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Ζήτημα Μετανάστευση και αναγκαστικός εκτοπισμός

Έκταση 
Αριθμό παιδιών που 

αφορά

• Περίπου 350.000 έως 400.000 κυρίως νέοι άνθρωποι έχουν μεταναστεύσει από το 2010.

• Ο αριθμός των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα το 2020 ήταν 121.100, με 98.000 διαμένοντες στην 
ηπειρωτική χώρα και 22.900 στα νησιά.

• Τον Σεπτέμβριο του 2020, εκτιμάται ότι 44.500 παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες βρίσκονταν στο Ελλάδα (56% αγόρια 
και 44% κορίτσια), ανάμεσά τους 4.000 ασυνόδευτα παιδιά (92,8% αγόρια και 7,2% κορίτσια), στην πλειοψηφία τους 
αγόρια 15-17 ετών από το Αφγανιστάν, το Πακιστάν και τη Συρία. Από το σύνολο των ασυνόδευτων παιδιών, το 37% 
είναι εκτός δομών μακροχρόνιας ή προσωρινής στέγασης, συμπεριλαμβανομένων 176 παιδιών σε προστατευτική 
φύλαξη.

• Μεταξύ των παιδιών που φτάνουν με τους γονείς τους ή/και άτομα που τα φροντίζουν, η πλειονότητα είναι κάτω 
των 14 ετών (41% 0-5 ετών, 46% 6-15 ετών και 12% 16-17 ετών). Τα ασυνόδευτα και χωρισμένα από την οικογένειά 
τους παιδιά αντιπροσωπεύουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα περίπου το 11,6% όλων των παιδιών που μετακινούνται 
(children on the move).

• Το 2019, το 15,3% των καταγεγραμμένων περιστατικών ρατσιστικής βίας αφορούσε ανηλίκους ηλικίας 12-17 ετών (16 
από τα 104 περιστατικά). 

• Από τα 154 καταγεγραμμένα θύματα εμπορίας ανθρώπων, τα 49 ήταν παιδιά, 11 εκ των οποίων ασυνόδευτα. Από τα 49 
παιδιά, τα 26 ήταν κορίτσια, τα 17 ήταν αγόρια και για 6 παιδιά δεν προσδιορίστηκε το φύλο.

Προκλήσεις Στρατηγικές

Πρόσφορο 
περιβάλλον

• Παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται σε 
επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης είναι ιδιαίτερα ευάλωτα 
σε διάφορους κινδύνους: έμφυλη βία, σεξουαλική 
βία και εκμετάλλευση, διαταραχές ψυχικής υγείας, 
ψυχοκοινωνικές διαταραχές κ.λπ.

• Υποστήριξη των αρμόδιων κρατικών αρχών για 
την αναθεώρηση της Στρατηγικής για την Ένταξη 
Προσφύγων και Μεταναστών, με έμφαση στα 
ασυνόδευτα παιδιά.

• Υποστήριξη των αρμόδιων κρατικών αρχών ώστε να 
αναλάβουν κρίσιμες υπηρεσίες παιδικής προστασίας 
και πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης και 
σεξουαλικής βίας σε ανοιχτές δομές φιλοξενίας 
προσφύγων και μεταναστών, και παροχή τεχνικής 
εμπειρογνωμοσύνης ώστε να καταστεί λειτουργικό το 
πλαίσιο της προστασίας των παιδιών.

• Υποστήριξη των προσπαθειών συνηγορίας προς 
τα κράτη-μέλη της ΕΕ για την ολοκλήρωση του 
προγράμματος οικειοθελούς μετεγκατάστασης για 
ασυνόδευτα παιδιά και ευάλωτες οικογένειες που 
ζητούν άσυλο, καθώς και για δικαιούχους διεθνούς 
προστασίας.

Προσφορά

• Καθυστερήσεις στις διαδικασίες ασύλου.

• Δυσκολίες συντονισμού μεταξύ των υπεύθυνων αρχών. 

• Έλλειψη διαθέσιμου χώρου για τη φιλοξενία προσφύγων 
και μεταναστών.

Ζήτηση • Αρνητικές στάσεις απέναντι σε πρόσφυγες και 
μετανάστες.

Το πλαίσιο των δικαιωμάτων του παιδιού
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Το πλαίσιο των δικαιωμάτων του παιδιού

Ζήτημα Πολιτική οικονομία

Έκταση 
Αριθμό παιδιών που 

αφορά

• Με κατάταξη στην 32η θέση του Δείκτη Ανθρώπινης Ανάπτυξης (Human Development Index, HDI) για το 2019, η χώρα 
τοποθετείται στην κατηγορία Υψηλής Ανάπτυξης με βαθμολογία 0,872 – στον Σταθμισμένο στην Ανισότητα Δείκτη 
Ανθρώπινης Ανάπτυξης (Inequality-adjusted Human Development Index, IHDI) η βαθμολογία πέφτει στο 0,766.

• Το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα είναι $24.909 κατά κεφαλήν.

• Το 2019 ο συντελεστής GINI (Δείκτης Άνισης Κατανομής Εισοδήματος) ήταν 31, μειωμένος σε σχέση με το 34,5 το 2014 
(ο μέσος όρος του συντελεστή GINI στην ΕΕ ήταν 30,7).

• Το ελληνικό δημόσιο χρέος τον Σεπτέμβριο του 2019 ήταν 334,2 δις €, αποτελώντας το δεύτερο μεγαλύτερο κρατικό 
χρέος στον κόσμο σε σχέση με το ΑΕΠ.

Διαστάσεις ισότητας

• Ο Δείκτης Έμφυλης Ανάπτυξης (GDI) ήταν 0,963.

• Το εκτιμώμενο κατά κεφαλήν εισόδημα για τις γυναίκες είναι $19.749 σε σύγκριση με $30.262 για τους άνδρες.

• Ο Δείκτης Ισότητας των Φύλων (EU Gender Equality Index) είναι 52,2/100 (ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 67,9/100).

Προκλήσεις Στρατηγικές

Πρόσφορο 
περιβάλλον

• Σοβαρή οικονομική κρίση μεταξύ 2009 και 2018, 
η οποία επηρέασε την ανεργία, τη φτώχεια και τη 
στέρηση.

• Καινοτόμες χρηματοδοτικές προσεγγίσεις, όπως μεικτή 
χρηματοδότηση, συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, και χρηματοδότηση με βάση Περιβαλλοντικά, 
Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) κριτήρια 
μπορούν να συμβάλουν στην εξεύρεση πρόσθετων 
πόρων για τα παιδιά.

Ζήτημα Δημόσιες δαπάνες για τα παιδιά

Έκταση 
Αριθμό παιδιών που 

αφορά

• Ένα από τα χαμηλότερα επίπεδα στην ΕΕ σε δημόσιες δαπάνες στον κοινωνικό τομέα.

• Μεταξύ 2010 και 2016, οι συνολικές κρατικές δαπάνες μειώθηκαν κατά 24% και το ΑΕΠ κατά 20%.

Προκλήσεις Στρατηγικές

Πρόσφορο 
περιβάλλον

• Δεν υπάρχουν επαρκείς δημοσιονομικές πιστώσεις 
σε συγκεκριμένους τομείς (όπως παροχές κοινωνικής 
προστασίας για την κατηγορία οικογένεια/παιδιά, 
καθώς και για εκπαιδευτικές υποδομές και πόρους) σε 
σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ.

• Είναι άγνωστη η κατανομή πιστώσεων του 
προϋπολογισμού σε παιδιά, και συνεπώς και το 
χρηματοδοτικό κενό που απαιτείται να καλυφθεί μέσω 
στοχευμένων επενδύσεων ώστε να επιτευχθούν οι 
εθνικοί στόχοι, οι στόχοι της ΕΕ και οι Στόχοι Βιώσιμης 
Ανάπτυξης για τα παιδιά.

• Ανάπτυξη πολυμερούς, πολυετούς σχεδίου 
χρηματοδότησης για τα παιδιά μέσω συγκεκριμένων 
επιλογών χρηματοδότησης και διευρυμένων 
και/ ή καλύτερα στοχευμένων πιστώσεων του 
προϋπολογισμού, συνεργασίες και συνεισφορές 
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα, και διευρυμένη πρόσβαση 
σε περιφερειακά χρηματοδοτικά εργαλεία (ΕΕ) και 
καινοτόμες προσεγγίσεις χρηματοδότησης, όπως η 
μεικτή χρηματοδότηση.

• Διεξαγωγή:  
 
1. Πλήρους Ανάλυσης του Προϋπολογισμού με σημείο 
αναφοράς τα παιδιά (Child Budget Analysis-CBA) για 
την αναθεώρηση των υφιστάμενων πιστώσεων για 
τα παιδιά στον προϋπολογισμό σε εθνικό και τοπικό 
επίπεδο.  
2. Κοστολόγησης των επενδύσεων που απαιτούνται για 
την επίτευξη των εθνικών στόχων, των στόχων της ΕΕ 
και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDG) για τα παιδιά. 
3. Ανάλυσης που θα εντοπίσει το χρηματοδοτικό κενό 
για την επίτευξη αυτών των στόχων σε σχέση με τις 
υφιστάμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού.
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Το πλαίσιο των δικαιωμάτων του παιδιού

Ζήτημα Δεδομένα για τα παιδιά

Έκταση 
Αριθμό παιδιών που 

αφορά

• Η Ελλάδα διαθέτει ένα αναπτυγμένο σύστημα στατιστικών, έρευνας και στοιχείων. Ωστόσο, εξακολουθούν να 
υφίστανται κενά στη διαθεσιμότητα αναλυτικών δεδομένων για τα παιδιά ώστε να αξιοποιηθούν επαρκώς για τον 
σχετικό στρατηγικό σχεδιασμό σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

• Έλλειψη αναλυτικών δεδομένων με βάση το φύλο, την εθνικότητα, την εθνότητα ή την εθνοτική καταγωγή, τη 
θρησκεία, την αναπηρία, τον τόπο διαμονής, για τον εντοπισμό ζητημάτων ίσης μεταχείρισης μεταξύ των παιδιών. 

• Επιπλέον, υπάρχει περιορισμένη διαθεσιμότητα δεδομένων για παιδιά Ρομά ή για παιδιά με προσφυγικό και 
μεταναστευτικό προφίλ, καθώς και έλλειψη ποσοτικών στοιχείων σχετικά με τη βία κατά των παιδιών.

Προκλήσεις Στρατηγικές

Πρόσφορο 
περιβάλλον

• Τα κενά στη διαθεσιμότητα αναλυτικών δεδομένων για 
τα παιδιά δυσχεραίνουν την επεξεργασία και ανάπτυξη 
τεκμηριωμένων πολιτικών, στρατηγικών και σχεδίων 
δράσης. 

• Επιπρόσθετα με τα βήματα που έχουν ήδη γίνει ως 
προς τη διασφάλιση στοιχείων που τεκμηριώνουν την 
ανάλυση των υφιστάμενων προκλήσεων, τον εθνικό 
σχεδιασμό, τις προτεραιότητες και την παρακολούθησή 
τους, απαιτούνται συνεργασίες με σημαντικούς φορείς 
για την ανάπτυξη στοιχείων και γνώσης για τα παιδιά. 
Σκοπός τους είναι η ανάπτυξη εθνικών σχεδίων που 
περιλαμβάνουν μετρήσιμους στόχους για τα παιδιά και 
παρακολούθηση της προόδου τους σε σχέση με αυτά.
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Φτώχεια και κοινωνική προστασία

Ζήτημα Φτώχεια και πολυδιάστατη στέρηση

Έκταση 
Αριθμό παιδιών που 

αφορά

• Παρατηρείται μείωση του ποσοστού των παιδιών (0-17) σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό από το 37,8% 
(710.000 παιδιά) στο 30,5% (568.000 παιδιά) μεταξύ των ετών 2015 και 2019 (o στόχος της ΕΕ είναι 18%), ωστόσο η 
χώρα παραμένει ένα από τα τρία κράτη-μέλη της ΕΕ όπου τα παιδιά διατρέχουν τον υψηλότερο κίνδυνο διαβίωσης σε 
κατάσταση φτώχειας ή κοινωνικό αποκλεισμό – αφορά 568.000 παιδιά.

• Το 2010, το 27,7% του συνολικού πληθυσμού (3.031.000 άτομα) βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό 
αποκλεισμό, ποσοστό που το 2014 ανέβηκε στο υψηλότερο επίπεδο του 36% (3.885.000 άτομα), πριν αρχίσει να 
μειώνεται και πάλι σε ένα σταθερό επίπεδο γύρω στο 30%. 

• Στο απόγειο της κρίσης, το 2015, το 15% του πληθυσμού αντιμετώπιζε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

• Ιδιαίτερα ευάλωτα είναι τα νοικοκυριά με ανέργους, με ποσοστό κινδύνου φτώχειας 24,6%, ενώ ο κίνδυνος φτώχειας 
για τους εργαζόμενους ανέρχεται στο 9,4%.

Διαστάσεις ισότητας

• Παρατηρούνται διαφορές στο επίπεδο κινδύνου παιδικής φτώχειας μεταξύ των Περιφερειών – στην Αττική το 23,6% 
των παιδιών (0-17 ετών) βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας και στην Κεντρική Μακεδονία το 20,7% (σε αυτές τις δύο 
Περιφέρειες κατοικεί περίπου το ήμισυ του συνολικού πληθυσμού παιδιών της χώρας), ενώ οι υπόλοιπες Περιφέρειες 
έχουν σχεδόν το μισό ποσοστό κινδύνου παιδικής φτώχειας σε σχέση με αυτές τις δύο.

• Μεταξύ 2010 και 2019, οι αγροτικές περιοχές είχαν κατά μέσο όρο 44% υψηλότερο ποσοστό κινδύνου φτώχειας σε 
σύγκριση με τις αστικές.

• Ο πληθυσμός των Ρομά είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένος σε πολύ υψηλά επίπεδα κινδύνου φτώχειας και κοινωνικό 
αποκλεισμό.

• Ο κίνδυνος φτώχειας για τους εργαζόμενους είναι υψηλότερος για τα νοικοκυριά με εξαρτώμενα παιδιά σε σχέση με τα 
νοικοκυριά χωρίς παιδιά.

• Το ποσοστό των αλλοδαπών υπηκόων που διαμένουν στην Ελλάδα και βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικό 
αποκλεισμό είναι σχεδόν διπλάσιο σε σύγκριση με τους Έλληνες υπηκόους (52,6% έναντι 28,4% το 2019).

• Τα νοικοκυριά με πολλά μέλη και τα μονογονεϊκά νοικοκυριά παρουσιάζουν επιμόνως υψηλότερα επίπεδα κινδύνου 
φτώχειας.

Προκλήσεις Στρατηγικές

Πρόσφορο 
περιβάλλον

• Απουσία συστηματικών, ενημερωμένων, ποιοτικών, 
επίκαιρων και πλήρων δεδομένων για τα ποσοστά 
φτώχειας ευάλωτων ομάδων (Ρομά, προσφύγων και 
μεταναστών, μακροχρόνια ανέργων).

• Απουσία ενός συνολικού εθνικού στρατηγικού πλαισίου 
για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και του 
κοινωνικού αποκλεισμού και για την προώθηση της 
ευημερίας των παιδιών.

• Οι σειρές δεδομένων (data series) για την εισοδηματική 
φτώχεια και οι στατιστικές για την ευρύτερη κοινωνική 
αποστέρηση δημοσιεύονται ξεχωριστά. Δεν υπάρχει 
ενοποιημένη δημοσίευση και σαφές πλαίσιο σύνδεσής 
τους. Οι υφιστάμενες πρακτικές αποτελούν μια χαμένη 
ευκαιρία για την ανάπτυξη και παρουσίαση ενός 
ολοκληρωμένου και συνεκτικού πλαισίου μέτρησης.

• Τα κενά στην ανάλυση της εισοδηματικής φτώχειας για 
τις διαφορετικές ομάδες, τα οποία οφείλονται στο μικρό 
δείγμα των σχετικών ερευνών, μειώνουν την πλήρη 
κατανόησή της και δεν ευνοούν την εξεύρεση λύσεων 
για την αντιμετώπισή της.

• Τα κενά στα δεδομένα σχετικά με τα αναπόφευκτα 
άτυπα κόστη που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα 
νοικοκυριά μειώνουν την ακρίβεια των δεδομένων 
σχετικά με τα άτομα που βρίσκονται σε κατάσταση 
φτώχειας, και κυρίως τον τρόπο που τα παιδιά βιώνουν 
τη φτώχεια.

• Απαιτούνται μακροπρόθεσμα και βιώσιμα μέτρα 
για την αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, με 
δράσεις και πρωτοβουλίες που να μην εξαρτώνται 
από βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση, αλλά από μια 
στρατηγική και διαρκή επένδυση.

• Υιοθέτηση τεκμηριωμένου Εθνικού Σχεδίου Δράσης 
κατά της Φτώχειας, βασισμένο σε στοιχεία, με σαφείς 
στόχους και πόρους που να συνδέονται με την 
καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας.

• Ενίσχυση της δέσμευσης για την παιδική φτώχεια: 
Έναρξη δημόσιας συζήτησης σχετικά με τη μέτρηση 
της παιδικής φτώχειας και τις επιπτώσεις της μέσω 
της διοργάνωσης ετήσιου φόρουμ για την κοινωνική 
πολιτική και τα δικαιώματα του παιδιού.
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Φτώχεια και κοινωνική προστασία

Ζήτημα Σύστημα κοινωνικής προστασίας

Έκταση 
Αριθμό παιδιών που 

αφορά

• Το 2018, οι δαπάνες κοινωνικής προστασίας ήταν συνολικά 2.591 δισ. € που αντιστοιχεί σε 19,2% του ΑΕΠ (σε συμφωνία 
με τον μέσο όρο της ΕΕ).

• Μόνο το 1,4% του ΑΕΠ αξιοποιείται για επιδόματα σε οικογένειες και παιδιά, συμπεριλαμβανομένων μεταβιβάσεων σε 
χρήμα ή σε είδος στα νοικοκυριά, για την άμβλυνση των κινδύνων και την ανταπόκριση στις κοινωνικές τους ανάγκες.

Προκλήσεις Στρατηγικές

Πρόσφορο 
περιβάλλον

• Έλλειψη αποτελεσματικών μηχανισμών ελέγχου 
εντός ενός συστήματος που βασίζεται στις εισπράξεις 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

• Δυσκολία στην παρακολούθηση των δημοσίων 
δαπανών για θέματα παιδικής προστασίας.

• Ανεπαρκής παροχή κοινωνικών υπηρεσιών, η οποία 
επιδεινώνει περισσότερο τις ευαλωτότητες των παιδιών 
που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη, στερώντας τους 
ευκαιρίες και επηρεάζοντας την πρόσβασή τους σε 
ποιοτικές υπηρεσίες – αυτό μεταφράζεται σε μεγάλες 
γεωγραφικές και κοινωνικοοικονομικές ανισότητες 
εντός της Ελλάδας, καθώς και σε μείωση της ισότητας 
ευκαιριών και της διαγενεακής κινητικότητας.

• Απουσία ενός κοινού εθνικού αφηγήματος για τα παιδιά 
που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ανάγκη και για τα 
παιδιά που δεν αποτυπώνονται επαρκώς στις έρευνες 
σε επίπεδο νοικοκυριού και δεν εκπροσωπούνται στα 
δεδομένα σε εθνικό επίπεδο.

• Απαιτούνται πολυετή χρηματοδοτούμενα σχέδια 
δράσης για την ενίσχυση της κοινωνικοοικονομικής 
συμπερίληψης των παιδιών προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί η διαγενεακή φτώχεια και μειονεξία, 
αξιοποιώντας πρωτοβουλίες και χρηματοδότηση της 
ΕΕ – όπως η Σύσταση για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής 
Εγγύησης για το Παιδί, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 
και ο Μηχανισμός Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της 
ΕΕ.

• Προτεραιοποίηση της διεύρυνσης του συντονισμού 
για την κοινωνική προστασία, προτεραιοποίηση του 
κοινωνικού προϋπολογισμού, καθώς και της υλοποίησης 
πολιτικών που θα βασίζονται σε στοιχεία και δεδομένα 
για την παιδική φτώχεια και τον αποκλεισμό.

• Βελτίωση της ενοποίησης και του συντονισμού 
των κοινωνικών υπηρεσιών που αφορούν παιδιά, 
συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών παροχών 
σε χρήμα, η οποία θα συνοδεύεται από αυξημένες 
δυνατότητες πρόσβασης σε αυτές για τα παιδιά, 
τις οικογένειες και τις κοινότητες, καθώς και ενεργή 
συμμετοχή τους στη διαδικασία.

• Συνηγορία και τεχνική καθοδήγηση στο πλαίσιο του 
κρατικού συντονισμού της κοινωνικής πολιτικής και 
των πολιτικών για τη φτώχεια, με ιδιαίτερη έμφαση στις 
συνεχείς αυξήσεις των δημοσιονομικών δαπανών στον 
κοινωνικό τομέα και στις ευκαιρίες για τη συμμετοχή 
παιδιών και εφήβων. 

• Προώθηση εργαλείων αξιολόγησης εντός του 
συστήματος κοινωνικής προστασίας που να 
ανταποκρίνονται σε καταστάσεις κρίσης: βελτίωση 
ανθεκτικότητας σε (οικονομικές, κοινωνικές) κρίσεις, 
βελτίωση των χρόνων ανταπόκρισης, μείωση του 
κόστους παροχής βοήθειας εκτάκτου ανάγκης.

• Εφαρμογή ενός εργαλείου αξιολόγησης (Core 
Diagnostic Instrument-CODI) για τον έλεγχο και 
την προσαρμογή των δομικών χαρακτηριστικών 
της κοινωνικής προστασίας (κοινωνική βοήθεια, 
κοινωνική ασφάλιση, πρωτοβουλίες σχετικά με την 
αγορά εργασίας) ως προς το εύρος, το επίπεδο και 
την κλίμακα. Τέτοια χαρακτηριστικά αποτελούν τα 
κριτήρια επιλεξιμότητας και το ύψος των κοινωνικών 
μεταβιβάσεων, ώστε να ενισχυθεί ο βαθμός κάλυψης 
του πληθυσμού και η παροχή επαρκούς βοήθειας σε 
περιόδους κρίσης.
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Ζήτημα Σύστημα υγείας

Έκταση 
Αριθμό παιδιών που 

αφορά

• Το 2017, οι κρατικές δαπάνες, οι δαπάνες στο πλαίσιο υποχρεωτικών και εθελοντικών προγραμμάτων για την υγεία, 
καθώς και οι δαπάνες άμεσων πληρωμών (out-of-pocket payments) των νοικοκυριών για την υγεία ανήλθαν σε 1.623 € 
κατά κεφαλήν (1/3 κάτω από τον μέσο όρο της ΕΕ των 2.884 €). 

• Το 2018, το κόστος των κρατικών δαπανών, των δαπανών στο πλαίσιο υποχρεωτικών και εθελοντικών προγραμμάτων 
και των δαπανών άμεσων πληρωμών (out-of-pocket payments) των νοικοκυριών για την υγεία ανήλθε στο 7,72% του 
ΑΕΠ (μέσος όρος ΕΕ: 9,87%).

• Παρατηρείται ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ ιδιωτικών δαπανών των νοικοκυριών για την κάλυψη άμεσων 
πληρωμών (out-of-pocket payments) για την υγεία, με το επίπεδο των άμεσων πληρωμών στην Ελλάδα να είναι 
διπλάσιο από αυτό του μέσου όρου της ΕΕ (35% έναντι 16%).

• Μόνο 1 στους 16 γιατρούς έχει ειδικότητα ιατρού γενικής ιατρικής (ο μέσος όρος της ΕΕ είναι 1 στους 4), με αποτέλεσμα 
να υπάρχει σχεδόν ένας γιατρός γενικής ιατρικής για πάνω από 2.000 κατοίκους (0,4 γιατροί γενικής ιατρικής για 1.000 
κατοίκους).

Διαστάσεις ισότητας

• Το 13% των ατόμων που διαβιούν σε αγροτικές περιοχές δεν έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη λόγω 
ζητημάτων που σχετίζονται με τη μετακίνηση ή την απόσταση, έναντι 3% στις αστικές περιοχές.

• Το 2017, το 10% του πληθυσμού ανέφερε ανεκπλήρωτες ιατρικές ανάγκες (ιατρικές εξετάσεις ή θεραπεία, εξαιτίας του 
κόστους, της απόστασης και της μετακίνησης ή του παρατεταμένου χρόνου αναμονής) – το ποσοστό στο φτωχότερο 
εισοδηματικό πεμπτημόριο ήταν 20%, ενώ στα πλουσιότερα νοικοκυριά 3%.

Προκλήσεις Στρατηγικές

Πρόσφορο 
περιβάλλον

• Στερεοτυπικές αντιλήψεις και διακρίσεις από φορείς 
παροχής υγειονομικής περίθαλψης απέναντι σε γυναίκες 
και παιδιά που προέρχονται από κοινότητες Ρομά 
και μεταναστών έχουν ως αποτέλεσμα την παροχή 
χαμηλότερης ποιότητας υγειονομική φροντίδα.

• Το σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας δεν 
έχει πλήρως αναπτυχθεί σε εθνικό επίπεδο και δεν 
ανταποκρίνεται επαρκώς στις ανάγκες του πληθυσμού. 

• Αδύναμοι μηχανισμοί κατανομής πόρων, 
αναποτελεσματική εκτίμηση αναγκών, καθώς και 
στρατηγικές επενδύσεων.

• Περιορισμένη συλλογή δεδομένων κατάλληλων για 
διεθνείς συγκρίσεις σε σχέση με βασικούς δείκτες που 
σχετίζονται με το προφίλ υγείας του πληθυσμού.

• Το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης αποτελεί ένα 
από τα κύρια εμπόδια πρόσβασης για τα άτομα με 
χαμηλό εισόδημα.

• Βελτιώσεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, 
ιδιαίτερα σε τοπικό επίπεδο, συνοδευόμενη από 
κατάλληλο προγραμματισμό βασισμένο σε στοιχεία 
(π.χ. ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο), με έμφαση στην 
πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση.

Προσφορά

• Ανομοιόμορφη κατανομή του εργατικού δυναμικού 
και των πόρων στον τομέα της υγείας ανάμεσα σε 
αγροτικές και νησιωτικές περιοχές.

• Οι υπηρεσίες για τα παιδιά δεν είναι ακόμη ευρέως 
διαθέσιμες σε όλη τη χώρα, ειδικά για τα παιδιά με 
αναπηρίες.

• Οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για ορισμένες 
ασθένειες (π.χ. καρκίνος) λείπουν εντελώς σε αγροτικές 
περιοχές.

• Μείωση προσωπικού στα νοσοκομεία λόγω της 
οικονομικής κρίσης, γενικότερη έλλειψη γιατρών γενικής 
ιατρικής.

• Η διαθεσιμότητα διερμηνείας και διαπολιτισμικής 
μεσολάβησης σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας 
παρουσιάζει προκλήσεις, παρά το γεγονός ότι ΜΚΟ 
παρέχουν υπηρεσίες διερμηνείας για μεταναστευτικό 
και προσφυγικό πληθυσμό στα δημόσια νοσοκομεία.

• Εκπαίδευση του προσωπικού του δημόσιου 
συστήματος υγείας γύρω από πολιτισμικά θέματα 
και διασφάλιση των κατάλληλων πόρων για παροχή 
διαμεσολάβησης/διερμηνείας.

• Συνεργασία με φορείς και πρωτοβουλίες σε τοπικό 
επίπεδο.

• Εκστρατείες ενημέρωσης υγείας που να στοχεύουν 
συγκεκριμένες ευάλωτες ομάδες ώστε να προωθηθούν 
καλύτερα οι ανάγκες υγείας τους όσον αφορά την 
πρόληψη και τη φροντίδα (συμπεριλαμβανομένου του 
εμβολιασμού).

• Προτεραιότητα στη διαχείριση και τη χρηματοδότηση 
αγροτικών περιοχών και νησιών με σκοπό τη βελτίωση 
της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες υγειονομικής 
περίθαλψης.

Υγεία και διατροφή
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Ζήτημα Υγεία μητέρας και παιδιού

Έκταση 
Αριθμό παιδιών που 

αφορά

• Ο ρυθμός βρεφικής θνησιμότητας το 2018 ήταν 3,5 ανά 1.000 γεννήσεις (παρόμοιος με τον μέσο όρο της ΕΕ).

• Το ποσοστό θνησιμότητας παιδιών κάτω των 5 ετών είναι 4,5 ανά 1.000 γεννήσεις (ο μέσος όρος στη Δυτική Ευρώπη 
είναι 3,7 ανά 1.000 γεννήσεις) – αφορά 380 παιδιά ετησίως.

• Ο Δείκτης Ολικής Γονιμότητας το 2018 ήταν 1,4 (ο μέσος αριθμός ζωντανών παιδιών που θα γεννήσει μια γυναίκα κατά 
τη διάρκεια της ζωής της).

Προκλήσεις Στρατηγικές

Πρόσφορο 
περιβάλλον

• Η έγκαιρη διάγνωση παιδιών με αναπτυξιακές 
δυσκολίες δυσχεραίνεται από την περιορισμένη 
εξειδίκευση των επαγγελματιών και τα κενά στο 
γενικότερο πλαίσιο πολιτικών και παρεχόμενων 
υπηρεσιών.

• Ενίσχυση της κατάρτισης των επαγγελματιών για τη 
βελτίωση της έγκαιρης διάγνωσης αναπτυξιακών 
δυσκολιών και παροχή υπηρεσιών πρώιμης 
παρέμβασης με επίκεντρο την οικογένεια, οι οποίες θα 
σχεδιάζονται με βάση σχετικά στοιχεία.

• Παροχή τεχνικής υποστήριξης για την ανάπτυξη 
πολιτικών στον τομέα της έγκαιρης διάγνωσης. 
Η τεχνική υποστήριξη μπορεί να περιλαμβάνει 
ανάπτυξη σχεδίων νομοθεσίας, πολιτικών, προτύπων και 
πιστώσεων του προϋπολογισμού: α. για τη βελτίωση της 
παρακολούθησης της ανάπτυξης του παιδιού και την 
έγκαιρη διάγνωση των αναπτυξιακών δυσκολιών, και 
β. για την παροχή πολυτομεακών υπηρεσιών πρώιμης 
παρέμβασης για τα παιδιά με σημείο αναφοράς την 
οικογένεια.

Προσφορά
• Εξαιρετικά περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων θέσεων 

στους παιδικούς σταθμούς λόγω ανεπαρκούς και 
κατακερματισμένης χρηματοδότησης.

Ζήτηση
• Υπάρχει περαιτέρω ανάγκη για την πρόληψη 

διαταραχών ψυχικής υγείας σε παιδιά και εφήβους.
• Σχεδιασμός και διοργάνωση εκστρατείας 

ευαισθητοποίησης σχετικά με την πρόληψη διαταραχών 
ψυχικής υγείας.

Υγεία και διατροφή
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Ζήτημα Ανοσοποίηση

Έκταση 
Αριθμό παιδιών που 

αφορά

• Το 99% των παιδιών 2 ετών έχουν λάβει εμβόλια Διφθερίτιδας, Τετάνου και Κοκίτη (DTP) (σε σύγκριση με το 94% σε 
ολόκληρη την ΕΕ) και το 96% έχει λάβει εμβόλιο για την Ηπατίτιδα Β.

• Χαμηλότερη πρόσληψη δεύτερης αναμνηστικής δόσης εμβολίων – το 83% των παιδιών έχουν λάβει δεύτερη δόση του 
εμβολίου ιλαράς, παρωτίτιδας και ερυθράς (MMR) σε σύγκριση με το 97% που έλαβαν την πρώτη δόση.

Διαστάσεις ισότητας

• Το 2017, περίπου το 80-90% των παιδιών Ρομά είχαν λάβει «τουλάχιστον μία δόση εμβολίου». Το 35-40% είχε λάβει 
«ελάχιστο εμβολιασμό», περίπου 30% «βασικό εμβολιασμό» και περίπου 15% «εκτεταμένο εμβολιασμό».

• Το 2017 και το 2018, αναφέρθηκαν 3.000 άτομα με ιλαρά, που προέρχονταν κυρίως από πληθυσμούς Ρομά.

Προκλήσεις Στρατηγικές

Πρόσφορο 
περιβάλλον

• Έλλειψη τακτικής παρακολούθησης και αναφοράς των 
εμβολιασμών που πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα.

• Η έλλειψη εθνικού μητρώου εμποδίζει την 
παρακολούθηση και αναφορά των εμβολιασμών.

• Κοινωνικοί κανόνες (social norms) και πεποιθήσεις 
εμποδίζουν την πρόσβαση των παιδιών Ρομά σε 
σημαντικές υπηρεσίες υγείας, όπως ο εμβολιασμός.

• Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες και διαρθρωτικά 
εμπόδια καθορίζουν τα χαμηλά ποσοστά εμβολιασμού 
στις κοινότητες Ρομά.

Προσφορά
• Οι πληθυσμοί Ρομά δεν λαμβάνουν επαρκείς ή έγκαιρες 

πληροφορίες για την ολοκλήρωση του προγράμματος 
εμβολιασμού των παιδιών τους.

Ζήτηση
• Οι πληθυσμοί Ρομά δεν διαθέτουν συνήθως πλήρη ή 

έγκαιρη πρόσβαση σε επαρκείς πληροφορίες για τη 
ολοκλήρωση του προγράμματος εμβολιασμού των 
παιδιών τους.

• Λήψη μέτρων για να διασφαλιστεί η έγκαιρη 
διαθεσιμότητα πληροφοριών μεταξύ των πληθυσμών 
των Ρομά ώστε να αυξηθεί η ευαισθητοποίησή τους 
σχετικά με τη σημασία του εμβολιασμού.

Υγεία και διατροφή
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Ζήτημα Διατροφή

Έκταση 
Αριθμό παιδιών που 

αφορά

• Μόνο το 25% των μητέρων θηλάζει αποκλειστικά κατά τους 4 πρώτους μήνες της ζωής του νεογέννητου – το 94% των 
μητέρων θήλαζαν το μωρό τους την πρώτη ημέρα της ζωής του, το 51% συνέχιζε να θηλάζει αποκλειστικά στο τέλος 
της πρώτης εβδομάδας, το 40% στο τέλος του πρώτου μήνα, το 25% στο τέλος του τέταρτου μήνα και το 0,8% στο 
τέλος του έκτου μήνα.

• Το 45% των γυναικών θήλαζαν μερικώς ή αποκλειστικά στο τέλος του έκτου μήνα.

• Το 37% των νέων 5-19 ετών είναι παχύσαρκοι ή υπέρβαροι – 598.000 παιδιά και νέοι επηρεάζονται.

Διαστάσεις ισότητας

• Η παιδική παχυσαρκία έχει διπλάσιες πιθανότητες να επηρεάσει τα αγόρια.

• Τα ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών είναι περίπου δύο φορές μεγαλύτερα στα παιδιά που διαβιούν σε 
οικογένειες που βρίσκονται στη χαμηλότερη εισοδηματική κλίμακα σε σύγκριση με εκείνα που διαβιούν σε οικογένειες 
που βρίσκονται στην υψηλότερη εισοδηματική κλίμακα.

Προκλήσεις Στρατηγικές

Πρόσφορο 
περιβάλλον

• Η διαθεσιμότητα τροφής υψηλής διατροφικής αξίας για 
οικογένειες με χαμηλό εισόδημα, ιδιαίτερα στα δημόσια 
σχολεία, παραμένει ως ζήτημα σε εθνικό και τοπικό 
επίπεδο.

• Έλλειψη δεδομένων σχετικά με τις εθνικές πολιτικές για 
τη μείωση κατανάλωσης αλατιού και τον περιορισμό 
των κορεσμένων λιπαρών οξέων και των βιομηχανικά 
παραγόμενων trans λιπαρών.

• Στρατηγικές πρόληψης για την περαιτέρω μείωση της 
παχυσαρκίας στα παιδιά και ανάληψη πρωτοβουλιών 
προληπτικής υγείας για την αντιμετώπιση θεμάτων που 
σχετίζονται με την παχυσαρκία.

• Ανάπτυξη μιας κοστολογημένης και σωστά 
διαρθρωμένης εθνικής στρατηγικής για την πρόληψη 
του υποσιτισμού και του υπερβολικού βάρους για 
παιδιά και εφήβους.

• Καλλιέργεια και προώθηση από το σύστημα παροχής 
υπηρεσιών πρακτικών υγιεινής και ισορροπημένης 
διατροφής, παράλληλα με την αύξηση της 
διαθεσιμότητας, της προσβασιμότητας και της 
δυνατότητας οικονομικής κάλυψης πιο υγιεινών 
διατροφικών επιλογών.

• Η Ελλάδα να διαθέτει πλήρη και ποιοτικά στοιχεία για 
τα αίτια και τις συνέπειες του υπερβολικού βάρους στην 
παιδική και εφηβική ηλικία.

Προσφορά

• Υπάρχει ανεπαρκής υποστήριξη για τον θηλασμό κατά 
τη γέννηση των παιδιών.

• Έλλειψη εποπτείας από ειδικούς σχετικά με την 
ποσότητα και την ποιότητα της φόρμουλας γάλακτος 
(σε μορφή σκόνης) και τη σωστή της χρήση.

• Ανεπαρκείς προσλήψεις μικροθρεπτικών συστατικών 
σε παιδιά και εφήβους, ιδιαίτερα στα κορίτσια ηλικίας 
14-18 ετών.

• Βελτίωση της διατροφής των εφήβων μέσω 
στοχευμένων προσπαθειών από υπεύθυνους χάραξης 
πολιτικής για τη δημόσια υγεία ώστε να επηρεαστούν οι 
διατροφικές επιλογές.

• Σημαντική αύξηση της υποχρεωτικής φυσικής αγωγής στα 
σχολεία και δυνατότητα δωρεάν συμμετοχής σε σχετικές 
δραστηριότητες σε επίπεδο δήμων ώστε να μειωθεί ο 
επιπολασμός της παχυσαρκίας σε όλες τις ηλικίες.

• Ενίσχυση της κατάρτισης των παρόχων υγειονομικής 
περίθαλψης σχετικά με την προστασία, την προώθηση 
και την υποστήριξη του θηλασμού, μεταξύ των οποίων 
θα περιλαμβάνονται και η πρωτοβουλία Νοσοκομεία 
Φιλικά προς τα Βρέφη (Baby Friendly Hospital Initiative 
– BFHI) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) 
και της UNICEF, καθώς επίσης και συμπληρωματική 
συμβουλευτική σχετικά με τη διατροφή.

• Ενίσχυση της κατάρτισης των εκπαιδευτικών σε επίπεδο 
προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης σχετικά με την πρόληψη του υπερβολικού 
βάρους.

• Παροχή υποστήριξης για την ένταξη της διατροφικής 
εκπαίδευσης στο αναλυτικό πρόγραμμα της 
προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης.

• Ενίσχυση της τεχνογνωσίας του Υπουργείου Υγείας 
για να διασφαλιστεί ότι το προσχολικό και σχολικό 
περιβάλλον προωθεί την υγιεινή διατροφή μέσω της 
αναθεώρησης του υπάρχοντος κανονιστικού πλαισίου 
για τα σχολικά κυλικεία.

Υγεία και διατροφή
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Υγεία και διατροφή

Ζήτημα Διατροφή

Προκλήσεις Στρατηγικές

Ζήτηση

• Υπάρχει έλλειψη δεδομένων για την πρόσληψη των 
εθνικών πολιτικών σχετικά με την υγιεινή διατροφή.

• Ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διατροφή και τον 
υγιεινό τρόπο ζωής ώστε να καλλιεργηθούν αντίστοιχες 
συνήθειες που θα υποστηρίξουν την ανάπτυξη των 
παιδιών.

• Μελέτη των παραγόντων που καθορίζουν τις 
διατροφικές συνήθειες και συμπεριφορές στην 
Ελλάδα, οι οποίες οδηγούν στην παχυσαρκία, ώστε να 
εντοπιστούν οι κύριες συμπεριφορές που θα πρέπει να 
βελτιωθούν, καθώς και οι δίαυλοι επικοινωνίας που θα 
χρησιμοποιηθούν για την προώθησή τους.

• Ανάπτυξη υλικού επικοινωνίας που θα βασίζεται 
σε τεκμηριωμένα στοιχεία για την εκπαίδευση, την 
έμπνευση και την εμπλοκή φορέων στην κοινότητα σε 
δράσεις για την αποτροπή της παιδικής παχυσαρκίας 
και τη βελτίωση των πρακτικών διατροφής των βρεφών 
και των μητέρων. 

• Σχεδιασμός επικοινωνιακών προσεγγίσεων για την 
κοινωνική αλλαγή και την αλλαγή συμπεριφορών 
ώστε να βελτιωθεί η συμπληρωματική σίτιση με βάση 
ερευνητικά στοιχεία που αναφέρονται ειδικά στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο της χώρας, καθώς και στοιχεία 
προερχόμενα από ποιοτική έρευνα.

• Συνεργασία με ενώσεις καταναλωτών και με άλλες 
ομάδες σε επίπεδο κοινότητας και κοινωνίας των 
πολιτών για την προώθηση της διαθεσιμότητας 
και οικονομικά προσιτών, θρεπτικών, ασφαλών και 
σταθερών διατροφικών επιλογών για όλα τα παιδιά και 
τις γυναίκες.

• Σχεδιασμός, υλοποίηση, παρακολούθηση και 
αποτίμηση στρατηγικών ψηφιακής προώθησης της 
υγιεινούς διατροφής, της σωματικής δραστηριότητας 
και της σωστής διατροφής σε παιδιά σχολικής ηλικίας 
και εφήβους.

12 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 2020



Υγεία και διατροφή

Ζήτημα Υγεία των εφήβων

Έκταση 
Αριθμό παιδιών που 

αφορά

• Ο ρυθμός των αυτοκτονιών μεταξύ των νέων 15-19 ετών είναι 1,49/100.000 άτομα (ο χαμηλότερος στην ΕΕ).

• Το 2015, το 83% των εφήβων είχαν πιει αλκοόλ τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Η υπερβολική κατανάλωση 
αλκοόλ μεταξύ παιδιών ηλικιών 15-16 ετών έχει αυξηθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

• Το 2015, το 47% των εφήβων είχαν καπνίσει τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους. Ένα στα πέντε παιδιά 15-16 ετών 
αναφέρθηκε ότι είχε καπνίσει τον μήνα πριν από την έρευνα.

• Το 2018 και το 2019, γεννήθηκαν 4.532 μωρά από μητέρες κάτω των 19 ετών.

Διαστάσεις ισότητας

• Τα αγόρια έχουν 2,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να αυτοκτονήσουν από τα κορίτσια.

• Ταχύτερη αύξηση του συνολικού ποσοστού των κοριτσιών που καταναλώνουν υπερβολικά αλκοόλ σε σχέση με τα 
αγόρια.

• Η Ελληνική Εθνική Έρευνα Διατροφής (2020) διαπίστωσε ότι η βιταμίνη Α, το φυλλικό οξύ, το ασβέστιο και το μαγνήσιο 
ήταν ανεπαρκή, ιδιαίτερα σε κορίτσια ηλικίας 14-18 ετών.

Προκλήσεις Στρατηγικές

Πρόσφορο 
περιβάλλον

• Η ψυχική υγεία, για την οποία υπήρχε ήδη ανησυχία, 
επιδεινώθηκε με την οικονομική κρίση και την πανδημία 
COVID-19.

• Ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ψυχική υγεία 
βρίσκεται στη διαδικασία ανάπτυξης.

• Ενίσχυση της έρευνας, διαθεσιμότητας συστηματικών 
και ποιοτικών δεδομένων για τον επιπολασμό 
ζητημάτων ψυχικής υγείας και για τις ψυχοκοινωνικές 
ανάγκες παιδιών και εφήβων – προσβασιμότητα, 
διαθεσιμότητα και ποιότητα υπηρεσιών πρόληψης και 
αντιμετώπισης για τα παιδιά και τους φροντιστές τους.

Προσφορά

• Παρατηρούνται κενά στην παροχή υπηρεσιών ψυχικής 
υγείας, με σημαντικές ελλείψεις προσωπικού και 
υπηρεσιών που είναι ιδιαίτερα ορατές στις αγροτικές 
περιοχές. 

• Παντελής έλλειψη υπηρεσιών ψυχικής υγείας μεταξύ 
πληθυσμών Ρομά, καθώς και μη χρήση τους ακόμα και 
αν είναι διαθέσιμες. 

• Δεν υπάρχει φροντίδα, με βάση την κοινότητα, για 
παιδιά, εφήβους ή και για γονείς με προβλήματα 
ψυχικής υγείας.

• Η αγωγή για τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία 
δεν παρέχεται συστηματικά σε παιδιά σχολικής ηλικίας.

• Στην πλειοψηφία τους οι Περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα 
δεν διαθέτουν υπηρεσίες ψυχικής υγείας για παιδιά.

• Αύξηση του αριθμού επαγγελματιών ψυχικής υγείας 
ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής κάλυψη σε εθνικό 
επίπεδο.

• Ενίσχυση διαθεσιμότητας και προσβασιμότητας σε 
υπηρεσίες πρόληψης και ανταπόκρισης σε ζητήματα 
ψυχικής υγείας, με βάση την κοινότητα, που είναι φιλικές 
προς τα παιδιά και ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους.

• Ενίσχυση των υφιστάμενων υπηρεσιών, με βάση την 
κοινότητα, για την κάλυψη των αναγκών όλων των 
παιδιών και επέκταση των κινητών μονάδων για την 
αύξηση της παροχής υπηρεσιών σε απομακρυσμένες 
περιοχές.

• Ανάπτυξη καινοτόμου διαδικτυακής πλατφόρμας, 
όπου όλα τα παιδιά και οι έφηβοι θα μπορούν να έχουν 
πρόσβαση σε πληροφορίες και να αλληλεπιδρούν με 
επαγγελματίες συμβούλους ψυχικής υγείας.

• Ανάπτυξη δράσεων έγκαιρης ανίχνευσης και 
παρέμβασης σε προβλήματα ψυχικής υγείας ή/ και 
διατροφικές διαταραχές σε παιδιά, καθώς και ανάληψη 
ενεργειών με στόχο την πρόληψη υποτροπών σε 
παιδιά και εφήβους με διατροφικές διαταραχές 
μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης.

• Ενίσχυση της κατάρτισης των επαγγελματιών και του 
βοηθητικού προσωπικού ψυχικής υγείας πρώτης 
γραμμής μέσω της ανάπτυξης πακέτων τυποποιημένης 
κατάρτισης που θα στοχεύουν στην παροχή 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και υποστήριξης θετικής 
γονεϊκότητας σε φροντιστές, στην παροχή φιλικών προς 
τα παιδιά και κατάλληλων για την ηλικία τους υπηρεσιών 
που καλλιεργούν τη συμμετοχή τους σε αποφάσεις 
υγειονομικής περίθαλψης, και στην εξειδίκευση στην 
παιδοψυχολογία και ψυχιατρική, με έμφαση στη 
διαπολιτισμική ικανότητα. 
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Εκπαίδευση

Ζήτημα Εκπαιδευτικό σύστημα και διακυβέρνηση

Έκταση 
Αριθμό παιδιών που 

αφορά

• 11 έτη υποχρεωτικής εκπαίδευσης, από τις ηλικίες 4 έως 15 ετών.

• Το 2020, οι συνολικές κρατικές δαπάνες για την εκπαίδευση ήταν 3,9% του ΑΕΠ (μέσος όρος ΕΕ 4,6%).

• Οι ιδιωτικές δαπάνες (κυρίως για φροντιστήρια) αντιπροσωπεύουν το 1/3 των συνολικών δαπανών για την εκπαίδευση.

• Το 2014, οι συνολικές (δημόσιες και ιδιωτικές) δαπάνες για την εκπαίδευση ανήλθαν σε 9.387,4 εκατ. € (5,3% του ΑΕΠ), 
εκ των οποίων το 59,8% αφορούσε τις δημόσιες δαπάνες για την εκπαίδευση και το 40,2% τις ιδιωτικές.

• Η οικονομική κρίση επηρέασε τους μισθούς των εκπαιδευτικών στον δημόσιο τομέα, οι οποίοι μειώθηκαν σχεδόν κατά 
30% μεταξύ του 2005 και του 2018, καθώς και τις προσλήψεις νέων εκπαιδευτικών (πολύ χαμηλά επίπεδα σε σύγκριση 
με τις χώρες του ΟΟΣΑ). Oι εκπαιδευτικοί κάτω των 30 ετών στην κατώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι 1%, στην 
ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 0% και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 7% (σε σύγκριση με τον μέσο όρο του 
ΟΟΣΑ, που είναι 13%, και τον μέσο όρο της ΕΕ, που είναι 10%).

Προκλήσεις Στρατηγικές

Πρόσφορο 
περιβάλλον

• Το κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο συνδέεται με τις 
εκπαιδευτικές επιδόσεις και τις επηρεάζει σημαντικά.

• Η πρακτική του φροντιστηρίου επηρεάζει αρνητικά τα 
παιδιά από οικογένειες χαμηλότερου εισοδήματος.

• Υπάρχει έλλειψη δημοσίως διαθέσιμων δεδομένων 
σχετικά με την τυπική εκπαίδευση που να αναλύονται 
με βάση ποιοτικά χαρακτηριστικά, γεγονός που 
δυσχεραίνει την κατανόηση της πρόσβασης στην 
εκπαίδευση και τα αποτελέσματα της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας.

• Ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης, 
συμπεριλαμβανομένων δεικτών απόδοσης, το 
οποίο μπορεί να παρέχει ποιοτικά συγκεντρωτικά 
δεδομένα για την υποστήριξη ενός αποτελεσματικού 
προγραμματισμού και κατανομής πόρων, εντοπίζοντας 
παράλληλα συστημικά εμπόδια σε εθνικό και τοπικό 
επίπεδο.
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Εκπαίδευση

Ζήτημα Συμμετοχή στην εκπαίδευση

Έκταση 
Αριθμό παιδιών που 

αφορά

• Η συμμετοχή στην προσχολική εκπαίδευση (νηπιαγωγείο) για παιδιά 4 και 5 ετών ήταν 75,2% το 2019 (κάτω από τον 
μέσο όρο της ΕΕ του 94%) – αφορά 48.000 παιδιά. 

• Το 2019, το 19,1% των παιδιών και των νέων (15-24 ετών) αναφέρθηκαν εκτός δομών απασχόλησης, εκπαίδευσης ή 
κατάρτισης (ΝΕΕΤ).

• Το 15% των αγοριών και των νέων ανδρών και το 11% των κοριτσιών και των νέων γυναικών ηλικίας 15-24 ετών είναι 
εγγεγραμμένοι στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ποσοστό χαμηλότερο από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ, 
που είναι 19% για τα αγόρια και τους νέους άνδρες και 16% για τα κορίτσια και τις νέες γυναίκες).

Διαστάσεις ισότητας

• 75.680 παιδιά που κρίθηκε ότι χρειάζονται ειδική αγωγή και εκπαίδευση το 2017/2018 φοίτησαν στη γενική 
εκπαίδευση και τους παρασχέθηκε ειδική υποστήριξη. Προσφέρθηκαν θέσεις σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης σε 10.883 παιδιά στο πλαίσιο του συστήματος τυπικής εκπαίδευσης.

• 90.000 παιδιά με αναπηρίες ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ήταν εγγεγραμμένα στα δημόσια σχολεία (31% κορίτσια 
και 69% αγόρια) – μόνο το 14,9% αποφοιτούν από την ανώτερη δευτεροβάθμια ή μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.

• Τα άτομα ηλικίας 18 έως 24 ετών σε αγροτικές περιοχές είναι πολύ πιο πιθανό να εγκαταλείψουν πρόωρα την 
εκπαίδευση και την κατάρτιση σε σχέση με τις αστικές περιοχές (11,2% έναντι 3,8% ).

• Το 42% των παιδιών προσφύγων και μεταναστών ήταν εγγεγραμμένο στην τυπική εκπαίδευση το σχολικό έτος 2019-
2020.

• Το 45% των παιδιών και των νέων Ρομά (ηλικίας 16-24 ετών) έχει ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ 
μόνο το 3% των νέων Ρομά έχει ολοκληρώσει την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, την επαγγελματική, τη 
μεταδευτεροβάθμια και προγράμματα σύντομου κύκλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

• Το 2018, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 18-24 ετών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα και εγκατέλειψαν πρόωρα την 
εκπαίδευση ήταν 3,9%, ενώ για εκείνους που γεννήθηκαν εκτός χώρας ήταν 17,9%.

Προκλήσεις Στρατηγικές

Πρόσφορο 
περιβάλλον

• Έλλειψη δεδομένων για τη σχολική παρακολούθηση 
και τη σχολική διαρροή παιδιών από ευάλωτες 
ομάδες (πρόσφυγες και μετανάστες, Ρομά, παιδιά με 
αναπηρίες, παιδιά εκτός σχολείου), που δυσχεραίνει 
τον προγραμματισμό και τον καθορισμό του 
προϋπολογισμού που απαιτείται για να υπάρξει 
αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες αυτών των 
παιδιών.

• Τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες, καθώς και τα 
παιδιά Ρομά, αντιμετωπίζουν σημαντικές προκλήσεις 
τόσο ως προς την πρόσβαση στην εκπαίδευση όσο και 
ως προς τη σχολική παρακολούθηση.

• Ανάπτυξη ενός συστήματος παρακολούθησης της 
παρουσίας στο σχολείο και της σχολικής διαρροής για 
ευάλωτες ομάδες παιδιών.

Προσφορά

• Έλλειψη διαθέσιμων και κατάλληλα εξοπλισμένων 
νηπιαγωγείων για παιδιά ηλικίας 4-6 ετών.

• Κενά στις προσλήψεις εκπαιδευτικών και μεγάλος 
αριθμός αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

• Έλλειψη επαρκών αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών 
για συγκεκριμένες ομάδες μαθητών.

• Τα παιδιά Ρομά έχουν συχνά περιορισμένη πρόσβαση 
στην εκπαίδευση λόγω των απομονωμένων οικισμών 
όπου διαβιούν και των κοινωνικών αντιδράσεων.

• Η πλήρης ένταξη του νηπιαγωγείου στο σύστημα 
υποχρεωτικής εκπαίδευσης εφαρμόζεται σταδιακά από 
το 2018.

• Εφαρμογή της συμπεριληπτικής οπτικής στα αναλυτικά 
προγράμματα σπουδών, στις διοικητικές ρυθμίσεις και 
στα υφιστάμενα συστήματα, ώστε να διασφαλιστεί 
ότι τα παιδιά με αναπηρία, τα παιδιά Ρομά και τα 
παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες έχουν πρόσβαση 
και εντάσσονται αποτελεσματικά στις δομές γενικής 
εκπαίδευσης.
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Εκπαίδευση

Ζήτημα Συμμετοχή στην εκπαίδευση

Προκλήσεις Στρατηγικές

Προσφορά

• Υπάρχουν κενά στους υποστηρικτικούς μηχανισμούς 
στα σχολεία, συμπεριλαμβανομένων των 
επαγγελματιών του κοινωνικού τομέα, κοινοτικών 
και διαπολιτισμικών μεσολαβητών, της επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών στη συμπεριληπτική και 
διαπολιτισμική εκπαίδευση και του προσαρμοσμένου-
διαφοροποιημένου εκπαιδευτικού υλικού για μαθητές 
με διαφορετικές γλώσσες ή με αναπηρία και ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες.

• Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά τη διάρκεια της 
πανδημίας COVID-19 έχει αναδείξει και επιδεινώσει τις 
υπάρχουσες εκπαιδευτικές ανισότητες.

Ζήτηση

• Αρνητικά στερεότυπα και ξενοφοβικές αντιλήψεις 
δυσχεραίνουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση σε 
περιθωριοποιημένες ομάδες και παιδιά Ρομά ή παιδιά 
με μεταναστευτικό/προσφυγικό υπόβαθρο.

• Παρά τις θεσμικές προβλέψεις, παρατηρείται συνέχιση 
του συστημικού διαχωρισμού των παιδιών Ρομά στα 
σχολεία.

• Ξενοφοβικές νοοτροπίες από τις τοπικές κοινωνίες 
απέναντι σε παιδιά πρόσφυγες, μετανάστες και Ρομά.

• Για ορισμένες ομάδες Ρομά, παρά την αναγνώριση της 
σημασίας της τυπικής εκπαίδευσης για την ανοδική 
κοινωνική κινητικότητα και την κοινωνική συμπερίληψη, 
η συνέχιση της εκπαίδευσης πέρα από την απόκτηση 
βασικών γνώσεων στα μαθηματικά και τη γλώσσα 
θεωρείται συχνά ότι διαταράσσει/έρχεται σε σύγκρουση 
με την άτυπη (σε επίπεδο οικογένειας) διαδικασία 
μάθησης, η οποία συνδέεται με θεσμούς όπως ο γάμος, 
η εργασία και τα συγγενικά δίκτυα.

• Τα παραδοσιακά πρότυπα (traditional norms) των 
κοινοτήτων Ρομά επηρεάζουν τη ζωή και τη συμμετοχή 
των κοριτσιών στην εκπαίδευση.

• Αντιμετώπιση των κοινωνικών αντιλήψεων και 
συμπεριφορών που αποτρέπουν την ισότιμη, 
συμπεριληπτική και πολυπολιτισμική προσέγγιση στην 
εκπαίδευση.

• Περαιτέρω ένταξη στα αναλυτικά προγράμματα 
σπουδών των δεξιοτήτων ζωής (life-skills), καθώς και 
της διαπολιτισμικής επικοινωνίας.
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Εκπαίδευση

Ζήτημα Ποιότητα της μάθησης

Έκταση 
Αριθμό παιδιών που 

αφορά

• Το 2018, οι 15χρονοι μαθητές/τριες είχαν χαμηλές επιδόσεις κατά 30,5% στην κατανόηση κειμένου, 35,8% στα 
μαθηματικά και 31,7% στις φυσικές επιστήμες. Περίπου το 20% των 15χρονων σημειώνει χαμηλές επιδόσεις και στα 
τρία γνωστικά αντικείμενα (κατανόηση κειμένου, μαθηματικά και φυσικές επιστήμες) – αφορά 21.500 παιδιά.

• Τα φροντιστήρια είναι εδραιωμένα στο εκπαιδευτικό σύστημα – το 99% των μαθητών στο τελευταίο έτος του σχολείου 
έλαβε κάποια μορφή φροντιστηριακής υποστήριξης το 2014.

• Χαμηλό ενδιαφέρον για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση: μόνο το 15% των αγοριών και των νέων 
ανδρών και το 11% των κοριτσιών και των νέων γυναικών ηλικίας 15-24 συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

Διαστάσεις ισότητας

• Τα κορίτσια υπερτερούν των αγοριών κατά 42 μονάδες κατά μέσο όρο στην κατανόηση κειμένου.

• Καταμερισμός με βάση το φύλο στους εκπαιδευτικούς τομείς και την απασχόληση – 4% των γυναικών εργάζονται στον 
κλάδο STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) έναντι 20% των ανδρών, ενώ περίπου το 23% των 
γυναικών εργάζονται στην εκπαίδευση, την υγεία και την κοινωνική εργασία, έναντι 8% των ανδρών.

Προκλήσεις Στρατηγικές

Πρόσφορο 
περιβάλλον

• Περιορισμένα διαθέσιμα δεδομένα σε εθνικό επίπεδο 
για την ανάλυση της επίδοσης των μαθητών, πέρα από 
δεδομένα σχετικά με τη σχολική παρακολούθηση. 

• Κατακερματισμένη προσέγγιση σχετικά με τα δεδομένα 
στον τομέα της εκπαίδευσης, που οδηγεί σε αδυναμία 
κατανόησης των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.

• Έλλειψη μακροπρόθεσμου οράματος και στρατηγικής, η 
οποία συνοδεύεται από έλλειψη μετρήσιμων στόχων και 
βιώσιμου προϋπολογισμού ώστε να διασφαλιστεί ότι 
κάθε παιδί έχει ίσες ευκαιρίες στη μάθηση.

• Περαιτέρω επεξεργασία και επέκταση εφαρμογής 
μοντέλων αντιστάθμισης, όπως αυτό των Ζωνών 
Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ).

• Αποστασιοποίηση από το μοντέλο μάθησης με βάση 
το περιεχόμενο (content based learning). Στροφή 
προς την κριτική σκέψη, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων, συμπεριλαμβανομένων δεξιοτήτων ζωής, 
κοινωνικών και πρακτικών δεξιοτήτων προσαρμογής 
που συνδέονται, εκτός των άλλων, με τη μετάβαση στο 
επάγγελμα και στην ενήλικη ζωή.

Προσφορά

• Εδραιωμένες κοινωνικές και γονικές συμπεριφορές, 
καθώς και περιορισμένη επαγγελματική εκπαίδευση 
για την πλήρη εμπλοκή των παιδιών με αναπηρίες στη 
μαθησιακή διαδικασία.

• Κενά στην παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης που 
σχετίζονται με βασικούς πόρους, ιδίως σχετικά με 
επενδύσεις σε σχολικές υποδομές και ανεπαρκή αριθμό 
εκπαιδευτικών.

• Ο μεγάλος αριθμός αναπληρωτών εκπαιδευτικών 
επηρεάζει τη βιωσιμότητα και τη συνέχεια της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας.

• Η «σκιώδης εκπαίδευση» (ιδιωτικά φροντιστήρια) 
καθιστά προνομιούχα τα παιδιά από αστικές περιοχές 
και ευνοημένα κοινωνικά στρώματα σε σχέση με εκείνα 
από κοινωνικά μη προνομιούχα στρώματα, με τα 
πρώτα να είναι πιο πιθανό να λάβουν φροντιστηριακή 
υποστήριξη, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουν 
καλύτερους βαθμούς και να συνεχίζουν στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

• Η μάθηση, κυρίως στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 
είναι προσανατολισμένη στην προετοιμασία των 
μαθητών για τις εξετάσεις πρόσβασης στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, χωρίς να προωθεί την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων και ικανοτήτων.

• Αδύναμοι δεσμοί μεταξύ της εκπαίδευσης, ιδίως της 
δευτεροβάθμιας, και της ανάπτυξης δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων που διευκολύνουν την πρόσβαση στην 
απασχόληση και την επιχειρηματικότητα – το στοιχείο 
αυτό συνδυάζεται με τη χαμηλή ελκυστικότητα της 
επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

• Ενίσχυση του διαλόγου για τον εντοπισμό και 
ανταπόκριση στις συγκεκριμένες ανάγκες των «μη 
ορατών» και αποκλεισμένων παιδιών.

• Βελτίωση των συνθήκων εργασίας και συνεχής 
υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των 
εκπαιδευτικών και των στελεχών της εκπαίδευσης 
(ευκαιρίες μάθησης και ανάπτυξη ικανοτήτων ηγεσίας).

• Νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών εστιασμένα 
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των 
κοινωνικών και ψηφιακών δεξιοτήτων.

• Ανάπτυξη ισχυρότερων δεσμών μεταξύ της 
εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, ενισχύοντας 
επίσης τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τα 
προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης.
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Οικογενειακό περιβάλλον, προστασία από τη βία και επιβλαβείς πρακτικές

Ζήτημα Βία ενάντια στα παιδιά και τις γυναίκες

Έκταση 
Αριθμό παιδιών που 

αφορά

• Στοιχεία προερχόμενα από ΜΚΟ αναφέρουν ότι τουλάχιστον 7.500 παιδιά κάτω των 5 ετών υποφέρουν από κάποια 
μορφή κακοποίησης κάθε έτος.

• Περίπου 26.700 κλήσεις καταγράφηκαν στην εθνική γραμμή SOS για τα παιδιά τους πρώτους 6 μήνες του 2020 – 
παρατηρήθηκε αύξηση 34% σε σύγκριση με το 2019.

• Κατά το 2019 και το 2020, 49,4% των παιδιών-θυμάτων ήταν θύματα σωματικής βίας, 29,5% σεξουαλικής βίας και 
18% ενδοοικογενειακής βίας (στοιχεία Ελληνικής Αστυνομίας). Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, υπήρξαν 
1.214 παιδιά-θύματα, εκ των οποίων 600 ήταν θύματα αδικημάτων σωματικής βίας, 359 σεξουαλικής βίας, 219 
ενδοοικογενειακής βίας και 36 θύματα αδικημάτων που σχετίζονται με απαγωγή. Η πλειοψηφία των θυμάτων (62%) 
ήταν κάτω των 14 ετών.

• Η έκθεση των μαθητών σχολικής ηλικίας (ηλικίας 11, 13 και 15 ετών) σε βίαιες συμπεριφορές ήταν: 70% σε ψυχολογική 
βία, 47,4% σε σωματική βία και 9,4% σε σεξουαλική βία (2018).

• Το 27% των μαθητών ανέφερε ότι εκφοβίστηκε τουλάχιστον μερικές φορές μέσα σε έναν μήνα (23% ο μέσος όρος στις 
χώρες του ΟΟΣΑ).

• Την περίοδο 1/11/2019 - 31/10/2020, 4.872 γυναίκες υποστηρίχθηκαν από συμβουλευτικά κέντρα των Δομών 
του Δικτύου για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Από αυτές τις γυναίκες, το 84% αναζήτησε 
υπηρεσίες εξαιτίας ενδοοικογενειακής βίας, 2% εξαιτίας βιασμού και άλλο ένα 2% εξαιτίας σεξουαλικής παρενόχλησης. 
Στο 56% των περιστατικών ο δράστης ήταν νυν ή πρώην σύζυγος.

• Την περίοδο 1/11/2019 – 31/10/2020, 269 γυναίκες και 270 παιδιά φιλοξενήθηκαν σε ξενώνες του Δικτύου για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας σε όλη τη χώρα. Μεταξύ αυτών ήταν 96 γυναίκες και 117 παιδιά 
πρόσφυγες.

Διαστάσεις ισότητας

• Από τα 104 περιστατικά ρατσιστικής βίας το 2019, τα 16 αφορούσαν παιδιά ηλικίας 12 έως 17 ετών.

Προκλήσεις Στρατηγικές

Πρόσφορο 
περιβάλλον

• Έλλειψη συστηματικής συλλογής στοιχείων σε εθνικό 
επίπεδο σχετικά με παιδιά-θύματα κάθε μορφής βίας.

• Κατακερματισμένο νομικό πλαίσιο για την πρόληψη και 
καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών.

• Κατακερματισμένο πλαίσιο για την Παιδική Προστασία 
στην Ελλάδα (συμπεριλαμβανομένων επικαλυπτόμενων 
αρμοδιοτήτων και ευθυνών, καθώς και έλλειψη 
συντονισμού), που δυσχεραίνει την ανταπόκριση των 
υπηρεσιών σε εθνικό επίπεδο λαμβάνοντας υπόψη τη 
διάσταση της ισότητας, την ευαισθησία στο φύλο και 
την ηλικία των παιδιών. 

• Έλλειψη ενός κεντρικού συντονιστικού φορέα για την 
παιδική προστασία.

• Περιορισμένη χρηματοδότηση σε τοπικό επίπεδο, η 
οποία, αντιθέτως, διατίθεται κεντρικά.

• Έλλειψη ενιαίων διαδικασιών και εργαλείων για τη 
διαχείριση περιπτώσεων κακοποίησης και παραμέλησης 
παιδιών σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.

• Έλλειψη διαδικαστικού πλαισίου και μηχανισμού για τον 
εντοπισμό και την αναφορά περιστατικών βίας κατά των 
παιδιών στα σχολεία.

• Η κακοποίηση και εκμετάλλευση στο διαδίκτυο είναι μία 
από τις πιο ταχέως αναπτυσσόμενες μορφές βίας κατά 
των παιδιών.

• Δεν υπάρχουν δεδομένα για αγόρια και άνδρες-θύματα 
σεξουαλικής και έμφυλης βίας (SGBV).

• Συλλογή και ανάλυση συστηματικών και ενημερωμένων 
στοιχείων σχετικά με τη βία, την παραμέληση, την 
κακοποίηση και/ή τις διακρίσεις που επηρεάζουν τα 
παιδιά, για την τεκμηρίωση σχετικών πολιτικών.

• Ανάπτυξη ενός νόμου πλαισίου για την παιδική 
προστασία.

• Δημιουργία ενός εθνικού μηχανισμού για τον 
συντονισμό και παρακολούθηση των αρμοδιοτήτων και 
των επιτευγμάτων των φορέων παιδικής προστασίας.
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Ζήτημα Βία ενάντια στα παιδιά και τις γυναίκες

Προκλήσεις Στρατηγικές

Προσφορά

• Έλλειψη κοινών πρωτοκόλλων δράσης μεταξύ των 
υπουργείων με διαφορετικές αρμοδιότητες ως προς την 
παιδική προστασία.

• Περιορισμένες υποδομές και πόροι, 
συμπεριλαμβανομένης της χρηματοδότησης και του 
προσωπικού των υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας σε 
τοπικό επίπεδο, καθώς και έλλειψη επένδυσης στη 
διαρκή επιμόρφωση των επαγγελματιών πρώτης 
γραμμής.

• Οι κοινωνικές υπηρεσίες Περιφερειών και Δήμων 
αντιμετωπίζουν σοβαρή έλλειψη προσωπικού, με 
ορισμένες στην πράξη να είναι ανενεργές, καθώς δεν 
είναι στελεχωμένες: στις κοινωνικές υπηρεσίες Αθήνας 
και Θεσσαλονίκης (με πληθυσμό παιδιών μεγαλύτερο 
των 93.000 και 46.000, αντίστοιχα) υπάρχουν 3 
κοινωνικοί λειτουργοί στην Αθήνα, εκ των οποίων οι 2 
διαχειρίζονται αποκλειστικά υποθέσεις που σχετίζονται 
με παιδιά, και 2 κοινωνικοί λειτουργοί στη Θεσσαλονίκη, 
που διαχειρίζονται αποκλειστικά υποθέσεις που 
σχετίζονται με παιδιά.

• Αργή εφαρμογή μέτρων πρόληψης και διαχείρισης, 
καθώς και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού 
σχετικά με τον εκφοβισμό (bullying).

• Ο εκφοβισμός δεν προβλέπεται στη νομοθεσία ως 
αδίκημα.

• Απουσία πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης σε 
τοπικό επίπεδο για την υποστήριξη οικογενειών που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα ενδοοικογενειακής 
βίας, κατάχρησης ουσιών και αλκοολισμού ώστε να 
υποστηριχθούν και να αποφευχθεί η πιθανότητα 
άσκησης βίας κατά των παιδιών.

• Δεν υπάρχουν ξενώνες έκτακτης ανάγκης για παιδιά-
θύματα βίας.

• Υπάρχουν περιορισμένοι μηχανισμοί ανατροφοδότησης 
για παιδιά, με αποτέλεσμα οι φωνές των παιδιών να 
μη λαμβάνονται υπόψη από τις υπηρεσίες παιδικής 
προστασίας.

• Οι υπηρεσίες παιδικής προστασίας δυσκολεύονται να 
ανταποκριθούν σε περιπτώσεις παιδιών που μιλούν 
διαφορετικές γλώσσες ή έχουν διαφορετικό πολιτισμικό 
και θρησκευτικό υπόβαθρο.

• Έλλειψη διερμηνέων και διαπολιτισμικών μεσολαβητών 
για την υποστήριξη μη ελληνόφωνων παιδιών και 
παιδιών που προέρχονται από διαφορετικό πολιτισμικό 
περιβάλλον.

• Μεταρρύθμιση του συστήματος παιδικής φροντίδας, 
που περιλαμβάνει διευρυμένες επιλογές φροντίδας με 
βάση την κοινότητα και την οικογένεια, ενισχυμένους 
μηχανισμούς και υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης για 
παιδιά και οικογένειες.

• Υποστήριξη των κρατικών αρχών μέσω της παροχής 
υπηρεσιών διερμηνείας.

Ζήτηση

• Οι βαθιά ριζωμένες πατριαρχικές αντιλήψεις αυξάνουν 
την πιθανότητα έμφυλης βίας.

• Η κοινωνία παραμένει σιωπηλή γύρω από τη βία κατά 
των παιδιών.

• Η σωματική τιμωρία εξακολουθεί να είναι κοινωνικά 
αποδεκτή.

• Η ψυχολογική βία δεν θεωρείται πάντα μορφή βίας.

• Ο εκφοβισμός στα σχολεία σχετίζεται κυρίως με την 
εθνικότητα, τη φυλή, τα πολιτισμικά χαρακτηριστικά, τις 
μαθησιακές δυσκολίες και το φύλο.

• Στρατηγικές και εκστρατείες ευαισθητοποίησης για 
την προώθηση του διαλόγου σε εθνικό επίπεδο 
σχετικά με τη βία κατά των παιδιών, παράλληλα με την 
καταπολέμηση του ρατσισμού, των προκαταλήψεων και 
των στερεοτύπων που απειλούν τις ευάλωτες ομάδες.

Οικογενειακό περιβάλλον, προστασία από τη βία και επιβλαβείς πρακτικές

19ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑ 2020



Ζήτημα Παιδιά χωρίς γονική μέριμνα

Έκταση 
Αριθμό παιδιών που 

αφορά

• Το 2020, περίπου 1.700 παιδιά φιλοξενούνταν σε ιδρύματα παιδικής προστασίας. 

• Τα παιδιά στα δημόσια ιδρύματα είναι στην πλειοψηφία τους μικρής ηλικίας, ενώ υπάρχει η τάση για τοποθέτηση των 
μεγαλύτερων παιδιών σε ιδιωτικά ιδρύματα. 

• Ο αριθμός των υιοθεσιών μειώθηκε σε βάθος χρόνου, από 543 υιοθεσίες το 2012 σε 283 το 2019.

Διαστάσεις ισότητας

• Από τα 1.689 παιδιά σε ιδρύματα, τα 845 ήταν αγόρια και τα 844 κορίτσια.

• Τα παιδιά στα δημόσια ιδρύματα είναι στην πλειονότητα αγόρια (395/ 60,21%), ενώ στα ιδιωτικά ιδρύματα είναι 
κορίτσια (583 / 56,43%).

Προκλήσεις Στρατηγικές

Πρόσφορο 
περιβάλλον

• Λειτουργικά κενά δεν επιτρέπουν την πλήρη 
ενεργοποίηση των νόμων για την επιτροπεία και 
την αναδοχή, και επομένως οι παρεμβάσεις για την 
ενίσχυση της φροντίδας δεν εφαρμόζονται, ούτε 
κλιμακώνονται.

• Δεν υπάρχει ενιαίο ρυθμιστικό πλαίσιο σχετικά με την 
πρόληψη, την υποστήριξη, την απομάκρυνση παιδιών 
από την οικογενειακή φροντίδα, καθώς και διαδικασίες 
παρακολούθησης και επανεξέτασης των αποφάσεων 
που αφορούν τα παραπάνω.

• Νομοθετικά κενά στο λειτουργικό πλαίσιο που ρυθμίζει 
την ίδρυση και τη λειτουργία όλων των ιδρυμάτων 
παιδικής μέριμνας, συμπεριλαμβανομένων ποιοτικών 
κριτηρίων, καθώς και μηχανισμών παρακολούθησης, 
αποτίμησης (evaluation) και λογοδοσίας.

• Έλλειψη πολιτικών και πρακτικών για υποστήριξη 
παιδιών σε ιδρύματα που ενηλικιώνονται, το οποίο 
οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο αστεγίας, εκμετάλλευσης, 
ανεργίας και κοινωνικού αποκλεισμού.

• Η αναδοχή δεν υποστηρίζεται επαρκώς, δεν προωθείται 
και δεν είναι γνωστή στην κοινωνία.

• Να καταστεί λειτουργική η νομοθεσία για την ανάδοχη 
φροντίδα και την επιτροπεία και να επεκταθεί η 
χρήση των κοινοτικών μοντέλων φροντίδας και 
της υποστηριζόμενης ανεξάρτητης διαβίωσης για 
μεγαλύτερα σε ηλικία παιδιά, ώστε να επιτευχθεί η 
αποϊδρυματοποίηση.

• Δημιουργία ενός Εθνικού Συντονιστικού Φορέα για το 
σύστημα παιδικής προστασίας (για όλα τα παιδιά σε 
κίνδυνο/ανάγκη, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών 
χωρίς γονική μέριμνα).

• Δημιουργία Εθνικών Σχεδίων Δράσης για τη μείωση της 
παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, 
που περιλαμβάνει και τα παιδιά χωρίς γονική μέριμνα, 
με σαφείς δραστηριότητες, αποτελέσματα και 
προϋπολογισμό.

• Δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου σε εθνική 
κλίμακα για τα παιδιά που χρειάζονται προστασία, με 
διαθεσιμότητα δεδομένων που αναλύονται με βάση 
ποιοτικά χαρακτηριστικά (συμπεριλαμβανομένων των 
παιδιών χωρίς γονική μέριμνα).

Προσφορά

• Το υφιστάμενο σύστημα εξακολουθεί να βασίζεται σε 
μεγάλο βαθμό στην ιδρυματική φροντίδα και δεν δίνει 
προτεραιότητα στην πρόληψη της ιδρυματοποίησης 
μέσω ανακατεύθυνσης των πόρων σε υπηρεσίες 
πρόληψης και σε μορφές φροντίδας οικογενειακού 
τύπου (φροντίδα από συγγενείς ή ανάδοχη φροντίδα) 
ή τη φροντίδα στην κοινότητα, όπως μικρής κλίμακας 
πλαίσια φιλοξενίας.

• Το υφιστάμενο σύστημα δεν έχει τη δυνατότητα 
(σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο) να 
επενδύσει στην προσπάθεια για επανένωση των 
παιδιών που βρίσκονται σε ιδρύματα με την οικογένειά 
τους.

• Έλλειψη υποστηρικτικών προγραμμάτων στο επίπεδο 
της κοινότητας για ευάλωτες οικογένειες.

• Τα υπάρχοντα ιδρύματα δεν διαθέτουν επαρκείς 
υλικούς πόρους και εξειδικευμένο προσωπικό, και 
πολλές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε κακή κατάσταση 
ή είναι ανεπαρκείς στο να παρέχουν την κατάλληλη 
φροντίδα σε παιδιά διαφορετικών ηλικιών που 
φιλοξενούν. 

• Αύξηση των ανθρώπινων πόρων και ενίσχυση της 
κατάρτισης του προσωπικού των κοινωνικών υπηρεσιών 
(συμπεριλαμβανομένης της αναπροσαρμογής της 
επαγγελματικής τους εξειδίκευσης και της αναδιάταξης 
του προσωπικού μεγάλης κλίμακας ιδρυματικών δομών) 
για την παροχή ποιοτικής υποστήριξης στα παιδιά και 
τους φροντιστές τους.

• Ανάπτυξη τυποποιημένων εργαλείων «διαχείρισης 
περιπτώσεων» (case management), εξασφαλίζοντας την 
κατάλληλη παρακολούθηση και ανταπόκριση σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση, σε όλους τους τομείς. 

• Σχεδιασμός μηχανισμών συμμετοχής των παιδιών 
στη λήψη αποφάσεων, δημιουργία προτύπων και 
Τυποποιημένων Διαδικασιών Λειτουργίας και κατάρτιση 
νόμων και σχεδίων δράσης για να διασφαλιστεί ότι τα 
παιδιά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που δεν έχουν 
γονική μέριμνα, περιλαμβάνονται από την πολιτεία στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων.
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Ζήτημα Παιδιά χωρίς γονική μέριμνα

Προκλήσεις Στρατηγικές

Προσφορά

• Δεν παρέχεται επαρκής υποστήριξη στο προσωπικό 
των ιδρυμάτων όσον αφορά την παροχή διαρκούς 
εκπαίδευσης και επαγγελματικής εποπτείας.

• Δεν υπάρχουν μηχανισμοί ανατροφοδότησης για τα 
παιδιά που ζουν σε ιδρύματα ή σε θετές και ανάδοχες 
οικογένειες ώστε να ακούγεται η φωνή τους.

• Η εναλλακτική της υιοθεσίας χαρακτηρίζεται από 
αργές διαδικασίες και πάσχει από έλλειψη ανθρώπινου 
δυναμικού για την πραγματοποίηση της αξιολόγησης 
και την παρακολούθηση των μεμονωμένων υποθέσεων, 
με αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις.

• Ενίσχυση και υποστήριξη των μοντέλων φροντίδας με 
βάση την κοινότητα, όπως η ανάδοχη φροντίδα και η 
υποστηριζόμενη ανεξάρτητη διαβίωση, και μετατροπή 
των ιδρυματικών δομών σε ανοικτά κέντρα κοινότητας 
που θα μπορούν να υποστηρίζουν παιδιά χωρίς γονική 
μέριμνα. 

Ζήτηση
• Υπάρχει χαμηλό επίπεδο ευαισθητοποίησης στην 

κοινωνία σχετικά με την ανάδοχη φροντίδα ως μορφή 
προσωρινής φροντίδας, η οποία διαφέρει από την 
υιοθεσία.

• Διοργάνωση εκστρατείας ευαισθητοποίησης σχετικά με 
την ανάδοχη φροντίδα.
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Ζήτημα Δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά

Έκταση 
Αριθμό παιδιών που 

αφορά

• Στα τέλη του 2020, 34 έφηβοι (15-18) βρίσκονταν σε κράτηση, μεταξύ των οποίων 3 κορίτσια.

• Υπάρχουν τρία Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων για εφήβους και νεαρούς ενήλικες από 15 έως 21 ετών.

Διαστάσεις ισότητας

• Τα Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων δεν είναι στελεχωμένα και εξοπλισμένα επαρκώς για να υποστηρίξουν τις 
ανάγκες των παιδιών που δεν μιλούν ελληνικά και προέρχονται από διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.

Προκλήσεις Στρατηγικές

Πρόσφορο 
περιβάλλον

• Δεν υπάρχουν δεδομένα για παιδιά που έρχονται σε 
επαφή με το σύστημα δικαιοσύνης.

• Κατακερματισμός αρμοδιοτήτων και φορέων σχετικά με 
τη φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη.

• Υποστήριξη της συλλογής και ανάλυσης στοιχείων και 
της τεκμηρίωσης σχετικά με το κατά πόσο η δικαιοσύνη 
είναι φιλική προς τα παιδιά, ώστε να ληφθούν 
υπόψη για τον σχεδιασμό πολιτικών και τον σχετικό 
προγραμματισμό. 

• Υποστήριξη μιας μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με 
την ύπαρξη μιας βάσης δεδομένων για τα παιδιά που 
έρχονται σε επαφή με το σύστημα δικαιοσύνης.

• Διεξαγωγή αξιολόγησης του κατά πόσο το σύστημα 
δικαιοσύνης είναι φιλικό προς τα παιδιά. 

• Υποστήριξη της δημιουργίας ενός συντονιστικού/
υπεύθυνου οργάνου σχετικά με τη φιλική προς τα 
παιδιά δικαιοσύνη.

Προσφορά

• Έλλειψη εξειδικευμένης κατάρτισης επαγγελματιών στο 
σύστημα δικαιοσύνης για τη διαχείριση υποθέσεων που 
αφορούν παιδιά.

• Υπάρχει ανάγκη για την ενίσχυση της κατάρτισης των 
επαγγελματιών οι οποίοι συνεργάζονται με παιδιά και 
οικογένειες που έρχονται σε επαφή με το σύστημα 
δικαιοσύνης.

• Κανένα από τα 5 προβλεπόμενα από τον νόμο 
Αυτοτελή Γραφεία Προστασίας Ανηλίκων Θυμάτων 
(Σπίτι του Παιδιού) δεν είναι πλήρως λειτουργικό.

• Έλλειψη υλικού φιλικού προς τα παιδιά που έρχονται 
σε επαφή με το σύστημα δικαιοσύνης ώστε να 
ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους. 

• Έλλειψη υποστήριξης Δικαστών/ Εισαγγελέων που 
ασχολούνται με υποθέσεις παιδιών και οικογενειών από 
διεπιστημονικές ομάδες.

• Τα Ειδικά Καταστήματα Kράτησης Νέων 
χαρακτηρίζονται από ανεπαρκείς κτιριακές 
εγκαταστάσεις, έλλειψη εξοπλισμού και επαρκούς 
προσωπικού, με αποτέλεσμα να μην ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες των παιδιών για ελεύθερο χρόνο, 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες και αθλήματα, 
καθώς επίσης και στις ανάγκες παιδιών μη ελληνικής 
καταγωγής ή παιδιών από διαφορετικά πολιτισμικά 
περιβάλλοντα.

• Οι χώροι κράτησης είναι συχνά υπερπληθείς και 
τα δικαιώματα των παιδιών στην ιδιωτική ζωή, την 
αξιοπρέπεια και την ασφάλεια παραβιάζονται έντονα.

• Υποστήριξη της διεξαγωγής αξιολόγησης αναγκών 
και ανάπτυξης ενός κοστολογημένου σχεδίου για την 
ενίσχυση της κατάρτισης των επαγγελματιών στο 
σύστημα δικαιοσύνης που έρχονται σε επαφή με παιδιά.

• Υποστήριξη των Αυτοτελών Γραφείων Προστασίας 
Ανηλίκων Θυμάτων (Σπίτι του Παιδιού) ώστε να 
καταστούν λειτουργικά.

• Ανάπτυξη μιας φιλικής προς τα παιδιά ιστοσελίδας με 
πληροφορίες για το σύστημα δικαιοσύνης.

• Συνηγορία για τη δημιουργία διεπιστημονικών ομάδων 
για την υποστήριξη των Δικαστών και των Εισαγγελέων 
που χειρίζονται υποθέσεις παιδιών.

• Εξασφάλιση αξιοπρεπών εγκαταστάσεων, 
διαθεσιμότητας του απαιτούμενου εξοπλισμού και 
επαρκούς προσωπικού, καθώς και σεβασμού του 
δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής και της ασφάλειας στα 
Ειδικά Καταστήματα Κράτησης Νέων.

• Εξασφάλιση επαρκούς παροχής υπηρεσιών για την 
υποστήριξη της εξωιδρυματικής φροντίδας, καθώς 
και για την πρόληψη της παιδικής παραβατικότητας 
και θυματοποίησης, μέσω της επένδυσης σε επαρκείς 
πόρους για τη λειτουργία τους.
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Ζήτημα Δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά

Προκλήσεις Στρατηγικές

Προσφορά

• Οι περισσότερες Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων είναι 
ανενεργές ή παρέχουν πολύ περιορισμένες υπηρεσίες 
για την πρόληψη της νεανικής παραβατικότητας και της 
θυματοποίησης.

• Οι Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων και Κοινωνικής 
Αρωγής που παρέχουν εξωιδρυματική φροντίδα σε 
ανηλίκους που έχουν διαπράξει εγκληματικές ενέργειες 
ή ανηλίκους που κινδυνεύουν να παραβούν την ποινική 
νομοθεσία είναι υποστελεχωμένες και υπερφορτωμένες, 
καθώς υπάρχει επίσης έλλειψη υποστηρικτικών 
υπηρεσιών για οικογένειες με βάση την κοινότητα.
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Ζήτημα Παιδικός γάμος και άλλες επιβλαβείς πρακτικές

Έκταση 
Αριθμό παιδιών που 

αφορά

• Από το 2000 έως το 2019, πραγματοποιήθηκαν 35.964 γάμοι που αφορούσαν τουλάχιστον ένα άτομο ηλικίας κάτω των 
19 ετών. Από αυτούς, 831 γάμοι αφορούσαν τουλάχιστον ένα άτομο κάτω των 15 ετών.

• Το 25% έως 42% των κοριτσιών που προέρχονται από χώρες όπου πραγματοποιείται ο ακρωτηριασμός των γυναικείων 
γεννητικών οργάνων συνεχίζουν να διατρέχουν κίνδυνο μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα.

• Από τα 154 αναφερόμενα θύματα εμπορίας ανθρώπων, τα 49 ήταν παιδιά, 11 εκ των οποίων ασυνόδευτα.

• Από τα 49 παιδιά, τα 26 ήταν κορίτσια, τα 17 ήταν αγόρια, ενώ για τα 6 παιδιά δεν προσδιορίστηκε το φύλο. Από 
άποψη εθνικότητας, 19 παιδιά-θύματα είχαν ελληνική υπηκοότητα και έπεσαν θύματα εκμετάλλευσης μέσω επαιτείας. 
Τα υπόλοιπα παιδιά προέρχονταν από τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Αλβανία, το Πακιστάν και άλλες χώρες. Όσον 
αφορά τη μορφή εκμετάλλευσης, τα παιδιά ήταν θύματα: σεξουαλικής εκμετάλλευσης (11, όλα κορίτσια), εργασιακής 
εκμετάλλευσης (4, 3 αγόρια και 1 κορίτσι), επαιτείας (28, 15 αγόρια, 13 κορίτσια, 5 με άγνωστο φύλο), εξαναγκαστικού 
γάμου (1, κορίτσι), στρατολόγησης σε ένοπλες συγκρούσεις (1, αγόρι) και εξαναγκασμού στην τέλεση εγκληματικών 
πράξεων (1, κορίτσι). 21 εκ των γυναικών-θυμάτων συνοδεύονταν από τα παιδιά τους τη στιγμή της παραπομπής, ενώ 
11 βρίσκονταν σε κατάσταση εγκυμοσύνης.

• Δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία για τον αριθμό των άστεγων παιδιών στην Ελλάδα. Μια πιλοτική μελέτη σε επτά 
δήμους το 2018 (συντονισμένη από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων) εντόπισε 1.645 άστεγους, εκ 
των οποίων οι 954 διέμεναν σε προσωρινούς ξενώνες και 691 στον δρόμο, και εξ αυτών ένας στους τέσσερις (24,2%) 
ήταν κάτω των 29 ετών.

Διαστάσεις ισότητας

• Το 86% των ανηλίκων που παντρεύτηκαν από το 2000 έως το 2019 ήταν κορίτσια.

• Σχεδόν το ένα τρίτο των παιδικών γάμων έγινε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Προκλήσεις Στρατηγικές

Πρόσφορο 
περιβάλλον

• Σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα (άρθρ. 1350), ο γάμος 
για παιδιά κάτω των 18 ετών απαγορεύεται, ωστόσο 
μπορεί να επιτραπεί με δικαστική απόφαση αν η τέλεσή 
του επιβάλλεται από σπουδαίο λόγο.

• Ο αναγκαστικός γάμος έχει αναγνωριστεί νομικά ως 
μορφή εμπορίας ανθρώπων, με βάση τη Σύμβαση της 
Κωνσταντινούπολης του Συμβουλίου της Ευρώπης.

• Έλλειψη ποιοτικών στοιχείων για τους γάμους ανηλίκων 
που σχετίζονται με την εθνικότητα και την εθνότητα του 
ανηλίκου, το είδος του γάμου και τους λόγους τέλεσης 
αυτού, οι οποίοι κρίθηκαν αποδεκτοί από τα δικαστήρια.

• Παροχή σταθερής κρατικής χρηματοδότησης για 
στοχευμένα προγράμματα πρόληψης της εμπορίας 
παιδιών που να επικεντρώνονται σε ιδιαίτερα 
ευάλωτους πληθυσμούς (όπως Ρομά και ασυνόδευτα 
παιδιά).

Προσφορά

• Δεν υπάρχουν εξειδικευμένες ασφαλείς δομές για τα 
παιδιά-θύματα εμπορίας ανθρώπων.

• Δεν υπάρχουν προγράμματα κοινωνικής επανένταξης 
για παιδιά-θύματα εμπορίας ανθρώπων, όπως 
δωρεάν πρόσβαση σε πολιτιστικές και αθλητικές 
δραστηριότητες, δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς και 
εύκολη πρόσβαση σε επαγγελματική κατάρτιση.

• Υπάρχει σοβαρή έλλειψη επαγγελματιών κοινωνικής 
πρόνοιας σε περιφερειακό και δημοτικό επίπεδο που να 
προσεγγίζουν προληπτικά ευάλωτες κοινότητες και να 
παρέχουν ενημέρωση για τους κινδύνους του παιδικού 
γάμου, την παραβίαση των δικαιωμάτων του παιδιού 
που συνεπάγεται ο παιδικός γάμος, καθώς επίσης και 
για την παρακολούθηση και υποστήριξη ανηλίκων που 
είναι παντρεμένοι και μπορεί να βρίσκονται σε ακόμη 
μεγαλύτερο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού, βίας και 
φτώχειας.

• Περαιτέρω κατάρτιση των αστυνομικών αρχών και 
επαγγελματιών που είναι επιφορτισμένοι με την επιβολή 
του νόμου, επαγγελματιών κοινωνικής πρόνοιας, καθώς 
και άλλων επαγγελματιών που εργάζονται στο πεδίο 
της εμπορίας ανθρώπων, σχετικά με την ταυτοποίηση 
του παιδιού-θύματος, την παροχή βοήθειας 
έκτακτης ανάγκης και τη διαχείριση περιπτώσεων 
μακροπρόθεσμα.

Οικογενειακό περιβάλλον, προστασία από τη βία και επιβλαβείς πρακτικές
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Ζήτημα Παιδικός γάμος και άλλες επιβλαβείς πρακτικές

Προκλήσεις Στρατηγικές

Ζήτηση

• Ο παιδικός γάμος είναι αποδεκτός σε ορισμένες 
κοινότητες (Ρομά).

• Υπάρχει η επικρατούσα κοινωνική αντίληψη ότι ο 
παιδικός γάμος δεν αποτελεί ζήτημα στη χώρα.

• Καμπάνια ευαισθητοποίησης σχετικά με τον παιδικό 
γάμο, τους κινδύνους της εμπορίας ανθρώπων και των 
συνεπειών της. 
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Συμμετοχή και ατομικά δικαιώματα

Ζήτημα Πρόσβαση στη δικαιοσύνη

Προκλήσεις Στρατηγικές

Πρόσφορο 
περιβάλλον

• Δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για τον βαθμό που 
οι δικαστικές διαδικασίες είναι φιλικές προς τα παιδιά.

• Εξέταση του βαθμού στον οποίο οι δικαστικές 
διαδικασίες είναι φιλικές προς τα παιδιά και της πιθανής 
ανάγκης μεταρρύθμισής τους ώστε να καταστούν πιο 
παιδοκεντρικές και φιλικές προς τα παιδιά σύμφωνα με 
τα διεθνή πρότυπα και καλές πρακτικές.

Προσφορά

• Οι Εισαγγελίες Ανηλίκων δεν υποστηρίζονται από 
επαγγελματίες κοινωνικής πρόνοιας.

• Τα Γραφεία της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων και 
Κοινωνικής Αρωγής έχουν έλλειψη προσωπικού που 
θα προβαίνει στην κατάλληλη παρακολούθηση των 
αναμορφωτικών μέτρων που επιβάλλονται σε παιδιά 
που παραβαίνουν τον νόμο, στην παρακολούθηση 
των παιδιών που βρίσκονται σε Ειδικά Καταστήματα 
Κράτησης Νέων και στην υποστήριξη παιδιών που είναι 
πιθανότερο να διαπράξουν εγκληματικές ενέργειες.

• Έλλειψη ενημερωτικού υλικού φιλικού προς τα 
παιδιά εκείνα που έρχονται σε επαφή με το σύστημα 
δικαιοσύνης. Έλλειψη παροχής συστηματικής 
κατάρτισης σχετικά με τη διαχείριση των παιδιών που 
βρίσκονται σε επαφή με το σύστημα δικαιοσύνης.

• Τα Σπίτια του Παιδιού για την υποστήριξη των παιδιών-
θυμάτων εγκληματικών πράξεων δεν είναι πλήρως 
λειτουργικά.

• Ενίσχυση της κατάρτισης των επαγγελματιών εντός του 
συστήματος δικαιοσύνης, αλλά και των επαγγελματιών 
που συνεργάζονται με παιδιά και οικογένειες που 
έρχονται σε επαφή με το σύστημα δικαιοσύνης, 
όπως Δικαστές, Εισαγγελείς, αστυνομικές αρχές 
και επαγγελματίες που είναι επιφορτισμένοι με την 
επιβολή του νόμου, προσωπικό κοινωνικών υπηρεσιών, 
προσωπικό του Σωφρονιστικού Συστήματος, δικηγόροι, 
καθώς και διοικητικό προσωπικό, σχετικά με τα 
δικαιώματα του παιδιού, την παιδοκεντρική και φιλική 
προς τα παιδιά δικαιοσύνη.

• Επανεξέταση και αναμόρφωση των δικαστικών 
διαδικασιών ώστε να είναι με αναπτυξιακούς όρους πιο 
κατάλληλες για τα παιδιά, να λαμβάνουν υπόψη τους 
το φύλο τους και να καταστούν πιο παιδοκεντρικές και 
φιλικές προς αυτά.

• Ανάπτυξη πληροφοριακού υλικού φιλικού προς τα 
παιδιά.

• Υποστήριξη των Σπιτιών του Παιδιού ώστε να 
καταστούν λειτουργικά και δημιουργία μιας μόνιμης 
επιτροπής για τη φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη στην 
Ελλάδα.

Ζήτημα
Πληροφόρηση, διαδίκτυο και δικαίωμα 

στην ιδιωτικότητα

Έκταση 
Αριθμό παιδιών που 

αφορά

• Το 92% των ατόμων ηλικίας 16-24 ετών έχουν ψηφιακές δεξιότητες βασικού επιπέδου ή πάνω από αυτό.

• Το 18,2% των παιδιών που συμμετείχαν σε μια μελέτη το 2015 ανέφεραν ζητήματα που συνδέονται με τον εθισμό στο 
διαδίκτυο, ενώ το 4,2% ανέφερε ότι έχει βιώσει διαδικτυακό εκφοβισμό.

Προκλήσεις Στρατηγικές

Προσφορά

• Το μεγαλύτερο μέρος των επαγγελματιών κοινωνικής 
πρόνοιας και ψυχικής υγείας δεν έχει λάβει καμία 
πληροφόρηση και κατευθυντήριες οδηγίες σχετικά με 
τον τρόπο αντιμετώπισης του εθισμού στο διαδίκτυο 
και του διαδικτυακού εκφοβισμού.
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Συμμετοχή και ατομικά δικαιώματα

Ζήτημα
Συμμετοχή παιδιών και εφήβων και 

ελευθερία έκφρασης

Έκταση 
Αριθμό παιδιών που 

αφορά

• Το 2019, το ποσοστό ανεργίας των νέων ατόμων ηλικίας 15-24 ετών ήταν 35,2% (πάνω από το διπλάσιο του μέσου 
όρου της ΕΕ 14,5%) – αφορά 387.000 νέους.

• Το 17,7% των νέων ατόμων ηλικίας 15-29 ετών είναι εκτός δομών απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΝΕΕΤ) – 
αφορά 295.000 νέους.

• Το 2017, το 54% των νέων ανέφερε ότι δεν συμμετείχε σε καμία από τις οκτώ δραστηριότητες που συνδέονται με την 
κοινωνική συμμετοχή ή τη συμμετοχή στα κοινά κατά τους τελευταίους 12 μήνες. Μόνο το 5% των Ελλήνων νέων που 
συμμετείχαν στην έρευνα είχε συμμετάσχει σε κάποια πολιτική οργάνωση ή πολιτικό κόμμα (έναντι 7% σε επίπεδο 
ΕΕ), και 14% σε κάποια Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΕΕ 12%). 38% είχε συμμετάσχει σε εκλογική διαδικασία σε τοπικό 
επίπεδο (ΕΕ 44%), 21% σε περιφερειακό επίπεδο (ΕΕ 31%) και 44% σε εθνικό επίπεδο (ΕΕ 43%).

Διαστάσεις ισότητας

• Η ανεργία επηρεάζει δυσανάλογα τις νέες γυναίκες και τα κορίτσια – τα κορίτσια και οι νέες γυναίκες ηλικίας 15-24 ετών 
έχουν 10% υψηλότερο ποσοστό ανεργίας σε σύγκριση με τους άνδρες της ίδιας ηλικιακής ομάδας.

• Το 2017, το ποσοστό των απασχολούμενων αγοριών και νέων ανδρών ήταν 15,9%, ενώ των κοριτσιών και νέων 
γυναικών 12,4% (μεταξύ ατόμων ηλικίας 15-24 ετών).

• Παρά το γεγονός ότι το υψηλότερο ποσοστό του πληθυσμού των νέων που είναι άνεργο βρίσκεται σε συγκεκριμένες 
περιοχές της Ελλάδας, όπως η Δυτική Μακεδονία (53,5%), η Στερεά Ελλάδα (48%) και η Δυτική Ελλάδα (46,8%), ο 
υψηλότερος απόλυτος αριθμός άνεργων νέων βρίσκεται στην Αττική, όπου διαμένει η πλειοψηφία του πληθυσμού της 
Ελλάδας.

• Τα ποσοστά νέων εκτός δομών απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΝΕΕΤ) μεταξύ αστικών και παραθαλάσσιων 
περιοχών εμφανίζουν αξιοσημείωτη διαφορά, καθώς στις δεύτερες παρατηρείται έως και 25% μεγαλύτερος πληθυσμός 
που βρίσκεται στην κατηγορία NEET.

• Η πιθανότητα για τα νέα άτομα 15-24 ετών να βρίσκονται στην κατηγορία NEET είναι 90% μεγαλύτερη για τους 
αλλοδαπούς πολίτες. 

Προκλήσεις Στρατηγικές

Πρόσφορο 
περιβάλλον

• Έλλειψη μηχανισμών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο που 
διασφαλίζουν την αποτελεσματική συμμετοχή των 
παιδιών και των νέων.

• Διατύπωση της άποψης των νέων σχετικά με τα 
υφιστάμενα εμπόδια για την κοινωνική ένταξη και την 
ενεργό πολιτειότητα.

• Βελτίωση του συντονισμού μεταξύ διαφορετικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων διυπουργικών 
προσπαθειών, για τη λήψη μέτρων και την ανάπτυξη 
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων με σκοπό τη μείωση 
του ποσοστού των νέων εκτός δομών απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης (ΝΕΕΤ). 

Προσφορά

• Περιορισμένες πλατφόρμες για ουσιαστική συμμετοχή 
των νέων σε επίπεδο περιφέρειας ή δήμου.

• Εγκαθίδρυση, βελτίωση και παροχή επαρκών πόρων 
σε μηχανισμούς συμμετοχής των παιδιών σε εθνικό και 
τοπικό επίπεδο.

• Ενίσχυση της εκπαίδευσης σχετικά με την πολιτειότητα, 
την ισότητα και τη συμμετοχή στις δημοκρατικές 
διαδικασίες και υποστήριξη των μαθητών ώστε να 
συμμετέχουν στην καθημερινή ζωή του σχολείου τους 
και στη λήψη αποφάσεων.

• Βελτίωση της επαγγελματικής ετοιμότητας για τους 
νέους που εισέρχονται στην αγορά εργασίας μέσω 
ολοκληρωμένων προγραμμάτων που περιλαμβάνουν: 
ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων 
ζωής, ενεργό επαγγελματικό προσανατολισμό και 
συμβουλευτική, καθώς και καθοδήγηση και μαθητεία.

Ζήτηση

• Στερεότυπα και επίμονες αντιλήψεις ότι η συμμετοχή 
των παιδιών είναι δύσκολη, δαπανηρή και απαιτητική 
όσον αφορά πόρους και τεχνογνωσία.

• Τα στερεότυπα σχετικά με το φύλο περιορίζουν 
τις φιλοδοξίες των αγοριών και των κοριτσιών και 
δημιουργούν εμπόδια στις προσδοκίες τους και στις 
επιλογές για τη ζωή τους.
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Γραφείο της UNICEF στην Ελλάδα
https://www.unicef.org/greece
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