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Η παρούσα έκθεση βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε αντίστοιχη έκθεση του διεθνούς δικτύου
των Γιατρών του Κόσμου με γενικό τίτλο “Age Assessment for Unaccompanied Minors. When
European countries deny children their childhood” (Author Vivien Feltz) και προετοιμάστηκε
με τη συνδρομή της Άννας Μιχαλακέλη, Συντονίστριας Προγραμμάτων των Γιατρών του
Κόσμου – Ελλάδας.
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1. Εισαγωγή
Ως «διαδικασία διαπίστωσης της ανηλικότητας» (age assessment) καλείται η διαδικασία, η
οποία ακολουθείται από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς προκειμένου να προσδιοριστεί η
ηλικία ενός ανήλικου προσώπου που στερείται των αναγκαίων νομικών εγγράφων που
πιστοποιούν την ηλικία του.
Με τον όρο «ασυνόδευτος ανήλικος» νοείται το πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών, το οποίο
φθάνει στο έδαφος ενός κράτους χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικο υπεύθυνο για αυτόν
σύμφωνα με το νόμο ή την πρακτική του οικείου κράτους υποδοχής, και για όσο χρόνο
κανένας ενήλικος δεν ασκεί στην πράξη την επιμέλειά του. Ως ασυνόδευτος λογίζεται και ο
ανήλικος που εγκαταλείπεται ασυνόδευτος μετά την είσοδό του στο έδαφος του κράτους
υποδοχής.
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας, το 2015 ο αριθμός των
ασυνόδευτων ανηλίκων που υπέβαλλαν αίτηση ασύλου ή έτυχαν προστασίας στην
Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 88.3001. Εντούτοις, δεν υπάρχουν διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία
σχετικά με αριθμό των ασυνόδευτων ανηλίκων που έχουν να υποβληθεί σε εξετάσεις
προκείμενου να καθοριστεί ηλικία τους.
Ο χαρακτηρισμός ενός προσώπου ως ενηλίκου παρατύπως εισερχομένου/διαμένοντος στη
χώρα αλλοδαπού και όχι ως ασυνόδευτου ανηλίκου έχει σημαντικές επιπτώσεις για τον
ενδιαφερόμενο. Εάν η διαδικασία διαπίστωσης ανηλικότητας καταλήγει στο συμπέρασμα
ότι το άτομο είναι άνω των 18ετών, τότε, αυτός/αυτή δεν θα μπορέσει να επωφεληθεί από
το καθεστώς προστασίας που παρέχεται στους ασυνόδευτους ανήλικους αιτούντες διεθνή
προστασία, όπως εξασφάλιση διαμονής, πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και την
εκπαίδευση κ.ά. Ο εσφαλμένος προσδιορισμός της ηλικίας μπορεί, επίσης, συχνά να
οδηγήσει στον περιορισμό της προσωπικής του ελευθερίας, καθώς δεν θα τύχουν
εφαρμογής οι ειδικές διαδικαστικές εγγυήσεις που περιορίζουν την κράτησή των
ασυνόδευτων ανηλίκων.
Προκειμένου να διαπιστωθεί η ανηλικότητα ενός προσώπου, η νομοθεσία των περισσοτέρων
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, προβλέπει
τη διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων όπως οδοντιατρικές εξετάσεις και ακτινογραφίες των
διαφόρων οστών του σώματος για τον προσδιορισμό της οστικής ηλικίας. Βάσει αυτών,
ιατροί διαφόρων ειδικοτήτων επιχειρούν να καθορίσουν την ηλικία ενός προσώπου. Πλην,
όμως, όλες οι ανωτέρω επιμέρους ιατρικές εξετάσεις έχουν κατά το μάλλον ή ήττον ένα κοινό
σημείο: την περιορισμένη αξιοπιστία ως προς τον τελικό καθορισμό της ηλικίας, καθώς το
περιθώριο σφάλματός τους κυμαίνεται στα δύο περίπου χρόνια σε σχέση με την πραγματική
ηλικία του ενδιαφερομένου. Εξάλλου, πολλές, εξ αυτών των μεθόδων για τη διαπίστωση της

1

Μολονότι ο αριθμός τους κυμαινόταν πάντα μεταξύ 11.000 και 13.000 κατά την περίοδο 2008-2013,
εντούτοις σχεδόν διπλασιάστηκε το 2014 ανερχόμενος περίπου σε 23.000 άτομα, ενώ σχεδόν
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ανηλικότητας έχουν έντονα παρεμβατικό χαρακτήρα για την ιδιωτική ζωή και την
αξιοπρέπειά του ατόμου, δίχως παράλληλα να εξυπηρετούν συγκεκριμένο ιατρικόθεραπευτικό σκοπό.
Οι Γιατροί του Κόσμου, ως ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση, αντιτίθενται στην
πραγματοποίηση ιατρικών εξετάσεων που δεν έχουν θεραπευτικό σκοπό αλλά λαμβάνουν
χώρα για σκοπούς ελέγχου της μετανάστευσης. Αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται ως
εργαλείο για τη ρύθμιση των μεταναστευτικών ροών και όχι για την προώθηση της δίκαιης
μεταχείρισης των ιδιαίτερα ευάλωτων παιδιών.
Τα παιδιά μετανάστες και πρόσφυγες που φτάνουν στην Ευρώπη μετά από δύσκολα και
επικίνδυνα ταξίδια δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με δυσπιστία και να υποβάλλονται σε
περιττές εξετάσεις, άμα τη πρώτη επαφή τους με τις αρχές. Τυχόν αμφισβήτηση σχετικά με
την ηλικία τους, θέτει σε αμφισβήτηση το παρελθόν και την ταυτότητα τους κατά τρόπο που
εκφεύγει του στενού πλαισίου της διαδικασίας ασύλου επιφέροντας ευρύτερες συνέπειες,
τη στιγμή μάλιστα που είναι αντιμέτωπα με πολλούς και διάφορους παράγοντες ευπάθειας.
Εξάλλου, οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στα Κέντρα Υποδοχής και
Ταυτοποίησης μετά τις 20 Μαρτίου 2016, οπότε και τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας
για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα, δεν συντελούν στην διαμόρφωση κατάλληλου
περιβάλλοντος για την διεξαγωγή εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων όπως αυτές του
προσδιορισμού της ηλικίας. Παράλληλα, επιτείνουν τους στρεσογόνους παράγοντες στον
προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό, με αποτέλεσμα το εκάστοτε άτομο να μην είναι
σε θέση να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτίμηση της
ηλικίας.
Επιπλέον, η απουσία εξειδικευμένων και κατάλληλα εκπαιδευμένων διερμηνέων για την
διεξαγωγή εις βάθος συνεντεύξεων που απαιτούνται στο πλαίσιο των διαδικασιών
διακρίβωσης της ηλικίας αποτελεί έναν ακόμα περιοριστικό παράγοντα ως προς την εξαγωγή
τεκμηριωμένων συμπερασμάτων.
Η παρούσα έκθεση εξετάζει τα βασικά ζητήματα που ανακύπτουν κατά τη διαδικασία
διακρίβωσης της ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων στην ελληνική νομοθεσία και
διοικητική πρακτική και επισημαίνει την ανάγκη εφαρμογής διαδικασιών που διασφαλίζουν
το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού.

2. Η περιορισμένη αξιοπιστία των ιατρικών μεθόδων διαπίστωσης
ανηλικότητας
Προκειμένου να καθοριστεί η ανηλικότητα ενός προσώπου, η πλειοψηφία των κρατών μελών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλει την πραγματοποίηση διαφόρων ιατρικής φύσης
εξετάσεων δια των οποίων επιχειρείται ο καθορισμός της ηλικίας ενός προσώπου. Οι
κυριότερες ιατρικές μέθοδοι διαπίστωσης της ανηλικότητας που τυγχάνουν εφαρμογής στην
πράξη είναι οι εξής:
3

[α] Ακτινογραφία
Η σκελετική ηλικία ενός προσώπου προσδιορίζεται βάσει του σταδίου ανάπτυξης των οστών
του. Με τις προσεγγίσεις αυτές εκτιμώνται τα στάδια ανάπτυξης βάσει της
σύγκλεισης/ωρίμανσης συγκεκριμένων οστών. Οι βασικές μέθοδοι ακτινογραφίας είναι η
ακτινογραφία άκρας χειρός, κλείδας ενώ πολλά κράτη μέλη χρησιμοποιούν αυτές τις
μεθόδους με διαφορετικούς τρόπους και συχνά με διαφορετικούς συνδυασμούς ή/και
σειρά.
Οι συγκεκριμένες μέθοδοι, πέραν της περιορισμένης αξιοπιστίας τους, αποτελούν τις πλέον
παρεμβατικές μεθόδους για τη διαπίστωση της ανηλικότητας, στο βαθμό που γίνεται χρήση
ιοντίζουσας ακτινοβολίας, η οποία ενδέχεται να είναι επιβλαβής δίχως παράλληλα να
εξυπηρετεί κάποιο ιατρικό σκοπό.
Ακτινογραφία άκρας χειρός (χειρός/καρπού)
Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των ακτινογραφιών χειρός είναι η μορφή και το μέγεθος των
οστικών στοιχείων και ο βαθμός της επιφυσιακής οστεοποίησης. Διενεργείται είτε σύγκριση
της ακτινογραφίας με πρότυπες ακτινογραφίες της συναφούς ηλικίας και φύλου
(ακτινογραφικός άτλας), με σκοπό τον προσδιορισμό του σταδίου ανάπτυξης, είτε
προσδιορίζεται ο βαθμός ωρίμανσης μεμονωμένων οστών (μέθοδος μεμονωμένων οστών)
και, εν συνεχεία, τα αποτελέσματα συνδυάζονται με σκοπό τον υπολογισμό του γενικού
σταδίου ωρίμανσης.
Όσον αφορά την πρώτη προσέγγιση, ο άτλας Greulich και Pyle (GP) έχει καταστεί το σύνηθες
σημείο αναφοράς. Η μέθοδος GP υπήρξε αποτέλεσμα μελέτης του 1935, η οποία βασίστηκε
σε δεδομένα που συλλέχθησαν από λευκά παιδιά (καυκάσιας φυλής) της ανώτερης
κοινωνικοοικονομικής τάξης που ζούσαν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής τη δεκαετία
του 1940. Η συγκεκριμένη μέθοδος δεν αναπτύχθηκε προκειμένου να τύχει ιατροδικαστικής
χρήσης2 και έχει περιθώριο σφάλματος 18 μήνες3.
Σχετικά με τη δεύτερη προσέγγιση, τη μέθοδο Tanner-Whitehouse (TW), αυτή βασίζεται στην
εκτίμηση της σκελετικής ωρίμανσης και στην πρόγνωση του ύψους του ενηλίκου. Καθένα
από τα 20 οστά του χεριού συγκρίνεται ξεχωριστά με σειρά ακτινογραφιών της ανάπτυξης
του συγκεκριμένου οστού.
Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο
(European Asylum Support Office – εφεξής EASO) «η μέθοδος [αυτή] θεωρείται λιγότερο

2

Marie-Odile Pruvost/Cyril Boraud/Patrick Chariot, Skeletal age determination in adolescents involved
in judicial procedures: from evidence-based principles to medical practice, J Med Ethics 2010;36, p. 7174.
3
Βλ. αντί άλλων Intervention of Docteur Odile Diamant-Berger, Quelle Protection en Europe Pour les
Mineurs Isolés Demandeurs d’Asile, 27 October 2000, http://infomie.net/IMG/pdf/colloque-ftda.pdf,
p. 36-37.

4

αξιόπιστη όσον αφορά τις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες (15-18 ετών) και όσον αφορά άτομα
διαφορετικής εθνοτικής και φυλετικής προέλευσης»4.
H περιορισμένη αξιοπιστία της σχετικά με τις διάφορες εθνοτικές/φυλετικές ομάδες έχει ήδη
μελετηθεί σε βάθος: η εκτίμηση οστικής ηλικίας είχε σημαντικά υπερεκτιμηθεί όσον αφορά
σε άτομα που ανήκουν στην ασιατική φυλή ή έλκουν καταγωγής από τη Λατινική Αμερική5,
καθώς και για άτομα που ανήκουν στη μαύρη φυλή6. Επίσης, άτομα μετεφηβικής ηλικίας που
ανήκουν στη λευκή/καυκάσια φυλή διαπιστώθηκε ότι παρουσίαζαν προηγμένη σκελετική
ωρίμανση σε σύγκριση με αντίστοιχα άτομα αφροαμερικανικής καταγωγής7.
Το 2007, η Γαλλική Ακαδημία Ιατρικής (French Academy of Medicine) δήλωσε ότι τα
αποτελέσματα που προκύπτουν από τη σύγκριση ακτινογραφιών άκρας χειρός βάσει του
άτλαντος Greulich και Pyle (GP) δεν είναι αξιόπιστα για παιδιά ηλικίας άνω των 15 ετών, λόγω
της τυπικής διαπιστωθείσας απόκλισης ενός έως δύο ετών8 προς την πραγματική ηλικία.
Το 2014, το Ανώτατο Συμβούλιο Δημοσίας Υγείας της Γαλλίας (Haut Conseil de la Santé
Publique), απεφάνθη ότι η εν λόγω μέθοδος είναι εξαιρετικά ασαφής προκειμένου να
προσδιοριστεί η ηλικία των νεαρών ενηλίκων, λόγω του ότι το εκτιμώμενο περιθώριο είναι
18 μήνες κατά μέσο όρο9.
Το Βασιλικό Κολέγιο Παιδιατρικής και Παιδικής Υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Royal
College of Paediatrics and Child health) υπογραμμίζει ότι ο σκελετός ενός αγοριού έχει
αναπτυχθεί πλήρως στην ηλικία των 16 έως 17 ετών και ενός κοριτσιού στα 15 έως 16 έτη,
αντίστοιχα. Και για τα δύο φύλα, οι προδιαγραφές αυτές διαφέρουν από 2 έως 3 χρόνια από
τον άτλαντα GP10.
Τέλος, το EASO σημειώνει αναφορικά με αμφότερες τις μεθόδους GP και TW, ότι στις
περισσότερες περιπτώσεις το περιθώριο σφάλματος θεωρείται ότι είναι +/- 2 έτη σε σχέση
προς την πραγματική ηλικία11.
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EASO, Εγχειρίδιο σχετικά με τις πρακτικές εκτίμησης της ανηλικότητας στην Ευρώπη, Δεκέμβρης
2013, σελ. 38.
5
Aifeng Zhang/James W. Sayre/Linda Vachon/Brent J. Liu/ H. K. Huang, Racial Differences in Growth
Patterns
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on
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Basis
of
Bone
Age,
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2817832/
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Ontell FK/Ivanovic M/Ablin DS/Barlow TW., Bone age in children of diverse ethnicity. American Journal
of Roentgenology 1996;167(6): p.1395-8.
7
Mora S./Ines Boechat M./Pietka E./Huang HK/Gilsanz V., 2001, Pediatric Research, Vol.50, No.5,
p.624-628.
8
Chaussain JL/Chapuis Y, Reliability of physical examination for determining the chronological age of
adolescents under 15 years (in French only), Bull. Acad. Natle Méd., 2007, 191, no 1, p. 139-142.
9
Haut Conseil de la Santé Publique, Avis sur l’évaluation de la minorité d’un jeune mineur étranger
isolé, 23 janvier 2014, http://www.hcsp.fr/explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=412
10
The Royal College of Paediatrics and Child Health, The Health of Refugee Children - Guidelines for
Paediatricians”, 1999, http://www.rcpch.ac.uk/system/files/protected/news/refugee_1.pdf
11
EASO, Εγχειρίδιο σχετικά με τις πρακτικές εκτίμησης της ανηλικότητας στην Ευρώπη, Δεκέμβρης
2013, ό.π.
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Ακτινογραφία κλείδας
Η εν λόγω μέθοδος περιλαμβάνει αξιολόγηση της σύγκλεισης της κλείδας. Για να
χαρακτηριστεί ένα άτομο ως ενήλικος, πρέπει να έχουν συγκλειστεί και οι δύο κλείδες του.
Η εν λόγω μέθοδος θεωρείται ότι συμβάλλει μόνο στον προσδιορισμό, εάν ένα άτομο
υπερβαίνει την ηλικία των 21 ετών, δεδομένου ότι αυτή είναι η ηλικία στην οποία
παρατηρείται συνήθως η πλήρης ανάπτυξη της κλείδας. Τα νεαρότερα άτομα στη
βιβλιογραφία με πλήρως συγκλεισμένες κλείδες είναι 20 ετών. Συνεπώς, δεν είναι εφικτός ο
προσδιορισμός της πιθανής ηλικίας στο ηλικιακό φάσμα κάτω των 18 έως 20/21 ετών12.

[β] Οδοντιατρικές εξετάσεις
Ορισμένα κράτη μέλη χρησιμοποιούν οδοντικές εξετάσεις, ακτινογραφίες ή τον
προσδιορισμό της πυκνότητας οδοντικής μάζας των φρονιμιτών ή του συνόλου του στόματος
ως βάση για την οδοντιατρική και κατά συνέπεια και τη βιολογική ωρίμανση των παιδιών
προκειμένου να εκτιμηθεί η ηλικία τους. Ωστόσο, πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα δεν
έχει επιτευχθεί ομογνωμία μεταξύ των ειδικών οδοντιάτρων σχετικά με την αξιοπιστία και
την εγκυρότητα των διαφορετικών μεθόδων εκτίμησης της οδοντικής ωρίμανσης. Εκτιμάται
ότι ο προσδιορισμός της ηλικίας με βάση την εν λόγω μέθοδο μπορεί να καταλήξει σε
αξιόπιστα αποτελέσματα κατά μέσο όρο δύο και πλέον ετών πάνω ή κάτω από την
πραγματική ηλικία.
Οδοντική εξέταση
Με την εν λόγω μέθοδο προσδιορίζεται ο βαθμός ωρίμανσης των δοντιών μέσω οπτικής
εξέτασης, χωρίς χρήση ακτινογραφιών. Δεδομένου ότι η ανάπτυξη δεν συσχετίζεται με την
ηλικία, τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης μεθόδου αντιστοιχούν σε διάφορες ηλικιακές
κατηγορίες.
Σύμφωνα με σχετική έκθεση του EASO, η συγκεκριμένη μέθοδος παρουσιάζει σημαντικό
περιθώριο σφάλματος. Τα μόνα δόντια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως δείκτης του
εάν κάποιος είναι ενήλικος είναι οι 3οι γομφίοι, οι οποίοι ενδέχεται να εμφανιστούν (ή να
μην εμφανιστούν) οποτεδήποτε μεταξύ της ηλικίας των 15-23 ετών13.
Πρόσφατη μελέτη κατέδειξε ότι ο τρίτος γομφίος αποτελεί ατελή δείκτη της ηλικίας. Η μελέτη
κατέδειξε ότι για το ηλικιακό φάσμα των 15-17 ετών, η εν λόγω μέθοδος έχει ως αποτέλεσμα
την εσφαλμένη ταξινόμηση του 6% των ενδιαφερομένων ως ενηλίκων, ενώ σε ό,τι αφορά το

12

EASO, Εγχειρίδιο σχετικά με τις πρακτικές εκτίμησης της ανηλικότητας στην Ευρώπη, ο.π.
Στους περισσότερους ανθρώπους η ανατολή των τρίτων γομφίων παρατηρείται μόνο μετά την
ηλικία των 18ετών – εάν και εφόσον συμβεί αυτή. Από την άλλη πλευρά, στη διεθνή βιβλιογραφία
έχουν καταγραφεί περιπτώσεις ανατολής των 3ων γομφίων σε εφήβους ηλικίας 13 ετών από το 1946
στην Ινδία (Shourie KL. Eruption age of teeth in India. Indian Journal of Medical Research 1946, 34: 105118) και το 1960 στην Ογκάντα (Chagula WK. The age at eruption of third permanent molars in male
East Africans. American Journal of Physical Anthropology 1960;18:77e82, 1960), καθώς και σε πολλές
άλλες χώρες (Κένυα, Νιγηρία, και την Ιαπωνία).
13
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ηλικιακό φάσμα των 18-20 ετών, το αποτέλεσμα είναι η εσφαλμένη ταξινόμηση τουλάχιστον
του 64% αυτών ως ανηλίκων14.
Οδοντική ακτινογραφία
Η εν λόγω μέθοδος συνίσταται στην εξέταση ακτινογραφίας των δοντιών, η οποία
ονομάζεται πανοραμική ακτινογραφία. Η σκελετική ανάπτυξη μετράται με την εξέταση των
διαδοχικών μεταβολών στην ανατολή και τη δομή των δοντιών κατά το στάδιο της ανάπτυξης
των παιδιών.
Η μέθοδος που θεωρείται ως ακριβέστερη για τον προσδιορισμό της ηλικίας ενός προσώπου
βάσει της διάπλασης των δοντιών του είναι η επονομαζόμενη μέθοδος Demirjian (1973)15. Η
εν λόγω μέθοδος κατατάσσει τη διάπλαση των δοντιών σε 8 στάδια, βάσει της οποίας
καταλήγει αν η διάπλαση των δοντιών ενός παιδιού είναι προχωρημένη, μέτρια ή εμφανίζει
καθυστέρηση με αναφορά προς ένα στατιστικό μοντέλο.
Εντούτοις, όπως σημειώνει χαρακτηριστικά το EASO, η συγκεκριμένη μέθοδος καλύπτει μόνο
το ηλικιακό φάσμα των 3-16 ετών και, δεδομένου του περιορισμένου αριθμού δοντιών και
σταδίων διάπλασης στις μεγαλύτερες ηλικιακές ομάδες, πρέπει να χρησιμοποιείται με
επιφύλαξη σε παιδιά άνω των 12 ετών.
Εξάλλου, μέλη του Γερμανικού Συλλόγου Ιατροδικαστικής καθώς και ερευνητές στη Σουηδία,
Φιλανδία, Γαλλία και τις ΗΠΑ υπογραμμίζουν ότι η ανάπτυξη των δοντιών εξαρτάται από
διάφορους ατομικούς παράγοντες, όπως το περιβάλλον, η διατροφή ή η εθνοτική
καταγωγή16.
Η έλλειψη αξιοπιστίας όσον αφορά συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες έχει ήδη
επισημανθεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Από το σύνολο 184 προσώπων νοτιοϊνδικής
καταγωγής, στους οποίους εφαρμόστηκε η μέθοδος Demirjan, παρατηρήθηκε μια απόκλιση
τριών κατά προσέγγιση ετών προς την πραγματική τους ηλικία17. Αντίστοιχες διαφορές
διαπιστώθηκαν και σε παιδιά με καταγωγή από τη Βραζιλία18. Ως εκ τούτου, η πιθανότητα
αντίστοιχων αποκλίσεων για άλλες πληθυσμιακές ομάδες και εθνικότητες δεν μπορεί να
αποκλειστεί.
Για τους λόγους αυτούς, το Βασιλικό Κολέγιο Παιδιατρικής και Παιδικής Υγείας του Ηνωμένου
Βασιλείου (UK Royal College of Paediatrics and Child health) καταλήγει στο συμπέρασμα ότι
«δεν υπάρχει απόλυτη συσχέτιση μεταξύ οδοντικής και φυσικής ηλικίας ενός παιδιού, αλλά
αντιθέτως οι εκτιμήσεις της φυσικής ηλικίας του παιδιού σε σχέση προς την οδοντική του

14

EASO, Εγχειρίδιο σχετικά με τις πρακτικές εκτίμησης της ανηλικότητας στην Ευρώπη, ό.π.
UNICEF, Age assessment practices: a literature review & annotated bibliography, 2010,
http://www.unicef.org/protection/Age_Assessment_Practices_2010.pdf
16
Pedersen C, Chronological Age Determination for Adopted Children, 2004, αδημ, (σε αναφορά σε
UNICEF, Age assessment practices, ό.π.).
17
Koshy S/Tandon S, Dental age assessment: the applicability of Demirjan’s method in south Indian
children, Forensic Science International 94 (1-2), 73-85, 1998.
18
Eid RM/Simi R/ Friggi MN/Fisberg M, Assessment of dental maturity of Brazilian children aged 6 to
14 years using Demirjian's method, Int J Paediatr Dent. 2002, 12(6):423-8.
15

7

διάπλαση παρουσιάζουν περιθώριο +/- δύο περίπου ετών για το 95% του συνολικού
πληθυσμού»19.
Τέλος, αξίζει να επισημανθούν τα ευρήματα σχετικής έρευνας που διεξήχθη το 1995 με
σκοπό να διαπιστωθεί αν ο συνδυασμός μέτρησης της οστικής ηλικίας παράλληλα με
οδοντιατρική εξέταση, μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλέστερα αποτελέσματα για το
προσδιορισμό της ηλικίας ενός προσώπου. Ειδικότερα, σε μια μελέτη που έγινε σε εφήβους
από τη Σουηδία, διαπιστώθηκε ότι, παρά την πραγματοποίηση των ως άνω συνδυαστικών
εξετάσεων, η τελική εκτίμηση σχετικά με την ηλικία των ενδιαφερομένων διέφερε σημαντικά
προς την πραγματική τους ηλικία20.

[γ] Αξιολόγηση της φυσικής ανάπτυξης από παιδίατρο
Η αξιολόγηση της φυσικής ανάπτυξης από παιδίατρο συνίσταται στην αξιολόγηση του
ύψους, του βάρους και του δέρματος συγκριτικά με άλλα άτομα ή πληθυσμούς και βάσει
ενός συνόλου τιμών αναφοράς.
Το αμερικανικό Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (US Center for Disease Control)
διατηρεί ένα σύνολο διαγραμμάτων ανάπτυξης για τα παιδιά διαφόρων ηλικιών από όλες τις
γεωγραφικές περιοχές21. Αντίστοιχο διάγραμμα ανάπτυξης διατηρεί και ο Παγκόσμιος
Οργανισμός Υγείας (εφεξής ΠΟΥ). Το διάγραμμα του ΠΟΥ βασίζεται σε δεδομένα παιδιών
διαφορετικής εθνοτικής προέλευσης και παρέχει πληροφορίες σχετικά με παιδιά ηλικίας έως
5 ετών22.
Σύμφωνα με το EASO, η εν λόγω μέθοδος παρουσιάζει σοβαρά μειονεκτήματα καθώς «κατά
τις μετρήσεις δεν συνυπολογίζονται οι διακυμάνσεις που υφίστανται λόγω διαφορετικής
εθνικότητας, φυλής, πρόσληψης θρεπτικών ουσιών και κοινωνικοοικονομικής προέλευσης».
Εξάλλου, ο βαθμός ωρίμανσης μπορεί να επηρεάζεται από τυχόν παθήσεις του
ενδιαφερομένου23.

19

The Royal College of Paediatrics and Child Health, The Health of Refugee Children - Guidelines for
Paediatricians”, ό.π.
20
Kullman L, Accuracy of two dental and one skeletal age estimation methods in Swedish adolescents,
Forensic Sci Int. 1995 Oct 30;75(2-3):225-36
21
Center
for
Disease
Control,
Clinical
Growth
Charts,
2000,
http://www.cdc.gov/growthcharts/clinical_charts.htm
22
World
Health
Organization,
Child
Growth
Standards,
2006,
http://www.who.int/childgrowth/standards/Technical_report.pdf?ua=1
23
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. UNICEF, Age assessment practices: a literature review and
annotated bibliography, ο.π., SCEP, Position paper on Age assessment in the context of Separated
Children (2012), http://umf.asyl.at/files/DOK45Age_Assessment_PP.pdf, Norwegian Computing
Centre,
Age
estimation
in
youths
and
young
adults
(December
2012),
http://publications.nr.no/1355995517/Age_estimation_methods-Eikvil.pdf, Καθηγητής Sir AynsleyGreen
Kt.,
The
assessment
of
age
in
undocumented
migrants
(2011),
https://www.humanrights.gov.au/sites/default/files/content/ageassessment/submissions/Sir%20Al%
20Aynsley-Green%20Kt%20(Submission%2038).pdf.
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Ακριβώς για αυτούς τους λόγους, το Βασιλικό Κολέγιο Παιδιατρικής και Υγείας του Παιδιού
του Ηνωμένου Βασιλείου σημειώνει χαρακτηριστικά ότι «είναι σχεδόν αδύνατο να
συμπεράνουμε την ηλικία ενός ατόμου με βάση τα ανθρωπομετρικά χαρακτηριστικά»24.

[δ] Εξέταση της σεξουαλικής ωρίμανσης
Η εν λόγω μέθοδος συνίσταται στη μέτρηση και αξιολόγηση των ορατών ενδείξεων
σεξουαλικής ωρίμανσης. Επιπλέον, διενεργείται συνήθως σωματική εξέταση με σκοπό την
περιγραφή τυχόν ενδείξεων που μπορεί να επηρεάζουν τον ρυθμό ωρίμανσης. Στα αγόρια, η
εξέταση αφορά την ανάπτυξη του πέους και των όρχεων, την ηβική και μασχαλιαία
τριχοφυΐα, την ανάπτυξη της τριχοφυΐας στο πρόσωπο και το λαρυγγικό έπαρμα. Στα
κορίτσια, η εξέταση επικεντρώνεται στην ανάπτυξη του στήθους, την ηβική και μασχαλιαία
τριχοφυΐα, και στο σχήμα του ισχίου. Κατά μέσο όρο, τα κορίτσια φθάνουν στην πλήρη
σεξουαλική ωριμότητα στην ηλικία των 16 ετών και τα αγόρια στην ηλικία των 17 ετών25.
Σύμφωνα με το EASO, «H αξιολόγηση της σεξουαλικής ωρίμανσης παρουσιάζει ευρύ
περιθώριο σφάλματος. Μεταξύ των ιατροδικαστικών μεθόδων προσδιορισμού της ηλικίας, ο
υπολογισμός της ηλικίας βάσει των σωματικών χαρακτηριστικών είναι η λιγότερο
ακριβής»26. Περαιτέρω, οι εν λόγω μέθοδοι, απαιτούν παρεμβατικού χαρακτήρα φυσικές
εξετάσεις, γεγονός που αντιβαίνει στον σεβασμό με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζεται η
ιδιωτική ζωή και η αξιοπρέπειά του ατόμου. Εξάλλου, τα 11 έτη είναι η μέση ηλικία έναρξης
της εφηβείας, γεγονός που καθιστά συχνά την εν λόγω μέθοδο αναποτελεσματική μετά την
ηλικία των 13 ετών και, ως εκ τούτου, ακατάλληλη για να προσδιοριστεί εάν η ηλικία ενός
ατόμου υπερβαίνει ή όχι πράγματι τα 18 έτη27.

[ε]. Ψυχολογικές συνεντεύξεις/τεστ
Στόχος της εν λόγω διαδικασίας είναι η αξιολόγηση περισσότερο της διανοητικής παρά της
σωματικής ωρίμανσης. Οι τεχνικές αξιολόγησης συνίστανται στη γνωσιακή, συμπεριφορική
εκτίμηση και στην ψυχολογική αξιολόγηση ενός νεαρού ατόμου με σκοπό τον υπολογισμό
της ηλικίας του.
Ο υπολογισμός πρέπει να πραγματοποιείται από κλινικό ιατρό ή επαγγελματία κοινωνικό
λειτουργό κατάλληλα εκπαιδευμένο στο πεδίο της προστασίας/φροντίδας των παιδιών28. Για
24

Royal College of Paediatrics and Child Health, “The Health of Refugee Children - Guidelines for
Paediatricians”, ό.π.
25
Για περισσότερες πληροφορίες βλ. SCEP, Position paper on age assessment in the context of
Separated children in Europe (2012), ο.π., UNICEF, Age assessment practices: a literature review and
annotated bibliography, ο.π., Schmeling et al, Forensic Age estimation in unaccompanied minors and
young living adults (2011) σε Duarte Nuno Vieira (ed.), Forensic Medicine - From Old Problems to New
Challenges,
http://www.intechopen.com/books/forensic-medicine-from-old-problems-to-newchallenges/forensic-age-estimation-in-unaccompanied-minors-and-young-living-adults
26
EASO, Εγχειρίδιο σχετικά με τις πρακτικές εκτίμησης της ανηλικότητας στην Ευρώπη, ο.π., σελ. 37.
27
Idem.
28
Idem.
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την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας, είναι απαραίτητη η δημιουργία κλίματος
εμπιστοσύνης μεταξύ του ατόμου και του αξιολογητή του.
Όπως σημειώνει το EASO, ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της εν λόγω μεθόδου
αποτελεί η έλλειψη καθοδήγησης και επιστημονικά έγκυρης μεθόδου για τον προσδιορισμό
των γενικών περιθωρίων σφάλματος, γεγονός που θα πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη
κατά την εξέταση των πορισμάτων της έκθεσης. Εξάλλου, διάφορες μη κυβερνητικές
οργανώσεις, επισημαίνουν τους κινδύνους που ενέχει η συγκεκριμένη μέθοδος κυρίως
ενόψει του μεγάλου εύρους υποκειμενικών ερμηνειών εκ μέρους των κοινωνικών
λειτουργών29.
Οι επιμέρους εφαρμοζόμενες ιατρικές μέθοδοι διαπίστωσης της ανηλικότητας δεν είναι
σε θέση να εκτιμήσουν με ακρίβεια την ηλικία ενός ατόμου, παρά μόνο ένα ηλικιακό
εύρος. Παράγοντες όπως η διαφορετική εθνοτική καταγωγή, φυλή, κοινωνικοοικονομική
και πολιτισμική προέλευση, η εν γένει κατάσταση υγείας και τυχόν παθήσεις καθιστούν
επισφαλή την ακριβή εκτίμηση της πραγματικής ηλικίας ενός προσώπου. Παράλληλα,
πολλές, εκ των μεθόδων έχουν έντονα παρεμβατικό χαρακτήρα για την ιδιωτική ζωή και
την αξιοπρέπειά του ατόμου, δίχως να εξυπηρετούν συγκεκριμένο ιατρικό-θεραπευτικό
σκοπό.

3. Η διαπίστωση της ανηλικότητας υπό το πρίσμα του διεθνούς δικαίου
Μεταξύ των διαφόρων διεθνών πράξεων που αφορούν στο ζήτημα του προσδιορισμού της
ηλικίας ασυνόδευτων ανηλίκων, καθοριστικό ρόλο διαδραματίζει η Διεθνής Σύμβαση για τα
Δικαιώματα του Παιδιού (εφεξής ΣΔΠ), που ρυθμίζει τις υποχρεώσεις των κρατών για την
προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού. Υιοθετήθηκε ομόφωνα από τη
Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1989 και έχει κυρωθεί από 193 χώρες30. Αποτελεί
τη μόνη διεθνή σύμβαση, που περιέχει ατομικά, πολιτικά, κοινωνικοοικονομικά και
πολιτιστικά δικαιώματα σε ένα ενιαίο κείμενο.
Μολονότι, η Σύμβαση δεν προβλέπει αντίστοιχο μηχανισμό ελέγχου των παραβιάσεων
αυτής, όπως η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (εφεξής ΕΣΔΑ) και το
Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (εφεξής ΔΣΑΠΔ), εντούτοις
επιβάλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Επιτροπή Δικαιωμάτων του
Παιδιού του ΟΗΕ εκθέσεις σχετικά με τα μέτρα που έχουν υιοθετήσει για την εφαρμογή των
προβλέψεων της Σύμβασης31. Η Επιτροπή μελετά τα κείμενα και μπορεί να καλέσει σε
ακρόαση τους συντάκτες καθώς και να αποστείλει ερωτήματα προς διευκρίνιση στις
κυβερνήσεις. Σε ειδική συνεδρία της, θέτει τελικά ερωτήματα προς την εθνική

29

Médecins du Monde International Network (Author Vivien Feltz), Age Assessment for Unaccompanied
Minors. When European countries deny children their childhood, 28 August 2015, σελ. 5.
30
Στην Ελλάδα κυρώθηκε στις 2 Δεκεμβρίου του 1992 με τον Ν.2101/1992.
31
Βλ. άρθρο 44 αυτής.
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αντιπροσωπεία. Τέλος, εκδίδει τις Καταληκτικές Παρατηρήσεις της και ζητά από τα κράτημέλη να εξασφαλίσουν ότι οι συστάσεις της θα εφαρμοστούν πλήρως και ότι θα είναι
διαθέσιμες στο ευρύ κοινό. Καίτοι οι συστάσεις αυτές δεν είναι άμεσα νομικά δεσμευτικές,
εντούτοις, ασκούν σημαντική επιρροή στην ερμηνεία άλλων διεθνών νομικών μέσων, όπως
της ΕΣΔΑ, του ΔΣΑΠΔ και του ενωσιακού δικαίου.
Σύμφωνα µε το άρθρο 2 της Σύµβασης, τα συµβαλλόµενα Κράτη λαμβάνουν όλα τα
κατάλληλα µέτρα, ώστε να προστατεύεται αποτελεσµατικά το παιδί έναντι κάθε µορφής
διάκρισης ή κύρωσης. Απορρέει λοιπόν µια ηθική επιταγή µεταχείρισης όλων των παιδιών
ως όντων ίσης αξίας, η οποία επεκτείνεται και σε παιδιά µη ελληνικής καταγωγής ενώ
συνδέεται και µε τα άρθρα 24 του ∆ΣΑΠ∆ και 14 της ΕΣ∆Α32 που κατοχυρώνουν την
απαγόρευση των διακρίσεων.
Το άρθρο 3 παρ.1 της ΣΔΠ προβλέπει ότι σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα 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. H Σύμβαση δεν προβλέπει οποιαδήποτε
παρέκκλιση από την υποχρέωση σεβασμού του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, καθώς
εκκινεί από τη διαπίστωση ότι το παιδιά, λόγω της φυσικής και διανοητικής τους
ανωριμότητας, χρειάζονται ειδική προστασία και μέριμνα, και επομένως, θα πρέπει να δοθεί
ιδιαίτερη προσοχή. Περαιτέρω, η δεύτερη παράγραφος του ιδίου άρθρου της Σύμβασης
προβλέπει ρητά μία θετική υποχρέωση των κρατών μελών 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 υπεύθυνα γι' αυτό, και παίρνουν για το σκοπό αυτόν όλα τα κατάλληλα
νομοθετικά και διοικητικά μέτρα.
Στο άρθρο, λοιπόν, αυτό περιλαµβάνεται µια θεµελιώδους σηµασίας αρχή, εκείνη της
προστασίας του συµφέροντος του παιδιού η οποία αφορά στην προστασία των
συµφερόντων του παιδιού έναντι αποφάσεων νοµοθετικής ή δικαστικής εξουσίας ή
διοικητικών αρχών33. Συνεπώς, τα κράτη έχουν την υποχρέωση να προτάσσουν τα
32

Συνήγορος του Πολίτη, To ζήτηµα της διαπίστωσης της ανηλικότητας των ασυνόδευτων ανηλίκων,
2014, http://www.synigoros.gr/resources/porisma_diapistosi-anilikotitas-asynodefton-anilikon.pdf,
σελ. 8.
33
Η έννοια του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην
ερμηνεία άλλων διεθνών νομικών μέσων, όπως της ΕΣΔΑ, του ΔΣΑΠΔ. Έτσι, στην υπόθεση Bakhtiyari,
η Επιτροπή του ΔΣΑΠΔ σημείωσε ότι το βέλτιστο συμφέρον αποτελεί πρωταρχικό δικαίωμα κάθε
παιδιού (Mr. Ali Aqsar Bakhtiyari and Mrs. Roqaiha Bakhtiyari v. Australia, Communication No.
1069/2002, U.N. Doc. CCPR/C/79/D/1069/2002 (2003). Αντίστοιχα, και το ΕΔΔΑ στην υπόθεση da Silva
και Hoogkammer, κατέληξε ότι ήταν προς το βέλτιστο συμφέρον του ανήλικου τέκνου της
προσφεύγουσας να μην απελαθεί η μητέρα της (Rodriguez da Silva και Hoogkamer κατά Ολλανδίας,
50435/99, απόφ. 31.1.2006, σκ. 44). Αλλά, και στην απόφαση Maslov, το Δικαστήριο σημείωσε ότι
στην περίπτωση της απέλασης ενός ανήλικου δράστη, η υποχρέωση να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη
το συμφέρον του παιδιού επιβάλλει τη διευκόλυνση της επανένταξής του στην κοινωνία, όπως
άλλωστε προβλέπει το άρθρο 40 της ΣΔΠ (Maslov κατά Αυστρίας, 1638/03, απόφ. 23.6.2008, σκ. 83).
Η υποχρέωση λήψης υπόψη του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού έχει κατοχυρωθεί, επίσης και σε
επίπεδο πρωτογενούς και παράγωγου ενωσιακού δικαίου Βλ. επί παραδείγματι το άρθρο 24 του
Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το άρθρο 5 παρ. 5 της Οδηγίας 2003/86/ΕΚ
για την οικογενειακή επανένωση πολιτών τρίτων χωρών, αιτιολογικές σκέψεις και άρθρο 19 παρ. 5 και
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δικαιώµατα των παιδιών έναντι άλλων κοινωνικών οµάδων και σύµφωνα µε τα το άρθρο 4
να λαμβάνουν όλα τα νοµοθετικά, διοικητικά και άλλα µέτρα που είναι αναγκαία για την
εφαρµογή των αναγνωρισµένων στην παρούσα Σύµβαση δικαιωµάτων34.
Ειδικά όσον αφορά στο ζήτημα του προσδιορισμού της ηλικίας, η Επιτροπή για τα
∆ικαιώµατα του Παιδιού του Ο.Η.Ε. στο ειδικό κείμενο συστάσεων για τους ασυνόδευτους
ανηλίκους, στο οποίο περιλαμβάνονται εκτενείς αναφορές στη θεσµική κατοχύρωση της
προστασίας των δικαιωµάτων τους, αναφέρει τις ελάχιστες εγγυήσεις που θα πρέπει να
πληροί κάθε διαδικασία διαπίστωσης της ανηλικότητας. Συγκεκριμένα, «Τα σχετικά μέτρα
εντοπισμού περιλαμβάνουν την αξιολόγηση της ηλικίας και πρέπει να λαμβάνουν υπόψη όχι
μόνον τη σωματική διάπλαση του παιδιού, αλλά επίσης τη ψυχολογική του ωριμότητα.
Επιπλέον, η αξιολόγηση πρέπει να πραγματοποιηθεί με τρόπο επιστημονικό, ασφαλή, δίκαιο,
ευαισθητοποιημένο στην παιδική ηλικία και στο φύλο αποκλείοντας τον κίνδυνο παραβίασης
της σωματικής ακεραιότητας του παιδιού, και με σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.
Στην περίπτωση που δεν μπορεί να διαπιστωθεί με βεβαιότητα η ηλικία του παιδιού πρέπει
να εφαρμόζεται η αρχή του ευεργετήματος της αμφιβολίας, ώστε εάν υπάρχει πιθανότητα να
είναι ο ενδιαφερόμενος παιδί να απολαμβάνει τη σχετική μεταχείριση»35. Η Επιτροπή έχει
επίσης υπογραμμίζει τη σημασία της εφαρμογής του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού σε
όλες τις διαδικασίες που αφορούν ανηλίκους, συμπεριλαμβανομένης αυτής του
προσδιορισμού της ηλικίας τους36.
Σε επίπεδο του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του
Ανθρώπου, δεν περιλαμβάνει κάποια ειδική ρύθμιση αναφορικά με το ζήτημα του
προσδιορισμού της ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει επί
του παρόντος κάποια σχετική κρίση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου δικαιωμάτων του
Ανθρώπου αναφορικά με τα δικαιώματα των παιδιών στο πλαίσιο των διαδικασιών
εκτίμησης της ανηλικότητας. Εντούτοις, πολλές εκ των μεθόδων για τη διαπίστωση της
ανηλικότητας έχουν έντονα παρεμβατικό χαρακτήρα για την ιδιωτική ζωή και την
αξιοπρέπειά του ατόμου, γεγονός που θα μπορούσε να εγείρει θέμα συμβατότητας αυτών
προς τα άρθρα 3 ή/και 8 της ΕΣΔΑ. Το άρθρο 3 της Σύμβασης έχει ερμηνευθεί ευρέως, ώστε
να μπορεί να συμπεριλάβει ένα ευρύ φάσμα περιπτώσεων που θα μπορούσε να θεωρηθεί
ότι συνιστούν απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση, συμπεριλαμβανομένης της
διενέργειας παρεμβατικού χαρακτήρα ιατρικών εξετάσεων σε παιδιά. Υπό το πρίσμα του
άρθρου 8 της Σύμβασης που κατοχυρώνει το δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής και
οικογενειακής ζωής, οι αρχές θα μπορούσαν καταρχήν να επέμβουν νομίμως στο δικαίωμα
του παιδιού στην προστασία της ιδιωτικής του ζωής δια της διεξαγωγής διαδικασιών
30 παρ. 4 και 5 Οδηγίας 2011/95/EΕ της 13ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τις απαιτήσεις για την
αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας … κ.ά.
34
Συνήγορος του Πολίτη, To ζήτηµα της διαπίστωσης της ανηλικότητας των ασυνόδευτων ανηλίκων,
ο.π., σελ. 8.
35
Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού του Ο.Η.Ε., Γενικό σχόλιο 6 (2005) «Μεταχείριση των
ασυνόδευτων και των χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών που βρίσκονται εκτός της χώρας
καταγωγής
τους»,
http://www.refworld.org/cgibin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4d0227ed2, σελ. 8.
36
Επιτροπή για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού του Ο.Η.Ε., Γενικό Σχόλιο 14 (2013) σχετικά με το δικαίωμα
του
παιδιού
να
είναι
το
υπέρτατο
συμφέρον
του
πρωταρχικό
μέλημα,
http://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html
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προσδιορισμού της ηλικίας αυτού, εφόσον η εν λόγω επέμβαση είναι σύμφωνη με το νόμο
και τελεί σε αντιστοιχία με έναν από τους νόμιμους όρους/στόχους που απαριθμούνται στο
άρθρο 8 παρ. 2 της ΕΣΔΑ37. Ωστόσο, όταν η διενέργεια των εν λόγω ιατρικών εξετάσεων
λαμβάνει συστηματικό χαρακτήρα, και αποτελεί τη μόνη αιτιολογική βάση για τον
χαρακτηρισμό ενός προσώπου ως ενηλίκου, το Δικαστήριο θα μπορούσε να θεωρήσει ότι τα
συγκεκριμένα μέτρα δεν είναι ανάλογα προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, ιδίως ενόψει του
σοβαρού περιθωρίου σφάλματος της διαδικασίας, των συνεπειών αυτών για τον
ενδιαφερόμενο και τον παρεμβατικό χαρακτήρα για την ιδιωτική ζωή και την αξιοπρέπειά
του ατόμου. Εξάλλου, η απουσία δυνατότητας του ενδιαφερομένου να αμφισβητήσει το
πόρισμα τη εν λόγω διαδικασίας είναι δυνατόν να εγείρει θέμα παράβασης του άρθρου 13
της Σύμβασης, που κατοχυρώνει το δικαίωμα σε αποτελεσματική προσφυγή.

4. Η διαπίστωση της ανηλικότητας στο ενωσιακό δίκαιο
Η Οδηγία 2013/32/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Ιουνίου
2013 σχετικά με κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς
προστασίας (αναδιατύπωση)38, όπως αντίστοιχα και η αρχική Οδηγία για τις διαδικασίες
ασύλου39, περιλαμβάνει ειδικές εγγυήσεις για τους ασυνόδευτους ανηλίκους στο πλαίσιο της
εξέτασης αίτησης διεθνούς προστασίας.
Ειδικότερα, η παράγραφος 5 του άρθρου 25 της αναθεωρημένης Οδηγίας για τις διαδικασίες
ασύλου προβλέπει τη χρήση ιατρικών εξετάσεων για τον προσδιορισμό της ηλικίας του
ανηλίκου. Εν προκειμένω, παρέχει σημαντικές πρόσθετες εγγυήσεις σε σύγκριση με την
αρχική οδηγία:
• Ιατρικές εξετάσεις για την εκτίμηση της ηλικίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνον
εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες για την ηλικία του αιτούντος.
• Εάν, κατόπιν τούτου, οι αρχές εξακολουθούν να έχουν αμφιβολίες, θεωρούν κατά τεκμήριο
ότι ο αιτών είναι ανήλικος.
• Οποιαδήποτε ιατρική εξέταση πραγματοποιείται με πλήρη σεβασμό της αξιοπρέπειας του
αιτούντος, με την επιλογή των λιγότερο παρεμβατικών εξετάσεων και διενεργείται από
κατάλληλα εκπαιδευμένους επαγγελματίες του τομέα της υγείας, ώστε να επιτυγχάνεται το
δυνατόν πιο αξιόπιστο αποτέλεσμα.
Σε κάθε περίπτωση, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι πρέπει να ενημερώνονται, πριν από την
εξέταση της αίτησής τους διεθνούς προστασίας, και σε γλώσσα την οποία κατανοούν ή
37

Δηλαδή την εθνική ασφάλεια και δημόσια ασφάλεια, η οικονομική ευημερία της χώρας, η
προάσπιση της τάξης και η πρόληψη ποινικών παραβάσεων, η προστασία της υγείας ή της ηθικής ή η
προστασία των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων. Βλ. άρθρο 8 παρ. 2 ΕΣΔΑ.
38
Ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το Ν. 4375/2016.
39
Οδηγία 2005/85/EΚ του Συμβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2005 σχετικά με τις ελάχιστες
προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς
του πρόσφυγα
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τεκμαίρεται ευλόγως ότι κατανοούν, σχετικά με τη δυνατότητα προσδιορισμού της ηλικίας
με ιατρική εξέταση, 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.
Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και/ή οι εκπρόσωποί τους θα πρέπει να συναινούν στη διενέργεια
ιατρικής εξέτασης για τον προσδιορισμό της ηλικίας των συγκεκριμένων ανηλίκων. Τέλος,
μολονότι, 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, εντούτοις τυχόν απόρριψη της αίτησης διεθνούς προστασίας του δεν
μπορεί να βασίζεται μόνο στην άρνηση αυτή.
Η Οδηγία περί αναγνώρισης40, προβλέπει περαιτέρω εγγυήσεις για τους ασυνόδευτους
ανηλίκους στο άρθρο 30 αυτής. Οι διατάξεις του άρθρου 30 αφορούν, ειδικότερα, τη νομική
εκπροσώπηση, τον διορισμό επιτρόπου, την παροχή κατάλληλου καταλύματος και μέριμνας,
καθώς και τον εντοπισμό των μελών της οικογένειας. Αντίστοιχα, το άρθρο 31 της
αναδιατυπωθείσας Οδηγίας περί αναγνώρισης41, ασχολείται με τα δικαιώματα των
ασυνόδευτων ανηλίκων. Η αρχή του μείζονος συμφέροντος του παιδιού ως πρώτιστο μέλημα
επαναλαμβάνεται στις αιτιολογικές σκέψεις, καθώς και στο άρθρο 19 παράγραφος 5
(επικουρική προστασία) και στο άρθρο 30 παράγραφοι 4 και 5 (ιατρική περίθαλψη).
Πολλά από τα δικαιώματα που παρέχονται με την Οδηγία 2013/33/EΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τις απαιτήσεις για την
υποδοχή των αιτούντων διεθνή προστασία42, όπως και αντίστοιχα από την αρχική Οδηγία για
την υποδοχή των αιτούντων άσυλο, συνδέονται με τη συνεκτίμηση της ηλικίας του αιτούντος
και, σε κάποιες περιπτώσεις, της ωριμότητάς του.
Στο ζήτημα του προσδιορισμού της ηλικίας ασυνόδευτων ανηλίκων αναφέρεται και η Οδηγία
για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και την προστασία των
θυμάτων της43. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 13 παράγραφος 2 γίνεται η εξής αναφορά στην
εκτίμηση της ηλικίας: Σε περίπτωση αβεβαιότητας όσον αφορά την ηλικία του θύματος
εμπορίας ανθρώπων και όταν υπάρχουν λόγοι να πιστεύεται ότι είναι κάτω των 18 ετών, το
εν λόγω πρόσωπο θεωρείται κατά τεκμήριο παιδί και αποκτά άμεση συνδρομή, στήριξη και

40

Οδηγία 2004/83/EΚ του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τη θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων
για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως προσφύγων ή
ως προσώπων που χρήζουν διεθνούς προστασίας για άλλους λόγους και τον καθορισμό του
περιεχομένου της παρεχόμενης προστασίας.
41
Οδηγία 2011/95/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011
σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση των υπηκόων τρίτων χωρών ή των απάτριδων ως
δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που
δικαιούνται επικουρική προστασία και για το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας
(αναδιατύπωση).
42
Οδηγία 2003/9/EΚ του Συμβουλίου της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις
για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο.
43
Οδηγία 2011/36/EΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011 για
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της,
καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου.
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προστασία. Πέραν αυτού, στα άρθρα 14-16 της Οδηγίας περιγράφεται η ειδική στήριξη που
πρέπει να προσφέρεται σε θύματα που τεκμαίρεται ότι είναι παιδιά.
Η Οδηγία Ευρατόμ44 θεσπίζει ελάχιστα πρότυπα τα οποία ισχύουν για ορισμένες από τις
μεθόδους ιατρικών εξετάσεων που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της ηλικίας.
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 22 αυτής υπό τον γενικό τίτλο «Πρακτικές που περιλαμβάνουν
εκούσια έκθεση ανθρώπων για λόγους μη ιατρικής απεικόνισης» προβλέπεται ότι κάθε
ατομική διαδικασία μη-ιατρικής απεικονιστικής έκθεσης με τη χρήση ιατρικού ακτινολογικού
εξοπλισμού αιτιολογείται εκ των προτέρων, λαμβάνοντας υπόψη τους συγκεκριμένους
στόχους της διαδικασίας και τα χαρακτηριστικά του ατόμου που συμμετέχει σε αυτή.
Τέλος, δεν θα πρέπει να λησμονείται ότι, στο άρθρο 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την
Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται ρητή μνεία στην υποχρέωση της Ένωσης να προωθεί την
προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού. Με τον τρόπο αυτό, η προστασία των
δικαιωμάτων του παιδιού καθίσταται θεμελιώδης δέσμευση της ΕΕ. Εξάλλου, στο άρθρο 24
του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, απαριθμούνται τα δικαιώματα του παιδιού και
αναφέρεται το δικαίωμα των παιδιών στην προστασία και τη φροντίδα που απαιτούνται για
την καλή διαβίωσή τους. Τα παιδιά μπορούν να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους. Η
γνώμη τους σχετικά με ζητήματα που τα αφορούν λαμβάνεται υπόψη σε συνάρτηση με την
ηλικία και την ωριμότητά τους. Σε όλες τις πράξεις που αφορούν τα παιδιά, είτε
επιχειρούνται από δημόσιες αρχές είτε από ιδιωτικούς οργανισμούς, πρωταρχική σημασία
πρέπει να δίνεται στο υπέρτατο συμφέρον του παιδιού.

5. Μη-δεσμευτικά διεθνή νομικά κείμενα σχετικά με το ζήτημα του
προσδιορισμού της ηλικίας ασυνόδευτων ανήλικων αλλοδαπών
Διάφορα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα έχουν εκφράσει γενικότερες θέσεις σχετικά με τις
διαδικασίες προσδιορισμού της ηλικίας ασυνόδευτων ανήλικων αλλοδαπών και την εν γένει
μεταχείριση των παιδιών μεταναστών και προσφύγων. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
εκφράζουν αντιρρήσεις σχετικά με τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους διαπίστωσης της
ανηλικότητας και παροτρύνουν γενικότερα τα κράτη να εφαρμόσουν περισσότερο φιλικές
προς τα παιδιά πολιτικές υγείας.
Η Επιτροπή των Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, στις «Κατευθυντήριες γραμμές
σχετικά με πολιτικές υγείας φιλικές προς το παιδί» υπενθυμίζει ότι η ιατρική περίθαλψη των
παιδιών «θα πρέπει να επικεντρωθεί όχι μόνο στη τη διαχείριση της κατάστασης της υγείας
του παιδιού, αλλά, επίσης, και στο γενικότερο φυσικό ή κοινωνικό τους περιβάλλον,

44

Οδηγία 2013/59/Ευρατόμ του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό βασικών
προτύπων ασφαλείας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες
ακτινοβολίες και την κατάργηση των οδηγιών 89/618/Ευρατόμ, 90/641/Ευρατόμ, 96/29/Ευρατόμ,
97/43/Ευρατόμ και 2003/122/Ευρατόμ.
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αποφεύγοντας κατ’ αυτό τον τρόπο την “ιατρικοποίηση” [medicalization] κοινωνικών
προβλημάτων»45.
Ένα από τα πιο ενεργά διεθνή όργανα σχετικά με το θέμα της διαπίστωσης της ανηλικότητας
είναι ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το 2011, ο
πρώην Επίτροπος, Thomas Hammarberg, έκανε έκκληση αναφορικά με την αναγκαιότητα
ύπαρξης μιας διεπιστημονικής προσέγγισης κατά την εκτίμηση της ηλικίας και την
διασφάλιση της εμπιστοσύνης και του σεβασμού προς τα παιδιά. Τόνισε επίσης ότι «οι
ακτινογραφικές μέθοδοι δεν μπορούν να προσδιορίσουν την ακριβή ηλικία» λόγω εγγενούς
περιθωρίου σφάλματος δύο ή τριών ετών προς την πραγματική ηλικία. Υποστήριξε ότι τα
παιδιά θα πρέπει να τυγχάνουν του ευεργετήματος της αμφιβολίας και ότι ουδεμία απόφαση
πρέπει να λαμβάνεται αποκλειστικά επί τη βάσει μεθόδων προσδιορισμού της οστικής
ηλικίας. Εξήγησε εκτενώς τους λόγους που καθιστούν αυτές τις μεθόδους μη αξιόπιστες,
παραθέτοντας σχετική αναφορά του Κολλεγίου των Ακτινολόγων του Λονδίνου που
χαρακτηρίζουν ως «αδικαιολόγητη» την ακτινογραφική εξέταση για το σκοπό προσδιορισμού
της ηλικίας, λόγω μη συνεκτίμησης παραγόντων όπως η γεωγραφική καταγωγή και η
κοινωνικο-οικονομική κατάσταση του παιδιού46.
Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (Parliamentary Assembly of the
Council of Europe - PACE), στο ψήφισμά της (1810 (2011)) «Τα ασυνόδευτα παιδιά στην
Ευρώπη: θέματα άφιξης, παραμονής και επιστροφής», περιγράφει μια σειρά από εγγυήσεις
σχετικά με τον προσδιορισμό της ηλικίας: Οι εν λόγω διαδικασίες διαπίστωσης της
ανηλικότητας θα πρέπει να πραγματοποιούνται μόνο εφόσον υπάρχει εύλογη αμφιβολία,
από ανεξάρτητο όργανο και με την συγκατάθεση του παιδιού ή του κηδεμόνα του κατόπιν
σχετικής τους ενημέρωσής. Θα πρέπει να βασίζονται σε μια διεπιστημονική προσέγγιση,
χρησιμοποιώντας τις λιγότερο παρεμβατικές μεθόδους που συμμορφώνονται με τους
κανόνες ιατρικής δεοντολογίας. Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας θα πρέπει να μπορεί
να αμφισβητηθεί μέσω άσκησης ενδίκου βοηθήματος και σε περίπτωση αμφιβολίας, ο
ενδιαφερόμενος να αντιμετωπίζεται ως ανήλικος (τεκμήριο ανηλικότητας). Η Συνέλευση
θεωρεί ότι η προστασία των παιδιών και όχι ο έλεγχος της μετανάστευσης θα πρέπει να είναι
το κύριο μέλημα σχετικά με την μεταχείριση των ασυνόδευτων ανηλίκων από τα κράτη μέλη.
Με αυτό το δεδομένο, θεσπίζει ένα σύνολο 15 κοινών αρχών, το οποίο καλεί τα κράτη μέλη
να τηρούν. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «τα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να
αντιμετωπίζονται καταρχήν και κυρίως ως παιδιά και όχι ως μετανάστες»47.
Περαιτέρω, η Συνέλευση στο ψήφισμά της 1996 (2014) «Τα παιδιά των μεταναστών: ποια
είναι τα δικαιώματα τους στα 18;» προτείνει τη θεσμοθέτηση μιας μεταβατικής κατηγορίας,
μεταξύ των ηλικιών 18 και 25, για να βοηθήσει τους νέους μετανάστες στην πρόσβασή τους
στη υγειονομική περίθαλψη, την κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση, την ενημέρωση και
45

Council of Europe - Committee of Ministers, Guidelines on child-friendly health care, Adopted on 21
September 2011, https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c1527.
46
Council of Europe - Commissioner for Human Rights, Comment “Methods for assessing the age of
migrant children must be improved”, 2011, http://www.coe.int/en/web/commissioner/-/methods-forassessing-the-age-of-migrant-children-must-be-improv-1?inheritRedirect=true.
47
Parliamentary Assembly of the Council of Europe (PACE), Resolution (1810 (2011)) Unaccompanied
children in Europe: issues of arrival, stay and return, http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/XrefXML2HTML-en.asp?fileid=17991&lang=EN.
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την παροχή βοήθειας στέγασης, και υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να τυγχάνουν του
ευεργετήματος της αμφιβολίας, καθώς και εν γένει τη σημασία της λήψης υπόψη του
βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού48.
Η γενική θέση ότι η θεσμοθέτηση μιας ως άνω μεταβατικής ηλικιακής κατηγορίας, θα
αμβλύνει τις συνέπειες που επιφέρει η ενηλικίωση για τα παιδιά που στερούνται των
αναγκαίων εγγράφων έχει επισημανθεί σχετικά και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ). Στο
Ψήφισμα του της 12ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την κατάσταση των ασυνόδευτων
ανηλίκων στην ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο «καταδικάζει τις εξαιρετικά επισφαλείς
καταστάσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι ξαφνικά οι ανήλικοι μόλις ενηλικιωθούν»
και ζητεί από τα κράτη μέλη να μοιράζονται τις βέλτιστες πρακτικές και να θεσμοθετήσουν
διαδικασίες για την υποβοήθηση αυτών των ανηλίκων κατά τη μετάβασή τους προς την
ενηλικίωση49.
Ειδικά όσον αφορά στον προσδιορισμό της ηλικίας ενός ασυνόδευτου ανηλίκου, το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο ως άνω ψήφισμά του αποδοκιμάζει τον ακατάλληλο και
παρεμβατικό χαρακτήρα των ιατρικών τεχνικών που χρησιμοποιούνται σε ορισμένα κράτη
μέλη για τον προσδιορισμό της ηλικίας, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν ψυχικά
τραύματα, και τον αμφιλεγόμενο χαρακτήρα και τα μεγάλα περιθώρια σφάλματος
ορισμένων από τις μεθόδους που βασίζονται στην οστική ωρίμανση ή την οδοντική
ανοργανοποίηση.
Για το λόγο αυτό το Κοινοβούλιο καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συμπεριλάβει στις
στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές κοινά πρότυπα, επί τη βάσει των βέλτιστων πρακτικών,
όσον αφορά τη μέθοδο προσδιορισμού της ηλικίας, ο οποίος θα πρέπει να συνίσταται σε μια
πολυδιάστατη και πολύπλευρή εκτίμηση, να πραγματοποιείται κατά τρόπο επιστημονικό,
ασφαλή, ευαίσθητο ως προς τα παιδιά, με σεβασμό προς το φύλο τους, αποδίδοντας
ιδιαίτερη προσοχή στα κορίτσια, και να διεξάγεται από ανεξάρτητους, εξειδικευμένους
επαγγελματίες.
Περαιτέρω, το Κοινοβούλιο υπενθυμίζει ότι ο προσδιορισμός της ηλικίας πρέπει να
διενεργείται με τον δέοντα σεβασμό προς τα δικαιώματα και τη φυσική ακεραιότητα του
παιδιού και προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και ότι οι ανήλικοι θα πρέπει να απολαύουν
πάντα του ευεργετήματος της αμφιβολίας. Επίσης, οι ιατρικές εξετάσεις θα πρέπει να
διενεργούνται μόνον όταν έχουν εξαντληθεί οι άλλες μέθοδοι προσδιορισμού της ηλικίας και
ότι θα πρέπει να είναι δυνατή η προσφυγή κατά των αποτελεσμάτων του εν λόγω
προσδιορισμού.
Εξάλλου, στην πρόσφατη Γνωμοδότηση της επί της πρότασης τροποποίησης του Κανονισμού
«Δουβλίνο ΙΙΙ», η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή του Ευρωπαϊκού
48
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Κοινοβουλίου50 καλεί με έμφαση τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν ότι οι διαδικασίες
εκτίμησης της ηλικίας (α) βασίζονται στο μείζον συμφέρον του ανηλίκου, (β) προβλέπουν
υποχρεωτική παρουσία του νόμιμου κηδεμόνα και (γ) διεξάγονται από διάφορους
ανεξάρτητους επαγγελματίες, συμπεριλαμβανομένων των παιδοψυχολόγων, των
κοινωνικών λειτουργών και των νομικών, ως μέλη μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων, ανδρών
και γυναικών.
Η εκτίμηση της ηλικίας πρέπει να πραγματοποιείται κυρίως βάσει αποδεικτικών στοιχείων.
Σε περίπτωση απουσίας αποδεικτικών στοιχείων ή σε περιπτώσεις σοβαρών αμφιβολιών
σχετικά με την ηλικία του ανηλίκου, είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται
ιατρικές/σωματικές εξετάσεις ως έσχατο μέτρο, με σεβασμό στο πολιτιστικό υπόβαθρο του
παιδιού, την αξιοπρέπεια και τη σωματική και ηθική ακεραιότητά του, διότι ορισμένες
σωματικές εξετάσεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα αγχωτικές, επεμβατικές και ψυχολογικά
επώδυνες. Η εγνωσμένη συγκατάθεση πρέπει να ζητείται και να λαμβάνεται όταν οι
ιατρικές/σωματικές εξετάσεις θεωρούνται απαραίτητες. Οι ιατρικές/σωματικές εξετάσεις
πρέπει να συνοδεύονται από κοινωνικο-παιδαγωγική αξιολόγηση από εμπειρογνώμονες. Και
οι δύο διαδικασίες πρέπει να είναι σωρευτικές.
Μέχρι να ολοκληρωθεί η εκτίμηση, κάθε άτομο που ισχυρίζεται ότι είναι ανήλικος θα πρέπει
να θεωρείται και να αντιμετωπίζεται ως τέτοιος. Ο ανήλικος πρέπει να είναι πλήρως
ενημερωμένος για τη διαδικασία εκτίμησης της ηλικίας του και τις συνέπειές της. Επίσης,
πρέπει να δίδεται η δέουσα σημασία στις απόψεις του, ανάλογα με την ηλικία και την
ωριμότητά του. Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία της εκτίμησης και η απόφαση πρέπει να
τεκμηριώνονται με ακρίβεια. Τα ευρήματα της κάθε διαδικασίας πρέπει να επιδέχονται
προσφυγής εκ μέρους του ενδιαφερομένου.
Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Fundamental Rights
Agency of the European Union - FRA) εξέδωσε τον Απρίλιο του 2010 Κατευθυντήριες γραμμές
σχετικά με την μεταχείριση και την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο
αλλοδαπών και των παιδιών που έχουν αποχωριστεί από την οικογένειά τους. Στο εν λόγω
κείμενο ασκείται κριτική, μεταξύ άλλων, και κατά των διαφόρων μεθόδων διαπίστωσης της
ανηλικότητας. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά, «Η επιστημονική έρευνα έχει δείξει ότι η
εκτίμηση της ηλικίας μέσω ιατρικών εξετάσεων δεν είναι πάντα ακριβής», όπως επί
παραδείγματι σε περιπτώσεις των παιδιών που έχουν βιώσει τον υποσιτισμό ή σοβαρό
τραύμα, ή που παρουσιάζουν μια ξαφνική έντονη ανάπτυξη «με επιτάχυνση της σκελετικής
και σεξουαλική τους ωρίμανσης». Υπογραμμίζει, επίσης, την αναγκαιότητα θεσμοθέτησης
διαδικασίας για την αμφισβήτηση του αποτελέσματος του προσδιορισμού της ηλικίας και ότι
οι σχετικές εξετάσεις θα πρέπει να πραγματοποιούνται όχι από την ίδια τη δημόσια αρχή
αλλά από κάποιο άλλο όργανο που να έχει την ιδιότητα του «τρίτου». Τα κράτη μέλη δεν θα
50

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, Γνωμοδότηση με θέμα
«Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του
κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 604/2013 όσον αφορά τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι
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πρέπει να καταφεύγουν συστηματικά σε διαδικασίες προσδιορισμού της ηλικίας. Εφόσον
κρίνεται απολύτως αναγκαίο να υποβληθούν τα παιδιά σε ιατρικές εξετάσεις για τη
διαπίστωση της ηλικίας τους, θα πρέπει αυτές να πραγματοποιούνται από ειδικευμένους
επαγγελματίες, τηρουμένου του τεκμηρίου υπέρ της ανηλικότητας του ενδιαφερομένου51.
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (European Asylum Support Office – EASO)
εξέδωσε το Δεκέμβριο του 2013 εγχειρίδιο σχετικά με τις πρακτικές εκτίμησης της
ανηλικότητας στην Ευρώπη. Η εν λόγω δημοσίευση προετοιμάστηκε, σύμφωνα με τη σχετική
εντολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως μέρος του Προγράμματος δράσης της Επιτροπής για
τους ασυνόδευτους ανηλίκους, 2010-201452. Το εν λόγω εγχειρίδιο αναλύει εις βάθος τις
επιμέρους εθνικές πρακτικές, το νομικό πλαίσιο προσδιορισμού της ηλικίας, καθώς και τα
μειονεκτήματα και εικαζόμενα πλεονεκτήματα της εκάστοτε μεθόδου διαπίστωσης της
ανηλικότητας. Καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «δεν υπάρχει προς το παρόν κάποια μέθοδος
η οποία να μπορεί να προσδιορίσει την ακριβή ηλικία ενός ατόμου» και ότι «εκφράζονται
ανησυχίες σχετικά με την επεμβατική φύση και την ακρίβεια των χρησιμοποιούμενων
μεθόδων». Ανησυχία προκαλεί, επίσης, το γεγονός ότι από το σύνολο των 30 κρατών που
συμμετείχαν στη συγκεκριμένη έρευνα που πραγματοποίησε το EASO, μονό 10 εξ αυτών
επιχείρησαν άλλες μεθόδους προσδιορισμού της ηλικίας προτού καταφύγουν σε ιατρικές
εξετάσεις. Παράλληλα, μόνο 16 εξ αυτών δήλωσαν ότι η άρνηση του ενδιαφερομένου να
υποβληθεί σε ιατρική εξέταση δεν οδήγησε στην αυτόματη αξιολόγηση αυτού ως ενηλίκου53.
Τέλος, ειδικά όσον αφορά στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο, η Ύπατη Αρμοστεία
του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες ήδη από το 1994 στις Κατευθυντήριες Αρχές για την παιδική
προστασία και πρόνοια αναγνωρίζει ότι οι χρησιμοποιούμενες «επιστημονικές μέθοδοι» για
τον καθορισμό της ηλικίας ενός προσώπου συμβάλουν στον κατ’ εκτίμηση υπολογισμό της
ηλικίας και ενέχουν περιθώριο λάθους. Οι εν λόγω μέθοδοι θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να
είναι ασφαλείς και σύμφυτες προς την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Όταν δεν υπάρχει
βεβαιότητα για την ακριβή ηλικία, πρέπει να αναγνωρίζεται στο παιδί το ευεργέτημα της
αμφιβολίας54. Στις Κατευθυντήριες αρχές για την πολιτική και τη διαδικασία στο πλαίσιο
εξέτασης αιτημάτων ασύλου ασυνόδευτων παιδιών, η Ύπατη Αρμοστεία προτρέπει τις αρχές
να λαμβάνουν υπόψη τους όχι μόνο το φυσικό παρουσιαστικό του παιδιού αλλά και την
ψυχολογική του ωριμότητα αλλά και το ότι υπάρχουν πάντα περιθώρια λανθασμένων
αποτελεσμάτων κατά την εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων για τον καθορισμό της ηλικίας
ενός παιδιού55.
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Επίσης, στις Κοινές “Κατευθυντήριες Οδηγίες για τα Ασυνόδευτα Παιδιά που ζητούν Άσυλο”
της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και του Έλληνα Συνηγόρου του Πολίτη
σημειώνεται ότι: «Η διαδικασία καθορισμού της ηλικίας του παιδιού, όταν είναι αναγκαίο να
διαπιστωθεί, πρέπει να ανατίθεται σε ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα παιδίατρο με την
κατάλληλη τεχνογνωσία και εξοικείωση με το εθνοτικό/ πολιτισμικό υπόβαθρο του παιδιού.
Στις περιπτώσεις αμφιβολίας πρέπει να ισχύει το τεκμήριο, ότι όποιος ισχυρίζεται ότι είναι
κάτω των δεκαοχτώ ετών πρέπει να απολαμβάνει τη μεταχείριση της ηλικίας που επικαλείται.
Οι εξετάσεις δεν πρέπει ποτέ να είναι αναγκαστικές ή πολιτισμικά ακατάλληλες και θα πρέπει
να είναι ανάλογες του φύλου του παιδιού. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι η
αξιολόγηση της ηλικίας δεν είναι πάντα ακριβής από επιστημονικής άποψης και υπάρχει
περιθώριο λάθους. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της ηλικίας των ασυνόδευτων παιδιών
πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή του ευεργετήματος της αμφιβολίας»56.
Διάφορα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και
θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισημαίνουν την περιορισμένη αξιοπιστία των
ιατρικών μεθόδων διαπίστωσης της ανηλικότητας και τον δυσανάλογα παρεμβατικό
χαρακτήρα για την ιδιωτική ζωή και την αξιοπρέπειά του ατόμου και υπογραμμίζουν την
αναγκαιότητα ύπαρξης μιας διεπιστημονικής προσέγγισης κατά την εκτίμηση της ηλικίας
και την διασφάλιση της εμπιστοσύνης και του σεβασμού προς τα παιδιά.

6. Η σχετική νομολογία αλλοδαπών δικαστηρίων αναφορικά με το
ζήτημα του προσδιορισμού της ηλικίας
Μολονότι επί του παρόντος δεν υπάρχει κάποια σχετική κρίση ελληνικού δικαστηρίου
αναφορικά με το ζήτημα του προσδιορισμού της ηλικίας ασυνόδευτων ανήλικων
αλλοδαπών, εντούτοις μπορούν να συναχθούν χρήσιμα ερμηνευτικά συμπεράσματα από τις
εν γένει νομολογιακές παραδοχές διαφόρων δικαστηρίων άλλων ευρωπαϊκών κρατών που
έχουν ασχοληθεί ήδη με το εν λόγω θέμα.
Μια από τις σημαντικότερες δικαστικές αποφάσεις αναφορικά με το ζήτημα του
προσδιορισμού της ηλικίας ασυνόδευτων ανηλίκων είναι η απόφαση του Εφετείου του
Λονδίνου στην υπόθεση Merton57. Η συγκεκριμένη απόφαση καθόρισε τις γενικές
προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληροί η εκάστοτε διαδικασία διαπίστωσης της
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ανηλικότητας ενός προσώπου και αποτελεί μέχρι σήμερα το πρότυπο για τον προσδιορισμό
της ηλικίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αγγλία και την Ουαλία.
Στην εν λόγω υπόθεση ο ενδιαφερόμενος αλλοδαπός ισχυρίστηκε ότι ήταν 17 ετών, δίχως να
υφίσταται κάποια έγγραφη τεκμηρίωση που να επιβεβαιώνει τον ισχυρισμό του. Για το λόγο
αυτό πραγματοποιήθηκε συνέντευξη από έναν κοινωνικό λειτουργό, με τη συνδρομή
διερμηνέα μέσω τηλεφώνου. Η κοινωνική λειτουργός κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο
ενδιαφερόμενος ήταν ενήλικος.
Το δικαστήριο σημείωσε καταρχήν ότι ο προσδιορισμός της ακριβούς ηλικίας ενός
προσώπου κοντά στην ηλικία των 18 ετών είναι πρακτικά ανέφικτος, καθόσον δεν υφίσταται
κάποια αξιόπιστη ιατρική ή άλλη επιστημονική μέθοδος προκειμένου να διαπιστωθεί αν
αυτός είναι ή όχι ανήλικος. Ο προσδιορισμός της ακριβούς ηλικίας καθίσταται ακόμα
δυσχερέστερος όταν αφορά πρόσωπο εθνοτικής καταγωγής και πολιτιστικής προέλευσης
εντελώς «ξένης» προς τον εφαρμοστή της μεθόδου, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση. Με
δεδομένη την αδυναμία αντικειμενικής διαπίστωσης της ηλικίας, είναι πράγματι αναγκαίο
να πραγματοποιηθεί σχετική συνέντευξη με τον ενδιαφερόμενο προκειμένου να
επαληθευτεί ο ισχυρισμός του περί ανηλικότητας. Η εν λόγω συνέντευξη, όμως, θα πρέπει
να πληροί ορισμένες απαιτήσεις. Καταρχάς, ο σκοπός της συνέντευξης θα πρέπει να εξηγηθεί
στον ενδιαφερόμενο. Κατά τη διάρκεια αυτής πρέπει να υπάρχει συνδρομή διερμηνείας,
κατά προτίμηση δια φυσικής παρουσίας του ιδίου του διερμηνέα και όχι μέσω
τηλεδιερμηνείας. Σκόπιμο είναι, επίσης, να τηρούνται πρακτικά που να περιλαμβάνουν τις
βασικές ερωτήσεις και απαντήσεις, ώστε να καθίσταται ευχερής ο οικείος δικαστικός
έλεγχος. Ο κοινωνικός λειτουργός που πραγματοποιεί τη συνέντευξη προτού καταλήξει σε
συμπέρασμά θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις υπάρχουσες κοινωνικο-πολιτιστικές
διαφορές της χώρας καταγωγής του εν λόγω προσώπου. Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να
έχει τη δυνατότητα να απαντήσει ή διευκρινίσει κάθε σημείο που μπορεί να οδηγήσει τον
υπεύθυνο της συνέντευξης στην εκτίμηση περί της μη ανηλικότητας του. Η δε τελική
απόφαση θα πρέπει να παρέχει επαρκή αιτιολογία και να γνωστοποιείται στον
ενδιαφερόμενο.
Το Ανώτατο Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου διευκρίνισε περαιτέρω το ζήτημα στην
μεταγενέστερη υπόθεση A v Croydon58. Λαμβανομένου υπόψη ότι οι σχετικές ιατρικές
μέθοδοι έχουν περιθώριο σφάλματος δύο περίπου ετών, το Δικαστήριο επεσήμανε ότι δεν
μπορούν αφ’ εαυτές να αποτελέσουν επαρκές αποδεικτικό στοιχείο για τον προσδιορισμό
της ηλικίας ενός ατόμου αλλά θα πρέπει να συνεκτιμώνται με τα υπόλοιπα διαθέσιμα
στοιχεία.
Επί του παρόντος, ο προσδιορισμός της ηλικίας ενός προσώπου στο Ηνωμένο Βασίλειο
διεξάγεται από δύο κοινωνικούς λειτουργούς, με κατάλληλη σχετική εκπαίδευση και
εμπειρία, κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της
διαδικασίας εξέτασης του αιτήματος ασύλου. Εντούτοις, ο εξέχων ρόλος που επιφυλάσσει ο
νόμος στους κοινωνικούς λειτουργούς έχει επικριθεί έντονα από διάφορες μη κυβερνητικές
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οργανώσεις, κυρίως λόγω του μεγάλου εύρους υποκειμενικών ερμηνειών εκ μέρους των
κοινωνικών λειτουργών59.
Πολύ πρόσφατα, Δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου έκρινε παράνομη την πρακτική των
αρμοδίων αρχών να θέτουν υπό κράτηση πρόσωπα που ισχυρίζονται ότι είναι ανήλικα
«εφόσον η φυσική τους εμφάνιση/συμπεριφορά υποδηλώνει ότι η πραγματική τους ηλικία
είναι πολύ μεγαλύτερη εκείνης των 18 ετών»60.
Η υπόθεση αφορούσε ένα ασυνόδευτο ανήλικο με καταγωγή από το Σουδάν, ο οποίος
υπέβαλε αίτηση ασύλου στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Ιούλιο του 2014. Ο ανήλικος, στη
συνέχεια, τέθηκε υπό κράτηση, με βάση την πρακτική του Υπουργείου Εσωτερικών που
επιτρέπει την κράτηση των ατόμων που ισχυρίζονται ότι είναι ανήλικοι, πλην όμως η
εμφάνισή τους παραπέμπει ότι είναι ενήλικα. Ο ανήλικος τελικά αφέθηκε ελεύθερος μετά
από 13 ημέρες, επί τη βάσει σχετικής έκθεσης προσδιορισμού της ηλικίας που κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι ήταν πράγματι ανήλικος.
Με την εν λόγω απόφαση του, το δικαστήριο έκρινε ότι η ηλικία ενός ατόμου θα πρέπει να
διαπιστώνεται με βάση συγκεκριμένη διαδικασία και δεν μπορεί να βασίζεται στις εύλογες
πεποιθήσεις του αρμοδίου οργάνου για ζητήματα μετανάστευσης. Για τους λόγους αυτούς
κατέληξε ότι η σχετική πρακτική των αρχών να θέτουν υπό κράτηση ανήλικους, εφόσον έχουν
βάσιμους λόγους ότι θα μπορούσαν να είναι ενήλικοι είναι παράνομη.
Το ζήτημα του προσδιορισμού της ηλικίας απασχόλησε πρόσφατα, επίσης, το Βελγικό
Συμβούλιο της Επικρατείας στην απόφαση του της 9ης Ιουνίου του 201561. Η εν λόγω
υπόθεση αφορούσε μια πολίτη Κονγκό, αιτούσα άσυλο, η οποία ισχυρίστηκε ότι η
ημερομηνία γέννησής της ήταν η 5η Μαΐου 1998. Οι βελγικές αρχές, καίτοι κατέγραψαν
αρχικώς αυτήν ως ασυνόδευτη ανήλικη, εντούτοις, της ζήτησαν να υποβληθεί σε ιατρικές
εξετάσεις για τον προσδιορισμό της ηλικίας της, λόγω αμφιβολιών εξαιτίας της φυσικής της
εμφάνισης.
Ωστόσο, οι ιατρικές εξετάσεις έδωσαν διαφορετικά αποτελέσματα: μια οδοντιατρική
εξέταση έδειξε ότι η ηλικία της ήταν 20,6 ετών, με περιθώριο απόκλισης 1,51 έτη πάνω ή
κάτω της εκτιμώμενης ηλικίας. Αντίθετα, η ακτινογραφία άκρας χειρός (χειρός/καρπού)
έδειξε ότι ήταν 17 ετών με περιθώριο σφάλματος +/- 2,5 χρόνια, ενώ η ακτινογραφία κλείδας
έδειξε ότι ήταν 20 ετών με περιθώριο σφάλματος +/- 2,1 έτη. Με βάση αυτά τα
αποτελέσματα, το αρμόδιο Γραφείο Αλλοδαπών κατέληξε ότι η αιτούσα ήταν τελικώς
ενήλικη και έθεσε τέλος στις ειδικές συνθήκες υποδοχής αυτής και την επιτροπεία της ως
ασυνόδευτης ανήλικης.
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Η προσφεύγουσα αμφισβήτησε την απόφαση αυτή, καθώς, όπως ισχυρίστηκε ο τερματισμός
της επιτροπείας της και των υλικών συνθηκών υποδοχής, θα είχε ως αποτέλεσμα να στερηθεί
της συνδρομής του επιτρόπου κατά τη διοικητική διαδικασία εξέτασης του αιτήματός της
περί ασύλου και να αντιμετωπίσει σοβαρά εμπόδια αναφορικά με την εκπαίδευσή, την
πρόσβαση σε στέγαση και την κοινωνική πρόνοια.
Επικαλέστηκε σχετικά το άρθρο 7 (3) του βελγικού νόμου περί ασυνόδευτων ανηλίκων
αλλοδαπών, το οποίο ορίζει ότι, σε περίπτωση αμφιβολίας, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
η χαμηλότερη εκτιμώμενη ηλικία, υποστηρίζοντας ότι η χρήση των ακτίνων Χ για τον
προσδιορισμό της ηλικίας ήταν εγγενώς αναξιόπιστη. Αντιθέτως, η βελγική κυβέρνηση
επικαλέστηκε ότι ο συντάκτης της ιατρικής έκθεσης δεν είχε εκφράσει κάποια αμφιβολία
αναφορικά με το τελικό συμπέρασμα του ότι η αιτούσα ήταν ενήλικη. Επομένως, το εν λόγω
άρθρο δεν τύγχανε εφαρμογής.
Το Δικαστήριο έκρινε ότι οι ως άνω ιατρικές μέθοδοι που εφαρμόστηκαν έδωσαν αντιφατικά
αποτελέσματα και δεν απέκλειαν το ενδεχόμενο η προσφεύγουσα να ήταν πράγματι
ανήλικη. Δεδομένης της αδυναμίας των αρχών να αποδείξουν την απουσία αμφιβολίας
σχετικά με την ηλικία της αιτούσας, κατέληξε ότι υπήρξε παραβίαση του ως άρθρου 7 (3) της
οικείας νομοθεσίας και ακύρωσε την σχετική απόφαση των αρχών να τερματίσουν την
επιτροπεία και την παροχή ειδικών συνθηκών υποδοχής.
Την ανακρίβεια των ακτινογραφικών μεθόδων προσδιορισμού της ηλικίας επεσήμανε και το
Ανώτατο δικαστήριο της Ισπανίας σε σχετική του απόφαση του έτους 201362. Η υπόθεση
αφορούσε αιτούντα άσυλο πολίτη Καμερούν, ο οποίος ισχυριζόταν ότι ήταν ανήλικος και ότι
κινδύνευε σε περίπτωση επιστροφής στη χώρα καταγωγής του λόγω του σεξουαλικού του
προσανατολισμού. Υπεβλήθη σε σχετικές ιατρικές εξετάσεις και τελικώς θεωρήθηκε από τις
αρχές ως ενήλικος.
Το Δικαστήριο, καταρχάς, επεσήμανε ότι το αρμόδιο διοικητικό όργανο είχε ερμηνεύσει
εσφαλμένως τα συμπεράσματα των ιατρικών εξετάσεων, καθόσον επικεντρώθηκε στο
αποτέλεσμα της εξέτασης που ανέφερε εύρος ηλικίας έως 19 ετών. Ωστόσο, την ίδια στιγμή,
η έκθεση κατέληγε, με βάση το σύνολο των αποτελεσμάτων, στο τελικό συμπέρασμα ότι ήταν
άνω των 17 ετών. Βάσει, λοιπόν, των ανωτέρω, εξακολουθούσαν να υπάρχουν αμφιβολίες
για την πραγματική ηλικία του αιτούντα, και, επομένως, υπήρχε σαφώς μεγάλη πιθανότητα
να είναι ανήλικος.
Στο σκεπτικό του, το Ανώτατο Δικαστήριο τόνισε την ανακρίβεια των σχετικών μεθόδων
προσδιορισμού της ηλικίας, ιδιαίτερα της μεθόδου βάσει του άτλαντος Greulich και Pyle
(GP). Επεσήμανε ότι η εν λόγω μέθοδος ήταν καθαρά προγνωστική μέθοδος, η οποία
συνεπάγεται κατ' ανάγκη διακυμάνσεις και ως εκ τούτου δεν παρέχει απόλυτα και ακριβή
αποτελέσματα αναφορικά με την ηλικία ενός ατόμου. Ενόψει αυτών, το Δικαστήριο κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι η ως άνω εσφαλμένη εκτίμηση της ηλικίας του αιτούντος είχε ως
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αποτέλεσμα να μην εφαρμοστούν στην περίπτωσή του όλες οι ουσιαστικές και διαδικαστικές
εγγυήσεις που προβλέπει η εθνική νομοθεσία ασύλου για τις αιτήσεις ασυνόδευτων
ανήλικων, κάτι που ήταν προφανώς σε βάρος του αιτούντος. Και όλα αυτά, παρά την ύπαρξη
του τεκμηρίου υπέρ της ανηλικότητας, που θα πρέπει να εφαρμόζεται οσάκις υπάρχουν
αμφιβολίες για την πραγματική ηλικία του ενδιαφερομένου. Για τους λόγους αυτούς, το
Δικαστήριο τελικώς ακύρωσε την απόφαση των αρχών και ανέπεμψε την υπόθεση στη
διοίκηση προς νέα κρίση.
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας είχε την ευκαιρία να διευκρινίσει πότε είναι αναγκαία
η πραγματοποίηση εξετάσεων για τον προσδιορισμό της ηλικίας ασυνόδευτων ανηλίκων σε
δύο μεταγενέστερες αποφάσεις του63. Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο κατέληξε ότι δεν είναι
δυνατόν να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις ασυνόδευτοι ανήλικοι, οσάκις διαθέτουν
έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο που πιστοποιεί την ηλικία τους.
Όπως σημείωσε το Δικαστήριο, οι αιτούντες, παρά το γεγονός ότι διέθεταν έγκυρα
διαβατήρια που αποδείκνυαν ότι ήσαν ανήλικοι, εντούτοις υποβλήθηκαν σε ιατρικές
εξετάσεις για τη διαπίστωση της ανηλικότητας τους. Οι εν λόγω εξετάσεις κατέληξαν στο
συμπέρασμα ότι ήσαν ενήλικοι, με αποτέλεσμα να απωλέσουν τελικώς των ευεργετημάτων
και της προστασίας που προβλέπει η εθνική νομοθεσία για τους ασυνόδευτους ανήλικους.
Ωστόσο, το Δικαστήριο σημείωσε ότι δεν υπήρχε «κάποιος εύλογος λόγος για τον οποίο να
πραγματοποιούνται εξετάσεις για τον προσδιορισμό της ηλικίας σε πρόσωπα που διαθέτουν
έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα που αποδεικνύουν την ανηλικότητά τους». Στην περίπτωση,
που υπάρχουν αμφιβολίες αναφορικά με την εγκυρότητα των εγγράφων, οι Αρχές μπορούν
να εξετάσουν την πιθανότητα να πραγματοποιηθούν σχετικές εξετάσεις καθορισμού της
ηλικίας, πλην, όμως οποιαδήποτε αμφιβολία βάσει της φυσικής εμφάνισης του
ενδιαφερομένου θα πρέπει να αίρεται προς όφελος του ανηλίκου.
Το Ανώτατο Δικαστήριο τόνισε, επίσης, ότι λαμβανομένου του παρεμβατικού χαρακτήρα
ορισμένων εκ των μεθόδων προσδιορισμού της ηλικίας, δεν μπορούν αυτές να εφαρμόζονται
αδιακρίτως με στόχο τη διαπίστωση της ανηλικότητας ή μη προσώπων. Τέλος, επεσήμανε ότι
η διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση
κατά την εφαρμογή των σχετικών διαδικασιών και αποφάσεων των αρχών.
Την υποχρέωση σεβασμού του τεκμηρίου υπέρ της ανηλικότητας οσάκις οι διαδικασίες
προσδιορισμού της ηλικίας δεν μπορούν να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για την
πραγματική ηλικία του ενδιαφερομένου τόνισε και το Αυστριακό Συνταγματικό δικαστήριο
σε σχετική απόφασή του64. Σύμφωνα με την αυστριακή νομοθεσία για το άσυλο, εφόσον οι
μέθοδοι προσδιορισμού της ηλικίας δεν μπορούν να αποκλείσουν την πιθανότητα ο
ενδιαφερόμενος να είναι πράγματι ανήλικος, τότε οι αρχές οφείλουν να αντιμετωπίσουν
αυτόν ως ανήλικο. Στην προκείμενη περίπτωση, το δικαστήριο, διαπίστωσε ότι δεν ήταν
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εφικτό να προσδιοριστεί με απόλυτη βεβαιότητα ότι ο ενδιαφερόμενος ήταν ενήλικος,
καθόσον οι διενεργηθείσες εξετάσεων για τον προσδιορισμό της ηλικίας του κατέληξαν ότι
δεν μπορούσε να αποκλειστεί η πιθανότητα να είναι πράγματι 17 ετών. Περαιτέρω, το
γεγονός ότι υποβλήθηκε μόνο ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης και όχι το
πρωτότυπο δεν αποτελούσε επαρκή βάση ώστε οι αρχές να αμφιβάλλουν για την
αυθεντικότητα του.
Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζει πρόσφατη απόφαση Ολλανδικού δικαστηρίου, όπου
κρίθηκε πλημμελώς αιτιολογημένη η απόφαση των αρχών να θεωρήσουν αιτούντα άσυλο
αλλοδαπό ως ενήλικο, παρά το γεγονός ότι προσκόμισε πρωτότυπο πιστοποιητικό γέννησης
που επιβεβαίωνε τον ισχυρισμό του περί ανηλικότητας65. Συγκεκριμένα, οι αρχές έκριναν ότι
ο ενδιαφερόμενος ήταν προφανώς ενήλικος, δίχως να προχωρήσουν σε εξετάσεις για τον
προσδιορισμό της ηλικίας του, βασιζόμενες αποκλειστικά σε δηλώσεις του ανηλίκου κατά
την πρώτη του συνέντευξη. Το Δικαστήριο αντιθέτως, έκρινε ότι η εν λόγω απόφαση των
αρχών να μην πραγματοποιήσουν εξετάσεις για τη διαπίστωση της τυχόν ανηλικότητας του
ήταν ανεπαρκώς αιτιολογημένη και υποχρέωσε τις αρχές να προβούν σε εξετάσεις
προσδιορισμού της ηλικίας του ενδιαφερομένου.
Διάφορα δικαστήρια ευρωπαϊκών κρατών έχουν επισημάνει την περιορισμένη αξιοπιστία
των ιατρικών μεθόδων διαπίστωσης της ανηλικότητας ενός προσώπου. Λαμβανομένου
υπόψη του παρεμβατικού χαρακτήρα ορισμένων εξ αυτών για την ιδιωτική ζωή και την
αξιοπρέπειά του ατόμου, δεν μπορούν αυτές να εφαρμόζονται αδιακρίτως με στόχο τη
διαπίστωση της ανηλικότητας ή μη προσώπων. Η διασφάλιση του βέλτιστου
συμφέροντος του παιδιού αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κατά την εφαρμογή των
σχετικών διαδικασιών και αποφάσεων των αρχών και σε περίπτωση αμφιβολίας για την
πραγματική ηλικία του ενδιαφερομένου θα πρέπει να εφαρμόζεται το τεκμήριο υπέρ της
ανηλικότητας.

7. Η ειδικότερη διαδικασία διαπίστωσης ανηλικότητας σύμφωνα με το
ελληνικό δίκαιο
Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όλοι οι πολίτες τρίτων χωρών και οι ανιθαγενείς που
εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα ή διαμένουν χωρίς τις νόμιμες
διατυπώσεις στην Ελλάδα και δεν αποδεικνύουν την ιθαγένεια και την ταυτότητά τους με
έγγραφο δημόσιας αρχής, υποβάλλονται σε διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης.
Οι διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, των οποίων η Υπηρεσία Υποδοχής και
Ταυτοποίησης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης επιλαμβάνεται
και που υλοποιούνται στα εποπτευόμενα από αυτήν Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
(εφεξής Κ.Υ.Τ.), καθώς επίσης και στις κινητές μονάδες, περιλαμβάνουν:
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α) την καταγραφή των προσωπικών στοιχείων τους και τη λήψη και καταχώριση των
δακτυλικών αποτυπωμάτων όσων έχουν συμπληρώσει το 14ο έτος της ηλικίας τους,
β) την εξακρίβωση της ταυτότητας και της ιθαγένειάς τους,
γ) τον ιατρικό τους έλεγχο και την παροχή της τυχόν αναγκαίας περίθαλψης και
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης,
δ) την ενημέρωσή τους για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, ιδίως για τη διαδικασία
υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς προστασίας και για τη διαδικασία υπαγωγής σε πρόγραμμα
εθελούσιας επιστροφής,
ε) τη μέριμνα για όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες66, ώστε να υπαχθούν στην κατά
περίπτωση προβλεπόμενη διαδικασία και να τους παρασχεθεί εξειδικευμένη φροντίδα και
προστασία,
στ) την παραπομπή για την εκκίνηση της διαδικασίας υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς
προστασίας για όσους επιθυμούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση,
ζ) την παραπομπή στις αρμόδιες υπηρεσίες για την υπαγωγή σε διαδικασίες επανεισδοχής ή
επιστροφής ή απέλασης για όσους δεν υποβάλλουν ή για αυτούς των οποίων η αίτηση
διεθνούς προστασίας απορρίπτεται κατά τη διάρκεια παραμονής τους στο Κ.Υ.Τ..
Ειδικά, όσον αφορά στο ζήτημα που προσδιορισμού της ηλικίας προσώπων που
επικαλούνται ότι είναι ανήλικοι, στο πλαίσιο των διαδικασιών Υποδοχής και Ταυτοποίησης,
ο νόμος προβλέπει ότι, σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας,
ανακύπτει αμφιβολία σχετικά με την ανηλικότητα πολίτη τρίτης χώρας ή ανιθαγενούς, ο
Διοικητής του Κέντρου, με σχετική απόφασή του, τον παραπέμπει σε διαδικασία
διαπίστωσης ανηλικότητας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι
την έκδοση πορίσματος περί της ηλικίας του, το πρόσωπο θεωρείται ανήλικος και τυγχάνει
αντίστοιχης μεταχείρισης67.
H ειδικότερη διαδικασία διακρίβωσης της ηλικίας ανηλίκων, που καταγράφονται από τα
Κ.Υ.Τ. καθορίζεται στην, κατ’ εξουσιοδότηση του Ν. 3907/2011, Απόφαση του Υπουργού
Υγείας, που θέσπισε το Πρόγραµµα ιατρικού ελέγχου ψυχοκοινωνικής διάγνωσης και
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υποστήριξης και παραποµπής των εισερχοµένων χωρίς νοµιµοποιητικά έγγραφα πολιτών
τρίτων χωρών σε δοµές πρώτης υποδοχής68.
Συγκεκριμένα, στο άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής αναφέρεται ότι:
1. Στους ανήλικους (έως 15 ετών) θα πραγματοποιείται, επιπροσθέτως της βασικής κλινικής
εξέτασης, μέτρηση της περιμέτρου της κεφαλής (παιδιά <5 ετών) και εκτίμηση του επιπέδου
της σωματικής και νοητικής ανάπτυξης.
2. Ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, ιδίως αν αυτοί δεν έχουν
την ηλικία να κατανοήσουν.
3. Η διαπίστωση ανηλικότητας θα ολοκληρώνεται κατά τη διαδικασία πρώτης υποδοχής. Εάν
υπάρξει ειδικώς αιτιολογημένη αμφιβολία ως προς την ηλικία ενός υπηκόου τρίτης χώρας, ο
οποίος ενδέχεται να είναι ανήλικος, τότε γίνεται προσδιορισμός ηλικίας από το κλιμάκιο
ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, στο οποίο παραπέμπεται προς εξέταση
ο υπήκοος τρίτης χώρας. Ο προσδιορισμός της ηλικίας διενεργείται με ευαισθησία προς το
φύλο και τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.
4. Κατ’ αρχήν θα πραγματοποιείται προσδιορισμός της ηλικίας με βάση τα μακροσκοπικά
χαρακτηριστικά όπως το ύψος, το βάρος, το δείκτη μάζας σώματος, τη φωνή και την
τριχοφυΐα, μετά από κλινική εξέταση από παιδίατρο, ο οποίος θα λαμβάνει υπόψη του τα
σωματομετρικά δεδομένα. Η κλινική αυτή εξέταση πρέπει να διενεργείται με γνώμονα το
σεβασμό της αξιοπρέπειας του προσώπου και να λαμβάνει υπόψη αποκλίσεις και
διαφοροποιήσεις που αφορούν πολιτισμικά και φυλετικά στοιχεία, καθώς και συνθήκες
διαβίωσης που δύνανται να επηρεάσουν την ανάπτυξη του ατόμου. Ο παιδίατρος θα
αιτιολογεί την τελική του γνωμάτευση με βάση τα στοιχεία της ανωτέρω κλινικής εξέτασης.
5. Σε περίπτωση αδυναμίας προσδιορισμού της ηλικίας μέσω των μακροσκοπικών
χαρακτηριστικών θα ακολουθεί αξιολόγηση από τον ψυχολόγο και τον κοινωνικό λειτουργό
του κλιμακίου, από τους οποίους θα εξετάζεται η γνωστική, η συμπεριφορική και η
ψυχολογική ανάπτυξη του ατόμου. Η έκθεση αιτιολόγησης του ψυχοκοινωνικού κλιμακίου
θα κατατίθεται εγγράφως.
6. Όπου δεν υπάρχει παιδίατρος ή όταν το διεπιστημονικό προσωπικό αδυνατεί να καταλήξει
σε ασφαλή συμπεράσματα, και μόνον ως έσχατη λύση, ο εξεταζόμενος θα παραπέμπεται σε
δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα για εξειδικευμένες εξετάσεις, για τις οποίες θα ενημερώνεται
ο ανήλικος ως προς τους σκοπούς και τα μέσα. Οι ιατρικές εξετάσεις για τον κατά προσέγγιση
υπολογισμό της ηλικίας του ατόμου είναι οι εξής: προσδιορισμός της οστικής ηλικίας με
ακτινογραφία αριστερού καρπού και άκρας χειρός, εξέταση οδοντοστοιχίας και πανοραμική
ακτινογραφία δοντιών. Οι ακτινογραφίες πραγματοποιούνται σε δημόσια νοσηλευτικά
ιδρύματα.
7. Οι γνωματεύσεις και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων παραδίδονται στον επικεφαλής
του κλιμακίου ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ο οποίος και εισηγείται
στον αρμόδιο κρατικό λειτουργό την επίσημη καταχώρηση της ηλικίας, αναφέροντας τους
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λόγους και τα στοιχεία που οδήγησαν στο σχετικό συμπέρασμα. Ως ημερομηνία γέννησης
λογίζεται η ημέρα και ο μήνας κατά τον οποίο έγινε η καταγραφή στο Κέντρο ή την Κινητή
Μονάδα Πρώτης Υποδοχής.
8. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προσδιορισμού της ηλικίας, λαμβάνεται μέριμνα
ώστε:
α. να ενημερώνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος του ανηλίκου και να εξασφαλίζεται η παρουσία
του ίδιου ή άλλου από αυτόν οριζόμενου προσώπου (το οποίο δεν πρέπει να είναι σε
σύγκρουση συμφερόντων με τον ανήλικο, εξαιρουμένων ρητά όλων των άμεσα
εμπλεκομένων στη διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας) σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας, αν το κρίνει αναγκαίο,
β. οι υποκείμενοι σε διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας να ενημερώνονται σε γλώσσα
που κατανοούν για τη διαδικασία, τη συγκεκριμένη μέθοδο που θα ακολουθηθεί και τις
ενδεχόμενες συνέπειες των αποτελεσμάτων και να τους δίνεται η δυνατότητα να
συμμετέχουν και να γνωστοποιούν τις απόψεις τους σε κάθε στάδιο αυτής,
γ. οι υποκείμενοι σε διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας να συναινούν στη διενέργεια
ιατρικών εξετάσεων για τον προσδιορισμό της ηλικίας,
δ. μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού της ηλικίας, το πρόσωπο που
ισχυρίζεται ότι είναι ανήλικος να έχει ανάλογη μεταχείριση ως ανήλικος,
ε. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο ενδιαφερόμενος να ενημερώνεται σε γλώσσα που
κατανοεί για το περιεχόμενο της πράξης προσδιορισμού της ηλικίας, κατά της οποίας έχει
δικαίωμα προσφυγής, σύμφωνα με τον κώδικα διοικητικής διαδικασίας, η οποία
υποβάλλεται στη Γραμματεία του ΚΕ.Π.Υ. εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση.
8. Το ενδεχόμενο ο υποκείμενος σε διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας να αρνηθεί να
υποβληθεί σε ιατρική εξέταση δεν συνιστά εμπόδιο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών
πρώτης υποδοχής.
9. Η εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης και η διασφάλιση του βέλτιστου
συμφέροντος του ανηλίκου αποτελούν πρωταρχική υποχρέωση όλων των εμπλεκομένων στη
διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας.
10. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσδιορισμού της ηλικίας καθώς επίσης και σε
περίπτωση αμφιβολιών μετά το πέρας αυτής υπάρχει τεκμήριο υπέρ της ανηλικότητας.
Αντίστοιχα, όσον αφορά στη διαπίστωση της ηλικίας αιτούντων άσυλο αλλοδαπών, στο
πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου, ο νόμος προβλέπει ότι οι αρμόδιες αρχές εξέτασης του
αιτήματος ασύλου μπορούν, σε περίπτωση αμφιβολίας, να παραπέμπουν τους
ασυνόδευτους ανήλικους σε διαδικασίες διαπίστωσης ανηλικότητας. Στις περιπτώσεις που
κρίνεται απαραίτητη η παραπομπή στη διαδικασία για προσδιορισμό της ηλικίας και καθ'
όλη τη διάρκειά της, λαμβάνεται μέριμνα για το σεβασμό τον ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
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που οφείλονται ιδίως στο φύλο και σε πολιτισμικές ιδιαιτερότητες. Επίσης, λαμβάνεται
μέριμνα ώστε:
α. Να έχει οριστεί επίτροπος του ανηλίκου, ο οποίος θα προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες
ενέργειες για την προστασία των δικαιωμάτων και τη διασφάλιση του βέλτιστου
συμφέροντος του ανηλίκου καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προσδιορισμού της
ηλικίας.
β. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να ενημερώνονται, πριν από την εξέταση της αίτησής τους και σε
γλώσσα την οποία κατανοούν, για τη δυνατότητα και τις διαδικασίες προσδιορισμού της
ηλικίας τους, για τις μεθόδους που εφαρμόζονται, τις ενδεχόμενες συνέπειες των
αποτελεσμάτων της ως άνω διαδικασίας στην εξέταση της αίτησης διεθνούς προστασίας,
καθώς και τις συνέπειες της άρνησής τους να υποβληθούν στη διαδικασία αυτή.
γ. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ή οι επίτροποί τους να συναινούν στη διενέργεια της διαδικασίας
για τον προσδιορισμό της ηλικίας των συγκεκριμένων ανηλίκων.
δ. Απόφαση απόρριψης της αίτησης ασυνόδευτου ανηλίκου που αρνήθηκε να υποβληθεί σε
διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας να μη βασίζεται μόνο στην άρνηση αυτή και
ε. μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού της ηλικίας, το πρόσωπο που
ισχυρίζεται ότι είναι ανήλικο να έχει ανάλογη μεταχείριση ως ανήλικο.
Εφόσον από τη διαδικασία για τον προσδιορισμό της ηλικίας δεν προκύψει με ασφάλεια ότι
ο αιτών είναι ενήλικος, αυτός αντιμετωπίζεται ως ανήλικος. Το γεγονός ότι ένας ασυνόδευτος
ανήλικος έχει αρνηθεί να υποβληθεί σε ιατρική εξέταση δεν εμποδίζει τις Αρχές Απόφασης
να λαμβάνουν απόφαση επί της αίτησης. Σε κάθε περίπτωση, η διασφάλιση του βέλτιστου
συμφέροντος του παιδιού αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κατά την εφαρμογή των
ανωτέρω διαδικασιών.
H ειδικότερη διαδικασία διακρίβωσης της ηλικίας ασυνόδευτων ανηλίκων, αιτούντων άσυλο,
καθορίζεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 1982/16.2.2016 «Διαπίστωση ανηλικότητας των
αιτούντων διεθνή προστασία»69. Κατά βάση ακολουθείται η ίδια μεθοδολογία, όπως
προβλέπεται για τη διαπίστωση της ανηλικότητας πρόσωπων στο πλαίσιο των διαδικασιών
Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
Καταρχάς, πραγματοποιείται προσδιορισμός της ηλικίας με βάση τα μακροσκοπικά
χαρακτηριστικά, μετά από κλινική εξέταση από παιδίατρο. Σε περίπτωση αδυναμίας
προσδιορισμού της ηλικίας μέσω των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών, η οποία
βεβαιώνεται από τον παιδίατρο, ακολουθεί αξιολόγηση από ψυχολόγο και κοινωνικό
λειτουργό, από τους οποίους εξετάζεται η γνωστική, η συμπεριφορική και η ψυχολογική
ανάπτυξη του ατόμου και συντάσσεται σχετική έκθεση. Η ανωτέρω διαδικασία
πραγματοποιείται σε γλώσσα που κατανοεί ο αιτών, μέσω διερμηνέα, εφόσον αυτό
απαιτείται. Σε περίπτωση που δεν προκύψει συμπέρασμα σχετικά με την ανηλικότητα και
από την ανωτέρω διαδικασία, διενεργούνται οι ακόλουθες περιγραφόμενες ιατρικές
εξετάσεις και συγκεκριμένα ακτινογραφία αριστερού καρπού και άκρας χειρός για τον
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προσδιορισμό της οστικής ηλικίας, εξέταση οδοντοστοιχίας και πανοραμική ακτινογραφία
δοντιών. Οι γνωματεύσεις και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων παραδίδονται στον
Προϊστάμενο του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου, ο οποίος με σχετική πράξη του υιοθετεί
το πόρισμά τους.
Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προσδιορισμού της ηλικίας, λαμβάνεται μέριμνα ώστε:
α. να ενημερώνεται ο προσωρινός ή οριστικός επίτροπος του ανηλίκου ή ο τυχόν ορισθείς
εκπρόσωπος του ανηλίκου ειδικά για την εκπροσώπηση του κατά τη διαδικασία
προσδιορισμού της ηλικίας και να διευκολύνεται η παρουσία του σε όλα τα στάδια της
διαδικασίας. Σε κάθε περίπτωση ο εκπρόσωπος δεν πρέπει να είναι πρόσωπο που βρίσκεται
σε σύγκρουση συμφερόντων με τον ανήλικο, εξαιρουμένων ρητά όλων των άμεσα
εμπλεκομένων στη διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας,
β. οι υποκείμενοι σε διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας να ενημερώνονται σε γλώσσα
που κατανοούν για τη διαδικασία, τη συγκεκριμένη μέθοδο που θα ακολουθηθεί και τις
ενδεχόμενες συνέπειες των αποτελεσμάτων και να τους δίνεται η δυνατότητα να
συμμετέχουν και να γνωστοποιούν τις απόψεις τους σε κάθε στάδιο αυτής,
γ. οι υποκείμενοι σε διαδικασία προσδιορισμού της ηλικίας να συναινούν στη διενέργεια της
διαδικασίας για τον προσδιορισμό της ηλικίας,
δ. μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσδιορισμού της ηλικίας, το πρόσωπο που
ισχυρίζεται ότι είναι ανήλικος να έχει ανάλογη μεταχείριση ως ανήλικος,
ε. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ο ενδιαφερόμενος να ενημερώνεται σε γλώσσα που
κατανοεί για το περιεχόμενο της πράξης προσδιορισμού της ηλικίας και το δικαίωμα
άσκησης αίτησης θεραπείας κατά αυτής σύμφωνα με το άρθ. 24 του Κώδικα Διοικητικής
Διαδικασίας, η οποία υποβάλλεται στη Γραμματεία του ΠΓΑ.
Σε κάθε περίπτωση, η διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του ανηλίκου αποτελεί
πρωταρχική υποχρέωση κατά την εφαρμογή των ως άνω διαδικασιών. Κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας προσδιορισμού της ηλικίας, καθώς επίσης και σε περίπτωση αμφιβολιών μετά
το πέρας αυτής, το πρόσωπο θεωρείται ανήλικο.

8. Προβλήματα στην πράξη ιδίως στο πλαίσιο διαδικασιών Υποδοχής και
Ταυτοποίησης
Σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο, σε περίπτωση που υπάρξει αμφιβολία ως προς την
ηλικία ενός πολίτη τρίτης χώρας, ο οποίος ενδέχεται να είναι ανήλικος, τότε γίνεται
προσδιορισμός ηλικίας από κλιμάκιο ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, στο
οποίο παραπέμπεται προς εξέταση ο πολίτης τρίτης χώρας.
Καταρχάς, πραγματοποιείται προσδιορισμός της ηλικίας με βάση τα μακροσκοπικά
χαρακτηριστικά (ύψος, βάρος, δείκτης μάζας σώματος, φωνή, τριχοφυΐα), μετά από κλινική
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εξέταση, από παιδίατρο, ο οποίος βασίζεται στα προαναφερθέντα στοιχεία προκειμένου να
αιτιολογήσει την τελική του γνωμάτευση.
Όπως έχει ήδη επισημανθεί, σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία, ο υπολογισμός της
ηλικίας βάσει των σωματικών χαρακτηριστικών θεωρείται από τις λιγότερο ακριβείς
ιατρικές μεθόδους προσδιορισμού της ηλικίας, καθώς κατά τις μετρήσεις δεν
συνυπολογίζονται οι διακυμάνσεις που υφίστανται λόγω διαφορετικής εθνικότητας, φυλής,
πρόσληψης θρεπτικών ουσιών και κοινωνικοοικονομικής προέλευσης, ενώ και ο βαθμός
ωρίμανσης μπορεί να επηρεάζεται από τυχόν παθήσεις του ενδιαφερομένου.
Εξάλλου, στην πράξη, κατά την παρούσα χρονική περίοδο, δυστυχώς σε πολλά από τα
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης απουσιάζουν εξειδικευμένοι παιδίατροι, ώστε να
πραγματοποιηθεί η εν λόγω κλινική εξέταση.
Περαιτέρω, ο νόμος προβλέπει ότι, σε περίπτωση αδυναμίας προσδιορισμού της ηλικίας
μέσω των μακροσκοπικών χαρακτηριστικών, η οποία βεβαιώνεται από τον παιδίατρο, ή σε
περίπτωση απουσίας παιδιάτρου, τότε ακολουθεί αξιολόγηση από ψυχολόγο και κοινωνικό
λειτουργό. Η αξιολόγηση από το ψυχοκοινωνικό κλιμάκιο βασίζεται αφενός στην εκτίμηση
των γνωσιακών, συμπεριφορικών και συναισθηματικών χαρακτηριστικών ενός ατόμου και
αφετέρου στην λήψη του κοινωνικού του ιστορικού.
Ένα από τα σημαντικότερα μειονεκτήματα της εν λόγω μεθόδου αποτελεί η έλλειψη
επιστημονικά έγκυρης μεθόδου για τον προσδιορισμό των γενικών περιθωρίων
σφάλματος και κατ’ επέκταση το μεγάλο εύρος υποκειμενικών ερμηνειών εκ μέρους των
ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών ως προς τον καθορισμό της εκτιμώμενης ηλικίας.
Επίσης, προβληματισμούς ως προς την ακρίβεια της τελικής εκτίμησης εγείρει και η
επίδραση των διαφορετικών πολιτισμικών και εθνοτικών/φυλετικών χαρακτηριστικών
των πολιτών τρίτων χωρών στην παραπάνω ψυχοκοινωνική εκτίμηση.
Περαιτέρω, η ολοκλήρωση της διαδικασίας διακρίβωσης της ηλικίας από τον ψυχολόγο και
τον κοινωνικό λειτουργό απαιτεί την ύπαρξη συνθηκών που να διασφαλίζουν στο άτομο την
δυνατότητα να καταθέσει τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατάρτιση ενός
ψυχοκοινωνικού ιστορικού. Παράλληλα, από πλευράς των ειδικών ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης είναι απαραίτητη η ύπαρξη ενός χρονικού πλαισίου τέτοιου που να επιτρέπει
την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών για τον προσδιορισμό της ηλικίας. Είναι
σαφές ότι η διάρκεια μίας συνέντευξης/συνεδρίας από τον κοινωνικό λειτουργό και τον
ψυχολόγο δεν ανταποκρίνεται στους κατάλληλους χρόνους που απαιτούνται για την
ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας.
Εξάλλου, οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στα κέντρα υποδοχής και
ταυτοποίησης μετά τις 20 Μαρτίου 2016, οπότε και τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας
για το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα, δεν συντελούν στην διαμόρφωση κατάλληλου
περιβάλλοντος για την διεξαγωγή των συνεντεύξεων και επιτείνουν τους στρεσογόνους
παράγοντες στον προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το
εκάστοτε άτομο να μην είναι σε θέση να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες που
χρειάζονται για την εκτίμηση της ηλικίας.
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Επιπλέον, η απουσία εξειδικευμένων και κατάλληλα εκπαιδευμένων διερμηνέων για την
διεξαγωγή συνεντεύξεων σε βάθος που απαιτούνται στο πλαίσιο των διαδικασιών
διακρίβωσης της ηλικίας αποτελεί έναν ακόμα περιοριστικό παράγοντα ως προς την εξαγωγή
τεκμηριωμένων συμπερασμάτων.
Συνεπώς, η ομάδα των κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων που παρέχουν υπηρεσίες
στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης δεν διαθέτει τα μεθοδολογικά εκείνα εργαλεία
(πιστοποιημένα από διεθνείς φορείς και την επιστημονική κοινότητα) που θα βοηθούσαν
στη διεξαγωγή πιο ασφαλών εκτιμήσεων ως προς το συγκεκριμένο θέμα.
Τέλος, ο νόμος προβλέπει ότι, σε περίπτωση που δεν προκύψει συμπέρασμα, τελικώς
σχετικά με την ανηλικότητα και από την ανωτέρω διαδικασία, διενεργούνται οι ακόλουθες
περιγραφόμενες ιατρικές εξετάσεις και συγκεκριμένα ακτινογραφία αριστερού καρπού και
άκρας χειρός για τον προσδιορισμό της οστικής ηλικίας, εξέταση οδοντοστοιχίας και
πανοραμική ακτινογραφία δοντιών.
Όπως, όμως, έχει ήδη επισημανθεί, τα όποια ιατρικά ευρήματα, με βάση τη διεθνή
βιβλιογραφία, δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν με ακρίβεια την ηλικία ενός ατόμου, παρά
μόνο ένα ηλικιακό εύρος. Αυτό παράλληλα έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη πιθανότητα
επισφαλών συμπερασμάτων ως προς την ανηλικότητα ή μη του ενδιαφερομένου.
Ένα ακόμη σημαντικό πρόβλημα αφορά στην απουσία στην πράξη ενός λειτουργικού
συστήματος επιτροπείας των ασυνόδευτων ανηλίκων και παροχής νομικής συνδρομής ώστε
να διασφαλίζεται η άσκηση των δικαιωμάτων παιδιών, μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο
διαδικασιών διαπίστωσης της ανηλικότητας. Το έργο των εισαγγελέων ανηλίκων και
εισαγγελέων πρωτοδικών, οι οποίοι ορίζονται δια του νόμου προσωρινοί επίτροποι,
καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολο, λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας εξειδικευμένων
δομών/φορέων ή δικτύου φυσικών προσώπων, τα οποία θα είχαν ικανοποιητική επάρκεια
και κατάλληλη κατάρτιση και στα οποία θα είχε τη δυνατότητα να αναθέσει είτε την
επιτροπεία είτε συγκεκριμένους τομείς επιτροπείας (εκπαίδευση, απασχόληση, υγεία)70. Το
σημαντικό αυτό κενό οδηγεί στο φαινόμενο ένας περιορισμένος αριθμός εισαγγελέων να
είναι υπεύθυνοι για χιλιάδες παιδιά για τα οποία έχουν πρακτική αδυναμία ουσιαστικής
άσκησης των καθηκόντων του Επιτρόπου.
Οι επιμέρους μέθοδοι διαπίστωσης της ανηλικότητας, που προβλέπει η κείμενη ελληνική
νομοθεσία, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία δεν είναι σε θέση να εκτιμήσουν με ακρίβεια
την ηλικία ενός ατόμου, παρά μόνο ένα ηλικιακό εύρος. Οι ιδιαίτερες συνθήκες που
έχουν διαμορφωθεί επί του παρόντος στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης δεν
επιτρέπουν την εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών για τον προσδιορισμό της
ηλικίας με βάση τα διεθνή ιατρικά πρότυπα.

9. Συμπεράσματα – Προτάσεις

1.

70

Βλ. επί παραδείγματι το σημαντικό σχετικό πιλοτικό πρόγραμμα «Δίκτυο επιτροπείας
ασυνόδευτων ανηλίκων» που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Είμαστε όλοι Πολίτες» του Ε.Ο.Χ.
και υλοποιείται από τη Μ.Κ.Ο. Μετάδραση.
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Διάφορα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα του ΟΗΕ, του Συμβουλίου της Ευρώπης και θεσμικά
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Οργανισμός
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο,
καθώς και ιατρικοί επιστημονικοί φορείς, επισημαίνουν την περιορισμένη αξιοπιστία των
ιατρικών μεθόδων διαπίστωσης της ανηλικότητας και τον δυσανάλογα παρεμβατικό
χαρακτήρα για την ιδιωτική ζωή και την αξιοπρέπειά του ατόμου.
Οι Γιατροί του Κόσμου, ως ιατρική ανθρωπιστική οργάνωση, αντιτίθενται στην
πραγματοποίηση ιατρικών εξετάσεων που δεν έχουν θεραπευτικό σκοπό αλλά λαμβάνουν
χώρα για σκοπούς ελέγχου της μετανάστευσης. Αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται ως
εργαλείο για τη ρύθμιση των μεταναστευτικών ροών και όχι για την προώθηση της δίκαιης
μεταχείρισης των ιδιαίτερα ευάλωτων παιδιών.
Τα παιδιά μετανάστες και πρόσφυγες που φτάνουν στην Ευρώπη μετά από δύσκολα και
επικίνδυνα ταξίδια δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με δυσπιστία και να υποβάλλονται σε
περιττές εξετάσεις, άμα τη πρώτη επαφή τους με τις αρχές. Τυχόν αμφισβήτηση σχετικά με
την ηλικία τους, θέτει εντέλει σε αμφισβήτηση το παρελθόν και την ταυτότητα ενός παιδιού
κατά τρόπο που εκφεύγει του στενού πλαισίου της διαδικασίας ασύλου επιφέροντας
ευρύτερες συνέπειες, τη στιγμή μάλιστα που είναι αντιμέτωπα με πολλούς και διάφορους
παράγοντες ευπάθειας.
Οι ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης
μετά τις 20 Μαρτίου 2016, οπότε και τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας για το
προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα, δεν συντελούν στην διαμόρφωση κατάλληλου
περιβάλλοντος για την διεξαγωγή εξειδικευμένων ιατρικών εξετάσεων όπως αυτές του
προσδιορισμού της ηλικίας. Παράλληλα επιτείνουν τους στρεσογόνους παράγοντες στον
προσφυγικό και μεταναστευτικό πληθυσμό, με αποτέλεσμα το εκάστοτε άτομο να μην είναι
σε θέση να δώσει τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτίμηση της
ηλικίας.
Επιπλέον, η απουσία εξειδικευμένων και κατάλληλα εκπαιδευμένων διερμηνέων για την
διεξαγωγή εις βάθος συνεντεύξεων που απαιτούνται στο πλαίσιο των διαδικασιών
διακρίβωσης της ηλικίας αποτελεί έναν ακόμα περιοριστικό παράγοντα ως προς την εξαγωγή
τεκμηριωμένων συμπερασμάτων.
Για τους λόγους αυτούς, οι Γιατροί του Κόσμου – Ελλάδας καλούν τις ελληνικές αρχές:




να εξασφαλίσουν ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι οποίοι εισέρχονται στην Ελληνική
επικράτεια, πριν από όλα αντιμετωπίζονται ως παιδιά – υποκείμενα δικαιωμάτων και όχι
ως παραβάτες της μεταναστευτικής νομοθεσίας∙
να εφαρμόσουν διαδικασίες προσδιορισμού της ηλικίας, οι οποίες διεξάγονται από
διάφορους
ανεξάρτητους
επαγγελματίες,
συμπεριλαμβανομένων
ιατρών,
παιδοψυχολόγων, κοινωνικών λειτουργών και νομικών, ως μέλη μιας ομάδας
εμπειρογνωμόνων, στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης, και υπό συνθήκες που να
επιτρέπουν την εφαρμογή των μεθοδολογικών εκείνων αναγκαίων εργαλείων και
διαδικασιών για τον προσδιορισμό της ηλικίας∙
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να διασφαλίσουν ότι οι όποιες εφαρμοζόμενες διαδικασίες εκτίμησης της ηλικίας
βασίζονται στο βέλτιστο συμφέρον του ανηλίκου∙
να θεσμοθετήσουν ένα λειτουργικό σύστημα επιτροπείας των ασυνόδευτων ανηλίκων,
ώστε να διασφαλίζεται η άσκηση των δικαιωμάτων παιδιών, μεταξύ άλλων και στο
πλαίσιο διαδικασιών διαπίστωσης της ανηλικότητας δια της υποχρεωτικής παρουσίας
του νόμιμου επιτρόπου∙
να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα για την υποβοήθηση των ανηλίκων κατά τη μετάβασή
τους προς την ενηλικίωση, μεταξύ άλλων θεσμοθετώντας μια μεταβατική κατηγορία,
μεταξύ των ηλικιών 18 και 25, ώστε να αμβλυνθούν οι συνέπειες που επιφέρει η
ενηλικίωση για τα παιδιά που στερούνται των αναγκαίων εγγράφων.
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