26 Ιουλίου 2016
Αριθµ. Πρωτ.: ***/***/2016
Πληροφορίες: κα Σταµατίνα Πούλου

Προς ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
κο Oδυσσέα Βουδoύρη
ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΥΠΟ∆ΟΧΗΣ
Συγγρού 83
Αθήνα

Θέµα:

Φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων
εποπτευόµενης φιλοξενίας

σε

ασφαλείς

χώρους προσωρινής

και

Αξιότιµε κύριε Γενικέ Γραµµατέα,
Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 του
Συντάγµατος και το ν.3094/2003 εξετάζει αναφορά της µη κυβερνητικής οργάνωσης µε την
επωνυµία *** σχετικά µε την παραµονή ασυνόδευτων ανηλίκων σε χώρους κράτησης µέχρι
την ανεύρεση κατάλληλων δοµών φιλοξενίας.
Ειδικότερα οι εκπρόσωποι της ανωτέρω οργάνωσης µας αναφέρουν ότι έχουν εντοπίσει
ασυνόδευτους ανηλίκους να κρατούνται στο Προαναχωρησιακό Κέντρο του Παρανεστίου
∆ράµας µέχρι να καταστεί δυνατή η µεταφορά τους σε κατάλληλο χώρο φιλοξενίας. Ωστόσο,
σύµφωνα µε τις διεθνώς θεσπισµένες αρχές µεταχείρισης των ανηλίκων, η κράτηση τους για
µόνο λόγο την παράνοµη είσοδο τους στη χώρα πρέπει να αποφεύγεται, όπως δε
επανειληµµένα έχει επισηµάνει ο Συνήγορος του Πολίτη, η παραµονή των ασυνόδευτων
ανηλίκων επί µακρόν σε χώρους κράτησης, όπως αστυνοµικά τµήµατα, προαναχωρησιακά
κέντρα κ.ά. εγκυµονεί κινδύνους για την οµαλή ανάπτυξη αυτών και βρίσκεται σε ευθεία
αντίθεση µε το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 3 της ∆Σ∆Π.
Επίσης, όπως γνωρίζετε και από προηγούµενη επιστολή µας (Φ1500.2/22241/2016), που
είχε κοινοποιηθεί σε εσάς, αποτελεί θετική εξέλιξη το γεγονός ότι Εισαγγελείς Ανηλίκων σε
διαφορετικές περιοχές της χώρας έχουν αποφασίσει την παραποµπή ασυνόδευτων ανηλίκων
από χώρους κράτησης, όταν δεν υπάρχουν θέσεις σε εξειδικευµένους ξενώνες φιλοξενίας, σε
ασφαλείς χώρους προσωρινής και εποπτευόµενης φιλοξενίας (safe spaces), που έχουν
δηµιουργηθεί µέσα σε χώρους που λειτουργούν για το γενικό πληθυσµό των προσφύγων και
µεταναστών.
Εκ του λόγου αυτού θα σας παρακαλούσαµε, όπως ενηµερώνετε τακτικά τις εισαγγελίες
ανηλίκων σχετικά µε τις διαθέσιµες θέσεις σε ασφαλείς χώρους προσωρινής και
εποπτευόµενης φιλοξενίας (κατά το πρότυπο του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, που παρέχει ενηµέρωση σχετικά µε τις διαθέσιµες θέσεις σε κατάλληλους
ξενώνες), προκειµένου να καθίσταται δυνατή η µεταφορά των ασυνόδευτων ανηλίκων σε
αυτούς.
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Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε για τις απόψεις σας επί
του θέµατος και τις τυχόν ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να προβείτε.
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