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Ως ασυνόδευτο παιδί ορίζεται ο υπήκοος τρίτης χώρας ή ανι-
θαγενής που δεν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του 
και ο οποίος είτε εισέρχεται στην Ελλάδα χωρίς να συνοδεύεται 
από τον κατά το νόμο ή το έθιμο υπεύθυνο για την επιμέλειά 
του ενήλικο και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανωτέρω 
κατάσταση, είτε βρέθηκε χωρίς συνοδεία μετά την είσοδο του 
στη xώρα.

Τα ασυνόδευτα παιδιά είτε ξεκινούν το ταξίδι τους μόνα προ-
κειμένου να φτάσουν σε κάποια ευρωπαϊκή χώρα -σε αυτή την 
περίπτωση συνήθως πρόκειται για αγόρια στην ηλικία της εφη-
βείας-  είτε ξεκίνησαν το ταξίδι συνοδευόμενα από την οικογέ-
νεια τους, από την οποία στη συνέχεια αποχωρίστηκαν και τελι-
κά βρέθηκαν σε διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωσης, 
προσπαθώντας τώρα να επανενωθούν με την διαδικασία της 
οικογενειακής επανένωσης, βάση των προβλέψεων της Συνθή-
κης Δουβλίνο ΙΙΙ – σε αυτή την περίπτωση μπορεί να πρόκειται 
και για μικρότερα παιδιά.

Ο πόλεμος, οι εμφύλιες συρράξεις, η φτώχεια, οι κοινωνικές 
ανισότητες, οι διακρίσεις, που πλήττουν τους ανθρώπους που 
εξαναγκάζονται να αφήσουν την πατρίδα τους και να ζητήσουν 
άσυλο σε κάποια άλλη χώρα, εντός και εκτός των συνόρων της 
Ελλάδας, δημιουργούν εξαιρετικές συνθήκες κινδύνου, εκμε-
τάλλευσης και κακοποίησης για τα ασυνόδευτα παιδιά, κάνο-
ντάς τους θύματα περιθωριοποίησης και αποκλεισμού, σε αντί-
θεση με ό,τι εγγυάται το σχετικό εθνικό δίκαιο και οι διεθνείς 
συμβάσεις.

Τι είναι ένα 
ασυνόδευτο
παιδί;
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Κάθε παιδί που εντοπίζεται στη χώρα μας ως ασυνόδευτο 
πρέπει να καταγραφεί ως τέτοιο από τον εισαγγελέα ανηλίκων 
της αντίστοιχης περιοχής όπου διαβιεί, καθώς και να εγγραφεί 
στο μητρώο του ΕΚΚΑ ώστε να μπει σε σειρά αναμονής για το-
ποθέτηση σε κάποια Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Παιδιών. 
Οι διαθέσιμες θέσεις φιλοξενίας που υπάρχουν στη χώρα μας 
ανέρχονται περίπου το 1/3 των θέσεων που θα ήταν απαραίτη-
τες ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες στέγασης του συνόλου των 
παιδιών. Έως ότου βρεθεί κάποια διαθέσιμη θέση σε Δομή Φι-
λοξενίας τα ασυνόδευτα παιδιά “φιλοξενούνται” σε καθεστώς 
προστατευτικής φύλαξης.

Ο θεσμός της προστατευτικής φύλαξης ανηλίκων, ο οποί-
ος προβλέπεται στο άρθρο 118 του Προεδρικού Διατάγματος 
141/1991, εμφανίζει πολλά και σημαντικά προβλήματα, τόσο ως 
προς τη νομοτεχνική του σύλληψη και διατύπωση, όσο και όσον 
αφορά τον τρόπο της εφαρμογής του. Ως προς την εφαρμογή 
του θεσμού της προστατευτικής φύλαξης επί ασυνόδευτων ανή-
λικων αλλοδαπών, η πολύχρονη εμπειρία της ΑΡΣΙΣ έχει αναδεί-
ξει μία πληθώρα ιδιαιτέρως προβληματικών για τα δικαιώματα 
των παιδιών ζητημάτων. Στο νόμο ορίζεται ρητά ότι η προστα-
τευτική φύλαξη δεν δύναται να γίνεται με όρους κράτησης, στην 
πράξη όμως, στη χώρα μας, είναι ο κανόνας.

Τα παιδιά κρατούνται σε χώρους απολύτως ακατάλληλους για 
την ηλικία τους και τις ανάγκες τους, εντός Αστυνομικών Τμη-
μάτων, συχνά ακόμα και μαζί με ενήλικες, χωρίς δικαίωμα προ-
αυλισμού, σε κάκιστες συνθήκες υγιεινής, με ανεπαρκή σίτιση. 
Συχνές είναι οι περιπτώσεις αυτοτραυματισμών των παιδιών 
στην απελπισία τους να φύγουν από τη φυλακή και παράλλη-
λα σημειώνονται  καταγγελίες για λεκτική και σωματική βία και 
κακομεταχείριση από αστυνομικούς προς ανήλικους που τελούν 
υπό προστατευτική φύλαξη.

Επιπροσθέτως, επειδή από το νόμο η προστατευτική φύλαξη 
δε μπορεί να είναι κράτηση, πουθενά δεν ορίζεται η διάρκεια 
της, με αποτέλεσμα τα παιδιά να παραμένουν 2 μήνες, κατά μέσο 
όρο, στα κρατητήρια ως ότου μεταφερθούν σε κάποια Δομή Φι-
λοξενίας, ενώ σε χώρους της περιοχής των συνόρων συχνό είναι 
το φαινόμενο της πολύμηνης κράτησης.

Τι προβλέπεται 
στην Ελλάδα για τα 
ασυνόδευτα παιδιά;
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Σε συντριπτικό βαθμό, οι άνθρωποι αυτοί έχουν ήδη συνεχί-
σει το ταξίδι τους προς άλλες χώρες της Κεντρικής και Βόρειας 
Ευρώπης ενώ οι συνήθεις χώρες καταγωγής τους είναι η Συρία, 
το Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Ιράν, η Παλαιστίνη, το Πακιστάν, το 
Μπαγκλαντές, το Μαρόκο, η Λιβύη, η Αλγερία, η Ακτή Ελεφα-
ντοστού, η Ερυθραία και πολλές ακόμα χώρες του πλανήτη που 
μαστίζονται από πολέμους, εμφύλιες συρράξεις, πόλεμο συμμο-
ριών, αυταρχικά καθεστώτα, φτώχια και εξαθλίωση.  

Από το 2015 έως και σήμερα η μαζική είσοδος στη χώρα μας 
χιλιάδων αιτούντων διεθνούς προστασίας συνάντησε ένα άνευ 
προηγούμενου ρεύμα κοινωνικής αλληλεγγύης και συμπαράστα-
σης από την πλειοψηφία των πολιτών και την υποστήριξη διε-
θνών και εθνικών οργανώσεων και υπηρεσιών. Επιδίωξη όλων 
είναι οι άνθρωποι αυτοί να ξανά σταθούν στα πόδια τους και να 
διατηρήσουν, μέσα από τη φρικαλέα εμπειρία του πολέμου, της 
απώλειας και του ξεριζωμού, την ελπίδα για το μέλλον. 

Ανάμεσα σε αυτόν τον ήδη ευάλωτο πληθυσμό βρίσκονται χι-
λιάδες ασυνόδευτα παιδιά. Το 2018 3.030 ασυνόδευτα παιδιά δι-
αβιούσαν στη χώρα μας, με μόνο 1.118  να έχουν τοποθετηθεί σε 
δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών. Από τα υπόλοιπα 1.912 
παιδιά που δεν τοποθετήθηκαν σε κατάλληλες, για τις ανάγκες 
τους, δομές φιλοξενίας, τα 668 βρέθηκαν να διαβιούν σε άτυπες 

Οι
προσφυγικές 
ροές των 
τελευταίων 
ετών 
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ή/και επισφαλείς συνθήκες στέγασης, ενώ κάθε μήνα 58 παιδιά 
βρίσκονται σε αστυνομικά τμήματα ή σε άλλες εγκαταστάσεις, 
που παρατύπως λειτουργούν ως δομές «προστατευτικής φύλα-
ξης», μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Ως τον Οκτώβριο του 2019 ο αριθμός ασυνόδευτων παιδιών 
που εντοπίστηκαν και καταγράφηκαν ως τέτοια στη χώρα μας 
ήταν 4.962, με μόνο 1.760 να εισέρχονται τελικά σε δομές φιλο-
ξενίας. Από τα υπόλοιπα 3.202 που δε βρήκαν θέση στέγασης, 
τα 1.210 καταγράφηκαν να ζουν άστεγα ή σε άτυπες/ επισφαλείς 
συνθήκες στέγασης. Αναμένεται ότι ο αριθμός των ασυνόδευ-
των παιδιών στη χώρα μας θα διπλασιαστεί σε σχέση με το προ-
ηγούμενο έτος.

Αντίστοιχα, και ο αριθμός των παιδιών που βρίσκονται σε κα-
θεστώς προστατευτικής φύλαξης αυξήθηκε το 2019, με περίπου 
200 παιδιά να βρίσκονται σε εγκαταστάσεις κράτησης κάθε 
μήνα. Τα τελευταία χρόνια, πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι 
έχουν εισέλθει στη χώρα μας:

2015 861,630 

2016 177.234 

2017 36.310

2018 50.508

59.44882019

01.10 - 10.11 

Νέο-εισερχόμενοι
στην Ελλάδα ανά έτος:
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Η
εμπειρία της
ΑΡΣΙΣ με τα
ασυνόδευτα 
παιδιά 
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Η ΑΡΣΙΣ προστατεύει και υποστηρίζει σταθερά τα ασυνόδευ-
τα παιδιά, μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων συγχρηματοδο-
τούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και συντηρώντας σταθε-
ρές δομές φιλοξενίας από το 2006. Σήμερα η ΑΡΣΙΣ λειτουργεί 
τις παρακάτω δομές:

Η ΑΡΣΙΣ στην προσπάθεια της να παρέχει ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες στα ασυνόδευτα παιδιά, παρατήρησε από πολύ νω-
ρίς ότι οι Δομές Φιλοξενίας από μόνες τους, δεν αρκούν για 
την προστασία και υποστήριξη των ανηλίκων. Για το λόγο αυτό, 
από το 2007 μέχρι σήμερα υλοποιεί συστηματικά μία σειρά δρά-
σεων, έργων και προγραμμάτων που αφορούν τους ασυνόδευ-
τους ανήλικους.

Σήμερα το δίκτυο δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών 
της ΑΡΣΙΣ πλαισιώνεται και από τις παρακάτω δομές και δράσεις:

7 Ξενώνες Φιλοξενίας Ασυνόδευτων παιδιών στην Αθήνα, τη
  Θεσσαλονίκη, το Βόλο και την Αλεξανδρούπολη, που συνo-
  λικά παρέχουν 171 θέσεις φιλοξενίας,

4 Μεταβατικές Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων σε
   Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Ιωάννα και Κόνιτσα, που συνολικά
   παρέχουν 145 θέσεις φιλοξενίας

8 «Safe Zones» Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη
   Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα, τη Δράμα, την Καβάλα, τη Θήβα,
  το Σχιστό και τη Ριτσώνα, που συνολικά παρέχουν 240 θέ-
  σεις φιλοξενίας.

Τα 3 Κέντρα Υποστήριξης Νέων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη 

Το πρόγραμμα Streetwork (Κοινωνική Εργασία στο δρόμο)
για τον εντοπισμό και την υποστήριξη ασυνόδευτων παιδιών
και άστεγων οικογενειών, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Τα 2 κέντρα παροχής εκπαιδευτικής υποστήριξης και υπηρεσιών 
παιδικής προστασίας στη Λέρο και την Κω 

Την Κινητή μονάδα παιδικής προστασίας στο ΚΥΤ Έβρου 

Την υπηρεσία παιδικής προστασίας για ευάλωτες οικογένειες
προσφύγων.
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Η
συνεργασία
της ΑΡΣΙΣ
με την Ύπατη 
Αρμοστεία του 
ΟΗΕ για τους 
πρόσφυγες 
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Από τον Μάρτιο του 2016, η ΑΡΣΙΣ, σε συνεργασία με την Ύπα-
τη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, δημιούργησε μια 
δέσμη δράσεων και υπηρεσιών για την ανακούφιση και τη δια-
σφάλιση της βασικής υποστήριξης σε οικογένειες, ασυνόδευτα 
παιδιά, και ευάλωτα άτομα που έφτασαν στη χώρα μας. 

Με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας, την εμπιστοσύνη 
των συνεργαζόμενων αρμόδιων υπηρεσιών, την αφοσίωση των 
ανθρώπων της, η ΑΡΣΙΣ μπόρεσε σε σύντομο χρονικό διάστημα 
να αναπτύξει ένα πολύπλευρο πρόγραμμα, για την κάλυψη των 
επειγουσών αναγκών, σε διάφορα σημεία της Ελλάδας.

Το πρόγραμμα, μέσα στα 4 χρόνια λειτουργίας του προσέφερε:

φιλοξενία σε οικογένειες και μεμονωμένους ενήλικες σε
διαμερίσματα, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Χίο, τη Ρόδο,
της Λέρο, την Κω και στη Σάμο, καθώς και σε Ξενώνα, στην
Αθήνα

φιλοξενία οικογενειών και μεμονωμένων νεαρών ανδρών, οι
οποίοι ενηλικιώθηκαν εντός των Δομών φιλοξενίας Ασυνό-
δευτων Παιδιών στις οποίες διέμεναν, σε Κοινωνικά Διαμερί-
σματα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Βόλο 

φιλοξενία ασυνόδευτων παιδιών σε Ξενώνες, Μεταβατικές 
Δομές και Safe Zones, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Αλε-
ξανδρούπολη και το Βόλο,

ομάδες παιδικής προστασίας και δημιουργικές/εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες για παιδιά σε καταυλισμούς

ομάδα προστασίας θυμάτων έμφυλης βίας σε καταυλισμούς 
και στη Λέρο και την Κω

ομάδες Streetwork για τον εντοπισμό και την υποστήριξη ασυ-
νόδευτων παιδιών που ζουν ή εργάζονται στο δρόμο αλλά και 
οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες αστεγότητας

κέντρα μη-τυπικής εκπαίδευσης και νομικής στήριξης σε παι-
διά, στη Λέρο και την Κω.
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Η ΑΡΣΙΣ πραγματοποιεί καθημερινά παρεμβάσεις κοινωνι-
κής εργασίας στον δρόμο για τον εντοπισμό και την υποστή-
ριξη ασυνόδευτων παιδιών και οικογενειών προσφύγων και αι-
τούντων άσυλο που διαμένουν στο δρόμο και αντιμετωπίζουν 
σοβαρά προβλήματα στην προσπάθειά  τους να καλύψουν τις 
ανάγκες της καθημερινής τους επιβίωσης. Η δράση αυτή πα-
ρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για κάθε ανήλικο πρόσφυγα, που 
εντοπίζεται στο δρόμο και βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικής πε-
ριθωριοποίησης και θυματοποίησης. Βασικός σκοπός της υπη-
ρεσίας αυτής είναι η διασφάλιση της προστασίας του παιδιού 
βάσει των δυνατοτήτων που δίνονται από το ελληνικό θεσμικό 
πλαίσιο. 

Οι ομάδες Streetwork της ΑΡΣΙΣ παρεμβαίνουν σε όλα τα 
σημεία της πόλης όπου ζουν ή εργάζονται παιδιά, από τις 10:00 
ως τις 22:00, προσπαθώντας να εντοπίσουν ποια από αυτά είναι 
ασυνόδευτα στη χώρα μας ή διαβιούν σε συνθήκες αστεγίας 
με τις οικογένειές τους.  Μετά τον εντοπισμό η ομάδα αναλαμ-
βάνει να υποστηρίξει κάθε παιδί ξεχωριστά, καταρτίζοντας ένα 
εξατομικευμένο πλάνο με βάση τις ανάγκες, αλλά και τις προ-
θέσεις του.

Το πρόγραμμα προσφέρει: πληροφόρηση και συμβουλευτι-
κή, ψυχό-κοινωνική υποστήριξη, νομική συμβουλευτική και εκ-
προσώπηση, υλική υποστήριξη (είδη υγιεινής, είδη διατροφής, 
ρουχισμού, υπόδησης, sleeping bags, κουβέρτες, σχολικά είδη 
κ.α.), διασύνδεση με δομές που παρέχουν φαγητό και συνοδεία, 
αν κριθεί απαραίτητο, καθώς και άλλες υπηρεσίες και παροχές 
από τις οποίες τα παιδιά μπορούν να ωφεληθούν, ιατρική υπο-
στήριξη μέσω παραπομπών και διεκπεραίωση των βασικών διοι-
κητικών διαδικασιών (στεγαστικά αιτήματα και καταγραφή στην 
υπηρεσία ασύλου).

Το 
πρόγραμμα
Streetwork
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Πολύ σημαντική είναι επίσης και η παροχή σε όλα τα παιδιά 
-συμπεριλαμβανομένων και των ασυνόδευτων- ψυχοκοινω-
νικής και εκπαιδευτικής πλαισίωσης, μέσω των Κέντρων Υπο-
στήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ, όπου τα παιδιά βρίσκουν, επίσης, 
ένα φιλικό χώρο για να περνούν δημιουργικά και με ασφάλεια 
την ημέρα τους. Επειδή, ο μέσος όρος παραμονής σε συνθήκες 
αστεγίας συνήθως υπερβαίνει τον ένα μήνα, είναι καθοριστικής 
σημασίας η ομάδα  να οργανώνει την τακτική και συστηματι-
κή επικοινωνία-συνεργασία με τα παιδιά που παραμένουν στο 
δρόμο, έτσι ώστε να αξιολογείται η ευαλωτότητά τους, να δι-
ασφαλίζεται η προστασία τους και να καλύπτονται οι βασικές 
τους ανάγκες, μέχρις ότου καταστεί δυνατή η εισαγωγή τους σε 
κάποια δομή φιλοξενίας.

Επιπρόσθετα, το προσωπικό του προγράμματος παρεμβαίνει 
σταθερά στα δύο αστυνομικά τμήματα της ευρύτερης περιοχής 
της Θεσσαλονίκης τα οποία είναι επιφορτισμένα με την τέλεση 
της προστατευτικής φύλαξης των ασυνόδευτων ανηλίκων. Με 
αυτό τον τρόπο υποστηρίζει τα παιδιά με υπηρεσίες και είδη, 
αλλά και ελέγχει, όσο κάτι τέτοιο είναι εφικτό, τις συνθήκες 
κράτησης των ανηλίκων εντός των εγκαταστάσεων κράτησης, 
στις οποίες δε θα έπρεπε να βρίσκονται.   

Το 2017 οι ομάδες Streetwork της ΑΡΣΙΣ εντόπισαν και υπο-
στήριξαν 408 παιδιά τα οποία διαβιούσαν σε συνθήκες αστεγί-
ας ή επισφαλείς συνθήκες στέγασης, 316 εκ των οποίων ήταν 
ασυνόδευτα παιδιά. Επιπρόσθετα, 353 προσεγγίστηκαν και 
υποστηρίχθηκαν ενώ βρίσκονταν σε καθεστώς προστατευτικής 
φύλαξης. 

Το 2018 συνολικά υποστηρίχθηκαν 591 παιδιά, 480 εκ των 
οποίων ήταν ασυνόδευτα. Επιπλέον 116 ασυνόδευτα παιδιά 
προσεγγίστηκαν στην προστατευτική φύλαξη. 

Το 2019, από τον Ιανουάριο ως και τον Οκτώβριο, εντοπί-
στηκαν και υποστηρίχθηκαν 724 άστεγα παιδιά ή παιδιά που 
διαβιούσαν σε επισφαλείς συνθήκες, 677 εκ των οποίων ήταν 
ασυνόδευτα, ενώ 395 επιπλέον ασυνόδευτα παιδιά υποστηρί-
χθηκαν όσο βρίσκονταν σε προστατευτική φύλαξη, εν αναμονή 
τοποθέτησής τους σε κάποια δομή φιλοξενίας.  



Η ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωσή Υποστήριξης Νέων - είναι 
μη κυβερνητική οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1992 και λειτουργεί 
στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Αλεξανδρούπο-
λη, την Κοζάνη και τα Ιωάννινα. Η ΑΡΣΙΣ αναπτύσσει δράσεις, 
προγράμματα και υπηρεσίες για την προστασία του παιδιού την 
υποστήριξη των νέων που μειονεκτούν κοινωνικά και άλλων ευ-
παθών κοινωνικά ομάδων που απειλούνται με κοινωνική περι-
θωριοποίηση ανεξάρτητα από εθνικότητα, καταγωγή, θρήσκευ-
μα, κοινωνικές, πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Λέοντος Σοφού 26,T.K.546 30
Τηλ: 2310 52 61 50, Fax: 2310 55 28 13
Email: infothes@arsis.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ
Μαυρομματαίων 43, T.K.10434
Τηλ./Fax: 210 82 59 880
Email: arsisathina@gmail.com

Για επικοινωνία με την ομάδα streetwork:
(Δευτέρα- Παρασκευή 10:00 - 18:00) 
Πτολεμαίων 35 (2ος όροφος), Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 6908070490
Email: arsis.streetwork@gmail.com

ARSIS - ASSOCIATION FOR THE SOCIAL SUPPORT OF YOUTH

w
w
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Το Πρόγραμμα Child protection, detention monitoring, persons with disabilities support and legal 
aid in Central and North Greece, Attica and Dodecanese υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με συγχρηµατοδότηση
από το Ταµείο Ασύλου
Μετανάστευσης και Ένταξης
της Ευρωπαϊκης Ένωσης


