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Ασυνόδευτοι ανήλικοι σε αναμονή: η ιδιαίτερη περίπτωση των ασυνόδευτων 

ανηλίκων στη διαδικασία οικογενειακής συνένωσης1  [Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ] 

Ημερίδα ΓτΚ 2.12.2016 Αθανασία Σταθοπούλου, ΚΣΠΜ-Οικουμενικό Πρόγραμμα 

Προσφύγων της Εκκλησίας της Ελλάδος 

 

Η εισηγήτρια εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας του ΚΣΠΜ-Οικουμενικού 

προγράμματος Προσφύγων, κατά την αναπτύξη του ως άνω θέματος, αναφέρθηκε 

εισαγωγικά στη μακρόχρονη εμπειρία του φορέα σε θέματα οικογενειακής συνένωσης 

καθώς και στις διάφορες καλές πρακτικές που αναπτύχθηκαν κατά το χειρισμό 

υποθέσεων οικογενειακής συνένωσης ασυνόδευτων ανηλίκων, όπως-μεταξύ αυτών-η 

εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων δυνάμει εξουσιοδότησης του Εισαγγελέα 

Ανηλίκων καθ’όλη την διαδικασία οικογενειακής συνένωσης (πρακτική του φορέα ήδη 

από το 2010). Έμφαση δόθηκε  στη κατακόρυφη αύξηση των υποθέσεων συνένωσης από 

το Μάρτιο 2016 –αύξηση όχι απλώς αριθμητική αλλά και σε περιπλοκότητα- καθώς και 

στην ιδιαίτερη περίσταση της κατάστασης αναμονής των ασυνόδευτων ανηλίκων σε 

διαδικασία οικογενειακής συνένωσης-σε σύγκριση με τους υπόλοιπους ασυνόδευτους 

ανηλίκους-η οποία όσο επιμηκύνεται τόσο επιβαρύνεται η ψυχολογική κατάσταση των 

παιδιών και αυξάνεται η αίσθηση αβεβαιότητας που βιώνουν. 

 

Στη συνέχεια αναπτύχθηκαν τα εξής θέματα: 

Α) Συνοπτική αναφορά του κύριου θεσμικού πλαισίου (Κανονισμοί 604/2013, 1560/2003, 

118/2014) και των διεθνών νομικών κειμένων που διέπουν την εφαρμογή του 

Κανονισμού «Δουβλίνο ΙΙΙ» (ΧΘΔ, ΕΣΔΑ, Δ.Σ. του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού)  με 

ιδιαίτερη έμφαση στην αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού. Β) Η σημασία της 

αρχής αυτής έχει επισημανθεί και σε επίπεδο διεθνούς νομολογίας (ΕΔΔΑ, Jeunesse v. the 

Netherlands,3/10/2014 §109, Δ.Ε.Ε. M.A. and others, 6/6/2013 §55). Η απόφαση M.A. του 

Δ.Ε.Ε. επισημαίνει την επιτακτική ανάγκη «να μην επιμηνκύνεται πέραν του απολύτως 

αναγκαίου μέτρου η διαδικασία προσδιορισμού(...)» στις περιπτώσεις ασυνόδευτων 

ανηλίκων, τονίζοντας την ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση τους. Η ερμηνεία αυτή του 

Κανονισμού από το αρμόδιο Δικαστήριο έχει εξαιρετική σημασία λόγω της έλλειψης 

ρητής διάταξης στο Κανονισμό περί της επίσπευσης της διαδικασίας στις περιπτώσεις 

ασυνόδευτων ανηλίκων. Γ) Βασικά στάδια της διαδικασίας: 1. Αποστολή αιτήματος 

                                                           
1
 Το ΚΣΠΜ-ERP υλοποιεί πρόγραμμα για την οικογενειακή συνένωση των αιτούντων μέσω του 

Κανονισμού Δουβλίνο ΙΙΙ καθ’όλη τη διάρκεια του 2016 με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
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αναδοχής: εντός τριών μηνών το αργότερο (άρ.21 Κανονισμού 604/2013) 2. Απάντηση σε 

αίτημα αναδοχής: εντός δύο μηνών (άρ. 22 Κανονισμού) 3. Μεταφορά:εντός έξι μηνών το 

αργότερο (άρ. 29 Κανονισμού). Στη πράξη: α) υπάρχει και ένα τέταρτο στάδιο μεταξύ 

άφιξης ανηλίκου και πρόσβασης στη διαδικασία υποβολής αίτησης διεθνούς 

προστασίας.Από την εμπειρία μας, έχει επιδειχθεί η βούληση της υπηρεσίας Ασύλου να 

θέσει σε προτεραιότητα τη καταγραφή αιτήσεων ασυνόδευτων ανηλίκων, 

(προτεραιότητα στα προγραμματισμένα ραντεβού στο Φρουραρχείο, προτεραιότητα στο 

πλαίσιο της προκαταγραφής)  αν και σε ορισμένες περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων 

στο πλαίσιο έλλειψης επαρκών ανθρώπινων πόρων, χρειάστηκε να περιμένουν ικανό 

διάστημα έως τη καταγραφή τους. β) Αποστολή αιτήματος αναδοχής: Αντίστοιχη 

βούληση επιδείκνυε και η αρμόδια Εθνική Μονάδα Δουβλίνου  με τη πρακτική της θέσης 

σε προτεραιότητα της αποστολής αιτημάτων αναδοχής ασυνόδευτων ανηλίκων. Με τη 

πρόσφατη κατακόρυφη αύξηση των αιτημάτων η πρακτική αυτή σταμάτησε, ελπίζουμε 

ότι μετά την πρόσφατη αύξηση του προσωπικού στο αρμόδιο τμήμα, θα επανέλθει η 

πρακτική αυτή ομοιόμορφα σε όλες τις περιπτώσεις ασυνόδευτων ανηλίκων. γ) 

Απάντηση σε αιτήματα αναδοχής: ποικιλία στις πρακτικές ως προς το χρόνο απάντησης, 

τόσο μεταξύ διαφόρων Κ-Μ όσο και μεταξύ των απαντήσεων του εκάστοτε Κ-Μ. δ) 

Μεταφορά: Αν και υπάρχει ευρύτερα η βούληση θέσης σε προτεραιότητα ασυνόδευτων 

ανηλίκων, ο χρόνος ποικίλει σημαντικά. Εξαρτάται από όγκο περιπτώσεων, ηλικία 

ανηλίκων και προυποθέσεις μεταφοράς. (π.χ. σε περιπτώσεις ασυνόδευτων κάτω των 14 

ετών η προβλεπόμενη διαδικασία είναι η μεταφορά τους με συνοδεία της αστυνομίας 

στη πτήση που καθυστερεί τη διαδικασία. Ορισμένες φορές καλύπτεται με 

εναλλακτικούς τρόπους, μέλη ΜΚΟ, συγγενείς ανηλίκων). Επί του παρόντος, το κόστος 

μεταφοράς βαρύνει τους αιτούντες στη πράξη, παρά τη σχετική νομοθετική πρόβλεψη 

κάλυψης του κόστους από το αιτούν Κ-Μ.  

Δ) Βασικές διατάξεις του Κανονισμού 604/2013σχετικά με ασυνόδευτους ανηλίκους: 

 1) Άρθρο 6: Εγγυήσεις για τους ασυνόδευτους ανηλίκους (εντός και εκτός διαδικασίας 

οικογενειακής συνένωσης). 2) Άρθρο 8: κριτήρια καθορισμού υπεύθυνου Κ-Μ σε 

περιπτώσεις αιτήσεων ασυνόδευτων ανηλίκων. Συχνότερη εφαρμογή σε περιπτώσεις 

οικογενειακής συνένωσης του άρθρου 8 παρά.1 και παρά. 2.  

-Άρθρο 8. Εισαγωγική παρατήρηση αναφορικά με τη συνένωση ασυνόδευτων ανηλίκων 

με μέλη οικογένειας /συγγενείς: Το άρθρο 8 αφορά ασυνόδευτους ανηλίκους αιτούντες. 

Δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη στο Κανονισμό αναφορικά με τη συνένωση ασυνόδευτων 

ανηλίκων με καθεστώς νόμιμης και μόνιμης διαμονής (π.χ. αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, 
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δικαιούχοι επικουρικής προστασίας, κάτοχοι άδειας διαμονής) με αδέλφια ή «συγγενείς» 

(κατά τον ορισμό του Κανονισμού), μονάχα με «μέλη οικογένειας».(σύμφωνα με τον 

ορισμό του Κανονισμού). Πρόκειται για νομοθετικό κενό. 

Άρθρο 8 παρα.1: Κατά κανόνα αφορά παιδιά που έχουν χωριστεί από τις οικογένειες 

τους κατά το ταξίδι φυγής και αναμένουν την επανένωση τους.Τυπικά πρόκειται για πιο 

απλές περιπτώσεις, λιγότερες προϋποθέσεις κατά την εξέταση του αιτήματος αναδοχής 

από τα Κ-Μ προορισμού. Παρολαυτά, απο την εμπειρία μας, υπάρχουν ορισμένες 

περιπτώσεις αδικαιολόγητης επιμήνυνσης του χρόνου [αποδοχή 14χρονου Σύρου-αίτημα 

συνένωσης με πατέρα- ύστερα απο 11 μήνες από την υποβολή αίτησης διεθνούς 

προστασίας]. Ακόμη και όταν δεν πρόκειται για τόσο ακραίες περιπτώσεις, έχει 

παρατηρηθεί η έντονη επίδραση της αναμονής στα παιδιά και στη ψυχολογική τους 

κατάσταση. Θετική υποχρέωση των Κ-Μ να διασφαλίζουν την άμεση συνένωση των 

παιδιών με την οικογένεια τους και την επανάκτηση της άσκησης του δικαιώματος τους 

να μεγαλώνουν στο οικογενειακό πλαίσιο ασφάλειας και σταθερότητας. 

Άρθρο 8 παρά. 2: Συχνά αφορά σε παιδιά που αναμένουν τη συνένωση με συγγενή 

προκειμένου να βρεθούν σε σταθερό πλαίσιο και να αναπτύξουν οικογενειακή ζωή. 

(υπάρχει ένας ή και δύο γονείς εγκλωβισμένοι σε τρίτη χώρα). Σπανιότερα, ο συγγενής 

αποτελεί το μοναδικό σημείο αναφοράς του ανηλίκου. Επιπλέον προϋπόθεση: 

Εξατομικευμένη εξέταση ότι ο συγγενής μπορεί να αναλάβει τη φροντίδα του παιδιού. 

Προϋπόθεση εύλογη που έχει όμως δημιουργήσει ζητήματα από το τρόπο εφαρμογής  

της. Στο πλαίσιο του άρθρου 8 παρά. 2 έχουμε δει ιδιαίτερα αποκλίνουσες πρακτικές 

μεταξύ Κ-Μ ή και διαφορετικές πρακτικές από το ίδιο Κ-Μ.  (π.χ. στο παρελθόν αποδοχή 

επι τη βάσει αντιγράφων εγγράφων που τεκμηριώνουν συγγενικούς δεσμούς, σε 

αντίστοιχη πρόσφατη περίπτωση από το ίδιο Κ-Μ  ζητήθηκε εξέταση DNA ). Ως προς την 

εξατομικευμένη αξιολόγηση έχουμε διαπιστώσει  σε κάποιες περιπτώσεις παρελκυστικές 

πρακτικές ορισμένων Κ-Μ προορισμού (π.χ. εμπρόθεσμη απόρριψη με την αιτολογία 

κοινωνικής έρευνας που πρέπει να διεξαχθεί από το Κ-Μ προορισμού η οποία 

διεξάχθηκε μόνο κατόπιν δικηγορικής παρέμβασης, μετά απο εξαιρετικά μακρό χρονικό 

διάστημα). 

-Άρθρο 6: Εγγυήσεις για τους ασυνόδευτους ανηλίκους (όπως απαριθμούνται στη σχετική 

διαφάνεια)  Αναφορικά με τη προβλεπόμενη διαδικασία αξιολόγησης του βέλτιστου 

συμφέροντος του παιδιού και τη πρόσφατη σχετική πρακτική σε πιλοτική εφαρμογή είτε 

στο πλαίσιο της Υπηρεσίας Ασύλου είτε με τη συνδρομή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 

για τους Πρόσφυγες παρατηρήθηκαν τα εξής:  η πρακτική αυτή είναι μια ευπρόσδεκτη 
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εξέλιξη, επισημαίνεται όμως ότι είναι σκόπιμη η αξιολόγηση μετά τη πάροδο ορισμένων 

συνεδριών (σε σύντομα, τακτά χρονικά διαστήματα) για να δημιουργηθεί κλίμα 

εμπιστοσύνης και να διερευνηθεί ενδελεχώς το ιστορικό του παιδιού και οι συγγενικοί 

δεσμοί. Ιδιαίτερη σημασία έχει και η εμπλοκή του εκπροσώπου του ανηλίκου στη 

διαδικασία σε κάθε στάδιο, λόγω του προβλεπόμενου ρόλου του στο Κανονισμό και 

καθώς μπορεί να είναι χρήσιμη πηγή πληροφοριών.  

Ε) Ζητήματα διαδικασίας αναφορικά με ηλικία/στοιχεία ταυτότητας ανηλίκου: 

α) Προέκυψαν ζητήματα  σε μεμονωμένες περιπτώσεις στο παρελθόν από την δέσμευση 

της υπηρεσίας ασύλου κατά τη καταγραφή από τα στοιχεία καταγραφής στην πρώτη 

υποδοχή. Προβληματισμοί  αναφορικά με τη διαδικασία αυτή: κατά πόσο είναι ενήμερα 

τα παιδιά ότι τα στοιχεία αυτά τα ακολουθούν στη διαδικασία ασύλου/οικογενειακής 

συνένωσης-ποια είναι η εμπλοκή του εκπροσώπου του ανηλίκου στο πλαίσιο της 

διασφάλισης της ενημέρωσης και κατανόησης της διαδικασίας απο τον ανήλικο- συχνή 

έλλειψη εγγράφων ή πληροφοριών κατά την άφιξη ων ανηλίκων που αποκτώνται σε 

μεταγενέστερο στάδιο κ.λ.π. 

β) Επισημαίνεται η ανάγκη μεγαλύτερης ευελιξίας στο πλαίσιο της διόρθωσης στοιχείων: 

Διόρθωση και με επιπλέον έγγραφα απο  τα προβλεπόμενα (που να έχουν εκδοθεί 

πάντως από Κρατικές Αρχές) λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες περιστάσεις  των 

αιτούντων και ανάγκη σε ορισμένες περιπτώσεις αξιολόγησης των περιστάσεων με βάση 

τις οποίες συνέβη η εσφαλμένη καταγραφή.  

γ) Τονίζεται τέλος ότι η μακρόχρονη πρακτική καταγραφής της ηλικίας ως 1/1/... σε 

περίπτωση άγνοιας της ακριβούς ημερομηνίας ενέχει σοβαρό κίνδυνο αποστέρησης των 

δικαιωμάτων που συνδέονται με την ανηλικότητα και σοβαρή διακινδύνευση του 

δικαιώματος σε οικογενειακή συνένωση. Στο πλαίσιο της αρχής του βέλτιστου 

συμφέροντος του παιδιού και κατ’αναλογία της πρόβλεψης της διαδικασίας 

προσδιορισμού ηλικίας με βάση την οποία αν δεν προκύψει με ασφάλεια ότι ο αιτών 

είναι ενήλικος αντιμετωπίζεται ως ανήλικος, προτείνεται η αντικατάσταση της 

ημερομηνίας 1/1/... με την ημερομηνία 31/12/... του ιδίου έτους, στις περιπτώσεις 

άγνοιας της ακριβούς ημερομηνίας γέννησης.  

 

Συμπερασματικά, αναφέρεται ότι οι παρούσες συνθήκες διαβίωσης, που στη 

πλειοψηφία των περιπτώσεων των ανηλίκων δεν αντιστοιχούν σε συνθήκες 

προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες τους, καθιστά ακόμη πιο επιτακτική τη 

σύντμηση του χρόνου αναμονής των ανηλίκων. 


