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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ  
Νεοφύτου Βάµβα 6 (3ος όροφος), 10674 Αθήνα, τηλ: 210 7233221-2; φαξ: 210 7233217; 

 e-mail: info@nchr.gr, website: www.nchr.gr 

 

 

Παρατηρήσεις της ΕΕ∆Α εDί του Σχεδίου Έκθεσης της 

Ελλάδας σχετικά µε την εφαρµογή του Προαιρετικού 

Πρωτοκόλλου της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, 

σε σχέση µε την ανάµιξη Dαιδιών σε ένοDλη σύρραξη1  

 

 

Η Εθνική Ε	ιτρο	ή για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώ	ου (ΕΕ∆Α) 

µελέτησε το Σχέδιο της αρχικής Έκθεσης της Ελλάδας σχετικά µε την 

εφαρµογή του «Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύµβασης για τα 

∆ικαιώµατα του Παιδιού, σε σχέση µε την ανάµιξη 	αιδιών σε ένο	λη 

σύρραξη», 	ου κυρώθηκε µε το Ν. 3080/2002 (ΦΕΚ Α΄ 312) και τέθηκε σε 

ισχύ στις 22.10.2003. Η Έκθεση α	εστάλη στην ΕΕ∆Α α	ό το Υ	ουργείο 

Εξωτερικών (∆4 ∆ιεύθυνση Ανθρω	ίνων ∆ικαιωµάτων) για γνωµοδότηση, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1, 	αρ. 6, 	ερι	τ. (ε) του ιδρυτικού της 

νόµου 2667/1998. 

 

I. Ιστορικό ενασχόλησης της ΕΕ∆Α µε τα δικαιώµατα των Dαιδιών  

 

Y	ενθυµίζεται ότι η ΕΕ∆Α έχει ασχοληθεί ε	ανειληµµένως µε 

ζητήµατα 	ου εµ	ί	τουν στο 	εδίο εφαρµογής της Σύµβασης του ΟΗΕ για 

τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, διατυ	ώνοντας α	όψεις και συστάσεις 	ρος τα 

αρµόδια Υ	ουργεία. Έχει, δε, σχετικά 	ρόσφατα α	οστείλει εκτεταµένες 

	αρατηρήσεις ε	ί του Σχεδίου της 3ης Περιοδικής Έκθεσης της Ελλάδας 

σχετικά µε την εφαρµογή της Σύµβασης του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του 

                                                 
1 Η εν λόγω εισήγηση υιοθετήθηκε οµοφώνως α&ό την Ολοµέλεια της ΕΕ∆Α στην α&ό 

24.09.2009 συνεδρίασή της. Εισηγητές: Καθ. Λ-Α. Σισιλιάνος, Αντι&ρόεδρος της ΕΕ∆Α και 

εκ&ρόσω&ος του ΙΜ∆Α, και Χρ. Πα&αδο&ούλου, ε&ιστηµονική συνεργάτιδα ΕΕ∆Α. Θερµές 

ευχαριστίες εκφράζονται στον κ. Αλ. Αναστασίου, Υ&εύθυνο Κοινωνικής Υ&ηρεσίας του 

Ελληνικού Συµβουλίου για τους Πρόσφυγες, για τις έγγραφες &αρατηρήσεις &ου υ&έβαλε εν 

όψει της ε&εξεργασίας του Σχεδίου Έκθεσης α&ό την ΕΕ∆Α. 
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Παιδιού.2 Ειδικότερα για το 	εδίο 	ροστασίας 	ου εµ	ί	τει στο 

συγκεκριµένο Πρωτόκολλο, η Ε	ιτρο	ή έχει διατυ	ώσει 	ροτάσεις «σχετικά 

µε το ζήτηµα των ασυνόδευτων ανηλίκων».3 Οι φορείς/µέλη της Ε	ιτρο	ής, 

και ειδικότερα για τον τοµέα 	ροστασίας 	ου καλύ	τει το Πρωτόκολλο, το 

ΕΣΠ (Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες), της διέθεσαν 	ληροφορίες 

και στοιχεία 	ου έχουν συλλέξει α	ό το 	εδίο. Με βάση το υλικό αυτό, η 

ΕΕ∆Α διατυ	ώνει τις 	αρακάτω συνο	τικές 	αρατηρήσεις 	ου θα 

µ	ορούσαν να χρησιµεύσουν για τον εµ	λουτισµό του Σχεδίου Έκθεσης.  

 

ΙΙ. ∆οµή του Σχεδίου Έκθεσης  

 

Καλή αφετηρία α	οτελεί το γεγονός ότι το σχέδιο Έκθεσης είναι 

συντεταγµένο, κατά το µάλλον ή ήττον, µε γνώµονα τις αναθεωρηµένες 

κατευθυντήριες γραµµές 	ου έχει εκδώσει η Ε	ιτρο	ή του ΟΗΕ για τα 

∆ικαιώµατα του Παιδιού (εφεξής, η Ε	ιτρο	ή του ΟΗΕ) για τη σύνταξη των 

εκθέσεων 	ου υ	οβάλλουν τα Κράτη-Μέρη του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου. 

Έτσι, 	εριλαµβάνει κεφάλαια σχετικά µε: τα γενικά µέτρα εφαρµογής, τα 

µέτρα 	ρόληψης, τα µέτρα α	αγόρευσης, τα µέτρα 	ροστασίας, 

α	οκατάστασης και ε	ανένταξης των θυµάτων, τη διεθνή συνεργασία και 

βοήθεια, και, σε 	αραρτήµατα: τον Ν. 3421/2005 («Στρατολογία των 

Ελλήνων και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 302), τον Ν. 3036/2002 

(«Τρο	ο	οίηση διατάξεων στρατιωτικής νοµοθεσίας…, θέµατα 

ε	αγγελµατιών ο	λιτών και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 171), ειδική αναφορά 

στο ζήτηµα της µεταχείρισης των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο, 

και, τέλος, 	αράρτηµα µε ε	εξηγήσεις για τα άρθρα 6, 7, 8 & 9 του ΠΚ για 

τα το	ικά όρια ισχύος των 	οινικών νόµων (αντιστοίχως: εγκλήµατα 

ηµεδα	ών στην αλλοδα	ή, αλλοδα	ών στην αλλοδα	ή, εγκλήµατα στην 

                                                 
2 ΕΕ∆Α, «Παρατηρήσεις ε	ί της 3ης Περιοδικής Έκθεσης σχετικά µε την εφαρµογή της 

Σύµβασης του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού», Ετήσια Έκθεση 2008, σελ. 42 ε	. Βλ. 

ε	ίσης, ΕΕ∆Α, «Προτάσεις σχετικά µε την εφαρµογή του Ν. 3699/2008 «Ειδική Αγωγή και 

εκ	αίδευση ατόµων µε ανα	ηρία ή µε ειδικές εκ	αιδευτικές ανάγκες»», (09.04.2009), 

«Ποινικό Μητρώο ανηλίκων και νεαρών ενηλίκων», Ετήσια Έκθεση 2008, σελ. 121 ε	., 

«Παρατηρήσεις-Α	όφαση της ΕΕ∆Α ε	ί του νοµοσχεδίου ‘Για την αντιµετώ	ιση της 

ενδοοικογενειακής βίας’», Έκθεση 2005, σελ. 231 ε	., «Γνωµάτευση ε	ί του σχεδίου νόµου 

για την αναµόρφωση της 	οινικής νοµοθεσίας ανηλίκων», Έκθεση 2003, σελ. 153 ε	.   
3 Βλ. ΕΕ∆Α, Έκθεση 2006, σελ. 151 ε	. 
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αλλοδα	ή 	ου τιµωρούνται 	άντοτε κατά τους ελληνικούς νόµους, και 

ακαταδίωκτο εγκληµάτων 	ου τελέστηκαν στην αλλοδα	ή).  

Το Σχέδιο Έκθεσης µαρτυρεί µία αξιόλογη 	ροσ	άθεια εκ µέρους των 

συντακτών του, για µία 	ρώτη α	οτύ	ωση του ελληνικού 	λαισίου 

	ροστασίας σε σχέση µε την ανάµιξη 	αιδιών σε ένο	λες συρράξεις. Ωστόσο, 

η ΕΕ∆Α είναι αναγκασµένη να ε	αναλάβει την 	αρατήρηση 	ου αφορά και 

άλλες ελληνικές εκθέσεις ενώ	ιον διεθνών µηχανισµών 	αρακολούθησης 

της εφαρµογής συµβατικών υ	οχρεώσεων της χώρας, ότι δηλαδή η µνεία της 

νοµοθεσίας και η 	αράθεση των δοµών 	ου 	ροβλέ	ονται για την 	ροστασία 

του κάθε κατά 	ερί	τωση δικαιώµατος, δεν ε	αρκεί. Είναι α	αραίτητο να 

συνδυάζεται µε την ειλικρινή 	εριγραφή των 	ροκλήσεων 	ου συναντώνται 

κατά την εφαρµογή των νοµοθετικών 	ροβλέψεων στην 	ράξη, ούτως ώστε 

να καθίσταται δυνατή τόσο η ακριβής α	οτύ	ωση της 	ραγµατικότητας, όσο 

και η αναζήτηση λύσεων στις 	αρατηρηθείσες ελλείψεις είτε του 	λαισίου 

	ροστασίας, είτε των συναρτηµένων µε αυτό φορέων και δοµών. Η α	ουσία 

αυτής της αντιστοίχισης µεταξύ υ	άρχοντος 	λαισίου και 

	ραγµατικότητας/α	οτελέσµατος της εφαρµογής του, α	οτελεί σταθερή 

ε	ωδό των καταληκτικών 	αρατηρήσεων όλων των διεθνών µηχανισµών και 

οργάνων 	αρακολούθησης των συµβατικών υ	οχρεώσεων της χώρας. 

 

ΙΙΙ. Για τα «Γενικά µέτρα εφαρµογής της Σύµβασης»  

 

∆εδοµένου ότι 	ρόκειται για την αρχική Έκθεση 	ου καταθέτει η 

Ελλάδα (σηµειώνοντας, ωστόσο, την 	λέον των τριών ετών καθυστέρηση 

στην 	ροετοιµασία της), ορθά 	αρατίθεται η σχετική µε το θέµα νοµοθεσία 

και δίνεται το 	ερίγραµµα του 	εριβάλλοντος 	ροστασίας των ανθρω	ίνων 

δικαιωµάτων στην Ελλάδα. Όµως, δεν γίνεται αναφορά και ανάλυση κανενός 

	αράγοντα 	ου ενδεχοµένως ε	ηρεάζει ή/και δυσκολεύει τον βαθµό 

συµµόρφωσης της χώρας µε τις συµβατικές της υ	οχρεώσεις, 	αρά την 

σχετική 	αρότρυνση της Ε	ιτρο	ής του ΟΗΕ (βλ. κατευθυντήρια οδηγία Ι-

10). 
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Αναφορικά µε τα σηµεία 8 και 9 του Σχεδίου Έκθεσης, διευκρινίζεται 

ότι, όσον αφορά την Ελλάδα, η ΕΕ∆Α α	οτελεί τον καθορισµένο εθνικό 

φορέα για τα ανθρώ	ινα δικαιώµατα στο 	λαίσιο εφαρµογής των Αρχών των 

Παρισίων του ΟΗΕ, χωρίς, φυσικά, τούτο να της α	οδίδει κανενός είδους 

θεσµική ‘α	οκλειστικότητα’ στην 	ροστασία και την 	ροώθηση των 

δικαιωµάτων. Πράγµατι, -και ευτυχώς- υ	άρχουν φορείς των ο	οίων η 

α	οστολή είναι να συντελέσουν στην 	ροστασία των 	αιδιών. Σηµειώνεται 

ακόµη ότι, α	ό τους φορείς 	ου µνηµονεύει το Σχέδιο Έκθεσης, και 

σύµφωνα µε τις 	ληροφορίες της ΕΕ∆Α, το Εθνικό Παρατηρητήριο για τα 

∆ικαιώµατα του Παιδιού, φορέα µε ιδιαίτερα α	αιτητική α	οστολή,4 είναι 

στην 	αρούσα φάση ανενεργό και ακέφαλο.  

 

IV. Για τα «Μέτρα Dρόληψης» 

 

Η 	εριγραφή της ισχύουσας στρατολογικής νοµοθεσίας είναι 	λήρης 

και αρκούντως αναλυτική ως 	ρος τον 	ρολη	τικό χαρακτήρα των 

ρυθµίσεων. 

 

V. Για τα «Μέτρα αDαγόρευσης» 

 

A	ό τις 	ληροφορίες 	ου 	αρατίθενται σε αυτό το τµήµα του Σχεδίου 

Έκθεσης, δεν 	ροκύ	τει ύ	αρξη συγκεκριµένων 	οινικών ρυθµίσεων για 

την 	αραβίαση του Πρωτοκόλλου5, σε αντίθεση µε την εν λόγω συµβατική 

υ	οχρέωση, 	ου συνιστά «υ	οχρέωση α	οτελέσµατος» (obligation of result). 

Κατά 	άγια 	ρακτική όλων των οργάνων 	αρακολούθησης της εφαρµογής 

διεθνών συµβάσεων, έτσι και η Ε	ιτρο	ή του ΟΗΕ α	αιτεί νοµοθετική 

	ρόβλεψη για τη δηµιουργία αξιό	οινου χαρακτήρα των 	ρακτικών 	ου 

                                                 
4 Ν. 2909/2001 (ΦΕΚ Α΄ 90), υ	αγόµενο στη Γενική Γραµµατεία Νέας Γενιάς του ΥΠΕΠΘ 

και µε αρµοδιότητα την 	αρακολούθηση της εφαρµογής της Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα 

του Παιδιού στην Ελλάδα µέσω της 	ροώθησης της ε	ιστηµονική έρευνας, τεκµηρίωσης 

και ανάλυσης της 	ραγµατικής κατάστασης 
5 Ει µη µόνον, για την «στρατολογία [Έλληνα 	ολίτη] για στρατιωτική υ	ηρεσία σε ξένο 

κράτος» (άρθρο 206 του Κεφ. Η’ του Ειδικού Μέρους του ΠΚ: Εγκλήµατα 	ου ανάγονται 

στη στρατιωτική υ	ηρεσία και στην υ	οχρέωση για στράτευση).  
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α	αγορεύει το Πρωτόκολλο, έστω και αν δεν υφίσταται «	ρόβληµα» στην 

	αρούσα ιστορική φάση του συµβαλλόµενου κράτους.  

Η ΕΕ∆Α θεωρεί αναγκαία την συµµόρφωση της χώρας µε την 	τυχή 

αυτή του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου.  

 

V. Για τα «Μέτρα Dροστασίας, αDοκατάστασης και εDανένταξης»  

 

∆εδοµένου ότι, στην 	αρούσα χρονική συγκυρία, η 	ληθυσµιακή 

οµάδα η ο	οία εν δυνάµει 	εριλαµβάνει 	αιδιά-θύµατα είναι η οµάδα των 

ασυνόδευτων ανηλίκων, θα ήταν σκό	ιµο να ενταχθούν εδώ οι 	ληροφορίες 

του Σχεδίου Έκθεσης αναφορικά µε αυτά, αντί της 	αράθεσής τους στο 

Παράρτηµα ΙΙΙ. Τούτο, εξάλλου, ε	ισηµαίνεται και α	ό τις κατευθυντήριες 

οδηγίες για την σύνταξη των εκθέσεων. Ωστόσο, αυτό το τµήµα του Σχεδίου 

Έκθεσης 	αραθέτει γενικές, µόνον, 	ληροφορίες αναφορικά µε την 

υ	οχρέωση 	ροστασίας των 	αιδιών ό	ως αυτή α	ορρέει α	ό το Σύνταγµα 

και τον ΑΚ, ό	ως και 	ολύ συνο	τικές 	ληροφορίες για την ύ	αρξη 

	ρονοιακών δοµών για την υ	οστήριξη των αναγκών των 	αιδιών γενικά. 

Στο Παράρτηµα ΙΙΙ του Σχεδίου Έκθεσης, 	αρατίθενται οι 	ροβλέψεις του 

άρθρου 19 του Π∆ 220/2007, του άρθρου 12 του Π∆ 90/2008 και του άρθρου 

30 του Π∆ 96/2008, αναφορικά µε την µεταχείριση των ασυνόδευτων 

ανηλίκων, ενώ διατυ	ώνεται ο ισχυρισµός ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία του 

ΥΠΕΣ, «δεν φαίνεται να υ	άρχουν αιτήσεις ασύλου α	ό αλλοδα	ά 	αιδιά 

αναµεµιγµένα σε ένο	λες συρράξεις». Στο Σχέδιο Έκθεσης σηµειώνεται, 

ε	ι	λέον, 	ως το 	ροσω	ικό όλων των υ	ηρεσιών 	ου έρχονται σε ε	αφή µε 

ασυνόδευτα 	αιδιά, εκ	αιδεύεται και ε	ιµορφώνεται καταλλήλως.  

∆εν είναι µόνο οι 	ληροφορίες 	ου δηµοσιεύονται στον Τύ	ο, οι 

ο	οίες 	εριγράφουν ένα το	ίο τουλάχιστον 	ροβληµατικό και ανησυχητικό, 

όσον αφορά το όλο 	λαίσιο διαχείρισης του ζητήµατος της 	αράτυ	ης 

µετανάστευσης και της διαδικασίας χορήγησης ασύλου σε αυτούς 	ου το 

ζητούν, συµ	εριλαµβανοµένων και των 	αιδιών µεταναστών και αιτούντων 

άσυλο. Αξιό	ιστοι οργανισµοί και φορείς, ό	ως η Ύ	ατη Αρµοστεία του 

ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες και 
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το Human Rights Watch,6 έχουν δηµοσιεύσει µελέτες και έχουν κάνει 

δηλώσεις αναφορικά µε την µεταχείριση των ασυνόδευτων 	αιδιών, 	ου 

µαρτυρούν 	ως το όλο θέµα χρήζει τουλάχιστον 	εραιτέρω διερεύνησης. Για 

να αναφερθούµε µόνο σε 	ολύ 	ρόσφατες ειδήσεις/	ληροφορίες, στο τέλος 

Αυγούστου, εκ	ρόσω	οι της Ύ	ατης Αρµοστείας 	ου ε	ισκέφτηκαν το 

κέντρο κράτησης αλλοδα	ών στην Παγανή της Λέσβου δήλωσαν 

σοκαρισµένοι α	ό τις συνθήκες 	ου ε	ικρατούσαν, καθώς 	ερισσότεροι α	ό 

850 άνθρω	οι, µεταξύ των ο	οίων και 200 ασυνόδευτα 	αιδιά, κυρίως α	ό 

το Αφγανιστάν, ήταν στοιβαγµένοι σε ένα χώρο 	ου δεν µ	ορεί να δεχτεί 

	αρα	άνω α	ό 250-300 άτοµα.  

Οι 	ροτάσεις 	ου διατυ	ώνει η Ύ	ατη Αρµοστεία στην µελέτη του 

Α	ριλίου 20087 δεν έχουν τεθεί σε εφαρµογή µέχρι σήµερα. Σύµφωνα µε 

στοιχεία της Ύ	ατης Αρµοστείας, το 2008, το Λιµενικό Σώµα κατέγραψε 

την είσοδο 2.648 ασυνόδευτων ανηλίκων, όµως 	ιστεύεται ότι 	ολλοί 

	ερισσότεροι έχουν εισέλθει στη χώρα χωρίς να εντο	ιστούν. Η Ελλάδα, 

	αρά τους ισχυρισµούς των αρµόδιων αρχών, δεν διαθέτει διαδικασίες για 

την αξιολόγηση των ιδιαίτερων αναγκών και του βέλτιστου συµφέροντος 

αυτών των 	αιδιών. Παρόλο 	ου η κυβέρνηση έχει κάνει 	ροσ	άθειες να 

αυξήσει τις θέσεις για 	αιδιά σε ειδικές ανοικτές δοµές, οι συνεχείς αφίξεις 

δυσχεραίνουν την κατάσταση και τα 	αιδιά 	αραµένουν σε συνθήκες 

κράτησης για µεγάλα χρονικά διαστήµατα.  

Ενδεικτική της σοβαρότητας του ζητήµατος των ασυνόδευτων 	αιδιών 

είναι και η 12η α	ό τις 	ολύ 	ρόσφατα (28.08.2009) δηµοσιευµένες 

Καταληκτικές Παρατηρήσεις της ΕDιτροDής του ΟΗΕ για την 

Εξάλειψη των Φυλετικών ∆ιακρίσεων,8 µετά α	ό την εξέταση της 

                                                 
6 Βλ.  Human Rights Watch, Left to Survive: Systematic Failure to Protect  

Unaccompanied Migrant Children in Greece  (New York, 2008), 

http://www.hrw.org/en/node/81343/section/4. Ε	ίσης, βλ. Γραφείο της Ύ	ατης Αρµοστείας 

του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Μελέτη σχετικά µε την αντιµετώ&ιση α&ό την 

Πολιτεία των αλλοδα&ών ασυνόδευτων ανηλίκων &ου ζητούν άσυλο στην Ελλάδα (Α	ρίλιος 

2008), http://www.mfhr.gr/categories.asp?ln=0&id=46 
7 Ύ	ατη Αρµοστεία για τους Πρόσφυγες, ibid.  
8 Committee on the Elimination of Racial Discrimination, Consideration of Reports 

Submitted by States Parties under Article 9 of the Convention, Concluding Observations: 

Greece, CERD/C/GRC/CO/19 (28.08.2009). Βλ. ΕΕ∆Α, «Παρατηρήσεις ε	ί της Έκθεσης του 

Υ	ουργείου Εξωτερικών για την εφαρµογή της ∆ιεθνούς Σύµβασης για την Κατάργηση 

Κάθε Μορφής Φυλετικών ∆ιακρίσεων», Έκθεση 2007, σελ. 177 ε	.  



 7 

Έκθεσης της Ελλάδας: η Ε	ιτρο	ή, αφού εκφράζει την ανησυχία της για τις 

αναφερθείσες 	ερι	τώσεις κακοµεταχείρισης αιτούντων άσυλο και 

	αράνοµων µεταναστών, συµ	εριλαµβανοµένων και ασυνόδευτων 	αιδιών, 

συνιστά στην Ελλάδα να λάβει 	ιο α	οτελεσµατικά µέτρα για την 

ανθρώ	ινη µεταχείριση και για την µείωση του χρόνου κράτησης των 

αιτούντων άσυλο, και ειδικά των 	αιδιών. Αλλά και η ΕDιτροDή του ΟΗΕ 

για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, στις Καταληκτικές της 

Παρατηρήσεις το 2002 για την Αρχική Έκθεσης της Ελλάδας,9 

διατυ	ώνει σειρά συστάσεων για το ζήτηµα της µεταχείρισης των 

ασυνόδευτων ανηλίκων και το όλο σύστηµα 	αροχής ασύλου στην Ελλάδα. 

Αναφορικά µε τις 	ληροφορίες του Σχεδίου Έκθεσης για την 

εφαρµογή του Π∆ 220/2007,10 και ειδικότερα για τα σχετικά µε τον ορισµό 

Ε	ιτρό	ου για τα ασυνόδευτα 	αιδιά (σηµείο 1α του Σχεδίου Έκθεσης), τα 

στοιχεία 	ου έχει στη διάθεσή της η ΕΕ∆Α µαρτυρούν σηµαντικές 

δυσκολίες στην 	ράξη. Αυτές οφείλονται, κυρίως, στο γεγονός ότι ο αριθµός 

των 	αιδιών 	ου αναλαµβάνει ο κάθε Ε	ίτρο	ος είναι τόσο µεγάλος 

(	ερί	ου 20 	αιδιά) 	ου ακυρώνουν εκ 	ροοιµίου την δυνατότητα άσκησης 

ουσιαστικής ε	ιτρο	είας.  

Για το σηµείο 1β του Σχεδίου Έκθεσης, και 	άλι µε βάση τα στοιχεία 

	ου φτάνουν στην ΕΕ∆Α α	ό το 	εδίο, η 	ραγµατικότητα α	έχει σηµαντικά 

α	ό την 	ρόβλεψη του Π∆: ο Ε	ίτρο	ος σ	άνια συνοδεύει τα 	αιδιά στην 

συνέντευξη για την εξέταση του αιτήµατος ασύλου, είτε γιατί αυτή 

λαµβάνει χώρα µακριά α	ό τον τό	ο διαµονής του Ε	ιτρό	ου, είτε γιατί δεν 

τους το ε	ιτρέ	ει η µόνιµή τους εργασία.  

Μεγάλη εµφανίζεται να είναι και η α	όσταση µεταξύ των 

	ροβλέψεων για τους χώρους φιλοξενίας των ασυνόδευτων 	αιδιών, και της 

	ραγµατικότητας, 	αρά τις 	ροσ	άθειες των αρµόδιων αρχών. Το ίδιο 

ισχύει και για την αναφερόµενη εξειδικευµένη εκ	αίδευση του 	ροσω	ικού 

                                                 
9 Committee on the Rights of the Child, Consideration of Reports Submitted by States 

Parties under Article 44 of the Convention, Concluding Observations: Greece, 

CRC/C/15/Add.170 (02.04.2002).  
10 Το εν λόγω Π∆ ενσωµάτωσε την Οδηγία 2003/9/EK του Συµβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 

2003 σχετικά µε τις ελάχιστες α	αιτήσεις για την υ	οδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη 

µέλη.  
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	ου έρχεται σε ε	αφή µε ασυνόδευτα, η ο	οία δεν µοιάζει να 	αρέχεται 

στην 	ράξη. Ο αξιοσηµείωτα µικρός αριθµός θετικών α	αντήσεων σε 

αιτήµατα ασύλου, α	ό µόνος του ακυρώνει την 	ληροφορία του Σχεδίου 

Έκθεσης, ότι «το όλο σύστηµα 	αροχής ασύλου διέ	εται α	ό την αρχή της 

	ροστασίας του βέλτιστου συµφέροντος του 	αιδιού».  

Τέλος, αναφορικά µε την διατύ	ωση του σηµείου 3 του 

Παραρτήµατος ΙΙΙ του Σχεδίου Έκθεσης, ότι σύµφωνα µε τα στοιχεία του 

ΥΠΕΣ, δεν υ	άρχουν αιτήσεις ασύλου α	ό αλλοδα	ά 	αιδιά αναµεµιγµένα 

σε ένο	λες συρράξεις, 	ρέ	ει να σηµειωθούν οι αµφιβολίες 	ου εκφράζουν 

	ολλοί φορείς σχετικά µε την αξιο	ιστία των 	ληροφοριών 	ου 

συγκεντρώνονται µέσω των συνεντεύξεων 	ου διενεργούνται σε συνθήκες 

	ου έχουν έντονα ε	ικριθεί, µεταξύ άλλων, α	ό την Ύ	ατη Αρµοστεία του 

ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, τον Συνήγορο του Πολίτη, και τον Ε	ίτρο	ο του 

Συµβουλίου της Ευρώ	ης για τα Ανθρώ	ινα ∆ικαιώµατα. 

Ό	ως υ	ενθυµίζεται και 	αρα	άνω, η ΕΕ∆Α έχει ήδη 	ροτείνει σειρά 

µέτρων για τα ασυνόδευτα 	αιδιά, στα ο	οία αντανακλώνται οι συστάσεις της 

Ε	ιτρο	ής του ΟΗΕ, έτσι ό	ως τις διατύ	ωσε στο Γενικό Σχόλιο αρ. 6 

σχετικά µε την «Μεταχείριση των ασυνόδευτων 	αιδιών εκτός της χώρας 

	ροέλευσής τους»,11 στους τοµείς: α) της διαµονής των αλλοδα	ών ανηλίκων 

	ου έχουν εισέλθει στη χώρα χωρίς νόµιµα έγγραφα, β) της διαδικασίας 

ε	ιστροφής και ε	ανα	ατρισµού, γ) της ε	ιτρο	είας-ε	ιµέλειας, δ) της 

θέσ	ισης ε	ισήµων και σαφών διαδικασιών για την εξακρίβωση της ηλικίας, 

ε) του διορισµού ε	ιµελητού ή συµβούλου, ειδικών στο 	εδίο της 	αιδικής 

	ρόνοιας και της σχετικής ενηµέρωσης του αρµοδίου εισαγγελέα, στ) των 

συνθηκών των συνεντεύξεων για κάθε ανήλικο, ζ) της ενηµέρωσης των 

ανηλίκων για τα δικαιώµατά τους ως 	ρος τη διαδικασία ασύλου, η) της 

δικαστικής κοινωνικής 	ροστασίας, θ) των χώρων υ	οδοχής και διαµονής 

για ασυνόδευτους ανηλίκους, και ι) της ψυχολογικής, ιατρικής και νοµικής 

βοήθειας α	ό την Πολιτεία. 

 

                                                 
11 Committee on the Rights of the Child, General Comment No. 6 (2005): Treatment of 

Unaccompanied and Separated Children outside their Country of Origin, CRC/GC/2005/6 

(01.09.2005). 
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VI. Για την «∆ιεθνή Συνδροµή και Συνεργασία» 

 

Χρήσιµη είναι η αναφορά στις 	ρωτοβουλίες/µελέτες 

στρατηγικής/∆ιακηρύξεις/Σχέδια ∆ράσης στο 	λαίσιο διεθνών οργανισµών, 

	ου α	οσκο	ούν στην α	οτελεσµατικότερη εφαρµογή του Πρωτοκόλλου. 

Ωστόσο, 	αρά την σχετική υ	όδειξη των κατευθυντήριων οδηγιών, δεν 

γίνεται καµία αναφορά στο ζήτηµα της νοµοθεσίας 	ου σχετίζεται µε την 

α	αγόρευση του εµ	ορίου και της εξαγωγής µικρών ό	λων, και µε την 

	αροχή στρατιωτικής βοήθειας σε χώρες ό	ου υ	άρχουν 	αιδιά 	ου 

εµ	λέκονται σε ένο	λες συρράξεις. Τούτο α	οτελεί σηµαντική 	αράλειψη 

του Σχεδίου Έκθεσης, και θα 	ρέ	ει να συµ	ληρωθεί.  

Συµ	ερασµατικά, η αρχική Έκθεση της Ελλάδας για την εφαρµογή 

του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου θα 	ρέ	ει να α	οτολµήσει να εκθέσει και 

να εξηγήσει τη διάσταση µεταξύ νοµοθεσίας και 	ράξης, ό	ως εξάλλου, τα 

διεθνή όργανα ελέγχου, µεταξύ των ο	οίων και η Ε	ιτρο	ή του ΟΗΕ, 

έχουν ε	ανειληµµένα ζητήσει. Ε	ι	λέον, η Έκθεση θα 	ρέ	ει να 

συµ	ληρωθεί µε βάση τις 	αρα	άνω ε	ιµέρους 	αρατηρήσεις και, ιδίως, ως 

	ρος το ζήτηµα των ασυνόδευτων 	αιδιών. 

 


