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ΜΟΡΦΕΣ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

Ε.Κ.Κ.Α.

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ (ΔΡ.)



ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ

✓ Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) είναι Ν.Π.Δ.Δ. με έδρα την Αθήνα.

Υπάγεται στον έλεγχο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής

Αλληλεγγύης.

✓ Σκοπός του Ε.Κ.Κ.Α. είναι ο συντονισμός του δικτύου παροχής υπηρεσιών κοινωνικής

στήριξης σε άτομα, οικογένειες και πληθυσμιακές ομάδες που διέρχονται έντονη

συναισθηματική κρίση ή περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ειδικότερα οι

υπηρεσίες που παρέχει περιλαμβάνουν:

▪ Συμβουλευτική πληροφόρηση και ενημέρωση για θέματα πρόνοιας

▪ Ψυχολογική υποστήριξη σε άτομα, οικογένειες και ομάδες

▪ Προσωρινή φιλοξενία σε Ξενώνες σε άτομα που βιώνουν κάποια κρίση ή

περιέρχονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

▪ Συντονισμό και διαμεσολάβηση για πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινωνικής

αλληλεγγύης που προσφέρονται από άλλους φορείς , μη κερδοσκοπικές εταιρείες

και μη κυβερνητικές οργανώσεις.



«ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΚΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 

ΓΥΝΑΙΚΩΝ & 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ»

1) Λειτουργία 24ωρης τηλεφωνικής Γραμμής Κοινωνικής Βοήθειας «197» εθνικής
εμβέλειας

2) Λειτουργία 24ωρης τηλεφωνικής Γραμμής Παιδικής Προστασίας «1107» εθνικής
εμβέλειας

3) Υπηρεσίες υποδοχής, συμβουλευτικής & ψυχοκοινωνικής υποστήριξης (Αθήνα &
Θεσσαλονίκη)

4) Ξενώνες φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας με ή χωρίς παιδιά (Αθήνα & Θεσσαλονίκη)

5) Υπηρεσία διαχείρισης αιτημάτων στέγασης αιτούντων άσυλο & ασυνόδευτων ανηλίκων

6) Υπηρεσία παρακολούθησης & εποπτείας επιτροπών για ασυνόδευτους ανήλικους 16
ετών + (υπό δημιουργία, πιλοτική ενέργεια σε συνεργασία με UNCR)



✓Το 80% του συνολικού προσφυγικού πληθυσμού 

παγκοσμίως είναι γυναίκες και παιδιά 

✓Ο μεγαλύτερος πληθυσμός στα κέντρα φιλοξενίας 

είναι συνήθως γυναίκες και παιδιά

✓Βιασμοί και σεξουαλική βία είναι συχνό φαινόμενο 

στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων

✓Οι άνδρες είναι συνήθως απόντες

✓Οι γυναίκες πρέπει να φροντίσουν την οικογένεια και 

να διατηρήσουν ζωντανό τον πολιτισμό τους

✓Αντιμέτωπες με αλλαγές ρόλου και αρμοδιοτήτων

✓Αβέβαιη επιστροφή ή επανένωση με συγγενείς και 

φίλους

Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ



Μορφές βίας τις οποίες μπορεί να βιώσει 

μια γυναίκα κατά τη διάρκεια 

της προσφυγικής κρίσης

ΦΑΣΗ ΚΡΙΣΗΣ ΜΟΡΦΗ ΒΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια πολεμικών 

συγκρούσεων ή λίγο πριν την 

αναχώρηση

Άσκηση κάθε μορφής βίας από άτομα 

εξουσίας, σεξουαλική παρενόχληση, βία, 

βιασμός από ένοπλους; Μαζικός βιασμός 

και αναγκαστική εγκυμοσύνη

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
Σεξουαλικές επιθέσεις από διάφορους, 

διακινητές και εμπορία ανθρώπων

Στη χώρα ασύλου

Άσκηση κάθε μορφής βίας από άτομα 

εξουσίας, σεξουαλική βία σε 

ασυνόδευτους ανήλικους , 

ενδοοικογενειακή βία, σεξουαλική 

εκμετάλλευση για επιβίωση (sex for 

survival), έλλειψη πρόσβασης σε 

υπηρεσίες προστασίας και υγείας, 

επαναβίωση επώδυνων παραδοσιακών 

πρακτικών



ΦΑΣΗ ΚΡΙΣΗΣ ΜΟΡΦΗ ΒΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια επαναπατρισμού ή 

επαναπροώθησης

Σεξουαλική βία γυναικών και παιδιών 

που είναι ασυνόδευτες και έχουν 

απολέσει τις οικογένειες τους, επιθέσεις 

από άτομα εξουσίας, αστυνομία, 

φρουρούς, βίαιος επαναπατρισμός 

Κατά τη διάρκεια επανένταξης

Επιθέσεις βίας ως αντίποινα σε 

επαναπατρισθέντες εκβιασμοί και 

ανταλλάγματα για απόκτηση νομικού 

καθεστώτος, μη συμμετοχή στη λήψη 

αποφάσεων, μη καταγραφή 

καταγγελιών, άρνηση της επανάκτησης 

δικαιωμάτων



ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

✓ Είναι μόνες ή είναι επικεφαλής μονογονεϊκών οικογενειών 

✓ Είναι άτομα με αναπηρίες ή αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας (όπως

HIV/AIDS) 

✓ Είναι ηλικιωμένες ή χήρες χωρίς οικογένεια ή στήριξη από την κοινότητα 

✓ Αντιτίθενται σε κοινωνικούς κανόνες σχετικά με ζητήματα όπως ο σεξουαλικός

προσανατολισμός, η αντίθεση στον ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών

οργάνων, ο αναγκαστικός γάμος 

✓ Είναι άπορες



✓ Ανεπαρκής γεωγραφική κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών

✓ Μικρός αριθμός των φορέων οι οποίοι αναλαμβάνουν την (ολοκληρωμένη) διαχείριση

περιστατικών έμφυλης βίας

✓ Έλλειμμα ως προς την πρόληψη της έμφυλης βίας (ενδυνάμωση των ίδιων των γυναικών,

τη δημιουργία ασφαλών χώρων για γυναίκες (Female Friendly Space), την ενημέρωση για

τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία)

✓ Κενά αναφορικά με την ταυτοποίηση και παραπομπή των ευάλωτων ατόμων και ακόμη

ειδικότερα εκείνων με ιδιαίτερες ανάγκες όπως τα ΛΟΑΤΚΙ άτομα

✓ Έλλειμμα ως προς το σχεδιασμό αναφορικά με την ασφάλεια και προστασία των γυναικών

✓ Έλλειψη επαρκών θέσεων φιλοξενίας στην Αθήνα σε συνδυασμό με τις πολυπληθείς

οικογένειες (με πολλά παιδιά) των προσφυγισσών έχουν ως αποτέλεσμα τη μην κάλυψη

αιτημάτων φιλοξενίας

(«Μελέτη ανίχνευσης αναγκών γυναικών προσφύγων που διαμένουν σε δομές προσωρινής φιλοξενίας, ΚΕΘΙ, ΔΙΟΤΙΜΑ,

Αθήνα, 2016»)

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΦΟΡΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ



✓ Η έλλειψη διερμηνείας/ πολιτισμικής διαμεσολάβησης, στη παροχή ψυχοκοινωνικής

υποστήριξης

✓ Η έλλειψη παιδαγωγικών υπηρεσιών για τα παιδιά

✓ Η δυσκολία πρόσβασης και μετακίνησης προς τα αστικά κέντρα

✓ Μεγάλος χρόνος διαμονής

✓ Βασικοί περιορισμοί που πηγάζουν από το πλαίσιο λειτουργίας των ξενώνων

✓ Ανασταλτικοί παράγοντες για τις γυναίκες να δεχτούν τη φιλοξενία: η απομάκρυνσή τους

από το δίκτυο των επαφών τους (συγγενείς, ομοεθνείς), ο φόβος να χάσουν την θέση τους

στις ανοιχτές δομές φιλοξενίας ή και τις υπηρεσίες που αυτές παρέχουν (χρήματα), η

απομάκρυνση/ απόσταση από την Υπηρεσία Ασύλου καθώς και ο φόβος τους για

αντίποινα από το σύζυγο.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ



ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ

(2016)

▪ Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών (Γ.Γ.Ι.Φ./ΥΠ.ΕΣ.)

▪ Γενική Γραμματεία Υποδοχής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής (Γ.Γ.Υ.)

▪ Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας (Γ.Γ.Δ.Υ.)

▪ Γενική Γραμματεία Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

▪ Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.)

▪ Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝ.ΠΕ.)

▪ Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.)

▪ Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.)



ΣΤΟΧΟΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

➢ Εντοπισμός, παραπομπή γυναικών

➢ Παροχή καταλύματος εντός των 21 Ξενώνων Φιλοξενίας στο πλαίσιο του έργου της

Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας,

του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε γυναίκες

πρόσφυγες θύματα ή εν δυνάμει θύματα βίας ή αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών και

στα παιδιά τους (μέχρι την ηλικία των δεκαοκτώ ετών εφόσον πρόκειται για κορίτσια, και

των δώδεκα εφόσον πρόκειται για αγόρια), με σκοπό την ασφαλή διαμονή και σίτισή τους.

➢ Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (κοινωνικής και ψυχολογικής υποστήριξης ή/και

εργασιακής συμβουλευτικής), υπό την αίρεση της εξασφάλισης διερμηνείας ή

διαπολιτισμικής μεσολάβησης.



ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Κ.Α

➢ Παροχή στοιχείων από καταγραφές περιστατικών που γίνονται στις δικές του Υπηρεσίες,

συμβάλλοντας στη συνολική παρακολούθηση του έργου

➢ Παροχή μεθοδολογικών εργαλείων και υλικό για τη διαχείριση περιστατικών ευάλωτων

κοινωνικών ομάδων

➢ Παραπομπή γυναικών στους Ξενώνες Φιλοξενίας του Δικτύου

➢ Συμβολή στη δικτύωση με συναρμόδιες υπηρεσίες, φορείς ή Μη Κυβερνητικές

Οργανώσεις

➢ Συνοδεία γυναικών (κατά περίπτωση) από τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τις

Ανοιχτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και τις Ανοιχτές Δομές Προσωρινής Φιλοξενίας

προς τα κατά τόπους Συμβουλευτικά Κέντρα ή τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ ή ΕΚΚΑ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ / 

ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΟ ΕΚΚΑ

323

166
75

248

47

119

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 
1/01/2017 ΕΩΣ 12/2017

ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕΩΝ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΑΝΑΜΟΝΗ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΣΤΟ ΞΕΝΩΝΑ ΕΚΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ (Ν = 29)



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΕ ΞΕΝΩΝΑ 

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

➢ Την παραπομπή εισηγούνται στελέχη των κρατικών αρχών ή ΜΚΟ από:

κέντρα υποδοχής, ανοικτές δομές υποδοχής και φιλοξενίας

➢ Η συνοδεία – μεταφορά της γυναίκας προς την υποδοχή γίνεται με ευθύνη του 

φορέα παραπομπής

➢ Ενημέρωση για ιατρικές εξετάσεις και διερεύνηση δυνατότητας φιλοξενίας

➢ Οι γυναίκες θα πρέπει να συνοδεύονται από διερμηνέα/διαπολιτισμικό/η 

μεσολαβητή/τρια

➢ Στην υποδοχή λαμβάνεται κοινωνικό ιστορικό, διερευνάται η ευαλωτότητα και 

παρέχεται ενημέρωση για τους κανόνες διαβίωσης

➢ Οι κανόνες διαβίωσης στο ξενώνα υπάρχουν ήδη μεταφρασμένοι σε έξι γλώσσες 

(αραβικά, φαρσί, ουρντού, κουρδικά, σοράνι και γαλλικά) 



ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΩΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

✓ Η φιλοξενία διαρκεί έως τρεις (3) μήνες, ενώ ανάλογα με την περίπτωση και

εφόσον κριθεί αναγκαίο από το επιστημονικό προσωπικό και τη Διοίκηση του

Ξενώνα, μπορεί να παραταθεί αντίστοιχα

✓ Προστασία και ασφάλεια

✓ Στέγη και διατροφή

✓ Κοινωνική και ψυχολογική υποστήριξη & ενδυνάμωση

✓ Παραπομπή και διασύνδεση με κοινότητα, φορείς και υπηρεσίες

✓ Στήριξη στην εκπαίδευση (ενισχυτική διδασκαλία, εκμάθηση ελληνικής γλώσσας,

δημιουργική απασχόληση νηπίων & άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες)

✓ Εργασιακή συμβουλευτική



ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΕΚΚΑ 

ΓΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΥΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ 

✓ Εντοπισμός περίπτωσης (ασυνόδευτο ανήλικο) 

✓ Τυπικά στοιχεία (έγγραφα που μπορεί να φέρουν π.χ. υπηρεσιακά σημειώματα, 

αίτημα ασύλου, έγραφα από την χώρα προσέλευσης κλπ.)   

✓ Διερεύνηση αν ένα  ανήλικο είναι όντως ασυνόδευτο (φιλική οικογένεια, 

γειτονική ή συγγενική) 

✓ Αν πρόκειται για ασυνόδευτο ανήλικο ενημερώνεται η τοπική εισαγγελία. 

✓ Συμπληρώνεται το έντυπο καταγραφής του ΕΚΚΑ. Το κοινωνικό ιστορικό μαζί με 

την φόρμα ευαλωτότητας, (όπου είναι εφικτό από κοινωνικό επιστήμονα) 
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Παραπομπές Α.Α. στο ΕΚΚΑ 

2016 - σήμερα



ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ: ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ (Α.Α.) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

✓ Εκτιμώμενος αριθμός Α.Α. στην Ελλάδα: 3,090

✓ Συνολικός αριθμός θέσεων σε δομές φιλοξενίας Α.Α. : 1,115 

✓ Συνολικός αριθμός παραπομπών Α.Α. στην λίστα αναμονής για τοποθέτηση σε δομή 

φιλοξενίας:  2,158

Τα στοιχεία αλλάζουν δυναμικά και προσαρμόζονται αντιστοίχως μέσω ελέγχου και 

επαλήθευσης από το ΕΚΚΑ



ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΩΝ Α.Α ΣΤΗΝ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΥ 

ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Ή ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ

ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

230

234

54

176

179

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ SAFE ZONES ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ



ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ Α.Α. ΣΕ ΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΕΚΤΌΣ ΧΩΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Ή 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

452

248

585

ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΑΤΥΠΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΑΣΤΕΓΙΑ



ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Α.Α ΑΝΑ ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ: 3090

3,70%

93,00%

0,80% 2,60%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

100,00%

0-14 ΕΤΩΝ 14-18 ΕΤΩΝ

ΑΓΟΡΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ



ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ Α.Α. ΑΝΑ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

43,11%

24,28%

12,07%

20,34%

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ Α.Α.

ΠΑΚΙΣΤΑΝ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ ΣΥΡΙΑ ΆΛΛΟ



ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Ασυνόδευτο παιδί: Ως «ασυνόδευτος ανήλικος» νοείται το παιδί «που φτάνει στο έδαφος των 

κρατών μελών χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικο υπεύθυνο για αυτό σύμφωνα με το νόμο 

ή την πρακτική του οικείου κράτους μέλους, και εφόσον κανένας ενήλικος δεν ασκεί στην 

πράξη την επιμέλειά του· ο όρος καλύπτει και [το παιδί] που αφέθηκε ασυνόδευτο κατόπιν της 

εισόδου του στο έδαφος των κρατών μελών.» Οδηγία για την αναγνώριση (2011/95/ΕΕ), άρθρο 2 εδάφιο ιβ) 

Παιδί που έχει χωριστεί από την οικογένειά του: Τα «χωρισμένα από την οικογένειά τους 

παιδιά» είναι παιδιά που έχουν αποχωριστεί από τους δύο γονείς τους ή από τον 

προηγούμενο υπεύθυνο κατά το νόμο ή το έθιμο για την επιμέλειά τους ενήλικα, αλλά όχι 

κατ’ ανάγκην από άλλους συγγενείς τους. Κατά συνέπεια, μπορεί να πρόκειται για παιδιά που 

συνοδεύονται από άλλα ενήλικα μέλη της οικογένειάς τους. 

Επίτροπος: Ο επίτροπος είναι ανεξάρτητο πρόσωπο που διασφαλίζει το μείζον συμφέρον και 

τη συνολική ευημερία του παιδιού και προς τούτο συμπληρώνει την περιορισμένη 

δικαιοπρακτική ικανότητα του παιδιού. Ο επίτροπος ενεργεί ως νόμιμος αντιπρόσωπος του 

παιδιού σε όλες τις διαδικασίες κατά τον ίδιο τρόπο που ένας γονέας αντιπροσωπεύει το παιδί 

του. Επιτροπή του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Γενικό Σχόλιο αριθ. 6 CRC/GC/2005/6 και Κατευθυντήριες γραμμές 

του ΟΗΕ για την εναλλακτική φροντίδα A/HRC/11/L.13 



Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

Διασφάλιση της συνολικής ευημερίας 

του παιδιού

Διασφάλιση του

Μείζονος συμφέροντος

του παιδιού

Άσκηση νοµικής εκπροσώπησης

και συµπλήρωση της περιορισµένης 

δικαιοπρακτικής ικανότητας του παιδιού



ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

Σύστημα εκπαίδευσης

Σύστημα υγείας Σύστημα πρόνοιας

Τοπική κοινότητα

Οικογένεια

Σύστημα δικαιοσύνης

Σύστημα παιδικής προστασίας



ΤΟ ΈΡΓΟ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΠΕΤΑΙ ΑΠΌ ΤΙΣ ΤΈΣΣΕΡΙΣ 

ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΔΠ

Σύµβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώµατα

του Παιδιού (ΣΔΠ)

Μείζον συµφέρον

του παιδιού
Δικαίωµα του

παιδιού να εκφράζει

τη γνώµη του

Δικαίωμα στη ζωή 

και ανάπτυξη

Απαγόρευση των 

διακρίσεων

Το έργο του επιτρόπου



ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

➢ Εμπειρογνωμοσύνη και πείρα σε θέματα παιδικής πρόνοιας και προστασίας,

περιλαμβανομένων των τομέων της παιδικής ανάπτυξης και της παιδοψυχολογίας

➢ Κατανόηση των πολιτισμικών ζητημάτων καθώς και των ζητημάτων που σχετίζονται με το

φύλο

➢ Επαρκή γνώση των εθνικών συστημάτων παιδικής προστασίας, καθώς και των εθνικών

συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και εκπαίδευσης

➢ Επαρκή γνώση του νομικού πλαισίου



ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑΣ

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

α. Την τήρηση και λειτουργία Μητρώου Ασυνόδευτων Ανηλίκων, ως υπομητρώο του Eθνικού

Μητρώου Παιδικής Προστασίας, που τηρείται δυνάμει του άρθρου 8 ν.3961/2011 και Μητρώου

Ειδικών Επιτρόπων, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δεδομένων προσωπικού

χαρακτήρα,

β. Την υλοποίηση της διαδικασίας επιλογής των επαγγελματιών επιτρόπων για την εγγραφή

τους στο σχετικό Μητρώο,

γ. Την κατάρτιση και διαρκή επιμόρφωση των Επαγγελματιών Επιτρόπων σε συνεργασία με

άλλους φορείς

δ. Το συντονισμό και παρακολούθηση της διαδικασίας ορισμού και αντικατάστασης

Επαγγελματιών Επιτρόπων, μέσω του αρμόδιου Εισαγγελέα

ε. Την εποπτεία και τακτική αξιολόγηση του έργου των επαγγελματιών επιτρόπων μέσω των

αναφορών, που υποβάλλουν οι ίδιοι, καθώς και μέσω διενέργειας επιτόπιων ελέγχων και

ακροάσεων στις δομές φιλοξενίας των ασυνόδευτων ανηλίκων

στ. Τη μέριμνα για την εξασφάλιση του δικαιώματος των υπό επιτροπεία ασυνόδευτων

ανηλίκων να εκφράζουν την άποψή τους για τις ενέργειες του Επιτρόπου και να αξιολογούν τη

συνεργασία τους μαζί του



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

▪ Ιστοσελίδα (website): www.ekka.org.gr (σε ανακατασκευή)

▪ Τηλέφωνα Υποδοχής Θεσσαλονίκης (Δευτέρα – Παρασκευή 7.30π.μ. –

15.30μ.μ.): 2310471101, 2313313929,930

▪ Φαξ: 2313313924

▪ E-mail: kksfinika@thess.ekka.org.gr

▪ 24ωρη Γραμμή Κοινωνικής Βοήθειας «197», Παιδική Προστασία «1107»

http://www.ekka.org.gr/
mailto:kksfinika@thess.ekka.org.gr

