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Συμπερασματικές Παρατηρήσεις2

της Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού : Ελλάδα 
 

Στις 16 Ιανουαρίου 2002 η Επιτροπή εξέτασε την αρχική έκθεση που κατέθεσε η Ελλάδα και 
υιοθέτησε τις ακόλουθες συμπερασματικές παρατηρήσεις : 

.....................................................................................................................................................

D8. Ειδικά Μέτρα Προστασίας
Παιδιά πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
2. Υπογραμμίζοντας την πρόοδο που σημειώθηκε με την υιοθέτηση του προεδρικού διατάγ-

ματος  του  19993,  το  οποίο  διευρύνει  τα  δικαιώματα  των  αιτούντων  άσυλο,  καθώς  και  την 
πρόσφατη νομοθεσία που επιτρέπει στα ασυνόδευτα παιδιά να υποβάλουν αίτηση ασύλου η Επι-
τροπή εκφράζει την ανησυχία της: 

α) για τους υψηλούς αριθμούς των αιτημάτων ασύλου που απορρίπτονται σε πρώτο βαθμό 
προκαλώντας, μεταξύ άλλων, καθυστερήσεις και για την κράτηση η οποία διατάσσεται στις συνο-
ριακές περιοχές του κράτους μέλους, που μπορεί να πλήξουν το σεβασμό των δικαιωμάτων των 
ενδιαφερομένων παιδιών προσφύγων,

β) για το συνηθισμένο φαινόμενο των καθυστερήσεων στη διοικητική και / ή δικαστική δια-
δικασία εξέτασης των αιτημάτων ασύλου, συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων στη διαδι-
κασία οικογενειακής συνένωσης που πλήττει τα παιδιά,

γ) για την έλλειψη των κατάλληλων δημόσιων πόρων για τη δωρεάν νομική συνδρομή των 
αιτούντων άσυλο και των προσφύγων,

δ) για το ανεπαρκές ενδιαφέρον που επιδεικνύει για τις ειδικότερες ανάγκες και την κα-
τάσταση των ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων,

ε) για τις εκθέσεις που αναφέρονται στη διακριτική μεταχείριση στην οποία υποβάλλουν 
τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες – μεταξύ άλλων –  κάποια μέλη των αστυνομικών αρ-
χών, εργοδότες και εκπαιδευτικοί, και η οποία πλήττει τα ενδιαφερόμενα παιδιά,

στ) για την κράτηση των αιτούντων άσυλο, των προσφύγων και των παράνομων μεταναστών 
σε άσχημες συνθήκες και για μακρόχρονες περιόδους χωρίς να έχει προηγηθεί ακροαματική δια-
δικασία ενώπιον δικαστηρίου,

ζ) για την περιορισμένη πρόσβαση των παιδιών αιτούντων άσυλο, προσφύγων και μετανα-

1Σημείωση της επιμελήτριας:  Βλέπε  Ν. 2101/1992 «Κύρωση της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού» (ΦΕΚ 192, τ. Α΄).

2Υιοθετήθηκαν κατά την 777η συνάντηση της Επιτροπής που συγκλήθηκε την 1η Φεβρουαρίου 2002. Έγγραφο 
OHE : CRC/C/15/Add.170. 

Αποσπασματική απόδοση στην ελληνική και επιμέλεια: Γραφείο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους  
Πρόσφυγες στην Αθήνα. 

3Σημείωση της επιμελήτριας: Βλέπε Π.Δ. 61/1999 « Διαδικασία αναγνώρισης αλλοδαπού πρόσφυγα, ανάκληση 
της αναγνώρισης και απέλαση αυτού, έγκριση εισόδου των μελών της οικογένειάς τους και τρόπος συνεργασίας με  
τον εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα» (ΦΕΚ 63,τ. Α΄).
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στών, στις υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας.
 3. Η Επιτροπή συστήνει στο κράτος μέλος : 
α) να υιοθετήσει μέτρα για τη μείωση των καθυστερήσεων που σημειώνονται στη διαδικα-

σία εξέτασης των αιτήσεων ασύλου και  στις  σχετικές διοικητικές ή δικαστικές  διαδικασίας,  οι 
οποίες πλήττουν τα παιδιά και να αποφεύγει να διατάσσει την κράτηση των παιδιών,

β)  να  εξασφαλίσει  στα  παιδιά  αιτούντες  άσυλο  ή  πρόσφυγες  και  στις  οικογένειές  τους 
πρόσβαση σε νομική συνδρομή,

γ) να αναπτύξει διαδικασία παρακολούθησης των ιδιαίτερων αναγκών και του καθεστώτος 
των ασυνόδευτων παιδιών προσφύγων,

δ) να καταβάλει κάθε προσπάθεια ώστε να εξαλειφθεί η πρακτική της διακριτικής μεταχεί-
ρισης των παιδιών αιτούντων άσυλο ή προσφύγων και των οικογενειών τους, ανάλογα με την πε-
ρίπτωση, με την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος των αυτουργών των διακρίσεων και με την 
διοργάνωση ενημερωτικής εκστρατείας,

ε) να εξασφαλίσει τις σύμφωνες με τα διεθνή δεδομένα και ειδικότερα με τις διατάξεις της 
Σύμβασης συνθήκες κράτησης των παιδιών και των οικογενειών τους – αιτούντων άσυλο, προ-
σφύγων ή παράνομων μεταναστών – καθώς και τη δικαστική αναθεώρηση των σχετικών απο-
φάσεων,

στ) να διασφαλίσει στα παιδιά αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και παράνομους μετανάστες 
πρόσβαση στις υπηρεσίες εκπαίδευσης και υγείας, συμπεριλαμβανομένης της ψυχολογικής υπο-
στήριξης,

ζ) να κυρώσει τη Σύμβαση του 1961 για τη Μείωση της Ανιθαγένειας. 
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