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EΞΩΦΥΛΛΟ

Τα ασυνόδευτα παιδιά-πρόσφυγες έχουν χωριστεί από τους 
γονείς ή άλλους νόμιμους κηδεμόνες τους, όπως άλλοι ενήλικοι 
συγγενείς, και ταξιδεύουν μόνα τους.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Τα παιδιά-πρόσφυγες αποτελούν μία από τις πλέον ευά-
λωτες πληθυσμιακές ομάδες.  Έχουν πολύπλευρες ανάγκες 
και θα πρέπει να τους διασφαλίζεται ένα ασφαλές και στα-
θερό περιβάλλον, διαμορφωμένο με τρόπο που να εξυπη-
ρετεί τις ανάγκες τους, και να τους εξασφαλίζει πρόσβαση 
σε υγειονομική περίθαλψη και εκπαίδευση. Στα παι-
διά-πρόσφυγες εντάσσονται και τα ασυνόδευτα παιδιά, 
δηλαδή τα παιδιά «τα οποία ζουν μακριά και από τους δύο 
γονείς ή άλλους συγγενείς και για τα οποία δεν φροντίζει κα-
νένας ενήλικας που, βάσει του νόμου ή του εθιμικού δικαίου εί-
ναι υπεύθυνος για αυτά».1 Τα ασυνόδευτα παιδιά εκτίθενται σε 
ιδιαιτέρως αυξημένους κινδύνους βίας, κακοποίησης και εκ-
μετάλλευσης. Ως εκ τούτου, χρειάζονται κατάλληλες υπηρε-
σίες, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης και καταγρα-
φής, της επιτροπείας και της νομικής εκπροσώπησης, και 
της πρόσβασης σε δομές ασφαλούς φιλοξενίας και εξατο-
μικευμένης φροντίδας.2 

Στις 15 Οκτωβρίου 2021, υπήρχαν 
2.159 ασυνόδευτα παιδιά στην Ελ-
λάδα, που στην πλειοψηφία τους 
ήταν αγόρια ηλικίας άνω των 16 
ετών.3 Από το 2016 έχουν γίνει πα-
ραπομπές σε δομές φιλοξενίας για 
περισσότερα από 37.000 ασυνό-
δευτα παιδιά.4 Αυτός ο αριθμός 
από μόνος του, καταδεικνύει το μέ-
γεθος των αναγκών και τις πολλα-
πλές προκλήσεις που κλήθηκε να 
αντιμετωπίσει η χώρα στην προσπάθεια να καλύψει τις άμε-
σες ανάγκες της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας. Επι-
πλέον, σε ολόκληρη την Ευρώπη, περισσότερα από 18.000 
ασυνόδευτα παιδιά και έφηβοι πρόσφυγες εξαφανίστηκαν 
από κρατικά ιδρύματα μεταξύ 2018 και 2020,5 εκ των οποί-
ων 2.118 από ελληνικά κρατικά ιδρύματα, αποδεικνύνο-
ντας με έναν ακόμα τρόπο, το μέγεθος του προβλήματος 
λόγω της ευαλωτότητάς τους, αλλά και τους αυξημένους 
κινδύνους με τους οποίους έρχονται αντιμέτωπα.6 

Η Ελλάδα δεν ήταν έτοιμη να διαχειριστεί το εύρος και την 
ποικιλομορφία των αναγκών που δημιουργήθηκαν με την 
έλευση των ασυνόδευτων παιδιών το 2015-2016. Δεν υπήρ-
χαν κατάλληλες δομές φιλοξενίας, οι οποίες να συνάδουν 
με τα συμφέροντα και τις ανάγκες των παιδιών. Αυτό είχε 
ως αποτέλεσμα χιλιάδες παιδιά, είτε να στερούνται μακρο-
χρόνιας στέγασης και να αναγκάζονται να μετακινούνται 
από δομή σε δομή, είτε να διαβιούν σε επισφαλείς συνθή-
κες, να είναι άστεγα ή ακόμα και να τελούν υπό κράτηση. 
Από τη στιγμή της άφιξής τους στη χώρα, τα ασυνόδευτα 
παιδιά θα έπρεπε αυτόματα να λαμβάνουν όλες τις βασι-
κές υπηρεσίες, με κύριο κριτήριο την προστασία τους. Δυ-
στυχώς όμως, συχνά εξακολουθούν να βρίσκονται σε κίν-

δυνο, λόγω των ανεπαρκών υπηρεσιών πρώτης υποδο-
χής, ταυτοποίησης και καταγραφής, καθώς και λόγω της 
έλλειψης εντεταλμένων επιτρόπων. Εάν τα παιδιά κατά την 
διαδικασία ταυτοποίησής τους, δεν αναγνωριστούν επίση-
μα ως παιδιά, λαμβάνουν τις υπηρεσίες που είναι προσαρ-
μοσμένες για τον ενήλικο πληθυσμό, με αποτέλεσμα πολ-
λές φορές να αναγκάζονται να ζήσουν με άγνωστους ενή-
λικες, ή/και σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης. Αποκλείο-
νται λοιπόν από όλες τις υπηρεσίες και τα δικαιώματα που 
θα έπρεπε να έχουν ως παιδιά. 

Το Νοέμβριο του 2019, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας 
προέβη σε δημόσια δέσμευση για την προστασία των ασυ-
νόδευτων παιδιών μέσω του προγράμματος «Κανένα παιδί 
μόνο»,7 σε μια περίοδο που υπήρχαν περισσότερα από 
5.000 ασυνόδευτα παιδιά στη χώρα.8  Έκτοτε, η Ελλάδα έχει 
σημειώσει σημαντικές βελτιώσεις στο κομμάτι της προστασί-
ας των ασυνόδευτων παιδιών, ιδίως στην υλοποίηση προ-
γραμμάτων στέγασης και φροντίδας, με υπηρεσίες προσαρ-
μοσμένες στις ανάγκες τους. Σημαντικές εξελίξεις αποτελούν: 

η νομική κατάργηση της «προστατευτι-
κής κράτησης» για τα ασυνόδευτα παι-
διά9 και η σταδιακή κατάργηση των 
«ασφαλών ζωνών» και των ξενοδοχείων 
ως δομών φιλοξενίας παιδιών. Ιδιαίτερα, 
η υλοποίηση του καινοτόμου για τα ελλη-
νικά δεδομένα προγράμματος υποστη-
ριζόμενης διαβίωσης, συνέβαλε σε μια 
στροφή από την ιδρυματικού τύπου 
φροντίδα σε μία πιο ολιστική, αλλά ταυ-
τόχρονα εξατομικευμένη παροχή υπηρε-
σιών, η οποία έχει και ως απώτερο στόχο 
την ενίσχυση των δεξιοτήτων των παι-

διών, ούτως ώστε στην ενηλικίωσή τους να έχουν αποκτήσει 
αυτονομία. Ωστόσο, παρά τις ευπρόσδεκτες αυτές εξελίξεις, 
εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρά κενά στο κομμάτι της 
προστασίας των ασυνόδευτων παιδιών.

Η ασφάλεια και η συνολική υποστήριξη των ασυνόδευτων 
παιδιών αποτελούν κοινή ευθύνη της Ελλάδας και της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, ως μέρος της ευρύτερης πολιτικής για 
τους πρόσφυγες, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές αξίες και την 
Ευρωπαική νομοθεσία. Περισσότερα από 1.000 παιδιά με-
τεγκαταστάθηκαν από την Ελλάδα σε άλλες Ευρωπαϊκές 
χώρες τους τελευταίους 18 μήνες,10 και αυτό συνιστά μια 
έμπρακτη εκδήλωση αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα, η μείωση 
του αριθμού των ασυνόδευτων παιδιών διευκόλυνε το ελ-
ληνικό κράτος να προστατεύσει πιο αποτελεσματικά τα 
παιδιά τα οποία παρέμειναν στην επικράτειά του. Ωστόσο, 
είναι αναγκαίο να γίνουν ακόμα περισσότερα. Τα κράτη 
μέλη της ΕΕ θα πρέπει να εκπληρώσουν επειγόντως τις δε-
σμεύσεις τους για τη μετεγκατάσταση των ασυνόδευτων 
παιδιών και να θέσουν στο επίκεντρο, και ως υψίστης ση-
μασίας, την οικογενειακή ενότητα, επιτρέποντας έτσι σε όλα 
τα παιδιά που οι οικογένειές τους βρίσκονται σε άλλες 
Eυρωπαϊκές χώρες, να επανενωθούν μαζί τους. Δυστυχώς, 

Εδώ, τα πάντα είναι 
δύσκολα. Για όλους, αλλά 
ιδιαίτερα για τα παιδιά-
πρόσφυγες σαν εμένα

Ahmed*, 16 ετών, ασυνόδευτο παιδί 
από το Αφγανιστάν, που διαμένει σε 
διαμέρισμα του προγράμματος 
υποστηριζόμενης διαβίωσης της IRC
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το 2020, τα ¾ του συνόλου των αιτήσεων οικογενειακής 
επανένωσης ασυνόδευτων παιδιών στην Ελλάδα απορρί-
φθηκαν από άλλες χώρες της ΕΕ.11

Η IRC παρέχει υπηρεσίες παιδικής προστασίας σε αιτού-
ντες/ούσες άσυλο, πρόσφυγες/ισσες και μετανάστες/τριες 
στην Ελλάδα από το 2016. Με βάση αυτή την εμπειρία, κα-
θώς και την αντίστοιχη εμπειρία μας από τα προγράμματα 
παιδικής προστασίας στον υπόλοιπο κόσμο, πιστεύουμε 
ότι βιώσιμες λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες και προστα-
τεύουν τα δικαιώματα των ασυνόδευτων παιδιών πρέπει 
να υιοθετηθούν ή/και να υποστηριχθούν. Σε αυτές περι-
λαμβάνονται: η άμεση επανένωση για τα παιδιά των οποί-
ων η οικογένεια βρίσκεται σε άλλα σημεία της Ευρώπης, η 
εθελοντική μετεγκατάσταση σε άλλες Eυρωπαϊκές χώρες, 
ιδανικά μέσω ενός μόνιμου μηχανισμού μετεγκατάστασης, 
η ενίσχυση του προγράμματος αναδοχής για παιδιά μικρό-
τερης ηλικίας και το πρόγραμμα υποστηριζόμενης διαβίω-
σης για παιδιά ηλικίας άνω των 16 ετών. 

Το πρόγραμμα υποστηριζόμενης διαβίωσης, είναι ένα προ-
στατευτικό μοντέλο φιλοξενίας και ολιστικής εξατομικευμέ-
νης φροντίδας για εφήβους που έχουν ήδη αποκτήσει κά-
ποιες βασικές δεξιότητες αυτονόμησης. Σύμφωνα με τα επί-
σημα στοιχεία, πάνω από το 90% των ασυνόδευτων παι-
διών στην Ελλάδα είναι άνω των 14 ετών, και το μεγαλύτε-
ρο ποσοστό αυτών είναι άνω των 16 ετών. Καθίσταται λοι-
πόν προφανής η αξία του προγράμματος υποστηριζόμενης 
διαβίωσης. Ωστόσο, πρέπει να καλυφθούν σημαντικά κενά, 
ούτως ώστε να μπορέσει αυτό το καινοτόμο μοντέλο να 
αξιοποιηθεί πλήρως και να βοηθήσει όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερο, τα ασυνόδευτα παιδιά να μεταβούν ομαλά στην 
ενήλικη ζωή και να ενταχθούν στην κοινωνία. Συγκεκριμέ-
να, το ελληνικό κράτος πρέπει να διευθετήσει τα ζητήματα 
που επηρεάζουν την πρόσβαση των παιδιών στη διαδικα-
σία ασύλου, την υγειονομική περίθαλψη, την εκπαίδευση, 
καθώς και την εφαρμογή του νόμου της επιτροπείας. 

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις όπου το ταξίδι προς την προστασία των 
ασυνόδευτων παιδιών δεν τελειώνει με την είσοδό τους στην Ελλάδα, αλλά 
ξεκινάει ξανά ένας άλλος δύσκολος αγώνας επιβίωσης. Κατά την είσοδό τους 
στην Ελλάδα, ενδέχεται να στερηθούν τη στέγη, να παραμένουν υπό κράτηση 
σε αστυνομικά τμήματα για μεγάλο χρονικό διάστημα, να ζουν σε επισφαλείς 
συνθήκες, όπως καταυλισμούς προσφύγων με ενήλικες. Συχνά δεν έχουν 
πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, σε εκπαίδευση και στα βασικά αγαθά 
που η κοινωνία θα πρέπει να παρέχει σε κάθε παιδί.

Μαρίνα Θεοδώρου, Κοινωνική Λειτουργός της IRC, σε διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβίωσης

↗ Τα ασυνόδευτα παιδιά αναγκάζονται συχνά να κάνουν επικίνδυνα ταξίδια για να επανενωθούν με την οικογένειά 
τους στην Ευρώπη.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σκοπός της παρούσας έκθεσης είναι να επισημάνει την 
ανάγκη να βρεθούν μόνιμες και βιώσιμες λύσεις για τα 
ασυνόδευτα παιδιά . Αυτές περιλαμβάνουν την οικογε-
νειακή επανένωση για τα παιδιά των οποίων η οικογέ-
νεια βρίσκεται σε άλλα σημεία της Ευρώπης, η μετεγκα-
τάσταση σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, η ενίσχυση της 
αναδοχής για μικρότερα παιδιά και το πρόγραμμα υπο-
στηριζόμενης διαβίωσης για παιδιά ηλικίας άνω των 16 
ετών . 

Η μεγάλης κλίμακας ιδρυματικού τύπου φροντίδα ανα-
γνωρίζεται πλέον, σε παγκόσμιο επίπεδο, ως μία από τις 
κύριες αιτίες εμφάνισης συμπτωμάτων παραμέλησης και 
συναισθηματικής ή/και ψυχολογικής κατάπτωσης των παι-
διών.12 Η ασφαλής και ηλικιακά κατάλληλη φροντίδα 
εκτός ιδρυμάτων είναι καίριας σημασίας, προκειμένου τα 
ασυνόδευτα παιδιά να έχουν τη δυνατότητα να αισθαν-
θούν ασφάλεια και υποστήριξη, και να ενταχθούν στο νέο 
κοινοτικό πλαίσιο που βρίσκονται. 

Δεδομένου ότι η συντριπτική πλειονότητα των ασυνόδευ-
των παιδιών στην Ελλάδα είναι άνω των 16 ετών, η πα-
ρούσα έκθεση παρουσιάζει το μοντέλο της υποστηριζόμε-
νης διαβίωσης ως μια σημαντικότατη μορφή στέγασης για 
εφήβους 16–18 ετών. Η έκθεση αυτή περιγράφει τα θετικά 
του προγράμματος υποστηριζόμενης διαβίωσης, ενώ ταυ-
τόχρονα αναφέρεται και στις πολλαπλές προκλήσεις, όσον 
αφορά την υλοποίηση του μοντέλου αυτού στην Ελλάδα. 
Τέλος, καταδεικνύει πως για να αξιοποιηθεί στο έπακρο 
αυτό το μοντέλο προστασίας, πρέπει να διασφαλιστεί μια 
μακροπρόθεσμη και βιώσιμη χρηματοδότηση για την υπο-
στηριζόμενη διαβίωση καιι να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές 
ελλείψεις που σχετίζονται με τη διαδικασία ασύλου, την επι-
τροπεία, την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και 
την εκπαίδευση.

Οι αυξημένες αφίξεις προσφύγων στην Ελλάδα το 2015-
2016 ανέδειξαν τα κενά στο ευρύτερο σύστημα παιδικής 
προστασίας της χώρας και ανάγκασαν το ελληνικό κράτος 
να λάβει άμεσα μέτρα. Μία από τις βασικές προκλήσεις 
ήταν η έλλειψη κατάλληλων δομών φιλοξενίας, η οποία 
άφηνε εντελώς εκτεθειμμένα σε σοβαρούς κινδύνους τα 
ασυνόδευτα παιδιά. Τα μέτρα που αποφασίστηκαν τελικά 
για την προστασία αυτών των παιδιών κατέληξαν σε ένα 
καλύτερο σύστημα προστασίας, προς όφελος όλων των 
παιδιών στη χώρα. Ενδεικτικές περιπτώσεις αποτελούν η 
επικύρωση της νομοθεσίας για την υιοθεσία, την ανάδοχη 
φροντίδα, το πρόγραμμα της υποστηριζόμενης διαβίωσης 

και την επιτροπεία το 2018.13 Παρόλα αυτά, οι σχετικοί νό-
μοι δεν έχουν τεθεί ακόμα σε πλήρη εφαρμογή, κάτι που εί-
ναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου να διασφαλιστούν 
πλήρως τα δικαιώματα των παιδιών και μια ευκαιρία για 
ένα καλύτερο μέλλον.

Παρότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα για την κάλυψη των 
κενών στην προστασία των ασυνόδευτων παιδιών τα τε-
λευταία έξι χρόνια, σημαντικά εμπόδια εξακολουθούν να 
παραμένουν. Σήμερα όμως, η Ελλάδα έχει φτάσει στο ση-
μείο όπου οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι λήπτες 
αποφάσεων μπορούν να σχεδιάσουν καλύτερα το μέλλον, 
όχι μόνο των ασυνόδευτων παιδιών, αλλά και όλων των 
παιδιών που χρειάζονται προστασία. Ταυτόχρονα, η ευθύ-
νη της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι σε αυτά τα παιδιά 
παραμένει ζωτικής σημασίας. Πρώτον όσον αφορά την κε-
ντρική θέση που πρέπει να έχει η οικογενειακή ενότητα στις 
πολιτικές για το άσυλο, καθώς και την τήρηση και επέκταση 
των δεσμεύσεών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, για τη μετεγκατάσταση των ασυνόδευτων παι-
διών από την Ελλάδα. 

Η ενότητα 1 της παρούσας έκθεσης περιγράφει τις υπηρε-
σίες παιδικής προστασίας που παρέχει η IRC στην Ελλλάδα 
και ανά τον κόσμο. Η ενότητα 2 περιγράφει συνοπτικά το 
πλαίσιο για την προστασία των ασυνόδευτων παιδιών 
στην Ελλάδα, ενώ η ενότητα 3 εξετάζει όλες τις μορφές στέ-
γασης που παρέχονται από το 2016. Η ενότητα 4 περιγρά-
φει το πλαίσιο λειτουργίας του προγράμματος υποστηριζό-
μενης διαβίωσης στην Ελλάδα και αναλύει τα οφέλη και τις 
προκλήσεις. Αυτή η ενότητα παρέχει επίσης πληροφορίες 
και δεδομένα για τα διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβί-
ωσης που διαχειρίζεται η IRC. Τέλος, υπογραμμίζει τη θετι-
κή επίδραση που είχε η παρουσία των ασυνόδευτων παι-
διών στη βελτίωση του συστήματος παιδικής προστασίας 
στην Ελλάδα, συμβάλλοντας, μεταξύ άλλων, στην ίδρυση 
του πιλοτικού προγράμματος υποστηριζόμενης διαβίωσης 
για παιδιά χωρίς γονική μέριμνα, που βρίσκονται σε ιδρυ-
ματικού τύπου δομές φιλοξενίας. Η ενότητα 5 υπογραμμίζει 
την Ευρωπαϊκή ευθύνη για τα ασυνόδευτα παιδιά και τονί-
ζει τη σημασία της οικογενειακής επανένωσης καθώς και 
της εθελοντικής μετεγκατάστασης.

Τέλος, η έκθεση παρέχει συστάσεις προς την ελληνική κυ-
βέρνηση, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της 
ΕΕ για τη βελτίωση της προστασίας των ασυνόδευτων παι-
διών, με βάση την προγραμματική εμπειρία της IRC, τις κα-
λές πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε παγκόσμιο επίπε-
δο, καθώς και τις γνώμες των ίδιων των παιδιών, όσον 
αφορά τις δομές εναλλακτικής στέγασης και φροντίδας.
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Μεθοδολογία της έκθεσης 

Τα πορίσματα της παρούσας έκθεσης βασίζονται σε ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που συγκε-
ντρώθηκαν από την IRC σε διάστημα 10 μηνών, από τον Δεκέμβριο του 2020 έως τον Σεπτέμβριο 
του 2021. 

Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις με ασυνόδευτα παιδιά που ζουν σε διαμερίσματα υποστηριζό-
μενης διαβίωσης της IRC, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά που η ζωή τους επηρεάζεται 
άμεσα από εθνικές πολιτικές αποφάσεις μπορούν να μοιραστούν την εμπειρία τους και να επηρεά-
σουν τον σχεδιασμό του προγράμματος και τις συστάσεις πολιτικής. Πραγματοποιήθηκαν επίσης 
συνεντεύξεις με το προσωπικό που εργάζεται σε διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβίωσης που δι-
αχειρίζεται η IRC και άλλες ΜΚΟ, καθώς και με εκπροσώπους της Ειδικής Γραμματείας για την Προ-
στασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και της Διεύθυν-
σης Προστασίας Παιδιού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. 

Η IRC συγκέντρωσε ποιοτικά δεδομένα για τα διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβίωσης που λει-
τουργούν στην Ελλάδα, τόσο από την IRC όσο και από άλλες ΜΚΟ, μεταξύ Δεκεμβρίου 2020 και 
Σεπτεμβρίου 2021. Διεξήχθησαν ημι-δομημένες ατομικές συνεντεύξεις με 18 άτομα, στα οποία συ-
μπεριλαμβάνονταν δημόσιοι υπάλληλοι, προσωπικό που εργάζεται σε ΜΚΟ και πέντε παιδιά που 
ζούσαν σε διαμερίσματα της IRC. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν στα ελληνικά, τα αγγλικά ή 
στη μητρική γλώσσα των ατόμων με διερμηνεία, με σεβασμό προς το φύλο και την κουλτούρα πο-
λιτισμού τους. Όλοι οι ερωτηθέντες παρείχαν προφορική ή γραπτή συγκατάθεση, ενημερώθηκαν 
για τον σκοπό της έρευνας, για τον εθελοντικό χαρακτήρα της συνέντευξης και ότι μπορούσαν να 
αρνηθούν να συμμετάσχουν στη συνέντευξη, να αρνηθούν να απαντήσουν σε τυχόν ερωτήσεις ή 
να τερματίσουν τη συνέντευξη ανά πάσα στιγμή. Τα ονόματα των παιδιών που ερωτήθηκαν αντικα-
ταστάθηκαν από ψευδώνυμα, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων τους. 

Οι πληροφορίες που χρησιμοποιήθηκαν για την παρούσα έκθεση προήλθαν επίσης από τις τριμη-
νιαίες έρευνες που διεξήχθησαν σε παιδιά που διέμεναν σε διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβί-
ωσης της IRC, με στόχο να αντιληφθούμε αν είναι όντως ικανοποιημένα από το πρόγραμμα και τις 
υπηρεσίες που παρέχονται εντός του πλαισίου αυτού, και από τα γενικά στοιχεία που συλλέγονται 
από το τμήμα παρακολούθησης και αξιολόγησης της IRC, με πλήρη σεβασμό στην προστασία των 
προσωπικών δεδομένων.  Η IRC πιστεύει ότι η ενεργή συμμετοχή των παιδιών είναι καίριας σημασίας 
για να διασφαλιστεί ότι συμμετέχουν άμεσα στην άσκηση επιρροής στις προγραμματικές αποφά-
σεις και τις αλλαγές πολιτικής. 

6
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1

Προγράμματα παιδικής 
προστασίας της IRC στην 
Ελλάδα και στον κόσμο 

Η IRC έχει μακρόχρονη εμπειρία στην παιδική προστα-
σία στην Ελλάδα και ανά τον κόσμο . Τα προγράμματα 
παιδικής προστασίας της IRC προσφέρουν ασφάλεια 
και φροντίδα στα παιδιά και τη δυνατότητα να ασκή-
σουν τα δικαιώματά τους, ιδανικά σε ένα οικογενειακό 
περιβάλλον που προάγει τη σωματική, κοινωνική, συ-
ναισθηματική, γνωστική και οικονομική ευεξία . Για να 
επιτευχθεί αυτό, συνεργαζόμαστε στενά με τους κοινωνι-
κούς λειτουργούς, τις οικογένειες, τις κοινότητες, την κοινω-
νία των πολιτών, μη κυβερνητικές οργανώσεις και κρατικές 
υπηρεσίες, καθώς και με τα ίδια τα παιδιά, προκειμένου να 
διασφαλίσουμε τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων. Όλα όσα κάνουμε υποστηρίζονται από διεξο-
δική έρευνα και αξιολόγηση και η IRC συμμετέχει σε πα-
γκόσμιες συζητήσεις σχετικά με τις αποτελεσματικές πρα-
κτικές παιδικής προστασίας.  

Για να επιτευχθεί αλλαγή στη ζωή των παιδιών, η IRC υιο-
θετεί τρεις βασικές προσεγγίσεις: άμεση προστασία, δημι-
ουργία προστατευτικού περιβάλλοντος στο σπίτι και συ-
στήματα ενίσχυσης της κοινότητας. Η IRC συμμετέχει στον 
συντονισμό του Global Child Protection Case Management 
Task Force και του Global Task Force for Unaccompanied 
and Separated Children. Η μονάδα παιδικής προστασίας 
της IRC έχει αναπτύξει πολυάριθμα εργαλεία διαχείρισης 
περιστατικών και εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιείται 
σε όλο τον κόσμο, σε διαφορετικά περιβάλλοντα.14 

Στην Ελλάδα, η IRC υλοποιεί προγράμματα παιδικής προ-
στασίας από το 2016 και σήμερα απασχολεί στα προγράμ-
ματα παιδικής προστασίας περίπου 45 επαγγελματίες. Από 
το 2016 έως το 2018, η IRC υποστήριξε πάνω από 400 ευ-
άλωτα ασυνόδευτα παιδιά μέσω δύο «ασφαλών ζωνών» 
σε καταυλισμούς προσφύγων στην Αθήνα και τη Βόρεια 
Ελλάδα. Επιπλέον, προσφέραμε υπηρεσίες προστασίας σε 
περισσότερα από 1.000 ευάλωτα παιδιά και υποστηρίξαμε 
εντός «Safe Healing and Learning Spaces» περισσότερα 
από 12.000 παιδιά,15 σε τέσσερις καταυλισμούς προσφύ-
γων. 

Τον Αύγουστο του 2019, σε συνεργασία με την UNICEF, η 
IRC άρχισε να λειτουργεί πέντε διαμερίσματα υποστηριζό-
μενης διαβίωσης με 20 θέσεις, για ασυνόδευτα παιδιά στην 
Αθήνα. Η IRC καθιέρωσε εσωτερικούς κανονισμούς και συ-
γκεκριμένες διαδικασίες, όπως κανόνες λειτουργίας και κα-
θοδηγητικά σημειώματα για τους κοινωνικούς λειτουργούς, 
ενώ παράλληλα με άλλους φορείς, την UNICEF, την Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το Εθνικό Κέ-
ντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (EKKA)16 και τη Μονάδα 
Ασυνόδευτων Παιδιών της Διεύθυνσης Προστασίας Παι-
διού και Οικογένειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινω-
νικών Υποθέσεων, συνέβαλε στην ανάπτυξη τυποποιημέ-
νων διαδικασιών λειτουργίας (SOPs) που δημοσιεύτηκαν 
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 
τον Δεκέμβριο του 2019.17 Επί του παρόντος, η IRC λει-
τουργεί 14 διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβίωσης 
στην Αθήνα με δυνατότητα φιλοξενίας 55 ασυνόδευτων 
παιδιών και στους επόμενους μήνες πρόκειται να προστε-
θεί ένα ακόμη διαμέρισμα. Με βάση αυτή την εμπειρία της, 
η IRC επιλέχθηκε να αναλάβει την υλοποίηση της πρώτης 
μονάδας διαμερισμάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης για 
παιδιά που ζουν χωρίς γονική μέριμνα, σε ιδρυματικού τύ-
που δομές φιλοξενίας.

Επιπλέον, από τον Σεπτέμβριο του 2020, η IRC υποστηρί-
ζει, με χρηματοδότηση από την UNICEF, ευάλωτα παιδιά 
και τους γονείς τους στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίη-
σης της Λέσβου, μέσω της επικοινωνίας, της παροχής πλη-
ροφοριών και της εξατομικευμένης διαχείρισης περιστατι-
κών, καθώς και μέσω δραστηριοτήτων παιχνιδιού και μά-
θησης. Η IRC λειτουργεί επίσης έναν «χώρο φιλικό προς το 
παιδί» και έναν «χώρο μητέρας & μωρού» στη Λέσβο.

Η IRC διαδραματίζει καίριο ρόλο στην προστασία παι-
διών-προσφύγων στην Ελλάδα. Έχει διοργανώσει εκπαι-
δεύσεις με θεματικές όπως η αποτελεσματική επικοινωνία 
με τα παιδιά και οι διαδικασίες διαχείρισης περιστατικών 
και έχει παράσχει καθοδήγηση και επίβλεψη σε 200 επαγ-
γελματίες διαφορετικών ειδικοτήτων σε όλη την Ελλάδα. 
Σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Φάρος, έχουμε υποστηρίξει 
άστεγα ασυνόδευτα παιδιά στην Αθήνα μέσω της παροχής 
επιτόπιας βοήθειας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και κά-
λυψης των βασικών αναγκών τους, και έχουμε συνεργαστεί 
με τη ΜΚΟ METΑδραση για την υλοποίηση του προγράμ-
ματος προσωρινής επιτροπείας και ανάδοχης φροντίδας. 



8 ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ

2

Ασυνόδευτα παιδιά  
στην Ελλάδα

Τα παιδιά-πρόσφυγες είναι μεταξύ των πλέον ευάλωτων 
ομάδων, όπως έχει ήδη αναφερθεί, και, ως εκ τούτου, δια-
τρέχουν υψηλότερο κίνδυνο έκθεσης σε περιστατικά βίας, 
κακοποίησης, παραμέλησης, εκμετάλλευσης και κράτη-
σης,18 είτε βρίσκονται σε κάποιον καταυλισμό ή άλλη δομή 
προσωρινής φιλοξενίας, είτε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού 
τους.19 

Υπάρχει, ωστόσο, και μία πληγή  
του Προσφυγικού που μπορούμε να 
κλείσουμε αμέσως και μόνοι μας. Μας  
το επιβάλλει ο πολιτισμός, η ανθρωπιά,  
η ευαισθησία, η ίδια η παράδοσή μας. 
Μιλώ για την προστασία των ανήλικων 
παιδιών που βρέθηκαν εδώ ασυνόδευτα. 
Χωρίς κανέναν δίπλα τους και χωρίς 
ελπίδα μπροστά τους. Δεν πρέπει να  
τα αφήσουμε να χαθούν μέσα στην 
εκμετάλλευση και στο έγκλημα. Οι μικρές 
ψυχές του κόσμου δεν μπορεί να γίνονται 
θύματα των ενόχων του κόσμου.  
Γι’ αυτό και αναλαμβάνω προσωπικά  
την υπόθεσή τους, συγκεντρώνοντας 
όλες τις σχετικές αρμοδιότητες στο 
Γραφείο του Πρωθυπουργού».

Κυριάκος Μητσοτάκης, Πρωθυπουργός Ελλάδας, 23 
Νοεμβρίου 201920

Στην Ελλάδα, στις 15 Οκτωβρίου 2021, υπήρχαν 2 .159 
ασυνόδευτα παιδιά21 που διέμεναν σε διαφορετικού τύ-
που δομές, λαμβάνοντας διαφορετικά επίπεδα προστα-
σίας και υποστήριξης . Ο αριθμός των ασυνόδευτων παι-
διών στη χώρα μειώθηκε σημαντικά τα τελευταία δύο χρό-
νια (ΓΡΑΦΗΜΑ 1), κυρίως λόγω της μετεγκατάστασης από την 
Ελλάδα σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, καθώς και στη γενι-
κότερη μείωση των αφίξεων προσφύγων κατά τα τελευ-
ταία 2 έτη (ΓΡΑΦΗΜΑ 2). Επιπλέον, λόγω της μείωσης στον 
αριθμό των ασυνόδευτων παιδιών, έγινε εφικτή η σταδια-
κή κατάργηση των ακατάλληλων μορφών στέγασης και η 
γενικότερη υποστήριξή τους. 

Στις 15 Οκτωβρίου 2021, περισσότερα από τα ¾ των ασυ-
νόδευτων παιδιών στην Ελλάδα (1.747 από τα 2.159) ζού-
σαν σε δομές μακροχρόνιας φιλοξενίας, και πιο συγκεκρι-
μένα σε ξενώνες και διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβί-
ωσης. Ωστόσο, περίπου ένα στα δέκα (238) ζούσαν σε 
«ασφαλείς ζώνες» εντός καταυλισμών και κάποια ακόμα σε 
Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) στα νησιά (ΓΡΑ-

ΦΗΜΑ 3). Ταυτόχρονα, παρά την νομική κατάργηση της 
«προστατευτικής κράτησης», στις 23 Σεπτεμβρίου 2021, 
υπήρχαν 50 ασυνόδευτα παιδιά σε κράτηση στο ΚΥΤ Φυ-
λακίου.22 

Μολονότι το κρίσιμο κενό στην πρόσβαση των ασυνό-
δευτων παιδιών σε ασφαλή στέγαση έχει αντιμετωπι-
σθεί σε μεγάλο βαθμό, υπάρχουν ακόμη ελλείψεις στο 
κομμάτι της ευρύτερης προστασίας τους . Πολλά παιδιά 
εξακολουθούν να στερούνται βασικών δικαιωμάτων και 
υπηρεσιών, όπως η πρόσβαση στην υγειονομική περί-
θαλψη, την εκπαίδευση, καθώς και σε υπηρεσίες ψυχο-
κοινωνικής και νομικής υποστήριξης . Όλα αυτά επιδει-
νώνονται και από τις καθυστερήσεις στην εφαρμογή του 
μόνιμου εθνικού προγράμματος επιτροπείας για τα ασυ-
νόδευτα παιδιά .

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού αναφέρει ότι κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να «απο-
λαμβάνει ένα βιοτικό επίπεδο κατάλληλο για τη σωματική, δι-
ανοητική και κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού»23 και θα πρέ-
πει να «είναι σε θέση να μεγαλώνει σε οικογενειακό περιβάλ-

Γράφημα 1

Πηγή: Επικαιροποιημένη κατάσταση: Ασυνόδευτα Ανήλικα στην Ελλάδα, ΕΚΚΑ,  
15 Οκτωβρίου 2021

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
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λον σε μια ατμόσφαιρα ευτυχίας, αγάπης και κατανόησης».24 
Η οικογενειακή φροντίδα μέσω της αναδοχής μπορεί να 
προσφέρει ένα οικογενειακό περιβάλλον στα παιδιά. Αυτό 
είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα παιδιά σε μικρότερες ηλι-
κίες και τα παιδιά με προβλήματα υγείας, των οποίων οι 
ανάγκες δεν μπορούν να καλυφθούν σε άλλα πλαίσια. Το 
νομοθετικό πλαίσιο για την ανάδοχη φροντίδα εγκρίθηκε 
στην Ελλάδα το Μάιο του 2018,25 αλλά καθώς τα ασυνό-
δευτα παιδιά δεν εγγράφονται ακόμη στο Εθνικό Μητρώο 
Ανηλίκων,26 η διαδικασία αντιστοίχισής τους με ανάδοχες 
οικογένειες είναι αδύνατη.

Η Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων 
(ΕΓΠΑΑ) καθιερώθηκε ως η αρμόδια αρχή για την προ-
στασία των ασυνόδευτων παιδιών που αιτούνται άσυλο 
και των παιδιών-προσφύγων τον Φεβρουάριο του 2020,27 
και εντάχθηκε στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου 
το Νοέμβριο του ίδιου έτους.28 Η Ειδική Γραμματεία έχει 
καταβάλλει σημαντικές προσπάθειες για την προστασία 
και την προώθηση των δικαιωμάτων των ασυνόδευτων 
παιδιών στην Ελλάδα. Ωστόσο, καθώς η παιδική προστα-
σία εμπίπτει γενικά στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων,29 η ευθύνη για την 
προστασία των παιδιών επιμερίζεται πλέον σε δύο Υπουρ-
γεία. Η έλλειψη ενιαίας αρχής για την προστασία όλων 
των παιδιών στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως καταγωγής, 
μπορεί να δημιουργήσει ζητήματα λόγω διαφορετικών 
πολιτικών αποφάσεων και προσεγγίσεων, επομένως 
πρέπει να διασφαλίζεται ο εντατικός συντονισμός μετα-
ξύ των δύο Αρχών, ούτως ώστε να αποφευχθεί κάτι τέ-
τοιο . 

Η κατάσταση για τα ασυνόδευτα 
παιδιά στην Ελλάδα έχει βελτιωθεί, αλλά 
εξακολουθούν να υπάρχουν πολλές 
δυσκολίες. Τα παιδιά είναι παιδιά, 
ανεξαρτήτως της ιθαγένειας και του 
νομικού τους καθεστώτος. Απαιτείται ένα 
κοινό, χωρίς αποκλεισμούς και ολιστικό 
πλαίσιο προστασίας των παιδιών, ώστε 
να διασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά στην 
Ελλάδα έχουν την ευκαιρία να 
αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους».

Γαρυφαλλιά Τσιάρα, Υπεύθυνη Προγραμμάτων 
Παιδικής Προστασίας της IRC

Γράφημα 3 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ,  
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Διαμερίσματα 
υποστηριζόμενης 
διαβίωσης

Ξενώνες

1 .484

Ασφαλείς ζώνες’

238 ΚΥΤ/Καταυλισμοί

98

Δομές μετεγκατάστασης

76

263

ΣΥΝΟΛΟ
2 .159

Γράφημα 2

ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 2019  2020  2021

74 .613

6 .35015 .696

Πηγή: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, 
Κατάσταση Μεσογείου, Ελλάδα (11/10/2021)

Πηγή: Επικαιροποιημένη κατάσταση: Ασυνόδευτα Ανήλικα στην Ελλάδα, ΕΚΚΑ, 15 Οκτωβρίου 2021
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Δομές φιλοξενίας 
ασυνόδευτων παιδιών

Οι αυξημένες αφίξεις προσφύγων στην Ελλάδα το 2015-
2016 δημιούργησαν σοβαρές ανησυχίες για την προστα-
σία των ασυνόδευτων παιδιών-προσφύγων, ιδίως λόγω 
της έλλειψης ασφαλών και προσαρμοσμένων στις αντί-
στοιχες ηλικιακές ανάγκες, δομών φιλοξενίας. Αυτό οδήγη-
σε στη δημιουργία ακατάλληλων δομών στέγασης, όπως 
οι «ασφαλείς ζώνες» στους καταυλισμούς προσφύγων 
στην ηπειρωτική Ελλάδα30 και χώρων διαμονής σε ξενο-
δοχεία, ενώ πολλά παιδιά αναγκάστηκαν να παραμείνουν 
για παρατεταμένο χρονικό διάστημα υπό κράτηση.31 Τόσο 
οι «ασφαλείς ζώνες» όσο και τα ξενοδοχεία, υιοθετήθηκαν 
ως προσωρινά και έκτακτα μέτρα, έτσι ώστε τα ασυνόδευ-
τα παιδιά να μην παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστη-
μα σε ΚΥΤ ή υπό κράτηση. Γενικότερα, αν και έχουν υπάρ-
ξει σημαντικές βελτιώσεις στο κομμάτι της παιδικής προ-
στασίας για τα ασυνόδευτα παιδιά, όπως η νομική κατάρ-
γηση της κράτησης («προστατευτική κράτηση»), η δημι-
ουργία διαμερισμάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης και η 
σταδιακή κατάργηση των «ασφαλών ζωνών» και των ξε-
νοδοχείων ως δομών φιλοξενίας 
– εξακολουθούν τα διαφορετικά 
είδη δομών να μην προστατεύ-
ουν επί της ουσίας πολλά από 
αυτά τα παιδιά, καθιστώντας την 
ασφάλειά τους ρώσικη ρουλέτα.

Στις 15 Οκτωβρίου 2021, 238 
ασυνόδευτα παιδιά φιλοξενού-
νταν σε «ασφαλείς ζώνες» μέσα 
σε προσφυγικούς καταυλισμούς, 
οι οποίοι υποτίθεται ότι θα ήταν 
προσωρινοί, για παραμονή έως 
και τρεις μήνες. Οι «ασφαλείς ζώ-
νες» σχεδιάστηκαν αρχικά για να 
γεφυρώσουν το κενό, και να μην αναγκάζονται τα ασυνό-
δευτα παιδιά να μένουν άστεγα ή για μεγάλο χρονικό διά-
στημα σε κράτηση, μέχρι να υπάρξει διαθέσιμη μια θέση σε 
μια δομή μακροχρόνιας φιλοξενίας. Ωστόσο, λόγω της έλ-
λειψης θέσεων σε κατάλληλες δομές, τα παιδιά αναγκάζο-
νταν να μείνουν στις «ασφαλείς ζώνες» για μήνες, ακόμη 
και χρόνια, ενώ πολλά από αυτά δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία 
να λάβουν την κατάλληλη για την ηλικία τους φροντίδα σε ένα 
ασφαλές και φροντιστικό περιβάλλον, καθώς ενηλικιώθηκαν 
ενώ βρίσκονταν ακόμα σε «ασφαλείς ζώνες».32 Τα ασυνόδευ-
τα παιδιά που ζουν σε «ασφαλείς ζώνες» είναι πιο πιθανό να 
εκτεθούν σε αυξημένους κινδύνους,33 καθώς ζουν μαζί με τον 
γενικό πληθυσμό του καταυλισμού και άρα σε ένα περιβάλ-

λον που δεν είναι πλήρως οριοθετημένο και που ακόμα και 
με παρουσία προσωπικού επί εικοσιτετράωρης βάσης, δεν 
μπορεί να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους. 

Το 2018, άρχισαν να χρησιμοποιούνται και ξενοδοχεία για 
προσωρινή στέγαση, λόγω της επιτακτικής ανάγκης φιλο-
ξενίας ασυνόδευτων παιδιών. Στο αποκορύφωμα της κρί-
σης, στις 15 Μαΐου 2019, 623 ασυνόδευτα παιδιά ζούσαν 
σε ξενοδοχεία,34 τα οποία δεν μπορούσαν να προσφέρουν 
την προστασία και τη φροντίδα που χρειάζεται, καθώς δεν 
παρέχουν ένα σταθερό περιβάλλον. Σε συνδυασμό με τη 
βραχυπρόθεσμη φύση τους, ήταν πολύ δύσκολο να παρα-
σχεθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες και ψυχοκοινωνι-
κή υποστήριξη, γενικότερα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοι-
χεία, τα τελευταία ασυνόδευτα παιδά φιλοξενήθηκαν σε 
ξενοδοχεία τον Αύγουστο του 2021.35 

Η πλέον κοινή μορφή στέγασης για ασυνόδευτα παιδιά 
στην Ελλάδα είναι οι ξενώνες, ιδρυματικού τύπου δομές, 
που φιλοξενούν 30-40 παιδιά, η καθεμία. Αυτή τη στιγμή 
υπάρχουν 65 ξενώνες στην Ελλάδα, με συνολικά 1.725 θέ-
σεις όπου φιλοξενούνται 1.484 παιδιά, δηλαδή το 68,7 % 
του συνόλου των ασυνόδευτων παιδιών στην Ελλάδα.36 Τα 
παιδιά στους ξενώνες φοιτούν στο σχολείο και συμμετέ-
χουν σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες 
που υποστηρίζουν και προωθούν την σωματική, νοητική 
και ψυχοκοινωνική τους ανάπτυξη. Υποστηρίζονται από 
μια ομάδα εκπαιδευμένου προσωπικού που αποτελείται 

από φροντιστές, κοινωνικούς λειτουρ-
γούς, ψυχολόγους και δικηγόρους. 
Ωστόσο, οι ξενώνες εξυπηρετούν με-
γάλο αριθμό παιδιών, πράγμα που 
από μόνο του, τους καθιστά δομές 
ιδρυματικού τύπου.37 Τα παιδιά δεν 
μαθαίνουν πώς να λειτουργούν αυτό-
νομα και δεν εξασκούν τις ατομικές 
δεξιότητές τους, καθώς για τις καθημε-
ρινές ανάγκες τους φροντίζει μόνο το 
προσωπικό του ξενώνα. Η μεγάλης 
κλίμακας ιδρυματικού τύπου φροντί-
δα, προτιμάται συχνά έναντι άλλων 
μορφών φροντίδας, παρά τη γενική 
αναγνώριση από τους ειδικούς ότι τα 

ιδρύματα επιβαρύνουν σημαντικά τον ψυχισμό των παι-
διών και δεν ενισχύουν την ανάπτυξη σε όλα τα επίπεδα, 
καθώς το παιδί από μόνο του δεν μπορεί να αποφασίσει 
για τίποτα. Γενικότερα, οι ιδρυματικού τύπου δομές φιλοξε-
νίας, ακριβώς επειδή δεν προάγουν την μοναδικότητα του 
ατόμου, οδηγούν σε συμπεριφορές μάζας και κατ’ επέκτα-
ση σε περιστατικά έντασης και αντι-κοινωνικοποίησης.38 
Πράγματι, ο ψυχοκοινωνικός αντίκτυπος αυτού του μοντέ-
λου ιδρυματικής φροντίδας, κυρίως σε παιδιά με ιδιαίτερες 
συναισθηματικές και ψυχολογικές ανάγκες, δεν πρέπει να 
υποτιμάται, ενώ επίσης, για πολλούς εφήβους, αυτή η μορ-
φή φροντίδας δεν αντιστοιχεί στην ηλικία, το στάδιο ανά-
πτυξης ή τον πολιτισμό τους.39 Η μακροπρόθεσμη ιδρυμα-

Μου είπαν ότι την επόμενη 
εβδομάδα θα πάω σε μια δομή 
φιλοξενίας. Στη συνέχεια, μου 
έλεγαν την επόμενη εβδομάδα και 
την επόμενη εβδομάδα. Έμεινα 
στη φυλακή για 4 μήνες.

Bahar*, 17 ετών, ασυνόδευτο παιδί από το 
Μπαγκλαντές, που διαμένει σε διαμέρισμα 
του προγράμματος υποστηριζόμενης 
διαβίωσης της IRC
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τοποίηση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να κλη-
θούν να αποχωρήσουν απ’ τα ιδρύματα στην ηλικία των 
18 ετών, με έλλειψη προοπτικών εκπαίδευσης, απουσία δε-
ξιοτήτων ζωής, δύσκολη πρόσβαση στην απασχόληση κα-
θώς και έλλειψη σταθερού δικτύου υποστήριξης.40 

Τα διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβίωσης για ασυνό-
δευτους έφηβους πρόσφυγες/ισσες και αιτούντες/σες άσυ-
λο από 16 έως 18 ετών, που έχουν ήδη κατακτήσει κάποιες 
δεξιότητες αυτονομίας, είναι μια βιώσιμη λύση, καθώς 
προωθούν την ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό πλαί-
σιο. Οι δεξιότητες των ασυνόδευτων παιδιών ενισχύονται 
έτσι ώστε να είναι πλήρως προετοιμασμένα για τη μετάβα-
σή τους στην ενήλικη ζωή και την ένταξή τους στην κοινω-
νία υποδοχής. Η εφαρμογή του προγράμματος υποστηρι-
ζόμενης διαβίωσης στην Ελλάδα βασίζεται στις ορθές 
πρακτικές από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιταλία, η 
Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο,41 με παρόμοιο αριθμό 
και προφίλ ασυνόδευτων παιδιών. 

Παρά την αύξηση των χώρων φιλοξενίας και την θεωρητι-
κή κατάργηση της κράτησης για τα ασυνόδευτα παιδιά τον 
Νοέμβριο του 2020,42 ένας σημαντικός αριθμός παιδιών 
εξακολουθούν να βρίσκονται εκτός του γενικότερου συ-
στήματος υποστήριξης. Υπάρχουν ασυνόδευτα παιδιά που 
εξακολουθούν να τίθενται υπό «προστατευτική κράτηση» 
μέσα στα μικρά, συνωστισμένα και ανθυγιεινά κελιά αστυ-
νομικών τμημάτων ή κέντρων κράτησης.43 Το 2019, το Ευ-
ρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) 
καταδίκασε με διαδοχικές αποφάσεις44 την κράτηση παι-
διών και αυτή η πρακτική θεωρητικά τερματίστηκε. Η επι-

καιροποιημένη κατάσταση για τα ασυνόδευτα παιδιά που 
δημοσιεύεται κάθε δυο βδομάδες από το ΕΚΚΑ, απεικονί-
ζει διαφορετικά στοιχεία από το Σεπτέμβριο του 2021, και 
δεν αναφέρει τον αριθμό των παιδιών που βρίσκονται σε 
κράτηση. Ωστόσο, τα επίσημα πρακτικά από τις συντονιστι-
κές συναντήσεις για την παιδική προστασία αναφέρουν για 
παράδειγμα, ότι 50 ασυνόδευτα παιδιά βρίσκονταν υπό 
κράτηση στο ΚΥΤ Φυλακίου, στις 23 Σεπτεμβρίου 2021.45 

Ο Εθνικός Μηχανισμός για τον εντοπισμό και την προστα-
σία ασυνόδευτων παιδιών σε επισφαλείς συνθήκες διαβί-
ωσης46 -μια κοινή πρωτοβουλία της κυβέρνησης, της Ύπα-
της Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και ΜΚΟ, για 
την παροχή εναλλακτικής λύσης στην «προστατευτική κρά-
τηση» και ως απάντηση στην παροχή πρώτου ελέγχου και 
φροντίδας για τα άστεγα παιδιά, ξεκίνησε την λειτουργία 
του τον Απρίλιο του 2021. Οι «ασφαλείς ζώνες» σε δύο 
προσφυγικούς καταυλισμούς, συνολικής χωρητικότητας 
60 θέσεων, ορίστηκαν ως εγκαταστάσεις διέλευσης, όπου 
τα παιδιά μπορούν να υποβάλουν το αίτημά τους για άσυ-
λο, να πραγματοποιήσουν την αρχική αξιολόγηση βέλτι-
στου συμφέροντος, να περάσουν από ιατρικές εξετάσεις 
και από διαδικασία αξιολόγησης της ηλικίας, εφόσον το τε-
λευταίο κρίνεται απαραίτητο. Ο μηχανισμός περιλαμβάνει 
μια εικοσιτετράωρη τηλεφωνική γραμμή εφτά ημέρες την 
εβδομάδα, για την αναγνώριση και τον εντοπισμό παιδιών 
που έχουν ανάγκη, η οποία είναι διαθέσιμη σε έξι γλώσσες. 
Μεταξύ Απριλίου και Αυγούστου 2021, ο μηχανισμός αυ-
τός είχε λάβει 794 κλήσεις, οι οποίες αφορούσαν 619 δια-
φορετικές περιπτώσεις ασυνόδευτων παιδιών, εκ των 
οποίων 598 αφορούσαν αιτήσεις διαμονής.47

↗ Παρά την κατάργηση της κράτησης για τα ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα τον Νοέμβριο του 2020, εξακολουθούν 
να τίθενται υπό «προστατευτική κράτηση», σε μικρά, υπερπλήρη και ανθυγιεινά κελιά αστυνομικών τμημάτων ή σε 
κέντρα κράτησης.



12 ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ

4

Πρόγραμμα υποστηριζόμενης 
διαβίωσης για ασυνόδευτα 
παιδιά

Τα διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβίωσης προσφέ-
ρουν μια εναλλακτική, μη ιδρυματική μορφή στέγασης και 
παροχής ολιστικής υποστήριξης και φροντίδας σε ασυνό-
δευτους εφήβους άνω των 16 ετών. Το πλαίσιό τους δημι-
ουργήθηκε το 2018 και οι κανόνες λειτουργίας τους καθο-
ρίστηκαν το 2020.48 

Τα διαμερίσματα αυτά πρέπει να βρίσκονται σε αστικές πε-
ριοχές, με εύκολη πρόσβαση σε μέσα μαζικής μεταφοράς, 
σχολεία, εγκαταστάσεις υγείας και ψυχαγωγικές δραστηρι-
ότητες. Κάθε διαμέρισμα μπορεί να φιλοξενήσει έως τέσσε-
ρα παιδιά και όχι περισσότερα από δύο παιδιά ανά υπνο-
δωμάτιο. Τα αγόρια και τα κορίτσια τοποθετούνται σε δια-
φορετικά διαμερίσματα αλλά, εάν είναι προς το συμφέρον 
τους, όπως στην περίπτωση αδερφών, μπορούν κατ’ εξαί-
ρεση να φιλοξενηθούν μαζί παιδιά διαφορετικού φύλου. 
Τα διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβίωσης μπορούν να 

τα διαχειρίζονται εθνικές αρχές, νομικά πρόσωπα που πα-
ρέχουν υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας και οργανώσεις 
της κοινωνίας των πολιτών. Στις 15 Οκτωβρίου 2021, 
υπήρχαν 122 διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβίωσης 
σε όλη την Ελλάδα.

Οι έφηβοι που παραπέμπονται σε αυτά τα διαμερίσματα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 16 ετών, είτε αιτούντες άσυλο, 
είτε δικαιούχοι διεθνούς προστασίας. Πρέπει να μπορούν 
να φροντίζουν τον εαυτό τους και να αναλαμβάνουν ευθύ-
νες μέσα στο διαμέρισμα. Παιδιά με σοβαρά προβλήματα 
ψυχικής υγείας που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τον εαυτό 
τους ή άλλα άτομα, ή τα παιδιά που κάνουν συχνή χρήση 
ουσιών, όπως ναρκωτικά και αλκοόλ, δεν μπορούν να το-
ποθετηθούν σε διαμέρισμα υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

Οι έφηβοι που ζουν σε διαμερίσματα υποστηριζόμενης δι-
αβίωσης, υποστηρίζονται από μια ομάδα επαγγελματιών, 
συμπεριλαμβανομένων κοινωνικών λειτουργών, φροντι-
στών, εκπαιδευτικών, διερμηνέων και δικηγόρων. Οι κοι-
νωνικοί λειτουργοί παρακολουθούν την κατάσταση των 
παιδιών, ενθαρρύνουν την ενεργό συμμετοχή τους στην 
προετοιμασία του ατομικού τους σχεδίου δράσης και τα 
υποστηρίζουν να αναλάβουν πρωτοβουλίες που θα βοη-
θήσουν στη σταδιακή ενδυνάμωση και ένταξή τους. Οι 
φροντιστές παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη, βοη-
θούν τα παιδιά να αναπτύξουν τις απαραίτητες δεξιότητες 
για να φροντίζουν τον εαυτό τους και να αντιμετωπίζουν τις 
δυσκολίες της καθημερινότητάς τους και παρέχουν διάφο-
ρες ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Οι εκπαιδευτικοί παρέ-

↗ Τα ασυνόδευτα παιδιά έχουν ελπίδες και όνειρα, όπως κάθε έφηβος, αλλά βασικός τους στόχος είναι να επανενωθούν 
με μέλη της οικογένειάς τους.
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χουν μαθήματα ελληνικής ή άλλης γλώσσας, ανάλογα με 
τις εξατομικευμένες ανάγκες και τις επιθυμίες των παιδιών, 
και τα βοηθούν με τα καθήκοντά τους στο σπίτι, εάν χρεια-
στεί. Οι διερμηνείς διευκολύνουν την επικοινωνία με τα 
μέλη της ομάδας υποστήριξης και τις δημόσιες υπηρεσίες, 
ενώ οι δικηγόροι αναλαμβάνουν τη νομική εκπροσώπηση 
και βοήθεια των παιδιών, όταν χρειάζεται. Οι δικηγόροι 
βρίσκονται επίσης σε άμεση επικοινωνία με τους επιτρό-
πους, εάν έχουν οριστεί, και τους κοινωνικούς λειτουργούς, 
για την αποφυγή αντικρουόμενων ενεργειών, αλληλοεπι-
καλύψεων ή παραλείψεων ενώπιον των δικαστικών, των 
διοικητικών ή άλλων αρχών. 

Οι κύριοι στόχοι του προγράμματος της υποστηριζόμε-
νης διαβίωσης, είναι η διασφάλιση ενός επαρκούς πλαι-
σίου προστασίας και εξατομικευμένης φροντίδας, η 
ομαλή μετάβαση στην ενήλικη ζωή και η ένταξη των ασυ-
νόδευτων παιδιών στην κοινωνία, λαμβάνοντας υπόψη τις 
ανάγκες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε παιδιού . 
Αυτό γίνεται πάντα με τρόπο που σέβεται και ενισχύει 
την ελευθερία κίνησης και έκφρασης του παιδιού, τον 
σεβασμό της αξιοπρέπειας, την αναγνώριση της ατομι-
κής αξίας, τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας, το βέλτιστο 
συμφέρον και την παροχή ευκαιριών ανάπτυξης των 
δεξιοτήτων τους . Η προσέγγιση με επίκεντρο το παιδί εί-
ναι αυτό που κάνει το εγχείρημα της υποστηριζόμενης 
διαβίωσης μια πιο βιώσιμη λύση .

 α . Οφέλη του προγράμματος 

Πιστεύω ότι η υποστηριζόμενη 
διαβίωση είναι ο καλύτερος τρόπος για 
να βοηθήσεις τα ασυνόδευτα παιδιά, 
γιατί υποστηρίζει και εστιάζει στην ένταξή 
τους και την ομαλή μετάβασή τους στην 
ενήλικη ζωή. Αυτό το μοντέλο δεν 
προσφέρει έτοιμες λύσεις. Αντίθετα, 
υποστηρίζει αυτά τα παιδιά για να 
αναλάβουν την ευθύνη για τις πράξεις και 
τη ζωή τους.

Έλενα Γίγα, Υπεύθυνη Προγράμματος διαμερισμάτων 
υποστηριζόμενης διαβίωσης της IRC, έργο FUTURA

Οι κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για την εναλλακτική 
φροντίδα,49 η σύσταση του Συμβουλίου της Ευρώπης για 
τα δικαιώματα των παιδιών50 και τα επιτυχημένα μοντέλα 
προγραμμάτων υποστηριζόμενης διαβίωσης που εφαρ-
μόζονται στην ΕΕ,51 παρουσιάζουν αυτό το μοντέλο ως ένα 
από τα πιο αποτελεσματικά για την παροχή ασφαλούς στέ-
γασης, υποστήριξης και ημιαυτονομίας σε εφήβους. Αυτό 
επιβεβαιώνεται από την εμπειρία της IRC στην Ελλάδα, η 
οποία δείχνει ότι η επένδυση σε ποιοτικές δομές και υπηρε-
σίες μπορεί να επηρεάσει θετικά τις ζωές των παιδιών, ενώ 

ταυτόχρονα συμβάλλει στη διαδικασία αποϊδρυματοποίη-
σης και στη μετατόπιση της παροχής υπηρεσιών φροντί-
δας, από τα ιδρύματα στην κοινότητα. Το πρόγραμμα της 
υποστηριζόμενης διαβίωσης μπορεί να αποτρέψει τον κοι-
νωνικό αποκλεισμό των ασυνόδευτων παιδιών και προω-
θεί την ένταξή τους στην κοινωνία.52 Επιπλέον, διευκολύνει 
τη μετάβαση στην ενηλικίωση, κάτι πολύ χρήσιμο, καθώς 
με την ενηλικίωσή τους, τα παιδιά χάνουν και κάποια από 
τα δικαιώματά τους, ενώ ταυτόχρονα αποκτούν πολλές 
υποχρεώσεις. Ειδικά για τα ασυνόδευτα παιδιά, η σωστή 
προετοιμασία τους για την ενήλικη ζωή είναι απαραίτητη, 
προκειμένου να καταφέρουν αυτοδύναμα να ανταπεξέλ-
θουν στις δυσκολίες της ενήλικης ζωής. 

Στο διαμέρισμα, νιώθω ότι έχω τη 
μέγιστη υποστήριξη που θα μπορούσα να 
έχω και όλοι οι άνθρωποι εδώ είναι πολύ 
εξυπηρετικοί και με ενθαρρύνουν. Με 
βοηθούν 100% και δεν αισθάνομαι ότι 
μου λείπει κάτι. Νιώθω πολύ ασφαλής 
εδώ.

Dicic*, 17 ετών, ασυνόδευτο παιδί από τη Σομαλία, 
που διαμένει σε διαμέρισμα του προγράμματος 
υποστηριζόμενης διαβίωσης της IRC

Το πρόγραμμα υποστηριζόμενης διαβίωσης σε διαμερί-
σματα έχει σημαντικά χαμηλότερο κόστος και είναι πιο 
βιώσιμο από ότι η ιδρυματική φροντίδα. Σύμφωνα με 
τον διαγωνισμό που δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Με-
τανάστευσης και Ασύλου για τη χρηματοδότηση των δια-
μερισμάτων στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανά-
στευσης και  Ένταξης (ΤΑΜΕ), το κόστος για κάθε παιδί που 
διαμένει σε διαμέρισμα υποστηριζόμενης διαβίωσης ποι-
κίλλει, αλλά δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 50,50 ευρώ ημε-
ρησίως.53 Τα διαμερίσματα που διαχειρίζεται η IRC, για πα-
ράδειγμα, χρηματοδοτούνται από το ΤΑΜΕ με 48,40 ευρώ 
ημερησίως, ανά παιδί. Αντίθετα, ο αντίστοιχος διαγωνισμός 
για τους ξενώνες, επιτρέπει 68 ευρώ ανά παιδί, ημερησί-
ως,54 κόστος 34 % υψηλότερο από το ανώτατο κόστος για 
την υποστηριζόμενη διαβίωση. Επομένως, τα διαμερίσμα-
τα όχι μόνο είναι καλύτερα για τα παιδιά, αλλά είναι και πιο 
οικονομικά.
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↗ Έλλειψη βιώσιμης και μακροπρόθεσμης 
χρηματοδότησης

↗ Έλλειψη παραπομπών

↗ Μη διορισμός επιτρόπων

↗ Ελλείψεις στη διαδικασία ασύλου

↗ Εμπόδια στην πρόσβαση στην υγειονομική 
περίθαλψη

↗ Περιορισμένη πρόσβαση στην εκπαίδευση

↗ Έλλειψη επιλογών στέγασης για τους εφήβους 
που ενηλικιώνονται

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  β . Προκλήσεις στην υλοποίηση 
  του προγράμματος στην Ελλάδα

Το πρόγραμμα υποστηριζόμενης διαβίωσης θεωρείται ως 
ένα από τα κορυφαία μοντέλα φιλοξενίας και παροχής 
ολιστικής φροντίδας για εφήβους που έχουν ήδη αναπτύ-
ξει κάποιες δεξιότητες αυτονομίας. Ωστόσο, υπάρχουν αρ-
κετά κενά και ελλείψεις στην εφαρμογή του στην Ελλάδα, 
που αναδείχθηκαν μέσω της εμπειρίας της IRC και των συ-
νεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν για την παρούσα έκ-
θεση, τα οποία εμποδίζουν την πλήρη υλοποίηση αυτού 
του μοντέλου.

Μια σημαντική πρόκληση είναι η έλλειψη βιώσιμης, μα-
κροπρόθεσμης χρηματοδότησης και οι καθυστερήσεις 
στην εκταμίευση κεφαλαίων . Οι εταίροι υλοποίησης ανα-
φέρθηκαν στην ανεπάρκεια του προγραμματισμού, όπως 
η ειδοποίηση της τελευταίας στιγμής για τις προσκλήσεις 
και τις επεκτάσεις της χρηματοδότησης του ΤΑΜΕ, που δια-
χειρίζεται το δημόσιο. Αυτό καθιστά δύσκολη την προετοι-
μασία και συγγραφή προτάσεων, καθώς οι απαιτήσεις εί-
ναι συχνά πολύπλοκες και χρονοβόρες. Επιπλέον, τα κον-
δύλια του ΤΑΜΕ που διαχειρίζεται το δημόσιο, δεν εκταμι-
εύονται πάντα έγκαιρα, αφήνοντας μεγάλα κενά τα οποία 
οι οργανώσεις αναγκάζονται να καλύψουν ιδίοις πόροις, 
ούτως ώστε να πληρωθούν τα πάγια έξοδα. Η πολυπλοκό-
τητα των γραφειοκρατικών διαδικασιών των εθνικών δια-
χειριστικών Αρχών του ΤΑΜΕ, οδήγησε σε σημαντικές κα-
θυστερήσεις στις χρηματοροές καθώς και στην επιφυλα-
κτικότητα κάποιων οργανώσεων να υποβάλουν προτάσεις 
για την υλοποίηση νέων προγραμμάτων, βάσει του ίδιου 
συστήματος χρηματοδότησης. Επιπλέον, η μέθοδος πλη-
ρωμής του μοναδιαίου κόστους, έχει αποδειχτεί αναποτε-
λεσματική για τις οργανώσεις που υλοποιούν το πρόγραμ-
μα. Το μοναδιαίο κόστος, καταρχάς δεν έχει υπολογιστεί σε 

ρεαλιστική βάση. Κυρίως όμως, το ότι η χρηματοδότηση 
συνδέεται μόνο με την κάλυψη των θέσεων στο πρόγραμ-
μα, οδηγεί σε οικονομική επιβάρυνση του φορείς υλοποίη-
σης, καθώς δεν καλύπτονται τα πάγια έξοδα όταν τα διαμε-
ρίσματα δεν έχουν 100% πληρότητα.

Ένα άλλο εμπόδιο είναι η έλλειψη παραπομπών παιδιών 
από άλλες δομές στο πρόγραμμα υποστηριζόμενης δια-
βίωσης . Ως αποτέλεσμα, παραμένει μεγάλος αριθμός κε-
νών θέσεων, παρά την επιτακτική ανάγκη για στέγαση. Για 
παράδειγμα, στις 15 Οκτωβρίου 2021, υπήρχαν 488 δια-
θέσιμες θέσεις σε διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβίω-
σης σε όλη την Ελλάδα, αλλά μόνο οι 263 θέσεις είχαν κα-
λυφθεί.55 Ένας από τους λόγους είναι ότι το σύστημα χρη-
ματοδότησης του ΤΑΜΕ για τους ξενώνες, που βασίζεται 
επίσης αποκλειστικά στο ποσοστό κάλυψης των θέσεων με 
μοναδιαίο κόστος, ενδέχεται να προκαλέσει διστακτικότητα 
ως προς την παραπομπή παιδιών σε άλλες δομές, καθώς 
αυτό θα επηρεάσει άμεσα το ποσοστό χρηματοδότησής 
τους και ενδεχομένως να δημιουργήσει χρηματοδοτικά 
κενά. Επιπλέον, οι οργανώσεις που λειτουργούν ξενώνες, 
δεν υποχρεούνται να παραπέμψουν παιδιά σε διαμερί-
σματα υποστηριζόμενης διαβίωσης. Τέλος, ένας ακόμη λό-
γος στον οποίο οφείλονται οι περιορισμένες παραπομπές, 
είναι ότι ορισμένα παιδιά δεν πληρούν τα κριτήρια για να 
συμμετάσχουν σε αυτό το πρόγραμμα, καθώς μπορεί να 
έχουν προβλήματα ψυχικής υγείας ή μπορεί να είναι απρό-
θυμα να αλλάξουν περιβάλλον διαβίωσης. 

Ένα κρίσιμο κενό στην προστασία των ασυνόδευτων παι-
διών στην Ελλάδα, στο πρόγραμμα υποστηριζόμενης δια-
βίωσης και αλλού, είναι η απουσία εφαρμογής του νόμου 
της επιτροπείας, νόμιμων εκπροσώπων για παιδιά των 
οποίων οι γονείς αδυνατούν να τα εκπροσωπήσουν. Το 
2018 εγκρίθηκε η σχετική νομοθεσία,56 αλλά δυστυχώς μέ-
χρι σήμερα, ο νόμος αυτός δεν έχει εφαρμοστεί.57 Οι κοι-
νωνικοί λειτουργοί που εργάζονται σε δομές φιλοξενίας 
λαμβάνουν την άδεια να εκτελέσουν ορισμένες πράξεις 
επιτροπείας, όπως να έχουν πρόσβαση στους ιατρικούς 
φακέλους των παιδιών ή να τα εγγράψουν στο σχολείο, 
ενώ οι δικηγόροι που εργάζονται στο πρόγραμμα υποστη-
ριζόμενης διαβίωσης, μπορούν να συνδράμουν τα παιδιά 
στις υποθέσεις τους. Αυτοί οι επαγγελματίες δεν μπορούν 
ωστόσο να υποκαταστήσουν την ανάγκη για επίτροπο, ο 
οποίος θα πρέπει να είναι το κύριο σημείο επαφής και πρό-
σωπο αναφοράς ενός παιδιού από την άφιξή του στην 
χώρα μέχρι και την ενηλικίωσή του. Ο Εισαγγελέας Ανηλί-
κων είναι αυτός που ενεργεί, προς το παρόν, ως προσωρι-
νός επίτροπος για τα παιδιά που αιτούνται άσυλο, όμως 
δεν έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τις καθημερινές 
και εξατομικευμένες ανάγκες που μπορεί να έχουν εκατο-
ντάδες παιδιά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να μην 
έχουν τη φροντίδα και την προσοχή που χρειάζονται για να 
αναπτυχθούν ολοπλεύρως και εντός ενός ασφαλούς και 
υποστηρικτικού πλαισίου. 
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Τον Σεπτέμβριο του 2021, η ευθύνη της επιτροπείας και της 
εκπροσώπησης των ασυνόδευτων παιδιών μεταβιβάστηκε 
από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το 
οποίο είναι αρμόδιο για την παιδική προστασία γενικά, στο 
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.58 Μέχρι στιγμής, 
οργανώσεις γεφυρώνουν αυτό το χάσμα μέχρι να εφαρ-
μοστεί ο νόμος για την επιτροπεία, αλλά λόγω καθυστερή-
σεων στους διαγωνισμούς59 δεν υπάρχει συνέχεια, γεγονός 
που βραχυκυκλώνει αυτό το προσωρινό πρόγραμμα, με 
σοβαρό και άμεσο αντίκτυπο στα δικαιώματα των ασυνό-
δευτων παιδιών.60 Η τρέχουσα διακοπή του προγράμμα-
τος προσωρινής επιτροπείας άφησε ένα κενό στη νομική 
εκπροσώπηση και την αρχική καταγραφή των νεοαφιχθέ-
ντων ασυνόδευτων παιδιών στη Λέσβο και τη Σάμο.61

Μια άλλη βασική δυσκολία είναι η διαδικασία ασύλου, η 
οποία ξεκινά με ελλείψεις στην αρχική καταγραφή. Για πα-
ράδειγμα, οι συνοριακές αρχές έχουν καταγράψει παιδιά 
ως ενήλικες, επειδή είτε δεν είχαν τα αποδεκτά έγγραφα 
ταυτοποίησης, είτε δεν γνώριζαν, γιατί κανείς δεν τα ενημέ-
ρωσε, ότι έπρεπε να τα προσκομίσουν.62 Κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας ασύλου, θα πρέπει να παρέχονται στα παι-
διά πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά τους, τη διαδι-
κασία ασύλου και τις διαθέσιμες υπηρεσίες με τρόπο κατα-
νοητό, και ανάλογα με την ηλικία και τις εκάστοτε συνθή-
κες.63 Η εμπειρία στην Ελλάδα έχει δείξει επανειλημμένα ότι 
οι σοβαρές ελλείψεις ιατρικού προσωπικού64 σε συνδυα-
σμό με την έλλειψη νομικής συνδρομής, μπορεί να οδηγή-
σουν σε σημαντικές καθυστερήσεις και σοβαρά λάθη κατά 
την αξιολόγηση της ηλικίας.65 Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα 
ασυνόδευτα παιδιά να τοποθετούνται συχνά μαζί με ενήλι-
κες, χωρίς να προστατεύονται τα δικαιώματά τους. Τα ασυ-
νόδευτα παιδιά έχουν ιδιαίτερες ανάγκες και πρέπει να 
τους παρέχονται οι κατάλληλες συνθήκες υποδοχής,66 το 
οποίο αποτελεί ουσιαστικό στοιχείο για τη διασφάλιση της 
αποτελεσματικής πρόσβασης στις διαδικασίες ασύλου με 
σκοπό την άσκηση του δικαιώματός τους στο άσυλο, κα-
θώς και τη διασφάλιση της προστασίας τους, της ευημερί-
ας και της αξιοπρέπειάς τους. 

Τα ασυνόδευτα παιδιά που έχουν στενούς συγγενείς67 σε 
άλλα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν το δικαίωμα να επανενω-
θούν μαζί τους, μέσω της διαδικασίας της οικογενειακής 
επανένωσης.68 Τα αιτήματα οικογενειακής επανένωσης 
ασυνόδευτων παιδιών με συγγενείς τους που βρίσκονται 
σε άλλη χώρα της ΕΕ έχουν επηρεαστεί δραματικά από την 
καθυστέρηση της εφαρμογής του συστήματος επιτροπεί-
ας,69 καθώς ο Εισαγγελέας Ανηλίκων, ως προσωρινός επί-
τροπος όλων των ασυνόδευτων παιδιών που διαμένουν 
στην ελληνική επικράτεια,70 δεν έχει την ικανότητα να απα-
ντήσει σε όλα τα αιτήματα οικογενειακής επανένωσης 
εντός του προαπαιτούμενου χρόνου. Επιπλέον, σταδιακά 
τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν θέσει περισσότερα επίπεδα 
αξιολόγησης και εμπόδια στην αποδοχή των αιτημάτων 
επανένωσης.

Ο θείος μου είπε ότι νοιάζεται για 
μένα, οπότε ο δικηγόρος έκανε αίτηση για 
οικογενειακή επανένωση. Η υπηρεσία 
ασύλου είπε ότι δεν πίστευαν ότι ήταν 
θείος μου. Έτσι, ο θείος μου τους ρώτησε 
τι χρειάζονταν για να τους αποδείξει ότι 
είμαστε συγγενείς και έφερε ένα 
οικογενειακό πιστοποιητικό από το 
Μπαγκλαντές. Αλλά δεν το δέχτηκαν. 
Απέρριψαν το αίτημά μας. Έχω και 
άλλους συγγενείς στην Αγγλία, εδώ δεν 
έχω κανέναν, είμαι μόνος μου.

Bahar*, 17 ετών, ασυνόδευτο παιδί από το 
Μπαγκλαντές, που διαμένει σε διαμέρισμα του 
προγράμματος υποστηριζόμενης διαβίωσης της IRC

Τα προσκόμματα στην πρόσβαση στην υγεία, δημιουρ-
γούν συχνά ένα κρίσιμο κενό στην προστασία των ασυνό-
δευτων παιδιών, τα οποία, λόγω των προηγούμενων εμπει-
ριών τους, και λόγω πιθανής έκθεσής τους σε περιστατικά 
βίας, τραύματος και απώλειας,71 έχουν μεγαλύτερη ανάγκη 
άμεσης περίθαλψης. Παρότι η ελληνική νομοθεσία προ-
βλέπει δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και ιατρικής 
περίθαλψης,72 υπάρχουν πρακτικά εμπόδια που την ανα-
στέλλουν,73 με εξαίρεση τις περιπτώσεις έκτακτων ιατρικών 
περιστατικών, όπου τα παιδιά μπορούν συνήθως να λά-
βουν επείγουσα ιατρική φροντίδα. Αυτά τα εμπόδια περι-
λαμβάνουν την έλλειψη υπηρεσιών διερμηνείας στα νοσο-
κομεία αλλά, κυρίως, τις δυσκολίες απόκτησης αριθμού 
κοινωνικής ασφάλισης,74 το οποίο αποτελεί την εκ των 
πραγμάτων προϋπόθεση πρόσβασης στο δημόσιο σύστη-
μα υγειονομικής περίθαλψης. Μετά την κατάργηση του 
αριθμού μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) για τους 
αιτούντες άσυλο τον Ιούλιο του 2019, το οποίο οδήγησε χι-
λιάδες άτομα σε αδιέξοδο για μήνες,75 δημιουργήθηκε ένα 
νέο σύστημα τον Ιανουάριο του 2020, ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. (Προ-
σωρινός Αριθμός Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλ-
ψης Αλλοδαπού76). Ωστόσο, ο Π.Α.Α.Υ.Π.Α. συνδέεται με 
μια ενεργή κάρτα αιτούντος άσυλο, συνεπώς, όταν υπάρ-
χουν προβλήματα ή καθυστερήσεις στην ανανέωση των 
καρτών ασύλου - πολύ σύνηθες, ειδικά κατά το διάστημα 
που είχε κλείσει η Υπηρεσία Ασύλου λόγω κορωνοϊού, ο 
Π.Α.Α.Υ.Π.Α. δεν λειτουργεί και επομένως, δεν μπορεί να χο-
ρηγηθεί κανένα φάρμακο, εξέταση ή θεραπεία, δωρεάν. 
Υπήρξαν διάφορες περιπτώσεις όπου, κατά τη διάρκεια 
προγραμματισμένων ιατρικών ραντεβού, ζητήθηκε από 
ασυνόδευτα παιδιά που διέμεναν σε διαμερίσματα υπο-
στηριζόμενης διαβίωσης της IRC με ληγμένες κάρτες αιτού-
ντος άσυλο, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, να πληρώσουν 
για νοσοκομειακές υπηρεσίες που είχαν λάβει. 



16 ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η φοίτηση στο σχολείο είναι ένας σταθεροποιητικός παρά-
γοντας στην κατά τα άλλα εναλασσόμενη ζωή των νέων 
προσφύγων, αλλά η πρόσβαση στην εκπαίδευση εξακο-
λουθεί επίσης να αποτελεί πρόκληση. Σύμφωνα με την ελ-
ληνική νομοθεσία,77 τα παιδιά που αιτούνται άσυλο οφεί-
λουν να φοιτούν στο δημοτικό και στη δευτεροβάθμια εκ-
παίδευση στο πλαίσιο του δημόσιου εκπαιδευτικού συστή-
ματος όπως τα παιδιά με ελληνική υπηκοότητα. Ωστόσο, 
από τα 44.000 συνολικά παιδιά προσφύγων που υπολογί-
ζεται ότι βρίσκονται στην Ελλάδα,78 λιγότερα από 20.000 
(ηλικίας 4-17 ετών) εγγράφηκαν στο σχολείο κατά το σχο-
λικό έτος 2020-2021.79 Τα ασυνόδευτα παιδιά που συμμε-
τέχουν στο πρόγραμμα υποστηριζόμενης διαβίωσης της 
IRC αντιμετωπίζουν σημαντικά εμπόδια για την εγγραφή 
τους στο σχολείο. Η εγγραφή στο λύκειο γίνεται ηλεκτρονι-
κά, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς taxisnet των γονέων 
ή των νομίμων κηδεμόνων του παιδιού. Η εγγραφή των 
ασυνόδευτων παιδιών που δεν έχουν γονείς ή νόμιμους 
κηδεμόνες, γίνεται κατ’ εξαίρεση χρησιμοποιώντας είτε 
τους κωδικούς taxisnet των κοινωνικών λειτουργών που 
εργάζονται στα διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβίωσης 
της IRC, είτε αυτούς των διευθυντών των σχολείων, αν και 
δεν υπάρχει νομική βάση που να το ορίζει αυτό, αλλά είναι 
στη διακριτική ευχέρεια του κάθε διευθυντή. Τα παιδιά που 
ζουν σε διαμερίσματα της IRC έχουν επίσης αναφέρει δυ-
σκολίες στις τάξεις «υποδοχής», καθώς δεν υπάρχει διαχω-
ρισμός σε σχέση με το επίπεδο των ελληνικών, με αποτέλε-
σμα ορισμένα παιδιά να δυσκολεύονται να παρακολουθή-
σουν και κάποια να βαριούνται. Η εξειδικευμένη προσοχή 
και φροντίδα που λαμβάνουν τα παιδιά στα διαμερίσματα 

υποστηριζόμενης διαβίωσης της IRC έχει ως αποτέλεσμα 
68 από τα 73 να έχουν εγγραφεί και να φοιτούν τακτικά 
στο σχολείο, παρά τα εμπόδια που υπάρχουν.

Ένα τελευταίο σοβαρό πρόβλημα είναι η έλλειψη επιλο-
γών στέγασης για τους εφήβους που ενηλικιώνονται. Το 
νομικό πλαίσιο για τα διαμερίσματα υποστηριζόμενης δια-
βίωσης80 ορίζει ότι τα παιδιά μπορούν να μείνουν εκεί αυ-
στηρά μέχρι τα 18 έτη τους81 και από εκεί και πέρα   πρέπει 
να είναι πλήρως υπεύθυνα για την κάλυψη όλων των βασι-
κών τους αναγκών. Είναι, ωστόσο, ανησυχητικό το γεγονός 
ότι δεν υπάρχουν δημόσια προγράμματα για την υποστή-
ριξη των νέων ενηλίκων που έχουν εγκαταλείψει την ιδρυ-
ματική φροντίδα, και ειδικότερα για τη στέγαση, την επαγ-
γελματική υποστήριξη, την οικονομική βοήθεια ή υποστή-
ριξη σε θέματα ψυχικής υγείας. 

Τους τελευταίους δύο μήνες, 
αγχώνομαι για το πώς θα είναι η ζωή 
μου, αν η αίτηση ασύλου μου απρριφθεί. 
Το σκεφτομαι συνεχώς. Αντιμετώπισα 
δυσκολίες και εμπόδια στη ζωή μου. Δεν 
μπορώ να σκέφτομαι χόμπι και άλλα 
τέτοια πράγματα.

Yusuf*, 16 ετών, ασυνόδευτο παιδί από τη Σομαλία 
που διαμένει σε διαμέρισμα του προγράμματος 
υποστηριζόμενης διαβίωσης της IRC

↗ Τα ασυνόδευτα παιδιά στα διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβίωσης ενθαρρύνονται ώστε να γίνουν ανεξάρτητα 
και να μεταβούν ομαλά στην ενηλικίωση. Η μαγειρική είναι μία από τις σημαντικές δεξιότητες.
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 γ . Πρόγραμμα υποστηριζόμενης διαβίωσης 
 που υλοποιεί η IRC 

Από τον Αύγουστο του 2019, η IRC λειτουργεί διαμερίσμα-
τα υποστηριζόμενης διαβίωσης στο κέντρο της Αθήνας. 
Όταν οι έφηβοι γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα της IRC, και 
τα δύο μέρη υπογράφουν μια συμφωνία. Τα παιδιά υπο-
χρεούνται να παρακολουθήσουν τα μαθήματα στα οποία 
εγγράφονται και αυτά που περιλαμβάνονται στο Ατομικό 
Σχέδιο Δράσης που έχουν καταρτίσει μαζί με τον κοινωνικό 
λειτουργό τους. Πρέπει να ακολουθούν το εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα καθαριότητας και να σέβονται τον εξοπλισμό 
του σπιτιού, να ζουν ειρηνικά και να σέβονται τους συγκα-
τοίκους τους, να σέβονται τα προσωπικά τους αντικείμενα 
και να συμμετέχουν σε μηνιαίες συναντήσεις. Πρέπει να επι-
στρέφουν στο διαμέρισμα την προβλεπόμενη ώρα και δεν 
επιτρέπεται να προσκαλούν φίλους ή συγγενείς χωρίς να 
ενημερώσουν το προσωπικό και τους συγκατοίκους τους. 
Το κάπνισμα δεν επιτρέπεται στους εσωτερικούς χώρους 
και η κατανάλωση αλκοόλ και παράνομων ουσιών απαγο-
ρεύεται αυστηρά.

Η IRC λειτουργεί επί του παρόντος 14 διαμερίσματα υπο-
στηριζόμενης διαβίωσης και προσφέρει υπηρεσίες σε 25 
ασυνόδευτα παιδιά. Εννέα διαμερίσματα λειτουργούν στο 
πλαίσιο του έργου FUTURA, με την υποστήριξη του προ-
γράμματος ασύλου και μετανάστευσης του χρηματοδοτι-
κού μηχανισμού του ΕΟΧ και των επιχορηγήσεων από τη 
Νορβηγία82 στο πλαίσιο του αποτελέσματος για την «αντιμε-
τώπιση επείγουσων αναγκών για την υποδοχή και τον έλεγχο 
των αιτούντων άσυλο και για τη στέγαση ευάλωτων ομά-
δων». Πέντε διαμερίσματα υποστηρίζονται από το Εθνικό 
Πρόγραμμα του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Έντα-
ξης (ΤΑΜΕ).83 Από τότε που αρχίσαμε να υλοποιούμε το 
πρόγραμμα υποστηριζόμενης διαβίωσης, έχουμε υποστη-
ρίξει 73 παιδιά στην Αθήνα.

Η IRC διεξάγει τακτικά έρευνες στα παιδιά που διαμένουν 
σε διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβίωσης, με στόχο να 
γίνει αντιληπτό αν είναι ικανοποιημένα από το πρόγραμμα, 
και ότι είναι σε θέση να παρέχουν σχόλια, να υποβάλουν τα 
παράπονά τους, και να συμμετέχουν στις διαδικασίες λή-
ψης αποφάσεων που επηρεάζουν άμεσα τη ζωή τους. Τα 
σχόλια είναι ανώνυμα έτσι ώστε τα παιδιά να αισθάνονται 
ότι μπορούν να εκφράσουν οποιαδήποτε άποψή τους 
ελεύθερα. 

Τα ασυνόδευτα παιδιά έχουν βιώσει 
πολύ δύσκολες συνθήκες, πόλεμο, βία, 
οικονομικές δυσκολίες, δεν έχουν 
δικαίωμα στην εκπαίδευση, δεν 
τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης, μπορεί να 
κινδυνεύσει η ζωή τους. Όταν 
εντάσσονται σε ένα πρόγραμμα 
υποστηριζόμενης διαβίωσης, όπως το 
έργο FUTURA, τους δίνεται μια 
σημαντική ευκαιρία.

Κατερίνα Ρέντζου, Συντονίστρια Μονάδας 
υποστηριζόμενης διαβίωσης της IRC

Γράφημα 4 
ΔΙΑΜΟΝΗ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΗΣ IRC

‘Ασφαλείς ζώνες’ 

25

Ξενοδοχεία

26

ΣΥΝΟΛΟ

73

Δομές φιλοξενίας

22

Γράφημα 5 

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΑ  
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ  
ΤΗΣ IRC, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2019-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2021

Αφγανιστάν

Πακιστάν

Σομαλία

Μπαγκλαντές

Αίγυπτος

ΣΥΝΟΛΟ

73

Συρία

Κονγκό

Αλγερία

Ιράν

Ιράκ

Γκάμπια

Γουινέα

Παλαιστίνη

Σιέρρα Λεόνε

Υεμένη

28

98

7

5

5

3
1 1 1 1 1 1 1 1
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 δ . Πιλοτικό πρόγραμμα υποστηριζόμενης 
 διαβίωσης για παιδιά που διαβιούν 
 σε ιδρυματικού τύπου δομές φιλοξενίας

Η παρουσία μεγάλου αριθμού ασυνόδευτων παιδιών, 
ανάγκασε το ελληνικό κράτος να αντιμετωπίσει τα κενά 
στην παιδική προστασία, με αποτέλεσμα να ωφεληθούν 
όλα τα παιδιά στην Ελλάδα με την κύρωση της νομοθεσίας 
για την επιτροπεία, την υιοθεσία και την αναδοχή, καθώς 
και την υποστηριζόμενη διαβίωση. 

Η θέσπιση του νομοθετικού πλαισίου για το πρόγραμμα 
υποστηριζόμενης διαβίωσης παρείχε την ευκαιρία να εντα-
χθεί η υποστηριζόμενη διαβίωση στη φάση ΙΙΙ του κοινού 
έργου της UNICEF με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Child 
Guarantee»84 και για παιδιά μη πρόσφυγες. Η IRC επιλέ-
χθηκε ως εταίρος υλοποίησης του τρίτου πυλώνα του έρ-
γου στην Ελλάδα: «Καθιέρωση της υποστηριζόμενης ανε-

ξάρτητης διαβίωσης για την υποστήριξη της μετάβασης των 
παιδιών στην ενήλικη ζωή» και επί του παρόντος πραγμα-
τοποιεί προετοιμασίες αναλύοντας το τρέχον και επερχό-
μενο κανονιστικό πλαίσιο, αξιολογώντας τις ανάγκες των 
παιδιών και καταρτίζοντας τις Τυποποιημένες Διαδικασίες 
Λειτουργίας πριν από την εφαρμογή του, με την υποστήρι-
ξη της UNICEF.  Η εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέχρι στιγ-
μής από την εφαρμογή του προγράμματος υποστηριζόμε-
νης διαβίωσης για τα ασυνόδευτα παιδιά, με τις προκλή-
σεις και τα διδάγματα που αντλήθηκαν, είναι πολύτιμα 
οφέλη που προσαρμόζονται κατά περίπτωση και ενημε-
ρώνουν αυτό το νέο πλαίσιο.  

Ως εκ τούτου, η υποστηριζόμενη διαβίωση για τα ασυνό-
δευτα παιδιά άνοιξε τον δρόμο για την επέκταση αυτού του 
μοντέλου στέγασης και φροντίδας, σε όλα τα παιδιά, και 
συνέβαλε στην παροχή στέγασης εκτός των ιδρυμάτων.

που συμμετείχαν στην έρευνα είναι ικανοποιημένα από τον/την 
κοινωνικό/ή λειτουργό 

που συμμετείχαν στην έρευνα είναι ικανοποιημένα με την ποιότητα  
των υπηρεσιών συνολικά

που συμμετείχαν στην έρευνα είναι ικανοποιημένα με τον τρόπο  
που τους φέρεται το προσωπικό της IRC

πιστεύουν ότι η IRC λαμβάνει υπόψη τα σχόλια τους  
προκειμένου να προβεί σε αλλαγές όταν χρειάζεται

88%

71%

92%

78%

Γράφημα 6

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΕΞΗΧΘΗΣΑΝ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ  
ΣΤΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΗΣ IRC
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5

Ευρωπαϊκη ευθύνη  
για την προστασία των 
ασυνόδευτων παιδιών

Η πιο ανθρώπινη, δίκαιη και βιώσιμη διαχείριση του μετα-
ναστευτικού είναι ένα ζήτημα που αφορά όλη την ΕΕ και 
πρέπει να αντιμετωπιστεί ως τέτοιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν επανειλλημένα 
ζητήσει στα κράτη μέλη της ΕΕ να δώσουν προτεραιότητα 
και να αυξήσουν σημαντικά τη μετεγκατάσταση των πιο ευ-
άλωτων αιτούντων/ουσών άσυλο και 
προσφύγων/ισσών στην Ελλάδα,85 
συμπεριλαμβανομένων των ασυνό-
δευτων παιδιών, και να βελτιώσουν το 
σύστημα οικογενειακής επανένωσης.86 

Μέσω του εθελοντικού προγράμματος 
για τη μετεγκατάσταση από την Ελλά-
δα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, από 
τον Απρίλιο 2020 έως τις 19 Οκτωβρί-
ου 2021, έχουν μετεγκατασταθεί 1.047 
ασυνόδευτα παιδιά,87 που αντιστοιχεί 
στο 65 % του συνόλου των δεσμεύσε-
ων (1.600). Πρόκειται για μια πολύ ευ-
πρόσδεκτη πρωτοβουλία, η οποία δείχνει τι μπορεί να επι-
τευχθεί όταν υπάρχει πραγματική αλληλεγγύη και πολιτική 
βούληση. Στο μέλλον, είναι σημαντικό να εκπληρωθούν και 
οι υπόλοιπες δεσμεύσεις.

Επιπλέον, για να καταστεί αυτή η πρωτοβουλία πιο αποτε-
λεσματική, θα πρέπει να οριστεί ένας Ευρωπαίος συντονι-
στής σε θέματα μετεγκατάστασης, και με τους αντίστοιχους 
εθνικούς ομολόγους, να αναλάβουν την προώθηση και τη 
διευκόλυνση των μετεγκαταστάσεων, τη σύνδεση με τις 
χώρες προέλευσης και προορισμού της μετεγκατάστασης 
και τη διασφάλιση διατήρησης των διαδικασιών (SOPs). Η 
εμπειρία που έχει αποκομίσει η IRC από τη διαδικασία με-
τεγκατάστασης των παιδιών που φιλοξενεί στα διαμερί-
σματα υποστηριζόμενης διαβίωσης, έχει δείξει ότι τα κριτή-
ρια που επιβάλλονται από τα κράτη μέλη σχετικά με την 
ηλικία, την εθνικότητα και το φύλο των παιδιών που θέ-
λουν να μετεγκαταστήσουν, είναι αυστηρά και συχνά ανέ-
φικτα. Αυτοί οι περιορισμοί περιέπλεξαν τη διαδικασία 
αντιστοίχισης, δημιούργησαν καθυστερήσεις και σύγχυση 
και είχαν ως αποτέλεσμα πολλά παιδιά να ενηλικιωθούν 
και να χάσουν την δυνατότητα να μετεγκατασταθούν. Ο 
πολύπλοκος συντονισμός μεταξύ διαφορετικών αρμόδιων  

φορέων, συμπεριλαμβανομένων των επιτρόπων, των διε-
θνών οργανισμών και των κυβερνητικών αξιωματούχων, η 
ανάγκη προσαρμογής σε αντικρουόμενα χρονικά πλαίσια 
και η ανάγκη επικοινωνίας με τα κράτη υποδοχής σχετικά 
με τις απαραίτητες προετοιμασίες, δημιουργούν περαιτέρω 
προκλήσεις, οι οποίες θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν 
με μεγαλύτερη καθοδήγηση και συντονισμό σε κεντρικό 
Ευρωπαικό επίπεδο.

Η οικογενειακή επανένωση των ασυνόδευτων παιδιών με 
τα ενήλικα μέλη της οικογένειάς τους που βρίσκονται σε 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι μια ακόμη βιώσιμη λύση.88 
Το 2020, στο πλαίσιο των ταξιδιωτικών περιορισμών λόγω 
του κορωνοϊού, οι διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης 
έγιναν ακόμη πιο περίπλοκες,89 καθώς υπήρξαν αναπό-
φευκτες καθυστερήσεις στη μεταφορά των ατόμων που εί-
χαν γίνει δεκτά για επανένωση. Το αυστηρό διοικητικό χρο-

νοδιάγραμμα ήταν ακόμη πιο δύσκο-
λο να τηρηθεί, λόγω της συνολικής 
επιβράδυνσης του συστήματος ασύ-
λου και της αδυναμίας εύρεσης των 
βασικών εγγράφων που απαιτούνταν 
για την υποστήριξη των αιτήσεων. 
Κατά συνέπεια, το δικαίωμα στην οι-
κογενειακή ζωή επηρεάστηκε σοβαρά. 
Πέραν του κορωνοϊού, άλλοι μακρο-
χρόνιοι περιορισμοί στην πρόσβαση 
στην οικογενειακή επανένωση περι-
λαμβάνουν τις καθυστερήσεις στη διε-
ξαγωγή των εξετάσεων DNA που ζη-
τούνται και την έλλειψη επικαιροποιη-

μένων στοιχείων επικοινωνίας των παιδιών, με αποτέλε-
σμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στην υποβολή των εγ-
γράφων. Επίσης, η έλλειψη νομικής συνδρομής και διερμη-
νείας, τόσο όσον αφορά τη διαδικασία, όσο και τα ανα-
γκαία έγγραφα,90 αποτελεί ένα επιπλέον εμπόδιο. Τέλος, η 
Υπηρεσία Ασύλου καθυστέρησε σημαντικά να αναθέσει σε 
ένα ταξιδιωτικό γραφείο την έκδοση των αεροπορικών ει-
σιτηρίων για όσους είχαν γίνει δεκτοί για οικογενειακή επα-
νένωση. Αυτό επέφερε νέες καθυστερήσεις στα ταξίδια στις 
αρχές του 2021 και περιττό άγχος στα παιδιά.91 Επομένως, 
πολλά αιτήματα οικογενειακής επανένωσης απορρίπτο-
νται για καθαρά διοικητικούς λόγους, όπως καθυστερήσεις 
από την Υπηρεσία Ασύλου, ή για πιο απλούς λόγους, όπως 
η «διάσπαση του οικογενειακού δεσμού» για οικογένειες 
που έχουν χωριστεί για πολύ καιρό. Ενδεικτικά, το 2020, 
μόνο 469 αιτήσεις ασυνόδευτων παιδιών στην Ελλάδα έγι-
ναν δεκτές από άλλα Ευρωπαϊκά κράτη, σε σύγκριση με 
823 που απορρίφθηκαν. Αυτό σημαίνει ότι τα ¾ του συνό-
λου των αιτήσεων οικογενειακής επανένωσης των ασυνό-
δευτων παιδιών στην Ελλάδα απορρίφθηκαν από άλλα 
κράτη μέλη της ΕΕ.92 Η αναστολή της επανένωσης μπορεί 
να έχει εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο στα παιδιά.93

Εδώ (στην Ελλάδα) 
βλέπω μόνο κακά όνειρα. 
Φοβάμαι την αστυνομία. Στη 
Γερμανία, δεν θα φοβάμαι. 
Θα έχω τον αδελφό μου μαζί 
μου, που θα με βοηθάει.

Ahmed*, 16 ετών, ασυνόδευτο παιδί 
από το Αφγανιστάν, που διαμένει σε 
διαμέρισμα του προγράμματος 
υποστηριζόμενης διαβίωσης της IRC 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικές βελτιώσεις στο κομμάτι της 
προστασίας και της ολόπλευρης υποστήριξης των ασυνό-
δευτων παιδιών. Μία από αυτές τις βελτιώσεις, ήταν η 
έναρξη υλοποίησης εναλλακτικών μορφών στέγασης και 
φροντίδας. Αυτό είχε θετικό αντίκτυπο στην καθημερινότη-
τα όλων των παιδιών στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την 
καταγωγή τους. 

Ειδικότερα, η νομοθεσία και η εφαρμογή του προγράμμα-
τος υποστηριζόμενης διαβίωσης ήταν εξαιρετικά κρίσιμης 
σημασίας. Ήταν μια σημαντική κίνηση για την παροχή ποι-
οτικής και εξατομικευμένης φροντίδας σε εφήβους, σε οι-
κογενειακού τύπου περιβάλλον, βοηθώντας τους να αυτο-
νομηθούν και να έχουν μια ομαλή μετάβαση στην ενήλικη 
ζωή. Βασισμένο στο δοκιμασμένο μοντέλο που εφαρμό-
στηκε για τα ασυνόδευτα παιδιά, το νέο πιλοτικό πρόγραμ-
μα υποστηριζόμενης διαβίωσης για παιδιά που ζουν σε 
ιδρύματα, είναι μια πρακτική απόδειξη του πώς οι αναγκαί-
ες βελτιώσεις στην παιδική προστασία στην Ελλάδα επιτα-
χύνθηκαν χάρη στην παρουσία των ασυνόδευτων παι-
διών-προσφύγων.

Ωστόσο, οι πλήρεις δυνατότητες του προγράμματος υπο-
στηριζόμενης διαβίωσης δεν αξιοποιούνται ακόμη. Παρα-
μένουν επίμονες οι προκλήσεις που εμποδίζουν την προ-
σέγγιση αυτή να επιτύχει πλήρως και αποτελεσματικά τους 
στόχους της, δηλαδή να υποστηρίξει ολιστικά τους εφή-
βους, να τους εφοδιάσει με τα απαραίτητα ώστε να ζήσουν 
ανεξάρτητοι και να τους παράσχει εξατομικευμένη φροντί-
δα. Η κύρια πρόκληση είναι η έλλειψη επιτρόπων, καθώς 
και οι καθυστερήσεις και τα εμπόδια στην απόκτηση των 
απαραίτητων εγγράφων. Χωρίς αυτά, τα ασυνόδευτα παι-
διά δεν μπορούν να ασκήσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους, 
όπως η ουσιαστική πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου, συ-
μπεριλαμβανομένης της οικογενειακής επανένωσης και της 
μετεγκατάστασης, καθώς και της πρόσβασης στην εκπαί-
δευση και την υγειονομική περίθαλψη. Άλλοι περιορισμοί 
είναι η βραχυπρόθεσμη και αβέβαιη χρηματοδότηση, η 
οποία θέτει σε κίνδυνο τη λειτουργία των διαμερισμάτων 
υποστηριζόμενης διαβίωσης, καθώς και η έλλειψη ενός 
σχεδίου για τα παιδιά που ενηλικιώνονται. 

Είναι κρίσιμο να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις. Εί-
ναι ζωτικής σημασίας, προκειμένου αφ’ ενός να αποτραπεί 
ο επανατραυματισμός των παιδιών αλλά και αφ’ετέρου, να 
αποτραπεί η περαιτέρω περιθωριοποίησή τους στην Ελλά-
δα, επιτρέποντάς τους να αποκτήσουν δεξιότητες, να εντα-
χθούν στο εργατικό δυναμικό και να συμβάλουν στις κοι-
νότητές τους. Οι πρόσφυγες έχουν πολλά να συνεισφέρουν 
στην Ελλάδα και την Ευρώπη, κοινωνικά, οικονομικά και 
πολιτιστικά, πρέπει ωστόσο να υποστηριχθούν από την 
παιδική και εφηβική ηλικία για να μπορέσουν να το κά-
νουν.94

Καθώς η Ελλάδα συνεχίζει να αγωνίζεται για την αντιμετώ-
πιση των πολλαπλών και πολυεπίπεδων προκλήσεων 
ώστε να επιτευχθεί η προστασία, ασφάλεια, ένταξη και εν-
δυνάμωση των παιδιών, τα υπόλοιπα κράτη μέλη της ΕΕ 
πρέπει να αυξήσουν τις προσπάθειές τους. Θα πρέπει να 
δοθεί προτεραιότητα πρωτίστως στην οικογενειακή ενότη-
τα, να διευρυνθεί ο ορισμός της οικογένειας, να εναρμονι-
στούν οι διαδικασίες όσον αφορά τα έγγραφα και την αξι-
ολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος, ώστε να διευκολυν-
θεί και να επισπευθεί η οικογενειακή επανένωση. Τα κράτη 
μέλη της ΕΕ θα πρέπει επειγόντως να σταματήσουν να 
απορρίπτουν τα αιτήματα οικογενειακής επανένωσης για 
γραφειοκρατικούς λόγους και να βρουν τρόπους για να δι-
ασφαλίσουν ότι όλα τα παιδιά που βρίσκονται στην Ελλά-
δα μπορούν να επανενωθούν με τους συγγενείς τους σε 
άλλα κράτη μέλη, όσο το δυνατό συντομότερα. Η ΕΕ θα 
πρέπει επίσης να συνεχίσει να πιέζει για τη δημιουργία ενός 
μόνιμου Ευρωπαϊκού μηχανισμού αλληλεγγύης, επικε-
ντρωμένου στις μετεγκαταστάσεις, μέσω των διαπραγμα-
τεύσεων για το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυ-
λο. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις θα πρέπει να εκπληρώ-
σουν τις δεσμεύσεις τους για τη μετεγκατάσταση και να συ-
νεχίσουν τη χρηματοδότηση του εθελοντικού προγράμμα-
τος μετεγκατάστασης. Η ουσιαστική προστασία των παι-
διών, και δη αυτών που στερούνται γονικής προστασίας 
στην Ελλάδα, παραμένει όχι μόνο ηθική υποχρέωση αλλά 
και συνεχής δοκιμασία των νόμων και των αξιών της ΕΕ. 
Έχει φτάσει πραγματικά η στιγμή να αναλάβουν τις ευθύνες 
τους οι  Έλληνες και Ευρωπαίοι ηγέτες, ώστε να δώσουν σε 
αυτά τα παιδιά μια ευκαιρία για ένα καλύτερο μέλλον, 
μέσω περισσότερο κατάλληλων μέσων φροντίδας και αυ-
ξημένης προστασίας.
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ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ  
ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ:

 ↗ Συμπερίληψη των ασυνόδευτων παιδιών σε μια δυνα-
μική και βιώσιμη μακροπρόθεσμη στρατηγική για την 
παιδική προστασία, με βάση το βέλτιστο συμφέρον 
του παιδιού και την παροχή βιώσιμων λύσεων.

 ↗ Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Με-
τανάστευσης και Ασύλου, του Υπουργείου Εργασίας 
και Κοινωνικών Υποθέσεων, του Υπουργείου Παιδείας 
και του Υπουργείου Υγείας, για τον συντονισμό των 
προσπαθειών και τη δημιουργία συνεργειών για τα 
προγράμματα επιτροπείας, αναδοχής, φιλοξενίας, 
πρόσβασης στην εκπαίδευση και στην υγειονομική πε-
ρίθαλψη. 

 ↗ Προώθηση εναλλακτικών πρακτικών φροντίδας, 
όπως η υποστηριζόμενη διαβίωση, που προσφέρουν 
ασφάλεια και φροντίδα στα παιδιά και τη δυνατότητα 
να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους σε ένα οικογε-
νειακό περιβάλλον που προάγει τη σωματική, κοινωνι-
κή, συναισθηματική, γνωστική και οικονομική ευεξία.

 ↗ Εξασφάλιση μακροπρόθεσμης υποστήριξης για τα δια-
μερίσματα υποστηριζόμενης διαβίωσης με την αλλα-
γή του μοντέλου χρηματοδότησης, το οποίο να μη βα-
σίζεται στο πόσα παιδιά φιλοξενούνται σε κάθε διαμέ-
ρισμα, αλλά στη χωρητικότητα. Όταν η χρηματοδότη-
ση βασίζεται αποκλειστικά στην πληρότητα και τα δια-
μερίσματα δεν είναι πλήρη, δεν μπορούν να καλυ-
φθούν τα απαραίτητα έξοδα, όπως το ενοίκιο, τα κοι-
νόχρηστα και οι μισθοί του προσωπικού.

 ↗ Αλλαγή του μοντέλου χρηματοδότησης των ξενώνων, 
το οποίο επί του παρόντος βασίζεται επίσης στην πλη-
ρότητα, ώστε να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα του 
μηχανισμού παραπομπής στα διαμερίσματα υποστη-
ριζόμενης διαβίωσης. Οι ξενώνες ενδέχεται να αντιμε-
τωπίσουν κενά χρηματοδότησης εάν λειτουργούν με 
λιγότερη από τη μέγιστη χωρητικότητά τους και, ως εκ 
τούτου, ενδέχεται να διστάζουν να παραπέμπουν παι-
διά στα διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβίωσης. 

 ↗ Θέσπιση ενός αποτελεσματικού συστήματος μόνιμης 
επιτροπείας και διορισμός επιτρόπων για τα ασυνό-
δευτα παιδιά κατά την άφιξή τους στην Ελλάδα, για 
την υποστήριξη τους σε όλες τις πτυχές της ζωής τους. 
Μέχρι την ολοκλήρωση της δημιουργίας του εθνικού 
συστήματος, πρέπει να προκηρυχθεί επειγόντως πρό-
σκληση διαγωνισμού για ένα προσωρινό πρόγραμμα. 

 ↗ Πλήρης κατάργηση των «ασφαλών ζωνών» μέχρι το 
τέλος του 2021, διότι έχουν αποδειχθεί ανασφαλείς 
και ακατάλληλες.

 ↗ Κατάργηση της πρακτικής της παραμονής των ασυνό-
δευτων παιδιών σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίη-
σης ή κράτησης, και διασφάλιση της ταχείας μεταφο-
ράς τους σε εξοπλισμένους ξενώνες προσωρινά και σε 
διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβίωσης, ώστε να 
αποφευχθεί η έκθεσή τους σε κινδύνους και να προ-
στατευθεί η υγεία, η ασφάλεια και η ευημερία τους.

 ↗ Συμπερίληψη των ασυνόδευτων παιδιών στο Εθνικό 
Μητρώο Ανηλίκων, ώστε να μπορούν να έχουν πρό-
σβαση στην αναδοχή. 

 ↗ Διευκόλυνση της ένταξης των ασυνόδευτων παιδιών 
στο εκπαιδευτικό σύστημα με την επίλυση του συστή-
ματος ηλεκτρονικών εγγραφών και την παροχή δια-
βαθμισμένων τάξεων υποδοχής, ώστε τα παιδιά να 
μπορούν να λάβουν υποστήριξη στην εκμάθηση της 
ελληνικής γλώσσας και άλλων μαθημάτων.

 ↗ Άμεση λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων για την 
αποτελεσματική ένταξη των ασυνόδευτων παιδιών 
στις εθνικές υπηρεσίες, όπως η παροχή αριθμού κοι-
νωνικής ασφάλισης και αριθμού φορολογικού μη-
τρώου κατά την εγγραφή στο σύστημα, και η έγκαιρη 
ανανέωση των αδειών διαμονής, που θα τους επιτρέ-
ψουν την πρόσβαση σε όλα τα νόμιμα δικαιώματά 
τους: υγειονομική περίθαλψη, ευκαιρίες εκπαίδευσης, 
ένταξης και οικονομικά βοηθήματα.

 ↗ Εξασφάλιση πρόσβασης σε δωρεάν νομική συνδρο-
μή για όλα τα ασυνόδευτα παιδιά, ώστε να κατανοούν 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους και να είναι σε 
καλύτερη θέση να αμφισβητήσουν την εσφαλμένη κα-
ταχώριση των προσωπικών τους δεδομένων, συμπε-
ριλαμβανομένης της εσφαλμένης καταχώρισης της 
ηλικίας τους. 

 ↗ Υποστήριξη της μετάβασης των παιδιών στην ενήλικη 
ζωή με κατάλληλη υποστήριξη στην πρόσβαση στη 
στέγαση, την απασχόληση ή την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση και σε υπηρεσίες για την ανάπτυξη των δεξιοτή-
των τους.

 ↗ Ένταξη επιτρόπων, τοπικών αρχών, οργανώσεων και 
νομικών εκπροσώπων σε όλη τη διαδικασία μετεγκα-
τάστασης, από την επιλογή έως τη συνεχή υποστήριξη 
στις χώρες προορισμού. Αυτό θα πρέπει να περιλαμ-
βάνει τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών που 
εργάζονται καθημερινά με τον πληθυσμό-στόχο και 
μπορούν να αξιολογήσουν την ευαλωτότητα και να 
προσδιορίσουν ποιοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη μετε-
γκατάστασης.
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ  
ΝΑ ΠΡΟΒΕΙ ΣΤΑ ΕΞΗΣ: 

 ↗ Λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, ως Θεματοφύ-
λακας των Συνθηκών, για την διασφάλιση της τήρη-
σης των νομικών και πολιτικών δεσμεύσεων από τα 
κράτη μέλη της ΕΕ σχετικά με την υποδοχή, την ταυτο-
ποίηση, την προστασία και την οικογενειακή επανένω-
ση όλων των παιδιών, ιδιαίτερα των ασυνόδευτων.

 ↗ Έκκληση στα κράτη μέλη της ΕΕ να ολοκληρώσουν το 
τρέχον πρόγραμμα μετεγκατάστασης, εκπληρώνοντας 
όλες τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει. 

 ↗ Διασφάλιση της συνέχισης και της χρηματοδότησης 
του προγράμματος εθελοντικής μετεγκατάστασης, με 
τον επιμέρους συντονισμό και διάρθρωση των δε-
σμεύσεων των κρατών-μελών μέσω ενός διευρυμέ-
νου συστήματος της ΕΕ, έως ότου δημιουργηθεί ένας 
μόνιμος μηχανισμός μετεγκατάστασης, όπως προτεί-
νεται στο νέο Σύμφωνο της ΕΕ για τη Μετανάστευση 
και το Άσυλο. 

 ↗ Διασφάλιση ότι τα κριτήρια επιλεξιμότητας της μετε-
γκατάστασης βασίζονται στην ευαλωτότητα, τους 
προσωπικούς δεσμούς και την προθυμία μετεγκατά-
στασης και όχι στην ηλικία, την εθνικότητα ή το φύλο. 
Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να διοριστεί ένας συ-
ντονιστής της ΕΕ για τον κεντρικό συντονισμό των με-
τεγκαταστάσεων, ενώ κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να 
διορίσει έναν εθνικό συντονιστή μετεγκατάστασης ή 
ένα πρόσωπο αναφοράς, ο οποίος θα διαθέτει επαρ-
κείς πόρους και εξουσία για τον συντονισμό και τη λει-
τουργία των διαδικασιών μετεγκατάστασης.

 ↗ Διεύρυνση του ορισμού της οικογένειας για την οικο-
γενειακή επανένωση και διασφάλιση εναρμονισμένων 

διαδικασιών οικογενειακής επανένωσης ως προς την 
τεκμηρίωση και τη διαδικασία αξιολόγησης του βέλτι-
στου συμφέροντος του παιδιού. 

 ↗ Παρότρυνση των κρατών μελών της ΕΕ να εφαρμό-
σουν ταχύτερες και πιο ευέλικτες διαδικασίες οικογε-
νειακής επανένωσης σύμφωνα με τις οδηγίες της ΕΕ 
και τον κανονισμό του Δουβλίνου, έχοντας ως κατευ-
θυντήρια αρχή το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού 
καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΕ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ  
ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ ΣΤΑ ΕΞΗΣ: 

 ↗ Εκπλήρωση των δεσμεύσεων για τη μετεγκατάσταση 
των ασυνόδευτων παιδιών από την Ελλάδα και λήψη 
μέτρων για την επιτάχυνση της διαδικασίας. 

 ↗ Δημιουργία κριτηρίων επιλεξιμότητας για μετεγκατά-
σταση με βάση την ευαλωτότητα, τους προσωπικούς 
δεσμούς και την προθυμία μετεγκατάστασης και όχι 
την εθνικότητα, την ηλικία ή το φύλο.

 ↗ Εξέταση αιτημάτων οικογενειακής επανένωσης με 
γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού και την 
οικογενειακή ενότητα και αποφυγή απόρριψης αιτη-
μάτων για διοικητικούς λόγους. 

 ↗ Ευρεία χρήση της ρήτρας της διακριτικής ευχέρειας 
που προβλέπεται στο άρθρο 17 του κανονισμού Δου-
βλίνο ΙΙΙ για την επανένωση των παιδιών με «λιγότερο 
άμεσα» μέλη της οικογένειας.

 ↗ Αύξηση των προσπαθειών της δημιουργίας ασφα-
λών, νόμιμων και αποτελεσματικών οδών προς την 
Ευρώπη για την επανένωση των παιδιών με την οικο-
γένειά τους, ώστε να μην χρειάζεται πλέον να κάνουν 
μόνα τους τέτοια επικίνδυνα ταξίδια.

↗ Το ταξίδι των ασυνόδευτων παιδιών προς την ασφάλεια μπορεί να είναι μεγάλο και γεμάτο κινδύνους κακοποίησης 
και εκμετάλλευσης.
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Συντάχθηκε από τη Μελίνα Κούμπου και τη Μάρθα Ρούσσου. 

Ευχαριστούμε τις συναδέλφισσες της IRC Sara Mabger, Δήμητρα Καλογεροπούλου, 
Ευτυχία Γεωργιάδη, Γαρυφαλλιά Τσιάρα, Έλενα Γίγα, Niamh Nic Carthaigh, Olivia 
Sundberg και Letizia Polizzi για τη συμβολή τους και τη συνολική υποστήριξή τους, καθώς 
και όλο το προσωπικό Παιδικής Προστασίας της IRC στην Αθήνα. Ιδιαίτερες ευχαριστίες 
στα παιδιά που διαμένουν στα διαμερίσματα υποστηριζόμενης διαβίωσης της IRC 
και μοιράστηκαν μαζί μας τις ιστορίες και τις εμπειρίες τους. Τέλος, ευχαριστούμε τους 
κυβερνητικούς εκπροσώπους, τους υπαλλήλους των κυβερνητικών και διακυβερνητικών 
φορέων και τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παιδικής προστασίας, 
οι οποίοι δέχθηκαν να λάβουν μέρος σε συνεντεύξεις για την παρούσα έκθεση και να 
διενεργήσουν κριτική ανάγνωση στα διάφορα προσχέδια. 

ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΗΣΗ 
Ada Jusic/IRC

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 
Εριφύλη Αράπογλου - ενARTE

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ 

Οι πληροφορίες στην παρούσα έκθεση ήταν σωστές  
κατά τη στιγμή της συγγραφής της, τον Οκτώβριο του 2021.

Μια ευκαιρία για ένα καλύτερο μέλλον
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IRC Hellas

https://eu.rescue.org/hellas-en

