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Δπραξηζηίεο 

 

Ζ παξνχζα εξγαζία απνηειεί δηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο «Κνηλσληθέο δηαθξίζεηο, Μεηαλάζηεπζε θαη 

Ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε», ηνπ ηκήκαηνο Δθπαηδεπηηθήο θαη Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο, 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεινπνλλήζνπ. 

Πξηλ ηελ παξνπζίαζε ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο, 

αηζζάλνκαη ηελ ππνρξέσζε λα επραξηζηήζσ νξηζκέλνπο απφ ηνπο 

αλζξψπνπο πνπ γλψξηζα, ζπλεξγάζηεθα καδί ηνπο θαη έπαημαλ πνιχ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ πξαγκαηνπνίεζή ηεο. 

Πξψηα απφ φινπο, ζέισ λα επραξηζηήζσ απν θαξδηάο ηελ 

επηβιέπνπζα θαζεγήηξηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο,θα Λίλα Βεληνχξα γηα 

ηελ άξηζηε ζπλεξγαζία. Με ηηο γλψζεηο ηεο θαη ην εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ ηεο 

γηα ηελ επηζηήκε θαη ηελ εθπαίδεπζε, κνπ πξφζθεξε  πνιχηηκε θαζνδήγεζε 

θαη  άκεζε ζηήξημε  θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο.  

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζέισ λα απεπζχλσ ζηνλ θν Ζιία-Μηραήι 

Ραθαήι, ςπρνιφγν ηεο ΑκΚε Ίαζηο, κε εηδίθεπζε ζηελ Δθπαίδεπζε Δλειίθσλ, 

ν νπνίνο κε εκπηζηεχηεθε θαη κε βνήζεζε ζηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ.  

Δπίζεο  εθθξάδσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηελ  θα Μαξηέιια Μηραειίδνπ 

ηνπ Σνκέα Πξνζηαζίαο Πξνζθχγσλ ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο γηα ην ρξφλν 

πνπ κνπ αθηέξσζε αληαπνθξηλφκελε ζην αίηεκα κνπ γηα ελεκέξσζε ζρεηηθά 

κε ηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο αηηνχληεο άζπιν.  
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 Δπξεηήξην πληκήζεσλ θαη πληνκνγξαθηώλ 

 

ΔΓΑ                          Δπξσπατθή χκβαζε  Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ 

ΟΑΔΓ                          Οξγαληζκφο Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ. 

ΚΔΚ                             Κέληξν Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο  

ΑΚ                                Αζηηθφο Κψδηθαο 

Γ.Ο.Μ                          Γηεζλήο Οξγαληζκφο Μεηαλάζηεπζεο 

ΔΔ                               Δπξσπατθή Έλσζε 

Δ.Δ                              Δπξσπατθή Έπηηξνπή  

Δ.Κ                              Δπξσπατθφο Καλνληζκφο 

ΜΚΟ                            Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο 

Ο.Ζ.Δ                          Οξγαληζκφο Ζλσκέλσλ Δζλψλ 

Π.Γ.                             Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 

  ηΠ                              πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε  

  Τ.Α.                             Τπνπξγηθή Απφθαζε 

  Ν.                                 Νφκνο 

ΦΔΚ                             Φχιιν Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο 

Δ.Κ.Κ.Α                        Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο   

 Ν.Π.Γ.Γ                       Ννκηθφ Πξφζσπν Γεκνζίνπ Γηθαίνπ    

ΚΜΟΠ                          Κέληξνπ Μέξηκλαο Οηθνγέλεηαο θαη Παηδηνχ  

ΓΠ                              χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ  

ΗΝΔΓΗΒΗΜ                     Ίδξπκα  Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

ΑκΚε                             Αζηηθή Με Κεξδνζθνπηθή Δηαηξία ,   

ΔΑΓΑΠ                         Δηαηξία γηα ηελ Αλάπηπμε θαη ηελ Γεκηνπξγηθή        

                                     Απαζρφιεζε  ησλ Παηδηψλ                                              

ΚΔ.Π.Τ                         Κέληξν Πξψηεο Τπνδνρήο  

Δ.Υ.Π.Α                        Δηδηθφ ΥψξνΠαξακνλήο  Αλειίθσλ  

ΓηΚ                               Γηαηξνί Σνπ Κφζκνπ  

UNICEF                       United Nations Children's Fund 

Eurostat                       European Statistics  

EURODAC                  European Dactyloscopy  

UNHCR                       United Nations High Commission for Refugees 

PUCAFREU(project)   Promoting unaccompanied children‟s access to   

                                    fundamental rights  in the Euopean Union.                  
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Πεξίιεςε 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, κεηαμχ ησλ αιινδαπψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηε 

ρψξα θαη δεηνχλ δηεζλή πξνζηαζία εκθαλίδνληαη, νινέλα θαη ζπρλφηεξα, 

αλήιηθνη, παηδηά ή έθεβνη, πνπ θζάλνπλ ζηε ρψξα κφλνη ηνπο, ρσξίο ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο ή άιινλ ελήιηθα πνπ λα ηνπο ζπλνδεχεη θαη λα κεξηκλά γηα 

απηνχο. Απηά ηα παηδηά πνπ δεηνχλ δηεζλή πξνζηαζία είλαη γλσζηά σο 

αζπλφδεπηνη αλήιηθνη. 

 Ζ θαηεγνξία απηή ησλ παηδηψλ είλαη κηα πνιππιεχξσο επαίζζεηε 

νκάδα. Χο παηδηά έρνπλ ηηο ίδηεο αλάγθεο κε ηα ππφινηπα παηδηά. Παξάιιεια, 

σο αηηνχληεο άζπιν πνιιά απφ απηά έρνπλ εκπεηξίεο δηψμεσλ θαη πνιέκσλ 

θαη φια ηαμηδεχνπλ κφλα ηνπο ρσξίο θεδεκνλία. Χο κηα εηδηθή θαηεγνξία 

παηδηψλ ρξεηάδνληαη εηδηθή κεηαρείξηζε, λνκηθή θαη θνηλσληθή πξνζηαζία πνπ 

θαιείηαη λα θαιπθζεί κέζσ ησλ δνκψλ θηινμελίαο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ 

αηηνχλησλ άζπιν.  

 Σα πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ απηψλ άιινηε βξίζθνπλ ιχζεηο θαη ηα ίδηα 

βνήζεηα κέζα απφ ηηο δνκέο θηινμελίαο θαη άιινηε νη ηειεπηαίεο πξνζπαζνχλ 

παξάιιεια κε ηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ λα ιχζνπλ θαη ηα δηθά ηνπο 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κέζα απφ έλα πξνλνηαθφ ζχζηεκα πνπ έρεη 

ζνβαξέο ειιείςεηο θαη θαζξεπηίδεη ηελ αλππαξμία πνιηηηθήο βνχιεζεο θαη 

επαηζζεζίαο.  

 Ζ παξνχζα εξγαζία πξνζπαζεί λα παξνπζηάζεη ηα πξνβιήκαηα ησλ 

παηδηψλ, ηνλ ηξφπν πξφιεςεο  θαη επίιπζεο ηνπο ζηα πιαίζηα κηαο δνκήο 

θηινμελίαο θαη λα δηαηππψζεη ηηο δπζθνιίεο ηεο δνκήο ζηελ παξνρή 

πξνζηαζίαο.  
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Πεξίιεςε ζηα Αγγιηθά (Abstract) 

 

 In recent years, among the aliens entηy the borders of the country 

and apply for international protection, increasingly appear minors, children or 

teenagers who reach the country alone, without accompaniment and 

concern of their family or another adult. These children which request 

international protection are known as unaccompanied minors.  

 This population of children is a many-sided sensitive group. 

Furthemore, many of them, as asylum seekers carry out experiences of 

prosecution and war and all of them travel alone without custody.  

 As a special group of children need expert  treatment, legal and 

social care provided by the  unaccompanied minors‟ asulum seekers‟ 

hostels. On the one hand, children have been helped  and their problems  

have been solved  through the hostels. On the other hand, the hostels try to 

solve their own problems which are provoked by the lacks of the welfare 

system which reflects the absence of political willing and sensibility. 

 This thesis is an effort of presentation of the children‟s problems, the 

manner of prevention and solution within a hostel and the formulation of the 

difficulties of providing protection. 
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Δηζαγσγή 

 

 Σα ηειεπηαία ρξφληα, νη θνηλσλίεο αλά ην θφζκν ραξαθηεξίδνληαη απφ 

κηα ζπλερψο απμαλφκελε πφισζε κεηαμχ πινχηνπ θαη θηψρηαο θαη απφ 

δξακαηηθέο εθξήμεηο θνηλσληθνχ αληαγσληζκνχ, δηακάρεο θαη πνιέκνπο, 

εκθπιίνπο θαη δηαθξαηηθνχο. 

 Οη πιεζπζκνί πνπ θαηεπζχλνληαη απν ιηγφηεξν εχπνξεο ή/θαη 

αζθαιείο ρψξεο θαη πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε πξνο ηα νηθνλνκηθά πγηέζηεξα 

ή/θαη αζθαιέζηεξα θξάηε (αλάινγα κε ηα εθάζηνηε θίλεηξα) έρνπλ θαηά 

θαηξνχο απαζρνιήζεη ηδηαηηέξσο ηα θξάηε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηφζν 

ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ ειέργνπ ηεο κεηαλάζηεπζεο φζν θαη ηεο θνηλσληθήο θαη 

πξνλνηαθήο πνιηηηθήο.  

  Απφ ηη απνηεινχληαη νη ξνέο ησλ αλζξψπσλ απηψλ; Μεηαλάζηεο, 

πξφζθπγεο, ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ(trafficking), ζχκαηα παξάλνκεο 

δηαθίλεζεο αλζξψπσλ(smuggling). Άλζξσπνη πνπ αλήθνπλ ζε κία 

ηνπιάρηζηνλ θαηεγνξία ή αθφκα θαη ζε φιεο. Πνιχ πηζαλφλ επίζεο λα 

αλήθνπλ επηπξφζζεηα θαη ζε άιιεο επάισηεο νκάδεο φπσο απηέο λννχληαη 

θαηά ην άξζξν 11 ηνπ Ν.3907/20111, ζηηο νπνίεο αλήθεη θαη ε νκάδα πνπ 

απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο: Σα αζπλφδεπηα 

αλήιηθα ηα νπνία δεηνχλ άζπιν ζηελ Διιάδα. 

     Ζ αλεμάξηεηε κεηαλάζηεπζε ησλ παηδηψλ αλ θαη έρεη πνιιά θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά κε απηή ησλ ελειίθσλ θαη πνιιέο θνξέο ζπλδέεηαη άκεζα κε 

                                                           
1 Χο επάισηεο νκάδεο λννχληαη θαηά ην άξζξν 11 ηνπ Ν.3907/2011: 

Α. Οη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη 

Β. Σα άηνκα πνπ έρνπλ αλαπεξία ή πάζρνπλ απν αλίαηε αζζέλεηα 

Γ . Οη ππεξήιηθεο 

Γ. Οη γπλαίθεο ζε θχεζε ή ινρεία 

Δ. Οη κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο κε αλήιηθα ηέθλα 

η. Σα ζχκαηα βαζαληζηεξίσλ, βηαζκνχ ή άιιεο ζνβαξήο κνξθήο 

ςπρνινγηθήο , ζσκαηηθήο ή ζεμνπαιηθήο βίαο ή εθκεηάιιεπζεο, θαη 

Ε. Σα ζχκαηα εκπνξίαο αλζξψπσλ 
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ηνπο ηειεπηαίνπο, έρεη αλαδεηρζεί σο έλα ηδηαίηεξν θαηλφκελν ζε φιν ηνλ 

θφζκν, πνπ αμίδεη λα κειεηεζεί μερσξηζηά ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ θαη ηεο 

επαισηφηεηαο ηεο ζπγθεθξηκέλεο  ειηθηαθήο νκάδαο. 

  Ζ πξνγξακκαηηζκέλε, αλαγθαζηηθή ή απζφξκεηε απφθαζε ησλ 

παηδηψλ λα εγθαηαιείςνπλ ην ζπίηη ηνπο θαη ηε ρψξα πξνέιεπζεο απνθηά λέα 

δηάζηαζε, φηαλ παηδηά κφλα ηνπο, ζπρλά ζηελ αξρή ηεο εθεβείαο ηνπο 

παίξλνπλ ηελ απφθαζε λα ζπκκεηέρνπλ ελεξγά, ζε κηα καθξά θαη ζπρλά 

επηθίλδπλε πεξηπέηεηα κεηαλάζηεπζεο, φρη σο αθφινπζνη ηεο νηθνγέλεηαο αιιά 

σο θχξηα, απηεμνχζηα ή κε, δξψληα ππνθείκελα ηεο ίδηαο ηεο κεηαλαζηεπηηθήο 

ηνπο πνξείαο.  

Οη ιφγνη πνπ αλαγθάδνπλ ηα παηδηά απηά λα εγθαηαιείςνπλ ηελ 

παηξίδα ηνπο δελ δηαθέξνπλ νπζηαζηηθά απφ ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ έλαλ 

ελήιηθα λα θχγεη απφ ην κέξνο φπνπ κεγάισζε.  Οη ζπλερηδφκελνη πφιεκνη θαη 

νη εκθχιηεο ζπξξάμεηο, νη παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ν 

θφβνο γηα ηελ ίδηα ηε δσή, είλαη θάπνηνη απφ απηνχο. 

ηελ πεξίπησζε ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ εηδηθφηεξα, ζπρλά 

εκπιέθνληαη θαη άιιεο αηηίεο, φπσο ε δηάιπζε ηεο νηθνγέλεηαο ιφγσ ζαλάηνπ ή 

θπγήο ησλ γνλέσλ, ε ζεμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε, ε αλαγθαζηηθή εξγαζία, ε 

βίαηε ζηξαηνιφγεζή ηνπο ή ε ην φλεηξν γηα κηα «θαιχηεξε δσή», ιφγνη πνπ 

νδεγνχλ ηα παηδηά απηά ζηελ εγθαηάιεηςε ηεο παηξίδαο ηνπο θαη ηε κνλαρηθή 

αλαδήηεζε πξνζηαζίαο θαη κέιινληνο ζε κηα άιιε ρψξα. 

Ζ ηδηαίηεξε απηή θαηεγνξία ησλ παηδηψλ, αληηκεησπίδεη δηπιέο 

δπζθνιίεο θαη δηπιά πξνβιήκαηα, ελψ, παξάιιεια, ρξήδεη δηπιήο 

πξνζηαζίαο θαη θξνληίδαο. Απφ ηε κία πιεπξά ινηπφλ, σο παηδηά, είλαη εμίζνπ 

επάισηα θαη έρνπλ ηηο ίδηεο αλάγθεο κε φια ηα παηδηά. Απφ ηελ άιιε, σο 

αηηνχληεο  άζπιν  ρξεηάδνληαη επηπιένλ  κέξηκλα θαη πξνζηαζία πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο πνιχπιεπξεο αλάγθεο ηνπο, δεδνκέλεο ηεο ηδηαίηεξεο 

θαηάζηαζήο ηνπο.  
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Κεθάιαην 1.  

Γλσξίδνληαο  ηα αζπλόδεπηα παηδηά αηηνύληεο άζπιν ζηελ Διιάδα. 

1.1 Οξηζκόο ησλ αζπλόδεπησλ αλειίθσλ αηηνύλησλ άζπιν. 

 

  «Αζπλφδεπηνο αλήιηθνο, είλαη ν ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ή αληζαγελήο 

πνπ δελ έρεη ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη ν νπνίνο είηε 

εηζέξρεηαη ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα ρσξίο λα ζπλνδεχεηαη απν ηνλ θαηά  ηνλ 

λφκν ή ην έζηκν ππεχζπλν γηα ηελ επηκέιεηά ηνπ ελήιηθν θαη γηα φζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα δηαξθεί ή αλσηέξσ θαηάζηαζε είηε βξέζεθε ρσξίο ζπλνδεία κεηά ηελ 

είζνδν ηνπ ζηελ ρψξα.» 2 

 «Αηηψλ άζπιν ή αηηψλ δηεζλή πξνζηαζία είλαη ν αιινδαπφο ή 

αληζαγελήο, ν νπνίνο δειψλεη πξνθνξηθά ή γξαπηά ελψπηνλ νπνηαζδήπνηε 

ειιεληθήο αξρήο φηη δεηά άζπιν ή δεηά λα κελ απειαζεί γηαηί θνβάηαη δίσμε 

ιφγσ θπιήο, ζξεζθείαο, ηζαγέλεηαο, θνηλσληθήο νκάδαο ή πνιηηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ, ή γηαηί θηλδπλεχεη λα ππνζηεί ζνβαξή βιάβε ζηε ρψξα 

θαηαγσγήο ή πξνεγνχκελεο δηακνλήο ηνπ, ηδίσο γηαηί θηλδπλεχεη κε ζαλαηηθή 

πνηλή ή εθηέιεζε, κε βαζαληζηήξηα ή απάλζξσπε ή εμεπηειηζηηθή 

κεηαρείξεζε ή θηλδπλεχεη ε δσή ή ε ζσκαηηθή ηνπ αθεξαηφηεηά ηνπ ιφγσ 

δηεζλνχο ή εκθχιηαο ζχξξαμεο». 

 ηα πιαίζηα ηεο βέιηηζηεο θαηαλφεζεο ηνπ παξαπάλσ νξηζκνχ 

παξαηίζεηαη θαη ν νξηζκφο ηνπ αληζαγελή.  

 Αληζαγελήο( ή αιιηψο Άπαηξηο): πκπίπηεη κε ηελ έιιεηςε ηζαγέλεηαο 

δειαδή κε ηελ έιιεηςε λνκηθνχ δεζκνχ ελφο αηφκνπ κε έλα ζπγθεθξηκέλν 

Κξάηνο. ηελ ειιεληθή λνκνζεζία θαη λνκνινγία ε ηζαγέλεηα έρεη ηαπηφζεκν 

πεξηερφκελν κε ηελ ππεθνφηεηα3.  

  

 

                                                           
2 Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, αξ.  Φχιινπ 212, Νφκνο ππ. 

Αξηζκ.3386(2005),  «Δίζνδνο, δηακνλή θαη θνηλσληθή έληαμε ππεθφσλ ηξίησλ 

ρσξψλ ζηελ Διιεληθή Δπηθξάηεηα. Κεθάιαην Α‟ Οξηζκνί- Πεδίν εθαξκνγήο. 

3   UNHCR  (2011), Πξνζηαηεύνληαο ηνπο Αληζαγελείο, Η ζύκβαζε ηνπ 1954 

γηα ην Καζεζηώο ηωλ Αληζαγελώλ, Αζήλα, UNHCR. 
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1.2 Μηα ζύληνκε πεξηγξαθή ησλ αηηηώλ ηεο κεηαλάζηεπζεο (“push and 

pull’’ factors) ησλ αζπλόδεπησλ αηηνύλησλ άζπιν αλειίθσλ. 

 

1.2.1 Push factors 

 

ην ζεκείν απηφ ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα δνχκε ηη είλαη απηφ πνπ 

σζεί έλα παηδί λα πεξάζεη  κφλν ηνπ ηα ζχλνξα ηεο ρψξαο ηνπ, λα  ηαμηδέςεη  

δηαλχνληαο ηεξάζηηεο απνζηάζεηο  θάησ απν δπζκελείο ζπλζήθεο  ηαμηδηνχ 

πξνθεηκέλνπ λα κεηαβεί ζε κία άιιε ρψξα. Οη ιφγνη ζε γεληθέο γξακκέο είλαη 

νη ίδηνη πνπ αλαγθάδνπλ θαη ηνπο  ελήιηθεο λα εγθαηαιείςνπλ ηε ρψξα 

θαηαγσγήο ηνπο θαη λα αλαδεηήζνπλ αιινχ κηα θαιχηεξε δσή. Παξφιν πνπ 

κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ παξφκνηεο ή φκνηεο κε ηνπο ελήιηθεο κνξθέο 

βιάβεο, νη αλήιηθνη βηψλνπλ δηαθνξεηηθά απηή ηελ εκπεηξία. Πξάμεηο ή 

απεηιέο πνπ ελδέρεηαη λα κελ είλαη αξθεηέο γηα λα ηξέςνπλ έλαλ ελήιηθν ζε 

θπγή απφ ηε ρψξα ηνπ, κπνξεί λα είλαη επαξθείο θαη δπζβάζηαρηεο γηα έλα 

παηδί, κφλν θαη κφλν γηαηί είλαη παηδί. Ζ αλσξηκφηεηα, ην επάισην θαζεζηψο, 

νη κε αλεπηπγκέλνη κεραληζκνί αληηκεηψπηζεο δηαθφξσλ θαηαζηάζεσλ θαη ε 

εμάξηεζε, ζρεηίδνληαη άκεζα κε ηνλ ηξφπν πνπ έλα παηδί βηψλεη ηηο εκπεηξίεο 

ή ηνπο θφβνπο ηνπ.  Άξα έλαο βαζηθφο ιφγνο είλαη ε ίδηα ε επαηζζεζία ηνπ 

παηδηνχ ε νπνία  ππάξρεη νχησο ή άιισο ιφγσ ειηθηαθήο ηδηαηηεξφηεηαο. 

Βέβαηα αμίδεη λα ζεκεησζεί νηη ν βαζκφο σξηκφηεηαο ησλ παηδηψλ είλαη ζε 

άκεζε ζπλάξηεζε κε ηα βηψκαηα ηνπο θαη επίζεο  δηαθέξεη απφ θνηλσλία ζε 

θνηλσλία θαη απφ επνρή ζε επνρή αλάινγα κε ην εθάζηνηε θνηλσληθφ 

γίγλεζζαη. 

Έλαο άιινο  θχξηνο ιφγνο, ν νπνίνο αλαθέξεηαη εμαξρήο, κηαο θαη 

κηιάκε γηα αηηνχληεο άζπιν, είλαη ε  πξνζθπγηά. Βαζηθή αηηία ηεο πξνζθπγηάο, 

νη πφιεκνη, νη δησγκνί, ν θίλδπλνο ηεο δσήο ζπλήζσο ζπλπθαζκέλα κε ηελ 

ειπίδα γηα κηα θαιχηεξε δσή. Ο θφβνο δίσμεο θαη δηαθχιαμεο ηεο ζσκαηηθήο 

αθεξαηφηεηαο γηα θπιεηηθνχο, ζξεζθεπηηθνχο, θνηλσληθνχο θαη  πνιηηηθνχο 

ιφγνπο δπζηπρψο αθνξνχλ θαη ζηα παηδηά  ζε πάξα πνιιέο πεξηπηψζεηο θαη 

δελ απνηεινχλ απνθιεηζηηθφηεηα ησλ ελειίθσλ. Έηζη ηα παηδηά αλαγθάδνληαη 

θαη απηά λα εγθαηαιείςνπλ «ην κέξνο πνπ κεγάισζαλ», αιιά πξηλ 
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κεγαιψζνπλ.  Ζ πεξηπιάλεζε, ε μεληηηά, ε εγθαηάιεηςε ηεο γελέηεηξαο  θαη 

ησλ αγαπεκέλσλ πξνζψπσλ  είλαη δχζθνια γηα θάζε άλζξσπν θαη πφζν 

κάιινλ γηα έλα παηδί πνπ ηαμηδεχεη αζπλφδεπην, ρσξίο ηελ θξνληίδα θάπνηνπ 

δηθνχ ηνπ πξνζψπνπ θαη πνιιέο θνξέο κεηά ην βίσκα άζρεκσλ εκπεηξηψλ 

πνπ ηνπο νδεγεί ζηελ θπγή. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ινηπφλ, νη αζπλφδεπηνη 

αλήιηθνη πνπ θηάλνπλ ζηε ρψξα καο πξνέξρνληαη απφ ρψξεο φπνπ καίλεηαη 

πφιεκνο. Ο θφβνο γηα ηελ επηβίσζε, ε έιιεηςε αζθάιεηαο, ε αλέρεηα θαη νη 

άζιηεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, αλαγθάδνπλ ην παηδί λα αλαδεηήζεη κία θαιχηεξε 

ηχρε καθξηά απφ ηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ.  

Έλαο άιινο ιφγνο πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηα παηδηά ζηελ εγθαηάιεηςε 

ηεο ρψξαο ηνπο είλαη ε βία πνπ αζθείηαη εηο βάξνο ηνπο θαη ε 

θαθνκεηαρείξεζε. Ζ εκπνξία αλειίθσλ γηα ιφγνπο πνξλείαο θαη ζεμνπαιηθήο 

εθκεηάιιεπζεο, ε ζηξαηνιφγεζή ηνπο ζε εμαηξεηηθά λεαξή ειηθία, φπσο 

ζπκβαίλεη ζε αθξηθαληθέο ρψξεο φπσο ζηελ ηέξξα Λεφλε, ζηελ νκαιία, 

ζηελ Γνπηλέα, ε εμαλαγθαζηηθή εξγαζία, ε ελδννηθνγελεηαθή βία, είλαη 

νξηζκέλεο απφ ηηο εηδηθφηεξεο κνξθέο βίαο πνπ πθίζηαληαη ηα παηδηά.  Οη 

κνξθέο βίαο κπνξεί λα αζθνχληαη απν ην ίδην ην θξάηνο  φπσο ζηηο 

πεξηπηψζεηο αλαγθαζηηθήο ζηξαηνιφγεζεο πξηλ ηελ ελειηθίσζε. Δπίζεο βία  

κπνξεί λα αζθνχλ  δίθηπα παξαλφκσλ πνπ δξνπλ ράξε ζηελ ειιηπή 

πξνζηαζία απν ην θξαηηθφ κεραληζκφ  φπσο γηα παξάδεηγκα ε εμαλαγθαζηηθή 

εξγαζία παηδηψλ( Αθγαληζηάλ, Αγθφια, Κέλπα). Βία κπνξεί λα αζθεί θαη ε ίδηα 

ηελ νηθνγέλεηα πνπ είηε αδπλαηεί λα πξνζηαηεχζεη ην παηδί ή ηνπ πξνθαιεί ε 

ίδηα πξνβιήκαηα (πεξηπηψζεηο ελδννηθνγελεηαθήο βίαο).  

Παξακέλνληαο ζηηο αηηίεο εληφο πξνζθπγηθνχ πιαηζίνπ, ζα ιέγακε νηη ε 

νηθνγέλεηα απνηειεί θαη απηή έλαλ παξάγνληα ψζεζεο πξνο ηελ κνλαρηθή 

κεηαλάζηεπζε ησλ παηδηψλ, πνπ νξίδνληαη απν ην πξνζθπγηθφ δίθαην σο 

αζπλφδεπηα αλήιηθα (αηηνχληεο άζπιν).  πρλά, είλαη ε ίδηα ε νηθνγέλεηα πνπ 

πηέδεη ηνλ αλήιηθν λα θχγεη  είηε γηα λα απνθχγεη θάπνηα κνξθή πνηλήο   πνπ 

επηβάιιεηαη απν λφκηκνπο ζεζκνχο δηθαηνζχλεο ή θαη άηππνπο ζεζκνχο ( π.ρ 

ζηελ Αηζηνπία επηβάιιεηαη ζπιινγηθή πνηλή ζε κέιε νηθνγέλεηαο γηα εγθιήκαηα 

πνπ δηέπξαμε έλα κφλν κέινο) είηε γηα  λα  ην πξνζηαηεχζεη δηαζθαιίδνληαο 

ηελ ζσκαηηθή ηνπ αθεξαηφηεηα ζε πεξηπηψζεηο πνπ απηή απεηιείηαη.  

Δπηπξφζζεηα, νη αλήιηθνη είλαη πεξηζζφηεξν επαίζζεηνη ζε πξάμεηο πνπ 

ζηνρεχνπλ πξφζσπα ηνπ ζηελνχ ζπγγεληθνχ πεξηβάιινληφο ηνπο. Ζ βιάβε 



14 
 

πνπ ππφκεηλε θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, κπνξεί λα πξνθαιέζεη 

κεγάιν ηξαχκα ζε έλα παηδί. Γηα παξάδεηγκα, έλαο αλήιηθνο πνπ ππήξμε 

κάξηπξαο βίαο πνπ αζθήζεθε ζε βάξνο ηνπ γνλέα ηνπ ή πνπ βίσζε ηελ 

εμαθάληζε ή ηε δνινθνλία ηνπ γνλέα ηνπ ή άιινπ πξνζψπνπ απφ ην νπνίν 

εμαξηάηαη, ελδερνκέλσο λα ζεκαδεπηεί ηφζν απφ απηφ ην γεγνλφο, ψζηε λα 

απνθαζίζεη λα εγθαηαιείςεη ηε ρψξα ηνπ γηα κηα θαιχηεξε δσή.     

Ζ νξθάληα κπνξεί επίζεο λα απνηειέζεη αηηία θπγήο θαη λα νδεγήζεη ην 

παηδί λα πάξεη ηελ δσή ζηα ρέξηα ηνπ θαη λα αλαδεηήζεη αιινχ ηελ ηχρε ηνπ. 

χκθσλα κε έξεπλά πνπ έρεη γίλεη ζε αζπλφδεπηα παηδηά απν ην Αθγαληζηάλ, 

110 ζην ζχλνιν, κφλν ζην 1/3 ν παηέξαο βξίζθνληαλ ελ δσή θαη ζε πνζνζηφ 

2/3 δνχζε ε κεηέξα.  Τπνινγίδεηαη ινηπφλ, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα φηη ην έλα 

ηξίην ησλ παηδηψλ είλαη νξθαλά θαη απν ηνπο δχν γνλείο. Μεξηθά απφ ηα 

παηδηά απηά, αλέθεξαλ νηη έραζαλ ηνπο γνλείο ηνπο ζε κηθξή ειηθία θαη ηα 

κεγάισζαλ νη παππνχδεο ηνπο, κεγαιχηεξα αδέξθηα ή άηνκα ηνπ ζηελνχ 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο.  Ίζσο αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ηα παηδηά πνπ 

εξσηήζεθαλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Ηηαιία ήηαλ πνιχ πην πηζαλφ λα αλαθέξνπλ 

σο δσληαλφ ηνλ έλαλ ή ηνπο δχν γνλείο, ελψ  ε πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ πνπ 

εξσηήζεθαλ ζηελ Ννξβεγία αλέθεξαλ νηη θαη νη δχν γνλείο δελ βξίζθνληαλ 

ζηε δσή. 4 

  Ζ νηθνγέλεηα κπνξεί λα απνηειεί επίζεο παξάγνληα πνπ παξνηξχλεη 

έλα παηδί λα κεηαλαζηεχζεη αζπλφδεπην φρη κφλν γηα λα ην πξνζηαηεχζεη, 

φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, αιιά θαη γηα ακηγψο νηθνλνκηθνχο ιφγνπο ή 

αθφκα ζπλεζέζηεξα ζε ζπλδπαζκφ κε νηθνλνκηθνχο ιφγνπο. πρλά, είλαη ε 

ίδηα ε νηθνγέλεηα πνπ πηέδεη ηνλ αλήιηθν λα θχγεη ζηα πιαίζηα ηεο ινγηθήο ηνπ 

λα γιηηψζεη απηφο ηνπιάρηζηνλ απφ ηε δχζθνιε θαηάζηαζε νηθνλνκηθήο 

ζηέξεζεο θαη ίζσο λα κπνξέζεη λα βνεζήζεη αξγφηεξα θαη ηελ νηθνγέλεηα.  Ζ 

νηθνγέλεηα απνζθνπεί  είηε ζηελ κεηέπεηηα άκεζε ρξεκαηηθή ππνζηήξημε ηεο 

κέζσ εκβαζκάησλ είηε ζηελ επθνιφηεξε πξνζβαζηκφηεηα ζε θάπνην θξάηνο. 

ηαλ έλα κέινο ηεο νηθνγέλεηαο εγθαζίζηαηαη ζε έλα κέξνο απηφκαηα αλνίγεη 

ην δξφκν ή ηνπιάρηζηνλ δηεπθνιχλεη θαη ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο 

                                                           
4  Christine Mougne (2010), Trees only move in the wind. A study of 

unaccompanied afgan children in Europe, Γελεχε,  Policy Development and 

Evaluation Service of UNHCR: 13 
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πνπ ζα ζειήζνπλ λα αθνινπζήζνπλ. Σν κέινο ηεο νηθνγέλεηαο πνπ ζα 

κεηαλαζηεχζεη πξψην απηφκαηα γίλεηαη ζεκείν αλαθνξάο αιιά θαη έιμεο ηεο 

ππφινηπεο νηθνγέλεηαο. Ζ δεκηνπξγία άηππσλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ κπνξεί λα 

είλαη βνεζεηηθή ζε πξαθηηθφ θαη ζε ζπλαηζζεκαηηθφ επίπεδν, θαζψο ππάξρεη ε 

αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο φηαλ ππάξρεη ήδε θάπνηνο ζπγγελήο ζε έλα μέλν 

κέξνο. Ζ δε απφθηεζε άδεηαο παξακνλήο κπνξεί λα είλαη θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο φηαλ πξνβιέπνληαη πεξηπηψζεηο δηθαηψκαηνο νηθνγελεηαθήο 

επαλέλσζεο γηα ηνπο ζπγγελείο α΄ βαζκνχ. 

ηαλ ηνπιάρηζηνλ έλαο εθ ησλ δχν γνλέσλ δελ δχλαηαη γηα δηάθνξνπο 

ιφγνπο λα  κεηαλαζηεχζεη (π.ρ κεγάιε ειηθία, αλαπεξία), ην  βάξνο πέθηεη 

ζην πξψην ειηθηαθά αξζεληθφ κέινο ηεο νηθνγέλεηαο, αζρέησο αλ απηφ είλαη 

αλήιηθν. ΄Δλα βάξνο πνπ πνιιέο θνξέο είλαη δπζβάζηαρην γηα ηελ ειηθία ηνπ 

θαζψο ληψζεη νηη βαζίδεηαη επάλσ ηνπ ε ηχρε νιφθιεξεο ηεο νηθνγέλεηαο. 

Απηφ ζεκαίλεη νηη πάζα ζπζία πξέπεη λα ηα θαηαθέξεη. Νηψζεη νηη είλαη απηφο 

πάλσ ζηνλ νπνίν έρεη πνληάξεη ε νηθνγέλεηα θαη πνιιέο θνξέο είηε έρεη 

δαλεηζηεί είηε έρεη πνπιήζεη ην κνλαδηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, πέθηνληαο 

ζχκα δηαθηλεηψλ ή ηνθνγιχθσλ.  

Βέβαηα, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε νηθνγέλεηα δελ γλσξίδεη ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα δηαηξέρεη έλα παηδί αζπλφδεπην είηε γηαηί 

εκπηζηεχεηαη ηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ δηαθηλεηέο είηε ιφγσ άγλνηαο ησλ 

πξαγκαηηθψλ ζπλζεθψλ ζηελ Δπξψπε θαη αγξακκαηνζχλεο ησλ αλζξψπσλ 

απηψλ. 

 

1.2.2 Pull factors 

 

Πάλησο είηε πξφθεηηαη γηα πξνζθπγηά είηε γηα  κεηαλάζηεπζε ππάξρνπλ 

ηξία θνηλά ραξαθηεξηζηηθά. Σν πξψην είλαη  ε επαισηφηεηα θαη ην δεχηεξν ε 

έιιεηςε θξαηηθήο πξνζηαζίαο ή/θαη ππνζηεξηθηηθνχ νηθνγελεηαθνχ δηθηχνπ. Σν 

ηξίην θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ κπνξνχκε λα πνχκε νηη είλαη ε επηδίσμε 

ππαγσγήο ζην θαζεζηψο ηνπ αηηνχληνο άζπιν θαζψο απηφ δεκηνπξγεί ηηο 

πξνυπνζέζεηο γηα λφκηκε (έζησ θαη πξνζσξηλά) δηακνλή ηνπιάρηζηνλ έσο ηελ 

απφθηεζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ αλαγλσξηζκέλνπ πξφζθπγα ζε πεξηπηψζεηο 

πξνζθχγσλ ή ηεο «αλνρήο» θαη ηεο «λνκηκφηεηαο» έσο ηελ εμεχξεζε άιιεο 

ιχζεο γηα ηηο θαηαρξεζηηθέο πεξηπηψζεηο αίηεζεο αζχινπ. ε φπνηα απν ηηο 
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παξαπάλσ θαηεγνξίεο (ή αθφκα θαη ζηηο δχν) αλήθεη έλα αζπλφδεπην παηδί 

πνπ δεηά άζπιν,  πέξα απφ ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο εγθαηαιείπεη ηε 

ρψξα θαηαγσγήο ,ιακβάλεη ππφςε ζπλδηαζηηθά θαη ηα δεδνκέλα ηνπ ηφπνπ 

πξννξηζκνχ. Καλείο δελ εγθαηαιείπεη ηνλ ηφπν ηνπ, ηνπιάρηζηνλ κε ηε ζέιεζε 

ηνπ, γηα λα πάεη θάπνπ αιινχ  φπνπ ε θαηάζηαζε, σο πξνο ηα ζέκαηα πνπ 

ηνλ ψζεζαλ λα θχγεη, είλαη ε ίδηα ή ρεηξφηεξε.  

 Οη πξνζδνθίεο θαη ε πίζηε ησλ παηδηψλ φηη ζηελ Γχζε ζα έρνπλ 

επθαηξίεο φζνλ αθνξά ζηελ πξφζβαζε ηνπο ζηελ κφξθσζε αιιά θαη ζηελ 

εθπαηδεπηηθή θαη ηερλνινγηθή ηνπο θαηάξηηζε, είλαη παξάγνληεο πνπ κπνξνχλ 

λα ζπγθαηαιεγνχλ ζηνπο παξάγνληεο έιμεο πνπ αζθεί κηα ρψξα, σο ρψξα 

πξννξηζκνχ. Οη πξνζδνθίεο απηέο έρνπλ λα θάλνπλ ηφζν κε ηελ εθπιήξσζε 

άκεζσλ ζηφρσλ γηα ηελ εχξεζε εξγαζίαο ηφζν θαη κε ηα κειινληηθά ζρέδηα 

πνπ έρνπλ γηα ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δσή σο ελήιηθεο.  Τπάξρεη ε πίζηε φηη 

ζα κπνξέζνπλ λα απνθηήζνπλ φια εθείλα  ηα απαξαίηεηα εθφδηα γηα λα 

εηζαρζνχλ άκεζα ζηελ αγνξά εξγαζίαο ηεο ρψξαο πξννξηζκνχ ή λα 

επηζηξέςνπλ  θάπνηα ζηηγκή κειινληηθά ζηελ ρψξα ηνπο θαη λα αζθήζνπλ εθεί 

έλα θαηαμησκέλν επάγγεικα, πνπ δηαθνξεηηθά δελ ζα είραλ ηελ δπλαηφηεηα λα 

ζπνπδάζνπλ, ιφγσ νηθνλνκηθψλ πεξηνξηζκψλ, ζηελ ρψξα θαηαγσγήο  ηνπο . 

 Έλαλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ επεξεαζκφ ησλ αλειίθσλ πνπ ζα 

κπνξνχζε λα ζπγθαηαιεγεί (έζησ θαη έκκεζα) ζηνπο  παξάγνληεο έιμεο (pull 

factors) πνπ αζθεί κηα ρψξα, παίδνπλ νη δηαθηλεηέο. Οη ηειεπηαίνη,  σο έλα 

νξγαλσκέλν δίθηπν πνπ έρεη πινθάκηα ηφζν ζηηο ρψξεο απνζηνιήο φζν θαη 

ζηηο ρψξεο ππνδνρήο, θξνληίδνπλ λα παξνπζηάζνπλ κηα ηδεαηή εηθφλα γηα ηηο 

ρψξεο πξννξηζκνχ πξνθεηκέλνπ λα εθκεηαιιεπηνχλ ηα ζχκαηα ηνπο. Βέβαηα 

απηφ δελ ζεκαίλεη νηη ηα παηδηά γλσξίδνπλ πάληα ζε πνηα ρψξα ζα πάλε.  

Δπηπιένλ, ε ππνζρφκελε  απφ ηνπο δηαθηλεηέο ρψξα πξννξηζκνχ πνιιέο 

θνξέο δελ είλαη ε πξαγκαηηθή. Σα ζχκαηα ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε είλαη 

είηε νη νηθνγέλεηεο ησλ παηδηψλ πνπ δίλνπλ ηα ρξήκαηα γηα ην ηαμίδη είηε ηα ίδηα 

ηα παηδηά. ηελ δεχηεξε πεξίπησζε, δεδνκέλνπ νηη ηα παηδηά είλαη δχζθνιν λα 

έρνπλ ρξήκαηα λα πιεξψζνπλ, κηιάκε φρη απιψο γηα παξάλνκε δηαθίλεζε 

αιιά θαη γηα εκπνξία αλζξψπσλ, θαζψο είλαη απηνλφεην νηη κε θάπνην ηξφπν 

ζα πξέπεη λα πιεξσζεί ην ηαμίδη.   

 Οη δηαθηλεηέο ζα θαλνλίζνπλ έπεηηα ην ηαμίδη, φζνλ αθνξά ζην 

ζρεδηαζκφ θαη ηελ εθηέιεζε ηεο παξάλνκεο εμφδνπ απν ηελ ρψξα ηνπο. 
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Αλάινγα κε ηα ρξήκαηα πνπ έρνπλ δνζεί κπνξεί λα απνηειεί απν κηα απιή 

κεηαθνξά κέζσ κηαο ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκήο, κέρξη ηελ ζπλνδεία ηνπ 

παηδηνχ σο ην ηειηθφ πξννξηζκφ αθφκα θαη ηελ έθδνζε πιαζηψλ 

λνκηκνπνηεηηθψλ εγγξάθσλ. 5  Οη παξνρέο είλαη αλάινγεο ηνπ πνζνχ πνπ έρεη 

δνζεί.  

 Δπηπξφζζεηα έλα παξάγνληα έιμεο ζα κπνξνχζαλ λα απνηειέζνπλ 

θαη νη ηζηνξίεο απν ζπλνκήιηθνπο.   ηελ εχθνιε κεηάδνζε ηεο πιεξνθνξίαο 

έρεη ζπκβάιιεη θαη ε χπαξμε ηεο θηλεηήο ηειεθσλίαο πνπ θάλεη εχθνιε θαη 

θαζφινπ θνζηνβφξα ηελ επηθνηλσλία κε ηελ παηξίδα. H γλψζε  θαη νη 

εκπεηξίεο πνπ απνθηνχλ φζνη κεηαλαζηεχνπλ ζεσξνχληαλ ζπρλά έλα είδνο 

θνηλσληθνχ θεθαιαίνπ ππφ ην πξίζκα ηεο «θνπιηνχξαο ηεο κεηαλάζηεπζεο». 

Πνιιέο θνξέο απν κηθξή ειηθία «θιεξηάξνπλ» κε ηελ ηδέα ηεο κεηαλάζηεπζεο 

κέζα απν ηζηνξίεο πνπ αθνχλε φρη κφλν απν ζπγγελείο, ζπκκαζεηέο, 

ζπλνκήιηθνπο, αιιά θαη απν απηνχο πνπ έρνπλ απειαζεί θαη έρνπλ κηα 

ηζηνξία λα δηεγεζνχλ.   

  Σα άηνκα ινηπφλ παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ δηακφξθσζε ηεο 

γλψκεο  γηα ηελ κεηαλάζηεπζε θαη ηνλ ηξφπν πνπ θαληάδνληαη ηελ Γχζε.  

Δπίζεο, πνιιέο θνξέο απνηειεί έλαο ηξφπνο ελειηθίσζεο γηα ηα παηδηά θαη 

απφθηεζεο εκπεηξηψλ θαη δηακφξθσζεο ηαπηφηεηαο γηα ηα αζπλφδεπηα παηδηά 

πνπ γίλνληαη  δξψληεο θαη ππνθείκελα ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ηνπο πνξείαο.6   

 Ζ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε κπνξεί επίζεο λα απνηειεί ιφγν πνπ έλα 

παηδί απνθαζίδεη λα πάεη ζε κηα ρψξα.  Αλ θαη ππάξρεη ν λφκηκνο ηξφπνο ηεο 

νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο ιφγσ ηνπ ρξνλνβφξνπ ηεο δηαδηθαζίαο, 

αθνινπζνχληαη θαη άιινη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη. Έλαο απν απηνχο είλαη ην παηδί 

λα μεθηλάεη ηαμίδη πξνθεηκέλνπ λα κεηαβεί ζηελ ρψξα φπνπ δνπλ  ήδε νη γνλείο 

                                                           
5 Frances Wright, «Unaccompanied Asylum – Seeking Young People Facing 

Removal»: 

http://bjsw.oxfordjournals.org/search?fulltext=unaccompanied+minors&submit

=yes&x=9&y=10 ( Πξφζβαζε 16/07/2014) 

6 Lilian Chavez, Cecilia Menjivar, «Children without Borders: A Mapping of the 

Literature on Unaccompanied Migrant Children to the United States»: 

http:/www.redalyc.org/articulo.oa?id=15112895003, 21-23, (Πξφζβαζε 

17/07/2014) 
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ηνπ. Αληίζεηα έλαο άιινο ηξφπνο είλαη ην παηδί λα ηαμηδέςεη  κε ηε 

παξφηξπλζε ησλ γνλέσλ σο αζπλφδεπην ζε κηα ρψξα θαη λα δεηήζεη άζπιν 

πξψην. Μεηά  δχλαηαη λα αθνινπζήζεη ε ππφινηπε νηθνγέλεηα, γνλείο θαη 

αλήιηθα ηέθλα, απφ ηε ρψξα θαηαγσγήο, ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

θαλνληζκνχ ηνπ Γνπβιίλνπ.7 Σα παηδηά απηά είλαη γλσζηά σο “anchor 

children”, θαζψο ιεηηνπξγνχλ σο άγθπξεο. Έηζη παξαηεξείηαη ε θαηνρή 

δειηίνπ αηηνχληνο άζπιν ή νπνηνδήπνηε άιιν λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν  λα 

αθνινπζείηαη απφ ην θάιεζκα  ηεο ππφινηπεο νηθνγέλεηαο,  βαζηζκέλν  ζηε 

λνκνζεζία πεξί νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο.8 Δπεηδή ε ρψξα καο είλαη κηα 

ρψξα δηέιεπζεο ην θαηλφκελν απηφ δελ είλαη ζπρλφ. Αληίζεηα ζε ρψξεο πνπ 

απνηεινχλ ηειηθνχο πξννξηζκνχο ηαμηδηνχ φπσο ε Φηλιαλδία, έρεη 

παξαηεξεζεί ην θαηλφκελν παηδηά πνπ κφιηο απνθηνχλ λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα, απηνκάησο ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία θαη εθηφο ειαρίζησλ 

εμαηξέζεσλ, λα ππνβάιινπλ αίηεζε νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο. Δπίζεο  

παξαηεξείηαη (κέζσ επξσπατθήο βάζεο δεδνκέλσλ δαθηπιηθψλ 

απνηππσκάησλ «eurodac»), παηδηά πνπ αλ θαη έρνπλ πεξάζεη θαη απν άιιεο 

ρψξεο ππνβάιινπλ ην αίηεκα αζχινπ ζε ρψξεο πνπ πινπνηείηαη επθνιφηεξα ε 

νηθνγελεηαθή επαλέλσζε. 

 Αλαθνξηθά κε ηνλ νξηζκφ ηεο νηθνγέλεηαο ζηα πιαίζηα ηεο ζρεηηθήο 

λνκνζεζίαο, είλαη ζθφπηκν λα αλαθέξνπκε φηη ε νηθνγελεηαθή επαλέλσζε κε 

ζπγγελείο εθηφο α‟ βαζκνχ, φπσο  ζείνπο, παπνχδεο γίλεηαη ζπαληφηεξα, θάησ 

απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνυπνζέζεηο θαη κε απζηεξά θξηηήξηα. ηαλ 

απνδεδεηγκέλα δελ ππάξρνπλ γνλείο θαη ηελ πιήξε θξνληίδα θαη θεδεκνλία 

ηνπ παηδηνχ έρεη θάπνηνο ζπγγελήο. πφηε ε χπαξμε ζπγγελψλ ζε κηα ρψξα  

ζπλήζσο ιεηηνπξγεί σο παξάγνληα έιμεο πνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ χπαξμε 

ππνζηεξηθηηθνχ δηθηχνπ.  

                                                           
7 Πιεξνθνξίεο γηα νηθνγελεηαθή επαλέλσζε: 

 http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2015/02/-18.2.15.pdf,(Πξφζβαζε 

25/03/2015) 

8 Οδεγία 2003/86/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο επηεκβξίνπ 2003 ζρεηηθά κε 

ην δηθαίσκα νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο: 

 http://eur-lex.europa.eu/legal content/EL/TXT/PDF/, (Πξφζβαζε 14/11/2014) 

http://eur-lex.europa.eu/legal%20content/EL/TXT/PDF/
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 Οη νηθνλνκηθέο θηινδνμίεο πνπ ζπλνςίδνληαη ζην «φλεηξν γηα κηα 

θαιχηεξε δσή» δχλαληαη λα νδεγήζνπλ έλα παηδί λα έξζεη κφλν ηνπ ζε κηα 

μέλε ρψξα. Φηινδνμίεο πνπ πνιιέο θνξέο εληζρχνληαη απν ηηο ίδηεο ηεο 

νηθνγέλεηεο. Δμαηηίαο ηεο έιιεηςεο πφξσλ ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο, ηεο 

απνπζίαο πξννπηηθήο γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ, ησλ δχζθνισλ ζπλζεθψλ 

δηαβίσζεο, ηεο θηψρεηαο θαη ηεο αλάγθεο ησλ νηθνγελεηψλ γηα εκβάζκαηα, ν 

κχζνο ηεο Γχζεο εληζρχεηαη.  Έλαο κχζνο πνπ γελλά ειπίδεο θαη φλεηξα θαη 

ιεηηνπξγεί σο  «pull factor», γηα ηα παηδηά πνπ βιέπνπλ νηη δελ ππάξρεη θακηά 

πξννπηηθή ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο. 

 

1.3 Η επξσπατθή εκπεηξία. 

 

 Δδψ θαη αξθεηά ρξφληα φια ηα θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

έρνπλ έξζεη αληηκέησπα κε ηελ άθημε ζηελ εδαθηθή ηνπο επηθξάηεηα, κηαο 

ηδηαίηεξεο νκάδαο αλζξψπσλ πνπ κεηαθηλνχληαη: ηα αζπλφδεπηα αλήιηθα πνπ 

δεηνχλ άζπιν. Σα παηδηά απηά πξνεξρφκελα απν ηελ Αζία, ηηο ρψξεο ηεο 

Μέζεο Αλαηνιήο, ην Μάγθξεκπ θαη ηελ ππνζαράξηα Αθξηθή έξρνληαη ζηελ 

Δπξψπε πξνο αλαδήηεζε πξνζηαζίαο, θαιχηεξεο δσήο ή γηα λα 

επαλελσζνχλ κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπο. 

 Απηφ ην κεηαλαζηεπηηθφ θαηλφκελν μεθίλεζε ζε κεξηθά επξσπατθά 

θξάηε πνιχ πην λσξίο απν ηα ππφινηπα . Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε 

Γεξκαλία φπνπ νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη αηηνχληεο άζπιν εκθαλίζηεθαλ ζηα 

ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70.  Έπεηηα απμήζεθε ζε επξσπατθφ επίπεδν ηελ 

δεθαεηία ηνπ 1990 θαη πιένλ έρεη ζεκεηψζεη κεγάινπο αξηζκνχο ηα ηειεπηαία 

ρξφληα, κε απμεηηθή ηάζε. 

Δλδεηθηηθά παξαηίζεηαη ν παξαθάησ πίλαθαο, πνπ αλαθέξεηαη ζε δηάθνξεο 

επξσπατθέο ρψξεο, δίλνληαο κηα πξψηε  ζρεηηθή εηθφλα ηνπ θαηλνκέλνπ.  

 Πξηλ απφ ηελ 
δεθαεηία  ηνπ 1990 

Καηά ηελ δηάξθεηα 
ηεο δεθαεηίαο  ‟90 

Καηά ηελ 
δηάξθεηα ηεο 
δεθαεηίαο ηνπ 
2000 

Πξψηεο 
πεξηπηψζεηο 
παηδηψλ πνπ 
κεηαθηλνχληαη 
αζπλφδεπηα 

Γεξκαλία (ηέιε ηνπ 
1970), Ζλσκέλν 
Βαζίιεην θαη Γαιιία 

Γαιιία,Ηηαιία, 
Βέιγην,Ζλσκέλν 
Βαζίιεην(αξρέο‟90), 
Ηζπαλία(ηέινο ‟90) 

Νέα θξάηε κέιε  
πνπ 
πξνζηέζεθαλ 
(2004-2007) 



20 
 

εκείσζε 

αχμεζεο ησλ 

αθίμεσλ 

Γεξκαλία(δεχηεξν 

κηζφ δεθαεηίαο   

1980 κε αξρέο 

δεθαεηίαο 1990). 

 Βέιγην, Γαιιία, 

Ηζπαλία, 

Ηξιαλδία. 

 

            Πεγή: Jyothi Kanics and Daniel Senovilla Hernández and K. Touzenis 

(2010), Migrating Alνne Unaccompanied and Separated Children’s Migration 

in Europe, Paris, UNESCO: 4 

 

 Ηδηαίηεξα απν ην 2008 θαη έπεηηα, έρεη ζεκεησζεί νπζηαζηηθή αχμεζε 

ζηηο αθίμεηο  θαη ζηελ ππνδνρή αζπλφδεπησλ αλειίθσλ γεληθφηεξα, ζε πνιιά 

θξάηε κέιε. Απηή ε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ είρε σο απνηέιεζκα ηελ επηηαθηηθή  

αλάγθε αλάπηπμεο θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ.Σα λνκνζεηηθά  φξγαλα ηφζν ζε 

επξσπατθφ φζν θαη ζε θξαηηθφ επίπεδν, έρνληαο σο πξνηεξαηφηεηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ, πξνζπαζνχλ λα παξάζρνπλ 

πξνζηαζία, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ πνπ 

δεηνχλ άζπιν.9 

Απφ ηελ άιιε, αλ θαη είλαη έλα ζέκα πνπ αθνξά θαη ηα εηθνζηεπηά 

θξάηε κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, απηά ηα παηδηά δέρνληαη δηαθνξεηηθή 

ππνδνρή θαη θξνληίδα ζηηο δηάθνξεο ρψξεο. Τπάξρνπλ αλνκνηφηεηεο  φζνλ 

αθνξά ζηελ λνκνζεζία αιιά θαη ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζεί ην θάζε θξάηνο. 

Απηφ πξαθηηθά κπνξεί λα εξκελεπηεί σο αληθαλφηεηα  ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο λα ζπγρξνληζηεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο θαηλνκέλνπ πνπ ιφγσ 

ηεο θχζεο ηνπ απαηηεί δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία. Αλ θαη ππάξρνπλ ινηπφλ 

αξθεηνί λφκνη θαη νδεγίεο ζε επξσπατθφ επίπεδν θαίλεηαη ην λνκνζεηηθφ 

πιαίζην λα κελ έρεη θαηαθέξεη λα κεηψζεη ηελ ςαιίδα ζηελ παξνρή 

πξνζηαζίαο κεηαμχ ησλ θξαηψλ. 

Έηζη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή απνζθνπψληαο  ζηελ αχμεζε ηεο 

παξνρήο θξνληίδαο δεκνζίεπζε έλα ζρέδην δξάζεο  γηα ηα αζπλφδεπηα 

                                                           
9 European Migration Network, «Unaccompanied Minors – an EU comparative 

study», http: // www. e.m.n. fi, 5  (πξφζβαζε 29/07/2014).  

http://www.emn.fi/


21 
 

αλήιηθα, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζπλ ηνηο άιινηο θαη ζηελ αλάγθε γηα 

ζπλεξγαζία.10 

Παξαθάησ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ηεο επξσπατθήο 

εκπεηξίαο ζε έλα γεληθφηεξν επξσπατθφ πιαίζην, φπσο δηακνξθψλεηαη κέζα 

απν ηελ πξφζβαζε ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ  ζηηο δηαδηθαζίεο αζχινπ θαη 

ζηελ ππνδνρή,  δεδνκέλσλ ησλ δηαθνξψλ κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ θξαηψλ 

σο πξνο ηε θξνληίδα πνπ παξέρεηαη πξνο ηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο . Ζ 

δηαθνξνπνίεζε απηή κπνξεί λα  νθείιεηαη ζην δηαθνξεηηθφ επίπεδν ηνπ 

θξάηνπο Πξφλνηαο ηνπ εθάζηνηε θξάηνπο-κέινπο, πνπ επεξεάδεη 

αλαθηζβήηεηα θαη ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο ηα αζπλφδεπηα παηδηά.  ε 

θξάηε κέιε κε νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα φπνπ νη παξνρέο είλαη ήδε 

ζπξξηθλσκέλεο αθφκα θαη γηα ηα παηδηά πνιίηεο ηεο ρψξαο, ζπκπεξαίλνπκε 

νηη ε θαηάζηαζε είλαη εμίζνπ δχζθνιε- αλ φρη δπζθνιφηεξε- γηα ηα παηδηά 

ππήθννπο ηξίησλ ρσξψλ.  

 

Γηαθνξνπνίεζε ρσξώλ πξννξηζκνύ θαη δηέιεπζεο. 

 

Γηα ηα αζπλφδεπηα παηδηά νη ρψξεο ηεο Δπξψπεο ρσξίδνληαη ζε ρψξεο 

δηέιεπζεο θαη πξννξηζκνχ.  

Οη ίδηνη νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη έρνπλ πιεξνθφξεζε γηα ηε 

δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην επίπεδν ηεο πξφλνηαο ζε θάζε ρψξα θαη σο εθ  

ηνχηνπ εθδειψλνπλ ηε πξνηίκεζε ηνπο ζε θάπνηνο ρψξεο, σο ρψξεο ηειηθνχ 

πξννξηζκνχ. Σέηνηεο ρψξεο είλαη ε νπεδία11 , ε Γεξκαλία, ε Ννξβεγία πνπ 

απνηεινχλ πφιν έιμεο ιφγσ ηεο θήκεο γηα ην ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ 

                                                           
10 Communication from the Commission to the European Parliament and the 

Council «Action Plan on Unaccompanied Minors (2010 – 2014)», 

http://lastradainternational.org,  (Πξφζβαζε ζηηο 25/10/2014) 

11Πιεξνθνξίεο γηα ηελ  ζνπεδηθή ππεξεζία  “Migration Board Application 

Unit”, http://www.migrationsverket.se/English/About-the-Migration-Board/Our-

mission/Cooperation-with-others.html, ( Πξφζβαζε 25/10/2014). 

http://lastradainternational.org/
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δηθαησκάησλ, ηηο γελαηφδσξεο πνιηηηθέο αζχινπ, ηελ ρακειή αλεξγία θαη ηελ 

παξνρή παηδηθήο πξνζηαζίαο. 

Απφ ηελ άιιε, νη “ transit” ρψξεο φπσο ε Γαιιία, ε Ηηαιία θαη ε Διιάδα 

έρνπλ πνιιά αζπλφδεπηα παηδηά πνπ κέλνπλ έμσ απν ην δίθηπν θαη ηνπο 

κεραληζκνχο ππνζηήξημεο ηνπ θξάηνπο, επηιέγνληαο λα δνχλ θάησ απν 

αλαζθαιείο θαη επηθίλδπλεο ζπλζήθεο ρσξίο πξφζβαζε  ζε ππεξεζίεο 

εμαηηίαο ηεο έιιεηςεο πιεξνθφξεζεο θαη επθαηξηψλ. Δπίζεο έλαο αθφκα ιφγνο 

είλαη νηη πνιιά απν απηά ηα παηδηά απνθεχγνπλ ηελ επαθή κε ηηο αξρέο ππφ 

ηνλ θφβν ηεο επηζηξνθήο ηνπο ππφ ηνπο φξνπο ηεο πλζήθεο ηνπ Γνπβιίλνπ . 

Έηζη παξαηεξείηαη ζηηο ρψξεο δηέιεπζεο κεγάινο αξηζκφο λα 

ζπγθεληξψλεηαη ζε θεληξηθέο πιαηείεο πξνο αλαδήηεζε δηθηχσλ κέζσ ησλ 

νπνίσλ ζα βνεζεζνχλ λα ζπλερίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο. Καηά ζπλέπεηα 

παξαηεξείηαη ε ζχλζεζε λα αιιάδεη ζπλερψο θαζψο άλζξσπνη έξρνληαη θαη 

θεχγνπλ ζε θαζεκεξηλή βάζε. Ζ ελαιιαγή ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ 

παξαηεξείηαη θαη ζηηο δνκέο θηινμελείαο φπνπ ηα παηδηά κέλνπλ έσο φηνπ 

βξνπλ ηξφπν λα ζπλερίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο, κε βξαρππξφζεζκε παξακνλή ζε 

απηέο.  

Σα παηδηά πνπ πεξλνχλ απν ηελ Ηηαιία θαηαθζάλνπλ ζηα ιηκάληα ηεο 

Αλγθφλαο, Βελεηίαο θαη ζηελ Απνχιηα  κέζσ ηεο Διιάδαο.12 Γηα λα ηαμηδέςνπλ 

θξχβνληαη ζπλήζσο ζε θνξηεγά πνπ επηβηβάδνληαη ζηα πινία αιιά θαη ζε 

θνληέηλεξ πνπ έπεηηα θνξηψλνληαη ζε εκπνξηθά πινία. Απν ηελ Ηηαιία ηα 

παηδηά επηζπκνχλ λα πεξάζνπλ ζηελ Γαιιία ψζηε λα θαηεπζπλζνχλ ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην ή ζηελ Οιιαλδία. Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ πάλησο έρεη 

σο ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπ ηαμηδηνχ ηνπ ηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο γηα ηηο νπνίεο 

πεξλάεη απν ηελ Γεξκαλία θαη ηελ Απζηξία. Κάπνηεο εζληθφηεηεο φπσο 

Αθγαλνί θαη θπξίσο νη Παζηνχ έρνπλ σο ηειηθφ πξννξηζκφ ην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην φπνπ θαη ππάξρεη κεγάιε θνηλφηεηα νκνεζλψλ. 

 

 

 

                                                           
12Πιεξνθνξίεο γηα ηα αζπλφδεπηα αλήιηθα ζηελ Ηηαιία, http://www.efsyn.gr ( 

Πξφζβαζε 4/11/2014) 
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Γηαθνξνπνίεζε ππνδνρήο. 

 

Γεληθφηεξα, βνεζεηηθή είλαη ε χπαξμε δνκψλ αλνηρηνχ ηχπνπ φπσο 

θέληξα εκέξαο ζηηο ρψξεο δηέιεπζεο. Ζ χπαξμε ηέηνησλ δνκψλ κπνξεί λα 

αληαπνθξηζεί ζηελ αλάγθε ησλ παηδηψλ γηα είδε πξψηεο πγηεηλήο, θαγεηνχ θαη 

χπλνπ, ρσξίο λα βηψλνπλ ην θφβν ηεο ζχιιεςεο απν ηελ αζηπλνκία θαη ηε 

παξακνλή ηνπο ζε θαηαιχκαηα πνπ ζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία ηνπο.  

ζνλ αθνξά ηελ ππνδνρή, ηα παηδηά γεληθά εληνπίδνληαη ζηα ζχλνξα ή 

ζηα αεξνδξφκηα, αλάινγα κε ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηνπ θάζε θξάηνπο ηεο 

Δπξσδψλεο.  

Ζ πξψηε γλσξηκία κε ηηο αξρέο γίλεηαη ζηα ζεκεία εηζφδνπ απν ηελ 

αζηπλνκία θαη ηηο ππεξεζίεο ειέγρνπ ζπλφξσλ ελψ νη αηηήζεηο αζχινπ 

γίλνληαη θπξίσο ζηελ ελδνρψξα. Έηζη ζηα ζχλνξα πεξηνξίδνληαη ζε 

ζπλεληεχμεηο πνπ απνζθνπνχλ ζηελ ηαπηνπνίεζε, φζνλ αθνξά ζηελ ρψξα 

πξνέιεπζεο, ηελ δηαδξνκή πνπ αθνινπζήζεθε θαη ηνπο ιφγνπο εγθαηάιεηςεο 

ηεο ρψξαο κφληκεο δηακνλήο. Πνιιέο θνξέο ε πξψηε πξνζέγγηζε ζρεηηθά κε 

ην “screening”πνπ ζθνπεχεη ζην δηαρσξηζκφ ζε αηηνχληεο άζπιν θαη κε, 

γίλεηαη θαηά ηελ πξνζπάζεηα εηζφδνπ. ηα  δηεζλή αεξνδξφκηα ηεο ρψξαο ή 

ζηα θέληξα πξψηεο ππνδνρήο ζηα ζχλνξα,  ηα αζπλφδεπηα αλήιηθα πεξλάλε 

απφ κηα “fast- trucked” ζπλέληεπμε, φπσο φινη νη ππήθννη ησλ ηξίησλ ρσξψλ. 

Βαξχηεηα δίλεηαη ζηηο αηνκηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην νηθνγελεηαθφ 

πεξηβάιινλ ηνπ παηδηνχ, ηελ πηζαλή επαθή κε άιινπο ελήιηθεο εθηφο ησλ 

βηνινγηθψλ γνλέσλ, ηελ χπαξμε ησλ ηειεπηαίσλ, ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θ. ά, 

ελψ αμηνζεκείσηε είλαη ε έιιεηςε  παξνπζίαο επηηξφπνπ θαηά ηηο δηαδηθαζίεο 

απηέο.  

ηα παηδηά πνπ αηηνχληαη επζχο εμαξρήο δηεζλή πξνζηαζία δεηνχληαη  

επίζεο θάπνηα πξψηα ζηνηρεία. Αξρηθά αλ ηαμηδεχεη κφλν ηνπ ή κε 

παξέα/ζπλνδεία. Δπίζεο  δεηείηαη κηα ζχληνκε πεξηγξαθή ησλ αηηηψλ πνπ 

δεηά άζπιν, ηα νλφκαηα ησλ γνληψλ ηνπ θαη αλ έρεη ζπγγελείο, πιεξνθνξία 

πνπ ζρεηίδεηαη  κε ην ελδερφκελν ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο. 

 Σν πξψην ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε ηαπηνπνίεζε ηνπ παηδηνχ 

αηηνχληα θαη ε νινθιήξσζε  ηεο έξεπλαο ζρεηηθά κε ην αλ είλαη ππεχζπλν γηα 

ηελ αίηεζε ηνπ θάπνην άιιν θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπσο 

νξίδεηαη απν ηελ πλζήθε ηνπ Γνπβιίλν ΗΗ.  
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  Γηαθνξνπνίεζε δνκώλ θηινμελίαο. 

 

  Αθνινπζεί ε πξνζπάζεηα ηνπνζέηεζεο ησλ παηδηψλ  ζε δνκέο  ε νπνία 

γίλεηαη φζν ην δπλαηφ γξεγνξφηεξα. Σα παηδηά κπνξεί λα ηνπνζεηεζνχλ ζε 

δνκέο θηινμελίαο πνπ απεπζχλνληαη κφλν ζε παηδηά αηηνχληεο άζπιν, ζε 

ζηέγεο πξνζηαζίαο παηδηψλ γεληθφηεξα ή ζε αλάδνρεο νηθνγέλεηεο, αλάινγα 

κε ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ θαηάιιεισλ δνκψλ ζε θάζε ρψξα. Σελ 

ηνπνζέηεζε ζηηο δνκέο αλαιακβάλνπλ κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, δεκφζηνη 

θνξείο ή αθφκα θαη νη δήκνη αλάινγα κε ην νξγαλσηηθφ πιαίζην πνπ 

εθαξκφδεη ην θάζε θξάηνο.  

 Οη αλάινγνη θνξείο ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεηαη ην έξγν ηεο πξνζηαζίαο 

ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ ππνδνρή, ην άζπιν, ηελ 

παξακνλή θαη ηα ζέκαηα  πνπ νξίδεη ν Καλνληζκφο ηνπ Γνπβιίλνπ.  

Σα αζπλφδεπηα παηδηά δηθαηνχληαη ηελ ίδηα θνηλσληθή πξνζηαζία φπσο 

θαη ηα παηδηά κε ππεθνφηεηα επξσπατθήο ρψξαο. Έηζη νξγαλψλεηαη ε 

ζηέγαζε ηνπο, ε ηνπνζέηεζε ηνπο ζε αλάδνρεο νηθνγέλεηεο  θαη ε ζπλνιηθή 

θξνληίδα (εθπαίδεπζε, ηαηξηθή θξνληίδα, λνκηθή ζπλδξνκή). 

 ε κεξηθέο ρψξεο ηα αζπλφδεπηα παηδηά κέλνπλ ζηα θέληξα πξψηεο 

ππνδνρήο κέρξη ηελ ηειηθή έθβαζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπ (π.ρ Οιιαλδία) ελψ ζε 

άιιεο επηηξέπεηαη ε είζνδνο ζηελ ελδνρψξα, φπσο ζηε Πνξηνγαιία θαη ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην. ηε ηειεπηαία ρψξα, αλ θαη ππάξρεη ε δπλαηφηεηα νη 

αλήιηθνη λα δεηήζνπλ άζπιν ζηα ζεκεία εηζφδνπ, πξαθηηθά ηα πεξηζζφηεξα 

αηηήκαηα αζχινπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ είζνδν. Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη 

ην έηνο 2008, ην 91% ησλ αηηεκάησλ έιαβε ρψξα ζηελ ελδνρψξα.13  

 Αμηνζεκείσηνο είλαη θαη ν δηαρσξηζκφο ησλ αλειίθσλ ζε ειηθηαθέο 

ππννκάδεο αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο ππνδνρήο. ε θάπνηεο ρψξεο 

(Γεξκαλία, Οιιαλδία) ηα παηδηά πνπ είλαη 16 θαη 17 εηψλ θηινμελνχληαη ζε 

δνκέο πνπ απεπζχλνληαη γεληθά ζηνπο αηηνχληεο άζπιν. ε απηά ηα θέληξα 

                                                           
13 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππνδνρή θαη πξνζηαζία ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ 

ζε νθηψ επξσπατθέο ρψξεο: 

 http://www.i-red.eu/resources/publications-files/ftda-i-red-cir-minors10-

2010.pdf , ( Πξφζβαζε ζηηο 29/07/2013).   
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δηαζθαιίδνληαη βαζηθέο αλάγθεο φπσο ε δηαηξνθή, ε ζέξκαλζε, ε θάιπςε 

αλαγθψλ έλδπζεο θαη ππφδπζεο θαη εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο. Δπίζεο ηα 

παηδηά άλσ ησλ δεθαηεζζάξσλ εηψλ ιακβάλνπλ ην πνζφ ησλ 40 επξψ 

κεληαίσο,  γηα ηελ θάιπςε ησλ πξνζσπηθψλ  εμφδσλ ηεο θαζεκεξηλφηεηαο 

ηνπο ζηελ Γεξκαλία, ελψ  ζηελ Οιιαλδία ηα παηδηά θάησ ησλ δεθαηξηψλ εηψλ 

ηνπνζεηνχληαη ζε νηθνγέλεηαο θπξίσο θνληηλνχ πνιηηηζκηθνχ ππφβαζξνπ.  Ο 

ζεζκφο ηεο αλάδνρεο νηθνγέλεηαο είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλνο ζε θάπνηεο 

ρψξεο ηεο Δπξψπεο θάηη πνπ δελ ππάξρεη ζηελ Διιάδα ηνπιάρηζηνλ  γηα ηα 

παηδηά απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Δπίζεο  παηδηά 12-18 εηψλ ηνπνζεηνχληαη θαη 

ζε κνλάδεο θηινμελίαο κηθξνχ αξηζκνχ αηφκσλ,  ππφ ηελ επίβιεςε επίζεκσλ 

θνξέσλ θαη νξγαληζκψλ φπσο ν νξγαληζκφο Nidos14.  ην Ζλσκέλν Βαζίιεην 

ζπλήζσο ηα παηδηά θάησ ησλ δεθαέμη εηψλ βξίζθνπλ πξνζηαζία κέζσ ηνπ 

ζεζκνχ ηεο αλάδνρεο νηθνγέλεηαο θαη άλσ ησλ δεθαέμη ηνπνζεηνχληαη ζε εκη- 

απηφλνκεο δνκέο θηινμελίαο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηελ επίβιεςε ησλ 

θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ. 

Ζ  εθπξνζψπεζε ηνπ παηδηνχ γίλεηαη κέζσ ησλ ζεζκψλ ηεο 

δηθαηνζχλεο θαη ηε πξφλνηαο. Αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ αζπλφδεπησλ 

αλειίθσλ γίλεηαη κηα εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ  θαη απνθηνχλ έλαλ ζπγθεθξηκέλν 

θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ ν νπνίνο σο πξφζσπν αλαθνξάο γηα ην παηδί, θξνληίδεη 

γηα ηελ θάιπςε ησλ δηαθφξσλ αλαγθψλ ηνπ κέζα απν έλα ζπγθεθξηκέλν 

πιάλν πξνζηαζίαο.  

ηελ πξαγκαηηθφηεηα νη ππεξεζίεο πνηθίιινπλ θαη ε πνηφηεηά ηνπο 

εμαξηάηαη άκεζα απν ηηο εθάζηνηε ρψξεο, δηαρεηξηζηηθέο αξρέο ή/θαη ηνπηθέο 

ππεξεζίεο ησλ δήκσλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ παξνρή θξνληίδαο(π.ρ 

Ζλσκέλν Βαζίιεην) ηδηαίηεξα ζηηο πεξηνρέο φπνπ νη αλάγθεο είλαη 

δπζαλάινγεο κε ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο. 15 

                                                           
14Nidos Foundation,“Towards a European Network of Guardianship 

Institutions”, http://www.epim.info/wp-content/uploads/2011/02/ENGI-Report-

Towards-a-European-Network-of-Guardianship-Institutions.pdf, 45-50 

(Πξφζβαζε 30/10/2014) 

15
 UNHCR(2012), Protecting children on the move. Addressing protection 

needs through reception, counseling and referral, and enhacing cooperation 

in Greece, Italy and France,  UNHCR  

http://www.epim.info/wp-content/uploads/2011/02/ENGI-Report-Towards-a-European-Network-of-Guardianship-Institutions.pdf
http://www.epim.info/wp-content/uploads/2011/02/ENGI-Report-Towards-a-European-Network-of-Guardianship-Institutions.pdf
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Σέινο θάπνηεο ρψξεο φπσο ην Ζλσκέλν Βαζίιεην ζηα πιαίζην ηεο 

δηαρείξεζεο ηνπ κεηαλαζηεπηηθνχ κέζα απν ηηο δηαθξαηηθέο ζπλεξγαζίεο κε 

ηξίηεο ρψξεο πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ δεκηνπξγία θέληξσλ (“reintegration 

centers”) ζην Αθγαληζηάλ (ρψξα απν φπνπ πξνέξρεηαη κεγάινο αξηζκφο 

αζπλφδεπησλ παηδηψλ αηηνχλησλ άζχιν). 16 

 

1.4  Η ειιεληθή εκπεηξία: Ιζηνξηθή αλαδξνκή.  

Ζ εηζξνή αζπλφδεπησλ παηδηψλ είηε πξνζθχγσλ είηε  κεηαλαζηψλ  

ζηελ Διιάδα δελ απνηειεί έλα θαηλνχξην θαηλφκελν. Σελ δεθαεηία ηνπ ‟90, ε 

Διιάδα δερφηαλ εθαηνληάδεο αζπλφδεπηα παηδηά απφ ηξίηεο ρψξεο ζην 

έδαθνο ηεο, γηα πεξηζζφηεξν απφ κία δεθαεηία θαη  ηδηαίηεξα κεηά ηελ 

θαηάξξεπζε ηεο πξψελ Γηνπγθνζιαβίαο αιιά θαη ηελ θξίζε πνπ μέζπαζε 

ζηελ Αιβαλία.  

 Δηδηθφηεξα ε παξνπζία παηδηψλ απφ ηελ Αιβαλία, πνπ ήηαλ ζπλήζσο 

αζπλφδεπηα θαη αλήθαλ ζηνπο Ρνκά ηεο Αιβαλίαο, ππήξμε έληνλε ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟90. Πνιιά απφ ηα παηδηά απηά δνχζαλ ζηνπο δξφκνπο, 

δεηηάλεπαλ, θαζάξηδαλ ηα ηδάκηα απηνθηλήησλ ζηα θαλάξηα, πνπινχζαλ 

κηθξναληηθείκελα ή αθφκα θαη  δηέπξαηηαλ κηθξν-αδηθήκαηα ελψ πηζηεχεηαη φηη 

πνιιά απφ απηά ππήξμαλ ζχκαηα εκπνξίαο.  

 Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2003, ε δηεζλήο MKO Terre des Hommes 

δεκνζίεπζε κηα έθζεζε κε ηίηιν «The Trafficking of Albanian Children in 

Greece», ε νπνία έθαλε ιφγν γηα «αιβαληθή καθία». Έπαηξλαλ ηα παηδηά απφ 

ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζηελ Αιβαλία, ζηηο νπνίεο ππφζρνληαλ φηη ζα έζηειλαλ 

ιεθηά. χκθσλα κε ηελ έθζεζε, ηα παηδηά πνπ δνχιεπαλ ζηνπο δξφκνπο ησλ 

ειιεληθψλ πφιεσλ έβγαδαλ 30-50 επξψ ηε κέξα θαη ηα έδηλαλ ζην «αθεληηθφ», 

ην νπνίν ζπάληα έζηειλε ιίγα ιεθηά ζηνπο γνλείο.17 

                                                           
16 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε αζπλφδεπηα αλήιηθα αθγαληθήο θαηαγσγήο ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην: 

 http://www.theguardian.com/news ( 31/10/2014). 

17 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ησλ παηδηψλ ησλ θαλαξηψλ απν δίθηπα:  

http://www.alfavita.gr/arthron/%CF%80%CF%8E%CF%82, (Πξφζβαζε 

31/03/2015).  

http://www.theguardian.com/news
http://www.alfavita.gr/arthron/%CF%80%CF%8E%CF%82
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 Μέρξη ζήκεξα, ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ αιινδαπψλ απηψλ παηδηψλ 

ζηελ Διιάδα δελ είλαη γλσζηφο θαη ε θπβέξλεζε δελ ηήξεζε πνηέ ζρεηηθά 

αξρεία.  

  χκθσλα κε κειέηε πνπ δηεμήρζε ην  2000  απν ηελ UNICEF (United 

Nations Children's Fund )  πεξίπνπ 5.800 παηδηά ηνπ δξφκνπ (παηδηά ησλ 

θαλαξηψλ) δνχζαλ ζηε ρψξα. ηελ πιεηνςεθία ηνπο ήηαλ Αιβαληθήο 

θαηαγσγήο θαη ζε πνζνζηφ  πεξίπνπ 15% θέξεηαη λα ήηαλ Ηξαθηλήο, 

Παθηζηαληθήο ή Κνπξδηθήο θαηαγσγήο . Ζ Διιεληθή θπβέξλεζε αθνινχζεζε 

έλα πξφγξακκα πνπ έθεξε, θαη‟ επθεκηζκφ, ηελ νλνκαζία «Πξνζηαζία θαη 

θνηλσληθή θξνληίδα ησλ παηδηψλ ζην δξφκν»18. Μεηά ηε ζχιιεςή ηνπο, ηα 

παηδηά είηε απειαχλνληαλ είηε  νδεγνχληαλ ζε κεγάιεο δνκέο, φπσο ην ίδξπκα 

«Αγία Βαξβάξα» ζηελ Αζήλα γηα λα εμαθαληζζνχλ ζηελ ζπλέρεηα θαη ηνλ 

πλήγνξν ηνπ Πνιίηε λα δηεξεπλεί ηελ ππφζεζε. 

Έλαο απν ηνπο ιφγνπο πνπ γίλεηαη ε αλαθνξά απηή ζηα πιαίζηα ηεο 

ηζηνξηθήο αλαδξνκήο, αλ θαη δελ απνηειεί θαηά θαλφλα πεξίπησζε 

αζπλφδεπησλ παηδηψλ αηηνχλησλ άζπιν αιιά αζπλφδεπηα παηδηά ζχκαηα 

εκπνξίαο αλζξψπσλ,είλαη νηη ην ελ ιφγσ  ίδξπκα είρε θαηαγξάςεη ηελ 

εηζαγσγή παηδηψλ απφ ρψξεο πνπ πιήηηνληαη απφ ηνλ πφιεκν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ην Ηξάθ θαη ηε ηέξα Λεφλε, θάηη πνπ απνηειεί θαη 

πξνάγγειν ηεο ζεκεξηλήο άθημεο αζπλφδεπησλ παηδηψλ.  

ήκεξα  παξαηεξεί θαλείο ζηελ Διιάδα κία ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ αιινδαπψλ  παηδηψλ πνπ εηζέξρνληαη αζπλφδεπηα ζηε ρψξα θαη 

δεηνχλ δηεζλή πξνζηαζία. Έθεβνη ή παηδηά  πνπ θηάλνπλ ζηε ρψξα κφλνη 

ηνπο, ρσξίο ηελ νηθνγέλεηά ηνπο ή άιινλ ελήιηθα πνπ λα ηνπο ζπλνδεχεη θαη λα 

κεξηκλά γη‟ απηνχο. Παηδηά πνπ είλαη  γλσζηά ζηελ πξνζθπγηθή νξνινγία σο 

αζπλφδεπηνη αλήιηθνη.  

Ζ πξψηε γλσξηκία ησλ παηδηψλ κε ηηο ειιεληθέο αξρέο γίλεηαη ζηα 

ζχλνξα απν ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, φπσο γίλεηαη γηα θάζε ππήθνν ρψξαο 

                                                           
18 πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, «Πφξηζκα: Τινπνίεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

„Πξνζηαζία θαη Κνηλσληθή Φξνληίδα ησλ Παηδηψλ ζην Γξφκν‟», Μάξηηνο 2004. 

http://www.synigoros.gr, (Πξφζβαζε 5/11/2014).  

 

 

http://www.synigoros.gr/
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εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο πνπ εηζέξρεηαη ζηελ ρψξα ρσξίο λνκηκνπνηεηηθά 

έγγξαθα. Δθεί γίλεηαη ε θαηαγξαθή θαη ε ηαπηνπνίεζε ησλ παηδηψλ απηψλ σο 

πξνο ηελ εζληθφηεηα, ηελ ειηθία θαη ην αλ είλαη αζπλφδεπηα ή ζπλνδεχνληαη 

απν θάπνηνλ ελήιηθα. Μεηά ηελ θαηαγξαθή ησλ παηδηψλ σο αζπλφδεπηα 

αθνινπζεί ε ελεκέξσζε ηνπ εηζαγγειέα θαη αθνινπζεί  ε παξαπνκπή ησλ 

παηδηψλ ζηα θέληξα θηινμελίαο.  Δδψ βέβαηα έρνπκε λα αληηκεησπίζνπκε ην 

πξφβιεκα ησλ πεξηνξηζκέλσλ ζέζεσλ ζε δνκέο θηινμελίαο, νπφηε θάπνηεο 

θνξέο θξαηνχληαη γηα ιίγεο κέξεο ζε μερσξηζηφ ρψξν γηα αλήιηθνπο, έσο φηνπ 

αδεηάζεη θάπνηα ζέζε. ηα ζχλνξα  επίζεο γίλνληαη ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη 

δηεπζεηείηαη ε ζπλνδεία ησλ παηδηψλ ζηηο δνκέο.   

Δπηπξφζζεηα, ην παηδί έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη άζπιν ηφζν ζηα ζχλνξα 

φζν θαη κεηά ηελ ηνπνζέηεζε ζνπ ζε δνκή θηινμελίαο.   

Απν ην 2011, ηελ επζχλε γηα ηελ δηαρείξεζε ησλ αηηεκάησλ ηνπνζέηεζεο 

ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ ζε δνκέο, έρεη ην Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο(Δ.Κ.Κ.Α) πνπ είλαη Ν.Π.Γ.Γ θαη ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν Τγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο.  Ζ ζπγθεθξηκέλε ππεξεζία δηαρεηξίδεηαη φια ηα 

αηηήκαηα ζηέγαζεο ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ θαη ησλ αηηνχλησλ άζπιν, 

ζπγθεληξψλνληαο ηα αηηήκαηα απν δεκφζηεο αξρέο θαη ζπλεξγαδφκελνπο 

θνξείο θαη ηεξψληαο ζχζηεκα  θαηαγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο πνξείαο 

απηψλ.19  

Σν 2013 ην ΔΚΚΑ δέρζεθε ζπλνιηθά 1.150 αηηήκαηα γηα αζπλφδεπηα 

παηδηά. Σν ζπληξηπηηθά κεγαιχηεξν πνζνζηφ απηψλ [95,65%] ήηαλ αγφξηα, 

ελψ κφιηο ην 4,35%,πεξίπνπ 50 αηηήκαηα αθνξνχζαλ θνξίηζηα. Απφ ηα 1.150 

αηηήκαηα, ηα 34 είραλ λα θάλνπλ κε παηδηά κηθξφηεξα ησλ 12 εηψλ.20 

Βέβαηα πνιιά παηδηά δελ θηινμελνχληαη πνηέ θαζψο κεηαθηλνχληαη 

ζπλερψο. Γελ πξέπεη λα μερλάκε νηη  ε Διιάδα είλαη πξσηίζησο κηα ρψξα 

«transit» σο ζχλνξν ηεο Δπξψπεο θαη  ζεκείν εμφδνπ πξνο ηελ Ηηαιία πνπ 

απνηειεί επίζεο ελδηάκεζν ζηαζκφ θαη πέξαζκα ζηελ Κεληξηθή Δπξψπε. Σα 

                                                           
19 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππεξεζίαο δηαρείξηζεο αηηεκάησλ ζηέγαζεο ησλ 

αζπλφδεπησλ αλειίθσλ θαη ησλ αηηνχλησλ άζπιν: 

 http://www.ekka.org.gr, (Πξφζβαζε 3/11/2014). 

20  Πιεξνθνξίεο γηα ηα αζπλφδεπηα αλήιηθα: 

 http://www.vice.com (Πξφζβαζε 4/11/2014). 

http://www.ekka.org.gr/
http://www.vice.com/
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παηδηά  πνπ θνπξάδνληαη απν ηηο απνηπρεκέλεο πξνζπάζεηεο λα πεξάζνπλ 

ζηελ Ηηαιία ή ππν ηνλ θίλδπλν ηεο απέιαζεο δεηνχλ άζπιν ζηελ Διιάδα ψζηε 

λα κελ ζεσξνχληαη παξάλνκα. Σν άζπιν επίζεο είλαη έλαο ηξφπνο λα έρνπλ 

πξφζβαζε ζηελ ζηέγαζε θαη ζηελ ππνζηήξημε. Σν πην ζεκαληηθφ ζεκείν 

εμφδνπ απνηειεί ην ιηκάλη ηεο Πάηξαο. Παξά ηελ απζηεξνπνίεζε ησλ κέηξσλ 

αζθαιείαο ψζηε λα απνηξαπεί ε έμνδνο ησλ αιινδαπψλ ππήθνσλ ηξίησλ 

ρσξψλ πνπ ζέινπλ λα πεξάζνπλ ζηελ Δπξψπε ρσξίο ηα απαξαίηεηα 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ θαηαγεγξακκέλσλ σο 

αηηνχληεο άζπιν θαη  ησλ αλζξψπσλ κε πξνζθπγηθφ πξνθίι), ζπλερίδεη λα 

απνηειεί πφιν έιμεο.  Πνιινί κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο κέζα ζηνπο νπνίνπο 

θαη κφλα αλήιηθα παηδηά δνπλ θάησ απν άζιηεο ζπλζήθεο δσήο ζε πξνζσξηλά 

θαηαιχκαηα, εγθαηαιεηκκέλα ζπίηηα, εξγνζηάζηα ή ζηνπο δξφκνπο, 

πξνθεηκέλνπ λα βξίζθνληαη θνληά ζην ιηκάλη θαη λα επαλαιακβάλνπλ ηηο 

πξνζπάζεηεο λα επηβηβαζηνχλ ιάζξα ζε θάπνην πινίν θαη λα πεξάζνπλ ζηελ 

Ηηαιία. Βέβαηα πνιιά παηδηά θαηάθεξαλ λα θηάζνπλ ζηελ Ηηαιία αιιά 

ζπλειήθζεζαλ ζε θάπνην απν ηα ιηκάληα ηεο θαη επεζηξάθεθαλ ζηελ Διιάδα, 

βάζε δηκεξνχο ζπκθσλίαο πνπ ππεγξάθεη αλάκεζα ζηηο δχν ρψξεο ηνλ Μάτν 

ηνπ 1999 ζηελ Ρψκε άιια θαη βάζε ηνπ Καλνληζκνχ ηνπ Γνπβιίλν γηα φζα 

έρνπλ θαηαζέζεη αίηεκα αζχινπ. Μέξνο ηνπ πιεζπζκνχ πνπ επηζηξέθεηαη 

πίζσ ζηελ Διιάδα, βάζε ηεο πξνεγνχκελεο ζπκθσλίαο επαλεηζδνρήο 

απνηειείηαη απν αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο.   Βέβαηα απηφ δελ ζεκαίλεη νηη 

ζηακαηνχλ ηελ πξνζπάζεηα έσο φηνπ έξζεη ε θνξά πνπ ζα ζηαζνχλ ηπρεξά 

θαη δελ ζα ζπιιεθζνχλ. Οη επαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο νδεγνχλ ζηελ 

επηκχθπλζε ηνπ ρξφλνπ παξακνλήο ηνπο ππν δπζκελείο ζπλζήθεο  

δηαβίσζεο, έσο  φηνπ πεηχρνπλ ηνλ ζηφρν ηνπο.  

Παξφιν απηά, δελ έρνπλ ιεθζεί απνηειεζκαηηθά θαη ζπζηεκαηηθά κέηξα 

ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ηαπηνπνίεζεο θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ αζπλφδεπησλ 

αλειίθσλ ζε απηήλ  ηελ θάζε,  θαη  ε θξνληίδα πεξηνξίδεηαη ζε δξάζεηο απν 

κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο  κε  απνξξφθεζε θπξίσο θνηλνηηθψλ θνλδπιίσλ, 

πνπ αθνξνχλ μελψλεο, έλα θέληξν εκέξαο θαη “street work” γηα αζπλφδεπηα 

αλήιηθα.21  Ζ παξνρή  ινηπφλ πιεξνθφξεζεο θαη ππεξεζηψλ ζηα αζπλφδεπηα  

                                                           
21

 Πιεξνθνξίεο γηα δξάζεηο γηα αζπλφδεπηα αλήιηθα ζηελ Πάηξα: 

http://www.praksis.gr (Πξφζβαζε 02/11/2014). 

http://www.praksis.gr/
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αλήιηθα θαζίζηαηαη κηα πξφθιεζε, κε πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο ζε ηνπηθφ 

επίπεδν θαη παληειή έιιεηςε νιηζηηθήο αληηκεηψπηζεο βάζε θεληξηθνχ 

κεραληζκνχ πξνζηαζίαο.                                                      

Οη δηάθνξεο ειιείςεηο ζηηο πηπρέο ηεο πξνζηαζίαο έρνπλ επηζεκαλζεί 

απν δηάθνξνπο ειιεληθνχο θνξείο, ελψ ε Όπαηε Αξκνζηεία έρεη δεηήζεη θαη 

ηελ βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ππνδνρήο ηνπο θαζψο θαη ηελ δηεχξπλζε ηεο 

πξφζβαζεο ζε ππεξεζίεο.  

  Ζ απνηπρία ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο λα πξνζηαηεχζεη επαξθψο ηα 

παηδηά απφ ηξίηεο ρψξεο δελ έρεη πεξάζεη απαξαηήξεηε απφ ηηο δηεζλείο 

νξγαλψζεηο, φπσο ε Δπηηξνπή ηνπ ΟΖΔ γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, ε 

νπνία αλαθνξηθά κε ηα αζπλφδεπηα παηδηά πνπ δεηνχλ άζπιν, δήηεζε απφ 

ηελ Διιάδα ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ πξαθηηθψλ ελάληηα ζηελ  ειιηπή 

πξνζηαζία  θαη ηελ θάιπςε ησλ  ηδηαίηεξσλ αλαγθψλ ηνπο. 

 

1.5 ηαηηζηηθά ζηνηρεία. 

 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ Δπξώπε. 

 

 Παξαθάησ γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα παξνπζίαζεο ησλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ αηηνχλησλ άζπιν, βάζε  ζηνηρείσλ ηεο 

επίζεκεο επξσπατθήο ζηαηηζηηθήο ππεξεζίαο. 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Δ.Δ (28 
ρψξεο) 

11.700 12.225 10.620 11.695 12.545 12.730 

Δ.Δ (27 
ρψξεο) 

11.700 12.225 10.620 11.695 12.475 12.675 

Βέιγην 470 710 860 1.385 975 420 

Βνπιγαξία 15 10 20 25 60 185 

Σζερία  35 10 5 10 5 0 

Γαλία 300 520 410 270 355 350 

Γεξκαλία 765 1.305 1.950 2.125 2.095 2.485 

Δζζνλία 0 0 0 0 0 5 

Ηξιαλδία 100 55 35 25 25 20 

Διιάδα 295 40 145 60 75 325 

Ηζπαλία 15 20 15 10 15 10 

Γαιιία 410 445 610 595 490 365 

Κξναηία - - - - 70 55 
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Ηηαιία 575 420 305 825 970 805 

Κχπξνο 70 20 35 15 25 55 

Λεηηνλία 5 0 5 0 0 5 

Ληζνπαλία 0 5 10 10 5 0 

Λνπμεκβνχξγν 0 10 20 20 15 45 

Οπγγαξία 175 270 150 60 185 380 

Μάιηα 20 45 5 25 105 335 

Οιιαλδία 725 1.040 700 485 380 310 

Απζηξία 695 1.040 600 1.005 1.375 935 

Πνισλία 375 360 230 405 245 255 

Πνξηνγαιία 5 0 5 5 10 55 

Ρνπκαλία 55 40 35 55 135 15 

ινβελία 20 25 25 60 50 30 

ινβαθία 70 30 5 20 5 5 

Φηιαλδία 705 555 330 150 165 160 

νπεδία 1.510 2.250 2.395 2.655 3.580 3.850 

Ζλσκέλν 
Βαζίιεην 

4.285 2.990 1.715 1.400 1.125 1.265 

Ηζιαλδία 0 0 0 0 5 0 

Λίρλεζηάηλ 0 15 0 0 0 0 

Ννξβεγία  1.365 2.500 890 860 965 1.070 

Διβεηία 595 415 220 310 495 355 

Πεγή: Δurostat 

  Σν 2013 ππήξραλ, θαηά πξνζέγγηζε, 13. 000 αηηήζεηο  αζχινπ απφ 

αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο ζηελ ΔΔ, παξακέλνληαο ζην ίδην πεξίπνπ επίπεδν 

κε εθείλν πνπ θαηαγξάθεθε ην 2011 θαη ην 2012.   Οη αλήιηθνη ειηθίαο θάησ 

ησλ 18 αληηπξνζψπεπαλ πεξηζζφηεξν απφ ην έλα ηέηαξην (27%) ηνπ ζπλφινπ 

ησλ αηηήζεσλ γηα ην 2013. Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία, πάλσ απφ ηέζζεξηο 

ζηνπο πέληε αζπλφδεπηνη αλήιηθνη αηηνχληεο άζπιν είλαη αγφξηα.22 

Καηαιαβαίλνπκε νηη ν αξηζκφο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ αηηνχλησλ 

άζπιν κπνξεί λα δηακνξθψλεηαη κέζα απν δηάθνξεο ζπληζηψζεο. 

  Οη ρψξεο transit εκθαλίδνπλ κηθξφηεξα πνζνζηά ζηηο αηηήζεηο αζχινπ 

απν αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο ζε ζρέζε κε ηνλ ελ δπλάκεη αξηζκφ ησλ 

αηηνχλησλ άζπιν. Βέβαηα είλαη δχζθνιν λα θαηαγξαθεί ν πξαγκαηηθφο 

                                                           
22Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζηαηηζηηθά ζηνηρεία αηηήζεσλ αζχινπ απφ 

αζπλφδεπηνποαλήιηθνπο: 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Asylum_statist

ics (πξφζβαζε 26/10/2014) 
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αξηζκφο θαζψο απνθεχγεηαη ε επαθή ησλ ηειεπηαίσλ κε ηηο επίζεκεο αξρέο 

θαη πεξηνξηδφκαζηε ζηηο θαηαηεζείζεο αηηήζεηο πνπ απνηεινχλ θαη ην κνλαδηθφ 

αμηφπηζην ζηνηρείν.  Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ε Γαιιία φπνπ ζχκθσλα κε 

επίζεκεο εθηηκήζεηο ηα αζπλφδεπηα αλήιηθα(αηηνχληεο άζπιν θαη κε) ζην 

Παξίζη ην θαινθαίξη ηνπ 2009 ήηαλ 475 ελψ αλεπίζεκεο αξρέο αλαθέξνληαη 

ζε 1.000 αζπλφδεπηα αλήιηθα. Αλάκεζα ζε απηά ππάξρνπλ πνιιά παηδηά 

αθγαληθήο ππεθνφηεηαο πνπ ηαμηδεχνπλ κέζσ Γαιιίαο κε ηειηθφ πξννξηζκφ 

ηελ νπεδία, ηελ Ννξβεγία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

 

ηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ Διιάδα. 

 
ζνλ αθνξά ζηελ Διιάδα, ηα πξφζθαηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ 

αζπλφδεπησλ παηδηψλ πνπ δεηνχλ άζπιν έρνπλ σο εμήο γηα ηα δχν ηειεπηαία 

έηε: χκθσλα κε ηελ Τπεξεζία Αζχινπ πνπ ππάγεηαη ζην Τπνπξγείν 

Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε,  ηελ πεξίνδν Ηνχλην – Γεθέκβξην 2013 έγηλαλ  3.654 

αηηήζεηο ρνξήγεζεο αζχινπ εθ ησλ νπνίσλ νη 196 ( 4,1% ηνπ ζπλφινπ)  

θαηαηέζεθαλ απν αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο. 23 

Δπίζεο απν ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2014 έσο ηνλ επηέκβξε ηνπ 2014 

έρνπλ ππνβιεζεί 6.919 αηηήζεηο αζχινπ εθ ησλ νπνίσλ 335 ππνβιήζεζαλ 

απν  αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο πνπ αληηζηνηρεί ζην 4,8%  ηνπ ζπλνιηθνχ 

αξηζκνχ ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηελ Διιάδα. 24  

Παξαθάησ παξαηίζεηαη πίλαθαο πνπ δείρλεη ηα αηηήκαηα αζχινπ πνπ 

ππνβιήζεθαλ απν αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ζχκθσλα κε 

ην λενζχζηαηε Τπεξεζία Αζχινπ θαη ηελ επξσπατθή ζηαηηζηηθή ππεξεζία25 .  

 

                                                           
23 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηελ 

Διιάδα, www.yptp.gr (Πξφζβαζε 3/ 11/2014). 

24  Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηελ 

Διιάδα, http://asylo.gov.gr, (Πξφζβαζε 3/ 11/2014). 

25 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ησλ ζπλφδεπησλ αλειίθσλ 

αηηεηψλ αζχινπ ζηελ Διιάδα: 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyunaa&lang

=en, (Πξφζβαζε 6/ 11/2014). 

http://www.yptp.gr/
http://asylo.gov.gr/
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyunaa&lang=en
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_asyunaa&lang=en
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Έηνο 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

αξηζκφο 247 314 302 158 165 44 295 40 145 60 75 325 335 

 
εκείσζε: ην έηνο 2014 πεξηιακβάλεη  ζπγθεθξηκέλα ηνπο κήλεο Ηαλνπάξηνο – 
επηέκβξηνο 2014.  
 

 Έξεπλα ηεο Όπαηεο Αξκζηείαο ζρεηηθή  κε ηνπο αζπλφδεπηνπο 

αλήιηθνπο αηηνχληεο άζπιν, ε νπνία δηεμήρζε ην 2008, δηαπίζησζε νηη 

ππάξρνπλ ειιείςεηο ζην ζέκα ηεο ζηαηηζηηθήο θαηαγξαθήο ησλ αλειίθσλ. Σα 

κφλα δηαζέζηκα επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία είλαη απηά πνπ εκθαλίδνπλ ην 

(πξψελ) Τπνπξγείν Γεκφζηαο Σάμεο γηα ηνπο αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο πνπ 

ππνβάιινπλ αίηεκα αζχινπ (γηα ηα έηε 2002-2008) θαη δεπηεξεπφλησο απν ην  

Δ.Κ.Κ.Α γηα ηνπο αλειίθνπο πνπ ζηεγάδνληαη ζηα δηάθνξα Κέληξα Φηινμελίαο.  

χκθσλα κε ηελ έξεπλα, ηα ζηνηρεία απηά ζεσξήζεθαλ αλεπαξθή, γηα 

ηελ δηακφξθσζε πνιηηηθψλ γηα ηνπο αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο θαη επίζεο 

ακθηζβεηνχληαη σο πξνο ηελ αθξίβεηα θαη πιεξφηεηά ηνπο. Δπίζεο 

θαηαινγίδεηαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο φηη πέξαλ ηνπ αξηζκνχ ησλ αηηεκάησλ 

αζχινπ πνπ ππνβάιινληαη απφ αζπλφδεπηνπο αιινδαπνχο, ζηα ππφινηπα 

επηκέξνπο ζηνηρεία (απφθηεζε θαζεζηψηνο πξφζθπγα, απνξξηπηηθέο 

απαληήζεηο,  ρνξεγήζεηο αλζξσπηζηηθνχ θαζεζηψηνο, απνξξίςεηο ζε α‟ θαη/ε 

β‟ βαζκφ,) δελ αλαθέξεηαη ε ειηθία ησλ αηηνχλησλ26. Σν ηειεπηαίν 

επηβεβαηψλεηαη κε κηα καηηά ζηα επίζεκα ζηαηηζηηθά πνπ δεκνζηεχνληαη 

ζρεηηθά κε ην άζπιν.  ήκεξα, κε  ε λενζχζηαηε ππεξεζία αζχινπ (2011) δελ  

παξέρεη πεξαηηέξσ επηκέξνπο ειηθηαθνχ ηχπνπ θαηεγνξηνπνηήζεηο σο πξνο ηα 

πξναλαθεξζέληα. 

Δπηπιένλ δελ παξέρνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία γηα ηελ θαηαλνκή 

αλάκεζα ζε άξξελεο θαη ζήιεηο, αλ θαη ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ζπγθιίλνπλ φηη νη 

πεξηπηψζεηο αλειίθσλ αθνξνχλ ζηελ ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία αγφξηα.  

Δπηπξφζζεηα ζε φ,ηη αθνξά ηελ ειηθηαθή θαηαλνκή ησλ αλειίθσλ, 

φπσο πξνθχπηεη πνιχ ιίγνη είλαη νη αηηνχληεο πνπ φηαλ θζάλνπλ ζηελ Διιάδα 

είλαη θάησ ησλ δεθαπέληε εηψλ. Έηζη ε ηππηθή πεξίπησζε αζπλφδεπηνπ 

αλειίθνπ είλαη έλαο λένο 16-18 εηψλ κε θαζνξηζκφ ηεο ειηθίαο ηνπο θαηά 

                                                           
26 Γεσξγία Γεκεηξνπνχινπ(2008), Ησάλλεο Παπαγεσξγίνπ, Αζπλόδεπηνη 

αλήιηθνη αηηνύληεο άζπιν ζηελ Διιάδα , Αζήλα,UNHCR.  
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δήισζή ηνπο κηαο θαη δελ δηαζέηνπλ λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα νχηε ππάξρεη 

επηζηεκνληθά έγθπξνο ηξφπνο εμαθξίβσζεο ηεο ειηθίαο.  

 Δπίζεο φζνλ αθνξά ηελ εζληθφηεηα δελ θαίλεηαη λα ππάξρνπλ επίζεκα 

ζηαηηζηηθά ζηνηρεία σο πξνο ηελ εζληθφηεηα ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ παξά 

κφλν νη εζληθφηεηεο ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζπλνιηθά θαη αλεμαξηήηνπ ειηθίαο.  

 

1.6   Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κεηαλαζηεπηηθήο ηνπο πνξείαο. 

 Ζ θαηεγνξία απηή ησλ παηδηψλ αληηκεησπίδεη δηπιέο δπζρέξεηεο θαη 

πξνβιήκαηα. Χο παηδηά είλαη εμίζνπ επάισηα κε ηα ππφινηπα παηδηά θαη σο 

πξφζθπγεο ή κεηαλάζηεο, έρνπλ ηηο ίδηεο αλάγθεο θαη παξφκνηεο εκπεηξίεο κε 

ηνπο άιινπο πξφζθπγεο θαη κεηαλάζηεο. Ζ εαπισηφηεηα ινηπφλ ηεο 

θαηεγνξίαο απηήο κπνξνχκε λα πνχκε νηη είλαη θνηλφ ζηνηρείν πνπ 

ραξαθηεξίδεη νιφθιεξε ηελ κεηαλαζηεπηηθή ηνπο πνξεία.  

  Ο θίλδπλνο είλαη επίζεο έλα ζεκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ. Οη θίλδπλνη πνπ 

ειινρεχνπλ, απν ηελ ζηηγκή ηεο έλαξμεο ηεο δηαδξνκήο κέρξη θαη ηελ 

εγθαηάζηαζε/ παξακνλή  ζην ηφπν πξννξηζκνχ, είλαη πνιινί θαη πνηθίιινη. 

Κίλδπλνη πνπ είλαη δχζθνιν λα αληηκεησπηζζνχλ αθφκα θαη απν ελήιηθνπο 

πφζν κάιινλ απν αλήιηθα παηδηά αζπλφδεπηα. Κίλδπλνη πνπ έρνπλ λα θάλνπλ 

κε ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο, κε ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο ηαμηδηνχ, ηελ αζπλεηδεζία 

ησλ δηαθηλεηψλ,  ηδηαίηεξα ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θηλδπλεχνπλ λα ζπιιεθζνχλ 

πνπ δελ δηζηάδνπλ λα ξηζθάξνπλ ηε δσή φζσλ κεηαθέξνπλ.  πρλά αθνχκε 

ζηα δειηία εηδήζεσλ γηα λαπάγηα ζηα πδάηηλα ζχλνξα ηεο Διιαδαο, κε ζχκαηα 

πνπ ζπρλά είλαη παηδηά.  Έλαο δεθαπεληάρξνλνο Αθγαλφο αθεγείηαη «...Γελ 

ήμεξα θνιχκπη θαη άξρηζα λα ρηππάσ ηα ρέξηα κνπ θσλάδνληαο ΄΄ρειπ΄΄. ε 

ιίγν άξρηζα λα πίλσ λεξφ θαη θαηάιαβα φηη ζα πεζάλσ. θέθηεθα ηε κάλα 

κνπ, φηη ζα ηε δσ θαη δελ έλησζα θφβν. Μεηά ζπκάκαη λα αλνίγσ ηα κάηηα κνπ 

θαη λα θξπψλσ...Ήκνπλ ζην θαξάβη ηνπ Ληκεληθνχ...»27 

                                                           
27

  « Αζπλφδεπηνη αλήιηθνη Διιάδα-Κχπξνο», 

http://www.cen.gr/index.php/news-and-others/578-2013-01-18-13-08-01 

(Πξφζβαζε 17/11/2014). 

http://www.cen.gr/index.php/news-and-others/578-2013-01-18-13-08-01
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Δπηπξφζζεηα ππάξρεη θαη ν θίλδπλνο ηνπ  trafficking  πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηα παξάλνκα θπθιψκαηα δηαθίλεζεο πνπ δελ πεξηνξίδνληαη ζηελ ιάζξα 

δηαθίλεζε αλζξψπσλ (smuggling θαηά ηελ αγγιηθή νξνινγία).  

Ο επίζεκνο νξηζκφο ηνπ «trafficking» αληιείηαη δηεζλψο απφ ην 

«Πξσηφθνιιν ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ γηα ηελ Απνηξνπή Καηαζηνιή θαη ηε 

Σηκσξία ηεο Παξάλνκεο δηαθίλεζεο Πξνζψπσλ κε ζθνπφ ηε εμνπαιηθή θαη 

Οηθνλνκηθή Δθκεηάιιεπζε ηδηαίηεξα Γπλαηθψλ θαη Παηδηψλ» θαη αθνξά ζηε 

ζηξαηνιφγεζε, κεηαθνξά, εγθαηάζηαζε , ή παξαιαβή πξνζψπσλ, κέζσ 

απεηιήο, ή ρξήζεο βίαο, ή άιισλ κνξθψλ εμαλαγθαζκνχ, ηεο απαγσγήο, ηνπ 

δφινπ, ηεο εμαπάηεζεο, ηεο θαηάρξεζεο ηεο δχλακεο, ηεο θαηάρξεζεο κηαο 

ηξσηήο ή επάισηεο ζέζεο, ηεο πξνζθνξάο ή ηεο απνδνρήο νηθνλνκηθνχ ή 

άιινπ νθέινπο γηα ηελ επίηεπμε ηεο ζχκθσλεο γλψκεο ελφο πξνζψπνπ ην 

νπνίν αζθεί έιεγρν ή εμνπζία επί άιινπ πξνζψπνπ γηα ην ζθνπφ ηεο 

εθκεηάιιεπζεο. Ζ εθκεηάιιεπζε πεξηιακβάλεη, ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο 

πνξλείαο ή άιιεο κνξθέο ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο, ηελ εμαλαγθαζηηθή 

εξγαζία, ή παξνρή ππεξεζηψλ, ηε δηακφξθσζε ζπλζεθψλ ζθιαβηάο, ή ηε 

ιήςε ζσκαηηθψλ νξγάλσλ. Ο νξηζκφο απηφο είλαη  γλσζηφο σο «Πξσηφθνιιν 

ηνπ Palermo» (2000) ή «Πξσηφθνιιν ηνπ Trafficking». 

Σν θπξίαξρν ζρήκα ηνπ Trafficking είλαη ην εμήο: ρψξα πξνέιεπζεο, 

ρψξα δηακεηαθφκηζεο θαη ρψξα ππνδνρήο. Ζ Διιάδα απνηειεί ρψξα 

πξννξηζκνχ θαη δηέιεπζεο ησλ ζπκάησλ παξάλνκεο δηαθίλεζεο θαη εκπνξίαο 

αλζξψπσλ πνπ εηζέξρνληαη ζηελ Δ.Δ.  

ηελ Διιάδα εθηηκάηαη φηη κεηαμχ ησλ 20.000 γπλαηθψλ πνπ είλαη 

ζχκαηα ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο , ππάξρνπλ θαη 1.000 θνξίηζηα ειηθίαο 13 

– 15 εηψλ 28 θαη ε ε πην ζπρλή εθκεηάιιεπζε παηδηψλ είλαη ε εμαλαγθαζηηθή 

επαηηεία θη φρη ε εμαλαγθαζηηθή εξγαζία, κε ηελ ζηελή έλλνηα ηνπ φξνπ 29. 

«Γπζηπρψο, δελ ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ εζληθφηεηα ησλ 

παηδηψλ πνπ πέθηνπλ ζχκαηα. Δίλαη πνιχ δχζθνιν λα θαηαγξαθνχλ θη απηφ 

είλαη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα. πλήζσο πξνέξρνληαη απφ 

                                                           
28Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην trafficking: 

 www.stoptrafficking.gr/el (Πξφζβαζε 17/11/2014) 

29Πιεξνθνξίεο γηα εκπνξία αλζξψπσλ: 

www.klimaka.org.gr/TRAFFICKING.doc (Πξφζβαζε 17/11/2014). 

http://www.stoptrafficking.gr/el
http://www.klimaka.org.gr/TRAFFICKING.doc
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βαιθαληθέο ρψξεο. Ζ ρψξα καο είλαη ρψξα πξννξηζκνχ θαη δηέιεπζεο ησλ 

ζπκάησλ», 30ζχκθσλα κε ςπρνιφγν ηνπ Κέληξνπ Μέξηκλαο Οηθνγέλεηαο θαη 

Παηδηνχ (ΚΜΟΠ). 

 Έλα άιιν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο κεηαλαζηεπηηθήο πνξείαο ησλ 

αζπλφδεπησλ παηδηψλ αηηνχλησλ άζπιν, είλαη ε βεβαξεκέλε ςπρηθή ηνπο 

θαηάζηαζε. Πνιιά παηδηά, έδεζαλ πφιεκν, δησγκνχο, βίσζαλ ηελ απψιεηα 

αγαπεκέλσλ πξνζψπσλ. Δπηπιένλ ,πνιιά παηδηά κπνξεί λα μεθίλεζαλ ηελ 

κεηαλαζηεπηηθή ηνπο δηαδξνκή καδί κε ηνπο γνλείο ηνπο  ή άιινπο ζπγγελείο 

θαη λα ηνπο έραζαλ είηε γηαηί ρσξίζηεθαλ ζηελ δηαδξνκή θαη έρνπλ ράζεη ηα 

ίρλε ηνπο, είηε αθφκα ρεηξφηεξα, γηαηί ηνπο είδαλ λα πεζαίλνπλ κπξνζηά ζηα 

κάηηα ηνπο, ζηελ πξνζπάζεηα λα πεξάζνπλ απν θάπνην επηθίλδπλν πέξαζκα.  

 Σν αβέβαην κέιινλ είλαη αθφκα έλα ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ηελ 

πνξεία ηνπο. Σα παηδηά απηά αλαπξνζαξκφδνπλ ην πιάλν ηνπο ζχκθσλα κε 

ηηο  εθάζηνηε ζπλζήθεο, ιφγσ ηεο ηδηαηηεξφηεηαο ηεο παξάηππεο 

κεηαλάζηεπζεο . Γεληθά, ην πιάλν ηνπο κπνξεί λα είλαη λα ζπλαληήζνπλ 

θάπνηνπο ζπγγελείο, λα βξνπλ δνπιεηά, λα θαηαθέξνπλ λα θηάζνπλ ζε 

ζπγθεθξηκέλε ρψξα πνπ θεκίδεηαη είηε γηα ηελ θνηλσληθή πξφλνηα είηε γηα ηηο 

επθαηξίεο εξγαζίαο. Πνιιέο θνξέο ε αβεβαηφηεηα απηή μεθηλά απν ηελ ζηηγκή 

πνπ εμαπαηνχληαη απν ηνλ δηαθηλεηή, ν νπνίνο κπνξεί λα ηνπο αθήζεη αθφκα 

θαη ζε άιιε ρψξα απν ηελ ζπκθσλεζείζα. Δπηπξφζζεηα, πνιιά παηδηά 

επεηδή νη γνλείο ηνπο δελ έρνπλ ηα ρξήκαηα λα πιεξψζνπλ γηα ηελ 

«ζπλνδεία» ηνπο  κέρξη ηελ ρψξα πξννξηζκνχ αθήλνληαη είηε ζηηο ρψξεο-

ζχλνξα(π.ρ Διιάδα,Ηηαιία) ηεο Δπξψπεο είηε ζε άιιεο ρψξεο ελδηάκεζνπο 

ζηαζκνχο(Γαιιία, Γεξκαλία). Σα παηδηά ηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο είλαη ζε 

αθφκα πην επάισηε ζέζε, γηαηί ζηελ πξνζπάζεηα ηνπο λα εμαζθαιίζνπλ 

ρξήκαηα γηα ηελ ζπλέρηζε ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο, είλαη πνιχ εχθνιν λα 

θαηαθχγνπλ ζηελ παξαλνκία θαη ζηελ δσή ζηνπο δξφκνπο. Ζ επηβίσζε 

κπνξεί λα ζηεξηρηεί ζηηο κηθξνθινπέο, ηελ κεηαθνξά λαξθηηθψλ νπζηψλ( 

“dealing”), ζηελ πνξλεία. Ζ εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

                                                           
30Πιεξνθνξίεο γηα αλαγθαζηηθή εξγαζία ζηελ Διιάδα: 

http://news247.gr/eidiseis/reportaz/paidia_thumata_emporias_mas_kratousan

_omhroys_10_xronia_eksasfalizan_thn_ypakoh_mas_me_swmatikh_kai_sek

soyalikh_via.3150871.html?service=print,(Πξφζβαζε 25/03/2015). 
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εμαζθάιηζε ησλ πξνο «ην δήλ» φζν θαη γηα ηε ζπγθέληξσζε ηνπ 

απαηηνχκελνπ πνζνχ γηα ηελ πιεξσκή γηα  ζπλέρηζε ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο.  

 Ζ άγλνηα είλαη έλα αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ νιφθιεξεο ηεο 

κεηαλαζηεπηηθήο πνξείαο πνπ μεθηλά απφ ηελ ρψξα θαηαγσγήο.  Ζ άγλνηα ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηνπ παηδηνχ ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί λα 

αληηκεησπίζεη έλα παηδί κφλν ηνπ θαη ε άγλνηα  γηα ηηο  πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

δσήο θαη ηηο  εξγαζηαθέο επθαηξίεο ζηελ Δπξψπε, κπνξνχλ λα απνβνχλ 

κνηξαίεο. Βέβαηα ζε απηήλ ηελ παξαπιεξνθφξεζε ζπκβάιινπλ θαη  ηα δίθηπα 

ησλ δηαθηλεηψλ πνπ παξνπζηάδνπλ κηα ηδεαηή εηθφλα πνπ νπδεκία ζρέζε έρεη 

κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σν παηδί κε ηνπ πνπ θζάλεη ζηελ Δπξψπε βιέπεη νηη 

έρεη λα αληηκεησπίζεη κηα δηαθνξεηηθή εηθφλα απν απηήλ πνπ πεξίκελε.  

 Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο31 πνπ δεκηνπξγείηαη θαη 

ζα ην ζπληξνθεχεη ζε φιε ηνπ ηελ πνξεία. Πνιιέο θνξέο εθδειψλεηαη θαη 

πξνο ηνπο  επαγγεικαηίεο απν δηάθνξνπο θνξείο πξνζηαζίαο.  Δδψ ξφιν 

κπνξνχλ λα παίδνπλ θαη νκνεζλείο πνπ ζπρλά ζπκβνπιεχνπλ, θξίλνληαο απφ 

ηελ δηθή ηνπο πεξίπησζε,  ρσξίο φκσο λα γλσξίδνπλ επαθξηβψο ηη κπνξεί λα 

ηζρχεη γηα θάζε εμεηδηθεπκέλε πεξίπησζε. Δπίζεο ηα παηδηά επεξεάδνληαη θαη 

απν ηνπο ζπλνκειίθνπο ηνπο θαη απν ηηο ηζηνξίεο πνπ απηνί ηνπο δηεγνχληαη 

θαη ζπρλά απνθεχγνπλ ηελ επαθή κε επίζεκνπο θνξείο ή αθφκα θαη κε κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                           
31Ní Raghallaigh, Muireann, Gilligan, Robbie (2010),  «Active survival in the 

lives of unaccompanied minors: coping strategies, resilience, and the 

relevance of religion», Child and Family Social Work, 15 (2): 226-237 
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Κεθάιαην 2. 

Θεζκηθφ Πιαίζην γηα ηα αζπλφδεπηα αλήιηθα. 

2.1 Σν ζεζκηθό πιαίζην ζηελ Δπξώπε. 

2.1.1  ύκβαζε γηα ηα δηθαηώκαηα ηνπ παηδηνύ (ΓΠ)  

 H δηεζλήο ζχκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ απνηειεί ην 

πιεξέζηεξν λνκηθφ εξγαιείν δηαζθάιηζεο ησλ αηνκηθψλ, πνιηηηθψλ, 

θνηλσληθψλ θαη  πνιηηηζκηθψλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ.  Ζ ζχκβαζε 

αλαθέξεηαη ζε φια ηα παηδηα έρνληαο βάζε ηελ αξρή ηεο κε δηαθξηηηθήο 

κεηαρείξηζεο32. Σν δηθαίσκα απηφ θαηνρπξψλεηαη απν ηελ ζχκβαζε κε ην 

άξζξν 2, πνπ αλαθέξεηαη ζηελ ηζφηεηα ησλ παηδηψλ αλεμαξηήησο θαηαγσγήο 

(εζληθήο, εζλνηηθήο ή θνηλσληθήο), αλεμαξηήησο ζξεζθείαο, γιψζζαο, 

ρξψκαηνο, πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ παηδηψλ ή γνλέσλ, πεξηνπζίαο, πηζαλήο 

αλαπεξίαο, γέλλεζεο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο θαηάζηαζεο θαη ηα νπνία 

ζπκπίπηνπλ κε φηη πεξηιακβάλεηαη ζρεηηθά θαη ζηελ Παγθφζκηα δηαθήξπμε 

ησλ δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ (Ζλσκέλα Έζλε, 1989).  

 Δπηπξφζζεηα κεζσ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο (άξζξν 17), ηα θξάηε 

πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζε ησλ παηδηψλ ζηελ ελεκέξσζε, ε 

νπνία είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή γηα ηα αζπλφδεπηα παηδηά αηηνχληεο άζπιν θαη 

ηα νπνία πξέπεη λα ελεκεξψλνληαη ηαθηηθά γηα ηελ έθβαζε ηνπ αηηήκαηνο  

ηνπο θαη γηα φηη άιιν ηα αθνξά, ζε γιψζζα πνπ θαηαλννχλ, θαζψο φπσο 

νξίδεηαη  (απν ην άξζξν 13) ηα παηδηά έρνπλ δηθαίσκα ζηελ ειεπζεξία 

έθθξαζεο θαη αλαδήηεζεο, ιήςεο θαη δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ. 

 Γεληθά ε ΓΠ επηθνξηίδεη ηα θξάηε κε ππνρξεψζεηο απέλαληη ζηα παηδηά. 

Κάπνηεο απν απηέο πνπ  κπνξνχλ λα αθνξνχλ ηδηαίηεξα ηα αζπλφδεπηα 

παηδηά αηηνχληεο άζπιν είλαη νη εμήο:  

 «Σα πκβαιιφκελα Κξάηε παίξλνπλ φια ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα 

πξνζηαηεχεηαη απνηειεζκαηηθά ην παηδί έλαληη θάζε κνξθήο δηάθξηζεο 

ή θχξσζεο, βαζηζκέλεο ζηε λνκηθή θαηάζηαζε, ζηηο δξαζηεξηφηεηεο, 

ζηηο εθθξαζκέλεο απφςεηο ή ζηηο πεπνηζήζεηο ησλ γνλέσλ ηνπ, ησλ 

                                                           
32Save the Children , Terry Smith (Δπηκ.) (2009), Γηαθήξπμε Καιώλ 

Πξαθηηθώλ (4ε Αλαζεωξεκέλε Έθδνζε),  Αζήλα , UNHCR. 



39 
 

λφκηκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ ή ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ»(άξζξν 

2).  

 «Σα πκβαιιφκελα Κξάηε ππνρξενχληαη λα εμαζθαιίδνπλ ζην παηδί 

ηελ αλαγθαία γηα ηελ επεκεξία ηνπ πξνζηαζία θαη θξνληίδα, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ γνλέσλ 

ηνπ, ησλ επηηξφπσλ ηνπ ή ησλ άιισλ πξνζψπσλ πνπ είλαη λφκηκα 

ππεχζπλα γη' απηφ, θαη παίξλνπλ γηα ην ζθνπφ απηφλ φια ηα θαηάιιεια 

λνκνζεηηθά θαη δηνηθεηηθά κέηξα». (άξζξν 3 παξαγξ. 2) 

 «ηα πκβαιιφκελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ ην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ λα 

πξνζηαηεχεηαη απφ ηελ νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε θαη απφ ηελ εθηέιεζε 

νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο πνπ ελέρεη θηλδχλνπο ή πνπ κπνξεί λα εθζέζεη 

ζε θίλδπλν ηελ εθπαίδεπζή ηνπ ή λα βιάςεη ηελ πγεία ηνπ ή ηε 

ζσκαηηθή, πλεπκαηηθή, ςπρηθή, εζηθή ή θνηλσληθή αλάπηπμή ηνπ» 

(άξζξν 32, παξαγξ. 1). 

  «ηα πκβαιιφκελα Κξάηε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

πξνζηαηεχζνπλ ην παηδί απφ θάζε κνξθή ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο 

θαη ζεμνπαιηθήο βίαο» (άξζξν 34). 

 «ηα πκβαιιφκελα Κξάηε παίξλνπλ φια ηα θαηάιιεια  κέηξα γηα λα 

δηεπθνιχλνπλ ηε ζσκαηηθή θαη ςπρνινγηθή αλάξξσζε θαη ηελ 

θνηλσληθή επαλέληαμε θάζε παηδηνχ ζχκαηνο, νπνηαζδήπνηε κνξθήο 

παξακέιεζεο, εθκεηάιιεπζεο ή θαθνπνίεζεο, βαζαληζκνχ ή θάζε  

άιιεο κνξθήο ζθιεξήο, απάλζξσπεο ή εμεπηειηζηηθήο  κεηαρείξηζεο ή 

ηηκσξίαο ή  έλνπιεο ζχξξαμεο. Ζ αλάξξσζε  απηή θαη ε επαλέληαμε 

γίλνληαη κέζα ζε πεξηβάιινλ, πνπ επλνεί  ηελ πγεία, ηνλ  απηνζεβαζκφ 

θαη ηελ  αμηνπξέπεηα ηνπ παηδηνχ» (άξζξν 39). 

 «ηα πκβαιιφκελα Κξάηε  ζπκθσλνχλ φηη ε  εθπαίδεπζε ηνπ παηδηνχ  

πξέπεη λα απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηηο εζληθέο  

αμίεο ηεο ρψξαο ζηελ  νπνία δεη αιιά θαη ηεο ρψξαο απφ ηελ νπνία  

θαηάγεηαη, γηα  ηηο πνιηηηζκηθέο αμίεο ησλ γνληψλ ηνπ, ηελ ηαπηφηεηά  

ηνπ, ηε γιψζζα ηνπ θαη ηνπο πνιηηηζκνχο πνπ δηαθέξνπλ απφ ην δηθφ  

ηνπ» (άξζξν 29, παξαγξ. 1). 

 «ηα πκβαιιφκελσλ Κξάηε  ππνρξενχληαη λα αληηκεησπίδνπλ θάζε 

αίηεζε, απφ έλα παηδί ή απφ ηνπο γνλείο ηνπ γηα ηελ είζνδν ή ηελ 
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έμνδν απφ απηφ κε ζθνπφ ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε,  κε ζεηηθφ 

πλεχκα, αλζξσπηζκφ θαη ηαρχηεηα. Σα πκβαιιφκελα Κξάηε  

θξνληίδνπλ επηπιένλ  ψζηε ε ππνβνιή κηαο  ηέηνηαο αίηεζεο λα κελ  

επηζχξεη δπζκελείο  ζπλέπεηεο γηα ηνλ αηηνχληα  ή γηα ηα κέιε ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ» (άξζξν 10, παξαγξ. 1). 33  

Ζ ζχκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδην θπξψζεθε ζηελ Διιάδα 

ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1992 κε ηνλ Ν.2101/92.(ΦΔΚ 192).34 

 

2.1.2   Γεληθό ρόιην Νν. 6 ηεο Δπηηξνπήο ηνπ ΟΗΔ γηα ηα δηθαηώκαηα 

ηνπ παηδηνύ. 

  Ζ επηηξνπή ηνπ ΟΖΔ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ην 2005 κε ην  

Γεληθφ ρφιην Νν. 6 γηα ηελ κεηαρείξεζε ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ πνπ 

βξίζθνληαη εθηφο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο,35 πξνζπάζεζε λα επηζηήζεη ηελ 

πξνζνρή ζηελ ηδηαίηεξα επάισηε θαηάζηαζε ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ θαη 

ζηηο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα θξάηε πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ν 

ζεβαζκφο ησλ δηθαησκάησλ ηνπο. Με βάζε ην ελ ιφγσ ρφιην  έγηλε 

πξνζπάζεηα λα παξαζρεζνχλ θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ πξνζηαζία, ηε 

θξνληίδα ησλ αζπλφδεπησλ  παηδηψλ, θαζψο αλαγλσξίζηεθε σο κηα νκάδα 

παηδηψλ πνπ είλαη ε πιένλ επηξξεπήο ζε θηλδχλνπο ζεμνπαιηθήο 

εθκεηάιιεπζεο θαη θαθνπνίεζεο, ζηξαηνιφγεζεο ζε έλνπιεο νκάδεο θαη 

παηδηθήο εξγαζίαο.  Δπηπιένλ δηαπίζηψζεθε φηη απμάλεηαη  ν αξηζκφο ησλ 

παηδηψλ πνπ βηψλνπλ παξφκνηεο θαηαζηάζεηο θαη  έηζη απνθαζίζηεθε  ε 

έθδνζε ηνπ ρνιίνπ.  

                                                           
33 Κείκελν ζχκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ: 

 http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp,  (Πξφζβαζε 16/11/2014). 

34 Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θχξσζε ηεο δηαθχξεμεο απν ηελ Διιάδα: 

http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=ZQGYSLRgy24%

3D&tabid=132,  (Πξφζβαζε 18/11/2014). 

35 Δπηηξνπή γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, 39ε χλνδνο, 2005, Γεληθφ ρφιην 

Ννχκεξν 6: 

 http://www.unhcr.org/refworld/docid/42dd174b4.html,(Πξφζβαζε 

18/11/2014). 

http://www.0-18.gr/gia-megaloys/dsdp
http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=ZQGYSLRgy24%3D&tabid=132
http://www.ministryofjustice.gr/site/LinkClick.aspx?fileticket=ZQGYSLRgy24%3D&tabid=132
http://www.unhcr.org/refworld/docid/42dd174b4.html
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Σν παξφλ Γεληθφ ρφιην εθαξκφδεηαη ζηα αζπλφδεπηα παηδηά πνπ 

βξίζθνληαη εθηφο ηεο ρψξαο ηεο νπνίαο έρνπλ ηελ ηζαγέλεηα ή, εθφζνλ είλαη 

αληζαγελή, εθηφο ηεο ρψξαο ηεο ζπλήζνπο δηακνλήο.  

Βάζεη ηνπ παξφληνο ρνιίνπ (παξάγξαθνο 29),  ηα  ζπκβαιιφκελα 

θξάηε είλαη ππνρξεσκέλα λα πξνζηαηεχνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ζηα αζπλφδεπηα παηδηά ή παηδηά πξφζθπγεο. 

Δπηπξφζζεηα νξίδεηαη κέζσ ηεο παξαγξάθνπ 75, φηη ην πξνζσπηθφ πνπ 

αζρνιείηαη κε ηα ηηο δηαδηθαζίεο θαζνξηζκνχ ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ πξφζθπγα 

πξέπεη λα είλαη επαξθψο θαηαξηηζκέλν ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζην 

πξνζθπγηθφ δίθαην.  

  Σν Γεληθφ ρφιην ηεο Δπηηξνπήο ηνπ ΟΖΔ γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπ 

παηδηνχ δελ παξαιείπηεη λα αλαθεξζεί θαη ζηελ δηεξκελεία. ηα παηδηά πνπ 

παίξλνπλ κέξνο ζε ζπλεληεχμεηο ή ζε λνκηθέο δηαδηθαζίεο ή παξίζηαληαη ζε 

ζπλαληήζεηο ζρεδηαζκνχ/πξνγξακκαηηζκνχ ηεο δσήο ηνπ, πξέπεη λα 

δηαζθαιίδνληαη νη ππεξεζίεο θαηάιιεισλ δηεξκελέσλ (παξάγξαθνο 95).  

Σέινο ηα θξάηε νθείινπλ λα ιακβάλνπλ πξνιεπηηθά κέηξα γηα λα 

απνηξέπνπλ ηελ εκπνξία παηδηψλ, ε νπνία αθνξά άκεζα ηα αζπλφδεπηα 

αλήιηθα. Σα παηδηά δελ πξέπεη λα αλαγθάδνληαη λα επηζηξέςνπλ ζηελ ρψξα 

ηνπο (εθηφο αλ επηβάιιεηαη απφ ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπο) θαη ζε θακία 

πεξίπησζε δελ πξέπεη λα πνηληθνπνηείηαη ε ζπκπεξηθνξά ησλ παηδηψλ 

ζπκάησλ εκπνξίαο.(παξάγξαθνο 50-53). 

 

  2.1.3     «Καλνληζκόο  Γνπβιίλν» 

   Ο Καλνληζκφο Γνπβιίλν θαηνρπξψλεη ηα θξηηήξηα θαη ηνπο κεραληζκνχο 

πνπ θαζνξίδνπλ πνην θξάηνο κέινο είλαη ππεχζπλν γηα λα εμεηάζεη ηελ αίηεζε 

δηεζλνχο πξνζηαζίαο. Ο λένο θαλνληζκφο γλσζηφο σο « Γνπβιίλν ΗΗΗ», ν 

νπνίνο ζπκθσλήζεθε ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013, «πεξηιακβάλεη ηηο εγγπήζεηο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαζθάιηζε εθπξνζψπεζεο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, 

ηελ νηθνγελεηαθή ελφηεηα, ηελ πξφλνηα θαη ηελ θνηλσληθή αλάπηπμε θαη ηελ 

αζθάιεηα ιακβάλνληαο ππφςε ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ»36.  

                                                           
36 Πιεξνθνξίεο γηα επξσπατθή λνκνζεζία ζρεηηθά κε θαλνληζκφ Γνπβιίλν: 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-723_en.htm,(Πξφζβαζε 

28/10/2014) 
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Απν ηελ άιιε, βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ Γνπβιίλν ΗΗΗ  (ΔΚ 604/2013), ε 

πξψηε ρψξα εηζφδνπ ελφο ππεθφνπ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε έρεη ζπλήζσο 

ηελ ππνρξέσζε λα εμεηάζεη θαη λα απνθαλζεί γηα ηελ αίηεζε αζχινπ ηνπ.  

 Βάζεη ηνπ ελ ιφγσ Δπξσπατθνχ Καλνληζκνχ, ζε πεξίπησζε πνπ ν 

αηηψλ άζπιν κεηαβεί ζε άιιε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, επηζηξέθεηαη 

ζηελ πξψηε ρψξα εηζφδνπ πξνθεηκέλνπ λα εμεηαζηεί εθεί ην αίηεκα ηνπ, ελψ 

αλ ε αίηεζή ηνπ έρεη ήδε απνξξηθζεί ζηελ Διιάδα, δελ εμεηάδεηαη μαλά.  

 ηελ πξάμε φκσο, ζήκεξα νη πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ 

ζηακαηήζεη ηελ επηζηξνθή αηηνχλησλ άζπιν ζηελ Διιάδα, γηα ιφγνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνβνιή ζε ζπλζήθεο θξάηεζεο πξνζβιεηηθέο γηα ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο, ηηο γεληθφηεξεο ζπλζήθεο δπζρεξνχο δηαβίσζεο θαη ηελ 

επαθή κε έλα ζχζηεκα ρνξήγεζεο αζχινπ πνπ δελ αληαπνθξίλνληαλ ζηηο 

εγγπήζεηο ηεο ΔΓΑ. 37 

Σφζν ην ειιεληθφ θξάηνο φζν θαη άιια θξάηε ζηα ζχλνξα ηεο 

Δπξψπεο, θαζψο θαη ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ε Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ 

γηα ηνπο Πξφζθπγεο θαη πνιιέο κε-θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο, έρνπλ 

θαηαγγείιεη ην «Γνπβιίλν ΗΗΗ» σο έλα ζχζηεκα άδηθν, κε κεγάιν θφζηνο θαη 

πξαθηηθά αλέθηθην ζηελ εθαξκνγή ηνπ. 

Ζ θαηνρχξσζε ελφο δίθαηνπ θαη απνηειεζκαηηθνχ ζπζηήκαηνο αζχινπ 

θαη ε ηήξεζε ησλ δηεζλψλ καο ππνρξεψζεσλ ζε φ,ηη αθνξά ζηελ πξνζηαζία 

ησλ πξνζθχγσλ, εληζρχεη ζεκαληηθά ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ζέζε ηεο ρψξαο 

ζηελ πξνζπάζεηα δηεθδίθεζεο αιιαγψλ, φπσο ηελ αλαζεψξεζε ηνπ 

Καλνληζκνχ Γνπβιίλν ΗΗΗ, ηελ έκπξαθηε αιιειεγγχε πξνο ηα θξάηε πνπ 

δέρνληαη ηηο θχξηεο πηέζεηο κηθηψλ κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ θαη ηελ αλαδηαλνκή 

ησλ αηηνχλησλ άζπιν θαη ησλ αλαγλσξηζκέλσλ πξνζθχγσλ ζην εζσηεξηθφ 

ηεο Δ.Δ.  38  

                                                           
37Πιεξνθνξίεο γηα επηζηξνθέο αηηνχλησλ άζπιν βάζε ηεο πλζήθεο ηνπ 

Γνπβιίλνπ:  

http://www.constitutionalism.gr/site/2407-ta-temeliwdi-dikaiwmata-toy-

aitoynta-politiko-asyl/(Πξφζβαζε 21/05/2015) 

38 Πιεξνθνξίεο γηα θαλνληζκφ Γνπβιίλν ΗΗΗ: 

http://www.constitutionalism.gr/site/2407-ta-temeliwdi-dikaiwmata-toy-aitoynta-politiko-asyl/
http://www.constitutionalism.gr/site/2407-ta-temeliwdi-dikaiwmata-toy-aitoynta-politiko-asyl/
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2.1.4     Οδεγίεο ηεο Δ.Δ 

Δπίζεο ζηελ επξσπατθή λνκνζεζία ππάξρεη ε Οδεγία 2003/86/ΔΚ 

«ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο», ε Οδεγία 2004/83/ΔΚ 

«γηα ηε ζέζπηζε ειάρηζησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ην θαζεζηψο 

ησλ ππεθφσλ ηξίησλ ρσξψλ ή ησλ απαηξίδσλ σο πξνζθχγσλ ή σο 

πξνζψπσλ πνπ ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο γηα άιινπο ιφγνπο»  θαη ε 

Οδεγία 2005/85/ΔΚ ζρεηηθά κε «ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο ηα θξάηε κέιε ρνξεγνχλ θαη αλαθαινχλ ην θαζεζηψο 

ηνπ πξφζθπγα», νη νπνίεο πεξηγξάθνληαη παξαθάησ, κέζσ ηεο ελζσκάησζεο 

ηνπο ζε ειιεληθά Πξνεδξηθά Γηαηάγκαηα.  

  Σέινο ππάξρεη θαη ε Οδεγία 2013/33/ΔΔ39 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ ηεο 26εο Ηνπλίνπ 2013 ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο 

γηα ηελ ππνδνρή ησλ αηηνχλησλ δηεζλή πξνζηαζία.  

 

2.2     Σν ζεζκηθό πιαίζην ζηελ Διιάδα. 

2. 2. 1   Σν Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 220/200740  

 

 Δίλαη θαη‟ νπζίαλ ε πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο πξνο ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2003/9/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Ηαλνπαξίνπ 2003, 

ζρεηηθά κε ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ηελ ππνδνρή ησλ αηηνχλησλ άζπιν 

ζηα θξάηε κέιε. 

  Σν άξζξν 1 πεξηιακβάλεη νξηζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο 

αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο αηηνχληεο άζπιν.  Αξρηθά πεξηιακβάλεηαη ν νξηζκφο 

ηνπ αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ  πνπ έρεη σο  εμήο: «αζπλφδεπηνο αλήιηθνο είλαη ν 

ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ή αληζαγελήο ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ, ν νπνίνο 
                                                                                                                                                                      

 http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2014/09/final_1404_QA_GR.pdf, 

(Πξφζβαζε 28/10/2014) 

39Πιεξνθνξίεο γηα επξσπατθή λνκνζεζία πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο 

αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο: 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:01

16:EL:PDF, (Πξφζβαζε 28/10/2014) 

40Π.Γ 220, Δ.η.Κ, 251 Α΄, 13/11/2007.  

http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2014/09/final_1404_QA_GR.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:EL:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:180:0096:0116:EL:PDF
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θζάλεη ζηελ Διιάδα ρσξίο λα ζπλνδεχεηαη απν ελήιηθν ππεχζπλν γηα ηελ 

θξνληίδα ηνπ, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν ή ην έζηκν, γηα φζν ρξφλν δελ έρεη ηεζεί 

ππν ηελ νπζηαζηηθή θξνληίδα ελφο ηέηνηνπ πξνζψπνπ, ή ν αλήιηθνο πνπ 

αθέζεθε αζπλφδεπηνο κεηά ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ Διιαδα.»  

ην ίδην Π.Γ νξίδεηαη θαη ν εθπξφζσπνο ηνπ αλειίθνπ σο «ην 

πξφζσπν πνπ νξίδεηαη απν ηνλ αξκφδην θαηά ηφπνλ Δηζαγγειέα Αλειίθσλ ή 

φπνπ δελ ππάξρεη Δηζαγγειέαο Αλειίθσλ, απν ηνλ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ».  

Δπηπιένλ ην ελ ιφγσ Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα νξίδεη θαη ηελ νηθνγελεηαθή 

επαλέλσζε πνπ αθνξά άκεζα ζηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο σο «ηελ 

είζνδν θαη δηακνλή ζηε ρψξα ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαηεξεζεί ε νηθνγελεηαθή ελφηεηα, εθφζνλ νη νηθνγελεηαθνί δεζκνί 

δεκηνπξγήζεθαλ πξηλ απφ ηελ είζνδν ηνπ ζπληεξνχληνο.» 

 Σέινο  ζην παξψλ Π.Γ νξίδνληαη ηα παξαθάησ: ν «αηηψλ άζπιν», ην 

«θέληξν θηινμελίαο», «νη αξκφδηεο αξρέο παξαιαβήο θαη εμέηαζεο αίηεζεο 

αζχινπ», νη «αξκφδηεο αξρέο ππνδνρήο θαη θηινμελίαο», νη «ζπλζήθεο 

ππνδνρήο» θαη νη «πιηθέο ζπλζήθεο ππνδνρήο».  

 ην άξζξν 4 πνπ αλαθέξεηαη  γεληθά ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ αηηνχλησλ 

άζπιν, αλαθέξεηαη ε ππνρξέσζε «λα δαθηπινζθνπνχληαη εθφζνλ είλαη άλσ 

ησλ δεθαηεζζάξσλ εηψλ» βάζεη  ηεο νδεγίαο 2725/2000/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ. 

 „Οζνλ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ αλειίθσλ, ην άξζξν 9 (βάζεη 

άξζξνπ 10 Οδεγίαο 2003/9/ΔΚ), αλαθέξεη νηη «νη αλήιηθνη αηηνχληεο έρνπλ 

πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ππφ πξνυπνζέζεηο αλάινγεο κε απηέο 

πνπ ηζρχνπλ γηα ηνπο Έιιελεο πνιίηεο, εθφζνλ δελ εθθξεκεί κέηξν 

απνκάθξπλζεο θαηά ησλ ηδίσλ ή ησλ γνλέσλ ηνπο». Ζ δε «έληαμε ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα δελ πξέπεη λα θαζπζηεξεί πέξαλ ησλ ηξηψλ κελψλ απν 

ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο αίηεζεο ηνπ αλειίθνπ[...]. ηαλ γηα εηδηθνχο 

ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ηνλ αλήιηθν, είλαη αδχλαηε ε πξφζβαζή ηνπ ζην 

εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα, είλαη δπλαηφ λα ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια πξνο ηνχην 

κέηξα, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο».  

 Καηά ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ, νη αξκφδηεο αξρέο θαη νη 

νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θξνληίδνπλ γηα ηελ εηδηθή κεηαρείξεζε ησλ 

αηηνχλησλ πνπ αλήθνπλ ζε επάισηεο νκάδεο ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ξεηά νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη θαη νη αλήιηθνη γεληθφηεξα.  
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 Σν άξζξν 18 (θαηά ην άξζξν 18 Οδεγίαο 2003/9/ΔΚ) πνπ αλαθέξεηαη 

ζηνπο αλήιηθνπο πεξηιακβάλεη ηα εμήο: «Σν απψηεξν ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ 

απνηειεί πξσηαξρηθφ κέιεκα ησλ αξκνδίσλ αξρψλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ 

δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο αλήιηθνπο αηηνχληεο άζπιν». ηελ δεχηεξε 

παξάγξαθν αλαγξάθεηαη πσο «νη αξκφδηεο αξρέο ππνδνρήο θαη θηινμελίαο, 

εμαζθαιίδνπλ ηελ πξφζβαζε ζε κνλάδεο θνηλσληθήο θξνληίδαο ζε αλήιηθνπο 

πνπ είλαη ζχκαηα θάζε κνξθήο θαθνπνίεζεο, ακέιεηαο, εθκεηάιιεπζεο, 

βαζαληζηεξίσλ ή ζθιεξήο, απάλζξσπεο  ή ηαπεηλσηηθήο κεηαρείξηζεο ή 

ελφπισλ ζπγθξνχζεσλ θαη εμαζθαιίδνπλ ηε παξνρή θαηάιιειεο 

ςπρνινγηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο». 

 ζνλ αθνξά ζηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο ππάξρεη ην άξζξν 19 

(άξζξν 19 Οδεγίαο 2003/9/ΔΚ), ην νπνίν αλαθέξεηαη ακηγψο ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλειίθσλ. «Πξνθεηκέλνπ πεξί αζπλφδεπησλ 

αλειίθσλ, νη αξκφδηεο αξρέο ιακβάλνπλ ακέζσο ηα θαηάιιεια κέηξα ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη άκεζα ε αλαγθαία εθπξνζψπεζε ηνπο. Οη αξκφδηεο αξρέο 

ελεκεξψλνπλ ηνλ Δηζαγγειέα, ν νπνίνο ελεξγεί σο πξνζσξηλφο επίηξνπνο 

θαη πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ην δηνξηζκφ επηηξφπνπ ηνπ 

αλειίθνπ». Βάζε ηνπ ηδίνπ άξζξνπ, νη αξκφδηεο αξρέο πνπ παξαιακβάλνπλ 

θαη εμεηάδνπλ ηελ αίηεζε ελφο αζπλφδεπηνπ αλήιηθνπ ιακβάλνπλ ηα 

παξαθάησ κέηξα: 

Α. Γηαζθάιηζε ηθαλνπνίεζεο αλαγθψλ ζηέγαζεο ζε ελήιηθνπο ζπγγελείο, ζε 

αλάδνρεο νηθνγέλεηεο, ζε θέληξα θηινμελίαο κε εηδηθή ππνδνκή γηα αλήιηθνπο 

θαη νηη «ε ζηέγαζε ηνπ παηδηνχ ην πξνζηαηεχεη απν ην θίλδπλν ηεο εκπνξίαο ή 

εθκεηάιιεπζεο.» 

Β. Φξνληίδα γηα ηελ απφ θνηλνχ ζηέγαζε θαη ζπκβίσζε αδεξθψλ 

ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ειηθία, ηελ σξηκφηεηα θαη ην ζπκθέξνλ ηνπ θάζε 

αλειίθνπ θαη  αλαγλσξίδνπλ νηη «νη αιιαγέο δηακνλήο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ 

πξέπεη λα πεξηνξίδνληαη ζην ειάρηζην».  

Γ. Πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ νηθνγέλεηαο θαη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

πηζαλφηεηα λα απεηιεζεί ν αλήιηθνο ή ζηελά ζπγγεληθά ηνπ πξφζσπα, ηδίσο 

αλ απηνί δηακέλνπλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο, ε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη 

δηαβίβαζε πιεξνθνξηψλ γίλεηαη εκπηζηεπηηθά, ψζηε λα κελ δηαθπβεχεηαη ε 

αζθάιεηά ηνπο». Δπηπξφζζεηα, «ην πξνζσπηθφ πνπ αζρνιείηαη κε 

πεξηπηψζεηο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ πξέπεη λα δηαζέηεη ή λα ιακβάλεη 
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θαηάιιειε θαηάξηηζε ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ αλειίθσλ» θαη θέξεη θαζήθνλ 

ερεκχζεηαο γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα.  

 

2.2.2 Σν Πξνεδξηθό Γηάηαγκα 90/200541  

 

χκθσλα κε απηφ, «ν αλήιηθνο, αζπλφδεπηνο ή κε, άλσ ησλ 

δεθαηεζζάξσλ εηψλ κπνξεί λα ππνβάιεη απηνηειψο αίηεζε αλ νη αξκφδηεο 

αξρέο ζεσξνχλ νηη έρεη ηελ σξηκφηεηα λα αληηιεθζεί ηε ζεκαζία ηεο πξάμεο 

ηνπ», ελψ ν αλήιηθνο πνπ δελ πιεξνί ην πξναλαθεξφκελν θξηηήξην ηεο 

σξηκφηεηαο, ππνβάιεη αίηεζε δηα αληηπξνζψπνπ. ην άξζξν 10 πνπ γίλεηαη 

αλαθνξά γηα ηελ πξνζσπηθή ζπλέληεπμε αζχινπ, «γηα ηνπο αλήιηθνπο, 

δηεμάγεηαη πξνζσπηθή ζπλέληεπμε, ιακβαλνκέλεο ππφςε ηεο σξηκφηεηάο 

ηνπο θαη ησλ ςπρνινγηθψλ ζπλεπεηψλ ησλ ηξαπκαηηθψλ βησκάησλ ηνπο».  

 Σν άξζξν 12 (άξζξν 17 ηεο Οδεγίαο) κε ηίηιν «Αηηήζεηο αζπλφδεπησλ 

αλειίθσλ», αλαθέξεηαη νηη ν επίηξνπνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλεη 

ηνλ αζπλφδεπην αλήιηθν γηα ηε ζεκαζία θαη ηηο πηζαλέο ζπλέπεηεο ηεο 

πξνζσπηθήο ζπλέληεπμεο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα 

πξνεηνηκαζηεί αλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. Δπίζεο ηνπ επηηξέπεηαη λα 

ππνβάιεη εξσηήζεηο ή παξαηεξήζεηο πξνο δηεπθφιπλζε ηεο δηαδηθαζίαο. Οη 

αξκφδηεο αξρέο δελ είλαη ππνρξεσκέλεο λα ελεκεξψζνπλ ηνλ εηζαγγειέα, 

φηαλ «ν ελεξγψλ ηελ εμέηαζε (αζχινπ) δηαπηζηψλεη νηη ν αζπλφδεπηνο 

αλήιηθνο έρεη ηελ σξηκφηεηα λα αληηιεθζεί ηε ζεκαζία ηεο πξάμεο ηνπ, είλαη 

ζε ζέζε λα ππνζηεξίμεη ην αίηεκα ηνπ θαη είλαη άλσ ησλ δεθαέμη εηψλ». Οη 

άιιεο  δχν πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη αλάγθε ελεκέξσζεο εηζαγγειέα 

είλαη: α) φηαλ ν αζπλφδεπηνο αλήιηθνο είλαη ή ήηαλ έγγακνο, β) φηαλ 

ελειηθησζεί πξηλ βγεη ε απφθαζε ζε α‟ βαζκφ.   

 Δπίζεο ην άξζξν αλαθέξεηαη πεξαηηέξσ ζηελ δπλαηφηεηα ησλ 

αξκνδίσλ αξρψλ παξαιαβήο θαη εμέηαζεο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηαηξηθέο 

εμεηάζεηο γηα ην πξνζδηνξηζκφ ηεο ειηθίαο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ ζην 

πιαίζην ηεο εμέηαζεο ηεο αίηεζεο.  ηελ πεξίπησζε εηδηθψλ εμεηάζεσλ ζηνπο  

αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο, ιακβάλεηαη κέξηκλα ψζηε  νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη 

λα ελεκεξψλνληαη ζε γιψζζα πνπ θαηαλννχλ γηα ηελ κέζνδν ηεο εμέηαζεο 

                                                           
41 Π.Γ 90, Δ.η.Κ, 138 Α΄, 11/08/2008. 
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θαη γηα ηηο ελδερφκελεο ζπλέπεηεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο ηαηξηθήο εμέηαζεο 

ζηελ εμέηαζε ηεο αίηεζεο, θαζψο θαη ηηο ζπλέπεηεο άξλεζεο ηνπ αζπλφδεπηνπ 

αλειίθνπ λα ππνβιεζεί ζε ηαηξηθέο εμεηάζεηο. Απν ηελ άιιε, ζην άξζξν πνπ 

αλαθέξεηαη εμ νινθιήξνπ ζηηο αηηήζεηο αζχινπ ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ 

πξνβιέπεηαη νηη ε απφθαζε απφξξηςεο αίηεζεο δελ ζα πξέπεη λα νθείιεηαη 

απνθιεηζηηθά ζηελ άξλεζε ηνπ αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ λα ππνβιεζεί  ζε 

ηαηξηθέο εμεηάζεηο. 

Σέινο   ην άξζξν 13 (άξζξν 18 ηεο Οδεγίαο) ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ 

θξάηεζε ησλ αηηνχλησλ άζπιν, κε ηελ επηθχιαμε δηεζλψλ θαη εζληθψλ 

θαλφλσλ δηθαίνπ πνπ δηέπνπλ ηε θξάηεζε, «απνθεχγνπλ ηε θξάηεζε ή ηνλ 

πεξηνξηζκφ ησλ αλειίθσλ, εηδηθφηεξα ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ.  Σν Π.Γ 

11442 πνπ εθδφζεθε πέληε ρξφληα αξγφηεξα, ην 2010, αλαθέξεη  νηη  

«απνθεχγεηαη ε  θξάηεζε ησλ αλήιηθσλ» θαη ζπλερίδεη νηη  «νη αζπλφδεπηνη 

αλήιηθνη θξαηνχληαη κφλν γηα ην απαξαίηεην ρξφλν έσο ηελ αζθαιή 

παξαπνκπή ηνπο ζε θαηάιιειεο δνκέο θηινμελίαο αλειίθσλ». 

 

2.2.3  Σν Πξνεδξηθό Γηάηαγκα ππ’ αξηζκ. 96 

 

 Απνηειεί ηελ πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο πξνο ηηο 

δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2004/83/ΔΚ ηνπ πκβνπιίνπ (2004) γηα ηελ ζέζπηζε 

ειαρίζησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ αλαγλψξηζε θαη ην θαζεζηψο ησλ ππεθφσλ 

ηξίησλ ρσξψλ ή ησλ απάηξηδσλ σο πξνζθχγσλ ή σο πξνζψπσλ πνπ 

ρξήδνπλ δηεζλνχο πξνζηαζίαο γηα άιινπο ιφγνπο. 

 ην ελ ιφγσ Π.Γ πεξηιακβάλεηαη φπσο θαη ζηα παξαπάλσ ην άξζξν 

30 πνπ θέξεη ηνλ ηίηιν «αζπλφδεπηνη αλήιηθνη» θαη πεξηιακβάλνπλ ζέκαηα 

κέξηκλαο εθ κέξνπο ησλ αξρψλ, φκνηα κε ην  πξναλαθεξζέλ Π.Γ 220/2007.  

 

2.2.4  Ο λόκνο 3386/2005 

 

   Γλσζηφο θαη σο «λφκνο πεξί αιινδαπψλ». Ο ελ ιφγσ λφκνο, ζρεηηθά 

κε ηελ δηνηθεηηθή απέιαζε ησλ αλειίθσλ, «δελ πεξηέρεη δηάθξηζε κεηαμχ 

αζπλφδεπησλ θαη ζπλνδεπφκελσλ αλειίθσλ ην νπνίν ζπληζηά ζνβαξφ ιφγν 

                                                           
42 Π.Γ 114, Δ.η.Κ, 195 Α΄, 22/11/2010 
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παξαβίαζεο ησλ δηθαησκάησλ ησλ αλήιηθσλ αιινδαπψλ»43. Έηζη  γηα κηα 

θαηεγνξία παηδηψλ, ε παξάλνκε δηακνλή ηνπο αθνινπζεί εθείλε ηνπ ελήιηθα 

γνλέα εθφζνλ απνθηνχλ δηθαίσκα δηακνλήο κέζσ ησλ γνληψλ ελψ δελ 

ππάξρεη εηδηθή κλεία γηα ηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο.Σν λνκνζεηηθφ απηφ 

θελφ ηνπ λφκνπ 3386/2005 παξαβηάδεη ηα πιένλ ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ 

αλειίθσλ θαζψο παξαγθσλίδεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ παηδηνχ θαη πεξηνξίδεηαη ζηελ 

ηδηφηεηα ηνπ  αιινδαπνχ ρσξίο ραξηηά.  

Βέβαηα ζηελ πεξίπησζε πνπ νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη έρνπλ αηηεζεί 

άζπιν θαη ην αίηεκα ηνπο βξίζθεηαη ζε ηζρχ, δελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί 

απέιαζε, φπσο ηζρχεη γηα φινπο ηνπο αηηνχληεο άζπιν αλεμαξηήησο ειηθίαο.  

 

2.2.5 Καηεπζπληήξηεο Αξρέο 

 

Σέινο, γηα ην δήηεκα ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ πνπ εηζέξρνληαη ή 

βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα απξνζηάηεπηα θαη δεηνχλ άζπιν, ε Όπαηε 

Αξκνζηεία θαη ν πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε πηνζέηεζαλ γηα ηελ κεηαρείξεζε ηνπο 

έλα ζχλνιν Καηεπζπληήξησλ Αξρψλ44. Οη αξρέο απηέο ζηεξίδνληαη ζε δηεζλψο 

ζπκθσλεκέλεο αξρέο βάζε ηεο ΓΠ, ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα γηα ηα 

Αζπλφδεπηα παηδηά (“SCEP”) θαη ηελ Οδεγία 2003/9/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ 

ππνδνρή ησλ αηηνχλησλ άζπιν.  

Οη ζεκειηψδεηο απηέο αξρέο είλαη νη εμήο: 

1. Ζ παξνρή ελεκέξσζεο:ηα αζπλφδεπηα παηδηά πξέπεη λα 

παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηα δηθαηψκαηα ηνπο, ηηο δηαζέζηκεο 

ππεξεζίεο ζηηο νπνίεο κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε, ηελ 

αλαδήηεζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο, ηελ δηαδηθαζία αζχινπ αιιά θαη 

ηελ επηθξαηνχζα θαηάζηαζε ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο.(άξζξα 

13,17,22 ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ). 

2. εβαζκφο πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο:Γηα ηα αζπλφδεπηα παηδηά πνπ 

δεηνχλ άζπιν είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο ε δηαηήξεζε ηεο κεηξηθήο 

                                                           
43 Θεφδσξνο Π. Παπαζενδψξνπ (2007), Ννκηθό Καζεζηώο Αιινδαπώλ. 

Διιεληθή θαη Δπξωπαϊθή Ννκνζεζία, Αζήλα, Ννκηθή Βηβιηνζήθε: 118-119. 

44 Θεφδσξνο Π. Παπαζενδψξνπ(2007), Ννκηθό Καζεζηώο Αιινδαπώλ. 

Διιεληθή θαη Δπξωπαϊθή Ννκνζεζία, Αζήλα, Ννκηθή Βηβιηνζήθε: 119-123. 
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γιψζζαο θαζψο επίζεο θαη ε δηαηήξεζε ηεο επαθήο ηνπο κε ηελ 

ζξεζθεία ηνπο θαη ην γεληθφηεξν πνιηηηζκηθφ ηνπο ππφβαζξν. Ζ 

δηαηήξεζε ηνπ πνιηηηζκνχ θαη ηεο γιψζζαο είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή ζηα παηδηά πνπ ζθνπεχνπλ λα επηζηξέςνπλ πίζσ ζηελ 

παηξίδα ηνπο. (άξζξα 8,24 θαη 30 ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα 

ηνπ Παηδηνχ). 

3. Σν βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ: ε φιεο ηηο απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηα παηδηά πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε  πξσηίζησο ην 

ζπκθέξνλ ηνπ.  

4. Γηαβίσζε θαη αλάπηπμε: Σα αζπλφδεπηα παηδηά είλαη επάισηα ζε 

δηάθνξνπο θηλδχλνπο πνπ επεξεάδνπλ ηε δσή,ηε δηαβίσζε θαη ηελ 

αλάπηπμε ηνπο θαη επηβάιιεηαη ε πηνζέηεζε κέηξσλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ παηδηψλ απηψλ απν απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. ( Γεληθφ 

ρφιην Νν 6, παξάγξαθνη 23 θαη 24). 

5. Ζ αξρή ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο: Πξέπεη λα ιακβάλεηαη ηδηαίηεξε 

κέξηκλα ψζηε λα κελ δηαξξένπλ πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζηα 

αζπλφδεπηα αλήιηθα πνπ αηηνχληαη άζπιν θαη λα κελ ηίζεηαη ζε 

θίλδπλν ε επεκεξία ησλ ζπγγεληθψλ πξνζψπσλ πνπ βξίζθνληαη 

ζηελ ρψξα θαηαγσγήο.( Γεληθφ ρφιην Νν 6, παξάγξαθνη 29 θαη 

30). Πξηλ δηαβηβαζηνχλ ζε άιιεο νξγαλψζεηο ή επαγγεικαηίεο 

επαίζζεηα πιεξνθνξηαθά δεδνκέλα, επηβάιιεηαη ε ζπγθαηάζεζε 

ηνπο κε ηξφπν πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηελ ειηθία ηνπο θαη ηα 

δεδνκέλα απηά λα κελ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα δηαθνξεηηθφ ιφγν απν 

απηφλ γηα ηνλ νπνίνλ ειήθζεζαλ( άξζξν 16 χκβαζεο γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ).  

6. Ζ αξρή ηεο κε δηαθξηηηθήο κεηαρείξεζεο: Σα αζπλφδεπηα παηδηά 

πνπ αηηνχληαη άζπιν απνιακβάλνπλ δηθαηψκαηα θαη κεηαρείξIζε 

φκνηα κε απηή πνπ επηθπιάζζεηαη ζηα παηδηά πνπ είλαη ππήθννη ηνπ 

θξάηνπο ή θαηνηθνχλ κφληκα ζ‟ απηφ. Πξψηα απφ φια πξέπεη λα 

απνιακβάλνπλ ηελ κεηαρείξηζε πνπ αξκφδεη ζε παηδηά θαη νη 

εθηηκήζεηο πνπ αθνξνχλ ζην θαζεζηψο ηνπο σο αιινδαπψλ πξέπεη 

λα είλαη δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο (άξζξν 2, παξαγξ. 22 ηεο 

χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ). 
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7. Ζ ζπκκεηνρή: Σφζν νη επηζπκίεο φζν θαη νη απφςεηο ησλ 

αζπλφδεπησλ παηδηψλ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε (Γεληθφ 

ρφιην Νν 6 παξαγξ.25), ζε φια ηα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ ηα 

αθνξνχλ. Δπηπιένλ ε γλψκε ηνπο ιακβάλεηαη ππφςε ζε 

ζπλάξηεζε κε ηελ ειηθία θαη ηελ σξηκφηεηα ηνπο (άξζξν 12 ηεο 

χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Παηδηνχ). 

8. Παξνρή δηεξκελείαο: Οπνηαδήπνηε ζπλέληεπμε γίλεηαη κε 

αζπλφδεπηα παηδηά ζα πξέπεη λα γίλεηαη ζε γιψζζα πνπ θαηαλννχλ 

απν θαηάιιεια θαηαξηηζκέλνπο δηεξκελείο πνπ έρνπλ πξφζβαζε 

ζε εμηδηθεπκέλε θαηάξηηζε.(άξζξα 12 θαη 13 ηεο χκβαζεο γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ). 

9. Δπηκφξθσζε πξνζσπηθνχ: Σα θξάηε κεξηκλνχλ ψζηε νη δνκέο θαη 

νη ππεξεζίεο πνπ παξέρνπλ θξνληίδα ζηα παηδηά λα πιεξνχλ ηνπο 

θαλφλεο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί απν ηηο αξκφδηεο αξρέο, κεηαμχ 

άιισλ, φζνλ αθνξά ζηελ θαηαιιειφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο 

θαη ηελ χπαξμε ηεο θαηάιιειεο επνπηείαο (άξζξν 3, παξαγξ.3). 

Δπηπξφζζεηα, ζχκθσλα κε ην Γεληθφ ρφιην Νν 6 (παξαγξ.95), 

ηδηαίηεξε πξνζνρή εθηζηάηαη ζηελ θαηάξηηζε/επηκφξθσζε  φζσλ 

εξγάδνληαη κε ηα αζπλφδεπηα παηδηά θαη ρεηξίδνληαη ηηο ππνζέζεηο 

ηνπο. Ζ εμηδηθεπκέλε θαηάξηηζε είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή γηα λνκηθνχο 

ζπκπαξαζηάηεο, επηηξφπνπο, δηεξκελείο θαη άιινπο επαγγεικαηίεο 

πνπ ρεηξίδνληαη ππνζέζεηο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ.  

10. πλεξγαζία θνξέσλ: Οη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη νη 

ππεξεζίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο 

πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ 

αιιεινεμαξηψκελσλ αλαγθψλ ηνπ θαη λα πηνζεηείηαη κηα 

νινθιήξσκέλε παξέκβαζε γηα ηελ πξνζηαζία ηεο επεκεξίαο ηνπ 

θαη ησλ δηθαησκάησλ ηνπ (άξζξν 22, παξαγξ.2). 

11. Σαρχηεηα ιήςεο απνθάζεσλ θαη βησζηκφηεηα: Οη απνθάζεηο πνπ 

πηνζεηνχληαη γηα ηα αζπλφδεπηα παηδηά πξέπεη λα ιακβάλνληαη 

άκεζα, ζπλεθηηλψληαο ηελ αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ πνπ έρνπλ ηα παηδηά 

(άξζξν 3 ΓΠ). Δπηπιένλ ε βησζηκφηεηα ησλ απνθάζεσλ έγθεηηαη 

ζην φηη απψηεξνο ζηφρνο ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ αλαγθψλ ησλ 

αλαγθψλ ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ είλαη ν εληνπηζκφο δηαξθνχο 



51 
 

θαη βηψζηκεο ιχζεο πνπ ηθαλνπνηεί φιεο ηηο αλάγθεο πξνζηαζίαο 

ηνπ  (Γεληθφ ρφιην Νν 6 παξαγξ. 79). 
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Κεθάιαην 3. 

 

Φνξείο ππνζηήξημεο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ αηηνχλησλ άζπιν. 

 

3. 1  Γνκέο θηινμελίαο αζπλόδεπησλ αλειίθσλ αηηνύλησλ άζπιν.45  

 

 Οη δνκέο θηινμελίαο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ αηηνχλησλ άζπιν πνπ 

ππάξρνπλ απηή ηε ζηηγκή ζηελ Διιάδα είλαη νη παξαθάησ: 

 Ξελψλαο Φηινμελίαο Αηηνχλησλ Άζπιν «Μέιινλ» πνπ ιεηηνπξγεί 

κέζσ  ζχκπξαμεο ηξηψλ κε θπβεξελεηηθψλ νξγαλψζεσλ: ΑκΚΔ 

ΗΑΗ, ΔΚΠΟΠΟ ΝΟΣΟ- ΔΡΓΟΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ θαη ΔΑΓΑΠ 

(60 άηνκα). 46 

 Ξελψλαο ΣΔΓΖ PLUS πνπ ιεηηνπξγεί κέζσ ηνπ νκφλπκνπ 

πξνγξάκκαηνο πνπ πινπνηείηαη  απν  εηαηξηθφ ζρήκα ηεο  κε 

θπβεξλεηηθήο νξγάλσζεο «Praksis» θαη  ηνπ Διιεληθνχ 

Δξπζξνχ ηαπξνχ.  Οη πεξηνρέο πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

είλαη ε Αζήλα θαη ε Πάηξα. ηελ Πάηξα ιεηηνπξγεί  κία  δνκή 

θηινμελίαο γηα 30  αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο θαη ε αληίζηνηρε 

δνκή ζηελ Αζήλα θηινμελεί επίζεο 30 αζπλφδεπηνπο 

αλήιηθνπο.47 

 Κέληξν Φηινμελίαο Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ Αιινδαπψλ ηνπ 

θνξέα «χιινγνο Μεξίκλεο Αλειίθσλ» πνπ βξίζθεηαη ζηα 

Δμάξρεηα. (17 άηνκα).48 

                                                           
45Πιεξνθνξίεο γηα ηηο δνκέο θηινμελίαο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα γηα 

αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο αηηνχληεο άζπιν: 

http://www.unhcr.gr/genikesplirofories/ellada/artikel/71928feeaa814ed87baf59

1ec92b8ec7/kentra-ypodochis-kai.html, (Πξφζβαζε 15/11/2014) 

46 Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ μελψλα «Μέιινλ»: 

http://www.iasismed.eu,(Πξφζβαζε 16/11/2014). 

47Πιεξνθνξίεο γηα μελψλεο πξνγξάκκαηνο «ζηέγε plus”: 

http://eeagrants-iomathens-soam.gr/stegi-plus (Πξφζβαζε 16/11/2014). 

48 Πιεξνθνξίεο γηα μελψλα  πιιφγνπ Μεξίκλαο Αλειίθσλ: 

 http://www.sma-athens.org, (Πξφζβαζε 17/11/2014). 

http://www.iasismed.eu/
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 Κέληξν Φηινμελίαο Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ Πξνζθχγσλ 

«Δζηία» πνπ ιεηηνπξγεί απν ηελ κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε  

«Απνζηνιή» ηεο Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ . (20 άηνκα).49 

 Κέληξν Φηινμελίαο Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ Αιινδαπψλ 

Αλσγείσλ πνπ ιεηηνπξγεί κέζσ ηνπ Ηδξχκαηνο  Νενιαίαο θαη Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο» (ΗΝΔΓΗΒΗΜ). Ο ελ ιφγσ θνξέαο έρεη θαη δεχηεξν 

μελψλα ζηελ Αζήλα, φπνπ ηα αζπλφδεπηα θνξίηζηα 

θηινμελνχληαη καδί κε κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο. (25 άηνκα).50       

 Κέληξν Φηινμελίαο Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ Αιινδαπψλ, 

Παηδφπνιε Αγ. νθίαο  πνπ βξίζθεηαη ζηελ Αγξηά Βφινπ.(24 

άηνκα). 51 

 Ξελψλαο  Φηινμελίαο Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ αηηνχλησλ άζπιν 

απν ηελ κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε Άξζηο ζηελ Μαθξηλίηζα 

Βφινπ. (30 άηνκα). 

 Ξελψλαο  Φηινμελίαο Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ αηηνχλησλ άζπιν 

απν ηελ κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε Άξζηο  ζην  Χξαηφθαζηξν 

Θεζ/λίθεο. (50 άηνκα)   

 Ξελψλαο  Φηινμελίαο Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ αηηνχλησλ άζπιν 

απν ηελ κε θπβεξλεηηθή νξγάλσζε Άξζηο ζηελ 

Αιεμαλδξνχπνιε  (22 άηνκα). 

 

 Οη εηδηθφηεηεο πνπ απαζρνινχληαη ζηηο δνκέο θηινμελίαο αζπλφδεπησλ 

αλειίθσλ αηηνχλησλ άζπιν  είλαη νη εμήο: 

 Φπρνιφγνο.  

 Κνηλσληθφο ιεηηνπξγφο. 

 Δθπαηδεπηηθφο. 

                                                           
49Πιεξνθνξίεο γηα μελψλα αζπλφδεπησλ αλειίθσλ αηηνχλησλ άζπιν «Δζηία»: 

 http://www.mkoapostoli.com/?page_id=1159(Πξφζβαζε 17/11/2014). 

50 Πιεξνθνξίεο γηα μελψλα Αλσγείσλ Κξήηεο ηνπ Ηδξχκαηνο Νενιαίαο θαη Γηα 

Βίνπ Μάζεζεο: 

 http://www.inedivim.gr/index.php, (Πξφζβαζε 17/11/2014). 

51 Πιεξνθνξίεο γηα μελψλα αζπλφδεπησλ αλειίθσλ ζηελ Αγξηά Βφινπ: 

http://www.redcross.gr/default.asp?pid=156&la=1,(Πξφζβαζε 17/11/2014). 

http://www.inedivim.gr/index.php
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 Ννζειεπηήο ή/θαη επηζθέπηεο πγείαο. 

 Γηεξκελέαο-Κνηλσληθφο δηακεζνιαβεηήο ζπλήζσο ζε γιψζζεο 

αξαβηθά, θαξζί θαη νπξληνχ.  

 Πξνζσπηθφ γεληθψλ θαζεθφλησλ. 

 Δθπαηδεχηξηα Διιεληθήο Γιψζζαο & Πνιηηηζκνχ. 

 Ννκηθφο ζχκβνπινο.  

 Κνηλσληνιφγνο.  

 Δξγνζεξαπεπηήο. 

 

 Οη ζηφρνη ησλ δνκψλ αλαθνξηθά κε ηε θξνληίδα ησλ αζπλφδεπησλ 

αλειίθσλ είλαη νη εμήο: 

 Κάιπςε ησλ πξσηαξρηθψλ αλζξσπίλσλ αλαγθψλ θαη 

δηθαησκάησλ ησλ παηδηψλ.  

 ηέγαζε. 

 Γηαηξνθή. 

 Παξνρή εηδψλ πξψηεο αλάγθεο. 

 Καιιηέξγεηα ηνπ αηζζήκαηνο αζθάιεηαο. 

 Δλεκέξσζε.  

 πκβνπιεπηηθή. 

 Γεκηνπξγηθή απαζρφιεζε θαη αλάπηπμε δεμηνηήησλ. 

 Τπεξεζίεο δηακεζνιάβεζεο. 

 Φξνληίδα ηεο Τγείαο.  

 Ννκηθή ζπλδξνκή. 

 Βνήζεηα σο πξνο ηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ θηινμελνχκελσλ. 

 Δθπαίδεπζε ζηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. 

 Αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Δθπαίδεπζε ζε δεμηφηεηεο αηνκηθήο θξνληίδαο (αηνκηθή πγηεηλή, 

θαζαξηφηεηα), θαζψο θαη θξνληίδαο ηνπ ρψξνπ δηαβίσζεο. 

 Φπρνθνηλσληθή ζηήξημε θαη εμαηνκηθεπκέλε παξέκβαζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηδηαίηεξσλ πξνβιεκάησλ ησλ αλειίθσλ. 

 Δληζρπηηθή δηδαζθαιία. 

 Γηαπνιηηηζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο.  

 Μαζήκαηα Διιεληθήο θαη Αγγιηθήο γιψζζα. 
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 Γηεπθφιπλζε ηεο πξνζαξκνγήο θαη έληαμεο ζηελ ηνπηθή θνηλσληθή 

θαη πνιηηηζκηθή πξαγκαηηθφηεηα. 

 Οξγάλσζε επηκνξθσηηθψλ, θνηλσληθψλ θαη ςπραγσγηθψλ 

εθδειψζεσλ αμηνπνίεζεο ηνπ ειεχζεξνπ ρξφλνπ. 

 Πξνεηνηκαζία θαη πξνψζεζε ζηελ απηφλνκε δηαβίσζε. 

 Γξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ κε ζθνπφ ηελ θνηλσληθή 

ζηήξημε ηνπ θέληξνπ θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο έληαμεο ησλ 

θηινμελνπκέλσλ.  

 Αλεχξεζε νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο, επαθή-δηαζχλδεζε θαη 

νηθνγελεηαθή επαλέλσζε ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ κε ην 

νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ. 

 πκκεηνρή ζε δξάζεηο ηεο ηνπηθήο θνηλφηεηαο κε ζηφρν ηελ έληαμε 

ησλ παηδηψλ. 

 

3.2. Ο ξόινο ηνπ πλεγόξνπ ηνπ Παηδηνύ θαη  ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο. 

 

 Ο πλήγνξνο  ηνπ Παηδηνύ 

 

 Ο  πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε52 είλαη αλεμάξηεηε αξρή θαηνρπξσκέλε απφ 

ην χληαγκα θαη μεθίλεζε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ην έηνο 1998 παξέρνληαο ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ ζε φινπο ηνπο πνιίηεο δσξεάλ. Απνζηνιή ηνπ πλεγφξνπ ηνπ 

Πνιίηε είλαη ε δηακεζνιάβεζε κεηαμχ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ησλ 

πνιηηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπο, ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θαθνδηνίθεζεο θαη ηελ ηήξεζε ηεο λνκηκφηεηαο.  

Ο πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε επηθνπξείηαη απφ πέληε Βνεζνχο 

πλεγφξνπο, εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο νξίδεηαη σο Βνεζφο πλήγνξνο γηα ην 

παηδί. Ο πλήγνξνο ηνπ Παηδηνχ53 αζρνιείηαη κε ηελ πξνάζπηζε θαη ηελ 

                                                           
52 Πιεξνθνξίεο γηα ην ξφιν ηνπ πλήγνξνπ ηνπ Πνιίηε ζρεηηθά κε ηα 

δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ: 

 http://www.synigoros.gr/?i=childrens-rights.el, (Πξφζβαζε 29/11/2014). 

53 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ ζπκβνιή ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Παηδηνχ ζηελ 

ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπο: 

http://www.synigoros.gr/?i=childrens-rights.el
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πξναγσγή ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, ηφζν γηα ζέκαηα πνπ αλάγνληαη ζε 

δεκφζηεο ππεξεζίεο, φζν θαη ζε ηδηψηεο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, πνπ 

πξνζβάιινπλ ηα δηθαηψκαηα ηνπ. 

 

Η Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ Ο.Η.Δ γηα ηνπο πξόζθπγεο (UNHCR) 

 

Ζ Όπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο παξέρεη πξνζηαζία 

θαη βνήζεηα ζηνπο πξφζθπγεο ηνπ θφζκνπ. Με έδξα ηε Γελεχε ηεο Διβεηίαο,ν 

νξγαληζκφο δεκηνπξγήζεθε απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ ΟΖΔ θαη άξρηζε λα 

ιεηηνπξγεί ην 1951.54 

Απφ ηα 36.4 εθαηνκκχξηα άηνκα γηα ηα νπνία θξνληίδεη ε Όπαηε 

Αξκνζηεία, ηα κηζά ζρεδφλ είλαη παηδηά. Παηδηά πνπ είλαη πξφζθπγεο, 

αηηνχληεο άζπιν ή αληζαγελή, θαζψο θαη παηδηά πνπ επαλαπαηξίδνληαη ή 

βξίζθνληαη εθηνπηζκέλα ζην εζσηεξηθφ ηεο ρψξαο ηνπο. Ζ Όπαηε Αξκνζηεία 

δίλεη κεγάιε ζεκαζία ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ αλαγθψλ φισλ ησλ παηδηψλ 

πνπ εκπίπηνπλ ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο. Μαδί κε άιιεο νξγαλψζεηο, ζηνρεχεη 

ζην λα πξνζθέξεη πξνζηαζία, ηξνθή, λεξφ, θαηαθχγην, πγεηνλνκηθή 

πεξίζαιςε, εθπαίδεπζε θαη λα θξνληίζεη γηα ηελ αζθάιεηα, ηελ αλάπηπμε θαη 

ηελ επεκεξία ηνπο. 

Σα ξγαλα ηεο Δ.Δ., φπσο ην Δπξσπατθφ πκβνχιην, ε Δπξσπατθή 

Δπηηξνπή, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην Γηθαζηήξην ηεο Δ.Δ., έρνπλ 

λνκνζεηηθή, εθηειεζηηθή θαη δηθαζηηθή εμνπζία ζε ηνκείο πνπ έρνπλ άκεζε 

ζρέζε κε ην πεδίν αξκνδηφηεηαο ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο.55  Γηα φινπο απηνχο 

ηνπο ιφγνπο, ε Όπαηε Αξκνζηεία παξαθνινπζεί απφ πνιχ θνληά ηελ 

επξσπατθή λνκνζεζία θαη πνιηηηθή. Γίλεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ πξνψζεζε 

                                                                                                                                                                      

  http://www.0-18.gr/gia-megaloys/anafora-proagogi-dikaiomaton-toy-

paidioy#promotion, (Πξφζβαζε 29/11/2014). 

54 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ Όπαηε Αξκνζηεία: 

http://www.unhcr.gr/genikes-plirofories/poioi-eimaste-ti-kanoyme.html?L=0, 

(Πξφζβαζε 26/11/2014). 

55 Πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ξφιν ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο ζρεηηθά κε ην άζπιν: 

http://www.unhcr.gr/prostasia/to-asylo-stin-eyropi.html,  (Πξφζβαζε 

26/11/2014). 

http://www.0-18.gr/gia-megaloys/anafora-proagogi-dikaiomaton-toy-paidioy#promotion
http://www.0-18.gr/gia-megaloys/anafora-proagogi-dikaiomaton-toy-paidioy#promotion
http://www.unhcr.gr/genikes-plirofories/poioi-eimaste-ti-kanoyme.html?L=0
http://www.unhcr.gr/prostasia/to-asylo-stin-eyropi.html
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ηνπ ζεβαζκνχ ησλ δηεζλψλ θαλφλσλ πξνζηαζίαο ζηελ επξσπατθή λνκνζεζία 

θαη πνιηηηθή ελψ ζρνιηάδεη θαη παίξλεη ζέζε ζε έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ 

αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζθχγσλ, ηε κεηεγθαηάζηαζε θαη ηελ 

έληαμε ηνπο ζηα 27 θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ. Δπίζεο αζρνιείηαη κε θείκελα 

πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ. γηα ην άζπιν θαη ηε κεηαλάζηεπζε,  θαη επηθεληξψλεηαη ζηε 

λνκνζεζία ηεο Έλσζεο γηα ην άζπιν θαη ηελ ελζσκάησζή ηεο ζηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία πξνβάιινληαο θαη ηηο δηθέο ηεο ζρεηηθέο ζέζεηο.  

Σέινο ε Τπαηε Αξκνζηεία ζηεξίδεη ηελ αλαγθαηφηεηα θξνληίδαο  ησλ 

αζπλφδεπησλ παηδηά κε εθδφζεηο56 θαη έξεπλεο πνπ αλαθέξνληαη είηε ζηνπο 

αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο ζπγθεθξηκέλα είηε ζηνπο αηηνχληεο 

άζπιν/πξφζθπγεο γεληθφηεξα.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                           
56 Δθδφζεηο ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο γηα ηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο 

αηηνχληεο άζπιν: 

 http://www.unhcr.gr/genikes-plirofories/ekdoseis/ekdoseis-tomea-prostasias-

prosfygon/artikel/23a14c61f0c52cb19185fbab0cc46f48.html?L=auopfstprztss 

(Πξφζβαζε 26/11/2014). 
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Κεθάιαην 4 

 

4.1 Πεξηγξαθή ηεο έξεπλαο 

 

4.1.1 Πεξηγξαθή έξεπλαο 

 

 Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζε κία δνκή θηινμελίαο αζπλφδεπησλ 

αλειίθσλ αηηνχλησλ άζπιν πνπ νλνκάδεηαη «Μέιινλ» θαη ε νπνία ιεηηνπξγεί 

απν ηελ θνηλνπξαμία ησλ εμήο εηαίξσλ: Νφζηνο, Ίαζηο,  Δηαηξία γηα ηελ 

Αλάπηπμε θαη ηελ Γεκηνπξγηθή Απαζρφιεζε ησλ Παηδηψλ (ΔΑΓΑΠ)  θαη 

Δξγνεξεπλεηηθή.   

  Ο ιφγνο πνπ επηιέρζεθε ε ζπγθεθξηκέλε δνκή  είλαη θαηαξράο 

νηη βξίζθεηαη ζηελ Αζήλα, πξάγκα πνπ θαζηζηά εχθνιε ηελ πξφζβαζε ζε 

απηήλ. Αλ θαη έγηλε επηθνηλσλία θαη κε θάπνηεο άιιεο δνκέο πνπ βξίζθνληαη 

επίζεο ζηελ Αζήλα, θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζην λα θαηαιήμσ λα δηεμάγσ 

ηελ έξεπλα κνπ ζηελ ζπγθεθξηκέλε δνκή, είλαη ε πξνζπκία  θαη ε ζεηηθή ζηάζε 

απέλαληη ζηελ εξεπλεηηθή κνπ απφπεηξα γηα θαηαγξαθή θαη αλάδεημε ησλ 

πξνβιεκάησλ ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ αηηνχλησλ άζπιν θαη ηεο 

πξφιεςεο απηψλ κέζσ ησλ δνκψλ.  Απηφ θαηά ζπλέπεηα νδήγεζε ζηελ 

δηεπθφιπλζε κνπ φζνλ αθνξά ζηελ πξφζβαζε ζηελ δνκή θαη ηελ δηελέξγεηα 

ζπλεληεχμεσλ.  

Μία εθ ησλ εηαίξσλ ζηελ νπνία θαη απεπζχλζεθα,  ε Μ.Κ.Ο Ίαζηο 

αζρνιείηαη επίζεο κε δηεμαγσγή εξεπλεηηθψλ πξνγξακκάησλ θαη 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο επαγγεικαηηψλ. Ίζσο ε ζρεηηθή ηνπο εξεπλεηηθή 

ελαζρφιεζε, λα ήηαλ έλαο ιφγνο πνπ ζπλέβαιιε ζηελ  άκεζε αληαπφθξηζε 

ηνπο ζε εξεπλεηηθφ εγρείξεκα.  Άιισζηε νιφθιεξε ε ζχκπξαμε ησλ Μ.Κ.Ο 

ππφ ηελ αηγίδα ησλ νπνίσλ ιεηηνπξγεί ν μελψλαο αζρνιείηαη κε ηελ έξεπλα. 

Πέξα απν ηελ αζηηθή κε θεξδνζθνπηθή εηαηξία (ΑκΚε) Ίαζηο,  ε Μ.Κ.Ο Νφζηνο 

δξαζηεξηνπνηείηαη ζηελ εθπφλεζε εξεπλψλ θαη κειεηψλ, ελψ ε ΔΑΓΑΠ  

δηελεξγεί εξεπλεηηθά εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. 

 Δπηπξφζζεηα, ε νξγάλσζε θαη ε δηαρείξηζή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δνκήο 

εθθξάδνπλ ηε ζχλζεζε ηεο ηερλνγλσζίαο ησλ δχν θνξέσλ, ηνπ κελ 

«ΝΟΣΟ» ζηελ παξνρή ππνζηεξηθηηθψλ ππεξεζηψλ ζε παιηλλνζηνχληεο,  

κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο θαη ζηελ νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία θέληξσλ/δνκψλ 
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ζε ηνπηθέο θνηλφηεηεο, ηνπ δε «ΗΑΗ» ζηηο ζηεγαζηηθέο δνκέο ηνπ 

πξνγξάκκαηνο «ΦΤΥΑΡΓΧ». 

Ο Ξελψλαο « Μέιινλ» ιεηηνπξγεί ζηελ πεξηνρή ηνπ Μνζράηνπ Αηηηθήο 

θαη θηινμελεί κεηέξεο αξρεγνχο  κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ θαη αζπλφδεπηα 

παηδηά πνπ έρνπλ αηηεζεί άζπιν ζηελ Διιάδα. πγθεθξηκέλα θηινμελεί 14 

κεηέξεο θαη ηα 28 παηδηά ηνπο θαη 60 αζπλφδεπηα παηδηά (ζχλνιν 102 

θηινμελνχκελνπο). Δθηφο απφ ηελ παξνρή ζηέγεο, ξνπρηζκνχ θαη ζίηηζεο 

παξέρνληαη επίζεο ππεξεζίεο ηαηξηθήο θξνληίδαο, ςπρνθνηλσληθήο 

ππνζηήξημεο, ελψ επηπιένλ δηνξγαλψλνληαη καζήκαηα ειιεληθψλ θαη 

αγγιηθψλ, εξγαζηήξηα δεκηνπξγηθήο απαζρφιεζεο θ.ά. 

Οη ζπλεληεχμεηο δηεμήρζεζαλ  κε ην πξνζσπηθφ πνπ εξγάδεηαη κε ηα 

παηδηά θαη γλσξίδεη απν πξψην ρέξη ηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ σο 

αζπλφδεπηα θαη αηηνχληεο άζπιν ζηελ Διιάδα. Οη εξγαδφκελνη ινηπφλ, σο 

ζεκαηνθχιαθεο εκπεηξίαο θαη γλψζεο κέζα απν ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο 

εκπεηξίεο, ηηο αλακλήζεηο ηνπο ηηο ηδέεο ηνπο αιιά θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

αληηιακβάλνληαη ηα πξάγκαηα, ζα απνηειέζνπλ πεγή δεδνκέλσλ γηα ηελ 

έξεπλα καο.  

Αξρηθά ε ηδέα κνπ ήηαλ ε δηεμαγσγή ησλ ζπλεληεχμεσλ λα γίλεη κε ηα 

ίδηα ηα παηδηά αιιά γξήγνξα εγθαηαιείθζεθε. Οη ιφγνη πνηθίιινη. Αξρηθά ε 

γιψζζα. Ζ ειιηπήο γλψζε ειιεληθψλ ησλ παηδηψλ πνπ δεκηνπξγεί δπζθνιίεο 

επηθνηλσλίαο αιιά θαη ε επηθπιαθηηθφηεηα σο πξνο ηελ ρξήζε δηεξκελέα γηα 

ηελ νξζή δηεξκελεία. Δπίζεο εξσηήκαηα ζε ζρέζε κε ηελ δηαρείξεζε πηζαλψλ 

ζπλαηζζεκάησλ απν αλάθιεζε κλεκψλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο ζε 

ζπλδηαζκφ κε ηελ δπζθνιία ησλ δνκψλ γηα παξνρή άδεηαο γηα ζπλεληεχμεηο κε 

ηα ίδηα ηα παηδηά δεδνκέλεο ηεο επαισηφηεηαο θαη ηεο αλειηθφηεηαο ηνπο, κε 

έθαλαλ λα ζηξαθψ ζην πξνζσπηθφ ησλ δνκψλ.  

πγθεθξηκέλα, ζηηο ζπλεληεχμεηο πήξαλ κέξνο δχν ςπρνιφγνη, έλαο 

θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, έλαο εθπαηδεπηηθφο, κία λνζειεχηξηα θαη κηα 

επηζθέπηξηα πγείαο. Σν πξνζσπηθφ γεληθψλ θαζεθφλησλ θαη νη δηεξκελείο  δελ 

πήξαλ κέξνο ζηελ έξεπλα ιφγσ αθελφο ηεο κε άκεζεο εκπινθήο ηνπο κε ηα 

πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ θαη ηδηαίηεξα κε ηελ ιχζε απηψλ θαη αθεηέξνπ ιφγσ 

ηεο αλαθνξάο απφ ην πξνζσπηθφ γηα έιιεηςε αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ 

δηεξκελέσλ ιφγσ ηαχηηζεο κε ηα παηδηά.  
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Ζ αληηθεηκεληθφηεηα ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ δηαηήξεζε ηεο αμηνπηζηίαο 

ησλ πεγψλ ηεο έξεπλαο. Βέβαηα, εδψ ζα πξέπεη λα ζεκεηψζσ φηη πάληα 

ρξεηάδεηαη θξηηηθή ζθέςε ζρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ, αλεμαξηήηνπ εηδηθφηεηαο,  

πνπ ζπκκεηέρεη ζε έξεπλα πνπ αθνξά άκεζα ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπ.Ζ 

εμαζθάιηζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ήηαλ θάηη πνπ έιαβα ππφςε θαηά ην 

ζρεδηαζκφ ηνπ νδεγνχ ζπλέληεπμεο.  Δπίζεο, νη ζπλεληεχμεηο έγηλαλ ρσξίο ηε 

παξνπζία ηξίησλ πνπ ζα κπνξνχζε πηζαλφλ λα επεξεάζεη ηηο απαληήζεηο 

ηνπο. Απφ ηελ άιιε, ε πηζαλή ζχγθξνπζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε ηνπο εμππεξεηνχκελνπο ηεο δνκήο είλαη θάηη πνπ επίζεο 

κπνξεί λα ππάξρεη θαη λα επεξεάδεη ηηο απαληήζεηο ηνπο. Ζ θξηηηθή ζθέςε 

αιιά θαη ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ζπλεληεχμεηο, κέζσ 

ηεο δηαζηαχξσζεο ησλ δχν κεζφδσλ, κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο 

πξνυπνζέζεηο γηα εγθπξφηεξε αλάιπζε θαη  ζσζηά ζπκπεξάζκαηα. 

 

4.1.2 θνπόο ηεο έξεπλαο. 

 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη λα δηαηππσζνχλ ηα πξνβιήκαηα ησλ 

αζπλφδεπησλ αλειίθσλ πνπ δεηνχλ άζπιν ζηελ Διιάδα, φπσο ηα 

αληηιακβάλνληαη νη εξγαδφκελνη ζηηο δνκέο θηινμελίαο. Πξνβιήκαηα πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηφζν κε δηάθνξεο δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην λνκηθφ 

ηνπο θαζεζηψο, φζν θαη πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαζεκεξηλή ηνπο 

θνηλσληθή δσή.  Χο έθεβνη πνπ δηαβηνχλ ζε δνκέο θηινμελίαο ειιείςεη 

νηθνγελεηαθνχ πεξηβάιινληνο  έρνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ κηα πνιππιφθακε 

επαισηφηεηα πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ ηδηφηεηα ηνπ αλήιηθνπ, ηνπ αζπλφδεπηνπ, 

ηνπ αηηνχληα άζπιν.  

 

4.2 Μεζνδνινγία ηεο έξεπλαο. 

 

4.2.1 Πεδίν κειέηεο.  

 

Σν πεδίν κειέηεο είλαη ε δνκή θηινμελίαο «Μέιινλ» πνπ παξέρεη ζηέγε 

ζηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο αηηνχληεο άζπιν. πγθεθξηκέλα γηα ιφγνπο 

πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ, νη ζπλεληεπμηαδφκελνη είλαη εξγαδφκελνη ηεο 
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δνκήο νη νπνίνη ιφγσ ηεο θχζεο ηεο δνπιείαο ηνπο θαη ηεο εηδηθφηεηαο ηνπο, 

έξρνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηα πξνβιήκαηα ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ. 

Οη δξάζεηο πνπ αλαιακβάλεη ε δνκή γηα ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ, ζε ζπλάξηεζε κε ηελ δηθή ηεο νπηηθή ζηα πξνβιήκαηα ησλ 

παηδηψλ θαη ηηο δπλαηφηεηεο αλάιεςεο δξάζεσλ εμαηηίαο  ησλ πηζαλψλ 

ειιείςεσλ κε ηηο νπνίεο έξρνληαη αληηκέησπεο ίδηεο νη δνκέο, απνηεινχλ ην 

γεληθφηεξν πεδίν κειέηεο.  

 

4.2.2 Δξεπλεηηθό εξγαιείν. 

 

Σν εξεπλεηηθφ εξγαιείν ην νπνίν θξίζεθε σο θαηαιιειφηεξν  γηα ηελ 

δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο είλαη ε ζπλέληεπμε, ε νπνία απνηειεί αλακθηζβήηεηα 

κηα απν ηηο πην επξέσο αλαγλσξηζκέλεο κνξθέο ηεο πνηνηηθήο εξεπλεηηθήο 

κεζφδνπ.  

πγθεθξηκέλα ν φξνο «πνηνηηθή ζπλέληεπμε» αλαθέξεηαη ζπλήζσο ζηηο 

ζε βάζνο ζπλεληεχμεηο, ζηηο εκδνκεκέλεο ή ραιαξά δνκεκέλεο κνξθέο 

ζπλέληεπμεο , απηέο πνπ ν Burgess απνθαιεί «ζπδεηήζεηο κε θάπνην ζθνπφ». 

Έηζη νη ζπλεληεχμεηο ζα γίλνπλ κε έλα ζρεηηθά αλεπίζεκν χθνο  θη φρη κε 

απζηεξφ ζρήκα εξσηήζεσλ-απαληήζεσλ αιιά κε κηα ζεκαηηθή, 

ζεκαηνθεληξηθή πξνζέγγηζε φπνπ σο εξεπλήηξηα ζα ζηεξίμσ ηελ ζπλέληεπμε 

ζε έλα εχξνο ζεκάησλ/ δεηεκάησλ πνπ επηζπκψ λα θαιχςσ. 

Οη ζπλεληεχμεηο ινηπφλ απνηέιεζαλ ηε θχξηα θαη βαζηθή ηερληθή 

παξαγσγήο δεδνκέλσλ, ελψ ζηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ζπλέβαιιε 

επηθνπξηθά θαη ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε.  

Αξρηθά επηζθέθηεθα, θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο, ηα θεληξηθά 

γξαθεία ελφο εθ ησλ ηξηψλ εηαίξσλ, ηεο Μ.Κ.Ο Ίαζηο, κέζσ ησλ νπνίσλ 

ιεηηνπξγεί ε δνκή θηινμελίαο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ αηηνχλησλ άζπιν 

«Μέιινλ». Δθεί δηεπθξηλίζηεθε ν ιφγνο ηεο επίζθεςεο κνπ θαη 

γλσζηνπνηήζεθε  ην ζέκα ηεο εξγαζίαο κνπ.  

Πξηλ ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζπλεληεχμεσλ, έγηλε πηινηηθά ε πξψηε 

ζπλέληεπμε θαη κέζσ απηήο ζεψξεζα νηη ν νδεγφο ζπλέληεπμεο εμππεξεηνχζε 

ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα νξίζηεθαλ εκεξνκελίεο γηα ηηο πξψηεο 

ζπλεληεχμεηο. Πξηλ ηελ έλαξμε θάζε ζπλέληεπμεο, εμήγεζα ζηνπο 
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ζπλεληεπμηαδφκελνπο ην ζέκα θαη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο γίλεηαη ε 

έξεπλα.  

Ο ρξφλνο θάζε ζπλέληεπμεο ήηαλ θαηά κέζν φξν ζαξάληα ιεπηά, ρσξίο 

λα είλαη ζηαζεξφο θαη ν ηφπνο δηεμαγσγήο ήηαλ θπξίσο ην γξαθείν εξγαζίαο 

ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ αιιά θαη ν ρψξνο ππνδνρήο ηνπ θέληξνπ.  

Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζπλεληεχμεσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

ζεκεηψζεηο, ηηο νπνίεο έγξαθα εθ λένπ θαη κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο, 

ακέζσο κεηά ην ηέινο ηεο θάζε ζπλέληεπμεο.  

Έπεηηα αθνινχζεζε ε  πνηνηηθή αλάιπζε ηνπ  πεξηερνκέλνπ, ελψ ζηε 

παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ παξαηίζεληαη θαη  απηνχζηεο  ιέμεηο θαη θξάζεηο, 

ζε κηα πξνζπάζεηα γηα πηζηφηεξε απνηχπσζε ησλ δεδνκέλσλ.  

Βέβαηα, ζε απηφ ζπλέβαιιε θαη ε ζπκκεηνρηθή παξαηήξεζε. Σν 

γεγνλφο φηη νη ζπλεληεχμεηο έγηλαλ ζην ρψξν ηεο δνκήο, κνπ έδσζε ηελ 

επθαηξία ηεο παξαηήξεζεο ηνπ ρψξνπ, ησλ  θηινμελνχκελσλ παηδηψλ, ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο, ηεο δηαληίδξαζεο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηα 

παηδηά κε απνηέιεζκα ηελ πνιχπιεπξε θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο 

ε νπνία κε βνήζεζε ζηελ εγθπξφηεξε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ κνπ. 
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Κεθάιαην 5 

 

5.1Παξνπζίαζε (πνηνηηθώλ) απνηειεζκάησλ ζρεηηθά κε ηα  

πξνβιήκαηα ησλ αζπλόδεπησλ αλειίθσλ  αηηνύλησλ άζπιν θαη  πσο 

απηά επηιύνληαη κέζα απν ηηο δνκέο θηινμελίαο. 

 

ζνλ αθνξά ηε ζχλζεζε ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ είλαη θπξίσο 

έθεβνη, ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία κεηαμχ 16-18 εηψλ θαη πνιινί εμ 

απηψλ ιίγν πξηλ ηελ ελειηθίσζε. Ζ θπξίαξρε αξηζκεηηθή νκάδα είλαη νη 

Αθγαλνί ελψ ππάξρνπλ θαη Άξαβεο θπξίσο χξνη θαη θάπνηνη Αθξηθαλνί.  

Ο πξψηνο ηξφπνο πνπ ηα παηδηά θζάλνπλ ζηε δνκή είλαη  κέζσ 

δηαθφξσλ κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε αηηνχληεο 

άζπιν. Σα παηδηά πεγαίλνπλ ζηηο νξγαλψζεηο απηέο γηα ζπκβνπιεπηηθή 

ππνζηήξημε λνκηθνχ ηχπνπ ή πεξλάλε απφ ηελ θνηλσληθή ππεξεζία κε θάπνην 

αίηεκα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πξφζβαζε ηνπο ζην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο ή 

κε ην αίηεκα εχξεζεο ζηέγεο. Έηζη γίλεηαη αίηεκα ζην Δζληθφ Κέληξν 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (Δ.Κ.Κ.Α) πνπ είλαη ε  επίζεκε δηαρεηξηζηηθή αξρή 

ησλ αηηεκάησλ ζηέγαζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηέηνηαο ζπλεξγαζίαο είλαη απηή κε ηε κε 

θπβεξλεηηθή νξγάλσζε Μεηάδξαζε, ε νπνία έρεη δεκηνπξγήζεη έλα δίθηπν 

ζπλνδψλ ζε φιε ηελ Διιάδα πνπ απνηειείηαη απφ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, 

δηεξκελέα θαη ππεχζπλν αζθαιείαο γηα ηελ άκεζε θαη αζθαιή ζπλνδεία ησλ 

αλειίθσλ  απν ηα ζεκεία θξάηεζεο ζε θαηάιιεια θέληξα θηινμελίαο.  

Ο δεχηεξνο ηξφπνο πνπ θζάλνπλ ηα παηδηά ζηε δνκή  είλαη απεπζείαο 

απφ ην Κέληξν Πξψηεο Τπνδνρήο(ΚΔ.Π.Τ) ηεο  άκνπ  ή ηνλ Δηδηθφ Υψξν 

Κξάηεζεο Αλειίθσλ Ακπγδαιέδαο (Δ.Υ.Π.Α).  

Οη δχν ηξφπνη παξαπνκπήο ζηε δνκή αλαθέξνληαη γηα ηνλ εμήο ιφγν: 

ηα παηδηά πνπ παξαπέκπνληαη απν ηηο ππεξεζίεο ζηήξημεο ηεο θνηλφηεηαο 

ζηνπο αηηνχληεο άζπιν είλαη απηά πνπ κέλνπλ ζηε δνκή. Δίλαη ηα παηδηά ηα 

νπνία επηζπκνχλ λα παξακείλνπλ ζηελ Διιάδα θαη άξα ςάρλνπλ γηα ζηέγαζε. 

Σα ππφινηπα είλαη θπξίσο απηά πνπ δηέξρνληαη απφ ηε ρψξα θαη επηζπκνχλ 
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λα ζπλερίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο. Βέβαηα απηφ ηζρχεη θαηά θαλφλα ρσξίο λα 

ζεκαίλεη φηη δελ κπνξεί θάπνηεο θνξέο λα ζπκβαίλεη θαη ην αληίζεην.  

Ζ ηξίηε θαηεγνξία παηδηψλ πνπ θζάλνπλ ζην μελψλα είλαη απηή ησλ 

παηδηψλ πνπ ζέινπλ λα αθνινπζήζνπλ δηαδηθαζία νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο 

κε ηνπο γνλείο πνπ βξίζθνληαη ζε άιιε επξσπατθή ρψξα.   

χκθσλα κε ην ςπρνιφγν ηεο δνκήο Ζ.Ρ ν δηαρσξηζκφο απηφο ησλ 

παηδηψλ θξίλεηαη επηηαθηηθφο απφ ηελ αξρή ηεο ζπλέληεπμεο, θαζψο  φπσο 

εμεγεί παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ηφζν γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα ηεο παξακνλήο 

ελφο παηδηνχ ζηε δνκή φζν θαη γηα ην πιάλν ηεο εμαηνκηθεπκέλεο θξνληίδαο 

απφ ηε δνκή πξνο ην αζπλφδεπην παηδί. 

 

Αίηεζε αζύινπ 

 

ζνλ αθνξά ζηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο 

αζχινπ θαίλεηαη λα ππάξρεη δπζθνιία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο. Αλ θαη ππάξρεη κηα βειηίσζε σο πξνο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο 

θαη ηε κείσζε ηνπ ρξφλνπ πξφζβαζεο ζην άζπιν παξφιν απηά ππάξρνπλ 

αθφκα δπζθνιίεο. Ζ λέα ππεξεζία αζχινπ πνπ βξίζθεηαη ζηελ ιεσθφξν 

Καηεράθε θαη ε νπνία δηαρεηξίδεηαη φια ηα λέα αηηήκαηα αζχινπ, έρεη λα ιχζεη 

αθφκα ην ζέκα κε  ηηο νπξέο ησλ αλζξψπσλ πνπ πεξηκέλνπλ λα 

εμππεξεηεζνχλ θαη ηειηθά πεγαίλνπλ μαλά θαη μαλά επί κήλεο, έσο φηνπ 

πεξάζνπλ πξσηνβάζκηα  ζπλέληεπμε αζχινπ. χκθσλα κε ηνλ Ν.Π, ν νπνίνο 

είλαη ν ππεχζπλνο επαθήο ησλ παηδηψλ κε ηηο ππεξεζίεο ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Αιινδαπψλ ζηελ νδφ Πέηξνπ Ράιιε θαη ηεο Νέαο Τπεξεζίαο 

Αζχινπ, ε εμππεξέηεζε ζε ζχγθξηζε κε παιαηφηεξα είλαη πην άκεζε.  ίδηνο 

πηζηεχεη νηη νθείιεηαη ζην γεγνλφο νηη νη ρεηξηζηέο ησλ αηηεκάησλ είλαη ηψξα 

πην εμεηδηθεπκέλνη. Παξφιν απηά, ζεκεηψλεη νηη ε Νέα Τπεξεζία Αζχινπ ζηε 

Καηεράθε ραξαθηεξίδεηαη απφ ππνζηειέρσζε, κε απνηέιεζκα ηεξάζηηεο 

νπξέο αλακνλήο, κεγάιε θνχξαζε θαη έληαζε. Σα πξάγκαηα γηα ηνπο 

αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο ηεο δνκήο είλαη ζαθψο θαιχηεξα απφ ην γεληθφηεξν 

πιεζπζκφ ησλ αηηνχλησλ άζπιν.  Καη ζπκπιεξψλεη, «επηπρψο γη‟ απηά θαζψο 

ηα παηδηά έρνπλ πνιχ ιηγφηεξε ππνκνλή ζε ζέκαηα γξαθεηνθξαηίαο ζε ζρέζε 

κε ηνπο ελήιηθεο». Βέβαηα νη θαζπζηεξήζεηο, νη ειιείςεηο, ε ζπρλή πηψζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο ησλ απνηππσκάησλ δελ θάλνπλ δηαθξίζεηο ιφγσ ειηθίαο.  Σν 
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γεγνλφο ηεο ζπλνδείαο απν ηνλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ ηεο δνκήο, ράξε ηεο 

εηδηθφηεηαο ηνπ θαη ηεο πξνζσπηθήο επαθήο κε ηνπο ππαιιήινπο ηεο 

ππεξεζίαο, θάλεη ηε πξφζβαζε επθνιφηεξε, ζεκεηψλεη. Βέβαηα ε ηαιαηπσξία 

ππάξρεη θαζψο θαη νη θαζπζηεξήζεηο, αζρέησο ηεο δηάζεζεο εμππεξέηεζεο εθ 

κέξνπο ηνπ πξνζσπηθνχ. Παξφιν απηά, ππάξρεη,  εθ κέξνπο ηεο δνκήο, ε 

πξνηξνπή ζηα παηδηά λα πεγαίλνπλ θαη κφλα ηνπο, γηα φζα είλαη άλσ ησλ 

δεθαηεζζάξσλ ψζηε λα πξνεηνηκάδνληαη θαη γηα ηελ κεηέπεηηα απηφλνκε 

δηαβίσζε.  

 Δπίζεο ζηηο δπζθνιίεο ζρεηηθά κε ηε πξφζβαζε ζην άζπιν, 

ζπγθαηαιέγεηαη θαη ην ζέκα ηεο έιιεηςεο δηεξκελέσλ ζηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο, πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ζπλερή αλαβνιή ησλ ζπλεληεχμεσλ 

θαη ηαιαηπσξεί ηνπο αηηνχληεο άζπιν ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ 

αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ. 

νβαξά πξνβιήκαηα κε ην άζπιν δεκηνπξγνχληαη θαη ιφγσ 

παξαπιεξνθφξεζεο. Ζ παξαπιεξνθφξεζε απηή κπνξεί λα είλαη εζθεκκέλε 

απφ ηα νξγαλσκέλα  δίθηπα πνπ επσθεινχληαη  κέζα απφ ηελ νηθνλνκηθή ή 

άιινπ είδνπο εθκεηάιιεπζε ησλ παηδηψλ απηψλ. Σα παηδηά πηζηεχνπλ φηη ζα 

πάλε ζηελ  Δπξψπε θαη ζα είλαη «άξρνληεο»  ζχκθσλα κε ηελ ελεκέξσζε 

πνπ έρνπλ απφ  ηνπο δηαθηλεηέο, καο ιέεη ν Ν.Π. ΄Δηζη αθνινπζνχλ πνιχ 

γξήγνξα ηε δηαδξνκή πιαηεία Βηθησξίαο γηα δηθηχσζε θαη πηζαλφηαηα 

γλσξηκία κε δηαθηλεηέο- Πάηξα- Ηηαιία.  

 Ζ παξαπιεξνθφξεζε κπνξεί φκσο λα πξνθχπηεη θαη απφ 

ιαλζαζκέλεο πεγέο. πρλά νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη κπνξεί λα δεηνχλ 

πιεξνθνξίεο απφ νκνεζλείο, ζπλνκήιηθνπο θαη κε, νη νπνίνη δελ είλαη ζε ζέζε 

λα γλσξίδνπλ ην εμαηνκηθεπκέλν πιαίζην ζην νπνίν εμεηάδεηαη ε θάζε 

πεξίπησζε αιιά θαη νχηε είλαη γλψζηεο ηνπ πξνζθπγηθνχ δηθαίνπ θαη ησλ 

αιιαγψλ πνπ θαηά δηαζηήκαηα κπνξεί λα γίλνληαη ζε απηφ. Έηζη δίλνπλ 

ζπκβνπιέο κε βάζε ηε δηθή ηνπο πεξίπησζε ή βάζε ηζηνξηψλ πνπ έρνπλ 

αθνχζεη απφ γλσζηνχο ηνπο.  

Δμαίξεζε φζνλ αθνξά ζηελ  έγθπξε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο 

δηαδηθαζίεο απνηεινχλ ηα αζπλφδεπηα αλήιηθα πνπ ζθνπεχνπλ λα θηλήζνπλ 

δηαδηθαζίεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο. Σα παηδηά απηά δειψλνπλ επζχο 

εμαξρήο νηη ζέινπλ λα θχγνπλ απφ ηελ Διιάδα θαη γλσξίδνπλ ηα βήκαηα πνπ 
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απαηηνχληαη λα θάλνπλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαθέξνπλ ηελ επαλαζχλδεζε κε ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπο.  

χκθσλα κε ηελ Α.Γ ε δπζθνιία ζηελ πιεξνθφξεζε, κπνξεί λα 

νθείιεηαη ζηε γιψζζα. Σν θελφ απηφ θαιχπηεη ε δνκή  αθελφο κέζσ ησλ 

παξνρψλ δηεξκελείαο ζε γιψζζα πνπ θαηαλνεί θαη αθεηέξνπ κέζσ ηεο 

δπλαηφηεηαο λνκηθήο ζπλδξνκήο πνπ παξέρεη. Έηζη γίλεηαη ελεκέξσζε ζε φια 

ηα παηδηά  θαη ηδηαίηεξα εμαηνκηθεπκέλε ζπκβνπιεπηηθή ζηα παηδηά πνπ φπσο 

θαίλεηαη δελ γλσξίδνπλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί, νηη ηα παηδηά ηα έρνπλ φια απηά 

πνιχ απινπνηεκέλα ζην κπαιφ ηνπο, πνπ κεηαθξάδεηαη κε απιά ιφγηα ζε δχν 

επηινγέο: ζα δεηήζσ άζπιν ή ζα θχγσ.  Ζ επηινγή ηνπ «ζα θχγσ» κπνξεί λα 

κεηαθξάδεηαη είηε ζα θχγσ απν ηε δνκή είηε ζα θχγσ απφ ηελ Διιάδα. 

Άιισζηε ζηε πξψηε επηινγή νξίδεηαη σο πξνυπφζεζε παξακνλήο ζηε δνκή 

ε ππνβνιή αηηήκαηνο αζχινπ κέζα ζε δηάζηεκα ζαξάληα πέληε εκεξψλ. 

Αλαθνξηθά κε ηελ λνκηθή ζπλδξνκή ππάξρεη δηθεγφξνο πνπ 

επηζθέπηεηαη ηε δνκή κία θνξά ηελ εβδνκάδα, ν νπνίνο ελεκεξψλεη ηα παηδηά 

πνπ έρνπλ θηάζεη ζηε δνκή ηελ ηειεπηαία εβδνκάδα ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα 

ηνπο ζε ζρέζε κε ην άζπιν θαη φπνπ ρξεηάδεηαη γίλεηαη αηνκηθή ζπλάληεζε θαη 

ζρεηηθή ζπκβνπιεπηηθή. Δπηπξφζζεηα ν δηθεγφξνο είλαη απηφο πνπ 

πξνεηνηκάδεη ηα παηδηά γηα ηελ δηαδηθαζία ζπλέληεπμεο ηνπ αζχινπ. Ζ 

πξνεηνηκαζία απηή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη γεληθφηεξα ζέκαηα αθήγεζεο ηεο 

ηζηνξίαο ηνπ παηδηνχ ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο  θαη ησλ ζεκείσλ πνπ πξέπεη λα 

ζίμεη. Σν παηδί πξνεηνηκάδεηαη ψζηε κπξνζηά ζηελ επηηξνπή πνπ ζα θξίλεη ην 

αίηεκα ηνπ λα πεη γηα πνην ιφγν δεηά δηεζλή πξνζηαζία θαη γηαηί δελ κπνξεί 

λα επηζηξέςεη πίζσ ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ.  Ζ ζπλέληεπμε ζε α‟ βαζκφ 

είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηαηί νπζηαζηηθά απφ απηή θξίλεηαη ε έθβαζε ηνπ 

αηηήκαηνο ηνπ.  Ο δηθεγφξνο παξίζηαηαη ζηε ζπλέληεπμε θαη βνεζά φπνπ 

ρξεηάδεηαη ηνλ ζπλεληεπμηαδφκελν. ηε ζπλέληεπμε ζπλνδφο δχλαηαη λα είλαη 

θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ή φπνηνο άιινο ζχκβνπινο επηζπκεί ν 

ζπλεληεπμηαδφκελνο.  

ηε πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ γηα ηε ζπλέληεπμε αζχινπ ζπλδξάκεη θαη 

ε ςπρνθνηλσληθή ππεξεζία. Ζ ηειεπηαία πξνεηνηκάδεη θαη αμηνινγεί θαηά πφζν 

ην παηδί είλαη έηνηκν λα δψζεη κηα ζπλέληεπμε εμηζηνξψληαο ηξαπκαηηθά 

γεγνλφηα ηεο δσήο ηνπο θαη θαηά πφζν ε αλάθιεζε ζηε κλήκε ηξαπκαηηθψλ 

εκπεηξηψλ κπνξεί λα ηα επεξεάζεη αξλεηηθά θαη λα δηαηαξάμεη ηε 
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ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηνπο ηζνξξνπία. Αο κελ μερλάκε νηη θάπνηα απφ απηά ηα 

παηδηά έρνπλ δήζεη πνιέκνπο, δηψμεηο θαη έρνπλ γίλεη κάξηπξεο βηαηνηήησλ γηα 

ζξεζθεπηηθνχο, πνιηηηθνχο ή θνηλσληθνχο ιφγνπο γη΄ απηφ άιισζηε αηηνχληαη 

δηεζλνχο πξνζηαζίαο.  

πλνςίδνληαο, ε πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ γηα ην άζπιν γίλεηαη απφ 

ηελ ςπρνθνηλσληθή ππεξεζία ζε ζπλδπαζκφ κε δηθεγφξν. Κπξίσο κε ηηο 

δηαδηθαζίεο αζχινπ αζρνινχληαη ν δηθεγφξνο επί ηεο νπζίαο θαη ν θνηλσληθφο 

ιεηηνπξγφο ζε πην πξαθηηθά ζέκαηα.  

   Σα παηδηά αλ δελ δεηήζνπλ άζπιν κέζα ζε ζαξάληα εκέξεο απφ ηελ 

εκέξα εγθαηάζηαζεο ηνπο ζηε δνκή πξέπεη λα θχγνπλ. 

Σα παηδηά δελ δείρλνπλ λα έρνπλ ηδηαίηεξν άγρνο γηα ηηο δηαδηθαζίεο 

αζχινπ. ίγνπξα φκσο ε έθβαζε ηνπ αηηήκαηνο ηνπο, δειαδή ε αλαγλψξηζε 

ηνπο ή κε σο πξφζθπγεο θαη ε απφθηεζε ηνπ δειηίνπ αλαγλσξηζκέλνπ 

πξφζθπγα είλαη θάηη πνπ ηνπο ελδηαθέξεη. Παξφιν απηά, δελ απνηειεί 

πξσηαξρηθφ κέιεκα ηνπο. Σα παηδηά δελ ην βάδνπλ ζε πςειή θιίκαθα 

ηεξαξρίαο θαη κπνξεί λα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθφ ή θαη ιηγφηεξν κε ηελ εγγξαθή 

ηνπο ζε κηα πνδνζθαηξηθή νκάδα ή ζην ζρνιείν. ρεηηθά κε ην αλ βηψλνπλ 

άγρνο ηα παηδηά γηα ην αίηεκα αζχινπ ηνπο ε Α.Β (ςπρνιφγνο) καο ιέεη: ηα 

παηδηά αληηκεησπίδνπλ θαζεκεξηλά πξνβιήκαηα επηβίσζεο θαη 

επηθεληξψλνληαη ζην εδψ θαη ηψξα. ε απηφ ζπκβάιιεη θαη ην λεαξφ ηεο 

ειηθίαο. Αο κε μερλάκε νηη πξφθεηηαη γηα εθήβνπο 15-18 εηψλ ζηε πιεηνςεθία 

ηνπο. Απφ ηελ άιιε ππάξρεη θαη ε εθδνρή λα απνθεχγνπλ λα ην ζθέθηνληαη 

ιφγσ ηεο αβεβαηφηεηαο. Ζ αβεβαηφηεηα, ε αιιαγή πεξηβάιινληνο θαη ή 

έιιεηςε ζηαζεξνχ πιαηζίνπ  είλαη θαηαζηάζεηο πνπ δπζρεξαίλνπλ ηελ 

θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ.  Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ηεο δνκήο απφ ηε κεξηά 

ηνπ, ζεκεηψλεη νηη ηα παηδηά δελ δείρλνπλ άγρνο ζρεηηθά κε ην αίηεκα αζχινπ 

θαη πξνζζέηεη ηα εμήο: Σα παηδηά ζηελ πιεηνςεθία ηνπο βγάδνπλ ηε θάξηα ηνπ 

αηηνχληνο αζχινπ κέρξη λα βξνπλ δηαθηλεηή ή ρξήκαηα λα θχγνπλ.Αλ 

κπνξνχκε λα πνχκε νηη ηνπο αγρψλεη θάηη, κε ηελ έλλνηα νηη ηνπο ελδηαθέξεη, 

απηφ είλαη ε θάξηα πνπ δίλεηαη γηα ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε δεδνκέλνπ νηη 

πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο κέζα ζε έμη κήλεο. Σα πεξηζζφηεξα 

παηδηά ην γλσξίδνπλ απηφ θαη ληψζνπλ άγρνο κε ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ θαη 

ηδηαίηεξα πξνο ην ηέινο.  
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Αλαθνξηθά κε ηε πξφζβαζε ζηε δεκφζηεο ππεξεζίεο γεληθφηεξα, ηα 

πξνβιήκαηα είλαη θαηά θαλφλα απηά πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη νη έιιελεο 

πνιίηεο σο πξνο ηελ εμππεξέηεζε ηνπο θαη ηελ δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ, 

αλ θαη αλαθέξνληαη θαη δπζθνιίεο εγγξαθήο ζην ζρνιείν. 

Βέβαηα ππάξρεη θαη ε θαρππνςία θαη ε πξνθαηάιεςε ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ζρεηηθά κε πηζαλέο αζζέλεηεο πνπ κπνξεί λα θέξνπλ ηα παηδηά, θάηη 

πνπ ππάξρεη αθφκα θαη απφ δνκέο θαη ππεξεζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε παηδηά. 

„Οπσο αλαθέξεηαη απν ηνλ ςπρνιφγν Ζ.Ρ «ππάξρεη έλα ζηίγκα φπσο κε ηνπο 

ςπρηθά πάζρνληεο». Δπίζεο αο κε μερλάκε ηε δπζθνιία ηεο γιψζζαο πνπ 

δπζρεξαίλεη ηε πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο.  

 

Οηθνγελεηαθή επαλέλσζε 

 

Οη δηαδηθαζίεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο είλαη ηδηαίηεξα ρξνλνβφξεο 

αιιά θαη θνζηνβφξεο. Ζ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε γίλεηαη κε ηνπο ζπγγελείο 

πξψηνπ βαζκνχ θαη ζε πνιχ ηδηαίηεξεο πεξηπηψζεηο κε αδέιθηα θαη ζείνπο. 

Πέξαλ ηνπ φηη ρξεηάδεηαη αξθεηφο ρξφλνο κέρξη λα νινθιεξσζνχλ νη 

δηαδηθαζίεο ηνπο αηηήκαηνο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο θαη νη ελέξγεηεο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε γξαθεηνθξαηία, απαηηνχληαη θαη ηαηξηθέο εμεηάζεηο DNA σο 

πξνο  ηε πηζηνπνίεζε ζπγγέλεηαο. Ζ ηαπηνπνίεζε ζπγγέλεηαο εμ αίκαηνο 

γίλεηαη θαηφπηλ έθδνζεο άδεηαο απν εηζαγγειέα, άξα ρξεηάδεηαη ρξφλνο γηα 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ε νπνία πξέπεη λα γίλεη βήκα βήκα. Δθηφο ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο ηα παηδηά πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα ρξήκαηα πξνθεηκέλνπ λα 

ππνβιεζνχλ ζηηο απαξαίηεηεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο. Δπίζεο ρξεηάδνληαη ρξήκαηα 

γηα λα πιεξψζνπλ ηα ίδηα ην αεξνπνξηθφ εηζεηήξην. Δπεηδή ζπλήζσο ηα ίδηα 

δελ έρνπλ ρξήκαηα πεξηκέλνπλ λα ηνπο ηα ζηείινπλ νη ζπγγελείο γηα λα 

θαηαθέξνπλ λα νινθιεξψζνπλ ηε κεηάβαζε ηνπο ζηε ρψξα πξννξηζκνχ 

φπνπ βξίζθεηαη ε νηθνγέλεηα.  

Ζ λφκηκε νδφο γηα ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε ρξεηάδεηαη πνιχ ρξφλν. 

Κάπνηα παηδηά πεξηκέλνπλ έσο φηνπ νινθιεξσζνχλ νη πξνβιεπφκελεο 

δηαδηθαζίεο θαη θεχγνπλ κε λφκηκν ηξφπν. Κάπνηα άιια παηδηά ηειηθά δελ 

πεξηκέλνπλ θαη απνθαζίδνπλ λα ηαμηδέςνπλ παξάηππα πξνθεηκέλνπ λα 

θηάζνπλ ζηε ρψξα πνπ βξίζθνληαη νη γνλείο ηνπο. Τπήξραλ παηδηά ζηε δνκή 

πνπ θίλεζαλ δηαδηθαζίεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο θαη πέξαζαλ ελλέα κήλεο 



69 
 

ρσξίο απηέο λα έρνπλ νινθιεξσζεί ελψ ηα ίδηα απνθάζηζαλ λα θχγνπλ κφλα 

ηνπο. Δμαηηίαο ινηπφλ ηεο κεγάιεο θαζπζηέξεζεο αληί λα πεξηκέλνπλ ηελ 

δηεθπεξαίσζε ησλ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ κέζα απφ ηελ αζθαιή 

δηαβίσζε ηνπο ζε κηα δνκή θηινμελίαο, επηιέγνπλ άιινπο ηξφπνπο κεηάβαζεο 

ηνπο ζην θξάηνο πνπ επηζπκνχλ. Σξφπνπο ηδηαίηεξα επηζθαιείο θαη 

επηθίλδπλνπο αθφκα θαη γηα ηνπο ελήιηθεο. 

Σν ρξνλνβφξν ηεο φιεο δηαθξαηηθήο πιένλ γξαθεηνθξαηίαο δπζρεξαίλεη 

θαη ε δπζθνιία ζηελ επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο. Έλα απφ ηα πξψηα 

πξάγκαηα πνπ πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ηεο δνκήο ζε 

πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αίηεκα νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο είλαη ε 

επηθνηλσλία κε ηελ νηθνγέλεηα. ηαλ νη γνλείο βξίζθνληαη ζε έλα άιιν 

επξσπατθφ θξάηνο ζα πξέπεη αξρηθά λα θηλεζνχλ δηαδηθαζίεο απφ ην θξάηνο 

ην νπνίν είλαη ην ελ δπλάκεη θξάηνο ππνδνρήο ηνπ παηδηνχ, γηα ιφγνπο 

νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο. Πνιιέο θνξέο ε φιε δηαδηθαζία θαζπζηεξεί 

εμαηηίαο δπζθνιίαο ζηελ επηθνηλσλία. Ζ δπζθνιία απηή δελ έγθεηηαη ζηελ 

θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο, εθφζνλ ππάξρνπλ δηεξκελείο. Μπνξεί λα ζρεηίδεηαη 

φκσο κε ην ρακειφ κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπο πνπ επεξεάδεη ηελ θαηαλφεζε, 

κε ηελ ειιηπή θαηαλφεζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο πνπ δνπλ ή ηελ δπζθνιία 

εχξεζεο ησλ θαηάιιεισλ ππεξεζηψλ πνπ πξέπεη λα απεπζπλζνχλ αιιά θαη 

ηελ έιιεηςε ππνζηεξηθηηθνχ δηθηχνπ. 

ρεηηθά κε ην ζέκα ηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο ην παηδί 

δεηά/εθθξάδεη ηελ επηζπκία λα επαλελσζεί κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. Γίλεηαη κηα 

ζπλέληεπμε κε ηελ ςπρνθνηλσληθή ππεξεζία ζηα πιαίζηα ηεο νπνίαο ν 

θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο καδί κε ηνλ ςπρνιφγν παίξλεη ην θνηλσληθφ, 

νηθνγελεηαθφ θαη αλαπηπμηαθφ ηζηνξηθφ ηνπ παηδηνχ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο 

ζπλέληεπμεο αλ ην παηδί εθθξάζεη ηε βνχιεζε ηνπ γηα επαλέλσζε ηεο 

νηθνγέλεηαο, ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο θαη εθφζνλ εμεηάζεη ην βέιηηζην 

ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ μεθηλά πξνζπάζεηα αλεχξεζεο ηεο νηθνγέλεηαο. 

Δθφζνλ γίλεη ε πξψηε επηθνηλσλία έπεηηα αλαιακβάλεη, σο πξνο ηε 

δηαδηθαζία, ν δηθεγφξνο πνπ έρεη νξηζηεί απφ ηε δνκή γηα ην παηδί θαη ν 

αληίζηνηρνο εμνπζηνδνηεκέλνο δηθεγφξνο πνπ έρεη δηνξηζηεί απφ ηελ 

νηθνγέλεηα. Δθφζνλ νινθιεξσζνχλ νη απαηηνχκελεο ελέξγεηεο  ηειεπηαίνο 

ελεκεξψλεηαη ν εηζαγγειέαο. Ο εηζαγγειέαο είλαη απηφο ν νπνίνο ζα δψζεη 

ηελ άδεηα γηα λα ππνβιεζεί ην παηδί ζε ηέζη DNA πξνθεηκέλνπ λα 
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πηζηνπνηεζεί ε ζπγγέλεηα ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηε πξάμε ηεο νηθνγελεηαθήο 

επαλέλσζεο. 

Πνιιέο θνξέο ηα αηηήκαηα αζχινπ αιιά θαη νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο 

γίλνληαη, πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ην έγγξαθν θαη θαηφπηλ λα ζθξαγηζηεί ε 

θάξηα,  εμεγεί ε Α.Γ. Ζ θάξηα απηή δίλεη ην δηθαίσκα ηεο λφκηκεο δηακνλήο κε 

κηα ηζρχ πνπ βνεζάεη ηα παηδηά λα έρνπλ ζηε θαηνρή ηνπο θάπνην 

λνκηκνπνηεηηθφ έγγξαθν ψζηε λα κελ έρνπλ πξνβιήκαηα ζχιιεςεο. ΄Δηζη 

θεξδίδνπλ ρξφλν έσο φηνπ θαηαθέξνπλ λα δηθηπσζνχλ θαη λα βξνχλε ηξφπν 

λα ζπλερίζνπλ ην ηαμίδη ηνπο.  

 

Καζεκεξηλόηεηα ζηε δνκή 

 

Σα παηδηά ζηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία δελ έρνπλ ρξήκαηα φρη γηα λα 

απνπιεξψζνπλ εμεηάζεηο θαη αεξνπνξηθά εηζεηήξηα αιιά νχηε θαη γηα ηηο 

θαζεκεξηλέο ηνπο αλάγθεο εθηφο δνκήο. Γεληθφηεξα δελ πξνβιέπεηαη 

ραξηδηιίθη γηα ηα παηδηά απηά, αλ θαη ε δνκή είλαη αλνηρηή απφ ηηο 7:00 ην πξσί 

έσο ηεο 21:30 ην βξάδπ. Απηφ ηζρχεη δηφηη ε δνκή είλαη αλνηρηνχ ηχπνπ θαη ηα 

παηδηά άλσ ησλ δεθαηεζζάξσλ εηψλ έρνπλ δηθαίσκα λα θεχγνπλ απφ ηε δνκή 

κε ηελ πξνυπφζεζε λα ππνγξάθνπλ ψξα εμφδνπ θαη επηζηξνθήο ζηε δνκή.  

Άξα φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε δξάζεηο εθηφο δνκήο 

γίλνληαη πεξηνξηζηηθά απφ ηα παηδηά πνπ είλαη άλσ ησλ δεθαηεζζάξσλ εηψλ 

πνπ απνηεινχλ βέβαηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία. Σα παηδηά θάησ ησλ 

δεθαηεζζάξσλ ηππηθά δελ επηηξέπεηαη λα απνκαθξχλνληαη απφ ην ρψξν ηεο 

δνκήο αιιά ζηελ πξάμε ηνπο επηηξέπεηαη λα παίδνπλ ζην ρψξν ηεο γεηηνληάο.  

Δθεί παίδνπλ ηφζν κεηαμχ ηνπο φζν θαη κε άιια παηδηά θαηνίθνπο ηεο 

πεξηνρήο. Βέβαηα ζην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν θφζκνο δελ είλαη 

ζε γεληθέο γξακκέο θηιηθά δηαθείκελνο πξνο ηα παηδηά. ηελ γεηηνληά δελ 

ιείπνπλ νη κηθξνεληάζεηο αλ θαη ζρεηίδνληαη κε ζέκαηα ειάζζνλνο ζεκαζίαο 

θαη αθνξνχλ δεηήκαηα ζηα πιαίζηα παηρληδηνχ ησλ παηδηψλ. 

Χο εθ ηνχηνπ νη αλήιηθνη ζπλαλαζηξέθνληαη θαη κε άιια παηδηά εθηφο 

δνκήο. Βέβαηα αμηνζεκείσηα είλαη θαη ηα πξαθηηθά θσιχκαηα πνπ ππάξρνπλ 

θαη δελ είλαη δηφινπ επθαηαθξφλεηα. Πξψην ε γιψζζα απνηειεί ζεκαληηθή 

ηξνρνπέδε ζηελ επηθνηλσλία κε ηα γεγελή παηδηά. Δπηπξφζζεηα, ε έιιεηςε 

ρξεκάησλ γηα εηζεηήξην ή γηα έλα θαθέ γηα παξάδεηγκα κπνξεί λα θάλεη 
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απαγνξεπηηθή ηε παξέα κε ζπλνκηιήθνπο εθηφο δνκήο θαη εθηφο νκάδαο 

νκνεζλψλ. 

Γεληθά ππάξρεη δίθηπν νκνεζλψλ, κε ην νπνίν έξρνληαη ζε επαθή ηα 

παηδηά εθηφο δνκήο. Σα παηδηά έρνπλ ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν, φκσο «δελ 

ζπδεηνχλ γηα ηελ χπαξμε απηνχ»,φπσο ιέεη ν ςπρνιφγνο Ζ.Ρ. Δπηπξφζζεηα, 

πνιινί ζπλαληάλε πξφζσπα ηνπ ζπγγεληθνχ πεξηβάιινληνο νη νπνίνη ηνπο 

εμαζθαιίδνπλ θάπνην ραξηδηιίθη. Πάλησο ζηαζεξά ζπλαληάλε θίινπο ηνπο ελψ 

δελ έρεη πέζεη ζηελ ππφιεςε ηνπ πξνζσπηθνχ ε χπαξμε δεζκψλ θηιίαο κε 

έιιελεο. 

Τπάξρνπλ θάπνηεο εζληθφηεηεο πνπ είλαη πην νξγαλσκέλεο απφ ηηο 

ππφινηπεο φπσο νη Αθγαλνί ζε αληίζεζε κε ηνπο χξνπο πνπ είλαη 

αλνξγάλσηνη. 

Σν ζηαζεξφ θαη ζίγνπξν βέβαηα ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν είλαη νη 

εξγαδφκελνη ηεο δνκήο, νη εζεινληέο ηεο αιιά θαη σο έλα  κηθξφηεξν βαζκφ νη 

κεηέξεο ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ πνπ ζπζηεγάδνληαη ζην ίδην θηήξην.  

Αλαθνξηθά κε ηελ θάιπςε ησλ ζξεζθεπηηθψλ θαη πνιηηηζκηθψλ 

αλαγθψλ πνιιέο θνξέο θαιχπηεηαη κέζα απφ ηα άηππα απηά δίθηπα 

νκνεζλψλ. ηε δνκή ππάξρεη ρψξνο πξνζεπρήο, αλ θαη ζπλήζσο ηα παηδηά 

δεηνχλ απιψο έλα ραιάθη γηα λα πξνζεπρεζνχλ ζην δσκάηην ηνπο. ηε δνκή 

απνθεχγνληαη ηα ζξεζθεπηηθά ζχκβνια πξνο απνθπγή παξεμεγήζεσλ 

αλάκεζα ζε παηδηά δηαθνξεηηθψλ ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ. Γεληθφηεξα 

επηζθέπηνληαη ζπρλά ρψξνπο ιαηξείαο. Κάπνηα παηδηά αθγαληθήο θαηαγσγήο 

πεγαίλνπλ ζηε θνηλφηεηα ησλ Αθγαλψλ ηεο Αζήλαο θαη πξνζεχρνληαη εθεί 

θπξίσο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ξακαδαλίνπ.  

ην επξχηεξν πιαίζην ηεο θάιπςεο ησλ πνιηηηζκηθψλ αλαγθψλ είλαη θαη 

ην θαγεηφ.  Σα παηδηά είλαη απαηηεηηθά σο πξνο απηφ θαη δεηνχλ ηελ αλάινγε 

καγεηξηθή. Ζ δνκή θξνληίδεη λα παξέρεη ην θαηάιιειν θαγεηφ αλάινγα κε ηηο 

γεπζηηθέο ηνπο πξνηηκήζεηο αιιά θαη ηνπο ζξεζθεπηηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο 

κνπζνπικαληθήο ζξεζθείαο. Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη νηη δελ ζεξβίξεηαη ρνηξηλφ 

θξέαο κηαο θαη ε  ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ πξνέξρεηαη απφ 

κνπζνπικαληθέο ρψξεο. Δπίζεο ππάξρεη ε κέξηκλα ψζηε ηελ πεξίνδν ηνπ 

ξακαδαλίνπ ηα θαγεηά λα ζεξβίξνληαη ηηο ψξεο πνπ κπνξνχλ λα ηα 

θαηαλαιψζνπλ ζχκθσλα κε ηηο ζξεζθεπηηθέο επηηαγέο. Γεληθφηεξα ηηο 
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πνιηηηζκηθέο ηνπο αλάγθεο ηηο θαιχπηνπλ πεξηζζφηεξν κέζσ ησλ δηθηχσλ ησλ 

νκνεζλψλ παξά απφ ηε δνκή κέζα ζε έλα δνκεκέλν θαη νξγαλσηηθφ πιαίζην. 

 

Δξγαζία 

 

ρεηηθά κε ην ζέκα ηεο εξγαζίαο, ε θαηάζηαζε είλαη δχζθνιε. Παηδηά 

πνπ πξνζπάζεζαλ λα εξγαζηνχλ ζην παξειζφλ ζε νηθνδνκηθέο εξγαζίεο 

έπεζαλ ζχκα απάηεο θαη ελψ εξγάζηεθαλ δελ πήξαλ ηα δεδνπιεπκέλα. Ο 

αηηψλ άζπιν πιένλ δελ έρεη δηθαίσκα έθδνζεο άδεηαο εξγαζίαο θαη άξα 

εμαλαγθάδεηαη ζε κνξθέο παξάηππεο εξγαζίαο.  

Γπλαηφηεηα ηερληθήο θαηάξηηζεο δελ ππάξρεη, ελψ ηα Κέληξα 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο(Κ.Δ.Κ) δέρνληαη ζπλήζσο άηνκα κε θάξηα 

αλαγλσξηζκέλνπ πξφζθπγα, ζχκθσλα κε ηνλ Ζ.Ρ. Απφ ηελ άιιε, ε δνκή 

αλαδεηά, ζε πεξηπηψζεηο πνπ θάπνην παηδί εθδειψζεη επηζπκία, άηππα κέζα 

απφ κάζηνξεο ζηα πιαίζηα ησλ επξχηεξσλ άηππσλ γλσξηκηψλ. Πάλησο 

γεληθά ηα παηδηά δείρλνπλ κεγάιν ελδηαθέξνλ γηα ηε εθκάζεζε ηερλψλ 

ζχκθσλα κε ηνλ παηδαγσγφ ηεο δνκήο. 

 

Δθπαίδεπζε παηδηώλ 

 

ζνλ αθνξά ζηελ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ ζεκεηψλεηαη κεγάιε 

δηαθνξνπνίεζε.  Σα παηδηά πνπ έρνπλ απνθαζίζεη λα κείλνπλ ζηε δνκή θαη 

θαη΄ επέθηαζε ζηελ Διιάδα πεγαίλνπλ ζην ειιεληθφ ζρνιείν θαη θνηηνχλ 

θαλνληθά φπσο νη έιιελεο καζεηέο. ζνη βξίζθνληαη ζε κεηαβαηηθφ ζηάδην 

θάλνπλ καζήκαηα ειιεληθψλ, αγγιηθψλ θαη ρξήζεο ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ κέζα ζην ρψξν ηεο δνκήο. ηαλ απνθαζίζνπλ λα κείλνπλ ζηε 

δνκή, ηφηε κφλν γίλεηαη θαλνληθά ε δηαδηθαζία ψζηε λα  νινθιεξσζεί ε 

εγγξαθή  ηνπο ζε ζρνιείν. Σα παηδηά πνπ δελ κηινχλ ειιεληθά πεγαίλνπλ ζηα 

δηαπνιηηηζκηθά γπκλάζηα θαη ιχθεηα θαη θπζηθά βνεζνχληαη απφ ηε δνκή ζηελ 

εθκάζεζε ηεο γιψζζαο. Ζ γλψζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο δελ είλαη ζεκαληηθή 

κφλν γηα ηελ πξφνδν ηνπο ζην ζρνιείν αιιά θαη γηα ηελ θνηλσληθνπνίεζε ηνπο 

θαη ηελ έληαμε ηνπο γεληθφηεξα. Αληίζεηα, ηα παηδηά πνπ κηινχλ ειιεληθά 

πεγαίλνπλ ζηα θαλνληθά ζρνιεία κέζεο εθπαίδεπζεο. Απηά πνπ γλσξίδνπλ ηε 
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γιψζζα είλαη εληαγκέλα ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη έρνπλ ιηγφηεξα 

πξνβιήκαηα ξαηζηζκνχ θαη  θνηλσληθήο απνκφλσζεο.  

Ζ δνκή θξνληίδεη γηα παηδαγσγηθά θαη ςπρνεθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

θαζψο θαη γηα ηελ άζιεζε ησλ παηδηψλ. ηα πιαίζηα ηεο δνκήο γίλνληαη 

δηάθνξεο δξάζεηο φπσο θνπθινζέαηξν, πάξηπ γελεζιίσλ, βξαβεχζεηο, 

γηνξηέο, ηνπξλνπά πηλγθ-πνλγθ θαη δηελέξγεηα εθδξνκψλ. ζνλ αθνξά ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο,  ε δνκή έρεη αλαπηχμεη ζπλεξγαζία θαη κε ην δήκν Μνζράηνπ 

ζε δηάθνξεο δξάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ςπραγσγία ησλ παηδηψλ 

γεληθφηεξα. εκαληηθή είλαη ε πξνζθνξά ηνπ δήκνπ αλαθνξηθά κε ηε 

δπλαηφηεηα πνπ έρεη δνζεί ζηα παηδηά απηά λα ζπκκεηέρνπλ ζε αζιεηηθά 

πξνγξάκκαηα ηνπ δήκνπ. Μάιηζηα ππήξρε θαη παηδί πνπ μερψξηζε ζηηο 

αζιεηηθέο ηνπ επηδφζεηο ζην πνδφζθαηξν θαη εγγξάθεθε ζε νκάδα 

πνδνζθαίξνπ θαηεγνξίαο, φπσο καο αθεγείηαη ν Ν.Π ηεο δνκήο. Σα 

ςπραγσγηθά πξνγξάκκαηα ιακβάλνπλ ζπλήζσο ρψξα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ 

ζαββαηνθχξηαθσλ. Οη εμσηεξηθέο δξαζηεξηφηεηεο φπσο πεξίπαηνη, 

ςπραγσγηθέο εθδξνκέο είλαη κεξηθέο απφ ηηο δξάζεηο. Δπίζεο ππάξρεη αλνηρηή 

βηβιηνζήθε θαη ρεηξνηερλίεο γηα ηα παηδηά πνπ ηνπο αξέζεη ε ελαζρφιεζε κε ηα 

θαιιηηερληθά. Πέξα ησλ νξγαλσκέλσλ εθδειψζεσλ ηα κηθξφηεξα παηδηά 

παίδνπλ πνδφζθαηξν ζηα γεπεδάθηα ηεο γεηηνληάο, βιέπνπλ ηειεφξαζε, 

ζεξθάξνπλ ζην δηαδίθηπν θαη βιέπνπλ ηαηλίεο.  

 Δπίζεο ζηε δνκή ππάξρεη εθπαηδεπηηθφο σο κφληκν πξνζσπηθφ. Κχξηα 

ελαζρφιεζε είλαη ε εληζρπηηθή δηδαζθαιία ζηα παηδηά πνπ θνηηνχλ ζηα 

ζρνιεία. Ζ εθπαίδεπζε ζηνρεχεη θπξίσο αιιά φρη πεξηνξηζηηθά ζηελ εθκάζεζε 

ηεο γιψζζαο θαη επίζεο επηθεληξψλεηαη ζηα καζήκαηα ηνπ ζρνιηθνχ 

πξνγξάκκαηνο ζηα νπνία αληηκεησπίδνπλ δπζθνιία νη καζεηέο. Σα παηδηά ζην 

ζχλνιν ηνπο θαη εηδηθφηεξα απηά πνπ δπζθνιεχνληαη κε ηελ εθκάζεζε ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο  δείρνπλ κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ γηα ηα καζεκαηηθά, ηελ 

εθκάζεζε ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηελ εθκάζεζε ησλ 

ειιεληθψλ. Βέβαηα ππάξρεη κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ επηζπκία 

ησλ παηδηψλ γηα κάζεζε. Άιια καζαίλνπλ πνιχ γξήγνξα θαη άιια δελ 

ελδηαθέξνληαη θαζφινπ. Γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα επηβξάβεπζεο ησλ παηδηψλ 

πνπ πξνζπαζνχλ κε εθδξνκέο εθπαηδεπηηθνχ ηχπνπ. Δπίζεο γίλεηαη 

πξνζπάζεηα ζηα πιαίζηα ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο λα καζαίλνπλ θαη πην 

πξαθηηθήο θχζεο πξάγκαηα φπσο ηελ ρξήζε ηνπ λνκίζκαηνο ηνπ επξψ.  
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Ζ δπζθνιία πνπ ζπλαληάηαη ζηελ δνπιεηά ηνπ εθπαηδεπηηθνχ είλαη ην 

ζέκα ηεο γιψζζαο. Γελ ππάξρεη δπλαηφηεηα δηεξκελείαο θαηά ηελ δηάξθεηα 

ηνπ καζήκαηνο θαη ηα παηδηά ράλνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο δηδαζθαιίαο 

ιφγσ ηεο γισζζηθήο αλεπάξθεηαο.Δπίζεο ππάξρεη αλάγθε ζε εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ πνπ λα είλαη γξακκέλν ζε γιψζζα farsi, αθγαληθή γιψζζα θαη ειιεληθά 

ηαπηφρξνλα κε απνηέιεζκα λα ράλεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο επηθνηλσλίαο. 

ην παηδαγσγηθφ θνκκάηη βνεζάλε θαη νη εζεινληέο ηφζν ζε αηνκηθφ 

φζν θαη ζε νκαδηθφ επίπεδν, θπξίσο κέζσ ηεο ππνζηεξηθηηθήο δηδαζθαιίαο. 

Δπηπιένλ ππάξρεη θαη εζειφληξηα εξγνζεξαπεχηξηα πνπ απαζρνιεί ηα παηδηά 

κέζσ γξαθηθψλ ηερλψλ. 

ε επίπεδν ζπλεξγαζίαο κε ηε θνηλσλία ππάξρεη έλα δίθηπν 

νξγαληζκψλ θαη κε θπβεξλεηηθψλ νξγαλψζεσλ πνπ απνηεινχλ έλα 

ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην. ηα πιαίζηα ινηπφλ απηά, γίλνληαη δηάθνξεο δξάζεηο 

φπσο ηα βησκαηηθά ζεκηλάξηα ζηα νπνία ζπκκεηέρνπλ ηφζν ην πξνζσπηθφ 

φζν θαη ηα ίδηα ηα παηδηά.Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα νξγαληζκνχ πνπ 

πξνζθέξεη βνήζεηα είλαη ην Γίθηπν γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ. 

 

 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ 

 

 Αλαθνξηθά ηψξα κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ηνπ πξνζσπηθνχ,είλαη 

πεξηζζφηεξν απμεκέλεο γηα ηνπο ππαιιήινπο γεληθψλ θαζεθφλησλ. ε 

αληίζεζε κε ηελ ςπρνθνηλσληθή θαη ηελ ηαηξηθή ππεξεζία πνπ έρεη εκπεηξία 

εξγαζίαο κε κεηαλάζηεο ή/θαη κε παηδηά θαη ππάξρεη κηα ζρεηηθή εμεηδίθεπζε, 

νη εξγαδφκελνη ησλ γεληθψλ θαζεθφλησλ ρξήδνπλ πεξηζζφηεξεο εθπαίδεπζεο,  

καο ιέεη ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο Ν.Π 

ρεηηθά κε ηηο αλάγθεο εθπαίδεπζεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, 

ζαθψο θαη ππάξρνπλ αλάγθεο αιιά θπξίσο ζέιεζε γηα πεξαηηέξσ 

εθπαίδεπζε ηδηαίηεξα ζηε δηαρείξεζε ηνπ πνιηηηζκηθνχ θνκκαηηνχ. ην 

παξειζφλ ην πξνζσπηθφ έρεη ιάβεη κέξνο ζε εθπαηδεχζεηο κέζσ δηεμαγσγήο 

ζεκηλαξίσλ ζηα πιαίζηα ζπλεξγαζίαο θνξέσλ φπσο κε ηε Μ.Κ.Ο Μεηάδξαζε. 

 πσο καο ιέεη ν εθπαηδεπηηθφο ηεο δνκήο Μ.Γ ε εθπαίδεπζε πάληα 

είλαη θαιή θαη αλαγθαία αλαθνξηθά κε ην πνιηηηζκηθφ θνκκάηη αιιά δελ πξέπεη 

λα μερλάκε νηη πξσηίζησο είλαη παηδηά θαη κεηά αιινεζλείο.  
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 Αμίδεη λα ζεκεησζεί νηη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο έρνπλ θαη νη δηεξκελείο. 

Κάπνηνη απφ απηνχο δελ έρνπλ εληαρζεί ζηελ ειιεληθή θνηλσλία, ληψζνπλ 

πξψηα κεηαλάζηεο ή πξψηα αθγαλνί ή άξαβεο, αλάινγα κε ηελ εζληθφηεηα 

ηνπο. Γπζθνιεχνληαη ζην λα είλαη αληηθεηκεληθνί θαη λα πεξηνξίδνληαη ζηε 

δηεξκελεία θαη κφλν θαη δελ είλαη ιίγεο νη θνξέο πνπ ηαπηίδνληαη κε ηα παηδηά 

δπζθνιεχνληαο ην έξγν  ηδηαίηεξα ηεο ςπρνθνηλσληθήο ππεξεζίαο. Απηφ 

κπνξεί λα δεκηνπξγεί πνιιά πξνβιήκαηα φηαλ ην πξνζσπηθφ δελ θξαηάεη κηα 

εληαία γξακκή σο πξνο ηε ζπκπεξηθνξά θαη ηελ νξηνζέηεζε ησλ παηδηψλ. 

 
 Τγεία 
 
 Αλαθνξηθά κε ηελ πγεία ησλ παηδηψλ ππάξρεη ζηε δνκή ηαηξηθή 

ππεξεζία ε νπνία απνηειείηαη απν κφληκν πξνζσπηθφ κία λνζειεχηξηα θαη 

κηα επηζθέπηξηα πγείαο.Πξνυπφζεζε γηα λα γίλνπλ δεθηά ηα παηδηά απφ ην 

μελψλα θαη λα θηινμελεζνχλ ζε απηφλ είλαη ε ππνβνιή ζε αηκαηνινγηθέο 

εμεηάζεηο ζρεηηθά κε  επαηίηηδεο Β, C θαη ΖΗV. Δπίζεο πξναπαηηνχκελν 

θηινμελίαο είλαη ε εμέηαζε καληνχ γηα θπκαηηψζεηο. Οπφηε ηα παηδηά είλαη πγηή 

σο πξνο ηα κεηαδηδφκελα λνζήκαηα αηκαηνινγηθνχ θαη αλαπλεπζηηθνχ ηχπνπ.  

ηαλ έξρνληαη ινηπφλ ζηε δνκή ιακβάλεηαη πέξα ηνπ ςπρνθνηλσληθνχ 

ηζηνξηθνχ θαη έλα ηαηξηθφ ηζηνξηθφ.  

 Ζ ππεξεζία αζρνιείηαη κε ηελ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο.  ήκεξα 

ππάξρεη πξφγξακκα πγεηνλνκηθνχ ειέγρνπ ην νπνίν ιακβάλεη ρψξα θάζε 

Παξαζθεπή, καο ιέεη ε λνζειεχηξηα Π.Γ 

 Δπηπξφζζεηα γίλνληαη ζπλνδείεο ζε γεληθά λνζνθνκεία απφ ην 

πξνζσπηθφ ηεο ηαηξηθήο ππεξεζίαο θαη κε ηελ βνήζεηα δηεξκελέα, φηαλ απηφ  

θξίλεηαη απαξαίηεην. ηαλ ηα παηδηά κπνξνχλ λα πάλε κφλα ηνπο ζην 

λνζνθνκείν πεγαίλνπλ ρσξίο ζπλνδεία, δεδνκέλνπ νηη είλαη άλσ ησλ 

δεθαηεζζάξσλ εηψλ. Ζ επίζθεςε ελφο παηδηνχ ζην λνζνθνκείν ρσξίο 

ζπλνδεία είλαη θάηη πνπ πνιιέο θνξέο παξνηξχλεηαη λα ην θάλεη. Αλ ζθεθηεί 

θαλείο φηη πνιιά απφ απηά είλαη ιίγν πξηλ ηελ ελειηθίσζε ηνπο, είλαη θαιφ λα 

ιακβάλνπλ κία πξνεηνηκαζία απφ ηε δνκή ψζηε λα κπνξνχλ λα 

απηνεμππεξεηνχληαη. πφηε ε βνήζεηα ηεο δνκήο είλαη επηθνπξηθή θαη 

πεξηνξίδεηαη ζην θιείζηκν ηνπ ηαηξηθνχ ξαληεβνχ ζηελ αλάινγε θιηληθή θαη ηηο 
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θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο γηα ηελ κεηάβαζε ζην λνζνθνκείν κέζσ ησλ κέζσλ 

καδηθήο κεηαθνξάο. 

Δπίζεο ε λνζειεπηηθή ππεξεζία αλαιακβάλεη κέξηκλα ζε ζέκαηα 

ιήςεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο. Γίλεηαη έλα είδνο επνπηείαο, φπσο καο ιέεη ε 

Α.Ε. ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ε ζσζηή δνζνιεςία ησλ θαξκάθσλ θαη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ε ιήςε ησλ θαξκάθσλ γίλεηαη παξνπζία 

πξνζσπηθνχ. 

 Δπηπξφζζεηα ε λνζειεπηηθή ππεξεζία θξνληίδεη γηα ηα εκβφιηα ησλ 

παηδηψλ. Γηα ηα παηδηά εθδίδεηαη βηβιηάξην πγείαο θαη ε επηζθέπηξηα πγείαο καδί 

κε ηελ λνζειεχηξηα θξνληίδεη ψζηε ηα παηδηά λα εθηεινχλ ηα 

πξνγξακκαηηζκέλα ηνπο εκβφιηα, ρσξίο λα παξαιείπνληαη νη δφζεηο . 

Δπίζεο γίλνληαη νκάδεο ελεκέξσζεο γηα ην ζχζηεκα πγείαο ζηελ 

Διιάδα γεληθφηεξα. Γηα παξάδεηγκα, ζε πνην ηειέθσλν θαινχκε γηα λα 

θιείζνπκε έλα ξαληεβνχ γηα γηαηξφ ζε γεληθφ λνζνθνκείν. Σα παηδηά 

ελεκεξψλνληαη νηη ηα πξσηλά ξαληεβνχ είλαη δσξεάλ θαη ζηα απνγεπκαηηλά 

αληηζέησο απαηηείηαη πιεξσκή. Δπίζεο ελεκεξψλνληαη γηα ηα δηθαηψκαηα πνπ 

έρνπλ αλαθνξηθά κε ηελ ηδηφηεηα  ηνπο σο αηηνχληεο άζπιν. Σνπο 

γλσζηνπνηείηαη φηη σο θάηνρνη δειηίνπ αηηήζαληνο αζχινπ θαη σο αλήιηθνη 

κπνξνχλ λα απνιακβάλνπλ παξνρέο απφ ην δεκφζην ζχζηεκα πγείαο ρσξίο 

λα πιεξψλνπλ. Δπηπξφζζεηα ελεκεξψλνληαη νηη ζε πεξίπησζε ιήμεο ηεο 

ηζρχνο ηνπ δειηίνπ ηνπο θαη ελειηθίσζεο ηνπο, κπνξνχλ λα επηζθεθηνχλ κφλν 

ηα έθηαθηα ηαηξεία ησλ λνζνθνκείσλ πνπ εθεκεξεχνπλ ελψ κπνξνχλ λα 

βξνπλ θαη βνήζεηα ζε κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο φπσο ε Πξάμηο, νη Γηαηξνί 

Σνπ Κφζκνπ(ΓηΚ) φπνπ παξέρεηαη δσξεάλ πξσηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο ζε 

αλαζθάιηζηνπο γεληθφηεξα. Δπηπξφζζεηα ελεκεξψλνληαη νηη ζηε πεξίπησζε 

ινηκσδψλ λνζεκάησλ δελ ππάξρεη θαλέλαο πεξηνξηζκφο σο πξνο ηε δσξεά 

παξνρή θξνληίδαο.  Κάπνηεο απφ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο κπνξεί λα κελ ηνπο 

αθνξνχλ άκεζα αιιά είλαη πνιχ ρξήζηκεο λα ηηο γλσξίδνπλ ηδηαίηεξα αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο νηη  πνιιά απφ ηα παηδηά απηά βξίζθνληαη ζην φξην 

ελειηθίσζεο θαη επίζεο είλαη αβέβαηνο ν αθξηβήο ρξφλνο παξακνλήο ζηε 

δνκή, δεδνκέλνπ νηη ππήξμαλ θαη παηδηά πνπ έθπγαλ απφ ηε δνκή ηελ ίδηα 

κέξα. 

Δπηπξφζζεηα γίλνληαη νκάδεο ζπδήηεζεο γηα ηε ζσζηή δηαηξνθή θαη 

γηα ηελ ηήξεζε θαλφλσλ πγηεηλήο ηφζν ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ηεο θαιήο 
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πγείαο φζν θαη κε ηελ θαζαξηφηεηα. Δπηπιένλ γίλεηαη πξνζπάζεηα θαη 

ζεμνπαιηθήο δηαπαηδαγψγεζεο πξάγκα πνπ δελ είλαη εχθνιν θαη ε δπζθνιία 

έγθεηηαη ζηελ δπζθνιία απνδνρήο βάζεη πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ, ζχκθσλα κε 

ηελ Π.Γ 

 

 Έιιεηςε πξνζσπηθνύ 

 

Ζ δνκή, ρξεηάδεηαη θαη άιινπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο. Αλ θαη ζηε 

δνκή εξγάδνληαη δχν θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί δελ επαξθνχλ γηα λα θαιχςνπλ ηηο 

αλάγθεο ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο. εκαληηθή είλαη ε ππελζχκηζε νηη ε δνκή 

εθηφο ησλ εμήληα αζπλφδεπησλ αλειίθσλ θηινμελεί δεθαηέζζεξηο κεηέξεο θαη 

εηθνζηνρηψ παηδηά (αξηζκφο πνπ κεηαβάιιεηαη), σο κέιε κνλνγνλετθψλ 

νηθνγελεηψλ. Πέξα  ηεο αλάγθεο γηα πεξηζζφηεξνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο 

ε δνκή ρξεηάδεηαη θαη αξηζκεηηθή ελίζρπζε ηεο ππεξεζίαο ςπρνινγηθήο 

ππνζηήξημεο. ήκεξα ε δνκή δηαζέηεη δχν ςπρνιφγνπο γηα ζχλνιν 102 

αηφκσλ. Αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηηο αλάγθεο πνπ έρνπλ ηα αζπλφδεπηα παηδηά 

αιιά θαη νη κφλεο κεηέξεο πξφζθπγεο θαη ηελ ηξσηφηεηα πνπ ραξαθηεξίδεη ην 

πιεζπζκφ απηφλ, αληηιακβάλεηαη θαλείο φηη ε αλάγθε γηα πεξαηηέξσ 

πξνζσπηθφ είλαη επηηαθηηθή. Απμεκέλεο είλαη επίζεο νη αλάγθεο ζε 

πξνζσπηθφ γεληθψλ θαζεθφλησλ πνπ αζρνινχληαη κε ηε καγεηξηθή θαη ηελ 

θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ. Βέβαηα νη αλάγθεο γηα θαζαξηφηεηα είλαη πνιιέο. Οη 

εμππεξεηνχκελνη έρνπλ αξθεηέο απαηηήζεηο. Σν λεαξφ ηεο ειηθίαο θαη ν 

δηαρσξηζκφο ησλ εξγαζηψλ ζην ζπίηη φπσο απηφο θαζνξίδεηαη κέζα απφ ηνπο 

θαζηεξσκέλνπο έκθπινπο ξφινπο απμάλεη ηηο αλάγθεο γηα πεξηπνίεζε θαη 

θαζαξηφηεηα ηνπ ρψξνπ.  

Ζ αλάγθε γηα δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ζηα παηδηά είλαη κεγάιε. Θα 

ήηαλ πνιχ ρξήζηκν λα πξνβιεπφηαλ ε χπαξμε εξγνζεξαπεπηή ζηηο δνκέο 

θαζψο ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ ησλ παηδηψλ θαη ζηελ 

δεκηνπξγηθή ηνπο απαζρφιεζε. Σελ αλάγθε γηα δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε 

θαιχπηεη ε δνκή κέζσ εζεινληψλ πνπ ζηεξίδνπλ ηα παηδηά. Βέβαηα, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί νηη ε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε δελ είλαη παλάθεηα. Πνιιέο θνξέο 

ηα παηδηά σο έθεβνη αληηδξνχλ ζε δξαζηεξηφηεηεο π.ρ νκάδεο ζπδήηεζεο, 

παηρλίδη, δηαδξαζηηθά δξψκελα θαη δχζθνια απνδέρνληαη ελέξγεηεο πνπ 

γίλνληαη κέζα ζε έλα δνκεκέλν πιαίζην, ζχκθσλα κε ηελ Α.Γ 
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Ζ χπαξμε επηηξφπνπ επίζεο απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε. Γηα θάζε 

αζπλφδεπην παηδί ελεκεξψλεηαη απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο ν Δηζαγγειέαο 

Αλειίθσλ ή ν Δηζαγγειέαο Πξσηνδηθψλ, ν νπνίνο, σο πξνζσξηλφο επίηξνπνο 

εθ ηνπ λφκνπ, πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ην δηνξηζκφ 

επηηξφπνπ. Γεδνκέλσλ ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ  φκσο ηεο νκάδαο 

ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ, αιιά θαη ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ηνπο, ε νπζηαζηηθή 

θαη απνηειεζκαηηθή άζθεζε ηεο επηηξνπείαο απφ ηνπο πξνζσξηλνχο ή 

κφληκνπο επηηξφπνπο θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δπζρεξήο έσο θαη αλέθηθηε κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη επίηξνπνο ηππηθά θαη φρη νπζηαζηηθά. πλήζσο 

παξακέλεη ν εηζαγγειέαο σο ηππηθφο θαη κφλν επίηξνπνο θάηη πνπ  φκσο 

αληίθεηηαη ζην δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ γηα νπζηαζηηθή επηηξνπεία. Ζ επηηξνπεία 

ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγεί ζηε ινγηθή ηνπ πξνζψπνπ αλαθνξάο θαη κε έλα 

ηξφπν πην δνκεκέλν θαη θπζηθά νπζηαζηηθφ πνπ λα εμππεξεηεί ην ζπκθέξνλ 

ηνπ παηδηνχ, καο ιέεη ε Α.Γ  

„Οζνλ αθνξά ζηε δηαρείξεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθφηεηαο ππάξρνπλ ηα 

άηνκα θαη ε εκπεηξία αιιά δελ ππάξρεη ν ρξφλνο. Πεξηζζφηεξν απμεκέλεο 

είλαη νη εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ αηφκσλ πνπ εξγάδνληαη σο ππάιιεινη 

γεληθψλ θαζεθφλησλ. ην ηνκέα απηφ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ θαη νη 

πνιηηηζκηθνί δηακεζνιαβεηέο. Άλζξσπνη δειαδή πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

πνιηηηζκηθή νκάδα. Σνλ ξφιν ηνπ θνηλσληθνχ δηακεζνιαβεηή κπνξνχλ λα 

παίδνπλ νη δηεξκελείο. 

 

Έιιεηςε πόξσλ 

 

Ζ έιιεηςε ησλ πφξσλ είλαη θάηη πνπ δπζρεξαίλεη έκκεζα αιιά θαη 

άκεζα πνιιέο θνξέο ηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ. Ζ δνκή είλαη έλαο 

δσληαλφο νξγαληζκφο θαη φηαλ ππάξρεη θξίζε ιεηηνπξγεί αξλεηηθά ζε 

νιφθιεξν ην ζχζηεκα , καο ιέεη ν ςπρνιφγνο ηεο δνκήο, Ζ.Ρ. Σα παηδηά φκσο 

δελ επεξεάδνληαη κφλν έκκεζα αιιά θαη άκεζα απν ηελ ππνρξεκαηνδφηεζε 

ησλ δνκψλ κε απνηέιεζκα πνιιέο θνξέο λα ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε είδε 

πξψηεο αλάγθεο, φπσο είλαη ηα είδε αηνκηθήο πγηεηλήο. ε απηή ηε πεξίπησζε 

κηιάκε γηα άκεζν αληίθηππν ηεο έιιεηςεο πφξσλ ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ 

παηδηψλ. Απφ ηελ έιιεηςε πφξσλ δελ επεξεάδνληαη κφλν ηα παηδηά αιιά 

δπζρεξαίλεηαη θαη ην έξγν ηεο ςπρνθνηλσληθήο ππεξεζίαο. 
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Σν έξγν ηνπ πξνζσπηθνχ γεληθφηεξα δπζθνιεχεη θαη ιφγσ ησλ θελψλ 

πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα ζηα πξνγξάκκαηα. 

Πνιιά πξνβιήκαηα νθείινληαη ζε ειιείςεηο πνπ ππάξρνπλ ιφγσ 

πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ, κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη κεγάιε νηθνλνκία αθφκα θαη 

ζηα είδε αηνκηθήο πγηεηλήο. Πνιιά φκσο απφ ηα πξνβιήκαηα νθείινληαη ζηε 

ζπλερή ξνή θαη ελαιιαγή ησλ παηδηψλ ζην ρψξν πνπ δπζθνιεχεη ην έξγν ησλ 

αλζξψπσλ πνπ εξγάδνληαη κε ηα παηδηά απηά.  Σν κήλα Γεθέκβξην ε δνκή 

είρε 35 λέεο εηζαγσγέο παηδηψλ ηε ζηηγκή πνπ ε δνκή είλαη ρσξεηηθφηεηαο 

εμήληα αηφκσλ.  Σα παηδηά απηά ζπλήζσο θεχγνπλ απν ηε δνκή ζηνπο δχν κε 

εθηά κήλεο, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ζηελ νπνία αλήθνπλ, φπσο απηέο 

πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. 

 

πκκεηνρηθή παξαηήξεζε 

 

Πξηλ πεξάζσ ζηελ επφκελε ελφηεηα ηεο αλάιπζεο θαη ζπδήηεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, ζεσξψ νηη ζα ήηαλ θαιφ λα θάλσ κηα ζχληνκε 

αλαθνξά ζπκκεηνρηθήο παξαηήξεζεο.  

Αξρηθά ζρεηηθά κε ηε ζπλερή ελαιιαγή παηδηψλ ζην ρψξν, 

παξαηεξείηαη, θαηά ηελ παξακνλή κνπ ζηε δνκή γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ 

ζπλεληεχμεσλ, φηη έξρνληαη θαηλνχξηα παηδηά ζην ρψξν ππνδνρήο πξάγκα 

πνπ ζεκαίλεη νηη αδεηάδνπλ ζέζεηο απφ παηδηά πνπ εγθαηαιείπνπλ ηε δνκή.  

Αλαθνξηθά κε ην ρψξν ηεο δνκήο είλαη άλεηνο φκσο ρξήδεη θάπνηαο 

αλαθαίληζεο ψζηε λα είλαη πην επραξηζηφο γεληθφηεξα αιιά θαη 

θαηαιιειφηεξνο γηα ηελ δηακνλή παηδηψλ, θαζψο έρεη ζνβαξέο ειιείςεηο ζε 

επίπεδν δηαθφζκεζεο. Πνιχ πηζαλφλ απηφ λα επηβεβαηψλεη ηελ 

ππνρξεκαηνδφηεζε ηεο δνκήο. Πάλησο νη ηνίρνη έρνπλ δσγξαθηέο παηδηψλ,  

δίλνπλ κηα επράξηζηε λφηα ζην ρψξν θαη καξηπξνχλ ηελ ελαζρφιεζε ηνπο κε 

θαιιηηερληθνχ ηχπνπ δξαζηεξηφηεηεο. 

Πνιιά απφ ηα παηδηά, θάζνληαη ζην ρψξν ηεο ππνδνρήο, ζπδεηνχλ 

κεηαμχ ηνπο, κηινχλ ζηα θηλεηά ηνπο ηειέθσλα θαη ζπλνκηινχλ κε ην 

πξνζσπηθφ ηεο δνκήο. Κάπνηα απφ απηά βξίζθνληαη ζηελ αίζνπζα 

δηδαζθαιίαο θαη άιια ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο. Παξά ηνλ κεγάιν 

αξηζκφ θηινπμελνπκέλσλ γεληθφηεξα ππάξρεη ζρεηηθή εζπρία ζην ρψξν.  



80 
 

Αλαθνξηθά κε ηε έιιεηςε πξνζσπηθνχ, ζα έιεγα νηη παξαηεξείηαη θαηά 

ηελ δηάξθεηα ηεο δηεμαγσγήο ησλ ζπλεληεχμεσλ. πγθεθξηκέλα, ν θνηλσληθφο 

ιεηηνπξγφο αλαγθάδεηαη λα δηαθφπηεη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλέληεπμεο καο 

γηαηί δελ ππάξρεη άιινο λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη. Δπίζεο, ε ζπλέληεπμε κε ηνλ 

έλαλ ςπρνιφγν γίλεηαη ζην ρψξν ππνδνρήο, θαζψο πξέπεη λα 

παξεπξίζθνληαη εθεί σο θπζηθή παξνπζία γηα ηε θαηαγξαθή ζην βηβιίν 

ππνδνρήο ηεο  ψξαο εμφδνπ θαη επηζηξνθήο ησλ παηδψλ, κηαο θαη δελ 

ππάξρεη επηπιένλ δηαζέζηκν πξνζσπηθφ γηα ηελ δνπιεηά απηή. Ζ αλάγθε ηνπ 

επηπιένλ πξνζσπηθνχ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ δπζθνιία πνπ 

αληηκεηψπηζα ζην θιείζηκν ησλ ξαληεβνχ ησλ ζπλεληεπμηαδφκελσλ θαη ηε 

θαζπζηέξεζε απηψλ εμαηηίαο απμεκέλσλ επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ. Αλ 

θαη ππήξρε ε πξνζπκία γηα ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα είλαη εκθαλέο νηη δελ 

ππήξρε αξθεηφο δηαζέζηκνο ρξφλνο.  

 

5.2 Αλάιπζε θαη ζπδήηεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. 

 

Σα παηδηά πνπ έξρνληαη ζηελ Διιάδα αζπλφδεπηα θαη δεηνχλ άζπιν 

κπνξεί λα αλήθνπλ ζε κία απν ηηο ηξείο θαηεγνξίεο: δεηνχλ δηεζλή πξνζηαζία 

σο πξφζθπγεο ζηε ρψξα καο, θάλνπλ κηα ελδηάκεζε ζηάζε πξηλ κεηαβνχλ ζε 

θάπνηα άιιε επξσπατθή ρψξα ηνπ βνξξά ή επηδεηνχλ νηθνγελεηαθή 

επαλέλσζε κε κέιε νηθνγέλεηαο πνπ βξίζθνληαη ζε άιιν θξάηνο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο. Αλ θαη φια ινηπφλ ηα παηδηά θαίλεηαη λα είλαη κηα 

νκνηνγελήο νκάδα,  ειηθηαθά θαη κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πξνθχπηεη νηη 

ππάξρνπλ δηάθνξεο ππννκάδεο κε  δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηφηεηεο. Γη΄ απηφ 

άιισζηε ε παξνρή θξνληίδαο είλαη εμαηνκηθεπκέλνπ ηχπνπ πξνζαξκνζκέλε 

πάληα ζηηο αλάγθεο ηνπ εθάζηνηε παηδηνχ.  

ρεηηθά κε ην άζπιν αληηιακβαλφκαζηε φηη είλαη κηα δηαδηθαζία 

«αλαγθαζηηθήο» επηινγήο γηα ην παηδί, απφ ηελ ζηηγκή πνπ ην αίηεκα αζχινπ 

κέζα ζε δηάζηεκα ζαξαληαπέληε εκεξψλ απνηειεί πξναπαηηνχκελν γηα ηελ 

θηινμελία ζε κηα δνκή θαη ηελ λφκηκε παξακνλή ηνπ ζηε ρψξα. 
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 Ρόινο ηνπ δηθεγόξνπ 

 

χκθσλα κε ην Γεληθφ ρφιην Νν. 6(παξάγξαθν 21 θαη 36), φηαλ έλα 

αζπλφδεπην παηδί απεπζχλεηαη ζε ππεξεζίεο αζχινπ θαη άιιεο δηνηθεηηθέο ή 

δηθαζηηθέο ππεξεζίεο, πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα λα έρεη λνκηθφ ζχκβνπιν, 

φπσο θαη ζπκβαίλεη. Οη ππφινηπεο εηδηθφηεηεο δελ έρνπλ ηα απαξαίηεηα 

εθφδηα γηα λα θηλήζνπλ εμ νινθιήξνπ κηα δηαδηθαζία ζρεηηθή κε ην άζπιν. 

Μπνξνχλ λα ζπλδξάκνπλ κε ηηο γλψζεηο ηνπο, λα δηεπθνιχλνπλ δηαδηθαζίεο 

αιιά γηα παξάδεηγκα, δελ κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ κηα έλζηαζε ζε 

πεξίπησζε απφξξηςεο απν ηελ πξσηνβάζκηα επηηξνπή. Ο λνκηθφο 

ζχκβνπινο είλαη απηφο πνπ βνεζά γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο πξνζθπγήο ζε 

πεξίπησζε απνξξηπηηθήο απφθαζεο ζηελ πξσηνβάζκηα επηηξνπή. Αλ 

ζθεθηεί θαλείο νηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αηηεκάησλ αζχινπ παίξλεη 

αξλεηηθή απάληεζε ηνπιάρηζηνλ ζε πξψην βαζκφ, ε εμέηαζε απφ 

δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή ή Δπηηξνπή Πξνζθπγψλ, θξίλεηαη επηηαθηηθή. Ο 

δηθεγφξνο είλαη απηφο πνπ ζα θηλήζεη ηηο λφκηκεο δηαδηθαζίεο θαη ζα θξνληίζεη 

ψζηε απηέο λα γίλνπλ έγθαηξα ζην πξνβιεπφκελν απφ ην λφκν ρξνληθφ 

πιαίζην ψζηε λα κελ ραζεί ε δπλαηφηεηα επαλεμέηαζεο.  

 

 Πξόζβαζε ζε ππεξεζίεο 

 

 ζνλ αθνξά ζηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο αληηκεησπίδνπλ 

δπζθνιίεο αιιά φρη ηφζεο πνιιέο φζν ν γεληθφηεξνο πιεζπζκφο ησλ 

αηηνχλησλ άζπιν. Καζνξηζηηθφ ξφιν ζε απηφ παίδεη ε δνκή θαζψο ηα παηδηά 

πεγαίλνπλ ζπζηεκέλα ζηηο ππεξεζίεο ή κε θάπνην παξαπεκπηηθφ ζηε θαηνρή 

ηνπο απφ ηελ θνηλσληθή ή ηαηξηθή ππεξεζία, αλάινγα κε ην πνπ απεπζχλνληαη 

θάζε θνξά. Πέξα ηεο βνήζεηαο ηεο δνκήο ζίγνπξα παίδεη ξφιν θαη ην γεγνλφο 

νηη πξφθεηηαη γηα παηδηά νπφηε ζπλαληνχλ κηα πην θηιηθή αληηκεηψπηζε απφ 

ηνπο εθάζηνηε ππαιιήινπο ζε ζχγθξηζε πάληα κε ηνπο ελήιηθεο αηηνχληεο 

άζπιν.  

εκαληηθή είλαη θαη ε δνπιεηά πνπ γίλεηαη απφ ηελ λνζειεπηηθή 

ππεξεζία θαζψο ηα παηδηά καζαίλνπλ λα θξνληίδνπλ ηελ πγεία ηνπο θαη ηελ 

πγηεηλή ηνπο θαη απνθηνχλ κηα ζθαηξηθή γλψζε γηα ην ζχζηεκα πγείαο θαη ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο κπνξνχλ λα ηνπο θαλνχλ πνιχ 
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ρξήζηκεο θπξίσο απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα απνθαζίζνπλ λα θχγνπλ απφ ηε δνκή 

θαη είλαη πνιχ πηζαλφλ λα κελ έρνπλ θάπνην πξφζσπν αλαθνξάο γηα λα 

απνηαλζνχλ.  

Δλεκέξσζε ησλ παηδηώλ 

Ζ πξψηε ελεκέξσζε γίλεηαη απν ηνπο επαγγεικαηίεο κε ηνπο νπνίνπο 

ηα παηδηά έξρνληαη ζε επαθή θαηά ηελ είζνδν ηνπο ζηελ ρψξα πνπ δίλνπλ 

ζπρλά πιεξνθνξίεο, ρσξίο λα έρνπλ ηηο γλψζεηο ή ηελ δπλαηφηεηα λα 

ελεκεξψζνπλ εμαηνκηθεπκέλα ην θάζε παηδί θαη λα δηαζθαιίδεηαη ε 

πιεξνθφξεζε ηνπ κε βάζε ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ. Ζ πιεξνθφξεζε 

γίλεηαη θπξίσο ζηε δνκή θηινμελίαο φπνπ ππάξρεη ν θαηάιιεινο ρξφλνο θαη 

πξνυπνζέζεηο ψζηε λα γίλεη κία ζεηξά ζπλαληήζεσλ θαη ην παηδί λα κηιήζεη κε 

ηνπο θαηάιιεινπο επαγγεικαηίεο.  

Αρηθά γίλεηαη γλσζηφ ζηα παηδηά ην δηθαίσκα ηνπο ζηελ πιεξνθφξεζε 

θαη ζηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ άκεζα ηε δσή ηνπο. 

Μαζαίλνπλ φηη κπνξνχλ λα εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηε γλψκε ηνπο θαζψο επίζεο 

θαη λα ςάρλνπλ θαη λα ζπιιέγνπλ θαη πιεξνθνξίεο.  

 

Γεκηνπξγία ζρέζεο εκπηζηνζύλεο 

 

Πνιιέο θνξέο ηα παηδηά κπνξεί λα είλαη αξρηθά δχζπηζηα ή θαη 

θαρχπνπηα κε ην πξνζσπηθφ, θαζψο κπνξεί λα έρεη αληηθξνπφκελεο 

πιεξνθνξίεο απν ζπλνκειίθνπο ηνπο πνπ έρνπλ γλσξίζεη ζην ηαμίδη ηνπο ή 

αθφκα θαη απν ηνπο δνπιέκπνξνπο πνπ σο εθείλε ηε ζηηγκή ήηαλ ηα 

πξφζσπα αλαθνξάο ηνπο. Ζ εκπηζηνζχλε δελ είλαη δχζθνιν λα θεξδεζεί ζε 

έλα πεξηβάιινλ πνπ απνπλέεη δεζηαζηά ζε έλα πιαίζην αληδηνηεινχο 

θξνληίδαο. εκαληηθφ είλαη ε πιεξνθφξεζε λα παξέρεηαη απν ηνλ θαηάιιειν 

άλζξσπν ψζηε λα  λα θηλεζνχλ δηαδηθαζίεο, ζε επίπεδν φρη κφλν ελεκέξσζεο 

αιιά θαη δηεθπεξαίσζεο. Σα παηδηά μεθηλνχλ κε ηελ παξαπιεξνθφξεζε πνπ 

έρνπλ απν ζπγγελείο θαη δηαθηλεηέο θαη απαηηείηαη δνπιεηά θαη ρξφλνο γηα λα 

δεκηνπξγεζεί κηα ζρέζε εκπηζηνζχλεο κε ην πξνζσπηθφ. Απηφ βέβαηα είλαη 

δχζθνιν πνιιέο θνξέο γηαηί δελ ππάξρεη αξθεηφο ρξφλνο. Γελ είλαη ιίγα ηα 

παηδηά πνπ θεχγνπλ απφ ηηο δνκέο ην πξψην εηθνζηηεηξάσξν ελψ ν ζπλήζεο 

ρξφλνο παξακνλήο είλαη νη δχν κήλεο κε εθηά κήλεο.  
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εκαληηθφ ξφιν ζηελ ελεκέξσζε παίδεη θαη ν δηεξκελέαο, ν νπνίνο ζε 

ξφιν θνηλσληθνχ δηακεζνιαβεηή, σθείιεη λα γίλεη ε γέθπξα αλάκεζα ζην 

επσθεινχκελν παηδί θαη ηνλ εξγαδφκελν ηεο δνκήο. Ζ πνιηηηζκηθή εγγχηεηα 

κε ην παηδί είλαη απηή πνπ ζα ζπκβάιιεη ζηε δεκηνπξγία ζρέζεο 

αιιεινεκπηζηνζχλεο, νηθεηφηεηαο αιιά θαη νξζήο ελεκέξσζεο ηνπ παηδηνχ κε 

ηξφπν θαη γιψζζα πνπ θαηαλνεί. Γη΄απηφλ ηνλ ξφιν ε εκπεηξία εξγαζίαο κε 

παηδηά ή/θαη αλάινγα πιαίζηα είλαη ζεκαληηθή. 

 

 Τπνζηεξηθηηθό δίθηπν εθηόο δνκήο 

  

 Ζ χπαξμε ππνζηεξηθηηθνχ δηθηχνπ εθηφο δνκήο κπνξεί λα είλαη θάηη 

ζεηηθφ αιιά κπνξεί λα είλαη θαη εμίζνπ αλεζπρεηηθφ ζε πεξίπησζε πνπ 

ππάξρεη δφινο θαη επηζπκία εμαπάηεζεο ησλ παηδηψλ. Σα παηδηά απηά είλαη 

κφλα ηνπο θαη βάζε θαλνληζκψλ ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

θεχγνπλ απφ ηε δνκή κε ηε πξνυπφζεζε λα επηζηξέθνπλ λσξίο ην βξάδπ. Σν 

πνπ πεγαίλνπλ φκσο, κε πνηνχο ζπλαλαζηξέθνληαη, πσο βξίζθνπλ ραξηδηιίθη 

είλαη άγλσζην. Σν ππνζηεξηθηηθφ δίθηπν πνπ κπνξεί λα έρνπλ εθηφο δνκήο 

είλαη άγλσζην απφ πνηνχο αθξηβψο απνηειείηαη. Πηζαλφλ λα πξφθεηηαη γηα 

ζπγγελείο, γηα ζπλνκήιηθνπο, γηα νκνεζλείο ή γηα δηαθηλεηέο. Πέξα απφ ηνπο 

ζπιιφγνπο νκνεζλψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κέζα ζε έλα πην δνκεκέλν πιαίζην θαη 

έρνπλ κηα λνκηθή ππφζηαζε, δελ κπνξνχκε λα πνχκε νηη ηζρχεη ην ίδην θαη κε 

ηηο πιαηείεο πνπ ζπγθεληξψλνληαη αιινδαπνί π.ρ πιαηεία Βηθησξίαο. Δθεί ε 

ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ελαιιάζζεηαη ζπλερψο θαη δελ ππάξρεη θαλέλα 

ζπγθεθξηκέλν πξφζσπν αλαθνξάο, νχηε ζπγθεθξηκέλνο ρψξνο 

δξαζηεξηφηεηαο νπφηε ε επίβιεςε ησλ παηδηψλ θαη ε αζθάιεηα απηψλ είλαη 

ακθίβνιε.  

 

 Γηαηήξεζε πνιηηηζκηθήο ηαπηόηεηαο 

 

 Δπίζεο ζε φια ηα παηδηά αηηνχληεο άζπιν πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ην 

δηθαίσκα δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο θαη ησλ αμηψλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δπλαηφηεηαο νκηιίαο θαη γξαθήο, ζηελ κεηξηθή 

ηνπο γιψζζα θαζψο θαη ηεο πεξαηηέξσ εθκάζεζεο. Αλ θαη απηφ απνηειεί 

δηθαίσκα ησλ παηδηψλ δελ θαίλεηαη λα πινπνηείηαη σο πξνο ην δεχηεξν ζθέινο 
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πνπ αθνξά ζηελ  δπλαηφηεηα πεξαηηέξσ εθκάζεζεο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο. 

ζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο ζξεζθείαο πνπ απνηειεί ζεκαληηθφ κέξνο ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο, ε δνκή δελ θαίλεηαη λα επεκβαίλεη ελεξγά, αλ θαη 

παξέρεη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ πξνζεπρή θαη ην θαγεηφ ζχκθσλα κε ηνπο 

ζξεζθεπηηθνχο πεξηνξηζκνχο. Ζ ελεξγή παξνπζία ησλ θνηλσληθψλ 

δηακεζνιαβεηψλ είλαη ζεκαληηθή ζε νιφθιεξν ην θάζκα ησλ πνιηηηζκηθψλ 

ηδηαηηεξνηήησλ. 

 

 Κάιπςε ςπραγσγηθώλ αλαγθώλ 

 

Ζ δνκή θαηαβάιεη ζεκαληηθή πξνζπάζεηα γηα ηελ θάιπςε ησλ 

ςπραγσγηθψλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ ηφζν εληφο δνκήο φζν θαη εθηφο.  

Σα δξψκελα αζιεηηθνχ ηχπνπ, νη ζπλεξγαζίεο κε ηηο δεκνηηθέο αξρέο, ε 

ηδηαίηεξε κέξηκλα γηα παηδηά πνπ έρνπλ ηαιέλην θαη μερσξίδνπλ ζε αζιεηηθέο 

επηδφζεηο είλαη δεδνκέλεο. Σν ζέκα είλαη νηη απνηεινχλ απφξξνηα 

πξνζσπηθήο πξνζπάζεηαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ παξά ηελ αξηζκεηηθή ηνπ 

αλεπάξθεηα θαη ην κεγάιν θφξην εξγαζίαο πνπ αλαινγεί ζηνλ θαζέλα 

πξνζπαζεί λα θάλεη φηη θαιχηεξν γηα ηα παηδηά. Δπίζεο ε δνκή πξνζπαζεί λα 

εμνηθνλνκίζεη  απφ ηνπο ήδε πεξηνξηζκέλνπο πφξνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ γηα αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ο αζιεηηθφο εμνπιηζκφο πνπ είλαη 

απαξαίηεηνο γηα ηα δηάθνξα αζιήκαηα απαηηεί ρξήκαηα γηαηί δελ κπνξνχλ λα 

θαιπθζνχλ φιεο νη αλάγθεο κέζσ ησλ αηηεκάησλ ηεο θνηλσληθήο ππεξεζίαο 

γηα δσξεέο. Απφ ηελ άιιε ε ζσκαηηθή άζθεζε είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ 

ςπρνζσκαηηθή αλάπηπμε ησλ παηδηψλ θαη δελ πξέπεη λα ηνπο ζηεξείηαη ιφγσ 

έιιεηςεο πφξσλ. Πην παξακειεκέλα ,ζα ιέγακε, ζε απηφ ην  επίπεδν είλαη ηα 

παηδηά θάησ ησλ δεθαηεζζάξσλ εηψλ, κηαο θαη δελ ππάξρνπλ αζιεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο ζην ρψξν αιιά νχηε θαη επαξθήο πξναχιηνο  ρψξνο ψζηε λα 

παίμνπλ παηρλίδηα πνπ ηθαλνπνηνχλ ηελ αλάγθε ηνπο γηα ζσκαηηθή άζθεζε.  

 

Δθπαίδεπζε παηδηώλ 

 

Δπίζεο ζε φινπο ηνπο αλήιηθνπο πξέπεη λα αλαγλσξίδεηαη ην δηθαίσκα 

ζε εθπαίδεπζε, πνπ ζα αλαβαζκίζεη ην κέιινλ ηνπο. Ζ επαγγεικαηηθή 
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εθπαίδεπζε θαίλεηαη νηη «ζθνληάθηεη» δηφηη ε θάξηα αηηνχληνο άζπιν δελ 

επαξθεί γηα ζπκκεηνρή ζε επαγγεικαηηθά πξνγξάκκαηα. Παξφιν απηά ε δνκή 

πξνζπαζεί λα βξεη ηξφπνπο λα πινπνηήζεη έζησ θαη άηππα ηελ επηζπκία ησλ 

παηδηψλ γηα εθκάζεζε θάπνηαο ηέρλεο ψζηε πεξλψληαο ζηελ ελειηθίσζε λα 

έρνπλ θάπνηεο ηερληθέο επαγγεικαηηθέο γλψζεηο. Άξα ε δνκή αδπλαηεί λα 

δψζεη ιχζεηο ζηελ επηζπκία ησλ παηδηψλ γηα επαγγεικαηηθνχ ηχπνπ 

απαζρφιεζε ή εθπαίδεπζε θάηη πνπ είλαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο κηαο θαη ηα 

πεξηζζφηεξα βξίζθνληαη ιίγν πξηλ ηελ ελειηθίσζε. Βέβαηα γηα λα αλαιάβεη ε 

δνκή κηα ηέηνηα εθπαίδεπζε απαηηνχληαη πνιιά ρξήκαηα πνπ μεθεχγνπλ απφ 

ηηο νηθνλνκηθέο ηεο δπλαηφηεηεο. Έηζη  απαηηείηαη αλάινγε πξφβιεςε 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ αληίζηνηρα  πξνγξάκκαηα ψζηε λα κπνξεί λα 

επσθειεζεί απφ απηά ε δνκή.   

Δπίζεο ε εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ δελ είλαη κηα εχθνιε δηαδηθαζία αλ 

αλαινγηζηεί θαλείο φηη ππάξρεη κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ησλ σθεινχκελσλ 

παηδηψλ. Ζ δηαθνξνπνίεζε έγθεηηαη αξρηθά ζε αληηθεηκεληθά ζηνηρεία, φπσο 

είλαη ε ειηθία θαη ε γιψζζα.  

εκαληηθή επίζεο είλαη ε ζέιεζε ή κε ησλ παηδηψλ γηα κάζεζε αιιά 

θαη νη απψηεξνη ζηφρνη ηνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρξφλν πνπ έλα παηδί 

επηζπκεί λα κείλεη ζηε δνκή. Γεληθφηεξα σο πξνο ην ρξφλν παξακνλήο, ζα 

ιέγακε νηη κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ ζε απηά πνπ ζα θχγνπλ άκεζα 

δειαδή ζα κείλνπλ θάπνηεο κέξεο, ζε απηά πνπ ζα παξακείλνπλ γηα θάπνηνπο 

κήλεο έσο φηνπ νινθιεξσζεί ε νηθνγελεηαθή επαλέλσζε ή βξνπλ ρξήκαηα 

ή/θαη ηξφπν λα ζπλερίζνπλ ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαη απηά πνπ 

απνηεινχλ ηε κεηνςεθία θαη επηζπκνχλ λα παξακείλνπλ ζηελ Διιάδα. 

εκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ν ιφγνο κεηαλάζηεπζεο. Έλα παηδί πνπ ήξζε 

λα δνπιέςεη δέρεηαη πηέζεηο απφ ηελ νηθνγέλεηα γηα λα μεθηλήζεη δνπιεηά θαη 

λα ζηέιλεη ρξήκαηα, νπφηε δελ ελδηαθέξεηαη γηα εθπαίδεπζε θαη έρεη ζην 

κπαιφ ηνπ πσο ζα θαηαθέξεη λα θχγεη απφ ηε δνκή θαη λα ζπλερίζεη ην ηαμίδη 

ηνπ. Δπίζεο έλα παηδί πνπ έρεη ζην κπαιφ ηνπ ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε 

έρεη απηφ σο πξνηεξαηφηεηα θαη δελ ελδηαθέξεηαη λα κάζεη ηελ ειιεληθή 

γιψζζα ή λα θνηηήζεη ζε έλα ζρνιείν δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο. Γη΄απηφ 

άιισζηε θαη ε δνκή αθήλεη έλα ρξφλν πξνζαξκνγήο ζηα παηδηά πξηλ ηελ 

εγγξαθή ηνπο ζε θάπνην δηαπνιηηηζκηθφ ζρνιείν θαη θαίλεηαη λα έρεη 

αληηιεθζεί ηηο ηδηαηεξφηεηεο ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηα παηδηά απηά. 
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Γη΄ απηφ ην ιφγν  επίζεο, ππάξρεη γεληθφηεξα ζην πξφγξακκα κηα 

επειημία θαη κηα πξνζαξκνζηηθφηεηα ψζηε λα κπνξεί λα απαληά ζηηο ηδηαίηεξεο 

θαη δηαθνξεηηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ απηψλ, αθνινπζψληαο 

κεηαμχ άιισλ έλα πξφγξακκα εμαηνκηθεπκέλν θαη πξνζαξκνζκέλν 

δηαθνξεηηθά θάζε θνξά, αληαπνθξηλφκελν φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν ζηηο 

αλάγθεο ηνπ θάζε παηδηνχ.  

 

Οηθνγελεηαθή επαλέλσζε 

 

 χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2003/86/EC ηεο 22εο  

επηεκβξίνπ 2003 ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο, ζηα 

αζπλφδεπηα παηδηά πξέπεη λα παξέρνληαη φιεο νη θνηλσληθέο ππεξεζίεο θαη ε 

λνκηθή πξνζηαζία απν ηε πνιηηεία ηεο ρψξαο ππνδνρήο, θαζψο βξίζθνληαη 

ζηελ ρψξα ρσξίο θεδεκφλα. ηελ πξαγκαηηθφηεηα ε νηθνγελεηαθή επαλέλσζε 

απνηειεί κηα πνιππιφθακε δηαδηθαζία δηαθξαηηθήο θχζεσο θαη είλαη ηδηαίηεξα 

απαηηεηηθή ζε εξγαζία απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο επαγγεικαηίαο ηεο δνκήο. 

Δπίζεο νη άκεζα ελδηαθεξφκελνη, αζπλφδεπηα παηδηά θαη νηθνγέλεηεο απηψλ, 

ζα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλεο κε ππνκνλή θαη ρξήκαηα θαζψο νη 

δηαδηθαζίεο αξγνχλ αξθεηά θαη ηα έμνδα πξέπεη λα θαιπθζνχλ απφ ηνπο 

ίδηνπο.  

 Οη ππάιιεινη ηεο δνκήο θαινχληαη λα επηθνηλσλήζνπλ κε ηελ 

νηθνγέλεηα θαη λα πείζνπλ νηη αμίδεη ε αλακνλή πξνθεηκέλνπ ην παηδί ηνπο λα 

ηαμηδέςεη κε  ζσκαηηθή αζθάιεηα θαη λφκηκα. Σν  παξάηππν κεηαλαζηεπηηθφ 

ηαμίδη δελ ζεκαίλεη κφλν θίλδπλν γηα ηε δσή θαη ηε ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα 

ιφγσ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη κε αζθαιψλ ηξφπσλ κεηαθνξάο. εκαίλεη 

αθφκα απμεκέλεο πηζαλφηεηεο ηα παηδηά απηά λα πέζνπλ ζχκαηα εκπνξίαο 

νξγάλσλ, ζεμνπαιηθήο εθκεηάιιεπζεο θαη εμαλαγθαζηηθήο εξγαζίαο. Παξφιν 

ηνπο θηλδχλνπο, πνιιέο θνξέο θαη νη ίδηνη νη γνλείο ιφγσ άγλνηαο θηλδχλσλ 

ζηξέθνπλ ηα παηδηά πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. 
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Δπηηξνπεία 

 

Σν ζχζηεκα επηηξνπείαο θαίλεηαη πσο δελ ιεηηνπξγεί. Σν έξγν ησλ 

εηζαγγειέσλ αλειίθσλ θαη εηζαγγειέσλ πξσηνδηθψλ, νη νπνίνη νξίδνληαη δηα 

ηνπ λφκνπ πξνζσξηλνί επίηξνπνη, θαζίζηαηαη ηδηαίηεξα δχζθνιν. Έλαο 

πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο εηζαγγειέσλ είλαη ππεχζπλνο γηα ρηιηάδεο παηδηά,  κε 

απνηέιεζκα ηελ πξαθηηθή αδπλακία νπζηαζηηθήο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπ Δπηηξφπνπ θαη ηε κε εθπιήξσζε ηνπ βαζηθνχ ζηφρνπ ηεο επηηξνπείαο 

πνπ είλαη ε δεκηνπξγία ηζρπξνχ δεζκνχ εκπηζηνζχλεο κε ην παηδί, ψζηε λα 

κπνξέζεη απνηειεζκαηηθά λα ζπλεηζθέξεη ζηελ θνηλσληθή εμέιημε ηνπ, ηελ 

αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπ. 

Δπίζεο, νη εξγαδφκελνη ηεο δνκήο φπσο θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, 

ςπρνιφγνη είλαη αθαηφξζσην λα αζθήζνπλ επηηξνπεία ζηα παηδηά ιφγσ ηνπ 

κεγάινπ αξηζκνχ παηδηψλ πνπ αλαινγεί ζην θαζέλα ηνπο. Σν πξνζσπηθφ  

αζρνιείηαη κε ηελ δηεπζέηεζε ησλ θαζεκεξηλψλ ζεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ 

ηα παηδηά, ρσξίο λα ππάξρεη επαξθήο ρξφλνο γηα νπζηαζηηθή ελαζρφιεζε κε 

απηά ζε επίπεδν δξάζεσλ απν θνηλνχ κέζα απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα 

δεκηνπξγεζεί κηα πην ζηελή  δηαπξνζσπηθή ζρέζε ζε έλα εχινγν ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαη πξηλ απνθαζίζεη έλα παηδί λα θχγεη.  

 

 Δπαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη απνθαηάζηαζε. 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ Διιάδα απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ 

έληαμε ζε ζρνιέο ηερληθήο εθπαίδεπζεο (Δπαγγεικαηηθά Λχθεηα - πξψελ 

ΣΔΔ,) είλαη ην απνιπηήξην Γπκλαζίνπ, ην νπνίν ειάρηζηνη αλήιηθνη αηηνχληεο 

άζπιν θαηέρνπλ, γηα ιφγνπο κε έληαμεο ζηελ εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα  θαη κε 

θαηνρήο ησλ αληηζηνίρσλ ηίηισλ ζπνπδψλ ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο.  

Δπίζεο ε κε θαηνρή θάξηαο αλεξγίαο ηνπ Ο.Α.Δ.Γ ιφγσ έιιεηςεο 

άδεηαο εξγαζίαο ηνπο ζηεξεί ηε δπλαηφηεηα έληαμεο ζηα  πξνγξάκκαηα 

θαηάξηηζεο ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ.  

Απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία (ΑΚ 136) πξνβιέπεηαη, ππφ πξνυπνζέζεηο, 

ε έθδνζε άδεηαο εξγαζίαο αλειίθσλ άλσ ησλ 15 εηψλ κε ηελ ζχκθσλε γλψκε 

ηνπ θεδεκφλα ή, ζηελ πεξίπησζε ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, ηνπ 

επηηξφπνπ. κσο, ν ζεζκφο ηεο επηηξνπείαο ησλ αλειίθσλ αληηκεησπίδεη 
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ζεκαληηθά θαη νπζηαζηηθά πξνβιήκαηα ζηελ πξαθηηθή ηνπ εθαξκνγή: αθφκα 

θαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ν αξκφδηνο εηζαγγειέαο έρεη νξηζηεί σο 

πξνζσξηλφο επίηξνπνο. 

 Έηζη είλαη πξαθηηθά αδχλαην λα εθδνζεί άδεηα εξγαζίαο αλειίθνπ, 

θαζψο νη εηζαγγειείο–πξνζσξηλνί επίηξνπνη ζεσξνχλ φηη ε εθπξνζψπεζε 

ησλ αλειίθσλ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ εξγαζία, εθπαίδεπζε ή άιια 

δεηήκαηα εθηφο ηεο δηαδηθαζίαο αζχινπ δελ εκπίπηεη ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. 

Απηή ε εξκελεία, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία δηνξηζκνχ νξηζηηθνχ 

επηηξφπνπ, ζπλεπάγεηαη ηνλ απνθιεηζκφ ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ απφ ηα 

πξνγξάκκαηα εμσζρνιηθήο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο.  

 

 Δθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνύ 

 

 Αλαθνξηθά κε ηηο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο  ηνπ πξνζσπηθνχ ππάξρεη 

κεγαιχηεξε αλάγθε ζην κε εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη ησλ δηεξκελέσλ- θνηλσληθψλ δηακεζνιαβεηψλ. ηνπο απαζρνινχκελνπο 

εξγαδφκελνπο πνπ έρνπλ κηα εηδηθφηεηα ζρεηηθά κε λνκηθέο θαη θνηλσληθέο 

επηζηήκεο ππάξρεη πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ παξά αλαγθαηφηεηα. Καη ζηηο δχν 

πεξηπηψζεηο πάλησο έκθαζε δίλεηαη ζην πνιηηηζκηθφ ζηνηρείν θαη πσο απηφ 

επεξεάδεη ηα παηδηά ζηε θαζεκεξηλφηεηα ηνπο, ζηηο ζπλήζεηεο ηνπο θαη ζην 

ηξφπν ζθέςεο ηνπο. Γπζηπρψο δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη ζρεηηθφ επαξθέο 

πιηθφ πξνο κειέηε νπφηε ην θελφ απηφ θαιχπηεηαη κέζσ ηεο δηνξγάλσζεο 

ζεκηλαξίσλ απφ νξγαλψζεηο θαη κε θπβεξληηθέο πνπ αζρνινχληαη κε 

κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο αιιά θαη κέζσ ηεο εξγαζηαθήο εκπεηξίαο.  

 

Υξεκαηνδόηεζε 

 

Γεληθφηεξα ε αλαγθαηφηεηα γηα κεγαιχηεξε ρξεκαηνδφηεζε είλαη 

δεδνκέλε θαη αθνξά ηε πξνζηαζία ησλ παηδηψλ άκεζα θαη έκκεζα. Σν 

γεγνλφο νηη ππάξρνπλ ειιείςεηο θαη ζε είδε αηνκηθήο πγηεηλήο, σο είδε πξψηεο 

αλάγθεο,  ππνδειψλεη νηη ππάξρεη πξφβιεκα σο πξνο ηε ρξεκαηνδφηεζε.  

 Δπίζεο ε δηαθεθνκέλε ξνή ησλ πξνγξακκάησλ πνπ πινπνηνχληαη 

θπξίσο απφ επξσπατθά ρξήκαηα αιιά  θαη  ρξήκαηα ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ  

δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα αλαθνξηθά κε ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο ζηα παηδηά 
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θαη  ζηνπο εξγαδφκελνπο. Γεληθφηεξα ε δνκή θαίλεηαη λα αληηκεησπίδεη ζέκαηα 

πνπ είλαη πέξα ηεο δπλακηθήο ηεο θαη απιψο πξνζπαζεί λα πξνζαξκφζεη ηε 

ιεηηνπξγία ηεο ζηηο  πνιπεπίπεδεο θαη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ απφ 

ηε κία θαη ζηηο γεληθφηεξεο  πνιηηηθέο απφ ηελ άιιε. Ζ θπγή  θαη ησλ παηδηψλ 

απφ κηα παηδηθή ζηέγε κέζα ζε ιίγεο εκέξεο θαη ε εμαθάληζε ηνπο,  νθείιεηαη 

ζε ιφγνπο πνπ ππεξβαίλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο δνκήο θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο θαη έγθεηηαη ζε ζέκαηα ηφζν αληηκεηψπηζεο θαη 

ζπλνιηθήο πξνζηαζίαο φζν θαη ζηα πξαγκαηηθά αίηηα πνπ σζνχλ ηα 

αζπλφδεπηα αλήιηθα ζηε κεηαλάζηεπζε.  

 

Βία, ζπγθξνύζεηο θαη παξαβαηηθόηεηα. 

 

 Αλαθνξηθά κε ηελ πιεξέζηεξε αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο έξεπλαο, 

ζεσξψ ζθφπηκν λα επηζεκάλσ ηελ έιιεηςε αλαθνξάο ζε πεξηζηαηηθά βίαο θαη 

ζπγθξνχζεσλ εληφο ηεο δνκήο αιιά θαη παξαβαηηθφηεηαο.  

 πγθεθξηκέλα, ζρεηηθά κε ηηο εληάζεηο κεηαμχ παηδηψλ απφ δηαθνξεηηθέο 

εζληθφηεηεο αλαθέξεηαη απφ ζπκκεηέρνληα ζηελ έξεπλα φηη δελ έρνπλ 

ζεκεησζεί πεξηζηαηηθά ηζαθσκψλ θαη νηη «ηα παηδηά αξθνχληαη απιψο ζην λα 

θάλνπλ παξέα κε ηνπο ζπλνκειίθνπο πνπ ηαηξηάδνπλ, αλεμαξηήηνπ 

εζληθφηεηαο». 

 Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθέξσ φηη είλαη αμηνπεξίεξγε ε έιιεηςε 

βίαο θαη  πξνζηξηβψλ κεηαμχ αγνξηψλ εθεβηθήο ειηθίαο πνπ δνχλε θάησ απφ 

ηελ ίδηα ζηέγε θαη έρνπλ κεηαμχ ηνπο πνιηηηζκηθέο θαη γισζζηθέο δηαθνξέο. 

Πηζαλφηαηα, λα ππήξρε ε δηάζεζε παξνπζίαζεο ελφο θαινχ θιίκαηνο ζηε 

δνκή, ρσξίο βέβαηα λα πξνθχπηνπλ ζηνηρεία κέζσ ηεο ζπκκεηνρηθήο 

παξαηήξεζεο πνπ λα απνδεηθλχνπλ ην αληίζεην δει. ηελ χπαξμε εληάζεσλ 

θαη ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ ζπκβίσζεο γεληθφηεξα. 

Δπίζεο, δελ αλαθέξεηαη παξαβαηηθφηεηα, ή έζησ θίλδπλνο 

παξαβαηηθφηεηαο, ησλ παηδηψλ ηεο δνκήο.  Αλ αλαινγηζηεί θαλείο νηη ηα  

παηδηά απηά ζπρλάδνπλ ζε πιαηείεο ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο, 

ζπλαλαζηξέθνληαη κε άγλσζηα άηνκα πξνο ην πξνζσπηθφ, είλαη ζε επάισηε 

ζέζε  ιφγσ έιιεηςεο ρξεκάησλ θαη νηθνγέλεηαο, ζα ιέγακε, νηη είλαη 

ηνπιάρηζηνλ επηξξεπή  ζε παξαβαηηθέο ζπκπεξηθνξέο.  
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χκθσλα πάλησο κε θαηαγξαθή  ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο, θαηά ηελ 

πεξίνδν 2007-2008, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο Δπηκειεηψλ 

Αζήλαο, ζπλειήθζεζαλ ζηε πεξηνρή ηεο Οκφλνηαο 23 νκαινί, 13-16 εηψλ, 

γηα δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ.  

 

 

5.3 πκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο. 

 

Δπηηξνπεία 

 

 Ο ζεζκφο ηεο επηηξνπείαο αλαγλσξίδεηαη σο πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηα 

αζπλφδεπηα αλήιηθα. Ζ παξνπζία επηηξφπνπ κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία θαη ηελ 

ζπκβνπιεπηηθή ζηήξημε ζην παηδί είλαη επηηαθηηθήο αλάγθεο. Ο επίηξνπνο είλαη 

απηφο πνπ πξέπεη λα έρεη ηελ δηθαηνδνζία λα ην ζηεξίδεη ζε φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο ζρεδηαζκνχ θαη ιήςεο απνθάζεσλ, ζχκθσλα πάληα κε ηελ 

ζπγθαηάζεζε ηνπ παηδηνχ θαη αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπ θαη ηελ σξηκφηεηα 

ηνπ.  

 Ζ παξνπζία ηνπ επίηξνπνπ είλαη ζεκαληηθή γηαηί είλαη απηφο πνπ 

δηαζθαιίδεη νηη φιεο νη απνθάζεηο έρνπλ γλψκνλα ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ 

παηδηνχ. Ο επίηξνπνο δηεξεπλά καδί κε ην παηδί ηηο δηάθνξεο επηινγέο θαη 

απνθαζίδεη γηα ηελ εχξεζε δηαξθψλ βηψζηκσλ ιχζεσλ. ηα πιαίζηα ηνπ ξφινπ 

ηνπ κπνξεί: 

 Να ζπλδξάκεη ζηελ επηθνηλσλία ηνπ παηδηνχ κε ηελ νηθνγέλεηα 

(θαηά πεξίπησζε) θαη λα δηεξεπλά καδί κε ην παηδί δπλαηφηεηεο 

αλαδήηεζεο νηθνγέλεηαο θαη ζπλέλσζεο κε απηήλ. 

 Να δηακεζνιαβεί θαη λα δηαζθαιίδεη ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ 

ζπλεξγαζία ηνπ παηδηνχ κε δηάθνξεο νξγαλψζεηο πνπ ηνπ 

παξέρνπλ ππεξεζίεο. 

 Να ελεκεξψλεηαη γηα ηνλ πηζαλφ θνηλσληθφ δίθηπν θίισλ θαη 

ζπγγελψλ ηνπ παηδηνχ. 

 Να  ελεκεξψλεηαη θαη λα ζπκβνπιεχεη ην παηδί. 

 Να δηαζθαιίδεη ηελ πξνζήθνπζα λνκηθή εθπξνζψπεζε ηνπ 

παηδηνχ ζηελ εμέηαζε ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ γηα πξνζηαζία. 
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 Να δηαζθαιίδεη νηη ε άπνςε θαη νη ζέζεηο ηνπ παηδηνχ 

ιακβάλνληαη ππφςε ζηηο απνθάζεηο πνπ ην αθνξνχλ. 

Πνιιά απφ ηα παξαπάλσ γίλνληαη απν ηνπο δηάθνξνπο επαγγεικαηίεο 

ηεο δνκήο αιιά ζα ήηαλ θαιχηεξν λα ππάξρεη επίηξνπνο σο πξφζσπν 

αλαθνξάο γηα ην παηδί πνπ βξίζθεηαη ζηε ρψξα ρσξίο θεδεκφλα θαη έρεη ηελ 

αλάγθε γηα δεκηνπξγία  δηαπξνζσπηθήο ζρέζεο κε γλψκνλα ηελ εκπηζηνζχλε 

θαη ηελ νηθεηφηεηα κέζα απφ θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο, ζπδεηήζεηο θαη απνθάζεηο 

πνπ αθνξνχλ ηε δσή ηνπ. Ο επίηξνπνο επίζεο πξέπεη λα κελ έρεη ζρέζε 

ζχκβαζεο εξγαζίαο κε ηε δνκή αιιά ζα πξέπεη λα είλαη απφ αλεμάξηεηε 

αξρή. Θα πξέπεη λα κελ θαηέρεη ηέηνηα ζέζε πνπ ελδέρεηαη λα νδεγεί ζε 

ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ κε ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ.  

Μηα θαιή ηδέα είλαη ε εθπαίδεπζε ζηελ άζθεζε επηηξνπείαο κέζσ  

εμνηθείσζεο ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ αλαιακβάλνληαη γηα θάζε 

παηδί κέζσ βησκαηηθψλ θαη πξαθηηθψλ αζθήζεσλ αιιά θαη ελεκέξσζεο γηα 

ηνπο θηλδχλνπο πνπ αληηκεησπίδεη ε επάισηε νκάδα ησλ αζπλφδεπησλ 

αλειίθσλ. Πξφζθαηα ηέηνηνπ πεξηερνκέλνπ ζεκηλάξην πξαγκαηνπνηήζεθε απφ 

ηελ θα Hilde Krogh ηεο Οξγάλσζεο Vergeforeningen Følgesvennen, κε 

πνιπεηή εκπεηξία ζηελ εθπαίδεπζε ππνςήθησλ Δπηηξφπσλ, ζηα πιαίζηα  

εθπαίδεπζεο ηνπ λενζχζηαηνπ Γηθηχνπ Δπηηξνπείαο ησλ Αζπλφδεπησλ 

Αλειίθσλ57 πνπ ζα πιαηζηψλεη ηεο εηζαγγειίεο αλειίθσλ ηεο ρψξαο.  

Θα πξέπεη ινηπφλ λα ππάξμεη κηα λνκνζεηηθή θαη πξαθηηθή ελίζρπζε 

ηνπ ζεζκνχ ηεο επηηξνπείαο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ θαη κηα ελδπλάκσζε 

ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ ησλ Δηζαγγειηψλ ψζηε λα θαηαζηνχλ ηθαλέο λα 

αληαπνθξίλνληαη νπζηαζηηθά ζηελ αλάγθε πξνζηαζίαο φισλ ησλ αλειίθσλ θαη 

λα ηεζεί ζε άκεζε ιεηηνπξγία ν κεραληζκφο πξνζσξηλνχ επηηξφπνπ, θαη‟ 

εθαξκνγή ηφζν ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΠΓ 220/2007 φζν θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Αζηηθνχ Κψδηθα πεξί επηηξνπείαο αλειίθσλ58 

                                                           
57  Πιεξνθνξίεο γηα Γίθηπν Δπηηξφπσλ γηα ηα αζπλφδεπηα παηδηά: 

http://www.epitropeia.org/?q=el/seminario-ekpedefsis-epitropon-el, 

(Πξφζβαζε 30/04/2015). 

58Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε  επηηξνπεία: 

http://archive.papandreou.gr/papandreou/content/Document.aspx,  

(Πξφζβαζε 01/05/2015) 

http://www.epitropeia.org/?q=el/seminario-ekpedefsis-epitropon-el
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 Αζθάιεηα ησλ παηδηώλ 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξε 

πξνζνρή σο πξνο ηε δσή ηνπο εθηφο δνκήο. Πξαθηηθά απηφ είλαη αδχλαην κε 

ηελ ππάξρνπζα αλαινγία εξγαδνκέλσλ θαη παηδηψλ. Δίλαη φκσο πνιχ 

ζεκαληηθφ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο γηα λα κελ πέζνπλ ζχκαηα επηηήδεησλ. 

Αθφκα θαη αλ πνιιά απφ απηά είλαη παηδηά πνπ έρνπλ δήζεη κφλα ηνπο θαη ζην 

παξειζφλ, γηα παξάδεηγκα αθγαληθήο θαηαγσγήο παηδηά πνπ έρνπλ εξγαζηεί 

ζην Ηξάλ, δελ παχνπλ λα είλαη παηδηά πνπ κπνξνχλ λα εμαπαηεζνχλ απφ 

φπνηνλ ηνπο ππνζρεζεί ηελ εθπιήξσζε ηνπ  «νλείξνπ ηεο Δπξψπεο».   

Ζ γλψζε ζρεηηθά κε ην πνπ βξίζθνληαη ηα παηδηά, φηαλ θεχγνπλ απφ ηε 

δνκή, ζεσξείηαη απαξαίηεηε. Σα παηδηά εθηφο ηεο ππνγξαθήο γηα ηελ ψξα 

εμφδνπ θαη επηζηξνθήο απφ ηε δνκή ζχκθσλα κε ην θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο 

ζα πξέπεη λα ελεκεξψλνπλ γηα ην πνπ αθξηβψο ζθνπεχνπλ λα πάλε θαη ηη 

ψξα ζα γπξίζνπλ.  

Δπηπιένλ, κηα θνηλή ζπλεχξεζε ησλ παηδηψλ, εθπξνζψπσλ ηεο δνκήο 

θαη ζπιιφγσλ νκνεζλψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Αζήλα είλαη κηα επθαηξία γηα 

θνηλέο δξαζηεξηφηεηεο αιιά θαη γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο θνηλσληθνχ θχθινπ 

γηα ηα παηδηά απηά, κέζα ζε έλα πην δνκεκέλν πιαίζην άξα θαη πην αζθαιέο 

απφ ηελ αηνκηθή αλαδήηεζε δηθηχνπ ζηνπο δξφκνπο θαη ηηο πιαηείεο.  

Δπηπξφζζεηα ζεκαληηθή είλαη θαη ε γλσξηκία κε  πηζαλνχο ζπγγελείο θαη κε 

θίινπο πνπ ήδε έρνπλ θάλεη ηα παηδηά. ίγνπξα είλαη πην δχζθνιν ή 

απνηξεπηηθφ γηα θάπνηνλ πνπ ζέιεη λα βιάςεη έλα παηδί, ε γλψζε νηη δελ είλαη 

κφλν ηνπ αιιά έρεη νπζηαζηηθή επίβιεςε απφ θάπνην θνξέα.  

Απφ ηελ άιιε, εθφζνλ ηα παηδηά δηαβηνχλ ζε αλνηρηή δνκή θαη 

επηηξέπεηαη ε έμνδνο απφ απηήλ, ζα πξέπεη λα έρνπλ έλα κηθξφ ραξηδηιίθη γηα 

ηα βαζηθά ηνπο έμνδα. Σα εηζηηήξηα ησλ ζπγθνηλσληψλ, έλα κηθξφ πνζφ γηα  

ηειεθσληθή επηθνηλσλία, ηελ αγνξά ελφο θαθέ είλαη ηα απνιχησο απαξαίηεηα 

γηα κηα απιή έμνδν απφ ηε δνκή. Γπζηπρψο ηα παηδηά δελ έρνπλ νχηε απηά 

δηφηη δελ ππάξρεη ζρεηηθή πξφβιεςε. Απηή ε έιιεηςε φκσο κπνξεί λα 

δεκηνπξγεί πξφζθνξν έδαθνο γηα εθκεηάιιεπζε πάζεο θχζεσο πξνθεηκέλνπ 

λα θαιχςνπλ βαζηθέο αλάγθεο πνπ δελ θαιχπηνληαη φρη απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

δνκή αιιά γεληθφηεξα δελ ππάξρεη άλσζελ ηέηνηα πξφβιεςε.  
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Οηθνγελεηαθή επαλέλσζε 

 

Μηα πξφηαζε αλαθνξηθά κε ηελ νηθνγελεηαθή επαλέλσζε είλαη ε 

δεκηνπξγία ππεξεζίαο εληφο ηεο δνκήο πνπ ζα αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε 

ηνλ εληνπηζκφ ηεο νηθνγέλεηαο, ηελ νηθνγελεηαθή ζπλέλσζε θαη ηνλ αζθαιή 

επαλαπαηξηζκφ αλειίθσλ πνπ ελειηθηψλνληαη, ζε ζπλεξγαζία κε δηεζλείο 

νξγαληζκνχο (π.ρ.Γηεζλήο Οξγαληζκφο Μεηαλάζηεπζεο), ην Τπνπξγείν 

Δμσηεξηθψλ θαη ηηο αληίζηνηρεο πξεζβείεο ησλ ρσξψλ θαηαγσγήο. Ζ χπαξμε 

μερσξηζηήο ππεξεζίαο ή έζησ ελφο ππαιιήινπ κε γλψζεηο ζε λνκηθέο ή/θαη 

θνηλσληθέο επηζηήκεο ζα επέηξεπε κηα πην δνκεκέλε δνπιεηά θαη ίζσο πην 

απνηειεζκαηηθή  κέζσ εμεηδίθεπζεο, κηαο θαη πξφθεηηαη γηα κηα πνιππιφθακε 

δηαδηθαζία πνπ απαηηεί ηελ ζπλεξγαζία δηαθφξσλ ππεξεζηψλ θξαηηθψλ θαη 

δηθαζηηθψλ ζε δηαθξαηηθφ επίπεδν. Ζ χπαξμε κηαο εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίαο 

ζα κπνξνχζε ίζσο λα ζπκβάιιεη ζηελ γξεγνξφηεξε δηεθπεξαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο ψζηε λα κελ αλαγθάδνληαη ηα παηδηά εμαηηίαο ηεο κεγάιεο 

θαζπζηέξεζεο λα θεχγνπλ κφλα ηνπο.  

 

Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ 

 

ρεηηθά κε ην πξνζσπηθφ θαη ηηο εθπαηδεπηηθέο ηνπο αλάγθεο ζα πξέπεη 

λα δνζεί κεγαιχηεξε έκθαζε ζηελ θάιπςε απηψλ.  

Δπηπξφζζεηα ρξεηάδνληαη  ζπλαληήζεηο επνπηείαο αλά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα, κηαο θαη ε δνκή δηαζέηεη ςπρνιφγνπο, ψζηε ην πξνζσπηθφ λα  

ζπδεηά γηα ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ θαη γηα ηελ ζσζηή δηαρείξηζε απηψλ. 

Ηδηαίηεξα επηηαθηηθή θξίλεηαη ε επνπηεία γηα ηελ εηδηθφηεηα ησλ δηεξκελέσλ 

θαζψο έρεη αλαθεξζεί  ηαχηηζε κε ηα παηδηά θαη αλάιεςε ξφισλ πέξα ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπο. Ζ επνπηεία κε ηνλ θαηάιιειν εηδηθφ κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζηελ ζπλαηζζεκαηηθή απνζπκπίεζε ησλ δηεξκελέσλ ψζηε λα παξακέλνπλ 

ζηα ζηελά φξηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, λα κελ δπζρεξαίλνπλ ην έξγν ηεο 

ςπρνθνηλσληθήο ππεξεζίαο θαη λα απνθεχγνπλ θαη νη ίδηνη ην θίλδπλν ηνπ 

ζπλδξφκνπ ηεο επαγγεικαηηθήο εμνπζέσζεο, γλσζηφ σο “burn out”. 

Γεληθφηεξα φζνη δνπιεχνπλ κε παηδηά θαη ζπγθεθξηκέλα κε απηήλ ηελ  

ηδηαίηεξα επάισηε νκάδα παηδηψλ, ζα πξέπεη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή 
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εθπιήξσζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, λα έρνπλ εμεηδηθεπκέλεο δεμηφηεηεο φζνλ 

αθνξά ζηελ εξγαζία κε αζπλφδεπηα παηδηά θαη ζηελ θαηαλφεζε ηεο 

κεηαλάζηεπζεο ησλ παηδηψλ. Θα πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε ζπλερή 

θαηάξηηζε θαη επαγγεικαηηθή ππνζηήξημε  θαη λα πθίζηαηαη πάζεο θχζεσο 

ειέγρνπο πηζηνπνίεζεο φηη είλαη θαηάιιεινη γηα ην ξφιν πνπ ηνπο αλαηίζεηαη.  

 

Γεκηνπξγία βάζεο δεδνκέλσλ. 

 

Δπίζεο ε δνκή ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη κηα βάζε δεδνκέλσλ γηα 

ηα αζπλφδεπηα παηδηά πνπ ζα πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

 Πιεξνθνξίεο γηα ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάινλ ηνπ παηδηνχ ζηε 

ρψξα θαηαγσγήο θαη αιινχ, κε πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο. 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηα πξφζσπα πνπ είλαη ζεκαληηθά γηα ην παηδί 

θαη δελ αλήθνπλ ζην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ. 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ βξέζεθε/εληνπίζηεθε ην 

παηδί. 

 Πιεξνθνξίεο γηα ην ρσξηζκφ ηνπ παηδηνχ απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ 

θαη γηα ηε δσή ηνπ παηδηνχ πξηλ θαη κέρξη ην ρσξηζκφ ηνπ απφ 

ηελ νηθνγέλεηα ηνπ. 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηε θπζηθή θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ, ηελ 

θαηάζηαζε πγείαο ηνπ θαη ην ηαηξηθφ ηνπ ηζηνξηθφ. 

 Πιεξνθνξίεο γηα ην εθπαηδεπηηθφ ππφβαζξν ηνπ 

παηδηνχ(επίζεκν θαη άηππν). 

 Πιεξνθνξίεο γηα ην γισζζηθφ, ζξεζθεπηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ 

ππφβαζξν ηνπ παηδηνχ. 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηηο επηζπκίεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ παηδηνχ γηα ην 

κέιινλ ηνπ. 

 Πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνθαηαξθηηθή αμηνιφγεζε ηεο 

πλεπκαηηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο αλάπηπμεο θαη σξηκφηεηαο 

ηνπ παηδηνχ, δεδνκέλνπ νηη νη ειηθίεο πνιιέο θνξέο δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζηε πξαγκαηηθή θαη δελ ππάξρεη αμηφπηζην 

ζχζηεκα θαζνξηζκνχ απηήο. 

ηελ βάζε δεδνκέλσλ ηελ νπνία ζα ρεηξίδεηαη ε δνκή, ζα κπνξνχζαλ 

λα ππάξρνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ παηδηνχ ζε ζπλδπαζκφ κε πξαθηηθέο 
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ηαπηνπνίεζεο.  Ζ πξφζβαζε αδηακθηζβήηεηα  κφλν γηα εμνπζηνδνηεκέλνπο 

θνξείο θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο ηεο Δπξψπεο πνπ αζρνινχληαη κε ηα 

αζπλφδεπηα αλήιηθα ζα έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζείηαη ε πνξεία 

ηνπο θαη λα ππάξρεη κηα πιεξέζηεξε εηθφλα γηα ηα παηδηά απηά θαη ηελ ηχρε 

ηνπο, θαζψο πνιιέο θνξέο παξαηεξείηαη ε εμαθάληζε ηνπο απφ ην ζχζηεκα 

παξνρήο θξνληίδαο. Δπηπξφζζεηα, ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα θνηλφ 

ζεκείν επαθήο, κηα επθαξία γηα γλσξηκία θαη πηζαλή ζπλεξγαζία κεηαμχ 

μελψλσλ θαη νξγαληζκψλ ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ/δηαθξαηηθφ επίπεδν. 

Δπίζεο, δχλαηαη σο πεγή πιεξνθνξηψλ λα δψζεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο 

γηα ην πξνθίι ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

αμηνπνηεζνχλ ζε δηεμαγσγή έξεπλαο.  Σέινο,  νη επαγγεικαηίεο πνπ 

εξγάδνληαη κε ηα παηδηά απηά  ζα είραλ ηε δπλαηφηεηα λα αληιήζνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο κε ζθνπφ ηελ θαηαιιειφηεξε παξέκβαζε (π.ρ γηα 

ςπρνιφγνπο) θαη παξνρή βνήζεηαο(π.ρ γηα θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο). 

 Βέβαηα ηα πξφζσπα πνπ δηεμάγνπλ ηηο αλάινγεο ζπλεληεχμεηο κε ηα 

αζπλφδεπηα παηδηά πξέπεη λα έρνπλ ηε πξνζήθνπζα θαηάξηηζε θαη εκπεηξία 

γηα λα εθπιεξψλνπλ απνηειεζκαηηθά απηφ ην έξγν. ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα 

παηδηψλ ζα ιέγακε νηη δελ είλαη αξθεηφ έλα θνηλσληθφ ηζηνξηθφ κε βαζηθέο 

πιεξνθνξίεο, φπσο απηά πνπ ζπλεζίδνληαη ζηηο ςπρνθνηλσληθέο ππεξεζίεο  

αιιά είλαη ρξήζηκα εκπεξηζηαησκέλα ζηνηρεία γηα ηε δσή ηνπ παηδηνχ θαζψο 

πνιιά απφ απηά ελδέρεηαη λα ρξήδνπλ πεξαηηέξσ δηεξεχλεζεο. Δπίζεο ε 

ιήςε ελφο  ηέηνηνπ εθηελνχο ηζηνξηθνχ ζα απαηηνχζε πεξηζζφηεξν απφ κηα 

ζπλάληεζε κε ην παηδί ψζηε λα γίλεη κε ηξφπν θηιηθφ πξνο απηφ, ζχκθσλα κε 

ηελ ειηθία ηνπ  θαη ρσξίο λα ην θνπξάζεη. ε παξφκνηεο δηαδηθαζίεο 

ζπλέληεπμεο φπσο νη ζπλεληεχμεηο αζχινπ έρνπλ θαηαγξαθεί απφ ηα ίδηα ηα  

παηδηά σο δηαδηθαζίεο πνπ ήηαλ θνπξαζηηθέο θαη έγηλαλ κε ηξφπν πνπ δελ 

έλησζαλ έλα θηιηθφ πεξηβάιινλ.  

 

Γξάζεηο θνηλσληθήο έληαμεο. 

 

Αλαθνξηθά κε ηελ απνδνρή ησλ παηδηψλ απφ ηελ ηνπηθή θνηλσλία ε δνκή 

κπνξεί λα πξνβεί ζε δξάζεηο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ θνηλνχ κε ζθνπφ  ηφζν 

ηελ θνηλσληθή ζηήξημε ηνπ θέληξνπ φζν θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο έληαμεο ησλ 

θηινμελνπκέλσλ παηδηψλ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία. Πξνθεηκέλνπ λα απνδερζεί 
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επθνιφηεξα ε γεηηνληά ηα παηδηά απηά  ζα ήηαλ ρξήζηκε ε δηελέξγεηα 

εθδειψζεσλ ζηα νπνία ζα είλαη θαιεζκέλε ε γεηηνληά, θαζψο δελ 

αλαθέξνληαη πξσηνβνπιίεο ελζάξξπλζεο ζπκκεηνρήο ζε  εθδειψζεηο πνπ 

νξγαλψλεη ή ζπκκεηέρεη ε δνκή.   

 Οη δξάζεηο απηέο κπνξνχλ λα ιάβνπλ ρψξα θαη εληφο ηεο δνκήο ψζηε λα 

έρνπλ κηα θαιχηεξε άπνςε πεξί ηίλνο πξφθεηηαη, λα γλσξηζηνχλ κε ην 

πξνζσπηθφ θαη λα κηιήζνπλ κε απηφ. Μηα εθδήισζε ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα 

θαιή επθαηξία αληαιιαγήο ζθέςεσλ θαη απφςεσλ ψζηε θαη νη εξγαδφκελνη ηεο 

δνκήο λα έρνπλ κηα πην μεθάζαξε εηθφλα ηεο ζηάζεο ηεο γεηηνληάο απέλαληη 

ζηα παηδηά θαη πσο απηή κπνξεί λα ηα επεξεάδεη αξλεηηθά ε ζεηηθά.  

Ζ εθδήισζε ζα κπνξνχζε λα είλαη κηα εκεξίδα φπνπ ζα είλαη θαιεζκέλε ε 

γεηηνληά θαη δηάθνξνη θνξείο ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ηνπ δήκνπ ψζηε λα 

δνζεί ε δπλαηφηεηα λα γλσξίζνπλ ηα παηδηά, ηε πνξεία ηνπο θαη ηνπο ιφγνπο 

πνπ ηα σζνχλ λα ηαμηδεχνπλ κφλα ηνπο ρσξίο ηνπο γνλείο ηνπ. Θα ήηαλ 

επίζεο κηα θαιή επθαηξία λα εηπσζνχλ νη αλάγθεο ηνπο νπφηε λα 

δεκηνπξγεζνχλ θαη νη πξνυπνζέζεηο γηα πηζαλφ δίθηπν ππνζηήξημεο κέζσ 

παξνρήο εηδψλ πνπ ιείπνπλ απφ ηα παηδηά θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο δνκήο θαη απφ ηηο δσξεέο απφ θνξείο, άιιεο κε 

θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο θαη εηαηξίεο. Δπίζεο πνιχ πηζαλφλ λα 

δεκηνπξγνχληαλ έλα δίθηπν εζεινληψλ πέξα ησλ εζεινληψλ κε ζπγθεθξηκέλεο 

εηδηθφηεηεο. 

  Έλαο άιινο ηξνπνο πξνζέγγηζεο ηεο γεηηνληάο ζα κπνξνχζε λα είλαη θάηη 

πην δηαδξαζηηθφ, γηα παξάδεηγκα ε δηνξγάλσζε ελφο πνδνζθαηξηθνχ αγψλα 

κε ζπκκεηνρή παηδηψλ ηεο δνκήο θαη ηεο γεηηνληάο ή νπνηνδήπνηε άιιν 

θαιιηηερληθνχ ή αζιεηηθνχ ηχπνπ δξψκελν κπνξεί λα θέξεη ηα παηδηά ζε 

επαθή κε ηνπο θαηνίθνπο. 

 

Υξεκαηνδόηεζε 

 

Αλαθνξηθά κε ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο δνκήο, θαιχπηεη ηα ιεηηνπξγηθά 

ηεο έμνδα κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο  ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 

(Ηζιαλδία, Ληρηελζηάηλ θαη  Ννξβεγία). Σν πξφγξακκα ζηα πιαίζηα ηνπ νπνίνπ 

ρξεκαηνδνηείηαη  ε δνκή ιέγεηαη S.O.A.M (Supporting Organizations that 



97 
 

assist migrant asylum seeking population in Greece) θαη ε δηαρεηξηζηηθή αξρή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο  είλαη ν Γηεζλήο Οξγαληζκφο Μεηαλάζηεπζεο (ΓΟΜ).  

Ζ ρξεκαηνδφηεζε κέζσ επξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο έρεη σο 

απνηέιεζκα λα ππάξρνπλ θελά αλάκεζα ζε δχν πξνγξάκκαηα είηε ιφγσ 

αλακνλήο έγθξηζεο λένπ πξνγξάκκαηνο είηε ιφγσ γξαθεηνθξαηηθνχ ηχπνπ 

θαζπζηεξήζεσλ ρξεκαηνδφηεζεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηηο 

θαζπζηεξήζεηο ζε πιεξσκέο πξνζσπηθνχ, αλεζπρία γηα ην κέιινλ  

ιεηηνπξγίαο ηεο δνκήο, εξγαζηαθή αβεβαηφηεηα ζηνπο ππαιιήινπο αιιά θαη 

θάπνηεο θνξέο έιιεηςε βαζηθψλ εηδψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ 

παηδηψλ.  

Θα ήηαλ δσηηθήο ζεκαζίαο λα πεξάζνπλ ινηπφλ ζε θάπνην θξαηηθφ 

θνξέα πνπ ζα έρεη ηε ζπλνιηθή επνπηεία θαη ε ρξεκαηνδφηεζε ζα 

εμαζθαιίδεηαη ρσξίο δηαθνπέο ηφζν γηα ην ζπκθέξνλ ησλ εξγαδνκέλσλ φζν 

θαη ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ.  

 

 Δξγαζηαθή απαζρόιεζε 

 

 ζνλ αθνξά ζηελ  εξγαζηαθνχ ηχπνπ απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ, 

ζεκεηψλεηαη φηη νη αηηνχληεο άζπιν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Π.Γ. 

189/1998, «δχλαληαη λα απαζρνινχληαη πξνζσξηλά πξνο θάιπςε άκεζσλ 

βηνηηθψλ αλαγθψλ», κε ηελ πξνυπφζεζε φηη «έρεη εξεπλεζεί ε αγνξά εξγαζίαο 

γηα ην ζπγθεθξηκέλν επάγγεικα θαη δελ έρεη εθδεισζεί ζρεηηθφ ελδηαθέξνλ 

απφ εκεδαπφ, πνιίηε ΔΔ, αλαγλσξηζκέλν πξφζθπγα,νκνγελή» θαη εθφζνλ 

δελ θηινμελνχληαη ζε Κέληξα πξνζσξηλήο δηακνλήο αηηνχλησλ άζπιν 

αιινδαπψλ». 

Με ην άξζξν 10 ηνπ Π.Γ. 220/2007 δηαηεξείηαη ε δπλαηφηεηα 

απαζρφιεζεο ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζχκθσλα κε ην Π.Γ. 189/1998, ρσξίο λα 

απνθιείεη ηνπο δηακέλνληεο ζε Κέληξα ππνδνρήο, θαζψο ε παξ. 2 ηνπ αξζ. 10 

αλαθέξεη φηη «ζε πεξίπησζε έλαξμεο εξγαζίαο ελψ δηακέλνπλ ζε Κέληξα 

Φηινμελίαο, νη αηηνχληεο νθείινπλ λα αλαθνηλψζνπλ ην γεγνλφο ζηνλ 

Γηεπζπληή ηνπ Κέληξνπ». 
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ε φ,ηη αθνξά ηελ απαζρφιεζε ησλ αλειίθσλ ζηελ Διιάδα, ζχκθσλα 

κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία,59 ε εξγαζία ησλ αλειίθσλ επηηξέπεηαη ππφ 

πξνυπνζέζεηο κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ 15νπ  έηνπο. Με ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

ξπζκίδεηαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ έθδνζε άδεηαο εξγαζίαο αλειίθσλ απφ ηηο 

αξρέο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε έθδνζε βηβιηαξίνπ εξγαζίαο κεηά απφ ηαηξηθέο 

εμεηάζεηο απφ ηηο νηθείεο επηζεσξήζεηο εξγαζίαο  θαη ηίζεληαη νη πεξηνξηζκνί 

θαη νη πξνυπνζέζεηο ζε φηη αθνξά ζηνπο ηνκείο εξγαζίαο ζηνπο νπνίνπο 

δχλαληαη λα απαζρνιεζνχλ νη αλήιηθνη, νη φξνη θαη νη ζπλζήθεο απαζρφιεζεο 

θαη επηπιένλ θαζνξίδνληαη ηα φξγαλα θαη νη κεραληζκνί γηα ηελ επίβιεςε ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνζηαηεπηηθψλ γηα ηνπο αλειίθνπο δηαηάμεσλ. 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην λ.3144/2003 πξνβιέπνληαη πνηληθέο θαη δηνηθεηηθέο 

θπξψζεηο ηφζν γηα ηνλ εξγνδφηε πνπ παξαβηάδεη ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, φζν 

θαη γηα απηφλ πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ αλειίθνπ πνπ απαζρνιείηαη θαηά 

παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ. 

ηελ πξάμε, παξά ηνπο πεξηνξηζκνχο θαη ηηο εηδηθέο πξνυπνζέζεηο πνπ 

ηίζεληαη απφ ην λνκνζεηηθφ πιαίζην θαη παξά ηελ αδπλακία έθδνζεο άδεηαο 

εξγαζίαο γηα ηελ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ γηα 

ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξνληαη παξπάλσ, απφ ηα ζηνηρεία έξεπλαο60 πνπ 

δηεμήρζε γηα ινγαξηαζκφ ηεο Όπαηεο Αξκνζηείαο πξνθχπηεη φηη ν 

κεγαιχηεξνο αξηζκφο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, αθφκα θαη θάησ ησλ 15 

εηψλ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ Διιάδα εξγάδεηαη, ρσξίο άδεηα εξγαζίαο, θαηά 

παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ θαη ρσξίο λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 

ειέγρνπ θαη επίβιεςεο ησλ φξσλ θαη ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο.61 Απηφ 

πξαθηηθά ζεκαίλεη ν αλήιηθνο πνπ ζέιεη λα εξγαζηεί έρεη θάζε ιφγν λα θχγεη 

απφ ηε δνκή ψζηε λα κελ έρεη ηελ επνπηεία απφ ην πξνζσπηθφ ζρεηηθά κε 

ηήξεζε ηνπ  λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ ζρεηηθά κε ηελ εξγαζία γεληθφηεξα αιιά  

θαη ηελ  ζρέζε εξγαζίαο-αλειηθφηεηαο εηδηθφηεξα.  

Έηζη νη ππεχζπλνη ηεο δνκήο έρνπλ λα δηαρεηξηζηνχλ απφ ηε κία ηελ 

«αλάγθε» θαη ην πηεζηηθφ «αίηεκα» ησλ αλειίθσλ, εηδηθφηεξα ησλ κεγαιχηεξεο 

                                                           
59 Π.Γ. 62, Δ.η.Κ, 67 Α‟, 26.3.1998 

60Γεσξγία Γεκεηξνπνχινπ, Ησάλλεο Παπαγεσξγίνπ (2008), Αζπλόδεπηνη 

αλήιηθνη αηηνύληεο άζπιν ζηελ Διιάδα, UNHCR:79 

61 ΤΑ 875/2003, Δ.η.Κ 875 Β‟,02/07/2003.  
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ειηθίαο αλειίθσλ, γηα επ‟ακνηβή απαζρφιεζε θαη γηα απφθηεζε εξγαζηαθήο 

εκπεηξίαο θαη επαγγεικαηηθψλ δεμηνηήησλ θαη απφ ηελ άιιε ηε παξακνλή 

ηνπο ζηε δνκή σο έλα πιαίζην φρη απιά παξνρήο δηακνλήο αιιά θαη 

αζθάιεηαο.  

Γηαπηζηψλεηαη φηη ηα πξνβιήκαηα πνπ δηαηππψλνληαη αλσηέξσ ζε φ,ηη 

αθνξά ηελ πξφζβαζε ησλ αλειίθσλ ζε πξνγξάκκαηα επαγγεικαηηθήο 

θαηάξηηζεο θαη ηερληθήο εθπαίδεπζεο θαη ζηελ απαζρφιεζε,  είλαη ζεκαληηθά. 

Ζ πξνεηνηκαζία ησλ αλειίθσλ γηα απηφλνκε θαη αλεμάξηεηε δηαβίσζε κέζα 

απφ εξγαζηαθή έληαμε θαη νηθνλνκηθή αλεμαξηεζία, γηα φζα παηδηά πνπ 

επηζπκνχλ λα κείλνπλ ζηελ Διιάδα, είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιε. Έηζη, ε έληνλε 

επηζπκία ησλ ίδησλ ησλ αλειίθσλ λα εληαρζνχλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο ππάξρνπζεο δπζθνιίεο, έρνπλ ζπκβάιιεη ζηελ 

δηακφξθσζε κηαο θαηάζηαζεο φπνπ ε άηππε πξφζβαζε ζηελ απαζρφιεζε 

δηαθαίλεηαη σο κφλε δηέμνδνο γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη 

σο πξαγκαηηθφηεηα πνπ δελ κπνξεί λα απνθεπρζεί.  

ε αληηζηάζκηζκα ινηπφλ, επηδηψθεηαη ε δηαθξηηηθή επνπηεία ησλ φξσλ 

θαη ζπλζεθψλ απαζρφιεζεο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ θαηλφκελα 

εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο αλειίθσλ θαη έθζεζήο ηνπο ζε επηθίλδπλεο 

εξγαζηαθέο ζπλζήθεο. 

ην πιαίζην απηφ, εληάζζεηαη θαη ε πξαθηηθή πνπ αλαθέξεηαη γηα 

απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο κέζσ άηππσλ δηθηχσλ καζηφξσλ πνπ έρνπλ 

δηάζεζε λα κνηξαζηνχλ ηηο γλψζεηο ηνπ κε αζπλφδεπηα αλήιηθα.   Κάηη πνπ ζα 

κπνξνχζε λα γίλεη, δεδνκέλνπ ηνπ φξνπ ηεο εμαζθάιηζεο ηεο κε εξγαζηαθήο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ παηδηψλ, είλαη ην παξάδεηγκα ηεο Μ.Κ.Ο Άξζηο ζηε 

πεξίπησζε ηνπ Κέληξνπ Φηινμελίαο ηεο Μαθξηλίηζαο Βφινπ, κε  ππνγξαθή 

ηδησηηθψλ ζπκθσλεηηθψλ κεηαμχ ησλ ελ δπλάκεη εξγνδνηψλ θαη ησλ 

ππεπζχλσλ ηεο νξγάλσζεο ζηελ νπνία έρεη αλαηεζεί ε δηαρείξηζε θαη 

ιεηηνπξγία ηνπ Κέληξνπ.   

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε ΑΡΗ, σο ππεχζπλνο θνξέαο γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ Κέληξνπ Φηινμελίαο,  ζην παξειζφλ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ ππνγξαθή 

ηδησηηθψλ ζπκθσλεηηθψλ κε ηνπηθέο επηρεηξήζεηο φπνπ πξνβιέπεηαη ε 

δπλαηφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ απηψλ λα απαζρνινχλ αλειίθνπο πνπ 

δηακέλνπλ ζην Κέληξν, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο εζεινχζηαο ζπκκεηνρήο θαη 

πξνζθνξάο ππεξεζηψλ απφ ηνπο αλειίθνπο, κε ζηφρν ηελ απφθηεζε 
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«εκπεηξηθήο εθπαίδεπζεο», ρσξίο σζηφζν λα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλνη φξνη 

θαη ζπλζήθεο απαζρφιεζεο (πξφγξακκα, ψξεο – εκέξεο εξγαζίαο, ακνηβή).   

Βέβαηα απφ ηελ άιιε  ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ αλαθεξζεί φηη απφ 

ηνλ ηξφπν πνπ ηα ζπκθσλεηηθά απηά είλαη  δηαηππσκέλα, σζηφζν, θαίλεηαη 

ζηελ πξάμε λα κελ έρνπλ θακία λνκηθή ηζρχ νχηε  λα πξνζηαηεχνπλ ή λα 

δηαζθαιίδνπλ ηα δηθαηψκαηα ησλ αλειίθσλ πνπ ελδερνκέλσο λα 

απαζρνιεζνχλ ζηηο ζπκβαιιφκελεο επηρεηξήζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ζε 

πεξίπησζε εξγαηηθνχ αηπρήκαηνο, ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο ή κε 

θαηαβνιήο ακνηβήο, ηα ζπκθσλεηηθά δελ κπνξνχλ λα ζηνηρεηνζεηήζνπλ νχηε 

θαλ ηελ παξνπζία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλειίθνπ ζην ρψξν εξγαζίαο θαζψο δελ 

αθνξνχλ ζην ζπγθεθξηκέλν θάζε θνξά αλήιηθν αιιά είλαη γεληθά. Δπηπιένλ, 

παξά ην γεγνλφο φηη ζηηο πξνζέζεηο ηνπ θνξέα θαηαγξάθεηαη ε πξνζπάζεηα 

δηεπθφιπλζεο ησλ αλειίθσλ γηα απφθηεζε εξγαζηαθήο εκπεηξίαο, ε ζχλαςε 

απηψλ ησλ ζπκθσλεηηθψλ ζα κπνξνχζε λα νδεγήζεη ζε κηα ηδηφηππε 

θαηάζηαζε εξγαζηαθήο εθκεηάιιεπζεο ησλ αλειίθσλ εξγαδνκέλσλ απφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο θαζψο εμαζθαιίδνπλ αλαζθάιηζην επνρηθφ 

εξγαηηθφ δπλακηθφ. Σαπηφρξνλα, είλαη ακθίβνιν θαηά πφζν επηηπγράλεηαη ν 

ζηφρνο ηεο απφθηεζεο «εκπεηξηθήο εθπαίδεπζεο», θαζψο δπλάκεη ησλ 

ζπκθσλεηηθψλ απηψλ νη αλήιηθνη απαζρνινχληαη σο αλεηδίθεπηνη εξγάηεο ζε 

βνεζεηηθέο εξγαζίεο.  

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ην λ.3144/2003 πξνβιέπνληαη πνηληθέο θαη 

δηνηθεηηθέο θπξψζεηο ηφζν γηα ηνλ εξγνδφηε πνπ παξαβηάδεη ηηο ζρεηηθέο 

δηαηάμεηο, φζν θαη γηα απηφλ πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ αλειίθνπ πνπ 

απαζρνιείηαη θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ. 

 Αληηιακβαλφκαζηε ινηπφλ, φζν δηάζεζε θη αλ έρνπλ νη ππεχζπλνη ηεο 

δνκήο λα βνεζήζνπλ ζηνλ ηνκέα ηεο εξγαζηαθήο απαζρφιεζεο, ππάξρνπλ 

πνιιά εκπφδηα.  Δπίζεο, ηνλίδεηαη φηη ε πινπνίεζε ηέηνησλ πξσηνβνπιηψλ  

κπνξεί λα πξνηαζεί απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε δεδνκέλε ηελ απζηεξή 

επίβιεςε εθ κέξνπο ηεο δνκήο, γηα απνθπγή θαθνκεηαρείξηζεο θαη 

εθκεηάιιεπζεο  ησλ παηδηψλ. 

πκπεξαζκαηηθά αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηα πςειά πνζνζηά αλεξγίαο, 

ηελ γισζζηθή αλεπάξθεηα θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην 

λνκηθφ πιαίζην γηα ηελ εξγαζία ησλ αλειίθσλ (απαγφξεπζε λπρηεξηλήο 

απαζρφιεζεο, απαγφξεπζε ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο, απαγφξεπζε 
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εξγαζίαο ζε αλζπγηεηλφ πεξηβάιινλ, κεηαθνξά βαξέσλ θνξηίσλ θαη ρξήζεο 

επηθίλδπλνπ εμνπιηζκνχ) ζε ζπλδηαζκφ κε ηα θελά ζηελ πξνζηαζία ησλ 

αλειίθσλ αληηιακβάλεηαη θαλείο νηη ε δνκή δελ κπνξεί λα θάλεη πνιιά 

πξάγκαηα ζρεηηθά κε ηελ εξγαζηαθή απνθαηάζηαζε ησλ αλειίθσλ. 

Απηφ πνπ ζα κπνξνχζε λα θάλεη ε δνκή είλαη λα αλαδεηήζεη 

επηρνξήγεζε απφ ην θξάηνο ή απφ θάπνηνλ  κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ πνπ 

ρξεκαηνδνηεί νξγαλψζεηο θαη θνξείο πνπ ζηεξίδνπλ αλάινγνπο πιεζπζκνχο 

θαη λα δεκηνπξγήζεη έλα εξγαζηήξη μπινπξγηθήο ή νπνηαζδήπνηε άιιεο  

επαγγεικαηηθήο ηέρλεο. Πηζαλφηαηα λα κπνξνχζε λα γίλεη θαη ζε ζπλεξγαζία 

θαη κε άιιεο δνκέο ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλαο  αλεμάξηεηνο ρψξνο πνπ ζα 

έρνπλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηα παηδηά πνπ δηακέλνπλ ζε δνκέο αζπλφδεπησλ 

αλειίθσλ αηηνχλησλ άζπιν. Απηφ ζα ήηαλ ζίγνπξα γηα πνιιά παηδηά έλα 

θίλεηξν παξακνλήο ζηε δνκή θαζψο ζα έλησζαλ νηη αζρνινχληαη κε θάηη πνπ 

απνηειεί επέλδπζε γηα ην κέιινλ ηνπο είηε παξακείλνπλ ζηελ Δπξψπε είηε 

γπξίζνπλ ζηηο ρψξεο θαηαγσγήο ηνπο. 

 

Θέζπηζε εληαίνπ θαλνληζκνύ ιεηηνπξγίαο. 

 

Πέξαλ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο, θξίλεηαη ζθφπηκν ην Τπνπξγείν Τγείαο, 

ηνπιάρηζηνλ γηα ηα Κέληξα πνπ ρξεκαηνδνηεί, λα ζεζπίζεη έλα θαλνληζκφ κε 

νξηζκέλεο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ιεηηνπξγίαο θαη ππεξεζηψλ ησλ Κέληξσλ 

γεληθφηεξα. Οη πξνυπνζέζεηο απηέο πξνθαλψο ζα πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ην 

ζηφρν ηεο θάιπςεο ησλ βαζηθψλ αλαγθψλ ησλ αλειίθσλ (ζηέγαζε, ζίηηζε θαη 

εθκάζεζε ειιεληθψλ) θαη λα ζηνρεχνπλ ζηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ 

θαη ηελ εμαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ αλειίθσλ κε καθξνπξφζεζκν 

ζηφρν ηελ νκαιή έληαμή ηνπο ζηελ ειιεληθή θνηλσλία θαη ηελ πξνεηνηκαζία 

ηνπο γηα αλεμάξηεηε δηαβίσζε. Ο θαλνληζκφο απηφο γηα παξάδεηγκα ζα 

κπνξνχζε λα ξπζκίδεη ζέκαηα αληηκεηψπηζεο ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο 

απαζρφιεζεο θαη ηεο  αξηζκηηηθή επάξθεηαο πξνζσπηθνχ αλα εηδηθφηεηα. 

Έλαο ηέηνηνο θαλνληζκφο ζα κπνξνχζε λα βνεζήζεη ηε δνκή ζε πνιιά 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη θαη λα γίλεη αθφκα πην απνδνηηθή σο πξνο ηε 

παξερφκελε θξνληίδα ζηα παηδηά. Οχησο ε άιισο νη δπζθνιίεο πνπ 

αληηκεησπίδεη ε δνκή σο πξνο ηελ πξφιεςε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ παηδηψλ 

είλαη πέξαλ ησλ δπλαηνηήησλ ηεο. 
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Ζ αληηκεηψπηζε ηνπ ζέκαηνο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ δελ κπνξεί 

λα αγλνήζεη κηα ζεηξά παξακέηξσλ ζπλπθαζκέλσλ κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

ηδίσο ηηο γεληθφηεξεο δπζιεηηνπξγίεο ηεο δηαδηθαζίαο αζχινπ, ηηο αδπλακίεο θαη 

ηα θελά ηνπ πξνλνηαθνχ ζπζηήκαηνο ζηελ Διιάδα.  

Σέινο δελ πξέπεη λα παξαγλσξηζζεί ην γεγνλφο φηη γηα αξηζκφ 

αλειίθσλ πνπ έρνπλ θαηαξρήλ αλάγθε δηεζλνχο πξνζηαζίαο, ε Διιάδα 

απνηειεί ζηαζκφ θαη φρη ηειηθφ πξννξηζκφ.  
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Παξάξηεκα: Οδεγόο πλέληεπμεο 

 

ρέδην εκηδνκεκέλεο ζπλέληεπμεο. 

 

Πξνζσπηθά ζηνηρεία: 

-Φχιν 

-Ζιηθία 

-Δηδηθφηεηα 

 

Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη πνπ 

αηηνχληαη αζχινπ ζηελ Διιάδα.  

 Πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ ζρεηηθά κε ηελ 

δηαδηθαζία αζχινπ;  

 Τπάξρεη δπζθνιία ζηελ πξφζβαζε ζηηο ππεξεζίεο αζχινπ; 

 Σα παηδηά πσο βηψλνπλ ηηο δηαδηθαζίεο ζρεηηθά κε ην λνκηθφ 

ηνπο θαζεζηψο; 

 Τπάξρεη επαξθήο ζηήξημε απν πιεπξάο ελεκέξσζεο θαη 

λνκηθήο εθπξνζψπεζεο; 

 Τπάξρνπλ παηδηά πνπ επηζπκνχλ λα επαλελσζνχλ κε ηελ 

νηθνγέλεηα ηνπο θαη δπζθνιεχνληαη ζε απηφ; 

 Τπάξρεη δπζθνιία πξφζβαζεο ζε δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ ηα 

αθνξνχλ; 

 Πνηα είλαη ηα πξνβιήκαηα πνπ ηνπο δπζθνιεχνπλ σο πξνο ηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηνπο; 

 Έρνπλ ραξηδηιίθη; 

 πλαλαζηξέθνληαη κε ζπλνκήιηθνπο εθηφο δνκήο;   

 Αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ιφγσ έιιεηςεο ρξεκάησλ; Πνηα 

είλαη απηά; 

 Αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα έληαμεο ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ; 

Γηα πνηνχο ιφγνπο; 

 Καιχπηνπλ ηηο γισζζηθέο, πνιηηηζκηθέο θαη ζξεζθεπηηθέο ηνπο 

αλάγθεο; 

 Τπάξρεη έιιεηςε ππνζηεξηθηηθνχ θνηλσληθνχ δηθηχνπ; 

 ζα επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ θαηαθέξλνπλ λα βξνχλ  εξγαζία; 
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 Πνηα άιια πξνβιήκαηα αληηκεησπίδνπλ; 

 

Ση θάλεη ε δνκή θηινμελίαο αλαθνξηθά κε ηελ πξφιεςε ησλ 

πξνβιεκάησλ ησλ παηδηψλ; 

 Πσο ζπκβάιιεη ε δνκή ζηελ πξνεηνηκαζία  γηα ηελ δηαδηθαζία 

ηνπ αηηήκαηνο αζχινπ;  

 Με πνηνπο ηξφπνπο πξνεηνηκάδεη ή/θαη ζηεξίδεη ην παηδί ζε 

απηήλ ηελ δηαδηθαζία; 

 Πξνβιέπνληαη ελέξγεηεο(εθ κέξνπο ηεο δνκήο) γηα ηνλ ζσζηφ 

θαζνξηζκφ ηεο ειηθίαο;  

 Γίλνληαη ελέξγεηεο νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο; Με πνηφ ηξφπν; 

Πνηεο δηαδηθαζίεο αθνινπζνχληαη; 

 Πσο ζπκβάιιεη ε δνκή θαη ζπγθεθξηκέλα εζείο κε ηελ εηδηθφηεηα 

ζαο, ζηελ πξφζβαζε  ηνπ αλειίθνπ ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο;  

 Πσο ζπκβάιιεη ε  δνκή ζηελ φζν ην δπλαηφ θπζηνινγηθή 

θνηλσληθή δσή ησλ παηδηψλ απηψλ ζχκθσλα κε ηελ ειηθία 

ηνπο;Αλαθέξεηε ηξφπνπο ςπραγσγίαο, ραξηδηιίθη, 

δξαζηεξηφηεηεο θνηλσληθνπνίεζεο,  δεκηνπξγία ππνζηεξηθηηθνχ 

δηθηχνπ. 

 Με πνηνπο ηξφπνπο γίλεηαη θάιπςε ησλ πνιηηηζκηθψλ, 

ζξεζθεπηηθψλ θαη γισζζηθψλ αλαγθψλ; 

 Τπάξρεη βνήζεηα σο πξνο ηελ επαγγεικαηηθή απνθαηάζηαζε ή 

ηελ ηερληθή θαηάξηηζε φζσλ εμ απηψλ ην επηζπκνχλ;  

 

Πξνηάζεηο 

 Ση πξνηάζεηο ζα θάλαηε σο πξνο ηελ ελίζρπζε ησλ δνκψλ ψζηε 

λα κπνξνχλ λα δίλνπλ ιχζεηο ζηα πνιχπιεπξα πξνβιήκαηα 

απηήο ηεο ηδηαίηεξεο θαηεγνξίαο παηδηψλ; 

 Τπάξρνπλ αλάγθεο γηα  επηπιένλ πξνζσπηθφ; Λείπνπλ θάπνηεο 

εηδηθφηεηεο; 

 Πνηα ε αλαγθαηφηεηα ηνπ ζεζκνχ ηεο επηηξνπείαο; Πηζηεχεηε 

είλαη ζεκαληηθή γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο; 

 Πνηεο είλαη νη εθπαηδεπηηθέο ζαο αλάγθεο ψζηε λα ζπκβάιεηε 

αθφκα πην απνηειεζκαηηθά;  
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 Τπάξρεη έιιεηςε ζε πφξνπο πνπ κπνξεί λα δπζρεξαίλεη άκεζα ή 

έκκεζα ηα πξνβιήκαηα ησλ παηδηψλ;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


