Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2014
Αριθ. Πρωτ. Φ. 1000.2/47600/2014

Προς: κο Βασίλη Κικίλια, Υπουργό Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Π. Κανελλοπούλου 4
101 77 Αθήνα
Αξιότιμε κε Υπουργέ,
Στο πλαίσιο της διερεύνησης των αναφορών με ΑΠ ******/42030/2014 και
******/16516/2014, ο Συνήγορος του Πολίτη πραγματοποίησε στις 21 Αυγούστου 2014
επίσκεψη στο Κέντρο Φιλοξενίας Αλλοδαπών (Κ.Φ.Α.) Αμυγδαλέζας προκειμένου να
διαμορφώσει ίδια άποψη σχετικά με την κράτηση ασυνόδευτων ανηλίκων στους χώρους
κράτησης ενηλίκων. Το κλιμάκιο της Αρχής αποτελείτο από τον Βοηθό Συνήγορο Γ. Μόσχο
και τις ειδικές επιστήμονες κ.κ. Σ. Πούλου και Χ. Χατζή.
Κατά την επιτόπια έρευνα διαπιστώθηκε ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι κρατούνται
κυρίως στην 8η πτέρυγα του Κ.Φ.Α. Ανάμεσά τους εντοπίστηκαν αλλοδαποί εμφανώς
ανήλικοι, καταγεγραμμένοι όμως ως ενήλικες και άλλοι με καταγεγραμμένη ηλικία κάτω των
18 ετών που κρατούνται στο εν λόγω Κέντρο διότι δεν εξευρέθηκε χώρος στο αντίστοιχο ΚΦΑ
για ανηλίκους της Αμυγδαλέζας. Για μερικούς από τους κρατούμενους εκκρεμούσε η
παραπομπή τους προς την Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Αθήνας για να διαπιστωθεί η
ανηλικότητά τους, ωστόσο αναφέρθηκε από τον Διευθυντή του Κέντρου ότι λόγω του υψηλού
κόστους των σχετικών εξετάσεων, σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις με αποτέλεσμα την
παράταση της κράτησης τους μαζί με ενηλίκους. Επιπροσθέτως, κάποιοι από τους ανηλίκους
ανέφεραν προς το κλιμάκιο της Αρχής ότι κατά τη είσοδό τους στη χώρα και ειδικότερα στο
νησί της Λέσβου, δεν υποβλήθηκαν στις διαδικασίες πρώτης υποδοχής, και δεν τους
παρασχέθηκε διερμηνέας κατά την επαφή τους με τα αστυνομικά όργανα, με αποτέλεσμα να
καταγραφούν ως ενήλικοι χωρίς οι ίδιοι να έχουν ενημερωθεί για αυτό. Τέλος, διαπιστώθηκε
ότι οι ανήλικοι κρατούμενοι στο χώρο αυτό στερούνται εκείνης της εξειδικευμένης
μεταχείρισης, που συνάδει με την ηλικία τους, ενώ δεν έχει ενεργοποιηθεί η ένταξή τους στους
καταλόγους του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την προώθησή τους σε
κατάλληλο ξενώνα φιλοξενίας, όπως γίνεται με όλους τους ασυνόδευτους ανηλίκους στην
επικράτεια.
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Όπως γνωρίζετε, η Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (που κυρώθηκε
με το ν. 2101/1992) στα άρθρα 37-40 σε σύμπλευση με άλλα πρωτεύοντα διεθνή κείμενα,
όπως το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ν. 2462/1997), την
Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ν. 2400/1996) και την Ευρωπαϊκή
Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων (ν.1949/1991), θεσπίζει την απαγόρευση υποβολής ενός
ανθρώπου και δη ανηλίκου σε απάνθρωπες ή εξευτελιστικές τιμωρίες ή μεταχείριση. Επίσης η
ανωτέρω Σύμβαση καθιερώνει τη θεμελιώδη αρχή που διέπει πλέον το δίκαιο ανηλίκων ότι η
κράτηση αυτών αποτελεί το έσχατο μέσο (ultimum refugium) και πρέπει να είναι της
μικρότερης δυνατής διάρκειας (άρθρο 37 περ. β). Στο ίδιο πνεύμα σεβασμού της
προσωπικότητας ορίζεται ότι ο ανήλικος που στερείται της ελευθερίας του θα πρέπει να
κρατείται χωριστά από τους ενήλικες (37 περ. γ), να έχει ταχεία πρόσβαση σε κατάλληλη
συμπαράσταση και να δικαιούται τη λήψη ταχείας απόφασης σχετικά με την κράτηση του. Σας
υπενθυμίζω επίσης ότι ο Συνήγορος του Πολίτη είχε απευθύνει στον προκάτοχό σας
επιστολή στις 3.4.2013, επισημαίνοντας το απαράδεκτο της μακροχρόνιας κράτησης των
ασυνόδευτων ανηλίκων και προτείνοντας να εξετασθεί το ενδεχόμενο νομοθετικής
τροποποίησης για τη μείωση του ανώτατου προβλεπόμενου χρόνου κράτησης τους.
Με βάση τα παραπάνω, παρακαλώ, αφού λάβετε υπόψη και την επισυναπτόμενη
Έκθεση Αυτοψίας από την εν λόγω επίσκεψη, να λάβετε όλα να αναγκαία μέτρα ώστε να
παύσει η διοικητική κράτηση των ασυνόδευτων ανηλίκων από κοινού με ενηλίκους, σε
χώρους που προορίζονται για κράτηση ενηλίκων, και να μεριμνήσετε αφενός για την ταχύτερη
δυνατή προώθηση τους σε κατάλληλους ξενώνες φιλοξενίας, αφετέρου δε για την επίσπευση
της διαδικασίας εξέτασης των αιτημάτων εκτίμησης της ηλικίας, όσων έχουν καταχωρηθεί ως
ενήλικοι αλλά προβάλλουν τον ισχυρισμό ότι είναι ανήλικοι.

Με τιμή,

Καλλιόπη Σπανού

