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ΜΕΛΕΤΗ 

Σύνοψη 

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η κατάσταση των παιδιών με αναπηρίες στην 
Ελλάδα, με σκοπό να εντοπιστούν τα κενά στο νομικό πλαίσιο και την εφαρμογή 
του, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι βέλτιστες πρακτικές. Η 
παρούσα μελέτη χώρας εντάσσεται σε ευρύτερη μελέτη που περιλαμβάνει 
αναλύσεις για 18 κράτη μέλη. Βάσει συγκριτικής ανάλυσης των μελετών ανά 
χώρα, στην έκθεση  «Μελέτη σχετικά με τις πολιτικές των κρατών μελών για τα 
παιδιά με αναπηρίες» (Study on Member States' Policies for Children with 
Disabilities) διατυπώνονται συστάσεις σχετικά με την ανάληψη δράσης σε 
επίπεδο ΕΕ για την ενίσχυση της κατάστασης των παιδιών με αναπηρίες. 
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Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Στο ελληνικό νομικό σύστημα, οι κυρωμένες διεθνείς συμβάσεις συνιστούν αναπόσπαστο 
τμήμα της ελληνικής έννομης τάξης και υπερισχύουν κάθε άλλης αντίθετης διάταξης νόμου.1 

Η Ελλάδα υπέγραψε τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού 
(Convention on the Rights of the Child, CRC) το 1990.2 Επιπλέον, υπέγραψε τη Σύμβαση 
των Ηνωμένων Εθνών για τα ∆ικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (Convention on the 
Rights of Persons with Disabilities, CRPD) το 2007 και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο σε αυτήν 
το 2010, αλλά τα κύρωσε μόλις τον Μάιο του 2012. Ως εκ τούτου, τόσο η CRC όσο και η 
CRPD εντάσσονται στην ελληνική έννομη τάξη και υπερισχύουν οποιασδήποτε άλλης 
εγχώριας νομοθεσίας. 

Η Ελλάδα δεν έχει εγκρίνει Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τα Παιδιά με Αναπηρίες, Εθνικό Σχέδιο 
∆ράσης για τα Άτομα με Αναπηρίες ή Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τα Παιδιά. Μία από τις 
μεγαλύτερες αδυναμίες ως προς την εφαρμογή της CRC είναι η έλλειψη φορέα συντονισμού 
της εφαρμογής της τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό αλλά και σε δημοτικό 
επίπεδο. Παρόλο που η Ελλάδα ίδρυσε το 2001 το Εθνικό Παρατηρητήριο για τα ∆ικαιώματα 
του Παιδιού, που είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των πολιτικών 
που έχουν εγκριθεί για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού, ο εν λόγω φορέας 
εξακολουθεί να μην έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία και ο συντονιστικός του ρόλος δεν έχει 
καθοριστεί επαρκώς. 

Στο ελληνικό νομικό πλαίσιο υπάρχουν ολιγάριθμες διατάξεις οι οποίες προβλέπουν 
συγκεκριμένα την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες. Εντούτοις, το 
μεγαλύτερο μέρος των βασικών αρχών των συμβάσεων CRC και CRPD έχουν ενσωματωθεί 
στην ελληνική έννομη τάξη μέσω νομικών πράξεων για την προστασία των δικαιωμάτων είτε 
των παιδιών είτε των ατόμων με αναπηρίες  (δηλ. το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, η 
έλλειψη διακρίσεων, η συμμετοχή του παιδιού, η προστασία από τη βία, το δικαίωμα στην 
οικογενειακή ζωή, η πρόσβαση σε παροχή βοήθειας, το δικαίωμα στην εκπαίδευση και την 
ένταξη). Παρόλα αυτά, δεν γίνεται καμία αναφορά στην αρχή των εξελισσόμενων 
δυνατοτήτων του παιδιού. Ο έλληνας νομοθέτης φαίνεται να δίνει μεγαλύτερη έμφαση στην 
προστασία των ακόλουθων δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες: δικαίωμα στην 
εκπαίδευση και την ένταξη, προστασία από τη βία, δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή και 
πρόσβαση σε παροχή βοήθειας. 

Η εφαρμογή στην πράξη των δικαιωμάτων και των αρχών που απορρέουν από τις συμβάσεις 
CRPD και CRC δεν μπορεί να θεωρηθεί επαρκής. Σε πολλές περιπτώσεις, δεν λαμβάνεται 
υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού ούτε και εκτιμάται με ρητή αιτιολόγηση από τους 
λειτουργούς της διοίκησης. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά αμφίβολο κατά πόσον λαμβάνεται 
υπόψη η άποψη των παιδιών με αναπηρίες από τα δικαστήρια ή τις μονάδες κοινωνικής 
φροντίδας κλειστού τύπου  (π.χ. οικοτροφεία με ιδρυματικό χαρακτήρα). Μολονότι ο νόμος 
διασφαλίζει το δικαίωμα του παιδιού να μην υφίσταται βία, υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις 
στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνουν και αντιμετωπίζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες τις 
καταγγελίες για κακοποίηση και άσκηση βίας σε βάρος παιδιών. Έχουν εντοπισθεί αρκετά 
προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της αρχής της πρόσβασης σε παροχή 
βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού στο πλαίσιο των 
δομών υγειονομικής περίθαλψης και σε ιδρύματα που λειτουργούν ορισμένες φορές 
εφαρμόζοντας ένα απαρχαιωμένο πρότυπο παροχής ασύλου ως προς τον τρόπο με τον οποίο 
παρέχεται η φροντίδα προς τα παιδιά. Τέλος, το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες σε 
εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, παρότι προστατεύεται από τη νομοθεσία, στην πράξη δεν 

1 Άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος της Ελλάδας. 
2 Η επικύρωση της CRC πραγματοποιήθηκε με τον Νόμο 2101/1991. 
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εφαρμόζεται πλήρως. 

Στην Ελλάδα τα παιδιά με αναπηρίες αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα, πολλά εκ των 
οποίων συνδέονται με τη συνεχιζόμενη οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση. Το ίδιο το 
ελληνικό κράτος αναγνωρίζει ότι παρόλο που έχουν ληφθεί αρκετά μέτρα, ισχύει ότι οι νέοι 
με αναπηρίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες και φραγμούς σε όλες τις 
πτυχές της ζωής: στην εργασία, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία και την 
κοινωνική ζωή.3 Οι μειωμένες οικονομικές δυνατότητες τόσο σε επίπεδο κράτους όσο και σε 
επίπεδο οικογένειας δεν επιτρέπουν στα παιδιά να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά 
τους σε εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς καθώς και σε πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες 
υγείας και σε δομές υποστήριξης της κοινωνικής πρόνοιας. Επίσης, τα παιδιά με αναπηρίες 
είναι περισσότερο ευάλωτα τόσο ως ύποπτοι όσο και ως θύματα: οι ανακριτικές και οι 
δικαστικές αρχές δεν λαμβάνουν σχετική κατάρτιση, ενώ τα παιδιά με αναπηρίες υφίστανται 
βία  (σωματική και ψυχολογική) από τους συμμαθητές τους, από το προσωπικό των 
ιδρυμάτων και από την κοινωνία στο σύνολό της. Ιδιαίτερα ευάλωτα στη βία είναι τα παιδιά 
με νοητικές αναπηρίες. Παρότι δεν υπάρχει νομοθεσία που να αναφέρεται συγκεκριμένα 
στην ευπάθεια λόγω φύλου, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα κορίτσια με σοβαρές νοητικές 
αναπηρίες αντιμετωπίζουν συχνά σοβαρό κίνδυνο σεξουαλικής παρενόχλησης και 
κακοποίησης από τους συνομήλικούς τους και από ενηλίκους στο οικογενειακό τους 
περιβάλλον, αλλά και στο σχολείο και τα ιδρύματα. Οι πολιτισμικές προκαταλήψεις και οι 
αντιλήψεις της κοινωνίας όσον αφορά την αναπηρία θέτουν επιπλέον φραγμούς στην πλήρη 
κοινωνική ένταξη των παιδιών με αναπηρίες. 

Η Ελλάδα δεν έχει καταρτίσει ακόμα εθνική βάση δεδομένων που να περιλαμβάνει 
ολοκληρωμένα και αναλυτικά δεδομένα σχετικά με τα παιδιά, ενώ δεν υπάρχουν καθόλου 
δεδομένα σχετικά με τα παιδιά με αναπηρίες. Ως εκ τούτου είναι πολύ δύσκολο να 
διαμορφωθεί ακριβής εικόνα σχετικά με τον αριθμό των παιδιών με αναπηρίες στην Ελλάδα. 

Έχουν διατυπωθεί συστάσεις για τη λήψη διαφόρων μέτρων για τη βελτίωση της κατάστασης 
των παιδιών με αναπηρίες στην Ελλάδα, μεταξύ άλλων τα ακόλουθα: έγκριση Εθνικού 
Σχεδίου ∆ράσης για τα Παιδιά με Αναπηρίες· εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που αφορά τα 
ιδρύματα· παρακολούθηση της διαφύλαξης των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες τα 
οποία διαμένουν σε ιδρύματα, θεραπευτικές μονάδες ή ανάδοχες οικογένειες· τέλος, 
δημιουργία εθνικής κεντρικής βάσης δεδομένων για τα παιδιά καθώς και κατάρτιση δεικτών 
που θα συνάδουν με τη CRC, με σκοπό τη διασφάλιση της ολοκληρωμένης συλλογής 
δεδομένων. 

3 Κατάλογος θεμάτων σχετικά με πρόσθετες και επικαιροποιημένες πληροφορίες που αφορούν την ενοποιημένη 
δεύτερη και τρίτη περιοδική έκθεση της Ελλάδας (CRC/C/GRC/2-3), Συμπλήρωμα, Γραπτές απαντήσεις της 
Ελλάδας, CRC/C/GRC/Q/2-3/Add., 3 Μαΐου 2012, διατίθεται στη διεύθυνση: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC_C_GRC_Q_2-3_Add1.pdf (ημερομηνία 
τελευταίας πρόσβασης 27 Νοεμβρίου 2012), σ. 11. 
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Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τον ∆εκέμβριο του 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστη συμβαλλόμενο μέρος της Σύμβασης 
των Ηνωμένων Εθνών για τα ∆ικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (CRPD). Μέσω της 
ενέργειας αυτής, η ΕΕ αναγνώρισε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με 
αναπηρίες ως προς τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους και επεσήμανε την ανάγκη να 
περιλαμβάνονται σταθερά οι σχετικές δράσεις σε επίπεδο ΕΕ στο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ) και των κρατών μελών της. 

Τα παιδιά με αναπηρίες είναι ήδη ευάλωτα επειδή είναι παιδιά. Η αναπηρία τους επιτείνει το 
ευάλωτο της κατάστασής τους. Ως εκ τούτου, αξίζει να υπαχθούν σε ειδικούς μηχανισμούς 
διασφάλισης και καθεστώς προστασίας από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της. 

Το βασικό νομικό πλαίσιο για την ανάληψη δράσης εν προκειμένω σε επίπεδο ΕΕ είναι η 
απόφαση της ΕΕ που κυρώνει τη CRPD, η απαίτηση που επιβάλλεται στην ΕΕ στο άρθρο 10 
της ΣΛΕΕ για καταπολέμηση των διακρίσεων λόγω αναπηρίας, καθώς και ο στόχος της ΕΕ 
για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού που περιέχεται στο άρθρο 3 της ΣΕΕ. Το εν 
λόγω πλαίσιο παρέχει στην ΕΕ μοναδικές δυνατότητες για την προώθηση της περαιτέρω 
προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες, και την ανάπτυξη νομοθετικών ή 
πολιτικών πρωτοβουλιών. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού 
(CRC) παρέχει μια ακόμα βάση για την ανάληψη δράσης στον συγκεκριμένο τομέα.4 

Η παρούσα έκθεση σχετικά με την Ελλάδα εντάσσεται σε ευρύτερη μελέτη που έχει ως στόχο 
να παράσχει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επισκόπηση σχετικά με την κατάσταση των παιδιών 
με αναπηρίες σε επιλεγμένα κράτη μέλη, με σκοπό την αξιολόγηση της ανάγκης για 
ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα ενισχύσει τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το παρόν έργο προβαίνει στην επανεξέταση των υφιστάμενων νομικών, 
πολιτικών και θεσμικών πλαισίων σε 18 κράτη μέλη. Κάθε έκθεση ανά χώρα αναλύει την 
εφαρμογή των διεθνών αρχών και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις συμβάσεις CRPD 
και CRC με σκοπό τον εντοπισμό συγκεκριμένων ζητημάτων που ενδέχεται να καθιστούν 
αναγκαία την ανάληψη περαιτέρω δράσης σε πολιτικό και νομοθετικό επίπεδο στα κράτη 
μέλη και την ΕΕ. Τα αποτελέσματα των εκθέσεων χώρας αποτελούν επίσης τη βάση για τη 
συγκριτική ανάλυση που περιέχεται στην έκθεση «Μελέτη των πολιτικών των κρατών μελών 
για τα παιδιά με αναπηρίες». 

Στα βασικά στοιχεία που απορρέουν από τις συμβάσεις CRC και CRPD σε σχέση με τα παιδιά 
με αναπηρίες περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: 

 η υποχρέωση ανάληψης δράσης με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού· 

 το δικαίωμα μη διάκρισης· 

 η συνεξέταση των εξελισσόμενων δυνατοτήτων του παιδιού· 

 το δικαίωμα συμμετοχής/ακρόασης· 

 το δικαίωμα προστασίας από τη βία· 

 το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή· 

 το δικαίωμα στην παροχή βοήθειας· 

 το δικαίωμα στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς. 

4 Και τα 27 κράτη μέλη έχουν κυρώσει τη CRC, και έχουν όλα επίσης υπογράψει τη CRPD (η Φινλανδία, η Ιρλανδία 
και οι Κάτω Χώρες την έχουν μεν υπογράψει αλλά δεν την έχουν κυρώσει ακόμα). 
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Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη 
για τις πολιτικές των κρατών μελών που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες 

Εφόσον έχουν κυρώσει αμφότερες τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών, τα κράτη μέλη 
υποχρεούνται να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσουν τον σεβασμό των 
δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές για κάθε παιδί ή άτομο με αναπηρία εντός των ορίων 
της δικαιοδοσίας τους. Τα κράτη μέλη θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να 
διασφαλίσουν ότι τα παιδιά απολαμβάνουν προστασία έναντι κάθε μορφής διάκρισης ή βίας, 
συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης κάθε κατάλληλου νομοθετικού, διοικητικού και άλλου 
μέτρου για την εφαρμογή των εν λόγω δικαιωμάτων. Επιπλέον, η πτυχή της προστασίας των 
δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες θα πρέπει να ενσωματωθεί σε όλες τις πολιτικές και 
τα προγράμματα σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 3 της CRPD σχετικά με τη συμμετοχή 
των ατόμων με αναπηρίες σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. 

Λόγω της κλίμακας του εν λόγω θέματος και της έλλειψης διαθέσιμου υλικού, το πεδίο 
εφαρμογής της παρούσας μελέτης δεν καλύπτει λεπτομερώς το ευρύ φάσμα των ζητημάτων 
που απορρέουν από την κατάσταση των παιδιών με αναπηρίες και συνδέονται με αυτήν. 
Στόχος της δεν είναι η ενδελεχής ανάλυση αλλά η επισκόπηση της κατάστασης των 
δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες στην Ελλάδα. Η παρούσα μελέτη αποτυπώνει 
ορισμένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα και εμπόδια με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα τα 
παιδιά με αναπηρίες και οι οικογένειές τους, προβαίνει σε νομική ανάλυση της εφαρμογής 
των βασικών δικαιωμάτων και αρχών που αναγνωρίζονται στις συμβάσεις CRC και CRPD και 
σχετίζονται με το πλαίσιο της κατάστασης των παιδιών με αναπηρίες και καταδεικνύει 
πιθανές λύσεις σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ για τη βελτίωση της κατάστασης αυτής. 

Κάθε έκθεση ανά χώρα έχει την ακόλουθη διάρθρωση: καταρχάς εξετάζει την κατάσταση 
των παιδιών με αναπηρίες σε εθνικό επίπεδο. Περιγράφει το εθνικό νομικό και θεσμικό 
πλαίσιο για την προστασία των παιδιών με αναπηρίες και αναλύει την εφαρμογή σε εθνικό 
επίπεδο των αρχών και των δικαιωμάτων που απορρέουν από τις συμβάσεις των Ηνωμένων 
Εθνών (CRC και CRPD). Στη συνέχεια, εξετάζει ειδικότερα ζητήματα που σχετίζονται 
συγκεκριμένα με την κατάσταση των παιδιών με αναπηρίες, συμπεριλαμβανομένης της 
θέσης τους ως υπόπτων, ζητημάτων που άπτονται του φύλου, της βίας και της εκπαίδευσης. 
Τέλος, η έκθεση καλύπτει τους ισχύοντες μηχανισμούς για την εφαρμογή του νομικού 
πλαισίου και επισημαίνει τα κενά, τα προβλήματα, τις βέλτιστες πρακτικές και τις συστάσεις 
που προκύπτουν από τη βιβλιογραφία ή από συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενα μέρη. 

9 




        
____________________________________________________________________________________________  

       
      
  

 
  

             
         

          
           

           
          

        
   

             
           
           

           
        

            
           

     

 

 

         
 

 
         

       
            
        

          
           

            
           

               
 

          
          

 
 

                                                 
                 

       
      

Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

1. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

 Η Ελλάδα δεν έχει εγκρίνει Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τα Παιδιά με Αναπηρίες. 
Ωστόσο, ορισμένες ανάγκες των παιδιών αυτών πληρούνται μέσω των εθνικών 
πολιτικών που αφορούν άλλες ομάδες ατόμων, π.χ. πολιτικές για τα παιδιά και 
πολιτικές για τα άτομα με αναπηρίες. Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τα Παιδιά 
καταρτίσθηκε μεν το 2007 αλλά δεν έχει εγκριθεί ακόμα. Όσον αφορά τα παιδιά με 
αναπηρίες, μολονότι το ελληνικό κράτος επιχείρησε να μειώσει τον ιδρυματισμό τους 
στρεφόμενο προς σχολεία χωρίς αποκλεισμούς, εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετά 
προβλήματα εν προκειμένω. 

 Σε περιόδους οικονομικής κρίσης όλα τα παιδιά στην Ελλάδα έρχονται αντιμέτωπα με 
πολλές προκλήσεις. Το ίδιο το ελληνικό κράτος αναγνωρίζει ότι παρόλο που έχουν 
ληφθεί αρκετά μέτρα, είναι γεγονός ότι οι νέοι με αναπηρίες εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες και φραγμούς σε όλες τις πτυχές της ζωής: στην 
εργασία, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία και την κοινωνική ζωή. Μία 
από τις μεγαλύτερες αδυναμίες ως προς την εφαρμογή της CRC είναι η έλλειψη 
φορέα συντονισμού της εφαρμογής της τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό 
αλλά και σε δημοτικό επίπεδο. 

1.1.	 Εισαγωγή στην κατάσταση των παιδιών με αναπηρίες στην 
Ελλάδα 

Η Ελλάδα υπέγραψε τη CRC στις 26 Ιανουαρίου 1990 και την επικύρωσε με τον Νόμο 
2101/1991. Σύμφωνα με το άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος της Ελλάδας, οι 
διεθνείς νομικές πράξεις που έχουν κυρωθεί με νόμο υπερισχύουν κάθε άλλης αντίθετης 
διάταξης νόμου, πράγμα που σημαίνει ότι η CRC υπερισχύει των εγχώριων νόμων. Στις 11 
Σεπτεμβρίου 1997, η Ελλάδα επικύρωσε την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Άσκηση των 
∆ικαιωμάτων των Παιδιών. Η Ελλάδα έχει επίσης υπογράψει το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη 
Σύμβαση για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική 
πορνεία και την παιδική πορνογραφία, καθώς και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης 
για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την ανάμειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη. 

Όσον αφορά τα άτομα με αναπηρίες, η Ελλάδα υπέγραψε τη CRPD στις 30 Μαρτίου 2007 και 
το Προαιρετικό Πρωτόκολλο σε αυτήν στις 27 Σεπτεμβρίου 2010, αλλά τα επικύρωσε μόλις 
στις 31 Μαΐου 2012.5 

5 Οι χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σύμβαση και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο σε αυτήν παρουσιάζονται 
στη διεύθυνση http://www.un.org/disabilities/countries.asp?navid=12&pid=166#G. Να σημειωθεί ότι η επικύρωση 
πραγματοποιήθηκε με νόμο που εγκρίθηκε στις 10 Απριλίου 2012, βλέπε: 
http://government.gov.gr/2012/04/10/28762/. 
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Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη 
για τις πολιτικές των κρατών μελών που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες 

∆εν υπάρχει Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τα Παιδιά με Αναπηρίες. Ωστόσο, ορισμένες ανάγκες 
των παιδιών αυτών καλύπτονται μέσω των εθνικών πολιτικών που αφορούν άλλες ομάδες 
ατόμων, π.χ. τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρίες. 

Το 2007, ο υπουργός Υγείας και Πρόνοιας περιέγραψε σε αδρές γραμμές το επικείμενο 
Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού·6 το εν λόγω σχέδιο δράσης περιείχε 
20 βασικές αρχές/δράσεις δομημένες γύρω από τρεις προγραμματικούς στόχους: την 
πρόληψη  (δράσεις που είχαν ως στόχο την ενημέρωση της κοινής γνώμης για θέματα που 
σχετίζονται με την παιδική σωματική και ψυχική υγεία)· την προστασία  (δράσεις που 
στόχευαν στην προστασία της παιδικής ψυχικής και σωματικής υγείας)· και την υποστήριξη 
(παρεμβάσεις που στόχευαν με ενεργητικό τρόπο στην προαγωγή των δικαιωμάτων των 
παιδιών). Εντούτοις, το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης δεν υλοποιήθηκε ποτέ.7 

Το 2010 υποβλήθηκε στον υπουργό ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και Ανθρωπίνων ∆ικαιωμάτων, 
τον υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον υπουργό Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (τότε υπουργός Παιδείας, ∆ιά Βίου Μάθησης και 
Θρησκευμάτων) κοινοβουλευτική ερώτηση σχετικά με το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τα 
Παιδιά. Η ερώτηση εστίαζε στο αν και πότε θα εγκρινόταν το εν λόγω Σχέδιο ∆ράσης, αν θα 
εισάγονταν προγράμματα που θα στόχευαν στην ευαισθητοποίηση των παιδιών και των 
ενηλίκων σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών, και αν θα ενισχυόταν ο ρόλος των 
ανεξάρτητων αρχών που είχαν θεσπιστεί για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. 
Στις απαντήσεις τους οι υπουργοί δεν αναφέρθηκαν στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης ή στο Εθνικό 
Παρατηρητήριο για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού.8 

Όσον αφορά τα άτομα με αναπηρίες, δεν υπάρχει Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την τρέχουσα 
περίοδο. Ωστόσο, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 2007
2013» που περιλαμβάνεται στα τομεακά προγράμματα του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 
Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013, αναφέρεται ρητά στα άτομα με αναπηρίες. Πιο συγκεκριμένα, 
οι προτεραιότητες του θεματικού άξονα προτεραιότητας 4 που φέρει τον τίτλο  «Πλήρης 
ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών» είναι 
οι ακόλουθες: 

1)	 Προώθηση της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης των 
ευπαθών κοινωνικά ομάδων (μετανάστες, ΑμεΑ, άτομα με πολιτισμικές 
και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, μακροχρόνια άνεργοι/ες, κλπ.) 

2)	 Αξιοποίηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ένταξη των 
ευπαθών κοινωνικά ομάδων στην αγορά εργασίας. 

3)	 Βελτίωση της πρόνοιας για όσους χρήζουν βοήθειας.9 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αναφέρεται ρητά στην ανάγκη αντιμετώπισης του κοινωνικού 

6 Υπουργός ∆ημήτρης Αβραμόπουλος, «Παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού»,
 
∆ελτίο Τύπου, 2 Μαΐου 2007.
 
7 UNICEF «Η κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα 2012», διατίθεται στη διεύθυνση: 

http://www.unicef.gr/pdfs/Children in Greece 2012.pdf (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 27 Νοεμβρίου 2012),
 
σ. 11.
 
8 Κοινοβουλευτική ερώτηση που υποβλήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2010 από τους βουλευτές κ. Φώτη Κουβέλη, κ. 

Θανάση Λεβέντη, κ. Νίκο Τσούκαλη και κ. Γρηγόρη Ψαριανό, διατίθεται στη διεύθυνση: 

http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm id=2ca51a9e
a9c5-41db-b933-acd83d347191 (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 27 Νοεμβρίου 2012). 
9 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού 2007-2013» (σύνοψη στα αγγλικά), διατίθεται στη 
διεύθυνση: http://www.espa.gr/elibrary/Summary OP HR Development EN.pdf  (ημερομηνία τελευταίας 
πρόσβασης 18 Φεβρουαρίου 2013), σ. 2. 

11 


http://www.espa.gr/elibrary/Summary
http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos-Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm
http://www.unicef.gr/pdfs/Children
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Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικά ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με 
αναπηρίες. Το Πρόγραμμα επισημαίνει επίσης την ανάγκη ανάπτυξης πολιτικών 
ενδυνάμωσης των ευάλωτων ομάδων, σχεδιασμού δράσεων κοινωνικής και εργασιακής 
ένταξης των εν λόγω ομάδων και καταπολέμησης των στερεοτυπικών στάσεων και 
συμπεριφορών στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον μέσω στοχευμένων δράσεων.10 

Το ελληνικό κράτος έχει επιχειρήσει να προβεί σε μείωση του ιδρυματισμού των παιδιών με 
αναπηρίες στρεφόμενο προς σχολεία χωρίς αποκλεισμούς. Ωστόσο, όπως αναλύεται στην 
ενότητα 3.2.4., εξακολουθούν να υπάρχουν αρκετά εμπόδια εν προκειμένω. 

1.2.	 Ανασκόπηση των προβλημάτων και εντοπισμός πιθανών 
ρυθμιστικών κενών 

Στην παρούσα περίοδο οικονομικής κρίσης όλα τα παιδιά στην Ελλάδα έρχονται αντιμέτωπα 
με πολλές προκλήσεις. ∆εδομένου ότι στις ενότητες 3.2.3, 3.2.4 και 3.2.5 της παρούσας 
έκθεσης εξετάζεται ενδελεχώς η προστασία και η εφαρμογή των ειδικών δικαιωμάτων των 
παιδιών με αναπηρίες (δηλαδή η ευπάθεια λόγω φύλου, η προστασία από τη βία, η θέση των 
παιδιών ως ευάλωτων υπόπτων, η εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς), τυχόν προβλήματα που 
σχετίζονται με την προστασία των εν λόγω δικαιωμάτων και την εφαρμογή των σχετικών 
νομοθετικών διατάξεων εξετάζονται στις εν λόγω ενότητες. Συνεπώς, η παρούσα ενότητα 
παρέχει επισκόπηση των γενικότερων προβλημάτων που εμποδίζουν τα παιδιά με αναπηρίες 
να απολαμβάνουν στο έπακρο τα δικαιώματά τους. 

Τα παιδιά στην Ελλάδα έρχονται συνεχώς αντιμέτωπα με συνεχώς εντεινόμενα κοινωνικά 
προβλήματα, όπως η διαρκώς αυξανόμενη παιδική φτώχεια  (η οποία, σύμφωνα με τη 
Eurostat, απειλεί πάνω από το 28% του συνολικού πληθυσμού των παιδιών) και η 
διογκούμενη ανεργία των γονέων. Ταυτόχρονα, η φτώχεια προκαλεί αύξηση της βίας που 
επηρεάζει τα παιδιά στους κόλπους της οικογένειάς τους, στο σχολικό περιβάλλον, στα μέσα 
ενημέρωσης και στο διαδίκτυο. Οι μειωμένοι κρατικοί οικονομικοί πόροι απειλούν την 
ελεύθερη πρόσβαση των παιδιών σε δημόσια αγαθά, όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η 
κοινωνική προστασία. Ειδικότερα, τα παιδιά με αναπηρίες και τα παιδιά που οι γονείς τους 
αδυνατούν να τα φροντίσουν απειλούνται με περιθωριοποίηση.11 

Όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες, το ίδιο το ελληνικό κράτος αναγνωρίζει ότι παρόλο που 
έχουν ληφθεί αρκετά μέτρα, είναι γεγονός ότι οι νέοι με αναπηρίες εξακολουθούν να 
αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες και φραγμούς σε όλες τις πτυχές της ζωής: στην 
εργασία, τον αθλητισμό, τον πολιτισμό, την ψυχαγωγία και την κοινωνική ζωή και ότι μια 
ολοκληρωμένη στρατηγική θα πρέπει να αντιμετωπίζει το ζήτημα αυτό κατά τέτοιο τρόπο 
ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης συμμετοχή στην κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές 
ανάγκες των παιδιών με αναπηρίες.12 

10 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού 2007-2013» (στα ελληνικά), διατίθεται στη 
διεύθυνση: http://www.espa.gr/elibrary/Summary_OP_HR_Development_EN.pdf  (ημερομηνία τελευταίας 
πρόσβασης 27 Νοεμβρίου 2012), σ. 58. 
11 Ομιλία του Συνηγόρου του Παιδιού με τίτλο: «Οι διαπιστώσεις-προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη και οι 
Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής ∆ικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ σχετικά με την εφαρμογή της 
∆ιεθνούς Σύμβασης για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού στην Ελλάδα» (στα ελληνικά), 27 Σεπτεμβρίου 2012, διατίθεται 
στη διεύθυνση: http://www.synigoros.gr/resources/perilipsi-mosxos-27-9-2012.pdf  (ημερομηνία τελευταίας 
πρόσβασης 27 Νοεμβρίου 2012), σ. 1. 
12 Κατάλογος θεμάτων σχετικά με πρόσθετες και επικαιροποιημένες πληροφορίες που αφορούν την ενοποιημένη 
δεύτερη και τρίτη περιοδική έκθεση της Ελλάδας (CRC/C/GRC/2-3), Συμπλήρωμα, Γραπτές απαντήσεις της 
Ελλάδας, CRC/C/GRC/Q/2-3/Add., 3 Μαΐου 2012, διατίθεται στη διεύθυνση: 

12 


http://www.synigoros.gr/resources/perilipsi-mosxos-27-9-2012.pdf
http://www.espa.gr/elibrary/Summary_OP_HR_Development_EN.pdf
http:���������.12
http:���������������.11
http:�������.10
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Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη 
για τις πολιτικές των κρατών μελών που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες 

Μία από τις μεγαλύτερες αδυναμίες ως προς την εφαρμογή της CRC είναι η έλλειψη φορέα 
συντονισμού της εφαρμογής της τόσο σε κεντρικό, όσο και σε περιφερειακό αλλά και σε 
δημοτικό επίπεδο. Παρότι η Ελλάδα έχει θεσπίσει το Εθνικό Παρατηρητήριο για τα 
∆ικαιώματα του Παιδιού που είναι αρμόδιο για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση των 
πολιτικών που έχουν εγκριθεί για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών, αυτό 
εξακολουθεί να μην έχει τεθεί σε πλήρη λειτουργία και ο συντονιστικός του ρόλος δεν έχει 
καθορισθεί επαρκώς.13 Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε ήδη στην ενότητα 1.1, η Ελλάδα δεν 
έχει εγκρίνει Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τα Παιδιά που θα διασφάλιζε την προστασία των 
δικαιωμάτων όλων των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρίες. 

Επιπλέον, η Ελλάδα δεν έχει καταρτίσει ακόμα εθνική βάση δεδομένων που να περιλαμβάνει 
ολοκληρωμένα και αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τα παιδιά· η Επιτροπή των Ηνωμένων 
Εθνών για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού εξέφρασε την ανησυχία της σχετικά με την έλλειψη 
στατιστικών στοιχείων για τα παιδιά που μπορεί να θεωρηθεί ότι ανήκουν σε ευπαθείς 
ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρίες.14 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC C GRC Q 2-3 Add1.pdf  (ημερομηνία
 
τελευταίας πρόσβασης 27 Νοεμβρίου 2012), σ. 11.
 
13 Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού, Καταληκτικές Παρατηρήσεις: Ελλάδα, 

CRC/C/GRC/CO/2-3, Εξηκοστή συνεδρίαση, 29 Μαΐου – 15 Ιουνίου 2012, παρ. 11, σ. 3.
 
14 Ό.π., παρ. 19, σ. 5.
 

13 


http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC
http:���������.14
http:�������.13
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Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

2. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
 

ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

 Στο ελληνικό νομικό σύστημα, οι κυρωμένες διεθνείς συμβάσεις αποτελούν 
αναπόσπαστο τμήμα της ελληνικής έννομης τάξης και υπερισχύουν άλλης αντίθετης 
εγχώριας διάταξης νόμου. Η Ελλάδα έχει υπογράψει και κυρώσει τόσο τη CRC όσο 
και τη CRPD. 

 Υπάρχουν ολιγάριθμες διατάξεις οι οποίες προστατεύουν ρητά τα δικαιώματα των 
παιδιών με αναπηρίες. Κατά κύριο λόγο, η ελληνική νομοθεσία αναφέρεται είτε στα 
παιδιά είτε στα άτομα με αναπηρίες. Ο πλέον σημαντικός νόμος που αφορά τα παιδιά 
με αναπηρίες υπό το ισχύον νομικό πλαίσιο είναι ο Νόμος 3699/2008 για την ειδική 
αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που 
προβλέπει την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς των παιδιών με αναπηρίες. Ειδική 
προστασία σε παιδιά με αναπηρίες παρέχεται επίσης μέσω του Ποινικού Κώδικα. 

2.1. Γενική επισκόπηση του εθνικού νομικού και θεσμικού πλαισίου 

Η Ελλάδα έχει υιοθετήσει το σύστημα ηπειρωτικού αστικού δικαίου και η έννομη τάξη της 
επηρεάζεται κυρίως από το γερμανικό και το γαλλικό δίκαιο. Αντίθετα από τις χώρες που 
εφαρμόζουν το αγγλοσαξονικό δίκαιο, το ελληνικό δίκαιο είναι καταρχήν κωδικοποιημένο, 
κάτι που σημαίνει ότι πηγές του είναι αποκλειστικά οι νόμοι και οι διοικητικές πράξεις, καθώς 
και το εθιμικό και το διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, η σημασία του εθιμικού δικαίου είναι ιδιαίτερα 
περιορισμένη.15 Οι πηγές δικαίου στις οποίες στηρίζεται η ελληνική έννομη τάξη είναι πολύ 
συγκεκριμένες, με το Σύνταγμα να αποτελεί την ανώτατη πηγή δεσμευτικού δικαίου. Σε 
αυτό περιέχονται οι βασικές αρχές που διέπουν την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και καθοδηγούν τις επιλογές πολιτικής του νομοθέτη και της εκτελεστικής εξουσίας. 
Σύμφωνα με το άρθρο 26 του Συντάγματος, η νομοθετική λειτουργία ασκείται από τη Βουλή 
και τον Πρόεδρο της ∆ημοκρατίας.16 

Εκτός από το Σύνταγμα, τα θεμελιώδη δικαιώματα προστατεύονται και μέσω των νόμων 
(τους οποίους ψηφίζει το Κοινοβούλιο) ή των κανονιστικών διοικητικών πράξεων (προεδρικά 
διατάγματα, υπουργικά διατάγματα, ή πράξεις που εκδίδονται από άλλα όργανα της 
κυβέρνησης/διοίκησης), που εκδίδονται είτε για την εκτέλεση των νόμων είτε βάσει ειδικής 
εξουσιοδότησης, εάν διαθέτουν νομοθετικό περιεχόμενο. 

Όσον αφορά τις επιπτώσεις των διεθνών συμβάσεων που έχουν υπογραφεί και κυρωθεί, το 
άρθρο 28 παράγραφος 1 του Συντάγματος αναφέρει: «Οι γενικά παραδεγμένοι κανόνες του 
διεθνούς δικαίου, καθώς και οι διεθνείς συμβάσεις, από την επικύρωσή τους με νόμο και τη 

15 Χριστοδούλου ∆., «Introduction to the Greek Legal System» (Εισαγωγή στο ελληνικό νομικό σύστημα), 

διατίθεται στη διεύθυνση http://jurist.law.pitt.edu/world/greececor2.htm  (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 15 

Νοεμβρίου 2012).
 
16  «Έννομη τάξη – Ελλάδα», Ευρωπαϊκό ∆ικαστικό ∆ίκτυο σε Αστικές και Εμπορικές Υποθέσεις, διατίθεται στη
 
διεύθυνση http://ec.europa.eu/civiljustice/legal order/legal order gre en.htm (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης
 
21 Νοεμβρίου 2012).
 

14 


http://ec.europa.eu/civiljustice/legal
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Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη 
για τις πολιτικές των κρατών μελών που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες 

θέση τους σε ισχύ σύμφωνα με τους όρους καθεμιάς, αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του 
εσωτερικού ελληνικού δικαίου και υπερισχύουν από κάθε άλλη αντίθετη διάταξη νόμου». 
Αυτό σημαίνει ότι στο πλαίσιο της ιεραρχίας των πηγών δικαίου, οι διεθνείς συμβάσεις που 
έχουν κυρωθεί βρίσκονται ακριβώς κάτω από το Σύνταγμα και υπερισχύουν κάθε αντίθετης 
εγχώριας διάταξης νόμου. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα θεωρείται ότι διαθέτει μονιστικό νομικό 
σύστημα.17 

2.2. Ειδικό νομικό και θεσμικό πλαίσιο για τα παιδιά με αναπηρίες 

2.2.1. Νομικό πλαίσιο 

Το Σύνταγμα της Ελλάδας αναφέρεται ρητά στην προστασία του δικαιώματος των παιδιών 
με αναπηρίες στην εκπαίδευση· το άρθρο 16 παράγραφος 4 αναφέρει: «Όλοι οι Έλληνες 
έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Το 
Κράτος ενισχύει τους σπουδαστές που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη 
από βοήθεια ή ειδική προστασία, ανάλογα με τις ικανότητές τους.» 

Το Σύνταγμα της Ελλάδας δεν αναφέρεται ρητά στα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες 
σε άλλους τομείς, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι τα εν λόγω δικαιώματα δεν απολαμβάνουν 
συνταγματική προστασία. Το άρθρο 4 παράγραφος 1 θεσπίζει την ισότητα όλων των 
Ελλήνων ενώπιον του νόμου, ενώ το άρθρο 116 παράγραφος 2 σημειώνει ότι «δεν αποτελεί 
διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας μεταξύ 
ανδρών και γυναικών. Το Κράτος μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων που υφίστανται 
στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών.» Σύμφωνα με το άρθρο 21 παράγραφος 1 η 
παιδική ηλικία και η οικογένεια τελούν υπό την προστασία του Κράτους και το Κράτος 
μεριμνά για την υγεία των πολιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία, μεταξύ 
άλλων, της νεότητας και της αναπηρίας (άρθρο 21 παράγραφος 3). Επιπλέον, προβλέπεται 
ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την 
αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική 
και πολιτική ζωή της Χώρας (άρθρο 21 παράγραφος 6). 

Η ελληνική κυβέρνηση έχει εγκρίνει αρκετούς νόμους στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για 
την εφαρμογή των συνταγματικών διατάξεων και τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που 
της επιβάλλονται από το διεθνές δίκαιο· οι διατάξεις των νόμων αυτών εξετάζονται στην 
ενότητα 3.1. της παρούσας έκθεσης. Ο πλέον σημαντικός νόμος που αφορά τα παιδιά με 
αναπηρίες υπό το τρέχον νομικό πλαίσιο είναι ο Νόμος 3699/2008 σχετικά με την ειδική 
αγωγή και εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που 
προβλέπει την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς των παιδιών με αναπηρίες· ο νόμος αυτός 
παρουσιάζεται αναλυτικά στις ενότητες 3.1.8. και 3.2.4. και, ως εκ τούτου, δεν θα αναλυθεί 
περαιτέρω στην παρούσα ενότητα της έκθεσης. Ειδική προστασία σε παιδιά με αναπηρίες 
παρέχεται επίσης μέσω του Ποινικού Κώδικα, όπως αναλύεται στις ενότητες 3.1.5 και 
3.2.3. 

2.2.2. Θεσμικά όργανα και αρχές 

Τα θέματα που αφορούν παιδιά με αναπηρίες αντιμετωπίζονται τόσο σε εθνικό  (κεντρική 
κυβέρνηση) όσο και σε περιφερειακό  (τοπικές αρχές) επίπεδο. Οι βασικοί φορείς που είναι 
αρμόδιοι για την εκπόνηση και την εφαρμογή της νομοθεσίας που σχετίζεται με τα 

17 Schermers, H. κ. ά., «Judicial Protection in the European Union» (∆ικαστική προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση), 
Kluwer Law International (έκτη έκδοση), σ. 156. 
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Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες είναι οι ακόλουθοι: 

Σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης: 

	 Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, το οποίο, 
μεταξύ άλλων, καθορίζει τα κριτήρια και τις διαδικασίες για την αξιολόγηση και την 
πιστοποίηση των αναπηριών· τις πολιτικές που συνδέονται με τις συντάξεις αναπηρίας 
και τις χρηματικές παροχές· και τα δικαιώματα υγειονομικής περίθαλψης και 
κοινωνικής πρόνοιας, τις υπηρεσίες αποκατάστασης και τα τεχνικά μέσα βοήθειας·18 

	 Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το οποίο καθορίζει τις 
πολιτικές που συνδέονται με τη διάρθρωση, τη λειτουργία και την οργάνωση των 
ιδρυμάτων υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικής πρόνοιας, 
συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προορίζονται για τα άτομα με αναπηρίες.19 Οι 
υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα παρέχονται μέσω τριών σαφώς διαχωρισμένων 
υποσυστημάτων: α) του Εθνικού Συστήματος Υγείας (που χρηματοδοτείται μέσω της 
φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών)· β) των οργανισμών κοινωνικής 
ασφάλισης, οι οποίοι διαφέρουν ανά επαγγελματική ομάδα  (και χρηματοδοτούνται 
μέσω των εισφορών που καταβάλλονται από τους εργοδότες και τους εργαζόμενους)· 
και γ) του ιδιωτικού τομέα  (που χρηματοδοτείται από τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης ή από ιδιωτικές πληρωμές και ιδιωτική ασφάλιση)·20 

	 Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η 
εκπαίδευση παρέχεται από τις αρχές του Υπουργείου μέσω συγκεκριμένων φορέων, 
π.χ. μέσω των Γενικών ∆ιευθύνσεων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Ορισμένες υπηρεσίες, όπως το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και το Κέντρο 
Εκπαιδευτικής Έρευνας, είναι άμεσα υπόλογες στο Υπουργείο και το βοηθούν να 
ανταποκριθεί στα καθήκοντά του21. Προκειμένου να διασφαλισθεί η εκπαίδευση χωρίς 
αποκλεισμούς για τα παιδιά, το Υπουργείο Παιδείας έχει προγραμματίσει διάφορες 
δράσεις στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος  «Εκπαίδευση και ∆ιά Βίου 
Μάθηση», που χρηματοδοτείται μέσω των διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ·22 

	 Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και 

18 Ακαδημαϊκό δίκτυο ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων σε θέματα αναπηρίας, «Υπεύθυνοι επικοινωνίας σχετικά με τις 
πολιτικές – Ελλάδα», διατίθεται στη διεύθυνση http://www.disability-europe.net/content/policy-and-enforcement
bodies-16/ (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 15 Νοεμβρίου 2012). 
19 Ακαδημαϊκό δίκτυο ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων σε θέματα αναπηρίας, «Υπεύθυνοι επικοινωνίας σχετικά με τις 
πολιτικές – Ελλάδα», διατίθεται στη διεύθυνση http://www.disability-europe.net/content/policy-and-enforcement
bodies-16/ (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 15 Νοεμβρίου 2012). 
20 Αλτάνης Π., κ.ά., «Quality in and Equality of Access to Healthcare Services – Country Report for Greece» 
(Ποιότητα των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και ίση πρόσβαση σε αυτές – Έκθεση σχετικά με την Ελλάδα), 
Μάρτιος 2008, διατίθεται στη διεύθυνση http://www.ehma.org/files/healthquest_greece_en.pdf  (ημερομηνία 
τελευταίας πρόσβασης 15 Νοεμβρίου 2012), σ. 7. 
21 «Complete National Overview – Greece», (Ολοκληρωμένη εθνική επισκόπηση – Ελλάδα), Ευρωπαϊκός Φορέας για 
την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής, διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.european-agency.org/country
information/greece/national-overview/complete-national-overview  (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 15 
Νοεμβρίου 2012). 
22 Οι ενέργειες που πρόκειται να πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του εν λόγω επιχειρησιακού προγράμματος 
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα: 
α) Αξιολόγηση των δομών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης – ∆ιαμόρφωση ηλεκτρονικής εφαρμογής 
αξιολόγησης δομών και κρίσιμων παραμέτρων της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης· 
β) Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες· 
γ) Σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού και εποπτικού υλικού για μαθητές με αναπηρίες· 
δ) Σχεδιασμός και ανάπτυξη ηλεκτρονικού μητρώου δεδομένων για όλους τους μαθητές με αναπηρία ή/και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ηλικίας 4-25 ετών και η αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία· 
ε) Εξοπλισμός των ειδικών σχολείων μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. 

Βλέπε Συμπλήρωμα που απεστάλη από την Ελλάδα και επισυνάπτεται στη ενοποιημένη δεύτερη και τρίτη περιοδική 
έκθεσή της CRC/C/GRC/Q/2-3/Add., βλέπε υποσημείωση 12, σ. 18 - 19. 

16 
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Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη 
για τις πολιτικές των κρατών μελών που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες 

∆ικτύων, το οποίο είναι αρμόδιο για ζητήματα προσβασιμότητας των ατόμων με 
αναπηρίες και για την προστασία των δικαιωμάτων τους ως καταναλωτών.23 

Σε επίπεδο περιφερειών: 

	 Οι τοπικές αρχές είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή των πολιτικών ή τη 
συμμετοχή σε ενέργειες που αποσκοπούν στην υποστήριξη και την προστασία της 
βρεφικής και παιδικής ηλικίας.24 Αυτό γίνεται ιδίως μέσω της ίδρυσης εγκαταστάσεων 
παιδικής μέριμνας. Επιπλέον, οι τοπικές αρχές στηρίζουν και προστατεύουν τις 
ευάλωτες κοινωνικά ομάδες παρέχοντας υπηρεσίες υγείας και προάγοντας την ψυχική 
υγεία μέσω δημοτικών και κοινοτικών ιατρείων και κέντρων υποστήριξης των ατόμων 
με αναπηρίες.25 Επίσης χορηγούν επιδόματα σε άτομα με αναπηρίες  (τυφλούς, 
κωφούς, άτομα με νοητική υστέρηση, τετραπληγικούς, παραπληγικούς, άτομα με 
βαριές αναπηρίες, κ.λπ.)26 καθώς και άδεια λειτουργίας ιδρυμάτων σε ιδιώτες για την 
περίθαλψη ηλικιωμένων ή ατόμων που πάσχουν ανίατα από κινητική αναπηρία.27 

Επιπλέον, οι τοπικές αρχές είναι αρμόδιες για τη χορήγηση κάρτας αναπηρίας σε 
άτομα με αναπηρίες κατόπιν απόφασης της αρμόδιας Επιτροπής Πιστοποίησης 
Αναπηρίας.28 

Ο Βοηθός Συνήγορος είναι υπεύθυνος για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών 
(«Συνήγορος του Παιδιού»).29 Ο Συνήγορος του Παιδιού είναι αρμόδιος να παρεμβαίνει 
σε υποθέσεις που αφορούν τόσο δημόσιους φορείς όσο και ιδιώτες σε περίπτωση προσβολής 
δικαιωμάτων των παιδιών (άρθρο 3 παράγραφος 1 του Νόμου 3094/2003)30. Ο Συνήγορος 
του Παιδιού υποβάλλει συστάσεις στα ενδιαφερόμενα μέρη και προτείνει τυχόν μέτρα που 
θεωρεί αναγκαία για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων του παιδιού. Οι 
αρμοδιότητές του περιλαμβάνουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης ενηλίκων και ανηλίκων 
σχετικά με τα δικαιώματα του παιδιού. ∆ιατηρεί ειδική ιστοσελίδα για παιδιά, διοργανώνει 
επισκέψεις και συζητήσεις σε σχολεία και ιδρύματα σε ολόκληρη τη χώρα και από το 2008 
δημιούργησε την Κοινότητα και την Ομάδα Εφήβων Συμβούλων με συμβουλευτικό 
χαρακτήρα. Ο Συνήγορος διατυπώνει θεσμικές προτάσεις, επιδιώκοντας την ευρύτερη 

31δυνατή εφαρμογή της Σύμβασης για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού. 

Το Εθνικό Παρατηρητήριο για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού32 είναι αρμόδιο για την 
παρακολούθηση και την προώθηση της εφαρμογής της CRC και θα πρέπει να ενεργεί ως 
σημείο εστίασης για θέματα που άπτονται αυτής. Το Παρατηρητήριο έχει τις εξής 
αρμοδιότητες: 

	 Οργάνωση κέντρου τεκμηρίωσης για τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών, 

23 «Συνάντηση ΕΣΑμεΑ – υπουργού Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη» (στα ελληνικά), ∆ελτίο Τύπου, 4 Σεπτεμβρίου 2012 

σχετικά με τα ζητήματα για τα οποία είναι αρμόδιο το Υπουργείο Ανάπτυξης, διατίθεται στη διεύθυνση
 
http://www.esaea.gr/index.php?module=announce&ANN user op=view&ANN id=4048&MMN position=20:20&th
 
ms=4&ns news=1 (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 15 Νοεμβρίου 2012).
 
24 Κώδικας ∆ήμων και Κοινοτήτων (Νόμος 3463/2006, όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 3852/2010).
 
25 Άρθρο 75 παράγραφος ε, σημεία 1 και 2 του Νόμου 3463/2006.
 
26 Σύμφωνα με το διάταγμα 57/1973 (άρθρο 75 παράγραφος ε σημείο 17) του Νόμου 3463/2006.
 
27 Άρθρο 75 παράγραφος ε, σημείο 26 του Νόμου 3463/2006.
 
28 Άρθρο 75 παράγραφος ε, σημείο 15 του Νόμου 3463/2006.
 
29 Άρθρο 1 παράγραφος 2 του Νόμου 3094/2003.
 
30 Να σημειωθεί ότι ο Συνήγορος του Πολίτη μεσολαβεί καταρχήν σε περιπτώσεις όπου εμπλέκονται δημόσιοι φορείς
 
και ασχολείται με ενέργειες ιδιωτών μόνο σε περίπτωση προσβολής των δικαιωμάτων του παιδιού ή άνισης
 
μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο εργασιακών ζητημάτων. 

31  «Πεδία παρέμβασης», ιστότοπος Συνηγόρου του Πολίτη, διατίθεται στη διεύθυνση: 

http://www.synigoros.gr/?i=childrens-rights.el.interventionareaschild  (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 22
 
Νοεμβρίου 2012) (στα ελληνικά). 

32 Το Παρατηρητήριο ιδρύθηκε με το άρθρο 4 του Νόμου 2909/2001.
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Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

νομοθετικών, νομολογιακών, βιβλιογραφικών και λοιπών σχετικών δεδομένων σε 
εθνικό και διεθνές επίπεδο· 

	 Ανάπτυξη συνεργασίας με τις δημόσιες αρχές, διεθνείς οργανισμούς (όπως η UNICEF 
και η UNESCO) και μη κυβερνητικές οργανώσεις, για την ανταλλαγή πληροφοριών 
και τεχνογνωσίας, καθώς και το συντονισμό των δράσεών τους· 

	 Μελέτη της ελληνικής νομοθεσίας για την παιδική ηλικία και εισήγηση στην 
κυβέρνηση  (μέσω των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού καθώς και Εξωτερικών) για τη λήψη νομοθετικών και διοικητικών μέτρων 
με σκοπό την εναρμόνισή της προς τις διατάξεις του διεθνούς δικαίου· 

	 Προώθηση της επιστημονικής έρευνας για την ανάδειξη κρίσιμων κοινωνικών 
θεμάτων που αφορούν την παιδική ηλικία· 

	 Ανάληψη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σε θέματα 
σεβασμού των δικαιωμάτων του παιδιού· 

	 Σύνταξη και διαρκής ενημέρωση οδηγού δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών που 
απευθύνονται στα παιδιά· 

	 Κατάθεση ετήσιου Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα δικαιώματα του παιδιού και 
σύνταξη ετήσιας έκθεσης σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης. 

	 Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι παρόλο που έχει ιδρυθεί από το 2001, το Εθνικό 
Παρατηρητήριο για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού εξακολουθεί να μην έχει τεθεί σε 

33πλήρη λειτουργία και ο συντονιστικός του ρόλος δεν έχει καθοριστεί επαρκώς. 

Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 34 ανέλαβε την ευθύνη για την εκπλήρωση 
των στόχων του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ατόμων με Αναπηρίες, το οποίο έπαψε να 
αποτελεί ξεχωριστή νομική οντότητα με τον Νόμο 3895/2010 (άρθρο 1 παράγραφος 1 
σημείο ι)). Στις αρμοδιότητες του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ατόμων με Αναπηρίες 
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα: η συστηματική έρευνα, ανάλυση και 
παρουσίαση των εξελίξεων και των τάσεων σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρίες στην Ελλάδα και διεθνώς· η προώθηση και ο έλεγχος της εφαρμογής μέτρων και 
προγραμμάτων που πραγματοποιούνται για τα άτομα με αναπηρίες, με σκοπό την ενεργό και 
ισότιμη συμμετοχή τους στην οικονομική και κοινωνική ζωή· ο έλεγχος της εφαρμογής 
προδιαγραφών και προτύπων σχετικών με την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία στο 
φυσικό περιβάλλον, τις μεταφορές, τις επικοινωνίες, την πληροφορική, την εκπαίδευση, την 
επαγγελματική κατάρτιση, την απασχόληση, την ψυχαγωγία και τον αθλητισμό και η 
υποβολή σχετικών παρατηρήσεων και προτάσεων στους αρμόδιους φορείς της κεντρικής 
διοίκησης· η δημιουργία τράπεζας πληροφοριών με βάσεις δεδομένων για το θεσμικό 
πλαίσιο, τις πολιτικές και τις πρακτικές, τα στατιστικά στοιχεία και τους δείκτες που αφορούν 
τα ΑμεΑ στην Ελλάδα και διεθνώς· η παρακολούθηση της εφαρμογής της ισχύουσας 
νομοθεσίας για τα ΑμεΑ από τους φορείς της κεντρικής διοίκησης.35 

Η Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου36 παρέχει συμβουλευτικές 
υπηρεσίες στο ελληνικό κράτος σε θέματα προστασίας και προαγωγής των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

33 Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού, Καταληκτικές Παρατηρήσεις: Ελλάδα, Εξηκοστή
 
Συνεδρίαση, βλέπε υποσημείωση 12, παράγραφος 11, σ. 3.
 
34 Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης ιδρύθηκε με το άρθρο 6 του Νόμου 3106/2003, όπως τροποποιήθηκε
 
από το άρθρο 20 του νόμου 3402/2005.
 
35 Άρθρο 10 παράγραφος 2, σημεία α), β), γ), ζ) και η) του Νόμου 3106/2003.
 
36 Η εν λόγω επιτροπή συστάθηκε με τον Νόμο 2667/1998.
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Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη 
για τις πολιτικές των κρατών μελών που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες 

	 η εξέταση ζητημάτων σχετικά με την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου που 
της θέτει η κυβέρνηση ή η ∆ιάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, ή της προτείνουν τα 
μέλη της ή ΜΚΟ· 

	 η υποβολή συστάσεων και προτάσεων, η εκπόνηση μελετών, η υποβολή εκθέσεων 
και η γνωμοδότηση για τη λήψη νομοθετικών, διοικητικών ή άλλων μέτρων που 
συμβάλλουν στη βελτίωση της προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου στην 
Ελλάδα· 

	 η καλλιέργεια του σεβασμού των δικαιωμάτων του ανθρώπου στο πλαίσιο του
 
εθνικού εκπαιδευτικού συστήματος. 


Όπως προκύπτει από τον ιστότοπό της, η Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου 
ασχολείται τόσο με τα δικαιώματα των παιδιών όσο και με τα δικαιώματα των ατόμων με 
αναπηρίες. Το 2009 υπέβαλε προτάσεις σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου 3699/2008 
«Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» 37 

κατόπιν διαβούλευσης με επαγγελματίες, γονείς και ακαδημαϊκούς με σκοπό τη συμβολή 
στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της εγκριθείσας νομοθεσίας. 

2.2.3. Ορισμοί 

Στην ελληνική νομοθεσία δεν υπάρχει ορισμός της έννοιας  «παιδιά με αναπηρίες». Ως εκ 
τούτου, η παρούσα ενότητα εξετάζει χωριστά τις έννοιες «ανηλικότητα» και «αναπηρία» στο 
ελληνικό νομικό σύστημα. 

Όσον αφορά την ανηλικότητα, ο Ποινικός Κώδικας προβλέπει ότι τα άτομα ηλικίας μεταξύ 
8 και 18 ετών θεωρούνται παιδιά/ανήλικοι (άρθρο 121 παράγραφος 1).38 Τα άτομα ηλικίας 
κάτω των 8 ετών δεν μπορούν να αποτελέσουν υποκείμενο κανενός είδους ποινικών 
διαδικασιών· ως εκ τούτου, ο Ποινικός Κώδικας δεν κάνει καμία αναφορά σε αυτά· ωστόσο, 
σε καμία περίπτωση δεν παύουν να θεωρούνται παιδιά. 

Όσον αφορά την έννοια των  «ατόμων με αναπηρίες», ο έλληνας νομοθέτης δεν κάνει 
χρήση ενιαίου ορισμού. Τα άρθρα 1666–1668 του Αστικού Κώδικα ρυθμίζουν τη δικαστική 
συμπαράσταση/επιμέλεια των ενηλίκων που αδυνατούν (εν όλω ή εν μέρει) να φροντίζουν 
μόνοι τις υποθέσεις τους λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή λόγω σωματικής 
αναπηρίας  (άρθρο 1666 παράγραφος 1), υποδεικνύοντας έτσι τα άτομα που θεωρούνται 
άτομα με αναπηρίες. 

Ως μαθητές με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ορίζονται εκείνοι που για 
ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες 
μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, 
ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική 
αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης. Στους 
μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι 
παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης  (τυφλοί, αμβλύωπες με 

37 «Προτάσεις σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία 
ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου, 2009, διατίθεται στη 
διεύθυνση: http://www.nchr.gr/category.php?category id=240 (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 21 Νοεμβρίου 
2012). 
38 Ας σημειωθεί, ωστόσο, ότι εξακολουθούν να ισχύουν διατάξεις που ορίζουν ότι η ενηλικιότητα ξεκινά στα 17 έτη 
(π.χ. άρθρα 150 και 155 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονομίας και άρθρα 347 και 469 του Ποινικού Κώδικα). Αυτό, 
ωστόσο, θα μπορούσε να θεωρηθεί παράλειψη του νομοθέτη να τροποποιήσει τις σχετικές διατάξεις. 
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Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής  (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, 
χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας-λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως 
δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο 
ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές 
(φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες. Στην κατηγορία μαθητών 
με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες δεν εμπίπτουν οι μαθητές με χαμηλή σχολική 
επίδοση που συνδέεται αιτιωδώς με εξωγενείς παράγοντες, όπως γλωσσικές ή πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες. Οι μαθητές με σύνθετες γνωστικές, συναισθηματικές και κοινωνικές 
δυσκολίες, παραβατική συμπεριφορά λόγω κακοποίησης, γονεϊκής παραμέλησης και 
εγκατάλειψης ή λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ανήκουν στα άτομα με ειδικές εκπαιδευτικές 
ανάγκες.39 

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι και οι 
μαθητές που έχουν μία ή περισσότερες νοητικές ικανότητες και ταλέντα ανεπτυγμένα σε 
βαθμό που υπερβαίνει κατά πολύ τα προσδοκώμενα για την ηλικιακή τους ομάδα.40 Οι 
μαθητές αυτοί δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας μελέτης. 

Η ελληνική νομοθεσία παραπέμπει ρητά στα παιδιά με αναπηρίες και ορίζει ότι  «το Κράτος 
έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας που έχουν σκοπό την πρόληψη, 
τη διάγνωση, τη θεραπεία, την περίθαλψη, καθώς και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και 
κοινωνική επανένταξη ενηλίκων, παιδιών και εφήβων με ψυχικές διαταραχές και διαταραχές 
αυτιστικού τύπου και με μαθησιακά προβλήματα».41 

39 Άρθρο 3 παράγραφοι 1 και 2 του Νόμου 3699/2008. 
40 Άρθρο 3 παράγραφος 3 πρώτο εδάφιο του Νόμου 3699/2008. 
41 Άρθρο 1 παράγραφος 1 του Νόμου 2716/1999 για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας και άλλες διατάξεις. 

20 


http:�����������.41
http:�����.40
http:�������.39


         
            

____________________________________________________________________________________________ 

       

 
  

          
          

           
          

          
          

          
            
  

              
       

            
         

             
        

           
        

            
      

          
        
          

        
    

           
           

            
           

            
         

             
          

         
             

    

 

 

Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη 
για τις πολιτικές των κρατών μελών που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες 

3. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 

ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

 Μολονότι υπάρχουν ολιγάριθμες διατάξεις οι οποίες αναφέρονται συγκεκριμένα στην 
προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες, τα περισσότερα από τα 
βασικά δικαιώματα και οι αρχές των συμβάσεων CRC και CRPD έχουν ενταχθεί στο 
ελληνικό νομικό σύστημα μέσω νομικών πράξεων για την προστασία των 
δικαιωμάτων είτε των παιδιών είτε των ατόμων με αναπηρίες. Ωστόσο, δεν γίνεται 
καμία αναφορά στην αρχή των εξελισσόμενων δυνατοτήτων του παιδιού. Τα παιδιά 
με αναπηρίες απολαμβάνουν ρητή προστασία σε σχέση με τα ακόλουθα δικαιώματα: 
το δικαίωμα στην προστασία από τη βία, στην οικογενειακή ζωή και στην εκπαίδευση 
και ένταξη. 

 Η εφαρμογή στην πράξη των δικαιωμάτων και των αρχών που απορρέουν από τις 
συμβάσεις CRPD και CRC δεν είναι επαρκής. Σε πολλές περιπτώσεις, το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού δεν λαμβάνεται υπόψη ούτε και εκτιμάται με ρητή αξιολόγηση 
από τους λειτουργούς της διοίκησης. Επιπλέον, είναι εξαιρετικά αμφίβολο κατά πόσον 
λαμβάνεται υπόψη η άποψη των παιδιών με αναπηρίες στα δικαστήρια ή σε μονάδες 
παιδικής προστασίας κλειστού τύπου (π.χ. ιδρύματα). Μολονότι ο νόμος διαφυλάσσει 
το δικαίωμα των παιδιών να απολαμβάνουν προστασία από τη βία, εξακολουθούν να 
υπάρχουν πολλά εμπόδια στην αποτελεσματική εφαρμογή του. Έχουν εντοπισθεί 
αρκετά προβλήματα που σχετίζονται με την εφαρμογή της αρχής της πρόσβασης σε 
παροχή βοήθειας, συμπεριλαμβανομένης της έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού 
στο πλαίσιο των δομών υγειονομικής περίθαλψης και σε μονάδες κοινωνικής 
μέριμνας που λειτουργούν ορισμένες φορές εφαρμόζοντας ένα απαρχαιωμένο 
πρότυπο που προσομοιάζει σε άσυλο. Τέλος, το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες 
σε εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς, παρότι προστατεύεται από τη νομοθεσία, στην 
πράξη δεν εφαρμόζεται πλήρως. 

 Τα παιδιά με αναπηρίες στην Ελλάδα έρχονται αντιμέτωπα με αρκετά προβλήματα, 
πολλά εκ των οποίων συνδέονται με την οικονομική κρίση. Οι μειωμένες οικονομικές 
δυνατότητες τόσο σε επίπεδο κράτους όσο και σε επίπεδο οικογένειας δεν επιτρέπουν 
στα παιδιά να απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους σε εκπαίδευση χωρίς 
αποκλεισμούς καθώς και σε πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και σε δομές 
υποστήριξης της κοινωνικής πρόνοιας. Τα παιδιά με αναπηρίες είναι περισσότερο 
ευάλωτα τόσο ως ύποπτοι όσο και ως θύματα: οι ανακριτικές και οι δικαστικές αρχές 
δεν λαμβάνουν σχετική κατάρτιση, ενώ τα παιδιά με αναπηρίες υφίστανται βία 
(σωματική και ψυχολογική) από τους συμμαθητές τους, από το προσωπικό των 
ιδρυμάτων και από την κοινωνία στο σύνολό της. Ιδιαίτερα ευάλωτα στη βία είναι τα 
παιδιά με νοητικές αναπηρίες. 
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Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

3.1. Εφαρμογή των διατάξεων των συμβάσεων CRPD και CRC 

3.1.1. Βέλτιστο συμφέρον του παιδιού (άρθρο 3 της CRC· άρθρο 7 της CRPD) 

∆εν υπάρχει διάταξη που να αναφέρεται συγκεκριμένα στο βέλτιστο συμφέρον των παιδιών 
με αναπηρίες. Ως εκ τούτου, στην προκειμένη περίπτωση θα αξιολογηθούν οι διατάξεις που 
ισχύουν για όλα τα παιδιά. 

Το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού λαμβάνεται υπόψη από αρκετές διατάξεις του Αστικού 
Κώδικα που ρυθμίζουν θέματα υιοθεσίας καθώς και τη σχέση του παιδιού με τους 
γονείς του. Η άσκηση της γονικής μέριμνας πρέπει να προάγει το βέλτιστο συμφέρον του 
παιδιού·42 σε περίπτωση διαφωνίας σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας, το 
δικαστήριο αποφασίζει, εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, για την προστασία του συμφέροντος 
του παιδιού·43 η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που δωρίζονται σε ένα παιδί μπορεί 
να ασκείται παρά τη θέληση του δωρητή εάν αυτό προάγει το συμφέρον του παιδιού και 
επιτρέπεται από το δικαστήριο·44 οι πράξεις υιοθεσίας θα πρέπει να γίνονται με γνώμονα το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.45 

Σε σχέση με το άρθρο 23 παράγραφος 4 της CRPD που ορίζει ότι μόνον οι δικαστικές αρχές 
μπορούν να διατάξουν τον αποχωρισμό παιδιού από τους γονείς του λαμβάνοντας υπόψη το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και ότι η αναπηρία είτε του παιδιού είτε του γονέα ή των 
γονέων δεν μπορεί να αποτελεί μοναδικό αίτιο για τον εν λόγω χωρισμό, εφαρμόζεται το 
άρθρο 96 του Νόμου 2071/1992. Η εν λόγω διάταξη αναφέρεται στην ακούσια νοσηλεία 
ατόμων σε μονάδες ψυχικής υγείας. Η διάταξη δεν αναφέρεται συγκεκριμένα σε παιδιά, 
ωστόσο η παράγραφος 3 υποδηλώνει ότι και τα παιδιά εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της. 
Παρόλο που η ακούσια νοσηλεία διατάσσεται από το δικαστήριο, η νομοθεσία δεν επιβάλλει 
ρητά σε αυτό την υποχρέωση να λαμβάνει υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του συγκεκριμένου 
ατόμου. Ωστόσο, η εν λόγω διάταξη ισχύει μόνο για παιδιά που παρουσιάζουν προβλήματα 
ψυχικής υγείας. 

Όσον αφορά την υποχρέωση των κρατικών λειτουργών να διασφαλίσουν ότι ένα παιδί 
χωρίζεται από τους γονείς του μόνον εάν αυτός ο χωρισμός είναι αναγκαίος για το βέλτιστο 
συμφέρον του παιδιού, αυτή δεν αναφέρεται ρητά ούτε στο άρθρο 1520 (επικοινωνία 
γονέων και ανιόντων με το παιδί) ούτε και στο άρθρο 1532 (συνέπειες κακής άσκησης 
γονικής μέριμνας) του Αστικού Κώδικα. 

Επιπλέον, ο Ποινικός Κώδικας46 δεν αναφέρεται ρητά στο βέλτιστο συμφέρον του παιδιού 
στην ενότητα που ρυθμίζει τα σωφρονιστικά μέτρα που μπορούν να επιβληθούν σε ανήλικο. 

Το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού δεν αναφέρεται καθαυτό στον Νόμο 3899/2008 
σχετικά με την ειδική αγωγή και εκπαίδευση· Ωστόσο, από το πνεύμα του νόμου μπορεί 
να συναχθεί το συμπέρασμα ότι εξετάζεται από τα Κέντρα ∆ιαφοροδιάγνωσης, ∆ιάγνωσης 
και Υποστήριξης  (ΚΕ∆∆Υ) κατά τη λήψη αποφάσεων σχετικά με το είδος της εκπαίδευσης 
που θα πρέπει να παρέχεται σε παιδιά με αναπηρίες ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Ο Συνήγορος του Παιδιού στην παράλληλη έκθεσή του προς την Επιτροπή των Ηνωμένων 

42 Άρθρο 1511 του Αστικού Κώδικα. 
43 Άρθρο 1512 του Αστικού Κώδικα. 
44 Άρθρο 1522 του Αστικού Κώδικα. 
45 Άρθρα 1542 και 1558 του Αστικού Κώδικα. 
46 Άρθρα 122 – 123 σχετικά με τα αναμορφωτικά και τα θεραπευτικά μέτρα που επιβάλλονται σε ανηλίκους. 
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Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη 
για τις πολιτικές των κρατών μελών που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες 

Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού («Έκθεση του Συνηγόρου του Παιδιού») επεσήμανε ότι 
σε πολλές περιπτώσεις το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού δεν λαμβάνεται υπόψη ή 
δεν εκτιμάται με ρητή αιτιολόγηση από τους λειτουργούς της διοίκησης. 47 Η έκθεση 
ΕΠΣΕ/ΕΟ∆Μ/ΣΟΚΑ∆ΡΕ («Έκθεση ΕΠΣΕ»)48 ανέφερε επίσης ότι οι σχετικές διατάξεις 
εφαρμόζονται σπάνια στην πράξη, ενώ παρέπεμψε στην έλλειψη συμμόρφωσης με την 
παραπάνω αρχή σε υποθέσεις επιμέλειας που αφορούν παιδιά μουσουλμάνων στη Θράκη, 
όπου εξακολουθεί να εφαρμόζεται ο νόμος της σαρία.49 

47 Συνήγορος του Πολίτη, Τμήμα ∆ικαιωμάτων του παιδιού, Έκθεση προς την Επιτροπή ∆ικαιωμάτων του Παιδιού 
του ΟΗΕ – ∆ιαπιστώσεις και προτάσεις της ανεξάρτητης αρχής <του Συνηγόρου του Πολίτη> για την εφαρμογή των 
δικαιωμάτων του παιδιού στην Ελλάδα  (Ιούλιος 2003 – Ιούλιος 2011) (Παράλληλη έκθεση του Συνηγόρου του 
Παιδιού), Απρίλιος 2012, διατίθεται στη διεύθυνση http://www.synigoros.gr/resources/docs/ek8esh-pros-thn
epitroph-dikaiwmatwn-toy-paidioy-toy-ohe.pdf (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 21 Νοεμβρίου 2012), σ. 5. 
48 Ελληνικό Παρατηρητήριο Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ), Ελληνική Ομάδα για τα ∆ικαιώματα των Μειονοτήτων 
(ΕΟ∆Μ) και Συντονιστικό Οργανώσεων και Κοινοτήτων για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώματα των Ρομά στην Ελλάδα 
(ΣΟΚΑ∆ΡΕ), «Παράλληλη έκθεση σχετικά με τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού» (Parallel Report on Greece’s compliance with the UN Convention on the Rights of 
the Child’), 3 Μαρτίου 2011. 
49 Ό.π., σ. 9. 
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Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

3.1.2. Μη διάκριση (άρθρο 2 της CRC· άρθρα 3 και 5 της CRPD) 

Παρότι υπάρχει περιορισμένος αριθμός νομοθετικών διατάξεων που να αφορούν 
συγκεκριμένα τα παιδιά με αναπηρίες στην Ελλάδα, το δικαίωμά τους να μην υφίστανται 
διακρίσεις προστατεύεται μέσω διαφόρων νομικών πράξεων. 

Η υποχρέωση της Ελλάδας να αναγνωρίζει την ισότητα όλων ενώπιον του νόμου και να 
εγκρίνει μέτρα για την επίτευξη de facto ισότητας των ατόμων με αναπηρίες  (άρθρο 5 της 
CRPD) εκπληρώνεται μέσω των διατάξεων του Συντάγματος  (άρθρο 4 παράγραφος 1 και 
άρθρο 116 παράγραφος 2).50 Αν και δεν υπάρχει διάταξη που να αναφέρεται σε ζητήματα 
αναπηρίας σχετιζόμενα με τη διάσταση του φύλου  (άρθρο 6 της CRPD), το Σύνταγμα της 
Ελλάδας περιλαμβάνει τη θεμελιώδη αρχή ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες έχουν ίσα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις51 και ότι επιτρέπεται η λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση 
της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών.52 

Όσον αφορά την πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε υπηρεσίας υγείας, βάσει του 
ελληνικού νομικού συστήματος, το κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών 
υγείας στο σύνολο των πολιτών, ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και 
επαγγελματική τους κατάσταση.53 Ο παράγοντας της αναπηρίας δεν αναφέρεται ρητά, αλλά 
μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι, εφόσον ο νόμος προβλέπει την  «ισότιμη παροχή 
υπηρεσιών», τόσο τα άτομα με όσο και τα άτομα χωρίς αναπηρίες απολαμβάνουν αντίστοιχη 
προστασία εν προκειμένω. Επιπλέον, «το Κράτος έχει την ευθύνη για την παροχή υπηρεσιών 
ψυχικής υγείας που έχουν σκοπό την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την περίθαλψη, 
καθώς και την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση και κοινωνική επανένταξη ενηλίκων, παιδιών 
και εφήβων με ψυχικές διαταραχές και διαταραχές αυτιστικού τύπου και με μαθησιακά 

προβλήματα».54 Ακόμα, η δεύτερη και τρίτη περιοδική έκθεση που υποβλήθηκε από την 
Ελλάδα στην Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού επισημαίνει ότι 
υπηρεσίες υγείας παρέχονται προς όλους τους πολίτες που τις έχουν ανάγκη55, ενώ τα άτομα 
με αναπηρίες μπορούν να τύχουν ειδικής αντιμετώπισης σε μονάδες ανοιχτής ή κλειστής 

56 57 νοσηλείας. 

Όσον αφορά τις εύλογες προσαρμογές,58 στόχος του Νόμου 2831/2000 είναι να 

50 Το άρθρο 4 παράγραφος 1 του Συντάγματος αναφέρει ότι  «Οι Έλληνες είναι ίσοι ενώπιον του νόμου», ενώ το
 
άρθρο 116 παράγραφος 2 ορίζει ότι  «∆εν αποτελεί διάκριση λόγω φύλου η λήψη θετικών μέτρων για την
 
προώθηση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών. Το Κράτος μεριμνά για την άρση των ανισοτήτων που
 
υφίστανται στην πράξη, ιδίως σε βάρος των γυναικών.» 

51 Άρθρο 4 παράγραφος 2 του Συντάγματος της Ελλάδας. 

52 Άρθρο 116 παράγραφος 2 του Συντάγματος της Ελλάδας. 

53 Άρθρο 1 του νόμου 1397/1983.
 
54 Άρθρο 1 παράγραφος 1 του Νόμου 2716/1999 για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών ψυχικής
 
υγείας και άλλες διατάξεις. 

55 ∆εύτερη και τρίτη περιοδική έκθεση των συμβαλλόμενων κρατών που αναμενόταν το 2000: Ελλάδα, 

CRC/C/GRC/2-3, 6 Ιουλίου 2009, διατίθεται στη διεύθυνση: http://www2.ohchr.org/english/ 

bodies/crc/docs/CRC.C.GRC.2-3 en.pdf (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 22 Νοεμβρίου 2012), παράγραφος 24, 

σ. 10 και παράγραφος 30, σ. 11.
 
56 Προεδρικό ∆ιάταγμα 395/1993.
 
57 ∆εύτερη και τρίτη περιοδική έκθεση των συμβαλλόμενων κρατών που αναμενόταν το 2000: Ελλάδα, 

CRC/C/GRC/2-3, 6 Ιουλίου 2009, διατίθεται στη διεύθυνση: http://www2.ohchr.org/english/bodies/ 

crc/docs/CRC.C.GRC.2-3 en.pdf  (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 22 Νοεμβρίου 2012), παράγραφος 24, σ. 10
 
και παράγραφος 30, σ. 49.
 
58 Το δικαίωμα στη μη διάκριση απαιτεί εύλογη προσαρμογή υπό την έννοια ότι «[πρέπει να γίνει] αναγκαία και
 
κατάλληλη τροποποίηση και προσαρμογές οι οποίες δεν επιβάλλουν δυσανάλογο ή αδικαιολόγητο βάρος, όπου
 
χρειάζεται σε μια ειδική περίπτωση, προκειμένου να διασφαλίσει στα ΑμεΑ την απόλαυση ή άσκηση σε ίση βάση με
 
τους άλλους όλα τα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες» (άρθρο 2 της CRPD). Ως αποτέλεσμα, η εφαρμογή
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Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη 
για τις πολιτικές των κρατών μελών που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες 

διασφαλισθεί ότι τα κτίρια είναι προσβάσιμα από τα άτομα με αναπηρίες. Εν προκειμένω, 
θεσπίσθηκε συμβουλευτική επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού  (τότε Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων)59 η οποία θα 
παρακολουθούσε ζητήματα σχετικά με τη φυσική προσβασιμότητα των εκπαιδευτικών και 
διοικητικών δομών του Υπουργείου.60 

Όσον αφορά το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες σε συμμετοχή, ψυχαγωγία, 
ελεύθερο χρόνο και αθλητισμό, οι αθλητικές δραστηριότητες των ατόμων με αναπηρίες 
τελούν υπό την προστασία του κράτους,61 ενώ τα παιδιά με αναπηρίες μπορούν να 
πηγαίνουν στις ίδιες ειδικές κατασκηνώσεις όπως και τα παιδιά χωρίς αναπηρίες. 

Όσον αφορά την πρόσβαση στην πληροφόρηση, ο Νόμος 3699/2008 προβλέπει τη 
σύσταση ειδικής συμβουλευτικής-γνωμοδοτικής επιτροπής από το Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού για την παρακολούθηση της ηλεκτρονικής 
προσβασιμότητας του ηλεκτρονικού υλικού και των διαδικτυακών τόπων  (άρθρο 2 
παράγραφος 7). ∆εν υπάρχουν άλλες διατάξεις σχετικά με άλλες μορφές παροχής βοήθειας 
προς άτομα με αναπηρίες με σκοπό τη διασφάλιση της πρόσβασης στην πληροφόρηση. 
Τέλος, έχει εγκριθεί νομοθεσία για τη διασφάλιση της εξάλειψης των διακρίσεων και την 
ευαισθητοποίηση στα μέσα ενημέρωσης.62 

Η έκθεση που υποβλήθηκε από την Ελλάδα στην Επιτροπή για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού το 
2009 υποστηρίζει ότι ο Νόμος 3304/2005 περί ίσης μεταχείρισης63 εφαρμόζει την αρχή της 
εξάλειψης των διακρίσεων στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα για τα παιδιά.64 Εντούτοις, οι 
διατάξεις που προβλέπουν την εξάλειψη των διακρίσεων λόγω αναπηρίας ισχύουν μόνο για 
τους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης, της εργασίας και της απασχόλησης65 

και όχι τους τομείς της εκπαίδευσης, της κοινωνικής προστασίας, της ασφάλισης, των 
παροχών ή της υγειονομικής περίθαλψης. Ως εκ τούτου, ο εν λόγω νόμος δεν βρίσκει 
ιδιαίτερη εφαρμογή στα παιδιά με αναπηρίες.66 

Στην έκθεση του Συνηγόρου του Παιδιού επισημαίνονται περιπτώσεις διακρίσεων σε βάρος 
παιδιών, όπως η παρεμπόδιση της σχολικής εγγραφής τους για διάφορους λόγους, 
συμπεριλαμβανομένης της αναπηρίας.67 Επιπλέον, το Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την 
Κοινωνική Ένταξη 2001 – 2003 αναγνώρισε ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας για τα 
άτομα με αναπηρίες (μεταξύ των οποίων και παιδιά) έρχεται αντιμέτωπη με περιορισμούς.68 

Τέλος, όσον αφορά την προσβασιμότητα σε υποδομές και δημόσιες υπηρεσίες, το Υπουργείο 
Εσωτερικών αναγνώρισε το 2008 ότι η νομοθεσία που στόχευε στη διασφάλιση της 

του δικαιώματος σε μη διάκριση δεν συνεπάγεται πανομοιότυπη μεταχείριση, και ενδέχεται να απαιτεί τη λήψη
 
ειδικών μέτρων προκειμένου να μειωθούν ή να εξαλειφθούν οι συνθήκες που προκαλούν τις διακρίσεις. 

59 Σύμφωνα με τον Νόμο 3699/2008.
 
60 Άρθρο 2 παράγραφος 7 του νόμου 2831/2000.
 
61 Άρθρο 29 του νόμου 2725/1999.
 
62 Π∆ 77/2003, Νόμος 2328/1995.
 
63 Για τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο των οδηγιών 2004/43/ΕΚ και 2000/78/ΕΚ. 

64 Βλέπε υποσημείωση 57, σ. 25.  

65 Άρθρα 7, 8 και 10 του Νόμου 3304/2005.
 
66 Κουβαριτάκη Ι., «∆ικαιώματα για όλα τα παιδιά: Παρακολούθηση της εφαρμογής της ∆ιεθνούς Σύμβασης για τα
 
∆ικαιώματα του Παιδιού για τα Παιδιά με Νοητικές Αναπηρίες – Εθνική έκθεση για την Ελλάδα», Ιανουάριος 2011, 

σ. 19.
 
67 Παράλληλη έκθεση του Συνηγόρου του Παιδιού, βλέπε υποσημείωση 47, σ. 5.
 
68 Αλτάνης Π., κ.ά., «Quality in and Equality of Access to Healthcare Services – Country Report for Greece»
 
(Ποιότητα των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και ισότιμη πρόσβαση σε αυτές – Έκθεση σχετικά με την
 
Ελλάδα), Μάρτιος 2008, διατίθεται στη διεύθυνση http://www.ehma.org/files/healthquest greece en.pdf
 
(ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 22 Νοεμβρίου 2012), σ. 10.
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Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρίες εφαρμοζόταν μόνο εν μέρει.69 

Παρόλο που σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, τα παιδιά με αναπηρίες απολαμβάνουν 
τον ίδιο βαθμό προστασίας με όλα τα υπόλοιπα παιδιά, στην πράξη δεν πρόκειται για το ίδιο 
επίπεδο προστασίας (από τη βία ή την κακοποίηση) ούτε και για τον ίδιο βαθμό πρόσβασης 
σε υπηρεσίες  (εκπαίδευση, υγεία) με αυτό που απολαμβάνουν οι συνομήλικοί τους. 
Επιπλέον, υπάρχουν διαφορές και μεταξύ των μορφών προστασίας που μπορούν να 
παρέχονται στα παιδιά με διάφορα είδη αναπηρίας. Τα παιδιά με νοητικές αναπηρίες και 
σοβαρά προβλήματα συμπεριφοράς λόγω αναπτυξιακής διαταραχής, όπως ο αυτισμός, είναι 
περισσότερο ευάλωτα σε όλα τα πεδία. Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι επίσης τα παιδιά που ζουν σε 
μονάδες νοσηλείας κλειστού τύπου.70 

69 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών «Εξασφάλιση της προσβασιμότητας των κτιρίων των ∆ημοσίων Υπηρεσιών 
στα άτομα με αναπηρία», αριθ. ∆ΙΑ∆Π/Π.ΑμεΑ/Φ.3/2/6644.  
70 Οι πληροφορίες συνελέγησαν μέσω διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενα μέρη (Συνήγορος του Παιδιού, Υπουργείο 
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Τμήμα Προστασίας Ατόμων με Αναπηρίες, Ομοσπονδία Σωματείων 
Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρία). 
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Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη 
για τις πολιτικές των κρατών μελών που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες 

3.1.3.	 Εξελισσόμενες δυνατότητες του παιδιού71 (άρθρο 5 της CRC και άρθρο 3 
της CRPD) 

Τόσο η CRPD όσο και η CRC αναφέρονται στις εξελισσόμενες δυνατότητες των παιδιών· 
ωστόσο, η ελληνική νομοθεσία δεν περιλαμβάνει διάταξη που να αναφέρεται στην εν λόγω 
αρχή. Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι η γνώμη του παιδιού πρέπει να ζητείται και να 
λαμβάνεται υπόψη από το δικαστήριο σε σχέση με ορισμένα ζητήματα (π.χ. γονική μέριμνα) 
ανάλογα με την ωριμότητά του.72 Είναι, ωστόσο, ενδεικτικό ότι η έκθεση που υπεβλήθη από 
την Ελλάδα στην Επιτροπή για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού το 2009 δεν κάνει καμία αναφορά 
στην εφαρμογή της εν λόγω αρχής στην Ελλάδα. 

3.1.4.	 ∆ικαίωμα ακρόασης/συμμετοχής (άρθρο 12 της CRC· άρθρα 7 και 30 της 
CRPD) 

Το δικαίωμα των παιδιών να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους για όλα τα θέματα που τα 
αφορούν προστατεύεται από την ελληνική έννομη τάξη. Πιο συγκεκριμένα, ο Αστικός 
Κώδικας προβλέπει ότι η γνώμη του παιδιού πρέπει να ζητείται σε υποθέσεις γονικής 
μέριμνας ή υιοθεσίας ενώπιον του δικαστηρίου.73 Επιπλέον, οι μαθητές έχουν δικαίωμα 
να συμμετέχουν στη σχολική ζωή μέσω των μαθητικών κοινοτήτων.74 Ακόμα, κατά 
την κατάρτιση προγραμμάτων που αποσκοπούν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με διάφορα 
θέματα, οι απόψεις των παιδιών θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.75 

Αξίζει να υπογραμμισθεί ότι οι γονείς/κηδεμόνες έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν στην 
προετοιμασία του ειδικού εκπαιδευτικού προγράμματος των παιδιών τους76 ενώ στα ίδια τα 
παιδιά δεν παρέχεται αντίστοιχο δικαίωμα. 

Παρότι το δικαίωμα ακρόασης προβλέπεται διά του νόμου, σε πολλές περιπτώσεις δεν 
εφαρμόζεται στην πράξη. Ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι δεν μπορούσε να εξετάσει την αδυναμία 
δικαστηρίου χαμηλότερου βαθμού να μάθει την άποψη παιδιού σύμφωνα με το άρθρο 1511 
του Αστικού Κώδικα, διότι η εκτίμηση της ωριμότητας του παιδιού στην οποία προέβη το εν 
λόγω δικαστήριο συνιστά εκτίμηση πραγματικής κατάστασης, η οποία δεν αποτελεί 
αντικείμενο εξέτασης από τον Άρειο Πάγο.77 Ακόμα, είναι αμφίβολο εάν είναι εφικτή η 
ακρόαση ενός παιδιού με αναπηρία σε δικαστική αίθουσα χωρίς κατάλληλη κατάρτιση των 
γονέων ή την ύπαρξη κατάλληλης διαδικασίας με συμμετοχή εξειδικευμένου προσωπικού.78 

Ο Συνήγορος του Παιδιού διαπιστώνει ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν ζητείται η γνώμη των 

71 Η έννοια των εξελισσόμενων δυνατοτήτων του παιδιού προβλέπει ότι καθώς τα παιδιά αποκτούν περισσότερες 
δεξιότητες και εμπειρίες, μειώνεται η ανάγκη τους για καθοδήγηση και καθίστανται περισσότερο ικανά να 
αναλάβουν την ευθύνη για τις αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή τους. Υπό το πρίσμα της CRC, η έννοια των 
εξελισσόμενων δυνατοτήτων των παιδιών συνεπάγεται ότι οι γονείς (ή τα πρόσωπα που έχουν νόμιμα την ευθύνη 
για τα παιδιά) θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα και το καθήκον να τους παράσχουν, κατά τρόπο που να 
ανταποκρίνεται στην ανάπτυξη των ικανοτήτων τους, τον προσανατολισμό και τις κατάλληλες συμβουλές για την 
άσκηση των δικαιωμάτων τους. Βλέπε την έκθεση  «Μελέτη για τις πολιτικές των κρατών μελών για τα παιδιά με 
αναπηρίες» του παρόντος έργου για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την εν λόγω έννοια. 
72 Άρθρο 1512 Αστικού Κώδικα. 
73 Άρθρα 1511 και 1555 αντίστοιχα του Αστικού Κώδικα. 
74 Άρθρο 45 του Νόμου 1566/1985 και Υπουργική Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86. 
75 Άρθρο 2 του Νόμου 3727/2008 για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και 
κακοποίησης, μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυμφόρηση των καταστημάτων 
κράτησης και άλλες διατάξεις. 
76 Νόμος 3699/2008 για την ειδική αγωγή και εκπαίδευση. 
77 Ελληνική Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου, «Παρατηρήσεις σχετικά με την τρίτη περιοδική 
έκθεση προς υποβολή στην Επιτροπή για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού (CRC)», η οποία εγκρίθηκε στις 29 Μαΐου 
2008, σ. 6. 
78 Κουβαριτάκη Ι, βλέπε υποσημείωση 66, σ. 12. 

27 


http:����������.78
http:�����.75
http:����������.74
http:�����������.73


        
____________________________________________________________________________________________  

             
          

           
          

               
           

         
 

          
               

               
            

           
            
            

        
           

          
               

         
          

             
             

       
 

             
            

             
 

       
 

             
        

 
            

           
           

         
              

        
         

         
                                                 

       
             

     
  

            
           
           

 
           

           
      

Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

παιδιών σχετικά με ζητήματα που τα αφορούν και τα επηρεάζουν στο πλαίσιο μονάδων 
παιδικής προστασίας  (που περιλαμβάνουν και τα ιδρύματα για παιδιά με αναπηρίες).79 

Επιπλέον, οι διαδικασίες για την εκπροσώπηση των μαθητών και η λειτουργία των 
μαθητικών συμβουλίων δεν έχουν αναπτυχθεί στον δέοντα βαθμό, με αποτέλεσμα οι 
μαθητές να θεωρούν ότι η γνώμη τους δεν έχει σημασία για την καθημερινή λειτουργία του 
σχολείου.80 Όσον αφορά τους μαθητές με αναπηρίες, δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με 
τη συμμετοχή τους σε μαθητικά συμβούλια και, γενικότερα, στη σχολική ζωή. 

Η Ελλάδα έχει θεσπίσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  «Βουλή των Εφήβων», που έχει 
ως στόχο να προάγει το ενδιαφέρον των εφήβων για τα κοινά και να συμβάλλει στη 
συμβολική γνωριμία τους με τα ιδεώδη και τις αξίες της δημοκρατίας και τις πρακτικές του 
κοινοβουλευτικού βίου.81 Η έκθεση που υποβλήθηκε από την Ελλάδα στην Επιτροπή των 
Ηνωμένων Εθνών για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού το 2009 δεν περιλαμβάνει καμία αναφορά 
στη συμμετοχή των παιδιών με αναπηρίες στο εν λόγω πρόγραμμα· αναφέρει απλώς ότι 
όσον αφορά το είδος της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το οποίο προέρχονταν οι 
μαθητές, 84% αυτών προέρχονταν από γενικά λύκεια, 14% από τεχνικά λύκεια και 2% από 
μουσικά λύκεια.82 Είναι συνεπώς προφανές ότι δεν εκπροσωπούνταν μαθητές από ΣΜΕΑ 
(σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, δηλαδή ειδικά σχολεία για παιδιά με αναπηρίες). Η 
έλλειψη συμμετοχής μαθητών από ΣΜΕΑ θα μπορούσε να εξηγηθεί από το γεγονός ότι οι εν 
λόγω μαθητές πάσχουν συνήθως από βαρύτερες (νοητικές) αναπηρίες που τους εμποδίζουν 
να συμμετάσχουν στο εν λόγω πρόγραμμα. Εντούτοις, η συμμετοχή των μαθητών με 
αναπηρίες που φοιτούν σε γενικά λύκεια στη Βουλή των Εφήβων θα ήταν επιθυμητή, διότι 
θα βελτίωνε την εικόνα των παιδιών αυτών στην κοινωνία επιτρέποντάς τους παράλληλα να 
συμβάλλουν στον διάλογο με τους συνομήλικούς τους. 

Τα δικαιώματα των παιδιών να εκφράζουν τη γνώμη τους παραβιάζονται επίσης από τον 
κανόνα της σαρία που προβλέπει γάμους δι’ αντιπροσώπου ή γάμους ανηλίκων για τους 
μουσουλμάνους στη Θράκη 83 (κάτι που ισχύει αναμφίβολα και για τα παιδιά με αναπηρίες). 

3.1.5. Απαλλαγή από τη βία (άρθρο 19 της CRC· άρθρο 16 της CRPD) 

Το δικαίωμα απαλλαγής από τη βία των παιδιών με αναπηρίες προστατεύεται από τον 
Ποινικό Κώδικα καθώς και από πιο εξειδικευμένες νομοθετικές διατάξεις. 

Τα παιδιά με αναπηρίες προστατεύονται ρητώς από ορισμένες μορφές βίας (όπως η 
προσβολή της δημοσίας αιδούς, η κακοποίηση ανηλίκων με αναπηρίες ή η πορνογραφική 
εκμετάλλευση παιδιών με αναπηρίες) βάσει του Ποινικού Κώδικα στις περιπτώσεις όπου η 
αναπηρία συνιστά επιβαρυντική περίσταση.84 Υπάρχουν διάφορες διατάξεις που αποσκοπούν 
στην προστασία όλων των ανηλίκων από τη βία. Τα παιδιά και τα άτομα με αναπηρίες 
προστατεύονται επίσης από τον νόμο 3500/2006 για την αντιμετώπιση της 
ενδοοικογενειακής βίας. Ωστόσο, δεν γίνεται καμία ειδική αναφορά στα παιδιά με 
αναπηρίες. Οι εκπαιδευτικοί και τα ΚΕ∆∆Υ υποχρεούνται να καταγγέλλουν περιπτώσεις 

79 Παράλληλη έκθεση του Συνηγόρου του Παιδιού, βλέπε υποσημείωση 47, σ. 3-4. 

80 Ό.π., σ. 4. Βλέπε επίσης ∆ελτίο Τύπου του Συνηγόρου του Παιδιού στις 23 Νοεμβρίου 2006, που διατίθεται στη
 
διεύθυνση http://www.synigoros.gr/resources/deltio typou 27 11.pdf (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 21
 
Νοεμβρίου 2012).
 
81 Ενοποιημένη δεύτερη και τρίτη περιοδική έκθεση της Ελλάδας, βλέπε υποσημείωση 57, παράγραφος 148.
 
82 Ενοποιημένη δεύτερη και τρίτη περιοδική έκθεση της Ελλάδας, βλέπε υποσημείωση 57, παράγραφος 149, σ. 37. 

83 Παράλληλη έκθεση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ), βλέπε υποσημείωση 48, 

σ. 17.
 
84 Άρθρο 338 του Ποινικού Κώδικα για την προσβολή της δημοσίας αιδούς· Άρθρο 342 παράγραφος 2 σημείο 7) του
 
ποινικού κώδικα για την κατάχρηση ανηλίκων με αναπηρίες· Άρθρο 348Α παράγραφος 4 στοιχείο β) του Ποινικού
 
Κώδικα για την πορνογραφία παιδιών με αναπηρίες. 
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Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη 
για τις πολιτικές των κρατών μελών που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες 

ενδοοικογενειακής ή καταχρηστικής βίας σε βάρος μαθητών.85 Παράλληλα, απαγορεύεται 
οποιαδήποτε μορφή σωματικής τιμωρίας στο σχολικό περιβάλλον.86 

Επιπλέον, η ελληνική νομοθεσία προβλέπει την υλοποίηση προγραμμάτων για την 
ευαισθητοποίηση και την εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με τα δικαιώματά τους.87 

Κατά συνέπεια, προκύπτει ότι το νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των παιδιών με 
αναπηρίες από τη βία είναι επαρκές. Περαιτέρω ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της εν 
λόγω αρχής θα εξεταστούν στην ενότητα 3.2.3. της παρούσας έκθεσης. 

3.1.6.	 Το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή (άρθρο 9 της CRC· άρθρο 23 
παράγραφος 3 της CRPD) 

Τόσο η σύμβαση CRPD όσο και η σύμβαση CRC προστατεύουν το δικαίωμα των παιδιών με 
αναπηρίες στην οικογενειακή ζωή. Πιο συγκεκριμένα, η σύμβαση CRPD προβλέπει ότι τα 
κράτη μέρη είναι υπεύθυνα για την παροχή έγκαιρων και ολοκληρωμένων πληροφοριών στα 
παιδιά με αναπηρίες και στις οικογένειές τους με στόχο την πρόληψη της εγκατάλειψης, της 
παραμέλησης και της περιθωριοποίησης. Το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή προστατεύεται 
εν γένει από το άρθρο 21 παράγραφος 1 του Συντάγματος. Παρότι δεν υπάρχει νομοθεσία 
σχετικά με την παροχή ολοκληρωμένης ενημέρωσης στους γονείς σε πρώιμο στάδιο της 
αναπηρίας του παιδιού τους, σημειώνεται ότι το ΚΕ∆∆Υ και τα Κέντρα ∆ημιουργικής 
Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία είναι υπεύθυνα για την παροχή συνεχούς στήριξης 
στους γονείς παιδιών με αναπηρίες88 ενώ τον ίδιο ρόλο διαδραματίζουν και οι υπηρεσίες 
κοινωνικής μέριμνας των τοπικών αρχών. 

Επιπλέον, υπάρχουν διάφορες διατάξεις που αποσκοπούν στην παροχή βοήθειας σε 
89 90γονείς για την ανατροφή παιδιών με αναπηρίες. Το εθνικό σύστημα κοινωνικής 

φροντίδας έχει δημιουργηθεί προς όφελος διαφόρων ομάδων ατόμων, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των ατόμων με αναπηρίες. Το εν λόγω σύστημα 
αφορά επίσης την εφαρμογή των αρχών που προβλέπονται στο άρθρο 23 παράγραφος 5 της 
CRPD και στο άρθρο 23 παράγραφοι 2 και 3 της CRC. Η παροχή κοινωνικής πρόνοιας 
εμπίπτει στην αρμοδιότητα του κράτους και η στήριξη του θεσμού της οικογένειας 
αποτελεί έναν από τους πρωταρχικούς του στόχους.91 

Όσον αφορά το άρθρο 9 της CRC, τα παιδιά απομακρύνονται από τους γονείς τους 
βάσει δικαστικής απόφασης ενώ οι γονείς έχουν το δικαίωμα να διατηρούν επαφή με το παιδί 

85 Άρθρο 23 παράγραφος 1 του νόμου 3500/2006 και άρθρο 5 παράγραφος 2 του νόμου 3699/2008. 
86 Προεδρικό ∆ιάταγμα 497/1981, νόμος 3328/2005. 
87 Νόμος 3727/2008 για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης, μέτρα 
για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυμφόρηση των καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις. 
88 Άρθρο 4 παράγραφος 1 του νόμου 3600/2008 και άρθρο 2 του Υπουργικού ∆ιατάγματος 14957/2001. 
89 Αναγκαστικός νόμος 1846/1951, νόμος 2527/1997 και νόμος 3528/2007. 
90 Σε αυτό το πλαίσιο, στην ενοποιημένη δεύτερη και τρίτη περιοδική έκθεση που υπέβαλε η Ελλάδα αναφέρονται 
διάφορα επιδόματα που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες. Η ενδελεχής εξέταση όλων αυτών των παροχών 
υπερβαίνει το πεδίο εφαρμογής της παρούσας μελέτης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία για την 
κοινωνική ασφάλιση και την υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρίες 
υπάρχουν στη διεύθυνση http://www.disability-europe.net/content/aned/media/EL-8
ANED_2009_Task_5_request-07_template_
%20approved%20final%2003%20july_to%20publish_in%20layout_to%20EC.pdf (Στρατή Ε., «ANED country 
report on the implementation of policies supporting independent living for disabled people» (Έκθεση χώρας του 
Ακαδημαϊκού δικτύου ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων σε θέματα αναπηρίας σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών 
που στηρίζουν την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων αναπηρίες), 2009 (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 21 
Νοεμβρίου 2012). 
91 Άρθρο 1 του νόμου 2646/1998. 
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Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

τους.92 Σε περιπτώσεις ανάθεσης επιμέλειας το δικαστήριο υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη 
τις απόψεις των παιδιών ανάλογα με την ωριμότητά τους.93 Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε, 
είναι αμφίβολο κατά πόσο εισακούγεται στην πραγματικότητα η άποψη ενός παιδιού με 
αναπηρίες από το δικαστήριο. Επιπλέον, σε περίπτωση φυλάκισης, οι μητέρες μπορούν να 
συνοδεύονται από το παιδί τους μέχρι ότου αυτό συμπληρώσει το τρίτο έτος της ηλικίας του 
ενώ όλοι οι κρατούμενοι έχουν το δικαίωμα να βλέπουν τα παιδιά τους τουλάχιστον μία 
φορά την εβδομάδα σε ειδικό χώρο των φυλακών.94 

Η έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού δεν εξέτασε τα θέματα 
που εγείρονται στο άρθρο 23 της CRPD καθώς υπερβαίνουν το πεδίο εφαρμογής του 
δικαιώματος στην οικογενειακή ζωή όπως προβλέπεται στο άρθρο 9 της CRC, το οποίο ήταν 
και το αντικείμενο εξέτασης της εν λόγω έκθεσης. Σε κάθε περίπτωση, ο Συνήγορος του 
Πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού επισημαίνει ότι οι συμβουλευτικές υπηρεσίες σε 
παιδιά και οικογένειες σχετικά με την άσκηση της γονικής μέριμνας είναι πολύ 
περιορισμένες και συνεπάγονται χρονοβόρες διαδικασίες.95 Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι 
στην πράξη δεν παρέχονται πληροφορίες ενώ η στήριξη που παρέχεται στους γονείς παιδιών 
με αναπηρίες σε πρώιμο στάδιο της αναπηρίας του παιδιού τους είναι ελάχιστη.96 

3.1.7.	 Το δικαίωμα σε βοήθεια (άρθρο 23 της CRC· άρθρο 23 παράγραφος 5 και 
άρθρα 26 και 28 της CRPD) 

Όπως προαναφέρθηκε, το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας αποσκοπεί στην παροχή 
οφελών σε διάφορες ομάδες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και των ατόμων με 
αναπηρίες. ∆ιάφοροι νόμοι έχουν ως στόχο την απαλλαγή, έστω και εν μέρει, των παιδιών 
με αναπηρίες και των οικογενειών τους από έξοδα που σχετίζονται με την αναπηρία.97 

Κρίνεται σκόπιμο να σημειωθεί ότι δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη για προγράμματα 
κοινωνικής προστασίας και μείωσης της φτώχειας ειδικά για τις γυναίκες και τα παιδιά με 
αναπηρίες. 

Η κοινωνική φροντίδα παρέχεται τόσο από ιδιωτικούς όσο και από δημόσιους φορείς σε 
τοπικό  (επαρχίες, δήμοι), περιφερειακό  (περιφερειακές αρχές) και εθνικό  (κεντρικές 
διοικητικές αρχές) επίπεδο.98 Στη δεύτερη και τρίτη περιοδική έκθεση που υπέβαλε η Ελλάδα 
γίνεται αναφορά σε ένα δίκτυο υπηρεσιών κοινωνικής προστασίας για παιδιά τόσο ανοικτού 
όσο και κλειστού τύπου.99 

Ο Συνήγορος του Πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού διαπίστωσε διάφορα προβλήματα 

92 Άρθρο 1520 του Ποινικού Κώδικα. 

93 Άρθρο 1511 του Ποινικού Κώδικα. 

94 Άρθρο 13 του Σωφρονιστικού Κώδικα. 

95 Παράλληλη έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού, βλέπε υποσημείωση 47, σ. 8.
 
96 Πληροφορίες που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο διαπραγματεύσεων με ενδιαφερόμενα μέρη (Ομοσπονδία Γονέων και
 
Φροντιστών Ατόμων με Αναπηρίες).
 
97 Στην ενοποιημένη δεύτερη και τρίτη περιοδική έκθεση που υπέβαλε η Ελλάδα αναφέρονται διάφορα επιδόματα
 
που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρίες. Η ενδελεχής εξέταση όλων αυτών των παροχών υπερβαίνει το πεδίο
 
εφαρμογής της παρούσας μελέτης. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία για την κοινωνική ασφάλιση
 
και την υγειονομική περίθαλψη και την κοινωνική προστασία των ατόμων με αναπηρίες υπάρχουν στη διεύθυνση
 
http://www.disability-europe.net/content/aned/media/EL-8-ANED_2009_Task_5_request-07_template_
%20approved%20final%2003%20july_to%20publish_in%20layout_to%20EC.pdf (Στρατή Ε., «ANED country 
report on the implementation of policies supporting independent living for disabled people» (Έκθεση χώρας του 
Ακαδημαϊκού δικτύου ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων σε θέματα αναπηρίας σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών 
που στηρίζουν την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων αναπηρίες), 2009 (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 21 
Νοεμβρίου 2012). 
98 Άρθρο 3 του νόμου 2646/1998. 
99 Ενοποιημένη δεύτερη και τρίτη περιοδική έκθεση της Ελλάδας, βλέπε υποσημείωση 55, παράγραφος 293, σ. 66. 
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για τις πολιτικές των κρατών μελών που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες 

όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της πρόσβασης σε βοήθεια. Μεταξύ αυτών 
περιλαμβάνονται η έλλειψη εξειδικευμένου νοσηλευτικού προσωπικού στις δομές 
υγείας που να μπορούν να επικοινωνήσουν με τα παιδιά με αναπηρίες και να τα 
μεταχειριστούν ανάλογα· η έλλειψη κέντρων ημερήσιας φροντίδας και περίθαλψης για 
παιδιά με χρόνιες ασθένειες και αναπηρίες καθώς και κοινοτικών υπηρεσιών οικογενειακής 
υποστήριξης· και η έλλειψη προσωπικού σε υφιστάμενες μονάδες κοινωνικής 
πρόνοιας, οι οποίες ενίοτε λειτουργούν βάσει του παρωχημένου μοντέλου του ασύλου όσον 
αφορά τον τρόπο φροντίδας των παιδιών. Σε μια άλλη έκθεση σημειώνεται ότι συνεχίζουν 
να χορηγούνται οικογενειακά επιδόματα σε μητέρες ανεξάρτητα από το αν όντως παρέχουν 
φροντίδα σε παιδιά,100 γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στις περιπτώσεις όπου το παιδί 
ζει σε ίδρυμα. Επιπλέον, παρά το γεγονός ότι πολλές δομές πνευματικής υγείας και φορείς 
δημόσιας υγείας που παρέχουν κοινωνική φροντίδα σε παιδιά δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο 
χρηματοδοτούμενων από την ΕΕ προγραμμάτων, επί του παρόντος έχουν κλείσει ή 
κινδυνεύουν να κλείσουν λόγω έλλειψης κρατικής χρηματοδότησης.101 

3.1.8.	 Το δικαίωμα στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς (άρθρο 28 της CRC· 
άρθρο 24 της CRPD) 

Τόσο η CRPD όσο και η CRC προστατεύουν το δικαίωμα των παιδιών στην εκπαίδευση. Πιο 
συγκεκριμένα, η CRPD προβλέπει ότι, κατά το μέτρο του δυνατού, τα παιδιά με 
αναπηρίες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε μια ενταξιακή εκπαίδευση και όχι να 
εκπαιδεύονται σε ιδρύματα. 

Η ελληνική νομοθεσία αντανακλά τους στόχους της CRPD, ιδίως μετά τη θέσπιση του νόμου 
3699/2008 για την ειδική αγωγή και την εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο εν λόγω νόμος κωδικοποίησε και επικαιροποίησε τους νόμους που 
ρύθμιζαν έως τότε την ειδική εκπαίδευση· βασίζεται στη διεθνώς αναγνωρισμένη αρχή του 
«σχολείου για όλους» καθώς και στις αρχές της ΕΕ για την ένταξη και τις ίσες ευκαιρίες.102 

Το Σύνταγμα της Ελλάδας προβλέπει ότι «όλοι οι Έλληνες έχουν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, 
σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. Το Κράτος ενισχύει τους σπουδαστές 
που διακρίνονται, καθώς και αυτούς που έχουν ανάγκη από βοήθεια ή ειδική προστασία, 
ανάλογα με τις ικανότητές τους».103 Η ειδική εκπαίδευση, όπως και η γενική, είναι 
υποχρεωτική στην Ελλάδα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της δωρεάν, δημόσιας 
εκπαίδευσης.104 Τα προγράμματα και οι υπηρεσίες παρέμβασης που παρέχονται παράλληλα, 
όπως η λογοθεραπεία ή η εργασιοθεραπεία, η ψυχοθεραπεία ή οποιεσδήποτε άλλες 
υπηρεσίες είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της ίσης μεταχείρισης των σπουδαστών (π.χ. 
υπηρεσίες μεταφορών, ειδικό εκπαιδευτικό υλικό) παρέχονται δωρεάν.105 

100 http://www.disability-europe.net/content/aned/media/EL-8-ANED 2009 Task 5 request-07 template 
%20approved%20final%2003%20july to%20publish in%20layout to%20EC.pdf («Έκθεση χώρας του 
Ακαδημαϊκού δικτύου ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων σε θέματα αναπηρίας σχετικά με την εφαρμογή των πολιτικών 
που στηρίζουν την ανεξάρτητη διαβίωση των ατόμων αναπηρίες», 2009) (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 21 
Νοεμβρίου 2012). 
101 Παράλληλη έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού, βλέπε υποσημείωση 47, σ. 12-13· 
Κουβαριτάκη Ι, βλέπε υποσημείωση 68, σ. 13. 
102 «Legal System – Greece» (Νομικό Σύστημα – Ελλάδα), Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ανάπτυξη της Ειδικής 
Αγωγής, διατίθεται στη διεύθυνση http://www.european-agency.org/country-information/greece/national
overview/legal-system (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 22 Νοεμβρίου 2012). 
103 Άρθρο 16 παράγραφος 4 του Συντάγματος της Ελλάδας. 
104 Άρθρο 2 παράγραφος 1 του νόμου 3699/2008. 
105 Άρθρο 2 παράγραφος 3 του νόμου 3699/2008. Βλέπε επίσης το δίκτυο εκπαιδευτικών πληροφοριών (δίκτυο 
Ευρυδίκη), «Organisation of the education system in Greece 2009 – 2010» (Οργάνωση του εκπαιδευτικού 
συστήματος στην Ελλάδα 2009-2010), διατίθεται στη διεύθυνση 
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Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

Η διάγνωση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών βασίζεται σε μια διεπιστημονική προσέγγιση 
ενώ όσον αφορά τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της ειδικής εκπαίδευσης η κίνηση υπέρ 
των ατόμων με αναπηρίες και οι γονείς/φροντιστές ατόμων με αναπηρίες έχουν ενισχυμένες 
αρμοδιότητες.106 Για παράδειγμα, η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία συμμετέχει 
στο Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας.107 

Πριν από τη θέσπιση του νόμου 3699/2008 δεν υπήρχε νομικό μέσο που να καθιστά ρητώς 
υποχρεωτική την εκπαίδευση για τα παιδιά με αναπηρίες. Ωστόσο, το άρθρο 2 παράγραφοι 1 
και 3 του νόμου 1566/1985 προβλέπει ότι η φοίτηση είναι υποχρεωτική στο δημοτικό 
σχολείο και στο γυμνάσιο, εφόσον ο μαθητής δεν έχει υπερβεί το 16ο έτος της ηλικίας του. 
Ο νόμος 1566/1985 δεν προβλέπει κάποια διαφοροποίηση για τους μαθητές με αναπηρίες, 
γεγονός που σημαίνει ότι για την εν λόγω κατηγορία παιδιών η εκπαίδευση θεωρείται επίσης 
υποχρεωτική. Όποιος έχει την επιμέλεια του προσώπου του ανηλίκου και παραλείπει την 
εγγραφή ή την εποπτεία του ως προς τη φοίτηση τιμωρείται σύμφωνα με το άρθρο 458 του 
Ποινικού Κώδικα (σχετικά με τις παραβάσεις διοικητικών διατάξεων). 

Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες πρέπει κατά κανόνα να 
λαμβάνουν γενική σχολική εκπαίδευση, φοιτώντας σε:108 

	 Σχολική τάξη του γενικού σχολείου, εφόσον πρόκειται για μαθητές με ήπιες 
μαθησιακές δυσκολίες. Σε αυτήν την περίπτωση, οι μαθητές υποστηρίζονται από τον 
εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος συνεργάζεται με τα ΚΕ∆∆Υ καθώς και με τους 
σχολικούς συμβούλους γενικής και ειδικής εκπαίδευσης και τους συμβούλους ΕΕΠ. 

	 Σχολική τάξη του γενικού σχολείου, με παράλληλη στήριξη από 
εκπαιδευτικούς ΕΑΕ, όταν αυτό επιβάλλεται από το είδος και τον βαθμό των 
ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Η παράλληλη στήριξη παρέχεται σε μαθητές που 
μπορούν με κατάλληλη ατομική υποστήριξη να παρακολουθήσουν το αναλυτικό 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα της τάξης, σε μαθητές με σοβαρότερες εκπαιδευτικές 
ανάγκες όταν στην περιοχή τους δεν υπάρχει άλλο πλαίσιο ΕΑΕ  (ειδικό σχολείο, 
τμήμα ένταξης) ή όταν η παράλληλη στήριξη καθίσταται απαραίτητη βάσει της 
γνωμάτευσης του ΚΕ∆∆Υ. Σε ορισμένες περιπτώσεις η στήριξη από ειδικό 
εκπαιδευτικό μπορεί να γίνεται σε μόνιμη βάση. 

	 Ειδικά οργανωμένα και κατάλληλα στελεχωμένα Τμήματα Ένταξης  (ΤΕ) που 
λειτουργούν μέσα στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης με 
δύο (2) διαφορετικούς τύπους προγραμμάτων: 

	 κοινό και εξειδικευμένο πρόγραμμα, που καθορίζεται με πρόταση του οικείου 
ΚΕ∆∆Υ για τους μαθητές με ηπιότερης μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, το 
οποίο για κάθε μαθητή δεν θα υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) διδακτικές ώρες 
εβδομαδιαίως· και 

	 εξειδικευμένο ομαδικό ή εξατομικευμένο πρόγραμμα διευρυμένου ωραρίου, που 
καθορίζεται με πρόταση του οικείου ΚΕ∆∆Υ, για τους μαθητές με σοβαρότερης 
μορφής ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Μαθητές που δεν αυτοεξυπηρετούνται φοιτούν ή σε αυτοτελείς ΣΜΕΑΕ ή σε σχολεία της 
γενικής εκπαίδευσης με την ανάλογη στήριξη και την παρουσία Ειδικού Βοηθητικού 
Προσωπικού (ΕΒΠ), ανάλογα με τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που απορρέουν από αυτή. 

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase full reports/EL En.pdf (ημερομηνία
 
τελευταίας πρόσβασης 22 Νοεμβρίου 2012), σ. 194.
 
106 ∆ίκτυο Ευρυδίκη, ομοίως, σ. 192.
 
107 Άρθρο 2 παράγραφος 8 του νόμου 3699/2008.
 
108 Άρθρο 6 του νόμου 3699/2008.
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Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη 
για τις πολιτικές των κρατών μελών που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες 

Όταν η φοίτηση των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθίσταται 
ιδιαίτερα δύσκολη στα σχολεία του κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος λόγω των ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών τους, η εκπαίδευση των μαθητών αυτών παρέχεται: 

	 σε αυτοτελείς σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (ΣΜΕΑΕ)· 

	 σε σχολεία ή τμήματα που λειτουργούν είτε ως αυτοτελή είτε ως παραρτήματα 
άλλων σχολείων σε νοσοκομεία, κέντρα αποκατάστασης, ιδρύματα αγωγής ανηλίκων, 
ιδρύματα χρονίως πασχόντων ή Υπηρεσίες εκπαίδευσης και αποκατάστασης των 
Μονάδων Ψυχικής Υγείας, εφόσον σε αυτά διαβιούν άτομα σχολικής ηλικίας με 
αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι εν λόγω δομές τελούν υπό την 
εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
Άλλοι ιδιωτικοί φορείς μπορούν να παρέχουν ειδική εκπαίδευση καθώς και κατάρτιση 
και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε άτομα άνω των δεκαπέντε (15) ετών με βαριά 
νοητική υστέρηση και συνοδές αναπηρίες· 

	 με διδασκαλία στο σπίτι, όταν αυτή κρίνεται αναγκαία, για σοβαρά βραχυχρόνια ή 
χρόνια προβλήματα υγείας, τα οποία δεν επιτρέπουν τη μετακίνηση και φοίτηση των 
μαθητών στο σχολείο. 

Η άσκηση του δικαιώματος των παιδιών με αναπηρία σε εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς 
εξετάζεται στην ενότητα 3.2.4 της παρούσας έκθεσης. 

3.2. Ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αναπηρίες 

3.2.1. Ευπάθεια λόγω φύλου 

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει νομοθεσία που να παρέχει ειδική προστασία στα παιδιά με 
αναπηρίες έναντι των διακρίσεων λόγω φύλου. Επιπλέον, δεν υπάρχουν πληροφορίες 
σχετικά με τη στείρωση νέων γυναικών με αναπηρίες ή την εκπαίδευση των κοριτσιών σε 
θέματα αναπαραγωγής. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη δήλωσαν ότι δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με ειδικά προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν τα κορίτσια με αναπηρίες στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, τα κορίτσια με 
σοβαρές νοητικές αναπηρίες διατρέχουν συχνά σοβαρό κίνδυνο σεξουαλικής 
παρενόχλησης και κακοποίησης από τους συνομήλικούς τους και από ενηλίκους στο 
οικογενειακό τους περιβάλλον, αλλά και στο σχολείο και στα ιδρύματα. Αυτό σημαίνει ότι 
αντιμετωπίζουν επίσης τον κίνδυνο της ανεπιθύμητης και απρόβλεπτης εγκυμοσύνης καθώς 
και των αμβλώσεων, οι οποίες δεν καταγράφονται.109 Άλλα ενδιαφερόμενα μέρη σημείωσαν 
ότι η σεξουαλική εκπαίδευση δεν αποτελεί μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος των 
μαθητών με αναπηρία.110 Η εισαγωγή μαθημάτων σεξουαλικής εκπαίδευσης για κορίτσια (και 
αγόρια) με αναπηρίες και η αυστηρή εφαρμογή των διατάξεων του ποινικού δικαίου για την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών με αναπηρίες είναι απαραίτητα για 
την ενίσχυση της προστασίας των δικαιωμάτων τους.111 

109 Πληροφορίες που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενα μέρη (Συνήγορος του Πολίτη για
 
τα δικαιώματα του Παιδιού). 

110 Πληροφορίες που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενα μέρη  (Ομοσπονδία Γονέων και
 
Φροντιστών Ατόμων με Αναπηρίες).
 
111 Πληροφορίες που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενα μέρη (Συνήγορος του Πολίτη για
 
τα δικαιώματα του Παιδιού). 
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Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

3.2.2. Βία 

Τα παιδιά με αναπηρίες προστατεύονται από τη βία με διάφορες νομικές διατάξεις. Η 
σωματική τιμωρία απαγορεύεται στα σχολεία112, ενώ η άσκηση ενδοοικογενειακής βίας 
μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια της επιμέλειας του παιδιού.113 Σε περιπτώσεις 
ενδοοικογενειακής βίας οι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται να ενημερώνουν τον διευθυντή της 
σχολικής μονάδας, ο οποίος ανακοινώνει την αξιόποινη πράξη στον αρμόδιο εισαγγελέα114 (η 
ίδια υποχρέωση επιβάλλεται στα ΚΕ∆∆Υ, ιδίως όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες και 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες).115 Επιπλέον, η αναπηρία ενός παιδιού θεωρείται 
επιβαρυντική περίσταση σε ορισμένα αδικήματα κατά της σεξουαλικής ελευθερίας.116 

Ωστόσο, ο Συνήγορος του Πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού σημειώνει ότι, παρά τη 
βελτίωση του νομοθετικού δικτύου, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά τον 
τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες λαμβάνουν και επεξεργάζονται τις καταγγελίες 
καταχρηστικής συμπεριφοράς και βίας σε βάρος παιδιών. Οι εκπαιδευτικοί δεν 
γνωρίζουν με ακρίβεια πότε μπορούν να καταγγέλλουν τις εν λόγω περιπτώσεις, τα σχολεία 
δεν διαθέτουν το απαιτούμενο προσωπικό  (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, 
νοσοκόμες) ενώ οι αντίστοιχες υπηρεσίες των τοπικών αρχών μπορούν να προβούν στη 
διεξαγωγή έρευνας μόνο κατόπιν έκδοσης δικαστικής απόφασης. Τα ΚΕ∆∆Υ μπορούν να 
παρέχουν κατευθυντήριες γραμμές στα σχολεία αλλά δεν μπορούν να αναλαμβάνουν την 
εξέταση των μαθητών χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων.117 Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί 
μπορούν να καταγγέλλουν περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας μόνο εφόσον 
πληροφορούνται ή διαπιστώνουν ότι έχει διαπραχθεί σε βάρος μαθητή έγκλημα 
ενδοοικογενειακής βίας. Για παράδειγμα, δεν μπορούν να υποβάλουν καταγγελία εάν απλώς 
υποπτεύονται ότι έχει σημειωθεί καταχρηστική συμπεριφορά.118 Κατά συνέπεια, στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων δεν λαμβάνεται δράση παρά το γεγονός ότι υπάρχουν 
ενδείξεις ότι έχει διαπραχθεί αξιόποινη πράξη.119 Επιπλέον, πολλά αστυνομικά τμήματα δεν 
διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό για τη διεξαγωγή ερευνών στις οποίες εμπλέκονται 
ανήλικοι.120 Παρότι δεν υπάρχουν στοιχεία όσον αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας για 
την ενδοοικογενειακή βία και την υποβολή των σχετικών καταγγελιών, κυριαρχεί η 
εντύπωση ότι η εν λόγω νομοθεσία εφαρμόζεται σπάνια από τα παιδιά ή εκ μέρους αυτών.121 

Παρ' ότι τα εν λόγω συμπεράσματα δεν αφορούν συγκεκριμένα τα παιδιά με αναπηρίες, η 
κατάσταση για αυτά αναμένεται να είναι η ίδια, εάν όχι χειρότερη. 

Επιπλέον, στα παιδιά με αναπηρίες συχνά ασκείται σωματική ή ψυχολογική βία τόσο 
από τους συνομηλίκους τους στο σχολείο όσο και από τους εκπαιδευτικούς που είτε 
παραμένουν αδιάφοροι ή διάκεινται αρνητικά προς τα παιδιά.122 Τα παιδιά με νοητικές 
αναπηρίες/αυτιστικά παιδιά που αδυνατούν να επικοινωνήσουν προφορικά είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτα.123 

112 Προεδρικό ∆ιάταγμα 497/1981, νόμος 3328/2005.
 
113 Άρθρο 4 του νόμου 3500/2006.
 
114 Άρθρο 23 του νόμου 3500/2006.
 
115 Άρθρο 5 παράγραφος 2 του νόμου 3699/2008.
 
116 Άρθρο 338 του Ποινικού Κώδικα για την προσβολή της δημοσίας αιδούς· Άρθρο 342 παράγραφος 2 σημείο 7)
 
του Ποινικού Κώδικα για την καταχρηστική συμπεριφορά σε βάρος των ανηλίκων με αναπηρίες· Άρθρο 348Α
 
παράγραφος 4 στοιχείο β) του Ποινικού Κώδικα για την πορνογραφία ανηλίκων με αναπηρίες. 

117 Παράλληλη έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού, βλέπε υποσημείωση 47, σ. 6.
 
118 Νόμος 3500/2006.
 
119 Παράλληλη έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού, βλέπε υποσημείωση 47, σ. 6.
 
120 Ομοίως. 

121 Παράλληλη έκθεση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι  (ΕΠΣΕ), βλέπε υποσημείωση
 
49, σ. 19.
 
122 Κουβαριτάκη Ι, βλέπε υποσημείωση 66, σ. 7.
 
123 Πληροφορίες που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενα μέρη (Συνήγορος του Πολίτη για
 
τα δικαιώματα του Παιδιού). 
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Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη 
για τις πολιτικές των κρατών μελών που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες 

Η άσκηση βίας σε βάρος παιδιών με αναπηρίες στα ιδρύματα απαγορεύεται.124 Παρ' όλα 
αυτά, το 2011 ο Συνήγορος του Πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού διαπίστωσε σοβαρά 
προβλήματα στη λειτουργία μονάδας κοινωνικής φροντίδας κλειστού τύπου στα 
Λεχαινά. Στην έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη σημειώθηκε ότι τα παιδιά έμεναν μόνα 
τους στα κρεβάτια τους επί πολλές ώρες και ότι, σύμφωνα με άτυπες πληροφορίες από το 
προσωπικό της μονάδας, τους χορηγούνταν ηρεμιστικά φάρμακα. Ορισμένα παιδιά 
καθηλώνονταν στα κρεβάτια τους με την αιτιολογία ότι το εν λόγω μέτρο αποσκοπούσε στη 
δική τους προστασία. Επιπλέον, τα παιδιά με νοητικές αναπηρίες και ικανότητα κινητικότητας 
ζούσαν σε κρεβάτια-κουβούκλια με την αιτιολογία ότι με κάποιον τρόπο έπρεπε να 
προστατευτούν εφόσον δεν μπορούσε να τα εποπτεύσει κανείς.125 Το συμπέρασμα της 
έκθεσης ήταν ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες που διέμεναν στην εν 
λόγω μονάδα κοινωνικής φροντίδας παραβιάζονταν και τα παιδιά υφίσταντο διακρίσεις και 

126 Μεαποκλεισμό λόγω της αναπηρίας τους και της απουσίας οικογενειακού περιβάλλοντος. 
την παροχή επαρκούς βοήθειας στις οικογένειες και στους επαγγελματίες φροντιστές παιδιών 
με αναπηρίες θα μειώνονταν οι πιθανότητες καταχρηστικών συμπεριφορών σε βάρος τους. 
Επιπλέον, η συμμετοχή παραγόντων των κοινωνίας των πολιτών στην εποπτεία των 
ιδρυμάτων κλειστού τύπου και η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση τέλεσης πράξεων βίας στα 
εν λόγω ιδρύματα θα συμβάλουν στη βελτίωση της κατάστασης των παιδιών με αναπηρίες 
που διαμένουν σε αυτά.127 

Τα στοιχεία σχετικά με την κακοποίηση παιδιών στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά περιορισμένα 
ενώ οι έρευνες δεν έχουν αποκαλύψει στοιχεία για την κακοποίηση παιδιών με 
αναπηρίες.128 

3.2.3. Τα παιδιά ως ευάλωτοι ύποπτοι 

Στο ελληνικό Ποινικό ∆ίκαιο δεν γίνεται ειδική αναφορά στην ποινική ευθύνη των παιδιών με 
αναπηρίες που διαπράττουν παράνομες πράξεις. Ωστόσο, περιέχει διατάξεις που αφορούν 
τους ενήλικες παραβάτες με αναπηρίες και τους ανήλικους παραβάτες. 

124 Ενοποιημένη δεύτερη και τρίτη περιοδική έκθεση της Ελλάδας, βλέπε υποσημείωση 55, παράγραφος 157, σ. 39. 
125 Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού με τίτλο «Συνθήκες λειτουργίας της μονάδας 
κοινωνικής φροντίδας για παιδιά με αναπηρίες  «Κέντρο Περίθαλψης Παίδων Λεχαινών», 2011, διαθέσιμη στη 
διεύθυνση http://www.synigoros.gr/resources/kepek porisma tel.pdf  (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 21 
Νοεμβρίου 2012), σ. 13 – 14 (στα ελληνικά). 
126 Ομοίως, σ. 20 - 21. 
127 Πληροφορίες που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενα μέρη (Συνήγορος του Πολίτη για 
τα δικαιώματα του Παιδιού). 
128 Όσον αφορά εν γένει την κακοποίηση των παιδιών, μελέτη που εκπονήθηκε το 1995 έδειξε ότι το 66% των 
ελλήνων γονέων χρησιμοποιούσαν τη σωματική τιμωρία ως μέσο διαπαιδαγώγησης των παιδιών τους παρότι το 
90% εξ αυτών πίστευε ότι η εν λόγω μεταχείριση μπορεί να υπονομεύσει τη σχέση τους με το παιδί τους ενώ το 
70% εξ αυτών ανέφερε ότι η σωματική τιμωρία δεν επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα (Νικολαϊδης Γ., «Βία κατά 
ανηλίκων», διαθέσιμη στη διεύθυνση 
http://www.nsph.gr/files/011 Ygeias Paidiou/Koinonikh Paidiatrikh tei mathimata/1 Bia enantion paidion.pdf 
(ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 22 Νοεμβρίου 2012), σ. 29 – 30. Μελέτη που εκπόνησε η VCRP το 2012 έδειξε 
ότι μόνο το 11% των μαθητών δήλωσε ότι έχει υποπέσει στην αντίληψή του ότι άλλος μαθητής στο σχολείο του 
έχει πέσει θύμα ενδοοικογενειακής βίας/υφίσταται βία από τις γονείς του (VPRC, «Εικόνες και αναπαραστάσεις βίας 
μέσα και έξω από τους σχολικούς χώρους», Φεβρουάριος 2012, διαθέσιμη στη διεύθυνση 
http://www.vprc.gr/uplds/File/teleytaia%20nea/school%20violence/Graphs_School%20Violence_2012.pdf 
(ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 22 Νοεμβρίου 2012), σ. 84 (στα ελληνικά)). Όσον αφορά τη βία στο σχολικό 
περιβάλλον, η μελέτη της VPRC αποκάλυψε ότι 7 στους 10 μαθητές δηλώνουν ότι έχουν παρατηρήσει φαινόμενα 
βίας στο σχολικό τους περιβάλλον, όπως χλευασμούς/εξυβρίσεις (88%), διάδοση αρνητικών σχολίων/φημών 
(67%), αλληλο-ξυλοδαρμούς (59%), εκφοβισμό/απειλές (44%) και σεξουαλική ενόχληση (33%). Αξίζει να 
σημειωθεί ότι το 26% των μαθητών έχει υπάρξει τουλάχιστον μία φορά θύμα βίας  (εκφοβισμού) στο σχολικό του 
περιβάλλον ενώ στην πλειονότητα των περιπτώσεων επρόκειτο για περιστατικό λεκτικής βίας (79%) (VPRC, 
«Βασικά συμπεράσματα της έρευνας "εικόνες και αναπαραστάσεις βίας μέσα και έξω από τους σχολικούς χώρους"», 
διαθέσιμη στη διεύθυνση 
http://www.vprc.gr/uplds/File/teleytaia%20nea/school%20violence/Basic%20Conclusions School%20Violence 20 
12.pdf (ημερομηνία τελευταία πρόσβασης 22 Νοεμβρίου 2012), σ. 4 – 5 (στα ελληνικά). 
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Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

Όσον αφορά την πρώτη κατηγορία, η παράνομη πράξη που τέλεσε κωφάλαλος δεν του 
καταλογίζεται, αν κριθεί ότι δεν είχε την απαιτούμενη πνευματική ικανότητα να αντιληφθεί 
το άδικο της πράξης ή να ενεργήσει σύμφωνα με την αντίληψή του για το άδικο αυτό.129 Εάν 
δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της προηγούμενης παραγράφου, ο κωφάλαλος 
τιμωρείται με ελαττωμένη ποινή.130 Η πράξη δεν καταλογίζεται στον δράση αν, όταν τη 
διέπραξε, λόγω νοσηρής διατάραξης των πνευματικών λειτουργιών ή διατάραξης της 
συνείδησης, δεν είχε την ικανότητα να αντιληφθεί το άδικο της πράξης του ή να ενεργήσει 
σύμφωνα με την αντίληψή του για το άδικο αυτό.131 Αν εξαιτίας κάποιας από τις εν λόγω 
ψυχικές ασθένειες δεν έχει εκλείψει μειώθηκε όμως σημαντικά η ικανότητα να αντιληφθεί το 
άδικο της πράξης του, επιβάλλεται ποινή ελαττωμένη·132 σε αυτές τις περιπτώσεις, οι 
στερητικές της ελευθερίας ποινές που τους επιβάλλονται εκτελούνται σε ιδιαίτερα ψυχιατρικά 
καταστήματα ή παραρτήματα των φυλακών. Αν κάποιος λόγω νοσηρής διατάραξης των 
πνευματικών λειτουργιών του ή κωφαλαλίας, απαλλάχθηκε από την ποινή ή τη δίωξη για 
κακούργημα ή πλημμέλημα, για το οποίο ο νόμος απειλεί ποινή ανώτερη από έξι μήνες, το 
δικαστήριο διατάσσει τη φύλαξή του σε δημόσιο θεραπευτικό κατάστημα εφόσον κρίνει ότι 
είναι επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια.133 

Κάθε ημέρα παραμονής σε σωφρονιστικό ίδρυμα κρατουμένων των οποίων η αναπηρία 
υπερβαίνει το 80% της μειωμένης ικανότητας υπολογίζεται ως δύο ημέρες.134 

Ο Ποινικός Κώδικας περιέχει επίσης ειδική ενότητα για τη δικαιοσύνη όσον αφορά τους 
ανηλίκους. Ως ανήλικοι νοούνται αυτοί που, κατά τον χρόνο τέλεσης της πράξης, έχουν 
ηλικία μεταξύ του όγδοου και του δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας τους 
συμπληρωμένων.135 Η αξιόποινη πράξη που τελέστηκε από ανήλικο οκτώ έως δεκατριών 
ετών δεν καταλογίζεται σε αυτόν. Σε ανήλικο που τέλεσε αξιόποινη πράξη χωρίς να έχει 
συμπληρώσει το δέκατο πέμπτο έτος της ηλικίας του επιβάλλονται μόνο αναμορφωτικά ή 
θεραπευτικά μέτρα. Σε ανήλικο που τέλεσε αξιόποινη πράξη και έχει συμπληρώσει το δέκατο 
πέμπτο έτος της ηλικίας του επιβάλλονται αναμορφωτικά ή θεραπευτικά μέτρα, εκτός αν 
κρίνεται αναγκαίο να επιβληθεί ποινικός σωφρονισμός.136 

Σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα στους ανηλίκους επιβάλλονται αναμορφωτικά ή 
θεραπευτικά μέτρα ή ποινικός σωφρονισμός. Τα αναμορφωτικά μέτρα περιλαμβάνουν: α) 
την επίπληξη του ανηλίκου· β) την ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου στους 
γονείς ή στους επιτρόπους του· γ) την ανάθεση της υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου σε 
ανάδοχη οικογένεια· δ) την ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου σε προστατευτικές 
εταιρείες ή σε ιδρύματα ανηλίκων ή σε επιμελητές ανηλίκων· ε) την παρακολούθηση από τον 
ανήλικο κοινωνικών και ψυχολογικών προγραμμάτων σε κρατικούς, δημοτικούς, κοινοτικούς 
ή ιδιωτικούς φορείς.137 

Τα θεραπευτικά μέτρα διατάσσονται όταν η κατάσταση του ανηλίκου απαιτεί ιδιαίτερη 
μεταχείριση, ιδίως αν πάσχει από ψυχική ασθένεια ή τελεί σε νοσηρή διατάραξη των 
πνευματικών του λειτουργιών ή από οργανική νόσο ή κατάσταση που του δημιουργεί 
σοβαρή σωματική δυσλειτουργία ή εμφανίζει ανώμαλη καθυστέρηση στην πνευματική και 
την ηθική του ανάπτυξη. Τα θεραπευτικά μέτρα περιλαμβάνουν: α) την ανάθεση της 

129 Άρθρο 33 παράγραφος 1 του Ποινικού Κώδικα. 
130 Άρθρο 33 παράγραφος 2 του Ποινικού Κώδικα. 
131 Άρθρο 34 του Ποινικού Κώδικα. 
132 Άρθρο 36 του Ποινικού Κώδικα. 
133 Άρθρο 69 του Ποινικού Κώδικα. 
134 Άρθρο 105 παράγραφος 7 του Ποινικού Κώδικα. 
135 Άρθρο 121 παράγραφος 1 του Ποινικού Κώδικα. 
136 Άρθρα 126 παράγραφοι 1, 2 και 3 και 127 του Ποινικού Κώδικα. 
137 Άρθρο 122 παράγραφος 1 του Ποινικού Κώδικα. 
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Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη 
για τις πολιτικές των κρατών μελών που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες 

υπεύθυνης επιμέλειας του ανηλίκου στους γονείς, στους επιτρόπους του ή στην ανάδοχη 
οικογένεια· β) την ανάθεση της επιμέλειας του ανηλίκου σε προστατευτικές εταιρίες ή σε 
επιμελητές ανηλίκων· γ) την παρακολούθηση συμβουλευτικού θεραπευτικού προγράμματος 
από τον ανήλικο· δ) την παραπομπή του ανηλίκου σε θεραπευτικό ή άλλο κατάλληλο 
κατάστημα. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιβληθούν τα μέτρα που προβλέπονται 
στις περιπτώσεις α) ή β) σε συνδυασμό με το μέτρο που προβλέπεται στην περίπτωση γ).138 

Τα θεραπευτικά μέτρα διατάσσονται ύστερα από προηγούμενη διάγνωση και γνωμοδότηση 
από εξειδικευμένη ομάδα ιατρών, ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών.139 

Αν ανήλικος τελέσει αξιόποινη πράξη, η οποία είναι πταίσμα ή πλημμέλημα, ο εισαγγελέας 
μπορεί να απόσχει από την άσκηση της ποινικής δίωξης140 αν κρίνει, ερευνώντας τις 
περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη και την όλη προσωπικότητα του ανηλίκου, ότι 
η άσκηση της δεν είναι αναγκαία για να συγκρατηθεί ο ανήλικος από την τέλεση νέων 
αξιόποινων πράξεων. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η προηγούμενη ακρόαση του ανηλίκου. 

Σύμφωνα με τον Κώδικα ∆εοντολογίας του Αστυνομικού, οι δράσεις των αστυνομικών δεν 
πρέπει να επηρεάζονται από μια σειρά παραγόντων, συμπεριλαμβανομένης της αναπηρίας. 
Επιπλέον, οι αστυνομικοί πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη φροντίδα για την προστασία ιδίως 
των παιδιών, των ατόμων με αναπηρίες και γενικά των μελών ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 
Ειδικότερα, πρέπει να συμπεριφέρονται στους ανηλίκους με κατανόηση και ανθρωπιά, 
φροντίζοντας για την προστασία τους από φθοροποιές επιδράσεις και κινδύνους στους 
οποίους είναι δυνατόν να εκτεθούν. Με ιδιαίτερη ευαισθησία οφείλουν να μεταχειρίζονται 
τους ανηλίκους που παρουσιάζουν παραβατική συμπεριφορά.141 

Επιπλέον, κατά τη σύλληψη και την κράτηση, οι αστυνομικοί διασφαλίζουν συνθήκες 
κράτησης που εγγυώνται την ασφάλεια, την υγεία και την προστασία της προσωπικότητας 
του κρατουμένου και μεριμνούν για την κατά το δυνατόν αποφυγή του συγχρωτισμού των 
ανηλίκων με τους ενηλίκους και λαμβάνουν ειδική πρόνοια για τα ευάλωτα άτομα.142 

Μεριμνούν επίσης για την προστασία της υγείας του κρατουμένου, εξασφαλίζοντας άμεση 
ιατρική περίθαλψη σε περίπτωση ανάγκης και παρέχοντας τη δυνατότητα εξέτασης από και 
από γιατρό της επιλογής του.143 

Στην Ελλάδα στις φυλακές ανηλίκων (Αυλώνας, Βόλος) λειτουργούν σχολεία πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για να παρακολουθήσει τα μαθήματα ο κρατούμενος 
πρέπει να κάνει αίτηση στην Κοινωνική Υπηρεσία. Το απολυτήριο δεν θα αναγράφει ότι ο 
ανήλικος το απέκτησε στις φυλακές ενώ μπορεί να εφαρμοστεί διαδικασία ώστε να 
συμμετάσχει στις πανελλήνιες εξετάσεις για την εισαγωγή του σε πανεπιστήμιο.144 

∆εν υπάρχουν στοιχεία σχετικά με το αν οι διατάξεις για την επιβολή θεραπευτικών μέτρων 
εφαρμόζονται στην πράξη145 ή αν οι δικαστές είναι επαρκώς καταρτισμένοι όσον αφορά τον 
τρόπο μεταχείρισης των παιδιών με αναπηρίες.146 Υποστηρίχθηκε ότι πρέπει να λαμβάνονται 
προληπτικά μέτρα για την αποτροπή της σύγκρουσης των παιδιών με αναπηρίες με τον 

138 Άρθρο 123 παράγραφος 1 του Ποινικού Κώδικα. 

139 Άρθρο 123 παράγραφος 2 του Ποινικού Κώδικα. 

140 Άρθρο 45A παράγραφος 1 του Κώδικα Ποινικής ∆ικονομίας. 

141 Άρθρο 5 παράγραφοι 3 και 4 του Προεδρικού ∆ιατάγματος 254/2004, Κώδικας ∆εοντολογίας του Αστυνομικού. 

142 Άρθρο 3 στοιχείο ζ) του Προεδρικού ∆ιατάγματος 254/2004. 

143 Άρθρο 3 στοιχείο η) του Προεδρικού ∆ιατάγματος 254/2004.
 
144 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού  (τότε Υπουργείο Παιδείας και
 
Θρησκευμάτων), «Συμβουλευτική Κρατουμένων», 2005, διαθέσιμη στη διεύθυνση
 
http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/746/132.pdf (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 22 Νοεμβρίου 2012), σ. 

38.
 
145 Πληροφορίες που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενα μέρη (Συνήγορος του Πολίτη για
 
τα δικαιώματα του Παιδιού). 

146 Πληροφορίες που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενα μέρη (Υπουργείο).
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Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

νόμο. Επιπλέον, για τη μεταχείριση ανηλίκων που εμπλέκονται σε ποινικές διαδικασίες 
απαιτούνται εξειδικευμένες διαδικασίες και κατάρτιση των επαγγελματιών. Παρότι τα 
δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες προστατεύονται όταν παρίστανται ενώπιον του 
δικαστηρίου, δεν συμβαίνει απαραιτήτως το ίδιο κατά τα στάδια που προηγούνται των 
δικαστικών διαδικασιών ή ακόμα και πριν από την ανάμιξη της αστυνομίας.147 

3.2.4. Εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς 

Η εκπαίδευση των μαθητών με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες θα πρέπει κατά 
κανόνα να παρέχεται σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης· οι μαθητές θα πρέπει να φοιτούν σε 
ειδικό σχολείο  (ΣΜΕΑΕ) μόνο εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της αναπηρίας τους. Η 
νομοθεσία δεν προβλέπει το δικαίωμα συνεκτίμησης της άποψης των παιδιών από τα ΚΕ∆∆Υ 
στις αποφάσεις που αφορούν την εκπαίδευσή τους. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές το 
μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες δεν είναι η 
έλλειψη σχετικού νομοθετικού πλαισίου αλλά η εσφαλμένη εφαρμογή του. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού έχει διαπιστώσει σοβαρές ελλείψεις 
όσον αφορά τη διάγνωση και την υποστήριξη των παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 
Το προσωπικό των ΚΕ∆∆Υ είναι ανεπαρκές με αποτέλεσμα να δημιουργούνται καθυστερήσεις 
στη διαδικασία αξιολόγησης. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλος αριθμός μαθητών που πάσχουν από 
δυσλεξία δεν εξετάζονται εγκαίρως ώστε να απαλλάσσονται από τις γραπτές εξετάσεις. 
Επιπλέον, τα ΚΕ∆∆Υ δεν εκτελούν επαρκώς τα λοιπά καθήκοντά τους όσον αφορά, μεταξύ 
άλλων, τη διάγνωση ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών όλων των παιδιών προσχολικής 
ηλικίας, την παρακολούθηση της εκπαιδευτικής προόδου των μαθητών με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, την υποστήριξη των εκπαιδευτικών και των γονέων και την υποβολή 
προτάσεων για εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης των μαθητών με αυτισμό. Επιπλέον, στις 
νησιωτικές περιοχές υπάρχουν λιγότερα ΚΕ∆∆Υ με αποτέλεσμα η πρόσβαση σε αυτά να 
καθίσταται προβληματική.148 

Ο Συνήγορος του Πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού έχει δεχτεί σημαντικό αριθμό 
αναφορών από γονείς με θέμα είτε την απόρριψη από το Υπουργείο Παιδείας των 
αιτημάτων τους για παροχή παράλληλης στήριξης  (στο σχολική τάξη του γενικού 
σχολείου), την είτε εφαρμογή του μέτρου κατά τρόπο ανεπαρκή.149 Ειδικότερα, ο 
Συνήγορος του Πολίτη έχει διαπιστώσει ότι τα αιτήματα παροχής παράλληλης στήριξης σε 
μεγάλο βαθμό απορρίπτονται από το Υπουργείο Παιδείας ή παραμένουν σε παρατεταμένη 
εκκρεμότητα ως προς την υλοποίησή τους, μολονότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις. 
Στις περιπτώσεις όπου η παράλληλη στήριξη εγκρίνεται αλλά δεν υλοποιείται, η συνήθης 
αιτιολογία αφορά ανεπάρκεια είτε των πιστώσεων είτε των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής.150 

Σε πολλές περιπτώσεις τα αιτήματα παροχής παράλληλης στήριξης παραμένουν σε 
παρατεταμένη εκκρεμότητα. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά με αναπηρίες 
να στερούνται του δικαιώματος ουσιαστικής ένταξης στο σχολικό περιβάλλον. 
Παράλληλα, δεν αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις καθώς το αίτημα παροχής παράλληλης 
στήριξης θεωρείται ότι βρίσκεται «σε εκκρεμότητα» και δεν έχει απορριφθεί επίσημα.151 

147 Πληροφορίες που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενα μέρη  (Ομοσπονδία Γονέων και
 
Φροντιστών Ατόμων με Αναπηρίες).
 
148 Παράλληλη έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού, βλέπε υποσημείωση 47, σ. 17. 

149 Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη με τίτλο  «Εφαρμογή του θεσμού της παράλληλης στήριξης μαθητών με
 
αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (στα ελληνικά), Ιούνιος 2009, σ. 1.
 
150 Ομοίως, σελ 2. 

151 Ομοίως, σελ 2. 
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Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη 
για τις πολιτικές των κρατών μελών που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες 

Ακόμα και όταν η παράλληλη στήριξη υλοποιείται, υπάρχουν πολλά προβλήματα που 
υπονομεύουν την αποτελεσματικότητά της. Αυτό συμβαίνει στις περιπτώσεις όπου η 
παράλληλη στήριξη: 

	 παρέχεται σε μερική βάση  (ορισμένες αλλά όχι όλες τις ημέρες της εβδομάδας) σε 
αντίθεση με της συστάσεις των ΚΕ∆∆Υ· 

	 υλοποιείται με σημαντική καθυστέρηση, ορισμένες φορές μπορεί να καθυστερήσει 
έως και τα μέσα του σχολικού έτους· 

	 υποκαθίσταται από την τοποθέτηση μαθητών σε τμήματα ένταξης. Σε αυτό το 
πλαίσιο, το Υπουργείο Παιδείας προτάσσει την αιτιολογία ότι το μέτρο της 
παράλληλης στήριξης θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις όπου δεν 
λειτουργεί τμήμα ένταξης στο σχολείο του μαθητή. Ωστόσο, κατά αυτόν τον τρόπο 
παραβλέπεται το γεγονός ότι τα δύο αυτά μέτρα είναι διαφορετικά και σχεδιασμένα 
να εξυπηρετούν διαφορετικές ανάγκες· 

	 υλοποιείται από εκπαιδευτικούς χωρίς εξειδίκευση ή έστω εξοικείωση με την τομέα 
της ειδικής εκπαίδευσης.152 

Επιπλέον, έχουν διαπιστωθεί προβλήματα στη λειτουργία των ΣΜΕΑΕ και των Ειδικών 
Εργαστηρίων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης δεδομένου ότι η στελέχωσή τους 
είναι ανεπαρκής, οι εκπαιδευτικοί συχνά δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες δεξιότητες ενώ 
πολλές ΣΜΕΑΕ δεν διασφαλίζουν το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες σε κοινωνικοποίηση 
με τους συνομηλίκους τους.153 

Προκύπτει ότι ο νόμος 3699/2008 περιορίζει τη δυνατότητα φοίτησης μαθητών με κινητικές 
αναπηρίες σε γενικά σχολεία. Αυτό σημαίνει ότι μεγάλος αριθμός μαθητών οδηγείται εκτός 
ισότιμης εκπαιδευτικής συμμετοχής. Επιπλέον, ο νόμος 3699/2008 δεν απαιτεί την παροχή 
ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και τεχνολογικών βοηθημάτων στους μαθητές με 
αναπηρίες.154 Τα παιδιά με μια αισθητηριακή και μια πρόσθετη νοητική αναπηρία τείνουν να 
αποκλείονται από τη γενική σχολική εκπαίδευση. Το ίδιο ισχύει για τα παιδιά με σοβαρές 
νοητικές αναπηρίες, τα παιδιά που δεν μπορούν να προσαρμοστούν στο σχολικό περιβάλλον 
και τα παιδιά με πολλαπλές και πολύπλοκες αναπηρίες.155 

Όσον αφορά την προσβασιμότητα, ο νόμος 3699/2008 προβλέπει ότι οι μαθητές με 
αναπηρίες θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης.156 Ωστόσο, 
προκύπτει ότι τα εν λόγω σχολεία συχνά δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες υποδομές (ράμπες, 
εξοπλισμός ειδικής εκπαίδευσης κ.λπ.), γεγονός που αναγκάζει τους μαθητές να φοιτούν σε 
σχολεία ειδικής εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ).157 

Όσον αφορά τις ΣΜΕΑΕ, οι μόνιμες θέσεις εκπαιδευτικών δεν καλύπτονται επαρκώς 
ενώ υπάρχουν καθυστερήσεις στην πρόσληψη και την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και των 
ειδικών εκπαιδευτών  (λογοθεραπευτές, εργασιοθεραπευτές κ.λπ.) και του βοηθητικού 
προσωπικού. Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη προσαρμοσμένων βιβλίων, ειδικών εκπαιδευτικών 

152 Ομοίως, σελ 2. 

153 Συνήγορος του Πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού, «Συμβολή του Συνηγόρου του Πολίτη στον ∆ημόσιο
 
∆ιάλογο για την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση», Μάιος 2008, διαθέσιμη στη διεύθυνση
 
http://www.synigoros.gr/resources/summetoxi_stp.pdf  (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 21 Νοεμβρίου 2012), 

σ. 4 – 6· επίσης, πληροφορίες που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενα μέρη (Υπουργείο).
 
154 Συνήγορος του Πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού, βλέπε υποσημείωση 547, σ. 8.
 
155 Πληροφορίες που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενα μέρη (Συνήγορος του Πολίτη για
 
τα δικαιώματα του Παιδιού). 

156 Άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο δ) του νόμου 3699/2008.
 
157 Παράλληλη έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού, βλέπε υποσημείωση 47, σ. 17. 
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Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

προγραμμάτων και προγραμμάτων συστηματικής παρέμβασης όπως τα προγράμματα 
158 Ταεργασιοθεραπείας και λογοθεραπείας που παρέχουν στήριξη σε μαθητές με αναπηρίες. 

ενδιαφερόμενα μέρη ανέφεραν επίσης ότι το σχολικό έτος για τις ΣΜΕΑΕ αρχίζει πολύ 
αργότερα απ' ό,τι για τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης λόγω των προαναφερθεισών 
ελλείψεων. 

Ο Συνήγορος του Πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού καλείται συχνά να εξετάσει 
αναφορές για παιδιά με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σύμφωνα με έκθεση 
του 2010, το 8,59% των αναφορών που δέχτηκε ο Συνήγορος του Πολίτη για τα δικαιώματα 
του Παιδιού αφορούσαν την ειδική εκπαίδευση.159 

Άλλο ένα θέμα που χρήζει ανάλυσης αφορά το ποσοστό των μαθητών με αναπηρίες που 
λαμβάνουν οποιοδήποτε είδος εκπαίδευσης. Τα στοιχεία απογραφής της δεκαετίας για τα 
άτομα με αναπηρίες δεν είναι διαθέσιμα δεδομένου ότι τα σχέδια για τη συμπερίληψη των εν 
λόγω ερωτημάτων στην απογραφή του 2001 εγκαταλείφθηκαν κατόπιν αντιδράσεων που 
αφορούσαν την ευαισθησία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.160 Σύμφωνα με τις 
εκθέσεις, η πλειονότητα των παιδιών με αναπηρίες δεν λαμβάνουν κανένα είδος 
εκπαίδευσης, ούτε γενική ούτε ειδική.161 Εκτιμάται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περίπου 
200.000 παιδιά με αναπηρίες.162  (στατιστικά στοιχεία του 2005, τα οποία εκτιμάται ότι δεν 
έχουν αλλάξει σημαντικά), ενώ το εκπαιδευτικό έτος 2010-2011 μόνο 24.105 παιδιά με 
αναπηρίες φοιτούσαν σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης (19.922 σε σχολεία πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, 4.183 σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης· 850 παιδιά με αναπηρίες 
φοιτούσαν σε σχολείο γενικής εκπαίδευσης και λάμβαναν βοήθεια κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος από εξειδικευμένο προσωπικό) και 7.656 σε ειδικά σχολεία (3.583 σε σχολεία 
πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και 4.073 σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.163 Αυτό 
σημαίνει ότι εκ των 200.000 παιδιών με αναπηρίες μόνο τα 31.761 φοιτούν σε κάποιο 
σχολείο, δηλαδή μόλις το 15%. 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη έχουν σημειώσει ότι διάφορα εμπόδια δεν επιτρέπουν στους μαθητές 
με αναπηρίες να φοιτήσουν σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης. Πέραν των προαναφερθέντων 
προβλημάτων όσον αφορά την παράλληλα στήριξη και την έλλειψη εξειδικευμένου 
προσωπικού, η έλλειψη διαδικασιών αξιολόγησης, τα στερεότυπα των εκπαιδευτών και των 
οικογενειών των άλλων παιδιών και η απρόθυμη στάση των διευθυντών των σχολείων 
αποτελούν σοβαρά προβλήματα.164 Το 2012 προέκυψαν πρόσθετα προβλήματα λόγω της 
έλλειψης κονδυλίων για τη διασφάλιση της μεταφοράς των παιδιών στα σχολεία. Η 
μεταφορά είναι πολύ σημαντική, ιδίως για τα παιδιά με αναπηρίες που φοιτούν σε ειδικά 
σχολεία, τα οποία είναι περιορισμένα σε αριθμό και πιθανότατα βρίσκονται μακριά από την 
κατοικία του παιδιού. Η μη παροχή υπηρεσιών μεταφοράς συνεπάγεται ότι οι ίδιοι οι γονείς 
πρέπει να μεταφέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο, κάτι που μπορεί να είναι πολύ δύσκολο 

158 Ομοίως. 

159 Συνήγορος του Πολίτη  «Ετήσια έκθεση – 2010 (στα ελληνικά), διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.0
18.gr/downloads/annual 2010 dikaiomata paidiou.pdf  (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 21 Νοεμβρίου 2012),
 
σ. 136.
 
160 Ενοποιημένη δεύτερη και τρίτη περιοδική έκθεση της Ελλάδας, βλέπε υποσημείωση 55, παράγραφος 294, σ. 67. 

161 Ευαγγελινού Α., Φύκα Γ. και Στρατή Ε., «Έκθεση σχετικά με την κοινωνική ένταξη και την κοινωνική προστασία
 
των ατόμων με αναπηρίες στις Ευρωπαϊκές χώρες - Ελλάδα», διαθέσιμη στη διεύθυνση http://www.disability
europe.net/content/aned/media/EL%20social%20inclusion%20report.pdf  (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 21 

Νοεμβρίου 2012), σ. 3.
 
162 Oμοίως. 

163 Παράρτημα που απεστάλη από τις αρχές της Ελλάδας και επισυνάπτεται στη δεύτερη και τρίτη ενοποιημένη
 
περιοδική έκθεση για την Ελλάδα CRC/C/GRC/Q/2-3/Add., βλέπε υποσημείωση 12, σ. 33. 

164 Πληροφορίες που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενα μέρη (Συνήγορος του Πολίτη για
 
τα δικαιώματα του Παιδιού). 


40 


http://www.disability
http://www.0


         
            

____________________________________________________________________________________________ 

          
          

      
   

 

           
 

 
           

           
          

          
          

            
            

            
       

 
          

          
             

         
             

          
  

 
           

             
               

            
         

         
        

           
            

     
 

           
         

            
          

     

                                                 
            

         
             
   
            

    

Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη 
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για τους εργαζόμενους γονείς.165 Προβλήματα υπάρχουν επίσης στους τομείς του 
αθλητισμού/ψυχαγωγίας δεδομένου ότι τα παιδιά με αναπηρίες συχνά αποκλείονται από 
ορισμένες δραστηριότητες, όπως η συμμετοχή σε απογευματινά/εξωσχολικά 
προγράμματα σε πισίνες.166 

3.2.5.	 Λοιπά ειδικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αναπηρίες στην 
Ελλάδα 

Τα ενδιαφερόμενα μέρη σημείωσαν ότι τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα 
παιδιά με αναπηρίες στην Ελλάδα σχετίζονται με την οικονομική κρίση. Η σημαντική 
μείωση του οικογενειακού εισοδήματος συνέβαλε στον περιορισμό της δυνατότητας των 
οικογενειών να δαπανούν χρήματα για πρόσθετες ειδικές θεραπείες  (οι οποίες δεν 
καλύπτονται από την κοινωνική ασφάλιση), υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης και υπηρεσίες 
ανάπαυλας οι οποίες δεν παρέχονται από το κράτος. Η αυξανόμενη ανεργία οδηγεί επίσης 
στην απώλεια παροχών κοινωνικής ασφάλισης από τους γονείς (οι οποίες συνδέονται με την 
απασχόληση). Το γεγονός αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά με αναπηρίες χάνουν το δικαίωμά 
τους σε ιατρική περίθαλψη, ειδικές θεραπείες και ιατρική υποστήριξη. 

Επιπλέον, οι συνεχείς περικοπές των δημοσίων δαπανών έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην 
ποιότητα των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στους δημόσιους οργανισμούς υγείας 
καθώς και στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται σε παιδιά με αναπηρίες στους 
ιδρύματα κοινωνικής φροντίδας κλειστού τύπου. Η διακοπή ειδικών προγραμμάτων για 
παιδιά με αναπηρίες σε κοινοτικό επίπεδο και ο συνεχής κίνδυνος της απώλειας του 
επιδόματος αναπηρίας δυσχεραίνουν ακόμα περισσότερο την κατάσταση των παιδιών με 
αναπηρίες στην Ελλάδα. 

Όσον αφορά την εισαγωγή διακρίσεων, τα παιδιά με αναπηρίες υφίστανται στην πράξη 
διακρίσεις λόγω της αναπηρίας τους. Ως εκ τούτου, το κράτος θα πρέπει να θεσπίσει τα 
μέτρα και να δημιουργήσει τις δομές που απαιτούνται ώστε να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά με 
αναπηρία μπορούν να ζουν σε ένα ασφαλές οικογενειακό περιβάλλον αντί να φιλοξενούνται 
σε ιδρύματα φροντίδας παιδιών κλειστού τύπου  (π.χ. μέσω της παροχής υπηρεσιών 
ανάπαυλας στους γονείς, πολυτομεακής στήριξης από κοινωνικές υπηρεσίες σε κοινοτικό 
επίπεδο, στήριξης σε περίπτωση οικογενειακών κρίσεων), να ανατρέψει τα στερεότυπα 
των πολιτών μέσω εκστρατειών εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης και να διασφαλίσει τη 
μεταχείριση των παιδιών με αναπηρίες από εξειδικευμένο προσωπικό σε όλους τους τομείς 
(εκπαίδευση, οργανισμοί υγείας, ιδρύματα φροντίδας παιδιών κλειστού τύπου). 

Τέλος, σημειώθηκε ότι στην Ελλάδα πολλές χρηματοδοτούμενες από το κράτος ΜΚΟ έχουν 
ως στόχο, μεταξύ άλλων, την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες. 
Ωστόσο, δεν διενεργούνται έλεγχοι όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης των κονδυλίων και οι 
εν λόγω οργανώσεις συνήθως χρησιμοποιούνται για σκοπούς αυτοπροβολής των ατόμων 
που συμμετέχουν στις δραστηριότητές τους.167 

165Πληροφορίες που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενα μέρη (Συνήγορος του Πολίτη για
 
τα δικαιώματα του Παιδιού, Ομοσπονδία Γονέων και Φροντιστών Ατόμων με Αναπηρίες). 

166 Πληροφορίες που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενα μέρη (Συνήγορος του Πολίτη για
 
τα δικαιώματα του Παιδιού). 

167 Πληροφορίες που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενα μέρη  (Ομοσπονδία Γονέων και
 
Φροντιστών Ατόμων με Αναπηρίες).
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Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
 
ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
 

ΒΑΣΙΚΑ ΠΟΡΙΣΜΑΤΑ 

 Η εφαρμογή του νομικού πλαισίου παρουσιάζει σοβαρές ανεπάρκειες με αποτέλεσμα 
τα παιδιά με αναπηρίες να μην μπορούν να ασκήσουν πλήρως τα δικαιώματά τους. Οι 
πολιτισμικές προκαταλήψεις και οι αντιλήψεις της κοινωνίας όσον αφορά τις 
αναπηρίες θέτουν επιπλέον φραγμούς στην ολοκληρωτική ένταξη των παιδιών με 
αναπηρίες στην κοινωνία. Η σοβαρή χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση 
επιδεινώνει περαιτέρω την κατάσταση των εν λόγω παιδιών στην Ελλάδα, όπως 
αναγνωρίζει και η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού. 
Κατά συνέπεια, έχουν εντοπιστεί ελάχιστες καλές πρακτικές, οι οποίες αφορούν 
κυρίως τον ρόλο του Συνηγόρου του Πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού και την 
ατομική εκπαιδευτική υποστήριξη που παρέχεται στα παιδιά με αναπηρίες. 

 Η Ελλάδα δεν έχει καταρτίσει ακόμα εθνική βάση δεδομένων που να περιλαμβάνει 
ολοκληρωμένα και αναλυτικά δεδομένα σχετικά με τα παιδιά, ενώ δεν υπάρχουν 
καθόλου δεδομένα σχετικά με τα παιδιά με αναπηρίες. Ως εκ τούτου, είναι πολύ 
δύσκολο να διαμορφωθεί ακριβής εικόνα σχετικά με τον αριθμό των παιδιών με 
αναπηρίες στην Ελλάδα. 

 Έχουν προταθεί αρκετά μέτρα με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης των παιδιών με 
αναπηρίες στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων: η έγκριση Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για 
τα Παιδιά με αναπηρίες· ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που αφορά τα ιδρύματα· 
παρακολούθηση της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες, τα 
οποία διαμένουν σε ιδρύματα, θεραπευτικές μονάδες ή ανάδοχες οικογένειες· και η 
δημιουργία εθνικής κεντρικής βάσης δεδομένων για τα παιδιά καθώς και ανάπτυξη 
δεικτών που θα συνάδουν με τη CRC με σκοπό την εξασφάλιση ολοκληρωμένης 
συλλογής δεδομένων. 

4.1. Μηχανισμοί εφαρμογής και υποβολής αναφορών 

Ο Συνήγορος του Πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού είναι η δημόσια αρχή που είναι 
αρμόδια για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών.168 Έχει την εξουσία να 
παρεμβαίνει σε υποθέσεις στις οποίες εμπλέκονται δημόσιες αρχές και ιδιώτες στις 

169 170περιπτώσεις όπου παραβιάζονται τα δικαιώματα ενός παιδιού. Η αρχή παρεμβαίνει 
κατόπιν υποβολής αναφορών από πολίτες  (παιδιά-θύματα, οι συγγενείς τους ή άτομα που 
έχουν άμεση γνώση των παραβιάσεων) και αυτεπάγγελτα όταν κρίνεται απαραίτητο.171 

Επιπλέον, υπάρχει μια ειδική ανοικτή τηλεφωνική γραμμή για ανηλίκους, η οποία λειτουργεί 

168 Άρθρο 1 παράγραφος 2 του νόμου 3094/2003.
 
169 Άρθρο 3 παράγραφος 1 του νόμου 3094/2003.
 
170 Να σημειωθεί ότι ο Συνήγορος του Πολίτη μεσολαβεί καταρχήν σε περιπτώσεις που περιλαμβάνουν δημόσιους
 
φορείς και ασχολείται με ενέργειες ιδιωτών μόνο σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων του παιδιού ή σε
 
περίπτωση άνισης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της απασχόλησης. 

171 Άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 2 του νόμου 3094/2003.
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Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη 
για τις πολιτικές των κρατών μελών που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες 

κατά τις εργάσιμες ημέρες από τις 9 π.μ. έως τις 3.30 μ.μ., καθώς και ένας ειδικά 
σχεδιασμένος χώρος όπου οι ανήλικοι μπορούν να συναντηθούν με εξειδικευμένους 
λειτουργούς της υπηρεσίας.172 Ο Συνήγορος του Πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού 
διατυπώνει συστάσεις προς τα ενδιαφερόμενα μέρη και προτείνει τα μέτρα που κρίνει 
απαραίτητα για τη διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών. Ωστόσο, η 
συμμόρφωση προς τις συστάσεις του Συνηγόρου δεν είναι υποχρεωτική. Αν κατά την έρευνα 
προκύψουν ενδείξεις για τέλεση αξιόποινης πράξης από λειτουργό, υπάλληλο ή μέλος 
δημόσιας διοίκησης, ο Συνήγορος διαβιβάζει την έκθεση στον αρμόδιο εισαγγελέα. Αν κριθεί 
ότι παρίσταται ανάγκη παρέμβασης της αρμόδιας δικαστικής αρχής ή άλλης δημόσιας 
υπηρεσίας ή φορέα, ο Συνήγορος του Πολίτη διαβιβάζει σε αυτούς τη σχετική έκθεση.173 

Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει πολύ συχνά.174 

Όσον αφορά τα παιδιά-θύματα ενδοοικογενειακής βίας, οι εκπαιδευτικοί και τα ΚΕ∆∆Υ 
έχουν υποχρέωση να παρεμβαίνουν. Όσον αφορά τους πρώτους, οι εκπαιδευτικοί της 
πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πληροφορούνται με οποιονδήποτε 
τρόπο ή διαπιστώνουν ότι έχει ασκηθεί ενδοοικογενειακή βία σε βάρος μαθητή πρέπει να 
ενημερώνουν, χωρίς καθυστέρηση, τον διευθυντή του σχολείου. Στη συνέχεια, ο διευθυντής 
καταγγέλλει την αξιόποινη πράξη στον αρμόδιο εισαγγελέα ή στο πλησιέστερο αστυνομικό 
τμήμα. Η ίδια υποχρέωση ισχύει για τους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές των ιδιωτικών 
σχολείων καθώς και για τους διευθυντές κάθε είδους μονάδων προσχολικής εκπαίδευσης. 
Επιπλέον, όσον αφορά ιδίως τα παιδιά με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, σε 
περίπτωση που η διαγνωστική ομάδα του ΚΕ∆∆Υ έχει σαφείς ενδείξεις παιδικής κακοποίησης, 
απαιτείται συνεργασία του αρμόδιου ΚΕ∆∆Υ με ιατρικές υπηρεσίες, με κοινωνικές και 
ψυχολογικές υπηρεσίες και με τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Ωστόσο, παρά τη βελτίωση του 
νομοθετικού πλαισίου, υπάρχουν σοβαρές ανεπάρκειες στον τρόπο με τον οποίο οι 
υπηρεσίες λαμβάνουν και επεξεργάζονται τις καταγγελίες καταχρηστικής συμπεριφοράς και 
βίας εις βάρος παιδιών. 

Για την προσβολή της απόφασης διοικητικών οργάνων (π.χ. της απόφασης ενός σχολείου να 
απορρίψει την αίτηση εγγραφής παιδιού με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες), οι 
γονείς μπορούν να επιδιώξουν την ακύρωσή της προσφεύγοντας στη διοικητική δικαιοσύνη. 
Λόγω της σημασίας της και των άμεσων δυσμενών επιπτώσεών της, μια απορριπτική 
απόφαση εγγραφής μαθητή με αναπηρίες συνιστά διοικητική πράξη μη ευνοϊκού χαρακτήρα 
επιβαλλόμενη από το όργανο της κεντρικής ή της αποκεντρωμένης διοίκησης.175 Παρότι το 
υποκείμενο του δικαιώματος στην εκπαίδευση είναι ο μαθητής, το εν λόγω δικαίωμα μπορεί 
να ασκηθεί μόνο από τους γονείς/φροντιστές του ανηλίκου που θεωρούνται ότι 
εκπροσωπούν τον μαθητή στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.176 

Οι αποφάσεις των σχολικών οργάνων είναι εκτελεστικές διοικητικές πράξεις που ελέγχονται 
από ιεραρχικά ανώτερους φορείς, τον Συνήγορο του Πολίτη και τα δικαστήρια. Αυτό 
συμβαίνει λόγω του ότι, σε διαφορετική περίπτωση, οι μαθητές θα ήταν απροστάτευτοι 
έναντι τυχόν αυθαίρετων αποφάσεων των σχολείων. Ο έλεγχος λειτουργίας των σχολείων 
ασκείται από τους προϊσταμένους των ∆ιευθύνσεων ή των Γραφείων Εκπαίδευσης177 ενώ σε 

172  «Πεδία παρέμβασης», ιστότοπος Συνηγόρου του Πολίτη, διατίθεται στη διεύθυνση: 

http://www.synigoros.gr/?i=childrens-rights.el.interventionareaschild  (ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 22
 
Νοεμβρίου 2012) (στα ελληνικά).
 
173 Άρθρο 4 παράγραφος 12 του νόμου 3094/2003.
 
174 Παράλληλη έκθεση του Ελληνικού Παρατηρητηρίου των Συμφωνιών του Ελσίνκι (ΕΠΣΕ), βλ. υποσημείωση 48, 

σ. 5.
 
175 Κατά συνέπεια, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Κώδικα Ποινικής ∆ικονομίας (νόμος 2690/1999).
 
176 Για παράδειγμα, βλ. το άρθρο 18 παράγραφος 6 της Υπουργικής Απόφασης 148/2007, το οποίο προβλέπει ότι
 
«Οι μαθητές που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μπορούν να χειρίζονται μόνοι τους τις σχολικές
 
τους υποθέσεις». 

177 Άρθρο 2 παράγραφος 1 του νόμου 1304/1982.
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Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

πρόσφατη γνωμοδότησή του το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους178 σημείωσε ότι οι 
αποφάσεις του Συλλόγου ∆ιδασκόντων υπόκεινται σε ιεραρχικό έλεγχο νομιμότητας από τον 
υπουργό ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή του νόμου. Επιπλέον, οι γονείς 
μπορούν να προσφύγουν κατά των αποφάσεων σχολικών οργάνων  (όπως οι αποφάσεις 
οποιουδήποτε οργάνου της διοίκησης) ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων. Ωστόσο, 
στην πράξη, πέραν της προσφυγής στα δικαστήρια, οι γονείς δεν έχουν στη διάθεσή τους 
άλλα μέσα προσφυγής κατά της απόφασης σχολείου γενικής εκπαίδευσης για την αποδοχή 
παιδιού ενώ παράλληλα δεν υπάρχουν στοιχεία για κίνηση νομικών διαδικασιών στον εν 
λόγω τομέα. Επιπλέον, είναι αμφίβολο κατά πόσο θα ωφελούσε μια προσφυγή στα 
δικαστήρια δεδομένου ότι η εκδίκαση δικαστικών υποθέσεων στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά 
χρονοβόρα.179 

Τέλος, δεν είναι σύνηθες οι ΜΚΟ να βοηθούν παιδιά με αναπηρίες να καταγγείλουν 
παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι τα παιδιά με 
αναπηρίες  (και οι γονείς τους) δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους και τις διαδικασίες που 
έχουν στη διάθεσή τους ώστε να προσφύγουν κατά οποιασδήποτε απόφασης ή ενεργειών 
που τους επηρεάζουν δυσμενώς. Μεγάλο πρόβλημα αποκλεισμού από οποιαδήποτε 
προβλεπόμενη διαδικασία για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους αντιμετωπίζουν τα 
παιδιά που φιλοξενούνται σε ιδρύματα φροντίδας παιδιών κλειστού τύπου.180 

4.2. Κενά, προβλήματα και ζητήματα όσον αφορά την εφαρμογή 

Όπως προαναφέρθηκε, παρά τη ύπαρξη σχετικού νομοθετικού πλαισίου που αποσκοπεί στην 
ενισχυμένη προστασία των παιδιών, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρίες, 
εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στην εφαρμογή του, τα οποία δεν 
επιτρέπουν την πλήρη προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών. Τα εν λόγω προβλήματα 
εφαρμογής αφορούν τα περισσότερα θέματα που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της παρούσας 
μελέτης. Οι πολιτισμικές προκαταλήψεις και οι αντιλήψεις της κοινωνίας όσον 
αφορά τις αναπηρίες θέτουν επιπλέον φραγμούς στην ολοκληρωτική ένταξη των παιδιών 
με αναπηρίες στην κοινωνία και στην άσκηση των δικαιωμάτων τους. 

Επίσης, δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις δημόσιες δαπάνες για τα παιδιά με 
αναπηρίες. Το γεγονός αυτό οφείλεται στην απουσία Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα 
∆ικαιώματα του Παιδιού και Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τις Αναπηρίες καθώς και στο 
γεγονός ότι η Ελλάδα επικύρωσε τη CRPD μόλις τον Απρίλιο του 2012. Λαμβάνοντας υπόψη 
τη σοβαρή χρηματοοικονομική κρίση που αντιμετωπίζει στο παρόν διάστημα η Ελλάδα, η 
Επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού εξέφρασε τη βαθιά της ανησυχία για τα 
αρνητικά αποτελέσματα της κρίσης αυτής στις δημόσιες δαπάνες, γεγονός που 
επηρεάζει τις υπηρεσίες που παρέχονται στα παιδιά καθώς και το κόστος επιβίωσης 
που επιβαρύνει τις οικογένειες όσον αφορά βασικές τους ανάγκες όπως το φαγητό, τα 
καύσιμα και η στέγαση, συμπεριλαμβανομένων των αυξανόμενων απαιτήσεων στο κόστος 
δημόσιων υπηρεσιών όπως η υγεία. Επιπλέον, η Επιτροπή επανέλαβε τον προβληματισμό της 
σχετικά με το ότι ο εθνικός προϋπολογισμός και η διαδικασία εκτέλεσής του δεν επιτρέπουν 
τη σαφή κατανόηση και τον προσδιορισμό των οικονομικών πόρων που διατίθενται για την 
εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο εξαιτίας, μεταξύ 
άλλων, των περιορισμών όσον αφορά τη διατύπωση σαφών σκοπών, στόχων και συλλογής 
δεδομένων, τα οποία θα μπορούσαν να επιτρέψουν την ικανοποιητική παρακολούθηση των 

178 Γνωμοδότηση 359/1996, Α' Τμήμα. 

179 Πληροφορίες που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο διαβουλεύσεων με ενδιαφερόμενα μέρη (Συνήγορος του Πολίτη για
 
τα δικαιώματα του Παιδιού). 

180 Ομοίως. 
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Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη 
για τις πολιτικές των κρατών μελών που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες 

δαπανών και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Η Επιτροπή εξέφρασε επίσης τον 
προβληματισμό της για την επιμονή του φαινομένου της διαφθοράς σε δημόσιους 
οργανισμούς, στο δικαστικό σύστημα και σε άλλους τομείς.»181 Κατά συνέπεια, η Επιτροπή 
συνέστησε στην Ελλάδα να επιδείξει ιδιαίτερη προσοχή στις επενδύσεις για την προστασία 
των δικαιωμάτων παιδιών σε περιπτώσεις ευάλωτων ομάδων, συμπεριλαμβανομένων των 
παιδιών με αναπηρίες, καθορίζοντας, μεταξύ άλλων, τις στρατηγικές γραμμές του 
προϋπολογισμού που πρέπει να προστατεύονται ακόμα και σε συνθήκες κρίσης, φυσικών 
καταστροφών και έκτακτων αναγκών.182 

4.3. Βέλτιστες πρακτικές 

Έρευνες και συνομιλίες με ενδιαφερόμενα μέρη δεν έχουν αποκαλύψει μεγάλο αριθμό 
χρηστών πρακτικών όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες στην Ελλάδα. Ως παραδείγματα 
βέλτιστων πρακτικών τα ενδιαφερόμενα μέρη ανέφεραν την παροχή ατομικής 
εκπαιδευτικής υποστήριξης σε παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα σχολεία 
γενικής εκπαίδευσης και την ύπαρξη προσαρμοσμένων αθλητικών και μουσικών 
προγραμμάτων σε ορισμένες κοινότητες. Επιπλέον, ο Συνήγορος του Πολίτη πραγματοποιεί 
τακτικά επισκέψεις σε σχολεία γενικής και ειδικής εκπαίδευσης με στόχο την ενημέρωση των 
παιδιών για τα δικαιώματά τους καθώς και σε ιδρύματα φροντίδας παιδιών με αναπηρίες με 
στόχο την αξιολόγηση των συνθηκών διαβίωσής τους. Η κατάρτιση του προσωπικού και η 
κατάλληλη προσαρμογή των υπηρεσιών και των δομών στις κοινότητες αποτελούν 
απαραίτητη προϋπόθεση για την κατάρτιση και την προώθηση βέλτιστων πρακτικών στον εν 
λόγω τομέα. 

4.4. Μηχανισμοί συλλογής δεδομένων και παρακολούθησης 

Η Ελλάδα δεν έχει καταρτίσει ακόμα εθνική βάση δεδομένων που να περιλαμβάνει 
ολοκληρωμένα και αναλυτικά δεδομένα σχετικά με τα παιδιά, ενώ δεν υπάρχουν καθόλου 
δεδομένα σχετικά με τα παιδιά με αναπηρίες. Παρότι υπάρχουν δεδομένα σχετικά με τον 
αριθμό των παιδιών με αναπηρίες που φοιτούν σε οποιοδήποτε είδος σχολείου, τα στοιχεία 
απογραφής της δεκαετίας για τα άτομα με αναπηρίες δεν είναι διαθέσιμα δεδομένου ότι τα 
σχέδια για τη συμπερίληψη των εν λόγω ερωτημάτων στην απογραφή του 2001 
εγκαταλείφθηκαν κατόπιν αντιδράσεων που αφορούσαν την ευαισθησία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα. Ως εκ τούτου, είναι πολύ δύσκολο να διαμορφωθεί ακριβής εικόνα 
σχετικά με τον αριθμό των παιδιών με αναπηρίες στην Ελλάδα. 

4.5. Συστάσεις που προκύπτουν από τη βιβλιογραφία 

Στις καταληκτικές παρατηρήσεις της του 2012 για την Ελλάδα, η Επιτροπή των Ηνωμένων 
Εθνών για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού εξέφρασε τον προβληματισμό της για τις επιπτώσεις 
της ύφεσης και της τρέχουσας χρηματοοικονομικής κρίσης στις οικογένειες και στις 
επενδύσεις στον τομέα της κοινωνικής μέριμνας. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή υπενθύμισε 
ότι, ακόμα και εν μέσω δημοσιονομικών δυσκολιών, η Ελλάδα θα πρέπει να καταβάλλει 
σημαντικές προσπάθειες για τη διατήρηση και την επέκταση των κοινωνικών επενδύσεων και 
της κοινωνικής προστασίας των πλέον ευάλωτων ατόμων.183 Επιπλέον, η Επιτροπή 
συνέστησε στην Ελλάδα να ιδρύσει έναν φορέα που θα είναι αρμόδιος για τον συντονισμό 

181 Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού, Καταληκτικές παρατηρήσεις: Ελλάδα, 60ή
 
Σύνοδος, βλέπε υποσημείωση 13, σ. 4.
 
182 Ομοίως. 

183 Ομοίως, παρ. 6, σ. 2.
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Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

όλων των φορέων που εφαρμόζουν τις πολιτικές και τα προγράμματα με αντικείμενο τα 
δικαιώματα των παιδιών καθώς και να τους παρέχει επαρκείς πόρους για την άσκηση του 
ρόλου τους.184 

Η υιοθέτηση ενός Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού είναι 
απαραίτητη.185 Επιπλέον, η Ελλάδα θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι «τα παιδιά με αναπηρίες και 
τα παιδιά μεταναστών που δεν φέρουν τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα έχουν ίση 
πρόσβαση στην υγεία και τις κοινωνικές υπηρεσίες και σε ποιοτική εκπαίδευση και ότι στις 
σχετικές υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από αυτά τα παιδιά διατίθενται επαρκείς 
οικονομικοί πόροι και ανθρώπινο δυναμικό».186 Όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων, η 
κυβέρνηση πρέπει να δημιουργήσει μια εθνική κεντρική βάση δεδομένων για τα παιδιά και 
να καθιερώσει δείκτες συμβατούς προς τη CRC, ώστε να εξασφαλίσει την ολοκληρωμένη 
συλλογή δεδομένων.187 

Λοιπές συστάσεις: 

	 ενίσχυση των περιφερειακών και τοπικών κοινωνικών υπηρεσιών για την υποστήριξη 
οικογενειών και παιδιών·188 

	 εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας σχετικά με τα ιδρύματα φροντίδας παιδιών. Τα εν 
λόγω ιδρύματα πρέπει να είναι πιστοποιημένα, να υποστηρίζονται και να 
παρακολουθούνται τακτικά ενώ παράλληλα θα πρέπει να στοχεύουν στον περιορισμό 
του χρόνου διαμονής των παιδιών σε αυτά·189 

	 στήριξη των περιφερειακών ψυχιατρικών υπηρεσιών και κέντρων που παρέχουν 
υπηρεσίες φροντίδας και περίθαλψης σε παιδιά με αναπηρίες και χρόνιες ασθένειες·190 

	 ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των σχολείων και των 
περιφερειακών/δημοτικών κοινωνικών υπηρεσιών με στόχο την πρόληψη της 
πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου και την παροχή στήριξης στα παιδιά και τις 
οικογένειες·191 

	 συστηματική εφαρμογή του σχετικού νομοθετικού πλαισίου για τους μαθητές με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες όσον αφορά, π.χ., τη μεταφορά τους, τα δίδακτρά τους 
και την εκπαιδευτική υποστήριξή τους·192 

	 θέσπιση μέτρων που θα εξασφαλίζουν ότι τα παιδιά στα ιδρύματα πνευματικής υγείας 
έχουν το δικαίωμα να εκφράζουν ελεύθερα την άποψή τους σχετικά με την 
περίθαλψη, τις υπηρεσίες και τη στήριξη που τους παρέχεται και ότι οι απόψεις τους 
λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με την ηλικία τους και την ωριμότητά τους·193 

	 προώθηση της αποϊδρυματοποίησης των παιδιών με αναπηρίες·194 

	 παρακολούθηση της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες, τα 

184 Ομοίως, παρ. 12, σ. 3.
 
185 Ομοίως, παρ. 14, σ. 3.
 
186 Ομοίως, παρ. 27, σ. 6.
 
187 Ομοίως, παρ. 20, σ. 5.
 
188 Συνήγορος του Πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού, βλέπε υποσημείωση 11, σ. 1.
 
189 Συνήγορος του Πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού, βλέπε υποσημείωση 11, σ. 2.
 
190 Συνήγορος του Πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού, βλέπε υποσημείωση 11, σ. 2.
 
191 Συνήγορος του Πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού, βλέπε υποσημείωση 11, σ. 2.
 
192 Συνήγορος του Πολίτη για τα δικαιώματα του Παιδιού, βλέπε υποσημείωση 11, σ. 2.
 
193 Συστάσεις της ∆ιεθνούς Συμμαχίας για την Αναπηρία για τις Καταληκτικές Παρατηρήσεις, 60ή Σύνοδος της CRC,
 
σ. 6.
 
194 Ομοίως. 
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Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη 
για τις πολιτικές των κρατών μελών που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες 

οποία διαμένουν σε ιδρύματα, θεραπευτικές μονάδες ή ανάδοχες οικογένειες·195 

	 αντιμετώπιση του αυξημένου κινδύνου θυματοποίησης των παιδιών με αναπηρίες, και 
ιδίως των κοριτσιών με αναπηρίες·196 

	 εισαγωγή μαθημάτων για την εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στα πανεπιστημιακά 
προγράμματα σπουδών ώστε να διασφαλιστεί ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί διαπνέονται 
από τις αξίες και τις αρχές της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς·197 

	 παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας και θέσπιση μηχανισμών άμεσης 
δικαστικής παρέμβασης και προστασίας, αποκατάστασης και επιβολής κυρώσεων·198 

	 υιοθέτηση ενός εθνικού σχεδίου δράσης για τα παιδιά με νοητικές αναπηρίες ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι κατά τον σχεδιασμό πολιτικών σε διάφορους τομείς  (όπως στον 
τομέα της οικονομίας, της υγείας/πνευματικής υγείας, της εκπαίδευσης, της πρόνοιας, 
της ασφάλισης) λαμβάνονται υπόψη τα δικαιώματα των παιδιών με νοητικές 
αναπηρίες.199 Αναμφίβολα, το πεδίο εφαρμογής του εν λόγω Σχεδίου ∆ράσης θα 
μπορούσε είναι ευρύτερο ώστε να καλύπτει μεταξύ άλλων τα παιδιά με αναπηρίες 
πέραν των νοητικών αναπηριών· 

	 προώθηση στρατηγικών με στόχο την αλλαγή των κοινωνικών αντιλήψεων των 
γονέων, των επαγγελματιών και των αρμοδίων λήψης αποφάσεων και εγκατάλειψη 
των στερεοτυπικών απόψεων για τα παιδιά με αναπηρίες με στόχο τη διασφάλιση της 
κοινωνικής ένταξής τους.200 

195 Oμοίως. 

196 Ομοίως. 

197 Ομοίως. 

198 Κουβαριτάκη Ι, βλ. υποσημείωση 66, σ. 23. 

199 Ομοίως. 

200 Ομοίως. 
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Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Μολονότι υπάρχουν ελάχιστες διατάξεις που προστατεύουν συγκεκριμένα τα παιδιά με 
αναπηρίες, τα περισσότερα από τα βασικά δικαιώματα και τις αρχές των συμβάσεων CRC και 
CRPD έχουν εισαχθεί στο ελληνικό νομικό σύστημα μέσω νομικών πράξεων για την 
προστασία των δικαιωμάτων είτε των παιδιών είτε των ατόμων με αναπηρίες. 

Ωστόσο, η εφαρμογή των προτύπων των συμβάσεων CRPD και CRC προσκρούει σε πολλά 
προβλήματα, ιδίως όσον αφορά το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες να εκφράζουν τις 
απόψεις τους, το δικαίωμα σε παροχή βοήθειας και το δικαίωμα σε εκπαίδευση χωρίς 
αποκλεισμούς. Μολονότι ο νόμος διαφυλάσσει το δικαίωμα των παιδιών να προστατεύονται 
από τη βία, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά εμπόδια στην αποτελεσματική εφαρμογή του. 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα παιδιά με αναπηρίες αντιμετωπίζουν επίσης προβλήματα όταν 
εμπλέκονται σε έρευνες ή δικαστικές διαδικασίες ως ύποπτοι. 

Τα παιδιά με αναπηρίες στην Ελλάδα έρχονται αντιμέτωπα με σοβαρές δυσκολίες, πολλές εκ 
των οποίων συνδέονται με την οικονομική κρίση. Οι μειωμένες οικονομικές δυνατότητες 
τόσο σε επίπεδο κράτους όσο και σε επίπεδο οικογένειας δεν επιτρέπουν στα παιδιά να 
απολαμβάνουν πλήρως τα δικαιώματά τους σε εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς καθώς και σε 
πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και σε δομές υποστήριξης της κοινωνικής πρόνοιας. 
Οι πολιτισμικές προκαταλήψεις και οι αντιλήψεις της κοινωνίας όσον αφορά τις αναπηρίες 
θέτουν επιπλέον φραγμούς στην πλήρη κοινωνική ένταξη των παιδιών με αναπηρίες. 

Μία από τις μεγαλύτερες αδυναμίες ως προς την εφαρμογή της σύμβασης CRC είναι η 
έλλειψη φορέα συντονισμού της εφαρμογής της τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό 
και τοπικό επίπεδο. Επιπλέον, η Ελλάδα δεν έχει καταρτίσει ακόμα εθνική βάση δεδομένων 
που να περιλαμβάνει ολοκληρωμένα και αναλυτικά δεδομένα σχετικά με τα παιδιά, ενώ δεν 
υπάρχουν καθόλου δεδομένα σχετικά με τα παιδιά με αναπηρίες. Ως εκ τούτου, είναι πολύ 
δύσκολο να διαμορφωθεί ακριβής εικόνα σχετικά με τον αριθμό των παιδιών με αναπηρίες 
στην Ελλάδα. 

Έχουν προταθεί αρκετά μέτρα με στόχο τη βελτίωση της κατάστασης των παιδιών με 
αναπηρίες στην Ελλάδα, μεταξύ των οποίων: η έγκριση Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα 
Παιδιά με Αναπηρίες· ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας που αφορά τα ιδρύματα· η 
παρακολούθηση της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρίες, τα οποία 
διαμένουν σε ιδρύματα, θεραπευτικές μονάδες ή θετές οικογένειες· και η δημιουργία εθνικής 
κεντρικής βάσης δεδομένων για τα παιδιά, καθώς και ανάπτυξη δεικτών που θα συνάδουν με 
τη CRC με σκοπό την εξασφάλιση ολοκληρωμένης συλλογής δεδομένων. 
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Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη 
για τις πολιτικές των κρατών μελών που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

1.	 Νομοθεσία 

a	 ∆ιεθνές δίκαιο 

 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού 

 Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα ∆ικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία 

b	 Εθνική νομοθεσία 

	 Σύνταγμα της Ελλάδας. 

	 Αστικός Κώδικας  (Προεδρικό ∆ιάταγμα 456/1984, ΦΕΚ Α’ 164/1984, όπως 
τροποποιήθηκε). 

	 Κώδικας Πολιτικής ∆ικονομίας  (Προεδρικό ∆ιάταγμα 503/1985, ΦΕΚ Α’182/1985, όπως 
τροποποιήθηκε). 

	 Ποινικός Κώδικας  (Προεδρικό ∆ιάταγμα 283/1986, ΦΕΚ Α’ 106/1986, όπως 
τροποποιήθηκε). 

	 Κώδικας Ποινικής ∆ικονομίας  (Προεδρικό ∆ιάταγμα 158/1986, ΦΕΚ Α’ 121/1986, όπως 
τροποποιήθηκε). 

	 Σωφρονιστικός Κώδικας (Νόμος 2776/1999, ΦΕΚ Α’ 291/1999, όπως τροποποιήθηκε). 

	 Νόμος 3895/2010 Κατάργηση και συγχώνευση υπηρεσιών, οργανισμών και φορέων του 
δημόσιου τομέα (ΦΕΚ Α’ 206/2010). 

	 Νόμος 3727/2008 Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για την προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης, 
μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αποσυμφόρηση των 
καταστημάτων κράτησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 257/2008). 

	 Νόμος 3699/2008 Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες (ΦΕΚ Α’ 199/2008). 

	 Νόμος 3528/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης ∆ημοσίων Πολιτικών ∆ιοικητικών 
Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠ∆∆ (ΦΕΚ Α’ 26/2007). 

	 Νόμος 3500/2006 Για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ Α’ 232/2006). 

	 Νόμος 3463/2006 (όπως τροποποιήθηκε από τον Νόμο 3852/2010) Κώδικας ∆ήμων και 
Κοινοτήτων (ΦΕΚ Α’ 114/2006). 

	 Νόμος 3328/2005 ∆ιεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και 
Πληροφόρησης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 80/2005). 

	 Νόμος 3304/2005 Εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή 
εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή 
γενετήσιου προσανατολισμού (ΦΕΚ Α’ 16/2005). 

	 Υπουργική απόφαση 2/7029/0094 Νέος Κανονισμός Παροχών του Οργανισμού 
Περίθαλψης Ασφαλισμένων του ∆ημοσίου (Ο.Π.Α.∆.) (ΦΕΚ Β’ 213/2005). 

	 Νόμος 3232/2004 Θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 48/2004). 
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Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

	 Προεδρικό ∆ιάταγμα 77/2003 Κώδικας δεοντολογίας ειδησεογραφικών και άλλων 
δημοσιογραφικών και πολιτικών εκπομπών (ΦΕΚ Α’ 75/2003). 

	 Νόμος 3106/2003 Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και 
άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 30/2003). 

	 Νόμος 3094/2003 Συνήγορος του Πολίτη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 10/2003). 

	 Κοινή Υπουργική Απόφαση 16065/2002 (ΦΕΚ Β’ 497/2002) Πρότυπος Κανονισμός 
Λειτουργίας ∆ημοτικών και Κοινοτικών Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου Παιδικών 
και Βρεφονηπιακών σταθμών. 

	 Νόμος 2909/2001 Ρυθμίσεις θεμάτων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και άλλες. 
διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 90/2001). 

	 Υπουργική Απόφαση 14957/2001 Προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων 
∆ημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία (Κ∆ΑΠ-ΑΜΕΑ) (ΦΕΚ Β’ 1397/2001). 

	 Νόμος 2831/2000 Τροποποίηση των διατάξεων του ν. 1577/85 «Γενικός Οικοδομικός 
Κανονισμός» και άλλες πολεοδομικές διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 140/2000). 

	 Νόμος 2725/1999 Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ Α’ 121/1999, όπως τροποποιήθηκε). 

	 Νόμος 2646/1998 Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες 
διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 236/1998, όπως τροποποιήθηκε). 

	 Νόμος 2527/1997 Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του ν. 2190/1994 και άλλες 
διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 206/1997). 

	 Νόμος 2328/1995 Νομικό καθεστώς της ιδιωτικής τηλεόρασης και της τοπικής. 
ραδιοφωνίας, ρύθμιση θεμάτων της ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και άλλες διατάξεις  (ΦΕΚ 
Α’ 159/1995, όπως τροποποιήθηκε). 

	 Προεδρικό ∆ιάταγμα 395/1993 Κέντρα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης (Κ.Α.Α.). 

	 Νόμος 2071/1992 Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας  (ΦΕΚ Α’ 
123/1992). 

	 Υπουργική Απόφαση 23.613/6/Γ2/4094/86 Κανονισμός λειτουργίας των μαθητικών 
κοινοτήτων (ΦΕΚ Β’ 619/1986). 

	 Νόμος 1566/1985 ∆ομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α’ 167/1985, όπως τροποποιήθηκε). 

	 Νόμος 1397/1983 Εθνικό Σύστημα Υγείας (ΦΕΚ Α’ 143/1983, όπως τροποποιήθηκε). 

	 Προεδρικό ∆ιάταγμα 497/1981 περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και 
αντικαταστάσεως διατάξεων του Προεδρικού ∆ιατάγματος 483/1977, περί οργανώσεως 
και λειτουργίας ∆ημοτικών Σχολείων ∆ημοσίας και Ιδιωτικής Εκπαιδεύσεως  (ΦΕΚ Α’ 
134/1981). 

	 Νόμος 1140/1981 περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Νόμου 4169/1961 (ΦΕΚ 
Α’ 68/1981). 

	 Νόμος 997/1979 περί συστάσεως Ταμείου Επικουρικής Ασφαλίσεως Μισθωτών  (ΦΕΚ Α’ 
287/1979, όπως τροποποιήθηκε). 

	 Νόμος 861/1979 περί απλουστεύσεως της διαδικασίας αναγνωρίσεως χρόνου 
προϋπηρεσίας και απονομής των πάσης φύσεως παροχών εις τους ησφαλισμένους των 
Ασφαλιστικών Οργανισμών αρμοδιότητος του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και 
άλλων τινών διατάξεων (ΦΕΚ Α’ 2/1979, όπως τροποποιήθηκε). 

	 Νόμος 4051/1960 Περί ενισχύσεως απροστατεύτων παίδων  (ΦΕΚ Α’ 68/1960, όπως 
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τροποποιήθηκε). 

	 Αναγκαστικός Νόμος 1846/1951 Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ Α’ 179/1951, όπως 
τροποποιήθηκε). 

2.	 Βιβλιογραφία 

	 Ομιλία του Συνηγόρου του Παιδιού, «Οι διαπιστώσεις-προτάσεις του Συνηγόρου του 
Πολίτη και οι Καταληκτικές Παρατηρήσεις της Επιτροπής ∆ικαιωμάτων του Παιδιού του 
ΟΗΕ σχετικά με την εφαρμογή της ∆ιεθνούς Σύμβασης για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού 
στην Ελλάδα» (στα ελληνικά), 27 Σεπτεμβρίου 2012, διατίθεται στη διεύθυνση: 
http://www.synigoros.gr/resources/perilipsi-mosxos-27-9-2012.pdf. 

	 Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού, Καταληκτικές 
Παρατηρήσεις: Ελλάδα, CRC/C/GRC/CO/2-3, Εξηκοστή συνεδρίαση, 29 Μαΐου – 15 
Ιουνίου 2012. 

	 Κατάλογος θεμάτων σχετικά με πρόσθετες και επικαιροποιημένες πληροφορίες που 
αφορούν την ενοποιημένη δεύτερη και τρίτη περιοδική έκθεση της Ελλάδας 
(CRC/C/GRC/2-3), Συμπλήρωμα, Γραπτές απαντήσεις της Ελλάδας, CRC/C/GRC/Q/2
3/Add., 3 Μαΐου 2012, διατίθεται στη διεύθυνση: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC C GRC Q 2
3 Add1.pdf. 

	 Συνήγορος του Πολίτη, Τμήμα ∆ικαιωμάτων του παιδιού, Έκθεση προς την Επιτροπή 
∆ικαιωμάτων του Παιδιού του ΟΗΕ – ∆ιαπιστώσεις και προτάσεις της ανεξάρτητης αρχής 
<του Συνηγόρου του Πολίτη> για την εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού στην 
Ελλάδα  (Ιούλιος 2003 – Ιούλιος 2011) (Παράλληλη έκθεση του Συνηγόρου του 
Παιδιού), Απρίλιος 2012, διατίθεται στη διεύθυνση 
http://www.synigoros.gr/resources/docs/ek8esh-pros-thn-epitroph-dikaiwmatwn-toy
paidioy-toy-ohe.pdf. 

	 UNICEF «Η κατάσταση των παιδιών στην Ελλάδα 2012» (στα ελληνικά), διατίθεται στη 
διεύθυνση http://www.unicef.gr/pdfs/Children in Greece 2012.pdf. 

	 Ελληνικό Παρατηρητήριο Συμφωνιών του Ελσίνκι  (ΕΠΣΕ), Ελληνική Ομάδα για τα 
∆ικαιώματα των Μειονοτήτων (ΕΟ∆Μ) και Συντονιστικό Οργανώσεων και Κοινοτήτων για 
τα Ανθρώπινα ∆ικαιώματα των Ρομά στην Ελλάδα  (ΣΟΚΑ∆ΡΕ), Parallel Report on 
Greece’s compliance with the UN Convention on the Rights of the Child, 3 Μαρτίου 
2011. 

	 Έκθεση του Συνηγόρου του Παιδιού, Συνθήκες λειτουργίας της Μονάδας Κοινωνικής 
Φροντίδας για παιδιά με αναπηρίες  «Κέντρο Περίθαλψης Παίδων Λεχαινών» (στα 
ελληνικά), 2011, διατίθεται στη διεύθυνση 
http://www.synigoros.gr/resources/kepek porisma tel.pdf. 

	 Κουβαριτάκη Ι., ∆ικαιώματα για όλα τα παιδιά: Παρακολούθηση της εφαρμογής της 
∆ιεθνούς Σύμβασης για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού για τα Παιδιά με Νοητικές Αναπηρίες 
– Εθνική έκθεση για την Ελλάδα, Ιανουάριος 2011. 

	 Συστάσεις της ∆ιεθνούς Συμμαχίας για την Αναπηρία για τις Καταληκτικές Παρατηρήσεις, 
60ή Σύνοδος της CRC. 

	 ∆ίκτυο εκπαιδευτικών πληροφοριών Ευρυδίκη, Οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήματος 
στην Ελλάδα 2009-2010, διατίθεται στη διεύθυνση 
http://www.schulberatung.bayern.de/imperia/md/content/schulberatung/pdfmuc/brosc 
hueren/schulsystem in griechenland 2009 10 engl.pdf. 
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Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

	 Συνήγορος του Πολίτη, Ετήσια έκθεση – 2010 (στα ελληνικά), διατίθεται στη διεύθυνση 
http://www.0-18.gr/downloads/annual 2010 dikaiomata paidiou.pdf. 

	 ∆εύτερη και τρίτη περιοδική έκθεση των συμβαλλόμενων κρατών που αναμενόταν το 
2000: Ελλάδα, CRC/C/GRC/2-3, 6 Ιουλίου 2009, διατίθεται στη διεύθυνση 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GRC.2-3 en.pdf. 

	 Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη, «Εφαρμογή του θεσμού της παράλληλης στήριξης 
μαθητών με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» (στα ελληνικά), 29 Ιουνίου 
2009, διατίθεται στη διεύθυνση http://www.synigoros.gr/resources/docs/173844.pdf. 

	 Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου, Προτάσεις σχετικά με την εφαρμογή 
του Νόμου 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες», 2009, διατίθεται στη διεύθυνση 
http://www.nchr.gr/category.php?category id=240. 

 Στρατή Ε., ANED country report on the implementation of policies supporting 
independent living for disabled people, 2009, διατίθεται στη 
διεύθυνσηhttp://www.disability-europe.net/content/aned/media/EL-8-ANED 2009 
Task 5 request-07 template -%20approved%20final%2003%20july to%20 

publish in%20layout to%20EC.pdf. 

	 Ελληνική Εθνική Επιτροπή για τα ∆ικαιώματα του Ανθρώπου, Παρατηρήσεις σχετικά με 
την τρίτη περιοδική έκθεση προς υποβολή στην Επιτροπή για τα ∆ικαιώματα του Παιδιού 
(CRC), 29 Μαΐου 2008, διατίθεται στη διεύθυνση 
http://www.nchr.gr/category.php?category id=316. 

	 Αλτάνης Π., κ.ά., Quality in and Equality of Access to Healthcare Services – Country 
Report for Greece, Μάρτιος 2008, διατίθεται στη διεύθυνση 
http://www.ehma.org/files/healthquest greece en.pdf. 

	 Συνήγορος του Παιδιού, Συμβολή του Συνηγόρου του Πολίτη στον ∆ημόσιο ∆ιάλογο για 
την Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση, (στα ελληνικά) Μάιος 2008, διατίθεται στη διεύθυνση 
http://www.synigoros.gr/resources/summetoxi stp.pdf.· 

	 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού 2007-2013» (σύνοψη στα 
αγγλικά), διατίθεται στη 
Summary OP HR Development EN.pdf. 

διεύθυνση: http://www.espa.gr/elibrary/ 

 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου ∆υναμικού 2007-2013» (στα 
ελληνικά), διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.espa.gr/elibrary/ 
Episimo Keimeno EP Anaptyxi Anthrop Dynamikou.pdf. 

 Ευαγγελινού Α., Φύκα Γ. και Στρατή Ε., Report on the social inclusion and social 
protection of disabled people in European countries – Greece, διατίθεται στη διεύθυνση 
http://www.disability
europe.net/content/aned/media/EL%20social%20inclusion%20report.pdf. 

3.	 Στατιστικά στοιχεία 

	 Κατάλογος θεμάτων σχετικά με πρόσθετες και επικαιροποιημένες πληροφορίες που 
αφορούν την ενοποιημένη δεύτερη και τρίτη περιοδική έκθεση της Ελλάδας 
(CRC/C/GRC/2-3), Συμπλήρωμα, Γραπτές απαντήσεις της Ελλάδας, CRC/C/GRC/Q/2
3/Add., 3 Μαΐου 2012, διατίθεται στη διεύθυνση: 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC C GRC Q 2
3 Add1.pdf. 
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	 VPRC, Βασικά συμπεράσματα της έρευνας  «εικόνες και αναπαραστάσεις βίας μέσα και 
έξω από τους σχολικούς χώρους» (στα ελληνικά), διατίθεται στη διεύθυνση 
http://www.vprc.gr/uplds/File/teleytaia%20nea/school%20violence/Basic%20Conclusio 
ns School%20Violence 2012.pdf. 

	 VPRC, Έρευνα  «εικόνες και αναπαραστάσεις βίας μέσα και έξω από τους σχολικούς 
χώρους» (στα ελληνικά), Φεβρουάριος 2012, διατίθεται στη διεύθυνση 
http://www.vprc.gr/uplds/File/teleytaia%20nea/school%20violence/Basic%20Conclusio 
ns School%20Violence 2012.pdf. 

	 ∆εύτερη και τρίτη περιοδική έκθεση των συμβαλλόμενων κρατών που αναμενόταν το 
2000: Ελλάδα, CRC/C/GRC/2-3, 6 Ιουλίου 2009, διατίθεται στη διεύθυνση 
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/CRC.C.GRC.2-3 en.pdf. 

	 Νικολαϊδης Γ., Βία κατά ανηλίκων  (στα ελληνικά), διατίθεται στη διεύθυνση 
http://www.nsph.gr/files/011 Ygeias Paidiou/Koinonikh Paidiatrikh tei mathimata/1 
Bia enantion paidion.pdf. 

4.	 Λοιπά στοιχεία 

	 Υπουργός ∆ημήτρης Αβραμόπουλος, Παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου ∆ράσης για τα 
∆ικαιώματα του Παιδιού  (στα ελληνικά), ∆ελτίο Τύπου, 2 Μαΐου 2007, διατίθεται στη 
διεύθυνση 
http://old.avramopoulos.gr/content/%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%C 
F%81%CE%B7%CF%82
%CE%B1%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%BC%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%C 
E%BB%CE%BF%CF%82
%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%AF%CE%B1%CF%83%C 
E%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85
%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D
%CF%83%CF%87%CE%B5%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%85
%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1
%CF%84%CE%B1
%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84% 
CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85
%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BF%CF%8D. 

	 Συνάντηση ΕΣΑμεΑ – υπουργού Ανάπτυξης Κ. Χατζηδάκη (στα ελληνικά), ∆ελτίο Τύπου, 
4 Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με τα ζητήματα για τα οποία είναι αρμόδιο το Υπουργείο 
Ανάπτυξης, διατίθεται στη διεύθυνση 
http://www.esaea.gr/index.php?module=announce&ANN user op=view&ANN id=4048 
&MMN position=20:20&thms=4&ns news=1. 

	 Κοινοβουλευτική ερώτηση που υποβλήθηκε στις 14 Οκτωβρίου 2010 από τους βουλευτές 
κ. Φώτη Κουβέλη, κ. Θανάση Λεβέντη, κ. Νίκο Τσούκαλη και κ. Γρηγόρη Ψαριανό (στα 
ελληνικά), διατίθεται στη διεύθυνση http://www.hellenicparliament.gr/Koinovouleftikos
Elenchos/Mesa-Koinovouleutikou-Elegxou?pcm id=2ca51a9e-a9c5-41db-b933
acd83d347191. 

	 ∆ελτίο Τύπου του Συνηγόρου του Παιδιού στις 23 Νοεμβρίου 2006 (στα ελληνικά), 
διατίθεται στη διεύθυνση http://www.synigoros.gr/resources/deltio typou 27 11.pdf. 

	 Χριστοδούλου ∆., Introduction to the Greek Legal System, διατίθεται στη διεύθυνση 
http://jurist.law.pitt.edu/world/greececor2.htm. 

	 Ακαδημαϊκό δίκτυο ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων σε θέματα αναπηρίας, Υπεύθυνοι 
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Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

επικοινωνίας σχετικά με τις πολιτικές – Ελλάδα, διατίθεται στη διεύθυνση 
http://www.disability-europe.net/content/policy-and-enforcement-bodies-16/. 

	 Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής, Complete National Overview 
– Greece, διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.european-agency.org/country
information/greece/national-overview/complete-national-overview. 

	 Πεδία παρέμβασης  (στα ελληνικά), ιστότοπος Συνηγόρου του Πολίτη, διατίθεται στη 
διεύθυνση: http://www.synigoros.gr/?i=childrens-rights.el.interventionareaschild. 

	 Ευρωπαϊκός Φορέας για την Ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής, Legal System – Greece, 
διατίθεται στη διεύθυνση http://www.european-agency.org/country
information/greece/national-overview/legal-system. 
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Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Αριθμός 

παραβιάσε 
ων201 

Έτος 

Περιστατικά βίας ∆ιακρίσεις 
λόγω φύλου 

Άλλες μορφές 
διάκρισης 

Ύποπτοι για 
εγκληματικές 
πράξεις 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία και τις συνεντεύξεις με ενδιαφερόμενα μέρη, οι εν 
λόγω πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες για την Ελλάδα. 

201 Περιστατικά που καταγγέλθηκαν σε όλους τους αρμόδιους φορείς· ανάλογα με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων. 
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Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη 
για τις πολιτικές των κρατών μελών που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 – ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΩΝ 
ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ – 
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

Εκτιμάται ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν περίπου 100 εκατομμύρια παιδιά και 80 
εκατομμύρια άτομα με αναπηρίες. Ως προς αυτό, παρέχονται τεκμηριωμένα στοιχεία για τον 
αριθμό των παιδιών και τον αριθμό των ατόμων με αναπηρίες, όχι όμως για τον αριθμό των 
παιδιών με αναπηρίες. Τα παιδιά με αναπηρίες συνδυάζουν διάφορους βαθμούς ευπάθειας. 
Ως παιδιά, η προστασία των δικαιωμάτων τους εξασφαλίζεται με την εφαρμογή των ειδικών 
μέτρων που προβλέπονται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα ∆ικαιώματα του 
Παιδιού (CRC). Ως άτομα με αναπηρίες, αποτελούν μια ιδιαίτερα ευάλωτη κατηγορία 
ευρωπαίων πολιτών για τους οποίους πρέπει να προβλέπεται ειδικό καθεστώς διασφάλισης 
και προστασίας σύμφωνα με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα ∆ικαιώματα των 
Ατόμων με Αναπηρία (CRPD). 

Τα άτομα με αναπηρία καθώς και οι οικογένειες τους αντιμετωπίζουν, καθημερινά, 
συγκεκριμένα προβλήματα, όπως η έλλειψη βοήθειας και στήριξης όσον αφορά την ένταξή 
τους στο σχολείο, η άσκηση βίας και η έλλειψη κατάλληλων εργαλείων αναφοράς, οι 
δυσκολίες πρόσβασης σε κτίρια ή υπηρεσίες, και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν για να 
εισακουστούν οι απόψεις τους και να συμμετάσχουν στη λήψη αποφάσεων που αφορούν τη 
ζωή τους. 

Οι Συμβάσεις περιέχουν διατάξεις για την αντιμετώπιση των εν λόγω δυσκολιών και την 
προστασία της δυνατότητας άσκησης όλων των δικαιωμάτων και ελευθεριών χωρίς την 
εισαγωγή διακρίσεων, εξασφαλίζοντας: 

	 ισότητα ευκαιριών και προσβασιμότητα, 

	 το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών σε κάθε δράση που αναλαμβάνεται σε σχέση με 
τα αυτά, 

	 τον σεβασμό των εξελισσόμενων δυνατοτήτων των παιδιών με αναπηρίες κατά τη 
λήψη αποφάσεων που τα αφορούν, 

	 το δικαίωμα ακρόασης των παιδιών στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών ή 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων που τα αφορούν καθώς και το δικαίωμα πλήρους και 
αποτελεσματικής συμμετοχής τους, 

	 το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή, 

	 το δικαίωμα αποτελεσματικής πρόσβασης στην εκπαίδευση και στην εκπαίδευση 
χωρίς αποκλεισμούς, 

	 το δικαίωμα στην προστασία της υγείας, 

	 το δικαίωμα σε παροχή βοήθειας, και 

	 την προστασία του παιδιού από κάθε μορφή βίας. 

Η παρούσα μελέτη είναι δομημένη κατά τρόπο ώστε να αντικατοπτρίζει τις απαιτήσεις 
αμφότερων των συμβάσεων για τα βασικά δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες που πρέπει 
να εφαρμόζονται από την πλειονότητα των κρατών μελών που τις έχουν κυρώσει. Τον 
∆εκέμβριο του 2010, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέστη μέρος της CRPD, γεγονός που σημαίνει 
ότι η ΕΕ αναγνωρίζει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρίες όσον αφορά 
τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους και αναλαμβάνει την υποχρέωση εφαρμογής της εν 
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Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

λόγω Σύμβασης από κοινού με τα κράτη μέλη. Στην περίπτωση της CRC, η κατάσταση είναι 
διαφορετική. Μολονότι η εν λόγω Σύμβαση δεν έχει κυρωθεί από την ΕΕ, τα δικαιώματα και 
οι αρχές που περιέχονται σε αυτήν καθοδηγούν τις πολιτικές και τις δράσεις της ΕΕ καθώς η 
Σύμβαση αναγνωρίζει την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού ως στόχο της ΕΕ. 

Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται η κατάσταση που επικρατεί στον τομέα των δικαιωμάτων 
των παιδιών με αναπηρίες στην ΕΕ καθώς και η ανάγκη θέσπισης ενωσιακής νομοθεσίας ή 
άλλων μέτρων. Το δικαίωμα δράσης της ΕΕ απορρέει από τις αρμοδιότητες που της 
απονέμονται από τις Συνθήκες, οι οποίες μπορεί να είναι αποκλειστικές, συντρέχουσες ή 
υποστηρικτικές (άρθρο 2 ΣΛΕΕ). 

Στο ισχύον νομοθετικό και πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ αναγνωρίζονται τα δικαιώματα και οι 
αρχές των Συμβάσεων για τα παιδιά με αναπηρίες και προβλέπεται ο βαθμός της εφαρμογής 
τους. Ωστόσο, η σχετική υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ είναι κυρίως τομεακή  (π.χ. 
απασχόληση ή μετανάστευση) ενώ η κατάσταση των ατόμων με αναπηρίες εξετάζεται 
χωριστά από τα δικαιώματα του παιδιού. Ωστόσο, δεδομένου ότι τα παιδιά με αναπηρίες 
αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις, είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω αναπηρίας, κρίνεται 
αναγκαίο να λαμβάνεται υπόψη η κατάσταση τους και να θεσπιστούν προσαρμοσμένα μέτρα 
ώστε να διασφαλίζεται η προστασία των δικαιωμάτων τους. 

Α. Συγκριτική ανάλυση των εθνικών νομικών πλαισίων 

Η συγκριτική ανάλυση των εθνικών νομικών πλαισίων 18 κρατών μελών ως προς τα 
δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες202 στηρίζεται σε ένα σύνολο κριτηρίων τα οποία 
καθιστούν δυνατή την αξιολόγηση των συγκρίσιμων στοιχείων που υποβλήθηκαν στο 
πλαίσιο της κάθε εθνικής μελέτης. Τα εν λόγω κριτήρια βασίζονται στις απαιτήσεις των 
δικαιωμάτων και των αρχών που σχετίζονται με την κατάσταση των παιδιών με αναπηρίες.203 

Τα κριτήρια απορρέουν από τις Συμβάσεις και από τις γενικές παρατηρήσεις της CRC σχετικά 
με την ερμηνεία τους. 

Συνολικά, τα 18 κράτη μέλη εφαρμόζουν ένα πλήρες νομικό πλαίσιο που αντικατοπτρίζει τις 
βασικές πτυχές των δικαιωμάτων και των αρχών που προσδιορίζονται στις συμβάσεις CRPD 
και CRC. Ενώ σε γενικές γραμμές μπορεί να θεωρηθεί ότι τα δικαιώματα των παιδιών με 
αναπηρίες αναγνωρίζονται από τα νομικά συστήματα των κρατών μελών, είτε βάσει γενικής 
είτε βάσει ειδικής νομοθεσίας, στην πλειονότητα των κρατών μελών η εφαρμογή των εν 
λόγω δικαιωμάτων στην πράξη αποδεικνύεται προβληματική. 

Σε γενικές γραμμές, η αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού προβλέπεται από 
τις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών. Ωστόσο, η εφαρμογή της εν λόγω αρχής στην 
πράξη περιορίζεται ως επί το πλείστον σε αποφάσεις για την οικογένεια και την κοινωνική 
προστασία που αφορούν τα παιδιά, χωρίς να αναγνωρίζονται οι ειδικές ανάγκες των παιδιών 
με αναπηρίες. Σύμφωνα με τις μελέτες χωρών, παρατηρείται έλλειψη κατανόησης σχετικά με 
το τι συνεπάγεται η εν λόγω αρχή, ανεπαρκής ανάπτυξη της έννοιας του βέλτιστου 
συμφέροντος από πλευράς νομοθεσίας ή νομολογίας καθώς και μια γενική έλλειψη 
εκτελεστικών κανόνων. 

202 Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης, εξετάστηκε το νομικό πλαίσιο των εξής κρατών μελών: Βέλγιο, Τσεχική
 
∆ημοκρατία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Ιρλανδία, Κάτω Χώρες, Μάλτα, 

Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο. Οι εν λόγω χώρες επιλέχθηκαν από το
 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με βάση τις προδιαγραφές της παρούσας μελέτης. 

203 Τα οκτώ δικαιώματα και αρχές που θεωρούνται ότι σχετίζονται περισσότερο με την κατάσταση των παιδιών με
 
αναπηρίες είναι τα εξής: το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, το δικαίωμα στη μη διάκριση, ο σεβασμός για τις
 
εξελισσόμενες δυνατότητες του παιδιού, το δικαίωμα συμμετοχής/ακρόασης του παιδιού, η προστασία από τη βία, 

το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή, το δικαίωμα στην παροχή βοήθειας και το δικαίωμα στην εκπαίδευση. 
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Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη 
για τις πολιτικές των κρατών μελών που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες 

Το δικαίωμα στη μη διάκριση λόγω αναπηρίας ή ηλικίας συμπεριλαμβάνεται στις εθνικές 
νομοθεσίες. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, το εν λόγω δικαίωμα εφαρμόζεται μόνο εν μέρει, 
ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις τα μέτρα εύλογης προσαρμογής δεν διασφαλίζουν 
επαρκώς την τήρηση του εν λόγω δικαιώματος. Στην πράξη, η προσβασιμότητα εξακολουθεί 
να αποτελεί βασικό πρόβλημα στα περισσότερα κράτη μέλη. Σπανίως γίνεται αναφορά στους 
παράγοντες πολλαπλών διακρίσεων που αντιμετωπίζουν τα παιδιά ή τα κορίτσια με 
αναπηρίες. Επίσης, παρατηρείται έλλειψη αποτελεσμάτων παρακολούθησης και δεδομένων 
όσον αφορά τις περιπτώσεις παραβιάσεων των δικαιωμάτων που θα μπορούσαν να 
συμβάλλουν στον καθορισμό αποτελεσματικότερων μέτρων. 

Οι εξελισσόμενες δυνατότητες των παιδιών λαμβάνονται υπόψη μόνο εν μέρει από τις 
περισσότερες χώρες, κυρίως ως προς την ηλικία, την ωριμότητα και την ανάπτυξη του 
παιδιού. Ωστόσο, η κατάσταση των παιδιών με αναπηρίες δεν αναγνωρίζεται ρητώς. Η εν 
λόγω αρχή εφαρμόζεται μόνο κατά τη λήψη συγκεκριμένου είδους αποφάσεων ενώ συνήθως 
τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη μόνο την ηλικία του παιδιού, παράγοντας που μπορεί να 
μην ισχύει για τα παιδιά με αναπηρίες και να οδηγήσει στον αποκλεισμό τους από τις 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων που τα αφορούν. 

Το δικαίωμα συμμετοχής και ακρόασης των παιδιών με αναπηρίες στο πλαίσιο 
διαδικασιών λήψης αποφάσεων που τα αφορούν αναγνωρίζεται από τις νομοθεσίες των 18 
κρατών μελών. Ωστόσο, η εφαρμογή στην πράξη των εν λόγω δικαιωμάτων συνήθως 
περιορίζεται σε ορισμένες τομεακές διαδικασίες που εφαρμόζονται κυρίως στον τομέα του 
οικογενειακού δικαίου και, σε ορισμένο βαθμό, στον τομέα της εκπαίδευσης. Στην 
πραγματικότητα, τα παιδιά με αναπηρίες δεν συμμετέχουν συστηματικά στη δημόσια και 
ιδιωτική ζωή στον ίδιο βαθμό με τους συνομήλικούς τους. 

Σε γενικές γραμμές, η προστασία από τη βία προβλέπεται στις νομοθεσίες των κρατών 
μελών. Ωστόσο, σύμφωνα με τις εκθέσεις χωρών, η καταχρηστική συμπεριφορά σε βάρος 
των παιδιών με αναπηρίες αποτελεί βασικό πρόβλημα όλων των χωρών. Η βία που 
παρατηρείται στα ιδρύματα είναι ιδιαιτέρως ανησυχητική. Λόγω της έλλειψης στοιχείων σε 
συστηματική βάση και της δυσκολίας των θυμάτων να καταγγείλουν τα περιστατικά 
κακοποίησης, καθίσταται αδύνατη η επισκόπηση της κατάστασης που απαιτείται για τη 
θέσπιση κατάλληλων πολιτικών και μέτρων. 

Το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή αναγνωρίζεται ευρέως από τις νομοθεσίες των 
επιλεγμένων κρατών μελών. Ωστόσο, η ανεπαρκής καθοδήγηση και στήριξη των 
οικογενειών για την ένταξη των παιδιών με αναπηρίες και για την παροχή βοήθειας στην 
καθημερινή τους ζωή αποτελεί βασικό πρόβλημα στην πλειονότητα των 18 κρατών μελών. 
Χωρίς την κατάλληλη βοήθεια, οι εν λόγω οικογένειες συχνά εγκαταλείπουν την προσπάθεια 
και βρίσκονται αντιμέτωπες με τη μόνη διαθέσιμη λύση: την εισαγωγή του παιδιού σε 
ίδρυμα. 

Γενικώς, το δικαίωμα σε παροχή βοήθειας διαφόρων μορφών  (χρηματοδοτική, 
κοινωνική, υγειονομική, κ.ά.) τόσο για τα παιδιά με αναπηρίες όσο και για τις οικογένειές 
τους περιλαμβάνεται στις νομοθεσίες ή τους ρυθμιστικούς κανόνες των κρατών μελών. 
Ωστόσο, στην πλειονότητα των περιπτώσεων πρόκειται και πάλι για βοήθεια που παρέχεται 
σε τομεακό επίπεδο  (κυρίως όσον αφορά την κοινωνική και υγειονομική βοήθεια) και σε 
ανεπαρκή βαθμό  (παροχή οικονομικών και ανθρώπινων πόρων). Στην πλειονότητα των 
κρατών μελών, η οικονομική κρίση έχει συντελέσει στην απόσυρση και τη μείωση της 
βοήθειας. Σε πολλές περιπτώσεις, η πρόσβαση σε βοήθεια δεν αντιμετωπίζεται ως μέσο για 
την προστασία των δικαιωμάτων αλλά ως μέτρο διακριτικής ευχέρειας που υπόκειται σε 
δημοσιονομικούς περιορισμούς. 
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Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση αναγνωρίζεται από το σύνολο των κρατών μελών μέσω 
των συνταγματικών ή των νομοθετικών τους διατάξεων. Στην πράξη, ωστόσο, η δυνατότητα 
πρόσβασης των παιδιών με αναπηρίες στο σχολείο της επιλογής τους εξακολουθεί να 
αποτελεί σημαντική πρόκληση. Σε πολλά κράτη μέλη, τα παιδιά με αναπηρίες εξακολουθούν 
να έχουν ελάχιστη πρόσβαση στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης ενώ σε άλλα κράτη τα 
σχολεία διαθέτουν ελάχιστους πόρους, με αποτέλεσμα η παροχή στήριξης στα παιδιά με 
αναπηρίες να είναι ανεπαρκής. Επιπλέον, στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, οι δάσκαλοι δεν 
είναι επαρκώς καταρτισμένοι και ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες, 
ενώ τα προγράμματα συνήθως δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες αυτών των παιδιών. 

Οι μηχανισμοί συμμόρφωσης δεν είναι επαρκείς και δεν λαμβάνουν υπόψη την 
κατάσταση των παιδιών με αναπηρίες. Η έλλειψη ενημέρωσης και στήριξης των οικογενειών 
με παιδιά με αναπηρίες, όσον αφορά τα δικαιώματά τους, τις διαδικασίες και τις αρμόδιες 
αρχές, εμποδίζει την πρόσβασή τους στα εργαλεία βοήθειας. 

Με βάση τα παραπάνω ευρήματα, και με γνώμονα τις αρμοδιότητες που διαθέτει η ΕΕ 
δυνάμει των Συνθηκών σε διάφορους τομείς πολιτικής, συμπεριλαμβανομένης της αναπηρίας 
και των δικαιωμάτων των παιδιών, διατυπώνονται ορισμένα συμπεράσματα και συστάσεις με 
σκοπό την ανάληψη δράσης σε επίπεδο ΕΕ. 

Β.1 Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Η ΕΕ δεν διαθέτει σαφής αρμοδιότητα όσον αφορά τα παιδιά με αναπηρίες. Ωστόσο, το 
ενωσιακό πλαίσιο περιέχει διατάξεις που αναφέρονται στον στόχο της ΕΕ να προωθεί την 
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού καθώς και στην αρμοδιότητά της να καταπολεμά τις 
διακρίσεις λόγω αναπηρίας. Επιπλέον, ο Χάρτης των Θεμελιωδών ∆ικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος έχει το ίδιο νομικό κύρος με τις Συνθήκες, αναγνωρίζει την 
απαγόρευση διακρίσεων λόγω αναπηρίας (άρθρο 21) και τα δικαιώματα του παιδιού (άρθρο 
24). Η εν λόγω αναγνώριση, μολονότι σημαντική, δεν μπορεί να επεκτείνει τις αρμοδιότητες 
που απονέμονται στην ΕΕ από τις Συνθήκες. 

Η ΕΕ δεσμεύεται, από κοινού με τα κράτη μέλη σε τομείς όπου υφίσταται συντρέχουσα ή 
εθνική αρμοδιότητα, από τις υποχρεώσεις που περιλαμβάνονται στη CRPD και υποχρεούται 
να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων λόγω 
αναπηρίας δυνάμει του άρθρου 19 της ΣΛΕΕ ή σε άλλους τομείς που εμπίπτουν στο πεδίο 
αρμοδιοτήτων της ΕΕ. Το άρθρο 19 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ παρέχει τη νομική βάση για την 
ανάληψη δράσης από την ΕΕ (βλέπε, μεταξύ άλλων, την πρόταση οδηγίας του 2008 για την 
ίση μεταχείριση των προσώπων204), όμως η απαίτηση για ομοφωνία θέτει εμπόδια ως προς 
την επίτευξη συμφωνίας στο πλαίσιο της εν λόγω νομικής βάσης. Το άρθρο 19 παράγραφος 
2 παρέχει στην ΕΕ τη δυνατότητα θέσπισης βασικών αρχών και μέτρων ενθάρρυνσης, μέσω 
της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, προς υποστήριξη των δράσεων των κρατών μελών 
στον τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων. 

Επισημαίνεται ότι ούτε στην προαναφερθείσα πρόταση οδηγίας για την εφαρμογή της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης ούτε σε κάποιο άλλο μέτρο της ΕΕ προβλέπεται ένας ορισμός για την 
αναπηρία. Πριν από την έγκριση της CRPD, το ∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (∆ΕΕ), 
σε απόφασή του τον Ιούλιο του 2006, προσδιόρισε τον όρο  «αναπηρία» στο πλαίσιο της 
πολιτικής απασχόλησης υπό την ίδια έννοια με τη CRPD ως υποδηλώνουσα 
«μειονεκτικότητα, οφειλόμενη, ιδίως, σε πάθηση φυσική, διανοητική ή ψυχική κωλύουσα τη 

204 Πρόταση οδηγίας για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, COM/2008/0426 τελικό, που διατίθεται στη 
διεύθυνση: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008PC0426:en:NOT  (ημερομηνία 
τελευταίας πρόσβασης 6.5.2013). 
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Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη 
για τις πολιτικές των κρατών μελών που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες 

συμμετοχή του συγκεκριμένου ατόμου στον επαγγελματικό βίο».205 Προσφάτως, το ∆ΕΕ 
ανέπτυξε περαιτέρω την εν λόγω έννοια206 δηλώνοντας ότι η αναπηρία, σε συνδυασμό με 
διάφορους περιορισμούς, μπορεί να παρακωλύσει την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή 
του συγκεκριμένου ατόμου στον επαγγελματικό βίο σε ισότιμη βάση με τους υπόλοιπους 
εργαζόμενους και καλεί τους εργοδότες να λάβουν μέτρα εύλογης προσαρμογής. 

Η ανάληψη δράσης από την ΕΕ είναι επίσης εφικτή όταν συνδέεται με άλλους τομείς 
πολιτικής που εμπίπτουν στο πεδίο αρμοδιοτήτων της ΕΕ. Πολλά ζητήματα που αφορούν τα 
δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες σχετίζονται με πολιτικές της ΕΕ, όπως η κοινωνική 
πολιτική, η οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, οι μεταφορές, η ελευθερία, η 
ασφάλεια και η δικαιοσύνη, τομείς στους οποίους η ΕΕ έχει συντρέχουσα αρμοδιότητα με τα 
κράτη μέλη. Επιπλέον, η ΕΕ μπορεί να αναλάβει δράση με σκοπό τη στήριξη των πολιτικών 
των κρατών μελών σε διάφορους τομείς που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες, όπως είναι η 
εκπαίδευση, ο αθλητισμός, η νεολαία ή η υγεία. 

Β.2 Υφιστάμενες σχετικές διατάξεις παράγωγου ενωσιακού δικαίου 

Το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και η πρωταρχική σημασία που πρέπει να 
δίδεται σε αυτό σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά αποτελεί θεμελιώδη 
απαίτηση του ενωσιακού δικαίου. Σύμφωνα με το άρθρο 7 της οδηγίας για τη 

διαμεσολάβηση207, οι διαμεσολαβητές υποχρεούνται να εξασφαλίσουν την προστασία των 
πρωταρχικών συμφερόντων του παιδιού όταν αποφασίζουν για την ικανότητά του να 

προσκομίσει στοιχεία σε μια δίκη. Η οδηγία για την οικογενειακή επανένωση208 υποχρεώνει 
τις αρχές των κρατών μελών να λαμβάνουν δεόντως υπόψη το μείζον συμφέρον των 

παιδιών κατά την εξέταση μιας αίτησης οικογενειακής επανένωσης  (άρθρο 5)209. Ρητή 
αναφορά στο ύψιστο συμφέρον του παιδιού γίνεται και στην οδηγία 2004/81/EΚ του 

Συμβουλίου210 για τα θύματα εμπορίας ανθρώπων. 

Η απαγόρευση των διακρίσεων σε επίπεδο ΕΕ περιλαμβάνεται επί του παρόντος σε 
τέσσερις οδηγίες για την καταπολέμηση των διακρίσεων μεταξύ άλλων λόγω φύλου, 
φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκείας ή πεποιθήσεων, ηλικίας και γενετήσιου 
προσανατολισμού, η πλειονότητα των οποίων αφορούν τον τομέα της απασχόλησης.211 Στις 
εν λόγω οδηγίες θεσπίζονται κανόνες «για την καταπολέμηση των διακρίσεων (…) με στόχο 

205 Απόφαση του ∆ικαστηρίου (τμήμα μείζονος συνθέσεως) της 11ης Ιουλίου 2006, C-13/05, Sonia Chacón Navas 
κατά Eurest Colectividades, σκέψη 43. 
206 Απόφαση του ∆ικαστηρίου της 11ης Απριλίου 2013, Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-335/11 και C-337/11, HK 
Danmark, ενεργούσα για λογαριασμό της Jette Ring κατά Dansk almennyttigt Boligselskab (C-335/11) και HK 
Danmark, ενεργούσα για λογαριασμό της Lone Skouboe Werge κατά Dansk Arbejasgiverforening, ενεργούσα για 
λογαριασμό της Pro Display A/S (C-337/11), σκέψη 47. 
207 Οδηγία 2008/52/ΕΚ για ορισμένα θέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. 
208 Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης. 
209 «Developing indicators for the protection, respect and promotion of the rights of the child in the European 
Union» («Ανάπτυξη δεικτών για την προστασία, τον σεβασμό και την προώθηση των δικαιωμάτων του παιδιού στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση») του Οργανισμού Θεμελιωδών ∆ικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), Μάρτιος 2009, που 
διατίθεται στη διεύθυνση http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/358-RightsofChild_summary
report en.pdf. 
210 Οδηγία 2004/81/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων 
χωρών θύματα εμπορίας ανθρώπων ή συνέργειας στη λαθρομετανάστευση. 
211 Οδηγία 2006/54/EΚ για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και 
γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης (αναδιατύπωση)· οδηγία 2004/113/ΕΚ για την εφαρμογή της αρχής 
της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών· οδηγία 
2000/43/ΕΚ περί εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής τους 
καταγωγής, και οδηγία 2000/78/ΕΚ για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση 
και την εργασία. 

73 


http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/358-RightsofChild_summary


        
____________________________________________________________________________________________  

           
          

           
          

          
          

             
             

 
 

         
         

             
     

 
            

             
         

           
            

             
           

         
  

 
           

          
            

         
             

          
 

 
            

   
              

             
            

    
 

           
         

           
          

                                                 
  
              

         
   

 
            

            
      

Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

να πραγματωθεί στα κράτη μέλη η αρχή της ίσης μεταχείρισης».212 Οι «ειδικές ανάγκες» 
συνιστούν λόγο διάκρισης σύμφωνα με την οδηγία 2000/78/ΕΚ ενώ, σύμφωνα με την 
οδηγία 2006/54/ΕΚ η προστασία της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών σε θέματα 
εργασίας και απασχόλησης εφαρμόζεται και στα άτομα με αναπηρίες. Στην οδηγία 
2000/43/ΕΚ για την ίση μεταχείριση προσώπων ασχέτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, 
η αναπηρία δεν συγκαταλέγεται στους λόγους διάκρισης. Στην οδηγία 2004/113/ΕΚ για την 
ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την 
παροχή αυτών γίνεται αναφορά στις διακρίσεις λόγω φύλου αλλά όχι λόγω ηλικίας ή 
αναπηρίας. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας τα διαφορετικά επίπεδα προστασίας των λόγων 
διακριτικής μεταχείρισης, δημοσίευσε το 2008 πρόταση οδηγίας με σκοπό την ολοκλήρωση 
του νομικού πλαισίου σχετικά με τη νομοθεσία κατά των διακρίσεων και την εξασφάλιση 
ομοιόμορφης προστασίας έναντι όλων των διακρίσεων213. 

Η πρόσβαση των παιδιών με αναπηρίες σε υπηρεσίες χωρίς την εισαγωγή διακρίσεων 
επηρεάζεται και από άλλα μέτρα που υφίστανται σε τομείς πολιτικής όπως η εσωτερική 
αγορά ή οι μεταφορές. Παραδείγματος χάρη, η οδηγία 2001/85/ΕΚ περί ειδικών διατάξεων 
για οχήματα μεταφοράς επιβατών καθιστά υποχρεωτική τη χρήση ειδικών συστημάτων ώστε 
να εξασφαλίζεται η δυνατότητα προσπέλασης των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα ή με 
προβλήματα όρασης στα οχήματα που διέπονται από την εν λόγω οδηγία. Τα δικαιώματα των 
ατόμων με αναπηρίες όσον αφορά τις μετακινήσεις με αεροπλάνο, την προσιτότητα σε 
ανελκυστήρες, τη διενέργεια δημόσιων συμβάσεων ή τις τηλεπικοινωνίες214 καλύπτονται και 
από άλλες πράξεις. 

∆υνάμει των αρμοδιοτήτων της, η ΕΕ αναλαμβάνει δράση για την καταπολέμηση των 
διακρίσεων, η οποία συμπληρώνεται με δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, με 
σκοπό τη βελτίωση της γνώσης ως προς την εισαγωγή διακρίσεων (μεταξύ άλλων, μέσω της 
ευαισθητοποίησης), την παροχή στήριξης στους ενδιάμεσους φορείς  (όπως οι ΜΚΟ, οι 
κοινωνικοί εταίροι και οι φορείς ισότητας) με σκοπό τη βελτίωση των ικανοτήτων τους στον 
τομέα της καταπολέμησης των διακρίσεων, και την ενθάρρυνση της ανταλλαγής βέλτιστων 
εθνικών πρακτικών. 

Οι εξελισσόμενες δυνατότητες των παιδιών και η σημασία που αποδίδεται σε αυτές 
περιλαμβάνονται στον κανονισμό  (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 (κανονισμός  «Βρυξέλλες ΙΙ») 
σύμφωνα με τον οποίο τα δικαστήρια πρέπει να εξασφαλίζουν ότι παρέχεται στο παιδί η 
δυνατότητα ακρόασης ανάλογα με την ηλικία ή τον βαθμό ωριμότητάς του. Η ίδια διατύπωση 
χρησιμοποιείται επίσης στη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με τη μετανάστευση και τους 
ασυνόδευτους ανηλίκους που ζητούν άσυλο. 

Το δικαίωμα συμμετοχής των παιδιών προβλέπεται σε ορισμένα στρατηγικά έγγραφα της 
Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένης της ανακοίνωσης σχετικά με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για 
τη νεολαία (2005), της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα δικαιώματα του παιδιού 
(2006), του προγράμματος  «Νεολαία σε δράση» και του θεματολογίου της ΕΕ για τα 

212 Άρθρο 1 της οδηγίας 2000/43/ΕΚ. 

213 Πρόταση οδηγίας όσον αφορά την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων, ανεξαρτήτως
 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (COM(2008)426). Έχει παγώσει επί
 
του παρόντος στο Συμβούλιο. 

214 «Study on challenges and good practices in the implementation of the UN Convention on the Rights of Persons 

with Disabilities VC/2008/1214» («Μελέτη για τις προκλήσεις και τις βέλτιστες πρακτικές κατά την εφαρμογή της
 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα ∆ικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία»), Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Βρυξέλλες, 

2010, βλ. Συνοπτική παρουσίαση στη διεύθυνση http://www.efc.be/programmes services/
 
resources/Documents/UN Covention Summary EN.pdf. 
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Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη 
για τις πολιτικές των κρατών μελών που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες 

δικαιώματα του παιδιού (2011). Στην ενωσιακή νομοθεσία στον τομέα της μετανάστευσης 
και του ασύλου, και συγκεκριμένα στον κανονισμό  (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 (κανονισμός 
«Βρυξέλλες ΙΙ»), αναγνωρίζεται το δικαίωμα ακρόασης του παιδιού στο πλαίσιο δικαστικών 
διαδικασιών. 

Η ΕΕ έλαβε μια σειρά μέτρων για την προστασία του παιδιού από τη βία215, και 
συγκεκριμένα όσον αφορά την εμπορία και τη σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και 
την προστασία των θυμάτων, συμπεριλαμβανομένων των οδηγιών216 που θεσπίστηκαν με 
σκοπό την αντικατάσταση ορισμένων εξ αυτών των πράξεων. Παραδείγματος χάρη, η οδηγία 
2011/36/ΕΕ, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, εστιάζει στην προστασία των παιδιών που είναι πιο ευάλωτα 
από τους ενηλίκους και προβλέπει αυστηρότερες ποινές όταν το αδίκημα διαπράττεται σε 
βάρος ιδιαίτερα ευάλωτων θυμάτων όπως είναι τα παιδιά ή τα άτομα με αναπηρίες. 

Σύμφωνα με την οδηγία 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα 
δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας, τα θύματα 
πρέπει να αντιμετωπίζονται χωρίς κανενός είδους διακρίσεις μεταξύ άλλων λόγω ηλικίας ή 
αναπηρίας. Τέλος, στην οδηγία 2011/92/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας217 

τονίζεται η ανάγκη ενίσχυσης της προστασίας των παιδιών με αναπηρίες. 

Το δικαίωμα στην οικογενειακή ζωή και η ανατροφή του παιδιού σε οικογενειακό 
περιβάλλον βρίσκονται στο επίκεντρο του κανονισμού  (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 του 
Συμβουλίου218. Όσον αφορά τις μεταναστευτικές πολιτικές, το δικαίωμα του παιδιού στην 
οικογενειακή ζωή εξασφαλίζεται από τους κανόνες οικογενειακής επανένωσης219 και τις 
διατάξεις των οδηγιών για τους ασυνόδευτους ανηλίκους220 που ζητούν άσυλο και για τη 

215 Απόφαση-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων· οδηγία 2004/81/EΚ του 
Συμβουλίου σχετικά με τον τίτλο παραμονής που χορηγείται στους υπηκόους τρίτων χωρών θύματα εμπορίας 
ανθρώπων· απόφαση-πλαίσιο 2004/68/∆ΕΥ του Συμβουλίου για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας· απόφαση-πλαίσιο 2001/220/∆ΕΥ του Συμβουλίου σχετικά με το καθεστώς 
των θυμάτων σε ποινικές διαδικασίες· ψήφισμα 2001/C 283/01 του Συμβουλίου για τη συμβολή της κοινωνίας των 
πολιτών κατά την αναζήτηση παιδιών που έχουν εξαφανισθεί και αποτελούν αντικείμενο σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης· απόφαση αριθ. 1351/2008/ΕΚ για τη θέσπιση του προγράμματος «Ασφαλέστερο ∆ιαδίκτυο» για την 
περίοδο 2009-2013. 
216 Οδηγία 2011/36/ΕΕ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των 
θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συμβουλίου· οδηγία 
2011/92/ΕΕ σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/∆ΕΥ του 
Συμβουλίου· οδηγία 2012/29/ΕΕ για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και 
την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/∆ΕΥ 
του Συμβουλίου. 
217 Οδηγία 2011/92/ΕΚ, άρθρο 1. 
218 Κανονισμός (EΚ) αριθ. 2201/2003 του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία και την αναγνώριση και εκτέλεση 
αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας. 
219 Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης· κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
343/2003 του Συμβουλίου για τη θέσπιση των κριτηρίων και μηχανισμών για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους 
που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κράτος μέλος από υπήκοο τρίτης χώρας· 
οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των 
υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας· 
οδηγία 2008/115/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες των κρατών μελών για την επιστροφή των 
παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. 
220 Οδηγία 2001/55/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές παροχής προσωρινής προστασίας σε 
περίπτωση μαζικής εισροής εκτοπισθέντων· οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις 
για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο· οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συμβουλίου για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για 
την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων 
που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους· οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις ελάχιστες 
προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα. 
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Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

διατήρηση της οικογενειακής ενότητας. 

Η αρχή της όσο το δυνατόν πληρέστερης κοινωνικής ένταξης των παιδιών με αναπηρίες 
λαμβάνεται υπόψη σε έγγραφα στρατηγικής όπως η ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 
2010-2020221 και το πρόγραμμα  «ΕΚ 2020» στον τομέα της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης222. Στο ψήφισμα του Συμβουλίου του 2003 για την παροχή ίσων ευκαιριών σε 
μαθητές και σπουδαστές με αναπηρίες223 εξετάζεται η δυνατότητα πρόσβασης των παιδιών 
με αναπηρίες στην εκπαίδευση. Το 2010, στο ψήφισμά του σχετικά με την κινητικότητα και 
την ένταξη των ατόμων με αναπηρία224, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τονίζει την ανάγκη να 
διασφαλιστεί και για τα παιδιά με αναπηρίες ο πλήρης σεβασμός των δικαιωμάτων του 
παιδιού, μεταξύ των οποίων το δικαίωμα στην εκπαίδευση και στη συμμετοχή στη ζωή της 
κοινότητας. Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στηρίζουν επίσης τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για 
την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής, ο οποίος είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που 
λειτουργεί ως πλατφόρμα συνεργασίας όσον αφορά τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες και την 
προώθηση της πλήρους συμμετοχής στα σχολεία γενικής και επαγγελματικής 
εκπαίδευσης225. 

Γ. Συστάσεις για ανάληψη δράσης από την ΕΕ 

Στο πλαίσιο της διατύπωσης ειδικών συστάσεων με σκοπό τη βελτίωση της κατάστασης των 
παιδιών με αναπηρίες, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι τα παιδιά με αναπηρίες είναι 
πρωτίστως παιδιά, τα οποία έχουν τις ίδιες ανάγκες με τα υπόλοιπα παιδιά και πρέπει να 
μπορούν να ασκούν όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τη CRC. Η εγγενής διαφορά 
τους με τους συνομήλικούς τους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τον σχεδιασμό 
κατάλληλων νομοθετικών μέτρων και μέτρων πολιτικής. 

Οριζόντια θέματα 

	 Μια πρώτη και γενική σύσταση αφορά την κύρωση των δύο συμβάσεων που 
αναφέρονται στην παρούσα μελέτη από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ που δεν το έχουν ήδη 
πράξει καθώς και τη θέσπιση εθνικής νομοθεσίας με σκοπό την εφαρμογή και την 
επιβολή των διατάξεων των εν λόγω συμβάσεων. 

	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών της 
CRPD και τη Γραμματεία των Ηνωμένων Εθνών της CRC, θα πρέπει να μεριμνήσουν για 
την κατανόηση και την εφαρμογή συγκεκριμένων όρων των Συμβάσεων από τα κράτη 
μέλη, όπως είναι οι όροι  «αναπηρία», «βέλτιστο συμφέρον του παιδιού» και 
«εξελισσόμενες δυνατότητες του παιδιού», δεδομένης της σημασίας τους ως προς την 
εφαρμογή των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρία. Θα πρέπει να ηγηθούν των 
προσπαθειών για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών που θα εξασφαλίσουν ότι οι ιδιαιτερότητες 
των παιδιών με αναπηρία λαμβάνονται δεόντως υπόψη. 

Εν προκειμένω, συνιστάται η Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλία για την αποσαφήνιση 
σε επίπεδο ΕΕ του όρου «αναπηρία» που προβλέπεται στη CRDP καθώς ο εν λόγω όρος 
θεωρείται υπερβολικά ευρύς στην πράξη, γεγονός που δυσχεραίνει την εφαρμογή του σε 

221 Τομέας δράσης 5 της ανακοίνωσης της Επιτροπής για την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020:
 
Ανανέωση της δέσμευσης για μια Ευρώπη χωρίς εμπόδια, COM (2010) 636 τελικό. 

222 Συμπεράσματα του Συμβουλίου της 12ης Μαΐου 2009 σχετικά με ένα στρατηγικό πλαίσιο για την ευρωπαϊκή
 
συνεργασία στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης («EΚ 2020») 2009/C 119/02, ΕΕ C 119/2 της
 
28.5.2005.
 
223 Ψήφισμα του Συμβουλίου της  5ης Μαΐου 2003 για την παροχή ίσων ευκαιριών σε μαθητές και σπουδαστές με
 
αναπηρίες όσον αφορά την εκπαίδευση και την κατάρτιση (2003/C 134/04). 

224 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με την κινητικότητα και ένταξη
 
ατόμων με αναπηρία και την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020 (2010/2272(INI)).
 
225 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την ανάπτυξη της Ειδικής Αγωγής, http://www.european-agency.org/about-us. 
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Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη 
για τις πολιτικές των κρατών μελών που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες 

εθνικό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, συνιστάται η κατάρτιση εγγράφων καθοδήγησης, η 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και η προώθηση των υφιστάμενων εγχειριδίων. 

	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει δράση ώστε να εξασφαλίσει ότι τα 
δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία λαμβάνονται δεόντως υπόψη στις υφιστάμενες 
πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση της διάστασης της καταπολέμησης των διακρίσεων 
και της ίσης μεταχείρισης. 

	 Το ΕΚ, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη εργαλείων 
πληροφόρησης σε εθνικό επίπεδο ώστε να συμβάλλουν στην ενημέρωση των 
οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες σχετικά με το νομικό πλαίσιο που τις διέπει, καθώς 
και όσον αφορά την πρόσβαση σε μέτρα βοήθειας, τις αρμόδιες αρχές, τις διαδικασίες και 
τους μηχανισμούς συμμόρφωσης. Μεταξύ των ειδικών εργαλείων προς ανάπτυξη, θα 
μπορούσε να είναι η δημιουργία μιας διαδικτυακής πύλης που θα συνδέεται ενδεχομένως 
με τις εθνικές πύλες των κρατών μελών και θα παρέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με 
τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις, τα κριτήρια εφαρμογής, τις αρμόδιες αρχές και τα 
συστήματα συντονισμού. Η πρωτοβουλία αυτή θα μπορούσε να φέρει τους πολίτες πιο 
κοντά στην ΕΕ. 

	 Τα θεσμικά όργανα της ΕΕ οφείλουν να διαδραματίσουν ουσιαστικό ρόλο στην 
ευαισθητοποίηση των πολιτών όσον αφορά τα δικαιώματα, τα συμφέροντα και τις ειδικές 
ανάγκες των παιδιών με αναπηρίες ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της αρχής 
του βέλτιστου συμφέροντος αυτών των παιδιών. Επίσης, το ΕΚ και το Συμβούλιο θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις δημοσιονομικές εξουσίες τους με σκοπό την παροχή 
χρηματοδότησης σε εκστρατείες ευαισθητοποίησης. 

Το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού 

	 Μολονότι στην πλειονότητα των χωρών η αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού 
προβλέπεται από τη νομοθεσία, λίγα μόνο κράτη μέλη επιβάλλουν τη γενική υποχρέωση 
να λαμβάνεται συστηματικά υπόψη σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά. 
Ορισμένα κράτη μέλη  (όπως η Σουηδία και το Ηνωμένο Βασίλειο) επιβάλλουν τη 
διενέργεια εκτιμήσεων αντικτύπου όσον αφορά το παιδί για τις προτεινόμενες 
νομοθετικές πράξεις. Η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνει την ανταλλαγή γνώσεων όσον 
αφορά τις πρωτοβουλίες αυτού του είδους και να καταρτίσει έναν οδηγό σχετικά με τη 
μεθοδολογία που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διενέργεια εκτιμήσεων αντικτύπου με 
βάση την εφαρμογή της αρχής για το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. 

Το δικαίωμα στη μη διάκριση 

	 Η έννοια της «εύλογης προσαρμογής» σε σχέση με την ειδική κατάσταση των παιδιών με 
αναπηρίες χρήζει περαιτέρω ανάπτυξης και αποσαφήνισης ώστε να καθοριστούν τα όρια 
της δυσανάλογης επιβάρυνσης. Η ΕΕ, μέσω της Επιτροπής, θα μπορούσε να συμβάλλει 
σε αυτό μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών σε εθνικό επίπεδο σχετικά με την 
εφαρμογή της εύλογης προσαρμογής στο πλαίσιο διαφόρων καταστάσεων. Αυτό θα 
συνέβαλε στον καθορισμό ενός σημείου αναφοράς για την υποχρεωτική ανάληψη δράσης 
από τις δημόσιες αρχές, με σκοπό τον σεβασμό του δικαιώματος στη μη διάκριση, ενώ 
παράλληλα θα αποτρέπονταν οι αντιπαραθέσεις περί δυσανάλογου κόστους σχετικά με το 
εν λόγω δικαίωμα. 

	 Η κατάσταση των παιδιών με αναπηρίες θα μπορούσε να περιληφθεί επίσης στην 
πρόταση οδηγίας που υποβλήθηκε το 2008 από το Συμβούλιο, εφόσον εγκριθεί, σχετικά 
με την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού. Στην 
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Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

τροπολογία αριθ. 37 που πρότεινε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται αναφορά στην 
πολλαπλή διάκριση. Στο πλαίσιο αυτό, θα μπορούσαν να αποσαφηνιστούν οι αιτιολογικές 
σκέψεις της προτεινόμενης οδηγίας ώστε να εξασφαλιστεί ότι η κατάσταση των παιδιών 
με αναπηρίες θα αποτελέσει μέρος του πεδίου εφαρμογής της. 

	 Στην προσεχή ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα που βασίζεται στην πρόταση 
της Επιτροπής, θα πρέπει να καλύπτεται ρητά η πρόσβαση των παιδιών με αναπηρίες σε 
αγαθά και υπηρεσίες, τουλάχιστον όσον αφορά τις περιπτώσεις πολλαπλής διάκρισης. 

Οι εξελισσόμενες δυνατότητες των παιδιών με αναπηρίες 

	 Το ΕΚ θα πρέπει να εξετάσει τρόπους με τους οποίους μπορεί να ενισχυθεί η 
ευαισθητοποίηση και ο σεβασμός των εξελισσόμενων δυνατοτήτων των παιδιών, 
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρίες, ούτως ώστε η εν λόγω αρχή να 
εφαρμόζεται σε όλες τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που τα αφορά. 

	 Σε κάθε νέα νομοθεσία που αποσκοπεί στο να καταστεί η δικαιοσύνη φιλική προς το παιδί 
θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα ακρόασης των παιδιών σε δικαστικές διαδικασίες 
που τα αφορούν. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι οι εν λόγω διατάξεις 
περιλαμβάνονται στην επικείμενη ενωσιακή νομοθεσία όσον αφορά τις ειδικές εγγυήσεις 
που πρέπει να ισχύουν για τους ευάλωτους υπόπτους και κατηγορουμένους, 
περιλαμβανομένων των παιδιών, ή την επικείμενη ενωσιακή νομοθεσία για την 
αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε διαφορές γονικής μέριμνας. 

	 Επιπλέον, συνιστάται η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το ΕΚ να προωθήσουν τη χρήση των 
κατευθυντήριων γραμμών για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη και να στηρίξουν την 
κατάρτιση όλων των επαγγελματιών του κλάδου. 

Το δικαίωμα συμμετοχής των παιδιών με αναπηρίες 

	 Στο πλαίσιο της επικείμενης ευρωπαϊκής πράξης για την προσβασιμότητα θα μπορούσε 
να εξασφαλιστεί η ανάπτυξη εργαλείων με σκοπό την εξασφάλιση της συμμετοχής των 
παιδιών με αναπηρίες στις διαδικασίες διαβούλευσης όσον αφορά τις νομοθετικές 
πρωτοβουλίες και τις πρωτοβουλίες πολιτικής που τα αφορούν. 

	 Το ΕΚ θα πρέπει να διερευνήσει τους τρόπους αύξησης της ευαισθητοποίησης σχετικά με 
τις αναγκαίες απαιτήσεις ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των παιδιών με αναπηρίες, 
μεταξύ άλλων μέσω της λήψης συγκεκριμένων μέτρων όπως η προσομοίωση των 
συνεδριάσεων της ολομέλειας του ΕΚ με τη συμμετοχή παιδιών με αναπηρίες, η 
εξασφάλιση φυσικής πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του ΕΚ ή ο σχεδιασμός εργαλείων 
για την εξασφάλιση της μη φυσικής συμμετοχής. 

Το δικαίωμα ακρόασης των παιδιών με αναπηρίες 

	 Προκειμένου να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του δικαιώματος ακρόασης 
των παιδιών με αναπηρίες, θα πρέπει να αλλάξει η στάση των δικαστικών, διοικητικών 
και αστυνομικών υπαλλήλων. Για τον σκοπό αυτό, το ΕΚ, το Συμβούλιο και η Επιτροπή 
θα πρέπει να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να αναπτύξουν δράσεις ευαισθητοποίησης και 
κατάρτισης ειδικά για τις δημόσιες αρχές. 

	 Κατά την εκπόνηση νομοθεσίας σχετικά με μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη, η 
Επιτροπή θα πρέπει να μεριμνήσει για τη θέσπιση κατάλληλων μέτρων που θα 
εξασφαλίζουν ότι το παιδί μπορεί να ασκεί ελεύθερα το δικαίωμα έκφρασης της γνώμης 
του στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών που το αφορούν, μέσω της δημιουργίας 
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Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη 
για τις πολιτικές των κρατών μελών που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες 

κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ του παιδιού και των δικαστικών και αστυνομικών 
υπαλλήλων και της παροχής μέτρων εύλογης προσαρμογής ώστε να εξασφαλίζεται 
αποτελεσματικά το δικαίωμα ακρόασης των παιδιών με αναπηρίες. 

Το δικαίωμα προστασίας από τη βία 

	 Συνιστάται στο ΕΚ, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή να προωθήσουν την παραγωγή 
στατιστικών στοιχείων σχετικά με τα περιστατικά βίας που αφορούν τα παιδιά, και ιδίως 
τα παιδιά με αναπηρίες. Επιπλέον, θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη δεικτών 
(μεταξύ άλλων, σχετικά με την αναπηρία, τα παιδιά, τα κορίτσια, το οικογενειακό 
περιβάλλον) και να μεριμνήσουν για την ενσωμάτωση των εν λόγω δεικτών σε άλλες 
έρευνες πολιτικού ή γενικού περιεχομένου με σκοπό τη συστηματική παροχή δεδομένων 
για την κατάσταση των παιδιών με αναπηρίες. 

	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΕΚ θα πρέπει να ενθαρρύνουν τον Οργανισμό Θεμελιωδών 
∆ικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) να διερευνήσει τα περιστατικά βίας που καταγράφονται στα 
ιδρύματα σε βάρος των παιδιών, ιδίως των παιδιών με αναπηρίες λόγω της ευάλωτης 
φύσης τους. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η απαραίτητη 
χρηματοδότηση από την αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή. 

	 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει ιδίως την ανάγκη θέσπισης μέτρων σε 
επίπεδο ΕΕ με σκοπό την αποτροπή της άσκησης βίας έναντι των παιδιών, ιδίως των 
παιδιών με αναπηρίες, που καταγράφονται στα κράτη μέλη  (τόσο στο οικογενειακό 
περιβάλλον όσο και στα δημόσια ιδρύματα). Η Επιτροπή θα μπορούσε να ξεκινήσει 
προπαρασκευαστικές εργασίες και να προβεί στη συγκρότηση ομάδων εργασίας με τη 
συμμετοχή εμπειρογνωμόνων από τα κράτη μέλη για την εξέταση των κάτωθι θεμάτων: 

	 κατάρτιση προτάσεων ώστε να διασφαλιστεί ότι τα κράτη μέλη λαμβάνουν 
προληπτικά μέτρα και εφαρμόζουν αποτελεσματικά συστήματα παρακολούθησης για 
τον εντοπισμό περιπτώσεων κακοποίησης και άσκησης βίας σε βάρος των παιδιών, 

	 δημιουργία μηχανισμών ελέγχου και διεξαγωγή συστηματικών επιθεωρήσεων, 

	 διενέργεια αξιολογήσεων από ομοτίμους ή εφαρμογή της ανοικτής μεθόδου 
συντονισμού για την υλοποίηση των προτάσεων, 

	 πρόσβαση σε υπηρεσίες πληροφόρησης και επικοινωνίας που αποσκοπούν στη 
βελτίωση του συστήματος καταγγελιών σχετικά με το δικαίωμα των παιδιών στην 
προστασία από τη βία. 

	 Η Επιτροπή θα μπορούσε να ενθαρρύνει τη διοργάνωση, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, 
εξειδικευμένων σεμιναρίων και εργαστηρίων για επαγγελματίες με σκοπό τη διάδοση 
γνώσεων όσον αφορά τις διαδικασίες υποβολής καταγγελιών, τα μέτρα υποβολής 
αναφορών και την προσβασιμότητα σε υπηρεσίες επικοινωνίας για τα παιδιά με 
αναπηρίες, ιδίως για τα παιδιά με βαριές ή νοητικές αναπηρίες. Για τον σκοπό αυτό, θα 
πρέπει να εξασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση από την αρμόδια για τον 
προϋπολογισμό αρχή. 

Το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρίες στην οικογενειακή ζωή 

	 Η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το ΕΚ θα πρέπει να ενθαρρύνουν τα κράτη μέλη να 
δημιουργήσουν κατάλληλες δομές υποστήριξης των οικογενειών με παιδιά με αναπηρίες 
ώστε να εξασφαλίζεται ο σεβασμός του δικαιώματος στην οικογενειακή ζωή και 
παράλληλα να προστατεύονται τα βέλτιστα συμφέροντα των παιδιών με αναπηρίες. 

	 Στο πλαίσιο της ανοικτής μεθόδου συντονισμού, η Επιτροπή θα πρέπει να καταρτίσει 
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Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

κατευθυντήριες γραμμές για τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να εφαρμόζουν τα 
ιδρύματα όσον αφορά τον τρόπο φροντίδας των παιδιών με αναπηρίες. Οι 
κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να εξασφαλίζουν ότι τα εν λόγω ιδρύματα 
απευθύνονται σε μικρό αριθμό χρηστών και έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούν παιδιά 
με αυτισμό ή με νοητικές αναπηρίες. 

	 Η Επιτροπή θα πρέπει να προτείνει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή τη 
διάθεση ευρωπαϊκών πόρων για την προστασία του δικαιώματος του παιδιού στην 
οικογενειακή ζωή, με την παροχή προτεραιότητας στις οικογένειες και την παράλληλη 
διασφάλιση της καλής ποιότητας των ιδρυμάτων. 

Πρόσβαση σε παροχή βοήθειας 

	 Θα πρέπει να συσταθεί ένα ειδικό ενιαίο εθνικό όργανο  (με περιφερειακά γραφεία) το 
οποίο θα είναι αρμόδιο για τη διαχείριση των υπηρεσιών, του προϋπολογισμού και την 
παροχή βοήθειας στα παιδιά και τις οικογένειές τους ώστε να εξασφαλίζεται η συνέπεια, ο 
συντονισμός, η αποτελεσματικά, η ενίσχυση της προσβασιμότητας και η βελτίωση της 
καθοδήγησης των οικογενειών όσον αφορά τη διαθέσιμη χρηματοδοτική στήριξη. 

	 Το ΕΚ θα πρέπει να συνεχίσει να δρομολογεί δράσεις ενημέρωσης των κρατών μελών 
σχετικά με τις αρνητικές επιπτώσεις των δημοσιονομικών περικοπών όσον αφορά τα 
δικαιώματα των παιδιών με αναπηρίες, ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης, της 
κοινωνικής προστασίας και της υγείας. 

	 Στο πλαίσιο της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Επιτροπή θα πρέπει να 
απευθύνει κατάλληλες συστάσεις στα κράτη μέλη ώστε να αξιοποιούν αποτελεσματικά 
τους υφιστάμενους πόρους αντί να προβαίνουν σε περικοπές της οικονομικής στήριξης 
των παιδιών με αναπηρίες, η οποία καθίσταται αναγκαία λόγω της ιδιαίτερα ευάλωτης 
κατάστασης των παιδιών αυτών. 

Πρόσβαση στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς 

	 Η Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβει δράση με σκοπό τη στήριξη των κρατών μελών στην 
προσπάθειά τους να βελτιώσουν τα εκπαιδευτικά τους συστήματα, μέσω της ανοικτής 
μεθόδου συντονισμού ή των αξιολογήσεων από ομοτίμους, με γνώμονα τις ιδιαίτερες 
ανάγκες των παιδιών με αναπηρίες και με σεβασμό της γενικής αρμοδιότητας που 
διαθέτουν στον τομέα της εκπαίδευσης. Η δράση σε επίπεδο ΕΕ μπορεί να αφορά: 

	 Την κατάρτιση οδηγών και συστάσεων βέλτιστων πρακτικών σχετικά με τους 
ελάχιστους πόρους που πρέπει να διατίθενται στα σχολεία γενικής εκπαίδευσης, τον 
ρόλο των γονέων και των παιδιών με αναπηρίες στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων 
που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες ή τον καθορισμό εκπαιδευτικών στόχων· 

	 την προώθηση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της κατανόησης 
των αναγκών και των εξελισσόμενων δυνατοτήτων των παιδιών με αναπηρίες, τις 
μεθοδολογίες διδασκαλίας και τον χειρισμό των παιδιών με ειδικές αναπηρίες που 
φοιτούν στην ίδια τάξη με τους συνομήλικούς τους· 

	 την προώθηση εργαλείων διδασκαλίας που συμβάλλουν στην ενσωμάτωση των 
παιδιών με αναπηρίες εντός και εκτός σχολείου όπως είναι το εκπαιδευτικό εγχειρίδιο 
«COMPASS» του Συμβουλίου της Ευρώπης· 

	 την προώθηση πρωτοβουλιών κατά του σχολικού εκφοβισμού και στιγματισμού, 
μεταξύ άλλων μέσω εκστρατειών ευαισθητοποίησης για την προώθηση της ένταξης 
των παιδιών με αναπηρίες, και 
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Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη 
για τις πολιτικές των κρατών μελών που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες 

	 τον καθορισμό ποιοτικών στόχων για τα παιδιά με αναπηρίες στον τομέα της 
εκπαίδευσης και την προώθηση πρωτοβουλιών με σκοπό τη στήριξη της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. 

Χρηματοδότηση από την ΕΕ 

	 Το ΕΚ, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσουν την αξιοποίηση των 
διαρθρωτικών ταμείων από τα κράτη μέλη ώστε να ενθαρρύνεται η ανάπτυξη 
ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών για τα παιδιά με αναπηρίες και παράλληλα να 
διευκολύνεται η εφαρμογή του εθελοντικού ευρωπαϊκού πλαισίου ποιότητας για τις 
κοινωνικές υπηρεσίες. 

	 Το ΕΚ, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη 
εναλλακτικών λύσεων σε επίπεδο οικογένειας και κοινότητας με σκοπό την 
αποϊδρυματοποίηση των παιδιών με αναπηρία. 

	 Το ΕΚ, το Συμβούλιο και η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσουν τη χρήση των 
διαρθρωτικών ταμείων για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της εκπαίδευσης χωρίς 
αποκλεισμούς. 
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Θεματικό Τμήμα Γ: ∆ικαιώματα των πολιτών και συνταγματικές υποθέσεις 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

Τίτλος μελέτης Αριθμός PE Αριθμός ISBN 

Μελέτη σχετικά με τις πολιτικές των 
κρατών μελών για τα παιδιά με αναπηρίες 

PE 474.416 978-92-823-4548-1 

Έκθεση χώρας για το Βέλγιο σχετικά με τη 
μελέτη για τις πολιτικές των κρατών μελών 
για τα παιδιά με αναπηρίες 

PE 474.417 978-92-823-4542-9 

Έκθεση χώρας για την Τσεχική ∆ημοκρατία 
σχετικά με τη μελέτη για τις πολιτικές των 
κρατών μελών για τα παιδιά με αναπηρίες 

PE 474.418 978-92-823-4549-8 

Έκθεση χώρας για την Εσθονία σχετικά με 
τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών 
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες 

PE 474.419 978-92-823-4561-0 

Έκθεση χώρας για τη Φινλανδία σχετικά με 
τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών 
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες 

PE 474.420 978-92-823-4552-8 

Έκθεση χώρας για τη Γαλλία σχετικά με τη 
μελέτη για τις πολιτικές των κρατών μελών 
για τα παιδιά με αναπηρίες 

PE 474.421 978-92-823-4562-7 

Έκθεση χώρας για τη Γερμανία σχετικά με 
τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών 
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες 

PE 474.422 978-92-823-4553-5 

Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με 
τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών 
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες 

PE 474.423 978-92-823-4563-4 

Έκθεση χώρας για την Ουγγαρία σχετικά 
με τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών 
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες 

PE 474.424 978-92-823-4554-2 

Έκθεση χώρας για την Ιρλανδία σχετικά με 
τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών 
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες 

PE 474.425 978-92-823-4564-1 

Έκθεση χώρας για την Ιταλία σχετικά με 
τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών 
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες 

PE 474.426 978-92-823-4555-9 

Έκθεση χώρας για τη Μάλτα σχετικά με τη 
μελέτη για τις πολιτικές των κρατών μελών 
για τα παιδιά με αναπηρίες 

PE 474.427 978-92-823-4565-8 

Έκθεση χώρας για τις Κάτω Χώρες σχετικά 
με τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών 
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες 

PE 474.428 978-92-823-4556-6 
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Έκθεση χώρας για την Ελλάδα σχετικά με τη μελέτη 
για τις πολιτικές των κρατών μελών που αφορούν τα παιδιά με αναπηρίες 

Έκθεση χώρας για την Πολωνία σχετικά με 
τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών 
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες 

PE 474.429 978-92-823-4566-5 

Έκθεση χώρας για τη Ρουμανία σχετικά με 
τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών 
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες 

PE 474.430 978-92-823-4567-2 

Έκθεση χώρας για τη Σλοβενία σχετικά με 
τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών 
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες 

PE 474.431 978-92-823-4557-3 

Έκθεση χώρας για την Ισπανία σχετικά με 
τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών 
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες 

PE 474.432 978-92-823-4558-0 

Έκθεση χώρας για τη Σουηδία σχετικά με 
τη μελέτη για τις πολιτικές των κρατών 
μελών για τα παιδιά με αναπηρίες 

PE 474.433 978-92-823-4568-9 

Έκθεση χώρας για την Αγγλία, την Ουαλία 
και τη Βόρεια Ιρλανδία σχετικά με τη 
μελέτη για τις πολιτικές των κρατών μελών 
για τα παιδιά με αναπηρίες 

PE 474.434 978-92-823-4559-7 
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