Από εδώ...

...εκεί!
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Ασυνόδευτος ανήλικος είναι:
Πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών
• που φθάνει στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικο υπεύθυνο για
τη φροντίδα του, σύµφωνα µε το νόµο ή το έθιµο που εφαρµόζεται στον
τόπο προέλευσης 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
Ελλείψει φορέων, τα ασυνόδευτα ανήλικα παρέµεναν για µεγάλα χρονικά
διαστήµατα σε κρατητήρια ή υπό επισφαλείς συνθήκες, που σε καµία περίπτωση
δεν διασφάλιζαν την προστασία και την κάλυψη των βασικών τους αναγκών, αν
και υπήρχαν κατάλληλες δοµές φιλοξενίας. Η ΜΕΤΑδραση, θέλοντας να καλύψει
το κενό αυτό, έχει δηµιουργήσει µια «ευέλικτη οµάδα συνοδών» µε στόχο την
άµεση και ασφαλή συνοδεία των παιδιών σε
κατάλληλες δοµές φιλοξενίας ανηλίκων.

Από τις αρχές του 2011, η ΜΕΤΑδραση
έχει συνοδεύσει πάνω από 4.100 παιδιά
προς κατάλληλες δοµές φιλοξενίας
σε διαφορετικά σηµεία στην Ελλάδα.

Το δίκτυο συνοδών της ΜΕΤΑδρασης
σε όλη την Ελλάδα
Η ΜΕΤΑδραση έχει εκπαιδεύσει µια ευέλικτη οµάδα συνοδών ασυνόδευτων
ανηλίκων, η οποία συγκροτείται και ενεργοποιείται ad hoc ανάλογα µε τις
συγκεκριµένες ανάγκες της εκάστοτε συνοδείας.
Η κάθε οµάδα αποτελείται από:
• έναν κοινωνικό επιστήµονα που είναι ο επικεφαλής της οµάδας
• διερµηνέα/είς ανάλογα µε την/τις γλώσσα/ες που κατανοούν οι ανήλικοι
• έναν υπεύθυνο ασφαλείας (κατά περίπτωση)
Ο ρόλος της οµάδας συνοδείας είναι:
• να µεταφέρει άµεσα και µε ασφάλεια τους ανήλικους από κέντρα κράτησης
ή επισφαλείς συνθήκες σε δοµές φιλοξενίας
• να ενηµερώνει τα παιδιά σχετικά µε τα δικαιώµατά τους και τις παροχές των
κέντρων φιλοξενίας στα οποία τα συνοδεύει
• να προειδοποιεί τους ανήλικους για τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε
περίπτωση που αποφασίσουν να φύγουν από τις δοµές φιλοξενίας και τα
σηµεία που µπορούν να απευθυνθούν προκειµένου να ζητήσουν βοήθεια

Απαραίτητα βήµατα για τη διεξαγωγή µιας συνοδείας
To Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) στέλνει στη ΜΕΤΑδραση
έγγραφο µε το οποίο την ορίζει ως αποδέκτη για τη συνοδεία ενός ή παραπάνω
ασυνόδευτων παιδιών. Το έγγραφο αναφέρει τα ονόµατα των παιδιών προς
συνοδεία, το φορέα παράδοσης και το κέντρο φιλοξενίας το οποίο έχει οριστεί
να τα φιλοξενήσει.

Βήµα 1: Βάσει του εγγράφου του ΕΚΚΑ, η ΜΕΤΑδραση επικοινωνεί µε το φορέα
παράδοσης (κέντρο κράτησης, κινητή µονάδα ταυτοποίησης, Κέντρα Πρώτης
Υποδοχής) προκειµένου να ενηµερωθεί για:
• την πορεία της διενέργειας των απαιτούµενων ιατρικών
εξετάσεων των παιδιών (ψώρα και φυµατίωση)
• τη γλώσσα/διάλεκτο που κατανοεί ο ασυνόδευτος ανήλικος
• την ανάγκη ενδεχόµενης υποστηρικτικής παρέµβασής της
για την άµεση διεκπεραίωση των απαιτούµενων ιατρικών
εξετάσεων, εισαγγελικής εντολής και υπηρεσιακού
σηµειώµατος κάθε παιδιού προς συνοδεία
Προσοχή! Σε περίπτωση που ο προς συνοδεία ανήλικος:

• είναι θύµα εµπορίας, ή διατρέχει οποιασδήποτε άλλης µορφής κίνδυνο:

ο φορέας παράδοσης καλείται να ενηµερώσει έγκαιρα τη ΜΕΤΑδραση,
προκειµένου να σταλεί οµάδα συνοδείας 2 µέρες νωρίτερα από την
προκαθορισµένη ηµέρα διεξαγωγής της συνοδείας και να παρασχεθεί
ψυχολογική υποστήριξη
• στερείται ένδυσης ή νοσούσε από κάποια δερµατολογική πάθηση:
εκπρόσωπος του σηµείου παράδοσης ενηµερώνει τη ΜΕΤΑδραση προκειµένου
η οµάδα συνοδείας να εξασφαλίσει στα παιδιά τον απαραίτητο ρουχισµό.

Στη συνέχεια και τουλάχιστον 24 ώρες πριν από τη διεξαγωγή κάθε συνοδείας, η
ΜΕΤΑδραση ενηµερώνει το σηµείο παράδοσης σχετικά µε την ηµεροµηνία και
ώρα παραλαβής των παιδιών καθώς και τα στοιχεία του επικεφαλής της οµάδας
συνοδείας.

Βήµα 4: Με την άφιξη της οµάδας συνοδών της ΜΕΤΑδρασης στο σηµείο
παράδοσης, πρέπει να παραδωθούν στους συνοδούς:
• όλα τα απαιτούµενα έγγραφα των ανηλίκων προς συνοδεία:
• πρωτότυπα έγγραφα ιατρικών εξετάσεων
• εισαγγελική παραγγελία
• υπηρεσιακό σηµείωµα
• δελτίο αιτούντος άσυλο (εφόσον υπάρχει)
• τα προσωπικά αντικείµενα των ανηλίκων
ΠΡΟΣΟΧΗ! H ΜΕΤΑδραση δεν παραλαµβάνει και δεν συνοδεύει κανέναν
ανήλικο αν δεν της έχουν παραδοθεί οι απαιτούµενες ιατρικές του εξετάσεις,
η σχετική εισαγγελική εντολή και το υπηρεσιακό του σηµείωµα. Τα έγγραφα
αυτά είναι απαραίτητα προκειµένου ο ασυνόδευτος ανήλικος να γίνει δεκτός
από τις δοµές φιλοξενίας.

Βήµα 5: Έπειτα από έλεγχο του ονόµατος και των εγγράφων κάθε παιδιού, τα
εµπλεκόµενα µέρη υπογράφουν τα σχετικά πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής
των ανηλίκων. Την ευθύνη τήρησης των πρωτοκόλλων έχουν οι κοινωνικοί
επιστήµονες της ΜΕΤΑδρασης που έχουν οριστεί ως επικεφαλής της συνοδείας.

παράδοσης στέλνει, είτε µε τηλεοµοιοτυπία είτε µε ηλεκτρονικό µήνυµα, τις
ιατρικές εξετάσεις στο καθορισµένο από το ΕΚΚΑ κέντρο φιλοξενίας.
Η ολοκλήρωση των ιατρικών εξετάσεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση
των κέντρων φιλοξενίας προκειµένου να εγκρίνουν τη φιλοξενία κάθε
ασυνόδευτου παιδιού.

Ορισµένα κέντρα φιλοξενίας έχουν συγκεκριµένο ωράριο λειτουργίας, και
δεν δέχονται µε ευκολία παιδιά σε µέρες και ώρες εκτός των εργάσιµών τους.
Συνεπώς, τα δροµολόγια των παιδιών
και της οµάδας συνοδείας
οργανώνονται αντίστοιχα.

Το ΕΚΚΑ ορίζει τη ΜΕΤΑδραση ως αποδέκτη συνοδείας
π.χ. Χ αριθµού ασυνόδευτων παιδιών
από το Α κέντρο κράτησης ή ΚΕΠΥ στο Β κέντρο φιλοξενίας

Η ΜΕΤΑδραση συντονίζει τη συνοδεία
µε τους φορείς παραλαβής /παράδοσης
• διεξαγωγή ιατρικών εξετάσεων των παιδιών • σχετικές εισαγγελικές
παραγγελίες • υπηρεσιακό σηµείωµα • ηµεροµηνία/ώρα συνοδείας
Συστήνεται η όµαδα συνοδείας της ΜΕΤΑδρασης
• οργάνωση διαδροµών/ταξιδιού • κοινωνικός/οί λειτουργός/οί
• διερµηνέας/είς • υπεύθυνος ασφαλείας
Παραλαβή-παράδοση των παιδιών
• χωρίς καθυστερήσεις • υπογραφή πρωτοκόλλων
• αµέση και ασφαλής µετακίνηση των παιδιών

Επιπρόσθετες συνοδείες ανηλίκων
Εκτός από την άµεση και ασφαλή µεταφορά ασυνόδευτων ανήλικων από κέντρα
κράτησης ή επισφαλείς συνθήκες (άστεγα) σε δοµές φιλοξενίας, κατόπιν αιτήµατος
από το ΕΚΚΑ, η ΜΕΤΑδραση αναλαµβάνει και την άµεση συνοδεία ανηλίκων από
Κέντρα Φιλοξενίας εκτός Αττικής:
• σε νοσοκοµεία
• στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Αττικής (Π.Γ.Α) για υποβολή αιτήµατος ή
διενέργεια συνέντευξης ασύλου
• στο αεροδρόµιο, για τις περιπτώσεις επανένωσης των ανηλίκων µε τις
οικογένειές τους που βρίσκονται σε κράτη-µέλη του ∆ουβλίνου ΙΙ

Βήµα 2: Με την ολοκλήρωση των απαιτούµενων ιατρικών εξετάσεων, o φορέας

Βήµα 3: Η ΜΕΤΑδραση επικοινωνεί µε το εκάστοτε κέντρο φιλοξενίας σχετικά
µε τον αριθµό των προς συνοδεία ασυνόδευτων ανηλίκων και την
ηµεροµηνία/ώρα παράδοσής τους στο κέντρο.

Σύνοψη των απαραίτητων ενεργειών
για τις συνοδείες ασυνόδευτων παιδιών

ΠΡΟΣΟΧΗ! Οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση ανήλικων – κυρίως
όταν τα σηµεία παραλαβής ανήλικων είναι κέντρα κράτησης – δυσχεραίνει
την υλοποίηση του έργου και δηµιουργεί κίνδυνο ακύρωσης* της συνοδείας.
* Η µη στενή τήρηση του προγραµµατισµένου χρονοδιαγράµµατος δηµιουργεί κίνδυνο ακύρωσης της
συνοδείας διότι ενδέχεται να χάνονται οι απαραίτητες συνδέσεις µεταξύ των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς της
προκαθορισµένης διαδροµής, ενώ επιβαρύνεται οικονοµικά η ΜΕΤΑδραση λόγω της ακύρωσης εισιτηρίων.
Επίσης, η καθυστέρηση δηµιουργεί αναστάτωση στα κέντρα φιλοξενίας, τα οποία αναγκάζονται είτε να αρνηθούν την
παραλαβή των ανήλικων λόγω λήξης της βάρδιας του αρµόδιου για την παραλαβή κοινωνικού λειτουργού είτε να
αναπρογραµµατίσουν την παραλαβή των παιδιών που συχνά καταλήγει να πραγµατοποιείται προχωρηµένες ώρες.

Από τον Αύγουστο του 2013, ξεκίνησε µόνιµη παρουσία συνεργάτη της ΜΕΤΑδρασης
στο Π.Γ.Α. Αττικής, στο οποίο εµφανίζεται σηµαντικός αριθµός παιδιών στην Αθήνα και
ζητάει άσυλο. Η ΜΕΤΑδραση συγκεντρώνει τα αιτήµατα των ασυνόδευτων ανηλίκων
που έρχονται στην Υπηρεσία, τους ενηµερώνει σχετικά µε τις υπηρεσίες που παρέχει
ο χώρος υποδοχής στον οποίο προορίζονται να συνοδευτούν και συνοδεύει τους
ανήλικους στα νοσοκοµεία για την διενέργεια των απαιτούµενων ιατρικών
εξετάσεων. Με την ολοκλήρωση της διενέργειας των ιατρικών εξετάσεων, συνοδεύει
τα παιδιά προς τις δοµές φιλοξενίας που βρίσκονται εντός Αττικής, ή οργανώνει
συνοδεία για την στέγαση των παιδιών σε Κέντρα που βρίσκονται εκτός Αττικής.

www.metadrasi.org

Το έργο “Support of Vulnerable Groups: UAMs and Victims of Torture” χρηµατοδοτείται 75% από το
Ευρωπαϊκό Ταµείο Προσφύγων και 25% από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Για το περιεχόµενο του παρόντος εντύπου την αποκλειστική ευθύνη φέρει η ΜΕΤΑδραση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας δεν είναι υπεύθυνοι για τη πιθανή χρήση των πληροφοριών που περιέχονται.

