
Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Best Interests Assessment Form for the Purposes of 

Implementing the Dublin Regulation 

Informed Consent/Assent: απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμπλήρωση της φόρμας είναι η 

συνειδητή συναίνεση του παιδιού. Ο συντάκτης οφείλει να εξηγήσει στο παιδί με απλά λόγια τον 

κανονισμό του Δουβλίνου και να καταστήσει σαφές ότι οι πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα 

χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη διερεύνηση και διασφάλιση του δικού του συμφέροντος.  

Basic Personal Data and Case Information: καταγραφή/επιβεβαίωση των βασικών βιογραφικών 

στοιχείων του παιδιού, των στοιχείων του διοικητικού φακέλου και αναφορά σημαντικών ιατρικών 

προβλημάτων ή/και τραυματικών εμπειριών. Σημείωση του αριθμού των συνεντεύξεων και των 

εγγράφων που κατατίθενται μαζί με τη φόρμα.  

Section 1 – Information on Family and Household Composition: πληροφορίες για την οικογένεια και 

το σπιτικό του παιδιού στη χώρα καταγωγής/προέλευσης. Κάθε αδερφός/ή θα πρέπει να 

καταγράφεται σε ξεχωριστή σελίδα. Στις ερωτήσεις που διατυπώνονται οι απαντήσεις θα αποτελούν 

ιδανικά άμεση καταγραφή του λόγου του παιδιού σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Οι παρατηρήσεις του 

συντάκτη παρατίθενται στο τέλος.  

Section 2 – History of Separation: να καταστεί κατανοητό στο παιδί ότι οι απαντήσεις του είναι 

προαιρετικές και ότι δεν χρειάζεται να πιεστεί αν δεν θυμάται ή αν δεν επιθυμεί να αποκαλύψει 

κάτι. Στις ερωτήσεις που διατυπώνονται οι απαντήσεις θα αποτελούν ιδανικά άμεση καταγραφή του 

λόγου του παιδιού σε πρώτο ενικό πρόσωπο. Οι παρατηρήσεις του συντάκτη παρατίθενται στο 

τέλος. 

Section 3 – Information on Family Members/Relatives in Dublin Member States: Στο τμήμα αυτό 

συμπληρώνεται μόνο το σχετικό υποτμήμα. Κάθε υποτμήμα είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις 

του αντίστοιχου άρθρου του κανονισμού του Δουβλίνου: αν το παιδί επιθυμεί επανένωση με γονέα 

ή αδερφό/ή τότε συμπληρώνεται το 3a. Αν επιθυμεί επανένωση με θείο/θεία ή γιαγιά/παππού τότε 

συμπληρώνεται το 3b. Αν έχει συγγενείς σε άνω του ενός κράτους μέλους τότε συμπληρώνεται το 3c. 

Αν επιθυμεί επανένωση με κάποιο άλλο σημαντικό πρόσωπο αναφοράς (π.χ. με ξάδερφο) τότε 

συμπληρώνεται το 3d – η πρόβλεψη αυτή του κανονισμού (άρθρο 17.2) πρέπει να χρησιμοποιείται 

μόνο όταν υπάρχουν ισχυροί προσωπικοί δεσμοί∙ η βιολογική συγγένεια δεν αρκεί.  

Section 4 – Assessing the Best Interests of the Child: στο τμήμα αυτό γίνεται η εκτίμηση του 

βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού διερευνώντας τις απόψεις του ίδιου του παιδιού, των 

γονέων/κηδεμόνων του (αν είναι διαθέσιμες), του επιτρόπου ή άλλων προσώπων αναφοράς του 

παιδιού και του συγγενικού μέλους με το οποίο επιθυμεί να επανενωθεί.  

Section 5 – Summary and Recommendations: εδώ ο συντάκτης κάνει μια περίληψη των βασικών 

σημείων της υπόθεσης και καταλήγει σε ένα συμπέρασμα αναφορικά με τον προσδιορισμό του 

βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού. Αν η αναφορά του υπόκειται σε επίβλεψη/ανασκόπηση τότε 

υπάρχει πρόβλεψη για τα σχόλια του επιβλέποντα.  

ANNEX I – Family Tree: συμπληρώνεται κυρίως όταν δεν υπάρχουν έγγραφα ταυτοποίησης και 

απόδειξης του οικογενειακού δεσμού. 

ANNEX II - Child’s Drawing: συμπληρώνεται προαιρετικά. 

ANNEX III - Family Pictures: εφόσον είναι διαθέσιμες. Προτείνεται η συμπερίληψη τεσσάρων 

φωτογραφιών ανά σελίδα. Προσοχή ο όγκος της φόρμας δεν πρέπει να ξεπερνά τα 3MB. 


