
Εξατοµικευµένη
υποστήριξη
ασυνόδευτων
ανηλίκων



Ποιος είναι
ο ασυνόδευτος ανήλικος;
● Πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών,
●  το οποίο φτάνει στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικο 
 υπεύθυνο για τη φροντίδα του, σύµφωνα µε το νόµο ή το έθιµο που 
 εφαρµόζεται στον τόπο προέλευσής του και για όσο χρόνο δεν έχει τεθεί 
 υπό τη φροντίδα ενός τέτοιου προσώπου, ή
●  που εγκαταλείπεται ασυνόδευτο µετά την είσοδό του στην Ελλάδα.

Ο ρόλος της ΜΕΤΑδρασης
στην υποστήριξη
των ασυνόδευτων ανηλίκων 
Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι αποτελούν µια εξαιρετικά ευάλωτη οµάδα και 
αντιµετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήµατα. Η ΜΕΤΑδραση, εδώ και 5 χρόνια, υποστηρίζει 
αυτή την ευάλωτη οµάδα, παρέχοντάς τους άµεση και ασφαλή συνοδεία από κέντρα 
κράτησης και επισφαλείς συνθήκες (αστεγία) προς κατάλληλες δοµές φιλοξενίας, 
µέσω εκπαιδευµένων οµάδων που αποτελούνται από Κοινωνικούς Επιστήµονες, 
∆ιερµηνείς και Υπεύθυνους Ασφαλείας. Μέχρι σήµερα έχει πραγµατοποιήσει πάνω 
από 1.100 συνοδείες, κατά τις οποίες συνοδεύτηκαν πάνω από 4.200 παιδιά. 
Βάσει της εµπειρίας της οργάνωσης στο πρόγραµµα των συνοδειών, έχει 
παρατηρηθεί ότι αν τα παιδιά βρίσκονταν υπό την επίβλεψη Επιτρόπου, θα 
αυξάνονταν οι πιθανότητες να παραµείνουν στην Ελλάδα και δεν θα ενέδιδαν σε 
υψηλού κινδύνου επιλογές. Απουσία, όµως, ενός αποτελεσµατικού συστήµατος 
Επιτροπείας, ένας µεγάλος αριθµός παιδιών παραµένουν εκτός του πλέγµατος 
εθνικής προστασίας. Η ΜΕΤΑδραση, θέλοντας να καλύψει αυτό το κενό, επιχείρησε, για 
πρώτη φορά στην Ελλάδα, τη δηµιουργία ενός ∆ικτύου Επιτρόπων, σε συνεργασία µε 
τη Νορβηγική οργάνωση Vergeforeningen Følgesvennen και µε Οργανώσεις της 
Κοινωνίας των Πολιτών άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, µε πολυετή εµπειρία 
στον τοµέα αυτό.



Το ∆ίκτυο Επιτροπείας
Ασυνόδευτων Ανηλίκων
της ΜΕΤΑδρασης
Το πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδοµένα "∆ίκτυο Επιτροπείας 
Ασυνόδευτων Ανηλίκων” δραστηριοποιείται από τον Νοέµβριο του 2014.

Κατόπιν συγκεκριµένης διαδικασίας αξιολόγησης και εκπαίδευσης, 
η οποία δηµιουργήθηκε βάσει καλών πρακτικών που εφαρµόζονται 
στο εξωτερικό, η ΜΕΤΑδραση στελέχωσε το πρώτο και δοµηµένο ∆ίκτυο 
Επιτρόπων στην Ελλάδα, µε κατάλληλα εκπαιδευµένα άτοµα. 
Κύριος στόχος του προγράµµατος ήταν η ουσιαστική εφαρµογή στην 
πράξη του ρόλου του Επιτρόπου στον τοµέα της προστασίας και άσκησης 
των δικαιωµάτων των παιδιών και της εξασφάλισης των βασικών τους 
αναγκών. Ο απώτερος στόχος είναι τα παιδιά αυτά να έχουν την 
"πολυτέλεια" της προσωπικής φροντίδας στην παιδική τους ηλικία, 
η οποία θα επηρεάσει όλη την υπόλοιπη ζωή τους.

Το ∆ίκτυο, το οποίο λειτουργεί σε στενή συνεργασία και µε την υποστήριξη 
των Εισαγγελέων Ανηλίκων και Πρωτοδικών, αποτελείται από 45 µέλη. 
∆ραστηριοποιείται στην Αθήνα, την Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, τη Λέσβο, 
τη Χίο, τη Σάµο, την Κω και τη Λέρο, υποστηρίζοντας τα παιδιά που 
βρίσκονται σε κράτηση και διαµένουν είτε σε ανοιχτές είτε σε κλειστές 
δοµές φιλοξενίας προκειµένου να αποκτήσουν εξατοµικευµένη φροντίδα. 

Τα µέλη του ∆ικτύου είναι ανθρωπιστικοί επιστήµονες (ψυχολόγοι, 
νοµικοί, διεθνολόγοι, κοινωνιολόγοι, καθηγητές κ.α.), µε µεγάλη εµπειρία 
στον τοµέα προστασίας των ανηλίκων και άλλων ευάλωτων οµάδων. 
Είναι άτοµα µε επικοινωνιακές ικανότητες και ικανότητες συνεργασίας 
και οργάνωσης, αλλά και µεγάλες ευαισθησίες, ανθρωπισµό και 
αλτρουισµό.



Τι µπορεί να κάνει
ένα Μέλος του ∆ικτύου;
Τα µέλη του ∆ικτύου αναλαµβάνουν εξουσιοδοτήσεις από τον αρµόδιο 
Εισαγγελέα Ανηλίκων και Πρωτοδικών ανάλογα µε το σηµείο, ώστε να 
ενεργήσουν προς όφελος των ανηλίκων σχετικά µε:
● τις διαδικασίες ασύλου
● τις διαδικασίες για την επανένωση µε µέλη της οικογένειάς τους
 που βρίσκονται σε άλλες χώρες της Ευρώπης
●  την επικοινωνία µε συγγενείς των ανηλίκων στο εξωτερικό, µε σκοπό
 την ανεύρεση εναλλακτικών για τους ανηλίκους
●  την ιατροφαρµακευτική τους περίθαλψη
●  τη µόρφωση και την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση
●  την ψυχοκοινωνική τους στήριξη

Παράλληλα µε τις
εξουσιοδοτήσεις τους ωστόσο,
τα Μέλη του ∆ικτύου:
 ● αναπτύσσουν ουσιαστικές σχέσεις µε τους ανηλίκους
 ● επισκέπτονται µουσεία και χώρους δηµιουργικής απασχόλησης 
 ● κάνουν µαθήµατα θεατρικού παιχνιδιού και µαγειρικής
 ● δηµιουργούν πραγµατικές φιλίες µε άλλα παιδιά που
  επωφελούνται από το πρόγραµµα
 ● καλλιεργούν τα ταλέντα τους
 ● διασκεδάζουν και καταφέρνουν να ζήσουν την παιδικότητα
  που έχουν στερηθεί



Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης τα Μέλη του ∆ικτύου 
υποστηρίζονται από συντονιστικό προσωπικό,
εξειδικευµένο δικηγόρο και ψυχολόγο, καθώς και 
πιστοποιηµένους διερµηνείς της ΜΕΤΑδρασης. 

Το κυριότερο, όµως, είναι ότι τα παιδιά αυτά
έχουν τον «δικό τους άνθρωπο»
ένα πρόσωπο αναφοράς στο οποίο µπορούν
να απευθυνθούν οποιαδήποτε ώρα και
ξέρουν ότι αµέσως θα είναι στο πλάι τους.

Φύλο επωφελούµενων

Στατιστικά στοιχεία

614
81%

152
19%

Ηλικίες επωφελούµενων

1-5 ετών: 19
6-10 ετών: 74
11-14 ετών: 300
15-17 ετών: 373



Η λειτουργία του ∆ικτύου
σε... βήµατα

Υποστήριξη 
στις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες

2

3

4

5

Εκπροσώπηση 
του ανηλίκου κατά τις 
διαδικασίες ασύλου

Ανάδειξη των δεξιοτήτων του ανηλίκου 
και πραγµατοποίηση των επιθυµιών του
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Λήψη εξουσιοδότησης 
από τον αρµόδιο Εισαγγελέα 
Ανηλίκων και Πρωτοδικών

Πρώτη συνάντηση
µε τον ανήλικο,
παρουσία διερµηνέα

∆ιερεύνηση του βέλτιστου 
συµφέροντος του ανηλίκου

Καθοδήγηση 
κατά τις διαδικασίες ασύλου

Παραποµπή 
από αρµόδιους φορείς για την ύπαρξη 
ασυνόδευτου ανηλίκου

Αναζήτηση
δηµιουργικών δραστηριοτήτων
για τους ανηλίκους

Συναντήσεις
µε ψυχολόγο

Συλλογικές δραστηριότητες
ανηλίκων

12
∆ηµιουργία ουσιαστικής 
εξατοµικευµένης σχέσης 
µε τον ανήλικο και 
ταυτόχρονη προστασία του



Πότε σταµατάει ο ρόλος
του Μέλους του ∆ικτύου 
Οι εξουσιοδοτήσεις λήγουν εφόσον ο ανήλικος:
●  αλλάξει τόπο κατοικίας 
●  ενηλικιωθεί
●  επανενωθεί µε την οικογένεια του
●  εξαφανιστεί από τη δοµή φιλοξενίας στην οποία διαµένει

Αποτελέσµατα δράσης
Μέσα στους 18 µήνες λειτουργίας του, το ∆ίκτυο Επιτροπείας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων ανέλαβε 766 παιδιά και 

πραγµατοποίησε πάνω από 10.000 ενέργειες, 
που αφορούσαν κυρίως δηµιουργικές συναντήσεις µε τους ανηλίκους. 

Αυτοί οι µήνες αποτελούν µοναδική εµπειρία για τα µέλη του ∆ικτύου, 
τα οποία και µας είπαν:

«Νιώθαµε σαν µαµάδες που πρωτοπηγαίνουν τα παιδιά τους στο 
σχολείο»

«Τα παιδιά ήταν ντροπαλά στην αρχή, µας κοιτούσαν από µακριά για να 
πάρουν θάρρος. Στην τάξη µέσα, αντέγραφαν µε προθυµία ότι γραφόταν 
στον πίνακα, προσπαθώντας να ανακαλύψουν το νόηµα στα ελληνικά 
σύµβολα και τις λέξεις. Όταν ήρθε η ώρα του διαλείµµατος παραµείνανε 
στα θρανία τους, µέχρι που η δασκάλα τους εξήγησε ότι “όταν ακούµε το 
κουδούνι βγαίνουµε έξω για να ξεκουραστούµε”. Είναι εντυπωσιακό το 
πόσο γρήγορα ενσωµατώθηκαν και κοινωνικοποιήθηκαν και πόσο 
χαρούµενα αισθάνονται που βρίσκονται στο σχολείο!»

«∆ύο γενναία κορίτσια γεµάτα ζωή, αγάπη και ευγνωµοσύνη, που 
ξέρουν από νωρίς τι θα πει αγώνας και από τα οποία µπορούµε να 
µάθουµε κι εµείς πολλά...»

«Παρόλο που (το παιδί) έχει αντιµετωπίσει από µικρός µεγάλους κινδύνους 
και έχει ζήσει µόνος για µακρύ χρονικό διάστηµα, παραµένει αισιόδοξος, 
κοινωνικός και γεµάτος αγάπη για τους ανθρώπους και τη ζωή.»

«∆εν θα ξεχάσω το βλέµµα του παιδιού, που ήταν καρφωµένο πάνω 
µου όση ώρα τού εξηγούσα µε ποιον τρόπο µπορούσα να το βοηθήσω.»

«Από τα παιδιά µε τα οποία έχω συνεργαστεί, έχω πάρει πάρα πολλή
αγάπη και δύναµη για να συνεχίσω.»
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Χώρες καταγωγής επωφελούµενων

Αιθιοπία 1, Αλβανία 1, Αλγερία 1, Γεωργία 1, Γκάνα 1, 
Ερυθραία 2, Μαρόκο 2, Μάλι 1, Μπαγκλαντές 2, 
Μπουρουντί 3, Σουδάν 2, Συρία-Ιράκ 1, Υεµένη 2, 
Ανιθαγενής 1
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ΜΕΤΑδραση - ∆ράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη

Θεσπρωτίας 8, Κολωνός, 104 44 Αθήνα
Τηλ.: 210 5138 404, 210 5201 792, 210 5201 794 

info@metadrasi.org
www.metadrasi.org


