθείται η παγίωση της αυτοκαθοριστικής 

διάστασης του συμφέροντος, που έχει εισαχθεί στην ελληνική νομοθεσία ήδη από το 
1983. Εν γένει, όμως, παρά την κύρωση της ΔΣΔΠ στη χώρα μας, ήδη από το 1992, ο 
Έλληνας νομοθέτης δε φαίνεται να αξιοποιεί τις εν λόγω αρχές προς την κατεύθυνση 
του σχεδιασμού μιας παιδοκεντρικής πολιτικής. Παρομοίως, ο εφαρμοστής του 

δικαίου δε φαίνεται εξοικειωμένος με τη ΔΣΔΠ, αφού οι αναφορές της ελληνικής 
νομολογίας σ' αυτήν είναι ελάχιστες. 

Αρχικά, σε σχέση με τη ρήτρα του συμφέροντος από την επισκόπηση της 

ελληνικής νομολογίας από το 1980 ως σήμερα διαπιστώνεται πως ακολουθείται μια 
πορεία εξέλιξης από την άποψη του παράγοντα της συνεκτίμησης της γνώμης του 
παιδιο ' ' δ λ δ ' .. ' υ ως κριτηρίου καθορισμού για το συμφερον του, η α η προιοντος του 

ΧΡόνο ' ' β 'λ υ, αποκτά μεγαλύτερη βαρύτητα το αυτοκαθοριστικο στοιχειο της ου ησης 

του α λ ' , , δ , νη ικου για τη λήψη της απόφασης. Στις δικαστικες αποφασεις της εκαετιας 

του 1980 ' ' παρατηρείται μεγαλύτερη διστακτικότητα για τη συνεκτιμηση της γνωμης 

του πα δ , , θ , , 'λ ι ιου, ανεξάρτητα από την ηλικια του, κα ως κυριαρχει η αντι ηψη πως το 

παιδ' ' ' δ ' δ' ι ειναι αντικείμενο προστασίας κα εξάρτησης, ανικανο να ιαμορφωσει ι ια 

άποψ λε' ' ' η και απλώς η διατύπωση της γνώμης του αποτε ι αντικειμενο επηρεασμου 

από τους γονείς. Από τη δεκαετία του 1990 και μετά, η γνώμη του παιδιού αποτελεί 

σε όλο και μεγαλύτερο αριθμό αποφάσεων το βασικότερο ή και μοναδικό κριτήριο 

για τον προσδιορισμό του συμφέροντος, που επιφέρει και δικονομικές συνέπειες. 
Ου , δ ' ' 

σιαστικά, μοναδικό λόγο για τη μη συνεκτίμηση της γνωμης του παι ιου, απο το 

1990 ' β λ' ' και μετά, αποτελεί η πολύ μικρή του ηλικία. Η εν λογω μετα ο η των τασεων 
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της νομολογίας από το 1990 και μετά συνδέεται ίσως, κατά τη γνώμη μας, και με την 

ιcύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού από τη χώρα μας: 

ενώ, ήδη από το 1983, υφίσταται η νομοθετική αλλαγή, που προβλέπει τη 

συνεκτίμηση της γνώμης του παιδιού, η ανάδειξη των αυτοκαθοριστικών στοιχείων 

του συμφέροντος του παιδιού διαπιστώνεται τη δεκαετία του 1990. Είναι σίγουρο 

όμως ότι η εν λόγω εξέλιξη δεν οφείλεται μόνο στην κύρωση της ΔΣΔΠ, δεδομένου 
ότι αυτή απλά επέδρασε συνδυαστικά με το ήδη υπάρχον ευνοϊκό κανονιστικό 
πλαίσιο στο ελληνικό ιδιωτικό δίκαιο. Άλλωστε, ο 'Ελληνας δικαστής είναι 
εξαιρετικά φειδωλός στην επίκληση της ΔΣΔΠ και, συνεπώς, σε καμία από τις 
παραπάνω αποφάσεις δεν αναφέρεται η ρήτρα του άρθρου 2, 3 ή το άρθρο 12 της 

ΔΣΔΠ ως επικουρική νομική βάση. 

Παράλληλα, η ίδια διαπίστωση κυριαρχεί και στο χώρο της νομοθετικής 

παραγωγής: παρατηρείται πως η έννοια του συμφέροντος του άρθρου 3 της ΔΣΔΠ, 

ως έννοια διαφοροποιούμενη από εκείνη του δημόσιου συμφέροντος, η αρχή της μη 

διάκρισης (άρθρο 2 ΔΣΔΠ), αλλά και αυτή του σεβασμού στις απόψεις του παιδιού 
(άρθρο 12 ΔΣΔΠ), στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης, εκτός από το χώρο του 
ιδιωτικού δικαίου και πιο ειδικά του αστικού, δεν αντικατοπτρίζεται στην υπόλοιπη 
νομοθ ' , ' δ' ' εσια, πολύ περισσότερο, στις διοικητικές αποφασεις σχετικα με το παι ι, εκτος, 

βέβαια, των σχετικών με τη γονική μέριμνα. Για παράδειγμα, στο Ν.3386/2005, όπου 
λαμβάνεται υπ' όψιν το συμφέρον του ανήλικου τέκνου για να κριθεί το ζήτημα της 
οικογενειακής επανένωσης (56 παρ.1), ως προς τους ασυνόδευτους ανηλίκους, 

καταστρατηγείται η ίδια η έννοιά του συμφέροντος. Και τούτο, διότι τα παιδιά 

αντιμετωπίζονται ως παραβάτες της μεταναστευτικής νομοθεσίας, αντί να 

αντιμετωπίζονται ως υποκείμενα δικαιωμάτων και προστασίας. 

Παρομοίως, σε σχέση με την εφαρμογή της αρχής του σεβασμού στις απόψεις 

των παιδιών στη χώρα μας (άρθρο l 2ΣΔΣΠ), από τα προεκτεθέντα ήδη προκύπτει ότι 

η αρχή αυτή δε λαμβάνεται γενικά υπ' όψιν σε όλες τις δικαστικές, διοικητικές και 

άλλες αποφάσεις που τα επηρεάζουν, ανάλογα με την ωριμότητα και την ηλικία του 
Παιδιού, αλλά μόνο στις προβλεπόμενες διαδικασίες του οικογενειακού δικαίου. Η 
Ύενική α , , , , " " κη' νομικη' πραγματικότητα όπως ·-- ι υτη αρχη δεν εχει ενσωματωθει στην εΛΛηνι ' 

αποδεικνύεται από την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς δεν υπάρχει καμία απολύτως 
ν ' θ ' ομοθετική πρωτοβουλία μετά την υπογραφή της ΔΣΔΠ, η οποια να προω ει τα 
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συμμετοχικά δικαιώματα του παιδιού, ενώ στην ελληνική νομολογία δεν υπάρχει 

καμία απόφαση, όπου γίνεται μνεία στο εν λόγω άρθρο της ΔΣΔΠ! 

Τη διαπίστωση αυτή επιβεβαιώνουν οι καταληκτικές παρατηρήσεις της 

Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού προς την Ελλάδα, όπου παγίως 
αποδοκιμάζεται το γεγονός πως οι απόψεις των παιδιών δε λαμβάνονται επαρκώς 
υπόψη στο πλαίσιο των αποφάσεων και των διαδικασιών που αφορούν τα παιδιά. 524 

Κατά τη γνώμη μας, η παρατήρηση αυτή θα επαναληφθεί και σε μελλοντικές 
Εκθέσεις της Επιτροπής, καθώς, όπως διαφάνηκε, ελάχιστες πρωτοβουλίες έχουν 
αναληφθεί για την ανάπτυξη της συμμετοχικής διάστασης των δικαιωμάτων του 
παιδιού από το 2002 και μετά. 

Κατά τη γνώμη μας, η διστακτικότητα που δείχνει η ελληνική νομολογία ως 

προς το ζήτημα της εκτίμησης της γνώμης των παιδιών πολύ μικρής ηλικίας, δεν 

οφείλεται αποκλειστικώς στον 'Ελληνα δικαστή, ο οποίος, όπως έχει διαφανεί, 

συνυπολογίζει τη γνώμη του παιδιού μεγαλύτερης ηλικίας. Οι διαπιστώσεις της 
Επιτροπη'ς , δ , , δ' 'θ 'λ , αναφορικα με τις ικαστικες αποφασεις, συν εονται, αντι ετα, σε μεγα ο 

βαθμό με την αδυναμία υλοποίησης στην πράξη του προβλεπόμενου νομοθετικώς στο 
Ν.2447/1996 θεσμού των οικογενειακών δικαστηρίων. Η λειτουργία των εν λόγω 
δικαστηρίων τόσο λόγω της αποκλειστικής ενασχόλησης των δικαστών, που θα τα 
στελεχώνουν, με ζητήματα οικογενειακού δικαίου, λόγω της ειδικής κατάρτισής τους 

στα συγκεκριμένα ζητήματα, όπως προβλέπεται, θα παρείχε εγγυήσεις για τη 
διασφ 'λ ' δ ' α ιση των προϋποθέσεων της άσκησης του συμμετοχικου ικαιωματος του 

άρθρου 12 του παιδιού στις δικαστικές διαδικασίες. Για το λόγο αυτό, προτείνεται 
ευνόητα η στελέχωση και η λειτουργία οικογενειακών δικαστηρίων με κατάλληλα 

εκ:παιδευμένο προσωπικό, καθώς η προσέγγιση παιδιών μικρής ηλικίας, αλλά και η 

ερμηνεία της συμπεριφοράς τους, προϋποθέτει την υποβοήθηση του δικαστή από 
ειδικο ' δ ' ' ' υς επιστήμονες, όπως παιδοψυχολόγους ή παι οψυχιατρους, οι οποιοι ειναι σε 

θέση λε ' ' να αποκωδικοποιήσουν με μεγαλύτερη αποτε σματικοτητα τη συμπεριφορα 

του , θ ' ' ς ως εκφραση των απόψεών τους. Η αξιοποίηση των κατευ υντηριων αρχων της 

ΔΣΔΠ, δηλαδή της αρχής του συμφέροντος (άρθρο 3), της αρχής της μη διάκρισης 
(άρθρο 2), αλλά και του άρθρου 12, πρέπει εν τοις πράγμασι να λάβει τη μορφή 
Χάραξης πολιτικών ενσωμάτωσής τους στη νομοθεσία για τα παιδιά και την 
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εφαρμογή τους στις πολιτικές, δικαστικές και διοικητικές αποφάσεις, αλλά και σε 

σχέδια, πολιτικές, προγράμματα και υπηρεσίες, που συνδέονται με τα αυτά. 525 Ο 
νομοθετικός σχεδιασμός θα πρέπει δε να περιστραφεί γύρω από τις εν λόγω 

αξιολογικές ρήτρες, όπως, για παράδειγμα, συμβαίνει στη Σουηδία. 

Δ. Τελική πρόταση: Η ρητή συνταγματική κατοχύρωση των 

κατευθυντήριων αρχών της Σύμβασης στο ελληνικό Σύνταγμα. 

Στις τελικές παρατηρήσεις της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

στην Εικοστή Ένατη Σύνοδο, μετά από εξέταση των εκθέσεων, που υποβλήθηκαν 

από τα Κράτη-Μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 44 της Σύμβασης, η Επιτροπή συνέστησε 
στη χώρα μας να εναρμονίσει τη νομοθεσία της με τις αρχές και τις διατάξεις της 

Σύμβασης, αλλά και να ενισχύσει την υλοποίηση της εσωτερικής νομοθεσίας για τη 
βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών. Κατά τη γνώμη μας, προς 
την κατεύθυνση αυτή, σκόπιμη κρίνεται όχι μόνο η υιοθέτηση των επιμέρους αρχών 

της Σύμβασης στην, κοινή, εσωτερική νομοθεσία, αλλά η ενσωμάτωση των 

κατευθυντήριων αρχών της ΔΣΔΠ ρητά στο ελληνικό συνταγματικό κείμενο. 

Αρχικά, η ενσωμάτωσή τους, στην ουσία, θα αποτελέσει εφαρμογή της ίδιας 

της ΔΣΔΠ, αλλά και συμμόρφωση με τις παρατηρήσεις της Επιτροπής προς τη χώρα 

μας. Αναμφίβολα, η κατοχύρωση των αρχών των άρθρων 2, 3 και 12 στο ίδιο το 

Σύνταγμα θα σηματοδοτήσει την κορυφαία εκδήλωση πολιτικής βούλησης προς μια 
τέτοια κ 'θ ' π , ατευ υνση. Είναι αξιοσημείωτο πως, σε πιο προσφατες αρατηρησεις της 

Εnιτρο , , 'θ ' πης προς άλλες χώρες, οι οποίες υπήρξαν συνεπεις, σε αντι εση με τη χωρα 

μας, ως προς την υποβολή των Εκθέσεών τους, η Επιτροπή καλεί τα Κράτη-Μέλη να 
ενδυνα , ' , ' λ μωσουν το δικαιώμα του παιδιού να διατυπωνει τη γνωμη του σε ο α τα 

ζητήμα , , , 
τα, που το αφορούν, ενώ παράλληλα διατυπωνει την αποψη πως η ρητρα του 

συμφ, , θ , 526 Κι , 
εροντος πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις εθνικες νομο εσιες. υριως, 

όμως , , , , , , 
' προτεινει την ενσωμάτωση των γενικων αρχων οχι, μονο στην κοινη 

νομοθεσία, αλλά και στο ίδιο το εθνικό συνταγμαπκό κείμενο. 

526 

Concluding Observations ofthe Committee on the Rights of the Child: Greece, United Nations, 
Ο 1102/2002, CRC-C-l 5-Add 170 8 www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.C.15.Add.170. 
Ε ? . , , 
η· Opendocument. . 

Μ. Freeman, Children 's Rights ten years after Ratifιcation, ~το: Β. Franklιn (ed), The New 
Handbook of Children 's Rights: Comparative Policy and Practιce, Routledge, London and New 
γ ork, 2002, 98-100. . . 
CO's Ireland 2nd Report, UN Doc, CRC/C/IRL/2, ρar25, www.crm.org/docs/resources/treatιes/ 
crc.25/annex-vi-crίn.asp. 
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Το ίδιο το Σύνταγμα αποτελεί κείμενο με ιδιαίτερα φορτισμένο 

σημασιολογικό περιεχόμενο, όπου αποδίδονται όλες οι αρχές και οι αξίες που 

διαπνένουν μία έννομη τάξη και αντανακλά τις πεποιθήσεις και τα δεδομένα μιας 
κοινωνίας για τα αγαθά, που είναι άξια προστασίας και τους φορείς των δικαιωμάτων. 

Όσο ανεβαίνει ο πολιτιστικός δείκτης μιας κοινωνίας, τόσο εξειδικεύονται τα αγαθά 
που λογίζονται ως θεμελιώδη και άξια ουσιαστικής προστασίας. Η συμπερίληψη των 

εν λόγω αρχών στο Σύνταγμα, που στην ουσία, εξειδικεύει την προστασία των 
δικαιωμάτων των παιδιών, αποτελεί, εξάλλου, προσαρμογή με τη γενικότερη τάση 
της «εξειδίκευσης» (specifity), κυρίαρχη στο διεθνές δίκαιο τα τελευταία χρόνια, μιας 

τάσεως η οποία εστιάζει στην προστασία των ειδικών ομάδων. (special groups) 

Η εισαγωγή της έννοιας της παιδικής ηλικίας στο άρθρο 21 Σ δεν αποτελεί 

επαρκές νομικό έρεισμα, καθώς, στην πραγματικότητα, αποτελεί πραγμάτωση μιας 

«παθητικής» προστασίας προς την παιδική ηλικία, δηλαδή δεν αναδεικνύεται η 
αυτοκαθοριστική διάσταση των δικαιωμάτων των παιδιών, που σηματοδοτείται από 

την υπογραφή της ΔΣΔΠ. Αντίθετα, η εισαγωγή των αρχών των άρθρων 2, 3 και 12 

θα αναδείξει την αυτοκαθοριστική διάσταση των δικαιωμάτων όλων, ανεξαιρέτως, 
των παιδιών. Παράλληλα, θα προσφέρει την απαραίτητη ώθηση στον κοινό νομοθέτη 
για τη , ξ , 'λ , δ λ δ , χαρα η «παιδοκεντρικής» πολιτικης σε ο ους τους τομεις, η α η σε 

Πολιτικές, δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες, αλλά και για την κατάστρωση και 
υλοποί δ , δ ' 'Ο ηση σχεδίων, πολιτικών και προγραμμάτων που συν εονται με παι ια. χι 

λιγότερο θ δ , , δ , λ , , ω , α ωσει το έναυσμα στον εφαρμοστη του ικαιου για τη ηψη αποφασε ν 

στο ευνο.. ' δ ' λ ' Π την ικο, για την προστασία των δικαιωμάτων των παι ιων π αισιο. ρος 

κατεύθυ , 'Ελλ θ ' νση αυτη συνηγορεί η διαπίστωση πως ο ηνας νομο ετης και 

εφαρμοστής του δικαίου δείχνουν πιο εξοικειωμένοι με την stricto sensu εθνική 

νομοθεσία, ενώ δεν «αξιοποιούν» με την ίδια ευκολία τη ΔΣΔΠ. Στις εισηγητικές 
εκθέσεις των νόμων, που ψηφίστηκαν μετά την κύρωση της ΔΣΔΠ και σχετίζονται με 

τα παιδιά, αλλά και στα ίδια τα νομοθετικά κείμενα δε γίνεται καμία αναφορά στις εν 
λόγω αρχές, ενώ, αντίθετα, υπάρχουν αναφορές μόνο στο άρθρο 21 του Συντάγματος. 
Εκτός από το χώρο του οικογενειακού δικαίου, δεν υπάρχουν για παράδειγμα 
αναφορές στο σεβασμό των απόψεων του παιδιού στη λήψη αποφάσεων σε ζητήματα 

κοινωνικής πολιτικής ή στο πλαίσιο της κοινωνίας, του σχολείου, στον τομέα της 
υγείας σ , , 

' τις εκπαιδευτικες διαδικασιες κ.α. 
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Φυσικά, η κατοχύρωση των ανωτέρω αρχών στο Σύνταγμα δεν αποτελεί 

πανάκεια, αφού σε κάποιες χώρες, όπως η Κολομβία, οι πανηγυρικές διατυπώσεις 
στο συνταγματικό κείμενο, όπου κατοχύρωσαν τις αρχές, δεν οδήγησαν σε 

ουσιαστικές μεταβολές της κοινής νομοθεσίας. Στη χώρα μας, όμως, θεωρούμε πως 

θα λειτουργήσει προς θετική κατεύθυνση η κατοχύρωση των αρχών, καθώς τη 
συνταγματική κατοχύρωση της προστασίας της παιδικής ηλικίας του 1975 

ακολούθησαν ιδιαίτερα καινοτόμες, προστατευτικού χαρακτήρα, όμως, διατάξεις: ο 
νόμος για την ποινικοποίηση της ενδοοικογενειακής βίας αποδεικνύει πως 
αναγνωρίζεται το ιδιαίτερο και αυτόνομο σε σχέση με την οικογένεια status και 

συμφέρον της παιδικής ηλικίας. Παράλληλα, ο εφαρμοστής του δικαίου, ιδίως τα 

τελευταία χρόνια, όπως διαφάνηκε από την επισκόπηση της νομολογίας, 
προσανατολίζεται προς την ουσιαστική προστασία της παιδικής ηλικίας, μη 

διστάζοντας να αξιολογήσει και να αποφασίσει σε πολλές περιπτώσεις, πως για την 
ικανοποίη , δ ' ' δ ' ση του υπερτερου συμφέροντος του παι ιου, παρακαμπτεται το ικαιωμα 

του γονιού στη γονική μέριμνα ή ακόμη και στη θρησκευτική ελευθερία. 

Συμπερασματικά, με δεδομένο πως το άρθρο 21 Σ ήδη έχει δημιουργήσει ένα 

ιδιαίτερα ευνοϊκό υπόβαθρο για την προστασία της παιδικής ηλικίας, θεωρούμε πως η 
συνταγματική κατοχύρωση των εν λόγω αρχών θα αποτελέσει το έναυσμα για τον 

«εκσυγχρονισμό» του Δικαίου του Παιδιού στη χώρα μας, με την έννοια της 
Πpοώθ 'δ ' ησης και της αυτοκαθοριστικής διάταξης, που της προσε ωσαν οι γενικες 

αρχές της Σύμβασης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα χώρας, όπου παρατηρείται ο εν 
λόγω , , , , 

«εκσυγχρονισμός» του Δικαίου του Παιδιου, μετα απο την προσφατη 

συντ , , ' λε' Σ δ' ' αγματικη τροποποίηση προς το συμφερον του παιδιου, αποτε ι η ουη ια, οπου 
οι α ' , , ' θ ' ρχες της Συμβασης ενσωματώνονται βαθμιαια στην εσωτερικη νομο εσια, 

αναδεικνύοντας όχι μόνο την προστατευτική διάσταση των δικαιωμάτων των 

παιδιών, αλλά και τη συμμετοχική διάσταση τους, διασφαλίζονται δηλαδή τα 
διιcα ' , δ ' ' ιωματα που πρέπει να απολαμβάνουν αδιακρίτως ολα τα παι ια ως υποκειμενα 

δικαιωμάτων. 
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ΚΕΦΆΛΑΙΟ IV 

11 ΠΡΑΓΜΆΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΙΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ 
IIAIΔIOY ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΥΠΟ ΤΟ ΠΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΔΣΔΠ: ΜΙΑ 
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ. 

Α. Η πραγμάτωση της κοινωνικής προστασίας του παιδιού σε επίπεδο 

παροχών: οι αντιθέσεις με τη ΔΣΔΠ. 

Η κοινωνική προστασία του παιδιού θεμελιώνεται συνταγματικά στο άρθρο 
21

, όπου, αφενός, αναγνωρίζεται η άμεση προστασία της παιδικής ηλικίας (21 παρ.1 
και 3Σ)527 , θ , , 

ως αυτοτελώς προστατευόμενου κοινωνικου αγα ου και, αφετερου, 

προβλέπεται η έμμεση προστασία της μέσω ειδικών ρυθμίσεων για την προστασία 
της οικογένειας γενικά, αλλά και των πολύτεκνων οικογενειών, της μητρότητας 

(
2

l παρ.1) και των ορφανών (21 παρ.2). 528 Στην εν λόγω διάταξη κατοχυρώνεται το 
δικαίω , , λε , , 529 

μα του ατόμου για κοινωνικη ασφα ια στην ευρυτερη μορφη του, 

επιμέρους έκφανση του οποίου αποτελεί η κοινωνική προστασία της ευάλωτης 
πληθυσμια , , δ , , , 

κης ομα ας των παιδιών, και έμμεσα συναγεται η υποχρεωση του κοινου 

νομοθέτη για λήψη εξειδικευμένων και αυξημένων προς την κατεύθυνση αυτή 
μέτρων. 530 'Ενα δ , , 

επιπλέον συνταγματικό έρεισμα για τη ιαμορφωση ενος 

αποτελεσματικού συστήματος κοινωνικής προστασίας για το παιδί μπορεί να 

527 

~το άρθρο 21 παρ. 3Σ κατοχυρώνεται η προστασία της νεότητας, η οποία, π;ριλαμβά~ει την 
ενν~ια της ανηλικότητας, αλλά το προστατευτικό πεδίο της δ~άταξης ~πό το πρισμα της εννοιας 
αυτης εκτείνεται και πέραν της ηλικίας των 18 ετών, Βλ. ~. κ,οντιαδη~, Μεταμορφώσεις του 

528 ~οινωνικού κράτους στην εποχής της παγκοσμιοποίησης, Παπαζηση, _Αθηνα 2001, 31 Ο. , 
'-'· Κοντιάδης, Μεταμορφώσεις του κοινωνικού κράτους στην εποχης της παγκοσμιοποιησης, 

529 Παπαζήση, Αθήνα, 200 J, 307 και 309. , 
Α.1!Jατθαίου, Αλληλεπίδραση κανόνων δικαίου κοινωνικής ασφ~λισης και π?ονοιας στο~ς 
κλαδους αναπηρίας, γήρατος και οικογενειακών βαρών, Αντ. Ν. Σακκουλα, Αθηνα-Κομοτηνη, 

530 1996,217. 

~ Κοντιάδης, Μεταμορφώσεις του κοινωνικού κράτους στην εποχής της παγκοσμιοποίησης, 
ο.π. , 310, 311 . 
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αναζητηθεί και στην αρχή του κοινωνικού κράτους,531 η οποία, μετά την αναθεώρηση 
του 2001, κατοχ;υρώθηκε ρητά στο άρθρο 25 παρ.1 του Συντάγματος. 532 

Η παρεχόμενη προστασία στο άρθρου 21 του Συντάγματος του 1975, το 
οπ , , 

οιο, οπως είναι γνωστό, συστηματικά εντάσσεται στο Δεύτερο Μέρος με τον τίτλο 
«Ατομικά και Κοινωνικά Δικαιώματα», συνιστά κατεξοχήν κοινωνικό δικαίωμα των 
παιδιών και των νε' 'ζ λ , , , 

ων, που αναγνωρι ονται ως αυτοτε η υποκειμενα και φορεις του 

εν λόγω δικαιώματος. (21 παρ.1 και 3).533 Φυσικά, δικαιώματα κοινωνικής 
προστασίας είναι δυ ' ' δ ' ' ' ' λ ' νατο να απορρεουν για τα παι ια και εμμεσα, κατα κυριο ογο 

μέσω της προστασίας της οικογένειας (και της πολύτεκνης οικογένειας, 21 παρ.2), 
εφόσον υφίσταται, ή της μητρότητας. 534 

Η κοινωνική προστασία του παιδιού εξειδικεύεται νομοθετικά με διατάξεις 
του κοινού δικαίο δ' , 'λ , , 

υ στα πε ια της κοινωνικης ασφα ισης, της κοινωνικης προνοιας 

ιcαι της απασχόλησης, 535 αποσκοπεί δε, μεταξύ άλλων, στη διασφάλιση ενός 
κατώτατου ο , , , δ δ , , 

ριου ευημεριας και στον ελεγχο της ια ικασιας κοινωνικοποιησης 
του 536 Π . 

· ραγματώνεται με ένα σύνθετο σύνολο μέτρων ("child support package"), 537 

που συμπεριλαμβάνει τη θεσμοθέτηση προγραμμάτων επιδοματικής ενίσχ;υσης, 
προγραμμάτων παροχής κοινωνικών υπηρεσιών κλειστής (ιδρυματική περίθαλψη) 
ιcαι 

ανοιχτής προστασίας (βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί και 

53J 

532 

Α. Καϊδατζής, Άρθρο 26 [Κοινωνική Ασφάλιση], στο: Π Νάσκου-Περράκη, Κ. Χρυσόγονος, 
~ Αvθόπουλος (επιμ. ), Η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού και η εσωτερική 
ενvομη τάξη, ό.π., 275. 

533 

537 

Συνταγματικό έρεισμα για την κοινωνική προστασία του εργαζόμενου παιδιού και την άμεση 
κοινωνική ασφάλισή του απορρέει από το άρθρο 22 παρ. 4, καθώς στην εν λόγω διάταξη 
σκιαγρ · λ · · Εί · αφειται το πλαίσιο του ελληνικού κοινωνικοασφα ιστικου συστηματος. ναι αυτονοητο 
πως τα ασφαλιστικά δικαιώματα των εργαζόμενων παιδιών θεμελιώνονται στην άσκηση της 
εργασίας τους, καθώς με την πληρωμή εισφορών συμμετέχουν τα ίδια στη χρηματοδότηση της 
α~φαλιστικής τους κάλυψης. Αν και κατά κύριο λόγο η ασφαλιστική .. κάλυψη των π~ιδιών δε 
~~πεται από ειδικές νομοθετικές ρυθμίσεις, ωστόσο υπάρχουν ι:υνοικ~τερες προβ~ψεις για 
. αποιες παροχές. Τέλος, η έμμεση ασφάλιση του παιδιού απορρεει απο την ιδιότητα του ως 
~μεσα ασφαλισμένου. 
.:::. Κον:ιάδης, Μεταμορφώσεις του κοινωνικού κράτους στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, 
~απαζηση, Αθήνα, 2001 307 . 
.:::. Κοvτιάδης, Μεταμορ~ώσεις του κοινωνικού κράτους στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, 
ό.π., 307 

Ξ. Κοvτι6.δης, Μεταμορφώσεις του κοινωνικού κράτους στην εποχής της παγκοσμιοποίησης, 
ό.π., 307-308. 

Δ. Μακρυvιώτη Η δ · λ · ως αποδέκτης κοινωνικής πολιτικής σε: Διαστάσεις της 
Κ , παι ικη η ικια . Ν β . 
οινωνικής Πολιτικη'ς Ση'μερα 3 ο Συνέδριο (Αθήνα Πάντειο Πανεπιστημιο, 27-29 οεμ ριου 

199 Ι) · ' ' ' 
' Ιδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα, 1993, 749. . . 

Α. Στεργίου, Οικογενειακά επιδόματα: (Τα οικογενειακά επιδόματα στ.ο πεδιο εντασης ανάμε~α 
:την κα~ολικότητα και την επιλεκτικότητα) και Συλλογή ~ομοθεσιας για την επιδοματικης 
ροστασια της οικογένειας, εκδ. Σάιcκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονικη, 1996, 9· 
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ΙCατασιcηνώσει ) 538 , 
ς ' καθως και με τους ειδικούς θεσμούς κοινωνικής προστασίας 

δηλαδή την υιοθ ' 539 ' 
εσια, την επιτροπεία και την αναδοχή. 

1. 
Η επιδοματική ενίσχυση της παιδικής ηλικίας στο χώρο της κοινωνικής 
Πρόνοιας. 

lα. 
Οι οικον ' , 

ομικες ενισχυσεις προς την οικογένεια και την παιδική ηλικία: η 

προστασία των απροστάτευτων παιδιών, των παιδιών με αναπηρία, των 
παιδιών μονογ .. , , λ , δ , 

ονεικων οικογενειων και οιπα επι οματα. 

Ιδ , 
ιαιτερη μνεία στην ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα των παιδιών συναντάται 

σε εΠίπεδο , 
προνοιας στο Ν.264611998, σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία 

του απ 

οκεντρωμένου Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας. 540 Στο άρθρο 1 
της εν λόγω δ , ξ 

ιατα ης προβλέπεται η εκτέλεση εθνικών προγραμμάτων για την 
Παιδι!Cή , 

ηλικια από κατάλληλο δίκτυο υπηρεσιών, με έμφαση στις κατηγορίες των 
παραβατικ , , 

ων ανηλικων, των παιδιών θυμάτων εκμετάλλευσης, αλλά και των 
ορφανών δ , 

παι ιων, (άρθρο 2) και η εκπόνηση και υλοποίηση προγραμμάτων 
εισοδηματικών εν , , ξ, 'λλ δ , δ' 

ισχυσεων, που αφορουν, μετα υ α ων, ει ικα το παι ι, την 
OtJCoγ' 

εvεια και , λ' θ , , 
τη μητροτητα (άρθρο 22). Η εν ογω νομο ετικη αναφορα 

αποτυ , 
Πωνει, για πρώτη φορά την προσπάθεια του νομοθέτη να προσδώσει βαθμιαία 

μια δ , ' 
ιασταση δ' θ ' αυτονομίας στην προνοιακή προστασία για το παι ι, κα ως η 

τελευτα' 

(, ια, εξαιτίας της επικάλυψής της από άλλους τομείς προνοιακής πολιτικής 
ο πως 

η οικογενειακή πολιτική ή πολιτική προστασίας των ατόμων με αναπηρία), 
αποτελούσε , , 

το λιγοτερο διακριτό τομέα στο χώρο της προνοιας. 

llαράλληλα, στα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την κοινωνική ένταξη (2005-2006 
ΙCαι 2006-20 , , 

08) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικης Προστασιας, που 
συστημ 

ατοποιούν τις δράσεις και κωδικοποιούν τα μέτρα για την καταπολέμηση του 
Jcoιv 

ωvικο , θ λ ' δ υ αποκλεισμού και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης ως εμε ιω ους 

!( Χρεμ~ 1 , , • β λ ' ό 
7tρο δ <Μης, Το δικαίωμα του ατόμου για κοινωνικη πρόνοια. συμ ο η στο νομικ 
~ i ιορισμό των κοινωνικών υπηρεσιών (χ.ο), Αθήνα, 1991, 204. , 
'-'· l\.ΟVτιάδη Μ ' , , εποχη' ς της παγκοσμιοποιησης ό n 3 ς, εταμορφώσεις του κοινωνικου κρατους στην ' 
Ή ., 26-327. 

Οb;nιτρ?πή για τα Δικαιώματα του Παιδιού επιδοκίμασε το Ν. 26~6/1998: βλ: Concluding 
C ervatιons of the C . th Ri ht fthe Cruld· Greece Un1ted Natωns, 0110212002, Rc C ommιttee on e g s ο . · ' , "Th 
Co - . -15-Add.170. Στο δεύτερο μέρος (Positiνe Factors) αναφέρεται ~αρακτηριστικα: . e 
car ~,rr11tee Welcomes the Law 2646/1998 on the deνelopment of the Nat1on.al system of so~ιal 
Ν ~ ' Concluding Observatίons of the Committee on the Rights of the Chιld: Greece, Un1ted 
A~~~;s, Ο 1 /02/2002, CRC-C- l 5·Add. J 70, www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CRC.C.15. 

· O.En?Opendocument, 15. 
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παρ , 
αμετρου του Ευρ .. , Κ , , λέ 

, ωπαικου οινωνικου Προτυπου, η καταπο μηση της παιδικής 
φτωχειας και , θ 

η προω ηση δράσεων για την οικονομική στήριξη των παιδιών, που 
αντιμετωπίζουν δυ , , , , 541 , 

σχερειες, καταγραφονται ως βασικοι στοχοι. Η αντιμετωπιση 
των προβλη , , 

ματων επιβιωσης των παιδιών συνιστά, τέλος, βασική δράση του Εθνικού 
Σχεδίου Δ , 

ρασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 2007 του Υπουργείου Υγείας 
ιcαι Κοινω , 

νικης Αλληλεγγύης με την καθιέρωση σχετικού προγράμματος σε 
συνεργασία με τον υπο , , Εθ λ , Κ , 542 

-συσταση οργανισμο « ε οντων οινωνια». 

Παρά την πρόσφατη προσπάθεια για τη συστηματοποίηση των δράσεων 
σχετικά με την παιδ ' ' , δ θ ' θ ' δ ' δ θ ' 
ΙCατ' εξου δ , 

ικη φτωχεια, σε επιπε ο νομο ετικης εωριας εν εχει εκ ο ει 

σιο οτηση νομοθέτημα του άρθρου 22 του Ν.2246/1998 για την παροχή 
ειδικών εισοδημα , , , λ , 543 , , 

τικων ενισχυσεων προς την παιδικη η ικια και τα σχετικα κατ 
εξουσιοδ' 
0 

, οτηση εκδοθέντα νομοθετήματα αναφέρονται σε άλλες πληθυσμιακές 
μαδες, όπω , , , , 

ς τα ατομα με αναπηρία. Το σημαντικοτερο δε προγραμμα επιδοματικης 
Πολιτιl<:ή 

ς, το οποίο σχετίζεται ειδικά με την ενίσχυση των απροστάτευτων παιδιών 
εψαρμόζετα β, , 

ι ασει ρύθμισης αναγόμενης στη δεκαετία του 1960 και, συγκεκριμενα, 
του Ν 405 

· 111960 «περί ενισχύσεως των απροστάτευτων παιδιών» και του 
fΙ.Δ. 108/83 , .. , 
π ' οπως αυτό ισχύει σήμερα, όπου εξειδικεύονται οι προυποθεσεις του 
ρογράμματος. 544 

Προϋ 'θ , , 
πο εση για την εφαρμογή του προγράμματος οικονομικης ενισχυσης 

απροστάτευ , , , , 
, των παιδιων αποτελεί η εφαρμογη της αρχrις της επικουρικοτητας, με 

βαση 
την 0 , 545 , θ ' δ' ποια καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα, σε κα ε απροστατευτο παι ι 

ηλιJCίας μέ , , 546 
ΧΡι 16 ετών με την προϋπόθεση ότι το μηνιαίο εισοδημα της οικογενειας, 

με :ν οποία διαμένει το παιδί (γονείς, συγγενείςκατ' ευθεία γραμμή, απεριόριστα, εκ 
1tλαγιου , , ) 

' με'ΧJ)ι και τον τρίτο βαθμό συγγένειας, εξ αίματος ή εξ αγχιστειας , δεν 

f'ια τις , ώ ' ο α ιθ , κοινωνικές μεταβιβάσεις, τον κίνδυνο και το ποσοστο της φτ χειας σε σ~εση με τ ν 
~ώμο των παιδιών ανά νοικοκυριό στην Ελλάδα βλ. Μ Πετμεζίδου,Χ Παπαθεοδωρου (επιμ.), 
Το iεια ~αι Κοινωνικός Αποκλεισμός, Εξάντας, Αθήνα, 2004, 341-356. , , 
v θνικο Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού ανακοινώθηκε απο το Υπουργειο 
"'-Οινωνιιn; 
Αν · ... ,ς Αλληλεγγύης στις 2 Μαίου του 2007. , , 
π τιθετα, από τα πέντε σχετικά κατ' εξουσιοδότηση νομοθετήματα, τα τρια αφορ_ουν 
ρονοιακές . , ' λοιπα ρυθμίσεις για μεμονωμενες ειδ . παροχες για άτομα με ειδικές αναγκες και τα υπο 

Βλ ικες περιστάσεις. 
44 0· τ2ροποποίηση του Π.Δ.!08/1983 με Π.Δ.148/1997. • ευρώ. 

f'ια το π · · συντρεχ' ει για την έγκριση μη , οσο του μηνιαίου οικογενειακού εισοδήματος που πρεπει να . δ ά 
νιαιας δ β · ν απροστατευτα παι ι και τον Ι<:αθ οικονομικής ενίσχυσης στις οικογένειες που ια ιου , . θ 
ορισμ ' ' . νησης που παρεχεται για κα ε απροσ , 0 του ποσού της μηνιαίας οικονομικης ενισΑ.v ' 

τατευτο παιδί, βλ Π.Δ.147/1989 και Π.Δ.148/1997. 
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υπερβαίνει συ , , , , , 
γκεκριμενο, οριζομενο στο νομο, ποσο για τριμελη οικογένεια 547 

π ' ροσαυξανόμεν 548 , 
549 0 για καθε επιπλέον μέλος πέραν του τρίτου. Ως οικογενειακό 

εισόδημα 0 'ζ , 
, ρι εται στο νομο το ποσό που προιcύπτει από το συνυπολογισμό των κάθε 

ειδους εισοδημάτων (τακ , , , , , , , , , λλε , ) 
τικα, εκτακτα, μηνιαια η ετησια, απο εργασια η α ς πηγες 

της οικογένειας με την ο , β , δ' ( , , , , ) 
ποια συμ ιωνει το παι ι, γονεων η μακρινων συγγενων, 

συμπεριλαμβανομένου του ποσού της διατροφής, που τυχόν καταβάλλει ο υπόχρεος, 
ακ' 

ομη και αν δε συμβ , δ , 550 , , , , 
, ιωνει με τα παι ια, με την αφαιρεση μονο καποιων ποσων, 
οπως του ενοικίου η' δ , , δ , , , , 

της οσης του στεγαστικου ανειου για αγορα κατοιιcιας η 
επιδό 

τησης, που τυχόν λαμβάνει οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας από σχετικό 
Προνοια , 

κο πρόγραμμα. 

, Ως δικαιούχοι της εν λόγω οικονομικής ενίσχυσης ορίζονται τα εξώγαμα και 
εκθετα παιδιά παιδ , , , , , , , , , δ , 
τ ' ια ορφανα και απο τους δυο γονεις, ορφανα απο πατερα η παι ια 
ων οποίων , , 0 πατερας βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας ως προς την αναληψη της 

συν , 
τηρησής του , , ' ' δ ' 

ς, που μπορει να οφείλεται σε σωματικη η ιανοητικη 
ανικαvό 551 

τητα, σε ασθένεια 552 σε ηθική αναξιότητα, σε εγκατάλειψη -που 
διαπισ , ' 

τωvεται , , θ 'δ με καθε πρόσφορο μέσο και κυρίως κατόπιν εκ εσης αρμο ιου 
κοινωνικού λε , , , , 

ιτουργου-, στην αποστέρηση της ελευθεριας του πατερα λογω 
φυλαJCίσεω , 
εmδ ς η στην εκπλήρωση στρατιωτικής υπηρεσίας (άρθρο 2 Ν.4051/1960). Το 

ομα χορη , , 'λ 
διιc , γειται χωρίς διάκριση φυλής, θρησκείας ή καταγωγης σε ο ους τους 

αιουχους , 553 δ , , 
δια , ' εφοσον έχουν νόμιμη παραμονή στη χώρα, δηλα η και στους νομιμα 

μεvοντες , , δ ' 
, στη χωρα αλλοδαπούς ανηλίκους, ενώ από το προγραμμα επι οματικης 

εvισχυσ 
ης αποκλείονται απροστάτευτα παιδιά, τα οποία παραμένουν σε ιδρύματα 

ιcλεισ , 
της περίθαλψης. Τα τελευταία λειτουργούν σε εικοσιτετράωρη βάση και 

nα , 
ρεχουv δ , , 'δ 

συ ωρεαν υπηρεσίες, εκτός και αν απουσιάζουν απο το ι ρυμα για 
Ύκεκριμέν , ·· θ , 

sso 
ss , 

0 χρονικό διάστημα, οπότε τα παιδιά καθίστανται, υπο προυπο εσεις, 

234,77 ευ ώ 
20 ρ . 

,54 ευρώ. 
Ενημερω · · Αλλ 1 ...,...n'•ης σχετικά με τις Δ . τικο Σημείωμα της του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικης η'':"' τ υ , 

fΤροσ~ασ~ις και την Προστασία της Οικογένειας, Γενική Διεύθυνση Προνοιας, Διευθυνση 
Άρθρο ~σΠιας της Οικογένειας, 03/l 0/2006. 
Q σ .Δ.286/1998 . . , . 
αι~θ _ωματιΚή ή διανοητική ικανότητα νοείται η σωματική κινητικη αναπηρια, οι αν~πηριες 
ε η~εων, η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, που συνεπάγονται την ανικα~ότητα του . πατε~α για 
ΙC~~~σια _σε ποσοστό τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό, καθώς και ανιατα ψυχικα νοσηματα 
Α. Vαλ αριε~ νοητικές καθυστερήσεις. Βλ. σχετικά Π.Δ. 108/ l 9~3 και 27011985. 
Βλ υτικα για τις ασθένειες βλ π Δ J 0811983 σε συνδυασμο με το Π.Δ.2ΙSΙ Ι 99ι . 

σ · · · · γ · και Κοινωνικης Α_ 1 ~ χετικά στην ιστοσελίδα www.mohaw.gr του Υπουργειου γ:ιας 
Ι\./\.η1 ~-γυ· . , ρη μητερα. ""'"Υ ηης σχετικά με τα επιδόματα, που δικαιουται η ανυπαντ 
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δικαιούχοι το δ , 
υ επι οματος. Τέλος, αποκελείονται τα παιδιά, τα οποία επιδοτούνται 

για την ίδια αιτία α , ' λλ ' ' ' Α 'δ 
πο α ους οργανισμους κοινωνικης προστασιας. ρμο ιες 

υπηρε , 
σιες για την καταβολή επιδόματος είναι οι Διευθύνσεις και τα τμήματα 

fΙρόνοιας των κ , , , , , 554 , 
ατα τοπους Νομαρχιακων Αυτοδιοικησεων της Χωρας, ενω η 

~ληρωμή των μηνιαίων οικονομικών ενισχύσεων είναι δυνατό να ανατίθεται και σε 
αλλους εξ , 

ουσιοδοτημενους οργανισμούς. 555 

Εκ:τός από την επιδοματική ενίσχυση των απροστάτευτων παιδιών, μέτρα 
Κ:οινωνιιcn , , , 

... ,ς πολιτικης για την πραγμάτωση της προστασιας της οικογενειας και της 
παιδιΚής ηλ , 

ιJCιας, που εντάσσονται στην ευρύτερη προσπάθεια χάραξης προνοιακής 
Πολιτιιcn 556 

... ,ς, συνιστούν οι, προβλεπόμενες στο Ν.3016/2002 (άρθρο 27), οικονομικές 
εvισ ' 

χι>σεις με τη μορφή, πρώτον σχολικού επιδόματος και, δεύτερον, εισοδηματικής 
εν· , 
ισχυσης σε ο ' ' ' Η ' 

ικογενειες, που κατοικούν μόνιμα σε ορεινες περιοχες. χορηγηση 
του λ 

σχο ικ:ού επιδόματος καταβάλλεται από το έτος 2002 με τη μορφή ετήσιας 
οιιcονομιιcn , 

· ~· ,ς ενισχ;υσης για κάθε παιδί, μέχρι το τέλος της υποχρεωτικής του 
ειcπαίδευση , , , 

, ς και τη συμπλήρωση του δέκατου έκτου ετους της ηλικιας του κατ 
αvωτατο , , , 

οριο. Καταβάλλεται σε οικογένειες Ελλήνων και κοινοτικων υπηκοων με 
Χαμηλό οικο .. , 
πα γενειακό εισόδημα, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεικων, τα 

ιδιά των , 557 δ ' ' οποιων φοιτούν σε δημόσια σχολεία. Η ετήσια εισο ηματικη ενισχυση 
Υια τις οικ , , , , 

ογεvειες που κατοικούν μόνιμα σε ορεινες και μειονεκτικες περιοχες, 
συμπεριλαμβ , , , , 'ζ , 

ανομενων και των μονογονεϊκών οικογενειων, οπως αυτες ορι ονται απο 
~~η ' ' 
!( για 85/148/ΕΟΚ, καταβάλλεται σε 'Ελληνες υπηκόους και υπηκοους 
Ρατών-Μελ , , , 

ων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με κριτήριο, επισης, το ετησιο 
οιιcογ 

εvειακό εισόδημα. 558 

Σύμφωνα · Α'λλη1 "'"γυ' ης το 2005 επ δ , με στοιχεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικης rνντ , 
στ ι οτηθηιcαν 23. Ι Ι 7 παιδιά και το σχετικό κόστος για τα εν λόγω πρόγραμμα υπολογιστηκε 
Ο α 12.211 .324 ευρώ. , , 
σ πωδς για παράδειγμα στα ταχυδρομικά ταμιευτήρια ή σε άλλους πιστωτικους οργανισμ~υς και 
τα ημό , . ' θ χορη'γηση του επιδοματος π σια ταμεια. Σύμφωνα με πρόσφατη νομοθετικη ρυ μιση η 

/αγματοπο~είται και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών. , . 
α εν λόγ , , ακη' ς πολιτικης με την ευρεια ένν ω μετρα εντάσσονται στο πλαίσιο ασκησης προνοι , Αλλ λΕγγύ α'λλ , 

α.,,. ,οια, Καθώς δεν υλοποιούνται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικης η ης, α 
·•Ο το Υπ , , , 

Το ουργειο Απασχόλησης και Κοινωνικης Προστασιας. δ , 
Ποσό · , εισόδημα εν υπερβαινει το Πο ό ανερχεται σε τριακόσια ευρώ εφόσον το οικογενειακο , Σ β λ' 

Ι<. σά των τριών Χιλιάδων ευρώ. Βλ. σχε~ικά και τη Γνωμοδότηση του Νομικου υμ ου ιου του 
~ τους 31 /2005 , 

Σ:υμφωνα · 4 · υση ανέρχεται στο ποσο των εξα""ο , με την τελευταία αναπροσαρμογή του 200 η ενισχ , ο ποσό των χιλίων 
"" σιων ευ · , ό όδ α δεν υπερβαινει τ επταιc , ρω, εφοσον το οικογενειακ εισ ημ , , υση δεν υπερβαίνει το 

Ποσό ~;ιων, ευρώ και σε τριακόσια ευρώ, εφόσον η ,εισοδηματι~;~σ~3 194 άτομα. 
ν δυο χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ. Το 2004 ελαβαν το επ μ · 
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Οι πολυδιάστατες αν, 
από αγκες της μονογονεϊκότητας καλύπτονται ανεπαρκώς559 

τα προγράμματα αφο , , 
Παιδ , , ρωντα ειτε την επιδοματική ενίσχυση των απροστάτευτων 

ιων ειτε , 
την ενισχυση των , , 560 

Πρό οικογενειων σε «κριση». Ειδικότερα, εφαρμόζεται 
γραμμα επιδό , , 

32/2 Ι 8 , τησης τους απο το Αναρρωτήριο Πεντέλης βάσει της υπ' αριθμ. 
· .84 Αποφασ 

αφο , ης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΠΙΚΠΑ, το οποίο αρχικά 
Ρουσε τις , 

εισόδ , μητερες υπεύθυνες μονογονεϊκών οικογενειών με πολύ χαμηλό 
ημα η κοινωνικά π βλ, , 

γίνεται , ρο ηματα. Η επιδοτηση των μονογονεϊκών οικογενειών 
κατα σειρά π , , 

στο π , ροτεραιοτητας με τις ιδιες ακριβώς προϋποθέσεις που ισχύουν 
ρογραμμα επιδό , 

αριθ τησης απροστατευτων παιδιών. Με νεότερη Απόφαση (υπ' 
μ. 9/5.3.85) , 

επιδό σ το πεδιο αποδεκτών του προγράμματος διευρύνθηκε και στην 
τη η των πατέρω , 

των ν, ωστε να αποφεύγεται, κατά το δυνατόν, η ιδρυματοποίηση 
παιδιών. 56J Η δ , 

επ~δό ιευρυνση του πεδίου αποδεκτών του προγράμματος με την 
tηση των πατέρ , 

δικαίου ων, συμφωνη με την αντίληψη του σύγχρονου οικογενειακού 
για ισοτιμία ζ , 

εξομ , των συ υγων, αποτελεί θετικό βήμα προς την κατεύθυνση της 
οιωση 

ς των μονο .. , 
μον .. γονεικων οικογενειών, όπου απουσιάζει ο πατέρας, με τις 

ογονεικέ , 
ς οικογενειες ο' πο , ζ , 562 Τ 'λ , , 

Καθώ ' υ απουσια ει η μητερα. ε ος, οι αγαμες μητερες, 
ς και οι άvδ , , 

ρες η γυναικες σε κατάσταση χηρείας αρχηγοί των μονογονεϊκών 
559 

Α. Παξινού Ο , 
Οικογένεια' συλλογος μονογονεϊκών οικογενειών Βόλου: Δραστηριότητες και προβλήματα, 
και Ομάδω κ~ι Οικ?γενει~κή Πολιτική σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο, Εισηγήσεις Ολομελειών 

56ο ~994, 3 18. ν ργασιας απο Πανελλήνιο Συνέδριο (1-3 Δεκεμβρίου 1994), Επτάλοφος, Αθήνα, 
τεγαστικά προ , 

Κατάσταση γ~αμματα με διευκολύνσεις για τις άγαμες μητέρες και άνδρες ή γυναίκες σε 
υλοποιεί 

0 0Χηρειας ~αι αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών με προστατευόμενα παιδιά 
561 l1ιο αναλυτ ~γανισμος Εργατικής Κατοικίας, εφόσον τηρούνται οι οριζόμενες προϋποθέσεις. 

Εφόσον ικα βλ. www.oek.gr. 
τα ποσά οι μονογονεϊκές οικογένειες δεν επιδοτούνται από άλλους φορείς κοινωνικής πρόνοιας, 
ευρώ ετητο_υ προγράμματος ενίσχυσης των μονογονεϊκών οικογενειών ανέρχονται σε 105,68 

562 περισσότ σιως για οικογένειες με ένα παιδί και 148,20 ευρώ για οικογένειες με δύο ή 
Οι . ερα παιδιά. 

ε δμητερες αρχηγοι' μο .. , , , , , 
Πι οματι . , νογονεικων οικογενειών ενισχυονται οικονομικα και απο το προγραμμα 

N.1J02/J 9ιc;1ς ενισχυσης της μητρότητας, που εφαρμόζεται βάσει του άρθρου 4 παρ. 5 του 
προστασ' 2 με το οποίο κυρώθηκε η υπ'αρ 10311952 Διεθνής Σύμβαση Εργασίας «περί 
φυλη·, θ ιας τryς ~ητρότητας». Αφορά εργαζόμενες γυναίκες ανεξάρτητα από ηλικία, ιθαγένεια, 

ρησκεια η α · , λ ' β ' ' σε εργασ' ν ειναι εγγαμες ή αγαμες, που απασχο ουνται σε ιομηχανικες επιχειρησεις 

δύνανται ιες μη ,βιομηχανικές και σε γεωργικές εργασίες ή «κατ' οίκον» με αμοιβή και δε 
Που υπ , να αξιωσουν παροχές από ασφαλιστικό φορέα ή είναι ανασφάλιστες. Κάθε γυναίκα, 

αγεται στις δ · άζ · εργασία , προστατευτικές ρυθμίσεις της Σύμβασης, ικαιουται να απουσι ει απο την 

η Πιθαν _με αδεια μητρότητας, με την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού, όπου βεβαιώνεται 
Τόσο η ημερ~μηνία του τοκετού της. Κατά τη διάρκεια της άδειας δικαιούται αυτοδικαίως 
απαγο ΧΡ~ματικες παροχές όσο και την παροχή ιατρικών υπηρεσίων. Το διάστημα αυτό 

Ρευεται , β · . 
Ύνωστο . στον εργοδότη να προβεί σε καταγγελία της συμ ασης εργασιας η να 
Με το :ο~ησει απόλυση με προθεσμία που λήγει μέσα στο χρονικό διάστημα της απουσίας της. 
ΧΡονι . ροyραμμα καταβάλλονται χρηματικές παροχές 440,020 και πιο ειδικά 220, 1 Ο για το 

κο διαστη ό δ · 42 ημερών . μα 42 ημερών προ του τοκετού και 220, 1 Ο για το χρονικ ιαστημα των 
μετα τον τοκετό. 
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οιιcογεvειώ 
ν με προστατευμένα παιδιά δικαιούνται ετησίως επιδόματος ενοικίου 

0 68Οευρώ) , .. , 
' υπο προυποθεσεις. 

Η υποχρέωση της πολιτείας για την κοινωνική προστασία των ατόμων με 
αναπηρία α , , 

πορρεει απο τη συνδυαστική εφαρμογή του άρθρου 21 του Συντάγματος, 
Που κατοχυρώνεται στις παραγράφους 2, 3 και 6 ως επιμέρους έκφανση του 
διιcαιώματο 
, ς στην κοινωνική προστασία, και της αρχής της αναλογικής ισότητας 

(αρθρο 4Σ) , 
' η οποια επιβάλλει ειδική και αυξημένη προστασία προς την ευάλωτη 

πληθυσμιακή α , , δ 563 , , , , 
· ~·ι υτη ομα α. Για την προστασια των παιδιων με ειδικες αναγκες δεν 

υ , 
φισταται ε δ , 564 

ι ικο νομικό πλαίσιο, αλλά βρίσκουν εφαρμογή γενικές διατάξεις 
προστασίας , 

των ατομων με αναπηρία εν γένει. 

Η προστασία των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ειδικότερα, λαμβάνει τη μορφή 
0ιιcονομιk"Ι1 , 

, ·" ,ς ενισχυσης ή άλλου είδους υλικής βοήθειας για τη διασφάλιση των 
μεσων διαβ ' 

ιωσης και περίθαλψης, 565 της ιδρυματικής περίθαλψής τους, καθώς και 
φυσι , 

Κής αποκατάστασης σε κέντρα ανοικτής ή κλειστής προστασίας, 566 χωρίς να 
λαμβάνεται υπ' , , δ , , 567 

οψιν το ύψος του ατομικού ή οικογενειακου εισο ηματος τους, 
αποσυνδ' 

εεται δηλαδή η επιδότηση της αναπηρίας από την κάλυψη των αναγκών, που 
δημιουργεί λλ , 568 Η δ , 

, ' α α και από την εξασφάλιση πόρων συντήρησης. επι οματικη 
εvισχυσ 

η, που κάλυπτε επιλεκτικά μέχρι το 1980 μερικές μόνο κατηγορίες ατόμων με 
αvαπηρ' 

ιες, μετά από μια σειρά y πουργικών Αποφάσεων επεκτάθηκε και σε άτομα με 
σπαστι , , , 
, Κή εγκεφαλοπάθεια ή εγκεφαλική παράλυση, άτομα με μεσογειακη αναιμια, 
ατομα , 

πασχοντα από AIDS, σε νεφροπαθείς, σε ασθενείς και αποθεραπευθέντες 

Γ Α· δ ' ~· μιτσης, Ξ. Κοντιάδης Διεύρυνση και αξιολόγηση των μηχανισμών εισο ηματικης 
ισχυσης τω , ' , , , λ Αθ' α-Κομοτηνη' 2000 39 και ;;- ι- , ν ατομων με ειδικες αναγκες, Αντ. Ν. Σακκου α, ην ' ' , 

'-'· .t\.OVrzάδ Μ ' αγκοσμιοποιησης ό ης, εταμορφώσεις του κοινωνικού κράτους στην εποχη της π ' 
. π. , 250, 251 -252 

εvv · · . · με ε~ειτ~ι πως οι διατάξεις περί ενισχύσεως απροστάτευτων παιδιών ισχυουν και για τα παιδια 
Στα , ικες ανάγκες, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. , Μ, 
Μαζ α~ομα με αναπηρία χορηγείται δελτίο μετακίνησης για δωρεά~ μεταφορα με τα ο εσα 
το ι~ς Μεταφοράς του νομού τους, εφόσον έχουν ποσοστό αναπηριας τουλάχι~τον 67Υο κ~ι 
(το εti]σιο συνολικό δηλωθέν εισόδημα δεν ξεπερνά τα 17.000 ευρώ (το ατομικ~) η 23.000 ~ρω 

ο.ικογενειακό) . Επίσης άτομα με ποσοστό αναπηρίας άνω του 67Υο, ανε~αρτητως 
εισοδημ ' 500" ' ση στα εισιτηρια των υ ατος, δικαιούνται κάρτα με την οποία παρέχεται 10 εκπτω 
περαστι · λε ' 
Ν Δ καιν · ωφορείων και των τρένων του ΟΣΕ. , , 
α~ο. 1.62/ J 970 Α/227 το οποίο αναφέρεται γενικά στα άτομα με ειδικες ανάγκες και συνεπως 
Βλ ~α και στα παιδιά. και Α.Ν.42 111937, Ν.Δ.162/1973 , Ν.2072/1992 . 
r . ~ι Γ4β/Φξξγ 32/οικ.59 Ι (ΦΕΚ 174 Β '/1989). , 
~ί:~τσης, Ξ. Κοντιάδης, Διεύρυνση και αξιολόγηση των μηχανισμών εισοδηματικης 

σης των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ό.π., 115. 
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χανσενικούς και στα με'λη της , , 569 Π, "" , ζ δ , 
οικογενειας τους. ΛGΟν, εφαρμο ονται εκα 

προγ , 
ραμματα οικονομικής ενίσχυσης, 570 ενώ, παράλληλα, τηρείται μητρώο 

ενισχυομέν 
ων κατά πρόγραμμα ενίσχυσης και κατά Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

(άρθρο 22, Ν.2646/1998). 

Τα ποσά των προνοιακών επιδομάτων διαφοροποιούνται ανάλογα με τη 
μορφ' 

η της αναπηρίας κα , β, λ , , 571 , , , 
ι οχι με αση η ικιακα κριτηρια, εκτος απο την περιπτωση 

των σπα , 
δ στικων παιδιών, όπου το προνοιακό επίδομα χορηγείται ειδικά σε άτομα εώς 
ειcαοιcτώ ετών π , , , , 572 , , 

, , ου πασχουν απο εγκεφαλικη παραλυση. Για τα τυφλα παιδια 
υπαρχει ειδιJCή , β 

·~· ι προ λεψη στο πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης τυφλών, που πλi.ον 
Πpοβλέ 

, πει την επιδότησή όλων των τυφλών ανηλίκων με το ίδιο ποσό ανεξάρτητα 
απο το 
ι>-r-- αν φοιτούν ή όχι σε σχολεία ή αν φιλοξενούνται ή όχι σε οικοτροφεία του 
~υ.:'.Α. Τ , 

η του ΗΛΙΟΣ Θεσσαλονίκης. 573 Για τα τυφλά παιδιά, που ανήκουν στην 
κατηγορία ζ , 

εργα ομενων, των άνεργων ανασφαλίστων, των ανέργων άμεσα 
ασφαλισ , 
ε , μενων, των εμμέσως ασφαλισμένων και των μη εργαζομένων φοιτητών, 
Ψ0σον δεν , 574 575 

, υπαρχει ειδιιcή ρύθμιση ισχύουν οι γενικές διατάξεις. Στην 
Περιπτωσ , , , , 
λ η των βαρια νοητικά καθυστερημένων παιδιων ( ανεξαρτητα απο το αν 
αμβάνουν γι , , , δ , 

α την ιδια αιτία άμεσα ή έμμεσα οικονομικη ενισχυση με οποιο ηποτε 
μορ , 

φη από οπο δ , 576 , λ λ δ , 577 ιον ηποτε ασφαλιστικό φορέα), των κωφα α ων παι ιων, των 
Παιδιών που , 578 S , ιλ' 579 

πασχουν από μεσογειακή αναιμία και απο AID η αιμορροφ ια, 
των χανσενιιc , , δ , ξ , 

ων και των τετραπληγικών παιδιών ισχύουν οι γενικες ιατα εις σχετικα 
με το ύψο , , , , , 
με ς του μηνιαιου επιδόματος, που δικαιουνται, οπως οριζονται στην σχετικη 

την αναπροσα , , , 

570 

571 

575 

ρμογη των επιδομάτων υπουργικη αποφαση. 

~~ αντίστοιχα τις Υπουργικές Αποφάσεις ΥΑ Γ4α/φ224/Οικ 1434/84, ΥΑ 
και ΦΙ67/2073/1982, Γ4/ΦJ67/2369/1983, Π 48/Φ222, 225/οικ 471111994, ΥΑ Α2γ/5014/1982 
f'4αι~γ Α f'4γ/Φ229/3285 
τ. Β '/225/161/3.2.1989 CΦΕΚ 108/89Β) και Π3α/Φ.18/Γ.Π.οικ. 7513 (ΦΕΚ 134, 29.01.2004 

Βλ. τη σχετικη' με , , Υπουργικη' Απόφαση Π3α/Φ. 18/Γ.Π. σικ. 7513 , την αναπροσαρμογη των ποσων 

f'ια τ:~~ τα ετη 2004-2007 (ΦΕΚ 134, 29.01.2004 τ. Β'). 
f'ια το 20~7 το ποσό ανέρχεται σε 532 ευρώ. 
f'ια τ 7 το ποσό ανέρχεται σε 532 ευρώ. , , 
υπόλο:;οο7 το ποσό για τους εργαζομένους τυφλούς ανέρχεται σε 266 ευρω, ενω για τις 
Σύ ς κατηγορίες σε 532 ευρώ. , , , 
μ ~Ψωvα με τις διατάξεις του Ν. 190411951 οι τυφλοί, οι οποιοι ειναι εγγεγραμμεν~ι στα 
χ~ ρώα, που τηρούνται στις διευθύνσεις ή τα τμήματα κοινωνικής πρόνοιας των _νο~αρχιων τη~ 
v ~ας και κατέχουν το ειδικό δελτίο τυφλότητας, δικαιούνται περίθαλψης, η οποια ειναι δυνατο 
α εχει τη , · θ ' 

f'ι μορφη χρηματικού επιδόματος υπό κάποιες προϋπο εσεις. 
αm2007 ' 

f'ια το 
200 

το ποσό ανέρχεται σε 360 ευρώ. 
f'ια το 

20 
7 το ποσό ανέρχεται σε 266 ευρώ. 

f'ια το 
20 
°7 το ποσό ανέρχεται σε 266 ευρώ. 
07 το ποσό ανέρχεται σε 532 ευρώ. 
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Έμμεση προστασία παρέχεται στα ανήλικα παιδιά των χανσενικών ασθενών, 
που Θ , 

εωρουνται παράλληλα με τους ασθενείς δικαιούχοι των προβλεπόμενων 
προνοιακών ε δ , 

πι οματικων ενισχύσεων, όσων περιθάλπονται ως εσωτερικοί στο 
Θεραπ , 

ευτηριο Χρόνιων Παθήσεων Αττικής, νοσηλεύονται κατ' οίκον, καθώς και για 
τους αποθεραπευθέντε , , Χ , ξ , λθ ξ , , 

ς απο τη νοσο του ανσεν, που ε η αν με ε ιτηριο απο το 

Κέντρο, όπου νοσηλε, , , , , 
υονταν, η οι οποιοι παραμενουν στο οικογενειακο τους 

περιβάλλον Τ'λ δ , , , , , 
· ε ος, ικαιωμα υπαγωγης στο ειδικο προγραμμα, που εφαρμοζεται για 

την οικονομι , , , , 
κη ενισχ;υση των τετραπληγικών και παραπληγικων ασφαλισμενων του 

δημοσίου και αν 'λ , ' ' 'δ θ ' 
ασφα ιστων, θεμελιωνουν εκτος απο τους ι ιους τους ασ ενεις, τα 

ανήλικα αδέλ , , ' , sso 

lβ, 

φια του, αλλα και ανηλικα παιδια του. 

Μια αξ.ιολ ' , ' λ ' δ' ' ογηση της προνοιακης επιδοματικης πο ιτικης για το παι ι υπο το 

πρίσμα της ΔΣΔΠ: οι παραβιάσεις των άρθρων 2, 6, 18, 26, 23, 24, 26 και 27 

της Σύμβασης. 

, Έχει ήδη επισημανθεί ότι η εφαρμογή του προγράμματος επιδοματικής 
εvισχυση , , , 

ς των απροστάτευτων παιδιών βάσει νομοθετικης διαταξης, που αναγεται 
ΧΡονικά στη δ , , , δ , 

εκαετια του 1960, (όπως αυτή εξειδικευθυηκε κατα τη εκαετια του 
1980) έ 
'λ χει ως φυσικό επακόλουθο την αναχρονιστικότητα των ρυθμίσεων και την 
ε λειψη συμβ , , , , ΣΔΠ ' 

ατοτητας τους με βασικές αρχες και επιταγες της Δ , τοσο ως προς 
τις προϋποθ , , 

εσεις των δικαιούχων υπαγωγής στο πρόγραμμα, οσο και ως προς τον 
Προσδιορισ , , , , θ , 

μο του υψους των χορηγούμενων ποσων. Άλλωστε, η νομο ετικη 
τροποπ , 

, οιηση του 1997 (Π.Δ.148/1997), η οποία χρονικά έπεται της ΔΣΔΠ, δε 
Ψαινεται λ , , 

να αμβάνει υπ' όψιν τα νέα δεδομένα και τη δέσμευση, που απορρεει απο 
τη ~~ , ' 

αση, καθώς η σχετική μεταρρύθμιση περιοριστηκε μονο στην 
αναπροσα , ξ , 

ρμογή των ποσών τα οποία ούτως ή άλλως, παραμενουν ε αιρετικα 
Χα ' ' μηλά για τη δ δ β' 

ιασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου ια ιωσης. 

Αρχικά, η θέσπιση ως ανώτατου ορίου ηλικίας για την επιδοματική ενίσχ;υση 
των απρ , , , δ , 

οστατευτων παιδιών του δέκατου έκτου και όχι του δεκατου ογ σου ετους 

~ Α ~4γ/ Ι 999 Β 1859/J 999. Για το 2007 το ποσό του επιδόματος για το~ς ασθενε~ που 
εριθαλπονται . . . λικα αδέλφια και τα ανηλικα παιδια του 

ασeεv . ως εσωτερικοι, αλλα και για τα ανη . λεύονται κατ' 
οί ους ανέρχεται σε 266 ευρώ ενώ για τους χανσενικούς ασθενεις, που _νοση . , 
~ον και τους αποθεραπευθέντες 'ανέρχεται σε 532 ευρώ. Τα στοιχεία προκυπτουν ~:ποΑΜΕσχετικΑο 
- ι τΡαφο τ y , λλ 1""' , ς Διεύθυνση προστασιας , 
Τμήμα Α'ου πουργείου Υγείας και Κοινωνικης Α η,1-<',γυη_' δόματος καυσίμων στα 
άτομα . Επιπλέον, υπάρχει ειδική πρόβλεψη για τη χορηγησηό επι ηρίας 80% και άνω ή 
ακ που πάσχουν από κινητική αναπηρία κάτω άκρων σε ποσοστ αναπ 

ΡωΤnρια , 
" Ί σμο των δύο ποδιών. 
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της ηλικίας του πα δ , 581 , , , , , 
ι ιου συνιστα αντιθεση στις επιταγες της Συμβασης, οπου παιδί 

θεωρείται κάθ θ , 
ε αν ρωπινο ον μικρότερο των 18 ετών. Στη Σύμβαση παρέχεται μεν η 

ελευθερία στα συμβαλλ , , θ , , , , ξ 
ομενα κρατη να κα ορισουν το χρονικο σημειο εναρ ης και 

λ'ξ 
η ης της παιδικής ηλικίας, καθώς το δέκατο όγδοο έτος καθορίζεται ως το ηλικιακό 

εκείνο όριο , 
περα από το οποίο παύει η παρεχόμενη προς το παιδί προστασία. 

Gστόσο, ως όριο ενηλ , , θ θ , λλ , , 'ξ l 80 , 
ικιωσης εχει εσπισ ει στην ε ηνικη εννομη τα η το ετος 

της ηλικίας και , ξ , , 
, , συνεπως, οι ε αιρετικά θεσπιζομενες διαφοροποιησεις ως προς το εν 

λογω , 
οριο θα πρέπει να θεωρούνται συμβατές με τη Σύμβαση, μόνο εφόσον 

εξυπηρετούν το , , κλε ' ' δ ' 
συμφερον του ανηλικου. Ο απο ισμος απο τη υνατοτητα 

θεμελ' 
ιωσης δικαιώματος για επιδοματική ενίσχυση των παιδιών, ήδη, δύο χρόνια 

πριν την εvηλι , , , , , , , 
κιωση τους, δεν εμπιπτει σε αυτη την περιπτωση και συνεπως συνιστα 

παραβίαση το , θ , θ, 
, υ αρ ρου 3 της ΔΣΔΠ (συμφέρον του παιδιου ). Επιπροσ ετως, η 

θεσnισ 
η του ηλικιακού ορίου των δεκαέξι χρόνων δε συμβαδίζει με τα σύγχρονα 

ιcοινωνικ , δ δ 
α ε ομένα, καθώς η ολοκλήρωση της υποχρεωτικής φοίτησης, με την οποία 

ταυ 'ζ τι εται η συ λ , λ , δ , δ 
μπ ηρωση του δέκατου έκτου έτους της η ικιας του παι ιου, ε 

συvεπάγετα , , 
ι αμεση επαγγελματική αποκατάσταση ή οικονομική ανεξαρτησια, που θα 

διιcαιολο ο , , , 
γ υσε τη μη υπαγωγή στην κατηγορία των απροστατευτων παιδιων. 

Αντίθετα 'λ , , , , 
' ευ ογο θα ηταν δικαιούχοι της παροχης να θεωρουνται και οι νεοι που 

σπουδάζουν , , , , , λ , , ( 
με'ΧJJι το περας των σπουδών τους, εως καποιο ευλογο η ικιακο οριο για 

Πα 'δ Ρα ειγμα , β , , 
ως την ηλικία των 22 ετών), όπως ακριβως συμ αινει με καποιες 

εvισΧύσει 
ς κοινωνικοασφαλιστικού χαρακτήρα. 

Παρά , 
την περιορισμένη χρονική διάρκεια του προγραμματος τα 

Πpοβλεπόμ δ ' ' θ ' 
εvα σχετικά με την επιδότηση των απροστάτευτων παι ιων ποσα, κα ως 

~~ ' 
, εισοδηματικό όριο, 582 το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την παροχη της 

εvισχυσ , , , 
, ης, ειναι εξαιρετικά χαμηλά. Επομένως, δεν αποτρεπουν τον κινδυνο της 
ειcθεσης , θ , 

των απροστάτευτων παιδιών στον κοινωνικό αποκλεισμο, κα ως η 

s&2 Υ:Α. 3634/J 982. 
~ ' αν α~ αξιοσημείωτο πως στην Αρχαία Ελλάδα τον 60 αιώνα π.Χ. γ~α τη~ προστασι~ των 
Α.θ~λικων τέκνων των πεσόντων στον πόλεμο, με πιο χαρακτηριστικη περιπτωση αυτη .της 
τ ηνας, η πόλη αναλάμβανε τη συντήρηση των παιδιών δημοσία δαπάνη, για τα αγόρια μεχρι 

0 18° έτο . , . 14 ° · ος της ηλικίας τους ασχέτως ς της ηλικιας τους ενώ για τα κοριτσια μεχρι το ετ , .' 
~~ οι~οvομικ1ίς τους κατά'στασης. Κατά τη διάρκεια της ρωμαϊκής κυριαρχιας,, συμφω: με 
με ιχεια που αντλούμε από επιγραφή οι κτηματίες στην Αττική ήταν υποχρεωμεν;;_,ι, αν ογα 
συ τ~ν κτηματική τους περιουσία να 'συνεισφέρουν, ώστε να συγκεντρών~αι κεφ αι~ για ~η 
}( ντηρηση των απόρων παιδιών' της περιοχής. Βλ. Ξ. Θωμαίδης, Δ~ρευνησις των ";σμ ν 
τοοινωνιΚής Προστασίας από της Αρχαιότητας μέχρις και της Επαναστασε~ς του Εικοσιεν~ εις 
κ ν Ελληνικόν Χώρον: Συμβολη' εις την ιστορικήν θεμελίωσων των πηγων στης συγχρονου 
οινωνι!C'ή 

.. .. ς πολιτικής, (χ.ό.), Αθήναι, 1973, 85, 87. 
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χο ' ' 
ρηγηση τους δε συνδέεται με κάποιο αποδεκτό όριο φτώχειας. 583 Η ανάγκη για τη 

νομοθετι~m 
--· ι αναπροσαρμογή του ύψους της ενίσχυσης, που δεν έχει τροποποιηθεί από 

το 1997 αλλ, 
' α και για τη θέσπιση μηχανισμών περιοδικής αναπροσαρμογής του με 

Κρι'Τ'ή 
.. ,ριο τις πραγματικε' , δ , , , , , 

ς αναγκες του παι ιου απορρεει τοσο απο τη συνταγματικη 
επ~ταγή του ά θ 

ρ ρου 21 του Συντάγματος για τη κοινωνική προστασία της παιδικής 
ηλιΚίας όσο κ , 

, αι απο τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας στο πλαίσιο της Διεθνούς 
Συμβα 

σης για τα Δικαιώματα του Παιδιού για τη διασφάλιση του δικαιώματος του 
Παιδιού σ , 

την επιβιωση, την ανάπτυξη, την ευημερία και σε ένα κατάλληλο επίπεδο 
ζω' 

ης (άρθρα 6, 18 και 27 ΔΣΔΠ). 584 

Πέραν τούτων, με την περιοριστική απαρίθμηση των ασθενειών του γονέα ως 
προϋπόθεσ 

, ης για τη θεμελίωση του δικαιώματος του παιδιού στην επιδοματική 
εvισχυση φ , 
, αινεται να θεωρείται εσφαλμένα δεδομένο πως οι γονείς του παιδιού, που 

ειvαι υγι , 
εις, απασχολούνται και διασφαλίζουν στα ανήλικα τέκνα τους τα απαραίτητα 

αγαθά. Σ , , , , 
ημειο αναφορας, δηλαδή, σε ένα πρόγραμμα ενισχυσης απροστατευτων 

παιδιών α , , , , , , 
ποτελει η κατασταση της υγείας του γονεα και οχι το ιδιο το παιδι. 

Ορθότερη θ , , , 
α ηταν η εισαγωγή κριτηρίων σχετικών με τους πορους των παιδιων και 

των γο , 
νιων η' , λ' , των προσώπων που έχουν αναλάβει τη συντηρηση των ανη ικων, οπως 

Ορθά Προβλέ , , 
πεται και στο άρθρο 26 της Διεθνούς Σύμβασης, και οχι κριτηριων 

σχετιιcών μ , , 
, ε τη συνδρομή των ασθενειών ή της ανικανότητας για εργασια του γονεα, 
ωστε τοπ , , 

Ροστατευτικό πεδίο της διάταξης να εκτείνεται και σε παιδια των οποιων οι 
~~~ ' ' 

, αι μεν υγιείς, αλλά άνεργοι ή απασχολούνται μεν, αλλα το οικογενειακο 
~~ ' ' τους παραμένει χαμηλό. 585 Προς μια τέτοια κατευθυνση, συνηγορουν και 
τα στατιστι , , , , ( 'λ , 

κα στοιχεια για κίνδυνο οικονομικης επισφαλειας ανα ογα με την ενταση 
της εργα , , ξ , 

σιας στην Ελλάδα) για το έτος 2005: για τα νοικοκυρια με ε αρτωμενα 
Παιδιά το , , ξ , δ , 

Ποσοστο ανέρχεται σε 53,9%, ενώ για νοικοκυρια με ε αρτωμενα παι ια 

~~ο~σ~ύρου, Μ Στρατηγάκη, Ζητήματα Οικογενειακής Πολιτικής, Θεωρητικές αναφορές και 
Το Af. ιcες διερευνήσεις, Gutenberg, Αθήνα, 2004, 265. , , 

ιvιαρτιο του 2003 Σ , Π λ'τη προ'τεινε την αναπροσαρμογη των ποσων του επιδ · ο υνηγορος του ο ι , 
ιc οματος ιcαι την καταβολή τους ως την ενηλικίωση των δικαιουχων, καθώς κα~ την 
α~ταβολή του, όχι μόνο στη μητέρα, αλλά και στον πατέρα ή σε άλλα πρό,σωπα που εχ~υν 
2Ο~άβε_ι τη φροντίδα του παιδιού. Βλ. σχετικά Ετήσια Έκθεση του Συνηγορου του Πολιτη 
Ι1ό ' Κυιcλος Δικαιωμάτων του Παιδιού, J 7 J. • • 
Ι1 ρ~.σμα του Κύκλου Κοινωνικής Προστασίας του Συνηγόρου του Πολιτη με θεμ~: 
ρουποθέσεις Ενι'σχυση Α , ων Παιδιών Μάρτιος 2003. Στα πρακτικά της Βουλης 

της IA' ς προστατευτ ' , δ Β' Σ δ · 
ΡΝΔ, περιόδου Προεδρευομένης Κοινοβουλευτικής Δημοκρατίας, Συνο ος , , ;ν~ ριαση 
l( ' 13 ·Ο6.2ΟΟ6, τονίζεται ωστόσο η προγραμματισμένη από το Υπο~ργ~ιο γε ας κα_ι 0ινωνιk"hς Αλλ λεγ , , , τος και αναπροσαρμογης τοσο του ποσου "" η γυης επεκταση του προγραμμα 
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και με τουλά , , 
, χιστον ενα εργαζομενο μέλος ηλικίας κάτω των 16 ετών το ποσοστό 

ανερχεται σε 47%586 

, Επιπλέον, ο αποκλεισμός του παιδιού από την επιδοματική ενίσχυση, στην 
περιπτωση π 

, ου το οικογενειακό εισόδημα των συγγενών με τους οποίους διαμένει, 
ακομα και τ ξ 

n ων ε αγχιστείας, υπερβαίνει ένα ποσό (Π.Δ.286/1988, που τροποποιεί το 
.Δ. 108/1983) , , , 

συνιστα παραβιαση του άρθρου 27 της ΔΣΔΠ. Στη Συμβαση 
προβλέπεται , 

ρητως πως οι κοινωνικές παροχές και τα αναγκαία ωφελήματα 
πα , 

ρεχονται σ δ' 
το παι ι, αφού ληφθούν υπ' όψιν οι πόροι των προσώπων, που είναι 

υπεύθυνα ι 
γ α τη συντήρηση του παιδιού. Ο κοινός νομοθέτης, ωστόσο, συνδέει 

αυθαίρετα το πραγμ , , δ , δ , ξ' , 
ατικο γεγονος της ιαμονης του παι ιου με τους ε αγχιστειας 

συγγενείς του , , , , 
, ' το οποιο μπορει να συνίσταται σε απλη συγκατοικηση, με την εκ 

μερους τ , 
ους αναληψη της υποχρέωσης διατροφής ή επιμέλειάς του, ακόμα και σε 

Περιπτώ 
σεις που δεν υφίσταται νομικά η εν λόγω υποχρέωση τους, περιορίζει δηλαδή 

το δικα' 
ιωμα του παιδιού να επιδοτείται με κριτήριο το εισόδημα μη νομικά 

υπεύθυνων 
για την ανατροφή του προσώπων. 

Ασυμφωνία με τις επιταγές της Διεθνούς Σύμβασης, αλλά και με το πνεύμα 
του , 

συγχρονου οικογενειακού δικαίου συνιστά και η θεμελίωση δικαιώματος για 
εnιδ ' οματι1Cή εν' , , , δ , , 

ισχυση του ορφανού μόνο από πατέρα και οχι απο μητερα παι ιου η 
του Παιδιού το , δ , , , 
llλέ ' υ οποιου ο πατέρας (και όχι η μητέρα) έχει α υναμια συντηρησης του. 

ον, μετά , ξ , , 
τη μεταρρύθμιση του οικογενειακού δικαίου η πατρικη ε ουσια εχει 

αντικατασταθ , , , , Δ , 
ει απο τη γονική μέριμνα και στη Διεθνη Συμβαση για τα ικαιωματα 

του Παιδιού , , 
' αναγνωρίζονται και οι δύο γονείς ως ισότιμοι φορεις για την ανατροφη 

ΙCαι ανάπ , , 
δ τυξη του παιδιού (άρθρο 18). Η στέρηση της πατρικης παρουσιας δε 
ιαφοροποιε' , , 

ιται από άποψη συνεπειών από τη στέρηση της μητρικης παρουσιας, 
ΙCαθ' 

ως η κάλ ξ ' , 
υψη των αναγκών της οικογένειας βασίζεται, ε ισου, στην πατρικη και 

τη μητρι!\ή , δ ' 
σ , ... ι οικονομική συνεισφορά. Ουσιαστικά, με την εν λογω ιαφοροποιηση σε 
Χεση με τ δ .. , , 

όπ α υο φύλα μένουν χωρίς προστασία παιδιά μονογονεικων οικογενειων, 
ου εnικε λ , , , δ , , 

, φα ης της οικογένειας δεν είναι η χήρα ή διαζευγμενη η σε ιασταση η 
αγαμη μη , , , 

τερα, αλλά 0 πατέρας. Η εφαρμογή του προγράμματος θα ηταν σκοπιμο να 
μην εnιιc , , , , 

εντρωνεται σε κριτήρια όπως το φύλο του γονεα, αλλα σε αντικειμενικα -------όσο και ~~~~~~~~~~~~- ~~-σJ.λ~ά~κ-αι~το-υ~ορ_w_υ~η~λι-κι~'α_ς_τ~ων 
επιδο , των οικονομικών κριτηρίων του επιδοματος, , .. , 

τουμεvων παιδιών, στο πλαίσιο των οικονομικών του εκτελουμενου προυπολογισμου . 
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ιcριτήρια που 'ζ 
' σχετι ονται με τις πραγματικές ανάγκες και την ad hoc κατάσταση του 

παιδιού το 0 , , 
, ποιο αιτειται τη χορήγηση της ενίσχυσης. 587 

Τέλος, όπως διαφαίνεται από την εφαρμογή των διατάξεων για την υλοποίηση 
του προ , 

γραμματος της οικονομικής ενίσχυσης των «απροστάτευτων παιδιών» από τις 
οικείες Νο , 

μαρχιακες Αυτοδιοικήσεις, στην εν λόγω έννοια υπάγονται 'Ελληνες και 
αλλοδαποί 'λ 

ανη ικοι, εφόσον έχουν νόμιμη διαμονή στη χώρα. Ωστόσο, 
αδικαιολό , 
δ γητος φαινεται ο αποκλεισμός από το πρόγραμμα παιδιών, τα οποία δε 
ιαμένουν ν' 

, ομιμα στη χώρα. Η αρχή της μη διάκρισης, που κατοχυρώνεται στο 
αρθρο 2 

δ της ΔΣΔΠ και αποτελεί κατευθυντήρια αρχή της, αναγνωρίζει ως φορείς των 
ιιcαιωμ, 

δ ατων, που καταγράφονται σε αυτή, όλα τα παιδιά που υπάγονται στη 
ιιcαιοδοσία του , , , , , , , , 588 

Σ κρατους και οχι μονο οσα νομιμα διαμενουν στην επικρατεια του. 
τη δικαιοδο , 

σια του Ελληνικού Κράτους υπάγονται όσοι βρίσκονται στην ελληνική 
E1tJ.ΙC ' 

Ρατεια δηλαδ , , , θ , 
' η και οι ανήλικοι αλλοδαποί, ανεξαρτητα απο το κα εστως 

παραμο , , , , , 
δ νης τους. Συνεπως, με ερμηνευτικό οδηγο την αρχη της μη διακρισης ως 
ικαιούχοι , , , , , 

, της παροχης πρεπει να λογίζονται όλοι οι ανηλικοι αλλοδαποι, ανεξαρτητα 
απο το , 

καθεστως παραμονής τους, εφόσον υπάγονται στην έννοια του 
«απρ0 , 

στατευτου δ , θ ' 
παι ιου», όπως αυτή εξειδικεύεται νομο ετικα. 

Αδικαιολόγητη, εξάλλου, διάκριση, η οποία συνιστά παραβίαση του άρθρου 2 
της ΔΣΔΠ (« , ιcλε , , ' 

αρχη της μη διάκρισης») συνιστά ο απο ισμος απο την ετησια 
οιιcοvομιk'ή , , , 
δ , ·~· ι ενισχυση, με τη μορφή σχολικού επιδόματος, των τειcνων που φοιτουν σε 
ημοσια σχολε' , , , 

. ια, αλλά δεν ανήκουν σε οικογένειες Ελλήνων η κοινοτικων υπηκοων. Οπαις , 
ειναι δια , , , λ ' ' 

μέτ τυπωμενη η διάταξη, φαίνεται να αποιcλειει απο τα εν ογω κοινωνικα 
Ρα και τ, , , , 

Ι( , εκνα, των οποίων ο ένας γονέας είναι Έλληνας υπηκοος η υπηκοος 
Ρατους~ λκ'λ , , , , 

• !v1ε ους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 0 αλλος προερχεται απο κρατος 
ειcτος τη Ε , , , 
Σ ς υρωπαϊκής Ένωσης, παιδιά δηλαδή που προέρχονται απο μικτους γαμους. 
ε μια σύ , , λ' 

Vo γχpονη έννομη τάξη, δικαιοπολιτικά ορθοτερο θα ηταν η εν ογω 
μοθετιk'ή δ , , δ , 

... ι ιαταξη να καλύπτει, αδιακρίτως, όλες τις περιπτωσεις παι ιων, που 

~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~την ιστοσελίδα www.statistics.gr/gr tables, όπου καταγράφονται αναλυτ~κά, στο πλαίσ~ο 

ss7 Ο"υνο ~ εισοδήματος και συνθηκών διαβkDσης των νοικοκυριών το 2005, οι δεικτες κοινωνικης 
Βλ Χης για το ίδιο έτος. . 
Ι<ο~ Χαρακτηριστικά τα πρακτικά της Βουλής της ΙΑ' περιόδου ~ροεδρευο.μενης 
πω VοβουλευτιΚής Δημοκρατίας, Σύνοδος Β', Συνεδρίαση ΡΝΔ', Ι~.06.2006, οπου αναφερεται 

s88 εφ~ τα ~αιδιά μονογονεϊκών οικογενειών επιδοτούνται από το εν λογω πρόγραμμα, μόνο όμως 
σον ομως στ . , . 

L ι b ερουνται της πατρικης παρουσιας. ak. Η 
Ri : lanc, The Conνention οη the Rίghts of the Chίld: United Nations Lawm mg οη uman 

g ts, Universίty ofNebraska Press, Lincoln, 1995, 95. 
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υπάγονται σ δ , 
τη ικαιοδοσια του ελληνικού κράτους και φοιτούν σε δημόσια σχολεία 

εντός της ελληνιleής επικρα' τε , λ , .. θ , , 
· ~ · ι ιας, εφοσον π ηρουν τις προυπο εσεις του νομου. 

Τέλος σε σχέση δ ' ' ' ' λ ' ' με τα παι ια με αναπηρια, το ισχυον νομικο π αισιο, που 
εισάγει ω , 

ς κριτηριο την κατηγορία της αναπηρίας, δεν ανταποκρίνεται στις 
συνταγμ , 

ατικες και διεθνείς επιταγές για την ειδική προστασία των παιδιών με 
αναπη , 

ρια, καθώς δεν ' ' ' ξ λ'ζ ' ξ ' ε , ενισχυονται κατα τροπο, που ε ασφα ι ει ενα α ιοπρεπες 
Πtπεδο διαβ' 

ιωσης. Αντίθετα, η ιδιότητα του ανηλίκου πρέπει να λαμβάνεται ειδικά 
υπ'· 

οψιν στο σχεδιασμ , , , , , , 
ο της κοινωνικης προνοιας για τα ατομα με αναπηρια συμφωνα 

με τη Διεθν' Σ , 

Σ η υμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που συνιστά ερμηνευτικό του 
υντ' 

( 
αγματος οδηγό. Από τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 3 παρ.2, 23 

προστασία δ , 
παι ιων με αναπηρία), 24 και 26 παρ.1 και 2 προκύπτει πως τα 

συμβαλλόμ , , , 
ενα κρατη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθησουν μετρα και 

Προγ , 
ραμματα προ , δ , , , 

νοιακης πολιτικής, ειδικά για τα παι ια με αναπηρια, με κριτηριο 
τους πό 

ρους και την ' δ , ' , , 'θ 'δ κατασταση του παι ιου η οσων ειναι υπευ υνοι για τη φροντι α 
τους , 

' ωστε να διασφαλίζεται η αυτονομία τους. 589 Ο «σκληρός» πυρήνας, δηλαδή, 
του δικαιώ , , 

ματος στην κοινωνική πρόνοια επιβάλλει τη διασφάλιση της καλυψης καθε 
Παιδιού με ε δ , , , 590 

ι ικες αναγκες, που δε διαθέτει επάρκεια πόρων συντηρησης. 

ΙΙαράλληλα, η απουσία ειδικού θεσμικού πλαισίου για τα παιδιά με αναπηρία 
Και η κάλυ , , , , , 
, Ψη τους απο τη δέσμη μέτρων, που απευθυνεται στα ατομα με αναπηρια εν 

γενει κατ, 
Κεί ' α τη γνώμη μας, δε βρίσκεται σε συμφωνία με το ελληνικό συνταγματικό 

μεyο. Στο ' θ ' ' 
αρ ρο 21 κατοχυρώνεται ενιαίο δικαίωμα για κοινωνικη προνοια, 

εnι , 
μέρους εκ , , , 

φανσεις του οποίου αποτελούν η ειδική και ενισχυμεvη προστασια των 
ευα· ισθητων λ , , , 

π ηθυσμιακών ομάδων με ιδιαίτερα αυξημεvη αναγκη προστασιας, 
μεταξύ των · ' Τ δ' 

οποιων τα παιδιά οι νέοι και τα άτομα με αναπηρια. ο παι ι με 
ανα , ' 

7tηρια αν ' , , ' 'δ 
Καθ , ηκει, αμφιπλεύρως, στην κατηγορια των λιγοτερο ευνοημεvων ομα ων, 

ως οι αυξ , δ ' λ ' ' 
ημενες ανάγκες του συνδέονται τόσο με την παι ικη η ικια οσο και με 

την αναπ · , , 
δ , ηρια. Συνεπώς, από τη συνδυαστική εφαρμογη των συνταγματικων 
ιαταξεων 2 , ' ) 2 3 6 

(n 1 παρ.1, 3 (προστασία παιδικής ηλικιας και νεοτητας και ' ' 
ροστασί λ' , 

Κο , α αναπηρίας) προκύπτει πως στην περίπτωση του ανη ικου με αναπηρια ο 
ιvος νομ θ' , , 0 ετης δεν αρκεί να λάβει μέτρα προστασίας απευθυνομεvα στο ατομο με 

Βλ · F ·1 
En;. γενικά, Α. Tomkίns, V. Weisz, Social, Science, Law and the In~erest rn a amι Υ 

ιronrnent fior Ch.ldr . h 0 . b'l 't' Un.ι·versity Toledo Law Revιew 26, 1994-1995, 937.956 . ι en wιt ιsa ι ι ιes, 
, ιδιως 956. 
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αναπηρία εν , , 
, γενει (αρθρο 21 παρ.3) ή στο παιδί εν γένει, (21 παρ.1 , 3Σ), αλλά ειδικά 

μετρα για το δ , 
, παι ι με αναπηρία (άρθρο 21 παρ.1 συνδ με 21 παρ.3), καθώς αποτελεί 
ατομ0 μ , 

ε αναπηρια με δ ' ξ ' ' ' λ ' ' ' ι ιαιτερα αυ ημενη αναγκη προστασιας ογω οχι μονο της 
αvαπη · 

ριας, αλλά και της ηλικίας του. 

2. 
Η επιδοματική ενίσχυση της παιδικής ηλικίας με τη μορφή σύνθετων παροχών 
κοινωνικής ασφάλειας: οι παραβιάσεις της αρχής της μη διάκρισης (άρθρο 2 
ΔΣΔΠ). 

Η κοινωνικη' , δ , , · · προστασια του παι ιου πραγματωνεται μεσω της ενισχυσης της 
οικογένειας με 

τη θεσμοθέτηση, μεταξύ άλλων, σύνθετων παροχών κοινωνικής 
ασφάλεια 

ς, που ενσωματώνουν στοιχεία τόσο κοινωνικοασφαλιστικού όσο και 
προνοιακού , 

χαραιcτηρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα σύνθετης παροχής με κυρίαρχο 
ΙCοιvωνιιcοα λ 

σφα ιστικό χαρακτήρα συνιστούν τα επιδόματα τέκνων του ΔΛΟΕΜ, ενώ 
το εΠίδ 

ομα τρίτου παιδιού και τα επιδόματα ή οι συντάξεις της πολύτεκνης μητέρας 
ΙCαι της μητέρας που αποκτά τρίτο παιδί αποτελούν μικτές παροχές με προνοιακή, 
κατά 11->', 

''-uριο λόγο, κατεύθυνση. Η διάπλαση των μικτών συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας . 

προέκυψε από την αναγκαιότητα παράλληλης πραγμάτωσης της 
Ίeοιvωνι , 

ΙCής ασφάλειας και συντονισμού των παραδοσιακών προγραμμάτων 
Jcoιvωv , 

ικης πολιτικής, 591 ώστε να προωθείται η αλληλεγγύη592 και η κοινωνική 
δικαιοσύ , , 593 

vη παραλληλα με τις αρχές της ανταποδοτικότητας των παροχων. 
2α. 

Οι παραβιάσεις της αρχής της μη διάκρισης της ΔΣΔΠ στο χώρο της 

επιδοιια , , , ειω' ν ,.,. τικης ενισχυσης των πολύτεκνων και τριτεκνων οικογεν · 
i) 

l-I φ' , , 
υση των παροχών προς την πολύτεκνη και την τρίτεκνη οικογενεια: απο την 

αρ , , 
χη της επιλεκτικότητας στην αρχή της καθολικοτητας. 

Ειδι , 594 , , , 
ΙCή αναφορά στις πολύτεκνες οικογένειες γινεται απο το συνταγματικο 

~~ , , 
τη στο άρθρο 21 παρ.2 του Συντάγματος, όπου ορίζεται πως «εχουν δικαιωμα 

~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Γ Α ' δ ' 

591 ~ίσ~τσης, Ξ. Κ~ντιάδης, Διεύρυνση και αξιολόγηση των μηχανισμών εισο ηματικης 
Χ Χ. σης των ατομων με ειδικές ανάγκες, ό.π., 169. , , 
εοtεμαλής, Σύνθετες παροχές κοινωνικής ασφάλειας: οριοθέτηση . εφαρμογης του κανονισμου 

592 rια 2001183 με αναφορές στην εσωτερική έννομη τάξη, (χ.ο.), Αθηνα, 1984; 24. , 
. την έννοια της αλλ 1 ,..., • Π. Ρονζαβο.λόν, Το Νέο Κοινωνικό Κινημα, Μεταιχμιο, 

593 Αθηνα 2001 η'""Τγυης, 
594 χ χ , , 131-1 3 3. 

Σ~η Ρ~μαλής, Σύνθετες παροχές κοινωνικής ασφάλειας, ό.π. , 27. , , δ άξ 
τ ν ενvοια του πολυτέκνου δικαιού ου των εν λόγω παροχών υπαγ?νται κατα τις ιατ ε~ 
~υ Ν . 19 Ι ΟΙ Ι 944 όπω . θ ~ε με το Ν 345412006, οι γονεις που έχουν τη γονικη 
μεριμ ' ς τροποποιη η · · · ους γάμους (είτε να και επιμέλεια τουλάχιστον τεσσάρων παιδιών από έναν η περισσοτερ 
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ειδ , 
ικης φροντίδας α , κ , , , 

πο το ρατος». Στο πλαισιο της εν λογω συνταγματικής εντολής 
προβλέπεται η , 

, χορηγηση ειδικών επιδομάτων στους πολύτεκνους γονείς και 
συνταξης 

(Ν στην πολύτεκνη μητέρα. Με την αρχική ρύθμιση του σχετικού νόμου 
.1892/1990) , , , , , 

, ειχε καθιερωθει η αρχη της καθολικης χορηγησης των επιδομάτων, 
ανεξαρτητα δ λ δ , 
δ η α η της ασφαλιστικής ιδιότητας ή του ύψους του εισοδήματος των 
ιιcαι , ουχων οικ , 

μεταρρύθ 
ογενειων. Η αρχή της καθολικότητας, ωστόσο, υποχώρησε με τη 

μιση που επέφερε ο Ν.2459/1997 (άρθρο 32), οπότε εισήχθησαν όρια 
ανώτατο 

υ οικογενειακού εισοδήματος, η υπέρβαση των οποίων απέκλειε τον 
Πολύτεκνο α , 

πο τη διεκδίκηση των παροχών, ίσχυσε δηλαδή η αρχή της 
εΠιλειcτικότητας Η θεσ θ , , δ , , 'θ , · μο ετηση, ωστοσο, εισο ηματικων οριων κρι ηκε απο τη 

νομολογία του Σ , , , 
λ , υμβουλιου της Επικρατείας ως μη ανεκτη συνταγματικα και, για το 
ογο αυτό , 
Ν ακυρωθηκε, κατόπιν προσβολής της, η κατ' εξουσιοδότηση του 

.2459/1997 ' 
εκδοθεισα σχετική Υπουργικής Απόφαση. 595 Τελικά, με τις ρυθμίσεις 

του Ν.2972/2001 (, θ 
Ol 

01 
αρ ρο 50), καταργήθηκε το εισοδηματικό όριο και, από 

. ·
2002

, επανήλθε σε ισχύ η αρχή της καθολικότητας στη χορήγηση των 
οικογενειακών 

εισοδήματος. 
επιδομάτων χωρίς να εξαρτάται από το ύψος του οικογενειακού 

Η επαναφ , ' δ ' , ορα της αρχής της καθολικότητας στη χορηγηση των επι οματων 
συναδει με , 

τη συνταγματική πρόβλεψη του άρθρου 21 παρ.2 του Συνταγματος, που 
αφορά 

την ειδική φροντίδα της πολύτεκνης οικογένειας, («πολύτεκνες 
οιιcογ' 

εvειες δικ · Α ' ' 7tαρο , ·· · αιουνται ειδικής μέριμνας του Κράτους»). ρχικα, οι χρηματικες 
Χες του ' θ , , , , 

ΧΡ αρ ρου 63 του Ν.1892/1990 αποτελούν τοσο λόγω της φυσεως τους ως 
ηματικών π , , , 596 ξ , , 

αpοχων οσο και του καθολικού τους χαρακτηρα κατε οχην μετρα 
7tραγμάτω , , , 
Συντ, σης και υλοποιησης της συνταγματική επιταγης του αρθρου 21 παρ.2 του 

αγματος Η θ , , 'δ , λ , ω 
οι · κα ιερωση της ειδικής κρατικης φροντι ας υπερ των πο υτεκν ν 
ιcογεvει ' 

ων αποσκοπεί στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της 

Vομιμοποιηθ · · ) · ' ά δεν , εντων είτε νομίμως αναγνωρισθέντων ή υιοθετημενων , τα οποια ειναι γαμα και 
αν ... εχουν συμπληρώσει το εικοστό τρίτο έτος της ηλικίας τους ή σπουδάζουν σε τριτοβάθμιες 

"''ΥVωρισ · ίδ ' εΙQr δ μ~ες σχολές πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπα ευσης και αναγνωρ.ισμενα 
υπο αι εευτιιcα ιδρύματα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή εκπληρ~νουν τις στρ~τιωτικες τους 
tcατ ΧΡ 

0 
ώ_σεις και δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό πέμπτο ετος τη? ηλικιας , τους. Στ~ 

0 .,,. ηγ ~ιες των τέκνων που προαναφέρθηκαν συνυπολογίζονται και εκεινα που πασχουν απο 
-.οιαδη ' ' β' ξ ' ό 

την ποτε αναπηρία σε ποσοστό εξήντα επτά τοις εκατό και άνω ισο ιως, ανε αρτητα απ 
οικογενε . 

Ιlρόιcε ιακη κατάσταση ή την ηλικία. , , 
1095 ιται για την ΚΥΑ Π3δ/οικ.1078/1997 (ΦΕΚ Β ', 241), που ακυρωθηκε με την αποφαση 
.Δ 12001 του ΣτΕ 
fΤρΙ<ερκ 27/2004 .. 
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' 597 Χωρας και δ , 
ε στοχευε στην προστασία των πολύτειcvων ως αναξιοπαθούντων ή 

οιιcονομι , δ , 
κα α υνατων προσώπων. Επιπλέον, όπως κρίθηκε από τη νομολογία του 

Συμβουλίου της Ε , 598 , , , , 
, πικρατειας, η συνταγματικη επιταγη του αρθρου 21 δεν αποτελει 

μονο εvτολ' 
η προς τον κοινό νομοθέτη να εξειδικεύσει τη δέσμη κατάλληλων μέτρων 

φροντίδας τ , 
ων πολυτειcvων οικογενειών, αλλά εξυπακούεται και στοιχειώδης 

απαγορευ , 
τικος και δεσμευτικός για τον κοινό νομοθέτη κανόνας, σύμφωνα με τον 

οποίο , 
ειναι μη αν , , , , β , θ 

εκτος συνταγματικα ο περιορισμος η η υπο α μιση της 
παρεχόμεv 
, ης ειδικής φροντίδας στους πολύτειcvους στα πλαίσια αυτής της σχέσης, 
ανευ απο , , 
δ , ΧΡωντος λογου. Με βάση τόσο την αδιάστικτη διατύπωση της εν λόγω 
ιαταξης όσο και τ , , ξ , λ , , 

δ ο σκοπο της, ο οποιος ε υπηρετει και ογους γενικοτερου 
ημοσίου συμφ , 599 , , , , , 

εροντος, δεν ειναι συνταγματικως ανεκτες <φυθμισεις με τις οποιες 
ορισμένες πολύτεκv , δ , , 'δ , 
, ες οικογενειες εξαιρούνται της ει ικης κρατικης φροντι ας, αφου 
ετσι α , 

ναιρειται λ' ' ως προς αυτές η αδιαστίκτως υπέρ των πο υτειcvων οικογενειων 
εnιβαλλόμεvη , 600 , 
, απο το Σύνταγμα ειδική φροντίδα του Κράτους». Συνεπως, με τη 

θεσnι 
ση ανώτατου ορίου οκογενειακού εισοδήματος, εξαιρούνται αδικαιολόγητα από 

την ειδι ' , , , 
ιcη κρατικη φροντίδα, που εκδηλώνεται με τη χορηγηση των εν λογω 

Παροχών , 
' οι πολυτεκνες μητέρες, το ετήσιο εισόδημα των οποίων υπερβαίνει το 

ανώτατο , 601 
οριο. 

nλέ Η ισόβια σύνταξη, της οποίας δικαιούχος είναι μητέρα που δε δικαιούται 
ον το προ , λ , δ , 

nλέ ηγουμενο επίδομα (και είτε χαρακτηρίζεται πο υτεκνη και εν εχει 
ον άγαμ δ λ' λλ' , α παι ιά κάτω των 23 ετών είτε δε χαρακτηρίζεται ως πο υτειcvη, α α 

εχει , 
η είχε , , ξ ζ , ) 

1C , τεσσερα παιδιά, τα οποία θα πρέπει να έχουν συνυπαρ ει στη ωη 
ριθηκε α , , 

πο τη νομολογία πως αποτελεί μέτρο πραγμάτωσης της συνταγματικης 
εnιτα , 

Υης για προστασία της πολύτεκνης οικογένειας του άρθρου 21 του Συντάγματος, 
δηλαδή ω , ξ β 'λλε 

, ς Κοινωνική παροχή και όχι ως σύνταξη. Αν και η συντα η κατα α ται 
~~~ ' , 

Α, κρίθηκε από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατειας πως εχει 
Χαρακ , 

τηρα ΙCινήτρου για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και, 
συνεπώ 

ς, οι διατάξεις του νόμου που προβλέπουν την παροχή της (Ν.1892/1990) δεν 

i:~~;αι σε Πρακτικά Βουλής επί του Συντάγματος, Συνεδρίαση ΟΘ'/26 .04. 1975, 479, 486· 
!τΕ 277

7311991 , 2778/2001, 2781/2001 
311991 

!τΕ 1095/2001 

!τΕ2011 12006 Εξάλλ λ ' θ . ρυ'θμιση συνεπάγεται μείωση των σχετικών 
υπέ · ου, η εν ογω νομο ετικη . 
r ρ των πολυτέκνων δ . δ 'ν Βλ σχετικά και την 17110123.01.1997 εκθεση του 
ενικ . ημοσιων απανω . . , . θ 

άρθ ου Λογιστηρίου του Κράτους, που συνοδεύει την τροπολογια, η οποια ψηφισ ηκε ως 
ρο 39 του Ν.2459/ Ι 997. 
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εντάσσονται σ , 
, τη νομοθεσια περί κοινωνικής ασφάλισης. Δικονομική συνέπεια 

τουτου αποτελε, 
, ι 0 χαρακτηρισμός των σχετικών διαφορών ως ακυρωτικών. Συνεπώς, 

η αρνηση των δ, , 
αρμο ιων οργανωv του ΟΓΑ να χορηγήσουν την παροχή δεν υπόκειται 

σε προσφυγ , , 
η ενωπιον των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων, αλλά σε αίτηση 

αιcυρώσεως δ' 
' η εκ ικαση της οποίας υπάγεται στο Συμβούλιο της Επικρατείας. 602 

Ο χαρακτηρισμός της παραπάνω σύνταξης ως κοινωνικής παροχής 
προνοιακού , 

0 
θ , χαρακτηρα και όχι ως κοινωνικοασφαλιστικής παροχής φαίνεται όντως 

ρ οτερη επ λ , 
ι ογη, καθώς η σύνταξη, όπως, άλλωστε, και τα επιδόματα 

ιcαταβάλλο 
απ , νται μεν από τον ΟΓ Α, ο οποίος, όμως, εν προκειμένω, λειτουργεί ως 

λος εvτολ δ, 0 οχος του Δημοσίου. Επιπλέον, η σύνταξη δεν εξαρτάται ούτε καν 
συναρτάται πρ , , , , , 

ος την υπαρξη ασφαλιστικης σχεσης, την εγγραφη σε ασφαλιστικο 
οργανισμό 

, ' την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και τη διάνυση συγκεκριμένου 
ΧΡονου ασφάλισης π .. θ , δ λ δ , , λ , , 
Α. , ρουπο εσεων η α η που αφορουν τις ασφα ιστικες εισφορες. 
Vtίθ 

ετα, αποτελεί μέσο για την αντιμετώπιση των δυσμενών δημογραφικών 
δεδο , 

μένων λ' 
Συμ ' ογω ακριβώς της σοβαρότητας των κοινωνικών τους επιπτώσεων. 

περασματι , 
κα, αν και οι θεσμοθετημένες ενισχύσεις προς τις πολύτεκνες 

ΟιJCογ' 
εvειες αποτ λ , , , , , 

ε ουν συνθετες παροχές κοινωνικής προστασιας, κυριαρχη ειναι η 
Προνοια , 

ΙCή τους διάσταση, καθώς στοχεύουν στην κάλυψη των ιδιαίτερα αυξημένων 
αναγκών , 

της πολυτεκνης οικογένειας. 

ΕιδιΚή πρ , , , , δ 
οστασια προβλέπεται για τις αμιγως τριτεκνες οικογενειες, που ε 

Χαραιcτηρίζο , , 
Ν νται στο νόμο ως πολύτεκνες, μετά τις αλλαγες που επεφερε ο 

.3454/2006 603 , , , , , , 
μ, · Ειδικα, στη μητέρα, που αποκτα τριτο παιδι καταβαλλεται επιδομα 

εχρι τη συμπλήρωση του έκτου έτους της ηλικίας του (Ν.1892/1990), ενώ με τις 
.Σ:τΕ 90/2ο 
Ι<ατά τ 06, ~Σ 166/2006, ΣτΕ 2150/2005. , , 
α λ ις διαταξεις του Ν.3454/2006 οι τρίτεκνες οικογένειες θεωρουνται πολυτεκνες και 
πο αμβ ' δ , , , 

γ . ανουv όλα τα ευεργετη' ματα των οικογενειών με τέσσερα παι ια, οταν προκειται για 
οvεα χω , , , δ , , 

0 . ρις συζυγο, ο οποίος έχει τη γονικη' μέριμνα και επιμέλεια των τριων παι ιων και ειναι 
μονος υ , ' ίδ ' δ ' 

γα, ποχρεος σε διατροφη' τους είτε τα παιδιά προέρχονται απο τον ιο η ιαφορετικους 
μους , , , θ , ' θ' 

εκτό _ειτε ειναι νομιμοποιηθέντα ή νομίμως αναγνωρισθέντα η υιο ετη~~α η γεννη ~τα 
του ς, γαμου, εφόσον όμως είναι άγαμα και δεν έχουν συμπληρώσει το 23 , ετ_ος της ηλικι~ 
εκ ς _η σπουδάζουν σε τριτοβάθμιες αναγνωρισμένες σχολές πανεπιστημιακης η τεχνολογ,ικη~ 
Παιδευση , δ η' ς η' της αλλοδαπης η εκπλ , ς και αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρυματα της ημε απ 

7tέμπ~ρω~ουv τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν έχουν συμπληρώσει το , εικοστό 
συνυπ ο ετ~ς της ηλικίας τους. Στις κατηγορίες των τέκνω~, που προανα~ερθηκαν: 
το ολογίζονται και εκείνα που πάσχουν από οποιαδήποτε αναπηρια σε ποσοστό εξ~ντα _επτα 

ις εκατό κα , , , , ' κατάσταση η' την ηλικια. Τελος σε π . ι ανω ισοβιως, ανεξαρτητα απο την οικογενειακη , , ' 
ιδ ' ερmτωση θανάτου των γονέων τα ορφανά παιδιά, ακόμη και αν ειναι μόνο δυο, αποτ~λουν 
ια οικογ ' ' ίζ ως προς τις παροχες ως Πολ , εvεια, και με τις παραπάνω προϋποθέσεις, αντιμετωπ ονται 
υτεκνη οικογένεια. 
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πρόσφατες υθ , 
ρ μισεις του Ν.3454/2006 προβλέπεται για κάθε τρίτο παιδί που 

αποκτάται μετά 1 η , 
, την Ιανουαριου του 2006, καθώς και για κάθε παιδί πέραν του 

τριτου , 
' η παροχη εφάπαξ ποσού. 604 Η καταβολή των παραπάνω επιδομάτων 

εκτελείται α , 
πο τον ΟΓ Α με επιχορήγηση από τις πιστώσεις του κρατικού 

προϋπολογισμού. 

Ο κοινός νομοθέτης δε θέλησε να διατηρήσει το όριο του οικογενειακού 
εισοδήματο .. , 

ς ως προυποθεση για την παροχή των κοινωνικών παροχών στις τρίτεκνες 
οικογένειε , 

ς, αλλα με τη ρύθμιση του Ν.2972/2001 επανέφερε την αρχή της 
Καθολικό , 

, τητας τοσο για τις τρίτεκνες όσο και για τις πολύτεκνες οικογένειες. Με τον 
τροπο α , 

, υτο διατηρήθηκαν παρόμοιες παροχές και προϋποθέσεις τόσο για τις 
τριτεκvες όσ 

0 και για τις πολύτεκνες οικογένειες, με μόνο μια διαφοροποίηση υπέρ 
τωνπολ' 

υτεκνων 0 , , , 605 
ικογενειων ως προς το υψος των παροχων. 

θ' Η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας θεώρησε συνταγματική τη 
εσΠιση ο , 

ριου στο οικογενειακό εισόδημα για τη χορήγηση των πολυτεκνικών 
Παροχών σ , , 
τ , την περιπτωση των τρίτεκνων οικογενειών, με το αιτιολογικο πως οι 
ριτεκvες οι , , 

δ κογενειες δεν υπάγονται στην έννοια της «πολύτεκνης» οικογενειας και 
εv εμ , 

Πιπτουν , , , λ ' ' ""', κατα συνεπεια στο πεδίο προστασιας των πο υτεκνων απο το 
"-Uνταγ 
δια μα. Συνεπώς, κατά τη νομολογία, ο κοινός νομοθέτης δεν παρεμποδίζεται να 

Ψοροποιη' σ , , δ , 
ει τα προβλεπόμενα ποσά των παροχων με βαση εισο ηματικα 

ICpι , 
!ήρια, χωρ' λ , , 

π ις να συντρέχει αντίθεση στις αρχές της ανα ογικοτητας η της 
ροστατευό , , , 

μα μενης εμπιστοσύνης. 606 Ωστόσο, η νομολογία εσφαλμενα, κατα τη γνωμη 
ς, Προσδιο 'ζ ' δ' 

Προ , ρι ει τον όρο «πολύτεκνος», με βάση τον ορισμο που ινεται στον, 
Υεvεστερ , θ 1979 0 του Συντάγματος Ν 191011944 όπως αυτός τροποποιη ηκε το , 

ιcαe' ' . ' ως ο εν λ , , , 
ογω ορισμός δε μπορεί να θεωρηθεί δεσμευτικός για τον κοινο η για το 

συ ντα 
Υματικ' , , , , 0 νομοθετη, καθώς και τον εφαρμοστη του Συνταγματος, οι οποιοι 

μπορούν , 
Ν 

3 
να προβούν σε διαφορετική εννοιολόγηση. Οι πρόσφατες τροποποιησεις του 

. 454/2ΟΟ6 , , , , 'ζ ) 
' οπου σε εξαιρετικές καταστάσεις ( αναπηρια, γονεας χωρις συ υγο 

ανα"". 
1 νΟ)ρίζε ' δ ' ' ι την πολυτεκνικη' ιδιότητα και σε περιπτώσεις τριων παι ιων, ειναι 

Πιθαν, 
~~ ' δ εικτικές μιας προσπάθειας, δεδομένης της έκτασης και της εντασης του 

ημ0ΥΡαφι , , , 
κου προβλήματος της χώρας, να εξομοιωθούν σταδιακα οι τριτεκνες με τις 

Τουψοςτ , , 
Βλ τ ου ποσου ανερχεται σε 2.000 ευρώ. 

· ην ΔΠρ Καλαμ 249/2006. 

605 
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Πολύτειcv 
ες οικογένειες λλ , 

αξι λ ' α α και της προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας με την 
ο ογιιcή ρ, , 

ητρα του συμφεροντος του παιδιού του άρθρου 3 της ΔΣΔΠ. 
iί) 

Η διάκριση λ , , 
ογω ιθαγενειας κατά τη χορήγηση των παροχών: 

αντίθεση στη ΔΣΔΠ 
μια ακόμη 

Για την παροχή του επιδόμα ' , , , , 
θεσ 'ζ τος της μητερας που εχει η αποκτα τριτο παιδί 

Πι εται σ , 
fIJδ την κατ εξουσιοδότηση του Ν.189211990 Υπουργική απόφαση 

Ιοικ.107811997 607 
σύ ' που εξειδικεύει τις προϋποθέσεις των επιδομάτων και της 

νταξης τη , 
υ1rh , ς πολυτειcνης μητέρας, η προϋπόθεση της ελληνικής υπηκοότητας ή 
···ιΙCοοτητας , 

1 κρατους-μέλους της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης των παιδιών608 (άρθρο 
,παρ1 δ · ε άφιο 1 α) , 

Yov, η σε περίπτωση που το παιδί έχει αποκτηθεί χωρίς γάμο των 
εωv η ελληνική υπηκ , , , , 'λ .. , 

Έv οοτητα η η υπηκοοτητα κρατους με ους της Ευρωπαικης 
ωσης τη , 

της ς μητερας ή αυτή να είναι Ελληνίδα στο γένος. Παρομοίως, για το επίδομα 
Πολ' υτειcvης μη , 609 610 

ορ , τερας ή του πατέρα, που θεωρείται πολύτεκνος, ή των 
φαvωv παιδ , , 

αvα , ιων και απο τους δυο γονείς, που λαμβάνουν τα ίδια το επίδομα, 611 

ΥΡαφεται ω , 
ιφ . ς απαραιτητη προϋπόθεση η ελληνική υπηκοότητα ή η υπηκοότητα 

ατους μέλους της Ευρ .. , 'Ε , δ , , δ . 
ΙCαθ. ωπαικης νωσης τοσο των ικαιουχων οσο και των παι ιων, 

ως και η , 
τω μονιμη και νόμιμη διαμονή τους στην Ελλάδα. 6 12 Η ανάλογη εφαρμογή 

v σχετικών 
Ν 

28 
με τους πολυτέιcνους προνοιακών ρυθμίσεων επαναλήφθηκε και στο 

. 1912000 , 
τω οπου διευκρινίστηκε πως η εφαρμογή τους αφορά και τους υπηκόους 
νχωρώνπου , 

607 

608 

εντασσονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. 

:~~ ~~~Ε 2?36/2006, όπου υποστηρίζεται πως στην προκειμ_ένη περίπτωση το εισοδη~ατικό 
7tροστατευ , ευλογο και δεν συνιστά αντίθεση στην αρχη της αναλογικότητας η της 
1-Ι Yno ομ~ης εμπιστοσύνης. 
σχετιζό υργικη Απόφαση ακυρώθηκε εν μέρει με την ΣτΕ 1095/2001 , αλλά όχι για λόγους 
ΙCαι l(γ~ενους με την προϋπόθεση της υπηκοότητας, αλλά τα εισοδηματικά όρια. Βλ. σχετικά 
Ν.21 631 1 ΓΙα/440/1991 (ΦΕΚ Α '-90), που κυρώθηκε αναδρομικά με το Ν.2008/1992 , άρθρο 3 
Ο7tοίου ε~~~ (ΦΕΚ Α '-125) και Ν.245911999 (άρθρο 39 ΦΕΚ Α '- 17), κατ ' εξουσιοδότηση του 
θ νομολ ~ ηκε η ως άνω Υπουργική Απόφαση. 
γέy0 ογια του ΣτΕ έκρινε πως ειδικά περί γυναικών ελληνικής ιθαγένειας, Ελληνίδων το 

ς, οι οnοίε δ , άδ , όβ , ξ 
7tολυτ ς ιαμενουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλ α, η απονομη της ισ ιας συντα ης 

εΙCVων μ · ϋ 'θ λλ · ιθαγέν ητερων πρέπει να δίνεται ανεξάρτητα από την προ πο εση της ε ηνικης 

Άρθρο ε~ας των τέΙCVων τους. Βλ. την ΣτΕ 2654/2000. 
Κατά τ ~αρ .. 1, εδάφ. β (βα, ββ). 
Άρθρο ( 7t~αταξεις της παραγράφου Ι , 5 και 7του άρθρου πρώτου του Ν.191011944 
Ι1αρομοί ρ. 1 εδάφ . β (υποεδάφ .β στ). . 
έχει . . ως, για τη μητέρα που δε θεωρείται πολύτεκνη με την εννοια του Ν. 191011944, αλλά 

η ειχε τα · · ϋ όθ χορη· υτοχρονα στη ζωή τέσσερα τουλάχιστον παιδιά, απαραιτητη προ π εση για τη 
γηση ισόβ · · ' ό λλ · ΙCατα . ιας συνταξης είναι η ελληνική της υπηκοότητα η να ειναι πρ σφυγας ε ηνικης 
γωγης · · δ · · λλ · υ1Τ"h . , να μενει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα και τα παι ια να εχουν ε ηνικη 

· · ·ιΙCοοτητα. 
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Όπως διαφαίνεται οι νομοθετικές προβλέψεις σχετικά με τη ρύθμιση 
καταβολη' δ , 

ς επι οματων πολυτέκνων, επιδόματα τρίτου παιδιού και ισόβιας 
πολυτεκvι , , 

κης συνταξης δεν αφορούν στους μη έχοντες ελληνιιcή υπηκοότητα ή μη 
προερχόμενου , Κ , 

ς απο ρατη-Μέλη της Ευρωπαϊιcής Ένωσης ή του ΕΟΧ. Ειδικότερα, 
εκτός από , 

τη χορηγηση επιδόματος τρίτου παιδιού, όπου δεν εξετάζεται η 
υπηκοότητα , λλ , 613 , 
αναγv, 

της μητερας, α ά μόνο των τεκνων, στην περιπτωση της 

, ωρισης της πολυτεκνικής ιδιότητας, του πολυτεκνικού επιδόματος και της 
ισοβιας σύνταξης η χο , , , , 'Ελλ , λ' , 
Ε ρηγηση τους αφορα μονο ηνες η πο ιτες των χωρων της 
υρωπα .. , , 

ιτης Ενωσης, αποκλείονται, δηλαδή, οι πολύτεκνες οικογένειες, που έχουν 
ΠροΊCύψ , 

ει απο μικτούς γάμους, όπου τα τέκνα (ή και ο ένας γονέας) έχουν ελληνική 
ιθαγένεια αλλ, , 614 

' α η μητερα δεν έχει την ελληνική υπηκοότητα,. 

Στην προκειμένη περίπτωση, η μη αναγνώριση του δικαιώματος των 
Πολυτεκv , 

ικων παροχών σε αλλοδαπή μητέρα Ελλήνων παιδιών θίγει στην ουσία την 
συνταγματικά αυτ λ , , , δ , λ , , 
σύ οτε ως προστατευομενη προστασια της παι ικη η ικιας, αφου, 

μφωνα με δ , λ , 
τις επιταγές του άρθρου 21 του Συντάγματος, η παι ικη η ικια 

προστατεύεται αυ λ , , θ , , 
Ε τοτε ως, παράλληλα και ανεξάρτητα απο το εσμο της οικογενειας. 

Πtπλέον' η εν λ , , , , , 'θ 
ογω ρυθμιση δημιουργει αδικαιολογητη διακριση, σε αντι εση με τα 

Προβλεπό 
αρχ, μεvα στο άρθρο 2 της ΔΣΔΠ (αρχή της μη διάκρισης) και αντίκειται στην 

β, η της ισότητας (βάσει της συνδυαστιιcής εφαρμογής των άρθρων 4 και 21 Σ) σε 
αρος των ελλ , , , 

ηνικης ιθαγένειας παιδιών πολύτεκνων οικογενειων, που προερχονται 
απ· 0 μικτούς , , , , , 
Ε γαμους, των οποίων η μητέρα είναι αλλοδαπη, εκτος ομως χωρων της 
υρωπαϊ , , , 
, !Cής Ενωσης. Τέλος, η ανάγκη της νομοθετικής αναθεωρησης για την 

επεκτασ , , 
η της καταβολής του πολυτεκνικού επιδόματος σε αλλοδαπες πολυτεκνες 

μητέρες τέ , , 
, ΚVων εχόντων την ελληνική υπηκοότητα συνδεεται με την αυξηση των 

μικτων , 
γαμων στην Ελλάδα, η οποία αποτελεί πραγματικό γεγονός άμεσα 

συνδεόμενο , λ' , ' 
Ε με την υποδοχή μεταναστών, κατά κυριο ογο εκτος χωρων της 
υρωπαϊ1<'11 'Ε , δ ' 

... ,ς νωσης.615 Πρώτο και ενθαρρυντικό βήμα στο επιπε ο της κοινης 
νομοθεσ' 

ιας αποτελεί, ωστόσο, η πρόσφατη νομοθετιιcή αναγνώριση στο Ν.3454/2006 

6)5 

Βλ σχε , 
Στ ·ν τι~α και ΣτΕ 215012005. , , , , 
ε1 ~η Περιπτωση της ισόβιας σύνταξης η μητέρα πρέπει να έχει ελληνικη καταγωγη η να ειναι 
Ι\.Λ.ηνικη'ς , 

Για καταγωγης πρόσφυγας. · , , 
Συν τ~ ζήτημα βλ. σχετικά και το Πόρισμα του Κύκλου Κοινωνικης ~ροστασιας του 
αλλ ηγορ?υ του Πολίτη με θέμα: Επέκταση της καταβολής του πο~υτεκνικου ~ιδόματος, σε 

οδαπες πολύτεκνες μητέρες, τέκνων εχόντων την ελληνική υπηκοοτητα, Σεπτεμβριος 2003. 
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(άρθρο 5) , 
, της πολυτεκνικης ιδιότητας και σε πολίτες άλλων Κρατών, που διαμένουν 

νομιμα στην Ελλ , δ , 
α α και ειναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας. 616 

iίί) 
Ι-Ι παραβίαση τη , , , 

ς αρχης τη μη διακρισης στην περιπτωση των προσφύγων: 
Νομοθετικά , , 

κενα και ερεισματα για την προστασία τους. 

Νομοθετικ' , 
v 0 κενο στις σχετικές με τη χορήγηση των πολυτεκνικών παροχών 
ομοθετικές δια , ξ 

λ τα εις παρατηρείται σε σχέση με τα δικαιώματα των αναγνωρισμένων 
πο ιτι , 

καιν προσφ' 
υγων και των εξαρτώμενων τέκνων τους, καθώς οι υπάρχουσες 

νομοθετικ, , 
n..τ ες προβλέψεις αφορούν μόνο μητέρες πρόσφυγες Ελληνικής καταγωγής. 
\l';.191011944 , 
ε' ' οπως τροποποιήθηκε με το 860/1979).617 Τίθεται, λοιπόν, το ζήτημα 
αν οι αναγνω , 

, ρισμενοι πολιτικοί πρόσφυγες εμπίπτουν στο προστατευτικό πεδίο των 

~ λογω νομοθετικών ρυθμίσεων, αν μπορούν δηλαδή να θεμελιώσουν δικαίωμα στη 
ηψη των επιδ , 

οματων, της ισόβιας σύνταξης, αλλά και εν γένει σε παροχές 
Προνοια , 

κης κατεύθυνσης. 

Νομιμοποιητικό έρεισμα για τη θεμελίωση του σχετικού δικαιώματος των 
αναγv 

ωρισμέvων λ 
πο ιτικών προσφύγων, που, κατ' επέκταση, συνεπάγεται και 

Προστασία 
των τέκνων τους, προσφέρει η συνδυαστική εφαρμογή του άρθρου 

28 πα Ι ρ. του Συ , , , 
διεθν , νταγματος, όπου κατοχυρώνεται η υπέρτερη νομικη ισχυς των 

ων συμβ, 61& 
«ΓΙε , ασεων από την επικύρωσή τους με νόμο, και του Ν.Δ.3989/1959 

~ ~Ρώσ , 
.,,. εως της πολυμερούς Συμβάσεως περί της νομικης κατάστασης των 
1.ΡΟσφ' 

υγων» με τ , , λ , ' β Σ ' θ 23 («Σ ' ο οποιο και κυρωνεται η εν ογω συμ αση. το αρ ρο 
υνδρομ, , 

η υπο του Δημοσίου») ορίζεται πως οι συμβαλλόμενες χώρες θα πρέπει να 
εΠιφυλά 

σσουν στ , , , ' 
ους νομιμα διαμένοντες στο έδαφος της προσφυγες, στους τομεις 

της παρεχό , , , , 
ειcεί μενης προνοιας και συνδρομής από το Δημοσιο, μεταχειριση ομοια με 

νη των υπη , , θ , , 
ασ , κοων τους, ενώ, στο άρθρο 24 («Εργατικη νομο εσια και κοινωνικη 
φαλισψ>) , , 

υ , γινεται ειδική μνεία στην όμοια μεταχείριση των προσφυγων και των 
7tηιcοων τη , , , , 

ς Χωρας, κατά την εφαρμογή της εσωτερικής νομοθεσιας, μεταξυ αλλων 

rια την εν , ' ΔΠ Αθ ώ 
13650/] 99:σ~ολησης της νομολογίας γενικά με το ζήτημα βλ., σχεθτικ~ και την ρ λ, ην ν 
μητέρα , οπου κρίθηκε πως η προϋπόθεση της ελλ~νικη~ ι αγενει~ της πο υτεκvης 
7 πα ς, για να κατασταθεί δικαιούχους του πολυτεκνικου επιδοματος, αντικειται στο άρθρο 
Βλ ρ. 1 της ΣυνθΕΟΚ. 
Ά. θ σχετικά και την Δ. Πρ Ρόδου 12/2005 και 5812003, Ε.Σ 592/2002, Δ.ΠρΑθ 4783/2002 
δ:θ~; 28 πα~. 1 Σ: «Οι γενικά παραδεδεγμένοι κανόνες του δ:εθνούς δικαίου, , κα~ώς και οι 
του όις συμβασεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη θεση τους ~ε ισχυ συ~φωνα,με 
κα ς Ρους της καθεμιάς αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του εσωτερικου ελληνικου δικαιου 
ιυπερ , ' ' όω διεθvού ισχυ?υν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου, Η εφαρμογη των καν ν ν του 

ς δικαιου και των διεθνών συμβάσεων τελεί υπό τον όρο της αμοιβαιότητας». 
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σε ζη , 
, τηματα προστασίας της μητρότητας ή οιιcογενειαιcών βαρών, με την τήρηση 

ιcαποιων προϋ θ , 
πο εσεων. Με έρεισμα το άρθρο 23 έχει αναγνωριστεί αποσπασματιιcά 

σε σχετικη' , 
εγιαικλιο το διιcαίωμα λήψης προνοιαιcών επιδομάτων μόνο στους 

αναγνωρισμ , , 
, ενους προσφυγες με αναπηρία, χωρίς να γίνεται μνεία στους αιτούντες 
ασυλο , 

οσο ιcαι τους «ανθρωπιστιιcούς πρόσφυγες» ή σε άλλες ευάλωτες 
πληθυσμια , , , 

ΙCες ομαδες, οπως στα παιδιά. 619 

δ Επιπρόσθετο νομιμοποιητικό έρεισμα για την αναγνώριση των προσφύγων ως 
ιιcαιούχων 

Σ των εν λόγω επιδομάτων προσφέρει η αξιοποίηση της Διεθνούς 
ύμβασης για τα Δ , ' ' δ ' 
, ικαιωματα του Παιδιού. Η ιcατευθυντηρια αρχη της μη ιαιcρισης 

(αρθρο 2) , 
εχει ακριβώς την έννοια πως τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται από το l( , 

Ρατος στα δ , , 
παι ια-πολίτες του πρέπει να αναγνωρίζονται σε όλα τα παιδια- ιcαι 

συνεπώς κα 620 
, ι στα παιδιά πρόσφυγες, που υπάγονται στη διιcαιοδοσία του. Η σαφής 

Οl>νδεση τω δ , , , 
ν ικαιωματων της ιcοινωνικής πρόνοιας με τη δημοσιονομικη ικανοτητα 

του ΙC , 
Ρατους δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση άλλοθι για τον ολοκληρωτιιcό 

αποJCλε , 
ισμο των παιδιών προσφύγων- αντίθετα η πολιτεία ιcαλείται να λάβει τα 

ΙCα 'λ τα ληλα θε , , , 621 , θ , 
τικα μετρα με βάση τις δυνατότητες της, ωστε να τους παρασχε ει η 

δυνατό τ , , , 
τη α να ασκουν τα δικαιώματά τους. 622 Η πρόσφατη νομοθετικη αναγνωριση 

~~~ δ , 
, ς του πολυτέκvου και στους αναγνωρισμένους πρόσφυγες, που ιαμενουν 

vομιμ 

α στην Ελλάδα, (Ν.3454/2006) των οποίων το καθεστώς παραμονής διέπεται 
από ' 

τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το ιcαθεστώς των προσφύγων 
CN.398911959) 623 , , 

, αποτελεί σαφώς θετιιcό βήμα ιcαι σύμφωνο με τις διεθνεις επιταγες 
σχετικά με 

την προστασία των προσφύγων. 

619 

~~/~ιιcά, Ν. Σιταρόπουλος, Το καθεστώς προστασίας των κοινωνικών δικ~ιωμάτων τω~ 
Ε φυγων ιcαι αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα-Σχετικά ζητήματα και προτασεις, Εθνικη 
8~~~οπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Έκθεση 200 J, Εθνικό Τυπογραφείο, Αθήνα, 2001 , 

Ιlαιδιά π , ' & Π ό Ύ Α . ρόσφυγες, Κατευθυντήριες αρχές για την Παιδικη Προστασια ρ νοια, πατη 
/f~στεια Η:Ε για τους πρόσφυγες, 2η ελληνική έκδοση, Αθήνα: 2002, 19. 
c ary, Socιal and Economίc Rights of the Cbίld, Law and Polιcy 17, 1995: 3 ~3 · 
in. ;ohen, Tbe United Nations Conνention οη the JQghts of the Child: Implιcatιons for Change 
688~8iare and Protectίon of Refugee Children, International Journal Refugee Law 3, 1991, 
Ό . 
πως τροποποιη"θη 6 Π , ,, ς Νε"ας Υόρκης του 1957 για το καθεστώς των προσ , κε απ το ρωτοκΟΛΛΟ τη 

φυγωv (Α.Ν . 389/1968). 
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3. 
Η χορήγηση των οικογενειακών επιδομάτων: οι παραβιάσεις των άρθρων 2, 

26 και 27 της ΔΣΔΠ. 

3α. 
Ο μηχανισμός οικογενειακών επιδομάτων του ΔΛΟΕΜ· η θέση της νομολογίας 
για τη φύση των παροχών. 

δ Η πραγμάτωση της κοινωνικής προστασίας την παιδικής ηλικίας 
ιασφαλίζετα , , 

ι, μεταξυ αλλων, με τους μηχανισμούς των οικογενειακών επιδομάτων, 
τα οπ , 

οια κατ β , λλ 
α α ονται περιοδικά από δημόσιους φορείς για τη κάλυψη και την 

αvτιστάθμισ , 
η των προσθετων αναγκών που προκύπτουν από την απόκτηση και την 

αvατροφ, 
, η των παιδιών, 624 μέχρι τη συμπλήρωση ορισμένης ηλικίας. Στην ελληνική 
εvvομη τάξη δ, 

συν εονται με τη μισθωτή εργασία και τυποποιήθηκαν ως επιδόματα 
Που πα , 
1\ ρεχει 0 0ΑΕΔ μέσω του Ειδικού Λογαριασμού ΔΛΟΕΜ, (Διανεμητικός 
0Ύαριασ ' 

3 μος Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών), που ιδρύθηκε με το ΝΔ 
868/1958 625 

, · Ο ΔΛΟΕΜ συνιστά ένα ιδιαίτερα πρωτότυπο διεθνώς από θεσμικής 
αποψης , 

συστημα π , , δ , , , 
αροχης οικογενειακων επι οματων, αναμεσα στην κοινωνικη 

ασφάλι 
ση και την πρόνοια, με έντονο ωστόσο κοινωνικοασφαλιστικό χαρακτήρα, 

ΙCαθώς η , , , , , 
ΧΡηματοδοτηση του στηρίζεται στην παροχη εισφορων των εργοδοτων και 

των εργαζομένω λ ' λ ' Η 
, ν προς στον ΟΑΕΔ κατά την κοινωνικοασφα ιστικη ογικη. 

συστασή του κ θ , , β , , 
δ , α ιερωσε την αυτονομία των οικογενειακων αρων ως εννοιας του 
ιιcαιου 

κοινωνικών ασφαλίσεων και την αυτοτέλειά τους ως ασφαλιστικού 
Ιcινδύνου 626 

Σύμφω θ , , 
εξ να με τις διατάξεις του Ν.Δ.3868/1958, οι μισ ωτοι που παρεχουν 
αρτημένη ε , δ ' δ ' 

χ, ργασια με σχέση ιδιωτικού δικαίου, σε οποιον ηποτε εργο στη της 
ωρας, δικαιο, , ') , , 

πεν, υνται επιδομα παιδιών, εφόσον (διαζευκτικα εχουν πραγματοποιησει 
ηντα ημέ , λ , , 

ή ρες εργασίας, κατά το προηγούμενο της επιδοτησης ημερο ογιακο ετος, 
συντρέχει .. , , ' ' ' δ' 

η προυποθεση δίμηνης τακτικής επιδοτησης λογω ανεργιας η ιμηνης 
συvεχού , , , , 

ς ανικανοτητας για εργασία, χωρίς απαραιτητως η μισθωτη εργασια να 
αποτελεί , , , , 

~αιριο επαγγελμα και χωρίς την προϋπόθεση της υπαγωγης στην ασφαλιση 
του IJ<A , , , , , 

η αλλου φορέα. Το εν λόγω επίδομα παιδιών μπορει να καταβαλλεται απο 
~ΟΜ , , 
δυv, Δ και σε μη εργαζόμενη μητέρα, αν 0 σύζυγός της υπηρετει στις ενοπλες 

αμεις τη , , , , 
ς χωρας και αν είναι κρατούμενος (που εκτιει ποινη στερητικη της 

Α. Στερ ' 
/( /( γιου, Οικογενειακά επιδόματα, ό .π., 4. , , 
277.Ρεμαλής, Δίκαιο κοινωνικών ασφαλίσεων, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθηνα-Κομοτηνη, 1985, 
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ελευθερίας η' μέτρα λε 
ασφα ίας ή αναμορφωτικά μέτρα), καθώς και σε 

παλινvοστού , 
ντες η μετακινούμενους για απασχόληση στην Ελλάδα 'Ελληνες 

υπη , 
κοους και ο , 

μογενεις, που δεν έχουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη επιδόματος 
παιδιών και ' 627 

μονο για τον πρώτο χρόνο από την είσοδό τους στη χώρα. Δικαιούχοι 
του εnιδ, 

οματος είναι τα ίδια τα παιδιά, νόμιμα, νομιμοποιημένα, αναγνωρισμένα και 
υιοθετη , 

μενα, εφόσον έχουν ηλικία μέχρι δεκαοκτώ ετών (ή, κατά πλάσμα δικαίου, 
αναγνω 'ζ 

ρι εται ασφαλιστικός κίνδυνος από την ηλικία των δεκαεννέα μέχρι την 
ηλιJCία των , , 
, εικοσι δυο ετών αν σπουδάζουν), είναι άγαμα και διαμένουν στην Ελλάδα 
η σε Χώρα μέλος της Ε .. , 'Ε Η , β , λλε , , 
, υρωπαικης νωσης. παροχη κατα α ται επισης, οταν τα 

τεκνα είναι , 
ανικανα για εργασία, για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα. 

Για τη χο , , , δ ' ' δ ρηγηση των επιδοματων ακολουθειται το ιανεμητικο συστημα, 
ηλαδή το ύ 

, ψος και ο τρόπος αναπροσαρμογής των επιδομάτων εξαρτάται από το 
υψος των εσόδων , ' ' ' δ ' 

της συγκεκριμένης χρονικης περιοδου και οχι απο τις απανες για 
την ανατροφη' , , , , , 628 , θ 

του τεκνου, οπως διαμορφωνονται καθε φορα. Σε μια προσπα εια 
του νομοθ' 

, ετη για την προώθηση μέτρων οικογενειακής και δημογραφικής πολιτικής 
απο το 1983 (' , , 

αρθρο 18 Ν.1346/1983), χορηγείται συμπληρωματική παροχη μηνιαιου 
Και ε't'h 

-·ισιου ποσού για κάθε τρίτο παιδί ενώ προβλέπεται προσαύξηση στις 
~ ' Ριπτώσεις , , δ , δ , 

ορφανων παιδιών και από τους δύο γονείς, αναπηρων παι ιων, παι ιων 
εκτός , 

γαμου και δικαιούχων, των οποίων οι σύζυγοι υπηρετούν στις ένοπλες 
δυνάμεις. 629 , , , 

ε Οι εν λογω προσαυξήσεις, που παραπεμπουν στην αρχη της 
ξατομίκευσ ΟΕΜ 

ης της παροχής, προσδίδουν στο οικογενειακό επίδομα του ΔΛ 
στοιχεία π 

ρονοιακού χαρακτήρα. 

Μέχρι το 1999, 630 εκτός από τον αριθμό των παιδιών, κριτήριο για την 
Κλιμάκωση 

του ποσού του επιδόματος αποτελούσε και το ετήσιο καθαρό 
οικογ 

εvειακο' 'δ , ' αρχη'ς της εισο ημα με συνέπεια την πληρη αντιστροφη της 
ανταποδο , , 
μικ , τικοτητας, καθώς οι χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι, που καταβαλλουν 

Ροτερες ' 'δ λλ ' θ εισφορές, έχουν κατά κανόνα μικρότερο οικογενειακο εισο ημα, α α α 

~-----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
627 Κ. ΚρεμαJ... , , , 
628 Βλ πα ?ς, Δικαιο κοινωνικών ασφαλίσεων, ο.π., 277. 

/( '"' ρ. 1 αρθρου 23 του Ν. 1483/1984. 629 . ~τεργ' 
6Jo Αρθρ 4ιου, Οικογενειακά επιδόματα, ό.π., 21 , 22. 

Μ 0 Π.Δ.527/1984 
το ε το άρθρο 13 του Ν .. 274711999, (ΦΕΚ Α'-226/27.10.1999) αντικαταστάθηκε το άρθρο μό~ο 
δ υ fΙ.Δ.206/1998 (Α, 164) ν αναπροσαρμογή των εισοδηματικών κατηγοριων 
ικαιού για τη 

Χων επιδομάτων 
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λαμβάνουν λ ' 
υψη οτερες παροχές. 631 Με το Ν.274711999 (άρθρο 13), ορθώς, 

Καταργήθ 
ηκαν οι εισοδηματικές κατηγορίες και αυξήθηκαν τα ποσά των 

οικογενειακών επιδ , , , 632 , , , 
, οματων απο το 1999 και εφεξης, τα οποια πλέον κλιμακωνεται 

αναλογα μ, 
λ ' ονο με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων. Αναφορικά με το εν 
· ογω ζήτημα, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, ερμηνεύοντας τις 
διατάξε 

ις του Κανονισμού ΕΟΚ 140811971 με τις οικογενειακές παροχές, ήδη από το 
1994 ' 

' ειχε Κρίνει πως τα επιδόματα για την ανατροφή των παιδιών αποτελούν 
οικογεvειακ' , 

ες παροχες, των οποίων η χορήγηση πρέπει να στηρίζεται σε 
αντικειμεv , , 

ικα κριτηρια και να απευθύνεται προς όλους τους εργαζομένους γονείς 
ανεξάρτητα , 

απο την οικονομιιcή τους ανάγκη. 633 Πλέον, σε όλες τις χώρες της ΕΕ, με 
εξαίρεση 

την Πορτογαλία, τα οικογενειακά επιδόματα αποτελούν μια καθολιιcή 
παροχή 

' που δεν υπόκειται σε εισοδηματικά κριτήρια, αλλά κλιμακώνεται ανάλογα 
με τον αριθ ' , 634 

μο των παιδιών και ενίοτε ανάλογα με την ηλικία τους (π.χ. Γαλλια). 

Τα αντίστοιχα ποσά επιδόματος προσδιορίζονται σήμερα στο Π.Δ.154/2004 
Και η ασφαλιστι , λ , , , 
γ, κη προστασία αρχίζει την πρώτη του ημερο ογιακου ετους μετα τη 

, εvvηση του παιδιού ή την πρώτη του επόμενου ημερολογιακού έτους από την 
εvαρξη των σπ δ , ' Η β λ' 

ου ων εφόσον είχε μεσολαβήσει διακοπη της. κατα ο η του 
εnιδόματο , 

ς ειναι ανεξάρτητη από τη λήψη από το δικαιούχο επιδομάτων προνοιακού 
Χαρακτη α , , , , 
Gύ ρ ' το επιδομα όμως δε δικαιούνται οι μισθωτοι, που, βασει συλλογικης 
απ ~βασης εργασίας, νόμου, κανονισμού επιχείρησης ή άλλων διατάξεων λαμβάνουν 

ο τον εργοδο' τη , , , 
τους μεγαλύτερο ποσό επιδόματος απο εκεινο που χορηγει ο 

ΔΛΟΕΜ 6Js , 

· Στην περίπτωση αυτή, ωστόσο, η καταβολη των ασφαλιστικών 
εισφορ , 

ων ΔΛΟΕΜ δεν αναστέλλεται καταβάλλονται δηλαδή μη ανταποδοτικές 
εισφορ' ' , 
ε ες. Παρατηρείται, δηλαδή, ότι πη γενιιcή αρχή της επικουρικοτητας δεν 

635 

Ψαρμόζετα , 'λ ' 
ι μεν ως προς την παροχή του επιδόματος σε σχεση με την κα υψη απο 

~:J,ατθαίου, Αλληλεπίδραση κανόνων δικαίου κοινωνικής ασφάλισης και πpόνοιας στο~ς 
199 ους αναπηρίας, γήρατος και οικογενειακών βαρών, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθηνα-Κομοτηνη, 

13 
6, 202-203. 

λ γ , , 
l1.ό ια τις εισοδηματικές κατηγορίες, όπως ίσχυαν πριν την καταργηση τους, τα 
Ι8οίιl 178ΙΙ98Ο, 19311985, 412/1985, 162/1988, 180/1989, 229/1990, 19611991, 237/1992, 
Υποe?93 , 216/1994, 44011995, 123/ 1996, 250/1996, 391/1997. 
Η ε~ειςC-245/l994καιC-312/94. , , 
.,.; Κικίλια, ο. Παπαλ , Ε Φ δ, Διαστάσεις του Κοινωνικου Αποκλεισμου των 
'νιονο .. ιου, υ. αγα ωcη, 
Στο γονεικών Οικογενειών στην Ελλάδα, ό.π., 112. , 
συ ~ιδιωτικό τομέα, για παράδειγμα,τα οικογενειακά επιδόματα ορίζονται απο τις συλλογικ~ς 
αvr άσεις εργασίας και υπολογίζονται σε κάποιο ποσοστό των βασικών μ~σθών, το οποι? 

Ρχεται στην , δό 'κνων σε πέντε τοις εκατό (5%) του βασικου μισΘ , ' περυrτωση του επι ματος τε , 
ου για κάθε παιδί. 
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παρο , 
χες προνοιακού χαρακτήρα, παρόμοιες όμως προϋποθέσεις με αυτές της αρχής 

της επικουρικό , , , 
τητας εισαγονται προκειμενου για τις παροχες κοινωνικοασφαλιστικού 

χαρακτήρα, που λαμβάνει ο δικαιούχος παράλληλα από άλλη πηγή για τη ίδια αιτία . 

Η συνταγματικότητα των εισφορών μη ανταποδοτικού χαρακτήρα 
απασχόλησε τη νομολογία του Αρείου Πάγου. Στην απόφαση-σταθμό 7/1999 της 
Ολομέλειας χαρακ , , , , , θ , 

τηρισε τις εισφορες ως κοινωνικους πορους, των οποιων η εσπιση 
εξυπηρετεί το γεν , , , , , 

ικοτερο κοινωνικο συμφερον, και, ως εκ τουτου, συνταγματικες τις 
διατάξει , 

ς νομων, που επιβάρυνε με την καταβολή τους εργαζόμενους και εργοδότες 
και σύμ , , , 

φωνες τοσο με την ΕΣΔΑ όσο και με τις ρυθμίσεις του Διεθνους Συμφωνου 
για τα Ατο , 

μικα και Πολιτικά Δικαιώματα. Χαρακτηριστικά, κρίθηκε ότι οι εισφορές 
των 

. εργαζομένων καταβάλλονται από τους μισθωτούς «ανεξάρτητα αν έχουν 
δικαίω , 

μα σε ομοιες παροχές από τους εργοδότες ή άλλους φορείς και από το αν στο 
παρελθόν αυτ ' ' β , ' δ λ δ ' ' οι κατε αλλαν ή όχι τις εισφορές αυτες». Πρακτικα, η α η, υποχρεοι 
των ει , 

, σφορων καθίστανται οι εργαζόμενοι σε ΔΕΚΟ, ακόμα και αν λαμβάνουν 
αναλογες , , , 

παροχες από τους οικείους τους φορείς, οι εργαζομενοι στο Δημοσιο, 
καθώς και , λ 0 οι οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα. 

Όπως δ , , , 
ιαφαινεται, ο ΔΛΟΕΜ κινείται ανάμεσα στην κοινωνικη προνοια και 

την ασφ 'λ , , , ' βλ α ιση, ενω ταυτόχρονα επιδιωκει αφενος μεν την αμ υνση 
κοινωνικο , , ) 
, οικονομικών ανισοτήτων (π.χ. προσαυξήσεις σε ειδικες κατηγοριες, την 

:~κηση δηλαδή οικογενειακής πολιτικής, αφετέρου δε τη δημογραφική παρέμβαση, 
ιωςμετ' , , , ( 

π , α τη δεκαετία του 1980, με τη δημιουργια οικονομικων κινητρων πχ 
ροσθετη , , 'β λ 

παροχή για κάθε τρίτο παιδί). Σε πρακτικό επίπεδο, ομως, ειναι αμφι 0 0 

αν επιτυγ , , , 
χανει το διττό του στόχο καθώς όπως φαίνεται στον παρακατω πινακα, τα 

7to , ' ' 
σα των , , δ ' θ ν οικογενειακών επιδομάτων και των προσαυξησεων, οπως ιαμορφω ηκα 

εvδεικτι , , λ 
τ κα το έτος 2008, είναι ιδιαίτερα χαμηλά και δεν επαρκούν για την κα υψη 
ων αναγ , , , , 

κων, τη διευκόλυνση της ανατροφής των παιδιων η την ενισχυση των 
δικαιού , , 

Χων, στο πρόσωπο των οποίων συντρέχουν αυξημένες κοινωνικες αναγκες, 
συντρέχει δηλ δ , , , θ 3 (συμφέρον παιδιού) 26 α η εν τοις πράγμασι παραβιαση των αρ ρων ' 
(κοινων , ' δ ζ , ) 

L!Cή πρόνοια) και 27 της ΔΣΔΠ (διασφάλιση κατάλληλου επιπε ου ωης. 
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Π!ΝΑΚΑΣ 1 Ο ~ . ικογενειακά επιδόματα έτους 2008 

μος Μηνιαίο ποσό Ετήσιο Ποσό 
(σε ευρώ) τέκνων (σε ευρώ) 

Ετήσιο ποσό 
(με το επίδομα) 

1 (3ου παιδιού) 

1--_ 8,22 98,64 133,80 

12---~~~~~~+----;~~~_j_~~~_J 
24•65 295,80 3 ΓJ--~ 30,96 

Ι;--_ ~-:5~5~.4~7~~~-1-~-6~6~5,~64~~~+-~-7-00-,8-0~~ 
4 τ~~~~---Ι~---::-~~~J--~~~_J 

1--__ 67•38 808,56 ~~~--+~~~--J__~~_J 
843,72 

15 -.__ 
C;-- 78,68 944,16 979,32 

6 T~RC>09~~+-~~-=--:-~J~~~~J 
89,98 i:y---r-~1(\1;(;--~~+-~~l.0_7_9,7_6 ____ _J_ __ ~1-.1-14_,9_2~J 
101,28 1 -Γg--~ .215,36 J.250,52 

~-1~1~2,C.57:;--~~--l-------0------J_----~~_J 9--~ 1.35 ,84 J.386,00 

~~v12~3~,87:;--~~-1--~-1--86-4~~_J_~~~~__J /--__ .4 ' 4 1.521,60 

1 10---1--~,1~35~, ~17;---~~+-----16_2_2_04 ____ --!------1--6 __ ___J IJJ-~ . ' . 57,20 

Ϊl2---1---~~~14u6~,4~7~~~-----1-.7-57-,6-4 ____ .J_ ____ l_.7_92-,8-0 __ _J 

h}---1--~715~7~,7=7~~~-1------l.-89-3-,2--4~_JL----1-.9-28-,4-0~__J 
~ι-- ~~16~9~,0-::--6~--~----2-.0-28-,7-2 ____ _J_ ____ 2_.0_63-,8-8 __ _J 

c.._____ ~~1~80~,3~6~~--L-----2-.l-64-,3-2 ____ -1-----2.-19-9,-48~_J 

3β. νειακα επιδοματα των υπαλλήλων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα Τα οικογε , , 

R ενίσ ιαιv; χυση των υπαλλήλων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ, των 
μων στελε , 11) . χων των ενόπλων δυνάμεων κ.α ρυθμίζεται στο Ν.3205/2003 (άρθρο 
'οπου π β , χατά ρο λέπεται μηναία οικογενειακή παροχή ανάλογα με την οικογενειακή 
σταση και τον αρ θ , δ .. , θ 'l ~' δ , , άγα ι μο των παι ιών. Προυπο εση αποτε,,,ι πως τα παι ια ειναι 

μα, δεν ανω' υπερβαίνουν το 18° έτος της ηλικίας τους ή το 24°, εφόσον φοιτούν στην 
τερη , . η ανώτατη ε 'δ ' 'ζ 35 ' ' 'θ εγγ κπαι ευση, το δε ποσο ορι εται σε ευρω το μηνα για κα ε 
αμο υ 'λ πα ληλο ξ, , ' ξ δ ' ' ' ' 7tpo ανε αρτητα απο την υπαρ η παι ιων η οχι, το οποιο 
σαυξ' ανεται κα ' 18 , ' ' δ ' 35 ' τΡίτο τα ευρω για καθένα αιώ τα δυο πρωτα παι αι, ευρω για το 
'47 ευ , χορ , ρω για το τέταρτο κτλ. Το βασικό ποσό της παροχής των 35 ευρώ 

ηγειται σ , ε γονεις που τελούν σε διάσταση ή υπό διάζευξη, στους άγαμους γονείς, 
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σ' εκείνους π λ , , 
ου τε ουv σε διασταση ή διάζευξη, με την προϋπόθεση πως τους έχει 

ανατεθεί η επι 'λε 
, με ια των παιδιών νόμιμα και μένουν μαζί τους, καθώς και στους 

χηρους σύζυγ , λλ 
ους υπα ηλους με προστατευόμενα παιδιά. 

Στον ιδιωτικό τομέα, οι παροχές ορίζονται από τη συλλογική σύμβαση 
εργασίας σε , 

ποσοστο των βασικών μισθών, με το επίδομα των παιδιών να 
υπολο 'ζ 

γι εται στο 5% του βασικού μισθού και το επίδομα παιδιών να υπολογίζεται 
στο 10% του βασικ , θ , δ , δ , , , 
δ ου μισ ου, ικαιουχοι ε ειναι και οι αγαμοι, χηροι και 
ιαζευγμέν 
Ν οι γονείς με προστατευόμενα παιδιά, όπως ορίζεται στις διατάξεις του 

.1849/1989 Με δ δ , , , , , , , 
· ε ομενο οτι τα εν λογω επιδοματα στη χωρα μας ειναι απο τα πιο 

Χαμηλά στην Ευρω .. , 'Ε 636 , θ λ , 
, παικη νωση, απαραίτητη κρινεται η ορ ο ογικοποιηση των 

Ποσωv 
των οικογενειακών επιδομάτων με βάση τις πραγματικές ανάγκες της 

ανατροφ, 
ης του παιδιού και η θέσπιση ευέλικτων μηχανισμών αναπροσαρμογής τους 

με βάση τι , , , , 
ς μεταβολές των τιμών, ώστε να διασφαλιζεται, τουλαχιστον, μια ελαχιστη 

σταθερότη , , 
τα του πραγματικού επιπέδου τους, 637 συμφωνη με τις επιταγες της ΔΣΔΠ. 

4. 
Λοιπές διευκολύνσεις και δημόσιες πολιτικές προς την οικογένεια. 

Εκτός από τις παραπάνω παροχές σε χρήμα, στο πλαίσιο της κοινωνικής 
Πολιτική , 

ς για την οικογένεια παρέχονται διευκολύνσεις για τους εργαζομενους 
γονείς με ' , 

οικογενειακές υποχρεώσεις με τη μορφή της άδειας μητροτητας και των 
γονικών δ , 

α ειων. Στην Ελλάδα, στο Ν.3528/2007 προβλέπεται άδεια μητρότητας για 
τις εργαζ, 

, ομενες στο δημόσιο τομέα με πλήρεις αποδοχές δύο μήνες πριν και τρεις 
μηνες μετά , , , , , , 

τον τοκετο που προσαυξάνεται κατα δυο μηνες μετα τον τοκετο σε 
Πε ' ' ριπτωση , , θ 5 3 

αποκτησης τέκνου πέραν του τρίτου. Παράλληλα, στο αρ ρο του 
N.3s2812007 , , , , δ 
Χω , προβλέπεται ως υποχρεωτική για τους υπαλληλους η χορηγηση α ειας 

ρις αποδ , , δ ' 
μ, 0χες, συνολικής διάρκειας εώς δύο ετών, για την ανατροφη του παι ιου 
εχρι την λ , , , δ , 

Χο η ικ:ια των έξι ετών, ενώ διάστημα τριών μηνων της α ειας αυτης 
ρηγείται δ ' ' Ο ' 

με πλήρεις αποδοχές στην περίπτωση τρίτου παι ιου και ανω. χρονος 
εργασίας , , , 
τέ του γονέα υπαλλήλου μειώνεται κατά δύο ώρες ημερησιως, εφοσον εχει 

Jcνα ηλι , λ ' ' δ ' ' ΙCιας μέχρι 2 ετών και κατά μία ώρα, εφόσον έχει τέκνα η ικιας απο υο εως 

~λ. αναλυτικά στα επόμενα όπου υπάρχει αναλυτική παράθεση των οικογενειακών επιδομάτων 
ε σχετικ · · ' 

Για 0 πινακα για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. , 
Ε μια συγκριτική ανάλυσ επιδοματικής πολιτικής στην Ελλαδα και στις ~ώρες της 
υρωπαϊιc-ής Ένωση ι:ιλ η :11ςΒ v 'vνη Ασφάλιση και Οικογενειακά Επιδοματα: μια 

συγ .,.. ς ,_, . γενικα, . Λαραγια , Ε Ε δ 
Σ; , κριτική ανάλυση της επιδοματικής πολιτικής στην Ελλάδα και στις χώρες της . ' εκ . 
ακκουλα Αθ ' 

' ηνα-Θεσσαλονίκη, 2002, ιδίως 33 επ. 
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τεσσάρων ετών ενώ σε , , 4ου δ , , , 
, περιπτωση αποκτησης παι ιου το μειωμενο ωραριο 

ε~γασίας παρατείνεται για δύο ακόμη έτη. Εφόσον, πάντως δεν γίνεται χρήση του εν 
λογω μειωμένου ωραρ' , 'λλ λ δ , , , 'δ 

ιου, ο γονεας υπα η ος ικαιουται εννεα μηνες α εια με 
αποδοχές 

για την ανατροφή του παιδιού. Αν δικαιούχοι της άδειας είναι και οι δύο 
γονείς απ 'ζ 

, ' οφασι εται από τους ίδιους ποιος θα κάνει χρήση της άδειας και για πόσο 
διαστημα , , 
θ, ' ενω μετα το πέρας της οι υπάλληλοι έχουν δικαίωμα να ξαναγυρίσουν στη 
εση που κατείχαν. Για τον απασχολούμενο πατέρα προβλέπεται δύο ημέρες άδεια 

μετά τη γένv 
ηση του παιδιού, με πλήρεις αποδοχές. 

Στον ιδιωτικό τομέα προβλέπεται διάρκειας 17 εβδομάδων άδεια μητρότητας, 
με δυνατό , 
, τητα αδειας για εννέα μήνες με αποδοχές ίσες με τα 213 των αποδοχών σε 
οσες εργαζόμενες δεν κάνουν χρήση του μειωμένου ωραρίου. Γονική άδεια άνευ 
αποδο , 

χων προβλέπεται για τους υπαλλήλους (πατέρα ή μητέρα), μετά την άδεια 
μητρότητα . , 

ς για την ανατροφή του παιδιού, διάρκειας 3,5 μηνών, που ισχυει και σε 
περίπτω , , , , 

ση υιοθεσιας. Αν η σύζυγος του υπαλλήλου η ο συζυγος της υπαλληλου 
εργάζεται στον δ , , , , , , 

ι ιωτικο τομέα, εφόσον δικαιουται, ολικως η μερικως, παρομοιες 
διευιcολ, 

υνσεις, ο σύζυγος ή η σύζυγος-υπάλληλος δικαιούται να κάνει χρήση των 
διευιcολ, 

υνσεων αυτών, κατά το μέρος που 0 σύζυγος δεν κάνει χρήση των δικών του διιcαιωμ, 
ατων ή που υπολείπονται των διευκολύνσεων του άλλου συζύγου. 

Εκτός α , , λα , ' α ν οι πο τις παραπάνω άδειες, φορολογικες ε φρυνσεις παρεχοντ ι στη 
ιcογένεια λ ' ' 

αυ με προστατευόμενα παιδιά, με τη μορφή των αφορο ογητων ποσων, 
ξανόμεvα 'λ δ , 

ανα ογα με τον αριθμό των προστατευόμενων παι ιων. 

ΙΊα 'λλ ' ' ' τ , Ρα ηλα, προβλέπεται, στο πλαίσιο του ΟΕΚ, για οσους ειναι προστατες 
Ριων τέκv , λ , 

π .. ων και άνω, εφόσον πληρούν τις σχετικές ασφαλιστικες και οιπες 
Ρουποθέσ , δ , , 

, εις του Κανονισμού, η δυνατότητα στεγαστικης συν ρομης με τη μορφη 
ετοιμη , , , 
δ ς κατοικίας, εφόσον υπάρχει τέτοια διαθέσιμη, με στεγαστικο δικαιωμα, εαν 
εν υπάρ δ , , λε 'θ χει ιαθέσιμη κατοικία 0 δικαιούχος να εξευρει κατοικια στην ε υ ερη 

αγορά 7'n ' , δ , , 
, ' .. ,ν οποία ο ΟΕΚ θα του αγοράσει και παραχωρήσει με ατοκο ανειο αγορας 
η ανέγερ , δ , , 

σης κατοικίας. Στο πλαίσιο του ΟΕΚ, υλοποιείται ειδικο ιαρκες προγραμμα 
Παρ0 , , 

οι Χης στεγαστικής συνδρομής σε άτομα με ιδιαίτερα έντονες κοινωνικες και 
!\ονομ , , 

ικες ανάγκες και άγαμες μητέρες. Για τις άγαμες μητέρες, που προστατευουν 
τουλ· 

αχιστον , ' , μης κατοικίας ή ενα παιδί, υπάρχει η δυνατότητα παροχης ετοι 
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στεγαστικού δι , , , 638 
Ε καιωματος η δανειου αυτοστέγασης. Τέλος, ο Οργανισμός 
ΡΥατικ:ής Εστί , , 

ας χορηγει στις αγαμες μητέρες που καταβάλλουν υπέρ του εισφορές$ 
και στα παιδιά , 

τους, Δελτια Κοινωνικού Τουρισμού. 

Στις ανασφάλιστες και οικονομικά αδύνατες άγαμες επίτοκες μητέρες και στα 
παιδιά του , 

ς χορηγειται για τρία χρόνια βιβλιάριο ανασφάλιστου πολίτη, το οποίο τους 
παρέχει τη δ , 

υνατοτητα για δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Στο πλαίσιο των 
Πpοκη 'ξ 
, ρυ εων του ΑΣΕΠ προβλέπεται ειδική αυξημένη μοριοδότηση για υποψήφιες 
αγαμες , 

μητερες ενώ τα ' ' ' ' θ' ' ' τεκνα αγαμων μητερων με τρια μη αναγνωρισ εντα τεκνα, 
που δεν 

υπερβαίνουν το 26° έτος της ηλικίας τους, έχουν το δικαίωμα μετεγγραφής 
σε ΑΕΙ, Τ , 

η ΕΙ στην πολη διαμονής τους. 

Τέλος στο λ ' ' 'λ ' ' π αισιο του ΟΑΕΔ, με στοχο την προ ηψη και τη μειωση του 
Κοινωvι , 
, κου αποκλεισμού, λαμβάνονται ειδικά μέτρα για ειδικές κοινωνικές ομάδες, 
οπως είναι οι ανη' λ , . .. , , ( , , ) 

ικοι παραβατες και οι μονογονεικες οικογενειες κυριως γυναικες 
με Καθοριστι , 

κες παρεμβάσεις στους τομείς του Επαγγελματικού Προσανατολισμού, 
της Κατάρτι 
)(, σης, της εκπαίδευσης και της απασχόλησης του Εργατικού Δυναμικού της 
ωρας, που συν' ' ' Εθν ' Σ δ' Ε , ιστανται στο σχεδιασμό και την εφαρμογη ενος ικου χε ιου 
Vισχυση 

ς και Ενσωμάτωσης των εν λόγω πληθυσμιακών ομάδων. Τούτο 
ε7tιτυγχάνεται 
δέσ με το σχεδιασμό, κατάρτιση, συντονισμό και παρακολούθηση μιας 

δ μης μέτρων στήριξης από την Διεύθυνση Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων, που 
~ασφαλίζουν τη , δ , ο λ ' δ ' 

δ , ν εισο ο και την παραμονή τους σε αυτην. ι εν ογω ομες και οι 
Ρασεις στοχ , , , 

Κατ. ευουν στον επαγγελματικό προσανατολισμο, την προκαταρτιση, την 
αρτιση σε ε δ , , , θ , 

ι ικοτητες που έχουν ζήτηση στην αγορα εργασιας, στην εν αρρυνση 
της ενσωμάτ , ΑΕΔ 

ωσης των ατόμων αυτών στα κοινά προγραμματα του Ο , στην 
αnασχόλ , , , 
Σ:υv ηση νεων θέσεων εργασίας, νέων ελεύθερων επαγγελματιων, ΜΜΕ η 

εταιρισ , , , 
ευα μων, την ψυχοκοινωνική στήριξη, στη διαχυση της πληροφορησης, της 

ισθητοπο, , , , 
, ιησης και ενεργοποίησης των κοινωνικων εταιρων και του κοινωνικου 

συvολου , , 
τω ' Καθως και στη συνεργασία με άλλους φορείς, για τη συμπληρωματικοτητα 

ν ενεργ , , β , 639 
y ειων, ώστε να διασφαλίζονται ολοκληρωμενες παρεμ ασεις. 
~~~ , , 

4 νται, δε, σε εθνικό επίπεδο μέσω εταιρικών σχεσεων με φορεις του 
ημοσίου , , , 

ι1ιε. και Ιδιωτικού Τομέα και σε διακρατικο επιπεδο, με τη συμμετοχη της 
υθυvση , , 

ς σε διεθνή δίκτυα ανταλλαγής πληροφοριών και τεχνογνωσιας, με στοχο 

Βλ. σχετι . 
www κ:α στην ιστοσελίδα www.oek.gr 

.oaed.gr. 
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την αναβάθμ , 
ιση του επιπεδου των προγραμμάτων και των υπηρεσιών και την 

αξιοποίηση τ , 
ων νεων δεδομένων, που μπορούν να συμβάλλουν στην διαμόρφωση της 

Ευρ' 
ωπης Ίσων Πολιτών. 

Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία αποτελεί πολύ θετικό βήμα, καθώς, 
εμμέσως δ λ' 

' ιασφα ιζεται ποικιλοτρόπως η κοινωνική προστασία του παιδιού. Σε 
σχ-
εση με το ζη' τημα ' δ ' ' θ ' δ λ ' των γονικων α ειων, πρεπει να σημειω ει πως α ικαιο ογητη 

φαίνεται η δ 
ιαφορετική αντιμετώπιση του ζητήματος των γονικών αδειών στο 

δημόσιο τομε' 
ε α και στον ιδιωτικό τομέα, καθώς εισάγει αδικαιολόγητη διάκριση, που 
μμέσως ε7m , ζ 

... ,ρεα ει αρνητικά την εφαρμογή της κοινωνικής προστασίας του παιδιού . 
.Κατά τη , 

ΎVωμη μας, σε μια μελλοντική έκθεση της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του 
ΙΙαιδιού σ , , , , , 

την Ελλαδα θα αποδοκιμαστεί η εφαρμογη του νεου νομου στο χωρο του 
ιδιωτικο , δ , 

υ ικαιου, καθώς συχνά παρατηρείται διάσταση μεταξύ θεωρίας και πράξης 
σε σχ' 
, εση με τις προβλεπόμενες άδειες ή την παροχή των επιδομάτων: ήδη από το 

τελος 
του 2ΟΟ8, διαφάνηκε ότι δε διασφαλίζονται τα δικαιώματα της εγκύου γυναίκας 

στο Χώρο εργα , , θ , , δ , 
σιας η πως οι εργοδότες αντιδρούν σε μια πι ανη α εια μητροτητας με 

απολύσεις , , , , 640 
' οι οποιες βρίσκουν έρεισμα στη συνδρομη σπουδαιου λογου. Με 

δεδομένο , , , , , 
,ωστοσο, πως η συνδρομή του σπουδαιου λογου κρινεται απο τα 

διιcασ , 
σ tηρια, καθίσταται εμφανής η αδυναμία, στην πράξη, ουσιαστικής συμβολής 
την προστα , , , , , 

, σια της εργαζόμενης στον ιδιωτικο τομεα γυναικας, ακομη και σε 
Περιπτωση π , 

ου θεσμοθετούνται αρμόδιοι προς τούτο φορεις. 

Β. 

Ι. 

Ια. 

Οι υπηρεσίες παροχής κοινωνικών υπηρεσιών για τα παιδιά: η 
Ι(αταστρατήγηση του άρθρου 2, 3 και 12 της ΔΣΔΠ. 

Οι υπηρεσίες κλειστής προστασίας των παιδιών ως μορφή κοινωνικής 
Προστασίας: μια κριτική προσέγγιση της ιδρυματικής προστασίας. 

Οι μονάδες κοινωνικής φροντίδας για την παιδική ηλικία γενικά: στόχοι και 
δυσλειτουργίες 

Κύριο φορέα των προγραμμάτων κλειστής περίθαλψης στη χώρα μας 
αποτελο , , , θ , 

υσε ο Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας, ο οποιος ειχε συστα ει με 

Ετήσια 'Ειcθεση το Σ 6 Π λ' 2008 www synίgoros.gr/annual08/EE2008.pdf, ιδίως 12 υ υvηγ ρου του ο ιτη , · 
4, 125, 131-133 
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το Ν.2646/199g64 Ι ω , , 
επ , ς Νομικο Προσωπο Δημοσίου Δικαίου, τελούσε υπό την 

οπτεια του Υ που , , 
τ ργειου Υ γειας και Πρόνοιας και προέβλεπε τη συγχώνευσή του με 
α αυτοτελή Νομικά Π , 

Εθνι , ροσωπα του ΠΙΚΠΑ, του Κέντρου Βρεφών «Μητέρα» και του 
ιcου Οργανισμού π , , , , 

το Ν ρονοιας, τα οποια και καταργουσε. Ωστοσο με τις διατάξεις 
υ .3106/2003 κα , 

π , ταργηθηκε ο ΕΟΚΦ (άρθρο 5) και τα παραπάνω νομικά 
Ροσωπα και οι υ , 

Συσ , πηρεσιες του μετατράπηκαν σε υπηρεσίες του Περιφερειακού 
τη μα τος Υγεία Π , 

ως ς και ρονοιας (ΠΕΣΥΠ), στο πλαίσιο του οποίου λειτουργούσαν 
ανεξάρτητε 

οι1r ς και αποκεντρωμένες υπηρεσιακές μονάδες με διοικητική και 
"'ονομι , 

ΙCή αυτοτέλε Μ τω ια. ε το Ν.3329/2005 (άρθρο 14) προβλέπεται η μετατροπή 
ν παραπάνω ' δ 

Διιc , μονα ων κοινωνικής φροντίδας σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου 
αιου, που υπ, 

υγ οκεινται στην εποπτεία και τον έλεγχο του διοικητή της οικείας 
ειονομιιcή , 

συ ς περιφερειας σε μια σαφή προσπάθεια του νομοθέτη να προωθήσει τη 
νεργασία και λ 

συ την α ληλοκάλυψη υγείας και πρόνοιας, αλλά και την εγγύτερη 
νεργασία της πε , 642 

ριφερειας με την τοπική αυτοδιοίκηση . 

.Ως μονάδες κοινω , 'δ δ ' 'θ λ δ ' 1 _ι νικης φροντι ας για την ι ρυματικη περι α ψη των παι ιων 
l\.G τουργ , 
δ ουν πλέον το Κέντρο Βρεφών «Μητέρα», το Αναρρωτήριο Πεντέλης, 
ώδειcα Κ' 

λε εντρα Παιδικής μέριμνας και πέντε Παιδουπόλεις. Παράλληλα, 
ιτουργο , 

υν και σαραντ , δ , δ , ' ' λ ' ειc , αενvεα ι ρυματα παι ικης προστασιας με ανα ογο σκοπο με 
ειvο των Κ, 

αν ' λ εvτρων Παιδικής Μέριμνας, των οποίων η λειτουργία καθορίζεται, 
α ογα 

με την νομική τους υπόσταση και την ιδρυτική τους πράξη. 643 Για την 
εισαγω , 

γη στα εν λόγω ιδρύματα απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η αίτηση του 

Το εvδι , 
εvτοπίζεαφερ?ν για την ιδρυματική προστασία των παιδιών ως μορφή προνοιακής πολιτικής 
προστα ~αι ηδη στη βυζαντινή περίοδο, όπου ιδρύονται τα πρώτα ιδρύματα κοινωνικής 
Ξ. Θω σ ~ας ορφανών παιδιών, ιδρύματα προστασίας απόρων κορασίδων και βρεφοκομεία., Βλ., 
και τη'μ~ιοης, Διερεύνησης των Θεσμών Κοινωνικής Προστασίας από της Αρχαιότητας μέχρι 
Κατά ς παναστάσεως του Εικοσιένα εις τον ελληνικόν χώρον, ό.π. , 175, 184, 185. 
Α.ίγιν την καποδιστριακή περίοδο, συστήνονται τα πρώτα ιδρύματα περίθαλψης ορφανών, στην 
Θεόφ:i με πρωτοβουλία του Ιωάννη Καποδίστρια και στην Άνδρο, με χρηματοδότηση του 
ΙCέρδ 0~ Καίρη . Μετά την περίοδο της Οθωμανικής Απολυταρχίας η ιδιωτική πρωτοβουλία 
riλλάισε εδα~ος (Ι 855, Αμαλίειο Ορφανοτροφείο, και, Ι 856, Ορφανοτροφείο Χατζηκώνστα), 
Ι 855 ~~υΚρατος, εν τέλει, επανέκαμψε, με τη δραστηριοποίηση των _Δήμων και τryν ίδρυση το 
Βλ. Ε Ορφανοτροφείου Ερμούπολης και το 1859 του Δημοτικου Βρεφοκομειου Αθηνών, 
rιά~ ·Καλλιγά, Η πρόνοια για το παιδί στην Ελλάδα του 19°υ αιώνα, Δωδώνη, Αθήνα
Βλ ινα, 1990, 237. 

· εvδεικτικ' , , , 2006 ό ' πως α τις δαπανες Κοινωνικού Προϋπολογισμου του ετους , που παρατηρειται 
για τις π . · δ · δαπανήθ αροχες ασθένειας δαπανήθηκαν 14.273.101 ευρώ, για τα οικογενειακα επι ομα:α 

Πρόνοι ηκαν 653.779 ευρώ, για τον κοινωνικό αποκλεισμό 10.370 ευρώ και για τις παροχες 
Α.θ · ας 2.943.794 (σε χιλιάδες ευρώ) Κοινωνικός Προϋπολογισμός Έτους 2006, Λιβάνη, 
Β ηνα, 2006. ' 
λ. σχετικά , Κ · Αλλ 1 """'''' σΎετ το Ενημερωτικό Σημείωμα του Υπουργείου Υγειας και οινωνικης η'"" "vης 

11. ικά με · r , Δ · θ Π · L\tεύθ τις Δράσεις και την Προστασία της Οικογενειας, ενικη ιευ υνση ρονοιας, 

υνση Προστασίας της Οικογένειας, 03/1012006. 
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γονέα ή του δ , , 

0 
, κη εμονα η εισαγγελική εντολή: για τα δημόσια ιδρύματα αρμόδιοι 

φ ρεις καθίστ 
, ανται οι Υπηρεσίες Πρόνοιας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, οι 

περιφερειε 
ς και το ΕΚΑΚΒ ενώ για εισαγωγή σε ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου 

εμπλεκόμενοι φ , , 
ορεις ειναι οι Υπηρεσίες Πρόνοιας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 

και το ΕΚΑΚΒ. 

Κύρια αποστολή του κέντρου βρεφών «Μητέρα», του κύριου φορέα παιδικής 
προστασίας 

ξ στην Ελλάδα, αποτελεί η προσφορά εξειδικευμένων και 
ε ατομικευ , 

μενων υπηρεσιών σε παιδιά και γονείς που τελούν σε ειδικές 
Ψυχοκοινωνι , , 

, κες συνθηκες, δηλαδή η ιδρυματική και εξωιδρυματική προστασία των 
μητερων κα 

ι των παιδιών (απροστάτευτων, κακοποιημένων ή παραμελημένων) όσο 
Και η 

αναδοχη' η' υιοθ ' ' ' ' δ ' Τ ' εσια των προστατευομενων απο το φορεα παι ιων. α κυρια 
Πpογ , 

Ραμματα του ' ' δ ' λ ' , κεντρου αφορούν την ιδρυματική προστασια για παι ια η ικιας 
μεχρι τεσσά , 

ρων ετων, τα οποία έχουν στερηθεί το οικογενειακό τους περιβάλλον ή το 
τελευταίο κ 'θ 

ρι ηκε ακατάλληλο οπότε είναι σκόπιμη η απομάκρυνση των παιδιών 
απ· ' ο τους γον , 

εις τους και η φιλοξενία τους στο κέντρο Βρεφών «Μητέρα». Επιπλέον, 
Πα ' 

Ρεχονται β 
συμ ουλευτικές, υποστηρικτικές και νομικές υπηρεσίες σε γονείς, που 

αντιμετ 'ζ ωπι ο , , , , , , 
υν κριση, ωστε να παραμείνουν τα παιδια κοντα στην οικογενεια η σε 

γονείς 
των οποι'ω ' ' δ λ θ ' , ν τα παιδιά απομακρύνθηκαν προσωρινα, ωστε να ιευκο υν ει η 

επανοδ 
ος του πα δ , ' θ ' ' 'λ ι ιου στη βιολογική του οικογένεια η σε ετες οικογενειες και τε ος 

σε υιοθε , , 
τημενα παιδιά που αναζητούν τις ρίζες τους. Παράλληλα, προβλέπονται 

Πpογ , 
Ραμματα σχετικά με την αναδοχή, όπου διεπιστημονικές ομάδες παρακολουθούν 

τα Παιδ , 
ιαπου 'δ' ' τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες για οσο ιαστημα παραμεινουν 

σε α 
Vαδοχη' , , , δ , , 

λε η μεχρι να αποκτήσουν οικονομική και κοινωνικη αυτο υναμια, ενω 
ιτουργεί , , , , 

και τμημα υιοθεσιών για την προετοιμασια των φυσικων γονεων, του 
Παιδιού 

και θετών γονέων για την υιοθεσία αλλά και την εξεύρεση θετών 
οικ ' 0Υεvειώv 644 ' ·· ' για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες. Για την προστασια της μονογονεικης 
oιico , 

Υεvειας λε , , , 
' ιτουργεί ειδικό τμη'μα όπου εκπονουνται σχετικα προγραμματα 

υnο ' στηρικτι , , , , ' 
α κης φυσης με παροχή νομικών και συμβουλευτικων υπηρεσιων σε γονεις 
Ρχηγούς , , 645 Ε θ , 

ά. μονογονεϊιcών οικογενειών, που περνουν κριση. πιπροσ ετως, οι 
Υαμες μη , , , 

τερες έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενηθούν έως τον τοκετο στο ιcεντρο, 

Βλ σ Κ ' Αλλ λεγ ' σ · Χ~τιιcά το Ενημερωτικό Σημείωμα του Υπουργείου Υγείας και οινωνικης η , γυης 
Χετιιcα με Δ . , 0 , Γενικη' Διεύθυνση Προνοιας Δ · τις ρασεις και την Προστασια της ικογενειας, ' 
tεύθυνση Π · , / 006 ροστασιας της Οικογενειας, 03110 2 · 
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όπου προσ έ 
, φ ρεται ψυχολογική υποστήριξη, αλλά και οικονομική βοήθεια, ωσότου 

ειναι σε θέ , 
ση να αναλαβουν μόνες τους την ανατροφή των παιδιών τους. 646 

Στο Αναρρωτήριο Πεντέλης φιλοξενούνται παιδιά προσχολικής ηλικίας με 
ΙCοινωνικοοικον , 

ομικα προβλήματα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο μέχρι την 
Κοινωνιιcή 

αποκατάστασή τους σε κάποιο οικογενειακό περιβάλλον με ανάδοχή, 
υιοθεσία , 

η επανένταξη στο οικείο τους οικογενειακό περιβάλλον. Για τις 
μονογον ·· , 

εικες οικογένειες εκπονούνται ειδικά προγράμματα κοινωνικοπρονοιακού 
Χαρακτήρα με , 647 

στοχο την ψυχοκοινωνική τους στήριξη. Απροστάτευτα παιδιά 
μεγαλύτερη λ , 

ς η ιιcιας ( 6- Ι 6 ετών) φιλοξενούνται στις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας 

τω~ Δ ΥΙΙΕ, δηλαδή στα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας και στις Παιδουπόλεις -εκτός 
απο το Κ:' 
Α. εντρο Παιδικής Μέριμνας Θηλέων Ρόδου και την Παιδόπολη «Α γιος 
Vδρέα9> Π , , , 

' ου εισαγουν και παιδιά μικρότερης ηλικίας-, που ειναι αποδεδειγμενα 
απροστάτευτ 
β , α και στερούνται οικογενειακής φροντίδας, καθώς και παιδιά που 
ρισκονται σε ΊC , 648 , , , , , , 

ριση, οπου και τους παρεχονται εφοδια τοσο για τη μορφωση οσο 
Και για την επαγγ λ , , , δ , δ , , 
ιδ , ε ματικη εκπαιδευση τους. Η ιαγραφη των παι ιων απο τα 
ρυματα συ , , , , 

, μπιπτει με την ενηλικίωσή τους, εκτος και αν σπουδαζουν, οποτε και 
παρεχεται η δ , , , , 

υνατοτητα να παραμείνουν στο κεντρο μεχρι την περατωση των 
σπουδών τους , 649 , λ , 

Και την επαγγελματική τους αποκατασταση. Ανα ογο σκοπο με τα 
παρα , 

Πανω δημόσια ιδρύματα επιτελούν και τα ε!CΙCλησιαστικά και φιλανθρωπικά 
σωματεία όπο ιλ ξ , , δ , , 
Σ ' υ φ ο ενούνται παιδιά σχολικής ηλικίας εκτος απο το παι ικο χωριο 
ΟΣ, το παιδι ' ' Κ λλ θ' κο χωριό Βορείου Ελλάδος και το πρότυπο Νηπιοτροφειο α ι εας, 

7tου δ · 
εχονται π δ , 

αι ια και μικρότερης ηλικίας. 

Για την ' δ ' β ' , αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικων παι ιων που ρισκονται σε 
ΙCίνδυνο , , 

με ΧΡηματοδότηση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικης Αλληλεγγυης 
~-----~~~~~~~~~~~~~~~~-

Δ. Καραv , λ , Κ , h 
~ τινος, Τζ Κα:βσυνίδη χ Ιωάννου Παρατηρητήριο Πο ιτικων αταπο/Ιλ;μησης του 

645 1'1..Οινωvιιc , , · , 
Νο ι , ου Αποκλεισμού, ΕΚΚΕ, Αθήνα, 1992, 33. , , 
ιc: Ι\ή, ψυχολογική και συμβουλευτική υποστήριξη παρέχεται στην αγαμη μryτέρα και απο τα 
εvώτρα συμβουλευτικής και πληροφόρησης γυναικών (Κέντρα Ερευνών για ~εματα Ισότητας), 
Αυτοψυχο~ογική στήριξη παρέχεται και στις Διευθύνσεις Πρόνοιας των οικ~ιων Νομαρχιακ~ν 
fJ ό διοιιcησεων μέσω των Κοινωνικών Υπηρεσιών. Επιπλt,ον. Στις Διευθυνσεις Κοι~ωνιιcης 
π:λί~οιας των οικείων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων παρέχεται «βιβλιάριο ανασ~άλισ:ου 
ιcαι σ Ψ> για τρία χρόνια τόσο στις ανασφάλιστες και με χαμηλό εισόδημα_ επίτοκες f1ητερ~ς οσο 
φ ~α προστατευόμενα παιδιά τους η κατοχή του οποίου τους διασφαλιζει δωρεαν χορηγηση 

641 αρμαιcωv ' 
648 Συστάθ ιcαι νοσοκομειακή περίθαλψη. Α 

Ε ηιcε ιcαι λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του Β.Δ. 17011960 (ΦΕΚ 4? ). , 
νημερωτ · Σ κ ' Αλλη1 ""'γυης σχετικα με τις Δ , ιιcο ημείωμα του Υπουργείου Υγείας και οινωνιιcης /\,ζ,' , , 
ρασεις ιc , Γ , Δ , θυνση Προνοιας Διευθυνση 

,,9 fJ αι την Προστασία της Οικογενειας, ενιιcη ιευ ' "" ροστασ' 
Βλ σ ιας της Οικογένειας, 03/ J 0/2006. 

· χετιιcά στην ιστοσελίδα www.mohaw.gr/gr/socialwelfare/domes. 
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εφαρμόζονται , 
προγραμματα σε συνεργασία με συλλόγους ή μη κερδοσκοπικού 

Χαρακτήρα ο , 650 
ργανωσεις σχετιζόμενες με την προστασία του παιδιού . Παράλληλα 

ιδιαίτερα , 
σημαντικη πρέπει να θεωρηθεί η αναγνώριση ως εθνικής τηλεφωνικής 

γραμμής της γραμμής ΣΟΣ 1056 του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού» για τα 
παιδιά σε ιcί δ 

ν υνο, καθώς και η συνεργασία του Υπουργείου Υγείας με το κέντρο 
ιcαιcοποίηση , 
1 _ ς-παραμελησης του παιδιού του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, που 
Ι\.Gιτουργ , 
, ει στο νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία» με στόχο τη διεπιστημονική 
ερευνα για 

την κοινωνική προστασία του παιδιού και την αξιοποίηση των δεδομένων 
που πρ , 

οιcυπτουν από το εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα. Τέλος, παιδιά θύματα 
ιcαιcοποίηση , 

ς η εκμετάλλευσης εισάγονται και φιλοξενούνται σε εξουσιοδοτημένους 
Προvοιαιcού , 

ς φορεις, όπως τα κέντρα παιδικής μέριμνας, οι παιδουπόλεις και το 
αναρρωτήριο Πεντέλης, 

Στο Χώρο της πρόνοιας έχει ενταχθεί το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής 
Βοήθεια (ΕΚΑ , 

ς ΚΒ), το οποίο παρέχει υπηρεσίες ενημερωτικής συμβουλευτικης και 
υποστηριιc , , , , 

τικης φυσης για την αντιμετώπιση των κοινωνικων προβληματων των 
Πολιτών , , 
, ' συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών, με ανοικτή τηλεφωνικη γραμμη 
ολο το 24 , , 

ωρο, τη λειτουργία κοινωνικών ξενώνων, όπου φιλοξενουνται προσωρινα 
nαιδ · ια που δ , , , , , 

για ιαφορους λόγους πρέπει να απομακρυνθουν απο την οικογενεια 
τους6s1 

ιcαι συντονισμού-υλοποίησης των προγραμμάτων κοινωνικής αλληλεγγύης, 
αλλά ιcαι εθ λ , , , 652 

ε οντικης προσφοράς, για την αντιμετώπιση εκτακτων αναγκων. 

Υποδειγματική μορφή ιδρυματικής παιδοκεντρικής προστασίας στη χώρα μας 
αnοτελού 

ν τα Παιδικά Χωριά ΣΟΣ (Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη 
~ε δ , 
ρ οσιcοnιιcού χαρακτήρα, ειδικά αναγνωρισμένο ως Φιλανθρωπικό-

Ν.Δ. l 11111972) Υ ' Κ ' 
i\ , που εποπτεύεται από το Υπουργείο γειας και οινωνικης 
λληλεγ , 'λ δ , γυης. Η λειτουργία τους βασίζεται στο οικογενειακό μοντε ο παι ικης 

φρΟVτίδ • 
ας σε κατάλληλα διαμορφωμένα χώρους653 με την ένταξη των παιδιων σε μια 

~αράδ~ιγμα αποτελεί η Προγραμματική Σύμβαση του Υπουργείου με το «Χαμόγελο τ?υ 
πα~~διου», που αποσκοπεί στην ανάπτυξη προγραμμάτων για την α~τιμετώπιση περιστα:ικων 

ιών που βρίσκονται σε κίνδυνο και τη φιλοξενία τους σε ειδικους χώρους, στελεχωμενους 
με ιcατάλλ λ 
Το Ε η ο προσωπικό. , 

5 
~ ώ 

φ θνι~ό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας διαθέτει 1 Ο Κέντρα Κοινωνικής Στηριξης και ~εν νες 
ιλοξενιας 

Ά. . 
Ιδρθpο 6 Ν. 310612003, άρθρο 25 Ν.332912005 και Π.Δ.22/20Ο6 . , δ 

6 εν ι~ιτερα σημαντική για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών κρινετ~ι η ιαμ ρi:ση 
ιcα ος φιλιιcού προς το παιδί περιβάλλοντος διαβίωσης εν γένει, όχι μόν~ στο f ωρο τ~~ σχο β~υ 
L ~ της οικογένειας αλλά και στο χώρο της ιδρυματικής προστασ ας. ια το }~α k . 
. algo, Kinder undΊugendrechte im internationalen Vergleich, στο: Η. ν. Boogaart, · ens e, 
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τεχvι!Cή οικ , 
ογενεια, που αποτελεί υποκατάστατο της φυσικής. Παράλληλα, 

επ~διώκεται λ , 
η προ ηπτιιcη παρέμβαση με τη στήριξη της οικογένειας, που βρίσκεται 

σε κρίση , 
' η στηριξη των οικογενειών για την πρόληψη φαινομένων εγκατάλειψης 

(Κέντρο Π 'λ 
ρο ηψης για το Παιδί και την Οικογένεια) και η ένταξη των παιδιών στην 

ιcοιvωv' 
ια με την λειτουργία κατάλληλων μονάδων, όπως της Στέγης Νέων. 654 

lβ 

Οι παραβιάσεις των κατευθυντήριων αρχών της ΔΣΔΠ στο πλαίσιο της 
ελληνικής ιδρυματικής προστασίας για την παιδική ηλικία εν γένει. 
Από τις αυ , , , Σ ' Π λ' τοψιες και τις επιτοπιες επισκεψεις του υvηγορου του ο ιτη στα 

εν λ' 
ογω ιδρύματα, όμως, προκύπτει πως η μορφή της παρεχόμενης ιδρυματικής 

~~~ς ' 
στην Ελλάδα, συνεπάγεται συχνότατα την καταστρατηγηση του 

συμ , 
φεροντος το δ , , , ' 3 ΔΣΔΠ ' υ παι ιου, οπως αποτυπωνεται στο αρθρο της , το οποιο 

επ~βάλλει να λα β, δ ' 'θ ' 
λαμβ, μ ανεται υπ' όψιν το συμφέρον του παι ιου σε κα ε αποφαση που 

αvεται σχ , , , , , λ , 
ετικα με το ίδιο. Οι δομές των ιδρυματων εν γενει, εκτος απο ε αχιστες 

εξαιρέσεις , , 'λλ λε 
' χαρακτηριζονται ως απρόσωπες, μη εκσυγχρονισμενες και ακατα η ς 

για την Ψιλοξεν' δ , , , , ξ , 
ια παι ιων και δη με προβλήματα, τα οποια εχουν αναγκη αυ ημεvης 

φρΟVτίδα ( , , 
ς παιδια των φαναριών, παιδιά χωρίς οικογένεια, κακοποιημενα και 

ταλαιπω , , , 
ρημενα). Βασική παράμετρο της παθογένειας του συστηματος συνιστα, εν 

Πολλοίς , , 
' 

0 απαρχαιωμένος κανονισμός λειτουργίας τους: αρχικα, δεν προβλέπεται η 
στελέχω 

ση των ιδρυμάτων με το πλέον κατάλληλο προσωπικό (π.χ. 
Παιδοψυχολ, 

ογους, εκπαιδευτικούς ή επιστημονες άλλων παρόμοιων σύγχρονων 
ειδικο , τ , , , 

τη ων, καταλληλα επιμορφωμένων), ώστε να αντιμετωπιζονται επαρκως οι 
Ψυχοκοιvωv , , , , , 

ικες αναγκες των παιδιών, 0 αριθμός του ηδη υπαρχοντος προσωπικου (εΠιστη 
μοvικού και διοικητικού) είναι δυσανάλογος σε σχέση τον αριθμό των 

φιλοξεvο ' ' ' θ ' 
υμεvωv ανηλίκων και τέλος προβλέπεται ένα είδος διαβιωσης υπο συν ηκες 

αυστηρο' δ , 
Ε υ προγραμματισμού, επιτήρησης και κατευθυνόμενων ραστηριοτητων. 
Πιπροσθ · , , 

ετως, ελλείψεις, στις οποίες αποδίδονται τα συχνα περιστατικα 
ιcαιcοποί , δ , 

ησης των παιδιών στο πλαίσιο της λειτουργιας των ι ρυματων, 
παρατηρ , , , 

ουvται και στο συνολικότερο υποστηρικτικό και ελεγκτικο μηχανισμο της 
fΊολιτείας. 

VG. lvι~nkan, Ν. Struck W. Trede (eds) Rechte von Kindem und Jugendlichen, Wege zu ihrer 
erwιrkι· ' ' Βλ σ ιc?ung, Votum, Frankrurt-Muenster, 1996, 41-~0 .. 
· χετικα στην ιστοσελίδα www.sos-villages.gr/anaptiksi/stegh. 
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Παράλληλα, η παραδοσιακή έννοια της ιδρυματικής προστασίας αφορά στη 
δημιουργία δ , 

ομων για την αντιμετώπιση των κρίσιμων καταστάσεων μετά την 
απομάιφυνσ 
, η του παιδιού από την οικογένειά του. Αντίθετα, δεν προβλέπονται 

ιcεvτρα υπ δ , 
, 

0 0ΧΤJς και γενικότερα προληπτικά μέτρα για τη φιλοξενία παιδιών και 
νεων , 

, ωστε να αντιμετ , , , θ , , 
ωπιστουν εκτακτες αναγκες, που α απετρεπαν τη μονιμη 

εγκατάλειψη της οικο , , 655 , , , , 

νομι!C'ής σ , ξ 
γενειας τους η η παροχη οικονομικης, κοινωνικης και 

τηρι ης στις οικογένειες, που αντιμετωπίζουν κρίση, ώστε να διατηρηθεί η 
συνο , 

χη της. Τέλος, στην πράξη παρατηρείται έλλειψη συνεργασίας των ιδρυμάτων με 
τη οικογένεια του παιδ , λλ , , , , δ , , 

ιου, α α, συχνα, και αρνητικη σταση των ι ρυματων απεναντι 
στους γονείς των πα δ , , δ λ, 'δ , 

περιοριστικ , , 
ι ιων, η οποια εκ η ωνεται, για παρα ειγμα, με τα αυστηρα 

α ωραρια επίσκεψης των παιδιών. 656 

Βασικό σημ , , , δ , , 
ειο αναφορας, πριν απο οποια ηποτε αποφαση για την 

τοποθέ 
, τηση του παιδιού στο ίδρυμα πρέπει να αποτελεί η βασική αρχή της ΔΣΔΠ, 

(αρθρο 20 ΔΣ 
ΔΠ) σύμφωνα με την οποία η τοποθέτηση στο ίδρυμα προβλέπεται ως η 

εσχάτη λ, 
υση. Πράγματι, ενδεικνυόμενο χώρο για την ανατροφή και ευημερία του 

Παιδιού , 
συνιστα το φυσικό περιβάλλον της οικογένειας, της οποίας απαραίτητη 

θεωρείται , 
η στηριξη με κατάλληλα προληπτικά μέτρα, ώστε να ενισχύεται η 

Παραμονή του παιδιου' , πιλ , 
σε αυτή. Η τοποθέτηση σε ίδρυμα αποτελεί ορθη ε ογη 

μόνο, όταν μ , 'θ , , 
' ε κριτηριο το μακροπρόθεσμο και βραχυπρο εσμο συμφερον του 

7tαιδιού, ιc , , , , 
ρινεται πως η παραμονή του παιδιού στην οικογενεια καθιστα επισφαλη 

την ομαλή α , ' δ ' ' 
ναπτυξη του και δεν υπάρχει δυνατότητα ή συμφερον του παι ιου απο 

την εφαρμο , , , λλα , , 
γη ιcαποιας από τις προσφερόμενες πιθανες ενα κτικες, οπως η 

αναδ0Χή 657 , , , 
· Ωστοσο, ιcαι στην περίπτωση αυτή η διάρκεια της παραμονης δεν πρεπει 

Ρ ούλα Σ , · Σ δ · Κ ώ Λειτ ταματελου, Παιδική Προστασία, Πρακτικά ΓΠανελληνιου υνε ριου οινωνι~ ν 
\°' _ουργών, Π. Αλτάνης Α Ζλακ' ου Γ Κωrλάνη Τ. Κουσίδου (επιμ.), Τρίτο Πανελληνιο 
"-υνεδ ' · ' · ' · · Ε · Α ριο Κοινωνικών Λειτουργών: Με διεθνείς συμμετοχες Εισηγησεις- ραστηρια-
Β~αιcοινώσεις-Συμπεράσματα, Πάντειος 1, 2, 3 Μάρτη 1985, Β~τα~ Αθήν~, Ι98Ί, 295· , 
ά~λ:αι Γ. Καρπέτης, Διαδικασία Επανασύνδεσης με την οικογ~εια για ~τομα που ,ζουσαν σε 
Οιιcο : Κοινοτικό σπίτι η «Θέτις», πρώτος χρόνος λειτουργιας, στο. Λ: Ν Ζωη (επιμ;J. 
και γενεια και Οικογενειακή Πολιτική σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο, Εισηγησεις ΟλομεΜ;ιων 
19 Ομάδων Εργασίας από Πανελλήνιο Συνέδριο 1-3 Δεκεμβρίου 1994) Επτάλοφος, Αθηνα, 

97, 339-348. 
Στην Ελλα'δ δ' · προσωρινό χαρακτη' ρα του θ . α ινεται έμφαση στον προστατευτικό, θεραπευτικο και , , 
εσμου τη ιδ · λ ί ως σχεση εξαρτησης και nα α , ς αναδοχής, που αντιμετωπίζει την πα ικη η ικ α , 

τ ρ ΎVωριζει τα συμμετοχικά δικαιώματα των παιδιών, καθώς δεν λαμβάνεται υποψη η, γνώμη 
~υς ~ατά το διάστημα της παραμονής στην οικογένεια φιλοξενίας, αλλά και στην πε~ιπτωση 
εn ς αρσης της αναδοχής. Μ Σταυριανάκη, Μ Τσάγκαρη, Χρήσιμε~ πληρ?φοριες γ~α 
Αθ~γγελματίες που ασχολούνται με το παιδί και την οικογένεια, Ινστιτουτο Υγειας Παιδιου, 

ηνα, 2001 20 κ Μ Σ , Μ ,.,,,.α'γκαnη Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του ' αι . ταυριανακη, . i ι,, .,.. ' 
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να είναι με αλ , , 
γ υτερη απο την απαιτούμενη, ενώ απαραίτητη κρίνεται η παροχή της 

δυνατότητα , 
ς να υποκειται σε περιοδική αναθεώρηση. 

Στο πλαίσιο της ελληνικής ιδρυματικής προστασίας δε διασφαλίζονται εν τοις 
π ' ραγμασι οι .. θ , 

προυπο εσεις για το σεβασμό του δικαιώματος του παιδιού στην 
οιιcογεvεια , , 

κη του ζωη. Η μόνη αξιόλογη προσπάθεια για την ανάπτυξη συνεργατικής 
συμπεριφορ , , 

ας αναμεσα σε μονάδα κλειστής ιδρυματικής περίθαλψης και οικογένειας 
εντοπίζ 
, εται στην Μονάδα Κρίσης (Crisis Unit ή Shetlers), η οποία λειτουργεί ως ένα 

νεο σ , 

λε χημα παιδικής προστασίας για κακοποιημένα ή παραμελημένα παιδιά και 
ιτούργησ 

ε στην Ελλάδα πρώτη φορά το 1984 (Μονάδα Κα Πα) με τη συνεργασία 
του Εθν , 

ικου Οργαν ' π ' ' Κ ' Π 'λ ΙΙ ισμου ρονοιας και του τμηματος ακοποιησης αραμε ησης 
αιδιών το Ι 

υ νστιτούτου Υγείας Παιδιού.658 Η παραμονή των παιδιών στη μονάδα 
δεν προβλέ 

πεται μακρόχρονη και στόχο της εντατικής συνεργασίας του ιδρύματος με 
την οικο , 

γεvεια αποτελεί, κατά κύριο λόγο, η επανένταξή του στο οικογενειακό του 
Περιβάλλον. 659 

εν , Ανεξαρτήτως από τους λόγους ή τη μορφή της τοποθέτησης, η διαμόρφωση 
ος ειcσυγν(\ον , , , , , 

να συ δ' 
Ν" ισμεvου μοντέλου παιδικής ιδρυματικης προστασιας ειναι αναγκαιο 

ν εεται άμεσα με την προώθηση θεσμικών παρεμβάσεων, που αποσκοπούν 
~ν~~μο' 'ζ , 
διιcαιω , 

γη των αρχών της ΔΣΔΠ, ώστε να διασφαλι εται η ασκηση των 

ματων των ανηλίκων.660 Το πλαίσιο ενός συστήματος ιδρυματικής προστασίας 
με Παιδοκεντ , , , 

ρικο προσανατολισμό προϋποθέτει πως παρεχονται εγγυησεις για την 
Προστασία δ β , , λε 

του ικαιώματος της ιδιωτικής ζωής του παιδιού (σε ασμος σε ο ς τις 
μορφές επικ , , , 
π οινωνιας και πληροφόρησης του, πρόσβαση σε αρχεια που το αφορουν, 
ρο στα σία , 

ίδ απο δημοσιοποίηση στοιχείων, που αφορούν την τοποθέτησή του στο 
ρυμα) π δ , , 

' ως ιασφαλίζεται 0 σεβασμός της σωματικης ακεραιοτητας και της 
αveρώπι ' ' ' ' 

vης αξιοπρεπειας του (προστασία από κάθε μορφη κακοποιησης, ανθρωπινες 
συvθήιcες δ ' 'λλ λ ιαβίωσης), το δικαίωμά του για ίσες ευκαιριες (με κατα η η 
Ψυχοπαιδ , , , 
------=::_κή στήριξη του, χωρίς διάκριση λόγω φύλου, καταγωγης, αναπηριας η 

flαιδιού θ ' ης αναδοχής στο · Θ /(, ως «εργαλείο» παρέμβασης στην εξέλιξη του εσμ,ου τ ' · 
65s Ε. Α ~ιvικάκη (επιμ.), Ανάδοχη Φροντίδα, Ελληνικά Γράμματα, Αθηνα, 2001 ~7: 

7t Ό γαθωνος, Μονάδα Κα Πα ΕΟΠ: Προδιαγραφές λειτουργίας. Υπηρεσιακη εκθεση 1.Υ .Π 
659 rk ς, Ε .ο.η, 23.09.1983. , 

ρα την ρηξικέλευθ λλ , δεδομένα ομολογουμένως αισιόδοξη προσπαθεια 
ανάπ ξ η, και, για τα ε ηνικα , , το ίδ υ α που 
α ~ ης ενός συνεργατικού μοντέλου ανάμεσα στην οικογενεια και ρ μ : 
π;~τελεσε κεντρικό άξονα της στοχοθεσίας των Κα Πα, στην πράξη, κατά τη λε~τουρyια του 
7t ωτου Χρόνου της μονάδας παρατηρήθηκαν φαινόμενα ανάπτυξης ανταγωνιστικης σχεση του 
ροσωπικ ' ' ιδιώ ου της μονάδας με τους γονείς των πα ν. 
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άλλης μορφής), για πρόσβασή σε κάθε είδους εκπαίδευση, επαγγελματικό 
προσανατολ , 

ισμο και κατάρτιση με ίσους όρους ως προς τα παιδιά που ζουν σε 
οικογένεια ( , 
, φοιτηση στα τοπικά σχολεία, παρακολούθηση προγραμμάτων έξω από το 
ιδρυμα) κα δ , 

ι το ικαιωμα της επανένταξης. 

Ιδιαίτερα σημαντική, στο πλαίσιο της ιδρυματικής προστασίας, θεωρείται η 
δημιουργία τω ·· , , , 

ν προυποθεσεων για την άσκηση των συμμετοχικων δικαιωματων των 
παιδιών που δ 661 

' ιασφαλίζει την εφαρμογή του άρθρου 12 της ΔΣΔΠ. Η αμιγώς 
προστατευ , 

τικη προς τους ανηλίκους στο πλαίσιο της ελληνικής ιδρυματικής 
Προστασίας 

' συμπεριφορά συνιστά ανα'ΧΡονιστική τοποθέτηση, που αγνοεί τις 
σύ γχρονες ιδίως , , , δ, , 

' μετα την υπογραφής της ΔΣΔΠ, τασεις, οπου το παι ι-υποκειμενο 
δικαιωμ, 

ατων συμμετέχει στις διαδικασίες που το αφορούν ανάλογα με την ωριμότητα 
του και , , , , 

την ηλικια του. Στο πλαίσιο της παραμονης στο ιδρυμα, στο ελληνικο 
νομοθετικό πλ , . , , 

αισιο, δεν προβλέπεται η συμμετοχή στις διαδικασιες οργανωσης και 
Υεvικότερο , , , , 

, υ σχεδιασμου του χώρου και των συνθηκων διαβιωσης, των ορων και της 
διαρκ 

ειας της παρεχόμενης προστασίας ή του τρόπου κοινωνικής επανένταξής του 
Παιδιού σύ 

' μφωνα με τις επιταγές του άρθρου 12 ΔΣΔΠ. 

Ομοίως, για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του παιδιού κατά την παραμονή 
τους σ 'δ το ι ρυ δ , , , 

μα εν προβλέπεται η ενεργοποίηση μηχανισμων τακτικης ενημερωσης 
των ανηλί , , 
το κων για τα δικαιώματα, τις υπο'ΧΡεώσεις και τους κανονισμους του χωρου 
ΠΟθέτηση , , θ ' ' 

αν ς με κατανοητούς, ανάλογα με την ηλικία τους, ορους η η εσπιση ενος 
αγvωρίσιμ δ ' ξ ' ου, αμερόληπτου και ανεξάρτητου οργάνου με αρμο ιοτητα την ε εταση 

παρα , 
Πονων , λλ , , , 

' ενστασεων και απόψεων των παιδιών, α α και προσφυγων κατα των 
αποφάσεω , Υ , 

ν τοποθέτησης τους όπως προτείνεται από την Επιτροπη των πουργων 
του Συ β ' 

μ 0υλίου της Ευρώπης στη Σύσταση R 5 (2005) για τα δικαιώματα των 
Παιδ , 

ιωv πο ζ , , ' ΔΣΔΠ υ συν σε ιδρύματα παιδικής προστασιας. Μετα την υπογραφη της , 
ωστόσο δ , 

' Προσδίδεται νέα διάσταση στην κοινωνική θέση του παι ιου, που 

~-------~~~~~~~~~~~~~~~~ 
661 i~σια 'Εκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού, 2~04, 185. , 

είvη γερμανική θεωρία υποστηρίζεται πως για την προώθηση μιας «παι?οκεντρικης» ,πολιτικης 
μ , αι αναγκαία η προώθηση των συμμετοχικών δικαιωμάτων των παιδιων, με την αναληψη, εκ 
τηερους τους, πρωτοβουλιών σε τοπικό επίπεδο, στις σχολικές δια~ικασίες, αλλά και στο χώ~ο 

ς οικογένειας Βλ Β R h b h Demokratie in Kmderschuben, Braucht eιη 
deιnoJcr · · · · ausc en ac ' κ· d d Jugendlichen? στο· ff atιsches Gemeinwesen die Mitbestimmung νοη m ern un . · · 
J~ ν. B~ogaart, J. Fenske, G. Mankan, Ν Struck, w. Trede (eds), Rechte νοη Kmdem und 
gendlιchen We .h V . kJ. h Votum Frankrurt-Muenster, 1996, 21-40. ' ge zu ι rer erwιr ιc ung, , 
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υπαγορεύει , 
τη συνυπαρξη της προστασίας με την αυτονομία και την αναγνώριση των 

συμμετοχι ' δ 

lγ. 

κων ικαιωμάτων των παιδιών. 662 

Η αξιολόγηση της ιδρυματικής προστασίας για ειδικές κατηγορίες παιδιών υπό 
το πρίσμα της ΔΣΔΠ: Οι παραβατικοί ανήλικοι, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι 
ανήλικοι-θύματα παράνομης διακίνησης και εκμετάλλευσης και τα παιδιά με 
αναπηρία. 

Εκτός από την , δ , , , δ , 
επισκοπηση της ι ρυματικης προστασιας εν γενει ι ιαιτερο 

εvδιαφ' 
ερον παρουσιάζει η προσπάθεια καταγραφής των νομοθετικών ρυθμίσεων, 

ιcεvών κ δ 
αι υσλειτουργιών, σχετικά με τις ειδικές υποδομές κλειστής προστασίας, οι 

οπο' 

ιες προορίζονται για ιδιαίτερες περιπτώσεις ανηλίκων, όπως οι παραβατικοί 
αν'λ η ιιcοι οι 'δ 

' ασυνο ευτοι ανήλικοι, οι ανήλικοι-θύματα παράνομης διακίνησης και 
ειcμετάλλευσης τα δ , δ , , , , 'λ δ , 

, παι ια με ει ικα προβληματα ψυχικης υγειας και, τε ος, τα παι ια 
με αναπη , 

ρια. Οι ανεπάρκειες της παρεχόμενης προστασίας συνιστούν αναμφίβολα 
παραβ' 

ιαση της , , λ , , 
αρχης της μη διάκρισης της ΔΣΔΠ, καθως για τις εν ογω κατηγοριες 

Παιδιών θα , , , , , 
επρεπε να προβλέπεται ειδικά ενισχυμενη προστασια, στο πλαισιο αυτης 

που παρ, 
εχεται από τα ιδρύματα, λόγω ακριβώς των αυξημένων αναγκών τους. 

Στον , β ' λ' τομεα της ιδρυματικής προστασίας των παρα ατικων ανη ικων, 
συγιcειcρι , , , , 

μεvα στο πεδιο της καταστολής λειτουργεί, ως περιφερειακη υπηρεσια του 
Υπουρ , 

γειου Δ , , Α ' Β 'λ ' ικαιοσυνης, το Ίδρυμα Αγωγής Ανηλικων ρενων ο ου, οπου 

φιλοξενούνται , λ , ' δ ' ' 
ανη ικοι με παραβατική συμπεριφορα η με υσχερειες κοινωνικης 

Προσαρμο , Σ , , , βλ θ , 
γης. το ιδρυμα εισάγονται αρένες ανήλικοι στους οποιους εχει επι η ει 

το αν 
αμορφωτικό μέτρο της τοποθέτησης σε κατάστημα αγωγής (122 παρ.ιδ ΠΚ) ή η 

tοποθέτησ ' , , , 2 ΚΠΔ) ' 'λ 
η στο ιδρυμα έχει επιβληθεί ως περιοριστικος ορος. (28 η ανη ικοι 

tαιν ο , 
Ποιων , , ' λ ' 

το οικογενειακό περιβάλλον αποτελείται απο ατομα, τα οποια τε συν 
ΙCαθ' 'ξ , , 

ε η η κατ' επάγγελμα αξιόποινες πράξεις. Σκοπό του ιδρύματος αποτελει η 
ειcπαίδευ , , , , λλ , 
, ση των ανηλικων, η επαγγελματική τους καταρτιση, η αγωγη, α α και εν 

Υεvει η , , 
Κοινωνική τους στήριξη , στην οποία συνεισφέρουν κοινωνικοι λειτουργοι και 

Ψυχολόγ , , 
οι. Κατά τη διάρκεια της παραμονής στο ίδρυμα, οι ανηλικοι φοιτουν σε 

Δ. Μακρυv , , , ο· Ε Αγάθωνος- Γεω'Ργοπούλοv (επι ιωτη, Η παιδική ηλικία ως κοινωνικο φαινομενο, στ · · , , , 
Αθ ,μ.), Οικογένεια- Παιδική Προστασία-Κοινωνική Πολιτική, Ινστιτουτο Υγειας Παιδιου, 

ηνα, 1993,51. 
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σχολείο , , 
' εvτος η εκτός του δ ' , , 

κατά ι ρυματος, μετεχουν σε προγραμματα επαγγελμαnιcής 
Ρnσης και λαμβάνουν , 

μερος σε πολιnσnκές ή ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 663 

Το Ίδρυμα Α ω , Α , 
εικοσιπ, γ γης νηλικων Βόλου έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας μόλις 

εvτε παιδιών και δ , , , 
Έκθε η αρεvων, ενω παραλληλα, όπως παρατηρείται στην Ετήσια 

ση του Συνηγό , 
σχετίζ ρου του Πολιτη του 2006, ανnμετωπίζει προβλήματα που 

ονται, κατά κύ λ , 
στέγ ριο ογο, με την εκπαίδευση των ανηλίκων. 664 Παράλληλα 

ες ανηλίκων των , , 
fΙρο , ' οποιων η λειτουργία προβλέπεται στο πλαίσιο των Εταιρειών 

στασιας Αν λ' , 
αποτέλεσ η ικων, διαθετουν μόνο οκτώ εταιρείες σε όλη τη χώρα, με 

μα το Εθνικό Κ, Ά 
αλλά ΙCα εvτρο μεσης Βοήθειας να αποτελεί μια από τις μοναδικές, 

ι ανεπαρκείς δ , , 
Που ομες, οπου μπορούν να φιλοξενηθούν οι ανήλικοι παραβάτες 

αντιμετωπίζουν κρίση. 665 

Αξιοσημείωτο νομοθ , , λλ , , , 
ΙCοινωvι , εnκο κενο στην ε ηνικη νομοθεσια εντοπιζεται στην 

ΙCή προστασία τ , ~ , , 666 , 
της κλεισ , ων ασυνσυευτων αλλοδαπων αvηλικων, καθως στο πλαίσιο 

ΙCέντ της προστασίας απουσιάζει η δημιουργία κατάλληλων υποδομών, δηλαδή 
ρων υποδο , , 

μ0v δ , χης, καταλληλων χώρων κράτησης και μονάδων φιλοξενίας. 667 Η 
α ιιcη π 'βλε 

ρο Ψη για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, παρά τον ολοένα αυξανόμενο 
663 

Στην Ελλάδα λε , , , , , 
Κράτησης Νέ ιτουργ~υν τρια Ειδικά Καταστηματα Κρατησης Νεων, το Ειδικό Κατάστημα 

664 Κασσαnε'τ ων Αυλωνα, το Ειδικό Κατάστημα Κράτησης Νέων Βόλου και η ΑΣΚΑ fJ ειας ww · . 
Α. Χάίδου Η ~ w.m~1stryo(iustice.gr/modu. 

665 εξωτερικό' Ν ρ~ματικη και εξωιδρυματική μεταχείριση των ανηλίκων στην Ελλάδα και το 
λ1._ Petrnes~dooμικη ~ιβλιοθήκη, Α~ήνα, 1990, ~6-42. . . . 
lrιitiative l": u, Socia/ Care Serν1ces: "Catchmg Up" Amιdst H1gh Fragmentatιon and Poor 
· s ωr Chang Μ · ι · 

666 ιη Greece Α h e, στο : . Petmesidou and Ε Mossialos (eds), SocιaJ Ρο 1cy Deνe!opments 
.Ώς ασυνόδ s gate, ~urlington, VT, 2006, 341, n.30. 
Χώρας ή ~τοι οριζονται οι ανήλικοι κάτω των δεκαοκτώ ετών που είναι υπήκοοι τρίτης 
να συνοδα~ι αγενείς και εισέρχονται στη χώρα ή βρίσκονται στην ελληνική επικράτεια, χωρίς 
7tρόσωπο 7νται από τον κατά το νόμο ή έθιμο υπεύθυνο για την επιμέλεια τους ενήλικο 
διαμ0Vή ' ια τον ορισμό βλ. την Οδηγία 2004/81/ΕΚ, το Ν.338612005 «περί εισόδου, 
και τις κ ς και κοινωνικής ένταξης υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια», καθώς 

667 ΙΊολίτη κατευθυ~τήριες οδηγίες για τα ασυνόδευτα παιδιά που ζητούν άσυλο του Συνηγόρου του 
Στις Συμ αι της Υπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ, Αθήνα, Ιούνιος 2005. 
Ελλάδ περ~σματικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην 
με το ~' ;ατα την αξιολόγηση των εκθέσεων που υποβλήθηκαν από τα Κράτη-Μέλη σύμφωνα 
αιτούντ ρ ρ~ 44 της Σύμβασης, η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για την κράτηση των 
Υια μα ων α~λο, των προσφύγων και των παράνομων μεταναστών σε άσχημες συνθήκες και 
δικαστ ΙC~οχρονιες περιόδους, χωρίς να προηγηθεί ακροαματική διαδικασία ενώπιον του 
ΙΊ ηριου αλλ' δ ' ιδ ' Ελλ ' ολιτε ' ' α, γενικότερα, και για το ανεπαρκές εν ιαφερον που επ εικνυει η ηνικη 
(περιο ια Υ~α τις ειδικότερες ανάγκες και την κατάσταση των ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων 
δ ρισμεvη , n , θ , 
ιοικητιιc, , προσfJασή τους στις υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγειας, κα υστερησεις στη 

έλλει~ιι η η δικαστική διαδικασία εξέτασης αιτημάτων ασύλου και οικογενειακής συνένωσης, 
'f' η κατάλλ λ ' δ ' ' ά λ και τω η ων δημοσίων πόρων για την δωρεάν νομικη συν ρομη των αιτουντων συ ο 
ν προσφύ ' 'λ ' ώ ερΎοδοτών κα γων, τη διακριτική μεταχείριση τους από.καποια με η των ~στυνομbικωRiν'αhρχ νf, 

the ι εκπαιδευτικών κα) ConcJuding Obserνatιons of the Commιttee on t e g ts ο 
ChΊd · ' ' Www u 1 

• Greece, United Nations, 0110212002, CRC-C-15-Add.170, 
· nbchr.chltbsldoc.nsfl(Symbol)/CRC.C.15.Add.170.En?Opendocument, 18. 
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αριθμό τους 668 , 

ε' ' αφορα στον πρότυπο Ξενώνας των Ανωγείων Κρήτης, όπου όμως δεν 
ιναι δυνα , 

το να φιλοξενηθ , , 
Χώ συν περισσοτερα από τριάντα παιδιά. Ελλείψει ειδικών 
ρων διαμορφω , 

εφόσον , μενων κατάλληλων για τη φιλοξενία τους, μετά τη σύλληψή τους, 
εχουν εισέλθε , , 

μάλ ι παρανομα στη χωρα, αντιμετωπίζονται ως ενήλικες και 
ιστα παραβ, 

ιδιό ατες, δηλαδή η ιδιότητα του ανηλίκου υποχωρεί απέναντι στην 
τητα του παραβά 

εν λ' τη της μεταναστευτικής νομοθεσίας. Κρατούνται δε μαζί με τους 
η ικους σε κατεξο , 'λ , , , , 

τ , χην ακατα ληλους χωρους, ενω μετα τη ληξη της αστυνομικής 
ους ΙCρατηση δ , 

εξυ ς εν προβλέπονται ειδικά πρόγραμμα προνοιακής μέριμνας, 669 ώστε να 
πηρετούνται μ , 6 

ακροπροθεσμα συμφέροντά τους. 70 

Για τους 'δ 
ει' ασυvο ευτους ανήλικους, η διαμόρφωση του νομικού πλαισίου δεν 
ναι πρ 

ΔΣΔΙΙ) ο~αρμοσμένη με τη διεθνή επιταγή της αρχής της μη διάκρισης (άρθρο 2 
, ουτε με το , θ 4 

'Εν αρ ρο του Ψηφίσματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
ωσης της 26ης Ι , 

Είν ουνιου 1997 για τους ασυνόδευτους ανήλικους από τρίτες χώρες.671 

αι εvδεικτικ , 
αλλ δ 0 πως στο Π.Δ.61/1999 (άρθρο 1 παρ.4), όπου γίνεται μνεία σε 

0 απούς , 
ασυνοδευτους ανηλίκους που ζητούν άσυλο, 672 σε αντίθεση με τις 

Με β' 
Ελλην:ση. ~ις εκθέ~εις της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και του 
στην Ε;.~ δ υμβουλιου για τους Πρόσφυγες, τουλάχιστον 200 ασυνόδευτα παιδιά εισήλθαν 
50 είνα α α την περίοδο από τον Απρίλιο του 2008 έως τον Ιούνιο του 2008, εκ των οποίων 
με ΊΟ π 0 ~~ό τη Σομαλία και εισήλθαν από την παραμεθόρια περιοχή του 'Εβρου, γύρω στα 60 

669 εκ των αι ι? κατάγονται από το Αφγανιστάν και εισήλθαν από τη Λέρο και περίπου 100 παιδιά, 
Βλ γενοπο.ιων 15 ήταν κορίτσια, ειση'λθαν από τη Λέσβο . 

. , ικα Σ · 
«Κατευθ '. υνηγορος του Πολίτη και Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
2005 w υντηρ~ς Οδηγίες για τα Ασυνόδευτα Παιδιά που Ζητούν Άσυλο» Αθήνα, 7 Ιουνίου, 
fΙρόσφ ww.sy~ιgoros.gr/docs/odigies_prosfigon.pdf. Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
οδηγιώ υγες .ανεθεσε μια μελέτη για την αξιολόγηση της τήρησης αυτών των κατευθυντηρίων 

670 2008 hν τ~ ετος 2007. Βλ. «Ασυνόδευτοι Ανήλικοι που ζητούν Άσυλο στην Ελλάδα», Απρίλιος 
' ostιngOJ ν· d" / Σύμφων · ινο ιnet.gr unhcr/UAM _ english.pdf. 

Παιδιά α με τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας τού ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, από τα 158 
κατάλλ π~υ καταγράφηκαν ως αιτούντες άσυλο το 2005 στη χώρα μας, ελάχιστα διαμένουν σε 
κράτη η ους. χώρ?υς, ενώ τα περισσότερα δεν εντοπίζονται καν,. κρατούνται. δε σε κrw:ρα 

671 wννw : ενω, εφοσον αφεθούν ελεύθερα, παραπέμπονται σε ακαταλληλες δομες προστασιας, 
OJc · cr.gr. 

έκδο 221
, 19.07.1997, 23-27. Βλ. επίσης την Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την 

διαδ ση ~ης Οδηγίας του Συμβουλίου της ΕΕ «Για τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις 
ικασιες . θ Πρόσ υ με τις οποίες τα Κράτη-Μέλη χορηγούν και ανακαλουν το κα εστώς του 

672 Δικα~ γα», Doc. 500 PC 078, 03.11.2000 και την Ετήσια Έκθεση για τα Ανθρώπινα 
Σύμ ματα, Doc 1 131100 DG Ε IV, 20, 2000. 

ηλι ~ωνα με την εν λόγω διάταξη «αίτημα ασύλου δύναται να υποβάλλεται και από αλλοδαπό κιας 14 ώ . ό . 
περι . ε ς Ι 8 ετών που δε συνοδεύεται από τους γονείς του, εφοσον απ τις εν γενει 

στασεις δ ό . ό επιτ . ιαπιστώνεται από τον ενεργούντα την εξέταση τι η πνευματικη του ωριμ τητα 
ρεπει να ιλ · άλλ · β · λλετ αίτημα ασύλαντ ~φθεί τη σημασία της πράξης του. Σε ~αθε ηiπερδιπτωσηδπ~υ υπο αό αι 

γον . ου απο αλλοδαπό ηλικίας κάτω των J 8 ετων, ο οπο ος ε συνο ευεται απ τους 
εις του · · λλ · · ώ Ε λέ Ανηλ· η α ο κηδεμόνα η αρμόδια αστυνομικη αρχη ενημερ νει τον ισαγγε α 

ως ει~:~νς και, όπου δεν υπάρχε~ τον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγε~έα ~ρωτοδικώ~, να ;εργήσει 
προσωρινός επίτροπος του ανηλίκου μέχρι την οριστικη κριση του αιτηματ ς του. 
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ασυνόδευτες , 
γυναικες, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δεν αναγνωρίζονται ως ειδική 

ευάλωτη ομ, δ , 
α α ουτε διασφαλίζονται ειδικές συνθήκες εξέτασής τους. 

Οι εν λόγω θεσμικές ελλείψεις εγκυμονούν κινδύνους για την παραβίαση των 
διιcαιωμ, 

ατωv τους, καθώς η έλλειψη νομοθετικού πλαισίου οδηγεί στην πράξη σε 
μεμονωμένε , 

ς αποπειρες προστασίας των παιδιών, πρόχειρα σχεδιασμένες και με 
προσωρινό , 

χαρακτηρα. Παράδειγμα αποτελεί η προσπάθεια της συγκέντρωσης και 
της φροντίδας των δ ' , δ ' ξ , θ 

παι ιων που επαιτουν στο ρομο για την ε αρ ρωση των 
Ιαιιcλωμ, 

ατων εκμετάλλευσης τους και την κοινωνική τους ένταξη με το πρόγραμμα 
«ΙΤροστα ' 

σια και Φροντίδα των Παιδιών στο Δρόμο» με τη συμμετοχή του ΕΟΠ, που 
Προ 'βλε ε Πε τη δυνα ' λ ξ , δ ' ' ξ ' Α ' τοτητα φι ο ενιας των παι ιων προσωρινα στον ενωνα « για 
Βαρβάρα» και τη , , , λλ λ' δ ' ' 

επανένω , 
μετεπειτα μετακινηση τους σε κατα η οτερα ι ρυματα η την 

ση τους με τις οικογένειές τους. Το πρόγραμμα απέτυχε λόγω της μη 
ελλιπού , , , , 

ς επιστημονικης και θεσμικής οργανωσης και υλοποιησης του, της 
Προχειρό , , , 
π τητας του σχεδιασμού, της ακαταλληλοτητας των δομων υποδοχης των 
αιδιών, αλλ' , , , , , , 

α και της απουσιας πόρων και επαρκους προσωπικου, ενω πολλα απο τα 
φιλοξενούμ , 673 

ενα παιδια διέφυγαν ή εξαφανίστηκαν. 

Ανεπαρ , 'λ , , κης, τε ος, είναι η παρεχόμενη κοινωνικη προστασια για τους 
~~ , , 

ς, οι οποιοι σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3064/2002 χαρακτηριζονται 
απ, 

ο τις δικαστικές αρχές ως θύματα παράνομης διακίνησης και εκμετάλλευσης. Τις 
Περισσότερ , ' λ ' 

ες φορες, λόγω της έλλειψης πρωτογενών στοιχειων για τις εν ογω 
υποθέσει 674 , , , 

ς, ελλειψης κατάλληλων υπηρεσιών και απουσιας συνεργασιας με το 
Διεθν' 

η Οργανισμό Μετανάστευσης και την γ πατη Αρμοστεία είναι αδύνατος ο 
~~~ , , , 

ς τους (screening) και συνεπώς και η παροχη κοινωνικης προστασιας. 
Ακόμα κα , , δ 

ι αν επιτευχθεί 0 εντοπισμός τους, οπότε με αποφαση του αρμο ιου 
εισαγγελέ , 

α εισάγονται σε κάποιο ίδρυμα, η απουσία εξειδικευμένου προσωπικου 
Καθιστά , , , 
, το ιδρυμα ακατάλληλο για την προώθηση διαδικασιων προσαρμογης και 
Ενταξη , 

ς των ασυνόδευτων ανηλίκων μεταναστών. Για τη διασφαλιση των 
δικαιω , , , 

ματων των ανηλίκων αυτών σημαντική παράμετρο αποτελει η λειτουργια 
εξειδικευ , , ' β 'θ 
χ, μενων κυβερνητικών οργανώσεων αρμοδιων για την παροχη οη ειας, 
ωρων Ψιλοξ , , 

ενιας ή παραμονής και ιατρικών υπηρεσιων. 

Βλ. αναλυτικά Π , Σ 6 Πολίτη Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού, 
Υλοποίη ορισμα του υνηγ ρο~ του ' · οντίδα των παιδιών στο δρόμο, 
Μ , ση του προγράμματος: Προστασια και κοινωνικη φρ 
αρτιος 2004 

11 Καθημ : 
ερινη, 20 Ιουνίου 2006. 
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Έλλειψη κατάλληλων υποδομών καταγράφεται στη χώρα μας στο χώρο της 
κλεισ ' , 

, της περιθαλψης παιδιών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως ψυχικές διαταραχές 
καθε είδου , δ , 

ς η ιαταραχες συμπεριφοράς, συναισθηματικές δυσκολίες, ελαφρά νοητική 

καθυστέρηση ή παιδιά εξαρτημένα από ουσίες. Παρά την ειδική νομοθετική πρόβλεψη 
του Ν.2716/Ι δ 999 για την τοποθέτηση των παιδιών και των εφήβων με ψυχικές 
ιαταραχές κ β , 

αι σο αρα ψυχοκοινωνικά προβλήματα σε μονάδες και προγράμματα 
Ψυχοκοινων , 

δ ικης αποκατάστασης (οικοτροφεία, ξενώνες, προστατευόμενα 
ιαμε , 

ρισματα και φιλοξενούσες οικογένειες) απουσιάζουν παντελώς εξειδικευμένες 
μονάδες γι 

α τη φιλοξενία και φροντίδα τους και τοποθετούνται σε ακατάλληλα 
ιδρ' 

υματα παιδικη' ς , δ , , δ ' ' ( δ ' δ 
παρουσιάζ , 

προστασιας ημοσιου η ι ιωτικου τομεα με παι ια που εν 

συν αντιστοιχα προβλήματα) ή νοσηλεύονται επ' αόριστον στη Μονάδα 
Επειγόντ Π 

ων εριστατικών του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής ή σε 
ιδρύματα , 

ΧΡονιως πασχόντων. 

Είναι ενδει ' ' , ξ δ ' ' ' κτικο οτι η προσφατη κατ' ε ουσιο οτηση του νομου σχετικα με 

τον εκσυγχρονι , , θ , , , 
σμο των υπηρεσιών ψυχικής υγειας νομο εσια αφορα συσταση 

ξενώνων , , , , , 
η οικοτροφειων σε θεραπευτήρια ή ψυχιατρικα νοσοκομεια, που ομως 

προορίζονται ' ' δ ' ' 
μονο για ενηλίκους με αντίστοιχα προβληματα, ημιουργωντας κενο 

στην προστ ' θ 
ασια των παιδιών με ψυχικές διαταραχές, που συνιστά αντί εση στις 

διατάξεις , 675 
της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιου. Η 

αιcαταλληλ , , , 
0τητα των δομών φιλοξενίας οδηγεί σε παραβίαση των δικαιωματων τοσο 

των παιδιών , , , δ , δ , 
π που πασχουν από ψυχικές διαταραχες, καθως εν ειναι υνατο να τους 

αρασχεθεί , λ 676 'λ δ ' 
κατα ληλη προστασία και φροντίδα όσο και των υπο οιπων παι ιων, 

Που φιλοξεν , , δ , , θ 
ουνται στα εν λόγω ιδρύματα, καθως ιαταρασσεται η ευρυ μη 

λειτουρ ί , , , 
γα των ιδρυμάτων. Ο σχετικός με την ανάπτυξη υπηρεσιων ψυχικης υγειας 

Παιδιών και , β , ξ , 
υπ, εφη ων σχεδιασμός περιορίζεται στην προσαυ ηση του προσωπικου στις 

αρχουσες , 
ακαταλληλες δομές. 

Για ' δ ' ' δ τη φροντίδα των παιδιών με αναπηρία λειτουργουν ει ικα κεντρα, 
ημόσιου ' ' ) κλε ' 

η ιδωτικού χαρακτήρα, ανοικτής (ημερήσια προγραμματα, ιστης 
ΨΡοντίδ , 

ας (οικοτροφεία) ή μικτής φροντίδας (ημερήσια προγραμματα και 
οιιcοτροφ , ) λ , , ξ 

ειο ' με κύριους στόχους την κοινωνική ένταξη, την ψυχο ογικη στηρι η, 

~~ τις ιcατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 9 του Ν.2716/1999 Υπουργικές Αποφάσεις 
ΓΙ, α/Γ.Π.οιιc. 110910 110908 110901 110897;2006 και 84653, 84648 και 8671712005. 
ιc ορισμα του Συνηγόρου του 'πολίτη 'Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού,, Δομές Προστασίας 
αι φιλοξενίας παιδιών και εφήβων μ; ψυχικές διαταραχές, Ιούλιος 2οο5 , ιδιως 1 Ο, 1 1 • 
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ιcαθώς και θ , 
τη εραπεια, αποκατάσταση ή, σε κάποιες περιπτώσεις, και εκπαίδευση 

των παιδιών 677 Σ , 
· τη χωρα μας λειτουργούν 104 Ειδικά Κέντρα για Παιδιά και 

Εφήβους με Α , 
ναπηρια (Ε.Κ.Π.Ε.Α), που καλύπτουν παιδιά και εφήβους με κινητικές, 

νοητι , 
ιcες, αισθητηριακές αναπηρίες, μεμονωμένες ή με συνοδά προβλήματα και 

παρέχουν ημ , 678 
, ερησια φροντίδα σε καθημερινή βάση . Τα προγράμματα των εν λόγω 

ιcεvτρων , 
ειτε απευθύνονται αποκλειστικά σε παιδιά μέχρι 18 ετών είτε εμπεριέχουν, 

μεταξύ άλλ 
ων, και την ηλικιακή αυτή ομάδα. Κριτήρια εισαγωγής αποτελούν η 

ηλιιcία ιcαι ο , 
τυπος αναπηρίας του παιδιού . 

, Επιπλέον, λειτουργούν προγράμματα περιορισμένης διάρκειας σε ευρωπαϊκό 
η τοπικ' , 0 επιπεδο, ειδικά σχολεία, κέντρα, των οποίων τα προγράμματα υλοποιούνται 
σε περιοδ , , 

ικη μονο βάση, καθώς και κέντρα, των οποίων τα προγράμματα 
εvτάσσοντα 

ι στο γενικότερο πλαίσιο υγείας, πρόνοιας και αποκατάστασης 
CΝοσοκομε' ) 679 , , , 

ια · Τελος, έχουν θεσμοθετηθεί τα Κέντρα Διαγνωσης Αξιολογησης και 
Υποστη ξ 

ρι ης (ΚΔΑΥ) των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στο πλαίσιο του ΥΠΕΠΘ για 
την προσφο , , , 

ρα υπηρεσιών διάγνωσης αξιολόγησης και υποστηριξης των μαθητων, 
Jαιρ' ' ιως όσω , , , ξ 

ν εχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, καθως και υποστηρι ης, 
πληροφό , , 

ρησης και ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικων, των γονεων και της 
Κοινωνία 680 , , 

ς, Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής για την ειδικη εκπαιδευση των 
Παιδιών ε , , , 

μ αναπηρια, καθώς και Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικης Εκπαιδευσης 
και Κατάρτισης. 681 

Οι δυσλειτουργίες των υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών με αναπηρία 
εvτοΠίζοντα , , , , Ε δ ' Κ' 

ι, κατα κυριο λόγο, στα οικονομικα προβληματα των ι ικων εντρων, 

678 

Βλ σχ , . , 
· ετικα Γ Κοτταnίδη χ v , Ε Αδαμ' Παιδιά με αναπηρίες και οι οικογενειες τους στην 

περιο ' r ' · Λαππη, · ' ' · 2000/ Ι 2 Αθ · χη της Αττικής, (Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής), ΕΚΚΕ Κ~ιμενα Εργασι~ , 
ην~, 2000, Ι 6, όπου αναφέρεται πως περίπου το πενήντα τοις εκατο των ε~δικών κεντρων για 

Παιδια με ε δ , , , , , J8 go" ου συνόλου Ι"ΥΟυν θεραπευτικό . ι ικες αναγκες εχουν κοινωνικο στοχο, , 70 τ ~,.., στοχο κ όλ 
Για αι μ ις 9,5% έχουν εκπαιδευτικούς στόχους. , 
Ειδι μ~α ~ναλυτική καταγραφή των εν λόγω κέντρων βλ. Γ. Κοπαρίδη, Ε. Βαλ~σση, Ε.,Αδαμ, 
Εκ{; Κεvτρα για Παιδιά και Εφήβους με Κινητικά, Νοητικά και Αισθητηρ~ακα προβληματα, 
Θε ' Αθήνα 2003. Ενδεικτικά αναφέρουμε το Σύνδεσμο Προστασιας Παιδιών,, τα 
11 ~απευτήρια Χρόνιων Παθήσεων, όπως το Θεραπευτήριο Παίδων Αθηνών: το Θεραπευτη~ιο 
μεαιδων ,Κομοτηνής και το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων ~όδου, τα ~εντρα Προστασιας 

Παραδειγμα το Μιχαλήνειο Κέντρο Προστασίας Παιδιων ~εφαια και το , Παιδικό 
i~απτυξιακό Κέντρο Πειραιά ή τις μονάδες αποκατάστασης σπαστικων παιδιών Πατρων και το 
r εvτρο Αποκατάστασης Παίδων και Νέων Κρήτης. , , 
\.; Κοnαρίδη, Ε. Βαλ, Ε Αδ , Ειδικά Κέντρα για Παιδια και Εφηβους με Κινητικά, 
ι --ιοητι . ασση, . αμ, 9 
r κα και Αισθητηριακά προβλήματα, ΕΚΚΕ, Αθήνα, 2003, · 6

:
4
494/ 1. J J .2001 ΥΠΕΠΘ άρθρο 1 Οργάνωση, σκοπός και αρμοδιότητες των ΚΔΑ Υ και 

~~Ολε ' ' ς ιτουργίας αυτών. 
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λόγω της αν , 
επαρκειας της διασφαλιζόμενης από το κράτος χρηματοδότησης, στην 

υποστελέχω , 
ση των κεντρων ή τη στελέχωση τους με ανειδίκευτο προσωπικό, 682 την 

ελλι ' , 
πη στηριξη και ενημέρωση της οικογένειας του παιδιού με αναπηρία, αλλά και 

την αναποτελε , , 
σματικη συνεργασια τους με την οικογένεια. Παράλληλα, η ασάφεια 

ως προς την κατηγοριοποίηση των παθήσεων και του βαθμού της αναπηρίας ή η 
φιλοξενία σ 'δ , 

το ι ιο ιδρυμα παιδιών με διαφορετικές παθήσεις σε είδος και βαθμό 
δυσχε , 

ραινει την πα , ξ δ , , λ , , 683 Τ 
ροχη ε ει ικευμενων υπηρεσιων στα εν ογω κεντρα. α 

Κέντρα Εκπαίδευσης Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές 
Αν' 

αγκ:ες, που θεσμοθετήθηκαν ως συμπληρωματικοί μηχανισμοί για την προστασία 
των α , 

τομων με ειδικές ανάγκες με το Ν.2646/1998 (άρθρο 13), αποτελούν ένα πολύ 
θετικό β, , 

ημα, καθως ως στόχος τους τέθηκε η διάγνωση των αναγκών, η παροχή 
υπηρεσιών κοινω ' , ξ λ ' λ ' 

νικης στηρι ης και η προεπαγγε ματικη και επαγγε ματικη 
υποστη ξ 
σύ ρι η των ΑμεΑ, κυρίως σε περιφερειακό επίπεδο. 684 Ωστόσο, παρά τις 

γχρονες κτιρ , ξ λ , λ , ' 
ιακες υποδομές και τον υπερσύγχρονο ε οπ ισμο, τα εν ογω κεντρα 

στην Πράξη παραμένουν ανενεργά ή υπολειτουργούν λόγω έλλειψης εξειδικευμένου 
προσωπικού , , , 

με αποτελεσμα την αδυναμία επίτευξης των αρχικων στοχων τους. 

Τα Κέντρα Διάγνωσης και Υποστήριξης, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής 
Αγωγή , 

ς και τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Καταρτισης 
αδυνατο' υν , , λ' να ανταπεξέλθουν στο θεσμικό τους ρολο - κυριως ογω της 
υποστελέ , , , 

Χωσης τους -με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η προσβαση σε καταλληλη 
εκπαίδευση , δ , ( , θ 

σε κοινά σχολεία, που τεκμηριώνεται στην αρχη της μη ιακρισης αρ ρο 
2ΔΣΔΙJ) , , 
δυ και των ίσων ευκαιριών, για μαθητές με κινητικες και αισθητηριακες 

σκολίες 685 , ' 'δ 
και μαθητές με νοητική ανωριμότητα. Η παροχη ποιοτικης εκπαι ευσης 

στα Παιδιά , , , ' λ ' , 
, με αναπηρια καθίσταται εξαιρετικα δυσχερης, οπως ανα υεται σε σχετικη 
~~~ , , 

του Συνηγόρου του πολίτη για μια σειρά άλλων λογων: ο θεσμος της 
Πα ' ' 

ραλληλης στήριξης από εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πολύ συχνά δεν εφαρμόζεται 

Βλ λ , λ · 
δ . ανα υτιιcότερα Σύνοψη διαπιστώσεων του Συνηγόρου του Παιδιου για την υ οποιηση των 
ιιcαιωμ · 3 
Βλ ατων των παιδιών με αναπηρίες, Δεκέμβρης 2007, · , 

δ . αναλυτικότερα Σύνοψη διαπιστώσεων του Συνηγόρου του Παιδιου για την υλοποίηση των 
ικαιωμ · λ' Δ · βρης 2007 3 [' ατ~ν των παιδιών με αναπηρίες, Συνήγορος του Πο ιτη, ε~εμ. ' · . 
Α·τ~οτ:αρϊδη, Χ Κα7:"'1, Ε. Αδάμ, Παιδιά με αν~ηρίες και οι οικογενειες τους στην περιοχη της 
Λ1. ιcης, ΕΚΚΕ, Κειμενα Εργασίας 2000/12, Αθηνα, 2000, 27. . 

· Petnιesidou S . 1 C S . "C t b' g Up" Amidst Higb Fragmentat1on and Poor ln · . . , ocιa are erv1ces: a c ιη . . 1 ιtιatινes for Ch ·J dE •;fossialos (eds) Socιal Polιcy Deνe opments in G ange, στο: Μ Petmesιuou an . iv1 1 
' 

Βλ reece, Ashgate, Aldershot, 2006, 345, η.37. , ν υλοποί σ των 
δ · αναλυτικότερα Σύνοψη διαπιστώσεων του Συνηγόρου του Παιδιου για τη η η 
ικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες, Συνήγορος του Πολίτη, Δεκέμβρης 2007, 3. 
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ή εφα 'ζ 
ρμο εται πλημμελώς, λόγω της έλλειψης πιστώσεων, όχι σπάνια παρατηρείται 

μη λειτουργία , θ , 
δ η κα υστερηση στην έναρξη λειτουργίας των τμημάτων ένταξης στη 
ευτεροβάθμ , 

ια εκπαιδευση, έλλειψη κατάλληλου και ειδικού εξοπλισμού για τα 
παιδ, 

ια με ανα , 
πηpια, αλλά και παρεμπόδιση του δικαιώματος πρόσβασης λόγω μη 

κατάλληλη 
ς προσαρμογής των σχολικών κτιρίων. 686 

Τέλος, στο υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο, δεν προβλέπεται η λειτουργία 
ειδικών , 

κεvτρων για κάθε αναπηρία σε είδος και βαθμό κατάλληλα στελεχωμένων, η 
πληροφόρηση των , , , 

γονιων μέσω εξειδικευμένου και ευαισθητοποιημενου προσωπικου 
για τα ζη , 

τηματα της πρόληψης και αντιμετώπισης της αναπηρίας, αλλά και η 
οικονομιlCή 
τη και ψυχολογική στήριξη της οικογένειας, ώστε να αποφεύγεται η λύση 

ς κλειστής πε 'θ λ , , λ 
pι α ψης ΙCαι να ενισχύεται στην άσκηση του υποστηρικτιΙCου ρο ου 

για την 

κοινωνική ένταξη των παιδιών. 687 Επιπροσθέτως, απουσιάζει οποιαδήποτε 
σχετιlCή π , βλε , , 

ρο Ψη για τη χάραξη πολιτικών ενδυνάμωσης για τα παιδια με αναπηρια, 
Που θα διασφ λ'ζ β 'θ 

α ι ει την προώθηση των δικαιωμάτων τους και την ανα α μιση της 
προστασία , , 

ς τους. Παράλληλα απουσιάζει η θεσμοθέτηση αυστηρου ελέγχου και 
εΠίβλε ' , 
δ Ψης των ειδιΙCών ΙCέντpων για τον εντοπισμό των ανεπαρκειων και των 
υσλειτουργι , , , 

εΠί ων τους ΙCαι η πρόβλεψη παροχής υπηρεσιών αποκαταστασης σε τοπικο 
Πεδο με στ' 

οχο την επανένταξή τους. 

fΙαpάλληλα, η απουσία ειδικού θεσμικού πλαισίου για την αξιολόγηση 
ειδικών ΙC , 

ατηγοpιών μαθητών688 ΙCαι η απουσία ειδικού βοηθητικού προσωπικου για 
tηv υποσ · , . 
Ψοί τηριξη μαθητών με κινητιlCή αναπηρία, οι οποίοι εχουν τη δυνατοτητα 

τησης σε ΙCανονικά σχολεία, αποτελεί παραβίαση του άρθρου 28 της ΔΣΔΠ για 
tηv εξασφ 'λ , 'λ 

, α ιση σε όλα τα παιδιά της πρόσβασης στην ανώτατη παιδεια με ο α τα 
ΙCαταλληλ , 

α μεσα, σε συνάρτηση με τις ικανότητες τους. 

~~- αν~υτιιcότερα Σύνοψη διαπιστώσεων του Συνηγόρου του Παιδιού για την υλοποίηση των 
αιωματω 2 

Ν Φ , ν των παιδιών με αναπηρίες Δεκέμβρης 2007, · Α θ , 
· ακιολα Α ' , 'λ ης των Αμε σε συν ηκες nαγκ ς, νάπτυξη σταδιοδρομίας και προοπτικες απασχο ησ , Γ Π , 

Λ1. Τι ο:μιοnοίησης, στο: Μ Κετσετζοπούλου, Η Κικίλιας, , Α. Μουρικ~, .20(;;ω;,ε;t:J;,' 
Αθ · ζι 'Ρτ(οπούλου, Ε. Φρονίμου (επιμ.), Το κοινωνικό πορτραιτο της Ελλαδας ' ' 

ηνα,2007 109 
Βλ. Αναλ ' · δ ' θ ' α· Φοίτηση και αξιολ, υτιιcότερα Πόρισμα του Κύκλου Δικαιωμάτων του Παι ιου με εμ · Π λ' 
Αnρίλογηση μαθητή γυμνασίου με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Συνήγορος του 0 ιτη, 

ιος 2007, 1-16. 
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2. 
Το νομικό πλ , 

αισιο για την ανοικτή περίθαλψη των παιδιών ως μορφή 
κοινωνικής πρ , 

οστασιας: Οι δυσχέρειες εφαρμογής του. 

Η νομοθετική , θ , 
μεταρρυ μιση-τομη για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών: η 

παραβ' 
ιαση του άρθρου 18 παρ. 3 της ΔΣΔΠ 

2α. 

Βασική προτ , 
Έvτ ξ εραιοτητα των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την Κοινωνική 

α η (2005-2006 200 
η ε , ' 6-2008) στο πλαίσιο της ενίσχυσης της οικογένειας αποτελεί 

πεκταση η , 
ΙCοιvωvι , ' ενισχυση, 0 εκσυγχρονισμός και η ποιοτική αναβάθμιση των δομών 

ΊCης φροντίδας ανο , , , , , 
σταe , ικτης μορφης, οπως οι βρεφονηπιακοι σταθμοι, οι παιδικοί 

μοι και τα , 
vηπι κεντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ολοήμερα σχολεία και 

αγωγεία) , 
Παιδ , ' ωστε να διευκολύνεται η πρόσβαση των γονιών στην απασχόληση. Οι 

ικοι και β 
Ορ ρεφονηπιακοί σταθμοί λειτουργούν είτε με πρωτοβουλία των 

Υανισμών Τ , 
είτε οπικης Αυτοδιοίκησης και των Δημοτικών Επιχειρήσεων (δημόσιοι), 

με πρωτοβουλ' 
ΙCερδ ια φιλανθρωπικών σωματείων, Μητροπόλεων και ιδρυμάτων μη 

οσκοπι , 
επιχ κου χαρακτήρα (ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα) είτε από ιδιώτες 

ειρηματίε , 
Χαρ , ς, οι οποιοι λειτουργούν με άδεια του οικείου νομάρχη (κερδοσκοπικού 

αιcτηρα). 689 , 
Προ , Απευθυνονται σε παιδιά των οποίων οι γονείς εργάζονται με 

τιμηση σε οικογένει , λ , , δ , , θ 'δ , 
προβλ , ες που εχουν χαμη ο εισο ημα η κα ε ει ους κοινωνικα 

ηματα και , 
Ο'ύμ στοχο τους αποτελεί η παροχή ενιαίας προσχολικής αγωγής, 

φωνα 
με τα πλέο , , δ δ , , , 

συvα ν συγχρονα επιστημονικα ε ομενα, η σωματικη, νοητικη 
ισθηματι , 

Προ , ΙCή Και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, η εξάλειψη των διαφορών που 
ΙCύπτουν απ , 

η πα , 0 το πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονιών τους, 
Ροχη ημε , , 

Τήρη ρησιας διατροφής και φροντίδας στα παιδιά που φιλοξενουν, με την 
ση των καν , , , , , , 

οικο ονων υγιεινης και ασφάλειας, η ομαλη μεταβαση των παιδιων απο το 
Ύεvειακό 

7tαιδιών στο σχολικό περιβάλλον, καθώς και η εξυπηρέτηση των γονιών των 

7tαιδ με την παράλληλη ευαισθητοποίησή τους σε ζητήματα σύγχρονης 
αγωγιle'ή 

·-- ις και ψυχολογίας. 690 

Στα Κέν λε , 
α7tό Δ τρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), που ιτουργουν 

ημοτικές , , δ ' 
διιcαίου και Διαδημοτικές επιχειρήσεις, καθώς και απο φορεις του ι ιωτικου 

μη κερδ δ , λ ' 'ξ ' δώδειcα οσκοπικού χαρακτήρα, απασχολούνται παι ια η ιιcιας, ε ι εως 

ΧΡονών , , λε' , για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημερας και στοχο τους αποτε ι 

f'ια τι -. ----
690 645119 ς97προϋποθέσεις της ίδρυσης και λειτουργίας βλ. την αρ. Π2/οικ2808/1997 (ΦΕΚ 

8 τ Β ') · · λ. , Ύενι~ά · οπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενεστερα. . 
' Γ. Κατέβας, Η προσχολική αγωγή ως θεσμός: Γ' Ε.Π.Λ, ΟΕΔΒ, Αθηνα, 1998. 
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ο N.221 s1199 
Σύμφωνα 4 κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ.41011995. 
συ με το άρθ 1 , δ ' ' ' Vιστού , ρο της οικειας διάταξης «Οι ημοι και οι κοινοτητες μπορουν να 
δ'"''θ ν και αλλα , , , , Ο , -..υ υvτή , νομικα προσωπα, που υπαγονται στην εποπτεια τους. περιφερειακος 

συμβ0υλί~ εκδιδει με βάση τη σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού 
Εφημερίδ υ την πράξη σύστασης του Νομικού Προσώπου, η οποία δημοσιεύεται στην 
Το άρθ α της Κυβερνήσεως.» 
7r ό ρο 203 ορίζ , , άλλ , 
Ρ σωnα δ , ει πως οι δήμοι και οι κοινότητες μπορουν να συνιστουν και α νομικα 

7rεριφερ ~μοσιου δικαίου, τα οποία υπάγονται στην εποπτεία τους και για τα οποία ο 
συ ειακος δ θ , , δ ' ' ' 
μβ0υλ ' , ιευ υντης με σχετική απόφαση του οικειου ημοτικου η κοινοτικου 

ε ιου οριζ ' δ ' φημερίδ ει την πράξη σύστασης του νομικού προσώπου, η οποια ημοσtευεται στην 

ΙΊ.Δ.41 ο;~~Ίς κυβερνήσεως. Το άρθρο 12 του Ν.288012001 αντικατέστησε το άρθρο 26 του 
ΙCωδιl\οnοι, θ στο οποίο είχε κωδικοποιηθεί 0 Ν.2218/ 1994. Στο άρθρο 203 του Π.Δ.41ΟΙ1995 

η ηl\ε μεταξύ άλλων και το άρθρο 187 του Π.Δ.323/1989. 
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εκείνων 
που ιδρύθηκαν , θ δ , , 

ιcανον , η α ι ρυθουν απο τους ΟΤΑ πρώτου βαθμού. Στον 
ισμο λειτου , , 

εγγρα , , ργιας προσδιοριζονται οι κατηγορίες παιδιών που έχουν δικαίωμα 
φης, αναλογα με λ , 694 

αποιcλε' την η ικια τους, καθώς και οι κατηγορίες των παιδιών που 
ιονται από , 

νοση' την εγγραφη (παιδιά, τα οποία πάσχουν από μεταδοτικά 
ματα), με βάσ κ , 

του η ριτηρια, που μπορεί να εξειδικεύει το Διοικητικό Συμβούλιο 
νομικού προσώπο , , , , 

οιιcο υ, οπως ειναι η εργασια των γονεων και το χαμηλό 
Υενειακό εισόδ , 

ειδι!Cή ημα. Δινεται δε προτεραιότητα σε παιδιά που έχουν ανάγκη από 
φροντίδα ( ορ , 

διάστα φανα παιδιά, παιδιά άγαμων μητέρων, διαζευγμένων ή σε 
ση, παιδιά πολ , 

από υτεκvων οικογενειών ή παιδιά, των οποίων οι γονείς πάσχουν 
σωματιιcή ή πνευματικη' , 695 696 , , , 

από αναπηρια κ.α.). Η εγγραφη παιδιων, που πασχουν 
σωματικ' 

ες, πνευματικές η' ψυ , θ, 697 θ' δ , , , 
ΙCαταλλ λ , χικες ασ ενειες, κα ισταται υνατη, μονο οταν η 

η οτητα των υ δ , , , , 
cοφέλ 698 πο ομων εγγυαται πως η φιλοξενια τους μπορει να αποβεί 

ιμη. Α 'θ 
ανάγ ντι ετα, όταν συντρέχει περίπτωση ιδιαίτερα οξυμμένης κοινωνικής 

ιcης των γονέω , , , , , 
Συμβ λ' ν, η οποια ομως αιτιολογειται με ειδικη αποφαση του Διοικητικού 

ου ιου , 
αVήιc ' ειναι δυνατή η εγγραφή παιδιού και από γειτονική περιοχή, η οποία δεν 

ει στον εν λο' ΟΤ 
γω Α. 

ΙΙαρά τη , 
1tολλ , συνταξη του πρότυπου κανονισμού για τη λειτουργία των σταθμών, 

οι σταθ , 
δεν , μοι λειτουργούν χωρίς κανονισμό λειτουργίας ή, ακόμη και αν υπάρχει, 

ειναι πλ, 
αφ0 , ηρως προσαρμοσμένος με τον πρότυπο κανονισμό. 699 Η ασυμβατότητα 

Ρα Ιαιρίω 
υnοστελέ ς στα κριτήρια εγγραφής και στην υποδομή των σταθμών και την 

Χωση των μ , δ , , , 
Ί'ην Ελ ονα ων. Σύμφωνα με σχετική έρευνα που εγινε προσφατα απο 

ληvιιcή Ε , 
λειτ ταιρεια Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, οι 1346 σταθμοί που 

ουργούv στη , 
υ7rh , ν χωρα μας, παρότι, συνολικά, εκτιμάται πως έχουν βελτιώσει τις 

·· ιΡεσιες το , 
CΟστόσ υς μετα την ανάληψη της ευθύνης τους από τους ΟΤΑ, παρουσιάζουν, 

ο, σοβα , , , , 
ροτατες αποκλισεις στην ποιότητα των προσφερομενων υπηρεσιων, 

Δικαίωμα . . . 
σταθμού εγ~ραφης εχουν τα παιδιά ηλικίας από έξι μηνών ως 2,5 ετών στους βρεφικους 
ηλικία ς, ~ο 2,5 ετών ως την ηλικία εγγραφη' ς τους στο σχολείο στους νηπιακούς και από την 

των εξι μ ώ , . β , 
σταθμο . ην ν ως την ηλικία εγγραφής τους στο σχολειο στους μικτους ρεφονηπιακους 
θλ υς. 

· αντίστ0 Εκτός απ , ιχα Γ2α!οικ410811988 και Γ2β/οικ/829/1984. 
Παιδικ . 

0 την κατά προτεραιότητα εγγραφή των παραπάνω κατηγοριών παιδιών στους 
ους σταθ · ό όδ Παρ~'Χονται δ μου~ σε κάποιους δήμους της χώρας, ανάλογα με το ο~κοyενειακ εισ ημα: 

Την προβλε tευκολυνσεις ή και απαλλαγή των υπευθύνων για την επιμελεια των παιδιών απο 
Με την Υ.:όμενη μηνιαία οικογενειακή εισφορά. , , 
οποίων θα ~ 4036/200 Ι προγραμματίστηκε η δημιουργια νεων παιδικών σταθμών μέρος των 
Με τη Πισ: ο~ενει μόνο παιδιά με ειδικές ανάγκες. , , . , 
οργανι . οποιηση του ειδικού γιατρού κρατικού νοσηλευτικου ιδρυματος η ασφαλιστικου 

σμου π β λ δ · ' ου εβαιώνει πως ο σταθμός διαθέτει την κατάλλη η υπο ομη . 
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αλλά και στο , 
, κοστος που επωμίζονται οι χρήστες τους, καθώς η πραγματικότητα 

ειναι ότι δ , 
ημοτικοι βρεφονηπιακοί σταθμοί υψηλών προδιαγραφών λειτουργούν σε 

Περιοχές υψ λ , 
η ων εισοδηματικών στρωμάτων, ενώ αντίθετα σε περιοχές με έντονα 

Κοινωνικά , 
προβληματα διαπιστώνονται όχι μόνο ποιοτικές, αλλά και ποσοτικές 

ελλείψεις. 

2β 
Οι παιδ ' 

ικες κατασκηνώσεις 

(, Οι κατασκηνώσεις, όπου υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας των παιδιών, 
οπως ιcαι άλλων ευ , θ λ , δ ) λ , , θ , 

ανοιιcτης π , 
αισ ητων π ηθυσμιακών ομα ων αποτε συν τον ετερο εσμο 

ροστασιας των παιδιών και λειτουργούν βάσει των διατάξεων του Ν.749148 
(ΦΕΚ 200/1948 τΑ'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 

μεταγεvέστε , , 
α ρα. Στις κατασκηνώσεις, των οποίων η λειτουργια ανατιθεται στην 
Ρμοδιότητα , , , 

των οικειων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, αποστελλονται εργαζομενα 
Παιδιά ή παιδιά που , , , θ , δ , λ , , 

φοιτουν σε νυχτερινες σχολές, κα ως και παι ια που τε συν υπο 
ιατρι!Cή 

παρακολούθηση. Κριτήρια για την εισαγωγή των παιδιών στις 
ΙCατασιcην , 

ωσεις αποτελούν τόσο η οικονομική κατάσταση της οικογένειας όσο και τα 
Περιοριστικ , , , 
, ως απαριθμούμενα στο νόμο προβλήματα υγείας του παιδιου. Οι περιοχες 
οπου λειτουρ , 
0 , γουv οι εν λόγω κατασκηνώσεις, καθώς και ο αριθμός των παιδιών 
Ριζονται , 

απο ειδική επιτροπή. 

l-I ίδρυ , , , · 
δ, ση και η λειτουργία παιδικών εξοχών απο υπηρεσιες του κρατους η 
ημους ή κο , , , , 

διατ, ινοτητες η οργανισμούς ή οργανώσεις που δεν υπαγονται συμφωνα με τις 
αξεις το , Υ , 

Κ υ καταστατικού τους στην αρμοδιότητα του Υπουργειου γειας και 
οινωνι , , 

απ, 1Cής Αλληλεγγύης επιτρέπεται μόνο ύστερα από άδεια που χορηγειται με 
οφαση του οικείου νομάρχη. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο τόπος 

εγιcαταστ , , 
εγ ασεωv παιδιών, καθώς και ζητήματα σχετιζόμενα με την οικονομικη 
ισχυση , , , , 

η την εποπτεία τους και τον αριθμό των παιδιων. Παραδειγμα αποτελουν οι 
Παιδικ, 

12 ες εξοχές Ιδιωτικής και Εκκλησιαστικής Πρωτοβουλίας βάσει της υπ' αρίθμ 
7711989 Υ 

πουργικής απόφασης. 

~----------------------------------------=-=--~~~ Ετήσια Έιcθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού, 2006, 174. 
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3. 
Οι κοινωνικές υ , 

πηρεσιες ως εξωιδρυματικοί φορείς πρόληψης και προστασίας 
του ανηλίκου , 

στο χωρο της ποινικής δικαιοσύνης. 

3α. 
Οι ΕταιρείεςΠ , 

ροστασιας Ανηλίκων 

Η ποιότητα του , 
συvδ, συστηματος της παιδικής προστασίας στη χώρα μας 

εεται, σε με 'λ β , 
τόσο γα 0 αθμο, με τον τρόπο λειτουργίας των κοινωνικών υπηρεσιών: 

των εξωιδρυ α , 
αvηλ' μ τικων στο πεδίο της ποινικής δικαιοσύνης (εταιρείες προστασίας 

ικων και οι υπη , 
υπη ε , ρεσιες επιμελητών ανηλίκων), όσο και των αποκεντρωμένων 

ρ σιων παιδι , 
ε7tιδ κης προστασίας (ως φορέων υλοποίησης προγραμμάτων 

οματιΚής πολι , 
fI π τικης και προώθησης των ειδικών θεσμών κοινωνικής προστασίας). 

ροσπάθεια 

θ , καταγραφής του τρόπου λειτουργίας ή δυσλειτουργίας τους 
ιcα ιστατ 

αι ιδιαίτερα σημαντική καθώς ο εκσυγχρονισμός της παρεχόμενης 
ΙCοιvωvιΚή ' 
ευρω .. ,ς προστασίας προς την παιδική ηλικία, σύμφωνα με τα διεθνή και 

παικα π , 
εξω δ ροτυπα, προσανατολίζεται πλέον στην αναβάθμιση του ρόλου των 

ι ρυματικών , 
μοv 'λ φορεων κοινωνικής προστασίας, στην ανάπτυξη συνεργατικού 

τε ου 
εγ'\ι"Ι,, με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και στην ενεργοποίηση μηχανισμών που 

ιυωνται 

Μρου την ενημέρωση των παιδιών, ώστε να καθίσταται δυνατή η άσκηση εκ 
ς τους των 

συμμετοχικών τους δικαιωμάτων. 

Στο Χώρο της π , δ , δ , , ' λ 
7tροβλέ οινικης ικαιοσυνης, ει ικοτερα, στον τομεα της προ ηψης, 

Πεται νομ θ 
των 0 ετικά (ά. 12 Ν.272411940 και 18 Ν.2298/1995) για την περίπτωση 

αvηλ ' ικων που δ , , , , 
βρίσιc εν εχεται να οδηγηθούν σε παραπτωματικη συμπεριφορα η 

οvται σε κί δ 
flρω ν υνο, η στελέχωση ειδικών υπηρεσιών στις αντίστοιχες έδρες των 

τοδικε ' 
ιων της , , Α λ' ono' χωρας. Πρόκειται για τις Εταιρείες Προστασιας νη ικων, οι 

tες εvτάσσον ' λε ' 
cος Ν ται στην αρμοδιότητα του y πουργείου Δικαιοσυνης και ιτουργουν 

ομικά n ' 
L\ ροσωπα Δημοσίου Δικαίου υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
ιιcαιοσ-υ 

εγιcλ νης. Στόχος των Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων είναι η πρόληψη της 
ηματι · κοτητας , , , 

ICινδυvε , των ανηλίκων που εμφανίζουν αντικοινωνικη συμπεριφορα η 
υουν να , , ξ λ , 

αιcα μετατραπούν σε δράστες ή θύματα αξιοποινων πρα εων, ογω της 

ταλληλότητα , β 'λλ ' 'λλ 
!\οι ς η της ανυπαρξίας του οικογενειακού τους περι α οντος η α ων 

Vαινικ, 
1\ο ων συνθηκών. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται, με την παροχή υλικής και 

ιvαιvι"k'"hς 
., ., υπο , ξ 'δ λ κη'ς στηρι ης, επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαι ευσης, πο ιτιστι 
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ΙCαλλιέ 
ργειας και ψυχα ω ία 700 , 

προσωπ~ , γ γ ς. Οι εν λογω Εταιρείες, εφόσον διαθέτουν κατάλληλο 
κο και δυνατότητε , , 

Κίνδυνο λ , ς στεγασης, ιδρυουν για παιδιά που βρίσκονται σε ηθικό 
' α λα δεν εμ 'ζ 

Στέγες Φ , φανι συν ψυχική διαταραχή ή παραπτωματική συμπεριφορά, 701 

ιλοξενιας Α νηλί 702 , 
οικογεν , κων, οπου προσφέρεται στα παιδιά σε συνθήκες 

ειακου β, 
περι αλλοντος λ ξ , , 703 

υπηρεσίε φι ο ενια και υποστηριξη. Στην πράξη, όμως, οι 
ς υπολειτουργού 

Προσωπ~ , ν και η υποστελέχωσή τους οδηγεί σε «δανεισμό» 
κου από 

τόσο η έλλε τις νομαρχίες, την τοπική αυτοδιοίκηση ή άλλους φορείς. Τελικά, 
ιψη ουσιαστικ , , , 

οικονομι , ου τους ρολου, αλλα και εκσυγχρονισμού τους όσο και 
ΙCής υποστήριξ , 

ης τους οδηγεί στην αποδυνάμωση του ρόλου τους. 
3β 

Οι f;τrn , 
·~·/Ρεσιες Ε-rrιμ λ , Α , 

'~ ε ητων νηλικων 

ΥλιΚή και , 
αξιόποι , κοινωνικη υποστήριξη σε ανηλίκους, που έχουν διαπράξει 

νη πραξ , β , 
Πράξεω η η ρισκονται σε κίνδυνο να γίνουν δράστες ή θύματα αξιόποινων 

ν, προσφέρο 
Α.νηλίκω 704 υν οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων των Δικαστηρίων 

ν. Οι λ' 
Περιφερ , εν ογω υπηρεσίες λειτουργούν στην έδρα κάθε Πρωτοδικείου ως 

ειακες υ , 
εποπτευ, πηρεσιες του Υπουργείου Δικαιοσύνης (Π.Δ.36/2000), είναι 

ομενες α , 
Α.vηλίκ πο το Δικαστή Ανηλίκων και στελεχώνονται από Επιμελητές 

ων. Οι Ε . 
σχέση πιμελητές ασχολούνται με την εκτέλεση κάθε υπηρεσίας που έχει 

με την πρ'λ 
αυτό διε , 0 ηψη και καταστολή της εγκληματικότητας ανηλίκων. Στο πλαίσιο 

ξαγουν με ξ , , 705 
'ltρόληψ ' τα υ αλλων, κοινωνική έρευνα, πρώτον, στο πεδίο της 

ης (για αν λ' 
υnοβλ Θ , η ικους που λόγω δυσχερειών κοινωνικής προσαρμογής έχει 

η ει αί 
τηση για εισαγωγή τους σε κατάστημα αγωγής), η οποία λαμβάνεται υπ ' 

700 

Βλ. τιr 
δ ..., σχετικές Ν 
, ιαδιιcασία τον . 222911995, «Συμβιβαστική επίλυση ιδιωτικών διαφορών-Επιτάχυνση 
άλλες δια~ά~ναγκαστικής εκτέλεσης-Σχεδιασμός και εφαρμογή Σωφρονιστικής Πολιτικής και 

7ο 1 Ν.233111 995 εις». (ΦΕΚ Α '-6211995) (άρθρο 18), Α.Ν.272411940, Ν.229811995 και 
Οι ϊtόρ ( επανελεγχος) 

7 Δ οι των Ετ . , , 02 ιιcαιοσυνη αιρειών προστασίας ανηλίκων προέρχονται από επιχορηγηση του Υπουργειου 
Στέγες φιλ~, Κ~θώς και ~πό δωρεές ή κληροδοτήματα. , . , 

7ο3 ~λεξανδρού;~ιας διαθετουν οι ΕΠΑ Αθήνας, Πειραιά, Ηρακλειου Κρητης, Καρδιτσας, 
Αρθρο 2 }( ης, Κοζάνης και Βόλου . 

704 (ΦΕl( Α -~ Δ 3/ 1943, «Περί οργανώσεως και λειτουργίας Εταιρειών Προστασίας Ανηλίκων», 
Σε συν ' 239/1943). 
v· εργασία ιδ . εωv θέσ με τον ΟΑΕΔ το Υπουργείο Δικαιοσύνης εφαρμόζει προγράμματα επ ότησης 
ατομα εων εργασίας και νέων ελεύθερων επαγγελματιών για νεαρά παραβατικά ή νεαρά 
Εισηγη' τι ϊt?υ , βρίσκονται σε κοινωνικό κίνδυνο. Προϋπόθεση αποτελεί η προσκόμιση 
ιδ · κης Εκθ · · · · ρυματο εσης της Κοινωνικής Υπηρεσίας ή του ειδικου καταστηματος κρατησης η 
ΙCο ς αγωγη' · δ · · άλλ όδ υ φο έ ινωvιΚή 5 η της Εταιρείας Προστασίας Ανηλίκων του ημου η ου αρμ ιο ρ _α 
διατυnώ ς nαρεμβασης ή του Χαμόγελου του Παιδιού ή των χωριών ΣΟΣ, στην οποια 

705 ε νεται nρ · , , · ό άδ ΡΎασίας, όnο οταση εισαγωγής στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ, αΛΛα και η προσκ μιση ειας 
llιo αv..-. 1 υ προβλέπεται 
σ \.CJ\.υτικά γ . . , , Η . , 
το ϊtεδί ια τα καθήκοντα των επιμελητών ανηλίκων βλ. Α. ΠιτσεΛ.α, κοινωνικη αρωγη 

0 της nοινιΚής δικαιοσύνης, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2οο4, 138· 
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όψιν απ' 
ο το Δικαστή Αν λί , 

ανήλικου , η κων, και, δευτερον, στο πεδίο της καταστολής για 
ς εναντιον των οποί , , , 

διιcαστη' , ων εκκρεμει ποινικη διωξη, παρέχοντας βοήθεια στο 
ανηλικων κ , 

προβλέ ατα την εκδίκαση της σχετικής υπόθεσης. Παράλληλα 
πεται η παρο , 

Παραβα , χη στους ανήλικους, που βρίσκονται σε κίνδυνο να 
τησουν λόγω 

περιβάλλ της ακαταλληλότητας ή της ανυπαρξίας του οικογενειακού του 
οντος, κατάλλ λ , 

η ης υποστηριξης και προστατευτικής επίβλεψης. 706 

Οι υπηρεσίες 
ΙCυριότερο , των Επιμελητών Ανηλίκων, ωστόσο, αν και αποτελούν τον 

φορεα εξωιδρ , , 
ανεπάρ υματικης μεταχειρισης των ανηλίκων, παρουσιάζουν 

κειες, οι οποίες 'λ 
οποία Και οφει ονται, σε μεγάλο βαθμό, στην υποστελέχωσή τους, 707 η 

δυσχεραίνει την ξ , , , , 
ΙCαθώς Και ε ατομικευμενη αντιμετωπιση του ανηλικου παραβατη, 

'f. r την υλοποίηση , 
'".3189;

2003 708 
των νεων, μη ιδρυματικών μέτρων, που εισήγαγε ο νόμος 

σχετιιcού l( , · Παράλληλα, η ελλιπής εκπαίδευση του προσωπικού, η έλλειψη 
ωδικα Δεον λ , 

υπηΡεσ' το ογιας και η ανυπαρξία μηχανοργάνωσης μετατρέπουν την 

τη ια σε προθάλαμο των δι , λ' δ 'δ δ , , 
ς διειcπ καστηριων ανη ικων, προσ ι συν στις αρμο ιοτητες 

δ λ εραιωτικό χαρακτη'ρ ( , ξ θ, , , , , 
ε tίων) . α συντα η εκ εσεων κοινωνικων ερευνων η ατομικων 

Και αναι , 
'ltαραγο' ρουν την ουσιαστική παρέμβαση στο επίπεδο των γενεσιουργών 

ντων r_τ 
. i-i υποβ 'θ 

της διιc α μιση του ρόλου των εξωιδρυματικών κοινωνικών υπηρεσιών 
αιοσύν 

την αν ης συνδέεται με μια αναχρονιστική αντίληψη που τείνει να αποσυνδέει 
τεγJCλη , 

,,, , ματιΊ<η απο' τη ' λ ' Ω ' ' 'ζ Ψηφισμ .,., ν κοινωνικη πο ιτικη. στοσο, οπως τονι εται και στο 

α του Ευρω .. , 
ανηλίιcω 

709 
παικου Κοινοβουλίου του 2007 για την παραβατικότητα των 

ν, αλλά και σ , θ , ξ δ , , 

707 

το αρ ρο 40 της ΔΣΔΠ, η εφαρμογη ε ω ικαστικων μετρων 

Ουσ ιαστικ , 

ανηλίκων η συμ~ολή στον τομέα της πρόληψης και της καταστολής της εγκληματικότητας των 
tην Κίνησηπροσφερ?υν τα στατιστικά στοιχεία της περιφέρειας του Δικαστηρίου Ανηλίκων για 
στην Παρ υπηρεσιας, τον αριθμό των περιπτώσεων και τα αίτια που οδηγούν τους ανηλίκους 
lΊ λ εκτροπη' ' · ι..~.49/79 Φ η την υποτροπή τους που προβλέπεται στο Ν.378/1976 (ΦΕΚ 171/Α, 
υnηρεσίας ΕΚ 11 79/Α). Επιπλέον, ~ροβλέπεται νομοθετικά η λειτουργία κοινωνικής 
οnοία συγ στις _φυλακές και στα σωφρονιστικά και αναμορφωτικά καταστήματα ανηλίκων, η 
nρ κροτειται , λε ' ' 

Οστατευ , , απο κοινωνικούς λειτουργούς. Στόχο της δε αποτε ι η συμπαρασταση και 
ΙCα τικη επιβλε λα · ' ' ταστη· μ ψη των ανηλίκων που απολύονται από τις φυ κες η τα σωφρονιστικα 
Σ; · ατα ή · 
δ υμφωνα μ οσων εξέρχονται με άδεια από αυτά, Ν.Δ.1375/1973 (ΦΕΚ Α '-79) 

1Καστικό , ε την τελευταία έκθεση της Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων Αθηνών, το 
εnιβλήθη ετος 2004-2005 ελήφθησαν 2260 καταδικαστικές αποφάσεις. Στις 245 από αυτές 
ανηλίκων κ~ ως αναμορφωτικό ή θεραπευτικό μέτρο η επιμέλεια ανηλίκου από επιμελητή 
0Ρrανικέ · θ ?τόσο, στην Αθήνα υπάρχουν μόνο 17 επιμελητές ανηλίκων, ενώ προβλέπονται 34 
αnοτέλεσς εσεις. Στην περιφέρεια υπάρχουν μόνο 85 επιμελητές ανηλίκων. Τούτο έχει 
nρ μα να , , , ;. , · 

ωτευ0υ μην υπαρχει καθόλου επιμελητής ανηλίκων σε πο/\.Μ;ς περιοχες, ακομη και 
.ιt. fJιτσελ ?ες νομών. 
Θεσσαλο ~ Η κοινωνική αρωγή στο πεδίο της ποινικής δικαιοσύνης, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα
Ρ6 _ 'Γ Α-Ρ~κη 2004, 148. 
146E:0344.

0 V (2007) 0283, eur-Iex. europa.eu/LexUrίServ/LexUrίServ.do?urί=OJ:C:200B: 
.0JS3:EL:PDF. 

256 



ΙCαι μέτρ 
ων κοινωνική λ , 

σΤnν ς πο ιτιιcης σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, με έμφαση 
.. , Κοινωνιιm , 

... , ενσωματωση , ξ 
τους π , και επανεντα η των παραβατικών ανηλίκων, συνιστούν 

ροτεινομενου , ξ 
ζητήματος. ς α ονες της προσπάθειας για την ουσιαστική αντιμετώπιση του 

4. 
Οι α 

ποκεντρωμένες υπηρεσίες παιδικής προστασίας: οι αδυναμίες του 
συστήματος. 

Οι αδυναμίες του , 
συvδέοvτ συστηματος της κοινωνικής προστασίας στη χώρα μας 

αι, σε μεγάλ β , 
υπηρε , 0 αθμο, με τον τρόπο λειτουργίας των αποκεντρωμένων 

σιων παιδι , , 
αποτελε ιcης προστασιας, οι οποίες συχνά είναι ακατάλληλες για την άσκηση 

σματική , 
παρατη , ς κοινωνιιcης πολιτικής για την παιδική προστασία. Όπως 

ρειται στην Ε , , 
Διιcαιω , τησια Εκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη του 2006 του Κύκλου 

ματων του Π δ , 
ορθολ αι ιου, η εν λόγω ανεπάρκεια αποδίδεται στην απουσία 

ογιιc , 
ου σχεδια , 

Ιlρόνο σμου, στην έλλειψη προσωπικού στις νομαρχιακές Διευθύνσεις 
ιας, στην έλλε , 

αvάλη ιψη εξειδικευσης σε θέματα παιδικής προστασίας, αλλά και στην 
Ψη από αυτέ λ 

Παράδει ς πο λών και διαφορετικών αρμοδιοτήτων. Χαρακτηριστικό 
γμα αποτελε, 

Προγρ, ι η εσφαλμένη κατανομή των επιδομάτων στο πλαίσιο του 
αμματος , 

δ 'δ ενισχ;υσης α ' δ ' Ρ ' ' δ ' ι οvται συχv, προστατευτων παι ιων στους ομα, οπου τα επι οματα 

α σε μ , 
ητερες που έχουν εγκαταλείψει τα παιδιά τους. 

fΙαράλληλ 
Πα α, η προβλεπόμενη για τις περιπτώσεις κακοποίησης, 

Ραδείγμ 
ατος χ' , 

υJtηΡεσ' αριν, παραγωγή προληπτικού έργου από τις αποκεντρωμενες 
tες παιδική , , , , 

Προβλ , ς προστασιας, η διεξαγωγή έρευνας για τη διαγνωση τετοιου ειδους 
ηματωv η 

/.tovoγ ' κατάλληλη λειτουργία υποστηρικτικών μηχανισμών (π.χ. των 
οvεϊιcώv 

εΠιτελ , οικογενειών) ή μηχανισμών αποκατάστασης και επανένταξης 
ουvτα ι από ελ, , , , 

Χαραιc , αχιστες αποκεντρωμένες υπηρεσίες σε ολη τη χωρα και συχνα 
tηριζοvται α , 'λ , 'λ , 

τους εvαπ, πο ε λειψη συστηματικότητας και διάρκειας, καθως η ανα ηψη 
0ιcειται σ β , 710 , , 

C.Ος 7t τη ουληση της οικείας τοπικής αρχής. Η αοριστια και ασαφεια 
Ρος το β ' θ 

7tροσ α ος και το πλάτος των εννοιών του σχετικού με το σύστημα κοινωνικής 
τασ· 

ιας των π ιδ , , ξ , , 
tης δ α ιων νομικού πλαισίου, δυσχεραίνει τη χαρα η των ακρων οριων 

ιαιcριτι , , , , 

710 
ΙCής ευχερειας από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσιες και οδηγει σε 

E'!"h 
- ·~~Έ~ , 

εση του Συνηγόρου του Πολίτη, Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιου, 2006, 1 ΊΟ 
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εσφαλμέν 0 χειρισμό υποθέσεω θ · , 
στενού λ , ν, κα ως η διοικηση, συχνά, δρα εντός του άκρως 

π αισιου τη , 
ς τυπικης νομιμότητας. 711 

Σε , 
σχεση με τους ειδικούς θεσμούς κοινωνικη'ς επιτροπεία προστασίας (υιοθεσία, 

' αναδοχή) 
ανεπαριc , οι αποκεντρωμένες υπηρεσίες πρόνοιας αποδεικνύονται 

εις για την εφα , 
προσωπι , ρμογη των θεσμών λόγω έλλειψης εξειδικευμένου 

ιcου, υποστελέ , , , 
υπηρε , χωσης των εν λόγω υπηρεσιων και ελλειψης κατάλληλων 

σιων για την άσ , 
οιιcογεvεια , κηση των νομιμων δικαιωμάτων του παιδιού (π.χ. υπηρεσίες 

ιcης διαμεσολάβ ) 
της αναδο , ησης · Για παράδειγμα, σε νομαρχιακό επίπεδο, ο θεσμός 

Χης είναι σχεδ · , 
l1ροεδρ , ον ανενεργος, καθώς το προβλεπόμενο στο Ν.244711996 

ιιcο Διάταγμα σ , 
τη στηριξ χετικα με την οργάνωση των αποκεντρωμένων υπηρεσιών για 

η του θεσμού δ , 112 
υποψη' εν εχει εκδοθεί, ενώ ο εντοπισμός και η καθοδήγηση των 

φιων γονέων , , 
λόγω Tn , απο τις υπαρχουσες υπηρεσίες πρόνοιας καθίσταται δυσχερής 

.. ,ς ελλειψ 
Πpοβλ , ης προσωπικού, απουσίας ομάδων παρακολούθησης του θεσμού, 

η μα των 
' εσωτερικη' ς , ΙCαταρτι οργανωσης και διάρθρωσης, έλλειψης εξειδικευμένης 

σης των ε λ 
θεσμ0 , 713 παγγε ματιών, καθώς και περιορισμένης χρηματοδότησης του 

υ. 

r. 
Οι Παρατη , 

ρησεις της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
στην Ελλ 'δ 

α α στο πεδίο της κοινωνικής προστασίας. 
Σ· 
υμφωνα με τ , θ Σ β λλ' Κ , 

αναλα β, ο αρ ρο 44 παρ.1 της ΔΣΔΠ τα υμ α ομενα ρατη 
μ ανουν 

ετών , την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Επιτροπή εντός δυο πρώτων 
απο τη , 

ν εναρξη , , , ' θ ' 
στην Ε ισχ;υος της Σύμβασης και, κατοπιν, ανα πενταετια, εκ εσεις 

Πtτρ0Πή 
Ύια τη για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνουν 

ν ενεργοποίηση δ , Σ ' β λλ ' 
Ύια τη των ικαιωμάτων που αναγvωριζονται στη υμ αση, α α και 

νπρ· 
Οοδο που ση , θ ' Η Ελλ ' δ 'θ tην Έ μειω ηκε σχετικά με τα δικαιώματα αυτα. α α κατε εσε 

ΙCθεσή , , 
α7tοδο , της το 2002 με πενταετή καθυστέρηση, την οποια η Επιτροπη 

!Cίμασε , 
' οπως , λλ β , , ανθρώΠt ' α ωστε, και την απουσία ενός ασικου κειμενου για τα 

να διιcαιώ ' ΔΣΔΠ ματα, με αναφορές σχετικά με την υλοποιηση της · 

Βλ 
· παραδεί . . . 

Του Συvη γματα τετοιων περιπτώσεων στο: Πόρισμα του Κύκλου Κοινωνικης Προστασιας 
Μ~Ρτιος 216ώου του Πολίτη με θέμα: Προϋποθέσεις ενίσχυσης απροστάτευτων παιδιών, 
Ετrισια Έ , 1-6. 
Λ1. Σίνδ κθεση του Συνηγόρου του Πολίτη 2004 Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού, 185-186. 
ι1 'Ρου Εμ · ' , ο · Π ' ιας στο· · Ν. Ζώη ' πειριες από το πρόγραμμα αναδοχής του Ε~νικου . ργανισμου ,ρονο '. · 
ΕισηΥήσε (επιμ.), Οικογένεια και οικογενειακή πολιτικη σε ενα μεταβαλλομεν? κοσμο, 
Ε1tτάλοφ0ις ολο~ελειών και ομάδων εργασίας σε πανελλήνιο συνέδριο, 1-3 Δεκεμβριου 1994, 

ς, Αθηνα, 1994, 570. 
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11αράλλ λ 
η α, αξιολόγησε πω , , 

παιδιά , ς η γνωση και η κατανοηση της Σύμβασης από τα ίδια τα 
και απο επαγγελ α , , 

από δια μ τιες που εργαζονται με αυτά, κυρίως, μάλιστα, με παιδιά 
φορετικές εθνοτι , θ 

ανεπα , κες, ρησκευτικές, γλωσσικές ή πολιτισμικές ομάδες είναι 
ρ!Cής, καθώς δ δ , 

τε1 __ , εν ιατιθεται το κείμενο μεταφρασμένο στη γλώσσα των 
fl,ζ,ΊJταιων. 

Οι εκτενέστατες λ , , , 
υιοθετη' θ και πο υ αυστηρες παρατηρησεις της Επιτροπής, που 

ηκαν το 2002 ξ , , 
του πα δ , ' μετα υ αλλων αφορούν το πεδίο της κοινωνικής προστασίας 

ι ιου. Στο , , 
την υγεία χωρο αυτο εκτός από την ανεπάρκεια των κονδυλίων, κυρίως για 

και την εκ:π 'δ 
των αρ 'δ αι ευση, θεωρήθηκε ως αρνητικός παράγοντας η υποστελέχωση 

μο ιων υπη ε , 
ψυχολ, Ρ σιων με κοινωνικούς λειτουργούς, δικηγόρους, λογοθεραπευτές, 

ογους και άλλ , 
τους κ ους ειδικους για τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών 

αι η απ , 
στατιστι , ουσια μιας συντονιστικής υπηρεσίας συλλογής και επεξεργασίας 

Κων στοι , 
αποδο , χειων αναφορικά με την εφαρμογή της ΔΣΔΠ. Παράλληλα, 

κ:ιμαστηκ:ε 
Προστ , η ανεπαρκής συνεργασία σχετικά με ζητήματα κοινωνικής 

ασιας του παιδ , , 
φορέα ιου αναμεσα στο Κράτος και τις ΜΚΟ, η έλλειψη συντονιστικού 

και ενός , , , , 
ΕΠιτρ , συνολικου σχεδιου δράσης για τα Δικαιωματα του Παιδιου. Η 

οπη Κατέληξ 
άρθρα 

2 
ε στη διαπίστωση πως οι γενικές αρχές της ΔΣΔΠ, δηλαδή τα 

'3 Και 12 δ , 
ΙCοινω , εν λαμβανονται υπόψη στη χάραξη πολιτικών και προγραμμάτων 

νιιcης π 
ροστασίας για τα παιδιά. 

Σε σχέσ , , , 
1tοσα' η με την επιδοματιιcη πολιτιιcη' διαπιστωθηκε πως τα χορηγουμενα 

Ύια ' 
τις οικ:ογέν , ξ , λ ' ' 

Παράλλ ειες με χαμηλά εισοδήματα ειναι ε αφετικα χαμη α, ενω 
ηλα χαρα , , 

αποδ , κ:τηριστηκε αρνητικά το γεγονός πως τα ποσά δεν εχουν ως 
εκ:τες των παρ , , ξ 'ζ 

αν 0- οχων τα ίδια τα παιδιά αλλά τις μητέρες τους, χωρις να ε ετα εται 
ντως , ' 

εχουν α λ'β , , Παρα , να α ει αυτές τη φροντίδα των παιδιων τους. Συμφωνα με τις 
Τηρησεις , , · , 

Πληe της Επιτροπης του 2002 το υψηλό ποσοστο του 9,5% του συνολικου 
υσμού ' 

' που ζει , , ζ δ ' των Παιδι , στο οριο της φτώχειας, αναμφίβολα επηρεα ει και τα ικαιωματα 
ων ιδ' 

' ιως δε το δικαίωμά τους στο οικογενειακό περιβάλλον. 

~~ , , 
της ιδ ρο της εναλλακτικής φροντίδας των παιδιών, κυριως της αναδοχης και 
, Ρυματι , , , 
Ο7tαι ΙCής προστασίας, πρώτον, κρίθηκε ανεπαρκής η χρηματοδοτηση τους, 

ς Και των Ε , , , , 
δεύτερον ταιρειων Προστασίας Ανηλίκων, αλλα και η στελέχωση τους, 

δ ' μη επιτυ , , ' ων 
tιcασ , Χης η συνεργασία μεταξύ των κοινωνικων υπηρεσιων και τ 

τηριωv κ: , 
' αι, τρίτον, θεωρήθηκε πως η ενεργοποίηση των μηχανισμων της 
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Ι1αράλλ λ 
η α, αξιολόγησε πω , , 

παιδιά ς η γvωση και η κατανοηση της Σύμβασης από τα ίδια τα 
ιcαι από επαγγελ α , , 

από δια ο μ τιες που εργαζονται με αυτά, κυρίως, μάλιστα, με παιδιά 
φ ρετικές εθνοτικέ θ , , , 

ανεπα , ς, ρησκευτικες, γλωσσικες η πολιτισμικές ομάδες είναι 
ρ!Q)ς, καθώς δ δ , 

τελευ , εν ιατιθεται το κείμενο μεταφρασμένο στη γλώσσα των 
ταιων. 

Οι εκτενέστατες κ λ , , , 
υιοθεn~e αι πο υ αυστηρες παρατηρησεις της Επιτροπής, που 

"'Ι ηκαν το 2002 ξ, , 
του πα δ , ' μετα υ αλλων αφορούν το πεδίο της κοινωνικής προστασίας 

ι ιου. Στο , , 
tην υγεία χωρο αυτο εκτός από την ανεπάρκεια των κονδυλίων, κυρίως για 

και την εκπ 'δ 
των αρ 'δ αι ευση, θεωρήθηκε ως αρνητικός παράγοντας η υποστελέχωση 

μο ιων υπη εσ , 
ψυχολ, ρ ιων με κοινωνικούς λειτουργούς, δικηγόρους, λογοθεραπευτές, 

ογους και άλλ , 
τους ΙC ους ειδικους για τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών 

αι η απ , 
στατιστι , ουσια μιας συντονιστικής υπηρεσίας συλλογής και επεξεργασίας 

ΙCων στοι ' 
αποδο , χειων αναφορικά με την εφαρμογή της ΔΣΔΠ. Παράλληλα, 

ΙCιμαστηιcε η ανεπαρ , , , ζ , , 
Προστ , κης συνεργασια σχετικα με ητηματα κοινωνικης 

ασιας 
του παιδι ' , 

φορέα ου αναμεσα στο Κράτος και τις ΜΚΟ, η έλλειψη συντονιστικού 
ιcαι εvό , 

ΕΠιτρ , ς συνολικου σχεδίου δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η 
οπη ιcατέλ ξ 

άρθρα 
2 

η ε στη διαπίστωση πως οι γενικές αρχές της ΔΣΔΠ, δηλαδή τα 
'3 και 12 δ , 

ΙCοινω , εν λαμβανονται υπόψη στη χάραξη πολιτικών και προγραμμάτων 
νιιcης π 

ροστασίας για τα παιδιά. 

Σε σχέσ 
7tοσα' η με την επιδοματι~m πολιτι!Cή διαπιστώθηκε πως τα χορηγούμενα 

Ύια ·~., ·~.,, 

τις οικογένε λ , , , ξ ' λ ' ' 7tαράλλ ιες με χαμη α εισοδηματα ειναι ε αιρετικα χαμη α, ενω 
ηλα χαρα , , 

α7tοδ, ιcτηριστηιcε αρνητικά το γεγονός πως τα ποσά δεν εχουν ως 
εκτες 

των παρ , , ξ , ζ 
αν 0• 

0χων τα ίδια τα παιδιά αλλά τις μητέρες τους, χωρις να ε ετα εται 
Vτω , ' 

ς εχουν α λ, β , , 
7tαρα , να α ει αυτές τη φροντίδα των παιδιων τους. Συμφωνα με τις 

tηρησεις , , · 
0 

, 

7tληe της Επιτροπης του 2002 το υψηλό ποσοστο του 9,5 Υο του συνολικου 
υσμού , 

' Που ζει , 'ζ δ ' Των 7tαιδι , στο οριο της φτώχειας, αναμφίβολα επηρεα ει και τα ικαιωματα 
ων δ' ' ι ιως δε δ , ' β 'λλ το ικαιωμά τους στο οικογενειακο περι α ον. 

~~ ' ' tης ιδ ρο της εναλλαιcτικής φροντίδας των παιδιών, κυριως της αναδοχης και 
, ρυματι , , , 
ΟJtως ΙCής προστασίας, πρώτον, κρίθηκε ανεπαρκής η χρηματοδοτηση τους, 

ΙCαι των Ε , , , , 
δεύτ ταιρειων Προστασίας Ανηλίκων αλλα και η στελέχωση τους, 
~~ ' 

δ ' μη εnι , , , 
ιιcασ , τυχης η συνεργασία μεταξύ των κοινωνικων υπηρεσιων και των 

tηριων ιc , 
' αι, τρίτον, θεωρήθηκε πως η ενεργοποίηση των μηχανισμων της 
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εvαλλακτι , 
κης φροντίδας και , , 

παιδιών (Ρ , συνεπως η κοινωνικη προστασία μερικών κατηγοριών 
ομα,παράνομοι , ) , 

μεταναστες ειναι αναποτελεσματική. 

Αναφο , 
ρικα με τα παιδιά ' αιcατάλληλ με αναπηρια, η Επιτροπή χαρακτήρισε ως 

η την παρεχόμενη λλ , 'δ συνήθ ενα ακτικη φροντι α τους, η οποία στην πράξη 
ως ταυτίζεται με δ 

συνθ , την ι ρυματοποίησή τους. Σχολιάστηκαν μάλιστα αρνητικά οι 
ηκες που επικ , 

παραβίασ ρατουν στα περισσότερα ιδρύματα στη χώρα μας, λόγω της 
ης των δικαι , 

εξευτ λ ωματων των παιδιών με αναπηρία και της απάνθρωπης ή 
ε ιστιιcή 

παιδιών ς μεταχείρισης, ενώ τονίστηκε πως δεν λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των 
με αvαπηρί ζ Χ,αρακ , α για ητήματα που τα αφορούν. Ως μη κατάλληλα 

τηριστηκαν τ , , 
μεταφ , α μεσα προσβασής τους σε δημόσιους χώρους, σε κτίρια και σε 

0Ρικα , 
δ μεσα ενώ η Ε , , δ , λ, θ , 
ικαιώ ' πιτροπη τονισε πως ι ιαιτερα επισφα η κα ιστα τα 

ματα των π δ , 
έλλειψ αι ιων ΑμεΑ η μη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και η 

η εξειδικευ ' 
ιcαι ε , μενου προσωπικού, κατάλληλου για την παροχή υπηρεσιών υγείας 

κπαιδευ 
σης στα παιδιά ΑΜΕΑ. 

Ιδιαίτερα α , , 
μειονο , υστηρες ηταν οι παρατηρήσεις σχετικά με τα παιδιά των Ρομά, των 

Τήτων εν , 
μετα γενει, των παιδιών των φαναριών αλλά και των παιδιών των 

ναστών , ' 
το βιο , ' ιcαθως εντοπίστηκε παραβίαση των διατάξεων της ΔΣΔΠ σε σχέση με 

τικο του ε , 
Ύονε' ς πιπεδο, την εκπαίδευση, την υγεία, -κυρίως στην περίπτωση που οι 

ις τους , 
1tρόν ειναι ανασφάλιστοι- την κοινωνική τους ασφάλιση, αλλά και την 

οια Ι1α ' 
· ρομοίως η , 'δ δ ' p ' ' ΙCαι , παροχη εκπαι ευσης των παι ιων των ομα, των προσφυγων 

των 
μειονοτη' τ , , 

ε1tιμό ων χαρακτηρίσθηκε μη επαρκής και μη ποιοτικη, ενω η 
ΡΨωση των δ , , , 

σχέσ ασκαλων σε θέματα πολυπολιτισμικότητας σχεδον ανυπαρκτη. Σε 
η με τα παιδ ' , 

αnουσία ια που αναζητούν άσυλο, ως αρνητικός παράγοντος θεωρηθηκε η 
επαρκούς δ ' ' β ' τους χρηματοδότησης και νομικής βοήθειας, η α υναμια προσ ασης 

δ σε υπηρεσίες , , β 'θ , 
tάρκεια τη υγειας και η παντελής απουσία κοινωνικης οη ειας κατα τη 

ς ΙCρ' ' ' ' 1tεριnτ, ατησης τους. Τέλος, η Επιτροπή επισημανε πως στις περισσοτερες 
ωσεις τα δ , , , 

1tληθυσ παι ια και οι οικογένειές τους, που ανηκουν στις παραπανω 
μιακές ο 'δ , , 

αδύ μα ες, δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και ως εκ τουτο ειναι 
Vατοv να ζ , 

ητησουν βοήθεια. 
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εναλλακτικής φροντίδας και συνεπώς η κοινωνική προστασία μερικών κατηγοριών 

παιδιών (Ρομά, παράνομοι μετανάστες) είναι αναποτελεσματική. 

Αναφορικά με τα παιδιά με αναπηρία, η Επιτροπή χαρακτήρισε ως 

ακατάλληλη την παρεχόμενη εναλλακτική φροντίδα τους, η οποία στην πράξη 

συνήθως ταυτίζεται με την ιδρυματοποίησή τους . Σχολιάστηκαν μάλιστα αρνητικά οι 

συνθήκες που επικρατούν στα περισσότερα ιδρύματα στη χώρα μας, λόγω της 

παραβίασης των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρία και της απάνθρωπης ή 

εξευτελιστικής μεταχείρισης, ενώ τονίστηκε πως δεν λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των 

παιδιών με αναπηρία για ζητήματα που τα αφορούν. Ως μη κατάλληλα 

χαρακτηρίστηκαν τα μέσα πρόσβασής τους σε δημόσιους χώρους, σε κτίρια και σε 

μεταφορικά μέσα, ενώ η Επιτροπή τόνισε πως ιδιαίτερα επισφαλή καθιστά τα 

δικαιώματα των παιδιών ΑμεΑ η μη εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας και η 
έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, κατάλληλου για την παροχή υπηρεσιών υγείας 
και εκπαίδευσης στα παιδιά ΑΜΕΑ. 

Ιδιαίτερα αυστηρές 1Ίταν οι παρατηρήσεις σχετικά με τα παιδιά των Ρομά, των 

μειονοτήτων εν γένει, των παιδιών των φαναριών, αλλά και των παιδιών των 

μεταναστών, καθώς εντοπίστηκε παραβίαση των διατάξεων της ΔΣΔΠ σε σχέση με 

το βιοτικό τους επίπεδο, την εκπαίδευση, την υγεία, -κυρίως στην περίπτωση που οι 

γονείς τους είναι ανασφάλιστοι-, την κοινωνική τους ασφάλιση, αλλά και την 

πρόνοια. Παρομοίως, η παροχή εκπαίδευσης των παιδιών των Ρομά, των προσφύγων 

και των μειονοτήτων χαρακτηρίσθηκε μη επαρκής και μη ποιοτική , ενώ η 

εnιμόρφωση των δασκάλων σε θέματα πολυπολιτισμικότητας σχεδόν ανύπαρκτη. Σε 

σχέση με τα παιδιά που αναζητούν άσυλο, ως αρνητικός παράγοντος θεωρήθηκε η 

απουσία επαρκούς χρηματοδότησης και νομικής βοήθειας, η αδυναμία πρόσβασής 

τους · · β ' θ ' σε υπηρεσίες υγείας και η παντελής απουσια κοινωνικης οη ειας κατα τη 

διάρκεια της κράτησής τους . Τέλος, η Επιτροπή επισήμανε πως στις περισσότερες 
περιπτώσεις τα παιδιά και οι οικογένειές τους, που ανήκουν στις παραπάνω 

πληθυσμιακές ομάδες δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και ως εκ τούτο είναι 

αδύνατον να ζητήσουν βοήθεια. 

260 

ι 



Δ. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού: η θέση 
τηςΔΣΔΠ 

Ένα χρόνο μετά την υπόδειξη της Επιτροπής για τη δημιουργία ειδικής 

υπηρεσίας για τα δικαιώματα των παιδιών, αφού προηγ1Ίθηκαν σχετικές εθνικές 

διαβουλεύσεις, η αρμοδιότητα του Συνηγόρου του Πολίτη διευρύνθηκε και σε θέματα 
προάσπισης και προαγωγής των δικαιωμάτων του παιδιού με τη δημιουργία του 

Συνηγόρου του Παιδιού, που προβλέφθηκε με τον εκτελεστικό του άρθρου 103 του 
Συντάγματος Ν.3049/2003 και λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2003. Την πιο 
πρόσφατη θετική πρωτοβουλία για την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιώ/ 14 

στο χώρο της κοινωνικής προστασίας, που κινείται προς την κατεύθυνση της 

προσαρμογής με τις παραπάνω καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού του 2002, αποτελεί, όμως, η εξαγγελία από τον Υπουργό 
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την 
Προστασία των Δικαιωμάτων του Παιδιού, που συνέπεσε με τον εορτασμό της 
Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού, στις 11 Δεκεμβρίου του 2006. Ακολούθησε η 
ανακοίνωση του Σχεδίου το Μάιο του 2007, ενώ δύο μήνες αργότερα υλοποιήθηκε η 

Πρώτη φάση της δημόσιας διαβούλευσης από τον Υφυπουργό Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλε ' ' ' ' ' γγυης, που αποσκοπούσε στην καταθεση τοποθετησεων και προτασεων απο 

εκπροσώπους κρατικών και μη κρατικών φορέων, με εμπειρία σε ζητήματα παιδικής 

προστασίας, ώστε να συμπεριληφθούν στο σχέδιο και να τύχει ευρείας αποδοχής από 

τους κοινωνικούς εταίρους. 715 

Το σχέδιο περιλαμβάνει τρεις στρατηγικούς άξονες δράσης, της πρόληψης, 

της προστασίας και της υποστήριξης, καθώς και 20 βασικές αρχές και δράσεις. Στον 

Πρώτο άξονα δράσης, δηλαδή της πρόληψης, εξαγγέλλεται η Δημιουργία Εθνικού 
Μητρώου για την παιδική υγεία σε συνεργασία με το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 
Νοση , , , 

ματων, η μελέτη και αποτύπωση της προσφοράς και ζητησης υγειονομικων και 

κοινων , , 'δ ' ' ικων υπηρεσιών στο χώρο της παιδικης φροντι ας, η εκστρατεια ενημερωσης 

στα Μ:λκr- , Χ ' Χ ' !vιc, για την Παιδική Παχυσαρκία, τον Ελευθερο ρονο, το ρονο με τους 

Γονεί , ' Υ ' ς, την Καλή και Κακή Χρήση της Τεχνολογιας, την Εξοικειωση με την γιεινη 

714 

Νομοθετική πρωτοβουλία για την προστασία των δικαιωμάτων των ~αιδιών αποτε~ί η 
δημιουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα του ~αιδιου, π?υ λειτουpγει ως 
Υπηρεσία της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς του Υπουργειου Εθνικης Παιδειας και 
Θρησκευμάτων . (Ν .2902/200 Ι ). 
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του Σώματος Κ , , 
, την ακοποιηση, τις Εξαρτησιογονες Ουσίες, τη Φυσική Άσκηση, το 

Ρατσισμό κ Π , , , , 
αι την ροκαταληψη, αλλα και την Παιδικη βια, η Συνδρομή του 

Υπουργείου y ' 
γειας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο πρόγραμμα Αγωγής και Υγείας 

του Υ πουργ , Π δ , , , 
ειου αι ειας και Θρησκευματων με το σχεδιασμο επιστημονικού υλικού 

προσαρμοσμένου στις ανάγκες και τη γλώσσα των παιδιών και τέλος, κατάρτιση 
ειδικού , 

προγραμματος με τη δημιουργία πρωτοκόλλου διαδικασιών για την 
κακο , 

ποιηση των παιδιών και την ανάληψη δράσεων κατάρτισης ιατρών- νοσηλευτών 
του ΕΣΥ σε ζητήματα που σχετίζονται με την σωματική και ψυχική υγεία των 
παιδιών. 

Στο δεύτερο άξονα δράσης, δηλαδή την προστασία, εξαγγέλλεται η 
νομοθετιl<'ή ρύθμ , , λ ... , λ ' 

· ~ · ι ιση για την απαγορευση πω ησης προιοντων καπνου σε ανη ικους 
!(' 

ατω των 18 ετών, η ενίσχυση της δράσης του Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας 
Υγ, 

ειας και η θεμελίωση συνεργασιών με εξειδικευμένες Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις για τον έλεγχο και την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας για την 
προστασία τη δ , , ' ' 'λ θ ' ς παι ικης σωματικης και ψυχικης υγειας και, τε ος, η αισ ητικη και 
λειτουργιl<'ή β , θ δ , , , 

·~· ι ανα α μιση των πάρκων και των ημοσιων χωρων με στοχο την 
προστασία τ δ , δ , 'δ ' Δ ' ου ικαιωματος του παι ιου στο παιχνι ι, σε συνεργασια με τους ημους 
Και την Ε , 

ταιρικη Κοινωνική Ευθύνη. 

Για την Υποστήριξη των παιδιών στον τρίτο άξονα δράσης εξαγγέλλεται η 
ολοκληρωτι , ' λ , θ , ξ , 

κη κα υψη από τα ασφαλιστικά ταμεια των προσπα ειων ε ωσωματικης 
Ύονιμοπο' ' Τ λε ' Γ ' ιησης, η σταδιακή ανάπτυξη Οριζόντιας Εθνικης η φωνικης ραμμης για 
το Ωαιδ' , , 

ι για τη Διαχείριση Κρίσεων, η ενημέρωση και προσφορα υπηρεσιων στα 
nαιδιά κ , χ , λ 

αι τους γονείς τους και η αναγνώριση της γραμμης του αμογε ου του 
fΙαιδιού 1056 , , , β ' θ 

ως Εθνικής Γραμμής SOS, η παροχη υπηρεσιων αμεσης οη ειας και 
φροντίδα , , , 

ς στα παιδιά και τις οικογένειες που το εχουν αναγκη, σε συνεργασια με τον 

οργανισμό «Εθελοντών Κοινωνία» και το αντίστοιχο πρόγραμμα της Τράπεζας 
Εθελον ' ' δ ' λε' των, η προσφορά ψυχοπαιδαγωγικών υπηρεσιων στα ημοσια σχο ια της 
~~ ' δ ' σε συνεργασία με το y πουργείο Παιδείας και Θρησκευματων, η ημιουργια 
Χώρων α , , 'λ δ ' ' ναψυχης και δημιουργικής απασχολησης σε ο α τα ημοσια νοσοκομεια της 
Χώρας .,. , δ , ' 

"'αι η Αναγνώριση- Βράβευση των επιχειρησεων και των ημοσιων φορεων 
nου πρ , , ' Π 'λλ λ οσφερουν φιλικές προς τα παιδιά υποδομες και υπηρεσιες. αρα η α, 

Δ~μόσια Διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Δελτίο 
Τυπου, 10/0712007. 
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προβλέπεται ο δ , λ , , 
σχε ιασμος και η υ οποιηση προγραμματος streetwork για τη 

φροντίδα των π δ , t ffi k" β , , 
αι ιων ra 1c ΙΩg που ρισκονται στους δρομους των πόλεων της 

Χώρας μας σε συνεργασία με εξειδικευμένες ΜΚΟ, σε συνεργασία με τον υπό 
σύσταση οργανισμό «Εθελοντών Κοινωνία», η καθιέρωση προγράμματος 
καταπολέμησης φτώχειας με τη δημιουργία Τράπεζας Κοινωνικής Υποστήριξης και 
Αλληλεγγύης για τη στήριξη των οικογενειών που αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
διαβίωσης, η θεμελίωση συστήματος ποιότητας για τον έλεγχο των υποδομών και 
υπηρεσιών σε χώρους προστασίας παιδιών, η νοσοκομειακή κάλυψη των εφήβων στα 
παιδιατρικά νο , , δ , δ , β , , 

σοκομεια της χωρας και η ημιουργια ει ικων εφη ικων τμηματων σε 
αυ , 

τα, η επέκταση δικτύου κέντρων ψυχικής υγείας σε όλη τη χώρα και, τέλος, η 
δημιουργία τοπικών δικτύων με τη συνεργασία δημοσίων φορέων τοπικής 
αυτοδιοί1C11σ , δ ' , Εκκλ ' Μ ·~·ι ης, αστυνομικων και ικαστικων αρχων, ησιας και η 
kυβερνητικ , Ο , , , , 

ων ργανωσεων με στόχο την προσφορα στοχευμενων υπηρεσιων 
Πρόληψης Π , , δ , , , 

, ροστασιας και υποστηριξης στα παι ια και τις οικογενειες τους. 

kατά τη γνώμη μας, ωστόσο, αφετηρία ενός Σχεδίου Δράσης θα έπρεπε να 
αποτελεί η ΔΣΔΠ , , Σ , , δ , 

στην οποία δε γίνεται καθολου μνεια. αφως καποιες ρασεις του 

Σχεδίου αντλ · , , ' Σ' β ' 'δ ουν την εμπvευση τους απο τη υμ αση, οπως, για παρα ειγμα οι 

αναφορές ςτο δικαίωμα του παιδιού στο παιχνίδι και την ανάπαυση. Η ρητή 
Παραπο , , , θ ' ' 

μπη ομως σε συγκεκριμένα άρθρα, αλλά και σε γενικες κατευ υντηριες αρχες 

tης Σύμβασης, όπως για παράδειγμα, στο συμφέρον του παιδιού, στην αρχή της μη 
διάκριση θ δ , λ , , 

ς α ημιουργούσε ένα πιο συγκεκριμενο π αισιο ως προς τους στοχους των 
εξαγγελλ , · , ' 

ομεvων δράσεων, που χαρακτηρίζονται απο αοριστια και γενικοτητα. 
Ι1αράλλ λ , ' δ ' η α, ουσιαστικές παραλείψεις διαπιστωνονται σε σχεση με τη ομη του εν 
λόγω κε , , ' 'θ δ ' ιμεvου: η εξαγγελία των στόχων δε συνοδευεται απο ανα εση των ρασεων 
σε , 

συγκεκριμένους φορείς υλοποίησης στο πλαίσιο ενός προκαθορισμενου 
ΧΡονοδιαγράμματος, απουσιάζει η ποσοτικοποίηση των στόχων με αριθμητικά 
δεδομέv δ , δ , , ξ 'λλε α, ηλαδή με βάση τους διαθέσιμους ποσοτικους εικτες, ενω ε αγγε ται η 
αvάθε δ , θ ' ' ση ράσεων σε άλλα Υπουργεία, χωρίς να εχει προηγη ει προγραμματιιcη 
συμφωνία με αυτά. Τέλος, στο εν λόγω Εθνικό Σχέδιο Δράσης δε φαίνεται να έχουν 
ληφe , , δ 'ξ , δ ει υπ' όψιν οι προτάσεις του Συνηγόρου του Παιδιού, που ειχε υπο ει ει, η η 
αnό το 200 λ ' Σ δ' λλ ' ο 6, όχι μόνο την ανάγκη για τη δημιουργία του εν ογω χε ιου, α α τ 
διακυβ , , 

ερvητιιcό συντονισμό, τη διακομματική συνεργασια και τη συμμετοχη των 

ειcnροσώπων της κοινωνίας των πολιτών προς μια τέτοια κατεύθυνση. Το Σχέδιο 
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όμως δεν αποτέ'Ι -σε 
ΛG προϊόν συλλογικού μηχανισμού λήψης αποφάσεων, αλλά 

επικράτησε , λλ 
μα ον προσωποκεντρικού και συγκεντρωτικού χαρακτήρα πολιτική που 

οδ' 
ηγησε στη διαμόρφωσή του στο πλαίσιο ενός και μόνο Υπουργείου. 

Παρά τις παραπάνω διαπιστώσεις, η αντιμετώπιση των προβλημάτων της 
παιδι!Cής ηλικίας μέσω του Εθνικού Σχεδίου Δράσης δημιουργεί μια αισιόδοξη 
προοπτι!Cή, καθώς γίνεται προσπάθεια να ενταχθούν σε μια ενιαία στρατηγική όλες οι 
δράσεις που υλο ' λ ' δ ' λ ' δ ' ποιουνται στο π αισιο της ημοσιας πο ιτικης για το παι ι, 

διευκολύνεται η πο , θν , λ , δ' λ , 
ρεια προς μια ε ικη πο ιτικη για το παι ι και προς μια ο ιστικη 

προ , 
σεγγιση του ιδιαίτερα σύνθετου δημόσιου ζητήματος της προστασίας των 

δικαιωμάτων των δ , Π .. 'θ λε' , , 
παι ιων. ρουπο εση αποτε ι ομως η αποσαφηνιση των 

αοριστιών των ξ λλ , , δ , , λ , 
ε αγγε ομενων στοχων, η ιατυπωση του τροπου υ οποιησης, ο 

Χρονικός κα , , , , Υ , 
ι οικονομικος προγραμματισμος, αλλα και η συνεργασια του πουργειου 

με 'λ α λα υπουργεία ή με άλλους συναρμόδιους φορείς, όπως το ΙΚΠΑ, τις εσωτερικές 
διευθύνσ 
, εις του Υπουργείου, προς αξιοποίηση της γνώσης τους στο πολυδιάστατο 

ζητημα της π , , , 
ροστασιας των δικαιωματων του παιδιου. 

Ε. 
Η νομοθετική θεωρία και η εφαρμογή του συστήματος της 

Ι(οινωνικής προστασίας του παιδιού στη Γαλλία και την Αγγλία: η 

θέση της ΔΣΔΠ. 

Ιδ ' ιαιτερα σημαντική για την ανάδειξη των ποικίλων διαστάσεων της 

~~~' ' ' γης της κοινωνικής πολιτικής στο χώρο της κοινωνικης προστασιας του 
Παιδιού κ , , , 
, ρινεται, στο πλαίσιο της παρούσης εργασίας, η συγκριτικη επισκοπηση με 

:λλες ευρωπαϊκές έννομες τάξεις, υπό το πρίσμα πάντα της ΔΣΔΠ, ώστε να 
αταδειχθ , , , , ξ , 

ει εαν «κοινοί» παράγοντες διαμορφώνουν το βαθμο αναπτυ ης η και 
υπανάπτυξ , δ , 'λε 

ης της ή αν ο βαθμός αυτός αποτελεί, τελικα, συν υαστικο αποτε σμα 

Παραγόντω ' 'θ ' Γ 
λ, ν που σχετίζονται αποκλειστικά με τις ιδιομορφιες κα ε κρατους. ια το 

ογο αυτ' , , Α λ' Γ λλ' ο, εχουν επιλεγεί για την σύγκριση αυτή δύο χωρες, η γγ ια και η α ια, 

με Ύνώμ ' θ' 0να, λόγω της συνέπειάς τους ως προς την υποβολή των σχετικων εκ εσεων 

Προς την Ε ' ' Α ' 
πιτροπή, τη δυνατότητα αξιοποίησης των πολυ προσφατων παντησεων-

fΙαρατη , , , , 
Ρησεων της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιου στα κρατη αυτα, στο 

Πλαίσιο , , 
των οποίων εξετάζεται ενδελεχώς το ζήτημα της κοινωνικης προστασιας του 

Παιδιού , , , , , 
' οχι μονο σε επίπεδο νομοθετικής θεωριας, αλλα και εφαρμογης. 
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1. Το γαλλι ' ' 
κο συστημα της κοινωνικής προστασίας του παιδιού: οι δυσχέρειες 

εφαρμογής του. 

Το βασικό χαρακτηριστικό του σύγχρονου γαλλικού συστήματος παιδικής 
προστασίας , 

' το οποιο αποτελεί μετεξέλιξη της ανάπτυξης του συστήματος 
ιcοινωνι~m , 
, ... ,ς προστασιας και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας για το παιδί, 
ηδη από τον 190 , , 

αιωνα, ειναι η αποκέντρωση των κοινωνικών υπηρεσιών για την 
Προστα ' 

σια της μητρότητας και της παιδικής ηλικίας, μέσω της μεταφοράς της 
αρμοδιότητ 

ας για τις εν λόγω υπηρεσίες από το Κράτος στις Περιφέρειες 
(Departιnents), δηλαδή της αποκέντρωσης. Η Γαλλία επικύρωσε τη ΔΣΔΠ σru; 7 
Α.υγούστο 
1\1 υ του 1990, η Σύμβαση τέθηκε δε σε ισχύ στις 6 Σεπτεμβρίου του 1990. 

ετά την , 
επικυρωση της Σύμβασης, σημειώθηκαν πολλές προσπάθειες για τη διασφ 'λ 

α ιση της ε ' ' 'δ θ θ ' φαρμογης της, οπως, για παρα ειγμα, η εσμο ετηση της 
υποχρ' 

εωσης υποβολής ετήσιας αναφοράς στο τέλος του χρόνου στο Κοινοβούλιο, με 
αναλυτι , 

κη περιγραφή των ενεργειών που έχουν γίνει προς την κατεύθυνση της 
εφαρμογ' 

, ης της ΔΣΔΠ. Ο Συνήγορος του Παιδιού στη Γαλλία λειτουργεί από το 2000, 

εvω, παράλληλα, λειτουργεί Επιτροπή 'Ερευνας για τα Δικαιώματα του Παιδιού από 
τις 10 Νοεμβ , ' 'λ ' 
200 ριου του 1997, αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπες, και, τε ος, απο το 

4
, το Εθνικό Παρατηρητήριο για τα Παιδιά σε Κίνδυνο. Παράλληλα, η Εθνική 

Ε7tιτρο , , , , , 
Πή για τα Ανθρωπινα Δικαιώματα ασχολειται συστηματικα και με τα ζητηματα 

nαιδιιcη' , , , 
ς προστασιας, ενώ, προς την ίδια κατεύθυνση, κινειται και το Ινστιτουτο για 

τα ΙΙαιδιά ιc ' 30 Α ιλ' αι την Οικογένεια που θεσπίσθηκε νομοθετικα στις πρ ιου του 
1997_ Οι , ' , , 

Παραπανω φορείς, όπως σημειώνεται και απο την Επιτροπη για τα Διιcα , 
ιωματα ' 'θ ' του Παιδιού, λειτουργούν αποτελεσματικα προς την κατευ υνση τοσο 

της nληpοφ , , Σ , β , 
ορησης και της διάδοσης πληροφοριών σχετικων με τη υμ αση, οσο και 

της ευαισθ , , , 
ητοποιησης του κοινού και των εξειδικευμενων νομικων . 

.Ως βασικοί στόχοι της οικογενειακής πολιτικής, στη Γαλλία, τίθενται η 
ελευθερία ,,..,, λλ, θ , 

ε,LL11.ογής ως προς το οικογενειακό μοντέλο, α α και τον αρι μο των 
nαιδιών , , δ λ , 
1t ' που θέλει να αποκτήσει κανείς, χωρίς οικονομικους η ι εο ογικους 
εριορισμ , δ ' δ λ δ ' ους. Η οικογενειακή πολιτική χαρακτηρίζεται «παι οκεντρικη», η α η 
~~' ' ' Ρωνεται στο παιδί και επιδιώκει αφενός την ικανοποιηση των βασικων του 
αν ' αγιcών , ' δ ' 
βο , ' μεσω της θέσπισης των οικογενειακών επιδομάτων και παροχης ει ικης 

ηθειας ( , , 
2 ο , εnιδόματα μονογονεϊκών οικογενειών, επιμήκυνση των παροχων μεχρι το 
Ο ετο , 

ς της ηλικίας) και, αφετέρου, τη δημιουργία κατάλληλου και φιλικου προς τα 
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παιδιά περ β , λλ 
ι α οντος, που θα συμβάλει στην εκπαίδευσή τους και την ανάπτυξή 

τους. Για τη , ξ , , , 
ν επιτευ η του εν λογω στοχου, στο πλαισιο της κοινωνικής πολιτικής για 

το παιδί επι , 
' χειρειται η δημιουργία κατάλληλων υπηρεσιών και εγκαταστάσεων για 

τα παιδιά. 

Οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης έχουν προσαρμοστεί στη 
Σύσταση του Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ (Σύσταση 92/441), όπου αναγνωρίζεται 
«το βα , δ , 

σικ:ο ικαιωμα κάθε ατόμου σε επαρκείς πόρους και κοινωνική πρόνοια, ώστε 
να ζει με τρόπο συμβατό με την ανθρώπινη αξιοπρέπεια» με τη διασφάλιση ενός 
ελ' 
αχιστου εγγυημένου εισοδήματος (παράλληλα με τα οικογενειακά επιδόματα) και 

την Πρόσθετη καθιέρωση ορθολογικών επιδομάτων ενίσχυσης εισοδήματος, που 
αφορούν όλες , δ , ' ' ·~~ ' Μ τις οικογενειες που κιν υνευουν απο τον κοινωνικο αποιv1,εισμο. ε 

στόχο την βοήθεια των οικογενειών με χαμηλά εισοδήματα, και, λαμβάνοντας υπόψη 
τις επιδράσεις των εν λόγω οικονομικών δυσχερειών στα παιδιά, η γαλλική 
Ί<υβέρνησ ' ' θ' η εχει θεσμοθετήσει οικονομικές ενισχύσεις που στοχευουν στη εσπιση 
του ελ, , 

αχιστου εγγυημένου εισοδήματος με τις Νομοθετικές Πραξεις της Ι ης 
Δειcεμβ , 

ριου του 1998 και της 31 ης Δεκεμβρίου του 1989, αλλά και το σχετικό 
ΤΙ , 
Ρογραμμα της 29ης Ιουλίου 1998.716 Παράλληλα, η Γαλλία έχει αναπτύξει, κατά την 

τελευ , 
ταια δ , ' δ ' δ ' εκαετια, μια, ιδιαίτερα ευνοϊκή για τις οικογενειες με παι ια, επι οματικη 

Πολιτιk'ή μ , ζ , , δ , 
, ... ι ε κυριο στόχο την υποστήριξη των εργα ομενων γονεων, που συν εεται 
αμεσα με λ' λ , ζ , θ , συμφι ιωση οικογενειακής και επαγγε ματικης ωης, κα ως και την 
οιιcονομι , , , , δ ζ , 

ιcη υποστήριξη των γονέων, ώστε να μειωθουν οι απωλειες στο επιπε ο ωης 
τους, λόγω τω ξ , δ , , δ , 

ν ε ο ων, που συνεπαγεται η ανατροφη των παι ιων. 

Αρχικά, σε όλες τις οικογένειες εξασφαλίζεται ένα ελάχιστο εγγυημένο 
εισόδημα ("R , , , λ , , 

evenu Minimum d' Insertion") με δικαιουχους οσους εχουν χαμη ο η 
α\Ιύ' 

Παριcτ , δ , , ' ' α 
, 

0 εισο ημα, ηλικίας άνω των 25 ετών η και νεοτερων, εφοσον προκειται γι 
εγιcυες μη , , δ, κ , θ ' ου , τερες η μητέρες με ένα τουλάχιστον παι ι. ριτηρια για τον κα ορισμο τ 
υψους 'ζ , του αποτελούν 0 αριθμός των ατόμων που συναπαρτι συν την οικογενεια, 
αλλά κα , , , r ι το σύνολο του εισοδήματος, που εισπράττουν απο τις κοινωνικες παροχες. 
ια ένα γ · , ' · 661 3 ' ονεα χωρίς εισοδήματα από κάποιες αλλες πηγες ανερχεται σε , ευρω 

το μηΎα ' δ ' Π 'λλ λ ' το οποίο αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμο των παι ιων. αρα η α, 
Χορηγε' , δ , 

ιται επιπλέον εφάπαξ ποσό, που ανέρχεται σε 1000 ευρω, για τους ικαιουχους 
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των παρ , 
οχων του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, εφόσον επιστρέψουν στην 

εργασία τους. 

fl . . Σε όλες τις οικογένειες χορηγείται οικογενειακό επίδομα ("Allocations 
an11J1ales-AF' ') 11 , 
, 9 ευρω με την προϋπόθεση πως έχουν τουλάχιστον δύο παιδιά 

ιcατω των , , 
λ εικοσι ετων, το οποία προσαυξάνονται κατά 33,5 ευρώ για κάθε παιδί 

η ιιctας 11-16 ετών κα 59 6 , , θ δ , β , λ , , 
ι , ευρω για κα ε παι ι που υπερ αινει το η ιιcιακο οριο 

των 16 , 
ετων, χωρίς να έχει σημασία το ύψος του οικογενειακού εισοδήματος. Σε 

Περίπτω 
, ση που η οικογένεια είναι τρίτεκνη, το μεγαλύτερο παιδί, εφόσον είναι 20 

ετωv δ 
' ικαιούται μηνιαίο εισόδημα 75,3 ευρώ, ενώ το μηνιαίο εισόδημα από την 

εργασία του , 
ειναι λιγότερο από 768, 7 ευρώ. 

Σε οικογένειες χαμηλού εισοδήματος χορηγείται συμπληρωματική του 
εισοδή 
, ματος παροχή με εισοδηματικά κριτήρια ("Comρlement familial ' '), εφόσον 
εχουv Χαμηλ, , 111 

, 
0 εισοδημα, σε οικογένειες με τουλάχιστον τρία παιδιά από 3 ως 21 

ετωv , 
' Που ανερχεται σε 155 ευρώ γΊα κάθε παιδί που έχει συμπληρώσει το τρίτο έτος 

;ς ηλιιcίας του. Παράλληλα, χορηγείται σχολικό επίδομα ύψους 268 ευρώ 
( Allocat' 10

n de rentree scolaire-ARS'') με εισοδηματικά κριτήρια, που στοχεύει στην 
αvτιμετώ , , , 

πιση των αναγκών της σχολικής χρονιας και ως δικαιουχοι οριζονται 
οιιcογέvειες με λ , λ , , δ' λ , , 6 
18 , χαμη α εισοδήματα, που έχουν του αχιστον ενα παι ι η ιιcιας απο -

ετων Αν , , , , 
· τα εισοδήματα υπερβαίνουν το εισοδηματικο οριο, το ποσο μειωνεται. 

Με εισοδημα , , , , δ ' ("All t" τικα κριτηρια χορηγούνται επισης στεγαστικα επι οματα oca 1ons 
de logenιent") , , , λ, 

, ωστε να επιδοτείται μέρος του ενοιιcιου των νοικοκυριων με χαμη α 
εισοδή 

ματα. Κριτήρια για τον καθορισμό του ποσού αποτελούν η σύνθεση της 
οιιcογέvειας , 'δ , λλ , 

' το υψος των εισοδημάτων τους, το ει ος της κατοιιcιας, α α και το 
Ποσ ' 0 του εν , βλ , 'λλε , οικιου. Για την αντιμετώπιση του προ ηματος ε ιψης χωρου σε 
Πε ' 
Ριnτωση , δ , , , 

αποκτησης τρίτου παιδιού που θα είχε υσμενεις συνεπειες στην ποιοτητα ~ , ' 
π ης της οικογένειας, παρέχεται πριμοδότηση εφάπαξ ποσού 898 ευρώ, 
Ροσαυξαν ' , 

ομεvη ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών, ως βοήθεια σε περιπτωση 
J.tεταΙCόμ 

ισης. 

717 

Cons·d f h C t. 1 
eration of Reports Submitted By States Parties under Article 44 ο t e onven ιοn, 

; econd Periodic Reports of States due in 1997, CRCIC/65/Add.26, 9 October 2003, 
r WW.unhchr.ch/tbs/doc.ns tΊ'(SymboJ)/CRC.C.65.Add.26.En?OpenDocument, 66. 
δι~ μια οικογένεια με τρία παιδιά, για παράδειγμα, το όριο είναι 32. 700 ευρώ, 

φοροποιούμενο ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. 
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" Από τις αρχές του 2004, χορηγείται παροχή για την απόκτηση τρίτου παιδιού 
( Prestation d' . . 

accue1l du Jenue enfant-PAJE"), με εισοδηματικά κριτήρια (όριο 33.606 ευρ , ) 
ω , για την εξισορρόπηση της απώλειας εισοδημάτων λόγω της μείωσης ή 

της διακοπη' ς , 
της αμειβομενης επαγγελματικής δραστηριότητας, σε δύο κατηγορίες 

οιιcογεvειώv: σε οικογένειε , , , , θ , δ' , 
ς που εχουν προσφατα αποκτησει η υιο ετησει παι ι, μεχρι 

τη συμπλήρωση του τρ ' , ' ' ' δ ' ' 
, ιτου ετους και σε εγκυες γυναικες, οι οποιες ιαvυουν τον εκτο 

μηvα της , 
εγκυμοσυνης, μέχρι τη γέννηση του παιδιού. Η εν λόγω παροχή 

Περιλαμβάνει πριμοδότηση για τη γέννηση του παιδιού (855,2 ευρώ) ή την υιοθεσία 
του 0 710 5 , 

' ευρω ), καθώς και ένα βασικό επίδομα (171 ευρώ). 

Δύο συμπληρωματικές του εισοδήματος παροχές χορηγούνται για την 
ελεύθερη , 

δ επιλογη του τρόπου φύλαξης των παιδιών και την ελεύθερη επιλογή 
ραστη , 

ριοτητας, αν οι γονείς διακόψουν την επαγγελματική τους ενασχόληση για να 
ασχοληθο , . . 

υv με την ανατροφή του παιδιού. Η πρώτη ("Complement de l1bre cho1x du 
111ode de gard ") ξ , , , λ , δ , 

e ε αρταται απο το εισοδημα και την η ικια των παι ιων και 
!Cυμαίvεται απ, 160 δ , λ , , , 

, 
0 .6 ευρώ το μήνα μέχρι 374,7 για τα παι ια η ικιας μεχρι τριων ετωv , 

λ, ' εvω μειώνεται στο μισό για παιδιά από τριών μέχρι έξι ετών. Στόχος της εν 
ογω παροχ' , 'λ ξ δ ' 

, ης ειναι η πληρωμή του απασχολούμενου για τη φυ α η των παι ιων, 
οταv οι γοv , ο , 

εις εργάζονται. Για το λόγο αυτό αντισταθμίζεται το 50% των εισφορων, α , ' 
Vαλογα με , δ , λ , 

το υψος της αμοιβής του βοηθού φύλαξης των παι ιων και την η ικια του 
1tαιδιού Ί ι s 

Σεπ, λθ' 'δ εριπτωση που οι γονείς επιλέξουν να ασχο η συν οι ι ιοι με την 
αvατρο , , , , 

φη του παιδιού τους μέχρι την ηλικία των τριών ετων, οποτε και διακοπτουν 
tηv εργα , , λ ' ' λε σια τους ή εργάζονται λιγότερες ώρες, αντισταθμιζεται η εν ογω απω ια 
~~ , 
" συμπληρωματική παροχή για την ελεύθερη επιλογή δραστηριοτητας 

( Cο111ρ1 , , , 
ement de libre choix d' actiνite"), εξαρτώμενη απο το εισοδημα των γονεων, 

τη Ύεvικότ , , , 
, ερη οικονομική τους κατάσταση, τα μελη της οικογενειας και απο την 

φυση, αλλά και το είδος της απασχόλησής τους. Τέλος, λόγω των παιδιών, 
1tροβλέπο , λε ' 

νται φορολογικές ελαφρύνσεις, ανάλογα με τον οικογενειακο συντε στη, δηλαδ, 
η την αναλογία του φορολογητέου εισοδήματος με την σύνθεση του 

Vοιιc 0ΙCυριού. 

~ Vέα, νομοθετική ρύθμιση προβλέπει, παράλληλα, βοήθημα για ~ην πρόσληψη μιας ει?.ι~ς 
η~ου της μητέρας ("Aide a 1a fami/le pour /' emploi d une assιstant~ matemelle aψeee ), 

~αθω~ ~αι ένα επίδομα για τη φύλαξη του παιδιού στο σπίτι του ("A/Jocatιon de garde d enfant 
a dorηιcι/e") 
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Για τα παιδιά των .. , , 
β , θ μονογονεικων οικογενειων χορηγείται μηνιαίο στεγαστικό οη ημα, ασφάλιση θ , 
de Ρ ασ ενειας και μητρότητας. Τέλος, ειδικό επίδομα ("Allocation 

arent Isole") , 
ανεξ, χορηγειται στους αρχηγούς των μονογονεϊκών οικογενειών, 

αρτητα από το φύλ , , , , , 
μ , ο τους, εφοσον εχουν ενα τουλαχιστον παιδι, τον πρώτο χρόνο ετα το χω , 

ρισμο το διαζύ ' , , λ, 
ΙΙ ' γιο η τη χηρεια, μεχρι τη συμπ ηρωση των τριών ετών. Ρωτοτυπία τ 
,,,, , ου γαλλικού νόμου αποτελεί η αντίστοιχη πρόβλεψη και για την έγκυο 
ι vναικα Π , 

' ου ειναι μ · ( , 
στ ονη, αγαμη, χωρισμένη, χήρα) προκειμένου να διασφαλιστεί ένα 

οιχειώδες επίπ δ δ , 
με, ε ο ιαβιωσης και να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της εγκυμοσύνης, 

Υ.Ρι τη , 
μ , γεvvηση του παιδιού. Το ποσό που λαμβάνει ή έγκυος γυναίκα είναι κατά τι 
ικροτερο , 

ΙC σε σχεση με εκείνο του μόνου γονέα, δηλαδή 561,2 ευρώ για την πρώτη 
αι 748 2 ευ , 

δ ' ρω για τη δεύτερη περίπτωση, προσαυξανόμενο για κάθε παιδί. Η 
ιαφορά του , 

α μεσου μηνιαίου εισοδήματος και του ανώτατου ορίου του επιδόματος 
Ποτελεί 

τ , , το ποσό που δικαιούται ο μόνος γονέας. Όταν το παιδί συμπληρώσει το 
Ριτο ετος , 

εισόδ της ηλικιας του, ο γονέας μπορεί να διεκδικήσει το ελάχιστο εγγυημένο 
ημα. Τα εισοδ , , , , β • , 

με , ηματικα ορια των μονογονεϊκών οικογενειων ειναι ακρι ως ομοια 
ειcεινα των ζ , , 

ευγαριων με δυο εισοδήματα. 

Χ Τέλος, η παροχή οικογενειακής στήριξης ("Allocation de Soutien Familial") 0Ρηγείται με 
έ εισοδηματικά κριτήρια στο μοναδικό γονέα, ανεξαρτήτως φύλου, που 
Χει την επιμέλεια , λ , δ , , , , , 

(h, ενος του αχιστον παι ιου, απο τη γενvηση του μεχρι τη vuμ7tλ, 

ηρωση του · , Η λ, ' λε , 
< εικοστου ετους της ηλικίας του εν ογω παροχη ιτουργει και <αντίστ 

ροφα» δηλ δ , ' ' δ , 
Καθ , ' α η προς την κατεύθυνση της προστασιας του ορφανου παι ιου, 

ως εvισ , , 
α Χt>ει την οικογένεια ή το μεμονωμένο άτομο που αναλαμβανει την νατρο , , 

φη εvος παιδι ' , , , δ ' ι'ς ου, που στερειται τον ενα η και τους υο γονε . 

7t Α. ν και η γαλλική επιδοματική πολιτική, όπως διαφαίνεται αναλυτικά από τα 
Ροειcτεθ, 

ηλι , εvτα, χαρακτηρίζεται από μεγάλη ποικιλία επιδομάτων προς την παιδική 
!Cία Και γε , , , , 

1[ VVαιοδωρια ως προς τις παροχες, η Επιτροπη για τα Δικαιωματα του 
αιδιού εvτο 'ζ , β, 

ά πι ει στις σχετικές παρατηρήσεις της πως συντρεχει παρα ιαση του 
Ρθρου 4 , , 

την της ΔΣΔΠ, επειδή δεν διασφαλίζεται η θέσπιση γενvαιοδωρων παροχων για 
εφαρμογη' ' δ ' 'λ 

τ των οικονομικών κοινωνικών και πολιτιστικων ικαιωματων ο ων ων ' 
Παιδιών δ , , , 

0 , ' ει ικοτερα εκείνων που ανήκουν σε οικονομικα μη προνομιουχες 
μαδες. Το, , , 

ε υτο συνδέεται, κατά τη γνώμη μας, με το γεγονος πως η γαλλικη 
Πιδοματι , , , 

οιιcο Ι<1Ί πολιτική στοχεύει κυρίως στην εναρμονιση της επαγγελματικης με την 
γεvεια!Cή ζωή, καθώς και την οικονομική υποστήριξη των γονέων, ώστε να 
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μειωθούν οι απώλε , 
ανατρο , ιες στο επιπεδο ζωής τους, λόγω των εξόδων, που συνεπάγεται η 

φη των παιδιών , , 
Πpόσ ' χωρις στοχευση προς τις ευάλωτες ομάδες, όπως είναι οι 

φυγες, οι μειονό , , 
τητες η τα παιδια των παράνομων μεταναστών. 

Σε μια προσπάθ , , 
ΔΣΔΙΙ εια εvαρμονισης της γαλλικης νομοθεσίας με το άρθρο 22 της 

σημειώθηκαν ξ 'λ 
προστ , α ιο ογες προσπάθειες για τη διασφάλιση της κοινωνικής 

ασιας των ασυ , δ 
τον Μ, νο ευτων ανηλίκων. Η Πράξη σχετικά με τη Γονική Μέριμνα 

αρτιο του 2002 β , 
όλ προ λέπει την παροχή βοήθειας προς αυτούς, κατά τη διάρκεια 
ων των δικαστι , 

ιcα κων και διοικητικών διαδικασιών κατά την είσοδό τους στη χώρα 
ι ιcατα' 

το ΧJJονι , δ , 
Οpίζ κο ιαστημα της κράτησής τους, από έναν ad hoc υπεύθυνο, που 

εται από τον , δ 
Κ:έv αρμο ιο εισαγγελέα. Ήδη από το 1999 λειτουργεί στη Γαλλία Ειδικό 

τρο για τα παιδιά που ζ , , λ 719 , 'δ , , 
εvδελε , ητουν ασυ ο, εvω τα αρμο ια υπουργεια ερευνουν 

Πο Χως το ζήτημα των ασυνόδευτων ανηλίκων, ιcυρίως των πολύ μικρών παιδιών 
υ εvτοmζ 

πρ ονται στα σύνορα, ώστε να εξευρεθούν αποτελεσματικές λύσεις για την 
Οστασία τω δ 

ν ικαιωμάτων τους. 

Ι-Ι Επ~τροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού παρατηρεί, όμως, πως η ΙCοινωνιΙCή 
π , προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων παραμένει αναποτελεσματική, 
αρα τι 

το ς σημαντικές σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες, λόγω της διαρκούς αύξησης 
υ αριθμ , 

λόγω ου των ασυνόδευτων ανηλίκων, ιδίως μέσω των αεροδρομίων, αλλά και 
της μεγάλης Ύn , δ , δ δ , , , 

γι Λ.1-'ονιιcης ιαρκειας των ια ικασιων οικογεvειακης επανεvωσης 
ααvα 

Ύνωρισμένο λ , , , 
δια , υς πο ιτικούς πρόσφυγες, που, συμφωνα με τις στατιστικες, συχvα 

Ριcουv π' 
Προβλ ανω από έτος. Τούτο οδηγεί, εν τοις πράγμασι, αναπόφευκτα, στο 

ηματικό καθ ' λ' 
εστως κράτησής τους μαζί με τους εvη ικους. 

Ιδιαίτερα λλ ' Κ ' δ ' μ αποτελεσματική προστασία παρέχει το γα ικο ρατος στα παι ια 
ε ειδιιc, 

η δ ες ανάγκες, καθώς επιδιώκεται, σύμφωνα με επιταγές του άρθρου 23 ΔΣΔΠ, 
ιασφάλιση τ , λ , δ , 

Ο'υνθ , ων προϋποθέσεων εκείνων, που δημιουργουν τις κα υτερες υνατες 
ηιcες για ' Ε' 

εvτυ την ανατροφή τους, χωρίς την επιβάρυνση των γονιων τους. ιναι 
Πωσιαιc' , , 

α 0 Πως η διαμόρφωση της σχετικής πολιτικής στη Γαλλια για τα παιδια με να1rh , 
-··ιΡια έχει , Πλ , Ά 

Α. αρχισει ήδη από το 1975 με το «Νόμο- αισιο» για τα τομα με 
ναπηρία της 3Οης , δ , 

μ Ιουνίου 197 5 που έθεσε ως στόχο την αντιμετωπιση του παι ιου 
ε ειδιιcέ , ' 

ς αναγκες αρχικά ως παιδιού, το οποίο πρέπει να απολαμβάνει όλα τα 

Conside t· · f h C · 
Second ra 10.n ~f Reports Submitted By States Parties under Artιcle 44 ο t e onventιon, 
Www u Perιodιc Reports of States due in 1997, CRCIC/65/Add.26, 9 October 2003, 

· rιbchr.chftbs/doc.nstl(Symbol)ICRC.C.65.Add.26.En?OpenDocument, 77. 
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δικαιώματα τ , 
ων παιδιων, αλλά παράλληλα και συμπληρωματικά, ακριβώς λόγω της 

αναπηρία θ , 
ς, εσμοθετουσε ειδικές ρυθμίσεις για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων 

τους Ε , 
. ΙCτος από τις , δ λ , , , βλέ 

δ παροχες ιευκο υνσεως οικονομιιcης φυσης, προ 'πεται η 
υνατότη , 

τα φροντιδας των παιδιών σε ειδικά κέντρα, όπου, σε φιλικό περιβάλλον, 
που προσο , ζ 

μοια ει με το οικογενειακό, προσφέρονται ιατροφαρμακευτικές υπηρεσίες, 
εΙCΠαίδευση , 
λε ' προγραμματα αποκατάστασης και επανένταξης. Παράλληλα, 
ιτουργούν , 

τμηματα ένταξης, για την τοποία αποφασίζει ειδική επιτροπή, που οι απο , 
φασεις της μπορούν να προσβληθούν, αλλά και ειδικά τμήματα σε κανονικά 

σχολεία. Για την εν' ξ δ , λ ' , δ , , , 
τα η των παι ιων στα εν ογω τμηματα ι ιαιτερα σημαντιιcη ειναι 

η Ρύθμιση "1 · 
ΟΙ Jospin" του 1989 (Framework Act on Educa6on 1989) και η υιοθέ 

tηση νομοθετικών μέτρων, που προωθούν την ένταξη του παιδιού με αναπηρία 
στο ΙC 

αvονικό λε' Π , θ ' σχο ιο. ρος την ίδια κατεύθυνση, κινειται και η στοχο εσια του Σχεδίου "Η . 
π and1scol Plan", που υιοθετήθηκε τον Απρίλιο του 1999. Σε αυτό 
Ροβλέπεται θ δ, , λε ' ' λλ λ η κα ο ηγηση των παιδιών, ο εξοπλισμος των σχο ιων με κατα η η υλικοτεχv , , 

ιlCή υποδομή για την αναπηρία, όπως, για παράδειγμα, καταλληλο 
οπτι 

ΙCοακου , λ , ' ' λλ ' στικο υ ικό η παροχή στήριξης για το παιδι και την οικογενεια του, α α 
ΙCα ' 

ι η υποσ ' ξ ' ' Η 'δ τηρι η των μαθητών με αναπηρία, που δεν διαθετουν αυτονομια. ι ια η Εnιτρο , , , , 
πη αξιολογησε πολύ θετικά τις παραπάνω πρωτοβουλιες της Γαλλιιcης Ι<υβ' 

ερvησης, κυρίως μάλιστα 0 πρόγραμμα "Handiscol Plan", με την ευχή, όμως, πως 
θα αυς θ , 

ηειοαρθ' ' δ' ι μος των συμμετεχοντων παι ιων . 

.Κα ' ' λ ' τα τη γνώμη μας, ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η εφαρμογη στο π αισιο 
της Ύαλλιk"'h ΣΔΠ 'Ο δ ' σ ... ,ς πολιτικής για το παιδί, του άρθρου 20 της Δ . πως ειχνουν τα 
τατιστικ ' , δ λ δ ' 
, α στοιχεία στον παρακάτω πίνακα ήδη πριν απο το 1998, η α η πριν την 

Ι<:'ύρωση , , , 
της ΔΣΔΠ προτιμάται ως λύση η ανάθεση σε αναδοχη οικογενεια και οχι η 

~~~ ' ' tηση σε ίδρυμα, ενώ ήδη από το 1984 προβλέπεται στη γαλλιιcη νομοθεσια η 
αvαθεώ , , 
ΙΙ , Ρηση της αναδοχής (Νομοθετική Πράξη του Ιουνιου 1984, Νομοθετιιcη 
Ραξη του Ιουνίου του 1986), που προβλέπει η ΔΣΔΠ στο άρθρο 25. 

Είδος Ι< 
οιναινιιcής Υπηρεσίας για τον ανήλικο. 

Αν'δ α 0χη οικογένεια 
Ιδρύματα 

Έφηβοι και νεαροί ενήλικες 
Άλλο 

54% 

36% 

4,5% 

5,5% 
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Σε επίπεδο υπη ε , , 
αξιόλ ρ σιων και δομων παιδική φροντίδας έχουν γίνει στη Γαλλία 

ογες προσπάθειε , , 
έξι ε , ς τα τελευταια χρονια για τη φροντίδα των παιδιών κάτω των 

των με , 
' στοχο ό , , , 

υπηρεσι , χι μονο τη διασφαλιση ποσοτικων, αλλά και ποιοτικών 
ων, που θα συ β 'λ 

μεταξύ μ α συν στη διευκόλυνση των γονιών και στην εξισορρόπηση 
επαγγελματι , , , , , 

παρ, κης και οικογενειακης ζωης. Εκτος απο τις υπηρεσίες που 
εχουv οι βρε , , 

Υη11:ια , φονηπιακοι σταθμοι, οι υπηρεσίες προσχολικής φροντίδας και τα 
γωγεια, ιδιαίτερ δ δ δ , , , 

παιδ , α ια ε ομενη και επιτυχημενη ειναι η θεσμοθέτηση της 
ιΙCής φροντίδας , , , , 

αvαβαθμίσ στο σπιτι απο ειδικα εκπαιδευμενους φροντιστές, που 

του 
2001 

τηκ~ με τη νομοθετική πράξη "Loi de financement de Ia Securite Socja}e" 

, (Soc1al Security Funding Act). 720 

Σε μια προ 'θ 
Πολιτι , σπα εια συνολικής αποτίμησης της εφαρμογής της κοινωνικής 

ΙCής για το πα δ' 
δυσν , ι ι στη Γαλλία, διαπιστώνεται πως τα βασικά προβλήματα, που 

,.,εραιvουν ν 
σημ , τη αποτελεσματική εφαρμογή της ΔΣΔΠ, εντοπίζονται σε τρία βασικά 

εια· π , 
· ρωτον 'λλε 

οποί ' η ε ιψη σαφούς οριοθέτησης κάποιων εννοιών από το νομοθέτη, η 
α ΙCαταλ , 

ειπει ερμην , , δ , , β , 
διιcα , ευτικα κενα, που ο ηγουν συχνα σε παρα ιασεις των 

ιωματωv , 
της Ε των παιδιων. Έπειτα, όπως φαίνεται και από τις Τελικές Παρατηρήσεις 

71:ιτροΠή , 
διιc , ς, εντοπιζονται κενά και δυσλειτουργίες ως προς την εφαρμογή των 

αιωματωv τ , 
θεω ων παιδιων των μεταναστών, αλλά και των μειονοτήτων. Ενώ, 

ΡητtΙCά 'λ 
' 0 α τα παιδ , , , , ' 'ξ δ σημ , ια χαφουν ισοτητας ενωπιον του νομου, στην πρα η εν 

ειωθηιc , 
ε Προοδος μ λ , , , ' θ ' , τα ε τη ηψη συγκεκριμενων μετρων, ωστε να αποφευχ συν αυτα 

7tροβλ' 
ιcά,,,. ηματα, κυρίως των παιδιών Ρομά. Επιπλεόν, διαπιστώνεται πως, σε 

•ιΟιους 
τομείς της , λ , , , 

nερ'θ εφαρμογης της κοινωνικής πο ιτικης, οπως στον τομεα της 1 αλ Ψης για βρέφ , , , λ θ ' δ ' 
7Ι:ολιτι , η, νηπια, παιδια και τις μητερες τους, ακο ου ειται ιαφορετικη 

ΙCή σε κάθε Π , , , , , , 
αn0 , εριφερεια, οπως φαινεται απο την , παρατηρουμενη ενιοτε, 

υσια 

Ύια Ψυχιατρικών υπηρεσιών και την περιορισμένη πρόσβαση στην περίθαλψη 
τα πα δ , 

ι ια των , ' δ ' ' βήμ παρανομων μεταναστών. Τελος, ιαπιστωνεται πως, παρα τα 
ατα Που , , , 

την , εχουν γινει, παρατηρείται δυστοκία, σύμφωνα με την Επιτροπη, ως προς 
αvαδειξ , 

nρ , η της συμμετοχικής διάστασης των δικαιωμάτων των παιδιων με την 
οωθησ 

η της ενερ , , 'λ ζ , , 721 γητικης συμμετοχης τους σε ο α τα ητηματα που τα αφορουν. 

Βλ ., αναλυτ , . . 1 
Co11v . ικα, Consίdera6on of Reports Submitted By States Partιes under Artιc e 44 of the 
2003 elntιon, Second Perίodίc Reports of States due ίn 1997, CRCIC/651 Add.26, 9 October 

, -91 '"'" Βλ. : .. ννw.unhcbr.chltbs/doc.nsfi'(Symbol)ICRC.C.65 .Add.26.En?OpenDocument. 
' Ύεvικα c · · · h · C "d · f R.eports ' .ommιttee on the Rights of the Child, Thιrty-sιxt sessιon, . onsι erat1on. ο 

Observ .Submιtted By States Parties under Article 44 of the Conventιon, Concludmg 
atιons: France, CRCIC/15/Add.240, 1-14, daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/ 
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2. 
Το σύστημα 

της κοινωνικής προστασίας του παιδιού στην Αγγλία: η 
νομοθετική θεωρία και πράξη. 

ΗΑ17λία ιcύρωσε με Νόμο στις 16 Δεκεμβρίου του 1991, τη ΔΣΔΠ. Ήδη από 
το 2002 λα β , , 

' μ ανουν χωρα συνεχώς προσπάθειες για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδ ' 
ιων και για την ενσωμάτωση των αρχών της Σύμβασης στην εσωτερική της 

νομοθεσία Η 
, · σημαντικότερη νομοθετική πρωτοβουλία προς αυτήν την κατεύθυνση ειναι η "Chi 

ldren's Act" του 2004, που παρέχει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο για τις 
μεταρρυθμί 722 
" . σεις των πρωτοβουλιών "Eνery Child Matters" στην Αγγλία και του 
Rights to Actio " , , , λ' 'Π ' ξ η στην Ουαλια. Μεταξυ αλλων, με την εν ογω Νομοθετικη ρα η ιδρύεται Ε δ , 

b ι ικη Επιτροπή για τα Παιδιά στην Αγγλία ("Children's Cornηllssioner for 
.cngland ") , , , 

' που προστατευει στο πλαίσιο της ΔΣΔΠ τα δικαιωματα του παιδιου, ειδικές υ , , 
πηρεσιες σε περιφερειακό επίπεδο στην Αγγλία και την Ουαλια για την nροώθ 

ηση της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων, ώστε να επιτευχθεί η nροώθ 

"D· ηση των δικαιωμάτων των παιδιών, αυξάνεται η αρμοδιότητα των φορέων 
Irector of Chil . h 'ldr 

dren's Services" (στην Αγγλία), "Lead D1rector for C 1 en and 
Youl1g People" ( ι.:1dr " ( Α λ' στην Ουαλία) και "Lead Member of Cω en στην γγ ια και την 
Ουαλία) ενώ 'λ , , , ("C t t 
p . ' ' τε ος, στις τοπικές αρχές εγκαθιδρυεται «σημειο επαφης» οη ac 

Oll}t") δηλαδ, , , λ , 
' η εvας διαδικτυακός οδηγός, που παρέχει λεπτομερεις π ηροφοριες για τα διιcαιώ , 
ματα των παιδιών στους γονείς, τους εκπαιδευτικους κτλ. 

Στο "'' δ , , ' ΔΣΔΠ "'ωρο της κοινωνικής προστασίας του παι ιου, απο την κυρωση της ~~ , , 

' εχουν αναληφθεί αξιόλογες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την εναρμονιση 
των διατάξ , , λ , 

εων της εθνικής νομοθεσίας με τη Σύμβαση, οπως φαινεται ανα υτικα 
στον 7tαρ , , , λ , θ 
ν αιcατω πίνακα. Από το 2000 μέχρι σήμερα εχουν ψηφιστει π η ος 
ομοθετιrc , , , , , 

ων πραξεων για την προστασία του παιδιου στο οικογενειακο του η σε εvαλλαιcτι , , 
ιc κο περιβάλλον, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του στην υγεια, την 
οιvωvι!dι , , , λλ ' 

.,., Προvοια, την ψυχαγωγία, τον ελεύθερο χρονο, την εκπαιδευση, α α και ~~ , , 

μετρα προστασίας για τους ασυνόδευτους ανήλικους, για τα παιδια με αvα1Ι'h , 
···ιρια ιc.α. 

~---~~~~~~~~= ~~~128/~DF!G0442428.pdf?OpenElement. Επίσης, Cornrnittee on the. Rights of ~e Child, 
th l11y-sιxth session, Consideration of Reports Submitted By States Partιes under Artιcle 44 of 
9/e Coηventioη, Secoηd Periodic Reports of States due in 1997, France, CRCICl6SIAdd.26, Ι-

722 Βλ www.unhchr.ch/tbs/doc.nstl(Symbol)/CRC.C.65.Add.26.En?OpenDocument 
· αναλυτικά, www.everychildmatters.gov.uk/strategy/uncrc/ukreport/. 
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Π!ΝΑΚΑΣ2. Νομοθετικές πράξε δ , , , r-o-- ΔΣΔΠ ις για τα παι ια στην Αγγλια μετα την υπογραφή της 

Οικογενειακό 
περιβάλλον και 
εναλλακτική 
επιμέλεια 

• Adoption and Children Act 2002 
• Anti-Social Behaviour Act 2003 
• The Protection of Children and Vulnerable Adults 

[άρθρα 5,·9-11 
18πα , ' 
2 19ραγραφοι 1 και 
' -21, 25 27 

πα , ' 
ραγραφος 4, 39] 

(Northern Ireland) Order (2003) 
• Support and Assistance ofYoung Peop\e Leaving Care 

(Scotland) Regulations 2003 
• Domestic Violence, Crime and Victims Act 2004 
• The Children (Leaving Care) Regulations (Northern Ireland) 

2005 
• The Children's Homes Regulations (Northern lreland) (2005) 

• Chi\dcare Act 2006 
• Children and Adoption Act 2006 
• Work and Families Act 2006 
• Family Law (Scotland) Act 2006 

~~=--~•:___:A~do::l:p~ti~on~an~d~C~h~il~dr~e!!_n1!(S~c~ot~la~n~d)~A~c~t!:_2~00!_!_7 ______ _J 

[, και Πρόνοια 2~ρθ2ρ4α 6, 18, παρ.3 • The Community Care and Health (Scotland) Act 2002 
' 26 ' • Mental Health (Care and Treatment) (Scotland) Act 2003 

πα , ' 'και27 ραγραφοι 1-
3
] ' • Housing (Northern Ireland) Order 2003 

• Child Trust Funds Act 2004 
• Breastfeeding Etc. (Scotland) Act 2005 

• Child Benefit Act 2005 
• Smoking, Health and Social Care (Scotland) Act 2005 

~ίδ ~~~--t---=•_.!:H~e~al~ili~A~c~t~20~0~6 _____________ __: 
ευση πο~ιτισμικ:ή' • Education Act 2002 ~:""ξη και • Education (Disability sιrategies and Pupils' Educational 

[, υθερος χρόνο Records )(Scotland) Act 2002 

3~ρ]θρα 28, 29 και • Education (Pupil Exclusion and Appeals) (Wales) (Miscellaneous 
Amendments) Regulations 2004 

• Education (Additional Support for Learning) (Scotland) Act 2004 

• School Councils (Wales) Regulations 2005 
• Gaelic Language (Scotland) Act 2005 

• Education Act 2005 
• Special Educational Needs and Disability (Northern Ireland) 

Order 2005 
• Childcare Act 2006 
• Education and Inspections Act 2006 
• Scottish Schools (Parental Invo\vement) Act 2006 

Εtδικά με' ---+-·~T~h~e_=:E~d~uc~a~ti~on~(N:~o~rt~h~ern~Ir~e~la~n:::.ιd)~O:::..:r-=d::.:er...::.2~0-=-06=--------1 
7t τρα ροστασ' • Justice (Northern Ireland) Act 2002 
[άρθρα 2~ς • Female Genital Mutilation Act 2003 

3 2-3 6 3 7 (~Ο, • Protection of Children (ScotJand) Act 2003 

39 
κα; 40] )-( δ), 3 8, • Asylum and Jιnmigration (Treatment of Claimants, ete.) 

Act 2004 
• Sexual Offences Act 2003 
• Vulnerable Witnesses (Scotland) Act 2004 
• Control of Lead at Work Regulations (Northern Ireland) (2003) 
• Working Time (Amendment) Regulations (Northern Ireland) 

(2003) • Anti-social Behaviour (Northern Ireland) Order (2004) 
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• Anti-sociaJ behaviour etc (Scotland) Act 2004 

: Prohibi_tion of F~maJe Genital Mutilation (ScotJand) Act 2005 
Protectιon of Chιldren and Prevention of Sexual Offences 
(Scotland) Act 2005 

• Safeguarding VuJnerable Groups Act 2006 
• Safeguarding VuJnerable Groups (Nortbern Ireland) Order 2007 
• Tbe Employment ofChildren (Amendment) Regulations 

(Northem IreJand) 2006 
, • TJ1e A~iculture (Safety of ChiJdren and Υ oung Persons) 

fΙηγη: Cornmι·tt Re ulatιons (Northern IreJand) (2006) 
ee on the Rj h . . . Under Art" g ts of the Chιld, Consιderatιon of Reports submitted by States Parties 

ιcJe 44 of the C . . . . 
υnited Kin onventιon, Thυd and Fourth Penodιc Reports of States parties due in 2007, 

gdom of Gr t Β · · www
2 

oh ea rιtam and Northern IreJand, CRC/C/GBR/4, 25 February 2008 1 Ο 11 12 
· cbr ' ' ' ' .org. 

Από τις πα , 
ΙCο ραπανω νομοθετικές πρωτοβουλίες ως σημαντικότερη για την 

ιvωνι!Cή 
πρ , προστασία του παιδιού θεωρείται η "Childcare Act 2006", καθώς για 
ωτη φο ά , 

τις , ρ ' πρωτον, λαμβάνονται μέτρα για τις υπηρεσίες παιδικής φροντίδας και 
αναγιcε 

ΙCατ ς του παιδιού στα πρώτα χρόνια της ζωής του, δεύτερον, αποσκοπεί στην 
απολέ 

Πpοβλέ μηση των διακρίσεων στο πλαίσιο της προνοιακής πολιτικής και, τρίτον, 
πεται πως , εvίσ το κρατος υποχρεούται να δίνει προτεραιότητα στην επιδοματική 

η ~ση των φτωχότερων παιδιών. Με την νομοθετική πράξη του 2006 επιχειρείται 
στηριξη 

των Τοπι ' Α , ' ' λε ' υ1Τ'h κων ρχων αναφορικα με την παροχη αποτε σματικων 
--·ιΡεσ ' ιων παιδ ' · η Ι( , ιιcης φροντίδας, πληροφοριών και βοήθειας. Είναι αξιοσημείωτο πως 
υβερνησ δ , 

σχετικό , η ιασφαλισε 12,5 εκατομμύρια λίρες για την τριετία 2005-2008 για 

ολοJCλ προγραμμα στην Ουαλία, που διασφαλίζει σε κάθε τοπική αρχή ένα 
ηρωμένο π , , ιξ , 

υnηΡεσ' ακετο συμβουλών, καθοδήγησης και στηρ ης σχετικα με τις 

ε tες παιδικής φροντίδας για άτομα που επιθυμούν να λάβουν σχετική 
ΙCΠαίδευση. 723 

Ιδιαίτερα λε ε σημαντική θεωρήθηκε από την Επιτροπή η αποτε σματική 
φαρμογη 

Πα στο Ηνωμένο Βασίλειο του άρθρου 25 της ΔΣΔΠ σχετικά με την 
Ρακολούθ , , , , 

έχει ηση του παιδιού σε ανάδοχη οικογένεια. Το Ηνωμενο Βασίλειο οχι μονο 
υιοθε , , , 

συ τησει την πολιτική της ανάδοχης οικογενειας, που προτιμαται στη 
Vτριπτι , 

ΙC ιcη πλειοψηφία των περιπτώσεων σε σχέση με την ιδρύματοποίηση, όπως 
αι η r λ 

723 

α λία λλ , · . Offi " (IRO ) ' α α με την καθίδρυση των "Independent Rev1ew1ng 1cers s 

Cornmitt b · d b S Ρ · l!nder e~ on the Rjghts of the Cbild, Consideration of Reports su mιtte Υ tat~s artι~s 
200

7 
Art~cle 44 of the Convention, Third and Fourth Periodic Reports of States partιes due ιη 

2oos' Unιted Κingdom of Great Britain and Northern Ireland, CRC/C/GBR/4, 25 February 
' 94, WWw2.ohchr.org, 
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Πpοβλέπ 
εται από το 2004 , , 

αvτικειμ , η υποβολη περιοδικων αναφορών, όπου παρουσιάζεται 
εvικα η κατάστα δ , , 

τους πε ιι:~, ση του παι ιου, που εχει απομακρυνθεί από το οικογενειακό 
ρ μαλλον ώστε , δ 

Κοινωνι , , να ειναι υνατή η αναπροσαρμογή της παρεχόμενης 
ΙCής προστασίας , λ 

' ανα ογα με τις ανάγκες του. 724 

Εκτός από τι α , , 
εφαρμο , ς μιγως νομοθετικες πρωτοβουλίες, σε μια προσπάθεια 

γης των άρθρων 6 18 , . 
ΔΣΔn ' παραγραφοι 3, 23, 24 26 και 27 παράγραφοι 1 και 3 της 

'η !Q)f.!' 
μερνηση του Ηνω , Β λε' , , 

Παιδιιcή , μεvου ασι ιου εχει δεσμευθει να δοθεί τέλος στην 
φτωχεια μέχρι τ 20 , , 

στ0 lfνω , 0 20. Δυο δεκαετιες πριν από το 1997, η παιδική φτώχεια 
μεvο Βασίλειο δ λ , 

στην b , ιπ ασιαστηκε και οι δείκτες της ήταν από τους υψηλότερους 
~::,υρωπη Ω , 

τέθηκ · ς στοχος των εφαρμοζόμενων πολιτικών κατά της παιδικής φτώχειας 
ε αρχικά η μείω , 

2020. 'lfδ ση της στο μισό μέχρι το 2011 και η εξάλειψή της μέχρι το 
η, σημειώνοντα , , , , , 

Α.γγλί ι πτωτικες τασεις αναφορικα με την παιδικη φτωχεια στην 
α, Καθώς το 200 

συγκρ 5-2006 καταγράφηκαν 600.000 λιγότερα φτωχά παιδιά 
~~μ ' 

ε την περίοδο 1998-1999. 725 

Στο πλαίσιο τη δ , 
το Παιδί ς εν υναμωσης των πολιτικών της κοινωνικής προστασίας για 

ΑμεΑ εκδ 'θ 
ατόμω 0 ηκε, το 2005, ειδική αναφορά για τη βελτίωση της ζωής των 

ν με αναπη , Σ 
μεταξ , , ρια. την αναφορά αυτή εντοπίζονται οι δυσκολίες που συναντούν, 

υ αλλω 
Υνώμ ν, τα παιδιά με αναπηρία και υλοποιούνται οι απαραίτητες αλλαγές, με 

ονα τη ι:~ 
μελτίωση της ζ , , , , 'λ 

μέλη ωης τους και την παροχη ισων ευκαιpιων με τα υπο οιπα 

της Κοινωνί Σ , 
της π , ας. τοχο δε της Κυβέρνησης αποτελεί η επίτευξη της διασφάλισης 

οιοτητα ζ , 
αvα1l'h , ς ωης των ατόμων αυτών, συμπεριλαμβανομένων και των παιδιών με 

-·· ιΡια μ, 

στην ' εχρι το 2025. Παράλληλα, σε μια προσπάθεια εφαρμογής όσων ορίζονται 
ειδι!Cή 

for ο· αναφορά, εγκαθιδρύθηκε ειδική υπηρεσία για θέματα αναπηρίας ("Office 
1sabiiity Ι ,, , , , 

αvα1l'h , ssues ), η οποια συντονίζει τις επιμερους πρωτοβουλιες για την 
··ιΡια. 726 

Co111 • 
ιnιttee h . . . 

UUder A.rt· on t e Rights of the Child, Consίderatίon of Reports subrnιtted by States Partιes 
2007 U ~cle 44 of the Convention Third and Fourtb Perίodίc Reports of States partίes due in 

' nιted κ · ' 2008 72 ιngdom of Great Brίtain and Northern Ireland, CRCIC/GBR/4, 25 February 
Co111~ .tt' www2.ohchr.org, 
Under l;.e 011 the Rights of the Child, Consideration of Reports submίtted by States Parties 
2007 U ~cJe 44 of the Convention Third and Fourtb Perίodίc Reports of States parties due in 

' nιted ν:_ ' / R/ 2008 83 •υiιgdom of Great Brίtain and Northem Ireland, CRC/C GB 4, 25 February 
Co~. ' WWw2.ohchr.org, 
Under z.;.e on the Rights of the Child, Consideration of Reports submitted by States Parties 
2007 U ~cle 44 of the Convention Third and Fourtb Perίodίc Reports of States parties due in 
2Οο8: 

87 
nιted Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, CRCIC/GBR/4, 25 February 
' WWw2.ohchr.org/engJish/bodies/crc/crcs49.btm. 
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Για την κοινωνική προστασία των παιδιών που ζητούν άσυλο προβλέπεται ειδιιcή vo , , 
δ μικη υποχρεωση των τοπικών αρχών για τη διασφάλιση της παροχής της 
υνατότητα 

ς υποχρεωτικής εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά, δηλαδή και για εκείνα που ζητού , 
σ , ν ασυλο. Ήδη από το 2004 η Κυβέρνηση έχει εκδώσει ειδικό οδηγό για τη 
UJριξη των δ , λ 

ασκα ων στο εκπαιδευτικό τους έργο, ώστε να διευκολύνονται στην παροχή γv, 

ωσεων προς τα ασυνόδευτα παιδιά ή εκείνα που ζητούν άσυλο. Η "Border 
and IllUnigration Age " 'δ , θ' ' 'λ 

ncy , αρμο ια υπηρεσια για εματα μεταναστευσης και ασυ ου, Προωθεί , 
θ, την διασφαλιση των δικαιωμάτων των παιδιών που ζητούν άσυλο με τη 
εσπιση ειδικών διαδ , λλ, , , β , θ 

π ικασιων, α α και την παροχη οικονομικης οη ειας προς τα αιδιά και τι , 
ς εγκυες μητέρες για την αγορά των βασικών ειδών διατροφής. 

Αν Και η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού επιδοκίμασε τις αξιόλογες 
πρωτοβουλ' , , 
11- ιες σε νομοθετικό επίπεδο, όπως διαφαίνεται απο τις Τελικες 
t1αρατη , 

ρησεις προς το Ηνωμένο Βασίλειο του 2008, εντοπίζει κάποιες ανεπάρκειες Ι\αι σ 
ε οpισμεν' , , 

ες περιπτώσεις δυστοκία ως προς την εφαρμογη της κοινωνικης Πολιτι , 

π ICl']ς στην εν λόγω χώρα. 727 Ειδικότερα, για τα παιδιά με αναπηρία η Επιτροπή 
αρατηρεί π , , 

ως στην Αγγλία δεν υπάρχει μια συνεκτική εθνικη στρατηγικη για την 0μαλ' 
η Κοιv , , ' 

επ ωνικη ένταξη τους, ενώ στις υπηρεσίες υγείας, παρα τις σημαντικες 
ενδύσεις , ' δ ' 1 

στ ' εντοπιζονται προβλήματα, καθώς, παρά τη σημαντικη χρηματο οτηση, 
α 1 Ο πα ιδ ' , , ' 11 ε'χει π , ια εχει διαγνωσθέν πρόβλημα ψυχικής υγειας και μονο το ι4 

ροσβαση , ζ , , λ 
στην απαιτούμενη θεραπεία και φροντίδα. Για τα παιδια που ητουν ασυ ο 

Παρατηρεί , δ , 
ται πως κρατούνται για μακρό χρονικό διάστημα, ενω εν υπαρχουν 

αρl\ετά δ δ , , 
ε ομενα και κατάλληλος εποπτικός μηχανισμός για την παρακολουθηση της 

εφαΡμογ· , 
ης των δικαιωμάτων τους και τη διασφάλιση στην πράξη της κοινωνικης τουςπ 

Ροστασίας. 728 

fI κυριότερη δυστοκία εντοπίζεται στην ανεπάρκεια των πιστώσεων στον 
Προϋπολογι , δ , θ ' στην πράξη πολλές σμο για την κοινωνική προστασία των παι ιων, κα ως 
~~ , ' ειες στερούνται της δυνατότητας να ανταποκριθούν στις ευθύνες ανατροφης 

Βλ, αναλ . c ίttee οη the Rjghts ofthe Chίld, 
F'o - . υτικά τις Τελικές Παρατηρήσεις της Επιτρο~ης, omm arties under ArtίcJe 44 of the1oNιnth ~essίon, Consideration of Reports ~ubmι~ed By Sta;e~~at Britaίn and Northem 
Ire/and nνentιon, Concluding Obserνations: Uωted K1ngdo: h ο g/ ngJίsh/bodίes/crc/ 
crc 4 ' CRC!C/GBR!C0/4 20 October2008, 1-21, www2.o c r.or e s 9.htrn ' 

Βλ. αναλ · · Committee on the Rjghts of the Chίld, F'οrιy_Ν:ι~ι~ά τ~ Τελικές !1αρα:ηρήσεις της Ε~~ζ~~~~d By States Parties under Artίcle 44 of 
the Co . essιon, Cons1derat10n of Reports . . d of Great Britain and Northem 

nνeηtιοη, ConcJuding Observations: Unιted Kmg om 
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των πα δ , 
ι ιων τους λ , , 

δ ογω της φτωχειας. Στην έκθεση της Επιτροπής αναφέρεται 
εν ειιcτιιcά πω , 
Κ , ς στη Βορεια Ιρλανδία 20% των παιδιών ζουν σε διαρκή φτώχεια. 729 

ατα τη γν, 
ωμη μας, οι εν λόγω Παρατηρήσεις της Επιτροπής συνδέονται με το 

γεγονός πω , 
, ς, παρα τις γενναιόδωρες παροχές στο Ηνωμένο Βασίλειο, δε δίνεται 
εμφαση ιcυ , 
υ , ριως στις αδύναμες κατηγορίες, αλλά τα επιδόματα παρέχονται, χωρίς να 
παρχει συγιcεκ , 

ριμενη στοχοθεσία απέναντι στους ασθενέστερους. Μάλιστα, αντί για 
την παρο , , 

χη καταλληλων επιδομάτων στους οικονομικά ασθενέστερους ανήλικους, 
Πpοβλέπ 

εται η εναλλακτική επιμέλεια, όταν το οικογενειακό περιβάλλον αδυνατεί να 
αναθρ' 

εψει το π δ, λ , 
αι ι ογω οικονομικών δυσχερειών, με αποτέλεσμα συνήθως παιδιά 

αφριιcαvιΚή 
ς καταγωγής, παιδιά από μειονότητες ή παιδιά με αναπηρία να 

απομαιc , 
ρυνονται από το οικογενειακό τους περιβάλλον, σε αντίθεση με τα 

Πpοβλε , 
πομενα στη ΔΣΔΠ. 

ΙΙ. 
Μια συγ..,.ρ , , , λ ' δ' 

1. 

n. ιτικη επισκοπηση της κοινωνικης πο ιτικης για το παι ι 

στην Ελλάδα και στις λοιπές ευρωπαϊκές χώρες: διαπιστώσεις και 
προτάσεις 

l-I aνά ξ δ' Ελλ 'δ , πτυ η της κοινωνικής πολιτικής για το παι ι στην α α υπο το 

Πρίσμα , , , 
μιας συγκριτικής προσέγγισης: μερικες κριτικες παρατηρησεις. 

Μετά την ανάλυση της κοινωνικής πολιτικής για το παιδί σε επίπεδο 
νομοθεσίας .. , , , 

, και εφαρμογής στην Ελλάδα και στις διάφορες ευρωπαικες χωρες υπο το 
Πρισμα των θ , , Π , 
Ε εκ εσεων των κρατών προς την Επιτροπη και των αρατηρησεων της 

~~ ' ' ς για τα Δικαιώματα του Παιδιού ιδιαίτερο ενδιαφερον παρουσιαζει η 
~ο , ' ~~α , , 
ιc της συναγωγής κάποιων γενικών συμπερασματων σχετικα με την 
οινωvι , , , 

ΔΣΔ ΙCή προστασία του παιδιού, όπως αυτή διαμορφώνεται μετα την υπογραφη της 

α , fI. Συμπερασματικά, προκύπτει πως η κοινωνική πολιτική για το παιδί δεν 
Vήιcε, τουλ , , , 

αχιστον μέχρι την υπογραφή της ΔΣΔΠ, στις κυριες προτεραιοτητες της 
ΙCρατι · 

ΙC!Ίς Πολιτικη'ς δ , .. , 'τη 
στα ιαφορα ευρωπαικα κρα · 

~~~~:~dh, tCRC!CIGBRJC0/4, 20 October 2008, J-21, www2.ohcbr.org/english/bodies/crc/ 
8 . m. . . 
,., λ. αναλυτικά τις Τ λ , Π , Επιτροπη'ς Commjttee οη the Rιghts of the Cbιld, 
rorty-N· ε ιιcες αρατηρησετς της . ' · der Article 44 of 
the Co ιnth ~ession, Consideration of Reports ~ubmιtt.ed By Sta;e~~eaa71~r;:ίn and Northern 
IreJ nventιon, Concludίng Observations: Unιted Kmgdom 0 

. . 

crcs:~~h~:C/C/GBR/C0/4, 20 October 2008, 14, www2.obcbr.org/englιsh/bodιes/crc/ 
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Μετά την , , 
υπογραφη της ΔΣΔΠ, παρατηρουνται αξιόλογες πρωτοβουλίες (σε 

νομοθετικό επίπ δ , , 
ε ο και οχι μονο ), σε διαφορετικό βαθμό όμως στην κάθε χώρα, για 

τη διασφάλι , , , , 
, ση των διιcαιωματων των παιδιων. Παρα τις αξιολογες προσπάθειες, 

ωστοσο δ 
' ιαπιστώνεται ' ' Ε ' ' δ ' ' συχvα απο την πιτροπη πως υφισταται ιασταση μεταξυ της 

νομοθετι , θ , 
κης « εωριας» ιcαι της πράξης, πως, δηλαδή, η υιοθέτηση των αντίστοιχων 

πρωτοβουλ , 
ιων δε σημαι' , , ζ , Κ , , , νει παντα πως εφαρμο ονται επιτυχως. ατα τη γνωμη μας, 

τουτο ο 'λε 
, φει ται ιcαι στο γεγονός πως η ΔΣΔΠ έχει μεν δεσμευτικό χαρακτήρα, 

ωστοσο 
' οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών δεν επάγονται κυρώσεις για 

τα Κράτη-Μ'λ 

ατομι!Cή 
ε η. Και τούτο, με δεδομένη την αρνητική πτυχή της μη πρόβλεψης 

ς προσφυγής οργάνου για την παραβίαση της Σύμβασης. 

Σε αντίθεση , , Ε~ ~ , δ , , , με τις παραπανω χωρες, η /1,/1,α α, παρα το γεγονος πως εχει 
υπογράψ 
λ , ει τη ΔΣΔΠ ήδη από το 1992, έχει προβεί συγκριτικά σε ανάληψη πολύ 
ιγοτερω 

ν νομοθετικών, αλλά και κάθε είδους πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της 
ΙCοιvωvι , 

Κής προστασίας των παιδιών και τη διάδοση της ΔΣΔΠ. Από το 1992 και 
μετ' α, εvτο 'ζ πι ονται ελάχιστες πρωτοβουλίες, οι οποίες καλύπτουν το χώρο της 
ΙCοιvωνι , 

Κής προστασίας και αφορούν αποκλειστικά το παιδί (όπως είναι για 
Παράδειγμα , 
Ι1 η νομοθετική καθιέρωση του Συνηγόρου του Παιδιού και του Εθνικου 
αρατηρητη , , , , , 

λ ριου για τα Δικαιώματα του Παιδιου, το Εθνικο Σχεδιο Δρασης για τα 
ι.ιικα , 

ιωματα ' Α λ' ' πλ , του Παιδιού), σε αντίθεση με τη Γαλλία, και κυριως την γγ ια, οπου 
ηθος νομ θ , , , , 

σ 0 ετιιcων πρωτοβουλιών στοχεύει, αποκλειστικα και οχι παρεμπιπτοντως, 
tηv ΙCοιvω , , 

ε νικη προστασία του παιδιού . Ακόμα και στις περιπτωσεις που η 
σωτερι!Cή , , , 

δ νομοθεσία διασφαλίζει την κοινωνικη προστασια του παιδιου, 
ια,,.,σ , 

·•ι τωvε ' Ε ' 
ται στην πράξη, όπως διαφάνηκε και από τις Παρατηρησεις της πιτροπης 

Ύια τα Δι , , , 
Vo ιcαιωματα του Παιδιού προς την Ελλάδα, πως υπάρχει διασταση μεταξυ της 

μοθετι , , 
lCής θεωριας ιcαι της εφαρμογής της. 

ΙCο Ώς προς όλες τις χώρες, η Επιτροπή καταλήγει στο πάγιο συμπέρασμα ότι η 
ιvωvι!<'ή , , 

δι , ·--ι πολιτική στα κράτη δεν εφαρμόζεται με γνωμονα την αρχη της μη 
ακρισης δ β 'ζ ' θ 2 ' ηλαδή με ίσους όρους για όλα τα παιδιά, αλλά παρα ια εται το αρ ρο 

της ΔΣΔΙΙ. Δ λ δ, , , β θ , α'πτυξης η' υπανάπτυξης της 
ιcο η α η, ανεξαρτητα απο το α μο αν 

ιvωvι , ' λ δ ' Iaiς πολιτικη' ς , θ , διαπιστώνει πως το πιο δυσκο α ιαχειρισμο 
Jco , σε κα ε χωρα, 

μματι τη δ ' , αλληλεπίδραση και 
αλ ς κοινωνικής πολιτικής για το παι ι ειναι η 
ληλοσυ , , , , 

μ ναρτηση των ιδιαιτεροτήτων που έχει με παραγοντες οπως η παρανομη 
εταvάσ λλέ , δ 

τευση ιc.α, που οδηγεί στη συνύπαρξη παιδιών από πο ς ομα ες. 

279 



Παρομοίως η σ ε , , 
εντοπίσει ' Χ τικη παρατηρηση της Επιτροπής προς την Ελλάδα, που είχε 

το 2002 διακριτι , , , 
βάρος 1GΊ μεταχεφιση στο χωρο της κοινωνικής προστασίας σε 

των παιδιών των Ρ , , , 
που αν, ομα, των παιδιων των μεταναστων, αλλά και γενικά παιδιών 

ηκουv σε μειο , 
Επιτρο , , νοτητες, θα επαναληφθεί σε μια μελλοντική έκθεση της 

πης. Οπως διαφάν , προσ ηκε, καμια νομοθετική ή άλλου είδους πρωτοβουλία δεν 
ανατολίζεται π ο , 

παραπ, ρ ς την κατευθυνση της συμμόρφωσης της χώρας μας με την 
αvω παρατήρησ , , 

παράδε η της Επιτροπης απο το 2002 και μετά. Χαρακτηριστικό 
ιγμα αποτελεί ο Ν 30 ΙCαθώ · 16/2002, που εισάγει και πάλι αδικαιολόγητη διάκριση 

ς αποκλείει , , ' 
επιδ, απο την ετησια οικονομική ενίσχυση με τη μορφή του σχολικού 

οματος τέκν 
Ευρω .. α των οικογενειών που προέρχονται από άλλες χώρες, εκτός της 

παιΙCήςΈ 
νωσης. 

ΙΙαράλληλα δ , διάφο ' ιαπιστωνεται πως η κοινωνική πολιτική για το παιδί στις 
ρες ευρωπαϊκ, , 

ΙCοιvωνι , ες χωρες, αν και σταδιακά αυτονομείται, καθώς το παιδί αποκτά 
ΙCή ορατότητα δ, , ταυtίζ , ι ιως μετα την υπογραφή της ΔΣΔΠ, εξακολουθεί, ωστόσο, να 

ει το συ , 
με α μφερον του παιδιού με την ευημερία του, δεν ενδύεται δηλαδή η ρήτρα 

υτοκαθο , 
αvτιιc , ριστικα στοιχεία. Αυτό σημαίνει πως το παιδί εξακολουθεί να αποτελεί 

ειμεvο προ , Χάραξ στασιας, καθώς δεν προβλέπεται η ενεργητική συμμετοχή του στη 
η της ιcοινωνι~mς λ , , , δ δ , , , που ·~· ι πο ιτικης η η συμμετοχη του σε ια ικασιες η προγραμματα, 

το αφο , 
ρουν με την ' , ' ' β~ f.. ' θ 12 της ΔΣΔΙΙ ' εκφραση της γνωμης του, οπως ρητα προ /\λ;πει το αρ ρο 

εvτό ' που συνδιαμορφώνει τον πυρήνα του νέου καθεστώτος. Ήδη, η Επιτροπή 
Πισε στις Π συμ αρατηρήσεις της προς την Αγγλία και τη Γαλλία την απουσία της 
μετοχιΙCή δ , της , ς ιαστασης στην εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών στο πλαίσιο 
Χαραξης , , , , 

ΙCατα της κοινωνικης πολιτικής. Στις Παρατηρησεις προς την Ελλαδα ειχε 
γραφεί πα , , 

αρvη , ρομοια παρατήρηση ήδη από το 2002, όπου είχε χαρακτηριστει ως 
tιιcος πα , τοπ θ, ραγοντας η μη λήψη υπ' όψιν της γνώμης των παιδιών κατά την 

ο ετη , 
ση τους σε ιδρύματα ή την ανάθεσή τους σε ανάδοχες οικογένειες. 

Οι παρατη , ' ' δ θ ' ωστόσο ρησεις αυτές, κοινές για τις παραπανω χωρες, εν α πρεπει, 

ΙCοιv ' να οδηγήσουν στο λάθος συμπέρασμα πως ο βαθμός ανάπτυξης της 
ωvιΙCής πολιτ , , Κ , , λόγ ικης στις τρεις αυτές χώρες είναι ο ιδιος. ατα τη γνωμη μας, τα εν 
ω «π' αγιω> συ , , δ , λ , με τ μπερασματα συνδέονται με την ίδια τη φυση της παι ικης η ικιας, 
0 γεγονός , , ' ΔΣ ήτ . πως η κοινωνική πολιτική για το παιδι, μεχρι την υπογραφη της ΔΠ, 

αν αnό τις πιο παραμελημένες εκφάνσεις διεθνώς, αλλά και με τις παρόμοιες 
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αντιδράσεις , 
, ' που προκαλει η παράνομη μετανάστευση στις διάφορες ευρωπαϊκές Χ,ωρες. 

π , ΙΊρος επίρρωση των παραπάνω, παρατίθενται οι παρακάτω πίνακες, όπου 
ΡΟΙCί>πτει σα , , 

Χ , φως η υστερηση της Ελλάδας, σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 
ωρες, στο Χώρο της κοι , λ , δ' Β , λ, , 

α , νωνικης πο ιτικης για το παι ι. ασικο ογο, στον οποιο Ποδιδεται υ , 
μ, η στερηση αυτή, συνιστά η «ενεργοποίησή» της, ειδικά για το παιδί, 
ονο στο πλαίσιο της κυ' , δ θν , , .. , Σ β , , 

fI ρωσης και εφαρμογης ιε ων η ευρωπαικων υμ ασεων η 
Ροαιρετιιc , Π 

θ ων ρωτοκόλλων (π.χ Ν.372712008). Όταν, δηλαδή, συντρέχει περίπτωση 
υματοποίησης 

του παιδιού στο πλαίσιο παράνομων συμπεριφορών (όπως για Παράδ 

ειγμα προβλέψεις για κοινωνική προστασία σε παιδιά θύματα 
εvδοοιιcογεvεια , /3, , 
Αν , ΙCής ιας, για παιδιά θύματα σεξουαλικής εκμεταλλευσης κτλ). 

tιθετα σπ 'ζ 
' ανι συν αυτόνομες νομοθετικές πρωτοβουλίες στοχευμένες αμιγώς στην ΙCοινωνι , 

θ ΙCή προστασία παιδιών που χρήζουν αρωγής, ανεξάρτητα από την κατάσταση 
~~~ , , 

ησης. Και στις περιπτώσεις αυτές εξακολουθουν δε να ισχυουν 
αναΧΡοvιστικ , , , , 

α νομικα απολιθώματα, όπως, για παραδειγμα, ο σχετικος με την Προστασία , 
19 των απροστάτευτων παιδιών νόμος, ο οποίος ανάγεται στη δεκαετια του 

60. ΙΊαράλλ λ , , 
π λ η α, τα αίτια για τη δυστοκία και την υπαναπτυξη της κοινωνικης 0 ιτι!Cή 

ς για το παιδί στη χώρα μας πρέπει να αναζητηθούν και στην ανεπάρκεια των ΙCονδυλ' 
ιων που δ ' δ ' λ ' ' ιατιθενται για την οικογένεια, αλλά και για την παι ικη η ικια, που ΙCατατ' 

ασσουν Ε .. , , 
tελε την λλάδα, συγκριτικά με τις υπόλοιπες ευρωπαικες χωρες, στις 

υταίες θ, , 
εvτο , εσεις. Η παρατήρηση της Επιτροπής προς τη χώρα μας, που ειχε 

Πίσει την ανεπάρκεια των κονδυλίων για τα παιδιά στην Ελλάδα, ήδη το 2002, θα 
επαναληφθεί , λλ , , , , 
'b μα ον σε μια επόμενη έκθεση της Επιτροπης, οπως προκυπτει απο την !::ΙCθεση 

του ΟΑΣΑ του 2007. (ΠΙΝΑΚΑΣ 3) 
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Π!ΝΑΚΑΣ 3. Δαπάνες σε μετρητά, υπηρεσίες και φσpσλογικά μέτρα οικο , ( για την 
r--,.____ 

γενεια σε ποσοστό επί τοις εκατό στο ΑΕΠ), έτος 2003 

Χώρες Μετρητά Υπηρεσίε Φορολογικές απαλλαγές Σύνολ 1 

ι~ 2 ~ουξεuRούργο 
ς 

για την οικογένεια ο 

3~ία 
3,5 0,6 

4,1 

4-~ία 
1,6 2,3 0,0 3,9 

rs-~βηγία 
1,4 1,6 0,8 3,8 

6-~δία 
1,9 1,5 0,1 3,6 

7~αρία 
1,6 1,9 0,0 3,5 

Β'λ 
2,1 1,5 

3,5 

g-~o 1,7 0,9 0,5 3,2 

9~νδία 
Jο~ρία 

1,5 1,7 0,0 3,2 

l}-~νδία 
2,5 0,6 0,0 3,1 

12-~νία 
1,6 1,4 0,0 3,0 

13-~δία 
1,2 0,77 1,0 3,0 

14-~κία 
2,3 0,3 0,1 2,6 

ιιs-~ 
1,3 0,6 0,5 2,4 

\6- Κατω Χώpεc; 
1,3 0,6 0,4 2,3 

17-~ογαλία 
0,8 0,9 0,5 2, 1 

ΓJ8-~ία 
0,7 0,9 0,2 1,8 

1 ,Ο 0,5 
1,5 

~~ 1,1 0,4 
1,5 

~~ 0,9 0,4 
1,3 

21--~ 0,6 0,7 0,0 1,2 

If; Ισπανία 
ηγη: OECD 

0,4 0,7 0,1 ] '] 

(2Ο07), Soc1al Expenditure Database (www.oecd.org/els/soc1al/expend1ture). 

Ολα τα ' δ ' ' , παραπάνω έχσυν συνέπειες στη υλική ευημερια του παι ιου, οπαις 
Ψαινεται στον παρακάτω πίνακα (ΠΙΝΑΚΑΣ 4), που περιέχει μια συγκριτική 
εΠισ-ιc, ' , ΩΠηση των δεικτών «παιδικής ευημερίας» με υλικούς όρους, με βάση τους 
μεσους , ο ρους δ κλ' , των ιαφόρων δεικτών κάθε χώρας, στην ιμακα του εκατο. 
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Π!ΝΑΚΑΣ 4. Δ , εικτες παιδικής ευημερίας730 

Δείκτες παιδικής ευημερίας 

20 
-·· 

- "'"' 1 f8 

10 
1 ... .... 

Ο - ' ,, 
-- ' -

" 
f- --

ιr: ,ι#@ ,r- r .-
, ι · Ι ί: ~ 
1 1 Ι ~.: ~ Ι .' 

--
1
- ---', 1- ~. Ι--' , _ . 1_ f-1 1 ~ 

; ' ' lr 
' ' ' : 1 ι; 

' " 
-80 -

! 1 

40 _ / , _ - ,__, ~ 1-

1 1 

,, 

20 - / 
,__, ,_ ,_ ·-· ,; L-

' 1·, . ~ i ' ; . 

Εξάλλου η , •ολιτικ, , ' ανεπαρκεια των κονδυλίων έχει επιπτώσεις και στην επιδοματική 
η, οπως πρ , '1tιδο οκυπτει από τον ΠΙΝΑΚΑ 5 731 όπου παρατίθενται στοιχεία της 

ματι'Ι<'ή ' ·~ · , ς πολιτι1C'ής σ , Ε , 'Ε , το •αιδ' ... ' τις χωρες της υρωπαϊιcης νωσης για την οικογενεια και 
ι. Κατ δ α εικνύεται , , .. ' ' ' •1tό τ αυτοματως πως οι περισσοτερες ευρωnαικες χωρες, εκτος 

ην Πορτογαλ' επιδομ' ια, υπερέχουν ως προς το πλήθος και την ποικιλία της χορήγησης 
ατωv αλλ' ' α και ως προς τις τιμές τους.732 

730 

Για τη .Hoelsche.· ργ~ του r:ν Μγω πίναι<J1 τα στοιχεία αντλήθηκαν την μελtτητων J.Brodihaw, Ρ ν δημιου · 
Methods /η~ D. Rι:haι·dion, Comparing Child WelJ-Being ίη OECD coυntnes: concepts and '"Ί>2οοϊ 

0 

ocentι Research Center, Decerober 2006, 36, www.unicef-irc.org/pυblications/pdY 
Γιατα - 3_eng.pdf. ια τα πο ά τα στην Ελλάδα βλ. αναλυτικά στο οικείο κεφάλαιο . r επιδόμα 

σ των επιδομάτων βλ. αναλυτικά βλ. www.oecd.org 
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ΠΖJVΑ.κΑΣ 5. Η επιtfοματzκιf ποΛzτzκιf yza την οzκοyένεzα καz το παztfί στις tfzάφορες χώρες της Ε.Ε. 733 

/Επιδόματα Γαλλία Μ.Βρεταvία 734 
Φινλανδία Ιρλανδία f Σουηδία 1 Γ , 

ι 

ερμανια Πορτογαλία 

/Επιδόματα / Οικογενειακά επιδόματα Επίδομα Ι Παροχή Επίδομα παιδιού Επίδομα Επίδομα παιδιού Οικογενειακά 

προς όλες τις παιδιού μητρότητας Συμπληρωματικό παιδιού Ομοσπονδιακό επίδομα επιδόματα 

οικογένειες Συμπληρωματική του επίδομα φροντίδας ανατροφής παιδιού 

εισοδήματος παροχή μικρού παιδιού 

Παροχή για την απόκτηση Επίδομα Επίδομα υιοθεσίας Συμπληρωματικό επίδομα 

μικρού παιδιού παιδιού παιδιού παιδιού για οικογένειες με 

χαμηλό εισόδημα 

Συμπληρωματική παροχή Επίδομα θέρμανσης 

για την ελεύθερη επιλογή 

τρόπου φύλαξης παιδιού Στεγαστική Συμπληρωματική του Στεγαστικό Στεγαστικό επίδομα Ελάχιστο 

συνδρομή εισοδήματος παροχή επίδομα εγγυημένο 

Παροχή κοινωνικής εισόδημα 

Σχολικό επίδομα βοήθειας 

Συμπληρωματικό 

Στεγαστικά επιδόματα προνοιακό επίδομα 

Ελάχιστο εγγυημένο Κοινωνική Επίδομα ένδυσης και 

εισόδημα βοήθεια υπόδησης σε μαθητές 

Συμπληρωματική παροχή Έκπτωση 

για την ελεύθερη επιλογή οικογενειακού 

δραστηριότητας φορολογικού 

εισοδήματος 

733 Τα στοιχεία για την εν λόγω πινακοποίηση αντλήθηκαν από την μελέτη: Βλ. , Η. Κικίλια, Ο. Παπαλιού , Ευ. Φαγαδάκη, Διαστάσεις του Κοινωνικού Αποκλεισμού των 
Μονογονεϊκών Οικογενειών στην Ελλάδα, Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής-ΕΚΚΕ, Έργο Άλκηστις, ΚΠ EQUAL, 2007, 65-129, όπου αναλύονται διεξοδικά οι 
πολιτικές των ευρωπα:ίκών χωρών για την προστασία της οικογένειας 

734 Οι παροχές χορηγούνται σε όλες τις οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, συμπεριλαμβανομένων και των μονογονεϊκών. 
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~ 

/Επιδόματα Γαλλία Μ.Βρεταvία Φιvλαvδία Ιρλανδία Σουηδία Γερμανία Πορτογαλία 
Ι 

Επιδόματα για /Επίδομα j Επίδομα ενίσχυσης /Επίδομα Ειδική παροχή για Βοήθημα Προκαταβολή διατροφής Πληρωμή 

Τις μονογονεϊκών εισοδήματος διατροφής μονογονεϊκές διατροφής διατροφής του 

μοvογοvεϊκες οικογενειών οικογένειες Πρόσθετη επχορήγηση γονιών που παιδιού 

οικογένειες Επίδομα αναζήτησης Κάρτα υγείας δεν εργάζονται λόγω του ότι 

εργασίας Γονικό επίδομα 
ασχολούνται με ανατροφή παιδιών 

χηρείας 
και έχουν ανεπαρκή μέσα διαβίωσης 

Επίδομα 

απασχόλησης 

Παροχή Στεγαστικό επίδομα 

οικογενειακής 

στήριξης 

Πίστωση φόρου σε 

οικογένειες με 

χαμηλά εισοδήματα 

Επίδομα παραμονής 

στην εκπαίδευση 

Επίδομα διατροφής 

παιδιού 
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Στη Φινλανδία , 
διασφαλίζ , η καλυψη των στοιχειωδών αναγκών διαβίωσης 

εται με την παρο , β 'θ , 
τη μορφ , χη οη ειας απο τις υπηρεσίες τοπικής αυτοδιοίκησης με 

η κοινωνικής β , θ , 
στοιχει, δ οη ειας, ενω, στη Γερμανία, για τη διασφάλιση ενός 

ω ους επιπέδου διαβί , 
συμπλη ωσης για τα παιδια, χορηγείται στις οικογένειες 

ρωματικό επίδ , 
("Suρρl ομα παιδιου για οικογένειες με χαμηλό εισόδημα 

ementary childr ' 
ΙCοιvωνι , , en s Allowance for low income families"), καθώς και 

ΙCή βοηθεια από , , 
fΙορτογ λ' τις υπηρεσιες τοπικης αυτοδιοίκησης. 'Επίσης, στην 

α ια προβλέ 
Inserti πεται η διασφάλιση ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος ("Social 

on Income") , 
έγιcυες , για ολους τους ενηλίκους ή και τους ανηλίκους, εφόσον είναι 

ΎVναικες έ , 
συμπλ ' γγαμοι η σε συμβιώνουν εκτός γάμου. Τέλος, στην Ιρλανδία 

ηρωματικό 
Παρέχ προνοιακό επίδομα ("Supplementary Welfare Allowance") 

εται σε βδ 
αvτιμε , ε ομαδιαία βάση σε οικογένειες με χαμηλό εισόδημα για την 

τωπιση , 
εισοδη' εκτακτων αναγκών παράλληλα με τη συμπληρωματική του 

ματος παρο , 
ΙCαι άλλ , χη για τις μονογονεϊκές οικογένειες ("Family Income Supplement") 

ένδυση ου ειδους επιδόματα (επίδομα υιοθεσίας παιδιού, επίδομα θέρμανσης, επίδομα 
ς και υπόδ 

Παιδιού , ησης για τους μαθητές, συμπληρωματικό επίδομα φροντίδας μικρού 
' εκπτωση 

αντίθετα οικογενειακού φορολογητέου εισοδήματος). 735 Στη χώρα μας, 
' η επιδοματιtcή λ , δ' λ, , δ , 

εvίσχυ ·~· ι πο ιτικη για το παι ι κα υπτεται απο την επι οματικη 
ση των απρ , 

μ0vογ .. οστατευτων παιδιών, που εφαρμόζεται και στην περίπτωση των 
ονεικών οι , , , , , 

εvοιJCί κογενειων, που απλα δικαιουνται την επιπλέον επιδοτηση του 
ου, καθ, , 

μ0ρφ, ως και απο τις πενιχρές οικονομικές ενισχύσεις του Ν.301612002 με τη 
η του σχολικού δ , δ , , , 

Που επι οματος και της εισο ηματικης ενισχυσης σε οικογενειες, 
Κατοικούν , 

μονιμα σε ορεινές περιοχές 

1-Ι εΠιδοματιtcή λ , .. , , , , 
Χώρα ·~· ι πο ιτικη στις περισσότερες ευρωπαικες χωρες, εκτος απο τη 

μας και mν Π , , , , θ , 
Ί'hς -., ορτογαλια, χαρακτηρίζεται απο μια σαφη προσπα εια ενισχυσης 
-., οιιcογ' 

εvειας κα ' δ λ δ ' δ ' Ιeαι ι του παιδιού, μπορεί να χαρακτηριστει η α η «παι οκεvτρικη» 
«οιιcο 

γεvειοκ:ρα , , β , θ 
7tοιό nκη», καθώς τίθεται εμφανώς ως στοχος η μη υπο α μιση της 

τητας ζω , , , 
flα , ης που μπορεί να συνεπάγονται τα έξοδα της ανατροφης των παιδιων. 

Ραλληλα, , , , 
ε7tα ειναι εμφανής η προσπάθεια να διασφαλιστει η εναρμονιση της 

ΎΎελματι , 
Κής ζωής και της οικογενειακής για τους γονείς του παιδιού και να 

735 

~λ., ff. Κιιc ~ 1 ' Α λε ' 
•νlον ΙΛ.ια, Ο. Παπα.λιού Ευ Φαγαδάκη Διαστάσεις του Κοινωνικου ποκ ισμου των 
· 0Υονεϊ1<:ώ ο ' · ' ' π λ , ΕΚΚΕ Έ Αλιcη ν ικογεvειών στην Ελλάδα Ινστιτούτο Κοινωνικης ο ιτικης- ' ργο 
ευρ σ~~, ΚΠ EQUAL 200Ί 65-129 ' όπου αναλύονται διεξοδικά οι πολιτικές των 

αιnαι1<:ών , ' ' ' 
χωρων για την προστασία της οικογένειας. 
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εισάγει ευνοϊ , , κες για τη μητρότητα διευθετήσεις, που παρέχουν τη δυνατότητα στη 

ερα να μην αποκοπεί από την επαγγελματική της ζωή. Αξιοσημείωτο είναι ότι νεα μητ' 

πο ιτικη φαίνεται να υλοποιείται με γενναιόδωρα επιδόματα στις η κοινωνική λ , 

περισσότερε , , , ς χωρες οπως στη Γαλλία τη Γερμανία ή τις Σκανδιναβικές χώρες στην 
Καθε 0 , 

ικογενεια με παιδί (οικογενειακά επιδόματα) και, μόνο ενισχυτικά, στην 

Τιμή οικογενειακού Προϋποθέσεις Οικογενειακού 
Επιδό ατο 2007 επιδό ατο νιαίου 
Οικογένεια με δυο παιδιά Καθολική παροχή, δύο τουλάχιστον 
119,1 ευρώ, προσαύξηση παιδιά μικρότερα των 20 ετών, χωρίς 
152,6 ευρώ για κάθε επιπλέον εισοδηματικά κριτήρια 

παιδί. 

24 ευρώ για το πρώτο παιδί, Καθολική παροχή, μηνιαία για όλους 
16 ευρώ για κάθε επuιλέον τους γονείς μ,; παιδιά μέχρι 16 ετών ή 
παιδί. 2ο αν σπουδάζουν, εβδομαδιαία για 

μονογονεϊκές οικογένειες, δικαιούχους 
επιδομάτων εισοδηματικής ενίσχυσης 
και αναζήτησης εργασίας, χωρίς 

εισοδηματικά κριτήρια 

Φινλανδ' 'θ δ' ια Κλ Καθολικη' παροχη'' για κα ε παι ι 
ιμακώνεται από 100 ευρώ 

το μήνα για το πρώτο παιδί μέχρι 17 ετών, 33,6 ευρώ επ~πλfuν για 
Για την . από την μελέτη: Βλ., Η. Κικίλια, Ο. 
ΓΙαπαJ... ~ λόγω πινακοποίηση τα στοιχεία αντληθηκαν, Α κλεισμού των Μονογονεϊκών 
Οικ_ογ::;·. Ευ. Φαγαδάκη, Διαστάσεις του Κοιν.ωνικ~~ιτι ~

0

-εΚΚΕ, Έργο Άλκηστις, ΚΠ 
EQUAL ιωv στην Ελλάδα, Ινστιτούτο Κοινωνικης Π λ :~ς των ευρωπαϊκών χωρών για 
τη ' 2007, 65-129, όπου αναλύονται διεξοδικά οι πο ι 

ν Πpοστ · ασια της οικογένειας. 
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.. 

----~τ;.~~--;-~~~-τ-~~~~~~~~
ε ώ ς 172 ευρώ για το πέμπτο, γονείς υπευθύνους μονογονεϊκών 

ανάλογο με αριθμό παιδιών 
οικογενειών, χωρίς εισοδηματικά 

κριτήρια 

1Ρλανδi;;ία~i1-ς[\-~------J_ _________ __ J 
150 ευρώ το μήνα για το Καθολική παροχή, για κάθε παιδί 
πρώτο και δεύτερο παιδί, 185 μέχρι 16 ετών, παράταση παροχής 
ευρώ για το τρίτο και τα μέχρι 18 ετών αν το παιδί συνεχίζει τις 

επόμενα παιδιά 
σπουδές ή έχει μορφή αναπηρίας 

Σουηδία -11~---=---_ ____ _J ____________ _j 
117 ευρώ το μήνα με Καθολική παροχή, για κάθε παιδί 
συμπληρωματικό επίδομα 11 μέχρι 16 ετών, παράταση επιδόματος 
ευρώ για το δεύτερο παιδί, μέχρι τα 20έτη με τη μορφή 
50,5 ευρώ για το τρίτο, εώς επιδόματος σπουδών, αν συνεχίζει με 
262 ευρώ για το πέμπτο και τα την εκπαίδευση στο λύκειο, χωρίς 
επόμενα εισοδηματικά κριτήρια 

~μ, '---
ανια 154 , ευρω για το πρώτο, Καθολική παροχή χωρίς με μορφή 

δεύτερο και τρίτο παιδί, 179 χρηματικού επιδόματος ή 
ευρώ για το τέταρτο και φοροαπαλλαγής, για όλα μέχρι 18 

ετών, μέχρι 21 ετών, εφόσον είναι 

γραμμένα στο ταμείο ανεργίας και 

έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 7680 

ευρώ, μέχρι 27 ετών, εφόσον 
σπουδάζουν, χωρίς εισοδηματικά 

επόμενα 

κριτήρια 

~ρ τογαλ' f--_ δ ' ια Κυ , Κ θ λ , παροχη' για παι ια 
μαινεται από 31,5 ευρώ α ο ικη ' 

μέχρι 126,7 ευρώ, για τους μικρότερα από 16 ετών, 18,21 ή 24 

πρώτους 1
2 

μήνες ζωής εφόσον σπουδάζουν ή έχουν μορφή 
παιδωύ, 10,5 μtχρι 31 ,7 για ανaπηρίας, 27 σε περίπτωση 
τα υπόλοιπα έτη καταβολής, ατυχήματος, με εισοδηματικά κριτήρια 

με επίπεδο ανάλογα 

------- εισοδήματος --~~----_L------------~ 
Καθίστατ λ , , , , την ανάλυση της επιδοματικής 

7tολ αι, οιπον, σαφες, τοσο απο ιτιleή ' συγκριτική ς για το παιδί στην Ελλάδα, που προηγήθηκε, όσο και απο τη 
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παράθε , 
ση τους με τους π , , 

στι , αραπανω πινακες, πως η Ελλάδα δεν είναι προσαρμοσμένη 
ς συγΧΡονες ανάγ , , , 

ελλ ν , κες για την ανατροφη ενος παιδιου, καθώς στο πλαίσιο της 
η ικης επιδοματικη' λ , , 

πρ ς πο ιτικης τα προβλεπομενα ποσά δεν ανταποκρίνονται στις 
αγματικές ανά κ 

y έλο γ ες της ανατροφής ενός παιδιού ή έστω της διευκόλυνσής της. 
ς, στο πλαίσιο λ , 

ελλ , των ε αχιστων μέτρων οικονομικής ενίσχυσης, που προβλέπει η 
ηvικη νομοθεσία τα προβλε , , , , , .. θ, 

θέ ' πομενα ποσα ειναι πενιχρα, ενω οι προυπο εσεις που 

τουv δεν διασφαλίζουν , 'λ δ , ξ , 
δια , την εφαρμογη τους σε ο α τα παι ια ανε αρτητα από 

ιφισεις , 
εΠιδ ' οπως προβλέπει το άρθρο 2 της ΔΣΔΠ. Η εφαρμογή του προγράμματος 

Που ομ~τι!Cής ενίσχυσης των απροστάτευτων παιδιών, βάσει νομοθετικής διάταξης 
αvαγεται , 

φυ , ΧΡονικα στη δεκαετία του 1960 (και εξειδικεύτηκε το 1980), έχει ως 
σικο επακόλ 

το ουθο την αναχρονιστικότητα των ρυθμίσεων και την ασυμβατότητά 
υς με βασικέ , 

ΤΙ δ ς αρχες και επιταγές της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
αι ιού ω 

Ίcα ς προς τις προϋποθέσεις των δικαιούχων υπαγωγής στο πρόγραμμα, αλλά 
ιωςπ 

Ρος τον προσδ , , , , 
ιορισμο του υψους των χορηγουμενων ποσων. 

ο 'δ 
εξ ΙCιν υνος διολίσθησης στον κοινωνικό αποκλεισμό για τις οικογένειες με 
αρτ· 

ωμενα παιδια' , ' λε ' δ ' ' 7tλ , επιτεινεται στην Ελλάδα, καθως αποτε ι τη μονα ικη χωρα στο 
αισ10 

Ίc της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, όπου δεν έχει αναπτυχθεί μια καθολική πολιτική 
οιvωvι!Cή , 

ς προvοιας με στόχο την καθιέρωση συστήματος εγγυημένου ελάχιστου 
εισοδ, 

ηματος ("G λ'ζ , λ , , uaranteed minimum income") ώστε να διασφα ι εται ενα ε αχιστο 
εmnεδο , ' 
7tαιδι, μεσων διαβίωσης και ένα ικανοποιητικό επίπεδο ζωής για τις οικογένειες με 

α. Τα υφ , , , 
σ't'ή ισταμενα προγράμματα ενίσχυσης, αν και συνιστουν συστηματα 

Ριξης εισοδ ' ' δ ' λε ' 
tέτο ηματος, αποτελούν προφανώς ανεπαρκη ικτυα ασφα · ιας προς μια 

ια ΙCατεύθ 
υvση στο πλαίσιο της κοινωνικής προστασίας. 

tελε Από τα παραπάνω στοιχεία διαπιστώνεται πως η Ελλάδα κατατάσσεται στις 
υταίες θ , .. , , , , 

Χορηγ , εσεις σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαικες χωρες οχι μονο ως προς τις 
ουμεν , δ ' ' 

α , ες προς την οικογένεια παροχές, αλλά και σε επιπε ο υπηρεσιων: εκτος 
7to το , , , 

7t , Χωρο της επιδοματικής πολιτικής στο επίπεδο υπηρεσιων ανοικτης 
εριθαλ , , , , 

βρίσ Ψης, ειδικότερα στη λειτουργία των υπηρεσιών παιδικης φροντιδας, η Ελλαδα 
Ίcεται σ ·· ' Έ 

σε , την τελευταία θέση συγκριτικά με όλες τις χώρες της ευρωπαικης νωσης 
σχεση ' δ ' 

φ με τις κρατικές δαπάνες που αφιερώνονται για τις υπηρεσιες παι ικης 
Ροvtίδα , 

ς, οπως διαφαίνεται αναλυτικά στον ΠΙΝΑΚ.Α 7. 
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Π!ΝΑΚΑΣ7 Δημόσιες δαπάνες για τις υπηρεσίες παιδικής και βρεφικής φροντίδας σε 
ποσοστό επί τοις εκατό στο ΑΕΠ. 737 

%ΑΕΠ 

Δημόσιες Δαπάνες για υπηρεσίες παιδικής και βρεφικής φροντίδας σε 
ποσοστό επί τοις εκατό ΑΕΠ 
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Pubι·oyment, Labour and Social Affairs, www.oecd.orσ a aoe 

ιc spe ct· · η mg on childcare and early educat1on. 
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739 

Τούτο φυ , , 

' σιιcα, εχει συνέπειες ιcαι στην ίδια την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ό δ , 
π ' πως ιαφαινεται στον ΠΙΝΑΚΑ 8, καθώς στη χώρα μας δεν Ροβλέπονται λλ , 
θ ενα αιcτικοι τρόποι φύλαξης παιδιών, όπως η φύλαξη στο σπίτι, που α διευκόλυνε , 

σαφως την ανατροφή του παιδιού, αλλά και την εναρμόνιση της επαγγελματιιcή 
, ... ,ς ιcαι της οικογενειακής ζωής για τους εργαζόμενους γονείς με παιδιά, ουτε , 

ομως ιcαι 
οι υπηρεσίες προσχολικής φροντίδας. Η ελληνική νομοθεσία Χαρακτηρίζεται 
απαρχαιωμένη, σαφώς λιγότερο ευέλικτη και ουδόλως Προσαρμοσ , 

μεvη στις σύγχρονες ανάγκες της εργαζόμενης μητέρας, αφού απουσιάζ 

ουν ρυθμίσεις για την ελεύθερη επιλογή του τρόπου φύλαξης παιδιών ή για tιιν ελεύθε , 
ρη επιλσγη δραστηριότητας. Για παράδειγμα στη Σουηδία υιοθετήθηκε η Καινοτόμο δ , 

h ς ρασης της οικογενειακής ημερήσιας φροντίδας ("famίly day-care O!J1e ") 

' η οποία συνίσταται στην ανάθεση της ημερήσιας φροντίδας των παιδιών σε ειδιιc , 

α ιcαταρτισ , ") πιλε , , μενους φροντιστές ("munίcίpal chίldminders , ε γμενους απο την τοΠι , 
ΙCή αυτοδιο' , δ , ' θ χ , ιιcηση, που αναλαμβάνουν την φροντιδα των παι ιων, συνη ως στο 

ωρο του σπι , , δ , ζ 738 , τιου, τις ώρες που οι γονείς τους εργάζονται η σπου α συν, ενω Παρομοίως στη Φ λ , , 'λ 
ιν ανδία προβλέπεται η δυνατότητα της παροχης υπηρεσιων για ο α τα ϊtαιδι' 

Δ , α της προσχολικής ηλικίας όχι μόνο στα κέντρα ημερήσιας φροντίδας των ημων αλλ ' , , , 
' α ιcαι στο σπίτι από ειδικά καταρτισμεv' ους φροντιστες, οι οποιοι συχνα φυλά ' 

σσουν πα 'λλ 
Ρα ηλα και τα δικά τους παιδιά. 

IJJNA.XA.ε 
~ώρα 

8. Υ , ΕΕ 739 πηρεσίες παιδικής φροντίδας στις χωρες της · · 

Υπηρεσίες παιδικής φροντίδας 
Βρεφονηπιακοί σταθμοί 
Παιδική φροντίδα στο σπίτι 
Υπηρεσίες προσχολικής φροντίδας-νηπιαγωγεία 
Βρεφονηπιακοί σταθμοί μερικής απασχόλησης (25 ώρες/βδομάδα) 
Βρεφονηπιακοί σταθμοί μερικής απασχόλησης (25 ώρες/βδομάδα) 
Βρεφονηπιακοί σταθμοί 
Παιδική φροντίδα στο σπίτι 
ΙΙαιδιιcοί σταθμοί μερικής ή πλήρους απασχόλησης με παροχή 

Natio11 ι . · d t n chΠd care and schools in Swed a Ageηcy for Education Report Νο 192, Descrφtιve a a 0 

f'ια ~~ ίη 2000, Elanders Gotab ΑΒ, Stockbolm, 2?ΟΟ, 12, ~~ό v ιστοσελίδα OECD (2007), 
F'arrιi/y Dεv λόγω πινακοποίηση, τα στοιχεία αvτληθηκαν Τ τηlogy of childcare and early 
educ . atabase, www.oecd.org/eJs/socia//famiJy/database, ypo atιοη services. 

291 



r---~---i-::=~-;-~~~~~~~~~~~~~~~ 

υπηρεσιών και μετά του σχολικού ωραρίου Δανία--~~ _ _ _ _:_ ___ _:__ __ ~~--------__J 
Βρεφονηπιακοί σταθμοί πλήρους απασχόλησης, περισσότερο από 32 

ώρες τη βδομάδα 

Παιδική φροντίδα στο σπίτι 

Παιδικοί σταθμοί και νηπιαγωγεία πλήρους απασχόλησης 

~ περισσότερο από 32 ώρες τη βδομάδα Ιταλία -τ,:;:------------------------1 Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί μερικής και πλήρους 
απασχόλησης (20 και 50 ώρες τη βδομάδα αντίστοιχα) 
-:-;------------------------~ 
Υπηρεσίες προσχολικής φροντίδας 

Γερμανία Βρεφονηπιακοί σταθμοί 

Υπηρεσίες Προσχολικής Φροντίδας 

~ Νηπιαγωγεία Ιρλανδία ι~---------------------ι 
Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί 

Παιδική φροντίδα στο σπίτι 

~ Υπηρεσίες Προσχολικής Φροντίδας Φινλαδία -τ~----~~~---------;-;:------.:-;;-~=-:=-1 Κέντρα ημερήσιας φροντίδας παιδιών πλήρους απασχόλησης λιγότερο 

_από 50ώρες τη βδομάδα 

Παιδική φροντίδα στο σπίτι 

L---_ Υπηρεσίες προσχολικής φροντίδας 
Ισπανία ~Υπηρεσίες προσχολικής εκπαίδευσης 

l\f Νηπιαγωγεία 
.Βρεταν· Β , λ ' Ο 2 Ύ ια ρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοι η ικιες - ετω 

Σουηδία 

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί ηλικίες 2-3 ετών 
~Νηπιαγωγεία και τάξεις υποδοχής σε δημοτικά σχολεία 
Παροχή γονικής άδειας 480 ημερών υποκαθιστά την ανάγκη 
υπηρεσιών φροντίδας παιδιών μέχρι ενός έτους 

~ Νηmαγωγεία και τάξεu; υποδοχής σε δημοτικά σχολεία 
λλανδία , Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοι 

Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί 

-
Παιδική φροντίδα στο σπίτι 

-
~ Νηπιαγωγεία 

Ρτογαλ' , ια Βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοι 

-------- Παιδική φροντίδα στο σπίτι 
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Νηπιαγωγεία 

Βρεφονηπι · ακοι και παιδικοί σταθμοί για παιδιά λιγότερο των 2,5 ετών 

Νηπιαγωγεία 
Από-=;υς~~~~~~=-=~:-:-ς:-----;~~~~--:-~~~~~~~ τους παραπάν · ΙCοινωνι , ω πινακες αναδειιcνύεται η ανεπάρκεια της ελληνικής 
κης πολιτικής σε επί δ , , , παρεχό πε ο υπηρεσιων ανοιχτης περιθαλψης, τόσο ως προς τα 

μενα κονδύλια ό μάλιστα υ , ' σο και ως προς την ποιότητα των παροχών. Οι παρεχόμενες 
πηρεσιες είναι 'β λ , την πα , αμφι ο ο εαν επαρκούν για να καλύψουν τη ζήτηση, παρά 

ροτρυνση π ο , , Συμβουλίου ρ ς τα Κρατη-Μελη στα Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 

τουλά της Βαρκελώνης, να διασφαλίσουν ως το 201 Ο, δομές υποδοχής για 
Χtστοv, το 90% εγγραφ , 0 των παιδιών μεταξύ τριών ετών και της ηλικίας υποχρεωτικής 
ης στο σχολε' ετών· δ ιο και για, τουλάχιστον, το 33% των παιδιών κάτω των τριών 

. εν εικτικ , , 20og_
200 

α, απο τις 7.216 αιτήσεις που κατατέθηκαν για τη σχολική χρονιά 
9 εγκρίθηκ , Και τ , ε μονο το 70% αυτών (ποσοστό που αντιστοιχεί σε 5.195 παιδιά). 

ουτο, γιατί , τοω74ο με αυτον τον αριθμό ο Δήμος άγγιξε το 100.3% της πληρότητας 

2. 
ΙΙροτάσεις για την , ξ , δ , , , αναπτυ η ενος «παι οκεντρικου» συστηματος κοινωνικης 

Προστα · σιας στη χώρα μας. 

Συμπερ , ΕΠιτρο , ασματικα, επτά χρόνια μετά τις Τελικές Παρατηρήσεις του 2002 της 
πης για τα Δ , , , , , αξιόλ ικαιωματα του Παιδιου στην Ελλάδα, δεν εχουν σημειωθει 

ογες μ β ετα ολές · , · δ ' Η ' ξ Πολιτι , στο χωρο της κοινωνικης προστασιας του παι ιου. αναπτυ η 
κωv δ npοτεpαιό εν υνάμωσης της κοινωνικής πολιnκής για το παιδί δεν αποτελεί 

τητα στη · · λ ' δ θ ' ελάχ χωρα μας καθώς πρώτα απ' ο α,, σε επιπε ο νομο ετικο 
ιστε , , ' 

ς ειvαι οι β , , , πρ0 πρωτο ουλίες εκείνες που αποβλέπουν αμιγως στη κοινωνικη 
στα σία του παιδ ' ·· ' ' Α ' 7tεριπτ , ιου, συγκριτικά με τις άλλες ευρωπαικες χωρες. κομη και στις 

ωσεις αν , λ , , , , βασι , α ηψης τετοιων πρωτοβουλιών, παρατηρειται συχνα παραβιαση των 
Κων αρ , '1tί~ιεδο 

1 
χων της Σύμβασης (2, 3, 12 ΔΣΔΠ) και ειδικότερων διατάξεων της, σε 

Χcορών aw ιη books ή law in action. Επίσης, από τη συγκριτική επισκόπηση των 
της Ευρωπ .. , , , , , 7to αικης Ενωσης διαπιστώνεται πως η χωρα μας υστερει ποιοτικα και 

σοτικ· , α στο , , , εΠιδομ , επιπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιων και των χορηγουμενων 
ατωv. Η , , , δ , , ΙCατατ , υπαρχουσα κοινωνική πολιτικη για την οικογενεια με παι ια, αφενος 

740 

ασσει τη , .. , , χωρα μας σε μια από τις τελευταίες θέσεις πανευρωπαικα, αφετερου η 

www.e-ti 
pos.com/newsitem?id=79842 
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εφαρμόζεται με τρόπο , 
της ΔΣΔΙΊ , ' 0 οποιος συνιστά ουσιαστικά παραβίαση των βασικών αρχών 

· Τελος , 
Δ , εκτος από την εκ , Εθν , , ιιcαιώμα πονηση του ικου Σχεδιου Δράσης για τα 

τα του Παιδιού , , , , 
ιcατευθυ , ' το οποιο, ουτως η αλλως, δεν έχει δομηθεί με βάση τις 

ντηριες αρχές τη Σ , β , 
της σοβα , ς υμ ασης, η Ελλαδα δεν φαίνεται να έχει λάβει υπ' όψιν 

ρα τις υπόλοιπε , , 
ΙΊαιδιού ς παρατηρησεις της Επιτροπης για τα Δικαιώματα του 

του 2002 

Για το λ' 
ογο αυτό κ ' στο υφ , ρινονται απαραίτητες, πρώτον, επιμέρους τροποποιήσεις 

ισταμενο , 
εΠιδομ, νομικο πλαίσιο σχετικά με την παροχή υπηρεσιών, αλλά και 

ατων δ , , ευτερον , 
τρίτον ' η αποκεντρωση του συστήματος παιδικής προστασίας, και, 

' η εν τοις π ά 
1tολιτι , ρ γμασι ενσωμάτωση της ΔΣΔΠ στη χάραξη της κοινωνικής 

ΙCής για το παιδ' , 
Εθνικό Σ , ι, αρχης γενομένης από την υιοθέτηση των αρχών της στο 

χεδιο Δρά 
σης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

Αρχικά, στο , , , , 
ενός ιc χωρο της επιδομαπκης πολιπκης προτεινεται η αναγνώριση 

οιvωνικού δ , 
ΙCαθιέρ ικαιωματος για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα με τη νομοθετική 

ωση ειδικού δ , 
εισοδη' επι οματος ενίσχυσης εισοδήματος στις οικογένειες με χαμηλά 

ματα, έστ 
βασικέ , ω και για περιορισμένη -χρονική διάρκεια, ώστε να καλύπτονται οι 

ς αναγκε δ , 
ευρcοπ .. , ς ιαβιωσης, όπως ισχύει στις περισσότερες νομοθεσίες των άλλων 

αιιcωv , 
Gυντα χωρων. Το εν λόγω δικαίωμα, αναγνωρίζεται, εξάλλου, στο ίδιο το 

γματικό κ , 
.Σ:υvτά ειμενο. Ειδική εκδοχή του, αναγνωριζόμενου στο άρθρο 21 παρ.3 του 

γματος , 
δ ' ενιαιου δ , , , ( , , ει tΙCά , ικαιωματος στην κοινωνικη προνοια « ... το κρατος παιρνει 

μετρα για , , , 
αnοτελε' την προστασια της νεότητας ... και για την περιθαλψη των απορων») 

ι η εγγύηση εν, . . , , , 741 
ος m1rumum επιπεδου κοινωνικης προστασιας. 

Ενδεικτι , 
2, nαρ , κα, στη λουξεμβουργιανή νομοθεσία, κατά τις διατάξεις του άρθρου 

αγραφοι 1 , , 
διΙCαιώ και 2 του Νόμου της 26ης Ιουλίου του 1986 περι θεσπισεως του 

ματος ελ' , , 
Χορη , αχιστου εγγυημένου εισοδη' ματος το ελάχιστο εγγυημενο εισοδημα 

~nα ' ι σε κ, θ , , 
εξής α ε προσωπο κατόπιν προηγούμενης εγκρίσεως, αν συντρεχουν οι 

Προυποθέσεις· , , δ θ, , , 
ΙCατcοτέ · εχει ηλικία τουλάχιστον 25 ετών, ια ετει πορους υψους 

δ Ρου των , , 'λε 
υvατό καθοριζομενων ορίων, είναι πρόθυμο να εξαντλησει ο ς τις 

tητες που δ ' θ , 7tpοιcειμ, παρέχονται στη λουξεμβουργιανή ή αλλο απη νομο εσια, 
εvου να β λ , , , , 

στο ι\ουξε , ε τιωσει την κατάστασή του και, τέλος, εχει διαμειvει πραγματικα 

μβουργο επί πέντε τουλάχιστον νnόνια κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
741 ' ' Λ.r ' 

r Α, 
· . μιτσης, ;:;ο , δ · ενισχυσης τ ._,, Κ~vτιαδης, Διεύρυνση και αξιολόγηση των μηχανισμών εισο ηματικης 

ων ατομων με ειδικές ανάγκες, ό.π., 458. 
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είιcοσι ετ, 
ων. Οι απάτριδ 

τήρηση ες και οι πολιτικοί πρόσφυγες απαλλάσσονται από την 
της προϋπόθεση , 

νομοθε . ς της κατοικιας. Κατά τη γνώμη μας και , η ελληνική 
σια θα πρέπει να θ , 

ανάλογου κιvη ει προς την κατεύθυνση ενός ευέλικτου όριου ηλικίας, 
της οικογεvειαιcη' , 

της πρ .. , ς καταστασης του δικαιούχου, χωρίς όμως την συνδρομή 
ουποθεσης , 

εν λόγ .. , της κατοικιας, την οποία θέτει η νομοθεσία του Λουξεμβούργου. Η 
ω προυποθεση δεν , 

διαιcρί συμβιβαζεται με τη θεμελιώδη αρχή της απαγόρευσης των 
σεων λόγω ιθα , 

Ι612168 , γεvειας, που θέτει το άρθρο ?παράγραφος 2 του Κανονισμού 
'οσον αφο , 

αφορα' ρα τους μισθωτούς εργαζομένους, αλλά και το άρθρο 43ΕΚ, που 
τους μ 

Παραβίαση τ η μισθωτούς εργαζομένους. Η παραπάνω προϋπόθεση θα αποτελούσε 
Προστα , ης αρχής της μη διάκρισης της ΔΣΔΠ, καθώς θα απέκλειε από την 

σια τα πα δ , 
την Προ.. , ι ια των μισθωτών ή μη μισθωτών εργαζομένων, που δεν πληρούν 

υποθεση αυτη. 742 

Επιπλέον 
Πλαισί ' επιβεβλημένη για την ενδυνάμωση του ελληνικού θεσμικού 
λ ου θεωρείται η αναθ , , , Γ 
όy0 α , εωρηση των ποσών των χορηγουμενων παροχων. ια το 

υτο πρ , 
, οτεινεται η ει , , , , δ , 

ΙCαι τω σαγωγη κριτηριων σχετικων με τους πορους των παι ιων 
ν γονιών , 

όπως 
0 

, η των προσώπων που έχουν αναλάβει τη συντήρηση των ανηλίκων, 
ρθα προβλέ 

του ΤΙ πεται και στο άρθρο 26 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα 
αιδιού , 

ΙCρίνετ ' και οχι άλλων κριτηρίων, όπως η υγεία των γονιών. Παράλληλα, 
αι αναγ , 

Καια η πρ , , , , , 
ΙCαι τ οσαρμογη των ποσων με τις συγχρονες αναγκες των γονιων 

ων παιδι, 
τη θ, ων και η διευκόλυνση οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής, με 

εσπιση , 
ειcσυ Καταλληλων «παιδοκεντρικού» χαρακτήρα ρυθμίσεων. Μια 

ΥΧΡονισμ , , , , , , 
1tεριλα , εvη και ευελικτη πολιτική κοινωνικης προνοιας ειναι απαραιτητο να 

/.!βανει , 
οχι ' δ' δ ' ΙCατη μονο ρυθμίσεις που αποσκοπούν στην επι οτηση ει ικων 

Υοριώ 
ν Παιδι ' , , , ' 'λ τα 7tα δ , ων, αλλα και στη διασφάλιση ομαλων συνθηκων ανατροφης για ο α 

ι ια /.!έσα στη , θ , 
Ίtρόβλε ν οικογένεια. Τούτο είναι δυνατόν να επιτευχθει με τη νομο ετικη 

δ Ψηγιατη , , , , δ' 
ιασφάλι ν πριμοδοτηση σε περίπτωση υιοθεσιας η γεννησης παι ιου, τη 

Ίtρου7tοθ ,ση κατάλληλης στέγης για την οικογένεια, τη δημιουργία κατάλληλων 
εσεων γι λ , ζ , 

τQ)ν Ύον , α τη συμφιλίωση της οικογενειακής και της επαγγε ματικης ωης 
εων,αλλ' 

α και για τη φύλαξη των παιδιών. 

~~ . 
ι\ουξεμβο . στην Απόφασή του 029912001 της 2οης Ιουνίου του 2002 καταδικασε το 
ελεύθερη υργο για παράβαση του άρθρου 7 του Κανονισμού της ΕΟΚ 161211968 ~~ 'Π]ν 
εyΙCαταστα· Ι<'υιcλοφορία των εργαζομένων» και του άρθρου 43 ΕΚ «Για την . εριάα 
/.!ε σεως» ξ . . κίας στη νομοθεσια σχετικ το ελάχιστο ~- αι:ιας της θέσπισης της προϋποθεσης της κατοι 

-ι 1 vημενο εισοδήμα. 
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Η γενικότερη αίσθ , , , 
νομοθε , ηση, που απορρεει απο την επισκοπηση της υπάρχουσας 

σιας, αλλά και απ, , 
αυστηρό τ , 0 τον τροπο εφαρμογής της, είναι ότι η πολιτεία, με την 

τη α η την ανε , 
φειδωλ, παρκεια των ρυθμίσεων της, παρουσιάζεται εξαιρετικά 

η στον τομέα , , 
εξαtρετι , της προνοιακης επιδοματικης πολιτικής για τα παιδιά, ενώ με 

κη ευκολία διακ , , , 
εξαντλών οπτει τις ελαχιστες προβλεπομενες οικονομικές ενισχύσεις, 

τας «αρνητικά> δ , 
ερμηνεία τ > τη ιακριτικη της ευχέρεια ή περιορίζοντας πολύ την 

ων σχετικών δ , ξ στο πλ , ιατα εων. Αντίθετα, στη γαλλική για παράδειγμα νομοθεσία 
αισιο ' 

οικονο , της παροχής οικογενειακής στήριξης προβλέπεται ακόμα και η 
μικη «επιβ , β 

ευθύνη ρα ευση» μιας οικογένειας ή ενός ατόμου που αναλαμβάνει την 
της ανατρο , 

φης ορφανού παιδιού. 

Αναφορικά 
Πολιτική με την προστασία των μονογονεϊκών οικογενειών, η επιδοματική 

---, των περ , 
προς το ζ , ισσοτερων ευρωπαϊκών χωρών υπερέχει εμφανώς της ελληνικής ως 

φύσης :τημα της ενίσχυσης τους, καθώς στη χώρα μας οι πολύπλευρες και ειδικής 
αναγκες 

με τη της μονογονεϊκότητας καλύπτονται με αποσπασματικές προσπάθειες, 
ν υλοποίησ 

απευθύ η μεμονωμένων προγραμμάτων ή παροχή των επιδομάτων που 
νονται εν , 

Γαλλί γενει στα απροστάτευτα παιδιά. Αντίθετα, στη Μ. Βρετανία, τη 

α, τη Γερμανία 1r1rαι ' λλε ' ' θ θ ' δ ' θ ' λ ' στοχευμ, ''""- α ς χωρες, εχει υιο ετη ει ει ικο εσμικο π αισιο με 

δ ενες πρακτικές κα λ , , ξ .. , , Η ιαμό ι πο ιτικες στηρι ης των μονογονεικων οικογενειων. 

Ρφωση αποτελεσματι , λ , δ , , δ , Ο'ι>να , κων πο ιτικων εν υναμωσης της προστασιας των παι ιων 
ρταται 

' ωστ' J.tηχανισμ, οσο, σε μεγάλο βαθμό, από την προσαρμοστικότητα των 
ων τη μεταβ ς κοινωνικής πολιτικής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της 

ιομη χανιΚής , , θ , /.tον0 εποχης. Ωστόσο παρά τον ολοένα αυξανομενο αρι μο των 
Υονεϊκ, ' 

ων οικογεν , 743 , , ·· ' /.tέσ0 , ειων στη χώρα μας και το χαμηλο σε σχεση με το ευρωπαικο 
0Ρο ε , Πιπεδο δι β' , , , ΙCοινωvι , α ιωσης τους στην Ελλάδα, ο παραδοσιακος τροπος ασκησης της 

ΙCής Πολιτική δ , ΧαραΙC , ._, ,ς α υνατεί να προσλάβει τη συνθετότητα και τη ρευστοτητα, που 
tηριζει τ , , 

Προσ α διαρκώς αναθεωρούμενα οικογενειακα σχηματα και 
ανατολ'ζ ι εται π , , , 'λ α 'ς Οργά ρος την προστασια παραδοσιακων μονο μοντε ων οικογενει κη 
Vωση ς. 

Ενώ α , leοιν μφισβητούνται τα παραδοσιακά θεσμικά πρότυπα και τα συμβατικα 
ωνικά , 

0ικογ, σχηματα, όπως η παραδοσιακή δομή της συμβατικής πυρηνικής 
εvειας και , , θ αναπτύσσονται νέα μοντέλα οικογενειακής οργανωσης και συν εσης 
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όπως 
η μοvογονεϊ!Cή, 744 σ , , , 

σχεδιασμ, την ελληνικη ενvομη ταξη δεν υφίσταται μια κατάλληλα 
εvη στρατηγι!Cή , λ 

J.!ovoγo .. , κα υψης των ιδιαίτερα αυξημένων αναγκών της vεικοτητας μ , 
διασφάλιζ , ε τη θεσπιση εξειδικευμένου νομικού πλαισίου, που θα 

ε ποιοτητα ζω , , 
Συνεπώ ης και ισοτιμες προοπτικές με άλλες μορφές οικογένειας. 

ς η μοvογονεϊ!Cή , 
ιcοιvωvιιcό οικογεvεια εκτίθεται στον κίνδυνο διολίσθησης στον 

αποκλεισμό Ε' δ , , , 
Στατιστι , · ιναι εν εικτικο, συμφωνα με τα στοιχεια της Εθνικής 

ΚΊ)ς Υπηρεσίας 
επ~σφάλε ' πως το 2005 ο σχετικός κίνδυνος της οικονομικής 
, ιας στη χώρα μας ανε'ρχετα .. , , λ , 
ενα εξα , ι στο μονογονεικο νοικοκυριο με του αχιστον 

Ρτωμεvο παιδί 
εξαρτ, στο ποσοστό 40, 7% σε σύνολο 20,4% νοικοκυριών με 

ωμεvα παιδιά. 74s 

.Με β' 
Χωρών αση το πρότυπο των αλλοδαπών έννομων τάξεων, όπως προεκτέθηκε, 

προτείνεται 
οιιcογεvει , 0 σχεδιασμός στρατηγικών ενδυνάμωσης των μονογονεϊκών 

ωv στη , 
οιιcογεγ χωρα μας με τη νομοθετική θέσπιση χορήγησης ειδικού 

ειακού δ, 
έχει τα β , επι οματος για το γονέα- αρχηγό της μονογονεϊκής οικογένειας, που 

αρη των παιδιών μ , λ , , δ , , 
7tαρατ , , εχpι την εvη ικιωση τους, με εισο ηματικα κριτηρια, ειvομεvη , 
ανάλο ς σε περιπτωση σπουδών (π.χ. μέχρι τα 22 έτη), κλιμακούμενης 

Ύα με τον α θ , 
να δια pι μο των παιδιών και αναπροσαρμοζόμενης σε ετήσια βάση, ώστε 

σφαλίζεται , . . 
διαβίω εvα m1rumum οικογενειακού εισοδήματος και ένα ελάχιστο επίπεδο 

σης. fΙαράλλ λ 
αvάλο η α, η παροχή επιδόματος για την παροχή υπηρεσιών στο παιδί 
, Ύα με την επιλογη' , ( , β , θ , , , 

ειτε 'λλ του γονεα φυλαξη σε pεφονηπιακο στα μο ειτε στο σπιτι α ου 'δ 
ει ους υπη , ) , , , 

Ύονεί pεσια η η θέσπιση πρόσθετης επιχορηγησης στους μονους ς 7rου 

ασχολούνται με τη φροντίδα των παιδιών τους746 αποτελεί καινοτόμο 
Sh. Gat · 
Ι enιo G b . . . 
lldustriaι· a el, Sh. Kammerman Inνesting ίη chi/dren: Publιc Commιtment ιn twenty one 
Www.chiJ~Zed. Countries, SociaJ Se~ice Reνiew by the Uniνersity of Chicago (June 2006), 
Movoγovε/~lιc~.org, 240, 260. , , , , 
θανάτου διcry ειvαι η οικογένεια όπου 0 ένας γονέας ζει χωρις συζυγο η συντροφο (λόγω 
υltεύθυ ' ιαστασης, εγκατάλειψης κ.α) με ένα τουλάχιστον ανύπαντρο παιδί και είναι 
( Vος για τ , ' · 
χ. ο), Αθ. ην ανατροφή του Μ Μαvτζιάφου-ΚανεΜοπούλου, Οικογενειες με ενα γονεα, 
Τα ηνα, 198 J 15-20 

στοιχε · ' · , 
αvώ..υτι . ια προκύπτουν από την ιστοσελίδα www.statistics.gr, όπου καταγραφοvται 
20os, οι~~ί~:ο πλαίσιο έρευνας εισοδήματος και συνθηκών διαβίωσης των νοικοκυριών το 
lΙρόσθετο . ς κοινωνιιcής συνοχής για το ίδιο έτος. . 

_ενώ στη f' επ~ομα για το γονέα, που ανατρέψει μόνος του το παιδί του, πρ~βλέπ~αι στη Δανια, 
ΕΙ\θεση αλλια και στη Σουηδία προβλέπεται το επίδομα μόνου/μοναδικου γονεα, Βλ., γενικά, 
ιδιαιτιl(ή;οζυ ~υρωπαϊκού Κοινοβουλίου «Για το συνδυασμό επαγγελματικής, οικογενειακής και 
(fNNI)). αιης της Επιτροπής Δικαιωμάτων Γυναικών», 23 Φεβρουαρίου 2004, (200312129 
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δρά 
ση, που θα διευκ , λ 

ζωή. 747 ° υνε τον συνδυασμό της επαγγελματικής με την οικογενειακή 

Τέλος ' για τα παιδ , , 
αvαθεώ ια με αvαπηρια θεωρούμε πως ορθότερη θα ήταν η 
, Ρηση του υφιστά εν , , , , 
ολα αδια , μ ου και 0 σχεδιασμος νεου ειδικου θεσμικου πλαισίου για 

Κpιτως τα παιδ , , 
τόσο μ ια με αναπηριες, βασισμένου στην αρχή της επικουρικότητας 

ε τη στενή έννοια , , 
7tαρεχό του ορου, συμφωνα με την οποία ως επικουρική νοείται η 

/.Ι.εvη κοινωνιιcή π , , , , , 
τηv ευρ , ροστασια σε σχεση με αλλες μορφες προστασιας, όσο και με 

εια τη , 
ς εvvοια δηλαδ , , , , , 

οιιc0v0 ι , ' η απεvαντι σε οποιαδηποτε αλλη πηγη υπηρεσιών ή 
μ ιcων παρο , , 

εvεργο , χων, η οποια υφίσταται ήδη ή που υπάρχει η δυνατότητα 
Ποιησής τη 748 , 

συσ111 ς. Βασικο στοιχείο επιτυχούς ανασχεδιασμού του υφιστάμενου 
-·ιJ.!ατος 

αποτελε' 
ε1tιδοι.ιατι , ι η εισαγωγή ενιαίων αρχών κατά την εφαρμογή της 

ΙCΊ'/ς πολιτιιmς β , , 
1tόρους ... , με αση οχι το βαθμό και το είδος της αναπηρίας, αλλά τους 

Και την κ , 
συv111ρ , ατασταση του παιδιού ή των προσώπων, που έχουν αναλάβει τη -., ηση του. 749 

Σε σχέσ 
διόδων , η με τις υπηρεσίες παιδικής φροντίδας προτείνεται η αναζήτηση 

' ωστε να 
τρό7tο , παρασχεθεί ελευθερία επιλογών στους γονείς, σε σχέση με τον 
b φυλαξης των παιδιώ , 'λλ δ , , θ 
J.:-7tιτρ0 , ν τους, οπως, α ωστε, υπο εικvυεται και στην εκ εση της 

7tής Διιcαιω , 
Ο'υvδυ ματων των Γυναικών και 'Ισων Ευκαιριών σχετικά με το 

ασμό 
της επαγγελμα , , δ , ζ , Ίsο Π , ΙCατεύθ τιιcης και οικογενειακης ι ιωτικης ωης, ρος μια τετοια 

υvση Κρίνεται α , , , δ , δ , 
Ιtρόσλ παραιτητη η νομοθετικη καθιερωση ει ικου επι οματος για 

ηψη μισθωτού , , , 'δ β ' 
Ιtερισ , στο σπιτι για τη φύλαξη των παιδιων, οπως η η συμ αινει στις 

σοτερ , ες ευρωπ .. , , 
αρθρ αικες χώρες Η εν λόγω λύση σύμφωνη με τις επιταγες του ου 18 . ' 
' Παρ 3 τη ΔΣΔ λε ' θ , εχει ,, · ς Π, θεωρείται κατά τη γνώμη μας αποτε σματικη, κα ως 

ι-<-εtωιι' 
ι-<-εvο Ι<:όστ δ , 'δ ' Ιtαράλλ ος, ιασφαλίζεται καλή ποιότητα της παρεχομενης φροντι ας, ενω 

ηλα αvτιμε 'ζ , , , r 
747 

τωπι εται το πρόβλημα των ελλιπων υποδομων στη χωρα μας. ια 

ΙΊι:ι μια συ ιc , , , 
Ε_υΡωn:αϊ .Ύ _Ριτιιcη επισκόπηση των πολιτικών για τις μονογονεϊκες οικογενε~ς στις χ~ρες της 
τασεις ιc Κής Εvωσης /3λ. γενικά Λ Μια•nα' του-Αλιπrιάvτη Μονογονεϊκές οικογενειες: Συγχρονες 
ΊΞ: αι διλ , ' ' · r r ' , ·· , _vωσης, τ ημματα πολιτικής. Συγκριτική επισκόπηση ανάμεσα στις χωρες της Ευ~ωπαικης 
ζητημα /3λ. 95

, Εn:ιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, ΕΚΚΕ, 1998, 185-208. Γενικα για _το 
l<oιvωv . · ιcαι Δ. Κογκίδου, Μονογονεϊκές Οικογένειες, Πραγματικότητα- Προοπτικες
Deveιο;~ Ωολ.ιτιΚ"ή, Νέα Σύνορα, Α. Α. Λιβάνη, Αθήνα, 1995. Επίσης, βλ., ~ενικά, Μ T~kas, 

748 10urnaJ lJ g Chιld Protection Systems with Extended Family Strengths, Child Legal Rίghts 
f'. Λ1,, ' 1992, ιδίως 14 

α.ρδας Ε επ. · θ ' 2005 749 300. ' · Βα.λκάνιος, Κοινωνική Πολιτική, Θεωρία και Πράξη, Παπαζηση, Α ηνα ' 
f'ια 

την n:ρ · θ ώ ηση του υφιστάμ οταση του μοντέλου του ενιαίου προγράμματος για την ανα ε ρ 
μη'Χ.αvισ:~υ συστήματος βλ. Γ. Αμίτσης, Ξ Κοvτιάδης,, Διεύρυνσ~ και αξιολόγηση των 

εισοδηματικής ενίσχυσης των ατόμων με ειδικες ανάγκες, ο.π., 240· 
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την εvαρμόvι 
συνιστά ση ~ς επαγγελματικής με την ιδιωτική ζωή ορθή νομοθετική επιλογή 

η παροχη κινήτρων δ , , , 
Χώρου για τη ημιουργια χωρων φυλαξης παιδιών κοντά στους 

ς εργασίας με ν , , 
ζωής ω α , τη αναδειξη καταλληλων για την ενίσχυση της οικογενειακής 

Ρ ριων, την ενα , , , 
αστικώ ρμονιση δηλαδη των ωραριων εργασίας των σχολικών και των 

ν ρυθμών. 

Αναφορικά ε , . , , 
προυπ θ, μ την παραδοσιακη ιδρυμαπκη προστασια, η αναβάθμιση της 

0 ετει τ 0 σχεδιασμό , δ 
δικαιώ ενος παι οκεντρικού μοντέλου, που διασφαλίζει τα 

ματα του παιδιο , , 
διέπετ , υ εντος του ειδικού πλαισίου της κλειστής προστασίας και 

αι απο τι β , 
του Ι1 ς ασιιcες αρχές, που θεσπίζει η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα 

αιδιού. Κα , , 
ειcσυγνn τευθυντηριο αξονα μιας ολοκληρωμένης προσπάθειας 

ΙΙJ-'ονισμού και β , θ 
αναμφισβ , ανα α μισης της παρεχόμενης κρατικής φροντίδας αποτελεί 

ητητα ο σεβ , 
ζωή ασμος του δικαιώματος του παιδιού στην οικογενειακή του 

' Που διασφαλ 'ζ 
οιιcογέν , ι εται με τη διατήρηση των επαφών του ανηλίκου με την 

εια του , , 
τον ιστό ' φυσικη, θετη ή ανάδοχη, ώστε να μην αποσυνδέονται τα παιδιά από 

της οικογενειακη' ζ , , θ , , , 
συμφέ ς ωης, με την προω ηση, εφοσον ειναι συμφωνη με το 

Ρον του α λ' 
σ!ήριξ νη ικου, της επιστροφής του στο οικογενειακό περιβάλλον και με τη 

η των γονι, 
ΙCοινω , ων για την επανένταξη των παιδιών στην οικογένεια ή στην 

νια, μετά 
την παραμονή τους σε αυτό. 751 

Τέλος, για τη διε δ' , δ , , , 
τους ΙC ικηση των δικαιωματων του παι ιου, κατα την παραμονη 

στο ίδρυμα πρ .. 'θ , , 
ταΙCτι , ' ουπο εση αποτελεί, αναμφίβολα, η ενεργοποιηση μηχανισμων 

!Cής εvημέ 
ΙCαv0 Ρωσης των ανηλίκων για τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τους 

νισμ , 
ους του , , 

όρου rr χωρου τοποθέτησης με κατανοητούς, ανάλογα με την ηλικια τους, 
ς. αράλλ λ , , , 

ενός η α, προς μια τέτοια κατεύθυνση θα συμβαλει καθοριστικα η θεσπιση 
ανα""'ω , 1 v Ρισιμο , δ ' εξέτα υ, αμερόληπτου και ανεξάρτητου οργανου με αρμο ιοτητα την 
ση nαραπό , , , , 

Ίcατά νων, ενστασεων και απόψεων των παιδιων, αλλα και προσφυγων 
~να~, , , 

Υ ϊtου , φασεων τοποθέτησης τους, όπως προτείνεται απο την Επιτροπη των 
ΡΎων του Σ 

ταιv υμβουλίου της Ευρώπης στη Σύσταση (2005) 5 «Για τα δικαιώματα 
ϊtαιδιών 

που ζουν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας». 

~ Ίs 1 A.s-009 -----------------------
1'. ~ 212004 τελικό 

ουσίδου n . δ ' κ ώ 
ι\ειτουρ ώ ' αιδικ:ή Προστασία, Πρακτικά Γ Πανελληνίου Συνε ρι~υ οινωνι~ ν 
!υvέδρι~ ν, Π. Αλτάνης, Α. Ζλάτκου, Γ Καπλάνη, Τ Κουσίδου, (επιμ.), ~ριτο Πανε~ηνι~ 
Ανακο , Κοινωνικών Λειτουργών· Με διεθνείς συμμετοχες Εισηγησεις-Εργαστηρια 

ινωσεις-Συμπεράσματα, Πάντει~ς 1, 2, 3 Μάρτη 1985, Βήτα, Αθήνα 1987, 308. 
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Σε , 
σχεση με τις δ , 

παρα:βά ει ικοτερες κατηγορίες ανηλίκων, όπως οι αν1jλικοι 
τες και τα θ' , 

ήταν , υματα παρανομης διακίνησης και εκμετάλλευσης, ορθότερη θα 
' ιcατα την , 

απο ' , 
ιcοινωv , ψη μας, η χαραξη μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την 

ι!Cή προστασία τ λ, 
ειδιιcώ ων ανη ικων παραβατών ή των θυμάτων με την πρόβλεψη 

ν ιcαι ανεξάρτητω δ , 
Πρόλη ν κον υλιων του προϋπολογισμού για την ανάληψη μέτρων 

Ψης της παιδι ' , , 
ιcαι επ κης παραβατικοτητας, την υλοποιηση προγραμμάτων κοινωνικής 

αγγελματι , , 
αναβάθ κης ενσωματωσης των νέων και, κυρίως, τη δημιουργία, την 

μιση και τον 
αvηλίιc , εκσυγχρονισμό των υποδομών υποδοχής των παραβατικών 

ων οχι , 
, μονο σε κεντρικ , λλ , , , , δ , 

t:νός συ ο, α α κυριως σε περιφερειακο επιπε ο. Η αναπτυξη 
νεργατικού , 

εξειδιιc , μοντελου με την τοπική κοινότητα, αλλά και η δημιουργία 
ευμεvων , δ 

εΠιμόρ μονα ων σε τοπικό επίπεδο, με την παράλληλη κατάρτιση και συνεχή 
φωση των εμπλεκομεν' , θ , θ , , λ 

Πρωτοβο , ων φορεων, α μπορουσε να προω ησει την ανα ηψη 
υλιων των , 

μια τέ τοπικων κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανισμών προς 
τοια κατεύθυνση. 

δ 1Ιδη, η Πρόκληση , ·-~ , , 
Ρασ'r'h και προσ/V\,ηση προς την τοπικη κοινοτητα για τη 

··ιΡιοποίησ 
αvηλ' η και τη συμβολή της στο χώρο της κοινωνικής προστασίας των 

ιιcωv 

1\οιvοβ , παραβατών εκφράζεται επισήμως στο Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού 
ουλιου τη 2 ης 

μεταξύ άλλ ς 1 Ιουνίου του 2007, θεματικό αντικείμενο του οποίου αποτελεί, 

Ύνώμ ων, η παραβατικότητα των ανηλίκων. 752 Απαραίτητη κρίνεται, κατά τη 
η μας, η υιοθε' , , β 'λ ' 

ICι\l'tι τηση απο τις τοπικές αρχες ε τιστων πρακτικων, που 
. ·ιτοποιο, 

υv το , λ , , ( ' 
Παρε β , συνο ο της κοινωνίας και περιλαμβάνουν θετικες δρασεις οπως 

μ ασεις συλλ , , 
μια ογων, γονέων, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και κατοικων σε 

Ύειτονιά) α , , , , 
Ο'υι.1.φωvίε ' λλα και η αξιοποίηση κάποιων πειραματικων δρασεων, ( οπως 

ς συνεργ , , δ , ' 
αρΧώv 

0 
ασιας μεταξύ αστυνομικών αρχών, σχολικων ι ρυματων, τοπικων 

. ' ΡΥανώσεω λ , , , , δ ) 
ηδη διε , ν νεο αιας και κοινωνικών υπηρεσιων σε τοπικο επιπε ο κ.α , που 

ξαγοvταιε , 
πιτυχως σε κάποια Κράτη-Μέλη. 

Για του ' λ ' 
7Ι:λαισίου , ς ασυνόδευτους ανήλικους, η διαμόρφωση καταλλη ου νομικου 

δ Κpινετ ' θ ' tεθy. αι αναγκαία για την προσαρμογή της ελληνικης νομο εσιας στη 
η εΠιταγ, , , 

tου ψ . η της αρχής της μη διάκρισης (άρθρο 2 ΔΣΔΠ) αλλα και στο αρθρο 4 
ηφισματο ης Ι ' 1997753 

ς του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 26 ουνιου 

20071201 (lN 
OJc 221 Ι). 

' 19.07.1997, 23-27. 
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για τους α , 
συνοδευτους ανη' λ , , , 754 

Πpόσφα ικους απο τριτες χωρες. Είναι ενδεικτικό ότι μέχρι 
τα, στο Π Δ 61 , 

αλλοδ , · · 11999 (αρθρο 1 παρ.4) δεν υπήρχε πρόβλεψη για τους 
απους ασυν, δ 

ασυνόδευ 0 ευτους ανηλίκους που ζητούν άσυλο, σε αντίθεση με τις 
τες γυναίκες , , 

11.Δ.22οι2 ' οπως αρμοζει σε μια ευάλωτη ομάδα. Αν και στο 
007 προβλέ , 

ανηλίκου πεται πλέον ειδική μεταχείριση για τους ασυνόδευτους 
ς, που ζητούν , λ 

διορισμ , ασυ 0 με την εξασφάλιση της εκπροσώπησής τους, το 
ο του επι , 

τροπου λ' ανάλο ανη ικων, τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών στέγασης, 
γα με τις ανά κ , , , 

ασχολε· γ ες του ανηλικου, αλλα και την καταρτιση του προσωπικού που 
ιται με υποθ , , 

παρατη , εσεις ασυνοδευτων ανηλίκων, στην πράξη ελάχιστες αλλαγές 
Ρουνται π 0 , 

αυτών ρ ς την κατευθυνση της ουσιαστικής διασφάλισης των δικαιωμάτων 
των παιδ ' 

εφαρμ, ιων. Οι εισαγγελικές αρχές είτε αρνούνται είτε αδυνατούν να 
οσουν τα ο ιζ , 

ανηλίιc ρ ομενα στο Π.Δ.220/2007 για την επιτροπεία των ασυνόδευτων 
ων αιτούνται , λ 

ανεπά ν ασυ ο, ενώ παράλληλα την κατάσταση δυσχεραίνει η 
ΡΙCεια των υφι , 755 

σταμενων δομών κοινωνικής προστασίας. 

I-l αναζ' 
ασυνόδ ητηση θεσμικών λύσεων για την κοινωνική προστασία των 

ευτων αν λ' 
ϊtου τ λ η ικων, που καταφθάνουν στην Ελλάδα, καθώς και των ανηλίκων, 

ε ιιc' α~~~αι , . 
ϊtρέπε συμφωνη με το συμφέρον τους η παραμονή τους στη χωρα μας, 

ι να π 
λ ροσανατολ , . . . 
όγω ιστει προς την κατεύθυνση της αντιμετωπισης τους, κατα κυριο 

' ως παιδ , 
δευτε . ιων, ως ευάλωτης δηλαδή πληθυσμιακής κατηγορίας, και, 

Ρευοντω . . . 
ορe0 , ς, ως ατομων αιτούντων άσυλο ή ως μεταναστων. Στο πλαισιο του 

υ νο 
μοθετιιcο' ' 'λ αλλοδ υ ανασχεδιασμού σχετικά για τους ασυνοδευτους ανη ικους 

αnού 
αστυ ς, περιλαμβάνεται σαφώς και η αντικατάσταση του μέτρου της 

νομι!Cή , 
λύσει ς ιcρατησης τους λόγω παράνομης εισόδου στη χώρα με τις εναλλακτικές 

ς της φιλοξ · ξ · 
τους δ εvιας και η πρόβλεψη δημιουργίας κατάλληλων για την α ιοπρεπη 

ιαμοy- δ . , , 
το y 7t η ομων φιλοξενίας, 756 αλλά και μονάδων μέριμνας, εποπτευομενων απο 

ουργείο Υ , 
γειας και Κοινωνικής Αλληλεγύης. 

Βλ εn· 
Συ~βουι;~ς την Πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έκδοση της Οδηγία.ς του 
l<.ράτη. ~~ της ΕΕ «Για τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποιες τα 
Ο3.11.2οοο ελη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα», Doc. 5οο piv ο;~' 
~Οοο. και την Ετήσια Έκθεση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Doc 1131/ΟΟ DG Ε ' ' 

ho:t~~l~~:η. «Ασυνόδευτοι Ανήλικοι που ζητούν Άσυλο στην Ελλάδα», Απρίλιος 2oos, 
ΕιΟι!Cή ·ε odmet.gr/unbcr/UAM english.pdf. · · 
ΙCράτηση κθεση του Συνηγόρου το'"ϋ Πολίτη Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιου, Διοικητικη 

καια 'λ ' 37 πε αση αλλοδαπών ανηλίκων, Οκτώβριος 2005, · 
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Στο ίδιο πλα' 
ισιο για την π , θ δ 

ανηλίκων ροω ηση των ικαιωμάτων των ασυνόδευτων 
, καθορισ , θ 

τικη α είναι η συμβ λ, , 
ΙCοινωνικώ 0 η της συστασης και λειτουργίας ειδικών 

ν υπηρεσιών α δ, 
ειcπροσώ σ , ρμο ιων για την καταγραφή, ταυτοποίηση, 757 νομική 

πη η, ενημέρωση , 
ασυνόδευ στη μητρικη γλώσσα, επιμέλεια και επίβλεψη των 

των ανηλίκων απ , δ , 
να παρέ 0 ει ικευμεvο προσωπικό και ειδικούς συμβούλους, ώστε 

χονται εγγυή 
Παιδιού. 75& Πα , σεις για την προάσπιση της αρχής του συμφέροντος του 

δ ραλληλα στη , 
ι Ρύματ ' ν περιπτωση φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων σε 

α παιδιιcή 
διάιφιση , ς προστασίας, κεφαλαιώδους σημασίας θα είναι η εξάλειψη κάθε 

ς τοσο κατά , 
Αντιθέτ την τοποθετηση, αλλά και για όσο χρόνο αυτή διαρκεί 

ως, Προτείνετα λ , 
διιcαίωμ ι να αμβανεται ειδική μέριμνα, ώστε να διασφαλίζεται το 

α του ασυν'δ 
εθνικό, θ 0 ευτου ανηλίκου να διατηρήσει επαφή με την καταγωγή του, το 

Ρησκευτικό λ , 
το διιcαίω , ' πο ιτισμικο, κοινωνικό και γλωσσικό του περιβάλλον, αλλά και 

μα του στην , 
Προώθη ταυτοτητα με την ενεργοποίηση αποτελεσματικών μηχανισμών 

σης διαδικασι , 
ων για τη διασφάλισή του (πχ απόκτηση πιστοποιητικών κ.α.) 

Για πα , δ 
ανηλίκου ρα ειγμα, στη Σουηδία, στο νέο νόμο για τους ασυνόδευτους 

ς, που τέθ 
Cιι.stod,· ηκε σε ισχύ τον Ιούλιο του 2005 (Act on Representatίon and 

ιaιιshί 
αρμ0διο , r,p for Unaccompanίed Chίldren) 759 προβλέπεται επέκταση των 

tητων του δ , 
Υονέων ει ικου εκπροσώπου του ανηλίκου. Εν' όψει της απουσίας των 

' αυτός α λ 
υ1tερ να αμβάνει καθήκοντα τόσο κηδεμόνα, επιτρόπου, όσο και 

ασ7tισ'Γή 
h .. , του , 
t!αράλλ ' ωστε να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή προστασία του. 

ρ , ηλα, στις 3 Ι Μ , , , , , , , 
υeμισ αρτιου του ιδιου έτους τεθηκε σε ισχυ ενα νεο συστημα 

ης των υ , , , 
δυνατό ποθεσεων των αλλοδαπών, με βάση το οποιο προβλέπεται η 

tητα να εφε β , , , 
εvαι1tιον σι αλλονται οι αποφάσεις της αρμόδιας υπηρεσιας μεταναστευσης 

, των νεοσυ , λ 
τμημα σταθεvτων αρμόδιων Δικαστηρίων Αλλοδαπών. Τα εν όγω 

τα στελε , 
τcον αν , Χωθηκαν με προσωπικό, το οποίο εκπαιδεύτηκε ειδικά σε ζητήματα 

ηλιιcων. Ε , , , 
πιπλέον, από την 1 η Ιουλίου του 2006, μετα την τροποποιηση της 

Ό~τω 
. ς αποδειJCVύ , , . 

ασυλου α λ ' εται στην πράξη συχνά παρατηρείται το φαινομενο της υποβολης αιτηματος 
τ νη ικου · ' · δ · · . ων αρχών ι σ~ο ονομα ενός ενηλίκου, με αποτέλεσμα, να μην ειναι. υν~τη η ενη~ερωση 
οvομα του ~να ~ην υπαρξη του ανηλίκου. Ακόμη όμως και αν η υποβολ~ αιτηματος γινει 0:0 
ε-rιcαίρως . ηλικου, οι αρμόδιες αστυνομικές αρχές δεν ενημερώνουν παντα τον Εισαrrελέα 

Ίsg ΙCατάλληλ η οι Εισαγγελεις' ενίοτε καθυστερούν να παρέμβουν, ώστε να εξασφαλισουν 
.θλ η στ· ' ' . · σχετικά τ εyη και ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης των ανηλικων. 
σχετιιcά ις Προτάσεις της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) 
Τμηματ0 με το ζήτημα των ασυνόδευτων ανηλίκων, 15 Φεβρουαρίου 2οο7. (Ει~γη~ Γ 

Ίs9 οιιcοΎέvε ς!· Βλ. σχετικά το Σχέδιο Δράσης για τα αλλοδαπά παιδιά που έχουν χωρισθει απο την 
Swedish ~ο~υς του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες στην ιστοσελίδα www.gcr.gr. 

e of Statutes, SFS 2005: 429. 
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σουηδιιm 
... ,ς νομοθεσίας για το , 

των αρμοδιο , υς ασυνοδευτους ανηλίκους, προβλέπεται η μεταφορά 
τητων για τα ζητη' δ 

Μετανά ματα της ιαμονής τους από την κεντρική y πηρεσία 
στευσης, που διατηρε' , , 

βελτίωση ι την γενικη εποπτεια, στους δήμους, με στόχο τη 
της παρεχόμενη , 

Πpοϋπολ , ς προστασιας προς τους ανηλίκους. Τέλος, στον 
ογισμο του 2007 760 , , , 

διαδικα , εμπεριεχονται ειδικα μετρα για τη βελτίωση των 
σιων υποδοχ , , 

ΧΡηματ δ , ης των ασυνοδευτων ανηλίκων, ενώ προβλέπεται η γενναιόδωρη 
ο οτηση των δη' μων 

ασυνόδ ' ώστε να είναι σε θέση να αναλαμβάνουν τους 
ευτους ανήλικους. 

Για την , 
περιπτωση δ , , 

αιcαταλλ λ , των παι ιων με ψυχικες διαταραχές, διαπιστώνεται πως η 
η οτητα των δ · 

των Παιδ , ομων φιλοξενίας οδηγεί σε παραβίαση των δικαιωμάτων τόσο 
ιων που , 

Παρ0Χή , πασχουν από ψυχικές διαταραχές, καθώς καθίσταται ανέφικτη η 
ΙCαταλληλη , 

Που φ λ ς προστασιας και φροντίδας761 όσο και των υπόλοιπων παιδιών, 
ι οξενούνται 

λειτουρ , στα εν λόγω ιδρύματα, καθώς διαταράσσεται η εύρυθμη 
για των ιδ , 

Παιδιών ρυματων. Ο σχετικός με την ανάπτυξη υπηρεσιών ψυχικής υγείας 
ΙCαι εφ, β 

Προσωπ~ , η ων σχεδιασμός περιορίζεται στην προσαύξηση μόνο του 
ΙCου στις , δ , 

αχεδια , η η υπαρχουσες, ακατάλληλες δομές. Ορθότερος θα ήταν ο 
σμος εν· 

τομεοπ ος νομικού πλαισίου προσανατολισμένου στη δημιουργία ενός πλήρους 
οιημέvου δ , 

οιιcοτ , ικτυου κοινοτικών υπηρεσιών 762 με τη σύσταση ξενώνων ή 
Ροφειωv θε , , , 

εποπτεία ραπευτικου προσανατολισμού, με καταλληλη στελέχωση και 
ΙCαι η διαβ , θ 

α μιση της εξειδίκευσης των υπηρεσιών αυτών. 

Τέλος, πρ , , , 
l"Q lrQιδιά οτεινομενο μηχανισμό βελτίωσης της παρεχομενης προστασιας προς 

με αναπn , 'θ ' 
σε είδο .,ρια αποτελεί η λειτουργία ειδικών κέντρων για κα ε αναπηρια, 

ς ΙCαι βαθ , 
εξειδ μο, κατάλληλα στελεχωμένων η πληροφόρηση των γονιών μέσω 

tΙCευμ· ' 
ενου και ' 'λ ΙCαι α ευαισθητοποιημένου προσωπικού για τα ζητηματα της προ ηψης 

vτιμετώπιση , , ξ 
tης οιιcο , ς της αναπηρίας, αλλά και η οικονομική και ψυχολογικη στηρι η 

Ύενειας , , 'θ λ 
εvισ,,,,·, ' ωστε να αποφεύγεται η λύση της κλειστης περι α ψης και να 

11.vεται 
στην , , , ξ 

ί<Uv 1t , ασκηση του υποστηρικτικού της ρόλου για την κοινωνικη εντα η 
αιδιωv 763 

· Επιπροσθέτως, η θεσμοθέτηση αυστηρού ελέγχου και επίβλεψης των 

Goverrιrne . ----
f1όρισμα τ:t Βι/Ι 2006/07, 07: Ι 00. , , 
ΙCαι φιλ.οξ ,υ Συνηγόρου του Πολίτη Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιου, Δομες Προστασίας 
r 0. l'σ:ιας Παιδιών και εφήβων μ: ψυχικές διαταραχές, Ιούλιος 2005, ιδίως 10, 11. 
εvσ'" ά :ιtπαvόγλου Γ /G , 1 Γ. 'λ Κοινωνικός Αποκλεισμός και Πολιτικές 

wμ τω ' . ορρες, . ιαννοπου ου, 

Ν. Φr-~1 ~, σης, Παπαζήση Αθη'να 2005 324 
""" ο,,_ας Α , ' ' ' · Α Α συνθήκες Παyιcοσμιοπ ', ναπτυξη σταδιοδρομίας και προοπτικές απασχόλησης τω~ με σε , 

οιησης, στο: Μ Κετσετζοπούλοv, Η Κικίλιας, Α. Μοvριιcη, Γ Παπαπετροv, 
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ειδικών κ, 
εvτρων για τον εντο , 

και η πρ , βλε πισμο των ανεπαρκειών και των δυσλειτουργιών τους 
0 Ψη παροχής υπη , , 

επαvένταξ , ρεσιων αποκαταστασης σε τοπικό επίπεδο με στόχο την 
η τους πρέπει ν δ , , 

σχεδιασ , α ανα ειχθει σε βασικη επιδίωξη ενός νομοθετικού 
μου π , ου στοχεύει σ , ξ , , 

αvαπηρ' 764 τη χαρα η πολιτικων ενδυναμωσης για τα παιδιά με 
ια. 

Στην αναβάθμισ , 
Ι\ατεύθυν η και αξιοποιηση του ρόλου της τοπικής κοινωνίας προς την 

, ση της προώθη , , , 
ατομων σης των μηχανισμων αποκαταστασης και επανενταξης των 

με αναπηρία , , 
με το Σ , γινεται ειδικη μνεία και σε σχετική Σύσταση του 2006 σχετικά 

χεδιο Δράσ 
διιcαιωμ, ης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προώθηση των 

ατων πλήρου , , , , 
2015) , ς συμμετοχης των ατομων με αναπηρια στην κοινωνια (2006-

' οπου μάλιστα 
απ0,,..1 _ τονίζεται ο ιδιαίτερα αυξημένος κίνδυνος κοινωνικού 

ΙV\.!::tσμ0 , υ των παιδ ' 765 αvταπο ιων με αναπηρία. Παράλληλα, η Ελλάδα θα πρέπει να 
Κριθεί σ , 

Ατόμων την προσκ:ληση της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των 
με Α ναπη , 766 

υιοθετ,; ρια, με βάση την οποία τα Κράτη-Μέλη καλούνται να 
.. ισουν τι , 

με αυτές ς οκτω γενικές αρχές της, οι οποίες τελούν σε συμπληρωματική σχέση 
της ΔΣΔΠ Οι α , , λ'ζ , , 'ξ Προώθ · ρχες αυτες προσανατο ι ονται γυρω απο τους α ονες της 

ησης δράσεω , 
ΙCοιVής Ύνώ ν εvημερωσης και ευαισθητοποίησης για την εξοικείωση της 

μης με την αν ' ' δ ' ' ξ λ ' Ύια ισ, απηρια, της συμμετοχης των παι ιων στη χαρα η πο ιτικης 

υποστ,;οτιμη συμμετοχική εκπαίδευση, της υποστήριξης από συνομηλίκους, της 
-·ιΡιξης των ο , , , , 

7tαιδι1Cή ικογεvειων και των αδελφων, της προληψης και θεραπειας της 

ιrρ0σ ς κακοποίησης των παιδιών με αναπηρία, της διασφάλισης της 
βασιμότητα 

7tαρέμβ ς και της υγείας με την έγκαιρη διάγνωση και την πρώιμη 
αση, αλλά , , ΙCαταγ και της θέσπισης μηχανισμών παρακολουθησης και υποβολης 

Ύελιώ ν σχετικ , 767 
α με την εφαρμογή της Σύμβασης. 

Τέλος, , , , 
αvαμ , η αποκεντρωση των δομών κοινωνικής πpοστασιας προσφερει 

φιβολα ν' 
~uνατότητες για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας των 

Λ1. rrω Α · ~ι 'Ρτ(οπο 'λ · ' 006 ΕΚΚΕ 764 θηvα, 20ΟΊ ~ ου, Ε. Φρονίμου (επιμ.), Το κοινωνικό πορτραιτο της Ελλαδας 2 ' ' 
0 ΙCίνδ ' 09 . .,,. υvος ιcο , , ο την .,_εΡ&ττωσ τ ινωνικού αποκλεισμού στη χώρα μας αυξάνεται ακο~η περισσοτερ σ 

765 ειvαι διιc η _ων αλλοδαπών παιδιών με αναπηρία τα οποία δεν είναι πολιτες της ΕΕ, καθώς δεν 
R αιουχοι τ , ec (200

6
) 

5 
ων σχετικών προνοιακών επιδομάτων. , η 

766 συvεδρί , Υιοθετήθηκε από την Επιτροπή Υπουργών στις 5 Απριλιου 2006 στην 961 
'767 13 Δ αση των Αν λ 

Β ειcεμβρίου 
2 

απ ηρωτών Υπουργών. 
λ. αvαλ 006 

7!:αιδιά ιcα~τι_κότερα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων Παιδιών (EN~C), . ~ryμόσια θέση για τα 
4 νεους με αναπ , . / d"s/ staternent dιsabιlιtιes barcelona.pdf 1-. ηριες, www.syn1goros.gr p ι: _ - -
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παρεχόμενων , 
υπηρεσιων καθώ , , , 

Καταγρα , ' ς σε τοπικο επιπεδο καθισταται ευκολότερη η 
φη των αναγκών των π λ , 

Χαραιcτη , 0 ιτων και η συστηματική αξιολόγηση των ιδιαίτερων 
ριστικων των προβλ , , 

διευιcολ, ηματων η των αναγκών τους. Με αυτό τον τρόπο 
υνεται η χάραξ 

αλλά ιcα η και η εφαρμογή κατάλληλων δράσεων κοινωνικής πολιτικής, 
ι η εφαρμογή , 

Παρατη , της αρχης της εξατομίκευσης της παροχής. Στη χώρα μας όμως 
ρειται πως ο , λ 

των υ ρο ος της τοπικής αυτοδιοίκησης στην οργάνωση και λειτουργία 
πηρεσιών είναι π λ , 

μοντέλο 0 υ περιορισμένος, καθώς επικρατεί το συγκεντρωτικό 
ιcαι, σε τοπικ , , 

εφαρμ , 0 επιπεδο, παρατηρείται υπανάπτυξη και πλήρης απουσία 
ογης τωνπ , 

ρογραμματων πρόνοιας. 768 

Ο σχεδιασμό , 
υπηρεσιών , ς εvος λειτουργικού συστήματος οργάνωσης των κοινωνικών 

, οπου δια λ'ζ 
Κοινων , σφα ι εται η αποτελεσματικότητα του προσφερόμενου από τις 

ιιcες υ , 
Οριοθέτη πηρεσιες έργου, προληπτικού και υποστηρικτικού, προϋποθέτει την 

ση του 'λ 
αυτοδιοί ρο ου τους και την καθιέρωση δέσμιας αρμοδιότητας της τοπικής 

JCησης σε θ ' 
υπηρε , εματα παιδικής προστασίας. Ο διαχωρισμός των εν λόγω 

σιων απ' 
εΠιτρο , 

0 τις υπόλοιπες κοινωνικές υπηρεσίες και η σύσταση ειδικών 
Πων 

ΠαιδιΚής π , 769 , , , 
Κοινων , ροστασιας αποτελει το εχεγγυο για την αυτονομηση της 

lΙC'ι'jς Πρ , 
ονοιας ως δ , λ , λε' , :. λ , τομέα προς την παι ικη η ικια, που αποτε ι τον π/\,l;ον ε αστικο 

στο Χώ 
μέσω , λ ρο της πρόνοιας, δεδομένου ότι συχνά αποκτά κοινωνική «ορατότητα» 

.,,. α λων πληθυσμιακ , , δ ( , δ , , , , ) Γ 
•ιαράδ ων ομα ων πχ ατομα με ει ικες αναγκες η οικογενεια . ια 

ειγμα, για 
α7tρ0σ , την αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος ενίσχυσης 

τατευτων , 
lΊρ0 παιδιων χρήσιμη θα η' ταν η σύσταση Επιτροπής Παιδικής 

στα σία 
ς σε ιcάθε ' , , ' ' δ Ίcαθ0Ρισμ , κεvτρο η γραφείο κοινωνικης προνοιας, αρμο ιας για τον 

ο των αιτο , δ , , 
0ιΊcονομι , υμεvων προστασίας παιδιών και τον προσ ιορισμο της μηνιαιας 

ΙC'ι'jς εvίσ'Υ'η λ , , Π δ , Π , αρμ0δ , Λ,Vσης, α λα και η σύσταση Συμβουλιου αι ικης ροστασιας, 
ιου, μεταξύ 'λλ , , λε , 

του Προ , α ων, να γνωμοδοτεί για την αρτιοτερη οργανωση- ιτουργια 
γραμματο λ , 110 

ς, α λα και την εκπλήρωση των στόχων του. 

lf νομοθε , , , 
Ίcοινωνι , τιιcη απονομή αρμοδιοτήτων στις αποκεντρωμενες υπηρεσιες 

ΙCής Προστ ' , ' θ 
768 

ασιας και η αυτονόμησή τους δεν επαρκει για την προω ηση του 

ο. ε 
d rασινοπο 'λ . π n . 

· Ι'ρά.β υ ου, Αναδιάρθρωση των προσωπικών κοινωνικών υπηρεσιών, στο. · ετιμη~-
1\1. Α.γγ7{~ς (επιμ.), Κοινωνικό Κράτος και Κοινωνική πολιτική: η σύγχρο~ προβληματικη_, 
l1ολιτιl<ή Θ ης ... (και ά), Θεμέλιο, Αθήνα, 1993, 297, Γ. Μάρδας, Ε. Βαλκανος,_ Κοινω~ικη 

769 2oos, 3 J J εωρία και Πράξη: Διοίκηση, οικονομία, δίκαιο, κοινωνιολογία, Παπαζηση, Αθηνα, 
770 Ετήσια 'Ε . 

E7tιtρon . ΙCθεση του Συνηγόρου του Πολίτη Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού, 2006, 170. 
Ν.1379Ιf97naρόμοιaς σύστασης υπήρχε ' στο παρελθόν, καταργήθηκε, ωστόσο, με το 

3. 
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περιφερειακού , 
μοντελου διαιcυβ , , 

της τοπι , ερνησης και την αναδειξη και αξιοποίηση του ρόλου 
ΙCής κοινωνίας αν δ , 

κεvτρικ, ' ε συνδυαστει με την ουσιαστική μεταφορά πόρων από το 
ο στο τοπικό κρ , 

τοπικό , ατος, τη συστηματική καταγραφή των ιδιαίτερων αναγκών σε 
επιπεδο και 

παραπά το συντονισμό του δικτύου των αρμοδίων υπηρεσιών. ο 
νω συνδυασμό δ , 

παρέμβα ς ιευκολυνει την έγκαιρη πρόληψη, την αποτελεσματική 
ση και την υλοπ , , 

διέρχον , οιηση προγραμματων υποστήριξης για τις οικογένειες (που 
ται κριση , τι .. , , 

lΙρόνο η ς μονογονεικες οικογεvειες). Στο πλαίσιο αυτό, ο «Χάρτης 
ιας» του Υ , 

Ούστημ πουργειου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, πληροφοριακό 
α που αποτυπ , , , , 

αποιcεvτ , ωνει τις ειδικοτερες αναγκες, συμβαλει στην προώθηση ενός 
, ρωμεvου μοντ'λ , , , 
εκταση ε ου συλλογης και διαχυσης της πληροφοριας σε όλη την 

του πανελλαδ , , 
διαχείρι ικου δικτυου δομών κοινωνικής αλληλεγγύης και στη «χωρική» 

ση και την , 
Προσπάθ εποπτεια των κοινωνικών υπηρεσιών. Αξιόλογη κρίνεται η 

εια για λε , 
εJtίΠεδο δ, τη ιτουργια του θεσμού της Κοινωνικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.), σε 

ημων και κο , 
υπηΡεσι , ινοτητων με στόχο το συντονισμό των ομάδων των κοινωνικών 

Περιλαμβω'ν της πόλης με δράσεις προληπτικού αναπτυξιακού χαρακτήρα, που 
ανουν ειδικ, πι 

α και το παιδί, παράλληλα με τη μητρότητα ή την οικογένεια. 

Εξάλλου το , 
έχει π ' συστημα κοινωνικής προστασίας του παιδιού στην Ελλάδα, όπως 

αρουσιαστεί 
λαμβάv παραπάνω, πρέπει να αναδιαρθρωθεί και μεταρρυθμιστεί, 

οντας υπ' 
λειτου , οψη τις σύγχρονες εξελίξεις, όσον αφορά στην οργάνωση και τη 
, Ργια του κοινωνικ , , , , δ' , 

Vεαιv ου κρατους της μεταβιομηχανικης εποχης, ι ιως εvοψει των 
ΙCοιvωvικ , 

απ01Cλε ων κινδύνων και των πολυδιάστατων φαινομένων κοινωνικού 
ισμού 

Ολόιcλ ' που αφορούν άμεσα τα παιδιά και απειλούν να περιθωριοποιήσουν 
ηρες ομάδες τ Σ θ , , , 

Ι\οιvαιvι , ους. το πλαίσιο αυτό, πρέπει να εvεργοποιη συν νεες μορφες 
ΙΟΊς αλληλε , , , , 

7tάvτοτε , γγυης, σε συνδυασμό με τις πιο παραδοσιακες μορφες προστασιας, 

μεσ' απ' ' ' Τ ' Α.υτοδ , 0 την ανάδειξη του νέου, πρωταγωvιστικου ρολου της οπικης 
ιοιιcησ , , 

αρχές ης, κατ αναλογία με τη γαλλική αποκέντρωση. Οι προαναφερθεισες 
της επικου , , , 

tης εγγύ ρικοτητας και της εξατομίκευσης πρέπει να συνδυαστουν με αυτην 

α7tοφυγ , tητας, με σκοπό τον καλύτερο συντονισμό των διάφορων δράσεων και την 
η των «αλλ λ ' ' ξ' 7tολύτιμος η οεπικαλύψεων» φορέων και προγραμματων, που ειναι ε ισου 

με την 'ξ δ' Σ' αυτηΎ την 
771 

αυ ηση της, πάντοτε ανεπαρκούς, χρηματο οτησης. 

Α.vαλ 
υτικότε , 

Και συν ρα Χ Βάγια Κεντρική Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου: όργανο αποκεντρωσης 
Οικοyέvtοvισμού της το~ικής κοινωνικής πολιτικής, στο: Ε. Αγάθωvος-Γεωργοπούλ~υ (επ~μ.), 
1993, 24~ι~-~~ιδική Προστασία-Κοινωνική Πολιτική, Ινστιτούτο Υγείας Παιδιου, Αθηνα, 
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ιcατεύθυ 
νση μεγάλης 

Υ7tοσ'Γn σημασίας είναι η συγκρότηση του Δικτύου Κοινωνικών 
.. ,ρικτικών y , 

«Υγεία-fΙ , πηρεσιων, το οποίο χρηματοδοτήθηκεα από το Πρόγραμμα 
pονοια» του Γ'Κ 

υλο7tοιείτ , οινοτικού Πλαίσιου Στήριξης (2000-2006) και άρχισε να 
αι απο τον Οκτώβ ι , , 

σηματοδ , ρ 0 του 2002. Το προγραμμα αυτο δεν μπορεί παρά να 
οτει θετικές εξελίξ 

7tου αφο , εις ως προς την αντιμετώπιση των κινδύνων αποκλεισμού, 
ρουν στο παιδί , 

ΧΡήσιμο β , εν γενει και, κυρίως, στο παιδί-απασχολούμενο. Εξίσου 
ημα θα ήταν , , 

ΧΡηματοδο θ , ενα τετοιο, συντονιστικό, επιχειρησιακό Πρόγραμμα να 
τη ει, με ιcοινοτι , , 

στην ιcοι ιcους η αποκλειστικά εθνικούς πόρους, αφιερωμένο ειδικά 
νωινιcή 

... , προστασία του παιδιού. 772 

fΙαράλλ λ , 
α7tοτελεσ η α, σκοπιμη κρίνεται η ενδυνάμωση και μεγιστοποίηση της 

ματιιcότητα , 
ΙCοιvωvι , ς του διαθεσιμου «κοινωνικού κεφαλαίοω> που εμπεριέχει 

Κες διε , 
ΙCοιvωvι , ργασιες και διαδικασίες όπως άτυπα, αλλά «αυτόνομα» δίκτυα 

ΙCής υποστη' ιξ , 
δεσμώ ρ ης ευαισθητων πληθυσμιακών ομάδων ανάπτυξη κωδίκων και 

v Jeαλ' ' 
ΙC ης γειτονιάς και 'λ , ξ , , λ , 
οιvωvί , τε ος, συνεργασια μετα υ των τριων πυ ωνων της 

ας, δηλαδή του δ , , , 773 , 
ενισχυθεί ι ιωτικου, του δημοσιου και του εθελοντικου, ωστε να . 
ε η σημασία του τοπι ' ' ' Χ ' ' δ 
7tιτυχο , κου κοινωνικου κρατους. αρακτηριστικο παρα ειγμα 

υς ανάπτυξ 
7tρογρα , ης του κοινωνικού κεφαλαίου αποτελεί η εφαρμογή 

μματωv 
με ειδιιc, στις ΗΠΑ, που αφορά την καθοδήγηση παιδιών υψηλού κινδύνου ή 

α προβλήματα , , 774 
, απο ομαδες εθελοντών πολιτών. 

fΙανομ0 , 
αφορά ιοτυπη προσπάθεια στη χώρα μας αποτελεί το "Home Start", που 

tηv ορ , 
7."h γανωση σε , , δ , θ λ , , λ , -.,ς .,,.ρ , τοπικο επιπε ο δικτυου ε ε οντων, οι οποιοι, στο π αισιο .• οσπάe , 
ε ειας για τη , ξ , λ , λ , , 
7tο7tτε' στηρι η οικογενειών με παιδια προσχο ικης η ικιας, υπο την 
, ια επαγγελμα , , 

φίλ..οι» τιων, προσφέρουν υπηρεσίες ως κατ' οίκον «συμπαραστατες-
σε οικο , 

ϊtαιδιά γενειες με ιδιαίτερα προβλήματα, με την προϋπόθεση πως ένα από τα 
της οικογέν , , , 

σιηΡίζ ειας ειναι μικρότερο των πέντε ετών. Το εν λογω προγραμμα, που 
εται α , 

Πο το Ιν , λλ λε ' λ ' ενός δ στιτουτο Κοινωνικής Προστασίας και Α η γγυης στο π αισιο 
ιεθνούς δικ , ξ , 'λ 

ϊtροσχολι , τυου προγραμμάτων στήριξης οικογενειών με ε αρτωμενα με η 
ΙCής ηλικί ' λ ' 

ας, χαρακτηρίζεται αναμφίβολα καινοτόμο και συνιστα κα η 

Βλ δ 
Τ · tεξοδιιcό ,.., ' κ ά 

07tιl<'h Α τερα c:..Κοvτιάδης-Δ. Απίστοvλας Μεταρρύθμιση του Κοινωνικου ρ τους και 
,,_ . " 1 υτοδιοί ' ' λ κη'ς σε τοπικό ~•ιL7tεδο, Ι1απ , ΙCΤJση, Συντονισμός και Δικτύωση των δομών κοινωνικης πο ιτι 

Βλ., Ύεvιιcά ;ζη~, ,Αθήνα, 2006, 99 επ. , , , 
στο: !'. Ζα/ , ·. Ζαιμακης, Κοινωνικός αποκλεισμός και δίκτυα προστασιας στη σ:υrχpονη πολη, 
σε ευ11:αe . :μωcη, Α. Κανδvλάκη ( επιμ) Δίκτυα Κοινωνικής Προστασίας: Μορφες παρέμβασης 
l1ρόΙCειτα~ιςιομάδες ιcαι πολυπολιτισμ~;ές κοινότητες, Κριτική, Αθήνα, 2005, 78-84· 

Ύ α το πρόγραμμα "Big Brother/Big Sister". 
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πραιcτι , , 
ΙCή. Ωστοσο οποιοδ, , 

Πρώιμο , ' ηποτε εγχεφημα για την αξιολόγησή του είναι πολύ 
, ιcαθως α , ' ν και γινον , θ και σε , λλε ται προσπα ειες για την εφαρμογή του προγράμματος 
α ς περιοχές λειτο , , , , 

Ι<αλαμ ' υργει μονο σε ενα δημο της χώρας στο δη' μο 
αριάς η , ' · ροτεινεται , 

ΙCατεύθ ' ωστοσο, η αξιοποίηση της εν λόγω εμπειρίας προς την 
υνση της υιοθ ' , 

μια εν το ετησης παρομοιων καινοτόμων δράσεων, που θα συμβάλουν σε 
ις πράγμασι α , ξ 

εmπεδ ναπτυ η της κοινωνικής πολιτικής για το παιδί σε τοπικό 
ο. 

Τέλος, εκτός , 
πλαίσι απο τις παραπάνω θεσμικές παρεμβάσεις προτείνεται στο 

ο του σχεδιασ , 
συμπερίλ μου των πολιτικών για την κοινωνική προστασία του παιδιού η 

Περιβάλλ:Ψη, ζητημάτων, που ανακύπτουν στο σύγχρονο διαρκώς μεταβαλλόμενο 
v, οπως το ζ' 

των π δ , ητημα του bullying (εκφοβισμού) στα σχολεία, η προστασία 
αι ιων σ , 

διαδιιcm το πλαισιο της χρήσης νέων τεχνολογιών, κυρίως τη χρήση του 
ου στους , 

διατρο , χωρους των intemet cafe, η υιοθέτηση συνηθειών υγιεινής 
φης, αλλά και η προ , δ , , , θ, , 

ΙCατάθλ στασια των παι ιων απο συγχρονες ασ ενειες οπως η 
ιψη , 'λ 

Ύια τα λ η α λες αγχογενείς καταστάσεις. Οι άξονες του Εθνικού Σχεδίου Δράσης 
ι .. ΗΚαιώμ 

αόριστε ατα του Παιδιού περιλαμβάνουν τέτοιου είδους αναφορές, αν και 
ς, που προ , 

διαρκώ σαρμοζουν την κοινωνική προστασία του παιδιού στα σύγχρονα, 
ς μεταβαλλ' 

βία) Τ ομενα δεδομένα, (πχ η διαχείριση του ελεύθερου χρόνου ή παιδική 
· ελιιcά , 

7tεδίω , ' φαινεται επιτακτική η ανάγκη της συμπερίληψης κρίσιμων θεματικών 
v, οπω 

ΙΙαιδιο, ς τα παραπάνω, στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του 
υ, αλλά κα , , , 

ως ΙC ι οι εκτενεστερες αναφορές στο ζήτημα της προστασιας του παιδιου 
αταvαλω , 

7tαιδι , τη, σε ζητήματα εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής, υπηρεσιών πρόνοιας και 
ΙCής προστα ' , , 

σε συ σιας. Αφετηρία, δε, πρέπει να αποτελεί η ΔΣΔΠ, με ρητη αναφορα 
Υιcειcρ , 

ώστε , ιμενες διατάξεις της, αλλά και στις γενικές κατευθυντήριες αρχές της, 
η Ρητρα το , β , 

tωv απ, υ συμφέροντος, η αρχή της μη διάκρισης, αλλα και του σε ασμου 
οψεωv του 

ΙCεvτ παιδιού να αποτελούν τα βασικά σημεία αναφοράς και τους 
Ριιcούς , ξ 

εΘvι!<'h α οvες στη διαμόρφωση μιας απόλυτα προσαρμοσμένης στη ΔΣΔΠ 
"ις Πολιτι , 

ΙCής για τα παιδιά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ γ 

lI lΙΟΙΝΙJαι 
lIOJN ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΗΑΙΚΟΥ ΚΑΙ Η 

II(}J fiΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ 
Α.. 

ΙΙ αντιμετ, 
ωπιση του α 'λ δ , , δ νη ικου ραστη στο συστημα της ποινικής 

tκαιοσύνη 
ς σε διεθνές και εθνικό επίπεδο: από το προνοιακό 

Πρότυπο 
στην επανορθωτική δικαιοσύνη και στο νεοφιλελεύθερο 

μοντέλο 

1. 
fI εξέλιξη των , 

προτυπων της ποινικής δικαιοσύνης διεθνώς. 
lα.. 

}/μετάβαση α , 
πο το τιμωρητικό μοντέλο στο προνοιακό πρότυπο. 

!2ς τα τέλη το 19ου 
στο Πεδ' υ αιώνα στο ποινικό δίκαιο εν γένει, αλλά και ειδικότερα 

ιο του 
Ποινικού δ , 

εnηΡεα , ικαιου των ανηλίκων επικρατεί το τιμωρητικό πρότυπο, που, 
σμεvο από 

δομών την μεσαιωνική ατμόσφαιρα και την αυθαιρεσία των κρατικών 
' αποδίδει στην , 775 

νομ0θε , ποινη ανταποδοτικό χαρακτήρα. Στο πλαίσιο αυτής της 

,,, τιιcrις βάσης η «·~'\α , λ' ' δ , ' , κλ 
Ι.Uς αφη , /\.1\, σσικη σχο η του ποινικου ικαιου» τυποποιει το εγ ημα 

Ρημεvη νομ , , 
δράσΤ"h ι!Cή σχεση μεταξύ του παραβάτη του νόμου και της πολιτείας. Ο 

-·ις εν , 
υlία.ίτιο Ύεvει, αλλά και ο ανήλικος δράστης χαρακτηρίζεται ως εγκληματίας 

ς του εγκλ, 
της απόλυ ηματος, η σχέση του δε με το ιtοινωνικό σύνολο παίρνει τη μορφή 

της και αν , β 
αποσ εστης ενοχής. 

Στο πλ , 
μεν α αισιο του τιμωρητικού προτύπου η τιμωρία του διαλαμβάνει αφενός 

νταπ δ 
Ο Οτtκ:ό χα , 776 ' ' λ ' Ι\αταν ρακτηρα για τον ίδιο αφετερου δε χαρακτηρα «ψυχο ογικου 

αγιcασ , 
μου» κ:α , , 'ξ , 

στα 'λ ι μεσου αποτροπής μελλοντικών αξιοποινων πρα εων απεναντι 
αλα μέλ , 

α1tοτελεσ η της κοινότητας, η απειλή δηλαδή προβάλλεται τελικα ως ο 
ματιιcότερ , , , 777 Η , 

7tαΡαβ , ος τροπος ελέγχου της συμπεριφορας του. απομονωση του 
, ατη από την , , , δ , , 

αισeη κ:οινοτητα θεωρείται «επωφελης» τοσο επει η «ικανοποιει» το 
μα διιc , 

αιου του θύματος και γιατί συνάμα προστατεύει μέσω της απομόνωσης 
775 ' ' ' ' 

Ν. .Χω 
776 19 'Ραφάς Γ , Α Σ' λ Αθ' Ν 58, 43-43 ' εvικαι Αpχαί του Ποινικού Δικαίου, Το Νομικόν, Νικ. · ακκου α, ηναι., 

· Κουράιc · , , , 
77

7 ;22. ης, Δικαιο Παραβατικών Ανηλίκων, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθηνα-Κομοτηνη, 2004, 
. l3ifchίk Β 

tbe 2 J sι C' alanced and Restoratiνe Justice for Juveniles, Α Framework for JuveniJe Justice in 
entury, University of Minnesota, August 1997, 26. 
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αυ , 
της Και το , 

ευρυτερο κοιν , , λ 778 
δηλαδή υπ, ωνικο συνο ο. Η μεταχείριση του παιδιού τελεί, 
, , ο το ίδιο αυσ , , , , 
ισως α , τηρο τιμωρητικο καθεστως με αυτην του ενήλικου- εκτός 

πο τον μειωμένο κ λ , , 
ατα ογισμο που καποιες φορές τους διαφοροποιεί. 779 

Το «τιμωρ , 
, ητικο» πρότυπο πο ' 19° ' ' τελος , υ ιcυριαρχει τον αιωνα, συνυπαρχει από το 

του 19ου , ' 
και, ηδη κατά , 20ου , (Welfar ' τις αρχες του αιωνα με το προνοιακό πρότυπο 

e Illodel). Η β , 
ψυχολ , μετα ολη των αντιλήψεων για την ανήλικη νεότητα στο πεδίο της 

ογιας επηρέασε και τις θε , λέ , δ , , 
πως το , τικες σχο ς του ποινικου ικαιου, που υποστηριξαν 

εγJCλημα έχει χα , β 780 
εγιcλη ρακτηρα ιοκοινωνικό, συνδέεται με την ιδιοτυπία του 

ματία και με τις , 
την ~... εκαστοτε κοινωνικές σχέσεις που τον αφορούν. Η βελτίωση (με 

~ννΟια τη 

εγιcλημ , ς αναμόρφωσης και της αποκατάστασης των ικανών προς βελτίωση 
ατιωv) , 

αποτελεσε πλέ , , , κλ ' 
Πολιτι , ον εναν απο τους στοχους της αντεγ ηματιιcης 

1C1Ίς στο χώ 
μέν"ι ρο της δικαιοσύνης ανηλίκων. 781 Το εν λόγω μοντέλο επικράτησε 

Λ,JJ το 'λ τε ος του 2οου , 
Πολλο· αιωνα στο ποινικό δίκαιο ανηλίκων της Ευρώπης και εν 

ις σχετίζετα 
τοποθέτη ι με τα ιδεώδη της κοινωνικής πρόνοιας. Σε αντίθεση με την 

, ση της κλασικη' ς σ λ , , δ , , ' θ ' Χαραξ χο ης του ποινικου ικαιου το νεο προτυπο προω ει τη 
η Πpονοια ' 

εΠιδε , κης πολιτικής από την πλευρά της Πολιτείας, η οποία καλείται να 
ιΙCVύει , 

ΠVευμα στ , β' , Προπα οργης για τους ανήλικους παρα ατες, ακομα και για τους 

Ραβατικούς ( δ 782 
7tροσ ει ικοπροληπτικό ποινικό δίκαιο, σκοπιμότητα της ποινής) και 

αvατολ'ζ 
αvαμ , ι εται προς την προώθηση θεσμικών παρεμβάσεων που διευκολύνουν την 

ορφωση 
Ούνολο. 783 της προσωπικότητάς τους και την επανένταξή τους στο κοινωνικό 

b Στις αρχές συ δ , Π ' ' c.γιcλ του 20 αιώνα άρχισε να διαμορφώνεται ι ιαιτερο οινικο η 
ηματολογικ:ό Δ' , Δ' , 

είναι ε ικαιο Ανηλίκων, ως αυτοτελής κλάδος στο Ποινικο ικαιο, οπου 
μφανείς οι , , , , , 

Ι\υρίω επιρροες του προνοιακού προτυπου. Η εν λογω κινηση συνανταται 
ς στις ΗΠΑ , 

Χ.Ρησ , αλλά και στην Αγγλία. Εκφράζεται δε με την ευρεια 
ιμοποίηση τω , β λ , 

1toιvr.0v ν παιδαγωγικών μέτρων και τον περιορισμο της επι ο ης των 
' τη δυvα , , , , 

τοτητα του δικαστηρίου ανηλίκων να επεμβαινει οχι μονο στην 

S. l3if chik . . . 
the 21 sι C~n~alan~ed and Restoratiνe Justice for JuveniJes, Α Framework for JuνenιJe JustJce ιn 
Ν. Κου , ury, ο . π. , 26. 
Ν. Χω:ααχ')/' Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων, Αντ. Ν . Σάκκουλα, Αθήνα-Κο~οτηνή, 2οο4,, 7· 
~958, 45 .φ ς, Γενικαί Αρχαί του Ποινικού Δικαίου, Το Νομικόν, Νικ. Α. Σακκουλα, Αθηναι, 
· Liszt D 

Α. f!ιτσ~λ ,er Zweckgedanke im Strafi"echt, J. Guttentag, Berlin, 1905, 166· , . λ 
ΛΘ , α, l-I ποιν , κλ ό των ανηλίκων εκδ. Σακκου α, "' ηvα-Θε , ικη αντιμετώπιση της ε:ι ηματικ τητας ' 

σσαλονικη, 2004, 33. 

310 



περίπτωση 'λ 
τε εσης του εγιcλ , , , 

εγJ\λημάτ , ηματος εκ μερους του ανηλικου αλλά και σε περιπτώσεις 
ων οπως η πο ν , , , , 

ανηλίιcω ρ εια, η αλητεια η η επαιτεια, με τη δημιουργία δικαστηρίων 
ν και καταστ , , 

τις υποθ, ηματων ανηλικων, αλλά και τη θέσπιση ειδικής διαδικασίας για 
εσεις των ανηλίκων. 784 

Παράλληλα οι , 
άλλες ' επιρροες του προνοιακού προτύπου είναι εμφανείς και σε 

ευρωπαϊιc' , , 
Παράλλ λ ες χωρες, οπως τη Γερμανία για παράδειγμα, όπου ψηφίστηκε 

η α με το Νό π , 
(Das 1 μο ερι Δικαστηρίων Ανηλίκων της 16ης Φεβρουαρίου του 1923 

ugendgericht e 
Reichg g setz, JGG) ο Νόμος Περί Προστασίας της Νεότητας (Das 

esetz fiir J 
περιέν ugendwohlfahrt, RlWG) της 9ης Ιουλίου του 1922. Ο νόμος αυτός, 

.1wει αφεv, , 
ανηλί ος, κανονες ουσιαστικού δικαίου για την διαπαιδαγώγηση των 

ιcωv αφ , ' ετερου , 
Ιlροσ , κανονες δικονομικού δικαίου για τον οργανισμό «Υπηρεσιών 

τασιας Αν λ' 
Παιδα η ικων» (Jugendamter) και για τις διαδικασίες της επιβολής των 

Ύωγιιcών , 
ειδιιcό , μετpων των ανηλίκων. 785 Παρομοίως στην Αυστρία, ψηφίστηκε ο 

ς νομος «Π , 
BUnd ερι Δικαστηρίων Ανηλίκων» (της 18ης Ιουλίου του 1928), ο 

esgesetz ίiber d. Β 786 
στη f' λλ' Ie ehandlung junger Rechtsbrecher, Jugendgerichtgesetz, ενώ 

α ια ον' 
tribu ομος «Περί Δικαστηρίων Ανηλίκων Υπό Όρον Ελευθερίας (Loi sur les 

naux: PoUr 
του i 912 787 enfants et adolescents et sur la libetrte surveillee)» της 22ας Ιουλίου 

' μετασΥnμα' τι δ, δ , β , tιμωΡητι , ,.,,. , σε το ικαιο της παι ιιcης παρα ατικοτητας προς μια μη 

δ , ΙCή Κατεύθυν δ' ' ' 
ιιcαιω 788 ση και συντέλεσε στο «να βγει το παι ι απο το ποινιιcο 

) . 

Τοπ 
ροvοιακο' δ λ δ , , 

αvηλιιcω ' η α ή, μοντέλο πυλώνας της ποινιιcης αντιμετωπισης των 
ν δραστών ' Ε ' ' 

το τέλ ' που κυριάρχησε στο ποινικό δίκαιο ανηλιιcων στην υρωπη μεχρι 
0ς του 2οου , , , 

1tρόvοια αιωνα και εν πολλοίς σχετίστηκε με τα ιδεωδη της κοινωνιιcης 
ς, αποσ , 

Κοπει κυρίως στην ηθική ανάπλαση και αναμόρφωση του 

?85 

Βλ 
J · αναλυτι · . · k ti UνeniJe J ~α S. Bzlchίk, Balanced and Restorative Justice for Juvenιles, Α Framewor or 
J ,., Ustιce in th 2 sι 

• 
1.ιQnα(Q , e 1 Century, ό .π., 29. , , 

(διδαιcτο Χ~ρzου, Οι ανήλικοι εγκληματίαι κατά τα παρ ' ημίv , και αλλαχου κρατουvτα, 
1 llQ7rQfαιΙCΊ'J ?ιατριβή), Δ. Τζάκα, Στεφ. Δελαγραμματικά & Σία, Αθηvαι, _1932, 4~5 · , 
32. Χαριου, Οι ανήλικοι εγκληματίαι κατά τα παρ ' ημίv και αλλαχου κρατουvτα, ο .π. , 31-
1. f/Q ι-. 
3 7rα.,<Χχi • • ' ' 33 4. αρzου, Οι ανήλικοι εγκληματίαι κατά τα παρ' ημίv και αλλαχου κρατουvτα, ο.π., -
1. ffQ ι-. 
3 7l"Q .. cxχ ' ' ' ό 36 7. αρzου, Οι ανήλικοι εγκληματίαι κατά τα παρ' ημίν και αλλαχου κρατουvτα, . π., -
λ1. Anc z 
460.46~.' Η Νέα Κοινωνική Άμυνα, Νομική Βιβλwθήκη, (μτφ Η. Σαγκουνίδου), Αθήνα, 1995, 
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Κρατουμένου 789 Τ , 
· α κυρια χαρακτη , , , 

στον ορισ , ριστικα του προνοιακου μοντελου εντοπίζονται 
μο μιας συγκεκρι ' λ , 

εγκλήματο μενης η ικιας ανηλικότητας, ανεξάρτητα από τη φύση του 
ς, στη δημιουργ' δ , 

στην αvαn, ια ει ικης δικαιοδοσίας και ειδικών υπηρεσιών και αρχών, 
μαθμιση του 'λ 

συνθηκών ζ , ρο ου των ειδικών, στη συστηματική λήψη υπ' όψιν των 
ωης της προσωπικ' , , 

μεταξύ , οτητας και της παιδειας του ανηλικου και στη διάκριση 
της φυσης του δ , 

7tροβάλλε α ικηματος και των λαμβανομένων μέτρων. 790 Παράλληλα, 
ται η κοιν' , 

λόγος η αρμοδιοτητα και όχι ατομική ευθύνη ανηλίκου, δηλαδή γίνεται 
για τη 

συν ευθύνη , , , , 
σωφρο γονεων, ενω θεσπιζονται κυριως προστατευτικά και 

νιστικά μ, 

στερητικών ετρα που στοχεύουν στον περιορισμό του ανηλίκου αντί ποινών 
της ελευθερίας Συ , 'λ β , 'ζ ασθ~ · νοπτικα, ο ανη ικος παρα ατης χαρακτηρι εται ως 

ς Και, για τ λ , 
α'ltοκατ, 0 ογο αυτό, ως πρωταρχικός σκοπός προβάλλεται η 

αστα , 
ση του 0 , 

ΙCαι η 'δ ' ι αναγκες του θύματος δε λαμβάνονται καθόλου υπ' όψιν, ενώ 
ι ια η 

κοινότητα εν , , θ , , , 
ΙCατάλλ λ εργει υπερ του υτη, με την παροχη υπηρεσιων και 

η ης θεραπείας. 79 J 

Μετά το τ 'λ 
της Οι ε ος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, εξάλλου, η υιοθέτηση 

κουμεvι , , 
υ7tογραφ, ΙCής Διακηρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1948), αλλά και η 
7tοινιιc , η της ΕΣΔΑ (1950) συνέβαλαν αποφασιστικά στον εξανθρωπισμό του 

ου δικα' 
όχι α λ , ιου, Καθώς πλέον ο άνθρωπος, συνεπώς και ο ανήλικος, αντιμετωπίζεται 

7t ως ω 
δίvετα , ς πεδίο παρατήρησης, αλλά αποτελεί υποκείμενο δικαιωμάτων και 

ι εμφα 

τηv υ ση στην αξιοπρέπεια και κατ' επέκτασιν την κοινωνική συνείδηση και 
7tευθυνότητα 792 Η , 'λ β , 

ειδιιcέ · αναγκη για την αντιμετώπιση του ανη ικου παρα ατη με 
ς διατάξει , , , , 

Ατο,, , ς Καθιερωνεται διεθνώς για πρώτη φορα με το Διεθνες Συμφωνο 
ι-<-ιιcων 

δ Και llολιτι , , , , 
ιαχωρισ , κων Δικαιωμάτων (1966), όπου διατυπωνεται ρητα η αναγκη 

J.!ου των 'λ , , , 
1tροσ ανη ικων απο τους ενηλίκους κατηγορουμεvους με τη συντομη 

αγαιγ' 
δ η τους , δ , 
ιαδιιcα , εvωπιον του δικαστηρίου (άρθρο 1 Οβ), τη ιαμορφωση της 

σιας Κατά , , , 
789 

τροπο ανάλογο με την ηλικία τους και την αναδειξη της εvvοιας της 

d/i'. Baί/leau et Yi · d '/ ' t t. /' 
ans la . . νes Cartuyvels Introduction La mise en question du mo e e pro ec ionne 

PenaJe je~stι~e des ηUneurs en Europe, στο: F Bailleau et Y~es CartUJ!Vels (dirs~, La Justice 
79

0 Paris, 200 rnιneurs en Europe, Entre Modele Welfare et inflexions neo-l1berales, L Haπnattan, 
Ρ Β . 7, 9 επ. 
d. aifleau Υ . .

1
, . 

1
, 

ans la . us . et νes Cartuyvels, Introduction, La mίse en quest1on du mode e . protect1onn.e 
791 Pena/e d~s t1~e des rrιineurs eπ Europe, στο: F Bailleau et Yves Cartu_yνels (dιrs), La Justιce 

Βλ. Α.ναλυτmι~eurs eπ Europe, Entτe Modele Welfare et in~ex!ons neo-lιberale~, ό.π., 7-8: 
Offιce ο ικα, Α. S~hneίder (ed.), Guίde to Juvenile Restιtutιon, ?ept. of Justιce, Washιngton, 

792 Www.eric ef Juven1Je Justίce and Delinquency Preventιon, July 1985, 1-168, 
Ν. Κου · · d.gov/ERICDocs/data/erίcdocs2sqJ/content storage _Ο 110000019b/80/2e!fl/a l.pdf 

'Ραιcης, ΠοινιΚή Καταστολή, Αντ. Ν. Σάκκουλα,Αθήvα-Κομοτηνή, 2005, 266, 267· 
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αποκατάστασης 
ως βασι , 

4). κου συστατικού της δικαιοσύνης των ανηλίκων. (άρθρο 14 

Η παρατηρούμεv 
συστήματα η, κατά την περίοδο αυτή, ενσωμάτωση στα διάφορα 

θετικού δικαίου εγκλη ενός ειδικού συστήματος για την παιδική 
ματιιcότητα 793 

τους α , λ και η σχετική ενοποίηση των δικαιικών πολιτικών σχετικά με 
Vή ικους με την , 

αΠέρρ αναπτυξη μιας ολόκληρης δέσμης κοινωνικών πολιτικών που 
εαν α , ' πο τοκ , , 

Νέας L'" ρατος προνοιας, εν πολλοίς, αποτελεί εκδήλωση της θεωρίας της 
~οινωνι!Cή Ά 

επ~βεβαι, ς μυνας του Μάρκ Άνσελ. 794 Η σύγχρονη Κοινωνική Άμυνα, που 
ωθηιcε σαν α ξ , , 795 

στο Χ , νε αρτητο ιcινημα ιδεών το 1945, εκφράζει τον εξανθρωπισμό 
ωρο των ποινι , 

μεταχε ' κων επιστημών, εισάγει το ανθρωπιστικό στοιχείο στην ποινική 
tριση των κ , 

αvταπ δ ρατουμενων και στους κυρωτικούς κανόνες και υποκαθιστά τον 
0 οτι , 

ιcο χαρακ , 796 
εξατο τηρα της ποινής από μια πολιτική προστασίας. Η 

μικευμέν 
του ατ, η ποινική μεταχείριση θεωρείται πως συμβάλει τόσο στην προστασία 

ομου όσο κ 
nλαίσιο αι της κοινωνίας, με την πρόληψη διάπραξης νέων πράξεων. Στο 

δ της θεωρίας τη Κ , , β , , 
ιιcαιω , ς οινωνικης Άμυνας ο σε ασμος και η υπερασπιση των 

ματων του , 
στόχου , ανθρωπου, αλλά και η προστασία του προσώπου αποτελούν 

ς οχι μόνο , 
1\αι τη στο χωρο του ποινικού δικαίου, αλλά και του σωφρονισμού, καθώς 

ς Πολιτιιm 797 ._, ,ς. 

Σε αντίθεση 'ζ δ, 
αveρ , με τον θετικισμό, η Κοινωνική Άμυνα αντιμετωπι ει το παι ι ως 

ωnινο 
ον ιcαι πρ θ , , , ' λλ , οιιcοδ , οω ει οχι την εφαρμογή του συστηματος σε αυτο, α α την 

ομηση του συ , , , 
αλλά στηματος κατά τρόπο που να διασφαλιζει την προστασια του, 

ΙCαι 
δημιου , την ανάπτυξή του. Η Κοινωνική Άμυνα, με άλλα λόγια, πρεσβεύει τη 

ΡΎια μιας , λ , 
εvaϊuματώ κοινωνίας που εξασφαλίζει την προστασία της παιδικης η ικιας, 

νει το π δ' , , 
α1ίοτελε ' αι ι και την ίδια την προαγωγή του στην κοινοτητα, της οποιας 

ι τμήμα , , β , 
αve ' ενω προωθεί αντί του πατερναλιστικου παρεμ ατισμου τον 

Ρωnιστι , 
κο προστατευτισμό (Weltanschaung). 798 Για την επίτευξη του εν λόγω 

'13 λ. αναλ 
ε7tιμέρου υτιιcά για την υιοθέτηση των εν λόγω τάσεων στους Ποινικούς _Κώδικες τω~ 
ΒιβλιοΘ , ς Χωρών, Μ Ancel Η Νέα Κοινωνικη' Άμυνα (μτφ Η. Σαγκουνιδου) Νομικη 
f' ηιcη Αθ ' ' ' ια 7tαράδ ' ηνα, 1995, 420 υποσημείωση 27 και 259-296. , 
εμφανή ειγμα στην αναθεώ;ηση του Ποινικού Κώδικα της Γιουγκοσλαβίας το 1959 ειναι 
σχετικά ς ~ προσανατολισμός του προς τη θεωρία της Νέας Κο~ν~νικής ~μυνας στις διατάξεις 
Μ. A.ncer Η.τ~υ~ νεαρούς παραβάτες, Μ Ancel, Η Νέα Κοινωνικη Άμυνα, ο.π., 307-308· 
Μ. A.ncez' Η. Ν ~α Κοινωνική Άμυνα, ό.π. , 630. 
Μ. A.ncez' Η. Ν ~α Κοινωνική Άμυνα, ό . π. , 58. 
Μ. A.nce/ Ή Ν ~α Κοινωνική Άμυνα, ό.π., 65. 

' εα Κοινωνική Άμυνα, ό.π., 257, 577-578. 
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στόχου 
' προτείνεται η επ δ 

διαφεύγουν α , ανα ιαπαιδαγώγηση των ανήλικων παραβατών, 799 ώστε να 
πο το κατασταλτικό σύστημα. 

Στις α , 
ρχες της δ 

αμ εκαετίας του 1980, ωστόσο, το προνοιακό πρότυπο 
φισβητήθηκε σε 

πα μεγάλο αριθμό χωρών, καθώς οι διαδικασιε' ς 
ΥJCοσμιοποί της 

νεοφιλελε ησης επηρεαζόμενες από μια αύξουσα επίδραση του 
υθερισμού άρχισαν 

σοσιαλοδ σταδιακά να απομακρύνονται από τις 
ημοκρατικέ 

Κρίση ς και κοινωνικοπρονοιακές πολιτικές. 800 Η απαξίωση και η 
της ακολουθού , , , 

Κρίση μεvης αντεγκληματικης πολιτικης συνδεθηκε με την οικονομική 
της εποχής πο δ , 

Πόρων ' υ 0 ηγησε στην συρρίκνωση της διοχέτευσης οικονομικών 
για την επίτευξη , , , , 

ΙCατεύΘ των στοχων του προνοιακου προτυπου, αλλα και στη νέα 
υνση τη κλ 

του εvδ , ς εγ ηματολογικής θεωρίας, η οποία άρχισε να μετατοπίζει το κέντρο 
ιαφεροντο , 

Κοινων ς της απο τα αίτια της παραβατικής συμπεριφοράς στο 
ικοπολιτικό , 

έγJCλημ συστημα, και συγκεκριμένα, στις δομές του, που παράγουν το 
α. (Critical c · . 

nm1nology). 

ΙΙαράλληλα 
1970 θ, ' τα αριστερά πολιτικά κινήματα στις αρχές της δεκαετίας του 

ετουν υ 
δημ0~r πο αμφισβήτηση κατά πόσο σε ένα σύστημα δικαιοκρατούμεvης και 

·...Ρατι , 
Κής κοινωνίας η λ , , δ , θ , β , 

στην 1 _ πο ιτεια αρυεται το ικαιωμα ρυ μιστικων επεμ ασεων 
εl\.Cυθε , 

θ ρια και τη ζ , λ' , δ , , 
εσμώ , ωη του ανη ικου μεσω των ιαφορων κοινωνικοποιητικων 

ν, Jeαποιες φορές χω , , θ , ,, ~ δ , Η λ, 
επέμβ ρις καν να εχει προηγη ει η τεΛGση α ικηματος. εν ογω 

αση σ 
την προσω ' , , δ ' λ 'δ ταιν θ πικοτητα του εγκληματια πιθανοτατα ο ηγει σε φα κι ευση 

εμελιωδ, 
στον α , ων ανθρωπίνων δικαιωμάτων και αποτελεί προφανέστατη αντίθεση 

Υωvα για , , , 
εξελί την κατοχυρωση των ατομικών και κοινωνικων δικαιωματων, που 

σσεται , 
την ιδια περίοδο . 

.Σ:ταδια-rc, , , 
7!:ρον α αρχισε να υιοθετείται το δικαιικό πρότυπο που, σε αντιθεση με το 

οιαιcό, δίνει , , 'δ 
7tαράβ εμφαση στην αντιστοιχία μεταξύ πράξης και ποινης, στην ι ια την 

αση και όχι , 801 Ε δ , β , 
Ο'υμ71: στην προσωπικότητα του παραβατη. πει η η παρα ατικη 

εριφορά του , , , , 
tου δ ανηλικου εκλαμβάνεται ως περιστασιακη και προσωρινη, στοχο 

ιιcαιι""ου' 

801 

''- Πρ ' ' λλ' οτυπου αποτελεί η επανένταξή του στην κοινωνια, α α και ο 

Μ. Ance/ Η Ν. 
Α. Craw/or _ εα Κ~ιν~νική Άμυνα, ό.π. , 176. . . . . 
du neo-Jib .d8: Lewιs, Evo/utions mondia/es, orientations natιonales et1ustιce locale. les e~ects 
Baiffea eralιsme sur Ia justice des minerurs en Angleteπe et au Pays de Ga/Jes, στο. F. 
We/fareu e~ Yves Cartuyvels (dirs) La Justice Penale des mίneurs en Europe, Entre Modele 
Ν et ιηfl . . ' . 

· Κουρ, exιons neo-IιberaJes L' Harmattan Parιs, 2007, 24-25. . 
243. ακης, Δίκαιο Παραβατικcbν Ανηλίκων, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνη, 2004, 
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σεβασμό 
ς των δικαιωμάτων 802 , 

παρ0Χή θ του. Α ντιθετα, η αναμόρφωση του ανηλίκου με την 
εραπευτικής βο , θ 

προvο , η ειας, που αποτελούσε το βασικό σημείο αναφοράς του 
ιακου π , 

ροτυπου απου , ζ θ , 
ως σύμ ' σια ει, κα ως η εγκληματική πράξη δεν αντιμετωπίζεται 

πτωμα υπο , 
κειμενης διαταραχής. 

Το δικαιικό π ό , 
εnιβαλλ , ρ τυπο διεπει η αρχή της αναλογικότητας, με την έννοια πως οι 

ομενες , 
ιcυρωσεις που π .. θ , 'λε , , 

Πράξη δ ' ρουπο ετουν την τε ση συγκεκριμενης αξιοποινης 
ς, εν επι , 

τρεπεται , Α , 
η διάρκ να ειναι μαρυτερες από την ίδια την παράβαση. Παράλληλα, 

εια της ιcύ , 
Προσδι ρωσης δεν πρεπει να είναι αόριστη, αλλά εκ των προτέρων σαφώς 

ορισμεν' , 
η τοσο ΧΡ , , 

Προτερ , ονικα οσο και ως προς τα κριτήρια της κύρωσης. Βασική 
αιοτητα του λ , 

Και G.με 'λ εν ογω προτύπου αποτελεί η διασφάλιση μιας δίκαιης, σωστής 
{Jo η7ίΤ:ης δ, 803 

διιcαιωμ, ικης, δηλαδή η διασφάλιση και ο σεβασμός των συνταγματικών 
ατωv και ε , 

διιcαιο , γγυησεωv του ανήλικου, που εμπλέκεται στο σύστημα της ποινικής 
Ο'ύνης , ' οχι μ, , , 

εvαλλα ονο κατα την εφαρμογή δικαστηριακών, αλλα και των 
Κτικ, 

ων διαδικασιών. 

Ο εγκλεισμός παρ , 1 • . , λ , , 
σοβαρέ αμεvει u t1mum refug1um μονο για πο υ συγκεκριμενες 

ς παραβατι , , 
συγιcε κες πραξεις, εφόσον όμως οι δράστες έχουν συμπληρώσει μια 

ΙCριμ' 

υ , εvη ηλικία μο' , , λ' , ' 'λε Πολο ' νο οταν κρινεται απο υτως αναγκαιο, ενω σε ο ς τις 
ιπες 

περιπτώ , 
Χαραιc , σεις προτιμώνται τα εξωιδρυματικά μέτρα (πχ μέτρα κοινωνικου 

'tΊ'Jρα κα) 804 , , , 
διαδι · Α ντι του εγκλεισμού επιχειρείται η υιοθετηση εναλλακτικων 

ΙCασιώv ' 
και η 'ξ , tης Ποιvι , αυ ηση της ευελιξίας μέτρων, που προβλέπουν την διαφοροποιηση 

IC1'Jς αντίδρα , , , δ 
tου μ , σης, αναλογα με την κατάσταση του ανηλικου και την προο ο 

ετρου. Επι , , , 
εγ!Cλεισμό χειρειται, δηλαδή, να περιοριστεί στο ελαχιστο αναγκαιο ο 

ς Και να θ , 
αvηλιιcου εσμοθετούνται ειδικοί φορείς περίθαλψης και προνοιας για τους 

ς, που β , , , , ζ 
Προv ρισκονται στα όρια του κοινωνικού αποκλεισμου η που χρη συν 

οιαk'h 
·--ις φρΟVτίδ 

ας και περίθαλψης. 

Το Πρότυπ , , της 
tιμcοΡητι , 0 της υπευθυνότητας δίνει προτεραιοτητα στη μειωση 

IC1'jς Παρ' β ' 'λ 1\αι εμ ασης με την ανάπτυξη και ενεργοποίηση στρατηγικων προ ηψης 
/.1.ε tην , , 

προβλεψη θεσμοθέτησης δράσεων κοινωνικής, επαγγελματικης, 

lV. Κο · 
Ch · υρατcης Δί 

ιldren's R? καιο Παραβατικών Ανηλίκων, ό.π., 243. . · hts 
Of the ChiJd ιghts ίn Juvenίle Justίce, General Comment Νο. Ι Ο (2007), Commιtte~ οη th~dRig/ 
CR.c C G , CRC!C/GC!I Ο 9 F b 2007 4-21 www2.ohchr.org/eng1ish/bodιes/crc ocs 
Ι . . C. Ι Ο df ' e ruary ' ' 
. O'c ·Ρ . 

{J . 0 nnor Μ d . W k d SociaJ Policy The 
nιversity ' 0 els of Juνenile Justice SchooJ of Socιal or an f C . · ' 1 C Of Q ' j" lnstitute Ο rΙJΠΙΠΟ ogy 0nference ~eensJand, (paper presented at the Austra . ιan 2 'JuvenιJe Justice, Towards 2000 and Beyond), Adelaιde, 26-27 June 1997, · 
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οιιcονομιl<"ή 
"' ις, επαγγελματι!Cή 

Πολιτείας , ·~· ις και εκπαιδευτικής αρωγής από την πλευρά της 
' ωστε να δ 

ενισ , εμπο ιστεί η εμφάνιση νεαρών παραβατών. Παράλληλα, 
Χί>εται ο ρόλος 

ιcοινω , της τοπικής κοινότητας και των πηγών του ανεπίσημου 
νιιcου ελέ 

δ γχου, όπως η , ιαφορ , οικογενεια και το σχολείο για τη διευθέτηση των 
ων και τη , 

ν επιλυση των , , , Παpαβα , συγκρουσεων που προκυπτουν απο τη νεανική 
τιιcοτητα εν , 

ΙCοινωv , ' ω προβλέπεται η εξειδίκευση των οργάνων του επίσημου 
ικου ελέγχου που συ , , 

' μμετεχουν στο συστημα δικαιοσύνης ανηλίκων. 

Το ζήτημα μετα 'ζ 
Vέωv ΙC τοπι εται προς την κατεύθυνση της υπευθυνοποιήσης των 

αι της θέσπιση λε 
ΧαραΙC'Γ'h ς αποτε σματικών κυρώσεων και ενδίκων βοηθημάτων. Ο 

"'ιΡας του , 
Πpοστα ποινικου δικαίου ανηλίκων αποστασιοποιείται από τις 

τευτικές ιδ , 
του αποτυ , εες του προνοιακού μοντέλου και η αλλαγή του προσανατολισμού 

πωνονται , δηλαδ , τοσο στην πρωτογενή ποινικοποίηση του δικαίου ανηλίκων, 
η στην 

δευτ παραγωγή νόμων και αντεγκληματικών πολιτικών όσο και στη 
ερογεv' 

η ποινικο , , αvτεγJCλ ποιηση, δηλαδή στη θέση σε ισχύ και την υλοποιηση 
ημαtικών πολ , tηv αvήλι ιτικων, τη λειτουργία των θεσμών και τις πρακτικές σχετικά με 

JCη παραβατι , , , , , Υια την κοτητα. Στους «Στοιχειωδεις Κανονες των Ηνωμενων Εθνων 
απονομ, Δ , 

«Ι<ατε θ η ικαιοσυνης σε ανήλικους» ή «Κανόνες του Πεκίνου» του Ι 985, τις 
υ υντη 

εγιcλημα , ριες Γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για την πρόληψη της 
tικοτητα , τους «Ι<αν , ς των νεων» ή «Κατευθυντήριες Γραμμές του Ριάντ» του Ι 990 και 
ονες των Η , λ' , ΙCαταδ νωμενων Εθνών για την προστασία των ανη ικων που εχουν 

ικασ , 
b τει σε στ' te.Πιτρ0 , ερηση της ελευθερίας τους» του 1990, στη σύσταση R (87) 20 της 

1tΊ']ς των y , , 
αvτιδ , πουργων του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τις κοινωνικες 

Ρασεις 
ί\ιιcαιώ στη νεανική εγκληματικότητα, καθώς και στη Διεθνή Σύμβαση για τα 

ματα του Π , ΙCαι β αιδιού εισάγεται το πρότυπο της υπευθυνότητας που προοδευτικα 
αθμια' , ια Προσε 'ζ , .. ' ' Τ λ ' 7tpοτυπ γγι εται και υιοθετείται απο τις ευρωπαικες χωρες. ο εν ογω 
ο 7tpοβάλ , , αJ.λά λει το σεβασμό των συνταγματικών του δικαιωματων του ανηλικου, 

nαράλλ λ 
0nοία η α εμφανίζει τον ανη' λικο ως υπεύθυνο για την παρέκκλισή του, για την 

υnov('\ ' 
JUJεουται , , ζ , να αναλαβει την ευθύνη και να αποκαταστησει τη ημια. 

Ιβ 
}/ αντιμ , θ ' ετωπιση του ανήλικου δράστη στο πλαίσιο της επανορ ωτικης 
δικαιο , 

συνης και η εφαρμογή της στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. 
i) 

Οι , Vεοι 'λ , ρο οι του δράστη του θύματος της κοινωνίας και των παραγοντων και 
φο ' ' ' Ρεων τη θ 'ς δικαιοσύνης ς ποινικής δικαιοσύνης στο σύστημα της επανορ ωτικη · 
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Μετά δ 
τη εκαετία του 1980 λλ ' , συστημ , α α κυριως τη δεκαετία του 1990 

ατοποιήθηκε η θεω , , . , 
δηλαδή ρητιιcη επεξεργασια της Restoratινe Justice, επιχειρήθηκε, 

' η υιοθέτηση λλ , , 
αποιcατάσ ενα ακτικων κυρωσεων με πρωταρχικό στόχο την 

ταση της προσβ λ , , , , 
της ανά 0 ης που προιcληθηκε στο θυμα απο τον παραβάτη . Οι ρίζες 

γονται στο πολι , 
Προστα , τικο-εγιcληματολογικό κίνημα υπέρ του θύματος για την 

σια των δικαιω , 
διαδιιcα , ματων του και την αποκατάσταση του ρόλου του στην ποινική 

σια (θυματολογί ) 805 806 
στις τα' α , στην υιοθέτηση της «ανεπίσημης δικαιοσύνης» και 

σειςυ πευθυνοπο ' 
από τη δ ιησης των πολιτών και των κοινοτήτων, που συναντώνται ήδη 

εκαετία του 1970 807 
Περισσό · Τα ανθρώπινα δικαιώματα χρησιμοποιούνται όλο και 

τερο σε , 
αποιcατ, οφελος των δικαιωμάτων του θύματος και στο πλαίσιο της 

αστασης δ 
συμφέρ των εσμών ανάμεσα στο θύμα και τον παραβάτη βαραίνει εξίσου το 

ον του θύ 
ματος και τα δικαιώματα του δράστη. 

ο 'λ διΙCαιοσύ ρο ος της αποκαταστατικής δικαιοσύνης στο πεδίο της ποινικής 
νης των α λ' Πρωτο νη ικων είναι ιδιαίτερα καθοριστικός, με δεδομένο πως 

δ εφαρμόσθηκε , 
εΙCαετί στο χωρο αυτό με τη μοφή πιλοτικών προγραμμάτων ήδη από τη 

α του 1980 , 
7tαραβα , ' ενω εξακολουθεί να εφαρμόζεται κυρίως στο χώρο της παιδικής 

τικοτητα , 
στοινε' ς ως αντιβαρο στις κατασταλτικές πολιτικές. Οι τάσεις ενσωμάτωσης 

"'ιων της αποκατασ , δ , πιλ , , στο Χώρο τατιιcης ικαιοσύνης με τη μορφη οτικων προγραμματων 

αnοι-υ , της ποινικής δικαιοσύνης των ανηλίκων ήδη από τη δεκαετία του 1980 
Πωθηκαν 

11.4) στις ρυθμίσεις των Κανόνων του Πεκίνου (άρθρα 11.1, 11.2, 11.3, 
το 1985 , 

Gυμβ , ' αποκρυσταλλώνονται δε για πρώτη φορά διεθνώς σε δεσμευτικο 
ατιΊCο ΙCεί 

συστήν μενο στο άρθρο 40παρ.3 περ.β, της ΔΣΔΠ. Στο εν λόγω άρθρο 
, εται στα Κ. , , , , , 

/.!ετρω ρατη- Μελη η αποχή από την ποινιιcη διαδικασια με την υιοθετηση 
ν 1tου θ αεπι, δ ' ' tηρ0ύ τρεπουν τη μη προσφυγή των παιδιών στη ικαιοσυνη, εφοσον 
νται 

τα δικα , δ ' ου Gυσ'!'h ιωματά τους. Η ανάγκη για τον επαναπροσ ιορισμο τ 
··ι/.!ατος , , , 

αnοΙCατ της ποινικης δικαιοσύνης των ανηλίκων με την ενταξη σε αυτο 
αστατικ, , 

ων δυνατοτήτων τονίζεται πάλι το 1997 στη « Διαιcηρυξη της 
805 

S. Bilch·k 
the 21 sι ~ ' Ba/anced and Restorative Justice for Juveniles Α Framework for JuvenίJe Justice in 
Βλ entury U . ' 

· ανα.λυτι , ' niversity ofMinnesota, 1997, 16. . . 
011 A.ssista ιcα Recommendation Rec (2006) 8 ofthe Committee of Mmιsters to Member States 
967uι Me ~ce to Crime Vίctims Adopted by the Committee of Ministers οη 14 June 2006 at the 

~ackcoι::~~; ofthe Minister's Deputies, wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id== JOJ 
11~~:FAC75 

· Γ'ιοβά ernet==9999CC&BackColorintranet==FFBB55&BackCoJorLogge - , , 
αν νογλου Η , δ · νης στα διεθνη κειμενα 
ll tεγιcληματ : ενσωμάτωση της αποκαταστατικης ικαιοσυ λεδ , 11 Μελέτες 
" οιvιιcού Δ ικη~ πολιτικής για τους ανηλίκους, Τιμητικός Τόμος Ι. Μανω , ακηλ , Αθ ' να-
Θεσσα.λοvί ιιcαιου-Εγιcληματολογίας-Ιστορίας του Εγκλήματος, εκδ. Σακκου α, η 

ιcη, 2001, 1053-1054. 
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Λουβέν> 
>, («Διαιcήρυξη 

Αποκαταστατι , για την Καταλληλότητα της Προώθησης της 
,, 'λ ΙCής Προσέγγισης , Ε .~Ί 
t<-α ιστα , στην γ ΙV\,ηματικότητα ' των Ανηλίκων»), όπου 

Προτεινεται , 
διαπράτ η εφαρμογη της Restorative Justice και σε περίπτωση που 

τονται σοβα , ξ 
ρες α ιόποινες πράξεις. 

ΙΙαράλλ λ 
στοιχείων η α, στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης η ενσωμάτωση 

της αποκαταστα , δ , 
ανηλίκων , τικης ικαιοσυvης στο πεδίο της ποινικής δικαιοσύνης 

εvτοπιζεται 'δ , 
Ευρώπης , η η απο τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Το Συμβούλιο της 

εχει αναπτύξει ξ 'λ 
της Rest . α ιο ογη δραστηριότητα όχι μόνο στην ένταξη στοιχείων 

orat1ve Justice , 
αλλά Και στα κειμεvα που αφορούν εν γένει το ποινικό σύστημα, 808 

' ειδιιcότε α , 
R (1987) 20 Ρ ' στο πεδιο της ανήλικης παραβατικότητας. Στη Σύσταση 

για τις Κο , 
Προτείνε ινωνικες Αντιδράσεις στην Παραβατικότητα των Ανηλίκων 

ται η δ 
ιαμεσολάβη , , , , 

εμ.Πλέκο ση ως τροπος επίλυσης των διαφορων, στις οποιες 
νται αν'λ 

στην ΙΙα β η ικοι, στη Σύσταση R (1988) 6 για τις «Κοινωνικές Αντιδράσεις 
Ρα ατιιcό 

7rροτείν τητα των Ανηλίκων» που κατάγονται από οικογένειες μεταναστών» 
εται η υιοθ' 

ΙCαι Ύια ετηση των καινοτόμων μεθόδων της αποκαταστατιιcής δικαιοσύνης 
τα παιδ , t, ια που κα , , , 'λ 

υστασ b ταγονται απο οικογένειες μεταναστων, εvω, τε ος, στη 
η!\. (2003) 20 

Ταιv ανηλ' για τους «Νέους τρόπους αντιμετώπισης της παραβατικότητας 
λ ιιcων ιcαι το 'λ 
1...1ιαιcηΡυξη ν ρο ο της δικαιοσύνης των ανηλίκων», όπως ακριβώς και στη 
Ύ της Λουβέν π , , , β λ ' 
ια του , pοτεινεται η εφαρμογη αποκαταστατικων πρωτο ου ιων και 

ς αvηλιιcου δ , 
ς Ραστες σοβαρών πράξεων. 809 

Επί 
σης σχετιrcή , , , 

&yfCληματιrc , ειναι η Ευρωπαϊκή Σύμβαση «Για την παροχή αποζημιωσης σε θυματα 
πρ ων ενερ , ' έ 0σχωρη' γειων» (1983) που ι'-νει τεθεί σε ισχυ' από το 1988 και στην οποια χουν oir... σει 21 ευ , -,., , θ , 
θ :' •ώ Συστάσε ρω~αϊκές χώρες. Παράλληλα, το Συμβούλιο της, Ευρώπης εχει υιο ετησει 
~ση των θυ ~ σε σχεση με την επανορθωτική δικαιοσύνη: Την Συσταση R (85) 11 «Για τη 

2:υσταση R ματων στο πλαίσιο του ποινικού δικαίου και της ποινικής διαδικασίας», την 
θυματοποί σ (8Ί) 2 1 «Για την παροχή βοήθειας στα θύματα και την πρό~ηψη ~ς 
«f'ια του η ης», τη Σύσταση R (92) 16 του Συμβουλίου των Υπουργών των Κρατων-Μελων 
του Συμό ευf,ωπαϊκούς κανόνες σε κοινοτικές κυρώσεις και μέτρα», τη Σύσταση Νο R (97) 12 
εφαpμογη' ου ιου των Υπουργών στα Κράτη-Μέλη «Για αντικείμενα σχετιζόμενα με την 
δι,,. των rcυ ' Γ ' 
''Ψεσολάβ ρωσεων και των μέτρων», τη Σύσταση R (98) 1 « ια τη~ οικογενεια~ 

διl\αίου», τη~», τη Σύσταση Νο R (99) 19, «Για την διαμεσολάβηση σε ζητημ~τα ποινικου 
tηv εφαρμ0η ~υσταση R (2000) 22 του Συμβουλίου των Υπουργών «Γι~ τη βελτιωση ~αι την 
R (2006) 8 γη των ευρωπαϊκών κανόνων σε κοινοτικές κυρώσεις και μετρα» και τη Συσταση 
Mediatίon i~<Για την παροχή βοήθειας στα θύματα». Restoratiνe Justice ~nd Victim Offender 
2?06, Re 0 Europe, _Oνercoming obstacles and strengthening ofNetwo:kιng, 1 !- 12 December 
FιηJaod Ρ rt of Semιnar Mm· ί ty f J t " Fm· Iand Ministry of Socιal AffaJTs and Health, , Eu , s ο us ιce, , L 
Www.fe/Je ί ropean Forum for Restoratiνe Justice, Academy of Europe~ aw, 
www ι-..... g .hu/fiies/Report RJ . Η 1 . k" 11 12Dec2006 doc Πιο αναλυτικα βλ. και ;;. .s,111.fi/Re _ -semmar_ e sιn 1 __ - • · • 

· Ι'ιοβά.νογλ source.phx/eng/subjt/inter/eu2006/cnme/crune.htx δ θ , , 
αvτεγrcλημ ου, Η ενσωμάτωση της αποκαταστατικής δικαιοσύνης στα ιε νη κε~~α 

ατιk"iiς λ , , , Ι Μ ωλεδάκη Il ΜεΜιες ... , πο ιτικης για τους ανηλίκους, Τιμητικος Τομος · αν ' ' 
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Το , 
νεο πρότυπο , , 

στην α , της επανορθωτικης δικαιοσυvης εστιάζει, κατά κύριο λόγο 
ποκατασταση από το , , ' 

συγιcειcριμ, , ν ιδιο το δραστη της ζημιάς που προκαλείται ( σε 
εvα προσωπα στη , , 

εγιcληματι , , ν κοινωνια, αλλα και στις διανθρώπινες σχέσεις) από την 
κη πραξη, ώστε να 'λθ 

α7tοζημιω , επανε ει η προ της προσβολής κατάσταση. Δηλαδή η 
τικη αντίληψη , 

ε7tανορθωτι , , σχετικα με τη δικαιοσύνη μετεξελίσσεται σε αντίληψη 
'λ κη η απσιcαταστατι , Μ , , , 
ο ων τ ιcη. ε τον τροπο αυτο διασφαλιζεται η προστασία δ ωv εμπλεκομένων , , 
Ράστης κα , μερων, πρωτον, του θύματος, σε σχέση με το οποίο ο 

λειται να ανα , 
συμφέρ ΎVωρισει τη ζημιά και να την αποκαταστήσει, δεύτερον, του οvτος τη 

ε7tιχειρε' ς ιcοινότητας, καθώς προωθείται η αναμόρφωση του δράστη, 
ιται η πρόλ 

7tοινιk'h δ ηψη της υποτροπής του, αλλά και μειώνεται το κόστος της 
",ς ιιcαιοσι) , 

/.!εν η vης, και τριτον, του ίδιου του ανήλικου δράστη, καθώς αποφεύγεται εμπλοl<'h 
π. , ... , του με το σύ , δ , λλ' , 
vuνταγμ , στημα της ποιvικης ικαιοσυνης, α α τηρουνται οι ατικες α , 

ρχες και εγγυήσεις του. 
Στο ψ, 

/.!ε την ηφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21 ης Ιουνίου 2007, σχετικά 
Παpαβατικό 

της ιc , τητα των ανηλίιcων και το ρόλο της γυναίκας, της οικογένειας και οιvωvιας 
διιcαιοσυ ' η εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών της επανορθωτικής 

vης θεωρείτα β , 
εΘνιιcό ι ως ασικό συστατικό μιας επιτυχημένης στρατηγιιcης, σε 

ιcαι ευρωπαϊ , , , , 
7t:αΡαβα , κο επιπεδο, για την ουσιαστική αντιμετωπιση του φαινομεvου της 

!tιcοτητα , 
ΙCαινοτό ς των ανηλίκων. Τα Κράτη-Μέλη προτρέπονται να υιοθετησουν 

μα ιcαι π 
α7t:οιcα , Ρωτοποριακά μέτρα για την πρόβλεψη εναλλακτικών ποινών, όπως η ταστα 

7t:αρα7tτ , ση ιcαι η διαμεσολάβηση με το θύμα, ανάλογα πάντα με τη βαρύτητα του 
ωματος, , , , , 

7t:ροσω'1tιιcό , την ηλιιcια του, το βαθμό ωριμοτητας του, αλλα και την 
τητα του δ , , κλε , sιο 

810 

Ραστη, τα οποία θα αντικαταστήσουν τελικα τον εγ ισμο. 

l1οινιιcού Δ ·.------------------------
Θεσσαλονί ιιcαιου-Εγκληματολογίας-Ιστορίας του Εγκλήματος, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα
Σ:το 11:1 , !\η, 2007, 1066-1067 
δ 11.αισιο · θ · 
ι~αιοσύνη τ , του Συμβουλίου της Ευρώπης γίνεται ιδιαfτερη μνεία στη~ επανορ ~τικη 

Ψηφισμα τ οσο σε επίπεδο διαβουλεύσεων όσο και νομοθετικής παραγ~γης. Στο δευτερο 
2005) «f' ου Συνεδρίου των Ευρωπαίων Υπουργών Δικαιοσύνης στο Ελσινκι (7-8 Απριλfου 
ιδαίτερα ι~ την_ ιcοινωνιιcή αποστολή του συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης» τ?νίζεται η 
αναn:τυχe , ετιιcη επίδραση της επανορθωτικής δικαιοσύνης, (που κρfνεται χρησιμο ~α 
διαδιιcασί ει )τόσο σε επίπεδο κοινωνικής πολιτικής όσο και στα διάφορα στάδια της ποινικης 
εn:ανtντ ας στον έλεγχο του εγκλήματος στην εξυπηρέτηση των αναγκών του θύματος, στην 
1i:pοσιc~;α του δράστη, καθώς και στη~ προώθηση της δημόσιας ασφάλειας. Παράλληλα, 
Co'11niittee ι η .Ευρωπαϊιcή Επιτροπή για Ζητήματα Εγκληματικότητας (CDPC, European 
αp/J.όδιο γ 0° Crιrne Problems) να αναπτύξει σύμφωνα με τη Σύσταση R (2003) 20 ~α όρJαν? 
δΡαστηριότηια τα θέματα της νεανικής παραβατικότητας, ενθαρρύνεται να αναπτυξει ~ ·ικη 
η Εn:ιτρο , τα, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των θυμάτων, ενώ, παράλληλα, προσκα ιται 
;:ανορθω n:η των Υ πουργώv να στηρίξει προγράμματα συνεργασίας για την προ~θηση τη~ 

Uropean τι~~ δικαιοσύνης στα Κράτη-Μέλη. Βλ. αναλυτικά 10.4 26th Con erence ο 
Mιnιsters of Justice (Helsinki, 7-8 April 2005), 925 Meeting, 4 May 2005, CM (2005) 
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Το π , 
ροτυπο της επα θ , 

βασισμέν νορ ωτικης δικαιοσύνης λειτουργεί εξισορροπητικά ο σε τρεις άξονες π , ' 
rov δρ , · ρωτον, στην υπευθυνοποίηση (υποχρέωση για λογοδοσία αστη), η οποία , , 
διαπράττε γεvναται εvαντι του θύματος και της κοινωνίας, όταν ται μια προσβολη' 
Πpοσπαθ , ' την οποία ο δράστης πρέπει να αναγνωρίσει και να ησει να την 
(δεξιοτι; αποκαταστήσει, δεύτερο, στην ανάπτυξη ικανότητας των), με την , 
σύστημα εvνοια πως οι ανήλικοι παραβάτες που εμπλέκονται στο της Ποινιιcής δι , , 
αλλά .,,.. καιοσυνης πρεπει να «εξέρχονται» πιο ικανοί από αυτό 811 "-αι χ , ' ωρις την είσοδ ' 
ΟΊ>ντα 0 τους στο ποινικό σύστημα και με την τήρηση των Ύ/.!ατιιcώv ε , 
7tροσr, , ΎΎυησεων, και τρίτον στην προστασία της κοινωνίας και την ασια της δ , 

tην ημοσιας ασφάλειας, με την έννοια πως η ποινική δικαιοσύνη φέρει ευθύνη να , , 

ανηλιιc προστατευει αποτελεσματικά την ίδια την κοινωνία από τους , ους παραβάτε 
εννοια τ ς με την αναμόρφωση του δράστη, η οποία δεν έχει όμως την ης θεραπεία λλ , 
αποφευχθεί ς, α α την ανάπτυξη των ικανοτήτων του, ώστε αφενός μεν να 
διιcαιοπ-ι; 8η υποτροπή του, αλλά και να ελαττωθεί το κόστος της ποινικής ~uvης. 12 Μ , 
ΠαΡaβά , ε βαση αυτό το τρίπτυχο αναθεωρούνται οι ρόλοι τόσο του τη, οσο και , 
ασχολούv του θυματος, της κοινωνίας, αλλά και των επαγγελματιών που 

ται με το , 
συστημα της ποινικής δικαιοσύνης. 

Αρχικά σε , , 
δράστη ' σχεση με την υποχρέωση λογοδοσίας του (υπευθυνοποιηση), ο ς αποιcτά ο , , 
αιιαιλεια ιδιος ενεργό ρόλο και αναλαμβάνει να αποκαταστησει την 

Και τη ζη , , , , , 813 υιιοχρ, μια που προκαλεσε τόσο στην κοινωνια οσο και στα θύματα. Η εωση λοyοδο , , 
Ιtλαίσιο σιας του παραβάτη (απέναντι στο θύμα) γίνεται αντιληπτη στο 
, της επαvορθ , , δ ' 

Ο'Uμφ ωτικης δικαιοσύνης υπό διττή έννοια: τοσο τη « ιανοητιιcη», ωvα ,, 
ι-<-ετηνο, ς, 

69, 
Ποια ο δράστης καλείται να συνειδητοποιήσει τη ημια που 

Wcd . 
. coe.ιnvv· . 

Colorιo ιewDoc.Jsp?id=854765&BackColorintemet=9999CC&BackColorintranet=&Back lI · gged=FDC864 
_tννοια τ , · , 

81 l 

αvηλ.ιl\ο δ ~ς επανορθωσης δεν περιορίζεται απλά στην αποκατάσταση της ζημιας _από τον 
στοv 7tο.ρ ~αστη, αλλά έχει και παιδαγωγική αξία, ασκεί δηλαδή ειδική παιδαγωγικ;~ δράση 
1'υθύvη το~ άτη. Αυτός, μέσω της άμεσης επαφής του με το θύμα, αφού αναλαμ~ανει την 
συι.ι.φιλίω με τη στήριξη και προώθηση των κατάλληλων αποκαταστατικών συμφωνιων για τη 
αvο.7ttύσσ;~ του με το θύμα και την κοινωνία, συνειδητοποιεί τις επιπτώσεις της πράξης τ~υ και 
δηλ.ο.δη μ, 7tpοβληματισμό σχετικά με την ενοχή του. Ο σκοπός της RJ δεν περιοριζεται 
tvο.σχόλ.η ονο στην ανάληψη της ευθύνης από πλευράς του δράστη, αλλά ε~είνεται κ~ι στην 
στηv εγιcλση με τον ανήλικο παραβάτη ατομικά, ώστε να εντοπιστούν οι αιτιες που οδηγησαν 
αvηλ.ιιcο 7tdματ~κή συμπεριφορά, αλλά και να ανιχνευθούvv οι τρόποι που θα αλλ:άξουν :ον 
Va/ues Ή Ραβατη, Μ. Bunch Juvenile Transfer Proceedings Α Place for Restoratινe Justιce 
S.13ilchilc oward Law lournal 47, 2003-2004 941-943. . · · 
the .2 l st C I3a/anced and Restorative Justice 'ror Juνeniles, Α Framework for J~νenιle Justιce m 199

7, 14 entury, Balanced and Restorative Justice Projects, Uniνersity of Mιnnesota, August 
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προκάλεσε στο θύμα, όσο και τη «συμπεριφοριστική», με την έννοια πως ο δράστης 
καλείται να αναλάβει πρωτοβουλία για να επανορθώσει. Η παράνομη συμπεριφορά 
δημιουργεί δηλαδη' ' θ ' ' λ ' ' 

νομικη ευ υνη και υποχρεωση, οφει η με συγκεκριμενο 

χαρακτήρα όχι α ' ' ' λλ ' ' ' , πεναντι στην κοινωνια αφηρημενα, α α συγκεκριμενα απεναντι 
στο θ' 

υμα. Η απόσβεσή της δεν επιτυγχάνεται όμως μέσω της τιμωρίας ή της 
θεραπ , 

ειας, αλλά της αποκατάστασης, της μεταμέλειας, της ανάληψης ευθύνης και της 
αξιο , 

ποιησης υφισταμένων δυνατοτήτων αποζημίωσης του θύματος για την 
προκληθείσα υλι ' ' θ , ζ , Σ , ' ' λ δ ' κη η η ικη ημια. υνεπως, η εννοια της υποχρεωσης ογο οσιας 

για την εγκληματική πράξη απομακρύνεται από το παραδοσιακό μόνο τρίπτυχο της 
αναζήτησης 

του ενόχου, του εντοπισμού των ποινικών διατάξεων που 

παραβιάστηκαν, καθώς και του τρόπου τιμωρίας ή μεταχείρισης του δράστη (με 
φυλάκιση 'Vn , λ 'ζ 

' Ν-' ηματικες ποινές, θεραπευτική αντιμετώπιση κ.α.) και εμπ ουτι εται με 
τακ , 

αιpια ζητήματα του εντοπισμού της φύσης της ζημιάς που προκλήθηκε από την 
εγκληματιri , ξ ' θ ' 

·" ι πρα η , του τρόπου αποκατάστασής της απεναντι στα υματα και στην 
Κοινωνία 814 

Και της αναζήτησης του υπεύθυνου για την αποκατάστασή της. 

Παράλληλα, στο πλαίσιο της αναμόρφωσής με την έννοια της ανάπτυξης των 
zτcανοτη'τ 

ων του, ο παραβάτης εμπλέκεται ενεργά σε εποικοδομητικές δραστηριότητες, 
Που βελ , 

τιωνουν την ποιότητα της ζωής του κοινωνικού συνόλου και 
Προσλαμβ , , , 

ανονται ως σημαντικές από τις τυπικές ομάδες των κοινοτητων, ενω 
Προσ ' 

φερουν στον ίδιο νέες εμπειρίες και ικανότητες, οι οποίες διευκολύνουν το θύτη 
να ασ , 

Ί<:ήσει το νέο του ρόλο ως παραγωγικό μέλος της κοινωνίας. 815 Τέλος, για την 
rcροώθησ , , , , , 

η της δημοσιας ασφαλειας ο παραβατης εμπλέκεται ενεργα σε 
εποιιcοδο , , , 

μητικ:ες για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του δραστηριοτητες στο πλαισιο 
των εξισορροπη , , θ , 

τικων προγραμματων της επανορ ωτικης δικαιοσύνης, οι οποίες 
«αλλάζ 

ουν» τη δημόσια εικόνα και την αντίληψη της κοινότητας για αυτόν, 

81 5 

s s·z · 
· 

1 chιk Β Ι d · ·1 ' 36 Βλ. , , a ance and Restorative Justιce for Juvenι es, ο.π:, . . . . 
b Ύεvικα, G. Bazemore Μ. Umbreίt Conferences, Cιrcles, Boards, and Med1at10ns. 
''estor t" · ' ' · · W h" DC· 
Of a ive Just1ce and Cίtίzen Involvement ιn the Response to youth Cnme, as rngton, · 

fice f J · · J · Ρ · US De 0 uvenιle Justice and Delinquency Preventίon, Balanced Restoratιve ust1ce roJect, 

S P~rtrnent of Justice Ι 999. 
· Bιlch ·k Β ' · k "- J ' Ι J . . th 1 

, alanced and Restoratίve Justίce for Juvenιles, Α Framewor ισr uvenι e ustιce m 

l 9e 
21 

st Century Balanced and Restorative Justice Projects, University of Minnesota, August 
97,36. ' 
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ενδυναμώνοντας παράλληλα τους δεσμούς του με τις τυπικές κοινωνικές ομάδες. 816 
(πχ οικογένεια, σχολείο κτλ). 

Ο ίδιος ο ρόλος του θύματος επαναπροσδιορίζεται σε σχέση με τους τρεις 
Παρ ' 

απανω άξονες: σε σχέση με τον πρώτο άξονα, δηλαδή την υπεθυνοποίηση 
(υπο ' 

'ΧΡεωση λογοδοσίας) του δράστη, το θύμα συμμετέχει ενεργά σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας , , λ ' θ ' ζ ' , με την καταγραφη της εκτασης της υ ικης και της η ικης ημιας, 
που του 'λε 

προκα σε η πράξη του ανήλικου παραβάτη, τη συμμετοχή του σε 
εθελοντι , β , 

κ:η αση στη διαδικασία διαμεσολάβησης και στον προσδιορισμό της φύσης 
Ι<:αι του είδους τ , β ' Σ ' δ ' 'ξ ων κ:υρωσεων για τον παρα ατη. ε σχεση με το ευτερο α ονα, 

δηλαδή την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του δράστη, το θύμα συμβάλει στην 
αvαμορψωτιl<'ή δ δ , , , δ , , 

·~· ι ια ικασια προτεινοντας στην κοινωνια υνατοτητες κοινωνικης 
επαvέy ξ 

τα ης και στρατηγικές ανάπτυξης των ικανοτήτων του ανηλίκου και τέλος 
συμμετέχει ενε , , ' ' δ ' 

ργα με τους παραγοντες και τους φορεις της ποινικης ικαιοσυνης, 
αλλ' α Και τους π β , , δ , , , 

αρα ατες σε συσκεψεις και εκπαι ευτικα προγραμματα σχετικα με τη 

θυματοποίηση Τ 'λ , , δ , 'λ , · ε ος, στο πλαισιο της διασφάλισης της ημοσιας ασφα ειας η ενεργη 

συμμετοχη' του θ ' δ ' ' ξ 'λλ 
υματος συνίσταται στην εν υναμωση και υποστηρι η και α ων 

θυμάτων ε ·~"l , , 81 
γl\./\,ηματικων πραξεων. 7 

Το θύμα , , , , , λ δ δ , 8 Ι 8 Σ απο περιφερειακο αποκτα κεντρικο ρο ο στη ια ικασια. ε 
αντίθε 

ση με τα λοιπά πρότυπα συστημάτων ποινικής δικαιοσύνης, όπου η «ωφέλεια» 
του θυ' 

ματος συ , β , , ' ' λ νισταται στην απομάκρυνση του παρα ατη απο το κοινωνικο συνο ο, 
στο πλ , 

αισιο της επανορθωτικής δικαιοσύνης ο δράστης αποδίδει στο θύμα δηλαδή 
διασφαλίζετα d , , 8 Ι 9 , Η 

ι η e facto αποκατασταση του θυματος και της κοινωνιας 
επαvορθω , δ , , , , 
αve τικη ικαιοσυνη, δηλαδή, επαναπροσδιοριζει το ιδιο το εγκλημα προς μια 

Ρωποκεvτ , , ζ λ , , 
ρικη κατεύθυνση καθώς δεν το μεταφρα ει ως μια απ η νομικη 

Πα ' 
Ραβίαση ' , ' λλ' βλ'β η πραξη που στρέφεται ενάντια στο Κρατος, α α ως α η που 

Πpοιcαλε' 
ιται από το θύτη στο θύμα, οι οποίοι καλούνται να συμμετέχουν στην 

817 
~λ. Υενιιcά, Μ. Unibreit The Handbook of Victim Offender Mediation. An Essential Guide to 
ι\_esearch d . ' 
s. Bi!c . an Pract1ce, Jossey Bass, USA 2001. . . . 
the s~ιk, Balanced and Restorative Justice for Juveniles, Α Framework for Juven1le Justιce ΙΏ 
Λ1. ~Ι Ce~tury, ό:π ., 36. . . . 
Juve ~breιt, Holdιng Juvenile Offenders Accountable: Α Restorat1ve Justιce Perspect1ve, 46 
G. 8:~Ιe & Family Court Journal 3 Ι, Ι 995, 32-34. . . . . 
and c· ~more, Μ. Umbreit, Conferences, Circles, Boards, and Λ:1ed1atιons : Restorat1ve Just1.ce 
J . itizen Involvement in the Response to youth Crime, Wash1ngton, DC: Office of Juvenile 
J Ust~ce and Delinquency Prevention Balanced Restorative Justice Project, US Department of 
Ust1ce, 1999, 1. , 
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επίλυση της δ , , 820 
ιαμαχης μεσω της διαπραγμάτευσης. Παράλληλα επιδιώκεται η 

διασφάλ 
ιση και των δικαιωμάτων των θυμάτων, δηλαδή της αξιοπρέπειάς τους και 

της ιδιωτι~mς και ο , ζ , , 'ζ , 
·~· ι ικογενειακης ωης τους, ενω αναγνωρι ονται οι αρνητικες 

συνέπειες κλ , 
του εγ ηματος με τη λήψη κατάλληλων μέτρων και την οργάνωση 

Κατάλληλων υπηρεσιών και ειδικών κέντρων. 

Στις εναλλακτικές εξώδικες διαδικασίες, που κατέχουν κεντρικό ρόλο στο 
σύ 
στημα της επανορθωτικής δικαιοσύνης (παροχή υπηρεσιών προς το θύμα, η 

συμμετοχή του θυ' δ , 'δ , , 
ματος στον προσ ιορισμο του ει ους της αποκαταστασης η η 

επιβολή χρηματικω' , , , , , 
ν ποινων με στοχο την αποκατασταση, η κοινη τους συμμετοχη σε 

Ομάδες ζ' 
συ ητησης σχετικά με τις συνέπειες της πράξης, συνεδρίες σε ειδικές 

εγκαταστάσ 821 
εις, η οικογενειακή σύσκεψη κ.α.) η αποκατάσταση του θύματος 

Κατέχει κ , , 
εντρικο ρολο και η συμμετοχή του στη διεξαγωγή τους καθίσταται 

ουσιαστικ , , 
0 στοιχειο της διαδικασίας. 

Η συμβολή του κοινωνικού συνόλου στην υπευθυνοποίηση του δράστη 
συνίστατα ξ , λ 

ι, ε α λου, στη συμβολή του στη δημιουργία επαγγελματικών δυνατοτήτων 
αποκα 

ταστατικής φύσεως για τον ίδιο (εκπλήρωση δηλαδή αποκαταστατικών 
υποχρ , 

εωσεών του μέσω της εργασίας), στην παροχή βοήθειας στον ανήλικο 
παραβά , 

τη κατα τη διαδικασία πλήρωσης των αποκαταστατικών του υποχρεώσεων, 
αλλ' 

α και στην παροχή βοήθειας στα θύματα. Παράλληλα, η ανάπτυξη των δεξιοτήτων 
του δ , 

'Ραστη προωθ ' , , , λ ' ' 
ειται απο το κοινωνικο συνο ο με την προσφορα ευκαιριων στους 

Α. ν και το πρ · . . · · · ό 
7t • οτυπο της επανορθωτικης δικαιοσυνης εκανε την εμφανιση του ως μια καινοτ μος 
ροσ""γιση . . . . δ . . 

σύ -ι για το συστημα ποινικής δικαιοσύνης εν γενει, χωρις να γινεται ει ικη μνεια στο 
το στημα της ποινικής δικαιοσύνης ανηλίκων, κρίθηκε τελικά ιδιαίτερα σημαντική η εφαρμογή 
τ υς ω~ προς τους ανήλικους παραβάτες, καθώς επιδρά θετικά στον ψυχικό και συναισθηματικό 
ους κοσμο · · · 'λε · λλ ξ · 7t • , ενω παράλληλα συντελεί στην αποτροπη τους απο την τε ση α ων α ιοποινων 
/αξε~ν, αναστέλλει δηλαδή τη διαδικασία μετεξέλιξης ενός ανήλικου παραβάτη σε ενήλικο 
αραβατη 
Η . . 

θεσnιση· το · 'λ Ε ·· · Σ β 'λ Τ ' απ . υς, οπως τονίστηκε από τα Κράτη-Με η στο υρωπαικο υ ου ιου του αμπερε, 

30 οτελει επιτακτική ανάγκη, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Τάμπερε, 15-16 Οκτωβρίου 1999, σημείο 
δ · Στην Απόφαση 1999/26 της 28ης Ιουλίου Ι 999 για την ανάπτυξη και εφαρμογή μέτρων 
ιαμεσολάβ · λ · · δ · ΙCαλ . ησης και επανορθωτικής δικαιοσυνης στο π αισιο της ποινικης ικαιοσυνης 

σ ου~ται τα κράτη , οι διεθνείς οργανισμοί και άλλοι φορείς να ανταλάσσουν πληροφορίες 
Η χετικ_α με τη διαμεσολάβηση και την επανορθωτική δικαιοσύνη. Στη Διακήρυξη των 
τηνωμενων Εθνών της 29ης Νοεμβρίου Ι 985 για τις βασικές αρχές δικαιοσύνης για τα θύματα 
δις f:'(~ληματικότητας και της κατάχρησης εξουσίας συστήνεται, για την επίλυση των 
δ αφο~ων, η αξιοποίηση άτυπων μηχανισμών, όπως η διαμεσολάβηση ή η διαιτησία για τη 
κ tευ~ολυνση της δικαστικής συνδιαλλαγής και της επανόρθωσης για το θύμα. Οι ελάχιστοι 
υ~νονες ~ων Ηνωμένων Εθνών για τα μη περιοριστικά μέτρα ελευθερίας του 1990 
δι ογ~αμμιζουν τη σημασία της, όσο το δυνατόν μεγαλύτερης, συμμετοχής των πολιτών στη 
7t αχειριση της ποινικής δικαιοσύνης, ενώ δίνουν έμφαση στην επιτακτική ανάγκη να 
/0ωθ~θεί το αίσθημα ευθύνης των δραστών έναντι των θυμάτων και του συνόλου της 
οινωνιας. 
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νέους για , 
την αναπτυξη των ικανοτήτων τους και την εποικοδομητιιcή τους 

συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο, την ανάπτυξη του αισθήματος του «ανήκειν» στις 
τυπι , 

κες κοινωνικές ομάδες (ενδυνάμωση των δεσμών τους με την ευρύτερη κοινωνία) 
και με την ενεργη' , ' λ ' ' θ ' 

συμμετοχη των κοινοτικων με ων στην ενσωματωση του υτη. 
Τ'λ 
ε ος, στη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας το κοινωνικό σύνολο συμβάλει, σε 

συνεργ , 
ασια με το σύστημα δικαιοσύνης, στην ανάπτυξη μηχανισμών πρόληψης του 

εγJCλ, 

ηματος στα ιδρύματα μέσης εκπαίδευσης, στην οικογένεια, αλλά και στα 
Κοινοτικά δ , 

ι ρυματα, στη μείωση της υποτροπής μέσω της «κοινοτιιcής επιτήρησης» 
των αν λ' 

η ικων με την απασχόληση «κοινοτικών φρουρών» στις παραπάνω 
διαδικασ' , 

ιες, αλλα και με την ενθάρρυνση της συμμετοχής των κοινωνών σε ομάδες 
εθελοvτι~rnς , 822 ·-- ι φυσεως. 

Σε αντίθεση με το προνοιακό πρότυπο, όπου η συμβολή της κοινότητας στη 
διαχ , 

ειριση του κινδύνου υποτιμάται, στο σύστημα της επανορθωτιιcής δικαιοσύνης η 
ΙCοινότητα 

συμμετέχει ενεργά και θέτει ως στόχο την ασφάλεια της, αλλά μέσω της 

Πρόληψης ή της μείωσης υποτροπής και όχι μέσω του εγκλεισμού ή της έντονης 
επι , 

Τήρησης. Το ίδιο το ποινικό σύστημα εγγυάται, στο μέγιστο βαθμό, την 
αποκα , 

τασταση της ζημιάς από τον ανήλικο θύτη και η ίδια η κοινότητα κατέχει 
ΙCαίρια θ, , 

εση στη διαδικασία λήψης ευθυνών. Το έγκλημα γίνεται αντιληπτο ως μια 
7tρ'ξ 

α η αντικοιν , λ ' Η ' λ δ ' ωνικη, και, δευτερευόντως, αντιπο ιτειακη. υποχρεωση ογο οσιας 
αποιcτά επομέν , δ , , , 'λε 

ως, και κοινωνιιcή διάσταση υπο ιττη εννοια: πρωτον, ο ε γχος του 
εγJCλ, 

ηματος, που κατά κύριο λόγο συνδέεται παραδοσιακά με το σύστημα της 
7tοιvι1<11 

·--ις δικαιοσύνης, μετατοπίζεται πρωταρχικά στην ίδια την κοινωνία. Εφόσον η 
7tηγή του ε ·~ '\ , , , , 

ΎΙV\,ηματος τοποθετείται εντός της κοινωνιας η της οικογενειας, οι 
στρα ι , 
λό τηγ κες αντιμετώπισης του εγκλήματος καλούνται να εμπλέξουν και τους εν 
Υω θεσμούς στη ποινιιcή διαδικασία. 823 Δεύτερον, το πρόβλημα της 

εγιcληματι , , , 
κοτητας συνδέεται στενότατα με την προβληματικη ενσωματωση του 

δράστη 
στο Κοινωνικό σύνολο. Για το λόγο αυτό οι ορθές στρατηγικές δεν πρέπει να 

Οδηγ , 
ουv στη , , δ , θ , συ ν απομόνωσή του, καθώς με τον τροπο αυτο εν ειναι σε εση να 

Vειδητοπο ' λλ ' ' ' 
ιησει τις συνέπειες της ζημιάς που προκάλεσε, α α στην αναμορφωση 

S. Bilch "k Β · k fi J ·1 J . . the sι 1 
' alanced and Restorative Justice for Juvenιles, Α Framewor or uvenι e ustιce ιη 

R 2 1 Century, ό.π., 36. 
L~ Levesque, Future Visions of Juvenile Justice: Lessons from lnternationaJ and Comparative 

w, Creighton Law Review 29, 1995-1996, 1574. 
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του με , 
την αναπτυξη του διαλόγου και τη διασφάλιση δυνατότητας 

διαπραγμ , 
ατευσεων του δράστη με τα θύματα. 

Παράλληλα, ο ρόλος των φορέων της ποινικής δικαιοσύνης αναθεωρείται, 
ΙCαθ' 

ως δεν προσφε'ρ λέ , ' ' λε ' συν π ον αμιγως νομικες υπηρεσιες στη ιτουργια του 
συσ ' 

τηματος της δικα ' λ' Ε ' ' ' 
εvαλλακτι , δ 

ιοσυνης ανη ικων. κτος απο τη συμμετοχη τους στις 

κες ιαδικασίες, όπως στη διαμεσολάβηση, διασφαλίζουν την υλοποίηση 
της διαδικα ' 

σιας της αποκατάστασης, συμβάλλουν στην ανάπτυξη αποκαταστατικών 
υπηρεσιών στο πλ , ' ' λέ 'λ ' 

αισιο του κοινωνικου συνολου, εμπ κουν με η του κοινωνικου 
συν'λ ο ου στη διαδι , δ δ , , , 'λ Il κασια και ιαπαι αγωγουν την κοινωνια για αυτο της το ρο ο. 

αράλληλα για τη , ξ , , ξ δ ξ ' δ ' ' ν επιτευ η του στοχου της αναπτυ ης των ε ιοτητων του ραστη, 

συμβάλλουν στο δ , , λ ' 'λ ' 'λ 
σχε ιασμο και στην ανα ηψη νεων ρο ων απο τους ανη ικους 

nαραβ, 

ατες, που τους επιτρέπουν να καλλιεργήσουν τις δεξιότητές τους, επενδύουν 
στη δυναμι!C'ή τω , , , λ 'λ θ , 

... ι ν νεων, τους αξιοποιούν ως κοινωνικο κεφα αιο και τε ος προω συν 
την ανάπτυξ , , 
δ η των κοινωνικών δεσμών του θύτη και του κοινωνικου συνολου. Στη 
ιασ 'λ 

φα ιση της κοινοτικής ασφάλειας συμβάλλουν διττά: πρώτον, με τη στήριξη της 
οιιcογένειας και τ λε' , θ , λέ , 

ου σχο ιου στην προσπα εια τους να ε γχουν τη συμπεριφορα 
των ανηλ' 

, ικων παραβατών και να διευκολύνουν την ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό 
ΟΙ>νολο. Δ , , , , 

, ευτερον, με τη στήριξη της τοπικης κοινωνιας στην κατευθυνση της 
αναπτυξ , 

ης στρατηγικών πρόληψης με σαφή προσδιορισμό συνεπειων για τους 
νεαρ , 
~~δ β m ε συμ ιβάζονται με τις απαιτήσεις της επιτήρησης. 

Συμπερασματικά, η επανορθωτική δικαιοσύνη αναθεωρεί τους ρόλους του 
7tαραβά , , , 

τη, του θυματος του κοινωνικού συνόλου αλλα και των φορεων, που 
~~ ' ' 

κονται σ , λ ' θ ' το συστημα της ποινικής δικαιοσύνης. Στο π αισιο της επανορ ωτικης 
7tροσ' 

εγγισης ε , , , , 
ισαγεται η έννοια της ανάληψης ευθυνης και οχι της τιμωριας, που 

7tροσδ'δ 
δ , ι ει διαφορετική θέση σε κάθε έναν από τους παραπάνω εμπλεκόμενους: για το 
ραστη , 
, εχει την έννοια της ενεργούς συμμετοχής του για την αντιμετώπιση του 

θυματος 
και την αποκατάσταση της ζημιάς που προκάλεσε στο θύμα και στην 

ΙCοινωγ 
ια, το θύμα αναλαμβάνει ενεργό ρόλο σε όλα τα στάδια της διαδικασίας, 

συμμε , 
τεχει θ λ β , λε θ , σε ε ε οντική βάση στη διαμεσολάβηση και συμ α ι στον κα ορισμο 

των 

κυρώσεων για τον παραβάτη, η κοινωνία εμπλέκεται ως διαμεσολαβητής, 
αvαn , 

'tΊ:>σσει κατάλληλα κοινωνικά δίκτυα, διαπαιδαγωγεί τα μέλη του κοινωνικού 
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συνόλου για την , λ 
ανα ηψη του ενεργού ρόλου τους και, τέλος, οι φορείς διευκολύνουν 

ιcαι διασφαλ'ζ 
ι ου ·· , ν τις προυποθεσεις για τη διαμεσολάβηση και την επανένταξη στο 

ιcοινωνιιcό πλ , &2s 
αισιο. 

iί) 

Η εφαρμογή της επανορθωτικής δικαιοσύνης στο σύστημα της ποινικής 
δικαιοσύνη λ' , 

ς αvη ικων στις εvvομες τάξεις των χωρών της ΕΕ. 

Ήδη · 
απο τη δεκαετία του 1970 και, κυρίως, κατά τη δεκαετία του 1980, λόγω 

tης εμφάνιση , 
ά ς στα διεθνη κείμενα της νέας προσέγγισης της δικαιοσύνης ανηλίκων, 
Ρχισε να υλ , 

οποιειται βαθμιαία προσέγγιση των προτύπων στα Κράτη-Μέλη της ΕΕ 
ΙCαι να επιιcρατ , , 
7t , ει το προτυπο της επανορθωτικής δικαιοσύνης. Η ενιαία και ομογενής 
Ροσεγγιση του ποινικο , δ , λ' Ε , δ , δ , , 

ώ υ ικαιου ανη ικων στην υρωπη εν ειναι υνατη ωστοσο, 
στε να , 

δ μπορει να γίνει λόγος για ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη 
ιιcαιοσύ 

εγJCλ νη ανηλίκων, καθώς η καθεμιά ορίζει την έννοια της νεανικής 
ηματιιcότητας με β , δ , , Σ , , 

ένv αση ιαφορετικες παραμετρους. ε ορισμενες χωρες στην 
οια αυ , , 

σ , τη εντασσονται οι συμπεριφορές ανηλίκων που εμπίπτουν σε κάποιο από τα 
ΧΊiματα π 

όn ου προβλέπει η νομοθεσία ή ο ποινικός τους κώδικα, ενώ σε άλλες χώρες, 
ου το , 

tη συστημα της δικαιοσύνης των ανηλίκων οικοδομείται με βάση το πρότυπο 
ς διαπαιδα , , 

δι, γωγησης η της ευημερίας, διευρύνεται το πεδίο των συμπεριφορών που 
ωlCονται , 

να απο το σύστημα δικαίου τους, όταν έχουν διαπραχθεί από ανηλίκους, ώστε 
συμπεριλάβει πράξ , δ θ ' ' 'λ θ δ ' ' 

δι εις που, αν ειχαν ιαπραχ ει απο ενη ικες, α ιωκονταν μονο 
Οι!CητtΙCά ' , , 

«st η αστικα η και δεν θα διώκονταν καθόλου (αδικήματα λόγω κατάστασης, atus 0 -ι:-.ι:-
ttences). 

Υπ· 
ορισμ, αρχουν, επίσης, σημαντικές διαφορές στο σύστημα των κυρώσεων: ενώ 

εvες , 
Ού Χωρες έχουν αναπτύξει ποινικό δίκαιο για τους ανηλίκους με ειδικό 
στημα Jαιρώ , , , , 

εν,;λ σεων, αλλες εφαρμόζουν στους ανηλικους nς ιδιες ποινες με τους 
.. Ί LJCες β 

' προ λέποντας εντούτοις ορισμένα όρια και ελαφρύνσεις. Σε όλα αυτά 
~ 

S. Bilchίk ----------------------.--.-.-
the 2 Ι sι ' Ba/anced and Restoratiνe Justice for JuνeniJes, Α Framework for JuνeΠJJe Justιce ιη 

s2s 1997, 36~entury, BaJanced and Restoratiνe Justice Projects, Uniνersity of Mίnnesota, August 

Στην Από , , , 
ζηtήμ φαση-σταθμό για την εφαρμογή των προγραμματων επανορθωτικης δικαιοσυνης σε 
Συμβ ατλ~ παραβατικότητας 2000/14 της 27ης Ιουλίου 2000 του Οικονομικού και Κοινωνικού 

ουιουτω Η , , , 
επανο θ . ν νωμένων Εθνών ορίζονται σαφως οι εννοιες του προγραμματος 
εnανορθ ωτικη~ δικαιοσύνης, της επανορθωτικής διαδικασίας, των μερών, καθώς και του 
tης Ε ρ ωτι~ου αποτελέσματος. Ιδιαίτερα σημαντική θεωρείται η πρωτοβουλία του Συμβουλίου 

υρωπαικη· ·ε , Δ · Εθ ' Σ · Ε ' tην Ε ς νωσης για τη δημιουργία Ευρωπαϊκου ικwου νικων ημειων παφης για 
πανορθω · δ ' δ ' tης επ τικη Δικαιοσύνη, με βασικό στόχο την προώθηση των ιαφορετικων ιαστασεων 

l<ρατ . ανορθωτικής δικαιοσύνης στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης, αλλά και εντός των 
ων-Μελών. 
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προστίθεται δ , 
ευθ, η ιαφορετιιcη οριοθέτηση της ηλικιακής ζώνης καταλογισμού ποινικής 

υvης στους νέου , , 
0 , ς, οπου, ενω για το ανώτατο όριο παρατηρείται μεγαλύτερη 
μοιοτητα (το 180 , 

Χ , ετος, με δυνατότητα επέκτασης μέχρι το 21° έτος σε ορισμένες 
ωρες), δε συ β , , 

δι μ αινει το ιδιο και για το κατώτατο όριο, όπου υπάρχουν έκδηλες 
αφορές(αφού 'λ 

ποιιcι λει ανάμεσα στο 7° και το 16° έτος). 

τ , Οι αποκλίσεις αυτές οφείολνται, σε μεγάλο βαθμό, στις εθνικές και τοπικές 
αυτοτητε 

ς, που συγκαθορίζουν την εφαρμογή των συστημάτων ποινικής διιcαιοσύ 826 

εξα , νης. Η δεκτικότητα των τοπικών κοινωνιών στις διεθνείς επιρροές 
Ρταται από , 

Χω , την ενταση της εθνικής και τοπικής ταυτότητας, ενώ ο παράγοντας της 
Ριιcοτητας δ δ , 

Πα ια ραματιζει πρωταρχικό ρόλο στη διαχείριση των προβλημάτων των 
Ραβατιιcών ν , , 

Ποινι , εων. Η ταση της αποκέντρωσης ενισχύει την «τοπικοποιημένη» 
lCή δικαιοσύνη λ' , , 

απ· ανη ικων με την αναπομπή των προβληματων που προκυπτουν 0 του 
ς παραβατικού ' , ' ' ' θ ' 

δια ς νεους στην τοπιιcη κοινωνια, η οποια ειναι σε εση να 
Χειριστεί απ λε 

Χι:οριιc, οτε σματικότερα τον παραβατικό ή και τον προπαραβατικό ανήλικο, 
α ιcαι Χρονικά. 827 

Το , 
όπως συγχpονο πρότυπο της επανορθωτικής δικαιοσύνης δεν επηρεάστηκε, 

υποστη 'ζ 
Αυ ρι εται συχνά, από την εμπειρία της Νέας Ζηλανδίας και της 

στραλίας , 
του 1 ' οπου οργανώνονταν οικογενειακές συνεδρίες στις αρχές της δεκαετίας 

970. Αντίθετα δε'χθ , , , , β , 
ανηλ· ' ηκε επιρροες απο την αστυνομιιcη επιτηρηση παρα ατικων 

ιιcων στι , 
Vέε ς αρχες της δεκαετίας του 1980, στο πλαίσιο της οποίας εφαρμόστηκαν 

ς ταιcτιιcέ , , , , 
Πλα· ς. Για παραδειγμα στο 'Εξετερ, η αρμοδια Ομαδα Υποστηριξης, στο 

ισιο μιας 
ε συγκειφιμένης επιχείρησης, αποτελούμενη από υπεύθυνους της Πιχείρ σ 

η ης, αστυν , λε ' ' ' 
πρ ομικους και κοινωνικούς ιτουργους, μετα απο μια 

Οειδοπο ' 
οιιc ιηση/επίπληξη προς τους παραβατικούς ανηλίκους επιχειρούσε να φέρει 

ειοθελ, 

ως σε επαφή και διάλογο θύματα και δράστες, καθώς και να τα οδηγήσουν, 
826 

Α. Crawfι , . . 
du ne· 1.

0
rd-S. Lewis, Eνolutions mondiales orientations nationales etJUStιce Joca]e: les effects 

Ο- ιbe ]' ' 
Bai// ra ι sme sur la justice des minerurs en Angleteπe et au Pays de Galles., στο : F. 

eau et Υ C . Ε Μ d '] \Ve]fa . νes artuyνels (dirs) La Justice Penale des mιneurs en Europe, ntre ο e e 
lΊ re et ιntl . ' 
αράδε exιons neo-liberales, L' Harmattan, Paris, 2007, 43. 

nαραβ ιγμ~ για την ανάπτυξη τέτοιων αποκεντρωμένων πολιτικών πρόληψης της 
( ατικοτητ · δ · Co111 • • ας των ανηλίκων αποτελεί το πρόγραμμα «Κοινωνιες που εν ιαφερονται» 
εφαρμ~unιtιes that Care) (CTC), που υιοθετήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1990 και 

οζεται σε · , ' · ' δ στρατ . · περιπου 88 κοινότητες τόσο σε επίπεδο τοπικης κοινωνιας οσο και σε επιπε ο 
7tροσόηγικης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Στόχο του αποτελεί η παροχή ευκαιριών, 

ντων και · · λε ' ' δ συνομηλίκων ω' αναγνωρισής στο πλαίσιο της οικοyενελιες, αλτου σ~ο ιου και. των ομα ων 
ιστοσελ 'δ ' στε να αναπτύξουν υγιή συμπεριφορα. Β . αν υτικα για το προγραμμα στην 
beta.ct dι α www.pccd.state.pa.us/pccd/cwp/νiew.asp?A= l41 J&QUESTJON_ID=571693 και 

c ata.org. 
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ε' αν ήταν δυν , 
, ατον σε συμφωνία για τον κατάλληλο τρόπο επανόρθωσης της ζημιάς, 

ειτε απευθε' , 
, ιας στο θυμα είτε μέσω της κοινότητας. Και τούτο δεκαοκτώ ολόκληρα 

ΧΡονια πριν τ θ , . . . 2 
Α η εσπιση της Cnm1nal Just1ce Act του 1998!8 8 Για το λόγο αυτό η 
γγλία και η Ο λ' , 

υα ια βρισκονται στην πρωτοπορία του σχετικού συστήματος και 
επο , 

μένως στο ε ' 
πικεντρο του σχετικού επιστημονικού ενδιαφέροντος. 

Στην Αγγλία, οι ρυθμίσεις των Crime Disorder Act (1998), αλλά και η Justice 
anct Criminal Ε .d 

νι ence Act (1999) προβλέπουν μέτρα αποκαταστατικού χαρακτήρα, 
συνιστούν ω , 

ς εφαρμογες της επανορθωτικής δικαιοσύνης στο χώρο της δικαιοσύνης 
ανηλίκων Α , 

· ρχικα, κεντρικό σημείο των μεταρρυθμίσεων στην Crime Disorder Act 
αποτελε' 

ι η αντικατάσταση των προληπrικών μέτρων από σύοτημα των τελευταίων 
ΊΤ:ροειδοπο , 

1 __ ιησεωv, που κινούνται μεταξύ δύο επιπέδων: Η επίπληξη οδηγεί σε 
τε%1>τ , 

αια προειδ , · 829 
εν· οποιηση και σε παραπομπή στις ΥΟΤ (Youth Offendmg Teams), 

αι 0ποιαδ' 
ηποτε περαιτέρω παράβαση, ύστερα από προειδοποίηση ακολουθεί 

απαγγελ' 
ια κατηγορίας. Οι ΥΟΤ αποτελούν εθνικό δίκτυο από ομάδες, που 

συγιcροτ , 
ουνται σε , , 830 , , , 

τοπικο επιπεδο, με κύριο, αποκαταστατικου χαρακτηρα, εργο τις 
επανορθ , 

ωτικες εντολές αποζημίωσης και τις διαταγές σχεδίου δράσεως (action plan 
Orders 

' reparation orders). Οι πρώτες είναι δικαστικές αποφάσεις που προβλέπουν 
εποπτ , 

εια και δ , , , , 
δ λ ιαχειριση της αποκατάστασης των θυματων, οι ομαδες λειτουργουν 
η αδή ω , , , , 

τρ' ς μεσαζοντες με συναίνεση του θύματος. Οι δευτερες συνιστουν εντατικα 
ιμηνα προ , , , , 

γραμματα εποπτευόμενων δραστηριοτητων των νεαρων παραβατων με 
στοιχεία επίση , , 

ς αποκαταστατικού χαρακτήρα, όπως η αποζημιωση του θυματος. 

}{ Justίc d λ 'θ ' Ρυθ , e an Crίmίnal Evίdence Act του 1999, που ακο ου ησε, περιεχει 
μισεις λι , , 

αποιc γοτερο αυστηρές, οι οποίες ενισχύουν ακόμη περισσοτερο και τον 
αταστατι , , , δ 

τη ν , κο προσανατολισμό της δικαιοσύνης, με χαρακτηριστικο παρα ειγμα 
εα ρύθμισ d Π ' ' 

ettι , η της εντολής παραπομπών, των Referral Or ers. ρακτικα αυτο 
-·ιμαιvει π , , 

7t , ως καθε φορά που συντρέχει περίπτωση ανηλίκου που καταδικαζεται για 
Ραιτη 

φορά -πλην εκείνων που 0 ανήλικος κρίνεται σκόπιμο να τεθεί υπό την 
εnοnτεία 

ή να νοσηλευθεί- εκδίδεται αναγκαστικά μια εντολή παραπομπής, μία 

Βλ. Υενικ: · J · h 
United κ ·α, · · Harding , Restorative Justice. The Development of the Early Programmes m t e 
G. Α ιngdom, www.centuryofj:>robation.com/moments/052.pdf. 
Re ntonoρoufos and J Winterdy k The British 1998 Crime and Disorder Act: Α 'Restorative' 
J J s2Ponse to Youth Offending? E;ropean Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice 

, OQJ 390 ' G Α , . 

R.~ ntonopoufos and J Winterd\}k The British 1998 Crime and Disorder Act: Α 'Restorative' 
sponse t Υ "' , 0 outh Offending?, ό.π.,390. 
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R.eferral Order Η , , , , , 
δ · εν λογω εντολη, που κατα την κριση του δικαστηριου μπορεί να 
ιαρκ:εί από 3 , , 

εως 12 μηνες, παραπέμπει το νεαρό παραβάτη και τον εντάσσει 
υποχρεωτικά σ , , 

ε ενα δικτυο νεαρών παραβατών, το ΥΟΡ (Υ outh Offender Panel) υπό 
την ευθύνη τω ΥΟ 

ν Τ (Youth Offending Teams). Οι ΥΟΤ οργανώνουν συγκεντρώσεις 
των μελ, 

ων τους και συζητήσεις προς την κατεύθυνση της αναμόρφωσης των νεαρών 
παραβατών ε , , 

' νω παρευρισκονται και γονείς των παιδιών ηλικίας κάτω των 16 ετών. 
Σ' 

δ' τοχος των συγκεντρώσεων είναι ο προβληματισμός πάνω στο έγκλημα, το 
α ιιcημα, την π , β 

αρα αση και τον παραβάτη, που θα οδηγήσει στη σύναψη μιας 
συμφωνία , , 
( ς, υστερα απο διαπραγμάτευση, η οποία θα κατατείνει στην αποκατάσταση repa · rat1on) τ θ, 

ου υματος ή και της ευρύτερης κοινότητας. Η αποκατάσταση μπορεί να 1 .rβ 
11,U ει τη , 

μορφη ενός απολογητικού γράμματος, μιας συνάντησης αποκ:α 
ταστατικού 

προσανατολισμού, όπου δίνεται έμφαση στη φύση και τις 
συνέΠειε 

ς της προσβολής και διεξάγεται σχετική συζήτηση, όπου στο τέλος ο 
Παραβά , 
ε της ζητα ευθέως συγγνώμη από το θύμα, και, τέλος, τη μορφή παροχής 
ΡΥασίας συ , , , , 

θ , γκεκριμενες ωρες την εβδομάδα κοινωφελούς χαρακτηρα, που ωφελει το υμα, 

η την κοινωνία εν γένει. Ακόμη είναι δυνατόν η αποκατάσταση να εμπεριέχει ((τον ' 
Καθαρισμ , , 

Ρ ου ενος γκράφιτι ή την επισκευή της ζημίας» (Home Office, 2000; 
ara. 4.14), ενω' ο'ταν 

, καθίσταται δυνατόν, η φύση της αποκατάστασης 7tpοσα , ζ 
Ρμο εται στη φύση της ζημιάς, που έχει προκληθεί. Αν η συμφωνία δεν ΙCατασ , 
τει εφικτη'' λ θ 

ο παραβάτης αναπέμπεται στο δικαστήριο. Αν πά ι επιτευχ εί συμφωγ 
ε ια, οι ΥΟΤ (Youth Offending Teams) επιφορτίζονται με την εποπτεία 
Ψαρμ0γή , , , , 

7:'h ς της, ενω το ΥΟΡ συνεχίζει τη λειτουργία του. Μετα τη ληξη της περιοδου 
·· ις Ref erraJ Ο 

rder ο παραβάτης αποκτά λευκό ποινικό μητρώο. 
Ιδιαίτερ ' δ ' 

Ο'ύ α σημαντική για την εφαρμογή της επανορθωτιιcης ικαιοσυνης στο 
στημα δικαι , c · · 1 J t. d Ι . 0συνης των ανηλίκων είναι η ψήφιση της rlllllna us 1ce an 

1111111 gr t. 
σ a ion Act, που ψηφίστηκε στην Αγγλία τον Μάιο του 2008, η οποία εισάγει 
ημαντι , 

(VR_ κες αλλαγές. Αξιοσημείωτη είναι η εισαγωγή των Υ outh Rehabilitation Order 
Ο), δηλαδ' λέ ' ' 

(( η των εντολών για αποκατάσταση, που θα αποτε σουν τη νεα ποινη 
ΙCοιvοτικ:ού» Χ , , β , θ 

λε αρακτηρα (community sentence) για τους νεαρους παρα ατες και α ιτουργ, 
ησει εγκολ , , 'δ ' ' α πωτικα σε σχεση με τα η η υπαρχοντα μετρ . 

Οι YRo , ' 
11: αποσκοπούν στην απλοποίηση των ποινων για τους νεαρους αραβ· 

ι ατες, Καθώς και στην επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ευελιξίας στο επίπεδο Q)γ 7t 

αρεμβάσεων. Οι YRO προορίζεται να καταστούν η κυριότερη μορφή 
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αποκαταστα , δ τικης ικαιοσύνης με τη μορφή της προσφοράς στην κοινότητα τόσο για 

παιδιά όσο και για παραβατικούς νέους. Ως πλεονεκτήματά της κρίνονται η απλότητα 

στην υλοποίηση' της λ , , ' ' β Τ ' , και η ε αστικοτητα της ως μορφη παρεμ ασης. ο κυριοτερο 

ομως πλεονέκτημα' , ξ , , , , της ειναι η ε ατομικευση και, κατα συνεπεια, ο περιορισμος των 

ΙCtνδύνων α , , πο μια τετοια παρέμβαση, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα προσαρμογής 
της, μέσα από , , , , , , μια ευρεια ευχερεια επιλογων στις πρακτικες αναγκες της κοινοτητας. 
Θα αντικατα ' στησει δε, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω ποινές: 

• Διατ · , , αγες σχεδιου Δρασης 

• Εντ λ' Α 0 η παγόρευση 

Κυκλοφορίας 

• Εντολή Επιτήρησης 

• Εντολή «κοινοτικής» ποινής 
• Εντολ' η επιτήρησης και 

περιοριστικοί όροι 

• Εντολή Υποβολής σε 

Υποχρεωτική Κοινωνική Εργασία 
και Επανένταξη 

• 

• 

• 

• 

• 

Εντολή Υποχρεωτικής 

Παρακολούθησης 

Εντολή Υποβολής σε Απεξάρτηση 

και Ιατρικές Εξετάσεις 

Εντολή Αποκλεισμού 

Εντολή Κοινωνικής Επανένταξης 

Εντολή Κοινωνικής Επανένταξης 

υπό όρους 

Ο στό θ ' δ ' χος του βρετανικού συστήματος της επανορ ωτικης ικαιοσυνης τα 
τελευ , ταια , , , ΧΡονια ειναι να εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον το 75% των θυματων της 
VεανιΊCή ς παραβατικότητας που αναφέρονται στις ΥΟΤ έχουν τη δυνατότητα να 
μετά ' ' σχουν σ , , , ε τα προγράμματα επανορθωτικής δικαιοσύνης και ο στοχος αυτος εχει 
Πιτευχθε' ι με σχετική άνεση. Οι παραπάνω νομοθετικές αλλαγές επέφεραν 
σημαντικές λ , , , λ' , δια , α λαγες, στο τοπίο της ποινικης δικαιοσυνης στην Αγγ ια, οπως 

Ψαινεται , θ , στον παρακάτω πίνακα καθώς τόσο το ποσοστο των υπο εσεων, στις 
Ο7tοιε' ' ς εφαρ , , , , ξ μοστηκαν προγράμματα επανορθωτικής δικαιοσυνης οσο και η επιτευ η 
του σ , τοχου · λ' της επανορθωτικής δικαιοσύνης, είναι εξαιρετικα υψη α. 
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lΙΙΝΑΚΑΣ 9. Επίτευξ,η , 
200 

του στοχου της επανορθωτικής δικαιοσύνης στην Αγγλία, έτη 
4-2005, 2005-2006, 2006-2007. 

2004-2005 2005-2006 2006-2007 

81.8% 86.7% 86.3% 

75.0% 75.0% 
fΙηγή: 

Youth Justice Α www y·b nnual W orkload Data 2006/2007 από την ιστοσελίδα: 
· J .gov.ukfpublicat" 

Data%
2020 

ιons/Resources/Downloads/Y outh%20Justice%20Annual%20 Workload%20 
0607-Pdf, σελίδα 53 

Ώαρομοίως , 
για ' σε σχεση με την ικανοποίηση των θυμάτων, ο στόχος του 75% 

την ικανοποί , 
ΙCαθ, ηση του θυματος, όπως φαίνεται παρακάτω ξεπεράστηκε κατά πολύ, 

ως ξεπερνά τ 950/ 0 /ο συνεχώς από το 2004 ως το 2007. 

ffΙΝΑΚΑ.ε 1 , 
Ο. ;πιτευξη του στόχου της ικανοποίησης του θύματος στην Αγγλία, έτη 

ΟΟ4-2005, 2005-2006, 2006-2007. 

l 2004-2005 2005-2006 2006-2007 
Κανοποίηση;--~-+~~~~~~~J__~~~~~~__j_~~~~~~--J 
θ, 96,8% 97,3% 97,4% 
υμaτος 

75.0% 75.0% 75.0% 
4'το,, θ 

,._ο εσιa 

fΙηγή: 
Youth J . 

Www Y."b ustιce Annual Workload Data 200612007 από την ιστοσελίδα: 
. J .gov.ukfpubι· . 

Datao/
20 

ιcatιons/Resources/Down Joads/Y outh%20Justice%20Annua1%20W orkload%20 
/ Q 2006 o7.pdf, σελίδα 53 

Στην Γερμανι'α , θ , δ , , tης δ ' η εφαρμογη της επανορ ωτικης ικαιοσυνης με την μορφη 

ιαμεσολάβησης ξ , δ δ, λ' , , , , 
στη εκινησε το 1984 ηλα η πο υ νωριτερα απο οτι η αντιστοιχ;η 

ν Ελλάδ 
ειαη , α και τη νομοθετική πρωτοβουλία είχαν πλαισιώσει εξαρχής οι θετικές 

Ύησεις τω 
f'ερ , ν νομικών που έλαβαν μέρος στο ετήσιο Συνέδριο της Ένωσης των 

μανωνΝ , 
ΙCρίθ ομικων (Deutsche Juristentag) στο Αμβούργο το 1984. Τα αποτελέσματα 

ηκαν , 
τοσο θετι , ' ξ λ'ξ δ' 7tοιvικο, κα, που άνοιξαν το δρόμο για σημαντικες ε ε ι εις στο πε ιο του 

υ δικαίου λ' , , ξ ΜΚΟ ' 7tρου , ανη ικων, με την ιδιαιτερη υποστηρι η , οι οποιες 

1t1ΊΡχαν ή , λλ , , διαμ α ων που συστήθηκαν επί τούτου. Στη Γερμανια ο θεσμος της 
εσολάβ , 

δηλαδ , ησης εχει γίνει γνωστός επίσημα και ανεπίσημα ως Tater-Opfer Ausgleich 

η ως διαμε λ , β 'θ ' ' γεy , σο α ηση μεταξύ δράστη και θύματος, σε αντι εση με οτι εχει 
tΙCως 

εΠικρατη' σει λ , , , , , , θ , αvtί στις οιπες ευρωπαϊκες χωρες, οπου προτασσεται ο ορος υμα, 
Ύια το , 

σι>σ ΊVωστο VOM. Η εν λόγω διαφορά είναι ευεξήγητη, επειδή το ποινικό 
τημα στη , 

χωρα αυτή είναι ιδιαίτερα προσανατολισμένο στην έννοια του δράστη 
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συγΙCριτικά με , 1C , τις περισσοτερες από τις υπόλοιπες χώρες. Σε αντίθεση, μάλιστα, με το 

οινο ποινικό δ, δ ικαιο τα ενδεχόμενα θετικά αποτελi,σματα της διαδικασίας αυτής 

ιαπιστώνοντα , ι παντοτε υπό το φως της επίδρασής της στον παραβατικό ανήλικο. 

Η , δ πρωτη τροποποίηση στον ποινικό νόμο για το σύστημα της ποινικής 
ιΙCαιοσ-ύν , α , ης ανηλικων Jugendgerichgesetz εισήχθη το Δεκέμβριο του 1990 δίνοντας 
ΙCομη μεγαλ' , §
4 

υτερη εμφαση στη διαδικασία της διαμεσολάβησης. Η παράγραφος 
s.2 JGG ορίζει με , λ' , , 'θ δ' ξ , σαφηνεια πως ογος αποχης απο κα ε ιω η συνιστα η 

προσπάθεια , δ για συμφιλιωση των μερών. Εξάλλου, η προσφυγή στη διαδικασία της 
ιαμεσολ'β (§ 
1 

α ησης επεκτάθηκε και έλαβε δύο επιπλiον μορφές: ως εκπαιδευτικό μέτρο 
Os.lno 7 JG 'λ G) και ως σωφρονιστικό. (§15s.nlno lJGG). Η διαμεσολάβηση 

μα ισ τα στο 'δ , σχε ιο νομου αναφέρεται ως η πιο πολλά υποσχόμενη εναλλακτική από 
τις ΙCατασταλ , , τικες ποινες παραδοσιακού χαρακτήρα. 

Το ισχυ' ον , , , λ' , λ'\ :. 
ευ συστημα ποινικης δικαιοσυνης ανη ικων προσφερει πο Μ;ς 

Και ' Ριες για την , ξ , ζ , ώ επιτευ η της διαμεσολάβησης ή της αποκαταστασης της ημιας, 
στε να ν- αποφεύγεται η ποινι~m διαδικασία αν αποδώσουν τα εναλλακτικά μέτρα. 

Ι.\..ατά , ·~·ι ' 

δ , τη διαρκεια όλων αυτών των ετών η διαμεσολάβηση αναπτύχθηκε σε διάφορα 
Πειατ· ' οσο σε δια , δ' , δ , , λ, δ φορετικα πε ια του ποινικου ικαιου οσο και σε εντε ως 
ιαψορετικούς κλ, δ , δ, to δ' α ους του δικαίου, όπως το εργατικό δίκαω, το γειτονικο ικαω και 

tΙCαιο περιβάλλ 
οντος. 

Από το 1984 ' λ'β ' ' σ μεχρι σήμερα, ο θεσμός της διαμεσο α ησης εχει γνωρισει 
ημαντιlCή , π ανθηση. Ενδεικτικά το 2001 η διαμεσολάβηση εφαρμόστηκε σε 13.000 
~~~σm , , , τη ς σε υποθεσεις ανηλίκων. 'Ομως, σε σύγκριση με το παραδοσιακο συστημα 
ς ΠοινιlCή δ , , , , θ%> , ς ικαιοσυνης για τους ανηλίκους, παρά την εν λογω αυξηση, το ποσοστο 
Ρειται ακ, , , αJtό ομη χαμηλό. Σε ερευνητικό επίπεδο εκτιμάται πως πιθανοτατα, εκτος 

l'1to: υποθέσεις που τελικά πήγαν σε μεσολάβηση ά'λλο ένα ποσοστό 16-20% θα 
Ρουν να , , , π , εχουν υπαχθεί επιτυχώς στη διαδικασια της διαμεσολαβησης. Το 

Ροβλημα , Vολ-1 . της επιστημονικής προσέγγισης των πρααικών και των επιδρασεων του 
διαφ- εrκειται στην έλλειψη αξώπιστων στατιστικών επί της εφαρμογής των 

ορων νομ , , , , Παρ ικων οδών. Για παράδειγμα, μόνο κατ εαιμηση, μπορει να 
ατηρηθεί π λ' β 75°

1 

π ως η δικαιοσύνη ασχολείται με τη διαμεσο α ηση στο ιο των 
εριπτ, ωσεων λ , , 'λ 2501 υ'tοθ, στο π αίσιο της κατά παρέκκλιση διαδικασιας, ενω, μο ις στο " των 

εσεωv δ , θ , , α.π η ιαμεσολάβηση ή κάποια άλλη μορφη επανορ ωτικης η 
ΟJeαταστατιιm δ , , , ·-- ,ς ρασης επιβαλλεται ως ποινη. 
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Σημαντική ιδιαιτερότητα του γερμανικού συστήματος είναι πως, στη 
διαδικασία δ 

της ιαμεσολάβησης, ως προς τους ανηλίκους, και ιδίως κατά τα πρώτα 

Χρόνια της εφαρμογής αυτής της διαδικασίας, δεν υιοθετήθηκαν επίσημες οιονεί 
διοιιcητι , δ 

κες ιαδικασίες, που ήταν θεσμοθετημένες για τους ενηλίκους, ενώ από την 
αρ , 

χη εξαιρέθηκαν α , , λ , δ , , , , 

ως θύματ , 
πο το σχετικο π αισιο α ικηματα χωρις συγκεκριμενα προσωπα 

α, οπως η κλοπή από πολυκαταστήματα, οι οδικές παραβάσεις κ.α 

Σε σχέση με την εφαρμογή της επανορθωτικής δικαιοσύνης στο χώρο της 
διιcαιοσύν , 

ης ανηλικων- και η διαπίστωση αυτή καθίσταται ιδιαίτερα προφανής στο 
σύ 
στημα της διαμεσολάβησης-, παρατηρείται πως υπάρχει μεγάλη ποικιλομορφία 

οργανωτικ , , 
ων σχηματων και θεσμών. Και τούτο, γιατί, σε αντίθεση με τις μη 

ομοσπονδια , , 
κες χωρες, στη Γερμανία δραστηριοποιούνται μερικές εκατοντάδες ΜΚΟ, 

οι οπο' 
ιες λειτουργούν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, προσφέροντας 

διαμεσ λ ' β 0 α ηση παράλληλα με έναν αριθμό δημόσιων υπηρεσιών και φορέων. Η 
συντριπτιleή πλειο , , λ , , δ , δ , 
λε ''Ί ψηφια ο ων των ανωτερω φορεων, ημοσιων και ι ιωτικων, 
ιτουργο, , 

υν κατα την πρότυπη διαδικασία διαμεσολαβήσεως, όπως σκιαγραφείται 
από συ , 

Υκεκριμενες αρχές που έχει θέσει ο δημόσιος φορέας που έχει τη γενική 
εποπτε' ( 

ια Servcivebϋro (ΤΟΑ)). 

, Οι εν λόγω αρχές, που απορρέουν από συγκεκριμένα κριτήρια, συνάδουν, 
αλλωστε , , , , 

' και με την πρακτική άλλων χωρων. Η διαφορα τους ομως εγκειται στο 
Ύεγον' 

ος πως επιδιώκεται, πριν απ' όλα, προσέγγιση του παραβατικού ανήλικου, ενώ 
μια αιcόμη ιδιο , λ ' θ ' θ' ' 
δ μορφια είναι η διεκπεραίωση υψη ου αρι μου υπο εσεων με εμμεση 
ιαμεσολ'β , 

α ηση, δηλαδή χωρίς προσωπική συνάντηση του ανηλίκου με το θυμα του, 
Που 

αποτελεί , , .. , 
, τον πυρήνα της σχετικής διαδικασιας στις περισσοτερες ευρωπαικες 

Χωρες. 

δ Σύμφωνα με τις αρχές που θέτει ο φορέας που εποπτεύει τη διαμεσολάβηση, 
ηλαδή 

το Servcivebϋro ΤΟΑ η εν λόγω διαδικασία στηρίζεται στα ακόλουθα 
ΙCρι , ' 

τηρια τα , , ' δ δ ' ' ' οποια εξασφαλίζουν την υποβολη στη σχετικη ια ικασια μονο των 

Παραδεκτών υ θ , , , , , λλ ' θ ' δ λ δ ' 
σε δ πο εσεων: πρωτον, η υπαρξη ενος α ου ατομου ως υματος, η α η 

ιαμεσολ , β β , ' λλ ' , α ηση δεν υποβάλλεται η αφηρημένα παρα ατικη συμπεριφορα, α α 
ειcειvη 
λ , η συμπεριφορά του ανηλίκου στοχοποιεί συγκεκριμένο συνάνθρωπό του. 
1..1ευτ 

ερο κ , 
ριτηριο είναι ο αποκλεισμός των υποθέσεων που δεν βασίζονται σε 

επαΡΙCώς 
θεμελιωμένο πραγματικό και τρίτον η υποχρέωση του ανήλικου να 
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αναλάβει την ευθύνη για , β , , λλ , , , 
την παρα αση στην οποια υπεπεσε, α α οχι αναγκαια με 

την, 

εvvοια της ποινικής ευθύνης. 

Κατά τη γνώμη μας, το νομικό πλαίσιο της VOM παρουσιάζει το σημαντικό 
Πλεονέκτη 

μα πως η εναλλακτική οδός της προσφυγής στη διαδικασία της 
διαμεσολ , β , 

, α ησης υφισταται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας από την προκαταρκτική 
εξεταση ω , 
δ , ς την εκτελεση της ποινής. Αντίθετα, σημαντικό μειονέκτημα είναι πως οι 
ιαφορες μέθοδοι δεν , , δ , , , δ , , 

ειναι νομικα ευ ιακριτες και, απο νομικη ογματικη αποψη, 
συνεκτικοί με απο 'λ , , δ, κλ , 
δ ' τε εσμα, στο γερμανικο ποινικο ικαιο, η « ασσικη» 
ιαμεσολάβηση να τυ , 'δ , , λλ 'δ , r' γχανει της ι ιας μεταχειρισης με τα α α ει η αποκαταστασης . 

. 1:λος, σημαντικότατη αδυναμία του γερμανικού συστήματος, στην πράξη, είναι η ε/\J\.ειψ 
η που απορρε'ε θ ' ' ' λ ' θ ' ' ' ' ι ευ εως απο το νομικο π αισιο εσμικου συντονισμου η, εστω, 

επ~ιcοινωνία , 
δ ς μεταξυ της δικαιοσύνης και των εκπροσώπων της διαδικασίας 
ιαμεσολάβησης. 

δισταιcτι , , 
Αυτό από πρακτική άποψη έχει ως συνέπεια να υπάρχει 

δ ιcοτητα η και απροθυμία σε πολλές περιπτώσεις να παραπέμπονται στη 
ιαδικα , 

σια της μεσολάβησης τόσες υποθέσεις όσες θα μπορούσαν πραγματικά να 
εΠιλυe · 

ουν μέσω αυτής. 83 Ι 

δ Στην Πορτογαλία, η επανορθωτική δικαιοσύνη έχει εισαχθεί με τη μορφή της 
ιαμεσολ 'β 

α ησης μεταξύ θύματος και δράστη και θεσμοθετήθηκε τον Ιούλιο του 2007 
με το νό 

μο 2112007. Η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο 
μιας 

προσπάθ ' λλ ' ειας του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη δημιουργια ενα ακτικων 
μορφ· 

ων διιcαιο ' 'θ λ ' ε συνης. Στηρίζεται στη θετική εμπειρία που αποκτη ηκε στο π αισιο 
φαρμογή 
Δ ς της διαμεσολάβησης από την αρμόδια υπηρεσία Οικογενειακής 
ιαμεσολ'β 

δ α ησης (Family Mediation Office) και το Julgados de Paz, δηλαδή 
ιιcασ · 

'tΊ)ρια αρμόδια για τις μικροδιαφορές, που λειτουργούν στο πλαίσιο της 
7tολιτι , 

ΙCής διαδικασίας. 832 Η επιτυχία του συστήματος στο χώρο της πολιτικής 
διιcαιοσύ , , , ο 
δ νης, (στο πλαίσιο των εν λόγω δικαστηριων σε ενα ποσοστο 30% η 
ιαμεσολάβ , , , , 833 

ηση κριθηκε επιτυχημένη και αποφευχθηκε η διαδικασια της δικης), 

~λ., .αναλυτικά, Μ Kichling Victίm-Offender Mediation with Juvenile Justice in Germany, 
lνtr~~u~ lI Criminal Progra~me 2002-03, Contract no. JAI/2002/GRP/029, Victίm-Offender 
w: Ι~tι~η : Organization and Practice ίη the Juvenile Justice Systems, 3-20, 
Min%. ιrsιg.cnr. itlreports/testi _ reports/pdf _reports/report _germanyfina! _Ο 1 sep~03 .. pdf. . . 
Www try of Justice, Office of the Secretary of State of Justιce, Cnmmal Med1at1on, 
Ρ ·POrtugaI.gov.pt. 

juedr!11~n~nt Observatory of Portuguese Justice.Report: Course of the In-formalization and De-
1c1al1zaι· h d · · · f · · Ww . 1on-through the routes of the reform of t e a m1n1stratιon ο 1ust1ce, 
W.opJ .ces. uc.pι 
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οδ' ηγησε σε μια πιλ , , , 
, 

0τικου χαρακτηρα ερευνα για την εφαρμογή του θεσμού στο 
συστημα της δικαιοσύνη λ' , , , 
θεσ , ς ανη ικων, ενω παραλληλα προωθησε την εισαγωγή του 

μου της διαμε λ, β 
Τ σο α ησης για τους νεαρούς παραβάτες στον νόμο 16611999 Lei 
utelar Ed . 

ucat1νa της 14ης Σ β , 
1999

834 , 
δ επτεμ ριου του και στο χωρο της ποινικής 
ικαιοσύvη 

ς για την αντιμετώπιση της μικρής και μεσαίας εγκληματικότητας. 835 

Κατά το π λ , , , 
υπ , ορτογα ικο δικαιο, τα παιδια μεταξύ 12 και 16 ετών, εφόσον 

0πεσουν 
ΕΠιτ , σε ποινικώς κολάσιμη πράξη κατά το κοινό ποινικό δίκαιο, δεν 

Ρεπεται να υπ βλ θ , 
ΕΠι , 

0 η ουν σε αυστηρότερη κύρωση από την κράτηση σε ένα Κέντρο 
τηρησης και Ε 'δ 

επ , κπαι ευσης. (Centro Educativo ), καθώς η εκπαίδευση και η 
ανεvταξη 

των παραβατικών νέων στην κοινωνία είναι οι κύριοι στόχοι του 
σχετικού νο , 
Πράξ ν μιιcου πλαισίου του Lei Tutelar Educativa. Ωστόσο, δε φαίνεται στην 

η α προκύπτει η θ 
και ε,,.. 'δ υιο έτηση κάποιου συγκεκριμένου μοντέλου αναμόρφωσης 

"Παι ευση 
αν , ς, το οποίο να ακολουθείται συστηματικά, ώστε να προάγει την 
αμορφωση , 

όπ με ΎVωση των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων του κάθε προσώπου, 
ως απαιτεί 0 , 

ως ανω νόμος. Για το λόγο αυτό ακριβώς, Πορτογάλοι θεωρητικοί 

Legislatin th . 
83s Www re t g _e Use of Vιctim Offender Mediation in Portugal, www.jisticereparatτice.org/ 

Στα κ~τ~ ~ratινejustice. org/editions/2009/january-2009-dition/portugal. 
της κατ εγκλ~ση διωκόμενα εγκλήματα, έχει προταθεί η εξής διαδικασία: Μετά την παραλαβή 
διαμεσο:γγελι_ας, 0 ε~σαγγελέας μπορεί να στείλει την υπόθεση σ' έναν μεσολαβητή Ο 
Εάν η δ αβητης εξηγει την διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης στο δράστη και το θύμα. 
διαβιβάζ ιαμεσολάβηση δεν γίνει αποδεκτή από το ένα ή από το άλλο μέρος, η υπόθεση 
μεσολάβ ε:αι στη δ_ικαιοσύνη. Σε περ~τω~η που ο δράστης ~αι το θύμα δε~θούν την ~οινική 
εJtίτευξ, η η, διεξαγονται οι συνεδριες, ωστε να επιτευχθει μια συμφωνια. Σε περιπτωση 
αντίθετης τη~ κοινοποιείται στον εισαγγελέα και ισοδυναμεί με αναστολή της διαδικασίας. Στην 
Θυμα μ; πε~ιπ:ωση, η υπόθεση διαβιβάζεται στη δικαιοσύνη. Εάν η συμφωνία δεν τηρηθεί, το 
rια τα ορει παντα να προβεί εκ νέου κίνηση της διαδικασίας. 
Προκατ αυτεπ~~γέλτως διωκόμενα εγκλήματα, ακολουθείται η εξής διαδικασία: Μετά την 
εξηγεί αρκτιιcη ερευνα ο εισαγγελέας μπορεί να στείλει τη διαδικασία σε έναν μεσολαβητή, που 
διαμε ~~ν διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης στο δράστη και το θύμα. Εάν η 
δράστσο αβηση δεν γίνει αποδεκτή, ακολουθείται η νομική διαδικασία. Σε περίπτωση που ο 
εnιτευ η~ ~αι το θύμα δεχθούν την ποινική μεσολάβηση, διεξάγονται οι σύνοδοι, ώστε να 

Χ ει μια συφ , Ε , , ' , λέ 
αναστ'λλε μωνια. αν επιτευχθεί η συμφωνια, αυτη κοινοποιειται στον εισαyγε α, που 
όρους~ ι π~οσωρινά τη διαδικασία, με την προϋπόθεση _ότι ο δράστης συ~φωνεί με του~ 
διαδικ η~, οποτε η υπόθεση αρχειοθετείται. Σε αντίθετη περιπτωση, ακολουθειται η δικαστικη 

ασια Αν δ ' ' δ δ ' δ ' λέ δ ' να αναστ~λε ' 0 ραστης δεν επικυρώσει τη συμφω_νια, η ια ικασια_ εν ειναβι π λ?ν υνατον 
εφαρμ , ι και ακολουθεί η δίκη. Η προτεινομενη νομοθετικη πρωτο ου ια για την 
μόνο ογη της διαμεσολάβησης δεν αφορά στα αυτεπαγγέλτως διωκόμενα εγκλήματα, αλλά 

στα κατ' , κλ 
11 δι εγ ηση. 

αδικασία , , βλέ ' λ ' μέχρι , αυτη εφαρμόζεται σε αδικήματα, για τα οποια προ πεται ποινη φυ ακισης 
να υ πεντε Χρόνια, πρόστιμο ή άλλες κυρώσεις αντί της φυλάκισης. Αδικήματα που μπορούν 
συκ0;αχθο~ν στη διαδικασία της ποινικής ' διαμεσολάβησης είναι, για παράδειγμα, η 
Κατά αντικη δυσφήμηση, οι φθορές ξένης ιδιοκτησίας, η ληστεία και η απάτη. Οι προσβολές 
εtών τ~ς γενετήσιας αξιοπρέπειας και τα αδικήματα που αφορούν σε θύματα μικρότερα από 16 
Rest~ εχ~υν εξαιρεθεί από τη διαδικασία της διαμεσολάβησης, Ρ. de Prito, An intτoduction to 

ratινe Just" . . . . g/ /d / debrit ιce ιn Portugal, 7, www.restorat1νe1ust1ce.or resources ocs 0PaU/o/νiew 
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προτείνουν το , 
προτυπο αυτό να είναι η διαμεσολάβηση ως στρατηγική, η οποία 

ευνοεί την ε , δ 
μπε ωση των στόχων όχι μόνο της αποκαταστατικής δικαιοσύνης stricto 

sensu αλλ, 
' α και τη χάραξη μιας νέας εκπαιδευτικής και αναμορφωτικής 

στρατηγι , 836 

κης. Τα θετικά αποτελΕσματα που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα σε 
αστικές υποθέ , 

σεις ενωπιον των Julgados de Paz, αλλά και τα πιλοτικά προγράμματα, 
που έχου 

ν εκπονηθεί θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν προς την κατεύθυνση ενός 
συσ , 

tηματος δικαιοσυ' , ' ' δ ' 
νης, που προτασσει στο συστημα της ποινικης ικαιοσυνης 

ανηλίκω , 
ν το διπτυχο εγώ/εσύ και όχι εγώ/εκείνος, ως προς τη σχέση του θύματος και 

του α 'λ νη ικου παραβάτη. 837 

δ Στο Λουξεμβούργο, η επίσημη νομική κατοχύρωση της επανορθωτικής 
ικαιοσύν , 

ης ελαβε χώρα στις 21 Απριλίου του 1999, οπότε και ψηφίστηκε από το 
Ι<οινοβο , λ , 
Ι<, υ ιο προταση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την εισαγωγή της στον 
ωδικα ΙΙοινι!<"ής Δι,,... , , , , , , βλ θ , , 

18 · ~Ί ""ονομιας, μετα απο σχετικη προταση που ειχε υπο η ει απο τις 

Φεβρουαρίου τ 1999 Ο , , , , λ , 
7tρογ ου . ι θετικες εμπειριες απο την εφαρμογη πι οτικων 

Ραμμάτων , λ' 
στο χωρο της ποινικής δικαιοσύνης ανηλίκων στη διαμεσο αβηση 

μεταξύ θ' 
λ, υματος και δράστη ήδη από το 1997 ενθάρρυναν και ενέπνευσαν την εν 
ογω νομοθε , , , , , 

τη τικη πρωτοβουλία του 1999. Στην παρουσα φαση, ομως, η δυνατοτητα 
ς διαμεσολ 'β , , , 

α ησης (VOM) με τους νεαρούς παραβατες προσφερεται μονο στη 7tεριφ, 
ερεια του Λ ξ , , , , , δ λ , β 838 

Το σύ ου εμβουργου, ενώ λειτουργει μονο ενα κεντρο ιαμεσο α ησης. 
στημα ωστ ' , ' ' θ ' '\ .!. , ' οσο, φαινεται να λειτουργει με επιτυχια, κα ως τα αποτεΛ.Gσματα, 

ειvαι εve 
δια αρρυντικά: μέχρι σήμερα, σε ένα ποσοστό 70% των περιπτώσεων, η 

μεσολάβ , 839 
ηση κατεληξε σε αμοιβαία συμφωνία των μερών! 

Εκτός , δ ' 
ι\ απο την εφαρμογή της διαμεσολάβησης, εν υπαρχουν στο 
ουξεμβούργο , λλ , , 

7tαράδ α α προγράμματα επανορθωτικής δικαιοσυνης, οπως για 
ειγμα οι ' ' δ βλΕ η κογενειακές διασκέψεις ή διασκέψεις σε κυκλους, ενω εν προ πεται 

~~τη- ' ' 
ε ση τους στο άμεσο μέλλον. Η μόνη εξωνομική προβλεπομενη διαδικασια 
7tαvo θ 

ρ ωτικού ' 'δ λ' χαρακτήρα είναι η διαμεσολάβηση μεταξυ ομα ας συνομη ικων, που 
836 

Ί'. Ν. Ne . Ed . 1 R.e ves, Conflιct Mediation and Delinquent Youths Conference of European ucatιona 
search Α · . ' / "b · nΙ conflict ιness_oc_ιatιon , www.eera-ecer.eu/publication-database/conference/2008 contrι utιo 

Ρ. de p;, dιat~on_ and_ del ίnquent_youths/. . . . 
tes ι ο, An ιntτoduction to Restorative Justice in Portugal, 7, www.restoratιvejustιce.org/ ources/d / . 
Ρ. Schr ocs debrιtopaulo/view . . . 
Lux oeder, Restorative Justice Development in Luxemburg, Restoratιve Justιce Consortιum, 
Ρ. s~~bourg, 1, www.restorativejustice.org.ukl/?Intemational_PJ:Luxe~bourg. . . 
Lux oeder, Restorative Justice Development in Luxemburg, Restoratιve Justιce Consortιum, 

errιbourg, 2, www.restorativejustice.org.ukl/?lntemational_PJ:Luxembourg. 
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προβλέπεται σ λ , 
τοπ αισιο του σχολείου σε 15 γυμνάσια και μερικά δημοτικά σχολεία 

στην Χώρα και βλέ , 
Γ , επι πεται απο το Υπουργείο Παιδείας και την Γραμματεία Νέας 

δ εvιας. Οι μαθητές εκπαιδεύονται από ειδικούς εκπαιδευτές στη διαδικασία της 
ιαμεσολάβ 

δ ησης με τους συμμαθητές τους, ενώ παράλληλα μαθαίνουν πώς να 
ιαχειρίζοντα β , 
, ι τη ια και τις συγκρούσεις στην καθημερινή τους ζωή. Αξιοσημείωτο 

ειναι ω , 
' στοσο πως , λ , , δ λ , , 

δ ' στοχο των εν ογω προγραμματων εν αποτε ει μονο η 
ιαχείριση , 

της συγκρουσης, αλλά η ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων των 
μαθητών 
δ ' της αυτοεκτίμησής τους, καθώς και η ενθάρρυνση των μαθητών για τη 
ημιουργι , 

ιcη τους συμμετοχή στη σχολική ζωή. 840 

Πα , 
, ρα την συνεχή ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών δικαιοσύνης, όπως 

ειναι τα 
μέτρα της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και τα λοιπά προγράμματα 

επανορθωτι , 
π , ιcης δικαιοσύνης στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, η εφαρμογή του 
Ροmπου 
, της επανορθωτικής δικαιοσύνης στις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης 

ειναι έν 
fI α σχετικά νέο φαινόμενο, εισάγεται δε κυρίως μετά την πτώση του Σιδηρού 
αραπετάσ 

π , ματος. Σε κάποιες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, για 
αραδειγμα 

' στην Τσεχία και τη Σλοβακία, οι πρώτες πρωτοβουλίες επανορθωτικού 
Χαραιcτη 
όn Ρα εμφανίστηκαν μόλις τη δεκαετία του 1990, ενώ, σε άλλες, μετά το 2000, 
ως διαφαίνε ' δ ' 

7tε ται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα, ελαχιστες ε ειναι οι 
Ριπτώσει , , , , 

7t λ , ς οπου υφισταται ειδικά θεσμοθετημένη για τους ανηλικους εφαρμογη. Εν 
ο λοις, οι διαφ , , λ , 

ορες συνδέονται με τις διαφοροποιήσεις στη νομικη και πο ιτιστικη 
7tαράδοσ 
7tα , η του κάθε κράτους, οι οποίες λειτουργούν είτε ως υποστηρικτικός 

Ραγοντας ε' 841 
ιτε ως πρόκληση για την εφαρμογή των εν λόγω μέτρων. 

Στις παραπάνω χώρες εντοπίζονται ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά των 
Ο'υστημ· 

ατων , κλ ' λ ' Ctύσ ποινικης δικαιοσύνης, όπως είναι η αντεγ ηματικη πο ιτικη, το 
τημα των , , , ' 

σχετι , κυρωσεων, καθώς και 0 τρόπος που διαμορφωνεται η κοινη γνωμη 
ΙCαμε τ , 'Κ' 

ίJ ,.. 0 εγκλημα και την τιμωρία. Πρόσφατη έρευνα του Διεθνους εντρου για 
-"°';) Φυλαιc : , , 
λ1 ες καταδεικνύει ότι, στη Ρωσία, στη Λευκορωσια, στην Ουκρανια και τη 
0λδαβία , , 842 Τ , 

' σε ενα βαθμό δε και στη Ρουμανία, τη Βουλγαρια, την σεχια, τη 

84 1 
Ρ. Schr ,; · J · C · 
Lu Oeuer, Restorative Justice Development in Luxemburg, Restoratιve ust1ce onsortιum, 
Jι. X~ιnbourg, 2, www.restorativejustice.org. ukl/?Jntemational_PJ:Luxembourg. 
Ww erntyan~;ka, Justice and sentencing tradition ίη Central and Eastem Europe, 1, 

w.restorat' · · ha/ · Στη Βο ιve1ustιce. org/resources/docs/zemlyans vιew , , 
tηv Μ υ~γ~ρία η διαμεσολάβηση θεσμοθετήθηκε τον Δεκέμβριο το_υ ~00~ με σχετ~κη πρα?η, 
S edιatιon Act Βλ Α αλ ά D Chankova Positioning Medιatιon ιη Bulgarιan Justιce Ysteιn · · . ν υτικ , . , . 

· The New Mediation Act Significance, fifth Intemat1onal Conference of the World 
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Σλοβακία , ' την Ουγγαρια και την Πολωνία έχει υιοθετηθεί μια πολιτική τιμωρητικού 

χαρακτήρα, με την επιβολ ' ' , , ζ , , η ποινικων κυρωσεων, και εφαρμο εται ενα συστημα 
ΊC , 
ρατησης ως κύριο μέσο για την τιμωρία και τη μακροχρόνια φυλάκιση. Κατά 

συνέπεια υ , δ ' παρχουν υπερπλήρεις φυλακές, παρατηρείται αύξηση της υποτροπής, 
υσκ:ολίες ε , πανενταξης παραβατών και των ανηλίκων παραβατών σε κοινότητες και 

μικ: , ρη συμμετοχή της κοινότητας στην επανένταξη των φυλακισμένων.843 Με 
δεδομένο , ομως πως οι χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης έχουν 
προσχω , pησει στο Συμβούλιο της Ευρώπης, η πρόκληση για αυτές είναι αν θα 
επιτευχθ , ει η σταδιακή μεταβολή του προσανατολισμού της ποινικής δικαιοσύνης 
προς ένα «εκδημοκρατισμό» της με την υιοθέτηση της διαμεσολάβησης, 
εναλλακτικώ , , , ν ποινων αποκαταστατικού χαρακτηρα και την προωθηση της 
εφαρμογη' ς του προτύπου της επανορθωτικής δικαιοσύνης. 

lΙΙΝΑΚΑΣ Ι 1 Η ε , θ λ 'β , Α λ , · φαρμογη του εσμού της διαμεσο α ησης στις χωρες της νατο ικης 

Εσθονία 

Ευρώπης. 

Νομοθετική ρύθμιση 
διαμεσολάβηση 

για 

Δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση 
Εφαρμογή της διαμεσολάβησης σε 
περιορισμένη κλίμακα από 
οργανώσεις χρηματοδοτούμενες 
από την ιcυβέρνηση (Κοινοπραξία 
για την επανορθωτική δικαιοσυνη, 

τη Αριθμός 
διαμεσολαβητών/προγραμμάτων 
Επανο θωτικ' δικαιοσύν 

ΟυγγαρίαΙ-;-----------'--=-2~0~06-!.1.)_-::---:------~ Δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση 200 εκπαιδευόμενοι και ενεργοί 
γι~ την επανορθωτική δικαιοσύνη διαμεσολαβητές 
ουτε ειδική ρύθμιση για τους 

ανηλίκους στο ποινικό δίκαιο, μόνο 
η πρόβλεψη στον ποινικό κώδικα 
ειδικής μεταχείρισης για ανηλίκους 

1\1:ολδαβία από 14 εώ 18 ετών Από τον Ίούνιο Το Ινστιτούτο για την Αναμόρφωση 
τ~υ 2003 έχει προστεθεί στον του Ποινικού δικαίου εισήγαγε 
κωδικα ποινικής δικονομίας η πιλοτικό πρόγραμμα για 
διαμεσολάβηση μεταξύ θύματος και προγράμματα επανορθωτικής 
δράστη για «όχι σοβαρά δικαιοσύνης και προσέλαβε 

llολ.αινία844 αδι ' ατα». εκπαιδευτέ 
Μετά την τροποποίηση του 1997 Η διαμεσολάβηση είχε εισαχθεί σε 

------=:::::ου 7UΗνικού κώδικα (Codc of Pcnal πει α ατικό στάδιο από το 1990. 

Mectiat" b 2005 1 
843 www./on .Fo.rum, Crans-Montana, Switzerland: 9-1·1· . Septem er ' ' 

V. z estoratiνeJustice.org/resources/docs/chankoνadobrιnkapos1t10nιng/at_down1oad/file. 
84

4 

ww ern/yanska, Justice and sentencing tradition in Central and Eastem Europe, Ι, 
W.restor t' · a/ · Βλ. a ΙVeJ ustice.org/resources/docs/zemlyansh v1ew. . . 

Ww αναλυτικότερα και Ε. Czwartosz Victim-Offender med1at1on ftom Poland, 1-3, 
W.restor t' · · ' z1 d 1 d/fi\e a ΙVeJustιce.org/resources/docs/czwartos at_ own oa 

1 
· 
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Practice) εισήχθη η διαμεσολάβηση 
για πολύ συγκεκριμένες υποθέσεις. 

Τον Ιανουάριο του 2003 με νέα 
τροποποίηση του κώδικα 

διευρύνθηκε το πεδίο εφαρμογή~ 
της διαμεσολάβησης, εφαρμόζεται 
για ανηλίκους και ενηλίκους 

Δ~ν υπάρχει σχετική νομοθετική 
ρυ~μιση, εφαρμόζεται όμως στην 
πραξη και διεξάγεται συζήτηση για 
τ νο οθετι ' κατο ' ω ' 
Δεν υπάρχει σχετική νομοθεσία 

Η , διαμεσολάβηση εισήχθη στον 
Κωδικα Ποινικής Δικονομίας το 
1995. Μετά τις τροποποιήσεις του 
1999 και του 2001 διευρύνθηκε το 
πεδίο εφαρμογής της. Τόσο ο 
δικαστής όσο και ο Εισαγγελέας 
μπορούν να προτείνουν τη 

διαμεσολά 
Το 2001 τέθηκε σε ισχύ η Act οη 
Probation and Mediation Serνice, 
που θεσμοθέτησε την 

διαμεσολάβηση 

Τον Ιανουάριο του 2004 τέθηκε σε 
ισχύ η "Act οη Probation and 
Mediation." 

Λειτουργεί Πολωνικό Κέντρο για 
την Διαμεσολάβηση με 15 
παραρτήματα σε όλη τη χώρα, 600 
ειδικά εκπαιδευμένους 
διαμεσολαβητές για ενηλίκους, 250 
διαμεσολαβητές ειδικά 
εκπαιδευμένους για ανηλίκους, 64 
εξουσιοδοτημένα κέντρα 
συμβουλευτικής για την οικογένεια 
και δια ωστικά κέντ α. 845 

Η διαμεσολάβηση λαμβάνει προς 
το παρόν χώρα σε τρία πιλοτικά 
κέντρα 

Η διαμεσολάβηση λαμβάνει προς 
το παρόν χώρα σε τρία πιλοτικά 
κέντα 

Η διαμεσολάβηση λαμβάνει χώρα 
σε 7 4 περιφέρειες από την 
Υπηρεσία για την Διαμεσολάβηση 
του Υπουργείου Δικαιοσύνης, ενώ 
υπάρχουν 157 εξειδικευμένοι 
επαγγελματίες, 61 βοηθοί και 12 
άτομα επιτελικού προσωπικού, που 
παρέχουν υπηρεσίες 
διαμεσολά 
77 επαγγελματίες έχουν 
προσληφθεί ως διαμεσολαβητές, 
μετά την θέση σε ισχύ της πράξης 
διεξήχθη αμέσως πιλοτικό 
πρόγραμμα σε τρία δικαστήρια της 

Πηγ· , ~ η: Τ. Han ω α . . . 
Socj sen, Center for Restorative Justice & Peacemaking, Unιvercιty of Mιnnesota, School of 

a\ Work, Coll . ege of Hurnan Ecology, January 2006, www.fJp.umn.edu. 

;;----___ ~~ο~:~8 εφ_α_ρ_μ_όσ_τ_η-κε-σε_Ι_8_υ_π_οθ_έ_σ-εις_η_δ-ια-δ-ικ_α_σ-ία_τη_ς_δ-ια-μ-εσ_ο_λ_ά-βη_σ_η-ς,-τ-ο-.1-9-9-9σ_ε_3-66 
οπ . εις, εκ των οποίων οι 37 κατέληξαν σε συμφωνία, το 2000 σε 722 υποθεσεις, εκ των 

•ι .. ~~ν2~ι 49 κατέληξαν σε συμφωνία, το 20ο 1 σε 800 περιπτώσεις, το 2002 σε 932 περιπτώσε~ 
Το συ Ο3 σε 1838 υποθέσεις. , , νολικό ποσο . Θ . κατε' ληξαν σε συμφωνια στο πιλοτικό αυτο 
Πpόγρ στο των υπο εσεων που 

αμμα ανέρχεται σε 85%! 
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lγ. Από το π. , 
pονοιακο στο νεοφιλελεύθερο μοντέλο,· Η θέση των ατομικών 

δικαιω , 
>ματων του ανηλίκου. 

Στα τέλη 20ου , 
7t του αιωνα, η προληπτική και παιδευτική στοχοθεσία του Ροvοιακ:ού , 
δ προτυπου, αλλά και η ταλάντευσή του μεταξύ του συστήματος 
ιιcαιοσύvης 

α της προστατευτικότητας και της ομαλής ένταξης, βοήθειας και ελέγχου 
μφισβητήθ , 

ΧΡ ηκ:ε σε μεγαλο αριθμό χωρών. Το κίνημα αυτό της αλλαγής 
ονολογείται κα , 

νε τα τη δεκαετία του 1980-1990 και συμπίπτει με την ανάπτυξη του 
οφιλελεύθερου , 

αν δ, μοντελου, το οποίο ως κινητήρια δύναμη της παγκόσμιας 
α ομηση δ , 

1tpo ς, tεποταν από τάσεις μεταβολής του καθεστώτος κοινωνικής πρόνοιας 
ς Vεοφιλελε , θ 

ΙCο υ ερη κατεύθυνση. Την ίδια περίοδο αυξήθηκε το αίσθημα 
ιvωνι!Cή 

7tα β ς ανασφάλειας, η οποία συνδέθηκε σε μεγάλο βαθμό με την 
Ρα ατικ:ό 

αvηλ' τητα των νέων και ο δημόσιος διάλογος σχετικά με τους παραβατικούς 
ιιcους 

τροποποιήθηκε. Ως εκ τούτου, το επίκεντρο του ενδιαφέροντος τοnοθετείται , 
αnο , η μειωση της κοινωνικής διακινδύνευσης, που δημιουργείται από 

ιcλιvουσε 
ς συμπεριφορές των νέων. 

ο 
ιφ νεοφιλελευθερισμός συνιστά μετακίνηση από την αντίληψη περί 

ατοιcεvτρι , 
ιcαv Κής διακυβέρνησης, που βασίζεται στην ύπαρξη ενός πυκνού δικτύου 

οvιστικο , 
ουσ , τητων και, στο πεδίο της έρευνάς μας, στην κρατική χρηματοδότηση του 

tliματος κ , , , , 
ΡυΘ οινωνικης προνοιας, στην εγκαθίδρυση της αγορας ως κυριου 

μιστικού , 
vε παραγοντα της κοινωνικής τάξης με άξονα την επιχειρηματικότητα. Ο 
οφιλελεύθερος π λ' β , , 

..... ω 0 ιτης, απαλλαγμένος από τον κρατικό παρεμ ατισμο, αναμενεται 
ς αυτόνο 

δίιc μος προσωπικά- να επιδεικνύει μεγαλύτερη υπευθυνότητα. Στο ποινικό 
αιο, οι πα β , , , , 

θεωρίε Ρα ατες, ανηλικοι και ενήλικες, θεωρούνται, με βαση τις φιλελευθερες 
ς, «επ~χειρη , , ξ , , 

ορθ , , ματιες» της ίδιας τους της προσωπικής αναπτυ ης, που κανουν ειτε 
ες ειτε λανθα , , , 

ε7tιβρ , σμεvες επιλογές, των οποίων τα αποτελέσματα αντιστοιχως ειναι η 
αβευση ή 847 , δ λε ' 

της . , η τιμωρία. Σημειώνεται, δηλαδή, μια αντιστροφη της ια κτικης 
ευeυνη , , , 

οιr0 , ς με την εμφανιση του νέου ως υπεύθυνου για την παρεκκλιση του για την 
ια υn 

α 
0

ΧΡεούται να αναλάβει την ευθύνη της και να αποκαταστήσει τη ζημιά Ιtοδεν' 
Λ..ομενος τι , Σ 'θ 

7tp0 , ς κοινωνικές και οικονομικές συνεπειες. ε αντι εση με την 
ηγουμεν , , , 

η εικονα του κοινωνικά ευάλωτου ανήλικου που η πραξη αντιμετωπιζεται 
847 

'1. Crαwf<. 
du n · .°'Όd-S. Lewi8, έvo/utions mondia/es orientations nationa/es et justice /ocale: les effects 

eo-/1ber ι· ' d G lI · F 8Qi/l a ιsrne sur la justice des minerurs en Angleteπe et au Pays e a es., στο. . 
Weιr:eQu e~ Yve8 Cartuyve/8 (dirs) La Justice Penale des mineurs en Europe, Entre Modele are et ιnfl . . . , . Ο 

ex1ons neo-Jιberales, L' Harmattan, Paπs, 2007, 3 · 
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ως , 
συμπτωμα κα , , 

δ , κης μεταχειρισης ο ανήλικος τείνει πλέον να αντιμετωπιστεί ως 
Ραστης λογικός ελε , θ , 8 

υ ερος και κυριος των επιλογών του. 48 

Παράλληλα λε , , 
Κp, ' το νεοφι λευθερο μοντελο αποσκοπεί στην οικοδόμηση ενός 

ατους , 
ασφαλειας στ λ , , , 

(Risik 0 π αισιο της κοινωνιας της διακινδυνευσης 
ogesellschaft) 849 , 

ασ , 
1 

_ ' η οποια αυτοπροσδιορίζεται μέσα από το πρίσμα ακριβώς της 
φα/\,(;ιας Η , 

με , · εκτιμηση των κινδύνων αποτελεί ουσιώδες στοιχείο της διακυβέρνησης 
τα τις αλλα έ , 

μετ ξ , γ ς που συντελέστηκαν μεταπολεμικά στην καπιταλιστική κοινωνία-
α υ αυ , 

των το έ κλ 
απο 

1 
_, γ ημα ως κατεξοχήν κινδυνώδης πτυχή της καθημερινής ζωής 

τε/\,(;ι διαJCύβε , 
δια δ, υμα που πρεπει να γίνει αντικείμενο διαχείρισης. (θεωρία της 

ιcιν υνευσης) Η δ , 
μετατ , · α υναμια του κράτους να εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών το 

Ρεπει σε ένα , 850 
της «κρατος διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων», ενώ στο πλαίσιο 

υπερεπένδυσης στην 
αρμοδι, προβληματική της ασφάλειας ανακατανέμονται 

οτητες πο , 
Ψορε' υ καποτε μονοπωλούνταν από τη δημόσια εξουσία σε διάφορους 

ις και σε όλ , 
ασφ ,

1 
_ α τα πεδια, ακόμα και στο άβατο της δικαιοσύνης και της δημόσιας 

α/\,(;ιας ( . 
muit1avtorial govemance).851 

Η, 

τιμω ενvοια της πρόληψης, που παραδοσιακά περιλαμβάνει όλους τους 
Ρητικούς α , 

έγleλ 852 ' μυντικους και παρεμβατικούς μηχανισμούς για την αποτροπή από το 
ημα συνδ' 

εεται πλέον με τη διαχείριση της εγκληματικότητας μέσω της 

Ρ. ΒaιΊΙ 
dans Ιa ~au_ et Yνes Cartuyvels, lntroduction, La mise en question du modele 'protectionnel' 
Pena)e dJUsti~e des mineurs en Europe, στο: F. Bailleau et Yves Cartuyvels (dirs), La Justice 
Τον όρο es n;ineurs en Europe, Entre Modele Welfare et inflexions neo-liberales, ό.π., 2007, 3. 
Τσέρνομ:~ηγαγε? Γερμανός κοινωνιολόγος Ulrich Beck την επαύρ~ον,της καταστροφryς του 
διακινδ . · Αποδιδει τη μετάβαση σε ένα νέο μακροκοινωνιολογικο τυπο, την κοινωνια της 

υνευσης η . . . · δ · 
Ενδογεv _. , οποια αποτελεί μία φάση της σύγχρονης κοινωνιας, οπου οι κιν υνοι ειναι 

είναι 
0 
:ις: ως επακόλουθο της δραστικότητας της σύγχρονης τεχνολογίας. Αν και ο Beck δεν 

κοινωνί ρωτος που κατονομάζει αυτό το επακόλουθο φαινόμενο της ιστορίας της βιομηχανικής 
7tαρά.λλ ~ για π~ώτη φορά, δεν τίθεται το ερώτημα αν είναι επιθυμητές ή μη επιθυμητές οι 
νεωτεριη , ς επενεργειες της τεχνολογικής προόδου. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης της δεύτερης 
ελ.J:γχο κ(οτητας (second modernity), οι τεχνολογικοί κίνδυνοι εξελίσσονται πέραν του θεσμικού 

υ πλανητ · ) · λ · · · και 7tολ ισμος . Πλέον, μέσα σε αυτό το θεωρητικο π αισιο, αναπτυσσεται ο νομικος 

ασφάλε ιτικός προβληματισμός για τη διάρθρωση της σχέσης μεταξύ της ελευθερίας και της 
1 εn. ιας. Βλ. γενικά, U. Beck, R_jsk Society Towards a New Modernity, Sage, London, 1992 
::;. 
'-'· Κοντιάδ , . 
ΙCοινω , ης, Το κοινωνικό κράτος πρόληψης ως απάντηση στην κριση του παραδοσιακου 
rι νικου κρ , θ , λ ~ v 'δ Θ 

α:ιι:a..Θεοδώ ατους. Προς ένα πολιτειολογικό τύπο; , στο Χ .Αν οπου ος, -=:· ΛΟντια ης, ~. 
Σ:άΙC](ουλα 'ΡΟ~ (επιμ), Ασφάλεια και δικαιώματα στην κοινωνια της διακινδυνευσης, Αντ. Ν. 
Ρ. Bai/l ' Αθηνα-Κομοτηνή 2005 71. 
dans 1 ~au. et Yνes Cartuyv~ls ln~oductίon La mise en questίon du modele 'protectionnel' 
h a JUstι d · ' ' l (d" ) L J · •enaι d ~e es mιneurs en Europe στο F. Bailleau et Yves Cartuyve s ιrs , a ustιce 
Paris ~Oes mineurs en Europe Entre M~dele Welfare et inflexions neo-liberales, L' Harmattan, 
/( ) 07, 9. ) 
-~~ . ' 

μορφώ η, 1-Ι Γενική Πρόληψη των εγκλημάτων. Θεωρητικη και εμπειρικη διερεύνηση 
ν κοινωνικού ελέγχου, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 1982, 57. 
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μείωση ς των ευκαιριώ δ , ξ σuνθ , ν ιαπρα ης του εγκλήματος και των εγκληματογενών 
ηκων (χώροι 'θ λε στα μευσης χωρίς επιτήρηση, γήπεδα ποδοσφαίρου, στάσεις 

ωφορείων ερη , , 853 T'n ' μικες γειτονιες κ.α). Η ανασφάλεια που δημιουργεί η διάρρηξη 
.. ις κοινωνι , , αΠειλ, ιcης συνοχης και η διάχυση του αισθήματος της ανασφάλειας και της 

ης στο κοινω ' , λ για νικο συνο ο μετασχηματίζεται σε εμπέδωση του φόβου όχι απλά 
το τελεσθ' , σuνεπ, εν εγκλημα του άλλου, αλλά για το «εν δυνάμει» έγκλημά του,

854 

ως το ίδιο το , κλ έν δ εγ ημα δεν γίνεται πλ.έον αντιληπτό ως μια εκτροπή, αλλά ως 
ας ιαρκώ δεν ς και σταθερά υφιστάμενος κίνδυνος. Προφανώς, η ίδια η διαχείρισή του 
συνδέεται πλέ εγ,,.1 ον με την αναζήτηση των αιτιών που οδήγησαν τον δράστη στην 

Ι\JΊ,ηματι!Cή , ξ το , πρα η, την υπαιτώτητά του και την αναμόρφωση της προσωmκότητάς 
υ μεσω έλε της σωφρονιστιτcής μεταχείρισης, α).).,ά συνδέεται με τον εντοmσμό, τον 
ΎΧ0 και , την μειωση των κινδύνων, με την μείωση συνεπώς του κινδύνου 

υποτροπη' 
ς. 

Η , α1tό συγχpονη εξέλιξη προσδιορίζεται από τη μετατόπιση του ενδιαφέροντος 
τον ατο , σε , μικο παραβάτη (προσδιορισμός ευθύνης, καταλογισμός, σωφρονισμός) 

μια Νέα Π , στη οινολογια, που εστιάζει στην κατάταξη των ανθρώπων σε ομάδες και 
συνακόλουθη διαχείριση των ομάδων αυτών ανάλογα με το επίπεδο 

ε7tι1Cινδυνό , Ι!ο τητας τους, λαμβάνει δηλαδή χώρα η μετάβαση από την Παλαιά 
ινολο , για (Old p 855 έμφα enology) στην Νέα Ποινολογία (New Penology). Δεν δίνεται 
ση σε μεθ'δ , , α)J., 0 ους ωrοκατάστασης και σωφρονισμού του παραβατικου ατομου, 

ατο σύ •ο" στημα ασχολείται με την εmνόηση αποτελεσματικών μηχανισμών ε'!J:yχου 
ελαχιστοποιο , , , , 856 Σ , , υν τις δαπανες και μεγιστοποιουν την ασφαλεια. το νεο σχημα 

853 

&ss 

D. Gar/and "G . . Govenι bl ' ovemmentalιty" and the Problem of Crιme, στοο R. Smandych (επιμ), 
19 κα a e ?laces. Readings οη Goνemmentality and Crime Control, Ashgate, Aldershot, 1999, 
Oxfor~ ~υ. ιδιο~ The Culture of Control, Crime and Social Order ίη Contemporary Society, 

Β. Hudso~ι~erc~ty :ress, London, 2001, 127 επ . , Μ.. Fee/ ' u~tιce ιη the risk society, Sage, London, 2003, 44 και ιδιως 46. 
The F Υ, J. Sιmon, Actuarial Justice. The Emerging New Criminal Law, στο: D. Nelken, (επιμ) 

utures of c · . , , «the new e rιιηι~οlοgy, Sage, London, J 994, 173, ι .sο. ϊ~π~ς αναφερ.ετ~ι χαρακτηριστι~α, 
group Ρ nology ιs concerned with techniques for ιdentιfyιng, classιfyιng and managmg 

F s assorted b 1 '. Bail/ Υ eνels of dangerousness". 
dans 

1 
:au. et ΥνeΔ' Cartuyvels Lntroduction ιa mise en question du modele 'protectionnel' 

a JUstιc d · ' ' l (d ' ) L J · PenaJ d e es mιneurs en Europe στο F. Bailleau et Yves Cartuyve s υs , a ustιce 
Paris e 

2
es mineurs en Europe Entre M~dele Welfare et inflexions neo-liberales, L' Harmattan, 

δ ' 007 1 ο χ ' ' t λλi:y ημογραφικά δ ·δ ~ρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το, συστημα asβse ,π ώου ~ ει 
οικογενειακέ ε ομενα, επιθεωρεί τη διευθέτηση της ζω~ς των παρα αξτικλ ν _vεων, _τις 
τη με , ς και προσωπικές τους σχέσεις και τον τρόπο ζωης τους και τις α ιο ογει με στοχο 

τεπειτα λ, ηψη αποτελεσματικών μέτρων. 
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της ασφαλιστι r -δ r r 8 
αποπ κης ιαχειριστικης δικαιοσυνης 57 (Actuarial Justice) ο εγκληματίας 

ροσωποποιείτα r 

στό ι και η παρεμβαση επιτελείται αποσκοπώντας στην επίτευξη του 
χου της δ r 

επι ημοσιας ασφάλειας με την εξουδετέρωση του φορτίου της 
ΙCινδυνότητα ι r 

σε ένα α : μ ας ουδετερης μονάδας, και όχι μιας αυτόνομης προσωπικότητας, 
φηρημεvο σύνολο . 

Η Νέα Ποιν λ , (Ν ,,.~ ο ογια ew Penology) διαφοροποιείται απο την παλαιά, την 
1\1\,ασιΊcή 

._, Ι Ποινολογία , , , , , 
εvδ ' κυριως κατα τουτο: πως μεταθετει το κεντρο των 

ιαφερόvτων r 

εγJCλ της απο τις παραδοσιακές αντιλήψεις του ποινικού δικαίου και της 
η μα το λογία r 

Πρα ς, οι οποιες εστίαζαν στο άτομο και την επαναπροσδιορίζει στη βάση 
Ύματιστικών 

εξέλιξη αυ , υπολ~γισμών και σχετικών πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων. Η 
αυξ r τη διευκολυνει τη μετάβαση σε ένα νέο τύπο ποινικής διαδικασίας με 

ανομεvη r 

ΙCαι εμφαση στον εγκλεισμό, που συνδυάζει την επιτήρηση με την επιμέλεια 
αποβλέ 

των πει μάλλον στην διαχείριση των επικίνδυνων ομάδων παρά στην τιμωρία 
ατ· 
ομων. Η γένε Ν' Π λ , , 'ζ συν ση της εας οινο ογιας εχει τις ρι ες της στη 

tηρητιιcοποί 
των δ ηση γενικότερα της ποινικής ιδεολογίας και πράξης κατά τη διάρκεια 

ειcαετι · 
ων του 1970 και 1980. 858 

Η α 'δ Παράδ να υση της Νέας Ποινολογίας συνεπάγεται και αλλαγή ορολογίας: για 
ειγμα οι , 

Jeλινι , εvvοιες της πιθανότητας και του κινδύνου αντικαθιστούν εκείνες των 
ΙCων δια , 

εvδο ΎVωσεωv και της τιμωρίας. Ακόμη, το ενδιαφέρον μετατοπίζεται στις 
συστημικές δ δ 

α ια ικασίες παρά στην επίτευξη των παραδοσιακών στόχων της 
7tοΙCατ· 

ασταση 
τε , ς και του ελέγχου της εγκληματικότητας. Τέλος, αναπτύσσονται 

ΧVtΙCες αvτι , 
ανάλ μετωπισης των παραβατικών ανηλίκων αντί να εξατομικεύονται 

ογα με τι δ 
ς ι ιαιτερότητες του καθενός. 859 

Ι-Ι ' 
7tεδίο νεα Ποινολογία, που αυτή τη στιγμή δεν αποτελεί την ηγεμονική τάση στο 

της εγJCλημ ' 'λ δ θν' r δια ατικης πολιτικής σε σχέση με τους ανη ικους ιε ως, περαν της 
φοΡοποιη έ , , , , 

το 7tp , μ νης ορολογιας της, όπως προαναφέραμε, εστιαζει στη διαχειριση, κατα 
0τυπ 

λογιk'h , 
0 μιας κυβερνητικότητας, όπως την όρισε ο Φουκώ. Εστιάζει επομένως στη 

"' οχι τ ων ατομικών συμπεριφορών, αλλά στις διαδικασίες αυτής της 

rια τη 
ν actuar· ι · · δ · κλ ' Πολιτι . ι a JU stιce, όρος, που χρησιμοποιήθηκε ως προσ ιοριστικος της αντεγ ηματικης 

W. Α. ~;ς 0Ύια πρώτη φορά από τους Μ. feely, J. Sίmon και O'Malle~, Β~. πιο αν~υτικά, 
Proced g n, Α Study ίη "Actuarial Justice": Sex Offender C/assιficatιon Pract1ce and 
Λ1. F:ee/ure, Buffa/o Crirninal Law Review 3 1999-2000, 595. 
· Υ J s· ' f . d . ιnιpli .' · rmon, The New Peno/ogy: Notes οη the emerging strategy ο coπectιons an ιts 

catιons, στο Ρ. O'Mal/ey (επιμ), Crime and the Risk Society, Criminology 30, 1992, 449. 
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διαχείριση , , 
T'h ς, με στοχο οχι την εξάλειψη της εγκληματικότητας, αλλά τον περιορισμό 
.. ,ς σε λογικά πλ , , 

αισια με καταλληλο συντονισμό. Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης 
επ~κεvτ , 

ρωνει τις πρ 'θ , , 
οσπα ειες της οχι στην προσπάθεια επανένταξης των 

παραβατικών αν λ' , , , , 
η ικων, αλλα στον ελεγχο τους και στον παραλληλο έλεγχο της 

στατιστιΚή 
σ ς αποτελεσματικότητας του συστήματος. Τα ίδια τα προγράμματα 
ωφρονισμού κ , 

επ~τυ , αι αποκαταστασης θεμελιώνονται με όρους συνολικού ελiγχου παρά 
χιας ή απο , 

αντι , τυχιας του κάθε συμμετέχοντος σε αυτά. Παράλληλα, η διαχειριστική 
μετωπιση το , 

Πο υ συστηματος έχει ως αποτέλεσμα την απομείωση των προσδοκιών 
υ απο , 

ρρεουν από την 'δ , , Ε , , λ , 
σν , ι ια την ποινικη κυρωση. ν μερει, η νεα ποινο ογια 
Λ.ετιζεται με , 

ευe , την αυξηση των φωνών για εκλογίκευση του συστήματος και ανάληψη 
υνων εκ , 

απ, μερους των ίδιων των παραβατικών ανηλίκων, οι οποίες προέρχονταν 
ο τα δικ:ασ , 

τι τηρια και τον νομοθέτη κατά τη δεκαετία του 1970 και αντανακλούσαν 
ς Χαμηλές προσδοκίες , , , , , 'δ , , 

να απο ενα ποινικο συστημα το οποιο ε ειχνε να εχει αποτυχει 
εκπληρ, 

ωσει τις φιλόδοξες υποσχέσεις του. 

Ιδιαίτερα στ θ ' , ' Ν' Π λ ' δ θεω , ' ο εμα της στερησης της ελευθεριας, η εα οινο ογια εν 

Ρει την φυλάκιση λ' θ , , , δ , 
πρ των ανη ικων ως εσμο ο οποιος μπορει να επι ρασει στην 
οσωπι , 

κοτητα των ' , , ' λλ ' 'λλ ' ένα , ατομων, τα οποια υποβαλλονται σε αυτη, α α μα ον συνιστα 
απο τα δ , 

λογι , ιαφορα πιθανά μέτρα στο πλαίσιο της διαχείρισης. Η διαχειριστική 
Ι<:Ι) (Actuarίal J; · , ~ .{ , 

tηv ustιce) υπαγορεύει μια επέκταση των δικτυων εf\,Gγχου με στοχο 
αποτελε 

του σματικότερη διαχείριση κινδύνων, βασισμένη στην κατηγοριοποίησή 
ς. Σε αντίθ 

ατόμου εση με την Παλαιά Ποινολογία, που εστιάζει στις σχέσεις μεταξύ 
και κοιν, , , 

σχολείο οτητας, και, συνεπώς, του ανηλίκου με την οικογενεια του, το 

εγγυ ' την περιοχή της διαμονής του, η Νέα Ποινολογία (New Penology) έχει 
Τητα με τη , , , 

εφαρμ, νεα διαχειριστική εγκληματολογία, η οποία, ουσιαστικα, τεινει να 

ο ζει συστη , 'λ Δ λ δ ' ' το β, μικες θεωρίες με βάση τη στατιστική ανα υση. η α η, μετακινει 

αρος του δ , λ θ , 
δη , εν ιαφέροντός της από τον ίδιο τον εγκληματια στην ακο ου ητεα 
μοσια 

1Ί Πολιτική σχε , εγκληματικότητα. Εν τέλει, η λεγόμενη «Νέα οιvολ , τικα με την 
ογια» 

7tpo ως πρακτική, αλλά, πρωτίστως, ως θεωρητική σύλληψη, αν και 
σφε' 

::---..___ Όγει σε διαφορετι!Cή και σύγχρονη ορολογία, στη στατιστι!Cή ανάλυση !Cαt 
859 .~ 

Λ1. F ee/y J S . d . 
irnpf ic .' · irnon, The New Penology: Notes on the emerging strategy of coπectιons an ιts 

at1ons, ό.π., 450. 
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στην αποτελε , , εκ σματικη διαχειριση , αποτελεί, κατά έναν ιδιότυπο τρόπο, μια 

συγχρονισ ' , μενη μορφη του τιμωρητικού προτύπου.860 

Η ίδια η , γ~α εννοαι της επικινδυνότητας, ως κριτηρίου, ρητώς εκπεφρασμένου, 
την κατανομη' το , , , 861 , , υ ποινικα υπολογου πληθυσμου, δεν προσδιοριζεται πλέον από 

στοιχεία ' πραγματικά ή υποθετικά, συνδεόμενα με την προσωπικότητα του δράστη 
ΙCαι δεν , συλλο ι ,αφορα το άτομο ως μεμονωμένη προσωπικότητα, αλλά καθίσταται 
λλ γ κη, αφορά ολόκληρες κοινωνικές ομάδες και προσδωρίζεται με κριτήρια 

συ ογικών ιδ , λ' ιοτητων τους (π.χ μετανάστες, ανήλικοι, τοξικομανείς). Πλέον γίνεται 
ογος για μετάβαση α , , δ δ , 862 , , πο τον κιν υνο στην επικιν υνοτητα, απο την ατομικη 

επιJCινδυν , πα , οτητα στη ωcοινωνική επικινδυνότητα» 863 και από τους υποκειμενικούς 
Ραγοντε OJtoί ς, που την καθόριζαν, στα αντικειμενικοποιημένα χαρατcrηριστικά, τα 
α, αν και μ , tη δ , η σαφως προσδιορισμένα, συνιστούν παράγοντες διακινδύνευσης γαι 
ημοσια τάξη. 864 

Στο πλαίσιο , , , , , α , αυτο οι ανηλικοι προβαλλονται ως κοινωνικος παραγοντας 

σταθειας, δηλαδη' α λ , , δ , θ , , 'λε , β , οι τοξ ποτε συν ομα α που πρεπει να τε ει υπο ε γχο, οπως ακρι ως 
ικομανε' , «νο ις η οι μετανάστες. Η υπερεπένδυση στην πολιτική της ασφάλειας 

μιμοποιεί» σ λ , , , β , επι , το π αισιο του νεοφιλελευθερισμου, ως μορφης διακυ ερνησης, την 
τηρηση των , , ν. . χωρων και των ομάδων, που θεωρούνται «επικίνδυνες» , αλλά και 

11,C.Οpων , ' οπου μπ , , β , α ' λ ορουν να δράσουν οι «επικίνδυνου>, συνεπως και οι παρα ατικοι 
Υή ιlCοι. Διαχειρισ , , , λ , , δ , ση risk τικες πρακτικες, σπως η προ ηπτικη κρατηση, η ιαμορφω του 

Profile , , 1tολιτι , και η μαζική επιτήρηση,'65 διέπουν την ασφαλιστιιcη αντεγκληματιιcη 
!Ci). Το ποιν ' δ' ' ' λέ ' ' ταιv ικο ικαιο, δηλαδή , χαρακτηρίζεται απο τασεις ε γχου η μειωσης 

1Cινδύνωv866 , , , , σ και το κρατος επιδιώκει να μειωσει τις ενοχλησεις που προκαλουνται 
το lCo ινωνικ, , 0 συνολο από αποκλίνουσες συμπεριφορές των νέων. 

Βλ. Ύενι ' · f corr . κα, Μ. Feely J Simon The New Penology: Notes οη the emergιng strategy ο 
ectιon . .' ' · R' k S · CrirninoJ s and ιts ιmplications, στο Ρ . O'Malley (επιμ), Crιme and the ιs ocιety, 

r: Ν og~ 30, 1992, 449 επ. εγκλ ικολοπουλος, Κράτος Ποινική Εξουσία και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση . Μια 
ηματολογ , , ' , , 8. Winn . ικη προσεγγιση, Κριτικη, Αθηνα, 2002, 52. . . 

PsychoJ ιc~, Sex Offender Law ίη the l 990s: Α Therapeutic Jurιsprudence Analysιs, 
&orn da~gιcaι Public Policy and Law, 1998, 505, 560, αναφέροται πως «the focus has moved 

Τ' Ν gerousness to risk" · ικολόπ λ · λ κλ ' ' 54 r: Νικολ , ου ος, Κράτος, Ποινική Εξουσία και Ευρωπαϊκή Ο ο ~ρωση, ~.π ., · 
C!. Ν, ~πουλος, Κράτος Ποινική Εξουσία και Ευρωπαϊκή Ολοκληρωση, ο .π., 52

-
56

· 
Oxfo~;rιs, G. Armstron~ The Maximum Surveillance Socίety . The Rise of CCTV, Berg, 

F .' 1999, 25. · Baιl!ea · d d 'l ' t t' 1' dans la . u. eι Yve..\· Cartuyvels, lntroduction, La mise en questιon u mo e e. pro ec ιοηη~ 
JUstιce des mineurs en Europe, στο F. Bailleau et Yves Cartιιyvels (dιrs), La Justιce 
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Η υιοθέτηση πολ , , 
ΙCινδ, ιτικων εποπτειας και παρακολούθησης των ομάδων «υψηλού 

υνου» στο πλ , , , , , 
εγιcλ, αισιο της προληψης μεσα απο μεθοδους χαρτογράφησης του 

ηματος εισάγ 'λε 
' ει, εν τε ι, στη δικανική σφαίρα την λογική του management867 

ΙCαι εξειδικευμ, 
α ενων πρακτικών του (π.χ. input output).868 Η ίδια η 
Ποτελεσματικ, 

α οτητα και αποδοτικότητα per se του συστήματος της διαχειριστικής 
ντεγJCλη , 

ενδ , ματιιcης πολιτικής αξιολογείται με όρους διοίκησης επιχειρήσεων, ενώ το 
ιαφεροv εστι , ζ 

των α εται στην αποδοτικότητα αυτή καθ'εαυτή και όχι στην επίδραση 
εφαρμοζόμεv , 

«π ων μετρων στους καταδικασθέντες, οι οποίοι αποτελούν τα 
ειραματόζωα» , 

σε του συστηματος. Η τάση ελέγχου και μείωσης των κινδύνων έρχεται 
αντίθεση 

πρ με τα ιδεώδη της επανένταξης και της πρόληψης, που προσιδίαζαν στο 
οvοιακό , 

εnικρ, μοντελο. Στο σημείο αυτό τίθεται εύλογα το ερώτημα: τελικά, η 
ατηση του δι ·· , 

1 _ καιικου μοντέλου με τη λογική της νεοφιλελεύθερης κουλτούρας 
l\.Cttoυρ , 

γει εvισχυτικα' ως προς την προστασία του ανηλίκου στο σύστημα της 
Ποινι!Cή 

ς δικαιοσύνη , , , , 
λ1, σε συγκριση με το τιμωρητικο και το προνοιακο προτυπο; 
ηπως χα , 

ενηλ' Ρασσει το δρόμο για μια εγκολπωτική προσέγγιση των ανηλίκων και των 
ικωv, καταλη' γον , , , , 

στη τας σε επαναφορα στοιχειων του τιμωρητικου προτυπου και 

ν εισαγω , , , , , , 
γη ακραιων πολιτικων στο χωρο της δικαιοσυνης των ανηλικων; 

Αρχικά το ζ , , , , , , 
δικ: , ' ητημα πρεπει να εξεταστει με σημειο αναφορας τα ατομικα 

αιωματα 
λ , του ανηλίκου. Το προστατευτικό μοντέλο γρήγορα συνδέθηκε με μια 
ιγοτερο , 

διαδ τυπιιcη μορφή δικαιοσύνης, η οποία εστίαζε λιγότερο στις άκαμπτες 
ικαστικές εγγ , , Σ, , 

διιc , υησεις από ότι το ποινικό δίκαιο ενηλικων. ημερα, τα ατομικα 
αιωματα φα' , , , 

/.tια ινεται οτι γίνονται αντικείμενο επίκλησης μαλλον προς δικαιολογηση 
ς «ε7tιστ , 

l\tJ , ροφης του νόμου» (διαδικαστικές εγγυήσεις, νομιμότητα, αναλογικότητα 
Ρωσεωv) , , , 

7toιv , ' παρεχοντας εγγυήσεις ασφάλειας, νομικής προβλεψης και σιγουριας 
ων Υtα όσου θ , , , , 

εvδεχο , ς εωρει ο νόμος ανήλικους. Ωστόσο, αυτη η «επιστροφη του νομου» 

μεvως να δ ' λ ' 7tpo απο ειχθεί παράδοξη, διότι, σε ένα πιο αυστηρα προσανατο ισμενο 

ς tηv ασφάλε , , 
cος 1tρό ια πλαίσιο, τα ατομικά δικαιώματα θα μπορουσαν να λειτουργησουν 

σχημα γ λ' ' ' 
διιcαιώ ια πιο τιμωρητικές προσεγγίσεις έναντι των ανη ικων οι οποιοι «εχουν 

J.tατα, αλλ ' , 
α επισης και υποχρεώσεις». 

~---~~~~~~~~~~~ 
enaJe des rn · · · ' 1·b' 1 L' Η tt 

867 Paris 2 ιneurs en Europe Entre Modele Welfare et mflexιons neo- ι era es, arma an, 
Λ1 , 007, 10. ' 

. F ee/y J S . d . 
868 iniplicati ' · imon, The New Penology: Notes 00 the emerg.ing str~te~ of coπectιons an ιts 

W. ι/ L ons, στο Ρ. O'Malley (επιμ) Crime and the Risk Socιety, Crιmmology 30, 1992, 470. 
Pr0 ·d ogan, Α Study in "Actua:ial Justice": Sex Offender Classification Practice and 

ce ure Β ffi 
' u alo Criminal Law Review 3 1999-2000, 595. 
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Η τάση ως , , , 
τι , προς τους ανηλικους να καταστουν υπολογοι με συνέπεια την 
μωρια τους α, 

δ φ ινεται να επιταχύνεται με πρόσχημα την προστασία των ανθρώπινων 
ιιcαιωμάτων του θ , , 

δ υματος. Εν τελει, υπό αυτό το πρίσμα, ο λόγος περί ατομικών 
ιιcαιωμάτων θ , 

συσ , α μπορουσε να οδηγήσει στην εξάλειψη του ιδιαίτερου δικαιοδοτικού 
τηματος ανηλ' 

1t , ικων με την υιοθέτηση ενός νεοφιλελεύθερου μοντέλου που θα 
Ροσεγγιζε εκείν , , , 

του 0 των ενηλικων και θα προεβλεπε για παραδειγμα την παραπομπή 
ς στα τα κτικ , , 

ατο , α ποινικα δικαστήρια. Μέσω μιας τέτοιας προσέγγισης, ωστόσο, τα 
μιιcα δικα , 

1t ιωματα, που ιστορικά συνδέονται με την εγγυητική παράδοση του 
οιvιιcού δικαίο 

σ , υ, «αξιοποιούνται» ως αφετηρία για την ανατροπή του ίδιου τους του 
τοχου π 

' ου συνίσταται στην παροχή προστασίας στον αμυνόμενο έναντι της 
υnερβολιΚή , 
εξάπλω ς ποινικης παρεμβατικότητας, αποτελώντας την αφορμή για την 

ση πολιτικών της , Η λε , ' δ ' 
ανηλ' ποινικοποιησης. ιτουργια του συστηματος ικαιοσυνης 

ιιcων υ , 
συ , πο το νεοφιλελεύθερο πρίσμα, όχι μόνο αντιτίθεται στη γενική ρήτρα του 
μψεροντο 

αλλ, ς του παιδιού της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
α αvαι , 

με ρει ολοκληρωτικά το ίδιο το πνεύμα της Σύμβασης, που προωθεί ειδική 
ταχείριση του παιδιο, ' λ , λ, β, 'λ δ , 

ηλιlrf υ σε ο ους τους τομεις, ογω ακρι ως της ευα ωτης παι ικης 
·~ιας. 

ΙΊαράλληλ , , , δ ' 
όρ α, η εφαρμογη του προτυπου της επανορθωτικης ικαιοσυνης με 

ους τη 

μο ς νεοφιλελεύθερης κουλτούρας συνδυαστικά δηλαδή με το νεοφιλελεύθερο 
Vτέλο ' 

' εισάγε , , , λ , 869 Η 
Παγ ι στη νομικη ορολογία ορους διαχειριστικης ογικης. 

ιcοσμιοποί , , 
τά ηση, στην παρούσα φάση της κυριαρχείται απο τις νεοφιλελευθερες 

σεις σ ' 
α , την οικονομία της αγοράς και στα συναφή οικονομικά δικαιώματα του 
τομου. Κα , 

Vεοφιλε τα συνέπεια διαμορφώνεται ένα ευρύτερο ρεύμα υπέρ του 
λευθερισ , 'θ 

με μου σε όλους τους τομείς που τείνει προς την κατευ υνση της 
ταβολ, 

1\α , ης του καθεστώτος της κοινωνικής πρόνοιας προς τη νεοφιλελεύθερη 
τευθυνσ , .. , 

μετατό η. Ο νεοφιλελευθερισμός ως πολιτική ιδεολογια προυποθετει μια 
Πιση απ' , , , 

ΙCαι οι 0 τον τρόπο διακυβέρνησης όπου τα αγαθα της κοινωνικης προνοιας 

1\υβ υπηρεσίες καθορίζονται κρατοκεντρικά προς μορφές μιας πληθωρικής 
ερvητι , 

κ:οτητα ' ' ' θ λ ' («ατ , ς, συμφωνα με την οποία το κράτος ανακινει καποια εματο ογια 
ζεvτα») , , 

κ:αι διευκολύνει τις αλλαγές, δεν προβαίνει όμως και σε υλοποιηση τους. 
869 

-1. Crawford S ι · · · · ι t · t' 1 1 · 1 ffects du rι .t . - . ewιs Evolutions mondiales orientatιons natιona es e JUS ιce oca e. es e 
co-f ιbe ι · ' ' p d G 11 · F Βaί// ra ιsιηe sur la justice des minerurs en Angleteπe et au ays e a es, στο. · 

Weιr:eau et Yves Cartuyvels· (dirs) La Justice Penale des mineurs en Europe, Entre Modele 
are et infl · · ' · 36 37 exιons neo-liberales, L' Harmattan, Parιs, 2007 , · 
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Στο πλαίσιο αυ , , , , της της διαδικασιας απορρυθμισης, προκυπτουν νέες διαδικασίες 

αναρρύθμισ , , ης οπου το κρατος ασκεί την αρμοδιότητά του με κάποια απόσταση 

περιορίζεται δ λ δ , , ' , η α η στη θεσπιση περισσότερο γενικών αρχών και λιγότερο ειδικών 
ρυθμισεων Α , εξ · ναγκαστικα, λοιπόν, μειώνεται, ως εκ τούτου, ο βαθμός που το κράτος 

ουσιοδοτεί αδ δ , >ύ,i ' ειο οτει, ακροάται και επιθεωρεί τα πραττόμενα των άλ'λιs!ν, αφού 
ον ασκεί δι β , ακυ ερνηση εξ ' αποστάσεως. 

Η αλλαγη' αυτη' στο , , δ , , , , πλ υφος κανονιστικης ραστηριοτητας απαιτει νεες ροες 

ηpοφόρηση ς προς αναπλήρωση του κενού που δημιουργεί η απόσυρση των 
Ίepατικών λε ~ ιτουργιών. (πχ Συμβάσεις, δείκτες επίδοσης, ακροάσεις, επιθεωρήσεις). 
'-ΤΟ 

χρ πε ιο αυτό σημαίνει την κατάρρευση των εξαρτώμενων και κοινωνικό δ, 

ηματοδοτού ν μενων από το κράτος συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας. Ενώ η 
εοφιλελε 'θ τη υ ερη επίθεση στο προνοιακό μοντέλο είχε αρχικά ως στόχο την προαγωγή 
ς ατομική , , , , ,,.. ς αυτονομιας, ευθυνης και ελευθερίας η προωθημενη επιχειρηματικοτητα 

Ι\.αι η ΊC στηριοποιηση στην κοινωνία της αγοράς εν τέλει μειώνει την αυτοδρα , 

οινωνικ:ή συμπεριφορά και τις πολιτισμικές αξίες. 

μια . Η προσέγγιση του χώρου της ποινικής δικαιοσύνης των ανηλίκων με γνώμονα 
τετοιου 'δ ό ει ους «οικονομικίστικη» λογική υπολογισμών, χωρίς να λαμβάνεται υπ' 

Ψιν η ηθι , , , ατο . κη διασταση, δεν πετυχαίνει εν τέλει, κατά τη γνώμη μας, την αναδειξη της 
μι!Cής ευθ ' , « υνης και της αυτονομίας του ανηλίκου. Η αντιμετώπιση του παιδιου ως 

ε1t1.χειρηματία» α , λ , , β , 'λ ξ , πα πο την πο ιτεια, η οποια αναλαμ ανει το ρο ο του ε αποστασεως 
Ρατηρητη >tα • ' η αυστηρή τιμώρηση των λανθασμένων του επιλογών με όρους που 
Ραπεμπο « υv στην «αντικειμενικοποίηση» της ευθύνης οδηγεί σε μια 

Gυμβατικοπο, , δι ιησψ> των σχέσεων, η οποία δεν συνάδει προς το χωρο της 
Ίeαιοσύ % νης ανηλίκων. Η υπεθυνοποίηση του ανηλίκου ως έννοια εκφράζει μεν το 
ΎΧΡονο προβλ , , β , δ' α ηματισμό όπου γίνεται εκτενής αναφορα στη μετα αση απο το παι ι 

ντικεί μενο προ , , ' , υ στασιας στο παιδί υποκείμενο δικαιωματων- και κατ επεκταση και 
7tοχρε, τη ωσεων-' αγνοεί ωστόσο πως η ίδια η πολιτεία καλείται να συνδιαμορφώσει 
ν 7tορεία π , λ ' λογι . ρος την υπευθυνοποίηση του ανηλίκου. Αναμεσα στην πατερνα ιστικη 

lCή του π , , λ , v ρονοιακού προτύπου και στην πληρη αποχη της πο ιτειας του 
εοφιλε λεύθερ ' δ ' ' δηλαι; . ου προτύπου, υπάρχει η εναλλακτική του «τριτου ρο μου», των ηπιων 

η παρεμβ , ' ' 'λ ~ατ · ασεων της πολιτείας στην πορεία υπευθυνοποιησης ενος απο .υτα, 
α τα ' λλ , , λόrω α α, αυτόνομου ανήλικου, που ωστόσο «χρήζει» ειδικης μεταχεφισης, 

της ιδια , ' 'δ ' ιτεροτητας της παιδικής ηλικίας. Διαφορετικα, η ι ια κριτικη που 
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ασκήθ 
ηκε στην παρεμβατική λογική του προνοιακού μοντέλου μπορεί να ασκηθεί εκ 

του αντιθέ 
του στη λογική «αποχής» και αποστασιοποίησης του νεοφιλελεύθερου 

μοντέλου , 
' η οποια αντιτίθεται τόσο στο άρθρο 3 της Σύμβασης (συμφέρον του 

παιδιού) , 
οσο και στο άρθρο 40 (ειδικά στην παρ.4) σχετικά με την ποινική 

μεταχεί 
ριση του ανηλίκου. 

Σε κάποιες ευρωπαϊκές χώρες, η λειτουργία της ποινικής δικαιοσύνης 
επηρεάζεται, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, από την ίδια την πολιτική ιδεολογία 
του νεοφιλελευθερ , , δ , δ , δ , , δ , 

ισμου, που γνωρισε ια οση η η απο τις αρχες της εκαετιας του 
1980 
, ' με στόχο την οικοδόμηση ενός κράτους ασφάλειας. 870 Στο πλαίσιο της 

αυξουσα , 
ς επιρροης της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας στο δημόσιο διάλογο και στη 

νομοe , 
ετι!Cή παραγωγή σχετικά με τους ανήλικους σε πολλές περιπτώσεις εφαρμογής 

των εν λόγω συστη , , δ , , 'δ Α λ' 
ματων ποινικης ικαιοσυνης, οπως, για παρα ειγμα, στην γγ ια, 

παρατη , 
ρειται μια αμφιταλάντευση της ίδιας της αντεγκληματικής πολιτικής: 

Πα 'λ Ρα ληλα με τη θ , , , , 
ν υιο ετηση μέτρων αποκαταστατικου χαρακτηρα, που στοχευουν 

στην 

προσαρμογή της διαχείρισης του προβλήματος με σύγχρονους όρους, 
Παρατη , 

ρειται μια τάση προς αύξηση της αυστηρότητας του ποινικού δικαίου 
αvηλ' 

ιιcων άμεσ δ , , , , , 
' α συν εομενη με τη δημόσια σημασια των νεων φαινομενων, οπως το 

0Ργανω , , , , , 
μενο εγκλημα οι συμμορίες νέων, ξενοφοβικες συμπεριφορες εξτρεμιστικων 

ομάδ 
ων ιc α Σ , , , , 

· · ε μια προσπάθεια της κρατικης μηχανης να περισωσει τη χαμενη 
αξιοπ~στία , , , , 

της και την κλονισμένη εμπιστοσυνη των πολιτων απεναντι της ως προς 
τη διαχείρι ' θ ' 

ση του εγκλήματος, η υπευθυνοποίηση του ανηλικου εωρειται πως 
επ~τυγ , 
ε , χανεται με μια πιο «τιμωρητική» προσέγγιση της ανήλικης παραβατικότητας σε 
7ti.7tεδo ιcυ , , 

ρωσεων και ένδικων βοηθημάτων, ενώ για τη διαχείριση του κινδυνου της 
Vεαvι , 

ΙCής πραβατικότητας επιχειρείται η κατάταξη των ανηλίκων σε ομάδες ανάλογα 
με το βαe , , 

μο επικινδυνότητάς τους και τον έλεγχό τους ως συνολου. 

Στην Αγγλία, η αυστηροποίηση του ποινικού δικαίου ανηλίκων εκφράζεται με 
την 7tράξη C . , , 

nme and Disorder Act 1998 για την καταπολέμηση του εγκληματος και 
της αταξίας , , λε ' 
δ ' η οποία αποτελεί έναν από τους πιο αυστηρους νομους της τε υταιας 
ειcαετί , , 

ας και αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση εφαρμογης του προτυπου της 

Βλ. αναλυ · · , δ ' δ ' τικα για την εφαρμογή των συστηματων της ποινικης ικαιοσυνης στις ιαφορες 
~Ρωπαϊκές χώρες: F Bailleau et Yves Caι·tuyvels (dirs), La Justice Penale des mineurs en 

urope, Entre Modele Welfare et intlexions neo-liberaJes, L' Harmattan, Paris, 2007. 
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μηδενικής αν , 87 ι , , , , 0χης. Η εν λογω πραξη εισηγαγε τις υπηρεσιες επιμελητείας 
ανηλ' ιιcων ιcαι , . . , , 

ιcατηργησε το dol1 1ncapax, δηλαδη το αμαχητο τεκμήριο με βάση το 
οποίο τα πα δ , λ , 

ι ια η ικιας 10-14 θεωρούνται ανίκανα για τη διάκριση μεταξύ λάθους 
και σωστού· λέ , , , , , , 

· π ον, τα παιδια ανω των 1 Ο ετων θεωρουνται απολυτως υπευθυνα για 
τις Πράξεις 872 , 

του. Επισης θεσμοθετήθηκαν τα περιοριστικά της αντικοινωνικής 
συμπεριφοράς μέτρα ( b ) , , , , β , θ , 

, as ο τα οποια και παρεχουν ενα αστικο οη ημα περιορισμου 
αvτιιcοινωνιlC"ής συμπε , , , , δ 'ζ , , , 

·~· ι ριφορας ατομου η ομα ας, υποστηρι ονται ομως απο ποινικες 

ΙCυρώσεις σε περίπτω β , , Μ 'λ ' ' δ 'θ 
δ ση παρα ιασεως τους. α ιστα, στις τοπικες αρχες, ο ηκε η 
υvατότητα, σε 

Παιδιού , 
συνεννόηση με την αστυνομία, να επιβάλλουν τοπική επιτήρηση 

' για διαστημα όχι άνω 90 ημερών, για κάθε παιδί κάτω των 1 Ο σε 
συγκεκρι , 
δ μεvη περιοχή μεταξύ των ωρών 9 το πρωί και 6 το απόγευμα, εφόσον το ίδιο 
ε συνοδεύετα , , , , , 

ι απο γονεα η υπευθυνο ενηλικο. 

Όπως προκύπτει και από την ad hoc προσέγγιση της νομοθεσίας ενδεικτικά 
στην Αγγλία η εμφανής επίδραση της νεοφιλελεύθερης ιδεολογίας σε ρεύματα και 
Πολιτικ' 

ες της λειτουργίας της δικαιοσύνης ανηλίκων φέρνει στο προσκήνιο μια νέα 
Προσέγγι , , , , 

ση της ανηλικης παραβατικότητας. Κυριαρχει το μοντελο της τιμωρητικης 
υπευe 

υνοποίησης, της διαχείρισης των κινδύνου και του ελέγχου της 
εγJCλη 

ματικότητας. Στην παρούσα φάση μπορεί όμως μόνο να γίνει λόγος για 
Ρεύματα , , , , 
δ και επιρροες της νεοφιλελεύθερης ιδεολογιας στο ποινικο συστημα της 
ικαιο , 

Il , συνης ανηλίκων, καθώς δεν υφίσταται ένα πανευρωπαϊκό ομογενές σύστημα. 
Ενvοια της Χ , , λ β θ , , λε ' ωρικοτητας συμπροσδιορίζει σε μεγα ο α μο τον τροπο ιτουργιας 

του 
συστήματος. 

Η: Προσέγγιση της δικαιοσύνης ανηλίκων, υπό το πρίσμα της νεοφιλελεύθερης 
ΙCουλτού , , , , 
σ Ρας, ειναι, όμως, κατά τη γνώμη μας, ενδεικτικη οπισθοδρομικων τασεων 
την αvτιμε , , , 

τωπιση της νεανικής παραβατικότητας και του ποινικου συστηματος για 
τους 
~~ο , , υς, καθώς, εν τέλει, ομοιάζει ως προς τις ποινες και την αντιμετωπιση 

του αν'λ , , 
η ικου παραβάτη με εκείνη των ενηλίκων και επαναφερει στο προσκηνιο 

στοιν , 
Λ-εια του , ' 'θ 

τη τιμωρητικού προτύπου. Παράλληλα, βρισκεται σε εμφανη αντι εση με 
ν Κατο"'1', , , λλ , 

δ Λ-vρωση των ατομικών δικαιωμάτων του ανηλικου εν γενει, α α και των 
tΙCαιωμάτ 

ων του ανήλικου παραβάτη των άρθρων 3 7 και 40 της ΔΣΔΠ και 

~θ _!Jαπαθεοδώρου, Δημόσια Ασφάλεια και Αντεyκληματική Πολιτική, Νομική Βιβλιοθήκη, 
C. 2~α, 2005, 27~. . . ' ' 
R. . 'Per, The Crιme and Disorder Act J 998: Chιld and Communιty Safety , The Modern Law 
evιew 62, 1999, 398. 

350 



αντιμετω 'ζ 
πι ει με όρους οικονομικίστικης λογικής το ζήτημα της νεανικής 

παραβατι1eότητας. 

2. Ι-Ι , 
σχεση του ελληνικού συστήματος με τα διεθνή πρότυπα και τις νέες τάσεις 

της ποινικής δικαιοσύνης ανηλίκων. 
2α. 

Η δι , 
αμορφωση του ελληνικού συστήματος ποινικής δικαιοσύνης ανηλίκων: από 

τον ΕΑληνικό Ποινικό Νόμο του 1834 στη ψήφιση του Ν3189/2003. 

α λ' Οι απαρχές του συστήματος ελληνικού ποινικής δικαιοσύνης για τους 
λ ~η ικους ανάγονται στον Ποινικό Νόμο του 1834. Εμπνευσμένος από το Ρωμαϊκό 
ι..ηιcαιο 

1\ Ι<:αι νεότερες ποινικές νομοθεσίες, 873 στο πέμπτο κεφάλαιό του «Περί 
αταλογισμού των πράξ 874 , , , θ λ' , 

τ εων» εισηγαγε το ποινικως ανευ υνο των ανη ικων κατω 
ων 10 ε , 

ε , των ιcαι τη σχετικότητα του καταλογισμού για τους ανηλίκους άνω των Ι Ο 
των ' με ΙC ' 

αξ , ριτηριο αν ο έφηβος είχε την απαιτούμενη αντίληψη προς διάκριση του 
ιοποινου , 

με χαρακτηρα της πράξης του. Η ποινική ανηλικότητα οριζόταν στα 15 έτη, 
τους παραβατικου' λ ' , , , , , 

Ύεv , ς ανη ικους να τυγχανουν οιονει ποινικης μεταχειρισης, εvω, 
ιιcα οι 'λ 

' ανη ικοι άνω των Ι Ο ετών μπορούσαν να καταδικαστούν σε φυλάκιση, 
Κατώτε , 
εν , Ρη παντως για το αντίστοιχο αδίκημα σε περίπτωση διάπραξής του από 

ηλιιcου 87s , 

έ ς. Τοσο όμως η πρόβλεψη στον Ποινικό Νόμο του 1834 πως μετά τα 14 
tη οι αν'λ 

7tλ , η ικοι παραβάτες της ποινικής νομοθεσίας εγκλείονται στη φυλακή, σε 
ηρως αιcα 'λλ , , , , 

τους , τα ηλες συνθηκες, χωρίς μάλιστα να διαχωριζονται στην πραξη απο 
~λιιcες ό , , λ , λ ' ε , ' σο και το γεγονος πως στερουνταν παντε ως της σχο ικης τους 

ΚΠαιδευσ 876 , , , 
1'h ης, αντανακλούν τις επιδράσεις του τιμωρητικου προτυπου στο συστημα 
-. ις Ποιvιl\'11 

... ,ς δικαιοσύνης ανηλίκων στη χώρα μας. 

α Ι-Ι εφαρμογή του τιμωρητικού προτύπου στους ανήλικους δράστες κρίθηκε 
ναποτελεσ , , , 

7tα ματικη από την Πολιτεία για την αντιμετωπιση της νεανικης 
Ραβατιιcό , , , 

λό tητας, καθως οδήγησε σε αύξηση της εγκληματικης υποτροπης. Για το 
Υο αυτό , δ , , , 

' η η απο το 1891 , παρατηρείται μια μεταστροφη των αντιληψεων προς μια 

Ν. Κου ' . , . . 
ισχύ 'Ρακης, Α νηλικοι Παραβάτες και Ποινική Δικαιοσυνη, ( σκεψη για μια επανεξεταση του 
Α 17οντος ποινικού δικαίου ανηλίκων) Νομικό Βήμα 34/ J 986, 175. 

· ιτσελ ' Η ' λ ' δ Σ ' λ Α.θ · α, ποινική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας των ανη ικων, εκ . ακκου α, 
Th ηνα-Θεσσαλονίκη , 2004, 134. 

pr · /aι:atheodorou, Justίce pena/e des mίneurs en Grece: Ja perstίstance du modele 
c 

0 ectιonne l et / ' ouνerture vers Je modeJe de justίce restauratίνe. , στο: F Baίlleau et Yves 
ne:!ι~b-eΔ· (dίrs) , La Justice Penale des nύneurs en Europe, Entre Modele Welfare et ίnflexίons 
Ν. /(, e~a l es, L' Harmattan, Parίs, 2007, 248-249. 

ουρακης, Δίκαιο Παραβατικών Ανηλίκων, Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή, 2004, 8. 
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«προνοιακού» , , , , , 
χαρακτηρα κατευθυνση. Ενδεικτικη των νεων τασεων είναι για 

Πα 'δ ' Ρα ειγμα η , 
' εγκριση με το Βασιλικό Διάταγμα της 14ης Φεβρουαρίου του 1891 

πραιcτικο , Σ , 
Δ , υ χολειου των Εφήβων στις φυλακές της Συγγρού, 877 ενώ με το Βασιλικό 
ιαταγμα 2 ης , 

της 9 Μαρτιου 1891 εγκρίνεται η σύσταση ξεχωριστού τμήματος 
παιδιών στι 'δ , 

ς ι ιες φυλακες. Το εν λόγω σχολείο, που λειτουργούσε στις φυλακές, είχε 
ως στόχο 

«την επιμέλειαν περί της ηθικής, διανοητικής και σωματικής αναπτύξεως 
των εν 

τω τμημάτι των παίδων καταδίκων». 878 

δ Παράλληλα, γύρω στο 1895 παρατηρείται μια μεταστροφή ως προς τον τρόπο 
ιαχείρισης 

των ανηλίκων παραβατών, η οποία, ενδεικτικά, εκφράζεται ρητά πλέον 
στον κ 
Ε ανονισμό του Εφηβείου Αβέρωφ. Στο Β.Δ της 23ης Μαtου Ι 895, «Περί 
Υ1φίσεω 

ς του Κανονισμού του εν Αθήναις Εφηβείου Αβέρωφ», διατυπώνεται ρητά 
Πως ο σκ , 

οπος του, δηλαδή «η ανόρθωσις των εν αδικήμασι περιπεσόντων εφήβων» 
ε7tι.τυγ , 
(, χανεται με την υποβολή τους «εις αγωγήν προωρισμένη να βελτιώση αυτούς» 
αρθρο 1) προβλε , δ , , , 

' πομενα ε μέσα για την επίτευξη του παραπανω στοχου συvιστουν 
η θρησιcευ , , , , , 
(, τικη εκπαιδευση, η στοιχειώδης διδασκαλια και η υποχρεωτικη εργασια 
αρθρ0 2). 879 

Μετά τον Π , , , λλ , ' 
ρωτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ειναι εμφανεις στο ε ηνικο συστημα 

Ποινι!Cή δ 
"' ς ικαιοσύνης ανηλίκων οι επιρροές της ιταλικής θετικής εγκληματολογικής 
~χολ' 

R ης, που με εκπρόσωπο τον Feπi (1856-1929) αντιμετωπίζει το έγκλημα ως 
μιοιc 

οινωvικ , , , , , 
εξ 0 φαινομενο, ως αντίδραση ορισμενης προσωπικοτητας σε ορισμενο 
ωτεριιcό , , , 

εγJCλ περιβαλλον, αποδίδοντας έμφαση κυρίως στους ενδογενεις παραγοντες της 
ηματικότη 880 , , , λλ ' , 

τας. Υπο το πρίσμα αυτων των επιρροων, το ε ηνικο συστημα 
7tροσανατολ'ζ 

ι εται στην κατεύθυνση της κοινωνικής αντίδρασης ως προς την 
αvτιμε , 

τωπιση , ' δ ' της νεανικής παραβατικότητας και στην υιοθετηση μετρων παι ευτικου 
Ίcαι 7t 

Ροστατευ , 'λ β' λλ' τικου χαρακτήρα, που απευθύνονται στους ανη ικους παρα ατες, α α 

~_Σοφιανός, Το Νομικό Καθεστώς της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας 1833-1900, Τόμος 
1 ~τερος, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα, 
κ. Β, ό.π. , 516. 

52_{οφιανός, Το Νομικό Καθεστώς της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας 1833-1900,, 519-

: · _Σοφιανός, Το Νομικό Καθεστώς της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας 1833-1900, Τόμος 
1 ~8τερος, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Αθήνα, 
Ν 8, 706. ' 

ι g;~~~:άς, Γενικαί Αρχαί του Ποινικού Δικαίου, Το Νομικόν, Νικ. Α. Σάκκουλα, Αθήναι, 
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ΙCαι στους νε , , 
αρους που βρισκονται σε κίνδυνο να διαπράξουν αξιόποινη πράξη. 881 Οι 

εν λ' ογω τάσεις , 
αποτυπωνονται και στο Ν.1682/1919 (περί προστασίας των εις 

επαι , 
τειαν αλη , κλ 882 

ΙC , ' τειαν π εκδότων ανηλίκων): προβλέπεται η νομιμοποίηση του 
ρατους να β , 

παρεμ αινει με ποινικού ή «ημι-ποινικού» χαρακτήρα διαδικασίες στην 
Πε ' 
ριπτωση όχι , δ , 883 

δ μονο ιαπραξης αξιόποινων πράξεων, αλλά και πράξεων οι οποίες 
εν είναι μεν · 

stncto sensu εγκληματικές, μπορούν όμως να θεωρηθούν ως ικανές να 
οδηγήσουν σ , ·~~ 
δ το εγΙV\,ημα. Ο ίδιος νόμος εμπεριέχει τις πρώτες ρυθμίσεις για την 

ι ρυματι , , 
κη μεταχειριση των ανηλίκων με την μορφή του ασύλου, ποινικοποιεί την 

επαιτεία 
ιcαι την αλητεία, ενώ προβλέπει ειδικά μέτρα προστατευτικού χαρακτήρα για 

τους α 'λ νη ιιcους. 

, Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή (1922), καθίσταται ιδιαίτερα αισθητή η 
αναγκη για τη δημι , , δ , , δ , λ' 
συνδέεται ' 

ουργια ενος ι ιαιτερου συστηματος ικαιοσυνης ανη ικων που 

, προφανως με τις συνθήκες που δημιούργησε ο πόλεμος, δηλαδή την 
εμψαvιση σ 

την ελληνική επικράτεια πλήθους απροστάτευτων παιδιών, παιδιών 
εγιcαταλελε , , 

ιμμενων και παιδιών προσφύγων. Το προσφυγικό ζητημα και η 
εγιcατάλει , 

Ψη της «Μεγάλης Ιδέας» συνοδεύτηκαν από μια στροφή του ενδιαφεροντος 
της ΕΠίσ , , , , 

ημης Πολιτειας στο εσωτερικό της χωρας και μια εμφανη προσπαθεια για 
την ανάδειξη , 884 , λλ λ 
ν, της κοινωνικής πρόνοιας σε προτεραιοτητα του. Παρα η α, προς 

τη ιδια ιcα , , 
τευθυνση κινούνται οι φιλανθρωπικές οργανώσεις, οι οργανωσεις για την 

Προστασία 
των παιδιών και η εκκλησία. 

'V, Ακολουθεί η πρώτη επίσημη θεσμοθέτηση ενός δικαστηρίου ανηλίκων με την 
ηφιση του Ν 5Ο , 885 , , , 

του , · 98/1931, ο οποίος όμως έμεινε ανενεργος, μεχρι την καταργηση 

απο το Ν.2135/1939. Εν τέλει η θέσπιση δικαστηρίου ανηλίκων δεν έλαβε χώρα, 
Παρ· ' 

α στα 194 , , , , , 
0 , Ο, ωστοσο, η γερμανική κατοχη της Ελλαδας εμποδισε την καταλληλη 
ργανωσ , τ , , , , 

η ους, καθως τα ποινικά δικαστήρια ανηλικων απλως προσαρτηθηκαν στο 
Ποινι.,,.., 

1\.0 σύ 
ι\ στημα της εποχής. Παρά τις σχετικές προτάσεις του Υπουργείου 
tΙCαιοσύνης λ , , 

για τη δημιουργία ειδικού κώδικα ανηλίκων με π ηρες συστημα 

ε. Gius & Je> • d" · b"J ίπ h . · Patrizi, IJ processo e J 'e ffetίvita del reato: la promoz1one 1 un agιre responsa 1 e, 
Δι~ρ: ?iffe_ndere, valutare e gίudίcare ίl mίnore, Gίugre edίtore, :"1ilano, 20? 1, 124. 
Ν. Χο;}ς .Κωδικ~ς Νομοθεσίας (Π. Ραπτάρχης,) Τόμος 9, Πο~νικη Νομοθε?ια. . 
229. 'Ραιcης, Δικαιο Παραβατικών Ανηλίκων, Αντ. Ν. Σακκουλα, Αθηνα-Κομοτηνη, 2004, 

Βλ αν,.. , , . 
7tp : \λ./\.Utικότερα Η Κουτσούκου Νομικές Διαστάσεις και Εφαρμογες της κοινωνικης 

0νοια ' ' 79 J. lla.~ ς για το παιδί στη σύγχρονη Ελλάδα, ΠοινΔικ 6/2007, 7 ·, , , 
(Διδ α.ζαχα.ρίου, Οι ανήλικοι Εγκληματίαι κατά τα παρ' ημιν και αλλαχου κρατουντα, 

ακτοριΚή Διατριβή), Δ . Τζάκα, Στ. Δελαγραμματικα & Σία, Αθήναι, 1932, 39-41. 
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ουσιαστικών δικ , 
' ονομικων και εκτελεστικών διατάξεων, που έγιναν ομόφωνα δεκτές 

στη Section J · d · 
Ι urι ique του Διεθνούς Συνεδρίου στην Ελβετία των Semaines 
ntern · 

at10nales d' Et d ' . . , u es pour Ι Enfance vιctιme de la Gueπe το 1945, το εγχείρημα 
ματαιωθηκε λ , 

ογω του Ιταλοελληνικού Πο'λέμου. 886 

, Ήδη, λοιπόν, από το 19° αιώνα το ελληνικό σύστημα δομήθηκε γύρω από 
τεσσερις , ξ 
, α ονες, οι οποίοι συνιστούν τις κατευθυντήριες γραμμές του: πρώτον, ότι ο 

ΙQ)ριος σκ , 
οπος του ποινικού δικαίου ανηλίκων δεν είναι η τιμωρία του δράστη ή η 

7tροστασία το θ , 
υ υματος, αλλά η προστασία του ίδιου του ανηλίκου, του οποίου η 

αvαμό 
Ρφωση θεωρεί , , , θ , , 

δ ται οτι ανηκει στη σφαιρα ευ υνης της κοινωνιας και της 
ιιcαιοσύ 887 , 

vης. Δευτερον, έγινε αντιληπτό διεθνώς ότι ο ανήλικος δεν αποτελεί 
μιιcρογ , 

Ραφια του εvηλ' λλ' θ , , ξ , , , ικου, α α, ως αν ρωπινο ον με εχωριστη προσωπικοτητα, 

ΧΡειαζεται εξατομι , , 888 λ , , , , 
ξ κευμεvη μεταχειριση. Για το ογο αυτο, η ποινικη μεταχειριση 

ε ατο 
μικεύεται με , , 'δ λ' λ, ' , γνωμονα το συμφερον του ι ιου του ανη ικου και με τη ηψη υπ 

οψιv 
της Κοινωνικη'ς ε δ , , Η · ' 'ζ δ ' πικιν υνοτητας του. τριτη αρχη σχετι εται με τη ιαρκεια της 

αvαμόρφω , , , 
, σης και του σωφρονισμού, που δεν καθοριζεται εκ των προτερων, αλλα 

εvαποκε 

αvταπό 
ιται στη δ , ξ , δ , 'ζ , ιακριτικη ε ουσια του ικαστη και συσχετι εται αμεσα με την 

Κριση του 'δ ' ' ' Τ 'λ ι ιου του ανηλίκου και τις αναγκες της αναμορφωσης του. ε ος, 
εΠιχειρείται λ , , 

η ηψη μέτρων για την παροχή ενεργητικής βοήθειας προς τον ανηλικο 
7tpιv από , , , , 

την πραξη με εμβάθυνση των αναμορφωτικων μετρων στα αιτια των 
αn0h-'\ 

' '"Ι'\1\,ινουσώ ' δ λ 'θ 7tpo ν συμπεριφορών, ώστε, όπως υποστηριζεται, να ιαπ α εται η 
σωnικότη , , ' δ λ δ ' ' 

τη τα του προς μια δημιουργική κατευθυνση, ακολουθειται η α η η αρχη 
ς Πρόλ , , 

ηψης. Για παράδειγμα στο Ν.2724/1940 προβ'λέπεται η δυνατοτητα του 
1tεριο ' 

Ρισμού σ , , , 'λε 
αξ , ε αναμορφωτικό κατάστημα του ανηλικου, οχι μονο που τε σε μια 

ιοποιv π , , , , 
δι η ραξη, αλλά και όποιου βρίσκεται σε ηθικο κινδυνο, μεσω μιας 
οικητιΙCή , , , , 

l\ι ς διαδικασιας, για την οποία λαμβανεται αποφαση του Υ πουργου 
ΙCαιοσύ , , , , 889 

vης, Χωρις μάλιστα τη συναίνεση του παιδιου η των γονιων. 

Τα 'δ , Μ '\,!; ε σχε ια Ποινικού Κώδικα, κατά τη διαρκεια του εσοπο/\,Gμου, 
7tηρεασμέν , , , 890 'ζ , 

α απο την θεωρία της Νέας Κοινωνικης Άμυνας, βασι ονταν αμιγως 

;.· h~:αζαχαρ~ου, Μελέται εκ του Δικαίου Ανηλίκων, Τεύχος Δ' ., (χ.ό), Αθήναι, 1963, 122-123. 
/ rι: αζαχαριου, Μελέται εκ του Δικαίου Ανηλίκων, ό.π., 126. 
(Δ_\J) απαζαχαρίου, Οι ανήλικοι Εγκληματίαι κατά τα παρ' ημίν και αλλαχού κρατούντα, 
ιf [/αιcτοριΚή Διατριβη' ) Δ. Τζάκα Στ. Δελαγραμματικα & Σία, Αθήναι, 1932, 1-2. 

· ιτσελ ' Η · ' ' · λ' ό 52 53 Λ1. α, ποινικη αντιμετώπιση της εγκληματικοτητας των ανη ικων, .π., , 
42_0Ance/, Η Νέα Κοινωνική Άμυνα, (μτφ Η. Σαγκουνίδου), Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1995, 

' υποσημείωση 27 και 261. 
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στο προστατευτι , 'λ , , 
δ , κο μοντε ο, διατηρωντας παντοτε υπέρ του νομοθέτη τη δυνατότητα 
ια~φισης , 

Ι<, της ποινιιcης μεταχείρισης των ανηλίκων και των ενηλίκων. 891 Ο Ποινικός 
ωδιιcας του 195 , , , 

Ο περιελαβε αυτοτελές κεφαλαιο αφιερωμένο στην ποινική 
μεταχείρισ , 

η των ανηλικων. Οι τέσσερις άξονες, οι οποίοι προαναφέρθηκαν, 
υιοθετη'θ 

ηκαν τον τελευτ ' , , , δ , , , , 
αιο μισο αιωνα, περιο ο κατα την οποια το ποινικο συστημα 

της δικαιοσύ 
νης των ανηλίκων κατ' ανάγκην έχει διαποτιστεί από το πνεύμα του 

1tοινικο , , 
υ κωδικα του 1950.892 

Το , 
οριο του σχετικώς ακαταλόγιστου αυξήθηκε στα 17 έτη και 

εnιβεβαιώθ 
1t ηκαν η αρχή της διακριτής ποινικής μεταχείρισης των ανηλίκων. Οι 
αραβάσει 

ς των ανηλίκων δεν αντιμετωπίζονται με την ποινική κύρωση, που 
λογίζεται ω , 
!\\.> , ς η υστατη νομοθετική καταφυγή της πολιτείας, αλλά με ειδικές 

Ρωσεις, ενώ παρα'λλ λ δ ' 'θ 'λλ δ ' ' ' 
μ , ' η α, πριμο οτειται κα ε α ο παι ευτικο η αναμορφωτικο 
ετρ0 

, για την καταπολέμηση της ανήλικης παραβατικότητας. 893 Οι δυο βασικές 
αρχες , 
λ, ' rυρω από τις οποίες δομείται το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης την εν 
ογω περίοδ , 

α ο, ειναι, πρώτον, της ειδικής πρόληψης και, δεύτερον, η αρχ;ή ((εν 
:μφzβολία υπέ 894 

Ρ του ανηλίκου» (in dubio pro juνene ). 

Ί-Ιδη απο' δ , 'ξ ' κλ ' έβγα τη εκαετια του 1990, η αυ ηση της νεανικης εγ ηματικοτητας 

λε στο προ , δ , , 
δ , σιcηνιο την προοπτική μιας εκ βάθρου ανα ιοργανωσης του ποινικου 
ιιcαιου , 

ανηλικωv και κατέστησε αναγκαία μια νέα θεώρηση του νομικού πλαισίου 
της Ποιvι , , , , 
Ν JCης αντιμετωπισής τους, που πραγματοποιηθηκε με την ψηφιση του 

.318912003 ' , 
με για την αναμόρφωση της ποινικής νομοθεσιας των ανηλικων. Στη 
ταρρύθμιση θ, , 

με του 2003 είναι εμφανής η προσπάθεια του νομο ετη να εναρμονιστει 
τη γεvικότε , λ' , 

σ ρη ταση της ποινικής αντιμετώπισης των ανη ικων, που συνισταται 
την αν ζ' 

α ητηση νέων ισορροπιών ανάμεσα στην ειδική πρόληψη, τη 

~h. Paι:atheodorou, Justice ρena/e des mineurs en Grece: la perstistance du modele 
otectιonn ι /' · · · · F Β ·ιι t Υ c e et ouνerture νers /e mode/e de JUStιce restauratινe., στο . . αι eau e νes 

ne:~ι~:els (dirs), La Justice Penale des mϊneurs en Europe, Entre Mode/e Welfare et inflexions 
Ο f1o era/es, L' Harmattan, Paris, 2007, 248-252. 
αν ιvικός Κώδικας του 1950 εισάγει εμμέσως την «ικανότητα» ή «δεκτικότητα» της 
εl( αμορφωτικής αγωγής για τον ανη· λικο (Erziehungsbedϋrftigkeit), l Παπαζαχαρίου, Μελέται 

του Δικ . 
Ι. 17αrcα αιο~ Ανηλίκων, Τεύχος Δ'., (χ.ό), Αθήναι, 1963, 133. 
Th. Pa ζαχ~ριου, Μελi-ται εκ του Δικαίου Ανηλίκων, ό.π. , 123-124. . 

Ρ 'f!0Ιheodorou, Justice pena/e des mineurs en Grece: /a perstιstance du mode/e 
rotectιon ι , · · · · F Β ·zι t Υ 

C ne et 1 ouνert-ure νers Je modele de JUStιce restauratινe., στο . . αι eau e νes artu111. l . , 1.,. · f1 · 
n.< .τ .e s (dιrs) La Justice Penale des rnineurs en Europe Entre Modele We 1are et m ex10ns 

<;;0 -Iiber ι , ' ' 
a es, L Harmattan, Paris, 2007, 249. 
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διαπαιδαγ, τ . ωγηση και την ποινή, 895 με σαφή προτεραιότητα σru; δύο πρώτες. Με τον 
pοπο αυτό δ , ' ημιουργειται το υπόβαθρο για τη μετάβαση από το προστατευτικό 
μοντέλο στο , μοντελο της επανορθωτικής δικαιοσύνης. 

ποιησεις, που επέφερε ο Ν.3189/2003 στο χώρο του ουσιαστικού Οι τροπο ' 

ποινικού δ , [] ικαιου, εντοπίζονται στα άρθρα 121-133 του Γενικού Μέρους του 
οινικού Κ , δ , Ε δ ω ικα (ογδοο κεφάλαιο) και σε επιμέρους διατάξεις του Γενικού και 
ι ικού , [] μερους του Ποινικού Κώδικα.896 Οι μεταβολiς του Γενικού μέρους του 
οινικού Κ , δ , ω ικα συνιστανται στα εξής: στην αντικατάσταση του τίτλου «ανήλικοι 

εγJCλημα , τη tιες» σε «ειδικές διατάξεις για ανηλίκους», καθώς ο πρώτος δεν συμφωνεί με 
φιλοσοφία του δικαι'ο λ' , , λ' δ , δ' , αλλ· υ ανη ικων, που, κατα JC\)ριο ογο, εν ειναι ικαιο τιμωριας, 

α προστ , κ ασιας και πρόληψης, στην αύξηση των ορίων της ποινικής ανηλικότητας 
αι την δ λ κατάργηση της διακρίσεως σε παιδιά και εφήβους, στην αναδιοργάνωση 
η αδ' θ η των ηλικιακών κατηγοριών που ίσχυαν ως σήμερα (121 ΠΚ), στη 
εσμοθέ , "" τηση νεων αναμορφωτικών και θεραπευτικών μέτρων (121-123 ΠΚ), στη 

Ι"<οtαβολ' , , τη η η αρση τους (124 ΠΚ) και τη διάρκειά τους (125 ΠΚ) και στην κατάΡΎΤJση 
ς αοριστίας β 897 της επι αλλόμενης ποινής (127 ΠΚ). 

Ωιο αναλ , β ' ' θ ' αν- υτικα, ο ορισμός του 121 ΠΚ διαλαμ ανει πως ο νομος εωρει ως 
ηλικ0 κάθ , 

1t 
ε προσωπο από 8-18 ετών κατά την τέλεση της πράξης και καταργείται η 

Ρογεν' , εστερη διάκριση μεταξύ παιδιών ηλικίας 7-12 ετών και εφήβων ηλικίας 13-17 
εταιν Σ, . υμ κ . φωνα με τις παρατηρήσεις της Εισηγητικής Έκθεσης του Ν .3189/2003 η 
αταργ ηση της , ξ, δ ' 'β 'θ α προγενεστερης διακρίσεως μετα υ παι ιων και εφη ων κρι ηκε 
1tαραίτη , , , , τη, καθως, σύμφωνα με τον ορισμό της ΔΣΔΠ, παιδι θεωρειται «καθε 
ανΘρώ πινο ον , , 'Ι "\ λ , , Ει μικροτερο των 18 ετών». Παριwcη α, συμφωνα παντα με την 
σηγητιlCή 'Ε , , , δι κθεση, με βάση τις αντιλήψεις της εξελικτικης ψυχολογιας η σωματικη, 
~~τι , , , εφ . 1CfJ και ψυχική ωρίμανση είναι εξατομικευμένη διαδικασια και συνεπως η 
ηβεια δεν , , , αρχιζει για όλους ανεξαιρέτως σε μια συγκεκριμενη ηλικια. 

Σύμφω , 'ζ , 1tα να με το νέο νομικό πλαίσιο, οι ανηλικοι αντιμετωπι συν μετρα 
ιδευτικ , , , α θεραπευτικά ή ποινικές κυρώσεις, με τις τελευταιες να επιφυλασσονται 

895 Μ. Τερr, λ θ , λ' fΊοιv ι,ογ ου, Ο Ν. 3189/2003 για την αναμόρφωση της ποινικής νομο εσιας των ανη ικων, 
ι1 Δικ 11/2003, 1180. 4Q~;ιηαp;της, Ανήλικοι Δράστες και ποινικό (Δικονομικό) Κανονιστικό Πλαίσω, ΠοινΔικ 
r 6, 443. ια τις , , λ' βλ -'Ι ' Λ. Μα τ~οποποιήσε" στο χώρο του δικονομικου δικαωυ ανη ικων . . α~~υτικα επ. Ι'Υαριτης, Ανήλικοι Δράστες και Ποινικό (Δικονομικό) Κανονιστικό Πλαισιο, ο.π., 446 
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μόνο σ 
τους ανηλίκους άν 13 , .. , 

κ , ω των ετων και με την προυποθεση πως το δικαστη'ριο 
Ρινει πως , 

η ποινη φυλακί , , , , 
αξ , σεως ειναι αναγκαια για την αποφυγη τελεσης νέων 
ιοποινων π , ξ 

έτ ρα εων. Τούτο σημαίνει πως ο ανήλικος πριν τη συμπλήρωση του 8ου 
ους δεν πράττει 

αξ , καν, στους ανηλίκους από 8 εως 13 ετών δεν καταΧ γίζεται η 
ιοποιvη πράξ , 

ο 26 η και τους επιβαλλονται μόνο αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα 
παρ. Ι και2 ΠΚ) θ , 

βά ' εωρουνται δηλαδή «πρόσωπα απολύτως ανεύθυνα», 898 ενώ σε 
Ρος του αν λ' 

OJ-Ig , η ικου που έχει συμπληρώσει το 13° έτος της ηλικίας του είναι δυνατό 
ετων) 899 , , 

η π β ' κατ εξαιpεση, να επιβληθεί, ελαττωμένη κατά το μέτρο του 83 ΠΚ, 
Ρο λεπό 

είνα μενη για την πράξη ποινή. Τούτο συμβαίνει, αν το δικαστήριο κρίνει πως 
ι αναγκαίο , 

απ' ς 0 ποινικο σωφρονισμός (126 παρ.3) για να συγκρατηθεί ο ανήλικος 
ο tην τέλεση , 

νεων αξιόποινων πράξεων. (127 παρ.1 ΠΚ). 

Κατ, Ο αυστηρός ηλικιακός προσδιορισμός του ανηλίκου συνδέεται με την 
αpγηση δηλαδη' της ατι , , λ' ' 13 θ ' ' δ , 

η ε β μωρησιας ενος ανη ικου κατω των , κα ως ειναι υνατη 
Πι ολ' 

η παιδευτικού η' θ , , 'θ , β , 
υnε θ εραπευτικου μετρου, ρυ μιση που στοχευει ασικα στην 

υ υνοπ , 
δι!C οιηση του ανηλίκου. Η ρύθμιση αυτή σε συνδυασμό με την εξουσία του 

ασrηρίο , 
συμ , υ να επιβαλλει ποινική κύρωση σε ανήλικο άνω των 13 ετών οδηγούν στο 

Περασμα πως το ν' θ , λ , 'ζ 'λε , 
nα β εο νομο ετικο π αισιο αντιμετωπι ει ο ς τις κατηγοριες 
Ρα ατικ, 

ων ανηλίκω , , δ , , , 900 
ν υπο το πρισμα μιας υνητικης ποινικης μεταχεφισης. 

fI Προβλεπόμ ' ' ' 
σαι ενη, πριν την τροποποιηση, ποινη του περιορισμου σε 

φρονιστικ , , 
kQ , 

0 καταστημα αντικαταστάθηκε με την ποινή του περιορισμού σε ειδικό 
τQστ 

ημα Κράτησ , β λ' λ ' ' τηv ης νεωv (127 παρ.1 ΠΚ). Η μετα ο η της ορο ογιας αποτυπωνει 
Προσπάθεια του θ , , , δ , ξ , , 

μετ , νομο ετη να καταστησει σαφη τη ιαφορα μετα υ της ποινικης 
αχειριση 

μ0 ς των ανηλίκων και των ενηλίκων, ενώ παράλληλα προσδίδεται 
Ρφωτι , 

όn κος-παιδαγωγικός χαρακτήρας στην ποινή, της οποίας κύριο στόχο αποτελεί, 
ως tονίζ 

εται στην Εισηγητική 'Εκθεση του Ν.318912003, η . επανένταξη του 

l-I Eade υποστη ίζ , , 
των , Ρ ει πως το ακαταλόγιστο αποτελεί περιοριστικό παραγοντα για την αυτονομια 

ανηλικων θ , , ' δ 'θ 
απέν , κα ως «νομιμοποιεί» τον έλεγχο, αλλα και μια «προστατευτικη ια εσψ> 

αvτι στο , λ ξ , , 
αvηλ ' ν ανη ικο. Για το λόγο αυτό προτείνει μια ε ατομικευμενη προσεγγιση του 

ι1<:ου ανάλ ' δ ' 
Ι<:άθε ' , ογα με το βαθμό ωριμότητάς του, ώστε να αναγνωριστει η μονα ικοτητα του 

R.evie:αιδιου. , L. Eade, Legal Incapacity, Autonomy, and Children's Rights, Newcastle Law 
l-I 7rοινι 5: 2οο1, 157-168, ιδίως 168. 
τις ρ θ ~ ενηλι1<:ίωση στο J 8° έτος της ηλικίας ευθυγραμμίζει το ποινικό δίκαιο ανηλίκων με 
δ υ μισε1r , ( ' λ ' ι1<:αιω . ..., του συνταγματικού δικαίου για τη ενηλικιωση ως προς την αποκτηση πο ιτικων 
7'h p ματωv), αλλά, πρωτίστως με τα διεθνη' κείμενα (πχ τη ΔΣΔΠ). 

· apaιh · ' · Ptot . eodorou, Justice penale des mineurs en Grece: Ja perst1stance du modele 
Carιectionnel et l'ouverture νers Je modele de justice restauratiνe., στο: F Baίlleau et Yves 
ne0_1ιzveιs (dίrs), La Justice Penale des mineurs en Europe, Entre Modele Welfare et inflexions 

1 
erales, L' Harmattan, Paris, 2007, 252-257. 
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ανηλίκου στο , α' κοινωνικο σύνολο. Εmπλέον, στο άρθρο 127 παρ.2 απαλείφεται η 
οριστη ποινή α , , 

( 

' φου προβλέπεται ο προκαθορισμός της διάρκειας του σωφρονισμού, 
«στην α , αν , ποφαση του δικαστηρίου ορίζεται επακριβώς ο χρόνος παραμονής του 
ηλικου στο , π .. καταστημα αυτό σύμφωνα με το άρθρο 54»), σε αντίθεση με το 
pοισχύσαν νο , λ , , , , , μικο π αισιο, οπου προβλεποταν ο ορισμος στη δικαστική απόφαση 

εvος ελάχιστου , , , και ενος μεγιστου ορίου παραμονής του ανηλίκου στο σωφρονιστικό 
ΊCαταστη μα. Το νέο νο , λ , , δ δ θ , , , μικο π αισιο συνα ει με τη ιε νη ταση για το οριστο και 

δ , των ποινών, που αποτελεί επιπλέον και θεμελιώδη έκφανση του κράτους ορισμένο 

tΊCαιου. 

Παράλληλα ε , , θ , , , ειο, , νισχυονται τα αναμορφωnκα και εραπευnκα μετρα, ενω 

α ι νεα με καινοτόμο για το ελληνικό δίκαιο χαρακτήρα (122 ΠΚ). Νέα αγονται κα , 

ναμορ φωτικά μέτρα λ ' ' θ 'λε λ' 'δ 
0 

αποτε ουν η ανα εση της επιμε ~ας του ανη ικου σε ανα οχη 

ικογέvεια ' η συνδιαλλαγή μεταξύ ανήλικου θύματος και δράστη για έκφραση 
συγγvώ τ μης και για εξώδικη διευθέτηση των συνεπειών της πράξης, η αποζημίωση 
ου θ' υματος η' η ε , θ , , λ , , 901 π πανορ ωση των ζημιων, η παροχη κοινωφε ους εργασιας, η 
αρακολούθ ε ηση κοινωνικών και ψυχολογικών προγραμμάτων, η φοίτηση σε σχολές 
παγγελματι , , , π κης η αλλης εκπαίδευσης και η παρακολούθηση από τον ανήλικο ειδικών 
Ρογραμ , , ματων κυκλοφοριακής αγωγής. Τα νέα θεραπευτικά μέτρα συνίστανται 

ΊCυριως σ , , την αναθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου στους γονεις, στους 
ε7tιτ , Ροπους το , , λ' σε υ η στην ανάδοχη οικογένεια, η ανάθεση της επιμελεtας του ανη ικου 

7tpοστατευ , ' λ 'θ τικες εταιρείες ή σε επιμελητές ανηλικων και η παρακο ου ηση 
συμβουλευτι , θ κου εραπευτικού προγράμματος από τον ανήλικο. 

J . Στην Ελλάδα δεν έχει δ~αμορφωθεί ομοιόμορφη ορολογία για τη Restoratiνe 
Ustιce σ to , τη θεωρία, ενώ στη νομοθεσία η συνδ~αλλαγή μεταξύ θύματος και δράστη, 
νεο δηλαδ, , εδ' η αναμορφωτικό μέτρο που εισήγαγε ο Ν.3189/2003 στο αρθρο 122 ΠΚ 
αφιο ε' , , , θεαι ' αποτελει την επtλογή του νομοθέτη γtα να προσεγyισει το θεσμο. Σε 
Ρητικό επί δ ' ' δ θ ' 

0 

πε ο χρησιμοποιούνται διαφορεnκοί μεταξυ τους οροι για να απο ο ει 
θεσμό , , <itαv ς, οπως διευθετήσεις, εξωδικαστηρ~ακ:ή διευθέτηση, αποδικαστηριοποιηση, 

ορΘωτιJ<"ή δ , δ , 902 · ~ · ι ικαιοσύνη και επανορθωτική/αποκαταστατικη ικαιοσυνη. 

~ια την παροχή κοινωφελούς εργασίας ενηλίκων στην Ελλάδα, βλ. αναλυτικά, Ε. 
αμπρο 'λ Θ ώ Π ' Λ που ου, Κοινωνιολογία του Ποινικού Δικαίου και των Η εσμ ν της οινικης 

'-ltΚαtοσύ Στ. Αλε ~ης, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, J 999, 393-3~5. , , 

φ .ξιαδης, Η Αποκαταστατικη' Δικαιοσύνη: Μια άλλη αντιμετωπιση του «εγκληματικου 
αινομεν λέ Π , Δ , ου», Τιμητικός Τόμος ι Μανωλεδάκη,-U, Με τες οινικου ικαιου-
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2β 
Οι σκ , 

ηρυνσεις της εφαρμογής της επανορθωτικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα: η 
κυριαρ'Χία , , 

του προνοιακου προτυπου 

R εισαγω , , 
γη νεων αναμορφωnκών μέτρων στο Ν.3189/2003 , όπως για 

παράδειγμ 
α, η αποκατάσταση της ζημίας του θύματος, αποτελεί καινοτομία που 

Προσανατολίζ 
ει το σύστημα της ποινικής δικαιοσύνης ανηλίκων προς την 

ιcατεύθυν 
« ση της επανορθωτικής δικαιοσύνης: στην ουσία εισάγεται η ιδέα της 
υπευθυνοποί 

, ησης» του ανηλίκου μέσω της αποκατάστασης της ζημιάς που επήλθε 
απο την , 
έ πραξη του, καθώς και της αποκατάστασης των κοινωνικών δεσμών που 
Χουν δια , , 

δ δ ρραγει απο την παραβαnκή συμπεριφορά, αλλά και η εμπλοκή στη 
ια ικασί 

0 α της υπευθυνοποίησης, όχι μόνο του ανηλίκου, αλλά και του 
ιιcογεvειακο , 

0 , υ τους περίγυρου, των κηδεμόνων και των οικογενειών υποδοχής τους. 
ι νεες 

Ρυθμίσεις στο , , , , ' β λ ' 
π χευουν ομως εμφανως στη μειωση των περιπτωσεων επι ο ης 
οινιΙCής , 

.,,. Ι(Ι)pωσης, ώστε να αποφεύγεται η εμπλοκή του ανηλίκου με το σύστημα της 
ι~οινιιn; δ 

._, ,ς ικαιοσύνη λ ' Τ , θ , , , 
λ ς ανη ικων. α μετρα που υιο ετουνται απομακρυνονται απο τη 
ογιΙCή 

δ της ποινικής κύρωσης ως έσχατης λύσης (ultima ratio ), στοχεύοντας στη 
ιασφ 'λ α ιση 

της κοινωνικής ειρήνευσης και της προστασίας, της πρόληψης 
επανάληψ , , , 
α ης τετοιων συμπεριφορών και προπαντων της εξατομικευμενης και 
Vαλογι!Cής , 903 

απαντησης σε κάθε παραβαnκή πράξη που διαπράττει ανήλικος. 

R δικασn ' , δ ' λ' 
φ , κη πρακnιcή στην Ελλάδα, στο χωρο της ικαιοσυνης ανη ικων, 
αιvεται 

αvα να κινείται κατά κύριο λόγο προς την κατεύθυνση της επιβολής 
μοΡφωτι , , , , 

αVήλ κων μετρων, δηλαδή επιδιώκεται η ηπιοτητα στην ανnμετωπιση των 
ικων παραβ , , , , , 

τη ατων στο πλαίσιο του προνοιακού προτυπου, τοσο πριν οσο και μετα 
ν ψ' 

y ηφιση του Ν.3189/2003. Από την αναλυnκή παράθεση στοιχείων της 
πηpεσίας Ε 

δ 1 _ Πιμελητών Ανηλίκων Αθηνών των ετών 2001-2002 και 2002-2003, 
η'Ι.Uδ' λ 

ΙCαι η ίγο πριν και κατά την ψήφιση του νέου νόμου, του έτους 2003-2004, αλλά 
των Πολ , , , 

τη υ Πpοσφατων στοιχείων του δικασnκού έτους 2006-2007, που επιτρεπουν 
συvαγω , , , 

ι.ιετά γη συμπερασμάτων μέσω της συγκριnκής προσεγγισης, διαπιστωνεται πως 

nλε την Ψήφιση του Ν.3189/2003 εξακολουθεί να ισχύει, στη συντριπnκή 
lΟΙΙιη , 

Ί' φια τω ' θ πευ ω' ~περιπτώσεων, η επιβολή των αναμορφωnκων και ερα nκ ν 

903 ~fηματολογίας- Ιστορίας του Εγκλήματος, εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα- Θεσσαλονίκη, 2007, 994-

pl'h. Paf!atheodorou Justice penale des mineurs en Grece: la perstistance du modele 
rotectι ' · F Β ·ιι v. c 0 nneJ et I ' ouνerture νers le modeJe de 1· ustice restauratινe, στο: . αι eau et i ves 
Grtuyv ί · ') W ]~ . fl . ne . e s (dιrs), La Justice Penale des mineurs en Europe, Entre Mode e e ιare et ιη ex1ons 0-Ιιbera J L' 

es, Harmattan, Paris, 2007, 256. 
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μέτρων α , 
πο τον Έλληνα δικαστή, δεν παρατηρείται όμως εφαρμογή των 

επανορθ , 
ωτικου χαρακτη' , , θ , , , 

ρα μετρων που εχουν εισαχ ει με το νεο νομο. 

Τ , 0 ετος 2001-2002, πριν την ψήφιση δηλαδή του νέου νόμου, στο σύνολο των 
ιcαταδικασθ , 
(εΠί λ εντων, 1952 ανήλικων σε ΜΔΑΑ και Τ ΔΔΑ, τα αναμορφωτικά μέτρα 
αν, π ηξη , επιμέλεια γονέων με ευθύνη του Επιμελητή) αποτελούν το 85,45%, ενώ οι 

ηλικοι σε , 

στο Σω 
' ποσοστο 14,55%, οδηγήθηκαν στο Ίδρυμα Ανηλίκων Αρρένων Βόλου ή 

φρονιστικό Κατάστημα του Αυλώνα με την επιβολή ποινικού σωφρονισμού ή 
φυλάΙCισης. 

lΙΙΝΑΚΑε 12 , 
r,,, · Ειδος επιβληθείσας καταδίκης στους ανηλίκους την περίοδο 2001-2002 . 
.,_,ιδη 1\ 

αταδικών 2001-2002 ΜΔΔΑ ΤΔΔΑ 
kαταδιl\α-~θ~,:----_______ _J_ ______ +---------1 

σ εντες ανήλικοι 1880 72 

Επιπλη'ξ 
εις 328 1 

Επι 'λε με ια γονέων 
1125 17 

Επιμέλει 
177 20 α υπ. Επιμελητή 

l.A..f\ Βόλου·:----_ ___ __jι_ _____ -+-------ι 
16 

Θε Ραπευτιl\-~,:--~. ~~~~~~~~--+-~~~~~~~r--~~~~~---ι 
α μετρα 

1 

19 

lΙοινιl\, 
ος σωφρονισμός αρρένων 

lΙοινιl\, 
ος σωφρονισμός θηλέων 

Φυλ· 
αl\ιση 

63 15 

170 

ί ' Το έτος 2002-2003 από ένα σύνολο των 1756 ανηλίκων, που οδήγηθηκαν 
Οσο εy, ' 

ωπιο , ' Αθ ' 1692 ντου Μονομελούς, αλλά και του Τριμελους Δικαστηριου των ηνων -

στο Μονομελές και 64 στο Τριμελές- ένα ποσοστό της τάξης του 88,04% 
αvτι 

μετωπίσ ' λ ξ 'λε 
Yov, τηκε με επιβολή αναμορφωτικών μέτρων της επιπ η ης, της επιμε ιας 

εωv Και ' 'λ δ 'θ της επιμέλειας του επιμελητή ενώ καταδικασθεντες ανη ικοι ο ηγη ηκαν 
σtο ΙΑΑ. , ' , , , 
σαι Βολου ή στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Αυλωνα, με επιβολη ποινικου 

φΡοvισμ , , , 
10 

~ο,ι , 
, ου η φυλάκισης σε ποσοστό 10 87. Ένα ποσοστο , /ο εισαγονται σε 

Ίcαn ' ' 
οιο ανα ΑΑ ' ' 

αv , μορφωτικό ίδρυμα ή επιβάλλεται φυλάκιση στο ΜΔ , ενω το ποσοστο 
ερχ_εται β , 

στο Τ ΔΑΑ σε 31 25% αν ληφθεί υπ' όψιν πως η σο αροτητα των Ίcα"!:'h , ο , 
-·ιΥοριών , , , ξ , 

Και των αξιόποινων πράξεων που εξεταζει ειναι συγκριτικα αυ ημενη. 
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Μετά τη ν εφαρμο , , 1,08% νέω , γη του νεου νομοθετικού πλαισίου (Ν,3189/2003), ένα ποσοστό 
ν που εχουν υπερβ , l 80 , δικάζ ει το ετος της ηλικίας τους μένουν ατιμώρητοι όταν 

ονται για αξιόποινες , ξ , , ' Τ<υρίω , πρα εις που εκαναν ως ανηλικοι, πράξεις που αφορούν 
η π ημμελήματα στο δίκαιο των ενηλίκωv.904 

ς πταισματα , λ 

lΙΙΝΑΚΑ Σ 13. Είδο , , Είδη Ι<α ς επιβληθεισας καταδικης στους ανηλίκους την περίοδο 2001-200 2. 

ταδικών 2001-2002 ΜΔΔΑ ΤΔΔΑ 
Rαταδι"Κα , -;;~~~=----i----~=-=-----1-----------σθεντες ανήλικοι 1692 64 

Επιπλήξεις-------+---=-:-:-__ __J__ _____ _ 
234 2 

Επιμ'λε ~~---------t---~---t------_J 
ε ιαγονέων 1094 16 

Επιμέλει α υπ. Επιμελητή 17 4 26 

IΑΑΒόλου -------+-------_ί,_-----_J 
3 

Θε Ραπευτικά~~,=-=~~----1----------+--------J 
3 

μετρα 

ΙΙοινιΊ(. 
ος σωφρον r r ισμος αρρενων 35 6 

ΙΙοινιιr. -::=-----;--=--- - -1---------1--------_J 
... ος σω .. , φρονισμός θηλέων 5 

Φυλά"Κιση 128 
11 

Από παραπάνω δ · , ' 'δ δ' <Ινάθ ιαφαινεται πως υπερεχει συντριπτικα, ως ει ος κατα ικης, η 
εση επιμ'λε Α.νηλ' ε ιας στην οικογένεια του ανηλίκου ή στην Υπηρεσία Επιμελητών 
ικου Α , οικο , ντιθετα, ο εγκλεισμός, επιβάλλzται σε πολύ λίγες περιπτώσεις, Η 
Ύεvειοκρατι , γιο, κη προσέγγιση του συστήματος της ποινικής δικαιοσύνης ανηλίκων 
την αντιμ , συν λ ετωπιση σχετικής παραβατικότητας, αφενός, αντικατοπτρίζει τη 

ο ιldj θ' μ'Ύάλ εση της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στο θεσμό, αφετέρου, αποτελεί, σε 
ο βαθμό σε δ , , , '\ "Ι λ δ , , ανe , ' συν υασμο με την ελλειψη καταιvcη ης υπο ομης, γνωσης και 

Ρωπιvου δ Έ)J. υναμικού, βασικό αίτιο για την περιορισμένη εφαρμογή από τον 
ηνα δ \ r ικαστή τω , , θ , , , ,,,3

18 

ν νεων μετρων επανορ ωτικου χαραιcrηρα, που ειστryαγε ο 
9/2003 

Ομ, Ι!έt οιως, οι ίδιες παρατηρήσεις ισχύουν για την περίοδο 2003-2004, όπου τα 
Ρα επανορθωτι , λ, λ' , κου χαρακτήρα εφαρμόστηκαν σε πο υ ιγες περιπτωσεις, ένα 

904 

1:. Ευστρα 'δ &ικ Ι 2/2Ο τια ης, Παραβατικότητα ανηλίκων, Δικαστικά Έτη 2001-2002 και 2002-2003, Ποιv 
Ο4, 1416-1417. 
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μόλις Χρόνο , 
, μετα την ψήφιση του νέου νόμου. Σε ένα σύνολο 1288 αναμορφωτικών 

μετρων που επιβλη' θ ' ' δ ' λ' Αθ ' 
συνδιαλλα , , 

ηκαν απο τα ποινικα ικαστηρια ανη ικων στην ηνα, η 

γη μεταξυ θύματος και θύτη εφαρμόστηκε μόνο σε έξι περιπτώσεις 
(δηλαδή σε ποσο , Ο 460/ , , θ , ) 

στο , :ιο, σε τέσσερις μάλιστα από αυτες με προσ ετα μετρα , η 
αποζη , 

μιωση σε μόνο μία περίπτωση (0,07%, πάλι σε συνδυασμό με άλλα μέτρα) και 
η Προσφο , 

ρα κοινωνικών υπηρεσιών σε μόνο δύο περιπτώσεις (0,15% σε συνδυασμό 
με άλλα μέτρα). 90s 

!JfΝΑΚΑε 14 Η ε , , θ , , , , , 
· φαρμογη των μετρων επανορ ωτικου χαρακτηρα στους ανψ.ικους 
στην ΕUάδα την περίοδο 2003-2004. 

Έτος 2003-2004 

llαιδευτιl\:7--:,-------------------------ι 
α μετρα Ποσοστό επί τοις εκατό (%) 

Συvδιαλλαγ~η,;------------!---------------ι 
0,46% 

Αποζημ· 
ιωση 

0,07% 

ΙΙροσφο , ~---------i---------------J 
Ρα Κοινωνικών υπηρεσιών Ο, 15% 

Ως προς τα έτη 2005-2006 τα στοιχεία λειτουργούν απλώς επιβεβαιωτικά σε 
σχ · , 

εση με τις παραπάνω διαπιστώσεις. Η διαμεσολάβηση και η αποζημίωση δεν 
εφαρμ· 

ξ οστηιcαν ούτε σε μία περίπτωση, η παροχή δε κοινωνικών υπηρεσιών 
α ιοποι , θ 
Πα η ηιcε μόνο μια φορά (Ο, 1 % ) σε ένα σύνολο 933 περιπτώσεων επιβολής 

ιδευτικώ , 906 
ν μετρων την εν λόγω χρονική περίοδο. 

lIINA.IC4J; , , 
15· Η εφαρμογή των μέτρων επανορθωτικού χαρακτηρα στους ανη:λικους 

στην ΕJ.λάδα την περίοδο 2005-2006. 
Έτος 2005-2006 

llαιδευ , -=----------.---~-:---~~--ι Τιl(α μέτρα Ποσοστό επί τοις εκατό (%) 
Συvδιαλλαγη·----------J-----:-:-:----------1 

0% 
Α7tοζη , 

μιωση 

ΙΙΡοσφορ' 
α ιcοινωνιιcών υπηρεσιών 0,1% 

0% 

lΞ Τέλος, όπως προκύπτει από τα στατιστικά δεδομένα της Υπηρεσίας 
1tιμελητών Ανηλίκων, ούτε κατά την περίοδο 01.09.2006 μέχρι 2ο.ο7.2ΟΟ7, δηλαδή 

;~στοιχεία αυτά προκύπτουν μετά από επικοινωνία με την Υπηρεσ~α Επιμε~ητ:ν 1νη~~κων. 
στοιχεία αυτά προκύπτουν μετά από επικοινωνία με την Υπηρεσια Επιμε ητ ν νη ικων. 
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γουμενου δικαστικού έτους, δεν εφαρμόστηκαν τα νέα μέτρα του Ν. του προη , 

3189/2003 Τ (Μ · 0 2007 εισήχθησαν συνολικά στο Δικαστήριο Ανηλίκων Αθηνών 
ονομελές Τ , και ριμελές) 3312 υποθέσεις και επιβλήθηκαν 1521 αναμορφωτικά 

ορουσαν, ειδικότερα, 1241 επιπλήξεις, 144 επιμέλειες της Υπηρεσίας μετρα, που αφ , 

νη ικων και 61 υπεύθυνες επιμέλειες των γονέων. Επιβλήθηκαν δε 58 επιμελητών Α λ' 

Ποινές φυλ' , ακισης που μετατράπηκαν σε χρηματικές και 8 που έγινε αναστολή της 
εΙCτελεσ, , ης τους, 29 περιορισμοί σε καταστήματα κράτησης ανηλίκων και 7 ποινές 
ΙCαθειρξης. Στις υπο' λ , , , , βλ , , οιπες περιπτωσεις οι αποφασεις ηταν ειτε ανα ητικες ειτε 

απαλλα κ:τικές ή αθωωτικές.907 

lΙΙΝΑΚΑΣ 1 , li: 6· Ειδος επιβληθείσας κccrαδίκης στους ανηλίκους την περίοδο 2006-2007. 

ιδη Ι\αταδικων 2006-2007 Αριθμος καταδικων 

Ι<αταδικα ~θ~' --- - ----------1------------1 σ εντες ανήλικοι 3312 

Επιπλη'ξ εις 

Επιμ·λε ε ιαγονέων 

Επιμέλει 
α υπ. Επιμελητή 

nοινέ 

1241 

61 

144 

58 
ςφυλάκισης 

nεριορισ .---------------1-----=--=--------ι μος σε κατάστημα κράτησης ανηλίκων 29 

nοινέ . 
ς Ι\αθειρξης 

7 

Από , , , ' δ ' ' τα παραπανω στατιστικά στοιχεια διαφαινεται οτι η ιακριτικη ευχερεια 
ικ:αστη' , , ' ανηλίκων προφανώς εξαντλείται στην εφαρμογη μετρων, τα οποια του δ 

Λ-tΠοντα , θ , ' ' λ ων 7tpoβ1"' αν ν ηδη στην προηγούμενη νομοθεσία, κα ως απο το συνο ο τ 
αμορφω , , 'δ Κατά τικων μέτρων, που έχει στη διάθεσή του, επιλέχθηκαν, για παρα ειγμα 

υ1tεύθ την περίοδο 2006-2007, τρία από αυτά, δηλαδή η επίπληξη, η ανάθεση της 
η α . υνης επιμέλειας του ανηλίκου στους γονείς ή στους επιτρόπους του και, τέλος, 

Vαθεση , , , δ , της επιμέλειας του ανηλίκου σε προστατευτικες εταιρειες η σε ι ρυματα 
~~' ' ' του Ν η σε επιμελητές ανηλίκων, μέτρα που ήδη προβλέπονταν πριν την ψηφιση 
δικ .3189/2003. Δεν παρατηρείται, συνεΠώς, απολύτως καμία μεταβολή στη 

αστι!Cή β λ' 'δ πρακτική, μετά την ψήφιση του νέου νόμου, με την επι ο η ως ει ους 
9()7 

~i<_~~ολόπουλος, Πρακτικά εκδήΜοσης πρωτοβουλίας για τα Δικα:S";;;" τω~. Κρι::~μένων, 
ενα παιδί σε κελί» , Τετάρτη 7 Μάιου 2008, www.kelι.gr/2008_ - _arc ιve. · 
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ΙCαταδί"Ιm , ... ιζ καποιων απ, , , εφα . 0 τα αναμορφωnκα μετρα επανορθωnκού χαραιcιήρα, καθώς η 
ρμογη μέτρων ' έΙCφ ' οπως η συνδιαλλαγή μεταξύ ανηλίκου θύματος και δράστη για 
ραση συγγν, αποζ . ωμης και, εν γένει, εξώδικη διευθέτηση των συνεπειών της πράξης, η 
ημιωση του θύ , , , , , τον , ματος η κατ ri!JJJν τροπο μειωση των συνεπειών της πράξης από 
ανηλιv ' "-ο, φοιτηση λέ σε σχο ς, παρακολούθηση προγραμμάτων κ.α. σπανίζει. 

3. προτυπου της επανορθωτικής δικαιοσύνης στο ελληνικό σύστημα Η θέση του , 

ς ικαιοσυνης ανηλίκων: μερικές κριτικές παρατηρήσεις. ποινική δ , 

Όπως δια , αχέ φαινεταί, ο Ελληνας δικαστής παρουσιάζεται επιφυλακnκός σε 
ση με την εφαρμογη' , θ , λλα , , Ν.3 189 των νεων επανορ ωτικων ενα κτικων μετρων του 

12003 'δ ' ' Καμ' 'η η εξι χρονια μετά την ψήφισή του, με αποτέλεσμα να σημειώνεται 
ια μεταβολ , , την . η στη φυση και το είδος των μiτρων που επιβάλλονται πριν και μετά 
Ψηφιση , του νεου νόμου. Η δικαιοσύνη εμμεν' ει σε μέτρα «προστατευτικού» 

Χαρακτη ρα, που αντιμε 'ζ , λ , , παρ , τωπι συν τον ανη ικο ως αντικειμενο προστασιας και 
απεμπο ανηλ' υν στο προνοιακό πρότυπο, ενώ δεν προωθείται η υπευθυνοποίηση του 
ικου , μεσω της συ , δ δ , , , ΟΠό μμετοχης τους σε ια ικασια αποκαταστασης των συνεπειων 

την παραβ , εσχά αnκη του συμπεριφορά. Παράλληλα, εξακολουθεί να εφαρμόζεται η 
τη λύση , σαι της χρησης του μiτρου του εγ&ισμού των ανηλίκων, είτε ως ποινικός 

φροvισμό , κατάλ ς ειτε με τη μορφή της αναμόρφωσης με την τοποθέτησή του σε 
ληλο κα , 1t<J) ταστημα αγωγής. Οι εν λόγω διαπιστώσεις οδηγούν στο συμπέρασμα 

ς θεωρητικά το , , , β δ'ζ θ, "1\γ νεο νομικο οπλοστασιο συμ α ι ει με την υιο ετηση των 
ΧΡονων τ' \Q\ι ασεων διεθνώς για τη μετάβαση από το προνοιακό στο δικαιικό πρότυπο 
στο π , εψα . ροτυπο της επανορθωnκής δικαιοσύνης. Στην πράξη, ωστόσο, δεν 
ρμοζονται , Χ•Ρακ . τα νεα αναμορφωnκά ή θεραπευnκά μiτρα αποκατασταnκού 

τηρα, λόγω 'λλ , δ , δ , Κατά>, ε ειψης πόρων, στεΝοχιακσυ υναμικου, υπο ομων και 
Ι\J\.ηλωv , tυνεπ. φορεων, ενώ δεν υπάρχει πρόβλεψη για εξωιδρυμαnκές ποινές. 
ως, παρα , θ λ ' εξατ μενουν ανεφάρμοστες οι διατάξεις που α συντε ουσαν στην 

ομικευ , , Ίcατά β. μενη μεταχείριση ανηλίκων, στην ανnμετώπωη της παραβατικοτητας ως 
αση κ , Κοινό οινωνικού προβλήματος με την ενθάρρυνση της συμμετοχης της 

τητας κα , ' κλ ' tέλ, ι του ιδιου του ανήλικου δράστη, σΧλιJ και στην απο ιμακωση, εν 
ι, τη αξ ς ποινικής καταστολής με την εναλλακτική και όχι συμπληρωματική 

ιοποί ηση των εξ δ , , , ω ικαστικων διαδικασιων και μετρων. 
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. Στην κατεύθυνση αυτή αρνητικό ρόλο παίζουν και οι ακόλουθοι παράγοντες: 
Πρωτον 'λλε 
'δ ' η ε ιψη πληροφόρησης ή και η πλήρης άγνοια των νομικών ως προς την 
ι ια την , 

εvvοια της αποκαταστατικής δικαιοσύνης εν γένει, καθώς και η ανυπαρξία 
σχετικών π , 

ρογραμματων επιμόρφωσης. Η ασάφεια τόσο από την άποψη της 
στοχοθεσία , 

Χαρακτη 'ζ 
ς οσο και από την άποψη της ακολουθητέας νομικής διαδικασίας, που 

'λ ρι ει το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο, έχει ως αποτέλεσμα, πέρα από την 
ε λειψ λε 

η ιτουργικότητας και την σχεδόν αρνητική αντιμετώπιση της διαδικασίας 
της διαμεσολ 'β 

α ησης, ιδίως από την άποψη της συνταγματικότητάς της. Εξάλλου, μια 
σημαντιιcή δ , 
Ε α υναμια του συστήματος της αποκαταστατικής δικαιοσύνης στην 

λλάδα, όπως διαγ , · · · β 'λλ δ ' ραφηκαν παραπανω, ειναι η ταση να «επι α ονται» οι ιαφορες 
«αποκα 

ταστατικές πρωτοβουλίες», ενώ, εξ ορισμού, οι έννοιες της επιβολής και της 
πρωτοβουλ' , 

ιας ειναι αντίθετες, γεγονός που αναιρεί την ίδια την αξία της 
αποκατάστασης Δ , , θ , , , βλ 'Ί Ί -

επαρκο, 
· ευτερον, πρεπει να σημειω ει το μονιμο προ ημα της ε/\Ν:,ιψης 

υς ΧΡηματοδότησης και διοικητικής και τεχνικής υποδομής, που εκδηλώνεται 
ιαι , 

Ριως με 'λλε 
την ε ιψη εξειδικευμένου προσωπικού και κτιριακών εγκαταστάσεων. 

Τρίτον, σημαντική παράμετρο για την υπανάπτυξη του μοντέλου της 
επανορθω , 
δ τικης δικαιοσύνης στην Ελλάδα αποτελεί το γεγονός πως ο ποινικός 
~~ , , , , 

σ ς ανηλικων, καθώς και ο εισαγγελέας, διαθέτουν ευρεια διακριτικη ευχερεια 
την υιοθέτη · · Εξ · λλ ' ση συγκεκριμένων αναμορφωτικων μετρων. α ου, η κρατηση σε 

αναμορφωτη· ρ , , θ λ , δ , 

μεταξύ β' 
ια ειναι επίσημη κρατική πολιτικη και εμε ιωνεται στο ιαχωρισμο 

ιαιων αδικημάτων ή αδικημάτων διαπραχθέντων καθ' υποτροπή και 
εγJCλη , 

ματων μειωμένης απαξίας και σοβαρότητας, διάκριση που εισάγει μια νέα 
ιcατηγοριοπο · · δ ' λε ' 
ελλ ιηση των ανηλίκων. Τέταρτον, υπαρχουν ομικες ιτουργιες του 

ηνικού ν · · · · λ' ιc, ομικου συστήματος, με χαρακτηριστικη περιπτωση οτι, στους ανη ικους 

ατω των 15 , , λ , , , 
ετων μπορεί να επιβληθεί η παροχη κοινωφε ων υπηρεσιων παρα το 

Ύεγονό π , , , , 
ς ως κατα το ιδιωτικό δίκαιο η νόμιμη ηλικια απασχολησης των ανηλικων σε 

οποιαδ, 
ηποτε εργασία είναι ακριβώς το 15° έτος της ηλικίας τους. 

l1έμπτον, η εισαγωγή της αποκαταστατικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα, 
tελιιcά , 

' ελαβε χώρα χωρίς σύστημα και χωρίς προηγούμενη εμπειρία νομοθετικών 
Πολιτικ, 
Χ, ων και πιλοτικών προγραμμάτων, που εφαρμόστηκαν στις περισσότερες 
ωρες της ΕΕ , θ , 'ξ , όπως διαφάνηκε παραπάνω, τα οποια α μπορουσαν να ρι συν 
~~~ , , 

ρο φως στον τρόπο με τον οποίο συγκεκριμενοι παραγοντες 

εγιcληματι , · · ζ θ · · 
κοτητας, καθώς και τοπικές ή χρονικές παραμετροι επηρεα συν ετικα η 
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αρνητικά την εφαρμογή των σχετικών μέτρων. Η μέχρι σήμερα εμπειρία από την 
εφαρμογή θεσμών και μέτρων αποκαταστατικής δικαιοσύνης στη χώρα καταδεικνύει 
την ύπαρξη προβλη ' ' ' ' ' ' λ ' 

ματων, τα οποια απορρεουν τοσο απο τρεχουσες αντι ηψεις όσο 
ΙCαι , 

απο τις υπάρχουσες υποδομές. Το γεγονός αυτό οδηγεί στη συγκρατημένη ή και 
περιορισμένη χρήση τους. Τέλος, έκτον, σημαντικό πρόβλημα αποτελεί και η 
εκδ' 

ικαση των συγκεκριμένων υποθέσεων όχι από εξειδικευμένους δικαστές, αλλά 
απ' 0 

τακτικούς δικαστές, οι οποίοι, λόγω του φόρτου της συνολικής τους εργασίας, 
τείνου 

ν να αν 'ζ ' ' δ δ ' τιμετωπι συν το κατηγορημα αυτο της ικαιο οσιας τους ως 
δευτερεύον. 

4. 
Κριτική αποτίμηση της αντιμετώπισης του ανήλικου δράστη στο σύστημα της 
ποινικής δικαιοσύνης ανηλίκων στην Ελλάδα: η κυριαρχία του προνοιακού 
προτύπου. 

Συμπερασματικά, από την μελέτη της ειδικής νομοθεσίας για την ανήλικη 
Παραβατικότητα στην Ελλάδα, σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες στατιστικές, 
αναδειJCνύε , ξ , θ , δ , ται η πραγματικότητα της διαστασης μετα υ ετου ικαιου και 
ακολουθ , , , 

ουμενης πολιτικής των επίσημων φορέων (πολιτική ηγεσια, δικαστικες και 
αστυνομικέ , ) , , , ' β δ' ς αρχες . Και τούτο παρά το γεγονος οτι ειναι προφανης η ρα υτητα 

,στην, έστω και τυπική, υιοθέτηση του μοντέλου της restorative justice από τον 
Ελληνα ν θ, , , ξ λ'ξ , ομο ετη, υπό την επίδραση αρκετά προγενεστερων νομικων ε ε ι εων απο 
το , 

Χωρο κυρίως της Δυτικής Ευρώπης, (αρχές της δεκαετίας του 1980), η οποία 
ολοJCλ , , 

ηρωθηκε μόλις με τη μεταρρύθμιση του Ν.3189/2003. Τα πενιχρα 
αποτελέσ , , δ , β , 

ματα της νομοθετικής αυτής «καινοτομιας» σε επιπε ο πρακτικης ρισκουν 
την εξ' , , λ ' ηγηση τους για λόγους αμιγως νομικούς, ιστορικοπο ιτικους, 
ΙCοινωνιολ 

ογικούς και, τέλος, οικονομικούς. 

Οι νομικοί λόγοι σχετίζονται ακριβώς με την προφανώς προβληματική για 
έναν 

νομικό επιστήμονα επιλογή εισαγωγής νομικών καινοτομιών, χωρίς να 
Προσδιο 'ζ δ' ' ρι εται επακριβώς το ρυθμιστικό τους πε ιο και η εκταση της 
υποχρεω , , , , 

τικοτητας εφαρμογής τους. Συνεπώς, τα όποια διοικητικα οργανα και αρχες 
τυχόν αν λ , β , β , , 

α α συν την υλοποίησή τους δεν γνωριζουν επακρι ως το ευρος της 
αρμοδιότη , , βλ ' ' 

τας τους και της ρυθμιστικής τους ευχέρειας. Το προ ημα επιτεινεται απο 
tηννομ , δ 'θ ' ικως ατυχή επιλογή τα νέα μέτρα να «τεθούν στη ια εση» του εφαρμοστη 
του δικα, , , , , β 

ιου απο κοινού και αδιακρίτως με παραδοσιακες και συχνα ασυμ ατες με την 
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λογι!Cή τη . . . , , 
ς restorat1ve Just1ce νομικες λυσεις. Ως εκ τούτου προκύπτει σχετική 

σύ 
γχυση, που προκαλείται σε όλους τους πρακτικά ενασχολούμενους με το ποινικό 

δίκαιο α λ' 
νη ικων, ανεξαρτήτως της νομικής τους θέσης, ενόψει μάλιστα της 

«συστέγασης» αντιφατικής δικαιϊκής φιλοσοφίας νομικών δυνατοτήτων υπό κοινό 
θεσμικό 'βλ 

περι ημα, το Ν. 3189/2003. Η πρακτική συνέπεια της έλλειψης συνοχής, 

Που παρατηρείται στο ισχύον νομικό πλαίσιο, παρά nς καλές προθέσεις της 
μεταρρύθ 

μισης και την επιστημονική της προσήλωση σnς αρχές της Restoratiνe 
Justice , , 

' ειναι, κατα τρόπο μάλλον αναμενόμενο, να υπάρχει μια κάποια δυστοκία 
στην επιλογη' των , , , , , Τ , 

«νεων», αποκαταστατικων ευχερειων, που παρεχει ο νομος. ουτο 

συμβαίνει γιατι' , δ , δ , λ, , , λ προτιμωνται οι οκιμασμενες, παρα οσιακες υσεις, οι οποιες 

α λωστε συμβαδ 'ζ ' λ' 'Ελλ δ ' ι συν και με τις συντηρητικοτερες αντι ηψεις του ηνα ικαστη. 

Πέραν από τις αμιγώς νομικές παραμέτρους, η υστέρηση στην πρακτική 
υλοποίηση των ιδεών και λύσεων της επανορθωτικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα έχει 
Τις 'ζ 

ρι ες της σε ιστορικούς λόγους, που ανάγονται στην νεότερη ιστορία της 
ελληνιl<'Ιlς κο , , θ , Ε' , , 

·-- ι ινωνιας και των δικαιικων εσμων της. ιναι κοινος τοπος, σε 

Περισσότερο , , λ , , λ , 
απο ενα πεδία του νεότερου ελ ηνικου κοινωνικου, πο ιτικου και 

επιστημονικού βίου, ότι δυτικά πρότυπα εισάγονταν στους θεσμούς της χώρας με 
Καθυ · 

στερηση- σε πολλές περιπτώσεις μάλιστα, ενώ είχαν ήδη αρχίσει να 
εγκαταλε· , , , , , 

ιπονται στις χωρες από τις οποιες προηλθαν. Η περιπτωση της υιοθετησης 

θεσμών της Restorative Justice στο ελληνικό ποινικό δίκαιο ανηλίκων συνιστά μια 
α , 
κομη επα 'λ ' 'δ ' ' να ηψη εμφάνισης αυτού του φαινομένου. Ενω η η, απο τις αρχες της 

δεκαετίας λ' Γ ' ) δ ' του 1980, όπως αναδείχθηκε παραπάνω, (π.χ Αγγ ια, ερμανια οι ι εες 

της R.esto t. ' 'λλ λ ra 1ve Justice άρχισαν να βρίσκουν εφαρμογη και παρα η α να 

μ0Ρφοπο ' δ ' ' 
ιουνται διαρκώς εξελισσόμενες υπό το φως των ι ιαιτερων τοπικων 

συvθηκώ λ 'δ ' θ ν και των επιστημονικών παρατηρήσεων, στην Ελ α α παρατηρη ηκε μια 

~~ ' ' ' ρηση εικοσαετίας και μόνο η συνεισφορα της επιστημονικης κοινοτητας 
συ~λε , , 

σε καθοριστικά στην υιοθέτησή της ως μιας ακομη επίσημης θεσμικής 
7tρόταση , , 

ς για την αναμόρφωση των παραβατικων ανηλικων. 

Στο μεταξύ στον οικείο δικαϊκό κλάδο κυριαρχούν οι προνοιακές αντιλήψεις, 
οι οποίε ' 'λ δ ' 

ς και αυτές με τη σειρά τους είχαν εισαχθει και πα ι με ι ιαιτερη 

Jcαθυστ· ' κ 'δ 1950 Ο ερηση, σε σχέση με την Δυτική Ευρώπη, με τον Ποινικο ω ικα του . ι 
εν λ' ογω , , , , 

αντιλήψεις αντικατέστησαν μεν το απο μακρου χρονου παρωχημενο 
τιμω 

Ρητικό μοντέλο του 19°υ αιώνα, αλλά ήδη αδυνατούν από μόνες τους να 
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ανταπο1φιθο , δ 
υν στις ιαφοροποιημένες ανάγκες της κοινωνίας των ανηλίκων του 21 ου 

αιώνα , 
' υπο το φως της ΔΣΔΠ, η οποία προάγει την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και 

της προσωπικό , , , 
τητας του ανηλικου, ακομη και με την αξιοποιηση αρνητικών κατ' 

αρχήν εμπειρι ' , , , ' 
ων, οπως ειναι η διαπραξη παραβατικών πράξεων. 

Η, ακόμα και για τα ελληνικά δεδομένα, εξαιρετική αντοχή του 
προνοιακο , Ι 

υ προστατευτικού μοντέλου, κατ' αποκλειστική μάλιστα θεσμική επιλογή, 
για πάνω , , 

απο μισο αιώνα, εξηγείται ακόμα περισσότερο με αναγωγή στην ελληνική 
μεταπολε , 

μικη και μεταεμφυλιακή εμπειρία, όπου η επίσημη πολιτεία φρόντιζε να 
αξιοποι' , 

ησει στο επακρο κάθε θεσμική και πολιτική της ευχέρεια, προκειμένου να 
εΠιβ 'λε 
, α ι μια πατερναλιστική ιδεολογία. Η εν λόγω ιδεολογία βασιζόταν, μεταξύ 
αλλων, στην εθνιιm θ , δ δ , , , 'δ 

·~· ι και η ικη ιαπαι αγωγηση των νεων, με επικεντρο την πατρι α 
ΙCαι τη 

ν οικογένεια, στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου και της καχεξίας των 

δ~μοκρατικών θεσμών μέχρι τη Μεταπολίτευση (1974). Είναι ευνόητο ότι το ποινικό 
δικαιο ανηλίκων , , , , λ , , 

, εμπvεομενο απο το προνοιακο προτυπο, αποτε ουσε προνομιακο 
Πεδίο ε , 

φαρμογης μιας τέτοιου είδους «αναμόρφωσης», η οποία επιτυγχάνεται 
ακριβώς με αυ , , , Η δ , , β , 

στηρη εποπτεια και προστατευτισμο. α υναμια μετα ασης αυτου 
του μο 'λ ντε ου ' , , ' ' 1974 ξ ' , σε ενα πιο προοδευτικο και συγχρονο συστημα μετα το ε ηγειται 

τοσο από το γε , , , θ , δ , 
α γονος οτι, από ιστορική άποψη, η μεταρρυ μιση του ποινικου ικαιου 

Υηλίκωv δεν , , , 
αποτελούσε απόλυτη προτεραιότητα σε μια χωρα, η οποια μετα την 

Πτώ 
ση της δικτατορίας, επειγόταν να αναμορφώσει εκ βάθρων όλη την έννομη τάξη 

της, Που ε' , λ ' Ε ' 
, ιχε χρησιμοποιηθεί ως μέσο επιβολής ανελευθερων αντι ηψεων. κτος 
ομως απ' 0 τους ιστορικούς, υπήρχαν και ισχυροί κοινωνικοί παράγοντες, που 
λειτουρ , 

γουσαν αναστατλτικά σε μια εξέλιξη, που θα απέκλινε ριζικά από το 
7tροvοιακο' , 

προτυπο. 

Οι Κοινωνικοί αυτοί παράγοντες τελούν σε άμεση συνάφεια με τη 
δεσ 'ζ πο ου , , , , , 

σα θεση και την ομολογημένη αντοχη που εχει ο θεσμος της οικογενειας 
στη Vεότε , δ ' ' 
, Ρη και σύγχρονή ελληνική κοινωνία. Η οικογενεια, αν και ιερχεται, οπως 
ολοι οι θ , , , , 

εσμοι σε περίοδους ευρύτερων κοινωνικων μετασχηματισμων κριση, 
αnολα β, , 

μ ανει ακόμη της εμπιστοσύνης των νέων, στους οποίους συμπεριλαμβανονται 
Ψυσικά , λ , , 
συ και οι ανήλικοι, ενώ, εμμέσως, λειτουργει παραπ ηρωματικα η και 

μ7tληρω , ' λ ' δ , 
ματικα προς την επίσημη πολιτεια, κα υπτοντας τις ομικες της 

αvεπ· 
αρκε ' ' δ δ 'ζ ιες και οικονομικές δυσχέρειες. Επειδή, λοιπον, η οικογενεια ια ραματι ει 

αυ · τον το λλ , , , 
ν μείζονα, εξ ορισμού προστατευτικό, ρόλο στην ε ηνικη κοινωνια, ειναι 
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Πpοφ • 
ανως δύσκολ · ξ . , 

'λ 0 να υπαρ ει απαγκιστρωση απο το προνοιακό μοντέλο, το οποίο 
μα ιστα τη δ' 

ς ινει και επισήμως καίριο ρόλο στην διδικασία της αναμόρφωσης των 
παραβατικών αν λ' , 

η ικων, ο οποιος, με τη σειρά του, σχετίζεται και με οικονομικές 
παρα · μετ ρους. 

η· 

1 ~ ραγματι, η καθολική και ανεπιφύλακτη εισδοχή της restorative justice στην 
εl\J\.ηνιΚή · , 
ιιc , εvvομη ταξη θα σήμαινε δέσμευση για χρηματοδότηση με εξεύρεση πόρων 
ανων για , 

ξ να συντηρησουν και να προάγουν ένα πολύ πιο προωθημένο και 
ε αιρετικά , 
αυ πολυδιαστατο σύστημα αναμόρφωσης, το οποίο απαιτεί κατ' αρχήν 
ξημέvη οικον · · 
, ομιιcη επιβαρυνση για την ελληνική πολιτεία, αλλά και επιβάλλει 

ευρυτερη κοινωνιιcη' κ , , Κ , , 
απομάιc 

αι επιστημονικη συμμετοχη. αι τουτο γιατι, με την 

φ pυνση από την εύκολη και σχετικώς οικονομικότερη λύση της μετάθεσης των 
Ροντίδων στην οιιcο , , , , , 

η , γενεια, και του σωφρονισμου μεσω του περιορισμου στο χωρο, 
νεα πρ , 

οσεγγιση απαιτεί εξειδικευμένο προσωπικό, υλικοτεχνική υποδομή, έμφαση 
στη στατιστι , , 

ιcη αναλυση του φαινομένου της ανήλικης παραβατικότητας. Τέλος, σε 
συμμό 

Ρφωση με τις επιταγές της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
απαιτείται , 
, η επαριcης προβολή των νέων θεσμών της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, 
αιστε ν 

α αποκτη' θ · · ~ ~ · δ · δ σουν εση στη συνείδηση του κοινου, α/\,/\,α και των ικαστικων και 
ιαιιcτιιc , 

άλ ων αρχών, η προσπάθεια για την εξειδίκευση και επιμόρφωση των οποίων, 
λαιστε θ , 

' α πρεπει να συνεχιστεί και να εντατικοποιηθεί. 

Για όλες τις ανωτέρω αιτίες οι οποίες τελούν σε εύλογη αλληλεπίδραση οι 
υπ· ' αρχουσες . · 
δ στατιστικές, δείχνουν υπανάπτυξη των θεσμων της αποκαταστατικης 
ιl<:αιοσύ 

Πε νης στην Ελλάδα, καθώς η προσφυγή σε αυτούς παραμένει εξαιρετικά 
Ριορισ . 

μενη και ανοίκεια τόσο σε επίπεδο των λειτουργών της δικαιοσύνης όσο και 
σε εmπεδο λ , , , , 

, τε ικως, πρακτικών αποτελεσματων. Η πραγματικοτητα αυτη, που 
αvαμ 'β φι ολα θ λ ' ' 
1Ξ α αποτυπωθεί σε μια μελλοντική έκθεση τε ικων παρατηρησεων της 
Πιτρ01Γ11 , , , 

σε , -.. ,ς για τα Δικαιωματα του Παιδιού, φέρνει τη χωρα μας μεταξυ των ουραγων 
θεματα , · ' 

δ εμπρακτης προσαρμογής στις απαιτησεις της αποκαταστατικης 
~~σύ , , 

Υης, καθώς εμφανίζεται προσκολλημένη στο προνοιακο προτυπο και 
Πpοηγ , 

ειται , · Μ λ · ' δ · μοvο των χωρών του τέως Α νατολικου π οκ, οπως ιαγραφηκε 
ανωτέρων Κ , , , 
ε · αι τούτο, λόγω της μακρόχρονης και εξηγουμενης απο την ιστορικη 
μΠειρία τ , , 

ων χωρών του «Σιδηρού Παραπετάσματος», εμμονης των τελευταιων στο 
εvτελώ , , , 
ολ, ς παρωχημένο τιμωρητικό πρότυπο, το οποίο τις εχει στερησει απο μια 

ΟJCλη 
Ρη φάση εξέλιξης του ποινικού δικαίου ανηλίκων. 
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5. 
Η τελική πρόταση: προς μια ευρωπαϊκή πολιτική δικαιοσύνης ανηλίκων υπό 
το πρίσμα της ΔΣΔΠ. 

Η ανομοιο , 
δ , γενεια ως προς την εφαρμογή της επανορθωτικής δικαοσύνης στις 
ιαφορες , 

δ , χωρες, δημιουργεί, κατά τη γνώμη μας, την ανάγκη μιας προσπάθειας 
ιαμορφω 

σης μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής-πλαισίου για τα θέματα της 
παραβατικότητ , , 

λ ας των ανηλικων. Αφετηρια προς για το σχεδιασμό μιας ευρωπαϊκής 
πο ιτιl<'ή 

... ,ς δικαιοσύνης α λ' , ~ ~ ' θ 'ζ 
ΔΣ νη ικων πρεπει να αποτεΜ;;σουν οι αρχες που κα ορι ει η 

ΔΩ, αλλά και η αξ , θ, , , 
υ , ιοποιηση των ορ ων πρακτικων και των εμπειριων που 
παρχουν , δ , 

θ η η σε καποια Κράτη-Μέλη. Προς μια τέτοια κατεύθυνση προτείνεται δε η 
εσμοθέ , 

άξ τηση κοινων προτύπων, που περιστρέφονται γύρω από τρεις βασικούς 
Ονες Π , 

τ , ' ρωτον, την πρόληψη, δεύτερον, τα δικαστικά και εξωδικαστικά μέτρα και 
Ριτον την , 

δ , αποκατασταση, την κοινωνική ενσωμάτωση και την επανένταξη του 
Ραστη_9οg 

σ Για την αξιοποίηση της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού 
τη διαμό 

Ι\ , ρφωση ελάχιστων κοινών προτύπων και προσανατολισμών για όλα τα 
Ρατη_ .Μ'λ 

π , ε η, εκτός από τα άρθρα 3 7 και 40, κατευθυντήριους άξονες προσφέρει το 
Ροσφατο , 

σχολιο της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού Νο 1 Ο του 2007 
σχετιιc, 
λ, α με τα δικαιώματα του παιδιού και το ποινικό δίκαιο των ανηλίκων. Στο εν 
ογω σ 'λ χο ιο η Ε , , , , , 'λ , 

πιτροπη απομακρυνεται απο την εν στενη ενvοια ενασχο ηση μονο 
με τον αν , λ , , , 
, η ικο παραβατη των άρθρων 37 και 40 της Συμβασης και προχωρα σε μια 

Vεα n 
Ροσέγγιση δ , λ ' ' 

διιc , ως προς τα δικαιώματα του παι ιου, στο π αισιο του ποινικου 

αιου ανηλ' , , , , 
ικων: εισαγει ως ουσιώδες στοιχείο μιας συνεκτικης πολιτικης στο χωρο 

του δικαίου λ' 
ανηλ' ανη ικων και την πρόληψη, όχι μόνο για τους προπαραβατικούς 

ιιcους λλ, 
' α α για κάθε παιδί. 909 

Ωαραδοσιακά το ποινικό δίκαιο των ανηλίκων συνδέεται με το σύνολο των 
κανόνων δ , , , 
α , λ ικαιου, των διαδικασιών και των μηχανισμων, που αναφερονται στους 

νη ιιcους ο · ' Δ θν ' Σ ' β ' ι οποιοι τελούν εγκληματικές πράξεις. Ενδεικτικα, η ιε ης υμ αση 
Υια τα Δι , , , 

καιωματα του Παιδιού, στο άρθρο 40 παρ.1, αναφερεται στην ποινικη 
μεταχ · ειριση , , , 

των ανηλίκων, που είναι ήδη εμπλεκομενοι στο συστημα της ποινικης 

909 

:ήφ~σμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21 ης Ιουνίου 2007 «Για την παραβατικότητα 
02Vηλιιcωv: ο ρόλος της γυναίκας της οικογένειας και της κοινωνίας» (200712011 (ΙΝΙ)), Α6-

12/2ΟΟ7 ' 
Childre ' . · · h 0 : h f h Ch · ι n s rιghts ofthe Child General Comment Νο. 10 (2007), Commιttee on t e iυg ts ο t e 

1 
d, CRC!CIGC/10, 9 Febr~aιy 2007, 4-21. 

370 



διιcαιοσύνης Α , 
σεβασ , · ναγνωριζεται δηλαδή το δικαίωμα για αξιοπρεπή μεταχείριση, 

μο των δικα , 
,,. ιωματων και επανένταξη στην κοινωνία για κάθε παιδί ύποπrο 
ιιατηγο , ' 

'Ρουμενο ' δ , 
η κατα ικασμενο για παράβαση του ποινικού νόμου. Η Επιτροπη' 

επαναπ 
ροσδιορίζει κα δ , , 

π ι ιευρυνει την εννοια και τον παραδοσιακό ορισμό του 
οινικού δικαίου· , , , , 

δ · εισαγει την ιδιαιτερη ενασχοληση του συστηματος της ποινικής 
ιιcαιοσύ 

π λ νης ανηλίκων στον τομέα της χάραξης όχι μόνο κατασταλτικής, αλλά και 
ρο ηπτι , π , , , 

Παιδ' , κης ολιτικης, οχι μονο για τον προπαραβατικό ανήλικο, αλλά για κάθε 
ι, μεσω της δ 'λ 

να ιασφα ισης της αρμονικής ανάπτυξης, που μειώνει τις πιθανότητες 
εμπλακεί σε κλ 

Χά εγ ηματικές δραστηριότητες. Προς μια τέτοια κατεύθυνση για τη 
Ραξη ενός ευρω .. , λ 

π , παικου π αισίου αναφοράς στο χώρο της δικαιοσύνης ανηλίκων 
Ροτεινεται , 

π η αξιοποιηση των διατάξεων για την αρμονική ανάπτυξη της 
Ροσωπ~κ' 

το οτητας του παιδιού, των δεξιοτήτων του και των σωματικών και ψυχικών 
υ ικανο , , 

εnιβ , τητων ( αρθρα 6 και 29), καθώς και η δημιουργία των περιστάσεων, όπως 
αλλει 

το συμφέρον του παιδιού (άρθρο3), που αποτρέπουν την εγκληματική 
συμπεριφορά. 91 ο 

Τα διαφορετικ' , , δ' λ ' δ ' ' 
Ύ α νομικα προτυπα εν εχεται να αποτε συν υσμενη παραγοντα 
ιατηνπ, 

αυ , αpεμβαση στον ευρωπαϊκό χώρο της δικαιοσύνης ανηλίκων. Για το λόγο 
το για την π , , , δ , , δ , 

ε ροσεγγιση τους προτεινεται η ημιουργια ενος ικτυου 
μπειρογv , 

ιc ωμονωv, με κατάλληλη κατανομή αρμοδιοτήτων, ώστε να συγκεντρωθούν 
αι να 

αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας οι διαφορετικές εμπειρίες και 
εφαρμογέ 
μ ς που υπάρχουν στα διάφορα Κράτη-Μέλη. Προς την ίδια κατεύθυνση 
7tορεί να 

αξιοποιηθεί η πρόταση ψηφίσματος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο από 
ομάδα 
ν ευρωβουλευτών για την θέσπιση ενός ΕυρωπαϊτωύΠαρατηρητηρίου της 
εανι!Cή 

υ ς εγκληματικότητας, ώστε να είναι δυνατή η παροχή υποστηρικτικής φύσεως 
7tηρεσιώv στις , δ , θν ' ' δ Τ 'λ 

αρμο ιες αρχές και στα ιδρυματα σε ε ικο επιπε ο. ε ος, για τον 

'Γ' 
εθοσλο η οικογένεια όσο και η κοινωνία, οι ομάδες συνομηλίκων, το σχολείο, αJλά και οι 

ε οντικές , , ' 'λ ' ' 
7tου οργανωσεις ενθαρρύνονται να αναλαμβανουν ενεργο ρο ο στην εφαρμογη μετρων, 

εnιδρο · άξ ό · θε . υν αποτρεπτικά ως προς τη διάπραξη εγκληματικών πρ εων απ τους νεους, με τη 
σμοΘετηση 'λλ θ ' 'δ λ ώ ΙCο κατα ηλων προγραμμάτων, ώστε να επιτευχ ει η μετα οση πο ιτικ ν και 
ινωνικώ ξ , ' λ Π άλλ λ αν . ν α ιών, αλλά και η ομαλή ένταξη των νέων στο κοινωνικο συνο ο. αρ η α, 
αγκαια · . · · συvο . κρινεται η θεσμοθέτηση πολιτικών, που α~ξανουν την οικονομικη, και κοινωνικ_η 

ΙCα , χη. για τη καταπολέμηση των κοινωνικών ανισοτητων και του κοινωνικου αποκλεισμου, 
τα ιαιρι λ · , ώ λλ ' δ ' μέ 0 ογο των παιδιών τα οποία απειλούνται απο τη φτ χεια, α α και η ι ιαιτερη 
ριμvα γι δ · . . ' λε ώ ώ 7tολ α παι ια που διατρεχουν κινδυνο με την εφραρμογη αποτε σματικ ν κρατικ ν 
ιτικών . : , έ ' 

αn . στον τομεα της επαγγελματικης καταρτισης των ν ων, της στεγασης, της 
ασχολη , _,, , , 

εl( σης, της ψυχαγωγίας του ελεύθερου χρονου, των αντι.ιt\J\,αγων των νεων και της 
7tαίδευσης. ' 
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ε7tιτυ'Υ11 
/\,' ι σχεδιασμό κ λ , , , , 

Vεαv , αι την υ οποιηση ενος κοινοτικου πλαισιου αναφοράς για τη 
ικη παραβατι , , , 

'11: , κοτητα απαραιτητη κρινεται η πολυτομεαιcή και πολυοργανιιcή 
αρεμβα , 

εν , ση μεσω του επιχειρησιακού συντονισμού όλων των εμπλεκόμενων μερών, η 
σωματω , 

0 
ση περαν του νομικού και άλλων γνωστικών κλάδων και επιστημών, όπως 

ι επισ , 
δια , τημες συμπεριφοράς ή οι κοινωνικές επιστήμες, καθώς και η συνεργασία 

φορων ο , , 
δ ργανων, αρχων και οργανώσεων (κοινωνικές υπηρεσίες, αστυνομικός και 
ιιcαστικ, 

αλλ, ος μηχανισμός, οικονομικοί και κοινωνικοί φορείς, διαμεσολαβητές κα), 
α και η δημοσίευση σχετικής Πράσινης Βίβλου από την Επιτροπή. 
Η 'ξ ιc αυ ηση του ενδιαφέροντος για το πρόβλημα της νεανικής παραβατικότητας 

αι η π 
Ροσπάθεια αν , βλ , , β , .. , 

εm τιμετωπισης του προ ηματος σε κοινη αση σε ευρωπαικο 

'ltεδο συνδ ' 
εξ ιδ εεται άμεσα με την ειcπόνηση σχετικών προγραμμάτων και 

ε ικευμέν , 
υλ ων μελετων προς αυτήν την κατεύθυνση. Μέχρι το σχεδιασμό και την 

οποί 

η'δ ηση των εν λόγω προγραμμάτων, η Επιτροπή μπορεί ωστόσο να αξιοποιήσει 
η υπά 

τη ρχοντα ευρωπαϊκά προγράμματα με την ένταξη σε αυτά πρωτοβουλιών για 
V Πpόλ 

ομαλ, ηψη της παραβατικότητας των ανηλίκων, αλλά και την προώθηση της 
ης τους κοιv , , ' ' λ ' 

ειδ , ωνιιcης ενταξης. Παράδειγμα τετοιων προγραμματων αποτε συν το 
ιιcο πρ , 

μ ογραμμα «Πρόληψη και Καταπολέμηση της εγκληματικότητας» 2007-2013, 
ε σημείο αναφ , , , 

συ , ορας την πρόληψη της εγκληματικοτητας και την προστασια του 
μφεροvτο , , , 

με ς του θυματος, το ειδικό πρόγραμμα «Ποινιιcη Δικαιοσυνη» 2007-2013, 

βασικό στόχο ·· ' 'β θ δ ' .,,. την υποστήριξη των νέων με μη ευνοικο υπο α ρο, ιακρατικα 
·.Ρογ , 

Ραμματα h"ld d h · k" 
'11: συνεργασίας όπως το "Let bind safe net for c 1 ren an yout at ns 
ου π 

Ροωθεί τη , β , θ ' ' 
α'lto ν εγκριση μέτρων για παιδιά που ιωνουν συν ηκες κοινωνικου 

ιcλεισμού , ' b h ' αν και τελος το Πρόγραμμα Πρωτοβουλιας Ur ac t που στοχευει στην 
ταλλαγ , β , .. , , , 

α η ελτιστων πρακτικών μεταξύ των ευρωπαικων πολεων για τη δημιουργια 
σφαλούς αστι , , , , 'λ 

ζη , κου χωρου για τους νέους και προωθει τη συμμετοχη τους σε ο α τα 

ΤΊ'Jματα κα 911 
ι τις αποφάσεις που τους αφορούν. 

α Η υιοθέτηση ενός κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς θα μπορούσε να 
'1tοτελέ 

υ σει καθοριστικό παράγοντα για την αποτροπή υιοθέτησης πολιτικών που 
'ltoιcρ , 

υnτουν , δ , λ' 
διά τασεις οπισθοδρόμησης στον τομέα της ικαιοσυνης ανη ικων στις 

φορες , , δ , 
ελά Χωρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αναγκαιοτητα του σχε ιασμου 

~:ιστωv κ , , , , 
οινων προτύπων και προσανατολισμών προιcυπτει και απο το γεγονος 
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1. 

Ια. 

πως τα 
περισσότερα Κ , Μ 'λ , , , 

Κpί ρατη- ε η της ΕΕ αντιμετωπίζουν παρομοια φαινομενα, όπως 
ση των παραδοσ , , , 

vεανι , ιαιcων πηγων του ανεπισημου κοινωνικού ελέγχου, νέες μορφές 
Ι\ής παραβατικ, , 

Κέν οτητας, φαινομενα κοινωνικού αποκλεισμού στα μεγάλα αστικά 
τρα κ.α. που , ζ 

πο1 ~ , ' χpεια ονται κοινή αντιμετώπιση. Παράλληλα, με δεδομένο πως 
ιvι.οι πα , 

ραγοντες που δ , , , , 
διε , συν εονται με τη νεανικη παραβατικοτητα απορρεουν από τη 

ΡΎασια 
ιcυ,,., της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης (πχ κατάργηση συνόρων, ελεύθερη 

1\.1\.Οφο , 
ρια προσώπων ) 

υιοθέ ιc.α . , ο συντονισμός των εθνικών νομοθεσιών και η 
tηση μιας κοινη' ς λ 

πο ιτικής δράσης, θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα αποτελεσματικός. 912 

1Ι επίδραση της ΔΣΔΠ στη διαμόρφωση της προστασίας του 
αν'λ 
η ικου θύματος στο πλαίσιο της ελληνικής ποινικής νομοθεσίας. 

Ii ανάδειξη των δικαιωμάτων του παιδιού θύματος στο πλαίσιο της ΔΣΔΠ: η 
δια , 

μορφωση ενός νέου status. 

Το παιδ' θ ' 
ι υμα σrο κείμενο και σrα Προαιρετικά ΠρωτόκοΛλα της ΔΣΔΠ: μια 

ενvοιολ , 
ογικη προσέγγιση. 

Ι\εί Ii Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού αποτελεί το πρώτο διεθνές 
μεvο που , 

αν περιεχει εκτενή αναφορά στην προστασία του ανήλικου θύματος και 
αγvω 'ζ 

ρι ει τα δ ' , ' δ δ ' ' ξ ' Ειδ , ικαιωματα του στο πλαισιο της ια ικασιας επανεντα ης του. 
ιιcοτε 

7tp Ρα, αντικείμενο ενασχόλησης μιας σειράς άρθρων της Σύμβασης αποτελεί η 
οστασία 

του παιδιού θύματος από την οικονομική εκμετάλλευση και την ε7tιJcίvδυ 
σες νη εργασία (άρθρο 32), από τις ναρκωτικές ουσίες (άρθρο 33), από τη 

0υαλι , 
εμ7tο , !\ή εκμετάλλευση και τη βία (άρθρο 34), από την απαγωγή, πώληση και 

ρια παιδ , , 
Ιeαθώ ιων (άρθρο 35), αλλά από κάθε μορφή εκμετάλλευσης (αρθρο 36), 

ς ιcαι των δ , λ ' ξ ( , θ 38). παι ιών θυμάτων κατά τη διάρκεια των ενοπ ων συρρα εων αρ ρο 

Q Οpι ' ' λ ' tύ σμος του παιδιού-θύματος προκύπτει εμμεσως στο π αισιο της 
μβασης , , , 
~ απο την οριοθέτηση των παθογενών συμπεριφορων που προκαλουν 
911 ..... ---------

Europe . . . 
the faιn ~n Par/ιament reso/ution of 21 June 2007 on juνen1/e delι~quency, the ro/e of women, 

912 type==:y ι/y and society (2 00712011 (ΙΝΙ)) www.europarl.europa.eu/s1des/getDoc.d0? 
Τέλο A&: eference==P6-TA-2007-0283&/anguage==EN 

0 

, 

1tολ ς, αιrο το Ευρωβαρόμετρο (200 ι ), προκύπτει πως ένα ποσοστό 45 % των Ευρωπαιων 
tτώv εκ · ζ · λ ' δ θ φρα ει τη γνώμη ότι οι πολιτικές πρόληψης της νεανικης εγκ ηματικοτητας εν α 
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θυματοπ , 
οιηση του παιδι , , , 

ΙCατα , ου και των συνεπειων των εν λογω συμπεριφορών, οι οποίες 
ΎΡαφονται στο , θ 

συνδ αρ ρο 39 (επανένταξη του παιδιού θύματος) μετά από τη 
υαστιl<ή ' 

αναφο , ερμηνεία του με τα άρθρα 32-36 και 38. Με βάση τις εν λόγω 
Ρες, ως παιδί θ , , 

μορ , - υμα μπορει να οριστεί το παιδί που υφίσταται οποιασδήποτε 
Ψης παραμέλ , 

O'JCλ , ηση, εκμεταλλευση ή κακοποίηση, βασανισμό ή κάθε άλλης μορφής 
ηρη, απάνθρω , 

συν, πη η εξευτελισnκή μεταχείριση ή nμωρία ή ένοπλη σύρραξη με 
εΠειες 

ενασ 'λ στη σωμαnκή, ψυχολογική, αλλά και κοινωνική εξέλιξή του. Η 
χο ηση των συν , , , , , 

ωστόσο τακτων της Συμβασης με το παιδι-θυμα δεν περιοριστηκε, 
' στο αρχικ , , 

7tλη , 0 κειμενο, που έχει υπογραφεί το 1989, αλλά, σε μια προσπάθεια 
Ρεστερ 

μια ης προστασίας συγκεκριμένων κατηγοριών παιδιών-θυμάτων ακολούθησε 
σειρά n , 

Σύμβα ροσθετων Πρωτοκόλλων: το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Διεθνούς 
7tορ , σης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, «Για την εμπορία παιδιών, την παιδική 

Vεια και πα δ , 
λfα~· ι ικη πορνογραφία και άλλες διατάξεις», που υιοθετήθηκε στις 25 

ιου του 200 , 
lΊρ Ο και τεθηκε σε ισχύ στις 18 Ιανουαρίου του 2002 (25.05.2000) και το 

οαιρετικό η , 
07to' ρωτοκολλο «Για την εμπλοκή παιδιών σε ένοπλες συρράξεις», το 

ιο υιοθε , θ 
του 2 τη ηκε στις 25 Μαtου του 2000 και τέθηκε σε ισχύ στις 12 Φεβρουαρίου 

002 

Στα εν λ, 
Ο'()γ ογω Πρωτόκολλα, ουσιαστικά, οι εξειδικευμένες αναφορές σε 

ΙCεκριμ, 

θύμ εvες μορφές θυματοποίησης αναβαθμίζουν την προστασία του παιδιού-
ατος 

γενικότερα · , , , , 
ΙΊα , ' με την αναγνωριση της αναγιcης ενισχυμενης προστασιας του. 

Ρα το γεγονός π δ δ , , , δ , 
7tα ως τα υο Πρωτόκολλα σχε ον συμπιπτουν χpονικα, εν ιαφερον 

Ρουσιάζ 
Ύίνε ει η εξής διαπίστωση: στο Πρωτόκολλο για με τις ένοπλες συρράξεις 

ται !Cυρ' 
διιcαι, ιως λόγος για την προστασία του παιδιού-θύματος και όχι για τα 

ωματά του Υ , , , δ , 
αvα · περέχει, δηλαδή, η προστατευτιιcη ταση, ενω οποια ηποτε 

Ψορά στη , , 
διιc ν ενvοια του δικαιώματος συνδέεται ευρύτερα με την προστασια των 

αιωμάτων , , , , 913 'θ 
fI των παιδιων και όχι των παιδιων θυματων ειδικα. Αντι ετα, στο 
Ρωτόιcολλο , , , 

7to για με την εμπορία παιδιών, την παιδιιcη πορνεια και την παιδιιcη 
Ρνογρα , 

Ψια οι , λ ' δ ' θ ' o .. ro , ' συντακτες εμφανίζονται πιο το μηροι στις ιατυπωσεις τους, κα ως 
αρθpο 8 , , δ ' 
~ται ειδική αναφορά στην προστασια των ικαιωματων και των 

7t • 
Ρεn:ει να ώ ώ αλλ ' 

913 αnοtελ , εναπόκεινtαι στην αποκλειστική αρμοδιότητα των εθνικ ν αρχ ν, α να 
tξαίρε ουν κοινή αρμοδιότητά τους με τα όργανα της ΕΕ. . 
διάδο ση αποtελεί η ενθάρρυνση της συμμετοχής των παιδιών και των π~ιδιών θυματων στη 
!2σ . ση πληροφοριών και σε εκπαιδευτικά προγράμματα για την εφαρμογη του Πρωτοκόλλου. 

tοσο κ . , δ . 
7tα δ . ' αι σε αυτή την περίπτωση αρχικά γίνεται αναφορα στο συμμετοχικο ικαιωμα των ι ιων εν . ' 

γενει και, κατόπιν, στο παιδί-θύμα ειδικά. 
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συμφερόvτω 
ν των παιδιών θ , λ' , 

υποχρέ υματων ογω της ιδιαιτερης ευπάθειάς τους και στην 
ωση ενημέρωσης , 

«υποσ τους σχετικα με αυτά. Το παιδί-θύμα δηλαδή 
τασιοποιείταυ> εντα , , 

αvάγιcη ' σσομενο σε ιδιαιτερη κατηγορία, στο πλαίσιο της οποίας η 
προστασίας του λλ , , , 

Μνο από ' α α και διασφαλισης των δικαιωματων του, προκύπτει όχι 
τις ιδιαίτερε , , , , , 

του (πχ το , ς αναγκες της παιδικης ηλικιας η απο συγκεκριμένες ιδιότητές 
φυλο, την οικονο , , , 

ΙCατάστα μικη η κοινωνικη του κατάσταση), αλλά από την ίδια την 

ση της θυματοποίησης.914 
lβ 

Η Πpόσφατ θ., 
θ, η εση της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού για το παιδί-
υμα σωιι , 

,,,.ατικης τιμωρίας. 

Εκτός από τι , , , , , 
ΙΤρόσΘ ς παραπανω μορφες θυματοποιησης, που αναφερονται ρητα στα 

ετα ΙΙ , 
4ικαιώ ρωτοκολλα της ΔΣΔΠ, αντικείμενο ενασχόλησης της Επιτροπής για τα 

ματα του Π δ , 
αποτέλε αι ιου, με τη μορφή σχολίου (General Comment Νο. 8 (2006), 

Ε>tιτρο~ε η θυματοποίηση λόγω σωμαnιcής nμωρίας.915 Η ενασχόληση της 
δεν δ ς με το εν λόγω ζήτημα ανέκυψε για το λόγο ότι, στο κείμενο της ΔΣΔΠ, 

ιευιφιv'ζ 
ιcαιcοπ , ι εται σαφώς η απαξίωση της σωματικής τιμωρίας ως μορφής 

οιησης στ , θ 
δειcαε , α αρ ρα 19 και 28 παρ.2. Οι συντάκτες του σχολίου, θεωρώντας πως 

πτα ΧΡ, 
διαριc , ονια μετά την υπογραφή του κειμένου της Σύμβασης, αναδεικνύεται 

ως το 
τrov εντεινόμενο πρόβλημα της θυματοποίησης, λόγω της σωματικής τιμωρίας 

Παιδιών 
Προβ , ' στο πλαίσιο της οικογένειας, του σπιτιού ή άλλων ιδρυμάτων, 

αινουv , 
ορίζ ' εμμεσως, σε ορισμό του παιδιού θύματος σωματικής τιμωρίας. Ως τέτοιο 

εται στ , 
4tΔΙΙ) 0 κειμενο του Σχολίου κάθε παιδί (κατά τον ορισμό του άρθρου 1 της 

' το οποίο υ β 'λλε δ, , , , 
σαι,, πο α ται σε οποια ηποτε τιμωρια, οπου χρησιμοποιειται 

,...ατι · 
Ι<1Ί δύναμη μ , , , β θ , , , δ , 

αιcόμ ' ε σκοπο να προκαλέσει, σε καποιο α μο, πονο η υσφορια, 

δ α και ελαφρια' ς , Η , δ , , λ β , δ , 
ιαφ μορφης. τιμωρια ε αυτη, μπορει να αμ ανει ε χωρα σε 

ορετικού , 
όλου ς χωρους, συμπεριλαμβανομένων του σπιτιού και της οικογένειας, σε 

ς τους Χ, 
ιδρυ ωρους εναλλακτικής φροντίδας, στο σχολείο και σε άλλα εκπαιδευτικά 

J..ιατα 
διιcα ' Καθώς και στο σύστημα ποινικής δικαιοσύνης - τόσο ως ποινή του 

σ7:'h , 
· · ιΡιου όσο δ , , , 

914 

και σαν τιμωρία στα ιδρύματα-, στην παι ικη εργασια και, εν γενει, 

Βλ 
915 w~w 2ανhαλυτικά για τα κείμενα των Πρόσθετων Πρωτοκόλλων στην ιστοσελίδα 

· ο ch Genera/ r.org/english/bodies/crc.inex.htm. 
the RJ h Cornrnent Νο 8 (2006): 0210312007, CRCNIGC/8 (GeneraJ Comments), Committee on 
chi/d t~ t~ of t~e Child, Forty second session, Geneve, 15 May-2 Jun~ 2006, The righ.t of the 
(arts 19 ρ otect1on fTorn corρoral punishment and other crueJ or degradιng forms of punιshment 
c/ose ' 28 para. 2, ανδ 37 inter aJia) στην ιστοσελίδα www.crin.org/vioJence/search/ 

up.asρ?infoID==8495. , , 
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στην 
Κοινωνία Η Ε , 

διαπαιδα , . πιτροπη δεν απορρίπτει τη θετική συμβολή της πειθαρχίας στη 
γωγηση του π δ , 

Ύονείς , , αι ιου και την ανάγκη καθοδήγησης των παιδιών από τους 
η αλλους ενηλί , 

για κους, αναλογα με την αναπτυσσόμενη ικανότητά του παιδιού 
αυτοιcαθορισ , δ 

ταπείv μο, ε δικαιολογείται ωστόσο οποιαδήποτε μορφή βίας και 
ωσης του. 

Οι σωματικέ , 
ανατρο , ς ενεργειες και επεμβάσεις που απαιτούνται για την προστασία, 

φη και φρον 'δ , , , , 
την τι α των παιδιων, ιδιως βρεφων και vηπιων, διαχωρίζονται από 

εσιcεμμ' , 
δυσφ , εvη ΧΡηση της σωματικής δύναμης με στόχο την πρόκληση πόνου, 

οριας , ξ 
στην η ε ευτελισμού του παιδιού, με αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση ανάμεσα 

προστατευτ , 
Χαραιc , ικου χαρακτήρα σωματική ενέργεια από την τιμωρητικού 

!ήρα βιαιοπ , 
ειcπα δ ραγια. Παρομοίως, σε κάποιες εξαιρετικές περιστάσεις, οι 

ι ευτικοί , , λ 
Παιδ , η α λοι επαγγελματίες, που εργάζονται με παιδιά σε ιδρύματα ή με 

ια-παραβ, 
συμ.,,. ατες της ποινικής νομοθεσίας καλούνται να αντιμετωπίσουν επικίνδυνες 

·•εpιφο , 
.Qστ, ρες, που δικαιολογούν την καταστολή τους, ώστε να τεθούν υπό έλεγχο. 

οσο σ 
της δ , ' την εν λόγω περίπτωση, σαφώς πρέπει πάλι να διαφοροποιείται η χρήση 

υvαμ 
ης που απο ' ' δ ' ' ' β' στο , σκοπει στην προστασια του παι ιου απο τη χρηση ιας που 

Χευει σ 
την τιμωρία του. 

Συμ · 
ευρ , περασματικά, η Επιτροπή εισάγει την αρχή της αναλογικότητας υπό την 

εια τη , 
ς εvvοια ως , , .. , , δ , 916 δ λ δ, 

Πpο , ' γενικης αρχης του ευρωπαικου κοινοτικου ικαιου, η α η 
τειvει 

στους γο , , λ , δ , λ , 
δυνατή , νεις η τους επαγγελματίες που ασχο ουνται με παι ια την ε αχιστη 

ΧΡηση της , δ, , δ , , δ , 917 
Γ'ια σωματικης υναμης για το μικροτερο υνατο χρονικο ιαστημα. 

την εφαρμογη' τη λ , , , , λε , θ δ , 
Ιeαι ς εν ογω αρχης απαιτειται, ωστοσο, πτομερης κα ο ηγηση 

ειcπαίδ 
ευση τω , ' λ ' δ ' ' να δ ν γονεων και των επαγγελματιων που ασχο ουνται με παι ια, ωστε 

ιασφαλ'ζ 
δια ι εται κάθε φορά πως οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται εν γένει στη 

Παιδαγ, 
συvτ , ωγηση των παιδιών είναι ασφαλείς, ανάλογοι με την περίσταση, ενώ δεν 

Ρεχει πε , , 918 
ριπτωση σκόπιμης πρόκλησης πόνου ως μέσου εUγχου. 

~τΕs ι 1611996 

Στ~~4Χή της αv~ογικότητας απορρέει και από το ελληνικό Σύνταγμα, βλ. χαρακτηριστικά την G 211999 
erιera) c · . 

the 1υ omment Νο 8 (2006): 0210312007 CRCNIGC/8 (GeneraJ Comments), Comm1ttee on 
child t~ht: of t~e Child, Forty second sessi~n, Geneνe, 15 May-2 Jun~ 2006, The righ.t of the 
(arts 

19 
i otectιon from corporal ρunishment and o~her cru~I or degradmg forms of pun1shment 

c/oseu ' 8 ~ara . 2, and 37, iηter alia), 4, 5, www.crm.org/ν10Ience/search/ 
p.asp?ιnfoI 0 ==8495. 
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Ιγ. 
Η θέση του Έλληνα νομοθέτη απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις σχετικά με τη 
θυματοποίηση του παιδιού: μια νέα προσέγγιση. 

α , Η θέση του παιδιού θύματος στην ελληνική νομοθεσία έχει σαφώς επηρεαστεί 
πο τις πα , 

ραπανω τοποθετήσεις της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
llαιδιού Η , . 

· χωρα μας, πρώτον, έχει επικυρώσει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο σχετικά 
με τη , 

συμμετοχη των παιδιών στις ένοπλες συρράξεις919 από το 2002, και δεύτερον, 
με την ψ' 

ηφιση του Ν.3500/2006 για την ποινικοποίηση της ενδοοικογενειακής βίας 
Πpοσα 'ζ 

ρμο εται στη θέση της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού για την 
καταπολέ 

μηση της σωματικής τιμωρίας και στο άρθρο 19 της Σύμβασης. Τέλος, με 
tην ψ' 

ηφιση του πρόσφατου Ν.3625/2007 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης τη δ , , , , , δ δ , , ς παι ικης πορνογραφιας, τα νεα ορια των προσωπικων ε ομενων 

Και τη , 
ΧΡηση καμερών κατά τη διάρκεια έκνομων πράξεων κυρώνεται το 

ΙΙροαιρετι , Π 
ιcο ρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού « Για την 

εμπορία πα δ , 
ι ιων, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία>> και εναρμονίζεται η 

ελληνι!<"ή νομ θ , , Π ,~ ~ 'λλ .,., ο εσια προς το περιεχόμενο του παραπανω ρωτοκοΛJ\,ου και α ων 

διεθνών 
νομοθετημάτων. Τέλος, με την πρόσφατη ψήφιση του Ν.3727/2008 

εvισ , 
Σ: ΧΟεται η προστασία του παιδιού θύματος, με την κύρωση και εφαρμογή της 
ύμβασης τ Σ , δ , , 

ου υμβουλίου της Ευρώπης για την προστασια των παι ιων κατα της 
Υεvε , 

tήσιας ε , λλε , β λ , θ , κμετα υσης και κακοποίησης, μετρα για τη ε τιωση συν ηκων 
διαβίω , , , 

σης Και την αποσυμφότηση των καταστημάτων κρατησης και αλλες διαταξεις. 
~~ ' ' ' Ψηφιση του εν λόγω νόμου προστίθενται κάποιες διαταξεις ενισχυτικες για 
tην Προστα ' ' ' δ ' θ ' σια των δικαιωμάτων των παιδιών γενικα, αλλα και των παι ιων υματων 
ειδι , 

Κοτερα ( , θ , , ' θ 
αρ ρα 1 και 2), ενώ παράλληλα τροποποιουνται καποια αρ ρα του 

ΙΙοινικ , Κ 
ου ώδιιcα (άρθρα 3, 4, 5), του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας (άρθρο 6) και 

του Ν.36 , , , 
2512007 ( αρθρο 7), που σχετίζονται με την προστασια του ανηλικου. 

, Η ενασχόληση με την προστασία του ανήλικου θύματος και τη θέση του στο 
Χωρ0 τη , , , . , 
, ς ελληνικής ποινικής νομοθεσίας παρουσιαζει δυο προκλησεις. η πρωτη 
εγιcειται , θ, , 

, στο γεγονός πως η εν λόγω ενασχόληση σχετιζεται με το υμα, το οποιο, 
ουτω , 

ς η 'λλ ' ' θ' α ως, τουλάχιστον εώς πρόσφατα, κατειχε μη ενεργητικη εση στην 
Ποινι , , , , 

ιcη διαδικασία. ο ρόλος του όμως αναθεωρείται σταδιακα με τις νεες, σαφως 

ε7tηΡεασμένες από το πρότυπο της επανορθωτικής δικαιοσύνης, καθώς δίνεται 

Ν. 3080/2002, ΦΕΚ Α'-3 12/ 10 . 1 2 .2002. 
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έμφαση στις ιδ , , , 

δ , ιαιτερες αναγκες και τη συμμετοχη του στην ποινική διαδικασία. 920 Η 
ευτερη , 

εγκειται στο , λε' 'λ γεγονος πως ασχο ιται με τον ανη ικο, ο οποίος πρόσφατα 
αναγνω , 

ριστηκε , δ , 
ιδ , ρητα ιεθνως ως υποκείμενο δικαιωμάτων και αναγνωρίστηκαν οι 
ιαιτερες , 

αναγκες της παιδικής ηλικίας, με τη μετάβαση από το παραδοσιακό δίκαιο 
των ανηλ' 

ικων στο συ'γ δ' δ , θ , , 'λε χρονο ικαιο του παι ιου, στα μο των οποιων αποτε σε η 
υπογραφ, 

β , η της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Συνεπώς, με 
αση τι , 

ς παραπανω εξελίξεις, η διαμόρφωση του ρόλου και της παρεχόμενης 
προστασία 
δ ς του ανήλικου θύματος στην ελληνική νομοθεσία προσεγγίζεται υπό 
ιαφορε , 

, τικο πρίσμα και επηρεάζεται τόσο από τάσεις που αφορούν στο θύμα όσο και 
απο τάσ 
θ, εις που αφορούν στον ανήλικο. Η θεσμοθέτηση της προστασίας του ανήλικου 
υματος δηλ δ , 
, α η πρέπει να λαμβάνει υπ' όψιν τις ειδικές ανάγκες του θύματος ως 

τετοιου 
σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα ευάλωτη παιδική ηλικία. 

2. 
Ο «εκσυγχρονισμός» της προστασίας του παιδιού θύματος στην Ελλάδα: η 
Ψήφιση του Ν.3500/2006 για την ποινικοποίηση της ενδοοικογενειακής βίας. 

2a.. 
Ο ορισμός της ενδοοικογενειακής βίας και η έννοια της οικογένειας οτο 
N1soo12006. 

i) 
Η έννοια και οι μορφές της ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του ανηλίκου. 

, Ο Ν.3500/2006,921 όπου παρέχει ειδική και αυξη~ένη προστασία στο ανήλικο 
θυμα εvδ , , 
, οοικογενειακής βίας,922 αποτελεί ειδικότερα προσπαθεια υλοποιησης του 
αρθΡου 19 , , 
ΙC της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιου, το οποιο, ως 
ατευeυv , , , , 

δ τηρια αρχή, δεσμεύει τα Κράτη-Μέλη για την αναληψη μετρων με στοχο τη 
ιασφάλισ , β, , 

01 
η της προστασίας του ανηλίκου από την ασκηση ιας εντος του 

ΙCογεvεια , , , λλ 923 Π 'λλ λ κου η κάποιου εναλλακτικού αυτού περιβα οντος. αρα η α, 
αnοτελε, , , 

ι προσπάθεια προσαρμογής του κοινού νομοθέτη στην Αποφαση Πλαισιο του 

~λ. ~ναλυτικά το Σχέδιο 'Εκθεσης του Ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίο~ της 21ης 
ουνιου 2007 «Για την παραβατικότητα ανηλίκων: ο ρόλος της γυναίκας,, της οικογ:νειας και 

rτης κοινωνίας» (20071201 J) (fNI) (προσωρινό, 29.03.2007), Επιτροπη Δικαιωματων των 
υναικώ ' ' 
ψ , ν και Ισότητας Φύλων. 
ο ηφισ:ηκε στις 24 Οκτωβρίου 2006 και ισχύει από τον Ιανουάριο του 2οο7. , , 
·εν λογω νόμος επιδοκι άστ κε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ σε σχετικη ε~ευνα για τη 

βια εναντίον των παιδι:V G~neral Assembly of Uιύted Nations, Report of the 1ndependent 
;~Pert for the United Natίo~s study on νίolence agaίnst chίldren, Α/621209, 7 August 2007, note 

'9. 
~~· χαρακτηριστικά την Αιτιολογική 'Εκθεση στο Σχέδιο του Νόμου «Γι~ την αντιμετ~πιση της 

οοικογενειακής βίας» , όπου αναφέρεται πως για τη θέσπιση, για παραδειγμα, του αρθρου 4 
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Συμβουλίου της Ευ .. , 'Ε ης 
ρωπαικης νωσης της 15 Μαρτίου 2001 σχετικά με το καθεστώς 

των θυμ, 
ατων σε ποινικές διαδικασίες. 924 

Μέσω της ει , , θ , 
σαγωγης ποινικων ρυ μισεων στο χώρο του οικογενειακού 

διιc , 
αιου με αφορμή θέματα ενδοοικογενειακής βίας, επανέρχεται στη σφαίρα του 

δημοσίου δι , 
ιcλ, καιου σημαντικό τμήμα του οικογενειακού δικαίου, παραδοσιακού 
αδου του ιδιωτικου' δ , δ δ , , , δ , β' 

δ ικαιου, με ε ομενο οτι, σαφως, η εν οοικογενειακη ια 

ιαφοροποιείται απο' 'λλε δ λ, β' , , Τ , 
τις α ς εκ η ωσεις ιας μεσα στην κοινωνια. ο περιεχομενο 

της έννοιας 'λλε 
, ποικι ι ανάλογα με το ερευνητικό αντικείμενο και την πολιτική 

στοχευση λ , 

β , ' α λα για τις ανάγκες όμως του Ν.3500/2006, η ενδοοικογενειακή βία και η 
ια 

συvοικούντων προσώπων καλύπτει κάθε μορφή σωματικής βλάβης και 
σωματι , , , 

ιcης βιας η απειλής σπουδαίου και άμεσου κινδύνου που ασκείται σε βάρος 
συνοικ , 

ουντος προσώπου, καθώς και την εξαναγκαστική συνουσία μεταξύ συζύγων ή 
την εξαναγκαστική επιχείρηση άλλης ασελγούς πράξης σε βάρος συνοικούντος 
7tροσώπου 92s Περιλ β, δ , , 'θ , 'ξ λλ, 'λε , · αμ ανει ε οχι μονο κα ε παρανομη πρα η, α α και παρα ιψη 

η συμ7tεριφορα' , λε' , ' ξ λ ' ' ' 
βλ , , με την οποια προκα ιται αμεσα σωματικη, σε ουα ικη η ψυχικη 

αβη σε οποι δ , 'λ , , , , 926 , , λλ 'λ 
ο ηποτε με ος της οικογενειας υπο ευρεια εννοια απο α ο με ος 

της οικογέν 927 , , , , , , 
θ, ειας η η επιτευξη σεξουαλικης επαφης, χωρις τη συγκαταθεση του 
υματος καθ , , 92s 

' ως επισης και ο περιορισμός της ελευθερίας του. 

( fI ιδιαιτερότητα της ενδοοικογενειακής βίας, ανεξάρτητα από τη μορφή της 
σωματι!Cή 

ε7t · -.ι, σεξουαλική, συναισθηματική, ψυχολογική ή λεκτική), 

αναλαμβα , 929 , , ' λε' ξ' 
νομεvη ή μη, έγκειται στο γεγονος οτι αυτη τε ιται μετα υ 

7tροσώπων τ , , .. θ , , 
' α οποια έχουν μεταξύ τους ιδιαίτερη σχεση και προυπο ετει καταχρηση 

εξουσίας αυ , β, , , 
β , της της σχέσης εμπιστοσύνης. Παράλληλα, η ια μεσα στην οικογενεια 
Ρισιcεται , ξ, , 

σε αμεση σχέση με την έννοια του ελέγχου και της ε αρτησης, οικονομικης 

~ουv ληφθεί υπ ' όψιv και οι Συστάσεις της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού του 
1-ΙΕ www · · 

Ε . ' .m1nιstryotjustice.gr. 
Δ πισ~μη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων L 82, 22.03.2001. 
ελτιο Τύπου για το Πόρισμα της ομάδας εργασίας του ΥΠΕΣΔΑ «Για την αντιμετώπιση της 

~δοοικογεvειακής βίας και της βίας κατά συνοικούντων προσώπων», Ηράκλειο, 08.08.2006. 

13 λ. αναλυτικά παρακάτω για την έννοια της οικογένειας στο Ν.350012006. , . 
λ. σχετικά και Ν Γεω'Ργούδης Η σεξουαλική παραβίαση: Μια οικογενειακη υποθεση, στο: 

Θf(r- 11 ' Ε,, ' Ε · ψ , 
γ. ιε~ινικάκη (επιμ.), Αιμομιξία και Θεραπευτικ~ πλαίσιο, . ΛΛηνικη ταφεια υχικης al νης Κ~ι Νευροψυχολογίας Παιδιού, Ελληνικά Γρ~μματα, Αθηνα, 1?97, 101-107. , , 

· σχετικα για τους ορισμούς της βίας το κυπριακο νομοθετικό πλαισιο, «Νόμος περι Βιας 
~~v Οικογένεια» 11912000. , , . 
J.· ρτινοπούλου, Ενδοοικογενειακή κακοποίηση γυναικών, Νομικη Βιβλιοθηκη, Αθηνα, 2006, 
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ΙCαι ιcοινωνι , , 
κ:ης, αναμεσα στο θύτη και στο θύμα, 930 εξαρτώμενα δε άτομα και 

συνεπώς θύματα της δ , β' 931 , , 
υ , εν οοικογενειαιcης ιας αποτελουν συvηθως οι γυναίκες, οι 
περηλικες 

και τα ανυπεράσπιστα παιδιά. 932 

πε Η σωματική κακοποίηση του παιδιού, στο πλαίσιο ενδοοικογενειακής βίας, 
Ριλαμβάνει , θ , 

( , κα ε ειδους τραυματισμό ή κάκωση, διαβαθμισμένης σοβαρότητας 
απο το απλ, , 

0 χαστουιcι στο πρόσωπο μέχρι την εκ προθέσεως ανθρωποκτονία)933 και 
σε Παιδιά δια , 
συ , φορετικων ηλιιcιών, που δεν οφείλεται σε ατύχημα και παρατηρείται 
ΧVοτερα στο , λ 

σ , κεφα ι και στα άκρα του παιδιού, δηλαδή στα ακάλυπτα μέρη του 
ωματος. Τα συνηθέστε , , , 'λ 'δ , 

δ ρα σωματικα τραυματα ειναι οι μω ωπες, τα σημα ια απο 
υvατό σ 'ξ 

δ λ φι ιμο και δάγκωμα, τα εγκαύματα, τα τραύματα λόγω βύθισης σε νερό, η 
η ητηρίασ 934 

τρα, η, τα τραύματα οστών και κλειδώσεων, τα εσωτερικά τραύματα και τα 
υματα από , 935 

nλ , τρανταγμα. Στις περιπτώσεις θυματοποίησης του παιδιού στο 
αισι0 

λ1 της ενδοοικογενειακής άσκησης σωματική βίας ανήκουν και το «σύνδρομο 
υγχάουζεv δι ' αντ , , ' ' 'ζ δ' ' 

ι ιπροσωπου», περιπτωση οπου ο γονεας κατασιcευα ει ψευ ως ενα 
ατριιcό , 

προβλημα για το παιδί προκαλώντας ιατρικά συμπτώματα, ώστε να 
αnοτι θ 

μη ούν η' να λέ , δ , , δ , β , 
δια~. προκα σουν μια γvωστη ιαταραχη η να ημιουργησουν σο αρο 

ινω~~ 'βλ , 

0ΡΎαvιΙC'ή 
προ ημα στους γιατρούς, καθώς και το «σύνδρομο δυστροφιας μη-

ς αιτιολογίας», νοσολογική οντότητα σύμφωνα με την οποία το βάρος του 
nαιδιού β , 
, ρισκεται κάτω από τα φυσιολογικά όρια, χωρίς να υπάρχει κάποια οργανική 

Vοσος ή ιcλ 
ηρονομική επιβάρυνση. 936 

'1t Η Ψυχολογική κακοποίηση εμπερικλείει, ως όρος, όλες τις πράξεις, 
αραλε· 

ιψεις και συμπεριφορές που περιέχουν συστηματική απόρριψη, εκφοβισμό, 
αnομ· ' 

ονωση, λ , 
εκμετάλλευση, υποτίμηση, αποθάρρυνση και παραμέ ηση, οπως και 

f1αρουσί δ ' β ' /( β αση του νομοσχεδίου «Για την αντιμετώπιση της εν οοικογενειακης ιας» στην 
υ ερνητ , Ε . /( D ικη πιτροπή, 08.08.2006, www.ministryofjustιce.gr. 

(eds · Br~wne, Violence in the family and its /inks to chίld abuse, στο : J Hobbs an~ J Wynne 
Βλ ), Chιld Abuse, Baillier's CJinical Pediatrics 1, 1993, 149-164. 
Β. Α σ~:τικά :την απόφαση ΣυμβΠλημ Πειρ 9412008. , , , 
4. ρ οπουλου, Ενδοοικογενειακή κακοποίηση γυναικών, Νομικη Βιβλιοθηκη, Αθηνα, 2006, 

Ειδ ικότ · · βλ Ε Βαλ ' Αδ ' Ν . ερα για την «μη· τυχαία δηλητηρίαση» ή τη «χημικη κακοποιηση» . . σαμη- αμ, 
!.::~ μορφές κακοποίησης, Μη τυχαία δηλη:ηρίαση, Σ~νδρομο ~ϋnchau~en δι ' αντιπροσώ~ου, 
( Ρομο του αμε' τοχου θεατη' Κακοποιηση εμβρυου, στο. Ε. Αγαθωνος-Γεωργοπουλου 
επιμ ) Κ ' ' ' δ ' Γ ' Αθ · ι 99 · ' ακοποίηση Παραμέληση Παιδιών, Jνστιτουτο Υγειας Παι ιου, ρηγορη, ηνα, 

"' 1, 11Ι - ]1 2 . 
e Αγ'θ , 
/(. α ωνος-Γεωργοπούλου (επιμ) Οδηγός για την Αναγνώριση και Αντιμετωπιση της 
Ε ~ο~οίησης και Παραμέλησης του' Παιδιού, ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, Αθήνα, 1998, 19. 
k.~Ι\~~θ~νος-Γεωργοπούλου (επιμ.), Οδηγός για την Αναγνώριση και Αντιμετώπιση της 

οιησης και Παραμέλησης του Παιδιού ό.π., 17. 
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Πολλέ 
ς αποιcλίνουσε π , ξ 937 , , 

ανηλ' ς ρα εις. Η ψυχολογικη κακοποιηση, στην περίπτωση του 
ιιcου, εκφράζει , , 

ΥΟνέων εναν επαναλαμβανομενο, επιβλαβή τύπο συμπεριφοράς μεταξύ 
και παιδιών ενδ , , , 

εξω ' εικτικο της σχεσης που υπαρχει μεταξύ τους που 
τεριιcεύεται ε , ' 

tηv α , μ την υποτιμηση του παιδιού, τη δημιουργία κλίματος ανασφάλειας, 
πουσια θετικ , 

του ων συναισθημάτων, την αμέλεια για τις ανάγκες της εκπαίδευσής 
' την ιατρική , 

ειc , παρακολουθηση και τις ψυχικές του ανάγκες, καθώς και την 
μεταλλευσ , 

tηv η η τη διαφθορά του παιδιού. 938 Η λεκτική βία, που συνδέεται άμεσα με 
Ψυχι , 

tη λε ιcη , εκδηλώνεται με βρισιές, φωνές, απειλές, εκβιασμούς, απαγορεύσεις και 
ΚtιΚή τρο , 

μοκρατηση του θύματος. 

οιιcο , Στην περίπτωση της σεξουαλικής κακοποίησης του ανηλίκου στο χώρο της 
Υεvειας πα , 

..,.α ρατηρειται η εμπλοκή σε σεξουαλικές δραστηριότητες εξαρτωμένων 
" ι αν, 

Εμ 
1 
~ ωριμων, ως προς την ολοκλήρωση της ανάπτυξης τους, παιδιών και εφήβων. 

πΙΙ.GJCον 
ται δε στις πρ 'ξ ' ' ' θ ' δ ' ' συ , α εις αυτες, χωρις να ειναι σε εση να ωσουν την εγκυρη 

Vαιvεσ, 
η τους και χωρ , , δ , , , , ξ 

πα ις να τις κατανοουν συνει ητα, ενω προκειται για πρα εις που 
Ραβιάζουν 

ρο'λ 9 
τις αντιλήψεις της κοινωνίας, αναφορικά με τους οικογενειακούς 

ους 39 

tη · Λαμβάνει δε διάφορες μορφές, από την έκθεση σε επίδειξη, τις θωπείες, 
v ειcπό 

μέ Ρνευση, την επιβολή σεξουαλικής βίας από τρίτο και τις ασελγείς πράξεις, 
ΧΡι το βιασ , 

μο και την αιμομιξία. 940 

ii) 
1-Ι εvισχυ11Ρ..m , δ , λ ' λ ' δ ' 

r" • • ι προστασια της παι ικης η ικιας: η εvvοιο ογικη ιευρυνση της 

οιιc0 , 
Ύενειας στο Ν.3500/2006. 

71: Ι-Ι προσπάθεια του νομοθέτη για τη διασφάλιση της μεγαλύτερης δυνατής 
Ροστασ ' 

ίδ ιας του ανήλικου θύματος στο πλαίσιο της οικογένειας, αποτυπώνεται στην 
ια tηv εvvοιολ , , , 'κλ 

των ογικη προσέγγιση της, καθώς διευρυνεται ο ορισμος της και ο κυ ος 

Προστατευ , , ' Α λ ' 
t\:Θ ομενων προσώπων της, ώστε, οπως αναφερεται στην ιτιο ογικη 

εση του Ν, , , , 
ευ , ο μου, να παρασχεθούν αυξημένες ποινικες εγγυησεις σε προσωπα 
αλωτα λ' 

Q71: δ ογω της ηλικίας, όπως είναι τα παιδιά. Η έννοια της οικογένειας, ήδη, 
0 εσμ , 

ευεται από την έννοια του γάμου και ορίζεται βάσει τριών κριτηρίων, 

9Jg 
ε. Αγά.Θ 
l<.ακοπο~νος-Γεωργοπούλου (επιμ.), Οδηγός για την Αναγνώριση και Αντιμετώπιση της 
Ί'he s ησης κ.αι Παραμέλησης του Παιδιού, ό .π. , 16.. . . 
Α . Ρ Ycholog1ca/ maltreatment of children- Technιcal Report, Ped1atr1cs 2002, 109: e68, 
Πρίλιος 2002 . . . . 

ε r-r ' στην ιστοσελίδα www.ped1atr1cs.apub/1cat10ns.org. 
· '(απανικ · 1 , ιδ ώ ' εια Σχολει'ο κα Παιδικ . οιιαου, Η σεξουαλική κακοποίηση των πα ι ν στην οικογεν . · ι 

rια ~προστασία, www.auth.g/νirtualschool/J. l/TheoryRe~earch/Congre~Papniko/ao~.html. 
ερευντη ~ιμομιξία, βλ. γενικά Β. Αρτινοπούλου, Αιμομιξια: Θεωρητικες προσεγγισεις και 

ητικα δεδομένα, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 1995. 
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δηλαδ, 
η της συζυγική σ , , , 

συμβ , ς χεσης, της συγγενειας εξ αιματος ή αγχιστείας και της 
ιωσης, ανεξάρτητα , , , 

δηλαδ , , απο την υπαρξη γαμου ή συγγένειας. Η οικογένεια ορίζεται, 
η, στο αρθρο 1 , 

συγγεγ , ως η κοινοτητα που αποτελείται από συζύγους ή γονείς και 
εις Πρώτου , δ , , , , , 

αnό η ευτερου βαθμου εξ αιματος η εξ αγχιστείας και τα τέιcvα τους 
υιοθεσία , 

' ενω περιλαμβάνον ' , , , , 
εξ α' ται σ αυτην, εφοσον συνοικουν μαζι τους, συγγενείς 

ιματος ή αγχιστείας , , β , 941 , 
ε'!r{τ , μεχpι τον τεταρτο αθμο, και προσωπα των οποίων 
·•ι Pon δ ' 

ος ικαστικός , , , , , , 
οικο , συμπαραστατης η αναδοχος γονεας εχει ορισθει ως μέλος της 

Ύεvειας καθ , 
Ε1tι ' ως και κάθε ανήλικο πρόσωπο που συνοικεί με την οικογένεια. 

1tpοσθέτως, οι δ , ξ , , , 
ΙCαι ιατα εις του νομου για την ενδοοικογενειαιcη βια εφαρμόζονται 

στο μόνιμο , 
τέιcν συντροφο της γυναίκας ή στη μόνιμο σύντροφο του άνδρα και στα 

α, κοινά , 
συς η ενός από αυτούς, εφόσον αυτά συνοικούν, ως και στους τέως 

ύγους. 

Είναι σα , , 
ενδ φες οτι ο κοινός νομοθέτης επιχειρεί να προστατεύσει από την 

οοικ0 Ύενειαιc-n β, 942 
... ι ια όλα τα τέιcνα, χωρίς οποιαδήποτε διάκριση, όχι μόνο τα 

φυσικά, αλλ , 
οικ , α και τα υιοθετημένα, τα ανήλικα τέιcvα που συνοικούν με την 

0Ύεvεια ξ, 
ΙCαι ' ανε αρτητα από την ύπαρξη ή μη συγγενικού δεσμού με αυτήν, καθώς 

τα τέιcv 
J.tη , α των μόνιμων συντρόφων του άνδρα ή της γυναίκας αντίστοιχα, κοινά ή 

' εφοσο 
Q\fhλ ν συνοικούν. Αυτονομείται δηλαδή η προστασία που παρέχεται στο 

·., ικ0 θ, 
υμα, καθω' ξ ' δ ' οικογ, ς αποσυνδέεται από την ύπαρ η νομικου εσμου με την 

εvεια. Το π δ, λ , , , on αι ι αντιμετωπίζεται ως αυτοτε ης οντοτητα, που, εφοσον με 
οιοδήnοτε τρόπ λέ , , , ζ , 

ακ , ο εμπ κεται με μια οικογενειαιcη κοινοτητα, χpη ει προστασιας, 

ομα και αν υ , 'λλ λ λ β, ' 
όψιν ίιr φισταται σχέση απλής συνοίκησης. Παρα η α, αμ ανοντας υπ 

-"=' μεγάλες θ , , λ' ' ' 
του πι ανοτητες της θυματοποιησης των ανη ικων απο τους συγγενεις 

ς, αιφιβώ λ , , , , 
υ7t, ς ογω των συγγενικών δεσμών, αλλα και της σχεσης εμπιστοσυνης που 

αρχει λό , , , , 
βία γω αυτων, ακόμα και αν δεν υπάρχει συνοιιcηση, ποινικοποιει την πραξη 

ς Που ασ , . , , , , , 
αί κειται για παράδειγμα από συγγενη πρωτου η και δευτερου βαθμου εξ 

J..tατος ή α , 
Ύχιστειας στον ανήλικο. 

Η αναφορά β θ , , , 
συvδ. του τέταρτου βαθμού συγγένειας ως ανώτατου α μου οικογενειακης σχεσεως 

ιcλ εεται με τη σχετική ρύθμιση του αστικού δικαίου σχετικά με την εξ αδιαθέτου 
ηροvομι · δ , Βλ , Α λ , Έιcθ κη ιαδοχή, που επέρχεται μέχρι τον τέταρτο βαθμο. . σχετικα και την ιτιο ογικη 

ww εση. ~το Σχέδιο του Νόμου «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας», 5, 
Η w. i:ιιnι styoryustice.gr. 

εν λογω ,, θ , , δ , 
του . επΙΛογή του κοινού νομοθέτη συνάδει με την κατευ υντηρια αρχη της μη ιακρισης 

αρθρου 2 της ΔΣΔΠ. 
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2β 
Η προστασία του 'λ , , 
β4 , ανη ικου μαρτυρα πραξεων ενδοοικογενειακής σωματικής 

αβης: μια διευ ' , 
Ι/)υμενη προστασια για το παιδί θύμα. 

Η έννοια του θύ ( , 
στο Ν 

3 
ματος και του παθοντος, κατά το αστικό δίκαιο) διευρύνεται 

. soo12006 καθώ θ, , , , 
βία, αλλ, ' ς υμα ειναι οχι μονο ο υποκείμενος στην ενδοοικογενειακή 

α και ο ανη'λ , , 
ουσι ικος, ενωπιον του οποιου αυτή ασκείται. 943 Επιχειρείται 

αστι , 
IQ) προστασία τ θ , , 

nοιvιιcο , ου υματος, ακομη και αν η θυματοποίηση είναι έμμεση, ενώ 
ποιουvται γι , , 

εvδοο α πρωτη φορα ως διακεκριμένη παραλλαγή του εγκλήματος της 
ιιcογενεια · , , , 

διαn , ιcης σωματιιcης βλαβης οι πραξεις ενδοοικογενειακής βίας που 
Ραττοvται εν , , , 

ωπιον ανηλικου μελους της οικογένειας. 

Η νομοθετιιcη' επιλο , , λ β , ' , δ θv , , 
αξιολ γη αυτη αμ ανει υπ οψιν τη ιε ως κατοχυρωμεvη 

ογι!Cή , 
ι.ιάρΊ->, 

9 
ρητρα του συμφέροντος του παιδιού και, ειδικότερα, του ανήλικου 

•υpα, 44 , 

ι.ι.άρτυ 0 οποιος χρήζει ειδικής προστασίας, καθώς επηρεάζεται αρνητικά ως 
Ρας πράξεων β ' θ , , , , β' 

συμ ιας, υιο ετωντας η αναπαραγοντας προτυπα ιαιης 

Περιφοράς με δυνη , β , , , , 
Ι\οιv ' τικα, σο αρες επιπτωσεις στον ψυχικο κοσμο του και στην 

ωvιιn; 
... , του εξέλιξη 945 Ε λε, , , , θ δ , 

αvη' λ · πιπ ον, κατοχυρωνει ενα προσ ετο ικαιωμα για το 
ιιcο θ, 

δυv , υμα, καθώς άμεση νομική συνέπεια της εν λόγω ρύθμισης είναι η 
ατοτητ 

α του μέσω ' , ' 'δ δ ' στο . ' του νομιμου αντιπροσωπου του, να ασκησει ι ια ικαιωματα 

Πεδιου του , , , , 
αστικου η του ποινικου δικαιου. 

2γ. 

Η εφαρμογή του θεσμού της ποινικής διαμεσολάβησης στην περίπτωση του 
ανήλικο θ' 

υ υματος: η θέση του άρθρου 12 ΔΣΔΠ 
i) 
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ΙΙλα , 
ισιου του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης της 15ης Μαρτίου του 2001 

σχετι , 
κα με το καθεστώς των θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες. 946 Σύμφωνα με αυτό, 

τα Κάτη Μ'λ 
- ε η καλούνται να μεριμνούν, ώστε να προωθείται η μεσολάβηση σε 

Ποινικές υποθέσεις, δηλαδή, να επιδιώκεται, πριν ή κατά την ποινική διαδικασία, 
λύση ' 

μεσω διαπραγματεύσεως μεταξύ του θύματος και του δράστη με τη 
μεσολάβηση τρίτου προσώπου. Επίσης, να λαμβάνεται υπ' όψιν κάθε συμφωνία 
θύματος και δρα' ' ' ' ' λ' λ 'β στη, η οποια τυχον επιτυγχανεται κατα την εν ογω μεσο α ηση σε 
Ποινικές υ θ , 

πο εσεις, και, τέλος, να διασφαλίζεται η δυνατότητα των θυμάτων να 
ακουστο, , 

υν κατα την ποινική διαδικασία. 

Η ποινική διαμεσολάβηση μεταξύ θύματος και δράστη, που συνιστά έναν από 
τους β 

ασικούς τρόπους εφαρμογής της επανορθωτικής δικαιοσύνης,947 αποτελεί μια 
εvαλλακτι , λ, 
, ιcη υση στις μακρές και αποθαρρυντικές ποινικές διαδικασίες, προς 
οφελος των θυ , Κ , δ , θ , δ , ζ , , , 

ματων. αι τουτο, ιοτι κα ιστα υνατη την απο ημιωση η ανακτηση 
των λε 

απο σθέντων περιουσιακών στοιχείων, εκτός του πλαισίου της κανονικής 
Ποινιl<"h δ 

·-. ις ιαδικασίας. 948 Όπως και τα υπόλοιπα προγράμματα της επανορθωτικής 
δικαιο , 

συνης είναι «διαθέσιμη» σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας και 
εφαρμόζετα , , ' δ' 

ι μονο, με ελεύθερη συναίνεση των μερων, παρεχομενη σε οποιο ηποτε 
~ιο , 

της διαδικασίας, δίνοντας στα μέρη τη δυνατότητα για «επεξεργασια>> της 
Πράξης. 949 

ΙΊροϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν τα πραγματικά περιστατικά 
της υπόθεση λλ , , , , , δ ' 

ς, α α η συμμετοχ;η του δραστη, σε καμια περιπτωση, ε μπορει να 
εΚληφθ , , , , 

ει ως στοιχείο παραδοχής της ενοχής του για μετεπειτα νομικες διαδικασιες. 
Τα μέρη , , , , λ , , 

εχουν το δικαιωμα για παροχη νομικων συμβου ων πριν και μετα την 
διαδικασί δ , , 

α, για μετάφραση ή διερμηνεία, πλήρη ενημέρωση ως προς τα ικαιωματα 
τους , 

' τη φυση της διαδικασίας, αλλά και τις συνέπειες της συμμετοχής τους στο 

~~ Προθεσμία για την ανάληψη της εν λόγω υποχρέωσης από τα Κράτη-Μέλη είχε τεθεί η 
-Μαρτίου του 206 

~ . ili 
. ·_και το σχετικό σχόλιο: Report by the Secretary General, 27 Conference of European 

Mιnι sters of Justice (Yereνan 12-J 3 October 2006), CM (2006) 202, 
;ww.coe. int/t/dgh l/standardsetting/minjust/mj u27/MJU-27(2006)Res1 E.pdf 

λ. την σχετική Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 1999 προς το Συμβούλιο, το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή «Για τα θύματα της 
εγκληματικότητας στην Ευρωπαϊκή 'Ενωση», COM (Ι 999) 349 FINAL, 14 Ιουλίου 1999. . 
Ε. Λαμπροπούλου, Κοινωνιολογία του Ποινικού Δικαίου και των Θεσμών της Ποινικης 
Διαμεσολάβησης, Ελληνικά Γράμματα, Αθήνα, 1999, 380. 
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Πρόγραμμα εν , δ , , , , 
' ω ει ικα οι αvηλικοι εχουν δικαιωμα και για τη βοήθεια των γονέων 

τους.950 

Παρόμοιος θεσμός στην ελληνική εννομη τάξη προβλέπεται στο άρθρο 
122 παρ. 1 στοιχ. Ε' του ΠΚ, που αφορά στη συνδιαλλαγή μεταξύ ανήλικου δράστη 
Και θύματο , 

ς, στην εκφραση συγγνώμης και την, εν γένει εξώδικη διευθέτηση των 
συνεπειών , 

, της πραξης, η οποία, εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς, μπορεί να οδηγήσει 
ακομα κ 

δ αι στην αποχή από την ποινική δίωξη. Αφετηρία της διαδικασίας της ποινικής 
ιαμεσολάβ 

ησης στα πλημμελήματα ενδοοικογενειακής βίας συνιστά είτε η έναρξη 
της προκαταρκτικη'ς ξ, , , , κλ θ' ' λ' ' , ε ετασης μετα απο εγ ηση του πα οντα η καταγγε ια τριτου 
ειτε η Κί 

Υηση της διαδικασίας του αυτόφωρου.951 

Κατά την , θ , 'θ ' δ εφαρμογη του εσμου, σε μια προσπα εια εντοπισμου των 
υνατοτη 

δ , των για την αποκατάσταση της ομαλής οικογενειακής συμβίωσης, τόσο ο 
ΡασΤn , 

.. ,ς οσο και το θύμα καλούνται ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα. Η διαδικασία 
της Ποινιτης διαμ λ , β 'ζ , , , ξ , 
υποβολ' , 

εσο α ησης αρχι ει, εφοσον υπαρχει συμφωνια μετα υ τους και η 

tέλε η ανεπιφυλακτης δήλωσης εκ μέρους του προσώπου, στο οποίο αποδίδεται η 
ση του εγκλ , , , , θ , ξ , . , 

ηματος, οτι ειναι προ υμο, σωρευτικα για τα ε ης. πρωτον, να 
υποσχ θ , 

, ε ει 0τι δεν θα τελέσει στο μέλλον οποιαδήποτε πράξη ενδοοικογενειακής βίας 
(λόγος τι , ) , , , , 

μης και πως, σε περίπτωση συνοικησης, δεχεται να μεινει εκτος 
οικογ 

εvειακη' ς , , , , ' θ ' Δ ' κατοικιας για ευλογο διαστημα, εαν το προτεινει το υμα. ευτερον, 
Παις , 

ειναι πρόθυμο να παρακολουθη' σει ειδικό συμβουλευτικό θεραπευτικό 
Πp, 

ογραμμα υ ' ' ' δ ' ' 
ΙC , πο την αιγίδα δημοσίου φορέα για οσο χροvικο ιαστημα και οπου 
Ρινουv κ , , , , , 

ε , αταλληλο οι αρμόδιοι θεραπευτές, και, τριτον, να αρει η να αποκαταστησει, 
φοσον , , , , 

ΙC ειναι δυνατόν, τις συνέπειες που προκληθηκαν απο την πραξη και να 
αταβάλε , λ 952 , 

δ ι ευ ογη χρηματική αποζημίωση στον παθόντα. Σε περιπτωση που η 
ιαμεσολάβ ' ξ' λ ' 

ηση ολοκληρωθεί επιτυχώς εξαλείφεται η ποινικη α ιωση της πο ιτειας 

rιαμια ' ' ' λ ' β δ ' ώ συγκριτικη προσέγγιση του θεσμου της ποινικης διαμεσο α ησης στις ιαφ~ρες Χ ρες 
;1? Ευρώπης βλ. αναλυτικά: Μ Wieviorka ( ed.), Medίatίon, a European comparιson, DJV, 
aιnt-Denis, 2002. 

Ε~ιc. ΕισΑΠ, Οδηγίες για την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων για την αντιμετώπιση της 
~ 00ιιcογενειακής βίας. Λειτουργία του θεσμού της ποινικής διαμεσολάβησης, Ποιν Δικ 
1-l 
2~07, 566, επ. , , 

παγωγη του δράστη στο πρόγραμμα αυτό έχει ως στοχο να τον βοηθησει να 
συvειδ , άδ λλ ' ητοποιήσει πως η συμπεριφορά του είναι κοινωνικα απαρ εκτη, α α και τις 
Ψυχολ , θ ' ' ' ζ' ογιιcες συνέπειες της τόσο για τον ίδιο όσο και για τα υματα, ωστε, μεσω της συ ητησης 
ιcαι τη , , , 

, .. , ς παρουσίας ενός αμερόληπτου τρίτου, να αποφευχθουν παρομοιες συμπεριφορες στο 
μελλοv. 
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1 

και επέρχον , 
, ται οι συνεπειες του δικαστικού συμβιβασμού για τις αξιώσεις αστικής 

φυσεως εξ αδικοπραξίας. 953 

Η διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης, όταν το θύμα είναι ανήλικο, 
ενεργείται υπέρ αυ , , , , '\ ~ , , 

του, απο κοινου, απο τον Εισαγγε/\,t,α ανηλικων και το προσωπο 
Που ασκεί την επιμέλε , , , δ , , , 
δ ια, εκτος και αν ο φερομενος ως ραστης ειναι ο επιτροπος, 
ικαστιιc, 

Κί ος συμπαραστάτης ή ανάδοχος γονέας του, οπότε εφαρμόζεται η διαδικασία 
vησης της ποινικής δίωξης. Σε κάθε άλλη περίπτωση, καθώς και στην περίπτωση 

Που 0 φε , 
ρομενος ως δράστης είναι ο φυσικός γονέας ή άλλος συγγενής, ισχύουν τα 

σχετικά 

δ , με την ποινική διαμεσολάβηση, εφόσον επιτευχθεί συμφωνία. Κατά τη 
ιαριcει 

α της αναγνωρίζεται στον ανήλικο, μετά τη συμπλήρωση του 14°υ έτους της 
ηλιJCίας του δ , 

' το ικαιωμα, εφόσον το επιθυμεί, να παρίσταται και να ακούγεται. 

τ , Η εισαγωγή του θεσμού της ποινικής διαμεσολάβησης ως εναλλακτικού 
Ροnου δια , 

χειρισης των ποινικών υποθέσεων δίνει κίνητρο στο ανήλικο θύμα για την 
αvαζ' 

δ ητηση βοήθειας με την καταγγελία της πράξης, αφού η σχετική καταγγελία του 
εν ταυ 'ζ 

τι εται αυτόματα με την έμπλοκή στην ποινική διαδικασία με τη στενή 
αυστη , , 

Ρη ενvοια του όρου. Επιπλέον, η ποινική διαμεσολάβηση ως άμεσα συνδεόμενη 
/.!ε την προστασία των δικαιωμάτων του θύματος εν γένει αναβαθμίζει το ρόλο του 
στην ποινιιm δ δ , λε' θ , , 

·-- ι ια ικασια, καθώς η συναίνεσή του αποτε ι κα οριστικο παραγοντα 
Υια την , 
αμ, ΙCίvησή της. 954 Τέλος, με την ποινική διαμεσολάβηση, το θύμα αποζημιώνεται 

, εσως, Χωρίς να προηγηθεί η διεξαγωγή της πολιτικής δίκης, ενώ ο δράστης, όχι 
/.!ov0 μέy , , , , 

ει εκτος οικογενειακής εστίας για εύλογο, απο το θυμα προτεινομενο, 
Χ.Οοvιιcό δ , , , 
θ ιαστημα, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να ακολουθησει προγραμμα 
εραπείας , δ, , 

, ' σε περίπτωση δε υποτροπιασμού η οριστική παραπομπη σε ικη αφορα 
0Χι μόνο τη ' θ ' 

ν παλαιά, αλλά και τη νέα πράξη του. Το όφελος προφανως για το υμα 
/.!nορεί να · ξ ' δ' ' 

ειvαι αμεσότερο συγκριτικά με την περίπτωση διε αγωγη της ικης, αφου 
σε ,,. , 

•ιεριπτω δ δ , δ , 
ση ιεξαγωγής της δίκης, ακόμη και αν ο ραστης κατα ικαστει, η 

~κ. ΕισΑΠ, Οδηγίες για την ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων για την αντιμετώπιση της 
21 οοικογενειακής βίας. Λειτουργία του θεσμού της ποινικής διαμεσολάβησης, Ποιν Δικ 

2007, 566 επ 
Ενστάσεις έχο~ν διατυπωθεί από το Ελληνικό Τμήμα της Διεθνούς Αμνηστίας ως για την 
εισαγω . , δ , β' 

, γη του θεσμού της ποινικη' ς διαμεσολάβησης στις υποθεσεις εν οοικογενειακης ιας, 
Καθω λλ · β · δ ' δ δ ' · . ς ε οχεύει ο κίνδυνος αντιμετώπισης της ως λιγοτερου σο αρου α ικηματος, ε ομενου 
οτι ει , Ε -~ ~ , , τα ~αι το μόνο αδίκημα στο οποίο εφαρμόζεται .ο εν λόγω θε~μος. νUΛ/\,~κτικα προτεινοντ~ι 
: μετρα της υπενθύμισης του νόμου στο δραστη, της γρηγορης διενεργειας κοινωνικης 
ερευνας κ.α., Διεθνής Αμνηστία Δελτίο Τύπου: Κριτική στο Σχέδιο Νόμου για την 
~tμετό)πιση της ενδοοι:ογενειακής βίας, 20 Φεβρουαρίου 2006, 

W.amnesty.org.gr/news/2006 _ 02_20_1.htm. 
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προβλεπόμενη δυνα ο' λ · 'λε · · 
τ τητα αναστο ης εκτε σης της ποιvης η του ανασταλ nκού 

αποτελέσμ , 
ατος της εφεσης του παρέχει τη δυνατότητα να επιστρέψει στην 

οικογενεια ' · , , 
κ:η εστια την ιδια ημερα. 

Η περίπτωση του ανήλικου θύματος είναι, βέβαια, ιδιόρρυθμη, καθώς η 
διαδικασία της ποι , δ λ , β , , , , , 

νικ:ης ιαμεσο α ησης ενεργειται υπερ αυτου, απο κοινου, από τον 

Εισαγγελέα ανηλίκων και το πρόσωπο που ασκεί την επιμέλειά του, ενώ ο ίδιος ο 
α 'λ 
νη ικος μπορεί κατά βούληση, μετά τη συμπλήρωση του 14°υ έτους της ηλικίας του, 

να παρίσταται και να ακούγεται. Η προβλεπόμενη δυνατότητα παράστασης και 
έκφρασης γνώμης του ανηλίκου θύματος, μετά από την έλευση του εν λόγω 
ηλικιακού ορίου λ · 'β λα ' ' ' δ ' , αποτε ει, αναμφι ο , αναγvωριση ενος συμμετοχικου ικαιωματος 

του στη διαδικασία, έστω και με τους ηλικιακούς περιορισμούς που «επιβάλλει» η 
ανηλ · 

ικοτητα. Αναγνωρίζεται, πλέον, το δικαίωμα του ανήλικου θύματος να 
συμμετέχει ενεργά στην εν λόγω εναλλακnκή διαδικασία και να συγκαθορίζει την 
Πο ' 

ρεια της. Η εν λόγω ρύθμιση εναρμονίζεται απόλυτα με τη κατευθυντήρια αρχή 
του άρθρου 12 της ΔΣΔΠ σχετικά με το σεβασμό σnς απόψεις του παιδιού και το 
δικαίωμα , , , 

εκφρασης της γνώμης του σε οποιοδήποτε ζήτημα που το αφορα εν γενει, 
αλλ· 

α και στο πλαίσιο οποιασδήποτε διοικητικής ή δικαστικής διαδικασίας. 

. Ο θεσμός της ποινικής διαμεσολάβησης είναι έτσι διαμορφωμένος, ώστε de 

JUre δεν ωφελείται κανένα από τα διάδικα μέρη (άρθρο 13 παρ.5), de facto όμως είναι 
7ttθανόν ο ανήλικος να δεχθεί πιέσεις, ώστε να δεχθεί τη διαμεσολάβηση. Για το λόγο 
αυτό θα · ' λλ ' θ ' πρεπει να ενημερώνεται για το θεσμό αναλυnκα, α α και να εν αρρυνεται 
να ασιcη· · ' θ ' σει το συμμετοχικό του δικαίωμα, καθώς η επιτυχης εφαρμογη του εσμου 
7tροϋποe · · ' λλ · ετει τη διασφάλιση της αυτονομίας των εμπλεκομενων μερων, α α και την 
ελευθε ' ου ' λ ' ρια να εκφράσουν τη βούλησή τους. Η θέσπιση του 14 ετους ως η ικιαιcου 
Ορίου · ' 'λ για την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος, ωστοσο, φαινεται απο υτη, η 
ε7ttλογ' · 'δ ξ ' ( η ομως ενός διαφορετικού κριτηρίου, όπως για παρα ειγμα η α ιοποιηση στη 
θέση , , λ · δ ' ενος συγκεκριμένου ηλικιακού περιορισμου) της η ικιας του παι ιου σε 

συνάρτηση με το βαθμό ωριμότητας του, όπως προτείνεται στο άρθρο 12 της ΔΣΔΠ, 
θα δη · λ · ' μιουργούσε προβλήματα εφαρμογής λόγω της αορισnας των εν ογω εννοιων. 
Είναι , ' δ λ'β σης εμφανες ότι ουσιαστικό ρόλο για την διεκπεραιωση της ιαμεσο α η 
αναλα β · · θ ' ' ' α μ ανει ο εισαγγελέας, 0 οποίος εν τέλει θα αποφασισει αν α πρεπει η οχι ν 

αρχειοθετήσει τη δικογραφία. Γι' αυτήν την «οιονεί δικαιοδοτική» αρμοδιότητα του 
εισαγγελέα, ο οποίος κρίνει εάν θα ασκηθεί ή όχι η ποινική δίωξη, δεν τίθεται ζήτημα 
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αντισυvταγ , , 
ματικοτητας, αφου ως lato sensu δικαστικός λειτουργός, είναι αρμόδιος να 

!( ' 
ρινει οτιδη' ποτε ' ' ' ' δ' ξ 

σχετικο με την ασκηση η μη της ποινικης ιω ης, απολαμβάνει 

δηλαδή τις σχετικές συνταγματικές εγγυήσεις. 955 Παράλληλα, ο ρόλος του εισαγγελέα 
στον ελληνικό θεσμό της ποινικής διαμεσολάβησης, σε αντίθεση με το 
αγγλοσαξω , δ' 

νικο ιιcαιο (common law), δεν επεκτείνεται στην επιβολή επαχθών 
συνεπειών στο δ , δ, , θ , δ , , , 

ραστη, ιχως να εχει προηγη ει ικαστικη αποφαση ουτε και στο 

λεγόμενο plea bargaining, τη διαπραγμάτευση δηλαδή της ομολογίας και της ποινής 
αν' 

αμεσα στο δράστη και στον εισαγγελέα, οπότε θα υπήρχαν ζητήματα συμφωνίας 
των εν λόγω αρμοδιοτήτων του με το Σύνταγμα. Αντίθετα, δρα ως δικαστής με στόχο 
την ορθη' απον , , δ , 956 

ομη της ποινικης ικαιοσυνης. 

Εκτός από την αμιγώς δικονομική συμβολή του εισαγγελέα, σχετικό 
προβληματισμό στην εφαρμογή του νεοεισαχθέvτος στο ελληνικό δίκαιο θεσμού της 
Ποιvι!Cής διαμεσολάβησης, που αφορά ειδικά τον ανήλικο, δημιουργεί μια άλλη όψη 
του ρόλου , , ' Ο λέ λ β ' του, αυτη του οικογενειακου συμβουλου. εισαγγε ας ανα αμ ανει την 
εξομάλυv , , , , , 

ση των ηδη διαταραγμενων οικογενειακων σχεσεων, αναμεσα, για 
Παράδειγμ , 'λ ' ' ' α, στον ανήλικο ιcαι σε ιcάποιο αλλο με ος της οικογεvειας του, ωστε να 
εnικοιvω , , , , , 

νησουν ιcαλύτερα μεταξύ τους με σιcοπο να φθασουν σε ιcοινες αποφασεις 
σχετικά δ Γ λε , με ιευθετήσεις για το παρόν ιcαι το μέλλον. ια την αποτε σματικοτερη 
λειτουρ , , δ δ θ ' ξ δ' για του θεσμού, με δεδομένο πως 0 εισαγγελέας ε ια ετει ε ει ικευση και 
εμπειρ' , ' θ' θ ' ια παιδοψυχολόγου, ψυχιάτρου και κοινωνικου λειτουργου, ορ οτερη α ηταν 

η Vομοθετι!Cή πρόβλεψη υποστήριξης του Εισαγγελέα και συνεργασίας του με Ειδική 
Ύπηρεσία Διαμεσολάβησης ή με Οικογεvειαιcό Δικαστήριο, ώστε να διευκολύνεται 
στη διεκπ , , 957 

955 

εραιωση της μεσολαβησης. 

Ο Μ , , · ξημένη αρμοδιότητα του εισαγγελέ.α πρακουματσος αναφερει, χαρακτηριστικα, πως η αυ , , 
στο θεσμό της ποινικής διαμεσολάβησης αποτελεί σαφή ένταξή του στην εννοια του δικαστικ~υ 
λειτουργού π Μ , 0 Ν 350012006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακης β, , . πρακσυματσος, . 
ιας Σκέψεις- Παρατηρήσεις, Ποιν Δικ 12/2007, 1459. , , 

Δ. Συμεωvίδης, Η Θέση και 0 Ρόλος του Σύγχρονου, Εισα:rελέ.α υπ? το πρισμα των 
συγκριτικών δεδομένων και συναφείς προβληματισμοί μετα τη θεση σε ισχυ του Ν.316012003, 
ΠΛογ 112005 5 επ , , 
Για την ποινι~ δι~μεσολάβηση βλ. την ΕγκΕισ ΑΠ 212007, Οδηγίες για την ορθη ερμην~ια και 
εφ · δ κογενειακη' ς βίας. Λειτουργια του αρμογη των διατάξεων για την αντιμετώπιση της εν οοι 
θεσμού της ποινικής διαμεσολάβησης. 
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2δ. 
Η έννοια της σωματικής βίας ως μέσου σωφρονισμού του ανηλίκου στο 
Ν35ΟΟΙ2006: μια ερμηνευτική προσέγγιση. 

Καινοτομία στο νέο νόμο για την ενδοοικογενειακή βία αποτελεί η ρητή 
διατύ 

πωση ως προς το ότι η άσκηση σωματικής βίας στο πλαίσιο της οικογένειας958 
δεν αποτελεί αποδεκ , δ , , , , , 

το παι αγωγικο μετρο και επιτρεπτο μεσο σωφρονισμου στο 
πλαί σιο της ανα , δ , , , , 

τροφης του παι ιου, εντασσομενο σε εκεινα που οποια 

περιλαμβάνονται στο άρθρο 1518 ΑΚ. 959 Αντίθετα, η χρήση σωματικής βίας συνιστά 
ΙCα!Cή ' 

ασκηση της γονικής μέριμνας και επιφέρει τις αστικές συνέπειες του άρθρου 
15 3 2 ΑΚ δηλαδη' , δ , δ , , , , ' μπορει να ο ηγησει το ικαστηριο στην αφαιρεση απο τον ενα 
γογ 

εα της άσκησης της γονικής μέριμνας ολικά ή μερικά και στην ανάθεση της 
αποκλειστικά , λλ , , θ , 'δ , , 

στον α ο η στην ανα εση της πραγματικης φροντι ας του τεκνου η 
αιcό 

μη και της επιμέλειάς του ολικά ή μερικά σε τρίτον ή και στο διορισμό επιτρόπου. 
lf ΧΡ, 

ηση του όρου «σωματική βία» και όχι «σωματική τιμωρία» δημιουργεί 
εvδεχομένω , ' θ' ' ' 

ς ενα ερμηνευτικό πρόβλημα, καθως δεν κα ισταται σαφες στο κειμενο 
του νόμου , , , , 

πως οριζεται η έννοια της σωματικής βίας και αν στα απαγορευμενα μετρα 

σωφρονι , ' ' δ ' 
σμου εμπίπτουν κάποιες μορφές «ελαφριας», κοινωνικα απο εκτης, 

σωματιl<'h , 960 , , 961 
-~. , ς τιμωριας, που είναι ιδιαίτερα διαδεδομενη στη χωρα μας. 

Ορθότερο θα ήταν στον όρο σωματική βία να θεωρήσουμε πως 
nεριλαμβ , , , ' 
, ανεται κάθε μορφής σωματική τιμωρία, ερμηνεια που προκυπτει απο την 

ιδια τη , , 'ζ 'θ ':ι: v αιτιολογική έκθεση του νόμου. Εκεί, ως σωματικη βια, ορι εται κα ε πραι.,,η 
επιβολ , , , , , 
, ης πονου ή σωματικής δυσφορίας σε ανήλικο, με σκοπο τον σωφρονισμο η 
ελεγχο ' 'θ ' ' της συμπεριφοράς του, και προφανώς, περιλαμβανει κα ε μορφης σωματικη 

Στους δημοτικούς παιδικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς απαγορεύεται_ αυστηρά ~ σωματικry 
τιμ~ρία (σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1 της ΚΥ Α 16065/2002), η οπο~ αποτε~ι πειθαρ~ικο 
παραπτωμα. Παράλληλα στα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας απαγορευεται , επισης ρ~τα η 
σωματική τιμωρία, σύμφ~να με την Υπουργική Απόφαση Γ2β/1984.,Στο πλαι~ιο των μετρων 
~ΧολιΚής πειθαρχίας η σωματική τιμωρία είχε ήδη απαγορευθει με το ~ρθρο 1β3' θ του 
.Δ.20111998 στο χώρο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σε σχέση με τη ευτερο, α ~ια 

εκπαίδευση το Π .Δ . l 04/ 1979 που περιλαμβάνει περιοριστικώς απαριθμούμενα επιτρεπτα μεσα 
~ΧολιΚής τιμωρίας δεν περιλ~μβάνεται η σωματική τιμωρία. λίδ 
ι ια ' Νόμου βλ στην ιστοσε α 

την Αιτιολογική Έκθεση του · 
Www som t"k · . . lth . h r . a ι ιtιmorιa.gr esιs. tm. , & Μ Stavrίanaki The use of 
ια μια κοινωνιολο ι ' π οσέγγιση του ζητηματος, l Ferete · . ' . 

Physica/ punishmeπi :1 th~ Greek Family selected socio-demographιc aspects, Internatιoπal 
~ourπaι ofChiJd & Family Welfare 3, 1997, 206-216· ό δ , 591 οικογενειών μαθητών 
ΧετιΚή έρευνα κατέδειξε πως σε ένα αντιπροσωπευτικ ειγμα , 

298 
, 

δημ , , ων οποίων 293 κοριτσια και αγορια, 
οτικων σχολείων πρόJτης και έκτης δημοτικου, εκ τ , , , , 

το ποσ , , , στο σύνολο του δειγματος ανερχεται κατα μεσο 
όρο οστο χρησης της σωμ~τικης τιμ~ριαςβ' η διαπαιδαγώγηση των παιδιών: από την 
. σε 65,5%! Μ Σταυριανακη, Η χρηση ιας σ: 

0 19
0 επ 

ερευνα στην κοινωνική πολιτική , Κοινωνική Εργασια 5912ΟΟ ' · 
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τιμ , 
, ωρια (χαστούκι, τράβηγμα αυτιού κα ), 962 Εξάλλου, στην ίδια την αιτιολογική 
ειcθεση αναφέρεται πως για τη θέσπιση του εν λόγω άρθρου έχουν ληφθεί υπ' όψιν οι 
συ , 

στασεις της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού του ΟΗΕ προς τη χώρα 
μας, οι Συστάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης και η δημόσια θέση του Συνηγόρου 
του Πολίτη όπο , λ , , δ , , , 

, υ γινεται ογος για απαγορευση ια νομου της σωμαnκης nμωριας 
ιcα , 

ι οχι της σωματικής βίας στα παιδιά. 963 Προφανώς, ο νομοθέτης προτίμησε τον όρο 
σωματιιcή βία σε μια προσπάθεια μάλλον διεύρυνσης της προστασίας του παιδιού και 
όχι περιορισμ , θ , , , , β' 

ου της, εωρωντας τη σωματικη τιμωρια ως μια μορφη ιας και 
επ~θυμώντας λ 'β , ' β' 'θ ' ' να περι α ει στην εννοια της σωματικης ιας κα ε μορφη σωματικης 
τιμωρίας, αλλά και οποιαδήποτε άλλη βίαιη ενέργεια, που δε συνιστά σωματική 
τιμωρία. 

2ε. 

Μια κριτική προσέγγιση του αδικήματος της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια 
στο Ν35ΟΟΙ2006. 

Ενισχυμένη προστασία προς το ανήλικο θύμα ασελγούς πράξης διασφαλίζει 
το άρθρο 24 του Ν.3500/2006, ο οποίος μεταρρυθμίζει το άρθρο 342 ΠΚ και 
μετατρέ , , ' λ' Πει απο πλημμέλημα σε κακούργημα το αδικημα της «καταχρησης ανη ικων 
σε ασέλ 964 , λ , ' ξ ου γειω>, με επιβαρυντική περίσταση, προφανως ογω της εντα ης τ 
αvηλίιc 'λε ' ' ' ου σε περισσότερα κοινωνικά περιβάλλοντα, την τε ση του απο προσωπο που 
Τελεί , , 

σε σχέση εμπιστοσύνης με τον ανήλικο (τους οικειους του, προσωπο που 
συvοι , δ ' δ ' Κει με τον ανήλικο, φίλο του ίδιου ή της οικογένειας, εκπαι ευτικο, παι αγωγο, 
Ύυμvαστη ή άλλο πρόσωπο που του παραδίδει μαθήματα, πρόσωπο που δέχεται τις 
υ7rΎJρεσίες του, κληρικό με τον οποίο έχει πνευματική σχέση, ψυχολόγο, ιατρό, 
Vοσοιc, , , 'νης ομο ή άλλο ειδικό επιστήμονα). Ο νομοθέτης τυποποιει τη σχεση εμπιστοσυ 
μεταξύ ανηλίκου και ενηλίκου στην παράγραφο 2, ενώ διευρύνει και εξειδικεύει σε 

rι δ ΙΓfι βία βλ στην ιστοσελίδα α την Αιτιολογική 'Εκθεση του Νόμου για την εν οοικογενεια._., · 
Www som ι ·ι, :. . l h . h 
Η · , a Ιιutιmorιa.gr t es ιs . tm. , , νο οθετική απαγόρευση της δημοσια θέση του Συνηγόρου του Πολιτη για τη ρητη μ 
σωματικής τιμωρίας, Κύκλος Δικαιωμάτων το~ Παιδι?ύ, Μάρτιος 20?5, 1-9. βλέπεται κάθει ξη 
rια τον ενήλικο που ασελγεί σε βάρος ανηλικου κατω των 14 ετ~ν, προ , πο~ ο 
το~λάχιστον 1 Ο ετών, ενώ κάθειρξη από 5 χρόνια και πάν~ πρ~β~τ:ι:~νπ~~~~ μπορεί 
~α ώ~ έχει συμπληρώσει το 14° έτος της ηλικίας ~ο~ και εινα.ι ~ια πρόσω~α που τελούν σε 
σ α .φτασε ι μέχρι τα 20 χρόνια, σε περίπτωση που ο ρ σ~ς ανηκ 6 μηνών προβλέπεται για τον 
Χ~ση εμπιστοσύνης με τον ανήλικο, ενώ φυ~άκιση του αχιστο; π οτάσε , εξιστόρηση, 
:ηλι~ο, που προσβάλλει την αιδώ ανηλικ?υ με χει~ονος:~ κ~ι φυλά~ισ~ τουλάχιστον 
2 7tεικονιση ή παρουσίαση πράξεων πο.υ αφορουν τη Ύενετη~~αι μtσω διαδικτύου σε ανήλικο, 
7t ετών, αν η πράξη τελείται κατά συνηθεια. Αν η .πράξη τε βλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον 
ου δεν έχει συμπληρώσει το Ι 60 έτος της ηλικιας του, προ λά ιστον 3 ετών 

ενός έτους και, αν η πράξη γίνεται κατά συνήθεια, φυλάκιστη του χ . 
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σχέση με το παλαιό άρθρο 342, τα πρόσωπα εμπιστοσύνης ή αναφοράς, με τα οποία ο 
ανήλικος αναπ , δ , , , , , 

τυσσει ι ιαιτερες σχεσεις εμπιστοσυνης, χωρις να περιοριζεται μόνο 
στους 'θυ 

υπευ νους για την ανατροφή του και την επιμέλειά του ή σε όσους έχει 
ανατεθεί η , 965 

, εστω προσωρινή, φύλαξη του ανηλίκου. 

Η κοινωνικοποίηση του ανηλίκου από μικρότερη ηλικία, αλλά και η ένταξή 
του σ' , 

ενα διαρκώς διευρυνόμενο κοινωνικό περιβάλλον, στο πλαίσιο μεταξύ άλλων 
και της εκπαίδευσής ή της ανατροφής του, οδηγούν στην ανάπτυξη περισσότερων 
«ανισομ , , 

ερων σχεσεων» μεταξύ ανηλίκων και ενηλίκων. Στο πλαίσιο των σχέσεων 
αυτ' 

ων, αφενός, ο ανήλικος δείχνει εμπιστοσύνη στο πρόσωπο αναφοράς, αφετέρου 
τοπ , 

Ροσωπο εμπιστοσύνης εκμεταλλεύεται την ιδιαίτερη σχέση του με τον ανήλικο 
για τη 

ν ικανοποίηση ηδονιστικών σκοπών, όπως τονίζεται χαρακτηριστικά στην 
αιτιολογ , , 

ικη εκθεση της τροπολογίας για την αντιμετώπιση της παιδοφιλίας. 
Ουσιαστικά , 342 , , , , 

' το νεο ΠΚ τυποποιει τη νομοτυπιιcη υποσταση της καταχρησης σε 
ασέλγεια δ' , , ξ, 

' ινοντας έμφαση στην κατάχρηση της σχεσης εμπιστοσυνης μετα υ 

ανηλίκου και ενηλίκου. 966 Αυτή, ακριβώς, η εκμετάλλευση της ιδιαίτερης σχέσης 
εμΠιστο , , 

συνης μεταξύ ανηλίκου- προσώπων εμπιστοσύνης και των αναπτυσσομενων 
σ' Χεσεων ξ , , ' δ ' 

ε αρτησης από τους ενηλίκους με στοχο την ικανοποιηση η ονιστικων 
σκοπών α ξ , 

πα ιωνεται νομικά στο άρθρο 342 ΠΚ. 

Σε κανένα από τα υπόλοιπα αδικήματα προσβολών της γενετήσιας 
αξιοπρέπειας που καταγράφονται στον Ποινικό Κώδικα, δεν ποινικοποιείται η 
συμπερ , λ' 'λ ιφορα του δράστη λόγω της εμπίστευσης των ανη ικων στον ενη ικο, ο 

οποίος τον επιβλέπει ή τον φυλάει. Στο αδίκημα του βιασμού (336 ΠΚ), η 
7tοιvικο , ' δ ά της Ποιηση της συμπεριφοράς συνδέεται με τα μέσα που χρησιμοποιει ο ρ σ 
δηλαδ, δ' ' 

η τη σωματική βία ή την απειλή σπουδαίου και άμεσου κιν υνου με σκοπο τον 
εξαvα , ' ' ελγούς Ύκασμό του άλλου σε εξώγαμη συνουσία ή σε ανοχη η σε επιχειρηση ασ 
7t 'ξ ~α ης. Στο σχετικό άρθρο δεν υπάρχει καμία ειδική ρύθμιση για την περίπτωση που 
θυμα τη · δ , , , πότε και η πιθανή σχέση ς α ικης συμπεριφοράς ειναι ανηλικο προσωπο, ο 

εμΠιστοσύνης, που τυχόν έχει αναπτυχθεί μεταξύ θύματος και θύτη είναι νομικά 
αδι · λα β' ' , αφορη, δηλαδή απαξιώνεται η συμπεριφορά του δράστη και δεν μ ανεται υπ 
0Ψιv 

η ιδιαιτερότητα του θύματος. 

:λ αναλυτικά το παλαιό 342 παρ. 1 και 2. ολογιών του Σχεδίου Νόμου «;· σχετικά τις νομοθετικές εργασίες των ά~θρω.ν και τ~ο~ιατάξεις» της Περιόδου ΙΑ, 
Σ , ια την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακης ~ιας και ς 
υνοδος r· Συνεδρίαση Ε' της Βουλής, 5 Οκτωβριου 20Ο6. 
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, Στο αδίκημα της αποπλάνησης παιδιών του άρθρο 339 ΠΚ, παρομοίως, δε 
γινεται μν , , 

εια στη σχεση εμπιστοσύνης, που πιθανώς έχει αναπτυχθεί μεταξύ θύτη και 
θύματο 967 λλ, 

ς, α α απαξιώνεται η συμπεριφορά του θύτη ανάλογα με την ηλικία του 
θύματος Μ , 

· ετα την τροποποίηση του 2003, στο άρθρο 339 ΠΚ προβλέπεται η 
εφαρμογη' του 35ΙΑ ' , , , , 

, εφοσον συντρεχει περιπτωση αυστηροτερης τιμωριας του 

δράστη (ασέλγεια με ανήλικο έναντι αμοιβής), δηλαδή ενισχύεται η προστασία της 
ανηλ , 

ικοτητας χ , , 'λ , , , , ωρις ομως και πα ι η καταχρηση της σχεσης εμπιστοσυνης να 

απαξιολογείται στην εν λόγω διάταξη, ούτε καν ως επιβαρυντική περίσταση. 
fΙαρομοίως, στο αδίκημα της ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής (351Α), που 
προστέθηκε με το Ν.3064/2002 απαξιώνεται το χρηματικό όφελος του δράστη και όχι 
η Κατά'Vnησης ' ' β' δ λ δ' ' 'λλ λ ' ΛJ-' της σχεσης εμπιστοσυνης στην με αμοι η η α η η με α α υ ικα 

ανταλλάγματα ξ , , θ λ' , λ , 
ε αγορα της συγκατα εσης του ανη ικου για την ενεργεια ασε γων 

Πράξεων. 

Ορθα' δ ' ξ ' ο νομοθέτης, λαμβάνοντας υπ' όψιν τους ιαρκως αυ ανομενους 

ΙCινδύνου λ ' 'λ ς που προκύπτουν στο πλαίσιο των σύγχρονων τεχνο ογιων για τον ανη ικο, 
εισάγε δ , , , , 968 , 

ι ει ικη ρυθμιση (24 παρ.4), όπου τιμωρει με φυλακιση τον ενηλικο που 

μέσω οπο δ ' β ' δ δ ' ιου ηποτε μέσου επικοινωνίας, συμπεριλαμ ανομενου και του ια ικτυου, 

αποκτά , 'ξ , , , 
επαφη με πρόσωπο μικρότερο από δεκαε ι ετων, το οποιο του εχουν 

εμΠιστε θ , , , ' 
υ ει για να τον φυλάσσει ή να το επιβλέπει, εφοσον με προτασεις η με 

εξιστό , , ζ , 
Ρηση, απεικόνιση ή παρουσίαση πράξεων, που αφορουν τη γενετησια ωη, 

Προσβ 'λλε , , , 
α ι την αιδώ του. Η παλαιά διάταξη του 342 ΠΚ ηταν τεχνικα ανεπαρκης για 

tην αντιμετώπιση της διαδικτυακής ή τηλεπικοινωνικής παιδοφιλίας, η οποία 
ΠροέΙCυ , ' ου 

ψε στο πλαίσιο των σύγχρονων τεχνολογιων και της κοινωνιας τ 

!Cυβερνοχώρου, όπου η προστασία του θύματος από τις επαφές του δράστη μαζί του 
~~ λε ' ' του διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου ή του εικονοτη φωνου κρινεται 

εnιταιcτι!Cή. 

2στ. Η ενισχυμένη προστασία του ανήλικου θύματος στο Ν3500/2006: Ζητήματα 

παραγραφής και παρουσίας του ανήλικου θύματος στο ακροατήριο. 

Ιδιαίτερη σημασία για το ανήλικο θύμα αποκτά η δυνατότητα, την οποία 
Παρέχε , φη' ς μέχρι την ενηλικίωσή 

ι 0 ιcοινός νομοθέτης για την αναστολη της παραγρα 

Βλ λ , Έκθεση της τροπολογίας για την 
· σχετικά και τις Παρατηρήσεις στην Αιτιο ογι~~ . 

αντιμετώπιση της παιδοφιλίας στην ιστοσελίδα www.mιnιstryoθustιce.gr. 
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του σε πε ' , 
ριπτωση πραξης ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, παράνομης βίας, 

απειλής και προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας (άρθρο 16). Ο ανήλικος, 
δηλαδη' θ , 

' εν αρρυνεται για την καταγγελία της πράξης, την οποία κατά τη διάρκεια 

της ανηλικότητας και για όσο διάστημα βρίσκεται εξαρτημένος από το περιβάλλον, 
όπου , , 

ασκηθηκα η βία, αδυνατεί969 ή διστάζει ή φοβάται να καταγγείλει ή παραλείπει 

επειδή βρίσκεται υπό καθεστώς απειλής. Είναι εμφανές πως ο νομοθέτης λαμβάνει, 
στη γραμματική διατύπωση της εν λόγω διάταξης, υπ' όψιν του την ιδιαιτερότητα της 
Ψυχολογ ' , 

ιας τοσο του θύματος εν γένει, το οποίο ειδικά σε σχέσεις εξάρτησης 
β ' 
ρισκεται σε ψυχολογική αδυναμία ανήδρασης, όσο και του ανήλικου θύματος 

ειδικότερα το , λ , β , λ , , ζ δ , , οποιο, ογω ακρι ως της η ικιας του, παρουσια εται ι ιαιτερως 

ευ ' λ α ωτο και ' ' δ ' λ ' ' ' ανικανο να αντιδρασει, ει ικα στο π αισιο ασυμμετρων σχεσεων και 
σ , 
χεσεων εξάρτησης. Ωστόσο, αδικαιολόγητα ο νομοθέτης εξαιρεί την πράξη του 

βιασμού , λ , , 
απο την προβλεπόμενη για τα λοιπά αδικήματα αναστο η της παραγραφης, 

ε , 

ως την εvηλ , , , , λ θ , 910 
ικιωση του, σε περίπτωση θυματοποιησης ανη ικου υματος. 

Για την προστασία του ανήλικου μάρτυρα σε υποθέσεις ενδοοικογενειακής 
βίας στ , , , 0 αρθρο 18 του Ν.3500/2006 αναστρέφεται ο δικονομικος κανονας για 
~~Πρ' , , 

οσωπη και προφορική κατάθεση του μάρτυρα στο ακροατηριο και ως κανονας 

ισχύει ' 'θ ' η μη κλήτευσή του στο ακροατήριο, αλλά η αναγνωση της κατα εσης του, 
εφόσο , δ ' ' 

ν εχει προηγηθεί κατά την προδικασία, εκτός εάν το ικαστηριο κρινει 
αvαγκ , δ , , 

αια την εξέτασή του. Η εν λόγω διάταξη προβλέπει ει ικη μεταχειριση για το 

αVήλικο θύμα αναγνωρίζοντας την ιδιαιτερότητα της παιδικής ηλικίας και επιδιώκει 
να το δ ' ' ' 

προστατεύσει τόσο από την ψυχοφθόρο ποινική δια ικασια οσο και απο την 

%~ ' ' 
·-- ι επιβάρυνση ή το φόβο που μπορεί να προκαλέσει η συναντηση του με το 

δράσ1"'n , 971 Ο ' ας της μη αυτοπρόσωπης .. , και η αντιπαράθεση του με αυτον. κανον 

Παρουσίας του μάρτυρα στο ακροατήριο επιδέχεται εξαιρέσεως, προκειμένου να μην 
αvα β λ' ' τραπεί το διαδικαστικό δικαίωμα του κατηγορουμένου για υπο ο η ερωτησεων 

~το μάρτυρα: το δικαστήριο αυτεπάγγελτα ή μετά από αίτηση του κατηγορουμένου 
εχει 1"'n δ ' 0 για κατάθεση ··ι υνατότητα να καλέσει τον ανήλικο στο ακροατηρι · 

1-1 • , άξ. τελείται κατά συνήθεια, τιμωρείται με 
ποιvη είναι τουλάχιστον ενός έτους, ενω αν η πρ η 

φυλάκιση λ · , ώ 
Χ , , του αχιστον, τριων ετ ν. ενδοοικογενειακής βίας», Ποιν Δικ 

· Δημοπουλος, Το σχέδιο νόμου «Για την αντιμετώπιση της 
8-912006 104 
Θ π ' . ?· , ενεια · βίας, Ποιν. Δικ J/2007, 75. 
ΓJ~ απα~εοδωρου, Η ποινικοποιηση της .ενδοοικογσ έδι:~όμου «Για την αντιμετώπιση της 
εvδΡατηρησεις-Απόφαση ΕΕΔΑ σχετικα . με το Δ χ ιώματα του Ανθρώπου, www.nchr.gr. 

00ικογενειακής βίας», Εθνική Επιτροπη για τα ικα 
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Στην Απόφαση Πλαίσιο 2001/220/ΔΕΥ, σχετικά με το καθεστώς των 
θυμ' 

ατων στις ποινικές διαδικασίες διακηρύσσεται ως στόχος, μεταξύ άλλων, η 
διασφάλιση δ , 

ει ικης μεταχείρισης των ιδιαιτέρως ευάλωτων θυμάτων, η οποία πρέπει 

να αvταποιφίνεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην κατάστασή τους. Κάθε 
Κράτος Μέλος πρέπει να διασφαλίζει το δικαίωμα των ευάλωτων θυμάτων να 
καταθέτου , , , , , , , 

ν υπο συνθηκες, οι οποιες καθιστουν δυνατη την επιτευξη της προστασιας 

τους από τις συνε' , θ , δ , δ , , , 
πειες της κατα εσης τους σε ημοσια συνε ριαση, κατοπιν σχεnκης 

δικαστικής απόφασης με κάθε κατάλληλο μέσο, συμβατό προς nς θεμελιώδεις αρχές 
του δικαίου τους. 972 

Οι εν λόγω διατάξεις έχουν την έννοια πως το αρμόδιο εθνικό δικαστήριο 
7t ' ρεπει να , δ , δ , , λ , 

εχει τη υνατότητα να επιτρεπει στα παι ια μικρης η ικιας που 

ισχυ 'ζ ρι ονται πως κακοποιήθηκαν να καταθέτουν υπό συνθήκες που τους 
διασφαλ'ζ , , 

ι συν επαρκή βαθμό προστασίας, για παράδειγμα, εκτος της διαδικασιας στο 

ακροατήριο, πριν την έναρξή της. 973 Στην ίδια απόφαση, όμως, στο άρθρο 8 
παράγρ , ξ' 

αφος 4, προβλέπεται πως οι συνθήκες που επιλέγονται για την ε εταση των 
μαρτύρω δ ' δ ' ' δ' ν εν πρέπει να στερούν τον κατηγορούμενο απο το ικαιωμα του σε ικαιη 
δίιcη ' 

' οπως διακηρύσσεται στο άρθρο 6 της ΕΣΔΑ. 

, Με τη θέσπιση της εν λόγω νομοθεnκής ρύθμισης καθίσταται σαφές όn ο 
Ελληv , , 

ας νομοθέτης προσπαθεί ειλικρινά να προσαρμοστει σnς επιταγες της 
Παραπ , 'ζ ξ , 

ανω Απόφασης Πλαισίου. Για το λόγο αυτό, θεσπι ει την ε αφεση της 

αυτοπρ' λ' δ α τη'ριο , οσωπης παρουσίας. Η αυτοπρόσωπη παρουσία του ανη ικου στο ικ σ ' 

CΟστε να δοκιμαστεί η αλήθεια των προδικασnκών καταθέσεών του, συρρικνώνει, 
Κατά τη , , θ , ανη' λικος μάρτυρας σε 

rvωμη μας, την παρεχόμενη προστασια, κα ως ο 

αυτές τις , , , , αλαιπωρία και αναστάτωση. 
περιπτωσεις υποχρεουται να υποστει ψυχικη τ 

Ε · ' θεσμικό πλαίσιο η χρήση ιναι αναγκαίο να ενταχθεί στο ισχυον 

Ο7tτικοακουστικών μέσων, όπως είναι η βιντεοσκόπηση καταθέσεων, ώστε να 
α7tοψεύγεται σε η αυτοπρόσωπη παρουσία του ανηλίκου στο 

κάθε περίπτωση 

Σ: · , θ κ ά Μέλος καλείται να θέσει σε 
υμφωνα με το άρθρο 17 της εν λόγω Απόφασης κα ε ρ, τος- · ε π οκει ένου να έχει 

ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητ~κες διατ0α0ξ2ις, ρ μ 
συμ · 22a Μαρτιου του 2 · 
Κα ~ορφωθεί με τα ανωτέρω άρθρα της, εως την άλωτου θύ ατος στην Απόφαση Πλαίσιο για 
τ τα την ερμηνεία που δόθηκε στην έννοια του _ευ δ ώ~ηκε η άποψη πως ως τέτοια 
θ 0 κα~εστώς θυμάτων σε ποινικές διαδικασιες, , ιατυπ του Δικαστηρίο; (τμήμα μείζονος 
εωρουνται και τα παιδιά. Υπόθεση C-105103, Αποφαση 

συνθέσεως) της Ι 6ης Ιουνίου 2005. 
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ακροατήριο 974 Η θ , 
· υιο ετηση τέτοιων πρακτικών προστατεύει το ανήλικο θύμα, καθώς 

αποτρέπει τη ' , 
αμεση επαφη του με το θύτη και δε θίγει το δράστη, στο πλαίσιο της 

«δίκαιης δ, , 
ικης» ( αρθρο 6 ΕΣΔΑ), καθώς θεσμοθετείται η δυνατότητα υποβολής 

ερω , 
τησεων στο θύμα, με κατάλληλο τρόπο και από κατάλληλα πρόσωπα. Στο 

Ν.362512007 
' για παράδειγμα, προβλέπεται σε περίπτωση μη εξέτασης του ανηλίκου 

Κατά την ανάκριση ή όταν υπάρχει ανάγκη συμπληρωματικής εξέτασης, μετά από 
~Ποδοχή της αίτησης του εισαγγελέα ή των διαδίκων, να εξετασθεί ο ανήλικος, βάσει 
ομως συγιcεκριμ ' , β ', , ' δ ' ' δ ' εvων ερωτησεων που υπο αΛΛονται απο ιορισμεvο απο το ικαστη 

ανακριτικό υπάλληλο, χωρίς την παρουσία των διαδίκων. Προς μια τέτοια 
κατ ' θ ευ υνση χρήσιμη, θα ήταν η τροποποίηση του άρθρου 354 ΚΠΔ, που αφορά 
στους μάρτυρε , δ , , , , , ιλ θ , 

ς που ειναι α υνατο να εμφανιστουν κατα τροπο ωστε να περ ηφ συν 

σε αυ , 
τους τα παιδιά και, σε κάθε περίπτωση, να είναι δυνατή η εξέταση των 

α 'λ νη ικων μα , , , , 
ρτυρων με τη χρήση οπτικοακουστικων μεσων προς αποφυγη της 

αυτοπρό 975 
σωπης παρουσίας τους στο ακροατήριο. 

3. Το , , ' δ ' νεο status της προστασίας των ανήλικων θυματων εμποριας παι ιων, 

παιδικής πορνείας και παιδικής πορνογραφίας στο πλαίσιο της ελληνικής 

νομοθεσίας: η επίδραση της ΔΣΔΠ. 

3α. 
Η ψήφιση του Ν3625/2007 για την κύρωση και εφαρμογή του Προαιρετικού 

Πρωτοκόλλου στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά 

μετην εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία και 

άλλες διατάξεις. 

Στο πλαίσιο των νέων κινδύνων που συνεπάγεται η εξέλιξη των νέων 

τεχνολογιών και η μετάλλαξη του παραδοσιακου εγκλήματος σε ηλεκτρονικό, 
μεtαβ ' λ , 

, α λονται οι ανάγκες, αλλά και το είδος της απαιτούμενης προστασιας προς το 
~λ ' ' ιιcο θύμα. Τούτο αποδεικνύεται από στατιστικά στοιχεία, οπου καταγραφεται 

εvδειιcτιιcά πως μεγάλο ποσοστό του ηλεκτρονικού εγκλήματος (45-50%) αφορά στην 
7tαιδι!Cή πορνογραφία.976 Τόσο ο μεγάλος βαθμός εξειδίκευσης της εγκληματικής 

4 χρ · δ Π βάσεις και διαπιστώσεις της αρχής για 
ονια Συνήγορος του Παιδιού στην Ελλά α, αρεμ ά Παιδιού Δεκέμβρης 

την ε ιδ , κ · κλος Δικαιωμ των του , 
φαρμογή των δικαιωμάτων του πα ιου, υ 

2007 . 
y , 'www.synιgoros.gr. , ίζ συνθέσεως) της 16ης Ιουνίου 
Ποθεση C- 105103 Απόφαση του Δικαστηρίου (τμημα με ονος 

2oos. ' . 
Κυβε , . , του Ε. Σφακιανάκη, στην ιστοσελιδα 
Ww ρνοεγκλημα και τιμωρια, ~υνεντευ~η Συνδέσ ου Ανοιχτών Γραμμών Ιντερνετ 
Ι1 w.sdtν.gr/news. Από τα στατιστικα στοιχεtα του ίζ μένα παγκόσμιο δίκτυο ανοιχτών 
αγκοσμίως (ΙΝΗΟΡΕ), που αντιπροσωπεύει και συντον ει 
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δραστηριότητας, όσο 
δ και η τεράστια τεχνολογική ανάπτυξη, που καθιστά υσδιάκριτη 
Καθ , την οριοθέτηση των πράξεων που μπορεί να διωχθούν ποινικά, 

ιστουν δυσχερ , , , 
π , J: εστερη την αντιμετωπιση αυτων των μορφών των εγκληματικών 
Ρα'=>εων. Για τη 'λ 

δ , ν κα υψη των νομοθετικών κενών σχετικά με την καταπολέμηση 
ιαφορων εγκλ , , , 

εκσυ ηματων παιδοφιλιας και παιδεραστιας στο διαδίκτυο, αλλά και για τον 
γχpονισμό τω , , 

ν μετρων προστασιας των ανήλικων θυμάτων από παιδόφιλους 
Παιδεραστές κα , ' 

ι αλλους διακινητές της παιδικής πορνογραφίας και σεξουαλικής 
εκ μετ άλλε , 

υσης ψηφιστηκε από την ελληνική Βουλή ο Ν.362512007 για την 
Καταπολέ 
κ μηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της παιδικής πορνογραφίας, καθώς 
αι τα νέα , 

δ , ορια των προσωπικών δεδομένων σε σχέση με τη χρήση καμερών κατά τη 
ιαρκεια εκνόμων πράξεων. 977 

Η εν λόγω θεσμική πρωτοβουλία καθιερώνει ένα ιδιαίτερα ισχυρό και 
αποτελεσ α , 

μ τικο νομικό οπλοστάσιο για την προστασία των ανηλίκων θυμάτων 
εκ μετ άλλε 

υσης εργασίας, εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων, σεξουλικής κακοποίησης 
Και εκμ 'λ 

ετα λευσης, 978 λαμβάνοντας υπ' όψιν τις συνέπειες των εν λόγω αδικημάτων 

βΎια την εξέλιξη του ανηλίκου. 979 Η νέα νομοθετική διάταξη κινείται γύρω από τρεις 
ασιιcο, , 

υς αξονες: πρώτον, την κύρωση και εφαρμογή, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 
του Συντά 

γματος, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη ΔΣΔΠ «Για την εμπορία 
Παιδι, 

ων, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία», το οποίο υιοθετήθηκε 
----------------~~~~~~~~~~~~~ 

Χρ~μών yια αναφορές και καταγγελίες παράνομου, επιβλαβούς ή ύποπτου υλικού στο 
ια ικ:uο προκύπτουν τα εξής στοιχεία: την περίοδο «Σεπτέμβριος 2001 -Δεκέμβριος 2006» 

:το συ~ολο 1.9 εκατομμυρίων καταγγελιών, που αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας, ένα 
0σοστο 50% , ' ιδ ' 

πορνοyρ , ο της παράνομης διαδικτυακής δραστηριοτηταςίδ αφορλου~αν , στην πα , ικη 
ε π , αφια, ενώ ένα ποσοστό 19% αφορούσαν άλλου ε ους υ ικο, οπου, ω~οσο, 
fs s λέ~ο~ται παιδιά, C. Callanan, Ν Frydas, 2007 GJobaJ Internet Trend Report, Internat1onal 
ww oc!atιon of Jnternet Hotlines, ΙΝΗΟΡΕ 2007, 

Α W. ιnhope.org/enlsystemltίleslinhope globa/ internet_ trend _report _ ν I .O.pdf. 
Πό στο ' - - Δ ' ξ Ηλε ' Ε λ' σ , ιχεια που παρουσίασε 0 επικεφαλής του τμήματος ιω ης κτρονικου_ γκ ηματος 

λ:1 χω~α μας, στην Επιτροπή 'Ερευνας και Τεχνολογίας της Βουλ~ς, πριν την ~ηφι~ του εν 
Υω νομου, προκύπτει πως η έλλειψη κατάλληλου θεσμικού πλαισιου και απουσια προβλεψης 

Ύια τη δ , , ίζ 
υνατοτητα άρσης του απορρήτου των επικοινωνιών για κακουργηματα, που σχετ ονται 

με ανήλικους χρήστες επιτρέπει στους «παιδόφιλους» να σερφάρουν ανενόχλητοι, χωρίς οι 
riαΧές να μπορούν να τ~υς αντιμετωπίσουν και να τους τιμωρ~σουν. ~πό πρόσ~ατη έρευνα ,του 

νεπιστημίου Αθηνών αναφορικά με τη χρήση του διαδικτυου απο τους εφηβου_ς στη χωρα t( προκύπτει πως ποσοστό των εφήβων J %, παρουσιάζει εθισμό στο διαδικ:υο, 20% 
έ ρ σκεται στα όρια της εξάρτησης, ενώ ένα ποσοστό 4% των εφήβων, που συ~μετειχαν στην 
δ~α~'να, παραδέχθηκαν πως έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση, ενώ «σερφαραν» στο 
Σύ ικτυο. Ημερησία, 26.01.2008. , , 
σ μφωνα με στοιχεία της Unicef ένα περίπου εκατομμύριο παιδιά ~ροωθουνται καθε χρό~ο 
την πορνεία σε παγκόσμιο επίπεδο χ Κοσμίδης, Η καταπολέμηση της σεξουαλικης 

~!\μετάλλευσης παιδιών και της παιδικής ~ορνογραφίας, Νομικά Χρονικά 1912003, /-~. . 
Ενδεικτικά yια , βλ J. Cone Clinjcal Dίmensions of adult sexual mterest m Childr . τις συ~επειες . . ' 

en, Behaν1ora/ Scιences and the Law 3, 1985, 341-354. 
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με το ψ' 
ηφισμα 54/262 της 25ης Μαtου 2000 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων 

Εθνών και , 
προσαρταται στη ΔΣΔΠ, ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση των βασικών 

σκοπών τη Σ , β 
ς υμ ασης (όπως ορίζονται στα άρθρα 1, 11, 21, 33, 35 και 36). Η εν 

λόγω ε , 
πικ:υρωση του πρωτοκόλλου είχε προταθεί σε ειδική έκθεσή της από την 

Εnιτρο , 
πη για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που λειτουργεί στο πλαίσιο της ΔΣΔΠ 

'δ ' η η από το 2005 980 Δ ' ' ' δ 'ξ ' · ευτερον, την εισαγωγη νεων ιατα εων, που αποσκοπουν στην 

εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το εν λόγω πρωτόκολλο, αλλά και με άλλα 
παρεμφερούς περιεχομένου διεθνή νομοθετήματα, όπως η Απόφαση Πλαίσιο του 
Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης για την καταπολέμηση της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών 2004/68ΔΕΥ. 981 Τρίτον, τη θέσπιση νέων διατάξεων για τα 
προσωnικά δεδ , , , λ θ , 

ομενα, που αφορουν και στο ανη ικο υμα. 

ί) 
Μια τομή στην προστασία των δικαιωμάτων ανήλικου θύματος: η κύρωση του 

Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική 

πορνογραφία. 

Μετά την κύρωσή του, το Προαιρεnκό Πρωτόκολλο, που προσαρτήθηκε στη 
~ΔΠ δ ' ' για την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και την παι ικη πορνογραφια, 

αποτελε' , , , 'ξ , 
ι συμφωνα με το άρθρο 28 παρ.1 Σ μέρος της εθνικης εννομης τα ης, ενω, ως 

ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του ορίζεται η 24η Ιανουαρίου του 2008. Το 
Πρωτό λλ , Μ'λ β , κο ο εμπεριέχει διατάξεις που υποχρεώνουν τα Κρατη- ε η να προ συν 

στην απα , δ ' ' ς και της παιδικής γορευση της εμπορίας παιδιών, της παι ικης πορνεια 

Πορνο ' λ'β Υραφίας και υποδεικνύει πρωτοβουλίες, που θα πρεπει να ανα α συν, για τη 

στοιχειοθέτηση των παραπάνω εγκλημάτων, καθώς επίσης και ζητήματα εδραίωσης 
δικαιοδο , , κλ , και ζητη' ματα δικασnκής 

σιας του κράτους για τα παραπανω εγ ηματα 

συνδρομ' 
ης. 

Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις ανάγκες του ανήλικου θύματος το οποίο, για 

Πρώτη φορά, σε διεθνές επίπεδο αναγνωρίζεται ως άτομο ευπαθές και με ιδιαίτερες 
αγ ' Μ'λ λ' αγκες. Για το λόγο αυτό ακριβώς, υποδεικνύεται στα Κρατη- ε η η ηψη 
ΙCατάλλ λ , , , ους για τα δικαιώματά τους, 

η ων μέτρων, μεταξύ των οποιων η ενημερωση τ 

J Ρ · . Je of children, chiJd prostitution and child 
eιιι, Report of the Specιal Rapporteur οη the s~ . Human Rights Rights of the child 

Pornog h . · 1 c Ί Comm1ss1on οη ' ' rvt· . rap y, Economιc and Socιa ouncι' !CN 412006167/Add3, 27 March 2006, 22, 
ι ssιon to Greece (8-15 November 2005), Ε · 

~ww. unhchr.ch/ch ildren/documents.htm. 
Ο4Ι68 ΔΕΥ της 22. 12.2003. 
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το ρόλο τους λλ , 
, α α και για τη διαδικασία έκβασης της υπόθεσής τους, η παροχή 

κατάλληλων , 
, υπηρεσιων υποστήριξης τους σε όλη τη διαδικασία, η προστασία των 
ιδιων και τ 

ων οικογενειών τους από τον εκφοβισμό και τα αντίποινα, η προστασία 

της ιδιωτικής ζωη' ς , , θ , , , 
και της ταυτοτητας τους, κα ως και η αποφυγη της ασκοπης 

ΙCαθυστέρη 
σης στην ολοκλήρωση των υποθέσεων και την εκτέλεση αποφάσεων ή 

διατάξε 
ων που παρέχουν αποζημίωση σε αυτά. Επιπλέον, η έγερση της ποινικής 

διαδιιcασ ' , 
ιας επιβαλλεται, ακόμη και αν υπάρχει αβεβαιότητα για την πραγματική 

ηλιιcία του θ , 
υματος των εγκλημάτων του πρωτοκόλλου, ενώ υποδειιcνύεται η 

διασφάλ , 
ιση καταλληλης εκπαίδευσης των προσώπων που ασχολούνται με παιδιά 

θ' υματα καθώς λ ' , , δ ' θ , ' και η ηψη μετρων για την αποκατασταση των παι ιων υματων των 

παρα , 
πανω εγκλημάτων. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η υιοθέτηση στο άρθρο 8 του Πρόσθετου 

ΙΙρωτοιcόλλου δυο από τις κατευθυντήριες αρχές της ΔΣΔΠ, της αρχής του 
συμφέρον , 

τος του παιδιού, καθώς και της αναγνώρισης των συμμετοχικων 
διιcαιω , , , , , 

ματων του, το δικαίωμα δηλαδή ελεύθερης εκφρασης της γνωμης απο καθε 
Παιδί σε ο δ , , , , , 

ποια ηποτε διοικητική ή δικαστική διαδικασια που το αφορα, εφοσον εχει 

ιιcαvότη , 
τα διακρισης (άρθρο 12). 

Αναλυτικότερα, σε σχέση με την αξιολογική ρήτρα του άρθρο 3 της ΔΣΔΠ 
Πpοβλέ , , , , 

Πεται ρητά στο πρωτόκολλο πως τα Κρατη-Μελη ειναι υποχρεωμενα να 

αvτιμετ 'ζ 'λλ ' ωπι συν τα παιδιά θύματα εγκλημάτων του παρόντος πρωτοκο ου συμφωνα 
Και πρ , , , ξ λε' , 

ωτιστως με το συμφέρον του παιδιού. Η εν λογω διατα η κα ι ουσιαστικα τα 

l<ράτη Μ'λ , θ ' 'λ α , - ε η να λάβουν υπ' όψιν τους κατά το χειρισμο υπο εσεων με ανη ικ 
θυματ , , ' 'δ ' α τις ειδικές ανάγκες του κάθε παιδιου, που προκυπτουν απο την 1 ια τη φυση 

της Παιδικής ηλικίας, ώστε να διασφαλίζεται η αναγκαία για την ευημερία του 
φροντίδα και , Σ 'δ δια' ταξη του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου 
δ προστασια. την ι ια 

ιασ λ , 'λ , φα ίζεται ρητά η προστασία των συμμετοχικών δικαιωματων του ανη ικου 
θυμα ' Κ , Μ'λ 
, τος με την προβλεπόμενη νομοθετικά υποχρέωση μέριμνας απο τα ρατη- ε η, 
CΟστε να , , 'λ θύμα τις απόψεις του και να 

επιτρεπεται να παρουσιασει το ανη ικο 

ειcφράσει τις , , του κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Με 
αναγκες του και τις ανησυχιες 

tηv τα , , ών της ΔΣΔΠ στην ίδια 
υτοχρονη υιοθέτηση των δυο κατευθυντηριων αρχ 

διάταξη , προσπαθεί να καταστήσει 
του πρωτοκόλλου, ο συντάκτης του προφανως 

σαφές ξ λ , ς αρχής για το χειρισμό 
πως η ρήτρα του συμφέροντος ως α ιο ογικη 

υ7tοθέσεωv με ανήλικα θύματα απεκδύεται της παραδοσιακής σημασίας, που ίσως θα 
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Κινδύνευε να . . 
α . αποκτησει συνδεομενη με την έννοια του θύματος, και μάλιστα του 
νηλικου και λ . . 

' π εον συσχετιζεται με την έννοια των δικαιωμάτων και του 
αυτοκαθορισ . . 

μου του παιδιου. Ο σεβασμός στις απόψεις του παιδιού αναφέρεται στις 
προπαρασκευ · · 

αστικες εργασιες της Σύμβασης ως ένα από τα κριτήρια για τον 
προσδιορισ . . 

μο της εvvοιας του συμφέροντος του παιδιού, συνεπώς και εν προκειμένω 
του αvnλ .. , ικου θύματος. 

Παράλληλα, στην εν λόγω διάταξη, διαφαίνεται μια διττή εξέλιξη τόσο ως 
προς το θύμα εν γεν' . . λ θ • δ . . . 

ει οσο και ως προς το ανη ικο υμα ει ικοτερα: στις νεες τασεις, 
που 

' εν πολλοίς, επηρεάζονται από το σύγχρονο πρότυπο της επανορθωτικής 
διιcαιοσύ 

νης διαφαίνεται η προσπάθεια του νομοθέτη να προσδώσει στο θύμα πιο 
ενεργητικό ρο· λο δ δ · · · · · λ · στη ια ικασια, ωστε η ουσιαστιιcη αποκατασταση του σε υ ικο, 
αλλ· 

α και ψυχολογικό επίπεδο να επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή του ίδιου του 
θ' 
υματος στα · · δ · δ δ · Η ξ 'λ ξ · · επιμερους στα ια της ποινιιcης ια ικασιας. ε ε ι η αυτη αποκτα 

ιδιαίτε . . . . . 
ρη σημασια στην περιπτωση του ανηλικου θυματος: τα συμμετοχικα 

δικαιώματα τ δ . . . . . . 
ου παι ιου το καθιστουν απο αντικειμενο προστασιας υποκειμενο 

διιcαιω . . . 
. ματωv, ικανό να συμμετέχει με την έκφραση ιδίου προβληματισμου σε καθε 

ζητημα που · · · · Πλέ · το αφορα, αναλογα με την ωριμοτητα του. ον, τα συμμετοχικα 

διιcαιώ . . 
ματα, κατοχυρωμένα διεθνώς μετά την υπογραφη της ΔΣΔΠ, βρισκουν 

εφαρμογ . . 'θ . . 
η και στο χώρο των ποινικών διαδικασιων. Η προσπα εια αυτη του συντακτη 

του Πρω . . . . Κ . 
τοκολλου καταδειιcνύει την ανάγκη συνειδητης αναγνωρισης απο τα ρατη-

Μέλη τ . λ' . 
ων συμμετοχικών δικαιωμάτων όλων ανεξαφετως των ανη ικων, ακομα και 

των πα δ · · λ · · ι ιωv θυμάτων, που λόγω είτε της έννοιας του θυματος, του αχιστον μεχpι τη 
δειcαε · · · τια του Ι 980, είτε της έννοιας του παιδιού, τουλάχιστον μεχpι την υπογραφη 
της ΔΣΔΠ · δ' . , παρέπεμπαν σε μια παθητική προστασία τους, χωρις να ινεται εμφαση 
στη συ 

μμετοχή τους στις διαδικασίες. 

ίi) 
Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τα διεθνή νομοθετήματα για την 

εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία, την παιδική πορνογραφία και τη 

σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών: μια αξιολογική προσέγγιση. 

l-I δεύτερη θεματική ενότητα του νόμου αφορά σε σειρά νέων διατάξεων, οι 
Ο~ · • 

ιες αποσκοπούν στην εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το περιεχομενο 
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του παρ , 
απανω Πρωτοκόλλου και με άλλα διεθνή νομοθετήματα982 για την 

ιcαταπολέ 
μηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 

πορνογραφίας σε ένα σύνολο αδικημάτων, όπως ο σεξουαλικός τουρισμός, η παιδική 
Πορνογραφία στο διαδίκτυο, η διανομή και χρήση υλικού παιδικής πορνογραφίας με 
τη ΧΡήση διαδικτύου, κ. α., (φαινόμενα με πρωταγωνιστές ανηλίκους, που συχνά 
εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος), άλλά και άλλα 
ζηtή/lατα, όπως η ασέλγεια μεταξύ συγγενών και η προστασία της ιδιωnιcής ζωής 
του ανηλίκου. 

Κομβικό σημείο του νέου νομικού οπλοστασίου σε σχέση με το ανήλικο θύμα 
αποτελεί , , , , 

η αναμορφωση του αδιιcηματος της παιδιιcης πορνογραφιας με την 
αποσύνδε ' , , , ξ 

ση του από το σκοπό του δράση και την τιμωρια επιμερους πρα εων, 
, σύμφωνα με την Απόφαση Πλαίσιο 2004/68 ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης. 983 Η πορνογραφία ανηλίκων ήταν, κατά τις διατάξεις του Ν.306412002 η 
υπόευ·, , , λ, 

ρεια εvvοια διαχείριση από κερδοσκοπια πορνογραφικου υ ικου που 
απειιcο 'ζ λ ' δ ' νι ει ανηλίκους, 984 στο νέο όμως νόμο προβλέπεται ο κο ασμος του ραστη 
Και στην περίπτωση που δεν στοχεύει στην αποκόμιση κέρδους. Ο δε υποκειμενικός 
όρος Τ'Ι1 , , 986 Η -.,ς ΙCερδοσΙCοπίας, 985 που παραμένει ως ιδιαίτερα επιβαρυντιιcη περισταση. 

Παραγωγή, διανομή, δημοσίευση, επίδειξη, εισαγωγή στην Επικράτεια ή εξαγωγή από 
αυτήν ή η μεταφορά, η προσφορά η πώληση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεση, 
η αγ , , , , θ' ορα, προμήθεια, απόκτηση και κατοχή υλικου παιδιιcης πορνογραφιας, κα ως και 
η διαvομ , , 'ξ ανεξάρτητα από το αν η ΙCαι μετάδοση πληροφοριών για τις ως ανω πρα εις, 
Ίtρα Α , 987 Ιδ , Ύματοποιούνται ή όχι με υπολογιστή, καθίστανται (348 ) αξιοποινες. ιαιτερο 
εvδ β , ιαφέροv παρουσίαζει η καθιέρωση με το Ν.372712008 ως επι αρυντιιcης 
Ίtερίστα , λ , της παιδικής πορνογραφίας σης της περίπτωσης που η παραγωγη του υ ιιφυ 

An · ·· · Έ ωσης για την καταπολέμηση της οφαση-Πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαικης ν 
rσεξουαλιιcής εκμετάλλευσης παιδιών 2004168 ΔΕΥ της 22.12.2~03. 'λλευσης ανηλίκων· 
ια ζ · , Ε λ · α της γενετησιας εκμετα · ε το. ητημα βλ. γενικά Χ Δημοπουλο~, γκ ημα~ Νο ι . Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2006. 

ιf;_nορια- πορνογραφία-κατάχρηση ανηλικω; σε ασελγειαξ, ουJι~ς εκμετάλλευσης παιδιών και 
· nιο αναλυτικά Χ Κοσμfδης, Η καταπολέμηση της σε 

;ης nαιδιιcής πορνογραφίας, Νομικά Χρονικά 19Ι2ΟΟ3, ~-2 · δ ών την παιδική πορνεία και την 
. Χαραλαμπάκης, Ο νέος Ν.362512007 για την ε~πο~ παι ~~eio/07t4e html 

~αιδιιcή nορνογραφία, ΠοινΛογ 412007, www.p~inik~~o~~:~~ αναπαράσ;αση," καθώς και η 
ς τιμωρητέο υλικό της παιδικής πορνογραφιας ~ . k φ~ρέα του σώματος ή μέρος του 

1/:~αyματιιcή ή εικονική αποτύπωση, σε ηλεκτρονικο η λεο' γενετη: σια διεy' ερση, καθώς και η σωμα . , δη' λως προκα ι τος του ανηλικου, με τροπο, που, προ : 

~εικόν~ση nραγματικής ή εικονικής ασελγο~ς πράξdς. α ία στη χώρα μας εντάσσεται σε μια 
αναμορφωση του αδικήματος της παιδικης πορν γρ φ ~ 

0 
των ειδών εγκλημάτων που 

npo · θ · εναρμόνιση τοσ σnα εια των ευρωπαϊκών χωρων για 
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συνδέεται μ , λ 
ε εκμετα λευση της ανάγκης, της ψυχικής ή διανοηnκής ασθένειας ή 

σωμαnκής δυσλειτουργίας λόγω οργανικής νόσου του ανηλίκου ή με την άσκηση ή 
απειλή νrι. β' 

Ν-'ησης ιας ανηλίκου ή με τη χρησιμοποίηση ανηλίκου που δεν έχει 

συμπληρώσει το δέ · ' Ε' , , , 
κατο πεμπτο ετος. ιναι προφανες πως το προστατευομενο εννομο 

αγαθό σnς διατάξεις του Ν.3625/2007 εντοπίζεται στην προστασία των ανηλίκων. Οι 
παρα , 

πανω πράξεις κρίνονται δηλαδή ως απαξιωnκά μεγέθη, επειδή εξασφαλίζουν ή 
διευκολύνουν τη δ , ' ' λ ' β 'λλε ιακινηση του σχεnκου πορνογραφικου υ ικου, που προσ α ι 

την ελευθερία βο 'λ λ' , , υ ησης του ανη ικου στο γενετησιο τομεα. 

Περαιτέρω, η ευρεία χρήση του διαδικτύου, η ανωνυμία του κυβερνοχώρου, 
αλλ' 

α και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, όπως οι ταχύτατες διασυνδέσεις και οι 
Ψηφιακές κά , , , , ' ' λ ' , μερες εχουν ληφθει υπ' οψιν στο νεο εκσυγχρονισμενο νομικο π αισιο, 

οπου καθί ' ' ' λ ' 
σταται επιβαρυνnκή περίσταση η παραγωγη, προσφορα, πω ηση η με 

οποιονδη' πο , 'β , , θ , 
τε τροπο διάθεση, διανομή, διαβι αση, αγορα, προμη εια και κατοχη 

υλικού πα δ , , λ , , ξ 
ι ικ:ης πορνογραφίας, καθώς και η διανομη π ηροφοριων για nς πρα εις 

αυτές ό λ ' ' δ δ ' λ ' ' ταν αμβάνει χώρα μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστη η του ια ικτυου, ογω 

της μεγάλης ευχέρειας πρόσβασης στο διαδίκτυο. 988 Επιβαρυντκές περιστάσεις της 
Παιδιιcη' , ξ ' , λ ' 

ς πορνογραφίας, εξάλλου, λογίζονται η τέλεση της πρα ης κατ επαγγε μα η 

ΙCατά , ' θ 348Β ' συνηθεια, ενώ με το Ν.372712008 προστίθεται το αρ ρο ' οπου 

7tοινικο , ' λ ' ' ποιειται η προσέλκυση των παιδιών για γενετησιους ογους μεσω της 
τεχvολο , , 

γιας πληροφόρησης, αλλά και της επικοινωνιας. 

1-Ι Απόφαση Πλαίσιο του 2004989 καθιστά σαφές όn τα παιδιά-θύματα 

σ~ξουαλικής εκμετάλλευσης πρέπει να χαρακτηριστούν ως ιδιαίτερα ευάλωτα 
θυματα , , δ , ξ της Απόφασης Πλαισίου 

' κατα τους ορισμούς των σχεnκων ιατα εων 
20011220! ΔΕΥ Σ β λ' Ι Sης Μαρτίου 200 Ι για το καθεστώς των 
θυ , του υμ ου ιου της , , , 
ματων στις πο , δ δ , 990 Υπό αυτό το πρίσμα αυτο, τα Κρατη-Μελη 

ινικες ια ικασιες. 

ΙCαλ · ' ' δ' ξ ουνται να λάβουν ιδιαίτερα μέτρα, ώστε να καθίσταται δυνατη η ποινικη ιω η 
αnό τη , , , λλευσης ενηλικιωθεί. 991 Με 

στιγμη που το ανήλικο θύμα σεξουαλικης εκμετα 

τη δυνατότητα αυτή, ενθαρρύνεται το ανήλικο θύμα να προβεί στην καταγγελία, 
ΙCαθώς , , , λύ πιθανόν να διστάζει να 

Κατα τη διάρκεια της ανηλικοτητας ειναι πο 

-----------~~~~~~~~~~----===== τι , 'ζουν οι εγκληματίες του κυβερνοχώρου 
~ωρουνται όσο και των ποινών που αντιμετωπι y 22 J2.2003). 

988 ~Ψφωvα με την Απόφαση-Πλαίσιο του 2003 (~ΟΟδ4:68 Δ~ ~~αράγραφο 3 του ίδου άρθρου. 
989 , ορισμός του υλικού της παιδικής πορνογραφιας ινεται τη 
990 iρθρο 9 παρ. 2. 
991 Άρθρα 2 παρ. 2, 8 παρ. 4, J 4 παρ. 1. 

ρθρο 8 παρ. 6. 
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καταγγείλει την π ' ξ λ , θ , ' β , , , 
, ρα η ογω πι ανου φο ου, δισταγμου η σχεσης εξάρτησης με το 

θυτη. 

Σε μια προσπάθεια εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας τόσο με τα άρθρα 
8 παρ. l Και 3 του Πρωτοκόλλου όσο και με το άρθρο 8 παρ.6 της Απόφασης 
Πλαισίου 992 

του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται για τη 
διευκόλυνση 

της καταγγελίας εκ μέρους του θύματος των εγκλημάτων του 19°υ 

κεφαλαίου του Π , Κ, δ 993 λέ , δ , 
οινικου ω ικα, που τε στηκαν κατα τη ιαρκεια της 

ανηλικότητας και ' λ ' λ ' ' 'λ μετα την ενη ικιωση, η αναστο η της παραγραφης για τα ανη ικα 

θύματα καθ ' ο'λη δ , λ ' ' λ ' θ' 
τη ιαρκεια της ανη ικοτητας και μετα την ενη ικιωση του υματος 

ΕΠί τ ' ' 
ρια ετη για τα κακουργήματα και επί ένα έτος για τα πλημμελήματα. Ο κοινός 

νομοθέτης προ θ , δ λ δ, , δ , λε' δ , σπα ει η α η να αποτρεψει το εν εχομενο να ωφε ιται ο ραστης 

από την πάροδο του χρόνου. Παράλληλα, τροποποιείται το άρθρο 118 παρ.2 εδάφιο 2 

του Ποινικου' κ , δ , ' δ ' ' κλ 
ω ικα, σχετικά με τα προσωπα που εχουν ικαιωμα εγ ησης με την 

εξομοίωση το , , λ , λ ' θ ' ' 
υ οριου ποινικης ανη ικοτητας του εγκα ουντος υματος με την αστικη 

ανηλικότητα κατά το άρθρο 127 ΑΚ, όπως έχει ήδη καθιερωθεί νομοθετικά (άρθρο 
121 ΑΚ) 

με τις διατάξεις του Ν.3189/2003 . 

Για την παροχή βοήθειας σε ανήλικα θύματα προς κάλυψη των αστικών και 
7tοιvικών αξιώσεών τους ως προς τα αδικήματα των άρθρων 323Α παρ.4, 324, 336, 
338 339 Α , 
v ' , 342, 343, 345, 346, 347, 348, 348Α, 349, 351 και 351 του Ποινικου 
.ι\..ώδικ , , 

α προστίθεται στο άρθρο 1 του Ν.3226/2004 (σχετικά με την παροχη νομικης 
βο ' θ , 

η ειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος) ειδική διάταξη με την παραγραφο 1 του 
Ν.3625/2007, αντικαθίσταται ο τίτλος του άρθρου 3 του Ν.3236/2004 σε «διορισμός 
συvηγόρ , ' γραφο του άρθου 3 ου υπηρεσίας και ανηλίκου» και, στην πεμπτη παρα ' 
1tpοβλέ ' ' δ ' ξ 

Πεται για τα ίδια αδικήματα του Ποινικού Κώδικα, μετα απο ιατα η του 
~% , , 

γγελέα και του ανακριτή ή απόφαση του συμβουλίου και του δικαστηριου, κατα 
1tερ· , , , 

ιnτωση 0 διο , , εα' ν κριθεί αναγκαίο απο τον ειδικο πινακα του 
Ν ' ρισμος συνηγορου, ' , , 

.3226/2004. 994 Ειδικά για την προστασία του ανήλικου θύματος, προβλέπεται ηδη, 
στο , ' β λ' ων 

αρθρο 173 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, η υποχρεωτικη κατα ο η τ 

Α , , ολέμηση της σεξουαλικής 
εξοφ~ση-Πλαίσιο 2004/68/ ΔΕΥ του Συ~βουλιου «Γ~ατ~ν Ε~~ 3;44 της 20.01.2004. 
Ειfιετ?λλευσης ,των παιδιών και της παιδ~κης πορν~γ~α~υ ςl j3 παρ. 6 του 19°υ κεφαλαίου του 
7r κοτερα, προκειται για την τροποποιηση του αρ ρ , ς γενετήσιας ελευθερίας και 
οινικού κώδικα που αναφέρεται στα εγκλήματα κατα τη 

Οικ ' ζ ' Π οvομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ωης. , , β ' γ' δ' και 9 παρ . 4 του 
Ροσαρμογή της νομοθεσίας στα άρθρα 8 παρ. 1 περιπτωσεις α , , ' ' 

Πρωτοκόλλου και 12 του Ν.2 101 11992 . 
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εξόδων και τ λ , , 
ε ων του εναγοντος ανηλίκου για τα αδιιcήματα των άρθρων 323Α παρ 4 

324
• 336, 338, 339, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 348Α, 349, 351 και 351Α τ~~ 

Ποινικού Κ , δ ω ικα, η οποία ανέρχεται στο ποσό των 600 ευρώ . 995 

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στο νέο νόμο όχι μόνο στις ιδιαίτερες ανάγκες 
του θ' 

υματος γενικά, αλλά στις ειδικές ανάγκες του ανήλικου θύματος, που λόγω του 
εύθ 

ραυστου ψυχικού του κόσμου χρήζει αυξημένης προστασίας με την υιοθέητηση 
ΊCατ'λλ α ηλων υπηρεσιών στήριξής του κατά τη διαδικασία. 996 Το νέο νομικό 
οπλοστάσιο απο , , δ , λ, δ 'λ , 

σκοπει στην οσο το υνατον μεγα υτερη ιασφα ιση αντικειμενικης 

ΊCαι ανεπηρέαστη , θ , , θ Σ , θ , , 
ς απο συναισ ηματα κατα εσης. υμφωνα με τις ρυ μισεις του νεου 

v' 
ομου για τα παιδιά θύματα των παραπάνω αδικημάτων παιδοψυχολόγος ή 

Παιδοψυχίατρος προσφέρει ουσιώδη βοήθεια στο θύμα και σε περίπτωση έλλειψης 
αυ ' 

των, Ψυχολόγος ή ψυχίατρος, ως παραγματογvώμονες, κατά την εξέταση του 
α 'λ νη ικου ' ξ' Η ξ' μαρτυρα, συμβάλοντας στην προετοιμασία του για την ε εταση . ε εταση 

εΠιτυγχάνεται με τη δημιουργία κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ τους, με προσπάθειες 
εξοικείωσης του ανήλικου με τη δικαστιιcή διαδικασία, την ανάδειξη της σημασίας 
~~ , 'δ ι η παρουσίαση της αλήθειας από τον ανήλικο στο δικαστηριο για τον ι ιο, για 

το δρ' αστη, αλλά και για την κοινωνία, καθώς και η συνεργασία του με τους 
αvακριτι , , , 991 Μ , 

κους υπαλλήλους και τους δικαστικους λειτουργους. ε τη χρηση 
ΙCατάλλ λ , , 

η ων διαγνωστικών μεθόδων που αποφαίνονται για την ψυχικη κατασταση, 

αλλά , δ ' και την αντιληπτική ικανότητα του ανηλίκου, συναγονται ιαπιστωσεις, οι 
Ο7tοίε , δ , , 
, ς περιλαμβάνονται σε υποχρεωτικά επισυναπτομενη στη ικογραφια γραπτη 

ειcθεση. Εκτός δηλαδή από την ψυχοδιαγvωστιιcή εξέταση της ψυχογενετήσιας 
ΙCατάσ , , λλευ τη' σιας τασης του δράστη εγκλημάτων οικονομικης εκμετα σης της γενε 

ζωής του 19ου κεφαλαίου του Ποινικού Κώδικα, προβ'λέπεται το ίδιο και για το 
αvήλι '\ :. ' τά την κύρια κο θύμα κατά την προδικασία από τον ΕισαγγεΜ;α, ενω κα 
διαδικα , 

σια, από το Δικαστήριο. 

Σ , , , δοση Προεδρικού Διατάγματος 
τον ιδιο νόμο λαμβάνεται μεριμνα για την εκ 

σε συγκ , , δ · υση του νόμου αυτού, για τη 
εκριμενο χρονικό διάστημα απο τη ημοσιε 

Βλ β λ' προς το Συμβούλιο «Για την 
1\ · σχετικά τη Σύσταση του Ευρωπαϊκού Κοιν~ ου ιου έγγιση και προτάσεις για σχέδιο 
α~απολέμηση της εμπορίας ανθρώπων-Ολοκληρωμενη προσ 
~ασης», Α6-0368/2006. 
flρθρο 8 του Πρόσθετου Πρωτοκόλλου. , 'ξ ξετάζεται χωρίς όρκο τόσο στην 
~ράλληλα, ο ανήλικος-θύμα των παραπανω πρα εων, εθεση που συντάσσεται κατά την 

ανακριση όσο και στην κύρια διαδικασία, ενώ στην ~κ 'ς 
ανά . ου απευθυνει ο ανακριτη · 

κριση καταγράφονται και οι ερωτησεις, που τ 
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ρύθμιση των λεπτομερειών της διαδικασίας, των δομών, των οργάνων, του τρόπου 
και του είδους διενέργειας της διαγνωστικής εξέτασης για τη διακρίβωση της 

ψυχογενετήσιας κατάστασης και της θεραπείας του (352Α). Επιπροσθέτως στις 

διατάξεις των παραγράφων 2 και 6 του άρθουρ 239 παρ.2 ΚΠΔ, προβλέπεται η 
διενέργεια κοινωνικής έρευνας από τους κοινωνικούς λειτουργούς της Εταιρείας 
Προστασίας Ανηλίκων των Δήμων ή των Νομαρχιών για τη διαπίστωση της ψυχικής 
και σωματικής υγείας του ανήλικου θύματος, των οικογενειακών συνθηκών, αλλά και 

της καταλληλότητας του περιβάλλοντος διαβίωσής του. Ωστόσο, η αποτελεσματική 

εφαρμογή της διάταξης και η πρακτική της αξία θα εξαρτηθεί από την έγκαιρη ή μη 

έκδοση του εν λόγω προεδρικού διατάγματος. Σε διαφορετική περίπτωση, θα 

προστεθεί μια ακόμη περίπτωση διάταξης, που παρά τις αναμφίβολα θετικές 

προθέσεις του νομοθέτη για την προστασία του ανηλίκου, τελικά, ίσως αδρανήσει. 998 

Παράλληλα, η ανάθεση πρόσθετου έργου στις εταιρείες προστασίας ανηλίκων από το 
νομοθέτη είναι αμφίβολης αποτελεσματικότητας, καθώς οι εν λόγω υπηρεσίες ήδη 

δυσλειτουργούν και αδυνατούν να εκπληρώσουν τα καθήκοντα, που ήδη τους έχουν 

ανατεθεί με παλαιότερες διατάξεις. 

Για την προφύλαξη των ανηλίκων θυμάτων από τη ψυχοφθόρο ποινική 

διαδικασία και τη φυσική παρουσία τους στο ακροατήριο, που σχεδόν πάντα 

ταυτίζεται με την αντιπαράστασή τους με το δράστη, σχετική τροποποίηση των 

διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας προβλέπει την αντικατάσταση της 

φυσικής παρουσίας του ανηλίκου, στα διάφορα στάδια της διαδικασίας, με τη γραπτή 

κατάθεση του και η δυνατότητα καταχωρίσεως της κατάθεσης σε ηλεκτρονικό 

οπτικοακουστικό μέσο προβολής. Η ανάγνωση της γραπτής εξέτασης του ανήλικου 

θύματος στο ακροατήριο είναι υποχρεωτική και, μόνο μετά την ενηλικίωσή του, 

μπορεί να παρίσταται και αυτοπροσώπως στην ακροαματική διαδικασία. Σε 

Περίπτωση μη εξέτασης του ανηλίκου κατά την ανάκριση ή όταν υπάρχει ανάγκη 

συμπληρωματικής εξέτασης είναι δυνατό μετά από αποδοχή της αίτησης του 

εισαγγελέα ή των διαδίκων, να εξετασθεί ο ανήλικος, βάσει όμως σαφών ερωτήσεων 

που υποβάλλονται από διορισμένο από το δικαστή ανακριτικό υπάλληλο, χωρίς την 

παρουσία των διαδίκων. 

998 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί ο θεσμός της αναδοχής, όπου σ~ χώρα μας δεν ~χου~ 
εκδοθεί ακόμη τα προβλεπόμενα Προεδρικά Διατάγματα για την υποστηριξη του θεσμου απο 
τις ειδικά προβλεπόμενες υπηρεσίες. 
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Οι διατάξεις του Ν.3625/2007 είναι πιο «τολμηρές» ως προς την προστασία 
του ανήλικο ' , , , 

υ μαρτυρα σε σχεση με τις αντιστοιχες ρυθμισεις του νόμου για την 
εvδοοικογενεια , β' (, θ 19) , '\;; , , κη ια αρ ρο , αφου ΠΛGΟν αποκλειεται η φυσικη παρουσία του 
στο ακροατη'ρι , 'λλ λ , , ο, ενω παρα η α για πρωτη φορα υιοθετούνται οι διεθνώς 

επιτυχημένες μέθοδοι των οπτικοακουστικών μέσων για την εξέταση του ανήλικου 
θύματος. Η δυνατότητα χρήσης οπτικοακουστικών μέσων συμβάλλει στην προστασία 
του ανήλικου θύματος από τη ψυχική επιβάρυνση που θα του προκαλούσε η 
αυτοπρόσωπη , , , , 

εμφανιση στο ακροατηριο και ειναι συμφωνη με την Απόφαση 

Πλαίσιο του Συμβουλίου Ευρωπαϊκής'Ενωσης (άρθρο 8).999 

Θεμελιώδες διαδικαστικό δικαίωμα του κατηγορουμένου αποτελεί η 

δυνατότητά του να απευθύνει ερωτήσεις στους μάρτυρες (άρθρο 6 ΕΣΔΑ). Η λήψη 
οπτικογραφη , , θ , θ ' ' ' 

μενης κατα εσης, ακομη και αν τηρη συν οι παραπανω εγγυησεις, 

Καθιστά πλασματική την προφορικότητα της διαδικασίας, καθώς ο κατηγορούμενος 
λαμβάνει γνώση της κατάθεσης, χωρίς να συναντήσει το θύμα, οπότε δεν μπορεί να 
απευθύνει ερωτήσεις. Ορθά ο νομοθέτης προβαίνει σε στάθμιση των διαδικαστικών 
δικαιωμ ' , λ ' 'ζ ατων του κατηγορούμενου και της προστασιας της ανη ικοτητας, ορι οντας 

ότι στις περιπτώσεις που έχει τη δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων ο 
ιcατηγορούμενος, αυτό διενεργείται μέσω εντεταλμένου ανακριτή στο θύμα, χωρίς 

την συνάντηση του κατηγορουμένου και του ανηλίκου. Ο νομοθέτης περιορίζει 

δηλαδή υπέρ του θύματος το δικονομικό βεληνεκές του δικαιώματος του 
ιcατηγορουμένου, χωρίς να ανατρέπει όμως το εν λόγω υπερασπιστικά δικαίωμα, 

αφού, έστω και έμμεσα, του παρέχει τη δυνατότητα να απευθύνει ερωτήσεις στο 
μάρτυ , π ' θ ' ρα, χωρίς ο ανήλικος να παρίσταται αυτοπροσωπως. ροσ ετη εγγυηση για τα 

διιcα ' ξ ' ' βλε ' ιωματα του κατηγορουμένου θα αποτελούσε η, ε αιρετικα μονο, προ πομενη 

διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου για περιοριστικά στο νόμο απαριθμούμενες 
Περιπτώσεις να κρίνει, με αιτιολογημένη απόφαση, ότι για το συμφέρον της 

δικαιοσύνης, δεν μπορεί να στηρίξει την περί ενοχής κρίση μόνο σε κατάθεση τέτοιου 
είδους. (πχ λόγω αποδεδειγμένων πιέσεων που ασκήθηκαν κατά την κατάθεση ή μη 

τήρησης των κανόνων λήψης της κ.α .). 

Το ανήλικο θύμα των παραπάνω πράξεων εξετάζεται χωρίς όρκο στην 

ανάκριση λλ , , δ δικασία ενώ στην έκθεση που συντάσσεται κατά , α α και στην κυρια ια , ----999 - --- ---- , Π δ , Ε , 
Η λ , , , δ , στηκε από το Συνηγορο του αι ιου στην τησια 

εν ογω νομοθετικη ρυθμιση επι οκιμα , 
Έκθεση του 2007, Ετήσια 'Εκθεση του Συνηγόρου του Παιδιου, 171 · 
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την ανάιφιση κ , , 
, αταγραφονται και οι ερωτησεις που του απευθύνει ο ανακριτής. Η 

τροποποίηση της ηλικίας του, εξεταζόμενου χωρίς όρκο θύματος, από το 17° στο 18° 
έτος εξομο , , , 

' ιωνει το οριο της ανηλικοτητας του θύματος με την αστική ανηλικότητα 

(άρθρο 127 ΑΚ), αλλά στοιχεί με την εξομοίωση της ποινικής ανηλικότητας του 
άρθρου 121 ΠΚ με την αστική ανηλικότητα, που επήλθε με την τροποποίηση του 
N.3 

l 89/2003 για την αναμόρφωση της ποινικής νομοθεσίας των ανηλίκων. Με την εν 
λόγω τροπ , , 

οποιηση των αρθρων 221 εδ. α και 226 παρ.2 ΚΠΔ, επιτυγχάνεται η 

εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με το άρθρο 1 της ΔΣΔΠ, όπου δίνεται ο 
ορισμός του παιδιού, αλλά και με την αξιολογική ρήτρα του άρθρου 3 της ΔΣΔΠ, 
αυτη του συμφέροντος του παιδιού, την οποία τα Κράτη-Μέλη οφείλουν να 
λαμβάνουν υπ' όψιν τους σε όλες τις αποφάσεις, που το αφορούν. 

Εξάλλου, για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των ανήλικων θυμάτων, 

προβλέπεται η απειλή ποινικών κυρώσεων σε περίπτωση δημοσίευσης περιστατικών, 
τα οποία μπορεί να οδηγήσουν στην εξακρίβωση της ταυτότητας του ανηλίκου 
θύματος, από τη στιγμή που καταγγέλεται η πράξη και μέχρι την έκδοση 
αμετάκλητης απόφασης για τα εγκλήματα της γενετήσιας ελευθερίας και της 

οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, που έχουν τελεσθεί σε βάρος του. 

Έτσι προσαρμόζεται η ελληνική νομοθεσία στα άρθρα 8 παρ.1 ε του Πρόσθετου 
ΙΙρωτοκόλλου και του άρθρου 9 της Απόφασης Πλαισίου. Η προστασία αυτή 
εναρμονίζεται με ένα ευρύ πλέγμα διατάξεων της Σύμβασης, προστατευτικών της 

τιμής, της υπόληψης και της ιδιωτικής ζωής του ανηλίκου, όπως, είναι, για 

παράδειγμα, το άρθρο 16 της ΔΣΔΠ. Σε μια προσπάθεια εναρμόνισης των 

συγκρουομένων αγαθών, εν προκειμένω, δηλαδή της ενημέρωσης του κοινού από τα 

ΜΜΕ, αφενός, και της προστασίας του ανηλίκου, αφετέρου, προκρίνεται από τον 
Κο ' ' β ' βλ 'β ινο νομοθέτη η δεύτερη, ώστε να αποφευχθεί η ψυχικη επι αρυνση και α η του 

ανήλικου θύματος λόγω της αποκάλυψης της ταυτότητάς του. Όπως ορθά προτείνεται 

από το Συνήγορο του Πολίτη, τα ΜΜΕ καλούνται να αναλάβουν ενεργό παιδευτικό 

Ρόλο για τη διαμόρφωση της προσωπικότητας του ανηλίκου, να καταστούν, δηλαδή, 
θ 'ζ ' 'λ εματοφύλακες των δικαιωμάτων του, αντί να διαδραματι συν αρνητικο ρο 0 με την 

7tpοβολή καταγγελιών ή με συναφείς αναφορές που επιδρούν αρνητικά στον ευάλωτο 
Ψυχικό , , 1 οοο 

κοσμο του ανηλικου. 

1000 
Δελτίο τ· Σ , ου Πολίτη Ανήλικοι και Μέσα Μαζικής ενημέρωσης, Κύκλος 

υπου υνηγορου τ . , 
2005 01 

ht 
Δικαιωμάτων του Παιδιού, www.synιgoros.gr/news_02_ - · m. 
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Ενισχυτική για την προστασία του ανήλικου θύματος, στο πλαίσιο του νέου 
νομικού οπλοστασίου, είναι η διάταξη που προβλέπει την απομάκρυνση του δράστη 

από το περιβάλλον του ανήλικου θύματος, -αν κριθεί αναγκαίο, μετά από σχετική 
διαταγη' του Ει λέ , , δ , , 

σαγγε α, του ανακριτη η του ικαστηριου-, την απομακρυνση του 

θύματος και την προσωρινή διαμονή του σε προστατευόμενο περιβάλλον και την 
απαγόρευση της επικοινωνίας μεταξύ του ανήλικου θύματος και του δράστη. Η 

απομάκρυνση του δράστη από την οικογενειακή εστία δεν αποτελεί καινοτομία για τα 

ελληνικά νομικά δεδομένα, καθώς προβλέπεται τόσο ως ασφαλιστικό μέτρο στην 
πολιτική δίκη όσο και ως περιοριστικός όρος στην ποινική δίκη. Πρωτοποριακό και 
ορθό μέτρο συνιστά, ωστόσο, η παραμονή του θύματος σε προστατευόμενο 

περιβάλλον, καθώς αποφεύγεται η καθημερινή επαφή του με το δράστη και η 

συνάντηση μαζί του, η οποία προκαλεί αναμφίβολα ψυχική αναστάτωση στο ανήλικο 
θύμα. 

Σημαντική εξέλιξη του νέου νομικού πλαισίου αποτελεί η εφαρμογή των 

ελληνικ ' , , κλ ' δ ' ' ων ποινικων νομων για τα εγ ηματα παι ικης πορνογραφιας και για την 

τέλεση ταξιδιών για την τέλεση συνουσίας ή άλλων ασελγών πράξεων σε βάρος 

ανηλίκου, που διαπράττονται από ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, δηλαδή για το 

σεξουαλικό τουρισμό. Στο άρθρο 323Β προβλέπεται τιμωρία με κάθειρξη μέχρι δέκα 

ετών του οργανωτή, χρηματοδότη, επόπτη, διαφημιστή ή διαμεσολαβητή υπηρεσιών 

τουρισμού που γίνεται με σκοπό την τέλεση συνουσίας ή άλλων ασελγών πράξεων σε 

βάρος του ανηλίκου και φυλάκιση μέχρι ενός έτους όποιου μετέχει σε παρόμοια 
ταξίδια, προκειμένου να αποθαρρυνθεί η διενέργεια τέτοιων ταξιδιών με παρεμφερή 
σκ: , λε ξ , 'ξ ω 1001 Για οπο, ανεξαρτήτως της ευθύνης του για την τέ ση α ιοποινων πρα ε ν. 

Πρώτη φορά ποινικοποιείται η ίδια η συμμετοχή του πελάτη, ανεξάρτητα από τη 

τέλεση ή όχι του ταξιδιού, σε μια ορθά προσανατολισμένη προσπάθεια πάταξης της 

ζήτησης.1002 

Σε μια προσπάθεια ενίσχυσης της παρεχόμενης προστασίας προς το θύμα, 

στην αντικειμενική υπόσταση του αδικήματος της κατάχρησης σε ασέλγεια του 

I ΟΟ ι 
π · · άθε χpόνο την Ταϊλάνδη για το σεξουαλικό τουρισμό, 
εριπου 16 000 Έλληνες επισκεπτονται κ , Τ Β , 

εκ των οπο~ν το 50% είναι ηλικίας 35-54 ετών και το 32% είναι ηλικιας 25-34 ετών. ο ημα, 
20.08.1998 , θ ' 
Η · · ό Οργανισμό Τουρισμου (WTO) και το Διε νη 

Unιcef συντάχθηκε με τον Παγκ σμιο , Π δ , Πορνογραφίας και Εμπορίας 
Συνασπισμό για τον Τερματισμό της Παιδικής Πορνειας,, αιξ ι,ώδικα Δεοντολογίας για τη 
Παιδιών για Σεξουαλικούς Σ~οπούς (Ε~ΡΑΤ) σ~ :~:σί~ των παιδιών από τη σεξουλική 
Βορειοαμερικανική Τουριστικη Βιομηχανια για τη ρ 
εκμετάλλευση . 
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άρθρου 3 3 8 ΠΚ δ , , ξ , 
εν υπαγεται μονο η ε ωγαμη συνουσία μετά από κατάχρηση της 

παραφροσύνης λλ ' ' 338 2 , α α, στο νεο παρ. , ποινικοποιούνται και ελαφρότερες 
προσβολές της , λε θ , , . 

γενετησιας ε υ εριας του με προτασεις ή χειρονομίες που αφορούν 

σε ασελγείς πράξεις. Η νέα παράγραφος 3 του ίδιου άρθρου εξομοιώνει από άποψη 
βαρύτητας, το έγκλημα της κατάχρησης σε εξώγαμη συνουσία ή άλλη ασελγή πράξη, 
που τελείται από περισσότερους από κοινού, με το έγκλημα του βιασμού, τελούμενο 
κατά τον ίδιο τρόπο, επιβάλλεται, δηλαδή, στου δράστες κάθειρξη τουλάχιστον δέκα 
ετών. Για τον ανήλικο δράστη, που προβαίνει στην παραπάνω συμπεριφορά ο κοινός 
νομοθέτης εμφανίζεται επιεικέστερος, καθώς μπορεί να επιβάλλει μόνο 
αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα. 

Με την τροποποίηση του άρθρου 345, για το αδίκημα της αιμομιξίας 
επέρχεται διάκριση ως προς την τιμωρία του ανιόντος εξαρτώμενη από το αν το θύμα 
είναι ανήλικος κατιών και από το όριο ηλικίας του ή ενήλικος κατιών. Η διασφάλιση 
μεγαλύτερης προστασίας του ανήλικου θύματος επιτυγχάνεται με τη διαβάθμιση της 
Ποινής για το δράστη σε κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών αν ο κατιών δε 
συμπλήρωσε το 15° έτος της ηλικίας του και σε κάθειρξη αν ο κατιών συμπλήρωσε 

το 15° αλλά όχι το Ι 8° έτος της ηλικίας του . Σε περίπτωση που το θύμα είναι ενήλικος 
κατιών, προβλέπεται ποινή φυλάκισης. 1003 

Ιδιαίτερα σημαντικές για την προστασία του ανήλικου θύματος είναι οι 

Προβλεπόμενες αλλαγές στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας στο τρίτο άρθρο του 
ν' Α ' ομου. Με την προσθήκη το Ν.3727/2008 του άρθρου 108 του ΚΠΔ προβλέπονται 

για το ανήλικο θύμα πράξεων που αναφέρονται στα άρθρα 323Α παρ 4, 324, 336, 
337 παρ.3 και 4, 338, 339, 342, 343, 345, 346, 347, 348, 348, 349, 351, 351Α του 
ΙΙοινικού Κώδικα τα ίδια δικαιώματα που προβλέπονται για τον κατηγορούμενο 
(άρθρα 101 , 104 και 105 ΚΠΔ), ακόμη και αν δεν παρίσταται το θύμα ως πολιτικώς 
ενάγων. Το ανήλικο θύμα δηλαδή έχει δικαίωμα πρόσβασης στο κατηγορητήριο, στα 
έγ ' λ ' γραφα της ανάκρισης και στην τυχόν συμπληρωματικη απο ογια. 

Μετά το τέλος της ανάκρισης καλείται να μελετήσει όλη τη δικογραφία 

(101 ΚΠΔ) και παράλληλα, κατά την προανάκριση, έχει δικαίωμα παράστασης με 
συνήγορο. Τα εν λόγω δικαιώματα ισχύουν και στην περίπτωση της αυτόφωρης 

διαδικασίας (1 05 ΚΠΔ). Η καινοτομία της νέας διάταξης έγκειται στο γεγονός πως τα ----10()3 - ------- ' 'ξ 
Αναβ θ 'ζ ' λ αξύ συγγενών του άρθρου 346 σε κακουργηματικη πρα η, 

, α μι εται η α~ε γεια μετ , , διακ ίσε ια την αιμομιξία. 
ισοδυναμη με την εξωγαμη συνουσια, συμφωνα με τις ρ ις γ 
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εν λ' ογω δικαιώματα, τα οποία μέχρι τώρα αναγνωρίζονταν στα ενεργητικώς 
νομιμοποιούμεν , 

α προσωπα ως προς την άσκηση της πολιτικής αγωγής, στους 

παθόντες η' σ , ζ , , 
τους αμεσως ημιωθεντες απο την αξιόποινη πράξη, εφαρμόζονται 

πλέον και σ 'λ θ' , το ανη ικο υμα, ακομα και αν δεν παρίσταται ως πολιτική αγωγή. Ο 

νομοθέτης αναγνωρίζει δικαιώματα στο θύμα ανεξάρτητα από το αν καθίσταται 
διάδικος στην , δ' δ, δ λ δ, , ποινικη ικη, αποσυν εει η α η την παρεχομενη προστασία από την 

ιδιότητα του δ δ' , ζ , ια ικου, εστια οντας στα δικαιωματα του ανήλικου θύματος. 

iii) Η προστασία της ανηλικότητας στην κοινωνία της διακινδύνευσης 

contra στην προστασία της επεξεργασίας των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων; 

Η τρίτη θεματική ενότητα του νόμου περιέχει νέες ρυθμίσεις για τα 

προσωπικά δεδομένα στην περίπτωση εγκλημάτων κατά της κοινωνίας, καθώς και 

ρυθμίσεις για τη λειτουργία καμερών κατά τη διάρκεια συγκεντρώσεων. Για τις 

ανάγκες αυξημένης προστασίας του ανήλικου θύματος θεσπίστηκε, μάλιστα, 
εξαίρεση η ' , ' ' ' δ δ ' οποια κινειται στα ορια της προστασιας των προσωπικων ε ομενων, 

αφού, με την τροποποίηση της παραγράφου 2 του άρθρου 3 του Ν.2472/1997, 

αντικαθίστανται οι διατάξεις του προς όφελος των ανηλίκων. Ειδικότερα, ο νέος 

νόμος επιτρέπει τη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων από τις εισαγγελικές ή 
διιcαστικ' ' ' λε ' ' ' ' ες αρχες και τις υπηρεσιες «που ιτουργουν υπο την αμεση εποπτεια τους 

στο πλαίσιο της απονομής δικαιοσύνης ή για την εξυπηρέτηση των αναγκών της 

λειτουργίας τους με σκοπό τη βεβαίωση εγκλημάτων που τιμωρούνται ως 
ΙCαιcουργήματα ή πλημμελήματα με δόλο και ιδίως εγκλημάτων κατά της ζωής, της 

Ύενετήσιας αξιοπρέπειας, της προσωπικής ελευθερίας, της ιδιοκτησίας, κατά των 
περι θ , , , 

ουσιαιcών δικαιωμάτων, παραβάσεως της νομο εσιας περι ναρκωτικων, 

επιβο λ , ' β ' λ' θ ' υ ης της δημόσιας τάξης, ως και τελουμενων σε αρος ανη ικων υματων)λ 

Με βάση την εν λόγω τροπολογία, ειδικά σε σχέση με τον ανήλικο, δε 

θεωρούνται προσωπικά δεδομένα οι πληροφορίες, οι οποίες δημοσιεύονται για τις 

Ποινικές διώξεις ή καταδίκες που σχετίζονται με την τέλεση των αδικημάτων του 

βιασμού ανηλίκου, της αποπλάνησης και εμπορίας παιδιών και της παιδικής πορνείας 

ΙCαι πορνογραφίας. Στις περιπτώσεις μάλιστα των παραπάνω αδικημάτων, ο κοινός 

νομοθέτης επιτρέπει, μεταξύ άλλων, κατ' εξαίρεση, τη δημοσιοποίηση των 

ευαίσθητων δεδομένων των δραστών, κατόπιν εντολής εκπροσώπου της εισαγγελικής 

αρχής, ακόμη και στην περίπτωση που η υπόθεση εκκρεμεί ενώπιον του Εφετείου, 

εφόσον επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια (άρθρο 2β). 
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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο σκοπός για τον οποίο ο νομοθέτης 
θεσπίζει την ξ , , , , 

ε αφεση απο την προστασια των ευαισθητων προσωπικών δεδομένων 

(των σχετικών με ποινικές διώξεις ή καταδίκες), χωρίς τη συγκατάθεση του 
υποκειμένου. Ρητώς αναφέρεται ως τέτοιος η προστασία του κοινωνικού συνόλου 

' 
των ανηλίκων και εν γένει των ανίσχυρων πληθυσμιακών ομάδων προς την 
κατεύθυνση τη , , ξ, λ , 

ς ευχερεστερης πραγματωσης της α ιωσης της πο ιτειας για τον 

κολασμό των παραπάνω αδικημάτων: η ανηλικότητα δηλαδή με ειδική αναφορά 
αναγνωρίζεται ρητά από το νομοθέτη ως αγαθό άξιο προστασίας, το οποίο μάλιστα 
εντάσσεται στην ευρύτερη κατηγορία των ευάλωτων ομάδων. 

Η εν λόγω τροποποίηση στο νόμο για την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων λ , , , , , , 

, τε ικα, συμπυκνωνει τις συγχρονες τασεις στο χωρο της προστασιας των 

δικαιωμάτων του παιδιού: Ο νομοθέτης, λαμβάνοντας υπ' όψιν τη συνταγματική 
επ~ταγή του άρθρου 21 του Συντάγματος, αλλά και σαφώς επηρεασμένος από τις 
διεθνείς τάσεις ανάληψης πρωτοβουλιών με στόχο την προστασία της ευάλωτης 
παιδιΚής ηλικίας, προβαίνει, εν προκειμένω, στην αναγνώριση της ειδικής και 
αυξημένης προστασίας που χρήζει η ανηλικότητα, η οποία διαφαίνεται απο την ειδική 
αναφορά σε αυτήν, που αναγνωρίζεται ως ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα. Παράλληλα, 
προβαίνει και σε μια αξιολόγηση, καθώς η θεσπιζόμενη εξαίρεση για τη 

δημοσιοποίηση των προαναφερθέντων προσωπικών δεδομένων προκύπτει μετά από 
στάθμιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων με την προστασία της 
ανηλικότητας. Εκ προοιμίου, δεν υφίσταται ιεραρχική σχέση μεταξύ δικαιωμάτων ή 
των ' λλ' δ ' ' ενvομων αγαθών σε περίπτωσης σύγκρουσής τους, α α επι ιωκεται η πρακτικη 

εναρμόνισή τους, ώστε να επιτυγχάνεται η παράλληλη άσκησή τους με τους 
λιγ' ' θ ίζ ' οτερους δυνατούς περιορισμούς. Σε αυτήν την περιπτωση στα μ ει, ομως, ως 
υπ' ' ερτερη η προστασία της ανηλικότητας της προστασίας των προσωπικων 
δεδ0 , 

μενων του δράστη. 

Τα προσωπικά δεδομένα είναι στοιχεία, το οποία προσδιορίζουν άμεσα ή 

έμμεσα την ανθρώπινη προσωπικότητα. Η παροχή της συγκατάθεσης του 
υποκειμένου αποτελεί προϋπόθεση για τη διαχείριση των προσωπικών του 

δεδομένων, όπως ορίζεται και στην Οδηγία 95/46/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε 
Περίπτωση , , δημοσίου συμφέροντος, που αποτελεί επιτρεπτό 

ομως ικανοποιησης 

συντα , , δ , εφο' σον κρίνεται υπέρτερο από την γματικα περιορισμο των ικαιωματων, 

1tροστασία της προσωπικότητας, επιτρέπεται η επεξεργασία των δεδομένων, χωρίς τη 
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συγκατάθεση του , Τ , , 
υποκειμεvου. ουτο αναφερεται ρητά στην οδηγία 95/46/ΕΚ, που 

προβλέπει πως , , , 
, , εφοσον παρεχονται οι δεουσες εγγυήσεις, τα Κράτη-Μέλη δύνανται, 
οταν συντρέχουν β , λ , δ , , 

σο αροι ογοι ημοσιου συμφεροντος, να θεσπίσουν παρεκκλίσεις 
από τις προβλε , 

πομενες στην οδηγία είτε με εθνική νομοθετική διάταξη είτε με 
απόφαση της αρχής ελέγχου. 

Το ζήτημα που γεννάται είναι εάν η προστασία της δημόσιας ασφάλειας, που 
υπονοεί ο ίδ θ , , 

ιος ο νομο ετης ως λογος για τη δημοσιοποίηση των στοιχείων των 

δραστών («προστασία του κοινωνικού συνόλου και πραγμάτωση της αξίωσης της 
Πολιτείας για τον κολασμό των παραπάνω αδικημάτων»άρθρο 2 περίπτωση β'), 1004 

αποτελεί , 
«εκφανση του δημοσίου συμφέροντος». Σε μια τέτοια περίπτωση -και 

μόνο- είναι , 
επιτρεπτη η άρση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων του 

δράστη. 

Ο προβληματισμός για το περιεχόμενο της δημόσιας ασφάλειας στρέφεται 
γύρω από δύο β , , , , δ , ' 

ασικα σημεια αναφορας: της εννοιας του « ημοσιου συμφεροντος» 

και του «κοινού αγαθού» . 1005 Επιμέρους εννοιολογικά στοιχεία του δημοσίου 
συμφέροντος αποτελούν η χρησιμότητα και η ωφέλεια, η λειτουργία του, δηλαδή, 
υπέρ κάποιου υποκειμένου. Για να διασωθεί η εγγυητική λειτουργία και ο καθολικός 
χαρακτήρας της δημόσιας ασφάλειας, το υποκείμενο για χάρη του οποίου λειτουργεί 
το δημόσι , θ , , 'ζ , λ , ο συμφερον, α επρεπε κανονικα να ταυτι εται με το συνο ο της κοινωνιας. 

Τ 0 δημόσι , , 'ζ , λε , ο συμφερον, ωστοσο, ταυτι εται με το συμφερον της π ιονοτητας, η 

οποία και διαμορφώνει το περιεχόμενό του, αποκλείοντας ενδεχομένως τις 
μειονοτικές ομάδες από την πρόσβαση στη δημόσια ασφάλεια. Η άρση, δηλαδή, της 
Προστασίας ενός έννομου αγαθού διαμέσου της ταύτισης του δημοσίου συμφέροντος 
με τη δημόσια ασφάλεια, για χάρη της δημόσιας ασφάλειας, είναι πιθανό να οδηγήσει 
σε καταπάτηση των συνταγματικών δικαιωμάτων των μειονοτήτων με πιθανή 
θέσπιση προληπτικών περιορισμών των δικαιωμάτων τους ενόψει της κατοχύρωσης 
της δημόσιας ασφάλειας. 1 006 Συνεπώς, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων 

1004 ~---------

1005 

Βλ. σχετικά την Οδηγία 95/46/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης 
Οκτωβρίου 1995 «Για την προστασία των φυσικών προσώπων έν~ντι της επεξ~ργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορια των ,δεδομενων αυτ~ν», 
όπου αναφέρεται ρητά πως τα Κράτη-Μέλη μπορούν να θέσουν περιορισμου~ των δικαιωμα~ων 
πρόσβασης και ενημέρωσης, καθώς και ορισμένων υποχρεώσεων του υπευθυ_νου επεξεfγασιας, 
εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι για τη διασφάλιση, μεταξύ άλλων, ~ς δημοσι~ ασφα~ιας. 
Θ. Παπαθεοδώρου, Δημόσια ασφάλεια και αντεγκληματική πολιτικη, Συγκριτικη προσεγγιση, 
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2005, 109-112. . . 
Θ. Παπαθεοδώρου, Δημόσια ασφάλεια και αντεγκληματικη πολιτικη, ό . π. , 110-111. 
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δεν μπορεί να βρει έρεισμα σε λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως αναφέρεται στην 
Οδηγία 95/46/ΕΚ, αφού αυτό δεν ταυτίζεται με τη δημόσια ασφάλεια. 

Το δικαίωμα στη δημόσια ασφάλεια, στην ελληνική συνταγματική τάξη, δεν 

κατοχ;υρώνεται αυτοτελώς, αλλά η προστασία της αποτελεί άθροισμα των 

ειδικότερων προστατευτικών διατάξεων των άρθρων 2 παρ.1 Σ, 5 παρ.2 και 5 Σ, και 
17 παρ 1 Σ 1001 Η , δ , , , · · προστατευτικη ιασταση των παραπανω αμυντικων δικαιωμάτων, 

αλλά και της αξίας του ανθρώπου, της ζωής, της τιμής, της ελευθερίας, της υγείας και 
της ιδιοκτησίας, επιβάλλει όχι μόνο αποχή, αλλά και τη θετική δράση του Κράτους με 

σκοπό των προστασία από ενέργειες τρίτων πολιτών, βλαπτικών για το φορέα τους. 

Τούτο προκύπτει από το άρθρο 25 παρ.1 εδάφ. β ' και από το άρθρο 25 παρ.1 εδάφ. 
γ ' Σ, όπου δεσμεύεται και ο κοινός νομοθέτης για την προστασία των πολιτών από 

άλλους πολίτες με τη θέσπιση κατάλληλων νομοθετημάτων. Όριο δε για την 

παρέμβαση του νομοθέτη πρέπει να αποτελεί η αρχή της αναλογικότητας (άρθρο 

25 παρ . 1 εδάφ.γ' Σ). ιοοs 

Συνεπώς, δε δικαιολογούνται νομοθετικά περιορισμοί τύπου «κοινωνικών 

προφυλάξεων», αφού υφίσταται γενική αντίληψη περί ασφάλειας, είναι όμως δυνατή 

η θεμελίωση στο 25Σ περιορισμών του δικαιώματος της προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων του φερόμενου ως δράστη, με στόχο την προστασία της αξίας και της 

σωματικής και ψυχικής υγείας του ανηλίκου, που αποτελεί αμυντικό δικαίωμα

συνιστώσα της δημόσιας ασφάλειας. Η αρχή της αναλογικότητας μπορεί να 

αξιοποιηθεί ως κριτήριο για την πρόταξη της προστασίας του ανηλίκου σε σχέση με 

την προστασία των προσωπικών δεδομένων του δράστη, με δεδομένο πως δεν 

υπάρχει εκ προοιμίου ιεράρχηση των προστατευόμενων συνταγματικών αγαθών. 

Λαμβάνοντας υπ' όψιν την αρχή της αναλογικότητας ως προστατευτικό όριο των 

δικαιωμάτων του δράστη, κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να υπάρχει διάκριση, σε 

Περίπτωση δηλαδή καταδικαστικής απόφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, και 

όχι αθωωτικής, να είναι δυνατή η δημοσιοποίηση των στοιχείων του, σε πρώτο βαθμό 

κριθέντα ενόχου, από την ελληνική δικαιοσύνη. 

Κ. Χρυσόγονος, Το θεμελιώδες δικαίωμα στην ασφάλεια, στο: Χ Αν~όπο~λδ~~~~~-ύ~=~~ηΧvτ 
Θ. Παπαθεοδώρου (επιμ. ), Ασφάλεια και Δικαιώματα στην κοινωνια τη , · 
Ν . Σάκκουλα, Αθη'να-Κομοτηνή, 2005, 154. λε 
χ δικαίωμα στην ασφά ια, σε: 

. Ανθόπουλος, Κράτος πρόληψης , και Δ ώ 
Χ Ανθόπουλος/Ξ /. Κοντιάδης/Θ. Παπαθεοδωρου (επιμ.), Ασφάλεια και ικαι ματα στην 
κοινωνία της διακινδύνευσης, ό.π. , 122-123. 

IO()g 

412 



ι 

Στην περίπτωση, βέβαια, της δημοσιοποίησης των στοιχείων του 
κατηγορουμένου, η προστασία της αξίας του ανηλίκου, ως συνιστώσα της 

προστασίας της δημόσιας ασφάλειας δε χρησιμοποιείται ως «άλλοθι» για τον 

προληπτικό περιορισμό των δικαιωμάτων του πολίτη, βασιζόμενη απλώς σε μια 
εκτίμηση μελλοντικών κινδύνων (risk assessment), όπως, για παράδειγμα, συμβαίνει 

στην περίπτωση της παρακολούθησης των δημοσίων συναθροίσεων με κάμερες, 

οπότε επίκειται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Εν προκειμένω, έχει 

προϋπάρξει ο κίνδυνος και διαταραχθεί η σχέση του κατηγορουμένου με το 

κοινωνικό σύνολο με τη διάπραξη του εν λόγω αδικήματος. Δεν ανιχνεύεται ένας εν 
δυνάμει εγ·-, , , , , λ θ ' λλ' ' ' Ι\Ληματιας η εν γενει υποπτοι π η υσμοι, α α επιχειρειται η προστασια 

του κοινωνικού συνόλου από έναν διαπιστωμένο κίνδυνο, ο οποίος έχει ήδη 

επαπειλήσει την ασφάλεια του συνόλου, σύμφωνα με την κρίση της δικαιοσύνης σε 

Πρώτο βαθμό. Ικανό επιχείρημα προς την κατεύθυνση της δημοσιοποίησης των 

δεδομένων του κατηγορούμενου αποτελεί η ίδια η απαξία των εν λόγω εγκλημάτων, 
με δεδομένο πως τα δικονομικά και υπερασπιστικά δικαιώματα του κατηγορουμένου 
δε θίγονται. 

Αντίθετα, στην περίπτωση της δημοσιοποίησης των στοιχείων του 

κατηγορουμένου αδιακρίτως, στο πλαίσιο της εφαρμογής μιας ασφαλιστικής

διαχειριστικής αντεγκληματικής πολιτικής, ακόμα δηλαδή και επί αθωωτικής 
απ ' , 
οφασης του πρωτοβάθμιου δικαστηρίου, θίγεται το δικαίωμα του κατηγορουμενου 

στην πληροφοριακή αυτοδιάθεση με ικανή αιτία το πιθανολογούμενο φορτίο 

ΊCινδύνου που 0 ίδιος φέρει για το κοινωνικό σύνολο, το οποίο πρέπει να 

«αδρανοποιηθεί», με αναπόφευκτη προσβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων του. Η 

Προσπάθεια της απομάκρυνσης του κινδύνου της βλάβης του κοινωνικού συνόλου 

από την πιθανή επικινδυνότητα του κατηγορουμένου, μέχρι την εκδίκαση της 

υπόθεσής του σε δεύτερο βαθμό, σε περίπτωση που έχει κριθεί αθώος στον πρώτο 

βαθμό δικαιοσύνης, αποτελεί, ωστόσο, μέριμνα της κοινωνικής πολιτικής και δεν 

εΠιλύεται με την ποιοτική μεταστροφή του ποινικού δικαίου και την πρώιμη 

ενεργοποίησή του για την πρόληψη και καταστολή της επικινδυνότητάς του. 

Στην , υτη' το ποινικό δίκαιο μετατρέπεται σε παράγοντα 
περιπτωση α , 

διευθ , , , ς της κλονισμένης αξιοπιστίας της 
ετησης κοινωνικών κρισεων, αποκατασταση 

Ι<:ρα , , εγκληματικότητας και όχημα για 
τιιcης μηχανής σε σχέση με τη διαχειριση της 

τον εφησυχασμό της κοινής γνώμης με την φαινομενική ενίσχυση του αισθήματος 
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της ασφάλειας. Κατά τη γνώμη μας, ωστόσο, το ποινικό δόγμα απομακρύνεται από 
τις θεμελιώδεις αρχές του φιλελεύθερου, ανθρωποκεντρικού και εγγυητικού των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων χαρακτήρα του, με απώτερη συνέπεια την αποτύπωση της 
διάχυτης απειλής και ανασφάλειας, που επικρατεί στο πλαίσιο της κοινωνίας της 
διακινδύνευσης, στο ίδιο του το σώμα, με τη νομιμοποίηση κατηγοριοποιήσεων 
ανάμεσα σε επικίνδυνους και μη, σε πολίτες πρώτης και δεύτερης κατηγορίας ως 
προς την απόλαυση των ατομικών τους δικαιωμάτων. Η μεταφορά των διακρίσεων 
Και των διαχωρισμών από το κοινωνικό επίπεδο στο νομικό, εν τέλει, είναι πολύ 
αμφίβολο αν επιτυγχάνει το στόχο της Νέας Ποινολογαίας, δηλαδή την προστασία 
της δημόσιας ασφάλειας ή αν τελικά αναπαράγει και επιδεινώνει το διάχυτο κλίμα 
της ανασφάλειας, που προσπαθεί να καταπολεμήσει. 1009 

3β, 
Κριτική αποτίμηση της προστασίας του παιδιού θύματος στο πλαίσιο της 
εΜ.ηνικής νομοθεσίας: γενικές παρατηρήσεις και προτάσεις. 

Η νομική προστασία του παιδιού θύματος, μετά τις πρόσφατες νομοθετικές 
τροποποιήσεις, προσφέρει αναμφίβολα επαρκή προστασία στο ανήλικο θύμα στην 
Χ.ώρα μας, πλήρως προσαρμοσμένη με τις επιταγές τόσο της Διεθνούς Σύμβασης για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού και των Προαιρετικών της Πρωτοκόλλων όσο και της 
Σ:· β ' δ ' Τ ' υμ ασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασια των παι ιων. ουτο 
προJCύπτει από την κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου σχετικά με τη 
συμμετοχή των παιδιών στις ένοπλες συρράξεις το 2002, την ψήφιση του 
Ν.35οοι2006 για την ποινικοποίηση της ενδοοικογενειακής βίας και την ψήφιση του 
Πρόσφατου Ν.62512007 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της 
ΠαιδιΚής πορνογραφίας, τα νέα όρια των προσωπικών δεδομένων και τη χρήση 
Ίeαμερών κατά τη διάρκεια έκνομων πράξεων, -όπου κυρώνεται το Προαιρετικό 

rr , , δ , 95146/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ι ιαρομοιο προβληματισμό δημιουργει η Ο ηγια ώ , 
του Συμβουλίου της 24ιις Οκτωβρίου 1995 «Για την προστασία των φυσικλεύώ~θπροσ πκλων ενα~ι 

, 'ρα και για την ε ερη κυ οφορια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικου χαρακτη 'λ δ , 

των δεδομένων αυτών», όπου ρητά επιτρέποντ~ι, ~ε πε~ιπτώ~:;:οi_~ i:η;~ν ~~:~~:~ 
διαπίστωσης και δίωξης παραβάσεων του ποινικου νομου η της, γ ς λ , 

, στο δικαιωμα του π ηροφοριακου Κατοχυρωμένων επαγγελμάτων, περιορισμοι, 'θ 
1945120

02 Βούλευμα του Ανωτάτου 
αυτοκ θ , r 'δ ζ 'τημα βλ και το υπ αρι μ. α ορισμου. ια το ι ιο η · , ιδιωτικότητας σε σχέση με την 
Ακυρωτικ~ύ που εξετάζει τ? πρόβλη~α της προστα~~κ::1ι:: ς ποινικής δίκης. Βλ. για το 
επεξεργασια των προσωπικων, δεδομενων κατά 'τηπ ο:ωπικώ:1 δεδομένων και ποινική δίκη: 
σχετικό προβληματισμό Γ Νουσιcαλης, Προστασια ρ , την Συμβ ΑΠ 194512002) 
Αξ · ( · σκέψεις με αφορμη ' ιες αντιφατικές ή παράλληλες; ορισμενες . Α CΊ·ι·rι·nο Sάnchez Das Recht auf 
Il ζ ' α βλ γενικα και . rι ' οιν Δικ 6/2003, 675-678. Για το ητη/l: · . Str fverfahren am Beispiel der neuen 
lnformationeJle Selbstbestimmung und seιne Geltung rm a ' 
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Πρωτόκολλο στη ΔΣΔΠ σχετικά με την εμπορία παιδιών και την παιδική 
πορνογραφία-, αλλά και την πρόσφατη ψήφιση του Ν.3727/2008. Η προσπάθεια του 

νομοθέτη για τη δημιουργία ενός ενισχυμένου και αποτελεσματικού θεσμικού 
πλαισίου για την προστασία του ιδιαίτερα ευάλωτου παιδιού θύματος διαφαίνεται σε 
μια σειρά νομοθετικών αλλαγών, όπως, ενδεικτικά, στην αυστηροποίηση του 

συστήματος των κυρώσεων σε πράξεις κατά των ανηλίκων, στην αναστολή της 

παραγραφής για τον ανήλικο μέχρι την ενηλικίωσή του για συγκεκριμένες πράξεις, 

στην εφαρμογή του πρωτοποριακού για τα ελληνικά δεδομένα θεσμού της ποινικής 

διαμεσολάβησης, -ως εναλλακτικού τρόπου διαχείρισης των ποινικών υποθέσεων 
ενδοοικογενειακής βίας-, και στην καθιέρωση, ως επιβαρυντικής περίστασης, την 
τέλεση κάποιων εγκλημάτων κατά ανηλίκων. Αν και ο ποινικός νομοθέτης επιχειρεί 
να διασφαλίσει αυξημένη προστασία προς την παιδική ηλικία, λαμβάνοντας υπ' όψιν 

την ιδιαιτερότητά της σε συνδυασμό με τις ειδικές ανάγκες του θύματος, στις 

Πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες εντοπίζονται ελλείψεις και νομικά κενά, που, 

σε συνδυασμό με την ασάφεια ή την αοριστία συγκεκριμένων διατάξεων, 

υποβαθμίζουν την παρεχόμενη προστασία. 

Αρχικά, η προστασία του παιδιού θύματος ενδοοικογενειακής βίας στο 

Ν.3500/2006 αποτελεί καινοτομία του 'Ελληνα νομοθέτη, καθώς στις περισσότερες 
Χώρες δεν προβλέπεται ειδική προστασία για τα ανήλικα θύματα ενδοοικογενειακής 
βίας.1 0 1 0 Ενώ η εν λόγω προστασία του Ν.3500/2006 εμφανίζεται προσαρμοσμένη 

στη σύγχρονη πραγματικότητα, όπου τα όρια του θεσμού της οικογένειας δε 

διαγράφονται δεσμευτικά, συνυπάρχουν δηλαδή παράλληλα με τη νόμιμη οικογένεια 
και νέα σχήματα, δε φαίνεται ορθολογική η επιλογή του νομοθέτη να θεωρεί μεν άξια 

Προστασίας τα ανήλικα παιδιά που θυματοποιούνται από συγγενείς, με τους οποίους 

δε συνοικούν, αλλά η προστασία για τα παιδιά από τους μόνιμους συντρόφους του 
άνδρα ή της γυναίκας αντίστοιχα να διασφαλίζεται μόνο σε περίπτωση 

συνοίκησης. 1 0 1 Ι Αδικαιολόγητη φαίνεται, δηλαδή, κατά τη γνώμη μας, η μη υπαγωγή 

στην προστασία των τέκνων των μόνιμων συντρόφων του άνδρα ή της γυναίκας 

αντίστοιχα, στην περίπτωση που δεν υφίσταται συνοίκηση, καθώς 

Παραβίαση του άρθρου 2 της ΔΣΔΠ, δηλαδή της αρχής της μη διάκρισης. 

αποτελεί 

• J · h · Beitrag zur Diskussion ueber die Ermittlungsmethoden in der Stratprozessordnung. zug eic em Μ . 
1999 1 Ζ k . fv _.. hr Lang Frankfurt am am, , επ. u un ft des Datenschutzes ιm Stra eHa en, , , . 

·ο . Γ · βλ σχετικά στο κεφάλαιο της συνταγματικης προστασιας 
πως, για παραδειγμα, στη ερμανια, · 

1010 

της παρούσης εργασίας . 
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Παράλληλα, ερμηνευτικά προβλήματα είναι πιθανόν να προκύψουν από την 
αοριστία της έννο , , θ , ιας του μονιμου συντροφου, κα ως ο κοινός νομοθέτης δεν 

αποσαφηνίζε , , , 
ι -ακομη και σε περιπτωση συγκατοικησης- σε ποιες περιπτώσεις ο 

σύντροφος θεωρείται μόνιμος, ώστε να προσδιοριστεί το προστατευτικό πεδίο της 
διάταξης για τα παιδιά-θύματα. Στην ελληνική νομοθεσία δεν υφίσταται κάποια 
σχετική αναφορά, ενώ η ερμηνεία της διάταξης, όπως προκύπετει από την πρόσφατη 

σχετική νομολογία, - πρόκειται για την απόφαση 1141/2007 του Αρείου Πάγου-, 

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το προστατευτικό πεδίο της διάταξης συρρικνώνεται 
ιδιαίτερα· ε' ξ , λ' , , ζ , · ιναι α ιοσημειωτο πως στην εν ογω αποφαση στο προσωπο που συ ει, 

για παράδειγμα, σε κατάσταση ελεύθερης συμβίωσης, «χωρίς πρόθεση για 

μελλονπκή σύναψη γάμου», δεν παρέχεται προστασία, συγκεκριμένα, χρηματική 
ιιcανοποίησ , δ , ζ , , θ , , ιοι2 η για ψυχικη ο υνη, στον επι ωντα απο το ανατο του συντροφου. 

Καθίσταται προφανής η ανάγκη τροποποίησης της εν λόγω διάταξης με την 

υπαγωγή στην προστασία του Ν.3500/2006 των τέκνων των μόνιμων συντρόφων του 

άνδρα ή της γυναίκας στην περίπτωση, που δεν υφίστατι συνοίκηση, αλλά και η 
διασαφη' , , , ' θ ' νιση της εννοιας του μονιμου συντροφου στη σχετικη νομο εσια για την 

ενδοοιιcογενειακή βία, όπως ισχύει σε άλλες ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Για παράδειγμα 

στο πορτογαλικό ποινικό δίκαιο, στο άρθρο 152 ΠΚ, παρέχεται πλήρης προστασία 

στα παιδιά των μόνιμων συντρόφων του άνδρα ή της γυναίκας, ακόμη και στην 

Περίπτωση μη συνοίκησης, καθώς ορίζεται ρητά πως ποινικοποιείται η κακοποίηση 

του ' ' αλλ ' 'n ' η της συζύγου και του συντρόφου ή της συντροφου, α και καuε προσωπου που 

συνδέεται με το ζευγάρι και βρίσκεται σε θέση αδυναμίας να υπερασπιστεί τον εαυτό 
του σ;ε , n , 

καυε περιπτωση. 

λ δ , , 'ξ !013 
Παράλληλα, καινοτομία σε σχέση με τις αλ ο απες εννομες τα εις, 

αποτελεί η διεύρυνση στο Ν.3500/2006 της έννοιας του ανήλικου θύματος, καθώς 
υπάγεται σε αυτήν και 0 ανήλικος, ενώπιον του οποίου ασκείται η βία. 

Αδικαιολόγητος φαίνεται, όμως, 0 περιορισμός της προστασίας του ανήλικου 

μάρτυρα, αποκλειστικά σε πράξεις ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και όχι σε 

1011 

1012 

1013 

Θ · δ ενειακη' ς βίας Ποιν Δικ 1/2007, 73. · Παπαθεοδώρου, Η ποινικοποιηση της εν οοικογ ' 

ΑΠ 1 141 /2007. , ιξ δ , διάλογος για την προώθηση και 
Στις περισσότερες χώρες βρίσκεται σε εξελ η ημοσιος ιδ . . 

· ιδ ' θύματος και και του πα ιου-μαρτυρα 
νομοθετική κατοχύρωση της προστασι~ του πα ιου- a/ . ts/grap/Pdf/dvmaint2003.pdf, 
ενδοοικογενεια · βίας Βλ ενδεικτικα, www.Jac.org.n proJeC 0 
www κης /d · t /Publι'cations/Submjssions%20and%20Reports/ResponseYo20D 

.gcyp.sa.gov.au ocumen s ι f/ lr27 J btm 
V%20Jaw%20review%20May%2007.pdf, www.ncsl.org/programs cy s · και 
www.sweden.gov.se/sb/d/88 l I /a/I 07206. 
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Ι 

κάθε πράξη ενδοοικογενειακής βίας που τελείται ενώπιόν του, όπως για παράδειγμα 
την προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, την παράνομη βία και απειλή κ.α. 1014 Σε 

καμία περίπτωση η άσκηση βίας εντός της οικογένειας δεν ταυτίζεται με την 

σωματική βλάβη και για το λόγο αυτό είναι επιβεβλημένη η τροποποίηση του 

ισχύοντος νομικού πλαισίου προς την κατεύθυνση της προστασίας του ανήλικου 

μάρτυρα που βλέπει ή ακούει κάθε πράξη ενδοοικογενειακής βίας, η οποία άλλωστε 
περιλαμβάνει τη σωματική, ψυχολογική ή σεξουαλική βία, σύμφωνα με τη 

Γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής με θέμα «Τα 
παιδιά ως , θ' δ , β' 101s Σ , εμμεσα υματα της εν ο-οικογενειακης ιας)λ την κυπριακη 

νομοθεσία, για παράδειγμα, προσφέρεται πλήρης προστασία στο παιδί μάρτυρα κάθε 

είδους ενδοοικογενειακής βίας, δηλαδή φυσικής, σεξουαλικής ή ψυχολογικής στο 
νόμο «The Vίolence ίn the Famίly (Preventίon and Protectίon of Vίctίms) LaW)) 

(1994), όπου γίνεται ειδική μνεία στις ψυχολογικές συνέπειες της άσκησης 
οποιασδήποτε μορφής βίας ενώπιον του παιδιού στο πλαίσιο της οικογένειας. 

Επιπλέον, σημαντικά κενά εντοπίζονται σχετικά με τις διαδικασίες 

επανένταξης του ανήλικου θύματος, τις διαδικασίες ενημέρωσης, αλλά και 

αποκατάστασής τους. Στο Ν.3500/2006 απουσιάζει για παράδειγμα οποιαδήποτε 

αναφορά ή πρόβλεψη σχετικά με τη λειτουργία υπηρεσιών διερεύνησης και 

διάγνωσης της κακοποίησης, αναφορικά με προγράμματα υποστηρικτικής 
παρέμβασης για το κακοποιημένο παιδί ή προγράμματα πρόληψης της βίας, τα οποία 
θα λ , 'δ 1016 

μπορούσαν να ενταχθούν στο πλαίσιο της σχο ιιcης εκπαι ευσης. 

Το νομικό αυτό κενό σχετικά με τους μηχανισμούς ενημέρωσης και 

αποκατάστασης των παιδιών θυμάτων φαίνεται να θέλει να καλύψει ο νομοθέτης με 

την Ψήφιση του Ν.3727/2008, όπου κυρώνεται η εφαρμογή της Σύμβασης του 

Συμβουλίου της Ευρώπης για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας 

εκμετάλλευσης, κακοποίησης κ.α. Ειδικότερα, προβλέπεται η εκπόνηση 

προγραμμάτων από φορείς του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, τις δημόσιες 

υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, αλλά και τους κοινωνικούς 

1014 

1015 

1016 

Βλ , , , ΕΕΔΑ σχετικά με το σχέδιο νόμου «Για την 
· σχετικα Παρατηρησεις-Αποφαση , · ια τα Δικαιώματα του 

αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας», Εθνικη Επιτροπη γ 
Ανθ · hr ρωπου, www.nc .gr. 

060 0064 Επ' Ε 'δ θ C 325 ς 30/12/2006 σ. Ο - , 
4 ι~μη φη~ερι α αρι . δ :η Ελλάδα Παρεμβάσεις και διαπιστώσεις της αρχης για 
χρονια Συνηγορος του Παι ιου στην ' , π ιδ · Δ ' β 

δ , Κύκλος Δικαιωματων του α ιου, εκεμ ρης 
την εφαρμογή των δικαιωμάτων του παι ιου, 

2007, www.synigoros.gr. 
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φο ' 
ρεις. Στόχο αποτελεί η εν ' , 

ημερωση, επιμορφωση και ευαισθητοποίηση των 
προσώπων πο ' , , 

, ' υ εχουν τακτικες επαφες με αυτά και του ευρύτερου κοινού για τα 
ζητηματα τη , 

, ς κακοποιησης και της γενετήσιας εκμετάλλευσης, αλλά και η 
εvημερωση τω δ , 

ν παι ιων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω 
ειδικών προ , , ' 

γραμματων. Τελος, προβλέπεται η συνδρομή στα θύματα της γενετήσιας 
εκμετάλλευ , 

σης και κακοποιησης για τη σωματική και ψυχοκοινωνική τους 
αποκατάσταση , , λλ λ , 

, ενω παρα η α προβλέπεται ψυχολογική υποστήριξη στα πρόσωπα 
που β , 

ρισκονται κοντά στα θύματα. 

Οι λεπτομέρειες για την κατάρτιση και εφαρμογή των εν λόγω 
προγραμμά , , , 

των, ο τροπος συντονισμου των υπηρεσιων, η συνεργασία των αρμόδιων 
φορέων η δημ , , , , 

' ιουργια κεντρων συγκεντρωσης δεδομενων για την παρακολούθηση 

του φαινομένου, αλλά και η δημιουργία γραμμής άμεσης βοήθειας, καθώς και η 
Ρύθμιση 'λ 0 ων των παρεμφερών ζητημάτων (άρθρα 1 και 2 του Ν.3727/2008). 1 οι 7 
ανατίθεv , 

ται μεσω νομοθετικής εξουσιοδότησης στους αρμόδιους υπουργούς. Στην εν 
λ' 
ογω νομοθετική πρωτοβουλία όμως δεν προβλέπεται ένας αρμόδιος αποκλειστικά 

για την παιδική κακοποίηση Εθνικός Φορέας, ούτε η αρμοδιότητα του Ινστιτούτου 
Υγ, 

ειας Παιδιο, 101s , , δ , , 
υ για το συντονισμο παρομοιων ραστηριοτητων και ενεργειων σε 

Πανελλη'vια κλ' 1019 
ιμακα. 

1017 

I01g 

Π~ράλληλα, προβλέπεται η λήψη κατάλληλων μέτρων για τη σωματική και ψυχολογική 
αναρρωση, αλλά και την κοινωνική ένταξη του παιδιού θύματος παραμέλησης, κακοποίησης 
;;)ι. κάθε μορφής εκμετάλλευσης, συνεπώς και σεξουαλικμής, σε κατάλληλο περιβάλλον (άρθρο 

Το Ινστιτούτο Υγείας Παιδιού, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, εποπτευόμενο από το 
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, λειτουργεί προς μια τέτοια κατεύθυνση με την παροχή 
εξειδικευμένου έργου πρόληψης και δημόσιας υγείας και την ανάπτυξη δραστηριότητας 
(ερευνητικής και εκπαιδευτικής) στο πεδίο της υγείας του παιδιού. Το τμήμα Διεύθυνσης 
Ο~κογενειακών σχέσεων, μάλιστα, έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο τη μελέτη του πλαισίου 
(τοσο σε επίπεδο οικογένειας όσο και σε επίπεδο κοινωνικών δομών) που ευνοεί την παραγωγή, 
συντήρηση και αναπαραγωγή της ενδοοικογενειακής βίας, την παροχή υπηρεσιών 
υποστηρικτικής φύσης σε επαγγελματίες που ασχολούνται με ζητήματα βίας μέσα στην 
οικογένεια και την παροχή εξειδικευμένου κλινικού έργου για τη βία μέσα στην οικογένεια, ενώ 
περιλαμβάνει παρεμβάσεις και διατύπωση προτάσεων για την ανάπτυξη ενός συνεκτικού 
συστήματος κοινωνικής πολιτικής για τη προστασία της οικογένειας και των δικαιωμάτων της 
παιδικής ηλικίας. Παράλληλα, το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού αποτελεί ιδρυτικό μέλος του 
Δικτύου για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της σωματική~ τι~ωρίας , στα παιδιά, ~ου 
αποτελεί μια πολύ συχνή εκδήλωση της άσκησης ενδοοικογενειακης βιας. Στ~χους του Δι~ου 
αποτελούν η ανάπτυξη δραστηριότητας για την ενημ~ρωση και ευαι~θητοποιηση τ~ν παιδιων, 
των γονέων και των επαγγελματιών που ασχολουνται με παιδια γι~ :ην προληψη ,και 
καταπολέμηση της χρήσης σωματικής τιμωρίας στα παιδιά, η συνε~γασια ?λων των ~ορεων 
που ασχολούνται με τα εν λόγω ζητήματα και η ανάπτυξη συντονισμενων δρασεων, ~α και η 
Προώθηση θεσμικών αλλαγών για την αποτελεσματικότερη προώθηση των δικαιωματων των 
παιδιών, ιδίως σε σχέση με την χρήση της σωματικής βίας. Η μεταβολή ,των αντιλήψεων 
?Χετικά με τη σωματική τιμωρία, ορθά, εντάσσεται στους στόχους, του δικτυ?υ σ~ μια χώρα 
οπως η Ελλάδα, όπου η σωματική τιμωρία παραμένει κοινωνικα αποδεκτη: συμφωνα με 
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Προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής αντιμετώπισης της παιδικής 
κακοποίησης, στο πλαίσιο της οικογένειας, αλλά και ευρύτερα, προτείνεται η 
θεσμοθέτηση ενός Εθνικού Φορέα με αποκλειστική αρμοδιότητα στα ζητήματα 
κακοποίησης παιδιών, που θα αναπτύσσει πρωτοβουλίες σε θεωρητικό επίπεδο, με 
την εκπόνηση ερευνών για τη φύση και τα χαρακτηριστικά της παιδικής 
κακοποίησης, τη θέσπιση πρωτοκόλλων δεοντολογίας για επαγγελματίες που 
ασχολούνται με παιδιά, αλλά και σε πρακτικό επίπεδο, με την υποστήριξη 
επαγγελματιών σε πανελλήνιο επίπεδο, τη δημιουργία εδικών ξενώνων φιλοξενίας 
κακοποιημένων παιδιών με παροχή υπηρεσιών υποστηρικτικής φύσης, τη λειτουργία 
ειδιιcής για θ , , λε , , ι 020 

·~· ι εματα κακοποιησης τη φωνικης γραμμης κ.α. 

Παράλληλα, απαραίτητη κρίνεται η ανάληψη σχετικής νομοθετικής 

πρωτοβουλίας για την ανάπτυξη και εφαρμογή ειδικών προληπτικών δράσεων, με την 

παροχή αυτόνομης προστασίας για τα παιδιά, τα οποία είναι έμμεσα θύματα της ενδο

οικογενειακής βίας. Προς την κατεύθυνση αυτή προτείνεται η διεξαγωγή κοινωνικών 

εκστρατειών με στόχο, όσους, ενδεχομένως, είναι άμεσοι μάρτυρες κρουσμάτων βίας 

Κατά των παιδιών (γείτονες, φίλους των γονέων ή συγγενείς), προκειμένου να 

καταπολεμηθεί η αδιαφορία των προσώπων αυτών έναντι της βίας κατά των παιδιών, 
0 ορισμός προσώπων για την ακρόαση των παιδιών, αλλά και η υποστήριξη, από 

Κρατικά και μη ιδρύματα, ειδικών διαμεσολαβητών για παιδιά. 

Στο Ν.3727/2008 (άρθρο 2 παρ.2) προβλέπεται η βραχυπρόθεσμη και 

μακροπρόθεσμη σωματική και ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των παιδιών θυμάτων 

γενετήσιας εκμετάλλευσης, αλλά και κακοποίησης, φαίνεται δηλαδή πως οι σχετικές 

δράσεις περιλαμβάνουν την υποστήριξη και για τα παιδιά, που είναι έμμεσα θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας. Κατά τη γνώμη μας, ωστόσο, είναι σημαντικό να 

διακρίνονται οι εμπειρίες που έχουν τα παιδιά ως μάρτυρες και ως θύματα ενδο
οικογενειακής βίας λόγω κακοποίησης και κακομεταχείρισής τους από τους γονείς. 

IOJ9 

, δ ' δ ' έξι στις δέκα ελληνικές οικογένειες ερευνητικά στοιχεία του Ινστιτούτου Υγειας Πα ιου σχε ον ιδ ώ Η , 
, ' δ δαγώγησης των πα ι ν τους. χρηση 

Χρησιμοποιούν τη σωματική τιμ,ωρια, ω~ μεσο ι~αι άλιστα πω αποτελεί δικαίωμα των 
της σωματικη' ς τιμωρίας συνοδευεται απο την αντίληψη, μ ' ς , , 

ώ λε ώ ου διαπιστώνουν πως η σωματικη τιμωρια 
γξονιών, , παρά τα πορίσματα ~ιστημο~ικ ν ι;;:υσητ ςνπ προβλημάτων και είναι δυνατό να οδηγήσει 
ε οικειωνει τα παιδιά με τη βια ως μεσο επ 

~ε σ~βαρ~ μ~ρφές κακοπ~ίη~ης; ην Ελλάδα Παρεμβάσεις και διαπιστώσεις της αρχής για 
ΧΡ νια υνηγορος του αι ιου στ δ , Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού, Δεκέμβρης 

την εφαρμογή των δικαιωμάτων του παι ιου, 

2007, www.synigoros.gr. 

419 



Αν και συννά υ ' λ' δ θ ' ' ,.,,. παρχουν επικα υψεις, εν α πρεπει να υποτιμωνται οι συνέπεις για 

τα παιδιά που πλήττονται έμμεσα από την ενδο-οικογενειακή βία και θα πρέπει να 

αντιμετωπίζονται ως "αυτόνομα" θύματα, για τα οποία αναπτύσσονται ειδικές 

δράσεις υποστήριξης, με ξεχωριστή παροχή συμβουλών και υποστήριξης από 
κρατικά και μη ιδρύματα. 

Παρομοίως, η απαγόρευση της σωματικής βίας 1021 ως μέσου σωφρονισμού 

από το νομοθέτη στο άρθρο 4 του Ν.3500/2006 και η αναγνώρισή της ως περίπτωσης 

κακής άσκησης της γονικής μέριμνας συρρικνώνει την παρεχόμενη προστασία προς 

το ανήλικο θύμα, καθώς ορθότερη θα ήταν η απαξιολόγηση της σωματικής βίας εν 

γένει και όχι μόνο ως μέσου σωφρονισμού. Αποτελεσματικότερη προστασία στο 
ανήλικο θύμα θα διασφάλιζε δηλαδή η σχετική διάταξη, αν η εφαρμογή του άρθρου 

l532 ΑΚ δεν περιοριζόταν μόνο στην περίπτωση άσκησης σωματικής βίας ως μέσου 
σωφρονισμού, αλλά επεκτεινόταν στην άσκηση σωματικής βίας, οι οποίες δεν 

αποσκοπούν στο σωφρονισμό του ανηλίκου, αλλά στοχεύουν, για παράδειγμα, στην 

Πρόκληση βλάβης στη μητέρα του ανήλικου τέκνου. 1022 Έχει, ορθώς, προταθεί προς 

την κατεύθυνση της αποτελεσματικότερης προστασίας του ανηλίκου θύματος, η 

τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν.3500/2006 κατά τρόπο, ώστε να εμπεριέχει κάθε 

μορφή βίας, σωματική ή ψυχολογική, ανεξάρτητα δε από το σκοπό της, η δε 

διαμόρφωση της διάταξης θα μπορούσε να λάβει την εξής μορφή: <<Επί ασκήσεως 

Κάθε μορφής βίας, σωματικής βίας ή ψυχολογικής, σε βάρος ανηλίκου, ως μέσου 

σωφρονισμού του στο πλαίσιο της ανατροφής του ή για οποιοδήποτε άλλο στόχο, 

εφα , ι-. , , v , δ ι 023 
:ρμο~εται το αρθρο 1532 του Αστικου .ι.ιω ικα». 

1020 

102 1 

1022 

1023 

4 χρόνια Συνήγορος του Παιδιού στην Ελλάδα, Παρεμβάσεις κ~ι διαπιστώσεις :1Jς αρ~ής για 
την εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού, Κύκλος Δικαιωματων του Παιδιου, Δεκεμβρης 
2007, www.synigoros.gr. , , , 
Η σωματική τιμωρία έχει απαγορευτεί δια νόμου στη , Σουηδια, ryδη απο το 1 :_79, ενώ σ:η 
Νορβηγία από το 1987. Βλ. Μ Σταυριανάκη, Κακοποιηση-Παραμ~ληση Παιδιου. Η_ σημασια 
της κοινοτικής προσέγγισης σε μια πολιτική πρόληψης, στο πλαισιο των ~ικαιωματων του 
παιδ ' κ ' Ε ' 6912003 21 και Ε Φεpέτη Ερευνητικό Πρωτοκολλο ΒΙ 10, Η ιου, οινωνικη ργασια , · ' λ , , 
χρήση της σωματικής τιμωρίας στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών, στα π αι~ια της συγχρο~ης 
λλ , · λ · · ην περιοχη' της πρωτευουσας Ινστιτουτο ε ηνικης οικογενειας. Μια κοινωνιο ογικη ερευνα στ ' 
Υγείας Παιδιού, Αθήνα, 1993. , , , 
Κριτική σχεδίου νόμου «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακης _βιας» τη~ Διεθ~ους 
Αμνηστίας Φεβρουάριος 2006, σε: Παρατηρήσεις-Απόφαση ΕΕΔΑ σχ~ικα με το σχεδιο νομου 

' ' β' Εθνικη' Επιτροπη για τα Δικαιώματα του «Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακης ιας», 

Ανθρώπου, www.nchr.gr. Π , ΕΕΔΑ επί του 
Η υπογράμμιση αφορά στις προτεινόμενες προσθήκες, αρατηρησεις της . 

14 1 
λ' 

, ο ' το Παιδί και την Κοινωνια», ου ιου Σχεδίου Νόμου «Μεταρρυθμισεις για την ικογενεια, 

2008, 21 , www.nchr.gr. 
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Σε σχέση με την προστασία του παιδιού θύματος από την παιδική 

πορνογραφία, παρά τον εκσυγχρονισμό του ελληνικού νομικού πλαισίου, κατά τη 

γνώμη μας, νομοθετικά κενά εντοπίζονται ως προς τις μεθόδους πρόληψης, ώστε να 

διασφαλίζεται η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της πολυεπίπεδης απειλής κατά 

των ανηλίκων ως καταναλωτών και δεκτών πολιτισμικών προτύπων, όπως, επίσης, 

ως θυμάτων βίας και πορνογραφίας στο διαδίκτυο. Ήδη η Επιτροπή της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης σε συ ' ' ' δ ' ' β ' , νεργασια με οργανισμους εκ οσης πιστωτικων καρτων, ρισκεται σε 

διαδικασία αξιολόγησης κάθε τεχνικής δυνατότητας αποκλεισμού, από τα 

επιγραμμικά συστήματα πληρωμής, των ιστοτόπων που πωλούν υλικό παιδικής 

πορνογραφίας δια της ηλεκτρονικής οδού. Επιπλέον, καλεί οικονομικούς παράγοντες, 

όπως τράπεζες, ανταλλακτήρια, παρόχους υπηρεσιών του διαδικτύου και εταιρείας 

μηχανών αναζήτησης να ανταποκριθούν στην προσπάθεια καταπολέμησης της 

παιδικής πορνογραφίας και εκμετάλλευσης. 1024 Προς μια τέτοια κατεύθυνση μπορεί 

να συμβάλει η υιοθέτηση ανάλογων πρωτοβουλιών σε εθνικό επίπεδο, η απαγόρευση 

της παιδικής πορνογραφίας και της βίας στα παιδιά σε όλες nς οπτικοακουστικές 

υπηρεσίες, η χάραξη μελέτης για τη δυνατότητα δημιουργίας φίλτρων που θα 

εμποδίζουν την διέλευση υλικού παιδικής πορνογραφίας, όπως για παράδειγμα στη 

Σουηδία, όπου ανέλαβε παρόμοια πρωτοβουλία η Αστυνομία (National Criminal 

Police) σε συνεργασία με 15 από τους μεγαλύτερους παροχείς διαδικτυακών 

υπηρεσιών. 1025 Προς την ίδια κατεύθυνση θα μπορούσαν να συμβάλουν η ανάληψη 

πρωτοβουλιών για τη συνεργασία των δημοσίων αρχών και των φορέων του 

ιδιωτικού τομέα για την ανάληψη δέσμευσης σχετικά με το ορισnκό κλείσιμο και 

μπλοκάρισμα των παράνομων σελίδων, αλλά και η ενίσχυση της εκπαιδευnκής 

λειτουργίας των ΜΜΕ σε συνδυασμό με την άσκηση αυστηρότερου ελέγχου για την 

αποφυγή επιζήμιων εικόνων, που εμπεριέχουν μηνύματα βίας και σεξισμού, 

πρωτοβουλία που στη Σουηδία ανέλαβε το ομόλογο Εθνικό Συμβούλιο 

Ραδιοτηλεόρασης (Media Council). 1026 Παράλληλα, επιτακτική κρίνεται η λήψη 

ειδικών μέτρων για το συνεχώς διογκούμενο πρόβλημα ανταλλαγής μηνυμάτων 

πολυμέσων (MMS) με πορνογραφικό υλικό, η υιοθέτηση εθνικών κωδίκων 

1024 

1025 

1026 

Πρόταση Ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για τα 
Δικαιώματα του Παιδιού, 2007/2093 (JNI). . h R' ht f th Child 2002-2007 
Sweden 's Fourth Periodic Report to the UN Comrnιttee οη t e ιg 5 0 
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αυτορρύθμισης για την ασφαλέστερη χρήση των κινητών από τους ανηλίκους, αλλά 

και την προώθηση της ασφαλέστερης χρήσης του διαδικτύου από τα παιδιά. 1027 

Επιπροσθέτως, παρά την αποτελεσματική προστασία του ανήλικου μάρτυρα 

στο Ν.3625/2007, όπου πλέον αποκλείεται η φυσική παρουσία του παιδιού στο 

ακροατήριο για την προφύλαξή του από την ψυχοφθόρο ποινική διαδικασία με την 

εισαγωγή και αξιοποίηση των οπτικοακοουστικών μέσων, η διατύπωση της διάταξης 

(«η κατάθεση του ανηλίκου συντάσσεται εγγράφως και καταχωρίζεται και σε 

ηλεκτρονικό οπτικοακοουστικό μέσο, όταν αυτό είναι δυνατόν») αφήνει αρκετά κενά, 

αφού δεν προσδιορίζεται με ποια κριτήρια, ποιες προϋποθέσεις και ποιους κανόνες 

είναι δυνατή η λήψη της οπτικογραφημένης κατάθεσης, ώστε να διασφαλίζονται οι 

δικονομικές εγγυήσεις, που την καθιστούν άμεση προφορική μαρτυρία. 

Για το λόγο αυτό, προς την κατεύθυνση της συγκεκριμενοποίησης της 

παρεχόμενης προστασίας σκόπιμη θεωρείται η θεσμοθέτηση κάποιων κανόνων 

βασισμένων στις παρακάτω αρχές: Αρχικά, η κατάθεση πρέπει να αφορά μόνο στην 

υπό εκδίκαση υπόθεση, ενώ είναι αναγκαίο να προβλέπεται η δυνατότητα ποιοτικής 

απομαγνητοφώνησης και δακτυλογράφησης του ηχητικού περιεχομένου της 

οπτικοταινίας (sound track), καθώς και η συμπαρουσίασή της με την 

0πτικογραφημένη κατάθεση. Παράλληλα, βασικό κανόνα για τη λήψη 

0πτικογραφημένης κατάθεσης πρέπει να αποτελεί η διασφάλιση της δυνατότητας 

αναγραφής αναλυτικά των στοιχείων του προσώπου που παίρνει και δίνει την 

Κατάθεση (όνοματεπώνυμο, διεύθυνση, επάγγελμα, ιδιότητα), καθώς και ο τόπος, η 

ημερομηνία και η ώρα έναρξης και λήξης λήψης της κατάθεσης. Τέλος, κρίνεται 

επιτακτικό να θεσπισθεί νομοθετική πρόβλεψη για την πλήρη ενημέρωση του 

προσώπου που δίνει την κατάθεση ως προς το ότι αυτή θα οπτικογραφηθεί και θα 

αποτελεί μαρτυρία του, καθώς και η έγγραφη ενυπόγραφη δήλωση του ίδιου του 

ανηλίκου (ανάλογα με την ηλικιακή του ωριμότητα και την ικανότητά του για 

αυτοκαθορισμό) ή των προσώπων που ασκούν τη γονική του μέριμνα πως 

συμφωνούν με τη λήψη της κατάθεσης. Σε περίπτωση μη συνδρομής κάποιας από τις 

παραπάνω προϋποθέσεις ελλοχεύει ο κίνδυνος παραποίησης η πλαστότητας της 
κατάθεσης ή λήψης κατάθεσης που δεν αποτελεί αποτέλεσμα ελεύθερης βούλησης 

του ανηλίκου ή του προσώπου που ασκεί την επιμέλειά του. 

1027 ' σ ν 'Εκθεση της Επιτροπής Πολιτικών 
Βλ. σχετικά τις πολύ ενδιαφέρουσες προτασεις τη · ΕΕ 
Ελευθεριών, Δ ικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με μια στρατηγικη της για 
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Τέλος, στο πλαίσιο της προστασίας της ιδιωτικής ζωής των ανήλικων 

θυμάτων στο Ν.3625/2007 εισάγεται η δυνατότητα απομάκρυνσης του δράστη από το 

περιβάλλον του ανήλικου θύματος, μετά από σχετική εντολή των αρμόδιων αρχών, 

καθώς και η παραμονή του θύματος σε προστατευόμενο περιβάλλον. Παρά την 

αναμφισβήτητη αξία της διάταξης, δεν προσδιορίζεται όμως στο νόμο η έννοια του 

προστατευόμενου περιβάλλοντος ή δεν προβλέπεται η δημιουργία κατάλληλων 

υποδομών για τη διασφάλισή του. Παράλληλα, ασάφεια στην εν λόγω νομοθετική 

διάταξη υπάρχει και ως προς το χρονικό διάστημα κατά το οποίο είναι εφικτό να 

απομακρυνθεί ο δράστης από το περιβάλλον του θύματος. Στο σημείο αυτό θα πρέπει 

να σημειωθεί πως σε περίπτωση για παράδειγμα που ο δράστης είναι ο πατέρας του 

θύματος, ο οποίος απομακρύνεται από το περιβάλλον του ανηλίκου, (που μπορεί να 

είναι η οικία τους, της οποίας ιδιοκτήτης είναι ο πατέρας) προκύπτει σύγκρουση 

εννόμων αγαθών: η προστασία της ιδιοκτησίας αφενός- που προσφέρει κάποια 

ερείσματα σε μια πιθανή αίτηση του δράστη για άρση των περιοριστικών μέτρων- και 

η προστασία του παιδιού αφετέρου. Για το λόγο αυτό θεωρούμε πως ορθότερη θα 

ήταν η προστασία του ανήλικου θύματος με την παροχή κάποιου είδους οικονομικής 

ενίσχυσης για την ενοικίαση κατάλληλου χώρου, όπου θα μπορεί να διαμείνει με τους 

υπεύθυνους για την επιμέλειά του, μακρυά από το δράστη ή η δημιουργία 

κατάλληλων υποδομών για τη διαμονή του θύματος μακρυά από το δράστη. 

τα Δικαιώματα του Παιδιού της 20.12.2007, 2007/2093 (ΙΝΙ). 
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Επίλογος 

Η προστασία του παιδιού στην Ελλάδα ως αντικείμενο ειδικότερης 

επιστημονικής έρευνας χαρακτηρίζεται από την ακόλουθη ιδιοτυπία. Από τη μία 

μεριά, εξελίσσεται θεωρητικά και ανάγεται, εν τέλει, σε αυτοτελή κλάδο δικαίου με 

κεντρική έννοια αυτή του «συμφέροντος του παιδιού», όπως διαμορφώνεται υπό την 

καταλυτική επίδραση της ΔΣΔΠ. Από την άλλη μεριά, αντικειμενικοί παράγοντες, 

που ανάγονται, πρωτίστως σε υλικές συνθήκες, θεσμικές υστερήσεις και στην, 

εγγενή, διεπιστημονικότητα του «Δικαίου του Παιδιού» οδηγούν αναπόφευκτα σε 

«άνιση» και ανομοιογενή ανάπτυξη του ισχ;ύοντος θεσμικού πλέγματος προστασίας 

του παιδιού στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία. Η πραγματικότητα αυτή καθίσταται 

προφανής μέσω της συγκριτικής επισκόπησης αντίστοιχων θεσμών προστασίας με 

άλλες έννομες τάξεις, που τις ενώνει με την ελληνική η εγκόλπωση των αρχών της 

Σύμβασης, τις οποίες αντιλαμβάνονται στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής «νομικής 

κοινής». 

Η νομική προστασία του παιδιού, η οποία επιδιώκεται από μια πληθώρα 

φορέων, διεθνών, κρατικών και αναγόμενων στην ιδιωτική πρωτοβουλία, εξελίσσεται 

σε ομόκεντρους κύκλους, διαφοροποιημένους εντατικά και εκτατικά, με κέντρο τη 

Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Από την έρευνά μας καταδείχθηκε 

ιδιαίτερα, ότι η εννοιολογική εμβάθυνση στο περιεχόμενο της Σύμβασης αποτέλεσε 

όρο αναγκαίο ( condititio sine qua ηοη), αλλά όχι ικανό για να διασφαλίσει το 

επιθυμητό επίπεδο προστασίας για το παιδί σε μια σύγχρονη και δημοκρατική 

ευρωπαϊκή έννομη τάξη. Ωστόσο, και μόνο η υιοθέτησή της σηματοδοτεί, σε θεσμικό 

επίπεδο, την αποδοχή του παιδιού ως αυθύπαρκτης οντότητας, με δικαιώματα και 

υποχρεώσεις, αλλά και ως μέλους μιας ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας, η οποία πρέπει 

να προστατεύεται ως τέτοια. Το μέτρο ακριβώς, κατά το οποίο μία έννομη τάξη-και 

δη η ελληνική- αφομοιώνει το πνεύμα της Συμβάσεως στην τρέχουσα νομική της 

πρακτική, αλλά και στη χάραξη νομοθετικής πολιτικής για το παιδί, αναδεικνύεται, 

μέσα από την παρούσα έρευνα με γνώμονα το ίδιο το μέτρο της ανάπτυξης ή 

υπανάπτυξης του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου, καθώς και της ωρίμανσης μιας 

πολιτείας, αλλά και της κοινωνίας, που αυτή αντιπροσωπεύει, από την άποψη του 

νομικού πολιτισμού τους. 
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Η θέση του παιδιού στο επίκεντρο του Δικαίου της Προστασίας του 

αποτέλεσε η ίδια μια καίρια εξέλιξη, στην οποία καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισε η 

Σύμβαση. Επιτεύχθηκε μετά από μακρό θεωρητικό προβληματισμό και έντονους 
κοινωνικοπολιτικούς μετασχηματισμούς, που βρήκαν την αποτύπωσή τους στα 

σχετικά νομικά κείμενα. Έτσι, αποδείχθηκε ότι στα Διακηρυκτικά κείμενα του 1924 

και του 1959 κατοχυρώθηκε αρχικά η αναγνώριση της ανθρώπινης υπόστασης του 

παιδιού. Η θέση αυτή δεν ήταν καθόλου αυτονόητη μέχρι και τις αρχές του 19°υ 

αιώνα, από μόνη της μάλιστα δεν συνεπαγόταν πρόσδοση ενός status activus στο 

παιδί και την άσκηση των δικαιωμάτων του- και μάλιστα ούτε καν εγγυώταν την 

άσκηση τέτοιων δικαιωμάτων-. Η αξιοποίηση μιας νέας έννοιας, αυτή της 

παιδικότητας, την οποία εισήγαγαν, παρείχε όμως την αναγκαία δυναμική για την 

ανάπτυξη του σύγχρονου Δικαίου Προστασίας του Παιδιού. Η δυναμική αυτή 

ενισχύθηκε με την υπογραφή του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτκά 

Δικαιώματα, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη ώσπου ωρίμασαν οι συνθήκες διεθνώς, για να 

καταστεί κοινή συνείδηση η ανάγκη για μια in concreto διεθνή ρύθμιση, με 

αποκλειστικό αντικείμενο το παιδί και πρωτοποριακή συμβολή την ανάδειξή του σε 

υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, αντί να αντιμετωπίζεται παρεμπιπτόντως 

στο πλαίσιο της ρύθμισης ευρύτερων ζητημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 

Η ΔΣΔΠ αποτέλεσε μια τομή, ένα νέο «Κοινωνικό Συμβόλαιο» μεταξύ 

ανηλίκων και ενηλίκων, κατοχυρώνοντας για πρώτη φορά αστικά και πολιτικά 

δικαιώματα του παιδιού, για τα οποία δεν προύπηρχαν αναφορές στα Διακηρυκτικά 

Κείμενα. Η συγκριτική προσέγγιση των διεθνών κειμένων στο πλαίσιο της παρούσης 

διατριβής για το παιδί, που υπογράφηκαν μετά το 1989, και γενικότερα οι διεθνείς 

νομικές ρυθμίσεις που το αφορούν, έστω και έμμεσα, καταδεικνύει την καθοριστική 

επίδραση της ΔΣΔΠ στη δημιουργία μιας νέας, εξειδικευμένης νομικής ορολογίας για 

το παιδί, η οποία διέπεται από το πνεύμα του αυτοκαθορισμού: Η έννοια του 

συμφέροντος αναδείχθηκε σε αυτόνομη νομική έννοια και έπαψε απλά να χρησιμεύει 

ως μέγεθος ικανό να προσδιορίσει το βαθμό παρέμβασης κράτους και γονέων για την 

προστασία του παιδιού. 

Παράλληλα, η παρούσα έρευνα, οδηγήθηκε στην «επιβεβαίωση» της ύπαρξης 

μιας αυτοκαθοριστικής και συμμετοχικής διάστασης των δικαιωμάτων των παιδιών 

στα κείμενα του Συμβουλίου της Ευρώπης μετά την υπογραφή της ΔΣΔΠ. Αντίθετα, 
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σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπιστώθηκε η απουσία ενός συνεκτικού νομικού 

πλαισίου στο ζήτημα της μεταχείρισης του παιδιού λόγω της επιφύλαξης της 
πρωταρχίας σε κανόνες καθαρά οικονομικού δικαϊικού χαρακτήρα και του 

«κοινωνικού ελλείμματος» που χαρακτηρίζει τη νομοθετική πολιτική της 'Ενωσης, 

μέχρι τουλάχιστον την αυτόνομη κάλυψη της προστασίας των δικαιωμάτων του 

παιδιού, επικεντρωμένη γύρω από τη νομική εννοια του συμφέροντος, στο Σχέδιο της 

Συνταγματικής Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή 'Ενωση. Αυτή «αξιοποιήθηκε» ως 
corρus ανάδειξης τάσεων και οδήγησε στην αντιμετώπιση του παιδιού σε αυτόνομη 

βάση στη Συνθήκη της Λισσαβόνας του 2007. 

Από την άποψη του εθνικού, συνταγματικού δικαίου, ο προοδευτικός 

χαρακτήρας του Συντάγματος του 1975 διαπιστώνεται και στο πεδίο της προστασίας 

του παιδιού, καθώς σε σχέση με άλλες χώρες, αποδεικνύεται η αυτοτέλεια της 

προστασίας της παιδικής ηλικίας. Εκ πρώτης μάλιστα όψεως, η υπογραφή της ΔΣΔΠ 

και η κατευθυντήρια αρχή του συμφέροντος του παιδιού δεν επέφερε δραματικές 

αλλαγές σε επίπεδο υιοθέτησης κοινών νόμων, καθώς και θεαματικές νομολογιακές 

μεταστροφές. Ελάχιστα είναι τα απτά παραδείγματα της επιρροής της, όπως τα 

καταγράφει η επιστημονική έρευνα, με χαρακτηριστική περίπτωση του Ν. 3500/2008 

για την ενδοοικογενειακή βία. Ωστόσο, τόσο οι επιμέρους νομοθετικές εξελίξεις όσο 

και η μεταβολή στις στάσεις της νομολογίας, ιδίως μετά το 1990, όπου δίνεται 

μεγαλύτερη έμφαση στον αυτοκαθοριστικό χαρακτήρα του συμφέροντος του παιδιού 

στο Χώρο του οικογενειακού δικαίου, διαπιστώθηκε από την παρούσα έρευνα ότι δεν 

αποτέλεσαν nova οφειλόμενα αποκλειστικά στην υιοθέτηση της Σύμβασης από τη 

Χώρα μας, αλλά μάλλον συνδυασμό της ευεργετικής της επίδρασης, κυρίως στο 

πνεύμα και τις ερμηνευτικές μεθόδους, του εθνικού νομοθέτη και εφαρμοστή του 

δικαίου, με προοδευτικότερη χρήση του ήδη υπάρχοντος νομικού πλαισίου. 

Ενδεικτική είναι η έλλειψη ειδικών αναφορών στις κατευθυντήριες αρχές της 

Σύμβασης σε νόμους και άλλες κανονιστικές πράξεις και, ακόμη, σε εγκυκλίους της 

Διοίκησης, όταν το θέμα δεν αφορά στενά την προστασία του παιδιού. Διαπιστώθηκε 

δηλαδή η περιορισμένη επιδράσή της σε πεδία για τα οποία δεν υφίσταντο ή ήταν 

ασαφή τα νομικά εργαλεία υλοποίησης μιας πολιτικής για την προστασία του 

παιδιού, δηλαδή σε δικαιϊκούς τομείς πέραν των φυσικών χώρων για την ανάπτυξη 

ενός «Δικαίου του Παιδιού» (οικογενειακό δίκαιο, ποινικό δίκαιο ανηλίκων). Η 

πρακτική αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις πλέον προωθημένες ευρωπαϊκές 
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έννομες τάξεις σε σχέση με το αντικείμενο της έρευνάς μας, με πιο χαρακτηριστική 

περίπτωση αυτή της Σουηδίας, όπου οι αρχές της . Σύμβασης λειτουργούν δίκην 

γενικής επικουρικής ρήτρας σε κάθε νομοθετική πρωτοβουλία. Ακόμα όμως και στις 

ελάχιστες περιπτώσεις ψήφισης νομοθετικών κειμένων «παιδοκεντρικού» 

χαρακτήρα, ο πρόχειρος και βεβιασμένος σχεδιασμός τους οδηγεί, σε επίπεδο 

θεωρίας ή πράξης, σε παραβιάσεις των αρχών της Σύμβασης, όπως διαφαίνεται 

αναλυτικά από τις αποφάσεις των Ανεξάρτητων Αρχών, που παρατέθηκαν. 

Η αμηχανία αυτή αποτελεί και το κύριο χαρακτηριστικό της προσέγγισης της 

επίσημης Πολιτείας απέναντι στη Σύμβαση και η οποία, όπως αναλύσαμε, διαχέεται 

σε όλη την νομοθεσία και πρακτική που ακολουθείται για την προστασία του παιδιού 

στη χώρα, ενδεχομένως να θεραπευθεί με την πάροδο του χρόνου και την εμπέδωση 

του συστήματος, που καθιδρύει η Σύμβαση, πρωτίστως στη συνείδηση των Ελλήνων 

νομικών και κοινωyικών επιστημόνων. Τούτο αποτελεί άλλωστε πάγιο αίτημα των 

παρατηρήσεων της. Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Για μια επιτάχυνση 

της εξελικτικής αυτής πορείας θα ήταν σκόπιμη η ένταξη των κατευθυντήριων αρχών 

της Σύμβασης στο συνταγματικό κείμενο και δη στο άρθρο 21 Σ και η μετατροπή 

τους με αυτόν τον τρόπο σε ιδιαίτερη θεσμική εγγύηση. 

Η ίδια περίπου εικόνα παρουσιάζεται και στο πεδίο της κοινωνικής 

προστασίας του παιδιού, κάτι που είναι εύλογο, καθώς η πρακτική εφαρμογή της 

αρχής του κοινωνικού κράτους στη χώρα μας χωλαίνει εν γένει, με συνέπεια η 

ανάπτυξη ξεχωριστής και αποτελεσματικής πολιτικής για το παιδί να μην αποτελεί 

προτεραιότητα. Από την ανάλυση που προηγήθηκε, προκύπτει ως κοινή διαπίστωση 

πως η κοινωνική πολιτική για το παιδί δεν ήταν, τουλάχιστον μέχρι την υπογραφή της 

ΔΣΔΠ, στις κύριες προτεραιότητες της κρατικής πολιτικής στα διάφορα ευρωπαϊκά 

κράτη. Μετά την υπογραφή της ΔΣΔΠ παρατηρούνται αξιόλογες πρωτοβουλίες στις 

διάφορες ευρωπαϊκές χώρες (σε νομοθετικό επίπεδο και όχι μόνο), σε διαφορετικό 

βαθμό όμως στην κάθε χώρα, για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών. Σε 

αντίθεση με τις παραπάνω χώρες η Ελλάδα, παρά το γεγονός πως έχει υπογράψει τη 

ΔΣΔΠ ήδη από το 1992, έχει προβεί συγκριτικά σε ανάληψη πολύ λιγότερων 

νομοθετικών, αλλά και κάθε είδους πρωτοβουλιών για τη διασφάλιση της κοινωνικής 

προστασίας των παιδιών όχι μόνο πριν, αλλά και μετά τη Σύμβαση (πχ η νομοθετική 

καθιέρωση του Συνηγόρου του Παιδιού και του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού, το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού), 
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ενώ, πανευρωπαϊκά βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις τόσο ως προς τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες, αλλά και τα επιδόματα. 

Ακόμα και σε αυτές τις περιορισμένες περιπτώσεις ανάληψης ενεργών 

πρωτοβουλιών στη χώρα μας, διαπιστώνεται, εν τοις πράγμασι πως παραβιάζονται οι 

αρχές της Σύμβασης, και κυρίως εκείνη της μη διάκρισης. Βέβαια, η απόλυτη 

εναρμόνιση , με την προσέγγιση που υιοθετεί σχετικά η Σύμβαση, είναι εγχείρημα 

εξαιρετικά λεπτό και δυσχερές στο πλαίσιο οποιασδήποτε έννομης τάξης. Τούτο 

καταδείχθηκε από τη συγκριτική μελέτη δύο σημαντικών ευρωπαϊκών έννομων 

τάξεων, της αγγλικής και της γαλλικής, όπως καταγράφηκε στην παρούσα έρευνα 

μέσω της αξιοποίησης των εκθέσεων των χωρών αυτών, αλλά και των παρατηρήσεων 

της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού προς αυτές, όπου εντοπίζεται ακριβώς 

το ίδιο πρόβλημα. 

Παράλληλα, από τη σχετική έρευνα προκύπτει ότι στη ρίζα του προβλήματος 

βρίσκεται η αδυναμία του εθνικού νομοθέτη εν γένει να διαχωρίσει με σαφήνεια την 

έννοια του συμφέροντος του παιδιού από την, εντελώς διακριτή επιστημονικά, έννοια 

της ευημερίας (welfare) αυτού, λόγω της πάντοτε ισχυρής επιρροής των 

προστατευτικών αντιλήψεων, που έχουν διαποτίσει την ευρωπαϊκή νομική σκέψη, με 

όλες τις μετεξελίξεις τους, ήδη από τα μέσα του 19°υ αιώνα. Συνέπεια αυτής της 

αδυναμίας είναι να παρατηρείται μια διάσταση ανάμεσα στη θεωρητική, εν πολλοίς, 

ανάδειξη του παιδιού ως αυτοκαθοριζόμενου φορέα δικαιωμάτων και στην πρακτική, 

που ακολουθείται. Αυτή εμμένει να το θεωρεί αντικείμενο προστασίας, κάτι που 

αντανακλάται στην εξαιρετικά περιορισμένη θεσμοθέτηση δυνατοτήτων 

συμμετοχικής δράσης για το παιδί εν γένει, αλλά ιδίως στο χώρο της κοινωνικής του 

προστασίας. 

Η προσέγγισή μας στο αντικείμενο της διατριβής θα ήταν τουλάχιστον 

ελλιπής, εάν παραλειπόταν η αναλυτική μελέτη της εξέλιξης της θέσεως του παιδιού 

στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του ποινικού δικαίου, προνομιακού πεδίου, 

άλλωστε, ανάπτυξης νομικών προβληματισμών σχετικά με το παιδί, αφού στο 

πλαίσιό του χειραφετήθηκε ως αυτόνομος κλάδος η επιστημονική ενασχόληση του 

δικαίου με το παιδί. Μέσα από την εξέλιξη του ποινικού δικαίου των · ανηλίκων, 

ιδιαίτερα υπό το πρίσμα της εισδοχής της Σύμβασης στην ελληνική έννομη τάξη και 

της σύγκρισης με αντίστοιχες ευρωπαϊκές, αποκαλύφθηκε με ιδιαίτερη ενάργεια η 

μεταβολή του status του ανήλικου σε θεωρητικό επίπεδο: η ψήφιση του Ν.3189/2003 
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σηματοδότησε σε επίπεδο νομοθετικής θεωρίας τη μετάβαση απο το προνοιακό στο 

δικαιικό πρότυπο, αλλά και στο πρότυπο της επανορθωτικής δικαιοσύνης, 

μεταβάλλοντας ριζικά τη θέση του ανήλικου δράστη στο σύστημα της ποινικής 

δικαιοσύνης ανηλίκων, το οποίο προσαρμόστηκε στις επιταγές της Σύμβασης. Από τη 

μελέτη της ειδικής νομοθεσίας για την ανήλικη παραβατικότητα στην Ελλάδα, σε 

συνδυασμό με τις υπάρχουσες στατιστικές, αναδεικνύεται όμως η πραγματικότητα 

της διάστασης μεταξύ θετού δικαίου και ακολουθούμενης πολιτικής των επίσημων 

φορέων (πολιτική ηγεσία, δικαστικές και αστυνομικές αρχές). Οι νέες ρυθμίσεις 

αντικατέστησαν μεν το από μακρού χρόνου παρωχημένο τιμωρητικό μοντέλο του 

19ου αιώνα. Ήδη όμως αδυνατούν από μόνες τους να ανταποκριθούν στις 

διαφοροποιημένες ανάγκες της κοινωνίας των ανηλίκων του 21 ου αιώνα, υπό το φως 

της ΔΣΔΠ, η οποία προάγει την ανάπτυξη της πρωτοβουλίας και της προσωπικότητας 

του ανηλίκου, ακόμη και με την αξιοποίηση αρνητικών, κατ' αρχήν εμπειριών, όπως 

είναι η διάπραξη παραβατικών πράξεων, εμμένοντας στο προνοιακό πρότυπο . 

Σε επίπεδο ποινικού δικαίου ανηλίκων το αίτημα παραμένει η απόλυτη 

εμπέδωση των αρχών της επανορθωτικής δικαιοσύνης δικαιοσύνης, η οποία 

υιοθετήθηκε στην Ελλάδα, ούτως ή άλλως, με σημαντική καθυστέρηση εικοσαετίας 

για λόγους νομικούς, ιστορικούς και κοινωνικούς, οι οποίοι αναπτύχθηκαν με την 

παρούσα μελέτη. Η, μέχρι σήμερα, παρατηρούμενη υπανάπτυξη των θεσμών της 

αποκαταστατικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα, καθώς η προσφυγή σε αυτούς παραμένει 

εξαιρετικά περιορισμένη και ανοίκεια τόσο σε επίπεδο των λειτουργών της 

δικαιοσύνης όσο και σε επίπεδο, τελικώς, πρακτικών αποτελεσμάτων, αναμφίβολα θα 

αποτυπωθεί σε μια μελλοντική έκθεση τελικών παρατηρήσεων της Επιτροπής για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού, καθώς φέρνει τη χώρα μας μεταξύ των ουραγών σε θέματα 

έμπρακτης προσαρμογής στις απαιτήσεις της αποκαταστατικής δικαιοσύνης, εκτός 

από τις χώρες του τέως Ανατολικού Μπλόκ. Ωστόσο, παρ ' όλες τις αδυναμίες και 

ελλείψεις που παρουσιάζει το ελληνικό σύστημα, η σχεδόν απόλυτη απουσία 

επιβιώσεων του τιμωρητικού μοντέλου από τη νομική μεταχείριση των ανηλίκων, η 

οποία συμβαδίζει, άλλωστε, και με την «οικογενειοκεντρική» δομή της ελληνικής 

εμπειρίας και την αποστροφή για τις «σωφρονιστικές» πρακτικές και αντιλήψεις 

παλαιότερων περιόδων, στις οποίες έγινε ήδη μνεία, αντιπροσωπεύει τη θετική 

διάσταση του ζητήματος: καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη η υιοθέτηση του 

νεοφιλελεύθερου μοντέλου, όπως εφαρμόστηκε κυρίως σε αγγλοσαξωνικές χώρες, 
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ενδεχομένως και διότι οι κλασσικές μορφές της αποκαταστατικής δικαιοσύνης 

αντιμετωπίζονται ως κάτι το καινοφανές στη χώρα μας. Το τελευταίο δεν είναι τόσο 

βέβαιο για τις ανατολικές χώρες, στις οποίες, όπως έγινε και με την εισαγωγή 

πλήθους άλλων πολιτικών μετά την πτώση του υπαρκτού σοσιαλισμού, το μοντέλο 

της αποκαταστατικής δικαιοσύνης είναι πιθανό να εισαχθεί στην ακραία 

νεοφιλελεύθερη εκδοχή του, η οποία από πρακτική άποψη παρουσιάζει πολλές 

συγγένειες και ομοιότητες με το γνώριμό τους τιμωρητικό πρότυπο. 

Η κύρωση του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης σχετικά με τη 

συμμετοχή των παιδιών στις ένοπλες συρράξεις το 2002, η ψήφιση του Ν.3500/2006 

για την ποινικοποίηση της ενδοοικογενειακής βίας και η ψήφιση του πρόσφατου 

Ν.3625/2007 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης, της παιδικής 

πορνογραφίας, τα νέα όρια των προσωπικών δεδομένων και τη χρήση καμερών κατά 

τη διάρκεια έκνομων πράξεων, όπου κυρώνεται το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη 

ΔΣΔΠ σχετικά με την εμπορία παιδιών και την παιδική πορνογραφία, αλλά και η 

πρόσφατη ψήφιση του Ν.3727/2008 προσφέρει αναμφίβολα σε θεωρητικό επίπεδο 

επαρκή προστασία στο ανήλικο θύμα στη χώρα μας, πλήρως προσαρμοσμένη με τις 

επιταγές τόσο της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και των 

Προαιρετικών της Πρωτοκόλλων όσο και της Σύμβασης του Συμβουλίου της 

Ευρώπης για την προστασία των παιδιών. Μέσα από την κριτική ανάλυση μιας 

σειράς νομοθετικών αλλαγών, όπως, ενδεικτικά, την αυστηροποίηση του συστήματος 

των κυρώσεων σε πράξεις κατά των ανηλίκων, την αναστολή της παραγραφής για τον 

ανήλικο μέχρι την ενηλικίωσή του για συγκεκριμένες πράξεις ή στην εφαρμογή του 

πρωτοποριακού για τα ελληνικά δεδομένα θεσμού της ποινικής διαμεσολάβησης, ως 

εναλλακτικού τρόπου διαχείρισης των ποινικών υποθέσεων ενδοοικογενειακής βίας, 

την καθιέρωση ως επιβαρυντικής περίστασης την τέλεση κάποιων εγκλημάτων κατά 

ανηλίκων κ.α διαφαίνεται στο πλαίσιο της παρούσης έρευνας η προσπάθεια του 

νομοθέτη για την προσαρμογή του στις διεθνείς εξελίξεις, που προτάσσουν τη 

δημιουργία ενός ενισχυμένου και αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου, κατάλληλου 

για την προστασία του ιδιαίτερα ευάλωτου παιδιού θύματος, λαμβάνοντας υπ' όψιν 

την ιδιαιτερότητά της παιδικής ηλικίας σε συνδυασμό με τις ειδικές ανάγκες του 

θύματος. Για πρώτη φορά, δηλαδή, στα ελληνικά δεδομένα αυτονομείται η 

προστασία του παιδιού θύματος και η παιδική ηλικία αντιμετωπίζεται ως έννομο 

αγαθό , που χρήζει αυξημένης προστασίας. Ωστόσο, στις πρόσφατες νομοθετικές 
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πρωτοβουλίες εντοπίζονται ελλείψεις και νομικά κενά αναφορικά με την προστασία 

του ανήλικου θύματος, που σε συνδυασμό με την ασάφεια ή η την αοριστία 

συγκεκριμένων διατάξεων, τις αδυναμίες στη συστηματική του δομή και τη 

λειτουργική του αποτελεσματικότητα, αλλά και τη δικαιοπολιτική σκοπιμότητα 

κάποιων ρυθμίσεων, υποβαθμίζουν την παρεχόμενη προστασία. Δηλαδή, παρά την 

αξιόλογη πρωτοβουλία, το νέο νομοθετικό πλαίσιο χαρακτηρίζεται από προχειρότητα 

στη διατύπωση , που, μάλλον, καταδεικνύει μια επιθυμία του νομοθέτη να προλάβει 

τις διεθνείς εξελίξεις παρά να διασφαλίσει ουσιαστικά την προστασία του παιδιού. 

Η εμβάθυνση των ζητημάτων που άπτονται της νομικής προστασίας του 

παιδιού στην Ελλάδα είναι ένα εγχείρημα επιστημονικά απαραίτητο, αλλά 

αναμφίβολα εξαιρετικά πολύ ελκυστικό. Και τούτο διότι μια αυστηρά περιγραφική 

προσέγγιση , πέραν του εγγενούς κινδύνου να αποδειχθεί εξ ορισμού ελλιπής, θα 

αποτύγχανε στο θεμελιώδες ζητούμενο: να αναδειχθεί το πολυδιάστατο και 
/ 

διεπιστημονικό αντικείμενο του Δικαίου του Παιδιού ως αυτόνομος κλάδος 

επιστημονικής έρευνας ( discipline ). Με την παρούσα διατριβή έγινε προσπάθεια να 

καταδειχθεί όχι μόνο η επιστημονι~ αυτονο_μία του ανωτέρω κλάδου, αλλά και η 

αναγκαιότητα της αντιμετώπισης του σημαντικού κοινωνικού ζητήματος της παιδικής 

προστασίας υπό αυτό ακριβώς το πρίσμα. Η ΔΣΔΠ, πέρα από τις επιμέρους 

βελτιώσεις στις οποίες «ενθάρρυνε» και, ενδεχομένως, «ενέπνευσε» στον εθνικό 

νομοθέτη , αποδεικνύεται ότι, προεχόντως, διαδραματίζει για τις εθνικές έννομες 

τάξεις, μεταξύ των οποίων και την ελληνική, το ρόλο του καταλύτη, κατοχυρώνει ένα 

κεκτημένο ως προς το επίπεδο της προστασίας του παιδιού ως αυτόνομου προσώπου, 

από το οποίο, για κανέναν νομικό ή πολιτικό λόγο, μια κοινωνία οργανωμένη σε 

κράτος δεν μπορεί να υπαναχωρήσει. Από τη συγκριτική επισκόπηση του 

συστήματος προστασίας σε διάφορες ευρωπαϊκές έννομες τάξεις και πάντοτε με 

σημείο αναφοράς την ελληνική έννομη τάξη, διαπιστώνεται, σε μεγαλύτερο ή 

μικρότερο βαθμό , η πρόοδος, που απορρέει από τη δέσμευση, η οποία παράγει η 

αποδοχή της Σύμβασης. 

Από την ανατομή του θεσμικού πλαισίου για την προστασία του παιδιού σε 

τρία κρίσιμα δικαϊκά πεδία, τα οποία τελούν σε άμεση συνάφεια και επηρεάζονται 

κατεξοχήν από τα διάφορα φιλοσοφικά, κοινωνιολογικά και ιστορικά ρεύματα, 

δηλαδή τον ύπατο θεσμικά κλάδο του συνταγματικού δικαίου, τον καθ' ύλην 

«αρμόδιον» κλάδο της κοινωνικής προστασίας και τον εντασσόμενο στον πυρήνα της 
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κρατικής κυριαρχίας, και άρα περισσότερο δυσκολομετάβλητο κλάδο του ποινικού 

δικαίου, αναδείχθηκαν τα προβλήματα και οι υστερήσεις για την υλοποίηση μιας 

πραγματικά σύγχρονης και, επομένως, σύμφωνης με το πνεύμα της Σύμβασης 

πολιτικής για την προστασία του παιδιού στη χώρα μας. Τα προβλήματα αυτά, 

καταδείχθηκε πως οφείλονται περισσότερο σε οικονομικές και ιστορικές ιδιορρυθμίες 

της ελληνικής κοινωνίας, καθώς και σε δικαιοπολιτικές αγκυλώσεις του Έλληνα 

νομοθέτη και εφαρμοστή του δικαίου, και λιγότερο σε θεσμικές δυσλειτουργίες. 

Με γνώμονα πάντοτε τις διαπιστώσεις αυτές, διατυπώθηκαν προτάσεις τόσο 

σε θεωρητικό επίπεδο, για τη συγκρότηση ενός συνεκτικού θεσμικού πλαισίου για το 

παιδί στη σύγχρονη Ελλάδα, όσο και με τη μορφή συγκεκριμένων λύσεων για 

πρακτικά προβλήματα. Το κυριότερο συμπέρασμα, στο οποίο θα μπορούσε να 

οδηγηθεί κανείς από τη μελέτη της παρούσης διατριβής είναι ότι, μέσα από την 

παράλληλη ανάπτυξη του νομικού πλαισίου και των πραγματικών συνθηκών, 

προκύπτει ότι η επιστημονική αυτονόμηση του «Δικαίου του Παιδιού» συμβαδίζει με 

την πλήρη αποδοχή της Σύμβασης και, μαζί με τις απτές και απαραίτητες κρατικές 

επεμβάσεις, αποτελεί αναγκαιότητα για την οικοδόμηση ενός συνεκτικού συστήματος 

προστασίας του παιδιού στην Ελλάδα του 21 ου αιώνα. Αν μάλιστα δεχθεί κανείς, 

όπως ο Durkheim, ότι ο βασικός κανόνας, σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να 

παρατηρούνται τα κοινωνικά φαινόμενα, όπως το δίκαιο, είναι να αντιμετωπίζονται 

αυτά όπως τα πράγματα ("considerer les faits sociaux comme des choses"), 1028 τότε 

το συμπέρασμα αυτό καθίσταται ακόμη πιο ευκρινές και συμβάλλει στην κατανόηση 

της πολυπλοκότητας του ζητήματος της νομικής προστασίας του παιδιού μέσα από 

τις σύγχρονες κατακτήσεις του νομικού πολιτισμού .. 

1028 
Ε. Durkheίm, Les regles de la methode socίologίque, Cahiers du Centre de Socίologίe 

Europeenne, Mouton, Paris, 1968, 15επ. 
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