
 

 

Άξζξν 1 

Με ην παξόλ λνκνζρέδην παξαηεξείηαη ζαθήο πεξηνξηζκόο ησλ δηθαησκάησλ ηόζν 

ησλ αηηνύλησλ δηεζλή πξνζηαζία (ελδεηθηηθά ηαρύξξπζκεο δηαδηθαζίεο, δηαδηθαζίεο 

ζηα ζύλνξα θαη θξάηεζε ζηα όξηα ηεο λνκηκόηεηαο), όζν θαη ησλ δηθαηνύρσλ 

επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο (εμέηαζε κε ηελ νινθιήξσζε ηνπ έηνπο από ηελ ρνξήγεζε, 

ησλ ιόγσλ ρνξήγεζεο επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί δηεηήο 

αλαλέσζε) θαη δηθαηνύρσλ πξνζθπγηθνύ θαζεζηώηνο (πεξηνξηζκόο πιηθώλ ζπλζεθώλ 

ππνδνρήο). ηα αλσηέξσ νθείινπλ λα ιεθζνύλ ππόςε νη ειιείςεηο ζε πξνζσπηθό 

ζηελ Τπεξεζία Αζύινπ, ζηελ ΤΠΤΣ, ζε ηαηξηθά θιηκάθηα θαη θιηκάθηα 

ςπρνθνηλσληθήο ππνζηήξημεο θαζώο θαη ε ηεξάζηηα έιιεηςε δηεξκελέσλ ζε όια ηα 

πιαίζηα.     

Δηδηθόηεξα γηα όια ηα πξνβιεπόκελα κέηξα πνπ αθνξνύλ ηα παηδηά θαη ηδηαίηεξα ηελ 

επάισηε νκάδα ησλ αζπλόδεπησλ αλειίθσλ νθείινπκε λα επηζεκάλνπκε ηελ απνξία 

καο ζρεηηθά κε ηελ κε ξεαιηζηηθή εθαξκνγή ηνπ λόκνπ θαη ησλ πξνβιεπόκελσλ 

εγγπήζεσλ πνπ απνξξένπλ πέξαλ ησλ Οδεγηώλ θαη ηνπ λνκνζρεδίνπ θαη από ηε 

Γηεζλή ύκβαζε γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ. Βάζε ησλ πην πξόζθαησλ 

ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ ηνπ ΔΚΚΑ γηα ηνπο αζπλόδεπηνπο αλήιηθνπο  (δηαζέζηκα ζην 

: https://www.e-pronoia.gr/sites/default/files/gr_ekka_dashboard_15-10-2019.pdf) ν 

εθηηκώκελνο αξηζκόο είλαη 4.779, εθ ησλ νπνίσλ 1178 δηαβηνύλ άζηεγνη ή δηακέλνπλ 

ζε άηππεο/επηζθαιείο ζπλζήθεο ζηέγαζεο, πεξαηηέξσ ε εθαξκνγή ηνπ Νόκνπ 

4554/2018 (άξζξα 13-32) γηα ηελ επηηξνπεία αζπλόδεπησλ αλειίθσλ κεηαηέζεθε γηα 

ηελ 1/3/2002 (λόκνο 4623/2019 άξζξν 73 https://www.e-nomothesia.gr/autodioikese-

demoi/nomos-4623-2019-phek-134a-9-8-2019.html). Δθ ησλ σο άλσ αλαθεξζέλησλ 

πξνβιεκαηηδόκαζηε ηδηαίηεξα κε ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ 

αηηνύλησλ δηεζλή πξνζηαζία θαη δε ησλ αζπλόδεπησλ αλειίθσλ, θαη εηδηθόηεξα ησλ 

άζηεγσλ αζπλόδεπησλ αλήιηθσλ ή ησλ αζπλόδεπησλ αλειίθσλ πνπ δηαβηνύλ ζε 

επηζθαιείο ζπλζήθεο, ρσξίο ππνζηεξηθηηθό δίθηπν θαη πνιιέο θνξέο ρσξίο λα 

εληνπίδνληαη από ηηο αξκόδηεο αξρέο πξνζηαζίαο (Τπεξεζία Αζύινπ, ΔΚΚΑ, 

Δηζαγγειία αιιά θαη  ΜΚΟ) γηα κήλεο.  

Σαπηόρξνλα, ζε όινπο ηνπο αηηνύληεο δηεζλή πξνζηαζία δεκηνπξγείηαη πιεζώξα 

δηαδηθαζηηθώλ εκπνδίσλ θαη νπζηαζηηθά δπζρεξαίλεηαη θαη παξαθσιύεηαη ην 

δηθαίσκα πξόζβαζεο ζην άζπιν, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ θαηάξγεζε ηνπ 

κεηαηξαπκαηηθνύ ζηξεο σο ιόγνπ επαισηόηεηαο. Με ηηο πξνβιεπόκελεο δηαηάμεηο γηα 

ηελ θξάηεζε αθόκα θαη ησλ αλειίθσλ αλαηξέπεηαη νπζηαζηηθά ην ηεθκήξην ηεο 

ειεπζεξίαο θαη ειεύζεξεο κεηαθίλεζεο. Πεξαηηέξσ νη αηηνύληεο θαη δηθαηνύρνη 

θαινύληαη ζπλερώο λα απνδεηθλύνπλ ηελ θαιή ηνπο πίζηε  θαη είλαη δπλαηόλ λα 

πθίζηαληαη πνηλέο θαη πεξηνξηζκνύο εηδηθά όζνλ αθνξά δεηήκαηα πιηθώλ ζπλζεθώλ 

ππνδνρήο, ζηα νπνία δελ θέξνπλ θακία επζύλε (ελδεηθηηθά όηαλ νη γνλείο αδπλαηνύλ 

λα κεηαθέξνπλ ηα παηδηά ζε ζρνιείν ην νπνίν είλαη πνιύ, καθξηά θαζώο ε ζρνιηθή 

κνλάδα πνπ ππάγνληαη είλαη πιήξεο όπσο θαη νη πιεζηέζηεξεο ζε απηήλ θαη δελ 

επξίζθεηαη άιιε δηαζέζηκε ζρνιηθή κνλάδα). Εεηήκαηα εγείξνληαη θαη σο πξνο ηελ 

ηήξεζε θαη εθαξκνγή ζην δηθαίσκα ελεκέξσζεο ζε γιώζζα θαηαλνεηή, απιή θαη 

πξνζηηή. Αθόκα αληίζεηε ζην άξζξν 13 ηεο ΔΓΑ θαη άξα ζηελ πξαγκαηηθή κε ηελ 



 

 

έλλνηα ηεο απνηειεζκαηηθήο άζθεζεο πξνζθπγήο, θαζίζηαηαη ε πξόζβαζε ζην 

δηθαίσκα πξνζθπγήο ιόγσ α) ηεο αδπλακίαο παξνρήο δσξεάλ λνκηθήο ζπλδξνκήο, ε 

νπνία είλαη ππνρξεσηηθή, β) ηεο απηνπξόζσπεο παξνπζίαο θαη γ) ησλ ιόγσλ πνπ 

απαηηνύληαη ζην ελ ιόγσ δηθόγξαθν θαηά ηεο απνξξηθζείζαο πξσηνβάζκηαο 

απόθαζεο. Αθόκα, δεηήκαηα ζπληαγκαηηθόηεηαο γελλά ε ίδξπζε κνλνπξόζσπσλ 

δηνηθεηηθώλ νξγάλσλ απνηεινύκελσλ από δηθαζηέο. Σέινο, ζε πεξηπηώζεηο 

πξνθαλώλ θαη θαηαθαλώλ ιαζώλ από ηνπο ρεηξηζηέο ή έιιεηςεο πξνθαλώλ 

δηαδηθαζηηθώλ εγγπήζεσλ, όπσο ε δηελέξγεηα ζπλέληεπμεο αζπλόδεπηνπ αλειίθνπ 

ρσξίο επίηξνπν ή λνκηθό εθπξόζσπν, ε θαηάξγεζε ηεο αλαπνκπήο ζηνλ πξώην βαζκό 

ζηεξεί έλαλ βαζκό από ηνπο αηηνύληεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εμέηαζε ηνπ αηηήκαηόο 

ηνπο. 

Άξζξν 28:  H δηάηαμε ρξεηάδεηαη αλαδηακόξθσζε γηα λα ζπκπεξηιάβεη θαη ηνπο 

αζπλόδεπηνπο αλήιηθνπο, θαζώο θαη ηα παηδηά ρσξηδόκελα από ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. 

 

Άξζξν 51 : λα γίλεη ξεηή αλαθνξά θαη ζε αζπλόδεπηνπο αλειίθνπο θαη παηδηά 

ρσξηδόκελα από ηελ νηθνγέλεηά ηνπο .  

 

ην άξζξν 39 παξ. 5 ζεκείν ζη΄ λα πξνβιεθζεί ξεηά όηη ε δηεμαγσγή δηαθξίβσζεο 

αλειηθόηεηαο, ρσξίο λα ηεξείηαη ε θείκελε λνκνζεζία, κέζσ ηεο πξνβιεπόκελεο ζηελ 

ΚΤΑ 1982/16.2.2016 δηαδηθαζίαο θαη ρσξίο λα δηαηαρζεί από ην αξκόδην όξγαλν, 

ήηνη  "ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Κέληξνπ", λα κελ ιακβάλεηαη ππόςε από θακία Γεκόζηα 

Τπεξεζία. ηόρνο λα εμαιεηθζνύλ θαηλόκελα θαθνδηνίθεζεο όπνπ θάζε ππάιιεινο 

ζην λνζνθνκείν ή θάζε αζηπλνκηθόο ππάιιεινο ππνβάιιεη ηα παηδηά ζε 

παξεκβαηηθέο κεζόδνπο δηαθξίβσζεο αλειηθόηεηαο, θαηά παξάβαζε ηνπ λόκνπ, 

ρσξίο ελεκέξσζε ηνπ Δηζαγγειέα θαη θπζηθά ρσξίο θακία ζπλέπεηα, βιάπηνληαο ζε 

θάζε πεξίπησζε ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ αλειίθνπ.  

 

Άξζξν 75 

παξ. 4 : λα πξνβιεθζεί ξεηά όηη ε δηεμαγσγή δηαθξίβσζεο αλειηθόηεηαο, ρσξίο λα 

ηεξείηαη ε θείκελε λνκνζεζία, κέζσ ηεο πξνβιεπόκελεο ζηελ ΚΤΑ 1982/16.2.2016 

δηαδηθαζίαο θαη ρσξίο λα δηαηαρζεί από ην αξκόδην όξγαλν, ήηνη  "νη αξκόδηεο αξρέο 

παξαιαβήο" (απαηηείηαη δηεπθξίληζε, ελλνείηαη ε Τπεξεζία Αζύινπ), λα κελ 

ιακβάλεηαη ππόςε από θακία Γεκόζηα Τπεξεζία. ηόρνο λα εμαιεηθζνύλ θαηλόκελα 

θαθνδηνίθεζεο όπνπ θάζε ππάιιεινο ζην λνζνθνκείν ή θάζε αζηπλνκηθόο 

ππάιιεινο ππνβάιιεη ηα παηδηά ζε παξεκβαηηθέο κεζόδνπο δηαθξίβσζεο 

αλειηθόηεηαο, θαηά παξάβαζε ηνπ λόκνπ, ρσξίο ελεκέξσζε ηνπ αξκόδηνπ 

Δηζαγγειέα θαη θπζηθά ρσξίο θακία ζπλέπεηα, βιάπηνληαο ζε θάζε πεξίπησζε ην 

βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ αλειίθνπ.  

 

Να πξνζηεζεί παξάγξαθνο : λα πξνβιεθζεί ξεηά ε κε δηελέξγεηα ζπλέληεπμεο κέρξη 

ηνλ νξηζκό επηηξόπνπ ή/θαη λνκηθνύ εθπξνζώπνπ, θαζώο θαη θάζε δηαδηθαζίαο πνπ 

αθνξά ηνλ αζπλόδεπην αλήιηθν αλ δελ έρεη νξηζηεί επίηξνπνο. (κπνξεί λα πάεη θαη 

ζην άξζξν 32).  ύκθσλα κε  Πξόηαζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κε εκεξνκελία 

ηειηθνύ θεηκέλνπ ηελ 13.7.2016 ζηηο Βξπμέιιεο θαη ηίηιν " ΚΑΝΟΝΗΜΟ ΣΟΤ 

ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΗΝΟΒΟΤΛΗΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ γηα ηε ζέζπηζε 

θνηλήο δηαδηθαζίαο δηεζλνύο πξνζηαζίαο ζηελ Έλσζε θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 

2013/32/ΔΔ", πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 22 εηδηθέο εγγπήζεηο γηα ηνπο αζπλόδεπηνπο 



 

 

αλειίθνπο
1
,  ζα πξέπεη λα νξίδεηαη από ηνλ εληνπηζκό ηνπ αζπλόδεπηνπ αλειίθνπ 

εληόο 5 εξγάζηκσλ εκεξώλ Δπίηξνπνο, ν νπνίνο ζα ελεκεξώλεη ην παηδί γηα ηα 

δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ, αιιά πνιύ πεξηζζόηεξα ζα ην ελεκεξώλεη 

κεηαμύ άιισλ θαη γηα ηε δηαδηθαζία νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο θαη ηελ απνθιεηζηηθή 

πξνζεζκία ησλ 3 κελώλ από ηελ πιήξε θαηαγξαθή ηνπ. Δμαηηίαο ινηπόλ δηνηθεηηθώλ 

θαη ζεζκηθώλ ειιείςεσλ, πνιιά παηδηά ράλνπλ ηελ απνθιεηζηηθή πξνζεζκία θαη 

κέλνπλ απνθιεηζκέλα ζηελ Διιάδα, παξά ην γεγνλόο όηη έρνπλ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

ηνπο ζε άιια θξάηε κέιε. ύκθσλα κε ην Γεληθό ρόιην 6 παξ. 21 ηεο Δπηηξνπήο ηνπ 

ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ «..ν δηνξηζκόο θεδεκόλα πξέπεη λα γίλεηαη ην 

ζπληνκόηεξν δπλαηό θαζώο απνηειεί θαζνξηζηηθή δηαδηθαζηηθή εγγύεζε  γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηνπ αζπλόδεπηνπ ή ηνπ ρσξηζκέλνπ από ηελ νηθνγέλεηά ηνπ παηδηνύ.  

Καηά ζπλέπεηα, κόλν κεηά ην δηνξηζκό θεδεκόλα κπνξεί λα παξαπεκθζεί ην 

αζπλόδεπην ή ην ρσξηζκέλν από ηελ νηθνγέλεηά ηνπ παηδί ζηε δηαδηθαζία αζύινπ ή 

ζε άιιεο δηαδηθαζίεο. ηηο πεξηπηώζεηο όπνπ ηα αζπλόδεπηα ή ηα ρσξηζκέλα από ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο παηδηά παξαπέκπνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο αζύινπ ή ζε άιιεο 

δηνηθεηηθέο ή δηθαζηηθέο δηαδηθαζίεο, πξέπεη λα νξίδεηαη επηπιένλ λνκηθόο 

εθπξόζσπνο..». ( δηαζέζηκν ζην : https://www.refworld.org/cgi-

bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4d0227ed2)  

 

Σέινο, ζπκθσλνύκε κε ην ζρόιην ησλ Refugee Support Aegean, ζπλεπώο πξέπεη λα 

πξνζηεζεί παξάγξαθνο κε ην πεξηερόκελν : Ζ εμέηαζε αηηεκάησλ δηεζλνύο 

πξνζηαζίαο αζπλόδεπησλ αλειίθσλ ζε θάζε πεξίπησζε απαγνξεύεηαη λα δηελεξγείηαη 

κε ηελ ηαρύξξπζκε δηαδηθαζία θαη πάληνηε λα δηελεξγείηαη κε ηελ θαλνληθή 

δηαδηθαζία.   

 

Άξζξν 105 

ε πεξηπηώζεηο πξνθαλώλ θαη θαηαθαλώλ ιαζώλ από ηνπο ρεηξηζηέο ή έιιεηςεο 

πξνθαλώλ δηαδηθαζηηθώλ εγγπήζεσλ, όπσο ε δηελέξγεηα ζπλέληεπμεο αζπλόδεπηνπ 

αλειίθνπ ρσξίο επίηξνπν ή λνκηθό εθπξόζσπν, ε θαηάξγεζε ηεο αλαπνκπήο ζηνλ 

πξώην βαζκό ζηεξεί έλαλ βαζκό από ηνπο αηηνύληεο γηα ηελ πξαγκαηηθή εμέηαζε ηνπ 

αηηήκαηόο ηνπο, ζπλεπώο πξέπεη λα πξνβιεθζνύλ πεξηπηώζεηο ζηηο νπνίεο ζα 

πξνβιέπεηαη αλαπνκπή ζηνλ πξώην βαζκό. 

 

 

 

 

 

                                                             
1 Γηαζέζηκν ζηελ ηζηνζειίδα : http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2c404d27-4a96-11e6-

9c64-01aa75ed71a1.0011.02/DOC_1&format=PDF , ζει. 58-59. (ηειεπηαία ελεκέξσζε 21/10/2019). 


