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Προτάσεις σχετικά µε το ζήτηµα των
ασυνόδευτων ανηλίκων1

«Ασυνόδευτος ανήλικος είναι ο υήκοος τρίτης χώρας ή ανιθαγενής ου
δεν έχει συµληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και ο οοίος εισέρχεται στη
χώρα χωρίς να συνοδεύεται αό τον κατά το νόµο ή έθιµο υεύθυνο για την
ειµέλειά του ενήλικο και για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί η ανωτέρω
κατάσταση είτε βρέθηκε χωρίς συνοδεία µετά αό την είσοδό του στη χώρα.» Ο
ορισµός αυτός της Οδηγίας 2004/81/ΕΚ =ου ενσωµατώθηκε στον Ν.
3386/2005 «=ερί εισόδου, διαµονής και κοινωνικής ένταξης υ=ηκόων τρίτων
χωρών στην Ελληνική Ε=ικράτεια» είναι ο ίδιος =ου δίνει η Ύ=ατη
Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες =ου αφορά στο ίδιο θέµα και µε το
άρθρο 2 του υ=ό δηµοσίευση Προεδρικού ∆ιατάγµατος του Υ=ουργείου
∆ηµόσιας Τάξης για την Υ=οδοχή αιτούντων διεθνή =ροστασία κλ=.
Ο ορισµός αυτός, είτε αφορά αιτούντες άσυλο είτε µετανάστες,
αναφέρεται στο ίδιο αντικείµενο, τα ανήλικα =αιδιά, τα ο=οία τυγχάνουν
και =ρέ=ει να τυγχάνουν ειδικής =ροστασίας στη χώρα υ=οδοχής.
Στην Ελλάδα, το Ελληνικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες και ο
Συνήγορος του Παιδιού, είτε χωριστά ή και µε τη συνεργασία της Ύ=ατης
Αρµοστείας έχουν εγκύψει στο θέµα των ασυνόδευτων ανηλίκων, αιτούντων
άσυλο ή µεταναστών µε τους ο=οίους έχουν ασχοληθεί και έχουν
=ροσ=αθήσει να =ροωθήσουν =ρωτοβουλίες =ρος την κατεύθυνση αυτή.

Το κείµενο =ροτάσεων ενέκρινε οµοφώνως η Ολοµέλεια της ΕΕ∆Α της 15ης Φεβρουαρίου
2007 έ=ειτα α=ό σχετική εισήγηση του Γ΄ Τµήµατος της ΕΕ∆Α ε=ί τη βάσει του
Προτεινόµενου Σχεδίου ∆ράσης του Ελληνικού Συµβουλίου για τους Πρόσφυγες σε
συνδυασµό µε =λούσιο υλικό α=ό τον Συνήγορο του Πολίτη. Εισηγήτρια ήταν η κα Α.
Αργυροούλου-Χρυσοχοϊδου, Α΄ Αντιροέδρος της ΕΕ∆Α, Προεδρεύουσα Γ΄ Τµήµατος ΕΕ∆Α.
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Τα τελευταία χρόνια σε όλη την Ευρώ=η =αρατηρείται ότι ένας
αυξανόµενος αριθµός =αιδιών αναγκάζεται, α=ό διαφορετικές συνθήκες στις
χώρες =ροέλευσής τους, να µετακινείται =ρος άλλες χώρες ψάχνοντας
=ροστασία ή/και καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, ενώ συχνά τα =αιδιά αυτά
γίνονται αντικείµενα εκµετάλλευσης ή εµ=ορίας (trafficking). Γι’ αυτό και
=αρουσιάζεται εντονότερη η ανάγκη και η υ=οχρέωση =ου α=ορρέει α=ό τη
Σύµβαση των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού (1989) και
ιδίως α=ό το άρθρο 2, για τον σεβασµό και εξασφάλιση όλων των =αιδιών
χωρίς ο=οιεσδή=οτε διακρίσεις. Σε αυτό ακριβώς το σηµείο ο Συνήγορος του
Πολίτη κάνει την κεντρική δια=ίστωση ότι η ιδιότητα του ανηλίκου-=ου
χρήζει =ροστασίας σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και τις διεθνείς
δεσµεύσεις της χώρας µας-υ=οχωρεί α=έναντι στην ιδιότητα του =αραβάτη
της µεταναστευτικής νοµοθεσίας µε συνέ=εια και την =εραιτέρω =αραβίαση
των δικαιωµάτων του α=ό εκείνες ακριβώς τις υ=ηρεσίες =ου είναι
εντεταλµένες να τα =ροστατεύουν.
Α=ό Ελληνικής =λευράς η µοναδική νοµοθετική =ρόβλεψη =ου
υ=άρχει είναι αυτή του άρθρού 1 =αράγραφος 4 του Π∆ 61/1999 η ο=οία
ορίζει ότι «αίτηµα ασύλου δύναται να υ=οβάλλεται και α=ό αλλοδα=ό
ηλικίας α=ό 14 έως 18 ετών =ου δεν συνοδεύεται α=ό τους γονείς του εφόσον
α=ό τις εν γένει =εριστάσεις δια=ιστώνεται α=ό τον ενεργούντα την εξέταση
ότι η =νευµατική του ωριµότητα ε=ιτρέ=ει να αντιληφθεί τη σηµασία της
=ράξης του. Σε κάθε άλλη =ερί=τωση =ου υ=οβάλλεται αίτηµα ασύλου α=ό
αλλοδα=ό ηλικίας κάτω των 18 ετών ο ο=οίος δεν συνοδεύεται α=ό τους
γονείς του ή άλλον κηδεµόνα η αρµόδια αστυνοµική αρχή ενηµερώνει τον
εισαγγελέα ανηλίκων και ό=ου δεν υ=άρχει, τον κατά τό=ο αρµόδιο
εισαγγελέα =ρωτοδικών για να ενεργήσει ως ειδικός =ροσωρινός ε=ίτρο=ος
του ανήλικου µέχρι την οριστική κρίση του αιτήµατός του.» (ΦΕΚ Α’ 53, 6
Α=ριλίου 1999). Στη συνέχεια δεν γίνεται καµία αναφορά στους ανηλίκους
σε αντίθεση µε ότι συµβαίνει µε τις ασυνόδευτες γυναίκες =ου
αναγνωρίζονται ως ειδική ευάλωτη οµάδα, και =ροβλέ=εται η εξέταση µε
ειδικές συνθήκες.
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Στην =ραγµατικότητα όµως ανακύ=τουν =ροβλήµατα και α=ό τη
διαδικασία =ου =ροβλέ=ει το Π∆. Κατ’ αρχάς σε =ολλές =ερι=τώσεις κυρίως
στα σηµεία εισόδου στη χώρα υ=οβάλλεται αίτηµα στο όνοµα ενός ενήλικου
και ε=ισυνά=τονται µερικά ονόµατα ή µόνο ενός ανηλίκων. Με αυτόν τον
τρό=ο η Αστυνοµική Αρχή =ου είναι η µόνη αρµόδια να εξετάσει το θέµα
της ανηλικότητας α=αλλάσσεται α=ό την ευθύνη να ενηµερώσει τις αρχές
για την ύ=αρξη ανηλίκου.

Πρακτικά Προβλήµατα
α) ∆εν υ=άρχει τρό=ος εξακρίβωσης της =ραγµατικής ηλικίας του
ανήλικου. Πολλές φορές οι ανήλικοι δηλώνουν ηλικία µεγαλύτερη α=ό την
=ραγµατική γιατί οι ίδιοι δεν ξέρουν την =ραγµατική τους ηλικία είτε γιατί
ο διακινητής τους καθοδήγησε να =ουν ψέµατα ή ακόµα κατά την στιγµή
εισόδου δεν υ=άρχει ε=αρκής διερµηνεία =ου θα διευκολύνει την
ε=ικοινωνία.
β) Οι ανήλικοι εισέρχονται =αράνοµα στη χώρα και κατά συνέ=εια
κρατούνται µε την λανθασµένη εντύ=ωση ότι είναι ενήλικοι σε χώρους µε
άλλους ενηλίκους και σε χώρους α=ολύτως ακατάλληλους για διαµονή.
γ) Η κρίση =ερί της ωριµότητας του ανήλικου ε=αφίεται στους
ανακριτικούς υ=αλλήλους οι ο=οίοι ούτε την εκ=αίδευση έχουν ούτε την
εµ=ειρία για να κρίνουν την ψυχολογική και συναισθηµατική εξέλιξη των
=αιδιών. Οι συνεντεύξεις λαµβάνονται α=ό τους ίδιους ανακριτικούς
υ=αλλήλους =ου δεν είναι ειδικά εκ=αιδευµένοι να συνεργάζονται µε
=αιδιά, ούτε υ=άρχει =ρόβλεψη να λαµβάνονται σε =εριβάλλον φιλικό για
τα =αιδιά και µε την µεσολάβηση διερµηνέων =ου γνωρίζουν τη γλώσσα του
εξεταζόµενου.
δ) Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι στερούνται εξ ορισµού ενός ενήλικου =ου
ασκεί την γονική µέριµνα. Η =ρόβλεψη (Π∆ 61/99) ότι οι Εισαγγελείς
ενεργούν ως ε=ίτρο=οι του =αιδιού κάτω των 14 ετών =ροφανώς δεν
=εριλαµβάνει την καθηµερινή φροντίδα και ε=ο=τεία του ανήλικου µε
α=οτέλεσµα αυτός να είναι εύκολο να γίνει αντικείµενο εκµετάλλευσης µε
διάφορους τρό=ους.
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ε) ∆εν υ=άρχει θεσµοθετηµένη υ=οχρέωση για την =αραµονή των
ασυνόδευτων ανηλίκων σε Κέντρα Υ=οδοχής και Ξενώνες Ανηλίκων.
Υ=άρχουν αυτή τη στιγµή 4 τέτοια κέντρα δυναµικότητας =ερί=ου 200
ατόµων, αλλά για να µ=ορέσει ο ανήλικος να φιλοξενηθεί σε ένα α=ό αυτά,
=ρέ=ει να το ζητήσει ο ίδιος. Λόγω α=οστάσεως α=ό το κέντρο και κατά
συνέ=εια µακριά α=ό την δυνατότητα ε=αφής µε µέλη της δικής του
κοινότητας και την =ρόσβαση σε χώρους λατρείας, οι ανήλικοι δεν βρίσκουν
τα κέντρα αυτά «θελκτική λύση» και =ροτιµούν να =αραµένουν σε άτυ=α
καταλύµατα µε ενήλικα άτοµα των ο=οίων η ικανότητα να φροντίζουν
ανηλίκους δεν µ=ορεί να αξιολογηθεί.
στ) Η χρηµατοδότηση των Κέντρων Υ=οδοχής είναι ανε=αρκής µε
συνέ=εια σοβαρές ελλείψεις σε εξειδικευµένο και έµ=ειρο =ροσω=ικό µε
α=οτέλεσµα οι υ=ηρεσίες =ου =ροσφέρουν να µη µ=ορούν να είναι =άντα
συνεχείς, ε=αρκείς και υψηλού ε=ι=έδου.
ζ) Οι ιατρικές ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων =ου έχουν ζητήσει
άσυλο καλύ=τονται α=ό το Εθνικό Σύστηµα Υγείας χωρίς δα=άνες. Αλλά το
ιατρικό =ροσω=ικό δεν έχει =ρόσβαση σε διερµηνείς. Ακόµα, ασυνόδευτα
=αιδιά =ου εισήλθαν στην Ελλάδα και δεν έχουν ζητήσει άσυλο ή των
ο=οίων

το

αίτηµα

α=ορρίφθηκε,

δεν

έχουν

δικαίωµα

δωρεάν

ιατροφαρµακευτικής =ερίθαλψης. Πρέ=ει να γίνει κατανοητό ότι τα =αιδιά
=ου έχουν χωρισθεί α=ό την οικογένειά τους έχουν αντιµετω=ίσει µετά
βεβαιότητας καταστάσεις στις ο=οίες η ασφάλεια και η ευηµερία τους
βρέθηκε σε µεγάλο κίνδυνο. Η έλλειψη εξειδικευµένων υ=ηρεσιών ψυχικής
υγείας για τα ασυνόδευτα =αιδιά-=ρόσφυγες µ=ορεί να έχει καταλυτικές
συνέ=ειες για τη γενική τους κατάσταση (ό=ως καταδεικνύουν σχετικές
έρευνες στο εξωτερικό).
η) Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι είναι συνήθως ηλικίας 15-18 ετών και
είναι ήδη αρκετά µεγάλα για να =αρακολουθήσουν την υ=οχρεωτική
εκ=αίδευση. Ε=ι=λέον, στην =ερί=τωσή τους λεί=ει το =ρόσω=ο ή µια αρχή
γονικής µέριµνας ώστε να τα εγγράψει στο σχολείο.
θ) Σχεδόν όλοι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι ζητούν α=ελ=ισµένα εργασία
γιατί, ό=ως λένε οι ίδιοι θέλουν να φροντίσουν τους γονείς ή µικρότερα
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αδέλφια ή α=λώς =ρέ=ει να συντηρήσουν τον εαυτό τους. Στην =ερί=τωσή
τους, όµως, λόγω έλλειψης ε=ιµελητή, δεν µ=ορούν εργασθούν νόµιµα, και
έτσι γίνονται αντικείµενο εκµετάλλευσης (=ολλές ώρες α=ασχόλησης, βαρέα
ε=αγγέλµατα, έλλειψη ασφάλισης) και ακόµα δεν εκ=αιδεύονται σωστά σε
µία τέχνη ή ε=άγγελµα =ου θα τους βοηθήσει την υ=όλοι=η ζωή τους.
Ό=ως =ροκύ=τει α=ό τα =αρα=άνω, το =ρόβληµα των ασυνόδευτων
ανηλίκων είναι =ολυσχιδές και =ερί=λοκο. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο
=ιστεύουµε ότι α=οτελεί καθήκον της ΕΕ∆Α να =αρέµβει και µε
εξειδικευµένες =ροτάσεις να =ροκαλέσει και να συµβάλει στην ε=ίλυσή του.
Είναι =ροφανές ότι για την ε=ίλυση αυτή χρειάζεται συντονισµός των
=ροτάσεων και συνεργασία µε =ολλούς φορείς της Πολιτείας, της ΕΕ, της
Ύ=ατης Αρµοστείς του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και της Κοινωνίας
Πολιτών, δεδοµένου ότι δεν υ=άρχει ενιαίο νοµοθετικό =λαίσιο και η
οργάνωση ενός συστήµατος µε =ολλούς =υλώνες είναι δύσκολη. Ε=ειδή
όµως το θέµα αφορά =αιδιά και δεν ε=ιτρέ=εται να ξεχνάµε ότι τα =αιδιά
είναι =άντοτε =αιδιά και =ρέ=ει κατά κύριο λόγο να θεωρούνται =ρώτα ως
=αιδιά και κατά δεύτερο ως αιτούντες άσυλο ή µετανάστες, η =ροστασία των
στοιχειωδών δικαιωµάτων τους είναι υ=οχρέωση κάθε =ολιτείας.

Για αυτούς τους λόγους, η ΕΕ∆Α ροτείνει:
1.

Την κατάργηση του µέτρου της αστυνοµικής κράτησης αλλοδα=ών
ανηλίκων για =αράνοµη είσοδο στη χώρα και την αντικατάστασή του
α=ό εναλλακτικά µέτρα φιλοξενίας ή/και =ροστατευτικής φύλαξης, σε
κατάλληλες δοµές, όσο διαρκούν οι ενέργειες για την ταυτο=οίησή
τους, τη διερεύνηση των συνθηκών και αιτίων εισόδου τους στη χώρα,
την αναζήτηση του οικογενειακού τους =εριβάλλοντος και τον
καθορισµό της έννοµης =ροστασίας τους.

2.

Την κατάργηση του µέτρου της α=έλασης για αλλοδα=ούς ανηλίκους,
οι ο=οίοι α=οτελούν υ=οκείµενα διεθνούς =ροστασίας, και την
αντικατάστασή του, στις =ερι=τώσεις εκείνες =ου δε στοιχειοθετείται
δικαίωµα διαµονής (ως =ροσφορότερη λύση για την =ροστασία του
ανηλίκου), α=ό τη διαδικασία της ε=ιστροφής και του ε=ανα=ατρισµού,

5

όταν αυτό είναι εφικτό για τη διασφάλιση των δικαιωµάτων τους και
την

ε=ανένταξή

τους

στην

κοινωνία

της

χώρας

=ροέλευσης.

Ειδικότερα, =ροτείνεται η =ροστασία α=ό α=έλαση όλων των ανηλίκων,
εκτός αν ακολουθούν τον γονέα ή τον ασκούντα τη γονική µέριµνα =ου
α=ελαύνεται.
3.

Τη

θέσ=ιση

µέτρων

συστηµατικής

καταγραφής,

ταυτο=οίησης,

ενηµέρωσης, νοµικής εκ=ροσώ=ησης και ε=ιτρο=είας-ε=ιµέλειας των
αλλοδα=ών ανηλίκων, καθώς και =ροστασίας όλων των δικαιωµάτων
τους.
4.

Θέσ=ιση ε=ισήµων και σαφών διαδικασιών για την εξακρίβωση της
ηλικίας των ασυνόδευτων ανηλίκων µε συνδροµή ανεξαρτήτων
εµ=ειρογνωµόνων
εξετάσεις

σε

ευαίσθητες

συνδυασµό
σε

µε

ζητήµατα

ιατρικές
φύλου

και
και

ψυχολογικές
=ολιτισµικών

ιδιαιτεροτήτων. Σε κάθε =ερί=τωση =ρέ=ει να =αρέχεται στο =αιδί το
ευεργέτηµα της αµφιβολίας. Η α=όφαση =ερί της ωριµότητας =ου
=ροβλέ=ει το Π∆ 61/1999 θα =ρέ=ει να είναι γρα=τή για να είναι
δυνατός ο έλεγχός της και να γίνεται το ταχύτερο δυνατόν.
5.

∆ιορισµός ε=ιµελητού ή συµβούλου για κάθε ανήλικο, ειδικώς στο
=εδίο της =αιδικής =ρόνοιας, η ο=οία θα διασφαλίζει τα δικαιώµατα
του =αιδιού και το ότι η αρχή της =ροστασίας του =αιδιού λαµβάνεται
υ=όψη σε όλες τις α=οφάσεις =ου αφορούν το =αιδί, θα συντονίζει την
ε=ικοινωνία µε τους ενήλικους και τους οργανισµούς, θα διασφαλίζει
την =ρόσβαση στην εκ=αίδευση και ιατρική φροντίδα, θα υ=οστηρίζει
τον ανήλικο κατά την διαδικασία ασύλου και θα τον υ=οβοηθά στην
αναζήτηση της οικογένειάς του.

6.

Άµεση ενηµέρωση σε κάθε =ερί=τωση του αρµοδίου εισαγγελέα
ανηλίκων α=ό τις αστυνοµικές Αρχές για τον καθορισµό της
ε=ιµέλειας-ε=ιτρο=είας του κάθε ανηλίκου µε συνεκτίµηση του
βαθµού ωριµότητάς του.

7.

Περισσότερες της µίας συνεντεύξεις για κάθε ανήλικο χωριστά µε τις
κατάλληλες εγγυήσεις =ου θα διασφαλίζουν ότι οι συνεντεύξεις
λαµβάνονται µε τρό=ο =ου διασφαλίζεται το συµφέρον του =αιδιού,
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δηλαδή ειδική και αρµόζουσα εκ=αίδευση του =ροσώ=ου =ου διενεργεί
τη συνέντευξη, διερµηνεία, φιλικό =εριβάλλον συνέντευξης και κυρίως
µε την φροντίδα =ου χρειάζεται για την =ιθανότητα τραυµατικής
εµ=ειρίας =ου έχει υ=οστεί στο =αρελθόν το =αιδί.
8.

Καθ’ όλο το διάστηµα =ου βρίσκονται στη δικαιοδοσία των Αρχών , όλοι
οι ανήλικοι =ρέ=ει να ενηµερώνονται για τα δικαιώµατά τους, ειδικά
για το δικαίωµά τους να ζητήσουν άσυλο και τις συνέ=ειές του και να
καθοδηγούνται για το =ώς θα ασκήσουν αυτά τα δικαιώµατα στη
µητρική τους γλώσσα ή σε γλώσσα =ου καταλαβαίνουν.

9.

∆ηµιουργία δικαστικής κοινωνικής =ροστασίας ό=ως έχει =ροταθεί α=ό
την ΥΑΗΕΠ και τον Συνήγορο για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, ό=ως
αυτή =ροβλέ=εται στο άρθρο 49 του Ν. 2447/1996 και η ο=οία θα
µ=ορούσε να αναλάβει την ε=ίβλεψη των ασυνόδευτων ανηλίκων.
Μέχρι να υ=άρξει ολοκληρωµένη θεσµική αντιµετώ=ιση, ανάθεση της
=ροσωρινής

ε=ιµέλειας

σε

Μη

Κυβερνητική

Οργάνωση

για

συγκεκριµένα θέµατα ό=ως εγγραφή σε σχολεία, έκδοση άδειας
εργασίας, έκδοση ΑΦΜ κτλ.
10. Ίδρυση κατάλληλων χώρων υ=οδοχής και διαµονής για ασυνόδευτους
ανηλίκους =ου θα εξασφαλίζουν τον σεβασµό των ανθρω=ίνων
δικαιωµάτων των =αιδιών και συγχρόνως αξιολόγηση των αναγκών τους
και =αροχή δυνατότητας εκ=αίδευσης σε συνδυασµό µε εργασία. Σε
κάθε =ερί=τωση α=αγόρευση διαµονής ανηλίκων σε χώρους διαµονής
ενηλίκων. Ειδικές =ροϋ=οθέσεις λειτουργίας και καλών =ρακτικών
µαζί µε διαδικασίες για τη συστηµατική αξιολόγηση του ε=ι=έδου και
της =οιότητας και φροντίδας =ου =αρέχεται στα =αιδιά =ρέ=ει να
θεσ=ιστούν α=ό το Υ=ουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε
συνεργασία µε ΜΚΟ =ου θα έχουν την ευθύνη αυτών των κέντρων.
11. Ασυνόδευτοι ανήλικοι αιτούντες άσυλο ή µη, α=οτελούν µία ιδιαίτερη
ευάλωτη οµάδα =ου έχει υψηλή ανάγκη α=ό ψυχολογική, ιατρική και
νοµική βοήθεια α=ό ειδικά εκ=αιδευµένο =ροσω=ικό =ου =ρέ=ει να
=αρέχεται δωρεάν α=ό την Πολιτεία και =άντοτε µε συµ=αράσταση
διερµηνέα.
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12. Παιδεία =ροσβάσιµη στα =αιδιά µε υ=οστηρικτική διδασκαλία µέχρι να
µάθουν καλά την γλώσσα και κατανοµή των µαθητών ανάλογα µε τις
υ=ηκοότητές τους και όχι α=αραίτητα µε την ηλικία τους.
13. Το θεσµικό όργανο =ου θα αναλάβει τις εξουσίες =αιδικής µέριµνας θα
διασφαλίζει ε=ίσης ότι τηρούνται όλες οι νόµιµες =ροϋ=οθέσεις για την
εξεύρεση νόµιµης εργασίας και ασφάλισης για τους ανήλικους άνω των
15 ετών =ου θέλουν και µ=ορούν να εργασθούν.
14. Το Σχέδιο ∆ράσης για τα Αλλοδα=ά Παιδιά =ου έχουν χωρισθεί α=ό
την οικογένειά τους =ου έχει εκ=ονήσει το Ελληνικό Συµβούλιο για
τους Πρόσφυγες σε συνδυασµό και µε την Ειδική Έκθεση του
Συνηγόρου του Πολίτη για την ∆ιοικητική Κράτηση και Α=έλαση
Ανηλίκων, να µελετηθεί α=ό τους αρµόδιους φορείς και να υιοθετηθεί
στο σύνολό του, γεγονός =ου θα α=οτελέσει =ρωτο=οριακό βήµα στην
Ευρώ=η για την =ροστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Αθήνα, 15 Φεβρουαρίου 2007
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