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Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα αποτελεί πέρασμα για εκατοντάδες χιλιάδες θύματα 
πολέμου, στη συντριπτική πλειοψηφία τους από τη Συρία, σε ένα μεγάλο ποσοστό από το 
Αφγανιστάν, και σε μικρότερο από χώρες της Ασίας και της Αφρικής, οι οποίοι ξεκίνησαν ως 
πρόσφυγες, με σκοπό να ταξιδέψουν προς τις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Αυτή τη 
στιγμή χιλιάδες πρόσφυγες βρίσκονται εντός της ελληνικής επικράτειας, με τη συντριπτική 
πλειοψηφία αυτών να διαμένουν σε καταυλισμούς, μερικές φορές ακόμα και χωρίς πρόσβαση σε 
βασικές υποδομές ή παροχές. Βάσει των εκτιμήσεων του ΕΚΚΑ και της Ύπατης Αρμοστείας, περίπου 
2000 ασυνόδευτοι ανήλικοι, βρίσκονται αυτή τη στιγμή ανάμεσα στο γενικό προσφυγικό πληθυσμό. 

Η ΑΡΣΙΣ, προσπαθώντας να συμβάλει στην αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης προσφυγικής 
κρίσης, έχοντας πλέον της εικοσαετούς πείρα στην παροχή υπηρεσιών σε ανήλικους και πλέον της 
δεκαετούς σε ασυνόδευτους ανήλικους, ξεκίνησε ήδη από τον Αύγουστο του 2015 να παρεμβαίνει 
στον άτυπο καταυλισμό της Ειδομένης. Σήμερα, η ΑΡΣΙΣ διατηρεί ομάδες παιδικής προστασίας 
στους καταυλισμούς στο Χέρσο, Νέα Καβάλα, Καλοχώρι, Δερβένι (Αλεξύλ, Δίον), Softex στη 
Θεσσαλονίκη καθώς στο Ελληνικό, Σκαραμαγκά, Αμυγδαλέζα στην Αθήνα. Παιδιά σε κίνδυνο – 
συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων παιδιών και των παιδιών που έχουν αποχωριστεί από τις 
οικογένειες τους - εντοπίζονται και υποστηρίζονται, μέσω της παροχής ενημέρωσης, 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και της παραπομπής σε άλλους φορείς και υπηρεσίες που κρίνονται 
κατάλληλες. Ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού σε κάθε καταυλισμό, οι ομάδες της ΑΡΣΙΣ 
παρέχουν και παιδαγωγικές - δημιουργικές δραστηριότητες σε παιδιά και εφήβους. Διατηρεί 
επίσης ομάδες κοινωνικής παρέμβασης στους καταυλισμούς στα Διαβατά, Φιλιππιάδα, Κατσίκα,  
Κόνιτσα και Δολιανά. Τέλος, η ΑΡΣΙΣ δημιούργησε και λειτουργεί και ένα « safe space» προσωρινής 
προστατευτικής φύλαξης ανηλίκων στον καταυλισμό στα Διαβατά. 



 

Μέσω της καθημερινής δουλειάς της ΑΡΣΙΣ στους καταυλισμούς, αλλά και στους 3 Ξενώνες 
Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και 2 Δομές Μεταβατικής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, η 
οργάνωση έχει ανιχνεύσει τις ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων, αυτής της τόσο ευάλωτης 
ομάδας ενός ήδη ευάλωτου πληθυσμού και κινείται προς την αντιμετώπιση των συνθηκών που 
αναστέλλουν την ομαλή προσωπική τους ανάπτυξη και την πρόσβαση τους σε βασικά αγαθά και 
υπηρεσίες. 

Βασικός σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση των ζητημάτων που σχετίζονται με την 
φροντίδα, την ανάπτυξη υπηρεσιών και την προστασία των παιδιών των προσφύγων που διαβιούν 
σε κέντρα φιλοξενίας η σε άλλες μονάδες φιλοξενίας και η ανάλυση του φαινομένου των ανηλίκων 
σε κίνηση. 
Στην ημερίδα θα παρουσιαστεί η εμπειρία και οι προβληματισμοί των κοινωνικών υπηρεσιών, των 
ελληνικών και διεθνών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της ανάπτυξης υπηρεσιών 
για τα παιδιά ιδίως στα κέντρα φιλοξενίας και αναμένεται να γίνει μια περιεκτική επισκόπηση των 
θεμάτων που σχετίζονται με την προστασία των ανήλικων προσφύγων. Επίσης επιδιώκεται να 
διευκολυνθεί η ανταλλαγή απόψεων, η ανάδειξη καλών πρακτικών και η επισήμανση των 
δυσκολιών ή προβλημάτων μεταξύ των επαγγελματιών που εργάζονται στο ευρύτερο πεδίο της 
προστασίας του παιδιού καθώς και η δικτύωση μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων. Απώτερος 
στόχος είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων και του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού. 
 

Η ημερίδα πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Mario Project, το οποίο έχει ως στόχο την 
ενίσχυση του μηχανισμού προστασίας ανηλίκων σε κίνηση στην Ευρώπη που είναι ευάλωτα σε 
κακοποίηση, εκμετάλλευση και στο trafficking. Το Mario Project συγχρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ίδρυμα OAK Foundation.  
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με τις: 
Βαλμπόνα Χυστούνα τηλ. 6932855699  
Ιουλιέττα Κανδύλα, τηλ. 6972366297  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Υς. Συνημμένο θα βρείτε την ατζέντα της ημερίδας.                                                                                   


