Ενημερωτικό
φυλλάδιο για τα δικαιώματα
των ασυνόδευτων
ανηλίκων

Το Πρόγραμμα Child protection, detention monitoring, persons with disabilities support
and legal aid in Central and North Greece, Attica and Dodecanese υλοποιείται από την
Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) με τη συγχρηματοδότηση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η ΑΡΣΙΣ είναι μια Μη Κυβερνητική Οργάνωση που παρέχει υπηρεσίες για
την προστασία των παιδιών και την
προάσπιση των δικαιωμάτων τους.
Η ΑΡΣΙΣ αναπτύσσει δράσεις για
την υποστήριξη των παιδιών και των
νέων που ζουν σε μειονεκτικό οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον και
αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες και
προβλήματα στην καθημερινή τους ζωή.
Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι θεωρούνται τμήμα αυτού του ευάλωτου πληθυσμού. Για αυτούς τους
νέους που είναι κάτω των 18 ετών και έχουν έρθει
στην Ελλάδα χωρίς τη συνοδεία κηδεμόνων και χωρίς
νομιμοποιητικά έγγραφα, η ΑΡΣΙΣ συνεργάζεται με τις
αρμόδιες αρχές (Αστυνομία, Εισαγγελέα Ανηλίκων, ΕΚΚΑ)
καθώς και άλλους φορείς και οργανώσεις με στόχο την υποδοχή, φιλοξενία και υποστήριξή τους.
Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και την πρακτική που ακολουθείται από τις αρμόδιες
αρχές ένας ασυνόδευτος ανήλικος πρέπει να παραπεμφθεί σε δομή φιλοξενίας ώστε να του
παρασχεθούν όλες οι αναγκαίες υπηρεσίες και τα αγαθά για την ασφαλή διαβίωση του. Όταν
δεν υπάρχουν θέσεις φιλοξενίας στους ανάλογους ξενώνες ο ανήλικος μπαίνει σε «προστατευτική φύλαξη» κρατείται από τις Αστυνομικές Αρχές μέχρι να βρεθεί θέση.
Κατά την περίοδο κράτησης η ΑΡΣΙΣ έρχεται σε επαφή με τους ασυνόδευτους ανηλίκους στα
κέντρα υποδοχής αλλά και σε άλλους χώρους κράτησης με σκοπό:
1. Ύστερα από μια συνάντηση γνωριμίας να αξιολογηθεί η προσωπική κατάσταση, τα προβλήματα και οι ανάγκες ώστε να παρασχεθεί η βοήθεια που χρειάζεται και να γίνουν οι
αναγκαίες ενέργειες για την κοινωνική προστασία του ανηλίκου.
2. Να ενημερώσει τους ανηλίκους για τα δικαιώματά τους.
3. Να τους παρέχει τα απαραίτητα είδη όπως ρούχα, παπούτσια, σαπούνι, οδοντόβουρτσα,
οδοντόκρεμα, πετσέτα, κτλ.
4. Να συνεργάζεται με τις αρχές για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης.
5. Να συνεργάζεται με άλλες ιατρικές υπηρεσίες για την πραγματοποίηση των αναγκαίων
ιατρικών εξετάσεων των ανηλίκων και την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας.
6. Να μεριμνήσει για την εξασφάλιση θέσης σε ξενώνα φιλοξενίας και φροντίδας ασυνόδευτων ανηλίκων.
7. Να διασφαλίζει την προστασία και την κατάλληλη φροντίδα του ανηλίκου σε περίπτωση
που είναι θύμα κακοποίησης ή εκμετάλλευσης.
Η ΑΡΣΙΣ μέσα από τις δράσεις της και την επαφή της με τους ασυνόδευτους ανηλίκους σε
προστατευτική φύλαξη έχει καταγράψει τις βασικές απορίες και τα ερωτήματά τους. Στο
φυλλάδιο αυτό δίνονται βασικές πληροφορίες ώστε να μπορεί ο ανήλικος να γνωρίσει και
να κατανοήσει τη νομική του κατάσταση και τα δικαιώματά του.

Βασικά ερωτήματα ενός ασυνόδευτου ανήλικου που
βρίσκεται σε προστατευτική φύλαξη
Είμαι ανήλικος, χωρίς τη συνοδεία των γονιών μου. Ποιος είναι ο λόγος που
κρατούμαι και ποια τα δικαιώματά μου;
Σε περίπτωση που είσαι ανήλικος χωρίς τους γονείς σου, ο νόμος σε προστατεύει. Η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να σε κρατήσει μέχρι να βρεθεί από το κράτος ένας ασφαλής χώρος
για εσένα. Αυτός ο ασφαλής χώρος μπορεί να είναι ένας ξενώνας μέσα στην πόλη, ένας ασφαλής χώρος σε προσφυγικό καταυλισμό ή ένα ξενοδοχείο που φιλοξενεί ανηλίκους. Βρίσκεσαι σε προστατευτική φύλαξη για την δικιά σου ασφάλεια και προστασία. Η προστατευτική
φύλαξη δε θεωρείται σύλληψη, αλλά ορίζεται από την ελληνική νομοθεσία και θεωρείται ως
ένα μέτρο με προσωρινό χαρακτήρα. Ως ασυνόδευτος ανήλικος που κρατείσαι από την αστυνομία δεν θεωρείσαι εγκληματίας και τα δικαιώματά σου ως ανηλίκου είναι αδιαμφισβήτητα
και προστατεύονται από το νόμο.

Ποιος θεωρείται υπεύθυνος για εμένα;
Εάν είσαι κάτω των 18 ετών και δεν σε συνοδεύεσαι από ενήλικα συγγενή σου ο οποίος είναι
επίσημα υπεύθυνος για τη φροντίδα σου, ο εισαγγελέας της περιοχής στην οποία βρίσκεσαι, γίνεται ο προσωρινός επίτροπός σου. Αυτό σημαίνει ότι αρχικά είναι υπεύθυνος για τα ζητήματα
που αφορούν τον ασυνόδευτο ανήλικο όπως η στέγαση, η εκπαίδευση, το άσυλο, κτλ, μέχρι να
οριστεί ένας μόνιμος επίτροπος για τη φροντίδα σου. Σε περίπτωση που εμφανιστεί κάποιος συγγενής ή άτομο που θα ήθελε να αναλάβει την επιτροπεία και θεωρηθεί από τις κρατικές αρχές κατάλληλος γι΄αυτόν τον ρόλο μπορεί να ζητήσει και την παύση της προστατευτικής σου φύλαξης.
Είναι σημαντικό να έχεις επίτροπο ή ένα πρόσωπο αναφοράς για εσένα, που θα σε υποστηρίζει τόσο στις καθημερινές σου δραστηριότητες και ανάγκες όσο και στις επαφές σου με τις
Αρχές. Η ύπαρξη του ατόμου αυτού έχει ως σκοπό την αποτελεσματικότερη προστασία σου.

Τι είναι η δομή φιλοξενίας στην οποία θα μεταφερθώ μετά από εδώ;
Οι δομές για τη φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων μπορεί να είναι:
α. ασφαλής χώρος σε προσφυγικό καταυλισμό
β. ξενοδοχείο όπου φιλοξενούνται ανήλικοι
γ. ξενώνας για ασυνόδευτους ανηλίκους.
Όλα τα παραπάνω είναι χώροι όπου μπορούν να σου παρέχουν φιλοξενία και φροντίδα μέχρι την ηλικία των 18
χρονών. Στους ξενώνες εξασφαλίζεται η ελευθερία
μετακίνησης, το καθημερινό φαγητό, η στέγαση, η
κάλυψη όλων των βασικών του αναγκών αλλά και
η πρόσβαση στην εκπαίδευση και σε υπηρεσίες
υγείας . Ως φιλοξενούμενος ανήλικος οφείλεις
να ακολουθείς τους κανόνες λειτουργίας και
το καθημερινό πρόγραμμα του ξενώνα. Η
παραμονή σου στον ξενώνα δεν είναι
υποχρεωτική, όμως το καλύτερο για
σένα είναι να παραμείνεις εκεί μέχρι
να εξασφαλίσεις έναν ασφαλή και χωρίς
κινδύνους τόπο διαμονής.

Σε περίπτωση αποχώρησης από τον ξενώνα ή τον χώρο φιλοξενίας όπου έχει μεταφερθεί
ο ανήλικος είναι πολύ πιθανόν, σε περίπτωση ελέγχου από την αστυνομία, να τεθεί και πάλι
υπό προστατευτική φύλαξη, μέχρις ότου τοποθετηθεί εκ νέου σ’ έναν από τους κατάλληλους
χώρους φιλοξενίας. Ο μόνος τρόπος για να παραμείνεις ελεύθερος χωρίς τον κίνδυνο νέας
σύλληψης από την αστυνομία είναι να παραμείνεις σταθερά σε δομή φιλοξενίας.

Τι είναι το ΕΚΚΑ;
Το ΕΚΚΑ είναι το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και είναι είναι κρατικός φορέας
υπεύθυνος για τη στέγαση όλων των ασυνόδευτων ανηλίκων. Έχει λίστα με τα καταγεγραμμένα ασυνόδευτα ανήλικα και τις διαθέσιμες θέσεις φιλοξενίας. Ο μόνος τρόπος για να σταματήσει η προστατευτική σου φύλαξη είναι όταν βρεθεί από το ΕΚΚΑ θέση σε δομή φιλοξενίας.

Γιατί αργεί τόσο πολύ η μεταφορά μου σε ξενώνα;
Για να επιτρέψει ο εισαγγελέας (ο προσωρινός υπεύθυνός σου) την έξοδό σου από τον χώρο
στον οποίο κρατείσαι, πρέπει πρώτα να έχει βρεθεί ένας χώρος κατάλληλος για τη φιλοξενία
στου. Μόλις υπάρξει διαθέσιμη θέση σε δομή φιλοξενίας και αφού γίνουν οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, ο υπεύθυνος για τον ανήλικο εισαγγελέας μπορεί να επιτρέψει τη μεταφορά
σου εκτός του χώρου κράτησης. Δυστυχώς όμως πολλές φορές ο αριθμός των θέσεων σε δομές φιλοξενίας δεν είναι αρκετός για όλους τους ανηλίκους. Αυτό σημαίνει ότι πολλές φορές
εσύ ως ασυνόδευτος ανήλικος πρέπει να περιμένεις για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι να
βρεθεί θέση για τη φιλοξενία σου.

Έζησα περιστατικό βίας ή βασανιστηρίου εναντίον μου στη χώρα καταγωγής μου ή
στο ταξίδι μου εδώ. Ποιος μπορεί να με βοηθήσει;
Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αναφέρεις αμέσως στην αστυνομία ή στους επαγγελματίες
από τις οργανώσεις που επισκέπτονται τον χώρο προστατευτικής φύλαξης. Με τον τρόπο
αυτό μπορεί να δοθεί η κατάλληλη βοήθεια και υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό.
Αν εσύ ο ίδιος ο ανήλικος ή κάποιο μέλος της οικογένειάς στου βρίσκεται σε κίνδυνο ή απειλείται η σωματική και ψυχική του ακεραιότητα, τότε πρέπει να το αναφέρεις ώστε να του δοθεί η κατάλληλη βοήθεια. Αν είσαι θύμα εκμετάλλευσης ή καταναγκαστικής εργασίας, μπορεί
και πρέπει να το αναφέρεις ώστε να λάβεις την κατάλληλη υποστήριξη.

Τι είναι το υπηρεσιακό σημείωμα που δίνεται από την αστυνομία;
Δεν εκδίδεται για τους ασυνόδευτους ανηλίκους αλλά μόνο για τους ενήλικες. Είναι ένα έγγραφο που εκδίδει η αστυνομία και έχει σύντομη ημερομηνία λήξης. Αυτό που λέει το έγγραφο είναι ότι οφείλει το πρόσωπο στο οποίο αφορά να εγκαταλείψει τη χώρα στο χρονικό
διάστημα που αναφέρεται στο έγγραφο.

Τι σημαίνει άσυλο (διεθνής προστασία);
Η αναγνώριση του ατόμου ως πρόσφυγα γίνεται μέσω της διαδικασίας του ασύλου. Για να
αναγνωριστεί κάποιος ως πρόσφυγας και να του δοθεί άσυλο στην Ελλάδα θα πρέπει να γίνουν οι σχετικές ενέργειες και διοικητικές διαδικασίες στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ασύλου και αυτές να αποφασίσουν. Αν αναγνωριστεί κάποιος ως πρόσφυγας μπορεί να διαμείνει
νόμιμα στη χώρα.
Η διαδικασία ξεκινάει με την εκδήλωση της επιθυμίας του ατόμου να αιτηθεί για άσυλο στην
Ελλάδα. Επιπλέον η διαδικασία περιλαμβάνει ραντεβού στην υπηρεσία ασύλου, για την κατάθεση αίτησης ασύλου και για τη συνέντευξη. Είναι πολύ σημαντικό να τηρείται η ώρα και η
ημέρα της συνέντευξης όπως ορίζεται στο σχετικό έγγραφο.
Κατά την κατάθεση του αιτήματος ζητούνται πληροφορίες που αφορούν προσωπικά στοιχεία, την οικογενειακή σου κατάσταση, τους λόγους εγκατάλειψης της χώρας καταγωγής. Επιπλέον ερωτάται αν υπήρξες θύμα βασανισμού, κακοποίησης και αν κινδυνεύει η ζωή σου και
για ποιο λόγο σε περίπτωση επιστροφής στη χώρα καταγωγής.
Το αίτημα του ασύλου είναι προσωπική διαδικασία και η αυθεντικότητα των πληροφοριών ερευνούνται. Oι αιτούντες άσυλο οφείλουν να περιγράφουν πλήρως και
ειλικρινά την περίπτωσή τους και αν υπάρχουν αποδείξεις που αποδεικνύουν ότι βρίσκονται σε κίνδυνο οφείλουν να τις προσκομίζουν.

Δείγμα του πώς μοιάζει ένα δελτίο αιτούντος άσυλο.

Πότε δικαιούμαι άσυλο ( διεθνή προστασία);
Εφόσον κάνεις αίτηση για άσυλο, δικαιούσαι άσυλο όταν:
• Αν αντιμετωπίζεις δίωξη λόγω φυλής, θρησκεύματος, εθνικότητας, κοινωνικής ομάδας ή πολιτικών πεποιθήσεων.
• Αν η ζωή σου βρίσκεται σε κίνδυνο στη χώρα καταγωγής ή στον προηγούμενο τόπο διαμονής επειδή κινδυνεύεις με θανατική ποινή ή εκτέλεση, βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή ταπεινωτική μεταχείριση.
• Αν η σωματική σου ακεραιότητα κινδυνεύει εξαιτίας πολέμου στον τόπο σου ή διεθνώς.
Δεν δίνεται δικαίωμα για άσυλο εάν έχεις εγκαταλείψει τη χώρα σου για οικονομικούς λόγους
ή για αναζήτηση καλύτερων συνθηκών διαβίωσης (εργασία, εκπαίδευση, υγεία) από αυτές
που υπάρχουν στη χώρα σου.

Τι είναι το δελτίο αιτούντος άσυλο (διεθνούς προστασίας);
Με την καταγραφή του αιτήματος για άσυλο, σου δίνεται μια κάρτα, η οποία θα αποτελεί την
ταυτότητά σου για το επόμενο διάστημα. Η κάρτα αναφέρει τα προσωπικά στοιχεία και την
ημερομηνία λήξης. Την ημέρα λήξης θα πρέπει να ζητηθεί από την υπηρεσία ασύλου η ανανέωση του δελτίου. Η κάρτα είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο και θα πρέπει να διαφυλάσσεται
με προσοχή. Η κάρτα είναι προσωπικό έγγραφο.
Εφόσον υποβληθεί το αίτημα για άσυλο στην Ελλάδα, υπάρχει υποχρέωση παραμονής στη
χώρα μέχρι την εξέταση του αιτήματος. Η απέλαση, η αναχώρηση και η επαναπροώθηση
απαγορεύονται. Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης ή αριθμού τηλεφώνου πρέπει οπωσδήποτε να δηλωθεί στην υπηρεσία ασύλου. Είναι σημαντικό να γνωρίζεις ότι θα σου ζητηθεί να
δώσεις δακτυλικά αποτυπώματα τα οποία είναι κοινά σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε περίπτωση που έχεις αιτηθεί για άσυλο σε κάποια άλλη ευρωπαϊκή χώρα, θα πρέπει να γυρίσεις
σε εκείνη τη χώρα ώστε να ολοκληρωθεί η εξέταση του αιτήματός σου.

Μπορώ να κάνω οικογενειακή επανένωση σε άλλη χώρα της Ευρώπης;
Εάν έχεις συγγενείς πρώτου βαθμού που μένουν νόμιμα σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, δικαιούσαι να ζητήσεις να επανενωθείς μαζί τους. Οι συγγενείς με τους οποίους μπορείς να ζητήσεις επανένωση είναι: μαμά-μπαμπάς, αδερφός-αδερφή, παππούς-γιαγιά, θείος-θεία που

είναι αδελφός ή αδελφή των γονιών σου.
Αυτοί οι συγγενείς πρέπει να μένουν νόμιμα στην άλλη χώρα της Ευρώπης και
να επιθυμούν και οι ίδιοι να γίνει η
επανένωση μαζί τους. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν έγγραφα που να
αποδεικνύουν τη συγγένεια .
Και πάλι η διαδικασία γίνεται μέσα από
αίτημα στην υπηρεσία ασύλου. Αν γίνει δεκτό το αίτημα, θα μπορείς να κάνεις το ταξίδι
νόμιμα και με ασφαλή τρόπο στη χώρα όπου
βρίσκονται οι συγγενείς και το αίτημα ασύλου θα
εξεταστεί στην τελική χώρα προορισμού.

Δεν επιθυμώ να αιτηθώ για άσυλο στην Ελλάδα.
Θέλω να ταξιδέψω σε άλλη χώρα και να αιτηθώ
για άσυλο εκεί. Σε ποιες χώρες μπορώ να αιτηθώ για
άσυλο;
Εάν έχει πραγματοποιηθεί σύλληψη και καταγραφή από την Αστυνομία, αυτό σημαίνει ότι η
Ελλάδα είναι η υπεύθυνη χώρα για να εξετάσει το αίτημά σου για άσυλο εκτός αν υπάρχουν
συγγενείς πρώτου βαθμού σε άλλη χώρα της Ευρώπης και μπορείς να κάνεις οικογενειακή
επανένωση.
Ως αιτών άσυλο οφείλεις να γνωρίζεις όμως, ότι στη χώρα που κάνεις το αρχικό αίτημα, θα
πρέπει να παραμείνεις μέχρι την τελική απόφαση αποδοχής ή απόρριψης. Σε περίπτωση που
υποβάλεις και σε άλλη χώρα το αίτημα για άσυλο, οι αρχές έχουν δικαίωμα να σε μεταφέρουν
στην πρώτη χώρα όπου έγινε το αίτημα.
Πολλές χώρες της Ευρωπαικής Ένωσης δεν επιστρέφουν τα ανήλικα παιδιά ακόμα και αν
έχουν αιτηθεί για άσυλο σε άλλη χώρα. Αν βρίσκεσαι σε άλλη χώρα από αυτήν που αιτήθηκες
για άσυλο, έχεις το δικαίωμα να ζητήσεις νομική βοήθεια.
Είναι γνωστό και πρέπει να γνωρίζεις ότι η παράτυπη μετάβαση σε άλλη χώρα ενέχει
πολλούς κινδύνους για την ασφάλειά σου (π.χ. εκμετάλλευση, εμπορία ανθρώπων,
απαγωγές και άλλου είδους κακοποιήσεις).
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Αθήνα, Τενέδου 21Β, Κυψέλη, τηλ. : 210 8611132- 34, ώρες επικοινωνίας: 09.00-17.00
Θεσσαλονίκη, Πτολεμαίων 35, τηλ: 2310 50 8626, 6908070490, ώρες επικοινωνίας: 10.00-21.00
Δράμα, Κοσμά Αιτωλού & 1η Ιουλίου, τηλ: 6981814346
Καβάλα, τηλ: 6981813239
Ιωάννινα, Χρήστου Πάτση 5, τηλ: 6908844669, ώρες επικοινωνίας: 09.00-17.00
Έβρος, Ορεστιάδα, τηλ: 6908070489, ώρες επικοινωνίας: 09.00-17.00
Οι χώροι αυτοί είναι κοινωνικές υπηρεσίες και κέντρα ημέρας της ΑΡΣΙΣ που υπάρχουν σε διάφορες
πόλεις, προκειμένου να υποστηρίζουν ευάλωτο πληθυσμό, παρέχοντας απευθείας υπηρεσίες ή
διασυνδέοντάς τους με άλλους φορείς για την κατάλληλη ανταπόκριση στις ανάγκες τους. Μπορείς
να απευθυνθείς εκεί για να λάβεις περισσότερες πληροφορίες και την υποστήριξη που χρειάζεσαι.
Το Πρόγραμμα Child protection, detention monitoring, persons with
disabilities support and legal aid in Central and North Greece, Attica and
Dodecanese υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

