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Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α1. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για τα Ασυνόδευτα Παιδιά

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για τα Ασυνόδευτα Παιδιά (SCEP) ξεκίνησε ως κοινή πρω-
τοβουλία κάποιων µελών της ∆ιεθνούς Ένωσης Save the Children και της Ύπατης
Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε και
σήµερα συµµετέχουν σε αυτό αρκετοί µη κυβερνητικοί εταίροι στην Ευρώπη* που συ-
νεχίζουν να συνεργάζονται στενά µε την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρό-
σφυγες. Η ∆ιεθνής Ένωση Save the Children προάγει την ολοκληρωµένη εφαρµογή
των δικαιωµάτων όλων των παιδιών. Ευθύνη της Ύπατης Αρµοστεία του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες είναι να διασφαλίζει την προστασία των προσφύγων και των αι-
τούντων άσυλο, συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών.

Η UNICEF (Ταµείο του ΟΗΕ για τα Παιδιά) συνεργάζεται στενά µε την οργάνωση
Save the Children, την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και άλλους
φορείς για την προαγωγή των δικαιωµάτων των ασυνόδευτων παιδιών και τη διασφά-
λιση της προστασίας τους. Η Γενική Συνέλευση του Ο.Η.Ε. έχει αναθέσει στη UNICEF
να υποστηρίζει την προστασία των δικαιωµάτων των παιδιών, να συµβάλλει στην ικα-
νοποίηση των βασικών αναγκών τους και να διευρύνει τις ευκαιρίες για την ολοκλη-
ρωµένη ανάπτυξη των δυνατοτήτων τους.

Σκοπός του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος για τα Ασυνόδευτα Παιδιά είναι η πραγµά-
τωση των δικαιωµάτων και του βέλτιστου συµφέροντος των ασυνόδευτων παιδιών που
έχουν φθάσει ή βρίσκονται στην Ευρώπη, υιοθετώντας κοινή πολιτική και δεσµεύσεις
για βέλτιστες πρακτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδα. Στο πλαίσιο αυτής της δια-
δικασίας το πρόγραµµα έχει αναλάβει διαρκή δέσµευση για την ανάπτυξη εταιρικών
σχέσεων µε οργανώσεις που εργάζονται µε ασυνόδευτα παιδιά στις χώρες της Ευ-
ρώπης. Το όραµα που οδηγεί το έργο του προγράµµατος είναι «η ειδικότερη πραγ-
µάτωση των δικαιωµάτων όλων των ασυνόδευτων παιδιών που εισέρχονται ή
ταξιδεύουν ανά την Ευρώπη: τα παιδιά προστατεύονται, προάγονται η ευηµερία και η
ανάπτυξή τους, έχουν ευκαιρίες να αναπτύξουν όλες τις δυνατότητές τους και συµ-
µετέχουν µε ουσιαστικό τρόπο στην ανάπτυξη πολιτικών και πρακτικών που επηρεάζουν
τη ζωή τους».
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Α2. Ορισµός

Τα ασυνόδευτα παιδιά είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών, βρίσκονται εκτός της χώρας
καταγωγής τους και έχουν αποχωριστεί από τους δύο γονείς τους ή τον προηγούµενο,
κατά το νόµο ή το έθιµο, υπεύθυνο για τη φροντίδα τους. Κάποια παιδιά είναι παν-
τελώς µόνα, ενώ, άλλα που εµπίπτουν επίσης στο Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για τα Ασυ-
νόδευτα Παιδιά, µπορεί να ζουν µε µέλη της ευρύτερης οικογένειάς τους που δεν είναι
κατ' ανάγκην υπεύθυνα, κατά το νόµο ή το έθιµο, για τη φροντίδα τους. Όλα αυτά τα
παιδιά είναι ασυνόδευτα και δικαιούνται διεθνή προστασία δυνάµει διαφόρων, ευ-
ρέως φάσµατος, διεθνών και περιφερειακών κειµένων. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα
για τα Ασυνόδευτα Παιδιά χρησιµοποιεί τον όρο «χωρισµένα από την οικογένειά τους
παιδιά»1 αντί του όρου «ασυνόδευτα» επειδή ορίζει ακριβέστερα τα ουσιαστικά προ-
βλήµατα που αντιµετωπίζουν. Κυρίως, ότι δεν απολαµβάνουν την επιµέλεια και την προ-
στασία των γονέων τους ή των υπεύθυνων για τη φροντίδα τους και κατά συνέπεια
υποφέρουν κοινωνικά και ψυχολογικά από το χωρισµό.

Παρότι κάποια χωρισµένα από την οικογένειά τους παιδιά είναι «συνοδευόµενα» όταν
φθάνουν στην Ευρώπη, οι ενήλικες που τα συνοδεύουνµπορεί να µην είναι ικανοί ή κα-
τάλληλοι να αναλάβουν την ευθύνη της προστασίας τους. Οι επαγγελµατίες που ερ-
γάζονται µε αυτήν την οµάδα των παιδιών οφείλουν να γνωρίζουν ότι, ακόµα και όταν
υπάρχει κάποιος υπεύθυνος για τη φροντίδα του παιδιού, στην πραγµατικότητα το
παιδί είναι χωρισµένο από την οικογένειά του και ενδέχεται να µην ικανοποιούνται
πλήρως οι ανάγκες του.

Η προστασία είναι απαραίτητη επειδή τα ασυνόδευτα παιδιά στερούνται τη φροντίδα
του γονέα ή άλλου υπεύθυνου για τη φροντίδα τους. Οι βιώσιµες και ασφαλείς λύ-
σεις για τα ασυνόδευτα παιδιά απαιτούν την ενδελεχή εξέταση και αξιολόγηση της
κατάστασης που επικρατεί στη χώρα καταγωγής και στη χώρα διαµονής τους. Εποµέ-
νως είναι καθοριστικής σηµασίας τα µέτρα προστασίας να είναι σύµφωνα µε τη νο-
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1 Σηµείωση της επιµελήτριας: στο παρόν κείµενο χρησιµοποιείται ο όρος «ασυνόδευτα παιδιά» µε την έννοια ότι πρόκειται
για παιδιά χωρισµένα από τις οικογένειές τους. Η επιλογή αυτή στηρίζεται στη χρήση του όρου «ασυνόδευτα παιδιά»
τόσο στο Π.∆. 220/2007 «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/3/ΕΚ του Συµ-
βουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στο
κράτη µέλη (ΕΕL 31/6.2.2003)» (ΦΕΚ 251, τ. Α΄) µε το οποίο µεταφέρθηκε στην ελληνική νοµοθεσία η Οδηγία
2009/3/ΕΚ σχετικά µε τις συνθήκες υποδοχής των αιτούντων άσυλο όσο και στις Κατευθυντήριες Οδηγίες για τα Ασυνό-
δευτα Παιδιά που Ζητούν Άσυλο που εξέδωσαν το Γραφείο της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ο
Συνήγορος του Πολίτη τον Ιούνιο του 2005 µε βάση την 3η έκδοση της ∆ιακήρυξης Καλών Πρακτικών που εξέδωσε η
οργάνωσηSave the Children το 2004 (http://www.savethechildren.org.fj/separated_children/good_practice/native/SCEPGR.pdf).



µοθεσία ασύλου και τη νοµοθεσία καθορισµού του καθεστώτος του πρόσφυγα, µε τα
διεθνή κριτήρια προστασίας των δικαιωµάτων των παιδιών και των δικαιωµάτων του
ανθρώπου, µε το διεθνές δίκαιο και µε την εθνική νοµοθεσία.

Α3. ∆ιακήρυξη Καλών Πρακτικών

Η ∆ιακήρυξη Καλών Πρακτικών περιλαµβάνει σαφή και απλουστευµένη επισκόπηση
των αρχών, των πολιτικών και των πρακτικών που κατ' ανάγκην διέπουν την υλοποίηση
µέτρων που διασφαλίζουν την προαγωγή και την προστασία των δικαιωµάτων των ασυ-
νόδευτων παιδιών στην Ευρώπη. Η ∆ιακήρυξη αντανακλά την εµπειρία και την πρακτική
του Εξειδικευµένου ∆ικτύου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων του Ευρωπαϊκού
Προγράµµατος για τα Ασυνόδευτα Παιδιά. Η ∆ιακήρυξη στηρίζεται κατά βάση στη
Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και σε δύο άλλα κεί-
µενα: στο Γενικό Σχόλιο Νο. 6 που υιοθέτησε η Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Παι-
διού το 2005 για τη Μεταχείριση των Ασυνόδευτων και των Χωρισµένων από τις
Οικογένειές τους Παιδιών (στη συνέχεια αναφέρεται «Γενικό Σχόλιο Νο. 6») και στις
Κατευθυντήριες Οδηγίες που εξέδωσε η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρό-
σφυγες το 1997 για τις Πολιτικές και τις ∆ιαδικασίες που διέπουν τη Μεταχείριση
των Ασυνόδευτων Παιδιών Αιτούντων Άσυλο (στη συνέχεια αναφέρονται «Κατευθυν-
τήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες»). Παρότι το
τελευταίο κείµενο έχει επηρεάσει σηµαντικά τη ∆ιακήρυξη Καλών Πρακτικών υπο-
γραµµίζεται ότι η ∆ιακήρυξη Καλών Πρακτικών αφορά όλα τα ασυνόδευτα παιδιά και
όχι µόνον όσα είναι αιτούντες άσυλο. Αναφορές στα προαναφερόµενα κείµενα –
κλειδιά υπάρχουν σε όλα το κείµενο της ∆ιακήρυξης.

Η παρούσα είναι η τέταρτη έκδοση της ∆ιακήρυξης Καλών Πρακτικών του Ευρωπαϊκού
Προγράµµατος για τα Ασυνόδευτα Παιδιά. Υπογραµµίζεται ότι η ∆ιακήρυξη είναι ζων-
τανό κείµενο που αντανακλά τη δυναµική εξέλιξη της προστασίας και των ζητηµάτων
των δικαιωµάτων του ανθρώπου που αφορούν στα ασυνόδευτα παιδιά. Η ∆ιακήρυξη
Καλών Πρακτικών δεν περιλαµβάνει απλά εξαντλητική παράθεση των κριτηρίων και των
καλών πρακτικών, αλλά αποτελεί το πλαίσιο δράσης και υπεράσπισης στο οποίο µπο-
ρούµε να βασιζόµαστε για το µέλλον. Σχετικά σηµειώνεται ότι ενδέχεται να ανακύψουν
νέα ζητήµατα που απαιτούν την επικαιροποίηση της ∆ιακήρυξης Καλών Πρακτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα ζητήµατα που αφορούν στην προστασία και στη
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µεταχείριση των ασυνόδευτων παιδιών σας ενθαρρύνουµε να επισκεφθείτε την ιστο-
σελίδα µας και τις ιστοσελίδες των εταίρων µας. Επίσης, καλωσορίζουµε την άποψή
σας και τα σχόλια σας για τη ∆ιακήρυξη Καλών Πρακτικών ώστε να τη βελτιώσουµε
και να προάγουµε τις προσπάθειές µας σε αυτό το πεδίο.

Α4. Συντοµογραφίες και ακρωνύµια

Σ∆Π Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα
του Παιδιού, 19892

Γενικό Σχόλιο Νο. 6 Επιτροπή του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού,
Γενικό Σχόλιο Νο. 6 για τη Μεταχείριση των Ασυ-
νόδευτων και των Χωρισµένων από τις Οικογένειές
τους Παιδιών που βρίσκονται εκτός της χώρας κα-
ταγωγής τους, 20053

Κατευθυντήριες Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας
Οδηγίες της του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις Πολιτικές και
Ύπατης Αρµοστείας του και τις ∆ιαδικασίες που διέπουν τη Μεταχείριση των
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες Ασυνόδευτων Παιδιών Αιτούντων Άσυλο4

6 • ∆ιακήρυξη Καλών Πρακτικών, 2009

2 Σηµείωση της επιµελήτριας: για τον ελληνικό νόµο µε τον οποίο κυρώθηκε η Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού,
βλέπε: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b38f0.html

3 Σηµείωση της επιµελήτριας: για την ελληνική έκδοση του Γενικού Σχολίου Νο. 6, βλέπε: http://www.unhcr.org/ref
world/docid/42dd174b4.html

4 Σηµείωση της επιµελήτριας: για την ελληνική έκδοση των Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες, βλέπε: http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3360.html



Β. ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ΑΡΧΕΣ

Πρόκειται για τις αρχές που διέπουν τη ∆ιακήρυξη Καλών Πρακτικών και πρέπει να
εφαρµόζονται σε όλα τα στάδια του εντοπισµού, της φροντίδας, της λήψης αποφά-
σεων και της παροχής υπηρεσιών στα ασυνόδευτα παιδιά.
Σηµειώνεται ότι οι περισσότερες αρχές παραπέµπουν αρχικά σε ένα κείµενο, που
είναι απόσπασµα ή περίληψη του σχετικού άρθρου ή παραγρφου. Όσοι επιθυµούν να
επικαλεστούν διατάξεις νόµου ή την πολιτική για την προστασία και το σεβασµό των
δικαιωµάτων των ασυνόδευτων παιδιών οφείλουν να προστρέξουν στο ολοκληρωµένο
κείµενο των παραποµπών.

Β1. Βέλτιστο συµφέρον

Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν στα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να λαµβάνεται
πρωτίστως υπόψη το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού. Οιοσδήποτε καθορισµός5 ή
αξιολόγηση6 του βέλτιστου συµφέροντος πρέπει να στηρίζεται στις προσωπικές πε-
ριστάσεις κάθε παιδιού και να συνεκτιµά την κατάσταση της οικογένειας του παιδιού,
την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα καταγωγής του, τις ευπάθειες του παιδιού, την
ασφάλεια και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται και τις ανάγκες προστασίας του,
το επίπεδο της ένταξής του στη χώρα υποδοχής καθώς και την πνευµατική και σωµα-
τική του υγεία, τις συνθήκες εκπαίδευσης αλλά και τις κοινωνικο - οικονοµικές συν-
θήκες. Αυτές οι εκτιµήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του φύλου, της ιθαγένειας καθώς
και του εθνοτικού, πολιτισµικού και γλωσσικού υπόβαθρου του παιδιού. Ο καθορι-
σµός του βέλτιστου συµφέροντος των ασυνόδευτων παιδιών είναι διεπιστηµονική διερ-
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5 Ο καθορισµός του βέλτιστου συµφέροντος του παιδιού είναι η επίσηµη διαδικασία που έχει σχεδιαστεί για τον καθορισµό
του βέλτιστου συµφέροντος του παιδιού σε σηµαντικές αποφάσεις που το αφορούν και απαιτούν αυστηρές διαδικαστικές
εγγυήσεις. Αυτή η η διαδικασία πρέπει να διασφαλίζει την προσήκουσα συµµετοχή του παιδιού χωρίς διακρίσεις. Επίσης,
πρέπει να αποδίδεται η προσήκουσα σηµασία στις απόψεις του παιδιού, λαµβάνοντας υπόψη την ηλικία και την ωριµότητά
του. Προϋποθέτει υπεύθυνους να αποφασίσουν µε την κατάλληλη τεχνογνωσία και εξισορροπεί όλους τους σχετικούς πα-
ράγοντες ώστε να αξιολογηθεί η βέλτιστη επιλογή. Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες για τον Καθορισµό του Βέλτιστου Συµφέροντος των Παιδιών, 2008. (βλέπε στην αγγλική σε: http:/www.unhcr.
org/refworld/docid/48480c342.html).

6 Η αξιολόγηση του βέλτιστου συµφέροντος του παιδιού είναι διαδικασία που πρέπει να εφαρµόζεται συστηµατικά σε πολ-
λές καταστάσεις που συµβαίνουν από τη φάση του εντοπισµού του ασυνόδευτου παιδιού ή του παιδιού που βρίσκεται σε
κίνδυνο έως την υλοποίηση διαρκούς και βιώσιµης λύσης για την περίπτωσή του. Για παράδειγµα, πρέπει να εφαρµόζεται
πριν την αναζήτηση της οικογένειας του παιδιού ή την παροχή προσωρινής φροντίδας. Η αξιολόγηση µπορεί να πρα-
γµατοποιείται είτε χωριστά είτε σε συνεργασία µε άλλους. ∆εν απαιτεί την τήρηση των αυστηρών διαδικαστικών εγγυή
σεων που διέπουν τον καθορισµό του βέλτιστου συµφέροντος του παιδιού, αλλά το εµπλεκόµενο προσωπικό πρέπει να έχει
τα απαραίτητα προσόντα και τις αναγκαίες γνώσεις. Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες για τον Καθορισµό του Βέλτιστου Συµφέροντος των Παιδιών, 2008 (βλέπε ανωτέρω υποσηµείωση 5).



γασία στην οποία συµµετέχουν οι αρµόδιοι φορείς και ανατίθεται σε ειδικευµένους
επαγγελµατίες και εµπειρογνώµονες που εργάζονται µε παιδιά.

* Σ∆Π, άρθρο 3 (1): σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά πρέπει να
λαµβάνεται πρωτίστως υπόψη το συµφέρον του παιδιού.

* Άρθρο 20 (1): κάθε παιδί που στερείται προσωρινά ή οριστικά το οικογενειακό
του περιβάλλον ή το οποίο για το δικό του συµφέρον δεν είναι δυνατόν να παρα-
µείνει στο περιβάλλον αυτό δικαιούται ειδική προστασία και βοήθεια εκ µέρους
κράτους.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφοι 19 έως 22: η αρχή του βέλτιστου συµφέροντος
του παιδιού πρέπει να διέπει όλα τα στάδια του κύκλου της µετακίνησης.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφος 1.5: Επιβεβαιώνει το άρθρο 3 παράγραφος 1 της Σ∆Π.

Β2. ∆ιαβίωση και ανάπτυξη

Όλα τα ασυνόδευτα παιδιά έχουν δικαίωµα στη ζωή και το δικαίωµα να ζητούν διε-
θνή προστασία. Σε κάθε περίπτωση είναι απαράδεκτη η άρνηση των δικαιωµάτων του
παιδιού και η κακοποίησή του. Στα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να παρέχονται προ-
στασία και αρωγή ώστε να εξασφαλίζεται η κατάλληλη ένδυσή τους, η διατροφή τους
και η στέγασή τους και η ικανοποίηση των αναγκών της σωµατικής, πνευµατικής, ψυ-
χολογικής και συναισθηµατικής τους υγείας. Στα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να παρέ-
χονται ευκαιρίες εξέλιξης, εκµάθησης και ευηµερίας και να υποστηρίζονται και να
ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν όλες τις δυνατότητές τους.

* Σ∆Π, άρθρο 6 (1): τα συµβαλλόµενα κράτη αναγνωρίζουν ότι κάθε παιδί έχει εγ-
γενές δικαίωµα στη ζωή.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφοι 23 έως 24: τα ασυνόδευτα παιδιά είναι
ευάλωτα καθώς εκτίθενται σε διάφορους κινδύνους που επηρεάζουν τη ζωή τους,
την επιβίωσή τους και την ανάπτυξή τους. Εποµένως, πρέπει να λαµβάνονται
µέτρα για την προστασία των παιδιών από αυτούς τους κινδύνους.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφος 7.1
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Β3. Αρχή της µη διακριτικής µεταχείρισης

Όλα τα ασυνόδευτα παιδιά έχουν δικαίωµα να απολαµβάνουν µεταχείριση και δι-
καιώµατα όµοια µε αυτά που αναγνωρίζονται στα παιδιά που είναι πολίτες της χώρας
υποδοχής. Κατ' αρχήν και πρωτίστως πρέπει να απολαµβάνουν τη µεταχείριση που αρ-
µόζει στα παιδιά όσον αφορά στα ταξιδιωτικά έγγραφα, στα έγγραφα εισόδου στη
χώρα υποδοχής ή στα έγγραφα διαµονής ή στο καθεστώς τους ως διερχοµένων από
τη χώρα υποδοχής. Όλες οι εκτιµήσεις για το καθεστώς τους ως µεταναστών είναι
δευτερεύουσας σηµασίας και στηρίζονται στις αρχές της ευηµερίας του παιδιού.

* Σ∆Π, άρθρο 2: τα δικαιώµατα που εγγυάται η Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του
Παιδιού εφαρµόζονται σε όλα τα παιδιά χωρίς καµιά διάκριση και ανεξάρτητα
από τη φυλή, το χρώµα, το φύλο, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή
άλλες πεποιθήσεις των παιδιών ή των γονέων τους, την εθνική, εθνo-
τική ή κοινωνική καταγωγή τους, την περιουσία τους, τις αναπηρίες τους, τη γέννησή
τους ή οιαδήποτε άλλη κατάσταση.

* Άρθρο 22 (1) της Σ∆Π: τα ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο δi-
καιούνται προστασία και αρωγή προκειµένου να απολαµβάνουν τα δικαιώµατα που
εγγυάται η Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και άλλα διεθνή κείµενα πρo-
στασίας των δικαιωµάτων του ανθρώπου ή του ανθρωπιστικού δικαίου στα οποία
τα κράτη είναι συµβαλλόµενα µέρη.

* Άρθρο 22 (2): όταν δεν εντοπίζονται οι γονείς ή άλλα µέλη της οικογένειας του
παιδιού πρόσφυγα, εξασφαλίζεται στο παιδί η προστασία που παρέχεται σε κάθε
άλλο παιδί που στερείται σε µόνιµη ή προσωρινή βάση το οικογενειακό του
περιβάλλον.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 18: η αρχή της µη διάκρισης, σε όλες τις πτυ-
χές της, εφαρµόζεται σε όλες τις καταστάσεις που αφορούν στα ασυνόδευτα
παιδιά. Ειδικότερα, απαγορεύει κάθε διάκριση λόγω του καθεστώτος του παιδιού
ως ασυνόδευτου ή ως πρόσφυγα, αιτούντα άσυλο ή µετανάστη.

Β4. Συµµετοχή

Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν στα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να αναζητούνται
και να λαµβάνονται υπόψη οι απόψεις και οι επιθυµίες τους. Επιβάλλεται η υιοθέτηση

∆ιακήρυξη Καλών Πρακτικών, 2009 • 9



και η εφαρµογή µέτρων που διευκολύνουν την ουσιαστική συµµετοχή τους, σύµφωνα
µε την ηλικία και την ωριµότητά τους. Προσήκουσες εγγυήσεις πρέπει να διασφαλίζουν
ότι δεν πληγώνουν τα παιδιά οι διαβουλεύσεις και οι συνεντεύξεις. Πρέπει να αντι-
µετωπίζονται πολιτισµικοί και γλωσσικοί παράγοντες που µπορεί να εµποδίζουν την
επικοινωνία. Σε κάθε νοµική διαδικασία, τα ασυνόδευτα παιδιά έχουν το δικαίωµα
άµεσης ακρόασης ή ακρόασης δια του νοµίµου εκπροσώπου τους ή επιτρόπου τους.
Τα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να ενθαρρύνονται και να τους παρέχεται η δυνατότητα
να εκφράζουν τις απόψεις τους, τις ανησυχίες τους και τα παράπονά τους για τη φρον-
τίδα και την επιµέλεια, την εκπαίδευση, τις υπηρεσίες υγείας, τη νοµική εκπροσώπηση
και τις διαρκείς και ασφαλείς λύσεις.

* Σ∆Π, άρθρο 12: στις απόψεις των παιδιών πρέπει να δίδεται η προσήκουσα
σηµασία λαµβάνοντας υπόψη την ηλικία και την ωριµότητά τους. Τα παιδιά πρέπει
να έχουν την ευκαιρία να ακούγονται σε όλες τις διαδικασίες που τα αφορούν.

* Άρθρο 25: τα παιδιά που τοποθετούνται σε προνοιακές δοµές έχουν το δικαίωµα
σε περιοδική αναθεώρηση των συνθηκών διαβίωσής τους.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 25: όσον αφορά στα ασυνόδευτα παιδιά,
πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι απόψεις και οι επιθυµίες τους.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 5.14 και 5.15.

Β5. ∆ικαίωµα ενηµέρωσης

Στα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να παρέχονται πληροφορίες, σε γλώσσα που κατανο-
ούν πλήρως, για παράδειγµα για τα δικαιώµατά τους, την υποστήριξη και τις διαθέ-
σιµες υπηρεσίες στις οποίες µπορούν να έχουν πρόσβαση, τις διαδικασίες καθορισµού
του καθεστώτος του πρόσφυγα ή άλλου καθεστώτος, την αναζήτηση της οικογένειάς
τους και για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα καταγωγής τους. Επίσης, πρέπει
να ενηµερώνονται για τις υποχρεώσεις τους και την προσδοκώµενη συµπεριφορά
τους. Η ενηµέρωση πρέπει να παρέχεται άµεσα και να επικαιροποιείται τακτικά, µε
τρόπο που αρµόζει στο καθεστώς τους ως παιδιών, από εκπαιδευµένο και ενηµερω-
µένο προσωπικό.

* Σ∆Π, άρθρο 13.
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* Άρθρο 17: τα κράτη διασφαλίζουν την πρόσβαση των παιδιών στην ενηµέρωση που
προέρχεται από διάφορες διεθνείς και εθνικές πηγές.

* Άρθρο 22 (2): τα κράτη συνεργάζονται, όπως αυτά το κρίνουν αναγκαίο, σε όλες
τις προσπάθειες του ΟΗΕ και άλλων αρµόδιων διακυβερνητικών ή µη κυβερνητικών
οργανισµών όσον αφορά στα µέτρα αναζήτησης της οικογένειας.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 24.

Β6. ∆ιερµηνεία

Στα παιδιά, που συµµετέχουν σε συνεντεύξεις ή αιτούνται την πρόσβαση σε υπηρεσίες
ή σε νοµικές διαδικασίες ή παρίστανται σε συναντήσεις προγραµµατισµού/σχεδια-
σµού ή αναθεώρησης της κατάστασής τους, πρέπει να διασφαλίζονται υπηρεσίες κα-
τάλληλα εκπαιδευµένων διερµηνέων που µιλούν τη γλώσσα που κατανοούν.

* Σ∆Π, άρθρο 12.

* Άρθρο 13: τα παιδιά έχουν δικαίωµα στην ελευθερία της έκφρασης και στην
ελευθερία αναζήτησης, λήψης και διάδοσης πληροφοριών.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 95.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφος 5.13.

Β7. Εµπιστευτικότητα

Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται ώστε να µην αποκαλύπτονται πληροφορίες που
εκθέτουν σε κίνδυνο το ασυνόδευτο παιδί ή τα µέλη της οικογένειάς του στη χώρα
καταγωγής του, ανεξάρτητα από τη συναίνεση που ενδεχοµένως έχει παράσχει το
παιδί. Πριν διαβιβασθούν σε άλλες οργανώσεις ή επαγγελµατίες ευαίσθητα πληρο-
φοριακά δεδοµένα, που αφορούν στα ασυνόδευτα παιδιά, επιβάλλεται να λαµβάνε-
ται η συγκατάθεσή τους µε τρόπο που ανταποκρίνεται στην ηλικία τους. Οι
πληροφορίες δεν πρέπει να χρησιµοποιούνται για λόγους διαφορετικούς από αυτούς
για τους οποίους ζητήθηκαν. Η εµπιστευτικότητα µπορεί να µην τηρηθεί µόνο στις πε-
ριπτώσεις που είναι αναγκαίο για την προστασία του παιδιού ή άλλου προσώπου από
σοβαρή βλάβη.
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* Σ∆Π, άρθρο 16: τα παιδιά έχουν δικαίωµα προστασίας από κάθε αυθαίρετη ή
παράνοµη επέµβαση στη ιδιωτική τους ζωή, στην οικογένειά τους, στην κατοικία
τους και στην αλληλογραφία τους.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 29: τα συµβαλλόµενα κράτη οφείλουν να
προστατεύουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που αφορούν στα ασυνό-
δευτα παιδιά ή στα παιδιά πρόσφυγες.

* Παράγραφος 30: ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στην προστασία της ευηµερίας των
προσώπων που συνεχίζουν να διαµένουν στη χώρα καταγωγής του παιδιού.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 5.16 και 5.17.

Β8. Σεβασµός της πολιτισµικής ταυτότητας

Για τα ασυνόδευτα παιδιά είναι ζωτικής σηµασίας η διατήρηση της µητρικής τους γλώσ-
σας και των δεσµών µε το πολιτισµικό τους υπόβαθρο και τη θρησκεία τους. Η πα-
ροχή υπηρεσιών παιδικής πρόνοιας, υγείας και εκπαίδευσης πρέπει να αντανακλά τις
πολιτισµικές τους ανάγκες. Ιδιαίτερη µέριµνα απαιτείται ώστε να µην διαιωνίζονται
οι πτυχές των πολιτισµικών παραδόσεων που συνεπάγονται διακριτική µεταχείριση
των παιδιών και προσβολή των δικαιωµάτων τους. Η διατήρηση του πολιτισµού και της
γλώσσας είναι επίσης ιδιαίτερα σηµαντική στις περιπτώσεις όπου το παιδί πρόκειται
να επιστρέψει στην πατρίδα του.

* Σ∆Π, άρθρο 8: τα παιδιά έχουν δικαίωµα να διατηρούν ή να αποκαθιστούν ζωτι-
κής σηµασίας στοιχεία της ταυτότητάς τους.

* Άρθρο 24: τα παιδιά έχουν δικαίωµα στο καλύτερο δυνατόν επίπεδο υγείας και να
επωφελούνται από τις υπηρεσίες ιατρικής θεραπείας και αποκατάστασης αναπήρων.

* Άρθρο 30: τα παιδιά που ανήκουν σε εθνοτικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές
µειονότητες έχουν δικαίωµα να απολαµβάνουν την πολιτισµική τους ζωή, να
πρεσβεύουν και να ασκούν τη θρησκεία τους και να χρησιµοποιούν τη γλώσσα τους.

Β9. Συνεργασία των φορέων

Οι οργανώσεις, οι κυβερνητικοί φορείς, οι εθνικοί και τοπικοί φορείς και οι επαγ-
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γελµατίες που εµπλέκονται στην παροχή υπηρεσιών στα ασυνόδευτα παιδιά υποχρε-
ούνται να τηρούν τη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού. Οφείλουν να συνερ-
γάζονται σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο ώστε να διασφαλίζουν την προστασία
και την ενίσχυση της ευηµερίας και των δικαιωµάτων των ασυνόδευτων παιδιών. Για
την ικανοποίηση των αλληλεξαρτώµενων αναγκών των ασυνόδευτων παιδιών είναι
αναγκαία η υιοθέτηση µιας ολοκληρωµένης προσέγγισης.

* Σ∆Π, άρθρο 22 (2).

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφος 12.

Β10. Επιµόρφωση και / ή κατάρτιση του προσωπικού

Οι επαγγελµατίες που παρέχουν υπηρεσίες σε ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να έχουν
την κατάλληλη και δια βίου κατάρτιση/επιµόρφωση, που επικεντρώνεται ειδικά στα δι-
καιώµατα και στις ανάγκες των ασυνόδευτων παιδιών, αλλά επίσης σε πολιτισµικούς
παράγοντες και στην ανάπτυξη των κατάλληλων δεξιοτήτων επικοινωνίας µαζί τους. Η
κατάρτιση πρέπει επίσης να διασφαλίζει την ευαισθητοποίηση όσων παρέχουν υπη-
ρεσίες σε ασυνόδευτα σε θέµατα πολιτισµικής φύσης και σε θέµατα φύλων και την
κατανόηση της διαπολιτισµικής επικοινωνίας. Το προσωπικό των µεταναστευτικών και
των συνοριακών αστυνοµικών υπηρεσιών και άλλοι αρµόδιοι φορείς πρέπει να επι-
µορφώνονται ώστε να διεξάγουν φιλικές προς τα παιδιά συνεντεύξεις.

* Σ∆Π, άρθρο 3 (3): τα κράτη µεριµνούν ώστε οι οργανισµοί και οι υπηρεσίες /
φορείς που παρέχουν προστασία ή φροντίδα στα παιδιά λειτουργούν σύµφωνα µε
τα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί από τις αρµόδιες αρχές, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά
στην καταλληλότητα του προσωπικού τους και στην ύπαρξη κατάλληλης εποπτείας.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 75: το προσωπικό που ασχολείται µε διαδικα-
σίες καθορισµού του καθεστώτος των παιδιών πρέπει να είναι κατάλληλα κατα-
ρτισµένο σε θέµατα διεθνούς και εθνικού προσφυγικού δικαίου.

* Παράγραφος 95: ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στην κατάρτιση των υπαλλήλων που
εργάζονται µε τα ασυνόδευτα παιδιά και χειρίζονται τις υποθέσεις τους. Η εξει-
δικευµένη επιµόρφωση είναι εξίσου σηµαντική για τους νοµικούς συµπαραστάτες,
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του επιτρόπους, τους διερµηνείς και άλλους επαγγελµατίες που ασχολούνται µε
ασυνόδευτα παιδιά.

* Παράγραφος 96: σκιαγραφεί τα βασικά στοιχεία της κατάρτισης/επιµόρφωσης.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφος 11.

Β11. Βιωσιµότητα των αποφάσεων

Οι αποφάσεις που υιοθετούνται για τα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να λαµβάνουν
υπόψη – στο µέτρο του δυνατού – τα µακροπρόθεσµα συµφέροντα και την ευηµερία
τους. Οι λύσεις πρέπει να είναι συγκεκριµένες, ασφαλείς και βιώσιµες.

* Σ∆Π, άρθρο 3 (1)

* Άρθρο 22 (1)

* Άρθρο 22 (2)

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 79: απώτατος στόχος της ικανοποίησης των
αναγκών των ασυνόδευτων παιδιών είναι ο εντοπισµός µιας βιώσιµης λύσης που
ικανοποιεί όλες τις ανάγκες προστασίας τους.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφος 9.

Β12. Ταχύτητα

Όλες οι αποφάσεις που αφορούν στα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να λαµβάνονται
άµεσα, συνεκτιµώντας την αίσθηση του χρόνου που έχουν τα παιδιά. Ενώ όλες οι
αποφάσεις πρέπει να λαµβάνονται µετά από ενδελεχή εξέταση όλων των στοιχείων,
τεκµαίρεται ότι η καθυστέρηση είναι επιζήµια για το παιδί. Η άποψη ότι το παιδί διέρ-
χεται από τη χώρα υποδοχής δεν πρέπει να επηρεάζει το καθήκον των αρµόδιων φορέων
να υιοθετούν τα αναγκαία µέτρα για την έναρξη των σχετικών διαδικασιών. Η έγκαιρη
υιοθέτηση αποφάσεων είναι προς το συµφέρον όλων των ενδιαφεροµένων µερών.

* Σ∆Π, άρθρο 3 (1)
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* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 8.1 και 8.5.
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Γ. ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Είναι διάφοροι οι λόγοι της παρουσίας των ασυνόδευτων παιδιών στην Ευρώπη. Τα
ασυνόδευτα παιδιά µπορεί να ταξιδεύουν προς ή εντός της Ευρώπης αναζητώντας
άσυλο, λόγω του φόβου δίωξης ή της έλλειψης προστασίας στη χώρα καταγωγής
τους που οφείλεται στην παραβίαση των δικαιωµάτων του ανθρώπου, στις ένοπλες
συρράξεις ή στις αναταραχές. Τα ασυνόδευτα παιδιά µπορεί να αναζητούν άλλες
µορφές προστασίας, επειδή είναι θύµατα εµπορίας ανθρώπων για σεξουαλικούς ή για
άλλους λόγους εκµετάλλευσης ή επειδή ταξίδεψαν προς ή εντός της Ευρώπης για να
διαφύγουν καταστάσεις σοβαρών στερήσεων ή επειδή αναζητούν νέες ευκαιρίες και
καλλίτερη ζωή. Κάποια ασυνόδευτα παιδιά µπορεί να έχουν ανάγκη προστασίας από
την ενδοοικογενειακή βία και την κακοποίηση που υφίστανται στο οικογενειακό τους
περιβάλλον ή από τις διακρίσεις ή τις κακοποιήσεις που οφείλονται στο φύλο τους ή
όταν έχουν εµπλακεί σε ένοπλες συγκρούσεις ή έχουν υπηρετήσει σε στρατιωτικά σώ-
µατα καθ' οιονδήποτε άλλον τρόπο – αυτά τα παιδιά δεν πρέπει να θεωρούνται ούτε
να αντιµετωπίζονται ως εγκληµατίες: κατ' αρχήν πρέπει να απολαµβάνουν τη µετα-
χείριση που επιφυλάσσεται στα παιδιά που είναι θύµατα βίας. Κάποια ασυνόδευτα παι-
διά φθάνουν στην Ευρώπη για να συνενωθούν µε µέλη της οικογένειάς τους που ήδη
βρίσκονται στην Ευρώπη, όταν ελλείψει προγραµµάτων νοµιµοποίησης των µετανα-
στών ή εξαιτίας των περιορισµών που θέτουν οι διαδικασίες της οικογενειακής επα-
νένωσης καθίσταται ανέφικτη η νόµιµη επανένωση ή η επανένωση σε εύλογο χρόνο.
Κάποια στερούνται εγγράφων ταυτότητας ή διαµονής ενώ άλλα µπορεί να διέρχονται
τη χώρα υποδοχής καθ' οδόν προς τον τελικό προορισµό τους. Κάποια ασυνόδευτα
παιδιά µπορεί να είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ταξιδεύουν εντός της Ευ-
ρώπης και άλλα µπορεί να φθάνουν στην Ευρώπη στο πλαίσιο προγραµµάτων µετεγ-
κατάστασης πολιτών τρίτων χωρών και εποµένως δικαιούνται να λάβουν άδεια
διαµονής µε την άφιξή τους. Σε όλα τα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να αναγνωρίζεται
το δικαίωµα να καταθέτουν αίτηµα ασύλου ή, συµπεριλαµβανοµένων των ασυνόδευ-
των παιδιών που είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να καθορίζεται το βέλτιστο
συµφέρον τους. Περαιτέρω, για τα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να προβλέπονται δω-
ρεάν νοµική συνδροµή, ο διορισµός επιτρόπου και η παροχή υποστηρικτικών υπηρε-
σιών για τις σχετικές διαδικασίες7.
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Παρότι είναι ευρύ το φάσµα των κατηγοριών των ασυνόδευτων παιδιών, τα περισ-
σότερα εµπίπτουν σε µια από τις τρεις οµάδες: σε όσα αναζητούν προστασία (συµ-
περιλαµβανοµένου του ασύλου), σε όσα είναι θύµατα εµπορίας ανθρώπων και σε
όσα είναι µετανάστες, συµπεριλαµβανοµένων όσων επιδιώκουν την οικογενειακή συ-
νένωση ή οικονοµικές και εκπαιδευτικές ευκαιρίες. Είναι σηµαντικό να αναγνωρίζεται
η αλληλοσυµπληρωµατικότητα και το ενδεχόµενο της ουσιαστικής αλληλοεπικάλυψης
αυτών των οµάδων. Κατά την άφιξη του ασυνόδευτου παιδιού δεν είναι πάντα προ-
φανές σε ποια από τις οµάδες ανήκει και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο προηγείται η ικα-
νοποίηση των προνοιακών αναγκών και έπεται ο καθορισµός του µεταναστευτικού
καθεστώτος του παιδιού, καθώς η διαδικασία αυτή απαιτεί χρόνο.

Κατ' αρχήν και πρωτίστως, όλα τα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να απολαµβάνουν τη µε-
ταχείριση που αρµόζει στα παιδιά ενώ το καθεστώς τους ως µεταναστών είναι δευ-
τερεύουσας σηµασίας. Οι ανησυχίες που άπτονται της µετανάστευσης δεν µπορεί
να είναι η βάση της άρνησης εισόδου ή διαµονής ενός ασυνόδευτου παιδιού στη
χώρα υποδοχής. Το προσωπικό των υπηρεσιών µετανάστευσης, των αστυνοµικών υπη-
ρεσιών, οι κοινωνικοί λειτουργοί και άλλοι επαγγελµατίες επιβάλλεται να αποδίδουν
πρωτίστως σηµασία στις αρχές της παιδικής προστασίας και πρόνοιας που διέπουν
τη µεταχείριση των ασυνόδευτων παιδιών. Όσον αφορά στις συνθήκες υποδοχής και
αρωγής, όλα τα ασυνόδευτα παιδιά έχουν κοινά και ειδικά δικαιώµατα και ανάγκες.
Όλα πρέπει να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες πρόνοιας, προστασίας, εκπαίδευ-
σης και υγείας. Κατά προτεραιότητα πρέπει να εξετάζονται οι ανάγκες αποκατάστα-
σης των ασυνόδευτων παιδιών και θεραπείας των ψυχολογικών και άλλων τραυµατικών
εµπειριών που έχουν βιώσει.

Επιπλέον, πρέπει να εφαρµόζονται διαδικασίες που ικανοποιούν τις ανάγκες προ-
στασίας (συµπεριλαµβανοµένου του ασύλου) και την ανεύρεση βιώσιµης λύσης για
κάθε ασυνόδευτο παιδί λαµβάνοντας υπόψη την πρωταρχική σηµασία της αρχής του
βέλτιστου συµφέροντος. Το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για τα Ασυνόδευτα Παιδιά πι-
στεύει ότι είναι προς το συµφέρον όλων των ενδιαφεροµένων µερών η ανάπτυξη επί-
σηµων διαδικασιών και η υιοθέτηση εγγυήσεων και συµφωνηµένων κριτηρίων που
διασφαλίζουν την αξιολόγηση του βέλτιστου συµφέροντος για όλα τα ασυνόδευτα
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παιδιά µε τρόπον ώστε να αποτελεί το πρωταρχικό κριτήριο για τον εντοπισµό των
αναγκών προστασίας και της βιώσιµης λύσης. Επειδή η κατάσταση κάθε ασυνόδευτου
παιδιού είναι µοναδική, ο καθορισµός και η αξιολόγηση του βέλτιστου συµφέροντος
πρέπει πάντα να στηρίζονται στις ειδικότερες προσωπικές περιστάσεις κάθε περί-
πτωσης.

Στη συνέχεια σηµειώνονται κάποια από τα ειδικότερα χαρακτηριστικά των ασυνόδευ-
των παιδιών που είναι αιτούντες άσυλο, των ασυνόδευτων παιδιών που είναι µετανά-
στες και των ασυνόδευτων παιδιών που είναι θύµατα εµπορίας ανθρώπων.

Γ1. Ασυνόδευτα παιδιά αιτούντες άσυλο

Γ1.1 Κάποια ασυνόδευτα παιδιά ταξιδεύουν µε προορισµό την Ευρώπη ή εντός της
Ευρώπης για να διαφύγουν τις διώξεις, την αναγκαστική στρατολόγηση, τις συρρά-
ξεις και τις αναταραχές. Ανεξάρτητα από την ηλικία, τη χώρα καταγωγής, τη µέθοδο
και τη διαδροµή του ταξιδίου ή τη νόµιµη ή παράνοµη είσοδο ή µετακίνησή τους στην
Ευρώπη πρέπει να έχουν πάντα πρόσβαση στις διαδικασίες που διασφαλίζουν τη διε-
θνή προστασία, συµπεριλαµβανοµένης της περίπτωσης όπου εξετάζεται εάν οι περι-
στάσεις που επικαλούνται πληρούν τα κριτήρια της Σύµβασης του 1951 για το
Καθεστώς των Προσφύγων.

Γ1.2 Οι χειριστές των αιτηµάτων ασύλου οφείλουν να γνωρίζουν ότι τα παιδιά αντι-
µετωπίζουν συγκεκριµένες µορφές δίωξης και ότι κάποιες παραβιάσεις των δικαιω-
µάτων του ανθρώπου έχουν σοβαρότερες επιπτώσεις στα παιδιά. Ουδέποτε πρέπει
να αποµακρύνονται τα ασυνόδευτα παιδιά από τη χώρα υποδοχής, εάν προηγουµένως
δεν έχει εξεταστεί ενδελεχώς το αίτηµά τους για άσυλο και δεν έχει καθοριστεί το
βέλτιστο συµφέρον τους, σε πλαίσιο που διασφαλίζει τις θεµελιώδεις διαδικαστικές
εγγυήσεις και τον εντοπισµό της διαρκούς και βιώσιµης λύσης που αρµόζει στην πε-
ρίπτωσή τους.

Γ1.3 Τα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να εξαιρούνται από τις ταχύρρυθµες διαδικασίες
καθορισµού του καθεστώτος του πρόσφυγα που στηρίζονται στο µαχητό τεκµήριο των
ασφαλών χωρών και στον καταχρηστικό χαρακτήρα των ισχυρισµών διεθνούς προ-
στασίας. Οι αποφάσεις επί των αιτηµάτων τους για άσυλο πρέπει να λαµβάνονται σε
εξατοµικευµένη βάση, στο πλαίσιο διαδικασίας όπου εξετάζονται ολοκληρωµένα όλες
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οι προσωπικές περιστάσεις που επικαλούνται. Η εξέταση των αιτηµάτων ασύλου των
ασυνόδευτων παιδιών δεν πρέπει να εντάσσεται στις διαδικασίες που έχουν σχεδια-
στεί για τους ενήλικες και τα όργανα που αποφασίζουν επ' αυτών οφείλουν να εφαρ-
µόζουν διαδικασίες που αρµόζουν στις ανάγκες των των παιδιών και στο πνευµατικό
τους επίπεδο.

* Σ∆Π, άρθρο 22 (1)

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 26: διασφαλίζοντας την προσήκουσα µεταχεί-
ριση των ασυνόδευτων παιδιών, τα κράτη οφείλουν να εκπληρώνουν απαρέγκλιτα
την υποχρέωση µη επαναπροώθησης που απορρέει από το ανθρωπιστικό και το
προσφυγικό δίκαιο.

* Παράγραφοι 27 και 28: τα κράτη οφείλουν να µην επιστρέφουν τα παιδιά σε
καταστάσεις όπου υπάρχει πραγµατικός κίνδυνος στρατολόγησης ανηλίκων.

* Παράγραφοι 56 έως 60: στα παιδιά στρατιώτες πρέπει να επιφυλάσσεται η
µεταχείριση των θυµάτων των συρράξεων και να τους παρέχεται κάθε συνδροµή
για την επανένταξή τους σε µη στρατιωτική ζωή. Κατ' αρχήν δεν πρέπει να κρα-
τούνται, εκτός αν συνιστούν σοβαρή απειλή, και δεν πρέπει να αποµακρύνονται από
τη χώρα υποδοχής εάν διατρέχουν τον κίνδυνο να στρατολογηθούν εκ νέου.
Η συµµετοχή σε εχθροπραξίες µπορεί να συνιστά δίωξη.

* Παράγραφος 66: ανεξάρτητα από την ηλικία τους, τα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει
να απολαµβάνουν το δικαίωµα πρόσβασης στις διαδικασίες ασύλου και σε άλλους
µηχανισµούς παροχής διεθνούς προστασίας.

Γ2. Ασυνόδευτα παιδιά µετανάστες

Κάποια ασυνόδευτα παιδιά ταξιδεύουν µόνα, ως µετανάστες, αναζητώντας διέξοδο
στις σοβαρές και παρατεταµένες καταστάσεις φτώχειας, στερήσεων και κακουχιών ή
ευκαιρίες για καλλίτερο και ασφαλέστερο µέλλον. Πολλά εξ αυτών είναι παιδιά χωρίς
ισχυρά έγγραφα ταυτότητας ή διαµονής. Ουδέποτε πρέπει να αποµακρύνονται από τη
χώρα υποδοχής τα ασυνόδευτα παιδιά µετανάστες, εάν προηγουµένως δεν καθορι-
στεί ενδελεχώς το βέλτιστο συµφέρον τους, στο πλαίσιο της κατάλληλης διαδικασίας
κατά την οποία συνεκτιµάται η κατάσταση που επικρατεί στη χώρα καταγωγής τους.
Ο καθορισµός του βέλτιστου συµφέροντος του παιδιού και η αξιολόγηση της κατά-
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στασής του στη χώρα καταγωγής του πρέπει να διεξάγονται από οργάνωση που είναι
εξειδικευµένη και έχει εµπειρία σε ζητήµατα προστασίας των δικαιωµάτων του παιδιού.

* Σ∆Π, άρθρο 2

Γ3. Ασυνόδευτα παιδιά θύµατα εµπορίας ανθρώπων

Γ3.1 Τα παιδιά διακινούνται8 προς και εντός της Ευρώπης για εκµετάλλευση διαφό-
ρων µορφών, συµπεριλαµβανοµένων της πορνείας, της παραγωγής παιδικής πορνο-
γραφίας, της επαιτείας, της κλοπής και της µικροεγκληµατικότητας και άλλων µορφών
εργασιακής εκµετάλλευσης. Τα κράτη οφείλουν να υιοθετήσουν µέτρα για την πρόληψη
και την εξάλειψη της εµπορίας ανθρώπων µε την αµοιβαία ανταλλαγή των σχετικών
πληροφοριών. Επίσης, οφείλουν να διασφαλίσουν την ενηµέρωση και την κατάρ-
τιση/επιµόρφωση του προσωπικού των υπηρεσιών µετανάστευσης και των συνοριακών
αστυνοµικών υπηρεσιών, ώστε να εντοπίζουν τα παιδιά που ενδέχεται να είναι θύ-
µατα εµπορίας ανθρώπων και να παραπέµπουν τις σχετικές υποθέσεις στις υπηρε-
σίες παιδικής πρόνοιας και προστασίας.

Γ3.2 Τα παιδιά που είναι θύµατα εµπορίας ανθρώπων δεν πρέπει να θεωρούνται ή
να αντιµετωπίζονται ως εγκληµατίες. Αντίθετα, πρέπει να εξετάζονται κατά προτε-
ραιότητα τα ζητήµατα της προστασίας, της αρωγής και της αποκατάστασής τους. Ου-
δέποτε πρέπει να αναγκάζονται τα παιδιά να παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία σε βάρος
των αυτουργών της εµπορίας ανθρώπων µε αντάλλαγµα τη χορήγηση άδειας διαµο-
νής. Οι αποφάσεις για τη χορήγηση προσωρινής ή µόνιµης άδειας διαµονής πρέπει
να είναι σύµφωνες µε το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού και να µην εξαρτώνται από
τη συνεργασία µε τις αρχές. Στα ασυνόδευτα παιδιά αυτής της κατηγορίας πρέπει να
παρέχεται επαρκής χρόνος για να αποφασίσουν τη στάση που θα τηρήσουν όσον
αφορά στη µαρτυρική τους κατάθεση. Χρειάζονται χρόνο για να δηµιουργήσουν σχέ-
σεις εµπιστοσύνης µε τους αρµόδιους επαγγελµατίες και για να αισθανθούν ασφάλεια
και σιγουριά. Οι συνεντεύξεις για τον καθορισµό του καθεστώτος µετανάστευσης στο
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8 Η διάταξη της παραγράφου (α) του άρθρου του Πρωτοκόλλου του Παλέρµο για την πρόληψη, καταστολή και τιµωρία της
διακίνησης προσώπων, ιδιαίτερα γυναικών και παιδιών ορίζει ότι διακίνηση προσώπων νοείται «η στρατολόγηση, µεταφορά,
µετακίνηση, παροχή καταλύµατος ή η υποδοχή προσώπων, µε την απειλή ή χρήση βίας ή άλλων µορφών εξαναγκασµού, µε
απαγωγή, εξαπάτηση, παραπλάνηση, κατάχρηση εξουσίας ή ευάλωτης θέσης ή µε παροχή ή αποδοχή χρηµάτων ή ωφελη-
µάτων για να επιτευχθεί η συγκατάθεση προσώπου που έχει τον έλεγχο άλλου προσώπου, µε σκοπό την εκµετάλλευση.
Η εκµετάλλευση περιλαµβάνει, τουλάχιστον, την εκµετάλλευση της πορνείας άλλων ή άλλες µορφές γενετήσιας εκµετάλ-
λευσης, την αναγκαστική εργασία ή παροχή υπηρεσιών, τη δουλεία ή πρακτικές παρόµοιες µε τη δουλεία, την υποτέλεια
ή την αφαίρεση οργάνων».



οποίο εµπίπτουν δεν πρέπει να διεξάγονται άµεσα µε την άφιξή τους στη χώρα υπο-
δοχής ή αµέσως µετά τον καθορισµό τους ως θυµάτων εµπορίας ανθρώπων.

Γ3.3 Τα ασυνόδευτα παιδιά δεν πρέπει να αντιµετωπίζονται ως παθητικοί δικαιούχοι
βοήθειας. Στις αποφάσεις που τα αφορούν πρέπει να αναζητούνται και να λαµβά-
νονται υπόψη οι απόψεις και οι επιθυµίες τους, καθώς τούτο συνδράµει στην αποκα-
τάσταση και στη χειραφέτησή τους. Επιβάλλεται η λεπτοµερειακή ενηµέρωσή τους
για τις διαδικασίες και τις συνέπειές τους σε γλώσσα που κατανοούν.

* Σ∆Π, άρθρο 34: τα κράτη αναλαµβάνουν την υποχρέωση να προστατεύσουν το
παιδί από κάθε µορφή σεξουαλικής εκµετάλλευσης και σεξουαλικής βίας.

* Άρθρο 35: τα κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για να εµποδίσουν την
απαγωγή, το δουλεµπόριο ή την εµπορία παιδιών για οποιονδήποτε σκοπό και µε
οποιαδήποτε µορφή.

* Άρθρο 36: τα κράτη προστατεύουν το παιδί από κάθε άλλη µορφή εκµετάλλευσης
επιβλαβή για οποιαδήποτε πτυχή της ευηµερίας του.

* Άρθρο 37

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6: παράγραφοι 23 και 24

* Παράγραφοι 50 έως 53. Τα ασυνόδευτα παιδιά είναι ευάλωτα στην εµπορία
ανθρώπων και τα κράτη οφείλουν να υιοθετούν προληπτικά µέτρα ώστε να απο-
τρέπουν τόσο την εµπορία όσο και την εκ νέου εµπορία των παιδιών. ∆εν πρέπει
να ποινικοποιείται η συµπεριφορά των παιδιών που είναι θύµατα της εµπορίας
ανθρώπων. Τα παιδιά αυτά δεν πρέπει να αναγκάζονται να επιστρέψουν στη χώρα
καταγωγής τους, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι αυτή η λύση εξυπηρετεί το βέλτιστο
συµφέρον τους.

* Παράγραφος 95
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∆. ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Φάση Ι – Άφιξη, Υποδοχή και Μεταβατική Φροντίδα

∆1. Πρόσβαση στην επικράτεια της χώρας υποδοχής

∆1.1 Η χώρα υποδοχής ουδέποτε πρέπει να αρνείται στα ασυνόδευτα παιδιά την
πρόσβαση στο έδαφός της ή να τα εξαναγκάζει να επιστρέψουν στα σύνορα πριν κα-
θορίσουν οι αρµόδιες αρχές το βέλτιστο συµφέρον τους και τις ανάγκες προστασίας
τους. Ουδέποτε πρέπει να κρατούνται τα παιδιά για λόγους µεταναστευτικής πολιτι-
κής και πρακτικής. Οι υπηρεσίες µετανάστευσης στα σύνορα της χώρας υποδοχής,
ουδέποτε πρέπει να υποβάλλουν παιδιά σε αναλυτικές και διεξοδικές συνεντεύξεις ή
διαδικασίες καθορισµού της ηλικίας (βλέπε στη συνέχεια το κεφάλαιο ∆5). Τα ασυ-
νόδευτα παιδιά πρέπει να παραµένουν στα σύνορα της χώρας υποδοχής για το συν-
τοµότερο δυνατό χρονικό διάστηµα, που είναι αναγκαίο για να διαπιστώνεται
προσωρινά η ταυτότητά τους και να διευκολύνεται η παραποµπή τους σε υπηρεσίες
παροχής άµεσης φροντίδας. Όταν απαιτείται η εφαρµογή συµπληρωµατικών διαδι-
κασιών για τον καθορισµό της ταυτότητας του παιδιού, επιβάλλεται η είσοδός του
στη χώρα υποδοχής έως την ολοκλήρωσή τους.

* Σ∆Π, άρθρο 6 (1): κάθε παιδί έχει εγγενές δικαίωµα στη ζωή.

* Άρθρο 37 (β): τα κράτη επαγρυπνούν ώστε κανένα παιδί να µην στερείται κατά
τρόπο αυθαίρετο ή παράνοµο την ελευθερία του. Η κράτηση του παιδιού πρέπει
να διατάσσεται µόνον ως έσχατο µέτρο και τα παιδιά πρέπει να κρατούνται χωρι-
στά από τους ενήλικες.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6: παράγραφος 20.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες:
παράγραφος 4.1.

∆2. Εντοπισµός / ταυτοποίηση

Στα σύνορα της χώρας υποδοχής και εντός του εδάφους της, οι υπηρεσίες µετανά-
στευσης οφείλουν να εφαρµόζουν διαδικασίες εντοπισµού των ασυνόδευτων παιδιών
και να τα παραπέµπουν στους αρµόδιους φορείς παροχής υπηρεσιών παιδικής πρό-
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νοιας. Στην περίπτωση που το παιδί συνοδεύεται από ενήλικα, είναι αναγκαίο να κα-
θοριστεί η φύση της σχέσης του τελευταίου µε το παιδί ώστε να διαπιστωθεί εάν
είναι ο βασικός υπεύθυνος της φροντίδας του. Επειδή πολλά ασυνόδευτα παιδιά ει-
σέρχονται στη χώρα υποδοχής χωρίς να εντοπίζονται ως ασυνόδευτα στα σύνορα, οι
οργανώσεις και οι επαγγελµατίες οφείλουν να ανταλλάσσουν τις κατάλληλες πληρο-
φορίες για τον εντοπισµό τους και να διασφαλίζουν την παροχή της προσήκουσας
προστασίας. Κάποια παιδιά καθίστανται ασυνόδευτα µετά την είσοδό τους στη χώρα
υποδοχής, για παράδειγµα λόγω του χωρισµού της οικογένειας, της αναχώρησης του
υπεύθυνου για τη φροντίδα τους κλπ. Τα παιδιά ενδέχεται να παρέχουν εσφαλµένες
πληροφορίες στις διάφορες αρχές λόγω παρανοήσεων ή επειδή αισθάνονται πιε-
σµένα ή απλά επειδή δεν γνωρίζουν την απάντηση στην ερώτηση που τους υποβάλ-
λεται. Εάν για οποιαδήποτε αιτία ένα παιδί καταστεί ασυνόδευτο µετά την είσοδό του
στη χώρα υποδοχής, οι υπηρεσίες µετανάστευσης και οι αρχές καθορισµού του κα-
θεστώτος του πρόσφυγα οφείλουν να διασφαλίσουν κατά την εφαρµογή των σχετικών
διαδικασιών ότι λαµβάνεται υπόψη η αλλαγή του καθεστώτος του.

* Σ∆Π, άρθρο 8.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 31 (α): κατά προτεραιότητα εντοπισµός των
ασυνόδευτων παιδιών όταν οι αρχές λαµβάνουν γνώση της παρουσίας του παιδιού.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 5.1 έως 5.3 και Παράρτηµα ΙΙ.

∆3. ∆ιορισµός επιτρόπου ή συµβούλου

∆3.1 Ανεξάρτητα από την απαίτηση των αρχών για τον καθορισµό της ηλικίας του ασυ-
νόδευτου παιδιού, αµέσως µετά τον εντοπισµό του ή την επίκληση του ισχυρισµού του
ότι είναι ασυνόδευτο πρέπει να διορίζεται ανεξάρτητος επίτροπος για να το συµβου-
λεύει και να το προστατεύει. Ο επίτροπος πρέπει να ερωτάται και να ενηµερώνεται για
όλες τις ενέργειες που αφορούν στο παιδί. Όταν το παιδί συγκατατίθεται, ανάλογα µε
την ηλικία και την ωριµότητά του, ο επίτροπος πρέπει να έχει την εξουσία να το εκ-
προσωπεί σε όλες τις διαδικασίες σχεδιασµού και λήψης αποφάσεων.
Οι υποχρεώσεις του επιτρόπου είναι:

� Να διασφαλίζει ότι όλες οι αποφάσεις που αφορούν στο παιδί λαµβάνονται µε
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πρωταρχικό γνώµονα το βέλτιστο συµφέρον του,

� Να διασφαλίζει ότι η άποψη και οι θέσεις του παιδιού λαµβάνονται υπόψη σε
όλες τις αποφάσεις που το αφορούν,

� Να διασφαλίζει την πρόσβαση του παιδιού στις κατάλληλες ρυθµίσεις φροντί-
δας/προστασίας, στέγασης, εκπαίδευσης, γλωσσικής υποστήριξης και φροντίδας
της υγείας και τη δυνατότητα του παιδιού να ασκεί τα λατρευτικά/θρησκευτικά του
καθήκοντα,

� Να διασφαλίζει την προσήκουσα νοµική εκπροσώπηση του παιδιού στις διαδικασίες
εξέτασης των ισχυρισµών του για προστασία και ανεύρεσης βιώσιµων διαρκών λύσεων,

� Να διερευνά, σε συνεργασία µε το παιδί, τις δυνατότητες αναζήτησης της οικο-
γένειάς του και συνένωσης µε αυτήν,

� Να συνδράµει στην επικοινωνία του παιδιού µε την οικογένειά του, ανάλογα µε την
περίπτωση,

� Να συνεισφέρει στην ανεύρεση της διαρκούς βιώσιµης λύσης, διεπόµενης από
την αρχή του βέλτιστου συµφέροντος του παιδιού,

� Να διαµεσολαβεί και να διασφαλίζει την αµεσότητα και τη συνεργασία του παιδιού
µε τις διάφορες οργανώσεις που του παρέχουν υπηρεσίες,

� Να ενηµερώνεται για τον κύκλο των φίλων και γνωστών του παιδιού,

� Να συµβουλεύεται και να συµβουλεύει το παιδί,

� Να υποστηρίζει τις θέσεις του παιδιού.

∆3.2 Οι επίτροποι πρέπει να διορίζονται και να εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους έως
ότου εντοπιστεί και υλοποιηθεί η διαρκής βιώσιµη λύση για το παιδί. Η διαδικασία αυτή
µπορεί να υπερβαίνει χρονικά το 18ο έτος της ηλικίας του παιδιού. Όταν εξασφαλί-
ζεται η διαρκής βιώσιµη λύση πριν τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του
παιδιού, πρέπει να εξετάζεται, ανάλογα µε την περίπτωση, η ανάγκη της συνέχειας
του ρόλου του επιτρόπου.

∆3.3 Οι διαδικασίες για το διορισµό του επιτρόπου δεν πρέπει να είναι λιγότερο ευ-
νοϊκές από τις ισχύουσες εθνικές διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες που εφαρµό-
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ζονται για το διορισµό επιτρόπου για τα παιδιά που είναι πολίτες της χώρας υποδο-
χής. Τα πρόσωπα στα οποία ανατίθενται καθήκοντα επιτρόπου µπορεί να έχουν δια-
φορετικό επαγγελµατικό υπόβαθρο. Όµως, για την αποτελεσµατική εκπλήρωση των
καθηκόντων τους, απαιτείται να έχουν οι επίτροποι εξειδικευµένες δεξιότητες όσον
αφορά στην εργασία µε ασυνόδευτα παιδιά και στην κατανόηση της µετανάστευσης
των παιδιών. Θα πρέπει να είναι ειδικευµένοι σε θέµατα φροντίδας των παιδιών και
να κατανοούν τις εξαιρετικές και πολιτισµικές ανάγκες των ασυνόδευτων παιδιών.
Θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε συνεχή κατάρτιση και επαγγελµατική υποστήριξη
και να υφίστανται αστυνοµικούς ή άλλους ελέγχους, που αποσκοπούν στη διαπίστωση
ότι είναι τα κατάλληλα πρόσωπα για το ρόλο που τους ανατίθεται. Οι επίτροποι δεν
πρέπει να κατέχουν θέσεις που ενδέχεται να οδηγούν σε σύγκρουση συµφερόντων µε
το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού.

* Σ∆Π, άρθρο 12.

* Άρθρο 18 (2): τα κράτη οφείλουν να παρέχουν την κατάλληλη βοήθεια στους νόµι-
µους εκπροσώπους / επιτρόπους των παιδιών κατά την εκπλήρωση των
καθηκόντων τους.

* Άρθρο 20 (1): κάθε παιδί που στερείται το οικογενειακό του περιβάλλον δικαιού-
ται ειδική προστασία και βοήθεια εκ µέρους του κράτους.

* Άρθρο 20 (3): η φροντίδα που παρέχεται στα παιδιά που στερούνται το οικογε-
νειακό τους περιβάλλον πρέπει να λαµβάνει υπόψη την εθνική, θρησκευτική,
πολιτισµική και γλωσσολογική καταγωγή τους.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφοι 21 και 24.

* Παράγραφοι 33 έως 38: τα κράτη οφείλουν να διορίζουν επίτροπο (ή σύµβουλο)
αµέσως µετά τον εντοπισµό του ασυνόδευτου παιδιού.

* Παράγραφος 95

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφος 5.7

∆4. Καταγραφή και έγγραφα ταυτότητας

∆4.1 Η καταγραφή και τα έγγραφα ταυτότητας είναι καθοριστικής σηµασίας για την
προστασία των µακροπρόθεσµων συµφερόντων των ασυνόδευτων παιδιών. Οι σχετι-
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κές συνεντεύξεις πρέπει να διεξάγονται µε τρόπο ευαισθητοποιηµένο στο καθεστώς
των παιδιών. Οι υπάλληλοι των υπηρεσιών µετανάστευσης και οι αστυνοµικοί των συ-
νοριακών υπηρεσιών οφείλουν να περιορίζουν την αρχική συνέντευξη στη συλλογή
των βασικών πληροφοριών που αφορούν στην ταυτότητα του παιδιού. Οι συνεντεύξεις
µε τις οποίες οι υπηρεσίες µετανάστευσης λαµβάνουν ουσιαστικές πληροφορίες για
τα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να διεξάγονται µε την παρουσία του νόµιµου εκπρο-
σώπου, του επιτρόπου του ασυνόδευτου παιδιού και, όταν επιθυµεί το παιδί, µε την
παρουσία άλλου σηµαντικού γι' αυτό ενήλικα, για παράδειγµα του κοινωνικού λει-
τουργού ή συγγενή του.

∆4.2 Από τον εντοπισµό και την ταυτοποίηση του ασυνόδευτου παιδιού έως την υλο-
ποίηση της διαρκούς βιώσιµης λύσης, τεκµαίρεται ότι είναι νόµιµη η διαµονή του παι-
διού στη χώρα υποδοχής.

∆4.3 Η αρµόδια αρχή παιδικής πρόνοιας ή άλλη οργάνωση εντεταλµένη για την πα-
ροχή φροντίδας στα παιδιά πρέπει να λαµβάνει ολοκληρωµένο κοινωνικό ιστορικό και
να καταγράφει όλες τις πηγές των πληροφοριών που αφορούν στο ασυνόδευτο παιδί.
Το κοινωνικό ιστορικό και οι πηγές πληροφοριών πρέπει να περιλαµβάνουν:

� Πληροφορίες για το οικογενειακό περιβάλλον του παιδιού (στη χώρα καταγωγής
και αλλού),

� Πληροφορίες για πρόσωπα που είναι σηµαντικά για το παιδί και δεν ανήκουν στο
οικογενειακό του περιβάλλον,

� Πληροφορίες για τις συνθήκες που βρέθηκε/εντοπίστηκε το παιδί,

� Πληροφορίες για το χωρισµό του παιδιού από την οικογένειά του,

� Πληροφορίες για τη ζωή του παιδιού πριν και µέχρι το χωρισµό από την οικογένειά του,

� Πληροφορίες για τη φυσική κατάσταση του παιδιού, την κατάσταση της υγείας του
και το ιατρικό ιστορικό του,

� Πληροφορίες για το εκπαιδευτικό υπόβαθρο του παιδιού (επίσηµο και άτυπο),

� Πληροφορίες για το θρησκευτικό, πολιτισµικό και γλωσσολογικό υπόβαθρο του
παιδιού,
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� Πληροφορίες για τις ισχύουσες ρυθµίσεις φροντίδας,

� Πληροφορίες για τις επιθυµίες και τα σχέδια του παιδιού για το µέλλον του,

� Πληροφορίες για την προκαταρκτική αξιολόγηση της πνευµατικής και συναισθηµα-
τικής ανάπτυξης και ωριµότητας του παιδιού.

∆4.4 Τα πρόσωπα που διεξάγουν συνεντεύξεις µε τα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να
έχουν την προσήκουσα κατάρτιση και εµπειρία για να εκπληρώνουν αποτελεσµατικά
αυτό το έργο.

* Σ∆Π, άρθρο 8.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 31 (β): άµεση καταγραφή και αρχική συνέντευξη
για τη συλλογή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα και πληροφοριών του κοινωνι-
κού ιστορικού του παιδιού ώστε να καταστεί εφικτή η ταυτοποίησή του.

* Παράγραφος 95.

* Παράγραφος 99: η ανάπτυξη ολοκληρωµένου συστήµατος συλλογής δεδοµένων
για τα ασυνόδευτα παιδιά αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για το σχεδιασµό απο-
τελεσµατικών πολιτικών.

* Παράγραφος 100: αναφέρεται στα στοιχεία που πρέπει να συλλέγονται για τα
ασυνόδευτα παιδιά.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 5.6 και 5.8 έως 5.10.

∆5. Καθορισµός της ηλικίας

∆5.1 Οι διαδικασίες καθορισµού της ηλικίας των ασυνόδευτων παιδιών πρέπει να
εφαρµόζονται ως έσχατο µέτρο, χωρίς να αποτελούν µέρος της τυποποιηµένης ή συ-
νήθους πρακτικής, όταν για βάσιµους λόγους υπάρχουν σοβαρές αµφιβολίες και όταν
άλλες προσεγγίσεις, όπως η συνέντευξη και η συλλογή αποδεικτικών στοιχείων, δεν
συµβάλλουν στη διαπίστωση της ηλικίας τους. Αν είναι αναγκαίος ο καθορισµός της
ηλικίας του ασυνόδευτου παιδιού, πρέπει να αναζητείται η συναίνεσή του και η σχε-
τική διαδικασία να είναι διεπιστηµονική και να διεξάγεται από ανεξάρτητους επαγ-
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γελµατίες µε τις κατάλληλες γνώσεις και εξοικείωση µε το εθνοτικό και το πολιτισµικό
υπόβαθρο του. Οφείλουν να εξισορροπούν τους σωµατικούς, αναπτυξιακούς, ψυχο-
λογικούς, περιβαλλοντικούς και πολιτισµικούς παράγοντες. Υπογραµµίζεται ότι ο κα-
θορισµός της ηλικίας δεν είναι ακριβής επιστηµονική µέθοδος και ότι είναι εγγενής
σε κάθε σχετική διαδικασία ένα σηµαντικό περιθώριο αβεβαιότητας. Στα πρόσωπα που
υπάγονται στη διαδικασία καθορισµού της ηλικίας τους πρέπει να αναγνωρίζεται το
ευεργέτηµα της αµφιβολίας. Οι σχετικές εξετάσεις ουδέποτε πρέπει να επιβάλλον-
ται µε µεθόδους εξαναγκασµού ή να είναι πολιτισµικά ακατάλληλες. Πρέπει πάντα να
επιλέγεται η λιγότερο προσβλητική µέθοδος και να τηρείται απαρέγκλιτα η αρχή της
αξιοπρέπειας του ανθρώπου. Ιδιαίτερη µέριµνα επιβάλλεται ώστε να διασφαλίζεται
η εφαρµογή της προσήκουσας για την ηλικία του ασυνόδευτου παιδιού διαδικασίας και
η παρακολούθησή της από ανεξάρτητο επίτροπο καθώς και η παρουσία του, στις πε-
ριπτώσεις που υποβάλλει σχετικό αίτηµα ο ενδιαφερόµενος.

∆5.2 Ο ενδιαφερόµενος πρέπει να ενηµερώνεται για τη διαδικασία καθορισµού της
ηλικίας, την έκβαση και τις συνέπειές της σε γλώσσα που κατανοεί. Επίσης, επιβάλ-
λεται η έγγραφη γνωστοποίηση του αποτελέσµατος της διαδικασίας στον ενδιαφε-
ρόµενο. Πρέπει να προβλέπεται διαδικασία άσκησης προσφυγής κατά της σχετικής
απόφασης καθώς και η παροχή της αναγκαίας σχετικής συνδροµής.

∆5.3 Στις περιπτώσεις που υπάρχει αµφιβολία, επιβάλλεται να απολαµβάνει προσω-
ρινά τη µεταχείριση του ανήλικου το πρόσωπο που ισχυρίζεται ότι είναι ηλικίας µι-
κρότερης των 18 ετών. Πρέπει να επιτρέπεται σε κάθε πρόσωπο να αρνείται την
εφαρµογή της διαδικασίας καθορισµού της ηλικίας όταν αυτή προσβάλλει την αξιο-
πρέπειά του ή είναι επιβλαβής για τη σωµατική ή πνευµατική του υγεία. Η άρνηση του
ενδιαφερόµενου να συµµετάσχει στη διαδικασία δεν πρέπει να προκαταβάλει τον κα-
θορισµό της ηλικίας ή την έκβαση της αίτησης για παροχή προστασίας.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 31 (α) : Η διαδικασία καθορισµού της ηλικίας
πρέπει να είναι ασφαλής και προσαρµοσµένη στο καθεστώς και στο φύλο του παι-
διού. Στον ενδιαφερόµενο πρέπει να αναγνωρίζεται το ευεργέτηµα της
αµφιβολίας.

* Παράγραφος 95
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* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφος 5.11.

∆6. Εξαίρεση από το µέτρο της κράτησης

∆6.1 Ουδέποτε πρέπει να διατάσσεται η κράτηση των ασυνόδευτων παιδιών για λό-
γους που αφορούν στο καθεστώς τους ως µεταναστών ή στην παράνοµη είσοδό τους
στη χώρα υποδοχής. Ο κανόνας αυτός περιλαµβάνει την προσωρινή ή άλλης µορφής
κράτηση, την κράτηση στα σύνορα ή σε διεθνείς ζώνες, τον περιορισµό της προσω-
πικής ελευθερίας σε κέντρα κράτησης, σε κελιά των αστυνοµικών τµηµάτων, σε φυ-
λακές ή σε άλλα ειδικά κέντρα κράτησης νεαρών προσώπων. Επιβάλλεται ο δικαστικός
έλεγχος στις περιπτώσεις που κρίνεται ότι είναι προς το συµφέρον του παιδιού ο πε-
ριορισµός του σε κλειστό κέντρο.

∆6.2 Οι αποφάσεις που διατάσσουν την κράτηση των ασυνόδευτων παιδιών και οι δια-
δικασίες επανεξέτασης ή άσκησης προσφυγής κατά των αποφάσεων κράτησης για
λόγους που δεν εµπίπτουν στο δίκαιο της µετανάστευσης πρέπει να υπάγονται στις
ίδιες δικαστικές διαδικασίες, πρότυπα και εγγυήσεις που ισχύουν για τα παιδιά που
είναι πολίτες της χώρας υποδοχής. Η απόφαση κράτησης πρέπει να στηρίζεται στην
ιδιαιτερότητα της κατάστασης που αφορά στο παιδί και όχι στο καθεστώς του ως µε-
τανάστη. Για παράδειγµα, πρέπει να εξεταστεί εάν το παιδί τέλεσε ένα σοβαρό αδί-
κηµα ή εάν παρουσιάζει πρόβληµα πνευµατικής υγείας που επιβάλλεται να
αντιµετωπιστεί σε ασφαλές περιβάλλον κλπ. Η κράτηση πρέπει πάντα να διατάσσε-
ται ως έσχατο µέτρο και να είναι της µικρότερης δυνατής χρονικής διάρκειας.

* Σ∆Π, άρθρο 22 (2) Σ∆Π.

* Άρθρο 37 (α) : κανένα παιδί δεν υποβάλλεται σε βασανιστήρια ή άλλες σκληρές,
απάνθρωπες ή εξευτελιστικές τιµωρίες ή µεταχείριση.

* Άρθρο 37 (β).

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφοι 61 έως 63: κατ' αρχήν δεν πρέπει να κρατού-
νται τα ασυνόδευτα παιδιά. Σύµφωνα µε τις γενικές αρχές του δικαίου, η παράνο-
µος είσοδος στη χώρα υποδοχής µπορεί να δικαιολογείται όταν αποτελεί το
µοναδικό τρόπο πρόληψης παραβίασης των θεµελιωδών ανθρωπίνων δικαιωµά-
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των του παιδιού. Οι συνθήκες της κράτησης πρέπει να διέπονται από την αρχή του
βέλτιστου συµφέροντος του παιδιού.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 7.6 και 7.7.

∆7. Αναζήτηση της οικογένειας και επικοινωνία

Η διαδικασία της αναζήτησης των γονέων και της οικογένειας των ασυνόδευτων παι-
διών πρέπει να ξεκινά το συντοµότερο δυνατόν, αλλά µόνον όταν δεν θέτει σε κίν-
δυνο το παιδί ή τα µέλη της οικογένειάς τους. Η αναζήτηση αυτή, που στηρίζεται στη
συναίνεση που παρέχει το παιδί αφού ενηµερωθεί σχετικά, πρέπει να διέπεται από την
αρχή της εµπιστευτικότητας. Τα κράτη και άλλες οργανώσεις που εµπλέκονται στη δια-
δικασία της αναζήτησης µπορεί να προσφεύγουν στις υπηρεσίες ειδικευµένων οργα-
νώσεων του Ο.Η.Ε., της ∆ιεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, της ∆ιεθνούς
Κοινωνικής Υπηρεσίας και των αρµόδιων για την προστασία του παιδιού αρχών. Τα
ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να ενηµερώνονται προσηκόντως και να εκφέρουν την άποψή
τους για τη διαδικασία αναζήτησης της οικογένειας και, όταν αυτή ξεκινήσει, για την
πρόοδό της. Οι απόψεις τους πρέπει να συνεκτιµώνται σε όλα τα στάδια. Πρέπει να
τους παρέχεται η δυνατότητα να αποφασίσουν µε ποιον θα µοιραστούν το αποτέλε-
σµα της αναζήτησης και δεν πρέπει να εξαναγκάζονται να αποκαλύπτουν πληροφορίες
παρά τη θέλησή τους. Ανάλογα µε την περίπτωση, όσοι είναι υπεύθυνοι για την ευη-
µερία του παιδιού πρέπει να διευκολύνουν την τακτική επικοινωνία του παιδιού µε την
οικογένειά του.

* Σ∆Π, άρθρο 9 (3): τα παιδιά που ζουν χωριστά από τους γονείς τους έχουν το
δικαίωµα να διατηρούν επαφή µαζί τους.

* Άρθρο 10 (1): οι αιτήσεις για οικογενειακή επανένωση πρέπει να αντιµετωπίζο-
νται «µε θετικό πνεύµα, ανθρωπισµό και ταχύτητα».

* Άρθρο 10 (2): τα παιδιά των οποίων οι γονείς διαµένουν σε διαφορετικές χώρες
δικαιούνται να διατηρούν τακτική επικοινωνία µε τους γονείς τους.

* Άρθρο 22 (2).

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 80: η αναζήτηση της οικογένειας είναι καθο-
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ριστικής σηµασίας στοιχείο για την εξεύρεση της διαρκούς βιώσιµης λύσης και η
σχετική διαδικασία πρέπει να εφαρµόζεται κατά προτεραιότητα, εκτός αν δεν είναι
προς το συµφέρον του παιδιού ή εκθέτει σε κίνδυνο τα πρόσωπα που αναζητώνται.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφος 5.17.

∆8. Μεταβατική Φροντίδα

∆8.1 Ρυθµίσεις φροντίδας

∆8.1.1 Στα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να παρέχονται κατάλληλες ρυθµίσεις φροντί-
δας το συντοµότερο δυνατό µετά την άφιξη ή τον εντοπισµό τους. Οι πάροχοι των σχε-
τικών υπηρεσιών υποχρεούνται στη σωστή εφαρµογή των σχετικών προτύπων. Όταν
είναι ασαφές ποια υπηρεσία ή ποιο όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αρµόδιο
για την παροχή της φροντίδας δεν είναι αποδεκτή η άρνησή του να αναλάβει τη σχε-
τική ευθύνη πριν διασφαλίσει τη σύµφωνη γνώµη άλλου αρµόδιου φορέα να παράσχει
τις σχετικές υπηρεσίες. Κάθε ασυνόδευτο παιδί πρέπει να έχει την ευκαιρία να το-
ποθετείται σε οικογένεια, εφόσον αυτή η ρύθµιση εξυπηρετεί το βέλτιστο συµφέρον
του. Οι αρχές παροχής υπηρεσιών φροντίδας οφείλουν να στηρίζουν τις σχετικές
αποφάσεις στην προσεκτική αξιολόγηση των αναγκών των ασυνόδευτων παιδιών και
να περιορίζουν στο ελάχιστο κάθε αλλαγή του φορέα παροχής τους. Τα αδέρφια πρέ-
πει να διαβιώνουν µαζί, εφόσον αυτή η ρύθµιση εξυπηρετεί το βέλτιστο συµφέρον του
παιδιού. Όταν τα παιδιά ζουν µε συγγενείς ή τοποθετούνται σε συγγενικό περιβάλ-
λον, επιβάλλεται η αξιολόγηση και ο έλεγχος της καταλληλότητας τους να τα φρον-
τίζουν καταλλήλως. Για τα ασυνόδευτα παιδιά ηλικίας άνω των δέκα έξη ετών που δεν
τοποθετούνται σε οικογένειες πρέπει να επιδιώκεται η τοποθέτησή τους σε ξενώνες
και να µην αντιµετωπίζονται ως «εν τοις πράγµασι» ενήλικες ούτε να τοποθετούνται
σε ξενώνες ενηλίκων ή σε κέντρα υποδοχής.

∆8.1.2 Ανεξάρτητα από την τοποθέτησή τους σε ανάδοχες οικογένειες ή σε ξενώ-
νες, η φροντίδα των ασυνόδευτων παιδιών πρέπει να ανατίθεται σε κατάλληλα κα-
ταρτισµένους επαγγελµατίες και υπεύθυνους αναδόχους, που κατανοούν τις
πολιτισµικές, γλωσσικές και θρησκευτικές ανάγκες τους και γνωρίζουν τα θέµατα που
επηρεάζουν τα ασυνόδευτα παιδιά που είναι αιτούντες άσυλο, θύµατα εµπορίας αν-
θρώπων και µετανάστες. Όταν είναι εφικτό, οι υπεύθυνοι για τη φροντίδα των ασυ-
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νόδευτων παιδιών οφείλουν να τα συνδράµουν να αναπτύσσουν δεσµούς µε την εθνο-
τική τους κοινότητα που βρίσκεται στη χώρα υποδοχής. Όσοι εργάζονται µε τα ασυ-
νόδευτα παιδιά πρέπει να γνωρίζουν ότι τα παιδιά έχουν δικαίωµα στο σεβασµό της
ιδιωτικής τους ζωής και στη διατήρηση εµπιστευτικών σχέσεων µε τον επίτροπο, το
νόµιµο εκπρόσωπό τους ή οιοδήποτε άλλο σύµβουλό τους.

∆8.1.3 ∆εν πρέπει να διατάσσεται η κράτηση των ασυνόδευτων παιδιών που είναι θύ-
µατα εµπορίας ανθρώπων µε σκοπό την προστασία τους από τους αυτουργούς του εγ-
κλήµατος της εµπορίας ανθρώπων ή από όσους επιδιώκουν να τα εκµεταλλευθούν.
Σε συνεργασία µε τις υπηρεσίες παιδικής πρόνοιας πρέπει να υιοθετούνται εναλλα-
κτικά µέτρα για την προστασία τους, όπως είναι η φιλοξενία τους σε ασφαλείς ξενώνες
ή στέγες. Για να διασφαλισθούν οι εγγυήσεις προστασίας, οι κοινωνικοί λειτουργοί στα
κέντρα υποδοχής και σε ξενώνες πρέπει να είναι ενηµερωµένοι για το πρόβληµα της
εµπορίας των παιδιών για λόγους πορνείας ή άλλες µορφές εκµετάλλευσης.

* Σ∆Π, άρθρα 3 (3) και 13

* Άρθρο 14: τα παιδιά έχουν δικαίωµα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας.

* Άρθρο 15: τα παιδιά έχουν δικαίωµα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι.

* Άρθρο 16

* Άρθρο 19: τα κράτη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για την προστασία των
παιδιών από κάθε µορφή σωµατικής και ψυχολογικής βίας, εγκατάλειψης, παρα-
µέλησης, κακοµεταχείρισης ή εκµετάλλευσης.

* Άρθρα 20 (1), 20 (3) και 25

* Άρθρο 26: τα παιδιά έχουν το δικαίωµα να επωφελούνται από την κοινωνική
πρόνοια, συµπεριλαµβανοµένων των κοινωνικών ασφαλίσεων.

* Άρθρο 27: τα παιδιά έχουν δικαίωµα σε κατάλληλο επίπεδο ζωής που επιτρέπει
τη σωµατική, πνευµατική, ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξής τους.

* Άρθρα 30, 34, 35 και 36

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 40: οι ρυθµίσεις πρέπει να διασφαλίζουν τη
συνέχεια στην ανατροφή του παιδιού, όσον αφορά στο πολιτισµικό και γλωσσικό
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υπόβαθρό του. Επιβάλλεται να είναι οι ελάχιστα αναγκαίες οι αλλαγές των
ρυθµίσεων φροντίδας και τα αδέρφια να µένουν µαζί. Οι οικογένειες µε αρχηγούς
παιδιά πρέπει να απολαµβάνουν αποτελεσµατική προστασία και τα παιδιά πρέπει
να ενηµερώνονται για τα σχέδια της ζωής τους που τα αφορούν.

* Παράγραφος 90: όταν καθοριστεί η τοποθέτηση του ασυνόδευτου παιδιού στην κοι-
νότητα, πρέπει να αξιολογηθούν οι συνθήκες διαβίωσής του ώστε να υιοθετηθούν
µακροπρόθεσµες ρυθµίσεις. Τα ασυνόδευτα παιδιά έχουν δικαίωµα πρόσβασης
στις υπηρεσίες όπως ακριβώς τα παιδιά που είναι πολίτες της χώρας υποδοχής.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 7.1 έως 7.5

∆8.2 Υγεία

Τα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να έχουν πρόσβαση στην προληπτική, θεραπευτική και
επείγουσα παροχή υγειονοµικής περίθαλψης όπως ακριβώς και τα παιδιά που είναι πο-
λίτες της χώρας υποδοχής. Ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στις ανάγκες της σωµατικής
και πνευµατικής τους υγείας που οφείλονται στις προηγούµενες σωµατικές στερήσεις
και στην κακοµεταχείριση, στις αναπηρίες και στις ψυχολογικές συνέπειες της βίας,
των τραυµατικών εµπειριών και της απώλειας, καθώς και στα αποτελέσµατα του ρα-
τσισµού και της ξενοφοβίας που µπορεί να βιώνουν στη χώρα υποδοχής ή διέλευ-
σης. Για πολλά ασυνόδευτα παιδιά η πρόσβαση σε συµβουλευτικές υπηρεσίες είναι
ζωτικής σηµασίας για την ανάρρωσή τους.

* Σ∆Π, άρθρο 23: τα παιδιά µε αναπηρίες έχουν το δικαίωµα να απολαµβάνουν
πλήρη και αξιοπρεπή ζωή και να τυγχάνουν ειδικής φροντίδας.

* Άρθρο 24

* Άρθρο 39: τα κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προάγουν τη
σωµατική και ψυχολογική ανάρρωση και την κοινωνική επανένταξη των παιδιών
θυµάτων.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφοι 46 έως 49: τα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να
έχουν πρόσβαση στις φροντίδες της υγείας µε τους ίδιους όρους και τις ίδιες συν-
θήκες που ισχύουν για τα παιδιά που είναι πολίτες της χώρας υποδοχής και τα
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κράτη οφείλουν να αντιµετωπίζουν τις ειδικότερες ευπάθειες των ασυνόδευτων
παιδιών και τις συνέπειές τους στην υγεία τους. Πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες
αποκατάστασης.

* Παράγραφος 90

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 7.9 έως 7.11.

∆8.3 Εκπαίδευση, γλωσσικές ανάγκες και κατάρτιση

Η πρόσβαση των ασυνόδευτων παιδιών στη βασική εκπαίδευση πρέπει να διέπεται από
τους κανόνες που ισχύουν για όλα τα παιδιά που είναι πολίτες της χώρας υποδοχής.
Τα σχολεία οφείλουν να υιοθετήσουν ευέλικτη και ευπρόσδεκτη προσέγγιση στη µε-
ταχείριση των ασυνόδευτων παιδιών και να τους παρέχουν υποστηρικτικά µαθήµατα
δεύτερης γλώσσας. Επιβάλλονται τόσο ο σχεδιασµός εξατοµικευµένου εκπαιδευτι-
κού προγράµµατος για κάθε ασυνόδευτο παιδί όσο και η διασφάλιση της τακτικής πα-
ρακολούθησης των σχολικών µαθηµάτων. Οι εκπαιδευτικές αρχές οφείλουν να
επιδεικνύουν αυστηρότητα στη µαθητική βία και στις παρενοχλήσεις που πλήττουν τα
ασυνόδευτα παιδιά και να υιοθετούν σχετικά προληπτικά µέτρα. Προκειµένου να δια-
τηρήσουν την πολιτισµική τους ταυτότητα, τα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να έχουν πρό-
σβαση σε διδασκαλία στη µητρική τους γλώσσα. Επαγγελµατική και τεχνική κατάρτιση
πρέπει να παρέχεται στα µεγαλύτερης ηλικίας ασυνόδευτα παιδιά, καθώς τούτο ενι-
σχύει τις δυνατότητες αντιµετώπισης της ζωής τους στο µέλλον.

* Σ∆Π, άρθρο 28 : τα παιδιά έχουν δικαίωµα σε δωρεάν πρωτοβάθµια εκπαίδευση.
Τα κράτη ενθαρρύνουν την ανάπτυξη διαφόρων µορφών δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης και τις καθιστούν προσβάσιµες σε όλα τα παιδιά. Επίσης, τα κράτη καθι-
στούν προσιτή σε κάθε παιδί τη σχολική και επαγγελµατική ενηµέρωση και προσα-
νατολισµό.

* Άρθρο 29 (1) (γ): η εκπαίδευση αποσκοπεί στο σεβασµό της πολιτισµικής ταυτό-
τητας, της γλώσσας και των αξιών του παιδιού.

* Άρθρο 30

* Άρθρο 32: τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από την οικονοµική εκµετάλλευση
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και τις εργασίες που ενέχουν κινδύνους.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 41: τα κράτη οφείλουν να διασφαλίσουν την
πρόσβαση στην εκπαίδευση σε όλες τις φάσεις του κύκλου µετακίνησης των ασυ-
νόδευτων παιδιών

* Παράγραφος 42

* Παράγραφος 90

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 7.12 έως 7.14.

∆8.4 Κοινωνική πρόνοια

∆8.4.1 Κάποια παιδιά ενδέχεται να έχουν ανάγκη υπηρεσίες κοινωνικής πρόνοιας
και οικονοµική ενίσχυση. Για παράδειγµα, παρότι είναι κάτοχοι άδειας διαµονής µπο-
ρεί να αδυνατούν να εργαστούν ή να θέλουν να σπουδάσουν ή να είναι αρκετά µε-
γάλα και να επιθυµούν ανεξαρτησία στη διαβίωσή τους. Μπορεί επίσης να έχουν
υπαχθεί στις φροντίδες των υπηρεσιών παιδικής πρόνοιας αλλά επειδή η ηλικία τους
τούς παρέχει τη δυνατότητα να αιτηθούν κρατική οικονοµική ενίσχυση ο φορέας πρό-
νοιας επιδιώκει αυτήν την οδό για να εξασφαλίσει τα σχετικά έξοδα που τον βαρύ-
νουν.

∆8.4.2 Πρέπει να αναγνωρίζεται στα ασυνόδευτα παιδιά η πρόσβαση σε οικονοµική
ενίσχυση και στέγαση µε τους ίδιους όρους και µε τις ίδιες συνθήκες που ισχύουν για
τα παιδιά που είναι πολίτες της χώρας υποδοχής. Η πρόσβαση πρέπει να είναι σύµ-
φωνη µε τους περιορισµούς της ηλικίας που προβλέπει η νοµοθεσία της χώρας υπο-
δοχής και όλες οι διοικητικές διαδικασίες πρέπει να εφαρµόζονται όπως ακριβώς και
για τα παιδιά που είναι πολίτες της χώρας υποδοχής. Το ύψος της οικονοµικής ενί-
σχυσης πρέπει να είναι ίδιο µε αυτό που προβλέπεται για τα παιδιά που είναι πολίτες
της χώρας υποδοχής.

* Σ∆Π, άρθρο 26: κάθε παιδί δικαιούται να επωφελείται από την κοινωνική πρόνοια.

* Άρθρο 27: τα παιδιά πρέπει να έχουν κατάλληλο επίπεδο ζωής που επιτρέπει τη
σωµατική, πνευµατική, ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξή τους.
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* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 44: τα παιδιά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε
υλική βοήθεια.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφος 10.9

∆8.5 Απασχόληση

∆8.5.1 Με τη χορήγηση της άδειας ή άλλου τίτλου διαµονής στη χώρα υποδοχής µπο-
ρεί να επιτρέπεται στα µεγαλύτερης ηλικίας ασυνόδευτα παιδιά να εργαστούν ενώ
άλλα ενδέχεται να επιθυµούν να εργαστούν αντί να συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους.
Στα ασυνόδευτα παιδιά που επιθυµούν να εργαστούν πρέπει να παρέχονται υπηρε-
σίες επαγγελµατικού προσανατολισµού και υποστήριξης από τον αρµόδιο κοινωνικό
λειτουργό / υπεύθυνο για τη φροντίδα τους, ώστε να τα συνδράµουν να εξετάσουν
τις διαθέσιµες επιλογές και να κατανοήσουν το πλαίσιο της απασχόλησης στη χώρα
υποδοχής. Είναι επιθυµητό να αισθάνονται τα ασυνόδευτα παιδιά ότι έχουν καθοδή-
γηση κατά την αναζήτηση εργασίας και να µην εισέρχονται στην αγορά εργασίας αµέ-
σως µετά την άφιξη στη χώρα υποδοχής. Απαιτείται ιδιαίτερη µέριµνα ώστε να
διασφαλιστεί ότι δεν ασκείται εξαναγκασµός ή πίεση στα νεαρά άτοµα για να εργα-
στούν και όσοι εργάζονται µε ασυνόδευτα παιδιά οφείλουν να διασφαλίσουν ότι είναι
εύλογες οι συνθήκες απασχόλησης και ότι δεν συνιστούν εκµετάλλευση οι συνθήκες
εργασίας.

∆8.5.2 Στα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να επιτρέπεται η πρόσβαση στην αγορά ερ-
γασίας µε τους ίδιους όρους που προβλέπονται για τα παιδιά που είναι πολίτες της
χώρας υποδοχής. Η πρόσβαση πρέπει να διέπεται από την εθνική νοµοθεσία της
χώρας υποδοχής όσον αφορά στα όρια ηλικίας, στο κατώτατο επίπεδο αµοιβής, στους
κανονισµούς υγείας και ασφάλειας και σε οιαδήποτε άλλη σχετική εγγύηση. Τα ερ-
γαζόµενα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να καταγράφονται στην αρµόδια διοικητική δοµή
και να υπάγονται σχετικά σε όλες τις διοικητικές διαδικασίες που προβλέπονται για
τα παιδιά που είναι πολίτες της χώρας υποδοχής.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 90
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Φάση 2 – Μακροπρόθεσµες και βιώσιµες, συγκεκριµένες και ασφαλείς λύσεις –
Καθορισµός του βέλτιστου συµφέροντος

Είναι απαραίτητη η υιοθέτηση και η εφαρµογή διαδικασιών που ικανοποιούν τις ανάγ-
κες προστασίας (συµπεριλαµβανοµένου του ασύλου) και την ανεύρεση µακροπρόθε-
σµης λύσης για κάθε παιδί µε πρωταρχικό κριτήριο το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού.

Εποµένως, όλα τα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε διαδικασία κα-
θορισµού του βέλτιστου συµφέροντός τους, που εν συνεχεία αποτελεί το πρωταρχικό
κριτήριο για τον εντοπισµό των αναγκών προστασίας τους και της µακροπρόθεσµης
λύσης που αρµόζει στην περίπτωσή τους. Στο πλαίσιο αυτού του καθορισµού πρέπει
να εξετάζονται οι ανάγκες προστασίας του παιδιού και οι συνέπειες της παραµονής
του στη χώρα υποδοχής ή της συνένωσης µε την οικογένειά του ή τους υπεύθυνους
για τη φροντίδα του είτε στη χώρα καταγωγής είτε σε τρίτη χώρα (βλέπε στη συνέχεια
το κεφάλαιο ∆15). Στις περιπτώσεις εφαρµογής της διαδικασίας καθορισµού του κα-
θεστώτος του πρόσφυγα, η απόφαση επί του αιτήµατος ασύλου του ασυνόδευτου παι-
διού αποτελεί το γνώµονα για την µακροπρόθεσµη λύση που αρµόζει στο
ενδιαφερόµενο παιδί. Η µακροπρόθεσµη λύση δεν είναι βιώσιµη εάν στηρίζεται στην
απόφαση να επιτραπεί στο παιδί να παραµείνει στη χώρα υποδοχής έως την ηλικία των
18 ετών (βλέπε στη συνέχεια το κεφάλαιο ∆14.7).
Κατά την αναζήτηση των µακροπρόθεσµων λύσεων πρέπει να εφαρµόζεται λεπτοµε-
ρειακά η διαδικασία καθορισµού του βέλτιστου συµφέροντος του παιδιού, στην οποία
εµπλέκονται διάφορες υπηρεσίες αλλά και ο ανεξάρτητος επίτροπος του παιδιού και
το ίδιο το παιδί, που δικαιούται να εκφράζει την άποψή του.

∆9. Πρόσβαση στη διαδικασία καθορισµού του βέλτιστου συµφέροντος του παιδιού

∆9.1 Ανεξάρτητα από την ηλικία τους, τα ασυνόδευτα παιδιά δικαιούνται πάντα να
έχουν άµεση πρόσβαση στη διαδικασία καθορισµού του βέλτιστου συµφέροντός τους.
Στην περίπτωση των ασυνόδευτων παιδιών που αιτούνται άσυλο, η έκβαση της διαδι-
κασίας καθορισµού του καθεστώτος του πρόσφυγα αποτελεί κατ' ανάγκη µέρος της
διαδικασίας καθορισµού του βέλτιστου συµφέροντός τους.

∆9.2 Τα ασυνόδευτα παιδιά, που ενηλικιώνονται διαρκούσης της εφαρµογής της διαδικα-
σίας καθορισµού του βέλτιστου συµφέροντός τους, πρέπει να συνεχίζουν να επωφελούνται
από τις ευεργετικές ρυθµίσεις της όπως ακριβώς τα παιδιά που είναι ηλικίας µικρότερης των
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18 ετών. Όµως, τα κράτη οφείλουν να ελαχιστοποιούν κάθε καθυστέρηση που έχει ως
αποτέλεσµα την ενηλικίωση του παιδιού διαρκούσης της σχετικής διαδικασίας.
* Σ∆Π, άρθρο 22

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 4.1, 5.4 και 10.1.

∆10. Νοµική εκπροσώπηση και συνδροµή

Σε όλες τις νοµικές διαδικασίες, συµπεριλαµβανοµένων των προσφυγών ή των εφέ-
σεων, τα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να έχουν πρόσβαση σε νοµική αρωγή και εκ-
προσώπηση και να συνδράµονται στην υποβολή του αιτήµατός τους για παροχή
διεθνούς προστασίας και στην υλοποίηση της επακόλουθης µακροπρόθεσµης λύσης.
Εκτός από την εξειδίκευσή τους σε θέµατα του δικαίου της µετανάστευσης, των δια-
δικασιών ασύλου και του νοµικού πλαισίου που ρυθµίζει την προστασία των παιδιών
που είναι θύµατα εµπορίας ανθρώπων, οι νοµικοί συµπαραστάτες οφείλουν να µην επι-
βαρύνουν οικονοµικά τα ασυνόδευτα παιδιά. Οι νοµικοί συµπαραστάτες των παιδιών
πρέπει να έχουν δεξιότητες εκπροσώπησης των παιδιών, να είναι ευαισθητοποιηµένοι
σε ζητήµατα φύλου και να γνωρίζουν τόσο τις ειδικότερες µορφές δίωξης από τις
οποίες κινδυνεύουν τα παιδιά όσο και τα θέµατα εκµετάλλευσης των παιδιών στο διε-
θνές πλαίσιο.

* Σ∆Π, άρθρο 12

* Άρθρο 22

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, Παράγραφος 69: τα ασυνόδευτα παιδιά δικαιούνται δωρεάν
πρόσβαση στις υπηρεσίες νοµικού συµπαραστάτη.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 4.2 και 8.3.

∆11. Ελάχιστες διαδικαστικές εγγυήσεις

∆11.1 Οι αποφάσεις επί του αιτήµατος του παιδιού για παροχή διεθνούς προστασίας
πρέπει να λαµβάνονται από την αρµόδια αρχή µε εµπειρία σε θέµατα ασύλου, προ-
σφυγικού δικαίου, εµπορίας ανθρώπων και άλλων σχετικών θεµάτων προστασίας και
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µε γνώση των διεθνών κειµένων που ρυθµίζουν την προστασία των δικαιωµάτων των
παιδιών. Όταν εκδίδεται αρνητική απόφαση, πρέπει να παρέχεται στα παιδιά η δυ-
νατότητα να ασκήσουν προσφυγή ενώπιον δικαστικής αρχής. Η προθεσµία για την
άσκηση προσφυγής πρέπει να είναι εύλογη. Επιβάλλεται να εντοπίζονται και να εξε-
τάζονται κατά προτεραιότητα τα αιτήµατα ασύλου των παιδιών ώστε να ελαχιστοποι-
είται κάθε καθυστέρηση και να εξασφαλίζεται ότι δεν αναµένουν επί µακρόν την
έκδοση της απόφασης.

∆11.2 Όπου απαιτείται, ειδικά καταρτισµένοι αξιωµατούχοι πρέπει να διεξάγουν συ-
νεντεύξεις µε παιδιά, σε φιλικό γι' αυτά περιβάλλον, µε διαλείµµατα και σε ατµό-
σφαιρα που δεν είναι επιθετική. Τα παιδιά πρέπει να παρίστανται σε κάθε συνέντευξη
µε το νόµιµο εκπρόσωπό τους και, εφόσον το επιθυµούν, µε άλλους σηµαντικούς γι'
αυτά ενήλικες, για παράδειγµα τον/την κοινωνικό λειτουργό, κάποιο συγγενή τους, τον
επίτροπό τους κλπ. Επιβάλλεται η τήρηση πρακτικών της συνέντευξης. Οι αποφάσεις
που λαµβάνονται στο πλαίσιο της συνέντευξης πρέπει να είναι τεκµηριωµένες και να
επιδίδονται στο παιδί και στον επίτροπό του. Στα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να πα-
ρέχεται η δυνατότητα να καταθέτουν µε διάφορα µέσα, συµπεριλαµβανοµένων της
προφορικής κατάθεσης/µαρτυρίας, των ζωγραφιών και της γραφής, των ηχητικών και
βιντεοσκοπηµένων συνεντεύξεων µε ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες και των µαρτυ-
ριών µέσω τηλεδιασκέψεων.

∆11.3 Στις περιπτώσεις των νεαρών παιδιών, των παιδιών µε αναπηρίες ή των παι-
διών που υποφέρουν από ψυχολογικά τραύµατα, είναι επιθυµητό να παρέχεται η δυ-
νατότητα εξέτασής τους από ανεξάρτητο εµπειρογνώµονα που αφενός αξιολογεί την
ικανότητά τους να εκφράσουν την ανάγκη προστασίας ή το βάσιµο και δικαιολογη-
µένο φόβο δίωξης και αφετέρου εντοπίζει τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουν όταν
επαναφέρουν στη µνήµη τους επώδυνα γεγονότα ή όταν αποκαλύπτουν ευαίσθητες
πληροφορίες.

* Σ∆Π, άρθρο 3 (3)

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 71: οι αιτήσεις πρέπει να εξετάζονται από τις
αρµόδιες αρχές.

* Παράγραφος 95

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 4.2, 8.1, 8.2, 8.4 και 8.5.
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∆12. Κριτήρια για την έκδοση απόφασης επί των αναγκών διεθνούς προστασίας
και επί των µακροπρόθεσµων λύσεων στις υποθέσεις των παιδιών

∆12.1 Ουδέποτε πρέπει να απαγορεύεται στα ασυνόδευτα παιδιά να παραµείνουν
στη χώρα υποδοχής αποκλειστικά και µόνο λόγω της ηλικίας τους. Στη διαδικασία
λήψης της απόφασης πρωταρχική σηµασία έχει η αρχή του συµφέροντος του παιδιού.
Εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή στο δικαίωµα του παιδιού να διαβιώνει σε οικογε-
νειακό περιβάλλον, µε γνώµονα το βέλτιστο συµφέρον του. Οι αρχές οφείλουν να συ-
νεκτιµούν ειδικότερα:

� Την ηλικία και την ωριµότητα του παιδιού καθώς και το επίπεδο ανάπτυξής του,

� Την πιθανότητα να εκφράζει το παιδί τους φόβους του διαφορετικά από τους ενήλικες,

� την πιθανότητα να έχει το παιδί περιορισµένη γνώση για την κατάσταση που επι-
κρατεί στη χώρα καταγωγής του,

� Τις ειδικότερες µορφές παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων των παιδιών,
συµπεριλαµβανοµένων, ενδεικτικά, της στρατολόγησής τους, της εµπορίας για
πορνεία, της κλειτοριδεκτοµής και της εξαναγκαστικής εργασίας,

� Την κατάσταση της οικογένειάς του στη χώρα καταγωγής και, όταν είναι γνωστές,
τις επιθυµίες των γονέων που αποµάκρυναν τα παιδιά τους από την πατρίδα τους
για να τα προστατεύσουν,

� Τις επιβλαβείς πράξεις που συνιστούν κακοµεταχείριση ή διακριτική µεταχείριση
όταν πρόκειται για ενήλικες αλλά δίωξη προκειµένου για παιδιά.

∆12.2 Κατά συνέπεια, όταν εξετάζονται τα αιτήµατα ασύλου των ασυνόδευτων παι-
διών, προκειµένου να καθοριστεί εάν το παιδί κινδυνεύει να υποστεί βλάβη ή εάν
τεκµαίρεται ότι εκφράζει βάσιµο και δικαιολογηµένο φόβο δίωξης εξαιτίας αυτού του
κινδύνου µπορεί να είναι αναγκαίο να αξιολογούνται και να συνεκτιµώνται κάποιοι αν-
τικειµενικοί παράγοντες. Επιβάλλεται η φιλελεύθερη και γενναιόδωρη εφαρµογή του
ευεργετήµατος της αµφιβολίας κατά τον καθορισµό των αναγκών διεθνούς προστα-
σίας των ασυνόδευτων παιδιών.

* Σ∆Π, άρθρα 3, 12, 22, 32, 34, 35, 36 και 37
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* Άρθρο 38: τα κράτη οφείλουν να διασφαλίσουν ότι δεν συµµετέχουν άµεσα στις
εχθροπραξίες πρόσωπα ηλικίας µικρότερης των δέκα πέντε ετών.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 72: η αξιολόγηση πρέπει να περιλαµβάνει την
εξατοµικευµένη εξέταση του µοναδικού συνδυασµού των περιστάσεων κάθε
υπόθεσης.

* Παράγραφος 74: όταν αξιολογούν τα αιτήµατα ασύλου τα κράτη οφείλουν να
συνεκτιµούν τα ειδικότερα κίνητρα και τις εκδηλώσεις της δίωξης που βιώνουν τα παιδιά.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 8.6 έως 8.10, 9.7 και 10.4.

Μετά τον καθορισµό του βέλτιστου συµφέροντος του παιδιού, η βιώσιµη διαρκής
λύση µπορεί να συνίσταται είτε στη συνένωση του παιδιού µε την οικογένειά του στη
χώρα καταγωγής του ή σε τρίτη χώρα, είτε στην παραµονή του παιδιού στη χώρα υπο-
δοχής χωρίς να απολαµβάνει τη φροντίδα των µελών της οικογένειάς του ή, σε εξαι-
ρετικές περιπτώσεις, στην επιστροφή του παιδιού στη χώρα καταγωγής του
προκειµένου να αναλάβουν τη φροντίδα του πρόσωπα που δεν ανήκουν στο οικογε-
νειακό του περιβάλλον. Βλέπε στη συνέχεια τα κεφάλαια ∆13 και ∆15 για τις εγ-
γυήσεις που πρέπει να διέπουν την επιστροφή του παιδιού στη χώρα καταγωγής και
την οικογενειακή συνένωση.

∆13. Οικογενειακή συνένωση

∆13.1 Σε κάθε κατάσταση που αφορά στα ασυνόδευτα παιδιά, τα κράτη οφείλουν να
διευκολύνουν και να προάγουν µε θετικό πνεύµα την οικογενειακή συνένωση του παι-
διού στο κράτος όπου ικανοποιείται το βέλτιστο συµφέρον του.

∆13.2 Επιβάλλεται η χορήγηση θεώρησης εισόδου και άδειας διαµονής στα µέλη της
οικογένειας του παιδιού στις περιπτώσεις που καθορίζεται ότι η συνένωση µε την οι-
κογένειά του στη χώρα υποδοχής εξυπηρετεί το βέλτιστο συµφέρον του. Οι σχετικές
αιτήσεις του παιδιού ή των γονέων του πρέπει να αντιµετωπίζονται µε θετικό πνεύµα,
ανθρωπισµό και ταχύτητα.

∆13.3 Στην περίπτωση που η οικογενειακή συνένωση πρόκειται να πραγµατοποιηθεί
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στη χώρα καταγωγής του παιδιού ή σε τρίτη χώρα, αυτή πρέπει να διέπεται από τις
εγγυήσεις που ορίζονται στη συνέχεια, στο κεφάλαιο ∆.15. Όταν µέλος της οικογέ-
νειας του ασυνόδευτου παιδιού διαµένει σε τρίτη χώρα και τόσο το παιδί όσο και το
µέλος της οικογένειάς του επιθυµούν να συνενωθούν σε αυτήν τη χώρα, η αρχή παι-
δικής πρόνοιας της χώρας όπου ζει (προσωρινά ή µε οιοδήποτε άλλο καθεστώς) οφεί-
λει να αξιολογήσει προσεκτικά την καταλληλότητα του µέλους της οικογένειας να
αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού.

* Σ∆Π, άρθρο 10 (1)

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 81: πρέπει να καταβάλλονται προσπάθειες για
την επιστροφή του ασυνόδευτου παιδιού στους γονείς του, εκτός εάν ο περαιτέρω
χωρισµός του από αυτούς εξυπηρετεί το βέλτιστο συµφέρον του.

* Παράγραφος 83: οι αιτήσεις του παιδιού για χορήγηση θεώρησης εισόδου στους
γονείς του µε σκοπό την οικογενειακή συνένωση πρέπει να αντιµετωπίζονται µε
ανθρωπισµό και ταχύτητα.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 5.5, 10.5 και 10.11.

∆14. Παραµονή και ένταξη στη χώρα υποδοχής

∆14.1 Στα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να επιτρέπεται να διαµένουν νόµιµα στη χώρα
υποδοχής στις περιπτώσεις που καθορίζεται ότι η παραµονή τους σε αυτήν εξυπηρε-
τεί το βέλτιστο συµφέρον τους. Τούτο µπορεί να ισχύει όταν συντρέχουν µια ή πε-
ρισσότερες από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

� όταν είναι πρόσφυγες ή έχουν ανάγκη τη διεθνή προστασία ή την προστασία του
θεσµού του ασύλου,

� όταν επιτακτικοί ανθρωπιστικοί, ιατρικοί ή άλλοι σχετικοί λόγοι επιβάλλουν τη
διαµονή τους στη χώρα υποδοχής,

� όταν είναι θύµατα εµπορίας ανθρώπων και δεν είναι ασφαλής η επιστροφή τους
στη χώρα καταγωγής τους,

� όταν δεν είναι ασφαλής η επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους, για παράδειγµα
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λόγω ένοπλων συρράξεων, αναταραχών, εµφύλιου πολέµου κλπ,

� όταν οι γονείς ή οι ασκούντες την επιµέλεια των ασυνόδευτων παιδιών αδυνατούν
να τους εξασφαλίσουν συγκεκριµένες και ασφαλείς ρυθµίσεις φροντίδας ή όταν
δεν ανευρίσκεται και είναι αδύνατο να εντοπιστεί στη χώρα καταγωγής τους ο προ-
ηγούµενος, κατά το νόµο ή το έθιµο, υπεύθυνος για τη φροντίδα τους.

∆14.2 Όταν εξετάζεται η περίπτωση της ένταξης στη χώρα υποδοχής, οι αρχές παι-
δικής πρόνοιας οφείλουν να αξιολογούν προσεκτικά την κατάσταση του παιδιού, λαµ-
βάνοντας υπόψη την ηλικία του, το φύλο του, τη θρησκεία του, το πολιτισµικό και
γλωσσικό του υπόβαθρο, τη σωµατική και πνευµατική του υγεία, την εκπαίδευσή του
και την οικογενειακή του κατάσταση στη χώρα καταγωγής. Στη συνέχεια, πρέπει να ρυθ-
µιστεί, σε συνεννόηση µε το παιδί, η µακροπρόθεσµη τοποθέτησή του στην κοινότητα.
Βεβαίως, η ρύθµιση αυτή µπορεί να συνίσταται στη συνέχιση της εφαρµογής των ρυθ-
µίσεων της µεταβατικής φροντίδας. Εν γένει, είναι επιθυµητό να τοποθετούνται τα
παιδιά ηλικίας µικρότερης των δέκα έξη ετών σε ανάδοχες οικογένειες που έχουν
πολιτισµικό υπόβαθρο όµοιο µε το δικό τους. Τα µεγαλύτερα παιδιά ενδέχεται να
προτιµούν και να επωφελούνται της τοποθέτησης σε ολιγοµελείς ξενώνες. Οι σχετι-
κές δοµές πρέπει να είναι επανδρωµένες µε κατάλληλα καταρτισµένο προσωπικό που
γνωρίζει τις πολιτισµικές ανάγκες των ασυνόδευτων παιδιών.

∆14.3 Σύµφωνα µε γενική αρχή, τα αδέρφια πρέπει να µένουν µαζί, στον ίδιο φορέα
παιδικής πρόνοιας, εκτός εάν εκφράσουν αντίθετη επιθυµία ή εάν η λύση αυτή δεν
εξυπηρετεί το βέλτιστο συµφέρον τους. Στην περίπτωση που τα αδέρφια τοποθετούνται
σε δοµή που τους παρέχει καθεστώς αυτονοµίας, όπου το µεγαλύτερο φροντίζει το
µικρότερο, πρέπει να τους παρέχονται οι κατάλληλες συµβουλευτικές και υποστηρι-
κτικές υπηρεσίες.

∆14.4 Σπανίως είναι η υιοθεσία η κατάλληλη λύση για τα ασυνόδευτα παιδιά. Πριν
εξεταστεί η περίπτωση της υιοθεσίας ως βιώσιµης ή επιθυµητής λύσης, έχει ουσια-
στική σηµασία η αυστηρή αξιολόγηση, από εντεταλµένη και εξειδικευµένη οργάνωση,
των συνθηκών του οικογενειακού περιβάλλοντος του παιδιού στη χώρα καταγωγής
του. Σχετικά, προβλέπει σαφείς διαδικασίες, η Σύσταση της ∆ιάσκεψης της Χάγης για
το Ιδιωτικό ∆ιεθνές ∆ίκαιο.
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∆14.5 Στα ασυνόδευτα παιδιά που διαπιστώνεται ότι είναι ανιθαγενή πρέπει να πα-
ρέχεται συνδροµή για την απόκτηση ιθαγένειας.

∆14.6 Τα ασυνόδευτα παιδιά έχουν δικαίωµα στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση, στις
φροντίδες της υγείας, στη γλωσσική υποστήριξη, στην κοινωνική βοήθεια και στην
απασχόληση, όπως εξετάζονται ενδελεχώς ανωτέρω, στο κεφάλαιο ∆8, µε τους ίδι-
ους όρους που προβλέπει η εθνική νοµοθεσία για παιδιά που είναι πολίτες της χώρας
υποδοχής.

∆14.7 Η χορήγηση προσωρινής άδειας διαµονής δεν αποτελεί διαρκή βιώσιµη λύση
και δεν πρέπει να υιοθετείται ως απλή διοικητική αντιµετώπιση που παύει µε την ενη-
λικίωση του παιδιού. Η διαδικασία ανεύρεσης διαρκούς βιώσιµης λύσης πρέπει να ξε-
κινήσει άµεσα. Λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι ιδιαίτερα ευάλωτα, πρέπει να
αντιµετωπίζονται µε γενναιόδωρο τρόπο κατά την ενηλικίωσή τους τα πρόσωπα που
εισήλθαν στη χώρα υποδοχής ως παιδιά και επετράπη η διαµονή τους για ανθρωπι-
στικούς ή άλλους σχετικούς λόγους ή τους χορηγήθηκε οιοδήποτε άλλο καθεστώς
προσωρινής διαµονής. Σχετικά, επιβάλλεται να απολαµβάνουν την ίδια µεταχείριση
που δικαιούνται τα παιδιά που είναι πολίτες της χώρας υποδοχής όσον αφορά στις
ρυθµίσεις της φροντίδας και να τους παρέχεται κάθε στήριξη µέσω προγραµµάτων ενη-
λικίωσης, ώστε να διευκολύνεται η χειραφέτησή τους.

* Σ∆Π, άρθρα 2, 3, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23 έως 28, 29 (1) (γ), 30 και 39

* Άρθρο 7 (1): τα παιδιά έχουν δικαίωµα να αποκτούν ιθαγένεια.

* Άρθρο 21: προβλέπει τις υποχρεώσεις των κρατών στις περιπτώσεις της
διακρατικής υιοθεσίας.

* Άρθρο 31: τα συµβαλλόµενα κράτη αναγνωρίζουν στο παιδί το δικαίωµα στην ανά-
παυση και στις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, στην ενασχόληση µε
ψυχαγωγικά παιγνίδια και δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για την ηλικία του
και στην ελεύθερη συµµετοχή στην πολιτισµική και καλλιτεχνική ζωή. Τα συµβαλ-
λόµενα κράτη σέβονται και προάγουν αυτά τα δικαιώµατα και ενθαρρύνουν την
προσφορά κατάλληλων και ίσων ευκαιριών για πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και ψυ-
χαγωγικές δραστηριότητες και για δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου.
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* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 77: τα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να επωφε-
λούνται των διαθέσιµων µορφών της δωρεάν προστασίας.

* Παράγραφος 82: η οικογενειακή συνένωση στη χώρα καταγωγής δεν εξυπηρετεί
το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού, όταν ευλόγως ενέχει τον κίνδυνο να καταλήξει
σε παραβίαση των θεµελιωδών δικαιωµάτων του παιδιού.

* Παράγραφος 89: όταν η επιστροφή είναι ανέφικτη, η ένταξη αποτελεί την πρω-
ταρχική επιλογή και πρέπει να στηρίζεται σε ασφαλές νοµικό καθεστώς.

* Παράγραφος 91: η υιοθεσία ενός ασυνόδευτου παιδιού πρέπει να εξετάζεται ως
λύση µόνον εφόσον διαπιστώνεται ότι την επιτρέπει η κατάσταση του παιδιού.
Η υιοθεσία δεν πρέπει να εφαρµόζεται βιαστικά: πρέπει να εξυπηρετεί το βέλτιστο
συµφέρον του παιδιού και να διέπεται από το εφαρµοστέο δίκαιο. Πρέπει να αναζη-
τάται η άποψη του παιδιού και να δίδεται προτεραιότητα στην υιοθεσία από συγ-
γενείς του παιδιού που ζουν στη χώρα διαµονής του. ∆εν πρέπει να προωθείται η
λύση της υιοθεσίας εάν δεν έχουν εξαντληθεί όλες οι εφικτές διαδικασίες αναζή-
τησης των γονέων ή άλλων µελών της οικογένειας του παιδιού, εάν δεν έχει δια-
πιστωθεί ότι έχει εξανεµιστεί κάθε εύλογη ελπίδα εντοπισµού της οικογένειάς του,
εάν το παιδί δεν επιθυµεί να υιοθετηθεί ή εάν υπάρχει δυνατότητα εθελοντικού επα-
ναπατρισµού σε συνθήκες ασφάλειας και αξιοπρέπειας.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 9.1 και 9.4, 10.2 έως 10.4 και 10.6 έως 10.10.

∆15. Επιστροφή στη χώρα καταγωγής/επαναπατρισµός ή µετεγκατάσταση ή µε-
ταφορά σε τρίτη χώρα

∆15.1 Κάθε απόφαση για τον επαναπατρισµό ή τη µετεγκατάσταση ενός ασυνόδευ-
του παιδιού, στο πλαίσιο οιασδήποτε µορφής επιστροφής, µεταφοράς (για παράδειγµα
δυνάµει του «Κανονισµού ∆ουβλίνο»), συµφωνιών ή οδηγιών επανεισόδου ή µετεγ-
κατάστασης, πρέπει να υιοθετείται µε γνώµονα το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού. Ου-
δέποτε πρέπει να επαναπατρίζεται ή να µετεγκαθίσταται ένα ασυνόδευτο παιδί επειδή
δεν έχει δικαίωµα διαµονής στη χώρα υποδοχής ή επειδή η περίπτωσή του υπάγεται
σε διοικητική διαδικασία επιστροφής, µεταφοράς, επανεισόδου ή µετεγκατάστασης.
Σε κάθε περίπτωση ένα ασυνόδευτο παιδί µπορεί να επαναπατρίζεται ή να µεταφέ-
ρεται ή να µετεγκαθίσταται σε τρίτη χώρα µόνον αφού καθοριστεί ότι αυτή η ρύθµιση

∆ιακήρυξη Καλών Πρακτικών, 2009 • 45



εξυπηρετεί το βέλτιστο συµφέρον του.

∆15.2 Ο βέλτιστος τρόπος εφαρµογής των ρυθµίσεων του επαναπατρισµού, της µε-
ταφοράς και της µετεγκατάστασης είναι η εκούσια συµµετοχή του παιδιού, εφόσον δια-
σφαλίζεται το βέλτιστο συµφέρον του. Τα παιδιά πρέπει να είναι πλήρως ενήµερα, να
αναζητάται η γνώµη τους και να λαµβάνονται υπόψη οι απόψεις τους σε όλα τα στά-
δια της διαδικασίας. Σε αυτήν τη διαδικασία ιδιαίτερα σηµαντικά στοιχεία που πρέπει
να ληφθούν υπόψη είναι η διάρκεια της απουσίας του παιδιού από τη χώρα καταγω-
γής του ή οι δεσµοί του µε τη χώρα όπου προτείνεται να µετεγκατασταθεί ή να µε-
ταφερθεί και η ηλικία του.

∆15.3 Πριν την επιστροφή του ασυνόδευτου παιδιού στη χώρα καταγωγής του ή πριν
τη µετεγκατάστασή ή µεταφορά του σε τρίτη χώρα πρέπει να καθορίζεται το βέλτιστο
συµφέρον του. Η διαδικασία αυτή είναι πολυεπίπεδη και διεπιστηµονική και απαιτεί τη
συµµετοχή των ενδιαφερόµενων οργανώσεων. Η έκβαση του καθορισµού του βέλτι-
στου συµφέροντος του παιδιού πρέπει να εξαρτάται τουλάχιστον από:

� Τον προσεκτικό καθορισµό των συνθηκών ασφάλειας που επικρατούν στη χώρα
καταγωγής όπου επιστρέφει το παιδί ή στην προτεινόµενη χώρα µεταφοράς ή
µετεγκατάστασης, αξιολογώντας τους κινδύνους δίωξης, συµµετοχής σε ένοπλες
συγκρούσεις, βίας και κακοποίησης καθώς και εκµετάλλευσης

� Τη σύµφωνη γνώµη του υπεύθυνου για τη φροντίδα του παιδιού ή του επιτρόπου
του στη χώρα υποδοχής για το ότι η επιστροφή, η µεταφορά ή η µετεγκατάσταση
εξυπηρετεί το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού

� Την προσεκτική κοινωνική αξιολόγηση της κατάστασης της οικογένειας του παιδιού
στη χώρα καταγωγής ή στην προτεινόµενη χώρα µεταφοράς ή µετεγκατάστασης.
Οι γονείς ή οι υπεύθυνοι για τη φροντίδα του παιδιού οφείλουν να αποδείξουν την
ταυτότητά τους ενώ είναι αναγκαίο να διερευνηθούν η βούληση και η ικανότητα της
οικογένειας (γονέων ή άλλων µελών της οικογένειας) του παιδιού ή άλλων υπεύ-
θυνων για την επιµέλειά του να του παρέχουν την κατάλληλη φροντίδα

� Την προσεκτική αξιολόγηση της πρόσβασης σε τροφή, στέγαση, φροντίδες της
υγείας, εκπαίδευση, επαγγελµατική κατάρτιση και ευκαιρίες απασχόλησης στη χώρα
καταγωγής ή στην προτεινόµενη χώρα µετεγκατάστασης ή µεταφοράς
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� Τη σύµφωνη γνώµη των γονέων του παιδιού, των συγγενών του ή άλλων ενήλικων
υπεύθυνων για τη φροντίδα του, όσον αφορά στην παροχή µακροπρόθεσµης φρον-
τίδας µε την άφιξη του παιδιού στη χώρα καταγωγής ή στη χώρα µετεγκατάστασης
ή µεταφοράς

� Τη διερεύνηση και τη συνεκτίµηση των απόψεων της οικογένειας για την επιστροφή,
µετεγκατάσταση ή µεταφορά του παιδιού

� Την ενηµέρωση και την αναζήτηση της γνώµης του παιδιού σε όλα τα στάδια της
σχετικής διαδικασίας και την παροχή των κατάλληλων συµβουλευτικών και υπο-
στηρικτικών υπηρεσιών. Οι απόψεις του παιδιού για την επιστροφή, τη µετεγκατά-
σταση και τη µεταφορά του πρέπει να λαµβάνονται υπόψη ανάλογα µε την ηλικία
και την ωριµότητά του

� Τη διευκόλυνση της τακτικής επικοινωνίας του παιδιού µε την οικογένειά του πριν
την επιστροφή, τη µετεγκατάσταση ή τη µεταφορά

� Το σχεδιασµό προγράµµατος επανένταξης του παιδιού σε συνεργασία µε τις
αρµόδιες αρχές παιδικής πρόνοιας της χώρας επιστροφής, µετεγκατάστασης ή
µεταφοράς

∆15.4 Τα ασυνόδευτα παιδιά, που είναι θύµατα εµπορίας ανθρώπων, ουδέποτε πρέ-
πει να επαναπατρίζονται ή να µετεγκαθίστανται ή να µεταφέρονται σε τρίτη χώρα πριν
την ενδελεχή αξιολόγηση του οικογενειακού περιβάλλοντός τους και των ενδεχόµε-
νων κινδύνων να υποστούν αντίποινα ή να καταστούν εκ νέου θύµατα εµπορίας. Η δια-
δικασία αυτή εξασφαλίζει την επιστροφή ή τη µεταφορά του παιδιού σε ασφαλές
περιβάλλον. Περαιτέρω, εφιστάται ιδιαιτέρως η προσοχή στον κίνδυνο του στιγµατι-
σµού και του κοινωνικού αποκλεισµού που διατρέχουν, µε την άφιξή τους στη χώρα
καταγωγής ή σε τρίτη χώρα, τα παιδιά που είναι θύµατα εµπορίας ανθρώπων, ειδικά
όταν είναι θύµατα σεξουαλικής εκµετάλλευσης.

∆15.5 Το ασυνόδευτο παιδί, για το οποίο έχει καθοριστεί ότι η επιστροφή, µετα-
φορά ή µετεγκατάσταση εξυπηρετεί το βέλτιστο συµφέρον του, ταξιδεύει συνοδευό-
µενο από πρόσωπο που εµπιστεύεται, για παράδειγµα από τον επίτροπο ή τον/την
κοινωνικό λειτουργό. Επιβάλλεται η υιοθέτηση και η εφαρµογή αποτελεσµατικών µη-
χανισµών παρακολούθησης της περαιτέρω ευηµερίας του παιδιού.
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∆15.6 Η φροντίδα σε στέγη ανηλίκων είναι η τελευταία προτιµώµενη ρύθµιση φρον-
τίδας για κάθε ασυνόδευτο παιδί, επειδή δεν διασφαλίζει τις φυσιολογικές συνθήκες
ανατροφής και ανάπτυξης των παιδιών. Η επιστροφή σε δοµή παιδικής πρόνοιας στη
χώρα καταγωγής ή σε τρίτη χώρα πρέπει να εξετάζεται ως λύση µόνον εφόσον εν-
τάσσεται στο σχεδιασµό έγκαιρης συνένωσης µε την οικογένεια ή σε εξαιρετικές πε-
ριπτώσεις, εφόσον εξυπηρετεί το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού. Οι γονείς ή οι
υπεύθυνοι για τη φροντίδα του παιδιού πρέπει να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους
ενώ είναι αναγκαίο να διασφαλίζονται εγγυήσεις για την ασφάλεια και την προστασία
του παιδιού. Επίσεις, επιβάλλεται η υιοθέτηση και η εφαρµογή αποτελεσµατικών µη-
χανισµών παρακολούθησης της περαιτέρω ευηµερίας του παιδιού.

∆15.7 Τα ασυνόδευτα παιδιά που εισέρχονται ανήλικα στη χώρα υποδοχής αλλά κατά
την ενηλικίωσή τους (στην ηλικία των δέκα οκτώ ετών) δεν τους χορηγείται δικαίωµα
διαµονής πρέπει να αντιµετωπίζονται λαµβάνοντας υπόψη ότι είναι ευάλωτα και να
αναζητάται η γνώµη τους για τις απαιτούµενες συνθήκες της επιτυχούς επανένταξής
τους στη χώρα καταγωγής, ή µετεγκατάστασης ή µεταφοράς στην τρίτη χώρα.

∆15.8 Τα ασυνόδευτα παιδιά ουδέποτε πρέπει να επιστρέφονται στις «χώρες διέ-
λευσης», εκτός εάν έχουν αξιολογηθεί προσεκτικά (κατά τα οριζόµενα ανωτέρω) οι συ-
νέπειες της επιστροφής τους σε αυτές και είναι σαφές ότι αυτή εξυπηρετεί το βέλτιστο
συµφέρον τους. Ειδικότερα, είναι απαραίτητο να αποκλείεται ο κίνδυνος της περαι-
τέρω επιστροφής στα σύνορα εδαφών όπου µπορεί να αντιµετωπίσουν διώξεις, κα-
κοποίηση ή κακοµεταχείριση.

* Σ∆Π, άρθρο 3

* Άρθρο 5: τα κράτη σέβονται την ευθύνη, το δικαίωµα και το καθήκον που έχουν
οι γονείς ή τα µέλη της διευρυµένης οικογένειας να παρέχουν στο παιδί τον προ-
σανατολισµό και τις κατάλληλες συµβουλές για την άσκηση των δικαιωµάτων που
του αναγνωρίζει η Σύµβαση.

* Άρθρα 6, 12, 19, 20, 24, 27, 28, 34, 35, 36, 37 (α), 38 και 39

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 84: η επιστροφή στη χώρα καταγωγής δεν είναι
επιλογή όταν ευλόγως ενέχει τον κίνδυνο να οδηγήσει σε παραβίαση των θεµε-
λιωδών δικαιωµάτων του παιδιού. Η λύση της επιστροφής εφαρµόζεται µόνον εφό-
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σον εξυπηρετεί το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού.

* Παράγραφος 85: πριν την επιστροφή του παιδιού πρέπει να υιοθετηθούν συγκε-
κριµένες ρυθµίσεις για την επιµέλεια και τη νόµιµη εκπροσώπησή του.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 9.4, 9.5 και 10 έως 12.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Παραποµπές

Συντοµογραφίες και Ακρωνύµια των Παραποµπών9

ECRE ( Ένταξη)
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (ECRE):
Θέσεις για την Ένταξη των Προσφύγων στην Ευρώπη, ∆εκέµβριος 2002
http://www.ecre.org/topics/integration

ECRE (Παιδιά)
Ευρωπαϊκό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εξόριστους (ECRE):
Θέσεις για τα Παιδιά Πρόσφυγες, 1996
http://www.ecre.org/files/children.pdf

ISS
∆ιεθνής Κοινωνική Υπηρεσία (International Social Service)
http://www.iss-ssi.org/2009/index.php?id=1

UNHCHR
United Nations High Commissioner for Human Right
( Ύπατος Αρµοστής του Ο.Η.Ε. για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου)
http://www.ohchr.org/EN/Pages/WelcomePage.aspx

UNHCR
United Nations High Commissioner for Refugees
( Ύπατος Αρµοστής του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες)
http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/home

UNHCR – AP
UNHCR - Agenda for Protection/Αντζέντα για την Προστασία, 2002
http://www.unhcr.org/3e637b194.html

UNHCR – Bid
Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
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για τον Καθορισµό του Βέλτιστου Συµφέροντος του Παιδιού
http://www.unhcr.org/4566b16b2.html

Αρχές του Κέιπ Τάουν
Αρχές του Κέιπ Τάουν και βέλτιστες πρακτικές για την πρόληψη της στρατολόγησης
των παιδιών στις ένοπλες δυνάµεις και για την αποστράτευση και κοινωνική επανέν-
ταξη των παιδιών στρατιωτών στην Αφρική (UNICEF 1997)
http://www.unicef.org/emerg/files/Cape_Town_Principles(1).pdf

Γενικό Σχόλιο Νο 6
Επιτροπή του Ο.Η.Ε. για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, Γενικό Σχόλιο Νο. 6 για τη Με-
ταχείριση των Ασυνόδευτων και των Χωρισµένων από την Οικογένειά τους Παιδιών
που βρίσκονται εκτός της χώρας καταγωγής τους, 2005
http://www.unhcr.org/refworld/docid/42dd174b4.html

∆ΟΕ, C 182
∆ιεθνής Σύµβαση για την Απαγόρευση των Χειρότερων Μορφών Εργασίας των
Παιδιών και την Άµεση ∆ράση µε σκοπό την Εξάλειψή τους, ∆ΟΕ, C 182, 1999
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ddb6e0c4.html

∆ουβλίνο ΙΙ
Κανονισµός (ΕΚ) αριθ. 343/2003 του Συµβουλίου, της 18ης Φεβρουαρίου 2003,
για τη θέσπιση των κριτηρίων και µηχανισµών για τον προσδιορισµό του κράτους µέ-
λους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αίτησης ασύλου που υποβάλλεται σε κρά-
τος µέλος από υπήκοο τρίτης χώρας
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003R0343:EL:HTML

∆Π∆
Καταστατικό της Ρώµης του ∆ιεθνούς Ποινικού ∆ικαστηρίου, 1998
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3a84.html και
http://www.icc-cpi.int/Menus/ICC/Legal+Texts+and+Tools/

∆Σ για τους Μετανάστες Εργαζόµενους
∆ιεθνής Σύµβαση για την Προστασία των ∆ικαιωµάτων των Μεταναστών
Εργαζοµένων και των Μελών των Οικογενειών τους, 1990
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3980.html
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∆ΣΑΠ∆
∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Ατοµικά και Πολιτικά ∆ικαιώµατα, 1966
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3aa0.html

∆ΣΟΚΜ∆
∆ιεθνές Σύµφωνο για τα Οικονοµικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά ∆ικαιώµατα,1966
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36c0.html

Εγχειρίδιο της Ύπατης Αρµοστείας
Εγχειρίδιο της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες για τις ∆ιαδικασίες
και τα Κριτήρια Καθορισµού του Καθεστώτος των Προσφύγων, 1992
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3314.html

Επιτροπή Υπουργών ΣτΕ 2000
Σύσταση Νο. R (2000) 11 της Επιτροπής Υπουργών για τη δράση κατά της εµπορίας
ανθρώπων για λόγους σεξουαλικής εκµετάλλευσης
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=355213&BackColorInternet=9999CC&Back-
ColorIntranet=FFBB55&BackColorLogged=FFAC75

Επιτροπή Υπουργών ΣτΕ 91
Σύσταση Νο R (91) 11 της Επιτροπής Υπουργών για τη Σεξουαλική Εκµετάλλευση,
Πορνογραφία και Πορνεία και Εµπορία των Παιδιών και Νεαρών Προσώπων
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/victims/recR_91_11e.pdf

ΕΣ∆Α
Ευρωπαϊκή Σύµβαση των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπων και των Θεµελιωδών Ελευθε-
ριών, 1950
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3b04.html

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ο.Η.Ε. για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και την Εµ-
πορία Ανθρώπων
Συνιστώµενες Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ
για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και την Εµπορία Ανθρώπων
http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/(Symbol)/E.2002.68.Add.
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1.En?Opendocument και
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Traffickingen.pdf

Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
Κατευθυντήριες Αρχές για την Πολιτική και τη ∆ιαδικασία στα πλαίσια εξέτασης
αιτηµάτων ασύλου των ασυνόδευτων παιδιών, 1997
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3360.html

ΟΑΣΕ
Σχέδιο ∆ράσης του Οργανισµού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη
(ΟΑΣΕ) για την Καταπολέµηση της Εµπορίας Ανθρώπων, Υπουργικό Συµβούλιο του
Μάαστριχτ, 2003
http://www.osce.org/documents/mcs/2003/12/4161_en.pdf και
http://www.osce.org/cthb/23703.html

Ο∆Α∆
Οικουµενική ∆ιακήρυξη για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα, 1948
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3712c.html και
http://www.un.org/en/documents/udhr/

Οδηγία για την Αναγνώριση του Καθεστώτος του Πρόσφυγα
Οδηγία 2004/83/ΕΚ του Συµβουλίου, της 29ης Απριλίου 2004, για θέσπιση ελά-
χιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών
ή των απάτριδων ως προσφύγων ή ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας
για άλλους λόγους
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32004L0083:EL:HTML

Οδηγία για την Επιστροφή
Οδηγία 2008/115/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 16ης
∆εκεµβρίου 2008 , σχετικά µε τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη µέλη
για την επιστροφή των παρανόµως διαµενόντων υπηκόων τρίτων χωρών
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:01EL:HTML
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Οδηγία για την Οικογένεια
Οδηγία 2003/86/ΕΚ του Συµβουλίου, της 22ας Σεπτεµβρίου 2003, σχετικά µε το
δικαίωµα οικογενειακής επανένωσης
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0086:EL:HTML

Οδηγία για τις ∆ιαδικασίες
Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συµβουλίου, της 1ης ∆εκεµβρίου 2005 , σχετικά µε τις
ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες µε τις οποίες τα κράτη µέλη χορηγούν
και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:326:0013:01:EL:HTML

Οδηγία για τις Συνθήκες Υποδοχής
Οδηγία 2003/9/ΕΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά µε τις
ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη µέλη
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003L0009:EL:HTML

Πρωτόκολλο 1 στη Σ∆Π
Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού σχετικά
µε την εµπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία, 2000
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b38bc.html και
http://www2.ohchr.org/english/law/crc-sale.htm

Πρωτόκολλο 2 στη Σ∆Π
Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού σε σχέση
µε την ανάµειξη των παιδιών σε ένοπλη σύρραξη, 2000
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b38bc.html και
http://www2.ohchr.org/english/law/crc-conflict.htm

Πρωτόκολλο κατά της Εµπορίας (∆ιακίνησης) Ανθρώπων
Πρωτόκολλο για την Πρόληψη, Καταστολή και Τιµωρία της ∆ιακίνησης Προσώπων,
ιδιαίτερα γυναικών και παιδιών, που συµπληρώνει τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών
κατά του ∆ιεθνικού Οργανωµένου Εγκλήµατος, 2000
http://www.unhcr.org/refworld/docid/479dee062.html και
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext
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Πρωτόκολλο κατά της Λαθραίας ∆ιακίνησης
Πρωτόκολλο κατά της Λαθραίας ∆ιακίνησης Μεταναστών από τη γη, τη θάλασσα και
τον αέρα, που συµπληρώνει τη Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών κατά του ∆ιεθνικού Ορ-
γανωµένου Εγκλήµατος, 2000
http://www.unhcr.org/refworld/docid/479dee062.html και
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html#Fulltext

Σ∆Π
Σύµβαση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, 1989
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b38f0.html
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/index.htm
http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm

ΣτΕ
Συµβούλιο της Ευρώπης
http://www.coe.int/

ΣτΕ, Εµπορία Ανθρώπων
Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέµηση της Εµπορίας Ανθρώ-
πων, 2005
http://conventions.coe.int/Treaty/EN/Treaties/Html/197.htm

ΣτΕ, Νεαροί Μετανάστες
Σύσταση Νο 1596 (2003) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευ-
ρώπης για την Κατάσταση των Νεαρών Μεταναστών στην Ευρώπη
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta03/EREC159
6.htm και http://www.unhcr.gr/

ΣτΕ, Σύσταση για τα Αεροδρόµια
Σύσταση 1475 (2000) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευρώ-
πης για την Άφιξη Αιτούντων Άσυλο στα Ευρωπαϊκά Αεροδρόµια
http://www.unhcr.org/refworld/docid/47fdfb1cd.html
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ΣτΕ, Σύσταση για την Απέλαση
Σύσταση Νο 1547 (2002) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευ-
ρώπης για τις διαδικασίες απέλασης µε σεβασµό των δικαιωµάτων του ανθρώπου
και για την εκτέλεσή τους σε συνθήκες ασφάλειας και αξιοπρέπειας
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3dde4b022.html

ΣτΕ, Σύσταση για την Επιµόρφωση των Αξιωµατούχων
Σύσταση Νο 1309 (1996) της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συµβουλίου της Ευ-
ρώπης για την Επιµόρφωση των Αξιωµατούχων που υποδέχονται τους αιτούντες άσυλο
στα µεθοριακά σηµεία εισόδου
http://assembly.coe.int/Mainf.asp?link=/Documents/AdoptedText/ta96/EREC1309.htm

Στρατηγική της ΕΕ
Ανακοίνωση της Επιτροπής - Σχετικά µε µια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
τα δικαιώµατα του παιδιού
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52006DC0367:EL:HTML

Σύµβαση για την Ανιθαγένεια
Σύµβαση για την Εξάλειψη της Ανιθαγένειας, 1961
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b39620.html

Σύµβαση κατά των Βασανιστηρίων
Σύµβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπει-
νωτικής µεταχείρισης ή τιµωρίας, 1984
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3a94.html

Σύµβαση κατά των ∆ιακρίσεων στην Εκπαίδευση
Σύµβαση κατά των ∆ιακρίσεων στην Εκπαίδευση, 1960
http://www.unesco.org/education/pdf/DISCRI_E.PDF

Σύµβαση κατά των ∆ιακρίσεων των Γυναικών
Σύµβαση για την Εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των Γυναικών, 1979
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3970.html
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Σύµβαση κατά των Φυλετικών ∆ιακρίσεων
∆ιεθνής Σύµβαση για την Κατάργηση κάθε µορφής Φυλετικών ∆ιακρίσεων, 1965
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b3940.html

Σύµβαση της Χάγης (1993)
Σύµβαση της Χάγης για την προστασία των παιδιών και τη συνεργασία σχετικά µε τη
διακρατική υιοθεσία, 1993
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ddcb1794.html και
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=69

Σύµβαση της Χάγης (1996)
Σύµβαση της Χάγης για τη ∆ικαιοδοσία, το Εφαρµοστέο ∆ίκαιο, την Αναγνώριση, την
Εκτέλεση και τη Συνεργασία σχετικά µε τη Γονική Μέριµνα και τα Μέτρα Προστασίας
των Παιδιών, 1996
http://www.hcch.net/index_en.php?act=conventions.text&cid=70

Σύµβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων
Σύµβαση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για το Καθεστώς των Προσφύγων, 1951
http://www.unhcr.org/refworld/docid/3be01b964.html

Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων
Χάρτης των Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2000/C 364/01)
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2000:364:0001:0022:EL:PDF

Ψήφισµα ΕΕ
Ψήφισµα ΕΕ σχετικά µε τους ασυνόδευτους ανηλίκους υπηκόους τρίτων χωρών, 1997
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997Y0719(02):EL:HTML

Ψήφισµα ΕΕ για τις Στοιχειώδεις Εγγυήσεις
Ψήφισµα της ΕΕ για τις Στοιχειώδεις Εγγυήσεις των ∆ιαδικασιών Εξέτασης Αιτήσεων
Ασύλου, 1995
http://europa.eu/legislation_summaries/justice_freedom_security/free_move-
ment_of_persons_asylum_immigration/l33103_en.htm και
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31996Y0919(05):EL:HTML
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Β. ΘΕΜΕΛΙΩ∆ΕΙΣ ΑΡΧΕΣ

Β1. Βέλτιστο συµφέρον

* Σ∆Π, άρθρο 3 (1): σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά ... πρέπει να
λαµβάνεται πρωτίστως υπόψη το συµφέρον του παιδιού.
Άρθρο 20 (1): κάθε παιδί που στερείται προσωρινά ή οριστικά το οικογενειακό του
περιβάλλον ή το οποίο για το δικό του συµφέρον δεν είναι δυνατόν να παραµείνει
στο περιβάλλον αυτό δικαιούται ειδική προστασία και βοήθεια εκ µέρους του κράτους.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφοι 19 έως 22: η αρχή του βέλτιστου συµφέροντος
του παιδιού πρέπει να διέπει όλα τα στάδια του κύκλου της µετακίνησης.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφος 1.5: επιβεβαιώνει το άρθρο 3 (1) της Σ∆Π.

* Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, άρθρο 24 (2): σε όλες τις πράξεις που αφο-
ρούν τα παιδιά, είτε επιχειρούνται από δηµόσιες αρχές είτε από ιδιωτικούς οργα-
ισµούς, πρωταρχική σηµασία πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συµφέρον του παιδιού.

* ECRE (Παιδιά), παράγραφος 4

* Οδηγία για τις ∆ιαδικασίας, Προοίµιο (Παράγραφος 14): το συµφέρον το παιδιού
θα πρέπει να είναι πρωταρχική σκέψη των κρατών µελών.

* Οδηγία για την Αναγνώριση του Καθεστώτος του Πρόσφυγα, άρθρο 20 (5): το βέ-
λτιστο συµφέρον του παιδιού αποτελεί πρωταρχικό µέληµα για τα κράτη µέλη κατά
την αξιολόγηση των αναγκών διεθνούς προστασίας.

* Οδηγία για την Επιστροφή, άρθρο 5(α): κατά την εφαρµογή της Οδηγίας τα κράτη
µέλη λαµβάνουν δεόντως υπόψη τα βέλτιστα συµφέροντα του παιδιού.

* ∆ΣΟΚΜ∆, άρθρο 10 (3): ειδικά µέτρα προστασίας πρέπει να λαµβάνονται για
όλα τα παιδιά χωρίς διακρίσεις.

* UNHCR-Bid, Εισαγωγή: τα εθνικά συστήµατα προστασίας των παιδιών συνήθως
προβλέπουν αυστηρές διαδικαστικές εγγυήσεις για τον καθορισµό του βέλτιστου
συµφέροντος του παιδιού πριν ληφθούν κάποιες σηµαντικές αποφάσεις.
Παράρτηµα 9: Κατάλογος παραγόντων που καθορίζουν το “βέλτιστο συµφέρον”

* Εγχειρίδιο της Ύπατης Αρµοστείας, παράγραφος 14
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Β2. ∆ιαβίωση και ανάπτυξη

* Σ∆Π, άρθρο 6(1): τα συµβαλλόµενα κράτη αναγνωρίζουν ότι κάθε παιδί έχει
εγγενές δικαίωµα στη ζωή.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφοι 23 και 24: τα ασυνόδευτα παιδιά είναι
ευάλωτα σε διάφορους κινδύνους που επηρεάζουν τη ζωή, τη διαβίωση και την
ανάπτυξή τους. Επιβάλλεται η υιοθέτηση µέτρων για την προστασία των παιδιών
από αυτούς τους κινδύνους.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφος 7.1

* Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, άρθρο 2(1): κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στη ζωή.

Β3. Αρχή της µη διακριτικής µεταχείρισης

* Σ∆Π, άρθρο 2: τα δικαιώµατα που εγγυάται η Σ∆Π εφαρµόζονται σε όλα τα
παιδιά χωρίς καµιά διάκριση και ανεξάρτητα από τη φυλή, το χρώµα, το φύλο, τη
γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την εθνική, εθνικιστική ή
κοινωνική καταγωγή, την περιουσιακή κατάσταση, την ανικανότητα, τη γέννηση ή
οιαδήποτε άλλη κατάσταση των παιδιών ή των γονέων τους.
Άρθρο 22 (1): τα ασυνόδευτα παιδιά και τα παιδιά που είναι αιτούντες άσυλο
δικαιούνται προστασία και αρωγή για να απολαµβάνουν τα δικαιώµατα που
εγγυάται η Σ∆Π και άλλα κείµενα του διεθνούς δικαίου των δικαιωµάτων του
ανθρώπου ή του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στα οποία είναι συµβαλλόµενα
µέρη τα κράτη.
Άρθρο 22 (2): στην περίπτωση που δεν είναι δυνατό να ανευρεθούν οι γονείς ή
κανένα άλλο µέλος της οικογένειας του παιδιού που είναι πρόσφυγας, το παιδί
δικαιούται να τύχει της ίδιας προστασίας που παρέχεται σε οποιοδήποτε άλλο παιδί
στερηµένο οριστικά ή προσωρινά του οικογενειακού του περιβάλλοντος.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 18: η αρχή της απαγόρευσης της διακριτικής
µεταχείρισης, σε όλες τις πτυχές της, ισχύει σε όλες τις ρυθµίσεις που αφορούν
τα ασυνόδευτα παιδιά. Ειδικότερα, απαγορεύει οιαδήποτε διάκριση λόγω του
καθεστώτος του παιδιού ως ασυνόδευτου ή χωρισµένου από την οικογένειά του ή
ως πρόσφυγα, αιτούντα άσυλο ή µετανάστη.
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* Σύµβαση κατά των ∆ιακρίσεων των Γυναικών: η Σύµβαση προβλέπει µέτρα για την
εξάλειψη όλων των µορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

* Σύµβαση κατά των Φυλετικών ∆ιακρίσεων

* Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, άρθρο 21 (1): απαγορεύεται κάθε διάκριση.

* ΣτΕ, Εµπορία Ανθρώπων, Προοίµιο: όλες οι δράσεις για την καταπολέµηση της
εµπορίας ανθρώπων πρέπει να διέπονται από την αρχή της απαγόρευσης των δια
κρίσεων, να λαµβάνουν υπόψη την ισότητα των φύλων και να είναι ευαισθητοποι
ηµένες στα θέµατα των δικαιωµάτων του παιδιού.
Άρθρο 3: Η σύµβαση εφαρµόζεται χωρίς διακρίσεις.

* ΕΣ∆Α, άρθρο 14: η απόλαυση των δικαιωµάτων και των ελευθεριών που αναγνω-
ρίζει η Σύµβαση πρέπει να εξασφαλίζεται «ασχέτως διακρίσεως φύλου, φυλής,
χρώµατος, γλώσσης, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή
κοινωνικής προελεύσεως, συµµετοχής εις εθνικήν µειονότητα, περιουσίας, γεννή-
σεως ή άλλης καταστάσεως».

* ECRE (Παιδιά), παράγραφοι 5 έως 7

* Στρατηγική της ΕΕ, παράγραφος ΙΙΙ.Ι (7): η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να προσ-
δίδει ιδιαίτερη σηµασία στα δικαιώµατα των κοριτσιών καθώς και των παιδιών
που ανήκουν σε µειονότητες.

* ∆ΣΑΠ∆, άρθρο 24 (1): κάθε παιδί, χωρίς καµιά διάκριση, έχει δικαίωµα σε εκείνα
τα προστατευτικά µέτρα που απαιτεί η κατάστασή του ως ανήλικου από την οικο-
γένειά του, την κοινωνία και το κράτος.

* ∆ΣΟΚΜ∆, άρθρο 10 (3)

* ∆Σ για τους Μετανάστες Εργαζόµενους, άρθρο 18 (1): οι µετανάστες εργαζόµε-
νοι και τα µέλη των οικογενειών του έχουν δικαίωµα σε ίση µεταχείριση µε τους
πολίτες της χώρας υποδοχής ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαιοδοτικών
οργάνων.

* Πρωτόκολλο κατά της Λαθραίας ∆ιακίνησης, άρθρο 19 (2): τα µέτρα που ανα-
φέρονται στο Πρωτόκολλο ερµηνεύονται και εφαρµόζονται κατά τρόπον ώστε να
µην γίνονται διακρίσεις σε πρόσωπα για το λόγο ότι αποτελούν το αντικείµενο της
συµπεριφοράς που αναφέρεται στο άρθρο 6 του Πρωτοκόλλου αυτού.

60 • ∆ιακήρυξη Καλών Πρακτικών, 2009



* Πρωτόκολλο κατά της Εµπορίας (∆ιακίνησης) Ανθρώπων, άρθρο 14 (2): τα µέτρα
που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο ερµηνεύονται και εφαρµόζονται κατά τρόπον
ώστε να µην γίνονται διακρίσεις σε πρόσωπα για το λόγο είναι θύµατα εµπορίας
ανθρώπων.

Β4. Συµµετοχή

* Σ∆Π, άρθρο 12: οι απόψεις του παιδιού λαµβάνονται υπόψη ανάλογα µε την ηλικία του
και µε το βαθµό της ωριµότητάς του. Σε όλα τα παιδιά θα πρέπει να δίνεται η δυνατό-
τητα να ακούγονται σε όλες τις διαδικασίες που τα αφορούν.
Άρθρο 25: σε όλα τα παιδιά που τοποθετούνται σε φορείς φροντίδας αναγνωρίζεται το
δικαίωµα σε περιοδική αναθεώρηση των περιστάσεων που αφορούν στην τοποθέ
τησή τους.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 25: ως προς τα ασυνόδευτα παιδιά, πρέπει
να λαµβάνονται υπόψη οι απόψεις και οι επιθυµίες τους.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 5.14 και 5.15

* Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, άρθρο 24 (1): τα παιδιά µπορούν να εκφράζουν
ελεύθερα τη γνώµη τους. Η γνώµη τους σχετικά µε ζητήµατα που τα αφορούν
λαµβάνεται υπόψη σε συνάρτηση µε την ηλικία και την ωριµότητά τους.

* ECRE (Παιδιά), παράγραφοι 25 και 26

* UNHCR – AP, Μέρος ΙΙΙ, Στόχος 6 (2): τα κράτη, η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για
τους Πρόσφυγες και οι εταίροι της οφείλουν να υιοθετήσουν µέτρα που διασφαλί-
ζουν την ισότιµη συµµετοχή των παιδιών προσφύγων στις διαδικασίες λήψης και
στην εφαρµογή των αποφάσεων που αφορούν όλες τις πτυχές της ζωής τους ως
προσφύγων.

* Εγχειρίδιο της Ύπατης Αρµοστείας, παράγραφος 41

Β5. ∆ικαίωµα ενηµέρωσης

* Σ∆Π, άρθρο 13: τα παιδιά έχουν δικαίωµα στην ελευθερία της έκφρασης. Το δι-
καίωµα αυτό περιλαµβάνει την ελευθερία αναζήτησης, λήψης και διάδοσης
πληροφοριών.
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Άρθρο 17: τα κράτη οφείλουν να διασφαλίσουν την πρόσβαση των παιδιών σε
ενηµέρωση που προέρχεται από διάφορες εθνικές και διεθνείς πηγές.
Άρθρο 22 (2): τα κράτη συνεργάζονται, όπως αυτά το κρίνουν αναγκαίο, σε όλες
τις προσπάθειες του ΟΗΕ ή άλλων διακυβερνητικών ή µη κυβερνητικών οργανι-
σµών στα µέτρα αναζήτησης της οικογένειας του παιδιού.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 24

* ECRE (Παιδιά), παράγραφος 31

* ∆Σ για τους Μετανάστες Εργαζόµενους, άρθρο 33 (1) (β): οι µετανάστες εργα-
ζόµενοι και τα µέλη των οικογενειών τους δικαιούνται να ενηµερώνονται για τις
προϋποθέσεις εισόδου και για τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις τους.

Β6. ∆ιερµηνεία

* Σ∆Π, άρθρα 12 και 13

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 95

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφος 5.13

* ∆ΣΑΠ∆, άρθρο 19: καθένας έχει δικαίωµα στις απόψεις του χωρίς παρενοχλήσεις.
Καθένας έχει δικαίωµα στην ελευθερία της έκφρασης.

* UNHCR – Bid, κεφάλαιο 3 (1.6): τα πρόσωπα που εργάζονται ως διερµηνείς στη
διαδικασία καθορισµού του βέλτιστου συµφέροντος του παιδιού θα πρέπει να έχουν
πρόσβαση σε εξειδικευµένη επιµόρφωση/κατάρτιση. Εκτός από τις γλωσσικές
δεξιότητες ως διερµηνείς, θα πρέπει να γνωρίζουν για την αµεροληψία του ρόλου
τους, να σέβονται και να τηρούν την αρχή της εµπιστευτικότητας και να επιδει-
κνύουν ευαισθησία σε θέµατα φύλου, ηλικίας και πολιτισµικού υπόβαθρου.

Β7. Εµπιστευτικότητα

* Σ∆Π, άρθρο 16: τα παιδιά έχουν δικαίωµα στην προστασία από την αυθαίρετη ή
παράνοµη επέµβαση στην ιδιωτική τους ζωή, στην οικογένειά τους, στην κατοικία
τους και στην αλληλογραφία τους.
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* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 29: τα συµβαλλόµενα κράτη οφείλουν να προστα-
τεύουν τις εµπιστευτικές πληροφορίες που αφορούν στα ασυνόδευτα παιδιά πρόσφυγες.
Παράγραφος 30: ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να επιδεικνύεται ώστε να µην εκτίθε-
ται σε κίνδυνο η ευηµερία των προσώπων που συνεχίζουν να διαµένουν στη χώρα
καταγωγής του παιδιού.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 5.16 και 5.17

* Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, άρθρο 8 (1): κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα
στην προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

* ΕΣ∆Α, άρθρο 8: κάθε πρόσωπο δικαιούται σε σεβασµό της ιδιωτικής και οικογε-
νειακής ζωής του, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του.

* Ψήφισµα ΕΕ, άρθρο 3 (1): οι πληροφορίες για την ταυτότητα και την κατάσταση του
ανήλικου µπορούν να συγκεντρώνονται µε διάφορους τρόπους, και ιδίως µε µια
κατάλληλη συνέντευξη µε τον ενδιαφερόµενο, πράγµα που πρέπει να γίνει το
ταχύτερο δυνατόν και κατά τρόπο που αρµόζει στην ηλικία του. Η αίτηση, συλλογή,
διαβίβαση και αρχειοθέτηση αυτών των πληροφοριών πρέπει να γίνεται µε µεγάλη
επιµέλεια και εµπιστευτικότητα, µε σκοπό την προστασία τόσο του ανηλίκου όσο και
των µελών της οικογενείας.

* ∆ΣΑΠ∆, άρθρο 17: κανείς δεν υπόκειται σε αυθαίρετη ή παράνοµη παρενόχληση
της ιδιωτικής του ζωής, της οικογένειας, της οικίας ή της αλληλογραφίας του, ούτε
παράνοµες προσβολές της τιµής και υπόληψής του.

* ∆Σ για τους Μετανάστες Εργαζόµενους, άρθρο 14: κανένας µετανάστης εργα-
ζόµενος ή µέλος της οικογένειάς του δεν υπόκειται σε αυθαίρετη ή παράνοµη προ-
σβολή της ιδιωτικής του ζωής, της οικογένειάς του, της οικίας του, της αλληλο-
γραφίας του ή κάθε άλλης επικοινωνίας.

Β8. Σεβασµός της πολιτισµικής ταυτότητας

* Σ∆Π, άρθρο 8: τα παιδιά έχουν δικαίωµα στη διατήρηση ή στην αποκατάσταση
των βασικών στοιχείων της ταυτότητάς τους.
Άρθρο 24: τα παιδιά έχουν δικαίωµα να απολαµβάνουν το καλύτερο δυνατόν
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επίπεδο υγείας και να επωφελούνται από τις υπηρεσίες ιατρικής θεραπείας και
αποκατάστασης αναπήρων.
Άρθρο 30: τα παιδιά που ανήκουν σε εθνικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές µειονό-
τητες έχουν το δικαίωµα να απολαµβάνουν τη δική τους πολιτιστική ζωή, να πρε-
σβεύουν και να ασκούν τη δική τους θρησκεία και να χρησιµοποιούν τη δική τους
γλώσσα.

* ECRE (Παιδιά), παράγραφος 39

* ∆ΑΣΠ∆, άρθρο 27: στα κράτη όπου υπάρχουν εθνικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές
µειονότητες, τα πρόσωπα που ανήκουν σε αυτές δεν µπορούν να στερηθούν το δι-
καίωµά να εκδηλώνουν και να ασκούν τη δική τους θρησκεία ή να χρησιµοποιούν
τη δική τους γλώσσα.

* ∆Σ για τους Μετανάστες Εργαζόµενους, άρθρο 12 (1): οι µετανάστες εργαζόµε-
νοι και τα µέλη των οικογενειών τους έχουν δικαίωµα στην ελευθερία της σκέψης,
της συνείδησης και της θρησκείας.

* Άρθρο 31: τα κράτη εξασφαλίζουν το σεβασµό της πολιτισµικής ταυτότητας των
µεταναστών εργαζοµένων και των µελών των οικογενειών τους και δεν δηµιουργούν
εµπόδια στη διατήρηση πολιτισµικών δεσµών µε το κράτος καταγωγής.

Β9. Συνεργασία των φορέων

* Σ∆Π, άρθρο 22 (2)

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφος 12

* Ψήφισµα ΕΕ, άρθρο 5 (3γ και δ): ενόψει της επιστροφής του ανηλίκου, οι αρχές
οφείλουν να συνεργάζονται µε διεθνείς οργανισµούς όπως η Ύπατη Αρµοστεία
των Ηνωµένων Εθνών για τους Πρόσφυγες ή η UNICEF και, κατά περίπτωση, µε
µη κυβερνητικούς οργανισµούς προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι η χώρα στην
οποία θα επιστρέψει ο ανήλικος θα τον δεχτεί και θα του προσφέρει µέριµνα.

Β10. Επιµόρφωση και/ή κατάρτιση του προσωπικού

* Σ∆Π, άρθρο 3 (3): τα κράτη µεριµνούν ώστε οι δοµές και οι υπηρεσίες που
παρέχουν προστασία ή φροντίδα στα παιδιά πληρούν τους κανόνες που έχουν
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θεσπιστεί από τις αρµόδιες αρχές, µεταξύ άλλων, όσον αφορά στην καταλληλό--
ητα του προσωπικού τους καθώς και στην ύπαρξη της κατάλληλης εποπτείας.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 95: ιδιαίτερη προσοχή εφιστάται στην κατά-
ρτιση/επιµόρφωση όσων εργάζονται µε τα ασυνόδευτα παιδιά και χειρίζονται τις
υποθέσεις τους. Η εξειδικευµένη κατάρτιση είναι εξίσου σηµαντική για τους νοµι-
κούς συµπαραστάτες, τους επιτρόπους, τους διερµηνείς και άλλους επαγγελµα-
τίες που χειρίζονται υποθέσεις ασυνόδευτων παιδιών.
Παράγραφος 96: σκιαγραφεί τα βασικά στοιχεία της επιµόρφωσης / κατάρτισης.
Παράγραφος 75: το προσωπικό που είναι επιφορτισµένο µε την εφαρµογή της
διαδικασίας καθορισµού του καθεστώτος του πρόσφυγα πρέπει να έχει επιµο-
ρφωθεί σε θέµατα διεθνούς και εθνικού προσφυγικού δικαίου.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφος 11

* Σύσταση ΣτΕ για την Επιµόρφωση των Αξιωµατούχων, παράγραφοι 3 και 4

* Οδηγία για την Αναγνώριση του Καθεστώτος του Πρόσφυγα, άρθρο 30(6):
τα άτοµα που ασχολούνται µε ασυνόδευτους ανήλικους έχουν ήδη ή λαµβάνουν
κατάλληλη κατάρτιση όσον αφορά τις ανάγκες τους.

* Οδηγία για τις Συνθήκες Υποδοχής, άρθρο 19 (4): οι απασχολούµενοι µε ασυνό-
δευτους ανήλικους πρέπει να διαθέτουν ή να λαµβάνουν κατάλληλη κατάρτιση σχε-
τικά µε τις ανάγκες των ανηλίκων και να δεσµεύονται από την αρχή της εµπιστευ-
τικότητας, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο, για τις πληροφορίες τις οποίες γνω-
ρίζουν εκ της εργασίας τους.

* Ψήφισµα ΕΕ, άρθρο 4 (5): η συνέντευξη γίνεται από υπαλλήλους µε την απαραίτητη
πείρα ή εκπαίδευση. Θα πρέπει να δοθεί η δέουσα προσοχή στην κατάλληλη εκπαί-
δευση των υπαλλήλων που εξετάζουν ασυνόδευτους ανήλικους που ζητούν άσυλο.

* UNHCR-Bid, κεφάλαιο 3 (1.6): τα πρόσωπα που εργάζονται ως διερµηνείς στη δια-
δικασία καθορισµού του βέλτιστου συµφέροντος του παιδιού πρέπει να έχουν πρόσ-
βαση στην κατάλληλη επιµόρφωση/κατάρτιση.

Β11. Βιωσιµότητα των αποφάσεων

* Σ∆Π, άρθρα 3 (1), 22 (1) και 22 (2)
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* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 79: απώτατος στόχος της αντιµετώπισης των
αναγκών των ασυνόδευτων παιδιών είναι ο εντοπισµός διαρκούς και βιώσιµης
λύσης που ικανοποιεί όλες τις ανάγκες προστασίας τους.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφος 9

* Ψήφισµα ΕΕ, άρθρο 5: εάν η παραµονή ανηλίκου σε κράτος µέλος δεν µπορεί να
παραταθεί, το κράτος αυτό µπορεί να διατάξει την επιστροφή του ανηλίκου στη
χώρα καταγωγής ή σε µια τρίτη χώρα διατεθειµένη να τον δεχτεί, µόνο αν κατά την
άφιξη στη χώρα αυτή εξασφαλίζεται η κατάλληλη υποδοχή και φροντίδα του
ανηλίκου.

* Εγχειρίδιο της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, παράγραφος 214.

Β12. Ταχύτητα

* Σ∆Π, άρθρο 3 (1)

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 8.1 και 8.5
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Γ. ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Γ1. Ασυνόδευτα παιδιά αιτούντες άσυλο

* Σ∆Π, άρθρο 22 (1)

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 26: για να εξασφαλίσουν στα ασυνόδευτα
παιδιά την κατάλληλη µεταχείριση, τα κράτη υποχρεούνται να σέβονται απαρέγ-
κλιτα την αρχή της µη επαναπροώθησης που απορρέει από το ανθρωπιστικό
και προσφυγικό δίκαιο.
Παράγραφοι 27 και 28: τα κράτη οφείλουν να µην αποµακρύνουν τα παιδιά σε
καταστάσεις όπου διατρέχουν τον κίνδυνο της στρατολόγησης σε ηλικία µικρότερη
από τη νόµιµη.
Παράγραφοι 56 έως 60: τα παιδιά στρατιώτες πρέπει να αντιµετωπίζονται ως
θύµατα των ενόπλων συρράξεων και να τους παρέχονται υποστηρικτικές υπηρεσίες
για την επανένταξή τους στη µη στρατιωτική ζωή.
Κατ' αρχήν δεν πρέπει να κρατούνται εκτός εάν αποτελούν σοβαρή απειλή και δεν
πρέπει να αποµακρύνονται από τη χώρα ασύλου εάν διατρέχουν τον κίνδυνο της
εκ νέου στρατολόγησης. Η συµµετοχή σε εχθροπραξίες συνιστά δίωξη.

* Αρχές του Κέϊπ Τάουν: ορισµοί και παράγραφοι 1 έως 43

* Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, άρθρο 18: το δικαίωµα ασύλου διασφαλίζεται
τηρουµένων των κανόνων της Σύµβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων.

Γ2. Ασυνόδευτα παιδιά µετανάστες

* Σ∆Π, άρθρο 2

Γ3. Ασυνόδευτα παιδιά θύµατα εµπορίας ανθρώπων

* Σ∆Π, άρθρο 34: τα κράτη υποχρεούνται να προστατεύουν τα παιδιά από κάθε
µορφή σεξουαλικής εκµετάλλευσης.
Άρθρο 35: τα κράτη υιοθετούν όλα τα κατάλληλα µέτρα για να εµποδίσουν την
απαγωγή, την πώληση ή το δουλεµπόριο παιδιών για οιονδήποτε σκοπό και µε
οιαδήποτε µορφή.
Άρθρο 36: τα κράτη προστατεύουν τα παιδιά από κάθε άλλη µορφή εκµετάλλευ-
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σης επιβλαβή για την ευηµερία τους.
Άρθρο 37: τα παιδιά δεν πρέπει να στερούνται την ελευθερία τους κατά τρόπο
αυθαίρετο ή παράνοµο. Η κράτηση των παιδιών διατάσσεται µόνον ως έσχατο
µέτρο. Τα παιδιά κρατούνται σε διαφορετικούς χώρους από τους ενήλικες.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφοι 23 και 24
Παράγραφοι 50 έως 53: τα ασυνόδευτα παιδιά είναι ευάλωτα στην εµπορία
ανθρώπων και τα κράτη οφείλουν να υιοθετούν προληπτικά µέτρα κατά της εµπο-
ρίας και της εκ νέου εµπορίας παιδιών. ∆εν πρέπει να ποινικοποιείται η συµπεριφορά
των παιδιών που είναι θύµατα εµπορίας ανθρώπων, ούτε να αποµακρύνον
ται στη χώρα καταγωγής τους εκτός εάν τούτο εξυπηρετεί το βέλτιστο συµφέρον τους.
Παράγραφος 95

* Σύµβαση κατά των ∆ιακρίσεων των Γυναικών, άρθρο 6: τα κράτη υιοθετούν όλα τα
κατάλληλα µέτρα, συµπεριλαµβανοµένων των νοµοθετικών, για να καταστείλουν σε
όλες τις µορφές τους, το εµπόριο των γυναικών και την εκµετάλλευσης της
πορνείας των γυναικών.

* Επιτροπή Υπουργών ΣτΕ 91

* Επιτροπή Υπουργών ΣτΕ 2000

* ΣτΕ Εµπορία Ανθρώπων, άρθρο 1 (γ): σκοπός της Σύµβασης είναι η προαγωγή της
διεθνούς συνεργασίας για την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων.
Άρθρο 4 (γ): στις περιπτώσεις όπου το παιδί έχει συγκατατεθεί στην εκµετάλλευσή
του, πρέπει να αντιµετωπίζεται ως θύµα της εµπορίας ανθρώπων.
Άρθρο 5: τα κράτη οφείλουν να υιοθετήσουν µέτρα για να µειώσουν την ευπάθεια
των παιδιών στην εµπορία ανθρώπων.
Άρθρο 7 (1): τα κράτη οφείλουν να ενισχύσουν τους συνοριακούς ελέγχους µε
σκοπό την πρόληψη και τον εντοπισµό της εµπορίας ανθρώπων.
Άρθρο 10 (1): οι αρµόδιες αρχές πρέπει να είναι εκπαιδευµένες και καταρτισµέ-
νες για τον εντοπισµό και την παροχή βοήθειας στα θύµατα της εµπορίας ανθρώ-
πων, συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών.
Άρθρο 10 (3): όταν αµφισβητείται η ηλικία, αναγνωρίζεται στο θύµα το
ευεργέτηµα της αµφιβολίας.
Άρθρο 10 (4): για τα ασυνόδευτα παιδιά διορίζεται επίτροπος και / ή νόµιµος
εκπρόσωπος και αναλαµβάνονται πρωτοβουλίες για τον εντοπισµό και την ανεύ-
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ρεση της οικογένειάς τους, όταν τούτο εξυπηρετεί το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού.
Άρθρο 11 (2): τα κράτη οφείλουν να υιοθετήσουν µέτρα που διασφαλίζουν ότι
δεν αποκαλύπτεται η ταυτότητα του παιδιού, που είναι θύµα εµπορίας ανθρώπων.
Άρθρο 12: τα παιδιά - θύµατα εµπορίας πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση
και να τους παρέχεται συνδροµή για τη σωµατική και ψυχολογική τους αποκατά-
σταση.
Άρθρο 13: παρέχεται στα θύµατα 30ήµερη προθεσµία περίσκεψης, προκειµένου
να λάβουν συνειδητή απόφαση για το θέµα της συνεργασίας µε τις αρµόδιες αρχές.
Άρθρο 14: Θα πρέπει να χορηγείται άδεια διαµονής στα θύµατα της εµπορίας
ανθρώπων εφόσον είναι αναγκαίο για την ασφάλειά τους ή για την υποστήριξη της
συνεργασίας µε τις αρµόδιες αρχές. Στην περίπτωση των παιδιών χορηγείται άδεια
διαµονής εφόσον εξυπηρετείται το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού.
Άρθρο 16 (7): τα παιδιά θύµατα της εµπορίας ανθρώπων δεν πρέπει να αποµα-
κρύνονται από τη χώρα υποδοχής εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι παρόµοια αποµά-
κρυνση δεν εξυπηρετεί το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού.
Άρθρο 28 (3): στα παιδιά που είναι θύµατα της εµπορίας ανθρώπων παρέχεται
ειδική προστασία λαµβάνοντας υπόψη το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού.
Άρθρο 30: στο πλαίσιο των νοµοθετικών και δικαστικών διαδικασιών πρέπει να
λαµβάνονται υπόψη οι ανάγκες των παιδιών και να διασφαλίζεται το δικαίωµά τους
σε ειδική προστασία.

* ΣτΕ Νεαροί Μετανάστες

* Συµβούλιο της ΕΕ: ∆ιακήρυξη των Βρυξελών για την Πρόληψη και την Καταπολέµηση
της Εµπορίας Ανθρώπων10 , Μάϊος 2003, παράγραφοι 9, 12 και 13

* Συµβούλιο της ΕΕ: Κοινή ∆ράση για την Καταπολέµηση της Εµπορίας Ανθρώπων
και της Σεξουαλικής Εκµετάλλευσης των Παιδιών11 , 24.2.1997

* ΕΣ∆Α, άρθρο 4: ουδείς δύναται να κρατηθεί εις δουλείαν ή ειλωτείαν ή να υπο-
χρεωθεί σε αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία.

* ∆ΣΑΠ∆, άρθρο 8: κανείς δεν υπόκειται σε δουλεία ούτε κρατείται σε υποτέλεια.
Κανείς δεν πιέζεται να εκτελέσει αναγκαστική ή υποχρεωτική εργασία.
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* ∆ΣΟΚΠ∆, άρθρο 10(3): τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από την οικονοµική
και κοινωνική εκµετάλλευση.

* ∆ιεθνής Σύµβαση Εργασίας, Νο. 18212 , άρθρο 3: ο ορισµός των «χειρότερων
µορφών εργασίας των παιδιών» περιλαµβάνει την πώληση και το δουλεµπόριο των
παιδιών.

* ΟΑΣΕ

* Πρωτόκολλο Ι στη Σ∆Π, άρθρο 3: προβλέπει την ποινικοποίηση της σεξουαλικής
εκµετάλλευσης των παιδιών και των παιδιών – θυµάτων εµπορίας ανθρώπων για
οιοδήποτε σκοπό (µεταµόσχευση οργάνων, υιοθεσία, πορνεία, παιδική εργασία)
Άρθρο 8 (1): τα κράτη οφείλουν να υιοθετήσουν τα κατάλληλα µέτρα για να προ-
στατεύσουν το βέλτιστο συµφέρον των παιδιών που είναι θύµατα σεξουαλικής
εκµετάλλευσης και εµπορίας ανθρώπων.

* Πρωτόκολλο κατά της Λαθραίας ∆ιακίνησης, άρθρο 19

* Πρωτόκολλο κατά της Εµπορίας (∆ιακίνησης) Ανθρώπων, άρθρο 3 (α): εµπορία
(∆ιακίνηση) προσώπων νοείται η στρατολόγηση, µεταφορά, µετακίνηση, παροχή
καταλύµατος ή η υποδοχή προσώπων, µε την απειλή ή χρήση βίας ή άλλων
µορφών εξαναγκασµού, µε απαγωγή, εξαπάτηση, παραπλάνηση, κατάχρηση εξου-
σίας ή ευάλωτης θέσης ή µε παροχή ή αποδοχή χρηµάτων ή ωφεληµάτων για να
επιτευχθεί η συγκατάθεση προσώπου που έχει τον έλεγχο άλλου προσώπου, µε
σκοπό την εκµετάλλευση. Η εκµετάλλευση περιλαµβάνει, τουλάχιστον, την εκµε-
τάλλευση της πορνείας άλλων ή άλλες µορφές γενετήσιας εκµετάλλευσης, την
αναγκαστική εργασία ή παροχή υπηρεσιών, τη δουλεία ή πρακτικές παρόµοιες µε
τη δουλεία, την υποτέλεια ή την αφαίρεση οργάνων.
Άρθρο 3 (γ): η στρατολόγηση, µεταφορά, µετακίνηση, παροχή καταλύµατος ή υπο-
δοχή παιδιού µε σκοπό την εκµετάλλευση θεωρείται ως «διακίνηση προσώπων»
ακόµα κι αν δεν έχει χρησιµοποιηθεί κανένα από τα µέσα που αναφέρονται στην υπο-
παράγραφο (α).
Άρθρο 6: τα κράτη παρέχουν αρωγή και προστασία στα θύµατα της εµπορίας
ανθρώπων.
Άρθρο 7: κάθε κράτος µέρος εξετάζει τη δυνατότητα να υιοθετήσει νοµοθετικά
και άλλα πρόσφορα µέτρα, που επιτρέπουν στα θύµατα της διακίνησης προσώπων
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να παραµείνουν στην επικράτειά του, προσωρινά ή µόνιµα, κατά περίσταση.
Άρθρο 9: τα κράτη θα υιοθετήσουν διάφορα µέτρα για την πρόληψη της εµπορίας
ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων.
Άρθρο 10: οι αρχές επιβολής του νόµου, της µετανάστευσης και άλλες ανάλο-
γες των κρατών µερών, συνεργάζονται µεταξύ τους ανταλλάσσοντας πληροφορίες
και ενισχύουν την επιµόρφωση των αρµόδιων αρχών.
Άρθρο 14 (2)

* Κατευθυντήριες Οδηγίες ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου και την Εµπορία
Ανθρώπων, Κατευθυντήρια Οδηγία 8

* UNHCR – AP, Μέρος ΙΙΙ, Στόχος 2 (2): στο πλαίσιο των διαδικασιών καθορισµού
του καθεστώτος του πρόσφυγα, τα κράτη οφείλουν να διασφαλίσουν την εξέταση
των αιτηµάτων ασύλου των προσώπων, που είναι θύµατα εµπορίας ανθρώπων,
συµπεριλαµβανοµένων των γυναικών και των κοριτσιών.
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∆. ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Φάση Ι – Άφιξη, Υποδοχή και Μεταβατική Φροντίδα

∆1. Πρόσβαση στην επικράτεια της χώρας υποδοχής

* Σ∆Π, άρθρο 6 (1): κάθε παιδί έχει εγγενές δικαίωµα στη ζωή.
Άρθρο 37 (β): τα παιδιά δεν πρέπει να στερούνται την ελευθερία τους κατά τρόπο
αυθαίρετο ή παράνοµο. Η κράτηση των παιδιών διατάσσεται µόνον ως έσχατο
µέτρο. Τα παιδιά κρατούνται σε διαφορετικούς χώρους από τους ενήλικες.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 20

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφος 4.1

* Σύµβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, άρθρο 31: τα κράτη δεν
επιβάλλουν ποινικές κυρώσεις σε όσους εισέρχονται ή βρίσκονται παράνοµα στη
χώρα, όταν προέρχονται από χώρα όπου αντιµετωπίζουν διώξεις κατά την έννοια
του άρθρου 1.
Άρθρο 33: τα κράτη δεν αποµακρύνουν τους πρόσφυγες σε χώρα όπου απει-
λούνται η ζωή τους ή η ελευθερία τους κατά την έννοια του άρθρου 1.

* Σύµβαση κατά των Βασανιστηρίων, άρθρο 3: κανένα κράτος δεν αποµακρύνει
πρόσωπο στα σύνορα εδαφών όπου κινδυνεύει να υποστεί βασανιστήρια.

* ∆ουβλίνο ΙΙ, άρθρο 3 (1): τα κράτη µέλη εξετάζουν κάθε αίτηση ασύλου που υπο-
βάλλεται από πολίτη τρίτης χώρας είτε στα σύνορα είτε εντός του εδάφους τους.

* ΕΣ∆Α,
Άρθρο 2(1): το δικαίωµα κάθε προσώπου στη ζωή προστατεύεται από το νόµο.
Άρθρο 3: ουδείς επιτρέπεται να υποβληθεί σε βασανιστήρια ή σε ποινές ή µετα-
χείριση απάνθρωπη ή εξευτελιστική.

* ECRE (Παιδιά), παράγραφοι 14 και 15

* Ψήφισµα ΕΕ για τις Στοιχειώδεις Εγγυήσεις, παράγραφος ΙΙ (1): οι διαδικασίες εξέ-
τασης των αιτήσεων ασύλου εφαρµόζονται τηρουµένων πλήρως του άρθρου 1 της
Σύµβασης της Γενεύης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων και του άρθρου
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33 που αφορά στην αρχή της «µη επαναπροώθησης».

* ∆ΣΑΠ∆, άρθρο 6 (1): το δικαίωµα στη ζωή είναι εγγενές στον άνθρωπο. Το δι-
καίωµα αυτό πρέπει να προστατεύεται από το νόµο. Από κανέναν δεν µπορεί να
αφαιρεθεί αυθαίρετα η ζωή.

∆2. Εντοπισµός / ταυτοποίηση

* Σ∆Π, άρθρο 8.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 31 (1): κατά προτεραιότητα εντοπισµός του παι-
διού ως ασυνόδευτου, όταν οι αρχές λάβουν γνώση της παρουσίας του.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 5.1 έως 5.3 και Παράρτηµα ΙΙ.

* Ψήφισµα ΕΕ, άρθρο 3 (1).

∆3. ∆ιορισµός επιτρόπου ή συµβούλου

* Σ∆Π, άρθρο 12
Άρθρο 18 (2): τα κράτη συνδράµουν τους νόµιµους εκπροσώπους των παιδιών
κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους για την ανατροφή τους.
Άρθρο 20 (1): τα παιδιά που στερούνται την οικογένειά τους δικαιούνται ειδική προ-
στασία και βοήθεια.
Άρθρο 20 (3): η φροντίδα που παρέχεται στα παιδιά που στερούνται την οικογέ-
νειά τους λαµβάνει υπόψη το εθνικό, θρησκευτικό, πολιτισµικό και γλωσσολογικό
τους υπόβαθρο.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφοι 21 και 24

* Παράγραφοι 33-38: τα κράτη οφείλουν να διορίσουν επίτροπο (ή σύµβουλο) το
συντοµότερο µετά τον εντοπισµό του παιδιού ως ασυνόδευτου.

* Παράγραφος 95

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφος 5.7

* ΣτΕ, Νεαροί Μετανάστες, παράγραφος 4, vi.
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* ECRE (Παιδιά), παράγραφοι 16 έως 18.

* Οδηγία ΕΕ για τις Συνθήκες Υποδοχής, άρθρο 19 (1): τα κράτη µέλη λαµβάνουν
το ταχύτερο δυνατόν µέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η αναγκαία εκπροσώπηση των
ασυνόδευτων ανηλίκων από νόµιµο κηδεµόνα ή, οσάκις απαιτείται, η εκπροσώ-
πησή τους από οργανισµό υπεύθυνο για την επιµέλεια και την ευηµερία ανηλίκων
ή οποιαδήποτε άλλη κατάλληλη εκπροσώπηση. Πραγµατοποιείται τακτικά αξιολό-
γηση από τις αρµόδιες αρχές.

* Ψήφισµα ΕΕ, άρθρο 3 (4 και 5): τα κράτη µέλη µεριµνούν το ταχύτερο για την ανα-
γκαία εκπροσώπηση του ανηλίκου δια του νοµίµου κηδεµόνα του ή δια της εκπρο-
σώπησής του από έναν φορέα υπεύθυνο για την επιµέλεια και την εν γένει ευηµε-
ρία του ή δια κάθε άλλης κατάλληλης εκπροσώπησης. Ο κηδεµόνας οφείλει να
διασφαλίσει ότι καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες (για παράδειγµα νοµικές, κοινω-
νικές, ιατρικές ή ψυχολογικές) του ανηλίκου.

* Σύµβαση της Χάγης, 1993

* Σύµβαση της Χάγης, 1996, άρθρο 3: τα κράτη στο έδαφος των οποίων έχουν τη
συνήθη διαµονή τους ασυνόδευτοι ανήλικοι µπορούν να υιοθετήσουν µέτρα προ-
στασίας, συµπεριλαµβανοµένου του ορισµού επιτρόπου ή ανάλογων θεσµών.
Άρθρο 6: η Σύµβαση εφαρµόζεται στα ασυνόδευτα παιδιά που είναι πρόσφυγες
ή εσωτερικά εκτοπισµένα λόγω αναταραχών που συµβαίνουν στη χώρα τους.

∆4. Καταγραφή και έγγραφα ταυτότητας

* Σ∆Π, άρθρο 8.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 31 (ii): άµεση καταγραφή και αρχική συνέντευξη
µε το ασυνόδευτο παιδί για τη συλλογή στοιχείων των προσωπικών του δεδοµένων
και του κοινωνικού ιστορικού του ώστε να καταστεί εφικτή η ταυτοποίησή του.
Παράγραφος 95
Παράγραφος 99: η ανάπτυξη ολοκληρωµένου συστήµατος συλλογής δεδοµένων
για τα ασυνόδευτα παιδιά είναι προαπαιτούµενο για την ανάπτυξη αποτελεσµατικών
πολιτικών.
Παράγραφος 100: αναφέρει ενδεικτικά τα δεδοµένα που πρέπει να συλλέγονται
όσον αφορά στα ασυνόδευτα παιδιά.
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* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 5.6 και 5.8 έως 5.10.

* Ψήφισµα ΕΕ, άρθρο 3 (1)

∆5. Καθορισµός της ηλικίας

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 31(α): η ηλικία του παιδιού πρέπει να καθορί-
ζεται µε µέθοδο ασφαλή και ευαισθητοποιηµένη στην παιδική ηλικία και στο φύλο.
Ο ενδιαφερόµενος δικαιούται να επικαλεστεί το ευεργέτηµα της αµφιβολίας.
Παράγραφος 95

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφος 5.11

* Σύµβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, άρθρο 31: δεν επιβάλ-
λονται κυρώσεις τους αιτούντες άσυλο που εισέρχονται στη χώρα παράνοµα όταν
παρέχουν επαρκείς εξηγήσεις για την παράνοµη είσοδό τους.

* Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων ΕΕ, άρθρο 3 (1): κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα
στη σωµατική και διανοητική του ακεραιότητα.

* ΣτΕ, Εµπορία Ανθρώπων, άρθρο 10 (1)

* ECRE (Παιδιά), παράγραφος 9

* Οδηγία ΕΕ για τις ∆ιαδικασίες, άρθρο 17 (5α): οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ενηµε-
ρώνονται, πριν από την εξέταση της αίτησής τους για άσυλο, και σε γλώσσα την
οποία ευλόγως θεωρείται ότι κατανοούν, σχετικά µε τη δυνατότητα προσδιορισµού
της ηλικίας µε ιατρική εξέταση. Πρόκειται µεταξύ άλλων για πληροφορίες σχετικά
µε τη µέθοδο εξέτασης και τον ενδεχόµενο αντίκτυπο των αποτελεσµάτων της
ιατρικής εξέτασης στην εξέταση της αίτησης για άσυλο καθώς και ως προς τον
αντίκτυπο της άρνησης του ασυνόδευτου ανηλίκου να υποβληθεί στην ιατρική εξέταση
Άρθρο 17 (5β): οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ή/και οι εκπρόσωποί τους συναινούν
στη διενέργεια εξέτασης για τον προσδιορισµό της ηλικίας των συγκεκριµένων ανηλίκων.
Άρθρο 17 (5γ): η απόφαση απόρριψης αίτησης ασύλου ασυνόδευτου ανηλίκου
που αρνήθηκε να υποβληθεί σε αυτή την ιατρική εξέταση δεν βασίζεται µόνο στην
άρνηση αυτή.
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* Ψήφισµα ΕΕ, άρθρο 4 (3): ο καθορισµός της ηλικίας πρέπει να διενεργείται µε τρό-
πον αντικειµενικό. Για το σκοπό αυτό, τα κράτη µέλη δύνανται να υποβάλλουν τον
ανήλικο, τη συναινέσει του ίδιου, ειδικά διορισµένου ενήλικου εκπροσώπου ή
φορέα, σε ιατρικό τεστ προσδιορισµού της ηλικίας, διενεργούµενο από ειδικευµένο
ιατρικό προσωπικό.

* Εγχειρίδιο της Ύπατης Αρµοστείας, παράγραφοι 196 και 197

∆6. Εξαίρεση από το µέτρο της κράτησης

* Σ∆Π, άρθρο 37 (α): τα παιδιά δεν υποβάλλονται σε βασανιστήρια ή σε άλλες
σκληρές, απάνθρωπες ή εξευτελιστικές τιµωρίες ή µεταχείριση.
Άρθρο 37 (β) και 22 (2)

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφοι 61 έως 63: κατ' αρχήν δεν πρέπει να κρατού-
νται τα ασυνόδευτα παιδιά. Η παράνοµη είσοδος στη χώρα υποδοχής µπορεί να
δικαιολογείται ως µέτρο πρόληψης της παραβίασης των θεµελιωδών δικαιωµάτων
του παιδιού. Οι συνθήκες κράτησης πρέπει να διέπονται από την αρχή του βέλτι-
στου συµφέροντος του παιδιού.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 7.6 και 7.7

* ΕΣ∆Α, άρθρο 3
Άρθρο 5: καθένας έχει δικαίωµα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια.

* ECRE (Παιδιά), παράγραφος 20

* Οδηγία για την Επιστροφή, άρθρο 17 (1): οι ασυνόδευτοι ανήλικοι κρατούνται
µόνον ως έσχατη λύση και για το ελάχιστο απαιτούµενο χρονικό διάστηµα.

* Ψήφισµα ΕΕ, άρθρο 2 (3): στους ασυνόδευτους ανήλικους, οι οποίοι σύµφωνα µε
την εθνική νοµοθεσία πρέπει να παραµείνουν στα σύνορα µέχρις ότου ληφθεί από-
φαση για την είσοδο ή την επιστροφή τους, πρέπει να δίδεται κάθε αναγκαία υλική
βοήθεια και φροντίδα για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών τους.

* ∆ΣΑΠ∆, άρθρο 7: κανείς δεν υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινές ή µε-
ταχειρίσεις σκληρές, απάνθρωπες ή εξευτελιστικές.
Άρθρο 9: κανείς δεν υποβάλλεται σε αυθαίρετη σύλληψη ή κράτηση.
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* ∆Σ για τους Μετανάστες Εργαζόµενους, άρθρο 16 (4): οι µετανάστες εργαζόµενοι και
τα µέλη τωνοικογενειών τους δεν συλλαµβάνονται ούτε κρατούνται, µεµονωµένα ήσεοµάδα.

* Κανόνες των Ηνωµένων Εθνών για την Προστασία των Ανηλίκων που Στερούνται
την Προσωπική τους Ελευθερία

* UNHCR-AP, Μέρος ΙΙΙ, Στόχος Ι (9)

∆7. Αναζήτηση της οικογένειας και επικοινωνία

* Σ∆Π, άρθρο 9 (3): τα παιδιά που ζουν χωριστά από τους γονείς τους έχουν
δικαίωµα να διατηρούν προσωπικές σχέσεις µαζί τους.
Άρθρο 10 (1): οι αιτήσεις για οικογενειακή συνένωση πρέπει να αντιµετωπίζονται
µε «θετικό πνεύµα, ανθρωπισµό και ταχύτητα».
Άρθρο 10 (2): τα παιδιά των οποίων οι γονείς ζουν σε διαφορετικές χώρες έχουν
το δικαίωµα να διατηρούν τακτική άµεση επαφή µε τους δύο γονείς τους.
Άρθρο 22 (2)

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 80: η αναζήτηση είναι αποφασιστικής σηµα-
σίας στοιχείο κατά τον καθορισµό της βιώσιµης διαρκούς λύσης και η σχετική δια-
δικασία πρέπει να εφαρµόζεται κατά προτεραιότητα εκτός εάν δεν εξυπηρετεί το
βέλτιστο συµφέρον του παιδιού ή εάν ενέχει κινδύνους για τα πρόσωπα που ανα-
ζητούνται.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφος 5.17

* ΕΣ∆Α, άρθρο 8

* ECRE (Παιδιά), παράγραφος 32

* Οδηγία ΕΕ για την Αναγνώριση του Καθεστώτος του Πρόσφυγα, άρθρο 30 (5):
τα κράτη µέλη, στο πλαίσιο του µείζονος συµφέροντος του ασυνόδευτου ανήλι-
κου, καταβάλλουν προσπάθεια για τον ταχύτερο δυνατό εντοπισµό των µελών της
οικογένειας του ανηλίκου. Σε περιπτώσεις ενδεχόµενης απειλής κατά της ζωής ή
της ακεραιότητας του ανηλίκου ή των στενών συγγενών του, ιδίως εάν έχουν
παραµείνει στη χώρα καταγωγής, θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα ούτως ώστε η συλ-
λογή, επεξεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικών µε τα πρόσωπα αυτά να
γίνεται σε εµπιστευτική βάση.

∆ιακήρυξη Καλών Πρακτικών, 2009 • 77



* Οδηγία για τις Συνθήκες Υποδοχής, άρθρο 19 (3): τα κράτη µέλη, προστατεύ-
οντας το απώτερο συµφέρον του ασυνόδευτου ανηλίκου, προσπαθούν να εντοπί-
ζουν,το συντοµότερο δυνατόν, τα µέλη της οικογένειάς του/της. Σε περίπτωση
που υπάρχει κίνδυνος να απειληθεί η ζωή ή ακεραιότητα του ανηλίκου ή των στε-
νών συγγενών του, ιδίως αν αυτοί διαµένουν στη χώρα καταγωγής, πρέπει να δια
σφαλίζεται ότι η συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση των πληροφοριών που αφο
ρούν τα εν λόγω πρόσωπα γίνεται εµπιστευτικά, ώστε να µην διακυβεύεται η ασφά-
λειά τους.

* Ψήφισµα ΕΕ, άρθρο 3 (3): τα κράτη µέλη, για να επιτύχουν την επανένωση, πρέ-
πει να προσπαθούν να εντοπίζουν το συντοµότερο τους συγγενείς ασυνόδευτων
ανηλίκων ή τον τόπο διαµονής τους, ανεξάρτητα από το νοµικό καθεστώς τους και
χωρίς να προδικάζεται το βάσιµο της αίτησης διαµονής που ενδεχοµένως υπο-
βάλλουν.Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι µπορούν επίσης να ενθαρρύνονται και να βοη-
θούνται για να απευθυνθούν στη ∆ιεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού, στον
εθνικό Ερυθρό Σταυρό ή σε άλλους οργανισµούς για τον εντοπισµό των συγγενών
τους. Ιδιαίτερα, στην περίπτωση αιτούντων άσυλο, πρέπει στις επαφές που γίνο-
ται για την αναζήτηση συγγενών να τηρείται πλήρως το απόρρητο, ώστε να προ-
στατεύονται τόσο οι ανήλικοι όσο και τα µέλη της οικογένειάς τους.

* ∆ΣΑΠ∆, άρθρο 23 (1): η οικογένεια απολαύει της προστασίας του κράτους

* ∆Σ για τους Μετανάστες Εργαζόµενους, άρθρο 44 (1): τα κράτη οφείλουν να υιο-
θετήσουν µέτρα που διασφαλίζουν την προστασία της ενότητας των οικογενειών
των µεταναστών εργαζοµένων.

* Εγχειρίδιο της Ύπατης Αρµοστείας, παράγραφος 218

∆8. Μεταβατική φροντίδα

∆8.1 Ρυθµίσεις φροντίδας

* Σ∆Π, άρθρο 3(3) και 13
Άρθρο 14: τα παιδιά έχουν δικαίωµα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης
και της θρησκείας
Άρθρο 15: τα παιδιά έχουν δικαίωµα στην ελευθερία του συνέρχεσθαι
Άρθρο 16: τα παιδιά δεν υπόκεινται σε αυθαίρετη ή παράνοµη επέµβαση στην
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ιδιωτική τους ζωή, στην οικογένεια τους, στην κατοικία τους ή στην αλληλογραφία τους.
Άρθρο 19: τα κράτη λαµβάνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για να προστατεύσουν
το παιδί από κάθε µορφή βίας, προσβολής ή βιαιοπραγιών, σωµατικών ή πνευµα-
τικών, εγκατάλειψης ή παραµέλησης, κακοµεταχείρισης ή εκµετάλλευσης.
Άρθρο 20 (1), 20 (3) και 25
Άρθρο 26: τα παιδιά έχουν δικαίωµα να επωφελούνται από την κοινωνική πρόνοια
και την κοινωνική ασφάλιση
Άρθρο 27: τα παιδιά έχουν δικαίωµα σε κατάλληλο επίπεδο ζωής, που να επι-
τρέπει τη σωµατική, πνευµατική, ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξή τους.
Άρθρα 30, 34, 35, 36

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 40: οι ρυθµίσεις της φροντίδας πρέπει να δια-
σφαλίζουν τη συνέχεια της ανατροφής του παιδιού, όσον αφορά στο πολιτισµικό
και στο γλωσσικό του υπόβαθρο, οι αλλαγές των ρυθµίσεων της φροντίδας πρέ-
πει να είναι οι ελάχιστες δυνατές και τα αδέρφια πρέπει να παραµένουν µαζί.
Τα παιδιά που είναι αρχηγοί οικογενειών δικαιούνται αποτελεσµατική προστασία
ενώ όλα τα παιδιά δικαιούνται να ενηµερώνονται για τα σχέδια που τα αφορούν.
Παράγραφος 90: αφού αποφασιστεί η παραµονή του ασυνόδευτου παιδιού στην
κοινότητα, πρέπει να αξιολογηθούν οι κατάλληλες µακροπρόθεσµες ρυθµίσεις της
φροντίδας του. Τα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες
όπως τα παιδιά που είναι πολίτες της χώρας υποδοχής.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 7.1 έως 7.5

* ΕΣ∆Α, άρθρο 9: παν πρόσωπον δικαιούται εις την ελευθερίαν σκέψεως, συνειδή-
σεως και θρησκείας. Το δικαίωµα τούτο επάγεται την ελευθερίαν αλλαγής θρη-
σκείας ή πεποιθήσεως, ως και την ελευθερίαν εκδηλώσεως της θρησκείας ή των
πεποιθήσεων µεµονωµένως ή συλλογικώς δηµοσία ή κατ' ιδίαν, δια της λατρείας,
της παιδείας και της ασκήσεως των θρησκευτικών καθηκόντων και τελετουργιών.
Άρθρο 10: παν πρόσωπον έχει δικαίωµα εις την ελευθερίαν εκφράσεως. Το δι-
καίωµα τούτο περιλαµβάνει την ελευθερίαν γνώµης ως και την ελευθερίαν λήψεως
ή µεταδόσεως πληροφοριών ή ιδεών, άνευ επεµβάσεως δηµοσίων αρχών και ασχέ-
τως συνόρων.
Άρθρο 11: παν πρόσωπον έχει δικαίωµα εις την ελευθερίαν του συνέρχεσθαι
ειρηνικώς και εις την ελευθερίαν συνεταιρισµού.
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* ECRΕ (Παιδιά), παράγραφοι 12 και 19

* Οδηγία για την Αναγνώριση του Καθεστώτος του Πρόσφυγα, άρθρο 30 (4): τα
αδέρφια παραµένουν ενωµένα, στο µέτρο του δυνατού, λαµβανοµένου υπόψη του
µείζονος συµφέροντος του ενδιαφερόµενου ανηλίκου, και, ειδικότερα, της ηλικίας
και του βαθµού ωριµότητάς του/της. Οι µεταβολές κατοικίας των ασυνόδευτων
ανηλίκων περιορίζονται στο ελάχιστο.

* Οδηγία για τις Συνθήκες Υποδοχής, άρθρο 19(2): στο µέτρο του δυνατού, τα
αδέρφια παραµένουν µαζί, λαµβανοµένου υπόψη του απώτερου συµφέροντος του
εκάστοτε ανηλίκου και, ιδίως, της ηλικίας και του βαθµού ωριµότητάς του.
Οι αλλαγές διαµονής ασυνόδευτων ανηλίκων περιορίζονται στο ελάχιστο.

* Ψήφισµα ΕΕ, άρθρα 3 (2, 4 και 5) και 4 (4): οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, ανεξάρτητα
από το νοµικό τους καθεστώς, πρέπει να έχουν δικαίωµα στην αναγκαία προστασία
και βασική περίθαλψη βάσει της εθνικής νοµοθεσίας. Κανονικά, κατά τη διαδικα-
σία ασύλου, τα κράτη µέλη πρέπει να αναθέτουν τους ασυνόδευτους ανηλίκους
σε ενήλικους συγγενείς, σε οικογένεια φιλοξενίας, σε κέντρα υποδοχής ειδικά εξο-
πλισµένα για την υποδοχή ανηλίκων, ή σε άλλου είδους φορείς κατάλληλα εξο-
πλισµένους για την υποδοχή ανηλίκων.

* Σ∆ΑΠ∆, άρθρο 18 (1): κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα στην ελευθερία σκέψης,
συνείδησης και θρησκείας.
Άρθρο 19
Άρθρο 21: αναγνωρίζεται το δικαίωµα ειρηνικής συνάθροισης.
Άρθρο 22: κάθε πρόσωπο έχει το δικαίωµα στην ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι.
Άρθρο 24 (1)

* ∆ΣΟΚΜ∆, άρθρο 9: τα συµβαλλόµενα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωµα κάθε
προσώπου για την κοινωνική ασφάλεια, συµπεριλαµβανοµένων και των κοινωνι-
κών ασφαλίσεων.
Άρθρο 11 (1): τα συµβαλλόµενα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωµα κάθε προσώ-
που για ένα επίπεδο διαβιώσεως ανεκτό για τον ίδιο και την οικογένειά του,
συµπεριλαµβανοµένης της κατάλληλης διατροφής, ενδυµασίας και κατοικίας,
συγχρόνως δε και το δικαίωµα της συνεχούς βελτιώσεως των συνθηκών
διαβιώσεώς του.
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∆8.2 Υγεία

* Σ∆Π, άρθρο 23: τα παιδιά µε αναπηρίες έχουν δικαίωµα σε πλήρη και αξιοπρεπή
ζωή και σε ειδική φροντίδα.
Άρθρο 24
Άρθρο 39: τα συµβαλλόµενα κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα µέτρα για να
διευκολύνουν τη σωµατική και ψυχολογική ανάρρωση και την κοινωνική επανένταξη
κάθε παιδιού θύµατος.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφοι 46 έως 49: τα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να
έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας µε τους ίδιους όρους που προβλέπονται
για τα παιδιά που είναι πολίτες της χώρας υποδοχής. Τα κράτη οφείλουν να
αντιµετωπίζουν τις ευπάθειες των ασυνόδευτων παιδιών και τις συνέπειές τους
στην υγεία τους. Πρέπει να παρέχονται υπηρεσίες αποκατάστασης.
Παράγραφος 90

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 7.9 έως 7.11

* Σύµβαση κατά των Βασανιστηρίων, άρθρο 14: στα θύµατα των βασανιστηρίων
πρέπει να αναγνωρίζεται το δικαίωµα αποζηµίωσης, ικανοποίησης λόγω ηθικής
βλάβης και αποκατάστασης.

* Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, άρθρο 35: κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει
πρόσβαση στην πρόληψη σε θέµατα υγείας και να απολαύει ιατρικής περίθαλψης.

* ECRE (Παιδιά), παράγραφος 36

* ECRE ( Ένταξη), παράγραφοι 120 έως 133

* Οδηγία ΕΕ για την Αναγνώριση του Καθεστώτος του Πρόσφυγα, άρθρο 29 (1):
τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε οι δικαιούχοι καθεστώτος πρόσφυγα ή επικουρικής
προστασίας να έχουν πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη υπό όρους ίδιους µε τους
ισχύοντες για τους υπηκόους του κράτους µέλους που έχει χορηγήσει το καθεστώς
αυτό.

* Οδηγία ΕΕ για τις Συνθήκες Υποδοχής, άρθρο 13 (2): τα κράτη µέλη λαµβάνουν
µέτρα ώστε οι υλικές συνθήκες υποδοχής να εξασφαλίζουν στους αιτούντες άσυλο
βιοτικό επίπεδο κατάλληλο από απόψεως υγείας και ικανό να διασφαλίζει τη συ-
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ντήρησή τους. Τα κράτη µέλη µεριµνούν ώστε να επιτυγχάνεται αυτό το βιοτικό επί-
πεδο στην ειδική περίπτωση των προσώπων µε ειδικές ανάγκες.
Άρθρο 17 (1): τα κράτη µέλη λαµβάνουν υπόψη τους την ειδική κατάσταση των
ευάλωτων προσώπων, όπως οι ανήλικοι και οι ασυνόδευτοι ανήλικοι.
Άρθρο 18 (1): Το απώτερο συµφέρον του παιδιού αποτελεί το πρωταρχικό
µέληµα των κρατών µελών κατά την εφαρµογή των διατάξεων σχετικά µε τους
ανηλίκους.

* Ψήφισµα ΕΕ, άρθρο 3 (7): στους ασυνόδευτους ανηλίκους πρέπει να παρέχεται η
κατάλληλη ιατρική περίθαλψη για την αντιµετώπιση άµεσων αναγκών. Θα πρέπει
να προβλέπεται ειδική ιατρική ή άλλη αρωγή για ανηλίκους που έχουν υποστεί
κάθε µορφή παραµέλησης, εκµετάλλευσης ή κακοποίησης, βασανιστήρια ή οποι-
αδήποτε άλλη µορφή σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής µεταχείρισης ή τιµω-
ρίας, ή ένοπλες συρράξεις.

* ∆ΣΟΚΜ∆, άρθρο 12: τα συµβαλλόµενα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωµα κάθε
προσώπου να απολαµβάνει την καλλίτερη δυνατή σωµατική και ψυχική υγεία.

* ∆Σ για τους Μετανάστες Εργαζόµενους, άρθρο 28: οι µετανάστες εργαζόµενοι
και τα µέλη των οικογενειών τους δικαιούνται επείγουσα ιατρική περίθαλψη.

∆8.3 Εκπαίδευση, γλωσσικές ανάγκες και κατάρτιση

* Σ∆Π, άρθρο 28: τα παιδιά έχουν δικαίωµα σε δωρεάν και υποχρεωτική στοιχειώδη
εκπαίδευση. Τα κράτη ενθαρρύνουν την ανάπτυξη διαφόρων µορφών δευτερο-
βάθµιας εκπαίδευσης που καθιστούν προσιτές σε κάθε παιδί. Σε όλα τα παιδιά
παρέχονται υπηρεσίες σχολικής και επαγγελµατικής ενηµέρωσης και προσανατολισµού.
Άρθρο 29 (1) (γ): η εκπαίδευση αποσκοπεί στην ανάπτυξη του σεβασµού της
πολιτισµικής ταυτότητας, της γλώσσας και των αξιών του παιδιού.
Άρθρο 30
Άρθρο 32: τα παιδιά πρέπει να προστατεύονται από την οικονοµική εκµετάλλευση
και από την εκτέλεση οιασδήποτε εργασίας που ενέχει κινδύνους.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 41: τα κράτη οφείλουν να διασφαλίσουν την
πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση σε όλα τα στάδια του κύκλου της
µετακίνησης.
Παράγραφος 42
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Παράγραφος 90

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 7.12 έως 7.14

* Σύµβαση κατά των ∆ιακρίσεων στην Εκπαίδευση, άρθρο 3: τα κράτη οφείλουν να
λάβουν άµεσα µέτρα για την εξάλειψη και την πρόληψη των διακρίσεων στην
εκπαίδευση.

* Σύµβαση κατά των Φυλετικών ∆ιακρίσεων, άρθρο 5 (ε) (v)

* Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, άρθρο 14 (1): κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα
στην εκπαίδευση και στην πρόσβαση στην επαγγελµατική και συνεχή κατάρτιση.

* ΣτΕ, Νεαροί Μετανάστες, παράγραφος 6

* ECRE (Παιδιά), παράγραφοι 37 έως 39

* Οδηγία ΕΕ για την Αναγνώριση του Καθεστώτος του Πρόσφυγα, άρθρο 26 (1):
τα κράτη µέλη διασφαλίζουν την πρόσβαση των δικαιούχων του καθεστώτος του
πρόσφυγα στην επαγγελµατική κατάρτιση.
Άρθρο 27 (1): τα κράτη µέλη παρέχουν πλήρη πρόσβαση στο εκπαιδευτικό
σύστηµα σε κάθε ανήλικο στον οποίον έχει χορηγηθεί καθεστώς πρόσφυγα ή
επικουρικής προστασίας.

* Οδηγία ΕΕ για τις Συνθήκες Υποδοχής, άρθρο 10(1): τα κράτη µέλη παρέχουν
στους ανηλίκους αιτούντες άσυλο πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστηµα, υπό προ-
ϋποθέσεις ανάλογες µε αυτές που ισχύουν για τους υπηκόους του κράτους µέλους
υποδοχής. Τα κράτη µέλη δεν ανακαλούν το δικαίωµα παρακολούθησης δευτερο-
βάθµιων σπουδών αποκλειστικά και µόνο λόγω ενηλικιώσεως του ανηλίκου.
Άρθρο 10 (2): η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστηµα δεν πρέπει να καθυστερεί
πέραν των τριών µηνών από την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης ασύλου.
Άρθρο 10 (3): όταν η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό σύστηµα είναι αδύνατη λόγω
της ειδικής κατάστασης του ανηλίκου, το κράτος µέλος δύναται να προσφέρει
άλλες εκπαιδευτικές ρυθµίσεις.

* Ψήφισµα ΕΕ, άρθρο 3 (6): όταν θεωρείται πιθανό ότι ένας ασυνόδευτος ανήλικος
σχολικής ηλικίας θα παραµείνει σε ένα κράτος µέλος επί µακρόν, πρέπει να του
επιτραπεί η πρόσβαση στα γενικά εκπαιδευτικά ιδρύµατα όπως ακριβώς και στους
υπηκόους του κράτους µέλους υποδοχής.
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* Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης13 , Μέρος Ι (7): τα παιδιά και τα νεαρά πρόσωπα
έχουν δικαίωµα για ειδική προστασία από τους σωµατικούς και ηθικούς κινδύνους
στους οποίους εκτίθενται.
Μέρος Ι (9): κάθε πρόσωπο έχει δικαίωµα για κατάλληλα µέσα επαγγελµατικού
προσανατολισµού.

* ∆ΣΟΚΜ∆, άρθρο 13 (1): τα συµβαλλόµενα κράτη συµφωνούν ότι η µόρφωση πρέ-
πει να καθιστά κάθε πρόσωπο ικανό να διαδραµατίσει ένα χρήσιµο ρόλο σε µια
ελεύθερη κοινωνία, να ευνοεί την κατανόηση, την ανοχή και τη φιλία µεταξύ όλων
των εθνών και όλων των φυλετικών οµάδων, των εθνικών ή θρησκευτικών.

* ∆Σ για τους Μετανάστες Εργαζόµενους, άρθρα 43 και 45: τα µέλη των οικογενειών
των µεταναστών εργαζοµένων απολαµβάνουν το δικαίωµα πρόσβασης στην
εκπαίδευση και στην επαγγελµατική κατάρτιση µε τους ίδιους όρους που ισχύουν
για τους πολίτες της χώρας υποδοχής.

* Ο∆Α∆, άρθρο 26: καθένας έχει δικαίωµα στην εκπαίδευση.

* UNHCR-AP, Μέρος ΙΙΙ, στόχος 6 (2): τα κράτη αποδίδουν σηµασία στην πρωτο-
βάθµια και δευτεροβάθµια εκπαίδευση των προσφύγων.

∆8.4 Κοινωνική πρόνοια

* Σ∆Π, άρθρο 26: κάθε παιδί έχει δικαίωµα να επωφελείται των κοινωνικών
ασφαλίσεων.
Άρθρο 27: τα παιδιά πρέπει να έχουν κατάλληλο επίπεδο ζωής, που επιτρέπει τη
σωµατική, πνευµατική, ψυχική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξή τους.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 44: τα παιδιά δικαιούνται υλική βοήθεια.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφος 10.9

* Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, άρθρο 34 (1): η Ένωση αναγνωρίζει και
σέβεται το δικαίωµα πρόσβασης στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης.

* Οδηγία ΕΕ για την Αναγνώριση του Καθεστώτος του Πρόσφυγα, άρθρο 28 (1):
τα κράτη µέλη διασφαλίζουν στους δικαιούχους του καθεστώτος του πρόσφυγα ή
της επικουρικής προστασίας την πρόσβαση στην αναγκαία συνδροµή, από άποψη
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κοινωνικής αρωγής.

∆8.5 Απασχόληση

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 90

* Χάρτης Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων, άρθρο 15 (3): οι υπήκοοι τρίτων χωρών που
έχουν άδεια να εργάζονται στο έδαφος των κρατών µελών δικαιούνται συνθηκών
εργασίας αντίστοιχων µε εκείνες που απολαύουν οι πολίτες της Ένωσης.

* Οδηγία ΕΕ για την Αναγνώριση του Καθεστώτος του Πρόσφυγα, άρθρο 26 (1):
τα κράτη µέλη επιτρέπουν στους δικαιούχους του καθεστώτος του πρόσφυγα να
ασκούν µισθωτή ή ανεξάρτητη επαγγελµατική δραστηριότητα.

Φάση 2 – Μακροπρόθεσµες και βιώσιµες, συγκεκριµένες και ασφαλείς Λύσεις –
Καθορισµός του βέλτιστου συµφέροντος

∆9. Πρόσβαση στη διαδικασία καθορισµού του βέλτιστου συµφέροντος του παιδιού

* Σ∆Π, άρθρο 22

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 66: ανεξάρτητα από την ηλικία τους, τα ασυ-
νόδευτα παιδιά πρέπει να έχουν πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου και σε
άλλους µηχανισµούς παροχής διεθνούς προστασίας.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 4.1, 5.4 και 10.1

* Σύµβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, άρθρο 1: δεν προβλέπει
διακρίσεις µε κριτήριο την ηλικία. Κάθε πρόσωπο, ανεξαρτήτως ηλικίας, µπορεί να
αναγνωριστεί πρόσφυγας.

* Συµπεράσµατα του Συµβουλίου της ΕΕ ως προς τις χώρες στις οποίες γενικά δεν
υπάρχει σοβαρός κίνδυνος διώξεων, 199214

* Κοινή θέση του Συµβουλίου σχετικά µε την εναρµονισµένη εφαρµογή του ορισµού
του «πρόσφυγα», Μάρτιος 199615
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* Ψήφισµα του Συµβουλίου της ΕΕ για µια εναρµονισµένη προσέγγιση στα ζητήµατα
που αφορούν τις τρίτες χώρες υποδοχής, 199216

* Ψήφισµα του Συµβουλίου της ΕΕ σχετικά µε τις προδήλως αβάσιµες αιτήσεις
ασύλου, 199217

* ECRE (Παιδιά), παράγραφοι 22 έως 23

* Οδηγία ΕΕ για την Αναγνώριση του Καθεστώτος του Πρόσφυγα, άρθρο 9 (2):
οι πράξεις δίωξης µπορεί να έχουν τη µορφή πράξεων που στοχεύουν τα παιδιά.

* Ψήφισµα ΕΕ, άρθρο 4 (1): κάθε ασυνόδευτος ανήλικος πρέπει να έχει το δικαίωµα
να ζητήσει άσυλο.

* Ψήφισµα ΕΕ για τις Στοιχειώδεις Εγγυήσεις, παράγραφοι 26 έως 27: θα πρέπει να
λαµβάνεται µέριµνα ώστε οι ανήλικοι άνευ συνοδείας οι οποίοι ζητούν άσυλο να
εκπροσωπούνται από ένα φορέα ή από ένα προς τούτο οριζόµενο ενήλικα. Κατά την
προσωπική συζήτηση, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι µπορούν να επικουρούνται από τους
προαναφερόµενους ενήλικες ή αντιπρόσωπους του ως άνω φορέα, οι οποίοι και
µεριµνούν για τα συµφέροντα του ανηλίκου. Κατά την εξέταση της αίτησης ασύλου
µη συνοδευόµενο ανηλίκου λαµβάνονται υπόψη η πνευµατική ανάπτυξη και η
ωριµότητά του.

* Πρωτόκολλο στη Σύµβαση για το Καθεστώς των Προσφύγων, 196718

* Ο∆Α∆, άρθρο 14 (1): κάθε άτοµο που καταδιώκεται έχει το δικαίωµα να ζητά
άσυλο και να του παρέχεται άσυλο σε άλλες χώρες.

* UNHCR – AP, Μέρος ΙΙ, παράγραφος 6: τα συµβαλλόµενα κράτη στη Σύµβαση του
1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων καλούν όλα τα κράτη να υιοθετήσουν
µέτρα που ενισχύουν το θεσµό του ασύλου, λαµβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις
ευάλωτες οµάδες, συµπεριλαµβανοµένων των γυναικών και των παιδιών.

∆10. Νοµική εκπροσώπηση και συνδροµή

* Σ∆Π, άρθρα 12 και 22

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 69: τα ασυνόδευτα παιδιά θα πρέπει να έχουν
δωρεάν πρόσβαση στη νοµική εκπροσώπηση
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* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 4.2 και 8.3

* ECRE (Παιδιά), παράγραφος 24

* Οδηγία ΕΕ για τις ∆ιαδικασίες, άρθρο 15 (2): τα κράτη µέλη διασφαλίζουν δωρεάν
νοµική συνδροµή στους αιτούντες άσυλο που ασκούν προσφυγή κατά αρνητικής
απόφασης.

∆11. Ελάχιστες διαδικαστικές εγγυήσεις

* Σ∆Π, άρθρο 3 (3)

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 71: οι αιτήσεις πρέπει να εξετάζονται από τις
αρµόδιες αρχές.
Παράγραφος 95

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 4.2, 8.1, 8.2, 8.4 και 8.5

* ΣτΕ, Σύσταση για τα Αεροδρόµια, παράγραφος 10 (ii) (β)

* ECRE (Παιδιά), παράγραφοι 22, 24, 26 έως 28

* Οδηγία ΕΕ για τις ∆ιαδικασίες, Προοίµιο (14): θα πρέπει να θεσπισθούν ειδικές δια-
δικαστικές εγγυήσεις για τους ασυνόδευτους ανήλικους, λόγω της ευπαθούς θέσης τους.
Άρθρο 17 (1) (α): λαµβάνονται το συντοµότερο δυνατό µέτρα ώστε να εξασφαλι-
στεί ότι ο ασυνόδευτος ανήλικος διαθέτει εκπροσώπηση και / ή συνδροµή από
εκπρόσωπο κατά την εξέταση της αίτησης.
Άρθρο 17 (4) (α): εάν ένας ανήλικος έχει κληθεί σε προσωπική συνέντευξη για την
αίτησή του για άσυλο, η συνέντευξη αυτή διεξάγεται από πρόσωπο που έχει τις
απαραίτητες γνώσεις για τις ειδικές ανάγκες των ανηλίκων.

* Ψήφισµα ΕΕ, άρθρο 4 (2): λόγω των ειδικών αναγκών των ανηλίκων και της ευά-
λωτης θέσης τους, τα κράτη µέλη πρέπει να εξετάζουν επειγόντως τις αιτήσεις
ασύλου τις οποίες υποβάλλουν ασυνόδευτοι ανήλικοι.

* Άρθρο 4 (5)

* Ψήφισµα ΕΕ για τις Στοιχειώδεις Εγγυήσεις, παράγραφοι 26 έως 27
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* Εγχειρίδιο της Ύπατης Αρµοστείας, παράγραφος 214

∆12. Κριτήρια για την έκδοση απόφασης επί των αναγκών διεθνούς προστασίας
και επί των µακροπρόθεσµων λύσεων στις υποθέσεις των παιδιών

* Σ∆Π, άρθρα 3, 12, 22, 32, 34, 35, 36 και 37
Άρθρο 38: τα κράτη διασφαλίζουν ότι τα πρόσωπα κάτω των δεκαπέντε ετών δεν
θα συµµετέχουν άµεσα σε εχθροπραξίες.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 72: η αξιολόγηση αφορά την εξατοµικευµένη
εξέταση των µοναδικών περιστάσεων της υπόθεσης κάθε παιδιού.
Παράγραφος 74: κατά την αξιολόγηση των αιτηµάτων ασύλου τα κράτη λαµβά-
ουν υπόψη τα ειδικότερα κίνητρα και τις εκδηλώσεις της δίωξης που υφίστανται τα
παιδιά.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 8.6 έως 8.10, 9.7 και 10.4

* Σύµβαση κατά των Βασανιστηρίων, άρθρο 1: ο όρος «βασανιστήρια» σηµαίνει
κάθε πράξη µε την οποία, σωµατικός ή ψυχικός πόνος ή έντονη οδύνη επιβάλλονται
µε πρόθεση σ' ένα πρόσωπο, µε σκοπό ιδίως να αποκτηθούν από αυτό ή από
τρίτο πρόσωπο πληροφορίες ή οµολογίες, να τιµωρηθεί για µια πράξη που αυτό
ή τρίτο πρόσωπο έχει διαπράξει ή είναι ύποπτο ότι την έχει διαπράξει, να εκφο-
βηθεί ή να εξαναγκασθεί αυτός ή τρίτο πρόσωπο ή για κάθε άλλο λόγο που βα-
σίζεται σε διάκριση οποιασδήποτε µορφής, εφόσον ένας τέτοιος πόνος ή οδύνη
επιβάλλονται από δηµόσιο λειτουργό ή κάθε πρόσωπο που ενεργεί µε επίσηµη
ιδιότητα ή µε την υποκίνηση ή τη συναίνεση ή την ανοχή του.

* ΕΣ∆Α, άρθρα 4 (1) και 4 (2)

* Οδηγία ΕΕ για τις ∆ιαδικασίες, άρθρο 17 (4) (β): ένας υπάλληλος που έχει τις ανα-
γκαίες γνώσεις σχετικά µε τις ειδικές ανάγκες των ανηλίκων προετοιµάζει την από-
φαση της αποφαινόµενης αρχής επί της αιτήσεως του ασυνόδευτου ανηλίκου.

* Ψήφισµα ΕΕ, άρθρο 4 (6): κατά την εξέταση της αίτησης ασύλου ασυνόδευτου
ανηλίκου λαµβάνονται υπόψη, πέρα από αντικειµενικά γεγονότα και περιστάσεις,
και η ωριµότητα, η ηλικία και η πνευµατική ανάπτυξη του ανηλίκου, καθώς και η
ενδεχοµένως περιορισµένη γνώση του για την κατάσταση στη χώρα καταγωγής.
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* ∆ΣΑΠ∆, άρθρο 8

* ∆ΣΟΚΜ∆, άρθρο 10 (3)

* ∆ΟΕ C 182, άρθρο 3

* Πρόσθετο Πρωτόκολλο Ι των Συµβάσεων της Γενεύης της 12.8.1949 που
αναφέρεται στην προστασία των θυµάτων των διεθνών ενόπλων συρράξεων19

Άρθρο 77 (2): τα εµπόλεµα µέρη θα λαµβάνουν όλα τα εφικτά µέτρα ώστε τα
παιδιά τα οποία δεν έχουν συµπληρώσει την ηλικία των 15 ετών να µη λαµβάνουν
απευθείας µέρος σε εχθροπραξίες.

* Πρόσθετο Πρωτόκολλο ΙΙ των Συµβάσεων της Γενεύης της 12.8.1949 για την
προστασία των θυµάτων µη διεθνών ένοπλων συρράξεων20

Άρθρο 4 (3): τα παιδιά που δεν έχουν συµπληρώσει το δέκατο πέµπτο έτος της
ηλικίας τους δεν θα στρατολογούνται στις ένοπλες δυνάµεις ή οµάδες ούτε θα
επιτρέπεται να λαµβάνουν µέρος σε εχθροπραξίες.

* Πρωτόκολλο 1 στη Σ∆Π

* Πρωτόκολλο 2 στη Σ∆Π

* Πρωτόκολλο κατά της Εµπορίας (∆ιακίνησης) Ανθρώπων

* Παιδιά πρόσφυγες, Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Παιδική Προστασία και
Πρόνοια, Κεφάλαια 8 και 9

* ∆Π∆, άρθρο 8 (2) (β) (xxv) και (ε) (vii): η στρατολόγηση παιδιών ηλικίας κάτω των
δέκα πέντε ετών σε εθνικές ένοπλες δυνάµεις ή οµάδας ή χρησιµοποίησή τους για
ενεργό συµµετοχή τους στις εχθροπραξίες συνιστά έγκληµα πολέµου.

* UNHCR – AP, Μέρος ΙΙΙ, Στόχος 1 (2): τα κράτη και η Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ
για τους Πρόσφυγες συνεργάζονται ώστε να διασφαλίσουν ότι οι αρχές λαµβάνουν
υπόψη το φύλο και την ηλικία, συµπεριλαµβανοµένων των µορφών δίωξης που αφο-
ρούν ειδικότερες πτυχές του φύλου και της ηλικίας.

* UNHCR – bid, κεφάλαιο 2 (Ι.Ι): ο εντοπισµός των καταλληλότερων διαρκών
λύσεων για ένα ασυνόδευτο ή χωρισµένο από την οικογένειά του παιδί πρόσφυγα
απαιτεί εν γένει την προσεκτική εξισορρόπηση διαφόρων παραµέτρων. Πριν τη
λήψη οιασδήποτε σχετικής απόφασης, πρέπει να καθοριστεί το βέλτιστο συµφέρον
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του παιδιού ώστε να διαφωτιστούν επαρκώς τα δικαιώµατα του παιδιού.

* Εγχειρίδιο της Ύπατης Αρµοστείας, παράγραφοι 203 και 213 έως 219.

∆13. Οικογενειακή συνένωση

* Σ∆Π, άρθρο 10 (1)

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 81: πρέπει να καταβάλλεται κάθε δυνατή
προσπάθεια για την επιστροφή του ασυνόδευτου παιδιού στο γονέα ή στους γονείς
του, εκτός εάν τούτο αντιβαίνει στο βέλτιστο συµφέρον του παιδιού.
Παράγραφος 83: η αίτηση του παιδιού για χορήγηση θεώρηση εισόδου στους
γονείς του µε σκοπό την οικογενειακή συνένωση πρέπει να αντιµετωπίζεται µε
ανθρωπισµό και ταχύτητα.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 5.5, 10.5 και 10.11

* ΣτΕ, Νεαροί Μετανάστες, παράγραφος 7 (vii – ix)

* Συµπεράσµατα Συµβουλίου ΕΕ για την Εναρµόνιση των Εθνικών Πολιτικών για την
Οικογενειακή Συνένωση, 3.6.199321

* ∆ουβλίνο ΙΙ, άρθρο 15 (3): στην περίπτωση που ο αιτών άσυλο είναι ασυνόδευτος
ανήλικος ο οποίος έχει συγγενή (-είς) σε άλλο κράτος µέλος, που µπορούν να ανα-
λάβουν τη φροντίδα του/της, τα κράτη µέλη επιδιώκουν την επανένωση του ανη-
λίκου µε τον/τους συγγενή (-είς) του/της, εκτός εάν αυτό δεν είναι προς το µεί-
ζον συµφέρον του ανηλίκου.

* ΕΣ∆Α, άρθρο 8 (1)

* ECRE (Παιδιά), παράγραφοι 32, 34 και 35

* ECRE ( Ένταξη), παράγραφος 139

* Οδηγία ΕΕ για την Οικογένεια, άρθρο 10 (3): αν ο πρόσφυγας είναι µη συνοδευ-
όµενος ανήλικος, τα κράτη µέλη επιτρέπουν την είσοδο και τη διαµονή για
λόγους οικογενειακής επανένωσης των εξ αίµατος πρώτου βαθµού ανιόντων του.
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* Ψήφισµα ΕΕ, άρθρο 5 (3) (α): οι αρµόδιες αρχές των κρατών µελών συνεργάζονται
ενόψει της επιστροφής για τη συνένωση του ανηλίκου µε άλλους συγγενείς του, είτε
στη χώρα καταγωγής του ή στη χώρα όπου διαµένουν οι εν λόγω συγγενείς του.

* ∆ΣΑΠ∆, άρθρο 23 (1)

* ∆Σ για τους Μετανάστες Εργαζόµενους, άρθρο 44 (1)

* UNHCR – AP, Μέρος ΙΙΙ, Στόχος 1 (2): στις διαδικασίες ασύλου, τα κράτη θα
εισάγουν ή θα ενισχύσουν τις εγγυήσεις που αφορούν ειδικότερα σε θέµατα
φύλου και ηλικίας, αποδίδοντας την προσήκουσα σηµασία στην αρχή της ενότη-
τας της οικογένειας.

∆14. Παραµονή και ένταξη στη χώρα υποδοχής

* Σ∆Π, άρθρα 2, 3, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 23 έως 28, 29 (1) (γ), 30 και 39
Άρθρο 7 (1): τα παιδιά έχουν δικαίωµα να αποκτούν ιθαγένεια.
Άρθρο 21: οι υποχρεώσεις των κρατών όσον αφορά στη διακρατική υιοθεσία.
Άρθρο 31: τα συµβαλλόµενα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωµα των παιδιών στην
ανάπαυση και στις δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου, στην ενασχόληση µε ψυ-
χαγωγικά παιγνίδια και δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για την ηλικία τους και
την ελεύθερη συµµετοχή τους στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή. Τα συµβα-
λόµενα κράτη σέβονται και προάγουν το δικαίωµα των παιδιών να συµµετέχουν
πλήρως στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή και ενθαρρύνουν την προσφορά
κατάλληλων και ίσων ευκαιριών για πολιτιστικές, καλλιτεχνικές και ψυχαγωγικές
δραστηριότητες και για δραστηριότητες του ελεύθερου χρόνου.

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 77: τα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να επωφε-
λούνται από τις διαθέσιµες µορφές συµπληρωµατικής προστασίας.
Παράγραφος 82: η οικογενειακή συνένωση στη χώρα καταγωγής δεν εξυπηρετεί
το µείζον συµφέρον του παιδιού και άρα δεν πρέπει να εφαρµοστεί ως διαρκής
λύση όταν για «βάσιµους λόγους πιστεύεται» ότι ο επαναπατρισµός του θα οδη-
γήσει σε παραβίαση των θεµελιωδών δικαιωµάτων του.
Παράγραφος 89: η ένταξη αποτελεί την πρωταρχική επιλογή όταν η επιστροφή
είναι ανέφικτη και πρέπει να στηρίζεται σε ασφαλές νοµικό καθεστώς.
Παράγραφος 91: η υιοθεσία των ασυνόδευτων παιδιών πρέπει να εξεταστεί ως
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λύση µόνον εφόσον διαπιστωθεί ότι το παιδί µπορεί να υιοθετηθεί. Η υιοθεσία
δεν πρέπει να εφαρµόζεται βιαστικά. Επιβάλλεται να εξυπηρετεί το βέλτιστο
συµφέρον του παιδιού και να διέπεται από το εφαρµοστέο δίκαιο. Πρέπει να ανα-
ζητώνται οι απόψεις του παιδιού και να εξετάζεται κατά προτεραιότητα η περί-
πτωση της υιοθέτησής του από τους συγγενείς που ζουν στη χώρα διαµονής.
∆εν πρέπει να επιλέγεται η λύση της υιοθεσίας εάν δεν έχουν εξαντληθεί όλες οι
διαδικασίες αναζήτησης των γονέων του παιδιού ή άλλων µελών της οικογένειάς του
και εάν δεν έχει αποδειχθεί ότι ευλόγως έχει εξανεµιστεί κάθε ελπίδα να εντοπι-
στεί η οικογένεια του παιδιού, εάν το παιδί αντιτίθεται στην υιοθεσία ή εάν είναι
εφικτή η λύση του εθελοντικού επαναπατρισµού σε συνθήκες ασφάλειας και αξιο-
ρέπειας.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 5.4, 9.1 και 9.4, 10.1 έως 10.4 και 10.6 έως 10.10

* Σύµβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, άρθρο 21: στέγαση για
τους αναγνωρισµένους πρόσφυγες
Άρθρο 22: δικαίωµα πρόσβασης των αναγνωρισµένων προσφύγων στην εκπαίδευση
Άρθρο 23: παρεχόµενη από το «δηµόσιο πρόνοια και συνδροµή» στους αναγνωρι-
σµένους πρόσφυγες
Άρθρο 24: συνθήκες εργασίας και δικαιώµατα κοινωνικής ασφάλισης των ανα-
γνωρισµένων προσφύγων
Άρθρο 27 και 28: χορήγηση εγγράφων ταυτότητας και ταξιδιωτικών εγγράφων
στους αναγνωρισµένους πρόσφυγες
Άρθρο 34: τα κράτη διευκολύνουν στο µέτρο του δυνατού την πολιτογράφηση των
προσφύγων.

* Σύµβαση για το Καθεστώς των Ανιθαγενών, 195422 , άρθρο 32: τα κράτη διευ-
κολύνουν στο µέτρο του δυνατού την πολιτογράφηση των ανιθαγενών.

* ECRE (Παιδιά), παράγραφοι 19, 30, 36, 41 και 42

* ECRE ( Ένταξη), παράγραφοι 103 έως 107

* Ψήφισµα ΕΕ, άρθρο 4 (7): µόλις δοθεί σε ασυνόδευτο ανήλικο καθεστώς πρό-
σφυγα ή οποιοδήποτε άλλο µόνιµο δικαίωµα διαµονής, πρέπει να του προσφερθούν
µακροπρόθεσµες λύσεις για κατοικία.
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Άρθρο 5(2): όταν αποδεικνύεται αδύνατος ο επαναπατρισµός τα κράτη µέλη πρέπει,
καταρχήν, να επιτρέπουν στον ανήλικο να παραµείνει στο έδαφός τους.

* ∆ΣΑΠ∆, άρθρο 24 (3): κάθε παιδί έχει δικαίωµα να αποκτά µια εθνικότητα.

* Σύµβαση της Χάγης (1993)

* Πρωτόκολλο κατά της Εµπορίας (∆ιακίνησης) Ανθρώπων, άρθρο 7

* Σύσταση για την Εφαρµογή της Σύµβασης της Χάγης για την προστασία των παιδιών
και τη συνεργασία σχετικά µε τη διακρατική υιοθεσία στις περιπτώσεις των παι-
διών προσφύγων και των διεθνώς εκτοπισµένων παιδιών, Οκτώβριος 199423,

* Παιδιά πρόσφυγες, Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Παιδική Προστασία και
Πρόνοια, 199424

∆15. Επιστροφή στη χώρα καταγωγής ή µετεγκατάσταση ή µεταφορά σε τρίτη χώρα

* Σ∆Π, άρθρο 3
Άρθρο 5: τα κράτη σέβονται το δικαίωµα και το καθήκον που έχουν τα µέλη της
διευρυµένης οικογένειας να παράσχουν στο παιδί τον προσανατολισµό και τις
κατάλληλες συµβουλές για την άσκηση των δικαιωµάτων του.
Άρθρα 6, 12, 19, 20, 24, 27, 28, 34, 35, 36, 37 (α), 38 και 39

* Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παράγραφος 84: ο επαναπατρισµός δεν αποτελεί επιλογή
όταν οδηγεί σε «εύλογο κίνδυνο» παραβίασης των θεµελιωδών δικαιωµάτων του
παιδιού. Η επιστροφή στη χώρα καταγωγής πρέπει κατ’ αρχή να εφαρµοσθεί ως
λύση µόνον εάν εξυπηρετεί το µείζον συµφέρον του παιδιού.
Παράγραφος 85: πριν τον επαναπατρισµό του παιδιού πρέπει να έχουν υιοθετηθεί
ρυθµίσεις κηδεµονίας και επιµέλειας.

* Κατευθυντήριες Οδηγίες της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες,
παράγραφοι 9.4, 9.5 και 10 έως 12.

* Σύµβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, άρθρο 32 (1): τα κράτη δεν
απελαύνουν πρόσφυγες που διαµένουν νοµίµως στο έδαφός τους.
Άρθρο 33
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∆ιατίθεται στην ελληνική από το Γραφείο της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Αθήνα.



* Σύµβαση κατά των Βασανιστηρίων, άρθρο 3

* ΣτΕ, Σύσταση για την Απέλαση, παράγραφο 13 (v) (η): οι ασυνόδευτοι ανήλικοι
πρέπει να απολαµβάνουν µεταχείριση ανάλογη της ηλικίας τους, να υπάγονται
άµεσα στη σφαίρα ευθύνης δικαστών ανηλίκων και να έχουν πρόσβαση στην
παροχή νοµικών συµβουλών και στην εκπροσώπηση από νοµικό σύµβουλο.

* ΣτΕ, Νεαροί Μετανάστες, παράγραφος 7, x

* ECRE (Παιδιά), παράγραφοι 33 και 42

* Σύµβαση ΕΕ για την Επιστροφή, άρθρο 10 (1): πριν αποφασισθεί η έκδοση απο-
φαση επιστροφής έναντι ασυνόδευτου ανηλίκου, παρέχεται βοήθεια από κατάλη-
λους φορείς άλλους από τις αρχές που διενεργούν την επιστροφή, λαµβανοµένων
δεόντως υπόψη των βέλτιστων συµφερόντων του παιδιού.
Άρθρο 10 (2): πριν αποµακρυνθεί ασυνόδευτος ανήλικος από το έδαφος κράτους
µέλους, οι αρχές του κράτους µέλους αυτού εξακριβώνουν ότι ο ασυνόδευτος
ανήλικος θα επιστραφεί σε µέλος της οικογένειάς του/της, ορισθέντα κηδεµόνα
ή κατάλληλες εγκαταστάσεις υποδοχής στο κράτος επιστροφής.

* Ψήφισµα ΕΕ, άρθρο 5

* Πρωτόκολλο κατά της Εµπορίας (∆ιακίνησης) Ανθρώπων, άρθρο 8: τα κράτη
οφείλουν να διευκολύνουν τον επαναπατρισµό των θυµάτων εµπορίας ανθρώπων.

* Παιδιά Πρόσφυγες: Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Παιδική Προστασία και
Πρόνοια, 1994, σελίδες 138 έως 14425 ,

* UNHCR – AP, Μέρος ΙΙΙ, Στόχος 2 (7): τα κράτη, διαβουλευόµενα µε τους αρµό-
διους διακυβερνητικούς οργανισµούς, οφείλουν να αναπτύξουν στρατηγικές που
προάγουν την επιστροφή και την επανεισδοχή των προσώπων, που δεν έχουν
ανάγκη τη διεθνή προστασία, σε συνθήκες ανθρωπισµού και σεβασµού των
δικαιωµάτων του ανθρώπου και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, χωρίς να καταφεύ-
γουν στη χρήση υπερβολικής βίας, και, στην περίπτωση των παιδιών λαµβάνοντας
ιδιαιτέρως υπόψη το βέλτιστο συµφέρον τους.
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