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ΚΑΛΩΣΗΡΘΑΤΕ...

Οι εικόνες της δημοσίευσης έχουν δημιουργηθεί και δωριθεί από τους 
καλλιτέχνες Max Frezzato και Eleonora Trinca και αντικατοπτρίζουν 
μερικές από τις βασικές ανάγκες και τα δικαιώματα των ανηλίκων. 
Επιπρόσθετα, οι εικόνες αυτές  έχουν χρησιμοποιηθεί για την 
ανάπτυξη του Παιχνιδιού GATE, μια τράπουλα που υιοθετήθηκε ως 
εργαλείο για τη διευκόλυνση των αφηγήσεων των παιδιών και την 
επαφή μας με αυτά.

Ευχαριστούμε θερμά τον Max και την Eleonora για το όμορφο και 
“πρακτικό” έργο τέχνης!



3

Με την οικονομική υποστήριξη του Προγράμματος Πρόληψης και Καταπολέμησης του Εγκλήματος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Γενική Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. 
Η παρούσα δημοσίευση αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις του συντάκτη της και η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση, που μπορεί να προκύψει από 
τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν.

Το Έργο Επίτροποι Κατά της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης - GATE 
πραγματοποιείται σε 4 ευρωπαϊκές χώρες, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ολλανδία και 
την Κύπρο. 

Οι εταίροι του έργου είναι: 

•	 ΚΜΟΠ - Ελλάδα (επικεφαλής εταίρος)
•	 Defence for Children International - Ιταλία (εταίρος)
•	 Defence for Children International / ECPAT - Ολλανδία (εταίρος) 
•	 CARDET Κύπρος (εταίρος) 

Η ομάδα του ΚΜΟΠ - Ελλάδα αποτελείται από τους:

•	 Αντωνία Τορένς - Υπεύθυνη Έργου
•	 Πύρρος Παπαδημητρίου – Εθνικός Ερευνητής
•	 Μαρία Μαρκάκη - Επιβλέπουσα και συντάκτρια της Εθνικής Έκθεσης

Η Μονάδα Συντονισμού Έρευνας αποτελείται από τους Pippo Costella, Annalisa 
Furia και Maria Paola Lanti (Defence for Children International Ιταλία) οι οποίοι 
είναι υπεύθυνοι για το συνολικό επιστημονικό συντονισμό του έργου. 

(*) Το παρόν έγγραφο αποτελεί μια συνοπτική εκδοχή της Εθνικής Έκθεσης GATE:
> Η παράγραφος Γ της Εισαγωγής, το Μέρος 1 και  το Μέρος 2 αποτελούν περιλήψεις των 

αντίστοιχων μερών στην ολοκληρωμένη έκδοση της Εθνικής Έκθεσης
> Το Μέρος 3 είναι το ίδιο με το αντίστοιχο της πλήρους Εθνικής Έκθεσης  αλλά δεν περιλαμβάνει 

τα αποσπάσματα των συνεντεύξεων
> Το Μέρος 4 και 5 είναι ίδια με αυτά της πλήρους έκδοσης τους.
Η πλήρης έκδοση της Εθνικής Έκθεσης GATE είναι διαθέσιμη και σε ηλεκτρονική μορφή στην 
ιστοσελίδα του έργου GATE (http://www.gate-eu.org/). 

Οι εισαγωγικές παράγραφοι Α και Β της συνοπτικής έκδοσης της Εθνικής Έκθεσης 
συντάχθηκαν από τον Pippo Costella.

Το εισαγωγικό τμήμα του Μέρους 4 καθώς και οι σχετικές ενότητες “Αιτιολογήσεις των 
δράσεων Πρόληψης και Προστασίας ενάντια στην εμπορία και την εκμετάλλευση” 
της παραγράφου Β γράφτηκαν από την Maria Paola Lanti. Τα πρότυπα και οι δείκτες 
που περιλαμβάνονται στο Μέρος 4 διαμορφώθηκαν  από το Defence for Children της 
Ιταλίας και το ΚΜΟΠ.

Η τελική επεξεργασία των προαναφερθέντων μερών του εγγράφου πραγματοποιήθηκε 
από την Annalisa Furia και την Patrizia Testaì.

Τα υπόλοιπα μέρη της Έκθεσης συντάχθηκαν από την ομάδα του ΚΜΟΠ.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 

Το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού (ΚΜΟΠ) επιθυμεί να εκφράσει 
τις ευχαριστίες του σε όλους τους ασυνόδευτους ανηλίκους, τους επιτρόπους, 
τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους επαγγελματίες των κυβερνητικών φορέων 
και οργανώσεων, που δέχθηκαν να συμμετάσχουν και να συμβάλουν στην 
διεξαγωγή αυτής της έρευνας αφιερώνοντας μας τον απαιτούμενο, για την 
πραγματοποίηση των συνεντεύξεων και των συνεδριών, χρόνο και μοιραζόμενοι 
με εμάς την προσωπική και επαγγελματική τους εμπειρία, την τεχνογνωσία, τις 
πεποιθήσεις και τις σκέψεις τους. Χωρίς την δική τους προθυμία να στηρίξουν 
την έρευνα αυτή και, κατά συνέπεια, να στηρίξουν και εμάς στην προσπάθειά 
μας να αποκτήσουμε μια καλύτερη εικόνα για τους μηχανισμούς του συστήματος 
προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων, θα ήταν αδύνατη η υλοποίηση αυτού 
του έργου. Εκτιμώντας, λοιπόν, ιδιαιτέρως τη συμβολή τους, προσπαθήσαμε με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο να αποτυπώσουμε τις πολύτιμες εμπειρίες, απόψεις 
και πεποιθήσεις που μοιράστηκαν μαζί μας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλουμε στον φίλο μας Wajed Sharifi, ο οποίος 
προσφέρθηκε να περπατήσει μαζί μας τους δρόμους της Αθήνας σε μία 
προσπάθειά μας να εντοπίσουμε τους ασυνόδευτους ανηλίκους, οι οποίοι 
βρίσκονται εκτός του συστήματος προστασίας, και διευκόλυνε τον τρόπο 
προσέγγισής μας και την επικοινωνία με παιδιά από το Αφγανιστάν, τα οποία δεν 
μιλούσαν Ελληνικά ή Αγγλικά. Η βοήθειά του ήταν πολύτιμη σε πολλά επίπεδα.

Επιπλέον, θέλουμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας σε όλους τους εταίρους 
του έργου GATE - το Defence for Children Italy (IT), το Defence for Children/ ECPAT 
the Netherlands (NL) και το CARDET (CY) - για τη συμβολή τους στην ομαλή 
πραγματοποίηση του έργου μέσω της διαθεσιμότητάς τους και της θετικής 
ανταπόκρισής τους προς μια παραγωγική και συνεχή ανταλλαγή απόψεων.

Τέλος, ευχαριστούμε το πρόγραμμα Prevention of and Fight Against Crime της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παροχή της χρηματοοικονομικής υποστήριξης η 
οποία ήταν ζωτικής σημασίας για την πραγματοποίηση του σχεδίου GATE.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Α. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Η πύλη είναι κλειστή, η πύλη είναι ανοικτή....

Μια “πύλη” αποτελεί ένα φραγμό που μπορεί να έχει διαφορετικά και μερικές 
φορές αντικρουόμενα νοήματα και σκοπούς. Μπορεί να αποτελέσει ένα στοιχείο 
προστασίας του ατόμου από τον έξω κόσμο, αλλά μπορεί επίσης να αποτελέσει και 
στοιχείο εγκλεισμού που εμποδίζει ένα άτομο από το να αισθανθεί ασφαλές. Μπορεί 
να περιορίσει σε ένα ορισμένο χώρο ή να εμποδίσει την πρόσβαση σε ένα άλλο χώρο. 
Θα μπορούσε να εκληφθεί ως άμυνα, ως απειλή, ως ευκαιρία ή ως μέσο αποκλεισμού. 

Αυτή η σύντομη αναφορά στη φύση μιας πύλης αποτελεί μια εισαγωγή στο πεδίο του 
παρόντος έργου, το οποίο και στηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και 
στη διαδικασία μέσω της οποίας αναπτύχθηκε.

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μία αυξανόμενη προσοχή γύρω από τα 
φαινόμενα που σχετίζονται με την εμπορία ανθρώπων και ειδικά όταν αυτά αφορούν 
σε παιδιά. Ο διεθνής ορισμός της εμπορίας ανθρώπων, όπως αποδίδεται από το 2000 
και έπειτα με την υπογραφή του Πρωτοκόλλου του Παλέρμο, έχει δώσει το ερέθισμα 
για μια σειρά δραστηριοτήτων στον τομέα της νομοθεσίας, της ποινικής δικαιοσύνης 
και των δράσεων αποκατάστασης των θυμάτων του φαινομένου αυτού. 

Σε πολλές περιπτώσεις, η προσέγγιση της εμπορίας έχει επικεντρωθεί στη δίωξη 
και στις ποινικές πτυχές του φαινομένου, και λιγότερο στις δομικές συνθήκες που 
ωθούν στη διάπραξη αυτών των εγκλημάτων. Η  παρούσα πρωτοβουλία χωρίς να 
υποβαθμίζει τη σημασία των κατασταλτικών δράσεων γύρω από το φαινόμενο της 
εμπορίας υιοθέτησε μια διαφορετική, πιο ευρεία προσέγγιση συμπεριλαμβάνοντας 
και άλλους καθοριστικούς και αλληλένδετους παράγοντες στα πλαίσια της ανάλυσης 
αλλά και των δράσεων που αφορούν στην εμπορία ανθρώπων. 

Στη βάση αυτής της ευρύτερης προσέγγισης, η πρωτοβουλία του έργου GATE 
προσπάθησε να ξεπεράσει το κυρίαρχο μοντέλο που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία 
χρόνια και επικεντρώνεται στο στερεότυπο τρίγωνο θύμα-θύτης-σωτήρας. Αυτό το 
άκαμπτο μοντέλο δε συνεκτιμά την πολυπλοκότητα των εμπλεκόμενων φαινομένων, 
ενώ απέσπασε την προσοχή από τα διάφορα εννοιολογικά στοιχεία που καθορίζουν 
τα επίπεδα της ευαλωτότητας και του κινδύνου στα οποία εκτίθενται οι συγκεκριμένες 
ομάδες μεταναστών.

Πιο συγκεκριμένα, παρατηρείται ότι οι πληθυσμιακές ομάδες που βρίσκονται σε 
υψηλά επίπεδα έκθεσης και κινδύνου όσον αφορά στο φαινόμενο της εμπορίας 
είναι εκείνες οι οποίες για διάφορους λόγους αποκλείονται από τα συστήματα 
προστασίας και πρόνοιας. Σύμφωνα με την αρχική μας αναφορά, αυτοί είναι οι 
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άνθρωποι που βρίσκονται εκτός πύλης. Στην παρούσα κατάσταση η «πύλη» (GATE) 
αντιπροσωπεύεται από τις πολιτικές αποκλεισμού, οι οποίες εφαρμόζονται στα άτομα 
που φτάνουν στην Ευρώπη από διάφορες χώρες του κόσμου.

Το παρόν έργο αφορά στους ασυνόδευτους ανήλικους καθώς είναι μία από τις 
ομάδες αποκλεισμένων ατόμων. Τα συστήματα κηδεμονίας / επιτροπείας και 
προστασίας που μελετήθηκαν τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, 
παρουσιάζουν μεγάλη ανομοιογένεια ως προς τον ορισμό, τη νομοθεσία και τις 
πρακτικές που ακολουθούνται, ενώ, σε πολλές  περιπτώσεις παρουσιάζουν επίσης, 
σημαντική έλλειψη συνοχής. Ορισμένες φορές, μάλιστα, προκύπτει μία πραγματική 
σύγκρουση ανάμεσα στις δύο διαστάσεις των πολιτικών ευημερίας / πρόνοιας και 
προστασίας που απευθύνονται προς τους ασυνόδευτους ενήλικους αφενός και στις 
μεταναστευτικές και διασυνοριακές πολιτικές και στρατηγικές αφετέρου. Αυτή η 
ετερογενής κατάσταση συνδυάζεται συχνά με την ουσιαστική έλλειψη δεξιοτήτων 
και ικανοτήτων των εμπλεκόμενων μερών οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με την 
απόφαση του ποιος πρέπει να περάσει ή όχι την πύλη, καθώς και με αντικειμενικές 
δυσκολίες που σχετίζονται με την ενοποίηση των προσπαθειών και των εντολών 
στο πλαίσιο μιας υποτιθέμενα μόνιμης κατάστασης “έκτακτης ανάγκης”, η οποία δεν 
φαίνεται να υπαγορεύεται τόσο από τη σοβαρότητα των σχετικών εγκλημάτων, όσο 
από τις εντάσεις που ενυπάρχουν στην πολιτική και στην ρητορική που στηρίζουν τις 
στρατηγικές ελέγχου της μετανάστευσης.

Χωρίς να υπεισέλθουμε σε λεπτομέρειες σχετικά με τις σύγχρονες Ευρωπαϊκές 
πολιτικές μετανάστευσης, θα ξεκινήσουμε την ανάλυσή μας λαμβάνοντας ως σημείο 
εκκίνησης την Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού που επικυρώθηκε από όλα 
τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και την παραδοχή της πως το συμφέρον 
των ανηλίκων αποτελεί μια διάσταση υψίστης σημασίας πέρα από οποιαδήποτε 
άλλη λογική ή συμφέρον. Στη βάση αυτής της υπόθεσης κάθε παιδί, ανεξαρτήτως 
της εθνικότητάς του, θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται απαραίτητα στο σύστημα 
κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας του κάθε κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Από την στιγμή που η ένταξη του αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση 
για οποιαδήποτε στρατηγική ή πολιτική προστασίας, το πραγματικό πρόβλημα, πέρα 
και πριν δοθεί οποιαδήποτε προσοχή στη δυναμική του φαινομένου  της εμπορίας 
ανθρώπων, εστιάζεται στο να κατανοήσουμε πότε και με ποιο τρόπο τα συστήματα 
προστασίας είναι κατάλληλα και ευέλικτα για τον καθορισμό ενός συνεκτικού 
επιπέδου διασφάλισης και προστασίας.

Από αυτή την άποψη, η πρωτοβουλία GATE αντιλαμβάνεται τη ζωή και τη 
μεταναστευτική εμπειρία των ανηλίκων, συμπεριλαμβάνοντας και τις θετικές της 
πτυχές, ως μία ουσιαστική διάσταση για τον καθορισμό των κατάλληλων αντιδράσεων 
και πρακτικών.

Στην βάση αυτής της θεώρησης, ο ανήλικος ως ο κύριος παράγοντας και 
πληροφοριοδότης για τη διαμόρφωση των στρατηγικών και τον καθορισμό ενός 
υψηλότερου επίπεδου αντιστοίχισης μεταξύ των αναγκών και των (αντι)δράσεων, 
κατέχει έναν κεντρικό ρόλο πρωταρχικής σημασίας στην επανεξέταση των πρακτικών 
και την ενίσχυση των προστατευτικών τους λειτουργιών. Αυτή η λογική φαίνεται 
να είναι συνεπής με μια προσέγγιση που είναι βασισμένη καθαρά στις αρχές και τις 
διατάξεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εμπνέεται από μια πρόθεση πρόληψης, 
η οποία φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματική για την προστασία των δικαιωμάτων 
των ανηλίκων και της ασφάλειάς τους.

Με άλλα λόγια, χρησιμοποιώντας για μία ακόμη φορά την μεταφορά της πύλης, η 
πρωτοβουλία υιοθέτησε μια προσέγγιση που αφορούσε στην εξακρίβωση του βαθμού 
στον οποίο η πύλη είναι ανοικτή και περιεκτική ώστε να καθοριστεί ένα επαρκές 
επίπεδο προστασίας των ανηλίκων που μεταναστεύουν στην Ευρώπη. Υπό μία 
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ευρύτερη έννοια, και χωρίς να υποβαθμίζουμε την ποινική διάσταση και τη σημασία 
της πραγματοποίησης και βελτίωσης των ποινικών δραστηριοτήτων κράτησης, η 
πρωτοβουλία προσπάθησε να επανασυνδέσει το ζήτημα της προστασίας με τους 
κρίσιμους παράγοντες οι οποίοι εξακολουθούν να διαμορφώνουν το μεταναστευτικό 
ζήτημα τόσο ως κοινωνιολογικό φαινόμενο όσο και ως ανθρώπινη εμπειρία, όπως 
για παράδειγμα είναι η υπηκοότητα, η αναγνώριση, η φτώχεια και ο κοινωνικός 
αποκλεισμός.  Αυτοί είναι και οι κυριότεροι παράγοντες που επηρεάζουν το επίπεδο 
κινδύνου των ασυνόδευτων ανηλίκων στην εμπορία και την εκμετάλλευση. 

Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση, το πρόβλημα της ενίσχυσης του συστήματος 
επιτροπείας και των επιτρόπων κατά της εμπορίας, είναι ανάλογο με τη βούληση και 
τις δυνατότητες υιοθέτησης αυτής της προσέγγισης από τους διάφορους θεσμικούς 
παράγοντες και φορείς. Στην πραγματικότητα, η δυνατότητα που έχει ένας επίτροπος 
να μην αφεθεί σε ένα ρόλο διαμεσολάβησης μόνο μεταξύ του παιδιού και των φορέων, 
αλλά να σταθεί στο πλευρό του παιδιού και να προωθήσει ενεργά την ένταξη και τα 
δικαιώματά του στο σύστημα προστασίας, θεωρείται πως επηρεάζει σημαντικά την 
αποτελεσματική προστασία των ασυνόδευτων ανήλικων.

Η ερευνητική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα, την Ιταλία, την 
Κύπρο και την Ολλανδία προσπάθησε να ελέγξει το επίπεδο ένταξης / αποκλεισμού 
των διαφόρων εθνικών συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας και προστασίας, την 
καταλληλότητα και την αποτελεσματικότητά τους στην ανταπόκριση των αναγκών 
και των δικαιωμάτων των ανηλίκων, αναλύοντας ταυτόχρονα τη συμμόρφωση των 
πολιτικών και στρατηγικών  δράσεων κάθε χώρας με τις αρχές και τις διατάξεις που 
επιβάλλονται από τη διεθνή νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ερευνητική 
υπόθεση επικεντρώθηκε στις παραπάνω πτυχές ως αναγκαίες για τον καθορισμό 
του ρόλου ενός επίτροπου ώστε να παρέχει την απαιτούμενη προστασία κατά της 
εμπορίας και της εκμετάλλευσης. 

Αυτή η “απλή” προσέγγιση προσπάθησε να ξεπεράσει μία περιοριστική 
και περιορισμένη οπτική γύρω από το φαινόμενο της εμπορίας ανθρώπων, 
χρησιμοποιώντας την «πίσω πόρτα». Κατά μία έννοια, αυτή η  πόρτα σχεδιάστηκε ως 
ο πιο ρεαλιστικός τρόπος πρόσβασης και μελέτης του παραπάνω φαινομένου, ώστε 
να εκτιμηθούν όλες οι βασικές συνθήκες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την μείωση 
των παραγόντων κινδύνου και την ενδυνάμωση των παραγόντων προστασίας.

Το έργο σχεδιάστηκε στην βάση μιας προηγούμενης ανάλυσης και ενός πρότυπου 
ορισμού της επιτροπείας που ελήφθησαν μέσω της πρωτοβουλίας “Closing a Protec-
tion Gap” που υποστηρίχθηκε από την ΕΕ. Αυτή η εμπειρία ενοποιήθηκε από μια 
ευρύτερη συστημική προσέγγιση που στόχευε στην αποδόμηση της έννοιας της 
ευπάθειας, έτσι ώστε να την κατανοήσουμε καλύτερα. Στην προσπάθεια αυτή, η 
ευπάθεια δεν χαρακτηρίζεται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ενός ατόμου, αλλά 
από την φύση και την ποιότητα των σχέσεων που υφίστανται μεταξύ του ατόμου 
και του περιβάλλοντος πλαισίου. Είναι αυτό ακριβώς το πλαίσιο με τα θετικά και 
τα αρνητικά του στοιχεία που θα καθορίσει την δυνατότητα μετατροπής των 
δικαιωμάτων προστασίας των παιδιών σε πραγματικές και αποτελεσματικές δράσεις.

Στην πραγματικότητα, η πρωτοβουλία αυτή υποθέτει ότι η βασική διάσταση 
για την προστασία των ανηλίκων ενάντια στα φαινόμενα της εμπορίας και της 
εκμετάλλευσης είναι η ύπαρξη ενός «υγιούς» πλαισίου υποδοχής. Η ίδια οπτική για 
την καταπολέμηση αυτών των εγκληματικών φαινομένων και την αντιμετώπιση 
των παραγόντων κινδύνου τείνει να θεωρεί ότι οποιαδήποτε άλλη συγκεκριμένη 
στρατηγική θα πρέπει να βασίζεται και να σχετίζεται με μια συστηματική ανάλυση 
που στοχεύει στον προσδιορισμό των συνθηκών που οδηγούν σε αυτά τα φαινόμενα.

Αυτή η μετατόπιση της προσοχής, σχετικά με τη διαδικασία ανάλυσης που 
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πραγματοποιήθηκε στις τέσσερις χώρες, αντιμετώπισε πολλές αντιστάσεις και 
εμπόδια τα οποία καθορίζονταν κυρίως από τις ανάγκες του έργου για τον εντοπισμό 
των αιτιών και των παραλείψεων, που συχνά αποφεύγονταν μέσω των απλοϊκών 
αναλύσεων και παρεμποδίζονταν από την επικίνδυνη προσέγγιση του να θεωρούμε 
το γεγονός της εμπορίας ανθρώπων, όχι μόνο ως ένα φαινόμενο εγκληματικότητας, 
αλλά ως μια άμεση συνέπεια ανεκπλήρωτων καθηκόντων στη διαδικασία προστασίας 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των  ανηλίκων.

Στη βάση αυτών των προσεγγίσεων, οι βασικές ευθύνες του συστήματος της 
επιτροπείας και των επιτρόπων επικεντρώνονται στην προσπάθειά τους να 
κρατήσουν την πύλη ανοιχτή και λειτουργική, με στόχο την σταθερή προστασία τόσο 
των παιδιών όσο και των δικαιωμάτων τους, επιτρέποντάς τους με αυτόν τον τρόπο 
να έχουν πρόσβαση στα εθνικά συστήματα προστασίας και πρόνοιας στην Ευρώπη. 

Κάθε πύλη, για να είναι χτισμένη σε στέρεες βάσεις και να λειτουργεί ικανοποιητικά, 
πρέπει να θεωρείται ως ένας μηχανισμός συγκροτούμενος από  αλληλένδετα στοιχεία. 
Αυτή η υλιστική εικόνα έχει το πλεονέκτημα να καλλιεργεί την ιδέα ότι οποιαδήποτε 
στρατηγική προστασίας θα πρέπει να βασίζεται στο σύστημα ως σύνολο. Και πάλι, 
η θετική/περιεκτική ή αρνητική/περιοριστική χρήση αυτής της πύλης εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από την ικανότητα κατανόησης του πότε και πώς αυτή η πύλη θα 
πρέπει να είναι ανοικτή και πότε θα πρέπει να παραμένει κλειστή. 

Β. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Το έργο GATE σχεδιάστηκε ως μία διαδικασία διερεύνησης, κάτω από διαφορετικές 
οπτικές γωνίες, του εάν, πώς και σε ποιο βαθμό τα συστήματα προστασίας και 
επιτροπείας ήταν αποτελεσματικά ενάντια στο φαινόμενο της εμπορίας και της 
εκμετάλλευσης των ασυνόδευτων ανηλίκων στις τέσσερις χώρες που συμμετέχουν. Η 
διαδικασία αυτή στόχευε στην ανάδειξη των πιο σημαντικών πτυχών του συστήματος 
της κάθε χώρας και οι οποίες με την σειρά τους θα μπορούσαν με ένα πανομοιότυπο 
τρόπο να υποδείξουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί 
η ενίσχυση των συστημάτων αυτών ως τα κύρια εργαλεία για την προστασία των 
παιδιών και την πρόληψη των παραγόντων κινδύνου που συνδέονται με την εμπορία 
και την εκμετάλλευση.

Η διαδικασία αυτή αναπτύχθηκε σε στενή συνεργασία με τους 4 εταίρους και η 
μεθοδολογία εκπονήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στις 
ιδιαιτερότητες των εθνικών πλαισίων.

| Ορισμός Μεθοδολογίας και Ερευνητικές Φάσεις |
2
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ΟΡΙΣΜΟΙ

Προτού παρουσιάσουμε την μεθοδολογική προσέγγιση που αναπτύχθηκε στους 
12 πρώτους μήνες πραγματοποίησης του έργου, είναι σημαντικό να προσθέσουμε 
μια μικρή παράγραφο σχετικά με τον  εννοιολογικό ορισμό του όρου “ασυνόδευτοι 
ανήλικοι”. 

Λαμβάνοντας υπόψη τους ορισμούς που υιοθετήθηκαν στα διάφορα προγράμματα 
έως τώρα και την ποικιλία των όρων που χρησιμοποιήθηκαν στις διάφορες  χώρες, οι 
ερευνητικές ομάδες υιοθέτησαν για τις εθνικές εκθέσεις τους την έκφραση separated 
children έναντι του πιο γενικού ορισμού unaccompanied minors, ο οποίος, κατά 
τη γνώμη μας, δε δίνει τη δέουσα σημασία στο νομικό καθεστώς της ειδικής αυτής 
ομάδας. 

Με τον όρο “separated” εννοούμε την κατάσταση ενός νεαρού ατόμου που βρίσκεται 
προσωρινά μακριά από τους γονείς ή τους φροντιστές του και οι οποίοι εγγυώνται 
την ικανοποίηση των βασικών αναγκών και των δικαιωμάτων του1. Αυτή η επιλογή 
μπορεί να παρουσιάζει κάποιες εναλλαγές στις διάφορες εθνικές εκθέσεις στο μέτρο 
που η τελευταία περιγράφει διαφορετικές καταστάσεις και χρησιμοποιεί διαφορετικές 
ορολογίες από τους διάφορους εμπλεκομένους. Παρά τις όλες αντιφάσεις και την 
“πρακτική” επιλογή του κοινού ορισμού των ‘separated children’ (ασυνόδευτων 
ανηλίκων), θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στην παρούσα φάση του έργου η ανάλυση 
που αναπτύχθηκε φαίνεται να επιβεβαιώνει και να υποδεικνύει πως η έννοια των 
“children on the move” (ανήλικων σε κίνηση) είναι η πιο κατάλληλη και περιεκτική 
έκφραση και η οποία αντικατοπτρίζει καλύτερα τις εμπειρίες αυτής της ομάδας 
ατόμων. Για αυτό το λόγο, προκειμένου να μην προσδιορίσουμε μια νέα κατηγορία 
ανηλίκων, στην υπερεθνική έκθεση η οποία σύντομα θα δημοσιευθεί στις επόμενες 
φάσεις του σχεδίου GATE2, θα υιοθετηθεί αυτός ο πιο ενημερωμένος ορισμός.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Είναι, επίσης, σημαντικό να τονίσουμε ότι η προσοχή στο σύστημα της επιτροπείας 
ως ο κυριότερος φορέας μεταφορά της νομοθεσίας των διεθνών ανθρώπινων 
δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των παιδιών στην πράξη, ιδίως σε σχέση με την 
εμπορία και εκμετάλλευση, ζητήθηκε και αναφέρεται από το DCI-NL στο έργο 
“Closing a Protection Gap”. Η γνώση που παράχθηκε σε αυτή την προηγούμενη 
πρωτοβουλία που χρηματοδοτήθηκε από την ΕΕ οδήγησε στην ταυτοποίηση των 
βασικών προτύπων των επιτρόπων για τους ασυνόδευτους ανήλικες. Η πρωτοβουλία 
GATE μέσω μιας συστημικής προσέγγισης προσπάθησε να επεκτείνει και να 
συμπληρώσει τους δείκτες και τις κατευθυντήριες γραμμές που προέκυψαν από την 
εν λόγω δράση, η οποία βρίσκεται  ακόμα σε εξέλιξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΦΑΣΗ

Η πρώτη φάση άρχισε με την ανταλλαγή πληροφοριών ανάμεσα στους εταίρους 
του έργου και είχε ως στόχο τόσο τον εντοπισμό των κοινών εννοιών όσο και την 
δημιουργία μιας κοινής επιχειρηματολογίας και ανάλυσης. Ο ερευνητικός συντονισμός 
παρείχε μια σειρά από παραπομπές και πλαίσια ανάλυσης, τα οποία εξυπηρέτησαν το 
σκοπό της αρχικής αναγνώρισης των προβλημάτων που παρατηρήθηκαν καθώς και 
των μεταβλητών που θα υιοθετηθούν. Πιο συγκεκριμένα, το μοντέλο που προτάθηκε 
στόχευε στη σύνδεση της προσέγγισης των δικαιωμάτων των παιδιών με μια πιο 

1 Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον ορισμό των ασυνόδευτων ανηλίκων δείτε SCEP (2010).
2 Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον ορισμό / έννοια των παιδιών σε κίνηση δείτε την περίληψη της Διεθνούς 
Διάσκεψης για την Προστασία και την Υποστήριξη Παιδιών σε Κίνηση, που διοργανώθηκε στη Βαρκελώνη τον Οκτώβριο του 2010 
από το Παγκόσμιο Κίνημα για τα Παιδιά (GMC), με την υποστήριξη της Generalitat de Catalunya, Intervida,  το Oak Foundation 
και το Save the Children, Ηνωμένου Βασιλείου, η οποία διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.gmfc.org/en/action-within-the-move-
ment/gmc-actions/actions-byimperatives/othercampaigns-a-actions/current-actions/90
(Πρόσβαση, Οκτώβριος του 2012).
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συστηματική επισκόπηση των συστημάτων εθνικής προστασίας και πρόνοιας, στην 
οποία τα παιδιά θα μπορούν να υπολογίζουν για την ασφάλεια τους ενάντια στην 
εμπορία και εκμετάλλευση ανθρώπων.

Ο κύριος στόχος αυτής της πρώτης φάσης ήταν η συλλογή σχετικών πληροφοριών από 
τα τέσσερα εμπλεκόμενα εθνικά πλαίσια και για αυτό προτάθηκε σε κάθε εταίρο, να 
καταγράψει σε μια προκαταρκτική μελέτη τους ορισμούς και τις συνδέσεις σχετικά με τους 
τρεις τομείς έρευνας (βλέπε σχήμα παρακάτω), και πιο συγκεκριμένα: α) Την κατάσταση 
των πολιτικών, των στρατηγικών και της ανταπόκρισης στις ανάγκες που παρασχέθηκαν 
στους ασυνόδευτους ανηλίκους β) Το καθεστώς των πολιτικών, των στρατηγικών και 
των νομοθετικών πλαισίων που σχετίζονται με την εμπορία και εκμετάλλευση των 
ανθρώπων γ) Τον ορισμό του πλαισίου και την κατάσταση της πραγματικής εφαρμογής 
των πολιτικών, των στρατηγικών και των θεσμών.

| Τομείς Έρευνας | 

Ο κάθε εταίρος παρείχε μια πρώτη προκαταρκτική έκθεση που περιείχε πληροφορίες 
οι οποίες έδωσαν την ευκαιρία στον ορισμό του μεθοδολογικού πρωτοκόλλου να 
διενεργήσει μια κατάλληλη και σε βάθος εφαρμόσιμη έρευνα σε κάθε εθνικό πλαίσιο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

Ξεκινώντας από την προκαταρκτική μελέτη που πραγματοποιήθηκε από τους 
εταίρους, η ερευνητική ομάδα συντονισμού3 ανέπτυξε ένα πλαίσιο για τη συλλογή 
δεδομένων και πληροφοριών, που μπορεί να παρέχει τα απαραίτητα δεδομένα και 
τις πληροφορίες για την δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εικόνας σχετικά με τους 
παράγοντες κινδύνου και προστασίας. Μια τέτοια εικόνα δημιουργεί μια σταθερή 
βάση εντοπισμού των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών των συστημάτων, καθώς 
και μας οδηγεί στο σχηματισμό τεκμηριωμένων συστάσεων σε εθνικό επίπεδο.

Οι πληροφορίες που ζητήθηκαν από το ερευνητικό πρωτόκολλο περιελάμβαναν τα 
ακόλουθα τέσσερα στοιχεία από κάθε συμμετέχουσα χώρα και τα οποία σχηματίζουν 
τη δομή της έκθεσης:

α. Part one: Πρώτο μέρος: Τα ποσοτικά στοιχεία και η έρευνα παρέχουν μια εικόνα του 
φαινομένου, κυρίως σε σχέση με το νομοθετικό πλαίσιο των ασυνόδευτων ανηλίκων, 
συμπεριλαμβανομένων και των κύριων ορισμών που υιοθετήθηκαν (π.χ. τον ορισμό των 
ασυνόδευτων ανηλίκων και των  “αναγνωρισμένων” ανηλίκων) καθώς και τις πρακτικές, 
τις πολιτικές και τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται για την τοποθέτησή τους στα 
κέντρα φιλοξενίας και την περίθαλψη, με ιδιαίτερη αναφορά σε όλες τις πρακτικές και 
τις διαδικασίες οι οποίες έχουν αντίκτυπο στο επίπεδο προστασίας των ανηλίκων (π.χ. 
την εκτίμηση ηλικίας, την κράτηση, την αξιολόγηση των αναγκών, την πρόσβαση στην 
εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, την επαγγελματική κατάρτιση, κ.λ.π.). Επιπλέον, 
οι ερευνητές κλήθηκαν να συζητήσουν και να συγκρίνουν τα διαθέσιμα “επίσημα” 
δεδομένα με αυτά των άλλων εθνικών και διεθνών πηγών προκειμένου να αναλύσουν 
την ικανότητα ενσωμάτωσης σε συνδυασμό με την αξιοπιστία του συστήματος συλλογής 
δεδομένων.

3 Η Μονάδα Συντονισμού Έρευνας σχηματίζεται από τους Pippo Costella, Annalisa Furia και Maria Paola Lanti της 
DCI - Ιταλία.
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β. Δεύτερο μέρος: Ορισμός και περιγραφή του συστήματος επιτροπείας, με έμφαση στο 
νομοθετικό πλαίσιο, τις πολιτικές και τις διαδικασίες σχετικά με το εθνικό σύστημα 
επιτροπείας, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την εκπαίδευση 
των επιτρόπων, την μεθοδολογία της εργασίας τους καθώς και τις ικανότητές τους 
σχετικά με την εμπορία ανθρώπων. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στον ορισμό της 
επιτροπείας που υιοθετήθηκε, εάν υπάρχει τέτοιος, και στο βαθμό συμμόρφωσής 
του με την νομοθεσία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την περιεκτικότητα και την 
αποτελεσματικότητά για την προστασία και την υποστήριξη των ανηλίκων.

γ. Τρίτο μέρος: Ανάλυση των κενών γύρω από την προστασία και τους κινδύνους. Αυτό 
το τμήμα επικεντρώνεται στα πιο ανησυχητικά κενά σε σχέση με την προστασία 
και τους κυριότερους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται οι ασυνόδευτοι ανήλικοι 
σε κάθε χώρα. Περιλαμβάνει ποσοτικές και ποιοτικές πληροφορίες σχετικά με την 
εμπορία και την εκμετάλλευση.

δ. Τέταρτο μέρος: Κατάλογος ενεργειών / μεταρρυθμίσεων που πρέπει να αναληφθούν. 
Αυτό το μέρος αφορά στη συζήτηση για τις βασικές μεταρρυθμίσεις και / ή δράσεις 
(πολιτική μεταρρύθμισης, νέα νομοθεσία, μαθήματα κατάρτισης κ.λ.π.), οι οποίες 
φαίνεται να  είναι αναγκαίες για την ενίσχυση του επιπέδου προστασίας των 
ασυνόδευτων ανηλίκων.

ΣΥΝΟΛΑ ΠΟΣΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ

Πιο συγκεκριμένα αναγνωρίσθηκαν διάφορες τυπολογίες των ερωτηθέντων για την 
απόκτηση πληροφοριών οι οποίες σχετίζονται με τα ακόλουθα συνυφασμένα σύνολα 
μεταβλητών:

1) Ικανότητα του συστήματος επιτροπείας σε κάθε χώρα να συμπεριλαμβάνει τον 
πληθυσμό των ασυνόδευτων ανηλίκων, με ιδιαίτερη έμφαση στους παράγοντες που 
ορίζουν την ένταξη / αποκλεισμό των τελικών σημείων.

2) Καταλληλότητα και σχετικότητα του συστήματος επιτροπείας της κάθε χώρας να 
ανταποκριθεί στις ανάγκες και τα δικαιώματα των ασυνόδευτων ανηλίκων.

3) Συμμόρφωση του συστήματος επιτροπείας της κάθε χώρας με τις αρχές και τις 
διατάξεις που παράγονται από τα δικαιώματα των ανηλίκων και τις διάφορες 
προσεγγίσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

4) Αποτελεσματικότητα την οποία επιδεικνύουν τα συστήματα προστασίας και 
επιτροπείας, τόσο στα συγκεκριμένα στοιχεία τους όσο και στο σύνολό τους, για την 
προστασία των ανηλίκων από τα φαινόμενα εκμετάλλευσης και εμπορίας.

Με την υιοθέτηση μιας προσέγγισης που βασίζεται κυρίως στην πρόληψη, η βασική 
υπόθεση της μελέτης στηρίχθηκε στο ότι μια επαρκής και κατάλληλη ανταπόκριση 
στις βασικές ανάγκες και τα δικαιώματα των ανηλίκων, όπως αναφέρεται στη διεθνή 
νομοθεσία, θα διαδραματίσει μια καίρια προστατευτική λειτουργία από τα φαινόμενα 
της παράνομης εμπορίας και της εκμετάλλευσης.

Προκειμένου να είμαστε συνεπείς με τις αρχές και τις διατάξεις της διεθνούς 
νομοθεσίας, καθώς και να διατηρηθούν οι ανήλικοι και η κατάστασή τους ως μια 
βασική διάσταση της παρατήρησης, ένα δεύτερο σύνολο μεταβλητών συγκέντρωσε 
τις ανάγκες και τα δικαιώματα των παιδιών σε σχέση με τις τέσσερις διαστάσεις της 
επιβίωσης, της ανάπτυξης, της προστασίας και της συμμετοχής. 
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| Οι ανάγκες και τα δικαιώματα των παιδιών 

 ταξινομημένα σε 4 διαστάσεις | 

Η μελέτη διερεύνησε τις παραπάνω διαστάσεις, εστιάζοντας κυρίως στις ανάγκες και 
τα δικαιώματα των ανηλίκων που προέρχονται από τις αρχές και τις διατάξεις που 
εμπεριέχονται στη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού (CRC) καθώς 
και σε άλλες σχετικές διεθνείς νομοθεσίες που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι διαστάσεις αυτές λειτουργούν ως ένας “χάρτης” που συνδέει τις ανάγκες και τα 
δικαιώματα των παιδιών και διερευνά τα διάφορα προβλήματα που αφορούν στην 
κάθε διάσταση. Λειτουργεί, επίσης, ως ένα εργαλείο για την διατήρηση μια σταθερής 
και ολιστικής προσέγγισης αναφορικά με την ανάλυση καθώς και την αναγνώριση 
της ικανοποίησης των αναγκών και τον προσδιορισμό των συνιστώμενων προτύπων.

Η έρευνα επικεντρώθηκε στη διερεύνηση των βασικών παραγόντων αξιολόγησης 
των «προστατευτικών» λειτουργιών που περιγράφονται παρακάτω και καθορισμού 
του επιπέδου κινδύνου και προστασίας των ανηλίκων ενάντια στην εμπορία και την 
εκμετάλλευση.

Για την επιβίωση

•	 Η υγειονομική περίθαλψη (συμπεριλαμβανομένης της περίθαλψης ειδικών 
αναγκών)

•	 Συνθήκες στέγασης
•	 Διατροφικές συνθήκες
•	 Σεξουαλική ευαισθητοποίηση

Για την ανάπτυξη

•	 Πρόσβαση στην εκπαίδευση
•	 Σχέση με τους συνομηλίκους και τους ενήλικες
•	 Επαγγελματική κατάρτιση
•	 Σχέση με την οικογένεια στη χώρα προέλευσης
•	 Προσωπικά σχέδια και προοπτικές

Για την προστασία

•	 Σταθερή σχέση με το πλαίσιο φιλοξενίας
•	 Συνειδητοποίηση των κινδύνων
•	 Επίπεδο σύνδεσης με την προηγούμενη κατάσταση εκμετάλλευσης
•	 Επεξεργασία και αξιολόγηση των προηγούμενων εμπειριών

Για τη συμμετοχή και την ιθαγένεια

•	 Σταθερότητα της άδειας διαμονής
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•	 Πρόσβαση στην πληροφορία
•	 Δυνατότητα έκφρασης
•	 Συμμετοχή στον ορισμό του πλαισίου διαβίωσης

Το τρίτο σύνολο μεταβλητών που μελετήθηκε, εστίασε στην ικανότητα ανταπόκρισης 
του συστήματος στις ανάγκες και τα δικαιώματα των ανηλίκων από την δική τους 
σκοπιά. Προκειμένου να προχωρήσουμε με αυτή την παρατήρηση, αναπαράχθηκε 
γραφικά ένα σύνολο 16 συγκεκριμένων αναγκών / δικαιωμάτων (βλ. παραπάνω 
προδιαγραφές) πάνω σε μια τράπουλα μέσα από ένα παιχνίδι αφήγησης (παιχνίδι 
GATE), γεγονός που βοήθησε στην άμεση επιβεβαίωση από τα παιδιά, στην ποιότητα 
της κατάστασής τους καθώς και των απαντήσεών τους σε κάθε συγκεκριμένη ανάγκη. 
Ειδικότερα, σε κάθε περίοδο παιχνιδιού τα παιδιά χρησιμοποιώντας τις κάρτες της 
τράπουλας υποκινήθηκαν να εκφράσουν την άποψή τους σε σχέση με την προσωπική 
τους εμπειρία.

Πιο συγκεκριμένα, ως μια γενική κατεύθυνση για τον συνεντευκτή, ο στόχος της  
συνεδρίας ήταν να συγκεντρωθούν δεδομένα και πληροφορίες για κάθε ανάγκη / 
δικαίωμα σε ένα σύνολο μεταβλητών:

1. Το βαθμό ικανοποίησης της βασικής ανάγκης / δικαιώματος 
2. Την εκτίμηση της ανταπόκρισης στη βασική ανάγκη / δικαίωμα 
3. Το επίπεδο καταλληλότητας της ανταπόκρισης του συστήματος στην ικανοποίησης 

της βασικής ανάγκης / δικαίωμα 
4. Τη σταθερότητα και βραχυπρόθεσμη συνέχιση ικανοποίησης της βασικής ανάγκης / 

δικαιώματος 
| GATE GAME- Τέσσερις από τις δεκαέξι κάρτες που χρησιμοποιήθηκαν στις συνεδρίες με τους 
ανήλικους | 

Για την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων στις διάφορες κατηγορίες ενδιαφερόμενων 
σε κάθε χώρα αναπτύχτηκαν μια σειρά από εργαλεία. Κάθε εταίρος προχώρησε τόσο 
στην πραγματοποίηση συνεντεύξεων με τους ενδιαφερόμενους φορείς όσο και σε 
συναντήσεις με τους ανηλίκους στην βάση μιας σειράς μεθοδολογικών ενδείξεων. 
Όσον αφορά στο τελευταίο, πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια διεξαγωγής 
της έρευνας, κρίθηκε αναγκαίο, παρά τις πρακτικές δυσκολίες που θα μπορούσε να 
προκαλέσει αυτή η απόφαση, να συμπεριληφθούν σε αυτήν ως ένα δείγμα πληθυσμού 
ανήλικοι που δεν περιλαμβάνονται στα συστήματα προστασίας και πρόνοιας. Η 
ένταξη αυτού του δείγματος πληθυσμού ήταν αναγκαία έτσι ώστε να εκτιμηθεί το 
επίπεδο κοινωνικής ένταξης και αποκλεισμού των διαφόρων συστημάτων, καθώς και 
να γίνουν καλύτερα κατανοητές οι απόψεις των ανηλίκων. 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΩΤΩΜΕΝΩΝ

Σε κάθε χώρα, η έρευνα πραγματοποιήθηκε με δείγματα από τρείς ομάδες πληθυσμού 
και για κάθε δείγμα χρησιμοποιήθηκε ένα ειδικό εργαλείο για τη συλλογή των 

Εισαγωγή
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δεδομένων:

Α. Η ΠΡΩΤΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟΥΣ 
ΣΕ ΔΥΟ ΟΜΑΔΕΣ:

1. ασυνόδευτοι ανήλικοι που έλαβαν φροντίδα και προστασία στα κέντρα υποδοχής 
και τους ξενώνες και οι οποίοι κατά συνέπεια θεωρήθηκαν ως ανήλικοι που 
περιλαμβάνονται στο υπό μελέτη σύστημα επιτροπεία

2.  ασυνόδευτοι ανήλικοι που δεν έλαβαν φροντίδα από τους εθνικούς φορείς και 
ως εκ τούτου θεωρήθηκαν ότι αποκλείστηκαν από τα συστήματα προστασίας και 
επιτροπείας

Β. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ  ΕΙΝΑΙ 
“ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΓΙΑ “  ΚΑΙ/ Η΄  “ΕΝΕΡΓΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ  ΜΕ”  ΤΟΥΣ  
ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ:

1. Οι επίτροποι. Ο στόχος του έργου GATE είναι να διερευνήσει το σύστημα επιτροπείας. 
Οι επίτροποι είναι τα κύρια μέλη αυτού του συστήματος.

2. Οι κοινωνικοί λειτουργοί. Αυτή η ομάδα συνεργάζεται πολύ στενά με τους 
ασυνόδευτους ανηλίκους και σίγουρα αποτελεί μια ζωτικής σημασίας πηγή 
πληροφοριών.

Γ.  ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΜΗ-ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ 
ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ:

1. Οι Θεσμικοί/κυβερνητικοί φορείς ασχολούνται με τις θεσμικές πτυχές της 
επιτροπείας. Παρέχουν συγκεκριμένες πληροφορίες με εθνική εμβέλεια.

2. ΜΚΟ και/ή άλλες οργανώσεις. Αυτές, από μία μη-θεσμική οπτική, αφιερώνουν το 
έργο τους στην ευημερία και προστασία των ανηλίκων και αντιπροσωπεύουν μια 
αναπόφευκτη πηγή πληροφοριών καθώς και έναν τρόπο για την αξιολόγηση των 
θεσμικών λειτουργιών.

| Δείγμα και των 4 χωρών-εταίρων | 

Στα πλαίσια του ερευνητικού συντονισμού, μετά από την διαβούλευση που 
πραγματοποιήθηκε με τους εταίρους και με βάση τα προκαταρκτικά ευρήματα της 
μελέτης αποφασίστηκε να επεκταθεί ελαφρώς το μέγεθος του δείγματος από την 
αρχική υπόθεση του έργου, προκειμένου να ενισχυθεί η αντιπροσωπευτικότητα των 
δεδομένων και να εμπλουτιστούν οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν.

Πληθυσμός Ακρώνυμο Συνεδρίες 
Αφήγησης

Ημι-δομημένη 
συνέντευξη

Ανήλικοι  εντός συστήματος  επιτροπείας CHILDin 6 -
Ανήλικοι εκτός συστήματος, που δεν 
προστατεύονται  από  εθνικούς φορείς CHILDout 6 -

Επίτροποι G - 5

Κοινωνικοί Λειτουργοί SOCw - 5

Οργανώσεις ORG - 4

Διεθνείς υπηρεσίες GOV - 4
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Για τη διευκόλυνση της σχέσης ανάμεσα σε διάφορα πλαίσια που παρατηρήθηκαν, 
ειδικά εκείνα που αφορούν στους ανήλικους, υποδείχτηκε στους ερευνητές, 
ταυτόχρονα με τα εργαλεία και τις κατάλληλες διαδικασίες που είναι απαραίτητες για 
την απόκτηση των απαντήσεων από τους διάφορους ερωτώμενους, να ακολουθήσουν 
μια συγκεκριμένη διαδικασία ανάλυσης.

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ/ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

Οι ερευνητές κάθε χώρας κλήθηκαν να επεξεργαστούν ξανά τις πληροφορίες 
που συγκεντρώθηκαν, να τις ενσωματώσουν σε ένα συστηματοποιημένο σύνολο 
δεδομένων που είχε ήδη δημιουργηθεί, και να αναγνωρίσουν μια σειρά από παράγοντες 
που θα μπορούσαν να προταθούν ως συντελεστές κινδύνου ή προστασίας.

Με βάση τις πληροφορίες που σταδιακά συγκεντρώθηκαν στις 4 χώρες και 
υιοθετώντας ένα πίνακα βασισμένο στα δύο πρώτα σύνολα των μεταβλητών, 
αναγνωρίστηκε, μέσω της αναλυτικής προσέγγισης που εκπονήθηκε στην Ελλάδα 
και την Ιταλία, στα πλαίσια του ρόλου τους ως κύριοι συνεργάτες του έργου, ότι 
υπάρχουν 16 πρότυπα που επηρεάζουν τα συστήματα προστασίας και επιτροπείας. 
Κάθε πρότυπο ενδυναμώθηκε με μια σειρά δεικτών που είχε σαν στόχο τον καθορισμό 
των βασικών πληροφοριών και των πρόσθετων ιδιαιτεροτήτων που θα μπορούσαν 
να συνδέσουν κάθε πρότυπο με τα υπό παρακολούθηση φαινόμενα της εμπορίας και 
της εκμετάλλευσης.

Η προσέγγιση που ακολουθήθηκε έδωσε την ευκαιρία στους εταίρους να 
αμφισβητήσουν την ήδη υπάρχουσα ανάλυση σχετικά με τα προβλήματα που 
παρατηρούνται, έτσι ώστε να γίνει δυνατή η εμφάνιση νέων πληροφοριών που πέρα 
από την στερεότυπη άποψη, η οποία συχνά παρεμποδίζει κάθε δυνατότητα για νέους, 
πιο χρήσιμους και ρεαλιστικούς τρόπους σύνδεσης και αλληλεπίδρασης ορισμένων 
φαινομένων. Υπό το πρίσμα αυτό, η ίδια η διαδικασία αντιπροσωπεύει μια πρόκληση 
για κάθε εταίρο, ο οποίος κλήθηκε να συμμετάσχει ενεργά στην κοινή κατασκευή 
μιας νέας δομής ανάλυσης, ενώ η ερευνητική διαδικασία προχωρούσε σε σχέση με 
τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς και τους ερωτηθέντες σε εθνικό επίπεδο. 

Προκειμένου να διατηρηθεί αυτή η πειραματική προσέγγιση, η διαδικασία σταδιακά 
ορίσθηκε και προσανατολίσθηκε από την ύπαρξη μιας έντονης αλληλεπίδρασης 
ανάμεσα στον συντονισμό της έρευνας και των εταίρων, με πρωταρχικό στόχο 
να προσαρμοστεί το πρωτόκολλο της έρευνας στις ιδιαιτερότητες των εθνικών 
συστημάτων.

Μετά από περαιτέρω δοκιμές και ανταλλαγές απόψεων με τους τέσσερις εταίρους, 
χρησιμοποιήθηκαν 16 πρότυπα για την ανάπτυξη ενός συστηματοποιημένου 
συνόλου συστάσεων για κάθε χώρα, με στόχο τη βελτίωση των εθνικών συστημάτων 
προστασίας και επιτροπείας. 

Οι συστάσεις που προτάθηκαν στο τέλος της έκθεσης της κάθε χώρας 
αντιπροσωπεύουν, επίσης, το αποτέλεσμα της διαδικασίας σε εθνικό επίπεδο και, μαζί 
με τη μεθοδολογική προσέγγιση που δοκιμάστηκε και βελτιώθηκε από τη διαδικασία 
της έρευνας, θα αποτελέσουν τη βάση για την ανάλυση που θα διαμορφωθεί σε 
υπερεθνικό επίπεδο, σε σχέση με τις πρακτικές λειτουργίες των επιτρόπων καθώς και 
την διαδικασία κατάρτισης και των μοντέλων που θα αναπτυχθούν σε εθνικό και σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.

Γ. ΟΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Με βάση το πρωτόκολλο μεθοδολογίας, έπρεπε να πραγματοποιηθούν συνεντεύξεις 
από τέσσερις διαφορετικές ομάδες ενηλίκων (επίτροποι, κοινωνικοί λειτουργοί, 
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κυβέρνηση, οργανισμοί) καθώς και δύο διαφορετικές ομάδες ανηλίκων (ανήλικοι 
που τους παρέχεται φροντίδα και ανήλικοι που βρίσκονται εκτός του συστήματος 
παροχής φροντίδας). 

Εξαιτίας του υπάρχοντος δυσλειτουργικού συστήματος προστασίας στην Ελλάδα, 
αντιμετωπίσαμε δυσκολίες που αφορούσαν κυρίως σε θέματα επικοινωνίας με τους 
επιτρόπους, καθώς εκτός από τους Εισαγγελείς Ανηλίκων, οι οποίοι έχουν μεγάλο 
φόρτο εργασίας και των οποίων η προσέγγιση δεν είναι εύκολη, στην Ελλάδα δεν 
υπάρχουν πολλά άτομα, εάν όχι καθόλου, που να έχουν αναλάβει επίσημα το ρόλο 
του επιτρόπου. Ανεπίσημα όμως, πολλοί επαγγελματίες, κυρίως από τις ΜΚΟ, έχουν 
αναλάβει έναν τέτοιο ρόλο, ακόμα και αν αυτός αφορά σε συγκεκριμένες μόνο 
δράσεις (π.χ. εγγραφή στο σχολείο), προκειμένου να διευκολυνθεί η ενσωμάτωση 
των ανηλίκων στο σύστημα προστασίας. 

Συνεπώς, προκειμένου να καλύψουμε αυτή την αναγκαία ομάδα έρευνας 
προσεγγίσαμε επαγγελματίες, οι οποίοι μέσω του έργου τους, με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο έχουν αναλάβει το ρόλο του επιτρόπου και γνωρίζουν τα πολυάριθμα κενά 
που υπάρχουν στο εθνικό σύστημα προστασίας. Τέτοιοι επαγγελματίες βρέθηκαν 
σε κέντρα φιλοξενίας, καθώς και σε ΜΚΟ να υποστηρίζουν τόσο τους παράνομους 
μετανάστες κατά τη διάρκεια της κράτησής τους ή και μετά από αυτή όσο και τους 
ανήλικους ή τα θύματα κακοποίησης, αμέλειας ή και εμπορίας.

Εκτός των παραπάνω δυσκολιών, κατά την διάρκεια της έρευνάς μας αντιμετωπίσαμε, 
επίσης, κάποιους περιορισμούς. Πρώτον, όλες οι συνεδρίες, διεξήχθησαν με 
αγόρια. Μολονότι είναι γνωστό ότι η πλειοψηφία των ασυνόδευτων ανηλίκων 
που εισέρχονται στη χώρα μας είναι αγόρια, υπάρχει επίσης ένα μικρό ποσοστό 
ασυνόδευτων κοριτσιών, τα οποία δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε στα κέντρα τα 
οποία απευθυνθήκαμε. Δυστυχώς, δεν υπάρχει ακόμη ένα εξειδικευμένο κέντρο 
φιλοξενίας για τα κορίτσια, και ως εκ τούτου η έρευνα μας περιορίζεται σε σχέση με 
το φύλο των ανηλίκων, κάτι το οποίο δεν μας επιτρέπει να έχουμε μια σαφή εικόνα 
σχετικά με τα πιθανά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κορίτσια.

Τέλος, συναντήσαμε προβλήματα σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης των 
ασυνόδευτων ανηλίκων που δεν τους παρέχεται κάποια φροντίδα. Το πρώτο θέμα 
που ανέκυψε αρκετά γρήγορα, αφορούσε στην έλλειψη επικοινωνίας, αφού τα 
περισσότερα από αυτά τα παιδιά δεν είχαν γνώσης της ελληνική ή αγγλικής γλώσσας 
και εάν είχαν αυτές ήταν πολύ χαμηλού επιπέδου. Για το λόγο αυτό, κατά τη διάρκεια 
περιηγήσεων για την αναζήτηση των ανηλίκων που βρίσκονται εκτός του συστήματος 
παροχής φροντίδας στους δρόμους και στις εισόδους των εγκαταλελειμμένων κτιρίων 
συνοδευόμασταν από διερμηνέα. Ωστόσο, ο διερμηνέας μιλούσε μόνο κάποιες 
συγκεκριμένες γλώσσες και διαλέκτους, και πάντα υπήρχαν παιδιά που μιλούσαν μια 
γλώσσα, που δεν ήταν γνωστή σ ‘αυτόν. 

Με τα παιδιά που επικοινωνήσαμε είτε άμεσα είτε μέσω του διερμηνέα, αντιμετωπίσαμε 
και επιπρόσθετα προβλήματα, καθώς κάποια από αυτά φοβόντουσαν μήπως ήμαστε 
μέλη κάποιας αστυνομικής μονάδας και δεν αισθάνονταν ασφαλή, άλλα δεν ήθελαν 
να έχουν καμία συνομιλία μαζί μας, αφού δεν ήθελαν να διακόψουν την εργασία τους 
(καθάριζαν παρμπρίζ στα φανάρια) και άλλα ενώ είχαν αποφασίσει να συνομιλήσουν 
μαζί μας, μετά από λίγο αποχωρούσαν. Σε γενικές γραμμές, παρά τις προσπάθειές μας 
(προσφορά τροφίμων, ποτών κ.λ.π.) η  ανάπτυξη μιας  τέτοιας συνεδρίας στη μέση 
του δρόμου, σε ένα πάρκο ή σε ένα κοντινό καφέ, ήταν πραγματικά πολύ δύσκολη 
υπόθεση καθώς κάτω από αυτές τις συνθήκες δεν μπορούσε να δημιουργηθεί ένα 
σταθερό, ασφαλές και οικείο περιβάλλον για τα παιδιά. Κατά συνέπεια, σε αντίθεση 
με ότι προτείνεται στο μεθοδολογικό πρωτόκολλο, πήραμε συνέντευξη μόνο σε 
τέσσερα από τα έξι παιδιά που δεν τους παρέχεται φροντίδα.

Εισαγωγή
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ΜΕΡΟΣ 1 – ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Δ. Η ΕΙΚΟΝΑ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα ήδη από τη δεκαετία του 1970 είχε ξεκινήσει να 
δέχεται μετανάστες, το φαινόμενο της μετανάστευσης προς τη χώρα αναπτύχθηκε 
κυρίως από τις αρχές της δεκαετίας του 1980, ενώ τα δυο μαζικά κύματα 
μετανάστευσης πραγματοποιήθηκαν κατά την διάρκεια της περιόδου από το 1990-
2001. Το πρώτο κύμα πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 1990 όπου ένας μεγάλος 
αριθμός μεταναστών κυρίως από την Αλβανία ήρθε στην χώρα, έπειτα από την 
κατάρρευση των καθεστώτων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη το 1989. Από 
τότε, το φαινόμενο της μετανάστευσης προς την Ελλάδα αναπτύχθηκε μαζικά και 
ανεξέλεγκτα  κυρίως εξαιτίας της γεωγραφικής της θέσης, η οποία ουσιαστικά την 
καθιστά, εξαιτίας της εκτεταμένης ακτογραμμής και των συνόρων τα οποία μπορούν 
εύκολα να προσπελαστούν, ως την ανατολική «πύλη» της Ευρώπης. 

Μετά το 1995, πραγματοποιήθηκε ακόμα ένα κύμα μαζικής μετανάστευσης κατά 
τη διάρκεια του οποίου μετανάστες από άλλες χώρες των Βαλκανίων, της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης, το Πακιστάν και την Ινδία έφτασαν στην Ελλάδα. 

Αντίστοιχα, την δεκαετία του 1990 με την κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας και την 
πολιτική κρίση που ακολούθησε στην Αλβανία, μετανάστευσε  προς την Ελλάδα 
ένας μεγάλος αριθμός ασυνόδευτων ανηλίκων. Εκείνη την εποχή, η Ελλάδα είχε μια 
τεράστια πρόκληση  να αντιμετωπίσει αφού εκατοντάδες ασυνόδευτοι ανήλικοι από 
χώρες του τρίτου κόσμου μετανάστευαν στην επικράτειά της. 

Σύμφωνα με την απογραφή που πραγματοποιήθηκε το 2001, η μεγαλύτερη ομάδα 
μεταναστών στην χώρα προερχόταν από την Αλβανία, τη Βουλγαρία, και τη 
Ρουμανία. Ωστόσο, το 2007 αυτοί οι αριθμοί άλλαξαν, όταν οι δύο τελευταίες χώρες 
προσχώρησαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με αυτό τον τρόπο περισσότερα άτομα από 
την Γεωργία, την Ρωσία, την Ουκρανία, την Μολδαβία, την Πολωνία, την Αρμενία, το 
Αφγανιστάν, το Πακιστάν και την Ινδία συνελήφθησαν να διασχίζουν παράνομα τα 
Ελληνικά σύνορα. Από το 2006 έως το 2008, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που υπέβαλλαν 
αίτηση για άσυλο στην Ελλάδα, ήταν κατά κύριο λόγο από το Αφγανιστάν (25%), το 
Ιράκ (12,5%), το Πακιστάν (12,5%) και το Μπανγκλαντές (12,5%) (Delbos L., Carlier 
Μ. De Donato Μ., Pavlou M. σε συνεργασία με Poulou M., Gallardo Α. & Martin P., 
Palmieri Ν. & Ε. Benassi, 2010).

Ωστόσο, καθώς δεν λειτούργησε ποτέ ένα κατάλληλο και αποτελεσματικό σύστημα 
καταχώρισης, συλλογής δεδομένων και παρακολούθησης, δεν είναι γνωστός ο 
συνολικός αριθμός των αλλοδαπών ανηλίκων που έφθασαν στην Ελλάδα εκείνη την 
περίοδο, αφού στους επίσημους πίνακες που δημιουργήθηκαν για την μελέτη του 
φαινομένου της μετανάστευσης παρατηρείται έλλειψη της κατανομής των στοιχείων 
ανά ηλικία. 
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Έτσι, στην Ελλάδα όσο δεν υπάρχει κάποιος αρμόδιος φορέας που να είναι 
υπεύθυνος για την εποπτεία των παιδιών που έχουν ανάγκη προστασίας, δεν 
μπορούν να υπάρξουν αξιόπιστα στοιχεία που να χρησιμοποιηθούν για να εκτιμηθεί 
σε εθνικό επίπεδο η κατάσταση και ακόμη και εάν υποθέσουμε ότι υπάρχουν 1, 000 
ασυνόδευτοι ανήλικοι ανά έτος, αυτή είναι μόνο μια εκτίμηση που βασίζεται σε ένα 
συνδυασμό των πηγών - διάφορων φορέων παροχής δημοσίων υπηρεσιών, καθώς 
και σε μια σειρά από εθνικές και διεθνείς ΜΚΟ (UNHCR, Human Rights Watch, 
κλπ). Επιπλέον, είναι δύσκολο να βεβαιώσουμε το λόγο που, για παράδειγμα τον 
Αύγουστο του 2009 σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα της UNHCR, υπήρχαν 
2.648 ασυνόδευτοι ανήλικοι, ενώ λίγους μήνες αργότερα, μια νέα εκτίμηση ανέφερε 
ότι ο αριθμός τους είχε αυξηθεί κατά 6.000 (UNHCR, 2009, Παρατηρήσεις για την 
Ελλάδα ως χώρα ασύλου). 

Παρά το γεγονός ότι οι εξαφανίσεις των ανηλίκων, κατά τη μεταφορά τους στο κέντρο 
υποδοχής ή και πιο συχνά κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο κέντρο, είναι 
σημαντικά ανησυχητικές για τις δημόσιες υπηρεσίες και τις οργανώσεις που παρέχουν 
βοήθεια, τόσο η συλλογή των δεδομένων όσο και το σύστημα παρακολούθησης, άρα, 
και όλες οι προσπάθειες για στατιστικές αναφορές, που αφορούν στους ασυνόδευτους 
ανηλίκους που εισέρχονται στη χώρα, είναι ως επί το πλείστον αναποτελεσματικές. 
Δεν είναι μόνο τα προβλήματα καταχώρισης που προκύπτουν από την αστυνομία 
λόγω της μη ύπαρξης ενός κατάλληλου συστήματος καταχώρησης, αλλά είναι και 
τα νομοθετικά κενά που επιτρέπουν σε κάθε κέντρο υποδοχής να εφαρμόσει μια 
διαφορετική πολιτική, ακόμα και αν όλοι ασχολούνται με το ίδιο θέμα.

Δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία που να αφορούν είτε στον 
αριθμό των επιτρόπων (ο οποίος είναι προφανώς εξαιρετικά χαμηλός) είτε ακόμη 
χειρότερα στον αριθμό των ασυνόδευτων ανηλίκων, στους οποίους έχει ανατεθεί 
ένας επίτροπος.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις των ΜΚΟ, κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 40.000 άτομα, 
ως επί το πλείστον μεταξύ 12 και 25 ετών, έχουν πέσει θύματα εμπορίας για λόγους 
πορνείας, εκ των οποίων 10,000 από αυτούς είναι ανήλικοι (Winslow R., συγκριτική 
εγκληματολογία περιοδεία του Κόσμου: Ελλάδα).  

Σύμφωνα με μία ΜΚΟ που εδρεύει στην Αλβανία , περίπου το 80% των παιδιών του 
δρόμου μετακινούνται στην Ελλάδα και πέφτουν θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης 
ή καταναγκαστικής εργασίας. Τα παιδιά του δρόμου που είναι πάνω από 8 - 9 ετών, 
ιδιαίτερα τα κορίτσια, πέφτουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης ή καταναγκαστικής 
πορνείας (IOM, 2002).

Ωστόσο, κάθε χρόνο οι επίσημες στατιστικές δείχνουν ότι μόνο 100 με 200 γυναίκες 
και παιδιά αναγνωρίζονται ως θύματα εμπορίας ανθρώπων (Διεθνής Αμνηστία 
Αυστραλία, 2007). 

Μέρος 1 - Θεσμικό Πλαίσιο
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Ε.  ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ: ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ 
ΝΟΜΟΙ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ,  ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

Ε1.  ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Η ελληνική νομοθεσία έχει υιοθετήσει έναν ορισμό παρόμοιο με αυτόν που 
περιγράφεται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, σύμφωνα με 
τον οποίο ο όρος ασυνόδευτος ανήλικος δηλώνει: 

«Υπήκοο τρίτης χώρας ή άνευ υπηκοότητας άτομο ηλικίας κάτω των 18 ετών, το οποίο 
είτε εισέρχεται στο ελληνικό έδαφος χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικα υπεύθυνο για 
αυτόν / αυτή εντεταλμένο από το νόμο ή το έθιμο, και για όσο χρονικό διάστημα αυτός 
/ αυτή δεν λαμβάνει αποτελεσματικά την φροντίδα ενός τέτοιου προσώπου, ή έναν 
ανήλικο που εγκαταλείπεται ασυνόδευτος αφού έχει εισέλθει στη χώρα».

Νόμος 3386/2005, αρθ. 1, παρ.i44

Στην Ελλάδα, και οι δύο όροι ουσιαστικά χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν 
αυτά τα παιδιά που έχουν εισέλθει στη χώρα με σκοπό να αναζητήσουν μια καλύτερη 
ζωή και δεν έχουν την προστασία ενός ενήλικα ο οποίος έχει οριστεί από το νόμο ή 
το έθιμο να είναι υπεύθυνος για αυτά. Ως εκ τούτου, η ανάγκη προστασίας αυτών των 
ανήλικων είναι μεγάλη και επομένως σημαντικός είναι και ο ρόλος του επίτροπου, ο 
οποίος θα πρέπει να αναλάβει τη φροντίδα και την υποστήριξή τους,  έτσι ώστε να 
προσαρμοστούν στη νέα κατάσταση που βιώνουν. 

E2.  ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ

Μέχρι σήμερα, το πιο πλήρες νομικό κείμενο για την προστασία των δικαιωμάτων 
των παιδιών είναι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού 
που υιοθετήθηκε το 1989. Η σύμβαση, μετά την επικύρωσή της από την Ελλάδα, 
δυνάμει του Νόμου 2101/19925, αποτελεί μέρος της ελληνικής έννομης τάξης και έχει 
προτεραιότητα έναντι όλων των άλλων εθνικών νομοθεσιών. Σύμφωνα με το άρθρο 
2 της Σύμβασης, καθώς και το Ελληνικό Σύνταγμα6, η προστασία των δικαιωμάτων, 
δεν εξαρτάται από την ιθαγένεια ή την εθνική καταγωγή των ανηλίκων και δεν 
μπορεί να γίνει καμία διάκριση μεταξύ ημεδαπών και αλλοδαπών παιδιών ή μεταξύ 
των ανηλίκων που διαμένουν νόμιμα ή παράνομα σε μια χώρα. 

Στην Ελλάδα, μόλις πρόσφατα οι υποχρεώσεις που καθορίζονται από τη Σύμβαση 
έγιναν το αντικείμενο νομοθετικών πράξεων, αφού, για πολλά χρόνια το θέμα 
του ασύλου απασχολούσαν μόνο κάποιες ειδικές διατάξεις. Ωστόσο, το ελληνικό 
νομοθετικό πλαίσιο για τους ασυνόδευτους ανήλικους που υποβάλλουν αίτημα 
αναγνώρισης ως πρόσφυγες παραμένει ακόμα ατελές και δυστυχώς δεν εφαρμόζονται 
πολλές από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στη Σύμβαση.

4 Νόμος 3386/2005 για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική 
επικράτεια, ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας Τόμος Α ‘, No.212), όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους 3448/2006 
(ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας Τόμος Α’ No.57), 3536/2007 (ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας Τόμος Α ‘Νο.42), 
3613/2007 (ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατία Τόμος Α ‘No.263), 3731/2008 (ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας Τόμος 
Α’ No.263), 3772/2009 (ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας Τόμος Α ‘No.112) και 3801/2009 (ΦΕΚ της Ελληνικής 
Δημοκρατίας Τόμος Α’ αριθ.163)
5 Νόμος 2101/1992, ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας (hereiafter OG) A’192 .02.12.1992
6 Ελληνικό Σύνταγμα, άρθρο 21, παρ. 1, 3
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Παρ ‘ όλα αυτά, η έκδοση του Νόμου 3386/20057, το Προεδρικό Διάταγμα 220/20078 
και ο Νόμος 3907/20119 θεωρούνται θετικές νομοθετικές εξελίξεις στον τομέα αυτό.

Ε.3 ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Πέρα από το γεγονός ότι η φροντίδα και η προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων 
προστατεύεται νομικά, στην πραγματικότητα κάτι τέτοιο δεν καθίσταται δυνατό 
αφού πολλές προκλήσεις που αφορούν στην δημιουργία ενός λειτουργικού 
συστήματος προστασίας και την θεσμική ικανότητα αντίδρασης στις ανάγκες των 
παιδιών παραμένουν αναπάντητες ή θα πρέπει να βελτιωθούν περισσότερο. Η 
αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων απαιτεί αναμφισβήτητα ισχυρή πολιτική 
βούληση προκειμένου να δοθεί μεγαλύτερη προτεραιότητα στην προστασία του 
παιδιού.

Έτσι, αφού στην Ελλάδα για την αξιολόγηση των ατόμων που χρήζουν διεθνούς 
προστασίας δεν λειτουργεί ένα αποτελεσματικός μηχανισμός, οι περισσότεροι 
ασυνόδευτοι ανήλικοι που έρχονται παράνομα στην χώρα, έχουν την πρώτη τους 
επαφή με τις ελληνικές αρχές μόνο στο πλαίσιο των επίσημων δράσεων απέναντι 
στους παράνομους μετανάστες. Με αυτό τον τρόπο, την εξάντληση που βιώνουν ως 
αποτέλεσμα του ταξιδιού τους συχνά ακολουθεί η σύλληψη και η κράτηση. 

Η καθιέρωση ενός μηχανισμού ταυτοποίησης των ανηλίκων καθώς και η σωστή 
αξιολόγηση της ηλικίας τους είναι πολύ σημαντική, αφού σύμφωνα με τις 
κατευθυντήριες γραμμές που εκδόθηκαν το 2005 από την Ύπατη Αρμοστεία 
του ΟΗΕ και τον Συνήγορο του Πολίτη στην Ελλάδα (Δημητροπούλου και 
Παπαγεωργίου, 2008), οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να ενεργούν με τέτοιο τρόπο 
ώστε να διασφαλίζονται τα δικαιώματα και η προστασία των ανηλίκων ευθύς αμέσως 
με την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους. Παρόλα αυτά, στην Ελλάδα δεν έχουν 
ακόμα δημιουργηθεί ούτε συγκεκριμένες διαδικασίες ελέγχου αναφορικά με την 
ταυτοποίηση και τον υπολογισμό της ηλικίας τους ούτε και μια αποτελεσματική και 
λεπτομερής διαδικασία για την παραπομπή των παιδιών σε κατάλληλα κέντρα μέσω 
αποτελεσματικών μηχανισμών προστασίας.. 

Όσον αφορά στην αξιολόγηση του θέματος της μειονότητας, το σύστημα 
καταχώρισης βασίζεται είτε αποκλειστικά πάνω στις δηλώσεις των παιδιών είτε σε 
μια αυθαίρετη εκτίμηση από την πλευρά της αστυνομίας και για αυτό το λόγο η 
έλλειψη τυποποιημένων διαδικασιών, σε συνδυασμό με την έλλειψη εξειδικευμένων 
επαγγελματιών, οδηγεί στη λανθασμένη καταχώρηση των ασυνόδευτων ανηλίκων 
και κατά συνέπεια στον αποκλεισμό τους από το σύστημα προστασίας (UNHCR, 
France Terre d’ Asile, Save the Children and PRAKSIS, 2012).

Περιττό να αναφέρουμε ότι από το υπάρχον πλαίσιο δεν διασφαλίζεται η 
παρουσία ενός διερμηνέα ενώ το προσωπικό που είναι υπεύθυνο για το ζήτημα της 
ταυτοποίησης δεν έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και ως εκ τούτου δεν είναι σε θέση 
να προσδιορίσει, αν αυτά τα παιδιά είναι θύματα βίας ή βασανιστηρίων και χρήζουν 

7 Νόμος 3386/2005 για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική 
επικράτεια, ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας Τόμος Α ‘, No.212), όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους 3448/2006 
(ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας Τόμος Α’ No.57), 3536/2007 (ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας Τόμος Α ‘Νο.42), 
3613/2007 (ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατία Τόμος Α ‘No.263), 3731/2008 (ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας Τόμος 
Α’ No.263), 3772/2009 (ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας Τόμος Α ‘No.112) και 3801/2009 (ΦΕΚ της Ελληνικής 
Δημοκρατίας Τόμος Α’ αριθ.163)
8 Προεδρικό Διάταγμα 220/2007: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας του 
Συμβουλίου 2003/9/ΕΚ της 27ης Ιανουαρίου 2003, για τον καθορισμό των ελάχιστων προτύπων για την υποδοχή των 
αιτούντων άσυλο» (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελληνική Δημοκρατία L 31 της 6ης Φεβρουαρίου 
2003) (Επίσημη Εφημερίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας 2008 Τεύχος Α ‘No.84)
9 Νόμος 3907/2011 σχετικά με τη δημιουργία μιας υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, 
μετατροπή στην ελληνική νομοθεσία από τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ “σχετικά με τους κοινούς κανόνες 
και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών »και 
λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας, No.7 Τόμος Α ‘, 26 του Ιανουάριο 2011
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διεθνούς προστασίας. Επιπλέον, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι σπάνια ενημερώνονται για 
τα δικαιώματά τους.

Όσον αφορά στο σύστημα επιτροπείας, στην Ελλάδα φαίνεται πως αυτό δεν λειτουργεί 
ικανοποιητικά  εξαιτίας των υφιστάμενων κενών του νομοθετικού πλαισίου και τα 
οποία επιτρέπουν μία υποκειμενική ερμηνεία του νόμου, γεγονός που οδηγεί στην 
έλλειψη κατάλληλων και αποτελεσματικών δράσεων προς τους ανήλικους που έχουν 
ανάγκη προστασίας..

Επιπλέον, στην Ελλάδα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος 
φιλοξενίας για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, ενώ ταυτόχρονα δεν υφίσταται κάποιο 
σύστημα φροντίδας για να τους υποστηρίξει. Και οι δύο αυτοί παράγοντες φαίνεται 
να αποτελούν σημαντικά εμπόδια σχετικά στην τοποθέτηση αυτών των παιδιών σε 
ένα ασφαλές περιβάλλον.

Η χρηματοδότηση είναι ένα πραγματικά σημαντικό θέμα σχετικά με την 
παροχή φιλοξενίας στους ασυνόδευτους ανηλίκους αφού λόγω της έλλειψης 
χρηματοδότησης, ορισμένα κέντρα ή προγράμματα έχουν κλείσει, ενώ αυτά που 
εξακολουθούν να λειτουργούν δεν μπορούν να κάνουν μακροπρόθεσμα σχέδια, γιατί 
χρηματοδοτούνται σε ετήσια βάση. Λόγω της έλλειψης πλαισίων φροντίδας, μέχρι 
να καταστεί διαθέσιμη μια θέση σε ένα κέντρο φιλοξενίας οι ασυνόδευτοι ανήλικοι 
παραμένουν υπό κράτηση, συνήθως από  1 έως 3 μήνες. Όμως, ακόμα και όταν βρεθεί 
ένα διαθέσιμο μέρος φιλοξενίας, τόσο η γραφειοκρατία όσο και η έλλειψη πόρων ή η 
έλλειψη προσωπικού συνοδείας για τα παιδιά, αποτελούν βασικά εμπόδια που πρέπει 
να ξεπεραστούν πριν ο ανήλικος σταλεί τελικά στο κέντρο φιλοξενίας.

Ο Ν. 3386/200510 (Άρθρο 44 παρ. 1) προβλέπει την νόμιμη είσοδο των ασυνόδευτων 
ανηλίκων στην Ελλάδα Είτε για ανθρωπιστικούς λόγους είτε όταν συντρέχουν ειδικές 
προϋποθέσεις. Συνεπώς, μπορεί να δοθεί άδεια παραμονής στους ασυνόδευτους 
ανηλίκους εάν:

•	 φιλοξενούνται σε φιλανθρωπικά ιδρύματα και / ή άλλα νομικά πρόσωπα
•	 είναι ανήλικοι-θύματα της εμπορίας ενηλίκων, 
•	 υπόκεινται σε θεραπευτικά και / ή αναμορφωτικά μέτρα με απόφαση του 

Δικαστηρίου Ανηλίκων
•	 έχουν την επιμέλειά τους είτε ελληνικές οικογένειες, είτε οικογένειες υπηκόων 

τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα στη χώρα, είτε η απόφαση για την αίτησή 
τους εκκρεμεί.

Επιπλέον, με βάση το άρθρο 5, του Προεδρικού Διατάγματος 90/200811 , όταν 
οι ασυνόδευτοι ανήλικοι κάνουν αίτηση για  άσυλο, τους παρέχεται  μια ειδική 
ταυτότητα, που ισχύει για 6 μήνες, και η οποία ουσιαστικά τους επιτρέπει να ζήσουν 
νόμιμα στην χώρα. Αυτή η κάρτα πρέπει να ανανεώνεται τακτικά, έως ότου ληφθεί 
σχετική απόφαση χορήγησης ασύλου και μπορεί να εκδίδεται μόνο από την αρχή 
που καταγράφει την αίτηση ασύλου και σε καμία περίπτωση κατά την διάρκεια 
κράτησης του ανήλικου. Εξαιτίας αυτών των ελλείψεων στη διαδικασία ασύλου, 
πολλές αιτήσεις παραμένουν σε εκκρεμότητα, ενώ ταυτόχρονα οι ίδιοι οι ανήλικοι 
παραμένουν απροστάτευτοι και δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους για 
μεγάλες χρονικές περιόδους (Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Νόμου, 2009).

10 Νόμος 3386/2005 για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική 
επικράτεια, ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας Τόμος Α ‘, No.212), όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους 3448/2006 
(ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας Τόμος Α’ No.57), 3536/2007 (ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας Τόμος Α ‘Νο.42), 
3613/2007 (ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατία Τόμος Α ‘No.263), 3731/2008 (ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας Τόμος 
Α’ No.263), 3772/2009 (ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας Τόμος Α ‘No.112) και 3801/2009 (ΦΕΚ της Ελληνικής 
Δημοκρατίας Τόμος Α’ αριθ.163)
11 Προεδρικό Διάταγμα 90/2008, της 8ης Ιουλίου 2008: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις 
της οδηγίας 2005/85/ΕΚ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη 
χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα »(ΕΕ L 326 από 13-12-2005) (ΦΕΚ Α ‘αρ. 138)
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Όμως, ακόμη και κατά την υποβολή της αίτησης, τα πράγματα δεν είναι ούτε απλά 
ούτε εύκολα, αφού εξαιτίας μιας σειράς σημαντικών αιτιών, μόνο μια μικρή μειοψηφία 
ασυνόδευτων ανηλίκων υποβάλει τελικά αίτηση, ανεξάρτητα από το πόσο ισχυροί 
είναι οι ισχυρισμοί των προσφύγων.

Σχετικά με την πρόσβαση στην εκπαιδευτική και επαγγελματική κατάρτιση, οι 
ανήλικοι αντιμετωπίζουν και πάλι μια σειρά από εμπόδια. Ορισμένα από αυτά 
σχετίζονται με το προηγούμενο επίπεδο εκπαίδευσης των ανηλίκων, την ηλικία και τις 
προτιμήσεις τους και όχι τόσο με την εκπαίδευσή τους, ενώ αλλά σχετίζονται με την 
απουσία ενός επίτροπου, την γραφειοκρατία, τον ρατσισμό και τις προκαταλήψεις 
για λογαριασμό των εκπροσώπων εκπαίδευσης.  

Παρά την ειδική διάταξη του άρθρου 8 του Π.Δ. 220/200712, στην πράξη δεν 
λειτουργούν συστηματικά οργανωμένες προληπτικές ιατρικές εξετάσεις για τους 
αλλοδαπούς στα σημεία εισόδου. Φαίνεται, ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου 
κράτησης τέτοιες εξετάσεις λαμβάνουν χώρα μόνο σε μια σποραδική βάση. 

Από την άλλη πλευρά, στις περισσότερες περιπτώσεις όλοι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι 
που φιλοξενούνται σε ένα κέντρο υποδοχής, ελέγχονται κατά τη διάρκεια της 
αρχικής περιόδου φιλοξενίας. Ωστόσο, σύμφωνα με την διοίκηση των κέντρων 
φιλοξενίας αυτή η πολιτική εκτός του ότι δημιουργεί μια επιπλέον επιβάρυνση 
στα κέντρα αφού ανακατανέμει την κρατική ευθύνη, είναι επίσης προβληματική, 
δεδομένου ότι καταργεί την έννοια της πρόληψης. Το να ελέγχονται οι ανήλικοι κατά 
την διάρκεια παραμονής τους στα κέντρα φιλοξενίας, είναι μία διαδικασία μάλλον 
αναποτελεσματική αφού στην περίπτωση που έχουν μια μεταδοτική ασθένεια αυτή 
μπορεί να έχει ήδη μεταδοθεί στους συγκάτοικους τους. 

Έστω και εάν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι από το νόμο δικαιούνται δωρεάν υπηρεσίες 
υγείας, σε ορισμένες περιπτώσεις για να επιτευχθεί η πρόσβασή σε αυτές τις υπηρεσίες 
χρειάζεται η παρέμβαση των  κοινωνικών λειτουργών που βρίσκονται στα κέντρα 
φιλοξενίας. Ωστόσο, ακόμη και όταν είναι εξασφαλισμένη η ελεύθερη πρόσβαση 
στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης, εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα σε 
όλα τα άλλα στάδια της διαδικασίας - τόσο στη διάγνωση όσο και στην θεραπεία 
- λόγω των πρακτικών δυσκολιών στην επικοινωνία μεταξύ των ασθενών και του 
προσωπικού υγείας. 

Δυστυχώς, δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα ένα αποτελεσματικό σύστημα εκτίμησης 
των αναγκών ή ένα αποτελεσματικό σύστημα παραπομπής που θα μπορούσε να 
προσφέρει την κατάλληλη υποστήριξη στους ασυνόδευτους ανηλίκους. Η ένδεια 
τέτοιων συστημάτων υφίσταται λόγω της έλλειψης ενός συστήματος ταυτοποίησης 
και παρακολούθησης, χρηματοδότησης, εξειδικευμένου προσωπικού, τυποποιημένων 
διαδικασιών και  εργαλείων και συχνά υπάρχει κακή συνεργασία μεταξύ των 
εμπλεκόμενων φορέων. 

Κατά συνέπεια, τα τρωτά σημεία των ασυνόδευτων ανηλίκων δεν μπορούν ούτε να 
προσδιορισθούν ούτε να διευθετηθούν από εξειδικευμένες υπηρεσίες ούτως ώστε οι 
ανήλικοι να τύχουν της απαραίτητης υποστήριξης και προστασίας.  

Η έλλειψη εκπαιδευμένων και καταρτισμένων επαγγελματιών καθώς και η έλλειψη 
ενός συστήματος συλλογής δεδομένων είναι μόνο δύο από τους παράγοντες που 
καταδεικνύουν ότι το σύστημα δεν είναι αποτελεσματικό. Σχετικά  με την κρατική 
πρόνοια που θα έπρεπε να παρέχεται στους ασυνόδευτους ανήλικους αυτή βρέθηκε 
να είναι είτε ανεπαρκής είτε ανύπαρκτη, και ως εκ τούτου, σε αυτό το σημείο κρίνεται  

12 Προεδρικό Διάταγμα 220/2007: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας του 
Συμβουλίου 2003/9/ΕΚ της 27ης Ιανουαρίου 2003, για τον καθορισμό των ελάχιστων προτύπων για την υποδοχή των 
αιτούντων άσυλο» (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελληνική Δημοκρατία L 31 της 6ης Φεβρουαρίου 
2003) (Επίσημη Εφημερίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας 2008 Τεύχος Α ‘No.84)
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πολύ σημαντική η συμβολή των ΜΚΟ και των άλλων εθνικών και διεθνών θεσμικών 
φορέων αφού με την παρουσία τους μπορούν να συμπληρώσουν πολλά από τα 
κενά του εθνικού συστήματος προστασίας και μπορούν επίσης να παράσχουν στους 
ανήλικους περισσότερη υποστήριξη από ό, τι η κρατική πρωτοβουλία.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο συντονισμός μεταξύ των φορέων παροχής υπηρεσιών 
φάνηκε να είναι ανύπαρκτος, καθώς δεν υπάρχει κανένα επίσημο όργανο που να 
ασκεί αυτό το ρόλο. Κατά συνέπεια, η συνεργασία και ο συντονισμός των δράσεων 
που κατευθύνονται προς την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων, έχει αφετηρία 
την καλή θέληση των δρώντων και την μεταξύ τους επικοινωνία. 

Ε.4 ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Ανάμεσα στις Διεθνείς Συμβάσεις που αφορούν στην καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων, η Ελλάδα, έχει επικυρώσει βάσει του νόμου 3727/2008 το Προαιρετικό 
Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σε σχέση με την εμπορία 
παιδιών, την παιδική πορνεία και παιδική πορνογραφία. Έχει, επίσης, υπογραφεί και 
επικυρωθεί η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά του Διεθνικού Οργανωμένου 
Εγκλήματος (2010), το Πρόσθετό του Πρωτόκολλο για την πρόληψη, καταστολή και 
τιμωρία της εμπορίας ανθρώπων, ιδιαίτερα γυναικών και ανηλίκων (2011), καθώς 
και η Σύμβαση ΔΟΕ αριθ. 182 σχετικά με τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας 
(2001).

Το αδίκημα της εμπορίας ανθρώπων ορίστηκε το 2002, μέσω του Ν. 3064/200213, ο 
οποίος απαγορεύει την εμπορία ανθρώπων τόσο για σεξουαλική εκμετάλλευση όσο 
και για καταναγκαστική εργασία, και επίσης υιοθετεί διατάξεις για την προστασία και 
την υποστήριξη των θυμάτων σε μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα νομικό πλαίσιο 
για την καταπολέμηση της εμπορίας. Επιπλέον, τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας 
και οι διατάξεις του νόμου ενσωματώθηκαν στον Ποινικό Κώδικα, σύμφωνα με τον 
οποίο ποινικοποιούνται η σωματεμπορία, η εκμετάλλευση για πορνεία, η αγορά 
σεξουαλικών υπηρεσιών από ανηλίκους και η διακίνηση των ατόμων με σκοπό τη 
σεξουαλική εκμετάλλευση, την καταναγκαστική εργασία και την αφαίρεση των 
οργάνων, καθώς και την εμπορία των ανηλίκων για σκοπούς εργασίας.

Στην βάση αυτού του νόμου, υπογράφτηκε τον Αύγουστο του 2003 ένα προεδρικό 
διάταγμα (Π.Δ. 233/200314) για την εφαρμογή του μηχανισμού αρωγής των θυμάτων 
της εμπορίας. Το διάταγμα περιέχει ειδικές διατάξεις για τα παιδιά-θύματα της 
εμπορίας. Πιο συγκεκριμένα, το άρθρο 2, εξασφαλίζει το δικαίωμα της ασφαλής 
διαμονής τους σε ειδικούς τόπους φιλοξενίας, την υποστήριξη και τις ανθρώπινες 
συνθήκες διαβίωσης, την ιατρική βοήθεια, την ψυχολογική υποστήριξη και την παροχή 
ενός δικηγόρου και ενός διερμηνέα. Επιπρόσθετα, αυτές οι διατάξεις περιλαμβάνουν 
τη συμμετοχή τους στα προγράμματα εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης.

Τον Ιανουάριο του 2006, θεσπίστηκε ο νόμος 3386/200515 σχετικά με την “είσοδο, 
διαμονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική 

13 Νόμος 3064/2002 για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ατόμων, Εγκλήματα, κατά της γενετήσιας ελευθερίας, της 
παιδικής πορνογραφίας και γενικά την οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής και υποστήριξη των θύματα 
των πράξεων αυτών, Επίσημη Εφημερίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τόμος Α ‘No.248, 15 Οκτωβρίου 2002
14 Προεδρικό Διάταγμα 223/2003 για την προστασία και αρωγή στα θύματα των εγκλημάτων που προβλέπονται στα 
άρθρα 323, 323Α, 349, 351 και 351Α του Ποινικού Κώδικα, σύμφωνα με το άρθρο 12 της πράξης 3064/2202, ΦΕΚ 
της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τόμος Α ‘No.204, 26 Αυγ 2003
15 Νόμος 3386/2005 για την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική 
επικράτεια, ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας Τόμος Α ‘, No.212), όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους 3448/2006 
(ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας Τόμος Α’ No.57), 3536/2007 (ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας Τόμος Α ‘Νο.42), 
3613/2007 (ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατία Τόμος Α ‘No.263), 3731/2008 (ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας Τόμος 
Α’ No.263), 3772/2009 (ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας Τόμος Α ‘No.112) και 3801/2009 (ΦΕΚ της Ελληνικής 
Δημοκρατίας Τόμος Α’ αριθ.163)
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επικράτεια”, εισάγοντας ορισμένα καινοτόμα στοιχεία στο σύστημα προστασίας, 
όπως την εισαγωγή μιας περιόδου αντίδρασης η οποία τους επιτρέπει την πρόσβαση 
σε κατάλληλες θεραπείες και μια ετήσια άδεια παραμονής που τους δίνει το δικαίωμα 
στην επαγγελματική κατάρτιση, την εκπαίδευση και την υγειονομική περίθαλψη. 
Η άδεια παραμονής, όμως, έχει δοθεί στις περιπτώσεις των θυμάτων που φάνηκαν 
πρόθυμα να συνεργαστούν με τις αρχές. Ο νόμος περιέχει ειδικές διατάξεις για την 
απόδειξη της ταυτότητας και της εθνικότητας των ασυνόδευτων ανηλίκων, τον 
προσδιορισμό των οικογενειών τους και την νομική τους εκπροσώπηση.

Ωστόσο, ο Νόμος 3875/201016 διεύρυνε το πεδίο εφαρμογής των νομοθετικών 
μέτρων προστασίας για τους μετανάστες-θύματα της εμπορίας και προέβλεψε τη 
δυνατότητα παροχής άδειας παραμονής σε ανθρωπιστική βάση υπό συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις στα θύματα της εμπορίας, οι οποίοι δεν συνεργάζονται με τις αρχές 
λόγω πιθανού εκβιασμού.

Θα πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι, όπως προβλέπεται από το Ν. 3907/201117, η 
δημιουργία των Κέντρων Αρχικής Υποδοχής στα σημεία εισόδου θέτει τις βάσεις 
για μια διαφορετική διαχείριση των ανομοιογενών μεταναστευτικών ροών. 
Στόχος του νόμου είναι η αντικατάσταση της μακροχρόνιας, αναποτελεσματικής 
και χωρίς καμία διάκριση κράτησης που ήταν βασισμένη μόνο στην έννοια της 
«παράνομης εισόδου» με ελεγκτικούς μηχανισμούς, σύντομες περιόδους κράτησης 
πριν από την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και την παραπομπή των 
νεοεισερχόμενων προσφύγων σε περαιτέρω διαδικασίες, ανάλογα με την κατάσταση 
και τις ανάγκες του κάθε ατόμου: οι αιτούντες άσυλο, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, τα 
θύματα βασανιστηρίων και εμπορίας ανθρώπων θα πρέπει να αντιμετωπίζονται 
με διαφορετικό τρόπο από ότι οι κρατούμενοι που βρίσκονται υπό απέλαση. 
Ουσιαστικές παράμετροι για την επιτυχή λειτουργία των Κέντρων Αρχικής Υποδοχής 
είναι η ποιότητα και η συμπληρωματικότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται από 
ένα ευρέως φάσματος εξειδικευμένο προσωπικό, η αποδοτικότητα του συστήματος 
παραπομπής και η διατήρηση των δικαιωμάτων των νεοεισερχομένων ανηλίκων για 
όσο διάστημα μένουν εκεί.

Από τις κυριότερες διεθνείς συμβάσεις που αφορούν την καταπολέμηση της εμπορίας 
ανθρώπων, η Ελλάδα έχει επικυρώσει, όπως προαναφέρθηκε, το Νόμο 3727/200818 
το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού σχετικά 
με την πώληση των παιδιών, την παιδική πορνεία και την παιδική πορνογραφία. 
Έχει, επίσης, υπογράψει αλλά δεν έχει επικυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων 
Εθνών για την καταπολέμηση του Διακρατικού Οργανωμένου Εγκλήματος και το 
Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο για την πρόληψη, καταστολή και δίωξη της εμπορίας, 
ιδίως των γυναικών και των παιδιών.

Ε.5 ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΘΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ  ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

Το 2005, υιοθετήθηκε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που σκόπευε στην καταπολέμηση 
της εμπορίας και στην διαχείριση όλων των επιπέδων δράσεων της αντί-εμπορίας 

16 Νόμος 3875/2010 για την Κύρωση και Εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών κατά του Υπερεθνικού 
Οργανωμένου Εγκλήματος και συναφείς διατάξεις, ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας, Τόμος Α ‘, No.158
17 Νόμος 3907/2011 σχετικά με τη δημιουργία μιας υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, 
μετατροπή στην ελληνική νομοθεσία από τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ “σχετικά με τους κοινούς κανόνες 
και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών “ και 
λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας, No.7 Τόμος Α ‘, 26 του Ιανουάριο 2011
18 Νόμος 3727/2008 για Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με την 
προστασία των παιδιών κατά της γενετήσιας εκμετάλλευσης και κακοποίησης, μέτρα για τη βελτίωση των συνθηκών 
διαβίωσης και την αποσυμφόρηση των κέντρων κράτησης και άλλες διατάξεις, ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας 
Τόμος Α ‘No.257, 18 Δεκέμβρης 2008
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ανθρώπων (Πρόληψη, Προστασία, Δίωξη) σε συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, 
άλλες κυβερνήσεις και μη κυβερνητικές οργανώσεις. Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης 
περιελάμβανε την παρακολούθηση του φαινομένου της εμπορίας, δημιουργώντας 
βάσεις δεδομένων και συλλογής στατιστικών στοιχείων, διαδικασιών ελέγχου 
για την αναγνώριση των θυμάτων, τη δημιουργία καταφύγιων, την ιατρική και 
ψυχολογική υποστήριξη στα θύματα, τη νομική βοήθεια και τη χορήγηση αδειών 
κατοικίας και εργασίας καθώς και τον εκούσιο επαναπατρισμό. Μαζί με αυτά, παρέχει 
την δυνατότητα επαναπατρισμού, την δυνατότητα εκπαίδευσης των αστυνομικών 
δυνάμεων, των εισαγγελέων και των δικαστικών αρχών και τέλος περιλαμβάνει 
εκστρατείες ευαισθητοποίησης.

Όσον αφορά στα προληπτικά μέτρα για την καταπολέμηση του φαινομένου 
της εμπορίας, η ελληνική κυβέρνηση πραγματοποίησε μια γενική εκστρατεία 
ευαισθητοποίησης, προκειμένου να παράσχει σχετικές πληροφορίες στο ευρύ 
κοινό. Δημιουργήθηκαν, ακόμη, αφίσες ευαισθητοποίησης και κάρτες πληροφοριών 
που εκδόθηκαν σε πολλές γλώσσες και οι οποίες διανεμήθηκαν στα σχολεία, τα 
πανεπιστήμια, τους δήμους, τους νομούς, τα δημόσια μέσα μεταφοράς και το 
αεροδρόμιο της Αθήνας, προειδοποιώντας τα ενδεχόμενα θύματα εμπορίας.  

Παρά το γεγονός ότι, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια αυξανόμενη δυναμική γύρω 
από την αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων (Trafficking in Human Beings, THB), 
καθώς και έχει γίνει μεγάλη πρόοδος στην καταπολέμηση της εμπορίας ανηλίκων, 
εξακολουθούν να υπάρχουν κάποιες ανακρίβειες και ελλείψεις οι οποίες θα πρέπει να 
λαμβάνονται επιμελώς υπόψη.

Στην Ελλάδα, δεν υπάρχουν ακόμη ούτε ειδικές διαδικασίες ελέγχου ούτε κατάλληλες 
διαδικασίες αναγνώρισης και αξιολόγησης της ηλικίας των ανηλίκων, πόσο μάλλον 
δυνατότητα ταυτοποίησης των παιδιών-θυμάτων της εμπορίας και εκμετάλλευσης. 
Αναμένεται, ωστόσο, με την εφαρμογή του νόμου 3907/201119 και με την δημιουργία 
νέων κέντρων ελέγχου να υπάρξει καλυτέρευση στην διαδικασία ταυτοποίησης των 
θυμάτων της εμπορίας καθώς και της προστασίας που τους παρέχεται.

Ακόμα κι αν λαμβάνουν χώρα ορισμένες προσπάθειες εκ μέρους διάφορων θεσμικών 
φορέων (π.χ. το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης - ΕΚΚΑ) καθώς και άλλων 
μη κυβερνητικών οργανώσεων για να διασφαλιστεί η προστασία και η ένταξη των 
ασυνόδευτων ανηλίκων, την ίδια στιγμή υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις πολλών 
άλλων στοιχείων τόσο από την άποψη των υποδομών και του προσωπικού όσο και 
από την έλλειψη συντονισμού μεταξύ των υπηρεσιών, οι οποίες το 2008 οδήγησαν 
στο κλείσιμο δύο καταφύγιων εμπορίας.

Επομένως, έστω και αν η ελληνική νομοθεσία προβλέπει την παροχή μιας σειράς 
υπηρεσιών, στην πραγματικότητα, οι βασικές ανάγκες της στέγασης και της 
ιατροφαρμακευτικής υποστήριξης εξακολουθούν να παρέχονται κυρίως από τις 
ΜΚΟ.

Από την άλλη πλευρά, η ελληνική υπηρεσία του Συνηγόρου του Πολίτη, παραμένει 
μια Ενεργή Ανεξάρτητη Αρχή και παίζει το ρόλο ενός μηχανισμού παρακολούθησης, 
ο οποίος καλύπτει μεταξύ άλλων θεμάτων και την εμπορία ανηλίκων. Η εντολή 
του Συνηγόρου του Παιδιού περιλαμβάνει την παρακολούθηση της εφαρμογής της 
Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και τη διάδοση 
των αρχών της. Παρακολουθεί, επίσης, τις επιπτώσεις της εθνικής και διεθνούς 
νομοθεσίας στη ζωή των παιδιών και ερευνά ενδεχόμενες ενέργειες, παραλείψεις ή 
πιθανά παράπονα σχετικά με τις ατομικές και νομικές οντότητες που παραβιάζουν τα 

19 Νόμος 3907/2011 σχετικά με τη δημιουργία μιας υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής, 
μετατροπή στην ελληνική νομοθεσία από τις διατάξεις της οδηγίας 2008/115/ΕΚ “σχετικά με τους κοινούς κανόνες 
και διαδικασίες στα κράτη μέλη για την επιστροφή των παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών “ και 
λοιπές διατάξεις, ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας, No.7 Τόμος Α ‘, 26 του Ιανουάριο 2011
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δικαιώματα των ανηλίκων ή θέτουν σε κίνδυνο την ευημερία τους. 

ΣΤ. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι το ζήτημα της προστασίας είναι ζωτικής 
σημασίας για το μέλλον των ασυνόδευτων ανηλίκων, η Επιτροπή των Ηνωμένων 
Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού καθώς και ο Ελληνικός Αστικός Κώδικας20 
προβλέπουν το διορισμό ενός επίτροπου, ο οποίος θα πρέπει να ενημερώνεται για 
όλες τις δράσεις που σχετίζονται με το παιδί, όσο διάστημα εξετάζεται η πιστοποίηση 
της μειονότητας. Αντιστοίχως, προβλέπει ότι το σύστημα επιτροπείας θα πρέπει 
να επανεξετάζεται21 και να παρακολουθείται από έναν εποπτικό φορέα22 ο οποίος 
θα πρέπει να παρέχει νομική εκπροσώπηση στην περίπτωση εκείνη όπου το παιδί 
εισέρχεται στην διαδικασία αίτησης ασύλου23.

Εκτός αυτών, το Άρθρο 47 του Νόμου  3386/200524 περί Μετανάστευσης προνοεί 
αορίστως για την υποχρέωση των αστυνομικών και διωκτικών αρχών να εφαρμόζουν 
το συντομότερο δυνατό όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη νομική εκπροσώπηση των 
ασυνόδευτων ανηλίκων.

Επιπλέον, οι “κατευθυντήριες γραμμές” που δημοσιεύθηκαν το 2005 από την Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ και το Γραφείο του Συνηγόρου του Πολίτη, περιγράφουν, στο 
σημείο 7, μια σειρά προτάσεων σχετικά με το θέμα επιτροπείας (Δημητροπούλου & 
Παπαγεωργίου, 2008). Αυτές οι προτάσεις καλύπτουν το σύνολο της περιόδου από 
την πρώτη εμφάνιση του ανηλίκου μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ασύλου 
και την ενηλικίωση του. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές καθορίζουν, επίσης, τις 
δυνατότητες, σύμφωνα με τις οποίες ένας επίτροπος θα πρέπει να διασφαλίζει όχι 
μόνο ότι όλες οι αποφάσεις που αφορούν στο παιδί θα πρέπει να βασίζονται στην 
αρχή του συμφέροντός του, αλλά και ότι το παιδί λαμβάνει ικανοποιητική φροντίδα, 
στέγαση, εκπαίδευση, γλωσσική βοήθεια και υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης. Ομοίως, ένας επίτροπος θα πρέπει να είναι σε θέση να πληροφορεί και 
να συμβουλεύει το παιδί, να το βοηθά στην εξεύρεση μόνιμων λύσεων, να είναι ο 
σύνδεσμος μεταξύ του παιδιού και των διαφόρων δομών παροχής υπηρεσιών, να 
συνηγορεί υπέρ του παιδιού, όταν είναι απαραίτητο και να εξετάζει τις δυνατότητες 
που υπάρχουν για τον εντοπισμό της οικογένειας του παιδιού και τέλος να ενώνει 
ξανά το παιδί με την οικογένειά του.

Ο επίτροπος, ο οποίος διορίζεται μέσα σε διάστημα ενός μηνός από την εγκατάσταση 
του παιδιού, και ο οποίος είναι αρμόδιος όχι μόνο για τη διοικητική και τη νομική 
εκπροσώπηση του ανηλίκου, αλλά επίσης και για την ανατροφή, την εκπαίδευση και 
την στέγασή του, αποτελεί ένα σημείο αναφοράς για τον ανήλικο και παίζει ένα ρόλο 
προτύπου για την μετέπειτα ζωή του.

Ωστόσο, στην πραγματικότητα το κράτος φαίνεται να αγνοεί το πόσο σημαντική 
είναι η ύπαρξη του επιτρόπου κατά την διάρκεια της ζωής του ανηλίκου καθώς και 
τις επιπλοκές που μπορούν να δημιουργηθούν από την απουσία του και για αυτό το 
λόγο δεν υποδεικνύει την απαιτούμενη προσοχή για να καλύψει αυτό το νομικό και 
πρακτικό κενό. Στην πράξη, η εμπλοκή των Εισαγγελέων Ανηλίκων ως προσωρινοί 

20 Ελληνικός Αστικός Κώδικας, άρθρα 1589-1647
21 Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παρ.35
22 Ελληνικός Αστικός Κώδικας, άρθρο 1634
23 Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Γενικό Σχόλιο Νο. 6, παρ. 36
24 Ν. 3386/2005 σχετικά με την είσοδο, διαμονή και κοινωνική ένταξη των υπηκόων τρίτων χωρών στην ελληνική 
επικράτεια, ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας Τόμος Α ‘, No.212), όπως τροποποιήθηκε από τους Νόμους 3448/2006 
(ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας Τόμος Α’ No.57), 3536/2007 (ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας Τόμος Α ‘Νο.42), 
3613/2007 (ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατία Τόμος Α ‘No.263), 3731/2008 (ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας Τόμος 
Α’ No.263), 3772/2009 (ΦΕΚ της Ελληνικής Δημοκρατίας Τόμος Α ‘No.112) και 3801/2009 (ΦΕΚ της Ελληνικής 
Δημοκρατίας Τόμος Α’ αριθ.163)
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επίτροποι,, περιορίζεται στο να ενημερώνονται από τις αστυνομικές αρχές ότι οι 
ανήλικοι έχουν υποβάλει αίτηση για άσυλο. Δυστυχώς, οι Εισαγγελείς Ανηλίκων 
σχεδόν ποτέ δεν έχουν συμμετάσχει στις συνεντεύξεις που έχουν πραγματοποιηθεί 
στο πλαίσιο της εξέτασης της αίτησης ασύλου των παιδιών καθώς και άλλων νομικών 
ζητημάτων που τα αφορά. Επιπλέον, κάποιοι από τους εισαγγελείς αναφέρουν ότι 
ούτε έχουν ποτέ προσκαλέσει έναν ανήλικο να συμμετάσχει σε συνέντευξη, αλλά 
ούτε και στην πραγματικότητα έχουν συμμετάσχει οι ίδιοι σε κάποια όπου να ήταν 
παρών και ο ανήλικος. Όταν ερωτηθούν οι αρμόδιες διωκτικές αρχές στην Αθήνα, 
υπογράφουν πληρεξούσιο στους δικηγόρους των ανηλίκων για νομικές πράξεις στο 
πλαίσιο της διαδικασίας ασύλου. Εάν ζητηθεί, οι αρχές του ασύλου υπογράφουν, 
επίσης, προσφυγές και άλλες διαδικαστικές αιτήσεις για τον ανήλικο.  

Μια θετική νομοθετική εξέλιξη στον τομέα αυτό ήταν η έκδοση του Προεδρικού 
Διατάγματος 220/200725, σύμφωνα με το οποίο οι αναφερόμενες διατάξεις θα 
πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους τους ασυνόδευτους ανηλίκους, ανεξάρτητα από 
το νομικό καθεστώς τους. Φαίνεται όμως, ότι η νέα διάταξη του Άρθρου 19 παρ. 
1 του συγκεκριμένου Προεδρικού Διατάγματος, όσον αφορά στο περιεχόμενό της 
ερμηνεύεται επισταμένως από ορισμένους τουλάχιστον εισαγγελείς, αφού όπως 
επισημαίνουν, η μόνη αρμοδιότητα που τους έχει ανατεθεί αφορά στον διορισμό 
ενός μόνιμου επίτροπου. Ταυτόχρονα, ένας αριθμός από αυτούς εκφράζουν ακόμη 
και άγνοια ως προς τη νομοθετική αυτή τροποποίηση και τις αρμοδιότητές τους, 
ενώ η πλειοψηφία των Εισαγγελέων τονίζει, επίσης, πως είναι πρακτικά αδύνατο 
να εκτελέσουν αποτελεσματικά τα καθήκοντα των επιτρόπων λόγω του τεράστιου 
φόρτου εργασίας. 

Πράγματι, ο σημερινός αριθμός των εισαγγελέων φέρεται να είναι σημαντικά 
ανεπαρκής για την ικανοποίηση των αναγκών χιλιάδων ανηλίκων που πολλές φορές 
προστατεύονται από έναν Εισαγγελέα και ως εκ τούτου, πολύ συχνά τα παιδιά δεν 
συναντούν ποτέ τον επίτροπο, πόσο μάλλον να έχουν την ευκαιρία δημιουργίας μιας 
πιο προσωπικής σχέσης μαζί του/της (UNHCR, 2009).

Από την άλλη πλευρά, όλοι οι άλλοι φορείς οι οποίοι θα μπορούσαν, ίσως, να 
αναλάβουν την επιτροπεία των ανηλίκων αντιμετωπίζουν φόρτο εργασίας, καθώς 
είναι γεγονός πως στην Ελλάδα όχι μόνο όλες οι δομές περίθαλψης των ανηλίκων 
είναι ανεπαρκείς, αλλά και πως πολλές φορές οι επίτροποι στερούνται πρακτικών 
ικανοτήτων, γεγονός που πιθανώς σημαίνει ότι δεν διαθέτουν ικανοποιητική επάρκεια 
ούτε κατάλληλη κατάρτιση για την εκτέλεση των καθηκόντων της επιτροπείας. 

Εν κατακλείδι, το σύστημα επιτροπείας στην Ελλάδα είναι παντελώς αναποτελεσματικό 
και αφήνει τους ασυνόδευτους ανηλίκους απροστάτευτους. Για αυτό και το σύστημα 
της επιτροπείας το οποίο είναι ένα σημαντικό μέρος των δομών προστασίας αυτών 
των παιδιών καθώς και της ευημερίας τους, θα πρέπει να διέπεται από αυστηρότερες 
νομοθετικές ρυθμίσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να πραγματοποιηθούν περισσότερες 
ενέργειες για την ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα δικαιώματα των 
ανηλίκων και την ευαλωτότητά τους, ενώ είναι επίσης απαραίτητο οι επαγγελματίες 
που ασχολούνται με αυτόν τον τομέα να παρακολουθούν μακροχρόνια και συνεχή 
εκπαίδευση σχετικά με τα κυριότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι ασυνόδευτοι 
ανήλικοι.

25 Π.Δ. 220/2007: Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας του Συμβουλίου 2003/9 /
ΕΚ της 27ης Ιανουαρίου 2003, για τον καθορισμό των ελάχιστων προτύπων για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο 
»(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελληνική Δημοκρατία L 31 της 6ης Φεβρουαρίου 2003) (Επίσημη 
Εφημερίδα της Ελληνικής Δημοκρατίας 2008 Τεύχος Α ‘No.84)
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ΜΕΡΟΣ 2 – ΕΡΕΥΝΑ ΠΕΔΙΟΥ

Α.  ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΜΕ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Τα κυριότερα ευρήματα των συνεντεύξεων με τους ενήλικες παρουσιάζονται και 
ομαδοποιούνται λαμβάνοντας υπόψη τα τέσσερα επίπεδα που προσδιορίστηκαν στο 
πρωτόκολλο ερευνητικής μεθοδολογίας (βλ. παράγραφο Β.), και τα οποία είναι: 1) το 
επίπεδο ένταξης / αποκλεισμού, 2) η ικανοποίηση των αναγκών και των δικαιωμάτων 
των παιδιών, 3) η συμμόρφωση με την Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, 
και 4) η αποτελεσματικότητα  προστασίας των παιδιών από την εμπορία και την 
εκμετάλλευση.

Πήραμε συνέντευξη από όλους τους επαγγελματίες που προβλέπονται στο 
πρωτόκολλο μεθοδολογίας του έργου, με εξαίρεση τους εμπειρογνώμονες πληθυσμού. 

Πίνακας 1: Ενήλικος πληθυσμός μελέτης

 
Προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι τοπικές  διαφορές, οι συνεντεύξεις 
πραγματοποιήθηκαν σε διαφορετικές περιοχές της χώρας, περιλαμβάνοντας στην 
ανάλυσή μας πόλεις της Βόρειας, Βόρειο-Ανατολικής Ελλάδας, την Αττική καθώς και 
τη Μυτιλήνη. 

Όσο το ζήτημα της επιτροπείας στην Ελλάδα παραμένει ασαφές, πέρα από τους 
επιτρόπους που έχουν διοριστεί από το κράτος (Εισαγγελείς Ανηλίκων), υπάρχει και 
άλλη μία ομάδα επαγγελματιών οι οποίοι καλούνται να αναλάβουν τον ρόλο του 
επίτροπου με σκοπό την προσφορά προστασίας στους ασυνόδευτους ανηλίκους. Ως 
εκ τούτου, οι επίτροποι αποτελούνται επίσης από: μία κοινωνική λειτουργό και δύο 
ψυχολόγους, οι οποίοι εργάζονται στις ΜΚΟ, έναν κοινωνικό λειτουργό από το κέντρο 
φιλοξενίας της Θεσσαλονίκης και ένα διαχειριστή ενός κέντρου φιλοξενίας στη Λέσβο.

Α.1  ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΝΤΑΞΗΣ/ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Από τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με τις τέσσερις διαφορετικές 
επαγγελματικές ομάδες, είναι προφανές ότι ο κύριος παράγοντας αποκλεισμού 
των παιδιών από το εθνικό σύστημα προστασίας αφορά στην νομοθεσία της 

Πληθυσμός 1 2 3 4 5

Επίτροποι x x x x x

SOCW x x x x x

GOV x x x x

ORG x x x x
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μετανάστευσης. Η ανεπάρκεια του νομικού πλαισίου σε συνδυασμό με την 
προβληματική εφαρμογή του και με την αμέλεια που υποδεικνύει το κράτος 
δημιουργούν πολλά κενά στο σύστημα προστασίας, όπως για παράδειγμα την 
έλλειψη επίτροπων και την ανεπάρκεια όσων είναι ήδη διορισμένοι να ασκήσουν το 
ρόλο τους στο ακέραιο, αφήνοντας έτσι τα παιδιά απροστάτευτα.

Επίσης, η έλλειψη υποδομών, όπως για παράδειγμα η ανεπάρκεια των κέντρων 
φιλοξενίας, είναι ακόμα ένας παράγοντας που δυσχεραίνει την ένταξη των παιδιών 
στο σύστημα προστασίας, γεγονός που έχει σαν αποτέλεσμα την ανυπαρξία ενός 
ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος προς τα παιδιά. Επιπλέον, η έλλειψη 
εξειδικευμένων υπηρεσιών και η χαμηλή ποιότητα των ήδη υπαρχουσών εξαιτίας 
της ελλιπούς κατάρτισης και υποστήριξης των επαγγελματιών που εμπλέκονται 
στην όλη διαδικασία, καθώς και το χαμηλό επίπεδο ποιότητας συνεργασίας και του 
συντονισμού ανάμεσα στους φορείς παροχής υπηρεσιών, επηρεάζουν σημαντικά 
την ένταξη των παιδιών στο σύστημα προστασίας. Επιπρόσθετα, η γραφειοκρατία 
αποτελεί ακόμα έναν σημαντικό εξωτερικό παράγοντα που σχετίζεται με την 
ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και ο οποίος έχει αναγνωρισθεί από τις ΜΚΟ 
ότι οδηγεί σε καθυστερήσεις και δημιουργεί σοβαρά εμπόδια στην υλοποίηση των 
δράσεων. 

Επιπλέον, ενεργό ρόλο στην όλη διαδικασία φαίνεται πως διαδραματίζουν τα παιδιά 
γεγονός που έχει αντίκτυπο στην διαδικασία ένταξής τους αφού πολλές φορές ένα 
παιδί αποκλείει τον εαυτό του από το σύστημα προστασίας παραμένοντας ανένδοτο 
να δηλωθεί ως μειονότητα ή δηλώνοντας πως δεν θέλει να συμμετάσχει στο 
σύστημα προστασίας. Αυτό συμβαίνει είτε γιατί οι ανήλικοι λαμβάνουν λανθασμένες 
πληροφορίες από τους συμμαθητές ή και τους ομοεθνείς τους που ήδη φιλοξενούνται 
στο ίδιο κέντρο κράτησης είτε γιατί το ίδιο το παιδί, επικεντρώνεται στο να βρει 
μια θέση εργασίας για να υποστηρίξει την οικογένειά του που βρίσκεται πίσω 
στην πατρίδα του. Είναι, ωστόσο, σημαντικό να τονίσουμε ότι όλα τα παραπάνω 
ενισχύονται κατά κάποιο τρόπο από την έλλειψη πληροφοριών που παρέχονται στα 
παιδιά σχετικά με τα δικαιώματά τους. 

Τέλος, όπως επισημαίνει και μια μεγάλη ομάδα κοινωνικών λειτουργών ο μεγάλος 
αριθμός παιδιών που εισέρχονται στη χώρα είναι από μόνος του ένας παράγοντας 
αποκλεισμού, αφού υπερβαίνει τον κατά πολύ μικρότερο αριθμό των υπηρεσιών 
και του προσωπικού που διατίθεται για την υποστήριξή τους. Με λίγα λόγια, όσο 
περισσότερα παιδιά εισέρχονται στη χώρα, τόσο λιγότερα θα προστατεύονται σε 
σχέση με το συνολικό αριθμό αυτών που εισέρχονται.

Α.2  Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Τα αποτελέσματα των συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν με τις διάφορες ομάδες 
του δείγματος δείχνουν πως το σύστημα της επιτροπείας δεν ανταποκρίνεται στις 
πραγματικές ανάγκες και τα δικαιώματα των ασυνόδευτων ανηλίκων κυρίως γιατί 
το ίδιο το σύστημα παρουσιάζει σημαντικά κενά: εκπληρώνονται μόνο οι βασικές 
ανάγκες των παιδιών και σε κάποιες περιπτώσεις ούτε αυτό μπορεί να θεωρηθεί 
δεδομένο για όλους τους ανηλίκους- υπάρχει έλλειψη υποδομών φιλοξενίας για 
μεγάλη μερίδα ανηλίκων- χαμηλό ποσοστό επαγγελματιών σε σχέση με το υψηλό 
ποσοστό ανηλίκων- έλλειψη παροχής υποστήριξης στους επαγγελματίες που 
εμπλέκονται στο σύστημα προστασίας. 

Εξαιτίας του ανύπαρκτου συστήματος επιτροπείας, οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν 
ήδη λάβει συγκεκριμένες δράσεις για να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες και τα 
δικαιώματα των ασυνόδευτων ανήλικων αλλοδαπών στους τομείς της επιβίωσης, της 
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ανάπτυξης, της προστασίας και της συμμετοχής.  

Οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι επαγγελματίες από τις ΜΚΟ προσπαθούν να 
προσφέρουν στους ανήλικους μια πολυεπίπεδη υποστήριξη, η οποία λαμβάνει χώρα 
μετά από την αξιολόγηση των αναγκών του παιδιού, τη χρήση εξατομικευμένων 
σχεδίων δράσης, την παρακολούθηση της κατάστασής τους, το συντονισμό με 
άλλους φορείς μέσω μιας πιο εξατομικευμένης προσέγγισης για κάθε παιδί, ακόμη 
και αν αυτό δεν είναι πάντα εφικτό λόγω του μεγάλου αριθμού των εισερχόμενων 
ανηλίκων.

Α.3  Η ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Σύμφωνα με τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με όλες τις ομάδες του 
δείγματος, μόνο σε ένα επίσημο και θεωρητικό επίπεδο του εθνικού συστήματος 
προστασίας παρατηρείται συμμόρφωση με τη σύμβαση για τα δικαιώματα των 
παιδιών.

Στην πράξη, το σύστημα προστασίας δεν υλοποιείται σύμφωνα με την εθνική και 
τη διεθνή νομοθεσία λόγω των υφιστάμενων κενών που υπάρχουν στο σύστημα 
επιτροπείας ή και την έλλειψη αποσαφήνισης των νομοθετικών ρυθμίσεων σε εθνικό 
επίπεδο.

Επιπλέον, ένα εμπόδιο που επηρεάζει την εφαρμογή των νόμων που θεσπίζονται για 
κάθε δράση και σε κάθε υπηρεσία είναι η έλλειψη καταρτισμένων επαγγελματιών, 
που οδηγεί επίσης στην έλλειψη γνώσης γύρω από πολλά θέματα που αφορούν στα 
δικαιώματα και τις ανάγκες των παιδιών.

Ακόμα και όταν υπάρχει η πρόθεση να στηριχθούν τα παιδιά, σύμφωνα με τη σύμβαση 
για τα δικαιώματα των παιδιών, υπάρχουν και άλλα σημαντικά ζητήματα που τελικά 
επηρεάζουν το επίπεδο προστασίας των ανηλίκων όπως η έλλειψη: χρηματοδότησης, 
δομών φιλοξενίας, μεθοδολογίας της εργασίας και σχετικών εργαλείων, καθώς 
επίσης και η γραφειοκρατία.

Έστω και εάν το κράτος είναι υπεύθυνο για την κάλυψη των αναγκών των ανηλίκων, 
δεν φαίνεται να τους προστατεύει αποτελεσματικά και για αυτό το λόγο αυτήν την 
ανεπάρκειά του έρχονται να καλύψουν οι επαγγελματίες που προέρχονται κυρίως 
από τις ΜΚΟ. Συμπερασματικά, εξαιτίας της ανεπάρκειας ενός κρατικά δομημένου 
πλαισίου την κάλυψη των αναγκών των παιδιών, την καταγραφή των δεδομένων 
που σχετίζονται με αυτά, την παρακολούθησή τους, την ενημέρωση σχετικά με τα 
δικαιώματά τους, την ευαισθητοποίηση του κοινού και την συνεργασία με άλλες 
υπηρεσίες, έχουν αναλάβει καταρτισμένοι επαγγελματίες κυρίως από ΜΚΟ.

Α.4 Η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Από τις συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν με τις τέσσερις ομάδες του δείγματος, 
είναι σαφές ότι οι περισσότεροι επαγγελματίες έχουν επίγνωση τόσο των φαινομένων 
παράνομης εμπορίας και εκμετάλλευσης όσο και των συγκεκριμένων ενδείξεων που 
υποδεικνύουν ότι ένα παιδί έχει πέσει θύμα εμπορίας ή  εκμετάλλευσης. Ωστόσο, η 
πλειοψηφία αυτών φαίνεται να έχουν περιορισμένη γνώση γύρω από τα θέματα αυτά, 
αφού η εξειδίκευσή τους γύρω από αυτά τα ζητήματα έχει κατά πάσα πιθανότητα 
αποκτηθεί μέσω της εργασιακής τους εμπειρίας καθώς και της συχνότητας των 
περιπτώσεων με τις οποίες ασχολούνται. Επομένως, είναι απαραίτητη η ανάγκη 
εκπαίδευσης των επαγγελματιών έτσι ώστε να είναι σε θέση να χειριστούν σωστά τις 
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περιπτώσεις της εμπορίας και της εκμετάλλευσης.

Οι ερωτηθέντες κατανοούν ότι το σύστημα προστασίας προς τους ανήλικους είναι 
αναποτελεσματικό εξαιτίας ενός αριθμού παραγόντων όπως η ανεπαρκής νομοθεσία, η 
έλλειψη χρηματοδότησης των υπηρεσιών, η άγνοια και η ανικανότητα σε πολιτικό και 
επαγγελματικό επίπεδο, καθώς και η κοινωνική προκατάληψη.

Μέσα από μια πιο συστηματική προσέγγιση, βλέπουμε πως η αποτελεσματικότητα 
του συστήματος προστασίας επηρεάζεται αρνητικά από περισσότερους παράγοντες 
όπως:	το	χαμηλό	ποιοτικό	επίπεδο	αντίδρασης	στις	ανάγκες	των	παιδιών•η	ανεπαρκής	
συνάντηση με τον επίτροπο καθώς και η ανεπαρκής ανταπόκριση του επιτρόπου προς 
τις	ανάγκες	του	παιδιού•	η	έλλειψη	της	προσφοράς	εργασίας	σε	αυτόν	τον	τομέα	η	
έλλειψη της ενημέρωσης και της υποστήριξης που προσφέρονται στα παιδιά σε όλες 
τις φάσεις της παραμονής τους στη χώρα, αλλά κυρίως κατά την έναρξη του «ταξιδιού» 
προς	 την	 χώρα	 υποδοχής•	 η	 ανεπάρκεια	 ή	 μάλλον	 η	 ανυπαρξία	 του	 συστήματος	
αξιολόγησης,	 συλλογής	 δεδομένων	 και	 παρακολούθησης•	 η	 έλλειψη	 επαρκούς	 ή	
υψηλής	ποιότητας	συντονισμού	και	συνεργασίας	μεταξύ	των	υπηρεσιών•	η	 έλλειψη	
ενός συστήματος εκπαίδευσης κατάλληλο για τα παιδιά αυτά. 

Β. ΕΚΘΕΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΙΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Τα κύρια ευρήματα από τις συνεδρίες αφήγησης με τα παιδιά  ταξινομήθηκαν με βάση 
τα τέσσερα επίπεδα ανάλυσης της έρευνάς μας (βασική ικανοποίηση, εκτίμηση της 
αντίδρασης,  καταλληλότητα της αντίδρασης, σταθερότητα της αντίδρασης) και τις 
16 κάρτες του παιχνιδιού GATE.

Κατά την προσπάθεια πραγματοποίησης των συνεδριών αφήγησης με παιδιά 
εκτός του συστήματος προστασίας (CHILDout), όπως τέθηκαν στο μεθοδολογικό 
πρωτόκολλο, συναντήσαμε πρακτικά προβλήματα (έλλειψη εμπιστοσύνης, 
κοινής	γλώσσας	και	χρόνου	καθώς	θα	έπρεπε	να	εργάζονται,	κλπ)•	Παρόλα	αυτά,	
καταφέραμε να διεξάγουμε τέσσερις από τις έξι υποδεικνυόμενες συνεντεύξεις. 

Όσον αφορά στην ομάδα CHILDin, έγιναν όλες οι συνεδρίες αφήγησης που 
προβλέπονται στο μεθοδολογικό πρωτόκολλο του έργου, ενώ κρίναμε χρήσιμο να 
συμπεριλάβουμε έξι επιπλέον.

| Πίνακας 2 – Συνεδρίες αφήγησης | 

* Για το νόημα των ακρωνύμων δείτε Sample Size Table στην Εισαγωγή, παρ. Β

Η πλειονότητα των συνεδριών CHILDin πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις 
φιλοξενίας στην Αθήνα αφού πολλές φορές η πρόσβαση σε ορισμένες εγκαταστάσεις 
φιλοξενίας ήταν δυσκολότερη του αναμενομένου. Όσον αφορά στις συνεδρίες 
αφήγησης CHILDout, αυτές πραγματοποιήθηκαν τόσο στην Αθήνα όσο και στη 
Βόρεια Ελλάδα.

Πληθυσμός 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

CHILDin x x x x x x x x x x x x

CHILDout x x x x

x = επιπρόσθετες συνεδρίες αφήγησης
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| Πίνακας 3 – CHILDin Πληθυσμός | 

07 07 08 09 10 11 12

Φύλο Α Α Α Α Α Α

Ηλικία 17 16 15 15 17 15

Χώρα 
Προέλ. Αφγ. Πακ. Αφγ. Αφγ. Σομ. Αφγ.

| Πίνακας 4: CHILDout Πληθυσμός |

01 02 03 04

Φύλο Α Α Α Α

Ηλικία 17 16 14 13

Χώρα 
Προέλ. Αφγ. Αφγ. Μπαγκ. Αλβ.

Παρακάτω παρουσιάζεται μια περίληψη των βασικών συμπερασμάτων των παραπάνω 
αναφερόμενων επιπέδων, όπως εμφανίστηκαν μέσα από το παιχνίδι με τις 16 κάρτες. 

Β.1  ΕΠΙΒΙΩΣΗ

01  Σίτιση

Τα κέντρα φιλοξενίας φαίνεται πως ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στην ανάγκη 
διατροφής αφού σε όλα τα παιδιά παρέχεται καθημερινά ένας ικανοποιητικός αριθμός 
γευμάτων και σε πολλές περιπτώσεις τα γεύματά τους είναι πολύ ικανοποιητικά. Οι 
απαντήσεις φαίνεται να είναι κατάλληλες και σταθερές, αφού τα παιδιά αισθάνονται 
αρκετά άνετα με το προσωπικό του κέντρου όπου ζουν και το οποίο τους επιτρέπει να 
εκφράσουν οποιαδήποτε δυσαρέσκεια σχετικά με τα γεύματά τους.

Από την άλλη πλευρά, η ίδια ανάγκη φαίνεται πως δεν καλύπτεται ικανοποιητικά για 
τα παιδιά που δεν τους παρέχεται προστασία, πράγμα που σημαίνει ότι ένα ποσοστό 
ανήλικων μένουν απροστάτευτοι και πεινασμένοι αφού οι περισσότεροι από αυτούς 
προσπαθούν να βρουν τρόφιμα οι ίδιοι και όταν κάποιος τρίτος τους προσφέρει 
φαγητό το αποδέχονται έστω και εάν στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ξέρουν το 
εν λόγω πρόσωπο.

02  Στέγαση

Όσον αφορά στην παροχή στέγασης, η απάντηση είναι δεδομένη, για παιδιά που 

01 02 03 04 05 06

Φύλο Α Α Α Α Α Α

Ηλικία 17 16 14 13 10 16

Χώρα 
Προέλ. Αφγ. Αφγ. Μπαγκ. Αλβ. Ερυ. Νιγ.
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τους παρέχεται προστασία. Ήταν, βέβαια, δύσκολο να αξιολογηθεί το επίπεδο της 
εκτίμησης και της καταλληλότητας της ανταπόκρισης στην ανάγκη αυτή, επειδή 
τα παιδιά που έχουν βιώσει άσχημες και άβολες καταστάσεις κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού τους, θεωρούν τους εαυτούς τους τυχερούς και είναι ευγνώμονες όταν 
έχουν ένα μέρος να φάνε, να κοιμηθούν και να περάσουν το χρόνο τους. Επομένως, 
υπήρχαν παιδιά που αισθάνονταν το κέντρο φιλοξενίας σαν το “σπίτι” τους, αλλά και 
πολλά άλλα, που είδαν το κέντρο φιλοξενίας, ως ένα προσωρινό κατάλυμα διαμονής 
ή ως την καλύτερη δυνατή επιλογή.

Όσον αφορά στα παιδιά που βρίσκονται εκτός του συστήματος προστασίας, είναι 
προφανές πως καταστρατηγείται ένα από τα βασικά δικαιώματά τους αφού  η 
απάντηση στο ερώτημα της στέγασης δεν ήταν δεδομένη καθώς  δεν παρέχονται 
από το κράτος σταθερές και ασφαλείς συνθήκες φιλοξενίας με αποτέλεσμα τα παιδιά 
να εκτίθενται σε μια σειρά από κινδύνους.

Τα παιδιά, που έχουν μείνει εκτός του συστήματος φροντίδας, δεν έχουν ένα σταθερό 
μέρος διαμονής, ζουν έξω στους δρόμους ή ακόμα και σε κοινόχρηστους χώρους μαζί 
με 10-20 άλλα άτομα. Οι “τυχεροί” που τοποθετούνται μαζί με τους συμπατριώτες 
τους συνήθως μένουν μαζί με πολλούς από αυτούς σε ένα μικρό διαμέρισμα.

03 Υγεία

Η ανταπόκριση του συστήματος σε αυτή τη βασική ανάγκη φαίνεται να είναι 
εξασφαλισμένη και συνολικά κατάλληλη για τα παιδιά που τους παρέχεται φροντίδα. 
Αισθάνονται πως το προσωπικό του κέντρου έχει αναλάβει την φροντίδα τους και για 
το λόγο αυτό προσεγγίζουν το προσωπικό και δέχονται βοήθεια με σχετική ευκολία. 

Αντιθέτως, η ανταπόκριση του συστήματος δεν είναι κατάλληλη για τα παιδιά που 
μένουν εκτός του συστήματος προστασίας αφού δεν έχουν καν πρόσβαση στο 
εθνικό σύστημα υγείας, αλλά βασίζονται στον εαυτό τους, τη βοήθεια των φίλων 
τους ή στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη που μπορεί προσφέρει μία ΜΚΟ, εφόσον, 
βέβαια, είναι ενημερωμένα για την δυνατότητα αυτή.. 

Β.2  ΑΝΑΠΤΥΞΗ

04  Εκπαίδευση / Μάθηση

Όσον αφορά στην εκπαίδευση, η ανταπόκριση του συστήματος προστασίας δεν 
είναι πραγματικά εξασφαλισμένη και κατάλληλη, δεδομένου ότι δεν είναι σαφής 
στα παιδιά, ο λόγος για τον οποίο θα πρέπει να πηγαίνουν στο σχολείο, αφού 
αυτά δεν συμμετέχουν σε καμία από τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Περιττό 
να αναφέρουμε, ότι σε ορισμένα από αυτά δεν τους αρέσει καθόλου και δεν τους 
ενδιαφέρει το επίπεδο των σπουδών τους ή η ανάπτυξη σχέσεων με τους συμμαθητές 
και τους δασκάλους τους. 

Ακόμα κι αν στους περισσότερους ανηλίκους αρέσει να πηγαίνουν στο σχολείο, σε 
πολλούς από αυτούς οι αιτίες ικανοποίησής τους δεν σχετίζονται κατ’ ανάγκη με τον 
ενθουσιασμό προς την εκπαιδευτική διαδικασία ή την δίψα τους για μάθηση, αλλά σε 
άλλους λόγους, π.χ. να συναντήσουν τους φίλους τους.

Το εκπαιδευτικό σύστημα φαίνεται να είναι απρόσιτο στα παιδιά που δεν τους 
παρέχεται φροντίδα είτε επειδή δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση είτε επειδή έχουν 
την εύρεση εργασίας ως βασική προτεραιότητά τους η οποία θα καλύψει άλλες 
ανάγκες, όπως το φαγητό και τη διαμονή.
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05  Εργασία

Τα περισσότερα από τα παιδιά που τους παρέχεται φροντίδα δεν έχουν μια σαφή ιδέα 
για το τί θα ήθελαν να κάνουν όταν μεγαλώσουν, μόνο τα μισά από αυτά σκέφτονται 
να πάρουν πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης 
και ακόμα λιγότερα ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τέτοια προγράμματα στο 
μέλλον.

Όσο για την πλειοψηφία των παιδιών που δεν τους παρέχεται φροντίδα, αυτά συνήθως 
δεν ξέρουν τί θέλουν να κάνουν όταν μεγαλώσουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτό 
που απλά δηλώνουν είναι ότι πρέπει να εργαστούν. Επιπλέον, αγνοούν απόλυτα την 
ύπαρξη προγραμμάτων κατάρτισης που θα μπορούσαν να παρακολουθήσουν, αφού 
σε αυτές τις ερωτήσεις είτε δεν απάντησαν καθόλου είτε απλά μας έδωσαν απαντήσεις 
που σχετίζονταν μόνο με την ανάγκη εξεύρεσης εργασίας.

06  Χρήματα

Πολλά από τα παιδιά δεν απάντησαν σε μια σειρά από ερωτήματα σε αυτή την 
ενότητα, και έτσι δεν υπάρχουν πολλές πληροφορίες για την σωστή αξιολόγηση της.

Φαίνεται ότι στα παιδιά που λαμβάνουν φροντίδα παρέχεται ένα επίδομα από το 
κέντρο σε μία σταθερή βάση (κάθε μήνα), ενώ τα παιδιά που δεν τους παρέχεται 
φροντίδα, δεν ικανοποιούν αυτή την ανάγκη σε μια σταθερή βάση, δεδομένου ότι είτε 
θα λάβουν κάποια χρήματα από τους συγγενείς τους μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 
είτε θα πρέπει να κερδίσουν κάποια χρήματα οι ίδιοι δουλεύοντας. 

07  Οικογένεια προέλευσης

Η ανάγκη επαφής με την οικογένεια προέλευσης φαίνεται να καλύπτεται για τα παιδιά 
που τους παρέχεται φροντίδα, αφού η επαφή με την οικογένειά τους διευκολύνεται 
από το κέντρο φιλοξενίας, όπου ζουν. Έτσι, η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών 
καταφέρνουν να επικοινωνήσουν με την οικογένειά τους μία ή δύο φορές την 
εβδομάδα.

Ωστόσο, ακόμα και για αυτή την ομάδα υπάρχουν σημαντικά προβλήματα που 
εμποδίζουν την ευκολία και την συχνότητα επαφής με την οικογένειά τους, όπως 
για παράδειγμα οι διαφορετικές ζώνες ώρας μεταξύ των δύο χωρών ή απλά γεγονός 
ότι οι γονείς τους δεν διαθέτουν ένα τηλέφωνο, και ως εκ τούτου, πρέπει να 
χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνο κάποιου άλλου. 

Όσον αφορά στην ομάδα CHILDout, αυτό που εμποδίζει ουσιαστικά την επαφή με 
τους γονείς είναι η έλλειψη χρημάτων, εκτός από μία συγκεκριμένη περίπτωση, όπου 
ο ανήλικος δήλωσε πως δεν θα ήθελε να είχε καμία επαφή με την οικογένειά του για 
προσωπικούς λόγους τους οποίους δεν μοιράστηκε μαζί μας.

Τα παιδιά που δεν τους παρέχεται φροντίδα δεν έχουν την πολυτέλεια να επικοινωνούν 
με την οικογένειά τους κάθε φορά που αισθάνονται ανάγκη, αφού τα χρήματα είναι 
ένας σημαντικός περιοριστικός παράγοντας και πρέπει κάθε φορά να περιμένουν έως 
ότου αποταμιεύσουν κάποιο ποσό.

08  Φίλοι

Τα ευρήματα είναι πολύ θετικά για την ομάδα CHILDin καθώς σχεδόν όλα τα παιδιά 
φαίνεται να έχουν προσαρμοστεί στο νέο τους περιβάλλον και κάνουν νέες φιλίες. 
Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουν σταματήσει  να σκέφτονται τους παλιούς φίλους τους, 
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αλλά μάλλον πως αυτό δεν τους εμποδίζει να απολαμβάνουν τις νέες φιλίες τους. 

Από την άλλη πλευρά, τα πορίσματα για την ομάδα CHILDout δεν είναι τόσο θετικά. 
Τα παιδιά φαίνεται να περιβάλλονται από ανθρώπους με τους οποίους αισθάνονται 
ασφάλεια και μαζί τους συμμετέχουν σε ορισμένες δραστηριότητες, και οι οποίοι 
μάλλον συνιστούν για τα παιδιά ένα ασφαλές και προστατευτικό περιβάλλον χωρίς 
απαραίτητα να είναι φίλοι, έστω και εάν τα παιδιά τους αποκαλούν έτσι.  

09  Παιχνίδι / Διασκέδαση

Στα παιδιά που τους παρέχεται φροντίδα φαίνεται πως η ανάγκη για διασκέδαση 
και παιχνίδι ικανοποιείται, αφού αυτά έχουν την ευκαιρία να συναντηθούν με τους 
φίλους τους, να περάσουν χρόνο μαζί τους και να διασκεδάσουν αρκετά συχνά. 

Για τα παιδιά που δεν τους παρέχεται φροντίδα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά 
δεδομένου ότι τα περισσότερα από αυτά έχουν κάποιες ευκαιρίες διασκέδασης, αλλά 
προφανώς όχι τόσο συχνά, ενώ για άλλα προτεραιότητα συνιστά η εύρεση μιας 
θέσης εργασίας. 

10  Σχέση με το αντίθετο φύλο / σεξουαλικότητα

Η συντριπτική πλειοψηφία των παιδιών που τους παρέχεται φροντίδα ανέφεραν ότι 
τους αρέσει ένα κορίτσι, που συνάντησαν εδώ στην Ελλάδα. Όλοι τους δήλωσαν ότι 
συναντούν αρκετά συχνά αυτό το κορίτσι, ενώ οι περισσότεροι από αυτούς δήλωσαν 
πως βλέπουν ο ένας τον άλλον στο σχολείο, όπου μπορούν να συνομιλούν και να 
περνούν χρόνο μαζί.

Ωστόσο, όσον αφορά στα παιδιά που δεν τους παρέχεται φροντίδα, ακόμα κι αν όλα 
τους δήλωσαν πως τους άρεσε μια κοπέλα στην Ελλάδα ή πίσω στην πατρίδα τους, 
δεν ήθελαν να μιλήσουν για αυτό και μάλλον δεν έχουν καμία επικοινωνία με αυτό 
το κορίτσι. Συγκεκριμένα ένα αγόρι δήλωσε ότι εδώ δεν έχουμε “καμία επαφή με 
το φαγητό και εσείς ρωτάτε για σχέση;”, (CHILDout, 16 ετών, Αφγανιστάν, GR02), 
πράγμα που σημαίνει ότι αυτή η ομάδα των παιδιών έχει  άλλες ανησυχίες και 
προτεραιότητες στη ζωή της, όπως για παράδειγμα την εξασφάλιση της καθημερινής 
τροφής.  

Όλα τα παιδιά που τους παρέχεται φροντίδα τόνισαν πως έχουν ενημερωθεί για το 
σεξ, τους κινδύνους που διατρέχουν και τους τρόπους προστασίας. Όλα, επίσης, 
ανέφεραν το AIDS ως κίνδυνο που θα μπορούσε να μεταδοθεί με τη σεξουαλική 
επαφή και ορισμένα από αυτά δήλωσαν την αναγκαιότητα χρήσης προφυλακτικού, 
όταν αυτά έρθουν πιο κοντά με μια κοπέλα.

Μόνο ένα αγόρι από τα παραπάνω, θεώρησε ότι στο παρελθόν είχε εκτεθεί σε ένα 
τέτοιο κίνδυνο, ενώ όλοι οι υπόλοιποι αισθάνονται αρκετά ασφαλείς, κάτι που 
πιθανώς να σημαίνει ότι είτε είναι πολύ νέοι για να έχουν μια σεξουαλική σχέση με 
ένα κορίτσι, είτε δεν κατανοούν σε βάθος τη σοβαρότητα αυτών των ζητημάτων 
και την ανάγκη προστασίας τους, είτε απλά ότι έχουν κατανοήσει τις παρεχόμενες 
πληροφορίες μόνο ως προς το επίπεδο προστασίας.

Όσον αφορά στην ομάδα CHILDout, φαίνεται πως τα παιδιά δεν αισθάνονται 
άνετα να μιλάνε για το σεξ και για αυτό τον λόγο δεν υπάρχουν πολλά στοιχεία για 
την εξαγωγή συμπερασμάτων. Ωστόσο, ένα αγόρι που τόνισε ότι ήξερε για το σεξ, 
εξήγησε ότι τον είχε πληροφορήσει ένας φίλος του.

Μέρος 2 - Έρευνα Πεδίου
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Β.3  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

11  Κίνδυνοι

Όσον αφορά στην ομάδα των παιδιών που τους παρέχεται φροντίδα φαίνεται πως 
γνωρίζουν τους πιθανούς κινδύνους που μπορούν να αντιμετωπίσουν.  Ωστόσο, δεν 
υπήρχε μεγάλη ανάγκη ενημέρωσής τους από τους επαγγελματίες, αφού όλοι τους 
έχουν τόσο τις προσωπικές τους εμπειρίες όσο και των ανθρώπων που βρίσκονται 
κοντά σε αυτούς.

Η ανταπόκριση του συστήματος για αυτά τα παιδιά  φαίνεται να είναι αρκετά 
ικανοποιητική, αφού τα παιδιά έχουν ενημερωθεί σχετικά με όλες τις ενέργειες στις 
οποίες χρειάζεται να προβούν σε παρόμοιες επικίνδυνες καταστάσεις. 

Κάποια θεωρούν ότι θα είναι σε θέση να προστατευόσουν τον εαυτό τους, ότι έχουν 
κάποιο συγκεκριμένο μέρος για να πάνε καθώς και ανθρώπους από τους οποίους 
μπορούν εύκολα να ζητήσουν βοήθεια. Κάποια από αυτά τα παιδιά θα γυρίσουν στις 
οικογένειές τους, άλλα εύχονται να μην επιστρέψουν εκεί ξανά, ενώ κάποια άλλα 
πιστεύουν ότι όλα τα πράγματα είναι αποτέλεσμα τύχης. 

Όσον αφορά στις απαντήσεις των παιδιών που δεν τους παρέχεται φροντίδα, 
αυτά δήλωσαν πως είτε θα απευθύνονταν για βοήθεια σε κάποιο φίλο είτε ότι θα 
είχαν ενεργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να ήταν προστατευμένα από μία επικίνδυνη 
κατάσταση, όπως το να πάνε στο μέρος όπου ζουν. Δυστυχώς, όμως, δεν αισθάνονται 
ότι υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο άτομο που θα μπορούσαν να εμπιστεύονται και, 
κατά συνέπεια, να στραφούν σε αυτό όταν ένα τέτοιο πρόβλημα προκύψει.  

12  Σχέσεις με τους ενήλικες

Σχεδόν όλα τα παιδιά είχαν κάποια αρνητική εμπειρία στο παρελθόν που αφορούσε 
στην σχέση τους με τους ενήλικες καθώς και τον κίνδυνο που αισθάνθηκαν με την 
παρουσία του. Αυτές οι αρνητικές εμπειρίες έλαβαν χώρα τόσο κατά τη διάρκεια του 
ταξιδιού τους όσο και με την άφιξή τους στην Ελλάδα.

Παρά το γεγονός ότι τα περισσότερα από τα παιδιά που τους παρέχεται φροντίδα 
αναγνωρίζουν ότι, από την στιγμή που έφτασαν, υπήρξαν ορισμένοι ενήλικες που 
τους βοήθησαν, και επίσης φαίνεται να πιστεύουν, ή τουλάχιστον ελπίζουν, ότι οι 
ενήλικες γνωρίζουν τι θέλει ένα παιδί, μερικά από αυτά είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικά 
απέναντι στους ενήλικες. Ωστόσο, είναι ενθαρρυντικό να βλέπουμε ότι όλα τα 
παιδιά σήμερα αισθάνονται ασφαλή και σίγουρα ότι υπάρχουν ενήλικες που μπορούν 
εμπιστεύονται και να πάνε μαζί τους όταν χρειάζονται υποστήριξη. 

Σχετικά με τα παιδιά που δεν τους παρέχεται φροντίδα, τα πράγματα φαίνεται να είναι 
τελείως διαφορετικά. Κάποια υποστήριξαν ότι έχουν συναντήσει έναν ενήλικα που 
τους βοήθησε, ενώ βρίσκονταν ήδη στη χώρα, αλλά δεν ήθελαν να μιλήσουν σχετικά 
με αυτό το θέμα και κάποια άλλα τους χαρακτήρισαν ως ενήλικες, οι οποίοι τους 
βοήθησαν και τους ενημέρωσαν για μια ΜΚΟ η οποία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει 
ορισμένα προβλήματά τους όπως π.χ. η ιατρική περίθαλψη. Πληροφορίες σαν αυτές 
δείχνουν το επίπεδο προστασίας αυτών των παιδιών.

13  Ταξίδι

Τα περισσότερα από τα παιδιά που τους παρέχεται  φροντίδα δήλωσαν ότι έχουν σταματήσει 
να ταξιδεύουν. Μόνο δύο παιδιά δήλωσαν ότι πιστεύουν πως θα ταξιδέψουν και πάλι, αλλά 
ακόμη και σε αυτό στο πλαίσιο το ταξίδι θα γίνει π.χ. για να επισκεφθούν τους γονείς τους.
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Όλα τους είχαν πέσει θύματα εμπορίας και οι γονείς τους ακόμα και τώρα εξακολουθούν να 
προσπαθούν να εξοφλήσουν τη μεταφορά τους στην Ελλάδα. 

Αντίθετα, τα περισσότερα παιδιά που δεν τους παρέχεται φροντίδα φαίνεται πως συνεχίζουν 
το ταξίδι. Το ταξίδι τους έχει πληρωθεί, ή πρόκειται να πληρωθεί από τους γονείς τους, ενώ 
άλλα εργάστηκαν πίσω στην πατρίδα τους, προκειμένου να πληρώσουν τους διακινητές. 

B.4  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

14  Τα έγγραφα / Ιθαγένεια

Παρά το γεγονός ότι από την ομάδα CHILDin κανένα από τα παιδιά δεν έχει visa, 
όλα θέλουν να αποκτήσουν μια καθώς πιστεύουν ότι θα τους βοηθήσει στις επιλογές 
και την ελευθερία τους, ενώ από την ομάδα CHILDout μόνο ένα παιδί εξέφρασε 
την επιθυμία να αποκτήσει visa. Τα υπόλοιπα παιδιά της τελευταίας ομάδας δεν 
εξέφρασαν καμία επιθυμία. 

Παρά το γεγονός ότι όλα τα παιδιά που τους παρέχονταν φροντίδα, θέλουν να 
αποκτήσουν visa, δεν είναι σαφές σε αυτά, ποιές διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσουν 
για την απόκτησή της. 

15  Πρόγραμμα Ζωής

Σε γενικές γραμμές, μπορούμε να πούμε ότι τα περισσότερα παιδιά που τους παρέχεται 
φροντίδα έκαναν διάφορα σχέδια σχετικά με το μέλλον τους σε αντίθεση με τα 
παιδιά που δεν τους παρέχεται φροντίδα και τα οποία προσπαθούσαν να σχεδιάσουν 
πράγματα στο μυαλό τους, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους.

Επιπλέον, φαίνεται πως προκειμένου τα παιδιά να τελειώσουν το σχολείο και να 
αποκτήσουν την απαιτούμενη εκπαίδευση, το προσωπικό των κέντρων φιλοξενίας 
παρείχε σε αυτά σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές που έχουν και τους 
ενθάρρυνε να πραγματοποιήσουν τις επιλογές τους. 

Ωστόσο, φαίνεται πως τα παιδιά που δεν τους παρέχεται φροντίδα εστιάζονται 
κυρίως στην εύρεση εργασίας, έτσι ώστε να αποκτήσουν οικονομική ανεξαρτησία, 
καθώς δεν υπάρχει κανείς, ο οποίος θα μπορούσε να επηρεάσει τις επιλογές τους, να 
τους  συμβουλεύσει και να τους υποστηρίξει.

16  Πνευματικότητα

Η προσευχή είναι πολύ σημαντική στην πατρίδα όλων των παιδιών και τα περισσότερα 
από αυτά αντιμετωπίζουν δυσκολίες σχετικά με το δικαίωμα προσευχής. Ωστόσο, 
δεν ήταν δυνατό να αποκτήσουμε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους 
κυριότερους λόγους δυσκολίας.  

Tα παιδιά που τους παρέχεται φροντίδα δεν αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες με 
την προσευχή τους αφού προσεύχονται είτε στο δωμάτιό τους είτε στην εκκλησία. 
Αντίθετα, τα παιδιά που βρίσκονται εκτός του συστήματος προστασίας φαίνεται πως 
προσεύχονται σε μέρη που δεν μπορούμε να τα προσδιορίσουμε.  

Ωστόσο, δεν μπορεί να εκτιμηθεί σωστά, αν τα παιδιά που προσεύχονται, είναι 
ικανοποιημένα επειδή μπορούν κάπου να προσεύχονται ή επειδή ικανοποιούν 
πραγματικά τις ανάγκες τους όσον αφορά στην πνευματικότητά τους.
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Αυτή η ενότητα περιγράφει τους παράγοντες κινδύνου / προστασίας όπως έχουν 
προκύψει από τα αποτελέσματα της έρευνας γραφείου και πεδίου. 

Η έννοια του παράγοντα κινδύνου / προστασίας είναι ζωτικής σημασίας για την 
προσέγγιση της έρευνας, αφού σχετίζεται είτε με τις συνθήκες αύξησης/μείωσης της 
πιθανότητας έκθεσης των παιδιών στα φαινόμενα εμπορίας και εκμετάλλευσης ή είτε 
με την παραμονή τους στους δάκτυλους της εμπορίας και της εκμετάλλευσης. (βλέπε 
Μέρος 4, παρ. Α).

Ως εκ τούτου, οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου / προστασίας που προτείνονται σε 
αυτήν την έκθεση αφορούν τόσο στις κρίσιμες και απαραίτητες δράσεις που θα πρέπει 
να πραγματοποιηθούν όσο και στα σημεία που θα πρέπει να επικεντρωθεί η προσοχή 
και στις ικανότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική πρόληψη, την έγκαιρη 
αναγνώριση, και την βοήθεια και προστασία που θα πρέπει να παρέχεται στα παιδιά-
θύματα της εμπορίας και της εκμετάλλευσης.

Α ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ / ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Από τις συνεντεύξεις τόσο με τους επαγγελματίες όσο και με τα παιδιά, συμπεράναμε 
πως οι κύριοι παράγοντες κινδύνου / προστασίας είναι:

A.1 ΕΠΙΒΙΩΣΗ

Η έγκαιρη ταυτοποίηση και εκτίμηση της ηλικίας των ανηλίκων μέσω μιας παιδοκεντρικής 
προσέγγισης

Η σωστή ταυτοποίηση είναι πολύ σημαντική, αφού η προσωπική αίσθηση ύπαρξης 
των παιδιών σχετίζεται με την αναγνώριση της ταυτότητάς τους. Επιπλέον, η σωστή 
εκτίμηση της ηλικίας τους θα διευκολύνει την είσοδό τους στο σύστημα προστασίας, 
επιτρέποντάς τους να ασκούν ελεύθερα τα δικαιώματά τους και να λαμβάνουν 
υποστήριξη σχετική προς τις ανάγκες τους.

Δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν εφαρμόζεται καμία αποτελεσματική μέθοδος ούτε υπάρχει 
κανένα αποτελεσματικό εργαλείο αφού η ταυτοποίηση και η αξιολόγηση της ηλικίας 
των ανηλίκων βασίζεται είτε στις δηλώσεις του ίδιου του παιδιού είτε στις γνώμες των 
αρχών ασφαλείας. 

Η μη εφαρμογή του συστήματος επιτροπείας ή η ανεπαρκής εφαρμογή του και η 
ενίσχυση των φορέων προστασίας / του θεσμού αναδοχής
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Μολονότι, το ελληνικό σύστημα επιτροπείας παρουσιάζει πολλές ελλείψεις και θα 
έπρεπε να ενσωματωθούν σε αυτό αρκετές αποσαφηνιστικές νομοθετικές ρυθμίσεις, 
ακόμη και εάν εφαρμοζόταν έτσι όπως είναι, η γενική κατάσταση των ανηλίκων θα 
ήταν πολύ καλύτερη αφού οι ανήλικοι δεν θα είχαν μείνει τελείως απροστάτευτοι 
μπροστά σε κάθε κίνδυνο που παρουσιάζεται, πόσο μάλλον από τα δίκτυα της 
εμπορίας και της εκμετάλλευσης.

Ωστόσο, όσο οι Εισαγγελείς Ανηλίκων δεν έχουν τη δυνατότητα να ενεργούν ως 
επίτροποι για εκατοντάδες ή χιλιάδες παιδιά, οι φορείς προστασίας θα πρέπει να 
ενισχυθούν, έτσι ώστε η “διαθεσιμότητα” των επιτρόπων να αυξηθεί και μπορέσει το 
σύστημα να γίνει πιο αποτελεσματικό.

Η κατανόηση, ο σεβασμός και η αποδοχή του παρελθόντος και του υπόβαθρου 
κάθε παιδιού, καθώς και η εξέταση αυτών των παραγόντων κατά την αξιολόγηση 
των αναγκών του. 

Προκειμένου να δοθεί σε κάθε παιδί η κατάλληλη και επαρκής προστασία, είναι 
αναγκαία η κατανόηση του τρόπου σκέψης και της συμπεριφοράς του. Αυτό το θέμα 
είναι υψίστης σημασίας τόσο για την δημιουργία ενός ουσιαστικού και κατάλληλου 
προσωπικού σχεδίου, όσο και για την δημιουργία μια αξιόπιστης και αμοιβαίας 
σχέσης μαζί του.

Η έγκαιρη, ικανή και κατάλληλη τοποθέτηση του παιδιού σε ένα κέντρο φιλοξενίας 

Ο μικρός αριθμός θέσεων στα κέντρα φιλοξενίας συνδέεται στενά με την ελλιπή 
προστασία που προσφέρεται καθημερινά στους ανηλίκους καθώς εξαιτίας της μακράς 
αναμονής που υπάρχει μέχρι να καταστεί διαθέσιμος ο χώρος φιλοξενίας, τα παιδιά 
καταλήγουν να διαμένουν σε ένα κέντρο κράτησης ένα αρκετά μεγάλο χρονικό 
διάστημα προς παραβίαση των δικαιωμάτων τους.

Οι ικανότητες του προσωπικού στα κέντρα φιλοξενίας είναι επίσης σημαντικές καθώς 
το περιβάλλον είτε θα εμπνέει εμπιστοσύνη και ασφάλεια στο παιδί είτε όχι, οπότε και 
το παιδί θα καταλήξει στους δρόμους μόνο και απροστάτευτο, ή κάτω από τη φροντίδα 
των ξένων, γεγονός που θα μπορούσε να αποδειχθεί εξίσου καταστροφικό. 

Η έγκαιρη πρόσβαση στις κατάλληλες υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης 

Η εξέταση των παιδιών το συντομότερο δυνατό από τη στιγμή που θα έλθουν στην χώρα 
είναι ένας πολύ σημαντικός τρόπος πρόληψης για τα ίδια και για τους συνομηλίκους 
τους, σε περίπτωση που τοποθετηθούν σε κάποιο κέντρο φιλοξενίας.

Η πρόνοια για την ψυχική υγεία των ανηλίκων είναι επίσης εξαιρετικά σημαντική, 
καθώς τα παιδιά αυτά είδαν την ζωή τους να αλλάζει και βίωσαν τραυματικές εμπειρίες, 
χωρίς να λαμβάνουν καθόλου υποστήριξη. Για αυτό το λόγο τόσο οι ενήλικες όσο και 
τα παιδιά πολύ συχνά παρουσιάσουν ψυχοσωματικά προβλήματα τα οποία οφείλονται 
σε τραυματικές εμπειρίες που είχαν είτε στην χώρα προέλευσής τους, είτε κατά τη 
διάρκεια του ταξιδιού τους είτε μετά την άφιξή τους στην Ελλάδα. 

Μέρος 3 - Παράγοντες προστασίας / κινδύνου
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Α.2 ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διευκολύνοντας την πρόσβαση στην εκπαίδευση και ενθαρρύνοντας τα παιδιά να 
παρακολουθήσουν το σχολείο

Πολλές φορές ένας βασικός λόγος για τον αποκλεισμό των παιδιών από την 
διαδικασία της εκπαίδευσης είναι η έλλειψη κατάλληλων ατόμων στο εθνικό σύστημα 
εκπαίδευσης, οι  οποίοι να δείχνουν τον απαραίτητο σεβασμό για  τα δικαιώματα 
όλων των παιδιών καθώς και να είναι πιο ανοιχτοί στην ενσωμάτωση των αλλοδαπών 
παιδιών στο σύστημα παιδείας.

Επιπλέον, υπάρχει έλλειψη πολυπολιτισμικών σχολείων, όπου τα παιδιά θα 
μπορούσαν να εισαχθούν και να αρχίσουν να επενδύουν στην εκπαίδευσή τους. 
Λαμβάνοντας υπόψη τους υψηλούς αριθμούς ανηλίκων που εισέρχονται στη χώρα 
κάθε χρόνο, ο αντίστοιχος αριθμός των πολυπολιτισμικών σχολείων στην Ελλάδα 
δεν δικαιολογείται. 

Επιπλέον, οι όλο και πιο συχνά εμπλεκόμενες “μονάδες ένταξης” θα έπρεπε να είναι 
καλύτερα οργανωμένες και δομημένες ώστε να κινητοποιήσουν την επιθυμία των 
ασυνόδευτων ανηλίκων να συμμετάσχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και 
να διευκολύνουν την διαδικασία ένταξης αυτών των παιδιών με τους ημεδαπούς 
μαθητές.

Θα πρέπει, επίσης, να τονιστεί, ότι έστω και εάν το πρώτο μέλημα των παιδιών είναι 
να βρουν μια δουλειά και να κερδίσουν χρήματα θα πρέπει να ενθαρρύνονται να 
πηγαίνουν στο σχολείο.

Ενθαρρύνοντας και υποστηρίζοντας τα παιδιά να διατηρήσουν τις σχέσεις με την 
οικογένειά τους καθώς και να δημιουργήσουν νέες σχέσεις με τους συμμαθητές 
και τους ενήλικες στη νέα τους κατάσταση

Η διατήρηση των σχέσεων με την οικογένεια είναι πολύ σημαντική για τα παιδιά, 
καθώς τους προσφέρει ένα αίσθημα ασφάλειας, σύνδεση με το παρελθόν και κίνητρο 
για να προχωρήσουν στην ζωή τους.

Επιπλέον, η σύναψη νέων σχέσεων στη χώρα υποδοχής είναι εξίσου σημαντική, καθώς 
προσφέρει στα παιδιά την αίσθηση αποδοχής και τους επιτρέπει να δημιουργήσουν 
ένα αξιόπιστο και ως εκ τούτου ασφαλές κοινωνικό περιβάλλον.

Α.3 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης

Η ύπαρξη ενός αποτελεσματικού συστήματος παρακολούθησης θα ενισχύσει το 
σύστημα προστασίας και θα προσφέρει τη δυνατότητα αξιολόγησης των υπηρεσιών 
που παρέχονται στα παιδιά και κατά συνέπεια, θα βελτιώσει το επίπεδο του 
συστήματος προστασίας των παιδιών.

Παροχή εξειδικευμένων γνώσεων εκπαίδευσης και εποπτείας προς τους 
επαγγελματίες έτσι ώστε να αναπτύξουν αξιόλογες παιδοκεντρικές ικανότητες

Η έλλειψη κατάλληλης κατάρτισης προς τους επαγγελματίες σχετικά με τα 
δικαιώματα των ανηλίκων, τους πιθανούς κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν, 
την παιδοκεντρική προσέγγιση την οποία θα πρέπει να εφαρμόσουν, την δυνατότητα 
αναγνώρισης των θυμάτων εμπορίας καθώς και της διακίνησής τους είναι ένας 
σημαντικός παράγοντας κινδύνου για την προστασία των παιδιών. 

Μέρος 3 - Παράγοντες προστασίας / κινδύνου



47

Part 3 – Risk/protection factors

Η εκμάθηση όλων των παραπάνω μπορεί να επιτρέψει στους επαγγελματίες να 
ασκήσουν	 το	 έργο	 τους	 με	 ένα	 πιο	 φιλικό	 προς	 το	 παιδί	 τρόπο•	 να	 εμπνεύσουν	
ασφάλεια και εμπιστοσύνη στα παιδιά αυτά, ειδικά κατά την πρώτη τους συνάντηση 
με το καθένα - ακόμα περισσότερο αν αυτή είναι για το παιδί η πρώτη του συνάντηση 
με	οποιοδήποτε	δημόσιο	φορέα•	να	ασκήσουν	μία	πιο	εξατομικευμένη	προσέγγιση	
για κάθε παιδί, έτσι ώστε αυτά να είναι πιο αποτελεσματικά στην υλοποίηση των 
μελλοντικών	τους	στόχων•	να	προστατεύσουν	τα	παιδιά-θύματα	της	εμπορίας	και	
της εκμετάλλευσης παρεμβαίνοντας με κατάλληλες μεθόδους και διαδικασίες. 

Έγκαιρη και επαρκής πληροφόρηση των παιδιών 

Είναι ένας σημαντικός παράγοντας προστασίας, αφού τα παιδιά ενημερώνονται για 
τα δικαιώματά τους, τις εναλλακτικές λύσεις που έχουν, καθώς και τους κινδύνους 
που ενδέχεται να συναντήσουν αμέσως από τη στιγμή που προσεγγίζονται από 
οποιονδήποτε φορέα παροχής υπηρεσιών.

Αυτό θα τους επιτρέψει να είναι πιο διεκδικητικά στην άσκηση των δικαιωμάτων 
τους και επίσης να αναπτύξουν την αποφασιστικότητά τους καθώς και τις ικανότητες 
προστασίας που διαθέτουν έναντι των πιθανών κινδύνων, όταν αυτοί εντοπίζονται.

Α.4 ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Εξασφάλιση της συμμετοχής μέσω του σεβασμού και της αποδοχής του πολιτισμικού 
υπόβαθρου των παιδιών, καθώς και της παροχής πολιτιστικής διαμεσολάβησης και 
ερμηνείας για την κατάλληλη κάλυψη των αναγκών των παιδιών

Η κατανόηση και εκτίμηση του πολιτισμικού υπόβαθρου των παιδιών είναι ένας 
παράγοντας ο οποίος μπορεί να προωθήσει την κοινωνική τους ένταξη, καθώς το κάθε 
παιδί μπορεί να γίνει αποδεκτό  ανεξάρτητα από την θρησκεία, τις παραδόσεις του κ.λ.π.

Η πολιτισμική διαμεσολάβηση καθώς και η κατάλληλη ερμηνεία των αναγκών του είναι 
απαραίτητα εργαλεία για κάθε δράση που σχετίζεται με τη ζωή ενός παιδιού. Αυτοί οι 
παράγοντες μπορούν να καθορίσουν την ποιότητα τόσο της παρεχόμενης ιατρικής 
περίθαλψης όσο και ενός εκπαιδευτικού προγράμματος που υλοποιείται καθώς και ενός 
σχεδίου κοινωνικής ένταξης, αφού αυτοί οι παράγοντες είναι ουσιαστικά οι σύνδεσμοι 
μεταξύ του παιδιού και του νέου πλαισίου στο οποίο αυτό βρίσκεται.

Αναγνώριση και σεβασμός της ικανότητας λήψης αποφάσεων των παιδιών 

Τα παιδιά συνήθως θεωρείται πως καθοδηγούνται από τους άλλους, χωρίς να έχουν 
την ικανότητα να πάρουν αποφάσεις για τη ζωή τους. Ωστόσο, είναι πολύ σημαντικό 
να αναγνωρίσουν αυτή την ικανότητα και να τους επιτραπεί να λάβουν μέρος στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

Καθορίζοντας και ρυθμίζοντας ένα ατομικό προσωπικό σχέδιο σχετικά με τα 
μελλοντικά σχέδια του παιδιού

Είναι πολύ σημαντικό, τέλος, να βοηθήσουμε το παιδί να αναγνωρίσει τους μελλοντικούς 
του στόχους, καθώς έτσι μπορεί να οριστεί μία σαφής πορεία που μπορεί να βοηθήσει 
το παιδί να κάνει τα αναγκαία βήματα που χρειάζεται. Αυτό το σχέδιο θα μπορούσε  να 
σχετίζεται με την εκπαίδευση και την εργασία είτε με οτιδήποτε άλλο δίνει νόημα στη ζωή 
του παιδιού.

Μέρος 3 - Παράγοντες προστασίας / κινδύνου
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ΜΕΡΟΣ 4 - ΠΡΟΤΥΠΑ, ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ 
ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Αυτό το μέρος περιέχει τα πρότυπα και τους δείκτες που προσδιορίσθηκαν μέσω της 
αναλυτικής προσέγγισης που ακολουθήθηκε στην Ελλάδα και την Ιταλία στο πλαίσιο 
του ρόλου τους ως ηγετικοί συνεργάτες του έργου (βλ. Εισαγωγή, παρ. Β) και το 
οποίο βασίζεται τόσο στις πληροφορίες και τα δεδομένα που αποκτήθηκαν από την 
ερευνητική δραστηριότητα, όσο και  σε μια λίστα συστάσεων για τη βελτίωση του 
εθνικού συστήματος προστασίας, του συστήματος επιτροπείας και του συστήματος 
καταπολέμησης της εμπορίας στο σύνολό της, δημιουργώντας έτσι μια σειρά από 
μέτρα πρόληψης της εμπορίας και της εκμετάλλευσης.

Σύμφωνα με την συστημική και ολιστική προσέγγιση που ακολουθήθηκε, τα φαινόμενα 
της εμπορίας και της εκμετάλλευσης δεν απαιτούν ούτε την ύπαρξη ειδικών μεθόδων 
πρόληψης ούτε ξεχωριστές κατηγορίες προτεραιότητας, αλλά είναι μέρος των 
πιθανών κινδύνων που αντιμετωπίζουν τα ασυνόδευτα παιδιά που ταξιδεύουν εκτός 
συνόρων και θα πρέπει να αντιμετωπίζονται μέσω μιας ολοκληρωμένης πολιτικής 
προτύπων και μέτρων. Υπό την έννοια αυτή, τα πρότυπα, οι δείκτες και οι εθνικές 
συστάσεις που παρουσιάζονται σε αυτό το τμήμα στοχεύουν στην επισήμανση 
ενός μεγάλου αριθμού παραγόντων που πρέπει να κατανοηθούν, να ληφθούν 
υπόψη και να αντιμετωπιστούν, προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο προστασίας 
των ασυνόδευτων ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών θυμάτων της 
εμπορίας και της εκμετάλλευσης. Στην πραγματικότητα το να διαχειριστείς και να 
αντιμετωπίσεις τα φαινόμενα της εμπορίας και της εκμετάλλευσης, μόνο όταν αυτά 
έχουν ήδη λάβει χώρα,  σημαίνει ότι επισκοτίζεται ένας μεγάλος αριθμός παραγόντων 
που ήδη λειτουργούσαν προς αυτή τη κατεύθυνση καθώς και ότι ένας μεγάλος 
αριθμός παιδιών που είναι ή κινδυνεύουν να γίνουν θύματα, δεν εντοπίζονται. 

Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΩΝ 

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει συνοπτικά τα πρότυπα  και τους δείκτες  που 
προτείνονται και οι οποίοι συστηματοποιήθηκαν σύμφωνα με τις 4 διαστάσεις 
της επιβίωσης, της ανάπτυξης, της συμμετοχής και της προστασίας, και οι οποίοι 
επιλέχθηκαν ως ένα σύνολο μιας ομάδας μεταβλητών των αναγκών και των 
δικαιωμάτων των παιδιών, σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου (βλ. 
Εισαγωγή, παρ. Β). Κάθε μία από αυτές τις διαστάσεις μελετάται σε σχέση με τα 4 
επίπεδα της ένταξης / αποκλεισμού, της καταλληλότητας, της αποτελεσματικότητας 
και της συμμόρφωσης, ως προς το άλλο σύνολο μεταβλητών που επιλέχθηκε για 
να μας δείξει την ποιότητα της ανταπόκρισης στις ανάγκες και τα δικαιώματα των 
παιδιών σε σχέση με τους κινδύνους της εμπορίας και της εκμετάλλευσης.  (βλ. 
Εισαγωγή, παρ. Β). Οι 16 διαστάσεις που προκύπτουν από αυτό τον 4x4 πίνακα  
περιλαμβάνουν συγκεκριμένα πρότυπα πολιτικής  καθώς και δείκτες για τον κάθε 
συνδυασμό δικαιώματος /ανάγκης και το επίπεδο της ανταπόκρισης τους κάτι που 
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έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία των 16 προτύπων για τα οποία εκπονήθηκε 
ένας αριθμός εθνικών συστάσεων μαζί με κάποιες επιπρόσθετες προδιαγραφές που 
συνδέουν το κάθε πρότυπο εμπορίας και εκμετάλλευσης (βλ. παρ. Β παρακάτω).

Ο πίνακας στοχεύει στην απεικόνιση των αλληλοεξαρτώμενων παραγόντων που 
εμπλέκονται στην ανάλυση των προβλημάτων που σχετίζονται με τα δικαιώματα 
και την προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και στην εκπόνηση των 
προτεινόμενων προτύπων και δράσεων. Για την καλύτερη απεικόνιση αυτής της 
προσέγγισης θα δοθεί παρακάτω μια λίστα από ορισμούς βασισμένους στην 
ερευνητική μεθοδολογία. Οι ορισμοί αυτοί βασίζονται στην θεωρητική προσέγγιση, 
σύμφωνα με την οποία μια μεταβλητή μπορεί να  αντιμετωπίζεται ως παράγοντας 
κίνδυνου ή ως παράγοντας προστασίας, ανάλογα με τη σχέση που παρατηρήθηκε να 
υπάρχει ανάμεσα στη μεταβλητή και το στόχο (π.χ. τα τρόφιμα είναι ένας παράγοντας 
προστασίας όταν η προσφορά τους είναι η κατάλληλη, ενώ είναι ένας παράγοντας 
κινδύνου	 όταν	 τα	 παιδιά	 δεν	 τρώνε	 κάθε	 μέρα•	 ο	 διορισμός	 ενός	 επιτρόπου	 θα	
μπορούσε να είναι ένας παράγοντας κινδύνου όταν καθυστερεί ή να είναι ένας 
προστατευτικός παράγοντας όταν γίνεται έγκαιρα). Η έρευνα GATE θεωρεί κάθε 
μεταβλητή ως έναν παράγοντα κινδύνου / προστασίας του οποίου ο ρόλος στην 
πρόληψη / προστασία προέρχεται από τη σχέση του με τα φαινόμενα της εμπορίας 
και της εκμετάλλευσης, όπως παρατηρήθηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας πεδίου. 
Οι ακόλουθοι ορισμοί αντανακλούν αυτή την αντίληψη.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΟΡΙΣΜΩΝ

Υγεία: Στον καταστατικό χάρτη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αναφέρεται: 
Η υγεία είναι μια κατάσταση πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και 
όχι απλώς η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας26. Η Υγεία περιλαμβάνει όλες τις πτυχές 
της ζωής ενός ατόμου, και όχι μόνο βιολογικά / φυσικά ζητήματα. Ως εκ τούτου, η 
βέλτιστη υγεία θεωρείται ως η ισορροπία της σωματικής, συναισθηματικής, κοινωνικής, 
πνευματικής και διανοητικής υγείας. Με άλλα λόγια, η υγεία καλύπτει τρεις βασικούς, 
αλληλοσυνδεόμενους και αλληλοεξαρτώμενους τομείς της ατομικής ζωής: την σωματική, 
την ψυχολογική και την κοινωνική υγεία.

Ευεξία: Ορίζεται ως: “Ένας τρόπος ζωής που προάγει την σωματική, την ψυχική 
και την κοινωνική υγεία στους γνωστικούς, συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς 
τομείς τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά27”. Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει όχι μόνο 
ατομικούς παράγοντες αλλά και «εξωτερικούς» παράγοντες (οι πτυχές της ευεξίας 
που βρίσκονται έξω από το άτομο) και εφιστά ιδιαίτερη προσοχή στις οικογενειακές, 
κοινωνικές και περιβαλλοντικές πτυχές της ευεξίας.

Πρόληψη: Εξ ορισμού, η πρόληψη λαμβάνει μέρος πριν το πρόβλημα γίνει πλήρως 
ορατό ή αναπτυχθεί28. Συνίσταται στην εφαρμογή των αρχών και των στόχων 
παρεμβάσεων που στοχεύουν στην πρόληψη των ατομικών και κοινωνικών  
προβλημάτων29. Υπάρχουν διαφορετικά επίπεδα πρόληψης, τα οποία απευθύνονται: 
1) στο σύνολο του πληθυσμού, προκειμένου να σταματήσει ένα κύριο γεγονός πριν 
από	την	έναρξή	του	(πρωτοβάθμια	ή	καθολική	πρόληψη)•	2)	σε	εκείνους	που	ανήκουν	
26 Προοίμιο του Συντάγματος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, όπως εγκρίθηκε από τη Διεθνή Διάσκεψη 
για την Υγεία, Νέα Υόρκη, 19 με 22 Ιούνιος 1946; Υπεγράφη στις 22 Ιουλίου 1946 από τους εκπροσώπους 61 
κρατών μελών (Επίσημα Αρχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Νο. 2, σελ. 100) και τέθηκε σε ισχύ στις 7 
Απριλίου 1948.
27 Fair, S.E. (2009) Ευεξία και Φυσικοθεραπεία (Jones και Barlett, Σύγχρονα Θέματα στην Φυσικοθεραπείας 
και Ιατρική Αποκατάστασης).
28 Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Ινστιτούτο Ιατρικής (2009) Προλαμβάνοντας ψυχικές, συναισθηματικές, 
και διαταραχές συμπεριφοράς στους νέους: Πρόοδος και δυνατότητες, Επιτροπή για την Πρόληψη των Ψυχικών 
Διαταραχών και Κατάχρησης Ουσιών Μεταξύ των Παιδιών, τη Νεολαία και των Νέων Έφηβων: Ανάπτυξη Έρευνας 
και Ελπιδοφόρες Παρεμβάσεις. Mary Ellen O’Connell, Thomas Boat, και Kenneth E. Warner, Εκδότες. Διοικητικό 
Συμβούλιο για τα Παιδιά, τη Νεολαία, και τις Οικογένειες, Τμήμα Συμπεφορικών και Κοινωνικών Επιστημών και 
Εκπαίδευσης, Τhe National Academies Press, Washington, DC.
29 McCave, Ε.L. - Rishel, C.V. (2011) Πρόληψη ως Αναπόσπαστο Τμήμα του Επαγγέλματος της Κοινωνικής 
Εργασίας: Μια συστηματική έρευνα, Advances in Social Work, Vol. 12, Νο. 2, pp.226-240.

Μέρος 4 - Πρότυπα, δείκτες και εθνικές συστάσεις
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στην ομάδα υψηλού κινδύνου σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό (δευτερεύουσα ή 
επιλεκτική	πρόληψη)•	3)	στα	άτομα	υψηλού	κινδύνου,	συνήθως	αυτούς	που	έχουν	
ήδη βιώσει το πρόβλημα (τριτογενής ή ενδεικτική πρόληψη).

Παράγοντες κινδύνου: Οι παράγοντες κινδύνου  καθορίζονται σύμφωνα με τις 
συνθήκες αύξησης της πιθανότητας των αρνητικών επιπτώσεων, σε αντίθεση με 
τους προστατευτικούς παράγοντες που πιστεύεται ότι μειώνουν την πιθανότητα 
των αρνητικών επιπτώσεων30.  Οι παράγοντες κινδύνου και προστασίας 
συνήθως κατηγοριοποιούνται σε τρεις ομάδες: τους ατομικούς παράγοντες, τους 
οικογενειακούς/κοινωνικούς παράγοντες, και τους περιβαλλοντικούς31 (βλ. επίσης 
την Θεωρία Οικολογικών Συστημάτων32). 

Πληθυσμοί: Όλα τα ασυνόδευτα παιδιά που διασχίζουν τα σύνορα και ζουν 
(προσωρινά ή μόνιμα) μακριά από τη χώρα καταγωγής τους αντιπροσωπεύουν 
έναν πληθυσμό που βρίσκεται αντιμέτωπος με τον κίνδυνο της εμπορίας και της 
εκμετάλλευσης•	 τα	 παιδιά	 που	 αποκλείονται	 από	 το	 εθνικό	 σύστημα	 επιτροπείας	
και/ή περιλαμβάνονται στο σύστημα αυτό, ανεξάρτητα από τα δικαιώματα/ανάγκες 
τους	αντιπροσωπεύουν	έναν	πληθυσμό	που	βρίσκεται	σε	κίνδυνο•	τα	παιδιά	θύματα	
της εμπορίας και της εκμετάλλευσης είναι μια ομάδα πληθυσμού υψηλού κινδύνου.

30 Smith, C. - Carlson, B.E., (1997) Το άγχος, Η αντιμετώπιση, και η αντοχή στα παιδιά και τους νέους, Social 
Service Review, 72, σελ. 231-256.
31 Garmezy, Ν. (1985) Παιδιά ανθεκτικά στο Άγχος: Η αναζήτηση για προστατευτικούς παράγοντες, στο J.E. 
Stevenson (Επιμ.), Πρόσφατες Έρευνες στην Αναπτυξιακή Ψυχολογία: Journal of Child Psychology and Psychiatry 
Book, Pergamon  , Οξφόρδη (Ηνωμένο Βασίλειο), σελ. 213-233.
32 Bronfenbrenner U. (1979) Η οικολογία της ανθρώπινης ανάπτυξης: τα πειράματα με τη φύση και το 
σχεδιασμό, Harvard University Press, Cambridge.

Μέρος 4 - Πρότυπα, δείκτες και εθνικές συστάσεις



| Πίνακας προτύπων και δεικτών | 

 ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η πλήρης (και βιώσιμη) πρόσβαση στην υγειονομική 
περίθαλψη, μαζί με τις πιστοποιημένες αναταποκρίσεις 
σε βασικές ανάγκες, όπως η τροφή, η στέγαση και 
ο ρουχισμός, καθώς και σε συγκεκριμένες ανάγκες, 
αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για οποιαδήποτε 
στρατηγική ή μέτρο προστασίας των ανηλίκων.

Η πλήρης πρόσβαση στην εκπαίδευση και στην 
επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και στις αθλητικές, 
ψυχαγωγικές και κοινωνικο-πολιτιστικές ευκαιρίες, είναι 
απαραίτητη σε κάθε στρατηγική και/ή μέτρο πρόληψης και 
προστασίας.

1.  Ο αριθμός παιδιών που καταχωρήθηκαν στο εθνικό 
σύστημα υγείας προς τον  συνολικό αριθμό των 
παιδιών σε κίνηση (%) 

2  Ο αριθμός των παιδιών που γράφτηκαν σε άλλες 
υπηρεσίες φροντίδας προς τον συνολικό αριθμό των 
παιδιών σε κίνηση (%)

3.  Ο αριθμός των παιδιών που υποβάλλονται 
συστηματικά σε τακτική ιατρική εξέταση προς τον 
συνολικό αριθμό των ασυνόδευτων ανηλίκων (%)

1.  Οι σχολικές εγγραφές και το ποσοστό συμμετοχής
2.  Η εγγραφή στην επαγγελματική κατάρτιση και το 

ποσοστό συμμετοχής
3.  Οι εγγραφές σε οργανωμένες εκτός των τειχών 

αθλητικές δραστηριότητες

Η σχετική και εξατομικευμένη ανταπόκριση στις βασικές 
ανάγκες των παιδιών, μαζί με το βαθμό προσωπικής 
ικανοποίησής τους είναι απαραίτητα στοιχεία για κάθε 
στρατηγική που στοχεύει στην προστασία τους.

Η αναγνώριση των προσωπικών φιλοδοξιών, των σχεδίων 
και των πόρων  και η ανάγκη να συνεχίσουν τους δεσμούς 
τους με την κοινωνία και την οικογένειά τους, καθώς 
και οι πολιτιστικές διαφοροποιήσεις και ιδιαιτερότητες, 
πιστοποιούν την ανταπόκριση για τις ανάγκες ανάπτυξης, 
η οποία είναι απαραίτητη σε κάθε στρατηγική και / ή μέτρο 
πρόληψης και προστασίας.

1.   Η ύπαρξη και η  αποτελεσματικότητα των εργαλείων 
και της μεθοδολογίας για μια παιδοκεντρική 
πολυπολιτισμική αξιολόγηση των υπηρεσιών 
φροντίδας

2.  Το ποσοστό εγκατάλειψης: ο αριθμός των παιδιών 
που εγκαταλείπουν τις υπηρεσίες φροντίδας προς τον 
συνολικό αριθμό των παιδιών που είναι εγγεγραμμένα 
στις υπηρεσίες φροντίδας (%) κατηγοριοποιημένο  με 
βάση το κίνητρο εγκατάλειψης.

1. Το ποσοστό εγκατάλειψης από της εκπαίδευσης και της 
επαγγελματικής κατάρτισης

2. Το επίπεδο συμμετοχής στις εκτός των τειχών 
δραστηριότητες και τα σπορ

3. Ο αριθμός των παιδιών που αποτυγχάνουν ανά έτος 
προς τον αριθμό των παιδιών που εγγράφονται στο 
σχολείο %.

4. Η ύπαρξη τυποποιημένων ατομικών σχεδίων για την 
αντιμετώπιση των απαντήσεων

5. Η συχνότητα επικοινωνίας με την οικογένεια και / ή την 
κοινότητα προέλευσης

6. Η σύνδεση με την κοινότητα προέλευσης

Η υψηλή ποιότητα και η διαθεσιμότητα της ανταπόκρισης 
στις βασικές ανάγκες αποτελούν τα κύρια χαρακτηριστικά 
για να προκριθούν τα μέτρα και/ή η στρατηγική πρόληψης 
και προστασίας. 

Η υψηλή ποιότητα, η διαθεσιμότητα και η στερεότητα της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, καθώς και οι κοινωνικές 
και πολιτιστικές ευκαιρίες είναι απαραίτητα στοιχεία για 
κάθε στρατηγική και / ή μέτρο πρόληψης και προστασίας. 

1. Ο ρυθμός των ιατρικών εξετάσεων που χορηγείται 
στα ασυνόδευτα παιδιά, βασισμένος στα διεθνή 
πρότυπα σε σύγκριση με το εθνικό ποσοστό προς το 
εκτιμώμενο συνολικό ποσοστό ασυνόδευτων ανηλίκων 

2. Η ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των υπηρεσιών 
φροντίδας

1. Ο αριθμός των πιστοποιημένων στην διαπολιτισμική 
διαμεσολάβηση δασκάλων, εκπαιδευτικών, 
επαγγελματιών που ασχολούνται με παιδιά προς τον 
αριθμό των δασκάλων, των εκπαιδευτικών, και των 
επαγγελματιών που ασχολούνται με παιδιά

2. Η ποιότητα και η διαθεσιμότητα των προγραμμάτων 
κατάρτισης στην διαπολιτισμική διαμεσολάβηση 

3. Η διαθεσιμότητα των μαθημάτων πιστοποίησης της 
γλώσσας με βάση τα πρότυπα της ΕΕ 

Η εξασφάλιση του μέγιστου βαθμού υγείας και ευημερίας, 
χωρίς καμία διάκριση, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα 
και τη νομοθεσία είναι ύψιστης σημασίας σε οποιαδήποτε 
στρατηγική και / ή μέτρο πρόληψης και προστασίας. 

Οι ευκαιρίες ανάπτυξης αποτελούν θεμελιώδεις ανάγκες 
και δικαιώματα που αναφέρονται στη διεθνή νομοθεσία 
για να πιστοποιηθεί και να διατηρηθεί στην πάροδο 
του χρόνου κάθε στρατηγική και/ή μέτρο πρόληψης και 
προστασίας.

1. Το ποσοστό επιπολασμού όλων των αιτιών 
νοσηρότητας (ο πληθυσμός των ασυνόδευτων 
ανηλίκων)

2. Οι συγκεκριμένες αιτίες του ποσοστού επιπολασμού της 
νοσηρότητας (μολυσματικές ασθένειες, επιπτώσεις του 
υποσιτισμού, πληγές ή ατυχήματα, κ.λπ.).

3. Η αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας των 
ασυνόδευτων ανηλίκων 

1. Το λειτουργικό ποσοστό αναλφαβητισμού / των 
αναλφάβητων
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ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ  

Η πρόσβαση σε ένα περιβάλλον το οποίο 
αναγνωρίζει πλήρως τη νομιμότητα της κατάστασης 
του παιδιού, λαμβάνοντας υπόψη την υπεροχή  
του  βέλτιστου συμφέροντός του πάνω από κάθε 
άλλη διοικητική ή μεταναστευτική πολιτική, καθώς 
και των ικανοτήτων του για ενεργό συμμετοχή 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για  οποιαδήποτε 
στρατηγική και / ή μέτρο πρόληψης και προστασίας.

Για κάθε παιδί θα πρέπει να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο 
προστασίας κάθε στρατηγικής και/ή μέτρο πρόληψης και 
προστασίας, χωρίς καμία διάκριση καθώς και εξέταση όλων 
των διαστάσεων που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάσταση 
του.

1. Ο αριθμός των αδειών παραμονής προς τον 
αριθμό των παιδιών

2. Ο χρόνος για την έκδοση της άδειας διαμονής

1. Ο αριθμός των ανηλίκων που βρίσκονται υπό το 
καθεστώς της επιτροπείας προς τον αριθμό  των 
ασυνόδευτων ανηλίκων

2. Ο αριθμός των παιδιών, ο αριθμός των επιτρόπων και η 
αναλογία των ανηλίκων προς τους Επίτροπους

3. Ο έγκαιρος διορισμός του επίτροπου

Η ενεργητική ακρόαση, η εκτίμηση των ατομικών 
και πολιτιστικών χαρακτηριστικών του παιδιού, 
καθώς και η δυνατότητά του να ξεδιπλώσει τις 
ικανότητές του είναι ζωτικής σημασίας διαστάσεις 
στο σχεδιασμό και την υλοποίηση κάθε στρατηγικής 
και / ή μέτρου πρόληψης και προστασίας.

Ο μέγιστος βαθμός επιβίωσης, ανάπτυξης και συμμετοχής 
θα πρέπει να αναθεωρηθεί, να ενοποιηθεί και να 
τροποποιηθεί σε δράσεις για κάθε στρατηγική και / ή 
μέτρο πρόληψης και προστασίας. Όλες οι πρωτοβουλίες 
αποσκοπούν στην καταπολέμηση και δίωξη των 
φαινομένων της εμπορίας και εκμετάλλευσης και θα πρέπει 
να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη 
αυτή την αναλυτική προσέγγιση.

1. Τα τυποποιημένα πρωτόκολλα, οι διαδικασίες 
και τα εργαλεία για την ενημέρωση των παιδιών 
σχετικά με τα δικαιώματά και τους πιθανούς 
κινδύνους

2. Τα τυποποιημένα πρωτόκολλα, οι διαδικασίες και 
τα εργαλεία για τη συμμετοχή των παιδιών στη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων

3. Ο αριθμός των πολιτισμικών μεσολαβητών με 
παιδαγωγικό υπόβαθρο

1. Η ύπαρξη πρωτοκόλλων για διϋπηρεσιακή συνεργασία 
και συντονισμό

2. Η ύπαρξη κοινών προτύπων ποιότητας για το 
συντονισμό

3. Η ύπαρξη παιδοκεντρικής μεθοδολογίας, εργαλείων και 
διαδικασιών

4. Αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης για τις 
περιπτώσεις παράνομης εμπορίας και εκμετάλλευσης

5. Ενεργοποίηση  συμπληρωματικών μέτρων και μέτρων 
συνέργειας για να αντιμετωπιστεί η εμφάνιση του 
φαινομένου της εμπορίας και της εκμετάλλευσης

Η αναγνώριση και η ενίσχυση της αυτοδιάθεσης και 
των ικανοτήτων ενδυνάμωσης της αυτοπροστασίας 
του παιδιού αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για 
οποιαδήποτε στρατηγική και / ή μέτρο πρόληψης και 
προστασίας.

Η εγγύηση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού μέσα 
από μια ολιστική και βιώσιμη προσέγγιση λαμβάνοντας 
υπόψη την σημερινή και την μελλοντική του κατάσταση, 
ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του 18ου έτους της ζωής 
του, είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για κάθε στρατηγική 
και / ή μέτρο πρόληψης και προστασίας (βλ. Πρότυπο)

1. Η ύπαρξη και διαθεσιμότητα εκπαιδευτικών 
ενοτήτων σχετικών με την υγεία και τον κίνδυνο

1. Ο χρόνος της επιτροπείας
2. Η εγγύτητα του επιτρόπου
3. Η υφιστάμενη κατάρτιση σε θέματα επιτροπείας
4. Το επίπεδο των ικανοτήτων των επιτρόπων
5. Το επίπεδο των ικανοτήτων των επιτρόπων σχετικά με 

την εμπορία και την εκμετάλλευση
6.  Η κατάσταση των παιδιών που προηγουμένως είχαν το 

καθεστώς επιτροπείας μετά από την ενηλικίωση τους
7. Η ενδεχόμενη συνέχιση των επαφών με τον επίτροπο

Το δικαίωμα της συμμετοχής, όπως αναφέρεται 
από τις αρχές και τις διατάξεις του διεθνούς 
δικαίου, πρέπει να θεωρηθεί ως κεντρικό στοιχείου 
σχεδιασμού κάθε στρατηγικής και / ή μέτρο 
πρόληψης και προστασίας. 

Κάθε μέτρο που αφορά στην αντιμετώπιση των 
εγκληματικών φαινομένων, όπως η εμπορία και η 
εκμετάλλευση παιδιών, πρέπει να γίνει κατανοητό, να 
ενοποιηθεί και να εφαρμοστεί σύμφωνα με τις αρχές των 
δικαιωμάτων των παιδιών, της πρόνοιας καθώς και της 
διεθνούς νομοθεσίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με το 
να εξασφαλίζεται η αρχή της μη διάκρισης, του καλύτερου 
συμφέροντος και της συμμετοχής του κάθε παιδιού. 

1. Ο αριθμός των επαγγελματιών που έχουν 
εκπαιδευτεί στη διαπολιτισμική μεσολάβηση

2. Η ίδρυση συστηματικών και επίσημων 
διαδικασιών για τις ατομικές και συλλογικές 
διαβουλεύσεις με τα παιδιά

1.   Ενοποιημένα νομοθετικά μέτρα 
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Part 4 -  Standards, indicators and national recommendations

Β ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

IN/EX  ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ / ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ

ΠΡΟΤΥΠΟ 1 (ΕΠΙΒΙΩΣΗ) 

Η πλήρης (και βιώσιμη) πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, 
μαζί με την πιστοποιημένη ανταπόκριση στις βασικές ανάγκες του παιδιού, 
όπως η τροφή, η στέγαση και ο ρουχισμός, καθώς και στις ιδιαίτερες ανάγκες 
του, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για οποιαδήποτε στρατηγική ή μέτρο 
προστασίας του.

>> Δείκτες 

•	 Ο αριθμός των εγγεγραμμένων παιδιών στο εθνικό σύστημα υγείας προς τον 
συνολικό αριθμό των ασυνόδευτων των παιδιών (%)

•	 Ο αριθμός των εγγεγραμμένων παιδιών σε άλλες υπηρεσίες φροντίδας προς τον  
συνολικό αριθμό των ασυνόδευτων παιδιών (%)

•	 Ο αριθμός των παιδιών που υποβάλλονται συστηματικά σε τακτικές ιατρικές 
εξετάσεις προς τον  συνολικό αριθμό των ασυνόδευτων παιδιών (%)

 Δείτε επίσης το Closing a Protection Gap Core Standards 1,2,3,5

>> Αιτιολογήσεις των προληπτικών και προστατευτικών δράσεων κατά 
της εμπορίας και της εκμετάλλευσης

Η πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας ή σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία 
περίθαλψής θα πρέπει να εξασφαλίζει την ένταξη του παιδιού σε ένα σύστημα το 
οποίο θα λαμβάνει υπόψη του τα δικαιώματα/ανάγκες για την επιβίωσή του / της  
στην βάση μιας πολυεπίπεδης οπτικής (σωματική, ψυχολογική, κοινωνική, νομική, 
κλπ). 

Οι τακτικές ιατρικές εξετάσεις, βασισμένες στα εθνικά πρότυπα33 σε σχέση με την 
κατάλληλη κατηγορία ηλικίας και τις περιοδικές και προγραμματισμένες εξετάσεις, 
επιτρέπουν στον εντοπισμό, την αξιολόγηση, την διαχείριση και την θεραπεία των 
πιθανών δυσλειτουργιών που υπάρχουν στη ζωή του παιδιού. Επίσης, η συμμετοχή 
του σε τακτικές ιατρικές εξετάσεις, αποτελεί μια σαφή ένδειξη για τη σημασία και την 
αξία που οι υπηρεσίες περίθαλψης προσδίδουν στην υγεία των παιδιών. Η αμέλεια 
των γονέων, επίσης, έχει σημαντικές νομικές συνέπειες. Το θέμα της διαχείρισης των 
τακτικών ιατρικών εξετάσεων  όλων των ασυνόδευτων ανηλίκων αποτελεί, επίσης, 
ένα σημαντικό εργαλείο για τον εντοπισμό των περιπτώσεων παράνομης εμπορίας 
και εκμετάλλευσης βασισμένων σε “παθολογικά” ευρήματα. Ο αποκλεισμός από τα 
συστήματα υγειονομικής περίθαλψης (υπηρεσίες υγείας και / ή άλλων υπηρεσιών 
φροντίδας) αντιπροσωπεύει ένα πολύ σημαντικό παράγοντα κινδύνου εμπορίας και  
εκμετάλλευσης. 

Αυτονόητη, επίσης, είναι η σημασία της ύπαρξης πιστοποιημένων ανταποκρίσεων 
στις βασικές ανάγκες όλων των ασυνόδευτων ανηλίκων για τα θέματα που αφορούν 
την εμπορία και την εκμετάλλευση.

33 Λαμπρό μέλλον / Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής. Συστάσεις για προληπτική παιδιατρική φροντίδα 
υγείας. Διαθέσιμο στο: 
http://brightfutures.aap.org/pdfs/AAP%20Bright%20Futures%20Periodicity%20Sched%20101107.pdf (Πρόσβαση 
Οκτώβριος 2012).
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>> Εθνικές Συστάσεις 

1. Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός εθνικού οδηγού για την έγκαιρη ταυτοποίηση και 
την θετική ανταπόκριση προς τα παιδιά συμπεριλαμβανομένων και:

•	 Κατευθυντήριων γραμμών και εργαλείων για την επίτευξη της πρώτης επαφής 
με τον ανήλικο

•	 Ανάπτυξης πρακτικών εργαλείων και μεθοδολογίας, χρησιμοποιώντας μια 
ολιστική προσέγγιση, για την αξιολόγηση τόσο της ηλικίας των ανηλίκων όσο 
και των αναγκών τους

•	 Επίσημων διαδικασιών για την ρεαλιστική αναγνώριση των ανηλίκων και των 
ανήλικων θυμάτων εμπορίας και της εκμετάλλευσης, πάντα σε σχέση με τα 
συμφέροντα των παιδιών 

•	 Επίσημων διαδικασιών για την αναγνώριση των ειδικών φυσικών και / ή 
ψυχολογικών αναγκών των ανηλίκων και την παραπομπή  τους στην αντίστοιχη 
εξειδικευμένη υπηρεσία

•	 Ιατρικών εξετάσεων που θα παρέχονται τόσο στα σημεία εισόδου όσο και μετά 
την άφιξη των παιδιών στις δομές φιλοξενίας, καθώς και εγγραφής τους στην 
αντίστοιχη δημοτική κλινική προκειμένου να καθιερωθεί η πρόσβαση στο εθνικό 
σύστημα υγείας

•	 Διασφάλισης ότι, οι επαγγελματίες που εμπλέκονται στο σύστημα παιδικής 
προστασίας (αστυνομία, ιατρικό προσωπικό, δικαστικό προσωπικό, κοινωνικοί 
λειτουργοί, ψυχολόγοι, πολιτισμικοί μεσολαβητές, κλπ) θα πρέπει να 
υποβάλλονται σε περιοδική εκπαίδευση σχετικά με τα δικαιώματα και την 
προστασία των παιδιών. Θα πρέπει επίσης να παρέχουν τακτική εποπτεία 

•	 Διασφάλισης της διαθεσιμότητας των εξειδικευμένων και αρμόδιων 
διαπολιτισμικών μεσολαβητών στον τομέα της υγείας, την διαδικασία κράτησης 
τους καθώς και των δομών φιλοξενίας 

•	 Επίσημων διαδικασιών για την πληροφόρηση των παιδιών σχετικά με τα 
δικαιώματά τους, αμέσως μετά την ταυτοποίηση τους. Μετά την ενημερωτική 
συνάντηση προκειμένου να εξασφαλιστεί η παροχή των αναγκαίων πληροφοριών, 
θα μπορούσε να δημιουργηθεί η παροχή φυλλαδίων στη μητρική γλώσσα των 
ανηλίκων, χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση βασισμένη στα παιδιά, το φύλλο 
και τον πολιτισμό τους.

2. Δημιουργία επαρκούς αριθμού δομών στέγασης και περίθαλψης

3. Ανάπτυξη ενός εθνικού συστήματος καταχώρισης πληροφοριών καθώς και μιας 
βάσης δεδομένων για όλους τους ασυνόδευτους ανηλίκους, χωρίς να γίνεται 
οποιαδήποτε διάκριση, η οποία επίσης θα επιτρέψει την ανταλλαγή πληροφοριών 
μεταξύ των υπηρεσιών και την διευκόλυνση της παρακολούθησής τους.

ΠΡΟΤΥΠΟ 2 (ΑΝΑΠΤΥΞΗ) 

Η πλήρης πρόσβαση στην εκπαιδευτική και επαγγελματική κατάρτιση, καθώς και 
σε κοινωνικό-πολιτιστικές ευκαιρίες αθλητισμού και αναψυχής είναι απαραίτητη 
για κάθε στρατηγική και / ή μέτρο πρόληψης και προστασίας. 

>> Δείκτες 

•	 Η σχολική εγγραφή και το ποσοστό συμμετοχής 
•	 Η εγγραφή στην επαγγελματική κατάρτιση και το ποσοστό συμμετοχής 
•	 Οι εγγραφές σε οργανωμένες εκτός των τειχών και αθλητικές δραστηριότητες

 Δείτε επίσης  Closing a Protection Gap Core Standards 1, 2, 5, 6, 7
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>> Αιτιολογήσεις προληπτικών και προστατευτικών δράσεων κατά της 
εμπορίας και της εκμετάλλευσης 

“Τα έργα Life για τα ασυνόδευτα παιδιά που δημιουργήθηκαν από το Συμβούλιο 
της Ευρώπης (Σύσταση CM / Rec (2007) 9) προσφέρουν ένα εποικοδομητικό τρόπο 
συναλλαγής με το παιδί. Τα έργα Life είναι ολιστικά, εξατομικευμένα και ευέλικτα 
εργαλεία που επιτρέπουν στους ανήλικους να αποκτήσουν και να ενισχύσουν 
εκείνες τις δεξιότητες που είναι απαραίτητες για να γίνουν ανεξάρτητα, υπεύθυνα 
και ενεργά μέλη στην κοινωνία, και να συνδυάσουν την ένταξη με την  προσωπική 
τους ανάπτυξη34”. Η κατάλληλη διδασκαλία ή επαγγελματική εκπαίδευση είναι 
ένα σημαντικό εργαλείο για τη διευκόλυνση της ένταξης των παιδιών στη χώρα 
υποδοχής; αντιπροσωπεύει επίσης ένα σημείο εκκίνησης για την πραγματοποίηση 
των έργων Life για τα παιδιά35 παίζει ουσιαστικό ρόλο στην πρόληψη και την 
προστασία των παιδιών από την εμπορία και την εκμετάλλευση, αφού είναι ένα 
στρατηγικό εργαλείο για την ικανοποίηση των αναγκών και των δικαιωμάτων των 
παιδιών και των μελλοντικών τους επιθυμιών. Η εκπαίδευση δίνει στα παιδιά την 
ευκαιρία να αποκτήσουν επίγνωση της ταυτότητάς τους, των δικαιωμάτων τους 
καθώς και των μελλοντικών τους φιλοδοξιών. Μαζί με εκπαιδευτικά θέματα, οι εκτός 
των τειχών και  οι αθλητικές δραστηριότητες, για κάθε παιδί, αποτελούν έναν τρόπο 
οικοδόμησης σχέσεων εμπιστοσύνης με τους συνομηλίκους τους, ο οποίος θα τους 
βοηθήσει να διασκεδάζουν και να αποκτήσουν περισσότερη αυτοπεποίθηση. Για 
τα παιδιά που έχουν ήδη βιώσει την εμπορία ή την εκμετάλλευση, η εκπαιδευτική / 
επαγγελματική κατάρτιση και οι εκτός των τειχών και οι αθλητικές δραστηριότητες 
αντιπροσωπεύουν ουσιαστικά εργαλεία για την αποκατάσταση τους.

>> Εθνικές Συστάσεις

4. Οι εθνικές κατευθυντήριες γραμμές θα πρέπει να εγγυώνται την πρόσβαση 
στην εκπαιδευτική και την επαγγελματική κατάρτιση σε όλους τους ανηλίκους, 
ανεξάρτητα από το νομικό τους καθεστώς μέσω της:

•	 Καθιέρωσης τυπικών διαδικασιών για την εξασφάλιση ενός ορισμένου αριθμού 
σχολικών θέσεων ανά σχολείο και ανά έτος για τους ασυνόδευτους ανηλίκους

•	 Αναφοράς των διευθύνσεων των σχολείων που δεν συμμορφώνονται με τη 
νομοθεσία

•	 Θέσπισης κυρώσεων για τα σχολεία που αρνούνται ή εμποδίζουν την είσοδο των 
ασυνόδευτων ανηλίκων στο σχολείο

5. Οι εθνικές κατευθυντήριες γραμμές να εγγυώνται την πρόσβαση σε ψυχαγωγικές 
και πολιτιστικές δραστηριότητες σε όλα τα παιδιά, ανεξάρτητα από το νομικό 
τους καθεστώς μέσω της:

•	 Ενίσχυσης των δημοτικών αθλητικών, πολιτιστικών και καλλιτεχνικών 
δραστηριοτήτων που παρέχονται στο κοινό

•	 Καθιέρωσης της συνεργασίας μεταξύ των διευθύνσεων των σχολείων και των δήμων 
6. Εθνική καταγραφή και σύστημα συλλογής δεδομένων στις δομές της εκπαίδευσης 

και της επαγγελματικής κατάρτισης για τη παρακολούθηση των συμμετοχών

ΠΡΟΤΥΠΟ 3 (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ) 

34 Σύσταση CM / Rec (2007) 9 της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη σχετικά με το Σχέδιο LIFE 
για Ασυνόδευτους Ανήλικους Μετανάστες. Διαθέσιμο στο: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1164769 . (Accessed 
Οκτώβριο 2012).
35 Αιτιολογική έκθεση για την σύσταση CM / Rec (2007) 9 της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη Έργα για τη 
ζωή των Ασυνόδευτων Ανηλίκων Μεταναστών. Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Μετανάστευση (CDMG), Στρασβούργο. 
Διαθέσιμο στο:
http://www.enaro.eu/umas/download/recommendation-cm-rec-2007-9-explanatory-memorandum-en.pdf  
(Πρόσβαση Οκτώβριος 2012).
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Απαραίτητη προϋπόθεση για οποιαδήποτε στρατηγική ή / και  μέτρο πρόληψης 
και προστασίας αποτελεί  η πρόσβαση σε ένα πλαίσιο το οποίο να αναγνωρίζει 
πλήρως τόσο τη νομιμότητα του νομικού καθεστώτος του παιδιού λαμβάνοντας 
υπόψη την υπεροχή του καλύτερου συμφέροντός του έναντι οποιωνδήποτε άλλων 
διοικητικών ή μεταναστευτικών πολιτικών, όσο και τις ικανότητες για την ενεργό 
συμμετοχή του. 

>> Δείκτες 

•	 Ο αριθμός αδειών παραμονής προς τον αριθμό των παιδιών 
•	 Ο χρόνος για την έκδοση της άδειας παραμονής

 Δείτε επίσης τα  Core Standards  1, 2, 4, 5, 7, 8, 9 του Closing a Protection Gap

>> Αιτιολογήσεις των δράσεων πρόληψης και προστασίας κατά της 
εμπορίας και  εκμετάλλευσης

“Η συμμετοχή είναι το θεμελιώδες δικαίωμα του πολίτη36”. Η άρνηση της έκδοσης 
άδειας παραμονής στα ασυνόδευτα παιδιά δεν τους επιτρέπει να συμμετέχουν ενεργά 
στον τρόπο ζωής της χώρας υποδοχής. Κατά αυτό τον τρόπο, αυξάνεται σημαντικά ο 
κίνδυνος να βρεθούν τα παιδιά σε επικίνδυνες καταστάσεις, οι οποίες θα μπορούσαν 
να βλάψουν την ζωή τους. Ταυτόχρονα, ευνοείται η είσοδός τους στην παρανομία, 
αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο έκθεσής τους στα φαινόμενα της εμπορίας και της 
εκμετάλλευσης. Όσο πιο γρήγορα χορηγείται στα παιδιά η άδεια παραμονής, τόσο 
μικρότερη είναι η πιθανότητα για κάθε παιδί να πέσει θύμα της εμπορίας και της 
εκμετάλλευσης. 

Οι μεταναστευτικές πολιτικές περιορίζουν το δικαίωμα των ασυνόδευτων παιδιών 
να συμμετέχουν ενεργά στη ζωή της χώρας υποδοχής. Η βασική αρχή που αφορά 
στη διασφάλιση του συμφέροντος του παιδιού, παρόλο που θα έπρεπε να κυριαρχεί, 
δεν εφαρμόζεται όταν οι νόμοι περί μετανάστευσης εγγυώνται την ασφάλεια των 
συνόρων, αντί της προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών.

Η άδεια παραμονής είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση των 
προσωπικών μελλοντικών σχεδίων κάθε ανήλικου στη χώρα υποδοχής37. Χωρίς όμως 
την ενεργή συμμετοχή και το δικαίωμα απόκτησης μιας κοινής ιθαγένειας, το πλαίσιο 
της εμπορίας και της εκμετάλλευσης θα μπορούσε να προσφέρει την αίσθηση ενός 
μοναδικού  αλλά και ταυτόχρονα παραπλανητικού τρόπου ένταξης.

>> Εθνικές Συστάσεις

7. Δημιουργία κανονισμών και κατευθυντήριων γραμμών για τον καθορισμό των 
διαδικασιών και των πρακτικών που αφορούν στην έγκαιρη χορήγηση προσωρινής 
άδειας παραμονής στους ανηλίκους, μέχρι να βρεθεί μια πιο βιώσιμη λύση 
βασισμένη στο καλύτερο συμφέρον τους

8. Ένα εθνικό σύστημα συλλογής δεδομένων, το οποίο θα περιλαμβάνει επίσης 
πληροφορίες σχετικά με το νομικό καθεστώς του παιδιού, προκειμένου να υπάρχει 
μία σαφής εικόνα για τα εθνικά ποσοστά έκδοσης αδειών παραμονής (βλ. σύσταση 
αριθ. 3).

36  Hart RA. (1992) Η συμμετοχή των παιδιών, UNICEF International Child Development Centre, Spedale de-
gli innocenti, Florence (IT)  Διαθέσιμο στο: http://www.unicef-irc.org/publications/pdf/childrens_participation.pdf 
(Πρόσβαση Οκτώβριος 2012).
37 Σύσταση CM / Rec (2007) 9 της Επιτροπής Υπουργών προς τα Κράτη Μέλη σχετικά με το Σχεδιο LIFE για 
Ασυνόδευτους Ανήλικους Μετανάστες. Διαθέσιμο στο: https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1164769  (Πρόσβαση 
Οκτώβριος 2012).
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ΠΡΟΤΥΠΟ 4 (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) 

Θα πρέπει να διασφαλίζεται σε κάθε στρατηγική ή/και μέτρο πρόληψης και 
προστασίας ο ίδιος βαθμός προστασίας, χωρίς καμία διάκριση καθώς και η εξέταση 
όλων των διαστάσεων που σχετίζονται με την ιδιαίτερη περίπτωση του κάθε παιδιού. 

>> Δείκτες 

•	 Αριθμός των παιδιών που τελούν υπό επιτροπεία, ποσοστό%
•	 Αριθμός παιδιών και επιτρόπων και αναλογία παιδιών  προς αριθμό επιτρόπων 
•	 Έγκαιρος διορισμός επιτρόπου 

 Δείτε επίσης τα Core Standards 3,4 του Closing a Protection Gap

>> Αιτιολογήσεις των δράσεων πρόληψης και προστασίας κατά της 
εμπορίας και της εκμετάλλευσης

«Με ελάχιστες εξαιρέσεις, κανένα εθνικό νομοθετικό πλαίσιο δεν μεταχειρίζεται τα 
θέματα που αφορούν στους ασυνόδευτους ανηλίκους με τρόπο κατανοητό. Συνήθως, 
οι ασυνόδευτοι ανήλικοι αντιμετωπίζονται με δύο, συχνά αντιφατικά μεταξύ 
τους, είδη νομοθεσίας: την νομοθεσία μετανάστευσης / ασύλου και τη νομοθεσία 
προστασίας των παιδιών. Όλο και πιο συχνά, οι εθνικές αρχές καταφεύγουν πρώτα 
στην νομοθεσία για τη μετανάστευση και μετέπειτα στην νομοθεσία προστασίας 
των παιδιών, κάτι το οποίο έχει ολέθριες συνέπειες για τα παιδιά»38. Κατά συνέπεια, 
τα παιδιά αποτυγχάνουν να λάβουν την προστασία που δικαιούνται. Τα συστήματα 
επιτροπείας, και οι επίτροποι ειδικότερα, αποτελούν ένα σημαντικό εργαλείο για τη 
διασφάλιση της προστασίας των ασυνόδευτων παιδιών.

“Το σύστημα επιτροπείας αποσκοπεί στη διαφύλαξη των συμφερόντων των παιδιών, 
καθώς τα παιδιά συνήθως αγνοούν τα δικαιώματά τους. Στην πραγματικότητα, 
ωστόσο, οι επίτροποι πολύ συχνά είναι αναποτελεσματικοί, δεν έχουν τις αναγκαίες 
αρμοδιότητες ή εξειδικευμένες γνώσεις, ή, ακόμη χειρότερα, δεν αμφισβητούν την 
κυβερνητική δράση και ως εκ τούτου αποτυγχάνουν να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντα 
των παιδιών. Τα παιδιά σε αυτές τις περιπτώσεις όχι μόνο αντιμετωπίζουν τις σκληρές 
πολιτικές μετανάστευσης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται στις διαδικασίες λήψης 
αποφάσεων, αλλά επιπλέον βρίσκονται σε δυσκολότερη θέση σε σχέση με τους 
ενήλικες39.

>> Εθνικές Συστάσεις

9. Κατευθυντήριες γραμμές για την ομογενοποίηση και τυποποίηση των διαδικασιών 
και πρακτικών που αφορούν στον διορισμό του επίτροπου, αμέσως μετά την 
αναγνώριση της ύπαρξης ανηλικότητας.

10. Σύστημα εγγραφής και συλλογής δεδομένων, στο οποίο να συμπεριλαμβάνονται 
και τα παιδιά που έχουν τεθεί υπό την προστασία του κράτους καθώς και των 
επιτρόπων που τους ανατίθενται(βλ. σύσταση αρ.3).

11. Ενίσχυση του θεσμού της αναδοχής ανηλίκων

38 Συμβούλιο της Ευρώπης - Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2011) Ασυνόδευτα Παιδιά στην Ευρώπη: 
τα θέματα της άφιξης, παραμονής και επιστροφής, Έκθεση Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Πληθυσμού, 
Doc. 12539, 21 Μαρτίου 2011. Διαθέσιμο στο: 
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12539.pdf  (Πρόσβαση Οκτώβριος 2012).
39 Troller Σ. (2010) Στην παγίδα Μετανάστευσης: Ασυνόδευτα Παιδιά Μετανάστες στην Ευρώπη, Παρατηρητήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Διαθέσιμο στο:
http://www.hrw.org/world-report-2010/migration-trap  (Πρόσβαση Οκτώβριος 2012).
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APPR  ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ 1 (ΕΠΙΒΙΩΣΗ)

Η σχετική και εξατομικευμένη ανταπόκριση στις βασικές ανάγκες των ανηλίκων, 
καθώς και ο βαθμός ικανοποίησης που αυτή η ανταπόκριση τους δημιουργεί, είναι 
απαραίτητα στοιχεία για κάθε στρατηγική που στοχεύει στην προστασία των 
παιδιών. 

>> Δείκτες  

•	 Η ύπαρξη και η αποτελεσματικότητα των εργαλείων και της μεθοδολογίας για μια 
πιο παιδοκεντρική αξιολόγηση - αλλά και έλεγχο - των υπηρεσιών περίθαλψης. 

•	 Ποσοστό φυγής %: αριθμός των παιδιών που εγκαταλείπουν τις υπηρεσίες 
φροντίδας προς το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων παιδιών στις υπηρεσίες 
φροντίδας

 Δείτε επίσης τα Core Standards 1, 3 του Closing a Protection Gap

>> Αιτιολογήσεις των δράσεων πρόληψης και προστασίας κατά της 
εμπορίας και της εκμετάλλευσης

Μια υπηρεσία περίθαλψης, για να είναι κατάλληλη για τα παιδιά θα πρέπει να πληροί 
ορισμένα χαρακτηριστικά, τα οποία να σχετίζονται με όλες τις πτυχές της ζωής των 
παιδιών αλλά και να λαμβάνουν βασικά υπόψη τα δικαιώματα και τις ανάγκες τους. 
Πολλές διεθνείς οδηγίες που αφορούν στους ασυνόδευτους ανηλίκους – θύματα, 
αναφέρουν τη δημιουργία μιας προσέγγισης που να επικεντρώνεται στο παιδί και 
στα δικαιώματα του ως έναν αναπόφευκτα σημαντικό παράγοντα για την πρόληψη 
των φαινομένων της εμπορίας και της εκμετάλλευσης. Επίσης, για αυτά τα παιδιά 
- θύματα της εμπορίας και της εκμετάλλευσης, η καταλληλότητα των υπηρεσιών 
προστασίας αποτελεί ένα εργαλείο για την συνολική προστασία και αποκατάστασή 
τους καθώς και για την κατάλληλη φροντίδα και αντιμετώπιση της τραυματικής τους 
εμπειρίας. Η αξιολόγηση των υπηρεσιών προστασίας πρέπει να γίνεται, προκειμένου 
να διερευνάται εάν η ανταπόκριση στα δικαιώματα και τις ανάγκες των παιδιών 
είναι η κατάλληλη. Όταν ο στοχευόμενος πληθυσμός περιλαμβάνει ασυνόδευτους 
ανηλίκους, τότε και διάφορες πολυπολιτισμικές πτυχές θα πρέπει επίσης να 
θεωρούνται πρωταρχικής σημασίας40. 

Ακόμα κι αν υπάρχουν πολλές πιθανές εξηγήσεις για την φυγή των παιδιών από τις 
υπηρεσίες προστασίας, το ποσοστό αυτό φυγής θα έπρεπε να παρέχει πληροφορίες 
σχετικά με το εάν και με ποιο τρόπο η υπηρεσία είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα 
δικαιώματα / ανάγκες των παιδιών. Από μια θεωρητική άποψη, το ποσοστό αυτό θα 
πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο 0%. Όσο υψηλότερο είναι το ποσοστό, 
τόσο χαμηλότερη είναι η καταλληλότητα των υπηρεσιών. 

Η αναγνώριση των συγκεκριμένων αιτιών των ποσοστών φυγής θα μπορούσε να είναι 
χρήσιμη για τον εντοπισμό και την επίλυση των προβλημάτων. Ένα υψηλό ποσοστό 
φυγής για άγνωστο λόγο (ειδικά αν είναι το υψηλότερο ή ένα από τα υψηλότερα 
ποσοστά σε ένα δεδομένο πλαίσιο) είναι ένα σημάδι ακαταλληλότητας. Τα παιδιά 

40 ΠΟΥ (2012) Making health services adolescent friendly. Developing national quality standards for adolescent-
friendly health services.  Διαθέσιμο στο: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/123128/E94322.pdf  (Πρόσβαση Οκτώβριος 2012); Διεθνής 
Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού – Υπηρεσία Κεντρικού Εντοπισμού και Τμήμα Προστασίας (2004) Διευπηρεσιακές 
κατευθυντήριες αρχές για Ασυνόδευτους Ανηλίκους και παιδιά, διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.unicef.org/
violencestudy/pdf / IAG_UASCs.pdf  (Πρόσβαση Οκτώβριος 2012); Costella, Π. - Furia, Α. - Lanti, M.P., (2010) 
Dignitas: manuale operativo per ridurre le vulnerabilità e promuovere le risorse nel sistema asilo, διατίθεται στη 
διεύθυνση: http://www.manuale-dignitas.it  (Πρόσβαση Οκτώβριος 2012).
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που έχουν εγκαταλείψει τις υπηρεσίες προστασίας (εξαφανισμένα παιδιά) είναι 
πιθανότερο να πέσουν θύματα της εμπορίας και της εκμετάλλευσης και ουσιαστικά 
εκφράζουν την ανεπάρκεια και δυσλειτουργία ενός πλαισίου, το οποίο απέτυχε να τα 
προστατέψει. Θεωρητικά, μια υπηρεσία επικεντρωμένη στο παιδί και τα δικαιώματά 
του θα μειώσει σημαντικά ή θα εξαλείψει το φαινόμενο της φυγής και της εξαφάνισης. 
Οι λόγοι φυγής μπορεί να ποικίλουν, αλλά αυτός που αντιπροσωπεύει καλύτερα 
την ακαταλληλότητα του συστήματος προστασίας είναι ο «άγνωστος λόγος». Η 
ομάδα των ασυνόδευτων παιδιών που εγκαταλείπουν το σύστημα προστασίας για 
άγνωστους λόγους διατρέχει και τον υψηλότερο κίνδυνο να πέσει θύμα της εμπορίας 
και της εκμετάλλευσης.

>> Εθνικές Συστάσεις

12. Ενίσχυση και βελτίωση του συστήματος υποδοχής, προκειμένου  να  διασφαλιστεί  
το επίπεδο προστασίας  που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες του ανηλίκου, μέσω 
της:

•	 Ανάπτυξης επίσημων διαδικασιών για τη λειτουργία ενός κατάλληλου 
παραπεμπτικού συστήματος, το οποίο θα παρέχει εξειδικευμένη φροντίδα στους 
ανηλίκους με ειδικές ανάγκες (αναπηρίες,  θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης, 
κλπ.)

•	 Δημιουργίας και καθιέρωσης ξενώνων διαμονής για κορίτσια
•	 Παροχής εξειδικευμένης φροντίδας στα θύματα εμπορίας και εκμετάλλευσης, 

από εγκεκριμένους επαγγελματίες, οι οποίοι λαμβάνουν τακτικά επαρκή 
κατάρτιση και εποπτεία

•	 Ανάπτυξη μιας παιδοκεντρικής μεθοδολογίας αλλά και εργαλείων για τον έλεγχο 
και την αξιολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας στα παιδιά

13. Ένα σύστημα συλλογής δεδομένων που θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με 
τα παιδιά που εγκαταλείπουν τις υπηρεσίες προστασίας (βλ. σύσταση αριθ. 3).

ΠΡΟΤΥΠΟ 2 (ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

Η αναγνώριση των προσωπικών φιλοδοξιών και μελλοντικών σχεδίων, των 
προσωπικών διαθέσιμων πόρων, της ανάγκης για σύνδεση με την κοινότητά και 
την οικογένεια προέλευσης καθώς επίσης και των πολιτιστικών διαφορών και 
ιδιαιτεροτήτων, συνιστά βασικό στοιχείο μιας κατάλληλης ανταπόκρισης του 
συστήματος στις αναπτυξιακές ανάγκες των παιδιών, η οποία είναι απαραίτητη 
σε κάθε στρατηγική ή/και μέτρο πρόληψης και προστασίας.

>> Δείκτες 

•	 Ποσοστό παιδιών που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση και την επαγγελματική 
κατάρτιση 

•	 Το επίπεδο της συμμετοχής σε εξωσχολικές δραστηριότητες και σπορ 
•	 Ο αριθμός των παιδιών που χάνουν την σχολική χρονιά σε σχέση με τον αριθμό 

των παιδιών που εγγράφονται στο σχολείο (%) 
•	 Ύπαρξη επίσημου ατομικού πλάνου, το οποίο να απευθύνει τις ανάγκες των 

παιδιών 
•	 Η συχνότητα  επαφής του παιδιού με την οικογένειά του και την κοινότητα 

προέλευσης
•	 Σύνδεση με την κοινότητα προέλευσης
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 Δείτε επίσης τα Core Standards 1,6 του Closing a Protection Gap

>> Αιτιολογήσεις των δράσεων πρόληψης και προστασίας κατά της 
εμπορίας και εκμετάλλευσης

Η εγκατάλειψη του σχολείου δεν αποτελεί ένα ξεχωριστό γεγονός, αλλά μάλλον 
μια διαδικασία γεγονότων, καταστάσεων κι πλαισίων που δρουν από κοινού και 
οδηγούν στην φυγή41. Η έρευνα δείχνει ότι μια σειρά αλληλένδετων παραγόντων 
ζήτησης και προσφοράς αλληλεπιδρούν για να επηρεάσουν το πώς και το γιατί 
τα παιδιά εγκαταλείπουν το σχολείο. Πολλοί από αυτούς τους παράγοντες είναι 
άμεσα συνδεδεμένοι με τα χαρακτηριστικά των νοικοκυριών (Το χαμηλό εισόδημα 
των νοικοκυριών προέλευσης ενθαρρύνει την εγκατάλειψη του σχολείου, ώστε 
να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα μέσω της εργασίας του παιδιού), με διάφορα 
πολιτισμικά χαρακτηριστικά (η εργασία είναι καλύτερη από την εκπαίδευση), καθώς 
και με ατομικά χαρακτηριστικά (τραυματικές εμπειρίες, πένθος, απόγνωση, ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες, αναπηρία). Οι σχολικοί παράγοντες επίσης συμβάλλουν στο 
να παρατήσουν τα παιδιά το σχολείο ή να χάσουν την χρονιά και περιλαμβάνουν 
όλες τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την ένταξη και την συμμετοχή. 
Τα ασυνόδευτα παιδιά που εγκαταλείπουν το σχολείο βρίσκονται σε υψηλότερο 
κίνδυνο να αποτελέσουν θύματα της εμπορίας και εκμετάλλευσης. Η έλλειψη ενός 
σχεδίου ζωής και η ανεπαρκής πληροφόρηση σχετικά με το ποιος είναι ο στόχος της 
εκπαιδευτικής / επαγγελματικής κατάρτισης μπορεί να επηρεάσει την φοίτηση τους 
οδηγώντας τους στο να παρατήσουν το σχολείο.

Την ίδια στιγμή, υπάρχει απόλυτη ανάγκη για να διατηρηθεί η πολιτιστική 
ιδιαιτερότητα του παιδιού. Η απουσία σύνδεσης με την κοινότητα προέλευσης 
μπορεί να οδηγήσει το παιδί στο να αποστραφεί την κοινωνία της χώρας υποδοχής, 
και να απορρίψει όχι μόνο το σχολείο, αλλά και τις υπηρεσίες περίθαλψης. Το ίδιο 
ισχύει και για την ανάγκη διατήρησης της επαφής με την οικογένεια προέλευσης. 
Εάν το παιδί χάσει την επαφή με την οικογένειά του, τότε γίνεται πιο ευάλωτο και 
κατά συνέπεια βρίσκεται σε μεγαλύτερο κίνδυνο να πέσει θύμα της εμπορίας και της 
εκμετάλλευσης.

>> Εθνικές συστάσεις

14. Ανάπτυξη μεθοδολογίας και εργαλείων για τον καθορισμό και την εφαρμογή 
ενός Προσωπικού Σχεδίου Δράσης για τα παιδιά, περιλαμβάνοντας πληροφορίες 
σχετικές με το ιστορικό τους, το πολιτιστικό τους υπόβαθρο, τις προσωπικές τους 
φιλοδοξίες, τις ανάγκες και τους επιδιωκόμενους στόχους τους.

15. Δημιουργία ειδικών κατευθυντήριων γραμμών και κατάλληλης μεθοδολογίας για 
τις δομές περίθαλψης, ώστε να προάγουν την κοινωνική και εκπαιδευτική ένταξη 
καθώς επίσης και για να ενθαρρύνουν τη διατήρηση του πολιτιστικού υπόβαθρου 
του ατόμου και τις σχέσεις του με την οικογένεια προέλευσης:

16. Περαιτέρω ανάπτυξη του κοινωνικού χαρακτήρα του σχολείου σε συνεργασία με 
τις τοπικές αρχές, με σκοπό την προώθηση και τη διευκόλυνση των εξωσχολικών 
και αθλητικών δραστηριοτήτων.

17. Πολυεπίπεδη προσπάθεια από όλους τους φορείς, προκειμένου να εξεταστούν 
και να περιοριστούν τα φαινόμενα της εγκατάλειψης του σχολείου σε συνδυασμό 
με  την ύπαρξη ενός συστήματος συλλογής δεδομένων, το οποίο θα περιλαμβάνει 
πληροφορίες σχετικά με τα παιδιά που παραιτούνται από την εκπαίδευση και την 
επαγγελματική κατάρτιση.
41 Hunt F. (2008) Dropping Out from School: A Cross Country Review of Literature. Create pathways to access, 
Research Monograph No 16, May 2008,   University of Sussex - Κέντρο Διεθνούς Εκπαίδευσης. Διαθέσιμο στο: 
http://www.createrpc.org/pdf_documents/PTA16.pdf  (Πρόσβαση Οκτώβριος 2012).
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ΠΡΟΤΥΠΟ 3 (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

Η ενεργητική ακρόαση, η εκτίμηση των ατομικών και πολιτισμικών 
χαρακτηριστικών του παιδιού, καθώς και η πιθανότητα να φθάσει και να εκφράσει 
τις δυνατότητες του, αποτελούν διαστάσεις ζωτικής σημασίας στο σχεδιασμό και 
την υλοποίηση κάθε στρατηγικής και / ή μέτρου πρόληψης και προστασίας. 

>> Δείκτες  

•	 Επισημοποιημένα πρωτόκολλα, διαδικασίες και εργαλεία για την ενημέρωση 
των παιδιών σχετικά με τα δικαιώματά τους καθώς και τους πιθανούς κινδύνους 
που μπορούν να διατρέξουν 

•	 Επισημοποιημένα πρωτόκολλα, διαδικασίες και εργαλεία για τη συμμετοχή των 
παιδιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων

•	 Αριθμός των πολιτισμικών διαμεσολαβητών με παιδαγωγικό υπόβαθρο.

 Δείτε επίσης τα Core Standards 2,8,9 toy Closing a Protection Gap

>> Αιτιολογήσεις των δράσεων πρόληψης και προστασίας κατά της 
εμπορίας και εκμετάλλευσης

“Τα παιδιά που εμπλέκονται ενεργά στις επίσημες διαδικασίες γνωρίζουν το 
δικαίωμά τους στην ασφάλεια και προστασία κατά της κακοποίησης και ξέρουν 
πού να απευθυνθούν για βοήθεια αν τη χρειαστούν42”. Η συμμετοχική διαδικασία 
είναι υποχρεωτική σε οποιαδήποτε απόφαση που αφορά στο παιδί43. Το να ακούσει 
και να κατανοήσει τί λέει και τί επιθυμεί το κάθε παιδί, είναι το σημαντικότερο 
καθήκον κάθε ενήλικα που έρχεται σε επαφή μαζί του. Το αίσθημα της δυσπιστίας, 
της παραπλάνησης και της απόσυρσης των παιδιών ενισχύεται κάθε φορά που η 
άποψή τους δεν ακούγεται ή όταν αισθάνονται πώς δεν τα καταλαβαίνουν. Αυτές 
οι συνθήκες καθιστούν τα παιδιά πιο ευάλωτα, τα οποία εν συνεχεία αποτελούν 
εύκολους στόχους για τα δίκτυα παράνομης εμπορίας και εκμετάλλευσης. Αυτό είναι 
ιδιαίτερα αληθές για τα παιδιά που έχουν ήδη υποφέρει από αυτού του είδους τις 
εγκληματικές ενέργειες.

Η ενεργητική ακρόαση προϋποθέτει την γνώση των δικαιωμάτων, αναγκών, ειδικών 
απαιτήσεων που σχετίζονται με την ηλικία και πολιτιστικών ιδιαιτεροτήτων των 
παιδιών.

>> Εθνικές Συστάσεις

18. Ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών,  μεθοδολογίας και εργαλείων για την παροχή  
πληροφοριών στα παιδιά, σχετικά με τα δικαιώματά τους και τους πιθανούς 
κινδύνους που ενδέχεται να συναντήσουν.

19. Ανάπτυξη κατάλληλης μεθοδολογίας και εργαλείων για τους επαγγελματίες 
σχετικά με το πώς να διευκολύνουν και να προωθήσουν την ενεργή συμμετοχή 
των παιδιών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

20. Ίδρυση κέντρων ημέρας, με τη συμμετοχή πιστοποιημένων διαπολιτισμικών 
διαμεσολαβητών, όπου θα προωθείται η πρόσβαση σε κατάλληλες πολιτισμικές 
δραστηριότητες, η κοινωνικοποίηση και η συμμετοχή.

42 Save the Children (2005) Πρότυπα Πρακτικής στον τομέα της συμμετοχής των παιδιών, International Save the 
Children Alliance, διατίθεται σε: 
http://www.savethechildren.org.uk/sites/default/files/docs/practice_standards_participation_1.pdf (Πρόσβαση 
Οκτώβριος 2012).
43 Όπως παραπάνω
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21.  Περαιτέρω ανάπτυξη και πιο εκτεταμένη χρήση του προγράμματος των 
συνομήλικων διαμεσολαβητών στο σχολείο, το οποίο θα διευκολύνει την κοινωνική 
ένταξη του ανηλίκου και θα προωθήσει τη δημιουργία θετικών σχέσεων με τους 
συνομηλίκους του.

ΠΡΟΤΥΠΟ 4 (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

Ο μέγιστος βαθμός της επιβίωσης, της ανάπτυξης και της συμμετοχής θα πρέπει να 
λαμβάνεται υπόψη, να εντάσσεται και να μετατρέπεται σε δράση για οποιαδήποτε 
στρατηγική και / ή μέτρο πρόληψης και προστασίας. Όλες οι πρωτοβουλίες που 
αποσκοπούν στην αντιμετώπιση και την δίωξη των φαινομένων της εμπορίας και 
της  εκμετάλλευσης πρέπει να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν λαμβάνοντας υπόψη 
αυτή την οπτική.

>> Δείκτες  

•	 Ύπαρξη πρωτοκόλλων για διϋπηρεσιακή συνεργασία και συντονισμό 
•	 Ύπαρξη κοινής ποιότητας προτύπων για το συντονισμό 
•	 Ύπαρξη παιδοκεντρικών μεθοδολογιών, εργαλείων και διαδικασιών 
•	 Αποτελεσματικό σύστημα παρακολούθησης για τα καταχωρημένα περιστατικά 

εμπορίας και εκμετάλλευσης 
•	 Ενεργοποίηση των συμπληρωματικών μέτρων και των συνεργειών για να 

αντιμετωπιστεί η εμφάνιση των φαινομένων της εμπορίας και της εκμετάλλευσης

 Δείτε επίσης το Core Standard 3 του Closing a Protection Gap

>> Αιτιολογήσεις των δράσεων πρόληψης και προστασίας κατά της 
εμπορίας και της εκμετάλλευσης

Η εναρμόνιση με τη διεθνή νομοθεσία, τα πρωτόκολλα, τα πρότυπα μεθοδολογιών, τα 
συστήματα παρακολούθησης και τα ειδικά μέτρα για την αντιμετώπιση της εμπορίας 
και της εκμετάλλευσης αποτελεί έναν σημαντικό προστατευτικό παράγοντα για τα 
ασυνόδευτα παιδιά. Οι διαφορές των προσεγγίσεων που παρατηρούνται σε κάθε 
χώρα υποδοχής αποτελούν μια τρύπα στο σύστημα που οδηγεί σε αυξημένο κίνδυνο 
εμπορίας και εκμετάλλευσης.

Οι κυβερνητικοί φορείς δίωξης των εγκλημάτων της εμπορίας και της εκμετάλλευσης 
θα πρέπει να βρίσκονται σε στενή συνεργασία και να εναρμονιστούν με όλους τους 
άλλους φορείς που εμπλέκονται στο σύστημα προστασίας. 

Όλα τα θεσμικά όργανα και οι επαγγελματίες που εμπλέκονται στα θέματα εμπορίας 
και εκμετάλλευσης θα πρέπει να εργάζονται προς μια εποικοδομητική συνέργεια και 
να συμπληρώνουν ο ένας τον άλλο με ένα χρήσιμο και βοηθητικό τρόπο. 

>> Εθνικές Συστάσεις

22. Ανάπτυξη παιδοκεντρικών διαδικασιών, μεθοδολογίας και εργαλείων για τον 
συντονισμό των φορέων, την διϋπηρεσιακή συνεργασία και την προστασία των 
προσωπικών δεδομένων των παιδιών για την στήριξη των παιδιών-θυμάτων της 
εμπορίας και της εκμετάλλευσης, καθώς και την πρόληψη τέτοιων φαινομένων.

23. Παροχή εκπαίδευσης και εποπτείας στους επαγγελματίες (αστυνομία, επίτροποι, 
δικαστικό προσωπικό, προσωπικό των κέντρων φιλοξενίας, διαπολιτισμικοί 
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μεσολαβητές, συνεντευκτές στην διαδικασία του ασύλου, παιδαγωγοί κοινωνικοί 
λειτουργοί, παιδίατροι, κλπ) που αφορά στα δικαιώματα των παιδιών, τον 
εντοπισμό των θυμάτων εμπορίας και εκμετάλλευσης, τις διαδικασίες και 
πρακτικές πρόληψης και προστασίας, προκειμένου να ενισχυθούν οι ικανότητες 
τους και να παρέχουν έγκαιρα την κατάλληλη υποστήριξη σε ανηλίκους που έχουν 
ανάγκη.

24. Τα δεδομένα σχετικά με τον ανήλικο: εθνικότητα, ηλικία, φύλο, νομικό καθεστώς, 
διαμονή /φυγή από το κέντρο φιλοξενίας, φοίτηση στο σχολείο /φυγή, ειδικές 
ανάγκες,  εμπειρίες ως θύματα εμπορίας ή / και εκμετάλλευσης, θα πρέπει να 
συλλέγονται, να ενημερώνονται και να δημοσιεύονται σε ετήσια βάση. 

25. Δωρεάν νομική  υποστήριξη για όλα τα ασυνόδευτα παιδιά, παράλληλα με την 
στήριξη από εξειδικευμένους πολιτισμικούς διαμεσολαβητές, ειδικά κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας αίτησης ασύλου.

26. Ένταξη κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων στα κέντρα κράτησης έτσι ώστε να 
διεξάγουν προληπτικούς ελέγχους και να παρέχουν στήριξη.

27. Στήριξη στην προσπάθεια του Κ.Ε.Σ.Α.Θ.Ε.Α (Κεντρικό Επιστημονικό 
Συμβούλιο για την Πρόληψη και την Αντιμετώπιση της Θυματοποίησης και της 
Εγκληματικότητας των Ανηλίκων)  σχετικά με τη δικτύωση όλων των  φορέων 
προστασίας των παιδιών σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

EFF  ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΟΤΥΠΟ 1 (ΕΠΙΒΙΩΣΗ)

Η υψηλή ποιότητα και η διαθεσιμότητα της ανταπόκρισης στις βασικές ανάγκες 
των παιδιών αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά πιστοποίησης κάθε μέτρου και / ή 
στρατηγικής πρόληψης και προστασίας.

>> Δείκτες  

•	 Αριθμός ιατρικών εξετάσεων ή ιατρικός έλεγχος χορηγούμενος στα ασυνόδευτα 
παιδιά, βασισμένος στα διεθνή πρότυπα και σε σύγκριση με το εκτιμώμενο 
εθνικό ποσοστό προς το συνολικό αριθμό των ασυνόδευτων παιδιών (%). 

•	 Ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση των υπηρεσιών περίθαλψης.

 Δείτε επίσης Closing a Protection Gap Core Standard  1

>> Αιτιολογήσεις των προληπτικών και των προστατευτικών δράσεων 
κατά της εμπορίας και της εκμετάλλευσης

Για να είναι αποτελεσματικές, οι υπηρεσίες περίθαλψης πρέπει να πληρούν τις 
προϋποθέσεις αναλογικότητας και ποιότητας44, πρέπει να εξασφαλίζουν το 

44 WHO, UNFPA, UNICEF (1997) Δράση για την Εφηβική Υγεία. Προς μια κοινή ατζέντα. Συστάσεις από μια κοινή 
ομάδα μελέτης, η οποία διατίθεται στη διεύθυνση: 
http://whqlibdoc.who.int/hq/1997/WHO_FRH_ADH_97.9.pdf 
(Πρόσβαση Οκτώβριος 2012).
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υψηλότερο επίπεδο περιβαλλοντικής υγείας45, και θα πρέπει επίσης να σχεδιαστούν 
με ένα παιδοκεντρικό και φιλικό προς τα παιδιά τρόπο46. Το να αγνοηθούν αυτές τα 
δομικά και αναφαίρετα χαρακτηριστικά θα οδηγούσε αναπόφευκτα τα ασυνόδευτα 
παιδιά προς τον κίνδυνο της εμπορίας και της εκμετάλλευσης, και επιπλέον θα  
δημιουργούσε τις συνθήκες αδυναμίας εντοπισμού εκείνων που έχουν ήδη βιώσει την 
εμπορία και την εκμετάλλευση.

>> Εθνικές Συστάσεις

28. Επίσημη αξιολόγηση των υπηρεσιών, από έναν ανεξάρτητο οργανισμό, ο οποίος 
θα λάβει υπόψη του επίσης την ανατροφοδότηση του ανηλίκου, προκειμένου 
να βελτιωθεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και η διευκόλυνση της 
εξέτασης εκείνων των αιτιών, λόγω των οποίων οι ανήλικοι διαφεύγουν από τις 
εγκαταστάσεις περίθαλψης ή εκπαίδευσης.

29. Ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης.

30. Ενίσχυση των υφιστάμενων δομών φιλοξενίας, εξασφαλίζοντας μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση.

31. Εξειδικευμένες υπηρεσίες προστασίας του παιδιού σε επίπεδο δήμου οι οποίες 
επικεντρώνονται στην παρακολούθηση και την υποστήριξη των παιδιών με ειδικές 
ανάγκες π.χ. θύματα  εμπορίας και εκμετάλλευσης.

32. Λειτουργία εξειδικευμένων θεραπευτικών δομών φιλοξενίας για ανηλίκους 
με ψυχικές διαταραχές, ή άλλα χαρακτηριστικά που απαιτούν εξειδικευμένη 
περίθαλψη και θεραπεία ή εγκατάσταση ενός συγκεκριμένου αριθμού θέσεων, στο 
πλαίσιο των ήδη υφιστάμενων κέντρων φιλοξενίας, διαθέσιμο για τις περιπτώσεις 
έκτακτης ανάγκης ανηλίκων-θυμάτων της εμπορίας και της εκμετάλλευσης.

ΠΡΟΤΥΠΟ 2 (ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

Η υψηλή ποιότητα, διαθεσιμότητα και διάρκεια της εκπαίδευσης και της 
κατάρτισης, καθώς και οι κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες είναι απαραίτητες 
για οποιαδήποτε στρατηγική και / ή μέτρο πρόληψης και προστασίας. 

>> Δείκτες 

•	 Ο αριθμός των δασκάλων, εκπαιδευτικών, επαγγελματιών που ασχολούνται 
με παιδιά ειδικευμένων στη διαπολιτισμική διαμεσολάβηση προς το συνολικό 
αριθμό των δασκάλων, εκπαιδευτικών, ανθρώπων που ασχολούνται με παιδιά 

•	 Η ποιότητα και διαθεσιμότητα των μαθημάτων κατάρτισης στην διαπολιτισμική 
διαμεσολάβηση. 

•	 Η διαθεσιμότητα των ειδικών μαθημάτων γλώσσας βασισμένα στα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα

 Δείτε επίσης Closing a Protection Gap Core Standard 1, 2, 5, 6, 7

45 ΠΟΥ (1999) Περιβαλλοντικοί δείκτες για την υγεία: πλαίσιο και μεθοδολογίες προστασίας, Protection of the Hu-
man Environment Occupational and Environmental Health Series  , Γενεύη. Διαθέσιμο στο: 
http://whqlibdoc.who.int/hq/1999/WHO_SDE_OEH_99.10.pdf  
(Πρόσβαση Οκτώβριος 2012); Prüss-Üstün Α., et al (2003) Εισαγωγή και μέθοδοι: Αξιολογώντας την περιβαλλοντική 
επιβάρυνση από τη ασθένεια, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO Environmental 
Burden of Disease Series, No. 1)  , Γενεύη. Διαθέσιμο στο: 
http://www.who.int/quantifying_ehimpacts/publications/en/9241546204.pdf 
(Πρόσβαση Οκτώβριος 2012).
46 ΠΟΥ (2012) Making health services adolescent friendly. Developing national quality standards for adolescent-
friendly health services, διατίθεται στη διεύθυνση: 
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/123128/E94322.pdf 
(Πρόσβαση Οκτώβριος 2012).
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>> Αιτιολογήσεις των προληπτικών και προστατευτικών δράσεων κατά 
της εμπορίας και της εκμετάλλευσης

Οι δάσκαλοι, και οι εκπαιδευτικοί ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα ανθρώπων σχετίζεται 
με παιδιά έχουν μεγάλη ευθύνη για την διατήρηση μιας σχέσης εμπιστοσύνης με 
τα ασυνόδευτα παιδιά. Θα πρέπει να κατανοήσουν τις πολιτισμικές ανάγκες και τα 
χαρακτηριστικά των παιδιών, τον τρόπο που επικοινωνούν εξωλεκτικά και καλούνται 
να ειδικευτούν στην διαπολιτισμική διαμεσολάβηση, προκειμένου να έρχονται σε 
επαφή με αυτά τα παιδιά με κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο. Αυτοί είναι, επίσης, 
οι βασικοί παράγοντες για την πρόληψη των περιστατικών που εγκαταλείπουν την 
εκπαίδευση.

«Η εκμάθηση της γλώσσας της χώρας υποδοχής, η εκπαίδευση και η επαγγελματική 
κατάρτιση είναι βασικοί στόχοι, έτσι ώστε να μπορέσουν οι ανήλικοι: -Να έχουν 
πρόσβαση στην πληροφόρηση -Να συμμετέχουν αποτελεσματικότερα -Να ενταχθούν 
πιο εύκολα στη χώρα υποδοχής, σε περίπτωση που μείνουν εκεί -Να έχουν πρόσθετα 
προσόντα σε περίπτωση που επιστρέψουν στη χώρα τους47”.

Η αδυναμία κατανόησης των παραπάνω από τη χώρα υποδοχής είναι ένας παράγοντας 
κινδύνου, καθώς αυξάνει την ευπάθεια των παιδιών..

>> Εθνικές Συστάσεις 

33. Ανάπτυξη κριτηρίων για τον διορισμό των επαγγελματιών στο εκπαιδευτικό 
σύστημα (Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών, διαπολιτισμικές ικανότητες 
διαμεσολάβησης, ευαισθητοποίηση παιδικής προστασίας κ.λ.π).

34. Παροχή συστηματικής εκπαίδευσης, αξιολόγησης και ελέγχου στους επαγγελματίες 
της εκπαίδευσης.

35. Να συμπεριληφθεί η Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών στο αναλυτικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης.

ΠΡΟΤΥΠΟ 3 (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

Η αναγνώριση και η ενίσχυση της αυτοδιάθεσης καθώς και η ενδυνάμωση των 
ικανοτήτων αυτοπροστασίας του παιδιού αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις 
για κάθε στρατηγική και / ή μέτρο πρόληψης και προστασίας.

>> Δείκτες 

•	 Ύπαρξη και διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών ενοτήτων που αφορούν στην 
υγεία και τον κίνδυνο 

 Δείτε επίσης Closing a Protection Gap Core Standards 2, 4, 5, 7, 8, 9

>> Αιτιολογήσεις των προληπτικών και προστατευτικών δράσεων κατά 
της εμπορίας και της εκμετάλλευσης

Το δικαίωμα των παιδιών στη συμμετοχή είναι στενά συνδεδεμένο με την εξασφάλιση 
του δικαιώματος στην πληροφορία, βασική προϋπόθεση για να είναι η συμμετοχή 
των παιδιών σχετική και ουσιώδης. Στα παιδιά πρέπει να παρέχονται οι απαραίτητες 
πληροφορίες για τις υπάρχουσες επιλογές (νόμοι, διαδικασίες, εγκαταστάσεις 

47 Αιτιολογικό Μνημόνιο για την σύσταση CM / Rec (2007) 9 της Επιτροπής Υπουργών προς τα κράτη μέλη σχετικά 
με Έργα Ζωής για Ασυνόδευτους Ανήλικους Μετανάστες. Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Μετανάστευση (CDMG), 
Στρασβούργο. Διαθέσιμο στο: http://www.enaro.eu/umas/download/recommendation-cm-rec-2007-9-explanatory-
memorandum-en.pdf (Πρόσβαση Οκτώβριος 2012).
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υποδοχής, φύση των  διαθέσιμων υπηρεσιών και μέσα πρόσβασης σε αυτά, 
διαδικασίες αιτήσεων ασύλου κ.λ.π.), καθώς και οι συνέπειες αυτών των επιλογών, 
έτσι ώστε να μπορούν να είναι ενημερωμένα και να αποφασίζουν ελεύθερα. Η παροχή 
πληροφοριών επιτρέπει στα παιδιά να αποκτήσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και 
ωριμότητα ώστε να εκφράζουν τις απόψεις τους και να επηρεάζουν τις αποφάσεις48. 
Η παιδική αυτοπροστασία θα μπορούσε να επιτευχθεί με την παροχή πληρέστερης 
και πιο ολοκληρωμένης εκπαίδευσης, ώστε να διασφαλιστεί ότι τα παιδιά έχουν 
επίγνωση των κινδύνων που μπορούν να αντιμετωπίσουν.

>> Εθνικές Συστάσεις

36. Η παρεχόμενη εκπαίδευση στα παιδιά σχετικά με τα δικαιώματά τους, οι πιθανοί 
κίνδυνοι που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν, οι τρόποι ελαχιστοποίησης των 
κινδύνων αυτών και οι τρόποι αυτοπροστασίας τους, εισάγοντας στο εκπαιδευτικό 
σύστημα ενότητες σχετικά με την Υγεία, τους Κινδύνους, την Ελαχιστοποίηση του 
Κινδύνου και την Αυτοπροστασία.

ΠΡΟΤΥΠΟ 4 (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

Η εγγύηση του συμφέροντος του παιδιού μέσα από μια ολιστική και διαρκή οπτική 
λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα και τη μελλοντική κατάσταση του / της, ακόμη 
και μετά την ολοκλήρωση του 18ου έτους της ζωής, είναι απαραίτητη για κάθε 
στρατηγική και / ή μέτρο πρόληψης και προστασίας. 

>> Δείκτες  

•	 Διάρκεια της επιτροπείας 
•	 Εγγύτητα του επιτρόπου 
•	 Υπάρχουσα κατάρτιση σε θέματα επιτροπείας 
•	 Επίπεδο των ικανοτήτων του επιτρόπου 
•	 Επίπεδο ικανοτήτων των επιτρόπων σχετικά με την εμπορία και την εκμετάλλευση 
•	 Η τρέχουσα κατάσταση των παιδιών που είχαν στο παρελθόν τεθεί υπό 

το καθεστώς της επιτροπείας από τη στιγμή που έχουν φτάσει στην ηλικία 
ενηλικίωσης 

•	 Ενδεχόμενη παράταση των επαφών με επίτροπο 

 Δείτε επίσης Closing a Protection Gap Core Standards 1,6,10

>> Αιτιολογήσεις των προληπτικών και προστατευτικών δράσεων κατά 
της εμπορίας και της εκμετάλλευσης 

H κοινή αρχή 5.5 που δημιούργησε η Κοινοβουλευτική Συνέλευση της ΕΕ ορίζει: «Σε 
κάθε ασυνόδευτο παιδί θα πρέπει να παρασχεθεί άμεσα ένας νόμιμος επίτροπος με 
εντολή να διασφαλιστεί το συμφέρον του παιδιού. Ο νόμιμος επίτροπος θα πρέπει να 
είναι ανεξάρτητος καθώς και να διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για την φροντίδα 
των παιδιών. Κάθε επίτροπος θα πρέπει να υποβάλλεται σε τακτική κατάρτιση 
και να υπόκειται σε τακτική και ανεξάρτητη επανεξέταση και παρακολούθηση»49. 
Ειδικότερα, όλοι οι φορείς που εμπλέκονται σε δράσεις κατά της εμπορίας και 

48 UNICEF (2005) Δικαίωμα συμμετοχής, διαθέσιμο  στη διεύθυνση: 
http://www.unicef.org/crc/files/Right-to-Participation.pdf (Πρόσβαση Οκτώβριος 2012)
49 Συμβούλιο της Ευρώπης - Συνέλευση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2011) Τα ασυνόδευτα παιδιά στην 
Ευρώπη: θέματα της άφιξης, παραμονής και επιστροφής, Έκθεση της Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και 
Πληθυσμού, Doc. 12539, 21 Μαρτίου 2011. Διαθέσιμο στο: 
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12539.pdf  (Πρόσβαση Οκτώβριος 2012).
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εκμετάλλευσης ανθρώπων θα πρέπει να λαμβάνουν συγκεκριμένη και συνεχόμενη 
εκπαίδευση για την έγκαιρη αναγνώριση των συμπτωμάτων της εμπορίας και της 
εκμετάλλευσης των ασυνόδευτων ανηλίκων50. 

Δεδομένου ότι η ολοκλήρωση του σχεδίου ζωής των παιδιών αποτελεί την κρίσιμη 
παράμετρο κάθε δράσης υπέρ της προστασίας τους, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι η 
ενηλικίωση του δεν επιβάλλει τον τερματισμό της διαδικασίας.

>> Εθνικές Συστάσεις 

37. Αξιολόγηση των επιτρόπων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα της 
υποστήριξης και της συμμόρφωσης με το εθνικό και το διεθνές δίκαιο.

38. Εξασφάλιση επαρκών πόρων για το προσωπικό.

39. Ένα προσωπικό σχέδιο δράσης πρέπει να είναι σχεδιασμένο λαμβάνοντας υπόψη 
τις βιώσιμες λύσεις που επεκτείνονται πέρα από το 18ο έτος του ανηλίκου παιδιού.

CRC  ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ

ΠΡΟΤΥΠΟ 1 (ΕΠΙΒΙΩΣΗ)

Η εξασφάλιση το μέγιστο βαθμό υγείας και ευημερίας, χωρίς καμία διάκριση 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και τη νομοθεσία, είναι ύψιστης σημασίας για 
οποιαδήποτε στρατηγική και / ή μέτρο για την πρόληψη και την προστασία. 

>> Δείκτες 

•	 Το ποσοστό επιπολασμού όλων των αιτιών νοσηρότητας (σχετικά με τον 
πληθυσμό των ασυνόδευτων ανηλίκων).

•	 Οι συγκεκριμένες αιτίες του ποσοστού επιπολασμού της νοσηρότητας 
(μολυσματικές ασθένειες, επιπτώσεις του υποσιτισμού, πληγές ή ατυχήματα 
κ.λ.π.).

•	 Η αξιολόγηση της κατάστασης της υγείας των ασυνόδευτων παιδιών 

 Δείτε επίσης Closing a Protection Gap Core Standards 1,3,5

>> Αιτιολογήσεις των προληπτικών και προστατευτικών δράσεων κατά 
της εμπορίας και της εκμετάλλευσης 

Όπως αναφέρεται στο έγγραφο 12539 του Συμβουλίου της ΕΕ., “... η πρόσβαση σε 
ένα κατάλληλο σύστημα υγειονομικής περίθαλψη θα πρέπει να εξασφαλίζεται σε όλα 
τα παιδιά, χωρίς διακρίσεις και ανεξάρτητα από τη νομική ή άλλη κατάστασή τους, 
και να ενσωματώνει την υποχρεωτική επαγγελματική ερμηνεία και την υποστήριξη 
διαπολιτισμικής διαμεσολάβησης. Μια λεπτομερής αξιολόγηση της υγείας και 
των αναγκών του παιδιού θα πρέπει να πραγματοποιείται το συντομότερο δυνατό 
όταν το ασυνόδευτο παιδί έρχεται σε επαφή με τις αρχές, με την εξασφάλιση της 
συγκατάθεσής τους. Τα αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης δεν θα πρέπει με 
κανένα τρόπο να επηρεάσουν αρνητικά το αποτέλεσμα του αιτήματος προστασίας 

50 Save the Children - Italia (2007) Protocollo di identificazione e dei Supporto μειονοτήτων vittime di sfruttamento 
e Tratta, Save the Children - Italia. Διαθέσιμο: http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img65_b.pdf  
(Πρόσβαση Οκτώβριος 2012).
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ή ασύλου οποιουδήποτε παιδιού”51. Η πρακτική απόκλιση από τις αρχές που 
ενυπάρχουν σε αυτή τη δήλωση, θα πρέπει να διασφαλίζει την επιβολή των βασικών 
παραγόντων προστασίας για όλα τα ασυνόδευτα παιδιά, ανεξάρτητα από τη νομική 
θέση της μετανάστευσής τους.

Το ποσοστό επιπολασμού όλων των αιτιών νοσηρότητας αντιπροσωπεύει 
την κατάσταση υγείας των ασυνόδευτων παιδιών. Δίνει την ευκαιρία να 
συνειδητοποιήσουμε τη συμμόρφωση με το δικαίωμα των παιδιών να ζουν σε καλές 
συνθήκες υγείας. Αυτό είναι ένα μέτρο βασισμένο στον πληθυσμό. Η σύγκριση 
των ποσοστών για όλες τις συγκεκριμένες αιτίες μεταξύ του εθνικού πληθυσμού 
των παιδιών και των ασυνόδευτων παιδιών, θα μπορούσε να προσθέσει σημαντικά 
στοιχεία για τα στοιχεία ένταξης/αποκλεισμού.  Οι συγκεκριμένες αιτίες του ποσοστού 
επιπολασμού της νοσηρότητας δίνουν μια ξεκάθαρη και πραγματική ένδειξη της 
κατάστασης της υγείας των ασυνόδευτων παιδιών. Η αξιολόγηση της επιμέρους 
κατάστασης της υγείας αντιπροσωπεύει το ατομικό μέτρο της συμμόρφωσης με το 
δικαίωμα του κάθε παιδιού να είναι υγιές.

>> ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

40. Νομοθετικό πλαίσιο αναγνώρισης των τυπικών προϋποθέσεων που χρειάζονται 
για την παροχή βασικής περίθαλψη στους ανήλικους, βασισμένη στα δικαιώματα 
των παιδιών, καθώς και στην πρόβλεψη κυρώσεων σε περίπτωση παραβίασης των 
κανονισμών.

41. Ενίσχυση του συστήματος επιτροπείας με την δημιουργία ρυθμίσεων που να 
προσδιορίζουν με σαφήνεια τα καθήκοντα των επιτρόπων

42. Δημιουργία κανονισμών και διαδικασιών για ιατρικές εξετάσεις για όλους τους 
ασυνόδευτους ανηλίκους από τη στιγμή που θα εντοπιστούν και πριν από την 
τοποθέτησή τους στην εγκατάσταση φιλοξενίας.

ΠΡΟΤΥΠΟ 2 (ΑΝΑΠΤΥΞΗ)

Η διεθνής νομοθεσία καθορίζει πως οι ευκαιρίες ανάπτυξης των παιδιών αποτελούν 
θεμελιώδεις ανάγκες και δικαιώματα για την πιστοποίηση και βιωσιμότητα κάθε 
στρατηγικής και / ή μέτρου πρόληψης και προστασίας μακροχρόνια. 

>> Δείκτες  

•	 Ποσοστό λειτουργικού αναλφαβητισμού 

 Δείτε επίσης Closing a Protection Gap Core Standards 1,2,5,6 

>> Αιτιολογήσεις των προληπτικών και προστατευτικών δράσεων κατά 
της εμπορίας και της εκμετάλλευσης

Ο αναλφαβητισμός συνδέεται με υψηλό επίπεδο ευπάθειας52: τα αναλφάβητα 
παιδιά έχουν μειωμένη αυτοεκτίμηση και μεγαλύτερη πιθανότητα να αισθάνονται 
φοβισμένα, ανασφαλή και ανυπεράσπιστα με αποτέλεσμα να περιορίζεται η ικανότητά 
τους για προσωπική ανταπόκριση καθώς και  για αξιοποίηση των διαθέσιμων λύσεων 
που τους προσφέρονται από την κοινωνία και τις κοινωνικές οργανώσεις, ώστε να 

51 Συμβούλιο της Ευρώπης. Κοινοβουλευτική Συνέλευση (2011) Aσυνόδευτα παιδιά στην Ευρώπη: θέματα της 
άφιξης, παραμονής και επιστροφής, Έκθεση Επιτροπής Μετανάστευσης, Προσφύγων και Πληθυσμού, Doc. 12539, 
21 Μαρτίου 2011. Διαθέσιμο στο: 
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/Doc11/EDOC12539.pdf  (Πρόσβαση Οκτώβριος 2012).
52 Martinez R. - Fernandez Α., (2010) Η κοινωνική και οικονομική επίδραση του αναλφαβητισμού. Αναλυτική 
μοντέλο και πιλοτική μελέτη. OREALC /2010/PI/H/12, των Ηνωμένων Εθνών.
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αντιμετωπίσουν τις αντιξοότητες και να δημιουργήσουν σημαντικά κοινωνικά δίκτυα. 
Θα παραμένουν πάντα σε μια υποδεέστερη θέση και χωρίς τα απαραίτητα εργαλεία 
που απαιτούνται για να παίρνουν αποφάσεις για τη ζωή τους σε μια κοινωνία όπου η 
ανάγνωση και η γραφή είναι μια μορφή δύναμης. Ο αναλφαβητισμός καταστρατηγεί 
το δικαίωμα των παιδιών να αναπτύσσονται με τρόπο υγιή, ολιστικό και ασφαλή.

>> ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

43.  Νομοθετικές ρυθμίσεις που επιτρέπουν την πρόσβαση στην εκπαίδευση, την 
επαγγελματική κατάρτιση, τις ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, 
ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς των παιδιών και παροχή κυρώσεων στα 
ιδρύματα που χωρίς καμία εύλογη και δικαιολογημένη αιτία δεν δέχονται τα 
παιδιά.

44. Ανάπτυξη τυπικών διαδικασιών για την ορθή λειτουργία των τάξεων υποδοχής 
σε πολυπολιτισμικά εκπαιδευτικά ιδρύματα ώστε να διευκολυνθεί η μελλοντική 
εκπαιδευτική ένταξη των αλλοδαπών μαθητών σε ένα δεσπόζων ίδρυμα.

ΠΡΟΤΥΠΟ 3 (ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ)

Το δικαίωμα της συμμετοχής, όπως αναφέρεται από τις αρχές της διεθνούς 
νομοθεσίας και τις διατάξεις, πρέπει να θεωρείται ως ένα κεντρικό στοιχείο και / 
ή μέτρο σε οποιαδήποτε στρατηγική πρόληψης και προστασίας.

>> Δείκτες 

•	 Αριθμός επαγγελματιών που έχουν εκπαιδευτεί στη διαπολιτισμική 
διαμεσολάβηση 

•	 Ίδρυση συστηματικής και επίσημης διαδικασίας για την ατομική και συλλογική 
διαβούλευση με τα παιδιά

 Δείτε επίσης Closing a Protection Gap Core Standards 2,8,9

>> Αιτιολογήσεις των προληπτικών και προστατευτικών δράσεων κατά 
της εμπορίας και της εκμετάλλευσης

«Η συμμετοχή είναι μια σημαντική αξία που πρέπει να επηρεάσει τον τρόπο με τον 
οποίο	 κάθε	 ατομικό	 δικαίωμα	 διασφαλίζεται	 και	 εκτιμάται•	 ένα	 κριτήριο	 για	 την	
αξιολόγηση	της	προόδου	στη	διαδικασία	εφαρμογής	των	δικαιωμάτων	των	παιδιών•	
μια επιπλέον διάσταση στην παγκοσμίως αναγνωρισμένη ελευθερία της έκφρασης, 
υποδηλώνοντας το δικαίωμα του παιδιού να ακουστεί και να ληφθούν σοβαρά υπόψη 
οι απόψεις του/της53». Το δικαίωμα του παιδιού να εκφράσει τη δική του γνώμη είναι 
σε κάθε δημοκρατική κοινωνία ένας βασικός παράγοντας για την ανάληψη ευθύνης 
που επηρεάζει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και εκφράζει τις ανάγκες του. Αυτό 
είναι ιδιαίτερα αληθές για τα ασυνόδευτα παιδιά. Οι ενήλικες που έχουν το δικαίωμα 
να παρέχουν στα παιδιά ακρόαση, κατευθύνσεις και καθοδήγηση χρειάζονται να 
αναπτύξουν διαπολιτισμικές ικανότητες.

 ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:

45. Ανάπτυξη της μεθοδολογίας και των εργαλείων που θα διασφαλίσουν τη συμμετοχή 
των παιδιών σε ένα πλαίσιο όπου επιτυγχάνεται η αλληλεπίδραση με επαγγελματίες.

53 UNICEF (2005) Δικαίωμα συμμετοχής, διαθέσιμο στη διεύθυνση: http://www.unicef.org/crc/files/Right-to-Partici-
pation.pdf (Πρόσβαση Οκτώβριος 2012).
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ΠΡΟΤΥΠΟ 4 (ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ)

Κάθε μέτρο που αφορά σε εγκληματικά φαινόμενα, όπως η εμπορία ανθρώπων και η 
εκμετάλλευση των παιδιών, θα πρέπει να σχεδιαστεί, υλοποιηθεί και ενσωματωθεί 
σύμφωνα με τις σχετικές αρχές και τις διατάξεις των δικαιωμάτων των παιδιών 
καθώς και της διεθνούς νομοθεσίας περί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων με το να 
εξασφαλιστεί η πολιτική της μη διάκρισης, του συμφέροντος και της συμμετοχής 
του παιδιού. 

>> Δείκτες  

•	 Ολοκληρωμένα νομοθετικά μέτρα

 Δείτε επίσης Closing a Protection Gap Core Standards 3,4

>> Αιτιολογήσεις των προληπτικών και προστατευτικών δράσεων κατά 
της εμπορίας και της εκμετάλλευσης

‘... μια άλλη πρόκληση είναι να εξασφαλιστεί ότι τα δικαιώματα των παιδιών ως 
μετανάστες, ως αιτούντες άσυλο και ως πρόσφυγες είναι πλήρως σεβαστά με την 
νομοθεσία και τις πολιτικές της ΕΕ και των κρατών μελών της’54. “Το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο στο ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με το Πρόγραμμα της 
Στοκχόλμης θεώρησε απαραίτητο ότι όλα τα μέτρα που παίρνονται στο επίπεδο της ΕΕ 
θα πρέπει να σέβονται και προωθούν τα δικαιώματα των παιδιών, όπως ορίζεται στη 
Σύμβαση για τα Δικαιώματα των Παιδιών και αναγνωρίζεται στον Ευρωπαϊκό Χάρτη 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, καλώντας έτσι για ενίσχυση της δράσης της ΕΕ πάνω 
στην προστασία των παιδιών55”. «Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανήλικοι εξακολουθούν 
να αποτελούν στόχους των κυκλωμάτων λαθρεμπορίου καθώς και των δικτύων 
παράνομης εμπορίας (για εγκληματικούς σκοπούς, όπως η παράνομη υιοθεσία, η 
παιδεραστία, η πορνεία, η επαιτεία,  οι μεταμοσχεύσεις οργάνων, κλπ.), εκφράστηκε 
η ανάγκη για την ύπαρξη μεγαλύτερης συνοχής στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την 
αντιμετώπιση του προβλήματος56”.

Όπως φάνηκε από τις παραπάνω αναφορές, υπάρχει μια κοινή συμφωνία σχετικά με 
την ανάγκη να διασφαλιστεί ένα νομοθετικό πρόγραμμα συνεργασίας σε όλες τις 
χώρες της ΕΕ για την πρόληψη και την προστασία των παιδιών από την εμπορία 
και την εκμετάλλευση. Η επανάληψη της πρόσκλησης συνεργασίας σε αυτόν 
τον τομέα μας δείχνει ότι είναι αναγκαία η δημιουργίας μιας κοινής, πλήρους και 
αποτελεσματικής πολιτικής, η οποία δεν έχει ακόμα επιτευχθεί.

>> ΕΘΝΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

46. Νομοθετικές μεταρρυθμίσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλες οι διαδικασίες, 
οι πρακτικές και οι διατάξεις συμβαδίζουν με την πραγματικότητα και βασίζονται 
στο  συμφέρον του παιδιού.

54 Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2006) Προς μια Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού, COM (2006) 367 
τελικό, Βρυξέλλες, 4 Ιουλίου 2006.
55 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την Ανακοίνωση της Επιτροπής προς 
το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και του Συμβουλίου (2009) Ένας χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης στην 
υπηρεσία των πολιτών. Στοκχόλμη «Η προστασία του παιδιού πρόγραμμα, το τμήμα (P7_TA (2009) 0090), διατίθεται 
στη διεύθυνση: 
www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2009-0090&language=EN&ring
=B7-2009-0155  (Πρόσβαση Οκτώβριος 2012).
56 Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα των Κρατών 
Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2010) Ασυνόδευτοι Ανήλικοι στη Διαδικασία της Μετανάστευσης. Μονάδα 
Ανάλυσης Κινδύνων, Κωδικός: 18477, Βαρσοβία. Διαθέσιμο στο: 
http://www.frontex.europa.eu/assets/Publications/Risk_Analysis/Unaccompanied_Minors_in_Migration_Process.
pdf  (Πρόσβαση Οκτώβριος 2012).
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