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Το παρόν εγχειρίδιο κατάρτισης (µέρος του υλικού επιµόρφωσης 1 που αφορά την 
προστασία των δικαιωµάτων των παιδιών-µεταναστών) συνιστά ένα πρακτικό βοήθηµα, 
το οποίο συνοδεύει το εγχειρίδιο κατάρτισης σχετικά µε το δικαίωµα ακροάσεως. 
Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους δικηγόρους να προσδιορίσουν τον καλύτερο δυνατό 
τρόπο για να επικοινωνούν µε τα παιδιά κατά τη διάρκεια των επαγγελµατικών 
συνδιαλλαγών µαζί τους καθώς και ποια είναι τα ζητήµατα ηθικής που διακυβεύονται.	

I. Δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά	
 

1. Βασικές αρχές της φιλικής προς τα παιδιά δικαιοσύνης	
 
Α. Το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού	

Σε όλες τις ενέργειες που αφορούν τα παιδιά, συµπεριλαµβανοµένων και των παιδιών-
µεταναστών, η αρχή του βέλτιστου συµφέροντος του παιδιού θα πρέπει να αποτελεί 
πρωταρχικό µέληµα (άρθρο 3 της Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού). Το 
βέλτιστο συµφέρον του παιδιού αποτελεί βασικό συστατικό των ουσιαστικών 
δικαιωµάτων και µια θεµελιώδη ερµηνευτική νοµική αρχή. Εφαρµόζεται σε όλες τις 
επίσηµες διαδικασίες που αφορούν τα παιδιά και πρέπει να βασίζεται στην αξιολόγηση 
όλων των στοιχείων των συµφερόντων του παιδιού ή των παιδιών σε µια συγκεκριµένη 
κατάσταση.	

(Βλ. εγχειρίδιο κατάρτισης 0. Κατευθυντήριες αρχές και ορισµοί, Ενότητα 3.1. Το 
βέλτιστο συµφέρον του παιδιού για πληροφορίες σχετικά µε το γενικό πλαίσιο.)	

 

Β. Συµµετοχή του παιδιού στις δικαστικές διαδικασίες	

Η αρχή του βέλτιστου συµφέροντος του παιδιού συνδέεται στενά µε το άρθρο 12 της 
Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, το οποίο προστατεύει το δικαίωµα 
ακροάσεως του παιδιού και τη συµµετοχή του σε δικαστικές διαδικασίες, ανάλογα µε 
την εξέλιξη των δυνατοτήτων του και την ωριµότητά του.	

(Βλ. εγχειρίδιο κατάρτισης Ι. Πρόσβαση σε δίκαιες διαδικασίες, Ενότητα Ι. Δικαίωµα 
ακροάσεως για περισσότερες πληροφορίες.)	

´ Η αρχή της συµµετοχής δίνει έµφαση στον ρόλο του παιδιού ως ενεργού 
συµµετέχοντος στην προώθηση, την προστασία και την παρακολούθηση των 
δικαιωµάτων του και εφαρµόζεται εξίσου σε όλα τα µέτρα που υιοθετούν τα 
κράτη για την εφαρµογή της Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού (Γενικό 
Σχόλιο υπ’ αριθ. 12, Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, παρ. 

	
1 Το υλικό επιµόρφωσης για την πρόσβαση των παιδιών-µεταναστών στη δικαιοσύνη δηµιουργήθηκε ως 
µέρος του προγράµµατος FAIR (Ενίσχυση της Πρόσβασης των παιδιών-µεταναστών στα Δικαιώµατα) 
και περιλαµβάνει τα ακόλουθα εγχειρίδια κατάρτισης: 
0.Κατευθυντήριες αρχές και ορισµοί,  
I.Πρόσβαση των παιδιών-µεταναστών σε δίκαιες διαδικασίες, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων 
ακροάσεως και συµµετοχής στις διαδικασίες,  
II Πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα παιδιά-µετανάστες υπό καθεστώς κράτησης, 
III.Πρόσβαση των παιδιών-µεταναστών στη δικαιοσύνη για οικονοµικά, κοινωνικά και µορφωτικά 
δικαιώµατα 
IV.Πρόσβαση των παιδιών-µεταναστών στη δικαιοσύνη σχετικά µε την προστασία του δικαιώµατός τους 
στην ιδιωτική και οικογενειακή ζωή 
V. Προσφυγή µέσω διεθνών οργάνων και µηχανισµών για τα δικαιώµατα του ανθρώπου 
VI.Πρακτικό εγχειρίδιο για δικηγόρους κατά την εκπροσώπηση παιδιών  
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81, 107).	

´ Η αξιολόγηση και ο προσδιορισµός του βέλτιστου συµφέροντος του παιδιού 
απαιτεί τη συµµετοχή του παιδιού. Οι απόψεις των παιδιών πρέπει να 
λαµβάνονται υπ’ όψιν κατά τον προσδιορισµό των βέλτιστων συµφερόντων 
τους. Πρέπει να δοθεί η δέουσα βαρύτητα στις απόψεις τους (Γενικό Σχόλιο υπ’ 
αριθ. 12, Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώµατα του Παιδιού, παρ. 44)	

´ Γενικό Σχόλιο υπ’ αριθ. 12, Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώµατα του Παιδιού 
(παρ. 2): Το δικαίωµα όλων των παιδιών να ακουστούν και να ληφθούν 
σοβαρά υπόψη αποτελεί µία από τις θεµελιώδεις αξίες της Σύµβασης. Όχι µόνο 
καθιερώνει ένα αυτοτελές δικαίωµα, αλλά πρέπει επίσης να λαµβάνεται υπ’ 
όψιν κατά την ερµηνεία και την εφαρµογή όλων των άλλων δικαιωµάτων.	

Οι ακόλουθες Κατευθυντήριες Γραµµές για µια δικαιοσύνη φιλική προς τα παιδιά 
υιοθετήθηκαν από την Επιτροπή Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης: «για να 
αποτελέσουν πρακτικό εργαλείο που θα βοηθήσει τα κράτη µέλη να προσαρµόσουν τα 
δικαστικά και εξωδικαστικά τους συστήµατα στις ιδιαίτερες ανάγκες των παιδιών, και τα 
κράτη µέλη ενθαρρύνονται να διασφαλίσουν την ευρεία διάδοσή τους µεταξύ όλων 
των αρχών που είναι αρµόδιες για την προστασία των δικαιωµάτων των παιδιών ή που 
δραστηριοποιούνται καθ’ οιονδήποτε άλλον τρόπο στον συγκεκριµένο τοµέα». 

 
Κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της 
Ευρώπης για µια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη (Υιοθετήθηκε από την 
Επιτροπή Υπουργών την 17 Νοεµβρίου 2010 κατά την 1098η συνάντηση των 
Αντιπροσώπων των Υπουργών.) 	

Δ. Φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη κατά τη δικαστική διαδικασία	

3. Δικαίωµα ακρόασης και έκφρασης	

44. Οι δικαστές θα πρέπει να σέβονται το δικαίωµα ακρόασης των παιδιών σε όλα τα 
ζητήµατα που τα αφορούν ή τουλάχιστον όταν κρίνουν ότι τα παιδιά είναι σε θέση να 
κατανοήσουν επαρκώς τα συναφή ζητήµατα. Τα χρησιµοποιούµενα µέσα για τον 
συγκεκριµένο σκοπό θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένα στο επίπεδο κατανόησης του 
παιδιού και στην ικανότητα επικοινωνίας του, καθώς και να λαµβάνουν υπόψη τις περι- 
στάσεις της υπόθεσης. Θα πρέπει να ζητείται η γνώµη των παιδιών σχετικά µε τον τρόπο 
µε τον οποίο επιθυµούν να υποβληθούν σε ακρόαση. 	

45. Θα πρέπει να δίδεται η δέουσα βαρύτητα στις απόψεις και στη γνώµη του παιδιού 
ανάλογα µε την ηλικία και την ωριµότητά του. 	

46. Το δικαίωµα ακρόασης συνιστά δικαίωµα του παιδιού και όχι υποχρέωσή του. 	

47. Η ηλικία του παιδιού δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να αποτελεί από µόνη της 
λόγο µη ακρόασής του. Όταν ένα παιδί λαµβάνει την πρωτοβουλία να υποβληθεί σε 
ακρόαση σε µία υπόθεση που το αφορά άµεσα, ο δικαστής δεν θα πρέπει, εκτός και αν 
υφίστανται λόγοι προστασίας του υπέρτατου συµφέροντος του παιδιού, να αρνείται να 
δεχθεί το παιδί σε ακρόαση, και θα πρέπει να ακούει τις απόψεις και τη γνώµη του επί 
των θεµάτων που το αφορούν στο πλαίσιο της εκάστοτε υπόθεσης. 	

48. Θα πρέπει να δίδονται στα παιδιά όλες οι αναγκαίες πληροφορίες σχετικά µε τους 
τρόπους ουσιαστικής άσκησης του δικαιώµατος ακρόασης. Θα πρέπει, πάντως, να 
διευκρινίζεται στα παιδιά ότι το δικαίωµα ακρόασής τους και έκφρασης των απόψεών 
τους από το δικαστήριο δεν καθορίζει απαραιτήτως την τελική απόφαση. 	

49. Οι δικαστικές αποφάσεις που αφορούν παιδιά θα πρέπει να είναι δεόντως 

https://coraminternational.org/wp-content/uploads/Guidelines_GR.pdf
https://coraminternational.org/wp-content/uploads/Guidelines_GR.pdf
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αιτιολογηµένες και να εξηγούνται στα παιδιά σε γλώσσα την οποία δύνανται να 
κατανοήσουν. Αυτό αφορά ιδίως τις αποφάσεις εκείνες που είναι αντίθετες µε τις 
απόψεις και τη γνώµη που εξέφρασε το παιδί. (…)	

 
Επιτροπή για τα δικαιώµατα του παιδιού- διαδικασία αναφορών:	

Το Τρίτο Προαιρετικό Πρωτόκολλο στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού για τη 
Διαδικασία Αναφορών (Προαιρετικό Πρωτόκολλο 3 στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του 
Παιδιού)2 θεσπίζει µια διεθνή διαδικασία καταγγελίας για παραβιάσεις των δικαιωµάτων 
του παιδιού, που περιλαµβάνονται στη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα του Παιδιού (ΣΔΤΠ) 
και τα πρωτόκολλά της. Παρότι οι διατάξεις του Τρίτου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της 
Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού έχουν άµεση εφαρµογή µόνο στις διαδικασίες 
ενώπιον της Επιτροπής Δικαιωµάτων του Παιδιού και των Κρατών που είναι 
συµβαλλόµενα µέρη του Τρίτου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύµβασης για τα 
Δικαιώµατα του Παιδιού, ιδίως επειδή εγκρίθηκαν από τη Γενική Συνέλευση του 
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, τα στοιχεία της µπορούν να χρησιµεύσουν ως ένα 
σηµαντικό διεθνές νοµικό πρότυπο για τη δηµιουργία κατάλληλων διαδικασιών για την 
εφαρµογή των δικαιωµάτων του παιδιού.	

Το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού πρέπει να λαµβάνεται δεόντως υπ’ όψιν κατά τη 
διάρκεια όλων των σταδίων της διαδικασίας αναφοράς (άρθρα 2 και 3 του Τρίτου 
Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού). 
Προκειµένου να διασφαλιστεί η προστασία του βέλτιστου συµφέροντος του παιδιού, οι 
παραδοσιακές διαδικασίες αναφοράς πρέπει να δίνουν τη θέση τους στην ευελιξία και 
σε πρόσθετα βοηθήµατα, ώστε να προσαρµοστούν στα διαφορετικά επίπεδα 
ωριµότητας και ευαλωτότητας ενός παιδιού.	

Προκειµένου να προωθηθεί η συµµετοχή των παιδιών σε όλη τη διαδικασία αναφοράς, 
η αλληλογραφία µε ένα παιδί πρέπει να είναι προσβάσιµη και κατανοητή από αυτό. 
Αυτό σηµαίνει να χρησιµοποιείται γλώσσα που είναι κατάλληλη για την ηλικία του 
παιδιού ή / και για το/-α άτοµο/-α που βοηθά/-ούν ή εκπροσωπεί/-ούν το παιδί και να 
εξασφαλίζεται ότι διανέµεται µε τρόπο που είναι προσβάσιµος για το παιδί (βλ. άρθρο 
17 του Τρίτου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου της Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του 
Παιδιού).	

 

Γ. Προστασία του παιδιού	

Τα παιδιά πρέπει να ενηµερώνονται για το δικαίωµά τους να προστατεύονται από κάθε 
βλάβη και να γνωρίζουν πού να στραφούν για βοήθεια σε περίπτωση που ανακύψει 
ανάγκη. Είναι επίσης ουσιώδες τα παιδιά να αισθάνονται ελεύθερα να εκφράζουν τις 
ανησυχίες τους για ζητήµατα σχετικά µε την προστασία των παιδιών που αφορούν τα 
ίδια ή άλλα παιδιά.3	

	
2 Κανόνας 19 1. Η Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει να καλέσει τον/-ους συντάκτη/-ες ή / και το/-α 
φερόµενο/-α θύµα/-τα, καθώς και τους εκπροσώπους του ενδιαφερόµενου Κράτους, προκειµένου να 
παράσχουν αυτοπροσώπως ή µέσω βίντεο ή τηλεδιάσκεψης περαιτέρω διευκρινίσεις ή να απαντήσουν 
σε ερωτήσεις σχετικά µε την ουσία της αναφοράς, υπό την προϋπόθεση ότι η Επιτροπή κρίνει ότι είναι 
προς το συµφέρον του/-ων παιδιού/-ών. Κάθε ακρόαση διεξάγεται κεκλεισµένων των θυρών. Οι 
ακροάσεις του/-ων φερόµενου/-ων θύµατος/-άτων δεν θα διεξάγονται παρουσία εκπροσώπων του 
Κράτους, εκτός εάν το/-α φερόµενο-α θύµα/-τα το ζητήσει/σουν και η Επιτροπή θεωρεί ότι αυτό είναι 
προς το βέλτιστο συµφέρον του/-ων παιδιού/-ων. Η Επιτροπή εγγυάται διαδικασίες προσαρµοσµένες 
στις ανάγκες των παιδιών κατά τις ακροάσεις του/-ων φερόµενου/-ων θύµατος/µάτων και εξασφαλίζει 
ότι οι απόψεις του/-ων φερόµενου/ών θύµατος/-µάτων λαµβάνουν τη δέουσα βαρύτητα ανάλογα µε 
την ηλικία και την ωριµότητα του/-ους. Η µη εµφάνιση ενός µέρους δεν θα επηρεάσει την εξέταση της 
υπόθεσης.	
	
3 UNICEF, Προστασία του Παιδιού, Ένα Εγχειρίδιο για Βουλευτές, διαθέσιµο στην αγγλική γλώσσα 
http://www.ipu.org/pdf/publications/childprotection_en.pdf 
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2. Μεταχείριση των παιδιών κατά τις διαδικασίες	
	

Η ακόλουθη έκθεση του Ύπατου Αρµοστή των Ηνωµένων Εθνών ζητήθηκε από το 
Συµβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωµάτων στο σύνολό του µε το ψήφισµα 22/32, το οποίο, 
µετά την έκδοσή της, εξέφρασε την εκτίµησή του στο ψήφισµα A / HRC / 25 / L.10.	

 
	
Πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τα παιδιά, Αναφορά του Ύπατου Αρµοστή του 
Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώµατα, Έγγραφο 
A/HRC/25/35 	
 16 Δεκεµβρίου 2013	

49. Η ακρόαση ενός παιδιού είναι µια δύσκολη διαδικασία και µπορεί να είναι ακόµη 
και τραυµατική, ιδίως για παιδιά-θύµατα σεξουαλικών εγκληµάτων. Ως εκ τούτου, το 
άρθρο 12 της Σύµβασης για τα Δικαιώµατα του Παιδιού απαιτεί από τα κράτη να 
διασφαλίζουν ένα ασφαλές, προσαρµοσµένο στις ανάγκες της παιδικής ηλικίας 
περιβάλλον στο οποίο το παιδί αισθάνεται ότι χαίρει σεβασµού, καθώς και συνθήκες 
που λαµβάνουν υπ’ όψιν την ατοµική κατάσταση του κάθε παιδιού. Κατά τη διάρκεια 
των διαδικασιών πρέπει να προστατεύεται η εµπιστευτικότητα των παιδιών και να 
διασφαλίζεται η ασφάλειά τους.	

50. Πολλά κράτη έχουν αναφέρει πληθώρα µέτρων ειδικής προστασίας για τις 
ακροάσεις και την εξέταση των παιδιών, καθώς και για την ανάκριση τους. Τα µέτρα 
που λαµβάνονται περιλαµβάνουν: α) τη δηµιουργία χώρων προσαρµοσµένων στις 
ανάγκες των παιδιών για την ακρόασή των παιδιών· β) τη διεξαγωγή ακροάσεων 
αποκλειστικά παρουσία γονέα, επιτρόπου ή άλλου προσώπου που φροντίζει το παιδί, 
εκτός εάν αυτό δεν συµβαδίζει µε το συµφέρον των παιδιών ή άλλων ειδικώς 
καταρτισµένων επαγγελµατιών, όπως οι εµπειρογνώµονες ψυχολόγοι·	γ) µέτρα για τη 
διασφάλιση της ιδιωτικής ζωής των παιδιών, όπως ο περιορισµός της πρόσβασης του 
κοινού στα δικαστήρια και η απαγόρευση δηµοσιοποίησης ορισµένων πληροφοριών · 
δ) η οπτικοακουστική καταγραφή της κατάθεσης του παιδιού, η διεξαγωγή της 
ανάκρισης σε χώρο εκτός των δικαστικών αιθουσών, καθώς και παροχή υπηρεσιών 
από έναν ενιαίο φορέα για τη συλλογή εγκληµατολογικών αποδεικτικών στοιχείων, 
την παροχή νοµικής συµβουλευτικής, υγειονοµικής περίθαλψης και κάθε άλλη 
υποστήριξη. Τα εν λόγω µέτρα λαµβάνονται για την αποφυγή της 
επαναθυµατοποίησης του παιδιού, τη συγκέντρωση των απαραίτητων αποδεικτικών 
στοιχείων, στη στήριξη της θεραπείας και της επανένταξης και την αποφυγή της 
ατιµωρησίας.	

51. Για να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά µπορούν να συµµετέχουν αποτελεσµατικά σε όλη 
τη διαδικασία, είναι επίσης σηµαντικό οι αποφάσεις να εξηγούνται στα παιδιά µε τρόπο 
που να µπορούν να κατανοήσουν. Όπως υπογραµµίστηκε από την Επιτροπή για τα 
Δικαιώµατα του Παιδιού, θα πρέπει να διατίθενται στα παιδιά πληροφορίες και σχόλια 
σχετικά µε τη βαρύτητα που δόθηκε στις απόψεις τους.  

 
 
Κατευθυντήριες γραµµές της Επιτροπής Υπουργών του Συµβουλίου της 
Ευρώπης για µια φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη (Υιοθετήθηκε από την 
Επιτροπή Υπουργών την 17 Νοεµβρίου 2010 κατά την 1098η συνάντηση των 
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Αντιπροσώπων των Υπουργών.) 	

Δ. Φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη κατά τη δικαστική διαδικασία  

(…) 4. Αποφυγή αδικαιολόγητης καθυστέρησης  

50. Σε όλες τις διαδικασίες που αφορούν παιδιά, θα πρέπει να εφαρµόζεται η αρχή του 
επείγοντος έτσι ώστε να δίδεται ταχεία απάντηση και να προστατεύεται το υπέρτατο 
συµφέρον του παιδιού, µε πλήρη σεβασµό παράλληλα στο κράτος δικαίου.  

51. Σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου (π.χ. γονική σχέση, επιµέλεια, απαγωγή από 
γονέα), τα δικαστήρια θα πρέπει να επιδεικνύουν ιδιαίτερη ευσυνειδησία ώστε να 
αποτρέπονται τυχόν επιζήµιες επιπτώσεις στις οικογενειακές σχέσεις.  

52. Οι δικαστικές αρχές θα πρέπει να εξετάζουν, κατά περίπτωση, το ενδεχόµενο 
έκδοσης προσωρινών ή προκαταρκτικών αποφάσεων οι οποίες θα παρακολουθούνται για 
ορισµένο χρονικό διάστηµα µε σκοπό τη µεταγενέστερη επανεξέτασή τους.  

53. Σύµφωνα µε τη νοµοθεσία, οι δικαστικές αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να λαµβάνουν άµεσα εκτελεστές αποφάσεις εφόσον αυτό εξυπηρετεί το υπέρτατο 
συµφέρον του παιδιού.  

5. Οργάνωση των διαδικασιών, περιβάλλον και γλώσσα φιλικά προς τα παιδιά 

54. Σε όλες τις διαδικασίες, η µεταχείριση των παιδιών θα πρέπει να γίνεται πάντοτε 
ανάλογα µε την ηλικία τους, τις ιδιαίτερες ανάγκες τους, την ωριµότητα και το επίπεδο 
κατανόησης που διαθέτουν, λαµβάνοντας επίσης υπόψη τις δυσκολίες επικοινωνίας που 
ενδεχοµένως έχουν. Οι υποθέσεις στις οποίες εµπλέκονται παιδιά θα πρέπει να 
εκδικάζονται σε περιβάλλοντα φιλικά προς τα παιδιά που δεν τους προκαλούν φόβο.  

55. Πριν από την έναρξη της διαδικασίας, τα παιδιά θα πρέπει να εξοικειώνονται µε τη 
δικαστική ή άλλη αίθουσα, καθώς και µε την ιδιότητα και την ταυτότητα των 
συµµετεχόντων δικαστικών υπαλλήλων.  

56. Θα πρέπει να χρησιµοποιείται γλώσσα κατάλληλη για την ηλικία και το επίπεδο 
κατανόησης του παιδιού.  

57. Σε περίπτωση ακρόασης ή κατάθεσης των παιδιών στο πλαίσιο δικαστικών και 
εξωδικαστικών διαδικασιών ή άλλων παρεµβατικών δράσεων, οι δικαστές και οι λοιποί 
επαγγελµατίες θα πρέπει να συµπεριφέρονται προς αυτά µε σεβασµό και ευαισθησία.  

58. Θα πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να συνοδεύονται από τους γονείς τους ή, κατά 
περίπτωση, από ενήλικα της επιλογής τους, µε εξαίρεση τις περιπτώσεις στις οποίες 
λαµβάνεται αιτιολογηµένη αντίθετη απόφαση για το συγκεκριµένο άτοµο.  

59. Για τις καταθέσεις των παιδιών θα πρέπει να χρησιµοποιούνται διάφορες µέθοδοι, 
όπως βιντεοσκοπήσεις, ηχογραφήσεις ή ακροαµατικές διαδικασίες προ της δίκης 
κεκλεισµένων των θυρών, οι οποίες θα πρέπει να θεωρούνται ως αποδεκτά αποδεικτικά 
στοιχεία.  

60. Τα παιδιά θα πρέπει να προστατεύονται, στο µέτρο του δυνατού, από εικόνες ή 
πληροφορίες που θα µπορούσαν να είναι επιζήµιες για την ευηµερία τους. Σε περίπτωση 
που καλείται να λάβει απόφαση περί κοινοποίησης πιθανώς επιζήµιων εικόνων ή 
πληροφοριών για το παιδί, ο δικαστής θα πρέπει να συµβουλεύεται άλλους 
επαγγελµατίες, όπως ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς.  
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61. Οι συνεδριάσεις του δικαστηρίου στις οποίες συµµετέχουν παιδιά θα πρέπει να είναι 
προσαρµοσµένες στον ρυθµό και στην ικανότητα προσοχής τους: θα πρέπει να 
προβλέπονται τακτικά διαλείµµατα και οι συνεδριάσεις του δικαστηρίου δεν θα πρέπει να 
έχουν υπερβολικά µεγάλη διάρκεια. Για να µπορέσουν τα παιδιά να συµµετάσχουν 
αξιοποιώντας το σύνολο των γνωστικών ικανοτήτων τους και να προστατευθεί η 
συναισθηµατική τους σταθερότητα, θα πρέπει να λαµβάνεται µέριµνα για την ελάχιστη 
δυνατή διατάραξη και απόσπαση της προσοχής τους κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων 
του δικαστηρίου.  

62. Στο µέτρο που αυτό είναι κατάλληλο και εφικτό, οι αίθουσες ακρόασης και αναµονής 
θα πρέπει να είναι κατάλληλα διαµορφωµένες και φιλικές προς τα παιδιά. 

63. Στο µέτρο του δυνατού, θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικά δικαστήρια (ή τµήµατα 
δικαστηρίων), διαδικασίες και θεσµοί για παιδιά που βρίσκονται σε σύγκρουση µε τον 
νόµο. Στα προαναφερθέντα είναι δυνατόν να περιλαµβάνεται ακόµη και η σύσταση 
εξειδικευµένων µονάδων στους κόλπους της αστυνοµίας, του δικαστικού συστήµατος και 
της εισαγγελίας. 

6. Κατάθεση/υποβολή αποδεικτικών στοιχείων εκ µέρους του παιδιού 

64. Η διαδικασία της ακρόασης και της κατάθεσης του παιδιού θα πρέπει να διεξάγεται, 
στο µέτρο του δυνατού, από κατηρτισµένους επαγγελµατίες. Θα πρέπει να καταβάλλεται 
κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα παιδιά να καταθέτουν σε όσο το δυνατόν ευνοϊκότερο 
περιβάλλον και υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, αναλόγως πάντοτε της ηλικίας 
τους, της ωριµότητας και του επιπέδου κατανόησής τους, λαµβάνοντας υπόψη και τις 
δυσκολίες επικοινωνίας που ενδεχοµένως έχουν.  

65. Θα πρέπει να ενθαρρύνεται η οπτικοακουστική καταγραφή των καταθέσεων παιδιών-
θυµάτων ή µαρτύρων, µεριµνώντας ταυτόχρονα για τον σεβασµό του δικαιώµατος των 
λοιπών ενδιαφεροµένων να αµφισβητήσουν το περιεχόµενο των εν λόγω δηλώσεων.  

66. Σε περίπτωση που απαιτούνται περισσότερες από µία καταθέσεις, θα πρέπει να 
λαµβάνονται από το ίδιο άτοµο, ώστε να διασφαλίζεται η συνοχή της προσέγγισης µε 
γνώµονα πάντοτε το υπέρτατο συµφέρον του παιδιού. 

67. Ο αριθµός των καταθέσεων θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν µικρότερος και η 
διάρκειά τους θα πρέπει να είναι προσαρµοσµένη στην ηλικία και την ικανότητα 
προσοχής του παιδιού.  

68. Θα πρέπει να αποφεύγεται, στο µέτρο του δυνατού, η άµεση επαφή, η 
αντιπαράσταση ή η επικοινωνία ανάµεσα στο παιδί-θύµα ή µάρτυρα και στους 
φερόµενους ως θύτες, εκτός και αν έχει υποβληθεί αντίθετο αίτηµα εκ µέρους του 
παιδιού-θύµατος.  

69. Στις ποινικές υποθέσεις, τα παιδιά θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καταθέτουν 
χωρίς να είναι παρών ο φερόµενος ως θύτης.  

70. Η εφαρµογή λιγότερο αυστηρών κανόνων σε θέµατα κατάθεσης (όπως π.χ. 
απαλλαγή από την υποχρέωση ένορκης κατάθεσης ή λοιπών συναφών δηλώσεων), ή 
άλλων δικονοµικών µέτρων φιλικών προς τα παιδιά, δεν θα πρέπει αυτή καθαυτή να 
µειώνει την αξία της κατάθεσης του παιδιού.  

71. Θα πρέπει να σχεδιάζονται και να εφαρµόζονται πρωτόκολλα ακρόασης/κατάθεσης 
τα οποία θα λαµβάνουν υπόψη τα διάφορα στάδια ανάπτυξης του παιδιού, έτσι ώστε να 
ενισχύεται η εγκυρότητα της κατάθεσης του παιδιού. Στο πλαίσιο των πρωτοκόλλων 
αυτών, θα πρέπει να αποφεύγονται οι καθοδηγητικές ερωτήσεις, γεγονός που θα 



	
8	

  	
    	
 	

	 																	

συµβάλλει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας τους.  

72. Με γνώµονα το υπέρτατο συµφέρον και την ευηµερία του παιδιού, ο δικαστής θα 
πρέπει παρέχει στο παιδί τη δυνατότητα να µην καταθέτει.  

73. Η κατάθεση και η υποβολή αποδεικτικών στοιχείων εκ µέρους του παιδιού δεν πρέπει 
σε καµία περίπτωση να θεωρούνται µη παραδεκτές ή µη αξιόπιστες απλώς και µόνο λόγω 
της ηλικίας του.  

74. Θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόµενο κατάθεσης του παιδιού-θύµατος ή µάρτυρα 
σε ειδικά διαµορφωµένους χώρους φιλικούς προς το παιδί.  

E. Φιλική προς τα παιδιά δικαιοσύνη µετά τη δικαστική διαδικασία 

75. Ο δικηγόρος, ο επίτροπος ad litem ή ο νόµιµος αντιπρόσωπος του παιδιού θα πρέπει 
να κοινοποιούν και να εξηγούν στο παιδί την εκδοθείσα δικαστική απόφαση σε γλώσσα 
προσαρµοσµένη στο επίπεδο κατανόησής του και να το ενηµερώνουν επιπλέον για όλα 
τα πιθανά µέτρα που µπορούν ενδεχοµένως να ληφθούν, όπως άσκηση έφεσης ή 
προσφυγή σε ανεξάρτητους µηχανισµούς υποβολής καταγγελιών.  

76. Οι εθνικές αρχές θα πρέπει να λαµβάνουν αµελλητί όλα τα αναγκαία µέτρα για να 
διευκολύνουν την εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν άµεσα ή έµµεσα 
παιδιά.  

77. Σε περίπτωση µη εκτέλεσης της απόφασης, τα παιδιά θα πρέπει να ενηµερώνονται, 
ενδεχοµένως µέσω του δικηγόρου, του επιτρόπου ad litem ή του νόµιµου αντιπροσώπου 
τους, για τα µέσα που έχουν στη διάθεσή τους σε δικαστικό ή εξωδικαστικό επίπεδο.  

78. Η αναγκαστική εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων θα πρέπει να αποτελεί έσχατο 
µέτρο σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου που αφορούν παιδιά.  

79. Μετά την έκδοση απόφασης σε διαδικασίες µε έντονο συγκρουσιακό χαρακτήρα, θα 
πρέπει να παρέχεται στα παιδιά και στις οικογένειές τους καθοδήγηση και στήριξη από 
εξειδικευµένες υπηρεσίες, κατά προτίµηση δωρεάν.  

80. Θα πρέπει να παρέχονται εξειδικευµένη υγειονοµική περίθαλψη, καθώς και 
προσήκοντα προγράµµατα ή µέτρα κοινωνικού και θεραπευτικού χαρακτήρα σε θύµατα 
εγκατάλειψης, βίας, κακοποίησης ή άλλων αξιόποινων πράξεων, κατά προτίµηση 
δωρεάν. Τα παιδιά και τα άτοµα που είναι υπεύθυνα για τη φροντίδα τους θα πρέπει να 
ενηµερώνονται αµέσως και δεόντως για την ύπαρξη των συναφών υπηρεσιών.  

81. Οι δικηγόροι, οι επίτροποι ad litem ή οι νόµιµοι αντιπρόσωποι των παιδιών-θυµάτων 
θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτηµένοι να λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα για να 
διεκδικούν αποζηµίωση κατά τη διάρκεια ή µετά το πέρας της συναφούς ποινικής 
διαδικασίας. Εφόσον κρίνεται σκόπιµο, το κόστος µπορεί να καλύπτεται από το κράτος 
και να ανακτάται ακολούθως από τον θύτη.  

82. Τα µέτρα και οι κυρώσεις που αφορούν παιδιά τα οποία βρίσκονται σε σύγκρουση µε 
τον νόµο θα πρέπει να αποτελούν πάντοτε εποικοδοµητικές και εξατοµικευµένες 
αντιδράσεις στις διαπραχθείσες αξιόποινες πράξεις, έχοντας υπόψη την αρχή της 
αναλογικότητας, την ηλικία του παιδιού, τη σωµατική και διανοητική του ευηµερία και 
ανάπτυξη, καθώς και τις περιστάσεις της υπόθεσης. Θα πρέπει να διασφαλίζονται τα 
δικαιώµατα στην εκπαίδευση, την επαγγελµατική κατάρτιση, την απασχόληση, την 
αποκατάσταση και την επανένταξη. 

83. Με γνώµονα τη διευκόλυνση της επανένταξης στην κοινωνία, και σύµφωνα µε την 
εθνική νοµοθεσία, δεν πρέπει να επιτρέπεται η κοινοποίηση των ποινικών µητρώων των 
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παιδιών εκτός του δικαστικού συστήµατος κατά την ενηλικίωσή τους. Εξαιρέσεις από τον 
προαναφερθέντα κανόνα είναι δυνατό να επιτρέπονται σε περιπτώσεις σοβαρών 
αξιόποινων πράξεων, µεταξύ άλλων, για λόγους δηµόσιας ασφάλειας ή σε περίπτωση 
πρόσληψης ατόµων σε θέσεις εργασίας που έχουν άµεση σχέση µε παιδιά. 

 
 

3. Μέτρα προστασίας των παιδιών-θυµάτων και µαρτύρων εγκληµάτων 
 
Ψήφισµα του Οικονοµικού και Κοινωνικού Συµβουλίου υπ' αρ. 2005/20 της 
22ας Ιουλίου 2005: Οι Κατευθυντήριες Γραµµές για τη δικαιοσύνη σε 
υποθέσεις µε παιδιά-θύµατα και µάρτυρες εγκληµάτων4  
 
III. Αρχές  
8. Σύµφωνα µε τις διεθνείς συνθήκες και συγκεκριµένα τη Σύµβαση για τα Δικαιώµατα 
του Παιδιού, όπως αποτυπώνεται στην εργασία της Επιτροπής για τα Δικαιώµατα του 
Παιδιού, και προκειµένου να διασφαλιστεί η δικαιοσύνη για παιδιά-θύµατα και µάρτυρες 
εγκληµάτων, επαγγελµατίες και άλλοι που είναι υπεύθυνοι για την ευηµερία αυτών των 
παιδιών πρέπει να σέβονται τις ακόλουθες οριζόντιες αρχές:  
(α) Αξιοπρέπεια. Κάθε παιδί είναι ένα µοναδικό και πολύτιµο ανθρώπινο ον και ως 
τέτοιο η δική του ατοµική αξιοπρέπεια, ειδικές ανάγκες, ενδιαφέροντα και ιδιωτικότητα 
πρέπει να γίνονται σεβαστά και να προστατεύονται˙  
(β) Μη διάκριση. Κάθε παιδί έχει το δικαίωµα να του φέρονται δίκαια και ισότιµα, 
ασχέτως φυλής, εθνικότητας, χρώµατος, φύλου, γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή 
άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προέλευσης, περιουσίας, αναπηρίας, 
γέννησης ή άλλης κατάστασης του ιδίου, του γονέα ή του νόµιµου κηδεµόνα του˙  
(γ) Ύψιστο συµφέρον του παιδιού. Ενώ τα δικαιώµατα των κατηγορουµένων και 
καταδικασθέντων παραβατών θα πρέπει να διασφαλίζονται, κάθε παιδί έχει δικαίωµα το 
συµφέρον του να λαµβάνεται υπόψη κατά προτεραιότητα. Αυτό περιλαµβάνει το 
δικαίωµα στην προστασία και τη δυνατότητα αρµονικής ανάπτυξης: 
(i) Προστασία. Κάθε παιδί έχει δικαίωµα στη ζωή και την επιβίωση και πρέπει να 
προστατεύεται από κάθε κακουχία, κακοποίηση ή παραµέληση, συµπεριλαµβανοµένων, 
σωµατικής, ψυχολογικής, διανοητικής και συναισθηµατικής κακοποίησης και 
παραµέλησης˙ 
(ii) Αρµονική ανάπτυξη. Κάθε παιδί έχει δικαίωµα να του δοθεί η ευκαιρία αρµονικής 
ανάπτυξης και σε ένα επίπεδο ζωής κατάλληλο για σωµατική, ψυχική, πνευµατική, 
ηθική και κοινωνική ανάπτυξη.  
Στην περίπτωση ενός ψυχικά τραυµατισµένου παιδιού πρέπει να λαµβάνεται κάθε 
µέτρο, προκειµένου να εξασφαλισθεί στο παιδί υγιής ανάπτυξη˙ 
(δ) Δικαίωµα συµµετοχής. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του εθνικού δικονοµικού 
δικαίου, κάθε παιδί έχει το δικαίωµα να εκφράζει τις πεποιθήσεις, τις απόψεις και τα 
πιστεύω του, µε τα δικά του λόγια, καθώς και να συµβάλλει ιδιαιτέρως στις αποφάσεις 
που επηρεάζουν τη ζωή του, συµπεριλαµβανοµένων αυτών που λαµβάνονται σύµφωνα 
µε οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία, και οι απόψεις του να λαµβάνονται υπόψη 
σύµφωνα µε τις ικανότητές του, την ηλικία του, την πνευµατική του ωριµότητα και την 
εξελισσόµενη ικανότητά του.   
(…) 
 
XI. Δικαίωµα προστασίας από την ταλαιπωρία κατά τη διάρκεια της δικαστικής 
διαδικασίας 
29. Οι επαγγελµατίες θα πρέπει να λαµβάνουν µέτρα προκειµένου να αποφεύγεται η 
ταλαιπωρία κατά τη διάρκεια της διαδικασίας διερεύνησης, ανάκρισης και δίωξης, 
προκειµένου να εξασφαλίζουν ότι το ύψιστο συµφέρον και η αξιοπρέπεια των παιδιών-
θυµάτων και µαρτύρων γίνονται σεβαστά.  
 
30. Οι Επαγγελµατίες θα πρέπει να προσεγγίζουν τα παιδιά-θύµατα και µάρτυρες µε 

	
4	Κατευθυντήριες γραµµές για τη δικαιοσύνη σε υποθέσεις µε παιδιά-θύµατα και µάρτυρες 
εγκληµάτων http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2005/resolution%202005-20.pdf	

http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2005/resolution 2005-20.pdf
http://www.un.org/en/ecosoc/docs/2005/resolution 2005-20.pdf
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ευαισθησία, ούτως ώστε:   
(α) Να παρέχουν υποστήριξη στα παιδιά-θύµατα και µάρτυρες, συµπεριλαµβανοµένης 
της συνοδείας του παιδιού καθ' όλη τη διάρκεια της εµπλοκής του στη δικαστική 
διαδικασία, όταν αυτό εξυπηρετεί το βέλτιστο συµφέρον του˙ 
(β) Να παρέχουν βεβαιότητα αναφορικά µε τη διαδικασία, συµπεριλαµβανοµένων 
ξεκάθαρων προσδοκιών προς τα παιδιά-θύµατα και µάρτυρες ως προς το τι να 
περιµένουν κατά τη διαδικασία, µε τη µεγαλύτερη δυνατή βεβαιότητα. Η συµµετοχή του 
παιδιού στις ακροάσεις και τις δίκες θα πρέπει να προγραµµατίζεται νωρίτερα και θα 
πρέπει να καταβάλλεται κάθε προσπάθεια προκειµένου να διασφαλισθεί η συνέχεια στις 
σχέσεις ανάµεσα στα παιδιά και τους επαγγελµατίες που είναι σε επαφή µε αυτά καθ' 
όλη τη διαδικασία˙ 
(γ) Να διασφαλίζουν ότι οι δίκες λαµβάνουν χώρα όσο πιο σύντοµα γίνεται, εκτός εάν 
οι καθυστερήσεις είναι προς το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού. Η διερεύνηση 
εγκληµάτων µε παιδιά-θύµατα και µάρτυρες θα πρέπει, επίσης, να επιταχύνεται και θα 
πρέπει να υπάρχουν διαδικασίες, νόµοι ή δικαστικοί κανόνες που θα προβλέπουν την 
επιτάχυνση των υποθέσεων που αφορούν σε παιδιά-θύµατα και µάρτυρες˙  
(δ) Να χρησιµοποιούν διαδικασίες προσαρµοσµένες στις ανάγκες των παιδιών, 
συµπεριλαµβανοµένων δωµατίων συνεντεύξεων σχεδιασµένων για παιδιά, 
διεπιστηµονικών υπηρεσιών για παιδιά-θύµατα παρεχόµενες στην ίδια τοποθεσία, 
δικαστικού περιβάλλοντος προσαρµοσµένο στις ανάγκες των παιδιών-µαρτύρων, 
διαλειµµάτων κατά τη διάρκεια της κατάθεσης ενός παιδιού, ακροάσεων 
προγραµµατισµένων σε ώρες κατάλληλες για την ηλικία και την ωριµότητα του παιδιού, 
κατάλληλου συστήµατος κοινοποιήσεων/κλήσεων, προκειµένου να διασφαλιστεί ότι το 
παιδί θα µεταβεί στο δικαστήριο µόνο όταν είναι απαραίτητο και άλλων κατάλληλων 
µέτρων προκειµένου να διευκολυνθεί η κατάθεση του παιδιού.  
 
31. Οι επαγγελµατίες θα πρέπει επίσης να λαµβάνουν µέτρα προκειµένου:  
(α) Να περιορίζουν τον αριθµό των συνεντεύξεων: ειδικές διαδικασίες, όπως η 
καταγραφή σε βίντεο, πρέπει να χρησιµοποιηθούν για τη συλλογή στοιχείων από 
παιδιά-θύµατα και µάρτυρες, προκειµένου να µειωθεί ο αριθµός των συνεντεύξεων, 
καταθέσεων, ακροάσεων και ιδίως, των αχρείαστων επαφών µε τη δικαστική 
διαδικασία˙ 
(β) Να διασφαλίζουν ότι, εφόσον είναι συµβατό µε το νοµικό σύστηµα και τα 
δικαιώµατα της υπεράσπισης, τα παιδιά-θύµατα και µάρτυρες προστατεύονται από το να 
εξεταστούν από τον φερόµενο ως δράστη: εάν είναι απαραίτητο, τα παιδιά-θύµατα και 
µάρτυρες θα πρέπει να ερωτώνται και να εξετάζονται  στο δικαστήριο, έξω από το 
οπτικό πεδίο του φερόµενου ως δράστη, και θα πρέπει να παρέχονται ξεχωριστοί χώροι 
αναµονής στη δικαστική αίθουσα και ιδιωτικοί χώροι συνεντεύξεων˙  
(γ) Να διασφαλίζουν ότι τα παιδιά-θύµατα και µάρτυρες ερωτώνται µε έναν 
προσαρµοσµένο προς τα παιδιά τρόπο και να είναι δυνατή η άσκηση εποπτείας από τους 
δικαστές, να διευκολύνουν την κατάθεση και να µειώνουν πιθανό εκφοβισµό, 
χρησιµοποιώντας, για παράδειγµα, βοηθήµατα στην κατάθεση ή διορίζοντας ειδικούς 
ψυχολόγους.  
 
Τα µέτρα που πρέπει να λαµβάνονται από δικηγόρους, κοινωνικούς 
λειτουργούς και δικαστές σε όλες τις δικαστικές και διοικητικές διαδικασίες 
περιλαµβάνουν: 
 

Ø  Να προετοιµάζουν τα παιδιά, παρέχοντας σε αυτά προσβάσιµες πληροφορίες 
σχετικά µε: 

– Τον ρόλο τους στη συζήτηση, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων 
τους σε κάθε στάδιο, την υποστήριξη που µπορεί να τους παρασχεθεί, 
τον τρόπο µε τον οποίο µπορούν να συµµετάσχουν και πώς θα 
αξιολογηθούν οι απόψεις τους΄ 

– Τις πρακτικές λεπτοµέρειες, όπως πότε και πού θα λάβει χώρα η 
συζήτηση, πόσο θα διαρκέσει, ποιος θα είναι εκεί, τι είδους προστασία 
θα παρασχεθεί στο παιδί, πότε και πώς θα ληφθούν οι αποφάσεις˙ 
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Ø  Να διασφαλίζουν ότι το παιδί θα ακουστεί αποτελεσµατικά στη συζήτηση µε την 
εισαγωγή νοµικών δικαιωµάτων που ασκούνται προσηκόντως και µε τη 
δηµιουργία φιλικών προς τα παιδιά, ασφαλών και προσβάσιµων δικαστηρίων˙  

Ø  Να αξιολογούν την ικανότητα του παιδιού, εξετάζοντας εάν το παιδί είναι ικανό 
να σχηµατίσει άποψη για τα θέµατα που θίγονται και εάν ναι, τι βάρος θα 
πρέπει να αποδοθεί σε αυτή την άποψη. Θα πρέπει να υπάρχει τεκµήριο υπέρ 
της ικανότητας του παιδιού˙ 

Ø  Να ανατροφοδοτούν το παιδί προκειµένου να γνωρίζει ακριβώς τι αποφάσεις 
ελήφθησαν και γιατί΄ 

Ø  Να προβλέπονται ένδικα µέσα προκειµένου το παιδί να υποβάλει µία καταγγελία 
ή να ασκήσει µια προσφυγή, εάν το δικαίωµά του να ακουστεί δεν έχει ασκηθεί 
προσηκόντως.5 

 

4. Μοντέλο συµµετοχής 
 
Το ακόλουθο “µοντέλο συµµετοχής” περιγράφει έναν τρόπο εµπεριστατωµένης 
κατανόησης του άρθρου 12 (δικαίωµα ακροάσεως) της Σύµβασης για τα Δικαιώµατα 
του Παιδιού του ΟΗΕ. Περιλαµβάνει τέσσερα στοιχεία: χώρο, έκφραση, ακρόαση και 
επιρροή και βασίζεται στην Εθνική στρατηγική της Ιρλανδίας για τη συµµετοχή του 
Παιδιού στη λήψη αποφάσεων. 
 
                                  ΧΩΡΟΣ                                         ΕΚΦΡΑΣΗ 
 

Το δικαίωµα να εκφράζεις απόψεις 
ΆΡΘΡΟ 12 

Το δικαίωµα να δίνεται η αρµόζουσα 
βαρύτητα στις απόψεις σου 

 
                                 ΑΚΡΟΑΣΗ                                       ΕΠΙΡΡΟΗ 
 
Αυτό το µοντέλο περιγράφει έναν τρόπο εµπεριστατωµένης κατανόησης του άρθρου 12 
της ΣΔΤΠ του ΟΗΕ που προορίζεται να επιστήσει την προσοχή αυτών που λαµβάνουν 
εκπαιδευτικές αποφάσεις επί των ξεχωριστών, αλλά αλληλένδετων στοιχείων της 
διάταξης. Τα τέσσερα στοιχεία διέπονται από µία λογική χρονολογική ακολουθία: 

•  ΧΩΡΟΣ: Στα παιδιά πρέπει να παρέχονται ασφαλείς και χωρίς αποκλεισµούς 
ευκαιρίες να σχηµατίσουν και να εκφράσουν την άποψή τους 

•  ΕΚΦΡΑΣΗ: Τα παιδιά πρέπει να διευκολύνονται να εκφράσουν την άποψή τους 
•  ΑΚΡΟΑΣΗ: Η άποψη πρέπει να ακούγεται 
•  ΕΠΙΡΡΟΗ: Πρέπει να αναλαµβάνεται δράση µε βάση την άποψη, όπως 
αρµόζει. 

Το Μοντέλο 1 του Lundy για τη Συµµετοχή, όπως περιλαµβάνεται στην Εθνική Στρατηγική της 
Ιρλανδίας για τη Συµµετοχή των Παιδιών και των Νέων στη Λήψη Αποφάσεων 2015-2020 
(3)	
	
	
Χώρος 
ΠΩΣ: Να παρέχεται ένας ασφαλής και χωρίς αποκλεισµούς χώρος για τα παιδιά 
προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους. 
* Ζητήθηκαν ενεργά οι απόψεις των παιδιών; 
*Υπήρχε ένας ασφαλής χώρος στον οποίο τα παιδιά µπορούσαν να εκφραστούν 
ελεύθερα; 
*Λήφθηκαν µέτρα προκειµένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά µπορούσαν να 
συµµετέχουν; 
 
Έκφραση 

	
5	UNICEF, Save the children, Το δικαίωµα ακροάσεως κάθε παιδιού, Ένας οδηγός πηγών για το Γενικό 
Σχόλιο υπ΄ αριθ. 12 της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώµατα του παιδιού, 2011, σελ. 62. 	
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ΠΩΣ: Να παρέχονται κατάλληλες πληροφορίες και να διευκολύνεται η έκφραση των 
απόψεων των παιδιών. 
* Δόθηκαν στα παιδιά οι πληροφορίες που χρειάζονταν για να σχηµατίσουν άποψη; 
* Γνώριζαν τα παιδιά ότι δεν χρειάζεται να συµµετάσχουν; 
*Δόθηκε στα παιδιά ένα φάσµα επιλογών ως προς το πώς θα επιλέξουν να 
εκφραστούν; 
 
Ακρόαση 
ΠΩΣ: Να διασφαλίζεται ότι οι απόψεις των παιδιών επικοινωνούνται σε άτοµο αρµόδιο 
να τις ακούσει. 
* Υπάρχει διαδικασία για την έκφραση των απόψεων των παιδιών; 
* Γνωρίζουν τα παιδιά σε ποιον επικοινωνούνται οι απόψεις τους; 
* Έχει αυτό το άτοµο/όργανο την εξουσία να λαµβάνει αποφάσεις; 
 
Επιρροή 
ΠΩΣ: Να διασφαλίζεται ότι οι απόψεις των παιδιών λαµβάνονται υπόψη σοβαρά και  
όταν αρµόζει, γίνονται πράξη. 
* Αξιολογήθηκαν οι απόψεις των παιδιών από αυτούς που έχουν την εξουσία να 
επιφέρουν αλλαγές; 
* Υπάρχουν διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι οι απόψεις των παιδιών λήφθηκαν 
σοβαρά υπόψη; 
* Παρασχέθηκε ανατροφοδότηση στα παιδιά και τους νέους εξηγώντας του λόγους για 
τους οποίους λήφθηκαν αποφάσεις; 
Το Μοντέλο 2 του Lundy για τη Συµµετοχή, όπως περιλαµβάνεται στην Εθνική Στρατηγική της 
Ιρλανδίας για τη Συµµετοχή των Παιδιών και των Νέων στη Λήψη Αποφάσεων 2015-2020 
(6) 

Επικοινωνία µε ένα παιδί-πελάτη 
 

1. Πρακτικές πτυχές 

Δικηγόροι και δικαστές θα πρέπει:  

α) Να λαµβάνουν υπόψη τον διερµηνέα˙  

β) Να έχουν συναίσθηση του χρόνου, καθώς το άγχος και η κούραση µπορούν να 
επηρεάσουν την ικανότητα συµµετοχής του παιδιού˙  

γ) Να εξηγούν στο παιδί ότι είναι εντάξει αν δεν γνωρίζει την απάντηση σε µια 
ερώτηση˙  

δ) Να χρησιµοποιούν ερωτήσεις προσαρµοσµένες σε παιδιά, µε ιδιαίτερη προσοχή 
στη γλώσσα και τον τόνο˙  

ε)Να αναγνωρίζουν ότι τα παιδιά δεν θα είναι ικανά να καταθέσουν µε την ίδια 
ακρίβεια όπως οι ενήλικοι και  

στ) Να βεβαιώνουν ότι βρίσκονται στο δικαστήριο όσο το δυνατόν λιγότερα άτοµα.6  

 

Προσανατολισµός στη δικαστική αίθουσα  

Η δικαστική αίθουσα αποτελεί κατά κανόνα ένα άγνωστο µέρος για τα παιδιά. Πολλοί 
ειδικοί σε δικαστικές υποθέσεις οικογενειακού δικαίου και ανηλίκων συνιστούν να 
επιτρέπεται στα παιδιά να επισκεφθούν µια άδεια δικαστική αίθουσα πριν από την 
προγραµµατισµένη τους ακρόαση. Υπό την επίβλεψη του προσωπικού του δικαστηρίου,  

	
6	Υπουργείο Δικαιοσύνης ΗΠΑ, Γραφείο του Επικεφαλής Δικαστή Μετανάστευσης. 2004. «Μνηµόνιο 
Πολιτικών Εσωτερικής Λειτουργίας και Διαδικασιών 04-07: Κατευθυντήριες γραµµές για Δικαστικές 
υποθέσεις Μετανάστευσης που αφορούν σε Ασυνόδευτα Αλλοδαπά Παιδιά», σε «Τα Παιδιά-πελάτες 
είναι Διαφορετικά: Βέλτιστες Πρακτικές για την Εκπροσώπηση Ασυνόδευτων Ανηλίκων». Αµερικανικός 
Δικηγορικός Σύλλογος (ABA) Κέντρο Συνεχούς Νοµικής Εκπαίδευσης (CLE). (Προσπελάστηκε στις 16 
Ιουλίου 2012) (http://tinyurl.com/9x4mo86).	
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θα πρέπει να επιτρέπεται στα παιδιά να εξερευνήσουν τη δικαστική αίθουσα, να 
καθίσουν σε όλα τα σηµεία (συµπεριλαµβανοµένων ιδίως της έδρας του δικαστή και 
του εδράνου του µάρτυρα) και να εξασκηθούν για την κατάθεση απαντώντας σε απλές 
ερωτήσεις. Στον βαθµό που το επιτρέπουν οι διαθέσιµοι πόροι, οι υπάλληλοι της 
διοίκησης των δικαστηρίων θα πρέπει να είναι δεκτικοί σε αιτήσεις των νοµικών 
εκπροσώπων ή των επιτρόπων των ασυνόδευτων παιδιών-µεταναστών για επισκέψεις 
των δικαστηρίων πριν από την πρώτη συζήτηση. Επιπλέον, θα πρέπει να είναι ανοιχτοί 
σε άλλους τρόπους εξοικείωσης των ασυνόδευτων παιδιών-µεταναστών µε τις 
δικαστικές διαδικασίες.7 

2. Πώς να επικοινωνήσετε µε ένα παιδί-πελάτη 
 
Παιδιά µε εµπειρία δικαστικής διαδικασίας εξέφρασαν τις απόψεις τους σε σχέση µε 
βοηθητικά ή µη βοηθητικά χαρακτηριστικά ενός δικηγόρου σε µία µελέτη 8  που 
διεξήχθη το 1996 στις ΗΠΑ, αναφέροντας τα εξής:  

Βοηθητικά χαρακτηριστικά ενός συνεντευξιαστή/ δικηγόρου: 

α)Να αφιερώνει χρόνο για να δηµιουργήσει µια σχέση µε τον πελάτη˙  

β) Να ακούει τον πελάτη και να κάνει διάλογο˙  

      γ)Να σέβεται την ατοµικότητα του πελάτη˙  

δ) Να αντιλαµβάνεται ότι κάποια παιδιά-πελάτες µπορεί να βλέπουν έναν δικηγόρο, 
όχι µόνο ως δικηγόρο αλλά και ως έναν ενήλικα που µπορεί να τα προστατέψει, και  

ε) Να αντιλαµβάνεται ότι στην περίπτωση παραµέλησης ή κακοποίησης, οι νέοι 
µπορεί να ενδιαφέρονται περισσότερο οι δικηγόροι τους να τους προστατεύσουν 
από µελλοντική παραµέληση ή κακοποίηση παρά να τηρήσουν τις πληροφορίες 
αυτές εµπιστευτικές.	 

Μη βοηθητικά χαρακτηριστικά ενός συνεντευξιαστή/δικηγόρου:  

α) Να είναι µονίµως απών ή βιαστικός˙  

β) Να συµπεριφέρεται µε τρόπο µη φιλικό και µη συµπονετικό που δεν προάγει 
την οικοδόµηση εµπιστοσύνης και  

γ)Να χρησιµοποιεί τεχνική συνέντευξης που δεν τοποθετεί στο εννοιολογικό 
της πλαίσιο την εµπειρία του παιδιού, µη λαµβάνοντας υπόψη άλλες 
παραµέτρους που επηρεάζουν το παιδί. 

Συµβουλές για επικοινωνία φιλική προς το παιδί: 

´  Να εξηγείτε στο παιδί ότι είναι αποδεκτό να πει 'Δεν ξέρω' ή 'Δεν θυµάµαι', 
παρά να αισθάνεται υποχρεωµένο να βρει µια απάντηση 

´  Να χρησιµοποιείτε ευγενικό, καθησυχαστικό και φιλικό τόνο  

´  Να χρησιµοποιείτε απλό λόγο (να αποφεύγετε τεχνικούς όρους και λόγο που τα 
παιδιά είναι απίθανο να καταλάβουν) και να αλλάζετε τη χρήση του λόγου 
ανάλογα µε την ηλικία και την ωριµότητα του παιδιού 

´  Να θέτετε µία ερώτηση τη φορά 

´  Να αποδεχθείτε ότι µπορεί να χρειασθεί να µιλάτε 'µέσω' ενός υποστηρικτή 

´  Να δίνετε χρόνο στα παιδιά να απαντήσουν 

	
7	Όπ.π.	
8	Τσάπλαν, Τζάνετ Α., Μάρτιος 1996. «Οι προοπτικές των Νέων στην Δεοντολογία των Δικηγόρων: Μια 
Αναφορά από Επτά Συνεντεύξεις.» Fordham Law Review 64 (1763). Η συγγραφέας της µελέτης είναι 
µέλος της Ειδικής Οµάδας για τα Παιδιά του Τµήµατος Επίλυσης Διαφορών του Αµερικανικού 
Δικηγορικού Συλλόγου και έχει υπηρετήσει παλαιότερα ως νόµιµος επίτροπος στους Δικηγόρους για τα 
Παιδιά. Σε αυτή τη µελέτη διερεύνησε τη συµµετοχή αποδυναµωµένων πελατών στις δικαστικές 
διαδικασίες υπό το πρίσµα της νοµικής δεοντολογίας και ως µέρος της µελέτης διεξήγαγε έναν αριθµό 
συνεντεύξεων µε παιδιά που µπορούν να δώσουν µια συγκεκριµένη εικόνα του τρόπου που 
αντιλαµβάνονται την επαφή µε τον δικηγόρο τους.	



	 14	

  	
    	
 	

	 																	

´  Να µη φοράτε πολύ επίσηµα ρούχα  

´  Να παρακολουθείτε τη συµµετοχή του παιδιού και να προτείνετε διαλείµµατα 
και συµπληρωµατικά διαλείµµατα αν το παιδί είναι ανήσυχο ή κουρασµένο 

´  Να αποφεύγετε τις διερευνητικές ερωτήσεις 

´  Να αποφεύγετε να χρησιµοποιείτε ερωτήσεις που περιέχουν συγκριτικές 
κρίσεις, καθώς τα παιδιά µπορεί να δυσκολευτούν µε αυτές ή να έχουν 
διαφορετική αντίληψη (όπως µεγάλο, µικρό, γρήγορο, αργό)  

´  Να είστε προσεκτικοί µε λέξεις τις οποίες το παιδί µπορεί να δυσκολευτεί να 
χρησιµοποιήσει (όπως σεξουαλική γλώσσα ή γλώσσα σχετική µε τα µέρη του 
σώµατος)  

´  Να είστε προσεκτικοί µε ευαίσθητα θέµατα (για παράδειγµα τραυµατικές 
εµπειρίες, πληροφορίες σχετικές µε τους γονείς τους – µην βγάζετε 
συµπεράσµατα) 

´  Μη χρησιµοποιείτε επιθετική, συγκρουσιακή ή υποτιµητική γλώσσα 

´  Μην επαναλαµβάνετε την ίδια ερώτηση ξανά και ξανά –µπορεί να δηµιουργήσει 
σύγχυση στο παιδί 

´  Να αποφεύγετε τις µακρές περιόδους µέσα στις προτάσεις 

´  Να αποφεύγετε τη χρήση ερωτήσεων εντός άλλης ερώτησης, παραπειστικές 
ερωτήσεις και διπλές αρνήσεις9 

 

Ακρόαση: µέθοδοι για να δείξουµε ότι ακούµε 

´  Μη-λεκτική: νεύµατα, εκφράσεις προσώπου, οπτική επαφή, συνολική γλώσσα 
του σώµατος 

´  Λεκτική: θετικοί ήχοι (µµ, αχά, κ.λπ.), τόνος φωνής, ανοιχτές και κλειστές 
ερωτήσεις, παραφράσεις, ανακεφαλαιώσεις, αντικατοπτρισµός  

Εναλλακτικές µέθοδοι επικοινωνίας 
- Σήµατα και Σύµβολα 
- Σήµατα και Σύµβολα ΜΑΚΑΤΟΝ (διεθνώς αναγνωρισµένες χειρονοµίες) 

://www.makaton.org/ 	
- Συστήµατα Επικοινωνίας µε Εικόνες: http://www.pecs-unitedkingdom.com/	

 

Δηµιουργικά εργαλεία επικοινωνίας 

´  Μπορεί να ζητηθεί από τα παιδιά να επιλέξουν ρόλους ή αντικείµενα, όπως 
ανθρώπους, κουµπιά, πέτρες, για να παρουσιάσουν τον εαυτό τους, τα µέλη 
της οικογένειάς τους, τα κατοικίδια τους, διαφόρους επαγγελµατίες. Το παιδί 
µπορεί να ερωτηθεί ποιος είναι σηµαντικός γι΄ αυτό, απαντώντας στο πόσο 
κοντά θέλει να βρίσκεται µε άλλα άτοµα ή άλλα παιδιά, µέσω αναπαράστασης 
παλαιότερων ή σύγχρονων γεγονότων κ.λπ.  

´  Τα παιδιά συχνά µπορεί να επικοινωνούν µέσω υλικών παιχνιδιού πράγµατα 
που δεν µπορούν ή δεν θέλουν να εκφράσουν λεκτικά. Τα παιδιά µπορεί να 
ζωγραφίζουν οικογενειακές και σχολικές εικόνες, να κατασκευάζουν µοντέλα, 
να κατασκευάζουν µάσκες συναισθηµάτων.  

´  Μαριονέτες και/ή ένα µαλακό παιχνίδι µπορούν να χρησιµοποιηθούν για να 
µιλήσει κάποιος σε ένα µικρό παιδί γι΄ αυτά που σκέφτεται ή αισθάνεται. Τα 
παιδιά µπορεί να τα χρησιµοποιήσουν για να αναπαραστήσουν γεγονότα ή να 

	
9 	Νοµικό Κέντρο Παιδιών Κόραµ, Λονδίνο. «Ξεκλειδώνοντας τα Δικαιώµατα των Παιδιών: 
Ενδυναµώνοντας την ικανότητα των επαγγελµατιών στην ΕΕ να υπερασπίζονται τα δικαιώµατα 
ευάλωτων παιδιών” διαθέσιµο στον ιστότοπο: https://www.ucc.ie/en/childlawclinic/ourwork/fullstory-
715703-en.html	
	

https://www.makaton.org/
http://www.pecs-unitedkingdom.com/
http://www.pecs-unitedkingdom.com/
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εξηγήσουν τα συναισθήµατά τους. Τέλος, αντικείµενα τα οποία 
χρησιµοποιούνται ως παιχνίδια µπορεί να βοηθήσουν να αποσπαστεί η προσοχή 
ενός παιδιού και να το κάνουν να αισθανθεί άνετα. 

´  Ιστορίες, παραµύθια και ποιήµατα: τα παιδιά µπορούν να χρησιµοποιήσουν 
χαρτί ή στυλό για να δηµιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες, οι οποίες µπορεί 
να περιλαµβάνουν για παράδειγµα όσα θέλουν να γνωρίζει γι' αυτά ο νέος 
ανάδοχος. Μπορούν να γράψουν ποιήµατα και παραµύθια για τα συναισθήµατά 
τους. Ενδείκνυται να τους δίνονται βιβλία µε ιστορίες για συγκεκριµένα θέµατα, 
προκειµένου να εξηγηθούν ζητήµατα σχετικά µε τον πόλεµο, τη µετανάστευση, 
τον θάνατο, την ανάδοχη φροντίδα κ.λπ. 

´  Οπτικά βοηθήµατα: κάρτες µε εικόνες του σπιτιού, του σχολείου, ιδιαίτερων 
γεγονότων (γενεθλίων, διακοπών), χαρούµενων, λυπηµένων, θυµωµένων 
προσώπων για την έκφραση συναισθηµάτων  

´  Εξοπλισµός Η/Υ: τα παιδιά και οι νέοι µπορούν να χρησιµοποιήσουν τάµπλετ 
και Η/Υ για να δηµιουργήσουν τις δικές τους πληροφορίες σχετικά µε θέµατα 
που τους αφορούν προκειµένου να τις παρουσιάσουν στους επαγγελµατίες. 

 
Παράγοντες για ένα περιβάλλον φιλικό προς το παιδί 
 
Φυσικό περιβάλλον 

´  Το δωµάτιο αερίζεται καλά και είναι άνετο 
´  Το δωµάτιο έχει πολύχρωµες ζωγραφιές και αφίσες 
´  Τα καθίσµατα έχουν το κατάλληλο µέγεθος 
´  Επιτρέπεται στο παιδί να καθίσει µε το άτοµο που επιθυµεί 
´  Το περιβάλλον είναι ασφαλές 
´  Το δωµάτιο έχει ιδιωτικότητα 

Παροχές 
´  Δίνονται στο παιδί ενηµερωτικά φυλλάδια  
´  Παρέχεται στο παιδί η ευκαιρία να κάνει ερωτήσεις 
´  Παρέχονται φαγητό και αναψυκτικά 

Υποστήριξη και συµµετοχή 
´  Το παιδί συνοδεύεται από έναν βοηθητικό γονέα 
´  Το παιδί συνοδεύεται από έναν υποστηρικτικό ενήλικα  
´  Οι ενήλικοι είναι ντυµένοι µε κοµψά, ανεπίσηµα ρούχα 
´  Η επικοινωνία είναι προσαρµοσµένη στο παιδί 

Υλικοτεχνική υποστήριξη 
´  Το παιδί ενηµερώνεται για τη συνάντηση και την τοποθεσία 
´  Παρέχεται στο παιδί µεταφορά προς το σηµείο της συνάντησης 
´  Η συνάντηση λαµβάνει χώρα κατάλληλες ώρες, µε άφθονα διαλείµµατα 
´  Η αναµονή ελαχιστοποιείται 
´  Η επαφή του παιδιού µε εχθρικά άτοµα είναι αυστηρά περιορισµένη ή 
αποτρέπεται10 

 
Σχέση µε το παιδί και οικοδόµηση εµπιστοσύνης: Καλές πρακτικές (ECRE)11 

Στην Ισπανία, ένα νοµικός σύµβουλος σε ΜΚΟ επισήµανε ότι προσαρµόζει τη 
διάρκεια και το περιεχόµενό της συνάντησης στη διάθεση και την κατάσταση 

	
10	Άντζελα Ο' Κόννελ, Κλινική Δικαίου του Παιδιού, Νοµική Σχολή, Πανεπιστήµιο του Κορκ, Ιρλανδία, 
Εκπαιδευτικό Πρόγραµµα FAIR, Βουλγαρία 21-22 Ιανουαρίου 2017. Έµµα Χάρλευ, Υποψήφια 
Διδάκτωρ, Σχολή Εφαρµοσµένης Ψυχολογίας, Πανεπιστήµιο του Κορκ, Ιρλανδία (Αναπτυξιακή 
ψυχολογία – υλικά για την ανάπτυξη των εφήβων).	
11	Δικαίωµα στη Δικαιοσύνη: Ποιοτική Νοµική Βοήθεια για Ασυνόδευτα Παιδιά, συγκριτική έκθεση, 
ECRE 2014, σελ. 72 
http://www.asylumlawdatabase.eu/sites/www.asylumlawdatabase.eu/files/aldfiles/ECRE%20Compara
tive_Report_Right_to_Justice.pdf  
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του παιδιού. Προσπαθεί να κανονίσει περισσότερες συναντήσεις αν είναι 
απαραίτητο, προκειµένου να οικοδοµήσει την εµπιστοσύνη και να παράσχει 
πληροφορίες. Άλλοι νοµικοί σύµβουλοι σε ΜΚΟ επισήµαναν ότι προσπαθούν 
να προσαρµόσουν τις συναντήσεις στο επίπεδο ωριµότητας του παιδιού.  

Ένας νοµικός σύµβουλος που ρωτήθηκε στο Η.Β. επισήµανε ότι ένας καλός 
σύµβουλος θα προσπαθούσε να συναντήσει το παιδί έως πέντε φορές για να 
οριστικοποιήσει µια κατάθεση, ώστε να υπάρξει χρόνος να δηµιουργηθεί µία 
σχέση µε το παιδί και να εδραιωθεί η εµπιστοσύνη. Νοµικοί σύµβουλοι 
δήλωσαν ότι προσπαθούν να περιορίσουν τη διάρκεια των συναντήσεων µε τα 
παιδιά σε δύο ώρες. Ένας σύµβουλος ανέφερε επίσης ότι θεωρείται καλή 
πρακτική για έναν συνήγορο να συναντά το παιδί και να συζητά την υπόθεση 
µαζί του κατά το στάδιο προετοιµασίας της συζήτησης της προσφυγής. Παρά 
ταύτα, ο σύµβουλος πρόσθεσε ότι αυτό στην πράξη δεν συνηθίζεται.   

Στο Λιντς της Αυστρίας, µια πρώτη συνάντηση µε το παιδί πραγµατοποιείται 
συνήθως περίπου δύο εβδοµάδες µετά την άφιξή του στη µονάδα φροντίδας 
νέων. Κατά τη συνάντηση αυτή συζητούνται τα καθήκοντα του νοµικού 
συµβούλου και η διαδικασία ασύλου. Ο βασικός στόχος της πρώτης 
συνάντησης είναι να δηµιουργηθεί µία σχέση µε το παιδί και να οικοδοµηθεί 
εµπιστοσύνη. Στα παιδιά παρέχονται τα στοιχεία επικοινωνίας των νοµικών 
τους συµβούλων και ενθαρρύνονται να επικοινωνούν µε τους συµβούλους 
οποιαδήποτε ώρα, κατά τις ώρες γραφείου.  Οι συναντήσεις κανονίζονται µε 
ευελιξία, κάποιες φορές για την επόµενη µέρα αν είναι απαραίτητο. 
Παροµοίως, στη Βιέννη, ασυνόδευτα παιδιά µπορούν να ζητήσουν επιπλέον 
συναντήσεις µε τον νοµικό τους σύµβουλο προκειµένου να προετοιµαστούν 
για τη συνέντευξη µε την Υπηρεσία Ασύλου. Όλοι οι νοµικοί σύµβουλοι που 
ερωτήθηκαν δήλωσαν ότι προσαρµόζουν τις συναντήσεις και τη µέθοδο 
επικοινωνίας σε κάθε ξεχωριστό παιδί που εκπροσωπούν.  

Στο Βέλγιο, ένας νοµικός σύµβουλος, εξειδικευµένος σε υποθέσεις 
ασυνόδευτων παιδιών, ανέφερε ότι σε µια διαδικασία ασύλου θα συναντούσε 
το παιδί τέσσερις έως έξι φορές αν η υπόθεση προχωρούσε στο στάδιο της 
προσφυγής, αλλά θα κανόνιζε επιπλέον συναντήσεις αν ήταν απαραίτητο σε 
σχέση µε την εκτίµηση της ηλικίας, νέες πληροφορίες ή σε περίπτωση αλλαγών 
στην κατάσταση του παιδιού. 	
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