
 
 

Παιδική προστασία στην Ελλάδα και στην Ευρώπη  
 
 

Τα οφέλη, οι 
δείκτες και οι 
πραγματικές 
ανάγκες 



Ο ΣτΠ και τα 
Δικαιώματα 
του Παιδιού 

 Παρεμβαίνει στις σχέσεις 
κράτους-πολίτη, αλλά και 
στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών 

 Ο χάρτης των παρεμβάσεων 
είναι η Διεθνής Σύμβαση για 
τα Δικαιώματα του Παιδιού 

 



Ο Κύκλος Δικαιωμάτων του Παιδιού 

Διαχείριση 
αναφορών πολιτών, 
παιδιών, γονέων, 
εκπαιδευτικών κλπ 

Συνηγορία 
(διαμόρφωση του 
νόμου και γενικά του 
θεσμικού πλαισίου) 

Αυτοψίες  Επιστημονικό έργο 
με δημοσίευση 
εκθέσεων και υλικού 

Παρεμβάσεις στο 
πεδίο με παρουσία 
σε σχολεία, ιδρύματα 
(προαγωγικός ρόλος) 



Το θεσμικό 
πλαίσιο: Η 

Διεθνής Σύμβαση 
των Δικαιωμάτων 

του Παιδιού 

• Υπογράφεται το 1989 μετά από 10 χρόνια 
διαβούλευσης με φορείς, οργανώσεις, δικηγόρους 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και κοινωνικούς 
επιστήμονες 

• Είναι το πιο πλήρες νομικό κείμενο για την προστασία 
των Δικαιωμάτων του Παιδιού 

• Στη χώρα μας κυρώθηκε με το νόμο 2101/92 (νόμος 
αυξημένης τυπικής ισχύος) 

• Χωρίζεται (θεωρητικά) σε δικαιώματα παροχών, 
προστασίας και συμμετοχής 

• Δικαιώματα που προβλέπονται, ενδεικτικά, είναι 
εκείνα στη ζωή, στην ανάπτυξη, στην προστασία από 
διακρίσεις, στην προστασία από κακοποίηση ή 
εκμετάλλευση κάθε είδους, το δικαίωμα πρόσβασης 
στην εκπαίδευση και σε υπηρεσίες 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, το δικαίωμα στη 
πληροφορία και στην ελεύθερη έκφραση, το 
δικαίωμα στην οικογένεια, στην διατύπωση της 
γνώμης του Παιδιού 

 



Η εξίσωση Heckman 



Το κέρδος (η 
επιστροφή της 

κοινωνικής 
επένδυσης) σε 

ατομικό και 
συλλογικό 
επίπεδο 

Το κοινωνικό όφελος έχει πολλές διαστάσεις που 
περιλαμβάνουν μεγαλύτερη φορολογική βάση, 

χαμηλότερα ποσοστά εγκληματικότητας (και άρα 
δαπάνης στο συγκεκριμένο πεδίο), χαμηλότερη δαπάνη 
του συστήματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και 
πιο συμμετοχικούς και δραστήριους πολίτες συνολικά 

Το ιδιωτικό όφελος (επιστροφή της δαπάνης) σχετίζεται 
με το κέρδος που αποκομίζει ο ίδιος ο πολίτης από την 

κρατική επένδυση (μισθολογικό όφελος, καλύτερο 
επίπεδο υγείας, δεδομένου ότι υπάρχει στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην εκπαίδευση και 
στην υγεία 



Η επιστροφή 
της 

επένδυσης 
στα ευάλωτα 

παιδιά 



Κοινωνικές 
δαπάνες 
(στοιχεία 

Eurostat 2017) 



Η επίδραση των 
κοινωνικών 

παροχών στην 
μείωση της 
φτώχειας 

(στοιχεία Eurostat 
2016) 



Στοιχεία ΟΟΣΑ 
2017 για 

συνταξιοδοτική 
δαπάνη ανά 

χώρα  



Κατανομή των 
κοινωνικών 
δαπανών 

(Eurostat 2017) 



Δαπάνες για 
την 

Εκπαίδευση 
(στοιχεία 

Eurostat 2017) 



Η δαπάνη 
για την 

Εκπαίδευση 
για το 2015 



Το εκπαιδευτικό 
επίπεδο των γονέων 
επηρεάζει τον δείκτη 

κινδύνου φτώχειας και 
κοινωνικού 

αποκλεισμού των 
παιδιών 



Ο δείκτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον κίνδυνο φτώχειας και 
κοινωνικού αποκλεισμού 



Η παιδική 
φτώχεια στην 

Ελλάδα  

Τα  παιδιά έχουν υψηλότερα 
ποσοστά φτώχειας από τον 
υπόλοιπο πληθυσμό 
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Αποτυπώνουν οι 
δείκτες τις ανάγκες; 

Μια ματιά στις 
απαιτήσεις διαχείρισης 

ενός περιστατικού 
κακοποίησης 

• Πρωτόκολλο διάγνωσης και διαχείρισης της 
κακοποίησης/παραμέλησης (Προσχολική αγωγή, 
Σχολικές μονάδες, ιατρικές υπηρεσίες και 
Νοσοκομεία)  

• Διάγνωση του φαινομένου (επιμόρφωση 
επαγγελματιών) 

• Στελέχωση και υποστήριξη εισαγγελικών αρχών 

• Στελέχωση και επιμόρφωση σε κοινωνικές 
υπηρεσίες 

• Υποστήριξη του παιδιού από υπηρεσίες ψυχικής 
υγείας 

• Εναλλακτική φροντίδα του Παιδιού (αποφυγή 
του ιδρύματος) 

 



Sustainable government indicators (SDI Network) 
Greece country report 

Main findings: 

 

http://www.sgi-network.org/2014/Greece/Social_Policies  
 

http://www.sgi-network.org/2014/Greece/Social_Policies
http://www.sgi-network.org/2014/Greece/Social_Policies
http://www.sgi-network.org/2014/Greece/Social_Policies


Τροφή για 
σκέψη 

• Οι δείκτες δεν περιλαμβάνουν υψηλής 
ποιότητας δεδομένα 

• Υπάρχει ενδεχομένως ανάγκη για 
προσδιορισμό στόχων που σχετίζονται 
με την ευημερία και την πιο 
ολοκληρωμένη κοινωνική υποστήριξη 
των οικογενειών και των παιδιών 

• Το σύστημα παιδικής προστασίας στη 
χώρα ήταν ανέκαθεν ελλιπές. Τα πιο 
σημαντικά ζητήματα δεν τα γέννησε η 
κρίση. Προϋπήρχαν. 



Οι πολλαπλές 
προκλήσεις των 

προσφυγικών και 
μεταναστευτικών 

ροών 
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Τα κυριότερα προβλήματα 

• Φιλοξενία (και η έλλειψη ολοκληρωμένου συστήματος εναλλακτικής φροντίδας μέσω της αναδοχής) 

• Οι κακές συνθήκες των ΚΥΤ, οι προβληματικές συνθήκες των camps και ο προσωρινός χαρακτήρας άλλων δομών 
φιλοξενίας (ξενοδοχεία, ξενώνες) 

• Το ζήτημα της προστατευτικής φύλαξης 

• Ανεπάρκεια ιατρικών υπηρεσιών 

• Η διακρίβωση της ηλικίας 

• Η πρόσβαση τους στην υπηρεσία ασύλου και στις διαδικασίες επανένωσης 

• Η ανεπάρκεια των εκπαιδευτικών δομών 

• Το καθεστώς χρηματοδότησης του συστήματος 

• Η έλλειψη συντονισμού 

• Έλλειψη δικτύου κρατικών επιτρόπων για την εκπροσώπηση των παιδιών 
 



Μία επείγουσα 
παράμετρος: 
Ασυνόδευτα 
παιδιά 

• Στην Ελλάδα, με βάση τα επίσημα στοιχεία του 
ΕΚΚΑ, διαμένουν 3708 ασυνόδευτα παιδιά 
(unaccompanied και separated) 

• Σε ποσοστό άνω του 92% τα παιδιά αυτά,  είναι 
άνω των 14 ετών 

• Αξιόλογο ποσοστό έχει αιτηθεί την παροχή 
διεθνούς προστασίας με το σκοπό της 
οικογενειακής επανένωσης σε άλλη χώρα 

• Εν όψει της ανάγκης προστασίας τους, 
οικοδομήθηκε ένα έκτακτο, επείγον και 
χρηματοδοτικά επισφαλές σύστημα 

• Κύριο πρόβλημα, η ανεπάρκεια χώρων και η 
συνακόλουθη αστεγία ή διαμονή σε ακατάλληλες 
συνθήκες ή η θέση υπό το καθεστώς 
προστατευτικής φύλαξης 



Ποσοστά 
απορρίψεων 
αιτημάτων 
διεθνούς  

προστασίας 
Παιδιών 

33% 

64% 

30% 

7% 

11% 

7% 

59% 

24% 

62% 

ενήλικες 

συνοδευόμενα παιδιά 

ασυνόδευτα παιδιά 

Ποσοστά απόδοσης προσφυγικού καθεστώτος, επικουρικής προστασίας και 
απορρίψεων ουσίας, στο σύνολο των αποφάσεων ουσίας Α' βαθμό από την 

Υπηρεσία Ασύλου το 2018 ( Ιαν-Δεκ ) 

Προσφυγικό καθεστώς Επικουρική προστασία Απορριπτικές ουσίας 



Κατανομή αιτημάτων ασύλου σε ευρωπαϊκές χώρες 



Απορρίψεις 
αιτημάτων 

επανένωσης στο 
πλαίσιο του 

Κανονισμού του 
Δουβλίνου 
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Γενικές 
συστάσεις 

• Ο προσδιορισμός δεικτών ποιοτικής αξιολόγησης των συστημάτων κοινωνικής 
προστασίας  

• Η θέση αντίστοιχων στόχων για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ με αυστηρή οριοθέτηση 

• Η εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού στην 
Ελλάδα  

• Η ενίσχυση της επένδυσης σε ενιαίες δράσεις επιμόρφωσης και εκπαίδευσης 
εκπαιδευτικών, κοινωνικών επιστημόνων και εργαζομένων που έρχονται σε επαφή 
με τα παιδιά 

• Η μεγαλύτερη επένδυση σε ποιοτικά πρωτόκολλα προσχολικής και σχολικής αγωγής 

• Η επένδυση στην εναλλακτική φροντίδα των παιδιών έναντι της ιδρυματικής με 
συντονισμένες δράσεις επιμόρφωσης και ευαισθητοποίησης 

• Η ενίσχυση, συντονισμός, εποπτεία και εφαρμογή ενιαίων κανόνων σε όλες τις 
κοινωνικές υπηρεσίες της επικράτειας για την αποτελεσματική στήριξη ευάλωτων 
οικογενειών και παιδιών  

• Η δίκαιη κατανομή των προσφυγικών και μεταναστευτικών πληθυσμών στην Ε.Ε και 
η επανεξέταση του Κανονισμού του Δουβλίνου 

• Η έμφαση στις ενταξιακές πολιτικές και στην εκπαίδευση των παιδιών στη βάση ενός 
συγκροτημένου ευρωπαϊκού σχεδιασμού 

• Η καλύτερη (ακριβέστερη) αποτίμηση των δαπανών που απορρέουν από το 
προσφυγικό σε εθνικό επίπεδο και ο προγραμματισμός για την επόμενη δεκαετία 
2020-2030 

• Η χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε παιδιά των οποίων το 
αίτημα ασύλου τους έχει απορριφθεί 
 



Ευχαριστούμε πολύ! 
www.0-18.gr 

www.synigoros.gr 

cr@synigoros.gr 

http://www.0-18.gr/
http://www.0-18.gr/
http://www.0-18.gr/
http://www.synigoros.gr/

