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Ο Συνήγορος του Πολίτη (Κύκλος ∆ικαιωµάτων του Παιδιού) και η Αντιπροσωπεία της
Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα µελέτησαν το διεθνές και
εθνικό νοµικό πλαίσιο και την ισχύουσα κατάσταση των ασυνόδευτων αλλοδαπών παιδιών
που αιτούνται άσυλο στην Ελλάδα και υιοθέτησαν κατευθυντήριες οδηγίες για τη
µεταχείρισή τους. Οι Οδηγίες αυτές στηρίζονται σε διεθνώς συµφωνηµένες αρχές και στην
∆ιακήρυξη Καλών Πρακτικών που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα για τα Ασυνόδευτα
Παιδιά καθώς και στην Οδηγία 2003/9/ΕΚ σχετικά µε τις συνθήκες υποδοχής των
αιτούντων άσυλο.
Οι Οδηγίες τέθηκαν υπόψη των συναρµοδίων Υπουργείων ∆ηµόσιας Τάξης, Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης, και
∆ικαιοσύνης, και οι συντάκτες τους ευελπιστούν να υιοθετηθούν και να συµβάλουν στην
καλύτερη µεταχείριση των ασυνόδευτων ανηλίκων που ζητούν άσυλο στην Ελλάδα.
Οι Κατευθυντήριες Αρχές που διέπουν τις Οδηγίες αυτές αναφέρονται:
•

Στο συµφέρον του ανήλικου και τον σεβασµό των δικαιωµάτων του σε κάθε
διαδικασία που τον αφορά.

•

Στην ισότιµη µεταχείριση του ασυνόδευτου ανηλίκου. Τα ασυνόδευτα παιδιά που
ζητούν άσυλο πρέπει να απολαµβάνουν ίση µεταχείριση και ίσα δικαιώµατα µε
αυτά που επιφυλάσσονται στα παιδιά - πολίτες του κράτους υποδοχής ή κατοικούν
νόµιµα σ’ αυτό.

•

Στη συµµετοχή των ασυνόδευτων ανηλίκων στη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο
όλων των διαδικασιών που τα αφορούν.

•

Στην εκπροσώπηση των ανηλίκων και στην ανάγκη διασφάλισης των
δικαιωµάτων τους µέσω ενεργειών του αρµόδιου εισαγγελέα.

•

Στον σεβασµό της πολιτισµικής τους ταυτότητας . Για τα ασυνόδευτα ανήλικα
παιδιά είναι ζωτικής σηµασίας η διατήρηση της µητρικής τους γλώσσας και των
δεσµών τους µε το πολιτισµικό τους υπόβαθρο.

•

Στην παροχή υπηρεσιών διερµηνείας στα αλλοδαπά παιδιά, στη γλώσσα που
προτιµούν, κατά τη διεξαγωγή οποιασδήποτε συνέντευξης ή στην πρόσβαση σε
υπηρεσίες ή σε ενηµέρωση που αφορά τα δικαιώµατα και τις ανάγκες τους.

•

Στην αρχή της εµπιστευτικότητας. Ιδιαίτερη µέριµνα πρέπει να λαµβάνεται ώστε
να µην αποκαλύπτονται πληροφορίες που αφορούν τα ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά
και τις οικογένειές τους. Προτού διαβιβαστούν ευαίσθητα προσωπικά δεδοµένα σε
άλλες υπηρεσίες ή οργανώσεις, επιβάλλεται να λαµβάνεται η συγκατάθεσή τους µε
τρόπο που να ανταποκρίνεται στην ηλικία τους.

•

Στην ενηµέρωση. Πρέπει να τους παρέχονται όλες οι χρήσιµες γι’ αυτά
πληροφορίες για τα δικαιώµατά τους, τις διαθέσιµες υπηρεσίες στις οποίες
µπορούν να έχουν πρόσβαση, τη διαδικασία ασύλου, την αναζήτηση της
οικογένειάς τους και την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα καταγωγής τους.

•

Επιµόρφωση - κατάρτιση του προσωπικού που παρέχει τις υπηρεσίες του σε
ασυνόδευτα παιδιά, για την ικανοποίηση των ιδιαίτερων αναγκών των παιδιών
αυτών.

•

Στα µακροπρόθεσµα συµφέροντα των παιδιών. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται
για τα ασυνόδευτα παιδιά πρέπει να λαµβάνουν υπόψη, στο µέτρο του δυνατού, τα
µακροπρόθεσµα συµφέροντά τους.

•

Ταχύτητα και αµεσότητα στην λήψη των αποφάσεων που αφορούν τα ανήλικα
αλλοδαπά παιδιά που ζητούν άσυλο.

Ο Συνήγορος του Παιδιού και η Ύπατη Αρµοστεία επισηµαίνουν ιδίως την ανάγκη άµεσης
µέριµνας της Πολιτείας στους εξής τοµείς:
o

Άµεση ενηµέρωση της εισαγγελικής αρχής στις περιπτώσεις ανηλίκων που
ζητούν άσυλο

o

Θέσπιση λειτουργικού συστήµατος ανάθεσης της επιµέλειας του αλλοδαπού
ασυνόδευτου παιδιού

o

∆ηµιουργία επαρκών χώρων υποδοχής και φιλοξενίας αλλοδαπών
ασυνόδευτων παιδιών που ζητούν άσυλο, ώστε να αποφεύγεται το φαινόµενο της
κράτησής τους και να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος εξαφάνισης ή εκµετάλλευσής
τους.
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