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I. Παιδιά που μετακινούνται: ένας γενικός όρος

 

Σύμφωνα με τη UNICEF, περισσότερα από 241,930 παιδιά ζήτησαν άσυλο στην Ευρώπη το 2016. 

Αυτά τα παιδιά εγκατέλειψαν τις χώρες καταγωγής τους λόγω πολεμικών συγκρούσεων και 

δυσκολιών (UNICEF, Humanitarian Situation Report n°16, 14 October 2016).  

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 

«θεωρείται παιδί κάθε ανθρώπινο ον μικρότερο των δεκαοκτώ ετών, εκτός εάν η 

ενηλικίωση επέρχεται νωρίτερα, σύμφωνα με την ισχύουσα για το παιδί 

νομοθεσία». 

 

Από την αρχή αυτής της μεγάλης προσφυγικής κρίσης, το καλοκαίρι του 2015, διάφοροι όροι σε 

σχέση με αυτά τα παιδιά χρησιμοποιούνται σε καθημερινές συζητήσεις, σε επίσημα έγγραφα, στα 

Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και στο Internet: «παιδιά που μετακινούνται», «παιδιά σε κίνηση», 

«παιδιά πρόσφυγες»,  «παιδιά που ζητούν άσυλο».  

 

Ποια είναι η ακριβής σημασία αυτών των όρων; 

Οι όροι «παιδιά που μετακινούνται» και «παιδιά σε κίνηση» είναι γενικοί και αναφέρονται σε όλα τα 

παιδιά που βρίσκονται για οποιονδήποτε λόγο εκτός της χώρας καταγωγής τους. Οι όροι «παιδιά 

πρόσφυγες» και «παιδιά που ζητούν άσυλο», οι οποίοι περιλαμβάνονται στους δύο 

προαναφερόμενους όρους, έχουν μία ιδιαιτερότητα και απαιτούν περαιτέρω διευκρινήσεις.  

 

Η προστασία των προσφύγων 

Τον Ιούλιο του 1951, η Συνδιάσκεψη των Πληρεξουσίων των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε στη 

Γενεύη τη Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων. Κάποια χρόνια αργότερα, το 

1967, η Σύμβαση τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1967 για το Καθεστώς των 

Προσφύγων.  

Ο αρχικός στόχος της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων ήταν να προστατεύσει 

τους Ευρωπαίους πρόσφυγες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Ωστόσο, το Πρωτόκολλο του 

                                                      

 Original drafting by Dr Kyriaki Patsianta. Co-created with Dr Ana Beduschi. 

http://data2.unhcr.org/en/documents/details/51682
http://www.synigoros.gr/resources/docs/04-symvasiprotokollo.pdf
http://www.synigoros.gr/resources/docs/04-symvasiprotokollo.pdf
http://www.synigoros.gr/resources/docs/04-symvasiprotokollo.pdf


 Protecting Migrant Children’s Rights 
 Project 
 

4 
 

1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων κατάργησε τους γεωγραφικούς και χρονικούς περιορισμούς 

σε σχέση με την εφαρμογή της Σύμβασης.  

 

Το άρθρο 1 A(2) της Σύμβασης ορίζει ότι πρόσφυγας είναι κάθε πρόσωπο που 

έχει δικαιολογημένο φόβο δίωξης στη χώρα της οποίας έχει την υπηκοότητα ή 

στη χώρα της συνήθους διαμονής του λόγω της φυλής του, της θρησκείας του, της 

εθνικότητάς του, της κοινωνικής του τάξης ή των πολιτικών του πεποιθήσεων. Για 

αυτούς τους λόγους, δεν έχει τη δυνατότητα ή, λόγω του φόβου αυτού,  δεν 

επιθυμεί να ζητήσει την προστασία της χώρας αυτής.  

 

Παιδιά πρόσφυγες και παιδιά που ζητούν άσυλο  

Ο ορισμός του πρόσφυγα που εμπεριέχεται στη Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς των 

Προσφύγων δεν περιλαμβάνει ηλικιακούς περιορισμούς, καλύπτοντας έτσι και τα παιδιά. Κατά 

συνέπεια, η Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων και το Πρωτόκολλο του 1967 

για το Καθεστώς των Προσφύγων εφαρμόζονται στα παιδιά με το ίδιο τρόπο που 

εφαρμόζονται και στους ενήλικες (UNHCR, Refugee Children: Guidelines on Protection 

and Care).  

 

Τα παιδιά πρόσφυγες είναι παιδιά που έχουν δικαιολογημένο φόβο δίωξης στη 

χώρα της οποίας έχουν την υπηκοότητα ή στη χώρα της συνήθους διαμονής τους, 

λόγω της φυλής τους, της θρησκείας τους, της εθνικότητας τους, της κοινωνικής 

τους τάξης ή των πολιτικών τους πεποιθήσεων και, συνακόλουθα, εγκαταλείπουν 

αυτή τη χώρα.  

 

Επιπρόσθετα, η θεμελιώδης αρχή της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων, η 

αρχή της μη επαναπροώθησης (άρθρο 33), εφαρμόζεται και στην περίπτωση των παιδιών 

προσφύγων. Επομένως, τα παιδιά πρόσφυγες απαγορεύεται να εξαναγκαστούν να επιστρέψουν σε 

μία χώρα όπου ενδέχεται να απειληθεί η ζωή ή  η ελευθερία τους.  

Επιπλέον, τα παιδιά πρόσφυγες πρέπει να απολαμβάνουν το δικαίωμα για ελευθερία θρησκείας 

(άρθρο 4 της Σύμβασης), το δικαίωμα πρόσβασης στη δικαιοσύνη (άρθρο 16 της Σύμβασης), το 

http://www.unhcr.org/uk/protection/children/3b84c6c67/refugee-children-guidelines-protection-care.html
http://www.unhcr.org/uk/protection/children/3b84c6c67/refugee-children-guidelines-protection-care.html
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δικαίωμα στη στέγαση (άρθρο 21 της Σύμβασης), το δικαίωμα στην εκπαίδευση (άρθρο 22 της 

Σύμβασης). 

 

Όταν ένα παιδί ζητά άσυλο σύμφωνα με τη νομοθεσία μιας συγκεκριμένης χώρας 

προκειμένου να του αναγνωριστεί το καθεστώς του πρόσφυγα, αυτό το παιδί 

είναι αιτών/αιτούσα άσυλο και απολαμβάνει ένα συγκεκριμένο καθεστώς 

προστασίας σύμφωνα με τη νομοθεσία αυτή για όσο χρονικό διάστημα το αίτημά 

του εξετάζεται.  

Το καθεστώς του αιτούντος άσυλο δεν είναι ισότιμο με το καθεστώς του πρόσφυγα. Ωστόσο, 

παρέχει στον αιτούντα άσυλο την προστασία που χρειάζεται κατά τη διάρκεια της εξέτασης του 

αιτήματός του. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (EΕ), η εθνική νομοθεσία κάθε Κράτους μέλους για το 

άσυλο καθορίζεται με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου (βλ. list of key international 

instruments in Greek). 

Παιδιά που δεν είναι δυνατό να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες 

Η Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων παρέχει προστασία μόνο στα παιδιά 

πρόσφυγες. Επομένως, τα παιδιά που επιλέγουν να φύγουν από τη χώρα της οποίας έχουν την 

υπηκοότητα ή από τη χώρα της συνήθους διαμονής τους για λόγους που δεν έχουν σχέση με φόβο 

δίωξης δεν μπορούν να αναγνωριστούν ως πρόσφυγες.  

Συνήθεις λόγοι μετανάστευσης είναι η επιθυμία πραγματοποίησης σπουδών ή εύρεσης εργασίας σε 

άλλες χώρες, καθώς και η επιθυμία επανένωσης με συγγενείς που ζουν ήδη στο εξωτερικό.  

 

Όλα τα παιδιά που μετακινούνται, είτε είναι πρόσφυγες είτε όχι, πρέπει να 

αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Τα δικαιώματά τους πρέπει να 

προστατεύονται πλήρως. Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 

χωρίς καμία απολύτως διάκριση, προστατεύει κάθε παιδί (άρθρο 2). 

 

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC), δεν υπάρχουν διαθέσιμα 

στατιστικά στοιχεία για τα παιδιά που φτάνουν στην ΕΕ και δεν υποβάλουν αίτημα ασύλου. Κατά 

συνέπεια, δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε πόσα ακριβώς είναι. Υπάρχει ο κίνδυνος πολλά από 

αυτά τα παιδιά να πέσουν θύματα βίας και εκμετάλλευσης, εξαιτίας της ευαλωτότητάς τους. 

(Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC), Απειλούνται η ασφάλεια και τα 

https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
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θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών που μετακινούνται, 2016 – ENOC, Safety and 

fundamental rights at stake for children on the move, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/2016KOM.00%20Safetyandfundamentalrightsatstakeforchildrenonthemove.pdf
https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/2016KOM.00%20Safetyandfundamentalrightsatstakeforchildrenonthemove.pdf
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II. Παιδιά που μετακινούνται: ασυνόδευτα παιδιά, παιδιά που έχουν 

χωριστεί από την οικογένειά τους, παιδιά  που μετακινούνται με 

τους γονείς ή τους επιτρόπους τους* 

Τα παιδιά που μετακινούνται μπορεί να ταξιδεύουν μόνα τους ή όχι. Μπορεί να συνοδεύονται από 

τους γονείς τους ή άλλα μέλη της οικογένειάς τους. Η κάθε κατάσταση είναι διαφορετική και 

περαιτέρω διευκρινήσεις είναι απαραίτητες.  

 

Ασυνόδευτα παιδιά 

Τα ασυνόδευτα παιδιά είναι πρόσωπα κάτω των 18 ετών “που έχουν χωριστεί και από τους δύο 

γονείς τους καθώς και από τους υπόλοιπους συγγενείς τους και δε βρίσκονται υπό τη φροντίδα 

κάποιου ενήλικα, ο οποίος, βάσει νόμου ή εθίμου, είναι υπεύθυνος για να πράξει κάτι τέτοιο.” 

(Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού, Γενικό Σχόλιο Ν°6 (2005) Μεταχείριση ασυνόδευτων 

παιδιών και παιδιών που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους εκτός της χώρας καταγωγής 

τους - Committee on the Rights of the Child, General Comment N°6 (2005) Treatment of 

Unaccompanied and Separated Children outside their country of origin) 

 

 

 

                                                      
*
 Original drafting by Dr Kyriaki Patsianta.  Co-created with Dr Ana Beduschi. 

Ο Youssef, 15 ετών, ταξιδεύει μόνος του από τη Συρία προς την Ιταλία. Είναι ένα ασυνόδευτο παιδί. 

Η Juliette, 10 ετών, μόλις έφτασε με τον αδερφό της, Joseph, 15 ετών, στη Λέσβο.Και οι δύο είναι 
ασυνόδευτα παιδιά. Το γεγονός ότι το ένα παιδί είναι μεγαλύτερο από το άλλο και το ότι είναι 
αδέρφια δεν έχει καμία σημασία για το νομικό καθεστώς τους. Το γεγονός ότι ένα μικρό κοριτσάκι 
ταξιδεύει με το μεγαλύτερο αδερφό της δεν αλλάζει επίσης τίποτα.  

Ο Peter, 16 ετών, ο Paul, 17 ετών και ο Matt, 17 ετών, είναι φίλοι που ταξιδεύουν μαζί προς τη 
Γερμανία.Όλα τα παιδιά είναι ασυνόδευτα. Το γεγονός ότι είναι όλοι έφηβοι και αγόρια δεν έχει καμία 
σημασία για το νομικό καθεστώς τους. Το γεγονός ότι και οι τρεις ταξιδεύουν μαζί δεν αλλάζει επίσης 
τίποτα.  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf


 Protecting Migrant Children’s Rights 
 Project 
 

8 
 

Παιδιά που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους 

Τα παιδιά που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους είναι πρόσωπα κάτω των 18 ετών “που 

έχουν χωριστεί και από τους δύο γονείς τους, ή από το πρόσωπο που είχε αναλάβει τη 

φροντίδα τους βάσει νόμου ή εθίμου, αλλά όχι απαραίτητα από άλλα μέλη της οικογένειάς 

τους”. Επομένως, αυτά τα παιδιά μπορεί να συνοδεύονται από ενήλικους συγγενείς τους. 

(Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού, Γενικό Σχόλιο Ν°6 (2005) Μεταχείριση ασυνόδευτων 

παιδιών και παιδιών που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους εκτός της χώρας καταγωγής 

τους - Committee on the Rights of the Child, General Comment N°6 (2005) Treatment 

of Unaccompanied and Separated Children outside their country of origin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Mark και η Arianne, 12 και 13 ετών αντίστοιχα, ταξιδεύουν με τη θεία τους Martha, 39 ετών, 
προς την Ελλάδα. Πρόκειται για παιδιά χωρισμένα από την οικογένειά τους. Δεν ταξιδεύουν με 
τους γονείς τους αλλά με έναν ενήλικα συγγενή, τη θεία τους. 

Ο Aaron, 12 ετών, έφτασε με τον ξάδερφο του, Askar, 19 ετών, στο Ηνωμένο Βασίλειο. 
Πρόκειται για παιδί χωρισμένο από την οικογένειά του. Ταξιδεύει με έναν ενήλικα 
συγγενή, τον ξάδερφό του. 

Η Aaqila, 17 ετών, ταξιδεύει προς την Τουρκία με τον Jacob, 30 ετών, ο οποίος είναι 
οικογενειακός φίλος. Το παιδί είναι ασυνόδευτο. Ο Jacob δεν είναι συγγενής του. 

Η Mariam, 16 ετών, ξεκίνησε μόνη της από τη Συρία με στόχο να πάει στη Γερμανία. Στην Ελλάδα, 
γνώρισε τη Malak, 25 ετών, που είναι μητέρα δύο παιδιών. Η Malak θέλει επίσης να φτάσει στη 
Γερμανία. Αποφάσισαν να ταξιδέψουν μαζί. Το παιδί είναι ασυνόδευτο. Η Malak δεν είναι 
συγγενής του.  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
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Παιδιά που μετακινούνται με τους γονείς ή τους επιτρόπους τους 

Τα παιδιά που μετακινούνται μπορεί να συνοδεύονται από τους γονείς ή τους επιτρόπους τους. 

Πρέπει να διευκρινιστεί ότι, όταν ένα παιδί συνοδεύεται μόνο από τον ένα από τους γονείς του, δεν 

μπορεί να θεωρηθεί ασυνόδευτο.  

 

 

 

 

Όλα τα παιδιά που μετακινούνται, ανεξάρτητα από το αν είναι πρόσφυγες ή όχι, ασυνόδευτα, 

χωρισμένα από την οικογένειά τους, συνοδευόμενα από τους γονείς ή τους επιτρόπους τους, 

πρέπει να αντιμετωπίζονται με σεβασμό και αξιοπρέπεια. Τα δικαιώματά τους πρέπει να 

προστατεύονται πλήρως. Η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, χωρίς καμία 

απολύτως διάκριση, προστατεύει κάθε παιδί (άρθρο 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Basra κρατείται με τη μητέρα της Cibaado στο Hotspot VIAL, στο 
νησί της Χίου, στην Ελλάδα. Ο πατέρας της τους περιμένει στη 
Γερμανία. Το παιδί δεν είναι δυνατό να θεωρηθεί ασυνόδευτο ή 
παιδί χωρισμένο από την οικογένειά του, επειδή δε συνοδεύεται και 
από τους δύο γονείς του.   

http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
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III. Το νομικό πλαίσιο της ευαλωτότητας 

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει νομικός ορισμός της ευαλωτότητας. Επιπλέον, η ευαλωτότητα δεν 

έχει νομική βάση στο διεθνές δίκαιο. Ωστόσο, Δικαστήρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όπως το 

Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, όντως αναγνωρίζουν την ευαλωτότητα των 

παιδιών που μετακινούνται στις αποφάσεις τους.  

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων λαμβάνει υπόψη του το ευρύτερο πλαίσιο της 

μετακίνησης και τους πολυάριθμους κινδύνους στους οποίους κυρίως εκτίθενται τα παιδιά. Επίσης, 

το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αναγνωρίζει ότι η αρχή του ύψιστου συμφέροντος του παιδιού παίζει 

σημαντικό ρόλο στην προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών αυτών (βλ. key decisions 

summaries). 

Σύνθετη Ευαλωτότητα 

 

Η σύνθετη ευαλωτότητα εντοπίζεται στην ακόλουθη κατάσταση: τα παιδιά που 

μετακινούνται βρίσκονται σε ευάλωτη κατάσταση όχι μόνο επειδή είναι παιδιά, 

αλλά και γιατί βρίσκονται εκτός της χώρας καταγωγής τους, σε μία ξένη χώρα, 

κάποιες φορές παράτυπα, κάποιες φορές χωρίς καν να συνοδεύονται από κάποιον 

ενήλικα. Επιπλέον, τα ασυνόδευτα κορίτσια ή τα κορίτσια που έχουν χωριστεί από 

την οικογένειά τους διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσουν θύματα 

σεξουαλικής βίας καθώς μετακινούνται ή ενώ κρατούνται. Επίσης, τα παιδιά με 

αναπηρία που μετακινούνται εκτίθενται πιο συχνά σε διάφορες μορφές βίας.  

 

Επομένως, τα δικαιώματα των παιδιών αυτών πρέπει να προστατεύονται αποτελεσματικά και η 

σύνθετη ευαλωτότητά τους πρέπει να αναλύεται υπό το φως της ιδιαίτερης κατάστασής τους. Ο 

προσδιορισμός της ευαλωτότητας των παιδιών αυτών οδηγεί σε παροχή προστασίας και φροντίδας 

ειδικά προσαρμοσμένης στις ανάγκες τους. Ο προσδιορισμός αυτός δεν πρέπει να οδηγεί στο 

στιγματισμό ευάλωτων ομάδων. Αντιθέτως, πρέπει να αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τον 

εντοπισμό και την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων αναγκών των παιδιών.    
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http://www.anabeduschi.org/publications
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IV. Το ύψιστο συμφέρον του παιδιού

 

Το άρθρο 3 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού ορίζει ότι το ύψιστο 

συμφέρον του παιδιού πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν 

στα παιδιά, τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική σφαίρα.  

Στο Γενικό Σχόλιο Ν°14 (2013) σχετικά με το δικαίωμα του παιδιού να λαμβάνεται πρωτίστως 

υπόψη το ύψιστο συμφέρον του (General Comment N°14 (2013) on the right of the child to 

have his or her best interests taken as a primary consideration), η Επιτροπή Δικαιωμάτων 

του Παιδιού παρατηρεί ότι η έννοια του ύψιστου συμφέροντος του παιδιού έχει ως στόχο να 

εξασφαλίσει τόσο την πλήρη και αποτελεσματική απόλαυση όλων των δικαιωμάτων που 

κατοχυρώνει η Σύμβαση όσο και την ολιστική ανάπτυξη του παιδιού. 

 

Σύμφωνα με την Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού, η έννοια του ύψιστου 

συμφέροντος του παιδιού έχει τρεις πτυχές: 

1. Αποτελεί ουσιαστικό δικαίωμα: το δικαίωμα του παιδιού για εκτίμηση του 

ύψιστου συμφέροντος του και λήψη πρωτίστως υπόψη αυτού σε κάθε απόφαση που το 

αφορά. 

2. Αποτελεί θεμελιώδη ερμηνευτική νομική αρχή: αν μία νομική διάταξη 

επιδέχεται περισσότερων ερμηνειών, πρέπει να επιλεχθεί η ερμηνεία που εξυπηρετεί 

αποτελεσματικότερα το ύψιστο συμφέρον του παιδιού. 

3. Αποτελεί κανόνα διαδικασίας: κάθε φορά που πρόκειται να ληφθεί μία 

απόφαση που θα επηρεάσει ένα παιδί, η διαδικασία που στοχεύει στη λήψη αυτής της 

απόφασης πρέπει να περιλαμβάνει μία εκτίμηση του πιθανού αντίκτυπου της απόφασης 

στο παιδί αυτό. Με άλλα λόγια, το ύψιστο συμφέρον του παιδιού πρέπει να εκτιμάται 

και να καθορίζεται πριν τη λήψη της απόφασης.  

 

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η έννοια του ύψιστου συμφέροντος του παιδιού είναι 

περίπλοκη και το περιεχόμενό της πρέπει να καθορίζεται κατά περίπτωση. Πρόκειται για μία 

ευέλικτη και ευπροσάρμοστη έννοια που πρέπει να προσαρμόζεται και να καθορίζεται με βάση τη 

συγκεκριμένη κατάσταση του κάθε παιδιού.  

 

                                                      

 Original drafting by Dr Kyriaki Patsianta. Co-created with Dr Ana Beduschi. 

http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf
http://www2.ohchr.org/English/bodies/crc/docs/GC/CRC_C_GC_14_ENG.pdf
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Στην περίπτωση των παιδιών που μετακινούνται, πρέπει να υπάρχει σεβασμός της 

αρχής του ύψιστου συμφέροντος του παιδιού σε όλα τα στάδια του εκτοπισμού.  

 

 

Ο καθορισμός του ύψιστου συμφέροντος ενός παιδιού που μετακινείται απαιτεί μια ξεκάθαρη και 

πλήρη εκτίμηση της ταυτότητας του παιδιού αυτού, συμπεριλαμβανομένων της ιθαγένειάς του, της 

ανατροφής του, του εθνικού, πολιτιστικού και γλωσσικού υποβάθρου του, της ιδιαίτερης 

ευαλωτότητας του και της προστασίας που χρειάζεται. 

Ειδικότερα για τα ασυνόδευτα παιδιά ή τα παιδιά που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους, 

ο διορισμός επιτρόπου όσο το δυνατό γρηγορότερα εξασφαλίζει ότι το ύψιστο συμφέρον τους θα 

ληφθεί δεόντως υπόψη. 

Η αρχή του ύψιστου συμφέροντος του παιδιού ισχύει για κάθε κατάσταση που σχετίζεται με τα 

παιδιά που μετακινούνται και για κάθε προσπάθεια που στοχεύει να διασφαλίσει την ευημερία τους. 

 

 

 

 

 

 

Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού, Γενικό Σχόλιο Ν°6 (2005) Μεταχείριση ασυνόδευτων 

παιδιών και παιδιών που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους εκτός της χώρας καταγωγής 

τους 

(Committee on the Rights of the Child, General Comment N°6 (2005) Treatment of 

Unaccompanied and Separated Children outside their country of origin) 

 

 

 

 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
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V. Προστατεύοντας τα δικαιώματα των παιδιών που μετακινούνται 

με τους γονείς ή τους επιτρόπους τους

  

 

Υπάρχει ο κίνδυνος οι ιδιαίτερες ανάγκες ενός παιδιού που μετακινείται με τους γονείς ή τους 

επιτρόπους του να μην εντοπιστούν από τις αρμόδιες αρχές, καθώς οι τελευταίες θεωρούν ότι οι 

γονείς ή οι επίτροποι είναι αυτοί που θα εξασφαλίσουν στο παιδί τη βοήθεια που χρειάζεται. Οι 

γονείς ή οι επίτροποι είναι όντως αυτοί που έχουν την κύρια υποχρέωση να διασφαλίσουν το 

δικαίωμα του παιδιού για προστασία και στήριξη.  

Ωστόσο, οι γονείς ή οι επίτροποι ενδέχεται να μη γνωρίζουν τα δικαιώματα του παιδιού για βοήθεια 

στη χώρα υποδοχής, ή να είναι σε ευάλωτη κατάσταση και να μην είναι σε θέση να διαπιστώσουν ότι 

το παιδί έχει ιδιαίτερες ανάγκες. Είναι αναγκαίο όλοι όσοι λαμβάνουν αποφάσεις, σε κάθε επίπεδο, 

από το σχολείο μέχρι την Ευρωπαϊκή Ένωση, να επικεντρωθούν περισσότερο σε αυτά τα παιδιά, 

εξασφαλίζοντας το σεβασμό των δικαιωμάτων τους. 

 

Τα παιδιά που συνοδεύονται από τους γονείς ή τους επιτρόπους τους είναι συχνά 

«αόρατα» και «τα ξεχνούν» στο πλαίσιο συζητήσεων και δράσεων των αρχών που 

στοχεύουν στην κάλυψη των αναγκών των παιδιών που μετακινούνται. 

(Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC),  Απειλούνται η ασφάλεια 

και τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών που μετακινούνται, 2016 - European 

Network of Ombudspersons for Children (ENOC), Safety and fundamental 

rights at stake for children on the move, 2016). 

 

Κατά συνέπεια, χωρίς να υπάρχει η πρόθεση να υποτιμηθεί η εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση των 

ασυνόδευτων παιδιών ή των παιδιών που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους, πρέπει να τονισθεί 

ότι τα παιδιά που συνοδεύονται από τους γονείς τους έχουν εξίσου ιδιαίτερες ανάγκες για 

προστασία και φροντίδα, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη. 

 

 

                                                      

 Original drafting by Dr Kyriaki Patsianta. Co-created with Dr Ana Beduschi. 

https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/2016KOM.00%20Safetyandfundamentalrightsatstakeforchildrenonthemove.pdf
https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/2016KOM.00%20Safetyandfundamentalrightsatstakeforchildrenonthemove.pdf
https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/2016KOM.00%20Safetyandfundamentalrightsatstakeforchildrenonthemove.pdf
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Το δικαίωμα εγγραφής στο ληξιαρχείο αμέσως μετά τη γέννηση, το δικαίωμα 

ονόματος και το δικαίωμα απόκτησης ιθαγένειας  

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, το παιδί 

πρέπει να εγγράφεται στο ληξιαρχείο αμέσως μετά τη γέννησή του και πρέπει απολαμβάνει 

από τη γέννησή του το δικαίωμα ονόματος και το δικαίωμα απόκτησης ιθαγένειας.  

Το άρθρο 7 είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα νεογέννητα παιδιά των γονιών που μετακινούνται. 

Όπως αναφέρει η UNICEF, η εγγραφή της γέννησης στο ληξιαρχείο είναι η επίσημη καταχώριση 

της γέννησης του παιδιού από τις αρμόδιες αρχές της χώρας όπου αυτό γεννήθηκε.  Η πράξη αυτή 

εγκαθιδρύει την ύπαρξη του παιδιού με βάση το νόμο και παρέχει τα θεμέλια για την εγγύηση των 

ατομικών, πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων του παιδιού.  

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού έχει επίσης δώσει έμφαση στη σπουδαιότητα της εγγραφής 

της γέννησης στο ληξιαρχείο στο Γενικό Σχόλιο Ν°7 (2005) σχετικά με την εφαρμογή των 

δικαιωμάτων του παιδιού κατά την πρώιμη παιδική ηλικία (General Comment Ν°7 (2005) 

Implementing child rights in early childhood). Επομένως, τα παιδιά που γεννιούνται σε χώρες 

υποδοχής από γονείς που μετακινούνται πρέπει να απολαμβάνουν πλήρως αυτό το δικαίωμα. 

Το άρθρο 8 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού ορίζει ότι πρέπει να 

υπάρχει σεβασμός του δικαιώματος του παιδιού να διατηρεί την ταυτότητά του, 

συμπεριλαμβανομένων της ιθαγένειας και του ονόματος του.  

Τα παιδιά που γεννιούνται από γονείς που μετακινούνται έχουν δικαίωμα ονόματος. 

Ειδικότερα, τα παιδιά αυτά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να εγγράφονται στο ληξιαρχείο με το 

όνομά τους όπως αυτό επιλέχθηκε από τους γονείς τους, το οποίο θα περιλαμβάνει τόσο το επίθετό 

τους όσο και το κύριο όνομά τους. Επίσης, τα παιδιά αυτά θα πρέπει να μπορούν να χρησιμοποιούν 

αυτό το όνομα.  

Τα παιδιά που γεννιούνται από γονείς που μετακινούνται έχουν δικαίωμα απόκτησης 

ιθαγένειας. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε αυτό το δικαίωμα καθώς υπάρχει ένας 

αυξανόμενος αριθμός ανιθαγενών παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως υπογραμμίζει το 

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού (Ευρωπαϊκό Δίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού 

(ENOC), Απειλούνται η ασφάλεια και τα θεμελιώδη δικαιώματα των παιδιών που 

μετακινούνται, 2016 - European Network of Ombudspersons for Children (ENOC), Safety 

and fundamental rights at stake for children on the move, 2016), σε κάποιες χώρες όπως η 

Συρία, η ιθαγένεια ενός νεογέννητου παιδιού καθορίζεται από τον πατέρα. Καθώς πολλοί Σύριοι 

εγκαταλείπουν τη χώρα τους, πολλά παιδιά των οποίων οι μητέρες είναι Σύριες γεννιούνται εκτός 

http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
http://www.unicef.org/protection/57929_58010.html
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/GeneralComment7Rev1.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/GeneralComment7Rev1.pdf
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/2016KOM.00%20Safetyandfundamentalrightsatstakeforchildrenonthemove.pdf
https://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/2016KOM.00%20Safetyandfundamentalrightsatstakeforchildrenonthemove.pdf
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Συρίας και έτσι είναι συχνά δύσκολο για τις μητέρες να αποδείξουν την πατρότητα – γιατί, για 

παράδειγμα, ο πατέρας έχει ήδη πάει στην Ευρώπη για να ζητήσει άσυλο ή έχει σκοτωθεί – και 

επομένως η ιθαγένεια του παιδιού δεν είναι δυνατό να θεμελιωθεί. Τα Κράτη πρέπει να 

εξασφαλίσουν το σεβασμό αυτού του δικαιώματος.  
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VI. Προστατεύοντας τα δικαιώματα των ασυνόδευτων παιδιών και 

των παιδιών που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους

 

Η εξαιρετικά ευάλωτη κατάσταση των ασυνόδευτων παιδιών και των παιδιών που έχουν χωριστεί 

από την οικογένειά τους απαιτεί δραστική αντιμετώπιση των αναγκών τους.  

Τα παιδιά αυτά αντιμετωπίζουν προβλήματα σε σχέση με τη στέρηση της ελευθερίας τους, με τη 

φροντίδα και τη φιλοξενία τους, με το διορισμό για αυτά επιτρόπου καθώς και με τις διαδικασίες 

προσδιορισμού της ηλικίας τους σε περίπτωση που υπάρχουν αμφιβολίες για την ανηλικότητά τους.  

 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού, Γενικό Σχόλιο Ν°6 (2005) Μεταχείριση 

ασυνόδευτων παιδιών και παιδιών που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους 

εκτός της χώρας καταγωγής τους – Committee on the Rights of the Child, 

General Comment N°6 (2005) Treatment of Unaccompanied and Separated 

Children outside their country of origin 

 

 

Δικαίωμα σε ειδική προστασία και φροντίδα  

Σύμφωνα με το άρθρο 20 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, παιδιά που 

στερούνται προσωρινά ή οριστικά το οικογενειακό τους περιβάλλον, όπως τα ασυνόδευτα παιδιά και 

τα παιδιά που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους, δικαιούνται ειδική προστασία και βοήθεια 

από την πλευρά του Κράτους.  

Επιπρόσθετα, το άρθρο 19 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού τονίζει ότι τα 

Κράτη πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να προστατεύσουν τα παιδιά 

από κάθε μορφή σωματικής, ψυχικής ή σεξουαλικής βίας, ενώ το άρθρο 36 της Διεθνούς 

Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού ορίζει ότι τα Κράτη πρέπει να προστατεύουν τα παιδιά 

από κάθε μορφή εκμετάλλευσης.  

Επιπλέον, το άρθρο 34 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σημειώνει ότι τα 

παιδιά πρέπει να προστατεύονται από κάθε μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σεξουαλικής 

                                                      

 Original drafting by Dr Kyriaki Patsianta. Co-created with Dr Ana Beduschi. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
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βίας, ενώ το άρθρο 35 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού υπογραμμίζει ότι 

τα Κράτη πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουν την απαγωγή και την 

εμπορία παιδιών.  

Επίσης, το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού  σχετικά 

με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία, έχει ως στόχο να 

προστατεύσει τα παιδιά από αυτά τα φαινόμενα.  

 

 Όλες αυτές οι διατάξεις εφαρμόζονται με ακόμη μεγαλύτερη ένταση στην 

περίπτωση των ασυνόδευτων παιδιών και των παιδιών που έχουν χωριστεί από την 

οικογένειά τους, τα οποία βρίσκονται μακριά από το οικογενειακό τους 

περιβάλλον. Πρέπει ιδίως να τονισθεί ότι τα κορίτσια που ταξιδεύουν μόνα τους 

ενδέχεται να εκτεθούν σε μεγαλύτερους κινδύνους, όπως για παράδειγμα να 

πέσουν θύματα εμπορίας παιδιών ή σεξουαλικής εκμετάλλευσης.  

 

Αποτροπή της στέρησης της ελευθερίας 

Τα ασυνόδευτά παιδιά και τα παιδιά που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους πολύ συχνά 

κρατούνται.  

Ωστόσο, όπως παρατηρεί η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού, σύμφωνα με το 

άρθρο 37 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και την αρχή 

του ύψιστου συμφέροντος του παιδιού, ασυνόδευτα παιδιά ή παιδιά που έχουν 

χωριστεί από την οικογένειά τους δεν πρέπει κατά κανόνα να κρατούνται. Η 

κράτηση δεν είναι δυνατό να βασίζεται μόνο στο γεγονός ότι το παιδί είναι 

ασυνόδευτο ή έχει χωριστεί από την οικογένειά του, ή μόνο στο καθεστώς 

διαμονής του ή στην απουσία αυτού.  

 

Η Επιτροπή διευκρινίζει ότι, όταν η κράτηση κατ’εξαίρεση δικαιολογείται για άλλους 

λόγους, πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 37 (β) της Διεθνούς 

Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού που απαιτεί η κράτηση να είναι σύμφωνη 

με τη νομοθεσία της συγκεκριμένης χώρας, να χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατο 

μέτρο και να έχει τη μικρότερη δυνατή χρονική διάρκεια. Ο βασικός στόχος πρέπει 

να είναι η άμεση λήξη της κράτησης των ασυνόδευτων παιδιών ή των παιδιών που 

http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bcbf8aa2
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bcbf8aa2
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
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έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους και η τοποθέτησή τους σε κατάλληλες δομές 

φιλοξενίας.  

 

Στην εξαιρετική περίπτωση της κράτησης, οι συνθήκες κράτησης πρέπει να είναι 

σύμφωνες με το ύψιστο συμφέρον του παιδιού, ειδικά μέτρα πρέπει να 

λαμβάνονται ώστε η κράτηση να πραγματοποιείται σε χώρους που είναι 

κατάλληλοι για παιδιά, τα παιδιά δεν πρέπει να κρατούνται μαζί με ενήλικες εκτός 

αν κάτι τέτοιο είναι σύμφωνο με το ύψιστο συμφέρον τους. Η γενικότερη 

προσέγγιση μίας τέτοιας κατάστασης πρέπει να έχει ως γνώμονα τη φροντίδα των 

παιδιών και όχι την κράτησή τους.  

 

 

Φροντίδα και φιλοξενία  

Η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού τονίζει ότι μηχανισμοί, που έχουν εγκαθιδρυθεί σύμφωνα 

με την εθνική νομοθεσία με στόχο την εναλλακτική φροντίδα των παιδιών που στερούνται 

προσωρινά ή οριστικά το οικογενειακό τους περιβάλλον, πρέπει εξίσου να καλύπτουν τα 

ασυνόδευτα παιδιά και τα παιδιά που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους. Η Επιτροπή 

επίσης παρατηρεί ότι, όταν λαμβάνονται μέτρα για τη φροντίδα και τη φιλοξενία ασυνόδευτων 

παιδιών ή παιδιών που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η 

ιδιαίτερη ευαλωτότητα των παιδιών αυτών, τα οποία δεν έχουν μόνο χάσει επαφή με το 

οικογενειακό τους περιβάλλον αλλά βρίσκονται και εκτός της χώρας καταγωγής τους, καθώς 

και η ηλικία τους, το φύλο τους, το εθνικό, θρησκευτικό, πολιτιστικό και γλωσσικό τους 

υπόβαθρο.  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την Επιτροπή, ανεξάρτητα από τη φροντίδα και τη φιλοξενία που 

παρέχεται στα ασυνόδευτα παιδιά και στα παιδιά που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους, 

τακτική εποπτεία και αξιολόγηση της κατάστασης πρέπει να πραγματοποιείται από ειδικούς 

προκειμένου να διασφαλίζεται η ευημερία των παιδιών. Η Επιτροπή συμπληρώνει ότι, σε 

περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης μεγάλης κλίμακας, πρέπει να παρέχεται για όσο το δυνατό 

μικρότερο χρονικό διάστημα προσωρινή φροντίδα στα παιδιά.  

Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού, Γενικό Σχόλιο Ν°6 (2005) Μεταχείριση ασυνόδευτων 

παιδιών και παιδιών που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους εκτός της χώρας καταγωγής 
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τους – Committee on the Rights of the Child, General Comment N°6 (2005) Treatment 

of Unaccompanied and Separated Children outside their country of origin 

Διορισμός επιτρόπου 

Το άρθρο 18 (1) της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού ορίζει ότι, όταν ένα 

παιδί είναι μακριά από την οικογένειά του, ο επίτροπος του παιδιού έχει την πρωταρχική 

ευθύνη για την ανατροφή και την ανάπτυξή του. Το άρθρο 18 (2) της Διεθνούς Σύμβασης για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού υπογραμμίζει ότι τα Κράτη πρέπει να παρέχουν την κατάλληλη 

βοήθεια στον επίτροπο του παιδιού κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του σχετικά με την 

ανατροφή του παιδιού.  

Στο Γενικό Σχόλιο Ν°6 (2005) Μεταχείριση ασυνόδευτων παιδιών και παιδιών που έχουν χωριστεί 

από την οικογένειά τους εκτός της χώρας καταγωγής τους (Committee on the Rights of the 

Child, General Comment N°6 (2005) Treatment of Unaccompanied and Separated 

Children outside their country of origin), η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού αναφέρει ότι: 

 Τα Κράτη πρέπει να εγκαθιδρύσουν το κατάλληλο νομικό πλαίσιο και να λάβουν τα 

αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική εκπροσώπηση του 

ύψιστου συμφέροντος των ασυνόδευτων παιδιών ή των παιδιών που έχουν χωριστεί 

από την οικογένειά τους.  

 Αμέσως μόλις εντοπίζεται ένα ασυνόδευτο παιδί ή ένα παιδί που έχει χωριστεί από την 

οικογένειά του, τα Κράτη πρέπει να διορίζουν επίτροπο για το παιδί αυτό. Αυτός ο 

διορισμός πρέπει να διατηρείται μέχρι το παιδί να ενηλικιωθεί ή να φύγει οριστικά από 

το έδαφος τους. 

 Ο επίτροπος πρέπει να διαθέτει εμπειρία και ειδικές γνώσεις στον τομέα της φροντίδας των 

παιδιών, ώστε να διασφαλίζει τα συμφέροντα των παιδιών και να αντιμετωπίζει 

κατάλληλα τις υλικές και ψυχολογικές τους ανάγκες, τις ανάγκες τους σχετικά με 

νομικά και κοινωνικά ζητήματα, τις ανάγκες τους στον τομέα της υγείας και της 

εκπαίδευσης. 

 Στην περίπτωση των παιδιών που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους, επίτροπος 

πρέπει να διορίζεται ο ενήλικας συγγενής τους που τα συνοδεύει, εκτός αν υπάρχει 

ένδειξη ότι κάτι τέτοιο είναι αντίθετο στο ύψιστο συμφέρον του παιδιού, όπως για 

παράδειγμα όταν ο ενήλικας συγγενής κακομεταχειρίζεται το παιδί.  

 Πρέπει να δημιουργούνται μηχανισμοί εποπτείας της δράσης των επιτρόπων, ώστε να 

εξασφαλίζεται ότι το ύψιστο συμφέρον του παιδιού λαμβάνεται υπόψη αποτελεσματικά.  

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
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 Σχετικά με τη διαδικασία ασύλου ή διάφορες διοικητικές ή δικαστικές διαδικασίες, τα 

Κράτη πρέπει, εκτός από το να διορίζουν επίτροπο για τα παιδιά, να φροντίζουν και 

για τη νομική τους εκπροσώπηση.  

 Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης μεγάλης κλίμακας, όπου είναι δύσκολο να διοριστεί 

επίτροπος για κάθε παιδί ξεχωριστά, τα δικαιώματα και το ύψιστο συμφέρον των 

ασυνόδευτων παιδιών και των παιδιών που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους  

πρέπει να διασφαλίζονται από τα Κράτη και από τους οργανισμούς που έχουν ως 

στόχο να προστατεύουν τα παιδιά αυτά.  

 

Διαδικασίες προσδιορισμού ηλικίας 

Σύμφωνα με το Γενικό Σχόλιο Ν°6 (2005) Μεταχείριση ασυνόδευτων παιδιών και παιδιών που 

έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους εκτός της χώρας καταγωγής τους (Committee on the 

Rights of the Child, General Comment N°6 (2005) Treatment of Unaccompanied and 

Separated Children outside their country of origin), η διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας 

δεν πρέπει να λαμβάνει υπόψη μόνο την εμφάνιση του συγκεκριμένου προσώπου αλλά και την 

ψυχολογική του ωριμότητα. Η διαδικασία αυτή πρέπει να πραγματοποιείται με επιστημονικό, 

δίκαιο και παιδοκεντρικό τρόπο, με ασφάλεια και σεβασμό στο φύλο του παιδιού και στη σωματική 

ακεραιότητά του. Πρέπει επίσης να υπάρχει σεβασμός της αξιοπρέπειας του παιδιού και, σε 

περίπτωση που παραμένουν αμφιβολίες για την ανηλικότητα του συγκεκριμένου πρόσωπου, 

αυτό το πρόσωπο πρέπει να θεωρείται ανήλικος.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
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VII. Προστατεύοντας τα δικαιώματα όλων των παιδιών που 

μετακινούνται

 

 

Ευαλωτότητα  

Τα παιδιά που μετακινούνται χαρακτηρίζονται από μια σύνθετη ευαλωτότητα (Beduschi, 2017). 

Καταρχάς, είναι παιδιά και ως παιδιά έχουν ανάγκη από ειδική μεταχείριση. Επιπρόσθετα, είναι σε 

κατάσταση μετακίνησης και επομένως έχουν συγκεκριμένες ανάγκες και εμπειρίες.  

Αυτή η σύνθετη ευαλωτότητα εντοπίζεται ειδικότερα στο γεγονός ότι κάθε παιδί, καθώς 

μετακινείται, ενδέχεται να αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα: μπορεί να ταξιδεύει μόνο του 

χωρίς τη συνοδεία κάποιου ενήλικα ή μπορεί να συνοδεύεται από τους γονείς του οι οποίοι όμως, 

για διάφορους λόγους, μπορεί να μην είναι σε θέση να το φροντίσουν όπως θα έπρεπε, ενώ ένα 

κορίτσι που ταξιδεύει μόνο του ενδέχεται να εκτεθεί σε μεγαλύτερους κινδύνους, όπως το να πέσει 

θύμα εμπορίας παιδιών ή σεξουαλικής εκμετάλλευσης.  

 

Η ευαλωτότητα όλων των παιδιών που μετακινούνται – ασυνόδευτων παιδιών και 

παιδιών που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους, παιδιών που συνοδεύονται 

από τους γονείς τους, κοριτσιών και αγοριών – πρέπει να  λαμβάνεται δεόντως 

υπόψη, ώστε να εξασφαλίζεται η ευημερία τους και να προστατεύονται 

αποτελεσματικά τα δικαιώματά τους. 

 

Εξάλειψη των διακρίσεων  

Το άρθρο 2 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού εγκαθιδρύει την αρχή της 

μη διάκρισης, σύμφωνα με την οποία τα Κράτη πρέπει να σέβονται και να εξασφαλίζουν σε κάθε 

παιδί που υπάγεται στη δικαιοδοσία τους τα δικαιώματα που κατοχυρώνει η Σύμβαση χωρίς 

καμία απολύτως διάκριση. 

Επομένως, πρέπει απολαμβάνουν τα δικαιώματα αυτά όχι μόνο τα παιδιά που έχουν την 

ιθαγένεια του Κράτους  αλλά και τα παιδιά που μετακινούνται (Επιτροπή Δικαιωμάτων του 

Παιδιού, Γενικό Σχόλιο Ν°6 (2005) Μεταχείριση ασυνόδευτων παιδιών και παιδιών που έχουν 

χωριστεί από την οικογένειά τους εκτός της χώρας καταγωγής τους – Committee on the 

                                                      

 Original drafting by Dr Kyriaki Patsianta. Co-created with Dr Ana Beduschi. 

http://www.anabeduschi.org/publications
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
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Rights of the Child, General Comment N°6 (2005) Treatment of Unaccompanied and 

Separated Children outside their country of origin). 

 

Κάθε διάκριση που σχετίζεται με το καθεστώς του παιδιού (ως μετανάστη, 

πρόσφυγα, παιδί που ζητά άσυλο, που είναι ασυνόδευτο, που έχει χωριστεί από 

την οικογένειά του ή που συνοδεύεται από τους γονείς του), τη φυλή του, το 

χρώμα του, το φύλο του, τη γλώσσα του, τη θρησκεία του, τις πολιτικές ή άλλες 

πεποιθήσεις του, την εθνική, εθνικιστική ή κοινωνική του καταγωγή, την 

περιουσιακή του κατάσταση, αναπηρία ή  τη γέννηση του απαγορεύεται.    

 

Το δικαίωμα στη ζωή, στην επιβίωση και στην ανάπτυξη  

Το άρθρο 6 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού αναφέρεται στο εγγενές 

δικαίωμα του κάθε παιδιού στη ζωή και ορίζει ότι τα Κράτη πρέπει να εξασφαλίσουν στο μέτρο 

του δυνατού την επιβίωση και την ανάπτυξή του.  

Επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 6, τα παιδιά που μετακινούνται πρέπει να προστατεύονται από 

τη βία και την εκμετάλλευση, όπως για παράδειγμά από την εμπορία παιδιών ή τη συμμετοχή σε 

εγκληματικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να τους προξενήσουν κακό ή ακόμα και να τα 

οδηγήσουν στο θάνατο. (Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού, Γενικό Σχόλιο Ν°6 (2005) 

Μεταχείριση ασυνόδευτων παιδιών και παιδιών που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους 

εκτός της χώρας καταγωγής τους – Committee on the Rights of the Child, General 

Comment No 6 (2005) Treatment of Unaccompanied and Separated Children outside 

their country of origin) 

Επιπλέον, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, ώστε τα παιδιά κάθε ηλικίας που μετακινούνται, από 

τα βρέφη μέχρι τους εφήβους, να τρέφονται σωστά και να προστατεύονται από ασθένειες που 

προλαμβάνονται. Ωστόσο, ακόμη και αν η διασφάλιση της επιβίωσης και της σωματικής υγείας 

αποτελούν προτεραιότητα, τα Κράτη δεν πρέπει ποτέ να ξεχνούν ότι το άρθρο 6 της Διεθνούς 

Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού καλύπτει όλες τις πτυχές της ανάπτυξης του παιδιού 

και ότι η υγεία ενός παιδιού που μετακινείται και η ψυχοσωματική του ευημερία είναι 

αλληλένδετες. Και οι δύο είναι δυνατό να τεθούν σε κίνδυνο εξαιτίας δυσμενών συνθηκών 

διαβίωσης, παραμέλησης, και κακής μεταχείρισης.  

Επιπρόσθετα, πρέπει να τονισθεί ότι  το δικαίωμα των παιδιών που μετακινούνται στην επιβίωση 

και στην ανάπτυξη είναι δυνατό να υλοποιηθεί μόνο βάσει μίας ολιστικής προσέγγισης, 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
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διαμέσου της ενδυνάμωσης όλων των υπόλοιπων διατάξεων της Σύμβασης (Επιτροπή 

Δικαιωμάτων του Παιδιού, Γενικό Σχόλιο Ν°7 (2005) Εφαρμογή των δικαιωμάτων του 

παιδιού κατά την πρώιμη παιδική ηλικία – Committee on the Rights of the Child, General 

Comment No 7 (2005) Implementing child rights in early childhood). 

 

Το δικαίωμα του παιδιού να ακουστεί  

 

Το άρθρο 12 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού ορίζει ότι 

τα Κράτη πρέπει να εγγυώνται στο παιδί, που έχει ικανότητα διάκρισης, το 

δικαίωμα ελεύθερης έκφρασης της γνώμης του σχετικά με οποιοδήποτε θέμα το 

αφορά. Οι απόψεις αυτές του παιδιού πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ανάλογα με 

την ηλικία του και το βαθμό ωριμότητάς του.  

 

Επίσης, το άρθρο 12 διευκρινίζει ότι πρέπει να δίνεται στο παιδί η δυνατότητα να ακούγεται 

κατά τη διάρκεια οποιαδήποτε δικαστικής ή διοικητικής διαδικασίας το αφορά.  

Στο Γενικό Σχόλιο Ν°12 (2009) Το δικαίωμα του παιδιού να ακουστεί (General Comment 

No 12 (2009) The right of the child to be heard), η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού 

παρατηρεί ότι: 

 Τα παιδιά που μετακινούνται βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη κατάσταση και, για αυτόν τον 

λόγο, πρέπει επειγόντως να υλοποιείται πλήρως το δικαίωμά τους να εκφράζουν την άποψη 

τους σχετικά με κάθε πτυχή της μεταναστευτικής διαδικασίας και της διαδικασίας ασύλου.  

 Τα παιδιά που μετακινούνται έχουν το δικαίωμα να ακουστούν σχετικά με τις προσδοκίες 

τους στον τομέα της εκπαίδευσης και την κατάσταση της υγείας τους προκειμένου να 

ενταχθούν στο σχολείο και στις υπηρεσίες υγείας.  

 Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος ασύλου, τα παιδιά πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

εξηγήσουν τους λόγους στους οποίους βασίζεται το αίτημά τους.   

Κατά συνέπεια, κατά τη λήψη μέτρων που αφορούν στα παιδιά που μετακινούνται, οι απόψεις και οι 

επιθυμίες τους πρέπει να αναζητούνται και να λαμβάνονται υπόψη. Απαραίτητη προϋπόθεση της 

ουσιαστικής έκφρασης αυτών των απόψεων και επιθυμιών είναι η παροχή στα παιδιά, στη 

γλώσσα τους, όλων των πληροφοριών σχετικά με τα δικαιώματα τους και τις διαθέσιμες 

υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των διαδικασιών ασύλου και μετανάστευσης. Από τη 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/GeneralComment7Rev1.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/GeneralComment7Rev1.pdf
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC-C-GC-12.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/AdvanceVersions/CRC-C-GC-12.pdf
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στιγμή που η συμμετοχή των παιδιών εξαρτάται από αξιόπιστη επικοινωνία, όταν κρίνεται 

αναγκαίο, πρέπει να υπάρχουν διαθέσιμοι διερμηνείς. Σύμφωνα με την Επιτροπή, παιδιά που 

έχουν αναμιχθεί σε ένοπλη σύρραξη ενδέχεται να χρειάζονται ειδική βοήθεια, προκειμένου να 

κατορθώσουν να εκφράσουν τις ανάγκες τους.  

 

Τα δικαιώματα των παιδιών που επιζητούν να αποκτήσουν το νομικό καθεστώς του πρόσφυγα 

ή που θεωρούνται πρόσφυγες  

Το άρθρο 22 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού αφορά στα παιδιά που 

επιζητούν να αποκτήσουν το νομικό καθεστώς τoυ πρόσφυγα ή που θεωρούνται πρόσφυγες. 

Πρέπει να παρέχεται στα παιδιά αυτά, είτε είναι ασυνόδευτα είτε συνοδεύονται από τους γονείς τους 

ή από κάποιο άλλο πρόσωπο, κατάλληλη προστασία και ανθρωπιστική βοήθεια: 

 Τα Κράτη πρέπει να συμβάλουν στον εντοπισμό των γονιών ή άλλων μελών της οικογένειας 

κάθε παιδιού πρόσφυγα, ώστε να συγκεντρωθούν οι αναγκαίες πληροφορίες για την 

επανένωσή του με την οικογένειά του.  

 Σε περιπτώσεις όπου οι γονείς ή άλλοι συγγενείς δεν μπορούν να εντοπιστούν, πρέπει να 

εξασφαλίζεται στο παιδί η ίδια προστασία με εκείνη που θα παρέχονταν σε κάθε άλλο παιδί 

που έχει στερηθεί το οικογενειακό του περιβάλλον για οποιονδήποτε λόγο.  

 

Οικογενειακή Επανένωση  

Το άρθρο 10 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού υπογραμμίζει ότι κάθε 

αίτηση από ένα παιδί ή από τους γονείς του για είσοδο σε μία συγκεκριμένη χώρα ή έξοδο από αυτή 

με σκοπό την οικογενειακή επανένωση πρέπει να αντιμετωπίζεται με θετικό πνεύμα, ανθρωπισμό 

και ταχύτητα. 

 

 

Το δικαίωμα του παιδιού στην ιδιωτική του ζωή 

Το άρθρο 16 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού εγγυάται το δικαίωμα του 

παιδιού στην ιδιωτική του ζωή.  

Προκειμένου να εξασφαλίσουν το σεβασμό του δικαιώματος των παιδιών που μετακινούνται στην 

ιδιωτική τους ζωή: 

http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
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 Τα Κράτη πρέπει να προστατεύουν το απόρρητο των πληροφοριών που καταχωρούνται σε 

σχέση με τα παιδιά.  

 Αυτή η υποχρέωση ισχύει σε κάθε περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγείας 

και κοινωνικής πρόνοιας. 

 Επίσης, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα, ώστε πληροφορίες που αναζητήθηκαν και νόμιμα δόθηκαν 

για ένα συγκεκριμένο σκοπό να μη χρησιμοποιούνται ανάρμοστα για άλλους σκοπούς. 

 

Αποτροπή της στέρησης της ελευθερίας  

Στο Γενικό Σχόλιο Ν°6 (2005) Μεταχείριση ασυνόδευτων παιδιών και παιδιών που έχουν 

χωριστεί από την οικογένειά τους εκτός της χώρας καταγωγής τους (Committee on the 

Rights of the Child, General Comment N°6 (2005) Treatment of Unaccompanied and 

Separated Children outside their country of origin), είναι ξεκάθαρο ότι : 

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 37 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού και την αρχή του ύψιστου συμφέροντος του παιδιού, ασυνόδευτα παιδιά ή 

παιδιά που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους δεν πρέπει, κατά κανόνα, να 

κρατούνται.  

 Η κράτηση δεν είναι δυνατό να βασίζεται μόνο στο γεγονός ότι το παιδί 

είναι ασυνόδευτο ή έχει χωριστεί από την οικογένειά του, ή μόνο στο καθεστώς 

διαμονής του ή στην απουσία αυτού.  

 Όταν η κράτηση κατ’εξαίρεση δικαιολογείται για άλλους λόγους, πρέπει να 

πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 37 (β) της Σύμβασης που απαιτεί η 

κράτηση: 

 Να είναι σύμφωνη με τη νομοθεσία της συγκεκριμένης χώρας  

 Να χρησιμοποιείται μόνο ως έσχατο μέτρο και να έχει τη 

μικρότερη δυνατή χρονική διάρκεια. 

 

Δυστυχώς, πολύ συχνά, κρατούνται όχι μόνο ασυνόδευτα παιδιά ή παιδιά που έχουν χωριστεί από 

την οικογένειά τους, αλλά και παιδιά που συνοδεύονται από τους γονείς τους. Αυτά τα παιδιά 

κρατούνται μαζί με τους γονείς τους. Η κράτηση είναι μία απολύτως ακατάλληλη μέθοδος για 

την αντιμετώπιση των αναγκών των παιδιών που μετακινούνται.  

 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
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Το δικαίωμα στην απόλαυση του καλύτερου δυνατού επιπέδου υγείας και στην παροχή 

υπηρεσιών ιατρικής θεραπείας και αποκατάστασης  

Το άρθρο 24 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού προστατεύει το δικαίωμα 

του παιδιού στην απόλαυση του καλύτερου δυνατού επιπέδου υγείας και στην παροχή υπηρεσιών 

ιατρικής θεραπείας και αποκατάστασης. Κατά την υλοποίηση του δικαιώματος αυτού: 

 

 Τα Κράτη πρέπει να εξασφαλίζουν στα παιδιά που μετακινούνται την ίδια 

δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης με εκείνη που 

απολαμβάνουν τα παιδιά που έχουν την ιθαγένεια των Κρατών αυτών.  

 Τα Κράτη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ευαλωτότητα των παιδιών αυτών.  

 Τα Κράτη πρέπει να λαμβάνουν υπόψη ότι πολλά από τα παιδιά που 

μετακινούνται, ιδίως αυτά που είναι πρόσφυγες, έχουν υποστεί βία και στρες 

σχετιζόμενα με εμπόλεμες συγκρούσεις. Επιπλέον, τα κορίτσια είναι ιδιαίτερα 

ευάλωτα και πολλά από αυτά ενδέχεται να έχουν υποστεί βία με βάση το φύλο στο 

πλαίσιο εμπόλεμων συρράξεων.  

(Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού, Γενικό Σχόλιο Ν°6 (2005) Μεταχείριση 

ασυνόδευτων παιδιών και παιδιών που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους 

εκτός της χώρας καταγωγής τους – Committee on the Rights of the Child, 

General Comment No 6 (2005) Treatment of Unaccompanied and 

Separated Children outside their country of origin). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
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Το άρθρο 39 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού ορίζει ότι τα Κράτη 

πρέπει να παρέχουν υπηρεσίες σωματικής και ψυχολογικής ανάρρωσης και κοινωνικής 

επανένταξης σε παιδιά που έχουν υπάρξει θύματα κάθε μορφής βίας, παραμέλησης, 

εκμετάλλευσης, βασανισμού, σκληρής, απάνθρωπης και εξευτελιστικής μεταχείρισης ή 

τιμωρίας, ένοπλης σύρραξης. Αυτές οι υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται στα παιδιά που 

μετακινούνται με σεβασμό στην κουλτούρα τους και το φύλο τους.  

Το άρθρο 23 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού προστατεύει τα 

δικαιώματα των πνευματικώς ή σωματικώς ανάπηρων παιδιών. Η προστασία αυτή καλύπτει και τα 

παιδιά που μετακινούνται (Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού, Γενικό Σχόλιο Ν°6 (2005) 

Μεταχείριση ασυνόδευτων παιδιών και παιδιών που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους 

εκτός της χώρας καταγωγής τους – Committee on the Rights of the Child, General 

Comment No 6 (2005) Treatment of Unaccompanied and Separated Children outside 

their country of origin). 

Στο  Γενικό Σχόλιο Ν° 9 (2006) Τα δικαιώματα των παιδιών με αναπηρία (General Comment 

No 9 (2006) The rights of children with disabilities), η Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού 

παρατηρεί ότι τα παιδιά με αναπηρία που μετακινούνται είναι ευάλωτα σε διάφορες μορφές 

διάκρισης, ιδίως τα κορίτσια με αναπηρία τα οποία ενδέχεται να υποστούν βία πιο συχνά από τα 

αγόρια. Η Επιτροπή τονίζει ότι τα παιδιά με αναπηρία που μετακινούνται πρέπει να έχουν 

απόλυτη προτεραιότητα στην παροχή ειδικής βοήθειας και στην πρόσβαση σε κατάλληλες 

υπηρεσίες υγείας. 

 

Το δικαίωμα στην εκπαίδευση 

Το άρθρο 28 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού  εγγυάται το δικαίωμα του 

παιδιού στην εκπαίδευση. 

Το άρθρο 29 (1) (γ) της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού υπογραμμίζει ότι η 

εκπαίδευση του παιδιού πρέπει να αποσκοπεί στην ανάπτυξη του σεβασμού για τους γονείς του, την 

ταυτότητά του, τη γλώσσα του και τις πολιτιστικές του αξίες, τις εθνικές αξίες της χώρας στην οποία 

ζει, της χώρας από την οποία ενδέχεται να κατάγεται και για τους πολιτισμούς που διαφέρουν από 

το δικό του.  

Το άρθρο 30 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού ορίζει ότι ένα παιδί που 

ανήκει σε μία εθνική, θρησκευτική ή γλωσσική μειονότητα δεν πρέπει να στερηθεί το δικαίωμα να 

http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vG3bLkQLMpyF1AMykd5y6SQvbwnx0uGaSbY%2bdjh%2bgRQAmIN%2fEJqs2pB2Ik%2fFXut5CndmL76P5N3axYEehReoHVq
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vG3bLkQLMpyF1AMykd5y6SQvbwnx0uGaSbY%2bdjh%2bgRQAmIN%2fEJqs2pB2Ik%2fFXut5CndmL76P5N3axYEehReoHVq
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έχει τη δική του πολιτιστική ζωή, να πρεσβεύει και να ασκεί τη δική του θρησκεία, να χρησιμοποιεί 

τη δική του γλώσσα.  

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 32 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 

τα Κράτη πρέπει να εξασφαλίζουν το δικαίωμα του παιδιού να προστατεύεται από την οικονομική 

εκμετάλλευση και από την εκτέλεση οποιασδήποτε μορφής εργασίας που ενδέχεται να εμποδίσει την 

εκπαίδευσή του.  

 

Κάθε παιδί που μετακινείται πρέπει να έχει πλήρη πρόσβαση στην εκπαίδευση 

σε όλα τα στάδια του εκτοπισμού σύμφωνα με όσα ορίζονται στη Διεθνή Σύμβαση 

για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Τα κορίτσια, ειδικότερα, πρέπει να έχουν ισότιμη 

πρόσβαση στην εκπαίδευση. Πρόσβαση σε ποιοτική εκπαίδευση πρέπει να 

εξασφαλίζεται επίσης στα παιδιά με αναπηρία. Όλα τα παιδιά που μετακινούνται 

πρέπει να έχουν τη δυνατότητα και να ενθαρρύνονται να διατηρήσουν την ταυτότητα 

τους, τις πολιτιστικές τους αξίες και τη γλώσσα τους. Εάν κρατούνται, κατά τη 

διάρκεια της κράτησης τα παιδιά που μετακινούνται πρέπει να απολαμβάνουν το 

δικαίωμα στην εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό ιδανικά θα πρέπει να υλοποιείται 

εκτός του χώρου κράτησης, ώστε να διευκολυνθεί η συνέχιση της εκπαίδευσης των 

παιδιών μετά το τέλος της κράτησης.   

(Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού, Γενικό Σχόλιο Ν°6 (2005) Μεταχείριση 

ασυνόδευτων παιδιών και παιδιών που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους 

εκτός της χώρας καταγωγής τους – Committee on the Rights of the Child, 

General Comment No 6 (2005) Treatment of Unaccompanied and 

Separated Children outside their country of origin). 

 

 

Το δικαίωμα σε ένα κατάλληλο βιοτικό επίπεδο 

Σύμφωνα με το άρθρο 27 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, κάθε παιδί 

έχει δικαίωμα σε ένα βιοτικό επίπεδο κατάλληλο να επιτρέψει τη σωματική, πνευματική, ψυχική, 

ηθική και κοινωνική του ανάπτυξη. Υπογραμμίζεται επίσης ότι τα Κράτη πρέπει, σε περίπτωση 

ανάγκης, να παρέχουν υλική βοήθεια και προγράμματα υποστήριξης, κυρίως σε σχέση με τη 

διατροφή, το ρουχισμό και τη στέγαση.  

http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
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Κατά συνέπεια, πρέπει να λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 

εξασφαλίζεται στα παιδιά που μετακινούνται ένα κατάλληλο βιοτικό επίπεδο 

(Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού, Γενικό Σχόλιο Ν°6 (2005) Μεταχείριση 

ασυνόδευτων παιδιών και παιδιών που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους 

εκτός της χώρας καταγωγής τους – Committee on the Rights of the Child, 

General Comment No 6 (2005) Treatment of Unaccompanied and 

Separated Children outside their country of origin). 

 

Το δικαίωμα του παιδιού στην ανάπαυση, στον ελεύθερο χρόνο, στο παιχνίδι, στις ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες, στην πολιτιστική ζωή και στην τέχνη  

Το άρθρο 31 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού εγγυάται το δικαίωμα του 

παιδιού στην ανάπαυση και τον ελεύθερο χρόνο, στο παιχνίδι και τις ψυχαγωγικές δραστηριότητες, 

στην πολιτιστική ζωή και την τέχνη . 

 

Τα παιδιά που μετακινούνται πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν 

αυτό το δικαίωμα σε όλα τα στάδια του εκτοπισμού, ακόμα και στην περίπτωση 

που  κρατούνται (Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού, Γενικό Σχόλιο Ν°6 

(2005) Μεταχείριση ασυνόδευτων παιδιών και παιδιών που έχουν χωριστεί από 

την οικογένειά τους εκτός της χώρας καταγωγής τους – Committee on the 

Rights of the Child, General Comment No 6 (2005) Treatment of 

Unaccompanied and Separated Children outside their country of origin). 

  

 

 Τα παιδιά που μετακινούνται αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην προσπάθειά τους να 

ασκήσουν το δικαίωμά τους αυτό, καθώς συχνά βιώνουν όχι μόνο απομάκρυνση από τις 

δικές τους παραδόσεις και τη δική τους κουλτούρα αλλά και αποκλεισμό από την 

κουλτούρα της χώρας υποδοχής.  

 Τα παιδιά που μετακινούνται πρέπει να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τα παιδιά που έχουν 

την ιθαγένεια της χώρας υποδοχής σε σχέση με την απόλαυση του δικαιώματος που 

κατοχυρώνει το άρθρο 31 της Σύμβασης. 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
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 Τα παιδιά που μετακινούνται πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν τις δικές τους 

ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και καλλιτεχνικές παραδόσεις και να επιδίδονται σε αυτές. 

 Οι ευκαιρίες για ανάπαυση, ελεύθερο χρόνο, παιχνίδι, ψυχαγωγικές και πολιτιστικές 

δραστηριότητες είναι δυνατό να έχουν σημαντικό θεραπευτικό ρόλο και να συμβάλουν στην 

αποκατάσταση, βοηθώντας τα παιδιά που μετακινούνται να επανέλθουν στην ομαλότητα 

και στη χαρά μετά από εμπειρίες απώλειας και εκτοπισμού καθώς και να ξεπεράσουν το 

συναισθηματικό τους πόνο και να επανακτήσουν τον έλεγχο της ζωής τους.  

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα κορίτσια, καθώς ένας συνδυασμός σημαντικών 

οικιακών καθηκόντων, η φροντίδα των αδερφιών και της οικογένειάς τους, η υπερπροστασία 

των γονιών τους και κοινωνικά στερεότυπα που τους επιβάλλουν μια συγκεκριμένη 

συμπεριφορά ενδέχεται να περιορίσουν τις δυνατότητές τους να απολαμβάνουν το δικαίωμα 

που εγγυάται το άρθρο 31 της Σύμβασης.  

 Επίσης, τα παιδιά με αναπηρία που μετακινούνται πρέπει να προστατεύονται, καθώς 

κοινωνικά στερεότυπα και παγιωμένες συμπεριφορές είναι εχθρικά προς τα παιδιά αυτά. Οι 

εγκαταστάσεις κράτησης και φιλοξενίας δεν είναι συνήθως φιλικές προς τα παιδιά με 

αναπηρία που μετακινούνται. Δυσκολία επικοινωνίας, αδυναμία παροχής υπηρεσιών 

διερμηνείας και απουσία κατάλληλων τρόπων και μέσων μεταφοράς για τα παιδιά αυτά 

ενδέχεται να δημιουργήσουν επιπλέον εμπόδια στην πρόσβασή τους στο παιχνίδι και σε 

ψυχαγωγικές δραστηριότητες.  

 

 

 

Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Γενικό Σχόλιο Ν°17 (2013)  σχετικά με το 

δικαίωμα του παιδιού στην ανάπαυση, στον ελεύθερο χρόνο, στο παιχνίδι, στις ψυχαγωγικές 

δραστηριότητες, στην πολιτιστική ζωή και στην τέχνη (άρθρο 31) 

Committee on the Rights of the Child, General Comment No 17 (2013) on the right of the 

child to rest, leisure, play, recreational activities, cultural life and the arts (art. 31). 

 

 

 

 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vFw58qKy0NsTuVUIOzAukKtwGqGgFkAgArTuTdZZUuSZObAaHCoPsdppxu9L6un29TyD4Jyrk0F22kRyLCMeCVm
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsqIkirKQZLK2M58RF%2f5F0vFw58qKy0NsTuVUIOzAukKtwGqGgFkAgArTuTdZZUuSZObAaHCoPsdppxu9L6un29TyD4Jyrk0F22kRyLCMeCVm
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Αποτροπή της εμπορίας παιδιών, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και άλλων μορφών βίας 

Το άρθρο 19 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού ορίζει ότι τα Κράτη 

πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, ώστε να προστατεύουν τα παιδιά από κάθε 

μορφή σωματικής, ψυχικής ή σεξουαλικής βίας. 

Το άρθρο 36 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού επισημαίνει ότι τα Κράτη 

πρέπει να προστατεύουν τα παιδιά από κάθε μορφή εκμετάλλευσης.  

Το άρθρο 34 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού υπογραμμίζει ότι τα 

παιδιά πρέπει να προστατεύονται από κάθε μορφή σεξουαλικής εκμετάλλευσης και σεξουαλικής 

βίας. 

Το άρθρο 35 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σημειώνει ότι τα Κράτη 

πρέπει να λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να εμποδίσουν την απαγωγή και 

την εμπορία παιδιών.  

Επιπρόσθετα, το Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού  σχετικά με την εμπορία παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία, 

στοχεύει στην προστασία των παιδιών από αυτά τα φαινόμενα.  

 

Τα παιδιά που μετακινούνται είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στην εκμετάλλευση και τη 

βία. Τα κορίτσια διατρέχουν εξαιρετικά μεγάλο κίνδυνο να πέσουν θύματα 

εμπορίας παιδιών, ιδίως με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευσή. Εξαιρετικά 

μεγάλο κίνδυνο να πέσουν θύματα εμπορίας παιδιών και εκμετάλλευσης 

διατρέχουν επίσης τα ασυνόδευτα παιδιά και τα παιδιά που έχουν χωριστεί από 

την οικογένειά τους.  

 

Τα παιδιά-στρατιώτες 

Οι Ευρωπαϊκές χώρες ενδέχεται να χρειαστεί να αντιμετωπίσουν τις ανάγκες παιδιών που 

μετακινούνται, τα οποία έχουν εμπλακεί ως στρατιώτες σε ένοπλες συρράξεις (για παράδειγμα, το 

αποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος στρατολογεί παιδιά στις ένοπλες δυνάμεις του). Εάν κάποια από 

αυτά τα παιδιά κατορθώσουν με κάποιον τρόπο να φτάσουν στην Ευρώπη, θα χρειαστούν ειδική 

προστασία και στήριξη.  

http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bcbf8aa2
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bcbf8aa2
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Το άρθρο 38 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού ορίζει ότι τα Κράτη 

πρέπει να λαμβάνουν κάθε δυνατό μέτρο με στόχο την προστασία και τη φροντίδα των παιδιών 

που επηρεάζονται από ένοπλες συγκρούσεις. 

Το άρθρο 39 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού επισημαίνει ότι τα Κράτη 

πρέπει να λαμβάνουν κάθε κατάλληλο μέτρο, για να διευκολύνουν τη σωματική και ψυχολογική 

ανάρρωση και κοινωνική επανένταξη ενός παιδιού θύματος ένοπλης σύρραξης.  

Επιπλέον, το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε 

σχέση με την ανάμιξη παιδιών σε ένοπλη σύρραξη στοχεύει στην καταπολέμηση του φαινομένου 

των παιδιών-στρατιωτών.  

 

 Συγκεκριμένα μέτρα πρέπει να λαμβάνονται προκειμένου να αποφευχθεί η 

εκ νέου στρατολόγηση παιδιών που είχαν εμπλακεί ως στρατιώτες σε ένοπλη 

σύρραξη. Τα παιδιά-στρατιώτες πρέπει πρώτα από όλα να θεωρούνται θύματα 

ένοπλης σύρραξης.  

 Πρέπει να παρέχονται σε παιδιά που είχαν εμπλακεί ως στρατιώτες σε 

ένοπλη σύρραξη και που είναι ασυνόδευτα ή έχουν χωριστεί από την οικογένειά 

τους μετά τη λήξη της ένοπλης σύγκρουσης ή ύστερα από λιποταξία, όλες οι 

αναγκαίες υπηρεσίες στήριξης, ώστε να κατορθώσουν να αποκτήσουν ξανά μία 

κανονική ζωή. Τα παιδιά αυτά πρέπει να εντοπίζονται αμέσως κατά τη διάρκεια 

διαδικασιών εντοπισμού και καταγραφής. 

 Στα παιδιά που μετακινούνται και είχαν εμπλακεί ως στρατιώτες σε 

ένοπλη σύγκρουση πρέπει να παρέχεται ειδική προστασία και στήριξη.  

 Ιδιαίτερη προσπάθεια πρέπει να γίνεται για να παρέχεται στήριξη και να 

διευκολύνεται η επανένταξη κοριτσιών που έχουν εμπλακεί σε ένοπλες 

συρράξεις, είτε ως στρατιώτες είτε με κάποια άλλη ιδιότητα, όπως με το να 

παρέχουν σεξουαλικές υπηρεσίες σε στρατιώτες ή να εξαναγκάζονται να τους 

παντρευτούν.    

http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bcbf87b2
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bcbf87b2
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Επιτροπή Δικαιωμάτων του Παιδιού, Γενικό Σχόλιο Ν°6 (2005) Μεταχείριση 

ασυνόδευτων παιδιών και παιδιών που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους εκτός 

της χώρας καταγωγής τους  

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

of Unaccompanied and Separated Children outside their country of origin 

 

Το δικαίωμα του παιδιού για ελευθερία θρησκείας και το δικαίωμα του να διατηρεί την 

ταυτότητά του 

Το άρθρο 14 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού προστατεύει το δικαίωμα 

του παιδιού για ελευθερία θρησκείας. 

Το άρθρο 30 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού ορίζει ότι τα παιδιά που 

ανήκουν σε θρησκευτικές μειονότητες πρέπει να απολαμβάνουν το δικαίωμα να πρεσβεύουν και να 

ασκούν τη δική τους θρησκεία.  

Το άρθρο 8 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού εγγυάται το δικαίωμα του 

παιδιού να διατηρεί την ταυτότητά του.  

Σύμφωνα με τα άρθρα αυτά, όλα τα παιδιά που μετακινούνται πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να 

ασκούν τη θρησκεία τους. Η άσκηση της θρησκείας και τελετουργικών δραστηριοτήτων βοηθούν 

τα παιδιά να παραμένουν σε επαφή με την κουλτούρα τους και να διατηρούν την ταυτότητά τους. Η 

σημασία αυτών των δραστηριοτήτων για την ψυχική υγεία των παιδιών δεν πρέπει να 

υποτιμάται (UNCHR Refugee Children: Guidelines on Protection and Care). 

 

 

 

http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/GC6.pdf
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
http://www.unhcr.org/uk/protection/children/3b84c6c67/refugee-children-guidelines-protection-care.html
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VIII. Παιδιά Γεζίντι: παιδιά που μετακινούνται και χρειάζονται ειδική 

βοήθεια και στήριξη

 

Η περιοχή Σιντζάρ στο Βόρειο Ιράκ βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με τη Συρία και είναι η 

πατρίδα ενός μεγάλου αριθμού Γεζίντι. Οι Γεζίντι αποτελούν μια διακριτή θρησκευτική κοινότητα, 

η θρησκεία των οποίων υπάρχει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Οι υποστηρικτές της  θρησκείας αυτής 

χαρακτηρίζονται από το αποκαλούμενο Ισλαμικό Κράτος (ISIS) ως άπιστοι. (Ανεξάρτητη Διεθνής 

Επιτροπή Έρευνας για την Αραβική Δημοκρατία της Συρίας, «Ήρθαν για να καταστρέψουν»: 

Τα εγκλήματα του ISIS εναντίον των Γεζίντι, 16 Ιουνίου 2016 – Independent International 

Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, “They came to destroy”: ISIS 

Crimes Against the Yazidis, 16 June 2016).  

 

Στις 3 Αυγούστου του 2014 μαχητές του ISIS εισέβαλαν στην περιοχή Σιντζάρ και διέπραξαν 

θηριωδίες εναντίον όλων των μελών της κοινότητας Γεζίντι.  

                                                      

 Original drafting by Dr Kyriaki Patsianta. Co-created with Dr Ana Beduschi. 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_32_CRP.2_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_32_CRP.2_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_32_CRP.2_en.pdf
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Σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Διεθνή Επιτροπή Έρευνας για την Αραβική Δημοκρατία της 

Συρίας (Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic):  

 Οι άνδρες χωρίστηκαν από τις γυναίκες και τα παιδιά  

 Οι άνδρες δολοφονήθηκαν ή εξαναγκάστηκαν να ασπαστούν το Ισλάμ  

 

 Οι γυναίκες πουλήθηκαν  ως «σκλάβες του σεξ» 

 Τα παιδιά υπέστησαν κακομεταχείριση και χωρίστηκαν από τις οικογένειές τους: 

o Τα κορίτσια από 9 ετών και άνω πουλήθηκαν σε σκλαβοπάζαρα και κρατούνται σε 

καθεστώς σεξουαλικής δουλείας από τους μαχητές του ISIS  

o Τα αγόρια από 12 ετών και άνω χωρίστηκαν από τις οικογένειές τους και 

τοποθετήθηκαν σε στρατόπεδα εκπαίδευσης του ISIS  

 Τα παιδιά που κρατούνται μαζί με τις μητέρες τους συχνά γνωρίζουν ότι αυτές είναι θύματα 

παρατεταμένης και έντονης βίας  

 Οι συνθήκες διαβίωσης των παιδιών είναι άσχημες, δεν έχουν νερό και φαγητό ενώ, κατά τη 

διάρκεια του χειμώνα, κοιμούνται σε δωμάτια χωρίς θέρμανση  

 

Τα παιδιά Γεζίντι που ξέφυγαν από αυτή τη φρικτή κατάσταση και έφτασαν στην 

Ευρώπη έχουν μεγάλη ανάγκη για ειδική βοήθεια και φροντίδα. Ο εντοπισμός 

αυτών των παιδιών, η κατάλληλη αντιμετώπιση των αναγκών τους και η πλήρης 

διασφάλιση των δικαιωμάτων τους  έχει τεράστια σημασία.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/CoISyria/A_HRC_32_CRP.2_en.pdf
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IX. Σημαντικά Διεθνή και Ευρωπαϊκά Κείμενα σχετικά με την 

Προστασία των Δικαιωμάτων των Παιδιών που μετακινούνται        

 

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών 

1. Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού  

2. Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με 

την Ανάμιξη Παιδιών σε Ένοπλη Σύρραξη 

3. Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού  σχετικά με 

την Εμπορία Παιδιών, την Παιδική Πορνεία και Παιδική Πορνογραφία 

4. Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και Προαιρετικό Πρωτόκολλο 

στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες  

5. Πρωτόκολλο για την Πρόληψη, Καταστολή και Τιμωρία της Διακίνησης Προσώπων, 

ιδιαίτερα Γυναικών και Παιδιών, που συμπληρώνει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 

κατά του Διεθνικού Οργανωμένου Εγκλήματος 

6. Σύμβαση του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων και Πρωτόκολλο του 1967 για το 

Καθεστώς των Προσφύγων 

7. Σύμβαση για το Καθεστώς των Ανιθαγενών 

8. Σύμβαση για την Εξάλειψη της Ανιθαγένειας1 

 

Συμβούλιο της Ευρώπης 

1. Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τα Πρωτόκολλα αυτής  

2. Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης 

3. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Προστασία των Παιδιών κατά της 

Γενετήσιας Εκμετάλλευσης και Κακοποίησης  

4. Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη Δράση κατά της Εμπορίας Ανθρώπων  

 

                                                      
1
 Η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει ούτε έχει επικυρώσει αυτή τη σύμβαση. 

http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bcbf87b2
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bcbf87b2
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bcbf8aa2
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4bcbf8aa2
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50fe63392
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=50fe63392
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3875_2010.htm
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3875_2010.htm
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n3875_2010.htm
http://www.synigoros.gr/resources/docs/04-symvasiprotokollo.pdf
http://www.synigoros.gr/resources/docs/04-symvasiprotokollo.pdf
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c469daf2
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4c469daf2
http://www.unhcr.org/uk/protection/statelessness/3bbb286d8/convention-reduction-statelessness.html
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ELL.pdf
http://www.e-nomothesia.gr/kat-ergasia-koinonike-asphalise/nomos-4359-2016.html
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4d3410592
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4d3410592
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/n%204216.htm
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Ευρωπαϊκή Ένωση 

1. Χάρτης Των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2. Οικογενειακή Επανένωση σύμφωνα με το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – γενικές 

πληροφορίες και Οδηγία Οικογενειακής Επανένωσης  

3. Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου – γενικές πληροφορίες 

i. Οδηγία Υποδοχής 

ii. Οδηγία Αναγνώρισης 

iii. Οδηγία Διαδικασιών 

iv. Οδηγία Προσωρινής Προστασίας  

v. Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙI  

vi. Κανονισμός EURODAC 

4. Οδηγία Επιστροφής   

 

 

 

 

 

 

http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016P/TXT&from=EL
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/family-reunification_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/legal-migration/family-reunification_en
http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=celex%3A32003L0086
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/asylum_en
http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=EL
http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0033&from=EL
http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=EL
http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=EL
http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&from=EL
http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0055&from=EL
http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0604&from=EL
http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603&from=EL
http://www.eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0115&from=EL

