ΦΙΛΙΚΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ — ΕΛΛΑΔΑ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη των συντακτών της, και η Επιτροπή
δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών
που περιέχονται στη δημοσίευση
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Ο πληθυσμός των παιδιών που βρίσκονται σε κίνηση έχει φτάσει στα υψηλότερα επίπεδα που έχουν
καταγραφεί ποτέ σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη.1 Κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
έχει κυρώσει τη Σύμβαση της Γενεύης του 1951 σχετικά με το καθεστώς των προσφύγων και έχει
υιοθετήσει τις ανθρωπιστικές αξίες της έχει τη νομική υποχρέωση να προστατεύει τους αιτούντες
άσυλο. Η Ελλάδα έχει ανοίξει τις πόρτες της σε ανθρώπους που αναζητούν ασφάλεια, όντας η δεύτερη
κατά σειρά χώρα της ΕΕ με τις μεγαλύτερες εισροές προσφύγων από το 2015, γεγονός που έχει
δημιουργήσει μια νέα πραγματικότητα για την ελληνική κοινωνία. Ορισμένα από τα παιδιά που
βρίσκονται σε κίνηση και ταξιδεύουν ασυνόδευτα υποβάλλουν αίτηση ασύλου, ενώ άλλα περιμένουν
την έκδοση απόφασης για αιτήσεις μετεγκατάστασης ή οικογενειακής επανένωσης ώστε να
μπορέσουν να μεταβούν σε άλλα κράτη μέλη. Τα παιδιά αφήνονται αβοήθητα στην προσπάθειά τους
να τα βγάλουν μέρα με το περίπλοκο σύστημα ασύλου χωρίς επαρκή ενημέρωση, αντιμέτωπα με
γλωσσικούς φραγμούς και πολλές άλλες δυσκολίες, καθώς αγωνίζονται να ξαναφτιάξουν τη ζωή τους
στο νέο τους περιβάλλον και να ασκήσουν το δικαίωμα στην υποβολή αίτησης ασύλου, την ασφάλεια,
την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση και την απασχόληση. Δεδομένου ότι διαδικασίες
ασύλου μεταβάλλονται διαρκώς στην Ελλάδα, η φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη είναι αναγκαία
όχι μόνο κατά τη διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων ασύλου, αλλά και για την αποτελεσματική
εφαρμογή και την διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών που συνδέονται με τις βασικές τους
ανάγκες. Είναι απαραίτητη η προσαρμογή του δικαστικού συστήματος στις ανάγκες των παιδιών.
Δεδομένου του τρέχοντος πλαισίου στην Ελλάδα και την Ευρώπη όπου χιλιάδες ασυνόδευτα παιδιά
που βρίσκονται σε κίνηση αγνοούνται και είναι εκτεθειμένα σε απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης,
σεξουαλική βία και εμπορία ανθρώπων, είναι σημαντική η διασφάλιση και η εφαρμογή αρχών
φιλικών προς τα παιδιά καθ’ όλη τη διάρκεια των διοικητικών διαδικασιών.
Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο όρος «φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη» αναφέρεται
στα «δικαστικά συστήματα που διασφαλίζουν τον σεβασμό και την ουσιαστική εφαρμογή όλων των
δικαιωμάτων των παιδιών στο ύψιστο δυνατό επίπεδο, έχοντας υπόψη τις αρχές που
απαριθμούνται ακολούθως και λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τον βαθμό ωριμότητας και
κατανόησης του παιδιού, καθώς και τις περιστάσεις της εκάστοτε υπόθεσης. Πρόκειται,
συγκεκριμένα, για μια δικαιοσύνη προσβάσιμη, κατάλληλη για τη συγκεκριμένη ηλικία, γρήγορη,
επιμελή, προσαρμοσμένη και επικεντρωμένη στις ανάγκες και τα δικαιώματα του παιδιού, που
σέβεται τα δικαιώματά του, και κυρίως το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, το δικαίωμα συμμετοχής στη
διαδικασία και κατανόησής της, το δικαίωμα στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής,
καθώς και το δικαίωμα στην ακεραιότητα και την αξιοπρέπεια».2
Αυτές οι Κατευθυντήριες γραμμές για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη «θα πρέπει να
εφαρμόζονται σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες είναι πιθανό, για οιονδήποτε λόγο και με
οιαδήποτε ιδιότητα, να έρχονται τα παιδιά σε επαφή με τους αρμόδιους φορείς και τις υπηρεσίες
που ασχολούνται με την επιβολή του ποινικού, αστικού ή διοικητικού δικαίου».3 Σε περίπτωση που
δεν εφαρμόζονται επαρκώς οι αρχές της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης και οι διαδικασίες δεν
είναι φιλικές προς τα παιδιά, τα παιδιά κινδυνεύουν να υποστούν τραύματα.
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Το 1 τοις εκατό της ανθρωπότητας έχει ξεριζωθεί: Έκθεση Παγκόσμιες Τάσεις της Ύπατης Αρμοστείας, 18/6/2020, διαθέσιμη στη
διεύθυνση https://www.unhcr.org/gr/15589-global_trends_2019.html?fbclid=IwAR0_xuxZqG0ymlSmWVjzLWbtxtcRFkpmkO7CgmHlpjdLLd9I-AdBKHErl4
2 Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη
(Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη, 17 Νοεμβρίου
2010, στην 1098ή σύνοδο των αντιπροσώπων των Υπουργών), σ. 17
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Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει αν και σε ποιον βαθμό εφαρμόζονται οι
προαναφερθείσες αρχές καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου καθώς και αν το διοικητικό
σύστημα ασύλου είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών και στην ευάλωτη
φύση τους. Στην Ελλάδα, η έρευνα εστίασε στους ασυνόδευτους ανηλίκους στο πλαίσιο των
διαδικασιών ασύλου.
Το έργο «Φιλική προς τα Παιδιά Δικαιοσύνη σε Δράση» (ΦΠΔ σε Δράση) είναι ένα ευρωπαϊκό έργο
που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αποσκοπεί
στην προώθηση της προσαρμογής των διοικητικών διαδικασιών (διεθνής προστασία, παραμονή,
εναλλακτική φροντίδα) στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών , όπως ορίζουν οι Κατευθυντήριες
γραμμές της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για μια φιλική προς τα παιδιά
δικαιοσύνη.
Το έργο ΦΠΔ σε Δράση είναι ένα από τα έργα του Ευρωπαϊκού Δικτύου «Φιλική προς τα Παιδιά
Δικαιοσύνη» (ΦΠΔ-ΕΔ), το οποίο συντονίζει η οργάνωση Defence for Children International (DCI)
Βελγίου και περιλαμβάνει επί του παρόντος 7 μέλη (DCI Βελγίου, DCI Ισπανίας, DCI Γαλλίας, DCI
Ελλάδας, DCI Ιταλίας, DCI Ολλανδίας και DCI Τσεχίας). Το δίκτυο αυτό έχει ως στόχο να προωθήσει
τις θεμελιώδεις αρχές της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης, βελτιώνοντας τη διάδοση της
εμπειρογνωσίας που έχει αποκτηθεί στον τομέα αυτόν και προωθώντας την ανταλλαγή ορθών
πρακτικών μεταξύ των ευρωπαίων εταίρων.
Το έργο αυτό, το οποίο συντονίζουν η DCI Βελγίου και το DCI-World Service Foundation,
υλοποιήθηκε από κοινού σε επτά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνεργασία με την DCI
Βελγίου, την DCI Ισπανίας, την DCI Γαλλίας, την DCI Ελλάδας, την DCI Ιταλίας, την DCI Ολλανδίας και
την DCI Τσεχίας.
Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τα αποτελέσματα της ελληνικής εθνικής έρευνας που διενεργήθηκε
στο πλαίσιο του έργου ΦΠΔ σε Δράση. Σκοπός της είναι να αξιολογήσει την εφαρμογή των
κατευθυντήριων γραμμών του Συμβουλίου της Ευρώπης για μια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη
στα διάφορα στάδια της διοικητικής διαδικασίας που διεξάγεται στο πλαίσιο των αιτήσεων
διεθνούς προστασίας που υποβάλλουν ασυνόδευτα αλλοδαπά παιδιά στην Ελλάδα. Στόχος της
είναι να επισημάνει τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την εφαρμογή των εν λόγω κατευθυντήριων
γραμμών στα διάφορα στάδια της διαδικασίας, αλλά και να επισημάνει τις υποδειγματικές
πρακτικές που χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα. Η παρούσα έκθεση θα συνδυαστεί με τις εθνικές
εκθέσεις των άλλων έξι εταίρων του έργου προκειμένου να καταρτιστεί η ευρωπαϊκή έκθεση η
οποία θα χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη ενός πρακτικού ενημερωτικού εργαλείου για
επαγγελματίες που έρχονται σε επαφή με παιδιά. Αυτό το εργαλείο έχει ως στόχο να προωθήσει τις
αρχές της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης μεταξύ των επαγγελματιών.
Από μεθοδολογικής άποψης, η DCI Ελλάδας ολοκλήρωσε μια έρευνα γραφείου σχετικά με την
εθνική νομοθεσία και τις εθνικές πρακτικές, καθώς και τη διεξαγωγή συνεντεύξεων (η DCI Ελλάδας
διεξήγε έντεκα ποιοτικές συνεντεύξεις) και τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων από τα μέλη του
προσωπικού των γραφείων ασύλου σε πρώτο αλλά και σε δεύτερο βαθμό, κοινωνικούς
λειτουργούς, ψυχολόγους, επιτρόπους και δικηγόρους που εργάζονται σε ΜΚΟ ή εντός των
καταυλισμών, στον τομέα του ασύλου, της μετανάστευσης και της προστασίας των παιδιών. Στην
έρευνα συμμετείχαν επίσης εννέα παιδιά τα οποία απάντησαν στα ερωτηματολόγια και
συμμετείχαν επίσης σε ένα θεατρικό στο οποίο εφαρμόστηκαν οι τεχνικές του Boal.4 Η ομάδα μας
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Οι τεχνικές του Boal χρησιμοποιούν το θέατρο ως μέσο προώθησης της κοινωνικής και πολιτικής αλλαγής. «Είναι ένα θεατρικό
εργαστήρι που αποτελείται εξίσου από ερμηνεία, άσκηση ακτιβισμού και ένα εκπαιδευτικό φόρουμ. Στο πλαίσιο της ερμηνείας, τα
μέλη του ακροατηρίου δεν είναι παθητικοί θεατές, αλλά συμμετέχουν ενεργά αλληλεπιδρώντας μεταξύ τους για να
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ζήτησε επίσης από παιδιά να εξηγήσουν πώς ένιωθαν κατά τη διάρκεια των διάφορων σταδίων των
διαδικασιών ασύλου, σε μια προσπάθεια να ανακαλύψει τα συναισθήματά τους.
Επιπλέον, η παρούσα έκθεση αποτυπώνει επίσης από πρώτο χέρι την εμπειρία μας στον οικείο
τομέα και τη συμμετοχή μας στις μηνιαίες συναντήσεις για την προστασία των παιδιών με την Ύπατη
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) στο πλαίσιο διάφορων φόρουμ για τα δικαιώματα
των παιδιών, σε συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και σε ομάδες εργασίας.
Η DCI Ελλάδας είναι μία από τις λίγες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εστιάζουν ειδικά
στα δικαιώματα των παιδιών στην Ελλάδα. Η υψηλή της αξία συνίσταται στο ότι προάγει το βέλτιστο
συμφέρον του κάθε παιδιού και την απόλαυση της παιδικής ηλικίας με αξιοπρέπεια. Επί δύο και
πλέον έτη, η DCI Ελλάδας υποστηρίζει και συνδράμει τα ευάλωτα παιδιά που βρίσκονται σε κίνηση,
που είναι άστεγα ή έχουν στερηθεί την ελευθερία τους, παρέχοντας άμεσες νομικές υπηρεσίες και
υποστήριξη σε παιδιά που έχουν επείγουσα ανάγκη, διερευνώντας και τεκμηριώνοντας τις
παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών, ανταλλάσσοντας εξειδικευμένη νομική εμπειρογνωσία
με άλλους επαγγελματίες του οικείου τομέα και προσφεύγοντας σε στρατηγικές δικαστικές
ενέργειες για την επίτευξη κοινωνικής αλλαγής σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Κύριος στόχος
της DCI Ελλάδας είναι να καλύψει το σημαντικό κενό όσον αφορά την υφιστάμενη νομική συνδρομή
και αντιπροσώπευση που παρέχεται επισήμως στα παιδιά-πρόσφυγες και να ενεργεί ως άμεσος
παρατηρητής της κατάστασης των δικαιωμάτων των παιδιών στη χώρα μέσω των ατομικών
περιπτώσεων που της κοινοποιούνται σε καθημερινή βάση.

αντιμετωπίσουν ζητήματα καταπίεσης, οικονομικής ανισότητας, σεξισμού, ρατσισμού και άλλες προκλήσεις. Το εργαστήρι
χρησιμοποιεί το θέατρο, και ειδικότερα την ερμηνεία, για να προσφέρει στους ανθρώπους εργαλεία για να αντιμετωπίσουν ενεργά
αυτά τα ζητήματα, και όχι μόνο να τα βλέπουν απλώς να επιλύονται από τους χαρακτήρες επί σκηνής.
https://study.com/academy/lesson/theatre-of-the-oppressed-definition-history-characteristics.html
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Περιγραφή του εθνικού πλαισίου για τις
διοικητικές διαδικασίες

Από το 2016, η διαδικασία ασύλου στην Ελλάδα έχει υποστεί πολλές ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις,
πολλές από τις οποίες προέκυψαν από την έγκριση της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας στις 18 Μαρτίου
2016. Η ψήφιση του Ν. 4375/2016 τον Απρίλιο του 2016 και οι μεταγενέστερες τροποποιήσεις του
τον Ιούνιο του 2016 κάλυψαν τη διαδικασία ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου. Οι διατάξεις του
Ν. 4375/2016 που αφορούν, μεταξύ άλλων, την εφαρμογή της δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας
τροποποιήθηκαν εκ νέου τον Μάρτιο του 2017, τον Αύγουστο 2017 και τον Μάιο του 2018. Τον
Νοέμβριο του 2019 ψηφίστηκε ο νέος Ν. 4636/2019 που επέφερε περαιτέρω αλλαγές στις
διαδικασίες ασύλου, ενώ γίνεται σχετική αναφορά στην πιο πρόσφατη νομοθεσία που συνίσταται
στο άρθρο 1 του ΠΔ 4/2020 και στον Ν. 4686/2020.
Μεταξύ άλλων, με βάση τα νέα μέτρα:
- διατηρείται η εξέταση των αιτήσεων ασύλου των ασυνόδευτων παιδιών με ταχείες διαδικασίες
(Ν. 4636/2019), η οποία δεν είναι προς το συμφέρον τους˙
- καταργείται η κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτήσεων ασύλου των ευάλωτων αιτούντων άσυλο
(ασυνόδευτων παιδιών, θυμάτων βασανιστηρίων ή βίας, κ.λπ.), γεγονός που δημιουργεί τον
κίνδυνο αποκλεισμού τους από την ευνοϊκότερη μεταχείριση που προβλέπει το δίκαιο της ΕΕ για
την προστασία τους˙
- μειώνονται περαιτέρω οι προθεσμίες, ιδίως όσον αφορά τις προσφυγές˙
- καταργείται η δυνατότητα των Ανεξάρτητων Επιτροπών Προσφυγών να παραπέμπουν υποθέσεις
στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για την έκδοση αδειών παραμονής για ανθρωπιστικούς
λόγους, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο τα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων που, αν και δεν
δικαιούνται διεθνή προστασία, έχουν δικαίωμα παραμονής στην Ελλάδα, όπως τα ασυνόδευτα
παιδιά και άτομα με σοβαρά προβλήματα υγείας˙
- γενικεύεται περαιτέρω η χρήση της διοικητικής κράτησης, έτσι ώστε αυτή αποτελεί τον κανόνα, σε
αντίθεση με το δίκαιο της ΕΕ, βάσει του οποίου αποτελεί την εξαίρεση.
Αυτές οι συνεχείς αλλαγές στη νομοθεσία σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δημιουργούν
περαιτέρω καθυστερήσεις, ενώ η ύπαρξη διατάξεων οι οποίες δεν αντικατοπτρίζουν την
πραγματική κατάσταση που επικρατεί στον οικείο τομέα οδηγούν σε πιθανές παραβιάσεις του
εθνικού και του ενωσιακού δικαίου.
Διαδικασία υποδοχής και ταυτοποίησης
Ελληνικά νησιά
Για τους αιτούντες που υπόκεινται στη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, δηλαδή αυτούς που έφτασαν στα
νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μετά τις 20 Μαρτίου 2016, ισχύει ταχεία διαδικασία στα σύνορα, η
οποία εκτελείται στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) στα οποία λειτουργούν Κέντρα
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Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.) (στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, τη Λέρο και την Κω). Στο πλαίσιο της ταχείας
διαδικασίας στα σύνορα, μπορούν να διεξάγονται και συνεντεύξεις.
Κατά την άφιξή τους σε κάποιο ελληνικό νησί, οι πρόσφυγες, συμπεριλαμβανομένων των
ασυνόδευτων ανηλίκων, μεταφέρονται στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Εκεί, η αστυνομία
ή η Frontex (ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής) ελέγχουν την ταυτότητα
και την ιθαγένειά τους. Αστυνομικοί, που είναι στη συντριπτική τους πλειονότητα άνδρες,
υποβάλλουν ερωτήματα στα άτομα αυτά, λόγου χάρη για το όνομα, το επώνυμο, τα μέλη της
οικογένειας, την ηλικία και την ιθαγένειά τους. Τους παίρνουν δακτυλικά αποτυπώματα —για τους
ανηλίκους, αν είναι άνω των 14 ετών— και τους φωτογραφίζουν. Στη διαδικασία αυτή πρέπει να
είναι παρών ένας διερμηνέας που μιλά τη γλώσσα τους.
Αυτές οι διαδικασίες σε πρώτο βαθμό έχουν μεγάλη σημασία εφόσον καθορίζουν τις προοπτικές
των ανηλίκων όσον αφορά την παραμονή τους στην Ελλάδα και την πρόσβασή τους σε καταλύματα
και υπηρεσίες που διατίθενται για τους αιτούντες άσυλο. Στην Υπηρεσία Υποδοχής και
Ταυτοποίησης ελέγχεται, μεταξύ άλλων, η κατάσταση της υγείας των ανηλίκων και διενεργείται
υπολογισμός ηλικίας για τους υπηκόους τρίτων χωρών, προκειμένου να επαληθευτεί η ηλικία τους
σε περίπτωση αμφιβολιών.
Αξίζει να αναφερθεί ότι, λόγω έλλειψης προσωπικού στις υπηρεσίες του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), οι ασυνόδευτοι ανήλικοι καταχωρίζονται μόνο σε προκαταρκτική βάση,
εφόσον δεν είναι εφικτή η πλήρης καταχώρισή τους στο Γραφείο Ασύλου αμέσως.
Σύμφωνα με τον Ν. 4636/2019, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4686/2020, η πλήρης καταχώριση
στα Κ.Υ.Τ. θα πραγματοποιείται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.). Αυτό
σημαίνει ότι το προσωπικό της ΥΠ.Υ.Τ. πρέπει να λάβει τη δέουσα κατάρτιση για την εν λόγω
διαδικασία, δεδομένου ότι μέχρι τώρα η πλήρης καταχώριση πραγματοποιούνταν αποκλειστικά και
μόνο από την Υπηρεσία Ασύλου.
Υπολογισμός ηλικίας των ασυνόδευτων παιδιών
Στην Ελλάδα, ο υπολογισμός της ηλικίας διενεργείται είτε σύμφωνα με την ΥΑ 92490/2013 στο
πλαίσιο των διαδικασιών πρώτης υποδοχής στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.), είτε σύμφωνα
με την ΚΥΑ 1982/2016 στο πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου.5
Η ΥΑ 92490/2013 καθορίζει τη διαδικασία υπολογισμού της ηλικίας στο πλαίσιο των διαδικασιών
υποδοχής και ταυτοποίησης. Επιπλέον, η ΚΥΑ 1982/2016 προβλέπει μια διαδικασία υπολογισμού
της ηλικίας των προσώπων που αιτούνται διεθνούς προστασίας ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου.6
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Υπολογισμός ηλικίας
Η απόφαση 92490/2013 του Υπουργού Υγείας καθόρισε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη διαδικασία
υπολογισμού της ηλικίας που εφαρμόζεται στο πλαίσιο της υπηρεσίας πρώτης υποδοχής.7
Σύμφωνα με την ΥΑ 92490/2013, ο υπολογισμός της ηλικίας θα πραγματοποιείται με βάση τα
μακροσκοπικά χαρακτηριστικά (δηλ. στην σωματική εμφάνιση), όπως το ύψος, το βάρος, ο δείκτης
μάζας σώματος, η φωνή και τριχοφυΐα, έπειτα από κλινική εξέταση από παιδίατρο, ο οποίος θα
λαμβάνει υπόψη του τα σωματομετρικά δεδομένα. Ο παιδίατρος θα αιτιολογεί την τελική του
γνωμάτευση με βάση τα στοιχεία της ανωτέρω κλινικής εξέτασης. Σε περίπτωση αδυναμίας
προσδιορισμού της ηλικίας μέσω των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών, θα ακολουθεί αξιολόγηση
από το ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, από τους οποίους θα εξετάζεται η συμπεριφορική και η
ψυχολογική ανάπτυξη του ατόμου. Ως έσχατη λύση, ο εξεταζόμενος θα παραπέμπεται σε δημόσιο
νοσηλευτικό ίδρυμα για εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως ακτινογραφία δοντιών ή καρπού. 8
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να ενημερώνεται σε γλώσσα
που κατανοεί για το περιεχόμενο της πράξης υπολογισμού της ηλικίας, κατά της οποίας έχει
δικαίωμα προσφυγής, σύμφωνα με τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας, η οποία υποβάλλεται στο
Κ.Υ.Τ. εντός προθεσμίας 10 ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης του υπολογισμού ηλικίας
στον ενδιαφερόμενο. Στην πραγματικότητα, αυτή η σύντομη προθεσμία δεν επιτρέπει στον
ενδιαφερόμενο να συγκεντρώσει όλα τα έγγραφα ταυτοποίησης που αποδεικνύουν την ηλικία του,
όχι μόνο επειδή σε πολλές περιπτώσεις τα άτομα που υποβάλλονται στη διαδικασία υπολογισμού
ηλικίας είναι υπό περιορισμό στο Κ.Υ.Τ., αλλά και επειδή η πλειονότητα των αιτούντων από
διάφορες χώρες δεν έχουν μαζί τους τέτοια έγγραφα.
Σύμφωνα με τα ευρήματά μας, ο υπολογισμός της ηλικίας των ασυνόδευτων παιδιών είναι μια
δύσκολη διαδικασία, και η προαναφερθείσα διαδικασία δεν ακολουθείται σε πάρα πολλές
περιπτώσεις.
«Οι τρέχουσες συνθήκες στο εσωτερικό των ΚΕ.Π.Υ., τα οποία, σύμφωνα με τις συνεντεύξεις,
λειτουργούν περισσότερο ως «αυτοδιαχειριζόμενα στέκια» (LLA_GR), δεν επιτρέπουν την
εφαρμογή των μεθοδολογιών που προβλέπει ο νόμος. Πρώτον, εξαιτίας της έλλειψης
εμπειρογνωμόνων στον οικείο τομέα, π.χ. παιδιάτρων, οι εξετάσεις διενεργούνται μόνο από
ψυχολόγο ή κοινωνικό λειτουργό (συνήθως εντός 20 λεπτών) ή τα παιδιά παραπέμπονται αμέσως
σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα (MdM_GR, LLA_GR).9
Όταν πρόκειται ευάλωτα παιδιά, η ιατρική ομάδα πρέπει επίσης να συντάξει έκθεση ευαλωτότητας,
η οποία θα πρέπει να προσαρτάται στην αίτηση ασύλου του ανηλίκου. Αυτό απαιτεί συνήθως
μερικές ημέρες ή και περισσότερο, ανάλογα με τον αριθμό των διαθέσιμων γιατρών στο
συγκεκριμένο κέντρο. Θεωρητικά, δεν θα πρέπει να διαρκεί πάνω από 1 ή 2 ημέρες. Ωστόσο,
υπάρχουν περιστατικά όπου οι ασυνόδευτοι ανήλικοι παρέμειναν εντός του Κ.Υ.Τ. για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα.
Προκειμένου να αποφασίσει η αρμόδια αρχή για την τοποθέτηση του ανηλίκου, πρέπει να λάβει
υπόψη ορισμένα ειδικά κριτήρια. Σύμφωνα με το άρθρο 14 παράγραφος 8 του Ν. 4375/2016, Ως
7
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ευάλωτες ομάδες νοούνται οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα άτομα που έχουν αναπηρία ή πάσχουν από
ανίατη ή σοβαρή ασθένεια, οι υπερήλικες, οι γυναίκες σε κύηση ή λοχεία, οι μονογονεϊκές
οικογένειες με ανήλικα τέκνα, τα θύματα βασανιστηρίων, βιασμού ή άλλης σοβαρής μορφής
ψυχολογικής, σωματικής ή σεξουαλικής βίας ή εκμετάλλευσης, τα πρόσωπα με σύνδρομο
μετατραυματικής διαταραχής, ιδίως οι επιζήσαντες και συγγενείς θυμάτων ναυαγίων, και τα
θύματα εμπορίας ανθρώπων.
Οι γεωγραφικοί περιορισμοί αίρονται για τους αιτούντες που έχουν απαλλαγεί λόγω της ευάλωτης
κατάστασής τους. Ωστόσο, όπως επισήμανε και η Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του
Συμβουλίου της Ευρώπης στην τελευταία της έκθεση, «η διαδικασία αξιολόγησης της ευαλωτότητας
—η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στις μεταφορές προς την ηπειρωτική χώρα, δεδομένου ότι τα
ευάλωτα άτομα συγκαταλέγονται μεταξύ των ολιγάριθμων αιτούντων άσυλο που είναι επιλέξιμοι
για μεταφορά— χαρακτηρίζεται ως υπερβολικά αργή και με συχνές αστοχίες».10
Επιπλέον, μια βασική απαίτηση για τη μεταφορά των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ηπειρωτική χώρα
είναι η διαθεσιμότητα ασφαλούς κέντρου φιλοξενίας.
Όσοι δεν πληρούν τις απαιτήσεις, και ως εκ τούτου δεν θεωρούνται ευάλωτοι, υποχρεούνται να
παραμείνουν στο νησί, μέχρι να οριστικοποιηθεί η απόφαση για το άσυλο. Τελούν υπό «γεωγραφικό
περιορισμό». Εν αναμονή της απόφασης, μεταφέρονται στα «προαναχωρησιακά κέντρα».
Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με τον νέο νόμο, οι αιτήσεις των ευάλωτων ατόμων δεν
εξετάζονται κατά προτεραιότητα. (Ν. 4686/2020) Αυτό σημαίνει ότι δεν εξετάζονται κατά
προτεραιότητα ούτε οι αιτήσεις ασύλου των ασυνόδευτων ανηλίκων. Επιπλέον, ο νέος νόμος κάνει
διάκριση μεταξύ των παιδιών ηλικίας κάτω και άνω των 15 ετών. Τα παιδιά ηλικίας άνω των 15 ετών
δεν εξαιρούνται από τις διαδικασίες που διενεργούνται στα σύνορα και δεν θεωρούνται ευάλωτα
σύμφωνα με το νόμο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούν να εξαιρεθούν από τη συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας,
και ως εκ τούτου μπορούν να επιστραφούν.
Επιπλέον, με τη μελλοντική ίδρυση κλειστών κέντρων, όλοι οι αιτούντες άσυλο,
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, θα πρέπει να παραμείνουν στα νησιά τουλάχιστον επί
25 ημέρες ωσότου ολοκληρωθεί η διαδικασία ασύλου τους. Αυτό σημαίνει ότι η αίτηση ασύλου θα
εξεταστεί κατά τη διάρκεια της κράτησης. Μέχρι σήμερα, η μέγιστη χρονική διάρκεια μέχρι την
πραγματοποίηση της εγγραφής και της ιατρικής εξέτασης είναι 25 ημέρες.
Διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης στον Έβρο
Τα πρόσωπα που εισέρχονται στην Ελλάδα μέσω των ελληνοτουρκικών χερσαίων συνόρων στον
Έβρο υπόκεινται σε διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης στο Κ.Υ.Τ. του Φυλακίου της
Ορεστιάδας. Τα πρόσωπα αυτά, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων, μεταφέρονται
στο Κ.Υ.Τ., όπου παραμένουν υπό περιορισμό. Τα παιδιά παραμένουν εκεί στο πλαίσιο της
«προστατευτικής φύλαξης» ωσότου βρεθεί ασφαλής δομή. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στις
οποίες τα παιδιά παρέμειναν στο Κ.Υ.Τ. περισσότερο από ένα μήνα λόγω έλλειψης κέντρων
φιλοξενίας.11
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Επίσης, έχουν διαπιστωθεί περιστατικά εσφαλμένου υπολογισμού ηλικίας στον Έβρο. Παράδειγμα
που ανέφερε η DCI Ελλάδας: Ασυνόδευτος ανήλικος από το Αφγανιστάν εισήλθε στην Ελλάδα μέσω
των συνόρων του Έβρου. Ο αστυνομικός που συμπλήρωνε το έγγραφο με τα στοιχεία του παιδιού,
κοίταξε το παιδί και είπε: «Εσύ δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι κάτω από 18 ετών, γι’ αυτό έγραψε
δίπλα στον χώρο που αναφέρεται στην ημερομηνία γέννησης «37 ετών»! Το αγόρι ισχυρίζεται ότι
ήταν τότε 17 ετών.
Από την άλλη πλευρά, η DCI Ελλάδας εντόπισε επίσης πολλές περιπτώσεις παιδιών που διέσχισαν
τα σύνορα του Έβρου και δεν καταχωρίστηκαν καν από τις αρχές. Αυτά τα παιδιά φεύγουν για την
Αθήνα και διαμένουν σε πάρκα ή σε κατειλημμένα κτήρια εάν είναι τυχερά, χωρίς να γνωρίζουν πώς
να καταχωριστούν ή να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας. Δεν έχουν νόμιμο επίτροπο. Αυτά
τα εκατοντάδες παιδιά είναι σαν να μην υπάρχουν, είναι αόρατα στις αρχές και εκτεθειμένα σε κάθε
είδους κινδύνους που ελλοχεύουν για τους αστέγους και τους νεαρούς. Η DCI Ελλάδας υποβάλλει
αιτήματα για φιλοξενία για λογαριασμό αυτών των παιδιών, αλλά πολλές φορές το Εθνικό Κέντρο
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) δεν απαντά καθόλου ή χρειάζεται μήνες για να βρει μια θέση. Η
εξήγηση που δίνει το Κέντρο για τη μεγάλη αυτή καθυστέρηση είναι ότι οι δομές φιλοξενίας δεν
επαρκούν για όλα τα ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα.
Διαδικασία σε πρώτο βαθμό
Οι αιτήσεις ασύλου υποβάλλονται ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου. Στο τέλος του 2018
λειτουργούσαν δώδεκα περιφερειακά γραφεία ασύλου και έντεκα μονάδες ασύλου. Η Υπηρεσία
Ασύλου είναι επίσης αρμόδια για την εφαρμογή της διαδικασίας του Δουβλίνου, ενώ οι
περισσότερες αιτήσεις και μεταφορές αφορούν την οικογενειακή επανένωση σε άλλα κράτη μέλη.
Η πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου εξακολουθεί να είναι προβληματική.
Διαδικασία ασύλου
1) Αίτηση διεθνούς προστασίας
α. Πρόσβαση σε πρώτο βαθμό στη διαδικασία ασύλου — Καθυστερήσεις
Τα παιδιά που δεν ζουν σε κάποια δομή ή σε κάποιον καταυλισμό, όπου θα είχαν υποστήριξη από
δικηγόρο ή κοινωνικό λειτουργό, αφήνονται αβοήθητα στην προσπάθειά τους να τα βγάλουν μέρα
με το σύστημα ασύλου. Τα περισσότερα άστεγα παιδιά ή εκείνα που ζουν σε κατειλημμένα κτήρια
ή σε πάρκα στις περισσότερες περιπτώσεις πέφτουν θύματα παραπληροφόρησης από
λαθρεμπόρους. Ως εκ τούτου, δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, όπως το δικαίωμά τους σε νομική
συνδρομή, το δικαίωμα υποβολής αίτησης για άσυλο και διαδικασίες ασύλου και το δικαίωμά τους
σε ασφαλή φιλοξενία και στην οικογενειακή επανένωση. Αυτή η έλλειψη κατάλληλης ενημέρωσης
αφενός κάνει πολλά παιδιά να επιλέξουν παράνομους τρόπους για να φύγουν από την Ελλάδα, και
αφετέρου δεν τους επιτρέπει να ασκήσουν τα δικαιώματά τους, εκθέτοντάς τα παράλληλα σε
μεγάλο κίνδυνο. Σημαντικός αριθμός άστεγων ασυνόδευτων παιδιών παραμένουν ακαταχώριστα,
και ως εκ τούτου αόρατα και εκτεθειμένα σε σεξουαλική και οικονομική εκμετάλλευση.
Σύμφωνα με τη διαδικασία κράτησης ραντεβού στο αρμόδιο γραφείο ασύλου για την υποβολή
αίτησης διεθνούς προστασίας, ο αιτών πρέπει να καλέσει μέσω Skype σε συγκεκριμένες ώρες και
ημέρες ανάλογα με τη χώρα καταγωγής του. Τα παιδιά που δεν έχουν την υποστήριξη κάποιας
οργάνωσης δηλώνουν ότι δυσκολεύονται να κλείσουν ραντεβού στο Γραφείο Ασύλου μέσω Skype.
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Αξίζει να αναφερθεί ότι τα άστεγα παιδιά σπανίως έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Στις
περισσότερες περιπτώσεις καθυστερεί σημαντικά ο καθορισμός ημερομηνίας για την καταχώριση
(4-24 εβδομάδες ανάλογα με τη χώρα καταγωγής και το Γραφείο Ασύλου).
Όταν πρόκειται για ασυνόδευτους ανηλίκους, αν ο ανήλικος είναι κάτω των 15 ετών, η αίτηση
διεθνούς προστασίας πρέπει να υποβληθεί από τον διορισμένο εκπρόσωπό του. Εάν είναι άνω των
15 ετών, ο ανήλικος μπορεί να υποβάλει ο ίδιος την αίτησή του.
Κατά την υποβολή της αίτησης διεθνούς προστασίας, ο ανήλικος φωτογραφίζεται και του παίρνουν
δακτυλικά αποτυπώματα, τα οποία καταχωρίζονται στην ευρωπαϊκή κεντρική βάση δεδομένων
EURODAC, οπότε σε περίπτωση που ο ανήλικος έχει υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας σε άλλο
ευρωπαϊκό κράτος στο οποίο ισχύει ο κανονισμός «Δουβλίνο ΙΙΙ» θα μπορούσε να μεταφερθεί εκεί
για να εξεταστεί η αίτησή του. Ταυτόχρονα, κατά τη διαδικασία καταχώρισης, οι αρχές ασύλου
ενημερώνουν τον εισαγγελέα, καθώς και το ΕΚΚΑ αν ο ανήλικος είναι άστεγος, οπότε ο ανήλικος
αυτός πρέπει να τοποθετηθεί σε κατάλληλη δομή για ανηλίκους. Καθ’ όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας υπάρχει διερμηνέας που μεταφράζει όλες τις πληροφορίες, ώστε να ενημερώνεται το
παιδί. Στην εξαιρετική περίπτωση όπου δεν υπάρχει διαθέσιμος διερμηνέας, προγραμματίζεται νέο
ραντεβού. Ωστόσο, ο διορισμός αυτός καθυστερεί ακόμη περισσότερο τη διαδικασία καταχώρισης.
Σε αυτό το σημείο της διαδικασίας καταχώρισης, το παιδί υποβάλλει αίτηση διεθνούς προστασίας
ή αίτηση για οικογενειακή επανένωση δυνάμει του κανονισμού του Δουβλίνου.
Σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ιδίως δε σύμφωνα με το άρθρο 45 του Ν. 4375/2016, όταν
υποβάλλεται αίτηση από ασυνόδευτους ανήλικους, οι αρμόδιες αρχές ενεργούν σύμφωνα με το
άρθρο 19 παράγραφος 1 του ΠΔ 220/2007, για τον διορισμό επιτρόπου του ανηλίκου. Το 2018
ψηφίστηκε ο νέος νόμος περί επιτροπείας, δηλ. ο Ν. 4554/201812, ο οποίος όμως δεν έχει
εφαρμοστεί ακόμη. Σύμφωνα με τον νέο νόμο, διορίζεται επίτροπος για κάθε ασυνόδευτο παιδί
ηλικίας κάτω των 18 ετών.
Ο επίτροπος εκπροσωπεί τον ανήλικο, μεριμνά για την προστασία των δικαιωμάτων του κατά τη
διαδικασία ασύλου, καθώς και για την κατάλληλη νομική συνδρομή και αντιπροσώπευση ενώπιον
των αρμόδιων αρχών. Οι διατάξεις αυτές είναι σύμφωνες προς τις διατάξεις του άρθρου 25 της
οδηγίας της ΕΕ σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου.
Ο επίτροπος μεριμνά επίσης ώστε ο ασυνόδευτος ανήλικος να ενημερώνεται εγκαίρως και σωστά,
ιδίως όσον αφορά την προσωπική του συνέντευξή για το άσυλο και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει
να προετοιμαστεί για αυτήν. Ο επίτροπος μπορεί να παρευρεθεί στην προσωπική συνέντευξη του
ανηλίκου και μπορεί να υποβάλει ερωτήσεις ή σχόλια προκειμένου να διευκολύνει τη διαδικασία.

12

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του νέου νόμου, ο επαγγελματίας επίτροπος ασυνόδευτων ανηλίκων ασκεί αρμοδιότητες
που αφορούν την ένταξη των ασυνόδευτων ανηλίκων, κάνοντας μεταξύ άλλων τα εξής: διασφαλίζει την αξιοπρεπή
στέγαση σε ειδικές δομές υποδοχής για ασυνόδευτους ανηλίκους˙ εκπροσωπεί και συνδράμει τον ανήλικο σε όλες τις
δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες˙ συνοδεύει τον ανήλικο κατά τις επισκέψεις του σε μονάδες υγείας ή
νοσοκομεία˙ μεριμνά για την προστασία του ανηλίκου κατά την παραμονή του στη χώρα˙ μεριμνά για τη διασφάλιση
δωρεάν νομικής συνδρομής και διερμηνείας προς τον ανήλικο˙ μεριμνά για τη διασφάλιση ψυχολογικής υποστήριξης
και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προς τον ανήλικο όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο˙ φροντίζει για την εγγραφή του
ανηλίκου στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση˙ προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου για την ανάθεση
της πραγματικής φροντίδας του ανηλίκου σε κατάλληλη οικογένεια (ανάδοχη οικογένεια), σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις˙ μεριμνά για τον σεβασμό και την ελεύθερη έκφραση και ανάπτυξη των πολιτικών, φιλοσοφικών και
θρησκευτικών πεποιθήσεων του ανηλίκου˙ συμπεριφέρεται στον ασυνόδευτο ανήλικο με στοργή και σεβασμό.
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/greek-law-no-4554-of-18-july-2018-on-the-regulatory-frameworkfor-the-guardianship-of-unaccompanied-minors
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Συνέντευξη για τη χορήγηση ασύλου — Προτεραιότητα
Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 4375/2016, οι ανήλικοι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του
προσφυγικού πληθυσμού. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τους δίνεται ιδιαίτερη προσοχή ώστε να
καλύπτονται οι ειδικές ανάγκες τους. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο το σύστημα ασύλου
αντιλαμβάνεται τα παιδιά φαίνεται να μην λαμβάνει υπόψη την ευάλωτη κατάστασή τους. Το
άρθρο 45 παράγραφος 8 του Ν. 4375/2016 προβλέπει ότι η αρχή της διασφάλισης του βέλτιστου
συμφέροντος του παιδιού πρέπει να εφαρμόζεται αυστηρά κατά τη διαδικασία εξέτασης των
αιτημάτων διεθνούς προστασίας που υποβάλλονται από παιδιά. Στην πράξη, ωστόσο,
παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις όσον αφορά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων για τη
χορήγηση ασύλου. Για παράδειγμα, συνεντεύξεις για παιδιά που καταχωρίστηκαν και υπέβαλαν
αίτηση διεθνούς προστασίας κατά τη διάρκεια του 2019 έχουν προγραμματιστεί για το 2021 ή το
2022. Αυτή η πρακτική παραβιάζει άμεσα την αρχή του βέλτιστου συμφέροντος, εφόσον θέτει τα
παιδιά σε κατάσταση αναμονής για μεγάλο χρονικό διάστημα επηρεάζοντας αρνητικά την ήδη κακή
ψυχική τους κατάσταση. Επίσης, πολλά παιδιά ενηλικιώνονται κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου, οπότε χάνουν το δικαίωμα ειδικής προστασίας που δικαιούνταν ως παιδιά.
Ακρόαση
Καταρχάς, η νομοθεσία δεν προβλέπει τη χορήγηση σε πρώτο βαθμό δωρεάν νομικής συνδρομής
με κρατική χρηματοδότηση. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά που δεν υποστηρίζονται από ΜΚΟ δεν
εκπροσωπούνται νόμιμα. Όπως προαναφέρθηκε όσον αφορά τους ανηλίκους, σύμφωνα με το
άρθρο 45 του Ν. 4375/2016, όταν ένας ασυνόδευτος ανήλικος υποβάλλει αίτηση ασύλου, οι αρχές
οφείλουν να διορίσουν επίτροπο για να εκπροσωπεί τον ανήλικο κατά τη διαδικασία ασύλου και να
μεριμνά για την εξασφάλιση κατάλληλης νομικής συνδρομής και αντιπροσώπευσής του. Ο
επίτροπος προσκαλείται και μπορεί να συμμετάσχει στη συνέντευξη για τη χορήγηση ασύλου.
(Ωστόσο, βλ. σελίδα 13 για τα προβλήματα της επιτροπείας)
Η εθνική νομοθεσία, και ειδικότερα το άρθρο 52 παράγραφος 13 στοιχείο α) του Ν. 4375/2016,
προβλέπει ρητά ότι οι χειριστές που διεξάγουν συνεντεύξεις για τη χορήγηση ασύλου πρέπει να
«επιμορφώνονται, ιδίως για τις ειδικές ανάγκες των γυναικών, των παιδιών και των θυμάτων βίας
και βασανιστηρίων». Επιπλέον, οι χειριστές που διεξάγουν προσωπικές συνεντεύξεις με
ασυνόδευτο ανήλικο πρέπει να διαθέτουν τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με τις ειδικές ανάγκες των
ανηλίκων και να διενεργούν με τέτοιο τρόπο τη συνέντευξη, ώστε να είναι απόλυτα αντιληπτή από
τον αιτούντα. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνουν υπόψη την ηλικία, την ωριμότητα και τις
ψυχολογικές συνέπειες των τραυματικών βιωμάτων τους. (Άρθρα 45 και 52 του Ν. 4375/2016)
Επιπλέον, σύμφωνα με το άρθρο 41 παράγραφος 1 στοιχείο β), η συνέντευξη διεξάγεται με τη
βοήθεια διερμηνέα ικανού να διασφαλίσει την αναγκαία επικοινωνία προκειμένου ο
ενδιαφερόμενος να είναι σε θέση να εξηγήσει πλήρως τους λόγους που τον ανάγκασαν να
εγκαταλείψει τη χώρα καταγωγής του.
Συνθήκες φιλικές για παιδιά
Η συμμετοχή σε διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες είναι ιδιαίτερα αγχωτική για τα παιδιά,
ακόμη δε περισσότερο για τα παιδιά-πρόσφυγες που έχουν υποστεί απώλειες, τραυματικά βιώματα
και βία στη χώρα καταγωγής τους ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μετά τον εκτοπισμό τους. Γι’
αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε τα παιδιά να αισθάνονται ασφαλή και
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προστατευμένα κατά την ακρόαση. Η πείρα μας με τους ασυνόδευτους ανηλίκους έχει δείξει ότι
πολλά παιδιά δεν αισθάνονται καθόλου άνετα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για τη χορήγηση
ασύλου. Νιώθουν σαν να τα ανακρίνουν, σαν να έχουν κάνει κάτι κακό. Τα παιδιά δεν κατανοούν
πλήρως τι σημαίνει συνέντευξη για τη χορήγηση ασύλου και διεθνούς προστασίας, δεδομένου ότι
δεν τους παρέχεται επαρκής ενημέρωση ώστε να μπορέσουν να κατανοήσουν τα δικαιώματά τους
και τις διαδικασίες. Γι’ αυτό, τους είναι δύσκολο να συμμετάσχουν αποτελεσματικά στις διαδικασίες
και να ακουστεί η άποψή τους με ουσιαστικό τρόπο.
Δυστυχώς, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού υποθέσεων και της έλλειψης προσωπικού, οι χειριστές
υποθέσεων δεν έχουν αρκετό χρόνο για να προετοιμάσουν το παιδί και να μιλήσουν μαζί του πριν
από την ακρόαση σε χώρο/περιβάλλον που του είναι φιλικό, ώστε να μειωθεί το άγχος του και να
δημιουργηθεί μια σχέση εμπιστοσύνης.
Άσυλο
Διεθνής προστασία
Τα παιδιά στα οποία έχει αναγνωριστεί το καθεστώς πρόσφυγα δικαιούνται να παραμείνουν στη
χώρα επί τρία έτη και να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, την αγορά
εργασίας και την κοινωνική ασφάλιση. Τους παρέχονται άδεια παραμονής τριετούς ισχύος και
ταξιδιωτικά έγγραφα.
Επικουρική προστασία
Σε περίπτωση που ο ανήλικος εξασφαλίζει επικουρική προστασία, δικαιούται επίσης να παραμείνει
στη χώρα επί τρία έτη και να έχει πρόσβαση στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, την
αγορά εργασίας και την κοινωνική ασφάλιση. Του παρέχεται επίσης άδεια παραμονής τριετούς
ισχύος. Επιπλέον, η ανήλικος μπορεί να υποβάλει αίτηση για ταξιδιωτικά έγγραφα, εάν δεν είναι σε
θέση να εξασφαλίσει εθνικό διαβατήριο.
β. Δεύτερος βαθμός
Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης διεθνούς προστασίας ενός ανηλίκου, το παιδί έχει το
δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή στην Επιτροπή Προσφυγών εντός της προθεσμίας που ορίζει η
απόφαση. Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την επομένη της ημερομηνίας κοινοποίησης στον ανήλικο
της απόφασης που τον αφορά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα παιδιά ενημερώνονται για την
απόφαση όταν πρόκειται να ανανεώσουν την «κάρτα αιτούντος διεθνή προστασία» που τους έχει
χορηγηθεί. Σύμφωνα με τον νέο νόμο, οι αιτούντες έχουν προθεσμία μόλις 7 ημερών για να
υποβάλουν προσφυγή κατά της απορριπτικής απόφασης, επεξηγώντας ταυτόχρονα τους νομικούς
συλλογισμούς τους. Η προσφυγή εξετάζεται από την Ανεξάρτητη Αρχή Προσφυγών. Σύμφωνα με
τον Ν. 4375/2016, παρέχεται δωρεάν νομική συνδρομή κατά τις διαδικασίες που διεξάγονται
ενώπιον της Αρχής Προσφυγών. Ωστόσο, ‘η επιτροπή προσφυγών συνήθως εξετάζει τις προσφυγές
με βάση τα στοιχεία του φακέλου και δεν καλεί τον αιτούντα σε συνέντευξη’.13
γ. Δικαστική διαδικασία - Προσφυγή σε τρίτο βαθμό
Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 5 του Ν. 3068/2002, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29
παράγραφος 2 του Ν. 4540/2018, τα παιδιά των οποίων η αίτηση ασύλου απορρίπτεται σε δεύτερο
13

Δεύτερος βαθμός, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, https://migration.gov.gr/gas/diadikasia-asyloy/aporriptiki-apofasi/
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βαθμό, μπορούν να υποβάλουν αίτηση ακύρωσης της απόφασης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου.
Ωστόσο, η αποτελεσματικότητα αυτής της προσφυγής υπονομεύεται από διάφορα εμπόδια, όπως οι
υψηλές νομικές δαπάνες και το γεγονός ότι η αίτηση δεν έχει αυτόματη ανασταλτική δράση.
2) Οικογενειακή επανένωση μέσω του κανονισμού «Δουβλίνο III»
Σύμφωνα με τον κανονισμό «Δουβλίνο ΙΙΙ», εάν ένας ασυνόδευτος ανήλικος έχει κάποιο μέλος της
οικογένειάς του (γονέα, αδελφό/αδελφή, θείο/θεία, παππού/γιαγιά) που βρίσκεται νόμιμα σε
κάποιο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ», το κράτος αυτό είναι υπεύθυνο για την εξέταση της αίτησης
διεθνούς προστασίας του ανηλίκου. Στην πράξη, η διαδικασία οικογενειακής επανένωσης μπορεί
να αποδειχθεί πολύ δύσκολη για ένα παιδί, ιδίως αν το παιδί αυτό δεν είναι τοποθετημένο σε
ασφαλή δομή και, ως εκ τούτου, δεν έχει τη βοήθεια κοινωνικού λειτουργού. Το παιδί πρέπει να
συγκεντρώνει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που απαιτούνται για την αίτηση, όπως: έγγραφα
ταυτοποίησης, αντίγραφα των τρεχόντων εγγράφων του μέλους της οικογένειάς του που βρίσκεται
στο άλλο κράτος του «Δουβλίνο ΙΙΙ», π.χ. την κάρτα αιτούντος άσυλο, την άδεια παραμονής, το
διαβατήριο πρόσφυγα ή οποιαδήποτε άλλα έγγραφα, έγγραφα που μπορούν αποδείξουν την
οικογενειακή τους σχέση, καθώς και τη γραπτή συγκατάθεση του μέλους της οικογένειάς του. Τέλος,
τα περισσότερα κράτη μέλη απαιτούν αξιολόγηση βέλτιστου συμφέροντος την οποία διενεργεί
κοινωνικός λειτουργός. Σε περίπτωση που το παιδί δεν έχει τοποθετηθεί σε ασφαλή εγκατάσταση,
το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να του παράσχει κοινωνικό λειτουργό, επομένως το παιδί εξαρτάται
από τη διαθεσιμότητα των ΜΚΟ.
Ισχύει προθεσμία τριών μηνών από την ημερομηνία καταχώρισης για να προχωρήσει ένας
ασυνόδευτος ανήλικος στην οικογενειακή επανένωση. Αξίζει να αναφερθεί ότι όταν φτάσουν
ασυνόδευτα παιδιά-πρόσφυγες στα σημεία εισόδου των νησιών και του Έβρου, οι υπάλληλοι τους
δίνουν ένα έγγραφο στο οποίο μπορούν να δηλώσουν την επιθυμία τους να προχωρήσουν σε
νομικές ενέργειες για να εξασφαλίσουν προστασία στην Ελλάδα ή γίνεται η προκαταρκτική τους
καταχώριση χωρίς να ενημερωθούν δεόντως για τα δικαιώματά τους. Ως εκ τούτου, ορισμένα από
αυτά παραμένουν ακαταχώριστα και ανενημέρωτα για το δικαίωμά τους στην οικογενειακή
επανένωση και για την τρίμηνη προθεσμία.
Επιτροπεία
Τον Ιούλιο του 2018, η Ελλάδα ψήφισε έναν νέο νόμο σχετικά με την επιτροπεία ανηλίκων.14
Σύμφωνα με τον νόμο αυτόν, τα αρμόδια όργανα για τους ασυνόδευτους ανηλίκους είναι ο
εισαγγελέας ανηλίκων ή ο εισαγγελέας, ο επίτροπος και το εποπτικό συμβούλιο του Εθνικού
Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Το άρθρο 16 του νόμου αυτού ορίζει ότι αν υπάρχει
ασυνόδευτος ανήλικος στη χώρα, πρέπει να ενημερώνονται αμέσως ο εισαγγελέας και το ΕΚΚΑ. Το
ΕΚΚΑ είναι μια αρχή του αρμόδιου Υπουργείου Εργασίας που ευθύνεται μεταξύ άλλων για την
παροχή φιλοξενίας σε ανηλίκους, ιδίως δε για τον διορισμό επιτρόπου μέσω του εισαγγελέα. 15Ο
εισαγγελέας ενεργεί ως προσωρινός επίτροπος του παιδιού ωσότου διοριστεί μόνιμος επίτροπος.

14

Ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130/Α’/18.07.2018)
Ο νέος Ν. 4554/2018 μεταρρυθμίζει το σύστημα επιτροπείας, δημιουργώντας έτσι μια ομάδα επαγγελματιών επιτρόπων
που θα είναι πρόσωπα τα οποία αμείβονται από το κράτος και έχουν προϋπηρεσία ως κοινωνικοί λειτουργοί ή ψυχολόγοι.
Αυτοί θα εκπροσωπούν το παιδί και θα παρακολουθούνται από ένα συμβούλιο που υπάγεται στο ΕΚΚΑ.
15
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Όσον αφορά τα παιδιά που περνούν από τις διαδικασίες καταχώρισης, το άρθρο 22 αναφέρει ότι η
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι υπεύθυνη για τα ασυνόδευτα παιδιά στα κέντρα
υποδοχής και ταυτοποίησης και, γι’ αυτόν τον λόγο, διευκολύνει μέσω του εισαγγελέα την ανάθεση
της επιτροπείας του παιδιού σε ένα ενήλικο μέλος της οικογένειάς του. Εάν αυτό δεν είναι δυνατόν,
τότε η αρχή που ευθύνεται για την παροχή φιλοξενίας για το παιδί είναι το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ).
Ο επίτροπος πρέπει να έχει προϋπηρεσία ως κοινωνικός λειτουργός ή ψυχολόγος. Είναι υπεύθυνος
για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών του παιδιού, συμπεριλαμβανομένης της υποχρέωσης
υποβολής αιτήματος για φιλοξενία σε κάποιο από τα κέντρα φιλοξενίας που διαχειρίζεται το ΕΚΚΑ.
Ο επίτροπος εκπροσωπεί τον ανήλικο σε δικαστικό καθώς και σε διοικητικό επίπεδο. Μπορεί να
υποβάλει αίτηση ασύλου για το παιδί και να διασφαλίσει την παροχή δωρεάν νομικής συνδρομής
σε αυτό. Ο επίτροπος διασφαλίζει την πρόσβαση σε κατάλληλες συνθήκες υποδοχής και φιλοξενίας.
Επισκέπτεται τον ανήλικο μία φορά την εβδομάδα προκειμένου να δημιουργήσει μια σχέση
εμπιστοσύνης μαζί του και τον ενημερώνει για με τις διαδικασίες. Στην πράξη, το σύστημα
επιτροπείας δεν λειτουργεί. Το παράγωγο δίκαιο, π.χ. οι υπουργικές αποφάσεις και οι
τυποποιημένες διαδικασίες λειτουργίας που απαιτεί η νομοθεσία για την περαιτέρω ρύθμιση,
μεταξύ άλλων, της λειτουργίας του Μητρώου Επιτρόπων και της διαδικασίας προσδιορισμού του
βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, εκδόθηκε τον Μάρτιο του 2019, και ως εκ τούτου θα χρειαστεί
πολύς χρόνος για να τεθεί σε πλήρη λειτουργία το σχετικό κρατικό σύστημα.
Μολονότι ο προαναφερθείς νόμος καθιστά υποχρεωτική την καταχώριση κάθε παιδιού και τον
διορισμό επιτρόπου για αυτό και προβλέπει επίσης τη δημιουργία μητρώου επαγγελματιών
επιτρόπων, είναι πολύ λίγοι οι επίτροποι που έχουν διοριστεί από το κράτος έως σήμερα. Τον
Σεπτέμβριο του 2018 το ΕΚΚΑ ενημέρωσε την DCI Ελλάδας ότι απασχολούσε μόνο δύο επιτρόπους
στην Κρήτη. Αυτό οφειλόταν στην ανεπάρκεια κεφαλαίων. Έγινε προσπάθεια να καλυφθεί το κενό
με επιτρόπους διορισμένους από ΜΚΟ, οι οποίοι σε πολλές περιπτώσεις λειτουργούσαν βάσει
προσωρινής σύμβασης και βασίζονταν σε έργα και σε χρηματοδότηση. Ως αποτέλεσμα, δεν
υπάρχουν αρκετοί κρατικοί επίτροποι στην Ελλάδα προκειμένου να πιέσουν για πρόσβαση σε
κέντρα φιλοξενίας και να κινήσουν τις διαδικασίες ασύλου για λογαριασμό των ασυνόδευτων
παιδιών16. Οι εισαγγελείς είναι επιφορτισμένοι με πολλά καθήκοντα και τείνουν να παραβλέπουν
τις υποθέσεις ανηλίκων. Κατά συνέπεια, πολλά παιδιά μένουν μόνα τους.
Ωστόσο, ακόμη και στον νέο νόμο δεν γίνεται καμία αναφορά στον νέο νόμο περί επιτροπείας, και
ως εκ τούτου δεν είναι σαφές πότε θα εφαρμοστεί ο νόμος αυτός. Προς το παρόν, ο εισαγγελέας
ανηλίκων ενεργεί ως επίτροπος όλων των ασυνόδευτων παιδιών.
Κράτηση
Δεδομένης της έλλειψης κατάλληλων κέντρων φιλοξενίας για την κάλυψη των αναγκών των
ασυνόδευτων ανηλίκων που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, το κράτος θέσπισε τον κανόνα της
«προστατευτικής φύλαξης». Σύμφωνα με τον εν λόγω κανόνα, τα ασυνόδευτα παιδιά που

16

Η παρουσία επαγγελματία επιτρόπου είναι επίσης υποχρεωτική κατά την εξέταση της αίτησης ασύλου. Σύμφωνα με
το άρθρο 45 του νόμου 4375/2016, όταν υποβάλλεται αίτηση ασύλου από ασυνόδευτους ανηλίκους, οι αρχές
οφείλουν να διορίσουν επίτροπο για να τους εκπροσωπεί κατά τη διαδικασία ασύλου και να μεριμνά για την
εξασφάλιση κατάλληλης νομικής συνδρομής και αντιπροσώπευσής τους. Ο επίτροπος προσκαλείται και μπορεί να
συμμετάσχει στη συνέντευξη για τη χορήγηση ασύλου. Οι διατάξεις αυτές είναι σύμφωνες προς τις διατάξεις του
άρθρου 25 της οδηγίας της ΕΕ σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου.
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βρίσκονται σε κίνηση τοποθετούνται σε κέντρα κράτησης ή σε ασφαλείς ζώνες εντός των κέντρων
υποδοχής και ταυτοποίησης ή σε καταυλισμούς προσφύγων.
Ωστόσο, το άρθρο 21 του Ν. 4540/2018 τονίζει ότι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού17 αποτελεί το
πρωταρχικό μέλημα των αρμόδιων αρχών κατά την εφαρμογή του νέου νόμου για την υποδοχή
ανηλίκων. Ειδικότερα, το άρθρο 10 του Ν. 4540/2018 επισημαίνει ότι οι ανήλικοι μπορούν να
κρατούνται μόνο σε έσχατη ανάγκη, πάντα με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον τους και εφόσον δεν
μπορούν να εφαρμοστούν εναλλακτικά και λιγότερο περιοριστικά μέτρα. Η κράτησή αποσκοπεί στη
μεταφορά τους σε κέντρο φιλοξενίας και δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 45 ημέρες. Ωστόσο, δεν
υπάρχει χρονικό όριο για τους ανηλίκους που βρίσκονται υπό προστατευτική φύλαξη σε ασφαλείς
ζώνες ή αλλού, δεδομένου ότι η προστατευτική φύλαξη δεν θεωρείται κράτηση.18 Οι αρχές τείνουν
να επικαλούνται την έλλειψη κατάλληλων κέντρων φιλοξενίας προκειμένου να κρατούν πολλά
παιδιά υπό κράτηση ή προστατευτική φύλαξη για μεγάλο χρονικό διάστημα που μπορεί να
υπερβαίνει τους δύο μήνες. Σε πολλές περιπτώσεις, τα ασυνόδευτα παιδιά που βρίσκονται σε
κίνηση και έχουν τεθεί υπό προστατευτική φύλαξη το σκάνε από τις λεγόμενες ασφαλείς ζώνες λόγω
των ταπεινωτικών συνθηκών διαβίωσης και καταφεύγουν στην Αθήνα αναζητώντας μια καλύτερη
ζωή. Ως αποτέλεσμα, καταλήγουν να είναι άστεγα στην Αθήνα, εκτεθειμένα σε μεγάλους κινδύνους.

17

Το άρθρο 21 αναφέρει ότι για την εκτίμηση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού λαμβάνονται υπόψη ιδίως οι
δυνατότητες επανένωσης της οικογένειας, η ποιότητα ζωής και η κοινωνική ανάπτυξη του ανηλίκου, ζητήματα
ασφάλειας και προστασίας, ιδίως αν υπάρχει κίνδυνος να καταστεί ο ανήλικος θύμα εμπορίας ανθρώπων, και οι
απόψεις του ανηλίκου ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά του.
18
Το ΠΔ 141/1991 αναφέρει ότι οι ανήλικοι μπορούν να τεθούν υπό προστατευτική φύλαξη, η οποία ωστόσο δεν
θεωρείται σύλληψη.
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Παιδιά που είναι άστεγα

Στην πραγματικότητα, τα περισσότερα παιδιά που φτάνουν στην Ελλάδα βρίσκονται εκτός κέντρων
φιλοξενίας, είναι άστεγα ή υπό κράτηση / προστατευτική φύλαξη. Ο αριθμός των διαθέσιμων
θέσεων σε κέντρα φιλοξενίας σε όλη την Ελλάδα είναι 1.579. Ταυτόχρονα, 1.105 παιδιά ζουν υπό
μη ασφαλείς συνθήκες στέγασης. Ο ακριβής αριθμός των άστεγων παιδιών ή των παιδιών που ζουν
υπό μη ασφαλείς συνθήκες στέγασης δεν είναι γνωστός, εφόσον υπάρχουν εκατοντάδες παιδιά που
δεν έχουν καταχωριστεί και, ως εκ τούτου, είναι αόρατα για τις αρχές ασύλου. Σύμφωνα με την
UNHCR, τα παιδιά εκτίθενται σε διαρκείς κινδύνους σχετικούς με την προστασία τους,
συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης, λόγω της ανεπαρκούς
ασφάλειας, των υποβαθμισμένων συνθηκών και του συνωστισμού στα κέντρα υποδοχής, της
έλλειψης ειδικών υπηρεσιών και της ανεπαρκούς πρόσβασης σε τυπική και μη τυπική εκπαίδευση,
καθώς και της μεγάλης διάρκειας των διαδικασιών ασύλου για την επανένωση των οικογενειών,
γεγονός που έχει επίπτωση και στην ψυχοκοινωνική τους ευημερία. Όπως έχει ήδη επισημάνει η
UNHCR, η εθνική ικανότητα παροχής φιλοξενίας στα παιδιά που είναι ασυνόδευτα ή έχουν χωριστεί
από τις οικογένειές τους εξακολουθεί να μην ανταποκρίνεται στις ανάγκες.
Ορισμένα παιδιά ανέφεραν επίσης στην DCI Ελλάδας ότι είτε υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση
στην Αθήνα και στους καταυλισμούς όπου βρίσκονταν, ή ότι υφίστανται συνεχή παρενόχληση
προκειμένου να αποδεχθούν την εκπόρνευσή τους ή να εμπλακούν στην πώληση ναρκωτικών για
λογαριασμό εγκληματικών συμμοριών που λειτουργούν στα σύνορα ή στην πόλη. Πολλές φορές, η
έλλειψη προστασίας, η οποία οδηγεί σε έλλειψη στέγασης, αδυναμία κάλυψης βασικών αναγκών
και έλλειψη οικονομικών πόρων για την επιβίωσή τους, αναγκάζει αυτά τα παιδιά να υποχωρήσουν
στις απειλές των εγκληματικών δικτύων ή συγκεκριμένων ατόμων. Όλες αυτές οι υποθέσεις δεν
δημοσιοποιούνται διότι τα παιδιά είναι πολύ ευάλωτα και ως εκ τούτου δεν μπορούν να υποβάλουν
καταγγελία στις αρχές, δεδομένου ότι δεν υπάρχει κανένα σύστημα για την προστασία τους αν
καταθέσουν ως μάρτυρες αυτών των φρικτών εγκλημάτων.
Η έλλειψη κατάλληλων κέντρων φιλοξενίας σε ολόκληρη την Ελλάδα και η μη εφαρμογή του νέου
νόμου περί επιτροπείας, που δεν επιτρέπει στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης να
16

προσλάβει επαρκή αριθμό επαγγελματιών επιτρόπων, έχουν αρνητική επίδραση όχι μόνο στην
ευημερία του παιδιού, αλλά και στη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων διεθνούς προστασίας και
εξασφάλισης επαρκούς νομικής αντιπροσώπευσης. Αυτή η αντιπροσώπευση είναι απαραίτητη για
να έχουν τα παιδιά πρόσβαση στην υπηρεσία ασύλου και να ασκούν τα βασικά τους δικαιώματα,
όπως το δικαίωμα στην υγεία, την εκπαίδευση και την οικογενειακή επανένωση. Η δυσχέρεια της
πρόσβασης στις διαδικασίες καταχώρισης και ασύλου δεν περιορίζεται μόνο στα παιδιά. Η
υπηρεσία ασύλου εξακολουθεί να λαμβάνει αυξανόμενο αριθμό αιτήσεων ασύλου, 19 ενώ δεν
διαθέτει επαρκές προσωπικό για να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση.20

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ
Η φωνή των επαγγελματιών
Ένα ευρύ φάσμα επαγγελματιών που εργάζονται με παιδιά-πρόσφυγες συμπλήρωσαν τα
ερωτηματολόγια και συμμετείχαν στις συνεντεύξεις μας. Έντεκα (11) βασικά πρόσωπα που
εργάζονται σε διάφορους τομείς των διαδικασιών ασύλου απάντησαν στις ερωτήσεις της
συνέντευξης. Πρόκειται για χειριστές υποθέσεων, δικηγόρους, κοινωνικούς λειτουργούς,
συντονιστές καταυλισμών και επιτρόπους.
Σε αυτή την ενότητα, θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε κατά πόσον εφαρμόζονται ή όχι οι αρχές
της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης καθ’ όλη τη διαδικασία ασύλου από την άποψη των
διοικητικών υπαλλήλων και των αρχών. Σύμφωνα με τα σχόλια των επαγγελματιών, μπορούμε να
19

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία από την Υπηρεσία Ασύλου, ο αριθμός των αιτήσεων ασύλου στην Ελλάδα αυξάνεται
συνεχώς από το 2013 . Οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν στην Ελλάδα το 2017 αντιστοιχούσαν στο 8,5% του συνόλου των
αιτήσεων που υποβλήθηκαν στην ΕΕ, και η Ελλάδα ήταν η χώρα με τον μεγαλύτερο κατά κεφαλή αριθμό αιτούντων άσυλο
μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ. Έως το τέλος του έτους, υπέβαλαν αίτηση ασύλου 58.661 άτομα,
ενώ εκκρεμούν ακόμη 36.340 αιτήσεις. Περίπου το ήμισυ των αιτήσεων υποβλήθηκαν στην ηπειρωτική χώρα. Υπήρξε
επίσης σημαντική αύξηση των αιτήσεων από Τούρκους υπηκόους (1.827 το 2017 σε σύγκριση με 189 το 2016). Μόνο το
2018, υπέβαλαν αίτηση ασύλου 54.968 άτομα (έως τον Οκτώβριο), αριθμός που αντιπροσωπεύει αύξηση 11,9% σε
σύγκριση με το 2017. Βλέπε: Υπηρεσία ασύλου, στατιστικές για το άσυλο, Δεκέμβριος 2017˙ τα στοιχεία δόθηκαν στις
15 Φεβρουαρίου 2018. Το 2018 υποβλήθηκαν 6.699 νέες αιτήσεις ασύλου στην Αθήνα, 1.625 στον Πειραιά και 2.137 στον
Άλιμο (όλες στην κεντρική Ελλάδα, στην Αθήνα και στους κοντινούς δήμους). Βλέπε:
http://asylo.gov.gr/wpcontent/uploads/2018/11/Greek_Asylum_Service_Statistical_Data_GR.pdf
20
Οι καθυστερήσεις στις διαδικασίες καταχώρισης και ασύλου οφείλονται κυρίως στην έλλειψη προσωπικού στην Υπηρεσία
Ασύλου και στις επισφαλείς συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται πολλοί υπάλληλοι. Πιο συγκεκριμένα, το προσωπικό της
Υπηρεσίας Ασύλου είχε μειωθεί στο τέλος του 2017 ως εξής: από 654 υπαλλήλους τον Ιανουάριο του 2017 (275 υπαλλήλους
αορίστου χρόνου και 379 υπαλλήλους ορισμένου χρόνου), σε 515 ενεργούς υπαλλήλους τον Δεκέμβριο του 2017. Ο
συνολικός αυτός αριθμός αναλύεται ως εξής: 264 υπάλληλοι αορίστου χρόνου και 251 υπάλληλοι ορισμένου χρόνου. Το
γεγονός ότι σχεδόν το ήμισυ του συνολικού αριθμού υπαλλήλων της Υπηρεσίας Ασύλου απασχολούνται υπό
βραχυπρόθεσμο καθεστώς, σε συνδυασμό με τις επισφαλείς συνθήκες υπό τις οποίες εργάζονται οι υπάλληλοι αυτοί,
δύναται να δημιουργήσει προβλήματα στη λειτουργία της Υπηρεσίας Ασύλου. Για παράδειγμα, την 1η και 2α Νοεμβρίου
2017, οι υπάλληλοι της Υπηρεσίας Ασύλου κατέβηκαν σε 48ωρη πανελλαδική απεργία λόγω καθυστέρησης των πληρωμών
τους και εξαιτίας της λύσης περίπου 100 συμβάσεων ορισμένου χρόνου στο τέλος του 2017. Επιπροσθέτως, οι υπάλληλοι
ορισμένου χρόνου προέβησαν σε επίσχεση εργασίας από 5 και 21 Μαρτίου 2018 διότι είχαν μείνει απλήρωτοι επί τρεις και
πλέον μήνες. Ως εκ τούτου, αρκετά περιφερειακά γραφεία ασύλου που στελεχώνονται κυρίως από υπαλλήλους ορισμένου
χρόνου, όπως αυτά της Λέσβου και της Σάμου, αναγκάστηκαν να διακόψουν προσωρινά τη λειτουργία τους. Βλέπε:
Πληροφορίες από την Υπηρεσία Ασύλου, 15 Φεβρουαρίου 2018, The Press Project,
«Ξεκίνησαν επίσχεση εργασίας οι εργαζόμενοι της Υπηρεσίας Ασύλου», 7 Μαρτίου 2018, διαθέσιμο στην ελληνική γλώσσα
στη διεύθυνση: http://bit.ly/2IdZYzR.
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συμπεράνουμε ότι, δυστυχώς, η αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού δεν γίνεται πάντα
σεβαστή όταν πρόκειται για ασυνόδευτους ανηλίκους. Αντιθέτως, τα δικαιώματα των παιδιών
παραβιάζονται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ασύλου.
Ο κοινός παρανομαστής στις απόψεις που εκφράστηκαν είναι η απουσία ειδικού πλαισίου και
ειδικών κατευθυντήριων γραμμών που να εξηγούν πώς θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τα παιδιάπρόσφυγες με τρόπο φιλικό προς τα παιδιά από τους διοικητικούς υπαλλήλους και τα άτομα που
εργάζονται σε άλλες θέσεις που σχετίζονται με τα παιδιά. Όπως φαίνεται ξεκάθαρα από τις
απαντήσεις τους, το 63,6% των ατόμων που έρχονται σε επαφή με τα παιδιά-πρόσφυγες έχουν
προϋπηρεσία που σχετίζεται με τα δικαιώματα των παιδιών και τη ΔΣΔΠ, παρόλο που δεν αυτά
συμπεριλήφθηκαν στην αρχική τους κατάρτιση. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή την εμπειρογνωσία
την απέκτησαν με δική τους πρωτοβουλία προκειμένου να αυξήσουν τις γνώσεις τους, χωρίς αυτό
να είναι υποχρεωτικό βάσει της νομοθεσίας. Ωστόσο, ένας κοινωνικός λειτουργός ανέφερε ότι
«κανενός είδους κατάρτιση δεν μπορεί να εκφράσει την εργασιακή πραγματικότητα στην
Ελλάδα», συνοψίζοντας σε μία πρόταση όλες τις δυσκολίες της προσφυγικής κρίσης.
Μια χειρίστρια υποθέσεων ασύλου προσέθεσε κάτι πολύ σημαντικό: Οι περισσότεροι συνάδελφοί
της δεν λαμβάνουν υπόψη τους την ΔΣΔΠ όταν αποφασίζουν για την αίτηση ασύλου ενός ανηλίκου.
Στην πραγματικότητα, λίγοι συνάδελφοι τη λαμβάνουν υπόψη τους. Οι αποφάσεις ασύλου
βασίζονται στη Σύμβαση της Γενεύης, χωρίς να περιλαμβάνονται ή να λαμβάνονται υπόψη ειδικά
άρθρα της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η ΔΣΔΠ δεν είναι πολύ δημοφιλής μεταξύ των
διοικητικών υπαλλήλων και δεν χρησιμοποιείται ευρέως από τους δικηγόρους και τους φορείς
λήψης αποφάσεων. Ένας δικηγόρος με πολυετή εμπειρία αποκάλυψε: «Ενίοτε οι δικηγόροι δεν
γνωρίζουν καν την ύπαρξη της ΔΣΔΠ. Ακόμη και αν την γνωρίζουν, δεν ξέρουν πώς να τη
συμπεριλάβουν στις νομικές εκθέσεις που συντάσσουν και υποβάλλουν ενώπιον του γραφείου
ασύλου, όταν εκπροσωπούν παιδιά-πρόσφυγες. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για περισσότερα
εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια σχετικά με τις αρχές της ΔΣΔΠ και της ΦΠΔ».
Η διαδικασία ασύλου μπορεί να ενέχει πολλές δυσκολίες για τους ανηλίκους. Μετά την άφιξή τους, δεν
έχουν όλοι πρόσβαση στις αρχές ασύλου και παραμένουν άστεγοι για απροσδιόριστο χρονικό
διάστημα. Επιπλέον, δεν υπάρχει διαφανής διαδικασία υπολογισμού της ηλικίας των παιδιών, και είναι
αμφίβολο αν ενημερώνονται σωστά για τα δικαιώματά τους προκειμένου να προσβάλλουν έγκαιρα την
απόφαση. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις δεν υπάρχει επίτροπος κατά τη διάρκεια των διαδικασιών
ασύλου. Λόγω των καθυστερήσεων στη διαδικασία ασύλου, τα παιδιά ενηλικιώνονται στο μεταξύ. Ως
εκ τούτου, δεν υπάρχει ομοφωνία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίον πρέπει να αντιμετωπίζονται κατά
τη διαδικασία ασύλου αν ενηλικιωθούν κατά τη διάρκειά της.
Η συνολική διοικητική διαδικασία, από την καταχώριση έως την απόφαση για τη χορήγηση ασύλου,
διαρκεί κατά μέσο όρο 6 μήνες. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να διαρκέσει έως και
3 χρόνια. Η διάρκεια εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η χώρα καταγωγής του παιδιού και
το πόσο ευάλωτο είναι. Για παράδειγμα, οι πρόσφυγες από τη Συρία εμπίπτουν συνήθως στην
«ταχεία διαδικασία», γεγονός που σημαίνει ότι η διαδικασία καταχώρισης και ασύλου διενεργείται
στις περισσότερες περιπτώσεις αμέσως μετά την άφιξη. Αντιθέτως, τα παιδιά από «χώρες χαμηλού
προφίλ», όπως η Αλγερία, το Μαρόκο, το Πακιστάν και το Μπανγκλαντές, μπορεί να χρειαστούν
χρόνια για να καταχωριστούν και να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας.
Ένας δικηγόρος δήλωσε: «Ασχολήθηκα με μια περίπτωση ασυνόδευτου ανηλίκου από το
Πακιστάν. Ανεξάρτητα από το πόσο προσπαθήσαμε, δεν καταφέραμε να ορίσουμε ραντεβού για
το παιδί. Το συνέλαβε η αστυνομία. Αποφάσισαν να τον θέσουν υπό «προστατευτική φύλαξη»
και τον μετέφεραν σε κέντρο κράτησης. Το αγόρι ήταν απελπισμένο, οι συνθήκες ήταν
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απάνθρωπες, για να το θέσουμε όσο το δυνατόν πιο κομψά. Άρχισε να αυτοτραυματίζεται και
προσπάθησε να κόψει τις φλέβες του πιέζοντας το χέρι του στα κάγκελα του κελιού της φυλακής.
Τραυματίστηκε σοβαρά και χρειάστηκε να διακομιστεί στο νοσοκομείο για ιατρική περίθαλψη.
Έπειτα από αυτό, επέστρεψε στο κελί του. Το αγόρι βρισκόταν σε απόγνωση. Βρέθηκε ασφαλές
κέντρο φιλοξενίας για το παιδί μόνο μετά την υποβολή πολλών νομικών εκθέσεων. Αλλά τι θα
είχε συμβεί αν το αγόρι δεν είχε την υποστήριξη μιας ΜΚΟ;»
Τα πράγματα είναι ακόμη χειρότερα όταν πρόκειται για τη διαδικασία οικογενειακής επανένωσης
(διαδικασία του Δουβλίνου). Τα παιδιά δεν γνωρίζουν ότι υπάρχει τρίμηνη προθεσμία για την υποβολή
αίτησης οικογενειακής επανένωσης από τη στιγμή της καταχώρισής τους. Τις περισσότερες φορές
εκπνέει άπρακτη η εν λόγω προθεσμία και έτσι χάνουν οποιαδήποτε ευκαιρία επανένωσης με μέλη της
οικογένειάς τους που διαμένουν σε άλλες χώρες της ΕΕ. Αλλά, ακόμη και αν καταφέρουν να τα κάνουν
όλα σωστά, μπορεί να πάρει πολύ χρόνο μέχρις ότου εκδοθεί οριστική απόφαση. Επιπλέον, για να
εξεταστεί η αίτηση οικογενειακής επανένωσης, πρέπει να συνταχθεί και να υποβληθεί από κοινωνικό
λειτουργό αξιολόγηση βέλτιστου συμφέροντος. Φυσικά, δεν βρίσκονται όλοι οι ανήλικοι σε ένα κάποια
δομή φιλοξενίας ώστε να έχουν πρόσβαση σε κοινωνικό λειτουργό. Τα περισσότερα ασυνόδευτα παιδιά
είναι άστεγα. Ως αποτέλεσμα, οι περισσότερες αιτήσεις απορρίπτονται λόγω έλλειψης κάποιου βασικού
εγγράφου. Ένας κοινωνικός λειτουργός επισημαίνει ένα ακόμη σοβαρό πρόβλημα: «Οι περισσότεροι
συνάδελφοί μου δεν έλαβαν ποτέ οποιαδήποτε κατάρτιση για τον τρόπο συμπλήρωσης μιας έκθεσης
αξιολόγησης βέλτιστου συμφέροντος».
Η έλλειψη προσωπικού σε διοικητικές θέσεις αποτελεί πολύ σοβαρό ζήτημα στις διαδικασίες
ασύλου γενικότερα. Ένας υπάλληλος αναγκάζεται να χειρίζεται πολλές υποθέσεις ταυτόχρονα.
Αυτός ο παράγοντας καθιστά σχεδόν αδύνατη την κάλυψη όλων των αναγκών της οικείας θέσης. Η
κατάσταση είναι «χαοτική», όπως εξηγεί ένας χειριστής υποθέσεων. «Υπάρχουν παιδιά που
περιμένουν έξω επί ώρες, προσπαθώντας να εισέλθουν στα κτίρια και να ασκήσουν τα
δικαιώματά τους. Στέκονται στην ουρά από τις 2 ή 3 π.μ. για να εισέλθουν και να ζητήσουν άσυλο.
Αυτό μπορεί να διαρκέσει μήνες εάν δεν έχουν βοήθεια από κάποια ΜΚΟ».
Όλοι οι επαγγελματίες που συμμετείχαν στην έρευνα μας, συμφώνησαν ότι ένα από τα κύρια
προβλήματα για τους ασυνόδευτους ανηλίκους και τους πρόσφυγες γενικότερα είναι ότι δεν έχουν
πρόσβαση σε καταλύματα μετά την καταχώριση της αίτησης ασύλου τους λόγω της έλλειψης
κατάλληλων δομών φιλοξενίας. Τα παιδιά έχουν το δικαίωμα να ζουν σε ασφαλές περιβάλλον που
είναι φιλικό προς αυτά. Αντ’ αυτού, παγιδεύονται σε καταυλισμούς και καταλήγουν να κοιμούνται
στους δρόμους. Όπως επισήμανε ο συντονιστής της ασφαλούς ζώνης ενός καταυλισμού, τα παιδιά
δεν μεταφέρονται γρήγορα από τους καταυλισμούς στην ηπειρωτική χώρα. Τα μικρά παιδιά
αναγκάζονται να ζουν υπό απαίσιες και ταπεινωτικές συνθήκες, χωρίς τροφή ή τρεχούμενο νερό.
Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, υπάρχουν καταγγελίες για βιασμό και σεξουαλική εκμετάλλευση
παιδιών. Οι προαναφερθείσες καθυστερήσεις στις διαδικασίες, που οφείλονται στην έλλειψη
προσωπικού και τη γραφειοκρατία, έχουν ως αποτέλεσμα να μένουν ακαταχώριστα χιλιάδες παιδιά,
ιδίως εκείνα των οποίων η χώρα καταγωγής θεωρείται «χαμηλού προφίλ». Αυτά τα παιδιά είναι
«αόρατα». Δεν έχουν έγγραφα που να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους. Ως αποτέλεσμα, τα
συλλαμβάνει η αστυνομία. Μετά τη σύλληψη, τίθενται υπό κράτηση, που ονομάζεται
«προστατευτική φύλαξη». Τα παιδιά παραμένουν στη φυλακή για την «προστασία» τους, μέχρι να
βρεθεί ένα κέντρο φιλοξενίας για αυτά.
Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ξέρουν ελάχιστα πράγματα για τα δικαιώματά τους, κυρίως επειδή τα
παραπληροφορούν εκείνοι που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν την ευάλωτη κατάστασή τους.
«Νομίζουν ότι γνωρίζουν τα δικαιώματά τους, αλλά στην πραγματικότητα δεν τα γνωρίζουν, εξήγησε
ένας δικηγόρος. Οι λαθρέμποροι και οι άνθρωποι που θέλουν να τα εκμεταλλευτούν σεξουαλικά
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φροντίζουν ώστε τα παιδιά-πρόσφυγες να μην γνωρίζουν τίποτα για τα δικαιώματά τους, έτσι ώστε να
παραμένουν τρομοκρατημένα και ανασφαλή. Τα παιδιά φοβούνται να ζητήσουν οποιαδήποτε βοήθεια.
Αλλά, ακόμη και όταν βρουν το θάρρος να ζητήσουν, τους είναι πολύ δύσκολο να βρουν σωστές
πληροφορίες και υποστήριξη. Ένα άλλο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι τα παιδιά δεν μπορούν να
αποκτήσουν πρόσβαση σε κατάλληλη νομική αντιπροσώπευση. Υπάρχουν πολύ λίγοι δημόσιοι νομικοί
σύμβουλοι που μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά και να διασφαλίσουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων
τους καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ασύλου, οι οποίοι σίγουρα δεν αρκούν. Οι ΜΚΟ καλούνται
και πάλι να καλύψουν την ανεπάρκεια του κράτους.
Ένας δικηγόρος αναφέρθηκε επίσης στα προβλήματα που προκύπτουν λόγω της έλλειψης
διερμηνέων κατά τη διαδικασία ασύλου. Δήλωσε: «Ασχολήθηκα με μια υπόθεση ασυνόδευτου
ανηλίκου του οποίου η αίτηση διεθνούς προστασίας απορρίφθηκε λόγω εσφαλμένης διερμηνείας
κατά τη διάρκεια της συνέντευξης για τη χορήγηση ασύλου. Το παιδί μιλούσε τη γλώσσα φαρσί
και ο διερμηνέας τη γλώσσα νταρί. Αυτό είναι ένα σύνηθες πρόβλημα κατά τη διαδικασία ασύλου,
συνηθέστερο από όσο θα θέλαμε να παραδεχτούμε».
Το ζήτημα της έλλειψης διερμηνέων επισημάνθηκε και από έναν κοινωνικό λειτουργό. Αυτός
εξήγησε: «Στα νοσοκομεία ή σε άλλες δημόσιες υπηρεσίες που ασχολούνται με πρόσφυγες δεν
υπάρχουν καθόλου διερμηνείς». Αυτό καθιστά σχεδόν αδύνατη την πρόσβαση των παιδιώνπροσφύγων σε υγειονομική περίθαλψη ή δεν τους επιτρέπει να ασκήσουν τα δικαιώματά τους.
«Απαιτούνται επίσης ιατρικές εξετάσεις πριν από τη μεταφορά του παιδιού σε ένα κέντρο
φιλοξενίας. Οι ΜΚΟ πρέπει να καλύψουν και πάλι αυτό το κενό και να υποστηρίξουν το παιδί σε
περίπτωση απουσίας επιτρόπου».
Όπως προαναφέρθηκε, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, ο εισαγγελέας ανηλίκων ενεργεί ως
επίτροπος όλων των ασυνόδευτων παιδιών. Στην πράξη, ο εισαγγελέας δεν μπορεί να στηρίξει
αποτελεσματικά τη χορήγηση συνδρομής στους ασυνόδευτους ανηλίκους.
«Ο κατακερματισμός που δημιουργείται από τον αυξημένο αριθμό υποθέσεων θα οδηγήσει
αναπόφευκτα σε μείωση της ικανότητας του επιτρόπου να εστιάσει εξ ολοκλήρου σε μία και μόνο
περίπτωση ή σε φυσιολογικό αριθμό υποθέσεων, γεγονός που υπονομεύει την προστασία των
παιδιών», εξήγησε ένας πρώην επίτροπος.
Η ανάλυση καταδεικνύει ότι η αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, το δικαίωμα
ακρόασης των παιδιών, όπως προβλέπεται στο άρθρο 12 της ΔΣΔΠ, ή το δικαίωμα ενημέρωσης δεν
εφαρμόζονται αποτελεσματικά κατά τη διαδικασία ασύλου. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι δεν μπορούν
να αξιολογήσουν αποτελεσματικά τις διαδικασίες ασύλου λόγω των διαφόρων ελλείψεων του
συστήματος επιτροπείας, νομικής αντιπροσώπευσης και διερμηνείας, καθώς και λόγω της έλλειψης
ενημέρωσης.
Συμπερασματικά, όλοι οι επαγγελματίες που συμμετείχαν στην έρευνά μας συμφώνησαν ότι η
κατάσταση στην Ελλάδα είναι κάθε άλλο παρά ιδανική για τα ασυνόδευτα παιδιά. Η διαδικασία
ασύλου είναι προβληματική και η αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού εφαρμόζεται
σπανίως, γεγονός που υπονομεύει την εφαρμογή των αρχών που είναι φιλικές προς τα παιδιά.
Η φωνή των παιδιών
Σε αυτή την ενότητα, θα προσπαθήσουμε να εξετάσουμε αν οι διαδικασίες ασύλου στην Ελλάδα
διενεργούνταν με τρόπο φιλικό προς τα παιδιά, από την οπτική γωνία των ίδιων των παιδιών. Εννέα
παιδιά συνολικά συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια και συμμετείχαν στις ατομικές συνεντεύξεις,
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επτά αγόρια και δύο κορίτσια. Όλα τους είχαν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας από μόνα
τους, ως ασυνόδευτοι ανήλικοι. Όταν έφτασαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα και ξεκίνησαν τις
διαδικασίες ασύλου, ήταν ηλικίας 14-17 ετών.
Ζωγραφική
Η ζωγραφική, όπως και πολλές τέχνες, δρα θεραπευτικά. Δίνει στον άνθρωπο διέξοδο προκειμένου
να εκτονώσει τη συναισθηματική του φόρτιση. Η χρήση της τέχνης ως θεραπευτικής τεχνικής
βασίζεται στην ιδέα ότι η δημιουργική έκφραση μπορεί να ενισχύσει την επούλωση των πληγών και
την ψυχική ευεξία. Η ζωγραφική χρησιμοποιείται για να βοηθήσει τα άτομα να εξερευνήσουν τα
συναισθήματά τους, να αντιμετωπίσουν το άγχος και να εκφράσουν τον εσωτερικό τους κόσμο. Η
καλλιτεχνική έκφραση είναι μια μορφή μη λεκτικής επικοινωνίας. Ειδικά για τα παιδιά που ίσως δεν
είναι σε θέση να εξωτερικεύσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα ή τις αντιλήψεις τους, αποτελεί έναν
τρόπο για να εκφράσουν αυτό που ίσως δυσκολεύονται να διατυπώσουν με λέξεις. Για όσα έχουν
βιώσει κακοποίηση ή βία, είναι ένας τρόπος για να «εκφραστούν χωρίς να μιλήσουν» όταν δεν είναι
σε θέση ή φοβούνται να μιλήσουν για συγκεκριμένα γεγονότα ή συναισθήματα.
Τα παιδιά μας, που είναι πρόσφυγες ή δεν συνοδεύονται, έχουν ζήσει εξωφρενικές εμπειρίες,
βασανιστικές στιγμές, βία, ρατσισμό ή πόλεμο, και συχνά δεν είναι σε θέση να εκφράσουν αυτά τα
δύσκολα συναισθήματα με λέξεις. Προτού ξεκινήσουμε με τα ερωτηματολόγια, ενημερώσαμε όλα
τα παιδιά για το έργο και, για να σπάσουμε τον πάγο, τους ζητήσαμε να ζωγραφίσουν το πώς
αισθάνθηκαν κατά τα διάφορα στάδια της διαδικασίας ασύλου.
Α. Πώς αισθάνθηκαν όταν έφτασαν στην Ελλάδα και ήρθαν για πρώτη φορά σε επαφή με τις αρχές.
Β. Πώς αισθάνθηκαν όταν επισκέφθηκαν το Γραφείο Ασύλου.
Χρησιμοποιήσαμε τη μέθοδο της ζωγραφικής ως έναν τρόπο για να τα προσεγγίσουμε προτού
ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις. Ορισμένα από τα παιδιά ήταν πρόθυμα να συμμετάσχουν στη
δραστηριότητά μας. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα περισσότερα παιδιά εκφράστηκαν χρησιμοποιώντας
σκούρα χρώματα όταν κλήθηκαν να σχεδιάσουν το πώς αισθάνθηκαν όταν ήρθαν σε επαφή με τις
αρχές. Χρησιμοποίησαν επίσης λέξεις όπως «φοβισμένος» και «τρομακτικός». Ένα κορίτσι μας
έδωσε μια από τις ζωγραφιές που είχε φτιάξει κατά τη διαδικασία.

Από την άλλη πλευρά, ένα αγόρι ζωγράφισε ένα χαρούμενο πρόσωπο γιατί, όπως μας εξήγησε, είχε
την υποστήριξη δικηγόρου και αυτό που είχε σημασία για αυτόν ήταν η θετική απόφαση που είχε
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λάβει από το Ηνωμένο Βασίλειο. Στη συνέχεια μας είπε ότι ήθελε έκτοτε να νιώθει μόνο ευτυχία,
χαρά και χρώμα στη ζωή του.

Ασκήσεις του θεάτρου των καταπιεσμένων
Μεθοδολογία
Η ομάδα των συμμετεχόντων χωρίστηκε σε δύο υποομάδες, η καθεμιά από τις οποίες αποτελούνταν
από τέσσερις συμμετέχοντες. Και οι δύο ομάδες κλήθηκαν να παρουσιάσουν τέσσερις «παγωμένες
εικόνες» στη σκηνή, παρουσιάζοντας την εμπειρία τους με τις αρχές ασύλου. Ο κάθε συμμετέχων
της ομάδας έπρεπε να δημιουργήσει την παγωμένη εικόνα του, τοποθετώντας τα «γλυπτά» του,
δηλαδή τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, στην παγωμένη εικόνα που αντιπροσώπευε την εμπειρία
του. Στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες της άλλης ομάδας κλήθηκαν να δώσουν τη δική τους ερμηνεία
σχετικά με το τι έβλεπαν μπροστά τους, έχοντας τη δυνατότητα να αγγίξουν τα γλυπτά και να τους
δώσουν φωνή. Στο τέλος, ο δημιουργός κάθε παγωμένης εικόνας είχε 5 λεπτά για να αναλύσει και
να μοιραστεί την εμπειρία του με το κοινό. Το κοινό μπορούσε να θέσει ερωτήσεις καθώς και να
αναλογιστεί τις προσωπικές του εμπειρίες με τις αρχές ασύλου.
Όλοι οι συμμετέχοντες περιέγραψαν το πόσο μόνοι και αόρατοι ένιωσαν κατά τη διαδικασία,
καθώς και την επιθυμία τους να βρουν κατάλληλη καθοδήγηση και υποστήριξη. Οι παγωμένες
εικόνες τους ήταν εξίσου συμβολικές και ρεαλιστικές και απεικόνιζαν τις δυσκολίες που είχαν
αντιμετωπίσει κατά τις επαφές τους με το περίπλοκο σύστημα ασύλου στην Ελλάδα και την
παραμέληση που είχαν βιώσει εξαιτίας των μεγάλων ελλείψεων.
Αυτές οι ασκήσεις χρησιμοποιήθηκαν επίσης ως διαδικασία προθέρμανσης πριν από την έναρξη των
συνεντεύξεων.
Ερωτηματολόγια
Όλα τα παιδιά που συμμετείχαν είχαν επισκεφθεί το γραφείο ασύλου πολλές φορές, εφτά από αυτά
είχε χρειαστεί να επισκεφθούν κάποιο αστυνομικό τμήμα, έξι είχαν μείνει σε κέντρα υποδοχής επί
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μέρες και όλα τους είχαν λάβει βοήθεια από δικηγόρο. Ωστόσο, τον δικηγόρο τους τον είχε διορίσει
όχι το κράτος, αλλά κάποια ΜΚΟ.
Οι εμπειρίες που είχαν τα παιδιά με τις αρχές ήταν ποικίλες. Τα περισσότεροι από αυτά
συμφώνησαν ότι οι διαδικασίες θα μπορούσαν να έχουν διεξαχθεί με τρόπο πιο φιλικό προς τα
παιδιά. Το πρώτο και πιο σημαντικό είναι ότι κανένα από τα παιδιά δεν ήταν απολύτως βέβαιο για
τους λόγους για τους οποίους έπρεπε να ακολουθήσουν αυτές τις διαδικασίες. Μερικά από τα
παιδιά έλαβαν ορισμένες πληροφορίες στο γραφείο ασύλου, άλλα από ΜΚΟ και άλλα από φίλους
ή μέσω διαδικτύου.
Ένα παιδί που ήταν τότε 15 ετών εξήγησε: «Για το άσυλο ενημερώθηκα για πρώτη φορά στην
ενημερωτική συνάντηση της DCI που παρακολούθησα. Επισκέφτηκα ένα κέντρο νεολαίας εκείνη
τη στιγμή για να φάω, να πλύνω τα ρούχα μου και να συμμετάσχω σε κάποιες δραστηριότητες.
Κανείς άλλος δεν με ενημέρωσε για οτιδήποτε. Ήμουν άστεγος και ακαταχώριστος επί μήνες μετά
την άφιξή μου στην Ελλάδα. Δεν είχα πρόσβαση σε καμία διαδικασία διεθνούς προστασίας.
Ήμουν αόρατος. Εύχομαι να είχα ενημερωθεί όταν έφτασα για πρώτη φορά στην Ελλάδα».
Μόνο 1 από τα 9 παιδιά είχε πλήρη γνώση των διαδικασιών και της σημασίας τους από την αρχή,
εφόσον ήταν αρκετά τυχερό για να ενημερωθεί πλήρως στο κέντρο υποδοχής λίγες ημέρες μετά την
άφιξή του στην Ελλάδα. Τα περισσότερα παιδιά δεν ήταν πραγματικά ικανοποιημένα με τον τρόπο
με τον οποίο τα αντιμετώπιζαν οι εργαζόμενοι του γραφείου ασύλου. Θα ήθελαν να είναι πιο φιλικοί
και πιο υπομονετικοί μαζί τους, καθώς και πιο πρόθυμοι να τους εξηγήσουν τις διαδικασίες και τη
βαθύτερη σημασία τους. Ορισμένα από αυτά δεν ενημερώθηκαν καν για το δικαίωμά τους να
υποβάλουν αίτηση για οικογενειακή επανένωση με κάποιο μέλος της οικογένειάς τους που
κατοικούσε σε άλλο κράτος της ΕΕ. Αλλά, ακόμη και αν γνώριζαν ήδη το δικαίωμα αυτό, δεν τους
δίνονται κατάλληλες οδηγίες για την ακριβή διαδικασία.
Ένα 17χρονο κορίτσι είπε: «Όταν πήγα για πρώτη φορά στο γραφείο ασύλου, μου έδωσαν ένα
έγγραφο με πληροφορίες σε πολλές γλώσσες. Ήμουν 15 ετών τότε και δεν κατάλαβα πραγματικά
τι θα έπρεπε να κάνω στη συνέχεια. Είπα στον διερμηνέα να υποβάλει τον κύριο του γραφείου
ασύλου κάποιες ερωτήσεις που είχα. Εκείνος απάντησε: ‘Είναι όλα γραμμένα στο χαρτί’.
Προσπάθησα να ζητήσω βοήθεια από τον διερμηνέα, αλλά ο υπάλληλος του είπε να μην με
βοηθήσει, επειδή η ουρά ήταν πολύ μεγάλη».
Ένα αγόρι είπε: «Αφού παρέμεινα ακαταχώριστος επί μήνες, τελικά κατάφερα να καταχωριστώ
και να υποβάλω αίτηση για οικογενειακή επανένωση. Όταν πήγα να δω τον δικηγόρο μου, μου
είπαν ότι είχα προθεσμία 3 μηνών για να συγκεντρώσω και να υποβάλω όλα τα απαραίτητα
έγγραφα. Σοκαρίστηκα».
Από την άλλη πλευρά, ένα 17χρονο αγόρι από το Πακιστάν μας είπε: «Η κυρία στο γραφείο ασύλου
ήταν πολύ ευγενική μαζί μου. Όταν έφτασα εκεί, δεν είχα τίποτα, ούτε χρήματα για φαγητό, ούτε
τηλέφωνο για να καλέσω τους γονείς μου, ούτε καν ένα πανωφόρι. Με ρώτησε πώς τα πήγαινα
και της εξήγησα την κατάστασή μου. Μου είπε να επιστρέψω την επόμενη μέρα. Μου είχε
αγοράσει ένα τηλέφωνο και μου έδωσε μερικά χρήματα για να αγοράσω φαγητό. Ήταν πολύ
ευγενική». Ωστόσο, δεν είχαν την ίδια αντιμετώπιση όλα τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνά
μας. Τουναντίον, όλα τους θα ήθελαν να είχαν καλύτερη αντιμετώπιση από το προσωπικό του
γραφείου ασύλου και να τους είχαν δώσει περισσότερες πληροφορίες.
Όλα τους θα ήθελαν επίσης να είναι πιο καλοδεχούμενα κατά τις επισκέψεις τους στις αρχές, για να
μην νιώθουν τόσο τρομαγμένα. Οι ουρές ήταν πολύ μεγάλες, οπότε τα παιδιά έπρεπε να περιμένουν
ώρες, ενίοτε και μέρες, για να μιλήσουν με έναν υπεύθυνο του γραφείου ασύλου.
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Όσον αφορά τις συνεντεύξεις για τη χορήγηση ασύλου, τα παιδιά διατύπωσαν τις απόψεις τους και
τα παράπονά τους. Τέσσερα από αυτά είχαν κλείσει συνέντευξη σε συγκεκριμένη ημερομηνία και
τοποθεσία. Όταν πήγαν για τη συνέντευξη, τους είπαν ότι είχε ακυρωθεί και ότι θα έπρεπε να
επιστρέψουν κάποια άλλη στιγμή. Αυτό ήταν συνταρακτικό για τα παιδιά, μιας και βρίσκονταν ήδη
στην Ελλάδα πάνω από ένα έτος, και οι νέες συνεντεύξεις ασύλου προγραμματίζονταν 1 έως 2
χρόνια αργότερα.
Ένα 17χρονο αγόρι από το Αφγανιστάν, δήλωσε: «Δεν ξέρω πώς να το εξηγήσω, αλλά για να είμαι
ειλικρινής, κανείς από τις αρχές δεν με ρώτησε τι χρειαζόμουν και τι προτιμούσα. Μόνο ο
δικηγόρος με ενημέρωσε επακριβώς για τις επιλογές μου και για τα επόμενα βήματα που θα
έπρεπε να κάνω. Ήμουν στο νησί πριν με μεταφέρουν στην ηπειρωτική χώρα, και υπήρχαν
άνθρωποι που ήταν ευγενικοί και πρόθυμοι να βοηθήσουν, αλλά πιστεύω απλώς ότι τα παιδιάπρόσφυγες βρίσκονται στα χέρια άλλων ανθρώπων. Οι αρχές αποφασίζουν πού να σε
μεταφέρουν, οι αρχές αποφασίζουν για την ημερομηνία της συνέντευξης και αλλάζουν απλώς την
ημερομηνία χωρίς να σε ενημερώσουν, και ούτω καθεξής. Για παράδειγμα, ταξίδεψα από την
κατασκήνωση στο γραφείο ασύλου (2 ώρες) και όταν έφτασα εκεί, μου είπαν ότι λόγω
προβλημάτων έπρεπε να αλλάξουν την ημερομηνία μου. Και τη μετέθεσαν δύο χρόνια αργότερα!
Ένιωσα συντετριμμένος! Χρειάστηκε η βοήθεια του δικηγόρου για να αλλάξουν την ημερομηνία
μου για το τρέχον έτος. Αν δεν είχα δικηγόρο, όπως πολλά άλλα παιδιά, θα έπρεπε να περιμένω».
Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό συμπέρασμα στο οποίο καταλήξαμε από τη συζήτηση με τα παιδιά είναι
ότι 4 από αυτά δεν είχαν την ευκαιρία να επικοινωνήσουν με το γραφείο ασύλου στη μητρική τους
γλώσσα λόγω έλλειψης διερμηνέων.
Το 17χρονο ανέφερε: «Στο γραφείο ασύλου είχαν μόνο διερμηνέα για τη γλώσσα ούρντου. Εγώ
μιλάω τη γλώσσα παστού. Όταν εξήγησα ότι δεν τον καταλάβαινα καλά, μου είπαν ότι ο
συγκεκριμένος διερμηνέας ήταν ο μόνος διαθέσιμος και ότι οι γλώσσες παστού και ούρντου είναι
σχεδόν ίδιες. Φυσικά, υπάρχουν ομοιότητες, αλλά σίγουρα δεν πρόκειται για την ίδια γλώσσα».
Το 100% των παιδιών που χρειάστηκε να επισκεφθούν το αστυνομικό τμήμα για κάποιο λόγο,
αντιμετώπισαν το ίδιο πρόβλημα. Δεν υπήρχε κανένας διερμηνέας. Επίσης, οι αστυνομικοί δεν
εξήγησαν τις διαδικασίες σε κανένα από τα παιδιά, ακόμη και σε περίπτωση κράτησης του παιδιού. Ένα
16χρονο αγόρι από το Μπανγκλαντές είπε: «Είμαι από το Μπαγκλαντές και δεν μπόρεσα να κλείσω
ραντεβού. Μια μέρα, με έπιασε η αστυνομία χωρίς έγγραφα και με πήγε στο αστυνομικό τμήμα. Με
έβαλαν σε ένα κελί με άλλα παιδιά. Δεν ήξερα τι συνέβαινε και ήμουν πολύ φοβισμένος.
Προσπαθούσα να τους ρωτήσω γιατί με έβαλαν στη φυλακή, αλλά δεν με καταλάβαιναν, και δεν
προσπαθούσαν καν να με καταλάβουν. Έπειτα από 2 εβδομάδες, με μετέφεραν σε άλλο αστυνομικό
τμήμα. Κατόπιν σε άλλο. Ήμουν τόσο μπερδεμένος και κανείς δεν μου έλεγε τι συνέβαινε ή ποιες ήταν
οι επιλογές μου. Ένα αγόρι που ήρθε στο κελί είχε τον αριθμό τηλεφώνου της DCI και τους καλέσαμε
από ένα τηλέφωνο μέσα στο αστυνομικό τμήμα. Τότε ήρθε ένας δικηγόρος να μας δει και μας εξήγησε
ότι βρισκόμαστε σε «προστατευτική φύλαξη», επειδή ήμασταν ανήλικοι και άστεγοι. Η αστυνομία
δεν μας ρώτησε ποτέ αν θέλαμε να υποβάλουμε αίτηση διεθνούς προστασίας. Τώρα που είμαι
καταχωρισμένος και ελεύθερος, θα ήθελα να επιστρέψω σε αυτούς τους αστυνομικούς και να τους
πω ότι αυτό που έκαναν δεν ήταν σωστό. Κάθε αστυνομικό τμήμα θα πρέπει να έχει διερμηνέα, και
οι αστυνομικοί θα πρέπει να καθοδηγούν κάθε ανήλικο που βρίσκεται υπό προστατευτική φύλαξη
σε όλα τα στάδια της διαδικασίας».
Όλα τα παιδιά μας τόνισαν πόσο σημαντική ήταν η ενημέρωση. Πιστεύουν ότι, αν είχαν κάποια
καθοδήγηση και βοήθεια, η εμπλοκή τους στη διαδικασία ασύλου τους στην Ελλάδα θα ήταν πολύ
πιο εύκολη. Τα περισσότερα από αυτά θα επιθυμούσαν να είχαν λάβει καθοδήγηση από το γραφείο
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ασύλου, έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν δικηγόρο ή έναν επίτροπο. Το θέμα της επιτροπείας
φαίνεται πως είναι εξαιρετικά σημαντικό. Στις 5 από τις 9 περιπτώσεις παιδιών δεν είχε οριστεί
επίτροπος. Δύο από αυτά ήταν ικανοποιημένα με τη βοήθεια και την υποστήριξη που έλαβαν από
τον επίτροπό τους, ενώ δύο από αυτά ήταν της άποψης ότι ο επίτροπός τους θα μπορούσε να τα
βοηθήσει λίγο παραπάνω.
Ένα 16χρονο κορίτσι είπε: «Είχα μια επίτροπο που ήταν εντάξει, αλλά ήταν επίσης υπεύθυνη για
πολλά άλλα παιδιά. Δεν ήταν δίπλα μου και δεν είχε το χρόνο να μου εξηγήσει τι συνέβαινε και τι
έπρεπε να κάνω στη συνέχεια».
Όσον αφορά τις αλλαγές που θα επιθυμούσαν να δουν τα παιδιά μας στη διαδικασία ασύλου
συνολικά είναι, φυσικά, η ευκολότερη πρόσβαση σε ενημέρωση, η επιτάχυνση των διαδικασιών, το
φιλικότερο περιβάλλον, η πρόσβαση σε ασφαλείς δομές φιλοξενίας και το να έχουν κάποιον στον
οποίον να μπορούν να απευθυνθούν και ο οποίος να τα υποστηρίξει.
Όπως είπε ένα 16χρονο αγόρι από το Μαρόκο: «Μερικά παιδιά είναι μόνα. Πιστεύω ότι θα ήταν
καλύτερα για αυτά αν κατά την άφιξή τους στη χώρα είχαν έναν κοινωνικό λειτουργό ή δικηγόρο
ή ένα άτομο που θα μπορούσε να τους στηρίζει καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. Όταν έχεις
αντιμετωπίσει τέτοιες δυσκολίες στην πατρίδα σου, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού κ.λπ., το μυαλό
σου δεν είναι σε καλή κατάσταση και σου είναι δύσκολο να καταλάβεις αμέσως τι πρέπει να
κάνεις. Μερικές φορές ένιωθα ότι κανείς δεν νοιαζόταν για μένα. Υπήρχαν άνθρωποι που με
στήριζαν, αλλά άλλοι με αντιμετώπιζαν σαν εγκληματία. Η υποβολή της αίτησής μου πήρε πολύ
χρόνο. Πιστεύω επίσης ότι θα μπορούσαν να έχουν διαφορετικά, πιο ωραία δωμάτια για τις
συνεντεύξεις των παιδιών. Η διαδικασία καταχώρισης είναι σαν ανάκριση! Ελπίζω τα λόγια μου
να φτάσουν στα αφτιά της κυβέρνησης»".
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ
Δικαίωμα ενημέρωσης

Ο σεβασμός και η διασφάλιση του δικαιώματος ενημέρωσης των παιδιών είναι ο βασικός
παράγοντας για την αποτελεσματική συμμετοχή τους στις διαδικασίες ασύλου και τις διοικητικές
διαδικασίες. Όπως προαναφέρθηκε, οι διαδικασίες σε πρώτο βαθμό έχουν μεγάλη σημασία εφόσον
καθορίζουν τις προοπτικές των ανηλίκων όσον αφορά την παραμονή τους στην Ελλάδα και την
πρόσβασή τους σε καταλύματα και υπηρεσίες που διατίθενται για αυτούς. Γι’ αυτόν τον λόγο, οι
ενημερωτικές συναντήσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται από την αρχή της διαδικασίας ασύλου
(κατά τη διάρκεια της παραμονής των παιδιών στα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής και πριν από τη
διαδικασία εγγραφής) από εξειδικευμένο προσωπικό. Τα παιδιά δεν γνωρίζουν τα δικαιώματά τους,
όπως το δικαίωμα υποβολής αίτησης διεθνούς προστασίας, το δικαίωμα σε νομική συνδρομή, στην
εκπαίδευση, σε ασφαλή φιλοξενία και στην οικογενειακή επανένωση. Για να διασφαλίσουμε την
αποτελεσματική προστασία των παιδιών, πρέπει πρώτα να τα βοηθήσουμε να κατανοήσουν τις
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διαδικασίες ασύλου και ταυτόχρονα να τα ενημερώσουμε για τους βασικούς φορείς που
εμπλέκονται καθ’ όλη τη διαδικασία (προσωπικό του γραφείου ασύλου, επίτροπος, δικηγόρος,
κοινωνικός λειτουργός, εισαγγελέας ανηλίκων, αστυνομία) .
Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητη η ενημέρωση των παιδιών από καταρτισμένους επαγγελματίες, με
τρόπο φιλικό προς αυτά και προσαρμοσμένο στις ανάγκες και την ηλικία τους. Οι ενημερωτικές
συναντήσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από τη διανομή υλικού φιλικού προς τα παιδιά
(φυλλαδίων) σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου και από τη δημιουργία μιας εφαρμογής για κινητά
που θα ενημερώνει τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνηση για τις διαδικασίες ασύλου, τα δικαιώματά
τους, τους πιθανούς κινδύνους, τις βασικές εγκαταστάσεις και την ελληνική κουλτούρα.
Για την αποτελεσματική εφαρμογή του δικαιώματός τους στην ενημέρωση, είναι σημαντική η
διεξαγωγή μεταγενέστερων ενημερωτικών και υποστηρικτικών συναντήσεων κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας. Οι επίτροποι θα πρέπει να διαδραματίζουν βασικό ρόλο ευθύς εξαρχής στην παροχή
στήριξης και καθοδήγησης προς τα παιδιά, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβασή τους σε ενημέρωση,
στις διαδικασίες ασύλου και στη δικαιοσύνη.

Ο βασικός ρόλος του επιτρόπου
Οι επίτροποι θα πρέπει να διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην
εξασφάλιση της προστασίας, της φροντίδας και της αποκατάστασης
των παιδιών και πρέπει να διευκολύνουν την πρόσβασή τους σε
ενημέρωση, στις διαδικασίες ασύλου και τις δικαστικές
διαδικασίες. Το 2018, η Ελλάδα ψήφισε έναν νέο νόμο
(Ν. 4554/2018) που προβλέπει ότι ο επίτροπος είναι υπεύθυνος για
την υποστήριξη και την καθοδήγηση του παιδιού καθ’ όλη τη
διαδικασία ασύλου. Γι’ αυτόν τον λόγο, είναι σημαντικό να
διασφαλιστεί η ύπαρξη επαρκούς αριθμού σωστά καταρτισμένων
επιτρόπων στα Κέντρα Υποδοχής που θα διορίζονται για κάθε παιδί
το οποίο φτάνει στην ελληνική επικράτεια.
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ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

Εφαρμογή της ουσιαστικής πτυχής της αρχής του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού.
Η αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού θα πρέπει να αποτελεί βασικό στοιχείο της
προστασίας των παιδιών-προσφύγων, και ως εκ τούτου τα κράτη μέλη πρέπει να διασφαλίζουν την
αποτελεσματική εφαρμογή της σε όλα τα ζητήματα που αφορούν ή επηρεάζουν τα παιδιά, μέσω
της εφαρμογής διεπιστημονικών προσεγγίσεων. Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΔΣΔΠ, σε όλες τις
αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά, είτε αυτές λαμβάνονται από δημόσιους ή ιδιωτικούς
οργανισμούς κοινωνικής προστασίας, είτε από τα δικαστήρια, τις διοικητικές αρχές ή από τα
νομοθετικά όργανα. ή από νομικά, εκτελεστικά ή νομοθετικά όργανα πρέπει να λαμβάνεται
πρωτίστως υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Σε αρμονία με τις αρχές που είναι φιλικές
προς τα παιδιά, κατά την αξιολόγηση των βέλτιστων συμφερόντων των εμπλεκόμενων ή
επηρεαζόμενων παιδιών, θα πρέπει να γίνονται σεβαστά όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα του παιδιού.
Γι’ αυτόν τον λόγο, θα πρέπει να υιοθετηθεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση από όλες τις αρμόδιες
και εμπλεκόμενες αρχές ώστε να λαμβάνονται δεόντως υπόψη όλα τα συμφέροντα που
διακυβεύονται, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής και σωματικής ευημερίας και των
νομικών, κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων του παιδιού, όσον αφορά τις αναπηρίες, τις
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θρησκευτικές πεποιθήσεις και τα θέματα επιμέλειας που το αφορούν. Ο καθορισμός του
βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού πρέπει να είναι μια συνεχής διαδικασία που θα ξεκινάει από
το εσωτερικό των κέντρων υποδοχής, θα καλύπτει τη διαδικασία προκαταρκτικής καταχώρισης και
θα περιλαμβάνει κάθε παιδί. Ο διορισμένος επίτροπος, σε συνεργασία με ψυχολόγο, θα πρέπει να
διενεργεί αξιολόγηση βέλτιστου συμφέροντος με σκοπό να καθορίσει τη βέλτιστη δυνατή λύση για
την προστασία κάθε ανηλίκου (δηλ. πιθανός διαχωρισμός του φακέλου της υπόθεσης από εκείνον
των γονέων, αν χρειάζεται)
Για τη διασφάλιση, τον καθορισμό και την εγγύηση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού,
υπάρχει επείγουσα ανάγκη σύστασης μιας Επιτροπής παρακολούθησης του βέλτιστου
συμφέροντος του παιδιού, η οποία θα έχει την ευθύνη να διασφαλίζει την εφαρμογή της αρχής του
βέλτιστου συμφέροντος των ανηλίκων. Η Επιτροπή παρακολούθησης θα λειτουργεί ως δικλείδα
ασφαλείας και θα συνεργάζεται στενά με τον εισαγγελέα και τον εισαγγελέα ανηλίκων.
Διαδικαστική πτυχή
Μείωση της διάρκειας των διαδικασιών
Οι φιλικές προς τα παιδιά αρχές προβλέπουν ότι «σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν παιδιά, θα
πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή του επείγοντος έτσι ώστε να δίδεται ταχεία απάντηση και να
προστατεύεται το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού, με πλήρη σεβασμό παράλληλα στο κράτος
δικαίου». 21Το άρθρο 8 του Ν. 4375/2016 ορίζει ότι οι ανήλικοι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του
προσφυγικού πληθυσμού, και ως εκ τούτου θα πρέπει να τους δίνεται ιδιαίτερη προσοχή, με
σεβασμό για το βέλτιστο συμφέρον τους. Ωστόσο, ο τρόπος με τον οποίο το ελληνικό σύστημα
ασύλου αντιλαμβάνεται τα παιδιά φαίνεται να μην λαμβάνει υπόψη την ευάλωτη κατάσταση και το
βέλτιστο συμφέρον τους. Όπως προαναφέρθηκε, υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις όσον αφορά
τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων για τη χορήγηση ασύλου. Ο νέος νόμος 4636/2019 καταργεί την
κατά προτεραιότητα εξέταση των αιτήσεων ασύλου των ευάλωτων αιτούντων άσυλο (ασυνόδευτων
παιδιών, θυμάτων βασανιστηρίων ή βίας, κ.λπ.), γεγονός που δημιουργεί τον κίνδυνο αποκλεισμού
τους από την ευνοϊκότερη μεταχείριση που προβλέπει το δίκαιο της ΕΕ για την προστασία τους.
Για παράδειγμα, συνεντεύξεις για παιδιά που καταχωρίστηκαν και υπέβαλαν αίτηση διεθνούς
προστασίας κατά τη διάρκεια του 2019 έχουν προγραμματιστεί για το 2021 ή το 2022. Αυτή η
πρακτική παραβιάζει άμεσα την αρχή του βέλτιστου συμφέροντος, εφόσον θέτει τα παιδιά σε
κατάσταση αναμονής για μεγάλο χρονικό διάστημα επηρεάζοντας αρνητικά την ήδη κακή ψυχική
τους κατάσταση. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας θα πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στα
παιδιά που βρίσκονται σε κίνηση.
Εφαρμογή του δικαιώματος ανάρρωσης των παιδιών μέσω ενός αποκαταστατικού δικαστικού
συστήματος για το άσυλο, το οποίο θα εστιάζει στην αποκατάσταση των παιδιών που αιτούνται ασύλου.
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Κατά τη διαδικασία ασύλου, θα πρέπει να εφαρμόζεται το δικαίωμα ανάρρωσης (άρθρο 39 της
ΔΣΔΠ) και αποκατάστασης στο πλαίσιο της αποκαταστατικής δικαιοσύνης. Όλες οι διαδικασίες
πρέπει να διεξάγονται με σκοπό την ανάρρωση των παιδιών από τα τραυματικά τους βιώματα, τα
οποία επιδεινώνονται στην πράξη εξαιτίας αυτών των διαρθρωτικών παραβιάσεων των
ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη φιλική προς τα παιδιά
δικαιοσύνη «για να καταστεί πραγματικότητα η πρόσβαση των παιδιών σε μια πραγματικά φιλική
προς αυτά δικαιοσύνη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν την πρόσβαση σε δικηγόρο ή σε
άλλον θεσμό ή οντότητα οι οποίοι, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία είναι αρμόδιοι για την
προάσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών. Ακόμη, τα παιδιά θα πρέπει να αντιπροσωπεύονται από
δικό τους ξεχωριστό δικηγόρο όταν υπάρχει, ή δύναται να υπάρξει, σύγκρουση συμφερόντων
ανάμεσα στο παιδί και τους γονείς ή τους λοιπούς ενδιαφερόμενους».22
Η επαρκής νομική αντιπροσώπευση και υποστήριξη αποτελεί απαίτηση για την αποτελεσματική
υπεράσπιση των δικαιωμάτων των παιδιών και προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι
διαδικασίες ασύλου (π.χ. υπολογισμός ηλικίας, ακρόαση, προσφυγή, οικογενειακή επανένωση) θα
συνάδουν με τις αρχές που είναι φιλικές προς τα παιδιά. Ως εκ τούτου, πρέπει να διασφαλιστεί ότι
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Κατευθυντήριες γραμμές της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για μια φιλική προς τα παιδιά
δικαιοσύνη (Εγκρίθηκε από την Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη φιλική προς τα παιδιά
δικαιοσύνη, 17 Νοεμβρίου 2010, στην 1098ή σύνοδο των αντιπροσώπων των Υπουργών), 77
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όλα τα παιδιά που βρίσκονται σε κίνηση θα έχουν τη νομική συνδρομή που δικαιούνται. Όπως
προαναφέρθηκε, η νομοθεσία δεν προβλέπει τη χορήγηση σε πρώτο βαθμό δωρεάν νομικής
συνδρομής με κρατική χρηματοδότηση. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά που δεν υποστηρίζονται από
ΜΚΟ δεν εκπροσωπούνται νόμιμα κατά την ακρόαση για τη χορήγηση ασύλου. Δηλαδή, κατά την
ακρόαση που θα καθορίσει στην πραγματικότητα το μέλλον τους. Οι διαδικασίες ασύλου είναι
ιδιαίτερα περίπλοκες για όλους, ιδίως δε για τα παιδιά, δεδομένης της άκρως ευάλωτης κατάστασής
τους. Συνεπώς, είναι απαραίτητο να προσφέρεται στα παιδιά νομική συνδρομή από την πρώτη τους
επαφή με τις αρχές ασύλου, ανεξάρτητα από την παρουσία του επιτρόπου. Ο επίτροπος θα πρέπει
να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο όσον αφορά τη διασύνδεση του παιδιού με δικηγόρο που θα το
υποστηρίξει σε σχέση με την αίτησή του για άσυλο.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η κάλυψη όλων των αναγκών, καθώς και η πρόσβαση κάθε παιδιού
σε νομική συνδρομή, συνιστώνται τα ακόλουθα μέτρα.


Νομική συνδρομή με κρατική χρηματοδότηση για τις διαδικασίες σε πρώτο βαθμό



Δίκτυο ΜΚΟ που ειδικεύονται στη νομοθεσία για τα παιδιά και τους πρόσφυγες, το οποίο
να μπορεί να προσφέρει νομική συνδρομή στα παιδιά

Δικαίωμα συμμετοχής

Βασικές απαιτήσεις
για αποτελεσματική συμμετοχή

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
/ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΚΡΟΑΣΗΣ

Ύπαρξη ασφαλούς και φιλικού
περιβάλλοντος που σέβεται το δικαίωμα
στην ιδιωτική ζωή και την εμπιστευτικότητα

Διασφάλιση του δικαιώματος
ακρόασης των παιδιών κατά
τις δικαστικές και διοικητικές
διαδικασίες με τρόπο που
σέβεται τις ιδιαίτερες ανάγκες
των παιδιών

Εξειδίκευση επαγγελματιών, καλά
καταρτισμένο προσωπικό (αρκετές
συναντήσεις με το παιδί, οικοδόμηση
εμπιστοσύνης)
Διασφάλιση της πρόσβασης των παιδιών στη
δυνατότητα προσφυγής σε τρίτο βαθμό
(κάλυψη του κόστους που απαιτείται για την
προσφυγή σε δικαστήριο)

Σύμφωνα με τις αρχές που είναι φιλικές προς τα παιδιά, τα παιδιά έχουν το δικαίωμα ακρόασης για
όλα τα ζητήματα που τα επηρεάζουν. Όταν τους δίνεται η ευκαιρία να εκφράσουν τις δικές τους
απόψεις και γνώμες, αυτό διασφαλίζει την αποτελεσματική τους συμμετοχή.
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Σύμφωνα με την Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, «Γενικό σχόλιο
αριθ. 12 σχετικά με το δικαίωμα ακρόασης του παιδιού», τα συμβαλλόμενα κράτη πρέπει να
εξασφαλίζουν τις προϋποθέσεις για την έκφραση απόψεων που αφορούν την ατομική και κοινωνική
κατάσταση του παιδιού και ένα περιβάλλον στο οποίο το παιδί αισθάνεται σεβαστό και ασφαλές
όταν εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Δεν είναι εφικτή η αποτελεσματική ακρόαση του παιδιού
όταν το περιβάλλον είναι εκφοβιστικό, εχθρικό ή ακατάλληλο για την ηλικία του. Γι΄ αυτόν τον λόγο,
οι διαδικασίες πρέπει να είναι και προσβάσιμες και κατάλληλες για παιδιά.
Ύπαρξη ασφαλούς και φιλικού περιβάλλοντος που σέβεται το δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και τις
ιδιαίτερες ανάγκες
•
Ξεχωριστές αίθουσες ακρόασης για παιδιά με φιλική διακόσμηση, παιχνίδια, αναψυκτικά
και άνετα καθίσματα
•
Φιλική στάση και τρόπος συμπεριφοράς από τους επαγγελματίες που διεξάγουν τις
συνεντεύξεις
•
Επαρκής και ποιοτικός χρόνος πριν από τη συνέντευξη μεταξύ του χειριστή της υπόθεσης και
του παιδιού (20-30 λεπτά), για να ενημερωθεί το παιδί για τη διαδικασία σε φιλική γλώσσα
Εξειδίκευση επαγγελματιών, καλά καταρτισμένο προσωπικό
Για την αποτελεσματική υπεράσπιση και υποστήριξη των δικαιωμάτων των παιδιών, θα πρέπει να
παρέχεται διαρκής επαγγελματική κατάρτιση στους επαγγελματίες που εμπλέκονται στη διαδικασία
ασύλου συνολικά (κηδεμόνες, κοινωνικούς λειτουργούς, δικηγόρους, αστυνομικούς, προσωπικό
του γραφείου ασύλου) ιδίως όσον αφορά τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών, το δίκαιο για
τους πρόσφυγες, τις φιλικές προς τα παιδιά αρχές και τη ψυχολογία του παιδιού. Λόγου χάρη, θα
πρέπει να είναι υποχρεωτικό για τους επαγγελματίες να ολοκληρώνουν κάθε χρόνο μερικές ώρες
εκπαίδευσης / κατάρτισης.
Οι δικηγόροι που θα υποστηρίζουν τα παιδιά κατά την υποβολή αίτησης ασύλου θα πρέπει να
διαθέτουν εξειδίκευση στον τομέα της νομοθεσίας για τους πρόσφυγες και τα παιδιά, και θα πρέπει να
αφιερώνουν επαρκή χρόνο για την προετοιμασία των παιδιών. Τα παιδιά, ιδίως δε εκείνα που έχουν
βιώσει απώλεια, βία και τραυματικές εμπειρίες πίσω στη χώρα τους ή κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
τους, χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να ανοιχτούν και να δείξουν εμπιστοσύνη. Επίσης, οι επίτροποι
και οι κοινωνικοί λειτουργοί θα πρέπει να λαμβάνουν, για παράδειγμα, εξειδικευμένη κατάρτιση όσον
αφορά τον τρόπο διεξαγωγής της αξιολόγησης βέλτιστου συμφέροντος.
Διασφάλιση της πρόσβασης των παιδιών στη δυνατότητα προσφυγής σε τρίτο βαθμό (κάλυψη
του κόστους που απαιτείται για την προσφυγή σε δικαστήριο)
Σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 5 του Ν. 3068/2002, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 29
παράγραφος 2 του Ν. 4540/2018, τα παιδιά των οποίων η αίτηση ασύλου απορρίπτεται σε δεύτερο
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βαθμό, μπορούν να υποβάλουν αίτηση ακύρωσης της απόφασης ενώπιον του Διοικητικού
Εφετείου. Ωστόσο, λόγω των υψηλών δαπανών, τα παιδιά δεν μπορούν να προσφύγουν ενώπιον
του Δικαστηρίου. Για να διασφαλιστεί η πρόσβαση των παιδιών στη δυνατότητα προσφυγής σε
τρίτο βαθμό, είναι σημαντικό να καλύπτονται οι σχετικές δαπάνες από το κράτος.
Κράτηση υπό τη μορφή προστατευτικής φύλαξης
Όπως προαναφέρθηκε, δεδομένης της έλλειψης κατάλληλων κέντρων φιλοξενίας για την κάλυψη
των αναγκών των ασυνόδευτων ανηλίκων που έχουν ανάγκη διεθνούς προστασίας, το κράτος
θέσπισε τον κανόνα της «προστατευτικής φύλαξης». Σύμφωνα με τον κανόνα αυτόν, τα ασυνόδευτα
παιδιά που βρίσκονται σε κίνηση τοποθετούνται ακόμη και σε κέντρα κράτησης και αστυνομικά
κελιά. Ανεξάρτητα από τον λόγο για τον οποίο καταλήγει να κρατείται ένα παιδί, πρέπει να
διασφαλιστεί η εφαρμογή από την αστυνομία κατευθυντήριων γραμμών φιλικών προς τα παιδιά σε
όλες τις υποθέσεις που αφορούν παιδιά και η ύπαρξη συγκεκριμένης διαδικασίας που πρέπει να
ακολουθεί η αστυνομία (άμεση επικοινωνία της αστυνομίας με τον εισαγγελέα ανηλίκων, τον
επίτροπο, το γραφείο ασύλου).

- Κατάρτιση όσον αφορά τα
δικαιώματα των παιδιών και τις
φιλικές προς τα παιδιά αρχές.

- Τυποποίηση της διαδικασίας

Προτείνεται η ύπαρξη ηλεκτρονικού συστήματος για την αποτελεσματική επικοινωνία και
συνεργασία μεταξύ των επίσημων αρχών. Αυτό το σύστημα θα μπορούσε να είναι προσβάσιμο
σε όλους τους βασικούς εμπλεκομένους (εισαγγελέα ανηλίκων, επίτροπο, αρχές ασύλου,
αστυνομία) και θα πρέπει να περιλαμβάνει τον αριθμό της υπόθεσης του παιδιού, τον διορισμένο
επίτροπο, τον δικηγόρο και πληροφορίες για τη φιλοξενία του παιδιού.
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