∆ελτίο Τύπου της 11.8.2008
ΘΕΤΙΚΗ Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΣΥΝΟ∆ΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΛΗΨΗ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΤΡΩΝ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ
Ο Συνήγορος του Πολίτη, µε την ιδιότητά του ως Συνήγορος του Παιδιού, επισκέφθηκε
την 6.8.2008 το Κέντρο διοικητικής κράτησης παρανόµως εισερχοµένων αλλοδαπών
στην Παγανή Μυτιλήνης καθώς και το Κέντρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην
Αγιάσο Μυτιλήνης, όπου συνοµίλησε µε τη διοίκηση, το προσωπικό και ανηλίκους,
προσπαθώντας να σχηµατίσει άµεση εικόνα για τις συνθήκες λειτουργίας τους και
διαβίωσης σε αυτά.
Με αφορµή την επίσκεψη αυτή, και σε συνέχεια παλαιότερων ενεργειών, εκθέσεων και
πορισµάτων του, ο Συνήγορος του Πολίτη δηµοσιοποιεί τις διαπιστώσεις του και καλεί
τους αρµόδιους φορείς της Πολιτείας να επισπεύσουν τη λήψη των αναγκαίων
θεσµικών µέτρων φροντίδας για τους ασυνόδευτους ανηλίκους που
βρίσκονται στην Ελληνική επικράτεια, σύµφωνα µε τις αρχές του ανθρωπισµού και
τις επιταγές της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (ν.2101/1992).
Ειδικότερα ο Συνήγορος του Παιδιού επισηµαίνει ότι:
∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΕΙΣ
1- Αποτελεί σηµαντική θετική πρωτοβουλία η δηµιουργία Κέντρου Φιλοξενίας
Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αγιάσω Μυτιλήνης (σε χώρο που υπάγεται στην ευθύνη
του ΝΠ∆∆ «Θεοµήτωρ»), καθώς οι χώροι διαβίωσης, η σύνθεση του προσωπικού που
επιλέχθηκε για να εργασθεί σε αυτό και το κλίµα που έχει ήδη δηµιουργηθεί ανάµεσα
στο προσωπικό και τους φιλοξενούµενους φαίνονται να ανταποκρίνονται στις ανάγκες
των ασυνόδευτων ανηλίκων.
2- Κάποια σηµαντικά ζητήµατα παραµένουν ωστόσο εκκρεµή, καθώς δεν έχει ακόµη
διευκρινισθεί και ρυθµιστεί το καθεστώς λειτουργίας του Κέντρου της Αγιάσου,
το καθεστώς εργασίας των εργαζοµένων σε αυτό, το νοµικό καθεστώς των
παραπεµπόµενων και φιλοξενούµενων σε αυτό ανηλίκων, αλλά και όσων εξ
αυτών δεν επιθυµούν να παραµείνουν σε αυτό. Οι εκκρεµότητες αυτές προκαλούν
ευλόγως ανησυχία σε όλους τους εµπλεκόµενους ως προς την προοπτική οµαλής
λειτουργίας του Κέντρου αυτού.
3- Παρά τις φιλότιµες προσπάθειες της αστυνοµίας και των τοπικών φορέων, οι
συνθήκες κράτησης στο Κέντρο της Παγανής Μυτιλήνης είναι απολύτως
ακατάλληλες για τη διαβίωση εκεί ανηλίκων, ιδίως λόγω του µεγάλου αριθµού των
κρατουµένων προσώπων, της ανεπαρκούς φροντίδας της υγείας τους, κ.λπ..
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Σε συνέχεια της θετικής πρωτοβουλίας της Ελληνικής Πολιτείας να δηµιουργήσει έναν
κατάλληλο χώρο φιλοξενίας και φροντίδας ασυνόδευτων ανηλίκων, όπως είναι αυτός
της Αγιάσου, ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί ότι είναι απαραίτητο:

α) να συντοµευθεί στο ελάχιστο δυνατό ο χρόνος παραµονής των ανηλίκων σε
κατάσταση προσωρινής διοικητικής κράτησης (µέχρι την ολοκλήρωση των
αναγκαίων ενεργειών για την παραποµπή τους σε χώρους φιλοξενίας)
β) να προβλεφθεί νοµοθετικά η δυνατότητα επιστηµονικής εκτίµησης της ηλικίας
των παρανόµως εισερχόµενων αλλοδαπών, η οποία πρέπει να λαµβάνει χώρα µόνο σε
περιπτώσεις σοβαρής και εύλογης αµφιβολίας και µέσω ανεξάρτητων
εµπειρογνωµόνων, συστηµατικών διαδικασιών και σύγχρονης ιατροκοινωνικής και
ψυχολογικής αξιολόγησης, ώστε να διασφαλίζεται κατά το δυνατό η ειδική µεταχείριση
όσων βρίσκονται σε κατάσταση ανηλικότητας
γ) να χορηγείται άδεια διαµονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σύµφωνα µε τις
προβλέψεις του µεταναστευτικού νόµου (ν.3386/05 αρ.44.γ) σε όλους τους
ασυνόδευτους ανηλίκους που εισάγονται και φιλοξενούνται σε κοινωφελή ιδρύµατα –
κέντρα φιλοξενίας.
δ) Να λειτουργήσει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα προστασίας των ασυνόδευτων
ανηλίκων, όπως έχει κατ’ επανάληψη προταθεί από τον Συνήγορο του Πολίτη (βλ.
Ειδική Έκθεση Οκτωβρίου 2005, καθώς και Πόρισµα ∆εκεµβρίου 2006 ειδικά για
την Παγανή Μυτιλήνης)1. Ειδικότερα:
- να υπάρξει ειδική ρύθµιση για το καθεστώς λειτουργίας του Κέντρου
φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της Αγιάσου (και των άλλων συναφών
Κέντρων που πιθανόν θα δηµιουργηθούν από την Ελληνική Πολιτεία) και να ρυθµιστεί το
εργασιακό καθεστώς του εκεί απασχολούµενου προσωπικού, προκειµένου να
διασφαλιστεί η εύρυθµη λειτουργία για µακρύ χρονικό διάστηµα και όχι µόνο για λίγους
µήνες, όπως συµβαίνει σήµερα.
- να συστηµατοποιηθεί και να εκλογικευτεί µε ανάλογη επένδυση πόρων η καλή
πρακτική της παραποµπής των ασυνόδευτων ανηλίκων σε κέντρα φιλοξενίας,
µε κατάλληλες υποδοµές σε προσωπικό και υπηρεσίες.
Τέλος, ο Συνήγορος του Πολίτη ενηµερώνει ότι το Ευρωπαϊκό ∆ίκτυο Συνηγόρων του
Παιδιού (ENOC), στο οποίο συµµετέχει ο Βοηθός Συνήγορος για τα ∆ικαιώµατα του
Παιδιού κ. Γ. Μόσχος, εξέδωσε πρόσφατα ∆ηµόσια Θέση για την Οδηγία ‘Επιστροφής’
σχετικά µε την κράτηση και απέλαση αλλοδαπών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το ∆ίκτυο ENOC:
 εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την πρόσφατη συµφωνία ανάµεσα στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο της ΕΕ σχετικά µε την Οδηγία
‘Επιστροφής’ (18.6.2008)
 δηλώνει την πεποίθησή του ότι η Οδηγία ‘Επιστροφής’ αποτυγχάνει να
σεβαστεί τα δικαιώµατα του παιδιού και να προστατεύσει το µέγιστο συµφέρον
τους. Οι µετανάστες ανήλικοι, και ιδιαίτερα οι ασυνόδευτοι είναι φορείς δικαιωµάτων
και υποκείµενα προστασίας, και όχι δίωξης, κράτησης και απέλασης/«αποµάκρυνσης».
 καλεί τις εθνικές κυβερνήσεις να την ενσωµατώσουν σεβόµενες πλήρως και
χωρίς καµία εξαίρεση τα δικαιώµατα του παιδιού και τις εγγυήσεις για την πλήρη
απόλαυσή τους από τους αλλοδαπούς ανηλίκους και ιδιαίτερα τους ασυνόδευτους,
όπως αναλύονται στο Γενικό Σχόλιο αρ.6 (Επιτροπή ΟΗΕ, 2006) και υποδεικνύονται
ειδικότερα στη ∆ηµόσια Θέση του ∆ικτύου ENOC (2006) για τις «Υποχρεώσεις των
Κρατών σχετικά µε τη Μεταχείριση Ασυνόδευτων Παιδιών»2.
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