
 

Αθήνα, 12/08/2020 

Ερώτηση  

Προς:  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

  τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου  

Θέμα: «Αίτημα για άμεση απεμπλοκή της ΕΛ.ΑΣ από τους ασυνόδευτους ανήλικους»  

Με υπόμνημά της η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθήνας ζητά την άμεση απεμπλοκή 

της ΕΛ.ΑΣ από τους ασυνόδευτους ανήλικους. 

Όπως επισημαίνεται στο υπόμνημα, το φαινόμενο της παραμονής των ασυνόδευτων 

ανήλικων σε Αστυνομικές Υπηρεσίες αποτελεί ένα σοβαρότατο πρόβλημα που ταλανίζει τα 

τελευταία χρόνια τις Υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ. 

Δυστυχώς οι ασυνόδευτοι “αντί να μεταφέρονται σε δομές φιλοξενίας που προορίζονται για 

αυτές τις περιπτώσεις, όπως ορίζουν η νομοθεσία και οι κανονισμοί, καίτοι έχουν δαπανηθεί 

εκατομμύρια ευρώ ευρωπαϊκών και όχι μόνο κονδυλίων για τη λειτουργία δομών φιλοξενίας 

στην χώρα μας, εντούτοις παραμένουν σε γραφεία των Αστυνομικών Υπηρεσιών που δεν 

πληρούν ούτε τους στοιχειώδεις κανόνες αξιοπρεπούς διαβίωσης”, και “σε αρκετές των 

περιπτώσεων «ξεμένουν» για μεγάλο χρονικό στα γραφεία των Αξιωματικών Υπηρεσίας, 

καθώς και στο ΠΡΟΚΕΚΑ Αμυγδαλέζας που φυλάσσεται από αστυνομικούς οι οποίοι έχουν 

αναλάβει τη «φύλαξη», την ψυχαγωγία και τη φροντίδα ασυνόδευτων ανηλίκων, 

προσπαθώντας καθημερινά με ιδία μέσα να τους εξασφαλίσουν στοιχειώδεις ανθρώπινες 

συνθήκες διαβίωσης, σε χώρους παντελώς ακατάλληλους για την παραμονή τους.” 

Επιπλέον, ακριβώς εξαιτίας της έλλειψης απαραίτητων δομών, αλλά και του ασαφούς 

υπάρχοντος νομικού πλαισίου, οι αστυνομικοί έχουν αναλάβει, επιπρόσθετα σε όλα τα 

προαναφερθέντα, τη μεταφορά των ανηλίκων σε νοσηλευτικά ιδρύματα, όποτε κριθεί 

απαραίτητο κάτι τέτοιο, σαν να είναι τα ανήλικα προσφυγόπουλα κρατούμενοι.  

 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο το γεγονός πως η ΕΛ.ΑΣ θα έπρεπε να λειτουργεί 
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μονάχα επικουρικά σε τέτοιες περιπτώσεις, 

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:  

1. Ποιες πρωτοβουλίες άμεσης επίλυσης του θέματος προτίθενται να λάβουν ώστε να 

σταματήσει να παρατηρείται το φαινόμενο η ΕΛ.ΑΣ να επωμίζεται τη διαχείριση του 

θέματος των ανήλικων προσφύγων; 

2. Ποιες κινήσεις θα γίνουν ώστε τα ανήλικα προσφυγόπουλα να μεταφερθούν από τις 

Αστυνομικές Υπηρεσίες όπου παραμένουν σε κατάλληλες δομές φιλοξενίας; 

3. Ποια μέτρα θα ληφθούν για να γίνει η συνδρομή της ΕΛ.ΑΣ επικουρική επί του 

θέματος;  

 

Η ερωτώσα βουλευτής  

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




