
 

 

Θέσεις της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας 

Κουρσουμπά, επί των Νομοσχεδίων με τίτλους 

1. Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 

2. Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2015 

 

1. Κατ’ αρχάς επιθυμώ να εκφράσω την απαρέσκειά μου για το γεγονός ότι η 

Εκτελεστική Εξουσία επέλεξε την κατάθεση των πιο πάνω αναφερόμενων 

νομοσχεδίων, που αφορούν και επηρεάζουν, μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα 

παιδιών, αυτή των παιδιών αιτητών ασύλου και ιδιαίτερα των ασυνόδευτων 

παιδιών, πολύ μετά τη λήξη προθεσμίας ενσωμάτωσης στην εθνική έννομη 

τάξη των σχετικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ήταν στις 20 

Ιουλίου 2015, και παρά το γεγονός ότι η ετοιμασία των εν λόγω νομοσχεδίων 

άρχισε πριν δύο περίπου χρόνια.  

2. Κατ’ επίκληση δε της παρέλευσης της προθεσμίας ενσωμάτωσης των 

Οδηγιών, και των διαδικασιών παράβασης που έχει ενδεχομένως εκκινήσει η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  απαιτήθηκε από τη Νομοθετική εξουσία, να ψηφίσει σε 

πολύ σύντομο χρονικό διάστημα τα εν λόγω νομοσχέδια σε Νόμους, χωρίς να 

δοθεί επαρκής χρόνος για ουσιαστική διαβούλευση με όλους τους 

ενδιαφερόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένης της Επιτρόπου Προστασίας 

Δικαιωμάτων του Παιδιού, επί της ουσίας τους, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής 

Επιτροπής Εσωτερικών πριν τη διάλυση της Βουλής των Αντιπροσώπων για 

τις Βουλευτικές Εκλογές.  Ειδικότερα, καθόσον αφορά την Επίτροπο 

Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, το γεγονός ότι δεν έχει δοθεί 

ευκαιρία από το Υπουργείο πριν την ολοκλήρωση των νομοσχεδίων και 

την κατάθεση τους στην Βουλή των Αντιπροσώπων να εκφράσει τις 

θέσεις της ώστε να εξεταστούν πριν την οριστικοποίηση των 

νομοσχεδίων, συνιστά αντινομία καθότι στερεί από την Επίτροπο τη 

δυνατότητα να ασκήσει τις αρμοδιότητές της που καθορίζονται από το 

άρθρο 4(2)(ιγ) των περί Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του 

Παιδιού Νόμων του 2007 έως 2014 [Ν.74(Ι)/2007 και N.44(Ι)/2014] να 

«εκφέρει απόψεις αναφορικά με νομοσχέδια ή προτάσεις νόμων που 

αφορούν άμεσα ή έμμεσα τα παιδιά». Όπως διαπιστώνεται από την έκταση 

των θέσεων και απόψεων που, καθηκόντως, υποβάλλω σήμερα ενώπιον σας, 
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πέραν της αντινομίας, η παράληψη αυτή δημιουργεί επιπρόσθετο όγκο 

εργασίας για την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών.  

3. Συγχαίρω, εντούτοις, την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών με τη 

σύνθεσή της πριν τη διάλυση της Βουλής των Αντιπροσώπων, η οποία ορθά 

έκρινε ότι, η σοβαρότητα των εν λόγω νομοσχεδίων επέβαλλε την ουσιαστική 

και εξαντλητική συζήτηση και διαβούλευσή τους με όλους τους 

ενδιαφερόμενους θεσμούς και φορείς, αναβάλλοντας τη συζήτησή τους 

ενώπιόν της μετά τις βουλευτικές εκλογές. Ευελπιστώ ότι, η παρούσα 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών θα αφιερώσει τον απαιτούμενο χρόνο 

για διαβούλευση με όλους του φορείς, στο πλαίσιο της συζήτησής τους 

ενώπιόν της,  και ότι θα προχωρήσει σε εξαντλητική και λεπτομερή μελέτη των 

νομοσχεδίων πριν την ψήφισή τους σε νόμο ώστε να διασφαλιστεί ότι τα 

δικαιώματα της ευάλωτης αυτή ομάδας παιδιών θα γίνουν σεβαστά και θα 

τύχουν προστασίας.  

4. Περαιτέρω, είναι σημαντικό να επισημάνω ότι, η συζήτηση των παρόντων 

νομοσχεδίων για την τροποποίηση του περί Προσφύγων Νόμου με στόχο την 

ενσωμάτωση των αναθεωρημένων Οδηγιών της Ε.Ε. για το άσυλο, συμπίπτει 

με μια πρωτόγνωρη παγκοσμίως προσφυγική κρίση, μετά από αυτήν του 2ου 

Παγκοσμίου Πολέμου,   στο πλαίσιο της οποίας πλήττονται, κυρίως, τα παιδιά 

και τα δικαιώματά τους. Αποτελεί, επομένως, χρέος της πολιτείας, να 

διασφαλίσει ότι, το νομοθετικό πλαίσιο που αφορά σε θέματα ασύλου και 

προσφύγων επιτρέπει την πρόσβαση σε δίκαιες και αποτελεσματικές 

διαδικασίες ασύλου για παιδιά αιτητές ασύλου και, ειδικότερα, σε ασυνόδευτα 

παιδιά, καθώς και  σε συνθήκες υποδοχής που να συνάδουν με την 

ανθρώπινη αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των παιδιών. Ο πλήρης σεβασμός 

των διαδικαστικών εγγυήσεων και δικαιωμάτων των αιτητών ασύλου που 

καθορίζουν τόσο οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες όσο και, σε σχέση ιδίως με τα παιδιά 

αιτητές ασύλου, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού, θα πρέπει να αποτελέσει τον πρωταρχικό μέλημα της Βουλής των 

Αντιπροσώπων.  

5. Η μέχρι σήμερα συμμόρφωση της Δημοκρατίας με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς 

της υποχρεώσεις σε ότι αφορά το σεβασμό και την προστασία των 

δικαιωμάτων των παιδιών αιτητών ασύλου και, ιδιαίτερα, των ασυνόδευτων 
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παιδιών, κάθε άλλο παρά δεδομένη μπορεί να θεωρείται. Σε ότι αφορά τα 

ασυνόδευτα παιδιά, παραπέμπω στη Θέση μου με τίτλο: «Θέση της 

Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Λήδας Κουτσουμπά, 

αναφορικά με τον πρωταρχικό χειρισμό ασυνόδευτων παιδιών - Νοέμβριος 

2014» (επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά ως Παράρτημα 1) όπου με 

λεπτομέρεια καταγράφω τα προβλήματα που υφίστανται σε σχέση με τα 

ασυνόδευτα παιδιά, τόσο ως προς τις διαδικασίες εντοπισμού και 

αναγνώρισής τους όσο και ως προς τη διασφάλιση των δικαιωμάτων τους στις 

διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων ασύλου του αλλά και την πρόσβασή τους 

στις συνθήκες υποδοχής.  

6. Παραπέμπω, επίσης, στην  τελευταία Έκθεση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων 

Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, Νils Muiznieks, μετά από την 

επίσκεψη του στην Κύπρο από τις 7 έως 11 Δεκεμβρίου 2015, ημερομηνίας 31 

Μαρτίου 2016, (επισυνάπτεται για εύκολη αναφορά ως Παράρτημα 2),  στην 

οποία διαπιστώνονται σημαντικές αδυναμίες και ελλείψεις σε ότι αφορά σε 

θέματα ασύλου, τα οποία αφορούν, επίσης, και τα παιδιά αιτητές ασύλου, και, 

ειδικότερα, τους ασυνόδευτους ανήλικους που αιτούνται άσυλο. Σε ότι αφορά 

τους ασυνόδευτους ανηλίκους, μια ιδιαίτερα ευάλωτη ομάδα παιδιών, ο 

Επίτροπος εγείρει σημαντικές αδυναμίες και προβλήματα, ιδίως, σε ότι αφορά 

τη διαδικασία αναγνώρισης των ασυνόδευτων ανηλίκων, θέματα που αφορούν 

στη διαπίστωση της ηλικίας τους, εκεί και όπου υπάρχει αμφιβολία, αλλά και 

στη νομική τους εκπροσώπηση στις διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων ασύλου.  

7. Είναι υπό το πρίσμα όλων των πιο πάνω, που θα πρέπει η Κοινοβουλευτική 

Επιτροπή Εσωτερικών να αφιερώσει σημαντικό χρόνο στην εξέταση των 

συγκεκριμένων νομοσχεδίων, να λάβει υπόψη τις απόψεις όλων των 

εμπλεκομένων φορέων και να διασφαλίσει ότι ο σχετικός Νόμος με την 

τροποποίησή του θα κατοχυρώνει πλήρως και αποτελεσματικά τα δικαιώματα 

των παιδιών αιτητών ασύλου σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της 

Δημοκρατίας.  

8. Επί των συγκεκριμένων νομοσχεδίων, επιθυμώ να αναφέρω, κατ’ αρχάς, ότι, 

παρά το γεγονός ότι όλες οι διατάξεις τους επηρεάζουν και τα παιδιά που 

αιτούνται άσυλο είτε αυτόνομα, είτε ως μέλη της οικογένειας αιτούντων άσυλο 

είτε ως ασυνόδευτοι ανήλικοι, υποβάλλω πιο κάτω τις απόψεις μου σε σχέση 
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με τις διατάξεις των νομοσχεδίων/οδηγιών που είτε αφορούν άμεσα τα παιδιά, 

είτε αφορούν ή επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα την τήρηση και εφαρμογή 

βασικών αρχών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού. Οι παρούσες, επομένως, θέσεις δεν είναι εξαντλητικές και 

επιφυλάσσομαι για υποβολή σε οποιοδήποτε στάδιο παρατηρήσεών μου, στο 

πλαίσιο του εποπτικού μου ρόλου, σε περίπτωση που κατά την εφαρμογή του 

περί Προσφύγων Νόμου διαπιστωθούν παραβιάσεις των διεθνών 

υποχρεώσεων της Δημοκρατίας λόγω νομοθετικών κενών ή κακής 

ενσωμάτωσης των εν λόγω Οδηγιών και/ή συμμόρφωσης/συμβατότητας με τις 

πρόνοιές τους, οι οποίες παραβιάζουν τα δικαιώματα των παιδιών αιτητών 

ασύλου.   

9. Υπό το φως των πιο πάνω, υποβάλλω πιο κάτω τις απόψεις μου ανά 

νομοσχέδιο,  με αναφορά στα σχετικά άρθρα των Οδηγιών με τις οποίες τα 

σχετικά νομοσχέδια στοχεύουν να εναρμονιστούν αλλά και στις διατάξεις της 

Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού. 

10. Σε ότι αφορά ειδικά στην τροποποίηση του άρθρου 10 του Νόμου, που αφορά 

στους ασυνόδευτους ανήλικους, το οποίο τροποποιείται και από τα δύο 

νομοσχέδια σε διαφορετικά σημεία υποβάλλω ξεχωριστά τις απόψεις μου 

ταυτόχρονα και για τα δύο νομοσχέδια σε σχέση, βεβαίως, και με τις δύο 

Οδηγίες μαζί.  

 

Α. Οι αρχές και διατάξεις της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού  

11. Πριν προβώ στην ανάλυση των θέσεών μου επί των τροποποιητικών 

νομοσχεδίων και την ορθή ενσωμάτωση των Οδηγιών με τις οποίες 

επιδιώκουν να εναρμονιστούν, θεωρώ απαραίτητο να αναφερθώ στις διατάξεις 

της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού 

αναφορικά με τα παιδιά αιτούντες άσυλο.  

12. Είναι η θέση μου ότι, πέραν από τις διατάξεις των σχετικών Οδηγιών, είναι 

σημαντικό τα σχετικά νομοσχέδια να συμμορφώνονται, επίσης, με τις διεθνείς 

υποχρεώσεις της Δημοκρατίας και δη με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 

για τα Δικαιώματα του Παιδιού. Είναι άλλωστε δεδομένο ότι, η Ευρωπαϊκή 

Ένωση, σε ότι αφορά τα παιδιά, δέχεται ως νομική βάση τη Σύμβαση των 
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Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και, ως εκ τούτου, η 

ενσωμάτωση των  Oδηγιών της Ε.Ε. στο εθνικό δίκαιο θα πρέπει να λαμβάνει, 

επίσης, υπόψη την εν λόγω Σύμβαση. 

13. Σύμφωνα με τη Σύμβαση- 

Άρθρο 2 

«1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να σέβονται τα δικαιώματα, που 

αναφέρονται στην παρούσα Σύμβαση και να τα εγγυώνται σε κάθε παιδί που 

υπάγεται στη δικαιοδοσία τους, χωρίς καμία διάκριση φυλής, χρώματος, 

φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων του παιδιού ή 

των γονέων του ή των νόμιμων εκπροσώπων του ή της εθνικής, εθνικιστικής ή 

κοινωνικής καταγωγής τους, της περιουσιακής τους κατάστασης, της 

ανικανότητάς τους, της γέννησής τους ή οποιασδήποτε άλλης κατάστασης. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να 

προστατεύεται αποτελεσματικά το παιδί έναντι κάθε μορφής διάκρισης ή 

κύρωσης, βασισμένης στη νομική κατάσταση, στις δραστηριότητες, στις 

εκφρασμένες απόψεις ή στις πεποιθήσεις των γονέων του, των νόμιμων 

εκπροσώπων του ή των μελών της οικογένειάς του.» 

 

Άρθρο 3 

«1. Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν στα παιδιά, είτε αυτές λαμβάνονται 

από δημοσίους ή ιδιωτικούς οργανισμούς κοινωνικής προστασίας είτε από τα 

δικαστήρια, τις διοικητικές αρχές ή από τα νομοθετικά όργανα, πρέπει να 

λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού. 

2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να εξασφαλίζουν στο παιδί την 

αναγκαία για την ευημερία του προστασία και φροντίδα, λαμβάνοντας υπόψη 

τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των γονέων του, των επιτρόπων του ή των 

άλλων προσώπων που είναι νόμιμα υπεύθυνοι γι' αυτό, και παίρνουν για το 

σκοπό αυτό όλα τα κατάλληλα νομοθετικά και διοικητικά μέτρα. 

3. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη μεριμνούν ώστε η λειτουργία των οργανισμών, 

των υπηρεσιών και των ιδρυμάτων που αναλαμβάνουν παιδιά και που είναι 

υπεύθυνα για την προστασία τους να είναι σύμφωνη με τους κανόνες που 

έχουν θεσπιστεί από τις αρμόδιες αρχές, ιδιαίτερα στον τομέα της ασφάλειας 
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και της υγείας και σε ό,τι αφορά τον αριθμό και την αρμοδιότητα του 

προσωπικού τους, καθώς και την ύπαρξη μιας κατάλληλης εποπτείας.» 

 

Άρθρο 4 

«Τα Συμβαλλόμενα Κράτη υποχρεούνται να παίρνουν όλα τα νομοθετικά, 

διοικητικά και άλλα μέτρα που είναι αναγκαία για την εφαρμογή των 

αναγνωρισμένων στην παρούσα Σύμβαση δικαιωμάτων. Στην περίπτωση των 

οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων, παίρνουν τα μέτρα 

αυτά μέσα στα όρια των πόρων που διαθέτουν και, όπου είναι αναγκαίο, μέσα 

στα πλαίσια της διεθνούς συνεργασίας.» 

 

Άρθρο 22 

«1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη παίρνουν τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου ένα 

παιδί, τα οποίο επιζητεί να αποκτήσει το νομικό καθεστώς του πρόσφυγα ή 

που θεωρείται πρόσφυγας δυνάμει των κανόνων και των διαδικασιών του 

ισχύοντος διεθνούς ή εθνικού δικαίου, είτε αυτό είναι μόνο είτε συνοδεύεται 

από τους γονείς του ή από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, να χαίρει της 

κατάλληλης προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας, που θα του επιτρέψουν 

να απολαμβάνει τα δικαιώματα που του αναγνωρίζουν η παρούσα Σύμβαση 

και τα άλλα διεθνή όργανα τα σχετικά με τα δικαιώματα του ανθρώπου ή 

ανθρωπιστικού χαρακτήρα, στα οποία μετέχουν τα εν λόγω Κράτη. 

2. Για το σκοπό αυτό τα Συμβαλλόμενα Κράτη συνεργάζονται, όπως αυτά το 

κρίνουν αναγκαίο, σε όλες τις προσπάθειες που γίνονται από τον Οργανισμό 

των Ηνωμένων Εθνών και τους άλλους αρμόδιους διακυβερνητικούς ή μη 

κυβερνητικούς οργανισμούς που συνεργάζονται με τον Οργανισμό των 

Ηνωμένων Εθνών, προκειμένου να προστατεύσουν και να βοηθήσουν τα 

παιδιά που βρίσκονται σε παρόμοια κατάσταση, και προκειμένου να 

αναζητήσουν τους γονείς ή άλλα μέλη της οικογένειας κάθε παιδιού πρόσφυγα 

και για να συλλέξουν πληροφορίες αναγκαίες για την επανένωση του παιδιού 

με την οικογένειά του. Σε περίπτωση που ούτε ο πατέρας ούτε η μητέρα ούτε 

κανένα άλλο μέλος της οικογένειας είναι δυνατόν να ανευρεθεί, το παιδί έχει 

δικαίωμα να τύχει της ίδιας προστασίας που παρέχεται σε οποιοδήποτε άλλο 
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παιδί στερημένο οριστικά ή προσωρινά του οικογενειακού του περιβάλλοντος 

για οποιονδήποτε λόγο, σύμφωνα με τις αρχές της παρούσας Σύμβασης.» 

14.  Οι πιο πάνω διατάξεις επιβάλλουν όπως το κράτος διασφαλίζει, τόσο μέσω 

της νομοθεσίας του, όσο και κατά την πρακτική της εφαρμογή και διοικητική 

πρακτική που ακολουθείται, ότι τα παιδιά αιτητές ασύλου, και ιδιαίτερα οι 

ασυνόδευτοι ανήλικοι τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης σε σχέση με όλα τα 

δικαιώματα που προβλέπονται στη Σύμβαση, ότι το συμφέρον του παιδιού 

λαμβάνεται υπόψη σε όλες τις αποφάσεις που τα αφορούν, περιλαμβανομένης 

της νομοθετικής ρύθμισης θεμάτων που τα αφορούν, ότι εξασφαλίζει στα 

παιδιά αιτούντες άσυλο την αναγκαία για την ευημερία τους προστασία, 

φροντίδα και ανθρωπιστική βοήθεια, που θα τους επιτρέψουν να 

απολαμβάνουν τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζουν η Σύμβαση και τα άλλα 

διεθνή νομοθετικά κείμενα σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα ή 

ανθρωπιστικού χαρακτήρα. 

15.  Οι πιο πάνω αρχές, επομένως, θα πρέπει να ενσωματωθούν κατά τρόπο 

οριζόντιο στον περί Προσφύγων Νόμο, ώστε να διασφαλίζεται η εφαρμογή 

τους από όλες τις εμπλεκόμενες αρχές, περιλαμβανομένων των δικαστικών 

αρχών και σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ασύλου. Δυστυχώς, ο περί 

Προσφύγων Νόμος δεν έχει συμπεριλάβει αυτές τις αρχές με οριζόντιο τρόπο. 

Γίνεται, επομένως, εισήγηση όπως συμπεριληφθεί νέο άρθρο στην 

κατάλληλη θέση το οποίο να καθορίζει την υποχρέωση εφαρμογής των 

πιο πάνω αρχών σε σχέση με κάθε παιδί αιτητή ασύλου από όλες τις 

αρχές, περιλαμβανομένων των δικαστικών αρχών κατά την εφαρμογή 

του νόμου.   

 

Β. Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 

Β.1 Εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/33/ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για   την 

υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία 

 

Ερμηνεία (Άρθρο 2 της Οδηγίας – άρθρο 2 του νομοσχεδίου)  

Άρθρο 2 (γ) Οδηγίας – Ορισμός τους όρου μέλη της οικογένειας 

16. Η μεταφορά του ορισμού του όρου «μέλη της οικογένειας» παραβιάζει την 

Οδηγία, αφού όπως έχει διατυπωθεί, το κείμενο στο νομοσχέδιο δεν καλύπτει 
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τα ανήλικα άγαμα τέκνα ζευγαριών που συνάπτουν σύμφωνο συμβίωσης και 

δεν είναι παντρεμένα, εφόσον το κυπριακό δίκαιο αναγνωρίζει πλέον τέτοιο 

σύμφωνο, σύμφωνα με τον περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμο του 2015 (Ν. 

184(Ι)2015). 

17. Περαιτέρω, όσον αφορά τον ίδιο ορισμό, η διατύπωση στην παράγραφο (β) 

αυτού, αναφορικά με συντρόφους που διέπονται από σύμφωνο συμβίωσης θα 

πρέπει να παραπέμπει στον περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμο του 2015, ο 

οποίος ρυθμίζει το εν λόγω θέμα  και όχι σε γενικά και αόριστα κριτήρια με 

παραπομπή στο Κυπριακό δίκαιο. Σημειώνεται ότι η Οδηγία στο άρθρο 2 (γ), 

θέτει ως μόνη προϋπόθεση  για να θεωρούνται μέλη της οικογένειας τέτοιοι 

σύντροφοι, και κατά συνέπεια και τα παιδιά που γεννιούνται από τέτοια 

συμβίωση,  την ύπαρξη  σταθερής σχέσης καθώς επίσης και την αντιμετώπιση 

από το  νόμο ή την πρακτική των άγαμων ζευγαριών  κατά τρόπο συγκρίσιμο 

προς τα έγγαμα σύμφωνα με τη νομοθεσία που διέπει τους υπηκόους τρίτων 

χωρών. Αυτό πλέον ρυθμίζεται από τον περί Πολιτικής Συμβίωσης Νόμο του 

2015.   

18.  Επιπρόσθετα στον ίδιο ορισμό, περιορίζεται η αναγνώριση της ιδιότητας 

μέλους της οικογένειας μόνο σε γυναίκες συζύγους ή συντρόφους και όχι και 

σε άντρες συζύγους ή συντρόφους κατά παράβαση του άρθρου 2(γ) της 

Οδηγίας η οποία αναφέρεται σε «ο/η σύζυγος». Η διάκριση αυτή πλήττει 

περαιτέρω το δικαίωμα οικογενειακής ζωής των παιδιών, τα οποία υπό 

συγκεκριμένες περιστάσεις, στη βάση των προνοιών του νομοσχεδίου όπως 

ισχύει αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως να μην έχουν το δικαίωμα επανένωσης με 

τον πατέρα τους.   

 

Άρθρο 2 (ε) της Οδηγίας – Ορισμός του όρου «ασυνόδευτος ανήλικος» 

19. Το νομοσχέδιο δεν περιλαμβάνει τον εν λόγω ορισμό επειδή ενδεχομένως να 

θεωρήθηκε ότι ο εν λόγω ορισμός περιλαμβάνεται στον βασικό Νόμο. Έχω την 

άποψη ότι όπως είναι διατυπωμένος ο ορισμός στον περί Προσφύγων Νόμο, 

δεν ενσωματώνει ορθά τον ορισμό της Οδηγίας αφού, δεν αναφέρονται οι 

νόμοι της Δημοκρατίας βάσει των οποίων ασκείται η γονική μέριμνα και 

κηδεμονία ανηλίκων για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου ως προς το ποιους 

θεωρεί το κράτος «ενήλικες υπεύθυνους για τα παιδιά». Η απλή αντιγραφή της 
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Οδηγίας η οποία κάνει αναφορά  σε «νόμο ή  πρακτική του οικείου κράτους 

μέλους» δεν αποτελεί ορθή ενσωμάτωση του εν λόγω ορισμού.   

20. Υπό το φως των πιο πάνω, θα πρέπει να υιοθετηθεί το λεκτικό της Οδηγίας 

και παράλληλα να εισαχθούν οι λεπτομέρειες και οι σχετικές νομοθεσίες της 

άσκησης της γονικής μέριμνας και επιμέλειας των ανηλίκων, που στο 

Κυπριακό δίκαιο είναι ο περί Σχέσεων Γονέων και Τέκνων Νόμος του 1990 

έως 2008 [Ν.216/90, όπως τροποποιήθηκε] για να υπάρχει ασφάλεια δικαίου  

ως προς το πότε το κράτος θεωρεί ότι οι ανήλικοι είναι ασυνόδευτοι στην 

Κύπρο, υπό το φως της ιδιαίτερα ευάλωτης θέσης τους.  

 

Ορισμοί των όρων «κατάθεση» και «υποβολή»- άρθρο 2 του νομοσχεδίου 

21. Το νομοσχέδιο εισαγάγει τον ορισμό του όρου «κατάθεση» αναφορικά με 

αίτηση, ως κατάθεση γραπτής αίτησης. Ο ορισμός αυτός παραβιάζει όλες 

τις Οδηγίες για το άσυλο, οι οποίες δεν επιβάλλουν ούτε και προβλέπουν την 

κατάθεση «γραπτής» αίτησης, πριν την αναγνώριση δικαιωμάτων των 

αιτητών ασύλου, αλλά και τη βασική αρχή του προσφυγικού δικαίου ότι 

οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να αιτηθεί άσυλο και προφορικά, ενώ η 

κατάθεση γραπτής αίτησης συνιστά στη συνέχεια το τυπικό μέρος της 

διαδικασίας υποβολής αίτησης ασύλου.  

22. Συναφώς αναφέρεται ότι η Οδηγία 2013/32/ΕΕ σχετικά με κοινές διαδικασίες 

για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας, με την 

οποία εναρμονίζεται το δεύτερο νομοσχέδιο, υποχρεώνει στο άρθρο 6 τα 

κράτη μέλη, να διασφαλίζουν ότι εντός καθορισμένων προθεσμιών αίτηση που 

υποβάλλεται, θα πρέπει και επίσημα να καταχωριστεί.  Και οι δύο οδηγίες 

όμως εξαρτούν την αναγνώριση δικαιωμάτων τόσο σε σχέση με τις διαδικασίες 

όσο και σε σχέση με τις συνθήκες υποδοχής, από την υποβολή της αίτησης 

και όχι από την κατάθεσή της.   

23. Δεν είναι, επίσης, τυχαίο το γεγονός ότι στο νομοσχέδιο εισάγεται ο ορισμός 

του όρου «υποβολή» , αναφορικά με αίτηση, σημαίνει την έκφραση, προς 

αρμόδια αρχή, της επιθυμίας υπηκόου τρίτης χώρας ή ανιθαγενή να αιτηθεί 

διεθνή προστασία• ο όρος «υποβάλλω» τυγχάνει ανάλογης ερμηνείας∙», 

ορισμός που δεν περιλαμβάνεται σε καμία από τις Οδηγίες της Ε.Ε. για το 

άσυλο. Ο εν λόγω διαχωρισμός της «κατάθεσης» από την «υποβολή» αίτησης 
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είναι εντελώς τεχνητός και καταλήγει σε παραβίαση των δικαιωμάτων των 

αιτητών ασύλου αφού η πρόσβαση στα δικαιώματα γενικά στο νομοσχέδιο 

φαίνεται να αναγνωρίζεται από την κατάθεση της αίτησης και όχι την υποβολή 

της, σε αντίθεση με τα όσα καθορίζονται και στις δύο Οδηγίες. Η εισαγωγή των 

εν λόγω ορισμών,  έχει άμεσες συνέπειες στα παιδιά, αφού η πρόσβαση στα 

δικαιώματά τους ως αιτούντες άσυλο, είτε σε σχέση με τις διαδικασίες 

εξέτασης του αιτήματός τους για άσυλο, είτε σε σχέση με την πρόσβαση στις 

συνθήκες υποδοχής, θα ξεκινά από την «κατάθεση» γραπτής αίτησης η οποία 

σύμφωνα και με την υφιστάμενη πρακτική μπορεί να μην γίνεται ταυτόχρονα 

με την υποβολή προφορικού αιτήματος για άσυλο. Για παράδειγμα στο νέο 

άρθρο 9Η του νομοσχεδίου, προβλέπεται ότι η πρόσβαση στην εκπαίδευση 

δυνατό να παρέχεται εντός προθεσμίας τριών μηνών από την «κατάθεση» και 

όχι την υποβολή της αίτησης, σε αντίθεση με τα όσα καθορίζει η Οδηγία. Το 

κάθε παιδί πρέπει να έχει πρόσβαση στις συνθήκες υποδοχής αμέσως με το 

που εκφράζει την πρόθεσή του να υποβάλει αίτηση ασύλου, ανεξάρτητα 

από το κατά πόσο έχει καταχωρηθεί και τυπικά γραπτώς η αίτηση, που ιδίως 

σε περιπτώσεις μαζικής εισροής προσφύγων, ενδεχομένως να καθυστερήσει 

για μεγάλο χρονικό διάστημα.  

24. Εν πάση περιπτώσει, από τη στιγμή που ούτε η Σύμβαση της Γενεύης για το 

Νομικό Καθεστώς των Προσφύγων, ούτε και οι σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες 

προβλέπουν το συγκεκριμένο διαχωρισμό και τις συγκεκριμένες έννοιες, ούτε 

και επιβάλλουν την υποβολή γραπτής αίτησης, οι εν λόγω ορισμοί θα πρέπει 

να διαγραφούν, και να εισαχθούν ως έχουν οι διατάξεις του άρθρου 6 της 

Οδηγίας 2013/32/ΕΕ που καθορίζουν τις προθεσμίες καταχώρισης της αίτησης 

μετά την υποβολή της, με το βάρος διασφάλισης της εμπρόθεσμης 

καταχώρισής τους να βρίσκεται στις αρχές.   

 

Τροποποίηση του άρθρου 8 (Άρθρο 6 Οδηγίας)                                                                                                    

25. Σύμφωνα και με τις παρατηρήσεις μου σε σχέση με τους ορισμούς  

«κατάθεση» και «υποβολή» πιο πάνω, η αναφορά στο άρθρο 8(1)(β) σε 

«κατάθεση» της αίτησης,  υπό την έννοια ότι απαιτείται η κατάθεση γραπτής 

αίτησης πριν ενεργοποιηθούν οι διατάξεις για τη χορήγηση βεβαίωσης 

υποβολής αίτησης, παραβιάζει τόσο την Οδηγία, η οποία αναφέρεται σε 
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υποβολή αίτησης, χωρίς να αναφέρει ότι αυτή πρέπει να γίνεται γραπτώς αλλά 

και τα δικαιώματα των παιδιών τα οποία θα πρέπει να έχουν άμεση πρόσβαση 

σε όλες τις συνθήκες υποδοχής με την υποβολή αιτήματος για άσυλο, ακόμα 

και εάν αυτό γίνεται προφορικά, το συντομότερο δυνατό και εν πάση 

περιπτώσει εντός τριών ημερών από την υποβολή της αίτησης και όχι από την 

κατάθεση γραπτής αίτησης στην αρμόδια αρχή.  

26.  Σύμφωνα με την υφιστάμενη πρακτική, η πρόσβαση των παιδιών αιτητών 

ασύλου στα δικαιώματά τους στις συνθήκες υποδοχής, διασφαλίζεται με την 

κατοχή της βεβαίωσης υποβολής αίτησης ασύλου, η οποία σύμφωνα με το 

άρθρο 6 της Οδηγίας θα πρέπει να παραχωρείται εντός τριών ημερών 

από την υποβολή αίτησης και όχι από την «κατάθεση» αίτησης. Οι 

εισηγούμενες διατάξεις ενέχουν τον πολύ σοβαρό κίνδυνο, παιδιά αιτητές 

ασύλου να μην έχουν πρόσβαση στα δικαιώματά τους, παρά το γεγονός ότι 

υπέβαλαν προφορικά αίτηση ασύλου, επειδή καθυστερεί η «κατάθεση» 

αίτησης ασύλου.  

27.  Υπό το φως των πιο πάνω εισηγούμαι τη διαγραφή του ορισμού  του όρου 

«κατάθεση» όπως αναφέρεται καθώς, επίσης, και την εισαγωγή στο άρθρο 

8(1)(β) την υποχρέωση χορήγησης στους αιτητές βεβαίωσης υποβολής 

αίτησης εντός τριών ημερών από την υποβολή της  αίτησης, όπως καθορίζει 

και η Οδηγία.  

Κράτηση ανήλικων αιτητών ασύλου, πρόσβαση σε αποτελεσματικό ένδικο 

μέσο και συνθήκες κράτησης (Άρθρα 8 - 11 Οδηγίας - Άρθρο 12 νομοσχεδίου – 

νέο άρθρο 9ΣΤ του βασικού νόμου)  

28. Είναι η κατ’ αρχήν θέση μου ότι η κράτηση ανηλίκων, και ιδιαίτερα 

ασυνόδευτων ανηλίκων αιτητών ασύλου, θα πρέπει να απαγορεύεται σε 

κάθε περίπτωση. 

29. Είναι δε λυπηρό που το νομοσχέδιο καταργεί την πλήρη απαγόρευση 

κράτησης ανήλικων αιτητών ασύλου που υπήρχε στο άρθρο 7(4)(γ)  του 

βασικού Νόμου και εισαγάγει τώρα τη δυνατότητα στη βάση νομοθετικών 

διατάξεων του νέου άρθρου 9ΣΤ, κράτησης ανήλικων και ασυνόδευτων 

ανήλικων αιτητών ασύλου, ενώ κατά τα άλλα αναγνωρίζεται το ευάλωτο των 

παιδιών αυτών.  
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30. Επιθυμώ να τονίσω ότι τα παιδιά αυτά δεν έχουν διαπράξει οποιοδήποτε 

ποινικό αδίκημα, και η κράτησή τους αποκλειστικά για λόγους νομικού 

καθεστώτος ή μεταναστευτικών ελέγχων δεν μπορεί να δικαιολογείται. Βασική 

αρχή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού, είναι ότι, στους ανήλικους και ασυνόδευτους ανήλικους αιτητές 

ασύλου, θα πρέπει να παρέχεται κάθε είδους βοήθεια για την άσκηση 

των δικαιωμάτων που κατοχυρώνει η Σύμβαση και όσον αφορά ειδικά 

τους ασυνόδευτους ανήλικους, να παραπέμπονται αμέσως σε ειδικά 

κέντρα φιλοξενίας όπου θα καλύπτονται οι ανάγκες τους και όχι να 

τίθενται υπό κράτηση. Υπό το φως δε των σοβαρών προβλημάτων που 

υφίστανται ως προς τον εντοπισμό και αναγνώριση των ασυνόδευτων 

ανηλίκων, όπως αυτά αναφέρονται στη «Θέση της Επιτρόπου 

αναφορικά με τον πρωταρχικό χειρισμό ασυνόδευτων παιδιών - 

Νοέμβριος 2014», (ίδετε ανωτέρω) υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο 

καταπάτησης των δικαιωμάτων των ασυνόδευτων ανηλίκων με 

παράνομες και αδικαιολόγητες κρατήσεις.    

31. Τέλος, η Οδηγία σε καμία περίπτωση δεν επιβάλλει την εισαγωγή διατάξεων 

για την κράτηση ασυνόδευτων ανηλίκων, αλλά αντίθετα εναπόκειται στη 

διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών να εισάξουν τέτοιες διατάξεις στη 

νομοθεσία τους. Έχω την άποψη ότι δεδομένης της κατ’ επανάληψη 

εκφρασθείσας θέσης της Κυβέρνησης για πλήρη προσήλωση και σεβασμό στα 

δικαιώματα των παιδιών, η διακριτική αυτή ευχέρεια θα πρέπει να ασκηθεί 

υπέρ της πλήρους απαγόρευσης της κράτησης παιδιών αιτητών ασύλου.  

32. Με πλήρη επιφύλαξη της πιο πάνω θέσης μου αναφορικά με την πλήρη 

απαγόρευση της κράτησης ανήλικων και ιδιαίτερα ασυνόδευτων ανήλικων 

αιτητών ασύλου, παραθέτω πιο κάτω τις θέσεις σε σχέση με την κράτηση 

όπως αυτή ρυθμίζεται με το νομοσχέδιο.  

33. Αναφορικά με τις εγγυήσεις που διέπουν την κράτηση, έχω την άποψη ότι 

παραβιάζονται οι διατάξεις του άρθρου 9 της Οδηγίας, και ευρύτερα του 

ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, για τους πιο κάτω λόγους: 

i. Διάταγμα κράτησης σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου θα 

εκδίδεται δυνάμει του άρθρου 14 του περί Αλλοδαπών και 

Μεταναστεύσεως Νόμου (Κεφ.105, όπως τροποποιήθηκε) που αφορά 
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την έκδοση διαταγμάτων απέλασης και κράτησης. Το άρθρο 14 του εν 

λόγω Νόμου προβλέπει την έκδοση των διαταγμάτων κράτησης ως 

συνεπακόλουθα διαταγμάτων απέλασης. Κανένας αιτητής ασύλου 

όμως δεν μπορεί να απελαθεί ενόσω εξετάζεται το αίτημά του για άσυλο 

γιατί κάτι τέτοιο παραβιάζει την αρχή της απαγόρευσης της 

επαναπροώθησης. Ως εκ τούτου, με τις διατάξεις του νομοσχεδίου θα 

νομοθετηθεί η παράνομη μέχρι σήμερα πρακτική της έκδοσης 

διαταγμάτων απέλασης και κράτησης εναντίον αιτητών ασύλου με 

αποτέλεσμα να υφίσταται κίνδυνος επαναπροώθησης ανήλικων 

αιτητών ασύλου κατά παράβαση τόσο της παρούσας Οδηγίας όσο και 

όλων των άλλων όλων Οδηγιών της Ε.Ε για το άσυλο, της Συνθήκης για 

τη Λειτουργία της Ε.Ε. και της Συμβάσης της Γενεύης του 1951 

αναφορικά με το Νομικό Καθεστώς των Προσφύγων. Υπό το φως των 

πιο πάνω, είναι η θέση μου ότι η νομική βάση της κράτησης για 

σκοπούς της Οδηγίας αναφορικά με τις συνθήκες υποδοχής των 

αιτητών ασύλου είναι παράνομη και ως εκ τούτου θα πρέπει να 

επανεξεταστεί. Εάν το κράτος επιθυμεί να εισαγάγει διατάξεις για την 

κράτηση αιτητών ασύλου θα πρέπει αυτό να προβλεφθεί στον περί 

Προσφύγων Νόμο και νομική βάση της έκδοσης τέτοιων διαταγμάτων 

κράτησης θα πρέπει να αποτελέσει αποκλειστικά ο περί Προσφύγων 

Νόμος, αφού η δυνατότητα κράτησης προβλέπεται και από την ίδια την 

Οδηγία.   

ii. Περαιτέρω, σύμφωνα με την Οδηγία, η κράτηση των αιτητών ασύλου 

επανεξετάζεται από δικαστική αρχή σε εύλογα χρονικά διαστήματα, 

αυτεπαγγέλτως και/ή μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου αιτούντος, 

ιδίως όταν είναι παρατεταμένης διάρκειας, όταν υπάρξουν σχετικές 

περιστάσεις ή όταν προκύψουν νέα στοιχεία τα οποία ενδέχεται να 

επηρεάζουν τη νομιμότητα της κράτησης. Στο νομοσχέδιο 

προβλέπεται η δυνατότητα καταχώρησης περισσοτέρων της μίας 

αιτήσεων Habeas corpus. Εντούτοις οι αιτήσεις Habeas Corpus δεν 

μπορούν να εξετάσουν τη νομιμότητα της κράτησης αλλά μόνο τη 

νομιμότητα της διάρκειας της κράτησης και, ως εκ τούτου, οι εν λόγω 

διατάξεις δε συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της Οδηγίας. Ολόκληρο 
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το σύστημα προσφυγών θα πρέπει να επανεξεταστεί για σκοπούς 

συμμόρφωσης με την Οδηγία, περιλαμβανομένου του άρθρου 146 του 

Συντάγματος και του Νόμου που διέπει το Δοικητικό Δικαστήριο. Η 

πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 146 του Συντάγματος για να 

επιτραπεί η λειτουργία του Διοικητικού Δικαστηρίου σύμφωνα με τον 

περί της Ίδρυσης και Λειτουργίας Διοικητικού Δικαστηρίου Νόμο του 

2015 (N. 131(I)/2015), δεν έχει καλύψει τα θέματα που αφορούν 

ιδιαίτερα στην κράτηση, και ως εκ τούτου ούτε και ο εν λόγω Νόμος 

αντιμετωπίζει το όλο θέμα. Στο υφιστάμενο σύστημα δεν υπάρχει 

δυνατότητα καταχώρισης περισσότερων της μίας προσφυγών εντός τις 

προθεσμίας των 75 ημερών που καθορίζει το άρθρο 146 του 

Συντάγματος για έλεγχο της νομιμότητας της κράτησης. Το δε Διοικητικό 

Δικαστήριο δεν μπορεί να εξετάζει νέα στοιχεία που προκύπτουν μετά 

την έκδοση της διοικητικής πράξης. Εκτός εάν, επομένως, αναθεωρηθεί 

ολόκληρο το σύστημα προσφυγών σε σχέση με την κράτηση, δεν 

μπορεί να επιτευχθεί ορθή ενσωμάτωση των διατάξεων της Οδηγίας. 

iii. Σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας, σε περιπτώσεις δικαστικής 

επανεξέτασης της διαταγής κράτησης, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

αιτούντες να έχουν πρόσβαση σε δωρεάν νομική συνδρομή και 

εκπροσώπηση. Το ανωτέρω περιλαμβάνει, τουλάχιστον, την κατάρτιση 

των αναγκαίων διαδικαστικών εγγράφων και τη συμμετοχή εξ ονόματος 

του αιτούντος σε ακροαματική διαδικασία ενώπιον των δικαστικών 

αρχών. Δωρεάν νομική συνδρομή και εκπροσώπηση παρέχεται από 

κατάλληλα ειδικευμένα άτομα  που γίνονται  δεκτά ή αναγνωρίζονται 

βάσει του εθνικού δικαίου ως προσοντούχα για την εργασία αυτή, και 

των  οποίων  τα συμφέροντα δεν συγκρούονται ή δεν θα μπορούσαν να 

συγκρούονται ενδεχομένως με εκείνα του αιτούντος. Δεν έχουν 

ενσωματωθεί οι διατάξεις αναφορικά με τα κατάλληλα ειδικευμένα 

άτομα  που επιβάλλει κατά την άποψή μου,  την κατάλληλη εκπαίδευση 

δικηγόρων που θα παρέχουν μέσω νομικής αρωγής τέτοια 

εκπροσώπηση,  και,  την παραχώρηση νομικής αρωγής σε δικηγόρους 

που είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι, ιδιαίτερα σε ότι αφορά ανήλικους 

και ασυνόδευτους αιτητές ασύλου. 
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iv. Περαιτέρω, δεν έχουν ενσωματωθεί οι διατάξεις περί σύγκρουσης 

συμφερόντων όσων θα παρέχουν τέτοια νομική εκπροσώπηση σε 

θέματα κράτησης, κάτι που αφορά ιδιαίτερα στους ασυνόδευτους 

ανήλικους, των οποίων εκπρόσωπος, παρά το γεγονός ότι υφίσταται 

μια ασάφεια ως προς το ποιος θα εκπροσωπεί τους ασυνόδευτους 

ανηλίκους σε σχέση με τις συνθήκες υποδοχής, φαίνεται να είναι ο 

Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας. Όπως αναφέρεται και 

πιο κάτω, έχω την άποψη ότι ο Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Ευημερίας ή λειτουργός ΥΚΕ, δεν μπορεί να είναι ο εκπρόσωπος των 

ασυνόδευτων ανηλίκων σε θέματα συνθηκών υποδοχής και 

διαδικασιών εξέτασης αιτήσεων ασύλου, περιλαμβανομένων θεμάτων 

κράτησης, αφού δεν μπορεί εκ του Νόμου και εκ των πραγμάτων, να 

εκπροσωπεί ασυνόδευτους ανήλικους σε τέτοιες διαδικασίες ενώπιον 

δικαστηρίου, χωρίς το διορισμό δικηγόρων που να ενεργούν εκ μέρους 

του. Οι εν λόγω δικηγόροι όμως δεν μπορούν να υπόκεινται στις 

Οδηγίες του Διευθυντή για την εκπροσώπηση των ασυνόδευτων 

ανηλίκων, ο οποίος εκ των αρμοδιοτήτων του και εκ των πραγμάτων 

έχει σύγκρουση συμφερόντων όπως θα αναλυθεί πιο κάτω 

εκτενέστερα. Θα πρέπει να διευκρινιστεί πως θα λειτουργεί το όλο 

σύστημα εκπροσώπησης των ασυνόδευτων ανήλικων σε θέματα 

κράτησης έτσι ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε σύγκρουση 

συμφερόντων. Σχετικές είναι οι θέσεις μου σε σχέση γενικά με την 

εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων πιο κάτω.   

v. Επιπρόσθετα των πιο πάνω, έχω την άποψη ότι  οι διατάξεις που έχουν 

εισαχθεί αναφορικά με την κράτηση ανήλικων αιτητών ασύλου 

αποτελούν απλή αντιγραφή των διατάξεων της Οδηγίας και όχι 

μεταφορά αυτής, ή/και παραβιάζουν την Οδηγία. Πιο συγκεκριμένα- 

 Δεν αναφέρεται από ποιες αρχές καταβάλλεται κάθε δυνατή 

προσπάθεια για απελευθέρωση των ανηλίκων και πως 

διαδικαστικά θα εφαρμοστεί αυτή η διάταξη έτσι ώστε να 

επιτευχθεί το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που είναι η 

απελευθέρωση των ανηλίκων το συντομότερο δυνατό· 
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 Γίνεται αναφορά σε σχέση με την κράτηση, ότι το μείζον 

συμφέρον του παιδιού αποτελεί πρωταρχικό μέλημα των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ενώ δεν είναι αυτή η αρχή 

που αποφασίζει την κράτηση αλλά ο Υπουργός, ενώ παράλληλα 

σε κάθε περίπτωση, η αρχή του συμφέροντος του παιδιού θα 

πρέπει να λαμβάνεται υπόψη από κάθε άμεσα ή έμμεσα 

εμπλεκόμενη αρχή.  

 Δεν καθορίζονται με λεπτομέρεια τα μέτρα που θα λαμβάνονται 

για να διασφαλίσουν ότι η υγεία, συμπεριλαμβανομένης της 

ψυχικής υγείας, των ανηλίκων θα διασφαλίζεται σύμφωνα με την 

αρχή ότι  θα πρέπει να αποτελεί πρωταρχικό μέλημα του 

κράτους και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας όπως 

εξασφαλίζεται τακτική παρακολούθηση και επαρκής υποστήριξη 

για τις ευάλωτες ομάδες, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαίτερη 

κατάστασή τους, συμπεριλαμβανομένης της υγείας τους. Πώς οι 

ανήλικοι υπό κράτηση θα έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας 

και ψυχολογικής στήριξης, ιδιαίτερα από τη στιγμή που στο μόνο 

υφιστάμενο Κέντρο Κράτησης Μεννόγειας, δεν φαίνεται να 

υπάρχουν δομές για παροχή υπηρεσιών υγείας και ψυχολογικής 

στήριξης.  

 Δεν αναφέρεται με ποιο τρόπο θα διασφαλιστεί ότι οι ανήλικοι 

αιτητές ασύλου δεν κρατούνται στους ίδιους χώρους με ενήλικες 

και ιδίως στους ίδιους χώρους με υπηκόους τρίτων χωρών που 

δεν είναι αιτητές ασύλου, όπως απαιτείται από την Οδηγία, από 

τη στιγμή που ένας μόνο χώρος κράτησης υπηκόων τρίτων 

χωρών υφίσταται, το Κέντρο Κράτησης  Μεννόγειας.   

 Δεν ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες και ούτε εισάγονται διατάξεις 

που να έχουν ως αποτέλεσμα να διασφαλίσουν ότι οι ανήλικοι 

έχουν τη δυνατότητα να ασχολούνται με δραστηριότητες 

ελεύθερου χρόνου, συμπεριλαμβανομένων των παιχνιδιών και 

των ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων που αρμόζουν στην ηλικία 

τους, όπως απαιτείται από την Οδηγία.  
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 Τέλος, δεν ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες και ούτε εισάγονται 

διατάξεις που να έχουν ως αποτέλεσμα να διασφαλίσουν ότι στις 

οικογένειες υπό κράτηση παρέχεται χωριστό κατάλυμα το οποίο 

εξασφαλίζει επαρκή σεβασμό της ιδιωτικής ζωής. 

34. Όλα τα πιο πάνω κενά και οι ήδη προβληματικές υφιστάμενες δομές σε σχέση 

με τη κράτηση, επιβάλλουν κατά την άποψή μου τη  πλήρη απαγόρευση 

της κράτησης ανήλικων αιτητών ασύλου και ασυνόδευτων αιτητών 

ασύλου ως η κατ΄αρχήν θέση που εξέφρασα πιο πάνω, αφού η 

δυνατότητα κράτησής τους, εμπεριέχει πολύ σοβαρούς κινδύνους για 

παραβιάσεις όλων των πιο πάνω αναφερόμενων δικαιωμάτων τους.  

 

Πρόσβαση σε μαθητεία και εκπαίδευση ανηλίκων (Άρθρο 14 – νέο άρθρο 9Η) 

35. Η πρόσβαση των ανήλικων αιτητών ασύλου στην εκπαίδευση και ιδιαίτερα των 

ασυνόδευτων ανήλικων αιτητών ασύλου, δεν θα πρέπει να περιορίζεται όταν 

υπάρχει  εκτελεστό μέτρο απομάκρυνσης εναντίον των ιδίων ή των γονέων 

τους, και με δεδομένο ότι η εκτέλεση μπορεί να καθυστερήσει χρόνια, αφού 

κάτι τέτοιο συνιστά άμεση παραβίαση της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του 

Παιδιού.  

36. Σύμφωνα με το άρθρο 28 της Σύμβασης, κάθε παιδί, ανεξαρτήτως νομικού 

καθεστώτος ή οποιασδήποτε άλλης διαφορετικότητας σύμφωνα με την αρχή 

της απαγόρευσης των διακρίσεων που κατοχυρώνεται στο άρθρο 2 της 

Σύμβασης, έχει δικαίωμα πρόσβασης στην παιδεία και στην εκπαίδευση. Ο 

περιορισμός του εν λόγω δικαιώματος επειδή δυνατό να έχουν εκδοθεί 

εναντίον των παιδιών ή/και των γονέων τους διατάγματα απέλασης, πολλές 

φορές που δεν μπορούν εκ των πραγμάτων να εφαρμοστούν ή πολλές φορές 

εν αγνοία των αιτητών ασύλου, συνιστά κατάφωρη παραβίαση της Σύμβασης 

για τα Δικαιώματα του Παιδιού.  

37. Τα παιδιά έχουν δικαίωμα στην εκπαίδευση, ακόμη και εάν έχουν εκδοθεί 

διατάγματα απέλασης εναντίον τους. Κατά συνέπεια η αναφορά στο εδάφιο (1) 

του εν λόγω άρθρου σε περιορισμό του δικαιώματος «ενόσω δεν είναι 

εκτελεστό μέτρο απομάκρυνσης εναντίον τους» θα πρέπει να διαγραφεί 

ανεξάρτητα από το γεγονός ότι το ίδιο αναφέρει και η Οδηγία, έτσι ώστε να 

υπάρχει συμμόρφωση με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.  
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38. Περαιτέρω, η αντιγραφή της Οδηγίας ως προς τη δυνατότητα η εν λόγω 

εκπαίδευση να παρέχεται σε κέντρο φιλοξενίας, είναι απαράδεκτη ενόψει του 

ότι δεν φαίνεται να υπάρχουν κατάλληλες υποδομές στα κέντρα φιλοξενίας για 

εφαρμογή αυτών των διατάξεων. Σε περίπτωση διατήρησής της, υπάρχει 

σοβαρός κίνδυνος να μην καταβάλλεται καμία προσπάθεια για ένταξη των 

ανηλίκων αιτητών ασύλου στο εκπαιδευτικό σύστημα της Δημοκρατίας ως η 

υποχρέωση της Δημοκρατίας.  

39. Στο εδάφιο (3) του εν λόγω άρθρου, για τους λόγους που έχουν αναφερθεί και 

πιο πάνω και για σκοπούς συμμόρφωσης με την Οδηγία, η πρόσβαση στη 

δημόσια εκπαίδευση των παιδιών, θα πρέπει να παρέχεται άμεσα και εν πάση 

περιπτώσει, εντός τριών μηνών από την υποβολή της αίτησης και όχι από 

την κατάθεσή της.  

40. Η Οδηγία στο άρθρο 14 (3) ορίζει ότι όταν η πρόσβαση στο εκπαιδευτικό 

σύστημα, είναι αδύνατη λόγω της ειδικής κατάστασης του ανηλίκου, το οικείο 

κράτος μέλος προσφέρει άλλες εκπαιδευτικές ρυθμίσεις σύμφωνα με το εθνικό 

του δίκαιο και τις εθνικές πρακτικές. Για σκοπούς ενσωμάτωσης των εν λόγω 

διατάξεων το νομοσχέδιο στο εδάφιο (3)(β) του νέου άρθρου 9Η, παραπέμπει 

σε τέτοιες περιπτώσεις στην εφαρμογή του περί Αγωγής και Εκπαίδευσης 

Παιδιών με ειδικές ανάγκες Νόμου. Η εν λόγω ρύθμιση δυνατό να παραβιάζει 

τα δικαιώματα των παιδιών αιτητών ασύλου αφού, η ειδική κατάσταση του 

ανηλίκου δυνατό να μην συμπίπτει με την ιδιότητα του παιδιού με ειδικές 

ανάγκες κατά την έννοια του πιο πάνω αναφερόμενου Νόμου. Η ειδική 

κατάσταση μπορεί να αφορά σε άλλα θέματα, όπως για παράδειγμα το παιδί 

να είναι θύμα βασανιστηρίων και να μην μπορεί να ενταχθεί εύκολα για 

διάφορους λόγους στο εκπαιδευτικό σύστημα, χωρίς όμως να είναι 

απαραίτητα παιδί με ειδικές ανάγκες υπό την έννοια του περί Αγωγής και 

Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμου.    

41. Υπό το φως των πιο πάνω, θεωρώ ότι θα πρέπει να καθοριστεί πιο 

συγκεκριμένα η έννοια της ειδικής κατάστασης, και τα παιδιά να τυγχάνουν 

μεταχείρισης ανάλογα με τις ανάγκες τους και μετά από κατά περίπτωση 

αξιολόγηση της ειδικής τους κατάστασης, και όχι στη βάση του συγκεκριμένου 

Νόμου, ο οποίος μπορεί να εφαρμοστεί μόνο στις συγκεκριμένες περιπτώσεις 

που ο ίδιος καθορίζει.  
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Πρόσβαση των αιτητών στην αγορά εργασίας και επαγγελματική κατάρτιση 

(Άρθρο 15 Οδηγίας – νέο άρθρα 9Θ)  

42. Σύμφωνα με το άρθρο 15 (2) της Οδηγίας, τα κράτη μέλη αποφασίζουν υπό 

ποίες προϋποθέσεις επιτρέπεται η πρόσβαση του αιτούντος στην αγορά 

εργασίας, σύμφωνα με το εθνικό τους δίκαιο, εξασφαλίζοντας παράλληλα 

στους αιτούντες ουσιαστική πρόσβαση στην αγορά εργασίας.  

43. Το νομοσχέδιο παραπέμπει ως προς την πρόσβαση στην απασχόλησης στις 

διατάξεις του περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου, οι οποίες όμως 

δεν καθορίζουν τις προϋποθέσεις απασχόλησης υπηκόων τρίτων χωρών 

αφού αυτές καθορίζονται σύμφωνα με πολιτική της Υπουργικής Επιτροπής 

Απασχόλησης.  

44. Από πολλά παράπονα που έχουν μέχρι σήμερα υποβληθεί στο Γραφείο μου 

από παιδιά αιτητές ασύλου των οποίων οι γονείς δεν έχουν πρόσβαση ούτε σε 

απασχόληση, ούτε και σε οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, φαίνεται ότι μέχρι 

σήμερα οι αιτητές ασύλου δεν έχουν ουσιαστική πρόσβαση στην αγορά 

εργασίας, όπως απαιτείται πλέον από την Οδηγία, με αποτέλεσμα πολλά 

παιδιά αιτητών ασύλου να παραμένουν χωρίς πρόσβαση σε βασικά 

δικαιώματά τους όπως αυτά απορρέουν από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού.    

45. Υπό το φως των πιο πάνω, θεωρώ ότι, θα πρέπει ο Νόμος ή Κανονισμοί να 

καθορίζουν τις προϋποθέσεις απασχόλησης των αιτητών ασύλου και όχι απλή 

απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, και οι 

προϋποθέσεις που θα τίθενται να παρέχουν ουσιαστική πρόσβαση στην 

αγορά εργασίας κατά την έννοια της Οδηγίας.  

46. Περαιτέρω, ο Νόμος θα πρέπει να καθορίζει τις δομές και διαδικασίες που θα 

πρέπει να ακολουθούνται αναφορικά με την άσκηση του δικαιώματος των 

αιτητών ασύλου στην αγορά εργασίας, δεδομένης της ποινικοποίησης, επίσης, 

την απασχόλησης αιτητών ασύλου κατά παράβαση των διατάξεων του Νόμου. 

Από παράπονα που έχουν υποβληθεί στο Γραφείο μου προκύπτει ότι για 

πολλές οικογένειες αιτητών ασύλου, παρά το γεγονός ότι θεωρητικά έχουν 

πρόσβαση στην αγορά εργασίας, δεν υφίστανται υποστηρικτικές δομές που να 

τους υποβοηθούν να ασκήσουν το εν λόγω δικαίωμα. Πολλές φορές αιτητές 
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ασύλου είτε δεν παραπέμπονται καθόλου σε θέσεις εργασίας από τις 

Υπηρεσίες απασχόλησης είτε, ακόμη και όταν καταφέρουν να εξεύρουν 

εργοδότη, η απασχόλησή τους στον συγκεκριμένο εργοδότη δεν εγκρίνεται 

από τις Υπηρεσίες απασχόλησης.  

 

Υλικές Συνθήκες Υποδοχής (Άρθρο 17 Οδηγίας – νέα άρθρα 9ΙΑ και 9ΙΒΔ 

νομοσχεδίου)  

47. Η Οδηγία στο άρθρο 17(2) καθορίζει ότι «2. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

υλικές συνθήκες υποδοχής να εξασφαλίζουν στους αιτούντες επαρκές βιοτικό 

επίπεδο, το οποίο να διασφαλίζει τη συντήρησή τους και να προστατεύει τη 

σωματική και την ψυχική τους υγεία. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε να 

επιτυγχάνεται αυτό το βιοτικό επίπεδο στην ειδική περίπτωση των ευάλωτων 

προσώπων, σύμφωνα με το άρθρο 21, καθώς και στην περίπτωση των 

προσώπων που τελούν υπό κράτηση.»  

48. Το νομοσχέδιο στο άρθρο 9ΙΑ (5) αντιγράφει τις εν λόγω διατάξεις της Οδηγίας 

και, ειδικά ως προς τις ευάλωτες ομάδες, στις οποίες περιλαμβάνονται και 

ανήλικοι καθώς και ασυνόδευτοι ανήλικοι, γίνεται αναφορά σε «αρχές της 

Δημοκρατίας» οι οποίες πρέπει να μεριμνήσουν για να επιτυγχάνεται το 

επαρκές βιοτικό επίπεδο, το οποίο να διασφαλίζει τη συντήρησή τους και να 

προστατεύει τη σωματική και ψυχική τους υγεία. Θα πρέπει να καθοριστεί ποια 

θα είναι η αρμόδια αρχή με αυτή την ευθύνη και ποια ακριβώς μέτρα θα 

λαμβάνονται για να διασφαλίζεται ότι οι ευάλωτες ομάδες, οι οποίες έχουν 

ειδικές ανάγκες και ενδεχομένως θα πρέπει να τους παρασχεθούν 

διαφοροποιημένες υλικές συνθήκες υποδοχής, έχουν επαρκές βιοτικό επίπεδο 

κατά την έννοια της Οδηγίας. Η γενική αναφορά σε αρμόδιες αρχές, με 

αντιγραφή της γενικής υποχρέωσης που καθορίζει η Οδηγία για τα κράτη 

μέλη,  δεν παρέχει ασφάλεια δικαίου ως προς το ποια ακριβώς αρχή είναι 

αρμόδια για να διασφαλίσει τα εν λόγω δικαιώματα και πως, με αποτέλεσμα 

παιδιά αιτητές ασύλου να μην μπορούν να γνωρίζουν που να αποταθούν και 

να μην απολαμβάνουν συνθήκες διαβίωσης σύμφωνα με τα όσα καθορίζονται 

στην Οδηγία.  

49. Η παράγραφος (5) του άρθρου 18 της Οδηγίας, καθορίζει ότι- «5. Όταν τα 

κράτη μέλη παρέχουν υλικές συνθήκες υποδοχής υπό μορφή οικονομικού 
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βοηθήματος ή δελτίων, το ποσό τους καθορίζεται σύμφωνα με το επίπεδο ή τα 

επίπεδα που έχει καθορίσει το οικείο κράτος μέλος είτε νομοθετικά είτε στην 

πράξη για να εξασφαλίζει επαρκές βιοτικό επίπεδο στους υπηκόους του. Τα 

κράτη μέλη δύνανται να παρέχουν στους αιτούντες λιγότερο ευνοϊκή 

μεταχείριση από ό,τι στους υπηκόους τους στις περιπτώσεις αυτές, ειδικότερα 

όταν υλικές συνθήκες υποδοχής παρέχονται εν μέρει σε είδος ή στην 

περίπτωση που τα εν λόγω επίπεδα, που παρέχονται στους υπηκόους τους, 

αποσκοπούν στο να τους εξασφαλίσουν βιοτικό επίπεδο υψηλότερο από αυτό 

που περιγράφεται για τους αιτούντες στο πλαίσιο της παρούσας οδηγίας.»   

50. Στο νομοσχέδιο, σε αντίθεση με αυτό που καθορίζει η Οδηγία γίνεται αναφορά 

στη δυνατότητα λιγότερο ευνοϊκής μεταχείρισης των αιτούντων άσυλο, όταν τα 

επίπεδα που παρέχονται στους Κύπριους πολίτες αποσκοπούν στο να τους 

εξασφαλίσουν βιοτικό επίπεδο υψηλότερο από αυτό που παρέχεται στους 

αιτητές. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εισάγονται διακρίσεις, αφού αυτό που 

παρέχεται πολλές φορές πραγματικά στους αιτητές ασύλου δεν είναι  

απαραίτητα αυτό που περιγράφεται στο Νόμο και στην Οδηγία. Εισηγούμαι 

επομένως όπως διατηρηθεί το λεκτικό της Οδηγίας.  

 

Γενικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία κέντρου φιλοξενίας (άρθρο 9ΙΣΤ 

νομοσχεδίου) 

51. Έχω την άποψη στις γενικές αρχές που διέπουν τη λειτουργία των Κέντρων 

Φιλοξενίας θα πρέπει να εισαχθούν και οι αρχές που αφορούν ειδικά στα 

παιδιά, αφού πολλά παιδιά με τις οικογένειές τους φιλοξενούνται σήμερα στο 

Κέντρο Φιλοξενίας. Πιο συγκεκριμένα, οι βασικές αρχές της Σύμβασης (1) της 

διασφάλισης του συμφέροντος του παιδιού και (2) της απαγόρευσης των 

διακρίσεων καθώς και (3) το δικαίωμα του παιδιού να ακούγεται ανάλογα με 

την ωριμότητα, ηλικία και στο πλαίσιο των αναπτυσσόμενων ικανοτήτων των 

παιδιών, θα πρέπει να αποτελέσουν επίσης αρχές που διέπουν τη λειτουργία 

των Κέντρων Φιλοξενίας.  

52. Περαιτέρω, σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, αρμόδια αρχή για παραπομπή 

των αιτητών ασύλου σε Κέντρο Φιλοξενίας είναι η Υπηρεσία Ασύλου. 

Εντούτοις, οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας σύμφωνα με το άρθρο 9ΚΕ 

του νομοσχεδίου, έχουν τη ευθύνη και αρμοδιότητα αναφορικά με ανήλικους 
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αιτητές και υποχρέωση να λαμβάνουν υπόψη τους το συμφέρον των ανηλίκων 

αλλά και να διασφαλίζουν κατάλληλο επίπεδο διαβίωσης για τη σωματική, 

διανοητική, ηθική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών. Δεν υφίσταται όμως 

καμία υποχρέωση, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, της Υπηρεσίας Ασύλου να 

διαβουλεύεται ή να έχει τη σύμφωνη γνώμη των Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Ευημερίας πριν παραπέμψει οικογένεια αιτητών ασύλου με ανήλικα παιδιά σε 

Κέντρο Φιλοξενίας. Η υποχρέωση αυτή υφίσταται μόνο σε σχέση με 

ασυνόδευτους ανήλικους ενώ οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, έχουν, 

κατά τα άλλα σύμφωνα με το νομοσχέδιο, υποχρεώσεις σε σχέση με όλους 

τους ανήλικους.  

53. Θα πρέπει να εισαχθούν κατά την άποψή μου σαφείς διατάξεις που να 

επιβάλλουν στην Υπηρεσία Ασύλου όπως, πριν την παραπομπή οικογενειών 

αιτητών ασύλου με ανήλικα παιδιά σε Κέντρο Υποδοχής ή στην παροχή 

στέγασης σε είδος, διαβουλεύεται και λαμβάνει υπόψη τις απόψεις των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ως προς το κατά πόσο η διαμονή σε 

τέτοιους χώρους διασφαλίζει τα δικαιώματα των παιδιών όπως αυτά 

κατοχυρώνονται τόσο από τη Σύμβαση όσο και από την Οδηγία.  

 

Περιορισμός ή ανάκληση των υλικών συνθηκών υποδοχής (Άρθρο 20 Οδηγίας 

και άρθρο 9ΚΒ νομοσχεδίου)  

54. Για σκοπούς συμμόρφωσης με τις διατάξεις της Σύμβασης για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού, και  στο πνεύμα της Οδηγίας η οποία αναφέρεται στην ειδική 

μεταχείριση των ευάλωτων ομάδων, έχω την άποψή ότι σε σχέση με 

ασυνόδευτους ανήλικους ή σε σχέση με ανήλικους μέλη της οικογένειας 

αιτητών ασύλου, δεν θα πρέπει υπό οποιεσδήποτε περιστάσεις να 

ανακαλούνται οι υλικές συνθήκες υποδοχής.  

55. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι βρίσκονται σε ιδιαίτερα ευάλωτη θέση και κατάσταση 

ενώ οι ανήλικοι μέλη της οικογένειας αιτητών ασύλου, δεν μπορούν να 

ευθύνονται σε σχέση με πράξεις ή παραλείψεις των γονέων τους, και, ως εκ 

τούτου να στερούνται βασικών και θεμελιωδών δικαιωμάτων σε περίπτωση 

ανάκλησης ή περιορισμού των υλικών συνθηκών υποδοχής.  

56. Η αρχή του συμφέροντος του παιδιού επιβάλλει κατά την άποψή μου τη διά 

νόμου εξαίρεση των δύο πιο πάνω κατηγοριών παιδιών από τη 



23 

 

 

δυνατότητα ανάκλησης ή περιορισμού των υλικών συνθηκών υποδοχής. Η 

επιφύλαξη που έχει τεθεί στην αρχή του άρθρου ως προς την εφαρμογή της 

Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, δεν διασφαλίζει με βεβαιότητα ότι 

παιδιά δεν θα αποκλείονται από τις συνθήκες υποδοχής, αφού θα εναπόκειται 

στην κρίση του Προϊστάμενου της Υπηρεσίας Ασύλου να αποφασίσει κάθε 

φορά τι επιβάλλεται από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.  

 

Πρόσωπα που χρήζουν ειδικής μεταχείρισης (Άρθρο 21 Οδηγίας – Άρθρο 9ΚΓ 

νομοσχεδίου)  

57. Η Οδηγία στο άρθρο 21 καθορίζει ότι κατά την μεταφορά της Οδηγίας στην 

εθνική έννομη τάξη των κρατών μελών, τα κράτη μέλη λαμβάνουν υπόψη τους 

την ειδική κατάσταση των ευάλωτων προσώπων στα οποία περιλαμβάνονται 

ανήλικοι και ασυνόδευτοι ανήλικοι, μεταξύ άλλων. Η υποχρέωση αυτή 

εξυπακούει ότι η Δημοκρατία κατά την μεταφορά της Οδηγίας θα πρέπει να 

εισάξει εκείνες τις απαραίτητες ρυθμίσεις και διατάξεις στο νομοθετικό της 

πλαίσιο που να ικανοποιούν τις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων προσώπων 

και να ρυθμίσει ειδικά την πρόσβαση και απόλαυση των συνθηκών υποδοχής 

των ευάλωτων ομάδων.  

58. Η αναφορά μόνο στην υποχρέωση των αρμόδιων αρχών να «λαμβάνουν 

υπόψη τους» κατά την εφαρμογή συγκεκριμένων διατάξεων του νόμου την 

ειδική κατάσταση των ευάλωτων ομάδων προσώπων, χωρίς αναφορά σε 

ειδικά και συγκεκριμένα μέτρα ή/και διαφοροποιημένες συνθήκες υποδοχής ή 

διαδικασίες σε σχέση με τις υλικές συνθήκες υποδοχή ευάλωτων ομάδων, δε 

συνιστά ορθή μεταφορά ούτε και συνάδει με τις υποχρεώσεις της Δημοκρατίας 

που απορρέουν από την Οδηγία.  

59. Θα πρέπει επομένως να εισαχθούν ειδικές διατάξεις αναφορικά με τον τρόπο 

μεταχείρισης των ευάλωτων ομάδων προσώπων, συμπεριλαμβανομένων των 

παιδιών αιτητών ασύλου και των ασυνόδευτων παιδιών.  

 

Αξιολόγηση των ειδικών αναγκών υποδοχής των ευάλωτων προσώπων 

(Άρθρο 22 Οδηγίας και άρθρο 9ΚΔ νομοσχεδίου)  

60. Για σκοπούς μεταφοράς του άρθρου 22 της Οδηγίας, το άρθρο 9ΚΔ του 

νομοσχεδίου καθορίζει τη διαδικασία ατομικής εκτίμησης των αναγκών των 
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προσώπων που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, στις οποίες 

συμπεριλαμβάνονται και οι ανήλικοι και ασυνόδευτοι ανήλικοι. 

61. Η διαδικασία προβλέπει ότι η ατομική εκτίμηση των αναγκών γίνεται από 

διάφορες αρχές και μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. Οι 

αρμόδιες αρχές μπορούν να είναι η Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης 

της Αστυνομίας κατά την υποβολή της αίτησης, ιατροί ή ψυχολόγοι ή 

κοινωνικοί λειτουργοί ή λειτουργοί της Υπηρεσίας Ασύλου. Θεωρώ ότι, θα 

πρέπει, επίσης, να εισαχθούν διατάξεις που να επιβάλλουν ειδική εκπαίδευση 

λειτουργών σε κάθε σχετική υπηρεσία ή αρχή, ώστε να είναι σε θέση να 

εντοπίζουν αιτητές ασύλου με ειδικές ανάγκες και να αντιλαμβάνονται πότε θα 

εφαρμόσουν τις σχετικές διαδικασίες και πως ακριβώς θα τις εφαρμόσουν.  

62. Σε σχέση δε ειδικά με τους ασυνόδευτους ανήλικους, και την πρωταρχική 

μεταχείρισή τους, παραπέμπω στις εισηγήσεις μου όπως αυτές έχουν 

καταγραφεί στη «Θέση της Επιτρόπου αναφορικά με τον πρωταρχικό χειρισμό 

ασυνόδευτων παιδιών - Νοέμβριος 2014» (ίδετε ανωτέρω). 

 

Ανήλικοι (Άρθρο 23 Οδηγίας και Άρθρο 9ΚΕ νομοσχεδίου)  

63. Το άρθρο 23 της Οδηγίας επιβάλλει στα κράτη μέλη της Ε.Ε. την υποχρέωση 

σεβασμού του συμφέροντος των ανήλικων αιτητών ασύλου κατά την 

εφαρμογή της Οδηγίας στο σύνολό της.  

64. Το  νομοσχέδιο καθιστά τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας αποκλειστικά 

αρμόδιες και υπεύθυνες αναφορικά με τους ανήλικους αιτητές και τους 

επιβάλλει υποχρέωση να διασφαλίζουν αυτές την πρόσβαση στα δικαιώματα 

των ανήλικων αιτητών ασύλου. 

65. Η γενική αρχή ότι οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας θα είναι αποκλειστικά 

υπεύθυνες αναφορικά με όλους τους ανήλικους σε σχέση με θέματα όμως που 

δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους όπως για παράδειγμα το θέμα της 

στέγασης που εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ασύλου ή το θέμα 

της ιατρικής περίθαλψης ή το θέμα της εκπαίδευσης και πρόσβασης σε 

σχολεία είναι κατά την άποψή μου προβληματική, εκτός και εάν οι Υπηρεσίες 

Κοινωνικής Ευημερίας θα εμπλέκονται και θα ειδοποιούνται άμεσα σε σχέση 

με κάθε ανήλικο αιτητή ασύλου, για να διασφαλίζουν το συμφέρον του και την 

πρόσβασή του στα δικαιώματα από την αρχή.  
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66. Έχω την άποψη ότι αποτελεί ευθύνη κάθε αρχής που εμπλέκεται στην 

εφαρμογή του Νόμου, να διασφαλίζει το συμφέρον των ανηλίκων στους τομείς 

των αρμοδιοτήτων της, ενώ οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας θα 

μπορούσαν  συμπληρωματικά και ως δίκτυ ασφάλειας, να παρακολουθούν 

την εφαρμογή του Νόμου από τις άλλες αρχές σε ότι αφορά σε ανήλικους 

αιτητές ασύλου.  

67. Περαιτέρω, σε περίπτωση που οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας θα 

παραμείνουν ως έχουσες την αποκλειστική αυτή αρμοδιότητα για τους 

ανήλικους, θέση με την οποία έχω επιφυλάξεις όπως πιο πάνω αναλύεται, ο 

νόμος θα πρέπει να καθορίζει τις διαδικασίες βάσει των οποίων θα ασκείται η 

εν λόγω αρμοδιότητα, σε σχέση επίσης με τις αρμοδιότητες άλλων αρμόδιων 

αρχών.  

 

Προσφυγές – Άρθρο 26 Οδηγίας (δεν φαίνεται να έχει ενσωματωθεί/ άρθρο 

9ΚΖ)   

68. Σύμφωνα με το άρθρο 26 της Οδηγίας, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι 

αποφάσεις όσον αφορά την παροχή, την απόσυρση ή τον περιορισμό 

πλεονεκτημάτων κατ’ εφαρμογή της παρούσας οδηγίας ή οι αποφάσεις που 

λαμβάνονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7,  οι οποίες αφορούν τους 

περιορισμούς στο δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας, και οι οποίες θίγουν 

ατομικά τους αιτούντες, να μπορούν να προσβάλλονται με τις διαδικασίες 

που προβλέπει το εθνικό δίκαιο. Στον τελευταίο βαθμό τουλάχιστον 

χορηγείται η δυνατότητα προσφυγής ή επανεξέτασης, για νομικούς ή 

πραγματικούς λόγους, ενώπιον δικαστικής αρχής. Περαιτέρω, το ίδιο 

άρθρο προβλέπει δικαίωμα σε νομική αρωγή υπό τις προϋποθέσεις που 

καθορίζονται εκεί.  

69. Συναφώς αναφέρεται ότι στην προηγούμενη εκδοχή του νομοσχεδίου καθώς 

και στους περί Προσφύγων (Συνθήκες Υποδοχής Αιτητών) Κανονισμούς, 

υπήρχε η διαδικασία ιεραρχικής προσφυγής στον αρμόδιο υπουργό, σε σχέση 

με περιορισμό ή αρνητικές αποφάσεις για τις συνθήκες υποδοχής, κάτι που 

δεν διατηρείται πλέον από τα νομοσχέδια.   

70. Δεν έχουν εισαχθεί καθόλου διατάξεις αναφορικά με το δικαίωμα προσφυγής 

στο νομοσχέδιο κατά παράβαση της Οδηγίας.  Η μόνη σχετική με το θέμα 
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διάταξη η οποία όμως δεν ανταποκρίνεται στις πρόνοιες της Οδηγίας, είναι το 

νέο άρθρο 9ΚΖ, σύμφωνα με το οποίο «Οποιαδήποτε δυσμενής απόφαση 

αρμόδιας αρχής, η οποία συνιστά ατομική διοικητική πράξη και αφορά την 

παροχή, απόσυρση ή τον περιορισμό πλεονεκτημάτων κατ' εφαρμογή 

οποιασδήποτε διάταξης εκ της παραγράφου (β) του εδαφίου (1) και του 

εδάφιου (2) του άρθρου 8, των άρθρων 9 μέχρι 9ΚΣΤ και των εδαφίων (1Β), 

(2), (2Α), (2Β), (2Γ), (2Δ) και (2Ε) του άρθρου 10, λαμβάνεται σε αντικειμενική 

και αμερόληπτη βάση και είναι δεόντως αιτιολογημένη.» Οι πιο πάνω ρυθμίσεις 

αφήνουν κάθε φορά, το κατά πόσο συνιστά ατομική διοικητική πράξη μια 

δυσμενής απόφαση του Προϊστάμενου, στην κρίση του Διοικητικού 

Δικαστηρίου, ενώ η Οδηγία παρέχει σαφώς και ανεπιφύλακτα δικαίωμα 

προσφυγής εναντίον των δυσμενών αποφάσεων του Προϊστάμενου, και 

επομένως το δικαίωμα παρέχεται απ’ ευθείας από το ευρωπαϊκό δίκαιο, 

ανεξάρτητα από το τι συνιστά ατομική διοικητική πράξη με βάση το εθνικό 

δίκαιο.   

71. Σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του Υπουργείου Εσωτερικών, οι εν λόγω 

διατάξεις της Οδηγίας θα ενσωματωθούν σε άλλο νόμο. Εντούτοις, δεν 

αναφέρουν σε ποιο νόμο θα ενσωματωθούν ούτε και είναι γνωστό πως θα 

ενσωματωθούν. Ως εκ τούτου, στο παρόν τουλάχιστον στάδιο δεν υφίσταται 

ενσωμάτωση των εν λόγω διατάξεων.  

72. Περαιτέρω, δεν έχουν εισαχθεί διατάξεις είτε σε αυτόν είτε στον περί Νομικής 

Αρωγής Νόμο έτσι ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα παραχώρησης νομικής 

αρωγής για προσβολή δυσμενούς απόφασης αρμόδιας αρχής σε σχέση με την 

παροχή των συνθηκών υποδοχής.  

73. Υπό το φως των πιο πάνω, θεωρώ ότι υπάρχει σαφής παραβίαση των 

διατάξεων του άρθρου 26 τη Οδηγίας και παραβίαση των δικαιωμάτων των 

ανήλικων αιτητών ασύλου και ιδιαίτερα των ασυνόδευτων ανηλίκων αφού δεν 

έχουν στη διάθεσή τους ένδικο βοήθημα κατά τυχόν παραβίασης των 

δικαιωμάτων τους σε σχέση με της συνθήκες υποδοχής.  

 

Σύστημα Προσανατολισμού, παρακολούθησης και ελέγχου (Άρθρο 28 Οδηγίας 

και άρθρο 9ΚΗ νομοσχεδίου)  
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74. Η Οδηγία απαιτεί από τα κράτη μέλη να θεσπίζουν τους αναγκαίους 

μηχανισμούς για να εξασφαλίζουν την καθιέρωση κατάλληλου 

προσανατολισμού, παρακολούθησης και ελέγχου του επιπέδου των συνθηκών 

διαβίωσης.  

75. Στο άρθρο 9ΚΗ του νομοσχεδίου καθορίζεται ο Υπουργός Εσωτερικών ως 

αρμόδια αρχή παρακολούθησης και συντονισμού της ορθής εφαρμογής των 

άρθρων του Νόμου που αφορούν στις συνθήκες υποδοχής των αιτητών 

ασύλου. Θεωρώ την πιο πάνω διάταξη προβληματική και μη επαρκή για 

σκοπούς ενσωμάτωσης των διατάξεων της Οδηγίας για τους πιο κάτω λόγους- 

i. Δεν ανατίθεται στον Υπουργό η εξουσία επίσης να ελέγχει τα επίπεδα 

συνθηκών υποδοχής, όπως απαιτείται από την Οδηγία∙και 

ii. Η Οδηγία απαιτεί την θεσμοθέτηση των αναγκαίων μηχανισμών, 

αναγνωρίζει δηλαδή την αναγκαιότητα θέσπισης ενός συστήματος, που 

ενδεχομένως θα περιλαμβάνει όλες τις αρμόδιες Υπηρεσίες έτσι ώστε να 

υπάρχει μια πολυθεματική προσέγγιση και παρακολούθηση της παροχής των 

συνθηκών υποδοχής και του επιπέδου τους.  

76. Σε ότι αφορά ειδικά τις ανάγκες των ανήλικων αιτητών ασύλου και ειδικότερα 

των ασυνόδευτων ανήλικων, η θέσπιση ενός αποτελεσματικού συστήματος 

παρακολούθησης, αναγνώρισης των αναγκών και παροχής των απαραίτητων 

συνθηκών υποδοχής είναι άκρως απαραίτητη σύμφωνα με τα όσα έχω επίσης 

παραθέσει στη «Θέση της Επιτρόπου αναφορικά με τον πρωταρχικό χειρισμό 

ασυνόδευτων παιδιών – Νοέμβριος 2014», που αναφέρεται και πιο πάνω.  

 

Προσωπικό και πόροι (Άρθρο 29 Οδηγίας – δεν έχει ενσωματωθεί)  

77. Η Οδηγία στο άρθρο 29, παράγραφος 1, επιβάλλει την υποχρέωση στα κράτη 

μέλη να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι αρχές 

και άλλοι φορείς που εφαρμόζουν την Οδηγία, έχουν λάβει την απαραίτητη 

κατάρτιση αναφορικά με τις ανάγκες των αιτούντων, τόσο των αντρών όσο και 

των γυναικών.  

78. Καμία όμως τέτοια υποχρέωση κατάρτισης δεν έχει εισαχθεί στο σχετικό 

νομοσχέδιο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι όσοι έχουν αρμοδιότητα 

εφαρμογής της Οδηγίας και των αντίστοιχων διατάξεων της εθνικής 

νομοθεσίας, είναι επίσης και καταρτισμένοι σε σχέση με την παροχή των 
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συνθηκών υποδοχής και τις ανάγκες των αιτητών ασύλου, ιδιαίτερα των 

παιδιών και ασυνόδευτων παιδιών που αποτελούν ευάλωτες ομάδες.  

79. Ως εκ τούτου, εισηγούμαι όπως εισαχθεί η σχετική διάταξη για σκοπούς 

πλήρους συμμόρφωσης με την Οδηγία. 

 

 

Ασυνόδευτοι ανήλικοι (Άρθρο 24 Οδηγίας 2013/33, Άρθρο 25 Οδηγίας 2013/32 - 

τροποποίηση του άρθρου 10 του Νόμου)  

80. Σε σχέση με τους ασυνόδευτους ανηλίκους η μεταχείριση των οποίων 

ρυθμίζεται από το άρθρο 10 του περί Προσφύγων Νόμου, υποβάλλω πιο 

κάτω αναλυτικά τις θέσεις μου και για τα δύο νομοσχέδια, αφού και τα δύο 

νομοσχέδια τροποποιούν το άρθρο 10 για σκοπούς εναρμόνισης με τις 

διατάξεις και των δύο Οδηγιών.  

81. Υπό το φως δε της παράδοξης δυστυχώς, τόσο από νομικής όσο και από 

νομοτεχνικής άποψης, επιλογής προώθησης δύο τροποποιητικών 

νομοσχεδίων του ίδιου Νόμου παράλληλα, χωρίς να είναι δυνατό να υπάρχει 

ασφάλεια δικαίου ως προς τις επερχόμενες στο τέλος της ημέρας αλλαγές 

αφού τα ίδια άρθρα τροποποιούνται και από τα δύο νομοσχέδια ταυτόχρονα, 

θα προσπαθήσω πιο κάτω να παραθέσω το κείμενο του άρθρου 10 με 

ενοποιημένες τις τροποποιήσεις των δύο νομοσχεδίων, ώστε να καταστεί πιο 

σαφές στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, ότι όπως τροποποιείται 

το συγκεκριμένο άρθρο, υπάρχει παραβίαση των διατάξεων των Οδηγιών και 

των δικαιωμάτων των ασυνόδευτων ανηλίκων, τόσο σε σχέση με τις 

διαδικασίες εξέτασης της αίτησής τους για άσυλο όσο και σε σχέση με τις 

συνθήκες υποδοχής σε ότι αφορά ιδίως στην εκπροσώπησή τους και την 

υποβολή τους σε ιατρικές εξετάσεις.   

82. Πριν παραθέσω τις διατάξεις του άρθρου 10 όπως προτείνεται να 

τροποποιηθούν, ενοποιημένες, θεωρώ κατ΄ αρχήν σκόπιμο να παραθέσω τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν σε σχέση με τους ασυνόδευτους ανηλίκους 

τόσο από τις δύο Οδηγίες, όσο και από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για 

τα Δικαιώματα του Παιδιού.  

83. Το άρθρο 2 (ι) της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ σε σχέση με τις συνθήκες 

υποδοχής, ορίζει ως «εκπρόσωπο» των ασυνόδευτων ανηλίκων «πρόσωπο 
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ή οργάνωση που έχει ορισθεί από τις αρμόδιες αρχές με καθήκον να 

συνδράμει και να αντιπροσωπεύει ασυνόδευτο ανήλικο σε διαδικασίες που 

προβλέπονται στην παρούσα οδηγία, ώστε να διασφαλίζει το μείζον συμφέρον 

του παιδιού, και να ασκεί νομική ικανότητα για λογαριασμό του οσάκις είναι 

αναγκαίο. Σε περίπτωση που οργάνωση ορίζεται εκπρόσωπος, ορίζει ένα 

πρόσωπο υπεύθυνο για να επιτελεί τα καθήκοντα εκπροσώπου όσον αφορά 

τον ασυνόδευτο ανήλικο, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία·» 

84. Περαιτέρω το άρθρο 24 της ίδιας Οδηγίας καθορίζει τα ακόλουθα:  

«Άρθρο 24 - Ασυνόδευτοι ανήλικοι 

1. Τα κράτη μέλη λαμβάνουν το ταχύτερο δυνατόν μέτρα ώστε να 

εξασφαλίσουν ότι ο ασυνόδευτος ανήλικος διαθέτει εκπροσώπηση και 

συνδρομή από εκπρόσωπο προκειμένου να επωφεληθεί των δικαιωμάτων και 

να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα 

οδηγία. Ο ασυνόδευτος ανήλικος ενημερώνεται αμέσως για τον διορισμό του 

εκπροσώπου. Ο εκπρόσωπος ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με την αρχή 

του μείζονος συμφέροντος του παιδιού, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 

παράγραφος 2, και διαθέτει την αναγκαία εμπειρογνωσία για τον σκοπό αυτό. 

Για να εξασφαλιστεί η ευημερία και κοινωνική ανάπτυξη του ανηλίκου που 

αναφέρεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2 στοιχείο β), η αλλαγή του προσώπου 

που ενεργεί ως εκπρόσωπος πραγματοποιείται μόνον όταν κρίνεται αναγκαίο. 

Οργανισμοί ή ιδιώτες των οποίων τα συμφέροντα συγκρούονται ή θα 

μπορούσαν ενδεχομένως να συγκρούονται με εκείνα των ασυνόδευτων 

ανηλίκων δεν είναι επιλέξιμοι για να καθίστανται εκπρόσωποι. 

Πραγματοποιείται τακτικά αξιολόγηση από τις αρμόδιες αρχές, καθώς και 

όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων μέσων για την εκπροσώπηση 

του ασυνόδευτου ανηλίκου. 

2. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που ασκούν αίτηση παροχής διεθνούς 

προστασίας, από τη στιγμή που γίνονται δεκτοί στο έδαφος του κράτους 

μέλους στο οποίο ασκήθηκε ή εξετάζεται η αίτηση παροχής διεθνούς 

προστασίας έως τη στιγμή που υποχρεούνται να το εγκαταλείψουν, 

φιλοξενούνται: 

α) μαζί με ενήλικους συγγενείς· 

β) από ανάδοχο οικογένεια· 
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γ) σε κέντρα φιλοξενίας με ειδικές ρυθμίσεις για ανηλίκους· 

δ) σε άλλου είδους καταλύματα κατάλληλα για ανηλίκους. 

Τα κράτη μέλη δύνανται να τοποθετούν ασυνόδευτους ανηλίκους ηλικίας 16 

ετών ή άνω σε κέντρα φιλοξενίας για ενηλίκους αιτούντες, εάν αυτό είναι προς 

το μείζον συμφέρον τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 23 παράγραφος 2. 

Τα αδέλφια παραμένουν ενωμένα, στο μέτρο του δυνατού, λαμβανομένου 

υπόψη του μείζονος συμφέροντος του ενδιαφερομένου ανηλίκου και, 

ειδικότερα, της ηλικίας και του βαθμού ωριμότητάς του/της. Οι μεταβολές 

κατοικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων περιορίζονται στο ελάχιστο. 

       3. Τα κράτη μέλη αρχίζουν να αναζητούν τα μέλη της οικογένειας του 

ασυνόδευτου ανηλίκου, εν ανάγκη με τη βοήθεια διεθνών ή άλλων σχετικών 

οργανώσεων, το συντομότερο δυνατόν αφότου ασκηθεί αίτηση παροχής 

διεθνούς προστασίας, προστατεύοντας παράλληλα το μείζον συμφέρον του. Σε 

περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος να απειληθεί η ζωή ή η ακεραιότητα του 

ανηλίκου ή των στενών συγγενών του, ιδίως αν αυτοί διαμένουν στη χώρα 

καταγωγής, πρέπει να διασφαλίζεται ότι η συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση 

των πληροφοριών που αφορούν τα εν λόγω πρόσωπα γίνεται εμπιστευτικά, 

ώστε να μην διακυβεύεται η ασφάλειά τους. […] 

      4. Οι απασχολούμενοι με ασυνόδευτους ανηλίκους πρέπει να διαθέτουν και 

να συνεχίζουν να λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση σχετικά με τις ανάγκες των 

ανηλίκων και να δεσμεύονται από τους κανόνες εμπιστευτικότητας που 

προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο, για τις πληροφορίες των οποίων έλαβαν 

γνώση κατά την άσκηση της εργασίας τους.» 

 

85. Το άρθρο 2 (ιδ) της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ σε σχέση με τις διαδικασίες 

εξέτασης αιτήσεων ασύλου ορίζει ως εκπρόσωπο «το πρόσωπο ή η 

οργάνωση που έχει ορισθεί από τους αρμόδιους φορείς για να συνδράμει και 

να αντιπροσωπεύει ασυνόδευτο ανήλικο, έτσι ώστε να διασφαλίζει το μείζον 

συμφέρον του παιδιού και να διενεργεί νομικές πράξεις για λογαριασμό του 

ανηλίκου οσάκις είναι αναγκαίο. Όταν μια οργάνωση έχει ορισθεί 

εκπρόσωπος, ορίζει ένα πρόσωπο που θα είναι υπεύθυνο για την άσκηση των 

καθηκόντων του εκπροσώπου όσον αφορά τον ασυνόδευτο ανήλικο, 

σύμφωνα με την παρούσα οδηγία·». 
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86. Το άρθρο 25 της ίδιας Οδηγίας, καθορίζει τα ακόλουθα:  

«Άρθρο 25 - Εγγυήσεις για τους ασυνόδευτους ανηλίκους 

1. Για όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία και με 

την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 14 έως 17, τα κράτη μέλη: 

α) λαμβάνουν το συντομότερο δυνατόν μέτρα ώστε να εξασφαλίσουν ότι ο 

ασυνόδευτος ανήλικος διαθέτει εκπροσώπηση και συνδρομή από εκπρόσωπο 

προκειμένου να μπορέσει να επωφεληθεί των δικαιωμάτων και να 

συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία. Ο 

ασυνόδευτος ανήλικος ενημερώνεται αμέσως ότι έχει ορισθεί εκπρόσωπος. Ο 

εκπρόσωπος ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με την αρχή του μείζονος 

συμφέροντος του παιδιού και διαθέτει την κατάλληλη εμπειρογνωμοσύνη για 

τον σκοπό αυτό. Το πρόσωπο που ενεργεί ως εκπρόσωπος αντικαθίσταται 

μόνο εφόσον απαιτείται. Οι οργανώσεις και τα πρόσωπα τα συμφέροντα των 

οποίων συγκρούονται ή θα μπορούσαν ενδεχομένως να συγκρουσθούν με τα 

συμφέροντα του ασυνόδευτου ανηλίκου δεν είναι επιλέξιμα να καταστούν 

εκπρόσωποι. Ο εκπρόσωπος μπορεί επίσης να είναι ο εκπρόσωπος που 

αναφέρεται στην οδηγία 2013/33/ΕΕ· 

β) μεριμνούν ώστε να παρέχεται η ευκαιρία στον εκπρόσωπο να ενημερώνει 

τον ασυνόδευτο ανήλικο σχετικά με το νόημα και τις πιθανές συνέπειες της 

προσωπικής συνέντευξης και, εφόσον ενδείκνυται, σχετικά με τον τρόπο που 

θα πρέπει να προετοιμασθεί για την προσωπική συνέντευξη. Τα κράτη μέλη 

μεριμνούν ώστε ο εκπρόσωπος και/ή ο νομικός ή άλλος σύμβουλος που 

αναγνωρίζεται ή του επιτρέπεται με την ιδιότητα αυτή βάσει του εθνικού δικαίου 

να παρίστανται στην εν λόγω προσωπική συνέντευξη και να έχουν τη 

δυνατότητα να υποβάλλουν ερωτήσεις ή παρατηρήσεις, εντός του πλαισίου 

που ορίζει ο διεξάγων τη συνέντευξη. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτήσουν την παρουσία του ασυνόδευτου 

ανηλίκου στην προσωπική συνέντευξη ακόμη κι αν ο εκπρόσωπος είναι 

παρών. 

2. Τα κράτη μέλη μπορούν να μη διορίσουν εκπρόσωπο εφόσον ο 

ασυνόδευτος ανήλικος κατά πάσα πιθανότητα θα συμπληρώσει το 18ο έτος 

προτού ληφθεί απόφαση σε πρώτο βαθμό. 

3. Τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε: 
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    α) εάν ένας ασυνόδευτος ανήλικος έχει κληθεί σε προσωπική συνέντευξη 

για την αίτησή του για διεθνή προστασία όπως ορίζεται στα άρθρα 14 έως 17 

και στο άρθρο 34, η συνέντευξη αυτή να διεξάγεται από πρόσωπο που έχει τις 

απαραίτητες γνώσεις για τις ειδικές ανάγκες των ανηλίκων· 

    β) ένας υπάλληλος που έχει τις αναγκαίες γνώσεις σχετικά με τις ειδικές 

ανάγκες των ανηλίκων να προετοιμάζει την απόφαση της αποφαινόμενης 

αρχής επί της αιτήσεως του ασυνόδευτου ανηλίκου. 

4. Στους ασυνόδευτους ανηλίκους και στους εκπροσώπους τους παρέχονται 

δωρεάν οι νομικές και διαδικαστικές πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 

19, καθώς και οι πληροφορίες για τις διαδικασίες ανάκλησης της διεθνούς 

προστασίας που προβλέπονται στο κεφάλαιο IV. 

5. Τα κράτη μέλη μπορούν να χρησιμοποιούν ιατρικές εξετάσεις για τον 

προσδιορισμό της ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων στο πλαίσιο της 

εξέτασης αιτήσεως διεθνούς προστασίας όταν, μετά τις γενικές δηλώσεις ή 

άλλες συναφείς ενδείξεις, τα κράτη μέλη έχουν αμφιβολίες σχετικά με την ηλικία 

του αιτούντος. Εάν, αργότερα, τα κράτη μέλη εξακολουθούν να έχουν 

αμφιβολίες σχετικά με την ηλικία του αιτούντος, θεωρούν ότι ο αιτών είναι 

ανήλικος. 

Οποιαδήποτε ιατρική εξέταση πραγματοποιείται με πλήρη σεβασμό της 

αξιοπρέπειας του αιτούντος, διενεργείται με την επιλογή των λιγότερο 

παρεμβατικών εξετάσεων και διενεργείται από κατάλληλα εκπαιδευμένους 

επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ώστε να επιτυγχάνεται όσο το δυνατόν πιο 

αξιόπιστο αποτέλεσμα. 

     Όταν χρησιμοποιούνται ιατρικές εξετάσεις, τα κράτη μέλη μεριμνούν 

ώστε: 

    α) οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να ενημερώνονται, πριν από την εξέταση της 

αίτησής τους διεθνούς προστασίας, και σε γλώσσα την οποία κατανοούν ή 

τεκμαίρεται ευλόγως ότι κατανοούν, σχετικά με τη δυνατότητα προσδιορισμού 

της ηλικίας με ιατρική εξέταση· πρόκειται μεταξύ άλλων για πληροφορίες 

σχετικά με τη μέθοδο εξέτασης και τον ενδεχόμενο αντίκτυπο των 

αποτελεσμάτων της ιατρικής εξέτασης στην εξέταση της αίτησης διεθνούς 

προστασίας, καθώς και ως προς τον αντίκτυπο της άρνησης του ασυνόδευτου 

ανηλίκου να υποβληθεί στην ιατρική εξέταση· 
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   β) οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και/ή οι εκπρόσωποί τους να συναινούν στη 

διενέργεια ιατρικής εξέτασης για τον προσδιορισμό της ηλικίας των 

συγκεκριμένων ανηλίκων· και 

    γ) η απόφαση απόρριψης αίτησης διεθνούς προστασίας ασυνόδευτου 

ανηλίκου που αρνήθηκε να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση να μη βασίζεται μόνο 

στην άρνηση αυτή. 

Το γεγονός ότι ένας ασυνόδευτος ανήλικος έχει αρνηθεί να υποβληθεί σε 

ιατρική εξέταση δεν εμποδίζει την αποφαινόμενη αρχή να λαμβάνει απόφαση 

επί της αιτήσεως διεθνούς προστασίας. 

6. Το μείζον συμφέρον του παιδιού αποτελεί το κύριο μέλημα των κρατών 

μελών κατά την εφαρμογή της παρούσας οδηγίας. 

Όταν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αίτησης ασύλου τα κράτη μέλη 

χαρακτηρίζουν ένα πρόσωπο ως ασυνόδευτο ανήλικο, μπορούν: 

    α) να εφαρμόζουν ή να εξακολουθούν να εφαρμόζουν το άρθρο 31 

παράγραφος 8, μόνο εφόσον: 

       i) ο αιτών προέρχεται από χώρα η οποία πληροί τα κριτήρια για το 

χαρακτηρισμό της ως ασφαλούς χώρας καταγωγής, κατά την έννοια της 

παρούσας οδηγίας, ή 

     ii) ο αιτών έχει υποβάλει μεταγενέστερη αίτηση διεθνούς προστασίας η 

οποία είναι απαράδεκτη, σύμφωνα με το άρθρο 40 παράγραφος 5, ή 

   iii) ο αιτών μπορεί, εξαιτίας σοβαρών λόγων, να θεωρείται επικίνδυνος για 

την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη ή έχει απελαθεί διά της βίας, εξαιτίας 

σοβαρών λόγων εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, βάσει του εθνικού 

δικαίου· 

β) να εφαρμόζουν ή να εξακολουθούν να εφαρμόζουν το άρθρο 43, 

σύμφωνα με τα άρθρα 8 έως 11 της οδηγίας 2013/33/ΕΕ, μόνο εφόσον: 

   i) ο αιτών προέρχεται από χώρα η οποία πληροί τα κριτήρια για το 

χαρακτηρισμό της ως ασφαλούς χώρας καταγωγής, κατά την έννοια της 

παρούσας οδηγίας, ή 

 ii) ο αιτών έχει υποβάλει μεταγενέστερη αίτηση, ή 

 iii) ο αιτών μπορεί, εξαιτίας σοβαρών λόγων, να θεωρείται επικίνδυνος για 

την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη του κράτους μέλους ή έχει απελαθεί διά 
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της βίας, εξαιτίας σοβαρών λόγων εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, βάσει 

του εθνικού δικαίου, ή 

iv) συντρέχουν βάσιμοι λόγοι ώστε μια χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος 

να θεωρείται ασφαλής τρίτη χώρα για τον αιτούντα, σύμφωνα με το άρθρο 38, 

ή 

v) ο αιτών έχει παραπλανήσει τις αρχές υποβάλλοντας πλαστά έγγραφα, ή 

vi) ο αιτών έχει καταστρέψει ή εγκαταλείψει, κακή την πίστει, έγγραφο 

ταυτότητας ή ταξιδίου, το οποίο θα είχε βοηθήσει στην εξακρίβωση της 

ταυτότητας ή της ιθαγένειάς του. 

Τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τα σημεία v) και vi) μόνο σε 

ιδιαίτερες περιπτώσεις, όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι ώστε να θεωρείται ότι 

ο αιτών επιχειρεί να αποκρύψει σημαντικά στοιχεία τα οποία ενδεχομένως θα 

οδηγήσουν στη λήψη αρνητικής απόφασης και εφόσον έχει δοθεί στον 

αιτούντα η πλήρης δυνατότητα, λαμβανομένων υπόψη των ειδικών 

διαδικαστικών αναγκών για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, να αιτιολογήσει 

πειστικά τη συμπεριφορά που περιγράφεται στα σημεία v) και vi), 

συμπεριλαμβανομένης της διαβούλευσης με τον εκπρόσωπό του, 

γ) να θεωρούν την αίτηση απαράδεκτη, σύμφωνα με το άρθρο 33 

παράγραφος 2 στοιχείο γ), εάν μια χώρα η οποία δεν είναι κράτος μέλος 

θεωρείται ασφαλής τρίτη χώρα για τον αιτούντα, σύμφωνα με το άρθρο 38, 

εφόσον αυτό εξυπηρετεί τα μείζονα συμφέροντα του ανηλίκου· 

δ) να εφαρμόζουν τη διαδικασία του άρθρου 20 παράγραφος 3, όταν ο 

εκπρόσωπος του ανηλίκου διαθέτει νομική κατάρτιση, σύμφωνα με το εθνικό 

δίκαιο. 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 41, τα κράτη μέλη παρέχουν στους 

ασυνόδευτους ανηλίκους, κατά την εφαρμογή του άρθρου 46 παράγραφος 6, 

τουλάχιστον τις εγγυήσεις του άρθρου 46 παράγραφος 7 σε όλες τις 

περιπτώσεις.» 

87. Περαιτέρω, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το 

Γενικό Σχόλιο της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού Αρ.6 αναφορικά με τη μεταχείριση των ασυνόδευτων 

ανηλίκων και χωρισμένων από τους γονείς τους παιδιών εκτός της 

χώρας καταγωγής τους («Γενικό Σχόλιο Αρ.6»), απαιτείται όπως οι 
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ασυνόδευτοι ανήλικοι έχουν τόσο κηδεμόνα από το κράτος όσο και 

νομικό εκπρόσωπο. Οι παράγραφοι 33 – 35 του Γενικού Σχόλιου Αρ.6 που 

ερμηνεύουν τις διατάξεις της Σύμβασης, εξηγούν τις αρμοδιότητες του 

“guardian” (κηδεμόνα) ενώ οι παράγραφοι 36 και 37 του “legal representative” 

(νομικού εκπροσώπου). Πιο συγκεκριμένα, στις παραγράφους αυτές 

αναφέρεται ότι «36. In cases where children are involved in asylum 

procedures or administrative or judicial proceedings, they should, in addition 

to the appointment of a guardian, be provided with legal representation. 

37. At all times children should be informed of arrangements with respect to 

guardianship and legal representation and their opinions should be taken 

into consideration». 

  
88. Συναφώς επισημαίνεται ότι, το κράτος οφείλει να εφαρμόζει τις πρόνοιες  της 

Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού απευθείας (δεν χρειάζονται 

οποιαδήποτε μεταφορά) και μάλιστα να τροποποιεί τους νόμους του ανάλογα, 

ώστε να συνάδουν με τις πρόνοιες αυτής. Εξυπακούεται ότι, όταν 

αναφερόμαστε σε μια Σύμβαση τούτο περιλαμβάνει και τη νομολογία της 

Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που αφορά στη συγκεκριμένη 

Σύμβαση.  

89. Στη βάση των δύο νομοσχεδίων που κατατέθηκαν από το Υπουργείο 

Εσωτερικών στη Βουλή, το άρθρο 10 του περί Προσφύγων Νόμου που αφορά 

τους ασυνόδευτους ανήλικους διαμορφώνεται ως εξής: 

                  «10. (1) Σε περίπτωση που ο αιτητής είναι ασυνόδευτος ανήλικος, οι 

αρχές ενώπιον των οποίων υποβάλλεται η αίτηση ή/και ο αρμόδιος λειτουργός 

γνωστοποιούν αμέσως την περίπτωση στον Προϊστάμενο που γνωστοποιεί 

αμέσως την περίπτωση στο Διευθυντή του Τμήματος  Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Ευημερίας, ο οποίος ενεργεί ως κηδεμόνας του εν λόγω ανηλίκου και λαμβάνει 

όλα τα αναγκαία μέτρα, δυνάμει του παρόντος Νόμου και των εκδιδόμενων 

δυνάμει αυτού Κανονισμών, για λογαριασμό και προς το συμφέρον του 

ανηλίκου. 

                       (1Α) Το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού αποτελεί πρωταρχικό   μέλημα 

κατά την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος Νόμου οι οποίες αφορούν τη 

διεθνή προστασία και τους ανηλίκους. 
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                   «(1Β) Ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ενεργεί το 

συντομότερο δυνατό, αυτοπροσώπως ή μέσω λειτουργού των εν λόγω 

Υπηρεσιών, ως εκπρόσωπος και συνδρομητής του ασυνόδευτου ανήλικου στις 

διαδικασίες που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο, ώστε να διασφαλίζει το 

βέλτιστο συμφέρον του παιδιού, και, οσάκις είναι αναγκαίο, να ασκεί νομική 

ικανότητα για λογαριασμό του ασυνόδευτου ανήλικου ή να διασφαλίζει την 

εκπροσώπηση του ασυνόδευτου ανήλικου σε δικαστική διαδικασία σύμφωνα 

με τον περί Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού  (Διορισμός 

Επιτρόπου από το Δικαστήριο ως Αντιπρόσωπος Παιδιού) Διαδικαστικό 

Κανονισμό του 2014.»1 

                   (1Γ) Η Υπηρεσία Ασύλου μεριμνά ώστε να παρέχεται η ευκαιρία στον 

εκπρόσωπο να ενημερώνει τον ασυνόδευτο ανήλικο σχετικά με το νόημα και τις 

πιθανές συνέπειες της προσωπικής συνέντευξης και, εφόσον ενδείκνυται, 

σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο ασυνόδευτος ανήλικος πρέπει να 

προετοιμαστεί για την προσωπική συνέντευξη. 

               «(1Δ) Ανεξάρτητα από τις διατάξεις του εδαφίου (1) του άρθρου 18, η 

Υπηρεσία Ασύλου επιτρέπει στον εκπρόσωπο ή/και νομικό σύμβουλο να 

παρίσταται στην προσωπική συνέντευξη του ασυνόδευτου ανήλικου και να 

υποβάλλει ερωτήσεις ή παρατηρήσεις, εντός του πλαισίου που ορίζει ο 

αρμόδιος λειτουργός που διεξάγει τη συνέντευξη.»2  

                 (1Ε) Η Υπηρεσία Ασύλου δύναται να απαιτήσει την παρουσία του 

ασυνόδευτου ανήλικου στην προσωπική συνέντευξη ακόμη και αν ο 

εκπρόσωπός του είναι παρών. 

              (1ΣΤ) Η Υπηρεσία Ασύλου μεριμνά ώστε - 

                  (α) η συνέντευξη του ασυνόδευτου ανήλικου να διεξάγεται από αρμόδιο 

λειτουργό που έχει τις απαραίτητες γνώσεις για τις ειδικές ανάγκες των 

ανηλίκων∙ και 

                 (β) τέτοιος αρμόδιος λειτουργός να προπαρασκευάζει την απόφαση επί της 

αίτησης. 

                                                           
1 Ο περί Προσφύγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2015 

2 Τροποποίηση του περί Προσφύγων (Τροποποιητικού)(Αρ.2) του 2015 
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               «(1ΣΤδις) Στον ασυνόδευτο ανήλικο και στον εκπρόσωπό του παρέχονται 

δωρεάν οι νομικές και διαδικαστικές πληροφορίες που αναφέρονται στο εδάφιο 

(7Γ) του άρθρου 18Α, καθώς και οι πληροφορίες για τις διαδικασίες ανάκλησης 

και εκπνοής της διεθνούς προστασίας που προβλέπονται στα άρθρα 6, 6Α, 6Β 

και 19, αντίστοιχα.» 

                  «(1Ζ) (α) Η Υπηρεσία Ασύλου δύναται να χρησιμοποιεί ιατρικές εξετάσεις 

για τον προσδιορισμό της ηλικίας ασυνόδευτου ανήλικου, στο πλαίσιο της 

εξέτασης της αίτησής του, όταν, μετά τις γενικές δηλώσεις ή άλλες συναφείς 

ενδείξεις, υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ηλικία του αιτητή.  Σε 

περίπτωση που, μετά την διεξαγωγή της ιατρικής εξέτασης, εξακολουθούν να 

υπάρχουν αμφιβολίες για την ηλικία του αιτητή, τότε ο αιτητής θεωρείται ότι 

είναι ανήλικος. 

                     (β) Οποιαδήποτε ιατρική εξέταση πραγματοποιείται με πλήρη σεβασμό 

της αξιοπρέπειας του ασυνόδευτου ανήλικου, διενεργείται με την επιλογή των 

λιγότερο παρεμβατικών εξετάσεων και διενεργείται από κατάλληλα 

εκπαιδευμένους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ώστε να επιτυγχάνεται 

όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστο αποτέλεσμα.»• 

            (1Η) Σε περίπτωση χρήσης ιατρικών εξετάσεων σύμφωνα με το εδάφιο (1Ζ), η 

Υπηρεσία Ασύλου μεριμνά ώστε- 

                    (α) ο ασυνόδευτος ανήλικος να ενημερώνεται, πριν από την εξέταση της 

αίτησής του και σε γλώσσα την οποία κατανοεί ή εύλογα θεωρείται ότι κατανοεί, 

σχετικά με το ενδεχόμενο προσδιορισμού της ηλικίας με ιατρικές εξετάσεις∙ η 

ενημέρωση περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο εξετάσεων, τον 

ενδεχόμενο αντίκτυπο των αποτελεσμάτων των ιατρικών εξετάσεων στην 

εξέταση της αίτησης και τον αντίκτυπο της τυχόν άρνησης του ασυνόδευτου 

ανήλικου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις∙ 

                  (β) ο ασυνόδευτος ανήλικος ή/και ο εκπρόσωπός του να συναινούν στη 

διενέργεια εξέτασης για τον προσδιορισμό της ηλικίας του ασυνόδευτου 

ανήλικου και 

                 (γ) η απόφαση απόρριψης αίτησης ασυνόδευτου ανήλικου, ο οποίος 

αρνήθηκε να υποβληθεί σε τέτοιες ιατρικές εξετάσεις, να μη βασίζεται μόνο 

στην άρνηση αυτή. 
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               (1Θ) Η άρνηση ασυνόδευτου ανήλικου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, 

για τον προσδιορισμό της ηλικίας του, δεν εμποδίζει τον Προϊστάμενο να λάβει 

απόφαση επί της αίτησης του ασυνόδευτου ανήλικου. 

                   «(2)3  Ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ενεργεί το 

συντομότερο δυνατό, αυτοπροσώπως ή μέσω λειτουργού των εν λόγω 

Υπηρεσιών, ως εκπρόσωπος και συνδρομητής του ασυνόδευτου ανήλικου, 

προκειμένου ο τελευταίος να επωφεληθεί των δικαιωμάτων και να 

συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στον παρόντα Νόμο. Ο 

εν λόγω Διευθυντής ενημερώνει αμέσως τον ασυνόδευτο ανήλικο για το 

συγκεκριμένο πρόσωπο που ορίζεται να ενεργεί ως εκπρόσωπος του 

ασυνόδευτου ανήλικου. Ο εκπρόσωπος ασκεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με 

την αρχή του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, όπως προβλέπεται στο 

εδάφιο (3) του άρθρου 9ΚΕ, και διαθέτει την αναγκαία εμπειρογνωσία για το 

σκοπό αυτό. Για να διασφαλιστεί η ευημερία και η κοινωνική ανάπτυξη του 

ανηλίκου που αναφέρεται στην παράγραφο (β) του εδάφιου (3) του άρθρου 

9ΚΕ, η αλλαγή του προσώπου που ενεργεί ως εκπρόσωπος πραγματοποιείται 

μόνον όταν είναι αναγκαίο. Ο εν λόγω Διευθυντής δεν ορίζει ως εκπρόσωπο 

ασυνόδευτου ανήλικου πρόσωπο του οποίου τα συμφέροντα συγκρούονται ή 

θα μπορούσαν ενδεχομένως να συγκρούονται με εκείνα του ασυνόδευτου 

ανήλικου.» 

                «(2Α) Ο Προϊστάμενος διενεργεί τακτικά αξιολόγηση, συμπεριλαμβανομένης 

και της αξιολόγησης για τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων μέσων για την 

εκπροσώπηση του ασυνόδευτου ανήλικου.  Ο Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας 

και Κοινωνικών Ασφαλίσεων λαμβάνει υπόψη την εν λόγω αξιολόγηση, 

δίνοντας τυχόν σχετικές οδηγίες στο Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Ευημερίας και λαμβάνοντας κάθε άλλο αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική 

εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανήλικων. 

                (2B) Ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας διασφαλίζει ότι 

ασυνόδευτοι ανήλικοι αιτητές, από την ημερομηνία υποβολής της αίτησής τους 

έως τη στιγμή που υποχρεούνται να εγκαταλείψουν τις ελεγχόμενες από την 

Κυβέρνηση της Δημοκρατίας περιοχές, φιλοξενούνται- 

                                                           
3 Εισαγωγή νέων εδαφίων (2) μέχρι (2Ε) από τον περί Προσφύγων (Τροποποιητικό) Νόμο του 2015 
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                (α)  μαζί με ενήλικους συγγενείς• ή   

                (β)  από ανάδοχο οικογένεια• ή   

(γ)  σε κέντρα φιλοξενίας με ειδικές ρυθμίσεις για ανηλίκους, τα οποία δε 

φιλοξενούν ενήλικους και τα οποία λειτουργούν υπό την αρμοδιότητα και 

εποπτεία του εν λόγω Διευθυντή• ή   

     (δ) σε κέντρα φιλοξενίας για ενήλικους αιτητές, εφόσον οι ασυνόδευτοι είναι 

δεκαέξι (16) ετών ή άνω και ο Προϊστάμενος συμφωνεί προς τούτο 

ενεργώντας σύμφωνα με το εδάφιο (2) του άρθρου 9ΙΣΤ∙ ή   

    (ε)  σε άλλου είδους καταλύματα κατάλληλα για ανηλίκους.  

          (2Γ) Ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας διασφαλίζει ότι -

 (α) στο μέτρο του δυνατού, τα αδέλφια να παραμένουν μαζί, 

λαμβανομένου υπόψη του βέλτιστου συμφέροντος του εκάστοτε ανηλίκου 

και ιδίως της ηλικίας και του βαθμού ωριμότητάς του• και 

  (β) οι μεταβολές κατοικίας των ασυνόδευτων ανήλικων περιορίζονται στο 

ελάχιστο.  

                 (2Δ) Ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, αρχίζει να 

αναζητεί, το συντομότερο δυνατό μετά την υποβολή της αίτησης, τα μέλη της 

οικογένειας του ασυνόδευτου ανήλικου, εν ανάγκη με τη βοήθεια διεθνών ή 

άλλων σχετικών οργανώσεων, προστατεύοντας παράλληλα το βέλτιστο 

συμφέρον του ασυνόδευτου ανήλικου. Σε περίπτωση που υπάρχει κίνδυνος να 

απειληθεί η ζωή ή η ακεραιότητα του ασυνόδευτου ανηλίκου ή των στενών 

συγγενών του, ιδίως αν αυτοί διαμένουν στη χώρα καταγωγής, ο Διευθυντής 

των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας διασφαλίζει ότι η συλλογή, επεξεργασία 

και διαβίβαση των πληροφοριών που αφορούν τα εν λόγω πρόσωπα γίνεται 

εμπιστευτικά, ώστε να μη διακυβεύεται η ασφάλειά τους.  

              (2Ε) Οι απασχολούμενοι με ασυνόδευτους ανηλίκους διαθέτουν και 

συνεχίζουν να λαμβάνουν κατάλληλη κατάρτιση σχετικά με τις ανάγκες των 

ανηλίκων και δεσμεύονται από την αρχή της εμπιστευτικότητας σύμφωνα με το 

άρθρο 31Β, αναφορικά με τις πληροφορίες τις οποίες γνωρίζουν ως εκ της 

άσκησης της εργασίας τους.» 

         «(2ΣΤ) Όταν, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διεθνούς προστασίας, 

προσδιοριστεί ένα πρόσωπο ως ασυνόδευτος ανήλικος, η Υπηρεσία Ασύλου 

δύναται- 
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                     (α) να εξετάσει την αίτηση κατά την ταχύρρυθμη διαδικασία που 

προβλέπεται στο άρθρο 12Δ μόνον εφόσον- 

(i) ο αιτητής προέρχεται από χώρα η οποία πληροί τα κριτήρια για το 

χαρακτηρισμό της ως ασφαλούς χώρας καταγωγής, κατά την έννοια του 

παρόντος Νόμου, ή 

(ii) ο αιτητής έχει υποβάλει μεταγενέστερη αίτηση η οποία δεν είναι 

απαράδεκτη κατά την παράγραφο (δ) του εδαφίου (3) του άρθρου 16Δ, ή 

(iii)ο αιτητής μπορεί, εξαιτίας σοβαρών λόγων, να θεωρείται επικίνδυνος 

για την εθνική ασφάλεια ή τη δημόσια τάξη της Δημοκρατίας, ή έχει απελαθεί 

δια της βίας εξαιτίας σοβαρών λόγων εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, 

σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο∙ 

(β) να θεωρήσει την αίτηση απαράδεκτη, σύμφωνα με την παράγραφο (γ) 

του εδαφίου (2) του άρθρου 12Βτετράκις, εάν μια χώρα άλλη από κράτος μέλος 

θεωρείται ασφαλής τρίτη χώρα για τον αιτητή σύμφωνα με το άρθρο 12Β,  

εφόσον αυτό εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον του ανήλικου.». 

 

 Εκπροσώπηση ασυνόδευτων ανηλίκων 

90. Από τα πιο πάνω προκύπτει ότι και οι δύο Οδηγίες επιβάλλουν την 

εκπροσώπηση ασυνόδευτων ανηλίκων τόσο σε σχέση με τις διαδικασίες 

εξέτασης των αιτήσεων ασύλου τους, όσο και σε σχέση με την πρόσβασή τους 

και απόλαυση των συνθηκών υποδοχής. Σε ότι αφορά στην πρόσβαση και 

απόλαυση των συνθηκών υποδοχής οι ασυνόδευτοι ανήλικοι έχουν επίσης 

δικαίωμα να προσβάλλουν οποιαδήποτε αρνητική ή δυσμενή απόφαση τους 

αφορά ενώπιον δικαστηρίου με δικαίωμα μάλιστα νομικής αρωγής, σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 26 της Οδηγίας 2013/33/ΕΕ οι οποίες όπως 

αναφέρθηκε και πιο πάνω, δεν έχουν ενσωματωθεί στα νομοσχέδια. Το 

ίδιο ισχύει και σε σχέση με αρνητικές αποφάσεις επί του αιτήματός τους για 

άσυλο, αφού έχουν δικαίωμα πραγματικής προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου. 

Και οι δύο Οδηγίες καθορίζουν ότι οργανισμοί ή ιδιώτες των οποίων τα 

συμφέροντα συγκρούονται ή θα μπορούσαν ενδεχομένως να 

συγκρούονται με εκείνα των ασυνόδευτων ανηλίκων δεν είναι επιλέξιμοι 

για να καθίστανται εκπρόσωποι. 
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91. Είναι φανερό με βάση το ρυθμιστικό πεδίο της κάθε Οδηγίας, ότι απαιτείται η 

εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων από ανεξάρτητους οργανισμούς 

των οποίων τα συμφέροντα δεν συγκρούονται με αυτά του ασυνόδευτου 

ανηλίκου και οι οποίοι έχουν κατάλληλα καταρτισμένα πρόσωπα σε σχέση με 

τις ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων, αλλά και σε σχέση με την 

εκπροσώπησή τους, ανάλογα με το περιεχόμενο της εκπροσώπησης, ήτοι 

κατά πόσο αφορά στις συνθήκες υποδοχής ή κατά πόσο αφορά στις 

διαδικασίες εξέτασης του αιτήματός τους για άσυλο,  σε σχέση με τα πιο κάτω:

  

i.  Εκπροσώπηση στο στάδιο των διοικητικών διαδικασιών σε σχέση με 

την εξέταση της αίτησης ασύλου τους, περιλαμβανομένης ιδίως της 

εκπροσώπησης σε σχέση με την υποβολή παιδιών σε ιατρικές 

εξετάσεις για τον καθορισμό της ηλικίας τους∙ 

ii.   Εκπροσώπηση στο στάδιο των δικαστικών διαδικασιών σε σχέση με 

την εξέταση της αίτησης ασύλου τους, καθώς επίσης και σε σχέση με 

ενδιάμεσες αποφάσεις, όπως για παράδειγμα τη μη αναγνώρισή τους 

ως ασυνόδευτων ανηλίκων, σε περίπτωση αρνητικής απόφασης επί 

τους αιτήματος για άσυλο ή σε περίπτωση ανάκλησης ή παύσης του 

καθεστώτος που παραχωρήθηκε∙ 

iii.   Εκπροσώπηση στο στάδιο των διοικητικών διαδικασιών σε σχέση με 

την πρόσβαση αλλά και την απόλαυση των συνθηκών υποδοχής στα 

καθοριζόμενα στην Οδηγία επίπεδα∙ 

iv.  Εκπροσώπηση στο στάδιο των δικαστικών διαδικασιών σε σχέση με 

δυσμενείς αποφάσεις οποιαδήποτε αρμόδιας αρχής για περιορισμό 

της πρόσβασης σε συνθήκες υποδοχής ή σε περίπτωση που τα 

επίπεδα των συνθηκών υποδοχής δεν είναι τα καθορισθέντα στο στην 

Οδηγία.  

92. Περαιτέρω, παρά το γεγονός ότι δεν αναφέρεται ρητά στις Οδηγίες, 

λαμβανομένων υπόψη το σύνολο των διατάξεων των Οδηγιών και τους τομείς 

στους οποίους τα ασυνόδευτα παιδιά έχουν δικαίωμα εκπροσώπησης, έχω 

την άποψη, την οποία είχα διατυπώσει και παλαιότερα με σειρά υπομνημάτων 

μου, ότι πρόκειται περί νομικής ουσιαστικά εκπροσώπησης ακόμα και στο 

στάδιο των διοικητικών διαδικασιών, τουλάχιστον σε ότι αφορά την 
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εκπροσώπηση στο πλαίσιο των διαδικασιών εξέτασης της αίτησης για άσυλο. 

Η νομική εκπροσώπηση επιβάλλεται επίσης όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, 

από τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

είχε παλαιότερα ενημερώσει τις Κυπριακές αρχές ότι η εκπροσώπηση των 

ασυνόδευτων ανηλίκων απαιτείται να γίνεται από πρόσωπα που έχουν την 

κατάλληλη εξειδίκευση για να εκπροσωπήσουν ασυνόδευτα παιδιά στη 

διαδικασία που στη πράξη σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουν νομική κατάρτιση 

και υπόβαθρο ακόμα και εάν δεν είναι «προσοντούχοι δικηγόροι».  

93. Τα προτεινόμενα νομοσχέδια καθορίζουν το Διευθυντή των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας ως εκπρόσωπο των ασυνόδευτων ανηλίκων αφενός σε 

σχέση με τις διαδικασίες εξέτασης του αιτήματος για άσυλο,  και, αφετέρου με 

γενικό και ακαθόριστο τρόπο στο πλαίσιο εφαρμογής του περί Προσφύγων 

Νόμου γενικά, χωρίς ειδική αναφορά στις συνθήκες υποδοχής. Σε σχέση 

ειδικότερα με τις διαδικασίες εξέτασης του αιτήματος για άσυλο, το νομοσχέδιο 

καθορίζει ότι ο Διευθυντής, όταν είναι αναγκαίο, ασκεί νομική ικανότητα για 

λογαριασμό του ασυνόδευτου ανήλικου ή διασφαλίζει την εκπροσώπηση του 

ασυνόδευτου ανήλικου σε δικαστική διαδικασία σύμφωνα με τον περί 

Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού  (Διορισμός Επιτρόπου από 

το Δικαστήριο ως Αντιπρόσωπος Παιδιού) Διαδικαστικό Κανονισμό του 2014. 

Περαιτέρω, καθορίζεται ότι ο Διευθυντής δεν ορίζει λειτουργό ως εκπρόσωπο 

του ασυνόδευτου ανηλίκου εάν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ 

αυτού και του παιδιού.  

94. Κατ’ αρχάς δεν είναι αντιληπτό τι εννοείται με τον όρο «ασκεί νομική 

ικανότητα», που έχει περιληφθεί στο νομοσχέδιο και θα πρέπει να δοθούν 

διευκρινίσεις. Δεν υπάρχει αντίστοιχος νομικός όρος στο Κυπριακό νομικό 

πλαίσιο και δεν μπορεί κατά την άποψή μου να εκληφθεί ως οτιδήποτε άλλο,  

πέραν από έμμεση παραδοχή, της εκτελεστικής εξουσίας,  ότι η 

εκπροσώπηση ασυνόδευτων ανηλίκων στις διαδικασίες εξέτασης του 

αιτήματός τους για άσυλο συνιστά νομική εκπροσώπηση, όπως ήταν εξ αρχής 

η θέση μου.  

95. Οι πιο πάνω ρυθμίσεις είναι τουλάχιστον ατυχείς και παραβιάζουν κατάφωρα 

τα δικαιώματα των ασυνόδευτων ανηλίκων όπως αυτά κατοχυρώνονται τόσο 
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από τις Οδηγίες όσο και από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα 

Δικαιώματα του Παιδιού για τους πιο κάτω λόγους: 

i. Δεν είναι σαφές το πλαίσιο εκπροσώπησης σε σχέση με την πρόσβαση 

στις συνθήκες υποδοχής καθώς και τα επίπεδά τους όπως απαιτείται 

από την Οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής∙ 

ii. Δεν είναι σαφές το πλαίσιο εκπροσώπησης των ασυνόδευτων ανηλίκων 

σε θέματα ειδικά κράτησης∙ 

iii. Ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας έχει ως εκ των 

αρμοδιοτήτων του, αφενός, ως κρατική αρχή με υποχρέωση 

διασφάλισης της πρόσβασης σε αρκετές από τις συνθήκες υποδοχής 

σύμφωνα με τις διατάξεις των νομοσχεδίων καθώς επίσης και των 

επιπέδων των συνθηκών υποδοχής, και, αφετέρου από τη φύση του ως 

κρατική αρχή η οποία συνεργάζεται με άλλες κρατικές αρχές και 

διασφαλίζει πρωταρχικά κρατικά συμφέροντα, ενυπάρχουσα εκ του 

νόμου και εκ των πραγμάτων σύγκρουση συμφερόντων με τα 

συμφέροντα του ασυνόδευτου ανηλίκου, κάτι που δεν επιτρέπεται από 

τις Οδηγίες∙ 

iv. Ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας και οι λειτουργοί 

των Υπηρεσιών, δεν έχουν καμία εξειδικευμένη κατάρτιση στα θέματα 

ασύλου και προσφύγων ή συνθηκών υποδοχής όπως απαιτείται από 

τις Οδηγίες∙ 

v. Σε σχέση με τη νομική εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων 

ενώπιον δικαστικής αρχής, αυτή περιορίζεται μόνο σε σχέση με τις 

διαδικασίες εξέτασης αιτήσεων ασύλου και δεν επεκτείνεται στις 

συνθήκες υποδοχής, κατά παράβαση της Οδηγίας για τις συνθήκες 

υποδοχής∙ 

vi. Σε ότι αφορά στη νομική εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων 

στις διοικητικές διαδικασίες εξέτασης του αιτήματός τους για άσυλο, από 

τον Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, σύμφωνα και με 

παλαιότερη θέση μου, αυτή δεν είναι δυνατό να γίνεται από τον 

Διευθυντή ή λειτουργό του αφού αφενός δεν είναι νομικά καταρτισμένοι 

και εξειδικευμένοι για νομική εκπροσώπηση των ασυνόδευτων 
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ανηλίκων και όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω ενυπάρχει σύγκρουση 

συμφερόντων∙  

vii.            Η επιβολή υποχρέωσης στον Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Ευημερίας να διασφαλίζει τη νομική εκπροσώπηση των ασυνόδευτων 

ανηλίκων ενώπιον δικαστηρίων σε σχέση μόνο με τις διαδικασίες 

εξέτασης αιτήσεων ασύλου,  από την Επίτροπο Προστασίας των 

Δικαιωμάτων του Παιδιού σύμφωνα με τον αναφερόμενο Διαδικαστικό 

Κανονισμό, δεν κατοχυρώνει τα δικαιώματα των ασυνόδευτων παιδιών 

σύμφωνα με τις Οδηγίες για τους πιο κάτω λόγους: 

 Πρώτον, περιορίζεται μόνο στις διαδικασίες αναφορικά με την 

απόφαση επί του αιτήματος για άσυλο και δεν περιλαμβάνει προσφυγές σε 

σχέση με τις συνθήκες υποδοχής και τα επίπεδά τους, κατά παράβαση της 

Οδηγίας για τις συνθήκες υποδοχής∙ 

 Δεύτερον, η παραπομπή στον Διαδικαστικό Κανονισμό και όχι στο 

Νόμο που διέπει τον θεσμό της Επιτρόπου είναι νομικά και νομοτεχνικά 

λανθασμένη, αφού οι εξουσίες της Επιτρόπου πηγάζουν από το Νόμο και όχι 

από τον Διαδικαστικό Κανονισμό του Ανωτάτου Δικαστηρίου∙ 

 Τρίτον, η Επίτροπος σύμφωνα με τον θεσμικό της Νόμο και τον 

Διαδικαστικό Κανονισμό παρεμβαίνει σε ήδη υπάρχουσες διαδικασίες 

και δεν μπορεί να εκκινήσει δικαστικές ή άλλες διαδικασίες εκ μέρους 

παιδιού, εκτός εάν οποιοσδήποτε νόμος ρητά καθορίζει την 

εκπροσώπηση των παιδιών από την Επίτροπο∙ Κατά συνέπεια, εάν δεν 

υπάρξει πρώτα καταχώριση σχετικής αίτησης στο Δικαστήριο, η 

Επίτροπος δεν μπορεί να παρέμβει, και εάν ο Διευθυντής των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, τα συμφέροντα του οποίου όπως 

αναφέρθηκε πιο πάνω συγκρούονται με αυτά του ασυνόδευτου 

ανηλίκου,  παραλείψει να καταχωρίσει προσφυγή στο δικαστήριο, είτε 

σε σχέση με τις συνθήκες υποδοχής είτε σε σχέση με την αποφάσεις 

που σχετίζονται με το αίτημα ασύλου τους, τότε αποκλείεται η 

εκπροσώπηση του παιδιού από την Επίτροπο. Επιβάλλεται επομένως να 

υπάρξει στο Νόμο ρητά η αρμοδιότητα εκπροσώπησης των ασυνόδευτων 

ανηλίκων απ΄ευθείας. 
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 Τέταρτον, ο διορισμός ή μη της Επιτρόπου για την εκπροσώπηση 

παιδιού εναπόκειται πάντοτε στη διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου και δεν 

μπορεί να θεωρείται δεδομένος, ιδίως αφού ο Διαδικαστικός Κανονισμός 

προβλέπει τη δυνατότητα ενστάσεων από τα άλλα μέρη στη διαδικασία,  με 

αποτέλεσμα να υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο ασυνόδευτα παιδιά να μην έχουν 

εκπρόσωπο σε δικαστικές διαδικασίες, ενώ οι Οδηγίες επιβάλλουν σε κάθε 

περίπτωση την εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων τόσο σε σχέση με 

τις συνθήκες υποδοχής όσο και σε σχέση με τις διαδικασίες εξέτασης των 

αιτήσεων ασύλου∙ 

96. Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του 

Παιδιού Νόμου του 2007 έως 2014, ο Επίτροπος, μεταξύ των άλλων του 

αρμοδιοτήτων έχει αρμοδιότητα- 

«(ζ) την υποβολή αιτήσεων, εκ μέρους οποιουδήποτε παιδιού, για διορισμό 

ειδικού αντιπροσώπου σε δικαστικές διαδικασίες που το επηρεάζουν, όπου 

ο νόμος ή το δικαστήριο ήθελαν αποκλείσει τα πρόσωπα που έχουν τη 

γονική ευθύνη από του να αντιπροσωπεύουν το παιδί, ως αποτέλεσμα 

σύγκρουσης συμφερόντων με το τελευταίο, 

 
(η) την εκπροσώπηση των παιδιών και των συμφερόντων τους σε 

διαδικασίες που επηρεάζουν τα παιδιά, όπου τούτο προβλέπεται από 

νόμο, και σε δικαστικές διαδικασίες, στις οποίες θα μπορεί να διορίζεται ως 

αντιπρόσωπος παιδιού από το δικαστήριο.» 

97. Υπό το φως όλων των πιο πάνω, και δεδομένων των αρμοδιοτήτων του 

Επιτρόπου Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού, εισηγούμαι τη 

ρύθμιση της εκπροσώπησης ανηλίκων ως ακολούθως: 

i.  Η εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων τόσο σε σχέση με 

τις συνθήκες υποδοχής, την κράτηση και τις διαδικασίες εξέτασης των 

αιτήσεών τους για άσυλο, τόσο στο στάδιο των διοικητικών διαδικασιών 

όσο και στο στάδιο των δικαστικών διαδικασιών να ανατεθεί ρητά από 

το Νόμο στην Επίτροπο, η οποία να μπορεί να ασκεί τη συγκεκριμένη 

αρμοδιότητα μέσω κατάλληλα εκπαιδευμένων  δικηγόρων σε θέματα 

διεθνούς προστασίας, ασύλου, προσφύγων,  δικαιωμάτων του παιδιού 

και ειδικότερα δικαιωμάτων των ασυνόδευτων ανηλίκων. Σχετικές 
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διατάξεις για το θέμα αυτό υπήρχαν και προηγουμένως στον περί 

Προσφύγων Νόμο πριν την τροποποίηση του, με τον περί Προσφύγων 

(Τροποποιητικό) Νόμος του 2013 (N. 9(I)/2013), πλην όμως δεν κατέστη 

δυνατό να εφαρμοστούν λόγω άρνησης  της Υπηρεσίας Ασύλου και της 

Νομικής Υπηρεσίας να επιτρέψουν την εφαρμογή τους. Σημειώνεται ότι, 

ως Επίτροπος, είχα ήδη μεριμνήσει σε συνεργασία με τον Παγκύπριο 

Δικηγορικό Σύλλογο, για εκπαίδευση αριθμού δικηγόρων που είχαν 

επιδείξει ενδιαφέρον στα πιο πάνω θέματα και οι οποίοι ήταν πρόθυμοι 

νε εκπροσωπούν ασυνόδευτους ανηλίκους. Η εν λόγω επιλογή, απαιτεί, 

όμως, στήριξη του Γραφείου της Επιτρόπου με επιπρόσθετο 

προσωπικό για το συντονισμό της εν λόγω εργασίας καθώς, επίσης, και 

αύξηση του προϋπολογισμού της.  

ii. Εναλλακτικά, θα μπορούσε η εκπροσώπηση των ασυνόδευτων 

ανηλίκων στο διοικητικό στάδιο σε σχέση με τις συνθήκες υποδοχής, 

κράτησης και διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεών τους για άσυλο από 

Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, οι οποίες πρέπει να είναι εντελώς 

ανεξάρτητες από το κράτος, και οι οποίες θα μπορούν μέσω ειδικά  

καταρτισμένων νομικών ή/και δικηγόρων, με χρηματοδότηση από το 

κράτος ή/και μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων να 

εκπροσωπούν σε διοικητικό επίπεδο τους ασυνόδευτους ανηλίκους. 

Δεδομένου ότι τα πρόσωπα αυτά θα παραχωρούν νομικές συμβουλές 

και νομική εκπροσώπηση ενώπιον διοικητικών αρχών, υπηρεσίες που 

μόνο από δικηγόρους μπορούν να παρέχονται σύμφωνα με τον περί 

Δικηγόρων Νόμο, θα πρέπει σε συνεργασία με τον Παγκύπριο 

Δικηγορικό Σύλλογο και το Γενικό Εισαγγελέα της Δημοκρατίας να 

δοθούν οι κατάλληλες εξαιρέσεις ή/και άδειες για την άσκηση των εν 

λόγω αρμοδιοτήτων από προσωπικό Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων.  

Σε ότι αφορά τη δικαστική εκπροσώπηση των ασυνόδευτων ανηλίκων, 

για όλα τα θέματα, αυτή μπορεί να αναληφθεί από την Επίτροπο 

Προστασίας Δικαιωμάτων του Παιδιού σύμφωνα με τα πιο πάνω 

αναφερόμενα.  

98. Περαιτέρω, είναι αντιφατικό το γεγονός ότι ενώ το νομοσχέδιο καθορίζει τον 

Διευθυντή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας ως «εκπρόσωπο», αναθέτει 
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στην Υπηρεσία Ασύλου την αξιολόγηση για τη διαθεσιμότητα των αναγκαίων 

μέσων εκπροσώπησης των ασυνόδευτων ανηλίκων, που είναι άλλη Υπηρεσία, 

ενώπιον της οποίας μάλιστα θα εκπροσωπεί το ασυνόδευτο ανήλικο και τα 

συμφέροντά του ο Διευθυντής.  

99. Αυτό από μόνο του, αποκαλύπτει πέραν πάσης αμφιβολίας τη σύγκρουση 

συμφερόντων μεταξύ του ασυνόδευτου ανηλίκου και του Διευθυντή, ο οποίος 

θα τον εκπροσωπεί ενώπιον της Υπηρεσίας Ασύλου, η οποία κατά τα άλλα 

αξιολογεί τη διαθεσιμότητα των μέσω εκπροσώπησης των ασυνόδευτων 

ανηλίκων από τον Διευθυντή.  Ο Διευθυντής, επομένως, εξαρτάται άμεσα από 

την Υπηρεσία Ασύλου ως προς τη διαθεσιμότητα των πόρων.  

100. Έχω την άποψη ότι η διαθεσιμότητα των αναγκαίων μέσων εκπροσώπησης 

των ασυνόδευτων ανηλίκων θα πρέπει να αξιολογείται από άλλη αρχή 

ενδεχομένως εντελώς ανεξάρτητη από την Υπηρεσία Ασύλου ή/και τις 

Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, αφού η υποχρέωση που πηγάζει από την 

Οδηγία αφορά στα κράτη μέλη και όχι στην αρμόδια αρχή εξέτασης αιτήσεων 

ασύλου.  

101. Σε ότι αφορά δε τον τρόπο εκπροσώπησης των ασυνόδευτων ανηλίκων το 

νομοσχέδιο αντιγράφει την Οδηγία ως προς το εύρος της εκπροσώπησης των 

ασυνόδευτων ανηλίκων, σύμφωνα με την οποία «η Υπηρεσία Ασύλου 

επιτρέπει στον εκπρόσωπο ή/και νομικό σύμβουλο να παρίσταται στην 

προσωπική συνέντευξη του ασυνόδευτου ανήλικου και να υποβάλλει 

ερωτήσεις ή παρατηρήσεις, εντός του πλαισίου που ορίζει ο αρμόδιος 

λειτουργός που διεξάγει τη συνέντευξη.» 

102. Το πλαίσιο όμως αυτό πρέπει να καθοριστεί και να είναι ξεκάθαρο σε όλους 

τους λειτουργούς και σε όλους του εκπροσώπους. Θα πρέπει να υιοθετηθούν  

κανονισμοί ο οποίος να καθορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του 

εκπροσώπου καθώς επίσης και του αρμόδιου λειτουργού, έτσι ώστε το 

πλαίσιο να είναι σαφές και να μην εξαρτάται από τον κάθε αρμόδιο λειτουργό, 

ο οποίος αυθαίρετα μπορεί να θέτει περιορισμούς ή μη κατά το δοκούν. Απλή 

αντιγραφή της Οδηγίας δεν συνιστά ενσωμάτωσή της.  
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Ιατρικές εξετάσεις διαπίστωσης της ηλικίας  

103. Οι διατάξεις που έχουν εισαχθεί στο νομοσχέδιο σε σχέση με τις ιατρικές 

εξετάσεις ουσιαστικά αντιγράφουν τις διατάξεις του άρθρου 25 (5) της Οδηγίας  

2013/32/ΕΕ. Έχω την άποψη ότι η απλή αντιγραφή των σχετικών διατάξεων 

δεν αποτελεί ορθή ενσωμάτωση της Οδηγίας, αλλά θα πρέπει να εισαχθούν 

εκείνες οι διαδικασίες και εγγυήσεις που να επιτυγχάνουν το επιδιωκόμενο 

από την Οδηγία αποτέλεσμα.  

104. Στη Θέση μου αναφορικά με τον πρωταρχικό χειρισμό ασυνόδευτων 

ανηλίκων, που αναφέρεται πιο πάνω και η οποία επισυνάπτεται, είχα 

επισημάνει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Οδηγία 2013/32/ΕΕ 

καθώς επίσης και τις διαδικαστικές εγγυήσεις που πρέπει να εφαρμόζονται, 

σύμφωνα και με τη δημοσίευση  της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για 

το Άσυλο (EASO), η οποία έχει σκοπό να παράσχει στα κράτη μέλη πρακτική 

υποστήριξη για τον υπολογισμό της ηλικίας, στο πλαίσιο εφαρμογής των 

υποχρεώσεων τους όπως αυτές απορρέουν από το ευρωπαϊκό δίκαιο. 

Συγκεκριμένα, η δημοσίευση αυτή αποτελεί ένα μη δεσμευτικό εργαλείο για 

την ερμηνεία και την εφαρμογή του κεκτημένου της EE που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την κατάρτιση, την επανεξέταση ή την υλοποίηση της 

πολιτικής αποτελεσματικών και αποδοτικών διαδικασιών υπολογισμού της 

ηλικίας, ώστε να ενισχυθούν τα οικεία εγγυητικά διαδικαστικά πρότυπα, από τα 

κράτη μέλη. Έμφαση αποδίδεται, επίσης, στη διασφάλιση του σεβασμού της 

Αρχής του Συμφέροντος του Παιδιού και στα εν ευρεία έννοια δικαιώματα του 

παιδιού και παρουσιάζει διαδικασίες οι οποίες συνάδουν με τις εθνικές, τις 

ευρωπαϊκές και τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές.  

105. Στην εν λόγω δημοσίευση παρατίθενται τα ελάχιστα διαδικαστικά μέτρα και 

εγγυήσεις που συνδέονται με τον υπολογισμό της ηλικίας, όπως αυτά 

προκύπτουν από τη Σύμβαση και από το οικείο νομοθετικό πλαίσιο της ΕΕ. 

Μερικά από αυτά αναφέρουν ότι: 

i. η απόφαση για τον υπολογισμό της ηλικίας όσο και η επιλογή των 

μεθόδων υπολογισμού πρέπει να έχουν ως πρωταρχικό μέλημα τη 

διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού,  

ii. να παρέχεται το ευεργέτημα της αμφιβολίας και να αναγνωρίζεται 

ένα περιθώριο σφάλματος ενόψει του ότι καμία από τις 
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χρησιμοποιούμενες μεθόδους υπολογισμού δεν μπορεί να 

προσδιορίσει με ασφάλεια την ακριβή ηλικία του παιδιού,  

iii. η τυχόν άρνηση του ασυνόδευτου παιδιού να υποβληθεί σε ανάλογες 

εξετάσεις δεν εμποδίζει την αρμόδια Αρχή να λάβει απόφαση επί της 

αιτήσεως ασύλου. Πριν από τη λήψη οιασδήποτε συναφούς απόφασης, 

πρέπει να εξετάζονται οι λόγοι στη βάση των οποίων ο ενδιαφερόμενος 

αρνήθηκε να υποβληθεί στη διαδικασία εκτίμησης της ηλικίας του,  

iv. να προστατεύονται τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται και η 

χρησιμοποίηση πληροφοριών προσωπικού χαρακτήρα πρέπει να 

συνάδει με τους σκοπούς τους οποίους εξυπηρετεί ο υπολογισμός της 

ηλικίας,  

v. παιδιά των οποίων η ηλικία αμφισβητείται δεν πρέπει να τίθενται υπό 

κράτηση ενόσω εκκρεμεί το αποτέλεσμα της διαδικασίας υπολογισμού 

της ηλικίας,  

vi. η συναίνεση κατόπιν ενημέρωσης πρέπει να παρέχεται από τον 

ενδιαφερόμενο ή/και τον εκπρόσωπό του πριν από τον υπολογισμό 

της ηλικίας. Προϋπόθεση για να λάβει ο ενδιαφερόμενος την απόφασή 

του κατόπιν ενημέρωσης είναι η προηγούμενη ενημέρωση, σε γλώσσα 

κατανοητή, σχετικά με τη μέθοδο, τις πιθανές συνέπειες του 

αποτελέσματος της εξέτασης, καθώς και τις επιπτώσεις της άρνησής 

του να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις,  

vii. η διενέργεια των ιατρικών εξετάσεων πρέπει να γίνεται με πλήρη 

σεβασμό στην αξιοπρέπεια του ατόμου, ενώ πρέπει να  επιλέγεται η 

λιγότερο παρεμβατική μέθοδος,  

viii. σε περίπτωση αρνητικής απόφασης, πρέπει ο ενδιαφερόμενος να 

ενημερώνεται σχετικά με το σκεπτικό της απόφασης, καθώς και σχετικά 

με τις δυνατότητες αμφισβήτησής της ενώπιον δικαστικής ή άλλης 

αρχής,  

ix. οι επαγγελματίες που παρέχουν υπηρεσίες στα παιδιά στο πλαίσιο της 

διαδικασίας υπολογισμού της ηλικίας πρέπει να λαμβάνουν κατάλληλη 

αρχική και διαρκή κατάρτιση όσον αφορά τα δικαιώματα και τις ανάγκες 

των παιδιών. Επιπλέον, πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν ότι 
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διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες και την εμπειρογνωμοσύνη που 

απαιτείται για να εκτελέσουν το ρόλο τους,  

x. ο εκπρόσωπος πρέπει να διορίζεται το ταχύτερο δυνατόν και, πάντως, 

πριν από την έναρξη της διαδικασίας υπολογισμού της ηλικίας.  

106. Επιπρόσθετα στην πιο πάνω δημοσίευση, ορίζεται, ρητά, ότι πρέπει να 

εφαρμόζεται διεπιστημονική και ολιστική προσέγγιση για την εκτίμηση της 

ηλικίας, καθότι, αφενός δεν υπάρχει μία και μόνη μέθοδος ή συνδυασμός 

μεθόδων επακριβούς υπολογισμού της ηλικίας ενός προσώπου και, αφετέρου 

κάθε μέθοδος παρουσιάζει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Η συμπερίληψη 

πολλαπλών μεθόδων στη διαδικασία, στις οποίες συνεκτιμώνται διάφοροι 

παράγοντες όπως σωματικοί, ψυχολογικοί, αναπτυξιακοί, περιβαλλοντικοί και 

πολιτιστικοί, διευρύνει το φάσμα των στοιχείων στα οποία βασίζεται η 

αξιολόγηση και έτσι βελτιώνεται η αξιοπιστία του υπολογισμού της ηλικίας.  

107. Το Δίκτυο των Ευρωπαίων Επιτρόπων για το Παιδί (ENOC), στο οποίο 

μετέχει και η Κύπρια Επίτροπος, στη Δημόσια Θέση του για τα «Παιδιά που 

μετακινούνται», που δημοσιοποιήθηκε το 2013, τοποθετήθηκε ξεκάθαρα 

υιοθετώντας την πλειοψηφία των πιο πάνω Αρχών και Διαδικαστικών 

Εγγυήσεων ως προς την εκτίμηση της ηλικίας και ειδικότερα, το ENOC 

τοποθετήθηκε σε σχέση με τη χρήση ιατρικών εξετάσεων, εκφράζοντας 

σοβαρό προβληματισμό σχετικά με τη χρήση ακτίνων-Χ, λαμβάνοντας υπόψη 

τις δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία του παιδιού και την αμφισβητούμενη 

αξιοπιστία και ακρίβειά τους.  

108. Υπό το φως όλων των πιο πάνω, έχω την άποψη ότι οι πιο πάνω 

διαδικαστικές εγγυήσεις οι οποίες αποσκοπούν στην προστασία και στο 

σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού θα πρέπει να εισαχθούν στη 

νομοθεσία, ενώ παράλληλα θα πρέπει να εισαχθούν διατάξεις που να 

καθορίζουν τις διαδικασίες που θα ακολουθούνται με την πολυθεματική 

προσέγγιση που απαιτείται σε τέτοιες περιπτώσεις.  

 

Ειδική κατάρτιση αρμόδιων λειτουργών  

109. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 25 της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ, τα 

κράτη μέλη μεριμνούν όπως τα πρόσωπα που διεξάγουν συνεντεύξεις και 

προετοιμάζουν αποφάσεις έχουν ειδική κατάρτιση και τις απαραίτητες γνώσεις 
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για τις ανάγκες των ανηλίκων. Οι διατάξεις αυτές ενσωματώθηκαν αυτούσιες 

αναφέροντας ως υποχρέωση της Υπηρεσίας Ασύλου να μεριμνήσει γι’ αυτό 

ενώ θα πρέπει οι διατάξεις αυτές να είναι επιτακτικές. Θα πρέπει ο Νόμος να 

επιβάλλει όπως τα πρόσωπα που εξετάζουν αιτήσεις των ασυνόδευτων 

ανηλίκων να έχουν ειδική κατάρτισης. Η απλή αντιγραφή παραβιάζει την 

Οδηγία.  

 

Νομικές και διαδικαστικές πληροφορίες  

110. Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 25 της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ  στους 

ασυνόδευτους ανηλίκους και στους εκπροσώπους τους παρέχονται δωρεάν οι 

νομικές και διαδικαστικές πληροφορίες που αναφέρονται στο άρθρο 19, καθώς 

και οι πληροφορίες για τις διαδικασίες ανάκλησης της διεθνούς προστασίας 

που προβλέπονται στο κεφάλαιο IV.  

111. Το άρθρο του νομοσχεδίου δεν καθορίζει ποιος τους παρέχει δωρεάν αυτές τις 

νομικές και διαδικαστικές πληροφορίες. Σίγουρα δεν μπορεί να είναι η 

Υπηρεσία Ασύλου, αλλά θα πρέπει να είναι μια ανεξάρτητη αρχή ή Μη 

κυβερνητική οργάνωση. Υπό το φως των πιο πάνω, υπάρχει παραβίαση της 

Οδηγίας αφού δεν αναφέρεται ποιος, πότε και πως παρέχει τις εν λόγω 

πληροφορίες. 

 

Άρθρο 25,παράγραφος 6 της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ  

112. Η παράγραφος 6 του άρθρου 25, περιλαμβάνει ειδικές διαδικαστικές εγγυήσεις 

σε σχέση με ασυνόδευτους ανήλικους, οι οποίες δεν έχουν μεταφερθεί ορθά 

στα προτεινόμενα νομοσχέδια,  για τους πιο κάτω λόγους: 

i. Η Οδηγία ορίζει στο άρθρο 26 (6)(α)(ii) ότι μεταγενέστερη αίτηση ασύλου 

ασυνόδευτου αιτητή μπορεί να εξεταστεί με ταχύρυθμη διαδικασία του άρθρου 

31(8) (αντίστοιχο άρθρο 12Δ στον περί Προσφύγων Νόμο) μόνο όταν αυτή 

μπορεί να κριθεί ως απαράδεκτη κατά την έννοια του άρθρου 40(5) της 

Οδηγίας (αντίστοιχο άρθρο 16Δ, (3)(δ) του περί Προσφύγων Νόμου), ενώ στο 

νομοσχέδιο στο νέο άρθρο 10 (2ΣΤ)(ii) αναφέρεται ότι αυτό μπορεί να γίνει 

όταν η αίτηση δεν είναι απαράδεκτη. Δηλαδή κατά παράβαση της Οδηγίας 

μπορεί να εξεταστεί με ταχύρυθμη διαδικασία μεταγενέστερη αίτηση ασύλου 

ασυνόδευτου ανηλίκου η οποία δεν είναι απαράδεκτη∙  



52 

 

 

ii. Δεν έχουν μεταφερθεί οι διατάξεις του άρθρου 26 (6)(δ) σύμφωνα με τις 

οποίες τα κράτη μέλη μπορούν να εφαρμόζουν τη διαδικασία του άρθρου 20 

παράγραφος 3 της Οδηγίας, δηλαδή να θέτουν την παραχώρηση νομικής 

αρωγής κατά την άσκηση προσφυγής ενώπιον δικαστηρίου, υπό την 

προϋπόθεση ότι αυτή θα έχει δυνατότητα επιτυχίας, μόνο όταν ο εκπρόσωπος 

του ανηλίκου διαθέτει νομική κατάρτιση, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Από τη 

στιγμή που ο εκπρόσωπος είναι ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Ευημερίας, προφανώς χωρίς νομική κατάρτιση, θα έπρεπε να εξαιρέσουν τους 

ασυνόδευτους ανηλίκους από την υποχρέωση απόδειξης επιτυχίας της 

προσφυγής τους για σκοπούς παραχώρησης νομικής αρωγής.  Η δε 

παραπομπή στην υποσημείωση 10 τον πίνακα αντιστοιχίας δεν έχει σχέση με 

το σχετικό άρθρο.  

 

Β.2 Εναρμόνιση με την Οδηγία 2013/32/ΕΕ σχετικά με τις απαιτήσεις για την 

υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία 

Ορισμός του όρου εκπρόσωπος – Άρθρο 2 (1δ) της Οδηγίας – Άρθρο 2 του 

βασικού περί Προσφύγων Νόμου 

113. Το νομοσχέδιο δεν τροποποιεί τον ορισμό του όρου εκπρόσωπος, ο οποίος 

σύμφωνα με τον βασικό νόμο είναι ο Διευθυντής Υπηρεσιών Κοινωνικής 

Ευημερίας. Υπό το φως όμως της τροποποίησης του άρθρου 10 και την 

εισαγωγή του εδαφίου (1Β), σύμφωνα με την οποία εν πάση περιπτώσει 

εκπρόσωπος των ασυνόδευτων ανηλίκων στις δικαστικές διαδικασίες μπορεί 

να είναι η Επίτροπος, αλλά και υπό το φως των θέσεών μου όπως πιο πάνω 

παρατίθενται, σύμφωνα με τις οποίες ο Διευθυντής των Υπηρεσιών 

Κοινωνικής Ευημερίας δεν μπορεί να είναι ο εκπρόσωπος των ασυνόδευτων 

ανηλίκων λόγω σύγκρουσης συμφερόντων, θα πρέπει να τροποποιηθεί και 

ο ορισμός του όρου εκπρόσωπος, ανάλογα με την τελική θέση που θα 

υιοθετηθεί από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών και τη 

Βουλή.  

 

Άρθρο 7, παράγραφος 3 και παράγραφος 5 (α) Οδηγίας 2013/32/ΕΕ – Άρθρο 10 

του νομοσχεδίου – νέο άρθρο 11(6)(γ) 
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114. Σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3 της Οδηγίας, τα κράτη μέλη 

μεριμνούν ώστε ένας ανήλικος να έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση 

διεθνούς προστασίας είτε αυτοπροσώπως, εάν είναι νομικά ικανός να 

συμμετέχει στις διαδικασίες σύμφωνα με το δίκαιο του εν λόγω κράτους 

μέλους, είτε μέσω των γονέων του ή άλλου ενήλικου μέλους της 

οικογένειάς του, ή ενηλίκου ο οποίος είναι υπεύθυνος γι’ αυτόν δυνάμει 

του δικαίου ή της πρακτικής του εν λόγω κράτους μέλους ή μέσω 

εκπροσώπου. Στο άρθρο 5 (α) της Οδηγίας παρέχει τη δυνατότητα στα κράτη 

μέλη να καθορίζουν βάσει του εθνικού τους δικαίου πότε ανήλικος μπορεί να 

υποβάλει ο ίδιος αίτηση.  

115. Κατ’ αρχάς το εν λόγω άρθρο δεν αφορά μόνο τους ασυνόδευτους ανηλίκους 

αλλά κάθε ανήλικο. Η Οδηγία, αναγνωρίζει επομένως το δικαίωμα των 

ανηλίκων, ακόμα και όταν αυτοί βρίσκονται μαζί με την οικογένειά τους να 

υποβάλλουν αυτόνομες και δικές τους αιτήσεις ασύλου, και να μην θεωρούνται 

ως εξαρτώμενοι από την αίτηση ασύλου των γονέων τους. Πολλές φορές, 

ανήλικοι έχουν δικό τους και ξεχωριστό αίτημα ασύλου από αυτό των γονέων 

τους. Η ενσωμάτωση των εν λόγω διατάξεων στο νομοσχέδιο παραβιάζει αυτό 

το δικαίωμα για πολλούς λόγους που θα αναφερθούν πιο κάτω αφού 

προβλέπονται τα ακόλουθα: «(γ) Ανεξάρτητα από το άρθρο 10, ο  ανήλικος 

δικαιούται να υποβάλει αίτηση είτε αυτοπροσώπως, εάν είναι νομικά ικανός να 

συμμετέχει στις διαδικασίες σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο, είτε μέσω των 

γονέων του ή άλλου ενήλικου μέλους της οικογένειάς του, ή μέσω ενήλικου ο 

οποίος είναι υπεύθυνος για αυτόν βάσει νόμου ή εθίμου της Δημοκρατίας ή 

μέσω εκπροσώπου.»  

116. Η σύνδεση των διατάξεων του εν λόγω άρθρου με το άρθρο 10, το οποίο 

ρυθμίζει τα θέματα ασυνόδευτων ανηλίκων, υποδηλώνει ότι το δικαίωμα 

αυτόνομης και ανεξάρτητης υποβολής αίτησης περιορίζεται μόνο στους 

ασυνόδευτους ανηλίκους και όχι σε κάθε ανήλικο. Οι διατάξεις της Οδηγίας 

σαφώς αφορούν κάθε ανήλικο.  

117. Περαιτέρω, ο Νόμος, κατά παράβαση της Οδηγίας που παραπέμπει στο 

εθνικό δίκαιο για τη ρύθμισή του, δεν καθορίζει πότε ανήλικος δικαιούται να 

υποβάλει αίτηση αυτοπροσώπως και παραπέμπει γενικά στην νομική 

ικανότητα των ανηλίκων να συμμετέχουν σε διαδικασίες σύμφωνα με το 
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Κυπριακό δίκαιο. Το Κυπριακό δίκαιο όμως δεν ρυθμίζει τη νομική 

ικανότητα των ανηλίκων να συμμετέχουν σε διαδικασίες ή να 

υποβάλλουν αιτήσεις. Το όλο θέμα μπορεί να ρυθμίζεται αποσπασματικά σε 

διάφορους νόμους σε σχέση με το ρυθμιστικό πεδίο του κάθε νόμου, όπως για 

παράδειγμα στον περί Συμβάσεων Νόμο, αλλά δεν υπάρχουν διατάξεις 

αναφορικά με το δικαίωμα των ανηλίκων να συμμετέχουν αυτοπροσώπως σε 

διαδικασίες που τους επηρεάζουν ή να υποβάλλουν αιτήσεις κ.λ.π. και ως εκ 

τούτου, το δικαίωμα των ανηλίκων να υποβάλουν αίτηση ασύλου 

αυτοπροσώπως παραβιάζεται από τη στιγμή που το Κυπριακό δίκαιο και ο 

περί Προσφύγων Νόμος δεν καθορίζει πότε μπορεί ανήλικος να το πράξει 

αυτό.  

118. Υπό το φως των πιο πάνω θα πρέπει ο περί Προσφύγων Νόμος να 

καθορίσει πότε ανήλικος μπορεί να υποβάλει αίτηση αυτοπροσώπως 

λαμβάνοντας υπόψη της διατάξεις επίσης της Σύμβασης για τα Δικαιώματα 

του Παιδιού σύμφωνα με τις οποίες τα παιδιά ασκούν τα δικαιώματά τους, 

ανάλογα πάντοτε με την ηλικία τους, το βαθμό της ωριμότητας τους, και, τις 

αναπτυσσόμενες ικανότητές τους.  

 

Άρθρο 7, παράγραφος 4 της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ – Άρθρο 10 του νομοσχεδίου 

– νέο άρθρο 11(6)(δ) 

119. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, τα κράτη μέλη μεριμνούν ώστε οι κατάλληλοι 

φορείς για τους οποίους γίνεται λόγος στο άρθρο 10 της Οδηγίας 2008/115/ΕΚ 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 

2008, σχετικά με τους κοινούς κανόνες και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την 

επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών,  να έχουν 

το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση διεθνούς προστασίας εξ ονόματος 

ασυνόδευτου ανηλίκου εφόσον, με βάση εξατομικευμένη εκτίμηση της 

προσωπικής κατάστασής του, οι εν λόγω φορείς θεωρούν ότι ο ανήλικος έχει 

ενδεχομένως ανάγκη προστασίας κατ’ εφαρμογή της οδηγίας 2011/95/ΕΕ. 

120. Η πιο πάνω διάταξη αφορά σε ασυνόδευτους ανηλίκους που υπόκεινται 

σε διαδικασίες επιστροφής άλλως, κατά τον περί Αλλοδαπών και 

Μεταναστεύσεως σε διαδικασίες απέλασης. Το σχετικό άρθρο του περί 

Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμου είναι το άρθρο 18ΠΒ σύμφωνα με το 
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οποίο πριν αποφασιστεί η έκδοση απόφασης επιστροφής εναντίον 

ασυνόδευτου ανηλίκου, ο Διευθυντής ζητά τη βοήθεια του Διευθυντή 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, ο οποίος την παρέχει λαμβάνοντας 

δεόντως υπόψη το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού. Κατά συνέπεια για 

σκοπούς ενσωμάτωσης του άρθρου 7, παράγραφος 4 της Οδηγίας 

2013/32/ΕΕ θα πρέπει οι Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, να μπορούν 

να υποβάλλουν αίτηση ασύλου εξ ονόματος ασυνόδευτων ανηλίκων 

που υπόκεινται σε απέλαση όταν κρίνουν, μετά από εξατομικευμένη 

εξέταση ότι υπάρχει ανάγκη προστασίας τους.  

121. Το νομοσχέδιο ενσωματώνει με λανθασμένο τρόπο τις διατάξεις του εν λόγω 

άρθρου αφού δεν συνδέει την υποχρέωση αυτή του Διευθυντή με 

ασυνόδευτους ανηλίκους που υπόκεινται σε διαδικασίες 

επιστροφής/απέλασης σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Αλλοδαπών 

και Μεταναστεύσεως Νόμου,  αναφέροντας απλώς ότι ο Διευθυντής των 

Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας, δύναται  να καταθέσει αίτηση εξ ονόματος 

ασυνόδευτου ανήλικου εφόσον, με βάση εξατομικευμένη εκτίμηση της 

προσωπικής κατάστασης του τελευταίου, κρίνει ότι ο ανήλικος ενδέχεται να 

έχει ανάγκη διεθνούς προστασίας κατά τον παρόντα Νόμο.  

 

Άρθρο 7, παράγραφος (5) (β) Οδηγίας 2013/32/ΕΕ – Άρθρο 10 Νόμου του περί 

Προσφύγων (Τροποποιητικού) (Αρ. 2) Νόμου του 2015 - (νέο άρθρο 

11(6)(α) βασικού νόμου) 

122. Η Οδηγία στο εν λόγω άρθρο καθορίζει ότι τα κράτη μέλη μπορούν να 

καθορίζουν στο εθνικό τους δίκαιο τις περιπτώσεις που η αίτηση ασυνόδευτου 

ανηλίκου υποβάλλεται από τον εκπρόσωπό του. Σύμφωνα με τον Πίνακα 

αντιστοιχίας, το Υπουργείο θεωρεί ότι αυτό ενσωματώνεται στο νέο άρθρο 11 

(6)(α), πλην όμως το εν λόγω άρθρο δεν έχει σχέση με το θέμα της υποβολής 

αίτησης εκ μέρους ασυνόδευτου ανηλίκου από τον εκπρόσωπό του, αλλά 

ρυθμίζει άλλα θέματα.  

123. Είναι η θέση μου η οποία απορρέει επίσης από τη μελέτη όλων των 

προβλημάτων που υφίστανται σήμερα σε σχέση με την μεταχείριση των 

ασυνόδευτων ανηλίκων και τα οποία έχω αναλύσει στη «Θέση της Επιτρόπου 

αναφορικά με τον πρωταρχικό χειρισμό ασυνόδευτων παιδιών – Νοέμβριος 
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2014», η οποία επισυνάπτεται,  ότι ο Νόμος θα πρέπει να καθορίζει ρητά 

πότε η αίτηση ασυνόδευτου ανηλίκου πρέπει να υποβάλλεται από τον 

εκπρόσωπό του, ο οποίος όπως έχω αναφέρει και πιο πάνω, δεν θα πρέπει 

να είναι ο Διευθυντής των Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας για τους λόγους 

που έχουν εξηγηθεί.   

124. Θα πρέπει ασυνόδευτος ανήλικος να μπορεί να υποβάλλει αίτηση και από 

μόνος του αυτοπροσώπως, αλλά σε περιπτώσεις ιδιαίτερα ευάλωτων 

ασυνόδευτων ανηλίκων λόγω είτε ηλικίας, είτε γιατί μπορεί να είναι θύματα 

βασανιστηρίων ή άλλων σοβαρών παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων 

τους, θα πρέπει η αίτηση να μπορεί να υποβληθεί διά του εκπροσώπου 

του ο οποίος θα πρέπει να έχει νομική κατάρτιση, έτσι ώστε να 

διασφαλιστεί στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το συμφέρον του 

ασυνόδευτου ανηλίκου.  

125. Υπό το φως των πιο πάνω, θα πρέπει οι διατάξεις του άρθρου 7, παράγραφος 

(5)(β) της Οδηγίας να ενσωματωθούν με τον ορθό τρόπο.  

 

Άρθρο 31, παράγραφος 7 της Οδηγίας – Άρθρο 18 νομοσχεδίου  (νέο άρθρο 

12Ε του περί Προσφύγων Νόμου) 

126. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο της Οδηγίας τα κράτη μέλη μπορούν να 

δώσουν προτεραιότητα στην εξέταση αίτησης διεθνούς προστασίας σύμφωνα 

με τις βασικές αρχές και εγγυήσεις του κεφαλαίου ΙΙ ιδίως, μεταξύ άλλων, όταν 

ο αιτών είναι ευάλωτο πρόσωπο, κατά την έννοια του άρθρου 22 της οδηγίας 

2013/33/ΕΕ, ή χρειάζεται ειδικές διαδικαστικές εγγυήσεις, ιδίως οι ασυνόδευτοι 

ανήλικοι.  

127. Το νέο άρθρο 12Ε που εισάγεται με το νομοσχέδιο,  αφού ασκήθηκε η 

διακριτική ευχέρεια που επιτρέπει η Οδηγία για προτεραιότητα στην εξέταση 

των αιτήσεων, αντί να επιβάλει την εξέταση αιτήσεων ασύλου των 

ευάλωτων ομάδων και ιδιαίτερα των ασυνόδευτων ανηλίκων, κατά 

προτεραιότητα, το αφήνει και πάλι στη διακριτική ευχέρεια του αρμόδιου 

λειτουργού να αποφασίσει κατά πόσο θα εξετάσει κατά προτεραιότητα 

την αίτηση ασυνόδευτους ανηλίκου.  

128. Έχω την άποψη, με βάση και την μέχρι σήμερα εμπειρία μου από τα 

παράπονα που υποβάλλονται στο Γραφείο μου, περί καθυστέρησης της 
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εξέτασης αιτήσεων ασύλου με αποτέλεσμα αυτοί να ενηλικιώνονται πολλές 

φορές πριν εξεταστεί η αίτησή τους, ότι ο Νόμος θα πρέπει να επιβάλλει στην 

Υπηρεσία Ασύλου την κατά προτεραιότητα εξέτασης των αιτήσεων ευάλωτων 

ομάδων, και, ιδιαίτερα των ασυνόδευτων ανηλίκων. Κάτι τέτοιο θα συνάδει 

απόλυτα και με τις υποχρεώσεις του κράτους που απορρέουν από τη 

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.  

129. Υπό το φως όλων των πιο πάνω παρατηρήσεων, έχω την άποψη ότι η 

επιλογή της ταυτόχρονης προώθησης δύο νομοσχεδίων για την τροποποίηση 

του περί Προσφύγων Νόμου, είναι προβληματική και δημιουργεί ιδιαίτερη 

σύγχυση ως προς την ορθότητας της ενσωμάτωσης των δύο Οδηγιών, και θα 

πρέπει κατά την άποψή μου η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών να 

ζητήσει την ενοποίηση των δύο νομοσχεδίων, αφού ληφθούν υπόψη και οι  

παρατηρήσεις μου όπως και όλων των άλλων αρμόδιων φορέων με στόχο την 

ορθότερη ενσωμάτωση των δύο Οδηγιών, προς το συμφέρον και προστασία 

των δικαιωμάτων των ανηλίκων αιτητών ασύλου. 
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