
ΤΠΟΔΟΦΗ ΚΑΙ ΥΡΟΝΣΙΔΑ ΣΩΝ  

ΑΤΝΟΔΕΤΣΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

Ε ΟΚΣΩ ΚΡΑΣΗ ΣΗ  

ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

 

                        

                                                                                                                                                                                                                                            

     

 

  

ΤΓΚΡΙΣΙΚΗ  ΜΕΛΕΣΗ  ΚΑΙ  ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ  ΕΝΑΡΜΟΝΙΗ  

Ιζπανία - Γαλλία - Μεγάλη Βρεηανία - Ελλάδα - Ουγγαρία - Ιηαλία - Ρουμανία - Σουηδία                                                                                                                                                                                                                                                          

ΤΝΘΕΗ  –  ΟΚΣΩΒΡΙΟ  2010 

 

Έργο που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 



 



Αυτι θ μελζτθ πραγματοποιικθκε υπό τθν κακοδιγθςθ του 

Laurent DELBOS (οργάνωςθ France terre d’asile), ςυντονιςτι του ζργου, 

 

και βαςίηεται ςτισ ζρευνεσ που πραγματοποιικθκαν από τουσ: 

Marine CARLIER (οργάνωςθ France terre d’asile) 

Maria de DONATO (CIR – Ιταλικό Συμβοφλιο για τουσ Ρρόςφυγεσ) 

Μίλτο ΠΑΤΛΟΤ (i-RED, Ινςτιτοφτο για τα Δικαιϊματα, τθν Ιςότθτα και τθν Ετερότθτα) 

 

Με τθ ςυνεργαςία των  

Ματίνασ ΠΟΤΛΟΤ (i-RED),  

Antonio GALLARDO  και  Pilar MARTIN (Ιςπανικι οργάνωςθ MPDL - Κίνθμα για τθν Ειρινθ),  

Nicoletta PALMIERI και Eleonora BENASSI (CIR – Ιταλικό Συμβοφλιο για τουσ Ρρόςφυγεσ)  

 

 

 

 Η πλιρθσ ζκκεςθ είναι διακζςιμθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ 

http://www.france-terre-asile.org/childrenstudies 

 

Οι απόψεισ που εκφράηονται ςτο παρόν ζγγραφο είναι απόψεισ των ςυγγραφζων και δεν αντιπροςωπεφουν απαραίτθτα τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 

http://www.france-terre-asile.org/childrenstudies


  

 

Περιεχομενα 

 

Ειςαγωγι ............................................................................................................................................... 2 

I. Η προςζγγιςθ του φαινομζνου ................................................................................................. 4 

II. Η εφαρμογι των μεταναςτευτικϊν πολιτικϊν ςτουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ ........... 8 

A.     Η πρόςβαςθ ςτθν επικράτεια ......................................................................................................... 8 

B. Το δικαίωμα παραμονισ ............................................................................................................... 10 

 Γ. Η απομάκρυνςθ/απζλαςθ από τθν επικράτεια ............................................................................ 12 

III. Σο άςυλο και θ διεκνισ προςταςία ........................................................................................ 18 

A. Η νόμιμθ εκπροςϊπθςθ του αιτοφντοσ ανθλίκου ........................................................................ 20 

B. Η διαχείριςθ τθσ αίτθςθσ .............................................................................................................. 23 

 Γ. Η υποδοχι των αςυνόδευτων ανθλίκων αιτοφντων άςυλο ......................................................... 26 

 Δ. Η εφαρμογι του κανονιςμοφ Δουβλίνο II ..................................................................................... 27 

IV. Σο ςωματεμπόριο και θ εκμετάλλευςθ ................................................................................. 29 

V. Η αναγνϊριςθ τθσ μειονότθτασ και θ ανάγκθ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ ......................... 30 

A. Ο προςδιοριςμόσ τθσ θλικίασ ........................................................................................................ 30 

B. Η εφαρμογι νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ ........................................................................................... 33 

VI. Η φροντίδα και θ ενςωμάτωςθ ςτθν επικράτεια ................................................................ 34 

A. Η κοινωνικι προςταςία ................................................................................................................. 34 

B. Η ςχολικι και θ επαγγελματικι εκπαίδευςθ ................................................................................ 36 

1. Η πρόςβαςθ ςτθ ςχολικι εκπαίδευςθ .......................................................................................... 36 

2. Η πρόςβαςθ ςτθν επαγγελματικι εκπαίδευςθ ............................................................................ 38 

 Γ. Η πρόςβαςθ ςτθν περίκαλψθ ....................................................................................................... 38 

υμπζραςμα ....................................................................................................................................... 40 

Ραράρτθμα 1 - Διεκνείσ και κοινοτικοί κανόνεσ αναφοράσ ................................................................. 43 

Ραράρτθμα 2 - Γενικι Βιβλιογραφία .................................................................................................... 45 

file://srv-fich/DPMIE$/Projet%20UE%202009/projet%20UE%20-%20MIE%20Synthèse%20V7.docx%23_Toc273535267
file://srv-fich/DPMIE$/Projet%20UE%202009/projet%20UE%20-%20MIE%20Synthèse%20V7.docx%23_Toc273535269
file://srv-fich/DPMIE$/Projet%20UE%202009/projet%20UE%20-%20MIE%20Synthèse%20V7.docx%23_Toc273535272
file://srv-fich/DPMIE$/Projet%20UE%202009/projet%20UE%20-%20MIE%20Synthèse%20V7.docx%23_Toc273535277
file://srv-fich/DPMIE$/Projet%20UE%202009/projet%20UE%20-%20MIE%20Synthèse%20V7.docx%23_Toc273535279
file://srv-fich/DPMIE$/Projet%20UE%202009/projet%20UE%20-%20MIE%20Synthèse%20V7.docx%23_Toc273535282
file://srv-fich/DPMIE$/Projet%20UE%202009/projet%20UE%20-%20MIE%20Synthèse%20V7.docx%23_Toc273535282


  

 

Ευχαριςτίεσ 

 

Οι ςυγγραφείσ τθσ ζκκεςθσ κζλουν να ευχαριςτιςουν τα παρακάτω πρόςωπα και οργανιςμοφσ:  

Julia Andrasi (Menedek-Ουγγρικι Ζνωςθ Μεταναςτϊν, HU), Judit Almasi και Zsofia Farkas (Οργάνωςθ Terre 

des Hommes - HU), Anki Carlsson (Ερυκρόσ Σταυρόσ Σουθδίασ - SE), Alin Chindea (IOM Βουδαπζςτθσ- HU), 

Judith Dennis (Βρετανικό Συμβοφλιο Ρροςφφγων - UK), Robert Gagyi (Διεκκλθςιαςτικι Αρωγι Ουγγαρίασ-HU), 

Louise Drammeh (Royal Borough of Kingston upon Thames- UK), Johanna Fryksmark (Σουθδικι Ζνωςθ Τοπικϊν 

και Ρεριφερειακϊν Αρχϊν - SE), Katalin Haraszti (Γραφείο Κοινοβουλευτικοφ Διαμεςολαβθτι για τα πολιτικά 

δικαιϊματα - HU), Julia Ivan (Ουγγρικι Επιτροπι του Ελςίνκι - HU), Yana Koltsova (IOM Λονδίνου - UK), Céline 

Laperrière (οργάνωςθ France terre d’asile - FR), Mihaela Manole (Οργάνωςθ Save the Children ουμανίασ - 

RO), Adrian Matthews (Γραφείο Διαμεςολαβθτι για τα Ραιδιά - UK), Nadina Morarescu (Εκνικό Συμβοφλιο 

Ρροςφφγων ουμανίασ - RO), Caroline Morvan (οργάνωςθ France terre d’asile - FR), Hans Nidsjö (Συμβοφλιο 

Μετανάςτευςθσ Σουθδίασ - SE), IOM Ιταλίασ, Edoardo Recchi (Εκνικι Επιτροπι για το Δικαίωμα αςφλου – IT), 

Οργάνωςθ Save the Children Ιταλίασ, Jessica Storm (Οργάνωςθ Save the Children Σουθδίασ - SE), Arpad Szép 

(Γραφείο Μετανάςτευςθσ και Εκνικότθτασ - HU), Unicef Σουθδίασ (SE), Matthieu TARDIS (οργάνωςθ France 

terre d’asile - FR), Piotr Walczak (Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ), Anna Wessel (Συμβοφλιο Μετανάςτευςθσ Σουθδίασ 

- SE). 

 

Κυριότερεσ ςυντομεύςεισ 

 

CESEDA Κϊδικασ ειςόδου και παραμονισ αλλοδαπϊν και δικαιϊματοσ αςφλου (Γαλλία) 

CNDA Εκνικό δικαςτιριο του δικαίου του αςφλου (Γαλλία) 

DPCM Διάταγμα του Ρροζδρου του Συμβουλίου των Υπουργϊν (Ιταλία) 

EMN  Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάςτευςθσ 

HHC Ουγγρικι Επιτροπι του Ελςίνκι (Ουγγαρία) 

MIE Αλλοδαπόσ αςυνόδευτοσ ανιλικοσ  

OFII Γαλλικό Γραφείο μετανάςτευςθσ και ζνταξθσ αλλοδαπϊν (Γαλλία) 

OFPRA Γαλλικό Γραφείο προςταςίασ προςφφγων και απατρίδων (Γαλλία) 

OIM Διεκνισ Οργανιςμόσ Μετανάςτευςθσ 

ONG Μθ κυβερνθτικι οργάνωςθ 

PS Επικουρικι προςταςία 

RDC Λαϊκι Δθμοκρατία του Κονγκό 

SCEP Ρρόγραμμα Separated Children in Europe 

SPRAR Σφςτθμα Ρροςταςίαs για τουσ αιτοφντεσ άςυλο και τουσ πρόςφυγεσ (Ιταλία) 

SR Κακεςτϊσ του πρόςφυγα 

UE Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

UKBA Βρετανικι Υπθρεςία Συνόρων (Μεγάλθ Βρετανία) 

UNHCR Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ πρόςφυγεσ 



 

Ε
ις

α
γ

ω
γ

ή
  

 

Πλαύςιο 
Εδϊ και πολλά χρόνια, όλα τα ευρωπαϊκά κράτθ αντιμετωπίηουν τθν είςοδο 

ςτθν επικράτειά τουσ μεταναςτϊν με ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά: των 

αςυνόδευτων ανθλίκων. Ραρόλο που θ ονομαςία τουσ διαφζρει από κράτοσ 

ςε κράτοσ1, αυτόσ ο όροσ κα χρθςιμοποιθκεί ςε ολόκλθρθ τθ μελζτθ για να 

δθλϊςει τα παιδιά κάτω των 18 ετϊν, που προζρχονται από τρίτθ χϊρα 

εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και που δεν ςυνοδεφονται από νόμιμο 

εκπρόςωπο. 

Το μεταναςτευτικό φαινόμενο αναγνωρίςτθκε από τθ δεκαετία του 1970 ςε 

πολλά κράτθ μζλθ και αυξικθκε τθ δεκαετία του 1990 για να γνωρίςει τελικά 

ιδιαίτερθ εξάπλωςθ τα τελευταία χρόνια. Ραιδιά που προζρχονται από τισ 

χϊρεσ τθσ υποςαχάριασ Αφρικισ, από το Μαγκρζμπ, τθ Μζςθ Ανατολι ι 

ακόμθ και τθν Αςία φτάνουν ζτςι κάκε χρόνο ςτθν Ευρϊπθ ςε αναηιτθςθ 

προςταςίασ, καλφτερθσ ηωισ ι ςυνζνωςθσ με κάποιο μζλοσ τθσ οικογζνειασ 

τουσ. 

Αν και θ προβλθματικι αυτι αφορά ςιμερα το ςφνολο των 27 κρατϊν μελϊν 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ υποδοχι και θ φροντίδα που λαμβάνουν αυτοί οι 

νζοι είναι πολφ διαφορετικι από το ζνα κράτοσ ςτο άλλο. Αυτι θ μεγάλθ 

διαφοροποίθςθ μεταξφ των νομοκεςιϊν και των εκνικϊν πρακτικϊν 

εξθγείται από τθν απουςία ειδικισ μζριμνασ για το πρόβλθμα ςε ευρωπαϊκό 

επίπεδο. Ρολλοί διεκνείσ ι ευρωπαϊκοί κανόνεσ για το κζμα αυτό 

εφαρμόηονται ςτισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ2, ωςτόςο αυτό το 

νομοκετικό πλαίςιο δεν βοικθςε ουςιαςτικά να μειωκοφν οι διαφορζσ ςτο 

επίπεδο τθσ μεταχείριςθσ που παρζχουν τα κράτθ μζλθ. 

Με επίγνωςθ τθσ ανάγκθσ για δράςθ ςε υπερεκνικό επίπεδο, θ Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι δθμοςίευςε ςτισ 5 Μαΐου 2010 ζνα Σχζδιο δράςθσ για τουσ 

αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ3. Αυτι θ δθμοςίευςθ που ανακοινϊκθκε ςτο 

Συμβοφλιο4 και ςτο Κοινοβοφλιο παρουςιάηει τισ βαςικζσ κατευκυντιριεσ 

γραμμζσ για τθ μελλοντικι επεξεργαςία μίασ κοινοτικισ πολιτικισ ςε αυτό 

τον τομζα, με ςτόχο τθν «αυξθμζνθ προςταςία»5. Σε αυτό το ειδικό πλαίςιο 

εγγράφεται αυτι θ ζκκεςθ. 

Μζςα από τθν ανάλυςθ των νομοκεςιϊν και των πρακτικϊν των οκτϊ 

κρατϊν μελϊν (Ιςπανία, Γαλλία, Μεγάλθ Βρετανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, 

Ιταλία, ουμανία, Σουθδία), ο ςτόχοσ μασ είναι να εντοπίςουμε τισ βζλτιςτεσ 

                                                           
1  Βλζπε infra Μζροσ I 
2  Βλζπε Ραράρτθμα 1, ςελ. 42. 
3  Ευρωπαϊκι Επιτροπι, Σχζδιο Δράςθσ για τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ (2010-2014), SEC (2010)534. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0213:FIN:FR:PDF (προςπελάςτθκε ςτισ 15.07.2010). 
4  Το Συμβοφλιο ανακοίνωςε τα ςυμπεράςματά του για το ςχζδιο δράςθσ, ςτισ 3 Ιουνίου 2010. 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/jha/114888.pdf (προςπελάςτθκε ςτισ 15.07.2010) 
5  «Η Ευρωπαϊκι Επιτροπι ηθτά αυξθμζνθ προςταςία των αςυνόδευτων ανθλίκων που ειςζρχονται ςτθν Ε.Ε.», δελτίο 
τφπου, 6 Μαΐου 2010.  
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/534&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=en 
(προςπελάςτθκε ςτισ 15.07.2010) 
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πρακτικζσ και τισ ανάγκεσ για κανονιςτικι παρζμβαςθ ςε ευρωπαϊκι κλίμακα, ϊςτε να βελτιωκεί θ 

υποδοχι και θ φροντίδα των αςυνόδευτων ανθλίκων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. Λόγω του 

αντικειμζνου και τθσ μεκοδολογίασ τθσ, αυτό το ζργο είναι ςυμπλθρωματικό προσ άλλεσ πρόςφατα 

δθμοςιευκείςεσ ςυγκριτικζσ μελζτεσ ςτο κζμα αυτό6. 

Μεθοδολογία 

Αυτό το ζργο, που ςυγχρθματοδοτείται από το πρόγραμμα Θεμελιϊδθ δικαιϊματα και Ικαγζνεια 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ςυντονίςτθκε από τθν οργάνωςθ «France terre d’asile» (Γαλλία)7 και 

πραγματοποιικθκε ςε ςυνεργαςία με δφο μθ κυβερνθτικοφσ οργανιςμοφσ: το «Ινςτιτοφτο για τα 

Δικαιϊματα τθν Ιςότθτα και τθν Ετερότθτα» (Ελλάδα)8 και το «Ιταλικό Συμβοφλιο για τουσ 

Ρρόςφυγεσ» (Ιταλία)9. 

Μετά τισ πρϊτεσ ςυναντιςεισ ςχετικά με τουσ αςυνόδευτουσ αλλοδαποφσ ανθλίκουσ που 

πραγματοποιικθκαν ςτθν πόλθ Λιλ τθσ Γαλλίασ τον Δεκζμβριο του 200910, καταρτίςτθκε από κοινοφ 

ζνα ερωτθματολόγιο. Στθ ςυνζχεια, οι υπεφκυνοι για τθ μελζτθ από τισ τρεισ οργανϊςεισ 

πραγματοποίθςαν ζρευνεσ από τον Ιανουάριο μζχρι και τον Ιοφλιο του 2010 για να απαντιςουν ςτο 

ςφνολο των ερωτιςεων που περιείχε το ερωτθματολόγιο, για κάκε μία από τισ οκτϊ χϊρεσ ςτόχουσ. 

Αυτζσ οι ζρευνεσ τροφοδοτικθκαν με ζγγραφα που αναφζρονταν ςτθν κατάςταςθ των 

εγκαταλελειμμζνων ανθλίκων αλλοδαπϊν ςτα κράτθ που μελετικθκαν, με εκνικοφσ νομικοφσ 

κανόνεσ που διζπουν αυτό το φαινόμενο και με τθν πρακτικι εμπειρία που μετζφεραν οι 

επαγγελματίεσ του κλάδου και οι κεςμοί που αςχολοφνται με αυτόν τον τομζα. 

Η ανεπάρκεια γραπτϊν πθγϊν ςε οριςμζνα κράτθ, κυρίωσ ςτθ ουμανία, διαφαίνεται ςε αυτι τθν 

ζκκεςθ, όπου το επίπεδο ανάλυςθσ ποικίλει. Επιπλζον, θ μελζτθ τθσ κατάςταςθσ των 

εγκαταλελειμμζνων αλλοδαπϊν ανθλίκων ςτα υπερπόντια κράτθ και επικράτειεσ11 δεν ιταν 

δυνατόν να καταγραφεί μζςα ςτα πλαίςια αυτοφ του ζργου εξαιτίασ τθσ ςφγχυςθσ που κα 

μποροφςε να προκαλζςει από ςυγκριτικισ απόψεωσ. 

Βαςιηόμενθ ςτισ περίπου 250 ςελίδεσ απαντιςεων των εκνικϊν ερωτθματολογίων, αυτι θ μελζτθ 

ςκοπεφει να αναλφςει τα αποτελζςματα και να διατυπϊςει ςυςτάςεισ γφρω από τα βαςικά 

ηθτιματα που διακυβεφονται ςε αυτόν τον τομζα. Η παροφςα ςφνκεςθ παρουςιάηει τισ βαςικζσ 

γραμμζσ μιασ πλιρουσ ζκκεςθσ 160 ςελίδων που διατίκεται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ οργάνωςθσ 

«France terre d’asile»12, τθν οποία μπορεί κανείσ να ςυμβουλευτεί για περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ. 

Αυτζσ οι ζρευνεσ κα αποτελζςουν, ελπίηουμε, μία ςωςτι πθγι για το ςφνολο των εμπλεκομζνων και 

ειδικότερα για τουσ κεςμοφσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, με ςτόχο μια εναρμονιςμζνθ προςταςία που 

να βαςίηεται ςτον ςεβαςμό των δικαιωμάτων του παιδιοφ. 

                                                           
6 Βλζπε για παράδειγμα: ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ, Policies on reception, return and integration arrangement for, and 
numbers of, unaccompanied children, Μάιοσ 2010, ςελ. 163. ΟΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, Separated asylum-seeking 
children in European Union Member States, Απρίλιοσ 2010, ςελ. 52, Δίκτυο Οργανιςμϊν για τθ Διεκνι Ανάπτυξθ, Σκωτία (NIDOS), Towards 
a European Network of Guardianship institutions, Φεβρουάριοσ 2010, ςελ. 80 
7 http://www.france-terre-asile.org 
8 http://www.i-red.eu/ 
9 http://www.cir-onlus.org/ 
10 FRANCE TERRE D’ASILE, ΔΙΑΜΕΙΣΜΑ ΤΟΥ PAS-DE-CALAIS, ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΒΟΑ (CONSEIL GENERAL DU NORD), 
Εγκαταλελειμμζνοι αλλοδαποί ανιλικοι: παιδιά που ηθτοφν προςταςία- πρϊτθ ευρωπαϊκι ςυνάντθςθ, Πζμπτθ 17 Δεκεμβρίου 2009 - 
φνκεςθ των ςυηθτιςεων, Μάρτιοσ 2010, ςελ. 50. 
11 Για τον οριςμό των υπερπόντιων χωρϊν και εδαφϊν, βλζπε: 
http://europa.eu/legislation_summaries/development/overseas_countries_territories/index_fr.htm 
12 http://www.france-terre-asile.org/childrenstudies 
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Για να μελετιςουμε και να απαντιςουμε καλφτερα ςτα 

διαφορετικά ηθτιματα που προκφπτουν από το φαινόμενο των 

αςυνόδευτων ανθλίκων, είναι αναγκαίο να γνωρίηουμε τισ 

διαςτάςεισ του και τον οριςμό του. Η μελζτθ ςτισ οκτϊ χϊρεσ 

υποδεικνφει ότι ο οριςμόσ ποικίλει από το ζνα κράτοσ ςτο άλλο, 

ενϊ τα ςτατιςτικά ςτοιχεία παραμζνουν ςε πολφ μεγάλο βακμό 

αβζβαια. 

Σε ό,τι αφορά ςτον οριςμό, πολλοί κανόνεσ του κοινοτικοφ δικαίου 

ορίηουν τθν ζννοια του «αςυνόδευτου ανθλίκου»13. Σφμφωνα με τα 

κείμενα αυτά, ο αςυνόδευτοσ ανιλικοσ ορίηεται από αρκετά 

χαρακτθριςτικά: Ρρόςωπο κάτω των 18 ετϊν, που προζρχεται από 

χϊρα εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ι άπατρισ), που ειςιλκε ςτθν 

επικράτεια των Κρατϊν μελϊν χωρίσ να ςυνοδεφεται από τον κατά 

τον νόμο ι το ζκιμο υπεφκυνο για τθν επιμζλεια του ενιλικο, είτε 

εγκαταλείφκθκε μόνοσ ςτθν επικράτεια κράτουσ μζλουσ, χωρίσ τθν 

προςταςία ενιλικα. Μόνο τρία από τα κράτθ που εξετάςτθκαν 

(Ελλάδα, Ουγγαρία, ουμανία) ζχουν ενςωματϊςει αυτόν τον 

οριςμό ςτο εκνικό τουσ δίκαιο. Οριςμζνα δεν αναγνωρίηουν παρά 

μόνο τουσ αιτοφντεσ άςυλο ςτον οριςμό τουσ (Μεγάλθ Βρετανία) ι 

αντικζτωσ τουσ αποκλείουν εντελϊσ (Ιταλία). Άλλα, τζλοσ, 

υιοκετοφν ζνα δικό τουσ οριςμό (Σουθδία) ι δεν προτείνουν 

κανζναν οριςμό ςτισ εκνικζσ τουσ νομοκεςίεσ (Γαλλία, Ιςπανία). 

 

                                                           
13 Βλζπε για παράδειγμα: Απόφαςθ του Συμβουλίου τθσ 26θσ Ιουνίου 1997 που αφορά του αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ οι οποίοι 
προζρχονται από τρίτεσ χϊρεσ, Οδθγία 2001/55/CE του Συμβουλίου τθσ 20θσ Ιουλίου 2001 που αφορά τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ παροχισ 
προςωρινισ προςταςίασ (…) Αρκ. 2f, Οδθγία 2003/9/CE του Συμβουλίου τθσ 27θσ Ιανουαρίου 2003 που αφορά τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ 
για τθν υποδοχι των αιτοφντων άςυλο μζςα ςτα κράτθ μζλθ. Αρκρ.2h, Κανονιςμόσ (ΕE) n° 343/2003 του Συμβουλίου τθσ 18θσ 
Φεβρουαρίου 2003 που κεςπίηει τα κριτιρια και τουσ μθχανιςμοφσ του κακοριςμοφ του κράτουσ μζλουσ που είναι υπεφκυνο για τθν 
εξζταςθ του αιτιματοσ αςφλου (…), Άρκ. 2h. Οδθγία 2004/83/CE του Συμβουλίου τθσ 29θσ Απριλίου 2004 που αφορά τισ ελάχιςτεσ 
απαιτιςεισ ςχετικά με τισ ςυνκικεσ (…) άρκρ.2ι 
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 Πίνακασ 1 – Επιςκόπθςθ των οριςμϊν των αςυνόδευτων ανθλίκων 

 

 Ονομαςία Οριςμόσ ςτο εκνικό δίκαιο Πθγι 

Ιςπανία 

Αςυνόδευτοσ 

αλλοδαπόσ  

ανιλικοσ 

Πχι  

Γαλλία 

Αςυνόδευτοσ 

αλλοδαπόσ  

ανιλικοσ 

Πχι  

Ελλάδα 
Αςυνόδευτοσ 

ανιλικοσ 

Ο υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ ι άπατρισ που δεν ζχει ςυμπλθρϊςει 

το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ του και ο οποίοσ είτε ειςζρχεται ςτθν 

ελλθνικι επικράτεια χωρίσ να ςυνοδεφεται από τον κατά τον 

νόμο ι το ζκιμο υπεφκυνο για τθν επιμζλειά του ενιλικο (…) 

είτε βρζκθκε χωρίσ ςυνοδεία μετά τθν είςοδό του ςτθ χϊρα. 

Νόμοσ 3386/2005, άρκ. 1 

Ουγγαρία 
Αςυνόδευτοσ 

ανιλικοσ 

Ο υπικοοσ τρίτθσ χϊρασ,, κάτω των 18 ετϊν, που ειςζρχεται 

ςτθν επικράτεια τθσ Ουγγρικισ Δθμοκρατίασ, χωρίσ να 

ςυνοδεφεται από ενιλικο υπεφκυνο για αυτόν από τον νόμο ι 

από το ζκιμο, και για όςο διάςτθμα δεν προςτατεφεται από 

ενιλικα, ι ανιλικοσ που ζχει εγκαταλειφκεί χωρίσ ςυνοδεία 

μετά τθν είςοδό του ςτθν επικράτεια τθσ Ουγγρικισ 

δθμοκρατίασ. 

Νόμοσ II του 2007 για τθν είςοδο και 

τθν παραμονι υπθκόων που 

προζρχονται από τρίτεσ χϊρεσ, §2e  

 

Νόμοσ LXXX του 2007 ςχετικά με το 

άςυλο, §2f 

Ιταλία 
Εγκαταλελειμμζνοσ 

αλλοδαπόσ ανιλικοσ 

Με τον όρο εγκαταλελειμμζνοσ αλλοδαπόσ ανιλικοσ που 

βρίςκεται ςτθν επικράτεια (…) εννοοφμε κάκε ανιλικο που δεν 

ζχει τθν ιταλικι υπθκοότθτα ι τθν υπθκοότθτα άλλων κρατϊν 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, ο οποίοσ δεν ζχει υποβάλει αίτθςθ 

αςφλου και βρίςκεται, για οποιονδιποτε λόγο, ςτθν επικράτεια 

χωρίσ υποςτιριξθ και χωρίσ ςυγγενικό νόμιμο εκπρόςωπο ι 

χωρίσ άλλουσ ενθλίκουσ που να είναι υπεφκυνοι για αυτόν 

ςφμφωνα με τουσ νόμουσ που ιςχφουν ςτθν ιταλικό νομικό 

ςφςτθμα. 

Κανονιςμόσ που αφορά τισ 

αρμοδιότθτεσ τθσ Επιτροπισ για τουσ 

αλλοδαποφσ ανθλίκουσ, D.P.C.M. 

9.12.1999, n. 535    

Ρουμανία 
Αςυνόδευτοσ 

ανιλικοσ 

Ανιλικοσ, αλλοδαπόσ ι άπατρισ,, που φτάνει ςτθ Ρουμανία 

χωρίσ 

να ςυνοδεφεται από γονζα ι νόμιμο εκπρόςωπο, ι που δεν 

τελεί υπό τθν προςταςία κανενόσ άλλου προςϊπου κατά τον 

νόμο ι το ζκιμο, ι ανιλικοσ που ζμεινε αςυνόδευτοσ μετά τθν 

είςοδό του ςτθ ρουμανικι επικράτεια. 

Νόμοσ n° 122/2006 ςχετικά με το 

άςυλο ςτθ ουμανία, άρκ. 2.κ 

Μεγάλθ Βρετανία 

Αςυνόδευτοσ 

Ανιλικοσ 

αιτϊν άςυλο 

Παιδί κάτω των 18 ετϊν που αιτείται άςυλο ςτο όνομά του και 

που ζχει αποχωριςτεί και από τουσ δφο γονείσ του, χωρίσ να 

ζχει δοκεί θ επιμζλειά του ςε άλλο ενιλικα υπεφκυνο γι αυτόν 

κατά τον νόμο. 

Βρετανικι Υπθρεςία Συνόρων (UKBA), 

Οδθγόσ διαδικαςίασ αςφλου για 

ειδικζσ περιπτϊςεισ, υποβολι 

αίτθςθσ από παιδί, §4-2 

ουθδία 
Αςυνόδευτοσ 

ανιλικοσ 

Παιδί που ςτερείται εκπροςϊπου που να αςκεί τθ γονικι 

μζριμνα ςτθ ουθδία. 

Νόμοσ 2005-716 για τουσ 

αλλοδαποφσ, κεφάλαιο 10 §3, 

κεφάλαιο 18 §3 Νόμοσ 2005:429 για 

τουσ προςωρινοφσ εκπροςϊπουσ των 

αςυνόδευτων ανθλίκων 

 

Οι διαφοροποιιςεισ ςτουσ οριςμοφσ αποτελοφν εμπόδιο ςε κάκε προςπάκεια εναρμόνιςθσ ςχετικά με το 

φαινόμενο αυτό. Η εφαρμογι μίασ κοινισ, ενιαίασ πολιτικισ ςυνεπάγεται ςτθν πραγματικότθτα τθν 

προθγοφμενθ ςυμφωνία πάνω ςτθν ζκταςθ του προσ εξζταςθ αντικειμζνου και πάνω ςτουσ όρουσ που κα 

χρθςιμοποιοφνται. 

φςταςθ αρ. 1 - ΟΡΙΜΟ 

► Εναρμόνιςθ του οριςμοφ των αςυνόδευτων ανιλικων ςε όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

με βάςθ τον οριςμό που περιζχεται ςτουσ υπάρχοντεσ κοινοτικοφσ κανόνεσ. 

 
Το πρόβλθμα των αςυνόδευτων ανθλίκων χαρακτθρίηεται επίςθσ από τθν απουςία ακριβϊν ςτατιςτικϊν 
ςτοιχείων. 

5 



 

Πίνακασ 2 – τατιςτικά ςτοιχεία για τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ 

                                                           
14 ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ, op. cit., ςθμείωςθ 6. 
http://emn.sarenet.es/Downloads/download.do;jsessionid=7E751C48A6C5DDB03F386117613319E4?fileID=1020 (προςπελάςτθκε ςτισ 15.07.2010) 
15 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΙΣΡΑΝΙΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ (CGAE), «Ni ilegales ni invisibles. Realidad jurídica y social de los Menores Extranjeros en 
España» [«Οφτε παράνομοι οφτε αόρατοι. Νομικι και κοινωνικι πραγματικότθτα των αλλοδαπϊν ανθλίκων ςτθν Ιςπανία»], 2009, ςελ. 27. 

http://www.unicef.es/contenidos/1002/informe_infancia_inmigrante_UNICEF_CGAE_2009.pdf (προςπελάςτθκε ςτισ 17.10.2010). 
16Αναφζρεται ςτο «UNHCR alarmed by detention of unaccompanied children in Lesvos, Greece», 28 Αυγοφςτου 2009 
http://www.unhcr.org/print/4a97cb719.html (προςπελάςτθκε ςτισ 20.07.2010). 
17 UNHCR, Observations on Greece as a country of asylum, Δεκζμβριοσ 2009, ςελ. 12. 

http://www.unhcr.org/refworld/docid/4b4b3fc82.html (προςπελάςτθκε ςτισ 20.10.2010). 
18 ΕΥΩΡΑΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ, Policies on reception, return and integration, arrangements for, and number of unaccompanied minors in Hungary, 

2009, ςελ. 14, και ΡΟΓΑΜΜΑ SEPARATED CHILDREN IN EUROPE, Newsletter n°33, Απρίλιοσ 2010. 
19 Αναφζρεται ςτθν ιςτοςελίδα του Children’s Legal Centre (Νομικοφ Κζντρου για τα Ραιδιά) για το 2008, και 2009 ςτο «Where do the children seeking 
asylum to the UK come from ?» The Guardian, 8 Ιουνίου 2010, http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2010/jun/08/child-asylum-seekers-data-uk 
(προςπελάςτθκε ςτισ 20.07.2010). 
20 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database 
21UNHCR, Baltic and Nordic Headlines, A summary of asylum and refugee-related stories in regional media, Φεβρουάριοσ 2010. 

 

 

Εκτίμθςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ των 

αςυνόδευτων ανιλικων 

που υπάρχουν (Ρ) ι ζχουν ειςζλκει (E) 

ςτθν επικράτεια 
Πθγι τθσ εκτίμθςθσ Παρατθριςεισ 

2006 2007 2008 2009 

Spagna 

3064 
(P) ςτισ 

31/12 

4467 
(P) ςτισ 

31/12 

5158 
(P)  ςτισ  

31/12 

  EMN Σφνοψθ ζκκεςθσ14 για  τουσ 

αςυνόδευτουσ Ανθλίκουσ 

Ρεριοριςμζνα δεδομζνα που δεν περιλαμβάνουν 

τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ που βρίςκονται ςτθ 

Λα ιόχα και ςτθ Μαδρίτθ. 

 6475 

(E) 

   Γενικό Συμβοφλιο του δικθγορικοφ 

ςυλλόγου 

τθσ Ιςπανίασ15 

 

- Τα δεδομζνα οριςμζνων ετϊν και για κάποιεσ 

αυτόνομεσ περιοχζσ δεν είναι διακζςιμα. 

-  Τα κριτιρια καταγραφισ των ανθλίκων ςτισ 

ςτατιςτικζσ λίςτεσ δεν είναι τα ίδια ςε όλεσ τισ 

αυτόνομεσ περιοχζσ. 

Francia 

  1092 (E)    Αςτυνομία ςυνόρων Ρρόκειται για τον αρικμό των ανθλίκων που 

ςυνελιφκθςαν μόνο ςτο αεροδρόμιο ουαςφ 

(Roissy), δθλαδι ζνα μθ αντιπροςωπευτικό δείγμα 

των ανθλίκων που φτάνουν ςτθν επικράτεια κάκε 

χρόνο. 

6000 (P)  6000 (P)   Εκτίμθςθ των 

διαμεριςμάτων και των ΜΚΟ 

Η απουςία ςυγκεντρωτικϊν ςτατιςτικϊν ςε εκνικό 

επίπεδο κακιςτά αδφνατθ κάκε ςυγκεκριμζνθ 

εκτίμθςθ. Εδϊ και πολλά χρόνια, θ εκτίμθςθ που 

γίνεται γενικά δεκτι είναι ότι υπάρχουν περίπου 

4000 ζωσ 8000 αςυνόδευτοι ανιλικοι ςτθ Γαλλία. 

Grecia 

  2648  (E)    Ελλθνικζσ Λιμενικζσ αρχζσ16 Η απουςία ςυγκεντρωτικϊν ςτατιςτικϊν ςε 

εκνικό επίπεδο κακιςτά αδφνατθ κάκε 

ςυγκεκριμζνθ εκτίμθςθ.   6000 (E)   UNHCR17 

Ungheria 
 159 

(E) 
271 (E)    ΕΜN Σφνοψθ ζκκεςθσ για τουσ 

αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ / 

Ρρόγραμμα SCEP Newsletter18 

Ρρόκειται για τον αρικμό των αςυνόδευτων 

ανιλικων που αιτοφνται άςυλο μζςα ςε ζνα ζτοσ. 

Italia 

  7797 (E) al 

31/12/2008 

7042 (E) 

al 

30/06/2009 

  Ιταλικι Επιτροπι για τουσ 

αλλοδαποφσ ανθλίκουσ 

Αυτζσ οι ςτατιςτικζσ δεν λαμβάνουν υπόψθ τουσ 

ανθλίκουσ που αιτοφνται άςυλο ι τα κφματα 

ςωματεμπορίασ, που δεν καταγράφθκαν από τθν 

Ιταλικι Επιτροπι για τουσ Αλλοδαποφσ Ανθλίκουσ. 

4791 (E) 

al 

31/05/2010 

Romania 
   50 (P)   ουμανικό Γραφείο για 

τθ Μετανάςτευςθ 

 

Gran 

Bretagna 
  5500 (E) 4200 (E)   Υπουργείο Εςωτερικϊν19 Αυτζσ οι ςτατιςτικζσ αφοροφν το Ηνωμζνο 

Βαςίλειο (Μεγάλθ Βρετανία και Βόρεια Ιρλανδία). 

Svezia 
  1510 (E) 2250 (E)  Eurostat20 

 UNHCR
21

 

Ρρόκειται για τον αρικμό των αςυνόδευτων 

ανθλίκων αιτοφντων άςυλο κάκε 

χρόνο. 
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Το πρόβλθμα τθσ απουςίασ αξιόπιςτων ςτατιςτικϊν ςτοιχείων γίνεται αιςκθτό και όταν χρειάηεται να εκτιμθκεί 

το προφίλ των αςυνόδευτων ανθλίκων ςτα διάφορα κράτθ. Η εμπειρία πεδίου των μθ κυβερνθτικϊν 

οργανϊςεων και τα λίγα διακζςιμα ςτοιχεία από τισ τοπικζσ ι εκνικζσ αρχζσ επιτρζπουν παρόλα αυτά να 

αναδειχκοφν κάποιεσ τάςεισ που αφοροφν το προφίλ των αςυνόδευτων ανθλίκων που βρίςκονται ςτισ οκτϊ 

χϊρεσ τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

Μία πολφ μεγάλθ πλειοψθφία (μεταξφ 80 και 95 %) των νζων που εντοπίςτθκαν ςε αυτζσ τισ χϊρεσ είναι γζνουσ 

αρςενικοφ και θλικίασ από 15 ζωσ 17 ετϊν. Αν και αποτελοφν τθ μειοψθφία, εντοπίςτθκαν και νζοι κάτω των 15 

ετϊν και κορίτςια. Αντίκετα με τθν θλικία και το φφλο, οι εκνικότθτεσ των αςυνόδευτων ανθλίκων ποικίλουν 

αιςκθτά ανάλογα με τθ χϊρα. Ακολουκϊντασ το παράδειγμα των ενθλίκων, το Αφγανιςτάν ωσ χϊρα προζλευςθσ 

αντιπροςωπεφεται ζντονα ςε πολλζσ χϊρεσ. Νζοι Μαροκινοί ζχουν επίςθσ καταγραφεί ςε πολλζσ χϊρεσ, κυρίωσ 

ςτθν Ιςπανία αλλά και ςτθ Γαλλία και τθν Ιταλία. Τζλοσ, θ γεωγραφικι εγγφτθτα εξθγεί το γεγονόσ ότι πολλοί 

από τουσ ανθλίκουσ ςτθν Ιταλία και τθν Ουγγαρία προζρχονται από τθν ανατολικι Ευρϊπθ.  

φςταςθ αρ. 2 – ΣΑΣΙΣΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
► Εφαρμογι ςυντονιςμζνθσ μεκόδου ςυλλογισ πλθροφοριϊν, με τθν κακιζρωςθ ενόσ ενιαίου εργαλείου ςυλλογισ 

των ςτατιςτικϊν ςτοιχείων που κα μπορεί να χρθςιμοποιείται ςε κάκε χϊρα, επιτρζποντασ ορκζσ ςυγκρίςεισ ςε 

ευρωπαϊκι κλίμακα. 

► Συμπερίλθψθ και διάκριςθ ςε αυτό το εργαλείο ςτατιςτικισ όλων των κατθγοριϊν των αςυνόδευτων ανιλικων, 

είτε πρόκειται για αυτοφσ που ηθτοφν άςυλο, είτε για κφματα ςωματεμπορίασ, ι ακόμθ για παιδιά τα οποία ζχουν 

αναλάβει οι υπθρεςίεσ περίκαλψθσ και προςταςίασ. Αυτό το εργαλείο πρζπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτο 

ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν θλικία, τθν εκνικότθτα, τθ γλϊςςα και το γζνοσ του ανθλίκου. 

► Οριςτικι διαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ των προςωπικϊν δεδομζνων κατά τθ χριςθ αυτοφ του ςτατιςτικοφ 

εργαλείου, ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ ευρωπαϊκοφσ κανόνεσ και με τθ ςυνεργαςία των οργανιςμϊν και των 

κεςμϊν που είναι αρμόδιοι για αυτόν τον τομζα. 

 

Συνολικά, φαίνεται πολφ δφςκολο να προςδιοριςτεί το φαινόμενο των αςυνόδευτων ανθλίκων ςιμερα, ακόμα 

και ςτο εςωτερικό τθσ κακεμίασ από τισ χϊρεσ και κατά μείηονα λόγο ςτθν κλίμακα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

Μπροςτά ςε αυτι τθ διάςπαςθ των πθγϊν και των εκπροςϊπων, θ κζςπιςθ κεςμϊν αναφοράσ για αυτόν τον 

τομζα ςε κάκε χϊρα και θ εξαςφάλιςθ ςυντονιςμοφ ςε ευρωπαϊκό επίπεδο φαίνονται απαραίτθτεσ.  

 

φςταςθ αρ. 3 – ΕΘΝΙΚΟ ΤΝΣΟΝΙΜΟ 
► Ανάκεςθ του ςυντονιςμοφ και τθσ παρακολοφκθςθσ του προβλιματοσ των αςυνόδευτων ανθλίκων κάκε Κράτουσ 

ςε μία εκνικι ανεξάρτθτθ αρχι, αρμόδια για τθ ςυλλογι των δεδομζνων, θ οποία κα αποτελεί μία αξιόπιςτθ πθγι 
για το ςφνολο των κεμάτων που αφοροφν ςτθν κατάςταςθ των αςυνόδευτων ανθλίκων. 

 

φςταςθ αρ. 4 – ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΤΝΣΟΝΙΜΟ 
► Οριςμόσ ενόσ μοναδικοφ εκπροςϊπου ςε ευρωπαϊκι κλίμακα, που κα εξαςφαλίηει τον ςυντονιςμό και τθν 

παρακολοφκθςθ του προβλιματοσ των αςυνόδευτων ανθλίκων ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 
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Ππωσ υπενκφμιςε θ ευρωπαϊκι Επιτροπι ςτο ςχζδιο δράςθσ τθσ για τουσ 

αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ, «είναι πρωταρχικισ ςθμαςίασ να επαγρυπνοφμε ϊςτε 

(…), ανεξάρτθτα από το κακεςτϊσ τουσ ωσ πρόςφυγεσ, τθσ υπθκοότθτάσ τουσ και 

των προγόνων τουσ, όλα τα παιδιά να αντιμετωπίηονται, πάνω από όλα, ωσ 

παιδιά»22. 

Το κακεςτϊσ του αλλοδαποφ ζχει παρόλα αυτά πρωτεφοντα ρόλο ςτουσ τομείσ 

τθσ πρόςβαςθσ ςτθν επικράτεια, του δικαιϊματοσ παραμονισ και τθσ 

απομάκρυνςθσ/απζλαςθσ, όπου οι μεταναςτευτικζσ πολιτικζσ των κρατϊν μελϊν 

ςυχνά υπονομεφουν τθν αρχι τθσ κατά προτεραιότθτα εκτίμθςθσ του μζγιςτου 

ςυμφζροντοσ του παιδιοφ.   

A.  Η πρόςβαςη ςτην επικρϊτεια  

Το ηιτθμα τθσ πρόςβαςθσ ςτθν επικράτεια δεν αντιμετωπίηεται με τθν ίδια 

προςοχι ςε όλα τα κράτθ. Ρρζπει παρόλα αυτά να ςθμειϊςουμε ότι αυτζσ οι 

διαφοροποιιςεισ ςτθν προςζγγιςθ δεν ςχετίηονται μόνο με τθ γεωγραφικι 

κζςθ αυτϊν των κρατϊν, τα οποία ζχουν όλα αντιμετωπίςει 

μεταναςτευτικά κφματα που προζρχονται από τρίτα κράτθ εκτόσ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Στθ Σουθδία, οι ανιλικοι γενικά εντοπίηονται μζςα ςτθ χϊρα. Σε περίπτωςθ 

που ςυλλθφκοφν ςτα ςφνορα, δικαιοφνται να ειςζλκουν ςτθν επικράτεια, ζτςι 

ϊςτε να εφαρμοςτοφν οι διαδικαςίεσ του κοινοφ δικαίου23. 

Στθ Μεγάλθ Βρετανία, από τθ ςτιγμι που τα όργανα τθσ Βρετανικισ 

υπθρεςίασ ςυνόρων εντοπίςουν ζναν αςυνόδευτο ανιλικο που ζχει ειςζλκει 

παράνομα ςτο ζδαφόσ τθσ, διεξάγουν ςυνζντευξθ, τθσ οποίασ οι ςκοποί 

παραμζνουν αςαφείσ, κινοφμενοι μεταξφ τθσ προςταςίασ του παιδιοφ και 

τθσ εξακρίβωςθσ των ςυνκθκϊν παράνομθσ ειςόδου24. Τα παιδιά δεν 

κρατοφνται οφτε επαναπροωκοφνται ςτα ςφνορα, εάν όντωσ αποδειχκεί ότι 

πρόκειται για ανθλίκουσ25. 

Στθν Ιςπανία, θ είςοδοσ ςτθν επικράτεια απαγορεφεται για τουσ αλλοδαποφσ, 

ενιλικουσ και παιδιά, οι οποίοι ςυλλαμβάνονται ςτα εναζρια, χερςαία 

(κυρίωσ ςτισ αυτόνομεσ πόλεισ Θζουτα και Μελίλια) και καλάςςια ςφνορα και 

δεν διακζτουν τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθν είςοδό τουσ ςτθ χϊρα. Οι 

ιςπανικζσ αρχζσ τοφσ προωκοφν λοιπόν πίςω ςτισ χϊρεσ προζλευςισ τουσ, 

εφαρμόηοντασ τθ νομικι διάταξθ που προβλζπεται για τουσ ενιλικεσ26. Δεν 

κατζςτθ δυνατό να ςυλλεχκεί κανζνα ςυγκεκριμζνο ςτοιχείο ςχετικά με αυτζσ 

τισ πρακτικζσ.  

                                                           
22 Σχζδιο δράςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Κοινότθτασ για τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ, op. cit, ςθμ. 3, ςελ. 3 
23 Σχετικά με τθν κοινωνικι προςταςία ςτθν επικράτεια βλ. infra Μζροσ VI.A 
24 Κατά τισ ςυηθτιςεισ με τα μζλθ τθσ ΜΚΟ Refugee and Migrant Justice, οι αρμόδιοι του UKBA ζδωςαν αντιφατικζσ εκδοχζσ για τον ςτόχο αυτισ τθσ 
ςυνζντευξθσ: άλλοτε αφοροφςε ςτον «αποτελεςματικό ζλεγχο των ςυνόρων» και άλλοτε «ςτον προςδιοριςμό των αναγκϊν προςταςίασ του παιδιοφ πριν 
από τθν παραπομπι του ςτισ κοινωνικζσ υπθρεςίεσ». Αλλθλογραφία που χρονολογείται τον Ιοφλιο του 2009 και παρατίκεται ςτο ζργο «REFUGEE AND 
MIGRANT JUSTICE, Safe at last? Children on the front line of UK border control» Μάρτιοσ 2010. 
25 Σχετικά με τον προςδιοριςμό θλικίασ, βλζπε infra Μζροσ V. A. 
26 Το άρκρο 60 του οργανικοφ νόμου ςχετικά με το κακεςτϊσ των αλλοδαπϊν ορίηει ότι οι αλλοδαποί των ςυνόρων ςτουσ οποίουσ δεν ζχει επιτραπεί θ 
είςοδοσ ςτθ χϊρα κα προωκοφνται ςτθ χϊρα προζλευςθσ το ςυντομότερο δυνατόν. Αν ο επαναπατριςμόσ ζχει κακυςτεριςει πλζον των εβδομιντα δφο 
ωρϊν, θ αρχι που κα αποφαςίςει κα προςφφγει ςτον ανακριτι προκειμζνου να αποφαςίςει για τον χϊρο κράτθςθσ ζωσ τθν προϊκθςθ. 
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Στθ Γαλλία, ο νόμοσ προβλζπει ότι οι αλλοδαποί που δεν γίνονται δεκτοί ςτθν  επικράτεια ι που 

βρίςκονται ςε αναμονι άδειασ ειςόδου μποροφν να φιλοξενθκοφν ςε «ηϊνθ αναμονισ», ζνα 

μεταβατικό ςθμείο μεταξφ τθσ διεκνοφσ ηϊνθσ και τθσ γαλλικισ επικράτειασ27. Κάποιοι 

αςυνόδευτοι ανιλικοι επαναπροωκοφνται αμζςωσ μετά τθν ζξοδό τουσ από το αεροπλάνο, κατά 

τον ζλεγχο ςτθ γζφυρα επιβίβαςθσ, κατ' εφαρμογι τθσ αρχισ τθσ ευκφνθσ των μεταφορζων 

που ρυκμίηεται ςυγκεκριμζνα από το κοινοτικό δίκαιο28. Ζνασ ανιλικοσ μπορεί επίςθσ να 

επαναπροωκθκεί από τθ ηϊνθ αναμονισ ςτθν περίπτωςθ που δεν γίνει δεκτόσ ςτθν επικράτεια. 

Ρερίπου 30% των αςυνόδευτων ανθλίκων που φτάνουν ςτθν επικράτεια μζςω τθσ εναζριασ 

οδοφ επαναπροωκοφνται29 χωρίσ να υπάρχει πραγματικι εγγφθςθ για τισ ςυνκικεσ υποδοχισ τουσ 

ςτθ χϊρα ςτθν οποία επιςτρζφονται. 

Κατά τθν αναμονι αυτισ τθσ επαναπροϊκθςθσ ι τθσ άδειασ ειςόδου ςτθν επικράτεια, οι ανιλικοι 

παραμζνουν ςε ζνα χϊρο όπου ςτεροφνται τθν ελευκερία τουσ, μζςα ςτα κτίρια τθσ ηϊνθσ των 

αεροδρομίων, για ζνα χρονικό διάςτθμα που μπορεί να διαρκζςει ζωσ και 20 θμζρεσ30, αλλά θ μζςθ 

διάρκεια αποςτζρθςθσ τθσ ελευκερίασ των ανθλίκων κυμαίνεται μεταξφ 2 και 3 θμερϊν. Το γαλλικό 

δίκαιο προβλζπει τον κακοριςμό ενόσ προςϊπου, που ονομάηεται επιμελθτισ ad hoc, και είναι 

υπεφκυνοσ να εκπροςωπεί και να βοθκά τον ανιλικο ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ ςχετικά με τθν 

είςοδό του ςτθν επικράτεια31. Αυτι θ κατάςταςθ ςτθ ηϊνθ αναμονισ υπιρξε αντικείμενο κριτικισ 

από τθν πλευρά τθσ Επιτροπισ των δικαιωμάτων του παιδιοφ32 και τθσ Επιτροπισ κατά των 

βαςανιςτθρίων των Ηνωμζνων Εκνϊν33. 

Στθν Ουγγαρία, ο ζλεγχοσ του επαναπατριςμοφ μζςω τθσ εξαςφάλιςθσ εγγυιςεων ςτθ χϊρα 

επαναπατριςμοφ υφίςταται ςτα πλαίςια τθσ άφιξθσ ςτθν επικράτεια, όπωσ και ςε αυτά τθσ 

απομάκρυνςθσ/απζλαςθσ από αυτι34. Οι ουκρανικζσ οργανϊςεισ που εμπλζκονται ςτο ηιτθμα 

αναφζρκθκαν ςε 20 αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ που επαναπροωκικθκαν από τισ ουγγρικζσ 

αρχζσ προσ τθν Ουκρανία το ζτοσ 200935. Ραραμζνει παρόλα αυτά δφςκολο να καταλιξει κανείσ ςε 

γενικά ςυμπεράςματα, κακϊσ λίγα από τα περιςτατικά αυτά προζρχονται από άμεςθ παρατιρθςθ. 

Κακϊσ το ουγγρικό δίκαιο απαγορεφει τθν κράτθςθ αςυνόδευτων ανθλίκων κατά τθν 

παράνομθ είςοδο ι παραμονι36, κάκε ανιλικοσ αλλοδαπόσ που πρζπει να επαναπροωκθκεί 

αναλαμβάνεται προςωρινά από τισ υπθρεςίεσ προςταςίασ των παιδιϊν τθσ χϊρασ. Ζνασ 

προςωρινόσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ ορίηεται για κάκε ανιλικο, αλλά ο ρόλοσ του περιορίηεται ςε μία 

τυπικι επίβλεψθ των διαδικαςιϊν Τινου, ςτθν πράξθ, δεν επιτρζπει τθν επαναδιαπραγμάτευςθ τθσ 

απζλαςθσ37. 
 

                                                           
27 Άρκ. L 221-1 του CESEDA. 
28 Σφμβαςθ εφαρμογισ τθσ Συνκικθσ του Schengen τθσ 14θσ Ιουνίου 1985 ανάμεςα ςτισ κυβερνιςεισ των Χωρϊν τθσ οικονομικισ Ζνωςθσ των χωρϊν 
Benelux, τθσ ομοςπονδιακισ Δθμοκρατίασ τθσ Γερμανίασ και τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Γαλλίασ ςχετικά με τθ ςταδιακι κατάργθςθ των ελζγχων ςτα κοινά 
ςφνορα, επίςθμθ Εφθμερίδα n° L 239 τθσ 22/09/2000 ςελ. 0019 – 0062, άρκ. 26. 
29 Το 2008, αυτό ςυνζβθ ςε 341 ανθλίκουσ, δθλαδι το 31,2 % των ανθλίκων που βρίςκονταν ςτθ ηϊνθ αναμονισ. Το πρϊτο εξάμθνο του 2009, 
«επιβιβάςτθκαν» 101 ανιλικοι, δθλαδι 28 %. Διυπουργικι ομάδα εργαςίασ ςχετικά με τουσ εγκαταλελειμμζνουσ αλλοδαποφσ ανθλίκουσ, Projet de 
rapport, Diagnostic et comptes-rendus (Ζκκεςθ ζργου, Διάγνωςθ και περιλιψεισ), Οκτϊβριοσ 2009, 189, ςελ. 35. 
30 CESEDA, άρκ. L 222-2. Αυτό το διάςτθμα μπορεί κατ' εξαίρεςθ να φτάςει τισ 30 θμζρεσ αν ο ανιλικοσ προβεί ςε αίτθςθ αςφλου κατά τισ τελευταίεσ 
θμζρεσ τθσ τοποκζτθςθσ. 
31 Ibid., άρκ. L 221-5. 
32 ΕΡΙΤΟΡΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΡΑΙΔΙΟΥ, Εξζταςθ των αναφορϊν που παρουςιάςκθκαν από τα Κράτθ μζλθ ςε εφαρμογι του άρκρου 44 τθσ 
Σφμβαςθσ, τελικζσ παρατθριςεισ ςτθ Γαλλία, 51θ ςυνεδρίαςθ, 22 Ιουνίου 2009, CRC/C/FRA/CO/4, §86b. 
33 ΕΡΙΤΟΡΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΙΩΝ, Τελικζσ παρατθριςεισ ςτθ Γαλλία, 44θ ςυνεδρίαςθ, CAT/C/FRA/CO/4-6, 14 Μαΐου 2010, §25. 
34 Σχετικά με τθν απζλαςθ ςτθν Ουγγαρία, βλ. infra Μζροσ II. Γ. 
35 Επαφι με τθν Ουγγρικι Επιτροπι του Ελςίνκι, 03.05.2010. 
36 Νόμοσ II του 2007, op.cit., §56-1. 
37 ΟΥΓΓΙΚΗ ΕΡΙΤΟΡΗ ΤΟΥ ΕΛΣΙΝΚΙ, Asylum seekers’ access to territory and to the asylum procedure in the Republic of Hungary, Report on the border 
monitoring program’s first year in 2007, 2008, ςελ. 37. 
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Στθν Ιταλία, ενϊ θ νομοκεςία απαγορεφει τθν απομάκρυνςθ/απζλαςθ του ανθλίκου διά τθσ βίασ38, 

δεν υπάρχει καμία ανάλογθ διάταξθ που να αφορά τθν επαναπροϊκθςθ. Ππωσ οι ενιλικοι, ζτςι και 

τα παιδιά μποροφν κεωρθτικά να επωφελθκοφν από τθν αρχι τθσ μθ επαναπροϊκθςθσ εξαιτίασ του 

κινδφνου δίωξθσ που κα προκαλοφςε ο επαναπατριςμόσ τουσ, αλλά αυτι θ αρχι δεν εφαρμόηεται 

πάντα, γιατί ο νζοσ δεν είναι πάντα ςε κζςθ να υποςτθρίξει τθ βοφλθςι του να ηθτιςει άςυλο και 

μπορεί να ςυναντιςει δυςκολίεσ για να του αναγνωριςτεί θ ανθλικότθτά του.  

Στθ ουμανία, οι μόνεσ νομικζσ διατάξεισ για τθν είςοδο ςτθ χϊρα των αςυνόδευτων ανθλίκων 

αφοροφν ςτο άςυλο και είναι προςτατευτικζσ. Στθν πραγματικότθτα, οι αςυνόδευτοι ανιλικοι 

εξαιροφνται από τθν εφαρμογι τθσ διαδικαςίασ αςφλου ςτα ςφνορα και τουσ εξαςφαλίηεται θ άμεςθ 

πρόςβαςθ ςτθν επικράτεια39. 

Στθν Ελλάδα, θ πρόςβαςθ ςτθν επικράτεια δεν διζπεται από ειδικοφσ κανόνεσ, κακϊσ θ 

απομάκρυνςθ/απζλαςθ των ανθλίκων εφαρμόηεται ςτα ςφνορα κάτω από τισ ίδιεσ ςυνκικεσ με 

εκείνεσ που ιςχφουν για τθν επικράτεια. Αυτι θ κατάςταςθ κα αναπτυχκεί λοιπόν ςτο τμιμα τθσ 

ζκκεςθσ που αφορά τθν απομάκρυνςθ/απζλαςθ40. Αξίηει, παρόλα αυτά, να αναφερκεί ότι ειδικζσ 

μθ κυβερνθτικζσ οργανϊςεισ αναφζρουν άμεςεσ απελάςεισ, χωρίσ διαδικαςία και χωρίσ 

καταγραφι, ςτθν περιοχι του Ζβρου, ςτα ςφνορα με τθν Τουρκία41. 

 

φςταςθ αρ. 5 – ΕΠΑΝΑΠΡΟΩΘΗΗ ΣΑ ΤΝΟΡΑ 
► Απαγόρευςθ τθσ επαναπροϊκθςθσ των αςυνόδευτων ανθλίκων κατά τθν είςοδό τουσ ςτθν επικράτεια. 

 

φςταςθ αρ. 6 - ΚΡΑΣΗΗ 
► Απαγόρευςθ κράτθςθσ αςυνόδευτων ανθλίκων λόγω τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ αλλοδαπϊν, και κατά τθν είςοδό 

τουσ ςτθν επικράτεια. 

 

φςταςθ αρ. 7 – ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΩΠΗΗ ΣΑ ΤΝΟΡΑ 
► Οριςμόσ χωρίσ κακυςτζρθςθ ενόσ νόμιμου εκπροςϊπου που κα ςυνοδεφει τον ανιλικο από τθ ςτιγμι τθσ 

άφιξισ του ςτθν επικράτεια. 

 

φςταςθ αρ. 8 – ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ 
►  Δθμιουργία ςυνοριακϊν αρχϊν που επιτρζπουν τθ νομικι και κοινωνικι κακοδιγθςθ, τθν πολιτιςμικι 

διαμεςολάβθςθ και τθ διερμθνεία για τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ. 

►  Εξαςφάλιςθ πρόςβαςθσ χωρίσ όρουσ ςτθν κοινωνικι προςταςία του κοινοφ δικαίου για τουσ αςυνόδευτουσ 

ανθλίκουσ, από τθ ςτιγμι τθσ άφιξισ τουσ ςτα ςφνορα, ϊςτε να εκτιμάται θ κατάςταςι τουσ και να λαμβάνεται 

απόφαςθ ςφμφωνθ με τα δικαιϊματα του παιδιοφ. 

 

 

                                                           
38 Το άρκ. 19 του T.U 286/98 Σθμείο 2 § a: «Η απζλαςθ των αλλοδαπϊν ανθλίκων θλικίασ 18 ετϊν απαγορεφεται εκτόσ εάν ο ανιλικοσ ζχει τθν υποχρζωςθ 
να ακολουκιςει τον γονζα του ι τον ενιλικα ο οποίοσ τον ζχει αναλάβει και οι οποίοι απελαφνονται, ι κατόπιν άδειασ από το Δικαςτιριο Ανθλίκων για 
λόγουσ δθμοςίασ τάξθσ ι κρατικισ αςφάλειασ» 
39 Νόμοσ n° 122/2006 ςχετικά με το άςυλο, άρκ. 84. 
40 Βλ. infra Μζροσ II. C. 
41 Thomas Hammarberg, Επίτροποσ Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, Ζκκεςθ μετά τθν επίςκεψι του ςτθν Ελλάδα από τισ 8 μζχρι 
τισ 10 Δεκεμβρίου 2008. Φεβρουάριοσ 2009, §16. 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1412853&Site=CommDH&BackColorInternet=FEC65B&BackColorIntranet=FEC65B&BackColorLogged=FFC679 
(προςπελάςτθκε ςτισ 03.08.2010). 
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B. Το δικαύωμα παραμονόσ  

Στο ςφνολο των χωρϊν που μελετικθκαν και ςφμφωνα με τουσ διεκνείσ και κοινοτικοφσ κανόνεσ που διζπουν το 

δικαίωμα αςφλου, όλοι οι ανιλικοι που ζχουν διατυπϊςει αίτθμα αςφλου ζχουν άδεια να παραμείνουν ςτθν 

επικράτεια του Κράτουσ μζλουσ κατά τθ διάρκεια τθσ διεκπεραίωςθσ τθσ αίτθςισ τουσ42. Για τουσ υπόλοιπουσ, 

κάποια κράτθ αναγνωρίηουν ςυςτθματικά δικαίωμα παραμονισ ςτουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ, ενϊ θ 

νομοκεςία άλλων χωρϊν μπορεί να κακιςτά παράνομθ τθν παραμονι αυτϊν των παιδιϊν, κακιςτϊντασ τα 

υπόλογα ςε ελζγχουσ. Η διοικθτικι κατάςταςθ των νζων από τθ ςτιγμι που ενθλικιϊνονται ςυνιςτά επίςθσ ζνα 

ςθμαντικό διακφβευμα, δεδομζνου ότι θ εκπαιδευτικι παρακολοφκθςθ κατά τθ διάρκεια τθσ ανθλικότθτασ δεν 

μπορεί να περιορίηεται ςε μία βραχυχρόνια προοπτικι43.   

 
Πίνακασ 3 – Σο δικαίωμα παραμονισ των αςυνόδευτων ανθλίκων 

 
Δικαίωμα παραμονισ 

Δυνατότθτα παράνομου χαρακτιρα 

τθσ παραμονισ 

Ιςπανία 

Οι ανιλικοι μποροφν να ηθτοφν άδεια παραμονισ, με αίτθςθ ςτθν υπθρεςία που αςκεί τθν 

επιτροπεία, εννζα μινεσ μετά τθν ανάλθψθ τθσ προςταςίασ τουσ από τισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ και εφόςον ζχει αναγνωριςτεί ότι ο επαναπατριςμόσ τουσ είναι αδφνατοσ. 

ΟΧΙ. Η υπαγωγι τουσ ςτισ υπθρεςίεσ 

προςταςίασ ανθλίκων κακιςτά αυτόματα 

νόμιμθ τθν παραμονι των αςυνόδευτων 

ανιλικων. 

Γαλλία 
Οι αςυνόδευτοι ανιλικοι είναι υποχρεωτικά νόμιμοι ςτθ γαλλικι επικράτεια και θ 

υποχρζωςθ να διακζτουν άδεια παραμονισ δεν ιςχφει για αυτοφσ. 
ΟΧΙ.  

Ελλάδα 

Μόνο οι ελάχιςτοι ανιλικοι που ζχουν κατακζςει αίτθςθ για άςυλο ι που υποςτθρίηονται 

από υπθρεςίεσ κοινωνικισ προςταςίασ παραμζνουν νόμιμα ςτθν επικράτεια. 
NAI. Η μεγάλθ πλειονότθτα των αςυνόδευτων 

ανθλίκων δεν ζχει πρόςβαςθ οφτε ςτο αίτθμα 

αςφλου οφτε ςε κοινωνικι προςταςία και 

κατά ςυνζπεια βρίςκεται παρανόμωσ ςτθν 

ελλθνικι επικράτεια. 

Ουγγαρία 

Η αίτθςθ αςφλου των ανθλίκων μπορεί να καταλιξει ςτθν απόκτθςθ τθσ ιδιότθτασ του 

πρόςφυγα (δελτίο ταυτότθτασ διάρκειασ 10 ετϊν ) ι του προνομίου τθσ επικουρικισ 

προςταςίασ (επανεξζταςθ τθσ κατάςταςθσ κάκε πζντε χρόνια). Μία άδεια παραμονισ για 

ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ, διάρκειασ ενόσ ζτουσ, μπορεί επίςθσ να χορθγθκεί ςε αυτοφσ 

που δεν μποροφν να υπαχκοφν ςτο κακεςτϊσ του πρόςφυγα ι τθσ επικουρικισ 

προςταςίασ, ςε οριςμζνεσ περιπτϊςεισ. Στουσ ανθλίκουσ που δεν αιτοφνται άςυλο μπορεί 

επίςθσ να χορθγθκεί αυτι θ άδεια παραμονισ. 

NAI. Ζνασ ανιλικοσ που δεν ηιτθςε άςυλο 

ι που δεν ζχει αποκτιςει ειδικό κακεςτϊσ 

μετά τθν αίτθςθ μπορεί να βρίςκεται 

παράνομα ςτθν επικράτεια.  

Ιταλία 

Σε κάκε αςυνόδευτο ανιλικο που εντοπίηεται από τισ αρχζσ χορθγείται καταρχάσ άδεια 

παραμονισ λόγω ανθλικότθτασ και για όςο διάςτθμα χρειάηεται για τθ διεξαγωγι 

ερευνϊν για τυχόν ςυγγενικοφσ δεςμοφσ. Εφόςον θ Επιτροπι για τουσ αλλοδαποφσ 

ανθλίκουσ αποφαςίςει ότι δεν κα προβεί ςε επαναπατριςμό, χορθγείται ςτον ανιλικο 

άδεια παραμονισ για εγκατάςταςθ. Τζλοσ, οι ανιλικοι που ζχουν παραμείνει ςτθ χϊρα 

για τρία χρόνια και ζχουν ενταχκεί ςε πρόγραμμα ενςωμάτωςθσ μποροφν να αποκτιςουν 

άδεια ενςωμάτωςθσ. 

OXI. Πλοι οι ανιλικοι ζχουν δικαίωμα 

παραμονισ ςτθν ιταλικι επικράτεια. Μία 

εξαίρεςθ, που ςπανίηει ςτθν πράξθ, 

εφαρμόηεται ωςτόςο ςε περίπτωςθ απειλισ 

για τθ δθμόςια τάξθ ι τθν αςφάλεια του 

Κράτουσ. 

Ρουμανία 

Στουσ ανθλίκουσ μπορεί να αναγνωριςτεί δικαίωμα παραμονισ μετά από  

αίτθςι τουσ για προςταςία ςτα πλαίςια του αςφλου. 

OXI. Οι ανιλικοι που δεν ηθτοφν άςυλο ι που 

ζχει απορριφκεί θ αίτθςι τουσ ςφμφωνα με 

αυτι τθ διαδικαςία είναι ανεκτοί ςτθ 

ρουμανικι επικράτεια. 

Μεγάλθ 

Βρετανία 

Στουσ ανθλίκουσ μποροφν να χορθγθκοφν πολλοί τίτλοι παραμονισ ςε ςυνζχεια τθσ 

διαδικαςίασ αίτθςθσ αςφλου (προσ τθν οποία κατευκφνονται ςυςτθματικά): κακεςτϊσ 

πρόςφυγα (τίτλοσ παραμονισ για 5 χρόνια), επικουρικι προςταςία (τίτλοσ παραμονισ για 

5 χρόνια), άδεια προςωρινισ παραμονισ αν ο επαναπατριςμόσ είναι αδφνατοσ (τίτλοσ 

παραμονισ 3 ετϊν ι μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ 17 ½ ετϊν θλικίασ). 

NAI. Οι ανιλικοι που δεν αποκτοφν ειδικό 

κακεςτϊσ ςε ςυνζχεια τθσ διαδικαςίασ 

αςφλου κεωροφνται παράνομοι. 

                                                           
42 Οδθγία 2005/85/CE του Συμβουλίου τθσ 1θσ Δεκεμβρίου 2005 ςχετικά με ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθ διαδικαςία χοριγθςθσ και 
αφαίρεςθσ του κακεςτϊτοσ του πρόςφυγα ςτα κράτθ μζλθ, άρκ. 7, Σφμβαςθ των Ηνωμζνων Εκνϊν ςχετικά με το κακεςτϊσ του πρόςφυγα, που ψθφίςτθκε 
ςτισ 28 Ιουλίου 1951 ςτθ Γενεφθ, άρκ. 33. 
43 Το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ ςυνιςτά για παράδειγμα ότι «εάν ζνασ ανιλικοσ, που ζχει ξεκινιςει μία προςπάκεια να φτιάξει τθ ηωι του, ενθλικιωκεί και 
εάν δείχνει ότι αςχολείται ςοβαρά με τθ ςχολικι ι επαγγελματικι του διαδρομι και επικυμεί να ενςωματωκεί ςτθ χϊρα υποδοχισ, τότε πρζπει να του 
χορθγείται προςωρινι άδεια παραμονισ για το διάςτθμα που απαιτείται προκειμζνου να ολοκλθρϊςει τθν προςπάκειά του  «Σφςταςθ CM/Rec (2007)9 
τθσ Επιτροπισ των Υπουργϊν των κρατϊν μελϊν για τον προγραμματιςμό τθσ ηωισ των αςυνόδευτων ανιλικων μεταναςτϊν, §26 
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ουθδία 

Στουσ ανθλίκουσ μποροφν να χορθγθκοφν πολλοί τίτλοι παραμονισ ςε ςυνζχεια τθσ 

διαδικαςίασ αίτθςθσ αςφλου: κακεςτϊσ πρόςφυγα (τίτλοσ παραμονισ για 5 χρόνια), άδεια 

μόνιμθσ παραμονισ λόγω τθσ ανάγκθσ προςταςίασ, άδεια προςωρινισ παραμονισ (2 

χρόνια) ι μόνιμθσ για ανκρωπιςτικοφσ λόγουσ. 

Στθ Σουθδία μπορεί επίςθσ να χορθγθκεί άδεια λόγω ςυγγενικϊν δεςμϊν. 

NAI. Οι ανιλικοι που δεν ηθτοφν άςυλο ι 

που δεν αποκτοφν ειδικό κακεςτϊσ ςε 

ςυνζχεια αυτισ τθσ διαδικαςίασ ι μετά από 

αίτθςθ για άδεια λόγω ςυγγενικϊν δεςμϊν 

κεωροφνται παράνομοι. 

 

φςταςθ αρ. 9 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗ 

► Συςτθματικι αναγνϊριςθ δικαιϊματοσ παραμονισ ςτθν επικράτεια ςε όλουσ τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ μζχρι 
τθν ενθλικίωςι τουσ. 

► Ρροϊκθςθ τθσ χοριγθςθσ τίτλου παραμονισ μζχρι τθν ενθλικίωςθ ςτουσ νζουσ που ζχουν ενταχκεί ςε ζνα ςχζδιο 
ηωισ που πρζπει να ολοκλθρωκεί ςτθ χϊρα υποδοχισ. 

 

Γ.       Η απομϊκρυνςη/απϋλαςη από την επικρϊτεια 

 
Διευκρίνιση ορολογίας 

Ο όροσ «απομάκρυνςθ/απζλαςθ» κα χρθςιμοποιείται εδϊ για να περιγράφει όλα τα μζτρα που ζχουν ωσ ςτόχο να οδθγιςουν τον 

αλλοδαπό ςε μία τρίτθ χϊρα και αντιςτοιχεί ςε διαφορετικοφσ όρουσ τθσ κάκε χϊρασ. Η απομάκρυνςθ/απζλαςθ» διακρίνεται από τον 

«οικειοκελι επαναπατριςμό», που εδϊ ςθμαίνει όλα τα μζτρα και τισ διαδικαςίεσ που επιτρζπουν τθν υλοποίθςθ μίασ οικειοκελοφσ 

φυγισ του ανθλίκου  

 

Οι αςυνόδευτοι ανιλικοι μπορεί ςε οριςμζνεσ χϊρεσ να τφχουν απομάκρυνςθσ/απζλαςθσ από τθν επικράτεια. 

Αυτό απαγορεφεται ςε άλλεσ χϊρεσ, που επιτρζπουν όμωσ τον οικειοκελι επαναπατριςμό αυτϊν των παιδιϊν 

ςε τρίτθ χϊρα. Η διάκριςθ μεταξφ των εννοιϊν τθσ απομάκρυνςθσ/απζλαςθσ και του οικειοκελοφσ 

επαναπατριςμοφ παραμζνει ωςτόςο δφςκολθ ςε μερικζσ περιπτϊςεισ, όπου το μζγιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ 

φαίνεται να αγνοείται μπροςτά ςτθν ανθςυχία για ρφκμιςθ των μεταναςτευτικϊν κυμάτων. Για αυτό τον λόγο, θ 

απομάκρυνςθ/απζλαςθ και ο οικειοκελισ επαναπατριςμόσ κα μελετθκοφν από κοινοφ.  

Τα οκτϊ κράτθ που εξετάηονται μποροφν να ταξινομθκοφν ςε πολλζσ κατθγορίεσ, με βάςθ τθν ανάλυςθ των 

πρακτικϊν και των νομοκεςιϊν ςτο κζμα τθσ απομάκρυνςθσ/απζλαςθσ. 

Απομάκρυνςθ/Απζλαςθ 

που βαςίηεται γενικά 

ςτισ ςυνκικεσ που 

επικρατοφν ςτθ χϊρα 

επαναπατριςμοφ 

Απομάκρυνςθ/Απζλαςθ 

που βαςίηεται γενικά 

ςτθ βοφλθςθ του 

ανθλίκου 

υνφπαρξθ περιςςότερων 

μορφϊν 

απομάκρυνςθσ/απζλαςθσ 

Απομάκρυνςθ/Απζλαςθ 

ςτθν ίδια βάςθ με τουσ 

ενιλικεσ 

Ιταλία 

Σουθδία 

Ιςπανία 

Γαλλία 

Μεγάλθ Βρετανία 

ουμανία 

Ουγγαρία 

Ελλάδα 

 
Μεταξφ των χωρϊν που εξετάηονται, μόνο θ Ιςπανία ζχει ςυνάψει διμερείσ ςυμφωνίεσ που αφοροφν ειδικά 

ςτουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ που είναι υπικοοι τρίτων χωρϊν εκτόσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ44. 

 

 

  

                                                           
44 Συμφωνία μεταξφ τθσ Δθμοκρατίασ τθσ Σενεγάλθσ και του Βαςιλείου τθσ Ιςπανίασ «ςχετικά με τθ ςυνεργαςία ςτον τομζα τθσ πρόλθψθσ τθσ 
μετανάςτευςθσ των αςυνόδευτων ανθλίκων από τθ Σενεγάλθ, τθσ προςταςίασ τουσ, του επαναπατριςμοφ και τθσ κοινωνικισ τουσ επανζνταξθσ» θ οποία 
υπογράφθκε ςτο Ντακάρ ςτισ 5 Δεκεμβρίου 2006. Συμφωνία μεταξφ του Βαςιλείου τθσ Ιςπανίασ και του Βαςιλείου του Μαρόκο «ςχετικά με τθ ςυνεργαςία 
ςτον τομζα τθσ πρόλθψθσ τθσ παράνομθσ μετανάςτευςθσ των αςυνόδευτων ανθλίκων, τθσ προςταςίασ τουσ και του ςυντονιςμζνου επαναπατριςμοφ 
τουσ», θ οποία υπογράφθκε ςτο αμπάτ ςτισ 6 Μαρτίου 2007. 
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Πίνακασ 4 – Επιςκόπθςθ τθσ απομάκρυνςθσ/απζλαςθσ των αςυνόδευτων ανθλίκων 

 
 Απομάκρυνςθ/Απζλαςθ Οικειοκελισ επαναπατριςμόσ 

Ιςπανία 

Καμία απζλαςθ δεν εφαρμόηεται ςτουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ, που μποροφν μόνο να «επαναπατριςτοφν». Αυτι θ 

δυνατότθτα, που λογίηεται ωσ οικογενειακι επανζνωςθ, εξετάηεται κατά προτεραιότθτα τθ ςτιγμι τθσ ανάλθψθσ τθσ 

μζριμνασ του ανθλίκου. Ρρζπει να εφαρμοςτεί ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία που περιλαμβάνει τθν ακρόαςθ του ανθλίκου, 

ϊςτε να εξετάηεται εάν υπάρχουν οι εγγυιςεισ για τον επαναπατριςμό του. Στθν πράξθ, θ δυνατότθτα που δίνεται από το 

τζλοσ του 2008 ςτον ανιλικο να αμφιςβθτιςει τον επαναπατριςμό του ενϊπιον δικαςτθρίου (απόφαςθ του ςυνταγματικοφ 

δικαςτθρίου τθσ 22ασ Δεκεμβρίου 2008) κατζλθξε ςε παράλυςθ των επαναπατριςμϊν.  

Γαλλία 

Κανζνα μζτρο απομάκρυνςθσ/απζλαςθσ δεν μπορεί να 

εκδοκεί εναντίον αςυνόδευτου ανθλίκου. 

Ο οικειοκελισ επαναπατριςμόσ μπορεί να αποφαςιςτεί 

από τον δικαςτι ανθλίκων, που κεμελιϊνει τθν απόφαςι 

του πάνω ςτθν εκπαιδευτικι αξιολόγθςθ του ανθλίκου για 

τθν οποία του ζχει δοκεί αναφορά, κακϊσ και ςτθν 

ακρόαςθ του ανθλίκου. 

Ελλάδα 
Οι ανιλικοι μπορεί να υποςτοφν απομάκρυνςθ/απζλαςθ, με 

τουσ ίδιουσ όρουσ όπωσ και οι ενιλικεσ. 

Δεν υπάρχει καμία διαδικαςία οικειοκελοφσ 

επαναπατριςμοφ. 

Ουγγαρία 

Οι απελάςεισ αςυνόδευτων ανθλίκων είναι δυνατζσ αν 

«διαςφαλίηεται κατάλλθλθ προςταςία» ςτθ χϊρα 

επαναπατριςμοφ. 

Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του ανθλίκου μπορεί να ςυντονίςει 

τον επαναπατριςμό και να αξιολογιςει τθν ορκότθτά τθσ 

ςτθν ίδια βάςθ με τθν απομάκρυνςθ/απζλαςθ. Ο 

οικειοκελισ επαναπατριςμόσ οργανϊνεται ςε ςυνεργαςία 

με τθ χϊρα προζλευςθσ και με τθν υλικι υποςτιριξθ του 

Διεκνοφσ Οργανιςμοφ Μετανάςτευςθσ (OIM).  

Ιταλία 

Η απζλαςθ αςυνόδευτου ανθλίκου δεν είναι δυνατι, παρά μόνο για λόγουσ δθμόςιασ τάξθσ ι αςφάλειασ του κράτουσ, 

μετά από απόφαςθ του δικαςτθρίου ανθλίκων. 

Η Επιτροπι για τουσ αλλοδαποφσ ανθλίκουσ μπορεί παρόλα αυτά να αποφαςίςει τθν εφαρμογι «υποβοθκοφμενου 

επαναπατριςμοφ», μετά από μία διαδικαςία εμπεριςτατωμζνθσ αξιολόγθςθσ, θ οποία όμωσ δεν λαμβάνει απαραίτθτα 

υπόψθ τθ βοφλθςθ του ανθλίκου. 

Ρουμανία 

Ο αναγκαςτικόσ επαναπατριςμόσ ανθλίκου είναι δυνατόσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ τθσ ταυτοποίθςθσ των γονζων ι των 

μελϊν τθσ οικογζνειασ που δίνουν τθ ςυγκατάκεςι τουσ. 

Στθν πράξθ, ωςτόςο, κανζνασ αναγκαςτικόσ επαναπατριςμόσ 

δεν ζχει πραγματοποιθκεί. 

Ο οικειοκελισ επαναπατριςμόσ είναι δυνατόσ όπωσ και για 

τουσ ενιλικεσ, αλλά καμία ειδικι διαδικαςία δεν αφορά 

τουσ ανθλίκουσ. 

Μεγάλθ 

Βρετανία 

Ο νόμοσ επιτρζπει ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ να 

απομακρφνουν/απελάςουν τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ. 

Ωςτόςο, οι αρχζσ αναηθτοφν πάντα προχποκζςεισ 

κατάλλθλθσ μζριμνασ ςτθ χϊρα προζλευςθσ και θ δυςκολία 

εξαςφάλιςθσ αυτϊν των προχποκζςεων εμποδίηει τθν 

απομάκρυνςθ/απζλαςθ αςυνόδευτων ανιλικων ςτθν πράξθ. 

Διαδικαςίεσ οικειοκελοφσ επαναπατριςμοφ ζχουν 

κεςπιςτεί από τον Διεκνι Οργανιςμό Μετανάςτευςθσ 

(OIM). 

ουθδία 

Από τθ ςτιγμι που μία απόφαςθ απομάκρυνςθσ/απζλαςθσ τεκεί ςε ιςχφ, ζνασ εκπρόςωποσ του Γραφείου Μετανάςτευςθσ 

παρουςιάηει ςτον ανιλικο τισ δφο επιλογζσ που του προςφζρονται, δθλαδι οικειοκελισ ι αναγκαςτικόσ επαναπατριςμόσ. 

Και ςτισ δφο περιπτϊςεισ, είναι κακοριςτικισ ςθμαςίασ θ αξιολόγθςθ των ςυνκθκϊν επαναπατριςμοφ (ταυτοποίθςθ τθσ 

οικογζνειασ) και όχι θ βοφλθςθ του ανθλίκου.  
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Πίνακασ 5 – τατιςτικά δεδομζνα ςχετικά με τθν απομάκρυνςθ/απζλαςθ των αςυνόδευτων ανθλίκων 

 

 Αρικμόσ απομακρφνςεων/ 

απελάςεων (εκτόσ Ε.E.) Χϊρα επαναπατριςμοφ Πθγι 
Είδοσ απομάκρυνςθσ/ 

απζλαςθσ 
2007 2008 2009 

Ιςπανία 27 10  Μαρόκο… 

Γενικό Συμβοφλιο του 

δικθγορικοφ ςυλλόγου τθσ 

Ιςπανίασ 

Απομακρφνςεισ/Απελάςεισ 

& οικειοκελείσ 

επαναπατριςμοί 

Γαλλία 36 μεταξφ 2003 και 2009 Αρμενία, Αφγανιςτάν, Κίνα … 

Γαλλικό γραφείο 

μετανάςτευςθσ και ζνταξθσ 

(OFII) 

Οικειοκελείσ 

επαναπατριςμοί 

Ελλάδα       

Ουγγαρία 
1 

(Μεταξφ 2004 

και 2007) 

1 2 2009: Κόςςοβο 

Ρανεπιςτθμιακι ζκκεςθ 

(2007), OIM (2008), 

Menedek (2009) 

 

Οικειοκελείσ  

επαναπατριςμοί 

Ιταλία 1 2 
(Νοζμβ.2008) 

  
Ιταλικι επιτροπι για τουσ 

ανθλίκουσ αλλοδαποφσ45 

Απομακρφνςεισ/Απελάςεισ  

και οικειοκελείσ 

επαναπατριςμοί 

Ρουμανία       

Μ. 

Βρετανία 
  8  OIM 

Οικειοκελείσ 

επαναπατριςμοί 

ουθδία 

32 46 49 2009: Ιράκ (17), Σομαλία (16) 
Σουθδικό γραφείο 

μετανάςτευςθσ 

Οικειοκελείσ 
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Λευκορωςία, Ουημπεκιςτάν 

Ufficio svedese per le 

migrazioni 

 

Allontanamenti forzati 

 
Οι διαδικαςίεσ απομάκρυνςθσ/απζλαςθσ είναι πολφ διαφορετικζσ από τθ μία χϊρα ςτθν άλλθ, και αδιαφανείσ 

μερικζσ φορζσ ςτουσ κόλπουσ τθσ ίδιασ τθσ χϊρασ. Ενϊ οι κεςμοί τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ζχουν ωσ ςτόχο να 

διευκολφνουν τον επαναπατριςμό των αςυνόδευτων ανθλίκων ςτισ χϊρεσ προζλευςισ τουσ46, αυτόσ ο 

προςανατολιςμόσ ςυναντά πολλά εμπόδια που εξθγοφν εν μζρει τον μικρό αρικμό των επαναπατριςμϊν που 

πραγματοποιοφνται. Στισ υλικζσ και οικονομικζσ δυςκολίεσ για τθν οργάνωςθ του επαναπατριςμοφ, προςτίκεται 

θ αςυμβατότθτα με το διεκνζσ δίκαιο και πιο ςυγκεκριμζνα με τθ Σφμβαςθ των Ηνωμζνων Εκνϊν ςχετικά με τα 

δικαιϊματα του παιδιοφ47. Αυτό το κείμενο κακιερϊνει το δικαίωμα να ηει με τουσ γονείσ του48, αλλά επιβάλλει 

πριν από όλα, ςαν βαςικι αρχι, ότι όλεσ οι αποφάςεισ πρζπει να λαμβάνονται με γνϊμονα το μζγιςτο ςυμφζρον 

του παιδιοφ49. Υπενκυμίηεται εξάλλου μζςα ςτθ Σφμβαςθ ότι το δικαίωμα των παιδιϊν να διατθροφν ςχζςεισ με 

τουσ γονείσ τουσ είναι από μόνο του ανενεργό «αν αυτό είναι αντίκετο με το μζγιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ»50. 

Ο Χάρτθσ των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ διευκρινίηει επίςθσ ότι «ςε όλεσ τισ ενζργειεσ 

που αφοροφν ςε παιδιά, είτε πραγματοποιοφνται από δθμόςιεσ αρχζσ είτε από ιδιωτικοφσ φορείσ, πρζπει να 

λαμβάνεται πρωτίςτωσ υπόψθ το μζγιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ»51. 

 

                                                           
45 ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ, Εκνικό ςθμείο επαφισ ςτθν Ιταλία, δεφτερθ ζκκεςθ του Ευρωπαϊκοφ Δικτφου Μετανάςτευςθσ Ιταλίασ, 
Εγκαταλελειμμζνοι αλλοδαποί ανιλικοι, υποβοθκοφμενοσ επαναπατριςμόσ, διεκνισ προςταςία, Εκδόςεισ Idos, Μάρτιοσ 2010, ςελ. 31. 
46 Σχζδιο δράςθσ, op. cit. ςθμείωςθ 3, ςελ. 13, «5.1. Επαναπατριςμόσ και επανζνταξθ ςτθ χϊρα προζλευςθσ». Συμπεράςματα του Συμβουλίου για τουσ 
αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ, 3018ι Συνεδρίαςθ του Συμβουλίου ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ΕΣΩΤΕΙΚΕΣ ΥΡΟΘΕΣΕΙΣ. Λουξεμβοφργο, 3 Ιουνίου 2010, §27s. 
47 Σφμβαςθ των Ηνωμζνων Εκνϊν για τα δικαιϊματα του παιδιοφ, που εγκρίκθκε και ειςιχκθ προσ υπογραφι, κφρωςθ και ψιφιςθ από τθ Γενικι 
Συνζλευςθ ςτθν Απόφαςθ 44/25 τθσ 20θσ Νοεμβρίου 1989. Τζκθκε ςε ιςχφ ςτισ 2 Σεπτεμβρίου 1990. 
48 Ibid., άρκρο 9. 
49 Ibid., άρκρο 3. 
50 Ibid., άρκρο 9.3. 
51 Χάρτθσ των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, (2000/C 364/01), άρκ. 24.2. 
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Ραρόλο που αυτι θ ζννοια του μζγιςτου ςυμφζροντοσ του παιδιοφ υπόκειται ςε ερμθνεία, θ πραγματοποίθςθ 

απομακρφνςεων/απελάςεων ςτισ περιςςότερεσ από τισ χϊρεσ που εξετάηονται καταδεικνφει απουςία εκτίμθςθσ 

αυτισ τθσ απαίτθςθσ, αν και επιβάλλεται ςε όλα τα κράτθ. Τα ςχζδια που προτείνουν θ Σουθδία52 και θ Μεγάλθ 

Βρετανία53 και που ςτοχεφουν ςτθν προϊκθςθ των επαναπατριςμϊν με τθ χρθματοδότθςθ κζντρων υποδοχισ 

ςτα κράτθ προζλευςθσ των ανθλίκων (Αφγανιςτάν, Ιράκ...) μοιάηουν επίςθσ να ζρχονται ςε αντίκεςθ με αυτι τθ 

βαςικι αρχι. 

Από τθ μία μεριά, αυτζσ οι πολιτικζσ επαναπατριςμοφ δεν λαμβάνουν υπόψθ τθ γνϊμθ του ίδιου του παιδιοφ, 

κριτιριο ωςτόςο που ςυχνά αναφζρεται ςτθν ανάλυςθ του περιεχομζνου αυτισ τθσ ζννοιασ του μζγιςτου 

ςυμφζροντοσ του παιδιοφ54, που ενίοτε περιλαμβάνεται ςτα εκνικά δίκαια55. Η Επιτροπι για τα δικαιϊματα του 

παιδιοφ αναφζρει εξάλλου «τθ γνϊμθ που εκφράηεται» από το παιδί ανάμεςα ςτα κριτιρια εκτίμθςθσ του 

μζγιςτου ςυμφζροντοσ του παιδιοφ ςτα πλαίςια του επαναπατριςμοφ56. 

Από τθν άλλθ μεριά, θ προςταςία ςε μια δομι υποδοχισ ςτθ χϊρα προζλευςθσ υπόκειται γενικά ςε χρονικοφσ 

και γεωγραφικοφσ περιοριςμοφσ και οι εγγυιςεισ αςφάλειασ και ευθμερίασ του παιδιοφ δεν εξαςφαλίηονται 

παρά μόνο ςτο πλαίςιο τθσ δομισ και κατά τον χρόνο τθσ εγκατάςταςθσ. Το μζγιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ 

πρζπει ωςτόςο να νοείται μακροπρόκεςμα και να εφαρμόηεται ςτθν κατάςταςθ του παιδιοφ «με τθν προοπτικι 

του μζλλοντόσ του»57. Η τοποκζτθςθ των αςυνόδευτων ανθλίκων ςε δομζσ υποδοχισ, που ςίγουρα προςφζρουν 

αςφάλεια και εκπαιδευτικι παρακολοφκθςθ αλλά εντάςςονται ςε ζνα πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον που 

δεν παρουςιάηει καμία προοπτικι για το μζλλον, είναι επίςθσ αντίκετθ με τθν ζννοια του ςχεδιαςμοφ 

μζλλοντοσ, όπωσ ορίηεται από το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ58. Η κατάςταςθ ςτον τομζα τθσ αςφάλειασ, που 

περιλαμβάνει τθν προςταςία αλλά και τθν κοινωνικοοικονομικι αςφάλεια, τθν οποία ςυναντά το παιδί κατά τον 

επαναπατριςμό του τίκεται επίςθσ ςαν προχπόκεςθ από τθν Επιτροπι των δικαιωμάτων του παιδιοφ59. 

Τζλοσ, θ απλι ταυτοποίθςθ μιασ οικογζνειασ δεν μπορεί να αντικαταςτιςει τθν ουςιαςτικι εκτίμθςθ του 

μζγιςτου ςυμφζροντοσ του παιδιοφ, το οποίο πρζπει να αποτελεί το αντικείμενο ενόσ ελζγχου που βαςίηεται ςε 

ζνα ςφνολο κριτθρίων και όχι ςτο απλό τεκμιριο ότι θ οικογενειακι ηωι είναι προσ το ςυμφζρον του παιδιοφ. Ο 

επαναπατριςμόσ ενόσ παιδιοφ μόλισ εντοπίηεται θ οικογζνειά του μπορεί επίςθσ να ζχει ωσ αποτζλεςμα να 

παρακινθκεί το παιδί να αποκρφψει τουσ οικογενειακοφσ του δεςμοφσ, ςτοιχείο ςθμαντικό για τθ δθμιουργία 

ενόσ ςυνεκτικοφ ςχεδίου ηωισ. 

                                                           
52 Βλζπε για παράδειγμα: “Sweden plans Afghanistan orphanages”, The Local, 25 Μαρτίου 2010, http://www.thelocal.se/25722/20100325/ 
53 Βλζπε για παράδειγμα “UK to deport child asylum seekers to Afghanistan”, The Guardian, 7 Ιουνίου 2010. 
54 Είναι ςυχνά παραδεκτό ότι το άρκρο 3 και το άρκρο 12 τθσ Σφμβαςθσ – το δικαίωμα του παιδιοφ να εκφράηει ελεφκερα τθ γνϊμθ του – είναι 
ςυμπλθρωματικά και ςυνεπϊσ πρζπει να εφαρμόηονται από κοινοφ. Βλζπε για παράδειγμα UNHCR, «Κατευκυντιριεσ αρχζσ ςχετικά με τον προςδιοριςμό 
του μζγιςτου ςυμφζροντοσ του παιδιοφ», Μάιοσ 2008 - http://www.unhcr.fr/4b151b9f2d.pdf (προςπελάςτθκε ςτισ 27.07.2010). 
55 Στο Βρετανικό Νόμο για το Ραιδί Children Act του 1989 για παράδειγμα, αναφζρεται ότι θ ευθμερία του παιδιοφ και ο προςδιοριςμόσ του μζγιςτου 
ςυμφζροντόσ του από οποιοδιποτε δικαςτιριο πρζπει να ςτθρίηονται ςε πολλά ςτοιχεία, μεταξφ των οποίων και «ςτισ επικυμίεσ και τα ςυναιςκιματα του 
παιδιοφ».  
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts1989/ukpga_19890041_en_2 (προςπελάςτθκε ςτισ 27.07.2010). 
56 Επιτροπι για τα δικαιϊματα του παιδιοφ, «Μεταχείριςθ των αςυνόδευτων παιδιϊν και των αποχωριςμζνων παιδιϊν μακριά από τθ χϊρα καταγωγισ 
τουσ», Γενικι Ραρατιρθςθ n°6, CRC/GC/2005/6 (2005) §84. 
57 ZERMATTEN J., «Το μζγιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ», Διεκνζσ Ινςτιτοφτο για τα δικαιϊματα του παιδιοφ, 2005, ςελ. 22 - http://www.dei- 
france.org/lettres_divers/2009/interet_superieur_enfant.pdf (προςπελάςτθκε ςτισ 27.07.2010). Για τθν ζννοια του μακροπρόκεςμου ςυμφζροντοσ, βλζπε 
και UNHCR, «Κατευκυντιριεσ αρχζσ ςχετικά με τον κακοριςμό του μζγιςτου ςυμφζροντοσ του παιδιοφ», Μάιοσ 2008 - 
http://www.unhcr.fr/4b151b9f2d.pdf, που κίγουν μία «βιϊςιμθ λφςθ». 
58 Σφςταςθ CM/Rec (2007)9, op. cit., ςθμείωςθ 42. §8. vii. «Κάκε ςχζδιο ηωισ (…)πρζπει να λαμβάνει υπόψθ (…) τθν κατάςταςθ που επικρατεί ςτθ χϊρα 
υποδοχισ: το πολιτικό, νομοκετικό ι κοινωνικο-πολιτιςμικό πλαίςιο, τθν φπαρξθ ευκαιριϊν ι όχι για τον ανιλικο, ςυμπεριλαμβανομζνων του επιπζδου 
και του βακμοφ τθσ διακζςιμθσ ςτιριξθσ, τθ δυνατότθτα παραμονισ ςτθ χϊρα υποδοχισ, τισ ευκαιρίεσ ζνταξθσ ςτθ χϊρα υποδοχισ». 
59 Επιτροπι για τα δικαιϊματα του παιδιοφ, op. cit., ςθμείωςθ 54. Βλζπε επίςθσ Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ, “Ρροειδοποίθςθ κατά του επαναπατριςμοφ 
ανθλίκων ςε επικίνδυνεσ περιοχζσ”, 18 Ιουνίου 2010. http://assembly.coe.int/ASP/NewsManager/FMB_NewsManagerView.asp?ID=5676&L=1 
(προςπελάςτθκε ςτισ 06.08.2010). 
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Ζτςι, οι πολιτικζσ επαναπατριςμοφ που εφαρμόηονται ςιμερα ςτισ χϊρεσ που μελετϊνται πρζπει να 

επανεξεταςτοφν και θ ενκάρρυνςθ ενόσ τζτοιου προςανατολιςμοφ ςε ευρωπαϊκι κλίμακα από τθν Επιτροπι60 

και το Συμβοφλιο61 πρζπει να μθν αφινει περικϊρια παραβίαςθσ τθσ βαςικισ αρχισ του ςεβαςμοφ του μζγιςτου 

ςυμφζροντοσ του παιδιοφ. 

φςταςθ αρ. 10 – ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ / ΑΠΕΛΑΗ 

► Απαγόρευςθ τθσ απομάκρυνςθσ/απζλαςθσ όλων των αςυνόδευτων ανιλικων, ϊςτε θ ιδιότθτα του αλλοδαποφ να 

μθν μπορεί να υπεριςχφει αυτισ του παιδιοφ, θ οποία απαιτεί λεπτομερι ανάλυςθ τθσ λφςθσ που δεν αντιβαίνει 

ςτο μζγιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ. Εφόςον αυτό προχποκζτει να λαμβάνεται υπόψθ θ γνϊμθ του ίδιου του 

παιδιοφ, μόνο ο οικειοκελισ επαναπατριςμόσ πρζπει να επιτρζπεται. Η υπόκεςθ οικογενειακισ επανζνωςθσ 

μζςα ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ πρζπει να εξετάηεται ςυςτθματικά. Η βοφλθςθ του παιδιοφ πρζπει να 

αναγνωρίηεται από ζνα δικαςτιριο, ςτο οποίο κα μπορεί να προςφεφγει αυτόματα. Επίςθσ πρζπει να μπορεί να 

προςφφγει ςτθ δικαιοςφνθ και το ίδιο το παιδί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                           
60 Σχζδιο δράςθσ, op. cit,. ςθμείωςθ 3, ςελ. 13, «5.1. Επαναπατριςμόσ και επανζνταξθ ςτθ χϊρα καταγωγισ». 
61 Συμπεράςματα του Συμβουλίου, op. cit., ςθμείωςθ 4, §27s. 

φςταςθ αρ. 11 – ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΕΠΑΝΑΠΑΣΡΙΜΟ 

► Δθμιουργία ςαφοφσ και κοινισ διαδικαςίασ για όλθ τθν ευρωπαϊκι Ζνωςθ για τουσ οικειοκελείσ 

επαναπατριςμοφσ, που περιλαμβάνει πλιρθ αξιολόγθςθ, θ οποία επιτρζπει να κακοριςτεί το μζγιςτο ςυμφζρον 

του κάκε παιδιοφ, ιδιαίτερα από τθν άποψθ τθσ εξαςφάλιςθσ τθσ ευθμερίασ του με τον επαναπατριςμό του. Αυτι 

θ αξιολόγθςθ πρζπει να αφορά ταυτόχρονα το οικογενειακό περιβάλλον ι τισ υπθρεςίεσ προςταςίασ των 

παιδιϊν, το κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον τθσ χϊρασ, κακϊσ και τον κίνδυνο κοινωνικοφ 

αποκλειςμοφ με κφμα τον ανιλικο. Μπορεί να ςτθριχτεί ςτισ διπλωματικζσ αποςτολζσ των χωρϊν και τθσ Ζνωςθσ 

ςτα τρίτα κράτθ, κακϊσ και ςε ζνα δίκτυο εγκεκριμζνων μθ κυβερνθτικϊν οργανϊςεων. Η βοφλθςθ αποχϊρθςθσ 

του παιδιοφ πρζπει να είναι το βαςικό κριτιριο για τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ επαναπατριςμοφ. Τζλοσ, πρζπει 

να προβλεφκεί ζνασ μθχανιςμόσ παρακολοφκθςθσ, ϊςτε να βεβαιϊνεται ότι θ προςταςία του παιδιοφ 

εξαςφαλίςτθκε κατά τον επαναπατριςμό. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ, πρζπει να υπάρχει θ δυνατότθτα να 

επανενταχκεί ςτισ υπθρεςίεσ προςταςίασ του κράτουσ αποχϊρθςθσ.  
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Διαδικαςία απομάκρυνςθσ/απζλαςθσ που ςζβεται τα δικαιϊματα του παιδιοφ 
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Ππωσ και οι ενιλικεσ, τα παιδιά που είναι κφματα δίωξθσ 

προςτατεφονται ςε όλα τα Κράτθ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ ζνωςθσ από 

τθ Συνκικθ τθσ Γενεφθσ για τουσ πρόςφυγεσ, θ οποία αφορά κάκε 

πρόςωπο που «εφλογα φοβάται τθ δίωξι του εξαιτίασ τθσ φυλισ 

του, τθσ κρθςκείασ του, τθσ εκνικότθτάσ του, του γεγονότοσ ότι 

ανικει ςε ςυγκεκριμζνθ κοινωνικι ομάδα ι των πολιτικϊν του 

πεποικιςεων»62. Κοινοτικοί κανόνεσ που υιοκετικθκαν ϊςτε να 

δθμιουργιςουν το δίκαιο του αςφλου ςε ευρωπαϊκι κλίμακα 

ζδωςαν διευκρινίςεισ για τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ, ςτισ 

Οδθγίεσ με τουσ τίτλουσ «υποδοχι»63, «χαρακτθριςμόσ»64 και 

«διαδικαςία»65, που επιβάλλουν ςτα κράτθ τθν εφαρμογι 

οριςμζνων κανόνων ωσ προσ τον οριςμό νόμιμου εκπροςϊπου και 

τθν κακιζρωςθ ειδικϊν διαδικαςιϊν και ςυνκθκϊν υποδοχισ. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
62 Σφμβαςθ των Ηνωμζνων Εκνϊν ςχετικά με το κακεςτϊσ του πρόςφυγα, op. cit., ςθμείωςθ 42, άρκ. 1ο A. 2. 
63 Οδθγία 2003/9/CE του Συμβουλίου τθσ 27θσ Ιανουαρίου 2003, op. cit., ςθμείωςθ 13, άρκ. 2h. 
64 Οδθγία 2004/83/CE του Συμβουλίου τθσ 29θσ Απριλίου 2004, op. cit., ςθμείωςθ 13, άρκ. 30. 
65 Οδθγία 2005/85/CE του Συμβουλίου τθσ 1θσ Δεκεμβρίου 2005, op. cit., ςθμείωςθ 42. Βλζπε κυρίωσ άρκ. 17. 
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Πίνακασ 6 – τατιςτικά δεδομζνα για τθν αίτθςθ αςφλου των αςυνόδευτων ανθλίκων 

 
 

2006 
Αιτιςεισ 

(ςφνολο) 

2007 
Αιτιςεισ 

(ςφνολο) 

2008 
Αιτιςεισ 

(ςφνολο) 

2009 

Ραρατθριςεισ 
Αιτιςεισ Συμφωνίεσ προςταςίασ 

% H % F Εκνικότθτεσ ΣΥΝΟΛΟ % SR % PS % ΣΥΝΟΛΟ Άλλεσ προςταςίεσ 

Ιςπανία 17
i
 15

ii
 25

iii
 89 11 

Ακτι Ελεφαντοςτοφ (16%), Γουινζα 

(11%), Νιγθρία (11%), Μαρόκο 

(11%), Κονγκό (11%) 
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iv
     

Κανζνα διακζςιμο δεδομζνο 

ςχετικά με τισ λθφκείςεσ 

αποφάςεισ 

Γαλλία 571
v
 459

vi
 410

vii
 67 33 

Κονγκό (26%), Αφγ. (10%), Γουινζα 

(7%), Ανγκόλα (6%), Σρι Λάνκα (6%) 
447

viii
 40

ix
 3 43

x
   

Ελλάδα 165
xi

 44 295
xii

 75 25 
Αφγ. (25%), Ιράκ (12,5%), Ρακιςτάν 

(12,5%), Μπαγκλαντζσ (12,5%) 
40

xiii
     

Κανζνα διακζςιμο δεδομζνο 

ςχετικά με τισ λθφκείςεσ 

αποφάςεισ 

Ουγγαρία 61
xiv

 46
xv

 159
xvi

 96 4 
Αφγ. (72%), Σομαλία (6%), Κόςςοβο 

(5%), Μολδαβία (3%), Σερβία (3%) 
271

xvii
 16 50 66

xviii
 13 

Σε 202 περιπτϊςεισ που 

εξετάςτθκαν, μόνο 38 φάκελοι 

εξετάςτθκαν επί τθσ ουςίασ 

Ιταλία   575
xix

 89 11 

Αφγ. (21%), Σομαλία (10%), 

Ερυκραία (10%), Ακτι 

Ελεφαντοςτοφ (10%), Γκάνα (5%) 

420xx 30 31 61xxi 19 
Τα δεδομζνα για τισ ςυμφωνίεσ 

προςταςίασ χρονολογοφνται από 

το 2008 

Ρουμανία    100 0 
Αφγ. (50%), Μολδ. (12%), Ρακ. 

(12%) 
40xxii      

Μεγάλθ 
Βρετανία 3450

xxiii
 3645

xxiv
 4285

xxv
 88 12 

Αφγ. (51%), Ερυκρ. (8%), Ιράν (6%), 

Ιράκ (5%), Σομαλία (4%) 
2990

xxvi
 10 1 11

xxvii
 55 

Οι ανιλικοι των οποίων θ θλικία 

αμφιςβθτείται δεν 

περιλαμβάνονται ςε αυτζσ τισ 

ςτατιςτικζσ (ιταν π.χ. 1000 το 

2009) 

ουθδία 820
xxviii

 1264
xxix

 1510
xxx

 78 22 Σομαλ. (41%), Αφγ. (35%), Ιράκ 2250
xxxi

 5 55 60
xxxii

 15 
Τα % ςυμφωνίασ δεν 

περιλαμβάνουν τισ αποφάςεισ που 

διεκόπθςαν (Δουβλίνο, κλπ.) 

ΣΥΝΟΛΟ   7259 85 15 Αφγ. (41%)
xxxiii

 
 

6477 20 28 48 20  

 
Οι πθγζσ των ςτατιςτικϊν που περιζχονται ςε αυτόν τον πίνακα βρίςκονται ςτθν επόμενθ ςελίδα.
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A. Η νόμιμη εκπροςώπηςη του αιτούντοσ ανηλύκου 

Διευκρίνιση ορολογίας 

Ο όροσ του «νόμιμου εκπροςϊπου» κα χρθςιμοποιθκεί εδϊ για να περιγράψει κάκε πρόςωπο που ζχει ωσ ρόλο να ςυνοδεφει τον 

ανιλικο ςτα διάφορα διαβιματά του. Ο ρόλοσ του, οι αρμοδιότθτζσ του και θ δικαιοδοςία του κα περιγραφοφν λεπτομερϊσ για κάκε ζνα 

από τα κράτθ όπου οι όροι του επιτρόπου, του εκπροςϊπου, του αςκοφντα τθ γονικι μζριμνα ι τθν επιμζλεια ςυνυπάρχουν χωρίσ να 

είναι δυνατό να δοκεί ζνασ κοινόσ οριςμόσ.    

 
Η πρϊτθ απαίτθςθ του ευρωπαϊκοφ δικαίου ςχετικά με τθν αίτθςθ αςφλου των αςυνόδευτων ανθλίκων αφορά 

ςτθν εκπροςϊπθςθ του ανθλίκου κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ: ζνασ νόμιμοσ εκπρόςωποσ πρζπει να 

διοριςτεί όςο το δυνατόν ςυντομότερα, για να ενθμερϊνει τον ανιλικο και να παρεμβαίνει κατά τθ διάρκεια τθσ 
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ςυνζντευξθσ. Αυτι θ απαίτθςθ αναφζρεται και ςτισ τρεισ Οδθγίεσ66. Ο διοριςμόσ του δεν είναι υποχρεωτικόσ ςε 

οριςμζνεσ περιπτϊςεισ (απόφαςθ που κα εκδοκεί μετά τθν ενθλικίωςθ, ανιλικοσ με δικθγόρο, ανιλικοσ άνω 

των 16 ετϊν, ικανόσ να κατακζςει τθν αίτθςι του, ι παντρεμζνοσ ανιλικοσ)67. 

 

Στθν Ιςπανία, ο ανιλικοσ που ηθτάει άςυλο τίκεται εξαρχισ υπό τθν προςταςία των τοπικϊν υπθρεςιϊν 

προςταςίασ ανθλίκων. Αυτζσ οι υπθρεςίεσ διορίηονται ωσ επίτροποι του νζου και εξαςφαλίηουν τθν 

εκπροςϊπθςι του ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αίτθςθσ για άςυλο68. 

 

Στθ Γαλλία, ο νόμοσ προβλζπει τον οριςμό νόμιμων εκπροςϊπων που ονομάηονται «επιμελθτζσ ad hoc» και 

αναλαμβάνουν τθν εκπροςϊπθςθ και τθν υποςτιριξθ ςτον αςυνόδευτο ανιλικο κατά τθν αίτθςι του για 

άςυλο69. Αυτό αφορά ςτουσ ανθλίκουσ για τουσ οποίουσ το κζμα τθσ γονεϊκισ εξουςίασ δεν ζχει ακόμθ 

ρυκμιςτεί70, πράγμα το οποίο ιςχφει ςτθν πράξθ για όλουσ ςχεδόν τουσ ανθλίκουσ που ηθτοφν άςυλο, 

δεδομζνου ότι αυτό το διάβθμα αρχίηει κατά τισ πρϊτεσ θμζρεσ τθσ άφιξθσ του ανθλίκου ι τθσ ανάλθψθσ τθσ 

προςταςίασ του. Η αποςτολι του ad hoc επιμελθτι ολοκλθρϊνεται «με τθν αναγγελία ενόσ μζτρου 

επιτροπείασ»71 ι με τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ αςφλου. 

 

Στθν Ελλάδα, οι ανιλικοι άνω των 14 ετϊν μποροφν να υποβάλλουν μόνοι τουσ αίτθςθ για παροχι αςφλου, εάν 

κρικοφν αρκετά ϊριμοι από τουσ αςτυνομικοφσ που χειρίηονται τθν αίτθςι τουσ72. Πςοι είναι μικρότεροι των 14 

ετϊν, πρζπει να υποβάλουν τθν αίτθςι τουσ μζςω του νόμιμου εκπροςϊπου τουσ. Ο ειςαγγελζασ είναι αυτόσ 

που αςκεί τθν προςωρινι νόμιμθ εκπροςϊπθςθ και ορίηει νόμιμο εκπρόςωπο73. 

 

Στθν Ουγγαρία, ζνασ προςωρινόσ νόμιμοσ εκπρόςωποσ ορίηεται για να εκπροςωπιςει το νζο ςτισ ειδικζσ 

διαδικαςίεσ που ςυνδζονται με τθν αίτθςθ αςφλου. Ο διοριςμόσ του προςωρινοφ νόμιμου εκπροςϊπου 

αποτελεί αρμοδιότθτα των εκνικϊν αρχϊν οι οποίεσ βρίςκονται ςε επαφι με τον αςυνόδευτο ανιλικο: μπορεί 

να πρόκειται για το Γραφείο μετανάςτευςθσ, για δικαςτιριο ι για τθν αςτυνομία. Αυτόσ ο διοριςμόσ λαμβάνει 

χϊρα ςτθν πράξθ μερικζσ θμζρεσ μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ παροχισ αςφλου. Ο ενιλικοσ που ορίηεται 

υποχρεοφται να εκπροςωπεί τα ςυμφζροντα του ανθλίκου ςε όλεσ τισ τυπικζσ διαδικαςίεσ που ςυνδζονται με το 

αίτθμα αςφλου. Ρρζπει να παρευρίςκεται ςτισ διαπραγματεφςεισ του παιδιοφ με τισ υπθρεςίεσ που είναι 

επιφορτιςμζνεσ με τθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ και να υπογράφει τα πρακτικά των ςυνομιλιϊν. 

 

Στθν Ιταλία, ο διοριςμόσ ενόσ επιτρόπου είναι υποχρεωτικόσ προτοφ εξεταςτεί μία αίτθςθ για παροχι αςφλου. 

Το αςτυνομικό τμιμα των ςυνόρων ι θ la questura (κεντρικι αςτυνομικι διεφκυνςθ) που δζχεται τθν αίτθςθ 

αναβάλλει αμζςωσ τθν διαδικαςία και παραπζμπει τθν αίτθςθ ςτο αρμόδιο δικαςτιριο ανθλίκων για να ορίςει 

επίτροπο74. Αυτόσ ο επίτροποσ, που διορίηεται από τον δικαςτι επιτροπείασ, «κα επιβεβαιϊςει» ςτθ ςυνζχεια 

τθν αίτθςθ για άςυλο και κα ενεργοποιιςει εκ νζου τθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ αρμόδιασ «questura». 

 

                                                           
66 Οδθγία 2003/9/CE, op. cit., ςθμείωςθ 13 άρκ. 19.1, Οδθγία 2004/83/CE, op. cit., ςθμείωςθ 13, άρκ. 30.1, Οδθγία 2005/85/CE, op. cit., ςθμείωςθ 42, άρκ. 
17.1. 
67 Οδθγία 2005/85/CE, op. cit., ςθμείωςθ 42, άρκ. 17.2, άρκ. 17.3. 
68 Βαςιλικό Διάταγμα 2393/2004, άρκ. 92.6.  
69 CESEDA, Άρκρο L751-1 και Διάταγμα n° 2003-841 τθσ 2ασ Σεπτεμβρίου 2003 ςχετικά με τισ διαδικαςίεσ διοριςμοφ και αποηθμίωςθσ των ad hoc 
επιμελθτϊν. 
70 Βλζπε infra Μζροσ V. B. 
71 CESEDA, Άρκρο L751-1 
72 Ρροεδρικό διάταγμα 61/1999, O.G. n° 63 (A), 6 Απριλίου 1999, άρκ. 1, §4. 
73 Ρροεδρικό διάταγμα 220/2007, O.G. n° 251 (A), 13 Νοεμβρίου 2007. Βλζπε επίςθσ το τμιμα για τθ νόμιμθ εκπροςϊπθςθ, infra partie V. B. 
74 Αςτικόσ κϊδικασ, άρκρο 343s. Το δικαςτιριο ανθλίκων υλοποιεί επίςθσ, κατόπιν αυτισ τθσ ειδοποίθςθσ, τθν υποδοχι των ανθλίκων μζςω ενόσ κεςμοφ 
προςταςίασ. 
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Στθ ουμανία, το ρουμανικό γραφείο για τθ μετανάςτευςθ πρζπει να ορίςει το ςυντομότερο δυνατόν ζνα 

νόμιμο εκπρόςωπο, ο οποίοσ κα βοθκά τον ανιλικο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ για παροχι αςφλου75 και 

κα προςτατεφει τα ςυμφζροντά του76. Η διαδικαςία εκκρεμεί μζχρι τον διοριςμό του εκπροςϊπου77. Οι ανιλικοι 

άνω των 14 ετϊν μποροφν ωςτόςο να υποβάλλουν μόνοι τουσ αίτθμα αςφλου78. 

 

Στθ Μεγάλθ Βρετανία, οι ανιλικοι δικαιοφνται δωρεάν δικθγόρο, για να τουσ βοθκά ςτισ νομικζσ πτυχζσ τθσ 

αίτθςισ τουσ. Ζνασ «υπεφκυνοσ ενιλικασ» πρζπει υποχρεωτικά να παρίςταται κατά τθ διάρκεια τθσ ακρόαςισ 

τουσ από τισ αρχζσ. Αυτό το πρόςωπο δεν διακζτει ωςτόςο κανζνα δικαίωμα να εκπροςωπεί νόμιμα τον 

ανιλικο. Μπορεί να επιλεγεί με πολφ γενικά κριτιρια, με μοναδικό περιοριςμό να μθν πρόκειται για μζλοσ των 

αρχϊν που είναι αρμόδιεσ για τθν παροχι αςφλου και τθ μετανάςτευςθ. Αυτι θ πραγματικότθτα αναδεικνφει τα 

γενικά προβλιματα του ςυςτιματοσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ των αςυνόδευτων ανιλικων ςτθ Μεγάλθ 

Βρετανία79. 

 

Στθ Σουθδία, ζνασ προςωρινόσ εκπρόςωποσ διορίηεται για να εκπροςωπεί το παιδί κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ για τθν παροχι αςφλου. Είναι επιφορτιςμζνοσ με τθν υποςτιριξθ ςτον ανιλικο ςτα διαβιματά του 

ςχετικά με τθν παροχι αςφλου, αλλά επίςθσ με τθ διαςφάλιςθ γενικά των ςυμφερόντων του κατά τθ διάρκεια 

αυτισ τθσ περιόδου. Οι προςωρινοί εκπρόςωποι που επιλζγονται είναι εκελοντζσ. Δεν υπάρχει καμία 

προχπόκεςθ για να διοριςτεί κάποιοσ προςωρινόσ εκπρόςωποσ και, κατά κανόνα, κακζνασ μπορεί να 

παρουςιαςτεί ωσ εκελοντισ για να αναλάβει αυτό τον ρόλο. Μία γριγορθ ζρευνα διεξάγεται από τισ κοινωνικζσ 

υπθρεςίεσ για κάκε υποψθφιότθτα, κακϊσ και ζνασ ζλεγχοσ του ποινικοφ μθτρϊου και τθσ οικονομικισ 

κατάςταςθσ του προςϊπου. Η Επιτροπι των δικαιωμάτων του παιδιοφ, ςτισ τελικζσ τθσ παρατθριςεισ τον Ιοφνιο 

του 2009, ςυνζςτθςε ςτθ Σουθδία «να ενιςχφςει τισ προςπάκειεσ που γίνονται ϊςτε αυτοί οι εκπρόςωποι να 

κατζχουν τα απαραίτθτα προςόντα και να είναι ικανοί να αςκιςουν αυτό το λειτοφργθμα»80. 

 

Ζτςι, θ εφαρμογι νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ εξαςφαλίηεται με πολφ διαφορετικό τρόπο ςε κάκε χϊρα. Ραρά τθν 

κοινοτικι απαίτθςθ ςχετικά με αυτό το κζμα, παρατθροφμε μεγάλθ ποικιλία ςε ό,τι αφορά τον ρόλο, τισ 

δικαιοδοςίεσ και τισ αρμοδιότθτεσ των εκπροςϊπων. Γενικότερα, θ ςυνολικι αποτελεςματικότθτα του 

ςυςτιματοσ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ ςτα πλαίςια τθσ αίτθςθσ αςφλου ςυχνά κζτει ερωτιματα.  

 

φςταςθ αρ. 12 – ΆΤΛΟ / Νόμιμθ εκπροςϊπθςθ 

► Διοριςμόσ χωρίσ κακυςτζρθςθ, για κάκε αίτθςθ παροχισ αςφλου που υποβάλλεται από αςυνόδευτο ανιλικο, 

νόμιμου εκπροςϊπου που κατζχει τισ απαραίτθτεσ νομικζσ ικανότθτεσ για μία τζτοια ςυνοδεία και του οποίου θ 

εργαςία μπορεί να αξιολογθκεί από μία ανεξάρτθτθ εκνικι αρχι. 

 

 

 

 

                                                           
75 Νόμοσ n° 122/2006 για το άςυλο, άρκρο 16.2. 
76 Ibid., άρκρο 39.1. 
77 Ibid., άρκρο 52.4. 
78 Ibid., άρκρο 39.2. 
79 Βλζπε infra μζροσ V. B. 
80 ΕΡΙΤΟΡΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΡΑΙΔΙΟΥ, Εξζταςθ των αναφορϊν που παρουςιάςτθκαν από τα Κράτθ μζλθ ςε εφαρμογι του άρκρου 44 τθσ Σφμβαςθσ, 
Τελικζσ παρατθριςεισ ςτθ Σουθδία, 51θ ςυνεδρίαςθ, 26 Ιουνίου 2009, CRC/C/SWE/CO/4, §63. 
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B. Η διαχεύριςη τησ αύτηςησ 

Η Οδθγία «διαδικαςία» ορίηει ςτο προοίμιο ότι τα κράτθ πρζπει «να κακορίηουν ειδικζσ εγγυιςεισ τθσ 

διαδικαςίασ για τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ, εξαιτίασ του ότι είναι ευάλωτοι»81. Η δεφτερθ απαίτθςθ τθσ 

Οδθγίασ «διαδικαςία» αφορά ςτα όργανα προςταςίασ: αυτά πρζπει να κατζχουν τισ «απαραίτθτεσ γνϊςεισ 

ςχετικά με τισ ειδικζσ ανάγκεσ των ανθλίκων» για τθ ςυνζντευξθ και τθ λιψθ απόφαςθσ82. Οι διατάξεισ που είναι 

ςχετικζσ με τον κακοριςμό τθσ θλικίασ83 και ζχουν ςυγκεκριμζνθ επίδραςθ ςτθ διαχείριςθ των αιτοφντων άςυλο, 

κα μελετθκοφν αργότερα, ςτο τμιμα τθσ ζκκεςθσ που αναφζρεται ςε αυτό το πρόβλθμα84. 

Στθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ, θ Οδθγία «χαρακτθριςμόσ» επιβάλλει από μόνθ τθσ να λαμβάνονται υπόψιν οι 

«μορφζσ δίωξθσ που αφοροφν ειδικά τα παιδιά»85. Μπορεί να πρόκειται για παράδειγμα για τον υποχρεωτικό 

γάμο, τθ ςτρατολόγθςθ παιδιϊν-ςτρατιωτϊν ι ακόμθ και τον ακρωτθριαςμό γεννθτικϊν οργάνων των νεαρϊν 

κοριτςιϊν. 

Στθν Ιςπανία, ο νόμοσ προβλζπει μία επείγουςα διαδικαςία για τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ, που επιτρζπει να 

εξεταςτεί θ αίτθςθ ςε μία προκεςμία τριϊν μθνϊν86, αντί για ζξι μινεσ που προβλζπεται για τουσ ενιλικεσ. 

Ραρόλα αυτά, ςτθν πράξθ, αυτζσ οι αιτιςεισ παρουςιάηουν περιςςότερθ κακυςτζρθςθ από τισ υπόλοιπεσ. 

Στθ Γαλλία, ςτθν περίπτωςθ των ανθλίκων, θ ςυνζντευξθ με τθν παρουςία του νόμιμου εκπροςϊπου είναι 

ςυςτθματικι. Το γαλλικό Γραφείο προςταςίασ των προςφφγων και των απατρίδων (OFPRA) δεν διακζτει 

εξειδικευμζνο προςωπικό για τθν εξζταςθ των περιπτϊςεων των αςυνόδευτων ανιλικων, θ μόνθ εξειδίκευςθ 

που υπάρχει είναι ανά γεωγραφικι περιοχι. Υπό αυτζσ τισ ςυνκικεσ, το προςωπικό δεν διακζτει λοιπόν πάντα 

τισ απαραίτθτεσ ικανότθτεσ για να προςαρμόςει τθν εκτίμθςθ και τθν ακρόαςθ ςτθν ιδιαίτερθ περίπτωςθ των 

ανθλίκων. Τζλοσ, θ γαλλικι νομολογία που αφορά ςτο άςυλο δεν αναγνϊριςε ποτζ ειδικζσ μορφζσ δίωξθσ που 

αφοροφν τα παιδιά. 

Αξίηει να ςθμειϊςουμε επίςθσ ότι το γαλλικό δίκαιο προβλζπει ότι οι αλλοδαποί που τοποκετοφνται ςτθ ηϊνθ 

αναμονισ87 μποροφν να γίνουν δεκτοί ςτθν επικράτεια «για λόγουσ αςφλου». Αυτι θ εξαιρετικι διαδικαςία 

υπιρξε αντικείμενο πολλϊν κριτικϊν που αφοροφςαν κυρίωσ το γεγονόσ ότι απαιτείται γενικά ειδικι 

επιχειρθματολογία, ενϊ οι αιτοφντεσ δεν διακζτουν οφτε χρόνο οφτε επαρκείσ υλικζσ προχποκζςεισ για να 

καλφψουν αυτι τθν απαίτθςθ88. 

Στθν Ελλάδα, τισ ςπάνιεσ φορζσ που ζχει λαμβάνει χϊρα μία ςυνζντευξθ, διαρκεί περίπου 10 με 15 λεπτά κατά 

τα οποία θ αςτυνομία κζτει πολφ γενικζσ ερωτιςεισ, προςπακϊντασ να αναγκάςει τον αιτοφντα να δθλϊςει ότι 

μετανάςτευςε για οικονομικοφσ λόγουσ. Γενικά, οι αδυναμίεσ του ςυςτιματοσ παροχισ αςφλου ςτθν Ελλάδα, 

που ζχουν καταγγελκεί πολλζσ φορζσ από τισ διεκνείσ αρχζσ89, αντανακλϊνται πάνω ςτα παιδιά. Αυτό οδθγεί 

λοιπόν ςε ζναν αρικμό αιτιςεων απίςτευτα χαμθλό (40 το 2009), ςε ςχζςθ με τον αρικμό των ανθλίκων που 

βρίςκονται ςτθν ελλθνικι επικράτεια, και ςε απουςία ςχεδόν αναγνϊριςθσ προςταςίασ: το 2009, το γενικό 

                                                           
81 Οδθγία 2005/85/CE, op. cit., ςθμείωςθ 42, §(14). 
82 Ibid., άρκ. 17.4. 
83 Ibid., άρκ. 17.5. 
84 Βλζπε infra μζροσ III. B. 
85 Οδθγία 2004/83/CE, op. cit., ςθμ. 13, §(20). 
86 Νόμοσ 12/2009, τθσ 30θσ Οκτωβρίου, ρυκμιςτικόσ του δικαιϊματοσ ςτο άςυλο και τθσ επικουρικισ προςταςίασ. 
87 Για τθ ηϊνθ αναμονισ, βλ. supra μζροσ II. A. 
88 Αυτι θ κζςθ αναγνωρίςτθκε ςτθν απόφαςθ του Διοικθτικοφ εφετείου του Ραριςιοφ τθν 8θ Ιουλίου 2010, που καταλόγιςε ςτον Υπουργό Μετανάςτευςθσ 
υπζρβαςθ τθσ δικαιοδοςίασ του, επειδι προχϊρθςε ςτθ διεξαγωγι εξζταςθσ μίασ αίτθςθσ που είχε χαρακτθριςτεί «πρόδθλα αβάςιμθ» (CAA Ραριςιοφ, 8 
Ιουλίου 2010, n° 09PA05719). 
89 Βλζπε για παράδειγμα UNHCR, Ενθμερωτικό ςθμείωμα για το άςυλο ςτθν Ελλάδα, 18 Απριλίου 2008 - http://www.unhcr.fr/4acf41fbf.html 
(προςπελάςτθκε ςτισ 26.08.2010). 
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ποςοςτό για όλεσ τισ θλικίεσ ςτον πρϊτο βακμό ιταν 1,1%90. Αν ςυγκρίνουμε αυτό το ποςοςτό με τισ 40 αιτιςεισ 

που κατατζκθκαν από ανθλίκουσ, ςε κανζναν ανιλικο δεν αναγνωρίςτθκε προςταςία πρωτοδίκωσ το 2009. 

Στθν Ουγγαρία, οι αςυνόδευτοι ανιλικοι ανικουν ςτθν κατθγορία των «ευάλωτων ατόμων που απαιτοφν ειδικι 

μεταχείριςθ», που κακορίηεται από τον νόμο για το άςυλο91. Βάςει των διατάξεων που προβλζπονται για αυτά 

τα άτομα, θ αίτθςθ αςφλου των ανθλίκων πρζπει να αντιμετωπίηεται κατά προτεραιότθτα. Ο νόμοσ για το άςυλο 

προβλζπει επίςθσ ότι μία ευμενισ διαδικαςία πρζπει να εφαρμόηεται ςε αςυνόδευτο ανιλικο που ηθτά άςυλο. 

Αυτόσ ο ίδιοσ νόμοσ υπενκυμίηει ςτο τμιμα 4-1 ότι «το μζγιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ πρζπει να λαμβάνεται 

ςοβαρά υπόψθ». Τζλοσ, ςτο τμιμα 60-2c, ηθτά να δίνεται προςοχι ςτισ «πράξεισ που εκτελοφνται ςε ςχζςθ με 

τθν ιδιότθτα του παιδιοφ του ενδιαφερομζνου», πράγμα που δείχνει ευαιςκθςία ωσ προσ τουσ ειδικοφσ λόγουσ 

δίωξθσ που αφοροφν τα παιδιά. 

Στθν Ιταλία, ζνα ςυγκεκριμζνο νομικό πλαίςιο υιοκετικθκε για τθν εξζταςθ των αιτιςεων αςφλου των 

αςυνόδευτων ανιλικων, με τθν υιοκζτθςθ μίασ Οδθγίασ που ςυνοδεφεται από εγκφκλιο το 200792 και κάποια 

νομοκετικά διατάγματα93. Καταρχιν, ο ανιλικοσ πρζπει να ςυγκεντρϊςει, με τθν άφιξι του ςτθν Ιταλία, όλεσ τισ 

απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τα δικαιϊματά του και για τισ υπάρχουςεσ νομικζσ δυνατότθτεσ, ειδικά ςτο κζμα 

τθσ αιτιςεωσ αςφλου. Σε κάκε περίπτωςθ, κατά τθ λιψθ απόφαςθσ, θ Επιτροπι τθσ επικράτειασ λαμβάνει 

υπόψθ τθν θλικία και τθν ωριμότθτα, τθν οικογενειακι κατάςταςθ του ανθλίκου, τισ ιδιαίτερεσ μορφζσ δίωξθσ 

τισ οποίεσ αντιμετωπίηουν οι ανιλικοι ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ, τθν πικανότθτα ο ανιλικοσ να μθν γνωρίηει 

τθν κατάςταςθ ςτθν οποία βρίςκεται θ χϊρα του, και κυρίωσ το γεγονόσ ότι ο ανιλικοσ μπορεί να εκδθλϊςει 

τουσ φόβουσ του με ζναν διαφορετικό τρόπο από εκείνον του ενιλικα. Ο νόμοσ προβλζπει ότι θ ακρόαςθ δεν 

υφίςταται ςτθν περίπτωςθ που θ Επιτροπι εκτιμά ότι ζχει ςυγκεντρϊςει επαρκι ςτοιχεία για μία κετικι 

απόφαςθ ςχετικά με το κακεςτϊσ του πρόςφυγα. 

Στθ ουμανία, ο νόμοσ για το άςυλο που υιοκετικθκε το 2006 ορίηει ςτα πρϊτα του άρκρα ότι όλεσ οι 

αποφάςεισ που λαμβάνονται ςε εφαρμογι αυτοφ του κειμζνου και αφοροφν ανθλίκουσ πρζπει να λαμβάνονται 

με γνϊμονα το μζγιςτο ςυμφζρον του παιδιοφ94. Οι αιτιςεισ που αφοροφν τουσ ανθλίκουσ διεκπεραιϊνονται με 

«τθν πιο υψθλι προτεραιότθτα»95 και δεν μπορεί να εφαρμόηεται ςε αυτζσ ςυνοπτικι διαδικαςία96. Η 

διαδικαςία αςφλου ςτα ςφνορα είναι επίςθσ ανεφάρμοςτθ ςε αυτοφσ και πρζπει να γίνουν δεκτοί ςτθν 

επικράτεια για να ηθτιςουν άςυλο97. Ωςτόςο, θ Επιτροπι για τα δικαιϊματα του παιδιοφ εξζφραςε τθν 

ανθςυχία τθσ ςτισ τελευταίεσ παρατθριςεισ τθσ ςτθ ουμανία το 2009 «από το γεγονόσ ότι (… τα άτομα που 

χειρίηονται τισ αιτιςεισ αςφλου *των αςυνόδευτων ανιλικων+ δεν είχαν όλα τισ ίδιεσ δυνατότθτεσ 

εκπαίδευςθσ»98. Συμβουλεφει λοιπόν το ρουμανικό κράτοσ «να επεκτείνει τθν εκπαίδευςθ ςτισ τεχνικζσ 

ςυνζντευξθσ που είναι προςαρμοςμζνεσ ςτα παιδιά ςε όλουσ όςοι λαμβάνουν αποφάςεισ και εμπλζκονται ςτθ 

διαδικαςία του κακοριςμοφ του κακεςτϊτοσ του πρόςφυγα»99. 

                                                           
90 Eurostat, «Ρερίπου 260000 αιτοφντεσ καταγράφθκαν το 2009», Δελτίο τφπου, 4 Μαΐου 2010. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-
04052010-BP/FR/3-04052010-BP-FR.PDF (προςπελάςτθκε ςτισ 10.08.2010). 
91 Το τμιμα 2k του Νόμου LXXX του 2007 για το άςυλο ορίηει ζνα «άτομο που απαιτεί ειδικι μεταχείριςθ» ωσ «ζνα άτομο ευάλωτο, και πιο ςυγκεκριμζνα 
ζναν ανιλικο, ζναν αςυνόδευτο ανιλικο, ζνα θλικιωμζνο ι ανάπθρο άτομο, μία ζγκυο γυναίκα, ζνα γονζα που μεγαλϊνει μόνοσ του το ανιλικο παιδί του 
και ζνα άτομο που ζχει υποςτεί βαςανιςτιρια, βιαςμό ι οποιαδιποτε ςοβαρι μορφι ψυχολογικισ, ςωματικισ ι ςεξουαλικισ βίασ, που ζχει ειδικζσ 
ανάγκεσ εξαιτίασ τθσ κατάςταςισ του». 
92 Οδθγία του Υπουργείου Εςωτερικϊν και του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, που υπογράφθκε ςτισ 7/12/2006 και κατεγράφθ από το Ελεγκτικό Συνζδριο ςτισ 
07/03/2007, Επεξθγθματικι εγκφκλιοσ του Τμιματοσ για τισ Αςτικζσ Ελευκερίεσ και τθ Μετανάςτευςθ (πρωτ. 1157) 11/04/2007. 
93 Διάταγμα «Χαρακτθριςμόσ» (Νομοκετικό Διάταγμα 251/2007) και Διάταγμα «Διαδικαςία» (Νομοκετικό Διάταγμα, n° 25/2008 που τροποποιικθκε από 
το νομοκετικό διάταγμα n°159/2008). 
94 Νόμοσ n° 122/2006 για το άςυλο, άρκρο 8. 
95 Ibid., άρκρο 16.1. 
96 Ibid., άρκρο 75.2. 
97 Ibid., άρκρο 84. 
98 Επιτροπι των Η.Ε. για τα δικαιϊματα του παιδιοφ, 51θ ςυνεδρίαςθ, Εξζταςθ των εκκζςεων των κρατϊν μελϊν κατ' εφαρμογι του άρκρου 44 τθσ 
Σφμβαςθσ, τελικζσ Ραρατθριςεισ: ουμανία, CRC/C/ROM/CO/4, 30 Ιουνίου 2009, §80 
99 Ibid.§81. 
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Στθ Μεγάλθ Βρετανία, θ διαδικαςία αςφλου για τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ περιλαμβάνει κάποιεσ 

ιδιαιτερότθτεσ ςε ςχζςθ με τθ διαδικαςία που ιςχφει για τουσ ενιλικεσ. Οι περιπτϊςεισ των παιδιϊν εξετάηονται 

από φορείσ για τθ μετανάςτευςθ ειδικά εκπαιδευμζνουσ ςτα κζματα που αφοροφν παιδιά. Η εξζταςθ των 

επιχειρθμάτων τθσ αίτθςθσ δεν βαςίηεται μόνο, όπωσ για τουσ ενιλικεσ, ςε μία ςυνζντευξθ με τον αρμόδιο 

υπάλλθλο, αλλά και ςε γραπτι διατφπωςθ. 

Η υπθρεςία των ςυνόρων που είναι αρμόδια για κζματα ςχετικά με τθ μετανάςτευςθ και το άςυλο (UKBA) ζχει 

κεςπίςει κατευκυντιριεσ γραμμζσ πάνω ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ των αιτιςεων για παροχι αςφλου από 

ανθλίκουσ, με ςκοπό κυρίωσ να ςυμμορφωκεί με τισ απαιτιςεισ του κεφαλαίου 55 του νόμου για τθ 

μετανάςτευςθ του 2009, που ειςάγει τθν υποχρζωςθ του UKBA να «λαμβάνει υπόψθ τθν αναγκαιότθτα να 

διατθριςει και να προαγάγει τθν ευθμερία του παιδιοφ»100. Κάκε αιτϊν άςυλο θλικίασ 12 ετϊν και άνω ζχει 

δικαίωμα ςε ςυνζντευξθ για αίτθςθ αςφλου101. Η απόφαςθ των αρχϊν ςτο κζμα τθσ αίτθςθσ για άςυλο πρζπει 

να λαμβάνεται, ςφμφωνα με το UKBA, μζςα ςε 35 μζρεσ102. 

Κατά τθ διάρκεια ενόσ ελζγχου των αποφάςεων ςτον τομζα του αςφλου από τθν Ανϊτατθ Επιτροπι των 

Ηνωμζνων Εκνϊν για τουσ πρόςφυγεσ ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο, εκφράςτθκαν ανθςυχίεσ για το κζμα τθσ ζλλειψθσ 

προετοιμαςίασ των ςυνεντεφξεων, τθσ ζλλειψθσ εκτίμθςθσ τθσ θλικίασ και τθσ ωριμότθτασ του αιτοφντα κατά τισ 

ςυνεντεφξεισ, των ακατάλλθλων αποφάςεων που αφοροφςαν τθν αξιοπιςτία τθσ αίτθςθσ και τθσ ζλλειψθσ 

εκτίμθςθσ των ειδικϊν λόγων δίωξθσ των παιδιϊν103. 

Στθ Σουθδία, ο νόμοσ για τουσ αλλοδαποφσ, που τροποποιικθκε το 2005, προβλζπει αρχζσ ευνοϊκζσ για τα 

παιδιά, κεςπίηοντασ ότι το μζγιςτο ςυμφζρον τουσ πρζπει να είναι ςεβαςτό και ότι πρζπει να ακοφγεται θ γνϊμθ 

των παιδιϊν κατά τθ διάρκεια των διαδικαςιϊν ςτισ οποίεσ εμπλζκονται104. 

Η ποικιλία των ςτοιχείων που αναφζρονται ςχετικά με τθ ςυνζντευξθ δείχνει ότι διενεργείται με μία πραγματικι 

προοπτικι εμβάκυνςθσ, αλλά αποκαλφπτει επίςθσ ότι θ εξζταςθ τθσ αίτθςθσ ενόσ αςυνόδευτου ανθλίκου 

ςυνδζεται τόςο με τουσ φόβουσ δίωξθσ του ανθλίκου όςο και με τθν κοινωνικι του κζςθ. Αυτι θ διαδικαςία 

μπορεί να αποδειχκεί ευνοϊκι για τον ανιλικο, αλλά επίςθσ να δϊςει χϊρο για αςάφειεσ. Αν θ οικογζνεια του 

νζου εντοπιςτεί, θ εφαρμογι του μζτρου τθσ οικογενειακισ επανζνωςθσ μπορεί να υπεριςχφςει τθσ εκτίμθςθσ 

για τθν ανάγκθ προςταςίασ του παιδιοφ. Επιπλζον, πολλοί κεςμοί και ενϊςεισ επιμζνουν ςτθν αναγκαιότθτα 

μεγαλφτερθσ προςοχισ ςτισ ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των ανθλίκων ςτον τομζα τθσ προςταςίασ. 

Ζτςι, θ μελζτθ τθσ διαχείριςθσ τθσ αίτθςθσ για άςυλο ςτισ οκτϊ χϊρεσ ςτόχουσ αναδεικνφει τθ μεταφορά των 

κοινοτικϊν απαιτιςεων ςε αυτό το κζμα ςτο εκνικό δίκαιο με πολφ μεγάλεσ διαφορζσ. Σε κάκε περίπτωςθ, οι 

νομοκεςίεσ και οι πρακτικζσ που μελετικθκαν δεν λαμβάνουν ποτζ υπόψθ το ςφνολο των ιδιαίτερων αναγκϊν 

των αςυνόδευτων ανιλικων. 

 

 

 

                                                           
100 Νόμοσ για τα ςφνορα, τθν υπθκοότθτα και τθ μετανάςτευςθ (Borders, citizen and immigration Act), 2009, §55. Το τμιμα αυτό ειςάγει ςτον νόμο τισ 
απαιτιςεισ του άρκρου 22 τθσ Σφμβαςθσ για τα δικαιϊματα του παιδιοφ, κατόπιν τθσ άρςθσ τθσ επιφφλαξθσ του Ηνωμζνου Βαςιλείου τον Νοζμβριο του 
2008. 
101 Στθν περίπτωςθ ενόσ αιτοφντοσ άςυλο μικρότερου από 12 χρονϊν, οι αρχζσ αποφαίνονται ςχετικά με τθν αίτθςθ του αςφλου βαςιηόμενεσ αποκλειςτικά 
ςτο γραπτό ζντυπο και χωρίσ να προχωριςουν ςε ςυνζντευξθ. 
102 CHILDREN’S LEGAL CENTRE, The right to education in England: alternative report to the UN Committee of the rights of the child,, 2008, ς. 9. 
103 UNHCR’s Quality Assurance program auditing the UK’s asylum decision making (2008), ςτο ΡΟΓΑΜΜΑ SEPARATED CHILDREN IN EUROPE, Newsletter 
n°32,Νοζμβριοσ 2009. 
104 Νόμοσ για τουσ αλλοδαποφσ, κεφάλαιο 1, τμιματα 10 και 11. 
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φςταςθ αρ. 13 – ΑΤΛΟ / Πλθροφόρθςθ 

► Να πλθροφορεί ατομικά κάκε αςυνόδευτο ανιλικο, ςε μία γλϊςςα που καταλαβαίνει, για τθ 

διαδικαςία και τα διακυβεφματα τθσ αίτθςθσ για παροχι αςφλου, από τθ ςτιγμι τθσ άφιξισ του ςτα 

ςφνορα ι του εντοπιςμοφ του ςτθν επικράτεια. 

 

φςταςθ αρ. 14 – ΑΤΛΟ / Πρόςβαςθ ςτθν αίτθςθ 

► Να εξαςφαλίηουν πρόςβαςθ χωρίσ προχποκζςεισ ςτθν αίτθςθ παροχισ αςφλου για όλουσ τουσ 

αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ, με τθν άρςθ όλων των ενδιάμεςων ςταδίων που ςυνδζονται με τθν 

επιλεξιμότθτα τθσ αίτθςθσ και με τθ κζςπιςθ προσ όφελόσ τουσ εξαιρζςεων από όλεσ τισ ειδικζσ 

διαδικαςίεσ που είναι λιγότερο ευνοϊκζσ από το κοινό δίκαιο. 

 

φςταςθ αρ. 15 – ΑΤΛΟ / Προςωπικι ςυνζντευξθ 

► Να εξαςφαλίηουν ότι καμία απόφαςθ απόρριψθσ τθσ αίτθςθσ δεν μπορεί να εκδοκεί χωρίσ ςυνζντευξθ  

από ειδικά εκπαιδευμζνουσ υπεφκυνουσ προςταςίασ. 

 

φςταςθ αρ. 16 – ΑΤΛΟ / Ειδικζσ διϊξεισ 

► Να αναγνωρίηουν τισ ειδικζσ μορφζσ δίωξθσ των παιδιϊν κατά τθν εξζταςθ τθσ αίτθςθσ. 

Γ. Η υποδοχό των αςυνόδευτων ανηλύκων αιτούντων ϊςυλο 

Η Οδθγία «υποδοχι» επιβάλλει ςτα Κράτθ ότι οι ανιλικοι που ηθτοφν άςυλο πρζπει να οδθγοφνται «κοντά ςτα 

ενιλικα μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ, ςε μία ανάδοχθ οικογζνεια, ςε ειδικά κζντρα φιλοξενίασ για τθν υποδοχι 

ανθλίκων *ι+ ςε άλλουσ τόπουσ φιλοξενίασ κατάλλθλουσ για ανθλίκουσ+»105. 

 

Στθν Ιταλία, οι αςυνόδευτοι ανιλικοι αιτοφντεσ άςυλο ενςωματϊνονται ςτο ςφςτθμα προςταςίασ των αιτοφντων 

άςυλο (SPRAR) και τουσ επιφυλάςςεται ειδικι υποδοχι, διαφορετικι από τουσ άλλουσ αςυνόδευτουσ 

ανθλίκουσ106. Ραρόλα αυτά, οι δομζσ SPRAR δεν επαρκοφν για να δεχτοφν όλουσ τουσ ανθλίκουσ αιτοφντεσ 

άςυλο, οι οποίοι φιλοξενοφνται κατά ςυνζπεια ςε άλλεσ υπθρεςίεσ για εγκαταλελειμμζνα παιδιά, όπου τα 

διακζςιμα μζςα δεν είναι πάντα επαρκι.  

 

Στθ ουμανία, θ υποδοχι των αιτοφντων άςυλο θλικίασ άνω των 16 ετϊν γίνεται ςτα κζντρα υποδοχισ για 

ενιλικεσ, όπου οι ςυνκικεσ υποδοχισ προςαρμόςτθκαν ϊςτε να δζχονται ανθλίκουσ (χϊροι διαχωριςμζνοι από 

τουσ ενιλικεσ κλπ.). Οι αρχζσ πρζπει επίςθσ να λαμβάνουν υπόψθ τισ ειδικζσ ανάγκεσ των ανθλίκων κατά τθν 

κατανομι του κρατικοφ επιδόματοσ ςτουσ αιτοφντεσ άςυλο107. 

 

Στθν Ελλάδα, κάποιοι χϊροι διατίκενται ςτουσ αιτοφντεσ άςυλο, οι οποίοι όμωσ είναι περιοριςμζνοι ςε 

αρικμό108. Κανζνασ χϊροσ δεν είναι διακζςιμοσ για τα κορίτςια ςτα ςυςτιματα υποδοχισ για ανθλίκουσ 

αιτοφντεσ άςυλο, κι ζτςι οδθγοφνται ςε υπθρεςίεσ προςταςίασ του κοινοφ δικαίου. 

 

                                                           
105 Οδθγία 2003/9/CE, op. cit., ςθμ. 13 άρκ. 19.2. 
106 Για τθν κοινωνικι προςταςία του κοινοφ δικαίου των εγκαταλελειμμζνων αλλοδαπϊν ανιλικων, βλζπε infra μζροσ VI. A. 
107 NEWSLETTER, ΤΕΥΧΟΣ αρ. 33, Άνοιξθ 2010 ΟΥΜΑΝΙΑ, ςελ. 19. 
108 Human Rights Watch, Greece: create open centers for migrant children, 23 Αυγοφςτου 2009. http://www.hrw.org/en/news/2009/08/23/greece-create-
open- centers-migrant-children 
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Στθν Ουγγαρία, ζνα κζντρο υποδζχεται όλουσ τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ κατά τθ διάρκεια τθσ αίτθςισ τουσ 

για άςυλο, ενϊ μία άλλθ υπθρεςία υποςτθρίηει τουσ νζουσ των οποίων θ αίτθςθ αςφλου είχε κετικι ζκβαςθ. 

 

Στα άλλα κράτθ, θ υποδοχι είναι ίδια για όλουσ τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ που δζχονται υποςτιριξθ109 και 

μόνο κάποιεσ μικρζσ διαφορζσ εντοπίςτθκαν. Το κζμα τθσ φιλοξενίασ και τθσ υποςτιριξθσ των αςυνόδευτων 

ανθλίκων που αιτοφνται άςυλο ςυγχζεται γενικά με το πιο ευρφ πρόβλθμα τθσ υποδοχισ των αςυνόδευτων 

ανιλικων110. 

φςταςθ αρ. 17 - ΑΤΛΟ / Τποδοχι 

► Να προβλζπεται υποδοχι των αςυνόδευτων ανιλικων που αιτοφνται άςυλο, θ οποία να επιτρζπει τθν 

εξαςφάλιςθ ειδικισ ψυχολογικισ και νομικισ ςτιριξθσ, ςτθ βάςθ μιασ ατομικισ διερεφνθςθσ των 

αναγκϊν, ιδιαίτερα μζςω τθσ ίδρυςθσ ειδικϊν κζντρων για τθν υποςτιριξθ των παιδιϊν. 

Δ. Η εφαρμογό του κανονιςμού Δουβλύνο II 

Ο κανονιςμόσ «Δουβλίνο II»111 κακιζρωςε κριτιρια που επιτρζπουν να κακοριςτεί το ευρωπαϊκό Κράτοσ που 

είναι υπεφκυνο για κάκε αίτθςθ και τα οποία ςυνοψίηονται ωσ εξισ: το πρϊτο κράτοσ ςτο οποίο ειςιλκε ο αιτϊν 

είναι υποχρεωμζνο να εξετάςει τθν αίτθςθ για άςυλο. Η εφαρμογι αυτοφ του κανονιςμοφ προχποκζτει μία 

κοινι ταυτοποίθςθ των αιτοφντων ςε ευρωπαϊκι κλίμακα, ςτα αρχεία Eurodac112, και διαδικαςίεσ μετακίνθςθσ 

των αιτοφντων άςυλο μζςα ςτα κράτθ μζλθ. 

 

Η λιψθ αποτυπωμάτων των αιτοφντων άςυλο που είναι ανιλικοι κάτω των 14 ετϊν απαγορεφεται από τον 

κανονιςμό Eurodac113, πράγμα που ζχει ωσ αποτζλεςμα να μθν είναι δυνατι θ εφαρμογι του κανονιςμοφ 

Δουβλίνο II παρά μόνο ςτουσ ανθλίκουσ άνω των 14 ετϊν. Για τουσ τελευταίουσ, θ μόνθ παρζκκλιςθ που 

προβλζπεται από τον κανονιςμό Δουβλίνο ΙΙ αφορά τθν περίπτωςθ που ζνα μζλοσ τθσ οικογζνειασ βρίςκεται 

νόμιμα ςε ζνα άλλο κράτοσ μζλοσ: ςε αυτι τθν περίπτωςθ, είναι αυτό το άλλο κράτοσ που ορίηεται ωσ υπεφκυνο 

και όχι αυτό όπου ο ανιλικοσ κατζκεςε τθν πρϊτθ του αίτθςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτό ςυμβαδίηει με το 

ςυμφζρον του ανθλίκου114. 

 

Ο κανονιςμόσ επιτρζπει παρόλα αυτά ςτα Κράτθ να εφαρμόηουν διατάξεισ πιο προςτατευτικζσ ςτουσ ανθλίκουσ 

και να χειρίηονται τθν αίτθςι τουσ για παροχι αςφλου, αποφεφγοντασ ζτςι τθν παραπομπι ςε άλλθ χϊρα. Μία 

γενικι διάταξθ προβλζπει μάλιςτα ότι «κάκε κράτοσ μζλοσ μπορεί να εξετάηει μία αίτθςθ άςυλο που 

υποβάλλεται από ζναν υπικοο τρίτου κράτουσ, ακόμα και αν αυτι θ εξζταςθ δεν εμπίπτει ςτθ δικαιοδοςία του 

ςφμφωνα με ιςχφοντα κριτιρια που τίκενται ςτον παρόντα κανονιςμό»115. 

 

                                                           
109 Στθν πράξθ, κράτθ όπωσ θ Σουθδία ι θ Μεγάλθ Βρετανία που κατευκφνουν ςυςτθματικά τουσ ανθλίκουσ προσ τθν αίτθςθ για παροχι αςφλου δεν 
υποδζχονται παρά ανθλίκουσ αιτοφντεσ άςυλο, αλλά υπό τισ ίδιεσ ςυνκικεσ με τουσ γθγενείσ ανθλίκουσ.   
110 Βλζπε infra, μζροσ VI. A. 
111 Κανονιςμόσ (CE) n° 343/2003 του Συμβουλίου τθσ 18θσ Φεβρουαρίου 2003 που κακιερϊνει τα κριτιρια και τουσ μθχανιςμοφσ κακοριςμοφ του κράτουσ 
μζλουσ που είναι υπεφκυνο για τθν εξζταςθ του αιτιματοσ αςφλου που παρουςιάηεται ςε ζνα από τα κράτθ μζλθ από υπικοο τρίτου κράτουσ. 
112 Κανονιςμόσ (CE) nº 2725/2000 του Συμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2000 ςχετικά με τθ δθμιουργία του ςυςτιματοσ «Eurodac» για τθ ςφγκριςθ των 
ψθφιακϊν αποτυπωμάτων, με ςκοπό τθν αποτελεςματικι εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ του Δουβλίνου. 
113 Ibid., άρκ. 4.1 «Κάκε κράτοσ μζλοσ λαμβάνει χωρίσ κακυςτζρθςθ τα ψθφιακά αποτυπϊματα όλων των δακτφλων κάκε αιτοφντοσ άςυλο θλικίασ 
τουλάχιςτον 14 ετϊν».  
114 Κανονιςμόσ (CE) n° 343/2003, op. cit., ςθμ. 111, άρκ. 6, άρκ 15.3. 
115 Ibid., άρκ. 3.2. 
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Ο κανονιςμόσ Δουβλίνο ΙΙ προςφζρει λοιπόν ςτα Κράτθ διαφορετικζσ επιλογζσ ςχετικά με τθν εφαρμογι του. 

Μία μόνο χϊρα από αυτζσ που εξετάςτθκαν, θ Γαλλία, δεν εφαρμόηει κακόλου τον κανονιςμό Δουβλίνο ΙΙ ςτουσ 

ανθλίκουσ116, ενϊ οι άλλεσ γενικά τον εφαρμόηουν αυςτθρά, με τον ίδιο τρόπο όπωσ και για τουσ ενιλικεσ.   

 

Πίνακασ 7 – Επιςκόπθςθ τθσ εφαρμογισ του κανονιςμοφ Δουβλίνο II για τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ 

  

 

Εφαρμογι 
Δουβλίνο II 

Παραπομ
πζσ 

Δουβλίνο 
II το 2009 

Παρατθριςεισ 

Spagna 
ΝΑΙ   

Francia 
OXI 0 

Τα αποτυπϊματα των ανθλίκων άνω των 14 ετϊν λαμβάνονται, αλλά ςτθν 

πράξθ καμία παραπομπι δεν αποφαςίηεται εφόςον πρόκειται για ανθλίκουσ. 

Grecia 
ΝΑΙ  

Η Ελλάδα είναι κυρίωσ χϊρα πρϊτθσ αίτθςθσ, ςτθν οποία επιςτρζφονται οι 

αιτοφντεσ ςφμφωνα με τον κανονιςμό του Δουβλίνου. 

Ungheria 
ΝΑΙ  

Σφμφωνα με τισ επίςθμεσ ςτατιςτικζσ του Γραφείου μετανάςτευςθσ και 

ικαγζνειασ, 63 επαναπατριςμοί ςτα πλαίςια του κανονιςμοφ Δουβλίνο 

πραγματοποιικθκαν το 2008 (όλεσ οι θλικίεσ). Υπάρχουν κάποιεσ διενζξεισ που 

αφοροφν τον επαναπατριςμό ανθλίκων προσ τθν Ελλάδα.  

Italia 
ΝΑΙ  

Οι ιταλικζσ αρχζσ λαμβάνουν πάντα υπόψθ τισ δθλϊςεισ των ανθλίκων ςχετικά 

με τθν θλικία τουσ και τθ βοφλθςι τουσ να επιςτρζψουν ςτθν οικογζνειά τουσ.  

Romania 
ΝΑΙ  

Μία απόφαςθ του Συνταγματικοφ δικαςτθρίου τθσ 25θσ Νοεμβρίου 2008 

προβλζπει ςυμπλθρωματικζσ εγγυιςεισ ςτθν εφαρμογι του κανονιςμοφ 

Δουβλίνο II, που μποροφν να εφαρμοςτοφν ςτουσ ανθλίκουσ. 

Gran Bretagna 
ΝΑΙ 36

117
 

Μεταξφ του 2004 και του 2009, πραγματοποιικθκαν 334 επαναπατριςμοί 

αςυνόδευτων ανθλίκων ςτα πλαίςια Δουβλίνο II
118

. Ο επαναπατριςμόσ τουσ 

προσ τθν Ελλάδα κρίκθκε ζγκυρθ από τα δευτεροβάκμια βρετανικά. 

Svezia 
ΝΑΙ 53

119
 

Οι επαναπατριςμοί προσ τθν Ελλάδα διακόπθκαν από το 2008 για τουσ 

ανθλίκουσ. Από τότε, υπάρχει ανοικτό ηιτθμα με τον επαναπατριςμό των 

ανθλίκων προσ τθ Μάλτα. 

 

φςταςθ αρ. 18 – ΑΤΛΟ / Κανονιςμόσ Δουβλίνο II 

► Να παρακαμφκεί θ εφαρμογι του κανονιςμοφ Δουβλίνο ΙΙ για όλουσ τουσ αςυνόδευτουσ  

ανθλίκουσ, με εξαίρεςθ τουσ επαναπατριςμοφσ με ςκοπό τθν οικογενειακι επανζνωςθ. 

 

 

 

 

                                                           
116 Ρρόκειται για μία μθ τυπικι πρακτικι, αναγνωριςμζνθ από τον υπουργό μετανάςτευςθσ που ζχει δθλϊςει ςε ζνα ανακοινωκζν το 2010 ότι «θ Γαλλία 
απαγορεφει, αν και δεν προβλζπεται από τθν κοινοτικι νομοκεςία, τθν παράδοςθ ςε άλλα κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. ανθλίκων αιτοφντων άςυλο που ζχουν 
υποβάλει τθν αίτθςι τουσ ςε αυτά πριν από τθν είςοδό τουσ ςτθ Γαλλία». ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ, ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΑΝΑΡΤΥΞΗΣ, «Επίςκεψθ ςε ζνα κζντρο υποδοχισ αποχωριςμζνων ανιλικων αλλοδαπϊν ςτο Calais: ο Eric BESSON χαιρετίηει τθν επιτυχία 
του μθχανιςμοφ που τζκθκε ςε λειτουργία», 01.10.2009. 
117 Στο “Anger as hundreds of children deported alone under EU rules”, Children and Young people Now, 22 Ιουνίου 2010, www.cypnow.co.uk 
118 Ibid. 
119 Επικοινωνία με το Γραφείο μετανάςτευςθσ, 23.06.2010. Οι επαναπατριςμοί αυτοί αφοροφςαν κυρίωσ νεαροφσ Σομαλοφσ (17 περιπτϊςεισ, δθλαδι 
32%), Αφγανοφσ (11 περιπτϊςεισ, 21%) και Ιρακινοφσ (10 περιπτϊςεισ, 19%). Ρρζπει να επιςθμάνουμε ότι 52 από αυτζσ καταγράφθκαν ωσ «οικειοκελείσ» 
επαναπατριςμοί. 
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Οι αςυνόδευτοι ανιλικοι, εξαιτίασ τθσ ευάλωτθσ κατάςταςισ τουσ, 

αποτελοφν τα κφματα των εγκλθμάτων τθσ ςωματεμπορίασ και τθσ 

εκμετάλλευςθσ120. Αυτό μπορεί να πάρει τθ μορφι τθσ καταναγκαςτικισ 

εργαςίασ, τθσ δουλείασ ι ακόμθ και τθσ ςεξουαλικισ εκμετάλλευςθσ. Η 

επίλυςθ αυτοφ του προβλιματοσ προχποκζτει πάνω από όλα τθν 

ταυτοποίθςθ των κυμάτων, που κα ςυνοδεφεται από ειδικοφσ 

μθχανιςμοφσ προςταςίασ. 

Στισ περιςςότερεσ από τισ χϊρεσ που εξετάςτθκαν, το πρόβλθμα τθσ ςωματεμπορίασ 

των ανθλίκων υποτιμάται ςθμαντικά. Ραρά τθν κζςπιςθ ειδικϊν υπθρεςιϊν τθσ 

αςτυνομίασ και ειδικϊν μθχανιςμϊν εντοπιςμοφ, ςπάνια κινοφνται διαδικαςίεσ για τθν 

εφρεςθ των δραςτϊν και τθν αναγνϊριςθ των ανιλικων κυμάτων αυτϊν των 

εγκλθμάτων. 

 
Πταν εντοπίηονται, οι αςυνόδευτοι ανιλικοι που είναι κφματα ςωματεμπορίου γενικά 

φιλοξενοφνται ι προωκοφνται ςτουσ ςυνικεισ μθχανιςμοφσ υποςτιριξθσ αςυνόδευτων 

ανιλικων, χωρίσ να λαμβάνεται ιδιαίτερα υπόψθ θ ιδιότθτα του κφματοσ121. Μόνο δφο 

από τα κράτθ που εξετάςτθκαν (Ιταλία, ουμανία) ζχουν προβλζψει ειδικοφσ 

μθχανιςμοφσ υποςτιριξθσ για αυτά τα κφματα. 

Αναφορικά με τθν εξαςφάλιςθ τθσ διοικθτικισ κζςθσ των κυμάτων ςωματεμπορίου, μία 

ευρωπαϊκι Οδθγία του 2004 ορίηει τισ προχποκζςεισ χοριγθςθσ τίτλων παραμονισ 

μειωμζνθσ διάρκειασ ςτουσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν που ςυνεργάηονται για τθν πάταξθ 

του εμπορίου ανκρϊπων122. Αυτό το κείμενο, που ςτοχεφει ςτθν προςταςία των 

ενθλίκων, μπορεί να εφαρμοςτεί κατά παρζκκλιςθ ςτουσ ανθλίκουσ123, αλλά αυτι θ 

δυνατότθτα ςπάνια βρίςκει εφαρμογι ςτισ χϊρεσ που εξετάςτθκαν. 

 

 

 
                                                           
120 Για τον οριςμό του ςωματεμπορίου και τθσ εκμετάλλευςθσ, βλζπε Ρρωτόκολλο του Ραλζρμο, 15 Νοεμβρίου 2000, άρκ. 3.a. 
121 Για τθν κοινωνικι προςταςία που προβλζπεται για το ςφνολο των εγκαταλελειμμζνων αλλοδαπϊν ανθλίκων ςτισ 8 χϊρεσ, βλζπε μζροσ VI. A.  
122 Οδθγία 2004/81/CE ςχετικά με τον τίτλο παραμονισ που χορθγείται ςτουσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν που είναι κφματα εμπορίασ ανκρϊπων ι ζχουν 
λάβει υποςτιριξθ για παράνομθ μετανάςτευςθ και ςυνεργάηονται με τισ αρμόδιεσ αρχζσ, που υιοκετικθκε ςτισ 29 Απριλίου 2004 και ιςχφει ςε όλα τα 
κράτθ μζλθ τθσ Ε.Ε. 
123 Ibid., άρκ. 3.3. 

φςταςθ αρ. 19 – ΩΜΑΣΕΜΠΟΡΙΟ / Αναγνϊριςθ των κυμάτων 

► Να κεςπιςτοφν ειδικοί μθχανιςμοί και μζτρα που επιτρζπουν τθν αναγνϊριςθ των 

αςυνόδευτων ανιλικων που είναι κφματα ςωματεμπορίου. 

φςταςθ αρ. 20 – ΩΜΑΣΕΜΠΟΡΙΟ / Προςταςία των κυμάτων 

► Να προβλζπονται ειδικοί μθχανιςμοί που εξαςφαλίηουν μία άνευ όρων υποςτιριξθ 

των αςυνόδευτων ανθλίκων που είναι κφματα ςωματεμπορίου, προςαρμοςμζνθ ςτισ 

ανάγκεσ τουσ και τθν εξαςφάλιςθ τθσ προςταςίασ τουσ. 
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Ρολλοί αςυνόδευτοι ανιλικοι φτάνουν ςτθν Ευρϊπθ χωρίσ ταυτότθτεσ ι 

με πλαςτά ζγγραφα. Συμβαίνει πολλζσ φορζσ επίςθσ τα ζγγραφά τουσ να 

μθ γίνονται δεκτά από τισ αρχζσ, παρά τθν αυκεντικότθτά τουσ. Κάκε 

χϊρα προζβλεψε λοιπόν μεκόδουσ που επιτρζπουν τον προςδιοριςμό 

τθσ θλικίασ αυτϊν των νζων και, γενικότερα, τθν αποκατάςταςθ τθσ 

ατομικισ τουσ υπόςταςθσ. Από τθ ςτιγμι που θ μειονότθτα 

αναγνωρίηεται, τίκεται το ερϊτθμα τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ. ‘Ζτςι οι 

ανιλικοι, μθν ζχοντασ δικαιοπρακτικι ικανότθτα, είναι απαραίτθτο να 

διακζτουν ζναν εκπρόςωπο.  

 

A. Ο προςδιοριςμόσ τησ ηλικύασ 

Οι ανιλικοι που δεν ζχουν κακόλου ατομικι υπόςταςθ ι που αυτι αμφιςβθτείται 

μποροφν να υποβάλλονται ςε διαδικαςίεσ με ςτόχο τον κακοριςμό τθσ θλικίασ τουσ. Το 

διακφβευμα είναι ςθμαντικό, αφοφ από τθν αναγνϊριςθ τθσ ανθλικότθτασ κα κρικεί θ 

ςυνολικι υποςτιριξθ και κα προςδιοριςτεί το νομικό πλαίςιο που κα εφαρμοςτεί. Από 

ανιλικοι που χριηουν προςταςίασ, μερικοί νζοι μπορεί να καταλιξουν αλλοδαποί 

χωρίσ κακεςτϊσ. Δεν κα μποροφν λοιπόν να επωφελθκοφν από καμία από τισ 

εγγυιςεισ που προβλζπονται για τα παιδιά ςτισ διάφορεσ νομοκεςίεσ και ςυχνά κα 

απειλοφνται από το μζτρο τθσ απομάκρυνςθσ/απζλαςθσ. Επιπλζον, θ επανεξζταςθ τθσ 

θλικίασ τουσ μπορεί να ζχει ωσ αποτζλεςμα να απολζςουν τθ νομιμότθτα και των 

άλλων δθλϊςεϊν τουσ που αφοροφν τουσ γονείσ τουσ, το όνομα ι ακόμθ και τθν 

υπθκοότθτα τουσ. 
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Πίνακασ 8 – φνοψθ των μεκόδων κακοριςμοφ τθσ θλικίασ για τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ 

 

 Μζκοδοσ κακοριςμοφ τθσ θλικίασ Παρατθριςεισ 

Spagna 

Ιατρικι πραγματογνωμοςφνθ, με οςτικι εξζταςθ, που 

βαςίηεται ςτθ μζκοδο Greulich και Pyle. 

Το προςωπικό που πραγματοποιεί τθν εξζταςθ δεν γνωρίηει  

τισ ςυνζπειζσ τθσ. 

Τα περικϊρια ςφάλματοσ υποδεικνφονται ςτθν ζκκεςθ αλλά 

δεν λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψιν υπζρ του νζου. 

Francia 

Ιατρικι πραγματογνωμοςφνθ, με οςτικι εξζταςθ, που 

βαςίηεται ςτθ μζκοδο Greulich και Pyle. 

Ρολφ διαφορετικζσ πρακτικζσ ανάλογα με το μζροσ όπου 
βρίςκεται ο νζοσ. 
Μζκοδοσ που επικρίκθκε από πολλοφσ διεκνείσ και εκνικοφσ 

φορείσ εξαιτίασ τθσ ανακρίβειάσ τθσ, αλλά παραμζνει ςε ιςχφ. 

Grecia 

Καμία επίςθμθ μζκοδοσ δεν ορίηεται από το εκνικό 
δίκαιο, που προβλζπει όμωσ τθ δυνατότθτα ιατρικισ 
εξζταςθσ. 

Καμία εξζταςθ δεν εφαρμόηεται ςτθν πράξθ. Οι νζοι που λόγω 

εμφάνιςθσ φαίνονται να είναι κάτω από 16 ετϊν κεωροφνται 

παιδιά, ενϊ οι άλλοι καταγράφονται ωσ ενιλικεσ από τθν 

αςτυνομία παρά τισ δθλϊςεισ τουσ. 

Ungheria 

Ιατρικι πραγματογνωμοςφνθ που βαςίηεται ςε οςτικι και 

παιδιατρικι εξζταςθ. 

Επειδι θ ιατρικι διαδικαςία δεν εφαρμόηεται ςυχνά λόγω τθσ 

ανακρίβειάσ τθσ και του κόςτουσ τθσ, οι δθλϊςεισ των νζων 

λαμβάνονται ςυχνά υπόψθ για τθ χοριγθςθ προςταςίασ. 

Italia 

Ιατρικι πραγματογνωμοςφνθ, με οςτικι εξζταςθ, που 

βαςίηεται ςτθ μζκοδο Greulich και Pyle. 

Εξζταςθ που γενικά πραγματοποιείται από ιατρικό 

προςωπικό, αν και όχι πάντα εξειδικευμζνο, και δε βαςίηεται 

ςε καμία άλλθ εκτίμθςθ. Το περικϊριο ςφάλματοσ πρακτικά 

δεν αναφζρεται ποτζ. 

Romania 

Ιατρικι πραγματογνωμοςφνθ. Η γραπτι ςυγκατάκεςθ του νζου και του εκπροςϊπου του 

είναι υποχρεωτικι, αλλά ο νζοσ λογίηεται ωσ ενιλικασ ςε 

περίπτωςθ άρνθςθσ. Το περικϊριο λάκουσ δεν λαμβάνεται 

υπόψθ. 

Gran 

Bretagna 

Εκτίμθςθ που βαςίηεται ςτθν κατάςταςθ του νζου και ςτθ 

μαρτυρία του, Με βάςθ τα κριτιρια που κακορίςτθκαν ςε 

μία απόφαςθ του 2003 (Merton). Μπορεί να 

πραγματοποιθκεί ιατρικι εξζταςθ, αλλά δεν κεωρείται 

παρά μία απλι πλθροφορία ςτα πλαίςια μιασ ςυνολικισ 

εκτίμθςθσ. Η εκτίμθςθ διενεργείται από τον κοινωνικό 

λειτουργό που ζχει αναλάβει το παιδί. 

Το προνόμιο τθσ αμφιβολίασ παραχωρείται, αλλά οι αρχζσ 

μποροφν να κεωριςουν ότι ζνασ νζοσ είναι ενιλικοσ χωρίσ να 

τον υποβάλλουν ςε διαδικαςία προςδιοριςμοφ τθσ θλικίασ. 

Στθ ςυνζχεια, θ διαδικαςία του προςδιοριςμοφ εξαρτάται 

αποκλειςτικά από τθν εκτίμθςθ των κοινωνικϊν λειτουργϊν, 

κάτι που μπορεί να προκαλζςει ςφγκρουςθ ςυμφερόντων. Η 

αμφιςβιτθςθ ενϊπιον δικαςτθρίου είναι δυνατι. 

Svezia 

Εκτίμθςθ από το Γραφείο μετανάςτευςθσ, άςειςτθ βάςθ 

ςυνζντευξθσ που μπορεί να ςυμπλθρωκεί με ιατρικό 

ζλεγχο.  

Σε περίπτωςθ ιατρικοφ ελζγχου, το προνόμιο τθσ αμφιβολίασ 

παραχωρείται ςτο νζο. Η απόφαςθ λαμβάνεται από ζναν 

εκπρόςωπο του Γραφείου μεταναςτεφςεων, χωρίσ 

δυνατότθτα επανεξζταςθσ, κάτι που μπορεί να ςθμαίνει 

ςφγκρουςθ ςυμφερόντων. 

 

Ζτςι, θ πλειονότθτα των χωρϊν κακορίηουν τθν θλικία βαςιηόμενεσ κυρίωσ ςε ιατρικι πραγματογνωμοςφνθ 

(Ιςπανία, Γαλλία, Ιταλία, ουμανία), ενϊ άλλεσ κακιζρωςαν διαδικαςίεσ που περιλαμβάνουν τθ μαρτυρία του 

νζου και τθν κατάςταςι του (Μεγάλθ Βρετανία, Σουθδία). Τζλοσ, κάποια Κράτθ ςτθν πράξθ δεν βαςίηονται ςτθν 

ιατρικι εξζταςθ, αν και προβλζπεται από τον νόμο, είτε αυτό λειτουργεί προσ όφελοσ του νζου (Ουγγαρία), είτε 

ςε βάροσ του (Ελλάδα).  
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 φςταςθ αρ. 21 – ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΗ ΗΛΙΚΙΑ 

► Δθμιουργία πρωτοκόλλου κακοριςμοφ τθσ θλικίασ, κοινό για όλεσ τισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Αυτό το 

πρωτόκολλο πρζπει να προβλζπει πολυδιάςτατθ αξιολόγθςθ που κα διεξάγεται ςτουσ κόλπουσ ανεξάρτθτων 

φορζων τθσ κυβζρνθςθσ και των τοπικϊν αρχϊν, οι οποίοι κα αποτελοφνται από πολλά μζλθ που κα λειτουργοφν 

ςυμπλθρωματικι και κα ζχουν ειδίκευςθ ςτο κζμα. Αυτζσ οι αρχζσ κα μποροφν να ηθτοφν τθ διεξαγωγι ιατρικισ 

εξζταςθσ, αποκλειςτικά με τθ ςυγκατάκεςθ του ανθλίκου, αλλά αυτι θ εξζταςθ κα αποτελεί απλϊσ ζνα ςτοιχείο 

μεταξφ άλλων ςτθ διαδικαςία του κακοριςμοφ τθσ θλικίασ. Η δυνατότθτα διοικθτικισ και δικαςτικισ προςφυγισ, 

με ρφκμιςθ τθσ διαφοράσ από τον ίδιο τον δικαςτι ςε τελευταίο βακμό δικαιοδοςίασ, πρζπει να δίνεται ςτον ίδιο 

τον νζο και ςτον εκπρόςωπό του, ςε περίπτωςθ αμφιςβιτθςθσ για τθν θλικία που προζκυψε μετά τθ διαδικαςία 

του πρωτοκόλλου. Σε κάκε περίπτωςθ, οι αρχζσ του τεκμθρίου ανθλικότθτασ και του προνομίου τθσ αμφιβολίασ 

πρζπει να εφαρμόηονται κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ κακοριςμοφ τθσ θλικίασ. 

 

Διαδικαςία κακοριςμοφ τθσ θλικίασ που ςζβεται τα δικαιϊματα του παιδιοφ 

 

 

 

     

 

 

 
 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τ ε κ μ ή ρ ι ο  α ν η λ ι κ ό τ η τ α ς  –  Π ρ ο ν ό μ ι ο  τ η ς  α μ φ ι β ο λ ί α ς   

Α ν ε ξ ά ρ τ θ τ θ  α ρ χ ι  

 

Αίτθςθ για 
προςδιοριςμό 

τθσ θλικίασ 

Πολυδιάςτατθ 

αξιολόγθςθ 

(κοινωνικοί 

λειτουργοί, 

ψυχολόγοι…) 

Ιατρικι 

εξζταςθ (μόνο 

αν είναι 

απαραίτθτθ) 

 

Κακοριςμόσ τθσ 

θλικίασ από τθν 

ανεξάρτθτθ αρχι 

Προςφυγι από 

τον νζο ι τον 

εκπρόςωπό του 

Κακοριςμόσ τθσ 

θλικίασ από τθ 

δικαςτικι αρχι 
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B. Η εφαρμογό νόμιμησ εκπροςώπηςησ  

 

Η αναγνϊριςθ τθσ ανθλικότθτασ του νζου ςθμαίνει γενικά ότι δεν διακζτει δικαιοπρακτικι ικανότθτα και είναι 

κατ’ επζκταςθ ανίκανοσ να αςκιςει οριςμζνα δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ. Απουςία γονζων που κα μποροφςαν 

να αςκιςουν τθ γονικι εξουςία, είναι αναγκαίο να τεκεί ζνασ μθχανιςμόσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ϊςτε να είναι 

δυνατι θ διενζργεια διαφόρων πράξεων ςτο όνομα του παιδιοφ, κακϊσ και θ ςυμμετοχι του τελευταίου ςε 

νομικζσ διαδικαςίεσ. Η Σφμβαςθ ςχετικά με τα δικαιϊματα του παιδιοφ κακορίηει εξάλλου ότι τα κράτθ πρζπει 

να εξαςφαλίηουν «ςτο παιδί τθ δυνατότθτα να ειςακοφεται ςε κάκε νομικι ι διοικθτικι διαδικαςία που το 

αφορά, είτε άμεςα, είτε μζςω εκπροςϊπου ι αρμόδιασ οργάνωςθσ, με τρόπο ςυμβατό με τουσ κανόνεσ τθσ 

δικονομίασ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ»124. 

Κάποια κράτθ προζβλεψαν τον κακοριςμό νόμιμου εκπροςϊπου για να ςυνοδεφει τον αςυνόδευτο ανιλικο 

(Ιςπανία, Ιταλία), ενϊ ςε άλλεσ χϊρεσ ςυναντϊνται πολλζσ κατθγορίεσ εκπροςϊπων (Γαλλία, Ουγγαρία, 

Σουθδία). Τζλοσ, θ νόμιμθ εκπροςϊπθςθ είναι ανεπιτυχισ ςε δφο από τισ χϊρεσ που μελετικθκαν (Μεγάλθ 

Βρετανία, Ελλάδα). 

 

φςταςθ αρ. 22 – ΝΟΜΙΜΗ ΕΚΠΡΟΩΠΗΗ  

► Διοριςμόσ χωρίσ κακυςτζρθςθ νόμιμου εκπροςϊπου, μοναδικοφ για κάκε πρόςωπο που δθλϊνει 

ανιλικοσ ι που ταυτοποιείται ωσ τζτοιοσ. Αυτόσ ο εκπρόςωποσ πρζπει να είναι ανεξάρτθτοσ, 

εκπαιδευμζνοσ ειδικά ςτο πρόβλθμα των αςυνόδευτων ανθλίκων και να διακζτει τισ υλικζσ 

προχποκζςεισ που του επιτρζπουν να εκπλθρϊνει πλιρωσ τθν αποςτολι του.  

► Δθμιουργία ςε κάκε κράτοσ μίασ ανεξάρτθτθσ αρχισ που να ςτοχεφει ςτθν επιτιρθςθ και τθν 

αξιολόγθςθ των κακθκόντων αυτϊν των εκπροςϊπων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
124 Σφμβαςθ των Η.Ε. για τα δικαιϊματα του παιδιοφ, op. cit., ςθμ. 47, άρκ. 12.  
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Μακριά από τουσ γονείσ τουσ και άρα χωρίσ εκπαιδευτικι και υλικι 

υποςτιριξθ, οι αςυνόδευτοι ανιλικοι μποροφν γενικά να 

επωφελθκοφν από κοινωνικι προςταςία ςτουσ κόλπουσ των 

κρατϊν μελϊν. Ππωσ ςτα άλλα παιδιά, πρζπει και ςε αυτά να 

αναγνωριςτεί το δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ και ςτθν 

επαγγελματικι κατάρτιςθ, κακϊσ και θ πρόςβαςθ ςτθν περίκαλψθ.  

 

A. Κοινωνικό προςταςύα  

 

Ενϊ θ Σφμβαςθ για τα δικαιϊματα του παιδιοφ ορίηει ότι «κάκε παιδί που 

ςτερείται προςωρινά ι οριςτικά το οικογενειακό του περιβάλλον, ι που για το 

ςυμφζρον του δεν μπορεί να παραμείνει ςε αυτό το περιβάλλον, ζχει δικαίωμα 

ςτθν προςταςία και ςε ειδικι υποςτιριξθ από το κράτοσ»125, θ εφαρμογι 

αυτοφ του δικαιϊματοσ από τα Κράτθ χαρακτθρίηεται από ςθμαντικζσ 

διαφοροποιιςεισ, που μπορεί μερικζσ φορζσ να επθρεάςουν τθν 

αποτελεςματικότθτά του. Ενϊ το νομοκετικό πλαίςιο που επιτρζπει τθν 

υποςτιριξθ των αςυνόδευτων ανιλικων είναι γενικά το ίδιο με αυτό που 

αφορά τουσ γθγενείσ ανθλίκουσ που χριηουν κοινωνικισ προςταςίασ, 

διακρίνουμε πολλά μοντζλα υποδοχισ ςτα οκτϊ κράτθ που εξετάςτθκαν. 

Κάποιεσ χϊρεσ προζβλεψαν υποδοχι υπό τισ ίδιεσ ςυνκικεσ με αυτζσ που 

προβλζπονται από το κοινό δίκαιο για τθν προςταςία τθσ παιδικισ θλικίασ 

(Ιταλία, Ελλάδα, ουμανία, Μεγάλθ Βρετανία), ενϊ άλλεσ κακιζρωςαν 

κοινωνικι προςταςία που περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνουσ μθχανιςμοφσ 

υποδοχισ όλων ι μζρουσ των αςυνόδευτων ανιλικων (Ιςπανία, Γαλλία, 

Ουγγαρία, Σουθδία).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
125 Ibid., άρκ. 20. 
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Πίνακασ 9 – φνοψθ τθσ κοινωνικισ προςταςίασ από τθν οποία μποροφν να επωφελθκοφν οι αςυνόδευτοι ανιλικοι 

 

 Προτεινόμενθ κοινωνικι προςταςία Παρατθριςεισ 

Ιςπανία 

Οι αυτόνομεσ κοινότθτεσ (περιοχζσ) είναι αρμόδιεσ για τθν 

προςταςία των ανθλίκων που βρίςκονται ςτο ζδαφόσ τουσ.  

   

 

Το είδοσ υποδοχισ που προτείνεται εξαρτάται από τον 

αρικμό των ανιλικων που ειςζρχονται. Εάν αυτόσ είναι 

ςθμαντικόσ, θ υποδοχι μπορεί να περιλαμβάνει ζωσ και 

τρεισ διαδοχικοφσ τόπουσ: κζντρο πρϊτθσ υποδοχισ, 

κζντρο προςωρινισ διαμονισ, κζντρο ςτακερισ 

διαμονισ. Υπάρχουν ειδικά κζντρα για τουσ 

αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ, που τα διαχειρίηονται ΜΚΟ.   

Γαλλία 

Η υποςτιριξθ είναι εξαςφαλιςμζνθ από τισ τοπικζσ υπθρεςίεσ 

προςταςίασ τθσ παιδικισ θλικίασ, μετά από δικαςτικι απόφαςθ 

ςτα πλαίςια παιδιϊν που κινδυνεφουν. 

Οι ανιλικοι, φτάνοντασ ςτθ ηϊνθ αναμονισ, ζχουν 

δυςκολία να ενταχκοφν ςτο ςφςτθμα προςταςίασ. Στθν 

επικράτεια, θ πρόςβαςθ ςτθν προςταςία και οι 

μθχανιςμοί που υπάρχουν είναι πολφ διαφορετικοί 

ανάλογα με το γεωγραφικό διαμζριςμα. 

Ελλάδα 

Μόνο οι ελάχιςτοι ανιλικοι που ηθτοφν άςυλο μποροφν να 

επωφελθκοφν πλιρωσ και καλφπτονται από κεςμοφσ 

κοινωνικισ προςταςίασ.    

Ο αρικμόσ των κζςεων υποδοχισ για τουσ ανθλίκουσ 

αιτοφντεσ άςυλο είναι πολφ περιοριςμζνοσ.    

Ουγγαρία 

Από τθν άφιξι τουσ, οι αςυνόδευτοι ανιλικοι οδθγοφνται ςε 

ειδικό κζντρο υποδοχισ. Στθ ςυνζχεια, επωφελοφνται από το 

ςφςτθμα προςταςίασ τθσ παιδικισ θλικίασ τθσ Ουγγαρίασ, 

δεδομζνου ότι πρόκειται για παιδί «που ςτερείται τθσ 

φροντίδασ των γονζων του ι άλλων μελϊν τθσ οικογζνειάσ 

του». 

Δφο κζντρα δζχονται το ςφνολο των αςυνόδευτων 

Ανθλίκων. Το ζνα δζχεται τουσ αιτοφντεσ άςυλο και το 

άλλο τουσ ανθλίκουσ πρόςφυγεσ ι τουσ δικαιοφχουσ τθσ 

επικουρικισ προςταςίασ 

.   

Ιταλία 

Στθ βάςθ του κοινοφ δικαίου τθσ προςταςίασ τθσ παιδικισ 

θλικίασ, οι ανιλικοι τοποκετοφνται αρχικά ςε ζναν τόπο 

ςίγουρο ςε περίπτωςθ ζκτακτθσ ανάγκθσ για προςταςία, πριν 

ενςωματωκοφν ςτο ςφςτθμα υποδοχισ. Αυτό το τελευταίο 

περιλαμβάνει τθν πρϊτθ υποδοχι, που επιτρζπει τθν εκτίμθςθ 

και κακορίηει τθν αρχικι περίοδο υποςτιριξθσ, και τθ δεφτερθ 

υποδοχι, όπου καταρτίηεται μία εξατομικευμζνθ διαδρομι 

ενςωμάτωςθσ.   

Οι ιταλικζσ αρχζσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ διαχειρίηονται 

τισ δομζσ τθσ πρϊτθσ και τθσ δεφτερθσ υποδοχισ. 

Ρουμανία 

Μετά από προςωρινι τοποκζτθςθ που επιτρζπει να εκτιμθκεί θ 

κατάςταςθ του νζου, αυτόσ τοποκετείται, ςφμφωνα με το 

ρουμανικό ςφςτθμα κοινοφ δικαίου προςταςίασ τθσ παιδικισ 

θλικίασ.   

 

Μεγάλθ 

Βρετανία 

Από τθ ςτιγμι που εντοπίηονται από τισ αρχζσ, οι 

αςυνόδευτοι ανιλικοι αναφζρονται ςε μία αρχι τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ προκειμζνου να επωφελθκοφν τθσ κοινωνικισ 

προςταςίασ κοινοφ δικαίου. 

Το επίπεδο προςταςίασ ποικίλει ανάλογα με τθ νομικι 

βάςθ τθσ υποςτιριξθσ, θ οποία μπορεί να ςτθριχτεί ςε 

δφο άρκρα του νόμου για τθν παιδικι θλικία.  

ουθδία 

Οι αςυνόδευτοι ανιλικοι επωφελοφνται τθσ προςταςίασ του 
κοινοφ δικαίου, που ςυνίςταται ςε μία πρϊτθ υποδοχι που 

ακολουκείται από διαρκι υποςτιριξθ.   

Τα κζντρα τθσ πρϊτθσ υποδοχισ δζχονται αποκλειςτικά 

τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ. Η ευκφνθ τθσ υποδοχισ 

των αςυνόδευτων ανιλικων ανικει ςτισ αρχζσ τοπικισ 

αυτοδιοίκθςθσ. 

 

 φςταςθ αρ. 23 – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΑΙΑ 

► Να επιτρζπεται ςε όλουσ τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ να επωφελοφνται από μθχανιςμοφσ κοινωνικισ 

προςταςίασ, προςαρμοςμζνουσ ςτισ ανάγκεσ τουσ. Να προβλζπεται για αυτό τον λόγο θ δθμιουργία ειδικϊν 

μθχανιςμϊν για αυτά τα παιδιά για τθν πρϊτθ υποδοχι, ϊςτε να αξιολογείται καλφτερα θ κατάςταςι τουσ, να 

αναγνωρίηονται οι ανάγκεσ τουσ για προςταςία και κυρίωσ για τουσ αιτοφντεσ άςυλο ι τα κφματα ςωματεμπορίου, 

και να κατευκφνονται με τισ καλφτερεσ ςυνκικεσ και το ςυντομότερο δυνατόν προσ το ςφςτθμα προςταςίασ τθσ 

παιδικισ θλικίασ του κοινοφ δικαίου.  
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B. Σχολικό και επαγγελματικό εκπαύδευςη 

 

Οι αςυνόδευτοι ανιλικοι κάνουν ςυχνά αίτθςθ για γριγορθ ενςωμάτωςθ ςτισ χϊρεσ διαμονισ. Στο ηιτθμα αυτό, 

θ πρόςβαςθ ςτθ ςχολικι εκπαίδευςθ ςυνιςτά μια προτεραιότθτα για εκείνουσ και θ πράξθ καταδεικνφει ότι 

προοδεφουν με πολφ μεγάλθ ευκολία και ςυνιςτοφν πολφτιμο κεφάλαιο για όλεσ τισ ομάδεσ ςτισ οποίεσ 

εντάςςονται. Ρολλοί επίςθσ είναι αυτοί που αναηθτοφν γριγορθ εργαςία και, κατ' επιλογι ι εριμθν τουσ, 

επικυμοφν να ακολουκιςουν τον δρόμο τθσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ. 

Αν και αυτά τα εγχειριματα ενςωμάτωςθσ ςτθ ςχολικι εκπαίδευςθ και τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ αποτελοφν 

απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ενςωμάτωςθ ςτθν κοινωνία υποδοχισ, οι νομοκεςίεσ και οι πρακτικζσ των 

κρατϊν ςε αυτοφσ τουσ τομείσ διακρίνονται γενικά από διαφορετικι αντιμετϊπιςθ των παιδιϊν αυτϊν ςε 

ςφγκριςθ με τα γθγενι παιδιά.  

 

1. Η πρόςβαςη ςτη ςχολική εκπαίδευςη 

Τα κράτθ που ζχουν υπογράψει τθ Σφμβαςθ για τα δικαιϊματα του παιδιοφ αναγνωρίηουν «το δικαίωμα του 

παιδιοφ ςτθν εκπαίδευςθ, και ςυγκεκριμζνα, με ςτόχο τθ ςταδιακι άςκθςθ αυτοφ του δικαιϊματοσ πάνω ςτθ 

βάςθ των ίςων ευκαιριϊν»126. Η Επιτροπι για τα δικαιϊματα του παιδιοφ ζχει ερμθνεφςει αυτι τθν υποχρζωςθ 

ωσ εγγφθςθ ότι «κάκε αςυνόδευτο ι αποχωριςμζνο παιδί, ανεξάρτθτα από τθν κατάςταςι του, πρζπει να ζχει 

πλιρθ πρόςβαςθ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ειςζλκει»127. Το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ 

αλλά και θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ υπενκφμιςαν αυτιν τθν επιτακτικι ανάγκθ για πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ όλων 

των παιδιϊν, ςυμπεριλαμβανομζνων των αλλοδαπϊν, ςε πολλά κείμενα128. 

Η πρακτικι εφαρμογι αυτοφ του δικαιϊματοσ είναι γενικά ικανοποιθτικι ςτο ςφνολο των χωρϊν που 

μελετικθκαν, ενϊ υπάρχουν γενικά εγγυιςεισ για τθν πρόςβαςθ ςτθ μόρφωςθ. Μια εμπεριςτατωμζνθ ανάλυςθ 

δεν μπορεί ωςτόςο να αγνοιςει τθ μεγάλθ ποικιλία νομοκεςιϊν και πρακτικϊν για αυτό το κζμα, με ςθμαντικά 

εμπόδια για τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ που βρίςκονται λίγο πριν τθν ενθλικίωςθ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
126 Σφμβαςθ των Η.Ε. για τα δικαιϊματα του παιδιοφ, op. cit., ςθμ. 47, άρκ. 28. 
127 Επιτροπι για τα δικαιϊματα του παιδιοφ, Μεταχείριςθ των αςυνόδευτων παιδιϊν και των αποχωριςμζνων παιδιϊν μακριά από τθ χϊρα καταγωγισ 
τουσ, op. cit., ςθμ. 54, §41. 
128 Βλζπε για παράδειγμα: Απόφαςθ του Συμβουλίου τθσ 26θσ Ιουνίου 1997 ςχετικά με τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν, άρκ. 3.6, 
Σφςταςθ CM/Rec (2007)9, op. cit., ςθμ. 42, άρκ. 17 
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 Πίνακασ 10 – φνοψθ τθσ πρόςβαςθσ ςτθ ςχολικι εκπαίδευςθ για τουσ αςυνόδευτουσ ανιλικουσ 

 

 Πρόςβαςθ ςτο ςχολικό ςφςτθμα Εφαρμογι ειδικϊν μθχανιςμϊν 

Ιςπανία 

Οι ανιλικοι κάτω των 16 ετϊν εγγράφονται ςτθν υποχρεωτικι 

εκπαίδευςθ, αντιμετωπίηοντασ ςυχνά δυςκολίεσ προςαρμογισ. Οι 

ανιλικοι άνω των 16 ετϊν προςανατολίηονται προσ τθν 

επαγγελματικι κατάρτιςθ.   

Μερικζσ αυτόνομεσ κοινότθτεσ προτείνουν 

μακιματα γλωςςικισ υποςτιριξθσ για τουσ 

αλλοδαποφσ ανθλίκουσ. 

Γαλλία 

Οι ανιλικοι κάτω των 16 ετϊν ζχουν αυτομάτωσ πρόςβαςθ ςτο 
ςχολικό ςφςτθμα του κοινοφ δικαίου. Αυτοί που είναι άνω των 16 ετϊν 

δεν γίνονται δεκτοί ςτα ςχολεία παρά μόνο εάν υπάρχουν 

διακζςιμεσ κζςεισ. Στθν πράξθ, πολλοί από αυτοφσ τουσ νζουσ 

κατευκφνονται προσ τθν προπαραςκευαςτικι κατάρτιςθ. 

Κζντρα πρόςβαςθσ για τθν ζνταξθ ςτο ςχολικό 

ςφςτθμα των νεοαφιχκζντων και των παιδιϊν 

που ταξιδεφουν (CASNAV) λειτουργοφν ςε όλθ 

τθν επικράτεια, προκειμζνου να ςυντονίςουν 

και να διευκολφνουν τθν πρόςβαςθ των 

μεταναςτϊν ςτο ςχολείο.  

Ελλάδα 

Το δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ που προςφζρουν τα δθμόςια ςχολεία 

εξαςφαλίηεται για όλουσ τουσ ανιλικουσ αλλοδαποφσ πρόςφυγεσ, 

αιτοφντεσ άςυλο, υπθκόουσ εμπόλεμων χωρϊν ι που το κακεςτϊσ 

ςχετικά με το δικαίωμα παραμονισ τουσ είναι υπό εξζταςθ. 

Ρροςφζρονται μακιματα γλωςςικισ 

υποςτιριξθσ που απευκφνονται ςε 

νεοαφιχκζντεσ αλλοδαποφσ ανθλίκουσ, αλλά θ 

πρόςβαςθ ςτα μακιματα αυτά είναι δφςκολθ. 

Ουγγαρία 

Δεν υπάρχει κανζνα νομικό εμπόδιο ς τθν πρόςβαςθ των 

αςυνόδευτων ανθλίκων ςτο ςχολικό ςφςτθμα του κοινοφ δικαίου. 

Στθν πράξθ, ωςτόςο, λίγα ςχολεία δζχονται τουσ μετανάςτεσ, 

προβάλλοντάσ τουσ πολλά εμπόδια. 

Μακιματα ουγγρικισ γλϊςςασ προςφζρονται 

ςτο κζντρο υποδοχισ του Bicske για τουσ 

ανιλικουσ πρόςφυγεσ ι τουσ δικαιοφχουσ 

επικουρικισ προςταςίασ. Υπάρχουν επίςθσ 

ςθμαντικζσ πρωτοβουλίεσ που προτείνουν 

μακιματα υποςτιριξθσ. 

Ιταλία 

Ο εκνικόσ κανονιςμόσ εγγυάται το δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ ςε όλουσ 

τουσ ανιλικουσ, ανεξάρτθτα από τθν εκνικότθτά τουσ, για το ςφνολο 

των ςχολικϊν τάξεων. Στθν πράξθ, διαπιςτϊνονται δυςκολίεσ ςτθν 

ειςαγωγι νζων 15-18 ετϊν που δεν είναι κάτοχοι του πιςτοποιθτικοφ 

του πρϊτου κφκλου ιταλικϊν ςπουδϊν. 

Δθμιουργικθκαν κεςμικζσ δομζσ για τθν 

προϊκθςθ τθσ ενςωμάτωςθσ, του διαλόγου και 

τθσ διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ. Για τουσ νζουσ 

15-18 ετϊν, παραδίδονται βαςικά μακιματα 

γλϊςςασ ςτα μόνιμα κζντρα τθσ επικράτειασ. 

Ρουμανία 

Το δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ προςτατεφεται από τον νόμο για τουσ 

αλλοδαποφσ, ο οποίοσ ορίηει ότι όλοι οι ανιλικοι ζχουν πρόςβαςθ ςε 

όλα τα επίπεδα εκπαίδευςθσ. 

Οι αςυνόδευτοι ανιλικοι μποροφν να ενταχκοφν 

ςε τάξθ εκμάκθςθσ ρουμανικϊν για ζνα ζτοσ, 

ϊςτε να προετοιμαςτοφν για τθν ζνταξι τουσ ςτο 

ςχολικό ςφςτθμα του κοινοφ δικαίου. Επιπλζον, 

θ ΜΚΟ Save the Children ξεκίνθςε ζνα 

πρόγραμμα υποςτιριξθσ ςτουσ αιτοφντεσ άςυλο 

ςυγκεκριμζνα για τον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ.  

 

Μεγάλθ 

Βρετανία 

Οι αςυνόδευτοι ανιλικοι κάτω των 16 ετϊν, παρά τισ ενίοτε 
προβλθματικζσ προκεςμίεσ εγγραφισ, ζχουν πρόςβαςθ ςτο ςχολικό 
ςφςτθμα του κοινοφ δικαίου. Πςοι είναι άνω των 16 ετϊν, 
αντιμετωπίηουν ςθμαντικι δυςκολία όςον αφορά ςτθν πρόςβαςθ ςτθ 
δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ λόγω κόςτουσ.  

 

ουθδία 

Η πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ ςυνδζεται με το νομικό κακεςτϊσ του 

αςυνόδευτου ανθλίκου. Το παιδί που ζχει άδεια παραμονισ, ζχει 

πλιρθ πρόςβαςθ ςτο ςχολικό ςφςτθμα, όπωσ και ζνα παιδί από τθ 

Σουθδία. Το παιδί που ηθτά άςυλο ζχει μεν πρόςβαςθ αλλά δεν είναι 

υποχρεωμζνο να ενταχκεί και μπορεί να πάει μόνο ςε δθμόςια 

ςχολεία. Το παιδί που βρίςκεται παράνομα ςτθ χϊρα δεν ζχει 

πρόςβαςθ ςτθν εκπαίδευςθ, ωςτόςο κάποια πθγαίνουν ςτο ςχολείο 

αφοφ τίποτα δεν εμποδίηει τον διευκυντι του ςχολείου να τα δεχτεί. 

Ρολλά ςχολεία διακζτουν ειδικά τμιματα για 

τουσ νζουσ αιτοφντεσ άςυλο. 
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2. Η πρόςβαςη ςτην επαγγελματική εκπαίδευςη  

Ρολλοί αςυνόδευτοι ανιλικοι άνω των 16 ετϊν ςτρζφονται προσ μία επαγγελματικι κατάρτιςθ που επιτρζπει 

γριγορθ πρόςβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ και κεωρείται γενικά προνομιοφχοσ τρόποσ ενςωμάτωςθσ. Στθν πράξθ, 

αυτόσ ο προςανατολιςμόσ εξθγείται επίςθσ από τα εμπόδια για τθν πρόςβαςθ ςτο ςχολικό ςφςτθμα του κοινοφ 

δικαίου. Ωςτόςο, θ πρόςβαςθ ςτθν επαγγελματικι κατάρτιςθ μπορεί να είναι εξίςου περίπλοκθ λόγω των 

απαιτιςεων για τθν απόκτθςθ άδειασ εργαςίασ, απαραίτθτθσ για τθν παρακολοφκθςθ των μακθμάτων που 

ςυμπεριλαμβάνονται γενικά ςε αυτοφσ τουσ κφκλουσ.   

φςταςθ αρ. 26 – ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ 

► Εγγφθςθ τθσ πρόςβαςθσ ςε προγράμματα επαγγελματικισ κατάρτιςθσ υπό τισ ίδιεσ ςυνκικεσ με τουσ ανιλικουσ 

γθγενείσ, με τθ ςυςτθματικι παροχι άδειασ εργαςίασ με ιςχφ τουλάχιςτον για το διάςτθμα των ςπουδϊν, ςτθν 

περίπτωςθ που το εκνικό δίκαιο απαιτεί τζτοια άδεια. 

 

Γ.    Πρόςβαςη ςτην περύθαλψη 

Η αναγκαιότθτα τθσ αναγνϊριςθσ του δικαιϊματοσ ςτθν υγεία για όλουσ τουσ μετανάςτεσ, εξαιτίασ των 

ςθμαντικϊν επιπτϊςεων που μπορεί να προςλάβει αυτι θ προβλθματικι ςτο κοινωνικό ςφνολο, είναι ιδιαίτερα 

ςθμαντικι για τα παιδιά. Η περίκαλψθ που μπορεί να προςφερκεί ςε αυτοφσ τουσ εξαιρετικά ευάλωτουσ νζουσ 

που είναι, ωσ εκ τοφτου, οι πλζον ευαίςκθτοι ςε αςκζνειεσ ι ατυχιματα, μπορεί ςυχνά να ςυμβάλλει ςτθν 

αλλαγι τθσ πορείασ τθσ ηωισ τουσ και των μελλοντικϊν τουσ προοπτικϊν. 

Για αυτό τον λόγο, τα κράτθ που υπζγραψαν τθ Σφμβαςθ για τα δικαιϊματα του παιδιοφ αναγνϊριςαν «το 

δικαίωμα του παιδιοφ να απολαμβάνει τθ μζγιςτθ δυνατι κατάςταςθ υγείασ και να επωφελείται από τισ 

ιατρικζσ υπθρεςίεσ και τθν επανεκπαίδευςθ»129, ζνα δικαίωμα που διευκρινίηεται ςτθ ςυνζχεια από τθν 

Επιτροπι για τα δικαιϊματα του παιδιοφ ωσ προσ τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ130. 

Η ανάλυςθ τθσ εφαρμογισ αυτοφ του δικαιϊματοσ ςτισ χϊρεσ που μελετικθκαν μαρτυρεί τισ διακρίςεισ 

ανάμεςα ςτουσ ανθλίκουσ με ςτακερό κακεςτϊσ (ανάλθψθ προςταςίασ και/ι απόκτθςθ άδειασ παραμονισ), οι 

οποίοι ζχουν ςχετικά εφκολθ πρόςβαςθ ςτθν περίκαλψθ, και ςε αυτοφσ οι οποίοι ζχουν διαςφαλίςει άνευ όρων 

μόνο τθν επείγουςα περίκαλψ.  

 

                                                           
129 Σφμβαςθ των Η.Ε. για τα δικαιϊματα του παιδιοφ, op. cit., ςθμ. 47, άρκ. 24. 
130 Επιτροπι για τα δικαιϊματα του παιδιοφ, Μεταχείριςθ των αςυνόδευτων παιδιϊν και των αποχωριςμζνων παιδιϊν μακριά από τθ χϊρα καταγωγισ 
τουσ, op. cit., ςθμ. 54, §46 μζχρι 49. 

φςταςθ αρ. 24 – ΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ / Πρόςβαςθ ςτο ςχολικό ςφςτθμα του κοινοφ δικαίου 

► Εγγφθςθ χωρίσ όρουσ του δικαιϊματοσ ςτθν εκπαίδευςθ για όλουσ τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ, υπό τισ ίδιεσ 

προχποκζςεισ με τουσ ανιλικουσ γθγενείσ. 

  φςταςθ αρ. 25 – ΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ / Μθχανιςμοί ςχολικισ προςαρμογισ 

► Ρρόβλεψθ ειδικϊν μθχανιςμϊν ςχολικισ προςαρμογισ επαρκοφσ αρικμοφ για τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ, που 

επιτρζπουν τθν ειςαγωγι ςτο ςχολικό ςφςτθμα του κοινοφ δικαίου μζςω τθσ απόκτθςθσ των βάςεων που 

απαιτοφνται από γλωςςικισ άποψθσ. 
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Πίνακασ 11 – φνοψθ τθσ πρόςβαςθσ ςε περίκαλψθ για τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ 

 

 Πρόςβαςθ ςε επείγουςα Πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα υγείασ του κοινοφ δικαίου 

Ιςπανία Οι αςυνόδευτοι ανιλικοι ζχουν κακολικι ιατρικι κάλυψθ, όποιο και αν είναι το κακεςτϊσ τουσ.  
 

 
 

Γαλλία 

Πλοι οι αλλοδαποί ανιλικοι πρζπει να 

ζχουν πρόςβαςθ ςτθν επείγουςα 

νοςοκομειακι περίκαλψθ, όποια κι αν 

είναι θ διοικθτικι τουσ κατάςταςθ.   

Πλοι οι ανιλικοι κεωρείται ότι πλθροφν τισ προχποκζςεισ για νόμιμθ 

παραμονι και μποροφν υπό αυτιν τθν ζννοια να επωφελθκοφν από το 

ςφςτθμα κοινωνικισ αςφάλιςθσ. Ωςτόςο, θ πρόςβαςθ ςτθν Κοινωνικι 

Αςφάλιςθ μπορεί να τεκεί ςε κίνδυνο ι να εμποδιςτεί ςτθν πράξθ, αν ο 

ανιλικοσ δεν διακζτει πιςτοποιθτικό ατομικισ κατάςταςθσ ι δεν 

εκπροςωπείται από νόμιμο εκπρόςωπο. 

 
Ελλάδα 

Πλοι οι αςυνόδευτοι ανιλικοι μποροφν 

να επωφελθκοφν από τθν επείγουςα 

περίκαλψθ άνευ όρων.   

Μόνο οι ελάχιςτοι ανιλικοι που βρίςκονται ςε δομζσ προςταςίασ τθσ παιδικισ 

θλικίασ μποροφν να επωφελθκοφν δωρεάν από το εκνικό ςφςτθμα υγείασ. 

 

 
 

Ουγγαρία 

Πλοι οι αςυνόδευτοι ανιλικοι μποροφν 

να επωφελθκοφν από τθν επείγουςα 

περίκαλψθ άνευ όρων.  

 

Τα παιδιά αιτοφντα άςυλο ζχουν πρόςβαςθ ςτθν περίκαλψθ, μζςω 

χρθματοδότθςθσ από το Γραφείο Μετανάςτευςθσ και Υπθκοότθτασ. Οι 

ανιλικοι πρόςφυγεσ ι δικαιοφχοι επικουρικισ προςταςίασ δικαιοφνται ιατρικι 

κάλυψθ από το ςφςτθμα κοινοφ δικαίου. Για αυτζσ τισ δφο κατθγορίεσ 

ανθλίκων, το περιεχόμενο των προτεινόμενων παροχϊν είναι το ίδιο. 
 

 
 

Ιταλία 

Πλοι οι αςυνόδευτοι ανιλικοι μποροφν 

να επωφελθκοφν από τθν επείγουςα 

περίκαλψθ ςτο νοςοκομείο ι ςε ιατρείο 

δίχωσ όρουσ. Ζχουν επίςθσ πρόςβαςθ ςε 

μθχανιςμοφσ προλθπτικισ ιατρικισ.  

Πλοι οι αςυνόδευτοι ανιλικοι ςε νόμιμθ κατάςταςθ που ζχουν άδεια 

παραμονισ ςτθν επικράτεια πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτθν εκνικι 

Υπθρεςία υγείασ και να ζχουν πλιρθ πρόςβαςθ ςε όλεσ τισ παροχζσ. 

Ρουμανία Πλοι οι αςυνόδευτοι ανιλικοι ζχουν πρόςβαςθ ςε υπθρεςίεσ υγείασ ςτθν ίδια βάςθ με τα παιδιά τθσ ουμανίασ.  

 

 
Μεγάλθ 

Βρετανία 

Οι ανιλικοι που δεν προςτατεφονται από 

τισ αρχζσ μποροφν να λαμβάνουν 

δωρεάν επείγουςα περίκαλψθ ι 

περίκαλψθ «άμεςθσ ανάγκθσ». 

Πλοι οι αςυνόδευτοι ανιλικοι για τουσ οποίουσ ζχει λθφκεί μζριμνα από τισ 

αρχζσ εντάςςονται ςτο ςφςτθμα υγείασ του κοινοφ δικαίου. Επωφελοφνται 

επίςθσ των ειδικϊν παρεχόμενων υπθρεςιϊν από τισ αρχζσ υποδοχισ που 

υποχρεοφνται να τουσ υποβάλουν τακτικά ςε ιατρικζσ εξετάςεισ και να 

απαςχολοφν ιατρικό προςωπικό ειδικά για αυτοφσ. 

 
 

 
ουθδία 

Οι ανιλικοι που δεν βρίςκονται υπό τθν 

προςταςία των αρχϊν μποροφν να 

επωφελοφνται από τθν επείγουςα 

ιατρικι βοικεια.  

Μόνο οι ανιλικοι που ζχουν κατακζςει αίτθςθ για χοριγθςθ αςφλου 

μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτο ςφςτθμα υγείασ του κοινοφ δικαίου. Η 

πρόςβαςθ ςε αυτό για όςουσ ζκαναν αίτθςθ αςφλου παλαιότερα μπορεί να 

εμποδιςτεί εξαιτίασ του ότι θ ανάλθψθ του κόςτουσ εξαρτάται από τισ τοπικζσ 

αρχζσ, που δεν διαςφαλίηουν τθ δωρεάν περίκαλψθ ςε όλεσ τισ 

περιπτϊςεισ. Επιπλζον, τα φάρμακα δεν α π ο η θ μ ι ϊ ν ο ν τ α ι . Οι 

αιτοφντεσ άςυλο μποροφν να επωφελθκοφν από επιδοτιςεισ προκειμζνου να 

μειϊςουν το κόςτοσ. 

 

φςταςθ αρ. 27 – ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

► Να διαςφαλιςτεί θ άνευ όρων πρόςβαςθ ςτο εκνικό ςφςτθμα υγείασ, που δεν περιορίηεται ςτθν επείγουςα 

περίκαλψθ, ςε όλουσ τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ που βρίςκονται ςτθν επικράτεια. 
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Η ςυγκριτικι μελζτθ αποκαλφπτει ζνα μεγάλο εφροσ νομοκεςιϊν και 

πρακτικϊν ςχετικά με τθν υποδοχι και τθν ανάλθψθ των αςυνόδευτων 

ανθλίκων. Το ςφνολο των κεμάτων, ςυμπεριλαμβανομζνου του 

δικαιϊματοσ του αςφλου, που αποτελεί ωςτόςο αντικείμενο μιασ 

διαδικαςίασ κοινοτικισ εναρμόνιςθσ, προςεγγίηεται διαφορετικά και 

μεμονωμζνα ςε κάκε μία από τισ οκτϊ χϊρεσ.  

 

Τα γραφιματα που ακολουκοφν ςυνδζουν τα αποτελζςματα αυτισ τθσ 

μελζτθσ με ζνα μοντζλο υποδοχισ και υποςτιριξθσ βαςιςμζνο ςτισ 

ςυςτάςεισ που δόκθκαν ςφμφωνα με κοινοτικοφσ και διεκνείσ κανόνεσ 

που υπιρχαν ιδθ πάνω ςε αυτό το ηιτθμα. Αυτι θ μοντελοποίθςθ που 

διαιρείται ςε τρεισ μεγάλεσ περιοχζσ (Νότια Ευρϊπθ, Ανατολικι Ευρϊπθ, 

Βόρεια Ευρϊπθ), αποτζλεςμα μιασ υποκειμενικισ εκτίμθςθσ που 

υλοποιικθκε από τουσ εξειδικευμζνουσ ςυγγραφείσ αυτισ τθσ ζκκεςθσ, 

επιτρζπει τθν αναγνϊριςθ των ςθμείων βελτίωςθσ ςε κάκε χϊρα, κακϊσ 

και των αναγκϊν εναρμόνιςθσ ςε ευρωπαϊκι κλίμακα. Οι λεπτομζρειεσ 

τθσ υλοποίθςισ τθσ απεικονίηονται ςτθν πλιρθ ζκκεςθ131.. 

 

 

 

                                                           
131 Πλθ θ ζκκεςθ είναι διακζςιμθ ςτθ διεφκυνςθ: http://www.france-terre-asile.org/childrenstudies  
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Ζτςι, είναι απαραίτθτο θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ να κζςει ςε λειτουργία ζνα πλαίςιο κοινϊν κανόνων που κα 

επιτρζπει τθν εξζταςθ τθσ ςυνολικισ κατάςταςθσ των αςυνόδευτων ανθλίκων που καταφκάνουν κάκε χρόνο και 

αποτελοφν ζνα τμιμα του μζλλοντοσ τθσ θπείρου.  

Μόνο ζνα κείμενο αυτοφ του είδουσ, βαςιςμζνο ςε ζνα υψθλό πρότυπο προςταςίασ που λαμβάνει υπόψθ τουσ 

ιδθ υπάρχοντεσ κανόνεσ προςταςίασ των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων, και πιο ςυγκεκριμζνα αυτϊν που 

αποςκοποφν ςτθν προςταςία των παιδιϊν, και τθν απόκλιςθ από αυτζσ τισ αρχζσ που διατυπϊνονται ςτισ 

ςυςτάςεισ αυτισ τθσ ζκκεςθσ, κα επιτρζψει να πραγματϊςουμε τα ιδεϊδθ τθσ δικαιοςφνθσ, τθσ ελευκερίασ και 

τθσ αςφάλειασ που βρίςκονται ςτθ βάςθ του ευρωπαϊκοφ οικοδομιματοσ.   
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Παράρτημα 1 - Διεθνείσ και ευρωπαΰκοί κανόνεσ αναφοράσ 

Ηνωμζνα Ζκνθ 

 Σφμβαςθ των Ηνωμζνων Εκνϊν ςχετικά με το κακεςτϊσ του πρόςφυγα, που υιοκετικθκε ςτισ 28 Ιουλίου 1951 ςτθ 

Γενεφθ. 

http://www2.ohchr.org/french/law/refugies.htm 

 

 Σφμβαςθ των Ηνωμζνων Εκνϊν για τα δικαιϊματα του παιδιοφ, υιοκετικθκε και τζκθκε προσ υπογραφι, κφρωςθ 

και ψιφιςθ από τθ Γενικι Συνζλευςθ με τθν απόφαςθ 44/25 τθσ 20θσ Νοεμβρίου 1989. Τζκθκε ςε ιςχφ τθ 2α 

Σεπτεμβρίου 1990. 

http://www2.ohchr.org/french/law/crc.htm 
   

 Ρρωτόκολλο για τθν πρόλθψθ, τθν καταςτολι και τθν τιμωρία τθσ εμπορίασ ανκρϊπων, ειδικότερα γυναικϊν και 

παιδιϊν, ςυμπλιρωμα ςτθ Σφμβαςθ κατά του οργανωμζνου διαςυνοριακοφ εγκλιματοσ, που υιοκετικθκε ςτισ 15 

Νοεμβρίου 2000 ςτο Ραλζρμο. 

http://www2.ohchr.org/french/law/pdf/protocoltraffic_fr.pdf 

  

 
Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 

 Συνκικθ για τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, 7 Φεβρουαρίου 1992, ζκδοςθ τθσ Επίςθμθσ εφθμερίδασ τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ τθσ 30θσ Μαρτίου 2010, C 83/13.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0013:0046:FR:PDF  

 

 Απόφαςθ του Συμβουλίου τθσ 26θσ Ιουνίου 1997 ςχετικά με τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ υπθκόουσ τρίτων 

χωρϊν 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y0719(02):FR:HTML   

 

 Χάρτθσ των κεμελιωδϊν δικαιωμάτων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, (2000/C 364/01) 

http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_fr.pdf   

 Άρκ. 24 

 

 Κανονιςμόσ (CE) nº 2725/2000 του Συμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2000 ςχετικά με τθ δθμιουργία του 

ςυςτιματοσ «Eurodac» για τθ ςφγκριςθ των ψθφιακϊν αποτυπωμάτων με ςκοπό τθν αποτελεςματικι εφαρμογι 

τθσ Σφμβαςθσ του Δουβλίνου 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000R2725:FR:HTML  

 

 Οδθγία 2001/55/CE του Συμβουλίου τθσ 20θσ Ιουλίου 2001 ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθ χοριγθςθ 

προςωρινισ προςταςίασ ςε περίπτωςθ μαηικισ ειςροισ εκτοπιςμζνων ατόμων και με τα μζτρα που διαςφαλίηουν 

ιςορροπία ανάμεςα ςτισ προςπάκειεσ που καταβάλλονται από τα κράτθ μζλθ για τθν υποδοχι αυτϊν των ατόμων 

και για τθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν αυτισ τθσ υποδοχισ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32001L0055:FR:HTML  

 Άρκ. 2f 

 

 Οδθγία 2003/9/CE του Συμβουλίου τθσ 27θσ Ιανουαρίου 2003 ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τθν υποδοχι 

των αιτοφντων άςυλο ςτα κράτθ μζλθ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0009:FR:HTML  

 Άρκ. 2h, άρκ. 10, άρκ. 19 
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 Κανονιςμόσ (CE) n° 343/2003 του Συμβουλίου τθσ 18θσ Φεβρουαρίου 2003 για κζςπιςθ των κριτθρίων και 

μθχανιςμϊν για τον προςδιοριςμό του κράτουσ μζλουσ που είναι υπεφκυνο για τθν εξζταςθ αίτθςθσ αςφλου που 

υποβάλλεται ςε ζνα από τα κράτθ μζλθ από υπικοο τρίτθσ χϊρασ  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R0343:FR:HTML  

 Άρκ. 2h 

 

 Οδθγία 2004/83/CE του Συμβουλίου τθσ 29θσ Απριλίου 2004 ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για τισ 

προχποκζςεισ που πρζπει να πλθροφν οι υπικοοι τρίτων χωρϊν ι οι απάτριδεσ για να μποροφν να αιτοφνται το 

κακεςτϊσ του πρόςφυγα ι τα άτομα που, για άλλουσ λόγουσ, ζχουν ανάγκθ από διεκνι προςταςία, και οι 

ςχετικζσ με τα κακεςτϊτα αυτά 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0083:FR:HTML  

 §21, άρκ. 30 

 

 Οδθγία 2004/81/ΕΚ ςχετικά με τον τίτλο παραμονισ που χορθγείται ςτουσ υπθκόουσ τρίτων χωρϊν που είναι 

κφματα εμπορίασ ανκρϊπων ι αποτζλεςαν αντικείμενο υποςτιριξθσ  για παράνομθ μετανάςτευςθ και 

ςυνεργάηονται με τισ αρμόδιεσ αρχζσ, που υιοκετικθκε τθν 29θ Απριλίου 2004 και ιςχφει για όλα τα κράτθ μζλθ 

τθσ Ε.Ε. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0081:FR:HTML 

 Άρκ. 3.3, άρκ. 10 

 

 Οδθγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου τθσ 1
θσ 

Δεκεμβρίου 2005 ςχετικά με τουσ ελάχιςτουσ κανόνεσ για τθ 

διαδικαςία χοριγθςθσ και αφαίρεςθσ του κακεςτϊτοσ του πρόςφυγα ςτα κράτθ μζλθ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:326:0013:0034:FR:PDF  

 §14, άρκ. 2h, άρκ. 2i, άρκ. 12.1, άρκ. 17, άρκ. 35.3.f, 

 

 Οδθγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 16θσ Δεκεμβρίου 2008, ςχετικά με 
τουσ κοινοφσ κανόνεσ και διαδικαςίεσ ςτα κράτθ μζλθ για τον επαναπατριςμό των παρανόμωσ διαμενόντων 
υπθκόων τρίτων χωρϊν 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:FR:PDF  

 Άρκ. 10, άρκ. 17 

 

 Σχζδιο δράςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ (2010-2014), SEC (2010)534. 5 Μαΐου 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0213:FIN:FR:PDF 

 

 Συμπεράςματα του Συμβουλίου για τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ, 3018θ ςυνεδρίαςθ του Συμβουλίου 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ και ΕΣΩΤΕΙΚΕΣ ΥΡΟΘΕΣΕΙΣ. Λουξεμβοφργο, 3 Ιουνίου 2010 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/jha/114888.pdf 

 

 
υμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ 

 Σφμβαςθ για τθ μάχθ ενάντια ςτθν εμπορία ανκρϊπων, που υπογράφθκε ςτθ Βαρςοβία ςτισ 16 Μαΐου 2005 

http://conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/197.htm   

 Άρκ. 5.5, 10, 12.7, 14.2, 163.7, 28.3 …  

 

 Σφςταςθ 1703 (2005) τθσ Κοινοβουλευτικισ Συνζλευςθσ του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ για τθν προςταςία και 
πρόνοια για τα αςυνόδευτα παιδιά που ηθτοφν άςυλο 
http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta05/FREC1703.htm  

 

 Σφςταςθ CM/Rec (2007)9 τθσ Επιτροπισ των Υπουργϊν ςτα κράτθ μζλθ για τον προγραμματιςμό τθσ ηωισ ςε 

όφελοσ των αςυνόδευτων ανιλικων μεταναςτϊν 

http://www.coe.int/t/dg3/migration/Source/Recommendations/Recommendation%20CM%20Rec_2007_9_fr.pdf   
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Παράρτημα 2 – Γενική Βιβλιογραφία 

Η βιβλιογραφία ανά χϊρα είναι διακζςιμθ ςτθν πλιρθ ζκκεςθ132 
 

 

 CHAUMOITRE, LAMTALI, BAALI, DUTOUR, BOETSCH, GAREL, PANUEL, Εκτίμθςθ τθσ θλικίασ των οςτϊν από τον 

άτλαντα των Gerulich και Pyle: ςφγκριςθ 3 ςφγχρονων δειγμάτων διαφορετικισ γεωγραφικισ προζλευςθσ, 

Journal de Radiologie, Τεφχοσ 88, Φφλλο 10, Οκτϊβριοσ 2007. 
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