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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  
 

 

Ο Συνήγορος του Παιδιού για τους ασυνόδευτους ανηλίκους της Πάτρας 

Στις 17 ∆εκεµβρίου 2007 ο Συνήγορος του Παιδιού βρέθηκε στον καταυλισµό των 

Αφγανών µεταναστών στο λιµάνι της Πάτρας και είχε συναντήσεις µε το Γενικό Γραµµατέα 

της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, το ∆ήµαρχο Πατρέων, το Λιµενάρχη Πάτρας και 

εκπροσώπους της Εισαγγελικής Αρχής. Την ίδια µέρα, επισκεπτόµενος τον καταυλισµό 

διαπίστωσε ότι σε αυτόν διαµένει και µάλιστα σε απάνθρωπες και ανθυγιεινές συνθήκες, 

ένας σηµαντικός αριθµός ανηλίκων, στην πλειοψηφία τους ασυνόδευτοι, που είχαν την 

επιθυµία να διασχίσουν µε κάθε τρόπο τα θαλάσσια σύνορα, κάποιοι εξ αυτών για να 

επανενωθούν µε µέλη των οικογενειών τους που είχαν ήδη περάσει απέναντι. Στη 

συνάντηση µε τις αρµόδιες αρχές επισηµάνθηκε από το Συνήγορο του Παιδιού αλλά και 

τους συµµετέχοντες φορείς, η προτεραιότητα που πρέπει να λαµβάνει σε κάθε ενέργεια της 

Πολιτείας η προστασία των δικαιωµάτων αυτών των ανθρώπων και ιδιαίτερα η ανάγκη για 

άµεση λήψη µέτρων φροντίδας των ανηλίκων.  

 Ο Συνήγορος του Πολίτη έχει διατυπώσει επανειληµµένα στο πλαίσιο της θεσµικής 

δικαιοδοσίας του τις αρχές που η Ελληνική Πολιτεία οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα απέναντι 

στους ασυνόδευτους αλλοδαπούς ανηλίκους. Εκτός των Πορισµάτων, των Ετησίων 

Εκθέσεων και άλλων δηµοσίων κειµένων, τον Οκτώβριο του 2005 υπέβαλε στον 

Πρωθυπουργό, στην Πρόεδρο της Βουλής και στους συναρµόδιους Υπουργούς Ειδική 

Έκθεση για το ζήτηµα της κράτησης και απέλασης των αλλοδαπών ανηλίκων.  

 Ειδικά ως προς το ζήτηµα που έχει προκύψει στην πόλη της Πάτρας, που τείνει να λάβει 

τη µορφή φαινοµένου ανθρωπιστικής κρίσης, µε τη συγκέντρωση µεγάλου αριθµού 

µεταναστών – προσφύγων στο χώρο γύρω από το λιµάνι, µε σκοπό την µετακίνηση δια 

θαλάσσης προς την Ιταλία, τη διαµονή αυτών σε συνθήκες εξαιρετικά επιβλαβείς και 

επικίνδυνες για την υγεία και την ασφάλεια των ίδιων και των γειτόνων κατοίκων και τις 

ευθύνες της Πολιτείας ως προς τη διαχείρισή του, ο Συνήγορος του Πολίτη, µε τη 

συνεργασία των Κύκλων ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου και ∆ικαιωµάτων του Παιδιού, 

έστειλε επιστολή προς όλους τους αρµόδιους κυβερνητικούς και τοπικούς παράγοντες µε 

στόχο τη λήψη των αναγκαίων µέτρων, µε γνώµονα την προστασία των ανθρωπίνων 

δικαιωµάτων και την ανταπόκριση στις διεθνείς δεσµεύσεις της χώρας. Την επιστολή 

µπορείτε να διαβάσετε στο http://www.synigoros.gr/pdfs/_patra_katavlismos_8_2.pdf  

Μπροστά στην ιδιαίτερα κρίσιµη και δραµατική κατάσταση σε βάρος των ασυνόδευτων 

ανηλίκων στη χώρα µας και της εικόνας της τελευταίας στη διεθνή κοινότητα λόγω της 

συστηµατικής αθέτησης των υποχρεώσεών της που απορρέουν από διεθνείς συµβάσεις, 

ιδίως τη ∆ιεθνή Σύµβαση του ΟΗΕ για τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, ο Συνήγορος του 

Παιδιού εκφράζει για µια ακόµη φορά την παρακάτω σύσταση:  

Μέληµα της Ελληνικής Πολιτείας θα πρέπει να είναι, σύµφωνα µε τη ∆ιεθνή Σύµβαση για 

τα ∆ικαιώµατα του Παιδιού, οι ανήλικοι αυτοί να µην αντιµετωπίζονται κατά κύριο λόγο ως 

παραβάτες της µεταναστευτικής νοµοθεσίας, όπως συµβαίνει σήµερα, αλλά ως δικαιούχοι 

προστασίας, µε βάση τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά που προκύπτουν από την 



ανηλικότητά τους. Οι ανήλικοι δεν θα πρέπει να υφίστανται διοικητική κράτηση και απέλαση, 

αλλά αντ’ αυτού θα πρέπει να υπάρξει µέριµνα για την προστατευτική τους φύλαξη κατά 

τον εντοπισµό τους, τη λήψη µέτρων παραποµπής σε κατάλληλες υπηρεσίες φιλοξενίας και 

φροντίδας και την υποστήριξη της συµµετοχής τους στην εκπαιδευτική και κοινωνική ζωή, 

έως ότου ολοκληρωθεί κοινωνική έρευνα σχετικά µε τη δυνατότητα και σκοπιµότητα 

επαναπατρισµού τους και υλοποιηθούν τα δέοντα µέτρα για την προστασία τους.  

• Ο Συνήγορος του Παιδιού επισηµαίνει ότι πέρα από την αναθεώρηση της νοµοθεσίας 

και την ενίσχυση των υπηρεσιών και των δοµών που αφορούν την αντιµετώπιση και 

υποστήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων στη χώρα µας, επείγει η άµεση αντιµετώπιση 

της κατάστασης και του φαινοµένου όπως εξελίσσεται στην πόλη της Πάτρας. Οι 

πρόσφατες ενέργειες της διοίκησης για έξωση των αλλοδαπών από τον καταυλισµό της 

Πάτρας δεν έχουν συνδυασθεί µε µέτρα για την προστασία, φροντίδα και περίθαλψη 

των ανηλίκων που βρίσκονται σε µια µετέωρη και άκρως επικίνδυνη κατάσταση, 

στερούµενοι ακόµη και αυτής της στέγασης στον καταυλισµό και εκτιθέµενοι σε νέους 

κινδύνους σε βάρος της ψυχικής και σωµατικής τους ακεραιότητας. 

• Ο Συνήγορος του Παιδιού κάνει έκκληση στους αρµόδιους φορείς του Υπουργείου 

Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, του Υπουργείο Εσωτερικών, του Υπουργείου 

∆ικαιοσύνης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης αλλά και στην κοινωνία των πολιτών της 

Πάτρας να υποστηρίξουν τους αλλοδαπούς ανήλικους και να λάβουν άµεσα µέτρα για 

την προστασία τους, απέχοντας από και εµποδίζοντας κάθε έκνοµη ενέργεια και 
άσκηση βίας σε βάρος τους, διασφαλίζοντας το σεβασµό και αποτρέποντας την 

παραβίαση των δικαιωµάτων τους. 

• Ο Συνήγορος του Παιδιού προτείνει ειδικότερα τη λήψη των παρακάτω µέτρων: 

1) Ενόψει της εξαιρετικά επείγουσας κατάστασης και των κινδύνων τόσο για τη δηµόσια 

όσο και την προσωπική υγεία και διαβίωση των µεταναστών-προσφύγων, η κεντρική 

υπηρεσία τoυ Υπουργείου Εσωτερικών να µεριµνήσει σε συντονισµό µε την Περιφέρεια 

∆υτικής Ελλάδας, τις υπόλοιπες τοπικές αρχές, κοινωνικές και µη κυβερνητικές 

οργανώσεις, για την άµεση και επείγουσα δηµιουργία και λειτουργία µιας δοµής στην 

ευρύτερη περιοχή της Πάτρας που θα παράσχει άµεσα στους µετανάστες-πρόσφυγες, ιδίως 

στους ανηλίκους, υπηρεσίες σίτισης, ιατρικής φροντίδας, προσωπικής υγιεινής 

(εγκαταστάσεις καθαριότητας και αποχέτευσης) και ενηµέρωσης-συµβουλευτικής.  

2)  Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να καταγραφούν και να παραπεµφθούν σε ειδικούς 
χώρους φιλοξενίας. Ειδικά για τα µικρότερα παιδιά (κάτω των 14 ετών) η αυξηµένη 

ανάγκη προστασίας επιβάλλει το διαχωρισµό τους από τους εφήβους και την άµεση 

µεταφορά τους κατά προτεραιότητα σε ειδικούς χώρους φιλοξενίας, κατόπιν υπόδειξης 

των χώρων αυτών από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

3) Να εφαρµοστεί το άρθρο 19 παρ.1 Π∆ 220/07 σε όλους τους ασυνόδευτους ανηλίκους, 

ώστε να τους παρέχεται η δυνατότητα εκπροσώπησης ανεξάρτητα από την υποβολή 

αιτήµατος ασύλου, γιατί µόνο έτσι είναι δυνατόν να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την 

προστασία τους µε το διορισµό επιτρόπου.  

4)  Να ξεκινήσουν οι διαδικασίες ανεύρεσης µιας σταθερότερης λύσης για τη φιλοξενία, 

τη φροντίδα και την αξιοπρεπή διαβίωση των ανήλικων προσφύγων και µεταναστών 

στην Πάτρα, µε ιδιαίτερη έµφαση και µε ειδικότερα µέτρα για την προστασία των 

ασυνόδευτων ανηλίκων, των ασθενών και των οικογενειών. 

Αναλυτικότερα οι µέχρι σήµερα πρωτοβουλίες και θέσεις που έχει διατυπώσει η Αρχή 

για τα θέµατα της αντιµετώπισης των ασυνόδευτων αλλοδαπών ανηλίκων βρίσκονται στη 

διεύθυνση http://www.synigoros.gr/pdfs/Stp_Unaccomp_minors2004-2007.pdf 


