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Αξιότιµες/οι κυρίες/οι, 
 
          Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο της θεσµικής αποστολής του για την προάσπιση 
και προαγωγή των δικαιωµάτων των παιδιών, µε την παρούσα επιστολή επιθυµεί να σας 
απευθύνει σειρά διαπιστώσεων και προτάσεων του σχετικά µε τις διαδικασίες 
οικογενειακής επανένωσης και µετεγκατάστασης των συνοδευµένων και 
ασυνόδευτων ανηλίκων, οι οποίες βασίζονται τόσο σε υποθέσεις που έχει διερευνήσει 
κατά το τελευταίο διάστηµα, όσο και σε ενηµέρωση και στοιχεία που προέρχονται από το 
«∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα των Παιδιών που Μετακινούνται». Το ∆ίκτυο, το οποίο εντάσσεται 
στο µηχανισµό παρακολούθησης του Συνηγόρου για την κατάσταση των παιδιών 
προσφύγων/µεταναστών, έχει άτυπη µορφή, συντονίζεται από το Βοηθό Συνήγορο του 
Πολίτη για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, και αποτελείται από τρεις διακυβερνητικούς 
οργανισµούς (UNICEF, UNHCR, ∆ΟΜ) και 15 οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών* που 
αναπτύσσουν εστιασµένες δράσεις στο συγκεκριµένο πεδίο. Ειδικότερα, µέσω της δικτύωσης 
αυτής επιδιώκεται η συστηµατικότερη παρακολούθηση της κατάστασης σε εθνικό επίπεδο, η 
ενίσχυση της τεκµηριωµένης συνηγορίας υπέρ των παιδιών, καθώς και η συµβολή στη 
διαµόρφωση στρατηγικού σχεδιασµού για την προστασία των παιδιών που µετακινούνται 
στη βάση κατοχυρωµένων αρχών και τεκµηριωµένων προδιαγραφών και κριτηρίων.  
 

Συγκεκριµένα, η παρούσα επιστολή συντάχθηκε σε συνέχεια της ανάδειξης 
καθοριστικών ζητηµάτων σχετικά µε την οικογενειακή επανένωση και µετεγκατάσταση, ιδίως 
κατά το µέρος που αφορά στις αρµοδιότητες των ελληνικών αρχών, και ειδικότερα ως προς 
τις διαπιστούµενες δυσλειτουργίες και τα προσκόµµατα που προκύπτουν κατά την 
πρόσβαση στις προβλεπόµενες διαδικασίες και κατά την πορεία εξέτασης των 
αιτηµάτων των παιδιών, συνοδευµένων και ασυνόδευτων.   
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      Καταρχήν, αναγνωρίζουµε ότι η υλοποίηση των θεσµικών προβλέψεων που 
διέπουν την οικογενειακή επανένωση και τη µετεγκατάσταση δεν αποτελούν 
αποκλειστική αρµοδιότητα των ελληνικών αρχών. Περαιτέρω, αναγνωρίζουµε ότι 
συχνά στην πράξη εφαρµόζονται διαφοροποιηµένες πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ανά 
κράτος ή ανά περίπτωση, γεγονός που δηµιουργεί ασάφειες και αβεβαιότητα ως προς την 
πορεία των υποβαλλόµενων αιτηµάτων. Ωστόσο, παρά τις παραδοχές αυτές, θα πρέπει να 
επισηµανθεί, ότι σηµαντικές πτυχές των διαδικασιών αυτών, υπάγονται στην ευθύνη 
της ελληνικής Πολιτείας και συνδέονται µε την υποχρέωση διασφάλισης 
συγκεκριµένων ουσιαστικών και διαδικαστικών εγγυήσεων. Η διασφάλιση αυτή, που 
θα µπορούσε να αποτελέσει την αφετηρία για την επίλυση σοβαρών ζητηµάτων 
προστασίας των δικαιωµάτων των παιδιών, και δη των ασυνόδευτων, αφορά ιδίως: 

- στο στάδιο του εντοπισµού των εν δυνάµει αιτούντων, καθώς και της συναφούς 
αναζήτησης/εντοπισµού των µελών της οικογένειάς τους  

- στο στάδιο της πρόσβασης και της υποβολής των αιτηµάτων 
- στην ορθή παρακολούθηση της πορείας των αιτηµάτων µε την παράλληλη 

διασφάλιση κατάλληλης και επαρκούς ενηµέρωσης και νοµικής υποστήριξης 
- στην κατάλληλη διευθέτηση πρακτικών ζητηµάτων, κυρίως κατά το στάδιο 

οργάνωσης και διεξαγωγής της µετάβασης σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, και τη 
θέσπιση και ενιαία εφαρµογή συναφών διαδικαστικών πρωτοκόλλων 

 
 Η καταγραφή των προβληµατισµών και διαπιστώσεων µας σχετικά µε τα 
θέµατα αυτά, καθώς και οι προτεινόµενες βελτιωτικές παρεµβάσεις, αναλύονται 
ειδικότερα παρακάτω, εστιάζοντας σε συγκεκριµένα ζητήµατα που ανακύπτουν στα διάφορα 
στάδια υλοποίησης των εν λόγω διαδικασιών.  
 
Συγκεκριµένα:  
 
A. Η αποτελεσµατική πρόσβαση στο άσυλο ως βασική προϋπόθεση για την άσκηση 
του δικαιώµατος οικογενειακής επανένωσης και υπαγωγής στο πρόγραµµα 
µετεγκατάστασης 

      Η απρόσκοπτη και επαρκής πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου αποτελεί 
προαπαιτούµενο για την υλοποίηση του δικαιώµατος οικογενειακής επανένωσης καθώς και 
για την υπαγωγή στο πρόγραµµα µετεγκατάστασης. ∆υστυχώς ωστόσο, παρά τις 
προσπάθειες ενίσχυσης της Υπηρεσίας Ασύλου και την προσπάθεια επιτάχυνσης των 
διαδικασιών καταγραφής των αιτηµάτων ασύλου, ιδίως από το τέλος του 2016 και έπειτα, 
στην πράξη διαπιστώνεται απόσταση µεταξύ της θεσµικής κατοχύρωσης του δικαιώµατος 
πρόσβασης και της πλήρους και αποτελεσµατικής εφαρµογής του, ενώ συχνά 
διαπιστώνονται και ανεπάρκειες σε κατάλληλες υπηρεσίες νοµικής υποστήριξης και 
διερµηνείας. Η διασφάλιση των ουσιαστικών και διαδικαστικών προϋποθέσεων για την 
πλήρη πρόσβαση στο άσυλο συνδέεται άµεσα µε τον εντοπισµό και ταυτοποίηση, 
την κατάλληλη υποστήριξη των δικαιούχων οικογενειακής επανένωσης και 
µετεγκατάστασης και την υπαγωγή τους στην κατάλληλη διαδικασία, ενώ παράλληλα 
έχει καθοριστική σηµασία για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση ενδεχόµενων 
προσκοµµάτων που προκύπτουν κατά την πορεία εξέτασης των σχετικών αιτηµάτων.  

Ως προς τα παραπάνω:  

Ειδικότερα επισηµαίνονται οι καθυστερήσεις καταγραφής των αιτούντων άσυλο στα 
νησιά, ιδίως κατά το 2016, που είχαν ως αποτέλεσµα την πολύµηνη παραµονή και τον 
εγκλωβισµό ιδιαιτέρως ευάλωτων οµάδων, - περιλαµβανοµένων οικογενειών µε παιδιά 
µικρής ηλικίας, γονέων µε προβλήµατα υγείας κ.α. - που δικαιούνταν να υπαχθούν σε 
διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης και µετεγκατάστασης. Ιδίως δε, όσον αφορά τα 
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ασυνόδευτα παιδιά, παρατηρούνται επιπλέον δυσχέρειες, οι οποίες συνδέονται τόσο µε την 
έλλειψη θεσµοθέτησης της ειδικής επιτροπείας, όσο και µε την απουσία εφαρµογής ενιαίων 
και δεσµευτικών διαδικαστικών εγγυήσεων που θα πρέπει να ακολουθούνται κατά τον 
εντοπισµό τους, είτε εκτός είτε εντός του επίσηµου πλέγµατος των δοµών υποδοχής και 
φιλοξενίας, καθώς και κατά τον προσδιορισµό των βέλτιστων συµφερόντων τους. Μεταξύ 
των περιπτώσεων που επισηµαίνονται από οργανώσεις του ∆ικτύου χαρακτηριστικά 
αναφέρονται: 

- Η καθυστέρηση καταγραφής του αιτήµατος για διεθνή προστασία ασυνόδευτων 
ανηλίκων ιδίως κάτω των 15 ετών, όπου ελλείψει θεσµοθετηµένης ειδικής 
επιτροπείας δεν ήταν δυνατή η άµεση διασφάλιση της προβλεπόµενης εκ του νόµου 
υποχρεωτικής εκπροσώπησης, - και για τα οποία δεν υπήρξε ούτε η δυνατότητα 
άµεσης παραποµπής σε φορείς  που µε εισαγγελική εξουσιοδότηση παρέχουν 
ανάλογη στήριξη - µε αποτέλεσµα την πάροδο κρίσιµου χρόνου είτε για 
µετεγκατάσταση είτε για οικογενειακή επανένωση (σχετικά βλ. και άρθρο 36 
Ν.4375/16).  

- Ο χρόνος για την καταγραφή του αιτήµατος ασύλου ασυνόδευτου ανηλίκου, που 
παραπέµπεται και παρακολουθείται από οργάνωση που εκπροσωπεί το παιδί, φτάνει 
τους δυόµιση µήνες.  

- Οι πληµµέλειες κατά την αρχική καταγραφή προσωπικών στοιχείων των παιδιών 
(όπως ηµεροµηνία, τόπος γέννησης κλπ) που µετέπειτα δυσχεραίνουν σηµαντικά, ή 
και κάποιες φορές αναιρούν, τη δυνατότητα υπαγωγής τους σε διαδικασίες 
οικογενειακής επανένωσης ή µετεγκατάστασης. Από ορισµένες οργανώσεις γίνεται 
επίσης αναφορά και σε υποθέσεις παιδιών, τα οποία δεν είχαν άµεση πρόσβαση σε 
νοµική ενηµέρωση και υποστήριξη µε αποτέλεσµα να προχωρήσει η εξέταση του 
αιτήµατος ασύλου, και να µην υπαχθούν σε διαδικασία οικογενειακής επανένωσης – 
παρότι πληρούσαν τις προϋποθέσεις – διότι κατά την αρχική υποβολή δε γνώριζαν 
σχετικά µε το δικαίωµά τους αυτό.  

- Κατά τους προηγούµενους µήνες είχαν επίσης εντοπιστεί ορισµένες περιπτώσεις 
ασυνόδευτων παιδιών σε Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τα οποία εν τοις 
πράγµασι κλήθηκαν να µεριµνήσουν µόνα για τη συγκέντρωση των απαραίτητων 
εγγράφων και την απόδειξη πλήρωσης των απαιτούµενων κριτηρίων στο πλαίσιο των 
διαδικασιών οικογενειακής επανένωσης.  

- Ιδιαίτερο προβληµατισµό προκαλεί η αναφερόµενη πρακτική σε ορισµένα Κέντρα 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα νησιά, κατά την οποία η πρόσβαση στο άσυλο (ή 
και η προώθηση εξέτασης του αιτήµατος) αλλά και η αναζήτηση/εντοπισµός των 
µελών της οικογένειας - η οποία είναι διακριτή υποχρέωση των αρχών που έρχονται 
σε επαφή µε τον ανήλικο – φαίνεται να εξαρτώνται από την προηγούµενη 
τοποθέτηση σε ξενώνες µόνιµης φιλοξενίας στην ενδοχώρα. 
 

      Τα παραπάνω συνδέονται άµεσα και µε το ζήτηµα της κατάλληλης και επαρκούς νοµικής 
ενηµέρωσης και νοµικής βοήθειας των παιδιών, η διασφάλιση της οποίας έχει ιδιαίτερη 
σηµασία κατά τη διαδικασία οικογενειακής επανένωσης, όπου οι διαδικασίες λαµβάνουν 
χώρα εντός συγκεκριµένων χρονικών πλαισίων, και ιδίως όταν το αίτηµα στηρίζεται σε 
ανθρωπιστικούς λόγους που πρέπει να στοιχειοθετηθούν βάσει οικογενειακών ή 
πολιτισµικών κριτηρίων, καθώς επίσης και στη διαδικασία της µετεγκατάστασης, όπου 
ενδέχεται ο τρόπος εφαρµογής των κριτηρίων επιλεξιµότητας να µη συνάδει πάντα µε 
βασικές αρχές της παιδικής προστασίας (όπως για παράδειγµα στις περιπτώσεις παιδιών 
µε σοβαρές ασθένειες ή σε περιπτώσεις ανηλίκων µητέρων ή ανηλίκων παντρεµένων, 
ενδεικτικά βλ. και τις οικείες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο για την πορεία υλοποίησης του προγράµµατος µετεγκατάστασης). 
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     Εν προκειµένω, θα πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι χρήζει περαιτέρω διερεύνησης η 
νοµιµοποιητική βάση και η θεσµική κατοχύρωση της πρόσφατης αναφερόµενης πρακτικής 
σχετικά µε την εφαρµοζόµενη διαδικασία προσδιορισµού του βέλτιστου συµφέροντος των 
ασυνόδευτων ανηλίκων από προσωπικό της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το 
Άσυλο. Χωρίς να αµφισβητείται η πρόθεση των αρµοδίων εθνικών αρχών για τη διασφάλιση 
της προστασίας των συγκεκριµένων ανηλίκων, επαναλαµβάνεται η ανάγκη νοµικής θέσπισης 
ενιαίων, δεσµευτικών διαδικασιών και εγγυήσεων ως προς τις διαδικασίες αυτές. 
 
Β. Κατάλληλη και επαρκής ενηµέρωση και πληροφόρηση σχετικά µε τις διαδικασίες: 
διασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης και επικοινωνίας µε τις αρµόδιες αρχές και 
υπηρεσίες  
 
    Όπως συχνά αναφέρεται από (εν δυνάµει) αιτούντες και τους νοµίµους εκπροσώπους 
τους, η πρόσβαση σε επαρκή ενηµέρωση και πληροφόρηση από τις αρµόδιες υπηρεσίες, και 
ειδικότερα στο Τµήµα Εθνικής Μονάδας ∆ουβλίνου, καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής, ενώ 
οι διαθέσιµοι τρόποι επικοινωνίας δε φαίνεται να λειτουργούν επαρκώς στην πράξη. Το 
γεγονός αυτό έχει δυσµενείς συνέπειες κατά την πορεία παρακολούθησης των 
υποβαλλόµενων αιτηµάτων, δηµιουργώντας αβεβαιότητα και σύγχυση στους 
ενδιαφεροµένους. Πιο συγκεκριµένα υφίσταται καθυστέρηση ενηµέρωσης των αιτούντων ή 
των νοµίµων εκπροσώπων τους σε περίπτωση απόρριψης αιτήµατος ανάληψης της ευθύνης 
εξέτασης της αίτησης για διεθνή προστασία από άλλο κράτος-µέλος, µε αποτέλεσµα σε 
κάποιες υποθέσεις, όπως έχει επισηµανθεί από ορισµένα µέλη του ∆ικτύου, την εκπνοή των 
προθεσµιών για την προετοιµασία και υποβολή αιτήµατος επανεξέτασης. Ιδιαίτερο 
πρόβληµα αναφέρεται ειδικότερα σε σχέση µε την ενηµέρωση ανηλίκων που δεν έχουν 
δυνατότητα άµεσης πρόσβασης σε δικηγορικές υπηρεσίες. ∆ίχως να παραγνωρίζονται οι 
προσπάθειες για την αντιµετώπιση των παραπάνω προβληµάτων, κρίνεται αναγκαίο 
να ληφθεί µέριµνα για την περαιτέρω ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναµικό και 
υλικοτεχνική υποστήριξη του εν λόγω Τµήµατος, προκειµένου να διευκολυνθεί και να 
βελτιωθεί η διαδικασία επικοινωνίας και υποστήριξης των ανηλίκων καθώς και η 
άµεση ηλεκτρονική ενηµέρωση του σχετικού συστήµατος µε στόχο την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των ενδιαφεροµένων και την ενίσχυση της αποτελεσµατικής άσκησης 
των κατοχυρωµένων δικαιωµάτων τους.  
 
     Ειδικότερα σε ότι αφορά τις διαδικασίες µετεγκατάστασης, όπως επισηµαίνεται στο 
πλαίσιο εντοπιζόµενων περιπτώσεων από το ∆ίκτυο, η πρόσβαση στο Αυτοτελές 
Κλιµάκιο Ασύλου Μετεγκατάστασης είναι δυσχερέστερη, ενώ η δυνατότητα επαρκούς 
παρακολούθησης της πορείας των υποθέσεων από τους αιτούντες και τους νοµίµους 
εκπροσώπους τους δεν εκτείνεται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας και περιορίζεται κυρίως 
στην ενηµέρωση σχετικά µε την έκδοση της αποφάσεως. Επίσης, όπως συγκεκριµένα 
επισηµαίνεται από µέλη του ∆ικτύου, το πρόβληµα εντείνεται περισσότερο όταν παιδιά που 
διαµένουν σε δοµές αποµακρυσµένες από τα αρµόδια περιφερειακά γραφεία ασύλου 
καλούνται εντός 24ώρου να παραβρεθούν στις εν λόγω υπηρεσίες. 
 

Γ. Παρατεταµένη διάρκεια των διαδικασιών οικογενειακής επανένωσης και 
µετεγκατάστασης 

     Όπως διαπιστώνεται στο πλαίσιο της ανατροφοδότησης µε αρκετά µέλη του ∆ικτύου, στη 
συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων µεσολαβεί χρονικό διάστηµα πολλών µηνών από 
την υποβολή του αιτήµατος έως την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. Ιδίως δε όσον 
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αφορά την οικογενειακή επανένωση, συνήθως παρατηρείται εξάντληση (ή και υπέρβαση) 
των θεσµικά προβλεπόµενων προθεσµιών, ενώ όσον αφορά τη µετεγκατάσταση 
παρατηρούνται επίσης σηµαντικές καθυστερήσεις, που ενδέχεται µάλιστα να έχουν 
δυσµενείς επιπτώσεις και στην τελική έκβαση των υποθέσεων. Εν προκειµένω, ως προς την 
οικογενειακή επανένωση, σηµειώνεται ότι όπως φαίνεται στην πράξη, δεν αξιοποιείται 
ιδιαίτερα η προβλεπόµενη διάταξη περί τεκµαιρόµενης αποδοχής του αιτήµατος αναδοχής σε 
περίπτωση έλλειψης απάντησης από το άλλο κράτος – µέλος εντός της οριζόµενης 
προθεσµίας (άρθρο 22 παρ.7 του Κανονισµού). Σε περίπτωση δε αρχικής απόρριψης και 
αιτήµατος επανεξέτασης, η αναµονή απαντήσεως µπορεί να διαρκέσει πολλούς µήνες (σε 
ορισµένες αναφερόµενες υποθέσεις έως και ένα έτος).  

   Παρότι τα παραπάνω ζητήµατα δεν υπόκεινται στην αποκλειστική ευθύνη των 
ελληνικών αρχών, ωστόσο κρίνεται ιδιαιτέρως σηµαντικό να γίνονται συστηµατικά 
τακτικές επίσηµες υπενθυµίσεις προς τις αντίστοιχες αλλοδαπές αρχές, τόσο προς 
επιτάχυνση της πορείας συγκεκριµένων υποθέσεων, όσο και προς τεκµηρίωση και 
µετέπειτα ανάδειξη του προβλήµατος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, µε στόχο την 
περαιτέρω προώθηση προτάσεων για δεσµευτικά πρωτόκολλα συνεργασιών που θα 
διευκολύνουν τη διεξαγωγή των διαδικασιών.   

    Οι παραπάνω καθυστερήσεις επιδρούν αρνητικά στην ήδη επιβαρυµένη σωµατική 
και ψυχική κατάσταση των αιτούντων και ιδίως των ασυνόδευτων παιδιών, 
δηµιουργώντας περαιτέρω αβεβαιότητα και ανασφάλεια για το µέλλον τους. Το τελευταίο 
µάλιστα, ενδέχεται συχνά να έχει και επιπτώσεις στη λειτουργία των ξενώνων φιλοξενίας των 
ασυνόδευτων ανηλίκων, όπου η ασαφής ενηµέρωση σε συνδυασµό µε τις χρονοβόρες 
διαδικασίες µπορεί να οδηγήσει σε δύσκολα αντιµετωπίσιµες αντιδράσεις εκ µέρους των 
παιδιών. Σχετικά περιστατικά έχουν συχνά αναφερθεί τόσο στο πλαίσιο επισκέψεων του 
Συνηγόρου σε κέντρα και δοµές υποδοχής και φιλοξενίας όσο και κατά την ανταλλαγή 
ενηµέρωσης µε φορείς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο. Εν προκειµένω, θα πρέπει ακόµη 
να επισηµανθεί ότι οι καθυστερήσεις ενδέχεται να παρακωλύουν την τοποθέτηση νέων 
παιδιών στους ξενώνες, λόγω της παρατεταµένης παραµονής των φιλοξενούµενων σε 
συνδυασµό µε τον περιορισµένο αριθµό των διαθέσιµων θέσεων.  

    Πέραν αυτού, έχουν εντοπιστεί από ορισµένα µέλη του ∆ικτύου περιπτώσεις παιδιών 
(συνοδευµένων και ασυνόδευτων), που είτε βρίσκονται κοντά στην ενηλικίωση είτε 
ενηλικιώθηκαν πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών, µε αποτέλεσµα τη δυσµενή έκβαση 
των αιτηµάτων τους, ή ακόµη και τον αποχωρισµό τους από τα λοιπά µέλη της οικογένειάς 
τους. Χαρακτηριστικά επισηµαίνεται περίπτωση όπου, ανήλικος έφηβος δεν υπήχθη σε 
διαδικασία οικογενειακής επανένωσης, παρότι η µητέρα και τα αδέλφια του είχαν υπαχθεί 
στη συγκεκριµένη διαδικασία, ενώ κατόπιν το αίτηµα µετεγκατάστασης απορρίφθηκε λόγω 
µετέπειτα ενηλικίωσής του. Πέραν αυτής, έχει αναφερθεί ότι υφίστανται και άλλες ανάλογες 
περιπτώσεις, όπου τα κράτη-µέλη επικαλούνται την ενηλικίωση των ασυνόδευτων ανηλίκων, 
προκειµένου να απορρίψουν σχετικά αιτήµατα. Εν προκειµένω, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει 
να εµµένουν στην απρόσκοπτη εφαρµογή της προβλεπόµενης διάταξης του Κανονισµού 
(άρθρο 7 παρ.2), σύµφωνα µε την οποία ο προσδιορισµός του υπευθύνου κράτους µέλους 
πραγµατοποιείται βάσει της κατάστασης που υπήρχε τη στιγµή κατά την οποία ο αιτών 
υπέβαλε την αίτησή του διεθνούς προστασίας για πρώτη φορά σε ένα κράτος µέλος. 
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∆. Το στάδιο ολοκλήρωσης των διαδικασιών οικογενειακής επανένωσης και 
µετεγκατάστασης: οργάνωση και διεξαγωγή της µετάβασης των δικαιούχων εκτός της 
χώρας 

    Η αποδοχή των αιτηµάτων, είτε οικογενειακής επανένωσης είτε µετεγκατάστασης, δε 
συνεπάγεται την άµεση µετάβαση των δικαιούχων εκτός της χώρας και την ολοκλήρωση των 
σχετικών διαδικασιών. Ιδίως ως προς την πρώτη, παρατηρούνται ειδικότερες δυσκολίες 
που αφορούν στην οργάνωση του ταξιδιού (όπως την έκδοση εισιτηρίων, τον 
προγραµµατισµό των αεροπορικών πτήσεων και του χρόνου αφίξεως, των προβλεπόµενων 
συνοδειών κ.α.). Οι δυσκολίες αυτές, όπως καταρχήν διαπιστώνεται, οφείλονται µεταξύ 
άλλων, σε έλλειψη των αναγκαίων οικονοµικών πόρων, ενώ συχνά έχει παρατηρηθεί τα 
σχετικά έξοδα να καλύπτονται µε ίδια µέσα από τους αιτούντες ή από µέλη της οικογένειας 
τους. Ειδικότερα, αναφέρονται περιπτώσεις παιδιών των οποίων η µετάβαση βρίσκεται σε 
εκκρεµότητα ήδη για διάστηµα περίπου έξι µηνών, από το ∆εκέµβριο του 2016, λόγω µη 
έκδοσης των εισιτηρίων (αξίζει να σηµειωθεί ότι τα συγκεκριµένα παιδιά έχουν εισέλθει και 
βρίσκονται στη χώρα πριν από το Μάρτιο του 2016). Περαιτέρω, είναι σηµαντικό στο σηµείο 
αυτό να επισηµανθεί η ανάγκη διευκρίνησης των κριτηρίων, των όρων και των συναφών 
υποχρεώσεων που ενδεχόµενα αναλαµβάνονται στο πλαίσιο (τυπικών ή άτυπων) 
συµβάσεων µεταξύ των ελληνικών αρχών µε συγκεκριµένα ταξιδιωτικά γραφεία ή 
πρακτορεία για το σκοπό των ταξιδιών.  
 
    Επιπλέον, προβληµατισµό προκαλεί σε κάποιες περιπτώσεις, όπως επισηµαίνεται από 
ορισµένους φορείς φιλοξενίας, η έλλειψη µέριµνας για την έγκαιρη ενηµέρωση και 
προειδοποίηση των δικαιούχων σχετικά µε τον τρόπο και το χρόνο της µεταφοράς τους. Το 
γεγονός αυτό έχει ιδιαίτερη σηµασία όσον αφορά τις υποθέσεις των ασυνόδευτων 
παιδιών, όπου απαιτείται η επιµελέστερη προετοιµασία για την ασφαλή µετάβασή τους, η 
οργάνωση των συνοδειών και της υποδοχής τους στη χώρα άφιξης, αλλά και η τήρηση 
απαραίτητων διαδικαστικών εγγυήσεων, όπως η προηγούµενη ενηµέρωση των κατά τόπο 
αρµόδιων εισαγγελικών αρχών. Περαιτέρω, µεταξύ των ζητηµάτων που επισηµαίνονται από 
ορισµένους φορείς στο πλαίσιο χειρισµού υποθέσεων ασυνόδευτων παιδιών:  

- Συχνά ο χρόνος αναµονής για την µεταφορά σε άλλο κράτος – µέλος µπορεί να είναι 
µεγαλύτερος από τον χρόνο αναµονής για όλη τη διαδικασία µέχρι την αποδοχή του 
αιτήµατος οικογενειακής επανένωσης, έχοντας ως αποτέλεσµα η συνολική διάρκεια 
των διαδικασιών να ξεπερνά το ένα έτος.  

- Επιπλέον δυσκολίες παρατηρούνται στις περιπτώσεις ασυνόδευτων παιδιών κάτω 
των 14 ετών, ιδίως όταν τα συγγενικά τους πρόσωπα δε δύνανται να τα συνοδέψουν 
– κυρίως λόγω αδυναµίας κάλυψης των σχετικών εξόδων – και θα πρέπει να 
εγκριθούν αντίστοιχα κονδύλια για την πραγµατοποίηση συνοδείας από τις ελληνικές 
αρχές. 

- Σε σχέση και µε το παραπάνω, έχει επίσης αναφερθεί ως σοβαρότατη αρνητική 
εξέλιξη, το ότι δεν αναλαµβάνονται πλέον συνοδείες των ανηλίκων µε µέριµνα των 
αρµοδίων αρχών, µε αποτέλεσµα εν τοις πράγµασι να καλούνται να µεριµνήσουν 
σχετικά οι οργανώσεις που έχουν την ευθύνη φιλοξενίας ή που παρέχουν υποστήριξη 
στους εν λόγω ανηλίκους.  

 
       Ειδικότερα ως προς τη µετεγκατάσταση, σοβαρό προβληµατισµό προκαλεί η 
εφαρµοζόµενη πρακτική από αρκετά κράτη που αφορά στη διεξαγωγή συνεντεύξεων 
µε ασυνόδευτους ανηλίκους µετά την επίδοση της σχετικής απόφασης. Οι 
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συνεντεύξεις, όπως περιγράφεται από µέλη του ∆ικτύου, πραγµατοποιούνται στις πρεσβείες 

των κρατών, σε αρκετές περιπτώσεις  χωρίς την προηγούµενη ενηµέρωση και άδεια του 

κατά τόπον αρµοδίου εισαγγελέα (προσωρινού επιτρόπου) και χωρίς την παρουσία 

αρµοδίως εξουσιοδοτηµένου δικηγόρου ή άλλου συµβούλου, περιλαµβάνουν σωρεία 

ερωτήσεων, προσωπικών και ουσίας για το αίτηµα ασύλου, και πολλές φορές απορρίπτουν 
τους αιτούντες κι αρνούνται τη µεταφορά τους, µε αποτέλεσµα να γίνεται ανάκληση της 
απόφασης, η οποία ανακοινώνεται από την Υπηρεσία Ασύλου. Πρόκειται για µια πρακτική 

που δεν προβλέπεται και παρεκκλίνει των διατάξεων των οικείων αποφάσεων του 

Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης . Στο σηµείο αυτό, καταρχήν θα ήταν σηµαντικό η 

Υπηρεσία Ασύλου να προβαίνει άµεσα – κατ’ εξαίρεση - σε νέο αίτηµα µετεγκατάστασης  σε 
άλλη χώρα, ενώ παράλληλα είναι απαραίτητο να αναδειχθεί ευρύτερα η προβληµατική αυτή 

πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αφού πρόκειται για ένα ζήτηµα ιδιαίτερης θεσµικής και 
πολιτικής σηµασίας. 
    Πέραν των παραπάνω, ιδιαίτερης επισήµανσης χρήζει το  θέµα  της  έκδοσης  
ταξιδιωτικών  εγγράφων  των  παιδιών . Συγκεκριµένα, ειδικότερο ζήτηµα προκύπτει στις 
περιπτώσεις των παιδιών που βρίσκονται στη χώρα µε τον έναν γονέα τους, και δεν είναι 
δυνατόν να διασφαλιστεί η απαιτούµενη έγγραφη συναίνεση και του άλλου γονέα που ασκεί 
την επιµέλειά τους. Σε συνέχεια προηγούµενων αναφορών, ο Συνήγορος ήδη έχει υποβάλει 
έγγραφες προτάσεις προς το αρµόδιο υπουργείο και κατά τον παρόντα χρόνο, σύµφωνα µε 
την ενηµέρωση που είχε δοθεί, εκκρεµεί  η έκδοση  σχετικής  υπουργικής  απόφασης  που 

ενδεχόµενα επιλύει το ζήτηµα. Η έκδοση της συγκεκριµένης απόφασης κρίνεται άµεσα 

αναγκαία, ενώ παράλληλα υπενθυµίζεται ότι η παρατεταµένη και αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση ολοκλήρωσης των διαδικασιών έκδοσης των απαραίτητων ταξιδιωτικών  

εγγράφων θα µπορούσε να στοιχειοθετήσει και παραβίαση του αναγνωρισµένου 

δικαιώµατος σεβασµού της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής κατά την Ευρωπαϊκή Σύµβαση 

∆ικαιωµάτων  του Ανθρώπου.  

   Αναγνωρίζοντας, όπως έχει προαναφερθεί, την ευρωπαϊκή διάσταση των παραπάνω 

ζητηµάτων, τις δυσχέρειες που αντιµετωπίζονται  κατά την εφαρµογή των διαδικασιών 

οικογενειακής επανένωσης και µετεγκατάστασης  και τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί 
από τις αρµόδιες ελληνικές αρχές για την αντιµετώπισή  τους, θα θέλαµε  να  υπενθυµίσουµε  
ότι  η παρούσα  παρέµβασή  µας  κατευθύνεται  στην  επισήµανση  των  δυσκολιών  αυτών  
και  στην  ανάδειξη  της  ανάγκης  βελτιωτικών  παρεµβάσεων  προκειµένου  να 
αξιοποιηθούν  οι  νόµιµες  και  ασφαλείς  οδοί  εισόδου  των  παιδιών  στα  κράτη  της  ΕΕ, 
ώστε  να  µειωθούν  οι  κίνδυνοι  που  απειλούν  τη  ζωή  και  τα  θεµελιώδη  δικαιώµατά  
τους . Τέλος, επισηµαίνουµε ότι, η παρούσα επιστολή τέθηκε υπόψη όλων των µελών του 

∆ικτύου και λήφθηκε η σύµφωνη γνώµη των εκπροσώπων των οργανώσεων της κοινωνίας 
των πολιτών που συµµετέχουν σε αυτό.  

 
 

Με τιµή, 

 
 

Γιώργος Μόσχος  
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη  
για τα ∆ικαιώµατα  του Παιδιού 
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* Στο ∆ίκτυο για τα ∆ικαιώµατα  των Παιδιών που Μετακινούνται είναι ιδρυτικά µέλη και συµµετέχουν  οι 
παρακάτω οργανώσεις:  
ΆΡΣΙΣ Κοινωνική  Οργάνωση Υποστήριξης  Νέων 
Γιατροί  του Κόσµου 
∆ίκτυο  για τα ∆ικαιώµατα  του Παιδιού 
Danish Refugee Council 
Ελληνική  Ένωση  για τα ∆ικαιώµατα  του Ανθρώπου   
Ελληνικό  Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες  
Ιατρική  Παρέµβαση  
Kέντρο Ηµέρας Βαβέλ 
Μετάδραση ∆ράση  για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη  
Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδος 
PRAKSIS 
Save the Children International 
Solidarity Now 
Terres des Hommes 
Χαµόγελο του Παιδιού  
 




