
 
 
 

 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού 

Δήλωση με θέμα «Εκτίμηση Επίδρασης στα δικαιώματα των παιδιών (CRIA)» 
Εγκρίθηκε από την 24η Γενική Συνέλευση ENOC, 18 Νοεμβρίου 2020 

 

 

«Δεν υπάρχει  πολιτική ουδέτερη προς τα παιδιά. Είτε σκόπιμα,  είτε όχι, κάθε 

πολιτική επηρεάζει θετικά ή αρνητικά τη ζωή των παιδιών»i 

Εμείς, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC), καλούμε τις 

κυβερνήσεις μας, το Συμβούλιο της Ευρώπης και τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης να χρησιμοποιήσουν τις διαδικασίες εκτίμησης της επίδρασης στα δικαιώματα των 

παιδιών (CRIA) και αξιολόγησης της επίδρασης στα δικαιώματα των παιδιών (CRIE) για να 

βοηθήσουν στην ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών στη νομοθεσία, την πολιτική, 

την κατανομή δαπανών του προϋπολογισμού και άλλες διοικητικές αποφάσεις· και να 

προωθήσουν και να υποστηρίξουν τη χρήση τους σε όλους τους δημόσιους φορείς.ii 

Οι συστάσεις μας έχουν ως στόχο να διασφαλίσουν τη συμμόρφωση των κυβερνήσεων με 

τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ΣΔΠ ΟΗΕ) και άλλες 

διεθνείς συνθήκες για τα ανθρώπινα δικαιώματα, καθώς επηρεάζουν τα παιδιά και τους 

νέους.iii Στοχεύουν επίσης να βοηθήσουν στην υλοποίηση της δέσμευσης του Συμβουλίου 

της Ευρώπης να υποστηρίξει τα κράτη μέλη «στην καθιέρωση και ενίσχυση της ποιότητας   

και του αποτελέσματος των αξιολογήσεων επίδρασης στα δικαιώματα των παιδιών»iv —

υποστηρίζοντας παράλληλα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους συντονιστές  της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων των 

παιδιών σε όλες τις πολιτικές και νομοθεσία της ΕΕ.  

Λαμβάνοντας υπόψη τις υποχρεώσεις των κρατών να εφαρμόσουν όλα τα δικαιώματα της 

Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, καθώς και την υποχρέωση 

που προβλέπεται στο άρθρο 4 ώστε να λαμβάνουν οι κυβερνήσεις όλα τα κατάλληλα 

νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα για την εφαρμογή των δικαιωμάτων που 

αναγνωρίζονται στην παρούσα Σύμβαση...v  

Θεωρώντας ότι όλες οι βαθμίδες διακυβέρνησης και όλοι όσοι παρέχουν δημόσιες 

υπηρεσίες πρέπει να διασφαλίζουν ότι, σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΣΔΠ ΟΗΕ, το βέλτιστο 

συμφέρον του παιδιού αποτελεί πρωταρχικό μέλημα σε όλες τις δράσεις που αφορούν 

παιδιά.  

Κατανοώντας ότι η αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού πρέπει να 

περιλαμβάνει τον σεβασμό του δικαιώματος των παιδιών να εκφράζουν ελεύθερα τις 

απόψεις τους και στις απόψεις αυτές πρέπει να δίδεται η σημασία που τους αρμόζει—σε 

όλα τα θέματα που τα αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 12 της ΣΔΠ ΟΗΕ.vi 



 

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να εξεταστεί η επίδραση στα δικαιώματα των παιδιών 

όλων των τύπων αποφάσεων που επηρεάζουν τον πληθυσμό των παιδιών, ομάδες παιδιών 

που μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά καθώς και μεμονωμένα παιδιά. 

 

Το ENOC (ΕΔΣΠ) καλεί τα κράτη, τις εθνικές, περιφερειακές, Ευρωπαϊκές και διεθνείς αρχές 

και όλες τις άλλες αρμόδιες αρχές να αναπτύξουν CRIA και της CRIE ως μέτρα για την 

παρακολούθηση της εφαρμογής της ΣΔΠ ΟΗΕ κατά τρόπο που να προωθεί περαιτέρω την 

ορατή ενσωμάτωση των δικαιωμάτων των παιδιών στη λήψη αποφάσεων. 

 

1. Τι είναι η Εκτίμηση Επίδρασης στα δικαιώματα των παιδιών (CRIA) και η Αξιολόγηση 

(CRIE); 

Τόσο η CRIA όσο και η CRIE αναγνωρίζονται από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για 

τα Δικαιώματα του Παιδιού ως γενικά μέτρα εφαρμογής για την ΣΔΠ ΟΗΕ, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 4. Αυτές οι διαδικασίες που είναι στοχευμένες στα δικαιώματα των 

παιδιών υποστηρίζουν τη συστηματική αξιολόγηση και κοινοποίηση της επίδρασης  μιας 

πρότασης ή μέτρου στα δικαιώματα των παιδιών και των νέων. Είναι ένας μηχανισμός μέσω 

του οποίου εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο επηρεάζονται τα δικαιώματα των παιδιών από 

τις αποφάσεις και τις ενέργειες των κυβερνήσεων, των θεσμών και άλλων φορέων στους 

τομείς του δικαίου, της πολιτικής και της πρακτικής. Καταλήγουν σε γραπτή αναφορά των 

αποδεικτικών στοιχείων που συγκεντρώθηκαν και εξετάστηκαν μέσω της διαδικασίας. 

Υπάρχουν δύο τύποι διαδικασιών επιπτώσεων στοχευμένων στα δικαιώματα των παιδιών. 

 

• Η εκτίμηση της επίδρασης στα δικαιώματα των παιδιών (CRIA) παρέχει την ευκαιρία να 

εξεταστούν οι πιθανές επιδράσεις στα παιδιά και τους νέους των προτεινόμενων νόμων, 

πολιτικών, προϋπολογισμών και άλλων διοικητικών αποφάσεων, καθώς αναπτύσσονται 

και, εάν χρειαστεί, προτείνουν τρόπους για την αποφυγή ή τον μετριασμό τυχόν 

αρνητικών επιπτώσεων. Αυτό γίνεται πριν από τη θέσπιση της απόφασης ή της δράσης. 

• Η αξιολόγηση της επίδρασης στα δικαιώματα των παιδιών (CRIE) παρέχει την ευκαιρία 

να εξεταστούν τα επιδιωκόμενα ή ακούσια αποτελέσματα που είχαν αυτές οι νομοθετικές 

αλλαγές, πολιτικές, πιστώσεις του προϋπολογισμού και άλλες διοικητικές αποφάσεις για 

τα παιδιά και τους νέους. Αυτό γίνεται μετά τη λήψη απόφασης ή των μέτρων. 

Όπως συνέστησε η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, μαζί η 

CRIA και η CRIE παρέχουν μια συνεχή διαδικασία εκτίμησης και αξιολόγησης της επίδρασης  

των νόμων, των πολιτικών, των προϋπολογισμών, των προγραμμάτων και των υπηρεσιών 

στα δικαιώματα των παιδιών.vii  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Διαδικαστικά πρότυπα για την εισαγωγή και χρήση των CRIA και CRIE 

Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού έχει 

σκιαγραφήσει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να χρησιμοποιούνται οι 

διαδικασίες επιπτώσεων στα δικαιώματα των παιδιών για την προώθηση της 

ορατής ενσωμάτωσης των δικαιωμάτων των παιδιών στη λήψη αποφάσεων και 

για τη διασφάλιση χρηστής διακυβέρνησης για τα παιδιά. 

Σημαντικές προϋποθέσεις είναι: 

1. Η ΣΔΠ ΟΗΕ και τα προαιρετικά πρωτόκολλά της πρέπει να χρησιμοποιούνται 

ως το πλαίσιο της εκτίμησης και αξιολόγησης. 

2. Να υλοποιούνται σε όλη την δημόσια διοίκηση, όχι μόνο στους τομείς που 

ασχολούνται με παιδιά. 

3. Να εξετάζουν την άμεση και έμμεση επίδραση στα παιδιά. 

4. Να προσδιορίζουν τη διαφορετική επίδραση στα παιδιά σε σύγκριση με 

ενήλικες ή διαφορετικές ομάδες παιδιών. 

5. Η CRIA πρέπει να πραγματοποιείται το νωρίτερο δυνατό και η CRIE μετά 

από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα από την εφαρμογή. 

6. Να βασίζονται σε αποδεικτικά στοιχεία, με την συμβολή των παιδιών. 

7. Να παρέχουν συστάσεις για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με την ΣΔΠ 

ΟΗΕ και να εξετάζουν πώς η απόφαση μπορεί να προωθήσει την υλοποίηση 

των δικαιωμάτων των παιδιών. 

8. Οι εκτιμήσεις και οι αξιολογήσεις να δημοσιοποιούνται. 

 



 

2. Γιατί υπάρχει ανάγκη για CRIA και CRIE; 

Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η UNICEF, ΟΙ 

Συνήγοροι/ Επίτροποι για τα Δικαιώματα των Παιδιών και οι υποστηρικτές των δικαιωμάτων 

των παιδιών σε όλο τον κόσμο έχουν υποστηρίξει την καθιέρωση συστηματικών διαδικασιών 

για την αξιολόγηση της επίδρασης στα παιδιά, διότι: 

• Τα παιδιά έχουν δικαιώματα και ανάγκες που είναι ξεχωριστά και διαφορετικά από των 

ενηλίκων και αυτά πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη. 

• Η ευημερία των παιδιών είναι τόσο ζωτικής σημασίας για ένα έθνος όσο μια υγιής 

κοινωνία και οικονομία, αλλά σπάνια δίνεται η ίδια προτεραιότητα. 

• Τα παιδιά αποκλείονται σε μεγάλο βαθμό από τις δημόσιες διαδικασίες λήψης 

αποφάσεων, χωρίς δικαιώματα ψήφου και περιορισμένη εξουσία προάσπισης των 

δικαιωμάτων τους, κυρίως μέσω των ενηλίκων. 

• Η κυβερνητική ευθύνη για τα παιδιά τείνει να κατακερματίζεται μεταξύ των τμημάτων και 

των υπηρεσιών. 

• Σπάνια ζητείται η γνώμη των παιδιών και η συνολική ορατότητά τους στις κυβερνητικές  

διαδικασίες είναι χαμηλή. 

• Τα παιδιά χρησιμοποιούν περισσότερο και εξαρτώνται περισσότερο από τις δημόσιες 

υπηρεσίες από ότι οι ενήλικες· υπάρχει μεγάλη πιθανότητα δυσμενών επιπτώσεων στα 

παιδιά όταν αυτές οι υπηρεσίες είναι ελλιπείς ή αποτυγχάνουν. 

• Τα παιδιά έχουν μειωμένη προσβασιμότητα σε μηχανισμούς καταγγελιών, 

επανόρθωσης και αποκατάστασης.viii   

 

3. Η συμμετοχή και ο ρόλος των παιδιών στην CRIA 

«Μερικές φορές η συμμετοχή είναι απλά να ρωτάς τα παιδιά τι σκέφτονται. Δεν χρειάζεται 

πάντα να είναι πολύ περίπλοκο.»ix 

Το Forum 2020 του Ευρωπαϊκού Δικτύου Νέων Συμβούλων (ENYA) συζήτησε τα 

δικαιώματα των παιδιών στη λήψη αποφάσεων. Οι νέοι σύμβουλοι τόνισαν τη σημασία μιας 

δικαιωματικής προσέγγισης στη λήψη αποφάσεων, υπενθυμίζοντας στα κράτη το καθήκον 

τους να σέβονται, να προστατεύουν και να εκπληρώνουν τα δικαιώματα των παιδιών και 

των νέων σύμφωνα με την ΣΔΠ ΟΗΕ. 

Οι Νέοι Σύμβουλοι έκαναν τις ακόλουθες συστάσεις για την προώθηση του CRIA: 

• Τα κράτη θα πρέπει να καταστήσουν υποχρεωτική την CRIA και να προάγουν την 

ευαισθητοποίηση γύρω από αυτήν. 

• Οι CRIA πρέπει να βασίζονται σε ένα ευρύ φάσμα άρθρων, ενημερωμένων και σχετικών 

στατιστικών και παρεχόμενων πληροφοριών φιλικών προς τα παιδιά. 

• Τα παιδιά και οι νέοι πρέπει να συμμετέχουν σε CRIA και CRIE. 

• Τα παιδιά και οι νέοι πρέπει να εκπαιδευτούν σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών, 

συμπεριλαμβανομένων των CRIA. 

• Οι ενήλικες πρέπει να εκπαιδευτούν σχετικά με την ΣΔΠ ΟΗΕ και την CRIA. 

• Οι ενήλικες πρέπει να σέβονται τις απόψεις των παιδιών και να είναι ανοιχτόμυαλοι. 

• Οι Συνήγοροι/ Επίτροποι για τα Δικαιώματα των Παιδιών θα πρέπει να διαδραματίσουν 

ρόλο στις CRIA. 

• Εάν μια CRIA δεν υπάρχει, δεν χρησιμοποιείται ή είναι ελλιπής, πρέπει να υπάρχουν  



 

 

                      συνέπειες. 

Η τελική τους σύσταση παρείχε κατάλογο θεμάτων στα οποία θα έπρεπε να διεξαχθούν 

CRIA. Ο κατάλογος αυτός περιλάμβανε αποφάσεις σχετικά με τους προϋπολογισμούς και 

τις επιπτώσεις του Covid-19 στα δικαιώματα των παιδιών. 

Οι Νέοι Σύμβουλοι έκαναν τις ακόλουθες συστάσεις σχετικά με τη συμμετοχή: 

• Ανάγκη βελτίωσης της πρόσβασης στη συμμετοχή όλων των παιδιών και των νέων. 

• Η συμμετοχή πρέπει να γίνεται με τους όρους των παιδιών και των νέων. 

• Παροχή πληροφοριών και εκπαίδευσης στους νέους. 

• Εκπαίδευση και ενημέρωση των ενηλίκων για το δικαίωμα των παιδιών σε  

 ουσιαστική συμμετοχή. 

• Δημιουργία ψηφιακών πλατφορμών για συμμετοχή. 

• Περισσότερη συμμετοχή των νέων. 

• Τα δικαιώματα ψήφου των νέων θα πρέπει να αξιολογούνται στις διάφορες χώρες. 

 

 

Το ENOC προτρέπει τα κράτη, τις εθνικές, περιφερειακές, ευρωπαϊκές και διεθνείς 

αρχές, και όλες οι άλλες αρμόδιες αρχές να εγκρίνουν τις ακόλουθες συστάσεις: 

1. Να απαιτούν να διεξαχθούν CRIA και CRIE σχετικά με τη νομοθεσία, 

την πολιτική, τον προϋπολογισμό, και άλλα διοικητικές αποφάσεις για την 

ενσωμάτωση μιας προοπτικής προσανατολισμένης στα δικαιώματα των 

παιδιών. 

α. Να στηρίζουν τις CRIA και CRIE μέσω διάταξης νόμου που θα διασφαλίζει ότι όσοι 

νομοθετούν ή αποφασίζουν για πολιτικές, προϋπολογισμούς και πρακτικές, θα 

διεξάγουν CRIA κάθε φορά που λαμβάνονται αποφάσεις που επηρεάζουν τα παιδιά, 

τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 

β. Να αναπτύσσουν και αναλαμβάνουν διαδικασίες CRIA και CRIE που ακολουθούν τα 

διαδικαστικά πρότυπα εκτίμησης και αξιολόγησης επιπτώσεων που καθορίζονται 

από την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Αυτό ισχύει 

όχι μόνο για αποφάσεις που έχουν άμεσο αντίκτυπο στα παιδιά, αλλά και για εκείνες 

που δεν απευθύνονται άμεσα στα παιδιά, αλλά τα επηρεάζουν. 

γ. Να διευκρινιστεί πότε, πού και πώς η CRIA και η CRIE εντάσσονται στον κύκλο 

ανάπτυξης των νόμων, των πολιτικών, των προϋπολογισμών και των διοικητικών 

μέτρων. 

δ. Η CRIA θα πρέπει να πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατόν στο πλαίσιο της 

ανάπτυξης του νόμου, της πολιτικής, των προϋπολογισμών και άλλων διοικητικών 

μέτρων. Η CRIE θα πρέπει να διενεργείται μετά από προκαθορισμένη περίοδο από 

την εφαρμογή της απόφασης ή του μέτρου. 



 

2. Κατά την υλοποίηση CRIA και CRIE, να διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται 

υπόψη τα δικαιώματα των μεμονωμένων παιδιών και ομάδων παιδιών και 

εκπληρώνεται η συμμετοχή στη διαδικασία. 

α. Η συμμετοχή του παιδιού ή των παιδιών πρέπει να είναι αποτελεσματική και 

ουσιαστική σύμφωνα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο γενικό σχόλιο αριθ. 12 της 

Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.x 

β. Παρέχεται σε όλα τα παιδιά εκπαίδευση σχετικά με τα δικαιώματά τους, ηλικιακά 

κατάλληλη, προσβάσιμη και συμπεριληπτική πληροφόρηση, καθοδήγηση και 

υποστήριξη για τα παιδιά,  ώστε να μπορούν να συμμετέχουν σε διαδικασίες CRIA 

και CRIE.  

γ. Οι ενήλικες πρέπει να είναι ανοιχτόμυαλοι και να ζητούν από τα παιδιά τις απόψεις 

τους κατά την έναρξη της διαδικασίας CRIA και CRIE, διασφαλίζοντας ότι 

αντιμετωπίζουν τις απόψεις των παιδιών με σεβασμό. Τα παιδιά θα πρέπει να 

ενημερώνονται και να συμμετέχουν στο πλαίσιο της εν εξελίξει διαδικασίας. 

δ. Ποικίλες ομάδες παιδιών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι ευάλωτα ή 

περιθωριοποιημένα, θα πρέπει να συμμετέχουν σε CRIA. Τα παιδιά των οποίων τα 

δικαιώματα θα επηρεαστούν περισσότερο από μια πρόταση πρέπει να βοηθηθούν 

ώστε να διασφαλισθεί ότι είναι σε θέση να συμμετάσχουν στη διαδικασία CRIA. 

ε. Παροχή ασφαλών χώρων όπου τα παιδιά να μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμά 

τους να ακουστούν. 

στ. Η καταγραφή των απόψεων των παιδιών, ο καθορισμός του τρόπου με τον οποίο 

αυτές έχουν επηρεάσει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και η παροχή 

ανατροφοδότησης στα παιδιά σχετικά με το πώς ελήφθησαν υπόψη οι απόψεις τους 

θα πρέπει να αποτελούν μέρος των διαδικασιών CRIA και CRIE. 

ζ. Οι Συνήγοροι/ Επίτροποι για τα Δικαιώματα των Παιδιών μπορούν να 

διαδραματίσουν βασικό ρόλο στις CRIA, εκφράζοντας τις απόψεις των παιδιών και 

προασπίζοντας τα δικαιώματά τους, ιδίως για τα παιδιά που δεν μπορούν να 

συνηγορήσουν υπέρ των εαυτών τους. 

3. Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για να εξασφαλιστεί ότι επαρκείς 

πόροι και άλλα γενικά μέτρα για την υλοποίηση των δικαιωμάτων των 

παιδιών διατίθενται για την υποστήριξη τις διαδικασίες CRIA και CRIE. 

α. Υποστήριξη CRIA και CRIE με μια σειρά εργαλείων, π.χ. ερωτήσεις-κλειδιά, 

πρότυπα ή/και κατευθυντήριες γραμμές, για την εξασφάλιση ομοιομορφίας και την 

ολοκληρωμένη εφαρμογή της διαδικασίας. 

 

 



 

 

β. Πρέπει να ισχύσει μια ευρεία οπτική σχετικά με το ποια άρθρα και διατάξεις για τα 

δικαιώματα των παιδιών είναι σχετικά με μια CRIA ή CRIE, όχι μόνο τα προφανή. 

γ. Διασφάλιση ότι οι διαδικασίες CRIA και CRIE διαθέτουν επαρκείς πόρους όσον 

αφορά ανθρωποώρες, το κόστος της ανάθεσης πρόσθετης έρευνας ή/και το κόστος 

διεξαγωγής δημόσιων ή στοχευμένων διαβουλεύσεων που μπορούν να 

εμπλουτίσουν την εκτίμηση ή/και την αξιολόγηση. 

δ. Υποστήριξη των CRIA και CRIE με πρόγραμμα υποχρεωτικής, συνεχούς κατάρτισης 

και δημιουργίας ικανοτήτων για φορείς λήψης αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα. Η 

κατάρτιση θα πρέπει να παρέχει εκπαίδευση και πληροφόρηση σχετικά με τα 

δικαιώματα των παιδιών και την ΣΔΠ ΟΗΕ, καθώς και τις διαδικασίες εκτίμησης και 

αξιολόγησης της επίδρασης. 

ε. Συλλογή και προσβασιμότητα σε επαρκή και αξιόπιστα στοιχεία για τα παιδιά και 

τους νέους που να καλύπτουν όλα τα δικαιώματα της ΣΔΠ ΟΗΕ για την υποστήριξη 

των διαδικασιών CRIA και CRIE. 

 

4. Διασφάλιση ότι οι διαδικασίες CRIA και CRIE είναι διαφανείς, 

υποστηρίζουν καλύτερη λογοδοσία για αποφάσεις που λαμβάνονται και 

αναφορά του βαθμού στον οποίο έχουν επηρεαστεί τα παιδιά αυτές οι 

αποφάσεις. 

α. Οι διαδικασίες CRIA και CRIE θα πρέπει να τίθενται το συντομότερο δυνατόν σε 

εξωτερικό έλεγχο μέσω δημοσίευσης και συμμετοχής των ενδιαφερομένων. 

β. Στο πλαίσιο του εξωτερικού ελέγχου, οι αρχές πρέπει να λογοδοτούν για τις 

αποφάσεις που λαμβάνονται, να εξηγούν γιατί οι συστάσεις δεν γίνονται αποδεκτές 

ή δεν εφαρμόζονται, και αναφέρουν πώς οι απόψεις των παιδιών λήφθηκαν υπόψη 

και τους δόθηκε η δέουσα βαρύτητα. 

γ. Όταν ένας νόμος, πολιτική, δημοσιονομική ή διοικητική απόφαση επηρεάζει τα 

δικαιώματα των παιδιών και λαμβάνεται χωρίς αναφορά σε CRIA, η απόφαση αυτή 

θα πρέπει να είναι ανοικτή σε αμφισβήτηση. 

δ. Δημιουργία συστημάτων διασφάλισης ποιότητας για τη βελτίωση των πρακτικών 

εκτίμησης και αξιολόγησης της επίδρασης, π.χ. μέσω της διευκόλυνσης της 

πρόσβασης σε εσωτερική και εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη για τα δικαιώματα των 

παιδιών, προσδιορισμό και διάθεση υποδειγμάτων CRIA και CRIE και μοίρασμα 

βέλτιστων πρακτικών. 

ε. Συνεργασία με τα μέλη του ENOC για την ανάπτυξη διαδικασιών καλής πρακτικής 

CRIA και CRIE για την ενθάρρυνση του ελέγχου μετά την εφαρμογή. 

 



 

5. Ανάπτυξη και επέκταση της γνώσης και της κατανόησης των 

διαδικασιών CRIA και CRIE 

α. Τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και οι κυβερνήσεις θα πρέπει να υποστηρίξουν ένα 

πρόγραμμα διεπιστημονικής έρευνας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, για να 

βοηθήσουν στην κατανόηση και την προαγωγή της ανάπτυξης διαδικασιών 

εκτίμησης επίδρασης στα δικαιώματα των παιδιών. 

β. Η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού θα πρέπει να 

καθιερώσει μια ημέρα γενικής συζήτησης σχετικά με τις διαδικασίες εκτίμησης της 

επίδρασης στα τα δικαιώματα των παιδιών και να παράσχει περαιτέρω 

κατευθυντήριες γραμμές και συστάσεις για CRIA και CRIE μέσω της ανάπτυξης 

γενικού σχολίου. 

Το ENOC θα συνεργαστεί με το Συμβούλιο της Ευρώπης, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, τις 

διεθνείς και άλλες αρμόδιες αρχές για την προώθηση και την παρακολούθηση της 

εφαρμογής αυτών των συστάσεων μέσω 1) της στήριξης της υιοθέτησής τους, 2) της 

ανταλλαγής των συλλογικών γνώσεων, της μάθησης και της κατανόησης των διαδικασιών 

CRIA και CRIE, και 3), όπου είναι απαραίτητο, αμφισβητώντας την κακή εφαρμογή 

 

 

 

 

 

 



 
 
Το ENOC συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δικαιωμάτων, Ισότητας και Ιθαγένειας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (REC 2014-2020).Το περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης αντιπροσωπεύει μόνο τις απόψεις της 
ENOC και είναι αποκλειστική του ευθύνη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τη 
χρήση των πληροφοριών που περιέχει. 
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