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Λίγα λόγια για ηην αποζηολή και ηην έκθεζη
1
 

 

 

 Απφ ηνλ Μάξηην  ηνπ 2011, ην ΔΠ  θαηάθεξε, παξά ηα εκπφδηα πνπ αληηκεηψπηζε, 

λα δηαηεξήζεη κφληκε απνζηνιή 6 αηφκσλ
2
 ζην λνκφ Έβξνπ κε ζθνπφ ηε λνκηθή 

ζπλδξνκή θξαηνπκέλσλ αηηνχλησλ αζχινπ θαη άιισλ επάισησλ πεξηπηψζεσλ. ρεδφλ 

ζε θαζεκεξηλή βάζε βξηζθφηαλ ζηνπο ρψξνπο θξάηεζεο ηνπ Έβξνπ, φπνπ πιένλ θαη 

παξάιιεια κε ηε λνκηθή ζπλδξνκή, ε πξνζνρή εζηηάζηεθε ζηνπο αλειίθνπο θαη 

αλαπηχρηεθε κία ηδηαίηεξε αιιειεπίδξαζε καδί ηνπο. Έπεηηα απφ έλα ρξφλν 

ζπζηεκαηηθήο παξαηήξεζεο θαη θαηαγξαθήο ησλ ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ θαη αληηδξάζεσλ 

ησλ παηδηψλ, κπνξνχλ λα εμαρζνχλ θάπνηα αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ είζνδν, ηελ 

παξακνλή θαη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζήο ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν λνκφ, αιιά θαη θάπνηεο 

απφ ηηο πνιιαπιέο επηπηψζεηο πνπ θάλεθε λα έρεη ε ζπγθεθξηκέλε εκπεηξία ζηελ 

θαηάζηαζε θαη ηελ εμέιημή ηνπο. 

 Ωο θαηαιιειφηεξνο ρψξνο γηα απηή ηελ πξνζπάζεηα πξνθξίζεθε ην θέληξν 

θξάηεζεο Φπιαθίνπ Οξεζηηάδαο 
3
 σο ην κεγαιχηεξν ηνπ λνκνχ θαη ην κνλαδηθφ κε θειί 

απνθιεηζηηθά πξννξηζκέλν γηα αλειίθνπο. ην ζπγθεθξηκέλν θέληξν θξαηείηαη ην 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ, πνπ ζπιιακβάλνληαη εηζεξρφκελα ζηελ Διιάδα απφ 

ην λνκφ Έβξνπ. πλεπψο ε θαηάζηαζε ζην Φπιάθην ππήξμε ελδεηθηηθή ηεο φιεο 

θαηάζηαζεο ηνπ λνκνχ. Με ειάρηζηεο δηαθνξέο, θπξηφηεξε φισλ ν αξηζκφο ησλ 

θξαηνπκέλσλ, νη ζπλζήθεο ζηνπο ππφινηπνπο ρψξνπο θξάηεζεο ηνπ λνκνχ ήηαλ 

παλνκνηφηππεο, θαη ε κεηθηή θξάηεζε ελειίθσλ-αλειίθσλ ν θαλφλαο, θάηη πνπ ζην 

Φπιάθην ππήξμε ε εμαίξεζε.  

 Ζ ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ππήξμε νπζηαζηηθή γηα 8 κήλεο θαη φρη 12 φπσο ζα 

αλέκελε θαλείο. Τπήξμαλ ζεκαληηθά ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ δελ ππήξρε εηθφλα θαη 

                                                      
1
 Ζ παξνχζα έθζεζε είλαη αθηεξσκέλε απνθιεηζηηθά ζηνπο αλειίθνπο. Γηα κηα πιήξε εηθφλα ησλ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηνπο 

ελήιηθεο θαη ηελ πιήξε έθηαζε θαη εθαξκνγή ηνπ ζρεηηθνχ λνκηθνχ πιαηζίνπ, θαζψο θαη γηα φινπο ηνπο ρψξνπο θξάηεζεο ηνπ 

λνκνχ, βι. Proasyl – GCR - Infomobile. : Walls of Shame. Accounts from the inside: The detention Centres of Evros 

(http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/q_PUBLIKATIONEN/2012/Evros-Bericht_12_04_10_BHP.pdf)  
2
 Ζ απνζηνιή απνηειείηαη απφ 4 δηθεγφξνπο θαη 2 δηεξκελείο εγθαηεζηεκέλνπο ζε  Οξεζηηάδα , Αιεμαλδξνχπνιε θαη ζηε 

Ρνδφπε. 
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δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε θαλέλαλ απφ ηνπο θξαηνχκελνπο, είηε ιφγσ απζαίξεηεο 

απαγφξεπζεο εηζφδνπ θαη πξφζβαζεο ζην θέληξν απφ ηηο Αξρέο, είηε ιφγσ αδπλακίαο 

πξφζβαζεο εμαηηίαο πνιχ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ.  πλεπψο νη αξηζκνί θαη ηα 

ζπκπεξάζκαηα εμήρζεζαλ απζηεξφηαηα θαη κφλν απφ ηηο κέξεο θπζηθήο παξνπζίαο ησλ 

κειψλ ηεο απνζηνιήο ζηνπο ρψξνπο θξάηεζεο. Απνηεινχλ ην ειάρηζην θαη ιεηηνπξγνχλ 

ελδεηθηηθά σο αζθαιή βάζε γηα φπνηνλ αλαδεηά κηα αθξηβή εηθφλα ηνπ λνκνχ θαη ηνπ 

βηψκαηνο ησλ παηδηψλ εθεί. 

 Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ε παξνχζα έθζεζε αθνξά αλειίθνπο νη νπνίνη δελ 

ζπλνδεχνληαλ απφ θάπνηνλ ελήιηθν θαη ζπλειήθζεζαλ απφ ηηο αξρέο εληφο ηεο 

πεξηθέξεηαο Οξεζηηάδαο. Σν πνζνζηφ ησλ παηδηψλ πνπ ζπλνδεχνληαλ έζησ απφ έλαλ 

ελήιηθα θαη θξαηήζεθαλ ζηηο ίδηεο ζπλζήθεο (ζπλήζσο ζην θειί ησλ γπλαηθψλ), είλαη 

πξάγκαηη πςειφ θαη αθνξά παηδηά ειηθίαο 12 εηψλ θαη θάησ, ζηελ πιεηνλφηεηα ηνπο 

λήπηα λεφηεξα ησλ 10 εηψλ.  

 Ο πξαγκαηηθφο αξηζκφο ησλ παηδηψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ επηθξάηεηα δηα ηνπ 

λνκνχ δελ κπνξεί λα εθηηκεζεί. Πέξα απφ ηα παηδηά πνπ ζπιιακβάλνληαη εληφο ηεο 

αξκνδηφηεηαο ησλ Αζηπλνκηθψλ Γηεπζχλζεσλ Αιεμαλδξνχπνιεο θαη Κνκνηελήο
4

, 

ππάξρνπλ παηδηά πνπ δελ ζπιιακβάλνληαη θαη άιια πνπ αγλννχληαη. Ο αξηζκφο ηνπο  

παξακέλεη άγλσζηνο. Αληίζηνηρα, κεγάινο αξηζκφο νηθνγελεηψλ ρσξίδεηαη ζηα ζχλνξα 

είηε κε ηνλ έλα είηε κε ηνλ άιιν ηξφπν θαη νη γνλείο αλαδεηνχλ έθηνηε ηα παηδηά ηνπο, ελψ 

ππάξρεη θαη ζεκαληηθφο αξηζκφο αλειίθσλ 
5
 πνπ βξίζθνληαη λεθξνί ιφγσ πληγκνχ ή ιφγσ 

ςχρνπο θαη παξακέλνπλ αδήηεηνη. 

Σέινο, αο ζεκεησζεί φηη ε θαηάζηαζε ζηνλ Έβξν παξνπζίαζε ζεκαληηθέο 

κεηαβνιέο  θαζ΄ φιε  ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. Απφ ηνλ Μάξηην έσο ην επηέκβξην ηνπ 

2011, ε ζπκκεηνρή Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ (ΜΚΟ) ζε πξνγξάκκαηα ζπλδξνκήο 

θξαηνπκέλσλ ήηαλ πεξηνξηζκέλε. Σελ ίδηα πεξίνδν παξαηεξήζεθε κία ζθιεξφηαηε 

                                                                                                                                                                                  
3
 Δηδηθφο Υψξνο Παξακνλήο Αιινδαπψλ (Δ.Υ.Π.Α) Φπιαθίνπ 

4
 ηελ Κνκνηελή ζπλειήθζεζαλ ην ηειεπηαίν έηνο 30 θαηά δήισζε ηνπο αλήιηθνη, ζηελ Αιεμαλδξνχπνιε ίζσο θάηη παξαπάλσ 

απφ 50. 
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πνιηηηθή - αληηκεηψπηζε ησλ αηηνχλησλ άζπιν θαη ηεο θξάηεζήο ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο 

αζηπλνκηθέο αξρέο. Απφ ηνλ Οθηψβξην έσο θαη ηνλ Φεβξνπάξην 2012 ε θαηάζηαζε 

εμνκαιχλζεθε αλ θαη φρη απφιπηα. Δηδηθά γηα ηνπο αλειίθνπο εμαζθαιίζηεθε ε 

δξαζηεξηνπνίεζε κίαο αθφκα νξγάλσζεο (ΜΚΟ «΄Αξζηο»), πιένλ ησλ Γηαηξψλ Υσξίο 

χλνξα θαη ηνπ ΔΠ. Παξάιιεια ζεκεηψζεθαλ αιιαγέο ζηελ πξαθηηθή ησλ αξρψλ ζηνπο 

παξαπάλσ ηνκείο θαη πξνζπάζεηεο βειηίσζεο ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο. ια απηά σο ην 

Μάξηην, φπνπ ην Φπιάθην έθιεηζε πξνθεηκέλνπ λα αλαθαηληζζεί, θαη αλακέλεηαη ζχληνκα 

λα δνζεί πάιη πξνο ρξήζε σο Δηδηθφο Υψξνο Παξακνλήο Αιινδαπψλ.  

 

 

Ι. Ποια είναι ηα παιδιά πος πεπνούν από ηον Έβπο. 

 

 Σα παηδηά πνπ κε απφιπηε βεβαηφηεηα θξαηήζεθαλ ζην Φπιάθην, αζπλφδεπηα ή 

ζπλνδεπφκελα απφ επίζεο αλήιηθν αδειθφ/ε, ζχκθσλα κε ηηο δηαζέζηκεο θαηαγξαθέο ησλ 

αξρψλ είλαη 572
6

. Σηο πεξηφδνπο καδηθήο θαη απμεκέλεο ξνήο, αξρέο θαη ηέιε 

θαινθαηξηνχ 
7
, ε πξφζβαζε ηνπ ΔΠ ζηνπο ρψξνπο θξάηεζεο είρε απαγνξεπζεί (κέζα 

Ηνπιίνπ έσο θαη ηηο ηειεπηαίεο κέξεο ηνπ επηεκβξίνπ).  Μφιηο ην πξψην δεθαπελζήκεξν 

ηνπ Ηνπιίνπ είραλ ζπιιεθζεί θαη νδεγεζεί ζην Φπιάθην 67 παηδηά, αξηζκφο πνπ 

απμαλφηαλ πεξίπνπ κε επηπιένλ 10 αλά δχν εκέξεο. Απφ ην δεχηεξν δεθαπελζήκεξν ηνπ 

Ηνπιίνπ θαη σο ην ηέινο ηνπ επηεκβξίνπ δελ ππήξρε εηθφλα γηα ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπιιήςεσλ.  Απφ ηα ηέιε επηεκβξίνπ, πνπ απνθαηαζηάζεθε ε πξφζβαζε ησλ κειψλ ηεο 

απνζηνιήο ζηνπο ρψξνπο θξάηεζεο, δηαπηζηψζεθε φηη θξαηνχληαη 55 παηδηά, ηα νπνία 

ζπλειήθζεζαλ ηνλ ίδην κήλα. Σν πξψην 10ήκεξν ηνπ Οθησβξίνπ θαηαγξάθνληαη άιινη  

65 λενζπιιεθζέληεο αλήιηθνη, (42 απφ απηνχο κέζα ζε δχν κέξεο). Πξνθχπηεη ινηπφλ 

έλαο αξηζκφο 187 παηδηψλ κφλν απφ απνζπαζκαηηθή παξαηήξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

                                                                                                                                                                                  
5
 χκθσλα κε ηηο αξκφδηεο αζηπλνκηθέο θαη ηαηξνδηθαζηηθέο αξρέο, ε κνξθνινγία ηεο πεξηνρήο κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ 

πνηακνχ Έβξνπ ( βάζνο, νξκή, ξεχκαηα,  βιάζηεζε) απνηεινχλ αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηελ εχξεζε ηνπ νηηδήπνηε, ίζσο θαη 

νξηζηηθά. πλεπψο, δελ κπνξεί λα ππνινγηζηεί νχηε λα εθηηκεζεί ν αξηζκφο ησλ λεθξψλ θάζε ειηθίαο. 
6
 Γεληθφηεξα εθηηκάηαη  φηη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο πξέπεη λα ήηαλ κεγαιχηεξνο, πιεζηάδνληαο ή 

μεπεξλψληαο ηνλ αξηζκφ ησλ 650-700 παηδηψλ κφλν ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Οξεζηηάδαο.   
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πεξηφδνπ (Ηνχιηνο – Οθηψβξηνο 2011) θαη κε θελφ νπζηαζηηθά δχν κελψλ. Λακβάλνληαο 

ππφςε φια ηα πξναλαθεξφκελα πξνβιήκαηα ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηεο απνζηνιήο ζηελ 

πεξηνρή, πξνθχπηεη φηη ν πξαγκαηηθφο αξηζκφο ησλ παηδηψλ ήηαλ αηζζεηά κεγαιχηεξνο.  

  Οη ειηθίεο ησλ παηδηψλ θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ηεο παηδηθήο ειηθίαο σο ηελ 

ελειηθίσζε θαη μεθηλνχλ απφ απηή ησλ ηξηψλ εηψλ. ηελ πιεηνλφηεηα ηνπο πξφθεηηαη γηα 

αγφξηα εθήβνπο 16 ρξφλσλ. Αθνινπζνχλ θαηά θζίλνληα πνζνζηφ, αγφξηα 15 θαη 17 

ρξνλψλ (κε ειάρηζηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπο), 13 θαη 14 εηψλ (ζρεδφλ ζηνλ ίδην βαζκφ) θαη 

έπνληαη ηα αγφξηα 12 εηψλ θαη θάησ, κε έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ 4,20 %.  Σειεπηαίνη είλαη 

νη αλήιηθνη πνπ νδεχνπλ πξνο ηελ ελειηθίσζε κε δηαθνξά θάπνησλ κελψλ κέρξη ηελ 

αθξηβή ζπκπιήξσζε ησλ 18 εηψλ.
8
 Αζπλφδεπηα θνξίηζηα εκθαλίδνληαη ζε ειάρηζην 

βαζκφ, κφιηο 0,87 % ειηθίαο 16 κε 14 ρξφλσλ
9
.  

Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο ειηθίεο ππάξρεη έλα πνιχ 

κεγάιν ελδερφκελν ζθάικαηνο. Πνιιά παηδηά παξαπνλνχληαλ γηα εζθαικέλε 

θαηαγξαθή, άιινηε φληαο εκθαλψο λεφηεξα, άιινηε θαη ην αληίζηξνθν. Σα πεξηζζφηεξα 

παηδηά εηψλ 13 θαη 14 ζπρλά είλαη θαηά δήισζε ηνπο 12 ή 13 αληίζηνηρα, ελψ πνιινί 

έθεβνη  ηζρπξίδνληαη φηη είλαη αθφκα θαη  ελήιηθεο πξνθεηκέλνπ λα αθεζνχλ ειεχζεξνη.  

Τπάξρεη ηέινο θαη ε πεξίπησζε ησλ αλειίθσλ πνπ ζχκθσλα κε ηελ εκεξνκελία 

γέλλεζεο πνπ έιαβαλ απφ ηηο αξρέο, ελειηθηψζεθαλ κέζα ζην Φπιάθην. Σα παηδηά πνπ 

είραλ θαηαγξαθεί σο γελλεκέλα 1-1-1994, απφ 1-1-2012 κε ηελ αιιαγή ηνπ έηνπο 

έπαπζαλ λα ζεσξνχληαη αλήιηθα. Οη παξαπάλσ πεξηπηψζεηο έηπρε λα κελ πξνέξρνληαη 

απφ εζληθφηεηεο πνπ απειαχλνληαη. Αλ θαη δελ πξννξίδνληαλ πιένλ γηα κεηαγσγή ζε 

δνκή θηινμελίαο, «μεράζηεθαλ» ζην Φπιάθην θαη αθέζεθαλ ηειηθά ειεχζεξνη αξρέο 

Μαξηίνπ, δχν κήλεο κεηά ηελ ελειηθίσζή ηνπο.  

                                                                                                                                                                                  
7
 Σε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν νη θαηξηθέο ζπλζήθεο επλννχλ ηελ είζνδν πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιε ζηηγκή ηνπ ρξφλνπ. 

8
 Υξνλνινγίεο γέλλεζεο : έηε 2008-2000 -   1,75 %, 1999 - 2,44%, 1998 - 6,46%, 1997 – 6,11 %, 1996- 24,30 %, 1995 – 35,83 

%, 1994 – 21,67 %, 1993 (γηα ην 2011) -1,22 %. 
9
 Σα πξναλαθεξφκελα πνζνζηά είλαη ελδεηθηηθά. Δμήρζεζαλ απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 572 παηδηψλ, πνπ απνηεινχλ ηηο δηαζέζηκεο 

επίζεκεο θαηαγξαθέο αλειίθσλ απφ ηηο Αξρέο (βι. θαη ππνζεκείσζε 6). 
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ζσλ αθνξά ηηο εζληθφηεηεο, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία θαηάγνληαλ απφ ην 

Αθγαληζηάλ 
10

, ελψ έλα αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ είρε θαηαγσγή απφ ην Παθηζηάλ. 

Αθνινχζεζαλ Μαξφθν, Αιγεξία, ινηπέο Αθξηθαληθέο ρψξεο, Ηξάλ θαη ηειεπηαία ε πξία 

κε κφιηο δχν αζπλφδεπηνπο ηνλ Μάξηην ηνπ 2012
11

 .  

Σα παηδηά απηά ήξζαλ ζηελ Διιάδα κε ζθνπφ είηε λα παξακείλνπλ εδψ ή λα 

ζπλερίζνπλ ζε άιιν πξννξηζκφ. Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ζπλήζσο ζηφρν είραλ λα βξνπλ 

θάπνην ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν. ηε δηάξθεηα ησλ επαθψλ πνπ είραλ ηα παηδηά απηά κε ηα 

κέιε ηεο απνζηνιήο  ππήξμαλ ηειεθσλήκαηα αλζξψπσλ πνπ πεξίκελαλ λα αθνχζνπλ λέα 

ηνπο, είηε ζηελ Διιάδα είηε ζην εμσηεξηθφ. Δπίζεο δηαπηζηψζεθε φηη ππήξραλ ζπγγελείο, 

αλαγλσξηζκέλνη πξφζθπγεο ή κεηαλάζηεο, ζε ρψξεο ηεο Δπξψπεο πνπ αγλννχζαλ ηνπο 

λφκηκνπο θαη αζθαιείο ηξφπνπο κεηάβαζεο ησλ παηδηψλ θνληά ηνπο. Τπήξμαλ παηδηά 

δχζπηζηα ζηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο ζπλέλσζεο θαη πξνηίκεζαλ λα δνθηκάζνπλ λα 

ζπλερίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο παξάηππα. Κάπνηα απφ ηα παηδηά δελ ήζειαλ λα ηαμηδεχνπλ 

άιιν κφλα θαη πξνηίκεζαλ ηελ αζθαιή νδφ αιιά ειάρηζηα ηειηθά ηα θαηάθεξαλ.   

Κάπνηα παηδηά είραλ ραζεί ζην δξφκν. Άιια είραλ ράζεη ηα ηειέθσλα ησλ 

ζπγγελψλ ηνπο. Έλαο κεγάινο αξηζκφο απηψλ δελ κπνξνχζε λα επηθνηλσλήζεη κε ηνπο 

δηθνχο ηνπ γηαηί δελ είρε ρξήκαηα, ή γηαηί απηά ηειείσζαλ κεηά απφ ηελ πνιχκελε 

θξάηεζε. Ήηαλ πξαγκαηηθά ειάρηζηα ηα παηδηά πνπ επηζπκνχζαλ λα δεηήζνπλ άζπιν 

ζηελ Διιάδα αιιά θαλέλα απφ απηά δελ δήηεζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο ηνπ. 

Απηφ ζπλέβε είηε γηαηί λνκηθά δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα (παηδηά λεφηεξα ησλ 14 ρξφλσλ), 

είηε γηαηί θνβνχληαλ φηη ζα θξαηεζνχλ πεξηζζφηεξν φπσο νη ελήιηθεο. Σα κνλαδηθά 

αηηήκαηα πνπ θαηαηέζεθαλ ήηαλ παηδηψλ πνπ είραλ ζπγγελείο ζην εμσηεξηθφ. ια 

αθνξνχζαλ ζηελ αλάιεςε εμέηαζεο ηνπ αηηήκαηφο ηνπο απφ ηηο αξρέο ησλ αληίζηνηρσλ 

ρσξψλ. 
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Σα αζπλφδεπηα θνξίηζηα  ππήξμαλ πξσηίζησο αθξηθαληθήο θαηαγσγήο θαη φρη  αζηαηηθήο.  
11

 Αληίζεηα, απφ ην επηέκβξην ηνπ 2011, ε πξία είλαη πιένλ καδί κε ην Αθγαληζηάλ ε πξψηε ρψξα θαηαγσγήο κεηαμχ ησλ 

παηδηψλ πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπο 
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ΙΙ. Νομικό καθεζηώρ:  πλαίζιο πποζηαζίαρ και κπάηηζηρ ανηλίκων. 

    

«Τα αζςνόδεςηα παιδιά ππόζθςγερ αποηελούν μία από ηιρ πλέον εςάλωηερ ομάδερ ζηον κόζμο έσονηαρ 

δςζαναλόγωρ πεπιζζόηεπερ πιθανόηηηερ από οποιοδήποηε άλλο παιδί να πέζοςν θύμαηα οποιαζδήποηε 

κακοποίηζηρ ή εκμεηάλλεςζηρ. Η νομική και ηθική ςποσπέωζη ηων κπαηών ςποδοσήρ να ηα πποζηαηεύοςν από 

ηοςρ ζςγκεκπιμένοςρ κινδύνοςρ, ανεξαπηήηωρ ηηρ πίεζηρ πος ωρ ηέηοια κπάηη ςθίζηανηαι είναι 

αδιαμθιζβήηηηη και πηηή.»
12

   

 

 

 

 

Σν λνκηθφ πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ πξνζθχγσλ  απνηειεί 

ίζσο απηφ κε ηηο κεγαιχηεξεο ειιείςεηο, κε δηάζπαξηεο ειάρηζηεο δηαηάμεηο ζε δχν βαζηθά 

λνκνζεηήκαηα, ηα ΠΓ 114/2010 θαη 220/2007
13

. Δπηθνξηηζκέλνο κε ηελ εθπξνζψπεζε 

ηνπο, είλαη ν θαηά ηφπν αξκφδηνο Δηζαγγειέαο Αλειίθσλ ή Πξσηνδηθψλ, σο πξνζσξηλφο 

επίηξνπνο, έσο φηνπ εμεπξεζεί θαηάιιειν λα αλαιάβεη ηελ επηηξνπεία ηνπο πξφζσπν 
14

. 

Ζ ππνβνιή θαη ε εμέηαζε ησλ αηηεκάησλ αζχινπ ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ  

ξπζκίδεηαη ζην Π.Γ.114/2010.
15

Ζ παξνπζία ηνπ επηηξφπνπ είλαη δπλεηηθή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο  παηδηψλ 14 εηψλ θαη άλσ. Αληίζεηα,  ηφζν ε παξνπζία φζν θαη 

ε παξέκβαζε ηνπ γηα παηδηά κηθξφηεξα ησλ 14 εηψλ είλαη απαξαίηεηε λα εμεηαζηεί αιιά 

θαη λα ππνβιεζεί αίηεκα αζχινπ. Οη αξκφδηεο αξρέο παξαιαβήο θαη εμέηαζεο ησλ 

αηηεκάησλ ππνρξενχληαη κεηαμχ άιισλ, ακέζσο λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη αλάγθεο 

ζηέγαζεο ηνπ παηδηνχ ηθαλνπνηνχληαη είηε κε θηινμελία ζε ζπγγεληθφ πξφζσπν, αλάδνρε 

νηθνγέλεηα ή θέληξα θηινμελίαο αλειίθσλ, θαη λα πξνζπαζήζνπλ λα εληνπίζνπλ ην 

ζπληνκφηεξν δπλαηφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ
16

. 

                                                      
12

 Δπηηξνπή ησλ Ζ.Δ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ Γεληθφ ρφιην Νν. 6 (2005),   Δγρεηξίδην γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΠ  2007 

312, 313, 316 
13

 Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 114/2010 «Καζηέξσζε εληαίαο δηαδηθαζίαο αλαγλψξηζεο ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ πξφζθπγα ή δηθαηνχρνπ 

επηθνπξηθήο πξνζηαζίαο ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ Οδεγία 2005/85/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ «ζρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο 

πξνδηαγξαθέο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ρνξήγεζεο αλάθιεζεο ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ πξφζθπγα ζηα θξάηε κέιε»  θαη Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα 220/2007 «πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο δηαηάμεηο ηηο Οδεγίαο 2003/9/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

27-1-2003, ζρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ ππνδνρή ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηα θξάηε κέιε» 
14

 Άξζξν 19 ΠΓ 220/2007 
15

 Άξζξα 4, 10, 12 ηνπ Π.Γ.114/2010 
16

 Άξζξν 19 ΠΓ 220/2007 
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Ζ  θξάηεζε  κε κέξηκλα ησλ αξρψλ  «απνθεύγεηαη», θξαηνχληαη δε «κόλν γηα ηνλ 

απαξαίηεην ρξόλν έσο ηελ αζθαιή παξαπνκπή ηνπο ζε θαηάιιειεο δνκέο θηινμελίαο 

αλειίθσλ»,
17

 ρσξίο λα εμεηδηθεχεηαη πεξαηηέξσ ή λα ηίζεηαη έλα απψηαην ρξνληθφ φξην 

θξάηεζεο. Παξφια απηά νη ζπλζήθεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο, ζχκθσλα κε ηελ Οδεγία 

2003/9/ΔΚ , νθείινπλ λα κελ ππνιείπνληαη ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο θαη ππνδνρήο πνπ 

δηθαηνχληαη νη αηηνχληεο άζπιν ελ γέλεη, είηε είλαη ειεχζεξνη είηε ππφ θξάηεζε. Παξά ηνλ 

εγθιεηζκφ, πξέπεη λα είλαη επηπέδνπ ηέηνηνπ ψζηε λα δηαθπιάζζνληαη ε πγεία, νη βηνηηθέο 

αλάγθεο θαη ε πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ηνπο 
18

 - αλεμαξηήησο ειηθίαο-,  

πξνθεηκέλνπ δε γηα αλειίθνπο, λα ζπλάδνπλ επηπιένλ κε ηελ αλειηθφηεηα θαη ηηο 

ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηεο. 

 

Οη αζπλφδεπηνη πνπ δελ ππνβάιινπλ αίηεκα αζχινπ ή απνξξίπηεηαη ην αίηεκα 

ηνπο, εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 3907/201
19

 πεξί επηζηξνθήο, πξνβιέπνληαο 

εηδηθά ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ σο νδεγφ ζηελ ζρεηηθή απφθαζε πξνθεηκέλνπ 

λα επηζηξαθεί ζε ρψξα πνπ έρεη εμεπξεζεί πξφζσπν ζπγγεληθφ ή άιιν θαηάιιειν γηα ηε 

θξνληίδα ηνπ ή ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο δνκέο θξνληίδαο θαη θηινμελίαο. Δηδηθά γηα ηελ 

θξάηεζε ηνπο έσο ηελ επηζηξνθή, πξνβιέπεηαη κφλν «σο έζραηε ιύζε» ελψ παξάιιεια 

αλαγλσξίδεηαη ζηα παηδηά δηθαίσκα ζε δξαζηεξηφηεηεο ςπραγσγίαο θαη παηρληδηνχ, 

πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, θαη ελ γέλεη δξαζηεξηφηεηεο πνπ αξκφδνπλ ζηελ ειηθία ηνπο 

αλάινγα κε ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζην ρψξν θξάηεζεο.
20

 Αληίζηνηρε ξχζκηζε δελ 

βξίζθεηαη ζην ΠΓ.114/2010 ρσξίο λα ππάξρεη ε ειάρηζηε αλαθνξά – εγγχεζε ζηηο 

                                                      
17

 Πξφθεηηαη νπζηαζηηθά γηα κηα αθφκα αηπρή δηάηαμε (Άξζξν 13 (6) β ΠΓ 114/2010) πνπ ήδε απφ ζεζπίζεσο ηεο 

πξνζβάιιεη ην δηθαίσκα ζηελ πξνζσπηθή αζθάιεηα θαη ειεπζεξία ησλ παηδηψλ, φπσο απηφ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 5 ηεο 

Δ...Γ.Α επηηξέπνληαο ην κέηξν ηεο θξάηεζεο κφλν δηα λφκνπ θαη κφλν γηα ηνπο εθεί πεξηνξηζηηθά απαξηζκνχκελνπο 

ιφγνπο – λφκηκνπο ζθνπνχο ηεο. Ζ θξάηεζε δηθαηνινγείηαη ζηα πιαίζηα πνηληθήο δηαδηθαζίαο, ελεξγνχο δηαδηθαζίαο 

απέιαζεο θ.ν.θ, πάληα κε ηελ δπλαηφηεηα πξνζθπγήο πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεχεηε θαζείο απφ ηελ θξαηηθή απζαηξεζία. 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε ηνπ ΠΓ δελ ζπκθσλεί κε θακία απφ ηηο παξαπάλσ πξνυπνζέζεηο. Υξεζηκνπνηείηαη σο ιχζε ζην 

πξφβιεκα ηεο αλεπάξθεηαο ησλ δνκψλ θηινμελίαο αλαγνξεχνληαο εληειψο απζαίξεηα ηνλ ρξφλν πνπ ε δηνίθεζε 

ρξεηάδεηαη πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζεη ηελ ππνρξέσζε ζηέγαζεο ησλ παηδηψλ ζε ιφγν θξάηεζεο, θαη κάιηζηα ρσξίο λα 

πξνβιέπεηαη έλδηθν βνήζεκα θαη’απηήο ειέγρνπ ηεο λνκηκφηεηαο ηεο.  
18

 Άξζξν 12 ΠΓ.220/2007 
19

 Νφκνο 3907/2011 «Ίδξπζε Τπεξεζίαο Αζχινπ θαη Τπεξεζίαο Πξψηεο Τπνδνρήο, πξνζαξκνγή ηεο  ειιεληθήο λνκνζεζίαο 

πξνο ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2008/115/ΔΚ «ζρεηηθά κε ηνπο θνηλνχο θαλφλεο θαη δηαδηθαζίεο ζηα θξάηε κέιε γηα ηελ 

επηζηξνθή ησλ παξαλφκσο δηακελφλησλ αιινδαπψλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ» θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 
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ζπλζήθεο θαη ζηελ αμηνπνίεζε ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ ησλ ππφ θξάηεζε αηηνχλησλ άζπιν 

αλειίθσλ. Φαίλεηαη ινηπφλ ζαλ λα ηίζεληαη δηαθνξεηηθέο εγγπήζεηο αλαιφγσο ηεο 

ηδηφηεηαο ησλ παηδηψλ (αηηνχληεο ή ππφ επηζηξνθή). ε θάζε πεξίπησζε, νθείινπλ θαη 

πξέπεη αλαινγηθά λα ζεσξεζεί φηη ηα παξαπάλσ ηζρχνπλ γηα φινπο ηνπο αλήιηθνπο 

θξαηνπκέλνπο, αλεμαξηήησο λνκηθνχ θαζεζηψηνο. 

 

Οη ζπλζήθεο θξάηεζεο ξπζκίδνληαη πξσηίζησο απφ ηηο αξρέο ηεο Δπξσπατθήο  

Δπηηξνπήο θαηά ησλ Βαζαληζηεξίσλ
21

 θαη ινηπά θείκελα θαη φξγαλα πξνζηαηεπηηθά ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηα νπνία κεηέρεη ε Διιάδα,
22

 ππνγξακκίδνληαο ζεκαληηθφ 

αξηζκφ πξσηαξρηθψλ δηθαησκάησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ, ηξία : ην δηθαίσκα ζε 

πξναπιηζκφ,
23

 ζε πξνζσπηθφ ρψξν 
24

 θαη ζε απξφζθνπηε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε 

25
.  Δηδηθά γηα ηνπο αλειίθνπο, ε ειηθία ηνπο, άιινηε εθεβηθή άιινηε παηδηθή, ηνπο 

θαζηζηά ηδηαηηέξσο επάισηνπο ζε θάζε είδνπο θηλδχλνπο αιιά θαη ζε απηφ ην ίδην ην 

βίσκα ηεο θξάηεζεο. Γηαθνξεηηθά βηψλεη θαη αληηδξά ζηνλ εγθιεηζκφ ηνπ έλαο ελήιηθαο, 

δηαθνξεηηθά έλαο έθεβνο, δηαθνξεηηθά  έλα παηδί θάησ ησλ 10 εηψλ. ε θάζε πεξίπησζε 

«ηα παηδηά πξέπεη πάληα λα αληηκεησπίδνληαη ζαλ παηδηά»
26

 ζπλεπψο ηίζεληαη 

απζηεξφηεξεο εγγπήζεηο αλαθνξηθά κε ηελ θξάηεζε ηνπο πξνθείκελνπ λα εμαζθαιίδνληαη 

θαηάιιειεο ζπλζήθεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ηεο ειηθίαο ηνπο. ην 

                                                                                                                                                                                  
20

 α. 20, 25 θαη 32. ηνπ λ.3907/2011 , 
21

 CPT  (European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment(CPT) 

Standards CPT/Inf/E (2002) 1 - Rev. 2010 English).  
22

 Δηδηθά ην α.3 ηεο Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ  ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο  (απαγφξεπζε ησλ 

βαζαληζηεξίσλ, απάλζξσπεο θαη εμεπηειηζηηθήο κεηαρείξηζεο) θαη ηελ εθαξκνγή θαη εξκελεία ηνπ αλαθνξηθά κε ηηο ζπλζήθεο 

θξάηεζεο ζηε λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ.  
23

 χκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο CPT  έλαο θξαηνχκελνο, ν νπνίνο θξαηείηαη πάλσ απφ 24 ψξεο πξέπεη λα έρεη πξφζβαζε ζε 

πξναπιηζκφ. Βι. ελδεηθηηθά ECHR  Price v. the United Kingdom  / Σabesh v. Greece ».(§41): «αθήλνληαο ζηελ άθξε ην ζέκα 

ησλ θαθψλ ζπλζεθψλ πγηεηλήο, ε έιιεηςε πξναπιηζκνχ θαζεαπηή ζέηεη απφ κφλε ηεο ζέκα ππφ ην άξζξν 3 ΔΓΑ. Δηδηθφηεξα, 

ε έιιεηςε δπλαηφηεηαο λα θάλεη κία βφιηα ή λα αζθεζεί ζε εμσηεξηθφ ρψξν, ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ζηνλ θξαηνχκελν 

αηζζήκαηα απνκφλσζεο απφ ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν, κε ζπλέπεηεο ελδερνκέλσο αξλεηηθέο ζηνλ θπζηθφ θαη ςπρηθφ ηνπ θφζκν» 
24

 European Committee for the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment of Punishment (“the CPT”) 

ζε θάζε θξαηνχκελν πξέπεη λα αλαινγνχλ ηνπιάρηζηνλ 7 m² πξνζσπηθνχ ρψξνπ αλεμαξηήησο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

θξαηνπκέλσλ. 7 γηα θάζε έλαλ μερσξηζηά. Οηηδήπνηε ιηγφηεξν ζπληζηά απαγνξεπκέλν ζπλσζηηζκφ – ππεξπιεζπζκφ. 

(the 2nd General Report - CPT/Inf (92) 3, § 43) 
25

 Ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θξαηνπκέλσλ - Aπφζπαζκα απφ ηελ 3
ε
 Γεληθή Έθζεζε  [CPT/Inf (93) 12] / ελδεηθηηθά ECHR 

Kudla v Polland  [GC] no 30210/96 παξ. 94,  Kalashnikov v. Russia no. 97095/99 παξ.95-100. 
26

 Council of Europe / Committee on Migration Refugees and  Population/ Report “Unaccompanied children in Europe : issues 

of arrival stay and return”  Doc 12539,  21-3-2011 
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πιαίζην απηφ απαγνξεχεηαη ε νπνηαδήπνηε ππνςία ζσθξνληζηηθνχ πεξηβάιινληνο – 

εγθιεηζκνχ (π.ρ θάγθεια), ιακβάλεηαη πξφλνηα γηα ηελ αξκνληθή αλάπηπμή ηνπο, 

παξέρνληαο δξαζηεξηφηεηεο αλαγθαίεο γηα ηελ ειηθία ηνπο, ηελ αλαςπρή, ηελ 

επηκφξθσζε, ηελ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε θαζψο θαη ηελ χπαξμε ρψξνπ θαη ρξφλνπ γηα 

παηρλίδη, δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θ.ν.θ
27

.  

Οη σο άλσ δηαηάμεηο ζεσξεηηθά εξκελεχνληαη θαη εθαξκφδνληαη ζχκθσλα κε ηε 

χκβαζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ θαη ηελ Αξρή ηνπ 

Βέιηηζηνπ πκθέξνληνο ηνπ Παηδηνχ 
28

 πνπ ππνρξεψλεη φιεο ηηο αξρέο λα ιακβάλνπλ ππ’ 

φςηλ ηνπο πξσηίζησο απηφ θαη δεπηεξεπφλησο νηηδήπνηε άιιν ζε θάζε απφθαζε πνπ 

επεξεάδεη έζησ θαη έκκεζα ηε δσή ηνπο.
29

 Γηα ηα παηδηά απηά, ηα ιεγφκελα 

«κεηαθηλνύκελα», ε αξρή απηή νθείιεη λα ηεξείηαη ζε φιεο ηηο θάζεηο ηνπ θχθινπ 

«κεηαθίλεζεο» ηνπο. Υσξίο λα πεξηνξίδεηαη απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπο σο πξφζθπγεο ή φρη.  

Σν γεγνλφο θαη κφλν φηη δελ ζπλνδεχνληαη απφ γνλείο ή θεδεκφλεο ζπλεπάγεηαη ηε ξεηή 

ππνρξέσζε ησλ θξαηψλ λα αλαδεηνχλ καθξνπξφζεζκεο θαη βηψζηκεο ιχζεηο κε πξψηε 

ηνλ εληνπηζκφ ηεο νηθνγέλεηα θαη ηελ άκεζε ζπλέλσζε ηνπο, εθφζνλ απηφ είλαη δπλαηφ 

θαη πξνο ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ 
30

. 

                                                      
27

CPT  ελδεηθηηθά βι. Extract from the 19
th 

General Report: Safeguards for irregular migrants deprived of their liberty  

[Cpt/inf(2009)27]  Additional Safeguards for Children,/ Imprisonment Extract from the 2
nd

 general Report [Cpt/Inf(92)3]/ 

Juvenile deprived of their liberty, Extract from the 9
th
 General Report [Cpt/Inf (99) 12]. Βι.αληίζηνηρα ςεθίζκαηα ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο/ ECHR Rahimi v. Greece, Mubilanzila  Mayeka & Kaniki Mitunga v Belgium.   
28

 πσο ε εθαξκνγή ηεο εμεηδηθεχεηαη θαη απνζαθελίδεηαη απφ ην Γεληθφ ρφιην 6 (2005) ηεο Δπηηξνπήο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ «Μεηαρείξηζε ησλ αζπλφδεπησλ θαη ησλ ρσξηζκέλσλ απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο παηδηψλ πνπ 

βξίζθνληαη εθηφο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο» (http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc= 

y&amp; docid=4d0227ed2)  
29

 Άξζξν 3 ηεο ΓΠ 1. Σε όιεο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνύλ ηα παηδηά, είηε απηέο ιακβάλνληαη από δεκόζηνπο ή ηδησηηθνύο 

νξγαληζκνύο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο, είηε από ηα δηθαζηήξηα, ηηο δηνηθεηηθέο αξρέο ή από ηα λνκνζεηηθά όξγαλα, πξέπεη λα 

ιακβάλεηαη πξσηίζησο ππόςε ην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνύ. 2. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε ππνρξενχληαη λα εμαζθαιίδνπλ ζην παηδί 

ηελ αλαγθαία γηα ηελ επεκεξία ηνπ πξνζηαζία θαη θξνληίδα, ιακβάλνληαο ππφςε ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ 

γνλέσλ ηνπ, ησλ επηηξφπσλ ηνπ ή ησλ άιισλ πξνζψπσλ πνπ είλαη λφκηκα ππεχζπλα γη' απηφ, θαη παίξλνπλ γηα ην ζθνπφ απηφλ 

φια ηα θαηάιιεια λνκνζεηηθά θαη δηνηθεηηθά κέηξα. 
30

 Γεληθφ ρφιην ηεο Δπηηξνπήο 6 (2005). Δηδηθά γηα ηα παηδηά πξφζθπγεο ην άξζξν 22 ηεο ΓΠ πξνβιέπεη : «1. Τα 

Σπκβαιιόκελα Κξάηε παίξλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ έλα παηδί (…) πνπ ζεσξείηαη πξόζθπγαο δπλάκεη ησλ θαλόλσλ 

θαη ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ ηζρύνληνο δηεζλνύο ή εζληθνύ δηθαίνπ, (…)  λα ραίξεη ηεο θαηάιιειεο πξνζηαζίαο θαη αλζξσπηζηηθήο 

βνεζείαο, πνπ ζα ηνπ επηηξέςνπλ λα απνιακβάλεη ηα δηθαηώκαηα πνπ ηνπ αλαγλσξίδνπλ ε παξνύζα Σύκβαζε θαη ηα άιια δηεζλή 

όξγαλα ηα ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηα ηνπ αλζξώπνπ ή αλζξσπηζηηθνύ ραξαθηήξα, ζηα νπνία κεηέρνπλ ηα ελ ιόγσ Κξάηε. 2. Γηα ην 

ζθνπό απηόλ ηα Σπκβαιιόκελα Κξάηε ζπλεξγάδνληαη, όπσο απηά ην θξίλνπλ αλαγθαίν, ζε όιεο ηηο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη από 

ηνλ Οξγαληζκό ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ θαη ηνπο άιινπο αξκόδηνπο δηαθπβεξλεηηθνύο ή κε θπβεξλεηηθνύο νξγαληζκνύο πνπ 

ζπλεξγάδνληαη κε ηνλ Οξγαληζκό ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ, πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεύζνπλ θαη λα βνεζήζνπλ ηα παηδηά πνπ 

βξίζθνληαη ζε παξόκνηα θαηάζηαζε, θαη πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηήζνπλ ηνπο γνλείο ή άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θάζε παηδηνύ 

πξόζθπγα θαη γηα λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο αλαγθαίεο γηα ηελ επαλέλσζε ηνπ παηδηνύ κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. (…)  
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IIΙ. Η Ππαγμαηικόηηηα ηος Έβπος.  

 

ηελ πξάμε, θακία απφ ηηο παξαπάλσ λνκηθέο εγγπήζεηο δελ ηεξείηαη ζην λνκφ 

Έβξνπ, νδεγψληαο ζε αλαξίζκεηεο θαη πνιιαπιέο παξαβηάζεηο ησλ δηθαησκάησλ ησλ 

παηδηψλ πνπ ζα βξεζνχλ εθεί. Σα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

αλήιηθνη είλαη ν καθξφρξνλνο θαη θάησ απφ απάλζξσπεο ζπλζήθεο εγθιεηζκφο ηνπο ιφγσ 

έιιεηςεο επαξθψλ δνκψλ θηινμελίαο, ε παληειήο έιιεηςε νπνηνδήπνηε κεραληζκνχ 

εληνπηζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο ή εθηίκεζεο ζε εμαηνκηθεπκέλε βάζε ησλ ηδηαίηεξσλ 

αλαγθψλ ηνπο απφ θαηάιιειν ςπρνθνηλσληθφ πξνζσπηθφ, θαη ηέινο, ε 

αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επηηξνπείαο, πνπ ζηεξεί απφ ηα παηδηά νπνηαδήπνηε 

δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο - ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπο 
31

.    

ινη νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πνπ εηζέξρνληαη ζηνλ Έβξν αληηκεησπίδνληαη σο 

«παξάλνκνη κεηαλάζηεο». Με ηε ζχιιεςε ηνπο νδεγνχληαη ζην Φπιάθην ελψ παξάιιεια  

εθδίδνληαη απνθάζεηο πξνζσξηλήο θξάηεζεο. Καζψο ν ζεζκφο ηεο επηηξνπείαο δελ 

ιεηηνπξγεί νπζηαζηηθά, ηα παηδηά απηά εθ ησλ πξαγκάησλ δελ ηπγράλνπλ λνκηθήο 

εθπξνζψπεζεο. Οη πξνζεζκίεο γηα πξνζβνιή απηψλ ησλ πξάμεσλ παξέξρνληαη ρσξίο ηελ 

άζθεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ έλδηθσλ κέζσλ, νδεγψληαο ζε απνθάζεηο απέιαζεο θαη 

νξηζηηθήο θξάηεζεο. Αλ θαη ζχκθσλα κε ην λνκηθφ πιαίζην κέρξηο φηνπ εμαθξηβσζνχλ νη 

εηδηθφηεξεο ζπλζήθεο ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο θαη νη ιφγνη νη νπνίνη ηα αλάγθαζαλ λα 

βξεζνχλ ζηελ Διιάδα, ηα παηδηά δελ είλαη απειάζηκα, θαηά πάγηα πξαθηηθή ησλ 

αζηπλνκηθψλ αξρψλ νη απνθάζεηο απέιαζεο εθδίδνληαη αδηαθξίησο (κε βάζε ηνλ 

λ.3386/2005 θαη φρη ηνλ 3907/2011 πνπ πεξηιακβάλεη πεξηζζφηεξεο εγγπήζεηο) θαη 

ιεηηνπξγνχλ νπζηαζηηθά σο λφκηκν έξεηζκα ηεο θξάηεζεο φισλ ησλ παηδηψλ κέρξηο φηνπ 

θαηαζηεί δπλαηή ε θηινμελία ηνπο ζε εηδηθφ ρψξν.   

                                                      
31

 Αο ζεκεησζεί φηη ην πξφβιεκα ηεο επηηξνπείαο αθνξά φινπο ηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο ζηελ  Διιάδα θαη φρη κφλν ην 

ζπγθεθξηκέλν λνκφ. Ζ επηινγή ηνπ λνκνζέηε λα αλαζέζεη ζηηο εηζαγγειηθέο αξρέο απηφ ην θαζήθνλ δελ έρεη ζηεθζεί κέρξη 

ζηηγκήο απφ επηηπρία. Δθ ησλ πξαγκάησλ, αθφκα θαη κε ηελ θαηαβνιή ηεο κεγαιχηεξεο δπλαηήο πξνζπάζεηαο θαη επηκέιεηαο εθ 

κέξνπο ησλ εηζαγγειηθψλ αξρψλ, είλαη αδχλαην λα αλαπηπρζεί ε πξνζσπηθή ζρέζε πνπ απαηηεί ε έλλνηα ηεο επηηξνπείαο θαη λα 

ιεηηνπξγήζεη ν θάζε εηζαγγειέαο σο «πξαγκαηηθφο επίηξνπνο» ή θαιχηεξα σο «αλαπιεξσηήο γνλέαο».  
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Ζ Δηζαγγειηθή Αξρή ελεκεξψλεηαη γηα θάζε ζχιιεςε θαη πεξαηηέξσ ε Γεληθή 

Γξακκαηεία Πξφλνηαο, Κνηλσληθήο Αληίιεςεο θαη Αιιειεγγχεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, 

ην νπνίν είλαη αξκφδην γηα ηελ ππνδνρή ησλ παηδηψλ. θνπφο ηεο ελεκέξσζεο είλαη λα  

βξεζνχλ ζέζεηο ζηνπο αλά ηελ Διιάδα δηαζθνξπηζκέλνπο ρψξνπο θηινμελίαο αλειίθσλ. 

Ζ ζρέζε θαη επηθνηλσλία ησλ παηδηψλ κε ηνλ Δπίηξνπφ ηνπο, πεξηνξίδεηαη απιά ζηελ 

έθδνζε ηεο δηαηαγήο γηα ηελ κεηαγσγή ησλ αλειίθσλ ζηνπο ρψξνπο απηνχο. 

 

 

1. Το ΕΦΠΑ Φςλακίος. 

 

«The delegation was struck by the fact that no special measures were taken as regards the 

care of babies, young children and juveniles – no milk, no added nutrition, no activities – to 

alleviate the appalling conditions. Everyone was treated the same - like caged animals
32

» 

 

 

 

Σν Φπιάθην - γλσζηφ θαη σο Κέληξν Κξάηεζεο Κππξίλνπ -  βξίζθεηαη  ζε εξεκηθή 

ηνπνζεζία ζε θνληηλή απφζηαζε απφ ην ρσξηφ Φπιάθην θαη  23 ρικ καθξηά απφ ηελ 

Οξεζηηάδα. Πεξηηξηγπξίδεηαη απφ ρσξάθηα θαη είλαη δίπια ζε έλα ηερλεηφ θαλάιη – αγσγφ 

πδάησλ. Σν θηίξην ηνπ Φπιαθίνπ βξίζθεηαη ζην θέληξν ελφο πεξηθξαγκέλνπ κε κάληξα 

θαη ζπξκαηνπιέγκαηα νηθνπέδνπ, αξθεηά κεγάινπ ψζηε λα ππάξρεη ηθαλφο ρψξνο γηα 

πξναπιηζκφ, πξάγκα πνπ ζηα ππφινηπα Σκήκαηα πλνξηαθήο Φχιαμεο (ΣΦ)  θαη 

θέληξα θξάηεζεο ηνπ λνκνχ δελ ππάξρεη. Σν ρεηκψλα, πνιχ ζπρλά, απνθιείεηαη απφ ην 

ρηφλη ελψ ηελ άλνημε θαη ην θαινθαίξη ππάξρεη αθφξεηε δέζηε θαη πγξαζία. Αλεμαξηήησο 

επνρήο, αξνπξαίνη θαη θαηζαξίδεο είλαη ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν εληφο ηνπ νηθνπέδνπ θαη 

ζηνπο θάδνπο ησλ απνξξηκκάησλ. 

                                                      
32

  Report to the Government of Greece on the visit to Greece carried out by the European Committee for the Prevention of 

Torture and Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CPT) from 19 to 27 January 2011 

(http://www.cpt.coe.int/documents/grc/2012-01-inf-eng.pdf) ζεκ.25. 
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Ο  ρψξνο θξάηεζεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ είλαη  ηδηαηηέξσο αθηιφμελνο θαη ερζξηθφο . 

«Αθαηάιιεινο» - «απνθξνπζηηθφο» - «απάλζξσπνο» - είλαη ιίγνη απφ ηνπο 

ραξαθηεξηζκνχο πνπ ηνπ έρνπλ δνζεί δηεζλψο
33

. Ζ αθαηαιιειφηεηα φισλ ησλ ρψξσλ 

θξάηεζεο ζην λνκφ, θαηαγγέιιεηαη δηεζλψο απφ ην 2003. Δηδηθά γηα ην Φπιάθην ε 

δηεζλήο θαηαθξαπγή μεθίλεζε ήδε απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ, ην 2007. Παξφια 

απηά κέρξη θαη ηα κέζα Μαξηίνπ ηνπ 2012 ζπλέρηδε λα ρξεζηκνπνηείηαη σο ρψξνο 

θξάηεζεο αιινδαπψλ θάζε ειηθίαο, θάησ απφ ηηο ίδηεο  ζπλζήθεο.  

 

 

1.α. Σςνθήκερ κπάηηζηρ 

 

Σν θειί ησλ αλειίθσλ (λνχκεξν 2), είλαη  έλαο νξζνγψληνο θιεηζηφο ηζηκέληηλνο  

ρψξνο δπλακηθφηεηαο θαηά πξνζέγγηζε 40 αηφκσλ. Ζ πξφζνςε – είζνδνο ηνπ, 

απνηειείηαη απφ θάγθεια απφ ην δάπεδν έσο ην ηαβάλη  θαζ’  φιν ην κήθνο ηεο. Σα θειηά 

βξίζθνληαη ην έλα δίπια ζην άιιν – εθηφο ηνπ θειηνχ ησλ γπλαηθψλ- κε πξφζνςε ζε έλα 

θιεηζηφ ζθνηεηλφ θαη ξππαξφ δηάδξνκν πνπ επηθνηλσλεί κε ην ππφινηπν θηίξην κε κηα 

βαξηά πφξηα ε νπνία παξακέλεη ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο ηεο εκέξαο θιεηζηή, απνθιείνληαο 

                                                      
33

Ο.π. Δλδεηθηηθά βιέπε θαη : Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα ηελ Πξφιεςε Βαζαληζηεξίσλ θαη ηεο Απάλζξσπεο ή Σαπεηλσηηθήο 

Μεηαρείξηζεο ή Σηκσξίαο (CPT) Γεκφζηα Γήισζε 15-3-2011 (http://www.cpt.coe.int/documents/grc/2011-10-inf-eng.pdf) θαη 

ηελ έθζεζε πνπ αθνινχζεζε  / Proasyl – GCR - Infomobile. : Walls of Shame. Accounts from the inside: The detention Centres 

of Evros (http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/q_PUBLIKATIONEN/2012/Evros-Bericht_12_04_10_BHP.pdf)  

Οξγαληζκφο Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ (FRA) ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ) 8 Μαξηίνπ 2011 Έθζεζε   κε ηίηιν: 

«Αληηκεησπίδνληαο κηα θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο γηα ηα ζεκειηώδε δηθαηώκαηα -ζρεηηθά  κε πξόζσπα πνπ δηέξρνληαη 

παξάηππα ηα ειιεληθά ρεξζαία ζύλνξα» (http://184.107.130.30/files/Greek-border-situation-report2011_EN.pdf) /  4-3-2011 

Έθζεζε ηνπ Eηδηθνχ Δηζεγεηή ησλ ΖΔ γηα ηα Βαζαληζηήξηα γηα ηελ Διιάδα (Report submitted by the Special Rapporteur on 

torture and othercruel, inhuman or degrading treatment or punishment,Manfred Nowak, (A/HRC/16/52/Add.4) to the Human 

Rights Council – (http://www2.ohchr.org/english/bodies/hrcouncil/docs/16session/A.HRC.16.52.Add.4.pdf)/ 21-9-2011 Human 

Rights Watch : The EU’s Dirty Hands, Frontex Involvement in Ill-Treatment of Migrant Detainees in Greece, 

(http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/greece0911webwcover_0.pdf) / Γηαηξψλ ρσξίο χλνξα, Médecins Sans Frontières 

(MSF) Emergency Intervention in Migrants’, Detention Facilities in Evros, December 2010 – April 2011, (http://www.msf-

media.gr/report/countries/11/Greece/final_1106_Report_Evros_EN.pdf) /15.10.2010 δειηίν ηχπνπ ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο γηα 

ηνπο πξφζθπγεο (http://www.proasyl.de/fileadmin/fm-dam/NEWS/2010/UNHCR_Urgent_Measures_Evros_Regionen.pdf)  UN 

Special Rapporteur on Torture presents preliminary findings on his Mission to Greece, 20-10-2010. 

(http://www.unhcr.org/refworld/docid/4d871d202.html) / Amnesty international, irregular Migrants and asylum seekers 

routinely detained in substandard conditions, July 2010” 

(http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR25/002/2010/en/07291fb2-dcb8-4393-9f13- 2d2487368310/eur250022010en.pdf)  

/πλήγνξνο ηνπ πνιίηε “ απηνςία ζηα θέληξα θξάηεζεο ζην Ννκφ Έβξνπ θαη Ρνδφπεο 5.4.2011»  

(http://new.synigoros.gr/resources/9045_1_metanevrosrodaytopsiaprrel.pdf) 
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θάζε δπλαηφηεηα εηζφδνπ επηπιένλ αέξα ή ειηαθνχ θσηφο ή αθφκα κηαο ζηνηρεηψδνπο  -

έζησ νπηηθήο- επαθήο κε ηνλ έμσ θφζκν. πσο θαη ηα ππφινηπα, ην θειί ησλ αλειίθσλ 

δελ αεξίδεηαη επαξθψο, έρεη κφλν έλα κηθξφ παξάζπξν ςειά απφ ην νπνίν κπαίλεη 

ειάρηζην θσο ηηο πξσηλέο ψξεο. 

 

 Οη ζπλζήθεο πγηεηλήο κέζα ζην θξαηεηήξην είλαη αλχπαξθηεο. Σν θειί είλαη ξππαξφ 

θαη νη ηνπαιέηεο κε κφληκα πξνβιήκαηα δηαξξνήο, κε απνηέιεζκα ηα ιήκκαηα λα 

πιεκκπξίδνπλ ην δάπεδν. 

 

 Μέζα ζηα θειί δελ ππήξραλ θαξέθιεο, ηξαπέδη ή απνζεθεπηηθνί ρψξνη κφλν ζεηξέο 

απφ ζηδεξέληεο θνπθέηεο γηα ηνλ χπλν ζε δχν επίπεδα. Σα ζεληφληα, ηα ζηξψκαηα 

θαη νη θνπβέξηεο, εθηφο ηνπ φηη ήηαλ ιίγα θαη δελ επαξθνχζαλ γηα φια ηα παηδηά, 

επηπιένλ ήηαλ βξψκηθα θαη ζε άζιηα θαηάζηαζε θαζψο δελ αλαλεψλνληαη νχηε 

θαζαξίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο. Δπίζεο, νη αξρέο δελ ρνξεγνχζαλ 

ηαθηηθά ή ζε φινπο πξνζσπηθά είδε πγηεηλήο (νδνληφβνπξηζεο,  νδνληφθξεκα, 

ζακπνπάλ, ζαπνχλη ή ραξηί πγείαο), ελψ δεζηφ λεξφ ππήξρε ζπάληα. Πνιχηηκε ζε 

απηφ ην επίπεδν είλαη ε ζπλδξνκή ησλ Γηαηξψλ Υσξίο χλνξα, πνπ θαίλεηαη λα 

είλαη νπζηαζηηθά ε κνλαδηθή πεγή παξνρήο πξντφλησλ πγηεηλήο, ππλφζαθσλ θιπ 

ζηνπο θξαηνπκέλνπο.  

 

 Αλ θαη νη ρεηκεξηλνί κήλεο ζηελ πεξηνρή ηνπ Έβξνπ είλαη πάληα ηδηαίηεξα ςπρξνί, 

ζην Φπιάθην δελ ππήξρε ζέξκαλζε θάλνληαο ηελ παξακνλή ζηα θειηά αλππφθνξε.  

Απφ ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2012 ε ζεξκνθξαζία είρε ήδε πέζεη θάησ ησλ 10
ν
 C, ελψ 

κέρξη ην ηέινο ηνπ Φεβξνπαξίνπ ζπλήζσο ήηαλ ππφ ην κεδέλ,  θηάλνληαο  αθφκε 

θαη ηνπο  -16
ν
 C.  

 

 ην Φπιάθην δελ ππήξρε θακία πξφλνηα γηα θαζαξηφηεηα θαη απεληφκσζε εληφο 

ησλ θειηψλ. Σα παηδηά  θαζάξηδαλ ην θειί κφλα ηνπο αιιά ζπάληα, θαζψο δελ 
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ηνπο παξέρνληαλ θαζαξηζηηθά πξντφληα (ζθνχπεο θ.ιπ.), παξά κφλν κηα 

ζθνπγγαξίζηξα κε ηνλ θνπβά έμσ απφ ηα θάγθεια. Κάπνηεο πξνζπάζεηεο 

θαζαξηζκνχ απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ έγηλαλ κφλν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

ηειεπηαίνπ ρξφλνπ,  αιιά ήηαλ κφλν πεξηζηαζηαθέο. 

 

 Ζ πξφζβαζε ζε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη ςπρνθνηλσληθή ππνζηήξημε 

ήηαλ εθ ησλ πξαγκάησλ αλεπαξθήο θαη πεξηνξηζκέλε θαζψο ζην Φπιάθην ππήξρε 

κφλν έλαο γηαηξφο, κία ςπρνιφγνο θαη κία θνηλσληθή ιεηηνπξγφο, νη νπνίνη 

εμππεξεηνχζαλ κφλν ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη κφλν κέρξη ην κεζεκέξη ηνπο 

θξαηνχκελνπο, πνπ θαζεκεξηλά ήηαλ ηνπιάρηζηνλ 450 (ελψ θαηά πεξηφδνπο 

μεπεξλνχζαλ αθφκε θαη ηνπο 600
34

). Δπηπιένλ, απφ ην επηέκβξην ηνπ 2011, 

έπαςε θαη ε παξνπζία ηεο ςπρνιφγνπ, κε απνηέιεζκα ζην Φπιάθην, ην 

κεγαιχηεξν θέληξν θξάηεζεο ηνπ λνκνχ, λα κελ ππάξρεη θακία ςπρνινγηθή 

ζπλδξνκή. 

 

 Ζ δηαηξνθή ησλ αλειίθσλ ζπλίζηαην ζηα εμήο: θαζεκεξηλά, φπσο θαη νη ελήιηθεο, 

ιάκβαλαλ  έλα ρπκφ κε έλα ςσκάθη ην πξσί θαη έλα γεχκα πνιχ θαθήο πνηφηεηαο 

θαη κηθξήο πνζφηεηαο ελψ δελ είραλ πξφζβαζε ζε πφζηκν λεξφ. Απφ απηφ ην 

γεχκα, πνπ κνηξαδφηαλ κία θνξά ηελ εκέξα, νη πεξηζζφηεξνη έπξεπε λα θξαηνχλ ην 

κηζφ ψζηε λα έρνπλ θάηη γηα ην βξάδπ, αιιά έπξεπε θαη λα ην πξνζηαηεχνπλ απφ 

ηνπο πην επηζεηηθνχο εθήβνπο. Νεξφ αλαγθαζηηθά έπηλαλ απφ ηε βξχζε ηεο 

ηνπαιέηαο ηνπ θειηνχ, ην νπνίν φκσο δελ είλαη πφζηκν. Πνιιέο θνξέο ππέθεξαλ 

απφ γαζηξεληεξίηηδεο,  πνπ απνδίδνληαλ απφ ηα ίδηα ηα παηδηά ζηελ θαθή πνηφηεηα 

ηεο δηαηξνθήο θαη ηνπ λεξνχ θαζψο ήηαλ ηαπηφρξνλεο θαη καδηθέο. Δπίζεο, πνηέ 

δελ ηνπο παξερφηαλ έλα δεζηφ ξφθεκα, γαιαθηνθνκηθά πξντφληα ή αξθεηά θξνχηα. 

πνηνο επηζπκνχζε ηέηνηα είδε έπξεπε λα πιεξψζεη ην ζρεηηθφ αληίηηκν ζε 

πξφζσπν πνπ θαζεκεξηλά ηα απνγεχκαηα επηζθεπηφηαλ ην Φπιάθην θαη πσινχζε 

                                                      
34

 εκεηψλεηαη φηη ε επίζεκε θαηά ηηο Αξρέο δπλακηθφηεηα  ηνπ Φπιαθίνπ είλαη γηα  έλα κέρξη 370 άηνκα. χκθσλα δε κε ηε 

CPT νη πξαγκαηηθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ είλαη κέρξη 188.. 
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δεζηά ξνθήκαηα, εκθηαισκέλν λεξφ  θαη ρπκνχο. Ζ δπλαηφηεηα απηή δελ ππήξρε 

γηα ηα παηδηά πνπ δελ είραλ ρξήκαηα. 

 

 Πξφζβαζε ζε ηειέθσλν ήηαλ δπλαηή κφλν κε ηελ αγνξά ηειεθάξηαο θαη κφλν κηα 

θνξά ηελ εβδνκάδα γηα πεξηνξηζκέλν ρξφλν. Πνιιά ήηαλ ηα παηδηά πνπ 

πξνζπαζνχζαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ηειέθσλν ζηνλ ειάρηζην ρξφλν πνπ 

επέηξεπαλ νη αξρέο κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα κε πξνιαβαίλνπλ ή λα ράλνπλ 

ηε ζεηξά ηνπο. Σαπηφρξνλα, πνιιά ήηαλ θαη ηα παηδηά πνπ δελ είραλ ρξήκαηα θαη 

έηζη αδπλαηνχζαλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηνλ νπνηνλδήπνηε.  

 

 Γελ ππήξρε πξφζβαζε ζε εθεκεξίδεο, πεξηνδηθά, ξαδηφθσλν, γξαθηθή χιε, ή 

νηηδήπνηε ζα κπνξνχζαλ νη αλήιηθνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ παξαγσγηθά θαη λα 

αμηνπνηήζνπλ ην ρξφλν ηνπο. Δπίζεο, δελ ππήξρε θακία δπλαηφηεηα ελεκέξσζεο ή 

ςπραγσγίαο θαη γεληθά  επαθήο κε ηνλ «έμσ θφζκν». 

 

 ην ρψξν θξάηεζεο δελ ππήξρε πξφβιεςε γηα κφληκε παξνπζία δηεξκελέα. Οη 

θξαηνχκελνη θάζε ειηθίαο, δελ κπνξνχζαλ λα ιάβνπλ θακία ελεκέξσζε γηα ην 

ιφγν θαη ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο ηνπο ελψ παξάιιεια δελ είραλ θαλέλαλ ηξφπν, 

παξά κφλν κε θσλέο θαη λνήκαηα, λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηηο αξρέο ζε πεξίπησζε 

πνπ θάπνηνο  ηξαπκαηηδφηαλ ή ήηαλ άξξσζηνο.  

 

 Σέινο, πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη θαηά ηε ζχιιεςή ηνπο θξαηνχληαη ηα πξνζσπηθά 

ηνπο είδε (θηλεηφ, ππνινγηζηήο, ξνιφη, θηι) θαη νη απνζθεπέο ηνπο, πξάγκαηα ζηα 

νπνία δελ έρνπλ πξφζβαζε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο ηνπο παξά κφλν 

θαη’ εμαίξεζε. Πνιιέο ήηαλ νη θνξέο πνπ νη απνθπιαθηζζέληεο θάζε ειηθίαο 

παξαπνλνχληαλ γηα πξάγκαηα πνπ είραλ θαηαζηξαθεί ή ραζεί. 
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1.β. Σςνωζηιζμόρ / Υπεππληθςζμόρ  

 

 Ζ ππέξβαζε ηεο δπλακηθφηεηαο ηνπ θειηνχ ππήξμε ν θαλφλαο. Απφ ηα 40 παηδηά 

πνπ έπξεπε λα θξαηνχληαη, θαηά κέζν φξν ζην θειί βξίζθνληαλ θαζεκεξηλά 55 έσο 65 

αλήιηθνη. Πνιχ ζπρλά ήηαλ 75-85 ελψ 2 θνξέο ηνπιάρηζηνλ μεπέξαζαλ ηα 100, 

θηάλνληαο (ζε κία πεξίπησζε) αθφκα θαη ηα 130. Ο παξαπάλσ ζπλσζηηζκφο δηαξθνχζε 

κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη θάησ απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο ζπλζήθεο, νη νπνίεο ζε 

ζπλδπαζκφ  κε ηελ απξαμία θαη ηελ απνπζία πξναπιηζκνχ έθαλαλ ηελ θαζεκεξηλφηεηα 

ησλ αλειίθσλ  αθφξεηε. 

 Πνιιά είλαη ηα παηδηά πνπ δελ θνηκνχληαλ γηα κέξεο κε έρνληαο ρψξν, άιια 

ζηξηκψρλνληαλ ζηηο θνπθέηεο αλά ηξία κε απνηέιεζκα λα ηξαπκαηίδνληαη θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λχρηαο πέθηνληαο απφ ηηο πάλσ θνπθέηεο. Άιια αλαγθαζηηθά μάπισλαλ ζην 

πάησκα, πάλσ ζε ραξηφληα κέζα ζηα λεξά ή θαη δίπια ζε ιήκκαηα. 

 

 11-7-2011 :  Tα παηδηά είλαη 116. Από απηά, 51 ζπλειήθζεζαλ κεηαμύ 1-10/7/2011. 

Τα ππόινηπα 65  βξίζθνληαη ζην θειί από ηέιε Μάε – αξρέο Ινύλε. Αλάκεζα ηνπο ππάξρνπλ 

1 λήπην θαη πνιιά εηώλ 12-11. Η θαηάζηαζε είλαη απεξίγξαπηε. Τα παηδηά «θξέκνληαη»  

θπξηνιεθηηθά από ηα θάγθεια όια καδί ζπξώρλνληαο ην έλα ην άιιν γηα λα πάξνπλ αέξα. Τα 

κηθξόηεξα δελ κπνξνύλ λα θηάζνπλ ζηα θάγθεια. Καζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο κέξαο θαη ηεο 

λύρηαο θάζνληαη 5-5 καδί ζηηο θνπθέηεο θαζώο δελ ππάξρεη θπξηνιεθηηθά ρώξνο λα 

ζηαζνύλ. Παξόια απηά, δελ πξναπιίδνληαη. Η ιύζε πνπ δόζεθε ήηαλ λα κνηξαζηνύλ θάπνηα 

ην δηπιαλό θειί κε ηνπο ελήιηθεο. 

 

  

9-10-2011: Τα παηδηά είλαη 121. Από απηά 65 έρνπλ ζπιιεθζεί ηνλ Οθηώβξε. Τα 

ππόινηπα βξίζθνληαη εθεί από ην Σεπηέκβξε. Αλάκεζα  ηνπο ππάξρεη έλα 11ρξνλν, έλα 12 

ρξόλν θαη  δεθαεπηά  αλήιηθνη 13 ρξόλσλ. Μνηξάδνληαη ην ίδην θειί αιιά όπσο καο ιέεη ν 
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S.A., 14 ρξνλώλ, θξαηνύκελνο από ηέιε Σεπηέκβξε, «ηνπιάρηζηνλ ηόζνη πνπ είκαζηε δελ 

θξπώλνπκε». 

 

 

1.γ. Πποαςλιζμόρ  / Δπαζηηπιόηηηερ πος ζςνάδοςν με ηην παιδική ηλικία. 

  

Σα παηδηά πνπ «θηινμελήζεθαλ» ζην Φπιάθην πξηλ ην επηέκβξην ηνπ 2011, είραλ 

ηελ αηπρία λα θξαηεζνχλ ζηηο παξαπάλσ ζπλζήθεο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα, 

ρσξίο πνηέ λα ηνπο επηηξαπεί ε έμνδνο απφ ην θειί ηνπο. Γπκλαζηηθή, παηρλίδη ή έζησ κηα 

κηθξή βφιηα ζηνλ ήιην ήηαλ απαγνξεπκέλα.  

 

 Ο Α., εηώλ 8, (θξαηνύκελνο από 16/6/2011)  θαζώο θαη ν S, εηώλ 6 (θξαηνύκελνο 

από 10/6/2011), βγαίλνπλ γηα πξώηε θνξά ζην πξναύιην ζην ηέινο ηνπ Ινπλίνπ κε αθνξκή 

ηελ ελεκέξσζε ησλ ζπλνδώλ ηνπο. (ν Α ζπλνδεπόηαλ από ηνλ επίζεο αλήιηθν 14ρξνλν 

αδειθό ηνπ θαη ν S από ηνλ παηέξα ηνπ).  Παξόιν πνπ έρνπλ θξαηεζεί κόιηο ιίγεο κέξεο, 

θαλέλα από ηα δύν λήπηα δελ έρεη δηάζεζε λα παίμεη νύηε λα βγεη ζηνλ ήιην γηαηί πνλνύλ ηα 

κάηηα ηνπο. Κάζνληαη καδί ζε έλα πεδνύιη ζηε ζθηά θαη δελ απνκαθξύλνληαη από ηελ πόξηα 

ηνπ θηηξίνπ. Οη δύν ζπλνδνί δηζηάδνπλ λνκίδνληαο όηη δελ  επηηξέπεηαη λα πεξπαηήζνπλ.  

 

 

Οη αδειθνί Ν.Α & Ν.Β., εηώλ 16 θαη 14 αληίζηνηρα, θξαηνύληαη από 29/2/2011. Τέιε 

Μαξηίνπ, πνπ εληνπίδνληαη από ηελ απνζηνιή ηνπ ΔΣΠ,  είλαη πξώηε θνξά πνπ δέρνληαη 

εξσηήζεηο θαη πιεξνθνξνύληαη ηελ θαηάζηαζε ηνπο. Μέζα Απξηιίνπ βγαίλνπλ γηα πξώηε 

θνξά ζηνλ ήιην ζπλνδεία ηεο απνζηνιήο. Ο κηθξόηεξνο είλαη ζπγθηλεκέλνο γηαηί βιέπεη όηη 

είλαη άλνημε. Τειεπηαία θνξά πνπ ήηαλ έμσ, ήηαλ ρεηκώλαο, ήηαλ ηελ εκέξα εηζαγσγήο ηνπο 

ζην Φπιάθην.  Καη νη δύν θάζνληαη ζηε ζθηά γηαηί πνλνύλ ηα κάηηα ηνπο από ηνλ ήιην. 
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Απφ ην επηέκβξην ηνπ 2011 ν πξναπιηζκφο, αλ θαη κηθξήο δηάξθεηαο, ήηαλ 

ζπζηεκαηηθφο. Με εμαίξεζε ηηο εκέξεο θαθνθαηξίαο, φινη νη θξαηνχκελνη παξέκελαλ ζην 

πξναχιην ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά θαζεκεξηλά. Ζ λεφηεξε απηή πξαθηηθή ζπκπίπηεη 

ρξνληθά κε ηελ αιιαγή ηεο Γηνηθήζεσο ηνπ Φπιαθίνπ θαη ίζσο κπνξεί λα απνδνζεί θαη ζε 

κηα γεληθφηεξε αιιαγή ζηάζεο ησλ αξκφδησλ αζηπλνκηθψλ αξρψλ Οξεζηηάδαο ηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν
35

. Ζ αιιαγή ζηε δηάζεζε θαη ηελ ςπρνινγία ησλ θξαηνπκέλσλ 

αλειίθσλ θαη ελειίθσλ ήηαλ άκεζε θαη ζπλέβαιιε ζεκαληηθά ζηελ αξκνληθφηεξε 

ζπλχπαξμε ηφζν κεηαμχ ησλ ίδησλ θαη ησλ νξγάλσλ θχιαμεο, φζν θαη κεηαμχ ηνπο. Οη 

εληάζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ (απηνηξαπκαηηζκνί, απφπεηξεο απηνθηνλίαο, εμεγέξζεηο ησλ 

θξαηνπκέλσλ, δηαπιεθηηζκνί θνθ) ήηαλ ειάρηζηεο ζπγθξηηηθά κε ην πξνεγνχκελν 

εμάκελν.  

 

 

δ. Η διάπκεια ηηρ κπάηηζηρ.  

 

 

 πσο αλαθέξζεθε θαη παξαπάλσ, ην ρξνληθφ φξην θξάηεζεο ησλ αλειίθσλ δελ 

ξπζκίδεηαη ζην Π.Γ.114/2010. Ζ θξάηεζε επηηξέπεηαη έσο φηνπ θαηαζηεί δπλαηή ε 

κεηαθνξά ηνπο ζε ρψξν θηινμελίαο. ηελ πξάμε, ε δηάξθεηα ηεο είλαη ζπλάξηεζε πνιιψλ 

παξαγφλησλ φπσο ε ειηθία θαη ην θχιιν ηνπ παηδηνχ, ε παξέκβαζε κε θπβεξλεηηθψλ  

νξγαλψζεσλ (ΜΚΟ), πάληα ππφ ηελ επηθχιαμε δηαζεζηκφηεηαο ρψξνπ θηινμελίαο ε 

νπνία είλαη εμαηξεηηθά πεξηνξηζκέλε. 
36

 

                                                      
35

 Σελ ίδηα πεξίνδν ζεκεηψλεηαη αιιαγή ζηελ πξαθηηθή ησλ αξρψλ αλαθνξηθά θαη κε ηνλ ρξφλν θξάηεζεο ησλ αηηνχλησλ 

αζχινπ. Απφ ην απψηαην εμαηξεηηθφ εμάκελν ηνπ Π.Γ.114/2010, πνπ ήηαλ ν θαλφλαο αξρηθά, νη αηηνχληεο αξρίδνπλ λα 

απνθπιαθίδνληαη  ζηα λφκηκα φξηα ηνπ ηξηκήλνπ ή ιίγν κεηά. Απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ απνζπκθφξεζε ησλ θξαηεηεξίσλ 

θαη ζπλεπψο κηθξή βειηίσζε  ησλ ζπλζεθψλ, ηνπιάρηζηνλ φζσλ αθνξά ηνλ ππεξπιεζπζκφ. 
36

 Οη δηαζέζηκεο δνκέο θηινμελίαο  γηα ηα παηδηά πνπ θξαηνχληαη ζηνλ Έβξν είλαη κφιηο 7 θαη ζπγθεθξηκέλα νη εμήο: Κέληξν 

Παηδηθήο Μέξηκλαο Κφληηζαο Ησαλλίλσλ, Ίδξπκα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο Αγηάζνπ Λέζβνπ «Θενκήησξ», Ίδξπκα Παηδηθήο 

Μέξηκλαο Παγσληαλήο Ησαλλίλσλ, Ξελψλαο Κνηλσληθήο Οξγάλσζεο «ΑΡΗ» Ωξαηφθαζηξν Θεζζαινλίθεο (2, έλαο παηδηψλ 

θαη έλαο εθήβσλ), Δζληθφ Ίδξπκα Νεφηεηαο Αλσγείσλ Λαζηζίνπ, Ξελψλαο Κνηλσληθήο Οξγάλσζεο «ΑΡΗ» ΜΑΚΡΤΝΊΣΑ 

Βφινπ, Δζληθφ Ίδξπκα Νεφηεηαο Ακπεινθήπσλ. 
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ην Φπιάθην γηα αλειίθνπο αγφξηα θάησ ησλ 11 εηψλ ή θνξίηζηα αλεμαξηήησο 

ειηθίαο, θαηλνκεληθά δηλφηαλ κία πξνηεξαηφηεηα ζηελ παξαπνκπή θαη κεηαθνξά ηνπο, 

ιφγσ ηεο απμεκέλεο επαισηφηεηάο ηνπο. Παξφια απηά ν ρξφλνο θξάηεζεο θπκαηλφηαλ 

θαηά κέζν φξν κεηαμχ 15 θαη 30 εκεξψλ
37

 ρσξίο λα ιείπνπλ θαη νη εμαηξέζεηο
38

. ε φ,ηη 

αθνξά ζηα παηδηά πνπ πιεζίαδαλ ηελ ελειηθίσζε, ε θξάηεζή ηνπο κπνξνχζε θαη λα 

μεπεξάζεη ην ηξίκελν κε απνηέιεζκα θάπνηα λα ελειηθηψλνληαη εληφο ηνπ θέληξνπ θαη λα 

θηλδπλεχνπλ κε άκεζε επαλεηζδνρή ζηελ Σνπξθία θαη πεξαηηέξσ  απέιαζε.  

 

Ο αλήιηθνο M.A. από ην Ιξάθ, ζπλειήθζε ζηηο 23/10/10 θαη θξαηήζεθε αξρηθά ζηε 

Βέλλα Κνκνηελήο σο ελήιηθνο. Με παξέκβαζε ηεο δηθεγόξνπ ηνπ ΔΣΠ ζηελ Κνκνηελή, ε 

ειηθία ηνπ δηνξζώζεθε θαη κεηαθέξζεθε ζην Φπιάθην. Μέρξη ηνλ Μάξηην ηνπ 2011 

βξηζθόηαλ εθεί έρνληαο ζπκπιεξώζεη 5 κήλεο θξάηεζεο. Τνλ Μάην ζα έθιεηλε ηα 18 θαη ζα 

ήηαλ απειάζηκνο. Ούηε ε Δηζαγγειία νύηε ην αξκόδην Υπνπξγείν είραλ γλώζε ηεο ύπαξμεο 

ηνπ θαη δελ βξηζθόηαλ ζε ιίζηα αλακνλήο γηα δνκή θηινμελίαο. Μεηαθέξζεθε ηειηθά ζε 

μελώλα θηινμελίαο κεηά από παξέκβαζε ηεο δηθεγόξνπ ηνπ ΔΣΠ ζηελ Οξεζηηάδα ζηηο 

3/5/2011, ιίγεο κέξεο πξηλ ηελ αθξηβή εκεξνκελία ελειηθίσζεο ηνπ, έρνληαο θξαηεζεί 6 

κήλεο θαη 10 κέξεο. 

 

O B.H (κε απειάζηκεο εζληθόηεηαο) γελλεκέλνο ην 1994 ζπλειήθζε ζηηο 14/11/2011. 

Μέρξη 1-1-2012 δελ είρε θαηαζηεί δπλαηή ε κεηαθνξά ηνπ ζε μελώλα ιόγσ κε  δηαζέζηκεο 

ζέζεο. Από ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία έπαςε λα ζεσξείηαη αλήιηθνο θαη ην όλνκά ηνπ 

αθαηξέζεθε από ηηο ιίζηεο αλακνλήο γηα μελώλα. Αθέζεθε ειεύζεξνο αξρέο Μαξηίνπ, 

έρνληαο ζπκπιεξώζεη ζρεδόλ 4 κήλεο θξάηεζεο, νη 2 από απηνύο ρσξίο λόκηκν έξεηζκα. 

 

                                                      
37

 Δλδεηθηηθέο πεξηπηψζεηο ηδηαίηεξα λεαξψλ παηδηψλ, πνπ ην ΔΠ παξαθνινπζνχζε ηελ εμέιημε ηεο θξάηεζεο ηνπο: Οη αδειθνί 

ΑΟ θαη ΑS (εηψλ 17 θαη 8)  θξαηήζεθαλ 19 εκέξεο ( απφ 2/6/11 έσο 21/6/11), νη αδειθνί Ν.Η θαη ΝΝ (εηψλ 11 θαη 14), 31 

εκέξεο (απφ 12/9/11 κέρξη  13/10/11), ηα αδέιθηα ΑΑ θαη ΑΕ,. αγφξη θαη θνξίηζη αληίζηνηρα (εηψλ 12 θαη 13), 17 εκέξεο ( απφ 

10/10/11 κέρξη 27/10/11).  
38

 Ο A.M. εηψλ 11 ρξνλψλ, ζπλειήθζε θαη θξαηήζεθε  47 εκέξεο  (απφ 5/11/20101 έσο 27/12/2011)  
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Με ειάρηζηεο εμαηξέζεηο, γηα ηα πεξηζζφηεξα παηδηά πνπ πέξαζαλ απφ ην Φπιάθην 

κέρξη ηνλ Μάξηην ηνπ 2012, ν θαλφλαο ήηαλ ε θξάηεζε απφ 1,5 κήλα θαη πάλσ 
39

 

θηάλνληαο ζην παξάδνμν νη αλήιηθνη λα θηλδπλεχνπλ λα θξαηεζνχλ ζηηο σο άλσ 

ζπλζήθεο πεξηζζφηεξν ρξφλν απ’ φηη ν λφκνο επηηξέπεη γηα ηνπο ελήιηθεο 
40

.  

Απφ ην επηέκβξην 2011 κε ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηξίηεο νξγάλσζεο
41

 ζηελ πεξηνρή 

θαη ηε δεκηνπξγία λένπ ρψξνπ θηινμελίαο, ε παξαπνκπή θαη ε απνρψξεζε ησλ παηδηψλ 

απφ ην Φπιάθην ήηαλ πην γξήγνξε. Απφ ηφηε, πνιιά παηδηά θξαηήζεθαλ θάησ ηνπ 

δηκήλνπ, ρσξίο φκσο απηφ λα απνηειεί θαλφλα, δεδνκέλνπ φηη δελ ππάξρεη θαη θάπνηα 

άιιε νπζηαζηηθή αιιαγή ζηηο  ππφινηπεο δνκέο.  

 

 

2. Εκηίμηζη  ηλικίαρ και εξαηομικεςμένων αναγκών / Ενημέπωζη.  

 

 

Οη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη, σο παηδηά θαη σο πξφζθπγεο έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο 

ηδηαηηεξφηεηεο. Κάζε έλα απφ απηά έρεη ηδηαίηεξα βηψκαηα, σο επί ην πιείζηνλ 

ηξαπκαηηθά, ελψ φια κφιηο έρνπλ δήζεη ηε δχζθνιε εκπεηξία ελφο επηθίλδπλνπ ηαμηδηνχ 

θαη ηεο «θξπθήο» εηζφδνπ απφ ηα ζχλνξα. Άιια έρνπλ πεξάζεη ηα λεξά ηνπ Έβξνπ 

πνηακνχ (κε βάξθα ή θνιπκπψληαο), άιια έρνπλ πεξπαηήζεη ψξεο ζην ρηφλη, ζηε κέζε 

ηνπ πνπζελά, πάληα λχρηα θαη αλάκεζα ζε αγλψζηνπο. ια απηά δελ θαίλνληαη λα 

ιακβάλνληαη ππ’ φςηλ απφ ηηο αξρέο (εηζαγγειηθέο, αζηπλνκηθέο, θχιαμεο θνθ).  

Ζ ππνδνρή, πνπ ηνπο επηθπιάζζεηαη κε ηελ είζνδν ηνπο ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα 

είλαη απηή πνπ πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ. νθαξηζκέλα ήδε απφ ην ηαμίδη, πεξλνχλ 

δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ηαπηνπνίεζεο, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ ε ζπκκεηνρή ηνπο 

                                                      
39

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επηζθέςεσλ ζηηο παξαθάησ ελδεηθηηθέο εκεξνκελίεο, δηαπηζηψζεθε φηη νη θξαηνχκελνη αλήιηθνη 

βξίζθνληαλ ππφ θξάηεζε έσο θαη ηξεηο ζπλερφκελνπο κήλεο θαη ζπγθεθξηκέλα: 25-3-2011. χλνιν παηδηψλ 73. Απφ απηά, 19 

θξαηνχκελα 3 κήλεο, 20 δπφκηζε κήλεο, 6  δχν κήλεο, 25 έλα κήλα. 6-4-2011 χλνιν Παηδηψλ  73. Απφ απηά 20  ηξείο   κήλεο,  

6 δχν κήλεο, 35 έλα κήλα, 12 ιηγφηεξν απφ κήλα. 11-7-2011. χλνιν παηδηψλ 116. Απφ απηά 4 δχν κήλεο,  61 έλα κήλα. 1-12-

2011 χλνιν παηδηψλ 42. Απφ απηά 1 δπφκηζε κήλεο, 28  δχν κήλεο, ηα ππφινηπα έλα κήλα. 
40

 α. 13 ηνπ ΠΓ 114/2010   
41

 ΑΡΗ 
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είλαη πεξηνξηζκέλε. ηε ζπλέρεηα ρσξίο θαλ λα ελεκεξσζνχλ γηα ην απνηέιεζκα ηεο 

δηαδηθαζίαο, βξίζθνληαη μαθληθά ζην Φπιάθην θαη ζηηο άζιηεο ζπλζήθεο ηνπ. Υσξίο 

θαλείο λα ηνπο εμεγεί γηα πνην ιφγν ζπλειήθζεζαλ θαη νδεγήζεθαλ εθεί θαη γηα πφζν 

δηάζηεκα ζα παξακείλνπλ, πνιιά απφ απηά δελ μέξνπλ θαλ ζε πνηα ρψξα βξίζθνληαη. 

Δπίζεο, θαλέλα παηδί δελ γλσξίδεη κε πνηα ζηνηρεία ηειηθά έρεη θαηαρσξεζεί απφ ηηο 

αξρέο (νλνκαηεπψλπκν, ειηθία, εζληθφηεηα). 

Δηδηθά γηα ηελ ειηθία, παξφιν πνπ ν πξνζδηνξηζκφο απνηειεί πξσηαξρηθή 

πξνυπφζεζε γηα ηε ζσζηή δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο ελφο παηδηνχ, ζηελ Διιάδα  δελ 

ππάξρεη έλαο ζπγθεθξηκέλνο κεραληζκφο εμαθξίβσζεο  κε απνηέιεζκα, λα είλαη αδχλαην 

λα εθηηκεζεί κε βεβαηφηεηα. Ζ πξνζθπγή ζε ηαηξηθέο εμεηάζεηο είλαη δπλεηηθή γηα ηηο 

αξρέο θαη απηφ κφλν γηα ηνπο αηηνχληεο άζπινπ 
42

, ρσξίο απφ ηελ άιιε λα έρεη νξηζηεί 

ππεξεζία, δηαδηθαζία ή θαη ην είδνο ησλ ελδεδεηγκέλσλ εμεηάζεσλ. ηελ πξάμε θάζε 

αζηπλνκηθή αξρή αθνινπζεί ηε δηθή ηεο δηαδηθαζία. Σα παηδηά είλαη φ,ηη δειψζνπλ, 

εθφζνλ φκσο  απηφ ζπκθσλεί κε ηελ εληχπσζε πνπ πξνθαιεί ε δηάπιαζε θαη ε εκθάληζε 

ηνπο. Σα κηθξφηεξα παηδηά θαηαγξάθνληαλ ζπλήζσο κε ειηθία έλα ή δχν ρξφληα 

κεγαιχηεξε απφ απηή πνπ ηα ίδηα ηζρπξίδνληαλ. Οη έθεβνη θαηαγξάθνληαλ αθφκα θαη σο 

ελήιηθεο. Γελ έιεηςαλ θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ ηα ίδηα ηα παηδηά επεδίσθαλ ηελ εζθαικέλε 

θαηαγξαθή λνκίδνληαο φηη έηζη ζα απέθεπγαλ  ηελ θξάηεζε. 

Ζ πξψηε «Τπνδνρή» ήδε πξηλ ηελ θξάηεζε ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα επαλέιζνπλ θαη 

λα αλαζπγθξνηεζνχλ, ζα έπξεπε λα πεξηιακβάλεη ελεκέξσζε, θνηλσληθή θαη ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημε, εθηίκεζε θαη δηαρείξηζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ θάζε παηδηνχ μερσξηζηά, κε 

γλψκνλα ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ θαη ιακβάλνληαο ππ’ φςηλ ηηο επηζπκίεο ηνπ. Σίπνηα 

απφ φια απηά δελ πξνθχπηεη απφ ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπο απφ ηηο αξρέο ή απφ ην 

ζεζκφ ηνπ πξνζσξηλνχ επηηξφπνπ (ηνπιάρηζηνλ απφ ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ 

πξάμε). Σα παηδηά είλαη «εθθξεκφηεηεο κεηαγσγήο», «αλεπηζχκεηε επζχλε», θαη δελ 

ππάξρεη ρξφλνο θαη δπλαηφηεηα γηα ηδηαίηεξε θαη εηδηθή ελαζρφιεζε κε ην θαζέλα 

μερσξηζηά. Σν θελφ απφ ηελ έιιεηςε θαηάιιειεο εηδηθήο ππεξεζίαο θαη κεραληζκνχ είλαη 

                                                      
42

 α.12 παξ.4 ηνπ ΠΓ 114/2010 
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ηεξάζηην θαη δεδνκέλνπ ηνπ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ δελ κπνξεί λα θαιπθζεί κε ηνλ 

νπζηαζηηθά ειιεηπέζηαην ζεζκφ ηεο επηηξνπείαο θαη ηηο πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο ησλ 

ΜΚΟ.  

 

 

 

IV Σςνέπειερ  

 

Πξνβιεκαηηθέο ξπζκίζεηο θαη λνκηθά θελά, απνπζία κέξηκλαο, αλεπάξθεηα 

θέληξσλ θηινμελίαο θαη αλαγθαζηηθή θξάηεζε ζε απάλζξσπεο ζπλζήθεο, είλαη ε 

πξαγκαηηθφηεηα ησλ παηδηψλ ζην λνκφ Έβξνπ κε αλππνιφγηζηεο βξαρππξφζεζκεο θαη 

καθξνπξφζεζκεο ζπλέπεηεο ζηηο δσέο θαη ηελ εμέιημε ηνπο. ιε απηή ε θαηάζηαζε 

εκπνδίδεη ηελ πξννπηηθή ησλ αλειίθσλ πξνο θάηη θαιχηεξν θαη ηνπο εμσζεί  ζε 

επηθίλδπλεο ζπκπεξηθνξέο θαη απνθάζεηο γηα ηε δσή ηνπο ηηο νπνίεο, αλ θαη δελ κπνξνχλ, 

εμαλαγθάδνληαη εθ ησλ πξαγκάησλ λα ιάβνπλ κφλνη ηνπο. Σα παξαθάησ επξήκαηα (πνπ 

αλέθπςαλ σο δεηήκαηα θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ) πξνθχπηνπλ απφ ζπλεληεχμεηο 

πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηα κέιε ηεο απνζηνιήο κε αλήιηθνπο  θξαηνχκελνπο ζην Φπιάθην, 

αιιά θαη απφ ηελ εηθφλα πνπ επαλεηιεκκέλσο αληίθξηζαλ εθεί.   

 

 

α. Άμεζερ Σςνέπειερ ζηην ςγεία ηων παιδιών.   

 

 

 Οη επηπηψζεηο ηνπ σο άλσ πεξηγξαθφκελνπ αλζπγηεηλνχ πεξηβάιινληνο ζηελ πγεία 

ηνπο ήηαλ άκεζεο θαη πξφδειεο. Οη αλήιηθνη, ζε αληίζεζε κε ηνπο ελήιηθνπο 

ππέθεξαλ ζπρλφηεξα απφ δεξκαηίηηδεο, θξπνινγήκαηα, ππξεηνχο, γαζηξεληεξίηηδεο 

θαη παξεκθεξή λνζήκαηα εμαηηίαο  ηεο κφληκεο δηαξξνήο ηεο απνρέηεπζεο θαη ηεο 

αδπλακίαο πξνζσπηθήο πγηεηλήο.  
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 Ζ επηβάξπλζε ηεο ςπρνινγηθήο  πγείαο ησλ αλειίθσλ ήηαλ επίζεο ζνβαξή: 

Τπέξκεηξνο θφβνο, αλαζθάιεηα, απνπξνζαλαηνιηζκφο, απξφβιεπηεο αληηδξάζεηο 

θαη ζπκπεξηθνξέο, θνβίεο, άγρνο θαη ελζσκάησζε ηνπ ζηξεο (αλεμήγεηνη θαη 

κφληκνη πνλνθέθαινη, ηξαχιηζκα, αυπλία). Αλαιφγσο ηελ ειηθία νη αληηδξάζεηο 

ήηαλ δηαθνξεηηθέο: Δπηζεηηθφηεηα, δηαπιεθηηζκνί, απηνηξαπκαηηζκνί, απφπεηξεο 

απηνθηνλίαο (αλ θαη εηθνληθέο) θαη απεηιέο απφ ηνπο εθήβνπο, αλεμέιεγθηα 

θιάκαηα ή απφιπηε ζησπή θαη δηζηαγκφο γηα ηα κηθξφηεξα παηδηά. ε δεηλφηεξε 

ζέζε θαίλεηαη λα ήηαλ ηα παηδηά ειηθίαο 10-12 εηψλ πνπ, ελψ δελ έρνπλ αθφκα φιε 

ηελ επηζεηηθφηεηα ησλ εθήβσλ, ε αληίιεςε ηνπο είλαη πιήξσο αλεπηπγκέλε. Ο 

δηζηαγκφο θαη ε απφζπξζε ήηαλ κηα ζπλεζηζκέλε αληίδξαζε απφ απηά ηα παηδηά. 

 

 Ζ ζπλαηζζεκαηηθή θαη πξνζσπηθή εμαζιίσζε ήηαλ επίζεο ηξαγηθή. Σα παηδηά γηα 

κήλεο παξέκελαλ άπξαθηα κε ηα ίδηα βξψκηθα ξνχρα, ρσξίο λα έρνπλ πιπζεί, ρσξίο 

λα έρνπλ δεη ην θσο ηνπ  ήιηνπ. Κάπνηα απφ απηά δελ επηθνηλψλεζαλ θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο ηνπο κε θαλέλαλ - είηε απφ ηνπο ζπγγελείο ηνπο είηε ζην 

θέληξν θξάηεζεο
43

. Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ηα παηδηά απνθπιαθίδνληαλ ζε 

ρεηξφηεξε θαηάζηαζε απφ απηή πνπ βξίζθνληαλ αξρηθά, εκθαλψο απνδπλακσκέλα 

ηφζν ζσκαηηθά φζν θαη ςπρηθά. 

 

 

β. Έμμεζερ Σςνέπειερ ζηην καηάζηαζη και ηο νομικό καθεζηώρ ηων παιδιών.  

 

 Παξαπιεξνθφξεζε θαη δπζπηζηία/θαρππνςία: Δμαηηίαο ηεο απνπζίαο 

νπνηαζδήπνηε επίζεκεο ελεκέξσζεο, νη αλήιηθνη δελ γλψξηδαλ ηίπνηα γηα ηελ 

θαηάζηαζε θαη ην θαζεζηψο ηνπο θαη πίζηεπαλ θήκεο  θαη νηηδήπνηε είραλ αθνχζεη 

                                                      
43

 Πνιιά παηδηά απνκνλψλνληαλ  απφ ηα ππφινηπα γηαηί κηινχζαλ άιιε γιψζζα. Απηφο ήηαλ ν θαλφλαο γηα ηα γαιιφθσλα θαη 

αξαβφθσλα παηδηά πνπ εκθαλίδνληαλ ζην Φπιάθην ζπλήζσο κεκνλσκέλα θαη δελ κπνξνχζαλ λα επηθνηλσλήζνπλ κε θαλέλαλ 

εθηφο απφ ηηο  ΜΚΟ. 
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απφ ζπγθξαηνχκελνπο,  γνλείο ή ζπκπαηξηψηεο. ,ηη παξαηεξνχζαλ ή άθνπγαλ πσο 

ζπλέβαηλε ζρεηηθά κε ηνπο ελήιηθεο θξαηνχκελνπο πίζηεπαλ φηη ζα ζπκβεί θαη 

ζηνπο ίδηνπο. πγρξφλσο δελ έιεηςαλ θαη νη πεξηπηψζεηο πνπ ε παξαπιεξνθφξεζε 

ήηαλ εζθεκκέλε. Αθνχγνληαο δηαθνξεηηθά πξάγκαηα απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο, ηα 

παηδηά δπζπηζηνχζαλ ζην νηηδήπνηε αθφκε θαη ζηε βνήζεηα πνπ ηνπο πξνζθεξφηαλ 

κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα ηε δερζνχλ.
44

 

 

 Αδπλακία θαηαλφεζεο : Ζ ελεκέξσζε γηα ζέκαηα αζχινπ, εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο 

πνπ είλαη πηζαλή κηα νηθνγελεηαθή ζπλέλσζε ή γηα ζέκαηα επηηξνπείαο, είλαη 

πεξίπινθε. Απαηηείηαη πνιχο ρξφλνο, πξνζπάζεηα θαη δηαχγεηα θαη δελ γίλεηαη 

εχθνια θαηαλνεηή αθφκα θαη απφ ηνπο ελήιηθεο, πφζν κάιινλ απφ έλαλ αλήιηθν 

ζε ζχγρπζε.  

 

 Αδπλακία ζπλεξγαζίαο: Κάζε ελέξγεηα πνπ έρεη λα θάλεη κε ζέκαηα ζρεηηθά κε  ην 

λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ παηδηνχ, απαηηεί πνιχ ρξφλν, ζνβαξφηεηα θαη δέζκεπζε ζε 

εληαηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ δηθεγφξνπ - θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ - δηεξκελέα  θαη 

αλειίθνπ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θξάηεζεο ηέηνηνο ρξφλνο δελ ππάξρεη. Ζ 

επηθνηλσλία εμαξηηφηαλ απφ πιήζνο αζηάζκεησλ παξαγφλησλ (φπσο, ην 

πξφγξακκα ησλ αξρψλ θχιαμεο, ηνλ θφξην εξγαζίαο ηνπο, ηε δηαθξηηηθή ηνπο 

επρέξεηα, ηε λνεηηθή θαη ςπρηθή δηάζεζε ησλ παηδηψλ, ηελ απνθπιάθηζε ηνπο 

θ.ν.θ), νη νπνίνη δελ κπνξνχζαλ λα πξνβιεθζνχλ θαη λα αληηκεησπηζηνχλ εθ ησλ 

πξνηέξσλ. Τπφ ηηο ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ήηαλ αδχλαην γηα ηα παηδηά λα  

κπνξέζνπλ λα ζπλεξγαζηνχλ ζην βαζκφ πνπ ρξεηαδφηαλ. 

 

 «Απψιεηα» ηεο νηθνγέλεηαο : Ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ ήηαλ ην γεγνλφο φηη, ζε πάξα 

πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε ζχιιεςε θαη ε θξάηεζε είρε αδηθαηνιφγεηα καηαηψζε ηελ 

                                                      
44

Ο Z, 14 ρξφλσλ, θξαηνχκελνο ην Γεθέκβξην ηνπ 2011, παηδί αλαγλσξηζκέλσλ πξνζθχγσλ ζηε Γεξκαλία δελ δέρζεθε λα 

θαηαηεζεί αίηεζε αλάιεςεο ηνπ αηηήκαηνο αζχινπ ηνπ απφ ηελ Γεξκαλία πξνθεηκέλνπ λα ζπλελσζεί κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπ. «Ο 

κπακπάο κνπ είπε όηη δελ ππάξρεη ηέηνηα δηαδηθαζία», δήισζε  ζε δηθεγφξν ηεο απνζηνιήο..  
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πξνζπάζεηα ηνπ παηδηνχ λα επαλαθηήζεη επαθή κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. πνηα 

πξνζπάζεηα ζπλέλσζεο απνδείρζεθε απίζηεπηα δπζρεξήο εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ θαη 

κφλν, θάπνηεο θνξέο δε,  απνιχησο κάηαηε.  

 

O H.K, εηώλ 14, εληνπίδεηαη ην Μάξηην ηνπ 2011 από ην ΔΣΠ ζην Φπιάθην. Δίλαη 

θξαηνύκελνο ήδε δύν κήλεο θαη ζθνπόο ηνπ είλαη λα πάεη ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, όπνπ 

ε αδειθή ηνπ είλαη αλαγλσξηζκέλε πξόζθπγαο. Γελ έρεη ρξήκαηα γηα λα αγνξάζεη 

ηειεθάξηα θαη δελ ηνπ έρεη επηηξαπεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην ηειέθσλν γηα λα κηιήζεη καδί 

ηεο. Γελ γλσξίδεη ηίπνηα γηα ην άζπιν ή ηε δηαδηθαζία ζπλέλσζεο. Τα κέιε ηεο 

απνζηνιήο είλαη νη πξώηνη άλζξσπνη πνπ ηνλ ξσηνύλ ην νηηδήπνηε γηα ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ θαη είλαη δηζηαθηηθόο θαη δύζπηζηνο. Μηα κέξα κεηά, πξνηνύ κπνξέζεη λα εληνπηζηεί 

ε αδειθή ηνπ θαη λα εμαθξηβσζεί ε δπλαηόηεηα ζπλέλσζεο, κεηαθέξεηαη ζε μελώλα 

αλειίθσλ ζηε Μπηηιήλε. Παξόιν πνπ αλαδεηήζεθε άκεζα ζηνλ μελώλα από ην ΔΣΠ, ν 

αλήιηθνο, είρε ήδε θύγεη γηα λα ζπλερίζεη ην ηαμίδη ηνπ.  

 

Οη αδειθνί Ν.Α θαη Ν.Β, θξαηνύκελνη από 29/2/2011, εληνπίδνληαη ζην Φπιάθην από 

ηελ απνζηνιή ηνλ Μάξηην ηνπ 2011. Έρνπλ λα κηιήζνπλ κε ηε κεηέξα ηνπο από ηελ 

εκέξα πνπ εγθαηέιεηςαλ ηε ρώξα θαηαγσγήο ηνπο. Γελ έρνπλ ρξήκαηα λα αγνξάζνπλ 

ηειεθάξηα θαη δελ ηνπο επηηξέπεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ηειέθσλν. Δπηθνηλσλνύλ κε 

ηε κεηέξα ηνπο εθείλε ηε κέξα κέζσ ηειεθώλνπ ηξίηνπ θαη ηελ ελεκεξώλνπλ πνύ 

βξίζθνληαη. Από εθείλε ηελ εκέξα ε κεηέξα πξνζπαζεί λα επηθνηλσλήζεη κε ηα παηδηά 

ηειεθσλώληαο ε ίδηα ζην Φπιάθην. Πνηέ δελ ηελ άθεζαλ λα κηιήζεη κε ηα παηδηά ηεο 

νύηε πξνζπάζεζε θαλείο λα επηθνηλσλήζεη καδί ηεο. Γελ ηελ ελεκέξσζε θαλείο από ηνπο 

αξκνδίνπο γηα ηε κεηαγσγή ησλ παηδηώλ ηεο από ην Φπιάθην  θαη ηνλ ηόπν θηινμελίαο 

ηνπο.  
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V. Σςμπεπαζμαηικέρ Παπαηηπήζειρ 

 

Σν Φπιάθην θαη ηα ππφινηπα θέληξα ηνπ λνκνχ, ηνλ Μάξηην ηνπ 2012 έθιεηζαλ  

ψζηε λα αλαθαηληζζνχλ ζε θαηαιιειφηεξνπο ρψξνπο. Παξφια απηά, πξέπεη λα έρεη ήδε 

θαηαζηεί ζαθέο φηη φζν θαη αλ θαιπηεξεχζνπλ νη ζπλζήθεο θξάηεζεο, ηα πξνβιήκαηα 

ησλ αλειίθσλ θαη νη θίλδπλνη πνπ αληηκεησπίδνπλ δελ ζα ιπζνχλ κε κηα απιή αλαθαίληζε.  

  Έλαο θιεηζηφο ρψξνο κε φξγαλα θχιαμεο είλαη πάληα θπιαθή. Αλεμαξηήησο 

ζπλζεθψλ ν εγθιεηζκφο  είλαη πάληα  εγθιεηζκφο θαη πάληα  ηδηαίηεξα επηθίλδπλνο γηα ηελ 

ηδηνζπγθξαζία θαη ηελ εμέιημε ησλ παηδηψλ. Υσξίο λα παξαγλσξίδνληαη νη ζπλέπεηεο ηνπ 

αλζπγηεηλνχ πεξηβάιινληνο, απνδείρζεθε φηη ηα παηδηά πεξηζζφηεξν απεηινχληαη απφ ηελ 

αδηαθνξία, ηνλ πεξηνξηζκφ θαη ηα παξαθνινπζήκαηα ηνπ (απνκφλσζε, αδξάλεηα, άγλνηα, 

αλαζθάιεηα,) παξά απφ νηηδήπνηε άιιν. Οη νπζηαζηηθφηεξεο ιχζεηο γηα ηα παηδηά πνπ 

θαηαθέξακε λα βνεζήζνπκε, δφζεθαλ κε πνιχ απιά θαη απηνλφεηα κέζα. Πνιιέο θνξέο 

ρξεηάζηεθε κφλν έλα ηειεθψλεκα πνπ ν αλήιηθνο δελ ήηαλ ειεχζεξνο λα θάλεη, γηα λα 

αιιάμεη φιε ε πξννπηηθή θαη ε ςπρνινγηθή ηνπ θαηάζηαζε. Άιιεο θνξέο, απιά θαη κφλν, 

ην λα αθηεξσζεί ρξφλνο θαη λα δνζνχλ θαηαλνεηέο εμεγήζεηο, ήηαλ αξθεηφ γηα λα 

αλαθνπθηζζεί απφ ηελ αγσλία, ψζηε λα κπνξέζεη λα θάλεη ππνκνλή ρσξίο λα θζείξεηαη 

θαζεκεξηλά.  

Ζ κεγαιχηεξε απφδεημε ησλ αλσηέξσ ππήξμαλ ηα ιίγα παηδηά κε ηα νπνία ηα κέιε 

ηεο απνζηνιήο θαηάθεξαλ λα δηαηεξήζνπλ επηθνηλσλία ή θαη λα ζπλαληήζνπλ κεηά ηελ 

απνθπιάθηζε ηνπο. Σα παηδηά απηά είλαη αγλψξηζηα απφ θάζε άπνςε: αλ θαη έρνπλ 

ηεξάζηηα πξνβιήκαηα λα δηαρεηξηζηνχλ θαη πνιχ δξφκν αθφκα κέρξη λα δηεπζεηεζεί ην 

λνκηθφ θαζεζηψο ηνπο, ε βειηίσζε ηεο ςπρηθήο θαη λνεηηθήο θαηάζηαζεο ηνπο είλαη 

εκθαλέζηαηε. 

 

πσο εηπψζεθε ζηελ αξρή, ην έξγν ηεο απνζηνιήο ηνπ ΔΠ ζηνλ Έβξν δελ είλαη 

απνθιεηζηηθά ε κειέηε ησλ αλειίθσλ αιιά ε πξνζπάζεηα λνκηθήο ζπλδξνκήο αηφκσλ 

(αλειίθσλ θαη ελειίθσλ) πνπ ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο. Ζ έθζεζε ινηπφλ 
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πξνέθπςε ζην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο απηήο. Οη ηαθηηθέο επηζθέςεηο ησλ κειψλ ηεο 

απνζηνιήο ζην Φπιάθην θαη ε ζπζηεκαηηθή επηθνηλσλία ηνπο κε ηα παηδηά (κε ζθνπφ ηε 

λνκηθή ηνπο ζπλδξνκή), νδήγεζε ζηελ παξαηήξεζε φισλ φζσλ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ 

θαη ζηε δεκηνπξγία κηαο «θαζαξήο εηθφλαο» γηα ηελ θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ. Ζ εηθφλα 

απηή θξίζεθε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα απνηππσζεί θαη λα γλσζηνπνηεζεί ψζηε λα 

ζπκπιεξσζνχλ ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηνπο αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο θαη λα 

επηζεκαλζεί ηη ηειηθά πξνθχπηεη «ζηελ πξάμε» σο σθέιηκν ή επηβαξπληηθφ γηα ηα παηδηά.  

Ζ παξνχζα έθζεζε ινηπφλ, δελ απνβιέπεη ζηελ δηαηχπσζε ζπγθεθξηκέλσλ 

πξνηάζεσλ – αλ θαη απηέο πξνθχπηνπλ απηνλφεηα απφ ηα ζνβαξά θελά θαη ειιείςεηο 

ζηελ πξνζηαζία ησλ αλειίθσλ φπσο παξαπάλσ πεξηγξάθεθαλ. Δπηδίσμε ηεο είλαη ε 

ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε φζσλ αζρνινχληαη εηδηθά κε ηνπο αλειίθνπο, αιιά 

επηπιένλ λα θαηαδείμεη πξνο φινπο (εηδηθνχο θαη κε) ηη ζεκαίλεη γηα έλα παηδί ην 

«πέξαζκά» ηνπ απφ ηνλ Έβξν θαη ε θξάηεζή ηνπ εθεί, αιιά επίζεο πσο θαη πφζν 

επεξεάδεη ε εκπεηξία απηή ηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπ.  


