
Η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) είναι το ανεξάρτητο συμβουλευτικό όργανο 

της ελληνικής Πολιτείας σε θέματα προστασίας Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Έχει συσταθεί με το Ν 

2667/1998 σύμφωνα με κανόνες των Ηνωμένων Εθνών, τις «Αρχές των Παρισίων». Σε αυτήν μετέχουν 

πρόσωπα οριζόμενα από 34 φορείς (ανεξάρτητες Αρχές, πανεπιστημιακές σχολές νομικών και πολιτικών 

επιστημών, συνδικαλιστικές οργανώσεις, ΜΚΟ, πολιτικά κόμματα και υπουργεία). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Η ΕΕΔΑ στη Βουλή για την καταπολέμηση της εμπορίας και 
εκμετάλλευσης ανηλίκων  

17.5.2019 

Στη συνεδρίαση της Υποεπιτροπής για την Καταπολέμηση της Εμπορίας και Εκμετάλλευσης 

Ανθρώπων της Βουλής συμμετείχε η Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) την 

Πέμπτη 16 Μαΐου 2019. Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με θέμα την εμπορία και εκμετάλλευση 

ανηλίκων και την ΕΕΔΑ εκπροσώπησε η Επιστημονική Συνεργάτης Εύα Τζαβαλά. 

Στην τοποθέτησή της η εκπρόσωπος της ΕΕΔΑ υπογράμμισε ότι σε ό,τι αφορά την εμπορία και 

εκμετάλλευση ανηλίκων, η ΕΕΔΑ έχει τονίσει τη σημασία να προκρίνεται πάντα η ανηλικότητα έναντι 

της παραβατικότητας, ο Εισαγγελέας ανηλίκων να ενεργεί τα νόμιμα περί της προθεσμίας περίσκεψης 

και παροχής κατάλληλης ψυχοκοινωνικής στήριξης καθώς και να προβλέπεται ειδική μέριμνα για τα 

ανήλικα θύματα καθ’ όλη τη διαδικασία του επαναπατρισμού ως τη διαπίστωση της ασφαλούς 

επανένταξής τους στη χώρα προέλευσης. 

Σχετικά με τo Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων και την 

Προστασία και Αποκατάσταση των Θυμάτων που εκπόνησε το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή και 

βρίσκεται υπό διαβούλευση, η εκπρόσωπος της ΕΕΔΑ αναφέρθηκε στη μεθοδολογία που πρέπει να 

ακολουθεί ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης, επισημαίνοντας ότι πρέπει να επιλέγονται εκ των προτέρων οι 

κατάλληλοι Δείκτες Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δηλαδή δείκτες, οι οποίοι βοηθούν τόσο κατά την 

κατάρτιση της Εθνικής Βάσης Αξιολόγησης και την χαρτογράφηση της πραγματικής και νομικής 

κατάστασης σε μια χώρα, όσο και μετά, κατά την παρακολούθηση της εφαρμογής ενός Σχεδίου Δράσης 

με μετρήσιμα στοιχεία. Στις πρόσφατες Παρατηρήσεις της ΕΕΔΑ για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού, η ΕΕΔΑ είχε προτείνει, ως γενικούς δείκτες για την παρακολούθηση πολιτικών 

προστασίας των παιδιών από τη βία και την εκμετάλλευση τους εξής: την ταυτοποίηση των θυμάτων, την 

προστασία αυτών, την άσκηση δίωξης κατά των δραστών και τα μέτρα πρόληψης κατά της εμπορίας 

παιδιών, της παιδικής εκμετάλλευσης και της βίας κατά παιδιών.  

Τέλος, η εκπρόσωπος της ΕΕΔΑ υπογράμμισε τη σύνδεση του φαινομένου της εμπορίας ανηλίκων 

με την ελλειμματική προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων στη χώρα μας και επανέφερε τις 

πάγιες θέσεις της ΕΕΔΑ για ζητήματα στέγασης, κράτησης, απέλασης/επαναπατρισμού, αδειών 

διαμονής και εργασίας των ανηλίκων, κλείνοντας με την ανάγκη σεβασμού της αρχής της παιδικής 

συμμετοχικότητας, κατά τη διαδικασία λήψεως αποφάσεων της Πολιτείας σε ζητήματα που τα 

αφορούν, κατά τα οριζόμενα στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 
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