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Σσμμεηοτή ηης Επιηρόποσ Προζηαζίας ηων Δικαιωμάηων ηοσ Παιδιού, Λήδας 

Κοσρζοσμπά, ζηο ζεμινάριο ηοσ Εσρωπαϊκού Δικηύοσ Επιηρόπων για ηο Παιδί 

(ENOC) με θέμα «Children on the move» ζηη Βαρκελώνη, 30-31 Μαΐοσ 2013 

 

Η Δπίηξνπνο Πξνζηαζίαο ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ, Λήδα Κνπξζνπκπά, σο 

Πξφεδξνο ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθηχνπ Δπηηξφπσλ γηα ην Παηδί (ENOC), πξνέδξεπζε ησλ 

εξγαζηψλ ηνπ ζεκηλαξίνπ ηνπ ENOC πνπ δηνξγαλψζεθε ζηε Βαξθειψλε ζηηο 30 θαη 31 

Μαΐνπ 2013, κε ζέκα  «Children on the move». Σν ζεκηλάξην απηφ απνηειεί πξνπνκπφ 

ηνπ 17νπ Δηήζηνπ πλεδξίνπ ηνπ ENOC, πνπ θέηνο ζα δηεμαρζεί ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 25-

27 επηεκβξίνπ 2013, κε ζέκα «Children on the move». 

Αλαγλσξίδνληαο ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο πνπ πνιιέο θνξέο βηψλνπλ ηα παηδηά 

κεηαλαζηψλ, θαζψο θαη ηελ επηηαθηηθή αλάγθε γηα πξνζηαζία θαη δηαζθάιηζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο, ην ζεκηλάξην απηφ δηνξγαλψζεθε κε ζθνπφ ηελ αληαιιαγή απφςεσλ 

θαη εκπεηξηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ ENOC αλαθνξηθά κε ην πην πάλσ ζέκα. 

Δηδηθφηεξα, νη Δπξσπαίνη Δπίηξνπνη γηα ην Παηδί είραλ ηελ επθαηξία λα παξνπζηάζνπλ 

ηηο θαηεγνξίεο παηδηψλ κεηαλαζηψλ πνπ εληνπίδνληαη ζηε ρψξα ηνπο, θαζψο θαη θαιέο 

πξαθηηθέο γηα ην πψο ηπγράλνπλ ρεηξηζκνχ ηέηνηεο πεξηπηψζεηο.  

Σα πνξίζκαηα ηνπ ζεκηλαξίνπ, ζα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα ηνλ θαηαξηηζκφ 

επίζεκεο Γήισζεο ηνπ Γηθηχνπ πνπ ζα εηνηκαζηεί απφ ηνλ εηδηθφ εκπεηξνγλψκνλα ζε 

ζέκαηα κεηαλάζηεπζεο, θν Yve Pascouau. Πην ζπγθεθξηκέλα, ε Γήισζε απηή, κεηαμχ 

άιισλ, ζα πεξηιακβάλεη εηζεγήζεηο πξνο ηα θξάηε, γηα αλαβάζκηζε θαη βειηίσζε ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ κε ζηφρν λα γίλεη εθηθηή ε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

παηδηψλ κεηαλαζηψλ. Η Γήισζε απηή ζα ηεζεί γηα έγθξηζε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ 

ENOC πνπ ζα δηεμαρζεί κεηά ην 17ν  Δηήζην  πλέδξην  ζηηο Βξπμέιιεο. 

 

 

 

 



Λίγα λόγια για ηο ENOC: 

Σν ΔΝΟC ζήκεξα αξηζκεί 41 κέιε-αλεμάξηεηνπο εζληθνχο νξγαληζκνχο γηα ηα 

δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ (independent children’s rights institutions-ICRIs) απφ 34 ρψξεο, 

ζηηο νπνίεο πεξηιακβάλνληαη νη 23 απφ ηηο 27 ρψξεο θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ. ηφρνο ηνπ 

ΔΝΟC είλαη ε πξνψζεζε θαη πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ, φπσο απηά 

δηαζθαιίδνληαη απφ ηε χκβαζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ 

(United Nations Convention on the Rights of the Child-UNCRC). πγθεθξηκέλα, 

ιεηηνπξγεί σο δίθηπν γηα αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη επαγγεικαηηθή ππνζηήξημε κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηνπ, πξνσζεί ην ζρεδηαζκφ ζηξαηεγηθψλ γηα ηελ θαιχηεξε εθαξκνγή ηεο 

χκβαζεο, ππνζηεξίδεη ηελ ίδξπζε λέσλ ICRIs, πξνζθέξνληαο ζηήξημε ζε ηέηνηεο 

πξσηνβνπιίεο θαη, ηέινο, ελζαξξχλεη ηελ επαθή θαη αιιεινυπνζηήξημε κεηαμχ ησλ 

δηαθφξσλ ICRIs θαη δηθηχσλ απφ φιν ηνλ θφζκν. 

 

 

                                                                                                                                    

 

 

 

 


