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Συνάντηση µε τον Ειδικό Εκπρόσωπο για προσφυγικά-µεταναστευτικά
ζητήµατα του Συµβουλίου της Ευρώπης
Τα γραφεία του Συνηγόρου του Πολίτη επισκέφτηκε τη ∆ευτέρα 7 Μαρτίου 2016
ο Ειδικός Εκπρόσωπος για προσφυγικά-µεταναστευτικά ζητήµατα του
Συµβουλίου της Ευρώπης, Tomas Boček, συνοδευόµενος από συνεργάτες του
και συναντήθηκε µε τον Βοηθό Συνήγορο αρµόδιο για τα δικαιώµατα του
παιδιού Γιώργο Μόσχο και ειδικούς επιστήµονες της ανεξάρτητης αρχής. Οι
δύο πλευρές συζήτησαν ζητήµατα που δηµιουργούνται από τον αυξηµένο
αριθµό αφίξεων προσφύγων και µεταναστών στην Ελλάδα, τα προβλήµατα
κατά την υποδοχή, καθώς και τις πρωτοβουλίες δικτύωσης του Συνηγόρου µε
οµόλογους θεσµούς άλλων χωρών για την προστασία των δικαιωµάτων των
προσφύγων και µεταναστών. Η αντιπροσωπεία του Συµβουλίου της Ευρώπης
έδωσε ιδιαίτερη έµφαση στο θέµα των ασυνόδευτων παιδιών που διασχίζουν
το Αιγαίο και φτάνουν στα ελληνικά νησιά.
Ο Βοηθός Συνήγορος ενηµέρωσε τον Ειδικό Εκπρόσωπο του Συµβουλίου της
Ευρώπης ότι ο Συνήγορος του Πολίτη συνεχίζει να συµβάλει στις προσπάθειες
καλύτερης οργάνωσης και συντονισµού των υπηρεσιών που παρέχονται στους
πρόσφυγες και µετανάστες, δίνοντας ιδιαίτερη έµφαση στις ευάλωτες οµάδες και τα
ασυνόδευτα παιδιά. Στο πλαίσιο αυτό η ανεξάρτητη αρχή και οι οµόλογοι θεσµοί
χωρών της περιοχής έδωσαν πρόσφατα στη δηµοσιότητα κοινό σχέδιο δράσης µε
πέντε θεµατικούς άξονες δράσης (άσυλο, ευάλωτες οµάδες, ρητορική µίσους,
κακοµεταχείριση/επιστροφές, τοπική διάσταση) καθώς και θέµατα διασυνοριακής
συνεργασίας και επικοινωνίας/πληροφόρησης.
Επίσης ο Συνήγορος του Πολίτη συναντήθηκε πρόσφατα µε τους δηµόσιους και µη
κυβερνητικούς φορείς που προσφέρουν υπηρεσίες σε παιδιά πρόσφυγες µετανάστες στη Λέσβο. Άλλωστε, το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Συνηγόρων του Παιδιού, στο
οποίο συµµετέχει ο Έλληνας Συνήγορος, µε ειδική έκθεση του και επιστολή προς τα
όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Ιανουάριο του 2016, ζήτησε να υιοθετηθεί ένα
ολοκληρωµένο Σχέδιο ∆ράσης για τα παιδιά που µετακινούνται, διασφαλίζοντας την
προστασία, την φροντίδα και την ασφάλεια τους.
Η συνάντηση πραγµατοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης της αντιπροσωπείας του
διεθνούς οργανισµού στην Ελλάδα, µε στόχο την «αρωγή προς τα κράτη-µέλη, ώστε
να αντιµετωπίσουν τη µεταναστευτική και προσφυγική κρίση, στο πλαίσιο σεβασµού
των υποχρεώσεών τους, όπως απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Σύµβαση
∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου (ΕΣ∆Α)».
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