
Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με το ψήφισμα

44/25 της 20.11.1989 και μετά από 20 επικυρώσεις τέθηκε σε ισχύ στις
2.9.1990, κυρωθείσα από την Ελλάδα με τον ν. 2101/1992 (Α΄ 192).

Άρθρο 3 παρ. 1 «1. Σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν στα παιδιά,
είτε αυτές λαμβάνονται από δημόσιους 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.»

ΕΔΔΑ
Sen κατά Κ. Χωρών, 21.12.2001, αρ. αίτ. 31465/96
Boultif κατά Ελβετίας, 2.8.2001, αρ. αίτ. 54273/00
Uner κατά Κ. Χωρών, 18.10.2006, αρ. αίτ. 46410/99
Mubilanzila Mayeka και Kaniki Mitunga κατά Βελγίου, 12.10.2006, αρ. αίτ.
13178/03
Rahimi κατά Ελλάδας, 5.4.2011, αρ. αίτ. 8687/08

ΔΕΚ, C-540/03, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Ένωσης



Η προστασία των παιδιών-προσφύγων στη νομολογία του ΔΕΕ

• 1) Χορήγηση θεώρησης εισόδου ΔΕΕ, C-638/16

Μ.Ν κλπ κατά Βελγίου, εκκρεμεί στο ΕΔΔΑ, αρ. αίτ. 3599/18

• 2) Υλικές συνθήκες υποδοχής ΔΕΕ, C-79/13, C-233/18

Άρθρο 20 παρ. 4 της οδηγίας 2013/33 «4. Τα κράτη μέλη μπορούν να
καθορίζουν τις κυρώσεις που ισχύουν για σοβαρές παραβάσεις των
κανόνων των κέντρων φιλοξενίας, καθώς για την επίδειξη ιδιαίτερα
βίαιης συμπεριφοράς»

• 3) Μηχανισμός Δουβλίνο ΔΕΕ, C-648/11, C-661/17

Άρθρο 8 παρ. 4 του Καν. 604/2013 «Εάν δεν υπάρχει μέλος της
οικογένειας, αδελφός ή συγγενής, όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1
και 2, υπεύθυνο κράτος μέλος είναι εκείνο στο οποίο ο ασυνόδευτος
ανήλικος υπέβαλε την αίτησή του διεθνούς προστασίας, υπό τον όρο ότι
αυτό είναι το μείζον συμφέρον του ανηλίκου».

• 4) Εξέταση αιτήσεων ΔΕΕ, C-652/16,

• 5) Δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης ΔΕΕ, C-380/17, C-635/17, C-
550/16



Ειδικότερα, το δικαίωμα οικογενειακής επανένωσης των αναγνωρισμένων 
προσφύγων και δικαιούχων επικουρικής προστασίας

1) ΔΕΕ, C-380/17 εθνική ρύθμιση που παρέχει τη δυνατότητα απορρίψεως αιτήσεως
οικογενειακήςεπανενώσεως ως εκπρόθεσμης είναι συμβατή με το δίκαιο της ΕΕ με τις προϋποθέσεις ότι
Α) προβλέπει τη δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης στο πλαίσιο του κοινού καθεστώτος της οδ.
2003/86, Β) αναγνωρίζει περιστάσεις που καθιστούν αντικειμενικά συγγνωστή την εκπρόθεσμη
υποβολή, Γ) περιέχει πλήρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τις συνέπειες της απόφασης περί
απορρίψεως της πρώτης αίτησής τους και για τα μέτρα που θα πρέπει να λάβουν για να προβάλουν
αποτελεσματικά το δικαίωμά τους οικογενειακής επανένωσης και Δ) εγγυάται ότι οι αναγνωρισμένοι ως
πρόσφυγες συντηρούντες εξακολουθούν να απολαύουν των ευνοϊκότερων προϋποθέσεων για την
απόδειξη των οικογενειακών δεσμών.

2) ΔΕΕ, C-635/17 α) απόκειται στις αρμόδιες εθνικές αρχές, κατά τη θέση σε εφαρμογή της οδηγίας
2003/86 και κατά την εξέταση των αιτήσεων οικογενειακής επανένωσης, να προβαίνουν ιδίως σε
εξατομικευμένη εκτίμηση που να λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχεία που ασκούν επιρροή στη
συγκεκριμένη περίπτωση και να δίνουν, εφόσον χρειάζεται, ιδιαίτερη προσοχή στα συμφέροντα των
εμπλεκόμενων τέκνων και στην προαγωγή της οικογενειακής ζωής. Ειδικότερα, περιστάσεις όπως η
ηλικία των εμπλεκόμενων τέκνων, η κατάστασή τους στη χώρα καταγωγής τους και ο βαθμός
εξάρτησής τους από γονείς μπορούν να επηρεάσουν την έκταση και το βάθος της απαιτούμενης
εξέτασης και

β) απαγορεύεται η απόρριψη της αίτησης οικογενειακής επανένωσης για τον λόγο και μόνον ότι η
συντηρούσα κηδεμόνας (δικαιούχος καθεστώτος επικουρικής προστασίας) δεν προσκόμισε τα επίσημα
δικαιολογητικά που θα βεβαίωναν τον θάνατο των βιολογικών γονέων του ανηλίκου (πρόσφυγας χωρίς
οικογενειακό δεσμό σε τρίτη χώρα) και ότι η εξήγηση που έδωσε η συντηρούσα χαρακτηρίστηκε μη
πειστική χωρίς να ληφθεί υπόψη η συγκεκριμένη κατάσταση της ίδιας και του ανηλίκου, καθώς και οι
ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετώπισαν, κατά τα λεγόμενά τους, πριν και μετά τη φυγή τους από τη
χώρα καταγωγής τους


