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Unaccompanied minor severely self-injured himself in Moria "first reception" detention 
centre in Lesvos 
 
On 17/7/2014 a 17-year-old Afghan who had been detained for many days in Moria awaiting his 
transfer to a special reception centre for minors cut his arms in an act of despair and protest as he 
could not stand anymore being closed up for many days and under such conditions. He was 
transferred to the psychiatry department of the local hospital.  
 
In Greece there are 10 reception centres for unaccompanied minors with about 330 places in total 
that need to cover the needs of thousands. At the same time that a vast number of reception 
places are lacking many minors fear long detention upon arrival in Greece in so called First 
Reception Camps (detention centres) if they register with their real age and register themselves as 
adults. The background: Unaccompanied minors arriving in first reception centres have to undergo 
a number of medical examinations and then wait for a place in one of the overcrowded reception 
centres in order to be released. The detention duration varies and can reach one month or more 
months, while delays depend on the crowdedness in the reception facilities. 
 
As a consequence hundreds of unaccompanied minors register as adults. They are being 
transferred to Pre-removal Detention Centres at the mainland, such as Amigdaleza, Corinth, 
Komotini, Xanthi, Fylakio or Drama / Parenesti where legal aid is not existing. When they realise 
that they end up facing 18 months detention or more due to their changed age all of them try to find 
ways to proof that they are minors. 
 
Anyhow, if age-assesment has taken place already in First Reception Detention it is unlikely if not 
impossible (without the help of a lawyer) the authorities will approve a second age-assesment 
later. Age-assesment procedures have been recently defined in a Ministerial Decision for First 
Reception but not for Pre-Removal Detention Centres. As a result the procedures vary in the 
different places and more than that the ways and methods carried out are highly questionable. For 
this reason among others many unaccompanied minors end up in 18 month detention. 
 
We demand for the immediate creation of sufficient special reception centres for unaccompanied 
minors. In this frame the Reception Centre for Unaccompanied Minors in Agiassos, Lesvos, which 
was closed earlier this year despite the huge need should be re-opened with the necessary funding 
to allow for its functioning. 
 
And we demand for the immediate release of all unaccompanied minors in first reception detention 
centres, pre-removal centres or any other form of detention. As provided for in the Guidelines on 
Policies and Procedures in dealing with Unaccompanied Children Seeking Asylum from UNHCR 
(1997) "(T)he child should be given the benefit of the doubt if the exact age is uncertain" and "the 
main guiding principle in any child care and protection action is the principle of the 'best interest of 
the child'". 
 
Village of all together 
Welcome to Europe 
 
Contact:  
 
Efi Latsoudi 6976234668 
Marily Stroux 6949933150 



Ασυνόδευτος ανήλικος αυτοτραυµατίζεται σοβαρά στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής στη Μόρια/ Κέντρο 
Κράτησης Λέσβου 
 
Στις 17/7/2014 17 χρονος Αφγανός που κρατήθηκε για αρκετές µέρες στην Μόρια  περιµένοντας την 
µεταφορά του σε ένα Κέντρο Υποδοχής για Ανήλικους, χαράκωσε τα χέρια του σε µια πράξη απελπισίας και 
διαµαρτυρίας, καθώς δεν µπορούσε να αντέξει πια τον παρατεινόµενο εγκλεισµό του και κάτω από τις 
συνθήκες που επικρατούν εκεί. Ο ασυνόδευτος ανήλικος Αφγανός µεταφέρθηκε στο ψυχιατρικό τµήµα του 
τοπικού νοσοκοµείου.  
 
Στην Ελλάδα υπάρχουν 10 Κέντρα Υποδοχής για ασυνόδευτους ανήλικους που αντιστοιχούν σε περίπου 330 
θέσεις συνολικά και πρέπει να καλύψουν ανάγκες  χιλιάδων  ανηλίκων. Επειδή υπάρχει τεράστια έλλειψη 
αριθµού θέσεων φιλοξενίας, πολλοί ανήλικοι όταν φτάνουν στην Ελλάδα στα αποκαλούµενα “Κέντρα 
Πρώτης Υποδοχής“ (Κέντρα κράτησης), καθώς φοβούνται την παρατεινόµενη κράτηση σε περίπτωση που 
δηλώσουν την πραγµατική τους ηλικία, δηλώνουν και καταγράφονται ως ενήλικοι. Η διαδικασία είναι η 
εξής: Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που φτάνουν στα Κέντρα  Πρώτης Υποδοχής πρέπει να περάσουν την 
γραφειοκρατική διαδικασία  της καταγραφής και µετά να περιµένουν στον χώρο κράτησης ώστε να  βρεθεί 
θέση σε ένα από τα υπερπλήρη Κέντρα Υποδοχής Ανηλίκων και να µεταφερθούν εκεί. Η διάρκεια της 
κράτησης ποικίλει και ξεπερνά σε πολλές περιπτώσεις τον ένα µήνα, ενώ οι καθυστερήσεις εξαρτώνται από 
τον συνωστισµό  στις  δοµές  υποδοχής.  
 
Ως συνέπεια εκατοντάδες ασυνόδευτοι ανήλικοι καταγράφονται ως ενήλικοι. Μεταφέρονται σε 
Πρόαναχωρησιακά Κέντρα στην Αµυγδαλέζα, στην Κόρινθο, στην Κοµοτηνή, στη Ξάνθη, στο Φυλάκιο ή 
στην Δράµα στο Παρανέστι. Όπου δεν υπάρχει νοµική στήριξη. Όταν συνειδητοποιούν ότι αντιµετωπίζουν 
πιθανότητα  δεκαοχτάµηνης η και µεγαλύτερης σε χρονική διάρκεια   κράτησης εξαιτίας της ηλικίας που 
δήλωσαν,   προσπαθούν να βρουν τρόπους να αποδείξουν την ανηλικότητάς τους. 
 
Εάν η πιστοποίηση της ηλικίας έχει γίνει στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής είναι σχεδόν αδύνατο (χωρίς  την 
υποστήριξη δικηγόρου) οι αρχές να δεχτούν µια νέα πιστοποίηση ηλικίας µεταγενέστερα. Πρόσφατα µε 
υπουργική απόφαση η διαδικασία πιστοποίησης της ηλικίας ορίστηκε για τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής 
αλλά όχι για τα Προαναχωρησιακά Κέντρα. Ως εκ τούτου οι διαδικασίες ποικίλουν σε διάφορους  χώρους  
κράτησης. Κυρίως όµως  οι διαδικασίες και οι µέθοδοι που εφαρµόζονται είναι σε µεγάλο βαθµό 
αµφισβητήσιµες. Για αυτό τον λόγο αλλά και για πολλούς άλλους βέβαια, µεγάλος αριθµός ασυνόδευτων 
ανήλικων καταλήγουν σε  µακρόχρονη κράτηση που ξεπερνάει τους 18 µήνες. 
  
Ζητάµε την άµεση δηµιουργία ειδικών Κέντρων Υποδοχής για ασυνόδευτους ανήλικους που να καλύπτουν 
τις ανάγκες. Σε αυτό το πλαίσιο το Κέντρο Υποδοχής Ανηλίκων στην Αγιάσο-Λέσβου το οποίο έκλεισε 
παρά το γεγονός ότι υπάρχει τεράστια ανάγκη θα  πρέπει να ανοίξει ξανά µε την απαραίτητη 
χρηµατοδότηση που να επιτρέπει την λειτουργία  του. 
 
Τέλος ζητάµε την άµεση απελευθέρωση των ανηλίκων από τα Κέντρα Πρώτης Υποδοχής, τα 
Προαναχωρησιακά Κέντρα και από κάθε είδους κράτηση. Όπως προβλέπεται στις οδηγίες της Ύπατης 
Αρµοστείας για τους πρόσφυγες (1997) για τις πολιτικές και τις διαδικασίες  που αφορούν τα ασυνόδευτα 
παιδιά που χρήζουν διεθνή προστασία: “Στο παιδί θα πρέπει να δίνεται το πλεονέκτηµα της αµφιβολίας εάν 
η ακριβής ηλικία δεν είναι καθορισµένη” και “η βασική καθοδηγητική αρχή σε κάθε πράξη µέριµνας και 
προστασίας για το παιδί είναι πάντα προς το βέλτιστο συµφέρον του παιδιού.”    
 
Χωριό του όλοι µαζί 
Καλώς ήρθατε στην Ευρώπη / Welcome to Europe 
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Έφη Λατσούδη 6976234668 
Μαρίλη Στρούξ 6949933150 


