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∆ηµόσια Θέση του ENOC για τα «Παιδιά που µετακινούνται» 
 

“Τα παιδιά που µετακινούνται θα πρέπει να αντιµετωπίζονται πρώτα από όλα ως παιδιά” 
 

Υιοθετήθηκε στο 17ο Ετήσιο Συνέδριο του ENOC στις 27.9.2013 στις Βρυξέλλες 
 
Εµείς, οι Ευρωπαϊκές Ανεξάρτητες Αρχές για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, µέλη του 
Ευρωπαϊκού ∆ικτύου Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC), εκφράζουµε την βαθειά ανησυχία µας 
σχετικά µε την κατάσταση των παιδιών που µετακινούνται στις χώρες µας και τις σοβαρές 
ελλείψεις στις ευρωπαϊκές, εθνικές και τοπικές πολιτικές, ως προς την κάλυψη των αναγκών 
και ενδιαφερόντων τους. 
 

Ο όρος «παιδιά που µετακινούνται» καλύπτει όλα τα παιδιά που µεταναστεύουν από τη 
χώρα προέλευσής τους προς και δια µέσου της επικράτειας µιας Ευρωπαϊκής χώρας, για 
λόγους επιβίωσης, ασφάλειας, βελτίωσης συνθηκών ζωής, εκπαίδευσης, οικονοµικών 
ευκαιριών, προστασίας από εκµετάλλευση και κακοποίηση, οικογενειακής συνένωσης ή για 
ένα συνδυασµό των λόγων αυτών. Μπορεί να ταξιδεύουν µαζί µε την οικογένειά τους ή 
ανεξάρτητα ή µε άλλα πρόσωπα που δεν είναι µέλη της οικογένειάς τους. Μπορεί να έχουν 
υποβάλει αίτηµα ασύλου, να είναι θύµατα παράνοµης διακίνησης ή µετανάστες χωρίς νόµιµα 
έγγραφα. Η κατάσταση των παιδιών που µετακινούνται µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε τα 
στάδια του ταξιδιού τους και µπορεί να αντιµετωπίζουν πολλές διαφορετικές καταστάσεις 
ευαλωτότητας1. 
 

Τονίζουµε µε έµφαση την ανάγκη οι ισχύοντες νόµοι, οι πολιτικές και οι πρακτικές των 
κρατών σε όλη την Ευρώπη να συµµορφώνονται πλήρως προς τη ∆ιεθνή Σύµβαση του ΟΗΕ 
για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού και τα προαιρετικά της πρωτόκολλα, όπως και µε άλλα 
συναφή διεθνή νοµικά κείµενα και πρότυπα, ιδίως όσο αφορά «τα παιδιά που 
µετακινούνται». 
 

Υπενθυµίζουµε τη ∆ηµόσια Θέση του ENOC του 2006 σχετικά µε τις Υποχρεώσεις των 
κρατών για την Μεταχείριση των Ασυνόδευτων Ανηλίκων, το Γενικό Σχόλιο ν.6 (2005) της 
Επιτροπής ∆ικαιωµάτων του Παιδιού του ΟΗΕ για την µεταχείριση των ασυνόδευτων και 
αποχωρισµένων από την οικογένειά τους παιδιών που βρίσκονται µακριά από τη χώρα 
προέλευσής τους, όπως και την έκθεση της Ηµέρας Γενικής Συζήτησης του 2012 της 
Επιτροπής ∆ικαιωµάτων του Παιδιού του ΟΗΕ για «τα δικαιώµατα όλων των παιδιών στο 
πλαίσιο της διεθνούς µετανάστευσης». 
 

Αναγνωρίζοντας τις σηµαντικές προκλήσεις που έχουν δηµιουργηθεί από την τρέχουσα 
οικονοµική κρίση, το ENOC υπενθυµίζει ότι οι πιέσεις στους προϋπολογισµούς του δηµοσίου 
δεν θα πρέπει να αποτρέπουν τα κράτη µέλη από την εκπλήρωση της υποχρέωσης 
συµµόρφωσης προς τις διεθνείς νοµικές υποχρεώσεις τους σε σχέση µε τα παιδιά, και 
ειδικότερα «τα παιδιά που µετακινούνται», που είναι ιδιαίτερα ευάλωτα. 
 

Το ENOC αντιλαµβάνεται ότι οι συνθήκες στις οποίες βρίσκονται «τα παιδιά που 
µετακινούνται» και οι προκλήσεις που αντιµετωπίζουν είναι ποικίλες και περίπλοκες και 
απαιτούν πολύπλευρες, περιεκτικές και ολιστικές προσεγγίσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, τα µέλη 
του ENOC συµφωνούν ότι θα πρέπει να εγκριθούν, να εφαρµοστούν και να υποστηριχθούν 
σε ευρωπαϊκό, εθνικό και τοπικό επίπεδο τα παρακάτω µέτρα και συστάσεις: 

                                                 
1 Ο ορισµός προέρχεται από έγγραφο εργασίας του Ευρωπαϊκού Φόρουµ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (2012) 
http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/background_cps_children_on_the_move_en.pdf 
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1. «Τα παιδιά που µετακινούνται» είναι πρώτα από όλα παιδιά. Κατά συνέπεια, οι 
θεµελιώδεις αρχές όσον αφορά τα δικαιώµατα του παιδιού πρέπει να ενσωµατωθούν 
κατά την ανάπτυξη, εφαρµογή και παρακολούθηση της νοµοθεσίας, των πολιτικών, των 
διαδικασιών και των πρακτικών που επηρεάζουν «τα παιδιά που µετακινούνται». 

 

     Οι βασικές αρχές στο θέµα αυτό, όπως ορίζονται στη ∆ιεθνή Σύµβαση για τα ∆ικαιώµατα 
του Παιδιού είναι: το δικαίωµα των παιδιών στη µη διάκριση, το δικαίωµα να λαµβάνεται 
υπόψη πρωτίστως το βέλτιστο συµφέρον των παιδιών σε όλες τις ενέργειες και 
αποφάσεις που τα επηρεάζουν, το δικαίωµα των παιδιών στη ζωή, την επιβίωση και την 
ανάπτυξη και το δικαίωµα των παιδιών να εκφράζουν ελεύθερα τις απόψεις τους σε όλες 
τις υποθέσεις που τα επηρεάζουν και η γνώµη τους να λαµβάνεται υπόψη ανάλογα µε 
την ηλικία και την ωριµότητά τους.   

 

Ειδικότερα, το δικαίωµα «των παιδιών που µετακινούνται» να εκφράζουν ελεύθερα τις 
απόψεις τους πρέπει να διασφαλίζεται σε όλες της συναφείς διαδικασίες, κατά τη λήψη 
αποφάσεων, και όποτε απαιτείται, τα παιδιά πρέπει να επικουρούνται από ανεξάρτητο 
διερµηνέα. Θα πρέπει να δίνεται η δέουσα βαρύτητα στις απόψεις του κάθε παιδιού, 
ανάλογα µε την ηλικία και την ωριµότητά του.  
 

2. Θα πρέπει να διασφαλίζονται κατάλληλες και φιλικές στα παιδιά συνθήκες υποδοχής για 
όλα «τα παιδιά που µετακινούνται», ακόµη και στις περιπτώσεις µετανάστευσης εντός 
της Ευρώπης. Αυτή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση και προστασία όλων 
των υπόλοιπων δικαιωµάτων των παιδιών αυτών. 

 

Ειδικότερα, από τη στιγµή της άφιξής τους, σε όλα τα παιδιά θα πρέπει να παρέχεται 
ειδική και εύληπτη (φιλική προς τα παιδιά) ενηµέρωση σχετικά µε τα δικαιώµατά τους, 
σε γλώσσα που µπορούν να κατανοήσουν, όπως προβλέπεται στη διεθνή και εθνική 
νοµοθεσία. Τα παιδιά επίσης θα πρέπει να έχουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και σε 
υπηρεσίες υγείας, σε ισότιµη βάση µε τα άλλα παιδιά που ζουν στην επικράτεια της 
χώρας υποδοχής. Η διασφάλιση όλων αυτών των δικαιωµάτων είναι κρίσιµη για την 
ένταξη των παιδιών στην κοινωνία που τα υποδέχεται. 
 

Οι µεταναστευτικές πολιτικές σε σχέση µε τα «παιδιά που µετακινούνται», επιβάλλουν 
µια σειρά από µέτρα που υπερβαίνουν τους συνοριακούς ελέγχους και τη δράση κατά 
της παράνοµης µετανάστευσης. Τα κράτη θα πρέπει να βρουν βιώσιµες λύσεις που 
σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τα δικαιώµατα των παιδιών, µε ολιστικά, 
εξατοµικευµένα και ευέλικτα εργαλεία και µε σεβασµό στο βέλτιστο συµφέρον τους  
όπως αυτά καθορίζονται µέσα από επίσηµες διαδικασίες.  

 
3. Το προσωπικό που ασχολείται µε «τα παιδιά που µετακινούνται» (οι αρχές καταστολής, 

οι δικαστικές αρχές, οι συνεντευκτές, οι διερµηνείς, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι 
επαγγελµατίες υγείας, οι επίτροποι, οι νόµιµοι εκπρόσωποι, οι αστυνοµικοί και οι 
συνοριοφύλακες, µεταξύ άλλων) πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένοι για να 
σέβονται τα δικαιώµατα των παιδιών, να κατανοούν τις ιδιαίτερες επικοινωνιακές και 
πολιτισµικές τους ανάγκες και να µπορούν να ανταποκρίνονται κατάλληλα σε σηµάδια 
φόβου ή απελπισίας τους. 

 
4. Η εκτίµηση της ηλικίας πρέπει να λαµβάνει χώρα προς το βέλτιστο συµφέρον του 

παιδιού, µε πρωταρχικό στόχο να διασφαλιστεί ότι χορηγούνται στο παιδί τα δικαιώµατα 
και η προστασία που δικαιούται. Η εκτίµηση της ηλικίας πρέπει να γίνεται κατά κύριο 
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λόγο βάσει αποδεικτικών στοιχείων. Όταν τα στοιχεία δεν επαρκούν και σε περιπτώσεις 
σοβαρής αµφιβολίας για την ηλικία ενός παιδιού µπορεί να λαµβάνουν χώρα περαιτέρω 
εξετάσεις, ως έσχατη λύση. Αυτές θα πρέπει να διενεργούνται το συντοµότερο δυνατόν, 
µε την παρουσία ενός επιτρόπου και υπό την ευθύνη ανεξαρτήτων εµπειρογνωµόνων 
της ιατρικής αλλά και της κοινωνικής φροντίδας. Μέχρι την ολοκλήρωση της εκτίµησης 
της ηλικίας, κάθε πρόσωπο που υποστηρίζει ότι είναι ανήλικο θα πρέπει να θεωρείται και 
να αντιµετωπίζεται ως ανήλικο.   

 
Η εκτίµηση της ηλικίας θα πρέπει να περιλαµβάνει έναν συνδυασµό εκτιµήσεων της 
σωµατικής, κοινωνικής και ψυχολογικής ωριµότητας του παιδιού. Οι τεχνικές που 
χρησιµοποιούνται πρέπει να σέβονται την κουλτούρα του παιδιού, την αξιοπρέπεια και τη 
σωµατική του ακεραιότητα. Θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη το γεγονός ότι ορισµένες 
ιατρικές µέθοδοι εκτίµησης της ηλικίας µπορεί να προκαλούν ιδιαίτερο άγχος, να είναι 
επεµβατικές ή τραυµατικές για τα παιδιά. Το ENOC εκφράζει τον σοβαρό προβληµατισµό 
του σχετικά µε τη χρήση ακτίνων-Χ, λαµβάνοντας υπόψη τις δυσµενείς επιπτώσεις στην 
υγεία του παιδιού, τις αρνητικές εκτιµήσεις των ιατρικών υπηρεσιών ως προς την 
καταλληλότητα και την αποτελεσµατικότητά τους και την αµφισβητούµενη αξιοπιστία και 
ακρίβειά τους.  
 
Το παιδί θα πρέπει να ενηµερώνεται πλήρως για τη διαδικασία εκτίµησης της ηλικίας του 
και τις συνέπειες αυτής. Θα πρέπει να δίνεται η δέουσα βαρύτητα στις απόψεις του 
παιδιού, ανάλογα µε την ηλικία και την ωριµότητά του, και θα πρέπει να ζητείται και 
λαµβάνεται η ενηµερωµένη συναίνεσή του, όταν κρίνονται απαραίτητες ιατρικές / 
φυσιοµετρικές εξετάσεις.  

 
Η άρνηση ενός παιδιού να υποβληθεί σε διαδικασία εκτίµησης της ηλικίας του δεν πρέπει 
να δηµιουργεί αυτοµάτως τεκµήριο ενηλικότητας. Οι αρχές θα πρέπει να εκτιµούν αν µια 
τέτοια άρνηση οφείλεται σε λόγους διαφορετικούς από την τεκµαιρόµενη ενηλικότητα 
του.  
 
Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση εκτίµησης της ηλικίας θα πρέπει να υπόκειται σε ένδικα 
µέσα και θα πρέπει να παρέχεται ένα εύλογο χρονικό διάστηµα στο κάθε πρόσωπο για να 
προσκοµίσει τα αναγκαία αποδεικτικά στοιχεία ανηλικότητας του. Κατά τη διαδικασία 
αυτή και µέχρι την λήψη τελικής απόφασης, θα πρέπει να συνεχίζει να παρέχεται πλήρης 
προστασία.  

 
Με δεδοµένη την ποικιλία των τεχνικών για την εκτίµηση της ηλικίας, το ENOC καλεί τις 
ευρωπαϊκές αρχές (Ευρωπαϊκή Ένωση και Συµβούλιο της Ευρώπης) να αναδείξουν και να 
προωθήσουν καλές πρακτικές. Σε κάθε περίπτωση κατά την οποία οι πρακτικές εκτίµησης 
οδηγούν σε αντικρουόµενα αποτελέσµατα, θα πρέπει να ισχύει το ευεργέτηµα της 
αµφιβολίας και να προτιµάται ο ευνοϊκότερος προσδιορισµός. Ως επόµενο βήµα, στη 
βάση των προσδιορισµένων καλών πρακτικών, η Ε.Ε. µπορεί να εξετάσει την υιοθέτηση 
ενός κανόνα σχετικά µε την αµοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων εκτίµησης ηλικίας 
µεταξύ των κρατών µελών της. 
 
Λαµβάνοντας υπόψη την πιθανή επίπτωση των αποφάσεων εκτίµησης της ηλικίας στην 
κατάσταση του παιδιού –από την πλήρη προστασία των ανηλίκων ως την περιορισµένη ή 
ανύπαρκτη προστασία των ενηλίκων– τα κράτη πρέπει να υιοθετήσουν τα κατάλληλα 
µέτρα για να οργανώσουν µια οµαλή µετάβαση από τη µία κατηγορία στην άλλη. 
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5. Αµέσως µετά την άφιξη ενός παιδιού ασυνόδευτου / αποχωρισµένου από τους δικούς 

του, θα πρέπει να ορίζεται ένας καταρτισµένος ανεξάρτητος επίτροπος για την 
υποστήριξη, τη συµβουλευτική και την προστασία του µέχρι να επανενωθεί µε την 
οικογένειά του ή να τοποθετηθεί σε κατάλληλο πλαίσιο φροντίδας. Ο επίτροπος, που 
ορίζεται για να υπηρετεί το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού, πρέπει να διασφαλίζει ότι οι 
αρµόδιες υπηρεσίες σέβονται τα δικαιώµατά του και καλύπτουν τις ανάγκες φροντίδας 
και ευηµερίας του. Ο επίτροπος πρέπει να έχει την εξουσία να εκπροσωπεί το παιδί σε 
κάθε διαδικασία λήψης απόφασης, αν το παιδί του δώσει τη συναίνεσή του2.  

 

Για όλες τις διοικητικές και δικαστικές διαδικασίες σε κάθε παιδί θα πρέπει να παρέχονται 
δωρεάν διερµηνέας και ανεξάρτητος νοµικός σύµβουλος εκπαιδευµένοι στην εργασία µε 
παιδιά και νέους.  
 

6. Στα ασυνόδευτα παιδιά και στα αποχωρισµένα από τους δικούς τους δεν θα πρέπει ποτέ 
να απαγορεύεται η είσοδος σε µια χώρα, κατ’ εφαρµογή της υποχρέωσης µη 
επαναπροώθησης, που απορρέει από το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωµάτων, το 
ανθρωπιστικό και προσφυγικό δίκαιο.  
 

Κάθε απόφαση σχετικά µε τα ασυνόδευτα παιδιά που ζητούν άσυλο, που λαµβάνεται στο 
πλαίσιο του κανονισµού του ∆ουβλίνου ΙΙ και του ΙΙΙ, που ακολούθησε, θα πρέπει να 
συµφωνεί µε την πρόσφατη νοµολογία του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 
τελευταίο υπογράµµισε ότι το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού πρέπει να λαµβάνεται 
πρωτίστως υπόψη σε όλες τις αποφάσεις που υιοθετούνται από τα Κράτη Μέλη στη 
βάση του κανονισµού του ∆ουβλίνου. Ως συνέπεια αυτού, το ∆ικαστήριο έχει 
υποστηρίξει ότι «Όταν ένας ασυνόδευτος ανήλικος δεν έχει κανένα µέλος της οικογένειάς 
του να βρίσκεται νόµιµα στο έδαφος κράτους µέλους και έχει υποβάλει αίτηµα 
χορήγησης ασύλου σε περισσότερα από ένα κράτη µέλη, το κράτος µέλος στο οποίο 
είναι παρών µετά την κατάθεση ενός αιτήµατος ασύλου, ορίζεται ως “υπεύθυνο κράτος 
µέλος” για την εξέταση του αιτήµατος αυτού» (∆ικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 6 
Ιουνίου 2013, C-648/11). 

 
7. Το δικαίωµα προστασίας από την άσκηση φυσικής και ψυχολογικής βίας, κακοποίησης 

και παραµέλησης, όπως και από κάθε µορφής σεξουαλική ή άλλη εκµετάλλευση, πρέπει 
να λαµβάνεται προσεκτικά υπόψη, κατά την προστασία «των παιδιών που 
µετακινούνται». 

 

Κατά την άφιξη του παιδιού θα πρέπει να διασφαλίζεται ειδική φροντίδα, σύµφωνη µε τις 
ειδικές ανάγκες «των παιδιών που µετακινούνται» σε όλα τα ζητήµατα εκπαίδευσης, 
ψυχολογίας και υγείας.  
 

Τα παιδιά θύµατα παράνοµης διακίνησης είναι µια ιδιαίτερα ευάλωτη οµάδα «παιδιών που 
µετακινούνται». Ωστόσο, η ανταπόκριση πολλών κρατών στο ζήτηµα της παράνοµης 
διακίνησης και εµπορίας των παιδιών (trafficking) παραµένει εστιασµένη στην ιδιότητα 
των παιδιών αυτών ως µεταναστών και στα αιτήµατα ασύλου, ενώ η ανάγκη της 
προστασίας του παιδιού θύµατος συχνά αντιµετωπίζεται ως ζήτηµα δευτερεύουσας 
σηµασίας.  
 

                                                 
2  Το παιδί πρέπει να µπορεί να αρνηθεί ή να αλλάξει τον επίτροπο που του ορίζεται. Το παιδί πρέπει να µπορεί να 

εκφράζει ελεύθερα τις αιτιολογηµένες αντιρρήσεις του σε περίπτωση µιας τέτοιας άρνησης. 
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Η επιστροφή στις χώρες προέλευσης χωρίς την επαρκή υποστήριξη και χωρίς την 
εξέταση του βέλτιστου συµφέροντος του παιδιού, συχνά θέτει τα παιδιά σε κίνδυνο νέας 
παράνοµης διακίνησης / εµπορίας τους.   

Συναφή νοµικά κείµενα και πρότυπα (του Συµβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης) σχετικά µε την παράνοµη διακίνηση και εµπορία προσώπων και ειδικότερα 
παιδιών, θα πρέπει να κυρωθούν, να µεταφερθούν και να εφαρµοστούν πλήρως χωρίς 
καθυστέρηση. 

 
8. Ως αρχή, το ENOC επαναλαµβάνει τη σθεναρή αντίθεσή του σε οποιαδήποτε µορφή 

κράτησης των παιδιών, είτε συνοδεύονται είτε όχι, και ανεξάρτητα από τη διαδικασία 
στην οποία υπόκεινται (αν αιτούνται άσυλο ή επαναπροωθούνται στη χώρα προέλευσης 
τους ή στη χώρα εισόδου τους στην Ευρώπη). 

 
Το ENOC καλεί όλους τις σχετικούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς παράγοντες και φορείς µε 
δικαιοδοσία να ανταλλάξουν πληροφορίες και ορθές πρακτικές σχετικά µε τα εναλλακτικά 
στην κράτηση των ανηλίκων µέτρα. Η ανάπτυξη και εφαρµογή των εναλλακτικών 
µέτρων πρέπει να αποτελέσει βασική προτεραιότητα των εθνικών και ευρωπαϊκών 
φορέων λήψης αποφάσεων. 
 
Το ENOC υπογραµµίζει την ανησυχία του σχετικά µε τις πολιτικές που αποσκοπούν στην 
ποινικοποίηση της µετανάστευσης και υπογραµµίζει ότι σε αυτό το πλαίσιο, «τα παιδιά 
που µετακινούνται» δεν θα πρέπει να υπόκεινται σε ποινική διαδικασία, για λόγους που 
σχετίζονται αποκλειστικά µε το καθεστώς του µετανάστη, ή αν η εµπλοκή τους σε 
εγκληµατική δραστηριότητα έχει προκληθεί από την εκµετάλλευση τους. 

 
 
Το ENOC καλεί τα ευρωπαϊκά κράτη και τα θεσµικά όργανα να διασφαλίσουν ότι 
οι πολιτικές, οι νόµοι και οι πρακτικές τους συµµορφώνονται προς τα συναφή 
διεθνή νοµικά κείµενα, µε ιδιαίτερη έµφαση στη ∆ιεθνή Σύµβαση του ΟΗΕ για τα 
∆ικαιώµατα του Παιδιού. 
 
Το ENOC υπογραµµίζει ότι στο πλαίσιο αυτό «τα παιδιά που µετακινούνται» θα 
πρέπει να επωφεληθούν από την ειδική προσοχή και αυξηµένη προστασία επειδή 
είναι ευάλωτα, ιδίως εκείνα που αποχωρίζονται από την οικογένειά τους και είναι 
ασυνόδευτα. 
 
Το ENOC καλεί όλα τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο των 
αντίστοιχων αρµοδιοτήτων τους, να δώσουν τη δέουσα προσοχή στα δικαιώµατα 
και την προστασία των παιδιών.  
 
Το ENOC υπογραµµίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραµατίζει η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, στο πλαίσιο της υποχρέωσής της να παρακολουθεί την εφαρµογή των 
κανόνων της ΕΕ από τα κράτη µέλη. Καλεί δε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να 
θεσµοθετήσει διαδικασίες ελέγχου παραβιάσεων των δικαιωµάτων των παιδιών. 
 


