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Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
Ογδοηκοστή-έκτη συνεδρία 
7–25 Σεπτεμβρίου 2020 
Θέμα 4 της πρόχειρης ημερήσιας κατάταξης 
Εξέταση εκθέσεων των κρατών μελών 

  Λίστα ζητημάτων που προκύπτουν από το συνδυασμό της 
τέταρτης έως έκτης περιοδικής έκθεσης της Ελλάδας 

 Ζητείται από το Κράτος Μέλος να υποβάλει γραπτώς επιπρόσθετες, 
επικαιροποιημένες πληροφορίες (10.700 λέξεις στο μέγιστο), εάν είναι δυνατόν πριν από 
τις 15 Ιουνίου 2020. Η Επιτροπή μπορεί να αναφέρει όλες τις πτυχές των δικαιωμάτων των 
παιδιών που ορίζονται στη Σύμβαση κατά τη διάρκεια του διαλόγου με το Κράτος μέρος. 

  Μέρος I 

1. Διευκρινίστε τους ρόλους του Εθνικού Μηχανισμoύ Εκπόνησης, Παρακολούθησης και 
Αξιολόγησης Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (που θεσπίστηκε με το 
νόμο Ν. 4491/2017) και του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα των 
Παιδιών, στο συντονισμό εφαρμογής της Σύμβασης σε διάφορα επίπεδα και 
προσδιορίστε τους ανθρώπινους και οικονομικούς τους πόρους.  Δώστε πληροφορίες 
σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί με την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου 
Δράσης για τα δικαιώματα του παιδιού, ιδίως σχετικά με το χρονικό πλαίσιο 
υιοθέτησης, τον προϋπολογισμό που διατίθεται για την εφαρμογή του και τον βαθμό 
στον οποίο έχουν συμμετάσχει τα παιδιά στη διαμόρφωσή του. Διευκρινίστε το ποσό 
που διατίθεται στο τμήμα δικαιωμάτων των παιδιών του Έλληνα Συνήγορου του 
Πολίτη. 

2. Περιγράψτε τα μέτρα που έχουν αναπτυχθεί όσον αφορά: την ευθυγράμμιση του 
νόμου και της και κρατικής πρακτικής με τη Σύμβαση, συμπεριλαμβανομένου του 
παιδικού γάμου και της κληρονομιάς, του γάμου σύμφωνα με το νόμο της Σαρία και 
του γάμου στην κοινότητα των Ρομά. Επίσης, τα σχέδια που έχουν αναπτυχθεί για την 
κοινωνική στέγαση, την υποχρεωτική θρησκευτική εκπαίδευση και την υποχρεωτική 
μακρά διαμονή για υπηκόους τρίτων χωρών ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να 
διεκδικήσουν κοινωνική ασφάλιση, τη δημιουργία μιας κεντρικής βάσης δεδομένων 
για τα παιδιά,  προσέγγιση που θέτει ως προτεραιότητα τα δικαιώματα του παιδιού 
στον προϋπολογισμό και στις δημοσιονομικές δαπάνες για παιδιά, ιδίως για εκείνα που 
βρίσκονται σε ευάλωτες καταστάσεις και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας υπηρεσιών 
που χρηματοδοτούνται από εξωτερικές πηγές. 

3. Επεξηγήστε πώς διασφαλίζεται ο προσδιορισμός των βέλτιστων συμφερόντων του 
παιδιού, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα παιδιά μεταναστών, και παρέχετε δεδομένα 
σχετικά με τη χρήση του «μηχανισμού αξιολόγησης βέλτιστων συμφερόντων» σε 
διαδικασίες ασύλου και μετεγκατάστασης. Προσδιορίστε πότε είναι υποχρεωτικό να 
αναζητήσετε και να λάβετε υπόψη τις απόψεις των παιδιών. Σχολιάστε τη 
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συμμόρφωση του Νόμου 4636/2019 με τη Σύμβαση, ιδίως σχετικά με τη χρήση 
ταχύτερων διαδικασιών ασύλου, ασθενέστερων διαδικαστικών διασφαλίσεων, 
κράτησης μεταναστών και ρύθμισης της ποιότητας της υποδοχής κατά την εγγραφή 
στο σχολείο. 

4. Διευκρινίστε τα μέτρα που ελήφθησαν για τη διευκόλυνση εγγραφής πρώιμης 
γέννησης παιδιών Ρομά και τη διόρθωση των πιστοποιητικών γέννησης, τα σχέδια που 
αναπτύχθηκαν για την κατάργηση της ένδειξης της θρησκείας των γονέων από τα 
έγγραφα ταυτότητας και την πρόοδο που επιτεύχθηκε στη μετάφραση μη ελληνικών 
ονομάτων στα έγγραφα ταυτότητας. Εξηγήστε εάν τα παιδιά που γεννιούνται στην 
ελληνική επικράτεια μπορούν να αποκτήσουν ελληνική υπηκοότητα, δεδομένου ότι 
διαφορετικά θα γίνουν ανιθαγενείς. Δεδομένου ότι ο ελληνικός νόμος αναγνωρίζει τα 
σύμφωνα συμβίωσης για ζευγάρια του ιδίου φύλου, εξηγήστε πώς καθιερώνεται η 
σχέση παιδιών που γεννιούνται σε τέτοια ζευγάρια και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες 
τα παιδιά μπορούν να αποκτήσουν ελληνική ιθαγένεια. 

5. Παρέχετε πληροφορίες σχετικά με: την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην εφαρμογή 
δράσεων κατά του εκφοβισμού και τα σχέδια ενίσχυσης της κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση διαφορετικών 
μορφών βίας, συμπεριλαμβανομένης της βίας που βασίζεται στον σεξουαλικό 
προσανατολισμό και της έμφυλης βίας και στην αυστηρότερη επιβολή κυρώσεων για 
κακοποίηση από εκπαιδευτικούς. Επίσης, παρέχετε πληροφορίες για τυχόν 
μηχανισμούς παρακολούθησης εφαρμογής των νόμων 3500/2006 και 4322/2015, για 
τυχόν μηχανισμούς καταγγελιών και υπηρεσίες υποστήριξης παιδιών και για 
προσπάθειες βελτίωσης  συλλογής δεδομένων για παιδιά θύματα βίας. 

6. Διευκρινίστε τα μέτρα που ελήφθησαν για: την αποϊδρυματοποίηση  παιδιών με 
αναπηρίες (σύμφωνα με την υπουργική απόφαση αριθ. 60135/1579) διασφαλίζοντας 
πρόσβαση σε προνηπιακή φροντίδα και αναπτύσσοντας κοινοτικές υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβάνοντας υπηρεσίες ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και παιχνιδιού και για 
παιδιά με σοβαρές αναπηρίες; την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας σε 
ιδρύματα, την ενίσχυση πρόσβασης σε ποιοτική υγειονομική περίθαλψη, την παροχή 
επαρκούς οικονομικής υποστήριξης, και για τη βελτίωση συλλογής δεδομένων. Δώστε 
πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί μετά την εφαρμογή των 
νόμων 3699/2008, αρ. 4368/2016 και 4547/2018 σχετικά με την εκπαίδευση χωρίς 
κοινωνικούς αποκλεισμούς. Επιπλέον, παρέχετε πληροφορίες σχετικά με την 
κατάσταση των παιδιών στο κέντρο φροντίδας  παιδιών στα Λεχαινά. 

7. Προσδιορίστε πώς τα μέτρα που ελήφθησαν συνέβαλαν στη βελτίωση της πρόσβασης 
στην υγειονομική περίθαλψη και στην ποιοτική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά. Επίσης, 
ενημερώστε την Επιτροπή σχετικά με την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον αφορά την 
ενίσχυση της ικανότητας διδασκαλίας και την ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των 
παιδιών και της σεξουαλικής εκπαίδευσης στα σχολικά προγράμματα και στα 
μαθήματα κατάρτισης εκπαιδευτικών. Διευκρινίστε ποιες προσπάθειες έχουν γίνει 
ώστε: να βελτιωθεί η σχολική υποδομή και η μεταφορά μαθητών από και προς τα 
σχολεία, να  εξασφαλισθεί η ασφαλή πρόσβαση στα σχολεία, να διασφαλιστεί η 
παροχή και η διατήρηση επαρκών πιστοποιημένων παιδικών χαρών για μικρά παιδιά 
και χώρων για εφήβους και να αυξηθεί η  παροχή φροντίδας για παιδιά προσχολικής 
ηλικίας. Καταχωρίστε πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για την 
αντιμετώπιση των ζητημάτων που σχετίζονται με παιδιά ενδοφυλλικά χαρακτηριστικά. 

8. Δώστε πληροφορίες σχετικά με: μέτρα που ελήφθησαν για την πρόληψη και την 
αντιμετώπιση της αυτοχειρίας στα παιδιά και τον αντίκτυπό τους στην συχνότητα της, 
τον αντίκτυπο των μέτρων που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της κατάχρησης 
ουσιών, μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με 
άστεγα παιδιά,  τυχόν σχέδια που έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπιση της 
εγκατάλειψης μωρών, τον αντίκτυπο της πρωτοβουλίας «κανένα παιδί μόνο», τη 
σύνθεση του κοινοβουλίου της νεολαίας και τον τρόπο διασφάλισης εκπροσώπησης 
παιδιών διαφορετικής προέλευσης και παιδιών με αναπηρίες σε αυτό το κοινοβούλιο 
και σε άλλα μαθητικά συμβούλια. 
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9. Διευκρινίστε ποια μέτρα έχουν ληφθεί για: την προώθηση της ισότητας των γονέων, 
την ευθυγράμμιση του νόμου με τη Σύμβαση στο δικαίωμα του παιδιού να διατηρεί 
προσωπικές σχέσεις και άμεση επαφή με γονέα που διαμένει εκτός οικίας και τη  
διασφάλιση ορθής εφαρμογής της Σύμβασης της Χάγης για τις Αστικές Πτυχές της 
Διεθνούς Απαγωγής Παιδιών. Επεξηγείστε την πρόοδο που έχει σημειωθεί όσον 
αφορά την υιοθέτηση της εθνικής στρατηγικής αποϊδρυματοποίησης, την αύξηση 
υποστήριξης οικογενειών και των κοινοτικών υπηρεσιών, την ενίσχυση της ανάδοχης 
φροντίδας (και για ασυνόδευτα παιδιά), τη θέσπιση συγκεκριμένων προδιαγραφών για  
παροχή φροντίδας, στέγαση έκτακτης ανάγκης και διασφάλιση ότι οι τοποθετήσεις 
υπόκεινται σε έλεγχο. 

10. Όσον αφορά τα παιδιά μετανάστες, περιγράψτε τις προσπάθειες που καταβάλλονται 
ώστε να:  διασφαλισθούν οι κατάλληλες συνθήκες υποδοχής και χωρητικότητας, να 
αναθεωρηθεί η «πολιτική περιορισμού», να απαγορευθεί η κράτηση μεταναστών και η 
«προστατευτική κράτηση»; να οριστεί κηδεμόνας, να διευκολυνθεί η οικογενειακή 
επανένωση, να προλαμβάνεται και να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά η ψυχολογική 
δυσφορία και τα περιστατικά βίας και αυτοτραυματισμού. Επίσης, ποια μέτρα έχουν 
παρθεί για τη διασφάλιση της πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση, υγειονομική 
περίθαλψη, σωστές πληροφορίες, νομική βοήθεια και υπηρεσίες διερμηνείας, την 
ταχεία διερεύνηση καταγγελιών βίας και θανάτων ασυνόδευτων παιδιών και παιδιών 
μεταναστών και η μετάβαση των  δραστών στη δικαιοσύνη, τη διασφάλιση 
αναγνώρισης,  προστασίας και  υποστήριξης θυμάτων σε περιπτώσεις εκμετάλλευσης 
και κακοποίησης και την αντιμετώπιση αρνητικών συμπεριφορών εις βάρος τους. 
Δώστε πληροφορίες σχετικά με τον αντίκτυπο της πολιτικής «hot spot» στα 
δικαιώματα των παιδιών. 

11. Προσδιορίστε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αντιμετώπιση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και της φτώχειας παιδιών Ρομά. Δώστε πληροφορίες σχετικά με τον 
αντίκτυπο των μέτρων που ελήφθησαν στην ικανότητά των παιδιών να έχουν 
πρόσβαση σε τρόφιμα, νερό, στέγαση, εκπαίδευση και υγειονομική περίθαλψη και την 
αλλαγή αρνητικών συμπεριφορών εις βάρος τους. Προσδιορίστε τα μέτρα που 
ελήφθησαν για την αντιμετώπιση μειωμένης παροχής στοιχείων που αφορούν 
διακρίσεις και βίας κατά των παιδιών Ρομά και παρέχετε σχετικά στατιστικά στοιχεία. 
Καταχωρίστε δεδομένα σχετικά με τον αριθμό των παιδιών Ρομά που εγγράφονται, 
ολοκληρώνουν και εγκαταλείπουν το σχολείο. Διευκρινίστε ποιο όργανο είναι 
υπεύθυνο για την κοινωνική ένταξη των Ρομά. 

12 Εξηγήστε πώς διασφαλίζεται ότι: η στέρηση της ελευθερίας χρησιμοποιείται ως μέτρο 
έσχατης ανάγκης και για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα, και όπως ορίζουν 
οι τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα το 2019: η εφαρμογή αναμορφωτικών μέτρων,  
αγόρια και κορίτσια που κατηγορούνται ή έχουν καταδικαστεί κρατούνται χωριστά 
μεταξύ τους και από ενήλικες και οι συνθήκες διαβίωσης είναι αξιοπρεπείς. 
Προσδιορίστε ποια πρόοδος έχει σημειωθεί για την ενσωμάτωση στο κρατικό δίκαιο 
της Οδηγίας 2016/800 της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με διαδικαστικές προστασίες 
για παιδιά που είναι ύποπτοι ή κατηγορούμενοι σε ποινικά ζητήματα, για την 
εγκατάσταση συστημάτων ηλεκτρονικής παρακολούθησης σπιτιού και για τη 
δημιουργία «παιδικών σπιτιών», για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής κακοποίησης 
παιδιών και την διασφάλιση δικαιοσύνης για παιδιάν μέσω μιας ενιαίας υπηρεσίας 
πολλαπλών υπηρεσιών και «μονάδων φροντίδας ανηλίκων». 

13. Δώστε πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή προηγούμενων συστάσεων της 
Επιτροπής βάσει του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα 
του Παιδιού σχετικά με τη συμμετοχή παιδιών σε ένοπλες συγκρούσεις, ιδίως όσον 
αφορά: την ποινικοποίηση της στρατολόγησης παιδιών κάτω των 18 ετών σε κρατικές 
ένοπλες δυνάμεις και μη κρατικές ένοπλες ομάδες, τα μέτρα που ελήφθησαν για τον 
εντοπισμό σε πρώιμο στάδιο παιδιών που εισέρχονται στο κράτος που ενδέχεται να 
έχουν εμπλακεί σε ένοπλες συγκρούσεις στο εξωτερικό και να τους παρέχουν την 
απαιτούμενη φροντίδα και βοήθεια και νομοθεσία που απαγορεύει την εξαγωγή όπλων 
σε κράτη που μπορούν να στρατολογούν παιδιά κάτω των 18 ετών (CRC / C / OPAC / 
GRC / CO / 1). 
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14. Όσον αφορά τις προηγούμενες συστάσεις της Επιτροπής βάσει του Προαιρετικού 
Πρωτοκόλλου της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά με την εμπορία 
παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία, διευκρινίστε ποια μέτρα έχουν 
παρθεί για την ευθυγράμμιση του Ποινικού Κώδικα με τα άρθρα 2 και 3 του 
Προαιρετικού Πρωτόκολλου και ιδίως τη ρητή ποινικοποίηση εμπορίας παιδιών, την 
ενσωμάτωση των διατάξεων του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο πλαίσιο εθνικής 
πολιτικής, την παροχή συστηματικής επαγγελματικής κατάρτισης πάνω στο 
Προαιρετικό Πρωτόκολλο και τη δημιουργία μηχανισμών για τον εντοπισμό, την 
προστασία και την υποστήριξη θυμάτων όλων των αδικημάτων που αναφέρονται στο 
Προαιρετικό Πρωτόκολλο (CRC / C / OPSC / GRC / CO / 1). 

  Μέρος II 

15. Η Επιτροπή καλεί το Κράτος μέλος να υποβάλει σύντομη ενημέρωση (σε όχι 
περισσότερες από τρεις σελίδες) σχετικά με τις πληροφορίες που παρουσιάζονται στην 
έκθεσή για: 

(α) Νέα νομοσχέδια ή νόμους, και τους αντίστοιχους κανονισμούς τους. 

(β) Νέα θεσμικά όργανα (και τις εντολές τους) ή θεσμικές μεταρρυθμίσεις.  

(γ) Πρόσφατες πολιτικές, προγράμματα, σχέδια δράσης και τα πεδία εφαρμογής και 
χρηματοδότησή τους. 

(δ) Πρόσφατες επικυρώσεις μηχανισμών ανθρώπινων δικαιωμάτων. 

  Μέρος III 

  Δεδομένα, στατιστικά στοιχεία και επιπρόσθετες πληροφορίες, εάν υπάρχουν 

16. Παραχωρήστε συγκεντρωτικές πληροφορίες από τα τελευταία τρία χρόνια σχετικά 
με κονδύλια που αφορούν τα παιδιά και τους κοινωνικούς τομείς, αναφέροντας το ποσοστό 
κάθε κονδυλίου ως προς τον συνολικό εθνικό προϋπολογισμό και το ακαθάριστο εθνικό 
προϊόν. Παρέχετε επίσης πληροφορίες σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή αυτών των 
πόρων. 

17. Παραχωρήστε, εάν είναι διαθέσιμα, επικαιροποιημένα στατιστικά στοιχεία από τα 
τελευταία τρία χρόνια, ανά ηλικία, φύλο, εθνοτική και εθνική καταγωγή, γεωγραφική 
τοποθεσία και κοινωνικοοικονομική κατάσταση, σχετικά με:  

(α) Περιπτώσεις κακοποίησης και βίας εναντίον παιδιών, συμπεριλαμβανομένων όλων των 
μορφών σωματικής τιμωρίας, σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών εντός και εκτός σπιτιού, 
ενδοοικογενειακής βίας, εκφοβισμού,  διαδικτυακής και σεξουαλικής βίας και 
κακοποίησης, καθώς και διώξεις και ποινές που εκδόθηκαν στο κράτος μέλος για τέτοιες 
περιπτώσεις.  

(β) Περιπτώσεις θανάτων παιδιών λόγω ατυχημάτων, κακοποίησης παιδιών και 
αυτοχειρίας παιδιών. 

(γ) Περιπτώσεις παιδιών που ζουν με HIV. 

δ) Περιπτώσεις παιδικού γάμου και εγκυμοσύνης εφήβων. 

(ε) Παιδιά Ρομά. 

(στ) Ανιθαγενείς παιδιά. 

ζ) Παιδιά που ζητούν άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων των 
ασυνόδευτων ή χωρισμένων παιδιών, συμπεριλαμβανομένων αυτών: 

(i) Παιδία σε κέντρα κράτησης μεταναστών, «προστατευτική κράτηση», κέντρα υποδοχής 
και ταυτοποίησης, καταφύγια, αστυνομικές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία και καταστάσεις 
δρόμου,  

(ii) Παιδιά που έχουν απελαθεί από το κράτος μέλος. 
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(iii) Παιδιά που έχουν διαταχθεί να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους χωρίς ακρόαση 
σχετικά με τις αιτήσεις ασύλου ή αιτήσεις διεθνούς προστασίας. 

(iv) Παιδιά που έχουν μετεγκατασταθεί. 

 (v)Παιδιά που έχουν εξαφανιστεί από τις εγκαταστάσεις υποδοχής. 

(vi) Παιδιά που έχουν πέσει θύματα εμπορίας για σεξουαλικό ή / και εργασιακό σκοπό, 
καθώς και διώξεις και ποινές που εκδόθηκαν στο Κράτος μέρος σε τέτοιες περιπτώσεις 

(vii) Παιδιά που φοιτούν στο σχολείο. 

(viii) Παιδιά που έχουν πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη. 

(η) Παιδιά που εργάζονται άτυπα.  

(i) Άστεγα παιδιά.  

(ι) Παιδιά που ζουν σε συνθήκες φτώχειας.  

(ια) Παιδιά που έχουν αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια. 

 

18. Παραχωρήστε αναλυτικά δεδομένα από τα τελευταία τρία χρόνια, ανά ηλικία, φύλο, 
κοινωνικοοικονομική κατάσταση, εθνοτική και εθνική καταγωγή και γεωγραφική 
τοποθεσία, σχετικά με την κατάσταση των παιδιών που στερούνται οικογενειακού 
περιβάλλοντος σχετικά με τον αριθμό των παιδιών που: 

α) Χωρίζονται από τις οικογένειές τους, συμπεριλαμβανομένης της διάρκειας του 
χωρισμού. 

(β) Τοποθετούνται σε ιδρύματα υπό όλα τα σχετικά υπουργεία, καθώς και σχετικά με τον 
αριθμό των ιδρυμάτων και τα δεδομένα σχετικά με τα παιδιά σε κάθε ίδρυμα, χωριστά ανά 
ηλικία και φύλο. 

(γ) Τοποθετούνται σε θετές οικογένειες. 

(δ) Διαθέσιμα για υιοθεσία. 

(ε) Υιοθετήθηκαν εσωτερικά, καθώς και μέσω διακρατικών και ιδιωτικών υιοθεσιών. 

 

19. Παραχωρήστε δεδομένα, αναλυτικά ανά ηλικία, φύλο, μορφή αναπηρίας, εθνοτική 
και εθνική καταγωγή και γεωγραφική τοποθεσία, για τα τελευταία τρία χρόνια, σχετικά με 
τον αριθμό των παιδιών με αναπηρία που: 

(α) Ζούνε με τις οικογένειές τους. 

(β) Ζούνε σε ιδρύματα. 

(γ) Φοιτούν σε σταθμούς προσχολικής φροντίδας. 

(δ) Φοιτούν στο νήπιο. 

(ε) Φοιτούν σε ενιαία σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

(στ) Φοιτούν σε ενιαία σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.  

(ζ) Παρακολουθούν μαθήματα «ένταξης» σε ενιαία σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.  

(η) Παρακολουθούν μαθήματα «ένταξης» σε ενιαία σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης · 

(θ) Εκλαμβάνουν εξατομικευμένη υποστήριξης. 

(ι) Παρακολουθούν ειδικά σχολεία. 

(κ) Βρίσκονται εκτός σχολείου. 

(λ) Έχουν εγκαταλειφθεί από τις οικογένειές τους. 

20. Παραχωρήστε, εάν είναι διαθέσιμα, επικαιροποιημένα αναλυτικά στατιστικά 
στοιχεία από τα τελευταία τρία χρόνια ανά ηλικία, φύλο, είδος αδικήματος, εθνοτική και 
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εθνική καταγωγή, γεωγραφική τοποθεσία και κοινωνικοοικονομική κατάσταση, για παιδιά 
που βρίσκονται σε διένεξη με το νόμο και έχουν: 

(α) Συλληφθεί. 

(β) Παραπεμφθεί σε προγράμματα εκτροπής. 

(γ) Bρεθεί σε προδικαστική κράτηση. 

(δ) Κρατηθεί με ενήλικες. 

(ε) Συλληφθεί και κρατηθεί μαζί με καταδικασμένα παιδιά. 

(στ) Έχουν καταδικαστεί και εκτίουν ποινή υπό κράτηση και τη διάρκεια της ποινής. 

21.  Δώστε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και 
η παρακολούθηση μέτρων για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης 
ενσωματώνουν μια προσέγγιση που βασίζεται στα δικαιώματα των παιδιών, 
συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής των παιδιών και της συλλογής δεδομένων και πώς 
προωθούν την υλοποίηση των δικαιωμάτων των παιδιών βάσει της Σύμβασης και των 
Προαιρετικών Πρωτοκόλλων.  

22. Παρακαλείστε να ενημερώσετε την Επιτροπή για τυχόν δεδομένα της έκθεσης που 
ενδέχεται να έχουν ξεπεραστεί από προσφάτα δεδομένα ή από άλλες νέες εξελίξεις. 

23. Επιπλέον, το Κράτος μέλος μπορεί να απαριθμήσει τομείς που επηρεάζουν τα 
παιδιά και θεωρεί ότι έχουν προτεραιότητα στην εφαρμογή της Σύμβασης. 

    


