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1.  Ειςαγωγή.  
  1.1 Αςυνόδευτοι Ανήλικοι  
Τα αςυνόδευτα παιδιά, όπωσ και οι ενιλικεσ, εγκαταλείπουν τισ χϊρεσ τουσ για διάφορουσ λόγουσ.  
Μερικά ταξιδεφουν για να επανενωκοφν με τθν οικογζνειά τουσ που μετανάςτευςε ςτο παρελκόν.  Άλλα 
φεφγουν για να γλιτϊςουν από τον πόλεμο, τισ εμφφλιεσ ςυγκροφςεισ, τισ φυςικζσ καταςτροφζσ ι τισ 
διϊξεισ. Μερικά παιδιά μεταναςτεφουν ςε αναηιτθςθ εργαςίασ, ευκαιριϊν, εκπαίδευςθσ ι βελτίωςθσ του 
επιπζδου  ηωισ.  Επίςθσ, παιδιά μπορεί να μεταναςτεφουν αςυνόδευτα για να ξεφφγουν από κάποιο 
δφςκολο οικογενειακό περιβάλλον.  Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ςεξουαλικι ι ςωματικι κακοποίθςθ ι 
τθν προοπτικι αναγκαςτικοφ γάμου. Άλλα μπορεί να μεταναςτεφςουν για να ξεφφγουν από 
ακρωτθριαςμό γυναικείων γεννθτικϊν οργάνων, γάμουσ παιδιϊν ι ςτράτευςθ ςε επίςθμεσ ι ανεπίςθμεσ 
ζνοπλεσ δυνάμεισ.1 Κάποια αςυνόδευτα παιδιά επίςθσ, φεφγουν με τθν προτροπι των γονζων τουσ  για να 
ζχουν μια καλφτερθ ηωι τα ίδια, βραχυπρόκεςμα, όςο και θ  οικογζνειά τουσ, μακροπρόκεςμα.2  
Ζνασ ςθμαντικόσ αρικμόσ ερευνϊν ζχει επίςθσ δθμοςιευτεί τα τελευταία χρόνια ςχετικά με τθν  
ευαλωτότθτα των αςυνόδευτων και αποχωριςμζνων παιδιϊν3  μετά τθ μετανάςτευςθ.  Σφμφωνα με τθν 
βιβλιογραφία  ο αποχωριςμόσ από τθν οικογζνεια και αυτοφσ που τα φροντίηουν μπορεί να είναι 
τραυματικόσ για τα παιδιά και ζτςι να αυξιςει τθν ευαλωτότθτα τουσ,4 υποςτθρίηεται δε ότι οι 
αςυνόδευτοι ανιλικοι διατρζχουν  υψθλό κίνδυνο να αντιμετωπίςουν: ςεξουαλικι εκμετάλλευςθ και 
κακοποίθςθ, ςυμπεριλαμβανομζνων του πρόωρου / αναγκαςτικοφ γάμου και τθσ εμπορίασ ανκρϊπων, 
τθσ ςτρατολόγθςθσ, τθσ παιδικισ εργαςίασ κακϊσ και τθσ καταναγκαςτικισ οικιακισ εργαςίασ, τθσ 
κράτθςθσ, των διακρίςεων, τθσ παραμζλθςθσ και τθσ βίασ.5  

                                                          

2 Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάςτευςθσ (ΕΔΜ), Αςυνόδευτοι Ανιλικοι - Συγκριτικι μελζτθ τθσ ΕΕ (2010) ςελ. 21, 
διακζςιμθ ςτθ διεφκυνςθ:  
http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_9_politikalar/1_9_8_dispolitika/Policies_on_reception 
return_and_integration_for_and_numbers_of_unaccompanied_minors.pdf 
3  Αςυνόδευτα παιδιά (που επίςθσ αποκαλοφνται «αςυνόδευτοι ανιλικοι») είναι τα παιδιά, ςφμφωνα με τον οριςμό 
του άρκρου 1 τθσ Σφμβαςθσ, που ζχουν αποχωριςτεί από τουσ δφο γονείσ τουσ και τουσ άλλουσ ςυγγενείσ τα οποία 
δεν ςυνοδεφονται από τον κατά νόμο ι το ζκιμο, υπεφκυνο για τθν επιμζλειά τουσ, ενιλικα. Χωριςμζνα από τθν 
οικογζνειά τουσ παιδιά, είναι τα παιδιά, μικρότερα των δεκαοκτϊ ετϊν, που ζχουν αποχωριςτεί από τουσ δφο 
γονείσ τουσ ι από τον προθγοφμενο υπεφκυνο κατά το νόμο ι το ζκιμο  για  τθν  επιμζλειά  τουσ, ενιλικα,  αλλά όχι  
κατ’  ανάγκθν από άλλουσ ςυγγενείσ τουσ. Κατά ςυνζπεια μπορεί να πρόκειται για παιδιά που ςυνοδεφονται από 
άλλα ενιλικα μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ. Τα παιδιά διατρζχουν αυξθμζνο κίνδυνο να χωριςτοφν από τισ οικογζνειζσ 
τουσ ι αυτοφσ που τα φροντίηουν ςυνικωσ, μζςα ςτο  χάοσ των ςυγκροφςεων, τθσ φυγισ  και του εκτοπιςμοφ.  
Μερικά δεν ταξιδεφουν μόνα τουσ, αλλά μαηί με άλλουσ, ενδεχομζνωσ ςυμπεριλαμβανομζνων και διακινθτϊν ι 
λακρεμπό- ρων.  Βλ. Επιτροπι του ΟΘΕ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ (CRC), UN Committee on the Rights of the 
Child (CRC), Γενικό Σχόλιο αρ.6 (2005): Μεταχείριςθ των αςυνόδευτων και των χωριςμζνων από τθν οικογζνειά τουσ 
παιδιϊν που βρίςκονται εκτόσ τθσ χϊρασ καταγωγισ τουσ, 1 Σεπτεμβρίου 2005, CRC/GC/2005/6, διακζςιμο ςτθ 
διεφκυνςθ: 
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4d0227ed2 
4 Βλ. για παράδειγμα: Russell, S. (1999) Unaccompanied Refugee Children in the United Kingdom (Αςυνόδευτοι 
Ανιλικοι Ρρόςφυγεσ ςτο Θνωμζνο Βαςίλειο). International Journal of Refugee Law 11(1), Bhabha, J. and Young, W. 
(1999) Not Adults in Miniature (Δεν είναι ενιλικεσ ςε μικρογραφία): Unaccompanied Child Asylum Seekers and the 
New U.S. Guidelines. (Αςυνόδευτα παιδιά αιτοφντα άςυλο και οι νζεσ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ των ΘΡΑ).  
 International Journal of Refugee Law 11 (1) και Bhabha, J. (2004) Demography and rights: women, children and 
access to asylum (Δθμογραφία και δικαιϊματα: γυναίκεσ, παιδιά και πρόςβαςθ ςτο άςυλο). International Journal of 
Refugee Law 16 (2). 
5 Βλζπε, γενικά: Bhabha, J. (2014) Child Migration and Human Rights in a Global Age (Ραιδικι Μετανάςτευςθ και 
Ανκρϊπινα Δικαιϊματα ςτθν εποχι τθσ παγκοςμιοποίθςθσ). Princeton, Princeton University Press.  

 

 

1 Βλζπε, γενικά: Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ (UNHCR), Οδθγίεσ για τθ Διεκνι  Ρροςταςία αρ. 
 

8: 
Αιτιματα αςφλου παιδιϊν βάςει των άρκρων 1(Α)2 και 1(ΣΤ) τθσ Σφμβαςθσ του 1951 και/ι του Ρρωτοκόλλου του 
1967 για το Κακεςτϊσ των Ρροςφφγων, διακζςιμεσ ςτθ διεφκυνςθ:  
http://www.refworld.org/protectionmanual.html  

http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_9_politikalar/1_9_8_dispolitika/Policies_on_reception%20return_and_integration_for_and_numbers_of_unaccompanied_minors.pdf
http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_9_politikalar/1_9_8_dispolitika/Policies_on_reception%20return_and_integration_for_and_numbers_of_unaccompanied_minors.pdf
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4d0227ed2
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Τα αςυνόδευτα και αποχωριςμζνα παιδιά, όταν φκάςουν ςτθ χϊρα άφιξθσ, κεωροφνται ιδιαίτερα 
ευάλωτα, επειδι ςτεροφνται τθσ ουςιαςτικισ φροντίδασ ενθλίκων και των παραδοςιακϊν ςυςτθμάτων 
υποςτιριξθσ των γονζων και τθσ οικογζνειασ.6  Για το λόγο αυτό, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι και άλλοι,  
κεωροφν ότι θ εξεφρεςθ  μιασ βιϊςιμθσ  λφςθσ για τα αποχωριςμζνα παιδιά, κα πρζπει να αποτελεί 
προτεραιότθτα.7  
 
1.2 Βιώςιμεσ λφςεισ: Διεθνζσ δίκαιο, Κατευθυντήριεσ Οδηγίεσ και Ευρωπαϊκή Ζνωςη 
Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, ςτθν ενδιάμεςθ ζκκεςι τθσ ςχετικά με τθν εφαρμογι του ςχεδίου δράςθσ για τουσ 
αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ, αναγνϊριςε τθν «πρόλθψθ, υποδοχι και εξεφρεςθ βιϊςιμθσ  λφςθσ» ωσ ζνα 
από τα κφρια ςθμεία  εςτίαςθσ όςον αφορά τθν προϊκθςθ μιασ πανευρωπαϊκισ προςζγγιςθσ για τθν 
φροντίδα των αςυνόδευτων παιδιϊν, επαναλαμβάνοντασ τθν ανάγκθ για εναρμόνιςθ ςε ευρωπαϊκό 
επίπεδο.8 Στοχεφοντασ ςτθν εναρμόνιςθ των προαναφερόμενων ςθμείων ςε όλθ τθν Ευρϊπθ, πρζπει να 
υπάρξει μια κατανόθςθ των βαςικϊν αρχϊν και τθσ ορολογίασ ςτο πεδίο.   Υπάρχει γενικά ζλλειψθ 
ςαφινειασ ςχετικά με τον  όρο «βιϊςιμεσ λφςεισ» όςον αφορά ςε αςυνόδευτα και αποχωριςμζνα παιδιά, 
ενϊ ο όροσ εμφανίηεται ςε μια ςειρά από ςχόλια, εκκζςεισ και κατευκυντιριεσ οδθγίεσ.  Θ Ευρωπαϊκι 
Επιτροπι,9 θ Φπατθ Αρμοςτεία των Θνωμζνων Εκνϊν για τουσ Ρρόςφυγεσ,10 το Ρρόγραμμα 
Αποχωριςμζνων Ραιδιϊν ςτθν Ευρϊπθ (SCEP),11 θ Επιτροπι για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ,12 ο 
Ρρογραμματιςμόσ τθσ Ηωισ (Life Projects) του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ,13 οι Ανακοινϊςεισ για τα Ραιδιά 
τθσ UNICEF,14 οι Κεμελιϊδεισ Αρχζσ για τα Αποχωριςμζνα Ραιδιά ςτθν Ευρϊπθ,15 ο Οργανιςμόσ 
Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων,16 θ Ζκκεςθ τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ και τθσ UNICEF για τθν Αςφάλεια και τθν 
Υγεία17, όπωσ και θ Ευρωπαϊκι νομοκεςία18, δείχνουν ότι θ εξεφρεςθ βιϊςιμθσ  λφςθσ, που κα είναι προσ 

                                                           

6 Βλζπε: SCEP Statement of Good Practice (Διακιρυξθ Καλϊν Ρρακτικϊν), Μάρτιοσ 2010, 4θ Aνακεωρθμζνθ Ζκδοςθ, 
διακζςιμθ ςτθ διεφκυνςθ: http://scep.sitespirit.nl/images/18/205.pdf 
7 Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Ζκκεςθ τθσ Επιτροπισ προσ το Συμβοφλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο. Βρυξζλλεσ 
28/9/2012 COM (2012) 554 τελικό, διακζςιμθ ςτθ διεφκυνςθ:  
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/uam/uam_report_20120928_en.pdf 
8 Αυτόκι. 
9 Σφςταςθ CM/Rec (2007) 9 τθσ Επιτροπισ Υπουργϊν ςτα κράτθ μζλθ ςχετικά με  τα Σχζδια  Ηωισ (Life Projects) για 
τουσ  αςυνόδευτουσ  ανιλικουσ μετανάςτεσ.   
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1164769 
10 Φπατοσ Αρμοςτισ του ΟΘΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ (UNHCR), Εγχειρίδιο (Πεδίου) για τθν εφαρμογι των 
κατευκυντιριων οδθγιϊν  για τον κακοριςμό του βζλτιςτου ςυμφζροντοσ (BID), τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ των 
Ηνωμζνων Εκνϊν για τουσ Πρόςφυγεσ, Νοζμβριοσ 2011, διακζςιμο ςτθ διεφκυνςθ: 
http://www.refworld.org/docid/4e4a57d02.html 
11 Υποςθμείωςθ 7. 
12 Σχόλιο αρ. 6  
13 L. Drammeh (2010) Life Projects for Unaccompanied Migrant Minors  (Σχζδια Ηωισ για τουσ Αςυνόδευτουσ 
Ανιλικουσ Μετανάςτεσ): A handbook for front-line professionals (Life Projects) (Εγχειρίδιο για τουσ επαγγελματίεσ 
τθσ πρϊτθσ γραμμισ (Σχζδια Ηωισ), διακζςιμο ςτθ διεφκυνςθ: 
http://www.refworld.org/pdfid/545ca9e74.pdf 
14 Βλ. για παράδειγμα, Ταμείο Ραιδιϊν του Οργανιςμοφ Θνωμζνων Εκνϊν (UNICEF), Ανακοίνωςθ για τα Παιδιά, 
Αφγανιςτάν 2013, Λανουάριοσ 2013, διακζςιμθ ςτθ διεφκυνςθ: 
http://www.refworld.org/docid/5124c09e2.html 
15 Βλζπε: http://www.corestandardsforguardians.com/. 
16 Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: Ευρωπαϊκόσ Οργανιςμόσ Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων (ΟΚΔ), «Guardianship for children 
deprived of parental care» («Επιτροπεία των παιδιϊν χωρίσ γονεϊκι φροντίδα: Εγχειρίδιο για τθν ενίςχυςθ των 
ςυςτθμάτων επιτροπείασ με ςκοπό τθν κάλυψθ των  ιδιαίτερων αναγκϊν των παιδιϊν κυμάτων εμπορίασ»), Ιοφνιοσ 
2014, διακζςιμο ςτθ διεφκυνςθ: 
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care 
17 Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ (UNHCR), “Safe and Sound” (“Σϊοσ και Αβλαβισ: Τι μποροφν να 
κάνουν τα κράτθ για να διαςφαλιςτεί ο ςεβαςμόσ  του  βζλτιςτου ςυμφζροντοσ των αςυνόδευτων και  
αποχωριςμζνων παιδιϊν ςτθν Ευρϊπθ”), Οκτϊβριοσ 2014, διακζςιμο ςτθ διεφκυνςθ: 

 

http://scep.sitespirit.nl/images/18/205.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/e-library/docs/uam/uam_report_20120928_en.pdf
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1164769
http://www.refworld.org/docid/4e4a57d02.html
http://www.refworld.org/pdfid/545ca9e74.pdf
http://www.refworld.org/docid/5124c09e2.html
http://www.corestandardsforguardians.com/
http://fra.europa.eu/en/publication/2014/guardianship-children-deprived-parental-care
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το βζλτιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ, αποτελεί μζροσ ενόσ ιςχυροφ ςυςτιματοσ προςταςίασ  των 
αςυνόδευτων και αποχωριςμζνων παιδιϊν. Θ Φπατθ Αρμοςτεία των Θνωμζνων Εκνϊν για τουσ Ρρόςφυγεσ  
ςθμειϊνει επίςθσ ότι θ αρχι αυτι ιςχφει τόςο ςτθν περίπτωςθ παιδιοφ ςτο οποίο ζχει χορθγθκεί άςυλο, 
όςο και ςε εκείνο που ζχει λάβει αρνθτικι απόφαςθ ςε ςχζςθ με το  αίτθμα  αςφλου.  Θ UNICEF και θ 
Φπατθ Αρμοςτεία των Θνωμζνων Εκνϊν για τουσ Ρρόςφυγεσ επιςθμαίνουν ότι θ εξατομικευμζνθ εκτίμθςθ 
των αναγκϊν προςταςίασ του παιδιοφ είναι πολφ ςθμαντικι, ιδιαίτερα δε όταν θ λφςθ που προκρίνεται 
ςυμπεριλαμβάνει τθ χοριγθςθ κακεςτϊτοσ διεκνοφσ προςταςίασ (προςφυγικοφ ι επικουρικισ). 19 Θ 
Φπατθ Αρμοςτεία των Θνωμζνων Εκνϊν για τουσ Ρρόςφυγεσ υποςτθρίηει ότι θ λφςθ κα πρζπει να είναι 
εξατομικευμζνθ και όλεσ οι πτυχζσ τθσ υπόκεςθσ, κα πρζπει να  εξετάηονται διεξοδικά, πάντα με γνϊμονα 
το βζλτιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ.20  
 
Το Ρρόγραμμα Αποχωριςμζνων Ραιδιϊν ςτθν Ευρϊπθ (SCEP) και οι «Βαςικοί Κανόνεσ» εμμζνουν ςτο ότι 
το βζλτιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ πρζπει να προςδιοριςτεί βραχυπρόκεςμα και μακροπρόκεςμα με τθν 
εξεφρεςθ  μιασ βιϊςιμθσ  λφςθσ, θ οποία κα  καλφπτει όλεσ τισ ανάγκεσ προςταςίασ τουσ, κα λαμβάνει 
υπόψθ τισ δικζσ τουσ απόψεισ και, όπου είναι δυνατόν, κα ανατρζψει τθν κατάςταςθ  τουσ  ωσ  
αςυνόδευτων ι αποχωριςμζνων, εξετάηοντασ μεταξφ άλλων τθν πικανότθτα  οικογενειακισ επανζνωςθσ 
ςτθ χϊρα άφιξθσ, ςε τρίτθ χϊρα ι ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ.21   Υπαγορεφει  επίςθσ  ότι θ εκτίμθςθ αυτι 
λαμβάνει υπόψθ τθν εκνικότθτα, τθν ανατροφι του παιδιοφ, το εκνοτικό, πολιτιςτικό και γλωςςικό 
υπόβακρο,22 τισ ιδιαίτερεσ ευαλωτότθτεσ  και τισ ανάγκεσ προςταςίασ, κακϊσ επίςθσ και τισ απόψεισ του 
παιδιοφ ςφμφωνα  με τθν θλικία και τθν ωριμότθτά του.23  Κα πρζπει επίςθσ να λαμβάνονται υπόψθ τα 
παραπάνω όταν γίνεται ο κακοριςμόσ των όρων διαβίωςθσ του παιδιοφ.24  
 
Το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ ςτα  «Σχζδια Ηωισ» υποςτθρίηει ότι ο ςκοπόσ τθσ εξζταςθσ αυτϊν των 
παραγόντων είναι να αναπτφξει τισ ικανότθτεσ και τισ δυνατότθτεσ του κάκε παιδιοφ, για να ςτθρίξει τθν 
ανάπτυξθ τθσ ανεξαρτθςίασ και τθσ υπευκυνότθτασ και τθν ικανότθτα να επιτρζπει ςε κάκε νεαρό άτομο 
να γίνει ενεργό μζλοσ τθσ κοινωνίασ, ανεξάρτθτα από το αν παραμείνει ςτθν χϊρα υποδοχισ ι επιςτρζψει 
ςτθν χϊρα καταγωγισ.25 Θ οδθγία αυτι αναδεικνφει τθν ςφνδεςθ τθσ διαδικαςίασ των βιϊςιμων λφςεων  

                                                                                                                                                                                                                      

http://www.refworld.org/docid/5423da264.html 

προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου. Ρροοίμιο: Αιτιολογικι ζκκεςθ 23 και άρκρο 16(2).  Διακζςιμθ ςτθ διεφκυνςθ: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=EN 
19  Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ (UNHCR), Οδθγίεσ για τθ Διεκνι Ρροςταςία αρ. 8: Αιτιματα 
αςφλου παιδιϊν βάςει των άρκρων 1(Α)2 και 1(ΣΤ) τθσ Σφμβαςθσ του 1951 και/ι του Ρρωτοκόλλου του 1967 για το 
Κακεςτϊσ των Ρροςφφγων, διακζςιμεσ ςτθ διεφκυνςθ: 
http://www.refworld.org/protectionmanual.html 
20  Αυτόκι. 
21  SCEP Διακιρυξθ  Καλϊν Ρρακτικϊν  ς 36. 
22  Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: Συμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, Οδθγία 2013/33/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου τθσ 26 Ιουνίου 2013, ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τθν υποδοχι των αιτοφντων διεκνι προςταςία 
(αναδιατφπωςθ), 29 Λουνίου 2013, L 180/96. Διακζςιμθ ςτθ διεφκυνςθ:  
http://www.refworld.org/docid/51d29db54.html 
23  Αυτόκι & Σχόλιο αρ. 6.  
24  Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: Συμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, Οδθγία 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου τθσ 13 Δεκεμβρίου 2011, ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τθν αναγνϊριςθ των υπθκόων τρίτων χωρϊν 
ι των απάτριδων ωσ δικαιοφχων διεκνοφσ προςταςίασ, για ζνα ενιαίο κακεςτϊσ για τουσ πρόςφυγεσ ι για τα άτομα 
που δικαιοφνται επικουρικι προςταςία και για το περιεχόμενο τθσ παρεχόμενθσ προςταςίασ, (αναδιατφπωςθ), 20 
Δεκεμβρίου 2011, ΕΕ L 337, άρκρο 31  30(3). Διακζςιμθ ςτθ διεφκυνςθ: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=EN 
25 Σχζδια Zωισ 2010.  

 

 

 

18  Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: Συμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, Οδθγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, τθσ 5θσ Απριλίου 2011 για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και τθν 

http://www.refworld.org/docid/5423da264.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0036&from=EN
http://www.refworld.org/protectionmanual.html
http://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/to-asylo-stin-eyropi/nomothesia-tis-ee.html?L=hffzlwlqbwhusus&cid=681&did=1958&sechash=b867bcd3
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=EN
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με  τθν διαδικαςία προςδιοριςμοφ του βζλτιςτου ςυμφζροντοσ του παιδιοφ.  Ωσ εκ τοφτου, θ βιϊςιμθ 
λφςθ πρζπει να λαμβάνει  υπόψθ  τον κακοριςμό του  βζλτιςτου ςυμφζροντοσ και να αντικατοπτρίηει το 
βζλτιςτο  ςυμφζρον του παιδιοφ.  Θ άποψθ αυτι υποςτθρίηεται από τθν περιγραφι τθσ διαδικαςίασ 
βιϊςιμθσ λφςθσ τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ των Θνωμζνων Εκνϊν για τουσ Ρρόςφυγεσ.  Αναφζρει δε  ότι κα 
πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ το βζλτιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ26 ςφμφωνα με το  άρκρο 3.1 τθσ 
Σφμβαςθσ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ (ΣΔΡ) εκ των προτζρων και πριν λθφκεί απόφαςθ ςχετικά με τθν 
βιϊςιμθ λφςθ.27 Με τον τρόπο αυτό θ εκτίμθςθ του βζλτιςτου ςυμφζροντοσ πρζπει να προθγείται τθσ  
λιψθσ αποφάςεων που αφοροφν τθ βιϊςιμθ λφςθ. Κακϊσ θ διαδικαςία βιϊςιμθσ λφςθσ εξελίςςεται, το 
βζλτιςτο ςυμφζρον πρζπει επίςθσ να επανεξετάηεται ςφμφωνα με τισ μεταβολζσ των περιςτάςεων ι τισ 
επικυμίεσ του παιδιοφ. Οι προαναφερόμενεσ εκκζςεισ και κατευκυντιριεσ οδθγίεσ υποςτθρίηουν ότι 
πρζπει να υπάρχει πρόβλεψθ για τθν πρόοδο, τθν παρακολοφκθςθ και τθν επανεξζταςθ ι τθν 
ανακεϊρθςθ του ςχεδίου, τόςο ςε τακτικι βάςθ όςο και ςφμφωνα με τισ μεταβολζσ ςτθν  κατάςταςθ του 
ανθλίκου. 
 
Τα « Σχζδια Ηωισ» υποςτθρίηουν ότι θ λφςθ πρζπει να είναι βιϊςιμθ28  τόςο για τα κράτθ μζλθ όςο και 
τουσ ίδιουσ τουσ ανιλικουσ, αντιμετωπίηοντασ τισ προκλιςεισ που προκφπτουν από τθ μετανάςτευςθ των 
αςυνόδευτων ανθλίκων.29 Ο Οργανιςμόσ Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων (ΟΚΔ), υποςτθρίηει ότι θ λφςθ αυτι 
κα πρζπει επίςθσ να διαςφαλίηει ότι τα δικαιϊματα του παιδιοφ είναι εξαςφαλιςμζνα ςτο μζλλον.30 
Συνοψίηοντασ, οι υπάρχουςεσ οδθγίεσ, θ ζρευνα και τα αποτελζςματα διαφόρων προγραμμάτων 
καταλιγουν ςτο ότι μια μόνιμθ και διαρκισ λφςθ είναι μία βιϊςιμθ λφςθ που κακορίηεται  το ςυντομότερο 
δυνατό, δίνει τθ δυνατότθτα επανεξζταςθσ και ανακεϊρθςθσ, ςυνεκτιμά το προςωπικό βζλτιςτο ςυμφζρον 
του παιδιοφ λαμβάνοντασ υπόψθ: τθν οικογενειακι κατάςταςθ, το ιςτορικό, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
εκνικότθτασ, τθν κρθςκεία και τθν κουλτοφρα, τθν αςφάλεια, ςυμπεριλαμβανομζνων επίςθσ των κινδφνων 
τθσ εμπορίασ ανκρϊπων, τα ιδιαίτερα ευάλωτα ςθμεία και τισ ανάγκεσ προςταςίασ και τισ απόψεισ των 
ίδιων των παιδιϊν ανάλογα με τθν  ικανότθτα του παιδιοφ.  
Ωςτόςο, θ υπάρχουςα και ςχετικι με το κζμα ζρευνα, δεν προςδιορίηει τον τρόπο κακοριςμοφ βιϊςιμων 
λφςεων ςτθν πράξθ.   Εξαίρεςθ αποτελοφν οι εκνικζσ και θ διεκνισ αναφορά του προγράμματοσ «Βαςικοί 
Κανόνεσ για Επιτρόπουσ» (Core Standards for Guardians) κακϊσ επίςθσ και το εγχειρίδιο του Οργανιςμοφ 
Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων που ςυμπεριλαμβάνουν ςτον ςχολιαςμό τουσ τθν πρακτικι που ακολουκείται 
ςε κράτθ μζλθ. 
 
Βαςικόσ ςτόχοσ του προγράμματοσ είναι θ αναςκόπθςθ τθσ ςχετικισ ζρευνασ που ζχει διεξαχκεί  και θ 
επζκταςι τθσ ειδικά ςε κζματα που αφοροφν τισ βιϊςιμεσ λφςεισ ςτο Βζλγιο, τθν Γερμανία, τθν Ελλάδα, το 
Θνωμζνο βαςίλειο, τθν Λρλανδία, τθν Κφπρο, τθ Μάλτα, τθν Ολλανδία και τθν Σλοβακία.  Το πρόγραμμα 
επιδιϊκει να κακορίςει τι ςθμαίνει ςτθν πράξθ ο όροσ «βιϊςιμεσ λφςεισ» και να αναδείξει παραδείγματα 
καλϊν πρακτικϊν, προλθπτικζσ και καινοτόμεσ προςεγγίςεισ.  Στο πλαίςιο του προγράμματοσ θ παροφςα 
ζκκεςθ ςτόχο ζχει να αναδείξει  τθ διαδικαςία που ακολουκείται ςχετικά με τισ βιϊςιμεσ λφςεισ  για τα 
αςυνόδευτα ανιλικα ςτθν Ελλάδα.   
 
1.3 Μεθοδολογία  Ζργου 
Ρραγματοποιικθκε  «ζρευνα  γραφείου»  (Desk research)  με ςκοπό τθ δθμιουργία  πλαιςίου για τον όρο  
«βιϊςιμθ λφςθ» ωσ μζροσ τθσ  φροντίδασ για τα αςυνόδευτα παιδιά ςτθν Ευρϊπθ.   Αυτι ζγινε με τθν 
εξζταςθ των υφιςτάμενων  εννοιϊν  του όρου, ςτο πλαίςιο τθσ  Σφμβαςθσ των Θνωμζνων Εκνϊν για τα 
Δικαιϊματα του Ραιδιοφ (UNCRC), Σχόλιο αρ. 6 και τισ ςχετικζσ οδθγίεσ του Συμβουλίου.  Επιπλζον, 
πραγματοποιικθκε αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ και νομολογίασ.  Το γενικό πλαίςιο και θ ςφντομθ 
αναςκόπθςθ τθσ βιβλιογραφίασ περιλαμβάνεται ςτθν ειςαγωγι των 9  Εκνικϊν Εκκζςεων και ςτθν Διεκνι 

                                                           

26 Σφμβαςθ για τα Δικαιϊματα του Ραιδιοφ του 1989, άρκρο 3.1.  
27 Βλζπε ςχιμα 1 ςε «Σϊοσ και Αβλαβισ» (Safe and Sound), ς. 16 
28 Σχζδια Ηωισ, 2010 ςελ. 9  
29 Αυτόκι. 
30 Υποςθμείωςθ 16. 

 



10  

Ζκκεςθ.   Συντονιςτισ του προγράμματοσ ιταν το Λρλανδικό Συμβοφλιο για τουσ Ρρόςφυγεσ.  Θ Σχολι 
Εφαρμοςμζνων Κοινωνικϊν Επιςτθμϊν του University College  ςτο Δουβλίνο και θ Ομάδα Κοινωνικισ 
Εργαςίασ του Οργανιςμοφ για το  Ραιδί και τθν Οικογζνεια (Tusla) ςτθν Λρλανδία, ιταν μζλθ τθσ 
Οργανωτικισ Επιτροπισ και Σφμβουλοι για το ζργο και ςυνζβαλαν τόςο ςτθν ανάπτυξθ όςο και ςτθν  
ενδιάμεςθ αξιολόγθςθ του.   Υπιρχε επίςθσ ςυνεργαςία ςε ςυμβουλευτικό επίπεδο με μζλθ του  
προγράμματοσ για τα αποχωριςμζνα από τθν οικογζνεια τουσ παιδιά ςτθν Ευρϊπθ (SCEP), τα οποία 
ςυνειςζφεραν  ςτθν διαμόρφωςθ των πεδίων τθσ ζρευνασ.  Εκπρόςωποι των ανωτζρω  παρευρζκθκαν ςε 
ςυνεδρίαςθ ςτο Λονδίνο, ςτθν οποία ςυμμετείχαν και εκπρόςωποι από τουσ 9 εταίρουσ του 
προγράμματοσ.    Στθν ςυνάντθςθ  παρουςιάςτθκαν τα  πρϊτα/βαςικά  ευριματα ςε εκνικό επίπεδο, 
ςυηθτικθκε ο τρόποσ με τον οποίο  κα μποροφςε να ζχει μεγαλφτερθ απιχθςθ θ  παρουςίαςθ των 
ςυμπεραςμάτων και θ ανάδειξθ καλϊν πρακτικϊν και οι ςυμμετζχοντεσ εξζφραςαν τθν άποψθ τουσ 
ςχετικά με τθν ανάπτυξθ του «Οδθγοφ».    
 
 

υντονιςτήσ και Εθνικοί Εταίροι  

Irish Refugee Council Λρλανδία  

Department of Applied Social Science, University College Dublin Λρλανδία 

Social Work Team for Separated Children of the Child and Family Agency Λρλανδία 

Ευρωπαίοι Εταίροι  

Bundesfachverband Unbegleitete Minderjährige Flüchtlinge Γερμανία 

Defence for Children – ECPAT Ολλανδία 

Ελλθνικό Συμβοφλιο για τουσ Ρρόςφυγεσ Ελλάδα 

Hope for Children UNCRC Policy Centre Κφπροσ 

Human Rights League Σλοβακία 

Service Droit de Jeunes Βζλγιο 

The Children’s Society Θνωμζνο Βαςίλειο 
 
 
 
  Kingdom 

The People for Change Foundation Μάλτα 

ε ςυνεργαςία με: 

Ρρόγραμμα Αποχωριςμζνων Ραιδιϊν ςτθν Ευρϊπθ(SCEP) 

 
 
1.4 Μεθοδολογία  τησ ζρευνασ ςτην Ελλάδα   
Για τθν εκνικι ζρευνα ςτθν Ελλάδα ακολουκικθκε  μικτι μζκοδοσ  προςζγγιςθσ.  Ρραγματοποιικθκε  
ζρευνα γραφείου (desk research), θ οποία περιελάμβανε αναςκόπθςθ  τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ, των 
πολιτικϊν και τθσ υφιςτάμενθσ κατάςταςθσ, ςυςτικθκε  Συμβουλευτικι Επιτροπι αποτελοφμενθ από 
εμπειρογνϊμονεσ που εργάηονται ςτον ςυγκεκριμζνο  τομζα, πραγματοποιικθκαν επτά ςυνεντεφξεισ με 
φορείσ και υπθρεςίεσ, κυβερνθτικζσ και μθ, κακϊσ και με 11  αςυνόδευτουσ ανιλικουσ, οι οποίοι  κατά το 
χρόνο τθσ ζρευνασ φιλοξενοφνταν ςτο κζντρο υποδοχισ του Συλλόγου Μερίμνθσ Ανθλίκων  ςτθν Ακινα.  Ο 
ςυνδυαςμόσ αυτόσ εξαςφάλιςε τθ ςυγκζντρωςθ διαφόρων απόψεων  και επίςθσ  μια ολοκλθρωμζνθ 
αναςκόπθςθ τθσ τρζχουςασ κατάςταςθσ. 
 
υμβουλευτική Επιτροπή  
Θ Συμβουλευτικι Επιτροπι αποτελείτο από 7 μζλθ τα οποία εκπροςωποφςαν  κεςμοφσ και  οργανϊςεισ 
που ςυμμετζχουν ςτθν πολιτικι αςφλου και μετανάςτευςθσ και ιδιαίτερα  ςτον τομζα των αςυνόδευτων 
ανθλίκων.  Ζγινε μια προςπάκεια να ξεπεραςτεί  το πρόβλθμα τθσ αλλθλοεπικάλυψθσ μεταξφ των μελϊν 
τθσ Συμβουλευτικισ Επιτροπισ και των εκπροςϊπων που παραχϊρθςαν ςυνζντευξθ.  Αυτό προζκυψε 
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επειδι δεν υπάρχουν πολλοί φορείσ που να αςχολοφνται με τουσ  αςυνόδευτουσ ανιλικουσ ςτθν Ελλάδα, 
ειδικά  για κζματα ςχετικά με βιϊςιμεσ λφςεισ. 
 
Πίνακασ  μελϊν ςυμβουλευτικισ επιτροπισ 

Φορζασ - Υπθρεςία Ονοματεπϊνυμο εκπροςϊπου  
Υπουργείο Εργαςίασ, Διεφκυνςθ Κοινωνικισ Αντίλθψθσ 
και Αλλθλεγγφθσ, Τμιμα Ρροςταςίασ Αιτοφντων Άςυλο 
και Ρροςφφγων   

 Λαμπρινι Ηϊθ, Λωάννθσ Αβρανάσ 

Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ – Υπθρεςία Αςφλου  Ελζνθ Ρετράκθ   

Συνιγοροσ του Ραιδιοφ  Σταματίνα Ροφλου 

UNHCR, Γραφείο Ακινασ   Ξζνια Ραςςά και Μαριζλλα Μιχαθλίδου    

Διεκνισ Οργανιςμόσ Μετανάςτευςθσ - Γραφείο Ακινασ   Ανδρομάχθ Λαηαρίδθ 

ΑΣΛΣ Κοινωνικι Οργάνωςθ Υποςτιριξθσ Νζων   Διμθτρα Σουλελζ 

PRAKSIS   Ντίνα Βαρδαραμάτου  

 
 
Πάροχοι Τπηρεςιών 
Ρραγματοποιικθκαν 7 ςυνεντεφξεισ με εκπροςϊπουσ κρατικϊν  και μθ κρατικϊν φορζων,  οι οποίοι 
δραςτθριοποιοφνται ςτον τομζα του Αςφλου και τθσ Μετανάςτευςθσ ςτθν Ελλάδα και το ζργο τουσ 
ςχετίηεται με τθν προςταςία των αςυνόδευτων ανθλίκων. 
Οι εκπρόςωποι των κρατικϊν φορζων  εργάηονται ςτο Υπουργείο Εργαςίασ, Διεφκυνςθ Κοινωνικισ 
Αντίλθψθσ και Αλλθλεγγφθσ,  ςτθν Υπθρεςία Αςφλου  του Υπουργείου Ρροςταςίασ του Ρολίτθ, Ρεριφζρεια 
Αττικισ και ςτο γραφείο του Συνθγόρου του Ραιδιοφ.  Οι εκπρόςωποι των μθ κρατικϊν φορζων 
προζρχονταν από  δφο Διεκνείσ οργανιςμοφσ  ( Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ, Διεκνισ 
Οργανιςμόσ Μετανάςτευςθσ) και δφο ΜΚΟ   (Ελλθνικό Συμβοφλιο για τουσ Ρρόςφυγεσ και Λατρικι 
Ραρζμβαςθ).  
 
υμμετζχοντεσ - Νζοι 
Ρραγματοποιικθκε ςυνάντθςθ με 11 νζουσ, ςε αίκουςα   του ξενϊνα του  Συλλόγου Μερίμνθσ Ανθλίκων 
όπου και διζμεναν.  Ο ςυντονιςτισ παρουςίαςε:  τθν Σφμβαςθ των Δικαιωμάτων του παιδιοφ ςφμφωνα με 
ειδικά διαμορφωμζνο εγχειρίδιο για παιδιά, 31 ειςιγαγε τθν ζννοια των βιϊςιμων λφςεων και εξιγθςε το 
ςκοπό τθσ ςυνάντθςθσ και τθν ςθμαςία που ζχουν οι απαντιςεισ των  ςυμμετεχόντων ςτισ ακόλουκεσ 
ερωτιςεισ: 
 Γιατί νομίηετε ότι είναι ςθμαντικόσ ο κακοριςμόσ μιασ βιϊςιμθσ λφςθσ; 
 Εάν εςείσ κακορίηατε τθν βιϊςιμθ λφςθ για κάποιο άλλο παιδί,  με ποια διαδικαςία κα το κάνατε;   

Πλοι οι νζοι που ςυμμετείχαν είναι αγόρια θλικίασ μεταξφ 12 ζωσ 18 ετϊν και κατάγονται από τθν 
Ερυκραία (3), Αφγανιςτάν (3), Συρία (2), Ρακιςτάν (1), Λράκ (1) και Μπαγκλαντζσ  (1).   Το διάςτθμα 
παραμονισ των αςυνόδευτων ανιλικων ςτον ξενϊνα κυμαινόταν μεταξφ ενόσ μθνόσ και τριϊν ετϊν, ενϊ 
κάποια παιδιά ιταν κρατοφμενα για μικρό διάςτθμα πριν τθν μετακίνθςθ τουσ ςτον ξενϊνα.  
 
 

Γζνοσ Μζςοσ Όροσ Ηλικίασ υμμετζχοντεσ  

Αγόρια 16,5 11 

 
 
 

                                                           

31 http://www.0-18.gr/downloads/entipo_simbasi_ex.pdf  

http://www.0-18.gr/downloads/entipo_simbasi_ex.pdf
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ςτακερά ςτο κζντρο, είναι απαραίτθτο.32  Αρκετζσ εκκζςεισ  υποςτθρίηουν ότι το νομικό πλαίςιο κα πρζπει 
να περιλαμβάνει:  πρόβλεψθ για το διοριςμό εκπροςϊπων για τουσ αςυνόδευτουσ ανιλικουσ ,  πρόβλεψθ 
νομικισ δυνατότθτασ ςτον εκπρόςωπο να κακορίηει το βζλτιςτο ςυμφζρον και τθ βιϊςιμθ λφςθ, και γενικά 
ζνα νομικό πλαίςιο προσ όφελοσ του παιδιοφ, το οποίο διαςφαλίηει και προςτατεφει τουσ  αςυνόδευτουσ 
ανιλικουσ.33  
 
Δεφτερον, και με δεδομζνο τον κακοριςτικό ρόλο του επιτρόπου ι του εκπροςϊπου των αςυνόδευτων 
ανθλίκων , τα Σχζδια Ηωισ (Life Projects), το εγχειρίδιο του FRA και πολυάρικμεσ μελζτεσ υποςτθρίηουν ότι 
οι επίτροποι  των αςυνόδευτων ανθλίκων  πρζπει να ζχουν τισ ςχετικζσ ικανότθτεσ  για να μποροφν να 
κακορίςουν βιϊςιμεσ λφςεισ για αςυνόδευτουσ ανιλικουσ  λαμβάνοντασ  υπόψθ το βζλτιςτο ςυμφζρον 
τουσ.34  Κάποιεσ εκκζςεισ αναφζρουν ότι το να ζχει κανείσ εμπειρία ςτθν κοινωνικι εργαςία και ςτθν 
κοινωνικι φροντίδα είναι το πλζον ενδεδειγμζνο.  Οριςμζνοι ιςχυρίηονται ότι ο επίτροποσ κα πρζπει να 
ζχει νομικό υπόβακρο.35  Ρολλζσ μελζτεσ υποςτθρίηουν επίςθσ ότι, εκτόσ από τα απαιτοφμενα προςόντα, 
οι  ςχετικζσ αρμοδιότθτεσ περιλαμβάνουν ςυγκεκριμζνθ  επαγγελματικι ανάπτυξθ μζςω  εκπαίδευςθσ ςε 
κζματα  διακίνθςθσ και εμπορίασ ανκρϊπων, ψυχολογικοφ τραφματοσ, τθσ νομοκεςίασ για το άςυλο κ.α.36 
 
Τρίτον,  αρκετζσ ζρευνεσ  εξετάηουν  τθν δυνατότθτα του επιτρόπου να δθμιουργεί ςχζςεισ εμπιςτοςφνθσ  
με τουσ  αςυνόδευτουσ ανιλικουσ.  Αρκετζσ εκκζςεισ και μελζτεσ  καταδεικνφουν   πόςο ςθμαντικι είναι θ 
δθμιουργία  ςχζςθσ εμπιςτοςφνθσ,  θ οποία είναι κομβικό ςτοιχείο   για τον κακοριςμό του βζλτιςτου 
ςυμφζροντοσ του παιδιοφ , τον ςχεδιαςμό μζτρων φροντίδασ ςε ςυνεργαςία με το ίδιο και για λογαριαςμό 
του.37 Μελζτεσ ζχουν δείξει ότι θ δυςκολία των παιδιϊν να λζνε τθν αλικεια και  θ δυςκολία των 

                                                           

32
 Σχζδια Ηωισ 2010, ς. 12-13. 

33
 Βλζπε για παράδειγμα: Goeman, M. et al. (2011)  Core Standards for guardians of separated children in Europe: Goals for 

guardians and authorities Leiden, (Βαςικοί Κανόνεσ για επιτρόπουσ αςυνόδευτων ανθλίκων ςτθν Ευρϊπθ: Στόχοι για τουσ 
Επιτρόπουσ και τισ Αρχζσ Leiden): Defence for Children, Ολλανδία; ENGI, 2010 Towards a European Network of Guardianship 
Institutions, ( Για ζνα Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κεςμϊν Επιτροπείασ) Utrecht. 
34

 Αυτόκι και Σχζδια Ηωισ  2010 και Εγχειρίδιο 2014. 
35

 Goeman, M. et al. (2011) Βαςικοί Κανόνεσ για επιτρόπουσ αςυνόδευτων ανθλίκων ςτθν Ευρϊπθ: Στόχοι για τουσ Επιτρόπουσ 
και τισ Αρχζσ Leiden: Defence for Children, Ολλανδία. 
36

 Αυτόκι. 
37 Βλζπε για παράδειγμα: Goeman, M. et al. (2011) Βαςικοί Κανόνεσ για επιτρόπουσ αςυνόδευτων ανθλίκων ςτθν 
Ευρϊπθ: Στόχοι για τουσ Επιτρόπουσ και τισ Αρχζσ Leiden: Defence for Children, Ολλανδία; Arnold, S., 2011. Βαςικοί 

 

 

1.5 Αποτελζςματα του ζργου 
Θ ζκκεςθ αυτι αποτελεί το βαςικό αποτζλεςμα του ερευνθτικοφ ςκζλουσ του προγράμματοσ ςτθν Ελλάδα 
και αναδεικνφει τθν τρζχουςα πρακτικι ςχετικά με τθν ζννοια  «βιϊςιμεσ λφςεισ».    Θ διεκνισ ζκκεςθ 
είναι μία ςυνκετικι αναφορά,  θ οποία κακορίηει το εννοιολογικό πλαίςιο για τισ βιϊςιμεσ λφςεισ  που 
αφοροφν ςτθν προςταςία των αςυνόδευτων ανθλίκων  ςτθν Ευρϊπθ.   Επίςθσ προετοιμάηεται  Οδθγόσ 
Καλϊν Ρρακτικϊν ςχετικϊν με τον κακοριςμό, τθν εφαρμογι και τθν  επανεκτίμθςθ των βιϊςιμων λφςεων  
για τα αςυνόδευτα ανιλικα.  Ο Οδθγόσ κα παρζχει ζνα πλαίςιο αναφοράσ, το οποίο κα ςυμπεριλαμβάνει 
κατάλογο ςθμείων για όςουσ  είναι αρμόδιοι  να κακορίςουν, να εφαρμόςουν και να επαναξιολογιςουν 
τθν βιϊςιμθ λφςθ.     
 
 
2.  Προχποθζςεισ  για τον Καθοριςμό Βιώςιμων Λφςεων  
Ο κακοριςμόσ βιϊςιμων λφςεων για τουσ αςυνόδευτουσ ανιλικουσ είναι μια διαδικαςία ςτθν οποία 
εμπλζκονται αρκετοί παράγοντεσ και υπθρεςίεσ και εμπεριζχει αρκετά βιματα.  Ωςτόςο, ςυγκεκριμζνεσ 
προχποκζςεισ πρζπει να πλθροφνται ζτςι ϊςτε να υπάρχει θ δυνατότθτα για τον  κακοριςμό  μιασ 
βιϊςιμθσ λφςθσ.  Αυτό το κεφάλαιο παρουςιάηει τισ προχποκζςεισ για τθ δθμιουργία του περιβάλλοντοσ  
και των ευκαιριϊν, τόςο για τον κακοριςμό του βζλτιςτου ςυμφζροντοσ, όςο και  για τον ςχεδιαςμό τθσ 
βιϊςιμθσ λφςθσ 
 
Ρρϊτον,  τα Σχζδια Ηωισ  υποςτθρίηουν ότι ζνα ιςχυρό νομικό πλαίςιο, το οποίο τοποκετεί το παιδί 
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επιτρόπων να πιςτζψουν αυτό που λζνε τα παιδιά,  παρουςιάηεται  ωσ εμπόδιο ςτον κακοριςμό του 
βζλτιςτου ςυμφζροντοσ του παιδιοφ.38   Ωσ εκ τοφτου, είναι ςθμαντικό να παρζχεται από το κράτοσ ςτον 
επίτροπο, θ δυνατότθτα ανάπτυξθσ και δθμιουργίασ ςχζςθσ εμπιςτοςφνθσ με τουσ αςυνόδευτουσ 
ανιλικουσ.  Κάποιεσ εκκζςεισ  υποςτθρίηουν ότι  ο κεςμόσ τθσ ανεξάρτθτθσ επιτροπείασ είναι ζνασ τρόποσ 
για να βοθκιςει ςτθν εικόνα που ζχουν τα παιδιά για αυτοφσ  και ςυγκεκριμζνα να τα πείςει ότι ο 
επίτροποσ κα ςτακεί ςτο πλευρό τουσ.39  
 
Τζλοσ, οι προαναφερκείςεσ  μελζτεσ και εκκζςεισ  αναδεικνφουν τον μεγάλο αρικμό ςθμαντικϊν 
ςυντελεςτϊν  ςτθν ηωι του παιδιοφ, οι οποίοι κα μποροφςαν να ςυνδράμουν ςτθν διαδικαςία 
κακοριςμοφ μιασ βιϊςιμθσ λφςθσ.   Βλζπε, για παράδειγμα, το ςχιμα από το εγχειρίδιο του FRA40 και 
ςχεδιάγραμμα που δθμιοφργθςαν νζοι ςτο πλαίςιο ςυνάντθςθσ για το πρόγραμμα των Βαςικϊν  Αρχϊν 
για Επιτρόπουσ.41   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                         42 

 
Οι παραπάνω  μελζτεσ υποςτθρίηουν ότι  χρειάηεται   μια διεπιςτθμονικι προςζγγιςθ για τον κακοριςμό 
του βζλτιςτου ςυμφζροντοσ , των  βιϊςιμων   λφςεων  και τθν λιψθ άλλων  αποφάςεων ςχετικϊν με το 
παιδί.43   Θ ζκκεςθ αυτι παρουςιάηει τθν τρζχουςα κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα και επιδιϊκει να αναδείξει  αν 
και ςε ποιό βακμό υπάρχουν αυτζσ οι προχποκζςεισ γενικά  και ειδικά ποιό είναι το πλαίςιο των διαρκϊν 
λφςεων.  Οι προχποκζςεισ για τον κακοριςμό βιϊςιμων λφςεων παρουςιάηονται επίςθσ ςτθν ςχετικι  
διεκνι ζκκεςθ. 
 
 

                                                                                                                                                                                                                       

38 Ibid. 
39 Goeman, M. et al. (2011) Βαςικοί Κανόνεσ για επιτρόπουσ αςυνόδευτων ανθλίκων ςτθν Ευρϊπθ: Στόχοι για τουσ 
Επιτρόπουσ και τισ Αρχζσ Leiden: Defence for Children, Ολλανδία. 
40 Εγχειρίδιο 2014, ς. 91. 
41 Arnold, S., 2011. Βαςικοί Κανόνεσ για επιτρόπουσ αςυνόδευτων ανθλίκων ςτθν Ευρϊπθ, Εκνικι Αξιολόγθςθ: 
Λρλανδία. Δουβλίνο:  Irish Refugee Council, ς. 61. 
42 Εςωτερικόσ Κφκλοσ: ‘Εμείσ’ εκπροςωπεί τα παιδιά που ςυμμετείχαν ςτθν ομάδα εργαςίασ. Εξωτερικόσ  κφκλοσ: 
Εκκλθςία,  Εργαηόμενοι ςε κζντρο φιλοξενίασ, Δικθγόροι, Κοινωνικοί Λειτουργοί, Εργαηόμενοι ςτο πρόγραμμα, 
Αςτυνομία, Γενικόσ Γιατρόσ, Κοινοτικζσ οργανϊςεισ , Ανάδοχεσ Οικογζνειεσ, Δάςκαλοι.   
43 Βλζπε: Σχζδια Ηωισ 2010 ς. 13 και Goeman, M. et al. (2011) Βαςικοί Κανόνεσ για επιτρόπουσ αςυνόδευτων 
ανθλίκων ςτθν Ευρϊπθ: Στόχοι για τουσ Επιτρόπουσ και τισ Αρχζσ Leiden: Defence for Children, Ολλανδία.  

 Κανόνεσ για επιτρόπουσ αςυνόδευτων ανθλίκων ςτθν Ευρϊπθ, Εκνικι Αξιολόγθςθ: Λρλανδία. Δουβλίνο: Irish 
Refugee Council; Ní Raghallaigh, M. (2013) 'The causes of mistrust amongst asylum seekers and refugees: insights 
from research with unaccompanied asylum seeking minors living in the Republic of Ireland'.   Journal of Refugee 
Studies, 27 (1):82-100. 
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3. Πληροφορίεσ για τη χώρα - Δημογραφικά      
Ο ακριβισ αρικμόσ των αςυνόδευτων ανθλίκων που φτάνουν ςτθν Ελλάδα ςε ετιςια βάςθ είναι άγνωςτοσ. 
Υπάρχουν δεδομζνα για τισ ςυλλιψεισ για παράνομθ είςοδο ςτισ παραμεκόριεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, 
αλλά δεν περιλαμβάνουν πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν θλικία, το φφλο ι τθν κατθγορία ευαλωτότθτασ. 
Υπάρχουν δφο κφριεσ πθγζσ επίςθμων ςτοιχείων για τον αρικμό των αςυνόδευτων ανθλίκων: Τα 
ςτατιςτικά ςτοιχεία τθσ νζασ Υπθρεςίασ Αςφλου για τισ αιτιςεισ αςφλου που υποβάλλονται από 
αςυνόδευτουσ ανιλικουσ και τα ςτατιςτικά ςτοιχεία του Εκνικοφ Κζντρου Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 
(Ε.Κ.Κ.Α.)44 τα οποία αφοροφν ςε αιτιςεισ που υποβάλλονται για τθν ζνταξθ των αςυνόδευτων ανιλικων 
ςε κζντρο υποδοχισ.  Τα ςτοιχεία δείχνουν ότι οι αιτιςεισ για ζνταξθ ςε κζντρο υποδοχισ ζχουν 
υπερδιπλαςιαςτεί από 1150 το 2013, ςε 2390 το 2014. Επιπλζον, κατά τουσ πρϊτουσ ζξι μινεσ τθσ 
λειτουργίασ τθσ νζασ Υπθρεςίασ Αςφλου 196 παιδιά υπζβαλαν αίτθμα αςφλου, ενϊ 758 αιτιςεισ για 
φιλοξενία υποβλικθκαν ςτο ΕΚΚΑ. Επιπλζον, το 2014, καταγράφθκαν 447 αιτιςεισ αςφλου, ενϊ οι 
αιτιςεισ για φιλοξενία ςε κζντρο υποδοχισ ζφταςαν τισ 2390. Στθν ουςία, μόνο 1 ςτουσ 5 (20,4%) από τουσ 
αςυνόδευτουσ ανιλικουσ που ηθτοφν ςτζγαςθ υποβάλλουν  αίτθμα αςφλου.    
 
  Νζα Τπηρεςία Αςφλου, τατιςτικά ςτοιχεία 45 

Αιτήςεισ αςφλου  7.6.2013 – 31.12.2013 

  

Ιανουάριοσ 2014 -  Δεκζμβριοσ 
2014   

Άνδρεσ 3654 75,90% 7647 81,10% 

Γυναίκεσ 1162 24,10% 1785 18,90% 

Σφνολο 4816 100,00% 9432 100,00% 

(Αςυνόδευτοι ανήλικοι) 196 4,10% 447 4,70% 

 
  Αιτήςεισ αςυνόδευτων ανηλίκων για αποδοχή που παρελήφθηςαν από τα ΕΚΚΑ το 201346   

Αςυνόδευτοι ανιλικοι                               Μζςοσ όροσ θλικίασ Άνω των 12 ετϊν Ζωσ 12 ετϊν φνολο 

Άρρεν 16 ε 5 μ   2 θμ 1078 22 1100 

Θήλυ 13 ε 11 μ 16 θμ 38 12 50 

 Μ.Ο.  Α και Θ 
16 ε 3 μ   23 θμ 

 1116 34 1.150 ΑΑ 

 
Αιτήματα αςυνόδευτων ανηλίκων για ςτζγαςη που παρελήφθηςαν από τα ΕΚΚΑ το 201447 

Αςυνόδευτοι ανιλικοι                                                Μζςοσ όροσ θλικίασ Άνω των 12 ετϊν Ζωσ 12 ετϊν φνολο 

Άρρεν 16 ε 5 μ 13 θμ 2245 56 2301 

Θήλυ 12 ε 11 μ 3 θμ 54 35 89 

 
Μ.Ο.  Α και Θ 
16 ε 3 μ  25 θμ 

2299 91 2390 ΑΑ 

                                                           

44 Το ΕΚΚΑ ςυςτάκθκε από το Υπουργείο Υγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ βάςει τθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ 
93510/28-07-2011 (ΦΕΚ Β 2016/2011)  
45 http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2014/06/asylum_statisticaldata2013_gr.pdf καί 
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2015/01/Greek-Asylum-Service-statistical-data-2014_gr.pdf 
46 ΕΚΚΑ, Στατιςτικά ςτοιχεία ζτουσ 2013 τθσ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ αιτθμάτων ςτζγαςθσ Αιτοφντων Άςυλο και 
Αςυνόδευτων Ανθλίκων  
47 ΕΚΚΑ, Στατιςτικά ςτοιχεία ζτουσ 2014 τθσ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ αιτθμάτων ςτζγαςθσ Αιτοφντων Άςυλο και 
Αςυνόδευτων Ανθλίκων  

 

http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2014/06/asylum_statisticaldata2013_gr.pdf
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2015/01/Greek-Asylum-Service-statistical-data-2014_gr.pdf
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Αιτήματα αςυνόδευτων ανηλίκων για ςτζγαςη που παρελήφθηςαν από τα ΕΚΚΑ (Α Σρίμηνο του 2015)48 

Αςυνόδευτοι ανιλικοι                                                Μζςοσ όροσ θλικίασ Άνω των 12 ετϊν Ζωσ 12 ετϊν φνολο 

Άρρεν 16 ε 4 μ  3 θμ 304 4 308 

Θήλυ 13 ε 6 μ 28 θμ 14 6 20 

 
Μ.Ο.  Α και Θ 
16 ε 2 μ 1 ημ 

318 10 328 ΑΑ 

 
 
3.1 υνοπτική αναφορά για την Μετανάςτευςη / Διαδικαςίεσ που αφοροφν ςτουσ δικαιοφχουσ 
Διεθνοφσ Προςταςίασ.  
 
Σαυτοποίηςη: 
Ο νόμοσ ορίηει ότι οι αρμόδιεσ αρχζσ και θ τοπικι διοίκθςθ πρζπει να μεριμνιςουν για τθν  ειδικι 
μεταχείριςθ των αιτοφντων που ανικουν ςε ευάλωτεσ ομάδεσ (....), ιδίωσ των αςυνόδευτων ανθλίκων.49  
Ωςτόςο, δεν προβλζπεται ειδικι διαδικαςία για τον εντοπιςμό των ευάλωτων ομάδων.  Ο ίδιοσ νόμοσ, 
ςχετικά με τουσ ανθλίκουσ δίνει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο βζλτιςτο ςυμφζρον  του παιδιοφ, το οποίο κα 
πρζπει να αποτελεί πρωταρχικό μζλθμα των αρμόδιων αρχϊν.  Επιπλζον, οι αρμόδιεσ αρχζσ, υπεφκυνεσ 
για τθν  υποδοχι και τθ φιλοξενία (αιτοφντων  άςυλο και αςυνόδευτων ανθλίκων) πρζπει να εξαςφαλίηουν 
τθν πρόςβαςθ ςε μονάδεσ  κοινωνικισ φροντίδασ ςε  ανθλίκουσ που είναι κφματα κακοποίθςθσ  
οποιαςδιποτε μορφισ, αμζλειασ, εκμετάλλευςθσ, βαςανιςτθρίων ι ςκλθρισ, απάνκρωπθσ ι ταπεινωτικισ 
μεταχείριςθσ ι κφματα ζνοπλων ςυγκροφςεων και  αν είναι απαραίτθτο, πρζπει να εξαςφαλίςουν ότι κα 
τφχουν  κατάλλθλθσ ψυχολογικισ φροντίδασ κακϊσ και εξειδικευμζνθσ κεραπείασ.50 
 
Ο Νόμοσ 3907/201151 ςχετικά με τθ ςφςταςθ τθσ Υπθρεςίασ Ρρϊτθσ Υποδοχισ (ΥΡΥ) προβλζπει τον 
προςδιοριςμό και τθν παραπομπι των ευάλωτων ομάδων.  Κοινι αποςτολι των  Ρεριφερειακϊν  
υπθρεςιϊν  πρϊτθσ υποδοχισ (Κζντρα Ρρϊτθσ Υποδοχισ (ΚΕ.Ρ.Υ.) και των ζκτακτων και κινθτϊν μονάδων 
πρϊτθσ υποδοχισ),  είναι να εφαρμόςουν  διαδικαςίεσ υποδοχισ για όλουσ τουσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν 
που ςυνελιφκθςαν για παράνομθ είςοδο ι διαμονι ςτθ χϊρα.  Ωςτόςο, αυτι θ αποςτολι ςτθν πράξθ, 
υλοποιείται εντόσ των ορίων τθσ αρμοδιότθτασ των περιφερειακϊν τθσ  υπθρεςιϊν.    
Οι διαδικαςίεσ περιλαμβάνουν:  
1. Τον προςδιοριςμό τθσ ταυτότθτασ και τθσ εκνικότθτασ του αιτοφντοσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 
θλικίασ, ςε περίπτωςθ που υπάρχει αμφιβολία για τθν  θλικία που δθλϊκθκε. 
2. Τθν  καταγραφι των αιτοφντων. 
3. Τθν  ιατρικι εξζταςθ και τθ μετζπειτα κεραπεία και ψυχοκοινωνικι υποςτιριξθ, αν χρειαςτεί. 

                                                           

48 EKKA, Στατιςτικά ςτοιχεία τθσ Υπθρεςίασ Διαχείριςθσ αιτθμάτων ςτζγαςθσ Αιτοφντων Άςυλο και Αςυνόδευτων 
Ανθλίκων, Α τριμινου 2015   
49 Ρροεδρικό Διάταγμα 220 του 2007, προςαρμογι  τθσ  Ελλθνικισ Νομοκεςία ςτθν Οδθγία 2003/9/ΕΚ του 
Συμβουλίου τθσ 27θσ Λανουαρίου 2003, ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθν υποδοχι των αιτοφντων άςυλο, 
6 Νοεμβρίου 2007, άρκρο 17, διακζςιμο ςτθ διεφκυνςθ: 
http://www.refworld.org/publisher,NATLEGBOD,DECREEES,GRC,49676abb2,0.html 
50 Άρκρο 18 ΡΔ 220/2007  
51 Νόμοσ 3907/2011 για τθν ϋΙδρυςθ Υπθρεςίασ Αςφλου και Υπθρεςίασ Πρϊτθσ Υποδοχισ, προςαρµογι τθσ ελλθνικισ 
νοµοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2008/115/ΕΚ «ςχετικά µε τουσ κοινοφσ κανόνεσ και διαδικαςίεσ ςτα 
κράτθ−µζλθ για τθν επιςτροφι των παρανόµωσ διαµενόντων υπθκόων τρίτων χωρϊν» και λοιπζσ διατάξεισ, 26 
Λανουαρίου 2011, διακζςιμοσ ςτθ διεφκυνςθ: 
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4da6ee992 

 

http://www.refworld.org/publisher,NATLEGBOD,DECREEES,GRC,49676abb2,0.html
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4da6ee992
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4. Τθν πλθροφόρθςθ ςχετικά με τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του αιτοφντοσ, ιδιαίτερα για τισ 
ςυνκικεσ, υπό τισ οποίεσ μποροφν να τφχουν κακεςτϊτοσ διεκνοφσ προςταςίασ και τθν παραπομπι τουσ 
ςτο αρμόδιο Ρεριφερειακό Γραφείο Αςφλου, ςε περίπτωςθ που υποβάλουν αίτθμα για διεκνι προςταςία. 
5.   Τθν παροχι υπθρεςιϊν ςε όςουσ ανικουν ςε ευάλωτεσ ομάδεσ, ζτςι ϊςτε να μποροφν να 
επωφελθκοφν από τθ ςχετικι διαδικαςία.  
Ο προϊςτάμενοσ του κλιμακίου  ιατρικοφ ελζγχου και ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ του Κζντρου Ρρϊτθσ 
Υποδοχισ (ΚΕΡΥ), μετά τθν ταυτοποίθςθ των ατόμων που ανικουν ςε ευάλωτεσ ομάδεσ, ειςθγείται ςτον 
διευκυντι του Κζντρου τθν παραπομπι τουσ  ςτον αρμόδιο κατά περίπτωςθ φορζα κοινωνικισ ςτιριξθσ ι 
προςταςίασ.52 
 
Αυτι τθ ςτιγμι υπάρχει μία ςχεδόν πλιρωσ λειτουργικι εγκατάςταςθ ΚΕΡΥ ςτο Φυλάκιο Ορεςτιάδασ και 
δφο Κινθτζσ Μονάδεσ ςτα νθςιά Λζςβο και Σάμο, με περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ.  Ενϊ οι Κινθτζσ Μονάδεσ 
είναι επιφορτιςμζνεσ με τθν αναγνϊριςθ ατόμων με ειδικζσ ανάγκεσ, ςτθν πράξθ αυτό μπορεί να αποτελεί 
πρόκλθςθ. Οι ιατρικζσ και ψυχοκοινωνικζσ ομάδεσ που είναι υπεφκυνεσ για τθ διενζργεια ζγκαιρθσ και 
αποτελεςματικισ ατομικισ ςυμβουλευτικισ παρεμποδίηονται λόγω του μεγάλου αρικμοφ των αφίξεων, τθ 
γριγορθ διοικθτικι διαδικαςία από τθν αςτυνομία και το περιβάλλον κράτθςθσ.  Κατά ςυνζπεια υπάρχει 
ζνασ δυνθτικά μεγάλοσ αρικμόσ ατόμων των οποίων οι ειδικζσ ανάγκεσ δεν εντοπίηονται.53  Θ ταυτοποίθςθ 
των ευάλωτων ομάδων και θ παραπομπι τουσ είναι ακόμα πιο δφςκολθ ςε άλλεσ περιοχζσ τθσ Ελλάδασ, 
όπου δεν υπάρχει παρουςία ΚΕΡΥ.  Οι περιοχζσ αυτζσ δζχονται περίπου το 50% των νζων αφίξεων. Θ 
αςτυνομία είναι διοικθτικά υπεφκυνθ για τθν υποδοχι και δεν είναι ςε κζςθ να ανταποκρικεί 
αποτελεςματικά.  Νεοαφιχκζντεσ κρατοφνται για οποιοδιποτε χρονικό διάςτθμα ςε αςτυνομικά κελιά, 
λιμενικζσ εγκαταςτάςεισ ι ςε άλλουσ προςωρινοφσ χϊρουσ. Οι διαδικαςίεσ πρϊτθσ υποδοχισ διεξάγονται 
ςυνοπτικά και οι νεοφερμζνοι αφινονται χωρίσ τον κατάλλθλο προςδιοριςμό τθσ υπθκοότθτασ ι τθν 
αξιολόγθςθ ιατρικϊν ι ειδικϊν αναγκϊν.54 
 
Δεδομζνου ότι θ ΥΡΥ δεν ζχει τθν διαχειριςτικι δυνατότθτα να λειτουργεί ςε όλθ τθν Ελλάδα, όλοι όςοι 
ςυλλαμβάνονται χωρίσ τα κατάλλθλα ζγγραφα υπόκεινται ςε φυλάκιςθ και θ μεταφορά τουσ ςε κζντρο 
ελζγχου δεν είναι οφτε άμεςθ οφτε εγγυθμζνθ.  Σφμφωνα με τθν Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ, «Συνολικά, θ 
ΥΠΥ ιταν ςε κζςθ να καταγράψει και ελζγξει 6.228 άτομα κατά τθν περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου, 
2014. Αυτό αντιςτοιχεί μόνο ςε περίπου 20 τοισ εκατό του ςυνολικοφ αρικμοφ των νζων αφίξεων κατά τθν 
περίοδο αυτι…»55 
 
Εκτίμηςη ηλικίασ 
Θ πλειοψθφία, αν όχι όλοι οι αςυνόδευτοι ανιλικοι που ειςζρχονται ςτθν Ελλάδα με παράτυπο τρόπο, δεν 
διακζτουν κανζνα νομιμοποιθτικό ζγγραφο.  Θ ανυπαρξία τυποποιθμζνθσ διαδικαςίασ εκτίμθςθσ τθσ 
θλικίασ τω  πικανϊσ αςυνόδευτων ανθλίκων παρεμποδίηει τθν προςταςία του βζλτιςτου ςυμφζροντοσ του 
παιδιοφ.  Μετά τθν ςφλλθψθ  θ θλικία τουσ κακορίηεται από τθν Αςτυνομία με βάςθ τθ διλωςθ του 
ανθλίκου και τθν προςωπικι εκτίμθςθ μζλουσ τθσ Αςτυνομικισ Αρχισ με μόνο κριτιριο τθν εμφάνιςθ.  Σε 
άλλεσ περιπτϊςεισ, όςοι είναι ςαφϊσ ανιλικοι δθλϊνουν ενιλικεσ, καταγράφονται ωσ τζτοιοι και ςτθ 
ςυνζχεια δεν υποβάλλουν  αίτθμα για άςυλο.   Αυτό οφείλεται κυρίωσ ςτθν πρόκεςι τουσ να  μεταβοφν ςε 
μια τρίτθ χϊρα ι να αποφφγουν μακρά περίοδο κράτθςθσ.    
 
Τα παιδιά που βρίςκονται υπό κράτθςθ μποροφν να υποβλθκοφν ςε ιατρικι εκτίμθςθ όταν υπάρχει 
αμφιβολία για τθν θλικία τουσ.  Ωςτόςο, οι νομικζσ εγγυιςεισ ςχετικά με τθ διαδικαςία προςδιοριςμοφ 

                                                           

52 Οι υπθρεςίεσ αυτζσ παρζχονται από τθν ΜΚΟ MED IN ςτθ βάςθ ςφμβαςθσ και εξαρτϊνται από τθν  διακζςιμθ 
χρθματοδότθςθ, όπωσ εξιγθςε ο ερωτϊμενοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ΜΚΟ.  
53 Φπατοσ Αρμοςτισ του ΟΘΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ (UNHCR): Παρατθριςεισ ςχετικά με τθν τρζχουςα κατάςταςθ του 
αςφλου ςτθν Ελλάδα, δθμοςιεφκθκε τον Λανουάριο του 2015, ςελίδα 9, 
http://www.refworld.org/docid/54cb3af34.html. 
54 Αυτόκι, ςελ.11 
55 Αυτόκι, ςελ. 9  

 

http://www.refworld.org/docid/54cb3af34.html
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θλικίασ που μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτο πλαίςιο τθσ εξζταςθσ τθσ αίτθςθσ αςφλου, όπωσ ορίηει το ΡΔ 
113/2013, δεν εφαρμόηονται.56  Μια διαδικαςία  εκτίμθςθσ τθσ θλικίασ για τουσ νζουσ κεςμοκετικθκε με 
Υπουργικι Απόφαςθ ςτισ 29 Οκτωβρίου 201357. Λςχφει ειδικότερα ςτο πλαίςιο των διαδικαςιϊν πρϊτθσ 
υποδοχισ.   Πταν υπάρχουν αμφιβολίεσ ςχετικά με τθν θλικία κάποιου ατόμου, γίνεται παραπομπι ςτθν 
μονάδα ιατρικισ εξζταςθσ και ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ για τον προςδιοριςμό τθσ θλικίασ.  Σε 
περίπτωςθ που θ αρχικι ιατρικι εκτίμθςθ με βάςθ τα μακροςκοπικά χαρακτθριςτικά του ατόμου είναι 
αςαφισ, ψυχολόγοσ και κοινωνικόσ λειτουργόσ εξετάηουν τθ γνωςτικι, ςυμπεριφορικι και ψυχολογικι 
ανάπτυξθ του ατόμου. Ωσ φςτατο μζτρο, το άτομο μπορεί να παραπεμφκεί ςε δθμόςιο νοςθλευτικό 
ίδρυμα για ιατρικζσ εξετάςεισ, όπου θ οςτικι θλικία κακορίηεται από ακτίνεσ Χ του αριςτεροφ καρποφ και 
άκρασ χειρόσ, οδοντιατρικι εξζταςθ και πανοραμικι ακτινογραφία δοντιϊν. (Άρκρο 6 Ανιλικοι και  
προςδιοριςμόσ τθσ θλικίασ)58 
 
Τα αποτελζςματα τθσ ιατρικισ εκτίμθςθσ παραδίδονται ςτον προϊςτάμενο του τμιματοσ Λατρικοφ Ελζγχου 
και Ψυχοκοινωνικισ Υποςτιριξθσ  ο οποίοσ και ειςθγείται ςτον επικεφαλισ του Κζντρου τθν επίςθμθ 
καταχϊρθςθ τθσ θλικίασ, αναφζροντασ επίςθσ τουσ λόγουσ και τα ςτοιχεία που οδιγθςαν ςτο ςχετικό 
ςυμπζραςμα.  Ο ενδιαφερόμενοσ ζχει το δικαίωμα να ενθμερωκεί για το αποτζλεςμα και μπορεί  να 
προςφφγει κατά τθσ απόφαςθσ.59  
 
Ενϊ δεν απαιτείται θ ςυναίνεςθ του νόμιμου εκπροςϊπου του ανθλίκου (ειςαγγελζα ανθλίκων) για τθν 
εκτίμθςθ τθσ θλικίασ, όλα τα μζρθ πρζπει να ενθμερωκοφν για τθν προβλεπόμενθ εξζταςθ. Ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ (ι άτομο που αυτόσ  ζχει διορίςει) μπορεί να είναι παρόντεσ.60 
 
Άλλεσ διαδικαςτικζσ εγγυιςεισ ςυμπεριλαμβάνουν:  
• Ρριν από τθν εξζταςθ του αιτιματοσ αςφλου οι αςυνόδευτοι ανιλικοι ενθμερϊνονται ςε γλϊςςα που 

κατανοοφν ςχετικά με τθ δυνατότθτα προςδιοριςμοφ τθσ θλικίασ με ιατρικι εξζταςθ, τθν μζκοδο που κα 
χρθςιμοποιθκεί, τθν εξζταςθ, τισ πικανζσ ςυνζπειεσ ςτθν εξζταςθ του αιτιματοσ αςφλου που μπορεί να 
ζχει το αποτζλεςμα τθσ εξζταςθσ,  κακϊσ επίςθσ και  τισ ςυνζπειεσ εάν αρνθκεί ο αςυνόδευτοσ ανιλικοσ 
να υποβλθκεί ςε ιατρικι εξζταςθ. 

• Ο αςυνόδευτοσ ανιλικοσ πρζπει να ςυναινζςει ςτθν εξζταςθ για τον προςδιοριςμό τθσ θλικίασ.  
• Το αίτθμα αςφλου  δεν μπορεί να απορριφκεί μόνο εξαιτίασ τθσ άρνθςθσ του αςυνόδευτου ανιλικου να 

ςυναινζςει ςε ιατρικι εξζταςθ. 
• Μζχρι τθν ολοκλιρωςθ τθσ ιατρικισ εξζταςθσ κάκε άτομο που ιςχυρίηεται ότι είναι ανιλικοσ πρζπει να 

αντιμετωπίηεται ωσ τζτοιο. 

                                                           

56 Ρροεδρικό Διάταγμα αρ. 113/2013 Κακιζρωςθ ενιαίασ διαδικαςίασ αναγνϊριςθσ ςε αλλοδαποφσ και ανικαγενείσ 
του κακεςτϊτοσ του πρόςφυγα ι δικαιοφχου επικουρικισ προςταςίασ ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 2005/85/ΕΚ 
του Συμβουλίου «ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τισ διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ τα κράτθ μζλθ χορθγοφν 
και ανακαλοφν το κακεςτϊσ του πρόςφυγα» (L326/13.12.2005) και άλλεσ διατάξεισ.  Άρκρο 11, παρ.4,  διακζςιμο 
ςτθ διεφκυνςθ: https://www.unhcr.gr/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada/nomothesia-gia-to-asylo.html 
 Βλζπε επίςθσ, Ζγγραφο του Ελλθνικοφ Συμβουλίου για τουσ Ρρόςφυγεσ, αρ. πρωτ. 509/12-6-2014, προσ το 
Υπουργείο Δθμόςιασ Τάξθσ / Τμιμα Αλλοδαπϊν και άλλεσ αρμόδιεσ αρχζσ, όςον αφορά τθν «Διοικθτικι κράτθςθ 
των προςϊπων που δθλϊνουν ότι είναι ανιλικοι και τθν διαδικαςία προςδιοριςμοφ θλικίασ». Το ζγγραφο 
παρουςιάηει τθν διαδικαςία προςδιοριςμοφ θλικίασ που ακολουκείται και τα ηθτιματα που κζτει ςχετικά με τισ 
εγγυιςεισ και από τθν άποψθ τθσ προςταςίασ του βζλτιςτου ςυμφζροντοσ του παιδιοφ.  Διακζςιμο ςτο ΕΣΡ. 
57 Υπουργικι Απόφαςθ Υπ. Υγείασ ςχετικά με "Ρρόγραμμα ιατρικοφ ελζγχου, ψυχοκοινωνικισ διάγνωςθσ και 
υποςτιριξθσ και παραπομπισ των ειςερχομζνων χωρίσ νομιμοποιθτικά ζγγραφα υπθκόων τρίτων χωρϊν ςε δομζσ 
πρϊτθσ υποδοχισ" (ΦΕΚ B’ 2745/29-10-2013 - Αρικμόσ Υ1.Γ.Ρ.οικ.92490), όπου περιλαμβάνεται, (άρκρο 6), 
διαδικαςία προςδιοριςμοφ θλικίασ), Διακζςιμθ ςτθ διεφκυνςθ: 
https://www.unhcr.gr/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada/nomothesia-gia-to-asylo.html 
58 Άρκρο 6 (4) - (6) Υπουργικι Απόφαςθ N. Υ1.Γ.Ρ.οικ.92490 
59 Article 6 (7) Υπουργικι Απόφαςθ N. Υ1.Γ.Ρ.οικ.92490 
60 Article 6 (8) (β) Υπουργικι Απόφαςθ N. Υ1.Γ.Ρ.οικ.92490 

 

https://www.unhcr.gr/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada/nomothesia-gia-to-asylo.html
https://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada/nomothesia-gia-to-asylo.html?cid=799&did=2018&sechash=6aebf4b2
https://www.unhcr.gr/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada/nomothesia-gia-to-asylo.html
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• Εάν τα αποτελζςματα τθσ ιατρικισ εξζταςθσ είναι αςαφι, ο ενδιαφερόμενοσ πρζπει να αντιμετωπίηεται 
ωσ ανιλικοσ. 61    

 
Υπολογίηεται ότι μεταξφ Λανουαρίου και Σεπτεμβρίου 2014 μόνο 1 ςτουσ 5 νεοαφιχκζντεσ ςτθν Ελλάδα 
καταγράφθκαν ςτθν ΥΡΥ, λόγω ανεπάρκειασ πόρων.  Ωσ αποτζλεςμα, πολλοί αςυνόδευτοι ανιλικοι μπορεί 
να ζχουν περάςει απαρατιρθτοι, με αποτζλεςμα να αποκλείονται από τθν  πρόςβαςθ ςε πικανζσ βιϊςιμεσ 
λφςεισ. 
 
Κράτηςη 
Θ Ελλθνικι Νομοκεςία δεν απαγορεφει τθν κράτθςθ των αςυνόδευτων ανθλίκων.  Αναφζρει ςυγκεκριμζνα 
ότι «Οι αςυνόδευτοι ανιλικοι και οι οικογζνειεσ με ανιλικουσ κρατοφνται, ωσ ζςχατθ λφςθ, μόνο εφόςον 
δεν μποροφν να εφαρμοςκοφν για τον ίδιο ςκοπό άλλα επαρκι, αλλά λιγότερο επαχκι μζτρα και για το 
ελάχιςτο απαιτοφμενο χρονικό διάςτθμα. (Άρκρο 32. Ν.3907/2011).62  Ωςτόςο, ελλείψει εναλλακτικϊν 
κατά τθσ κράτθςθσ μζτρων, οι αςυνόδευτοι ανιλικοι μπορεί να κρατοφνται για διάφορουσ λόγουσ.  Επειδι 
ειςιλκαν παράτυπα ςτθ χϊρα,  με  ςκοπό τθν απζλαςθ και ενϊ περιμζνουν να τοποκετθκοφν  ςε κζντρο 
υποδοχισ. Επίςθσ ςτεροφνται τθσ ελευκερίασ τουσ όταν βρίςκονται ςε Κζντρο Ρρϊτθσ Υποδοχισ και 
υποβάλλονται ςε διαδικαςίεσ ελζγχου.  
 
Ενϊ όλοι οι υπικοοι τρίτων χωρϊν που ειςζρχονται παράτυπα ςτθ χϊρα κα πρζπει πρϊτα να περάςουν 
από διαδικαςίεσ ελζγχου, «ωσ αποτζλεςμα τθσ περιοριςμζνθσ δυνατότθτασ (των ΥΡΥ) να υποδεχκοφν 
νεοαφιχκζντεσ, θ πλειοψθφία δεν επωφελείται από τισ υπθρεςίεσ υποδοχισ *διαδικαςίεσ ελζγχου+, όπωσ 
προβλζπεται από τθ νομοκεςία.63 
Ωσ αποτζλεςμα, πολλά νεοαφιχκζντα παιδιά, που δεν προςδιορίηονται ωσ αςυνόδευτοι ανιλικοι, 
κρατοφνται. Επιπλζον, θ απουςία ενιαίασ και κακοριςμζνθσ διαδικαςίασ εκτίμθςθσ τθσ θλικίασ (θ οποία 
ιςχφει μόνο για όςουσ ειςζρχονται ςε κζντρο πρϊτθσ υποδοχισ), εκκζτει τα παιδιά που είναι 
καταγεγραμμζνα ωσ ενιλικεσ ςε μεγάλεσ περιόδουσ κράτθςθσ και  ςε διαδικαςίεσ  απζλαςθσ. 
 
Ο Συνιγοροσ του Ρολίτθ ςε πόριςμα μετά από αυτοψία ςτο Κζντρο Φφλαξθσ Αλλοδαπϊν Αμυγδαλζηασ 
Αττικισ τον Αφγουςτο του 2014, επιςθμαίνει τθν απουςία ςυςτιματοσ διακρίβωςθσ τθσ  θλικίασ και 
ςθμειϊνει ότι ... «ςθµαντικόσ αρικµόσ ανθλίκων κρατείται µαηί µε ενθλίκουσ, (και) αρκετοί ιταν εµφανϊσ 
ανιλικοι ι/και προζβαλαν τον ιςχυριςµό τθσ ανθλικότθτάσ τουσ, αλλά ιταν καταχωρθμζνοι ωσ 
ενιλικοι».64 
Στισ 11 Λουλίου 2013 θ τοπικι Αςτυνομία τθσ Λεράπετρασ ςτθν Κριτθ επζδωςε ςε τρεισ αιτοφντεσ άςυλο 
που καταχωρικθκαν ωσ ενιλικεσ,  διαταγι απζλαςθσ.  Στθν ςυνζχεια μεταφζρκθκαν ςτο κζντρο κράτθςθσ 
τθσ Αμυγδαλζηασ για να ζχουν τθν μεταχείριςθ ανθλίκων κακϊσ προφανϊσ ταυτοποιικθκαν ωσ ανιλικοι.  
Ραρά τθν ζκδοςθ εντολισ τοποκζτθςθσ ςτο ΕΚΚΑ, οι ανιλικοι δεν μεταφζρκθκαν ςε Κζντρο Υποδοχισ.  
Αντί γι αυτό μετακινικθκαν ςε κζντρο κράτθςθσ για ενιλικεσ ςτο (Φυλάκιο Ορεςτιάδασ) και τελικά 
επιςτράφθκαν ςτθν Τουρκία, ςφμφωνα με το πρωτόκολλο επανειςδοχισ μεταξφ Ελλάδασ και Τουρκίασ.  

                                                           

61 Άρκρο 6 (8)-(11) Υπουργικι Απόφαςθ N. Υ1.Γ.Ρ.οικ.92490 

κράτθ − µζλθ για τθν επιςτροφι των παρανόµωσ διαµενόντων υπθκόων τρίτων χωρϊν» 
και λοιπζσ διατάξεισ. 26 Λανουαρίου 2011, διακζςιμοσ ςτθ διεφκυνςθ:  
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4da6ee992 
63  Φπατοσ Αρμοςτισ του ΟΘΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ (UNHCR): Παρατθριςεισ ςχετικά με τθν τρζχουςα κατάςταςθ του 
αςφλου ςτθν Ελλάδα, δθμοςιεφκθκε τον Λανουάριο του 2015, ςελίδα 9,  διακζςιμεσ ςτθ διεφκυνςθ: 
http://www.refworld.org/docid/54cb3af34.html. 
64 Συνιγοροσ του Ρολίτθ, Ρόριςμα. To ηιτθµα τθσ διαπίςτωςθσ τθσ ανθλικότθτασ των αςυνόδευτων ανθλίκων, 
10/6/2014, ςελ. 3, διακζςιμο ςτθ διεφκυνςθ: http://www.synigoros.gr/resources/porisma_diapistosi-anilikotitas-
asynodefton-anilikon.pdf,  

 
62 ΝΟΜΟΣ  3907/2011ϋΙδρυςθ Υπθρεςίασ Αςφλου και Υπθρεςίασ Πρϊτθσ Υποδοχισ, προςαρμογι τθσ ελλθνικισ 
νοµοκεςίασ προσ τισ διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2008/115/ΕΚ «ςχετικά µε τουσ κοινοφσ κανόνεσ και διαδικαςίεσ ςτα 

http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4da6ee992
http://www.refworld.org/docid/54cb3af34.html
http://www.synigoros.gr/resources/porisma_diapistosi-anilikotitas-asynodefton-anilikon.pdf
http://www.synigoros.gr/resources/porisma_diapistosi-anilikotitas-asynodefton-anilikon.pdf
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Σχετικό ερϊτθμα για το περιςτατικό απθφκυνε ςτισ Αρχζσ ο  Συνιγοροσ του Ρολίτθ. Ωςτόςο, από τθν 
απάντθςθ που ζλαβε δεν προκφπτει αν ποτζ εξακριβϊκθκε θ θλικία τουσ. 
 
Ακόμθ και παιδιά που ζχουν λάβει υπθρεςίεσ από το ΚΕΡΥ ι τθν κινθτι μονάδα και  ζχει διαπιςτωκεί ότι 
είναι ανιλικα,  κρατοφνται.   Ζκκεςθ του ΕΣΡ μετά από επίςκεψθ δικθγόρων και κοινωνικϊν λειτουργϊν 
ςτθν Αμυγδαλζηα το Νοζμβριο του 2014 επιςθμαίνει τισ περιπτϊςεισ 58 αςυνόδευτων ανθλίκων που είχαν 
μεταφερκεί από το νθςί τθσ Λζςβου (όπου δραςτθριοποιείται  Κινθτι Μονάδα ΡΥ) και τζκθκαν υπό 
κράτθςθ από τθν άφιξι τουσ ςτθν Ελλάδα (τζλοσ Αυγοφςτου-αρχζσ Σεπτεμβρίου 2014), εν αναμονι 
τοποκζτθςισ τουσ  ςε κζντρο υποδοχισ ανθλίκων.65  
 
Σφμφωνα με τθν τελευταία ζκκεςθ του  Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου  για Ρρόςφυγεσ και Εξόριςτουσ (ECRE) οι 
υπικοοι τρίτων χωρϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των ανθλίκων, που φκάνουν ςτο βόρειο τμιμα τθσ 
Ελλάδασ κρατοφνται αρχικά ςτο Κζντρο Κράτθςθσ Φυλακίου και ςτθ ςυνζχεια μεταφζρονται ςτο 
παρακείμενο ΚΕΡΥ για ζλεγχο, με μζγιςτθ παραμονι 25 θμερϊν.  Αυτά τα άτομα ςτθ ςυνζχεια 
μεταφζρονται πίςω ςτο Κζντρο Κράτθςθσ Φυλακίου ι ςτο Κζντρο Κράτθςθσ Ραρανεςτίου Δράμασ (το 
οποίο υποδζχεται μόνο αςυνόδευτουσ ανιλικουσ) μζχρι να είναι διακζςιμθ μια κζςθ ςε κζντρο υποδοχισ 
ανθλίκων.66 
 
Διάφοροι παράγοντεσ ζχουν εκδθλϊςει  ςοβαρζσ ανθςυχίεσ ςχετικά με το ςφςτθμα υποδοχισ ανθλίκων 
ςτθν Ελλάδα.67 Οι εκκζςεισ τουσ δείχνουν ότι οι ανιλικοι κρατοφνται για μεγάλο χρονικό διάςτθμα και δεν 
εφαρμόηονται εναλλακτικά μζτρα κατά τθσ κράτθςθσ.    Οι διαδικαςίεσ εκτίμθςθσ τθσ  θλικίασ που 
διενεργοφνται ςτα Κζντρα Κράτθςθσ ι ςε Αςτυνομικά τμιματα δεν ακολουκοφν μία ενοποιθμζνθ  
διαδικαςία διαπίςτωςθσ  τθσ θλικίασ. Ενϊ τελοφν υπό κράτθςθ, οι ανιλικοι εκτίκενται ςε ακατάλλθλεσ  
ςυνκικεσ. Ωσ αποτζλεςμα  οι ανιλικοι αντιμετωπίηουν ςθμαντικά εμπόδια πρόςβαςθσ ςε πικανζσ 
βιϊςιμεσ λφςεισ.  
 
Επιτροπεία 
Σφμφωνα με το Ρ.Δ. 220/2007 οι αρμόδιεσ αρχζσ πρζπει να λάβουν τα κατάλλθλα μζτρα για να 
εξαςφαλίςουν  ότι ο ανιλικοσ κα λαμβάνει τθν αναγκαία νομικι εκπροςϊπθςθ με τθν ενθμζρωςθ του 
Ειςαγγελζα Ανθλίκων, ι, ςε περίπτωςθ απουςίασ του, τον κατά τόπον Ειςαγγελζα Ρρωτοδικϊν, ο οποίοσ 
ενεργεί ωσ προςωρινόσ επίτροποσ μζχρι τον διοριςμό μόνιμου επιτρόπου για τον ανιλικο.68  Ο νόμιμοσ 
επίτροποσ κα πρζπει να διορίηεται για όλα τα αςυνόδευτα παιδιά ανεξάρτθτα από τθν ιδιότθτά τουσ ωσ 
αιτοφντων άςυλο, ςφμφωνα με απόφαςθ του ΣτΕ.69 
Ο Νόμοσ αρ. 2447/1996 ορίηει ότι το δικαςτιριο οφείλει να διορίςει ζναν ενιλικο ωσ επίτροπο του 
ανθλίκου.  Σε περίπτωςθ απουςίασ ενόσ τζτοιου προςϊπου, «... θ επιτροπεία του ανθλίκου ανατίκεται ςε 
ίδρυμα ι ςωματείο που ζχει ςυςτακεί ειδικά για το ςκοπό αυτόν και διακζτει το κατάλλθλο προςωπικό 
και υποδομι, άλλωσ ςτθν αρμόδια κοινωνικι υπθρεςία». 70  

                                                           

65 Εςωτερικό ζγγραφο ΕΣΡ.  Διακζςιμο κατόπιν αιτιματοσ. 
66 Δείτε τθν ζκκεςθ του ECRE, «What’s in a name? The reality of First “Reception” at Evros» («Τι ςθμαίνει ζνα όνομα; 
Θ πραγματικότθτα τθσ Ρρϊτθσ «Υποδοχισ» ςτον Ζβρο»), Φεβρουάριοσ 2015, ςελ. 13, διακζςιμθ ςτθ διεφκυνςθ:  
 http://www.ecre.org/component/downloads/downloads/992.html  
67  Ibid.  Δείτε επίςθσ: « Ζκκεςθ τθσ AIDA για τθν Ελλάδα», διακζςιμθ ςτθ διεφκυνςθ: 
http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece και του ΕΔΜ «Θ εφαρμογι του μζτρου τθσ κράτθςθσ και 
των εναλλακτικϊν προσ τθν κράτθςθ μζτρων, ςτο πλαίςιο των πολιτικϊν για τθ μετανάςτευςθ το 2014», διακζςιμθ 
ςτθ διεφκυνςθ:  
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-
studies/12a_greece_emn_national_report_detention_alternatives_en.pdf 
68 Άρκρο 19.1 Ρροεδρικό Διάταγμα 220/2007  
69 Εγκφκλιοσ του Υπουργείου Εςωτερικϊν , αρ. πρωτ.: 5401/1-261100, 23 Φεβρουαρίου 2008, κεφάλαιο 3.  
70 Βλζπε Ν.2447/1996 , Κφρωςθ ωσ κϊδικα του ςχεδίου νόμου «Υιοκεςία, επιτροπεία και αναδοχι ανθλίκου, 
δικαςτικι ςυμπαράςταςθ, δικαςτικι επιμζλεια ξζνων υποκζςεων και ςυναφείσ ουςιαςτικζσ, δικονομικζσ και 
μεταβατικζσ διατάξεισ». Άρκρο 1592 και άρκρο 1600,  διακζςιμοσ ςτθν διεφκυνςθ:   

 

http://www.ecre.org/component/downloads/downloads/992.html
http://www.asylumineurope.org/reports/country/greece
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/12a_greece_emn_national_report_detention_alternatives_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/12a_greece_emn_national_report_detention_alternatives_en.pdf
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Ωςτόςο, ςτθν πραγματικότθτα, θ απουςία κατάλλθλου ιδρφματοσ ι ςωματείου, αφινει ςτον ειςαγγελζα 
τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για τον ανιλικο.  Ο μεγάλοσ αρικμόσ των παιδιϊν που ανατίκενται  ςτουσ 
ειςαγγελείσ δεν επιτρζπει τθν ουςιαςτικι και αποτελεςματικι επαφι με το παιδί.  Οι ειςαγγελείσ δρουν 
ςυνικωσ αφοφ λάβουν κοινοποίθςθ από τθν ΥΡΥ, ι αίτθμα από τθν Υπθρεςία Αςφλου, θ από τον ΔΟΜ ι 
από ΜΚΟ και δίνουν «εντολι» ςφμφωνα με το αίτθμα που ζχουν λάβει.71  Θ ανεπάρκεια πόρων και 
προςωπικοφ περιορίηει ςθμαντικά τθν δυνατότθτα του ειςαγγελζα να δράςει αποτελεςματικά για  να 
διαςφαλιςτεί το βζλτιςτο ςυμφζρον και ο ςεβαςμόσ των δικαιωμάτων του παιδιοφ. Επιπλζον, δεν υπάρχει 
καμία κρατικι υπθρεςία που φζρει τθ ςυνολικι ευκφνθ για τθν προςταςία των αςυνόδευτων ανθλίκων.  
Οι ειςαγγελείσ πρζπει να εκπροςωποφν τα παιδιά κάτω των 14 ετϊν κατά τθ διαδικαςία χοριγθςθσ 
αςφλου.  Από τθν άποψθ αυτι, αυξάνεται θ πικανότθτα πρόςβαςθσ ςτθν διαδικαςία βιϊςιμθσ  λφςθσ που 
αφορά ςτο άςυλο και ςτθν ζνταξθ για παιδιά κάτω των 14 ετϊν.72   
Στθν ουςία, το ςφςτθμα επιτροπείασ παραμζνει ανενεργό. 
 
Ρυθμίςεισ Φροντίδασ -   
τζγαςη  
Το ελλθνικό δίκαιο ορίηει ότι οι «αρμόδιεσ αρχζσ που είναι υπεφκυνεσ για τθν υποδοχι και εξζταςθ των 
αιτιςεων αςφλου των αςυνόδευτων παιδιϊν πρζπει να λάβουν αμζςωσ μζτρα για τθν διαςφάλιςθ των 
αναγκϊν ςτζγαςισ τουσ, οι οποίεσ μποροφν να ικανοποιθκοφν με τθ φιλοξενία τουσ ςε ανάδοχθ 
οικογζνεια ι ςε κζντρα φιλοξενίασ κατάλλθλα για ανθλίκουσ.  Ρροκειμζνου να διαςφαλιςτεί το ςυμφζρον 
των  αςυνόδευτων ανθλίκων οι αρμόδιεσ αρχζσ φροντίηουν για τθν κοινι ςτζγαςθ αδελφϊν, για τον 
εντοπιςμό  μελϊν τθσ οικογζνειάσ τουσ,  ενϊ προςπάκεια γίνεται ζτςι ϊςτε  να περιορίηονται οι αλλαγζσ 
διαμονισ τουσ.73  
Ο προϊςτάμενοσ του κλιμακίου ιατρικοφ ελζγχου και ψυχοκοινωνικισ  υποςτιριξθσ του ΚΕΡΥ ειςθγείται 
ςτον επικεφαλισ του κζντρου, ο οποίοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν παραπομπι των αςυνόδευτων ανιλικων 
ςτον αρμόδιο κατά περίπτωςθ φορζα κοινωνικισ ςτιριξθσ ι προςταςίασ προκειμζνου να τφχουν των  
κατάλλθλων υπθρεςιϊν. (Ν.3907/2011) Σφμφωνα με τθν Υπθρεςία Αςφλου, όλοι οι αιτοφντεσ που είναι 
εγγεγραμμζνοι ρωτοφνται εάν χρειάηονται ςτζγαςθ.  Εάν ο/θ αιτϊν/αιτοφςα δθλϊςει ότι χρειάηεται 
ςτζγαςθ, θ Υπθρεςία Αςφλου διαβιβάηει το αίτθμα του/τθσ αιτοφντοσ/αιτοφςασ για ςτζγαςθ ςτο ΕΚΚΑ.  
Μια διάταξθ που δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτθν Οδθγία για τθν Υποδοχι (2003/9/ΕΚ), ζχει προςτεκεί ςτο 
ελλθνικό Ρ.Δ. (220/2007) που τθν ενςωματϊνει, διευκρινίηοντασ ότι θ «ςτζγαςθ ςε κζντρο υποδοχισ δεν 
μπορεί να υπερβεί το ζνα ζτοσ και κατόπιν οι αιτοφντεσ άςυλο βοθκοφνται ζτςι, ϊςτε να μποροφν να 
βρουν τον κατάλλθλο ιδιωτικό χϊρο ςτζγαςθσ.»74  Ωςτόςο ςτθν πράξθ θ μεγάλθ πλειοψθφία των 
αςυνόδευτων ανιλικων φεφγουν από τα κζντρα μζςα ςε ζνα χρόνο και αν χρειαςτεί να παραμείνουν ςτο 
κζντρο πάνω από ζνα χρόνο, οι ΜΚΟ οι οποίεσ είναι υπεφκυνεσ για τθν διαχείριςθ των κζντρων δεν τουσ 
απομακρφνουν.  Σφμφωνα με το Ρ.Δ. 141/2013, ο/θ αςυνόδευτοσ ανιλικοσ  που ζλαβε διεκνι προςταςία 
ζχει δικαίωμα ςτζγαςθσ ςε κζντρα υποδοχισ αςυνόδευτων ανιλικων ι ςε άλλα καταλφματα κατάλλθλα 
για ανθλίκουσ.75    

                                                                                                                                                                                                                      

εξουςιοδότθςθ από τον Ειςαγγελζα Ανθλίκων να εκπροςωπιςουν αςυνόδευτουσ ανιλικουσ για ςυγκεκριμζνα 
κζματα.  http://www.epitropeia.org/?q=el/programma 
72 Βλζπε  το Κεφάλαιο Αςφλου ςτο οποίο παρουςιάηεται θ διαδικαςία αςφλου ειδικά για παιδιά κάτω των 14 ετϊν.   
73 Άρκρο 19, παρ. 2 Ρ.Δ. 220/2007 
74 Άρκρο 13 παρ. 2 Ρ.Δ. 220/2007 
75 Ρροεδρικό Διάταγμα 141/2013 τθσ 21 Οκτωβρίου του 2013 Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 13θσ Δεκεμβρίου 2011 (L 
337) ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τθν αναγνϊριςθ και το κακεςτϊσ των αλλοδαπϊν ι των ανικαγενϊν ωσ 
δικαιοφχων διεκνοφσ προςταςίασ, για ζνα ενιαίο κακεςτϊσ για τουσ πρόςφυγεσ ι για τα Άτομα που δικαιοφνται 

 
 

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/n_2447_1996.pdf   
71 Ρρόςφατα, θ ΜΚΟ ΜETAδραςθ άρχιςε να υλοποιεί πιλοτικό πρόγραμμα «Δίκτυο Επιτροπείασ Αςυνόδευτων 
Ανθλίκων», ςτο πλαίςιο του οποίου 11  επαγγελματίεσ κατόπιν  ςχετικισ εκπαίδευςθσ κα λαμβάνουν 

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/n_2447_1996.pdf
http://www.epitropeia.org/?q=el/programma
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Θ χωρθτικότθτα των κζντρων υποδοχισ των αςυνόδευτων ανθλίκων που ηθτοφν άςυλο ςτθν Ελλάδα ζχει 
παραμείνει ςχετικά ςτακερι από το 2010, όταν υπιρχαν εννζα κζντρα υποδοχισ  ειδικά για τουσ 
αςυνόδευτουσ ανιλικουσ, με ςυνολικι δυναμικότθτα περίπου 330 κζςεων.  Σιμερα δφο από αυτά τα 
κζντρα για τθ φροντίδα αγοριϊν ςτθν Κόνιτςα (δυναμικότθτα 80 ατόμων) και το Κζντρο Φιλοξενίασ 
Αςυνόδευτων Ανθλίκων ςτθν Αγιάςο Μυτιλινθσ (δυναμικότθτα 80 ατόμων) δεν λειτουργοφν κανονικά. 
Ωςτόςο, ζντεκα μικρότερα κζντρα είναι ςε πλιρθ λειτουργία το 2015, ανεβάηοντασ τθ ςυνολικι 
χωρθτικότθτα των καταλυμάτων για αςυνόδευτουσ ανιλικουσ  ςε περίπου 335 κζςεισ.   
 
Κζντρα υποδοχήσ για αςυνόδευτουσ ανηλίκουσ 

Κζντρο Σοποθεςία   Δυναμικότητα 

Κζντρο Εςτία τθσ ΜΚΟ «Αποςτολι» τθσ Εκκλθςίασ  τθσ 
Ελλάδοσ            

Ακινα 20 

ΑΣΛΣ Οργάνωςθ φροντίδασ παιδιϊν     Αλεξανδροφπολθ, Ζβροσ 22 

ΑΣΛΣ Οργάνωςθ φροντίδασ παιδιϊν    Ωραιόκαςτρο, Κεςςαλονίκθ        30 

ΑΣΛΣ Οργάνωςθ φροντίδασ παιδιϊν      Μακρυνίτςα, Βόλοσ 30 

Ελλθνικό Κζντρο Φιλοξενίασ Ερυκροφ Σταυροφ 
Αςυνόδευτων Ανθλίκων Αλλοδαπϊν  

Αγριά Βόλου        48 

Μδρυμα Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ (ΛΝΕΔΛΒΛΜ) -
Κορίτςια     

Άγιοι Ανάργυροι, Ακινα 20 

Μδρυμα Νεολαίασ και Δια Βίου Μάκθςθσ (ΛΝΕΔΛΒΛΜ) - 
Αγόρια 

Ανϊγεια, Κριτθ 25 

ΝΟΣΤΟΣ     Μοςχάτο, Ακινα 65 

Εταιρεία για τθ Φροντίδα Ανθλίκων   Ακινα 15 

Praksis και Ελλθνικόσ Ερυκρόσ Σταυρόσ      Ράτρα 30 

ΣΤΕΓΘ PLUS Praksis           Ακινα 30 

 
Θ διάρκεια λειτουργίασ κάκε Κζντρου και οι υπθρεςίεσ που προςφζρουν εξαρτϊνται από τουσ 
διακζςιμουσ πόρουσ.  Επίςθσ, θ απουςία ενιαίου κανονιςμοφ λειτουργίασ προβλεπόμενου ςτο νόμο, 
επιτρζπει τθν παροχι διαφορετικϊν υπθρεςιϊν ςε κάκε κζντρο λόγω περιοριςμζνων κονδυλίων.  Κατά 
ςυνζπεια, θ παροχι υπθρεςιϊν από οριςμζνουσ επαγγελματίεσ (π.χ. ψυχολόγοσ, δικθγόροσ, δάςκαλοσ), 
μπορεί να μθν είναι πάντα εξαςφαλιςμζνθ.  Το προβλεπόμενο βοικθμα για τα κακθμερινά ζξοδα,76 δεν 
εξαςφαλίηεται ςτα περιςςότερα από τα κζντρα, λόγω ελλιποφσ χρθματοδότθςθσ.  
 
Ο μζςοσ χρόνοσ αναμονισ μεταξφ τθσ παραπομπισ και του χρόνου αποδοχισ του παιδιοφ ςε κζντρο 
υποδοχισ είναι 37 θμζρεσ (κατά τθ διάρκεια αυτισ τθσ περιόδου το παιδί ςυνικωσ παραμζνει υπό 
κράτθςθ), ενϊ θ μζςθ διάρκεια παραμονισ ςε εγκατάςταςθ ςτζγαςθσ, είναι μόνο 51 θμζρεσ.77  
 

                                                                                                                                                                                                                       

eπικουρικι προςταςία και για το περιεχόμενο τθσ παρεχόμενθσ προςταςίασ (αναδιατφπωςθ). Άρκρο 32, παρ.3 (γ) 
(δ), διακζςιμο ςτθ διεφκυνςθ: 
http://www.synigoros.gr/?i=foreigner.el.politikoi-pdya.131245 
76 Άρκρο 1 Ρ.Δ. 220/2007 
77 ΕΚΚΑ - Ετιςια ζκκεςθ 2014 

 

http://www.synigoros.gr/?i=foreigner.el.politikoi-pdya.131245
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Ρολλά παιδιά που πρζπει να περιμζνουν αρκετζσ εβδομάδεσ για τθν φιλοξενία τουσ ςε κζντρο υποδοχισ 
αποφαςίηουν να μθ δεχκοφν τθν τοποκζτθςι τουσ και παραμζνουν εκτόσ προςτατευόμενου πλαιςίου, ενϊ 
εκείνα που δζχονται τθν ζνταξι τουσ  δεν παραμζνουν για μεγάλο χρονικό διάςτθμα για διάφορουσ 
λόγουσ.78  Ωσ εκ τοφτου, οποιαδιποτε αξιολόγθςθ των μακροπρόκεςμων αναγκϊν δεν μπορεί παρά να 
παραμζνει απλά μια αξιολόγθςθ, αφοφ δεν μπορεί να μετατραπεί  ςε πραγματικι προοπτικι.   
 
Εκπαίδευςη 
Θ χωρίσ περιοριςμό πρόςβαςθ των ανθλίκων ςτα ςχολεία και ςτθν εκπαίδευςθ κεςπίηεται  από το 
Ελλθνικό Δίκαιο. Τα παιδιά (κάτω των 18) των αιτοφντων και οι ανιλικοι αιτοφντεσ ζχουν πρόςβαςθ ςτο 
εκπαιδευτικό ςφςτθμα υπό τουσ ίδιουσ όρουσ όπωσ οι Ζλλθνεσ πολίτεσ.79  Θ παράγραφοσ 2 του ίδιου 
άρκρου, προβλζπει ότι θ πρόςβαςθ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα δεν πρζπει να κακυςτερεί πζραν των τριϊν 
μθνϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ του αιτιματοσ αςφλου του ανθλίκου.  Επίςθσ, ο νόμοσ περί 
αλλοδαπϊν80 εγγυάται τθν πρόςβαςθ ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ ςε όλα τα 
παιδιά μεταναςτϊν που ηουν ςτθν Ελλάδα ανεξάρτθτα από το κακεςτϊσ διαμονισ τουσ ςτθ χϊρα.   
 
Θ εγγραφι ενόσ παιδιοφ ςτο ςχολείο απαιτεί ζνα πρόςωπο που να αςκεί τθ γονικι μζριμνα, ζνα ρόλο που 
ο κθδεμόνασ πρζπει να πλθροί, προκειμζνου να παρζχει ςυμβουλζσ, υποςτιριξθ, να παρακολουκεί τισ 
επιδόςεισ του παιδιοφ και να επικοινωνεί με τουσ κακθγθτζσ.  Στθν περίπτωςθ απουςίασ κθδεμόνα, θ 
πρόςβαςθ ςτα ςχολεία εξαςφαλίηεται μόνο για αςυνόδευτουσ ανιλικουσ που διαμζνουν ςε κζντρα 
υποδοχισ και αςυνόδευτουσ ανιλικουσ  που μπορεί να λαμβάνουν υπθρεςίεσ από ΜΚΟ. 
 
Θ πλειοψθφία των αςυνόδευτων ανιλικων είναι πάνω από 16 ετϊν και προτιμοφν να εργαςτοφν είτε για 
λόγουσ επιβίωςθσ, είτε για να υποςτθρίξουν τουσ γονείσ τουσ ι και τα δφο.  Ακόμα και όταν οι 
αςυνόδευτοι ανιλικοι είναι εγγεγραμμζνοι ςτα διαπολιτιςμικά ςχολεία, παρουςιάηονται προβλιματα 
κακϊσ δεν υπάρχουν αρκετζσ τάξεισ υποδοχισ  και τάξεισ για τθν προετοιμαςία τουσ.   Είναι επίςθσ ςχεδόν 
αδφνατο για παιδιά άνω των 15 ετϊν να ενταχκοφν ςτο ςχολείο, ειδικά  όταν  δεν ζχουν παρακολουκιςει 
καμία τάξθ του ςχολείου, κακϊσ κα πρζπει να είναι ςτο ίδιο τμιμα με παιδιά 6 και 7 ετϊν.  
 
Τγεία 
Πλοι οι αιτοφντεσ άςυλο ζχουν δικαίωμα ςε δωρεάν ιατροφαρμακευτικι και νοςοκομειακι περίκαλψθ.81  
Επίςθσ, όλοι οι αςυνόδευτοι ανιλικοι ζχουν πρόςβαςθ ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ, ανεξάρτθτα από το νομικό 
κακεςτϊσ τουσ.82   Ρολλά παιδιά όμωσ που βρίςκονται  εκτόσ προςτατευόμενου περιβάλλοντοσ, δεν ζχουν 
καν γνϊςθ αυτοφ του δικαιϊματοσ.  Επιπλζον, μπορεί να δθμιουργθκοφν προβλιματα ςε ςχζςθ με τθν 
ποιότθτα τθσ φροντίδασ, λόγω των εμποδίων επικοινωνίασ, αφοφ τα νοςοκομεία δεν ζχουν διερμθνείσ και 
ςυχνά ηθτοφν τθ βοικεια των ΜΚΟ.  Θ ΜΚΟ ΜΕΤΑδραςθ,83 θ οποία δραςτθριοποιείται  κυρίωσ ςτον τομζα 

                                                           

78  Θ Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ ςθμειϊνει ότι «Για διάφορουσ λόγουσ, που ςυμπεριλαμβάνουν  το είδοσ και τθν 
ποιότθτα ςτζγαςθσ που παρζχεται, τθν αρνθτικι αντίλθψθ ςχετικά με το επίπεδο προςταςίασ ςτθν Ελλάδα και τισ 

79 Άρκρο 9 Ρ.Δ. 220/2007 
80 Βλζπε Άρκρο 21 Ν. 4251/2014 Κϊδικασ Μετανάςτευςθσ και Κοινωνικισ Ζνταξθσ και λοιπζσ διατάξεισ, διακζςιμοσ 
ςτθ διεφκυνςθ: http://www.synigoros.gr/resources/docs/n4251_2014.pdf 
81 Άρκρο 14 Ρ.Δ. 220/2007 
82 Εγκφκλιοσ του Υπουργείου Υγείασ αρ. πρωτ. Y4Α Υ4Α / οικ. 45610 02/05/2012 
83 http://www.metadrasi.org/eng/content/translationservices 

 

ιδθ εδραιωμζνεσ απόψεισ για τισ χϊρεσ τελικοφ προοριςμοφ που προτιμοφν, θ πλειοψθφία των παιδιϊν 
διαφεφγει.»  Φπατοσ Αρμοςτισ του ΟΘΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ (UNHCR): Παρατθριςεισ ςχετικά με τθν τρζχουςα 
κατάςταςθ του αςφλου ςτθν Ελλάδα, Λανουάριοσ 2015, ςελίδα 22, http://www.refworld.org/docid/54cb3af34.html. 
Επίςθσ, παιδιά που ζρχονται ςτο ΕΣΡ για βοικεια, αναφζρουν ςυχνά ότι οι υπθρεςίεσ ςτα κζντρα υποδοχισ δεν 
καλφπτουν τισ ανάγκεσ τουσ, δεν ζχουν πολλζσ πικανότθτεσ να τφχουν προςταςίασ, δεν ζχουν τθν αίςκθςθ ότι 
μποροφν να ζχουν πραγματικι βοικεια για τθν ζνταξθ τουσ, ότι ςτθν Ελλάδα θ ςυνολικι κατάςταςθ δεν είναι τόςο 
καλι όςο ςε άλλα κράτθ μζλθ, και αυτοί είναι λόγοι για τουσ οποίουσ δεν κζλουν είτε να μπουν, είτε να 
παραμείνουν ςε κζντρο υποδοχισ και προτιμοφν να φφγουν από τθν Ελλάδα.  

http://www.refworld.org/docid/54cb3af34.html
http://www.synigoros.gr/resources/docs/n4251_2014.pdf
http://www.metadrasi.org/eng/content/translationservices
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τθσ διερμθνείασ, παρζχει βοικεια ςτα νοςοκομεία, ανάλογα με τθ διακζςιμθ χρθματοδότθςθ και 
προςωπικό.   
Υπάρχει ζλλειψθ ειδικϊν προγραμμάτων ψυχολογικισ φροντίδασ και κεραπείασ αςυνόδευτων ανθλίκων 
που αντιμετωπίηουν ψυχολογικά/ψυχιατρικά προβλιματα.   Τα τοπικά ψυχιατρικά νοςοκομεία παρζχουν 
υπθρεςίεσ,  χωρίσ όμωσ απαραίτθτα να διακζτουν τμιμα για ανιλικουσ ι να ζχουν εξειδίκευςθ ςε 
διαπολιτιςμικά κζματα.  
 
Εντοπιςμόσ τησ οικογζνειασ και οικογενειακή επανζνωςη 
Στθν Ελλθνικι ζννομθ τάξθ προβλζπεται το δικαίωμα ςτθν οικογενειακι επανζνωςθ,  θ οποία μπορεί να 
επιτευχκεί είτε  με τθν εφαρμογι του Κανονιςμοφ του Δουβλίνου είτε μζςω τθσ Οδθγίασ για τθν 
Οικογενειακι Επανζνωςθ Αναγνωριςμζνων Ρροςφφγων.    
Σφμφωνα με το  Άρκρο 19, παρ. 2 γ. Ρ.Δ. 220/2007, όταν ζνασ αςυνόδευτοσ ανιλικοσ υποβάλει αίτθμα 
αςφλου, οι αρμόδιεσ αρχζσ παραλαβισ και εξζταςθσ πρζπει να προςπακιςουν να εντοπίςουν τα μζλθ τθσ 
οικογζνειασ του ανθλίκου, το ςυντομότερο δυνατόν.   Επίςθσ, όταν χορθγείται  κακεςτϊσ διεκνοφσ 
προςταςίασ ςε αςυνόδευτουσ ανιλικουσ, το Τμιμα Ρροςφφγων και Ρροςταςίασ των αιτοφντων άςυλο 
(τμιμα τθσ Διεφκυνςθσ Κοινωνικισ Αντίλθψθσ και Αλλθλεγγφθσ του Υπουργείου Απαςχόλθςθσ, Κοινωνικισ 
Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ), πρζπει να προςπακιςει να εντοπίςει τα μζλθ τθσ οικογζνειάσ  του/τθσ (εάν θ 
διαδικαςία εντοπιςμοφ δεν ζχει ιδθ αρχίςει), το ταχφτερο δυνατόν.84      
Δεν υπάρχουν μθχανιςμοί ι διαδικαςίεσ εντοπιςμοφ τθσ οικογζνειασ.  Ο εντοπιςμόσ τθσ οικογζνειασ ξεκινά 
όταν ζνασ ανιλικοσ υποβάλει αίτθμα αςφλου και ηθτεί να επανενωκεί με τθν οικογζνεια ι τουσ ςυγγενείσ 
του που βρίςκονται ςε άλλο κράτοσ μζλοσ. Στθν πράξθ, μόνο ςε περιπτϊςεισ όπου ζνασ γονζασ ι άλλοσ 
ςτενόσ ςυγγενισ του παιδιοφ βρίςκεται ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, μπορεί να 
πραγματοποιθκεί θ επανζνωςθ ςφμφωνα με τα κριτιρια που ορίηονται από τον Κανονιςμό του Δουβλίνου 
(ΕΕ) αρ. 604/2013.85  Ο εντοπιςμόσ τθσ οικογζνειασ προβλζπεται επίςθσ ςτισ περιπτϊςεισ επιςτροφισ, 
όπωσ ορίηεται ςτο ελλθνικό δίκαιο (Ν 3907/2011), που ενςωματϊνει τθν  Οδθγία για τθν Επιςτροφι.  
 
Θ Υπθρεςία Αςφλου ηθτά πλθροφορίεσ για τθν φπαρξθ ςυγγενϊν ι άλλων μελϊν τθσ οικογζνειασ, αλλά δεν 

Ραιδιοφ» υλοποιεί προγράμματα που αφοροφν ςτον εντοπιςμό τθσ οικογζνειασ.87  Ο Διεκνισ Οργανιςμόσ 
Μετανάςτευςθσ (ΔΟΜ) εμπλζκεται  επίςθσ ςτον εντοπιςμό τθσ οικογζνειασ, ωςτόςο αυτό γίνεται ςυνικωσ 
όταν ο/θ ανιλικοσ/θ πρόκειται να επιςτρζψει ςτθν χϊρα καταγωγισ του/τθσ.  ΜΚΟ (π.χ. το Ελλθνικό 
Συμβοφλιο για τουσ Ρρόςφυγεσ, Οικουμενικό Ρρόγραμμα Ρροςφφγων,  Άρςισ, PRAKSIS, Ερυκρόσ Σταυρόσ), 
που παρζχουν βοικεια ςε αιτοφντεσ άςυλο και πρόςφυγεσ, αςχολοφνται με τον εντοπιςμό τθσ οικογζνειασ 
ςτο πλαίςιο τθσ νομικισ και κοινωνικισ ςυνδρομισ που παρζχουν ςτουσ ανθλίκουσ, αλλά μόνο για λόγουσ 
οικογενειακισ επανζνωςθσ.    
 
 Το βζλτιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ κα πρζπει να αποτελεί πρωταρχικό μζλθμα για τον εντοπιςμό των 
μελϊν τθσ οικογζνειασ του ανθλίκου/αςυνόδευτου.  Ακόμα κι αν το Ελλθνικό δίκαιο ζχει ενςωματϊςει τισ 

                                                           

84 Άρκρο 32, παρ.5 Ρ.Δ. 141/2013 
85 Ευρωπαϊκι Ζνωςθ: Συμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ,  Κανονιςμόσ (ΕΕ), αρ. 604/2013 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26 Λουνίου 2013 για τθ κζςπιςθ των κριτθρίων και μθχανιςμϊν για τον 
προςδιοριςμό του κράτουσ μζλουσ που είναι υπεφκυνο για τθν εξζταςθ αίτθςθσ διεκνοφσ προςταςίασ  που 
υποβάλλεται ςε κράτοσ μζλοσ από υπικοο τρίτθσ χϊρασ ι από απάτριδα (αναδιατφπωςθ),  ΕΕ  L 180/31;  29 Λουνίου 
2013, διακζςιμοσ ςτθ διεφκυνςθ:  
 http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2014/06/Dublin_III_gr.pdf 
86 Συνζντευξθ με εκπρόςωπο τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου. 
87 http://www.synergia-net.it/en/european-projects-list/net-for-u-%E2%80%93-needs-tackling-and-networks-tracing-
for-unaccompanied-minors-integration-pre121-pe49.html  

 

διεξάγει και τθν διαδικαςία εντοπιςμοφ τθσ οικογζνειασ.86  Θ διεκνισ οργάνωςθ και το Ελλθνικό τμιμα του 
Ερυκροφ Σταυροφ αςχολοφνται ςτακερά με τον εντοπιςμό τθσ οικογζνειασ, ενϊ θ ΜΚΟ «Το Χαμόγελο του 

http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2014/06/Dublin_III_gr.pdf
http://www.synergia-net.it/en/european-projects-list/net-for-u-%E2%80%93-needs-tackling-and-networks-tracing-for-unaccompanied-minors-integration-pre121-pe49.html
http://www.synergia-net.it/en/european-projects-list/net-for-u-%E2%80%93-needs-tackling-and-networks-tracing-for-unaccompanied-minors-integration-pre121-pe49.html
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διατάξεισ του Κανονιςμοφ, ο τρόποσ με τον οποίο εφαρμόηονται δεν εξαςφαλίηει απαραίτθτα τθν 
προάςπιςθ του βζλτιςτου ςυμφζροντοσ του παιδιοφ.88 
Σε περίπτωςθ που οι Αρχζσ Αςφλου πρζπει να διεξαγάγουν τθν διαδικαςία εντοπιςμοφ τθσ οικογζνειασ 
πζραν του πεδίου εφαρμογισ του Κανονιςμοφ του Δουβλίνου, δεν είναι ςαφζσ πϊσ κα χρθςιμοποιοφντο 
αυτζσ οι πλθροφορίεσ δεδομζνθσ τθσ  ζλλειψθσ ςαφϊν διαδικαςιϊν προςδιοριςμοφ του  βζλτιςτου 
ςυμφζροντοσ με τθν προοπτικι βιϊςιμθσ λφςθσ.  Ρικανόν κα αποτελοφςαν  απλά μία ςυλλογι  
πλθροφοριϊν, παρά ζναν κακοριςτικό  παράγοντα για τθν εξακρίβωςθ, π.χ. του εάν θ επιςτροφι ενόσ 
ανιλικου ςτθ χϊρα καταγωγισ του/τθσ (βιϊςιμθ λφςθ) -κα εξυπθρετοφςε  το βζλτιςτο ςυμφζρον του/τθσ.    
 
 
4.  Βιώςιμεσ Λφςεισ - προοπτικζσ   
Άςυλο / Δικαίωμα παραμονήσ 
Σφμφωνα με το Ρ.Δ. 113/2013, οι αιτιςεισ αςφλου που υποβάλλονται από αςυνόδευτουσ ανιλικουσ 
εξετάηονται πάντα ςφμφωνα με τθν τακτικι διαδικαςία.89  Επίςθσ, όταν ζνασ αςυνόδευτοσ ανιλικοσ 
υποβάλει αίτθμα αςφλου, οι αρμόδιεσ αρχζσ παραλαβισ και εξζταςθσ του «πρζπει να ενεργιςουν 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 1 του άρκρου 19 του Ρροεδρικοφ Διατάγματοσ 220/2007 προκειμζνου να 
διορίςουν επίτροπο του ανθλίκου. Στον επίτροπο ι ςτον αςκοφντα τθ ςχετικι πράξθ επιτροπείασ πρζπει 
να παραςχεκεί θ ευκαιρία να ενθμερϊςει τον αςυνόδευτο ανιλικο, ςχετικά με τθ ςθμαςία και τισ πικανζσ 
ςυνζπειεσ τθσ προςωπικισ ςυνζντευξθσ και -ανάλογα με τθν περίπτωςθ- για το  πϊσ να προετοιμαςτεί για 
τθν προςωπικι ςυνζντευξθ.  Ο επίτροποσ ι ο αςκϊν τθν ςχετικι πράξθ επιτροπείασ καλείται και μπορεί να 
παρίςταται κατά τθ διάρκεια τθσ ςυνζντευξθσ του ανθλίκου και επιτρζπεται να υποβάλλει ερωτιςεισ ι 
ςχόλια, ζτςι ϊςτε να διευκολυνκεί θ διαδικαςία.90   
Ο αςυνόδευτοσ ανιλικοσ άνω των 14 ετϊν μπορεί να υποβάλει αίτθμα ατομικά, ενϊ ο αςυνόδευτοσ 
ανιλικοσ κάτω των 14 ετϊν υποβάλλει αίτθμα δι' εκπροςϊπου.91 (Ρ.Δ. 113/2013, άρκρο 35, παρ. 3, 4) Οι 
διαςφαλίςεισ που περιγράφονται ςτο παρόν Ρ.Δ. περιλαμβάνουν μεταξφ άλλων: α) Οι χειριςτζσ που 
διεξάγουν τισ προςωπικζσ ςυνεντεφξεισ με αςυνόδευτο ανιλικο πρζπει να διακζτουν τισ αναγκαίεσ 
γνϊςεισ ςχετικά με τισ ειδικζσ ανάγκεσ των ανθλίκων και να διενεργοφν με τζτοιο τρόπο τθν ςυνζντευξθ, 
ϊςτε να είναι απόλυτα αντιλθπτι από τον αιτοφντα, λαμβάνοντασ ιδιαίτερα υπόψθ τθν θλικία του.92 και β)  
Θ διαςφάλιςθ του βζλτιςτου ςυμφζροντοσ του παιδιοφ αποτελεί πρωταρχικι υποχρζωςθ κατά τθν 
εφαρμογι των διατάξεων του παρόντοσ άρκρου.93  
 
Οι ΜΚΟ ςυνεργάηονται με τθν Ειςαγγελικι Αρχι για τθν ζκδοςθ ειςαγγελικισ παραγγελίασ προκειμζνου να 
εκπροςωπιςουν τα παιδιά κάτω των 14 ετϊν, ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ παροχισ αςφλου και είναι 
παροφςεσ κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ του αςφλου.    Στθν πράξθ, δεδομζνου ότι ο επίτροποσ δεν 
υποχρεοφται να παρίςταται κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ του αιτιματοσ αςφλου ανιλικου άνω των 14 
ετϊν, ο επίτροποσ (ειςαγγελζασ) δεν παρίςταται, για λόγουσ που περιγράφονται ςτθν ενότθτα επιτροπεία 
(ανωτζρω).  Ωσ αποτζλεςμα, οι αςυνόδευτοι ανιλικοι άνω των 14 ετϊν μζνουν χωρίσ νομικι 
εκπροςϊπθςθ και προςταςία κατά τθ διαδικαςία εξζταςθσ του αιτιματοσ αςφλου. Ρολφ λίγα παιδιά άνω 
των 14 ετϊν λαμβάνουν βοικεια για τθν εξζταςθ του αιτιματοσ τουσ, τθ ςυνζντευξι τουσ και 

                                                           

88 Συνζντευξθ  με εργαηόμενο ςε ΜΚΟ (Δικθγόρο ΕΣΡ), θ οποία  εργάηεται και με ανιλικουσ, ςυνδράμοντασ τουσ 
ειδικά ςτθ διαδικαςία οικογενειακισ επανζνωςθσ,  μζςω του Κανονιςμοφ Δουβλίνου. 
89 Προεδρικό Διάταγμα 113/2013 Κακιζρωςθ ενιαίασ διαδικαςίασ αναγνϊριςθσ ςε αλλοδαποφσ και ανικαγενείσ του 
κακεςτϊτοσ του πρόςφυγα ι δικαιοφχου επικουρικισ προςταςίασ ςε ςυμμόρφωςθ προσ τθν Οδθγία 2005/85/ΕΚ του 
Συμβουλίου «ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ για τισ διαδικαςίεσ με τισ οποίεσ τα κράτθ μζλθ χορθγοφν και 
ανακαλοφν το κακεςτϊσ του πρόςφυγα» (L326/13.12.2005) και άλλεσ διατάξεισ. 14 Λουνίου 2013,  Άρκρο 11, παρ. 6, 
διακζςιμο ςτθ διεφκυνςθ: 
http://www.synigoros.gr/resources/docs/pd113.pdf 
90 Άρκρο 11 παρ.1  Ρ.Δ. 113/2013 
91 Άρκρο 35 παρ.3,4  Ρ.Δ. 113/2013 
92 Άρκρο 11 παρ.2  Ρ.Δ. 113/2013 
93 Άρκρο 11 παρ.7  Ρ.Δ. 113/2013 
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ςυνοδεφονται από δικθγόρο ι κοινωνικό λειτουργό κατά τθ διάρκεια τθσ εξζταςθσ του αιτιματοσ αςφλου.  
Θ υπθρεςία αυτι παρζχεται μόνο από λίγεσ ΜΚΟ ι εκελοντζσ δικθγόρουσ. 
 
Στουσ ανιλικουσ, των οποίων θ αίτθςθ παροχισ διεκνοφσ προςταςίασ ζχει απορριφκεί, μπορεί να 
χορθγθκεί άδεια παραμονισ για ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ. Ωςτόςο, αυτι θ αίτθςθ εξετάηεται υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι θ περίπτωςθ του αιτοφντοσ ζχει παραπεμφκεί ςτο Υπουργείο Εςωτερικϊν από τισ 
Αρμόδιεσ Αρχζσ που αποφαςίηουν  ότι το άτομο που παραπζμπεται, πλθροί μία ι περιςςότερεσ από τισ 
κακοριςμζνεσ προχποκζςεισ για τθν απόκτθςθ άδειασ διαμονισ για  ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ.94 
 
Δεδομζνου ότι το να είναι κάποιοσ αςυνόδευτοσ ανιλικοσ δεν ςυνιςτά από μόνο του προχπόκεςθ για να 
τφχει τθσ άδειασ παραμονισ για ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ δεν παραπζμπονται όλοι οι  αςυνόδευτοι 
ανιλικοι.    Στθν ουςία δεν υπάρχει καμία εγγφθςθ ότι οι αςυνόδευτοι ανιλικοι  κα εξαςφαλίςουν νόμιμθ 
παραμονι πριν φτάςουν τα 18.  Ππωσ αναφζρεται ςτο κεφάλαιο ταυτοποίθςθσ ςε αυτιν τθν ζκκεςθ, μόνο 
ζνα μικρό ποςοςτό των παιδιϊν που φτάνουν ςτθν Ελλάδα υποβάλλει αίτθμα αςφλου και ζνασ μεγάλοσ 
αρικμόσ από τα αιτιματα υποβάλλονται  ωσ μζςο για τθν επανζνωςθ με τθν οικογζνεια ι τουσ ςυγγενείσ 
τουσ μζςω του Κανονιςμοφ του Δουβλίνου.    
 
Ζνταξη 
Σφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου, το 2014 υποβλικθκαν 447 αιτιματα αςφλου από 
αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ και μζχρι ςτιγμισ (πολλζσ υποκζςεισ εκκρεμοφν) χορθγικθκε  διεκνισ 
προςταςία ςε 106 ανιλικουσ.95  Πταν ζνασ αςυνόδευτοσ ανιλικοσ λαμβάνει διεκνι προςταςία ζχει το 
δικαίωμα να παραμείνει ςε κζντρο υποδοχισ για ανθλίκουσ ι ςε άλλθ κατάλλθλθ δομι.96   Το 
ςυγκεκριμζνο Ρ.Δ. ορίηει επίςθσ ότι οι δικαιοφχοι διεκνοφσ προςταςίασ ςυμμετζχουν ςε κατάλλθλα 
προγράμματα ζνταξθσ που αναπτφςςουν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Απαςχόλθςθσ, 
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ και Ρρόνοιασ.97 Τα δικαιϊματα του αςυνόδευτου ανιλικου ςτθν εκπαίδευςθ, 
επαγγελματικι κατάρτιςθ, υγειονομικι περίκαλψθ, γλωςςικι υποςτιριξθ και απαςχόλθςθ ορίηονται 
επίςθσ από το νόμο.  Ραρότι διάφοροι παράγοντεσ είναι υπεφκυνοι για τθν υλοποίθςθ δράςεων ςτο 
πλαίςιο αυτό (Υπουργεία Ραιδείασ, Απαςχόλθςθσ, Υγείασ, Δικαιοςφνθσ και ΜΚΟ), ςτθν πράξθ δεν υπάρχει 
ςαφισ πολιτικι ζνταξθσ που να υπαγορεφει ζνα ςφνολο κατάλλθλων και ςτοχευμζνων μζτρων ζνταξθσ 
(πολιτικζσ και διαδικαςίεσ), οφτε υπάρχει κατάλλθλοσ φορζασ ι επίτροποσ για να διαςφαλίςει  ότι ο 
αςυνόδευτοσ ανιλικοσ ςυμμετζχει  ςε ζνα πρόγραμμα ζνταξθσ ι ςε κάποιο ςφνολο δραςτθριοτιτων (π.χ. 
εκπαίδευςθ, επαγγελματικι κατάρτιςθ, εκμάκθςθ γλϊςςασ κ.α.) για τθν ζνταξι  του.  Δεδομζνου ότι 
πολλοί αςυνόδευτοι ανιλικοι δεν κζλουν να διαμείνουν ςε κζντρο υποδοχισ και εκείνοι που διαμζνουν 
φεφγουν αμζςωσ μετά,98 θ εφαρμογι προγράμματοσ ζνταξθσ  είναι εξαιρετικά δφςκολθ.  Επιπλζον, τα 
προγράμματα που αναπτφχκθκαν από το προαναφερόμενο Υπουργείο είναι μάλλον περιοριςμζνα ςτο 
πεδίο εφαρμογισ τουσ, κακϊσ βαςίηονται εξ ολοκλιρου ςτθν χρθματοδότθςθ που προζρχεται από το  ΕΤΡ, 
το μεγαλφτερο μζροσ τθσ οποίασ προορίηεται για υποςτιριξθ των μζτρων υποδοχισ του Υπουργείου, ζτςι 

                                                           

94  ΚΥΑ 30651/2014 Άδεια διαμονισ για ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ (Αρικμ. οικ. 30651/2014, ΦΕΚ Β’ 1453/ 05.06.2014).  
Διακζςιμθ ςτθ διεφκυνςθ: 
http://www.synigoros.gr/?i=foreigner.el.metanastis-pdya.186723 
 «Αρμόδιεσ Αρχζσ Απόφαςθσ» ςφμφωνα με το άρκρο 2 περ. ικ του π.δ. 113/2013 είναι θ Αποφαινόμενθ Αρχι, θ 
Επιτροπι Ρροςφυγϊν τθσ Αρχισ Ρροςφυγϊν και, ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 25 παρ. 5, ο Διευκυντισ τθσ Αρχισ 
Ρροςφυγϊν. 
95 Συγκεκριμζνα, 78 αςυνόδευτοι ανιλικοι  ζλαβαν κακεςτϊσ προςταςίασ ςε Αϋ Βακμό (53 το κακεςτϊσ του 
πρόςφυγα και 25 επικουρικι προςταςία), ενϊ 29 ζλαβαν κακεςτϊσ προςταςίασ Β’ Βακμό (19 και 9 αντίςτοιχα).  Τα 
ςτοιχεία αυτά παραςχζκθκαν από τθν Υπθρεςία Αςφλου, κατόπιν αιτιματοσ. 
96 Άρκρο 32 γ Ρ.Δ. 141/2013 
97 Άρκρο 35 Ρ.Δ. 141/2013 
98 Βλζπε, υποςθμείωςθ 21  
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ϊςτε τα ηθτιματα ζνταξθσ να μπαίνουν ςε «δεφτερθ μοίρα».99  Ππωσ ζδειξαν  πρόςφατεσ ζρευνεσ, «Τα 
μζτρα ζνταξθσ ωσ επί το πλείςτον ζχουν μείνει ςτα χαρτιά, ενϊ ςτθν πράξθ είναι μάλλον ςτοιχειϊδθ."100 
 
Ρροσ το παρόν δεν υπάρχουν ςε εξζλιξθ προγράμματα ζνταξθσ που να χρθματοδοτοφνται από το κράτοσ.  
Τα δφο τελευταία ςχετικά προγράμματα που υλοποιικθκαν από το Ελλθνικό Συμβοφλιο για τουσ 
Ρρόςφυγεσ και τον Ελλθνικό Ερυκρό Σταυρό (με χρθματοδότθςθ) από το ΕΤΡ, ζλθξαν  το Δεκζμβριο του 
2014 και δεν ζχει ανακοινωκεί  ακόμα πότε κα ξεκινιςουν δράςεισ ςτο πλαίςιο του Ταμείο Αςφλου, 
Μετανάςτευςθσ και Ενςωμάτωςθσ (ΤΑΜΕ, AMIF) που αντικατζςτθςε  το ΕΤΡ.    
 
Oικογενειακή επανζνωςη με τον κανονιςμό του Δουβλίνου 
Ο Κανονιςμόσ του Δουβλίνου (604/2013/ΕΕ)101 όπωσ ιςχφει τθ δεδομζνθ ςτιγμι, προβλζπει   πολυάρικμεσ 
εγγυιςεισ και νομικζσ ρυκμίςεισ  για τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ, με απϊτερο ςκοπό τθν ορκι εκτίμθςθ 
και εξυπθρζτθςθ του Βζλτιςτου Συμφζροντοσ του Ραιδιοφ,   μειϊνοντασ ζτςι ςτο ελάχιςτο  το ενδεχόμενο 
οποιοδιποτε παιδί  ζχει μζλθ τθσ οικογζνειασ του ςε άλλο κράτοσ μζλοσ, να παραμείνει αςυνόδευτο. Στο 
πλαίςιο του ςυςτιματοσ Δουβλίνου, αν ζνα μζλοσ τθσ οικογζνειασ, αδελφόσ/ι ι ςυγγενισ102 του ανθλίκου 
εντοπίηεται ςε άλλο κράτοσ μζλοσ, θ επανζνωςθ αποτελεί προτεραιότθτα, κακϊσ τεκμαίρεται καταρχιν ότι 
εξυπθρετεί το βζλτιςτο ςυμφζρον οποιουδιποτε παιδιοφ .103  Ζτςι, όςον αφορά τθν παροχι μιασ βιϊςιμθσ 
λφςθσ που εξυπθρετεί το βζλτιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ, θ φπαρξθ οποιουδιποτε από τα ανωτζρω 
πρόςωπα ςτθν επικράτεια τθσ ΕΕ, αποτελεί κακοριςτικό  παράγοντα που κα υποδείξει τθ διαδικαςία που 
πρζπει να ακολουκθκεί.  
 
Σφμφωνα με το άρκρο 6, τα κράτθ μζλθ ανταλλάςςουν πλθροφορίεσ και ςυνεργάηονται μεταξφ τουσ, 
κακϊσ και με άλλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ αν κρικεί απαραίτθτο, προκειμζνου να εντοπίςουν κάποιο 
μζλοσ τθσ οικογζνειασ ι κάποιον «κατάλλθλο» για τθ φροντίδα του παιδιοφ  ςυγγενι, ςτο ζδαφόσ τουσ. Οι 
αςυνόδευτοι ανιλικοι που αιτοφνται άςυλο κα πρζπει να υποςτθρίηονται από κατάλλθλο  επαγγελματία 
που κα ενεργεί  ωσ   εκπρόςωποσ 104   προκειμζνου να εξαςφαλίηεται ότι το βζλτιςτο ςυμφζρον του 
παιδιοφ κα λθφκεί υπόψθ κατά τθ διαδικαςία κακϊσ και το δικαίωμα του παιδιοφ να ακουςτεί.   
Ταυτόχρονα, το ςφςτθμα του Κανονιςμοφ  ρυκμίηει ειδικοφσ παράγοντεσ κακοριςμοφ του ΒΣΡ, 
αποφαςιςτικισ ςθμαςίασ, τουσ οποίουσ οφείλουν να εκτιμοφν κατά τθ διαδικαςία τα Κράτθ Μζλθ (όπωσ οι 
δυνατότθτεσ επανζνωςθσ, θ ευθμερία και κοινωνικι ανάπτυξθ του ανθλίκου, θ αςφάλεια και προςταςία, 
κακϊσ και οι  απόψεισ του ανθλίκου), περιορίηοντασ τθ  διακριτικι ευχζρεια εκτιμιςεωσ των κρατϊν 
μελϊν κατά τθν εφαρμογι τθσ αρχισ. 

                                                           

99 Από το ςφνολο του προχπολογιςμοφ του ΕΤΡ για το 2012 (5.099.682€) και για το 2013 (4.009.053€), διατζκθκαν 
ποςά για κζματα που αφοροφν ςτθν Ζνταξθ φψουσ 387.272€ και 219.060€, αντίςτοιχα.  http://www.ypakp.gr/ 

101 Βλ. Κανονιςμό (ΕΕ) αρικ. 604/2013 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Λουνίου 2013 για 
τθ κζςπιςθ των κριτθρίων και μθχανιςμϊν για τον προςδιοριςμό του κράτουσ μζλουσ που είναι υπεφκυνο για τθν 
εξζταςθ αίτθςθσ διεκνοφσ προςταςίασ που υποβάλλεται ςε κράτοσ μζλοσ από υπικοο τρίτθσ χϊρασ ι από απάτριδα 
(αναδιατφπωςθ), διακζςιμοσ ςτθ διεφκυνςθ: 
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0604&qid=1447883018724&from=EN 
102 Κείοσ-α / Ραπποφσ- Γιαγιά (άρκρο 2 (θ) Οριςμοί) 
103 Βλζπε επίςθσ Ρροοίμιο του κανονιςμοφ (13) και (16), κακϊσ και το άρκρο 6 (3) που παρζχουν δείκτεσ 
αξιολόγθςθσ του Βζλτιςτου Συμφζροντοσ του Ραιδιοφ, προσ κακοδιγθςθ των ΚΜ κατά τθ διαδικαςία εκτίμθςθσ του, 
οι οποίοι κζτουν τθν δυνατότθτα οικογενειακισ επανζνωςθσ ωσ πρωτεφοντα και κακοριςτικό κατά τθν εκτίμθςθ 
παράγοντα.   Σφμφωνα με το προοίμιο, θ φπαρξθ μζλουσ τθσ οικογζνειασ ι ςυγγενι ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ,  
αποτελεί δεςμευτικό κριτιριο ευκφνθσ από το εν λόγω ΚΜ, από το οποίο δεν μπορεί να παρεκκλίνει. 
104 Με τθν επιφφλαξθ του νομικοφ ι άλλου εκπροςϊπου του παιδιοφ όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 25 τθσ Οδθγίασ 
2013/32/ΕΕ  

 

100 Ελλθνικό Μδρυμα Ευρωπαϊκισ και Εξωτερικισ Ρολιτικισ (ΕΛΛΑΜΕΡ), Μετανάςτευςθ ςτθν Ελλάδα - Τελευταίεσ 
εξελίξεισ το 2014, http://goo.gl/Y80joQ, ςελίδεσ 16-17.  

http://www.ypakp.gr/
http://goo.gl/Y80joQ
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32013R0604&qid=1447883018724&from=EN
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Στθν πράξθ, μετά τθν καταχϊρθςθ του αιτιματοσ αςφλου, θ Υπθρεςία Αςφλου διερευνά 105  μζςω 
ερωτιςεων προσ το παιδί, το ενδεχόμενο παρουςίασ οποιουδιποτε μζλουσ τθσ οικογζνειασ ι ςυγγενι του 
παιδιοφ ςτο ζδαφοσ τθσ ΕΕ, ενϊ ςυλλζγει όςο το δυνατόν περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το ποφ 
βρίςκεται ο ενιλικασ, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του, κακϊσ και τυχόν ζγγραφα που αποδεικνφουν τουσ 
οικογενειακοφσ δεςμοφσ. Τα παιδιά, εφόςον ςυναινοφν παραπζμπονται ςτο ΕΚΚΑ από τθν Υπθρεςία,  και 
ενθμερϊνονται ςχετικά με τισ ιατρικζσ εξετάςεισ που ενδεχομζνωσ κρικοφν αναγκαίεσ προκειμζνου να 
φιλοξενθκοφν ςε κάποιο ξενϊνα.  Το αίτθμα «ανάλθψθσ ευκφνθσ» διαβιβάηεται χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτθν 
τρίτθ χϊρα, επί  του οποίου εκδίδεται είτε απάντθςθ ζγκριςθσ/απόρριψθσ, είτε αίτθμα υποβολισ 
πρόςκετων πλθροφοριϊν. 
Εάν ζνα μζλοσ τθσ οικογζνειασ αποδειχκεί ότι  βρίςκεται ςε ζνα κράτοσ μζλοσ, το κράτοσ αυτό 
υποχρεοφται να δεχκεί τθν «ανάλθψθ τθσ ευκφνθσ» 106, εκτόσ και αν θ ςυγκεκριμζνθ επανζνωςθ 
αποδεδειγμζνα δεν εξυπθρετεί το βζλτιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ. Με το νζο Κανονιςμό, τα κράτθ μζλθ 
δεν ζχουν τθ διακριτικι ευχζρεια να αρνθκοφν τθν επανζνωςθ του παιδιοφ με μζλοσ τθσ οικογζνειασ ι με 
άλλο ςυγγενι (κείο, κεία, παπποφ, γιαγιά), εφόςον δεν εντοπίηονται γονείσ ι αδζλφια.  Ραρόλα αυτά, ζνα 
αίτθμα μπορεί πράγματι να απορριφκεί, εάν θ επανζνωςθ αποδεικνφεται αντίκετθ με το βζλτιςτο 
ςυμφζρον του.      
Το νζο ςφςτθμα Δουβλίνου είναι δομθμζνο με τζτοιο τρόπο ϊςτε να εξαλείφεται κάκε πικανότθτα να 
παραμείνει αςυνόδευτο κάποιο παιδί, ειςάγοντασ ρθτά τθν υποχρζωςθ επανζνωςθσ και με «ςυγγενείσ».  
Ραρά το γεγονόσ ότι με αυτό τον τρόπο διευρφνει τον μζχρι πρότινοσ περιοριςμζνο οριςμό των ικανϊν να 
αναλάβουν τθ φροντίδα του παιδιοφ ενθλίκων,  που αφοροφςε μόνο τουσ γονείσ,  προβλιματα μποροφν 
να εμφανιςτοφν -  και πράγματι εμφανίηονται μεταξφ κρατϊν μελϊν, αναφορικά με το κατά πόςον 
εκτιμάται ικανόσ ζνασ ςυγκεκριμζνοσ ςυγγενισ ι εάν μια ςυγκεκριμζνθ επανζνωςθ εξυπθρετεί 
πραγματικά το βζλτιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ, πράγμα το οποίο μερικζσ φορζσ οδθγεί ςε ακζμιτεσ και 
άδικεσ λφςεισ που υπονομεφουν τθν κατάςταςθ του παιδιοφ.  Οι αξιολογιςεισ «καταλλθλότθτασ» ατόμων 
και ςυνκθκϊν διαβίωςθσ ποικίλλουν, και  ςυχνά διαφζρουν ανά Κράτοσ Μζλοσ,   π.χ θ Σουθδία αρνικθκε 
τθν επανζνωςθ ενόσ ζφθβου αςυνόδευτου ανιλικου που βριςκόταν ςτθν  Ελλάδα με το κείο του ςτο 
ζδαφοσ τθσ, με τθν αιτιολογία ότι ο ςυγκεκριμζνοσ ςυγγενισ είχε χαμθλό ειςόδθμα και το ςπίτι του δεν 
ιταν «ικανοποιθτικό», αγνοϊντασ εντελϊσ το γεγονόσ ότι το παιδί ςτθν Ελλάδα κα παρζμενε  χωρίσ 
ουςιαςτικι επιτροπεία, ςτζγθ και  οικονομικι ςτιριξθ. Από τθν άλλθ πλευρά, θ Γερμανία ποτζ δεν 
αρνικθκε τθν επανζνωςθ για τζτοιου είδουσ λόγουσ,  κακϊσ  θ ανεπάρκεια του ςυςτιματοσ υποδοχισ και 
επιτροπείασ ςτθν Ελλάδα κεωρείται δεδομζνθ. 
Συνικωσ μζςα ςε ζνα μινα λαμβάνεται θ απάντθςθ από τα Κράτθ Μζλθ,  με τθν οποία ο ανιλικοσ γίνεται 
αποδεκτόσ χωρίσ ιδιαίτερεσ επιπλοκζσ  ι με αίτθμα περαιτζρω τεκμθρίωςθσ τθσ ςυγγζνειασ, είτε μζςω 
ιατρικϊν εξετάςεων (DNA), ι δια πρόςκετων πλθροφοριϊν και εγγράφων. Ππωσ δείχνουν τα παραπάνω 
παραδείγματα, το περιεχόμενο τθσ απάντθςθσ εξαρτάται από το κράτοσ μζλοσ, προσ το οποίο ζχει 
διαβιβαςτεί  το αίτθμα. 
Οι αςυνόδευτοι ανιλικοι ενθμερϊνονται το ςυντομότερο δυνατόν, ςτα πλαίςια που επιτρζπει θ 
δυνατότθτα διερμθνείασ ςτθν Υπθρεςία Αςφλου και καλοφνται να υπογράψουν τθν  επίςθμθ κοινοποίθςθ 
τθσ απόφαςθσ.  Στισ περιπτϊςεισ παιδιϊν κάτω των 14 ετϊν ο ειςαγγελζασ ενθμερϊνεται, αλλά για να 
ςυνεχιςτεί θ διαδικαςία, το άτομο που ορίηεται ειδικά από τον ειςαγγελζα, πρζπει να επιςκεφκεί τθν 
Υπθρεςία και να υπογράψει τα ςχετικά ζγγραφα, κακϊσ και να δθλϊςει τθν ικανότθτα ι τθν αδυναμία του 
να ςυνοδεφςει το παιδί ςτθν τρίτθ χϊρα -προκειμζνου να οριςκεί ζνασ αςτυνομικόσ ωσ ςυνοδόσ.  Αφοφ 
ζχει ενθμερωκεί επίςθμα ο αςυνόδευτοσ ανιλικοσ ι ο εκπρόςωποσ του για τθν απόφαςθ, ενθμερϊνεται  
για τισ πικανζσ θμερομθνίεσ ταξιδίου και πτιςεων, ζτςι ϊςτε να μπορζςουν να ζχουν εγκαίρωσ τυχόν 
ςυμπλθρωματικά απαιτοφμενα για τθν μετακίνθςθ ζγγραφα.  Ράλι, θ μετακίνθςθ κακυςτερεί για παιδιά 
που ζχουν ανάγκθ αςτυνομικισ ςυνοδείασ, λόγω τθσ περιοριςμζνθσ ικανότθτασ των αςτυνομικϊν 

                                                           

105 Στισ περιπτϊςεισ ανθλίκων κάτω των 14 ετϊν ο ειςαγγελζασ ενθμερϊνεται για να ςυναινζςει ςτθν καταχϊρθςθ 
ενεργϊντασ ωσ προςωρινόσ επίτροποσ ςφμφωνα με το νόμο. 
106 Στατιςτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τον κανονιςμοφ του Δουβλίνου για 2013-2014: Αιτιματα ανάλθψθσ ευκφνθσ 
138, αποδοχζσ 85. Απορρίψεισ 33, επιτυχείσ μεταφορζσ 41.  Αυτζσ οι πλθροφορίεσ παραςχζκθκαν από τθν Υπθρεςία 
Αςφλου, κατόπιν αιτιματοσ.  
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δυνάμεων να αναλάβουν και αυτά τα  κακικοντα.  Θ μετακίνθςθ  γίνεται ςυνικωσ μετά από 4-5 μινεσ από 
τθν θμερομθνία αποδοχισ, υποδεικνφοντασ ότι απαιτοφνται  τουλάχιςτον 7 με 8 μινεσ μζχρι τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ ςυνολικισ διαδικαςίασ από τθν αρχικι αίτθςθ. 
Σφμφωνα με τθν εμπειρία των ΜΚΟ και του ΔΟΜ, πολλοί ανιλικοι προτιμοφν να φκάςουν ςτισ οικογζνειζσ 
τουσ με παράτυπο τρόπο, παρά να περιμζνουν τθν ολοκλιρωςθ τθσ χρονοβόρασ διαδικαςίασ επανζνωςθσ.  
Το Ελλθνικό Συμβοφλιο για τουσ Ρρόςφυγεσ παρζχει νομικι και κοινωνικι ςυνδρομι ςε Αιτοφντεσ Άςυλο  
και ςε Ρρόςφυγεσ ςτθν Ακινα, ςτθ Κεςςαλονίκθ και ςτθν περιοχι του Ζβρου. Μεταξφ των άλλων 
υπθρεςιϊν που παρζχει, το ΕΣΡ υποςτιριξε 630 περιπτϊςεισ οικογενειακισ επανζνωςθσ ςτο πλαίςιο του 
κανονιςμοφ του Δουβλίνου κατά τθν διάρκεια του 2012 και του 2013.107 Το Οικουμενικό Ρρόγραμμα 
Ρροςφφγων (ΟΡΡ, ECRP) παρζχει νομικι και κοινωνικι βοικεια ςτουσ αιτοφντεσ άςυλο και ςτουσ 
πρόςφυγεσ.  Από το 2013 ζχουν πραγματοποιιςει προγράμματα νομικισ και κοινωνικισ βοικειασ με 
ιδιαίτερθ ζμφαςθ και ςτθν οικογενειακι επανζνωςθ. Από τον Λανουάριο 2011 ζωσ τον Λοφνιο 2014 
βοικθςαν 310 υποκζςεισ Δουβλίνου που αντιςτοιχοφν ςε 580 άτομα, μεταξφ των οποίων και 131 
οικογζνειεσ (369 άτομα) και 95 αςυνόδευτουσ ανιλικουσ.108 
Θ βοικεια των ΜΚΟ κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ επανζνωςθσ ξεκινά με μια διερευνθτικι ςυνεδρία 
με το παιδί και ακολουκεί θ επαλικευςθ πλθροφοριϊν αναφορικά με το εάν κάποιο μζλοσ τθσ 
οικογζνειασ ι ςυγγενισ του  ηει ςε άλλο κράτοσ μζλοσ.  Στθ ςυνζχεια παρζχεται βοικεια για τθν υποβολι 
αίτθςθσ αςφλου, (πρόςβαςθ ςτθ διαδικαςία και εκπροςϊπθςθ), κατόπιν ςχετικισ εντολισ του Ειςαγγελζα 
(ειςαγγελικι παραγγελία) ςτθν περίπτωςθ παιδιϊν κάτω των 14 ετϊν.  Διατθρείται επικοινωνία με μζλθ 
τθσ οικογζνειασ / ςυγγενείσ και με άλλεσ μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ ι με δικθγόρουσ που τυχόν 
υποςτθρίηουν  τθν υπόκεςθ ςτο άλλο Κράτοσ Μζλοσ κακ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ.  Υπάρχει επίςθσ 
ςυνεχισ ςυνεργαςία με τθν Μονάδα Δουβλίνου τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου και με τον Ειςαγγελζα Ανθλίκων.  
Ζχουν υπάρξει περιπτϊςεισ όπου αςτυνομικόσ δεν ιταν διακζςιμοσ εγκαίρωσ να ςυνοδεφςει το παιδί 
ταξιδεφοντασ ςτο  άλλο κράτοσ μζλοσ, ςυνεπϊσ απαιτικθκε θ χοριγθςθ ειδικισ άδειασ από τον 
ειςαγγελζα ςε εκπρόςωπο ΜΚΟ προκειμζνου να ςυνοδεφςει το παιδί και να το παραδϊςει ςτθν αρμόδια 
αρχι τθσ χϊρασ μεταφοράσ.   
 
Επιςτροφή και Επανζνταξη   
Ο ΔΟΜ Ελλάδασ είναι θ μόνθ Οργάνωςθ που διατθρεί Υποβοθκοφμενα Εκελοντικά Ρρογράμματα 
Επιςτροφισ και Επανζνταξθσ (ΥΕΡΕΕ, AVRPR) για τουσ μετανάςτεσ που δεν μποροφν ι δεν επικυμοφν να 
παραμείνουν ςτισ χϊρεσ υποδοχισ και επικυμοφν να επιςτρζψουν ςτισ χϊρεσ καταγωγισ τουσ.  
Δεδομζνου ότι πολλοί ανιλικοι δεν «καταγράφονται» ςτο επίςθμο ςφςτθμα και παραμζνουν ςτο 
περικϊριο τθσ κοινωνίασ των πιο πυκνοκατοικθμζνων πόλεων, εντελϊσ ευάλωτοι και εκτεκειμζνοι ςε όλα 
τα είδθ των κινδφνων, ο ΔΟΜ αποφάςιςε να εφαρμόςει ζνα πιλοτικό πρόγραμμα εκελοντικοφ 
επαναπατριςμοφ αςυνόδευτων ανθλίκων ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ, το οποίο υλοποιικθκε  από το 
Φεβρουάριο του 2013 ζωσ το φκινόπωρο του 2014. 
Στον ιςτότοπό του ο ΔΟΜ αναφζρει ότι, για τθν επιτυχι υλοποίθςθ των προγραμμάτων (ΥΕΡΕΕ, AVRR) 
απαιτείται θ ςυνεργαςία και θ ςυμμετοχι ενόσ ευρζοσ φάςματοσ φορζων.  Οι ςχζςεισ ςυνεργαςίασ που 
δθμιουργοφνται από τον ΔΟΜ και ζνα ευρφ φάςμα εκνικϊν και διεκνϊν παραγόντων είναι αναγκαίεσ για 
τθν αποτελεςματικι εφαρμογι των ΥΕΡΕΕ (AVRR) - από το ςτάδιο πριν τθν επιςτροφι μζχρι τθν 
επανζνταξθ.109  Οι άμεςα ςυμμετζχοντεσ ςτο πιλοτικό πρόγραμμα ςυμπεριελάμβαναν  αςυνόδευτουσ 
ανιλικουσ, τθν κοινωνία των πολιτϊν (ΜΚΟ ΑΣΛΣ και PRAKSIS), κυβερνθτικζσ Αρχζσ (Ειςαγγελζασ 
Ανθλίκων που ενεργεί υπό τθν ιδιότθτά του ωσ εκ του νόμου  προςωρινόσ επίτροποσ, Υπθρεςία Ρρϊτθσ 

                                                           

107 ΕΣΡ, Ετιςιεσ εκκζςεισ 2012, 2013, διακζςιμεσ ςτο:  
http://gcr.gr/index.php/en/publications-media/annual-reports 
108 Βλζπε Οικουμενικό Ρρόγραμμα Ρροςφφγων.  Ζκκεςθ δραςτθριοτιτων για τθν περίοδο 1θ Σεπ. 2013 μζχρι 31θ 
Αυγοφςτου 2014, ςελ. 10 http://www.ecclesia.gr/greek/koinonia/erp_2013_2014.pdf  Κα πρζπει να ςθμειωκεί ότι 
και άλλεσ ΜΚΟ αςχολοφνται με τθν οικογενειακι επανζνωςθ, ωςτόςο το ΕΣΡ και το ΟΡΡ (ECRP), δεδομζνθσ τθσ 

δυνατότθτασ τουσ  εξυπθρετοφν τουσ περιςςότερουσ αςυνόδευτουσ ανιλικουσ ςε αυτι τθ διαδικαςία. 
109 http://greece.iom.int/node/25  
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Υποδοχισ, Μονάδα Δουβλίνου τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου, Υπουργείο Απαςχόλθςθσ και Ρρόνοιασ - ΕΚΚΑ), 
άλλουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ και αποςτολζσ ΔΟΜ ςτισ χϊρεσ προζλευςθσ. 
Ο ΔΟΜ Ελλάδασ ζχει επίςθσ ςυμμετάςχει και ςτισ τρεισ πικανζσ βιϊςιμεσ λφςεισ (οικογενειακι επανζνωςθ 
ςε τρίτθ χϊρα, επιςτροφι ςτθ χϊρα καταγωγισ, παραμονι ςτθ χϊρα άφιξθσ/ζνταξθσ), και εξετάηει τθν  
κάκε βιϊςιμθ λφςθ ςφμφωνα με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του ΔΟΜ και τισ διαδικαςίεσ που ςχετίηονται 
με τθν παροχι κάκε βοικειασ και/ι τθν υποςτιριξθ των αςυνόδευτων ανθλίκων οι οποίεσ πλθροφν τισ 
προχποκζςεισ τθσ Σφμβαςθσ των Δικαιωμάτων του Ραιδιοφ και του Χάρτθ των Κεμελιωδϊν Δικαιωμάτων 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  Επιπλζον, θ πολιτικι του ΔΟΜ βαςίηεται ςτθν αρχι ότι «το βζλτιςτο ςυμφζρον 
του παιδιοφ» είναι υψίςτθσ ςθμαςίασ.  Από τθν άποψθ αυτι, όταν ο ΔΟΜ ςχεδιάηει οποιαδιποτε βιϊςιμθ 
λφςθ (προφανϊσ και  για το πιλοτικό πρόγραμμα επιςτροφισ των αςυνόδευτων ανθλίκων, οι κυριότεροι 
παράγοντεσ που λαμβάνονται υπόψθ είναι: 

• Οι επικυμίεσ / απόψεισ του παιδιοφ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν θλικία και τθν ωριμότθτα του παιδιοφ 
• Θ αξιολόγθςθ και θ κατάςταςθ τθσ οικογζνειασ 
• Θ διάρκεια τθσ πικανισ  λφςθσ και θ επιλογι του χρόνου που προκρίνεται θ λφςθ. 
 
Το παιδί λαμβάνει ςυμβουλευτικι  και ενθμζρωςθ είτε από  προςωπικό του ΔΟΜ ι από κοινωνικοφσ 
λειτουργοφσ των ΜΚΟ  που ςυμμετζχουν ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ εκελοφςιασ επιςτροφισ.  Οι 
κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του ΔΟΜ απαιτοφν είτε από τον κατά τόπο αρμόδιο ΔΟΜ ι από το προςωπικό 
του εταίρου του, να ζχει ολοκλθρϊςει τον εντοπιςμό τθσ οικογζνειασ πριν τθν ανάλθψθ  οποιαςδιποτε 
άλλθσ  δράςθσ.  Οι πλθροφορίεσ ςυλλζγονται και χρθςιμοποιοφνται για τθν υποςτιριξθ του παιδιοφ και 
ςυγκεκριμζνα  για τθ διακρίβωςθ  του βζλτιςτου ςυμφζροντόσ του και τθν εξεφρεςθ μιασ βιϊςιμθσ λφςθσ 
που αντικατοπτρίηει το βζλτιςτο ςυμφζρον του.   Στο πλαίςιο αυτό εξετάηεται και θ επιλογι τθσ 
επιςτροφισ.    
Ειδικότερα, θ διαδικαςία όςον αφορά τισ επιλογζσ τθσ βιϊςιμθσ λφςθσ είναι θ εξισ:  

• Οι ανιλικοι, οι οποίοι βρίςκονται ιδθ ςε ζνα προςτατευτικό περιβάλλον, όπωσ ςε ΜΚΟ, λαμβάνουν 
ψυχοκοινωνικι ςτιριξθ και πλθροφορίεσ για όλεσ τισ επιλογζσ τουσ.  Τουσ δίνεται χρόνοσ για  να 
κατανοιςουν τισ επιλογζσ τουσ και τισ διαδικαςίεσ που απαιτοφνται για κάκε μία από αυτζσ. Για τουσ 
ανθλίκουσ, οι οποίοι προςεγγίηουν μόνοι τουσ τον ΔΟΜ Ελλάδασ, το πρϊτο μζλθμα είναι να εξαςφαλιςτεί θ 
ςτζγαςι τουσ και να τουσ δοκεί  χρόνοσ για να ανακάμψουν  από τυχόν τραυματικζσ εμπειρίεσ.  Σε όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ που αφοροφν ανθλίκουσ οι πιο ςθμαντικοί παράγοντεσ είναι οι εξισ:  αςφαλισ ςτζγαςθ, 
κάλυψθ των άμεςων αναγκϊν τουσ (υγεία, διατροφι), επικοινωνία με τθν οικογζνεια, ψυχοκοινωνικι 
υποςτιριξθ, παροχι ευκαιριϊν εκπαίδευςθσ και χρόνοσ για να  εξετάςουν  τισ επιλογζσ τουσ (ανάλογα με 
τθν ωριμότθτα και τθν ικανότθτα να τισ αντιλθφκοφν).  
• Ο χρόνοσ περίςκεψθσ / ανάκαμψθσ είναι απαραίτθτοσ όχι μόνο για το καλό του ανθλίκου, αλλά και 
για να δοκεί χρόνοσ ςτουσ εμπλεκόμενουσ οργανιςμοφσ να ςυγκεντρϊςουν πλθροφορίεσ ςχετικά με το 
παιδί, τθν οικογζνεια του και τθν κατάςταςι του εν γζνει.  Αυτζσ οι πλθροφορίεσ επιτρζπουν επίςθσ ςτουσ 
οργανιςμοφσ να διερευνιςουν τισ πικανζσ λφςεισ που είναι διακζςιμεσ για κάκε ανιλικο,  να εντοπίςουν 
τθν  οικογζνειά του και να εκτιμιςουν τθν κατάςταςι τθσ  και να αξιολογιςουν τθν πικανότθτα 
επανζνωςθσ ςε τρίτθ χϊρα ι τθν υποβολι αιτιματοσ αςφλου.  
 
Πταν ζνασ αςυνόδευτοσ ανιλικοσ ηθτιςει βοικεια από τον ΔΟΜ για να επιςτρζψει ςτθ χϊρα καταγωγισ 
του, ο ΔΟΜ αναπτφςςει δράςεισ για τον  εντοπιςμό  τθσ οικογζνειασ, τθν εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ τθσ 
οικογζνειασ και αξιολογεί το βζλτιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ.  Ενϊ ςε περιςςότερουσ από 1.000 
αςυνόδευτουσ ανιλικουσ παραςχζκθκαν πλθροφορίεσ και ςυμβουλζσ ςχετικά με τθν βοικεια που 
μποροφςαν να λάβουν για τθν εκελοφςια επιςτροφι και επανζνταξθ τουσ ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ. 282 
επζλεξαν να εγγραφοφν ςτο πρόγραμμα εκελοφςιασ επιςτροφισ.  Ακολουκϊντασ τισ παραπάνω 
διαδικαςίεσ, από τουσ 282 ανιλικουσ οι οποίοι εξζφραςαν τθν επικυμία να επιςτρζψουν ςτθν πατρίδα 
τουσ, 59 αςυνόδευτοι ανιλικοι επελζγθςαν  τελικά να λάβουν βοικεια για εκελοφςια επιςτροφι ςτθν 
χϊρα καταγωγισ τουσ.     
 
Ο ΔΟΜ Ελλάδασ ςυνεργάηεται με τον Ειςαγγελζα Ανθλίκων ι με τον Ειςαγγελζα Ρρωτοδικϊν, ο οποίοσ 
είναι εκ του νόμου ο προςωρινόσ επίτροποσ των αςυνόδευτων ανθλίκων οι υποκζςεισ των οποίων του 
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ζχουν παραπεμφκεί.  Ο προςωρινόσ επίτροποσ είναι υπεφκυνοσ για τθ λιψθ αποφάςεων για τθ 
διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ του βζλτιςτου ςυμφζροντοσ του παιδιοφ.  Σε αυτό το πλαίςιο ο Ειςαγγελζασ 
λαμβάνει τθν τελικι απόφαςθ ςχετικά με τθ βιϊςιμθ λφςθ που αφορά ςτον κάκε αςυνόδευτο ανιλικο. Ο 
ΔΟΜ παρζχει τισ βαςικζσ πλθροφορίεσ που ςυλλζγονται και αφοροφν  τον εντοπιςμό τθσ οικογζνειασ του 
αςυνόδευτου, τθν εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ  τθσ οικογζνειασ του,  τθν πικανότθτα ζκκεςθσ του ςε βία ι 
κακοποίθςθ, τθν δυνατότθτα παροχισ επαρκοφσ φροντίδασ για τον ανιλικο, τθν αςφάλεια του ανιλικου 
ςτθν κοινότθτα / χϊρα, κακϊσ επίςθσ και τισ  επικυμίεσ του παιδιοφ. 110     Θ απόφαςθ του ειςαγγελζα 
βαςίηεται ςτθν πρόταςθ που γίνεται από τθν ΜΚΟ και ςυνοδεφεται από  τισ ςχετικζσ και απαραίτθτεσ 
πλθροφορίεσ.  Ο ΔΟΜ παρζπεμψε  τουσ ανθλίκουσ ςτον ειςαγγελζα με τουσ οποίουσ  είχε ιδθ ςυηθτιςει 
διεξοδικά και είχε εκτιμιςει  ότι το βζλτιςτο ςυμφζρον τουσ ιταν  να επιςτρζψουν ςτθν πατρίδα τουσ, (59 
αςυνόδευτοι ανιλικοι  από τουσ 282). 111 
 
 
5.  Καθοριςμόσ Βιώςιμησ Λφςησ - Εμπλεκόμενοι φορείσ και ο ρόλοσ τουσ  
Υπάρχουν πολλοί φορείσ και υπθρεςίεσ   που εμπλζκονται ςε κάποιο βακμό  ςτθν αντιμετϊπιςθ των 
αναγκϊν των αςυνόδευτων ανθλίκων όπωσ  π.χ θ  αςτυνομία ςτα ςφνορα,  δικθγόροι , κοινωνικοί 
λειτουργοί, το προςωπικό τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΘΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ, το προςωπικό των ΚΕΡΥ 
και των κζντρων υποδοχισ, γιατροί, κακθγθτζσ, ειςαγγελείσ, διερμθνείσ,  ΜΚΟ το προςωπικό τθσ 
Υπθρεςίασ  Αςφλου κ.α..   
Ρολλοί από αυτοφσ παρζχουν υπθρεςίεσ ςφμφωνα με το ρόλο τουσ και τα μζςα που ζχουν ςτθν διάκεςι 
τουσ.   Αντιςτοίχωσ, θ παρακολοφκθςθ και θ αξιολόγθςθ των δράςεων και των υπθρεςιϊν που ςχετίηονται 
με τθν «βιϊςιμθ λφςθ» είναι κομμάτι τθσ διαδικαςίασ που ακολουκεί κάκε εμπλεκόμενοσ φορζασ ι 
υπθρεςία. Πμωσ δεν είναι όλεσ οι υπθρεςίεσ διακζςιμεσ ςε ολόκλθρθ τθν επικράτεια. Στισ μεγάλεσ πόλεισ 
και ιδιαίτερα ςτθν Ακινα, τα παιδιά μπορεί να βρουν περιςςότερθ υποςτιριξθ και υπθρεςίεσ, μπορεί 
όμωσ ταυτόχρονα να ηουν ςε ςυνκικεσ εξακλίωςθσ και να εκτίκενται ςε μεγάλουσ κινδφνουσ, αφοφ κανείσ 
- δεδομζνου του περιοριςμοφ του μθχανιςμοφ ταυτοποίθςθσ και του ςυςτιματοσ κθδεμονίασ -  δεν 
μπορεί να αναλάβει τθν ευκφνθ γι' αυτά.     
Ο Ειςαγγελζασ, ωσ προςωρινόσ επίτροποσ για αςυνόδευτουσ ανιλικουσ, μπορεί  να λάβει απόφαςθ 
ςχετικά με μια βιϊςιμθ λφςθ, ςυνεκτιμϊντασ τθν κατά περίπτωςθ υποβολι εκκζςεων ι διαβοφλευςθ με 
φορείσ που αςχολοφνται με το παιδί, ςυνικωσ κατόπιν αιτιματοσ μιασ ΜΚΟ, τθσ Υπθρεςίασ Αςφλου ι του 
ΔΟΜ.  Ομάδεσ τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ του ΟΘΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ  παρζχουν εξειδικευμζνθ υποςτιριξθ 
ςτισ αρμόδιεσ τοπικζσ αρχζσ ςχετικά με τον εντοπιςμό και τθν διαδικαςία παραπομπισ  νεοαφιχκζντων.   
Ραρζχουν επίςθσ πλθροφορίεσ ςε νεοαφιχκζντεσ ςχετικά με τα δικαιϊματά τουσ, τισ υποχρεϊςεισ τουσ και 
τθ διαδικαςία αςφλου ςτα ςθμεία ειςόδου ςε όλθ τθν Ελλάδα, αλλά και ςτο ΚΕΡΥ ςτο «Φυλάκιο».   Στο 
ΚΕΡΥ, ο ΔΟΜ παρζχει πλθροφορίεσ ςχετικά με το πρόγραμμα εκελοφςιασ επιςτροφισ που υλοποιεί, θ 

                                                           

110 Οι πλθροφορίεσ ςχετικά με τθν επιςτροφι και τθν επανζνταξθ προζρχονται από ςυνζντευξθ με εκπρόςωπο  του 
γραφείου του ΔΟΜ Ελλάδασ. 
111  Θ ζννοια του βζλτιςτου ςυμφζροντοσ, ειδικά ςτο πλαίςιο των βιϊςιμων  λφςεων είναι προβλθματικι δεδομζνθσ 
τθσ πολυπλοκότθτασ τθσ ανάλυςθσ που απαιτείται για τον προςδιοριςμό του βζλτιςτου ςυμφζροντοσ κακϊσ επίςθσ 
και τθσ ανάγκθσ να υιοκετθκεί μία πολιτιςτικά ουδζτερθ προςζγγιςθ.   «Υπάρχει ςυγκεκριμζνοσ κίνδυνοσ για τθν 
υπεραπλοφςτευςθ τθσ ζννοιασ, όπωσ φαίνεται με τθν τρζχουςα πρακτικι που ακολουκείται ςε αρκετά κράτθ μζλθ 
όπου θ επιςτροφι και θ επαναςφνδεςθ με τουσ γονείσ (ςτθν χϊρα καταγωγισ -ςτμ) ςυχνά εξιςϊνεται με το βζλτιςτο 
ςυμφζρον.»  UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), Trees only move in the wind: a study of unaccompanied 
Afghan children in Europe, June 2010, PDES/2010/05 :http://www.refworld.org/docid/4c21ae2a2.html p.34  Ο 
ερωτϊμενοσ από το Υπουργείο Απαςχόλθςθσ ςθμειϊνει ότι εξακλιωμζνοι αςυνόδευτοι ανιλικοι προτιμοφν να 
επιςτρζψουν ςτθν πατρίδα τουσ, παρά να μείνουν ςτθν Ελλάδα, αλλά δεδομζνων των λόγων που επιλζγεται  θ 
εκελοφςια  επιςτροφι, δεν μπορεί να κεωρθκεί πραγματικά ωσ βιϊςιμθ λφςθ.    Επιπλζον, θ επιλογι τθσ 
επιςτροφισ ςτθν πατρίδα, ςε ςφγκριςθ με άλλεσ επιλογζσ βιϊςιμθσ λφςθσ δεν αποτελεί «ιςότιμθ» επιλογι, ιδίωσ 
όςον αφορά τθν κοινωνικοπολιτικι κατάςταςθ ςτθ χϊρα καταγωγισ, τθν «επζνδυςθ» που ζκαναν ιδθ οι γονείσ και 

οι ςυγγενείσ, τουσ κινδφνουσ που ιδθ ανζλαβε ο αςυνόδευτοσ ανιλικοσ  κατά τθ διάρκεια του ταξιδιοφ του και τισ 
τρζχουςεσ / πραγματικζσ επιλογζσ πίςω ςτθν πατρίδα.   

 

http://www.refworld.org/docid/4c21ae2a2.html%20p.34
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«Λατρικι Ραρζμβαςθ» (MED IN) παρζχει ιατρικζσ, ψυχοκοινωνικζσ υπθρεςίεσ και βοθκά ςτθν ταυτοποίθςθ  
των ευάλωτων ομάδων, όπωσ π.χ. αςυνόδευτων ανιλικων, κφματα εμπορίασ ανκρϊπων, θ "METAδραςθ" 
παρζχει υπθρεςίεσ διερμθνείασ ςτθ βάςθ αντίςτοιχων ςυμβάςεων.      
Το προςωπικό τθσ ΥΡΥ κα ενθμερϊςει τον επίτροπο, όταν εντοπίηεται ζνασ ανιλικοσ, τθν  Υπθρεςία 
Αςφλου όταν ο ανιλικοσ επικυμεί να υποβάλει αίτθμα αςφλου και κα υποβάλει επίςθσ αίτθμα ςτζγαςθσ 
του αςυνόδευτου ανιλικου ςε κζντρο υποδοχισ.  Ο επίτροποσ (ειςαγγελζασ), κα επιβεβαιϊςει  ότι το 
παιδί ζχει μεταφερκεί ςε κζντρο υποδοχισ.  Εάν ο  ανιλικοσ είναι κάτω των 14 ετϊν και επικυμεί να 
υποβάλει αίτθμα αςφλου, θ Υπθρεςία Αςφλου ενθμερϊνει τον Ειςαγγελζα Ανθλίκων  και καταβάλλεται 
προςπάκεια  να βρεκεί άτομο/υπθρεςία το οποίο δζχεται και εξαςφαλίηει προσ τοφτο τθν άδεια του 
ειςαγγελζα προκειμζνου να ςυνδράμει τον ανιλικο και να τον εκπροςωπιςει κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ υποβολισ και εξζταςθσ του αιτιματοσ  αςφλου του.  Εφόςον ο ανιλικοσ ενθμερϊςει τθν 
Υπθρεςία Αςφλου ότι υπάρχουν μζλθ τθσ οικογζνειασ ι ςυγγενείσ του ςε άλλο κράτοσ μζλοσ, τότε 
ενεργοποιοφνται  οι διαδικαςίεσ του κανονιςμοφ Δουβλίνο.  Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία παιδιά που δεν 
ζχουν υποβάλει αίτθμα αςφλου  και δεν μζνουν ςε κζντρο υποδοχισ, προςεγγίςουν μια ΜΚΟ, όπωσ το 
Ε.Σ.Ρ. ι το Οικουμενικό Ρρόγραμμα Ρροςφφγων, κα λάβουν βοικεια αντίςτοιχθ του αιτιματόσ τουσ, θ 
οποία κα βαςίηεται και ςτθν εκτίμθςθ του βζλτιςτου ςυμφζροντόσ  τουσ.   Αν θ οικογενειακι επανζνωςθ 
είναι εφικτι, τότε κα πραγματοποιθκοφν όλεσ οι απαραίτθτεσ ενζργειεσ για τθν επίτευξι τθσ.  Ραιδιά που 
δεν μποροφν να παραμείνουν νόμιμα ςτθν Ελλάδα ι ζχουν κάποιο κακεςτϊσ προςταςίασ, αλλά επειδι 
βρίςκονται ςε απόγνωςθ προτιμοφν να επιςτρζψουν ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, κα λάβουν τθν κατάλλθλθ 
βοικεια και ςυμβουλευτικι υποςτιριξθ από τον ΔΟΜ και μετά από τον κακοριςμό του βζλτιςτου 
ςυμφζροντοσ  τουσ, ζχουν τθν δυνατότθτα  να επιςτρζψουν.    
Δεδομζνου ότι θ βιϊςιμθ λφςθ είναι μία διαδικαςία θ οποία βαςίηεται ςε ζνα ςυγκεκριμζνο ςχεδιαςμό, 
παρατθρείται, ότι οριςμζνοι φορείσ  -ελλείψει του ςυγκεκριμζνου ςχεδιαςμοφ-, μπορεί, μζςω των 
ενεργειϊν τουσ, ι να ςυμβάλουν με κάποιο τρόπο ςτθν επίτευξθ μιασ βιϊςιμθσ λφςθσ ι ακόμα και να 
εκκζςουν ζναν ανιλικο ςε διάφορουσ κινδφνουσ.  Το ςθμείο  ειςόδου του  νεοαφιχκζντα αςυνόδευτου 
ανιλικου ςτθν Ελλάδα είναι κακοριςτικόσ παράγοντασ ςε μεγάλο βακμό για τισ πικανότθτεσ που κα ζχει 
ςε μία  βιϊςιμθ λφςθ.  Πταν φτάνουν οι αςυνόδευτοι ανιλικοι  ςτα νθςιά, όπου δεν λειτουργεί θ ΥΡΥ ι 
δεν ζχει δικαιοδοςία, τότε θ Αςτυνομία είναι διοικθτικά αρμόδια  για τθ διαχείριςθ των νζων αφίξεων.  Με 
δεδομζνθ  τθν  περιοριςμζνθ  δυνατότθτα τθσ  Αςτυνομίασ  και ςε αναμονι επικείμενων ρευμάτων 
νεοειςερχομζνων, θ διαχείριςθ των νεοαφιχκζντων γίνεται βεβιαςμζνα και με περιοριςμζνα μζςα,  με 
αποτζλεςμα  πολλοί αςυνόδευτοι ανιλικοι να καταγράφονται ωσ ενιλικεσ.  Οι αςυνόδευτοι ανιλικοι   
μεταφζρονται ςε κζντρα κράτθςθσ και παρόλο ότι μπορεί να γίνει εξακρίβωςθ τθσ θλικίασ τουσ ,  όταν 
τελικά γίνεται  δεν εξυπθρετεί πάντα το βζλτιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ , αφοφ το ευεργζτθμα  τθσ 
αμφιβολίασ  υπζρ του ανθλίκου δεν λαμβάνεται υπόψθ.112 Ωσ αποτζλεςμα, πολλά παιδιά κρατοφνται για 
μεγάλα χρονικά διαςτιματα και ενδζχεται  να υποβλθκοφν ςε διαδικαςίεσ απζλαςθσ. Εάν, ωςτόςο, 
ειςζλκουν από το βορειοανατολικό τμιμα τθσ Ελλάδασ, μπορεί να ζχουν καλφτερθ τφχθ, αφοφ μετά από 
μια ςχετικά ςφντομθ περίοδο κράτθςθσ, θ αςτυνομία κα τουσ μεταφζρει ςτο ΚΕΡΥ.  Ραρά το γεγονόσ ότι θ 
ΥΡΥ διακζτει  περιοριςμζνεσ δυνατότθτεσ μπορεί ςε κάποιο βακμό να διευκολφνει τισ προοπτικζσ 
βιϊςιμθσ  λφςθσ για αςυνόδευτουσ ανιλικουσ μζςω του μθχανιςμοφ διαχείριςθσ  και διαδικαςιϊν που 
ακολουκεί.  Αντίςτοιχα ςτα νθςιά, όπου λειτουργοφν οι κινθτζσ μονάδεσ και όπου υπάρχει θ βοικεια του 
UNHCR και ΜΚΟ, οι αςυνόδευτοι ανιλικοι ζχουν μεγαλφτερεσ πικανότθτεσ να εντοπιςτοφν και να 
παραπεμφκοφν ςτισ αρμόδιεσ Αρχζσ.    
 
 

                                                           

112 Βλζπε επίςθσ, ζγγραφο του Ελλθνικοφ Συμβουλίου για τουσ Ρρόςφυγεσ με αρ. πρωτ. Number509/06-12-2014 
προσ το Υπουργείο Δθμόςιασ Τάξθσ / Τμιμα Αλλοδαπϊν και προσ άλλεσ αρμόδιεσ Αρχζσ, ςχετικά με τθ: «Διοικθτικι 
κράτθςθ των προςϊπων που δθλϊνουν ότι είναι ανιλικοι και διαδικαςία αξιολόγθςθσ τθσ θλικίασ».  Το ζγγραφο 
παρουςιάηει τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ τθσ θλικίασ που ακολουκείται και τα ηθτιματα που εγείρει υπό τθν άποψθ 
των διαςφαλίςεων προςταςίασ και υπό τθν άποψθ τθσ προςταςίασ του βζλτιςτου ςυμφζροντοσ του παιδιοφ. 
Διακζςιμο ςτο ΕΣΡ. 
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6. Βιώςιμεσ Λφςεισ ςτην πράξη    
Ο όροσ «βιϊςιμθ  λφςθ» δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςε κανζνα από τα επίςθμα νομικά ζγγραφα που 
αφοροφν ςτο άςυλο ςτθν Ελλάδα.  Θ ζννοια  «βζλτιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ», βρίςκεται ςε πολλά 
νομικά κείμενα  και κα πρζπει να υπαγορεφει τισ ενζργειεσ όλων των ςχετικϊν φορζων.  Δεδομζνου ότι 
δεν υπάρχει κεςμοκετθμζνθ διαδικαςία ι κατευκυντιριεσ οδθγίεσ είτε για τον κακοριςμό (BID)είτε για τθν 
αξιολόγθςθ (BID)του βζλτιςτου ςυμφζροντοσ, ςτθν πράξθ, οι φορείσ εφαρμόηουν τισ ζννοιεσ είτε με τον 
τρόπο με τον οποίο τισ αντιλαμβάνονται,  είτε  ςφμφωνα με τισ δικζσ τουσ πολιτικζσ  και  διαδικαςίεσ.  
Φαίνεται ότι οι ενζργειεσ των κρατικϊν φορζων ςτθν Ελλάδα επικεντρϊνονται κυρίωσ ςτθν κάλυψθ μιασ 
ςυγκεκριμζνθσ ανάγκθσ του αςυνόδευτου ανιλικου, όταν προκφπτει –αποςπαςματικά- και αυτό ςε ζνα 
πλαίςιο  περιοριςμζνων επιλογϊν  και δυνατοτιτων.  Από αυτι τθν άποψθ, οι ενζργειεσ τουσ 
υπαγορεφονται  από τθν υποχρζωςι τουσ να λειτουργιςουν  ςφμφωνα με τθν αρμοδιότθτά τουσ.  Με 
αυτό τον τρόπο οι ενζργειεσ αυτζσ δεν αποςκοποφν τόςο ςτον αςυνόδευτο ανιλικο και τθν 
μακροπρόκεςμθ ευθμερία του, όςο ςτθν δράςθ αυτι κακεαυτι.   
 
Ωςτόςο αυτό δεν ςθμαίνει ότι θ μακροχρόνια προςταςία των αςυνόδευτων ανθλίκων αποκλείεται 
εντελϊσ.  Θ μακροχρόνια προςταςία παραμζνει ωσ πικανότθτα, αλλά δεν βαςίηεται ςε ςυγκεκριμζνο 
ςχεδιαςμό μετά από τον κακοριςμό του  βζλτιςτου ςυμφζροντοσ.   Για παράδειγμα, οι αρμόδιεσ αρχζσ για 
τθν εξζταςθ αιτιματοσ αςφλου μποροφν να ενεργιςουν ζτςι ϊςτε ζνα παιδί να επανενωκεί με τθν 
οικογζνεια του και με αυτό τον τρόπο ςυμβάλλουν ςε μία βιϊςιμθ λφςθ.  Ωςτόςο, οι ενζργειεσ τουσ  
μπορεί να υπαγορεφονται  από τθν ευκφνθ που ζχουν για τθν ορκι εφαρμογι των ςχετικϊν διατάξεων του 
Κανονιςμοφ του Δουβλίνου και όχι απαραίτθτα από τθν επιδίωξι του για τθν ςυγκεκριμζνθ βιϊςιμθ  λφςθ. 
Το ίδιο ιςχφει και για τθν επιςτροφι ςτθ χϊρα καταγωγισ, θ οποία κυρίωσ πραγματοποιείται  όταν 
κάποιοσ δεν διαμζνει νόμιμα ςτθν Ελλάδα.  Πταν ιςχφουν οι προβλεπόμενεσ εγγυιςεισ προςταςίασ για τθν 
επιςτροφι των ανθλίκων, τότε μποροφν  να επιςτρζψουν ςτθν πατρίδα τουσ  γεγονόσ που ςυνιςτά επίςθσ 
βιϊςιμθ λφςθ.  Ωςτόςο, θ επιςτροφι ςτθ χϊρα καταγωγισ δεν αποτελεί   αυτι κακεαυτι βιϊςιμθ  λφςθ 
για τον ανιλικο, αλλά μάλλον απλά εφαρμογι του νόμου ςχετικά με τθν επιςτροφι όςων διαμζνουν 
παράνομα. 
 
Στθν πραγματικότθτα, θ φωνι των παιδιϊν δεν ακοφγεται ςχετικά με  τον κακοριςμό μιασ βιϊςιμθσ  λφςθσ 
και για τθν προςταςία τουσ εν γζνει , δεδομζνου ότι  δεν υφίςταται το πλαίςιο που κα επζτρεπε κάτι 
τζτοιο.   Αναπόφευκτα θ φωνι τουσ προςομοιάηει και αντανακλά το αποςπαςματικό ςφςτθμα προςταςίασ 
τουσ.   Κατά τα διάφορα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ θ φωνι του παιδιοφ μπορεί να ακουςτεί, όπωσ π.χ.  όταν 
φκάνουν ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία ςτθν Ελλάδα, όταν βρίςκονται ςε κζντρα υποδοχισ, όταν πθγαίνουν 
ςτθν Υπθρεςία Αςφλου ι όταν επιςκζπτονται τισ ΜΚΟ.    
 
Ανάμεςα ςε αυτοφσ κάποιοι δεν ακοφνε μόνο, αλλά και προςζχουν το τι λζει ο ανιλικοσ, προκειμζνου να 
ςυνεργαςτοφν μαηί του και να τον βοθκιςουν.  Για  παράδειγμα ςτθν ερϊτθςθ  «Τι νομίηετε ότι χρειάηεςτε 
για να κακορίςετε μια βιϊςιμθ λφςθ για κάποιο παιδί;», ζνασ από τουσ ερωτθκζντεσ απάντθςε:  
 

«Χρειάηομαι ζνα ολοκλθρωμζνο κοινωνικό ιςτορικό του παιδιοφ το οποίο κα ςυμπεριλαμβάνει 
πλθροφορίεσ όπωσ: θ κατάςταςθ ςτθν χϊρα καταγωγισ του και ςτο οικογενειακό του περιβάλλον πριν 
τθν αναχϊρθςθ του, πλθροφορίεσ για το που βρίςκεται θ οικογζνεια του και τθν μεταξφ τουσ ςχζςθ, 
τθν κοινωνικι κατάςταςθ, το επίπεδο εκπαίδευςθσ του, τθν εργαςιακι του εμπειρία, τουσ λόγουσ που 
εγκατζλειψε τθν χϊρα του, τθν διαδικαςία του ταξιδιοφ του ζωσ τθν άφιξθ του, τθν πορεία που 
ακολοφκθςε, τυχόν δεςμοφσ ςτθν χϊρα άφιξθσ, το πϊσ ηει και τι μζςα διαβίωςθσ ζχει, φπαρξθ 
ςυγγενϊν ςε άλλθ ευρωπαϊκι χϊρα.   Επίςθσ μία εκτίμθςθ από κοινωνικό λειτουργό ι ψυχολόγο 
ςχετικά με τθν ψυχοκοινωνικι και ςυναιςκθματικι του κατάςταςθ, κεωρϊ πϊσ είναι απαραίτθτθ.  
Τζλοσ να ζχω εικόνα τι κζλει να κάνει το παιδί και τα όνειρα, ελπίδεσ, ςχζδια του για το μζλλον». 

  
Στθν ερϊτθςθ «Ρϊσ αναπτφςςετε μία ςχζςθ εμπιςτοςφνθσ με το παιδί;  Νομίηετε ότι αυτι θ ςχζςθ ςασ 
επθρεάηει, επιδρά ςτθν δυνατότθτα ςασ να κακορίςετε μια βιϊςιμθ λφςθ;», απάντθςε: 
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«Με το να μθν φαίνομαι τυπικόσ, δθμιουργϊντασ ζνα περιβάλλον φιλικό προσ το παιδί, με το να του 
επιτρζπω να κάκεται δίπλα μου και όχι απζναντι μου, επιτρζποντασ ςτο παιδί να ςκεφτεί και μθ 
πιζηοντασ το να απαντιςει μία προκακοριςμζνθ λίςτα ερωτιςεων, χαμογελϊντασ ςυχνά, 
ενκαρρφνοντασ το να ηωγραφίηει κατά τθν διάρκεια τθσ ςυνάντθςθσ.  Αφινοντάσ το να καταλάβει ότι 
είμαι διακζςιμθ να το βοθκιςω, (ςυναντϊντασ το χωρίσ κανονιςμζνθ ςυνάντθςθ, δίνοντάσ του ζναν 
αρικμό τθλεφϊνου για περιπτϊςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ κάκε είδουσ).  Αυτά ενιςχφουν τθ δυνατότθτά 
μου.»113  

 
Αυτι θ προςζγγιςθ εξυπθρετεί το βζλτιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ, αλλά βρίςκεται  εκτόσ πλαιςίου μίασ  
επίςθμθσ διαδικαςίασ προςδιοριςμοφ βζλτιςτου ςυμφζροντοσ. Ρροζρχεται από ζναν από τουσ 
εμπλεκόμενουσ ςτο πεδίο  που για  να  προςδιορίςει  το  βζλτιςτο ςυμφζρον λαμβάνει υπϋ όψθ τισ 
επικυμίεσ του παιδιοφ και ενεργεί για τθν οικογενειακι επανζνωςθ μζςω του κανονιςμοφ του Δουβλίνου.   
Ωςτόςο, αν το παιδί δεν ζρκει ςε επαφι με μια ΜΚΟ, πικανότατα κα προςπακιςει  να φφγει από τθν 
Ελλάδα μόνο του και κα εκκζςει τον εαυτό του ςε περαιτζρω κινδφνουσ.  
Συνοψίηοντασ, θ ζλλειψθ αξιολόγθςθσ βζλτιςτου ςυμφζροντοσ αμζςωσ μετά τθν άφιξθ του παιδιοφ ςτθν 
Ελλάδα και θ επακόλουκθ διαδικαςία προςδιοριςμοφ του βζλτιςτου ςυμφζροντοσ ςε ςυνδυαςμό με τθν 
ζλλειψθ ενόσ προςϊπου που κα αναλάβει τθν πραγματικι ευκφνθ για το παιδί, ςθμαίνει ότι θ εφαρμογι 
βιϊςιμθσ  λφςθσ αποτελεί περιςςότερο κζμα τφχθσ παρά  πραγματικι προοπτικι.  
Ωςτόςο, πρόςφατα υπιρξαν κάποια κετικά βιματα ςχετικά με το ςφςτθμα αςφλου, τα οποία ενδζχεται να 
ζχουν  αντίκτυπο και ςτθν προςταςία των  αςυνόδευτων  ανθλίκων.   Συγκεκριμζνα: 
 
• Δθμιουργοφνται τρία νζα κζντρα για αςυνόδευτουσ ανιλικουσ και ωσ εκ τοφτου κα υπάρξει 
αυξθμζνθ χωρθτικότθτα για ανθλίκουσ ςτα κζντρα υποδοχισ.114    
• Μετά τθν πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων,  
ςυγκροτικθκε το 2013 ειδικι ομάδα εργαςίασ για αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ. Αποτελείται από 
εκπροςϊπουσ των ςυναρμόδιων Αρχϊν:  Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Ελλθνικι Αςτυνομία, Υπθρεςία Ρρϊτθσ 
Υποδοχισ, Υπθρεςία Αςφλου, Υπουργείο Απαςχόλθςθσ, Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ και 
Συνιγορο του Ρολίτθ. Ο ςτόχοσ τθσ ομάδασ εργαςίασ είναι να αναπτυχκεί μια εκνικι ςτρατθγικι για τουσ 
αςυνόδευτουσ ανιλικουσ.115  Θ Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ αναφζρει ότι ο ςτόχοσ τθσ 
ομάδασ εργαςίασ είναι να προτείνει μζτρα για τθ βελτίωςθ του ςυςτιματοσ επιτροπείασ.116  Πποιοσ και να 
είναι ο ςτόχοσ, αυτι θ πρωτοβουλία είναι ςίγουρα ζνα βιμα προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ.     
• Θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι χοριγθςε ζκτακτθ χρθματοδότθςθ από το Ταμείο Αςφλου, Μετανάςτευςθσ 
και Ζνταξθσ (ΤΑΜΕ) ςτθν Ελλάδα  για τθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ τθσ  Υπθρεςίασ Αςφλου να 
ανταποκρίνεται αποτελεςματικότερα ςτθν ειςροι προςφφγων, ιδίωσ ςτθν περιοχι του Ανατολικοφ 
Αιγαίου.117  
• Σχετικά με τθν κράτθςθ, οι αναπλθρωτζσ υπουργοί Ρροςταςίασ του Ρολίτθ και Μεταναςτευτικισ 
Ρολιτικισ,  ςτθν πρόςφατθ κοινι διλωςθ τουσ ανακοίνωςαν ότι θ κράτθςθ των νεοειςερχόμενων και των 

                                                           

113 Ερωτϊμενοσ (Δικθγόροσ -ΕΣΡ) που εργάηεται και με παιδιά, ςυνικωσ για λόγουσ οικογενειακισ επανζνωςθσ. 
114  Βλζπε, Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Staff Working Document on the Assessment of the implementation Greek Action 
Plan on Asylum and Migration management, 6 October 2014, SWD(2014) 316 τελικό, ςελ. 12, το οποίο αναφζρει 

επτά νζεσ εγκαταςτάςεισ υποδοχισ, (μεταξφ των οποίων τρεισ για αςυνόδευτουσ ανιλικουσ). Βλζπε επίςθσ τθν 
ζκκεςθ του ECRE "What’s in a name? The reality of First “Reception” at Evros - AIDA FACT-FINDING VISIT IN GREECE”, 
Φεβρουάριοσ 2015,  ς. 9, διακζςιμθ ςτθ διεφκυνςθ: 
http://www.ecre.org/component/downloads/downloads/992.html  
115 Staff Working Document on the Assessment of the implementation Greek Action Plan on Asylum and Migration 
management, 6 October 2014, SWD(2014) 316 τελικό, ςελ. 10 
116 Φπατοσ Αρμοςτισ του ΟΘΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ (UNHCR): Παρατθριςεισ ςχετικά με τθν τρζχουςα κατάςταςθ του 
αςφλου ςτθν Ελλάδα, δθμοςιεφκθκε τον Λανουάριο 2015 ςελ. 23, http://www.refworld.org/docid/54cb3af34.html  
117 http://www.avramopoulos.gr/el/content/prostheti-ektakti-hrimatodotisi-13-ekat-eyro-stin-ellada-apo-tin-ee-gia-
tin-stirixi-tis-leitoyrgias-tis,  
 

 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14027-2014-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14027-2014-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14027-2014-INIT/en/pdf
http://www.ecre.org/component/downloads/downloads/992.html
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14027-2014-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14027-2014-INIT/en/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14027-2014-INIT/en/pdf
http://www.refworld.org/docid/54cb3af34.html
http://www.avramopoulos.gr/el/content/prostheti-ektakti-hrimatodotisi-13-ekat-eyro-stin-ellada-apo-tin-ee-gia-tin-stirixi-tis-leitoyrgias-tis
http://www.avramopoulos.gr/el/content/prostheti-ektakti-hrimatodotisi-13-ekat-eyro-stin-ellada-apo-tin-ee-gia-tin-stirixi-tis-leitoyrgias-tis
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αιτοφντων άςυλο κα αποτελεί πλζον  ζςχατο μζτρο και κα πρζπει να εφαρμοςτοφν εναλλακτικά κατά τθσ 
κράτθςθσ μζτρα.118   Ιδθ εκατοντάδεσ κρατοφμενοι ζχουν αφεκεί ελεφκεροι.  Θ κετικι αυτι εξζλιξθ 
ςθμαίνει ότι ο χρόνοσ κράτθςθσ περιορίηεται  δραςτικά και ωσ εκ τοφτου αναμζνεται να υπάρξει μείωςθ 
του κόςτουσ διαχείριςθσ των κζντρων κράτθςθσ.  Οι πόροι που κα εξοικονομθκοφν κα μπορζςουν να 
διατεκοφν και να αυξιςουν τον  προχπολογιςμό για τθν παροχι υπθρεςιϊν ςε  αιτοφντεσ άςυλο.  
 
 
7. Σι λζνε τα παιδιά 
Μετά τθν αναφορά  ςτο νομικό πλαίςιο, ςτθν τρζχουςα πρακτικι, τθ ςτάςθ των εμπλεκόμενων φορζων 
ςτθ προςταςία των αςυνόδευτων ανθλίκων, ςτισ προοπτικζσ μιασ βιϊςιμθσ  λφςθσ και οριςμζνεσ κετικζσ 
εξελίξεισ, ακολουκεί θ οπτικι  των παιδιϊν ςχετικά με τισ βιϊςιμεσ λφςεισ.  
 
Αυτζσ ιταν μερικζσ από τισ απαντιςεισ των παιδιϊν ςτθν ερϊτθςθ: «Ρϊσ αντιλαμβάνεςτε τισ βιϊςιμεσ 
λφςεισ;» 

«Να ζχω ςπίτι. Να μπορϊ να παραμείνω ςτθν Ελλάδα. Να ανταποκρίνονται ςτισ βαςικζσ ανάγκεσ 
μου. Να ζχω κάποια οικονομικι βοικεια. Να μάκω ζνα επάγγελμα και να ζχω μια ζντιμθ δουλειά. 
Να είμαι με εκείνουσ που αγαπϊ. Μόνιμθ παραμονι ςτθν Ελλάδα.   
Να ζχω νόμιμα χαρτιά. Να με ςζβονται ςαν ίςο και να μθ μου φζρονται  ςαν ξζνο. 
Να είμαι με τθν οικογζνειά μου.  Να επανενωκϊ με τθν οικογζνειά μου από τθ Συρία ςε ζνα 
αςφαλζσ μζροσ. Να είμαι ςε κζςθ να ςπουδάςω και να πάω ςτθ Γερμανία. Να είμαι κάπου που να 
με ςζβονται και όπου υπάρχουν καλφτερεσ ςυνκικεσ.  
Να είμαι με τθν οικογζνειά μου.  Και να είμαι με τθν οικογζνειά μου ςε μια άλλθ χϊρα. 
Να πάω ςτθ Δανία, όπου είναι οι ςυγγενείσ μου και ςτθ ςυνζχεια να ξαναβρεκϊ με τθ μαμά  μου 
που τϊρα είναι ςτθ Συρία.  
Να πάω ςε άλλθ χϊρα, ςτθν Ελβετία, όπου ηει θ μθτζρα μου.  
Να είμαι κάπου όπου αιςκάνομαι ότι μπορϊ να ηιςω, ότι είμαι αςφαλισ, ότι μπορϊ να κάνω 
πράγματα, ότι ζχω ευκαιρίεσ, ότι μπορϊ να ςπουδάςω.»  

 
Μερικζσ από τισ απαντιςεισ ςτθν ερϊτθςθ «Αν προςδιορίηατε μια βιϊςιμθ λφςθ για άλλο παιδί, πϊσ κα το 
κάνατε και τι κα λαμβάνατε υπ' όψθ;» ςυμπεριελάμβαναν:  

Θα ικελα το παιδί να είναι με τθν οικογζνειά του, είτε εδϊ είτε ςε άλλθ χϊρα. Να είναι κάπου, 
όπου το παιδί κα είναι αςφαλζσ και ευτυχιςμζνο.  
Θα ρωτοφςα το παιδί τι κζλει, αλλά αν ιταν πολφ μικρό, δεν κα το ρωτοφςα. Θα επικοινωνοφςα 
με τθν οικογζνεια για να δω τι ςυμβαίνει. Θα ρωτοφςα τουσ γονείσ αν το αγαπάνε και αν κα 
δζχονταν να είναι μαηί τουσ το παιδί.    
Επειδι το παιδί δεν μπορεί να αποφαςίςει τι είναι ςωςτό, δεν κα το ρωτοφςα, αντί γι αυτό κα 
εξαςφάλιηα τθν προςταςία του . Αν ιταν μεγαλφτερο, κα ρωτοφςα το παιδί τι κζλει να κάνει ςτο 
μζλλον. Θα ςυμβουλευόμουν άλλουσ ανκρϊπουσ που ζχουν εμπειρία, τι κα ιταν καλφτερο για το 
παιδί ςτο μζλλον. Θα ρωτοφςα επίςθσ τουσ γονείσ πωσ είναι θ κατάςταςθ ςτθ χϊρα καταγωγισ. 
Θα ικελα να δω το παιδί να είναι ςε μια χϊρα, όπου είναι πιο αςφαλζσ / προςτατευμζνο και κα 
είχε περιςςότερεσ ευκαιρίεσ. 
Το κράτοσ κα ζπρεπε να αναλάβει τθ φροντίδα του παιδιοφ. Θα πιγαινα προςωπικά το παιδί 
ςτουσ γονείσ του.  Εάν δεν ιταν δυνατόν, κα προςπακοφςα να το φροντίςω ο ίδιοσ.  
Θα ρωτοφςα τι κζλει το παιδί, αλλά και τον ενιλικα που είναι υπεφκυνοσ για το παιδί.   

                                                           

118 Υπουργείο Εςωτερικϊν,  Δελτίο Τφπου των Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ 
Αναςυγκρότθςθσ κ. Γιάννθ Ρανοφςθ και κασ Αναςταςίασ Χριςτοδουλοποφλου ςχετικά με τα Κζντρα Κράτθςθσ, 17-
02-2015 διακζςιμο ςτθ διεφκυνςθ: 
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27%20&perform=view&id=50720&Itemid=1
458&lang 
 
 

 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27%20&perform=view&id=50720&Itemid=1458&lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27%20&perform=view&id=50720&Itemid=1458&lang
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Θα εξαςφάλιηα το παιδί να είναι με τθν οικογζνειά του και να ζχει ό, τι κζλει. Η πολιτεία κα 
ζπρεπε να αναλάβει τθ φροντίδα των μικρϊν παιδιϊν. 
Θα βοθκοφςα το παιδί να αποκτιςει νόμιμα ζγγραφα, να βρει τθ μθτζρα του και κα το πιγαινα ςϋ 
αυτιν. Θα αποφάςιηα ςε ςυνεννόθςθ με κάποιον μεγαλφτερο, π.χ. ζναν κείο. 
Θα λάμβανα υπϋ όψθ τθν θλικία του παιδιοφ και το ποφ είναι οι γονείσ του. Θα ικελα να δω το 
παιδί να είναι με τουσ γονείσ του και κα ςυμβουλευόμουν και άτομα μεγαλφτερθσ θλικίασ. Το 
παιδί κα ζπρεπε να είναι ςε προςτατευμζνο περιβάλλον με ςυγγενείσ.   
Θα αναλάμβανα τθ φροντίδα του παιδιοφ για να είναι όςο γίνεται καλφτερα και όςο περιςςότερο 
μποροφςα. Θα φρόντιηα να πθγαίνει το παιδί ςτο ςχολείο.  Θα το βοθκοφςα, να είναι 
προςτατευμζνο και να μθν  είναι μόνο του (να φροντίηει το ίδιο τον εαυτό του)».  

 
 
8. υμπεραςματικά 
Θ αντίλθψθ των παιδιϊν ςχετικά με τθν βιϊςιμθ λφςθ ςυμπεριλαμβάνει  τθν απόκτθςθ νομικοφ 
κακεςτϊτοσ, τθν παροχι υπθρεςιϊν για τθν κάλυψθ των βαςικϊν τουσ αναγκϊν, το ςεβαςμό και τθν 
αποφυγι των διακρίςεων , τθν φπαρξθ ευκαιριϊν  και προοπτικϊν για το μζλλον και επίςθσ να βρίςκονται 
ςε προςτατευμζνο  περιβάλλον, κακϊσ  ςχεδόν όλα είπαν ότι κζλουν να βρίςκονται  με τουσ γονείσ τουσ, 
που για αυτά αποτελοφν τθν  επιτομι τθσ προςταςίασ τουσ.    
 
Οι απαντιςεισ των παιδιϊν δείχνουν ότι για τον κακοριςμό μιασ βιϊςιμθσ  λφςθσ, κα λάμβαναν υπόψθ: τθ 
γνϊμθ του παιδιοφ, τθν θλικία του, τθ γνϊμθ των μεγαλφτερων που ζχουν εμπειρία (π.χ. φροντιςτϊν), τθν 
φπαρξθ ενόσ αςφαλοφσ και προςτατευόμενου περιβάλλοντοσ, τθν φπαρξθ μελλοντικϊν προοπτικϊν, τθν 
οικογενειακι τουσ κατάςταςθ, τισ επικυμίεσ τουσ και εάν γίνεται το παιδί να είναι με τουσ γονείσ του.  
Τζλοσ, ςτθν ερϊτθςθ, «γιατί νομίηετε ότι ο κακοριςμόσ βιϊςιμθσ λφςθσ είναι ςθμαντικόσ», θ απάντθςθ 
ιταν αρκετά ομόφωνθ:     επειδι είναι καλό για το παιδί.  
Τα παιδιά με τισ απαντιςεισ τουσ ανζδειξαν  τισ βαςικζσ πτυχζσ τθσ αξιολόγθςθσ και του κακοριςμοφ του 
βζλτιςτου ςυμφζροντοσ.  Ζγινε απόλυτα ςαφζσ πόςο ςθμαντικό είναι για αυτά το μζλλον και οι 
μακροπρόκεςμεσ προοπτικζσ τουσ.    
Είναι ςθμαντικό να υπάρχει ζνα νομικό πλαίςιο που εςτιάηει ςτο παιδί και υποςτθρίηεται από αντίςτοιχεσ 
πολιτικζσ και από ζνα ουςιαςτικό και αποτελεςματικό ςφςτθμα επιτροπείασ, προκειμζνου να 
διαςφαλίηεται το βζλτιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ και να διευκολφνεται θ εξαςφάλιςθ μιασ βιϊςιμθσ  
λφςθσ.   Στθν Ελλάδα εντοπίηονται κενά ςτο νομικό πλαίςιο ςχετικά με  τθν προςταςία του βζλτιςτου 
ςυμφζροντοσ  του παιδιοφ και υπάρχει επίςθσ απουςία αναφορϊν ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ και τον 
κακοριςμό  του βζλτιςτου ςυμφζροντοσ του παιδιοφ.119   Επιπλζον δεν υπάρχει οργανιςμόσ υπεφκυνοσ για 
τθ ςυνολικι προςταςία του παιδιοφ και ζτςι οι υπθρεςίεσ που παρζχονται είναι αποςπαςματικζσ. Οι 
κετικζσ αλλαγζσ που προαναφζρκθκαν κα καλφψουν εν μζρει κάποια κενά που προβλθματίηουν, αλλά τα 
ςοβαρά ηθτιματα που αφοροφν τθν προςταςία των αςυνόδευτων ανθλίκων ςτθν Ελλάδα, παραμζνουν.   
Μζχρι να υπάρξει μια ολοκλθρωμζνθ εκνικι ςτρατθγικι , θ οποία κα περιλαμβάνει τθν ενίςχυςθ του 
νομικοφ πλαιςίου που κα εξαςφαλίηει τθν προςταςία των αςυνόδευτων ανθλίκων και κα περιλαμβάνει 
ζνα λειτουργικό και αποτελεςματικό ςφςτθμα επιτροπείασ, τα παιδιά κα ςυνεχίςουν να υφίςτανται τισ 
επιπτϊςεισ   που απορρζουν από τθν προβλθματικι διαδικαςία ταυτοποίθςθσ τουσ όταν ειςζρχονται ςτθν 
Ελλάδα,  τθν απουςία ενόσ λειτουργικοφ μθχανιςμοφ παραπομπισ τουσ  ςε προςτατευόμενο περιβάλλον, 
τθν ζλλειψθ μιασ τυποποιθμζνθσ και ενιαίασ διαδικαςίασ προςδιοριςμοφ τθσ θλικίασ, παρατεταμζνεσ 
περιόδουσ κράτθςθσ, τθν ζλλειψθ εγκαταςτάςεων υποδοχισ, περιοριςμζνεσ δράςεισ ζνταξθσ, και 
αναποτελεςματικό ςφςτθμα επιτροπείασ.  Κα ςυνεχίςουν να εκτίκενται ςτουσ κινδφνουσ όταν ηουν μόνα 

                                                           

119  Θ Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΘΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ , αναφερόμενθ ςε βιϊςιμεσ  λφςεισ, ςθμειϊνει ότι «θ απουςία 
επίςθμθσ  διαδικαςίασ αξιολόγθςθσ και  προςδιοριςμοφ του βζλτιςτου ςυμφζροντοσ του παιδιοφ τα κακιςτά 
ευάλωτα και επιρρεπι ςε παράτυπεσ περαιτζρω μετακινιςεισ. Φπατοσ Αρμοςτισ του ΟΘΕ για τουσ Ρρόςφυγεσ 
(UNHCR), Παρατθριςεισ τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ για το τρζχον ςφςτθμα χοριγθςθσ αςφλου ςτθν Ελλάδα, Δεκζμβριοσ 
2014, ςελ. 23, Διακζςιμο ςτθ διεφκυνςθ:  http://www.refworld.org/docid/54cb3af34.html 
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τουσ και κα διακινδυνεφουν να ταξιδεφουν ςε άλλεσ χϊρεσ για αναηιτθςθ ενόσ προςτατευτικοφ 
περιβάλλοντοσ και κα παίρνουν ακόμθ και τθν απόφαςθ να επιςτρζψουν ςτισ χϊρα καταγωγισ τουσ 
αντίκετα με τισ ςυμβουλζσ ατόμων που τα φροντίηουν, δεδομζνου ότι κα ζχουν χάςει κάκε ελπίδα.    
 
Δραςτικζσ αλλαγζσ μπορεί τελικά να επιφζρουν μια κατάςταςθ ςτθν οποία κα είμαςτε ςε κζςθ να 
προςτατεφςουμε  τουσ αςυνόδευτουσ ανιλικουσ  και να εξαςφαλίςουμε ότι θ ευθμερία και τα δικαιϊματά 
τουσ αποτελοφν τθν κφρια και πρωταρχικι μζριμνα.      
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


