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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το φύλο αποτελεί σημαντική διάσταση στο ζήτημα της 
μετανάστευσης, καθώς οι ρόλοι των φύλων, οι σχέσεις 
και οι ανισότητες μεταξύ των φύλων επηρεάζουν το ποιοι 
μεταναστεύουν, γιατί και πώς μετακινούνται και πού 
καταλήγουν.  Το φύλο είναι αυτό που διαμορφώνει τους 
κινδύνους και τις απειλές που αντιμετωπίζουν οι άνδρες 
και οι γυναίκες μετανάστες στο ταξίδι τους και κατά την 
άφιξή τους, τον τρόπο με τον οποίο αντεπεξέρχονται στις 
δυσκολίες και τους μηχανισμούς που έχουν στη διάθεσή 
τους για την προστασία τους.1 

Τον Απρίλιο του 2019, η έκθεση του Ειδικού Εισηγητή για 
τα ανθρώπινα δικαιώματα των μεταναστών επισήμανε 
ότι αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των γυναικών που 
ταξιδεύουν μόνες τους, γεγονός που οδηγεί στη 
λεγόμενη «θηλυκοποίηση» της μετανάστευσης. 

Έχει παρατηρηθεί επίσης αύξηση του αριθμού των 
κοριτσιών που ταξιδεύουν ασυνόδευτα ή χωρίς τα 
αγαπημένα τους πρόσωπα,2 ακολουθώντας συχνά 
μεταναστευτικές διαδρομές που εγκυμονούν πολλούς 
κινδύνους για τα έφηβα κορίτσια. Μπορεί να ταξιδεύουν 
για να βρουν νέες ευκαιρίες εργασίας ή εκπαίδευσης, ή 
για να ενωθούν με την οικογένεια ή τους συντρόφους 
τους.3 Πολλά κορίτσια προσπαθούν να ξεφύγουν από 
βίαιες καταστάσεις στην πατρίδα τους, όπως είναι, 
για παράδειγμα, οι γάμοι ανηλίκων, ή έχουν πέσει 
θύματα εμπορίας ανθρώπων, γεγονός που αυξάνει την 
ευαλωτότητά τους στη βία και την εκμετάλλευση. Όλα 
τους διατρέχουν μοναδικούς κινδύνους που σχετίζονται 
με την έμφυλη βία, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά 
τη μετανάστευση. Η εγκατάλειψη της πατρίδας τους 
μπορεί να μην ήταν η οδός διαφυγής που τα κορίτσια 
αυτά επιθυμούσαν, καθώς εξακολουθούν να διατρέχουν 
κίνδυνο στις χώρες διέλευσης και άφιξής τους. 

Ωστόσο, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αντιμετώπισης 
του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος4, τα 
κορίτσια είναι από τους λιγότερο «ορατούς» ανθρώπους, 

καθώς συχνά κρύβονται μέσα σε άλλες οικογένειες 
ή ομάδες, ή δηλώνουν ότι είναι άνω των 18 ετών.  
Δεδομένου ότι δεν εντοπίζονται πάντα, ενδέχεται να 
μην εκπροσωπούνται επαρκώς στα επίσημα στατιστικά 
στοιχεία. H «αορατότητά τους» δυσχεραίνει την 
πρόσβασή τους σε υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων 
υπηρεσιών παιδικής προστασίας, γεγονός που μπορεί 
να επιδεινώσει την ευάλωτη κατάστασή τους. Πολλοί 
πάροχοι υπηρεσιών μπορεί να μην αντιλαμβάνονται 
την ανάγκη προσαρμογής των υπηρεσιών τους για να 
είναι σε θέση να προσεγγίζουν τα κορίτσια τα οποία δεν 
φαίνονται στις στατιστικές αναλύσεις που επηρεάζουν 
τον τόπο και τον τρόπο που οι υπηρεσίες θα πρέπει να 
παρέχονται. 

Τα συστήματα μέσω των οποίων θα πρέπει να 
εντοπίζονται αυτά τα «αόρατα» κορίτσια κατά την άφιξή 
τους εμφανίζουν μόνιμες αδυναμίες, με αποτέλεσμα τα 
κορίτσια να μη μπορούν πάντα να βασίζονται στις αρχές 
για τον «εντοπισμό» τους. Πολλά κορίτσια λαμβάνουν 
τη στήριξη που χρειάζονται ως ευάλωτα παιδιά μόνο 
αν δηλώσουν ότι είναι ασυνόδευτα και χωρισμένα από 
την οικογένειά τους. Όμως τα κορίτσια μπορεί να έχουν 
πολλούς λόγους να σιωπήσουν, όπως είναι ο βάσιμος 
φόβος ότι θα πέσουν θύματα trafficking ή βίας από 
διακινητές. Μάλιστα, οι άσχημες συνθήκες υποδοχής 
που αντιμετωπίζουν όταν φτάνουν για πρώτη φορά στην 
Ευρώπη μπορεί να τα οδηγήσουν να αποκρύψουν την 
ηλικία τους, να εγκαταλείψουν τη νόμιμη διαδικασία 
υποδοχής και να συνεχίσουν τη διαδρομή τους. 
Εν ολίγοις, τα υφιστάμενα συστήματα ενδέχεται 
να δυσκολεύονται να εντοπίσουν ασυνόδευτα και 
χωρισμένα από την οικογένειά τους κορίτσια, εκτός αν 
τα ίδια τα κορίτσια μπορούν και θέλουν να το δηλώσουν.     

Εισροή προσφύγων και μεταναστών στην Ευρώπη 

Από το 2015, η Ευρώπη βιώνει μια εισροή προσφύγων 
και μεταναστών που προσπαθούν να ξεφύγουν από 



4 MAKING THE INVISIBLE VISIBLE

©
 V

la
di

m
ir 

Ba
ni

c/
20

19
  

συγκρούσεις, βία, ανασφάλεια και έλλειψη ευκαιριών 
στη Μέση Ανατολή, στη Νότια Ασία και στην Ανατολική 
και Δυτική Αφρική.5  Από το 2014 έως το 2019, 2,1 
εκατομμύρια πρόσφυγες και μετανάστες έχουν φτάσει 
στην Ευρώπη μέσω των μεταναστευτικών οδών της 
Μεσογείου· από αυτούς, πάνω από 125.000 έφτασαν 
το 2019.6 Παρότι όλες οι διαδρομές προς την Ευρώπη 
παρουσιάζουν δυσκολίες, ο κίνδυνος της βίας και 
της κακοποίησης είναι ιδιαίτερα υψηλός για όσους 
επιλέγουν τη διαδρομή της Ανατολικής και Κεντρικής 
Μεσογείου, η οποία διέρχεται από τη Λιβύη.7  

Σύμφωνα με την έκθεση του 2019 με τίτλο «Παιδιά 
Πρόσφυγες και Μετανάστες στην Ευρώπη», από τον 
Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2019, 8.236 παιδιά 
έφτασαν στην Ελλάδα, την Ισπανία, την Ιταλία και τη 
Βουλγαρία, εκ των οποίων 2.794 (34%) ήταν ασυνόδευτα 
ή χωρισμένα από την οικογένειά τους (ΑΧΠ).8   

Σχεδόν το 86% των αιτημάτων διεθνούς προστασίας για 
το σύνολο των ΑΧΠ το 2018 αφορούσαν αγόρια.9 

Αυτά τα στατιστικά στοιχεία περιλαμβάνουν μόνο τα 
κορίτσια που έχουν καταγραφεί επισήμως, δηλαδή δεν 
αποτυπώνουν ακόμα την κατάσταση των κοριτσιών 
που είναι ασυνόδευτα ή χωρισμένα από την οικογένειά 
τους. Δεν περιλαμβάνουν κορίτσια που προσπαθούν 
να αποφύγουν τον εντοπισμό τους (σκόπιμα ή μη), για 
παράδειγμα ταξιδεύοντας με άλλους ως μέλη οικογένειας 
ή δηλώνοντας ότι είναι άνω των 18 ετών. 

Ως εκ τούτου, αυτοί οι περιορισμοί στα δεδομένα, 
οι οποίοι αποκρύπτουν τον πραγματικό αριθμό των 
κοριτσιών που έχουν μεταναστεύσει, στρεβλώνουν την 
αντιμετώπιση της προσφυγικής και μεταναστευτικής 
κρίσης. Αυτό, με τη σειρά του, έχει ως αποτέλεσμα τα 
κορίτσια αυτά να μη μπορούν να λάβουν την προσοχή 
και τη στήριξη που χρειάζονται. Τα στατιστικά στοιχεία 
—σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τα ασυνόδευτα 
αγόρια συνήθως ταξιδεύουν μόνα ή σε ομάδες μαζί 
με άλλα αγόρια ενώ είναι πιο πιθανό να δηλώσουν ότι 

είναι ανήλικα κατά την καταγραφή τους όταν φτάσουν 
στην Ευρώπη— ενισχύουν την αντίληψη ότι τα ΑΧΠ 
στην Ευρώπη είναι σχεδόν αποκλειστικά αγόρια. 
Ωστόσο, υπάρχουν κορίτσια που ταξιδεύουν μόνα τους 
στην Ευρώπη, και οι εμπειρίες —αλλά και οι ανάγκες 
τους— είναι διαφορετικές από αυτές των ασυνόδευτων 
αγοριών, χρειάζονται συνεπώς διαφορετική και 
συγκεκριμένη αντιμετώπιση. 

Λίγα λόγια για την παρούσα ανάλυση 

Η παρούσα ανάλυση αναδεικνύει τις ειδικές δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν τα κορίτσια που ταξιδεύουν προς 
ή μέσα στην Ευρώπη, ακολουθώντας τη διαδρομή 
της Ανατολικής και Κεντρικής Μεσογείου.  Στόχος της 
ανάλυσης είναι να καταδείξει στις εθνικές αρχές, στους 
εργαζομένους της πρώτης γραμμής και στους παρόχους 
υπηρεσιών τη ζωτική σημασία του εντοπισμού των 
ασυνόδευτων και χωρισμένων από την οικογένειά 
τους κοριτσιών, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία 
τους. Ταυτόχρονα, αναδεικνύει τις δυσχέρειες στην 
προσπάθεια που καταβάλλεται ώστε όλοι όσοι 
συμμετέχουν στην αντιμετώπιση της προσφυγικής και 
μεταναστευτικής κρίσης να γνωρίζουν τις πιεστικές 
ανάγκες αυτών των κοριτσιών και να τα αναζητούν 
ενεργά. 

Στην ανάλυση εξετάζονται βασικές πληροφορίες 
σχετικά με την κατάσταση των κοριτσιών, τις εμπειρίες 
που βίωσαν στο ταξίδι και κατά την άφιξή τους στην 
Ευρώπη, καθώς και τις δυσκολίες εντοπισμού τους. 
Περιλαμβάνει έναν πρακτικό «κατάλογο συμβουλών» 
για τους εργαζομένους της πρώτης γραμμής, στον οποίο 
παρατίθενται 10 ενδείξεις ότι ένα κορίτσι μπορεί να 
είναι ασυνόδευτο ή χωρισμένο από την οικογένειά του 
(βλ. σελίδα 15 και Παράρτημα 1). Τέλος, διατυπώνονται 
συστάσεις που απευθύνονται στα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα, στις αρχές της Βουλγαρίας, της Ιταλίας, της 
Ελλάδας και της Σερβίας, καθώς και στους οργανισμούς 
των Ηνωμένων Εθνών.  

Το αντικείμενο της παρούσας ανάλυσης περιορίζεται στο 
πολύ σημαντικό πρώτο στάδιο της άφιξης ενός παιδιού, 
δηλαδή το στάδιο στο οποίο ο εντοπισμός μπορεί να 
το οδηγήσει στα συστήματα προστασίας. Τα επόμενα 
στάδια είναι εκτός του αντικειμένου της, καθώς γι’ αυτά 
απαιτείται ειδική ανάλυση. 

Μεθοδολογία 

Η παρούσα ανάλυση εκπονήθηκε από τη UNICEF ως 
συμβολή στο περιφερειακό πρόγραμμα για τη «Δράση 
κατά της έμφυλης βίας που πλήττει γυναίκες και παιδιά 
πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη 
Σερβία και τη Βουλγαρία», το οποίο χρηματοδοτείται από 
την Υπηρεσία Πληθυσμού, Προσφύγων και Μεταναστών 
των ΗΠΑ (BPRM). 
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Πλαίσιο 1. Ασυνόδευτα παιδιά και παιδιά χωρισμένα από την οικογένειά τους: ορισμοί και ορολογία  

Ασυνόδευτα παιδιά είναι εκείνα που έχουν χωριστεί από τους δύο γονείς και τους άλλους συγγενείς τους και δεν 
συνοδεύονται από τον κατά τον νόμο ή το έθιμο υπεύθυνο για την επιμέλειά τους ενήλικο.10 

Παιδιά χωρισμένα από την οικογένειά τους είναι τα παιδιά που έχουν χωριστεί από τους δύο γονείς τους ή από 
τον μέχρι πρότινος υπεύθυνο κατά τον νόμο ή το έθιμο για την επιμέλειά τους ενήλικο αλλά όχι κατ’ ανάγκην από 
άλλους συγγενείς τους. Κατά συνέπεια, μπορεί να πρόκειται για παιδιά που συνοδεύονται από άλλα ενήλικα μέλη 
της οικογένειάς τους.11 

Στο κεκτημένο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον τομέα του ασύλου (συγκεντρωτική νομοθεσία για το άσυλο), 
η ορολογία που χρησιμοποιείται είναι ασυνόδευτος ανήλικος, ο οποίος ορίζεται ως ο «ανήλικος που φτάνει 
στο έδαφος των κρατών μελών χωρίς να συνοδεύεται από ενήλικο υπεύθυνο για αυτόν 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 επίσης τον ανήλικο που αφέθηκε ασυνόδευτος κατόπιν της εισόδου του στο έδαφος των 
κρατών μελών».12 Επιπλέον, διάφορες χώρες έχουν θεσπίσει τους δικούς τους νομικούς ορισμούς σχετικά με τα 
ασυνόδευτα παιδιά και τα παιδιά που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους, οι οποίοι μπορεί να διαφέρουν 
από αυτούς που αναφέρθηκαν πιο πάνω. 

Μολονότι ούτε στις περισσότερες νομοθεσίες αλλά ούτε και στην πράξη γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ των 
ασυνόδευτων παιδιών και των παιδιών που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους, θα πρέπει να δίνεται 
ιδιαίτερη προσοχή σε αυτόν τον διαχωρισμό, καθώς επηρεάζει τις οδούς προστασίας, συμπεριλαμβανομένων 
των ρυθμίσεων που αφορούν την εξασφάλιση στέγης και την επιτροπεία. Η παρούσα ανάλυση χρησιμοποιεί τον 
όρο «ασυνόδευτα ή χωρισμένα από την οικογένειά τους παιδιά» (ΑΧΠ), αλλά σε αυτούσια παραθέματα από άλλες 
πηγές μπορεί να αναφερθούν και όροι όπως «ασυνόδευτος ανήλικος». 

Τι σημαίνει ο όρος εντοπισμός σε αυτό το πλαίσιο; Ο εντοπισμός είναι η διαδικασία με την οποία διαπιστώνεται 
ποια παιδιά έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους ή από άλλα πρόσωπα υπεύθυνα για την επιμέλειά τους, 
και πού βρίσκονται αυτά τα παιδιά. Αυτό μπορεί να γίνει κατά την άφιξή τους, αλλά και σε μεταγενέστερο 
στάδιο.13 Για παράδειγμα, μπορεί να διενεργείται από παρόχους υπηρεσιών ή μέσω μηχανισμών σε επίπεδο 
κοινότητας. Ο εντοπισμός έχει ως στόχο να διασφαλίσει την προστασία των ασυνόδευτων κοριτσιών και αγοριών 
από κινδύνους και την παροχή κατάλληλης φροντίδας και βοήθειας σε αυτά είτε έως ότου επανενωθούν με 
την οικογένειά τους είτε έως ότου βρεθούν εναλλακτικές μακροπρόθεσμες λύσεις. Είναι πολύ σημαντικό να 
εξακριβώνονται και να αξιολογούνται οι οικογενειακοί δεσμοί των παιδιών που έχουν χωριστεί από την οικογένειά 
τους, ώστε να εντοπίζονται πιθανοί κίνδυνοι για την ασφάλεια και την ευημερία τους.  

Βασίζεται στην αξιολόγηση δευτερογενών δεδομένων, 
καθώς και στην άμεση συλλογή δεδομένων σε 
περιορισμένο βαθμό. Διενεργήθηκε ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας με την υποστήριξη του Help Desk του 
Τομέα Ευθύνης Έμφυλης Βίας (GBV AoR). Εξετάστηκαν 
δεδομένα εκτοπισμού και ΑΧΠ στο πλαίσιο του 
ευρωπαϊκού συστήματος αντιμετώπισης κρίσεων, ενώ η 
UNICEF διεξήγαγε διαβουλεύσεις σε πολλές χώρες, με 46 
φορείς και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, καθώς 
και με παρόχους υπηρεσιών.   

Το σημαντικότερο είναι ότι η ανάλυση βασίζεται στις 
άμεσες εμπειρίες περίπου 20 κοριτσιών που είναι ή ήταν 
ασυνόδευτα και χωρισμένα από την οικογένειά τους, στην 
Ελλάδα και την Ιταλία, καθώς και σε παρατηρήσεις και 
συμβουλές από κορίτσια στη Σερβία.* Αυτή η πληθώρα 
πηγών παρείχε μια εμπεριστατωμένη εικόνα όσον αφορά 
τις εμπειρίες των κοριτσιών, καθώς επίσης όσον αφορά 
τις τρέχουσες πρακτικές και δυσχέρειες σε σχέση με τον 
εντοπισμό —και κατ’ επέκταση την πρώτη αντιμετώπιση— 
των ειδικών αναγκών και των κινδύνων που διατρέχουν.  

* Για την Ιταλία, η παρούσα ανάλυση βασίστηκε σε δευτερογενή ανάλυση συνεντεύξεων με κορίτσια που είναι ή ήταν ασυνόδευτα ή χωρισμένα από την οικογένειά 
τους, οι οποίες συλλέχθηκαν στο πλαίσιο μελέτης για τη μετάβαση προς την ενηλικίωση. ISMU, UNICEF, IOM, UNHCR, 2019, At a crossroads – Unaccompanied and 
separated children in their transition to adulthood in Italy. Διαθέσιμη στη διεύθυνση: https://www.unicef.org/eca/media/8591/file/report-unaccompanied-italy.pdf.  

www.unicef.org/eca/media/8591/file/report-unaccompanied-italy.pdf.
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Πλαίσιο 2. Η σημασία των κενών στα δεδομένα – Μια σφαιρική θεώρηση  
(από τη δημοσίευση A call to action: Protecting children on the move starts with better data)  

«Είναι απαραίτητο να υπάρχουν αξιόπιστα, έγκαιρα και προσβάσιμα δεδομένα και στοιχεία για να κατανοήσουμε 
πώς η μετανάστευση και ο βίαιος εκτοπισμός επηρεάζουν τα παιδιά και τις οικογένειές τους — αλλά και για 
να εφαρμόσουμε πολιτικές και προγράμματα με στόχο την κάλυψη των αναγκών τους. Παρότι την τελευταία 
δεκαετία καταβάλλονται μεγαλύτερες προσπάθειες, ακόμη δεν γνωρίζουμε αρκετά πράγματα για τα παιδιά που 
μετακινούνται, π.χ. την ηλικία και το φύλο τους, τον τόπο προέλευσής τους, τον προορισμό και τον λόγο της 
μετακίνησής τους, εάν μετακινούνται με την οικογένειά τους ή μόνα, πώς αντεπεξέρχονται στο ταξίδι τους, ποια 
είναι τα ευάλωτα σημεία τους, ποιες είναι οι ανάγκες τους και πώς τα επηρεάζουν οι πολιτικές μετανάστευσης και 
ασύλου. 

Τα κενά στα δεδομένα δυσχεραίνουν την πραγματική αποτύπωση της κλίμακας και των μορφών της μετανάστευσης 
σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε πολλές περιπτώσεις, τα δεδομένα δεν συλλέγονται σε τακτική βάση, ενώ η ποιότητά 
τους συχνά είναι κακή. Τα προβλήματα αυτά είναι πολύ μεγαλύτερα στην περίπτωση των δεδομένων που αφορούν 
παιδιά τα οποία μεταναστεύουν ή εκτοπίζονται βίαια, δεδομένων των ακόμη πιο σημαντικών προκλήσεων 
μέτρησής τους. Οι πληροφορίες προέρχονται από διαφόρων ειδών πηγές, οι οποίες παρέχουν ελάχιστα συγκρίσιμα 
δεδομένα σε παγκόσμιο ή ακόμη και σε περιφερειακό επίπεδο. 

Οι αποκλίσεις μεταξύ νόμων, ορισμών, δικαιωμάτων και παροχών που ισχύουν για τα παιδιά δυσχεραίνουν 
ακόμη περισσότερο τις συγκρίσεις μεταξύ χωρών. Ακόμη λιγότερα είναι τα δεδομένα σχετικά με τα παιδιά που 
μετακινούνται εκτός συνόρων χωρίς να έχουν καταγραφεί, τα παιδιά που έχουν εκτοπιστεί βίαια, που είναι 
ανιθαγενείς ή εσωτερικοί μετανάστες, τα παιδιά που άφησαν πίσω οι μετανάστες γονείς τους και τα παιδιά που 
έχουν εξαφανιστεί ή έχασαν τη ζωή τους σε επικίνδυνα ταξίδια.» 

Πηγή: A call to action: Protecting children on the move starts with better data16  

2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥΣ 
ΚΟΡΙΤΣΙΑ  

Κατά την εκπόνηση της παρούσας ανάλυσης διαπιστώθηκε 
ότι δεν συλλέγονται ούτε αναλύονται πάντα στατιστικά 
στοιχεία κατανεμημένα ανά φύλο και ηλικία· ένα παράδειγμα 
είναι η περίπτωση της Σερβίας. Αυτό σημαίνει ότι τα 
ασυνόδευτα και χωρισμένα από την οικογένειά τους κορίτσια 
που έχουν γνωστοποιήσει την κατάστασή τους στις αρχές 
έχουν συμπεριληφθεί στη γενική κατηγορία των «παιδιών», 
με αποτέλεσμα να παραμένουν άγνωστοι οι κίνδυνοι και οι 
ανάγκες τους. Ακόμη κι όταν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, 
αυτά δεν αναλύονται πάντα πλήρως. Αυτή η μερική 
ανάλυση παρεμποδίζει αφενός την πλήρη κατανόηση του 
προβλήματος και αφετέρου τη λήψη αποφάσεων σε επίπεδο 
πολιτικής, καθώς τα ασυνόδευτα και χωρισμένα από την 
οικογένειά τους κορίτσια αντιπροσωπεύουν πολύ μικρό 
ποσοστό των ΑΧΠ που έχουν καταγραφεί στην Ευρώπη. 

Επιπλέον, πολλά δεδομένα που θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των κινδύνων 
και των αναγκών των κοριτσιών (οικογενειακή 
κατάσταση, εάν τα ίδια τα παιδιά είναι γονείς, 
εγκυμοσύνη, κ.λπ.) δεν συλλέγονται σε σταθερή βάση. 
Τα δεδομένα για τα ασυνόδευτα και χωρισμένα από 
την οικογένειά τους κορίτσια και αγόρια μπορούν να 
ληφθούν μέσω εθνικών συστημάτων παρακολούθησης 
(π.χ. από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
Πολιτικών στην Ιταλία,14 ή από το Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης – E.K.K.A. – στην Ελλάδα15), 
καθώς και από τα δεδομένα που συλλέγονται και 
αναλύονται από τη Eurostat. Παρότι τα δεδομένα 
της Eurostat περιλαμβάνουν μόνο άτομα που 
έχουν υποβάλει αίτηση διεθνούς προστασίας —το 
οποίο σημαίνει ότι πολλά αγόρια και κορίτσια δεν 
εκπροσωπούνται, καθώς δικαιούνται άλλες μορφές 
προστασίας (π.χ. άδεια παραμονής ανηλίκων στην 
Ιταλία)— εξακολουθούν να αποτελούν την κύρια πηγή 
συγκρίσιμων δεδομένων μεταξύ των κρατών μελών 
της ΕΕ.  
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Πίνακας 1. Ασυνόδευτα και χωρισμένα από την οικογένειά τους παιδιά στην Ευρώπη το 2018 ανά φύλο24  

EE  

Κορίτσια 14%  

Αγόρια 86%  

Βουλγαρία  

 Κορίτσια 4%  

 Αγόρια 96%  

 Ελλάδα  

 Κορίτσια 7%  

 Αγόρια 93%  

Ιταλία  

 Κορίτσια 9%  

 Αγόρια 91%  

Σημείωση: Τα στοιχεία της Eurostat για το 2019 δεν ήταν ακόμη διαθέσιμα τη στιγμή της εκπόνησης της παρούσας ανάλυσης.  

Σερβία  

Δεν  
υπάρχουν 
διαθέσιμα 
αναλυτικά 
στοιχεία  

Το ποσοστό των ΑΧΠ επί του συνόλου των παιδιών 
προσφύγων και μεταναστών διαφέρει από χώρα 
σε χώρα.  Στην Ιταλία για παράδειγμα, τα ΑΧΠ 
αντιπροσωπεύουν περίπου το 75% του συνόλου, ενώ 
στην Ελλάδα το 17%.17 Στην Ιταλία και την Ελλάδα, τα 
ασυνόδευτα και χωρισμένα από την οικογένειά τους 
κορίτσια αντιπροσώπευαν το 7,3%18 και 6,2%19 αντίστοιχα 
του συνόλου των ΑΧΠ το 2018, και το 5,2%20 και 7,4%21 
το 2019.  Σύμφωνα με τη Eurostat, από το 2015 έως το 
2018, το ποσοστό των ασυνόδευτων και χωρισμένων 

Αυτή η πληροφορία είναι ζωτικής σημασίας, καθώς 
αναδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης υπηρεσιών κατάλληλων 
για κάθε ηλικία και φύλο, ιδιαίτερα για να καλυφθούν οι 
ανάγκες των κοριτσιών μικρότερης ηλικίας. 

Επιπλέον, τα κορίτσια που μεταναστεύουν συνήθως 
δεν προέρχονται από τις ίδιες χώρες με τα αγόρια 
μετανάστες. Το 2018, οι τρεις κυριότερες χώρες 
προέλευσης των ασυνόδευτων και χωρισμένων 
από την οικογένειά τους κοριτσιών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση (ΕΕ) ήταν η Ερυθραία, η Συρία και η Σομαλία, 
ενώ οι αντίστοιχες τρεις χώρες για τα αγόρια ήταν το 
Αφγανιστάν, η Ερυθραία και το Πακιστάν.25   Στην Ιταλία, 
για παράδειγμα, οι κυριότερες χώρες προέλευσης των 
ασυνόδευτων και χωρισμένων από την οικογένειά τους 

από την οικογένειά τους κοριτσιών που ζήτησαν διεθνή 
προστασία στην ΕΕ αυξήθηκε από 8% σε 14% επί του 
συνόλου των ασυνόδευτων παιδιών.22 

Συνολικά, τα ασυνόδευτα κορίτσια που ζητούν διεθνή 
προστασία στην Ευρώπη συνήθως είναι μικρότερης 
ηλικίας σε σύγκριση με τα αντίστοιχα αγόρια, καθώς το 
34% είναι 15 ετών ή μικρότερα, σε σύγκριση με το 22% 
των αγοριών.23  

κοριτσιών το 2018 ήταν η Νιγηρία (30,1%), η Ερυθραία 
(19,2%) και η Αλβανία (10,4%), ενώ οι κυριότερες χώρες 
προέλευσης των ΑΧΠ γενικά (χωρίς ανάλυση ανά φύλο) 
ήταν η Αλβανία (14,4%), η Αίγυπτος (8,6%) και η Γκάμπια 
(8,3%).26 

Το γεγονός αυτό αποδεικνύει την έλλειψη αναλυτικών 
δεδομένων, η οποία μπορεί να στρεβλώσει κρίσιμης 
σημασίας πληροφορίες. Είναι πολύ σημαντικό να 
γνωρίζουμε τη χώρα προέλευσης των κοριτσιών 
προκειμένου να κατανοήσουμε τα ιδιαίτερα στοιχεία 
που τις καθιστούν ευάλωτες και τις ανησυχίες για την 
ασφάλειά τους, όπως μεταξύ άλλων, τους λόγους για 
τους οποίους έφυγαν από τη χώρα τους, τη διαδρομή 
που ακολούθησαν και τους κινδύνους που σχετίζονται 
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Για τους αιτούντες άσυλο σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, «η αναλογία των κοριτσιών μεταξύ των 
ασυνόδευτων ανηλίκων ήταν σχετικά υψηλότερη 
για κάποιες χώρες προέλευσης, για παράδειγμα 
σχεδόν οι μισοί ασυνόδευτοι ανήλικοι που 
προέρχονταν από τη Λαϊκή Δημοκρατία του 
Κονγκό, τη Νιγηρία και το Βιετνάμ ήταν κορίτσια. 
Όσον αφορά την ηλικία των αιτούντων, οι Ιρακινοί 
και οι Σύριοι είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό 
παιδιών κάτω των 14 ετών. Επιπλέον, μεταξύ των 
Ιρακινών, δύο στα πέντε ασυνόδευτα κορίτσια 
ήταν κάτω των 14 ετών, ενώ μεταξύ των Αφγανών 
ή των Σύριων ένα στα τρία.» 

Πηγή: EASO, Annual Report on the Situation of Asylum in the 
European Union 2018.  [https://reliefweb.int/sites/reliefweb.
int/files/resources/easo-annual-report-2018%20bc.pdf]  

Πίνακας 2. Ασυνόδευτα και χωρισμένα από την οικογένειά τους παιδιά στην Ευρώπη το 2018 ανά 
ηλικία και φύλο27  

EE  

18% 
16% 
64% 
1%  

5% 
17% 
77% 
1%  

Κάτω των 14 ετών  

 Βουλγαρία  

 14-15  

25% 
25% 
50%  

8% 
28% 
64%  

 16-17  

 Ελλάδα  

20% 
20% 
60%  

6% 
21% 
73%  

 Άγνωστη  

 Ιταλία  

3% 
16% 
81%  

1% 
7% 

92%  

με τη μετακίνησή τους, καθώς και το είδος της διεθνούς 
προστασίας την οποία ενδεχομένως δικαιούνται. 
Όσον αφορά τα κορίτσια που φτάνουν στην Ευρώπη 
μέσω της διαδρομής της Κεντρικής Μεσογείου, 
ορισμένες χώρες προέλευσης συνδέονται στενά με 
ζητήματα εμπορίας ανθρώπων, όπως η Νιγηρία28 και με 
αυξανόμενους ρυθμούς, η Ακτή Ελεφαντοστού.29 Τέλος, 
αν γνωρίζουμε εκ των προτέρων από πού έρχονται τα 
κορίτσια, μπορούμε να παρέχουμε βοήθεια πολιτισμικά 
κατάλληλη, συμπεριλαμβανομένης διαπολιτισμικής 
μεσολάβησης και διερμηνείας. 
Συνολικά, τα συμπεράσματα των πολυεθνικών 
διαβουλεύσεων της UNICEF που πραγματοποιήθηκαν 
το 2019 στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη 
Σερβία αναδεικνύουν τους περιορισμένους εθνικούς, 
περιφερειακούς ή διασυνοριακούς μηχανισμούς 
συλλογής και ανάλυσης δεδομένων ανά φύλο και ηλικία 
για τα ΑΧΠ.  Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, 
δεδομένου του εκτιμώμενου αριθμού των ΑΧΠ που 
έχουν εξαφανιστεί και αγνοούνται, εκ των οποίων κάποια 
πολύ πιθανό να είναι κορίτσια.30  

https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-annual-report-2018-web.pdf
https://www.easo.europa.eu/sites/default/files/easo-annual-report-2018-web.pdf
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3. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΓΙΑ ΤΑ 
ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥΣ ΚΟΡΙΤΣΙΑ  

Τα κορίτσια που ερωτήθηκαν στην Ελλάδα και την Ιταλία 
δήλωσαν ότι το ταξίδι τους ήταν «επικίνδυνο και δύσκολο», 
τονίζοντας ότι είναι παρακινδυνευμένο για ένα κορίτσι 
να ταξιδεύει μόνο του. Από τις συζητήσεις μας προέκυψε 
ότι οι συνθήκες οργάνωσης του ταξιδιού τους ήταν πολύ 
ρευστές, καθώς η σύνθεση των μετακινούμενων ομάδων 
διέφερε ανάλογα με τη διαδρομή, τις συνθήκες ασφάλειας 
και προστασίας, τους κυβερνητικούς κανονισμούς, τους 
λόγους του εκτοπισμού τους, τα σχέδια για τη συνέχεια 
του ταξιδιού τους κ.λπ. Σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς 
Κινήματος Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου για 
το 2018, υπάρχουν σημαντικά στοιχεία που αποδεικνύουν 
ότι υπάρχει διάχυτη και χρόνια σεξουαλική και έμφυλη βία 
κατά των κοριτσιών και των γυναικών σε μεταναστευτικές 
διαδρομές παγκοσμίως.31 

«Με πούλησε για χρήματα [κι έπειτα] 
μου είπε ότι θα με άφηναν ελεύθερη 
υπό έναν όρο, να φύγω με πλοίο 
για την Ιταλία για να εργαστώ ως 
ιερόδουλη και να τον ξεπληρώσω» – 
δήλωση νεαρής κοπέλας στην Ιταλία.  

Η διαδρομή της Κεντρικής Μεσογείου είναι μεν εξαιρετικά 
επικίνδυνη για όλους τους μετανάστες, αλλά για τα 
ασυνόδευτα κορίτσια παρουσιάζει ιδιαίτερους κινδύνους.32 
Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων, τα κορίτσια στην Ιταλία 
ανέφεραν υψηλά επίπεδα κακοποίησης και εκμετάλλευσης 
κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους μέσω της Λιβύης, 
ακόμη και χωρίς να τους υποβληθεί σχετική ερώτηση. 
Σύμφωνα με έκθεση που δημοσίευσε ο ΟΗΕ το 2018 
σχετικά με την κατάσταση των προσφύγων και μεταναστών 
στη Λιβύη, «η συντριπτική πλειονότητα των γυναικών και 
των μεγαλύτερων έφηβων κοριτσιών που ερωτήθηκαν 
στο πλαίσιο συνεντεύξεων που διεξήγαγε η αποστολή των 
Ηνωμένων Εθνών για την υποστήριξη της Λιβύης, δήλωσαν 
ότι έπεσαν θύματα ομαδικού βιασμού από διακινητές ή 
εμπόρους ανθρώπων ή είδαν άλλες γυναίκες ή κορίτσια 
να απομακρύνονται βίαια από ομαδικά καταλύματα για να 
κακοποιηθούν.  Οι νεαρές γυναίκες που ταξιδεύουν χωρίς 
άνδρες συγγενείς είναι επίσης ιδιαίτερα ευάλωτες στον 
εξαναγκασμό σε πορνεία.»33  

Η διακίνηση ανθρώπων για σκοπούς εκμετάλλευσης, και 
ειδικότερα για σεξουαλική εκμετάλλευση, έχει σοβαρό 
αντίκτυπο, ειδικά στα κορίτσια. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
το ταξίδι τους είναι πιο σύντομο, καθώς οι μετακινήσεις 
των κοριτσιών που είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων 
έχουν οργανωθεί από άλλους, και μπορεί να ταξιδεύουν 
με αεροπλάνο, αλλά και με χερσαία μέσα.34  

«Τα αγόρια βοηθούν τις οικογένειες, 
αλλά τα κορίτσια χρειάζονται τις 
οικογένειες» – δήλωση κοριτσιού στην 
Ελλάδα.  

Παρότι κάποια κορίτσια, όπως και αγόρια, που 
ακολουθούν τη διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου, 
ταξιδεύουν μαζί με άλλους συνομηλίκους τους, 35 
φαίνεται ότι πολλά κορίτσια φεύγουν από την πατρίδα 
τους μόνα τους και ενώνονται με οικογένειες με τις 
οποίες δεν είχαν προηγουμένως καμία σχέση. Εάν στη 
διαδρομή τα σταματήσουν οι αρχές, ισχυρίζονται ότι 
είναι μέλη της συγκεκριμένης οικογένειας.  Μπορεί να 
μείνουν με την ίδια οικογένεια σε όλη τη διάρκεια της 
διαδρομής και κατά την άφιξή τους στην Ευρώπη ή 
να αλλάξουν οικογένεια ανάλογα με τις περιστάσεις. 
Οι οικογένειες που τα συνοδεύουν συχνά θεωρούνται 
μηχανισμός προστασίας, μπορεί όμως και να συνδέονται 
με καταστάσεις βίας και εκμετάλλευσης. 

Τα κορίτσια δήλωσαν επίσης ότι ταξίδευαν με μέλη της 
οικογένειας, με συγγενείς ή με ενήλικες οι οποίοι δεν 
ήταν συγγενείς τους και δεν είχαν επίσημα την ευθύνη 
της επιμέλειάς τους, όπως αδέρφια, θείοι ή σύζυγοι. 
Σε αυτό το πλαίσιο, μπορούν επίσης να οριστούν ως 
ασυνόδευτα.36  
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Πλαίσιο 3. Τα ασυνόδευτα και χωρισμένα από την οικογένειά τους κορίτσια αντιμετωπίζουν  
υψηλότερο κίνδυνο να πέσουν θύματα εμπορίας ανθρώπων  

Η εμπορία ανθρώπων επηρεάζει δυσανάλογα τις γυναίκες και τα κορίτσια. Οι ενήλικες γυναίκες και, με 
αυξανόμενους ρυθμούς, τα κορίτσια, αποτελούν την πλειονότητα των καταγεγραμμένων θυμάτων εμπορίας 
ανθρώπων παγκοσμίως.37 Η εμπορία ανθρώπων για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης είναι η συνηθέστερα 
καταγεγραμμένη μορφή εμπορίας ανθρώπων, οι δε γυναίκες αντιπροσωπεύουν περίπου το 95% των 
καταγεγραμμένων θυμάτων της συγκεκριμένης μορφής εμπορίας ανθρώπων στην Ευρώπη.38 

Συνολικά, «οι εμπειρίες των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων διαφέρουν ανάλογα με το φύλο τους», σύμφωνα 
με έκθεση που δημοσίευσε ο ΟΗΕ το 2017 σχετικά με την εμπορία ανθρώπων κατά μήκος της διαδρομής της 
Ανατολικής Μεσογείου: τα περισσότερα κορίτσια που εντοπίζονται έχουν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων για 
σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης, ενώ τα περισσότερα αγόρια έχουν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων για 
σκοπούς αναγκαστικής εργασίας.39 Σύμφωνα με έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) που 
δημοσιεύθηκε το 2017 στην Ιταλία, εκτιμάται ότι το 80% των κοριτσιών που φτάνουν από τη Νιγηρία είναι πιθανά 
θύματα εμπορίας ανθρώπων για σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Από το 2014 έως το 2017, στην Ιταλία 
καταγράφηκε εξαπλάσια αύξηση των γυναικών που έχουν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων. Τα περισσότερα 
θύματα ήταν κορίτσια ηλικίας 15-17 ετών από τη Νιγηρία.40 

Το 2019, σε άλλη έκθεση του ΔΟΜ, επισημάνθηκε ότι αυξανόταν συνεχώς ο αριθμός των γυναικών και κοριτσιών 
από την Ακτή Ελεφαντοστού που έπεφταν θύματα εμπορίας ανθρώπων.41 Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων 
παραμένει ασαφής, καθώς είναι πολύ δύσκολο να εντοπιστούν. Πολλά θύματα εμπορίας ανθρώπων δεν έχουν 
νομικό καθεστώς και συχνά αντιμετωπίζονται από τις αρχές ως παράνομοι/παράτυποι μετανάστες.42 Παρότι στην 
Ιταλία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία43 και τη Σερβία44 έχουν θεσπιστεί συστήματα καταπολέμησης της εμπορίας 
ανθρώπων, καθώς και ειδικά μέτρα για την προστασία των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, εξακολουθούν να 
υπάρχουν δυσχέρειες στην εφαρμογή τους.  

4. ΦΘΑΝΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ:  
ΟΙ ΔΥΣΧΕΡΕΙΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ 
ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥΣ 
ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ  

Η περιπέτεια των ασυνόδευτων και χωρισμένων από την 
οικογένειά τους κοριτσιών δεν τελειώνει με την άφιξή 
τους στην Ευρώπη. Η άφιξη παρουσιάζει δυσχέρειες αλλά 
και ευκαιρίες, ανάλογα με τη δυνατότητα πρόσβασής 
των κοριτσιών στην ειδική προστασία που θα πρέπει, 
θεωρητικά, να έχουν στη διάθεσή τους για να βοηθηθούν.  
Όλα τα πορίσματα της βιβλιογραφικής ανασκόπησης 
και των διαβουλεύσεων που πραγματοποιήσαμε με 
εταίρους και κορίτσια αναδεικνύουν τις αδυναμίες 
των συστημάτων μέσω των οποίων εντοπίζονται τα 
ασυνόδευτα και χωρισμένα από την οικογένειά τους 
κορίτσια. Κατά συνέπεια, τα κορίτσια αυτά λαμβάνουν την 
υποστήριξη που χρειάζονται μόνο όταν δηλώνουν τα ίδια 
στις αρμόδιες αρχές ότι είναι ασυνόδευτα – αλλά ακόμη 
και τότε μπορεί να χρειαστεί αρκετός χρόνος. 

Κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, ορισμένοι φορείς 
είτε δεν έλαβαν υπόψη τους το ενδεχόμενο τα κορίτσια 
να φτάνουν «κρυμμένα» μέσα σε άλλες οικογένειες, είτε 

δεν το θεώρησαν προτεραιότητα, ιδίως στο πλαίσιο της 
πολύ σημαντικής διαδικασίας της αρχικής καταγραφής 
τους.   

Επιβεβαίωσαν ότι, για να εντοπίσουν ΑΧΠ, συνήθως 
προσεγγίζουν ομάδες που αποτελούνται αποκλειστικά 
από νεαρά άτομα, και όχι ομάδες που μοιάζουν με 
οικογένειες. Διαπιστώθηκε ότι το ίδιο ίσχυε και στις 
χώρες διέλευσης, όπου οι πρόσφυγες και οι μετανάστες 
συνήθως μετακινούνται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, 
ώστε να περιορίζεται η πιθανότητα να έρθουν σε επαφή 
με τις αρχές και τους παρόχους υπηρεσιών, άρα και το 
ενδεχόμενο να εντοπιστούν. 

Τα ασυνόδευτα κορίτσια που έφτασαν στην 
Ευρώπη με κάποια οικογένεια επιβεβαίωσαν ότι η 
παρακολούθηση της υπόθεσης από τις αρχές και τους 
παρόχους υπηρεσιών ήταν ελάχιστη ή ανύπαρκτη, 
καθώς οι οικογενειακοί δεσμοί που είχαν δηλωθεί 
δεν εξακριβώθηκαν.  Φαίνεται ότι σπάνια διεξάγονται 
χωριστές συνεντεύξεις με κάθε μέλος της οικογένειας 
κατά την άφιξή της προκειμένου να εξακριβωθεί αν ο 
καθένας είναι αυτό που ισχυρίζεται ότι είναι. Το γεγονός 
αυτό έχει σημασία, γιατί όποιο μέλος της οικογένειας 
αναλαμβάνει τον ρόλο του βασικού διαύλου όσον αφορά 
την ενημέρωση, τις υπηρεσίες και τις νομικές διαδικασίες 
είναι εκείνο που θεωρείται «κεφαλή» της οικογένειας.   
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Πλαίσιο 4. Παντρεμένα κορίτσια  

Δεν υπάρχουν γενικές διατάξεις στην ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την αντιμετώπιση των μετακινούμενων 
κοριτσιών που έχουν παντρευτεί πριν συμπληρώσουν την ηλικία των 18 ετών48, υπάρχουν δε ελάχιστες 
πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των ζευγαριών που φτάνουν στην Ευρώπη και στα οποία ο ένας ή και οι δύο 
σύζυγοι είναι κάτω των 18 ετών.49 Γενικά, ένα παιδί κάτω των 18 ετών δεν μπορεί να συναινέσει σε γάμο. Ωστόσο, 
οι περισσότερες εθνικές νομοθεσίες προβλέπουν τη δυνατότητα σύναψης γάμου πριν από τη συμπλήρωση αυτής 
της ηλικίας. 

Όταν τα παιδιά ταξιδεύουν μόνο με τον ενήλικο σύζυγό τους, και δεν συνοδεύονται από τους γονείς τους, θα 
πρέπει να θεωρούνται «ασυνόδευτα»50 (όπως αναφέρεται στη σελίδα 15 του σχετικού καταλόγου συμβουλών και 
αναλυτικά στο Παράρτημα 1). Οι χώρες θα πρέπει να διεξάγουν Αξιολόγηση/Καθορισμό Βέλτιστου Συμφέροντος 
(ΑΒΣ/ΚΒΣ) και μπορούν, με βάση αυτό, να επιτρέπουν στα παιδιά να αντιμετωπίζονται ως παντρεμένα.51 Η απόφαση 
για την παραμονή ή μη του κοριτσιού με τον ενήλικο σύζυγο θα πρέπει να καθορίζεται από τους φορείς παιδικής 
προστασίας με γνώμονα την προστασία του κοριτσιού και το βέλτιστο συμφέρον του. Η διαχείριση της υποδοχής 
ζευγαριών στις περιπτώσεις όπου ο ένας από τους συζύγους είναι ανήλικος θα πρέπει επίσης να συνδέεται με τις 
διαδικασίες ΑΒΣ/ΚΒΣ.  

Τα ίδια τα κορίτσια μπορεί να ισχυριστούν, κατόπιν 
εξαναγκασμού ή προτροπής από τους διακινητές ή 
τους εμπόρους ανθρώπων, ότι είναι άνω των 18 ετών45, 
για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας πλαστά έγγραφα 
όπου αναγράφεται μεγαλύτερη ηλικία, ή επινοώντας 
ιστορίες για να αποφύγουν να ταυτοποιηθούν ως 
παιδιά. Ο απώτερος σκοπός αυτής της τακτικής των 
διακινητών είναι τα κορίτσια να μείνουν μακριά από τους 
μηχανισμούς προστασίας46 που έχουν θεσπιστεί ειδικά 
για τα ασυνόδευτα παιδιά και, στη χειρότερη περίπτωση, 
να τα κρατήσουν δέσμια. 

Ένα απροσδόκητο εύρημα ήταν οι αναφορές ορισμένων 
φορέων ότι ανησυχούσαν για τα νεαρά άτομα που 
δήλωναν ότι ήταν μικρότερα από την πραγματική 
βιολογική τους ηλικία, αλλά δεν ανησυχούσαν τόσο για 
τα παιδιά που ισχυρίζονταν ότι ήταν μεγαλύτερα από 
όσο πραγματικά ήταν. Αυτή η νοοτροπία δημιουργεί 
ένα εγγενές εμπόδιο στον εντοπισμό παιδιών που 
μπορεί να ταξιδεύουν με διαφορετικούς τρόπους 
και με διαφορετικούς στόχους. Δεδομένου ότι η μη 
αναγνώριση ενός κοριτσιού ως παιδιού μπορεί να το 
εμποδίσει να επωφεληθεί του δικαιώματός του για 
προστασία, φροντίδα και ανάπτυξη, είναι εξαιρετικά 
σημαντικό τα κράτη να επιδεικνύουν τη δέουσα 
επιμέλεια και ευαισθησία στις διαδικασίες εκτίμησης της 
ηλικίας. Η εκτίμηση της ηλικίας θα πρέπει να αποτελεί 
την έσχατη λύση και να διεξάγεται μόνο στο πλαίσιο 
αξιολόγησης του βέλτιστου συμφέροντος και μόνον 
εφόσον υπάρχει εύλογη αμφιβολία.  Θα πρέπει επίσης 
να διεξάγεται με επιστημονικό, ασφαλή και δίκαιο 
τρόπο, φιλικό προς τα παιδιά και με ευαισθησία απέναντι 

στο φύλο τους, ενώ στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής 
θα πρέπει να αποφεύγεται οποιοσδήποτε κίνδυνος 
παραβίασης της σωματικής ακεραιότητας και να 
διασφαλίζεται ο σεβασμός στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια, 
σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Το παιδί θα πρέπει 
να ενημερώνεται για τη διαδικασία και για τις πιθανές 
συνέπειες, ενώ θα πρέπει να διασφαλίζεται η εφαρμογή 
του ευεργετήματος της αμφιβολίας στο πλαίσιο των 
διαδικαστικών εγγυήσεων. Θα πρέπει να λαμβάνεται 
ιδιαίτερη μέριμνα για να διασφαλίζεται η εποπτεία της 
διαδικασίας από ανεξάρτητο επίτροπο, ο οποίος εγγυάται 
τον σεβασμό των δικαιωμάτων του παιδιού, καθώς και την 
καταλληλότητα των διαδικασιών με βάση το φύλο του.47 

«Δεν με πίστεψαν. Μου είπαν ότι 
ήμουν περίπου 24 ετών επειδή ήμουν 
παντρεμένη και είχα μωρό. Είχα έναν 
γιο, αλλά πέθανε ... και όταν έφτασα 
στη Λαμπεντούζα δεν με πίστεψαν 
όταν τους είπα πόσων ετών είμαι και 
αργότερα, όταν μου έστειλαν την 
ταυτότητά μου, άλλαξαν την ηλικία 
μου»– δήλωση κοριτσιού στην Ιταλία.  

Η αποφυγή του εντοπισμού μπορεί να είναι επίσης ένας 
τρόπος για ένα παντρεμένο κορίτσι να αποφύγει τον 
χωρισμό από τον σύζυγό του και την τοποθέτησή του 
σε χωριστό κατάλυμα, ή ένας τρόπος για να συνεχίσει το 
ταξίδι του για να ενωθεί με την οικογένειά του. 
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Επιπλέον, εάν τα κορίτσια είναι παντρεμένα, σε 
κατάσταση εγκυμοσύνης ή έχουν παιδιά, οι φορείς 
μπορεί να τα καταγράψουν ως ενήλικες γυναίκες 
και όχι ως κορίτσια που στην πραγματικότητα είναι 
ασυνόδευτα και που χρειάζονται επειγόντως στήριξη ως 
ανήλικες σύζυγοι και μητέρες. Εξαιτίας της εσφαλμένης 
καταγραφής τους, αποκτούν ένα καθεστώς που 
μπορεί να είναι δύσκολο να αλλάξει χωρίς περίπλοκες 
διοικητικές διαδικασίες.52 

Μάλιστα, ορισμένοι πάροχοι υπηρεσιών στην Ελλάδα 
ανέφεραν ότι σε κάποιες περιπτώσεις ενήλικοι σύζυγοι είχαν 
διοριστεί ως επίτροποι των ανήλικων συζύγων τους. Παρότι 
οι γάμοι ανηλίκων στην Ευρώπη αποτελούν περίπλοκο 
ζήτημα, είναι σαφές ότι ο διορισμός του συζύγου ως 
επιτρόπου έρχεται σε αντίφαση με δύο θεμελιώδεις αρχές 
της επιτροπείας: την ανεξαρτησία και την αμεροληψία.53 

«Δεν με είχαν ενημερώσει για το τι θα 
μου συνέβαινε αν έλεγα ότι ήμουν 
ανήλικη,» – δήλωση κοριτσιού στην 
Ελλάδα.  

Οι διαβουλεύσεις μας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι 
ακόμη κι όταν υπάρχουν υπηρεσίες, τα ασυνόδευτα 
κορίτσια μπορεί να μη γνωρίζουν ή να μην είναι 
βέβαια για το ποιον μπορούν να εμπιστευθούν.54  Το 
γεγονός αυτό μπορεί να συνδέεται με την αντίληψή 
τους ότι, αν ζητήσουν βοήθεια, μπορεί να αναγκαστούν 
να επιστρέψουν στα επικίνδυνα μέρη από τα οποία 
αγωνίστηκαν τόσο σκληρά να ξεφύγουν.55

Τα κορίτσια με τα οποία συζητήσαμε στην Ελλάδα ήταν 
πολύ σαφή: δεν είχαν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με 
το τι δικαιούνται και για τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες 
στα παιδιά, γι’ αυτό προτιμούσαν, όποτε ήταν δυνατόν, να 
βασίζονται σε οικογένειες για την προστασία τους, αντί να 
ζητήσουν βοήθεια από τις αρχές. Κάποια κορίτσια ανέφεραν 
ότι, όταν έφτασαν στα νησιά στην Ελλάδα, συνέχισαν να 
ζητούν στήριξη από τις οικογένειες με τις οποίες είχαν 
ταξιδέψει, αντί να καταγραφούν ως ασυνόδευτα, διότι δεν 
είχαν λάβει ενημέρωση σχετικά με άλλες επιλογές.    

«Όταν φτάσαμε στο νησί, η 
οικογένεια συμφώνησε να μείνω μαζί 
τους, και η μητέρα της οικογένειας 
είπε στην αστυνομία ότι ήταν αδερφή 
μου. Είμαι ένα κορίτσι που ταξιδεύει 
μόνο του, οπότε αισθάνομαι πιο 
ασφαλής και προστατευμένη όταν 
λέω ότι είμαι με την οικογένεια.»  
– δήλωση κοριτσιού στην Ελλάδα.    

Η βοήθεια που προσφέρουν οι συνθήκες υποδοχής για 
τους πρόσφυγες και τους μετανάστες είναι ελάχιστη. Οι 
συνθήκες υποδοχής είναι συχνά ανεπαρκείς για όλους τους 
πρόσφυγες και τους μετανάστες, αλλά στην περίπτωση 
των ΑΧΠ το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό, 
δεδομένης της εξαιρετικά ευάλωτης κατάστασής 
τους.  Τα ΑΧΠ ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπα με τη 
συνεχιζόμενη έλλειψη ειδικών εγκαταστάσεων υποδοχής 
και εναλλακτικών ρυθμίσεων φροντίδας, καθώς και τη 
συνεχή χρήση μέτρων κράτησης για τα ΑΧΠ.56 

Οι κίνδυνοι έμφυλης βίας που σχετίζονται με τις επισφαλείς 
και επικίνδυνες συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα υποδοχής 
ολόκληρης της Ευρώπης έχουν καταγραφεί ήδη από το 
2015.57 Σε αυτούς περιλαμβάνεται η έλλειψη ασφάλειας και 
ιδιωτικότητας, η ύπαρξη μεικτών εγκαταστάσεων υποδοχής 
και η ελλιπής πρόσβαση σε υπηρεσίες ζωτικής σημασίας 
— παράγοντες που εκθέτουν τα κορίτσια στον κίνδυνο να 
πέσουν θύματα έμφυλης βίας.58, 59, 60  Τα κορίτσια με τα οποία 
πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις στην Ιταλία ανέφεραν 
ότι η έλλειψη ιδιωτικότητας και οι μεικτές εγκαταστάσεις 
συνέβαλαν καθοριστικά στην απόφασή τους σχετικά με 
τη συνέχιση ή όχι του ταξιδιού τους. Η Ύπατη Αρμοστεία 
των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) 
ανέφερε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν απειλές βίας στα 
κέντρα υποδοχής στην Ελλάδα, επισημαίνοντας ότι «σε ένα 
από τα νησιά, τα ασυνόδευτα κορίτσια αναγκάζονταν να 
ξαπλώνουν εναλλάξ λόγω του συνωστισμού στο κοντέινερ 
που τους είχε παραχωρηθεί. Για να πάνε στην τουαλέτα 
χρειάζονταν αστυνομική συνοδεία.»61  

«Όταν είδα τις συνθήκες  διαμονής 
στο νησί, έβαλα τα κλάματα» – δήλωση 
κοριτσιού στην Ελλάδα.  

Σε γενικές γραμμές, η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας 
και οι διαβουλεύσεις επιβεβαίωσαν την έλλειψη πόρων 
και εργαλείων ειδικά σχεδιασμένων για την υποστήριξη 
του εντοπισμού μετακινούμενων κοριτσιών. Πράγματι, 
αρκετοί εταίροι και εκπρόσωποι κρατικών αρχών 
ζήτησαν οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εντοπισμού των 
κοριτσιών και σχετικά με τις ενέργειες που απαιτούνται 
στις περιπτώσεις όπου υπάρχουν υποψίες ότι ένα κορίτσι 
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Πλαίσιο 5. Το έργο της UNICEF για τα κορίτσια που μετακινούνται 62  

Η UNICEF καλύπτει τις μοναδικές ανάγκες των παιδιών, των νέων ανθρώπων και των οικογενειών που ζητούν 
άσυλο στην Ευρώπη, καθώς και όσων μετακινούνται, έχουν εγκλωβιστεί ή επαναπροωθούνται, ήδη από τον πρώτο 
καιρό της αντιμετώπισης της προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης. Η UNICEF χρησιμοποιεί δύο αλληλένδετες 
προσεγγίσεις: την παροχή υπηρεσιών διάσωσης σε συνεργασία με ιδρύματα και οργανώσεις της κοινωνίας των 
πολιτών (ΟΚΠ) και την υποστήριξη των υφιστάμενων συστημάτων παιδικής προστασίας. Η UNICEF έχει εστιάσει 
στην ενσωμάτωση της πρόληψης και αντιμετώπισης της έμφυλης βίας στον ευρύτερο προγραμματισμό της 
παιδικής προστασίας, με έμφαση στα κορίτσια εφηβικής ηλικίας. Οι παρεμβάσεις της UNICEF περιλαμβάνουν 
την επικαιροποίηση και την επέκταση των αποτελεσματικών μηχανισμών παραπομπής για τα θύματα έμφυλης 
βίας και άλλες ομάδες υψηλού κινδύνου, τη διαρκή υποστήριξη των εργαζομένων πρώτης γραμμής, την παροχή 
ολοκληρωμένης τεχνικής βοήθειας, καθώς και την επιπλέον έμφαση στην παροχή άμεσων υπηρεσιών.  

Στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Ιταλία και τη Σερβία, η UNICEF έχει εστιάσει στην παροχή ασφαλών χώρων, με 
στόχο να συμβάλει στον εντοπισμό και τη στήριξη των ασυνόδευτων και χωρισμένων από την οικογένειά τους 
κοριτσιών. Σε στενή συνεργασία με τοπικές ΟΚΠ, συμπεριλαμβανομένων οργανώσεων με επικεφαλής μετανάστριες, 
έχουν δημιουργηθεί ασφαλείς χώροι, οι οποίοι έχουν ενισχυθεί μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών 
σε περιφερειακό και διεθνές επίπεδο. Η UNICEF στηρίζει τις ομάδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στις 
παραμεθόριες περιοχές, σε σημεία διέλευσης και στους άτυπους καταυλισμούς, με στόχο να συμβάλει στον ασφαλή 
εντοπισμό των ασυνόδευτων και χωρισμένων από την οικογένειά τους κοριτσιών και στην παραπομπή τους στις 
απαραίτητες δομές στήριξης. Επιπλέον, διαβιβάζονται σε τακτική βάση πληροφορίες φιλικές προς τα παιδιά, οι οποίες 
λαμβάνουν υπόψη τις ειδικές ανάγκες των μετακινούμενων κοριτσιών, μέσω πολυάριθμων διαύλων, μεταξύ άλλων 
μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, όπως η πλατφόρμα U-Report on the Move. Η UNICEF συνεχίζει επίσης να παράγει 
γνώση και εργαλεία, ενώ παράλληλα παρέχει τεχνική υποστήριξη σε φορείς και οργανώσεις για τον εντοπισμό 
και τη στήριξη των κοριτσιών. Η UNICEF παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης που περιλαμβάνουν την κατάρτιση των 
εργαζομένων πρώτης γραμμής και την ενίσχυση των εθνικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων τα οποία απευθύνονται 
σε εργαζομένους που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο μιας βασικής στρατηγικής για τη βελτίωση του 
εντοπισμού ομάδων υψηλού κινδύνου. Ειδικότερα, σε συνεργασία με την οργάνωση Women's Refugee Commission 
(WRC), σχεδιάστηκε ένα ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για γλωσσικούς και διαπολιτισμικούς μεσολαβητές και 
διερμηνείς, το οποίο εφαρμόζεται πιλοτικά. 

είναι ασυνόδευτο.  Ωστόσο, στην Ευρώπη έχει σημειωθεί 
σημαντική πρόοδος όσον αφορά τον σχεδιασμό 
εργαλείων και συστημάτων για τον εντοπισμό των ΑΧΠ, 
καθώς και για τη διεξαγωγή κατάλληλων εκτιμήσεων και 
παραπομπών για φροντίδα.  Για παράδειγμα, το Εργαλείο 
της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο 
(EASO) για την Αναγνώριση των Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες και το Εργαλείο της Ύπατης Αρμοστείας για την 
Παρακολούθηση της Προστασίας (Protection Monitoring 
Tool) χρησιμοποιούνται σε κάποιες, αλλά όχι σε όλες τις 
περιστάσεις.  

Οι πάροχοι υπηρεσιών με τους οποίους 
πραγματοποιήθηκαν διαβουλεύσεις σε ορισμένες 
χώρες τόνισαν ότι ακόμη και στις περιπτώσεις 
όπου εντοπίζονται ασυνόδευτα ή χωρισμένα 
από την οικογένειά τους κορίτσια (ή υπάρχουν 
σχετικές υποψίες), οι προσπάθειες για τη διεξαγωγή 
συνέντευξης παρεμποδίζονται από την έλλειψη 
κατάρτισης, ευαισθησίας και κατάλληλων πόρων, όπως 
εκπαιδευμένων γυναικών υπεύθυνων για τη διεξαγωγή 
της συνέντευξης και διερμηνέων.  

5. ΤΙ ΒΟΗΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ 
ΣΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ; 
Από τη στιγμή που ένα ασυνόδευτο και χωρισμένο από 
την οικογένειά του κορίτσι εισέλθει σε ευρωπαϊκή χώρα, 
το κράτος καθίσταται υπεύθυνο για την προστασία του.  
Υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες εντοπισμού του κοριτσιού 
από το πρώτο σημείο εισόδου του στην Ευρώπη στο 
αρχικό του κατάλυμα, έως τη διέλευσή του σε άλλες 
ή μέσω άλλων χωρών και την τοποθέτησή του σε πιο 
μόνιμες εγκαταστάσεις υποδοχής. 

Οι αρχές και οι πάροχοι υπηρεσιών που συμμετείχαν 
στις διαβουλεύσεις τόνισαν την ανάγκη να αποκτήσουν 
περισσότερα εφόδια για τον εντοπισμό των κοριτσιών 
στο πρώτο σημείο εισόδου και στις χώρες διέλευσης, 
ενδεχομένως μέσω κατάρτισης ή με τη χρήση εργαλείων. 
Υπάρχουν πράγματι θετικά παραδείγματα, όπως η 
κατάρτιση για την υποστήριξη του εντοπισμού θυμάτων 
εμπορίας ανθρώπων (περιλαμβανομένων κοριτσιών) σε 
κέντρα υποδοχής στην Ιταλία από τον Διεθνή Οργανισμό 

https://www.unicef.org/eca/media/9776/file
https://www.unicef.org/eca/media/9361/file
https://www.unicef.org/eca/media/9366/file
https://www.unicef.org/eca/media/9781/file
https://www.unicef.org/eca/media/9381/file
https://www.unicef.org/serbia/media/8151/file/My%20safety%20and%20resilience.pdf
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Ο ασφαλής χώρος γυναικών και κοριτσιών είναι 
ένας δομημένος χώρος όπου υπάρχει σεβασμός 
προς τη σωματική και συναισθηματική ασφάλεια 
των γυναικών και των κοριτσιών και όπου, μέσω 
διαδικασιών ενδυνάμωσης, παρέχεται στήριξη 
στις γυναίκες και τα κορίτσια για να αναζητήσουν, 
να μοιραστούν και να λάβουν πληροφορίες, 
να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες, να 
εκφραστούν, να βελτιώσουν την ψυχοκοινωνική 
τους ευημερία και να συνειδητοποιήσουν πλήρως 
τα δικαιώματά τους. 

Από την εργαλειοθήκη της Διεθνούς Επιτροπής 
Διάσωσης και της οργάνωσης International Medical 
Corps με τίτλο: «Women and girls safe spaces: a toolkit 
for advancing women’s and girls’ empowerment in 
humanitarian action». 

https://gbvresponders.org/empowerment/womens-
and-girls-safe-spaces/  

Μετανάστευσης (ΔΟΜ), ή τα εργαλεία αξιολόγησης 
ευαλωτότητας που χρησιμοποιούν η Ύπατη Αρμοστεία 
και η EASO. Ωστόσο, η αύξηση της ευαισθητοποίησης 
σχετικά με την ιδιαίτερη δυναμική των κοριτσιών 
αναφέρθηκε ως ουσιώδης παράγοντας που διευκολύνει 
τον εντοπισμό μέσω σχετικών εργαλείων ή καταλόγων 
συμβουλών (βλ. σελίδα 15 τον δικό μας κατάλογο 
συμβουλών για τις 10 ενδείξεις ότι ένα κορίτσι είναι 
ασυνόδευτο ή χωρισμένο από την οικογένειά του και το 
Παράρτημα 1 για μια πιο αναλυτική παρουσίαση). 
Τα κορίτσια και οι πάροχοι υπηρεσιών ανέφεραν ότι η 
κατάλληλη και συνεπής ενημέρωση των προσφύγων 
και των μεταναστών είναι το βασικό στοιχείο που θα 
δώσει την ευκαιρία για τον εντοπισμό των ασυνόδευτων 
και χωρισμένων από την οικογένειά τους κοριτσιών. 
Το γεγονός αυτό αναδεικνύει τη σημασία της ακρίβειας 
στην ενημέρωση σχετικά με τα συστήματα προστασίας για 
τα ΑΧΠ, με σαφή επεξήγηση τόσο των ορισμών όσο και 
των τρόπων πρόσβασης σε ειδικά μέσα στήριξης. Επίσης 
υποδεικνύει ότι πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη 
γλώσσα που χρησιμοποιείται, καθώς τα κορίτσια εφηβικής 
ηλικίας μπορεί να μην θεωρούν τους εαυτούς τους «παιδιά», 
για παράδειγμα. Επειδή η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι 
σημαντική, όλοι όσοι συμμετέχουν στο σύστημα υποδοχής 
και προστασίας θα πρέπει να διαθέτουν υψηλού επιπέδου 
γνώσεις σχετικά με τα δικαιώματα των ασυνόδευτων 
κοριτσιών στη χώρα όπου βρίσκονται (είτε πρόκειται για 
χώρα άφιξης, διέλευσης ή προορισμού).  

Τα κορίτσια και άλλοι φορείς ανέφεραν ότι η εμπιστοσύνη 
έχει καίρια σημασία για τη δημιουργία των κατάλληλων 
συνθηκών που θα βοηθήσουν τα κορίτσια να δηλώσουν 
ότι είναι ασυνόδευτα ή ακόμη και να αναφέρουν 
προβλήματα που αντιμετωπίζουν μόλις φτάνουν στην 
Ευρώπη. Οι διαβουλεύσεις που πραγματοποιήσαμε 
ανέδειξαν τη θετική επίδραση που έχουν οι ασφαλείς 
χώροι για τις γυναίκες και τα κορίτσια.  Οι ασφαλείς χώροι 
προσφέρουν ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον όπου 
οι γυναίκες και τα κορίτσια μπορούν να ξεκουράζονται 
και να λαμβάνουν από εκπαιδευμένο προσωπικό του 
ίδιου φύλου τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τα 
δικαιώματά τους και τα συστήματα δημόσιας αρωγής, και 
να συμμετέχουν μαζί με άλλες γυναίκες και κορίτσια σε 
δραστηριότητες χειραφέτησης και εκπαίδευσης. Επιπλέον, 
οι χώροι αυτοί αποτελούν σημεία εισόδου στα οποία 
οι γυναίκες και τα κορίτσια μπορούν, με ασφάλεια και 
εμπιστευτικότητα, να αποκαλύψουν περιστατικά έμφυλης 
βίας και να αποκτήσουν πρόσβαση σε εξειδικευμένες 
υπηρεσίες. Οι πάροχοι υπηρεσιών ανέφεραν ότι 
μπόρεσαν, μέσω των προγραμμάτων ασφαλών χώρων, να 
αντιμετωπίσουν πολλά ζητήματα, συμπεριλαμβανομένου 
του εντοπισμού ασυνόδευτων κοριτσιών.  

Στη διάρκεια των διαβουλεύσεων αναδείχθηκε επίσης ο 
καταλυτικός ρόλος των γλωσσικών και διαπολιτισμικών 
μεσολαβητών και των διερμηνέων. Ο ρόλος αυτών των 
επαγγελματιών είναι ουσιώδης για την επικοινωνία, 

γι’ αυτό και θα πρέπει να λαμβάνουν κατάρτιση σε 
ζητήματα ευαλωτότητας και να ενσωματώνονται πλήρως 
στο έργο όλων των σχετικών φορέων και οργανώσεων. 
Οι πολιτισμικοί διαμεσολαβητές και οι διερμηνείς, καθώς 
και οι επαγγελματίες από τις κοινότητες των προσφύγων 
και των μεταναστών μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά 
στον εντοπισμό ασυνόδευτων κοριτσιών, δεδομένης 
της βαθιάς τους γνώσης, μεταξύ άλλων, όσον αφορά 
γλώσσες, προφορές, επώνυμα, φατρίες και δυναμικές 
πολιτισμικού χαρακτήρα.  

«Τώρα μένω μαζί με άλλα κορίτσια, 
και σύντομα θα ξεκινήσω να πηγαίνω 
στο σχολείο,» – δήλωση νεαρής κοπέλας 
στην Ιταλία.  

Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων, κάποια κορίτσια τόνισαν 
ιδιαίτερα ότι, από τη στιγμή που ξεπέρασαν τις αρχικές 
δυσκολίες στην αναζήτηση εξειδικευμένης βοήθειας, η 
στήριξη που έλαβαν είχε ουσιαστικό αντίκτυπο στη ζωή 
τους. Για παράδειγμα, τα κορίτσια που είχαν πρόσβαση 
σε συγκεκριμένες υπηρεσίες ήταν ικανοποιημένα με τις 
νέες συνθήκες ζωής τους, είτε έμεναν σε ειδικό ξενώνα 
είτε σε δομή ανεξάρτητης διαβίωσης με άλλα κορίτσια. 
Πολλά από αυτά πήγαιναν στο σχολείο και συμμετείχαν 
με προθυμία σε δραστηριότητες ψυχαγωγίας και 
απασχόλησης. Ορισμένα από αυτά είχαν μάλιστα 
αποκαταστήσει τους δεσμούς με τις οικογένειές τους και 
έκαναν ουσιαστικά βήματα για να οικοδομήσουν ένα 
πιο ασφαλές και πιο ανεξάρτητο μέλλον. Τα κορίτσια 
με τα οποία συζητήσαμε τόνισαν επίσης ότι η βοήθεια 
θα πρέπει να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ατομικές 
ανάγκες τους, ώστε να βελτιωθεί η προστασία τους και 
να μπορέσουν να εκπληρώσουν τους μακροπρόθεσμους 
στόχους τους, όπως πρόσβαση στην εκπαίδευση, την 
επαγγελματική κατάρτιση και το καθεστώς πρόσφυγα. 
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Πλαίσιο 6. 10 ενδείξεις ότι ένα κορίτσι είναι ασυνόδευτο ή χωρισμένο από την οικογένειά του  
(βλ. Παράρτημα 1 για μια πιο αναλυτική παρουσίαση)  

Μπορεί να μην είναι εμφανές ότι ένα κορίτσι είναι ασυνόδευτο ή χωρισμένο από την οικογένειά του. Ποτέ 
μην υποθέτετε ότι ένα κορίτσι μπορεί ή θέλει να σας πει ότι είναι ανήλικο. Ο παρών κατάλογος έχει ως στόχο να 
βοηθήσει το προσωπικό της πρώτης γραμμής να εντοπίσει το κορίτσι και να το παραπέμψει άμεσα στις αρμόδιες 
αρχές ή/και στις υπηρεσίες για επείγουσα στήριξη. 

1. Ένα κορίτσι ταξιδεύει μόνο του ή/και μπορεί να ζητήσει ανοιχτά βοήθεια. Αν δείτε ένα κορίτσι που 
ταξιδεύει μόνο του και φαίνεται να είναι (ή υποψιάζεστε ότι είναι) κάτω των 18 ετών, μπορεί να είναι 
ασυνόδευτο. 

2. Ένα κορίτσι δηλώνει ότι είναι 18 ετών, αλλά φαίνεται μικρότερο. Αν δεν προσκομίσει έγγραφα που 
αποδεικνύουν την ηλικία του ή/και εξακολουθείτε να έχετε αμφιβολίες, μπορεί να είναι ασυνόδευτο. 

3. Ένα κορίτσι δεν έχει έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα ή έγγραφα ταυτότητας, ή έχει πλαστά έγγραφα. Εάν 
δεν έχει έγγραφα ή τα κρατά κάποιος άλλος εκ μέρους του ή/και είναι απρόθυμο να δηλώσει τα προσωπικά 
στοιχεία του, μπορεί να είναι ασυνόδευτο. 

4. Ένα κορίτσι σας λέει μια ιστορία που φαίνεται προβαρισμένη, ή μοιάζει πολύ με ιστορίες που έχετε 
ακούσει από άλλα κορίτσια. Εάν σας φαίνεται ότι έχει προετοιμάσει καλά τις απαντήσεις του στις ερωτήσεις 
σας και αναφέρεται με ασάφεια στο ταξίδι και στην κατάστασή του, μπορεί να είναι ασυνόδευτο. 

5. Ένα κορίτσι λέει ότι είναι παντρεμένο, εμφανίζει σημάδια εγκυμοσύνης ή λειτουργεί ως «γονέας» για 
άλλα παιδιά. Εάν ένα κορίτσι που είναι παντρεμένο ταξιδεύει μόνο με τον σύζυγό του (και χωρίς τους γονείς 
του), θα πρέπει να θεωρείται ασυνόδευτο. Εάν υποψιάζεστε ότι μια ανήλικη είναι έγκυος ή μητέρα μικρών 
παιδιών που ταξιδεύει χωρίς τους γονείς της, θα πρέπει επίσης να θεωρείται ασυνόδευτη. 

6. Ένα κορίτσι ταξιδεύει με μια ομάδα ή με μια οικογένεια που δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στην 
αναμενόμενη ηλικία ή το αναμενόμενο προφίλ γονέα/παιδιού. Εάν ένα κορίτσι ταξιδεύει μαζί με ενήλικους 
συνταξιδιώτες και η ηλικία τους δεν ταιριάζει με το αναμενόμενο οικογενειακό προφίλ, ή εάν ταξιδεύει μαζί με 
μεγαλύτερο άνδρα ή «θείο», μπορεί να είναι ασυνόδευτο. 

7. Ένα κορίτσι δεν μπορεί να μιλήσει τη γλώσσα ή τη διάλεκτο των συνταξιδιωτών ή των ατόμων που 
έχουν την επιμέλειά του. Εάν δεν έχει κοινή γλώσσα με τους συνταξιδιώτες του, ενδεχομένως αυτοί να 
μην είναι η οικογένειά του και μπορεί να είναι ασυνόδευτο. Σε αυτή την περίπτωση, ζητήστε βοήθεια από 
γλωσσικούς και διαπολιτισμικούς μεσολαβητές. 

8. Η εμφάνιση ή τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός κοριτσιού διαφέρουν σημαντικά από τα αντίστοιχα των 
συνταξιδιωτών του. Εάν τα φυσικά χαρακτηριστικά του κοριτσιού δεν μοιάζουν με αυτά των συνταξιδιωτών 
του, μπορεί να είναι ασυνόδευτο. 

9. Ένα κορίτσι παρουσιάζει ενδείξεις έλλειψης φροντίδας ή προσωπικής υγιεινής, ιδιαίτερα σε σύγκριση 
με τα άτομα που το συνοδεύουν.  Εάν ένα κορίτσι δείχνει ατημέλητο σε σύγκριση με άλλα παιδιά που 
μετακινούνται μαζί με τους γονείς τους ή στην ομάδα του, μπορεί να είναι ασυνόδευτο. 

10. Ένα κορίτσι φαίνεται φοβισμένο και νιώθει άβολα κοντά στους συνταξιδιώτες του και εμφανίζει 
συμπτώματα ψυχολογικού τραύματος, όπως τρέμουλο, ρίγος ή κοκκινίζει. Εάν φαίνεται αναστατωμένο, 
αρνείται να μιλήσει ή προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις, κ.λπ., μπορεί να είναι ασυνόδευτο.  
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Από την ανάλυση της UNICEF προέκυψαν τα ακόλουθα 
βασικά συμπεράσματα. 

• Τα στοιχεία όσον αφορά τον αριθμό και το προφίλ 
των ασυνόδευτων και χωρισμένων από την οικογένειά 
τους κοριτσιών είναι ελλιπή, γεγονός που οφείλεται 
στην περιορισμένη συλλογή και ανάλυση εθνικών και 
περιφερειακών δεδομένων κατανεμημένων ανά φύλο 
και ηλικία. Η κατανόηση της κατάστασης των κοριτσιών 
είναι καίριας σημασίας και απαιτεί πληροφορίες σχετικά 
με τον αριθμό τους, τις μορφές μετακίνησης, τα κοινωνικά 
δίκτυα και τους κινδύνους τους, καθώς και για τη 
λειτουργία των ίδιων των συστημάτων προστασίας. Αυτές 
οι ζωτικές πληροφορίες θα μπορούσαν να συμβάλουν 
σημαντικά στην υποστήριξη και στις υπηρεσίες που 
απευθύνονται στα ασυνόδευτα κορίτσια που ακολουθούν 
μεταναστευτικές διαδρομές, καθώς και στον εντοπισμό 
τους κατά την άφιξή τους σε μια νέα χώρα.63 

• Εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο ταξιδεύουν, τα 
κορίτσια μπορεί να μην εντοπιστούν αμέσως ως 
ασυνόδευτα ή χωρισμένα από την οικογένειά τους.64 
Δεν πρόκειται για μια ομοιογενή ομάδα:  κάποια 
κορίτσια μπορεί να είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης, 
ή να ταξιδεύουν με συζύγους, παιδιά ή ευρύτερη 
οικογένεια, άλλα μπορεί να είναι μόνα τους, αλλά να 
μετακινούνται με ομάδες ενηλίκων με τους οποίους 
δεν έχουν συγγένεια, κάποια μπορεί να έχουν πλαστά 
έγγραφα που τα εμφανίζουν μεγαλύτερα, άλλα μπορεί 
να είναι θύματα εμπορίας ανθρώπων. 

• Οι τρέχουσες προσεγγίσεις για τον εντοπισμό στις 
τέσσερις χώρες στις οποίες εστιάζει η παρούσα 
ανάλυση παρουσιάζουν περιορισμούς από πολιτισμική 
άποψη αλλά και σε ό,τι αφορά το φύλο. Επιπλέον, η 
παροχή στοχευμένων υπηρεσιών που συνάδουν με το 
βέλτιστο συμφέρον του παιδιού είναι ανομοιογενής.  

• Οι διαδικασίες εντοπισμού ενδέχεται να απαιτούν 
προσδιορισμό της ηλικίας και συνεντεύξεις από 
εκπαιδευμένο προσωπικό, οι οποίες θα πρέπει να 
διεξάγονται μόνον εφόσον υπάρχει εύλογη αμφιβολία 
όσον αφορά την ηλικία.65 Ο προσδιορισμός της ηλικίας 
συχνά χρησιμοποιείται για να καθοριστεί κατά πόσο 
κάποιος είναι μεγαλύτερος από την ηλικία που δηλώνει: 
εάν δινόταν μεγαλύτερη έμφαση στη χρήση της για 
τον εντοπισμό ατόμων που είναι μικρότερα απ' όσο 
δηλώνουν ή φαίνονται, θα βελτιωνόταν ο ρόλος της ως 
μηχανισμού προστασίας. 

• Διαπιστώνονται διαφορετικές δυσχέρειες σε 
διαφορετικά σημεία:  οι δυσκολίες που συνδέονται 
με τον εντοπισμό περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων το 
περιορισμένο δυναμικό των παρόχων υπηρεσιών, 
καθώς και τις υφιστάμενες γνώσεις και νοοτροπίες. 
Μία ακόμη δυσχέρεια είναι η έλλειψη καταρτισμένων 
διερμηνέων και διαπολιτισμικών μεσολαβητών πλήρως 
ενσωματωμένων στις υπηρεσίες που παρέχονται από τα 
εθνικά συστήματα, σε συνδυασμό με τα περιορισμένα 
εργαλεία, ή την περιορισμένη αξιοποίησή τους, για την 
υποστήριξη αυτής της εργασίας. 

• Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεών μας, προσδιορίστηκαν 
κάποιες αναδυόμενες ελπιδοφόρες πρακτικές, μεταξύ 
των οποίων χρήσιμα εργαλεία και προγράμματα 
κατάρτισης, η διαθεσιμότητα εμπιστευτικών χώρων και 
κατάλληλα εκπαιδευμένων γυναικών που εργάζονται 
ως διαπολιτισμικές μεσολαβήτριες και διερμηνείς, 
καθώς και ο ολοκληρωμένος προγραμματισμός και η 
παροχή ασφαλών χώρων για γυναίκες και κορίτσια.66 

• Παρότι δεν γνωρίζουμε τον ακριβή αριθμό των 
ασυνόδευτων και χωρισμένων από την οικογένειά τους 
κοριτσιών, εκτιμάται ότι είναι σχετικά περιορισμένος. 
Όπου εντοπίσαμε πρακτικές οι οποίες αποσκοπούσαν 
στην αντιμετώπιση των δυσχερειών που 
παρεμποδίζουν τον εντοπισμό των κοριτσιών, όπως 
είναι η διαθεσιμότητα περισσότερων πληροφοριών, 
διαπιστώσαμε κάποιον θετικό αντίκτυπο.  
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7. ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ 

Με βάση την ανασκόπηση της υπάρχουσας 
βιβλιογραφίας, τις διαβουλεύσεις που 
πραγματοποιήθηκαν στη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την 
Ιταλία και τη Σερβία, καθώς και την ανάλυση των βασικών 
συμπερασμάτων μας, συνιστώνται οι ακόλουθες δράσεις 
για τη βελτίωση του εντοπισμού, της αξιολόγησης και 
των υποστηρικτικών υπηρεσιών για τα ασυνόδευτα και 
χωρισμένα από την οικογένειά τους κορίτσια. 

Αφετηρία για κάθε σύσταση αποτελεί η κοινή παραδοχή 
ότι ο εντοπισμός των ασυνόδευτων και χωρισμένων 
από την οικογένειά τους κοριτσιών συνιστά μείζονα 
πρόκληση, η οποία, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, σε 
μεγάλο βαθμό παραμένει άλυτη στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών μέτρων αντιμετώπισης της προσφυγικής 
κρίσης. 

Οι συστάσεις θα πρέπει, εφόσον είναι εφικτό, να 
προσαρμόζονται ανάλογα με το πλαίσιο και τις 
συνθήκες της χώρας όπου βρίσκονται τα κορίτσια, 
και να σχεδιάζονται σε συνεργασία με τις κρατικές 
αρχές, με τους οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών, 
με ευρωπαϊκούς και άλλους διεθνείς οργανισμούς 
και παρόχους υπηρεσιών, ώστε να διασφαλίζεται 
ο συντονισμός των δράσεων και η εναρμόνιση της 
ανταπόκρισης. Όλες συνάδουν, μεταξύ άλλων, με τις 
Ελάχιστες Προδιαγραφές Παιδικής Προστασίας στην 
ανθρωπιστική δράση (CRMS)67, και ειδικότερα με το 
πρότυπο 9 «Σεξουαλική και έμφυλη βία (ΣΕΒ)», και 13 
«Ασυνόδευτα και χωρισμένα από την οικογένειά τους 
παιδιά».  

Συστάσεις που απευθύνονται σε ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα 

• Εναρμόνιση των διαδικασιών εντοπισμού, 
συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών 
προσδιορισμού της ηλικίας και του καθορισμού 
του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, ώστε να 
λαμβάνονται υπόψη ειδικά ζητήματα που αφορούν τα 
ασυνόδευτα κορίτσια, σύμφωνα με τις διεθνείς ορθές 
πρακτικές και τα διεθνή πρότυπα. 

• Υποστήριξη της ανάπτυξης σε εθνικό επίπεδο και 
της περιφερειακής εναρμόνισης της συλλογής 
και ανάλυσης δεδομένων, καθώς και των 
συστημάτων διαχείρισης πληροφοριών, ώστε να 
συμπεριλαμβάνονται δεδομένα ανά φύλο, και 
υποστήριξη της πλήρους ανάλυσης και χρήσης τους 
για τη διαμόρφωση και την καθοδήγηση μηχανισμών 
προστασίας των ΑΧΠ βάσει αποδεικτικών στοιχείων. 

• Προώθηση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ 
των κρατών μελών, ώστε να δίνεται προτεραιότητα στην 
ασφάλεια και την προστασία όλων των παιδιών που 
μετακινούνται, με σταθερή ένταξη των ασυνόδευτων 
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και χωρισμένων από την οικογένειά τους κοριτσιών. 
• Διασφάλιση της ενσωμάτωσης και παρακολούθησης 

ειδικών ζητημάτων που αφορούν το φύλο στο πλαίσιο 
σχετικών χρηματοδοτικών ροών, και διασφάλιση 
της διάθεσης επαρκούς χρηματοδότησης για ειδικές 
δράσεις, με στόχο την υποστήριξη ολοκληρωμένου 
προγραμματισμού για τα ασυνόδευτα και χωρισμένα 
από την οικογένειά τους κορίτσια. 

• Διαρκής προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων 
πρακτικών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ και των 
γειτονικών χωρών σχετικά με πολιτικές και πρακτικές 
για την προστασία των παιδιών και την καταπολέμηση 
της έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της 
συμμετοχής των παιδιών, λαμβανομένης υπόψη της 
δυναμικής των φύλων. 

Συστάσεις που απευθύνονται στις αρχές της 
Βουλγαρίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας και της Σερβίας 

•  Μέριμνα ώστε οι φορείς παιδικής προστασίας και 
πρόνοιας να αναλάβουν την κύρια ευθύνη καθορισμού 
των πλέον κατάλληλων επιλογών φροντίδας για όλα τα 
παιδιά που μετακινούνται, ανάλογα με την ηλικία και το 
φύλο τους.68 

•  Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε πολιτικές, 
κατευθυντήριες οδηγίες, και στις διαδικασίες 
ανάπτυξης ικανοτήτων σχετικά με τα ασυνόδευτα και 
χωρισμένα από την οικογένειά τους παιδιά, σύμφωνα 
με το πεδίο εφαρμογής και την αρμοδιότητα κάθε 
εθνικής αρχής, με στόχο: 
- να ενισχυθούν οι διαδικασίες εντοπισμού, 

συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού της 
ηλικίας, όπου ενδείκνυται, σύμφωνα με τα διεθνή 
πρότυπα  
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- να διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός του βέλτιστου 
συμφέροντος του παιδιού, λαμβανομένης υπόψη 
της ιδιαίτερης κατάστασης κάθε κοριτσιού, είτε είναι 
εμφανώς ασυνόδευτο, είτε ταξιδεύει μαζί με άλλη 
οικογένεια, είτε είναι παντρεμένο 

- να διασφαλιστεί ο διορισμός ανεξαρτήτων επιτρόπων 
για όλα τα ασυνόδευτα και χωρισμένα από την 
οικογένειά τους αγόρια και κορίτσια, είτε ταξιδεύουν 
μαζί με άλλες οικογένειες είτε είναι παντρεμένα 

- να διασφαλιστεί ότι τα συστήματα υποδοχής 
είναι κατάλληλα για το φύλο και την ηλικία των 
ασυνόδευτων και χωρισμένων από την οικογένειά 
τους παιδιών, καθώς και η πρόβλεψη εναλλακτικών 
λύσεων φροντίδας. 

• Βελτίωση της συλλογής, ανάλυσης και χρήσης των 
δεδομένων για τα ασυνόδευτα και χωρισμένα από 
την οικογένειά τους παιδιά, συμπεριλαμβανομένων 
ειδικών ζητημάτων που αφορούν το φύλο, όπως 
η καταγεγραμμένη οικογενειακή κατάσταση, 
εγκυμοσύνη και τέκνα. 

•  Προώθηση του διατομεακού και διοργανικού 
συντονισμού των αστυνομικών δυνάμεων, των 
αρχών διαχείρισης των συνόρων, των υπηρεσιών 
ασύλου και των φορέων προστασίας, ώστε να 
διασφαλιστεί η έγκαιρη παραπομπή των ασυνόδευτων 
και χωρισμένων από την οικογένειά τους παιδιών σε 
εξειδικευμένα, διαθέσιμα και προσβάσιμα ιδρύματα 
κοινωνικής προστασίας. 

• Διασφάλιση της διαθεσιμότητας πληροφοριών που 
είναι φιλικές προς τα παιδιά, με ευαισθησία ως προς 
το φύλο και τον πολιτισμό τους, στα κύρια σημεία 
εισόδου και διέλευσης, με στόχο την ενημέρωση των 

παιδιών και των ενήλικων συνοδών τους σχετικά με τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους. 

• Υποστήριξη της δημιουργίας ασφαλών και 
εμπιστευτικών χώρων όπου κορίτσια και αγόρια 
μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες και να 
γνωστοποιούν οποιαδήποτε ευάλωτη κατάσταση με 
κατάλληλο τρόπο. 

Συστάσεις που απευθύνονται στους οργανισμούς των 
Ηνωμένων Εθνών 

• Προώθηση προσφυγικών και μεταναστευτικών 
πολιτικών που λαμβάνουν υπόψη τη διάσταση του 
φύλου και, εφόσον είναι απαραίτητο, προγραμμάτων 
που παρέχουν ειδική στήριξη, καθώς και μηχανισμών 
προστασίας για κορίτσια. 

• Υποστήριξη της ανάπτυξης, της διάδοσης και της 
αξιοποίησης από τις περιφερειακές και εθνικές αρχές, 
εργαλείων και μηχανισμών εντοπισμού, καθώς 
και εκπαιδευτικού υλικού, με στόχο τη βελτίωση των 
δεξιοτήτων των εργαζομένων πρώτης γραμμής και άλλων 
εξειδικευμένων επαγγελματιών, ως προς τον έγκαιρο και 
επαρκή εντοπισμό των ασυνόδευτων κοριτσιών. 

• Συνεχής προώθηση της περαιτέρω έρευνας και 
ενημέρωσης σχετικά με τις ειδικές ανάγκες και 
ανησυχίες των ασυνόδευτων κοριτσιών, πέραν του 
σταδίου του εντοπισμού τους, συμπεριλαμβανομένης 
της καταγραφής των βέλτιστων πρακτικών και της 
συστηματικής χρήσης αναλυτικών δεδομένων ανά 
φύλο και ηλικία, για τα ασυνόδευτα και χωρισμένα από 
την οικογένειά τους παιδιά.  





10 ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ ΕΙΝΑΙ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟ Ή ΧΩΡΙΣΜΕΝΟ  
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ  

Παράρτημα 1.   

Μπορεί να μην είναι εμφανές ότι ένα κορίτσι είναι ασυνόδευτο ή χωρισμένο από την οικογένειά του. Ποτέ μην 
υποθέτετε ότι ένα κορίτσι μπορεί ή θέλει να σας πει ότι είναι ανήλικο. Ο παρών κατάλογος έχει ως στόχο να 
βοηθήσει το προσωπικό της πρώτης γραμμής να εντοπίσει το κορίτσι και να το παραπέμψει άμεσα στις αρμόδιες 
αρχές για επείγουσα στήριξη. 

Έχετε υπόψη σας αυτές τις 10 ενδείξεις και απευθυνθείτε στις αρμόδιες αρχές αν υποψιάζεστε ότι κάποιο 
κορίτσι είναι ασυνόδευτο 

1. Ένα κορίτσι ταξιδεύει μόνο του ή/και μπορεί να ζητήσει ανοιχτά βοήθεια. Αν δείτε ένα κορίτσι που ταξιδεύει 
μόνο του και φαίνεται να είναι (ή υποψιάζεστε ότι είναι) κάτω των 18 ετών, μπορεί να είναι ασυνόδευτο. 

2. Ένα κορίτσι δηλώνει ότι είναι 18 ετών, αλλά φαίνεται μικρότερο. Αν δεν προσκομίσει έγγραφα που αποδεικνύουν 
την ηλικία του ή/και εξακολουθείτε να έχετε αμφιβολίες, μπορεί να είναι ασυνόδευτο. 

3. Ένα κορίτσι δεν έχει έγκυρα ταξιδιωτικά έγγραφα ή έγγραφα ταυτότητας, ή έχει πλαστά έγγραφα. Εάν δεν έχει 
έγγραφα ή τα κρατά κάποιος άλλος εκ μέρους του ή/και είναι απρόθυμο να δηλώσει τα προσωπικά στοιχεία του, μπορεί 
να είναι ασυνόδευτο. 

4. Ένα κορίτσι σας λέει μια ιστορία που φαίνεται προβαρισμένη, ή μοιάζει πολύ με ιστορίες που έχετε ακούσει από 
άλλα κορίτσια. Εάν σας φαίνεται ότι έχει προετοιμάσει καλά τις απαντήσεις του στις ερωτήσεις σας και αναφέρεται με 
ασάφεια στο ταξίδι και στην κατάστασή του, μπορεί να είναι ασυνόδευτο. 

5. Ένα κορίτσι λέει ότι είναι παντρεμένο, εμφανίζει σημάδια εγκυμοσύνης ή λειτουργεί ως «γονέας» για άλλα 
παιδιά. Εάν ένα κορίτσι που είναι παντρεμένο ταξιδεύει μόνο με τον ενήλικο σύζυγό του, θα πρέπει να θεωρείται 
ασυνόδευτο. Εάν υποψιάζεστε ότι μια ανήλικη είναι έγκυος ή μητέρα μικρών παιδιών, θα πρέπει επίσης να θεωρείται 
ασυνόδευτη. 

6. Ένα κορίτσι ταξιδεύει με μια ομάδα ή με μια οικογένεια που δεν φαίνεται να ανταποκρίνεται στην αναμενόμενη 
ηλικία ή το αναμενόμενο προφίλ γονέα/παιδιού. Εάν ένα κορίτσι ταξιδεύει μαζί με ενήλικους συνταξιδιώτες και η ηλικία 
τους δεν ταιριάζει στο αναμενόμενο οικογενειακό προφίλ, ή εάν ταξιδεύει μαζί με μεγαλύτερο άνδρα ή «θείο», μπορεί να 
είναι ασυνόδευτο. 

7. Ένα κορίτσι δεν μπορεί να μιλήσει τη γλώσσα ή τη διάλεκτο των συνταξιδιωτών ή των ατόμων που έχουν την 
επιμέλειά του. Εάν δεν έχει κοινή γλώσσα με τους συνταξιδιώτες του, ενδεχομένως αυτοί να μην είναι η οικογένειά 
του και μπορεί να είναι ασυνόδευτο. Σε αυτή την περίπτωση, ζητήστε βοήθεια από γλωσσικούς και διαπολιτισμικούς 
μεσολαβητές. 

8. Η εμφάνιση ή τα φυσικά χαρακτηριστικά ενός κοριτσιού διαφέρουν σημαντικά από αυτά των ατόμων που έχουν 
την επιμέλειά του. Εάν τα φυσικά χαρακτηριστικά του κοριτσιού δεν μοιάζουν με αυτά των συνταξιδιωτών του, μπορεί να 
είναι ασυνόδευτο. 

9. Ένα κορίτσι παρουσιάζει ενδείξεις έλλειψης φροντίδας ή προσωπικής υγιεινής, ιδιαίτερα σε σύγκριση με τα 
άτομα που την συνοδεύουν. Εάν ένα κορίτσι δείχνει ατημέλητο σε σύγκριση με άλλα παιδιά που μετακινούνται μαζί με 
τους γονείς τους ή στην ομάδα του, μπορεί να είναι ασυνόδευτο. 

10. Ένα κορίτσι φαίνεται φοβισμένο και νιώθει άβολα κοντά στους συνταξιδιώτες του και εμφανίζει συμπτώματα 
ψυχολογικού τραύματος, όπως τρέμουλο, ρίγος ή κοκκινίζει. Εάν φαίνεται αναστατωμένο, αρνείται να μιλήσει ή 
προσπαθεί να κρατήσει αποστάσεις, κ.λπ., μπορεί να είναι ασυνόδευτο.  



21 MAKING THE INVISIBLE VISIBLE

Ασυνόδευτα ή χωρισμένα από την οικογένειά τους παιδιά (ΑΧΠ) 
Ασυνόδευτα παιδιά είναι εκείνα που έχουν χωριστεί από τους δύο γονείς και τους άλλους συγγενείς τους και δεν 
συνοδεύονται από κατά τον νόμο ή το έθιμο υπεύθυνο για την επιμέλειά τους ενήλικο. 
Παιδιά χωρισμένα από την οικογένειά τους είναι τα παιδιά που έχουν χωριστεί από τους δύο γονείς τους ή από 
τον μέχρι πρότινος υπεύθυνο κατά τον νόμο ή το έθιμο για την επιμέλειά τους ενήλικο, αλλά όχι κατ’ ανάγκην από 
άλλους συγγενείς τους. Κατά συνέπεια, μπορεί να πρόκειται για παιδιά που συνοδεύονται από άλλα ενήλικα μέλη 
της οικογένειάς τους.  

Τι να κάνετε εάν υποψιάζεστε ότι ένα κορίτσι είναι ασυνόδευτο ή χωρισμένο από την 
οικογένειά του:  

Σημειώστε όλα τα στοιχεία: ζητήστε το ονοματεπώνυμό του, την τοποθεσία και τον αριθμό 
τηλεφώνου του, εφόσον είναι εφικτό  

Καλέστε αμέσως τις αρμόδιες αρχές/οργανώσεις: έχετε πάντα πρόχειρα τα στοιχεία 
επικοινωνίας τους  

Κατά πάσα πιθανότητα έχουν εκπαιδευμένο προσωπικό που μπορεί να επικοινωνήσει 
με ασφάλεια με το κορίτσι και τους συνταξιδιώτες του για να κρίνει κατά πόσο είναι 
ασυνόδευτο ή χωρισμένο από την οικογένειά του.  

Ποιος είναι ο σκοπός αυτού του καταλόγου συμβουλών; 
Σκοπός αυτού του καταλόγου συμβουλών είναι να βοηθήσει το προσωπικό πρώτης γραμμής (συνοριοφύλακες, ασφάλεια, 
αστυνομία, προσωπικό υποδοχής, κ.λπ.) να εξοικειωθεί με πιθανές ενδείξεις ότι τα κορίτσια πρόσφυγες και μετανάστες 
είναι ασυνόδευτα ή χωρισμένα από την οικογένειά τους, και να βελτιώσει τον εντοπισμό. 
Ο κατάλογος συμβουλών περιγράφει 10 ενδείξεις που μπορεί να υποδηλώνουν ότι ένα κορίτσι είναι ασυνόδευτο ή 
χωρισμένο από την οικογένειά του. Εάν υπάρχει υποψία ότι το κορίτσι είναι ασυνόδευτο ή χωρισμένο από την οικογένειά 
του σύμφωνα με αυτές (ή άλλες) ενδείξεις, τότε θα πρέπει να το παραπέμψετε άμεσα στις αρμόδιες αρχές.  

Τι σημαίνει εντοπισμός; 
Ο εντοπισμός είναι η διαδικασία με την οποία διαπιστώνεται ποια παιδιά έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους ή 
από άλλα πρόσωπα υπεύθυνα για την επιμέλειά τους, και πού βρίσκονται αυτά τα παιδιά 
• Ο εντοπισμός των ασυνόδευτων και χωρισμένων από την οικογένειά τους αγοριών και κοριτσιών μπορεί να 

πραγματοποιηθεί κατά την άφιξή τους, αλλά συχνά λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια του εκτοπισμού τους μέσω 
παρόχων υπηρεσιών ή μηχανισμών σε επίπεδο κοινότητας. 

• Στόχος του εντοπισμού είναι να διασφαλιστεί η προστασία των ασυνόδευτων αγοριών και κοριτσιών από κινδύνους και 
η παροχή σε αυτά κατάλληλης φροντίδας και βοήθειας έως την επανένωση με την οικογένειά τους ή έως ότου βρεθούν 
εναλλακτικές μακροπρόθεσμες λύσεις. 

• Στην περίπτωση των παιδιών που έχουν χωριστεί από την οικογένειά τους, θα πρέπει να εξακριβώνονται και να 
αξιολογούνται οι (οικογενειακοί) δεσμοί, προκειμένου να εντοπιστούν πιθανοί κίνδυνοι. 

Γιατί δίνεται έμφαση στα κορίτσια; 
Λόγω της ειδικής δυναμικής που έχει η μετακίνησή τους, τα κορίτσια μπορεί να μη θεωρηθούν αμέσως ασυνόδευτα ή 
χωρισμένα από την οικογένειά τους. Τα ασυνόδευτα και χωρισμένα από την οικογένειά τους κορίτσια αποτελούν μια 
ανομοιογενή ομάδα: κάποια από αυτά μπορεί να είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης, να ταξιδεύουν με συζύγους, παιδιά, 
μέλη της ευρύτερης οικογένειας, άλλα μπορεί να είναι μόνα τους αλλά να ταξιδεύουν κοντά σε ομάδες, κάποια μπορεί να 
έχουν πλαστά έγγραφα που τα εμφανίζουν μεγαλύτερα, και άλλα μπορεί να έχουν πέσει θύματα εμπορίας ανθρώπων.  
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