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ΘΕΜΑ: ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΕ
ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε τις απόψεις της οργάνωσής μας σε σχέση με
τις απαιτούμενες ενέργειες για την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων που
καταφθάνουν σε μεγάλο αριθμό στα σημεία εισόδου της χώρας μας.
Σύμφωνα με την εικόνα που έχουμε μεγάλος αριθμός ασυνόδευτων ανηλίκων δεν
εντοπίζεται με αποτέλεσμα να στερείται την απαιτούμενη προστασία. Επιπλέον και
στις περιπτώσεις όπου γίνεται εντοπισμός των ασυνόδευτων ανηλίκων, μερικές
φορές καθυστερεί η παραπομπή τους σε δομή ανοικτής φιλοξενίας λόγω μη
διεξαγωγής των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων στα σημεία εισόδου, πράγμα
που έχει ως αποτέλεσμα την παράταση της κράτησής τους.
Θεωρούμε απολύτως αναγκαίο να ληφθεί μέριμνα για τον εντοπισμό, την
καταγραφή και την ταχεία παραπομπή τους σε ανοικτά κέντρα φιλοξενίας. Αυτό θα
έχει ως αποτέλεσμα την άμεση παροχή προστασίας στους ασυνόδευτους ανήλικους
και την ελαχιστοποίηση του χρόνου κράτησής τους.
Για το σκοπό αυτό επιβάλλεται οι αρμόδιες αρχές στα σημεία εισόδου να
οργανωθούν κατάλληλα έτσι ώστε:


να εντοπίζουν και να καταγράφουν τους ασυνόδευτους ανήλικους



να κάνουν την παραπομπή τους στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης



να διεκπεραιώνουν ταχέως τις απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις, έτσι ώστε
να δρομολογείται άμεσα η μεταφορά τους σε δομές ανοικτής φιλοξενίας,
χωρίς να μεσολαβεί μεταγωγή τους στην Αθήνα και περαιτέρω κράτησή
τους.

Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να τονίσουμε ότι θα λειτουργήσει ευεργετικά η
ανάπτυξη ανοικτών δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στα σημεία εισόδου,
έτσι ώστε να παρέχεται η βασική τουλάχιστον φροντίδα και να γίνεται μία πρώτη
εμπεριστατωμένη αξιολόγηση των αναγκών τους σε προστασία. Ειδικότερα θα είναι
εξαιρετικά χρήσιμο να αξιοποιηθούν υπάρχουσες δομές οι οποίες έχουν τεθεί εκτός
λειτουργίας (όπως η Μονάδα Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Ιδρύματος Θεομήτωρ
στην Αγιάσο) αλλά και να δημιουργηθούν νέες ευέλικτες νέες δομές σε συνεργασία
με τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές.
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