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ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

Σίηινο εξγαζίαο: Κνηλσληθή Δξγαζία κε Αζπλφδεπηα Παηδηά θαη Παηδηά πνπ έρνπλ 

Υσξηζζεί απφ ηελ Οηθνγέλεηά ηνπο.  

Σσλ: Καξθαξίδνπ Μαξίαο 

 Κνληζηψηε Διέλεο 

 Λεβνγηάλλε Φσηεηλήο 

Τπφ ηε επίβιεςε ηεο: Οηθνλφκνπ Αηθαηεξίλεο 

 

Ζκεξνκελία: Απξίιηνο 2015 

Δηζαγωγή: Ζ παξνχζα κειέηε αζρνιείηαη κε ηε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή ησλ 

ζεσξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο θνηλσληθήο εξγαζίαο θαη ηηο 

πξαθηηθέο εθαξκνγέο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο θνηλσληθνχο 

ιεηηνπξγνχο ζε ρψξεο ηηο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Δπηπιένλ ζηφρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

έξεπλαο είλαη, πξψηνλ, λα ζπγθεληξσζνχλ νη πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη απφ 

επαγγεικαηίεο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο ζηελ εξγαζία ηνπο κε αζπλφδεπηα παηδηά 

ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο θαη δεχηεξνλ λα παξνπζηαζηνχλ ηα ζηάδηα θαη νη ηνκείο 

παξέκβαζεο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ζηελ εξγαζία ηνπο κε ηα αζπλφδεπηα 

παηδηά. 

 

Μεζνδνινγία: Ζ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δηεμήρζε θαηά ην αθαδεκατθφ εμάκελν 2014-

2015. Χο πξνο ηνλ ηχπν κεζνδνινγίαο επηιέρζεθε απηή ηεο ζπζηεκαηηθήο- 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο θαη απνηέιεζε κηα πνηνηηθή έξεπλα. Αλαθνξηθά κε ην 

δείγκα απνηεινχληαλ απφ ελλέα (9) έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηηο πξαθηηθέο ησλ 

θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ κε αζπλφδεπηα παηδηά θαη παηδηά ρσξηζκέλα κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο, νη νπνίεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ εληφο ηεο πξνεγνχκελεο δεθαεηίαο 

(2004-2014). Δπηπιένλ, αλαθνξηθά κε ηε κεζνδνινγία αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πνπ 

ζπιιέρζεθαλ, έγηλε ρξήζε ελφο ζπλδπαζκνχ κεζφδσλ αλάιπζεο πνηνηηθψλ 

δεδνκέλσλ, απηψλ ηεο Σππνινγηθήο Αλάιπζεο, ηεο Σαμηλνκηθήο Αλάιπζεο θαη ηεο 

Δξκελεπηηθήο Αλάιπζεο. 
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Απνηειέζκαηα: Όζνλ αθνξά ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, πξνθχπηεη πσο νη 

πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο δηαθέξνπλ απφ ηηο ζεσξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο θνηλσληθήο εξγαζίαο θαζψο νη ίδηνη θαινχληαη λα 

αληαπνθξηζνχλ ζε δεηήκαηα ηα νπνία δελ εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο.  

Οη βαζηθέο πξαθηηθέο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ κπνξνχλ 

λα ζπλνςηζηνχλ ζηηο εμήο θαηεγνξίεο:  

1. Σνπνζέηεζε ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ 

2. Δθπαίδεπζε 

3. Τγεία 

4. Άζπιν 

5. Δπαλέλσζε νηθνγελείαο 

6. Γηνξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ 

7. Γεκηνπξγία θνηλσληθψλ δηθηχσλ 

8. Γεκηνπξγία πιάλνπ γηα ην κέιινλ 

9. Δθπαίδεπζε ζε θαζεκεξηλέο αζρνιίεο 

Όζνλ αθνξά ηα ζηάδηα παξέκβαζεο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ φπσο 

πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα, θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ηξεηο (3) βαζηθνχο άμνλεο: 

1. Πξψηε Δπαθή 

2. Παξακνλή ζην Πιαίζην 

3. Πξνεηνηκαζία θαη Έμνδνο απφ ην Πιαίζην 

 

πκπεξάζκαηα: Σν γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη κέζα απφ ηε 

ζπγθεθξηκέλε έξεπλα είλαη πσο νη ζεσξίεο πνιιέο θνξέο δηαθέξνπλ απφ ηηο πξαθηηθέο 

πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο. Οη ίδηνη αξθεηέο θνξέο 

αλαιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο δελ έρνπλ ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη 

εθπαίδεπζε θαη νη νπνίεο δελ εληάζζνληαη ζεσξεηηθά ζηελ θνηλσληθή εξγαζία, 

αλαγθάδνληάο ηνπο λα «δεκηνπξγνχλ» λέεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπο 

(π.ρ. αμηνιφγεζε ειηθίαο). Μέζα απφ απηφ γίλεηαη θαλεξή ε αλάγθε νξηνζέηεζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ θαη ε χπαξμε αληίζηνηρσλ 

εμεηδηθεπκέλσλ νκάδσλ ζε ζέκαηα πνπ δελ εληάζζνληαη ζηηο αξκνδηφηεηεο ηνπο.  

Λέμεηο θιεηδηά: αλήιηθνο πξφζθπγαο, αζπλφδεπην παηδί, θνηλσληθή εξγαζία 
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ABSTRACT 

Title: Social Work with unaccompanied and separated children: Theory and Practice. 

By: Karfaridou Maria 

      Kontsioti Eleni 

     Levogianni Foteini 

Supervisor: Oikonomou Aikaterini 

 

Date: April 2015 

 

Introduction: The following study deals with the collection and record of theoretical 

approaches in cross-cultural social work and its practical applications followed by 

professional social workers in Europe. Additional objectives of this research were, 

firstly, the concentration of practical applications followed by professional social 

workers in their work with unaccompanied children in Europe and secondly, the 

presentation of social worker‟s intervention stages in their work with unaccompanied 

children. 

 

Methodology: This research was conducted during the academic semester of 2014- 

2015. Systematic – literature review was the chosen type of methodology and was a 

qualitative research. The sample was consisted by nine (9) researches relevant to the 

practical applications of social workers with separated and unaccompanied children. 

These researches were conducted in the past decade (2004 – 2014). Furthermore, a 

combination of qualitative data method analysis was used, such as typological 

analysis, taxonomic analysis and interpretive analysis.  

 

Findings: Research findings suggest that the practical applications used by social 

workers are different than the theoretical approaches of cross – cultural social work, 

because social workers are invited to respond into issues that do not fall into their 

responsibilities.  
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The basic practical applications that were gathered can be summarized into the 

following categories: 

1. Placement of unaccompanied children 

2. Education 

3. Health 

4. Asylum 

5. Family reunification  

6. Organizing activities 

7. Creating social networks 

8. Training in everyday engagements 

 

The social worker‟s intervention stages that were gathered during this research can be 

categorized into three (3) basic axes: 

1. First Contact 

2. Residency in the framework 

3. Preparation of leaving the framework 

 

Conclusions: The general conclusion that arises through this research is that theories 

many times are different than the practical applications followed by the social 

workers. Many times, social workers undertake procedures although they do not have 

the proper knowledge and training and do not fall theoretically into social work, 

forcing them to create new strategies to deal with them (e.g. age assessment). Given 

this, it is necessary the need to delimit the role of the social worker with 

unaccompanied children and also the need of specialized staff besides social workers 

that can work with the specific subjects that arise  

Key words: refugee children, unaccompanied children, separated children, social 

work 
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Δπραξηζηίεο 
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ηηο νηθνγέλεηέο καο πνπ καο ζπκπαξαζηάζεθαλ θαζ’ όιε ηε πνξεία ηεο θνίηεζήο καο.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δηαπηζησζεί ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ αιινδαπψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηε ρψξα θαη δεηνχλ δηεζλή πξνζηαζία. 

Μεηαμχ απηψλ εκθαλίδνληαη, νινέλα θαη ζπρλφηεξα, αλήιηθνη, παηδηά ή έθεβνη, πνπ 

θζάλνπλ ζηε ρψξα κφλνη ηνπο, ρσξίο ηελ νηθνγέλεηά ηνπο ή άιινλ ελήιηθα πνπ λα 

ηνπο ζπλνδεχεη θαη λα κεξηκλά γηα απηνχο. Απηά ηα παηδηά πνπ δεηνχλ δηεζλή 

πξνζηαζία νλνκάδνληαη αζπλφδεπηα παηδηά θαη παηδηά ρσξηζκέλα απφ ηελ νηθνγέλεηά 

ηνπο.  

Ζ θαηεγνξία ησλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ είλαη κία απφ ηηο 

ιηγφηεξν κειεηεκέλεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη ε 

Γηαπνιηηηζκηθή Κνηλσληθή Δξγαζία. Γεγνλφο πνπ ζηεξίδεη ηα παξαπάλσ είλαη ν 

εμαηξεηηθά κηθξφο αξηζκφο εξεπλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν 

ζρεηηθά κε ηηο ζεσξίεο θαη ηηο πξαθηηθέο ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο κε αζπλφδεπηνπο 

αλήιηθνπο πνπ εηζέξρνληαη ζηε ρψξα. Οη ππάξρνπζεο κειέηεο ζηελ εγρψξηα 

βηβιηνγξαθία είλαη ζε κεγάιν βαζκφ πξνζαλαηνιηζκέλεο ζε ηνκείο φπσο ε ςπρηθή 

πγεία, ν θνηλσληθφο απνθιεηζκφο θαζψο θαη νη εκπεηξίεο ησλ αλειίθσλ. Δλψ 

παξαηεξείηαη έιιεηςε γχξσ απφ ην θνκκάηη ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο θαη ζην ξφιν 

ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ ζηελ εξγαζία ηνπο κε ηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο.  

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία έρεη σο ζθνπφ ηε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο 

κεηαμχ ηεο δηαπνιηηηζκηθήο θνηλσληθήο εξγαζίαο θαη ησλ πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ πνπ 

αθνινπζνχληαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο κε ηα αζπλφδεπηα 

παηδηά. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζην πξψην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζην θαηλφκελν ησλ 

πξνζθχγσλ, κέζσ κηαο ζπλνπηηθήο ηζηνξηθήο αλαδξνκήο ζην λνκηθφ θαζεζηψο πνπ 

δηέπεη ηνπο πξφζθπγεο θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο αίηεζεο αζχινπ ζε Διιάδα θαη 

Δπξψπε. 

ην δεχηεξν θεθάιαην πεξηιακβάλεηαη ππάξρνπζα γλψζε ζρεηηθά κε ηα 

αζπλφδεπηα παηδηά. Πην ζπγθεθξηκέλα αλαιχνληαη: ε εμέιημε ηνπ φξνπ, ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα πνζνζηά εηζξνήο ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ ζηελ Διιάδα θαη 

Δπξψπε, ην λνκηθφ θαζεζηψο πνπ δηέπεη ηα αζπλφδεπηα παηδηά θαζψο θαη νη δνκέο 

θηινμελίαο πνπ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα. 

ην ηξίην θεθάιαην αλαιχεηαη ε δηαπνιηηηζκηθή θνηλσληθή εξγαζία. 

Απνζαθελίδνληαη νξηζκνί θαη έλλνηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε ζεσξία ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο θνηλσληθήο εξγαζίαο, γίλεηαη αλαθνξά ζηε κεζνδνινγία πνπ 
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εθαξκφδεηαη θαη ζην ξφιν ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ ζηελ άζθεζε ηεο θνηλσληθήο 

εξγαζίαο ζε πνιππνιηηηζκηθφ πεξηβάιινλ. 

Σν ηέηαξην θεθάιαην πεξηιακβάλεη ηε κεζνδνινγία έξεπλαο πνπ 

αθνινπζήζεθε, ηνπο ζθνπνχο θαη ζηφρνπο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο, ηε 

κεζνδνινγία αλάιπζεο δεδνκέλσλ, ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζηεθαλ θαη ηα εζηθά 

δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα. 

ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη ε παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο, 

παξνπζηάδνληαη ηα ζηάδηα θαη νη ηνκείο δξάζεσλ ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ζηελ 

εξγαζία ηνπο κε αζπλφδεπηα παηδηά θαη ζπγθεληξψλνληαη νη πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο 

θνηλσληθήο εξγαζίαο. ην επφκελν θεθάιαην αθνινπζεί ε ζπδήηεζε πάλσ ζηα 

επξήκαηα θαη ηέινο, ζην έβδνκν θεθάιαην πεξηιακβάλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη 

πξνηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα απηή.  
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ΜΔΡΟ ΠΡΧΣΟ: ΘΔΧΡΖΣΗΚΟ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1: ΠΡΟΦΤΓΔ 

 

1.1 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή- Οξηζκνί 

Ζ ηζηνξία ηνπ αλζξψπνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπλερείο κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ. 

Οη άλζξσπνη κεηαθηλνχληαη ζπρλά γηα λα βειηηψζνπλ ην βηνηηθφ ηνπο επίπεδν, λα 

δψζνπλ ζηηο νηθνγέλεηεο θαη ηα παηδηά ηνπο θαιχηεξεο επθαηξίεο, λα απνθχγνπλ ηε 

θηψρεηα ή γηα λα γιηηψζνπλ απφ δηψμεηο, αλαζθάιεηα θαη πνιέκνπο. Σν πξνζθπγηθφ 

δήηεκα θαη ηνπ αζχινπ απνηεινχλ φιν θαη πεξηζζφηεξν κέξνο ηεο θαζεκεξηλφηεηάο 

καο, θαζψο ε επξσπατθή θνηλσλία γίλεηαη πεξηζζφηεξν πνιππνιηηηζκηθή θαη 

πνηθηιφκνξθε, κηα θαηάζηαζε ε νπνία απνηειεί πξφθιεζε αιιά θαη πεγή πινχηνπ 

γηα ηελ θνηλσλία.  

 

1.1.1. Ηζηνξηθή Αλαδξνκή 

Ζ πξνζθπγηά ζαλ θνηλσληθφ θαηλφκελν, έρεη κεγάιε έθηαζε κέζα ζηνλ 

πξνεγνχκελν αηψλα ν νπνίνο ραξαθηεξίζηεθε απφ ηνπο δηαξθείο θαη έληνλνπο ζε 

ραξαθηήξα πνιέκνπο, αθήλνληαο εθαηνκκχξηα λεθξνχο, εθδησρζέληεο θαη 

θπλεγεκέλνπο. Σν θαηλφκελν ησλ πξνζθχγσλ απφ ηελ πξψηε ηνπ ζρεδφλ εκθάληζε 

απαζρφιεζε ηε δηεζλή θνηλφηεηα, ε νπνία πξνζπάζεζε κε πιηθά κέζα αιιά θαη κε 

ζεζκνζεηήζεηο λα επέκβεη ζην πξφβιεκα (Νάζθνπ – Πεξάθε,1991). 

Ζ πξψηε εκθάληζε απηνχ ηνπ ηνπνζεηείηαη ην 1917, φπνπ ε επηθξάηεζε ηεο 

επαλάζηαζεο ησλ κπνιζεβίθσλ ζηελ Ρσζία, αλάγθαζε πνιινχο πνιίηεο απηήο ηεο 

ρψξαο λα δηαθχγνπλ ζηελ Δπξψπε. Σηο ρηιηάδεο ησλ Ρψζσλ πξνζθχγσλ ιίγν 

αξγφηεξα ζα αθνινπζήζνπλ ζηελ θπγή θάηνηθνη θαη εζλφηεηεο ηεο Μηθξάο Αζίαο 

πνπ είηε ιφγσ ηνπ ειιελνηνπξθηθνχ πνιέκνπ (1922), είηε ηεο πνιηηηθήο ηνπ θξάηνπο 

ηνπ Κεκάι ζα αλαγθαζηνχλ λα εγθαηαιείςνπλ ηνπο ηφπνπο ηνπο: Έιιελεο, Αξκέληνη, 

Αζζχξηνη, Σνχξθνη. Έλα αθφκα θχκα πξνζθχγσλ εκθαλίδεηαη κε ηελ επηθξάηεζε ηνπ 

Υίηιεξ ζηε Γεξκαλία, θαη ηεο κεηέπεηηα επέθηαζεο ηνπ θαζεζηψηνο ζε γεηηνληθέο 

ρψξεο (Νάζθνπ-Πεξάθε, 1991). 

Σν ηέινο ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ βξήθε ηε δηεζλή θνηλφηεηα κπξνζηά 

ζε 1.250.000 πξφζθπγεο. Σε δεθαεηία ηνπ ‟50 ε επέκβαζε ηεο ΔΓ ζηελ Οπγγαξία 

(1956) ζα πξνθαιέζεη 200.000 πξφζθπγεο, φπσο θαη ν πφιεκνο ζηελ Αιγεξία πνπ ζα 
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πξνθαιέζεη ην πξψην κεγάιν θχκα πξνζθχγσλ ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν (Γηαλλίξε, 

2000). 

Ζ δεθαεηία ηνπ ‟60, επνρή αληηαπνηθηαθψλ θαη εζληθναπειεπζεξσηηθψλ 

αγψλσλ ζα δεκηνπξγήζεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ πξνζθχγσλ ζην Κέξαο ηεο Αθξηθήο.  

Ζ δεθαεηία ηνπ ‟70 είλαη ίζσο ε πην δξακαηηθή ζε έθηαζε πεξίνδνο: έλαο 

αξηζκφο 10 εθαη. θαηαθεχγεη ζηελ Ηλδία ιφγσ πνιέκνπ ζην Παθηζηάλ, 200.000 

Υηιηαλνί κεηά ην πξαμηθφπεκα ηνπ Πηλνζέη δηαθεχγνπλ ζην εμσηεξηθφ, δεθάδεο 

ρηιηάδεο Ηλδνθηλέδνη εγθαηαιείπνπλ ην Λάνο, ηελ Κακπφηδε θαη ην Βηεηλάκ, ζην 

Κέξαο ηεο Αθξηθήο 3 εθαη. εθηνπίδνληαη ιφγσ πνιέκνπ θαη ηέινο 400.000 Κχπξηνη 

πνπ εγθαηαιείπνπλ ηελ Κχπξν, κεηά ηελ εηζβνιή ηνπ ηνχξθηθνπ θξάηνπο (Γηαλλίξε, 

2000). 

Σε δεθαεηία ηνπ ‟80, 5 εθαη. Αθγαλνί εγθαηαιείπνπλ ιφγσ εκθπιίνπ ηε ρψξα 

ηνπο, θχκαηα πξνζθχγσλ δεκηνπξγνχληαη ζηελ θεληξηθή Ακεξηθή (απφ Νηθαξάγνπα, 

αιβαδφξ θαη Γνπαηεκάια), ζηελ ξη Λάλθα 100.000 άλζξσπνη εγθαηαιείπνπλ ηε 

ρψξα ιφγσ πνιέκνπ, ν εκθχιηνο πφιεκνο ζηελ Μνδακβίθε εμαλαγθάδεη ην 1/3 (6 

εθαη. πεξίπνπ) ηνπ πιεζπζκνχ λα εγθαηαιείςεη ηε ρψξα, ηέινο επίζεο ιφγσ πνιέκνπ 

700.000 άηνκα ζα εγθαηαιείςνπλ ηε Ληβεξία (Νάζθνπ- Πεξξάθε, 1991). 

Ζ δεθαεηία ηνπ ‟90 ζα μαλαθέξεη ζην πξνζθήλην εζληθνχο πνιέκνπο, θπξίσο 

ζηηο ρψξεο ηνπ πξψελ αλαηνιηθνχ κπινθ, θαη ζα εθηηλάμεη ηνλ αξηζκφ ησλ 

πξνζθχγσλ απφ ηα 15 εθαη. πεξίπνπ ζηα 22 εθαη. ηνλ πφιεκν ηνπ θφιπνπ 1,4 

Κνχξδνη ζα δηαθχγνπλ ζην Ηξάλ θαη 500.000 ζηελ Σνπξθία, ζηνλ εκθχιην ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο 700.000 Βφζληνη κεηαηξέπνληαη ζε πξφζθπγεο θαη ζρεδφλ 2 εθαη. 

είλαη νη εθηνπηζκέλνη κέζα ζηα ζχλνξα ηεο ρψξαο, πάλσ απφ 1 εθαη. ζθνηψλνληαη 

ζηελ Ρνπάληα θαη 1,7 εθαη. εγθαηαιείπνπλ ηελ ρψξα, ζηελ πξψελ ΔΓ ππάξρεη έλα 

ζχλνιν 9 εθαη. μεξηδσκέλσλ αλζξψπσλ, εγθαηαιείπνπλ 400.000 άλζξσπνη ηελ ηέξα 

Λεφλε ηέινο ε θξίζε ηνπ Κνζζπθνπεδίνπ ζα πξνθαιέζεη 1,3 πεξίπνπ εθαη. 

πξφζθπγεο  (Γηαλλίξε, 2000). 

Σε δεθαεηία ηνπ ‟00, γχξσ ζηα 2 εθαηνκκχξηα Αθγαλνί αλά ρξφλν λα 

εγθαηαιείπνπλ θαη πάιη ηε ρψξα ηνπο, ιφγσ ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηνχζε. Άιια 

κεγάια πξνζθπγηθά ξεχκαηα  μεθηλάλε απφ ην Ηξάθ, ιφγσ ηνπ πνιέκνπ, θαζψο θαη 

απφ ηε νκαιία θαη ην νπδάλ. 

Ζ δεθαεηία πνπ δηαλχεηαη θέξλεη έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνζθπγηθά 

ξεχκαηα. Τπνινγίδεηαη πσο πάλσ 44, 5 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη δηέθπγαλ απφ ηε 
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ρψξα ηνπο. Ο αξηζκφο απηφο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ησλ ηειεπηαίσλ 

δεθαεηηψλ κε θχξην ιφγν ηνλ πφιεκν ζηε πξία.  

 

1.1.2. Πξόζθπγαο- Μεηαλάζηεο 

χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, πξφζθπγαο είλαη ην πξφζσπν 

πνπ έρεη ζνβαξνχο θφβνπο φηη θαηαδηψθεηαη γηα ιφγνπο θπιεηηθνχο, ζξεζθεπηηθνχο, 

ιφγνπο εζληθφηεηαο, γηαηί ζπκκεηέρεη ζε κηα θνηλσληθή νκάδα, ή έρεη κηα πνιηηηθή 

ζέζε, βξίζθεηαη έμσ απφ ηε ρψξα ηνπ θαη δελ κπνξεί λα επηζηξέςεη γηαηί θηλδπλεχεη. 

Ο πξφζθπγαο εγθαηαιείπεη ηε ρψξα ηνπ γηαηί θηλδπλεχεη θαη απεηιείηαη κε δησγκφ θαη 

δελ κπνξεί λα επηζηξέςεη αζθαιήο ζηε ρψξα ηνπ (Dolceta, 2015). 

Οη πξφζθπγεο αλαγθάδνληαη λα εγθαηαιείςνπλ ηελ εζηία ηνπο επεηδή 

απεηιείηαη ε δσή ή ε ειεπζεξία ηνπο αλ επηζηξέςνπλ ζηνλ ηφπν ηνπο, πνιιέο θνξέο 

θηλδπλεχεη ε ίδηα ηνπο ε δσή. Οη άλζξσπνη απηνί έρνπλ δηθαίσκα λα θάλνπλ αίηεζε 

γηα άζπιν ζε κηα άιιε ρψξα, δειαδή λα δεηήζνπλ πξνζηαζία θαη λα αλαγλσξηζηνχλ 

σο πξφζθπγεο. Όζν πεξηκέλνπλ λα εμεηαζηεί ην αίηεκά ηνπο νλνκάδνληαη αηηνχληεο 

άζπιν. Ζ πξνζθπγηθή ηδηφηεηα θαη θαηάζηαζε δελ είλαη κφληκεο. Όηαλ εθιείςνπλ νη 

ιφγνη θφβνπ δίσμεο, αξθεηνί πξφζθπγεο επηζηξέθνπλ ζηελ παηξίδα ηνπο, 

πξνζπαζψληαο λα αλαθηήζνπλ ην ρακέλν έδαθνο θαη ρξφλν. Τπάξρνπλ φκσο θαη 

πεξηπηψζεηο φπνπ ν εζεινληηθφο επαλαπαηξηζκφο δελ είλαη εθηθηφο θαη νη πξφζθπγεο 

θαινχληαη λα θάλνπλ έλα λέν, πιελ δχζθνιν, μεθίλεκα δσήο ζηε ρψξα ππνδνρήο. Οη 

πξφζθπγεο σζνχληαη απφ ηε θηψρεηα θαη ηελ αλέρεηα λα αθήζνπλ ηε ρψξα ηνπο κε 

ζθνπφ λα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο δσήο ηνπο αλ απνθαζίζνπλ λα γπξίζνπλ πίζσ, ζα 

ζπλερίζνπλ λα έρνπλ ηελ πξνζηαζία ηεο παηξίδαο ηνπο. Οξηζκέλεο θνξέο γίλεηαη 

επίθιεζε ηνπ αζχινπ απφ άηνκα πνπ δελ είλαη πξφζθπγεο κε απνηέιεζκα λα 

επηβαξχλεηαη ε ζρεηηθή κε ην άζπιν δηαδηθαζία (British Red Cross, 2015). 

χκθσλα κε ηε πλζήθε ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηνπο Πξφζθπγεο, 1951 πνπ έρεη 

ππνγξαθεί απφ 147 ρψξεο, πξφζθπγαο είλαη θάπνηνο πνπ: 

 βξίζθεηαη εθηφο ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπ 

 θηλδπλεχεη πξαγκαηηθά λα ππνζηεί παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

ηνπ ζηε ρψξα ηνπ εμαηηίαο ηεο ηαπηφηεηάο ηνπ ή ησλ πεπνηζήζεψλ ηνπ. 

 Γελ κπνξεί ή δελ ζέιεη λα επηζηξέςεη επεηδή ε θπβέξλεζή ηνπ δελ κπνξεί ή 

δελ ζέιεη λα ηνλ πξνζηαηέςεη. 

Δμαηηίαο ηεο δίσμεο πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη, έλαο πξφζθπγαο δηθαηνχηαη 

λα πξνζηαηεπζεί απφ κηα εμαλαγθαζηηθή επηζηξνθή ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ (αξρή 
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ηεο κε επαλαπξνώζεζεο). Δθηφο απφ ηα δηθαηψκαηα πνπ έρνπλ φινη νη άλζξσπνη, ν 

πξφζθπγαο δηθαηνχηαη απηήλ ηεο πξνζηαζία, φπσο επίζεο θαη πξνζηαζία απφ δίσμε 

γηα παξάλνκε είζνδν, έγγξαθα ηαπηφηεηαο θαη ηαμηδησηηθά έγγξαθα θαη πξφζβαζε ζε 

κηα καθξνπξφζεζκε ιχζε. Απηή κπνξεί λα είλαη ε ελζσκάησζε ζηε ρψξα πνπ ηνπ 

παξέρεη άζπιν, ε επαλεγθαηάζηαζε ζε κηα άιιε ρψξα ή ν εζεινχζηνο 

επαλαπαηξηζκφο ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ, εθφζνλ απηή γίλεηαη κε αζθάιεηα θαη 

αμηνπξέπεηα (παλνύ θαη Αιεμάθεο, 2007). 

Ο φξνο κεηαλάζηεο ζπλήζσο πεξηγξάθεη θάπνηνλ πνπ παίξλεη κηα ειεχζεξε 

απφθαζε λα κεηαθηλεζεί ζε θάπνηα άιιε πεξηνρή ή ρψξα, ζπρλά γηα θαιχηεξεο 

νηθνλνκηθέο ή θνηλσληθέο ζπλζήθεο θαη γηα λα βειηηψζεη ηηο πξνζσπηθέο ηνπ 

πξννπηηθέο θαη απηέο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. (Γηεζλήο Οξγαληζκόο Μεηαλάζηεπζεο, ρ.ρ.). 

Πξφζθπγαο είλαη απηφο πνπ δελ είρε άιιε επηινγή παξά λα θχγεη απφ ηελ 

παηξίδα ηνπ. Ο φξνο πξφζθπγαο αλαθέξεηαη ζε άηνκν ην νπνίν βξίζθεηαη εθηφο ηεο 

ρψξαο θαηαγσγήο ηνπ θαη έρεη «δηθαηνινγεκέλν θφβν δίσμεο εμαηηίαο ηεο θπιήο, ηεο 

ζξεζθείαο, ηεο εζληθφηεηαο, ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζε ζπγθεθξηκέλε θνηλσληθή νκάδα 

ή ησλ πνιηηηθψλ ηνπ πεπνηζήζεσλ» (νξηζκφο ηεο χκβαζεο ηνπ 1951 γηα ην 

Καζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ) θαη γη‟ απηφ ην ιφγν δελ κπνξεί ή δελ επηζπκεί λα 

επηζηξέςεη ζηε ρψξα ηνπ. 

Οη πξφζθπγεο, ελψ αληηκεησπίδνληαη σο μερσξηζηή θαηεγνξία απφ ηνπο 

κεηαλάζηεο, ζπρλά ηαμηδεχνπλ καδί, ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο ίδηνπο κεηαλαζηεπηηθνχο 

δξφκνπο ή πέθηνπλ ζχκαηα ησλ ίδησλ θπθισκάησλ εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη πνιιέο 

θνξέο αληηκεησπίδνπλ ηηο ίδηεο παξαβηάζεηο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ζηηο ρψξεο 

κεηάβαζεο ή ζηηο ρψξεο πξννξηζκνχ. Δθηηκάηαη φηη ππάξρνπλ πεξίπνπ 11,4 

εθαηνκκχξηα πξφζθπγεο ζηνλ θφζκν (Γηεζλήο Ακλεζηία, 2015). 

 

1.1.3. Αηηίεο Πξνζθπγηάο 

Οη παξάγνληεο πνπ σζνχλ ζηελ πξνζθπγηά θαη ηελ αλαδήηεζε αζχινπ είλαη 

γεληθά αξλεηηθνί θαη νδεγνχλ ηνπο αλζξψπνπο εθηφο κηαο ρψξαο ή πεξηνρήο. 

Παξαδείγκαηα ηέηνησλ παξαγφλησλ είλαη νη ζπγθξνχζεηο, νη δηψμεηο, ε πνιηηηθή 

αζηάζεηα, νη θνηλσληθέο αληζφηεηεο θαη νη ιηγνζηέο νηθνλνκηθέο επθαηξίεο. Οη 

παξάγνληεο φκσο πνπ πξνζειθχνπλ ηνπο κεηαλάζηεο θαη πξφζθπγεο ζε κηα ρψξα 

είλαη ζεηηθνί, φπσο ην πςειφηεξν βηνηηθφ επίπεδν, νη ζέζεηο εξγαζίαο, νη 

εθπαηδεπηηθέο πξννπηηθέο, ε νηθνγελεηαθή επαλέλσζε, ή κηα πην ειεχζεξε θαη 

αζθαιήο δσή ζηε ρψξα πξννξηζκνχ.  

http://www.amnesty.org.gr/refugeesfaq
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Ζ Δ.Δ. είλαη έλαο ειθπζηηθφο πξννξηζκφο γηα ηνπο κεηαλάζηεο θαη ηνπο 

πξφζθπγεο γηα πνιινχο ιφγνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξννπηηθψλ, ησλ επαγγεικαηηθψλ επθαηξηψλ, ηνπ επηπέδνπ εθπαίδεπζεο θαη πγείαο 

θαη ηνπ ζεβαζκνχ ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ θαη δηθαησκάησλ. ε κεξηθέο 

πεξηπηψζεηο, νη κεηαλάζηεο θαη νη πξφζθπγεο δηαπηζηψλνπλ φηη ε πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

κεηαθίλεζεο ζηελ Δπξψπε δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο πξνζδνθίεο ηνπο. Οη κεηαλάζηεο 

θαη νη πξφζθπγεο ίζσο δπζθνιεπηνχλ λα εληαρζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ζηε 

δηαθνξεηηθή θνπιηνχξα θαη γιψζζα ή ζην γεγνλφο φηη βξίζθνληαη καθξηά απφ ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο. Γηα άιινπο, ε Δπξψπε πξνζθέξεη κηα πνηφηεηα δσήο ή αζθάιεηα 

πνπ δελ ζα κπνξνχζαλ λα βξνπλ ζηηο παηξίδεο ηνπο θαη έηζη βιέπνπλ ην κέιινλ ηνπο 

ζηελ Δπξψπε, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ ίζσο αληηκεησπίδνπλ σο μέλνη. Σα δεηήκαηα 

ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ ππνδνρή θαη ηελ έληαμε κεηαλαζηψλ θαη πξνζθχγσλ 

απνηεινχλ ζπλερείο πξνθιήζεηο, πνπ απαηηνχλ θαηαλφεζε θαη θαιχηεξε γλψζε ηνχ 

γηαηί νη άλζξσπνη κεηαθηλνχληαη θαη απφ πνχ πξνέξρνληαη (Γηεζλήο Οξγαληζκόο 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηνπο Πξόζθπγεο, 2009). 

 

1.2. Σν Ννκηθό Καζεζηώο 

 

1.2.1. Γηεζλείο πκβάζεηο 

ρεδφλ απφ ηελ πξψηε ζηηγκή (ηα ρξφληα χζηεξα απφ ην ηέινο ηνπ Α‟ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ) πνπ εκθαλίζηεθε ην θαηλφκελν ησλ πξνζθχγσλ, ππήξμαλ 

πξνζπάζεηεο λα επηιπζνχλ ζε δηεζλέο επίπεδν θαη ζε θάπνηα έθηαζε κηα ζεηξά 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεηψπηδαλ νη πξφζθπγεο, ζε ζεζκηθφ (έθδνζε ηαπηνηήησλ) θαη 

πιηθφ επίπεδν (αλζξσπηζηηθή βνήζεηα). Κάπνηεο πξψηεο απφπεηξεο έθαλαλ ηα 

επξσπατθά θξάηε θαη νη νξγαλψζεηο ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ, ηα πξψηα ζεζκνζεηψληαο 

θάπνηεο δηαηάμεηο θαη νη δεχηεξεο παξέρνληαο πιηθή βνήζεηα. Ζ αλάιεςε φκσο 

αθφκα πεξηζζφηεξσλ κέηξσλ θξίζεθε αλαγθαία κέζα ζηα πιαίζηα ηεο Κνηλσλίαο ησλ 

Δζλψλ (ΚηΔ), πνπ ηδξχζεθε εθείλε ηελ πεξίνδν. Μέζα ζηα πιαίζηα ηεο ΚηΔ γίλεηαη 

θαη ε πξψηε απφπεηξα ζέζπηζεο δηεζλψλ θαλφλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζθχγσλ, ε νπνία θηλήζεθε αθελφο ζε έλα ζεζκηθφ πιαίζην κε ζθνπφ ηελ 

πξνζηαζία θαη ηελ ζπλδξνκή ησλ πξνζθχγσλ, θαη αθεηέξνπ ζε κηα ζεηξά δηεζλψλ 

ζπκθσληψλ γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ πξφζθπγα. Όκσο, «ε επηθχξσζε ησλ 

πξάμεσλ απηψλ απφ ειάρηζηεο πνιηηείεο θαη νη πνιιέο επηθπιάμεηο πνπ δηαηππψζεθαλ 

ζε δηαηάμεηο ηνπο, θαζηζηνχζαλ αλνκνηφκνξθε ηελ πξνζέγγηζε πξνο έλα θαζεζηψο 

http://hosting01.vivodinet.gr/unhcr/IOM/IOM_tool_gr.pdf
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πξνζηαζίαο νηθνπκεληθήο απνδνρήο. Έηζη ηειηθά νη ζπκβάζεηο ηεο πεξηφδνπ απηήο 

θξίζεθαλ ζηνηρεηψδεο» (Νάζθνπ- Πεξάθθε, 1991).  

πλνπηηθά, φζνλ αθνξά ην δηεζλέο θαζεζηψο ησλ πξνζθχγσλ πξηλ ηελ 

ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ηνπ 1951 ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε ηηο εμήο αθφκα 

ζπκβαηηθέο πξάμεηο:   

1. Ζ ζπκθσλία γηα ηελ "Έθδνζε Πηζηνπνηεηηθνχ Σαπηφηεηαο γηα ηνπο Ρψζνπο 

πξφζθπγεο", πνπ ππνγξάθεθε απφ 33 θξάηε ζηηο 5/7/1922, θαζψο θαη κία αλαιφγνπ 

πεξηερνκέλνπ γηα ηνπο Αξκελίνπο πνπ ππνγξάθεθε ζηηο 31/5/1924. Ζ πξψηε 

ζχκβαζε, έκεηλε γλσζηή σο δηαβαηήξην Nansen.   

2. ηηο 30/6/1928 ην ζχζηεκα δηαβαηεξίνπ Nansen επεθηάζεθε θαη ζε άιιεο 

θαηεγνξίεο πξνζθχγσλ.  

3. ηηο 28/10/1933 ζα ππνγξαθεί θαη ε πξψηε δηεζλήο ζπλζήθε, πεξί ηνπ "δηεζλνχο 

θαζεζηψηνο ησλ πξνζθχγσλ.   

4. ηηο 10/2/1938 ππνγξάθεηαη ε "χκβαζε πεξί ηνπ θαζεζηψηνο ησλ πξνζθχγσλ 

απφ ηελ Γεξκαλία". ε απηή ιίγν αξγφηεξα ζα ελζσκαησζεί θαη ην πξσηφθνιιν γηα 

ηνπο πξφζθπγεο απφ ηελ Απζηξία. 

5. Μεηά ηελ ιήμε ηνπ Β‟ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, πηνζεηείηαη απφ ηελ Γεληθή 

πλέιεπζε ησλ Ζ.Δ. ην θαηαζηαηηθφ ηεο Γηεζλνχο Οξγάλσζεο Πξνζθχγσλ.   

6. Σν 1949 ηδξχεηαη ην Γξαθείν ηνπ ΟΖΔ Αξσγήο θαη Έξγσλ γηα ηνπο Παιαηζηίληνπο 

Πξφζθπγεο ζηελ Μέζε Αλαηνιή.  

7. Σν 1950 ηδξχεηαη ε Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο (Γηαλλίξε, 

2000). 

ηηο 28/7/1951 πηνζεηείηαη ζηελ Γελεχε ε ζπλζήθε γηα ην θαζεζηψο ησλ πξνζθχγσλ, 

ε νπνία φκσο αλαθέξεηαη ζε φζνπο έγηλαλ πξφζθπγεο πξηλ απφ ηελ 1/1/1951. 

Αξγφηεξα ζηηο 31/1/1967 ζα πηνζεηεζεί ην Πξσηφθνιιν πνπ επεθηείλεη ηελ ηζρχ ηεο 

Γηεζλνχο χκβαζεο γηα ηνπο Πξφζθπγεο ζε φινπο αλεμάξηεηα απφ ην πφηε απηνί 

έγηλαλ πξφζθπγεο (Γηαλλίξε, 2000). 

 

1.2.2. ύκβαζε ηεο Γελεύεο ηνπ 1951 

Ζ δηαδηθαζία γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζψκαηνο δηεζλψλ λφκσλ θαη ζπκβάζεσλ 

γηα ηνπο πξφζθπγεο μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα ππφ ηελ αηγίδα ηεο 

Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ (ηνπ πξνπνκπνχ ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ). Ζ δηαδηθαζία 

νινθιεξψζεθε ην 1951 φηαλ µηα πλέιεπζε ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ αθηεξσκέλε ζην 

ζέκα ησλ πξνζθχγσλ πηνζέηεζε ηε χκβαζε γηα ην Καζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ. Απφ 
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ην 1952, φπνπ ε Γαλία ήηαλ ε πξψηε ρψξα πνπ πξνζππέγξαςε ηε χκβαζε, 140 έζλε 

έρνπλ πηνζεηήζεη ηε ύκβαζε (Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηνπο Πξόζθπγεο, 

2014). 

Ζ χκβαζε ηνπ 1951 (µε ην επαθφινπζφ ηεο Πξσηφθνιιν 1967, φπνπ 

απαιείθζεθαλ νη γεσγξαθηθνί θαη επνρηαθνί πεξηνξηζκνί ηεο χκβαζεο) είλαη ην 

ζεκαληηθφηεξν λνκηθφ θείκελν γηα ηελ εθαξκνγή αξρψλ ζηε κεηαρείξηζε 

πξνζθχγσλ. Καζψο εκπλέεηαη απφ ηε χκβαζε γηα ηνπο Πξφζθπγεο ηνπ 1933 θαη ηελ 

Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ ηνπ 1948, ε χκβαζε ηνπ 

1951, µε έλαλ επξχ νξηζκφ ηεο έλλνηαο πξφζθπγαο, πξνβιέπεη ηελ ειεπζεξία 

άζθεζεο ηεο ζξεζθείαο θαη ηελ παξνρή ζξεζθεπηηθήο εθπαίδεπζεο ζηα παηδηά ησλ 

πξνζθχγσλ, παξέρεη πξφζβαζε ζηα δηθαζηήξηα, ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε θαη ζηηο 

θνηλσληθέο παξνρέο. ε φ,ηη αθνξά ηελ θαηνηθία θαη ηελ εξγαζία, ε χκβαζε 

θεξχζζεη φηη ν πξφζθπγαο πξέπεη λα αληηκεησπίδεηαη ην ιηγφηεξν φπσο φινη νη άιινη 

μέλνη ηεο ρψξαο (Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηνπο Πξόζθπγεο, 2014). 

Ζ χκβαζε ζπληζηά έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα επηηεχγκαηα ζηε κεγάιε κάρε 

γηα ηελ ρσξίο δηαθξίζεηο εθαξκνγή ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ, θαη έρεη αλαγλσξηζηεί σο µηα αξρή ηεο δηεζλνχο 

δηπισκαηίαο (Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηνπο Πξόζθπγεο, 2014). 

 

1.2.3. Ννκηθό Καζεζηώο ζηελ Διιάδα 

Σνλ Αχγνπζην ηνπ 2010, ε Διιάδα θαηέζεζε ζηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή έλα 

Δζληθφ ρέδην Γξάζεο γηα ην Άζπιν θαη ηε Γηαρείξηζε ησλ Μεηαλαζηεπηηθψλ Ρνψλ, 

ην νπνίν επηθαηξνπνίεζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013. Σν Δζληθφ ρέδην Γξάζεο 

πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ησλ πξνγξακκαηηζκέλσλ δξάζεσλ ηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο γηα ηα ζέκαηα πξψηεο ππνδνρήο, ην λέν ζχζηεκα αζχινπ, ηελ ππνδνρή 

ησλ αηηνχλησλ άζπιν, ησλ επάισησλ νκάδσλ θαη ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ, ηα 

πξν-αλαρσξεζηαθά (pre-removal) θέληξα θξάηεζεο, ηηο επηζηξνθέο θαη ηνλ έιεγρν 

ζπλφξσλ (Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηνπο Πξόζθπγεο, 2015). 

Σν αξρηθφ Δζληθφ ρέδην Γξάζεο πξνέβιεπε αιιαγέο ηφζν ζηε λνκνζεζία 

φζν θαη ζηελ πξαθηηθή ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν πνπ ε Διιάδα αληηκεησπίδεη ηα 

δεηήκαηα αζχινπ θαη κεηαλάζηεπζεο. ε απηφ ην πιαίζην, ην Ννέκβξην ηνπ 2010, 

πηνζεηήζεθε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα (ΠΓ) 114/2010 (EN), κε ην νπνίν ξπζκίζζεθε ε 

κεηαβαηηθή δηαδηθαζία αζχινπ ζηελ Διιάδα. Σν ΠΓ 114/2010 αληηθαηέζηεζε ην 

παιαηφηεξν ΠΓ 90/2008 θαη θαηήξγεζε ην ΠΓ 81/2009 πνπ είρε δερζεί θξηηηθή ηφζν 

http://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Protection/NomosEllada/pd_114.pdf
http://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada/nomothesia-gia-to-asylo.html?cid=799&did=837&sechash=1db5d10b
http://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Protection/NomosEllada/Asylo/90_08.pdf
http://www.unhcr.gr/no_cache/prostasia/nomiki-prostasia/o-nomos-stin-ellada/nomothesia-gia-to-asylo.html?cid=799&did=877&sechash=e1f77a0e
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απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή φζν θαη απφ ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία θαη άιινπο 

επξσπατθνχο θνξείο, φζνλ αθνξά ηε ζπκθσλία ηνπ κε ηα δηεζλή θαη επξσπατθά 

πξφηππα. ε ζπλέρεηα απηνχ, ε Ύπαηε Αξκνζηεία είρε απνθαζίζεη λα κε ζπκκεηέρεη 

ζηα γλσκνδνηηθά φξγαλα ζηε δηαδηθαζία ηνπ αζχινπ, φπσο απηά είραλ ζεζπηζζεί κε 

ηνΠΓ81/2009.  

Μεηαμχ άιισλ, ην ΠΓ 114/2010 άλνημε ην δξφκν γηα ηελ επαλαζχζηαζε θαη 

ηε βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δπηηξνπψλ Πξνζθπγψλ, ελψ απνθέληξσζε ηα 

φξγαλα εμέηαζεο ζε πξψην βαζκφ ησλ αηηεκάησλ αζχινπ ζε 14 Αζηπλνκηθέο 

Γηεπζχλζεηο ηεο ρψξαο Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2011, πηνζεηήζεθε ν λένο Νφκνο 

(3907/2011), γηα ηελ αλακφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο αζχινπ ζηελ Διιάδα. Ο λένο 

λφκνο πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία απηνηεινχο Τπεξεζίαο Αζχινπ θαη ελφο ζπζηήκαηνο 

ππνδνρήο θαη δηαπίζησζεο ηνπ «πξνθίι» θαη ησλ αλαγθψλ φζσλ εηζέξρνληαη ζηελ 

Διιάδα ρσξίο ηηο λφκηκεο δηαηππψζεηο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αηφκσλ πνπ 

επηζπκνχλ λα δεηήζνπλ άζπιν (Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ Ο.Ζ.Δ γηα ηνπο Πξόζθπγεο, 

2015). 

 

1.3. Σν Άζπιν 

 

1.3.1 Οξηζκνί 

ηελ Δπξψπε, αιιά θαη ζε πνιιά άιια κέξε ηνπ θφζκνπ (Β. Ακεξηθή, Ν. 

Αθξηθή, Μέζε Αλαηνιή θιπ.), θαηαθζάλνπλ πνιινί ππήθννη άιισλ ρσξψλ κε 

πξφζεζε λα παξακείλνπλ γηα θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα, έρνληαο αθήζεη ηε ρψξα ηνπο 

είηε επεηδή εθεί θηλδπλεχεη ε δσή ηνπο, ε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα ή αζθάιεηά 

ηνπο, είηε επεηδή ζέινπλ λα βειηηψζνπλ ηελ νηθνλνκηθή ηνπο θαηάζηαζε θαη ελ γέλεη 

ηηο ζπλζήθεο ηεο δηαβίσζήο ηνπο. ηελ πξψηε πεξίπησζε νη ρψξεο ζηηο νπνίεο 

θζάλνπλ, εθφζνλ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ζρεηηθέο δηεζλείο ζπλζήθεο, έρνπλ 

ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο «δηεζλήο πξνζηαζίαο», ελψ ζηε δεχηεξε δελ έρνπλ 

ζπλήζσο ηελ ππνρξέσζε λα ηνπο δερζνχλ. Οη ππνρξεψζεηο παξνρήο δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο πεγάδνπλ απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο, ην επξσπατθφ δίθαην αιιά θαη 

εζληθνχο θαλφλεο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο απνηππψλνπλ θαη ελζσκαηψλνπλ παλάξραηεο 

αμίεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ «μέλνπ» απφ ηνλ θίλδπλν (πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε, 2014). 

Σα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. αλαγλσξίδνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξν ηελ αλάγθε λα 

ζπλεξγαζηνχλ ζε ζέκαηα αζχινπ, ψζηε λα κπνξέζνπλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο 

πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ θαη λα παξέρνπλ πξνζηαζία ζε άηνκα πνπ ηελ έρνπλ 

http://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/Protection/NomosEllada/LAW_3907_2011.pdf
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αλάγθε. Έηζη, ζπκθσλήζεθε κηα πξψηε ζεηξά δεζκεπηηθψλ λφκσλ πνπ θαζνξίδνπλ ηα 

ειάρηζηα θξηηήξηα, θαηά ηελ πξψηε θάζε εξγαζηψλ γηα έλα θνηλφ Δπξσπατθφ 

χζηεκα Αζχινπ (κεηαμχ 1999 θαη 2005). Ο απψηεξνο ζηφρνο ζε επίπεδν Δ.Δ. ήηαλ 

λα δηαζθαιηζηεί φηη νη πξφζθπγεο έρνπλ ίζε πξφζβαζε ζηελ πξνζηαζία ζε φια ηα 

θξάηε-κέιε. 

χκθσλα κε ηνλ Γηεζλή Οξγαληζκφ Μεηαλάζηεπζεο (2014) ν αηηψλ άζπιν 

είλαη θάπνηνο πνπ έρεη ππνβάιεη ην αίηεκα λα αλαγλσξηζηεί σο πξφζθπγαο θαη 

πεξηκέλεη ην αίηεκά ηνπ λα γίλεη απνδεθηφ ή λα απνξξηθζεί. Ο φξνο δελ πξνδηθάδεη ζε 

θακία πεξίπησζε ηελ έθβαζε ηεο απφθαζεο - απιψο πεξηγξάθεη ην γεγνλφο φηη 

θάπνηνο έρεη ππνβάιεη αίηεκα αζχινπ. Μεξηθνί αηηνχληεο άζπιν ζα αλαγλσξηζηνχλ 

σο πξφζθπγεο θαη θάπνηνη άιινη φρη.  

 

1.3.2. Κνηλό Δπξσπατθό ύζηεκα Αζύινπ 

Απφ ην 1999, ε ΔΔ εξγάδεηαη γηα ηε δεκηνπξγία ελφο Κνηλνχ Δπξσπατθνχ 

πζηήκαηνο Αζχινπ (ΚΔΑ) θαη ηε βειηίσζε ηνπ ηζρχνληνο λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ. 

ήκεξα έρνπλ πιένλ ζπκθσλεζεί λένη θαλφλεο ηεο ΔΔ, νη νπνίνη θαζνξίδνπλ θνηλά 

πςειά πξφηππα θαη εληζρπκέλε ζπλεξγαζία ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ίζε κεηαρείξηζε 

ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζε έλα αλνηθηφ θαη δίθαην ζχζηεκα, νπνπδήπνηε θαη αλ 

ππνβάινπλ αίηεζε.  

Όζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο αζχινπ ν θαλνληζκφο πξνβιέπεη ηε ιήςε 

δηθαηφηεξσλ, ηαρχηεξσλ θαη θαιχηεξσλ απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηε ρνξήγεζε αζχινπ. 

Δπίζεο ηνλίδεηαη πσο αηηνχληεο άζπιν κε εηδηθέο αλάγθεο ζα ιακβάλνπλ ηελ 

αλαγθαία ζηήξημε γηα λα εμεγήζνπλ ην αίηεκά ηνπο  αιιά θαη γίλεηαη αλαθνξά ζηελ 

χπαξμε κεγαιχηεξεο πξνζηαζίαο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ θαη ησλ ζπκάησλ 

βαζαληζηεξίσλ. 

ρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο ππνδνρήο δηαζθαιίδεηαη ε χπαξμε αλζξψπηλσλ 

πιηθψλ ζπλζεθψλ ππνδνρήο (φπσο ε ζηέγαζε) γηα αηηνχληεο άζπιν ζηελ ΔΔ θαη ν 

πιήξεο ζεβαζκφ ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. Δπίζεο, 

εμαζθαιίδεηαη φηη ε θξάηεζε ζα εθαξκφδεηαη κφλν σο κέηξν εζράηεο αλάγθεο. 

Αλαθνξηθά κε ηελ αλαγλψξηζε, δηεπθξηλίδεηαη νη φξνη γηα ηελ παξνρή 

δηεζλνχο πξνζηαζίαο θαη σο εθ ηνχηνπ νδεγνχληαη ζηελ ελίζρπζε ησλ απνθάζεσλ 

ζρεηηθά κε ην άζπιν. Δπίζεο, βειηηψλεηαη ε πξφζβαζε ησλ δηθαηνχρσλ δηεζλνχο 

πξνζηαζίαο ζε δηθαηψκαηα θαη κέηξα έληαμεο. 
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Βάζεη ηνπ αλαζεσξεκέλνπ θαλνληζκνχ ηνπ Γνπβιίλνπ εληζρχεηαη ε 

πξνζηαζία ησλ αηηνχλησλ άζπιν, θαηά ηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηνπ θξάηνπο θαη 

απνζαθελίδνληαη νη θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηηο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ. 

Γεκηνπξγείηαη έλα ζχζηεκα εληνπηζκνχ αξρηθψλ πξνβιεκάησλ ζηα εζληθά 

ζπζηήκαηα αζχινπ ή ππνδνρήο θαη αληηκεησπίδνληαη ηα βαζχηεξα αίηηά ηνπο πξηλ 

εμειηρζνχλ ζε πιήξσο αλαπηπγκέλεο θξίζεηο (Δπξσπατθή Δπηηξνπή, 2014). 

 

1.3.3. Γηθαηώκαηα Αηηνύλησλ Άζπιν 

ην ςήθηζκα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20
εο

 Ηνπλίνπ 1995 αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά 

ηα δηθαηψκαηα ησλ αηηνχλησλ άζπιν ζηα πιαίζηα ησλ δηαδηθαζηψλ εμέηαζεο ηεο 

πξνζθπγήο θαη επαλεμέηαζεο, ζε πεξίπησζε απφξξηςεο. Αξρηθά ζα πξέπεη λα 

παξέρεηαη ζην αηηνχληα ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο αίηεζεο κε ηνλ ηαρχηεξν δπλαηφ 

ηξφπν. Απφ ηε ζηηγκή εθείλε θαη χζηεξα κέρξη θαη ηελ ηειηθή απφθαζε απφ ηηο 

αξκφδηεο αξρέο ν αηηψλ έρεη δηθαίσκα παξακνλήο ζην έδαθνο ηνπ θξάηνπο ζην νπνίν 

ππέβαιιε ηελ αίηεζε (ηηαξόπνπινο, 2002). 

Ο αηηψλ άζπιν απνιακβάλεη κηαο ζεηξάο δηθαησκάησλ: 

α) Να ελεκεξψλεηαη γηα ηε δηαδηθαζία νπ αθνινπζείηαη, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο πνπ έρεη, ζε γιψζζα θαηαλνεηή ζε απηφλ. 

β) Να δεηά δηεξκελέα πνπ ζα ακείβεηαη απφ ην δεκφζην, εθφζνλ δηνξίδεηαη απφ απηφ. 

γ) Να ζπκβνπιεχεηαη δηθεγφξν πνπ ζα ηνλ επηθνπξεί θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο. 

δ) Να έξρεηαη ζε επαθή κε ηελ Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ ΟΖΔ γηα ηνπο πξφζθπγεο ή 

άιιεο νξγαλψζεηο αξσγήο πξνζθχγσλ πνπ εμνπζηνδνηνχληαη απφ ηελ Ύπαηε 

Αξκνζηεία 

ε) Να έρεη ηε δπλαηφηεηα λα νκηιεί ηδηαηηέξσο κε εμεηδηθεπκέλν ππάιιειν αξκφδην 

βάζεη ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο 

ζη) Να ιακβάλεη ηελ απφθαζε επαξθψο αηηηνινγεκέλε θαη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηε 

δπλαηφηεηα άζθεζεο εηδηθνχ κέζνπ. 

δ) Να δεηά ηελ επαλεμέηαζε ηεο ππφζεζήο ηνπ 

ε) Να κελ απνκαθξχλεηαη κέρξηο φηνπ εθδνζεί ε ηειηθή απφθαζε  

(ηηαξόπνπινο, 2002) 

 

1.3.4. Τπνρξεώζεηο Αηηνύλησλ Άζπιν 
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Δθηφο απφ δηθαηψκαηα, θάζε άηνκν πνπ δεηά άζπιν ζηελ Διιεληθή 

Δπηθξάηεηα αιιά θαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, έρεη θαη 

νξηζκέλεο ππνρξεψζεηο ηηο νπνίεο νθείιεη λα ηεξεί. 

α) Να παξακείλεη ζηε ρψξα κέρξη λα ηειεηψζεη ε εμέηαζε ηεο αίηεζεο 

β) Να ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αξρέο ζε θάζε ζέκα ζρεηηθφ κε ηελ αίηεζε θαη ηελ 

εμαθξίβσζε ζηνηρείσλ ηαπηφηεηαο 

γ) Να αλαλεψλεη ν ίδηνο ην δειηίν πξηλ ηελ ιήμε ηνπ. 

δ) Να ελεκεξψλεη ηελ αληίζηνηρε ππεξεζία γηα ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπ ψζηε λα ηνπ 

απνζηέιινληαη φια ηα απαξαίηεηα έγγξαθα 

ε) Να ππάξρεη ζπκκφξθσζε κε ηηο ππνρξεψζεηο πνπ ζαο ηίζεληαη ζε πεξίπησζε 

ζηέγαζεο ζε Κέληξν Φηινμελία ή ζε άιιν ρψξν. 

(Διιεληθή Γεκνθξαηία Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε, 2014) 

 

1.3.5.Αλάγθεο Αηηνύλησλ Αζύινπ 

Οη πξφζθπγεο πξνέξρνληαη απφ πεξηβάιινληα πνπ έρνπλ δηαθνξεηηθή 

θνπιηνχξα θαη ζπλήζεηεο, γιψζζα, ζξεζθεία - απφ ηελ θπξίαξρε ζηε ρψξα ππνδνρή, 

πνιηηηθή, λνκηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε. Καζψο έρνπλ δηθαηνινγεκέλν θφβν 

δησγκνχ ιφγσ θπιήο, ζξεζθείαο, εζληθήο πξνέιεπζεο, πνιηηηθψλ πεπνηζήζεσλ ή 

ζπκκεηνρήο ζε νξηζκέλε θνηλσληθή νκάδα θαη βξίζθνληαη έμσ απφ ηε ρψξα 

θαηαγσγήο ηνπο, ζπρλά ή δελ κπνξνχλ, ή δελ επηζπκνχλ, ιφγσ ηνπ θφβνπ, λα 

πξνζθχγνπλ ζηελ πξνζηαζία ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ηνπο. Έρνπλ θάλεη έλα δχζθνιν, 

καθξφρξνλν «ηαμίδη» θαη έρνπλ αληηκεησπίζεη ηελ «ππνδνρή» ζηα ζχλνξα κέζσ ηεο 

θξάηεζεο ζε ρψξνπο αθαηάιιεινπο, φπνπ έρεη πεξηνξηζηεί ε ειεπζεξία ηνπο θαη έρεη 

θαηαπαηεζεί ε αμηνπξέπεηα ηνπο πέξαλ ηνχηνπ νη άλζξσπνη απηνί έξρνληαη 

αληηκέησπνη κε πξνβιήκαηα πνπ παξεκπνδίδνπλ ηελ νκαιή δηακνλή θαη έληαμε ζηελ 

ρψξα ππνδνρήο (Ίδξπκα Υάηλξηρ Μπει, 2013) 

πγθεθξηκέλα παξνπζηάδνληαη εκπφδηα ζρεηηθά κε πξσηαξρηθέο αλάγθεο ηνπ 

αλζξψπνπ θαη φρη κφλν φπσο ε ζηέγαζε ε νπνία είλαη έλα απφ ηα βαζηθά δηθαηψκαηα 

ηνπ αηφκνπ θαη ρξεηάδεηαη λα βξεζνχλ ηξφπνη δηαζθάιηζεο ηεο.  

Ζ ζίηηζε απνηειεί ζεκαληηθφ πξφβιεκα, νη δνκέο πνιιέο θνξέο δελ αξθνχλ. 

Σελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζε ζίηηζε ηνπ πιεζπζκνχ έρεη ζε κεγάιν βαζκφ αλαιάβεη 

ε εθθιεζία θαζψο θαη κε θπβεξλεηηθέο νξγαλψζεηο. 

Τγεηνλνκηθή πεξίζαιςε: Οη αηηνχληεο άζπιν θαη νη θάηνρνη εηδηθνχ δειηίνπ 

αλαγλσξηζκέλνπ πξφζθπγα δηθαηνχληαη δσξεάλ ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο. 
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Αθφκα θαη ζήκεξα παξνπζηάδνληαη πξνβιήκαηα ζηε δσξεάλ εμππεξέηεζε ησλ 

αηηνχλησλ άζπιν απφ ηα λνζνθνκεία παξφηη είλαη μεθάζαξν ην λνκηθφ πιαίζην, 

πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη δηακεζνιάβεζε. Δπηπιένλ, παξφηη αλαθέξεηαη φηη νη 

αηηνχληεο άζπιν κπνξνχλ λα ιάβνπλ θαξκαθεπηηθή αγσγή απφ ην θαξκαθείν ηνπ 

λνζνθνκείνπ ζρεδφλ πνηέ δε ιακβάλνπλ ηελ αγσγή ηνπο απφ απηά. εκαληηθφ λα 

ζεκεησζεί φηη ρσξίο ηηο παξεκβάζεηο ΜΚΟ (φπσο PRAKSIS, Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ) 

θαη άιισλ πξσηνβνπιηψλ (φπσο ην Ηαηξείν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο) δε ζα 

κπνξνχζε λα θαιπθζεί ε θαξκαθεπηηθή θάιπςε θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ν 

εκβνιηαζκφο ησλ παηδηψλ. 

Μφξθσζε θαη εθπαίδεπζε: ε εθπαίδεπζε είλαη έλα απφ ηα βαζηθφηεξα 

δηθαηψκαηα ηνπ αλζξψπνπ θαη είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάπηπμε αιιά 

θαη ηελ εμέιημε ελφο παηδηνχ αιιά θαη ελφο ελήιηθα. Σα πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνληαη ζρεηίδνληαη κε ηελ έιιεηςε ηάμεσλ έληαμεο θαη ππνδνρήο θαζψο θαη 

ηεο κεγάιεο αλεπάξθεηαο πξνγξακκάησλ εθκάζεζεο ειιεληθήο γιψζζαο ζε ελήιηθεο. 

Ζ αλεζπρεηηθή αχμεζε θξνπζκάησλ ξαηζηζηηθήο βίαο ζην ζρνιεία, απνηειεί 

αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηε κειινληηθή θνηλσληθή έληαμε ησλ αλειίθσλ πξνζθχγσλ 

θαη ησλ αηηνχλησλ άζπιν. Ζ δεκηνπξγία έληνλνπ θιίκαηνο μελνθνβίαο ζπκβάιιεη 

αξλεηηθά ζηελ αλάπηπμε θαη εμέιημε απηψλ ησλ παηδηψλ.  

Δξγαζία: Ζ πεξίνδνο απηή είλαη πνιχ δχζθνιε φρη κφλν γηα ηνπο πξφζθπγεο 

αιιά θαη γηα φινλ ηνλ πιεζπζκφ πνπ δηακέλεη ζηελ Διιάδα. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

έιιεηςε άιιεο ππνζηήξημεο απφ ην ειιεληθφ θξάηνο νη πξφζθπγεο κέλνπλ εθηφο 

αγνξάο εξγαζίαο ρσξίο άιιε πξνηεηλφκελε ιχζε. Γηα λα κπνξέζεη έλα άηνκν λα 

αλαδεηήζεη εξγαζία ρξεηάδεηαη θαηαξράο λα είλαη θάηνρνο εηδηθνχ δειηίνπ 

αηηήζαληνο αζχινπ – κε φηη δπζθνιίεο ζπλεπάγεηαη απηή ε δηαδηθαζία. Μεηά ηε 

λνκηκνπνίεζε ηνπ αξρίδεη λα εληείλεηαη ε αλάγθε γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ 

αηηνχληα (Ίδξπκα Υάηλξηρ Μπει, 2013). 

Φπρηθή Τγεία: Δθηφο απφ ηηο θπζηθέο πιεγέο ηνπο ή ηελ πείλα ηνπο, έλα 

κεγάιν πνζνζηφ ησλ πξνζθχγσλ αλαπηχζζνπλ ζπκπηψκαηα κεηαηξαπκαηηθνχ ζηξεο 

(PTSD) ή θαη θαηάζιηςε. Μαθξνπξφζεζκα, ηα ςπρηθά πξνβιήκαηα πηζαλφλ λα 

εκπνδίδνπλ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηνπ αηφκνπ ζε θαζεκεξηλέο θαηαζηάζεηο. 

Δλδερνκέλσο λα θάλεη ηα πξάγκαηα αθφκε ρεηξφηεξα γηα ηνπο εθηνπηζζέληεο νη 

νπνίνη είλαη αληηκέησπνη κε έλα λέν πεξηβάιινλ θαη πξνθιήζεηο. Δπίζεο, βξίζθνληαη 

ζε πςειφ θίλδπλν σο άηνκα αθνχ εκθαλίδνπλ πςειά πνζνζηά  απνπεηξψλ 

απηνθηνλίαο (CNN, 2002).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2: ΑΤΝΟΓΔΤΣΑ ΠΑΗΓΗΑ ΚΑΗ ΠΑΗΓΗΑ 

ΥΧΡΗΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑ ΣΟΤ 

 

2.1. Πεξηγξαθή θαη Δμέιημε ηνπ Όξνπ 

 

2.1.1. Αζπλόδεπηα Παηδηά θαη Παηδηά Υσξηζκέλα από ηελ Οηθνγέλεηά ηνπο 

Σν θαηλφκελν ηεο κεηαλάζηεπζεο αζπλφδεπησλ παηδηψλ έθαλε αξρηθά ηελ 

εκθάληζή ηνπ ζηελ Δπξψπε θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 70· ζηε 

ζπλέρεηα ππήξμε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ ην 1990 θαη θαηέιεμε λα απαζρνιεί ηα 

Κξάηε-Μέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζε αθφκα κεγαιχηεξν βαζκφ ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Παηδηά απφ ηελ Αθξηθή, ην Μάγθξεκπ, ηε Μέζε Αλαηνιή θαη ηελ Αζία 

θζάλνπλ θάζε ρξφλν κφλα ηνπο ζηελ Δπξψπε αλαδεηψληαο πξνζηαζία, κηα θαιχηεξε 

δσή ή ηελ επαλέλσζή ηνπο κε θάπνην απφ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο ην νπνίν δεη 

ήδε εθεί (France Terre d'Asile, ,2010). 

ηελ Διιάδα ηα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δηαπηζησζεί ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ 

αξηζκνχ ησλ αιινδαπψλ πνπ εηζέξρνληαη ζηε ρψξα θαη δεηνχλ δηεζλή πξνζηαζία. 

Μεηαμχ απηψλ εκθαλίδνληαη, νινέλα θαη ζπρλφηεξα, αλήιηθνη, παηδηά ή έθεβνη, πνπ 

θζάλνπλ ζηε ρψξα κφλνη ηνπο, ρσξίο ηελ νηθνγέλεηά ηνπο ή άιινλ ελήιηθα πνπ λα 

ηνπο ζπλνδεχεη θαη λα κεξηκλά γηα απηνχο. Απηά ηα παηδηά πνπ δεηνχλ δηεζλή 

πξνζηαζία είλαη γλσζηά ζηελ πξνζθπγηθή νξνινγία σο αζπλφδεπηα παηδηά 

(Γεκεηξνπνύινπ, Γ. θαη Παπαγεσξγίνπ, Η, 2008).  

χκθσλα κε ηνλ Οξγαληζκφ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δ.Δ. ην 2010, σο 

αζπλφδεπην παηδί νξίδεηαη: «Άηνκν ρσξίο εζληθφηεηα θάπνηαο ρψξαο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, θάησ ηεο ειηθίαο ησλ δεθανθηψ  (18) πνπ έξρεηαη ζε ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο ρσξίο ζπλνδεία θάπνηνπ ελήιηθνπ ππεχζπλνπ γηα απηφλ/ε θαη γηα φζν θαηξφ 

δελ είλαη ππφ ηελ πξνζηαζία ππεχζπλνπ ελειίθνπ, πεξηιακβάλνληαο θαη ηνπο 

αλειίθνπο πνπ έκεηλαλ κφλνη ηνπο κεηά ηελ είζνδν ζηε ρψξα». 

ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ν νξηζκφο πνπ ππάξρεη είλαη παξφκνηνο κε απηφλ 

ηεο Δ.Δ.. χκθσλα ινηπφλ κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 220/2007 (άξζξν 1 ζεκείν ζη‟) 

σο αζπλφδεπηνο αλήιηθνο ζεσξείηαη ν «ππήθννο ηξίηεο ρψξαο ή άπαηξηο, ειηθίαο 

θάησ ησλ δεθανθηψ (18) εηψλ ν νπνίνο θζάλεη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ρσξίο λα 

ζπλνδεχεηαη απφ ελήιηθα ππεχζπλν γηα ηε θξνληίδα ηνπ, θαη γηα φζν ρξφλν δελ έρεη 
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ηεζεί ππφ ηελ νπζηαζηηθή θξνληίδα ελφο ηέηνηνπ πξνζψπνπ, ή ν αλήιηθνο πνπ 

αθέζεθε αζπλφδεπηνο κεηά ηελ είζνδφ ηνπ ζηελ Διιάδα». 

Παξφιν πνπ ζηε λνκνζεζία είλαη επξέσο γλσζηφο ν φξνο «αζπλφδεπηα 

παηδηά», φιν θαη ζπρλφηεξα ζηε δηεζλή βηβιηνγξαθία αξρίδεη λα ζπλαληάηαη ε 

αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηνλ φξν «παηδηά πνπ έρνπλ ρσξηζζεί απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο». 

Μνινλφηη ζεσξείηαη πσο νη δχν απηνί φξνη έρνπλ ηελ ίδηα πεξίπνπ ζεκαζία, ην 

πξφγξακκα Separated Children in Europe πξνηείλεη ηε ρξήζε ηνπ «παηδηά ρσξηζκέλα 

απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο» θαζψο πεξηγξάθεη κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα ηα πξνβιήκαηα 

πνπ απηά αληηκεησπίδνπλ (Δπξσπατθό Πξόγξακκα γηα ηα Αζπλόδεπηα Παηδηά, 2010). 

Σα παηδηά πνπ έρνπλ ρσξηζζεί απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο είλαη άηνκα θάησ ηεο 

ειηθίαο ησλ 18 εηψλ, πνπ έξρνληαη ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ. ρσξίο ηε ζπλνδεία γνλέσλ ή 

λφκηκσλ θεδεκφλσλ ηνπο. Παξφηη θάπνηα ρσξηζκέλα απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο παηδηά 

είλαη «ζπλνδεπφκελα» φηαλ θζάλνπλ ζηελ Δπξψπε, νη ελήιηθεο πνπ ηα ζπλνδεχνπλ 

κπνξεί λα κελ είλαη ηθαλνί ή θαηάιιεινη λα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ηεο πξνζηαζίαο 

ηνπο. Σα παηδηά απηά δελ απνιακβάλνπλ ηελ επηκέιεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ 

γνλέσλ ηνπο ή ησλ λφκηκσλ θεδεκφλσλ ηνπο ή ησλ ππεχζπλσλ γηα ηε θξνληίδα ηνπο 

θαη θαηά ζπλέπεηα ππνθέξνπλ θνηλσληθά θαη ςπρνινγηθά απφ ηνλ απνρσξηζκφ. Οη 

επαγγεικαηίεο, πνπ εξγάδνληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε νκάδα παηδηψλ, νθείινπλ λα 

γλσξίδνπλ φηη, αθφκα θαη φηαλ ππάξρεη θάπνηνο ππεχζπλνο γηα ηε θξνληίδα ηνπ 

παηδηνχ, ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην παηδί είλαη ρσξηζκέλν απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ θαη 

ελδέρεηαη λα κελ ηθαλνπνηνχληαη πιήξσο νη αλάγθεο ηνπ (Δπξσπατθό Πξόγξακκα γηα 

ηα Αζπλόδεπηα Παηδηά, 2010). 

 

2.1.2. Αζπλόδεπηνη Αλήιηθνη Αηηνύληεο Άζπιν 

ηελ θαηεγνξία απηή εληάζζνληαη ηα παηδηά θάησ ησλ 18 εηψλ πνπ έξρνληαη 

κφλα ηνπο ζηε ρψξα ή κέλνπλ κφλα ηνπο κεηά ηελ είζνδφ ηνπο ζε απηή θαη αηηνχληαη 

απφ ηε ρψξα ππνδνρήο παξνρή πνιηηηθνχ αζχινπ. Πξνθεηκέλνπ λα αλαγλσξηζηνχλ 

σο πξφζθπγεο πνπ ρξήδνπλ πξνζηαζίαο, φινη νη αηηνχληεο άζπιν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παηδηψλ, πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ απνδεηθηηθά ησλ 

ηζρπξηζκψλ ηνπο ζηνηρεία θαηά ηελ έλλνηα ηεο χκβαζεο ηεο Γελεχεο ηνπ 1951. 

Πξέπεη λα ηεθκεξηψζνπλ φηη εθδηψρζεθαλ ζην παξειζφλ ή έρνπλ «δηθαηνινγεκέλν 

θφβν δηψμεσο ιφγσ θπιήο, ζξεζθείαο, εζληθφηεηαο, θνηλσληθήο ηάμεσο ή πνιηηηθψλ 

πεπνηζήζεσλ. Έρνπλ κάιηζηα ην δηθαίσκα λα δεηήζνπλ ηε ρνξήγεζε επηθνπξηθήο 

πξνζηαζίαο, κηα άιιε κνξθή δηεζλνχο πξνζηαζίαο πνπ εηζήγαγε ε Δπξσπατθή 
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Έλσζε ην 2004, ζε πεξίπησζε πνπ δηαηξέρνπλ πξαγκαηηθφ θίλδπλν λα ππνζηνχλ 

ζνβαξή βιάβε εάλ επηζηξέςνπλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο. Σέινο, ην δηθαίσκα ζην 

άζπιν εγγπάηαη ε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, θαζψο ζην άξζξν 22 

πξνβιέπεη φηη «ηα πκβαιιφκελα Κξάηε παίξλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ 

έλα παηδί, ην νπνίν επηδεηεί λα απνθηήζεη ην λνκηθφ θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα ή πνπ 

ζεσξείηαη πξφζθπγαο δπλάκεη ησλ θαλφλσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ ηζρχνληνο 

δηεζλνχο ή εζληθνχ δηθαίνπ, είηε απηφ είλαη κφλν είηε ζπλνδεχεηαη απφ ηνπο γνλείο 

ηνπ ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν πξφζσπν, λα ραίξεη ηεο θαηάιιειεο πξνζηαζίαο θαη 

αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο (France terre d’asile, 2012). 

 

2.1.3. Αζπλόδεπηνη Αλήιηθνη Με- Αηηνύληεο Άζπιν. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα ν αξηζκφο ησλ αλειίθσλ πνπ δελ δεηνχλ άζπιν έρεη 

απμεζεί ζεκαληηθά θαη μεπεξλά θαηά πνιχ ηνλ αξηζκφ ησλ αλειίθσλ πνπ δεηνχλ 

άζπιν. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα παηδηά απηά δελ εηζέξρνληαη ζηε δηαδηθαζία 

αζχινπ είλαη πνιινί θαη δηάθνξνη: άγλνηα ηεο έλλνηαο θαη ησλ ζπλεπεηψλ ηνπ 

αζχινπ, αλάγθε γηα απαζρφιεζε θάησ απφ ηελ πίεζε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ έρεη 

παξακείλεη ζηε ρψξα πξνέιεπζεο, επηζπκία ζπλέρηζεο ηνπ ηαμηδηνχ ζε άιιεο 

επξσπατθέο ρψξεο. Οη αλήιηθνη απηνί δελ εληάζζνληαη ζε θαλέλα ζχζηεκα 

πξνζηαζίαο αλειίθσλ θαη δελ ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία γηα ηνλ αξηζκφ ηνπο, παξά 

κφλν θαηά πξνζέγγηζε ν ππνινγηζκφο ηνπο θαη αλαγσγέο κε βάζε ηνλ αξηζκφ ησλ 

ζπιιεθζέλησλ. Ζ Πνιηηεία δελ εκθαλίδεη ζηνηρεία, αλά ειηθία, γηα ηνπο αιινδαπνχο 

πνπ ζπιιακβάλνληαη γηα παξάλνκε είζνδν, νχηε γηα ηα ππεξεζηαθά ζεκεηψκαηα 

απέιαζεο πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο θαηά ηφπνπο αζηπλνκηθέο δηεπζχλζεηο 

(Γεκεηξνπνύινπ, Γ. θαη Παπαγεσξγίνπ, Η, 2008). 

 

2.1.4. Λόγνη πνπ Οδεγνύλ ηα Παηδηά ζηελ Πξνζθπγηά. 

Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα παηδηά θεχγνπλ απφ ηε ρψξα ηνπο είλαη 

παξφκνηνη κε απηνχο γηα ηνπο νπνίνπο ηελ εγθαηαιείπνπλ θαη νη ελήιηθεο, νη νπνίνη 

δηαθέξνπλ σζηφζν ζε θάπνηα βαζηθά ζεκεία (Γεκεηξνπνύινπ, Γ. θαη Παπαγεσξγίνπ, 

Η, 2008). 
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Αλαιπηηθφηεξα: 

Α. Γηώμεηο - Πξνζηαζία 

Απνηειεί ην ζεκαληηθφηεξν ιφγν πξνζθπγηάο ελφο παηδηνχ, ίζσο γηαηί ε 

ζπκπιήξσζε κηαο αίηεζεο γηα παξνρή πνιηηηθνχ αζχινπ είλαη ε θχξηα κέζνδνο 

λνκηκνπνίεζεο ελφο αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ ζηε ρψξα. Πνιινί θαη δηάθνξνη ιφγνη 

κπνξεί λα νδεγήζνπλ έλα παηδί ζηελ αλαδήηεζε ελφο αζθαιέζηεξνπ πεξηβάιινληνο, 

φπσο πφιεκνη, εκθχιηνη πφιεκνη, θξίζεηο, επαλαζηάζεηο, βαζαληζηήξηα, ζπλερείο 

αλαηαξάμεηο θαη δηακάρεο, θηψρηα, θπζηθέο θαηαζηξνθέο, πνιηηηθέο δηψμεηο ιφγσ 

εζληθψλ ή ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ ή πξάμεσλ εθδήισζεο απηψλ. Έλαο αλήιηθνο 

είλαη πηζαλφ λα μεθίλεζε ην ηαμίδη ηνπ κε ηνπο γνλείο, θάπνην θεδεκφλα ή άιιν κέινο 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ φκσο ε νηθνγέλεηα είλαη πηζαλφ λα 

δηαζπάζηεθε κε απνηέιεζκα ν αλήιηθνο λα θζάζεη αζπλφδεπηνο ζηε ρψξα. 

 

Β. Δπαλέλσζε Οηθνγελείαο 

Κάπνηνη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη θζάλνπλ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

κε ζθνπφ λα ζπλαληήζνπλ ηνπο γνλείο θαη/ή άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο, νη 

νπνίνη πνιιέο θνξέο δηακέλνπλ θαη νη ίδηνη παξάλνκα ζηε ρψξα. Ζ επαλέλσζε κε ηελ 

νηθνγέλεηα θάπνηεο θνξέο απνηειεί κηα πεξίπινθε θαη ρξνλνβφξα δηαδηθαζία νπφηε ν 

εξρνκφο ελφο αζπλφδεπηνπ αλήιηθνπ ζηε ρψξα απνηειεί ηνλ πην γξήγνξν ηξφπν. Έλα 

παξφκνην θαηλφκελν πνπ ζπλαληάηαη ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δ.Δ. είλαη ε απνζηνιή ελφο 

αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ πξηλ απφ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο κε ζθνπφ ηε 

ρνξήγεζε πνιηηηθνχ αζχινπ θαη έπεηηα ηελ αίηεζή ηνπ γηα επαλέλσζε κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ. 

 

Γ. Οηθνλνκηθνί Λόγνη 

ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε ην θχξην θίλεηξν ηεο πξνζθπγηάο είλαη «κηα 

θαιχηεξε δσή ζηελ Δπξψπε», θάηη ην νπνίν ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απνηειεί 

θηινδνμία ησλ γνλέσλ γηα ηα παηδηά ηνπο. Έλα παηδί κπνξεί λα «επηιεγεί» σο ην 

ηθαλφηεξν απφ ηνπο γνλείο ηνπ θαη λα ηαμηδέςεη ζηελ Δπξψπε κε ζθνπφ λα 

εθπιεξψζεη ην φλεηξν ηνπο γηα ηελ παξνρή θαιχηεξεο πνηφηεηαο εθπαίδεπζεο, ε 

νπνία δελ παξέρεηαη ζηε ρψξα πνπ δηακέλεη. Οη γνλείο ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

πεξηπηψζεσλ έρνπλ πςειέο πξνζδνθίεο απφ ην παηδί θαη ζεσξνχλ ηελ πξνζθπγηά σο 

«παξάγνληα ψζεζεο» γηα ηελ εμέιημή ηνπ. 
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Γ. Θύκαηα Γηαθίλεζεο (Trafficking)  

Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη ηα ζχκαηα εκπνξίαο θαη δηαθίλεζεο 

αλζξψπσλ, φπσο απηά αλαγλσξίδνληαη απφ ηα Κξάηε Μέιε ηεο Δ.Δ. Σα αζπλφδεπηα 

παηδηά απνζηέιινληαη ζε ρψξεο ηεο Δ.Δ., κε ζθνπφ, κεηαμχ άιισλ, ηε ζεμνπαιηθή 

εθκεηάιιεπζε ηελ παξάλνκε εξγαζία ή ηελ παξάλνκε νηθηαθή εξγαζία (ζθιάβνη). 

 

Δ. Λαζξεκπόξην 

Παξάλνκεο νξγαλψζεηο εηδηθεχνληαη ζην λα θέξλνπλ ιαζξαία αλήιηθνπο ζε 

ρψξεο ηεο Δ.Δ. ρνξεγψληαο πιαζηά ραξηηά θπξίσο γηα νηθνλνκηθνχο ιφγνπο.  

 

Σ. Ηαηξηθνί Λόγνη 

ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αζπλφδεπηνη αλήιηθνη απνζηέιινληαη ζε ρψξεο 

ηεο ΔΔ. Με ζθνπφ λα ιάβνπλ ηαηξηθή θξνληίδα ε νπνία δελ παξέρεηαη ζηε ρψξα 

θαηαγσγήο, είηε ιφγσ έιιεηςεο ππνδνκψλ, είηε ιφγσ αληθαλφηεηαο ησλ γνλέσλ λα 

αληαπεμέιζνπλ νηθνλνκηθά ζηε ζεξαπεία. Κπξίσο αθνξά καθξνρξφληεο αζζέλεηεο 

φπσο Γξεπαλνθπηηαξηθή Αλαηκία ή Ζπαηίηηδα Β. 

 

Ε. Δγθαηάιεηςε 

Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αθνξά παηδηά πνπ εγθαηαιείθζεθαλ απφ ηνπο 

γνλείο ηνπο ζε θάπνηα ρψξα ηεο Δ.Δ., επεηδή απνξξίθζεθε ην αίηεκά ηνπο γηα παξνρή 

αζχινπ θαη γλσξίδνπλ πσο ην παηδί πνπ κέλεη πίζσ ζα έρεη πεξηζζφηεξα δηθαηψκαηα 

σο αζπλφδεπηνο αλήιηθνο. 

 

Ζ. Φπγάδεο θαη Πεξηπιαλώκελνη 

Απηή ηελ θαηεγνξία απνηεινχλ αζπλφδεπηνη αλήιηθνη νη νπνίνη ζπρλά 

αιιάδνπλ ηαπηφηεηα θαη κεηαθηλνχληαη ζε δηαθνξεηηθέο νκάδεο. Δίλαη θπξίσο αγφξηα 

κεηαμχ ησλ 14 κε 18 εηψλ, κε ιίγε ή θαη θαζφινπ κφξθσζε, νη νπνίνη αξρηθά έθπγαλ 

γηα λα δήζνπλ κφλνη ηνπο αιιά κπνξεί λα έρνπλ θάπνηα επηθνηλσλία κε ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο. 

(European Migration Network, 2009) 

 

 

 

 



 32 

2.2. ηαηηζηηθά ηνηρεία 

 

2.2.1 ηαηηζηηθά ηνηρεία Δπξώπεο 

Έπεηηα απφ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ πνζνζηψλ 

ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ ζηελ Δπξψπε, παξαηεξήζεθε πσο ηα ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ηφζν ζηελ Δπξψπε φζν θαη ζηελ Διιάδα είλαη 

αλαθξηβή θαη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί πσο αληαλαθινχλ ηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε 

ηνπ θαηλνκέλνπ. Οη αξηζκνί θαη ηα πνζνζηά, αθφκα θαη απφ επίζεκεο ππεξεζίεο 

αξκφδηεο γηα ηελ θαηαγξαθή ηνπο, θαίλεηαη λα έρνπλ κεγάιε απφθιηζε κεηαμχ ηνπο, 

ακθηζβεηψληαο, έηζη, ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

Σα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ αλαθέξνληαη ζην έηνο 2013, θαζψο ηα 

πνζνζηά γηα ην 2014 δελ έρνπλ δεκνζηνπνηεζεί επίζεκα.  

Πην αλαιπηηθά, ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή ηαηηζηηθή Τπεξεζία (Eurostat), 

ν ζπλνιηθόο αξηζκόο αηηήζεσλ αζχινπ (ελειίθσλ θαη αλειίθσλ), πνπ θαηαηέζεθαλ 

ζηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, ήηαλ 434.450, ζεκαληηθά κεγαιχηεξνο απφ ην 2012 φπνπ 

θαηαηέζεθαλ 335.290. 

Ζ Γεξκαλία θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε κε 127.000 αηηήζεηο, αθνινπζεί ε Γαιιία 

κε 66.265, ε νπεδία κε 54.000 θαη ην Ζλσκέλν βαζίιεην κε 30.000. Ζ Διιάδα 

ζχκθσλα κε ηε Eurostat παξνπζηάδεηαη λα εμέηαζε ζπλνιηθά 8.225 αηηήζεηο αζχινπ. 

Ο αξηζκφο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ πνπ αηηήζεθαλ άζπιν θαηά ην 2013 

θαη ζηηο 28 ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο είλαη 12.685, κε ην 30% (3.850 αηηήζεηο) 

απηψλ λα έγηλαλ ζηε νπεδία, ην 19,5% (2.485 αηηήζεηο) ζηε Γεξκαλία, ην 9,2% 

(1.175 αηηήζεηο) ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θ.ν.θ. Οη αηηήζεηο αζχινπ αζπλφδεπησλ 

αλειίθσλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ Διιάδα ζχκθσλα κε ηε Eurostat είλαη 325. 

 

Πίλαθαο 2.1: Δηήζηα ηνηρεία Αηηήζεσλ Αζύινπ Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ- Eurostat 

Asylum applicants considered to be unaccompanied minors – annual data  

Έηορ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Βέλγιο 470 710 860 1385 975 420 

Βοςλγαπία 15 10 20 25 60 185 

Σζεσία 35 10 5 10 5 0 

Γανία 300 520 410 270 355 350 

Γεπμανία 765 1305 1950 2125 2095 2485 

Δζθονία 0 0 0 0 0 5 

Ιπλανδία 100 55 35 25 25 20 
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Ελλάδα 295 40 145 60 75 325 

Ιζπανία 15 20 15 10 15 10 

Γαλλία 410 445 610 595 490 365 

Κποαηία : : : : 70 55 

Ιηαλία 575 420 305 825 970 805 

Κύππορ 70 20 35 15 25 55 

Λεηονία 5 0 5 0 0 5 

Λιθοςανία 0 5 10 10 5 0 

Λοςξεμβούπγο 0 10 20 20 15 45 

Οςγγαπία 175 270 150 60 185 380 

Μάληα 20 45 5 25 105 335 

Ολλανδία 725 1040 700 485 380 310 

Αςζηπία 695 1040 600 1005 1375 935 

Πολωνία 375 360 230 405 245 255 

Ποπηογαλία 5 0 5 5 10 55 

Ροςμανία 55 40 35 55 135 15 

λοβενία 20 25 25 60 50 30 

λοβακία 70 30 5 20 5 5 

Φινλανδία 705 555 330 150 165 160 

οςηδία 1510 2250 2395 2655 3580 3850 

Ηνωμένο Βαζίλειο 4285 2990 1715 1400 1125 1265 

Ιζλανδία 0 0 0 0 5 0 

Λισηενζηάιν 0 15 0 0 0 0 

Νοπβηγία 1365 2500 890 860 965 1070 

Δλβεηία 595 415 220 310 495 355 

 

Σν 83,5% (10.600) ησλ αηηήζεσλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ πνπ θαηαηέζεθαλ 

ζπλνιηθά ήηαλ απφ αγφξηα, ελψ ην 16,5% (2.085) έγηλαλ απφ θνξίηζηα. Όζνλ αθνξά 

ηηο ειηθίεο, ην 89% ήηαλ παηδηά ειηθίαο δεθαηεζζάξσλ έσο δεθανθηψ (14-18) εηψλ. 

Κάησ ησλ δεθαηεζζάξσλ (14) εηψλ απνηεινχζε ην 10% ελψ απξνζδηφξηζηεο ειηθίαο 

ήηαλ ην 1%. 

Αλαθνξηθά κε ηηο ρψξεο πξνέιεπζεο ησλ παηδηψλ παξαηεξείηαη πσο ην 

Αθγαληζηάλ έξρεηαη πξψην κε πνζνζηφ 25% (3.295), αθνινπζεί ε νκαιία κε 12% 

(1.580) θαη ε πξία κε 8% (1.020). 

Αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο, ζχκθσλα κε ζεκείσζε ηεο Eurostat, ηα αθξηβή 

λνχκεξα αζπλφδεπησλ αλειίθσλ ζηελ Δπξψπε είλαη δχζθνιν λα ππνινγηζηνχλ 

θαζψο ηα δεδνκέλα πνπ παξνπζηάδεη ε Τπεξεζία αθνξνχλ κφλν ππνζέζεηο πνπ 

δηεθπεξαηψζεθαλ απφ δεκφζηνπο θνξείο, ρσξίο λα γίλεηαη αλαθνξά ζηνπο 

αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο πνπ δελ εηζέξρνληαη κε λφκηκεο νδνχο, δηακέλνπλ παξάλνκα 
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ζηε ρψξα θαη δελ επηζπκνχλ λα έιζνπλ ζε νπνηαδήπνηε επαθή κε ηηο ππεχζπλεο 

αξρέο. 

ηνηρεία ζρεηηθά κε ηα πνζνζηά ησλ αηηεκάησλ αζχινπ ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο παξνπζηάδεη θαη ε Ύπαηε Αξκνζηεία γηα ηνπο πξφζθπγεο, ηα 

νπνία φκσο απνθιίλνπλ απφ ηνπο αξηζκνχο ηεο Δπξσπατθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ην ζχλνιν ησλ αηηεκάησλ αζχινπ ζηηο ρψξεο ηηο Δπξψπεο 

είλαη 484.600, θαίλεηαη δειαδή λα εμεηάζηεθαλ 50.150 αηηήζεηο πεξηζζφηεξεο απφ 

απηέο πνπ αλαθέξεη ε Eurostat. χκθσλα ινηπφλ κε ηα ζηνηρεία ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο, ε Γεξκαλία θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε κε 109.600 αηηήζεηο, αθνινπζεί ε 

Γαιιία κε 66.100 θαη ε νπεδία κε 54.300. Ζ Διιάδα θαίλεηαη λα έρεη δερζεί 8.200 

αηηήζεηο ζπλνιηθά, ρσξίο λα γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο, 

σο μερσξηζηή θαηεγνξία, νχηε λα δηεπθξηλίδνληαη πεξηζζφηεξα ζηνηρεία, φπσο 

αθξηβήο ειηθία, θχιν, ρψξα πξνέιεπζεο θ.α (Ύπαηε Αξκνζηεία ηνπ Ο.Ζ.Δ γηα ηνπο 

Πξφζθπγεο, 2014). 

 

2.2.2. ηαηηζηηθά ηνηρεία Διιάδαο 

Σα πνζνζηά ησλ πξνζθχγσλ θαη αζπλφδεπησλ παηδηψλ αηηνχλησλ άζπιν ζηελ 

Διιάδα, ηα νπνία αλαθνηλψζεθαλ απφ αξκφδηεο ππεξεζίεο, θαίλεηαη λα δηαθέξνπλ 

ζεκαληηθά απφ ηα ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο ηαηηζηηθήο Τπεξεζίαο θαη ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο πνπ πξναλαθέξζεθαλ.  

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ Διιάδα πξνέξρνληαη απφ ην Δζληθφ Κέληξν 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο (ΔΚΚΑ), Τπεξεζία Γηαρείξηζεο Αηηεκάησλ ηέγαζεο 

Αηηνχλησλ Άζπιν θαη Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ. Αθνξνχλ ην 2013 θαζψο ηα ζηνηρεία 

γηα ην έηνο 2014 δελ έρνπλ αλαθνηλσζεί επίζεκα. 

 

Πίλαθαο 2.2: ηνηρεία Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ ζηελ Διιάδα- Έηνο 2013 

Α/Α ΠΗΓΗ – ΤΠΗΡΕΙΑ 
ΑΙΣΗΕΙ 

ΑΤΝΟΔΕΤΣΩΝ 
ΑΝΗΛΙΚΩΝ 

ΤΝΟΛΟ 
ΑΙΣΗΕΩΝ 
ΑΤΛΟΤ 

1 Δςπωπαϊκή ηαηιζηική Τπηπεζία 350 8.225 

2 
Ύπαηη Απμοζηεία για ηοςρ Ππόζθςγερ - 8.200 

3 Δθνικό Κένηπο Κοινωνικήρ 
Αλληλεγγύηρ. 

1.150 3.220 
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Σν ζχλνιν ησλ αηφκσλ πνπ αηηήζεθαλ ζηέγε απφ ηελ ππεξεζία γηα ην 2013 

ήηαλ 3.220. Παξαηεξείηαη ζεκαληηθή αχμεζε ζε ζρέζε κε ηα 2.264 αηηήκαηα πνπ 

είρε δερζεί ε ππεξεζία ην 2012. Σν 50,22% ησλ αηηεκάησλ έθηαζε ζην ΔΚΚΑ κέζσ 

ΜΚΟ θαη ην 49,53% απφ ηηο Αξρέο θαη ηνπο Γεκφζηνπο Φνξείο. 

Όζνλ αθνξά ηνπο αζπλόδεπηνπο αλήιηθνπο, ηα αηηήκαηα αλήιζαλ ζε 1.150. 

Απφ απηά, ηα αγόξηα ήηαλ ην 95,65% θαη ηα θνξίηζηα ην 4,35% (50 αηηήκαηα). 

Αλαθνξηθά κε ηηο ειηθίεο, νη αλήιηθνη άλσ ησλ 12 εηψλ απνηέιεζαλ ην 97,04%  ελψ 

34 αηηήκαηα δειαδή 2,96% ήηαλ αλήιηθνη κηθξφηεξνη ησλ 12 εηψλ. Χο πξνο ηε ρψξα 

πξνέιεπζεο ηα αζπλφδεπηα παηδηά απφ ηε πξία απνηεινχζαλ ην 9,39% ηνπ 

ζπλφινπ ζε ζρέζε κε ην 6,5% ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο. 

Σν έηνο 2013, ν κέζνο φξνο αλακνλήο απφ ηε ζηηγκή πνπ ην ΔΚΚΑ ιάκβαλε 

γλψζε ηνπ αηηήκαηνο κέρξη ηελ εμεχξεζε ζέζεο ζε μελψλα ήηαλ 13 κέξεο, ελψ άιιεο 

12 κέξεο κεζνιαβνχζαλ απφ ηελ έθδνζε ηνπ ζρεηηθνχ εγγξάθνπ απφ ηελ ππεξεζία 

κέρξη ν αλήιηθνο λα θηάζεη ζηνλ μελψλα (ελ αλακνλή ζπλνδείαο απφ ηελ Αζηπλνκία 

ή ηελ ΜΚΟ Μεηάδξαζε). Σν ζχλνιν ησλ 25 απηψλ ήκεξψλ ηα παηδηά βξίζθνληαλ 

ππφ «θξάηεζε», άζηεγα ή ζε επηζθαιή ζηέγε κε ηνπο θηλδχλνπο πνπ απηφ 

ζπλεπάγεηαη. Ο κέζνο φξνο δηακνλήο ησλ αλειίθσλ ζηηο δνκέο ήηαλ 60 εκέξεο, 

γεγνλφο πνπ, φπσο ηνλίδεηαη απφ ηελ Τπεξεζία, νθείιεηαη θπξίσο ζηηο «άηππεο 

θπγέο» ησλ αλειίθσλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα εγθαηαιείςνπλ ηε ρψξα. Απηέο νη 

θπγέο δεκηνπξγνχλ πξνβιήκαηα ζην ζχζηεκα ηεο επηηξνπείαο, νδεγνχλ ζε εθ λένπ 

ζπιιήςεηο ησλ αλειίθσλ, ζε έθζεζε ηνπο ζε θηλδχλνπο θαη ζε επαλελεξγνπνίεζε ηεο 

δηαδηθαζίαο επξέζεσο ζηέγεο (Δζληθφ Κέληξν Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, 2014). 

Όπσο παξαηεξείηαη απφ ηα απνηειέζκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ ππάξρνπλ 

κεγάιεο απνθιίζεηο αλάκεζα ζηνπο επίζεκνπο αξηζκνχο πνπ αλαθνηλψζεθαλ απφ 

δηαθνξεηηθνχο θνξείο, ζρεηηθά κε ηα αηηήκαηα αζχινπ ζηελ Διιάδα θαηά ην έηνο 

2013.  

χκθσλα κε ηνπο, Γεκεηξνπνχινπ Γ. θαη Παπαγεσξγίνπ Η., (2008) νη 

απνθιίζεηο απηέο θαηά θχξην ιφγν νθείινληαη ζε δηνηθεηηθή αβειηεξία (θαζπζηέξεζε 

αλαθνξψλ, κε δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ απφ δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο ή ακέιεηα 

θαηαρσξήζεσλ), θαζηζηψληαο ακθηζβεηήζηκε ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη 

ππνδειψλνληαο ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελφο νινθιεξσκέλνπ θαη έγθπξνπ 

ζπζηήκαηνο ραξηνγξάθεζεο πξνζθχγσλ θαη αζπλφδεπησλ παηδηψλ ζε Διιάδα θαη 

Δπξψπε. 
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2.3 Σν Ννκηθό Καζεζηώο  

Ζ θαηεγνξία ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ πξνζθχγσλ απαζρνιεί ηε δηεζλή 

θνηλφηεηα απφ ην μεθίλεκα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο δηεζλνχο πξνζηαζίαο, 

σζηφζν δελ ππήξραλ κέρξη ζρεηηθά πξφζθαηα εηδηθέο δηαηάμεηο γηα ηα παηδηά 

πξφζθπγεο. Ζ χκβαζε ηεο Γελεχεο γηα ην Καζεζηψο ησλ Πξνζθχγσλ δελ 

πεξηιακβάλεη εηδηθή κλεία γηα ηα παηδηά αιιά εθαξκφδεηαη ζε φινπο ηνπο πξφζθπγεο, 

αλεμάξηεηα απφ ηελ ειηθία. Ζ πηνζέηεζε, ην 1989, απφ ηνλ Οξγαληζκφ Ζλσκέλσλ 

Δζλψλ ηεο χκβαζεο γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ απνηέιεζε ηελ αθεηεξία γηα 

κηα λέα ελαζρφιεζε κε ην δήηεκα ησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ ζε πνιιέο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο (Γεκεηξνπνύινπ, Γ. θαη Παπαγεσξγίνπ, Η., 2008). 

Καη ζηελ Διιάδα, ην ζέκα ηεο εηδηθφηεξεο πξνζηαζίαο ησλ αζπλφδεπησλ 

αλειίθσλ πνπ δεηνχλ άζπιν εκθαλίδεηαη σο ρσξηζηφ δήηεκα ζηελ ειιεληθή 

λνκνζεηηθή θαη πξνλνηαθή πξαγκαηηθφηεηα, ζρεηηθά πξφζθαηα, πνιχ απνζπαζκαηηθά 

θαη ησλ πζηέξσλ, αθνχ εκθαλίζηεθαλ ζηε ρψξα καο αλήιηθνη πνπ δελ ζπλνδεχνληαη 

απφ ελήιηθα. Καζνξηζηηθή ζεκαζία ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο εηδηθήο 

αληηκεηψπηζεο ησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ είραλ νη παξεκβάζεηο Με Κπβεξλεηηθψλ 

Οξγαλψζεσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηα δηθαηψκαηα ησλ πξνζθχγσλ, κε ηα δηθαηψκαηα 

ηνπ παηδηνχ ή ελ γέλεη κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηα δηαβήκαηα ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο ηνπ Ο.Ζ.Δ γηα ηνπο Πξφζθπγεο θαη ηα πνξίζκαηα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ 

Πνιίηε (Γεκεηξνπνύινπ, Γ. θαη  Παπαγεσξγίνπ, Η., 2008). 

 

2.3.1 Γηεζλήο ύκβαζε γηα ηα Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ. 

Σν πιεξέζηεξν έσο ζήκεξα λνκηθφ εξγαιείν δηαζθάιηζεο ησλ αηνκηθψλ, 

πνιηηηθψλ, νηθνλνκηθψλ, θνηλσληθψλ θαη πνιηηηζηηθψλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ 

απνηειεί ε Γηεζλήο χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ (1989) πνπ, κεηά ηελ 

θχξσζή ηεο κε ηνλ λ. 2101/199219, απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ ειιεληθνχ 

εζσηεξηθνχ δηθαίνπ θαη ππεξηζρχεη θάζε άιιεο δηάηαμεο λφκνπ (Γεκεηξνπνύινπ, Γ. 

θαη  Παπαγεσξγίνπ, Η., 2008). 

Ζ χκβαζε ηνπ 1989 γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ είλαη ην θχξην λνκηθφ 

φξγαλν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ παηδηψλ. Ζ ίδηα ελζσκαηψλεη ηέζζεξηο (4) βαζηθέο 

αξρέο: 

 Σν ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ πξέπεη λα ιακβάλεηαη πξσηίζησο ππφςε ζε φιεο ηηο 

ελέξγεηεο πνπ αθνξνχλ ηα ίδηα ηα παηδηά (άξζξν 3). 
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 Γελ πξέπεη λα ππάξρεη θακία δηάθξηζε ιφγσ θπιήο, ρξψκαηνο, θχινπ, 

γιψζζαο, ζξεζθείαο, πνιηηηθψλ ή άιισλ πεπνηζήζεσλ, ηεο εζληθήο, εζλνηηθήο 

ή θνηλσληθήο θαηαγσγήο, ηεο πεξηνπζίαο, ηεο αλαπεξίαο ή νπνηαζδήπνηε 

άιιεο θαηάζηαζεο (άξζξν 2) 

 Σα πκβαιιφκελα Κξάηε αλαγλσξίδνπλ φηη θάζε παηδί έρεη δηθαίσκα ζηε δσή 

θαη εμαζθαιίδεη ζην κέγηζην δπλαηφ βαζκφ ηελ επηβίσζε θαη ηελ αλάπηπμή 

ηνπ (άξζξν 6). 

 Γηαζθαιίδεηαη ην δηθαίσκα ζηα παηδηά λα εθθξάδνπλ ειεχζεξα ηηο απφςεηο 

ηνπο ζε φια ηα ζέκαηα πνπ ηνπο αθνξνχλ, ζηηο νπνίεο απφςεηο δίλεηαη ε 

δένπζα βαξχηεηα ζχκθσλα κε ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ θαη ηνπ επηπέδνπ 

σξηκφηεηαο (άξζξν 12). 

Δθηφο απφ απηέο ηηο ηέζζεξηο αξρέο, ε χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ 

Παηδηνχ πξνβιέπεη έλαλ αξηζκφ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ, 

κεηαμχ άιισλ, ηελ αλάγθε γηα πξνζηαζία απφ θαθνπνίεζε, εθκεηάιιεπζε, 

παξακέιεζε θαη ηε ζεκαζία ηεο θπζηθήο θαη πλεπκαηηθήο αλάπηπμεο ηνπ παηδηνχ. 

Γίλεη πξνζνρή ζην ξφιν ηεο νηθνγέλεηαο, ζηελ παξνρή θξνληίδαο γηα ην παηδί, κε 

εηδηθή πξνζηαζία ζηηο αλάγθεο ησλ παηδηψλ πνπ ζηεξνχληαη ην νηθνγελεηαθφ ηνπο 

πεξηβάιινλ. (United Nation Humans Rights, 1989). 

Όζνλ αθνξά ην άζπιν, ε χκβαζε, ζην άξζξν 22 αλαθέξεη ηηο ζρεηηθέο 

ππνρξεψζεηο ησλ θξαηψλ, ππνγξακκίδνληαο φηη φια ηα θξάηε πξέπεη λα «παίξλνπλ ηα 

θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ έλα παηδί, ην νπνίν επηδεηεί λα απνθηήζεη ην λνκηθφ 

θαζεζηψο ηνπ πξφζθπγα ή πνπ ζεσξείηαη πξφζθπγαο…είηε απηφ είλαη κφλν….λα 

ραίξεη ηεο θαηάιιειεο πξνζηαζίαο θαη αλζξσπηζηηθήο βνήζεηαο, πνπ ζα ηνπ 

επηηξέςνπλ λα απνιακβάλεη ηα δηθαηψκαηα πνπ ηνπ αλαγλσξίδνπλ ε παξνχζα 

χκβαζε…» ελψ ηνλίδεηαη ε ζεκαζία ηεο αλαδήηεζεο ησλ γνλέσλ θαη ηεο 

θαηαβνιήο θάζε πξνζπάζεηαο γηα ηελ επαλέλσζε ηνπ παηδηνχ κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ». 

Δπίζεο ηνλίδεηαη ε ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο, ζε πεξίπησζε πνπ «..θαλέλα άιιν κέινο 

ηεο νηθνγέλεηαο [δελ] είλαη δπλαηφλ λα αλεπξεζεί, ην παηδί [λα] έρεη δηθαίσκα λα ηχρεη 

ηεο ίδηαο πξνζηαζίαο πνπ παξέρεηαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν παηδί ζηεξεκέλν νξηζηηθά 

ή πξνζσξηλά ηνπ νηθνγελεηαθνχ ηνπ πεξηβάιινληνο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν» (United 

Nation Humans Rights, 1989). 
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2.3.2. Ζ Ννκνζεζία ζηελ Διιάδα 

Σν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνπο αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο αηηνχληεο άζπιν 

ζηελ Διιάδα παξακέλεη ειιηπέο. Μέρξη ηε ζέζε ζε ηζρχ ηνπ Πξνεδξηθνχ 

Γηαηάγκαηνο 220/2007 ε κφλε αλαθνξά ζε αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο βξηζθφηαλ ζην 

Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 61/1999 20, άξζξν 1 παξ. 4, πνπ αλέθεξε φηη: «Αίηεκα αζχινπ 

δχλαηαη λα ππνβάιιεηαη θαη απφ αιινδαπφ ειηθίαο 14 έσο 18 εηψλ πνπ δελ 

ζπλνδεχεηαη απφ ηνπο γνλείο ηνπ, εθφζνλ απφ ηηο ελ γέλεη πεξηζηάζεηο δηαπηζηψλεηαη 

απφ ηνλ ελεξγνχληα ηελ εμέηαζε φηη ε πλεπκαηηθή ηνπ σξηκφηεηα ηνπ επηηξέπεη λα 

αληηιεθζεί ηε ζεκαζία ηεο πξάμεο ηνπ. ε θάζε άιιε πεξίπησζε πνπ ππνβάιιεηαη 

αίηεκα αζχινπ απφ αιινδαπφ ειηθίαο θάησ ησλ 18 εηψλ, ν νπνίνο δελ ζπλνδεχεηαη 

απφ ηνπο γνλείο ηνπ ή άιιν θεδεκφλα, ε αξκφδηα αζηπλνκηθή αξρή ελεκεξψλεη ηνλ 

Δηζαγγειέα Αλειίθσλ θαη, φπνπ δελ ππάξρεη, ηνλ θαηά  ηφπν αξκφδην Δηζαγγειέα 

Πξσηνδηθψλ, γηα λα ελεξγήζεη σο εηδηθφο πξνζσξηλφο επίηξνπνο ηνπ αλειίθνπ κέρξη 

ηελ νξηζηηθή θξίζε ηνπ αηηήκαηφο ηνπ» (Κέληξν Δπξσπατθνύ πληαγκαηηθνύ Γηθαίνπ, 

2009). 

ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 220/2007 γηα ην άζπιν πνπ ηζρχεη σο ζήκεξα 

γίλεηαη εηδηθή αλαθνξά ζηνπο αλήιηθνπο πξφζθπγεο θαζψο θαη ζηνπο αζπλφδεπηνπο 

αλήιηθνπο, επηζεκαίλνληαο ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο θαη ην δηαρσξηζκφ ηνπο απφ 

ηε γεληθή θαηεγνξία ησλ πξνζθχγσλ. 

Σν άξζξν 18 ηνπ Π.Γ. ηνλίδεη πσο ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ απνηειεί 

πξσηαξρηθφ κέιεκα ησλ αξκφδησλ αξρψλ θαη δηαζθαιίδεηαη ε πξφζβαζε ησλ 

αλειίθσλ ζε αξκφδηεο ππεξεζίεο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπο. 

Αθνινπζεί ην άξζξν 19 πεξί Αζπλφδεπησλ Αλειίθσλ, ζην νπνίν 

εμαζθαιίδεηαη ε αλαγθαία εθπξνζψπεζε ησλ παηδηψλ απφ ηνλ Δηζαγγειέα Αλειίθσλ, 

ή απφ ηνλ Δηζαγγειέα Πξσηνδηθψλ ζε πεξίπησζε πνπ ν πξψηνο δελ ππάξρεη, ν 

νπνίνο θαη ελεξγεί σο πξνζσξηλφο επίηξνπνο θαη πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο γηα ην δηνξηζκφ επηηξφπνπ. 

Δλ ζπλερεία ηνπ ίδηνπ άξζξνπ θαζνξίδνληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ αξκφδησλ 

αξρψλ κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο αζχινπ. Οη αξρέο νθείινπλ λα δηαζθαιίδνπλ 

ηελ αλάγθε ζηέγαζεο ηνπ αλειίθνπ ζε έλα αζθαιέο θαη θαηάιιειν γηα απηφ 

πεξηβάιινλ, ιακβάλνπλ ππφςε ε χπαξμε αδειθψλ θαη γίλνληαη νη απαξαίηεηεο 

θηλήζεηο γηα ηελ απφ θνηλνχ ζηέγαζε ηνπο. Οη αιιαγέο δηακνλήο ησλ αλειίθσλ 

πεξηνξίδνληαη ζην ειάρηζην. Γίλεηαη άκεζα αλαδήηεζε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ παηδηνχ 

θαη δηαζθαιίδεηαη ε ερεκχζεηα ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλειίθνπ ζε πεξίπησζε πνπ ε δσή 
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ηνπ ή ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ βξίζθεηαη ζε θίλδπλν. Σέινο ηνλίδεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο 

θαηάιιειεο θαηάξηηζεο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ αζρνιείηαη κε αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο 

ψζηε νη ίδηνη λα είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ηνπο. 

Σέινο ζην άξζξν 20 γίλεηαη αλαθνξά ζηα ζχκαηα βαζαληζηεξίσλ θαη βίαο, 

εμαζθαιίδνληαο ηε κεηαθνξά ησλ ζπκάησλ ζε εμεηδηθεπκέλεο ππεξεζίεο, γηα ηελ 

απαξαίηεηε ππνζηήξημε θαη ζεξαπεία ησλ ηξαπκάησλ πνπ πξνθάιεζαλ νη 

πξναλαθεξφκελεο πξάμεηο (Πξνεδξηθό Γηάηαγκα, 2007). 

Πέξαλ ησλ εηδηθψλ ξπζκίζεσλ ηεο πεξί αζχινπ λνκνζεζίαο, νη αζπλφδεπηνη 

αλήιηθνη αηηνχληεο άζπιν θαιχπηνληαη απφ ηηο γεληθέο πεξί αλειίθσλ δηαηάμεηο. Έηζη 

νη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1589 επ. ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα πεξί επηηξνπείαο αλειίθσλ 

ξπζκίδνπλ θαη ζέκαηα δηνξηζκνχ επηηξφπνπ γηα απηνχο ηνπο αλήιηθνπο. Οκνίσο 

εθαξκφδνληαη αλάινγα θαη γηα ηνπο αλειίθνπο νη πεξί αλειίθσλ δηαηάμεηο ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ηδίσο ηνπ Κψδηθα Πνηληθήο Γηθνλνκίαο. Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηηο 

εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πεξί αλειίθσλ, φπσο ηελ λνκνζεζία πνπ ξπζκίδεη ηελ εξγαζία 

ησλ αλειίθσλ θ.ν.θ (Δπξσπατθό Πξόγξακκα γηα ηα Αζπλόδεπηα Παηδηά, 2010). 

 

2.3.4. Γνκέο Φηινμελίαο Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ ζηελ Διιάδα. 

Καζνξηζηηθή ζεκαζία ζηελ αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο εηδηθήο αληηκεηψπηζεο 

ησλ παηδηψλ πξνζθχγσλ είραλ νη παξεκβάζεηο Με Κπβεξλεηηθψλ Οξγαλψζεσλ πνπ 

αζρνινχληαη κε ηα δηθαηψκαηα ησλ πξνζθχγσλ, κε ηα δηθαηψκαηα ηνπ παηδηνχ ή ελ 

γέλεη κε ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ηα δηαβήκαηα ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπ ΟΖΔ 

γηα ηνπο Πξφζθπγεο θαη ηα πνξίζκαηα ηνπ πλεγφξνπ ηνπ Πνιίηε. Καηά ζπλέπεηα, 

ιφγσ ηεο φμπλζεο ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ αιιά θαη ηεο αχμεζεο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αζπλφδεπησλ αλειίθσλ ζηελ Διιάδα, έρνπλ δεκηνπξγεζεί θνξείο θαη νξγαλψζεηο ζε 

φιε ηελ Διιάδα πνπ αζρνινχληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε πιεζπζκηαθή νκάδα.  

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε πξφζθαηα ζηνηρεία ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο 

ηνπ Ο.Ζ.Δ. γηα ηνπο πξφζθπγεο, ην παξφλ έηνο (2015) ιεηηνπξγνχλ ζηελ Διιάδα 

ζπλνιηθά δεθαηέζζεξηο (14) δνκέο θηινμελίαο θαη ππνζηήξημεο αζπλφδεπησλ 

αλειίθσλ θαη παηδηψλ πνπ έρνπλ ρσξηζζεί απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Κνηλφ ζθνπφ 

φισλ ησλ κνλάδσλ απνηειεί ε ππνδνρή θαη ε παξνρή πξνζσξηλήο θηινμελίαο ζε 

αλήιηθνπο αηηνχληεο άζπιν, ε ςπρνινγηθή ηνπο ππνζηήξημε, αιιά θαη ε πξνψζεζε 

ηεο θνηλσληθήο ηνπο έληαμεο. 
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Κάπνηεο απφ ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηα θέληξα είλαη: ςπρνθνηλσληθή 

ζηήξημε, ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, παξνρή κεηάθξαζεο θαη λνκηθήο 

ππνζηήξημεο θαη πξνγξάκκαηα εθκάζεζεο ηεο ειιεληθήο γιψζζαο γηα επθνιφηεξε 

πξφζβαζε ζηελ εθπαίδεπζε, ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη έληαμε ζηελ ειιεληθή 

θνηλσλία. Σέινο αζρνινχληαη κε αζιεηηθέο θαη δηαπνιηηηζκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

ηφρνη ησλ θνξέσλ γεληθφηεξα είλαη ε θάιπςε φισλ ησλ αλαγθψλ ησλ 

θηινμελνχκελσλ κε βάζε ηε χκβαζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ παηδηνχ, ηνπο ζρεηηθνχο 

λφκνπο θαη πκθσλίεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά θαη θάζε ζρεηηθή χζηαζε θαη 

Οδεγία ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. 

 

Αλαιπηηθφηεξα: 

Ίδξπκα Νενιαίαο θαη Γηα Βίνπ Μάζεζεο 

1. Κέληξν Φηινμελίαο Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ Αιινδαπώλ Αλσγείσλ.  

ηεγάδεηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο Μνλάδαο ησλ Αλσγείσλ Κξήηεο απφ ην 

2000 θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δζληθφ Ίδξπκα Νεφηεηαο θαη ην Τπνπξγείν Τγείαο 

θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζθχγσλ. Ζ 

δπλακηθφηεηά ηνπ αλέξρεηαη ζηα 25 άηνκα (Οηθνλφκνπ - Πάξιαξεο). 

2. Ξελώλαο Τπνδνρήο θαη ηήξημεο Αζπλόδεπησλ Κνξηηζηώλ, Γπλαηθώλ θαη 

Μνλνγνλετθώλ Οηθνγελεηώλ, Αζήλαο  

Έρεη ρσξεηηθφηεηα 70 αηφκσλ θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ 

Σακείν Πξνζθχγσλ. 

Διιεληθόο Δξπζξόο ηαπξόο 

3. Σν Κέληξν Φηινμελίαο Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ Αιινδαπώλ Αγξηάο Βόινπ,

 ηεγάδεηαη ζηελ Παηδφπνιε «Αγ. νθία» ζηελ Αγξηά Βφινπ θαη 

ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζθχγσλ θαη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, 

Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο. Σν θέληξν έρεη δπλαηφηεηα Φηινμελίαο 48 

αγνξηψλ εθεβηθήο θαη πξνεθεβηθήο ειηθίαο. 

4. Κέληξν Τπνδνρήο Αηηνύλησλ Άζπιν Λαπξίνπ  

Σν Κέληξν έρεη ρσξεηηθφηεηα 260 αηφκσλ θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ 

Κξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

PRAKSIS 

5. Γηακεξίζκαηα ζε Αζήλα - Θεζζαινλίθε θαη Λέζβν.  

Υσξεηηθφηεηαο 120 αηφκσλ. 

6. ηέγε PLUS - Ξελώλαο Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ, Αζήλα. 
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Ζ ηέγε Plus  πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία ηνπ Διιεληθνχ Δξπζξνχ 

ηαπξνχ κε ην PRAKSIS θαη ε δπλακηθφηεηά ηεο αλέξρεηαη ζηνπο 30 αζπλφδεπηνπο 

αλήιηθννπο. Υξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ Δληαίν Οηθνλνκηθφ Υψξν (Πξφγξακκα 

(SOAM)  

7. ηέγε PLUS - Ξελώλαο Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ θαη Αηηνύλησλ Άζπιν, 

Πάηξα. Πξαγκαηνπνηήζεθε ζε ζπλεξγαζία ηνπ Διιεληθνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ κε ην 

PRAKSIS θαη ε ρσξεηηθφηεηά ηεο είλαη 70 άηνκα (30 αζπλφδεπηνη αλήιηθνη θαη 40 

θπξίσο κνλνγνλετθέο). Υξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ Δληαίν Οηθνλνκηθφ Υψξν 

(Πξφγξακκα SOAM) 

ΑΡΗ - Κνηλωληθή Οξγάλωζε Τπνζηήξημεο Νέωλ 

8. Σν Κέληξν Φηινμελίαο Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ Μαθξηλίηζα, Βόινπ.  

Γεκηνπξγήζεθε ην 2006 θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

πξνζθχγσλ θαη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο. Ζ 

δπλακηθφηεηά ηνπ αλέξρεηαη ζηα 30 άηνκα.  

9. Σν Κέληξν Φηινμελίαο Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ, Χξαηόθαζηξνπ Θεζ/ληθεο. 

Ο μελψλαο δεκηνπξγήζεθε ην 2009 θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπαηθφ 

Σακείν Πξνζθχγσλ θαη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη 

Πξφλνηαο. Σν θέληξν είλαη δπλακηθφηεηαο 30 θιηλψλ θαη βξίζθεηαη ζηελ πεξηνρή ηεο 

παιαηάο παηδφπνιεο ηνπ Γήκνπ Χξαηνθάζηξνπ. 

10. Ξελώλαο Φηινμελίαο Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ, Αιεμαλδξνύπνιε. Λεηηνπξγεί 

απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 2013 κε δπλακηθφηεηα 22 αηφκσλ αγφξηα έσο 12 εηψλ, 

θνξίηζηα έσο 18 θαη κνλνγνλεηθέο νηθνγέλεηεο (κεηέξεο κε παηδηά). 

Με Κπβεξλεηηθή Οξγάλωζε «ΝΟΣΟ» 

11. Ξελώλαο Τπνδνρήο Αηηνύλησλ Άζπιν θαη Οηθνγελεηώλ, Αζήλα  

Ζ ρσξεηηθφηεηά ηνπ μελψλα αλέξρεηαη ζηα 70 άηνκα θαη ρξεκαηνδνηείηαη 

απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζθχγσλ. 

12. Ξελώλαο Φηινμελίαο Αηηνύλησλ Άζπιν «Μέιινλ», Αζήλα  

Ζ δπλακηθφηεηα ηνπ μελψλα αλέξρεηαη ζηα 102 άηνκα (60 αλήιηθνη θαη 42 

κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο) θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηνλ Δληαίν Οηθνλνκηθφ Υψξν 

(Πξφγξακκα SOAM) 

ύιινγνο Μεξίκλεο Αλειίθωλ 

13. Σν Κέληξν Φηινμελίαο Αζπλόδεπησλ Αλήιηθσλ Αιινδαπώλ Αζήλαο.  
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Ο μελψλαο θηινμελίαο δεκηνπξγήζεθε ην 1925 θαη απφ ηφηε ιεηηνπξγεί ρσξίο 

δηαθνπή. Ζ δπλακηθφηεηα ηνπ είλαη 17 ζέζεηο γηα αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο πνπ έρνπλ 

πιεγεί απφ πνιέκνπο θαη θαηαζηξνθέο.  

Απνζηνιή ηεο Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελώλ  

14. Ξελώλαο Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ Πξνζθύγσλ «Δζηία», Άγηνο Γεκήηξηνο. 

Σν θέληξν έρεη δπλακηθφηεηα 20 αηφκσλ θαη ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

Δπξσπαηθφ Σακείν Πξνζθχγσλ θαη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο 

θαη Πξφλνηαο. Μ.Κ.Ο. Απνζηνιή  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3: ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 

3.1. Έλλνηεο θαη όξνη 

Έλα απφ ηα βαζηθά ζεκεία πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο ζηε ζεσξία ηεο 

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο κε πνιππνιηηηζκηθέο νκάδεο είλαη ε απνζαθήληζε ησλ βαζηθψλ 

ελλνηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. Ζ νξνινγία ζπλερψο αιιάδεη, θαζψο έλλνηεο θαη φξνη 

πνπ πξνεγνπκέλσο ζεσξνχληαλ νξζνί, δέρνληαη πιένλ θξηηηθή. Ζ ρξήζε ηεο γιψζζαο 

αληηθαηνπηξίδεη ζπγθεθξηκέλεο ζεσξίεο, πνιηηηθέο ηδενινγίεο θαη αμίεο θαη σο εθ 

ηνχηνπ ζεσξείηαη αλαγθαίν λα είλαη ην αληηθείκελν ζπλερνχο αλαζεψξεζεο θαη 

δηεπθξίλεζεο. Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ βαζηθψλ ελλνηψλ είλαη ζεκαληηθφο θαζψο 

ζπληειεί ζηελ θαηαλφεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο πνιππνιηηηζκηθήο θνηλσλίαο, 

ζπλδξάκεη ζηελ εκβάζπλζε θαη ηελ απνθπγή ηπρφλ παξεξκελεχζεσλ θαη ζπληείλεη 

ζηε πιεξέζηεξε αληίιεςε ησλ δπλακηθψλ πνπ δηακνξθψλνληαη (Williams et al. 

2002). Παξαθάησ, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά νη βαζηθφηεξνη φξνη πνπ απαζρνινχλ 

ηε δηαπνιηηηζκηθή θνηλσληθή εξγαζία. 

 

3.1.1. Πνιππνιηηηζκηθόηεηα - Γηαπνιηηηζκηθόηεηα 

Με ηνλ φξν πνιππνιηηηζκηθφηεηα ελλννχκε ηελ ζπλχπαξμε ζε έλα δεδνκέλν 

γεσγξαθηθφ ρψξν δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ, κε εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο 

θαη γισζζηθέο δηαθνξέο. Ζ  πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα εθθξάδεηαη επίζεο κέζσ  

ηνπ ζπζηήκαηνο αμηψλ, ησλ πξνηχπσλ δσήο θαη δηαβίσζεο, ηεο θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο θαη ζπκπεξηθνξάο, ηνπ ελδπκαηνινγηθνχ θψδηθα, ηεο ηέρλεο θαη ηεο 

ινγνηερλίαο, θαζψο θαη ηεο ζεψξεζεο ηνπ θφζκνπ θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ 

θηινζνθηθψλ ππαξμηαθψλ δεηεκάησλ.  Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα, δειαδή, αλαθέξεηαη 

ζε νπζηψδεηο αιιαγέο πνπ ζπληεινχληαη ζηε δνκή ηεο θνηλσλίαο σο απνηέιεζκα ηεο 

ζπλχπαξμεο πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ κε δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο, αμίεο 

θαη ηξφπν δσήο (Καξακάλνπ, 2011).  

Ο φξνο δηαπνιηηηζκηθφηεηα αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν άηνκα ή 

νκάδεο αηφκσλ δηαθνξεηηθήο πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο δηαρεηξίδνληαη ηελ 

πνιηηηζκηθή εηεξφηεηα, δεκηνπξγψληαο κία λέα πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα κέζσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηνπ ζπγθεξαζκνχ ραξαθηεξηζηηθψλ απφ δηαθνξεηηθνχο πνιηηηζκνχο 

(Καλαθίδνπ θαη Παπαγηάλλε, 1998). 
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3.1.2. Δζλνηηθέο Οκάδεο - Δζλόηεηα. 

Ο φξνο εζλφηεηα αλαθέξεηαη ζηηο πνιηηηζκηθέο πξαθηηθέο θαη ζηηο λννηξνπίεο 

κηαο νξηζκέλεο θνηλφηεηαο αλζξψπσλ πνπ ηνπο θάλεη λα μερσξίδνπλ απφ ηνπο 

άιινπο. Ζ εζλνηηθή νκάδα νξίδεηαη σο κία θαηεγνξία αηφκσλ πνπ ζπληαπηίδνληαη 

βαζηδφκελνη ζε θνηλή θνηλσληθή, πνιηηηζκηθή ή εζληθή εκπεηξία. Σα κέιε κηαο 

εζλνηηθήο νκάδαο ηείλνπλ λα πξνζδηνξίδνληαη απφ ηελ θνηλή πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά 

ηνπο, ηελ ηζηνξία ηνπο, ηε ζξεζθεία, θαζψο ηελ θνηλή γιψζζα ή δηάιεθην βιέπνπλ 

ηνπο εαπηνχο ηνπο λα δηαθέξνπλ απφ ηηο άιιεο νκάδεο θαη έηζη ηνπο βιέπνπλ θαη νη 

άιιεο νκάδεο κε βάζε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο γιψζζαο, ηεο ηζηνξίαο, ηεο θαηαγσγήο, 

ηεο ζξεζθείαο θαη ηεο εκθάληζεο. Οη εζλνηηθέο δηαθνξέο είλαη θαζαξά πξντφλ 

θνηλσληθήο κάζεζεο (Γεκνπνύινπ, 2009). 

 

3.1.3. Πξνθαηάιεςε - ηεξεόηππα 

Ζ ππνθεηκεληθή θαη ε αληηθεηκεληθή δηάζηαζε φρη κφλν ηεο πξνζθπγηθήο 

ηδηφηεηαο αιιά θαη νπνηνπδήπνηε κέινπο ηεο εζλνηηθήο νκάδαο βηψλνληαη 

ηαπηφρξνλα θαη ζε αιιειεπίδξαζε. Δίλαη ην βίσκα ησλ αηφκσλ κε ηελ επάισηε 

πιένλ πξνζσπηθή ηαπηφηεηα ζε αιιεινζπζρέηηζε κε ην βίσκα ησλ κειψλ ηεο 

εζλνηηθήο νκάδαο, κε επάισηε επίζεο πνιηηηζκηθή θαη εζλνηηθή ηαπηφηεηα. Οη 

παξάγνληεο απηνί ζεσξείηαη φηη ιεηηνπξγνχλ αλαζηαιηηθά ζηε δηεξγαζία 

πξνζαξκνγήο θαη έληαμήο ηνπο ζην λέν πεξηβάιινλ. Απηέο νη αλαζηνιέο πνπ 

εθθξάδνληαη ζπρλά κε ακθηζπκία, δηζηαγκφ, θαρππνςία, κεραληζκνχο άκπλαο φπσο 

άξλεζε, απψζεζε πξνβνιή παιηλδξφκεζε αιιά θαη κε βαζηά ψζεζε θαη δχλακε γηα 

επηβίσζε θαη δσή ζπρλά πεξηπιέθνληαη απφ ηε ζηάζε ησλ κειψλ ηεο θπξίαξρεο 

θνπιηνχξαο. Απηή ε ζηάζε ζε φιεο ηηο ρψξεο ππνδνρήο κεηαθηλνχκελσλ πιεζπζκψλ 

αξρίδεη απφ ηελ αλνρή γηα λα θαηαιήμεη ζε πξνθαηάιεςε αθφκα θαη ζε ξαηζηζκφ.  

(Καλδπιάθε, 2009, Williams et al., 2002). 

Ζ πξνθαηάιεςε αλαθέξεηαη ζηηο ζηάζεηο απνζηξνθήο θαη ερζξφηεηαο πνπ 

ληψζεη θάπνηνο γηα ηα κέιε κηαο άιιεο νκάδαο κφλν θαη κφλν επεηδή αλήθνπλ ζε 

απηή ηελ νκάδα, θαζψο ζεσξεί φηη δηαζέηνπλ εμ νξηζκνχ ηηο κε απνδεθηέο ηδηφηεηεο 

πνπ απνδίδνληαη ζε απηή ηελ νκάδα. Οη θπιεηηθέο πξνθαηαιήςεηο ραξαθηεξίδνληαη 

ζε γεληθέο γξακκέο απφ ηξία ζηνηρεία: α. έλα λνεηηθφ ζηνηρείν, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ 

εηθφλα πνπ ζρεκαηίδεη ην άηνκν γηα ηα κέιε ηεο νκάδαο- ζηφρνπ. Ζ εηθφλα 

πεξηιακβάλεη ζπλήζσο αξλεηηθά ζηεξεφηππα. β. έλα ζπλαηζζεκαηηθφ ζηνηρείν, πνπ 

πεξηιακβάλεη αξλεηηθέο αληηδξάζεηο θαη ζπλαηζζήκαηα γηα ηελ νκάδα – ζηφρν, θαη γ. 



 45 

έλα ζηνηρείν ζπκπεξηθνξάο, πνπ κπνξεί λα αηηηνινγεί ηε ηάζε γηα θνηλσληθή 

δηάθξηζε ή ηελ αξλεηηθή ζπκπεξηθνξά πξνο ηα κέιε ηεο νκάδαο. O Brown (1995) 

ηνλίδεη πσο νη πξνθαηαιήςεηο έρνπλ αξλεηηθφ ραξαθηήξα θαζψο νθείινληαη ζε 

ςεπδείο απφςεηο πνπ ζρεκαηίδνληαη θαη εθθξάδνληαη κέζα απφ ζηάζεηο δηάθξηζεο γηα 

ηηο νκάδεο πνπ ππφθεηληαη ζε απηέο (Καλδπιάθε, 2009, Williams et al., 2002). 

Σα ζηεξεφηππα αλαθέξνληαη ζε θαηαζθεπαζκέλεο δηαπηζηψζεηο γηα κηα 

θνηλσληθή θαηεγνξία νη νπνίεο δηεθδηθνχλ γεληθεπηηθή ηζρχ ελψ δελ ζηεξίδνληαη ζε 

αιεζηλά δεδνκέλα. Χο θνηλσληθή θαηεγνξία λνείηαη έλα ζχλνιν αλζξψπσλ πνπ 

μερσξίδνπλ απφ έλα θνηλφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο. ρσξίο σζηφζν λα αιιειεπηδξνχλ 

φινη κεηαμχ ηνπο. Σα ζηεξεφηππα θσδηθνπνηνχλ αληηθεηκεληθέο γλψζεηο, ελψ δελ 

είλαη παξά γλψκεο θαη κάιηζηα γλψκεο ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλεο ελαληίνλ ηεο 

θνηλσληθήο θαηεγνξίαο (ή ηεο θνηλσληθήο νκάδαο. ηνπ ζεζκνχ ή ησλ γεγνλφησλ) πνπ 

αθνξνχλ (σηεξόπνπινο, 2003). 

 

3.1.4. Ραηζηζκόο, αληηξαηζηζκόο θαη θπιή 

Ο ξαηζηζκφο πεξηγξάθεη ην θαηλφκελν ησλ θπιεηηθψλ θαη θνηλσληθψλ 

δηαθξίζεσλ. νξίδεηαη σο “ε πεπνίζεζε ζε κηα εγγελή αλσηεξφηεηα κηαο θπιήο έλαληη 

φισλ ησλ άιισλ”. Απφ ηε πεπνίζεζε απηή πεγάδεη ην δηθαίσκα ηεο θπξηαξρίαο ηεο 

ελ ιφγσ θπιήο. Αθνξά επίζεο, ζην ιφγν θαη ζηελ πξαθηηθή πνπ ζθνπφ έρνπλ λα 

ππνβηβάζνπλ πνιηηηζκηθά δηαθέξνπζεο νκάδεο. Ο ξαηζηζκφο κπνξεί λα δηαθξηζεί ζε 

αηνκηθφ, ζεζκηθφ θαη πνιηηηζκηθφ. Ο αηνκηθφο ξαηζηζκφο αλαθέξεηαη ζηηο 

πξνζσπηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο πνπ έρνπλ κεκνλσκέλα άηνκα θαη 

επαγγεικαηίεο. Ο ζεζκηθφο ξαηζηζκφο “λνκηκνπνηεί ηηο θπιεηηθέο πξνθαηαιήςεηο θαη 

αηηηνινγεί ηελ άζθεζε εμνπζίαο κέζσ ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ νκάδσλ”. Σέινο 

ν πνιηηηζκηθφο ξαηζηζκφο επηθεληξψλεηαη ζηηο αμίεο, ηηο ζηάζεηο, ηηο πεπνηζήζεηο θαη 

ηηο απφςεηο πνπ ζπρλά ζεσξνχληαη σο “θνηλή ινγηθή” θαη νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηελ 

αλσηεξφηεηα ησλ ιεπθψλ πνιηηηζκψλ (Καλδπιάθε, 2009).  

Ο αληηξαηζηζκφο πεξηιακβάλεη πξάμεηο, θηλήκαηα θαη πνιηηηθέο πνπ 

αλαπηχζζνληαη ή πηνζεηνχληαη κε ζθνπφ ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ ξαηζηζκνχ. Πξνσζεί 

κία ηζφηηκε θνηλσλία ζηελ νπνία νη άλζξσπνη δελ ζα αληηκεησπίδνπλ δηαθξίζεηο κε 

βάζε ηε θπιή ηνπο. Απφ ηε θχζε ηνπ, ν αληηξαηζηζκφο ηείλεη λα πξνσζεί ηελ άπνςε 

νηη ν ξαηζηζκφο ζε κία ζπγθεθξηκέλε θνηλσλία είλαη νιέζξηνο θαη δηαβξσηηθφο γη‟ 

απηήλ, θαη πσο είλαη αλαγθαίν λα γίλνπλ ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη/ή 

θνηλσληθέο αιιαγέο γηα λα εμαιεηθζεί (Bonnet, 1998).   
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Ο φξνο θπιή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξίζεη κηα νκάδα αηφκσλ πνπ 

κνηξάδνληαη φκνηα θαη δηαθξηηά ραξαθηεξηζηηθά. Ο φξνο απηφο έρεη ζηακαηήζεη λα 

ρξεζηκνπνηείηαη απφ πνιιέο Δπξσπατθέο ρψξεο θαζψο έρεη πιένλ ζπλδεζεί κε ηελ 

χπαξμε λεν-θαζηζηηθψλ νκάδσλ. Δπηπιένλ νη γελεηηζηέο έρνπλ πάςεη λα ηνλ 

ρξεζηκνπνηνχλ σο βηνινγηθή θαηεγνξηνπνίεζε έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ν θίλδπλνο 

ηεο αλαβίσζεο ηνπ λαδηζκνχ. Ο φξνο πιένλ ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ θνηλσληνινγηθή 

ηνπ δηάζηαζε πνπ παξαπέκπεη ζε πνιηηηζκηθά θαη εζλνηηθά δηαθνξεηηθέο νκάδεο 

(Καλδπιάθε, 2009). 

 

3.1.5. Κνηλσληθόο Απνθιεηζκόο 

Ζ πνιπκνξθία θαη ε πνιππνιηηηζκηθφηεηα απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα 

ηεο ζχγρξνλεο επξσπατθήο θνηλσλίαο. Ζ πξνβιεκαηηθή πνπ νδήγεζε ζηε ρξήζε ηνπ 

φξνπ απηνχ ήηαλ ε εκθάληζε ζηηο Δπξσπατθέο ρψξεο θαηλνχξησλ κνξθψλ 

απνζηέξεζεο, κε πνιπδηάζηαην ραξαθηήξα, θαζψο ηα άηνκα ή νη νκάδεο πνπ ηηο 

βηψλνπλ δελ απνζηεξνχληαη απφ έλαλ κφλν ηνκέα αιιά απφ πεξηζζφηεξνπο. 

Απνηέιεζκα απηήο ηεο απνζηέξεζεο είλαη ε παξεκπφδηζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ 

νκάδσλ απηψλ ζε θνηλσληθέο αληαιιαγέο θαη πξαθηηθέο, θαζψο θαη ζε θνηλσληθά 

δηθαηψκαηα (Popay J. et al., 2008). 

Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο είλαη ε αδπλακία ή/θαη ε παξεκπφδηζε αηφκσλ θαη 

νκάδσλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο θνηλσληθήο αλάπηπμεο κε ζπλέπεηα ηελ 

ειιηπή απνξξφθεζε ησλ θνηλσληθψλ αγαζψλ. Πεξηνξίδεη ή απαγνξεχεη ηε ζπκκεηνρή 

ζηελ νηθνλνκηθή, πνιηηηθή, πνιηηηζηηθή θαη θνηλσληθή δσή θαη εκθαλίδεηαη φηαλ νη 

ππεξεζίεο θαη νη πφξνη δελ είλαη δηαζέζηκνη, πξνζβάζηκνη ή απνδεθηνί. πλεπάγεηαη 

ηελ πεξηζσξηνπνίεζε αηφκσλ ή νκάδσλ θαη ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ θηψρεηα, ηελ 

αλεξγία θαη ηα ρακειά εηζνδήκαηα , ηελ πγεία, ην επίπεδν εθπαίδεπζεο θαη 

επθαηξηψλ, ηε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο ζηηο θνηλσληθέο ιεηηνπξγίεο, δηαδηθαζίεο θαη 

εμειίμεηο, ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε θνηλσληθά αγαζά, ηελ θνηλσληθή έληαμε. (Popay J. 

et al., 2008). 

Ο θνηλσληθφο απνθιεηζκφο απνηειεί απφξξνηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, πνπ 

πξνθάιεζε αλεξγία θαη αιιαγέο ζηα κηζζνινγηθά δεδνκέλα. Πξνθιήζεθε, επίζεο, 

απφ άιιεο νηθνλνκηθέο, ηερλνινγηθέο θαη θνηλσληθέο κεηαβνιέο πνπ νδήγεζαλ θαη 

απηέο κε ηε ζεηξά ηνπο ζε λέεο κνξθέο θηψρεηαο θαη πεξηζσξηνπνίεζεο. Χζηφζν, νη 

κεηαβνιέο απηέο δελ είλαη νη κφλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ. Οη 

κεηαβνιέο δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα σο πξνο ηελ έληαζή ηνπο. Έηζη, νη 
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θαηαζηάζεηο πνπ δεκηνπξγνχληαη, δηαθέξνπλ θαη σο πξνο ηε κνξθή ηνπο, ηελ 

πνηθηιία ηνπο θαη ηελ έθηαζή ηνπο (Καβνπλίδε, 2005). 

 

3.1.6. Κνηλσληθή έληαμε 

ηνλ αληίπνδα ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ βξίζθεηαη ε θνηλσληθή έληαμε. Ζ 

θνηλσληθή έληαμε ππνβνεζείηαη ζεκαληηθά απφ ηελ πξνψζεζε ησλ αξρψλ ηεο 

θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο θαη ηεο δηαζθάιηζεο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ. Γελ 

πξνυπνζέηεη ηελ πηνζέηεζε απφ ηε κεηνλνηηθή νκάδα ησλ πνιηηηζκηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

θπξίαξρεο νκάδαο, αιιά, ρσξίο λα ράζεη ηελ ηδηαίηεξε πνιηηηζκηθή ηεο ηαπηφηεηα, ε 

κεηνλνηηθή νκάδα εληάζζεηαη ζηελ θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη πνιηηηθή δσή ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο σο ηζφηηκν κέινο. Ζ θνηλσληθή έληαμε πξνυπνζέηεη πνιηηηθέο πνπ 

εληζρχνπλ ηελ ηζφηηκε πξφζβαζε ηεο κεηνλφηεηαο ζηηο επθαηξίεο γηα εξγαζία, 

εθπαίδεπζε, πγεία, θ.ιπ. θαη ηελ άξζε ησλ θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ 

ζε βάξνο ηεο (Εατκάθεο, 2002:151). 

Οη ηνκείο ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ηνπ αηφκνπ πνπ ζπλδένληαη κε ην δεκφζην 

βίν, απνηεινχλ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο. Δδψ εληάζζνληαη, 

ε απαζρφιεζε πνπ ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο πξψηηζηεο ζεκαζίαο κεραληζκνχο 

έληαμεο ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο, νη φξνη εηζφδνπ θαη παξακνλήο ζηε ρψξα κε ην 

λφκηκν ή φρη ραξαθηήξα ηνπο, ν ρξφλνο παξακνλήο, ε ηζφηεηα πξφζβαζεο ζηηο 

δεκφζηεο θαη θνηλσληθέο ππεξεζίεο ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ληφπην πιεζπζκφ, ε 

εθκάζεζε ηεο γιψζζαο, ην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν, ε ζηαζεξφηεηα ζηελ θαηνηθία θαη 

φηη άιιν εληάζζεηαη ζην δεκφζην βίν (Εατκάθεο, 2002). 

 

3.2. Μεζνδνινγία θαη Μνληέια Παξέκβαζεο ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Κνηλσληθήο 

Δξγαζίαο. 

Ζ πνιππνιηηηζκηθφηεηα γίλεηαη κηα θαζνιηθή πξαγκαηηθφηεηα κε 

αλαζηξέςηκε γηα ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ ζήκεξα. ην πιαίζην ηεο 

θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο παγθνζκηνπνίεζεο, φκσο, ηείλνπλ λα παξάγνληαη ηαθηηθέο 

δηάζπαζεο, δηαρσξηζκνχ αληζνηήησλ θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ, αληί ηζφηεηαο θαη 

νκαινπνίεζεο ζηε ζπλχπαξμε ησλ δηάθνξσλ πνιηηηζκψλ. Καηά ζπλέπεηα ηα 

πξνβιήκαηα ησλ εζλνηηθψλ νκάδσλ ζηηο ρψξεο ππνδνρήο νμχλνληαη, ηα κέιε ηνπο 

ζπρλά πεξηζσξηνπνηνχληαη, ελψ ε θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αληζφηεηα εληείλεηαη 

(Γεκνπνύινπ – Λαγσλίθα, 2009).  
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Ζ δηαπνιηηηζκηθή θνηλσληθή εξγαζία ζεσξείηαη κηα ππφ δηακφξθσζε 

πξνζέγγηζε, εθφζνλ πξνζζέηνληαη ζπλερψο λέεο γλψζεηο, ηερληθέο, θαη δεμηφηεηεο 

ιφγσ ηεο ζπλερψο κεηαβαιιφκελεο θνηλσληθνπνιηηηζκηθήο δπλακηθήο. 

Γηακνξθψλεηαη σο αληαπφθξηζε ζηηο απμαλφκελεο αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο 

κεηαθηλήζεηο πιεζπζκψλ θαη ηε ζπλχπαξμε δηαθνξεηηθψλ πνιηηηζκψλ ζηνλ ίδην ρψξν 

(Γεκνπνύινπ – Λαγσλίθα, 2009). 

ην ηνκέα ηεο δηαπνιηηηζκηθήο θνηλσληθήο εξγαζίαο πεξηιακβάλνληαη φιεο 

εθείλεο νη γλψζεηο θαη νη έλλνηεο πνπ ζα επαηζζεηνπνηήζνπλ ηνλ επαγγεικαηία ζηε 

δηαπνιηηηζκηθή δπλακηθή ζε έλλνηεο θαη φξνπο φπσο εζλφηεηα, θπιή, ζηεξεφηππα, 

πξνθαηάιεςε θαζψο θαη ζε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππνθεηκεληθήο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο 

ηεο εζλνηηθήο νκάδαο. Ζ ππνθεηκεληθή απηή ηδηφηεηα δηακνξθψλεηαη κέζα απφ ηηο 

εκπεηξίεο θαη ηα βηψκαηα ηνπ θάζε πξφζθπγα, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ θφβν, 

μεξίδσκα απφ ηε παηξίδα, πνιιαπιέο απψιεηεο πξνζψπσλ, πέλζνο, δηαηαξαρή 

ηαπηφηεηαο, θφβνο γηα ηε δσή ή θαη ελνρέο πνπ ν ίδηνο δεη ελψ άιινη έρνπλ πεζάλεη. 

Ζ ππνθεηκεληθή εκπεηξία ζπκπιεξψλεηαη κε ηελ αληηθεηκεληθή δηάζηαζε ηεο 

πξνζθπγηθήο ηδηφηεηαο, ε νπνία αλαιχεηαη απφ ηελ θνηλσληνινγηθή ζθνπηά 

(Γεκνπνύινπ – Λαγσλίθα, 2009).  

ην πιαίζην απηφ ηεο λέαο πξαγκαηηθφηεηαο, ε θνηλσληθή εξγαζία αλαδεηά ηα 

θαηάιιεια κνληέια, ζηξαηεγηθέο θαη δεμηφηεηεο γηα ηελ ππνζηήξημε ελδπλάκσζε θαη 

δηεθδίθεζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ. Αληιεί ηελ πξαθηηθή ηεο απφ 

ην ςπρνδπλακηθφ κνληέιν, ην πξνζσπνθεληξηθφ, ην κνληέιν παξέκβαζεο ζε 

θαηαζηάζεηο θξίζεο, ην επηθεληξσκέλν ζε ζηφρνπο κνληέιν, ην ζπζηεκηθφ – 

νηθνινγηθφ, ην γεληθφ – δηακεζνδηθφ, ην κνληέιν ελαληίσζεο ζηελ θαηαπίεζε θαη ηηο 

δηαθξίζεηο θαη ην κεηακνληέξλν κνληέιν ησλ «θνηλσληθψλ θαηαζθεπψλ» 

(Γεκνπνύινπ – Λαγσλίθα, 2009).  

Χζηφζν, δελ πεξηνξίδεηαη ζηε ρξήζε ελφο κφλνπ κνληέινπ, αιιά δηαηεξεί φ,ηη 

είλαη ρξήζηκν γηα ηελ πξνζέγγηζε, ηελ επηθνηλσλία, θαη ηελ επηβνήζεζε ησλ 

επάισησλ θνηλσληθψλ νκάδσλ θαη απνξξίπηεη σο αζπκβίβαζην φ,ηη παξαθσιχεη ηελ 

ππνζηήξημε, ηελ ελδπλάκσζε θαη ηε ζπλεγνξία απηψλ ησλ πιεζπζκψλ. 

Πεξηιακβάλεη δειαδή, φιεο εθείλεο ηηο αμίεο, γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο πνπ 

απνδεηθλχνληαη απνηειεζκαηηθέο γηα ηελ ππνζηήξημε αηφκσλ, νηθνγελεηψλ νκάδσλ 

θαη ζπζηεκάησλ ζηελ πνιππνιηηηζκηθή θνηλσλία (Γεκνπνύινπ – Λαγσλίθα, 2009).  

Ζ δηαπνιηηηζκηθή θνηλσληθή εξγαζία εκπεξηέρεη ηε ζπκβνπιεπηηθή ζην 

κηθξνεπίπεδν (κε άηνκα, νηθνγέλεηεο, κηθξέο νκάδεο) αιιά θαη παξεκβάζεηο ζην 
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καθξνεπίπεδν, πνπ δελ πεξηιακβάλνπλ κνλάρα ζηξαηεγηθέο επαηζζεηνπνίεζεο θαη 

θηλεηνπνίεζεο ηεο θνηλφηεηαο, αιιά θαη πξνζπάζεηεο γηα ζεζκηθέο αιιαγέο πξνο 

φθεινο ησλ εζλνηηθψλ νκάδσλ θαη ηεο νκαιήο ζπλχπαξμήο ηνπο κε ηε θνηλσλία 

ππνδνρήο. χκθσλα κε ην γεληθφ - νιηζηηθφ κνληέιν, ηα δχν απηά επίπεδα 

παξέκβαζεο ζπζρεηίδνληαη απφ ηε ζηηγκή πνπ νη εζλνηηθέο νκάδεο βηψλνπλ 

πνιιαπιέο θξίζεηο θαη έρνπλ άκεζε αλάγθε θάιπςεο βαζηθψλ βηνηηθψλ αλαγθψλ, 

εθπαίδεπζεο, εξγαζίαο, επηθνηλσλίαο θαη ζπκβνπιεπηηθήο ππνζηήξημεο (Γεκνπνύινπ 

- Λαγσλίθα, 2009). 

χκθσλα κε ηηο Καλδπιάθε (2008) θαη Γεκνπνχινπ - Λαγσλίθα (2009), ηα 

κνληέια παξέκβαζεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο θνηλσληθήο εξγαζίαο επεξεάζηεθαλ απφ 

ζεσξεηηθά ξεχκαηα θαη ηδενινγίεο, φπσο ε ςπραλαιπηηθή ζεσξία, ε ζεσξία ησλ 

θνηλσληθψλ ζπζηεκάησλ, ε ξηδνζπαζηηθή - καξμηζηηθή θ.α. Παξαθάησ αλαθέξνληαη 

ζπλνπηηθά ηα κνληέια απηά πνπ ζεσξνχληαη πην απνηειεζκαηηθά ζηελ άζθεζε ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο θνηλσληθήο εξγαζίαο: 

a. ην ςπρνδπλακηθό - ςπρνθνηλσληθό κνληέιν: Πξνέξρεηαη απφ ηε θξνυδηθή θαη 

ςπρνδπλακηθή παξάδνζε. Σν κνληέιν απηφ δεκηνπξγεί κηα πξνβιεκαηηθή ζρεηηθά κε 

ηελ εθαξκνγή ηνπ κε εζλνηηθέο νκάδεο θαζψο απνηειεί θαηαζθεπή ηνπ “δπηηθνχ 

θφζκνπ” θαη πνιιέο απφ ηηο αμίεο δελ γίλνληαη θαηαλνεηέο απφ κέιε θάπνησλ 

εζλνηηθψλ νκάδσλ θαζψο δελ απνηεινχλ κέξνο ηεο θνπιηνχξαο ηνπο. Βαζηθφ 

ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ κνληέινπ απηνχ είλαη ε εθηφλσζε ζπλαηζζεκάησλ θαη ε 

παζεηηθή - δηεξεπλεηηθή ζηάζε ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ. Χζηφζν ζηε ζχγρξνλε 

πξαθηηθή ηνπ, ε παζεηηθή ζηάζε ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ έρεη ηξνπνπνηεζεί 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ εμππεξεηνχκελνπ. Ζ ζηάζε πνπ θπξίσο αθνινπζείηαη 

είλαη ελεξγεηηθή θαη θαζνδεγεηηθή θαη έρεη ζθνπφ λα κεηαθέξεη ελζπλαίζζεζε, 

γλεζηφηεηα ζπλαηζζήκαηνο θαη ελδηαθέξνληνο. Παξάιιεια ζεσξείηαη αλαγθαίν ν 

πξφζθπγαο λα πεξάζεη απφ ηε δηεξγαζία πέλζνπο είηε αηνκηθά είηε νκαδηθά.   

b. ην ξνηδεξηαλφ - πξνζσπνθεληξηθφ: Γηακνξθψζεθε απφ ηνλ Rogers θαη έρεη σο 

βαζηθή αξρή ηε κνλαδηθφηεηα θαη αμία ηνπ θάζε αηφκνπ αλεμάξηεηα απφ ηηο 

δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδεη . Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ζχκθσλα κε ην κνληέιν 

απηφ ραξαθηεξίδεηαη απφ απζεληηθφηεηα θαη είλαη κε θαηεπζπληηθφο. Απνδέρεηαη ηνλ 

εμππεξεηνχκελν άλεπ φξσλ θαη επεμεξγάδεηαη ηελ ηδηφηεηα ηεο ελζπλαίζζεζεο. 

Χζηφζν ε κε θαηεπζπληηθφηεηα δπζθνιεχεη ηελ επηθνηλσλία κε άηνκα εζλνηηθψλ 

νκάδσλ θαζψο αλακέλνπλ απφ ηνλ επαγγεικαηία ξφιν παηεξλαιηζηηθφ θαη 

θαζνδεγεηηθφ.  
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c. ην κνληέιν παξέκβαζεο ζε θαηαζηάζεηο θξίζεο: Χο θξίζε νξίδεηαη «ε αλαηξνπή 

κηαο θαηάζηαζεο ηζνξξνπίαο» (Parad, 1966 ζην Καλδπιάθε, 2008:112). Μπνξεί λα 

εκθαληζηεί ζην άηνκν, ζηελ νκάδα, ηελ νηθνγέλεηα ή ζηελ θνηλφηεηα. Οη πξφζθπγεο, 

νη νπνίνη εγθαηαιείπνπλ ηελ παηξίδα ηνπο θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπο είηε γηα 

βηνπνξηζηηθνχο ιφγνπο είηε γηα λα ζσζνχλ, βηψλνπλ έληνλα ηελ θξίζε ηνπ μεξηδσκνχ 

θαη ηεο εγθαηάιεηςεο. ηφρνο ηεο παξέκβαζεο ζηε θξίζε είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή 

εθθφξηηζε θαη ε εθηφλσζε ηεο θξίζεο θαζψο θαη ε αλαζπγθξφηεζε θαη αλαδφκεζε 

ηνπ αηφκνπ κέζα απφ ηελ νπηηθή ηεο λέαο θαηάζηαζεο. Οη δεμηφηεηεο πνπ 

ρξεηάδνληαη ζηε παξέκβαζε ζε θξίζε είλαη ε δηαπνιηηηζκηθή ελζπλαίζζεζε, ε 

αληαλάθιαζε ζπλαηζζεκάησλ, ε ππνζηήξημε, ε παξαδνρή ηεο δηαθνξεηηθφηεηαο, ν 

επηκεξηζκφο θαη ε εζηίαζε ηνπ πξνβιήκαηνο, ε ελδπλάκσζε θαη ε ζπλεγνξία κε 

παξάιιεια ηε ζπλεξγαζία γηα ρξήζε ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ (Καλδπιάθε, 2008).  

χκθσλα κε ηελ Γεκνπνχινπ - Λαγσλίθα (2009), ην κνληέιν παξέκβαζεο ζε 

θαηαζηάζεηο θξίζεο πνπ αληαπνθξίλεηαη πεξηζζφηεξν ζηελ πνιππνιηηηζκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη ηνπ Roberts, ν νπνίνο πξνηείλεη ηηο παξαθάησ νδεγίεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ νηθνγελεηψλ ζε θαηαζηάζεηο θξίζεο: 

α. Δθηίκεζε ηεο επίδξαζεο ηεο θξίζεο ζηα άηνκα θαη ζηελ νηθνγέλεηα σο 

ζχλνιν. Ζ έλλνηα ηεο θξίζεο ελδείθλπηαη λα δηαθέξεη κεηαμχ δηαθφξσλ 

πνιηηηζκψλ.  

β. Αλαγλψξηζε ησλ δπλάκεσλ αιιά θαη ηπρφλ πξνεγνχκελεο επηηπρεκέλεο 

δηαπξαγκάηεπζεο κηαο θξίζεο.  

γ. Γηακφξθσζε ελφο ζαθνχο θαη ζπγθεθξηκέλνπ ζρεδίνπ δξάζεο. 

δ. Υξεζηκνπνίεζε θπζηθψλ ζπζηεκάησλ φπσο ε νηθνγέλεηα ή ε θνηλφηεηα 

(εάλ είλαη θηιηθή). 

ε. Γηαηχπσζε απνδεθηψλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ απφ ηελ εζλνηηθή νκάδα. 

ζη. Οκαινπνίεζε θαη γελίθεπζε ησλ εκπεηξηψλ θξίζεο.  

δ. Δλδπλάκσζε ηεο νηθνγέλεηαο κε ζθνπφ λα δηακνξθψζεη ζηαδηαθά έλα 

ζρέδην δξάζεο πνπ ζα ηελ βνεζήζεη λα επηβηψζεη ηεο θξίζεο.  

d. ην κνληέιν ηεο επηθεληξσκέλεο ζε ζηφρνπο θνηλσληθήο εξγαζίαο: Πξφθεηηαη γηα 

κία ζχληνκε ζεξαπεία πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε θνηλσληθή εξγαζία κε άηνκα θαηά ην 

ςπρνδπλακηθφ κνληέιν. Κεληξηθή ζέζε έρεη ε δηαηχπσζε ηνπ πξνβιήκαηνο - ζηφρνπ 

απφ ην άηνκν. Θεσξείηαη πσο ν θαιχηεξνο ηξφπνο γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε ησλ 

δπλαηνηήησλ ηνπ αηφκνπ είλαη ε επηθέληξσζε ζηα πξνβιήκαηα - ζηφρνπο φπσο ηα 

αληηιακβάλεηαη ην ίδην ην άηνκν. Ο επαγγεικαηίαο πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα 
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πξνζεθηηθφο φηαλ εθαξκφδεη απηφ ην κνληέιν κε πνιππνιηηηζκηθέο νκάδεο φζνλ 

αθνξά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπκβνιαίνπ θαη ην ρξφλν παξαθνινχζεζεο θαζψο πνιιέο 

εζλνηηθέο νκάδεο έρνπλ δηαθνξεηηθή αίζζεζε ηνπ ρξφλνπ. πρλά δελ είλαη ζπλεπείο, 

έξρνληαη φπνηε ζέινπλ ζηελ ππεξεζία θαη δίλνπλ ηελ εληχπσζε φηη ζηεξνχληαη 

ζπλέπεηαο. 

e. ην ζπζηεκηθφ - νηθνινγηθφ: Σν ζπζηεκηθφ - νηθνινγηθφ κνληέιν ππνγξακκίδεη ηελ 

αιιειεπίδξαζε αηφκνπ θαη πεξηβάιινληνο. Σν άηνκν βξίζθεηαη ζε ζρέζε 

αιιειεπίδξαζεο θαη  ακνηβαίαο πξνζαξκνγήο κε ην θπζηθφ θαη θνηλσληθφ ηνπ 

πεξηβάιινλ, ε νπνία ζπλερίδεηαη θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ αηφκνπ. Σν 

άηνκν πξνζαξκφδεηαη ζηηο πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο θαη κε ηε ζεηξά ηνπ επεξεάδεη ην 

πεξηβάιινλ ζην νπνίν δεη. Πξφθεηηαη δειαδή γηα κηα “θπθιηθή” αηηηαηή ζρέζε φπνπ 

ηα ζπζηήκαηα αιιεινεπηδξνχλ θαη αιιεινεπεξεάδνληαη. Καηά ηε ζεσξία απηή, ην 

επξχηεξν πεξηβάιινλ δηαθξίλεηαη ζε δχν ζπζηήκαηα: α. ην ζχζηεκα 

θνηλσληθνπνίεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη νηθνγέλεηα, θίινπο, ηελ θνηλφηεηα θαη ηελ 

θνπιηνχξα, θαη β. ην ππνζηεξηθηηθφ ζεζκηθφ ζχζηεκα, πνπ αθνξά ηηο θνηλσληθέο 

νξγαλψζεηο θαη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηήξημε ζην άηνκν.  

f. ην γεληθφ - νιηζηηθφ - δηακεζνδηθφ: Αλαθέξεηαη ζηελ ελζσκάησζε ησλ ηξηψλ 

κεζφδσλ ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο (θνηλσληθή εξγαζία κε άηνκα, νκάδεο θαη 

θνηλφηεηα) θαη ζηε θαηαζθεπή κηαο ζχγρξνλεο εληαίαο πξαθηηθήο πνπ αληαπνθξίλεηαη 

θαιχηεξα ζηηο αλάγθεο ησλ αηφκσλ/ ζπζηεκάησλ. Ζ πξνζέγγηζε απηή δίλεη βαξχηεηα 

ζην νηθνινγηθφ - ζπζηεκηθφ κνληέιν, ζηελ ηζφηηκε ζρέζε θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ - 

αηφκνπ/ζπζηήκαηνο, ζηελ πνιπεπίπεδε παξέκβαζε ζε κηθξν, κέζν θαη 

καθξνεπίπεδν, ζηελ επηιεθηηθή ρξήζε ζεσξηψλ θαη ζηε δηεξγαζία επίιπζεο 

πξνβιεκάησλ. Ζ δηαπνιηηηζκηθή πξαθηηθή δελ κπνξεί λα θαηαλνεζεί παξά σο κία 

γεληθεπκέλε, νιηζηηθή πξαθηηθή πνπ πεξηιακβάλεη φια ηα επίπεδα παξέκβαζεο 

θαζψο θαη ηηο αμίεο, ηηο γλψζεηο θαη ηηο δεμηφηεηεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα θαη ηελ ελαληίσζε ζηηο δηαθξίζεηο.   

g. ην κνληέιν ελαληίσζεο ζηε θαηαπίεζε θαη ηηο δηαθξίζεηο: χκθσλα κε ηελ 

Dominelli (ζην Strier & Binyamin, 2014) ,ην κνληέιν ελαληίσζεο ζηελ θαηαπίεζε 

θαη ηηο δηαθξίζεηο απνηειεί κηα πξνζσπνθεληξηθή θηινζνθία, έλα ηζφηηκν ζχζηεκα 

αμηψλ πνπ αζρνιείηαη κε ηε κείσζε ησλ επηβιαβψλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηηο δηαξζξσηηθέο αληζφηεηεο ζηηο δσέο ησλ αηφκσλ. ηφρνο είλαη ε αληαπφθξηζε 

ζηα αηηήκαηα ησλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ νκάδσλ. Ζ θαηαπίεζε αλαθέξεηαη ζε 

δηαθξίζεηο εμαηηίαο ηεο θπιήο, ηεο πνιηηηζκηθήο πξνέιεπζεο, ηεο θνηλσληθήο ηάμεο, 
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ηεο ειηθίαο, ηνπ θχινπ, ηνπ ζεμνπαιηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ζηελ απφθιηζε απφ 

ηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία. χκθσλα κε ην κνληέιν απηφ, ε θαηαπίεζε είλαη 

δηεπξπκέλε ζε φιεο ηηο κνξθέο ηεο θνηλσληθήο δσήο, φπσο ζην λνκηθφ πιαίζην, ζηνλ 

πνιηηηζκφ, ζηνπο ζεζκνχο, ζην πνιηηηθφ ζχζηεκα, ζηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή 

δηάξζξσζε θαη ζηηο δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο 

Ζ ηδενινγία ηεο πξαθηηθήο αλαθέξεηαη ζηελ απφδνζε θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο 

θαη ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ θαηαπηεζκέλσλ 

αηφκσλ/νκάδσλ/θνηλνηήησλ απφ ηηο θνηλσληθέο δνκέο. ηνρεχεη ζηε παξνρή 

θαηάιιεισλ ππεξεζηψλ πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ, αλεμάξηεηα 

απφ ηελ θνηλσληθή ηνπο ζέζε. Απνβιέπεη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ βησκάησλ ξαηζηζκνχ 

θαη δηαθξίζεσλ θαη ζηνρεχεη ζηελ ελδπλάκσζε ησλ πιεζπζκηαθψλ νκάδσλ πνπ είλαη 

θνηλσληθά απνκνλσκέλεο απφ ηελ θνηλσλία, κε ηε κείσζε ησλ αξλεηηθψλ 

επηπηψζεσλ ηεο ηεξαξρίαο. Οη βαζηθέο δεμηφηεηεο ηεο πξνζέγγηζεο απηήο είλαη ε 

ελδπλάκσζε θαη ε ζπλεγνξία (Καλδπιάθε, 2008, Γεκνπνύινπ – Λαγσλίθα,2009).   

h. ην κεηακνληέξλν κνληέιν ησλ «θνηλσληθψλ θαηαζθεπψλ»: Σν κνληέιν απηφ 

δηαηππψλεη νπζηαζηηθά έλαλ ηδενινγηθφ πξνζαλαηνιηζκφ γηα ηελ 

πνιππνιηηηζκηθφηεηα ρσξίο λα δηακνξθψλεη κηα ζαθή κέζνδν πξνζέγγηζεο. 

Δπεμεξγάδεηαη ζεσξεηηθά ηηο θνηλσληθέο θαηαζθεπέο θάζε ηκήκαηνο ηεο θνηλσλίαο 

θαη θαη‟ επέθηαζε ηηο εζλνηηθέο θαη κεηνλνηηθέο νκάδεο. Πεξηιακβάλεη ηδέεο θαη 

ππνζέζεηο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε ζεσξία ηνπ θνλζηξνπθηηβηζκνχ, απφ ηε δχλακε 

ηεο γιψζζαο, απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ηε θχζε ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηελ 

αιιαγή. Πεξηιακβάλεη επίζεο αμίεο θαη έλλνηεο ηεο αληηθαηαπηεζηηθήο πξαθηηθήο, ηε 

δέζκεπζε γηα θνηλσληθή δηθαηνζχλε, ηελ ελδπλάκσζε, ηε βνήζεηα θαη ηε θξνληίδα 

θαζψο θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ θψδηθα επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο πνπ ηζρχεη ζε 

θάζε ρψξα. Ο νξηζκφο ησλ «θνηλσληθψλ θαηαζθεπψλ» πνπ βαζίδεηαη ε κέζνδνο απηή 

αλαθέξεη πσο ε δσή ησλ αλζξψπσλ δηακνξθψλεηαη απφ ηηο θπξίαξρεο αιήζεηεο πνπ 

θαζηεξψλνληαη σο πξφηππα ζε θάζε πνιηηηζκφ θαη απηέο νη αιήζεηεο παξάγνληαη 

θάησ απφ ηελ άζθεζε εμνπζίαο. Ζ εμνπζία θαηαζθεπάδεη ηδέεο πνπ αλαθέξνληαη ζην 

θχιν, ηελ ειηθία, ηελ θνηλσληθή ηάμε, ηε θπιή, ην ρξψκα ηνπ δέξκαηνο θιπ. θαη 

απνδίδεη ζε απηέο ηηο ηδέεο ην θχξνο ηεο αιήζεηαο. Χο εθ ηνχηνπ θαηαζθεπάδνληαη 

πξφηππα θνηλσληθν-πνιηηηζκηθά θαζνξηζκέλα, βάζε ησλ νπνίσλ δηακνξθψλεηαη ε 

δσή ησλ αλζξψπσλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ππνηάζζεηαη ζε απηά.    
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3.3 Ο Ρόινο ηνπ Κνηλσληθνύ Λεηηνπξγνύ 

Ζ δηαπνιηηηζκηθή θνηλσληθή εξγαζία επηθεληξψλεηαη ζηελ θαηαλφεζε ησλ 

ςπρνθνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ δπλακηθψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κεηαμχ ηεο 

θνηλσλίαο ππνδνρήο θαη ησλ εζλνηηθψλ νκάδσλ. Γηα ην ιφγν απηφ, είλαη ρξήζηκν ν 

θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο λα θαηαλνήζεη φζν θαηά ην δπλαηφλ αληηθεηκεληθά ηηο 

ζπλαιιαθηηθέο δηεξγαζίεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα κεηαμχ ηεο θπξίαξρεο θνπιηνχξαο 

θαη ησλ εζλνηηθψλ νκάδσλ (Γεκνπνύινπ - Λαγσλίθα, 2009).  

Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, νθείιεη κέζσ ηεο ζπζηεκαηηθήο εθπαίδεπζήο ηνπ 

λα αξρίζεη λα επαηζζεηνπνηείηαη ζηελ πνιηηηζκηθή δηαθνξεηηθφηεηα αιιά θαη ζηηο 

δηθέο ηνπ αμίεο, ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ζε ζρέζε κε ηε «δηαθνξεηηθφηεηα». Βάζε 

γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ πνιηηηζκηθψλ νκάδσλ είλαη λα γλσξίδεη ν επαγγεικαηίαο ηνλ 

ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ, ηηο ζηάζεηο, ηνπο ξφινπο θαη ηηο πξνθαηαιήςεηο ηνπ απέλαληη ζε 

απηέο ηηο νκάδεο. Οθείιεη λα δνπιέςεη πάλσ ζηηο ππάξρνπζεο πξνθαηαιήςεηο θαη 

ζηεξεφηππα κε ζηφρν ηελ άξζε ηνπο, έηζη ψζηε ην επαγγεικαηηθφ ηνπ έξγν λα κελ 

επεξεάδεηαη απφ απηέο. (Καιιηληθάθε, 2009).  

Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο λα βιέπεη θάζε πξφζθπγα σο 

άηνκν κε κνλαδηθή αμία αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηα, ην θχιν, ηελ ειηθία, ηηο 

πεπνηζήζεηο, ηελ θνηλσληθννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ηε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ 

θνηλσλία. Κάζε άηνκν απηήο ηεο πιεζπζκηαθήο νκάδαο είλαη ηθαλφ λα ζέηεη ζηφρνπο 

θαη λα αλαδεηά ηε βειηίσζε θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ σθειεηψλ πνπ αλακέλεη απφ 

ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ απηψλ θαη λα αιιάδεη αλ ην ίδην ην επηζπκεί, αλ έρεη ην 

θίλεηξν γηα αιιαγή θαη εθφζνλ νη θνηλσληθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηζηηθέο ζπλζήθεο 

ηνπ ην επηηξέπνπλ (Καιιηληθάθε, 2009).  

Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο θαιείηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη φιεο ηηο κεζφδνπο ηεο 

Κνηλσληθήο Δξγαζίαο (εξγαζία κε άηνκα, νκάδεο, νηθνγέλεηεο θαη θνηλφηεηα) κε 

ζθνπφ ηελ ππνζηήξημε, ηελ ελδπλάκσζε ηελ ελζάξξπλζε θαη ηελ πιεξνθφξεζε ησλ 

εμππεξεηνχκελσλ. ηε ζπκβνπιεπηηθή κε εζλφηεηεο είλαη παξνχζεο φιεο νη γλσζηέο 

έλλνηεο, ηερληθέο θαη πξνζεγγίζεηο, πάληνηε φκσο πξνζαξκνζκέλεο ζην ηδηαίηεξν 

πεξηβάιινλ θαη ην πιαίζην πνπ νξίδεη ε πξαγκαηηθφηεηα ηεο εζλνηηθήο νκάδαο 

(Ληλνύ, 2011). 

χκθσλα κε ηελ Οηθνλφκνπ (2011:132), «ρξεηάδεηαη», (ν θνηλσληθφο 

ιεηηνπξγφο), «λα αλαπηχζζεη ηδηαίηεξεο δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη παξέκβαζεο θαη 

λα πηνζεηεί πνηθίινπο ξφινπο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

παξνπζηάδνληαη». Οη ξφινη πνπ πηνζεηνχληαη απφ ηνλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ είλαη 
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άκεζε απφξξνηα ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ έρεη επηιέμεη, ηεο θχζεο θαη ηεο πνιηηηθήο ηεο 

εθάζηνηε θνηλσληθήο ππεξεζίαο ζηελ νπνία εξγάδεηαη θαζψο θαη ησλ ηδηαηηέξσλ 

αλαγθψλ ηνπ θάζε εμππεξεηνχκελνπ. Οη ξφινη δελ είλαη κεκνλσκέλνη αιιά 

«δηαπιέθνληαη, αιιεινζπκπιεξψλνληαη θαη εκθαλίδνληαη ηαπηφρξνλα». 

Ζ Ληλνχ (2011) αλαθέξεη πσο ε εκπηζηνζχλε αλάκεζα ζηνλ θνηλσληθφ 

ιεηηνπξγφ θαη ηνλ εμππεξεηνχκελν είλαη βαζηθφ λα θαιιηεξγεζεί θαη λα θαηαθηεζεί, 

σζηφζν είλαη πνιχ δχζθνιν θαζψο ζηα άηνκα απηά πξνυπάξρνπλ ηδηαίηεξα άζρεκεο 

εκπεηξίεο κε απνηέιεζκα λα έρεη θινληζηεί ε εκπηζηνζχλε ηνπο απέλαληη ζε άιια 

άηνκα. Ζ επαγγεικαηηθή ζρέζε αλαπηχζζεηαη ζηαδηαθά θαη κεηά απφ αξθεηφ ρξφλν, 

πξνθεηκέλνπ νη εμππεξεηνχκελνη λα απνβάιινπλ αηζζήκαηα θαρππνςίαο θαη θφβνπ 

πνπ ηπρφλ έρνπλ θαη λα αηζζαλζνχλ αζθάιεηα θαη εκπηζηνζχλε. 

Οη βαζηθνί ξφινη ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ κε πνιππνιηηηζκηθέο νκάδεο 

είλαη απηνί ηνπ εκςπρσηή, ηνπ θαζνδεγεηή θαη ηνπ ππνζηεξηθηή κε ζηφρν ηελ 

βνήζεηα θαη πξνζαξκνγή ησλ θνηλσληθψλ απηψλ νκάδσλ (Ληλνύ, 2011). Δπηπιένλ, ε 

Γεκέληθα (2011) αλαθέξεη, πσο ν ξφινο ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ πεξηιακβάλεη ηελ 

ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε ησλ πξνζθχγσλ, ηελ πιεξνθφξεζε γχξσ απφ ηηο δηαδηθαζίεο 

αζχινπ θαζψο θαη ησλ δηθαησκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ηδηφηεηα ηνπ αηηνχληνο 

αζχινπ. Δπίζεο πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζηέγαζε, ε 

ζίηηζε, ε εθπαίδεπζε, ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη ε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο 

πγείαο θαζψο θαη ε ππνδνρή ζε μελψλεο, ε πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο δηαπνιηηηζκηθήο 

ζπκβνπιεπηηθήο, επαγγεικαηηθήο πξνεηνηκαζίαο γηα απνξξφθεζε, δηαζχλδεζεο ηνπ 

εμππεξεηνχκελνπ κε ηελ αγνξά εξγαζίαο, παξαπνκπήο ζε ζεξαπεπηηθέο παξεκβάζεηο 

θαζψο θαη ζε ππεξεζίεο δηθηχσζεο κε θνξείο.  

πλνςίδνληαο, ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ζηελ εξγαζία ηνπ κε ηνπο πξφζθπγεο 

δηαθαηέρεη πνηθίινπο θαη αιιεινζπκπιεξνχκελνπο ξφινπο πνπ ζπλνςίδνληαη σο 

εμήο:  

● Μεζνιαβεηήο – δηαπξαγκαηεπηή - πλήγνξνο: Αλαιακβάλεη ηε κεζνιάβεζε 

αλάκεζα ζηελ εππαζή νκάδα θαη ζηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο θαη θνξείο κε 

ζθνπφ ην ζπκθέξνλ ηεο νκάδαο.  

● χκβνπινο, εκςπρσηήο, ππνζηεξηθηήο: Παξέρεη ςπρνθνηλσληθή ζηήξημε θαη 

βνεζάεη γηα λα αληηκεησπίζνπλ νη εμππεξεηνχκελνη ηα πξνζσπηθά θαη 

θνηλσληθά πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα έρνπλ.  

● Δκπεηξνγλψκνλαο: Παξέρεη ζηνηρεία θαη γλσκαηεχζεηο πνπ αθνξνχλ ηηο 

εζλνηηθέο νκάδεο, φπσο πιεξνθνξίεο γηα έθδνζε αζχινπ, ξνδ θάξηαο θ.ιπ.   
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● Παηδαγσγφο: Γηδάζθεη κέζσ βησκαηηθήο κάζεζεο ηηο δεμηφηεηεο πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ θνηλσληθή πξνζαξκνγή ηεο εθάζηνηε εζλνηηθήο νκάδαο. 

● Αμηνινγεηήο: Αμηνινγεί ηε δνπιεηά ηνπ θαζψο θαη ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο 

αλάγθεο πνπ πξνθχπηνπλ. 
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ΜΔΡΟ ΓΔΤΣΔΡΟ: ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΟ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΔΡΔΤΝΑ 

 

4.1. θνπόο θαη ηόρνη ηεο Έξεπλαο. 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο κειέηεο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο ζρέζεο κεηαμχ ηεο 

ζεσξίαο ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο κε ηα αζπλφδεπηα παηδηά θαη παηδηά ρσξίο ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο θαη ησλ πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ πνπ αζθνχληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

πιεζπζκηαθή νκάδα.  

 

Δπηκέξνπο ζηφρνη είλαη: 

Α. Να ζπγθεληξσζνχλ νη πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη απφ επαγγεικαηίεο 

θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο ζηελ εξγαζία ηνπο κε αζπλφδεπηα παηδηά ζηηο ρψξεο ηεο 

Δπξψπεο. 

Β. Να παξνπζηαζηνχλ ηα ζηάδηα θαη νη ηνκείο παξέκβαζεο ησλ θνηλσληθψλ 

ιεηηνπξγψλ ζηελ εξγαζία ηνπο κε ηα αζπλφδεπηα παηδηά. 

 

4.2. Δπηινγή Μεζνδνινγίαο – πζηεκαηηθή- Βηβιηνγξαθηθή Αλαζθόπεζε 

εκαληηθφ βήκα ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πξαγκαηνπνίεζε κηαο έξεπλαο είλαη ε 

επηινγή ηεο θαηάιιειεο εξεπλεηηθήο κεζφδνπ ή κεζφδσλ γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ 

εθάζηνηε θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ ή δηαδηθαζίαο. Γηαθνξεηηθέο επηζηεκνινγηθέο ή 

ζεσξεηηθέο παξαδνρέο θαη δηαθνξεηηθνί ηξφπνη δηεξψηεζεο γηα ηελ θνηλσληθή 

πξαγκαηηθφηεηα νδεγνχλ ζηελ επηινγή δηαθνξεηηθψλ κεζνδνινγηθψλ πξνζεγγίζεσλ. 

Ο βαζηθφο ιφγνο πνπ ε πνηνηηθή θνηλσληθή έξεπλα ραξαθηεξίδεηαη απφ κηα πιεζψξα 

κεζφδσλ είλαη ε πνιππινθφηεηα ηεο θνηλσληθήο πξαγκαηηθφηεηαο θαζψο θαη ην είδνο 

ησλ ζεσξεηηθψλ θαη πξαθηηθψλ εξσηήζεσλ (Ησζηθίδεο Θ. 2008). 

Έπεηηα απφ ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο πνπ επηιέρζεθε ζηελ παξνχζα κειέηε, 

παξαηεξήζεθε ε χπαξμε πιεζψξαο εξεπλψλ ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ζρεηηθά κε ηελ 

εξγαζία ησλ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ κε ηελ νκάδα ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ. Οη 

έξεπλεο δηεμήρζεζαλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο θαη θάιππηαλ 

πνιινχο ηνκείο παξέκβαζεο ησλ επαγγεικαηηψλ ζηελ εξγαζία ηνπο κε ηνπο λένπο. 

Χζηφζν, δελ βξέζεθε θάπνηα νινθιεξσκέλε δνπιεηά πνπ λα παξνπζηάδεη 
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ζπγθεληξσηηθά ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πιεζπζκηαθή νκάδα. 

Βάζεη ηεο πξψηεο απηήο αλαδήηεζεο πιεξνθνξηψλ ζρεηηθψλ κε ην ζέκα, 

απνθαζίζηεθε απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο πσο ε κέζνδνο ηεο ζπζηεκαηηθήο- 

βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο θαη ε ζπγθέληξσζε ησλ ζηνηρείσλ ζε έλα ζπιινγηθφ 

έξγν είλαη ε πιένλ θαηάιιειε γηα ηε δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο. 

Ζ αλάγθε γηα έγθπξα θαη έγθαηξα απνηειέζκαηα ηφζν ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν 

φζν ζε ζέκαηα θαζεκεξηλήο πξαθηηθήο απφ ηνπο επαγγεικαηίεο Κνηλσληθνχο 

Λεηηνπξγνχο, θαζψο θαη ε νινέλα απμαλφκελε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηελ επάισηε 

πιεζπζκηαθή νκάδα ησλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ, θαζηζηνχλ απαξαίηεηε 

ηε ζχλζεζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ πιεζψξα ησλ κειεηψλ πνπ 

δηεμάγνληαη ζηηο ρψξεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο. 

ήκεξα, πεξηζζφηεξν απφ πνηέ, ν ξπζκφο κε ηνλ νπνίν παξάγεηαη θαη 

εκπινπηίδεηαη ε γλψζε είλαη ηαρχηαηνο. Ζ πιεζψξα ησλ δεκνζηεχζεσλ θαη ε παξνρή 

κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ θαζηζηνχλ δχζθνιε ηελ πξνζπάζεηα ησλ 

επαγγεικαηηψλ λα αμηνινγήζνπλ φ,ηη ηνπο ελδηαθέξεη θαη λα αζθήζνπλ ηε βαζηζκέλε 

ζε ελδείμεηο πξαθηηθή. Έλαο ηξφπνο αμηνιφγεζεο ηνπ πιηθνχ είλαη ε πξαγκαηνπνίεζε 

κηαο αλαζθφπεζεο ηεο βηβιηνγξαθίαο. Οη αλαζθνπήζεηο απνηεινχλ δεπηεξνγελή 

δεκνζηεχκαηα θαη δηαθξίλνληαη ζε πεξηγξαθηθέο θαη ζπζηεκαηηθέο (Παηειάξνπ Δ., 

Μπξνθαιάθε Ζ., 2010). 

Ζ ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε, ζε αληίζεζε κε ηελ πεξηγξαθηθή, απνηειεί κηα 

εξεπλεηηθή εξγαζία θαη ε δηεμαγσγή ηεο βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε επηζηεκνληθή 

κεζνδνινγία. Απνηειεί ζεκαληηθφ εξγαιείν αληηθεηκεληθήο πξνζέγγηζεο ηεο 

βηβιηνγξαθίαο, ηεο ζχλζεζεο θαη ηεο θξηηηθήο αλάιπζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

πξσηνγελψλ κειεηψλ, κε εμαηξεηηθή ζπκβνιή ζηελ απνζαθήληζε ζεκάησλ θαη ηελ 

αλαδήηεζε λέσλ εξεπλεηηθψλ θαηεπζχλζεσλ (Παηειάξνπ Δ., Μπξνθαιάθε Ζ., 2010). 

Σέινο, ε ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε απνηειεί κηα δηαδηθαζία ζπλδπαζκνχ ησλ 

απνηειεζκάησλ ελφο αξηζκνχ κειεηψλ αλαθνξηθά κε κηα ζπγθεθξηκέλε επηζηεκνληθή 

ππφζεζε, κε ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ κε κεγαιχηεξε αθξίβεηα θαη εγθπξφηεηα ζε 

ζρέζε κε θάζε επηκέξνπο κειέηε μερσξηζηά ελφο ζπγθεληξσηηθνχ απνηειέζκαηνο, ην 

νπνίν εθηηκά νπζηαζηηθά ηε ζρέζε κεηαμχ πξνζδηνξηζηή θαη έθβαζεο (Γαιάλεο Π, 

2009). 

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, εθηφο απφ ηε ζπγθέληξσζε θαη παξνπζίαζε 

ησλ πιεξνθνξηψλ, ζα αλαδείμνπλ πηζαλά θελά πνπ ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία θαη 
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ζηνπο ηνκείο έξεπλαο θαη ζα απνηειέζνπλ θίλεηξν γηα πεξεηαίξσ κειέηε ηνπ 

ζέκαηνο. Σέινο, ε ζπλνιηθή παξνπζίαζε ησλ πξαθηηθψλ ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ησλ επαγγεικαηηψλ, ζα απνηειέζνπλ έλα ρξήζηκν εγρεηξίδην 

ζηελ εξγαζία ησλ εηδηθψλ κε ηα αζπλφδεπηα παηδηά. 

 

4.3. Πεγέο Γεδνκέλσλ - ηξαηεγηθή Αλαδήηεζεο 

Ζ ζπζηεκαηηθή αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο έιαβε ρψξα ην δηάζηεκα 

Απξίιηνο 2014 – επηέκβξηνο 2014 θαη πεξηειάκβαλε αλαδήηεζε ζε ειεθηξνληθέο 

βηβιηνγξαθηθέο βάζεηο θαη επηιεγκέλνπο δηαδηθηπαθνχο ηφπνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα 

αλαδεηήζεθαλ δεδνκέλα ζηηο βάζεηο scopus, jstor, jurn, wiley ηα νπνία απνηεινχλ 

ζεκαληηθά εξγαιεία αλαδήηεζεο ζε ζέκαηα θνηλσληθήο εξγαζίαο. 

Αθφκα έγηλε ειεθηξνληθή αλαδήηεζε ζπγθεθξηκέλα ζηα πεξηνδηθά SAGE 

Jνurnals, PubMed, British Journal of Social Work, Social Work.Oxford Jνurnals θαη 

Taylor and Francis, ηα νπνία επέθεξαλ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηελ αλαδήηεζε. 

Σα ζπγθεθξηκέλα πεξηνδηθά βξέζεθε φηη πεξηέρνπλ ηα ζρεηηθφηεξα κε ην ζέκα άξζξα, 

ζχκθσλα κε ηηο αλαδεηήζεηο πνπ πξνεγήζεθαλ ζηηο ειεθηξνληθέο βάζεηο δεδνκέλσλ. 

ηε ζηξαηεγηθή αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζπγθεθξηκέλνη φξνη θαη 

ιέμεηο - θιεηδηά ηα νπνία δηεπθφιπλαλ ηε δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο - επηινγήο θαη 

απφθιηζεο δεκνζηεχζεσλ. Οη ιέμεηο θιεηδηά πνπ επηιέρζεθαλ ελδεηθηηθά ήηαλ: 

«Αλήιηθνο πξόζθπγαο», «αζπλόδεπην παηδί», «Κνηλσληθή Δξγαζία», «Unaccompanied 

Minor», «Unaccompanied Children», «Separated Children», «Refugee Children» θαη 

«social work» (Πίλαθαο 3). 

 

Πίλαθαο 4.1: Λέμεηο – Κιεηδηά 

Α/Α Λζξεις – κλειδιά 

1 Ανήλικοσ πρόςφυγασ 

2 Αςυνόδευτο παιδί 

3 Κοινωνική Εργαςία 

4 Unaccompanied minor 

5 Unaccompanied children 

6 Separated Children 

7 Refugee children 

8 Social Work 
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Δπίζεο, έγηλε δηα ρεηξφο αλαδήηεζε (hand searching) ζην πιηθφ ηεο 

βηβιηνζήθεο ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Κξήηεο, ζην νπνίν βξέζεθε 

ην επηζηεκνληθφ πεξηνδηθφ «Κνηλσληθή Δξγαζία» ην νπνίν πιεξνχζε ηα θξηηήξηα ηεο 

αλαδήηεζεο. Απηφο ν ηξφπνο αλαδήηεζεο είλαη ρξήζηκνο γηαηί δελ ππάξρνπλ φιεο νη 

κειέηεο ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη επεηδή αθφκα θαη αλ ππάξρνπλ, είλαη πνιχ πηζαλφ 

λα κελ έρνπλ ηνπο ζρεηηθνχο φξνπο αλαδήηεζεο ζηνλ ηίηιν, πεξίιεςε θιπ. (Higgins 

JPT, Green S 2008). 

Δπηπιένλ έγηλε πξνζπάζεηα λα βξεζνχλ κε δεκνζηεπκέλα δεδνκέλα (γθξίδα 

βηβιηνγξαθία). Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνζπάζεηαο απηήο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

κεραλή αλαδήηεζεο Google Scholar ε νπνία απέθεξε ηα πεξηζζφηεξα απνηειέζκαηα 

ζηελ αλαδήηεζε (http://scholar.google.gr).  

Σέινο γηα λα νινθιεξσζεί ε αλαζθφπεζε ρξεζηκνπνηήζεθε ε ηερληθή 

ζάξσζεο ησλ αλαθνξψλ ησλ επηιεγκέλσλ κειεηψλ θαη έγηλε ρξήζε ησλ νλνκάησλ 

ησλ ζπγγξαθέσλ σο φξσλ επξεηεξηαζκνχ κε ζθνπφ λα εληνπηζηνχλ φιεο νη ζρεηηθέο 

κειέηεο.  

 

4.4. Κξηηήξηα έληαμεο θαη απνθιεηζκνύ ηεο αλαδήηεζεο. 

 Απαξαίηεην ήηαλ λα νξηζηνχλ θάπνηα θξηηήξηα επηινγήο ησλ κειεηψλ γηα λα 

εζηηάζνπκε ζηα απνηειέζκαηα πνπ ζα έρνπλ ελδηαθέξνλ γηα ην εξψηεκα ηεο έξεπλαο. 

Έηζη, ην πξψην θξηηήξην πνπ εηζήρζεθε γηα λα εληαρζεί θάπνηα κειέηε ζηελ παξνχζα 

έξεπλα,  ήηαλ λα είλαη γξακκέλε ζηελ ειιεληθή ή αγγιηθή γιψζζα. 

 Δπηπιένλ, ηέζεθε φξην ζηε ρξνλνινγία πνπ είλαη δεκνζηεπκέλεο νη κειέηεο. 

Δπηιέρζεθαλ ινηπφλ κειέηεο πνπ είλαη δεκνζηεπκέλεο απφ ην 2004 έσο ζήκεξα, 

ζεσξψληαο πσο φηη ηα έηε απηά είλαη αξθεηά ψζηε λα ζπγθεληξσζεί ην απαξαίηεην 

πιηθφ γηα ηελ πινπνίεζε ηεο έξεπλαο, ελψ παξάιιεια, κε ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δέθα 

(10) εηψλ εμάγνληαη έγθπξα απνηειέζκαηα ηα νπνία αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο 

ηεο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο άζθεζεο ηεο Κνηλσληθήο εξγαζίαο 

κε αζπλφδεπηα παηδία θαη παηδηά πνπ έρνπλ ρσξηζηεί απφ ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο.  

 Εεηνχκελν ήηαλ επίζεο ην πιηθφ πνπ ζα ζπιιεγφηαλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο 

κειέηεο λα αλαθέξεηαη ζε πξνγξάκκαηα ζρεηηδφκελα κε ηα αζπλφδεπηα παηδηά, 

πξφζθπγεο αηηνχληεο πνιηηηθφ άζπιν αιιά θαη γεληθφηεξα πιηθφ ην νπνίν 

αλαθεξφηαλ ζε πνιππνιηηηζκηθά δηαθέξνπζεο νκάδεο θαζψο θαη ζηηο πξαθηηθέο ηεο 

http://scholar.google.gr/
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Γηαπνιηηηζκηθήο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Δξγαζίαο κε αζπλφδεπηα 

παηδηά θαη παηδηά πνπ έρνπλ ρσξηζηεί απφ ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο.  

 Δπηπιένλ, σο θξηηήξην έληαμεο νξίζηεθε ε ρψξα ζηελ νπνία έιαβε κέξνο ε 

έξεπλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα λα αληαπνθξίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα θαη λα κπνξνχλ λα γεληθεπηνχλ ζε κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ 

θξίζεθε φηη νη έξεπλεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχληαλ ζηελ παξνχζα κειέηε ζα έπξεπε λα 

αθνξνχλ αλεπηπγκέλεο ρψξεο, φπσο απηέο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο, ηεο Ακεξηθήο θαη 

ηελ Απζηξαιία. Βάζεη ησλ πξψησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο απνθαζίζηεθε 

απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο λα πεξηνξηζηεί ην πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί κφλν ζε 

έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε Γπηηθή Δπξψπε θαη ηελ Διιάδα, θαζψο ην 

πιηθφ γηα ηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο πξφζθπγεο είλαη πινπζηφηεξν ζηηο ρψξεο 

απηέο. 

Σαπηφρξνλα απνθιείζηεθαλ άξζξα ηα νπνία είλαη editorials, letters θαη book 

reviews. Δπίζεο απνθιείζηεθαλ κειέηεο, πνπ αλαθέξνληαλ ζε αμηνιφγεζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνγξάκκαηνο ή  πνπ αθνξνχζαλ κία ρψξα κε πνιχ δηαθνξεηηθφ 

πνιηηηζκηθφ πιαίζην.  

Σέινο, απνθιείζηεθαλ άξζξα ηα νπνία δελ δηαζέηνπλ πεξίιεςε θαζψο θαη 

φζα δηαζέηνπλ πεξίιεςε αιιά δελ είλαη ζρεηηθή κε ην αληηθείκελν ηεο έξεπλαο ή ε 

πξφζβαζε ζην νινθιεξσκέλν άξζξν απαηηεί ρξεκαηηθφ αληίηηκν. Σα θξηηήξηα 

έληαμεο θαη απνθιεηζκνχ ησλ άξζξσλ πνπ ηέζεθαλ παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσκέλα 

ζηνλ Πίλαθα 4. 

 

Πίλαθαο 4.2: Κξηηήξηα Έληαμεο- Απνθιεηζκνύ 

Κξηηήξηα Πεξηγξαθή 

Σφπνο Δπξψπε 

Υξφλνο Γεκνζηεχζεηο 2004 – 2014  

Γιψζζα Αγγιηθά, Διιεληθά  

Θεκαηηθφο Σνκέαο Οη ιέμεηο θιεηδηά φπσο νξίζηεθαλ 

Φίιηξν αλαδήηεζεο Να δηαζέηνπλ φια πεξίιεςε 

Διεχζεξε πξφζβαζε ζην άξζξν Δθπαηδεπηηθφο ζηφρνο: φρη ρξήκαηα 

Δξεπλεηηθή νκάδα Σξεηο θνηηεηέο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ππφ 
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ηελ επίβιεςε αξκφδηνπ θαζεγεηή. 

Πεξίιεςε  ρεηηθή κε ην ζέκα 

 

4.5. Κξηηηθή απνηίκεζε πνηόηεηαο κειεηώλ 

 Κξηηηθή απνηίκεζε νλνκάδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο πξνζεθηηθήο θαη 

ιεπηνκεξνχο – ζπζηεκαηηθήο εμέηαζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αλαδήηεζεο πνπ 

πξνεγήζεθε, κε ζθνπφ λα θξηζεί ε αμία ηνπο, ν βαζκφο πνπ κπνξνχκε λα 

εκπηζηεπηνχκε ηα απνηειέζκαηά ηνπο θαη ε ζρεηηθφηεηα κε ην δηθφ καο αληηθείκελν 

κειέηεο (Chambers R. 1998 ζην An introduction to critical appraisal. Keele 

university www.keele.ac.uk./depts/li/hl). 

 Τπάξρνπλ αξθεηέο ιίζηεο θξηηεξίσλ γηα λα ζπκβάιινπλ ζηελ απνηίκεζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη απηά δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηνλ ηχπν κειέηεο πνπ αλαιχνπλ. 

Όιεο φκσο νη ιίζηεο θαιχπηνπλ ηξεηο θχξηεο πεξηνρέο πνπ απνηεινχλ θαη πξνυπφζεζε 

γηα ηελ έληαμε ζηελ αλάιπζε: ηελ εγθπξφηεηα, ηα απνηειέζκαηα θαη ηε ζρεηηθφηεηα 

κε ην ζέκα - θαηαιιειφηεηα. Δπίζεο φιεο νη ιίζηεο μεθηλνχλ κε δπν ζπλήζσο 

εξσηήζεηο – θίιηξα, φπνπ αλ ν εξεπλεηήο απαληά αξλεηηθά ζε απηέο, ζπλήζσο δελ 

ρξεηάδεηαη λα ζπλερίζεη ηε δηαδηθαζία. Οη εξσηήζεηο απηέο αθνξνχλ ηε ζαθήλεηα ηνπ 

εξεπλεηηθνχ εξσηήκαηνο ηεο κειέηεο – άξζξνπ θαη ηελ νξζφηεηα ηνπ ηχπνπ κειέηεο 

– άξζξνπ θαη ηελ νξζφηεηα πνπ επηιέρζεθε γηα λα απαληεζεί ην εξεπλεηηθφ εξψηεκα. 

(CASP. www.phru.nhs.uk./casp πξόζβαζε ζηηο 25/07/2014, University of Glasgow 

www.gla.ac.uk πξόζβαζε ζηηο 22/07/2014, www.medicine.ox.ac.uk, www.shef.ac.uk, 

Centre for evidence based medicine www.cebm.net πξόζβαζε ζηηο 28/06/2014). 

 ηε ζπζηεκαηηθή απηή αλαζθφπεζε, ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηά θξηηήξηα 

(Πίλαθαο 3.) γηα ηελ απνηίκεζε ηεο πνηφηεηαο. Με ηα θξηηήξηα απηά ειέγρζεθε ε 

ζαθήλεηα ηνπ ζθνπνχ ηεο κειέηεο, ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε, ν ηξφπνο 

ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηα επξήκαηα.  

 

Πίλαθαο 4.3: Κξηηήξηα Απνηίκεζεο Πνηόηεηαο Άξζξσλ. 

                           ΚΡΗΣΖΡΗΑ ΑΠΟΣΗΜΖΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΑΡΘΡΧΝ 

1. Έρεη ζαθέο εξεπλεηηθφ εξψηεκα; 

2. Πεξηιακβάλεη ζσζηφ ηχπν κειέηεο; 

3. Δίλαη μεθάζαξνο ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηεο κειέηεο; 

http://www.keele.ac.uk./depts/li/hl
http://www.phru.nhs.uk./casp
http://www.gla.ac.uk/
http://www.medicine.ox.ac.uk/
http://www.shef.ac.uk/
http://www.cebm.net/
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4. Δίλαη δηθαηνινγεκέλν ην δείγκα; (αλάιπζε δείγκαηνο, δεηγκαηνιεςίαο) 

5. Οη κεηξήζεηο έγηλαλ κε έγθπξν θαη αμηφπηζην ηξφπν; 

6. ηαηηζηηθέο κέζνδνη (γίλεηαη πεξηγξαθή ηνπο, είλαη επαξθήο, αμηνιφγεζε 

ζηαηηζηηθήο  ζεκαληηθφηεηαο) 

7. Πεξηγξαθή θαη έθβαζε απνηειεζκάησλ (γίλεηαη επαξθήο πεξηγξαθή ηνπο, ηεο 

ζεκαζίαο ηνπο, ειήθζεζαλ ππφςε ζθάικαηα, ηαηξηάδνπλ κε ηε γεληθή –

ππάξρνπζα γλψζε; External validity; νδεγεί ζε θάπνηα αιιαγή; ζηελ εθπαίδεπζε; 

ηελ πνιηηηθή;) 

 

4.6.  Απνηειέζκαηα Αλαδήηεζεο 

 Ζ αλαδήηεζε πνπ πξνεγήζεθε ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ θαη ηα ειεθηξνληθά 

πεξηνδηθά πνπ πξναλαθέξζεθαλ, έπεηηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θίιηξσλ απέθεξε 

ζπλνιηθά 436 άξζξα θαη δεκνζηεχζεηο πνπ θαίλεηαη πσο ήηαλ ζρεηηθέο κε ην ζέκα. 

(Πίλαθαο 4). 

Αλαιπηηθφηεξα, ε κεραλή αλαδήηεζεο Scopus εκθάληζε 36 απνηειέζκαηα ζηα 

νπνία αλαθεξφηαλ νη ιέμεηο θιεηδηά πνπ νξίζηεθαλ. Ζ ειεθηξνληθή βηβιηνζήθε Wiley 

απέδσζε κφλν 1 απνηέιεζκα, ελψ ε κεραλή αλαδήηεζεο Jurn 100 ζρεηηθέο εθζέζεηο. 

ην Jstor εκθαλίζηεθαλ 63 ζρεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζην Google Scholar 186.  

ηε ζπλέρεηα αλαδεηήζεθαλ πεγέο ζπγθεθξηκέλα ζε ειεθηξνληθά πεξηνδηθά 

ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο, ηα νπνία απέδσζαλ θαη ηα ζρεηηθφηεξα απνηειέζκαηα. Πην 

αλαιπηηθά ζην πεξηνδηθφ British Journal of Social Work εκθαλίζηεθαλ 18 ζρεηηθά 

άξζξα, ην SAGE Journals 25 ελψ ην S.W. Oxford Journals εκθάληζε κφλν 3 

απνηειέζκαηα. Σέινο, απφ ζην Pubmed βξέζεθαn 3 ζρεηηθέο έξεπλεο ελψ ζην Taylor 

& Francis κφλν 1. 

 

Πίλαθαο 4.4: Απνηειέζκαηα Αλαδήηεζεο 

A/A Μεραλέο Αλαδήηεζεο/ Ζιεθηξνληθά Πεξηνδηθά Απνηειέζκαηα 

1. Scopus 36 

2. Wiley 1 

3. Jurn 100 

4. Jstor 63 

5. Google Scholar 186 
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6. British Journal of Social Work 18 

7. SAGE Journals 25 

8. S.W. Oxford Journals 3 

9. Taylor & Francis 1 

10. PubMed 3 

 

Με βάζε ηα θξηηήξηα έληαμεο ή απνθιεηζκνχ πνπ ζέζακε, αιιά θαη ηα 

θξηηήξηα απνηίκεζεο ηεο πνηφηεηαο, εμεηάζηεθαλ ιεπηνκεξψο ηα απνηειέζκαηα ηεο 

αλαδήηεζεο πνπ πξνεγήζεθε. Μέζα απφ απηή ηε δηαδηθαζία, βξέζεθαλ ελλέα (9) 

άξζξα πνπ λα πιεξνχλ φια ηα θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά 

ζηε ζπλέρεηα. 

 

4.7. Πεξηγξαθή κειεηώλ πνπ πιεξνύλ ηα θξηηήξηα 

Οη κειέηεο πνπ πιεξνχλ φια ηα θξηηήξηα πνπ ηέζεθαλ είλαη ελληά (9) θαη 

παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθφηεξα ζηνπο πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ ζηε ζπλέρεηα. 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζηελ επηινγή ησλ εξεπλψλ ηέζεθε σο ρξνληθφ φξην 

δεκνζίεπζεο ην 2004, κε απνηέιεζκα νη έξεπλεο πνπ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζην δείγκα 

λα αλαθέξνληαη ζηελ ηειεπηαία δεθαεηία (2004-2014). Μία (1) έξεπλα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2005, δχν (2) ην 2006, επίζεο δχν (2) ην 2007, ηξεηο (3) ην 

2011 θαη ηέινο κία (1) ην 2013.  

Χο πξνο ηνλ ηφπν δηεμαγσγήο ηνπο παξαηεξείηαη πσο ε ρψξα ε νπνία έρεη 

κειεηήζεη ζε κεγαιχηεξν βαζκφ ην ζέκα ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ είλαη ην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην, θαζψο έμη (6) απφ ηηο ελλέα έξεπλεο πξαγκαηνπνηήζεθαλ εθεί. 

ηε ζπλέρεηα ζπκπεξηιήθζεθαλ δχν (2) κειέηεο πνπ έιαβαλ ρψξα ζηε νπεδία θαη 

ηελ Ηξιαλδία αληίζηνηρα, θαζψο θαη κηα ζπγθξηηηθή κειέηε πνπ απεπζπλφηαλ ζε 

δψδεθα (12) ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Αλαθνξηθά κε ηνλ ηχπν κειέηεο, ιφγσ ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζέκαηνο πνπ 

επηιέρζεθε, βξέζεθαλ θαη ζπκπεξηιήθζεθαλ κφλν πνηνηηθέο έξεπλεο. Σν βαζηθφ 

εξγαιείν ζπιινγήο ζηνηρείσλ ήηαλ ε ζπλέληεπμε. Γχν απφ ηηο έξεπλεο πνπ 

παξνπζίαδαλ επηπιένλ θαη θφξκα εξσηεκαηνινγίνπ ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε φκσο 

κφλν γηα ηε ζπιινγή θνηλσληθνδεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ. 

Σέινο, ην δείγκα ζε φιεο ηηο κειέηεο απνηεινχζαλ ηα ίδηα ηα αζπλφδεπηα 

παηδηά ή/θαη νη επαγγεικαηίεο ππεχζπλνί ηνπο (Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί, Φξνληηζηέο). 
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Πίλαθαο 4.5: Άξζξν 1
ν
 

Α/Α 1
ν
 ΑΡΘΡΟ 

1 Σίηινο Κνηλσληθή Δξγαζία κε Αζπλόδεπηνπο Αλήιηθνπο Αηηνύληεο Άζπιν ζην 

Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

Ravi K.S. Kohli (2007) Social Work with Unaccompanied Asylum Seeking 

Children 

2 θνπφο  Γηεξεχλεζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ κε 

Αζπλφδεπηνπο Αλήιηθνπο Πξφζθπγεο. 

3 Δξεπλεηηθφ 

Δξψηεκα 

1. Πνηεο είλαη νη θαιέο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί 

αλαθνξηθά κε ηε θξνληίδα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ 

πξνζθχγσλ πνπ εηζέξρνληαη ζηε ρψξα; 

4 Μεζνδνινγία Πνηνηηθή Έξεπλα.  

5 Δξγαιείν 

Έξεπλαο 

πλέληεπμε. 

6 Γείγκα 35 Δπαγγεικαηίεο Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί εξγαδφκελνη ζε 4 Σκήκαηα 

Κνηλσληθψλ Τπεξεζηψλ ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην. 

7 Απνηειέζκαηα 

(πλνπηηθά)  

- Δπηθέληξσζε ηφζν ζε γεληθέο φζν θαη εηδηθέο αλάγθεο ησλ 

εμππεξεηνχκελσλ. 

- Πξνζεγκέλνο ηξφπνο πξνζέγγηζεο ησλ παηδηψλ (Τπνκνλή θαη Δπηκνλή) 

- Παξνρή ζηήξημεο ζε θάζε άηνκν μερσξηζηά αλάινγα κε ηηο αλάγθεο 

πνπ πξνθχπηνπλ. 

- Αμηνπνίεζε ελφο δηθηχνπ ζπλεξγαηψλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο 

Κνηλσληθνχο Λεηηνπξγνχο γηα θαιχηεξα απνηειέζκαηα. 

- Δμίζνπ βαζηθφ κε φζα πξναλαθέξζεθαλ είλαη θαη ε επηθέληξσζε ηνπ 

επαγγεικαηία ζηελ απφθηεζε αζχινπ θαη ηελ επαλέλσζε κε ηελ 

νηθνγέλεηα (εθφζνλ ππάξρεη) ηνπ εμππεξεηνχκελνπ. 
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Πίλαθαο 4.6: Άξζξν 2
ν
 

Α/Α 2
ν
 ΑΡΘΡΟ 

1 Σίηινο Φξνληίδα ησλ αζπλόδεπησλ παηδηώλ/ παηδηώλ πνπ έρνπλ ρσξηζζεί από ηηο 

νηθνγέλεηέο ηνπο. Απόςεηο θαη εκπεηξίεο επαγγεικαηηώλ πνπ εξγάδνληαη ζηε 

νπεδία. 

Nair Costa (2013), Separated and Unaccompanied Children Placed in Care: 

Perspectives and Experiences of Professionals Working in Sweden. 

2 θνπφο  Γηεξεχλεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ησλ Αζπλφδεπησλ Αλήιηθσλ ζηε 

νπεδία κέζσ ησλ εκπεηξηψλ επαγγεικαηηψλ εξγαδφκελσλ ζηνλ 

ηνκέα. 

3 Δξεπλεηηθά 

Δξσηήκαηα 

1. Πσο νξίδνπλ νη επαγγεικαηίεο ηα αζπλφδεπηα παηδηά/ παηδηά πνπ 

έρνπλ ρσξηζζεί απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο; 

2. Πσο νξίδνπλ νη επαγγεικαηίεο ηελ παξνρή θξνληίδαο ζε αζπλφδεπηα 

παηδηά/ παηδηά πνπ έρνπλ ρσξηζζεί απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο;  

3. Πνηεο είλαη νη απφςεηο ησλ επαγγεικαηηψλ ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληθή 

ελζσκάησζε ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ/ παηδηψλ πνπ έρνπλ ρσξηζζεί 

απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο; 

4. Πνηεο είλαη νη πξνθιήζεηο πνπ ζπρλά αληηκεησπίδνπλ νη 

επαγγεικαηίεο ζηελ εξγαζία ηνπο κε αζπλφδεπηα παηδηά/ παηδηά πνπ 

έρνπλ ρσξηζζεί απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο; 

5. Λακβάλνληαη ππφςε αξρέο φπσο «ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηνλ 

θαζνξηζκφ απνθάζεσλ» θαη « ην θαιχηεξν γηα ην παηδί»; 

4 Μεζνδνινγία Πνηνηηθή Έξεπλα.  

5 Δξγαιείν 

Έξεπλαο 

Ζκη-δνκεκέλε πλέληεπμε 

6 Γείγκα 25 Δπαγγεικαηίεο Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί πνπ εξγάδνληαη κε αζπλφδεπηνπο 

αλήιηθνπο ζηε νπεδία. 

7 Απνηειέζκαηα 

(πλνπηηθά)  

- Οη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη επαγγεικαηίεο πνπ εξγάδνληαη 

κε αζπλφδεπηα παηδηά/ παηδηά πνπ έρνπλ ρσξηζζεί απφ ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπ είλαη πνηθίιεο κε θπξηφηεξεο απηέο ηεο παξνρήο θξνληίδαο ζηνπο 

αλήιηθνπο, ηε δπζθνιία ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ 

θαζψο θαη ηελ επαλέλσζε ηνπο κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο (εθφζνλ απηέο 

ππάξρνπλ). Δπηπιένλ αλαθέξεηαη ε επάισηε ζέζε ησλ παηδηψλ ππφ ηε 
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ζπλζήθε ηνπ Γνπβιίλνπ. Σέινο, ηνλίδεηαη πσο νη φξνη «ζπκκεηνρή 

ησλ παηδηψλ ζηνλ θαζνξηζκφ απνθάζεσλ» θαη «ην θαιχηεξν γηα ην 

παηδί» ρξίδνπλ ελδπλάκσζεο. 

 

 

Πίλαθαο 4.7: Άξζξν 3
ν
 

Α/Α 3
ν
 ΑΡΘΡΟ 

1 Σίηινο Αζπλόδεπηνη Αλήιηθνη Αηηνύληεο Άζπιν ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην: Ζ 

Απάληεζε ησλ Τπεξεζηώλ Κνηλσληθήο Δξγαζίαο. 

Wade J., Mitchell F., Baylis G. (2005) Unaccompanied Asylum Seeking 

 Children: The Response of Social Work Services 

2 θνπφο  Ζ δηεξεχλεζε ησλ πξαθηηθψλ ησλ επαγγεικαηηψλ θνηλσληθψλ 

ιεηηνπξγψλ ζρεηηθά κε ηηο αλάγθεο ησλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ 

πξνζθχγσλ πνπ παξαπέκπνληαη ζηηο ππεξεζίεο. 

3 Δξεπλεηηθά 

Δξσηήκαηα 

1. Πσο αμηνινγνχληαη νη αλάγθεο ησλ λέσλ θαη θαηά πφζν δηαθέξνπλ νη 

αμηνινγήζεηο αλάινγα κε ηηο ππεξεζίεο πνπ πεξηζηαζηαθά έιαβαλ; 

2.Ση είδνπο ζηήξημε έιαβαλ νη λένη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνρήο 

θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ζε πνηνπο ηνκείο ηεο δσήο ηνπο; Πσο απηέο 

πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ νκάδα ζηελ νπνία ζηνρεχνπλ; 

3.Γηαηί νη ππεξεζίεο παξέρνληαη κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηξφπν; 

4 Μεζνδνινγία Πνηνηηθή Έξεπλα.  

5 Δξγαιείν 

Έξεπλαο 

πλέληεπμε 

6 Γείγκα 31 Αζπλφδεπηνη Αλήιηθνη Πξφζθπγεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη νη 

επαγγεικαηίεο ππεχζπλνη ηνπο. 

7 Απνηειέζκαηα 

(πλνπηηθά)  

Σα βαζηθά απνηειέζκαηα πνπ εμήρζεζαλ απφ ηελ παξνχζα έξεπλα ρσξίδνληαη 

ζηνπο αθφινπζνπο 8 άμνλεο: 

- Πξνγξάκκαηα Τπεξεζηψλ 

- Αμηνιφγεζε ηεο Καηάζηαζεο 

- Σνπνζέηεζε ζε Πιαίζην 

- Δθπαίδεπζε θαη Δμεηδίθεπζε 

- Τγεία θαη Δπεκεξία 
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- Κνηλσληθά Γίθηπα 

- Μεηάβαζε ζηα 18 

- Δμέιημε ησλ Δπαγγεικαηηψλ 

 

 

Πίλαθαο 4.8: Άξζξν 4
ν
 

Α/Α 4
ν
 ΑΡΘΡΟ 

1 Σίηινο Κνηηώληαο Μπξνζηά: Αζπλόδεπηνη Αλήιηθνη Φεύγνληαο από ηηο 

Τπεξεζίεο Φξνληίδαο. 

Atlas B. (2006) Looking Forward: unaccompanied asylum seekers leaving 

care. 

2 θνπφο  Γηεξεχλεζε απφςεσλ επαγγεικαηηψλ θαη εμππεξεηνχκελσλ ζε θέληξα 

θξνληίδαο αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ, ζρεηηθά κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο θαηά 

ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο εθεί, ηελ πξνεηνηκαζία γηα ηελ έμνδφ ηνπο 

θαη ηε ζηήξημε πνπ έιαβαλ κεηά ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ην πιαίζην. 

3 Δξεπλεηηθά 

Δξσηήκαηα 

1. Πνηεο είλαη νη εκπεηξίεο ησλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ ζηηο ππεξεζίεο 

θξνληίδαο; 

2. Πνηεο είλαη νη εκπεηξίεο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ ζην πξφγξακκα 

πξνεηνηκαζίαο ηνπο γηα ηελ έμνδφ ηνπο απφ ην πιαίζην; 

3. Πνηεο είλαη νη εκπεηξίεο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ απφ ηε κεηέπεηηα 

ζηήξημε ησλ ππεξεζηψλ; 

4. Πνηεο είλαη νη εκπεηξίεο ησλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ θνξηηζηψλ πνπ 

πεξηκέλνπλ παηδί; 

5. Πνηεο είλαη νη πξαθηηθέο θαη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη 

επαγγεικαηίεο; 

4 Μεζνδνινγία Πνηνηηθή Έξεπλα.  

5 Δξγαιείν 

Έξεπλαο 

πλέληεπμε 

6 Γείγκα -9 Αζπλφδεπηνη Αλήιηθνη  

-7 επαγγεικαηίεο Κνηλσληθνί Λεηηνπξγνί. 

7 Απνηειέζκαηα 

(πλνπηηθά)  

-Οη ζεσξίεο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο νξηζκέλεο θνξέο δηαθέξνπλ απφ ηηο 

πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη απνγνεηεχνληαο επαγγεικαηίεο θαη 
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εμππεξεηνχκελνπο. 

-Τπάξρεη μεθάζαξε αλάγθε γηα κηα πην ζηξαηεγηθή θαη νιηζηηθή πξνζέγγηζε 

ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο, ε αθεηεξία ηεο νπνίαο ζα 

έπξεπε λα είλαη νη αλάγθεο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ λέσλ. 

 

 

Πίλαθαο 4.9: Άξζξν 5
ν
 

Α/Α 5
ν
 ΑΡΘΡΟ 

1 Σίηινο Παηδηά ρσξηζκέλα από ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, αηηνύληα άζπιν ζηα θξάηε κέιε 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο.  Μηα ζπγθξηηηθή έθζεζε. 

 European Union Agency for Fundamental Rights(2011) Separated, asylum – 

seeking children in the European Member States. A comparative report 

2 θνπφο  Γηεξεχλεζε ησλ εκπεηξηψλ θαη ησλ απφςεσλ ησλ αζπλφδεπησλ 

αλήιηθσλ αηηνχλησλ άζπιν θαζψο θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ 

εξγάδνληαη καδί ηνπο.  

3 Δξεπλεηηθά 

Δξσηήκαηα 

_ 

4 Μεζνδνινγία Πνηνηηθή Έξεπλα  

5 Δξγαιείν 

Έξεπλαο 

πλέληεπμε 

6 Γείγκα 336 παηδηά ρσξηζκέλα απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη 302 ελήιηθνπο πνπ ήηαλ 

ππεχζπλνη γηα ηε θξνληίδα ηνπο ή δνχιεπαλ κε ηα παηδηά. 

7 Απνηειέζκαηα 

(πλνπηηθά)  

- Σα δηθαηψκαηα ησλ παηδηψλ δελ είλαη μεθάζαξα ζηηο λνκηθέο δηαηάμεηο 

θαη θαηά ζπλέπεηα δελ εθπιεξψλνληαη. 

- Σα παηδηά δνπλ ζε ζπλζήθεο πνπ δελ ηνπο ηαηξηάδνπλ. 

- Γελ ηνπο παξέρεηαη πνηνηηθή θαξκαθεπηηθή αγσγή, ην δηθαίσκα ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη ηελ ηζφηεηα. 

- Σα ζξεζθεπηηθά ηνπο πηζηεχσ θαηαπαηνχληαη απφ ηνπο ππφινηπνπο. 

- Σα παηδηά πέθηνπλ ζχκαηα δηαθξίζεσλ θαη ξαηζηζκνχ. 

- Γελ ππάξρεη νξζή ελεκέξσζε γηα ηηο λνκηθέο δηαδηθαζίεο. 

- Γελ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ κέιινληφο ηνπο. 
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Πίλαθαο 4.10: Άξζξν 6
ν
 

Α/Α 6
ν
 ΑΡΘΡΟ 

1 Σίηινο Δλζαξξύλνληαο ηνπο Ξέλνπο: Πξαθηηθέο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο κε 

αζπλόδεπηνπο αλήιηθνπο –αηηνύληεο άζπιν θαη λένπο ζην Ζλσκέλν 

Βαζίιεην. 

Ravi K.S. Kohli (2007) The Comfort of Strangers: Social work practice with 

unaccompanied asylum-seeking children and young people in the U.K. 

2 θνπφο  Γηεξεχλεζε ησλ πξαθηηθψλ πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο ζηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο- αηηνχληεο άζπιν, ζηα 

πιαίζηα ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ. 

3 Δξεπλεηηθά 

Δξσηήκαηα 

_ 

4 Μεζνδνινγία Πνηνηηθή Έξεπλα 

5 Δξγαιείν 

Έξεπλαο 

πλέληεπμε 

6 Γείγκα 29 θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί εξγαδφκελνη ζε 4 δηαθνξεηηθά πιαίζηα θηινμελίαο 

αζπλφδεπησλ αλειίθσλ. 

7 Απνηειέζκαηα 

(πλνπηηθά)  

Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο είλαη ζπλνιηθά ζεηηθά γηα ηε δνπιεηά ησλ 

Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ κε αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο- αηηνχληεο άζπιν. Πην 

ζπγθεθξηκέλα:  

- Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαίλεηαη λα αλαγλσξίδνπλ ηε δηαθνξά 

αλάκεζα ζε εξώηεζε θαη εηζβνιή. 

- Καηαλννχλ πσο ηα παηδηά ρξεηάδνληαη ηζνξξνπία θαη εξεκία ζηε δσή 

ηνπο. 

- Γηαθέξνπλ απφ ηνπο ππφινηπνπο πνιίηεο νη νπνίνη είλαη ζθεπηηθνί θαη 

πξνθαηεηιεκκέλνη πξνο ηα αζπλφδεπηα παηδηά. 

- Κξίλνληαη ηθαλνί λα βνεζήζνπλ πξαθηηθά έλα αζπλφδεπην παηδί. 

- Σέινο, λνηάδνληαη πξαγκαηηθά γηα ηε δσή θαη ην κέιινλ ησλ παηδηψλ κε 

ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη. 
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Πίλαθαο 4.11: Άξζξν 7
ν
 

Α/Α 7
ν
 ΑΡΘΡΟ 

1 Σίηινο Καιέο Πξαθηηθέο ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ζε πξόζθπγεο θαη αλήιηθνπο 

αηηνύληεο άζπιν. 

Newbigging K, Thomas N. (2011) Good Practice in Social Care for Refugee 

ans Asylum- seeking Children. 

2 θνπφο  Αλαγλψξηζε θαιψλ πξαθηηθψλ ζηηο ππεξεζίεο θνηλσληθήο θξνληίδαο 

πνπ παξέρνληαη ζε αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο πξφζθπγεο. 

3 Δξεπλεηηθά 

Δξσηήκαηα 

1.Πνηεο είλαη νη αλάγθεο θαη νη εκπεηξίεο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ ζε ζρέζε 

κε ηελ θνηλσληθή θξνληίδα πνπ ηνπο παξέρεηαη; 

2.Πνηεο είλαη νη πξνηεηλφκελεο θαιέο πξαθηηθέο ζηελ θνηλσληθή θξνληίδα γηα 

ηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο πξφζθπγεο; 

3.Ση εκπφδηα αληηκεησπίδνπλ νη επαγγεικαηίεο ζηελ παξνρή θξνληίδαο πξνο 

ηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο πξφζθπγεο; 

4 Μεζνδνινγία Πνηνηηθή Έξεπλα  

5 Δξγαιείν 

Έξεπλαο 

πλέληεπμε 

6 Γείγκα 2 εζηηαζκέλεο νκάδεο (focus group) ησλ 20 λέσλ (8 άλδξεο- 12 γπλαίθεο) απφ 

8 δηαθνξεηηθέο ρψξεο. 

7 Απνηειέζκαηα 

(πλνπηηθά)  

- Οη αλάγθεο ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ έρνπλ κεγάιε απφθιηζε απφ 

απηέο ησλ παηδηψλ πνπ δνπλ ζε νηθνγέλεηεο πξνζθχγσλ. 

- Οη θαιέο πξαθηηθέο δηαρσξίζηεθαλ ζε ηέζζεξηο (4) ηνκείο: Α. Γιψζζα 

θαη Δπηθνηλσλία. Β. πκπεξηθνξά θαη Δκπηζηνζχλε. Γ. Ο Ρφινο ηεο 

Οηθνγέλεηαο. Γ. πλαηζζεκαηηθή επεκεξία. 

 

 

Πίλαθαο 4.12: Άξζξν 8
ν
 

Α/Α 8
ν
 ΑΡΘΡΟ 

1 Σίηινο Ο Ήρνο ηεο ησπήο: Αθνύγνληαο όζα ιέλε θαη όζα δελ ιέλε ηα αζπλόδεπηα 

παηδηά- παηδηά πνπ δεηνύλ άζπιν. 

Ravi K.S. Kohli (2006) The Sound of Silence: Listening to what 

unaccompanied Asylum- seeking children say and do not say. 
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2 θνπφο  Γηεξεχλεζε πξαθηηθψλ κεζφδσλ ησλ επαγγεικαηηψλ γηα ηελ εθκαίεπζε 

πιεξνθνξηψλ απφ ηα αζπλφδεπηα παηδηά. 

3 ηφρνη - Να εμεηαζηεί πσο ε ζησπή, ηα κπζηηθά θαη νη «αιήζεηεο» πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηα παηδηά βνεζνχλ ή εκπνδίδνπλ ηε κεηεγθαηάζηαζή 

ηνπο. 

- Να κειεηεζεί κε πνηνπο ηξφπνπο νη επαγγεικαηίεο βνεζνχλ ηα παηδηά 

λα αλνηρηνχλ θαη λα πνπλ ηηο πξαγκαηηθέο ηνπο ηζηνξίεο ρσξίο θφβν 

απέιαζεο ή ηηκσξίαο. 

4 Μεζνδνινγία Πνηνηηθή Έξεπλα 

5 Δξγαιείν 

Έξεπλαο 

πλέληεπμε 

6 Γείγκα 29 θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί εξγαδφκελνη ζε 4 δηαθνξεηηθά πιαίζηα θηινμελίαο 

αζπλφδεπησλ αλειίθσλ. 

7 Απνηειέζκαηα 

(πλνπηηθά)  

Μέζα απφ ηε κειέηε απνθαιχθζεθε πσο νη επαγγεικαηίεο έρνπλ θαηαλνήζεη 

ηελ έλλνηα ηεο «ζησπήο» ησλ παηδηψλ θαη πσο κπνξνχλ νη ίδηνη λα είλαη 

ρξήζηκνη ζηελ πξάμε, ζεξαπεπηηθνί θαη αμηφπηζηνη ζχληξνθνη γηα ηνπο λένπο, 

κε ή ρσξίο ηε γλψζε ηεο ιεπηνκεξνχο «αιήζεηαο» γηα ην παξειζφλ ησλ 

παηδηψλ. 

 

Πίλαθαο 4.13: Άξζξν 9
ν
 

Α/Α 9
ν
 ΑΡΘΡΟ 

1 Σίηινο Κιείλνληαο έλα θελό πξνζηαζίαο: Γηεζλήο Έξεπλα. 

Irish Refugee Council, Arnold S, Collins L.S. (2010-2011) Closing a 

Protection Gap: National Report 

2 θνπφο  Να θιείζεη έλα κεγάιν θελφ γηα ηα αζπλφδεπηα παηδηά ζηελ Δπξψπε 

επηθεληξψλνληαο ηελ πξνζνρή ζηηο πξαθηηθέο ησλ θξνληηζηψλ ηνπο 

βάζεη ησλ απφςεσλ ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ. 

3 Δξεπλεηηθά 

Δξσηήκαηα 

_ 

4 Μεζνδνινγία Πνηνηηθή Έξεπλα  

5 Δξγαιείν 

Έξεπλαο 

Ζκη-δνκεκέλε πλέληεπμε 
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6 Γείγκα 29 αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο θαη 16 εηδηθνχο ζε ζέκαηα θνηλσληθήο θξνληίδαο. 

7 Απνηειέζκαηα 

(πλνπηηθά)  

- Βαζηθφ πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε είλαη ην γεγνλφο πσο 

δελ ππάξρεη ειεπζεξία θηλήζεσλ ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ζηελ 

εξγαζία ηνπο κε ηα παηδηά, κε απνηέιεζκα απηφ λα έρεη αληίθηππν θαη 

ζηνπο ίδηνπο αιιά θαη ζηνπο εμππεξεηνχκελνπο. Πξνηεηλφκελε ιχζε 

ζην πξφβιεκα απνηειεί ν δηνξηζκφο αλεμάξηεηνπ θξνληηζηή 

παξάιιεια κε ηνλ ππεχζπλν θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ ζην πιαίζην. 

 

 

4.8. Μεζνδνινγία Αλάιπζεο Απνηειεζκάησλ 

Ζ αλάιπζε πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ απνηειεί ην πην θξίζηκν θαη απνθαζηζηηθφ 

ζηάδην απφ ην νπνίν πξνθχπηεη ε ζεσξεηηθνπνίεζε, ν έιεγρνο ηπρφλ ππνζέζεσλ, ε 

απάληεζε ησλ αξρηθψλ θαη κεηέπεηηα εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ θαη ηα γεληθά ή 

εηδηθά ζπκπεξάζκαηα ηνπ εθάζηνηε εξεπλεηηθνχ εγρεηξήκαηνο. Ζ αλάιπζε απηή 

πεξηιακβάλεη δηαδηθαζίεο λνεκαηνδφηεζεο, θαηεγνξηνπνίεζεο θαη ζεσξεηηθνπνίεζεο 

ηνπ πνηνηηθνχ πιηθνχ.  

Ζ αλάιπζε, ζχκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθία πεξηιακβάλεη ηξεηο (3), 

αιιεινεμαξηψκελεο κεηαμχ ηνπο, δηαδηθαζίεο. Απηέο είλαη: Ο πεξηνξηζκφο ησλ 

δεδνκέλσλ, ε παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ θαη ε απφδνζε λνήκαηνο ζηα δεδνκέλα. 

Πεξηνξηζκόο Γεδνκέλσλ: Απηή ε δηαδηθαζία πεξηιακβάλεη ηνλ αλαγθαίν 

πεξηνξηζκφ ησλ δεδνκέλσλ ζηελ θαηεχζπλζε απηψλ πνπ είλαη θαηαιιειφηεξα λα 

νδεγήζνπλ ζε ηθαλνπνηεηηθή εξκελεία θαη θαηαλφεζε ηνπ ππφ έξεπλα θαηλνκέλνπ. 

Απφ έλα επξχ θάζκα δεδνκέλσλ επηιέγνληαη απηά πνπ πξνζηδηάδνπλ ζηε ζεκαηηθή 

πεξηνρή ηεο εθάζηνηε έξεπλαο.  

Παξνπζίαζε Γεδνκέλσλ: Ζ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ πεξηιακβάλεη φιεο 

εθείλεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο ηερληθέο πνπ έρνπλ σο ζηφρν ηελ νξγάλσζε ηεο 

πιεξνθνξίαο ψζηε λα είλαη δπλαηή ε επεμεξγαζία θαη αλάιπζή ηεο. Σέηνην ηξφπνη 

νξγάλσζεο είλαη νη ζπλφςεηο δεδνκέλσλ, νη εθηεηακέλεο πεξηιήςεηο, ε 

θαηαινγνγξάθεζή ηνπο θ.α. 

Έιεγρνο Απόδνζεο Ννήκαηνο Γεδνκέλσλ: Απηφ ην ζηάδην είλαη ην βαζηθφηεξν 

θαη θξηζηκφηεξν ηεο αλαιπηηθήο δηαδηθαζίαο αιιά εμαξηάηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

απφ ηελ πνηφηεηα ησλ πξνεγνχκελσλ δξαζηεξηνηήησλ. Καηά ην ζηάδην απηφ 

απνδίδεηαη λφεκα ζηα πνηνηηθά δεδνκέλα, δειαδή δνκείηαη ην εξκελεπηηθφ θαη 
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ζεσξεηηθφ πιαίζην κε ζηφρν ηελ θαηαλφεζε ησλ ππφ έξεπλα θαηλνκέλσλ, 

δηαδηθαζηψλ ή ζπκπεξηθνξψλ (Ησζεθίδεο, 2008). 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε δηαδηθαζία αλάιπζεο θαη παξνπζίαζεο ησλ 

δεδνκέλσλ αθνινπζήζεθε πηζηά θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο, κε ζθνπφ ηελ 

εγθπξφηεηά ηεο θαη ηελ εμαγσγή νξζψλ απνηειεζκάησλ. 

Καηά ην πξψην ζηάδην ζπγθέληξσζεο θαη νξγάλσζεο ηνπ πιηθνχ, ιφγσ ηνπ 

κεγάινπ αξηζκνχ θαη φγθνπ ησλ εξεπλψλ πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζηε κειέηε, θξίζεθε 

απαξαίηεηνο ν Πεξηνξηζκφο ησλ Γεδνκέλσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ελλέα (9) άξζξα 

πνπ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζην δείγκα ρσξίζηεθαλ αλάινγα κε ηε ζρεηηθφηεηά θαη ην 

κέγεζφο ηνπο ζηα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο. Κάζε κέινο, αλέιαβε λα κειεηήζεη ζε 

βάζνο ηξία (3) άξζξα θαη λα γξάςεη κία πεξίιεςε γηα ην θάζε έλα, ηνλίδνληαο ηα 

βαζηθά ηνπ ζεκεία θαη πεξηιακβάλνληαο φια ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ ζεσξήζεθαλ 

ζεκαληηθά γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζθνπψλ ηεο παξνχζαο έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα νη 

πεξηιήςεηο κειεηήζεθαλ απφ φια ηα κέιε ηεο νκάδαο κε ζθνπφ ηελ νινθιεξσκέλε 

εηθφλα ηεο γεληθφηεξεο θαηάζηαζεο πνπ παξνπζίαδαλ ηα άξζξα, αιιά θαη ηνλ 

θαζνξηζκφ ησλ βαζηθψλ αμφλσλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ παξνπζίαζε ησλ δεδνκέλσλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, 

ρσξίζηεθαλ νη βαζηθνί άμνλεο πνπ νξίζηεθαλ κεηά ηελ πξψηε επεμεξγαζία ηνπ 

πιηθνχ, αλάινγα κε ηα ζηάδηα παξέκβαζεο ηνπ επαγγεικαηία ζηελ εξγαζία ηνπ κε 

αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο θαη θάζε ζπνπδάζηξηα αλέιαβε έλαλ απφ απηνχο γηα λα ηνλ 

αλαιχζεη. Ο θάζε άμνλαο ζηε ζπλέρεηα ρσξίζηεθε ζε ππνθεθάιαηα αλάινγα κε ηνπο 

ηνκείο δξάζεσλ ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, πεξηιακβάλνληαο φια ηα ζρεηηθά κε ην 

ζέκα ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο θαηά ηε δηάξθεηα 

ζπγγξαθήο ησλ απνηειεζκάησλ, ηα κέιε ηεο νκάδαο βξίζθνληαλ ζε ζπλερή 

επηθνηλσλία, παξαθνινπζψληαο ζπλερψο ηελ πνξεία ησλ θεθαιαίσλ θαη 

παξεκβαίλνληαο φπνπ θξηλφηαλ απαξαίηεην. 

Σέινο, ην ζηάδην Απφδνζεο Ννήκαηνο Γεδνκέλσλ, ζην νπνίν ζπδεηήζεθαλ ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα, απνηέιεζε εμ νινθιήξνπ ζπιινγηθή 

δνπιεηά. ην ζεκείν απηφ, θαη έπεηηα απφ ηε κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ, ζπγθεληξψζεθαλ ζπλνιηθά νη πξαθηηθέο ησλ θνηλσληθψλ 

ιεηηνπξγψλ ζε φια ηα ζηάδηα εξγαζίαο ηνπο, φπσο απηά πξνέθπςαλ απφ ηνπο 

βαζηθνχο άμνλεο, αμηνινγψληαο ηα δπλαηά ζεκεία ησλ πξαθηηθψλ (θαιέο πξαθηηθέο), 

θαζψο θαη ηα ζεκεία πνπ ρξήδνπλ ελδπλάκσζεο. 
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Ζ αλάιπζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ είλαη δηαδηθαζία, ε νπνία ζα πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδεηαη απφ ζπζηεκαηηθφηεηα, θαη έλα πιαίζην νξγάλσζεο θαη πεξηεθηηθήο 

θαηαγξαθήο. Δπίζεο, πνιχ ζεκαληηθφ ζηνηρείν είλαη ε χπαξμε ηκεκαηνπνίεζεο ησλ 

δεδνκέλσλ θαη ηνπ ζπλνιηθνχ πιαηζίνπ αιιά θαζψο θαη ε χπαξμε ελφο ζπζηήκαηνο 

νξγάλσζεο ησλ δεδνκέλσλ. Σα βαζηθά είδε αλάιπζεο πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ είλαη ηα 

αθφινπζα: 

1. Σππνινγηθή Αλάιπζε: Αθνξά ηε δφκεζε ηνπ πνηνηηθνχ πιηθνχ ζε 

θαηεγνξίεο ή ζεκαηηθά πεδία. 

2. Σαμηλνκηθή Αλάιπζε: Απνηειεί ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο κεζφδνπ, ε 

νπνία είλαη κηα ζπζηεκαηηθφηεξε θαη ιεπηνκεξέζηεξε ηππνινγία ελλνηψλ ζε 

πνιιαπιά επίπεδα θαηά ηελ νπνία ηα αλψηεξα επίπεδα πεξηθιείνπλ πξνεγνχκελεο 

επεμεξγαζίεο. 

3. πλερήο χγθξηζε: Απηή ε κέζνδνο πεξηιακβάλεη ηε ζπλερή ζχγθξηζε ησλ 

ηκεκάησλ ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ θσδηθψλ κεηαμχ ηνπο γηα ηελ εχξεζε 

πξνηχπσλ, ζπλάθεηαο, αηηηαθψλ ζρέζεσλ θ.α. 

4. Αλαιπηηθή Δπαγσγή: Αλαθέξεηαη θπξίσο ζηνλ έιεγρν ππνζέζεσλ κε βάζε 

ηα δεδνκέλα πνπ έρνπλ ζπιιερζεί απφ ην εξεπλεηηθφ πεδίν. 

5. Λνγηθή Αλάιπζε /Πηλαθνπνηεκέλε Αλάιπζε: ε απηφ ην ζεκείν δίλεηαη 

έκθαζε ζηε ινγηθή ζεηξά αηηηαθψλ ζρέζεσλ, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη κε 

δηαγξάκκαηα ή πίλαθεο. 

6. Οηνλεί ηαηηζηηθή Αλάιπζε: Αθνξά ην κεηαζρεκαηηζκφ θαη ζηελ 

παξνπζίαζε ησλ πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ ζε κνξθέο πνπ ζπλαληψληαη ζπλήζσο ζηελ 

πνζνηηθή έξεπλα ή ηε ζηαηηζηηθή. 

7. Αλάιπζε Γεγνλφησλ/ Μηθξναλάιπζε: Αθνξά ηελ νξηνζέηεζε θαη ηνλ ζαθή 

πξνζδηνξηζκφ ησλ γεγνλφησλ θαη ζηε ζπλέρεηα ε πξνζπάζεηα εληνπηζκνχ πξνηχπσλ. 

8. Αλάιπζε πεδίνπ: Αθνξά ηε δηεξεχλεζε ηεο γιψζζαο θαη ηνπ ιφγνπ ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ζην πιαίζην ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηζκηθψλ θαη θνηλσληθψλ πεδίσλ θαη 

πιαηζίσλ. 

9. Δξκελεπηηθή Αλάιπζε: Ζ αλάδεημε λνήκαηνο πνπ νη ίδηνη νη ζπκκεηέρνληεο 

πξνζδίδνπλ ζηελ ππφ κειέηε θαηάζηαζε ή δηαδηθαζία ή ζην ππφ έξεπλα θαηλφκελν. 

10. Αλάιπζε Λφγνπ: Αθνξά ηε δηεξεχλεζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ηεο 

έθθξαζεο ιφγνπ κεηαμχ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έξεπλα. 

Σα είδε πνπ πξναλαθέξζεθαλ δελ είλαη απφιπηα μερσξηζηά κεηαμχ ηνπο 

θαζψο ζηελ πιεζψξα ησλ πεξηπηψζεσλ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλδπαζκφο ηνπο αλάινγα 
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κε ην είδνο ηνπ εξεπλεηηθνχ εγρεηξήκαηνο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο εξεπλεηηθήο 

δηαδηθαζίαο (Ratccliff 2002, Robson, 2002 ζηνλ Ησζεθίδε, 2008). 

ηελ παξνχζα έξεπλα, βάζεη ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο κειέηεο, θξίζεθε ζθφπηκν λα επηιερζεί έλαο ζπλδπαζκφο 

κεζφδσλ αλάιπζεο δεδνκέλσλ. Απηνί ηεο Σππνινγηθήο Αλάιπζεο, ηεο Σαμηλνκηθήο 

Αλάιπζεο αιιά θαη ηεο Δξκελεπηηθήο Αλάιπζεο. 

Ζ ηππνινγηθή αλάιπζε, φπσο πξναλαθέξζεθε αθνξά ηε δφκεζε ηνπ πιηθνχ ζε 

θαηεγνξίεο ή ζεκαηηθά πεδία. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε θάηη ηέηνην θξίζεθε 

απαξαίηεην γηα ηελ νξγάλσζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ, θαζψο ν φγθνο ησλ 

πιεξνθνξηψλ ήηαλ αξθεηά κεγάινο. Οη ζεκαηηθνί άμνλεο πνπ θαζνξίζηεθαλ ήηαλ 

ηέζζεξηο (4) θαη αθνξνχζαλ ηα ζηάδηα παξέκβαζεο ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ. Χο 

πξψην ζηάδην νξίζηεθε ε Πξψηε Δπαθή ηνπ επαγγεικαηία κε ην παηδί. Γεχηεξν 

άμνλα απνηέιεζε ε Παξακνλή ηνπ αλειίθνπ ζην Πιαίζην, ηξίην άμνλα ε Μεηάβαζε 

ζηα δεθανθηψ (18) θαη ν Πξνγξακκαηηζκφο ηνπ Μέιινληνο θαη ηέινο ην ζηάδην Μεηά 

ηελ Απνρψξεζε απφ ην πιαίζην. Μέζα απφ απηφ ηνλ δηαρσξηζκφ γίλνληαη μεθάζαξα 

νη πξαθηηθέο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ζε θάζε ζηάδην ηεο εξγαζίαο ηνπο, 

μεθηλψληαο απφ ηελ ππνδνρή ηνπ αλειίθνπ έσο θαη κεηά ηελ απνρψξεζή ηνπ απφ ηε 

δνκή θηινμελίαο. 

Ζ ηαμηλνκηθή αλάιπζε, πνπ αθνξά ηε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο κεζφδνπ θαη 

αλαθέξεηαη ζηελ αλαιπηηθφηεξε πεξηγξαθή θαη ζπζηεκαηηθφηεξε νξγάλσζε ηνπ 

πιηθνχ, ζεσξήζεθε πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ θαιχηεξε νξγάλσζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. Κάζε έλαο απφ ηνπο ηέζζεξηο (4) γεληθνχο άμνλεο ρσξίζηεθε ζε 

ππνθαηεγνξίεο φπσο απηέο πξνέθπςαλ απφ ηε κειέηε ηνπ πιηθνχ. Σα ππνθεθάιαηα 

ηνπ θάζε άμνλα αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζε επφκελν θεθάιαην. 

Σέινο, πνιχ ζεκαληηθή κέζνδν αμηνιφγεζεο απνηειεί ε εξκελεπηηθή αλάιπζε, 

ζηελ νπνία ππνινγίδεηαη ην λφεκα πνπ πξνζδίδνπλ νη ζπκκεηέρνληεο ηνπ δείγκαηνο 

ηεο έξεπλαο ζην ππφ κειέηε θαηλφκελν. ηφρνο ζε απηή ηε κέζνδν, είλαη ε 

αλαπαξαγσγή λνεκάησλ ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ιηγφηεξν ε αλάδεημε ησλ εξκελεηψλ 

ηνπ εξεπλεηή. Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο επηιέρζεθε γηαηί ζεσξήζεθε πσο νη 

πξαθηηθέο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο κε αζπλφδεπηα παηδηά θαη παηδηά πνπ έρνπλ 

ρσξηζζεί απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ζπγθεληξψζεθαλ κέζα απφ ηηο απφςεηο ησλ 

επαγγεικαηηψλ ζηελ εξγαζία ηνπο κε αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο αιιά θαη κέζα απφ ηηο 

απφςεηο ησλ ίδησλ ησλ παηδηψλ. Οη απφςεηο απηέο παξφιν πνπ ζπγθεληξψζεθαλ κέζα 
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απφ δεπηεξνγελείο πεγέο, πξέπεη λα ζπγθεληξσζνχλ θαη λα αλαιπζνχλ κε ηνλ 

θαηάιιειν ζεβαζκφ πξνο φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

 

4.9. Γπζθνιίεο - Δλέξγεηεο γηα άξζε δπζθνιηώλ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην δήηεκα ησλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ 

απνηειεί έλα απφ ηα ιηγφηεξν κειεηεκέλα ζέκαηα ηεο Γηαπνιηηηζκηθήο Κνηλσληθήο 

Δξγαζίαο. Μία απφ ηηο θπξηφηεξεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίζηεθε ήηαλ ε έιιεηςε 

ζχγρξνλεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο. Γηα λα μεπεξαζηεί ε ζπγθεθξηκέλε δπζθνιία 

απνθαζίζηεθε απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο ε αλαδήηεζε ησλ πεγψλ λα γίλεη θαηά θχξην 

ιφγν ειεθηξνληθά, θαζψο ην έληππν – ζρεηηθφ κε ην ζέκα- πιηθφ πνπ βξέζεθε ήηαλ 

παιαηφηεξεο ρξνλνινγίαο. 

Δπηπιένλ εκπφδην γηα ηελ εθπφλεζε ηεο έξεπλαο απνηέιεζε θαη ν 

πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο εξεπλψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί απφ άιινπο κειεηεηέο. 

Ζ εχξεζε ζρεηηθψλ εξεπλψλ κε ην ζέκα ησλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ πξνζθχγσλ 

είλαη απαξαίηεηε, θαζψο βάζεη ηεο κεζνδνινγίαο πνπ επηιέρζεθε, απηέο απνηέιεζαλ  

ηηο πεγέο απφ ηηο νπνίεο πξνέθπςαλ ηα ηειηθά απνηειέζκαηα. Ο ηξφπνο πνπ βξέζεθε 

γηα λα αξζεί ην ζπγθεθξηκέλν εκπφδην είλαη ην φξην ησλ έληεθα (11) εηψλ πνπ 

νξίζηεθε ζηελ αλαδήηεζε. Πην αλαιπηηθά, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε αλαδήηεζε θαη 

επηινγή ησλ εξεπλψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ έγηλε κφλν ζε έξεπλεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ απφ ην 2003 θαη κεηά. Απηφ ην φξην δηεχξπλε ηελ αλαδήηεζε 

ψζηε λα ππάξρεη αξθεηφ πιηθφ κειεηψλ απφ ην νπνίν επηιέρζεθαλ νη 

θαηαιιειφηεξεο, ελψ παξάιιεια βνήζεζε ηελ νκάδα εξγαζίαο λα εμάγεη έγθπξα 

απνηειέζκαηα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηεο επνρήο. 

Δπηπξφζζεηε δπζθνιία απνηέιεζε ε δσξεάλ πξφζβαζε ηεο νκάδαο ζε ζρεηηθά 

άξζξα θαη ειεθηξνληθά πεξηνδηθά. Πην ζπγθεθξηκέλα, κέζσ ηεο πξψηεο αλαδήηεζεο 

βηβιηνγξαθίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε, παξαηεξήζεθε φηη ζε πνιιέο πεγέο πνπ 

ζεσξήζεθαλ ρξήζηκεο γηα ηε κειέηε δελ ππήξρε ειεχζεξε πξφζβαζε. Γηα ην ιφγν 

απηφ ηέζεθε σο θξηηήξην γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο ε επηινγή άξζξσλ θαη 

εξεπλψλ ζηηο νπνίεο δελ ζα ππάξρεη επηπιένλ ρξέσζε ζηνπο θνηηεηέο. 

Βαζηθφ θψιπκα πνπ αληηκεηψπηζε ε νκάδα εξγαζίαο ήηαλ ε επηινγή ηεο 

κεζνδνινγίαο ζηελ νπνία ζα ζηεξηδφηαλ ε έξεπλα. Ζ βηβιηνγξαθηθή - ζπζηεκαηηθή 

αλαζθφπεζε είλαη κελ έλα είδνο πνηνηηθήο έξεπλαο γηα ηελ νπνία ππήξρε αληίζηνηρν 

κάζεκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιήο, απνηειεί φκσο έλα είδνο ζην νπνίν δελ δφζεθε 

ηδηαίηεξε βάζε θαη ε γλψζε πνπ ππήξρε γχξσ απφ απηή ήηαλ επηθαλεηαθή. Γηα λα 
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αληηκεησπηζηεί ε ζπγθεθξηκέλε δπζθνιία αλαδεηήζεθε βηβιηνγξαθία θαη κειεηήζεθε 

αξθεηά απφ ηελ νκάδα εξγαζίαο ε ζεσξία ηεο ζπζηεκαηηθήο - βηβιηνγξαθηθήο 

αλαζθφπεζεο, θαζψο επίζεο κειεηήζεθαλ αληίζηνηρεο πηπρηαθέο θαη κεηαπηπρηαθέο 

εξγαζίεο ψζηε λα θαηαλνεζεί πιήξσο ε ρξήζε ηεο ζηνλ ηνκέα ησλ εξεπλψλ. 

Σέινο, κηα πξαθηηθή δπζθνιία πνπ αληηκεησπίζηεθε είλαη απηή ησλ 

ζπλαληήζεσλ ηεο νκάδαο. Λφγσ ππνρξεψζεσλ ηα κέιε ηεο νκάδαο εξγαζίαο 

επέζηξεςαλ ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο ηνπο κε απνηέιεζκα λα είλαη ζρεδφλ απίζαλεο νη 

απφ θνηλνχ ζπλαληήζεηο. Σν πξφβιεκα απηφ αληηκεησπίζηεθε θπξίσο κε ηε ρξήζε 

ηεο ηερλνινγίαο. Μέζσ ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ησλ δπλαηνηήησλ πνπ 

πξνζθέξνπλ (δσξεάλ θιήζεηο θαη βίληεν θιήζεηο), νη απνζηάζεηο ζα εθκεδεληζηήθαλ 

θαη θάζε εκπφδην άξζεθε. Βαζηθφο ιφγνο πνπ ε απφζηαζε δελ ζεσξείηαη φηη 

απνηέιεζε αλαζηαιηηθφ παξάγνληα είλαη ε εμαηξεηηθή επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία 

ησλ κειψλ πνπ ππάξρεη. 

 

4.10. Ζζηθά Εεηήκαηα  

Δθηφο ησλ ηερληθψλ κεζφδσλ δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο ππάξρεη θαη κηα έλλνηα 

εμίζνπ ζεκαληηθή πνπ πξέπεη λα ιεθζεί ππφςε, απηή ηεο εζηθήο. ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε κηαο έξεπλαο δελ αξθεί κφλν ε ζσζηή ηερληθή πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί αιιά ν ζσζηφο ηξφπνο αμηνπνίεζεο ηεο ηερληθήο απηήο. Πξέπεη δειαδή 

λα δνζεί κεγάιε ζεκαζία ζηελ εζηθή ηεο έξεπλαο (Singleton R.A, Straits B, 2005). 

Τπάξρνπλ ηξεηο (3) ηνκείο εζηθψλ δεηεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο θνηλσληθήο έξεπλαο:  

Αξρηθά ν ηνκέαο ηεο ζπιινγήο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ. Ο εξεπλεηήο 

πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζπιιέγεη, αλαιχεη θαη 

παξνπζηάδεη ηα δεδνκέλα. Ζ εζηθφηεηα είλαη εμίζνπ ζεκαληηθή κε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ 

εξεπλεηή. 

Έπεηηα ε ζπκπεξηθνξά ηνπ εξεπλεηή πξνο ην κειεηψκελν δείγκα θαη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο ζηελ έξεπλα παίδεη ίζσο ην ζεκαληηθφηεξν ξφιν. Ο εξεπλεηήο έρεη 

ππνρξέσζε λα αληηκεησπίδεη κε ζεβαζκφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο. 

Σέινο, ε ππνρξέσζε ηνπ εξεπλεηή πξνο ηελ θνηλσλία. Πνιινί θνηλσληθνί 

επηζηήκνλεο ζεσξνχλ πσο νη εξεπλεηέο έρνπλ ππνρξέσζε λα αμηνπνηήζνπλ ηα 

επξήκαηα ψζηε λα πξνάγνπλ ηελ θαιή εθαξκνγή ηνπο (Singleton R.A, Straits B, 

2005). 
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Χο πξνο ην δήηεκα ηεο εζηθήο ζηνλ πξψην ηνκέα εζηθψλ δεηεκάησλ πνπ 

παξνπζηάζηεθε, ε νκάδα εξγαζίαο ήηαλ αξθεηά πξνζεθηηθή θαη ακεξφιεπηε θαηά ηε 

δηάξθεηα αλαδήηεζεο θαη ζπιινγήο δεδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβάλνληαο φιεο ηηο 

ζρεηηθέο κε ην ζέκα έξεπλεο, ρσξίο λα κεξνιεπηεί αλάινγα κε ηα ζεηηθά ή αξλεηηθά 

απνηειέζκαηα πνπ παξνπζίαδαλ. 

Δπηπιένλ, δφζεθε ηδηαίηεξε ζεκαζία ζην λα κειεηεζεί ζε βάζνο ε 

πιεζπζκηαθή νκάδα ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ (πνπ απνηεινχζε έκκεζα ην δείγκα 

ηεο έξεπλαο), ψζηε λα θαηαλνεζνχλ νη δηαθνξεηηθέο πνιηηηζκηθέο ηνπο αμίεο θαη λα 

μεπεξαζηνχλ πηζαλέο πξνθαηαιήςεηο πνπ ππήξραλ απφ ηα κέιε ηεο νκάδαο.  

Σέινο, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε έξεπλα πξαγκαηνπνηείηαη θαζαξά γηα 

εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο, γηα ελίζρπζε ηεο ήδε ππάξρνπζαο γλψζεο γχξσ απφ ην 

κειεηψκελν ζέκα θαζψο θαη γηα ηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο απφ άιινπο επαγγεικαηίεο 

ζηελ εξγαζία ηνπο κε αζπλφδεπηα παηδηά. Σα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ζχλεζε θαη κφλν γηα ηνπο ζθνπνχο πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 

 

 

4.11. Υξνλνδηάγξακκα 

 

Πίλαθαο 4.14: Υξνλνδηάγξακκα 

 Μάξηηνο- 

επηέκβξηνο            

Οθηψβξηνο Ννέκβξηνο – 

Ηαλνπάξηνο 

Ηαλνπάξηνο –  

Μάξηηνο 

Απξίιηνο 

Βηβιηνγξαθηθή θαη 

ειεθηξνληθή 

αλαδήηεζε 

 

 

    

Δπεμεξγαζία 

ζεσξεηηθνχ 

κέξνπο 

   

 

  

Σειηθή 

δηακφξθσζε 

θφξκαο 

θαη θαηάζεζε ηεο 
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Γηακφξθσζε 

ζεσξεηηθνχ 

κέξνπο  

     

Δπεμεξγαζία θαη 

αλάιπζε 

δεδνκέλσλ 

     

Οινθιήξσζε θαη 

παξνπζίαζε 

πηπρηαθήο 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5: ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 

Σα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα, παξνπζηάδνπλ ηνπο ηνκείο 

δξάζεο θαη ηα ζηάδηα παξέκβαζεο ησλ επαγγεικαηηψλ Κνηλσληθψλ Λεηηνπξγψλ ζηελ 

εξγαζία ηνπο κε αζπλφδεπηα παηδηά θαη παηδηά πνπ έρνπλ ρσξηζηεί απφ ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο θαη κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε ηξεηο (3) βαζηθνχο άμνλεο: 

Πξώηε Δπαθή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηελ αξρηθή αμηνιφγεζε ηνπ 

επαγγεικαηία ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε, ηελ ειηθία θαη ηηο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ. 

ηελ πξψηε απηή επαθή εκθαλίδνληαη θαη νη βαζηθέο πξνθιήζεηο πνπ έρεη λα 

αληηκεησπίζεη ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, φπσο ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο, ε ζησπή αιιά 

θαη νη πηζαλέο ςεπδείο αλαθνξέο ηνπ παηδηνχ.  

Αθνινπζεί ε Παξακνλή ζην Πιαίζην, ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην πεξηγξάθνληαη 

νη ξφινη πνπ αλαιακβάλεη ν Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο θαηά ηε δηακνλή ηνπ παηδηνχ 

ζην πιαίζην θαζψο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ αίηεζε αζχινπ.  

ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη αλαθνξά ζηε Μεηάβαζε ζηα 18 - ρεδηαζκόο 

Μέιινληνο-Απνρώξεζε από ηε Γνκή. ην ζεκείν απηφ αλαιχνληαη νη πξαθηηθέο ηνπ 

επαγγεικαηία ζρεηηθέο κε ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ γηα ηε κεηάβαζε ζηα 18, 

δειαδή ηελ έμνδφ ηνπ απφ ηε δνκή θηινμελίαο θαζψο θαη ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ 

κέιινληφο ηνπ. Γίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ έλλνηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ παηδηνχ 

γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπ κέιινληνο. Σέινο ε αλάιπζε ησλ ζηαδίσλ παξέκβαζεο 

θαηαιήγεη ζηηο πξαθηηθέο ηνπ Κνηλσληθνχ Λεηηνπξγνχ κεηά ηελ απνρψξεζε απφ ηε 

δνκή. ην ζεκείν απηφ αλαιχνληαη έλλνηεο φπσο Κνηλσληθά Γίθηπα, Κνηλσληθφο 

Απνθιεηζκφο, Κνηλσληθή Έληαμε θαη ν ξφινο ηεο Κνηλσληθήο Δξγαζίαο ζε απηέο. 
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5.1. Πξώηε Δπαθή 

Ακέζσο κεηά ηελ είζνδν ηνπ παηδηνχ ζηε ρψξα θαη θαηά ηε δηάξθεηα 

παξακνλήο ηνπ ζε θάπνην απφ ηα ζεκεία εηζφδνπ αθνινπζεί ε πξψηε επαθή ηνπ 

αλειίθνπ κε ηνλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ. ηε ζπλάληεζε απηή πξαγκαηνπνηείηαη 

ζπλέληεπμε κέζσ ηεο νπνίαο ζπγθεληξψλνληαη νη πξψηεο βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην 

ίδην ην άηνκν (φλνκα, ειηθία, θ.α.), ηελ νηθνγέλεηά ηνπ (αλ ππάξρεη ή φρη) αιιά θαη 

ηελ ηζηνξία ηνπ (ηνπο ιφγνπο πνπ ηνλ αλάγθαζαλ λα θχγεη, ην ηαμίδη ηνπ θ.α.). 

(άξζξα: 2,3,8,9) Ζ αξρηθή απηή ζπλάληεζε αθηεξψλεηαη ζπλήζσο, ζηελ αμηνιφγεζε 

ηεο θαηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ, ησλ αλαγθψλ ηνπ θαη ηεο ειηθίαο ηνπ, θάηη πνπ φπσο 

δείρλνπλ ηα ζηνηρεία ησλ εξεπλψλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ, δελ αξθεί (άξζξα: 8,9). 

Όπσο αλαθέξζεθε ζηηο έξεπλεο πνπ πεξηιακβάλνπλ ην ζηάδην ηεο «πξώηεο 

επαθήο»  (άξζξα: 2,3,8,9), ηα ζηνηρεία γηα ηελ ηζηνξία θάζε παηδηνχ ζπγθεληξψλνληαη 

ζε απηή ηελ πξψηε ζπλέληεπμε, ε νπνία, φκσο, δελ απνηειεί απφ κφλε ηεο νξζή θαη 

αμηφπηζηε κέζνδν. Τπάξρνπλ πνιιά θαη ζεκαληηθά θσιχκαηα πνπ πξέπεη λα 

μεπεξάζεη ν Κνηλσληθφο Λεηηνπξγφο ψζηε λα θηάζεη ζηελ αιήζεηα. 

εκαληηθφ απνηέιεζκα ησλ εξεπλψλ (άξζξα: 3,8,9) απνηειεί ην γεγνλφο πσο, 

γηα ηε ζπγθέληξσζε ησλ βαζηθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ παηδηψλ αθηεξψλεηαη κφλν κηα 

ζπλάληεζε, ελψ ζπάληα ζπλαληάηαη θάπνηνο επαγγεικαηίαο λα πξνρσξήζεη ζε 

δεχηεξε ζπλέληεπμε γηα επαιήζεπζε ησλ ζηνηρείσλ. Σν γεγνλφο απηφ πξνθχπηεη απφ 

ην κεγάιν θφξην εξγαζίαο θαη ηνλ κεγάιν αξηζκφ αλειίθσλ πνπ αλαιακβάλεη θαη 

εμππεξεηεί θάζε θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, ελψ παξάιιεια δεκηνπξγεί εξσηήκαηα γηα 

ηελ εγθπξφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ. (άξζξα: 3, 9) Σν ίδην ζπκβαίλεη 

θαη κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ ησλ παηδηψλ. Παξφιν πνπ ηνλίδεηαη ε ζεκαζία 

ηεο πξψηεο απηήο ζπλέληεπμεο, γίλεηαη θαλεξφ πσο ν ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο ρξήδεη 

πεξεηαίξσ ελαζρφιεζεο θαη αμηνιφγεζεο (άξζξα: 3, 9). 

 Κάζε επαγγεικαηίαο ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ππφςε ηνπ ηηο αληίμνεο ζπλζήθεο 

πνπ έρεη πεξάζεη ην παηδί θαη ηηο ζπλέπεηεο πνπ απηέο έρνπλ ζηελ ςπρνζχλζεζή ηνπ. 

Ο απνρσξηζκφο θαη ε απψιεηα γηα παξάδεηγκα είλαη βαζηθά θνκκάηηα ηεο ηζηνξίαο 

ελφο αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ. Πνιινί απφ απηνχο έρνπλ αληηκεησπίζεη ζην παξειζφλ, 

αιιά αληηκεησπίδνπλ αθφκα, κεγάιεο αβεβαηφηεηεο. ην παξειζφλ ιφγσ ηεο βίαηεο 

δηαθπγήο απφ ηε ρψξα ηνπο, ζην παξφλ σο λέα άηνκα ηα νπνία πνιιέο θνξέο δελ 

ιακβάλνπλ ηελ θαηάιιειε θξνληίδα αιιά θαη ε αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ σο πξνο 
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ηηο αηηήζεηο αζχινπ θαη ηελ έληαμή ηνπο ζηε λέα ρψξα. Πξέπεη λα επηβηψζνπλ ζε κηα 

άγλσζηε ρψξα, κε λέα ήζε, έζηκα, θαλφλεο θαη γιψζζα (άξζξα: 1,8) 

Οη πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδεη ν θάζε επαγγεικαηίαο κε έλα ςπρηθά 

«ηξαπκαηηζκέλν» παηδί ζηελ πξψηε ζπλάληεζε είλαη πνηθίιεο. Οη βαζηθφηεξεο, φπσο 

ζπγθεληξψζεθαλ ζηελ έξεπλα, είλαη: ε ζσζηή θαη κεζνδηθή αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ 

ηνπ παηδηνχ (άξζξα: 2,3,6,7), ε νξζή αμηνιφγεζε ηεο ειηθίαο ηνπ (άξζξα: 3,5,6,7,9), 

ψζηε λα πξνγξακκαηηζηνχλ θηλήζεηο αλάινγεο κε ηελ ειηθία θαη ηελ σξηκφηεηά ηνπ, 

ε απφθαζε γηα ην πιένλ θαηάιιειν πιαίζην ηνπνζέηεζεο ηνπ, (άξζξα 2,3) θαη ηέινο, 

απηφ πνπ απνηειεί θαη ηε ζεκαληηθφηεξε πξφθιεζε φισλ, ε δεκηνπξγία ελφο 

θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο αλάκεζα ζην παηδί θαη ηνλ επαγγεικαηία (άξζξα: 1,3,6,8,9). 

 

5.1.1. Αμηνιόγεζε Αλαγθώλ 

Ζ ζσζηή αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ ελφο παηδηνχ απνηειεί ην «θιεηδί» γηα ηνλ 

θαζνξηζκφ απνηειεζκαηηθψλ βεκάησλ θαη ηνλ ζσζηφ πξνγξακκαηηζκφ ηεο πνξείαο 

ηνπ εμππεξεηνχκελνπ ζην πιαίζην. Μηα κεζνδεπκέλε αμηνιφγεζε απνηειεί ηε βάζε 

γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο θαη ηηο θηινδνμίεο ηνπ παηδηνχ 

(άξζξα: 2, 3). Γηάθνξεο κνξθέο αμηνιφγεζεο αλαθέξζεθαλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα. Έλα 

«δηαδηθαζηηθό» κνληέιν αμηνιφγεζεο, αθνινπζψληαο κηα πξνθαζνξηζκέλε 

δηαδηθαζία ζπγθέληξσζεο βαζηθψλ ζηνηρείσλ, ην νπνίν γίλεηαη εκθαλέο θπξίσο ζε 

παηδηά ειηθίαο 16-17 εηψλ θαη απνηειεί ηε κέζνδν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλφηεξα 

απφ ηνπο επαγγεικαηίεο. Έλα κνληέιν «αληαιιαγήο» ην νπνίν αθνξά κηθξφηεξεο 

ειηθίεο, θαη απνηειεί ηε δηαδηθαζία ζηελ νπνία ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο θαη ην παηδί 

ζπλεξγάδνληαη ζηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο θαη νη αλάγθεο ζπγθεληξψλνληαη κέζα 

απφ απηή ηελ αιιειεπίδξαζε. Σέινο, νη θαιχηεξεο πξαθηηθέο ζην ζπγθεθξηκέλν 

ηνκέα αλαθέξζεθαλ απφ έκπεηξνπο επαγγεικαηίεο ζηελ εξγαζία ηνπο κε νκάδεο 

αζπλόδεπησλ παηδηώλ, κέζσ ησλ νπνίσλ γίλνληαη εκθαλείο νη δηαθνξεηηθέο αλάγθεο 

ησλ παηδηψλ αλάινγα κε ηελ ειηθία, ην ηζηνξηθφ ηνπο αιιά θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα 

ηνπ θάζε αηφκνπ, θάηη πνπ φκσο ζπλαληάηαη ζπάληα (άξζξν: 3). Έλα γεληθφ 

ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πσο ε εθηίκεζε ησλ αλαγθψλ ελφο αηφκνπ απνηειεί 

ηνλ πξσηαξρηθφ ζηφρν θάζε ππεξεζίαο, ζηνλ νπνίν ζα έπξεπε λα δνζεί ηδηαίηεξε 

έκθαζε θαη πξνζνρή. (άξζξα: 2,3) 

Σα παηδηά πνπ θηάλνπλ ζε κηα λέα ρψξα, ρσξίο γνλείο ή άιινλ ελήιηθα 

ππεχζπλν γηα απηά, παξνπζηάδνπλ έλα επξχ θάζκα αλαγθψλ ην νπνίν κε κηα 

πξφρεηξε καηηά ζα κπνξνχζε λα ηαπηηζηεί κε απηφ ηεο ππξακίδαο ηνπ Μάζιννπ γηα 
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ηηο αλάγθεο θάζε αλζξψπνπ. Πεξηιακβάλεη ηηο Βηνινγηθέο - Φπζηνινγηθέο Αλάγθεο 

ζηηο νπνίεο ζπγθαηαιέγνληαη νη πιένλ βαζηθέο θαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επηβίσζε, 

φπσο ε αλάγθε γηα λεξφ, αέξα, ηξνθή θαη χπλν. Οη Αλάγθεο Αζθάιεηαο, πνπ 

πεξηιακβάλνπλ ηηο αλάγθεο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο, ηηο Κνηλσληθέο Αλάγθεο- 

Αλάγθεο Κνηλσληθήο Απνδνρήο, νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ηηο αλάγθεο γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ηνπ αλήθεηλ, ηεο αγάπεο, ηεο νηθεηφηεηαο θαη ηεο ζηνξγήο. Αλάγθεο 

Απηνεθηίκεζεο πνπ πεξηιακβάλνπλ φια ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ αληίθηππν ζηελ 

απηνεθηίκεζε, ηελ πξνζσπηθή αμία, ηελ θνηλσληθή αλαγλψξηζε θαη ην αίζζεκα 

επηηπρίαο. Καη ηέινο ηηο Αλάγθεο Απηνπξαγκάησζεο πνπ αλήθνπλ ζην πςειφηεξν 

επίπεδν θαη αλαθέξνληαη ζηελ αλάγθε ηνπ αηφκνπ λα θζάζεη ζην κέγηζην δπλακηθφ 

ηνπ, κέζσ ηεο ιήξνπο δπλαηήο αλάπηπμεο ησλ πξνζσπηθψλ ηνπ ηθαλνηήησλ. Ζ 

απεηθφληζε απηψλ ησλ αλαγθψλ έγηλε κε ηε κνξθή ππξακίδαο, ζηελ νπνία ηε βάζε 

απνηεινχλ νη Βηνινγηθέο - Φπζηνινγηθέο Αλάγθεο, ελψ ηελ θνξπθή νη Αλάγθεο 

Απηνπξαγκάησζεο. Ο Μάζινπ ζεψξεζε πσο γηα λα κπνξέζνπλ λα επηηεπρζνχλ 

αλψηεξεο αλάγθεο ζα έπξεπε πξψηα λα θαηνρπξσζνχλ νη θαηψηεξεο (άξζξα: 2,6,7) 

Σα παηδηά πξφζθπγεο, φπσο ππνζηεξίδνπλ νη επαγγεικαηίεο, παξνπζηάδνπλ ηηο 

ίδηεο αλάγθεο κε θάζε άλζξσπν θαη ζπγθεθξηκέλα κε θάζε παηδί, ηαπηφρξνλα φκσο κε 

ηηο αλάγθεο ελφο πξφζθπγα. Οη αλάγθεο απηέο ινηπφλ είλαη απμεκέλεο βάζεη ηνπ 

παξειζφληνο θαη ηνπ ηαμηδηνχ ησλ παηδηψλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξακνλή ηνπο ζε 

έλαλ άγλσζην θαη ζπρλά ερζξηθφ πξννξηζκφ (άξζξα: 6,7) 

Κάπνηεο απφ ηηο απμεκέλεο εηδηθέο αλάγθεο πνπ αλαγλσξίδνληαη απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο είλαη:  

πλαηζζεκαηηθέο: ην παηδί ρξεηάδεηαη λα λνηψζεη φζε αζθάιεηα κπνξεί λα 

λνηψζεη ζε κηα μέλε ρψξα, έρνληαο θάπνηνλ δίπια ηνπ πνπ λα λνηάδεηαη γηα ηνλ ίδην 

θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. Απμεκέλεο ζπλαηζζεκαηηθέο αλάγθεο έρνπλ θπξίσο ηα παηδηά 

πνπ δελ έρνπλ επηθνηλσλία κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο (άξζξα: 2,7,9) 

Πξαθηηθέο: Οη πξαθηηθέο αλάγθεο πεξηιακβάλνπλ απηέο πνπ είλαη ρξήζηκεο 

ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ελφο αηφκνπ, απφ ην καγείξεκα/θαζάξηζκα έσο φπνην 

δηαδηθαζηηθφ ζέκα πξνθχςεη ζηε ρψξα ππνδνρήο.(άξζξα: 2 ) 

Δθπαίδεπζεο: Ζ εθπαίδεπζε ιεηηνπξγεί σο κέζν ελίζρπζεο ησλ γλψζεσλ θαη 

ηεο απηνεθηίκεζεο ηνπ αηφκνπ θαη ζα αλαιπζεί εθηελέζηεξα ζε επφκελν θεθάιαην 

(άξζξα: 2, 3,7,9) 

Κνηλσληθνπνίεζεο: Σν παηδί ρξεηάδεηαη λα λνηψζεη πσο αλήθεη ζε κηα νκάδα, 

έλα ζχλνιν ή κηα θνηλφηεηα θαη λα βηψζεη ηελ απνδνρή. Να γίλεη κέινο ηεο λέαο 
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θνηλσλίαο λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο θαη λα αιιειεπηδξά κε άιινπο ζε απηέο 

(άξζξα: 2,3,5) 

Δπηθνηλσλία κε ηελ Οηθνγέλεηά: Ζ επηθνηλσλία ελφο παηδηνχ κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ έρεη κεγάιε επίδξαζε ζηελ επεκεξία, ηηο ςπρηθέο αληνρέο ηνπ αιιά 

θαη ζηελ φζν ην δπλαηφλ νκαιφηεξε πξνζαξκνγή ηνπ. Έρεη παξαηεξεζεί πσο ηα 

παηδηά πνπ έρνπλ επηθνηλσλία κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο εληάζζνληαη θαη 

πξνζαξκφδνληαη επθνιφηεξα ζηε λέα θαηάζηαζε απφ φηη ηα παηδηά ηα νπνία δελ 

επηθνηλσλνχλ κε θαλέλα κέινο ηεο νηθνγελείαο ηνπο. ηνλ αληίινγν ππάξρεη θαη ε 

άπνςε πσο ηα παηδηά πνπ επηθνηλσλνχλ κε ηνπο γνλείο ηνπο αηζζάλνληαη ελνρέο γηαηί 

ηα ίδηα απνιακβάλνπλ ηελ αζθάιεηα ελψ ηα ππφινηπα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο 

δηαηξέρνπλ κεγάιν θίλδπλν (άξζξα: 5,7,9) 

 

5.1.2. Αμηνιόγεζε Ζιηθίαο 

Μηα αθφκε ζεκαληηθή πξφθιεζε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ησλ 

άξζξσλ 3,5,6,7,9 , πνπ αληηκεησπίδεη έλαο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ζηελ εξγαζία ηνπ 

κε αζπλφδεπηα παηδηά θαη παηδηά πνπ έρνπλ ρσξηζηεί κε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, είλαη 

απηή ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ειηθίαο ηνπο. Σα παηδηά ζηελ πξψηε ηνπο επαθή κε ην 

πιαίζην ξσηψληαη γηα ηελ ειηθία ηνπο ψζηε λα αλαγλσξηζηνχλ ηα δηθαηψκαηά ηνπο σο 

αλήιηθνη, λα μεθηλήζνπλ νη απαξαίηεηεο λνκηθέο δηαδηθαζίεο αιιά θαη γηα λα 

πξνγξακκαηηζηνχλ θαηάιιεια ηα επφκελα βήκαηα θαηά ηε δηακνλή ηνπο ζην πιαίζην. 

Ο θαζνξηζκφο ηεο ειηθίαο ηνπο ινηπφλ παίδεη κεγάιν ξφιν ζην κέιινλ ησλ παηδηψλ. 

Πνιιέο θνξέο ηα ίδηα ηα παηδηά δελ γλσξίδνπλ ηελ ειηθία ηνπο, δελ ηε 

ζπκνχληαη ή δελ κπνξνχλ λα ηελ απνδείμνπλ κε επίζεκα έγγξαθα θαη ζηνηρεία. Σφηε 

μεθηλά ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ειηθίαο (άξζξα: 5,9). Ζ ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία είλαη αξρηθά επζχλε ησλ ππεχζπλσλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, νη νπνίνη 

φκσο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαγξάθεηαη ζε κηα εθ ησλ εξεπλψλ (άξζξν: 5), ηελ 

αληηκεησπίδνπλ σο «αλαγθαίν θαθφ». Ζ αμηνιφγεζε ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ην παηδί 

δελ γλσξίδεη ηελ ειηθία ηνπ ή ππάξρεη ε ππνςία πσο δελ έρεη ηελ ειηθία πνπ 

ππνζηεξίδεη. Μπνξεί λα έρεη ζνβαξέο επηπηψζεηο γηα ηνπο εμππεξεηνχκελνπο θαζψο 

αλ ζεσξεζνχλ άλσ ησλ δεθανθηψ (18) ράλνπλ ηα πιενλεθηήκαηα πξνζηαζίαο πνπ 

δηθαηνχληαη φινη νη αλήιηθνη (άξζξα: 5,7,9). 

Γηα λα πξνζδηνξηζηεί αξρηθά ε ειηθία ζπλππνινγίδνληαη ε ζσκαηηθή 

δηάπιαζε θαη ε εκθάληζε ηνπ παηδηνχ κε ηελ σξηκφηεηα πνπ ην ίδην παξνπζηάδεη. 

Κάηη πνπ νη ίδηνη νη επαγγεικαηίεο αιιά θαη ηα παηδία δελ ζεσξνχλ σο αμηφπηζηε 
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κέζνδν (άξζξα: 5,9). πγθεθξηκέλα αλαθέξεηαη πσο νη θαηαζηάζεηο πνπ βίσζαλ ηα 

παηδηά απηά ζην παξειζφλ ηα έρνπλ «αλαγθάζεη» λα κεγαιψζνπλ θαη λα σξηκάζνπλ 

γξεγνξφηεξα. Απφ πνιχ κηθξή ειηθία αλέιαβαλ επζχλεο, φπσο απηέο ηεο θξνληίδαο 

ηνπ εαπηνχ ηνπο ή ηνπ πξνζηάηε γηα κηθξφηεξα αδέιθηα. Δπηπιένλ, νη εκπεηξίεο πνπ 

απηά ηα παηδηά θνπβαιάλε απφ ην ηαμίδη θαη απφ ηελ πνιιέο θνξέο παξάλνκε 

δηακνλή ηνπο ζε μέλεο ρψξεο, ηα νδήγεζαλ λα ράζνπλ πνιχ γξήγνξα ηελ αζσφηεηα 

ηεο παηδηθήο ειηθίαο θαη λα απνθηήζνπλ ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ελειίθσλ (άξζξα: 

5,6,7,9). 

ε πεξίπησζε ακθηβνιίαο ν αλήιηθνο παξαπέκπεηαη απφ ηνλ θνηλσληθφ 

ιεηηνπξγφ ζε γηαηξφ, κε ζθνπφ ηνλ θαζνξηζκφ ηεο ειηθίαο ηνπ κέζσ ηαηξηθψλ 

εμεηάζεσλ. Οη πην ζπρλέο εμεηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο ηαηξνχο είλαη ν 

νδνληηαηξηθφο έιεγρνο θαη ε ιήςε αθηηλνγξαθηψλ (άξζξα: 5,6,9) Δάλ ππάξμεη 

παξαπνκπή γηα εμεηάζεηο, ε αμηνιφγεζε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη απαξαίηεηα 

κε αζθάιεηα θαη επηζηεκνληθή κέζνδν, ε νπνία ιακβάλεη ππφςε ηηο κεηαβιεηέο ηνπ 

θχινπ θαη ηνλ ζεβαζκφ ηεο κνλαδηθφηεηαο ηνπ θάζε αηφκνπ (άξζξα: 5,6,9). Ο 

θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ζα πξέπεη λα ελεκεξψλεη ζπζηεκαηηθά ηνλ αλήιηθν γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ κε ηξφπν απιφ θαη θηιηθφ (άξζξν: 5). ε 

πεξίπησζε πνπ ν ίδηνο αξλεζεί λα ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, 

δελ πξέπεη ζε θακία πεξίπησζε λα εμαλαγθάδεηαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο. Δπίζεο, ζε 

πεξίπησζε κε- ζπκκεηνρήο ηνπ ζηελ αμηνιφγεζε δελ ζα πξέπεη λα ζεσξείηαη 

απηφκαηα ελήιηθνο (άξζξν: 5). 

ε πεξίπησζε πνπ αθφκα θαη κεηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε εμεηάζεσλ δελ 

κπνξεί λα θαζνξηζηεί ε ειηθία, ην άηνκν ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ην δηθαίσκα ηεο 

ακθηβνιίαο, θαζψο αλ ν εμππεξεηνχκελνο είλαη φλησο αλήιηθνο, δελ ζα πξέπεη λα 

εμαηξεζεί απφ ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνβιέπεη γηα απηφλ ν λφκνο (άξζξν: 5). 

 Οη πεξηζζφηεξνη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, φζνλ αθνξά ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία, δειψλνπλ «αλίθαλνη» λα θάλνπλ κηα αθξηβή αμηνιφγεζε, θαζψο δελ 

έρνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο πάλσ ζην ζέκα, ελψ παξάιιεια ηνλίδεηαη απφ φινπο ε 

αλάγθε χπαξμεο πξνζσπηθνχ κε εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο (άξζξα: 3,5). ην ζεκείν 

απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο θακία κέζνδνο αμηνιφγεζεο δελ είλαη απφιπηα 

αθξηβήο. Αθφκα θαη νη ηαηξηθέο εμεηάζεηο δελ κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ κε απφιπηε 

αθξίβεηα ηελ ειηθία ελφο αηφκνπ. Θεσξείηαη ινηπφλ κεγάιε επζχλε ν θαηά 

πξνζέγγηζε ππνινγηζκφο ηεο απφ έλαλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ (άξζξα: 3,5). 
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Δπίζεο, νη ίδηνη νη επαγγεικαηίεο αιιά θαη ηα παηδηά, ππνζηεξίδνπλ πσο είλαη 

κηα αξθεηά ςπρνθζφξα δηαδηθαζία θαη γηα ηηο δχν πιεπξέο. Γηα ηα παηδηά ζεσξείηαη 

πσο είλαη κηα αξθεηά αγρσηηθή δηαδηθαζία, δεδνκέλσλ ησλ φζσλ έρνπλ πεξάζεη, ζηα 

νπνία πξνζηίζεηαη θαη ε αγσλία κήπσο απνδεηρηνχλ «ςεχηεο» ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ιέλε ηελ αιήζεηα (άξζξα: 5,7). Γηα ηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο 

είλαη κηα ζπλαηζζεκαηηθά θνξηηζκέλε ππνρξέσζε, θαζψο έξρνληαη ζε δχζθνιε ζέζε 

φηαλ ακθηζβεηνχλ ηα ιεγφκελα ελφο παηδηνχ, αιιά αθφκα πεξηζζφηεξν φηαλ γίλεηαη ε 

ηειηθή απφθαζε κε ηελ νπνία θξίλεηαη ην κέιινλ ησλ παηδηψλ (άξζξν: 5). Καη νη δχν 

απφςεηο ζπκθσλνχλ πσο ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ηεο ειηθίαο πξέπεη λα γίλεηαη απφ 

εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο, νη νπνίνη έρνπλ ηνλ 

απαξαίηεην ζεβαζκφ γηα ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηνπ θάζε αηφκνπ (άξζξα: 5,7) 

 

5.1.3. Απόθαζε Σνπνζέηεζεο 

εκαληηθή απφθαζε πνπ ιακβάλεηαη θαηά ηελ πξψηε επαθή ηνπ θνηλσληθνχ 

ιεηηνπξγνχ κε ην παηδί, απνηειεί ε απφθαζε ηνπνζέηεζήο ηνπ αλειίθνπ (άξζξα: 2,3). 

ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ηδίσο ζε απηέο κε ηνπο κεγαιχηεξνπο αξηζκνχο 

ππνδνρήο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ (νπεδία θαη Ζλσκέλν Βαζίιεην), δίλεηαη ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ επηινγή ηνπ πεξηβάιινληνο ζην νπνίν ζα ηνπνζεηεζεί ην παηδί (άξζξν: 

2). Οη δχν βαζηθέο επηινγέο ζηηο νπνίεο θαιείηαη λα θαηαιήμεη ν επαγγεικαηίαο 

θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο είλαη απηή ηνπ Κέληξνπ Φηινμελίαο ή ηεο Αλάδνρεο 

Οηθνγέλεηαο.  

Οη επαγγεικαηίεο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηηο δχν έξεπλεο πνπ αθνξνχλ ην 

θνκκάηη ηεο ηνπνζέηεζεο (άξζξα: 2,3), θαηαιήγνπλ ζηελ ηειηθή απφθαζε βάζεη ησλ 

απνηειεζκάησλ ηεο δηαδηθαζίαο Αμηνιφγεζεο Αλαγθψλ θαη Αμηνιφγεζεο Ζιηθίαο. 

Παξφια απηά είλαη πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν παηδηά κηθξφηεξεο ειηθίαο λα 

ηνπνζεηεζνχλ απεπζείαο ζε αλάδνρεο νηθνγέλεηεο, παξά ζε Κέληξα Φηινμελίαο, ζηα 

νπνία ζπλήζσο θαηαιήγνπλ παηδηά κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ (16-17). Ζ ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδνο αθνινπζείηαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο, γηαηί φπσο νη ίδηνη ππνζηεξίδνπλ ηα 

κηθξφηεξα ζε ειηθία παηδηά έρνπλ αλάγθε απφ ελήιηθεο θηγνχξεο αλζξψπσλ πνπ είλαη 

ππεχζπλνη γη απηά, ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα εκπηζηεπηνχλ. ε αληίζεζε, ηα 

κεγαιχηεξα ζε ειηθία παηδηά, πέξαλ ηεο ππνζηήξημεο, ρξεηάδνληαη θαη 

απνηειεζκαηηθνχο ηξφπνπο λα εληζρχζνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, γη απηφ ην ιφγν 

ηνπνζεηνχληαη ζπρλφηεξα ζε δνκέο θηινμελίαο (άξζξα: 2,3). 
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Ζ Ηδξπκαηηθή Φξνληίδα, ζπλήζσο επηιέγεηαη γηα παηδηά κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ 

(16-17) θπξίσο αγφξηα, πξνζθέξνληάο ηνπο κηα βξαρππξφζεζκε πξνεηνηκαζία γηα ηε 

κεηάβαζή θαη πξνζαξκνγή ηνπο ζηελ αλεμαξηεζία πνπ ζα αθνινπζήζεη κεηά ηελ 

απνρψξεζή ηνπο απφ ην πιαίζην. Δπηπιένλ, ζεσξείηαη αξθεηά βνεζεηηθφ γηα ηνπο 

αλειίθνπο, ην γεγνλφο φηη δηακέλνπλ ζηα θέληξα καδί κε ζπλνκειίθνπο, πνπ πηζαλψο 

έρνπλ ηελ ίδηα πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά θαη γιψζζα (άξζξα: 2,3). 

Ζ Αλάδνρε Φξνληίδα επηιέγεηαη ζπλήζσο γηα κηθξφηεξεο ειηθίεο (ή θνξίηζηα 

κεγαιχηεξσλ ειηθηψλ), θαζψο ζχκθσλα κε ηνπο επαγγεικαηίεο παξέρεη ζην άηνκν 

ηελ αίζζεζε ηεο θξνληίδαο, ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο επθαηξίαο λα δεκηνπξγήζεη 

νηθνγελεηαθνχο δεζκνχο. Θεσξείηαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο σο ν θαηαιιειφηεξνο 

ηξφπνο θξνληίδαο ελφο παηδηνχ, ν νπνίνο δελ είλαη πάληα εχθνιν λα επηηεπρζεί 

(άξζξα: 2,3). Παξφια απηά ηνλίδεηαη πσο ην βαζηθφ κέιεκα ζηε θξνληίδα ελφο 

αλειίθνπ είλαη λα κε λνηψζεη απνκνλσκέλνο, θάηη πνπ επηηπγράλεηαη θαη κε ηηο δχν 

κνξθέο πξνζηαζίαο (άξζξν: 2). 

Όζνλ αθνξά ηελ Αλάδνρε Φξνληίδα, φπσο θαίλεηαη απφ ην δείγκα ηεο 

έξεπλαο, αλαγλσξίδνληαη δχν είδε:  

α) Ζ Γηαπνιηηηζκηθή Σνπνζέηεζε 

Ζ δηαπνιηηηζκηθή ηνπνζέηεζε αλαθέξεηαη ζηελ ηνπνζέηεζε παηδηψλ ζε 

νηθνγέλεηεο άιιεο εζληθφηεηαο απφ απηή ηνπ αλειίθνπ. Οη νηθνγέλεηεο απηέο αλήθνπλ 

ζε έλα ηειείσο δηαθνξεηηθφ πνιηηηζκηθφ πιαίζην απφ απηφ ηνπ παηδηνχ θαη 

θαηάγνληαη ζπλήζσο απφ ηε ρψξα ππνδνρήο ηνπ παηδηνχ. Σα παηδηά παξ φιεο ηηο 

πνιηηηζκηθέο δηαθνξέο «δέλνληαη» κε ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο θαη δειψλνπλ 

ηθαλνπνηεκέλα απφ ηελ παξακνλή ηνπο εθεί. Τπάξρνπλ κάιηζηα θαη άηνκα πνπ 

δειψλνπλ κφλα ηνπο ηελ πξνηίκεζή ηνπο γηα ηνπνζέηεζε ζε απηή ηε κνξθή 

θξνληίδαο. Παξφια απηά ζπάληεο είλαη νη πεξηπηψζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο 

θαη νη ηνπνζεηήζεηο ζε αλάδνρεο νηθνγέλεηεο αθνξνχλ θπξίσο ηελ αθφινπζε 

θαηεγνξία (άξζξν: 2). 

β) Ζ Ίδηα Πνιηηηζκηθή Σνπνζέηεζε 

ηε ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία αλήθνπλ πεξηπηψζεηο παηδηψλ πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ζε νηθνγέλεηεο κε παξφκνηα ή θαη ίδηα πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά κε ηα 

ίδηα. Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ην ίδην ην παηδί έρεη ζρέζεηο κε ηελ νηθνγέλεηα απφ ηελ 

παηξίδα θαηαγσγήο ηνπ θαη ηελ αλαθέξεη ζηνλ ππεχζπλν θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ. Ο 

επαγγεικαηίαο, ζχκθσλα κε ηνλ λφκν, πξέπεη λα ειέγμεη ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηα ίδηα ηα άηνκα πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ επζχλε ηνπ παηδηνχ. Κάηη 
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ηέηνην, φπσο δείρλνπλ ηα ζηνηρεία, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο δελ γίλεηαη αθνχ ζε 

πνιιέο απφ ηηο πεξηπηψζεηο, φηαλ ηα παηδηά δειψλνπλ ηελ νηθνγέλεηα πνπ ζέινπλ λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ, παξαπέκπνληαη απεπζείαο ζε απηή έιιεηςε ησλ θαηάιιεισλ 

ειέγρσλ θαη κέηξσλ (άξζξν: 2). 

5.1.4. Δκπηζηνζύλε – ησπή 

Ίζσο ε βαζηθφηεξε πξφθιεζε φισλ, πνπ έρεη λα αληηκεησπίζεη ν θνηλσληθφο 

ιεηηνπξγφο ζην πξψην ζηάδην επαθήο ηνπ κε ην παηδί, είλαη απηή ηεο δεκηνπξγίαο 

ελφο θιίκαηνο εκπηζηνζχλεο. ε πνιιέο απφ ηηο έξεπλεο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ 

(άξζξα: 1,3,6,8,9) παξαηεξείηαη ε θαρππνςία ησλ παηδηψλ πξνο ην πξφζσπν ησλ 

θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ, ηνπο νπνίνπο ζπρλά ζπλδπάδνπλ κε ηηο αξρέο. Ζ 

δηζηαθηηθφηεηα απηή ησλ παηδηψλ λα εκπηζηεπηνχλ ηνπο επαγγεικαηίεο νδεγεί πνιιέο 

θνξέο ζηε ζησπή. Ζ ζησπή ησλ παηδηψλ θαηέρεη ηελ θπξίαξρε ζέζε ζηηο ζπλαληήζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη δπζρεξαίλνληαο έηζη ην έξγν ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ 

(άξζξα: 1,3,6,8,9). 

Σα παηδηά ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο θαίλνληαη λα είλαη «αηληγκαηηθά», άιια ζε 

κεγάιν θαη άιια ζε κηθξφηεξν βαζκφ. Σν θάζε έλα θνπβαιά κηα μερσξηζηή ηζηνξία 

απφ ηελ νπνία ιίγα γεγνλφηα θαηαθέξλνπλ λα απνζπάζνπλ νη επαγγεικαηίεο. Μηα 

βαζηθή κέζνδνο πνπ αθνινπζνχλ φζνη εξγάδνληαη κε παηδηά είλαη ε παξφηξπλζή ηνπο 

λα κηιήζνπλ ειεχζεξα γηα ην παξειζφλ ηνπο, ε νπνία ιίγεο θνξέο είλαη 

απνηειεζκαηηθή (άξζξα: 1,6,9). Οη εηδηθνί ζεσξνχλ πσο ππάξρνπλ ηέζζεξηο (4) 

βαζηθνί ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ηα παηδηά ζησπνχλ.  

Κάπνηα απφ ηα παηδηά έρνπλ ππνζηεί ζνθ. Ζ ζπγθεθξηκέλε κνξθή ζησπήο, ε 

νπνία είλαη θαη ε πην δχζθνιε φζνλ αθνξά ηελ αληηκεηψπηζή ηεο, είλαη απηή πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ην πέλζνο θαη ην ηξαχκα πνπ βηψλεη ζπλερψο έλα παηδί πνπ έρεη 

ράζεη παηξίδα θαη νηθνγέλεηα (άξζξα: 1,3,8). 

Άιια παηδηά επηιέγνπλ λα κε κηιήζνπλ γηαηί απηέο νη νδεγίεο ηνπο δφζεθαλ 

απφ ηα γξαθεία ζηα νπνία θαηέζεζαλ αίηεκα αζχινπ. Πνιιέο θνξέο νη ίδηεο νη 

ππεξεζίεο παξνηξχλνπλ ηα παηδηά ζηε ζησπή, ιέγνληαο πσο νηηδήπνηε λέν 

απνθαιχςνπλ ζα επεξεάζεη ηε κέρξη ηψξα δήισζή ηνπο (άξζξν: 8). 

Έλαο αθφκε ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ηα παηδηά δελ κηιάλε είλαη νη εκπεηξίεο ηνπο 

κε ηηο πξνεγνχκελεο ππεξεζίεο. Έρνπλ πεη ηφζεο θνξέο ηελ ηζηνξία ηνπο ζε ηφζα 

δηαθνξεηηθά άηνκα πνπ ηνπο θαίλεηαη αλνχζην λα ηελ επαλαιάβνπλ (άξζξα: 3,6,8). 
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Σέινο, ππάξρεη ν θφβνο, φηη αλ απνθαιχςνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηελ νηθνγέλεηα 

θαη ην παξειζφλ ηνπο, ζα ππάξμνπλ ζπλέπεηεο, νη νπνίεο κπνξεί λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν 

αγαπεκέλα ηνπο πξφζσπα (άξζξα: 1,8). 

Όζνλ αθνξά ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη επαγγεικαηίεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηεο έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο θαη ηεο ζησπήο παξαηεξήζεθαλ 

δηαθνξεηηθέο κέζνδνη πξνζέγγηζεο ησλ παηδηψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηηο 

πεγέο, αλαγλσξίζηεθαλ ηξεηο (3) δηαθνξεηηθέο κέζνδνη:  

Αξρηθά ππάξρεη ε θαηεγνξία ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ πνπ δελ ηνπο 

ελδηαθέξεη ηδηαίηεξα ε ηζηνξία ησλ παηδηψλ. Θεσξνχλ πσο ζηε δχζθνιε ζέζε πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ηα παηδηά, έρνπλ αλάγθε απφ πην πξαθηηθέο ιχζεηο. Απηή ε θαηεγνξία 

ησλ επαγγεικαηηψλ είλαη θαη απηνί πνπ ζπλήζσο ακθηζβεηνχλ ηα ιεγφκελα ησλ 

παηδηψλ θαη δελ ηα ιακβάλνπλ ππφςε ζην ζρεδηαζκφ ηνπο. Θεσξνχλ πσο φιεο νη 

ηζηνξίεο πνπ έρνπλ αθνχζεη είλαη ίδηεο, γεγνλφο πνπ ηηο θαζηζηά ςεχηηθεο, θαη φηη δελ 

παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην κέιινλ ηνπ παηδηνχ ζην πιαίζην (άξζξν: 8). 

Έπεηηα, αθνινπζεί ε θαηεγνξία ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηε 

ζησπή κε κηα πην ζεξαπεπηηθή κέζνδν. Δίλαη ππνκνλεηηθνί κε ηα παηδηά θαη ζεσξνχλ 

πσο ε ζησπή είλαη απφξξνηα ηεο ςπρνζχλζεζήο ηνπο ε νπνία έρεη δηαηαξαρζεί, θαη 

πξέπεη πξψηα λα γίλεη θαηαλνεηή απφ ηνπο εηδηθνχο. ε απηή ηελ θαηεγνξία πνιχ 

ζεκαληηθφο είλαη ν ξφινο ηνπ ρξφλνπ, σο ζεξαπεπηηθφ κέζν (άξζξα: 1,3,6,8). 

Σέινο αθνινπζεί κηα κέζνδνο ε νπνία δελ είλαη νχηε πξαθηηθή, νχηε 

ζεξαπεπηηθή. Απηή ηε κέζνδν αθνινπζνχλ νη επαγγεικαηίεο πνπ πξνζπαζνχλ λα 

πιεζηάζνπλ ηα παηδηά θαη λα αλαπηχμνπλ ζρέζεηο θηιίαο κεηαμχ ηνπο. Δίλαη νη ίδηνη 

πνπ δελ ηνπο ελδηαθέξεη αλ ε ηζηνξία πνπ ζα αθνχζνπλ είλαη αιεζηλή ή ςεχηηθε γηαηί, 

φπσο αλαθέξεηαη, είλαη αλακελφκελε ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο κεηά απφ φζα έρνπλ 

πεξάζεη. Με απηφ ηνλ ηξφπν πξνζπαζνχλ λα θάλνπλ ηα παηδηά λα λνηψζνπλ 

εππξφζδεθηα ζην πιαίζην θαη λα θεξδίζνπλ ζηαδηαθά ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο (άξζξα: 

1,6,8,). 
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5.2. Παξακνλή ζην Πιαίζην 

Καηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ παηδηψλ ζην πιαίζην θηινμελίαο, ηνλίζηεθε 

ζε φιεο ηηο έξεπλεο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην δείγκα, ν ζεκαληηθφο ξφινο ηνπ 

θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ. Σα ίδηα ηα παηδηά ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθή ηελ 

«πνιχπινθε», φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη, ζρέζε κέζσ ηεο ζπλαηζζεκαηηθήο 

θαη πξαθηηθήο ππνζηήξημεο πνπ ηνπο παξέρνπλ. Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο επηθνπξεί 

ηα παηδηά ζε θαζεκεξηλέο αζρνιίεο, φπσο απηέο ηεο έθθξαζεο ηεο πνιηηηζκηθήο 

ηαπηφηεηαο, ηεο εηζαγσγήο ηνπο ζην ζχζηεκα εθπαίδεπζεο, ηεο παξνρήο 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο αιιά θαη ζε πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο φπσο ηελ 

αλαδήηεζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηε δηαδηθαζία αζχινπ. 

 

5.2.1. σκαηηθή θαη Φπρηθή Τγεία 

Ζ πξφζβαζε ζην ζχζηεκα πγείαο ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηε γεληθφηεξε 

επεκεξία ελφο παηδηνχ. Σα αζπλφδεπηα παηδηά θαη ηα παηδηά πνπ έρνπλ ρσξηζζεί απφ 

ηελ νηθνγέλεηά ηνπο έρνπλ ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο αλαθνξηθά κε ηε ζσκαηηθή ηνπο 

θαη ηελ ςπρηθή ηνπο πγεία (άξζξα: 3,7,9). Οη εηδηθέο απηέο αλάγθεο απνηεινχλ 

πξφθιεζε γηα ην ηαηξηθφ θαη λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ πνπ αλαιακβάλεη ηε θξνληίδα 

ηνπο (άξζξν: 9). Όινη νη εκπιεθφκελνη ζηε δηαδηθαζία ηνλίδεηαη πσο ζα πξέπεη λα 

είλαη επαξθψο ελεκεξσκέλνη γηα ηελ ηδηαίηεξε θαηάζηαζε ηνπ παηδηνχ θαη λα 

πξνρσξνχλ κε πξνζνρή ηηο δηαδηθαζίεο, έρνληαο πάληα ππφςε ηελ έλλνηα ηνπ 

ζεβαζκνχ (άξζξα: 3,7,9). 

Ο ξφινο ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ πνπ εξγάδεηαη ζην πιαίζην ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη αθνξά θπξίσο δηαδηθαζηηθά ζέκαηα. Ο 

επαγγεικαηίαο νθείιεη λα παξέρεη ζην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηνλ ηαηξηθφ θάθειν ηνπ 

παηδηνχ (αλ ππάξρεη), ή ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη, φπνηεο πιεξνθνξίεο έρεη 

ζπγθεληξψζεη νη νπνίεο ζα βνεζήζνπλ ζηε δηάγλσζε (άξζξν: 9). Δπηπιένλ, ζεσξείηαη 

απαξαίηεηε ε παξνπζία ηνπ ζηνλ ρψξν ηεο εμέηαζεο γηα λα ιεηηνπξγεί σο 

κεζνιαβεηήο αιιά θαη λα βνεζάεη ηνλ αλήιηθν ζηε ζπκπιήξσζε εληχπσλ πνπ 

πηζαλψο ζα ρξεηαζηνχλ. Ζ παξνπζία ηνπ ζηνλ ηαηξηθφ ρψξν απνηειεί θαη κηα 

επηπιένλ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε πξνο ην παηδί πνπ είλαη άγλσζην κε ηηο δηαδηθαζίεο 

(άξζξα: 3,9). Σέινο, θάηη αξθεηά ζεκαληηθφ, πνπ φπσο πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα 

γίλεηαη ζπάληα, είλαη ε αμηνπνίεζε ελφο δηθηχνπ ηνπ επαγγεικαηία, ψζηε λα 

δηαζθαιηζηεί ε πνηφηεηα θαη ε κε θαζπζηέξεζε ηεο δηαδηθαζίαο (άξζξα: 3,9). 
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Όζνλ αθνξά ηελ ςπρηθή πγεία ηνπ αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ, παξαηεξείηαη πσο 

νη ίδηνη εκθαλίδνπλ ζπρλά ςπρνινγηθέο δηαηαξαρέο. Οη πην ζπρλέο δηαηαξαρέο είλαη ην 

κεηα-ηξαπκαηηθφ ζηξεο θαη ε θαηάζιηςε ή φπνηα άιιε ςπρνινγηθή δηαηαξαρή 

πξνθαιείηαη ιφγσ ησλ εκπεηξηψλ ησλ παηδηψλ ζηε ρψξα θαηαγσγήο ή θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ ηνπο, φζν θαη απφ ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ ζηελ 

πξνζαξκνγή ηνπο ζηε ρψξα ππνδνρήο (άξζξα: 3,7,9). Κάζε εκπιεθφκελνο ζηε 

δηαδηθαζία πξνζαξκνγήο ηνπ αηφκνπ, ζα πξέπεη λα δηαζέηεη γλψζεηο νη νπνίεο κπνξεί 

λα βνεζήζνπλ ζε ηέηνηνπ είδνπο θαηαζηάζεηο (άξζξα: 7,9). Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί 

πνπ εξγάδνληαη κε ηα παηδηά παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηελ ςπρνινγηθή ηνπο 

επεκεξία. Παξαθνινπζνχλ ηελ θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ κέζα απφ ηηο ζπρλέο 

ζπλαληήζεηο ηνπο θαη ζε πεξίπησζε πνπ πέζνπλ ζηελ αληίιεςή ηνπο ζπκπηψκαηα 

ησλ δηαηαξαρψλ πνπ αλαθέξζεθαλ ελεκεξψλνπλ ηηο θαηάιιειεο ππεξεζίεο θαη 

παξαπέκπνπλ ην παηδί ζε ςπρνιφγν (άξζξα: 3,9). Παξαηεξείηαη πσο πνιιά παηδηά 

αξλνχληαη λα ιάβνπλ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε γηαηί θνβνχληαη φηη ζα ζηηγκαηηζηνχλ, 

ηαπηφρξνλα φκσο δεηάλε βνήζεηα απφ θηιηθά πξφζσπα, εθπαηδεπηέο θαη ηνλ 

θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ ηνπο (άξζξα: 3,9).  Σν γεγνλφο απηφ, δεκηνπξγεί πην επέιηθηεο 

θαη επξεκαηηθέο ζηξαηεγηθέο, φπσο ηε δεκηνπξγία «ζεξαπεπηηθψλ θξνληίδσλ» ζηελ 

θαζεκεξηλή δσή ησλ λέσλ θπξίσο απφ ηνπο θξνληηζηέο θαη ηνπο θνηλσληθνχο 

ιεηηνπξγνχο (άξζξα: 3,9). 

 

5.2.2. Δθπαίδεπζε 

Σα αζπλφδεπηα παηδηά θαη ηα παηδηά πνπ έρνπλ ρσξηζζεί απφ ηελ νηθνγέλεηά 

ηνπο πξνέξρνληαη απφ πνηθηιφκνξθα εθπαηδεπηηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία νη ίδηνη 

αλαγθάζηεθαλ λα εγθαηαιείςνπλ (άξζξν: 3). Απηή ε επαλέληαμε ησλ παηδηψλ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία απνηειεί έλα ζεκαληηθφ βήκα ζηελ επαλεγθαηάζηαζε ηνπ 

παηδηνχ ζηε λέα ρψξα θαη, φπσο ηνλίδεηαη ζηελ πιεηνςεθία ησλ εξεπλψλ, ζα έπξεπε 

λα απνηειεί θχξην κέιεκα ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ (άξζξα: 3,5,7,9). 

Οη ίδηνη νη επαγγεικαηίεο ηνλίδνπλ ηε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ζηελ 

πξνζσπηθή επεκεξία ηνπ αηφκνπ (άξζξα: 3,5,9). Όπσο ραξαθηεξηζηηθά ηνλίδεηαη ζην 

πέκπην άξζξν ηεο έξεπλαο, έλα πνιπάζρνιν πξφγξακκα βνεζά ηα παηδηά λα 

μεράζνπλ γηα ιίγν ηηο ηξαπκαηηθέο εκπεηξίεο πνπ έρνπλ δήζεη αιιά θαη ην άγρνο ηνπο 

γηα ηε δηαδηθαζία αζχινπ. Δπηπιένλ, ε πξφνδφο ηνπο ζην ζρνιείν ηνλψλεη ηελ 

απηνπεπνίζεζε θαη απηνεθηίκεζή ηνπο (άξζξα: 3,5,9). 
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Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί έξρνληαη αληηκέησπνη κε κηα πιεζψξα πξνθιήζεσλ 

ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο. Αξρηθά, νη ίδηνη είλαη ππεχζπλνη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο 

ηάμεο ζηελ νπνία ζα εληαρζεί ην παηδί (άξζξα: 3,5). Σν επίπεδν πξνεγνχκελεο 

εθπαίδεπζεο, ην επίπεδν γλψζεο ηεο εγρψξηαο γιψζζαο θαζψο θαη ε ειηθία ηνπ 

παηδηνχ ζπλππνινγίδνληαη γηα ηελ φζν ην δπλαηφλ θαιχηεξε αμηνιφγεζή θαη 

ηνπνζέηεζή ηνπ (άξζξα: 3,5). Οξηζκέλεο θνξέο παξαηεξνχληαη ιάζε ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα θαζψο παηδηά κε πξνρσξεκέλν επίπεδν εθπαίδεπζεο 

ηνπνζεηνχληαη ζε πην αδχλακεο ηάμεηο αιιά θαη ην αληίζηξνθν (άξζξν 5). Οη εηδηθέο 

εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε. Σα 

πεξηζζφηεξα παηδηά, πξηλ ηελ έληαμή ηνπο ζην ζρνιείν, παξαθνινπζνχλ κηα ζεηξά 

καζεκάησλ ζην πιαίζην πνπ δηακέλνπλ κε ζθνπφ ηελ νκαιφηεξε πξνζαξκνγή ηνπο 

ζε απηφ (άξζξα: 5,9). Όηαλ ζεσξεζεί απφ ηνπο επαγγεικαηίεο φηη ε εθπαίδεπζε έρεη 

πξνρσξήζεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ ζεκείν, μεθηλάλε νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπο 

ζην ζρνιείν (άξζξα: 5,9). 

Βαζηθφ ζηνηρείν είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ 

ψζηε νη δηαδηθαζίεο λα γίλνπλ γξήγνξα θαη κε απνηέιεζκα (άξζξα: 3,9). Ο ίδηνο 

έξρεηαη ζε επαθή κε ζρνιηθέο κνλάδεο, κε δαζθάινπο θαη θαζεγεηέο, απνθαζίδνληαο 

καδί ηνπο ηε βαζκίδα ζηελ νπνία ζα θνηηήζεη ν αλήιηθνο (άξζξα: 3,9). Σν πξψην 

απηφ δηάζηεκα, ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ην παηδί κπαίλεη ζηελ ηάμε ζαλ 

παξαηεξεηήο, κέρξη λα εμνηθεησζεί κε ηε δηαδηθαζία. Έπεηηα είλαη επζχλε ηνπ 

εθπαηδεπηηθνχ ε ζπλέρεηα ηεο πνξείαο ηνπ ζην ζρνιείν (άξζξν: 5). 

Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, έπεηηα απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν 

αζρνιείηαη κε δηαδηθαζίεο φπσο, ςπρνινγηθή ζηήξημε ηνπ παηδηνχ, έληαμε ηνπ 

παηδηνχ ζε πξνγξάκκαηα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο αλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην, 

επηθνηλσλία κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ γηα ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή 

αιιά θαη παξέκβαζή ζε πεξίπησζε πνπ ην παηδί δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα. Αθνινπζεί 

δειαδή ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζνχζε έλαο γνλέαο ζε αληίζηνηρε πεξίπησζε 

(άξζξα 5,9). 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο πνιινί εηδηθνί ππνζηεξίδνπλ πσο ην 

ζχζηεκα εθπαίδεπζεο δελ είλαη θαηάιιεια πξνεηνηκαζκέλν γηα ηε δηαρείξηζε ηέηνηνπ 

είδνπο θαηαζηάζεσλ. Σν εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ πνιιέο θνξέο δελ έρεη ηελ 

θαηάιιειε θαηάξηηζε πάλσ ζηελ δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε ψζηε λα ρεηξηζηεί 

αληίζηνηρα ζέκαηα. Δπίζεο, νξηζκέλα απφ ηα ζρνιεία ηνπ δείγκαηνο ηεο έξεπλαο 

αλαθέξζεθε ε αλάγθε χπαξμεο εηδηθνχ ηκήκαηνο έληαμεο (άξζξα: 3,5,9). 
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Κάπνηα απφ ηα άξζξα ηνπ δείγκαηνο (άξζξα: 3,9), αλέθεξαλ ηελ έληνλε 

επηζπκία ησλ παηδηψλ αληί λα θνηηήζνπλ ζην ζρνιείν λα αλαδεηήζνπλ εξγαζία. Σν 

πξψην κέιεκα ησλ παηδηψλ απηψλ, κε ηελ άθημή ηνπο ζηε ρψξα, είλαη ε εχξεζε 

εξγαζίαο ψζηε λα πξνζθέξνπλ νηθνλνκηθή ζηήξημε ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ 

έκεηλαλ πίζσ (άξζξν: 9). Ζ ζπλεηζθνξά ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ζε απηφλ ηνλ 

ηνκέα είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ δηθηχνπ ζπλεξγαηψλ πνπ ν θάζε έλαο απνθηά απφ ηελ 

εξγαζία ηνπ ζην πιαίζην θάηη πνπ ζα αλαθεξζεί ζε επφκελν άμνλα ζρεηηθά κε ηελ 

πξνεηνηκαζία ησλ παηδηψλ γηα ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ην πιαίζην (άξζξν: 9) Οη 

πεξηζζφηεξνη επαγγεικαηίεο φκσο, φπσο αλαθέξζεθε ζην έλαην άξζξν, ηνλίδνπλ ζηα 

παηδηά ηε ζεκαζία ηεο εθπαίδεπζεο ζην κέιινλ θαη ηελ θαιχηεξε δσή πνπ ζα 

επηηχρνπλ κέζα απφ απηή, παξνηξχλνληάο ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε απηή. 

 

5.2.3. Γξαζηεξηόηεηεο - Διεύζεξνο Υξόλνο 

Ζ επνηθνδνκεηηθή ελαζρφιεζε ησλ παηδηψλ κε δξαζηεξηφηεηεο ζηνλ 

ειεχζεξφ ηνπο ρξφλν ζεσξείηαη πνιχ ζεκαληηθή απφ ηνπο επαγγεικαηίεο αιιά θαη ηα 

ίδηα ηα παηδηά (άξζξα: 1,5). Ζ αλαςπρή θαη ςπραγσγία απνηειεί έλα βαζηθφ ζηνηρείν 

ζηε δσή ελφο παηδηνχ, θαζψο ζεσξείηαη πσο πξνάγεη ηελ θνηλσληθή, πλεπκαηηθή θαη 

εζηθή επεκεξία ηνπ αηφκνπ, παξάιιεια κε ηε βειηίσζε ηεο ζσκαηηθήο θαη ςπρηθήο 

πγείαο ηνπ. Σέηνηεο δξαζηεξηφηεηεο είλαη ν αζιεηηζκφο, νη εθδξνκέο, ε ζπκκεηνρή ζε 

θνηλσληθέο εθδειψζεηο αιιά θαη ε ελαζρφιεζε κε ηελ ηειεφξαζε θαη ην δηαδίθηπν 

(άξζξν 5). 

Δπηπιένλ, ε δεκηνπξγηθή απαζρφιεζε ησλ παηδηψλ θαηά ηνλ ειεχζεξν ρξφλν 

ηνπο ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ ςπρηθή ηνπο εξεκία θαζψο απνηειεί κηα κέζνδν γηα 

ηελ απνθπγή άγρνπο θαη αξλεηηθψλ ζθέςεσλ. Οη αλήιηθνη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε 

ηέηνηνπ είδνπο δηαδηθαζίεο, «μερλνχλ» πξνζσξηλά ηηο ζνβαξέο θαηαζηάζεηο πνπ 

έδεζαλ ζην παξειζφλ, αιιά θαη ην άγρνο ηνπο γηα ηε δηαδηθαζία αζχινπ θαη ηε 

κεηέπεηηα δσή ηνπο ζηε λέα απηή ρψξα (άξζξα: 1,5). 

Μέζα απφ ηηο κφιηο δχν έξεπλεο (άξζξα: 1,5) νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ζέκα, παξαηεξείηαη πσο, ελψ ζεσξεηηθά ε ελαζρφιεζε κε εμσζρνιηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζεσξείηαη ζεκαληηθή θαη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά αιιά θαη απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο, ιίγα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ 

νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ν ξφινο ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, 

πεξηνξίδεηαη ζε απηφλ ηνπ δηνξγαλσηή. Ο ίδηνο, φπσο αλαθέξεηαη ζηηο έξεπλεο, 
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θαιείηαη λα δηνξγαλψζεη εθδξνκέο, επηζθέςεηο ζε κνπζεία, θνηλσληθέο εθδειψζεηο 

ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηα παηδηά, πξνβνιέο ηαηληψλ, νκάδεο κε αζιεηηθά 

ελδηαθέξνληα θ.α. (άξζξν: 5). 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο παξφιν πνπ ζεσξείηαη ζεκαληηθφο 

απφ ηα παηδηά ν ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο, αλαθέξνπλ πσο ζπάληα δηνξγαλψλνληαη 

ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηφηεηεο ζηα πιαίζηα θηινμελίαο παηδηψλ. Οη επαγγεικαηίεο 

ζπκθσλνχλ πσο, παξφιν πνπ ην ελδηαθέξνλ ησλ παηδηψλ είλαη κεγάιν, δελ είλαη 

ζπρλή ε δηνξγάλσζε ηέηνηνπ είδνπο δξαζηεξηνηήησλ, θπξίσο ιφγσ έιιεηςεο 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ (άξζξν: 5). 

 

5.2.4. Κνηλσληθά Γίθηπα 

Ζ ζεκαζία ησλ θνηλσληθψλ δηθηχσλ θαη ησλ αλζξψπσλ πνπ πεξηβάιινπλ 

έλαλ αζπλφδεπην αλήιηθν θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ ζε θάπνην θέληξν 

θηινμελίαο, πξέπεη λα απαζρνιεί απφ ηελ πξψηε θηφιαο ζηηγκή ηνπο επαγγεικαηίεο 

πνπ εξγάδνληαη κε απηφλ (άξζξα: 3,5). Οη δεζκνί ηνπ παηδηνχ κε θνηλσληθέο νκάδεο 

φπσο απηέο ησλ ζπλνκειίθσλ, ησλ ζπκπαηξησηψλ, ησλ ζπκκαζεηψλ θαη ηεο 

αλάδνρεο νηθνγέλεηαο, βειηηψλνπλ ηε γεληθφηεξε επεκεξία ηνπ αηφκνπ. Μέζα απφ 

ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ κε αληίζηνηρεο θνηλσληθέο νκάδεο ην παηδί ληψζεη 

εππξφζδεθην ζηε ρψξα, μεπεξλά ηελ απνκφλσζε πνπ πηζαλψο βίσλε αξρηθά αιιά θαη 

αλεμαξηεηνπνηείηαη γξεγνξφηεξα απφ ηε θξνληίδα ηνπ ηδξχκαηνο θαη ησλ 

επαγγεικαηηψλ. Δπηπιένλ νη ζρέζεηο απηέο ιεηηνπξγνχλ ππνζηεξηθηηθά ζην παηδί, 

παξέρνληαο ςπρνινγηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε ζηηο δχζθνιεο ζηηγκέο πνπ 

αληηκεησπίδεη ην παηδί (άξζξα: 3,5). 

Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί είλαη απηνί πνπ πξέπεη λα αλαιάβνπλ ηελ 

πξσηνβνπιία λα αλαιάβνπλ ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή θαη λα βνεζήζνπλ ην παηδί 

λα αλαθαιχςεη ηέηνηνπ είδνπο νκάδεο (άξζξν: 5). 

πγθεθξηκέλα, ε έληαμε ηνπ παηδηνχ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, παίδεη ηνλ θπξίαξρν ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε δεζκψλ αλάκεζα ζε 

ζπλνκειίθνπο. Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, φπσο αλαθέξεηαη ζηηο έξεπλεο, νθείιεη λα 

δψζεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ παηδηνχ ζην ζρνιείν, ψζηε παξάιιεια 

κε ηελ εθπαίδεπζε λα εληαρζεί ην παηδί ζηελ θνηλσληθή νκάδα ηεο ζρνιηθήο ηάμεο 

θαη ησλ ζπκκαζεηψλ (άξζξα: 3,5,9). 

Ζ ηνπνζέηεζε ησλ παηδηψλ ζε αλάδνρεο νηθνγέλεηεο απνηειεί έλαλ αθφκε 

ηξφπν έληαμεο ηνπ παηδηνχ ζε έλα ζχζηεκα αιιειεπηδξάζεσλ ην νπνίν ζπκίδεη πνιχ 
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εθείλν ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. πγθεθξηκέλα, ζε πεξίπησζε πνπ ε αλάδνρε νηθνγέλεηα 

είλαη ίδηαο θαηαγσγήο κε ην παηδί, δεκηνπξγνχληαη ηζρπξνί δεζκνί κε ηα κέιε ιφγσ 

ηεο ίδηαο γιψζζαο, θνπιηνχξαο θαη ζπλεζεηψλ (άξζξα: 2,3). 

Δπίζεο, νη επηζθέςεηο ησλ παηδηψλ ζε εθθιεζίεο, ηδακηά θαη ρψξνπο 

ζπλάζξνηζεο αλζξψπσλ ίδηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο κε ην παηδί, παίδνπλ 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία ελφο θχθινπ γλσξηκηψλ θαη αιιειεπηδξάζεσλ. Ο 

θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια ελεκεξσκέλνο γηα ηελ πεξηνρή 

ζηελ νπνία εξγάδεηαη θαη ηηο νκάδεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηή, ψζηε λα 

βνεζήζεη ζηελ έληαμε ηνπ αλειίθνπ ζε απηέο (άξζξα: 1,5). 

Παξφια απηά, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηξίην άξζξν, νη ελέξγεηεο πνπ κπνξεί λα 

θάλεη ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο γηα λα ζπλδξάκεη ζηε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ δηθηχσλ 

δελ ζα έρνπλ απνηέιεζκα, αλ ην ίδην ην παηδί δελ είλαη πξφζπκν λα ζπκκεηάζρεη ζε 

απηέο. 

 

5.2.5. Θξεζθεία - Ήζε θαη Έζηκα 

Μέζα απφ ηηο έξεπλεο πνπ κειεηήζεθαλ παξαηεξείηαη πσο, ελψ ζεσξεηηθά 

δίλεηαη κεγάιε ζεκαζία ζηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ησλ παηδηψλ πνπ θηάλνπλ ζηε 

ρψξα, ιίγα πξάγκαηα αλαθέξνληαη ζρεηηθά κε ηηο πξαθηηθέο ησλ θνηλσληθψλ 

ιεηηνπξγψλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα (άξζξα: 1,5). Απηά ηα παηδηά δελ ρσξίζηεθαλ κφλν 

απφ ηνπο γνλείο θαη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, αιιά θαη απφ φιε ηε ρψξα θαη ηνλ πνιηηηζκφ 

ηνπο. Απηή ε απνζηαζηνπνίεζε απφ ηνπο δεζκνχο ηνπ παηδηνχ κε ηελ παηξίδα ηνπ, 

νδεγεί ζηελ απνμέλσζή ηνπ απφ ηελ λέα θνηλσλία ζηελ νπνία θαιείηαη λα επηβηψζεη 

(άξζξν: 5). Δπίζεο, βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηα ίδηα ηα άηνκα, παίδεη ε ζξεζθεία θαη ε 

ειεχζεξε έθθξαζή ηεο (άξζξα: 1,5). 

Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο είλαη απηφο πνπ νθείιεη λα θξνληίζεη γηα ηνπο 

δεζκνχο ηνπ αλειίθνπ κε ηελ παηξίδα θαη ηε ζξεζθεία ηνπ. Όπσο αλαθέξεηαη ζα 

πξέπεη πξψηα ν ίδηνο λα εμνηθεησζεί κε ηελ πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά ηνπ θαη λα 

ζπκπεξηιάβεη ζην θαζεκεξηλφ πξφγξακκα ησλ παηδηψλ ζηνηρεία ηεο παηξίδαο ηνπο 

(άξζξν: 5).  

Σν θαγεηφ απνηειεί έλα απφ ηα βαζηθά απηά ζηνηρεία. Κάπνηνη θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί πεγαίλνπλ κε ηα παηδηά ζε εζηηαηφξηα κε θαγεηφ ηεο παηξίδαο ηνπο, ελψ 

άιινη θξνληίδνπλ ην θαγεηφ πνπ ζεξβίξεηαη ζην πιαίζην λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ησλ παηδηψλ (άξζξν:1). ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο αλαθέξζεθε 
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πσο ηα παηδηά πξέπεη λα κπνξνχλ λα θαλνλίδνπλ ην δηθφ ηνπο πξφγξακκα ή αθφκα θαη 

λα καγεηξεχνπλ ηα ίδηα αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα (άξζξν: 5). 

Όζνλ αθνξά ηε ζξεζθεία, φπσο αλαθέξζεθε, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

πεξηπηψζεσλ απνηειεί ζηήξηγκα θαη θηλεηήξην δχλακε γηα ηα ίδηα ηα παηδηά. Ζ 

έθθξαζε ηεο ζξεζθείαο είλαη δηθαίσκα φισλ ησλ αλζξψπσλ αλεμαηξέησο ηεο 

πεξηνρήο ζηελ νπνία βξίζθνληαη (άξζξν: 5). Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο νθείιεη λα 

ππνζηεξίδεη ην παηδί ζηελ έθθξαζε απηή παξέρνληαο φια ηα απαξαίηεηα κέζα, είηε 

απηά αθνξνχλ εηδηθά ζέκαηα (Κνξάλη, ζηξψκαηα πξνζεπρήο) είηε πην γεληθά, φπσο ηε 

δηνξγάλσζε παξαδνζηαθψλ ενξηψλ ή ηελ δηθηχσζή ηνπ κε άηνκα ίδηαο ζξεζθείαο 

(άξζξα: 1,5). 

 

5.2.6. Άζπιν 

Κάζε αλήιηθνο πνπ θζάλεη ζε κηα ρψξα θαη ζεσξείηαη αζπλφδεπηνο αλήιηθνο 

πξφζθπγαο έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη παξνρή πνιηηηθνχ αζχινπ απφ ηε ρψξα ζηελ 

νπνία θηινμελείηαη. Όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία αζχινπ ζε αζπλφδεπηα παηδηά θαη 

παηδηά πνπ έρνπλ ρσξηζζεί απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο εκθαλίδνληαη, θαη ζηηο δχν 

έξεπλεο νη νπνίεο πεξηέρνπλ ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηνκέα (άξζξα: 5,9), κε ηελ ίδηα 

ζπρλφηεηα, δχν κεγάια πξνβιήκαηα. 

Σν πξψην απφ απηά είλαη ε έιιεηςε θαηάιιειεο ελεκέξσζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζην παηδί  (άξζξα: 5,9). Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ε ελεκέξσζε γηα ηηο 

δηαδηθαζίεο γίλεηαη βηαζηηθά θαη κέζσ γξαθεηνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ κε απνηέιεζκα 

ην παηδί λα κελ θαηαλνεί ηηο έλλνηεο πνπ ηνπ αλαιχνληαη, λα κπεξδεχεηαη θαη λα 

αγρψλεηαη κε ηηο δηαδηθαζίεο. Απνηειεί ππνρξέσζε ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ ε 

ζσζηή ελεκέξσζε ησλ παηδηψλ κε ηξφπν θηιηθφ θαη πξνζαξκνζκέλν ζην επίπεδν 

σξηκφηεηάο ηνπο (άξζξα: 5,9). ην ζεκείν απηφ ππάξρεη θαη ν αληίινγνο, πνπ 

αλαθέξεη πσο ελψ ε δηαδηθαζία ελεκέξσζεο αθνινπζείηαη πηζηά, ηα παηδηά ιφγσ ηεο 

ειηθίαο ηνπο δελ είλαη ηθαλά λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηηο λνκηθέο δηαδηθαζίεο (άξζξν: 

5). 

Σν δεχηεξν πξφβιεκα ζπλαληάηαη ζην ρξφλν αλακνλήο απφ ηελ εκεξνκελία 

αίηεζεο αζχινπ κέρξη ηελ εκεξνκελία ηεο ηειηθήο απφθαζεο (άξζξα: 5,9). Σα παηδηά 

φιν απηφ ην δηάζηεκα βηψλνπλ ηελ αβεβαηφηεηα θαη δπζθνιεχνληαη λα 

πξνζαξκνζηνχλ ζην πεξηβάιινλ, ηδηαίηεξα αλ δελ έρνπλ μεθηλήζεη νη δηαδηθαζίεο 

έληαμήο ηνπο ζηελ εθπαίδεπζε. Ζ αλακνλή απηή εθηφο απφ ηελ επίπησζε πνπ έρεη 

ζηελ ςπρνινγία ησλ παηδηψλ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαη κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα. 
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(άξζξα: 5,9). Πνιιέο θνξέο γηα λα νινθιεξσζνχλ νη δηαδηθαζίεο ρξεηάδνληαη κήλεο ή 

θαη ρξφλν κε απνηέιεζκα ηα παηδηά πνπ είλαη θνληά ζηελ ειηθία ελειηθίσζεο λα 

αμηνινγεζνχλ σο ελήιηθεο ράλνληαο ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζα είραλ σο αλήιηθνη. Ο 

θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο πξέπεη λα ππνζηεξίδεη ην παηδί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλακνλήο (άξζξα: 5,9). 

Ο ξφινο ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ θαηά ηε δηαδηθαζία αζχινπ είλαη αξρηθά 

λα θξίλεη αλ πξέπεη ή φρη έλα παηδί λα ππνβάιεη αίηεζε αζχινπ. Αλ ν θνηλσληθφο 

ιεηηνπξγφο ην θξίλεη απαξαίηεην πξέπεη λα βνεζά θαη λα ππνζηεξίδεη ην παηδί ζηελ 

φιε δηαδηθαζία (άξζξα: 5,9). Σν παηδί πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη γηα νπνηαδήπνηε 

δηαδηθαζία κε ηξφπν απιφ θαη θηιηθφ θαη ιφγν πξνζαξκνζκέλν ζην επίπεδν 

εθπαίδεπζήο ηνπ. Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο αζχινπ ν θνηλσληθφο 

ιεηηνπξγφο πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηε λνκνζεζία, ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο αιιά θαη λα έρεη γχξσ ηνπ έλα δίθηπν αηφκσλ αμηνπνηψληαο ην πξνο 

φθεινο ηνπ παηδηνχ (άξζξα: 5.9). Βαζηθφ ηνπ κέιεκα είλαη ε ζπλδξνκή ηνπ ζε 

πξαθηηθά - δηαδηθαζηηθά ζέκαηα, θαζψο θαη ε ςπρνινγηθή ηνπ ζηήξημε ζηελ 

ςπρνθζφξα απηή δηαδηθαζία (άξζξν: 5). 

 

5.2.7. Αλαδήηεζε θαη Δπαλέλσζε Οηθνγελείαο 

Ζ αλαδήηεζε ηεο νηθνγελείαο παξφιν πνπ απνηειεί έλα ζεκαληηθφ δήηεκα 

ζηηο πξαθηηθέο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ κε αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο πξφζθπγεο, 

δηαθξίλεηαη απφ ηελ έξεπλα πσο δελ ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα ε ζεκαζία ηνπ. Λίγεο απφ ηηο 

έξεπλεο πνπ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην δείγκα είραλ ζηνηρεία γηα ηηο κεζφδνπο 

αλαδήηεζεο πνπ αθνινπζνχλ νη επαγγεικαηίεο (άξζξα: 5,9). Βαζηθφο ηξφπνο 

αλαδήηεζεο, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ αλάιπζε κηαο εθ ησλ εξεπλψλ (άξζξα: 5,9), 

είλαη ε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ, ην νπνίν κέζα απφ 

έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα επηηξέπεη ηνλ εληνπηζκφ ησλ κειψλ νηθνγελεηψλ πνπ έρνπλ 

δηαζθνξπηζηεί, παξέρνληαο θαη ηνπο απαξαίηεηνπο ηξφπνπο επηθνηλσλίαο.  

Ζ απφθαζε αλ ην παηδί ζα πξέπεη λα θάλεη ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ιακβάλεηαη απφ ηνλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ καδί κε ην παηδί. Πξέπεη πξψηα λα 

δηαζθαιηζηεί φηη ε δηαδηθαζία γίλεηαη γηα ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ θαη 

μεθηλά κφλν φηαλ ππάξρεη πιήξεο ζπλαίλεζε ηνπ αλειίθνπ (άξζξν: 5). Οη 

πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο ππνζηεξίδνπλ πσο ν εληνπηζκφο ηεο 

νηθνγέλεηαο είλαη πνιχ ζεκαληηθφο θαη βνεζά ηα παηδηά λα ζρεδηάζνπλ θαιχηεξα ην 

κέιινλ ηνπο. Άιινη επαγγεικαηίεο παξακέλνπλ ζθεπηηθνί κε ηε δηαδηθαζία θαζψο 
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ππνζηεξίδνπλ πσο κπνξεί λα έρεη ζνβαξά απνηειέζκαηα ζηελ ςπρνζχλζεζε ηνπ 

αλειίθνπ ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ θάπνηνπ γνλέα (άξζξν: 9). ηνηρεία δείρλνπλ πσο 

ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα δελ ππάξρεη ελεκέξσζε πξνο ηα παηδηά, ηα 

πεξηζζφηεξα ησλ νπνίσλ δελ γλψξηδαλ φρη απιά ηε δηαδηθαζία, αιιά νχηε θαλ ηελ 

χπαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο (άξζξν: 5). Πνιιά απφ απηά ηα παηδηά, φπσο ηνλίδνπλ νη 

επαγγεικαηίεο, κπνξεί λα είραλ ελεκεξσζεί θαηά ηηο πξψηεο εκέξεο παξακνλήο ηνπο 

ζηε ρψξα θαη λα κελ ην ζπκνχληαη ιφγσ ηνπ κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ πνπ 

έιαβαλ ζε ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα (άξζξα: 5,9). Γηα ην ιφγν απηφ θξίλεηαη 

απαξαίηεην νη ππεξεζίεο λα ελεκεξψλνπλ ζπζηεκαηηθά ηα παηδηά, λα εμεγνχλ 

αλαιπηηθά ηηο δηαδηθαζίεο θαη λα θξαηάλε γξαπηά θείκελα. Σέινο ε θαιχηεξε 

πξαθηηθή είλαη λα βάινπλ ζην πξφγξακκα δηαδηθαζηψλ, πνπ ζα αθνινπζήζεη ην παηδί, 

ηελ «αλαδήηεζε νηθνγέλεηαο», ην νπνίν ζα δψζνπλ θαη κε ηε κνξθή αληηγξάθνπ ζην 

παηδί (άξζξν: 5). 

Ζ ππνρξέσζε ηεο «απνθαηάζηαζεο νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ» βαξαίλεη ηνπο 

επαγγεικαηίεο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο. Απηνί είλαη νη εθπξφζσπνη ησλ παηδηψλ ζε 

φιεο ηηο δηαδηθαζίεο. πκπιεξψλνπλ ηελ αληίζηνηρε αίηεζε θαη ζπγθεληξψλνπλ φια 

ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο, ηα νπνία 

απνζηέιινπλ ζηνλ εξπζξφ ζηαπξφ (άξζξν: 9). Σα ίδηα ηα παηδηά δελ έξρνληαη ζε 

επαθή κε εξγαδφκελνπο ζηνλ εξπζξφ ζηαπξφ θαη δελ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία 

(άξζξν: 9). 

ην ζεκείν απηφ ηνλίδεηαη ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ αλαιακβάλεη ν θνηλσληθφο 

ιεηηνπξγφο. Ο ίδηνο πξέπεη λα είλαη αξθεηά πξνζεθηηθφο ζηε ζπκπιήξσζε ησλ 

αηηήζεσλ, θαζψο αλ απηή γίλεη βηαζηηθά θαη ρσξίο λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηα 

ζηνηρεία πνπ ζπκπιεξψλνληαη, ε αλαδήηεζε δελ ζα επηθέξεη απνηειέζκαηα (άξζξν: 

9).  χκθσλα κε ηνπο επαγγεικαηίεο, γηα λα γίλεη πην απνηειεζκαηηθή ε δηαδηθαζία 

ζα έπξεπε θάζε παηδί πνπ απεπζχλεηαη ζηηο ππεξεζίεο αλαδήηεζεο λα κπνξεί λα 

ζπλαληάηαη πξνζσπηθά κε ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ εξπζξνχ ζηαπξνχ (άξζξν: 9). Σα 

παηδηά φπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην αληηκεησπίδνπλ θάπνηεο θνξέο 

ηνπο ππεχζπλνπο ζην πιαίζην πνπ θηινμελνχληαη κε επηθπιαθηηθφηεηα, κε 

απνθαιχπηνληαο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο γνλείο ή άιια κέιε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο 

(άξζξα: 1,8). Σν λα ζπκκεηέρνπλ νη ίδηνη ζηε δηαδηθαζία, ιεηηνπξγεί βνεζεηηθά 

θαζψο είλαη πηζαλφ λα δψζνπλ πεξηζζφηεξα ζηνηρεία πνπ πηζαλψο απέθξππηαλ, ηα 

νπνία ζα νδεγήζνπλ ζηνλ εληνπηζκφ ηεο νηθνγέλεηαο (άξζξν: 9). 
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Όζνλ αθνξά ηελ επαλέλσζε ηεο νηθνγέλεηαο, ιίγα ζηνηρεία δίλνληαη απφ ηηο 

έξεπλεο (άξζξα: 5,9). Ζ πιεηνςεθία ησλ παηδηψλ επηζπκεί ηελ επαλέλσζε κε ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπο, φρη φκσο ηνλ επαλαπαηξηζκφ (άξζξν: 5). Έπεηηα απφ ηε δηαδηθαζία 

αλαδήηεζεο, αλ απηή θέξεη απνηειέζκαηα, ηα παηδηά κπνξνχλ λα έρνπλ ζπρλή 

επηθνηλσλία κε ηνπο γνλείο ηνπο θαη λα δεηήζνπλ ηελ επαλέλσζε καδί ηνπο. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία εθαξκφδεηαη ζπάληα γηαηί ζεσξείηαη ρξνλνβφξα θαη 

γξαθεηνθξαηηθή (άξζξα: 5,9). ηηο πεξηπηψζεηο φκσο πνπ είλαη εθηθηή, ν θνηλσληθφο 

ιεηηνπξγφο έρεη λα αλαιάβεη δχν ζεκαληηθέο επζχλεο. Ζ πξψηε αθνξά ηελ θαηάιιειε 

πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ γηα απηή ηε ζπλάληεζε. Θεσξείηαη απφ πνιινχο 

επαγγεικαηίεο πσο ε δηαδηθαζία ηεο επαλέλσζεο κπνξεί λα είλαη αγρσηηθή γηα ηνλ 

αλήιηθν, ηδηαίηεξα αλ νη γνλείο αλαδεηνχλ ζηήξημε απφ απηφλ. Σν παηδί ζε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε κπνξεί λα κελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηέηνηνπ είδνπο επζχλε (άξζξν:5). 

Ζ δεχηεξε αθνξά ηελ πξνζεθηηθή δηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ κεηαμχ ησλ παηδηψλ θαη 

ησλ ππνζηεξηδφκελσλ «γνλέσλ». Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα 

πξνζεθηηθνί κε ηνπο γνλείο πνπ δηεθδηθνχλ επαλέλσζε κε ηα παηδηά ηνπο, θαζψο 

ππάξρεη θίλδπλνο λα είλαη άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε δίθηπν παξάλνκεο δηαθίλεζεο 

παηδηψλ. Ζ πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ ζηνηρείσλ απνηειεί βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ 

επαλέλσζε θαη ζε πεξίπησζε ακθηβνιίαο κπνξεί λα δεηεζεί κέρξη θαη εμέηαζε DNA 

(άξζξν:5). 
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5.3. Πξνεηνηκαζία θαη Έμνδνο από ην Πιαίζην. 

 

ην ζπγθεθξηκέλν άμνλα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηελ έξεπλα φζνλ αθνξά ην θνκκάηη ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ αλειίθσλ γηα ηελ 

έμνδφ ηνπο απφ ην πιαίζην θαη ε πεξίνδνο κεηά απφ απηή. 

Οη πξαθηηθέο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ζην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο ησλ 

αλειίθσλ, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα, κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε 3 βαζηθέο 

θαηεγνξίεο: Ο θαζνξηζκφο ηεο ειηθίαο ζηελ νπνία πξέπεη λα απνρσξεί ν αλήιηθνο 

απφ ην πιαίζην, ε αμηνιφγεζε ησλ αλαγθψλ ηνπ θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ πιάλνπ γηα ην 

κέιινλ ηνπ θαη ηέινο ε θαηάιιειε πξνεηνηκαζία θαη εθπαίδεπζή ηνπ γηα ηηο 

πξνθιήζεηο ηεο απηφλνκεο δσήο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηηο πξαθηηθέο 

δεμηφηεηεο ηηο νπνίεο πξέπεη λα απνθηήζεη ν αλήιηθνο αιιά θαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπ 

ίδηνπ ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πιάλνπ γη απηφλ. Έπεηηα απφ ηελ απνρψξεζή ηνπ απφ ην 

πιαίζην, γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο έλλνηεο ηεο θνηλσληθήο έληαμεο, θνηλσληθήο 

ελζσκάησζεο θαη ην ξφιν ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ ζε απηέο. 

 

5.3.1. Μεηάβαζε ζηα Γεθανθηώ 

Ζ ειηθία ησλ δεθανθηψ (18) εηψλ γηα έλα απιφ παηδί ζεκαηνδνηεί ηελ 

ελειηθίσζή ηνπ. Σν γεγνλφο ηεο ελειηθίσζεο ελφο αηφκνπ δελ θέξλεη πάληα 

νπζηαζηηθέο αιιαγέο ζηε δσή ηνπ. Σν παηδί είλαη ην ίδην άηνκν πνπ ήηαλ ζηα 

δεθαεπηά (17) ρσξίο λα αιιάμνπλ ζεκαληηθνί ηνκείο ηεο δσήο ηνπ, φπσο απηή ηεο 

θαηνηθίαο ηνπ ή ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο (άξζξα: 2,4). Γελ ζπκβαίλεη ην ίδην θαη κε ηα 

παηδηά πνπ έρνπλ ρσξηζζεί απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο θαη δηακέλνπλ ζε Κέληξα 

Φηινμελίαο. Οη λνκηθέο δηαδηθαζίεο αιιάδνπλ κεηά ηελ ελειηθίσζε ηνπ αηφκνπ, 

αλαγθάδνληάο ην λα απνρσξήζεη απφ ην πιαίζην θαη λα πεξάζεη ζηελ απηφλνκε δσή 

(άξζξα: 2,4,5,9). 

Οη πεξηζζφηεξεο έξεπλεο απφ απηέο πνπ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζην δείγκα  

(άξζξα: 2,4,5,7) αλαθέξνπλ πσο ηα ίδηα ηα παηδηά δελ αηζζάλνληαη έηνηκα γηα κηα 

ηέηνηα κεηάβαζε. Σελ ίδηα άπνςε θαίλεηαη πσο ππνζηεξίδνπλ θαη ε πιεηνςεθία ησλ 

επαγγεικαηηψλ πνπ εξγάδνληαη κε αλειίθνπο. Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί νθείινπλ λα 

θξνληίδνπλ ψζηε ηα παηδηά λα κελ θεχγνπλ απφ ην πιαίζην αλ δελ ζεσξεζνχλ έηνηκα 

θαη φηη κπνξνχλ πηα κφλα ηνπο λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο απηφλνκεο 

δσήο (άξζξα: 4,5).  Κάπνηνη απφ απηνχο κάιηζηα, ππνζηεξίδνπλ πσο ηα παηδηά πξέπεη 

λα απνθηήζνπλ ην δηθαίσκα λα κπνξνχλ λα δηακέλνπλ ζην πιαίζην έσο ηα είθνζη έλα 
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(21) ηνπο ρξφληα (άξζξν:4). Αληίζεηα, φκσο, κε ηα φζα πξνβιέπεη ν λφκνο γηα ηνπο 

αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο πξφζθπγεο ζπρλά παξαηεξείηαη φηη απνκαθξχλνληαη απφ ηα 

πιαίζηα ζηα δεθάμη κε δεθαεπηά ηνπο ρξφληα (16-17), θπξίσο ιφγσ πιεξφηεηαο ησλ 

δνκψλ (άξζξα: 4,5). Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, παξφιν πνπ είλαη ππνρξεσκέλνη λα 

ππνζηεξίμνπλ ην παηδί έσο ηελ ειηθία ελειηθίσζεο, φπσο δείρλνπλ νη έξεπλεο (άξζξα: 

4,5) πνιιέο θνξέο εμαλαγθάδνληαη απφ ηηο αξρέο ζηελ πξψηκε απνκάθξπλζή ηνπο. 

 

5.3.2. ρεδηαζκόο Πιάλνπ γηα ην Μέιινλ 

Όζνλ αθνξά ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ γηα ηελ απνρψξεζή ηνπ απφ ην 

πιαίζην, ηνλίδεηαη απφ φινπο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ησλ εξεπλψλ ε αλάγθε παξνπζίαο 

εηδηθνχ πξνγξάκκαηνο ζηηο δνκέο θηινμελίαο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ νη 

αλήιηθνη λα πξνεηνηκάδνληαη γηα ηε κεηάβαζή ηνπο ζηελ ελήιηθε δσή κε κηα κνξθή 

εκη- αλεμαξηεζίαο (άξζξα: 2,4). Ζ επζχλε πξνεηνηκαζίαο ησλ αλειίθσλ, ιφγσ ηεο 

έιιεηςεο αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο, βαξαίλεη ηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο. Όπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζε κηα εθ ησλ εξεπλψλ (άξζξν: 4), ε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα μεθηλάεη απφ πνιχ λσξίο θαη λα παξέρεηαη ζπζηεκαηηθά 

ζηνπο αλειίθνπο θαη φρη κφλν ζε απηνχο πνπ εηνηκάδνληαη λα θχγνπλ άκεζα απφ ην 

πιαίζην. 

εκαληηθφ ξφιν, ζηελ πξνεηνηκαζία απηή παίδεη ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ν 

νπνίνο δεκηνπξγεί καδί κε ην παηδί έλα πιάλν δσήο ην νπνίν ζπλίζηαηαη λα 

αθνινπζήζεη ν αλήιηθνο κεηά ηελ έμνδφ ηνπ απφ ην πιαίζην (άξζξα: 2,3,4) Ο 

επαγγεικαηίαο, πξηλ ηε δεκηνπξγία ηνπ πιάλνπ, νθείιεη λα αμηνινγήζεη ηηο αλάγθεο 

ηνπ αλειίθνπ, ψζηε λα θαζνξίζεη ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη, αιιά θαη ηε 

βνήζεηα θαη ηε ζηήξημε πνπ ζα ηνπ παξέρεη ζε φιε απηή ηε δηαδηθαζία (άξζξα: 2,4). 

Ζ αμηνιφγεζε απηή επηθεληξψλεηαη ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο θαη αλάπηπμεο, ηεο 

εθπαίδεπζεο, ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ γηα εξγαζία, ηα θνηλσληθά δίθηπα, ηηο δεμηφηεηεο 

ηνπ αηφκνπ ζηε δηαρείξηζε ρξεκάησλ αιιά θαη ζε φπνηα άιιε πξαθηηθή δηαδηθαζία 

ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ αλεμάξηεηε δσή (άξζξα: 4,7) 

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ πιάλνπ απνηειεί κηα ζεκαληηθή δηαδηθαζία, ε νπνία 

ζχκθσλα κε ηνπο επαγγεικαηίεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή, 

βαζηδφκελε ζηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο αλαγθψλ πνπ πξνεγήζεθε, αιιά θαη 

θπξίσο κε ηε ζπκκεηνρή ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (άξζξα: 2,4,5). 

Αξρηθά, ηνλίδεηαη πσο ε δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα μεθηλά πνιχ λσξίο, ίζσο θαη 

έλα ρξφλν πξηλ απφ ηελ ελειηθίσζε ηνπ παηδηνχ (άξζξν: 5) Μηα άιιε άπνςε πνπ 
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ζπλαληάηαη ζπρλά αλάκεζα ζηνπο επαγγεικαηίεο είλαη πσο ε πξνεηνηκαζία ζα πξέπεη 

λα γίλεηαη νπζηαζηηθά απφ ηελ πξψηε ζηηγκή παξνπζίαο ηνπ παηδηνχ ζην πιαίζην. Ο 

αλήιηθνο δειαδή, εθηφο απφ ηε θξνληίδα πνπ ιακβάλεη ζα πξέπεη λα εθπαηδεχεηαη ζε 

ζέκαηα αλεμαξηεζίαο (άξζξν: 4). 

Γεχηεξν βήκα ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πιάλνπ απνηειεί ε ζπκκεηνρή ηνπ ίδηνπ ηνπ 

παηδηνχ ζηε δεκηνπξγία ηνπ (άξζξα: 2,4,7). Ζ δηαδηθαζία ζα πξέπεη λα έρεη σο ζηφρν 

ηελ ελδπλάκσζε ηνπ αηφκνπ κέζα απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε απηή. Οη επηζπκίεο θαη 

ηα «ζέισ» ησλ παηδηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη πσο νη ίδηνη δελ έρνπλ δηθαίσκα λα 

παξεκβαίλνπλ ζε απηά (άξζξα: 2,4,7). Οη ίδηνη νη επαγγεικαηίεο αλαθέξνπλ πσο 

αθνχλε πξνζεθηηθά ηα ζρέδηα ησλ παηδηψλ γηα ην κέιινλ ηνπο, ηα νπνία νη ίδηνη κεηά 

επεμεξγάδνληαη θαη μαλαζπδεηνχλ κε ηα παηδηά, πξηλ θαηαιήμνπλ ζηελ ηειηθή κνξθή 

ηνπ ζρεδίνπ (άξζξν: 4). Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη ζε κηα εθ ησ εξεπλψλ 

(άξζξν: 4), ηα παηδηά ζε κηα ηέηνηα επαίζζεηε ειηθία ζεσξείηαη πσο έρνπλ 

ππεξβνιηθέο θηινδνμίεο νη νπνίεο δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, νπφηε 

κηα ελήιηθε γλψκε θαη ζπκβνπιή είλαη απαξαίηεηε γηα ηνλ θαζνξηζκφ ξεαιηζηηθψλ 

ζηφρσλ. Οη απφςεηο ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο έξεπλεο (άξζξα: 4,5) 

δηαθέξνπλ απφ απηέο ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. Οξηζκέλνη απφ ηνπο 

αλήιηθνπο πνπ πέξαζαλ απφ ηε δηαδηθαζία ζρεδηαζκνχ κέιινληνο αλαθέξνπλ πσο νη 

επηζπκίεο ηνπο φρη απιά δελ ζπκπεξηιήθζεθαλ ζην ζρέδην, αιιά δελ δεηήζεθε θαλ ε 

γλψκε ηνπο γηα ην ζέκα. Σηο πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ηηο θνξέο ν ππεχζπλνο 

θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, είρε ήδε εηνηκάζεη έλα πιάλν, ην νπνίν απιά δεηήζεθε λα 

ππνγξαθεί απφ ηα παηδηά (άξζξα: 4,5). 

Σέινο, ζην ζρεδηαζκφ ηνπ πιάλνπ γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ, φπσο 

αλαθέξεηαη, ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ φινη φζνη εκπιέθνληαη άκεζα κε ην παηδί θαη 

φινη φζνη λνηάδνληαη γη απηφ. Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ζα πξέπεη, αλ θπζηθά 

ζπκθσλεί θαη ν ίδηνο ν αλήιηθνο, λα ζπκβνπιεπηεί θξνληηζηέο, εθπαηδεπηηθνχο θαη 

άιινπο επαγγεικαηίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην παηδί κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε δφκεζε 

ηνπ πιάλνπ (άξζξν: 4). 

 

5.3.3. Δθπαίδεπζε ζε Καζεκεξηλέο Αζρνιίεο 

Παξφιν πνπ νη επαγγεικαηίεο αλαγλσξίδνπλ πσο ζηε δηαδηθαζία 

πξνεηνηκαζίαο γηα ηνπο αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο πξέπεη λα αθνινπζείηαη κηα 

νιηζηηθή κέζνδνο, ζηελ νπνία ε ζεκαζία ησλ πξαθηηθψλ, ζπλαηζζεκαηηθψλ θαη 



 103 

δηαπξνζσπηθψλ δεμηνηήησλ λα είλαη ηζνδχλακεο, θαίλεηαη πσο δίλεηαη ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζε απηή ησλ πξαθηηθψλ δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ (άξζξν: 4). Οη πξαθηηθέο 

απηέο ηθαλφηεηεο πνπ πξέπεη λα απνθηήζνπλ νη λένη, αθνξνχλ, ηε δηαρείξηζε 

ρξεκάησλ, ηα ςψληα, ηελ πξνζσπηθή πγηεηλή, ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ζπηηηνχ, ηε 

καγεηξηθή θ.α. Αξθεηέο απφ ηηο θαζεκεξηλέο ζπλήζεηεο πνπ ζεσξνχληαη δεδνκέλεο 

απφ έλαλ απιφ άλζξσπν, πξέπεη λα γίλνπλ αληηθείκελν εθκάζεζεο ζηα παηδηά (άξζξα: 

4,5). 

Οη ίδηνη νη αλήιηθνη επηζεκαίλνπλ πσο ε κεηάβαζε ζηελ απηφλνκε δσή είλαη 

πνιχ δχζθνιε γη απηνχο θαζψο ζην πιαίζην πνπ θηινμελνχληαλ δελ αλαιάκβαλαλ 

θακία ππνρξέσζε. ην ζεκείν απηφ ζεκαληηθή ζεσξείηαη θαη ε γλψκε ησλ εηδηθψλ, νη 

νπνίνη ζπκθσλνχλ κε ηα παηδηά θαη θξίλνπλ απαξαίηεηε κηα πεξίνδν εκη-

αλεμαξηεζίαο πξηλ ηελ απνκάθξπλζε ησλ παηδηψλ απφ ην θέληξν (άξζξα: 2,4). Καηά 

ηελ πεξίνδν απηή, φπσο επηζεκαίλεηαη απφ ηηο έξεπλεο, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ζα 

πξέπεη λα αλαζέηνπλ επζχλεο ζηα παηδηά, φπσο ηελ αλάζεζε γηα ηα ςψληα ηνπ ζνχπεξ 

- κάξθεη, ηελ αλάζεζε δνπιεηψλ ζην πιαίζην (θαζαξηφηεηα δσκαηίσλ), ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο ζηε καγεηξηθή θ.α. Μέζα απφ απηέο ηηο κηθξέο θαζεκεξηλέο 

εξγαζίεο, ην παηδί καζαίλεη ηελ έλλνηα ηεο ππεπζπλφηεηαο, θαζηζηψληαο νκαιφηεξε 

ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ζηελ αλεμαξηεζία (άξζξα: 4,5). 

Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ζα πξέπεη λα αλαιάβεη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή ζε 

απηή ηε δηαδηθαζία, εθπαηδεχνληαο ηνλ αλήιηθν ζε βαζηθέο έλλνηεο φπσο απηέο πνπ 

πξναλαθέξζεθαλ. Ο ξφινο απηφο δελ ζηακαηά κε ηελ έμνδν ηνπ παηδηνχ απφ ην 

πιαίζην, θαζψο ν ίδηνο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί ζηελά ηελ πξφνδν ηνπ αλειίθνπ 

ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν απηφλνκεο δηαβίσζεο (άξζξν: 4). 

 

5.3.4. Κνηλσληθή Δλζσκάησζε 

Ζ ελζσκάησζε ζηελ θνηλσλία απνηειεί έλαλ πνιχ ζεκαληηθφ άμνλα γηα ηελ 

νκαιή κεηάβαζε ησλ παηδηψλ ζηελ ελειηθίσζή ηνπο, θαζψο θαη ζηελ 

αλεμαξηεηνπνίεζε ηνπο (άξζξα: 2,4). Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί φξηζαλ ηελ 

ελζσκάησζε (άξζξν: 2) σο κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία αζπλφδεπηνη αλήιηθνη θαη 

θνηλσλία αιιεινπξνζαξκφδνληαη, κηα δηαδηθαζία θαηά ηελ νπνία νη αλήιηθνη δελ 

ρξεηάδεηαη λα απνξξίςνπλ ηηο δηθέο ηνπο αμίεο, θνπιηνχξα θαη ζξεζθεία, αιιά λα 

γλσξίζνπλ ηηο αμίεο, ηελ θνπιηνχξα θαη ηε ζξεζθεία πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην 

θνκκάηη ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Ζ ελζσκάησζε ζπζρεηίδεηαη κε ηελ απνδνρή ηεο 

θνηλσλίαο, ηε γλψζε ηεο γιψζζαο θαη ηελ χπαξμε θνηλσληθψλ δηθηχσλ (άξζξν: 2). 
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Ζ ελζσκάησζε, φζνλ αθνξά ηνπο αζπλφδεπηνπο αλήιηθνπο δελ είλαη εχθνιν 

λα επηηεπρζεί. Τπάξρνπλ νξηζκέλνη ιφγνη νη νπνίνη παξεκπνδίδνπλ θαη θαζπζηεξνχλ 

ηελ έληαμε ηνπ παηδηνχ ζηελ θνηλσλία νη νπνίνη κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ σο 

εμήο: 

Ζ Δθπαίδεπζε: Σν παξειζφλ ηεο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ νη αλήιηθνη θαζηζηά 

έλαλ ζεκαληηθφ εκπφδην ζηελ ελζσκάησζε ηνπο, θαζψο ηα παηδηά πνπ γλσξίδνπλ ηελ 

θαζνκηινπκέλε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο, έρνπλ πεξηζζφηεξεο δπλαηφηεηεο λα 

εληαρζνχλ ζηελ θνηλσλία πνιχ πην γξήγνξα ελ ζπγθξίζεη κε άιινπο αλειίθνπο πνπ 

δελ είραλ εθνδηαζηεί ζην παξειζφλ κε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο. Δπηπιένλ, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο θνίηεζήο ηνπο ζε ζρνιείν, νη πεξηζζφηεξνη εθπαηδεπηηθνί δελ θαίλεηαη 

έρνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο γηα λα βνεζήζνπλ ζηελ ελζσκάησζε ηνπ παηδηνχ ζηελ 

ηάμε αιιά θαη πνιιέο θνξέο έρνπλ πςειέο απαηηήζεηο απφ ηα παηδηά κε απνηέιεζκά 

ηελ απνζηαζηνπνίεζή ηνπο απφ ηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία (άξζξα: 2,3,9). 

Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο νθείιεη λα ππνζηεξίδεη ηα παηδηά ζηε δηαδηθαζία ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη λα ηνπο παξέρεη ελδπλάκσζε ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ψζηε λα 

απνθνκίζνπλ φζα πεξηζζφηεξα κπνξνχλ απφ ηε θνίηεζή ηνπο ζην ζρνιείν. Δπηπιένλ, 

νη ίδηνη έξρνληαη ζε επαθή κε ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα λα ελεκεξσζνχλ γηα ηελ 

πξφνδν θαη ζπκπεξηθνξά ηνπ παηδηνχ (2,3,5,9). 

Ζ Μνξθή Φξνληίδαο (Ηδξπκαηηθή θαη Αλαδνρή): Ζ κνξθή θξνληίδαο πνπ 

έιαβε ν αλήιηθνο ζην παξειζφλ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ θνηλσληθή ελζσκάησζε 

ηνπ κεηά ηελ απνρψξεζή απφ ην πιαίζην. Πνιινί ππνζηεξίδνπλ φηη ηα παηδηά πνπ 

έιαβαλ ηδξπκαηηθή θξνληίδα ελζσκαηψλνληαη θαιχηεξα ζηελ θνηλσλία ππνδνρήο 

θαζψο ζρεκαηίδνπλ επθνιφηεξα δίθηπα θαη θάλνπλ γλσξηκίεο (άξζξα: 2,3). Δπηπιένλ, 

αλαθέξεηαη πσο κέζα απφ ηηο αλάδνρεο νηθνγέλεηεο, ην παηδί καζαίλεη γξεγνξφηεξα 

γηα ηελ θνηλσλία ππνδνρήο, ηελ θνπιηνχξα θαη ηηο παξαδφζεηο ηεο (άξζξα: 2,3). 

Χζηφζν, θαη νη δχν κνξθέο θξνληίδαο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ εκπφδην γηα ηελ 

ελζσκάησζε ησλ αλειίθσλ. Αλήιηθνη πνπ έρνπλ ιάβεη ηδξπκαηηθή θξνληίδα ηείλνπλ 

λα ζπλαλαζηξέθνληαη κε παηδηά πνπ έρνπλ ηελ ίδηα εζληθφηεηα θαη έηζη νδεγνχληαη 

ζε απνκφλσζε θαζψο επηιέγνπλ λα κηιάλε ηε δηθή ηνπο γιψζζα. Οη αλάδνρεο 

νηθνγέλεηεο απνηεινχλ εκπφδην φηαλ ε ίδηα ε νηθνγέλεηα δελ έρεη ελζσκαησζεί ζηελ 

θνηλσλία (άξζξν: 2). 

Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ήηαλ ν ππεχζπλνο γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ παηδηνχ 

ζε θάπνην Κέληξν Φηινμελίαο ή ζε αλάδνρε νηθνγέλεηα. Ο ίδηνο θαιείηαη απφ πνιχ 

λσξίο βάζεη ηεο αμηνιφγεζεο θάζε παηδηνχ λα θξίλεη πνηα απφ ηηο δχν κνξθέο 
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θξνληίδαο είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε γηα ην θάζε παηδί μερσξηζηά, ψζηε αληί γηα 

εκπφδην, λα απνηειέζεη βνήζεκα ζηε κεηέπεηηα ελζσκάησζή ηνπ (άξζξα: 2,3). 

Ζ Έιιεηςε Γηθηύσλ: Ζ έιιεηςε δηθηχσλ πνπ νδεγεί ηνπο αλειίθνπο ζε 

αηζζήκαηα κνλαμηάο, ζεσξείηαη απφ ηα κεγαιχηεξα εκπφδηα γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ 

παηδηψλ ζηελ θνηλσλία. Σα παηδηά πνπ δελ αλέπηπμαλ θαηά ηελ παξακνλή ηνπο ζην 

πιαίζην έλα δίθηπν ζπλνκειίθσλ θαη αλζξψπσλ κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα 

αιιειεπηδξάζνπλ, παξαηεξείηαη πσο δπζθνιεχνληαη αξθεηά ζηελ ελζσκάησζή ηνπο 

κεηά ηελ έμνδν απφ ην πιαίζην (άξζξα: 2, 3,5). 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ε αλάπηπμε δηθηχσλ απνηειεί βαζηθφ παξάγνληα πνπ 

ζπκβάιεη ζηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ νκαιή ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ ζηελ θνηλσλία. 

Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ζα θξνληίζεη λα εληάμεη ην παηδί ζηελ εθπαηδεπηηθή 

δηαδηθαζία, λα ην θέξεη ζε επαθή κε νκάδεο θαη νξγαλψζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα 

εληαρζεί θαη λα ην ππνζηεξίδεη ζπλερψο ζε φιε απηή ηε δηαδηθαζία (άξζξα: 3,5). 

Ζ Οηθνγέλεηα: Οη επαγγεικαηίεο αλαθέξνπλ πσο έλα βαζηθφ κέζν γηα ηελ 

ελζσκάησζε ησλ παηδηψλ είλαη ε επηθνηλσλία κε ηελ νηθνγέλεηα ή αθφκα θαη ε 

επίζθεςε ζηε ρψξα ππνδνρήο έηζη ψζηε λα απνθαηαζηαζνχλ νη ζρέζεηο γηα λα 

κπνξέζεη ν αλήιηθνο λα πξνρσξήζεη ζηε δσή ηνπ (άξζξα: 2, 5,9). 

Ο αλήιηθνο κπνξεί λα απεπζπλζεί ζηνλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ ηεο δνκήο ζηελ 

νπνία δηακέλεη κε ζθνπφ ηνλ εληνπηζκφ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, κε ηε ρξήζε 

ηνπ αληίζηνηρνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ. Ο επαγγεικαηίαο νθείιεη λα 

ζπκκεηέρεη ελεξγά κε ην παηδί ζηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία (άξζξα: 5,9). 

Σν άζπιν: Βαζηθφ εκπφδην ελζσκάησζεο απνηειεί ε δηαδηθαζία αίηεζεο 

αζχινπ. Σα παηδηά γηα ηα νπνία δελ έρεη εμεηαζηεί ε αίηεζε αζχινπ κεηά ηελ 

ελειηθίσζε θαη έμνδφ ηνπο απφ ην πιαίζην, βηψλνπλ ηελ αβεβαηφηεηα θαη 

αληηκεησπίδνληαη απφ ηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν κε ηνλ ίδην ηξφπν. Με γλσξίδνληαο αλ 

ζα ζπλερίζεη ε παξακνλή ηνπο ζηε ζπγθεθξηκέλε ρψξα δελ θάλνπλ πξνζπάζεηα γηα 

ελζσκάησζε ζε απηή (άξζξα: 2,5,9). 

Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ππνζηεξίδεη ζπλερψο ηνπο αλειίθνπο πνπ έρνπλ 

αηηεζεί άζπιν θαη κέζα απφ ηελ εκπινθή ηνπο ζε δηαδηθαζίεο φπσο ε εθπαίδεπζε θαη 

ε ζπκκεηνρή ζε θνηλσληθέο νκάδεο, πξνζπαζεί λα κεηψζεη ην άγρνο θαη ηελ 

αβεβαηφηεηα ησλ παηδηψλ γηα ην απνηέιεζκα ηνπ αηηήκαηνο αζχινπ (άξζξα: 5,9). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6: ΤΕΖΣΖΖ 

 

Μέζα απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο φπσο αλαθέξζεθε ζε αληίζηνηρν 

θεθάιαην, νη πξαθηηθέο ησλ επαγγεικαηηψλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ζηελ εξγαζία 

ηνπο κε αζπλφδεπηα παηδηά θαη παηδηά πνπ έρνπλ ρσξηζζεί απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο 

κπνξνχλ λα ζπλνςηζηνχλ ζε ηξεηο (3) βαζηθέο θαηεγνξίεο. Αξρηθά αλαθέξνληαη νη 

δηαδηθαζίεο θαη νη πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη ζηελ πξψηε επαθή, έπεηηα νη 

πξαθηηθέο θαηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ παηδηνχ ζην πιαίζην θαη ηέινο νη 

δηαδηθαζίεο πξνεηνηκαζίαο γηα ηελ έμνδφ ηνπ απφ ην πιαίζην θαζψο θαη κεηά ηελ 

έμνδφ ηνπ απφ απηφ. 

 

6.1. Πξώηε Δπαθή 

Βαζηθφ εχξεκα ηεο έξεπλαο απνηέιεζαλ νη πξαθηηθέο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ 

γηα ην πξψην ζηάδην παξέκβαζεο ηνπ επαγγεικαηία ζηελ εξγαζία ηνπ κε αζπλφδεπηα 

παηδηά θαη παηδηά πνπ έρνπλ ρσξηζζεί απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. Όζνλ αθνξά ηνλ 

ηνκέα ηεο πξψηεο επαθήο, παξαηεξείηαη πσο ζε νθηψ απφ ηα ελλέα άξζξα ησλ 

εξεπλψλ ηνπ δείγκαηνο (φια εθηφο ηνπ άξζξνπ 4) παξνπζηάδνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά 

κε ηηο πξαθηηθέο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ζην ζπγθεθξηκέλν ζηάδην. Γίλεηαη 

θαλεξφ ινηπφλ πσο ε πεξίνδνο άθημεο ηνπ παηδηνχ ζηε ρψξα θξίλεηαη άθξσο 

ζεκαληηθή απφ ηνπο επαγγεικαηίεο γηα ηελ πνξεία ηεο κεηέπεηηα δσήο ηνπ. 

Ζ ζεκαληηθφηεηα ηεο πεξηφδνπ πξψηεο ππνδνρήο ηνπ παηδηνχ θξίλεηαη πνιχ 

ζεκαληηθή. Καηά ηελ πξψηε επαθή ν επαγγεικαηίαο νθείιεη λα δεκηνπξγήζεη έλα 

αίζζεκα αζθάιεηαο θαη εκπηζηνζχλεο κε ηνλ αλήιηθν ψζηε λα ζπιιέμεη ηηο πξψηεο 

πιεξνθνξίεο γη απηφλ. Δπίζεο πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη θίλεηξα ζηνλ αλήιηθν γηα ηελ 

παξακνλή ηνπ ζηε δηαδηθαζία παξνρήο ππεξεζηψλ θαη λα ηνλ ελζαξξχλεη λα 

δηαηππψζεη ην αίηεκα. Ζ ζπγθεθξηκέλε πεξίνδνο εκπεξηέρεη θξίζηκα ζεκεία ηφζν απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ εμππεξεηνχκελνπ, φζν θαη ηνπ επαγγεικαηία (Ράηζηθα, Οηθνλφκνπ & 

Κνπθνχιε, 2014). 

ηελ παξνχζα έξεπλα, βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ, ν 

θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο θαιείηαη λα αληαπνθξηζεί θαηάιιεια ζε δηαδηθαζίεο 

αμηνιφγεζεο (αλαγθψλ θαη ειηθίαο), λα μεπεξάζεη ζεκαληηθά εκπφδηα φπσο απηά ηεο 

έιιεηςεο εκπηζηνζχλεο θαη ζησπήο ηνπ παηδηνχ αιιά θαη λα πάξεη ζεκαληηθέο 

απνθάζεηο γηα ην κέιινλ ηνπ παηδηνχ, φπσο απηή ηεο θαηάιιειεο ηνπνζέηεζήο ηνπ 

ζε πιαίζην ή αλαδνρή. Όπσο πξνέθπςε απφ ηα απνηειέζκαηα, παξφιε ηε 
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ζεκαληηθφηεηα ηνπ ηνκέα, ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ, νη πξαθηηθέο πνπ 

αθνινπζνχληαη δηαθέξνπλ απφ ηηο πξνηεηλφκελεο «θαιέο πξαθηηθέο» ηνπο 

επαγγέικαηνο. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ππάξρνπλ αξθεηά θξίζηκα ζεκεία πνπ 

αλαγλσξίδνληαη ζηελ εξγαζία ησλ επαγγεικαηηψλ κε παηδηά πνπ βηψλνπλ ηελ 

εγθαηάιεηςε θαη ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη αλαγλσξίδνληαη ηφζν απφ ηνπο 

εμππεξεηνχκελνπο φζν θαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηελ 

πιεπξά ησλ παηδηψλ, σο θξίζηκα ζεκεία αλαγλσξίδνληαη ε θαρππνςία πνπ ππάξρεη 

απφ ηα ίδηα ηα άηνκα γηα ηηο ππεξεζίεο, ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο πνπ ζπρλά νδεγεί 

ζηε δήισζε ςεπδψλ ζηνηρείσλ θαζψο θαη ε κε απνδνρή ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ. Απφ ηελ πιεπξά ησλ επαγγεικαηηψλ σο θξίζηκα ζεκεία 

αλαγλσξίδνληαη νη πξνθαηαιήςεηο θαη ηα ζηεξεφηππα πνπ νη ίδηνη κπνξεί λα έρνπλ 

θαη λα επεξεάδνπλ ηελ αληηθεηκεληθή αμηνιφγεζε ηεο θαηάζηαζεο θαζψο θαη ε 

ξνπηίλα πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ πνιχρξνλε εξγαζία ηνπο κε αζπλφδεπηα παηδηά θαη 

νδεγεί ζε ηππνπνηεκέλεο ελέξγεηεο (Ράηζηθα, Οηθνλφκνπ & Κνπθνχιε, 2014). 

Βάζεη ηεο έξεπλαο, ν ρξφλνο πνπ αθηεξψλεηαη ζην πξψην απηφ ζηάδην 

παξέκβαζεο είλαη πεξηνξηζκέλνο, θπξίσο ιφγσ θφξηνπ εξγαζίαο ησλ θνηλσληθψλ 

ιεηηνπξγψλ θαη ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ παηδηψλ πνπ θαινχληαη λα εμππεξεηήζνπλ. 

Οη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζχληαμε ηνπ θνηλσληθνχ ηζηνξηθνχ ζπγθεληξψλνληαη ζε κηα 

κφιηο ζπλέληεπμε ε νπνία ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ζεσξείηαη αλεπαξθήο, θαζψο ηα 

παηδηά, φληαο επηθπιαθηηθά κε ηνπο επαγγεικαηίεο, θαηαθεχγνπλ ζηε ζησπή ή ζηελ 

παξνπζίαζε ςεπδψλ ζηνηρείσλ. χκθσλα κε ηελ Καιιηληθάθε (2009), έλα πιήξεο 

θνηλσληθφ ηζηνξηθφ δελ είλαη πξντφλ κηαο θαη κφλν ζπλέληεπμεο αιιά κηα ζπξξαθή 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ δηαηππψλνληαη ζε κηα ζεηξά ζπλεληεχμεσλ. Ζ αμηνιφγεζε είλαη 

κηα ζπλερήο δηαδηθαζία. Δκπινπηίδεηαη ζπλερψο κε λέα ζηνηρεία πνπ έξρνληαη ζην 

θσο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξέκβαζεο, ηα νπνία ζηνηρεία είλαη δπλαηφλ λα 

νδεγήζνπλ ζηελ αλαζεψξεζε ησλ αξρηθψλ ζπκπεξαζκάησλ. 

Σα παηδηά, ζπλήζσο δπζθνιεχνληαη λα κηιήζνπλ ειεχζεξα ζε θάπνηνλ 

επαγγεικαηία ελήιηθα, γη απηφ θαη ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ζα πξέπεη φρη κφλν λα 

ελζαξξχλεη ην παηδί  λα αθεγεζεί ηελ ηζηνξία ηνπ, θάηη πνπ απνηειεί ηε ζπρλφηεξε 

κέζνδν ησλ επαγγεικαηηψλ ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα, αιιά λα βξεη ηνλ θαηάιιειν 

ρξφλν θαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο, νη νπνίεο ζα επλνήζνπλ ηελ 

αθήγεζε ηεο ηζηνξίαο (Geldard θαη Gledard, 2008). 
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Ζ απνηειεζκαηηθφηεξε κέζνδνο πνπ πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα είλαη ε ρξήζε 

ηεο ππνκνλήο θαη ηνπ ρξφλνπ σο ζεξαπεπηηθά κέζα. Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ζα 

πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνο λα αθηεξψζεη αξθεηφ ρξφλν, ψζηε λα θεξδίζεη ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπ παηδηνχ. χκθσλα κε ηνπο Geldard θαη Geldard (2008), έλα επαξθέο 

επίπεδν εκπηζηνζχλεο είλαη απαξαίηεην γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ζεξαπεπηηθήο ζρέζεο. 

Οξηζκέλεο θνξέο, εμαηηίαο ηνπ εηδηθνχ βάξνπο ηνπ δεηήκαηνο ε δηαδηθαζία απαηηεί 

κεγάιε ππνκνλή απφ ηνλ επαγγεικαηία θαζψο απνδεηθλχεηαη εμαηξεηηθά ρξνλνβφξα. 

Κάηη ηέηνην βέβαηα, φπσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, είλαη αξθεηά 

δχζθνιν λα επηηεπρζεί ζην πξψην ζηάδην παξέκβαζεο κε απνηέιεζκα νη 

επαγγεικαηίεο λα αθνινπζνχλ έλα δηαδηθαζηηθφ θαη ηππηθφ κνληέιν ζπγθέληξσζεο 

θαη αμηνιφγεζεο ησλ πιεξνθνξηψλ.  

χκθσλα κε ηνπο Milner θαη O‟Byrne (2002), αλαγλσξίδνληαη ηξία (3) 

πξφηππα αμηνιφγεζεο αλαγθψλ ζηηο πξαθηηθέο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο κε παηδηά: 

 Σν αλαθξηηηθφ κνληέιν ζην νπνίν ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο αθνινπζεί κηα 

θαζνξηζκέλε ζεηξά εξσηήζεσλ, ζεκεηψλνληαο ηηο απαληήζεηο ησλ εμππεξεηνχκελσλ. 

 Σν δηαδηθαζηηθφ κνληέιν ζην νπνίν ν επαγγεικαηίαο ζπγθεληξψλεη ηηο 

πιεξνθνξίεο βάζεη ηεο ππεξεζίαο ζηελ νπνία εξγάδεηαη κε ζθνπφ λα δηαπηζηψζεη εάλ 

νη αλάγθεο ηνπ εμππεξεηνχκελνπ «ηαηξηάδνπλ» ζην πξνθίι ηεο ππεξεζίαο. 

 Σν κνληέιν αληαιιαγήο ζην νπνίν θάζε άηνκν αλαγλσξίδεηαη σο εηδηθφο 

ζηα πξνβιήκαηά ηνπ θαη είλαη ην κνλαδηθφ πνπ κπνξεί λα ηα αμηνινγήζεη. Οη 

θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κνληέινπ θαινχληαη 

λα αθνχλ πξνζερηηθά ηα ιεγφκελα ηνπ παηδηνχ δίλνληαο έκθαζε ζηελ ηζηνξία πνπ 

απηφ πεξηγξάθεη θαη φρη ζηηο ππνζέζεηο πνπ θάλνπλ νη ίδηνη. 

Σν ίδην δηαδηθαζηηθφ κνληέιν αθνινπζείηαη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο θαη θαηά ηε δηάξθεηα αμηνιφγεζεο ησλ αλαγθψλ. Οη ίδηνη, κέζσ ηεο 

έξεπλαο, θαίλεηαη πσο ζπλεζίδνπλ λα θαηαθεχγνπλ ζε γεληθεχζεηο, αλάινγα κε ηελ 

ειηθία, ην θχιν θαη ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ παηδηνχ. Ζ αμηνιφγεζε αλαγθψλ ησλ 

παηδηψλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηα απνηειέζκαηα, απνηειεί ηε βάζε γηα ηνλ θαζνξηζκφ 

ησλ επφκελσλ βεκάησλ θαη ηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπ παηδηνχ θαη ζεσξείηαη πνιχ 

ζεκαληηθή απφ ηνπο επαγγεικαηίεο, παξάιιεια φκσο γίλεηαη θαλεξφ πσο ν 

ζπγθεθξηκέλνο ηνκέαο ρξήδεη ελδπλάκσζεο. 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε ηελ εκπεηξία άιισλ επαγγεικαηηψλ, ε δηαδηθαζία 

εθηίκεζεο αλαγθψλ δηαρσξίδεηαη απφ ην ζηάδην ηεο πξψηεο ππνδνρήο θαη δελ 
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ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε απηφ, φπσο δηαπηζηψζεθε απφ ηηο έξεπλεο πνπ 

ζπκπεξηιήθζεζαλ ζην δείγκα ηεο παξνχζαο κειέηεο. Σα θξίζηκα ζεκεία πνπ 

αλαθέξνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη αμηνιφγεζεο αθνξνχλ θπξίσο ηελ έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο ησλ παηδηψλ πξνο ηνπο επαγγεικαηίεο θαη ηελ θαρππνςία ηνπο γηα ηε 

ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα απνθαιχςνπλ. Παξάιιεια, απφ ηε ζέζε ησλ 

επαγγεικαηηψλ σο θξίζηκν ζεκείν πνπ ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο αλαγλσξίδνληαη 

ε ηήξεζε ηνπ επαγγεικαηηθνχ ξφινπ, ν έιεγρνο ζπλαηζζεκάησλ θαη πξνθαηαιήςεσλ, 

ε ερεκχζεηα θαζψο θαη ε δηάζεζε ρξφλνπ (Ράηζηθα, Οηθνλφκνπ & Κνπθνχιε, 2014). 

Ζ δηαδηθαζία ηεο αμηνιφγεζεο πεξηιακβάλεη θαη ην ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο 

αμηνιφγεζεο ηεο ειηθίαο, ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο είλαη θαζνξηζηηθά γηα ην 

κέιινλ ηνπ αηφκνπ. Ζ βηβιηνγξαθία ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο δελ αλαθέξεη ζεσξίεο ή 

πξαθηηθέο ζρεηηθά κε ην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ελψ νη ίδηνη νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα, δειψλνπλ άγλνηα γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

δηαδηθαζία. Σν βάξνο ηεο αμηνιφγεζεο «πέθηεη» ζηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο νη 

νπνίνη, κελ έρνληαο ηελ θαηάιιειε εθπαίδεπζε, θαζνξίδνπλ ηελ ειηθία θαηά 

πξνζέγγηζε. Όπσο αλαθέξεη ην Statement of Good Practice (2004) θαη ην Πξφγξακκα 

γηα ηα Αζπλφδεπηα Παηδηά (2009), ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ζα πξέπεη λα δηεμάγεηαη 

απφ αλεμάξηεηνπο επαγγεικαηίεο µε ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη εμνηθείσζε µε ην 

εζλνηηθφ θαη ην πνιηηηζκηθφ ππφβαζξν ηνπ παηδηνχ, νη νπνίνη νθείινπλ λα 

εμηζνξξνπνχλ ηνπο ζσκαηηθνχο, αλαπηπμηαθνχο, ςπρνινγηθνχο, πεξηβαιινληηθνχο 

θαη πνιηηηζκηθνχο παξάγνληεο.  

Σν Children‟s Legal Center, ζε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην Μάην ηνπ 

2013, ηνλίδεη ηα αδχλακα ζεκεία ηεο αμηνιφγεζεο ειηθίαο ησλ παηδηψλ θαη πξνηείλεη 

θάπνηεο βαζηθέο πξαθηηθέο νη νπνίεο ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη κε ζθνπφ ηελ 

εμαγσγή έγθπξσλ απνηειεζκάησλ: 

 Ζ δηαδηθαζία λα γίλεηαη απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ζε πεξίπησζε 

πνπ δελ ππάξρεη απφ έκπεηξνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο πνπ εξγάδνληαη ρξφληα κε 

αζπλφδεπηα παηδηά. 

 Σν παηδί ζα πξέπεη πάληα λα ζπλνδεχεηαη απφ επίηξνπν ν νπνίνο ζα ην 

ππνζηεξίδεη θαη ζα ην ελεκεξψλεη θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

 Ζ απφθαζε ζα πξέπεη λα δίλεηαη εγγξάθσο ζηνλ εμππεξεηνχκελν θαη λα 

είλαη επαξθψο δηθαηνινγεκέλε. 
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 Σν δηθαίσκα ηεο ακθηβνιίαο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη πάληα ππφςε, 

θαζψο ε αμηνιφγεζε ειηθίαο δελ απνηειεί αθξηβή επηζηεκνληθή κέζνδν. 

ε πεξίπησζε πνπ ν επαγγεικαηίαο δηαηεξεί ακθηβνιίεο γηα ηελ ειηθία ηνπ 

παηδηνχ, παξαπέκπεη ηνλ αλήιηθν γηα ηαηξηθέο εμεηάζεηο. Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, 

ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα, νθείιεη λα ελεκεξψλεη θαη λα ππνζηεξίδεη ην παηδί ζε φια 

ηα ζηάδηα ηεο δηαδηθαζίαο. Σν Πξφγξακκα γηα ηα Αζπλφδεπηα Παηδηά (2009), φπσο 

θαη ην Children‟s Legal Center (2013) αλαθέξεη πσο ν ελδηαθεξφκελνο πξέπεη λα 

ελεκεξψλεηαη γηα ηε δηαδηθαζία θαζνξηζκνχ ηεο ειηθίαο, ηελ έθβαζε θαη ηηο 

ζπλέπεηέο ηεο ζε γιψζζα πνπ θαηαλνεί. Δπίζεο, επηβάιιεηαη ε έγγξαθε 

γλσζηνπνίεζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο δηαδηθαζίαο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 

Δπηπιένλ, πξέπεη λα δηαζθαιίδεη πσο νη εμεηάζεηο ζηηο νπνίεο ππνβάιιεηαη 

γίλνληαη κε ζεβαζκφ πξνο ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ αηφκνπ. ρεηηθά κε ην 

ζπγθεθξηκέλν θνκκάηη ην Πξφγξακκα γηα ηα Αζπλφδεπηα Παηδηά (2009) αλαθέξεη 

πσο νη ζρεηηθέο εμεηάζεηο δελ πξέπεη λα επηβάιινληαη µε κεζφδνπο εμαλαγθαζκνχ ή 

λα είλαη πνιηηηζκηθά αθαηάιιειεο. Πξέπεη πάληα λα επηιέγεηαη ε ιηγφηεξν 

πξνζβιεηηθή κέζνδνο θαη λα ηεξείηαη απαξέγθιηηα ε αξρή ηεο αμηνπξέπεηαο ηνπ 

αλζξψπνπ.  

Απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ παηδηνχ 

απνηειεί ε απφθαζε ηνπνζέηεζήο ηνπ ζην θαηαιιειφηεξν γη απηφ πιαίζην. Ζ 

απφθαζε απηή, ιακβάλεηαη απφ ηνλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο αμηνιφγεζεο πνπ πξνεγήζεθε. Όπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα, νη 

επαγγεικαηίεο ζπάληα αθνινπζνχλ απηή ηε κέζνδν, αληίζεηα επηιέγνπλ λα 

ηνπνζεηνχλ ηα παηδηά ζε πιαίζηα αλάινγα κε ηελ ειηθία θαη ην θχιν ηνπο. ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ παηδηά κηθξφηεξσλ ειηθηψλ ηνπνζεηνχληαη ζε 

αλάδνρεο νηθνγέλεηεο, ελψ ηα κεγαιχηεξα ζε ειηθία παηδηά ζε θέληξα θηινμελίαο. 

Ζ απφθαζε ηνπνζέηεζεο απνηειεί έλα αθφκα θξίζηκν ζεκείν γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο. χκθσλα κε ηνπο Wade J, Sirriyeh A, Kohli R, θαη Simmonds J 

(2009), ε απφθαζε ηνπνζέηεζεο ζπλήζσο ιακβάλεηαη απφ ηνπο θνηλσληθνχο 

ιεηηνπξγνχο ηηο πξψηεο εκέξεο κεηά ηελ επαθή ηνπ εμππεξεηνχκελνπ κε ην πιαίζην, 

ρσξίο λα παξέρνληαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο θαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα κηα 

νξζή αμηνιφγεζε. ηελ πιεηνλφηεηα ησλ πεξηπηψζεσλ ν αλήιηθνο δεηά απφ ηελ 

πξψηε θηφιαο εκέξα λα ηνπνζεηεζεί ζε πιαίζην ή ζε αλάδνρε νηθνγέλεηα. Ζ απφθαζε 

γηα ηελ ηνπνζέηεζή ηνπ ζε αλάδνρε νηθνγέλεηα γίλεηαη ζπλήζσο αλάινγα κε ηελ 

ειηθία ηνπ. 
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6.2. Παξακνλή ζην Πιαίζην 

Καηά ηε δηάξθεηα παξακνλήο ησλ παηδηψλ ζην πιαίζην, ηνλίδεηαη ζην ζχλνιν 

ησλ εξεπλψλ ν ζεκαληηθφο ξφινο πνπ αλαιακβάλεη ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο. Ο ίδηνο 

είλαη ππεχζπλνο ηφζν γηα πξαθηηθά ζέκαηα, φπσο ηηο θαζεκεξηλέο αζρνιίεο ηνπ 

παηδηνχ, ηελ έθθξαζε ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπ ηαπηφηεηαο, ηελ εηζαγσγή ηνπ ζην 

ζχζηεκα εθπαίδεπζεο, ηελ παξνρή ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο αιιά θαη γηα 

πεξίπινθεο δηαδηθαζίεο φπσο ε αλαδήηεζε ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε δηαδηθαζία αζχινπ. 

Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, ζχκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, αλαιακβάλεη 

πνηθίινπο ξφινπο θαηά ηελ εξγαζία ηνπ ζε έλα πιαίζην θηινμελίαο αζπλφδεπησλ 

παηδηψλ, φπσο απηνχο ηνπ κεζνιαβεηή, ηνπ ζπλεγφξνπ, ηνπ εθπξνζψπνπ, ηνπ 

εκςπρσηή, ηνπ ζπκβνχινπ θαη ηνπ παηδαγσγνχ. 

Αξρηθά, ζεκαληηθφ ζεκείν ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ν ξφινο ηνπ θνηλσληθνχ 

ιεηηνπξγνχ ζηε γεληθφηεξε πγεία (ζσκαηηθή θαη ςπρηθή) ηνπ παηδηνχ. ε πεξίπησζε 

πνπ ην παηδί ρξεηάδεηαη λα ππνβιεζεί ζε ηαηξηθέο εμεηάζεηο, ν επαγγεικαηίαο νθείιεη 

λα ππνζηεξίμεη ην άηνκν ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, είηε ζε ζέκαηα εληειψο 

δηαδηθαζηηθά θαη γξαθεηνθξαηηθά, είηε ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ςπρνινγηθή 

ππνζηήξημή ηνπ. Βαζηθή ηνπ κέξηκλα απνηειεί ε ζπλερήο ελεκέξσζε ηνπ παηδηνχ 

ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θαη ν ζεβαζκφο ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ θαη ηεο 

πνιηηηζκηθήο ηνπ θιεξνλνκίαο. ηελ παξνχζα έξεπλα, ηνλίδεηαη ηδηαίηεξα θαη ν 

ηνκέαο ηεο ςπρηθήο θαη ζπλαηζζεκαηηθήο επεκεξίαο ηνπ αηφκνπ, δελ γίλεηαη αλαθνξά 

φκσο ζε ζπγθεθξηκέλεο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηνπο θνηλσληθνχο 

ιεηηνπξγνχο. Ο ξφινο ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα 

πεξηνξίδεηαη ζηελ έγθαηξε αλαγλψξηζε ησλ ζπκπησκάησλ θαη ηελ παξαπνκπή ηνπο 

ζην θαηάιιειν ζεξαπεπηηθφ ηνπ παηδηνχ απφ ηνλ επαγγεικαηία ζε φια ηα επίπεδα 

παξέκβαζήο ηνπ. 

Όπσο αλαθέξεη ην Δπξσπατθφ Πξφγξακκα γηα ηα Αζπλφδεπηα Παηδηά (2009), 

ηα αζπλφδεπηα παηδηά πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζηελ πξνιεπηηθή, ζεξαπεπηηθή θαη 

επείγνπζα παξνρή πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο φπσο αθξηβψο θαη ηα παηδηά πνπ είλαη 

πνιίηεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Ηδηαίηεξε πξνζνρή εθηζηάηαη ζηηο αλάγθεο ηεο 

ζσκαηηθήο θαη πλεπκαηηθήο ηνπο πγείαο πνπ νθείινληαη ζηηο πξνεγνχκελεο 

ζσκαηηθέο ζηεξήζεηο θαη ζηελ θαθνκεηαρείξηζε, ζηηο αλαπεξίεο θαη ζηηο ςπρνινγηθέο 

ζπλέπεηεο ηεο βίαο, ησλ ηξαπκαηηθψλ εκπεηξηψλ θαη ηεο απψιεηαο, θαζψο θαη ζηα 

απνηειέζκαηα ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηεο μελνθνβίαο πνπ κπνξεί λα βηψλνπλ ζηε ρψξα 
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ππνδνρήο ή δηέιεπζεο. Γηα πνιιά αζπλφδεπηα παηδηά ε πξφζβαζε ζε ζπκβνπιεπηηθέο 

ππεξεζίεο είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ αλάξξσζή ηνπο 

Οη επαγγεικαηίεο, γλσξίδνληαο ηηο δχζθνιεο ζπλζήθεο ζηε δσή απηψλ ησλ 

παηδηψλ, νθείινπλ λα έρνπλ ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε ψζηε λα αλαγλσξίδνπλ 

ζπκπηψκαηα ςπρηθψλ θαη ζπλαηζζεκαηηθψλ δηαηαξαρψλ, ψζηε λα παξέκβνπλ άκεζα. 

Απαξαίηεηε ζεσξείηαη θαη ε αμηνπνίεζε ελφο δηθηχνπ επαγγεικαηηψλ κε ζθνπφ ηε 

δηεπηζηεκνληθή δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Kohli, 2007). χκθσλα κε ην 

Πξφγξακκα γηα ηα Αζπλφδεπηα Παηδηά (2009), αλ ην άηνκν πνπ ππνβιεζεί ζε 

ηαηξηθέο εμεηάζεηο έρεη ην δηθαίσκα λα ελεκεξψλεηαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζε γιψζζα 

πνπ λα θαηαλνεί θαη λα κελ εμαλαγθάδεηαη ζε νπνηαδήπνηε εμέηαζε «ζίγεη» ηελ 

πνιηηηζκηθή ηνπ ηαπηφηεηα.  

χκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ (2014), 

αλαγλσξίδνληαη νη θαιέο πξαθηηθέο πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο κε αζπλφδεπηα παηδηά ζην ηνκέα ηεο πγείαο ηνπο.  

 Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη πσο ην παηδί είλαη 

θάηνρνο θάξηαο πγείαο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ εγγξάθνπ ην νπνίν ηνπ επηηξέπεη λα 

έρεη πξφζβαζε ζε ππεξεζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

 Σν παηδί ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα ζπλνδεχεηαη ζε νπνηαδήπνηε ηαηξηθή 

εμέηαζε νξηζζεί, απφ ηνλ ππεχζπλν θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ ή ηνλ επίηξνπν πνπ ηνπ έρεη 

νξηζζεί. 

 Ζ ελεκέξσζε ηνπ παηδηνχ γηα ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο 

πξέπεη λα παξέρεηαη ζε γιψζζα ηελ νπνία ην ίδην θαηαλνεί θαη κε ηξφπν θηιηθφ πξνο 

ζε απηφ. 

 Ζ παξνπζία δηεξκελέα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ θξίλεηαη 

απαξαίηεηε. 

 Ο αλήιηθνο ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο ελεκεξσκέλνο γηα ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ ζα αθνινπζήζνπλ ζηηο νπνίεο ζα πξέπεη λα έρεη δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ. 

 Σα παηδηά δελ ζα πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε άζθνπεο ηαηξηθέο εμεηάζεηο.  

 Οη ςπρνθνηλσληθέο αλάγθεο ηνπ παηδηνχ ζα πξέπεη λα έρνπλ εθηηκεζεί 

επαξθψο απφ εμεηδηθεπκέλν επαγγεικαηία θαη εάλ θξίλεηαη απαξαίηεην ν θνηλσληθφο 

ιεηηνπξγφο ελεξγεί γηα ηελ έλαξμε ζεξαπείαο. 

 Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο νθείιεη λα δηαζθαιίδεη φηη ν γηαηξφο πνπ ζα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηηο εμεηάζεηο είλαη εμνηθεησκέλνο κε ηελ πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά 
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ηνπ παηδηνχ θαη ζέβεηαη ηε δηαθνξεηηθφηεηά ηνπ. Δπηπιένλ νθείιεη λα δηαζθαιίζεη 

πσο νη δηαδηθαζίεο ζα πξέπεη λα είλαη πξνζαξκνζκέλεο ζηελ ειηθία, ην θχιν θαη ηελ 

θνπιηνχξα ηνπ αηφκνπ, π.ρ. έλα θνξίηζη πηζαλψο ζα πξνηηκήζεη κηα γπλαίθα ηαηξφ λα 

αλαιάβεη ηηο εμεηάζεηο. 

Έλα αθφκε βαζηθφ ζεκείν ζην νπνίν δίλεηαη ηδηαίηεξν βάξνο απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο απνηειεί ε ζπκκεηνρή ησλ παηδηψλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία 

θαη θαη‟ επέθηαζε ηελ θνηλσληθνπνίεζή ηνπο θαη ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ. Ζ 

εθπαίδεπζε, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα, ζεσξείηαη εμίζνπ ζεκαληηθή απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο φζν θαη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά. Καη νη δχν πιεπξέο ζεσξνχλ πσο ε 

ζπκκεηνρή ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία ιεηηνπξγεί βνεζεηηθά ζηελ εμέιημε ησλ 

παηδηψλ. χκθσλα κε ηελ Καλδπιάθε (2009), ε εθπαίδεπζε απνηειεί ηε κνλαδηθή, 

ελδερνκέλσο επθαηξία θνηλσληθήο έληαμεο θαη ζπκκεηνρήο γηα ηα παηδηά πνπ δνπλ ζε 

ζπλζήθεο θηψρηαο, δηαθξίζεσλ θαη θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Ζ πξνζβαζηκφηεηα ζηε 

γλψζε θαη ηελ πιεξνθφξεζε ζπληζηνχλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 

αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, αιιά θαη απνηεινχλ ηηο βάζεηο γηα κηα ειεχζεξε θνηλσλία. 

εκαληηθφ έξγν ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο είλαη θαη ε απφθηεζε θνηλσληθψλ 

δεμηνηήησλ θαη θξηηηθήο ζθέςεο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ ελεξγφ θνηλσληθή ζπκκεηνρή 

θαη ηελ έληαμε ησλ καζεηψλ ζηελ θνηλσλία.  

χκθσλα κε ην Πξφγξακκα γηα ηα Αζπλφδεπηα Παηδηά (2009), ε πξφζβαζε 

ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ ζηε βαζηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηνπο 

θαλφλεο πνπ ηζρχνπλ γηα φια ηα παηδηά πνπ είλαη πνιίηεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Σα 

ζρνιεία νθείινπλ λα πηνζεηήζνπλ επέιηθηε θαη εππξφζδεθηε πξνζέγγηζε ζηε 

κεηαρείξηζε ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ θαη λα ηνπο παξέρνπλ ππνζηεξηθηηθά 

καζήκαηα δεχηεξεο γιψζζαο. Δπηβάιινληαη ηφζν ν ζρεδηαζκφο εμαηνκηθεπκέλνπ 

εθπαηδεπηηθνχ πξνγξάκκαηνο γηα θάζε αζπλφδεπην παηδί φζν θαη ε δηαζθάιηζε ηεο 

ηαθηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ ζρνιηθψλ καζεκάησλ. Οη εθπαηδεπηηθέο αξρέο 

νθείινπλ λα επηδεηθλχνπλ απζηεξφηεηα ζηε καζεηηθή βία θαη ζηηο παξελνριήζεηο 

πνπ πιήηηνπλ ηα αζπλφδεπηα παηδηά θαη λα πηνζεηνχλ ζρεηηθά πξνιεπηηθά κέηξα. 

Πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο ηαπηφηεηα, ηα αζπλφδεπηα παηδηά 

πξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε δηδαζθαιία ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Δπαγγεικαηηθή 

θαη ηερληθή θαηάξηηζε πξέπεη λα παξέρεηαη ζηα κεγαιχηεξεο ειηθίαο αζπλφδεπηα 

παηδηά, θαζψο απηφ εληζρχεη ηηο δπλαηφηεηεο αληηκεηψπηζεο ηεο δσήο ηνπο ζην 

κέιινλ. 
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Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα, δίλνπλ ηδηαίηεξε 

ζεκαζία ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ παηδηνχ γηα ηελ έληαμή ηνπ ζην ζρνιείν. Σα παηδηά 

παξαθνινπζνχλ καζήκαηα ζην πιαίζην κε ζθνπφ ηελ εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο θαη ηελ νκαιφηεξε έληαμή ηνπο ζηε δηαδηθαζία. Οη ππνρξεψζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη απφ ηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο θαηά ηε δηάξθεηα θνίηεζεο ησλ 

παηδηψλ ζην ζρνιείν, πνιχ εχζηνρα παξνκνηάδνληαη κε απηέο ησλ γνλέσλ. Ο 

επαγγεικαηίαο νθείιεη λα ελεκεξψλεηαη ζπζηεκαηηθά γηα ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή, λα 

παξεκβαίλεη ζε πεξίπησζε πνπ απηφο δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα, αιιά θαη λα ηνλ 

ππνζηεξίδεη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο (Statement of Good Practice, 

2004). 

χκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ (2014), 

φζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο αλαθέξνληαη νη πξαθηηθέο πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζνχληαη απφ ηνπο ππεχζπλνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο. Πην ζπγθεθξηκέλα: 

 Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηήζεη ηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ επηηπρή εγγξαθή ηνπ παηδηνχ ζε ζρνιείν ή άιιν εθπαηδεπηηθφ 

ίδξπκα βάζεη ηεο αμηνιφγεζεο πνπ ν ίδηνο πξαγκαηνπνίεζε. 

 Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ζα πξέπεη λα επηθνηλσλεί ζπρλά κε ην 

εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ θαη λα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ πξφνδν θαη ηε 

ζπκπεξηθνξά ηνπ ζε απηφ. 

 Ο ίδηνο ζα πξέπεη λα είλαη παξψλ ζε ζπζθέςεηο θαη ζπλαληήζεηο γνλέσλ- 

θαζεγεηψλ. 

 Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο νθείιεη λα ζπδεηά θαη λα ελεκεξψλεη ηνπο 

δαζθάινπο ηνπ παηδηνχ ζρεηηθά κε πξνθιήζεηο θαη αλεζπρίεο πνπ ν ίδηνο έρεη. 

 Ο ίδηνο ζα πξέπεη λα ζπδεηά κε ην παηδί ηηο πξνθιήζεηο θαη ηα 

πξνβιήκαηα πνπ απηφ αληηκεησπίδεη θαη λα ζρεδηάδεη ηελ θαηάιιειε ππνζηήξημε 

κάζα απφ ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο θνξείο, γηα παξάδεηγκα ΜΚΟ, πνπ κπνξεί λα 

παξέρνπλ ηαρχξπζκα καζήκαηα γιψζζαο ή εληζρπηηθή δηδαζθαιία.  

Έλα βαζηθφ θψιπκα πνπ αλαθέξζεθε ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα είλαη ε 

επηζπκία θάπνησλ παηδηψλ λα κελ νινθιεξψζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο αιιά λα 

εξγαζηνχλ κε ζθνπφ λα ζηεξίμνπλ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. ην ζεκείν απηφ ν 

θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο θαιείηαη λα ελζαξξχλεη ην παηδί λα ζπλερίζεη ηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηνλίδνληαο ηα καθξνπξφζεζκα απνηειέζκαηά ηεο ζε έλα 

θαιχηεξν επίπεδν δσήο γηα ην παηδί. Όπσο αλαθέξεη θαη ε Καλδπιάθε (2009) ε 
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άγλνηα ή ε πεξηνξηζκέλε γλψζε ηεο γιψζζαο πνπ νκηιείηαη απφ ηελ πιεηνλφηεηα 

αιιά θαη ην ρακειφ εθπαηδεπηηθφ επίπεδν παξεκπνδίδεη ηελ πξφζβαζε ζηελ 

πιεξνθφξεζε, ηελ αμηνπνίεζε επθαηξηψλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο, αιιά 

θαη ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζε ζηαζεξή εξγαζία, παξαηείλνληαο ηηο ζπλζήθεο ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ θαη ησλ θνηλσληθψλ δηαθξίζεσλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ εξγαζία ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ θαη παηδηψλ πνπ έρνπλ 

ρσξηζζεί απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ην Πξφγξακκα γηα ηα Αζπλφδεπηα Παηδηά (2009), 

αλαθέξεη πσο κε ηε ρνξήγεζε ηεο άδεηαο ή άιινπ ηίηινπ δηακνλήο ζηε ρψξα 

ππνδνρήο κπνξεί λα επηηξέπεηαη ζηα κεγαιχηεξεο ειηθίαο αζπλφδεπηα παηδηά λα 

εξγαζηνχλ ελψ άιια ελδέρεηαη λα επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ αληί λα ζπλερίζνπλ ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο. ηα αζπλφδεπηα παηδηά πνπ επηζπκνχλ λα εξγαζηνχλ πξέπεη λα 

παξέρνληαη ππεξεζίεο επαγγεικαηηθνχ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ππνζηήξημεο απφ ηνλ 

αξκφδην θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ / ππεχζπλν γηα ηε θξνληίδα ηνπο, ψζηε λα ηα 

ζπλδξάκνπλ θαη λα εμεηάζνπλ ηηο δηαζέζηκεο επηινγέο θαη λα θαηαλνήζνπλ ην 

πιαίζην ηεο απαζρφιεζεο ζηε ρψξα ππνδνρήο. Δίλαη επηζπκεηφ λα αηζζάλνληαη ηα 

αζπλφδεπηα παηδηά φηη έρνπλ θαζνδήγεζε θαηά ηελ αλαδήηεζε εξγαζίαο θαη λα µελ 

εηζέξρνληαη ζηελ αγνξά εξγαζίαο ακέζσο κεηά ηελ άθημε ζηε ρψξα ππνδνρήο. 

Απαηηείηαη ηδηαίηεξε κέξηκλα ψζηε λα δηαζθαιηζηεί φηη δελ αζθείηαη εμαλαγθαζκφο ή 

πίεζε ζηα λεαξά άηνκα γηα λα εξγαζηνχλ θαη φζνη εξγάδνληαη µε αζπλφδεπηα παηδηά 

νθείινπλ λα δηαζθαιίζνπλ φηη είλαη εχινγεο νη ζπλζήθεο απαζρφιεζεο θαη φηη δελ 

ζπληζηνχλ εθκεηάιιεπζε νη ζπλζήθεο εξγαζίαο. 

ηα αζπλφδεπηα παηδηά πξέπεη λα επηηξέπεηαη ε πξφζβαζε ζηελ αγνξά 

εξγαζίαο µε ηνπο ίδηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηα παηδηά πνπ είλαη πνιίηεο ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο. Ζ πξφζβαζε πξέπεη λα δηέπεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο 

ρψξαο ππνδνρήο φζνλ αθνξά ζηα φξηα ειηθίαο, ζην θαηψηαην επίπεδν ακνηβήο, ζηνπο 

θαλνληζκνχο πγείαο θαη αζθάιεηαο θαη ζε νηαδήπνηε άιιε ζρεηηθή εγγχεζε. Σα 

εξγαδφκελα αζπλφδεπηα παηδηά πξέπεη λα θαηαγξάθνληαη ζηελ αξκφδηα δηνηθεηηθή 

δνκή θαη λα ππάγνληαη ζρεηηθά ζε φιεο ηηο δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη 

γηα ηα παηδηά πνπ είλαη πνιίηεο ηεο ρψξαο ππνδνρήο (Statement of Good Practice, 

2004). 

Σν ζρνιείν σο ζεζκφο, ζχκθσλα κε ηελ Καλδπιάθε (2009), αληηθαηνπηξίδεη 

ζε κηθξνγξαθία ηηο θνηλσληθέο ζπλζήθεο πνπ ζα έρνπλ λα αληηκεησπίζνπλ ηα παηδηά 

αθνχ απνρσξήζνπλ απφ ην πιαίζην. Απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο θνξείο 

θνηλσληθνπνίεζεο θαη παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηε δεκηνπξγία θνηλσληθψλ δηθηχσλ 
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θαη παξέαο ζπλνκειίθσλ. Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ, ζηνλ 

ηνκέα ηεο θνηλσληθνπνίεζεο ησλ παηδηψλ ζην ζρνιείν δελ έρνπλ ελεξγφ ξφιν, θαζψο 

ηα ίδηα ηα παηδηά είλαη απηά πνπ θαινχληαη κέζα απφ ηε δηαδηθαζία λα εληαρζνχλ ζε 

ζχλνια.  

χκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2014) ηα αζπλφδεπηα παηδηά θαη ηα 

ρσξηζκέλα απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο παηδηά είλαη πην επάισηα ζηνλ θνηλσληθφ 

απνθιεηζκφ απφ άιιεο πιεζπζκηαθέο νκάδεο. Σα παηδηά απηά έρνπλ ηδηαίηεξεο 

αλάγθεο θαη νη ππεχζπλνη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ηνπο πξέπεη λα δηαζθαιίζνπλ πσο ζα 

ηνπο παξέρνπλ θάζε δπλαηφ κέζν γηα ηελ νκαιφηεξε έληαμή ηνπο ζηε λέα θνηλσλία. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, γηα ηελ θνηλωληθή έληαμε ησλ παηδηψλ ζεσξείηαη ζεκαληηθή ε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε κηθηέο νκάδεο αηφκσλ. Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί νθείινπλ λα 

παξέρνπλ ζηα παηδηά ηηο θαηάιιειεο επθαηξίεο γηα εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε σο 

κέζα θαηαπνιέκεζεο ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. Δπίζεο ζεκαληηθή ζεσξείηαη θαη 

ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ςπραγσγηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ζηελ πνιηηηζηηθή δσή ηεο 

πεξηνρήο, ηα νπνία απμάλνπλ ηηο επθαηξίεο γηα αιιειεπίδξαζε κε ηνπο ζπλνκειίθνπο 

θαη ηνπο ελήιηθεο ηεο θνηλσλίαο ππνδνρήο. Σέινο, αλαθέξεηαη θαη ε επαθή ησλ 

παηδηψλ κε άηνκα ίδηαο εζληθήο ή πνιηηηζκηθήο ηαπηφηεηαο κε απηά, σο κέζν 

έθθξαζεο ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο θιεξνλνκηάο, φρη φκσο σο κέζν έληαμεο ζηελ 

πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηεο λέαο θνηλσλίαο. 

Ο ξφινο ησλ επαγγεικαηηψλ ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα, ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, γίλεηαη πεξηζζφηεξν θαλεξφο ζε πεξηπηψζεηο 

επηθνηλσλίαο ηνπ παηδηνχ κε άηνκα ίδηαο θαηαγσγήο κε απηφ, ζηηο νπνίεο ν 

επαγγεικαηίαο ζα απνηειέζεη ην δηακεζνιαβεηή. Δθηφο απφ ηελ έληαμή ηνπ ζηελ 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, παξαηεξείηαη πσο ζηελ παξνχζα έξεπλα, δελ αλαιχεηαη ν 

ξφινο ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ αλαιπηηθά ζηελ έληαμε ηνπ παηδηνχ ζε κηθηέο 

νκάδεο αηφκσλ. Δπηζθέςεηο ζε ηδακηά. εθθιεζίεο, θαη ρψξνπο ζπλάζξνηζεο είλαη νη 

βαζηθνί ηξφπνη έληαμεο ηνπ παηδηνχ ζε κηα νκάδα ζπκπαηξησηψλ ηνπ. Γηα ην ιφγν 

απηφ ηνλίδεηαη ζηελ έξεπλα ε θαηάιιειε ελεκέξσζε ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ γηα 

ηελ πεξηνρή ζηελ νπνία εξγάδεηαη θαη ηηο νξγαλψζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε 

απηή. χκθσλα κε ηνλ Εατκάθε (2010), ε αλαδήηεζε νξγαλψζεσλ θαη ε θαηάιιειε 

αμηνπνίεζή ηνπο ζε κηα θνηλφηεηα απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη ζηελ πξαθηηθή ησλ 

επαγγεικαηηψλ.  

Ζ δηαδηθαζία θνηλσληθήο έληαμεο ηνπ αλειίθνπ ζηε ρψξα ππνδνρήο 

αλαθέξεηαη σο ιεηηνπξγία ηεο Κνηλσληθνπνίεζεο θαη Δκςχρσζεο θαη ζρεηίδεηαη κε 
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ηελ εθκάζεζε ησλ δηθαησκάησλ, ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ θνηλσληθψλ ξφισλ ζηνλ 

αλήιηθν. Απηφ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ εθπαίδεπζή ηνπ ζην λα απνθηήζεη ηελ 

ηθαλφηεηα λα ζπλδηαιέγεηαη κε δεκφζηεο ππεξεζίεο άκεζεο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ. ρεηίδεηαη επίζεο κε ηελ πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο ηνπ 

έληαμεο, κέζα απφ ηελ πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ άξζεο ηνπ θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ θαη ησλ πξνθαηαιήςεσλ. Απηή κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ 

έληαμή ηνπ ζε νκάδεο ελδηαθεξφλησλ, νκάδεο δξάζεο, πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη 

απαζρφιεζεο θαη απφ ηελ παξαθνινχζεζε πνιηηηζηηθψλ δξψκελσλ. Καίξην ζεκείν ε 

πεπνίζεζε φηη είλαη ηθαλφο λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ θνηλσληθψλ 

ζπλαιιαγψλ (Ράηζηθα, Οηθνλφκνπ & Κνπθνχιε, 2014). 

Σα θξίζηκα ζεκεία πνπ αλαγλσξίδνληαη ζηε ζπγθεθξηκέλε ιεηηνπξγία απφ ηελ 

πιεπξά ηνπ παηδηνχ είλαη ε θαρππνςία, ε ακθηζβήηεζε θαη επηζεηηθφηεηα πξνο 

πξφζσπα θαη θνξείο, ηα νπνία ζρεδφλ πάληα νθείινληαη ζηε ρακειή απηνεθηίκεζε 

θαη ζε αξλεηηθέο πξνζιακβάλνπζεο θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο θνηλσληθνπνίεζήο ηνπ. 

ηα πιαίζηα απηήο ηεο ακθηζβήηεζεο κπνξεί λα εκθαληζηεί ζρνιηθή απνηπρία θαη 

αδπλακία ζηελ θαηάθηεζε λέσλ ζηφρσλ. Όζνλ αθνξά ηνλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ, 

ζεκαληηθφ είλαη λα ππάξρεη πίζηε ζηηο δπλαηφηεηεο ηνπ εθήβνπ, ρσξίο απηέο λα 

ππνηηκνχληαη ή λα ππεξεθηηκνχληαη. Καη‟ επέθηαζε ε ελίζρπζε θαη ε εκςχρσζε ηνπ 

εθήβνπ, ψζηε λα κάζεη λα δηαρεηξίδεηαη ηελ απφξξηςε ή ηελ αδηαθνξία απφ ηνπο 

άιινπο, πνπ ζπλήζσο νθείιεηαη ζε πξνθαηαιήςεηο θαη ζηεξεφηππα, είλαη πνιχ 

βαζηθή. Απηφ πξνυπνζέηεη λα κελ έρεη θαηαβιεζεί ν επαγγεικαηίαο απφ πηζαλά 

αηζζήκαηα καηαίσζεο, θνχξαζεο θαη παξαίηεζεο (Ράηζηθα, Οηθνλφκνπ & Κνπθνχιε, 

2014). 

Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, φπσο θαίλεηαη απφ ηα απνηειέζκαηα, αλαθέξνληαη 

θαη ζηε ζεκαζία ηεο πνιηηηζκηθήο θιεξνλνκηάο θαη ηεο ζξεζθείαο ζηε δσή ελφο 

αηφκνπ, ιίγεο φκσο θνξέο ζπλεηζθέξνπλ ζε απηή. Μφιηο δχν απφ ηηο ελλέα έξεπλεο 

αλαθέξζεθαλ μερσξηζηά ζην θνκκάηη ηεο ζξεζθείαο γηα ην νπνίν έρνπλ 

νινθιεξσηηθά ηελ επζχλε νη επαγγεικαηίεο, είηε ζε εηδηθά ζέκαηα (Κνξάλη, 

ζηξψκαηα πξνζεπρήο) είηε ζε γεληθά φπσο ηε δηνξγάλσζε παξαδνζηαθψλ ενξηψλ.  

χκθσλα κε ην Statement of Good Practice (2004) θαη ην Πξφγξακκα γηα ηα 

Αζπλφδεπηα Παηδηά (2009), ηα παηδηά πνπ αλήθνπλ ζε εζλνηηθέο, ζξεζθεπηηθέο ή 

γισζζηθέο κεηνλφηεηεο ζε κηα μέλε γη‟ απηά ρψξα έρνπλ δηθαίσκα λα απνιακβάλνπλ 

ηελ πνιηηηζκηθή ηνπο δσή, λα πξεζβεχνπλ θαη λα αζθνχλ ηε ζξεζθεία ηνπο θαη ζε 

φιε απηή ηε δηαδηθαζία νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ηελ θαηάιιειε ζηήξημε, αιιά 
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παξάιιεια λα κεξηκλάηαη φηη νη πνιηηηζκηθέο παξαδφζεηο πνπ είλαη επηβιαβείο γηα ηα 

παηδηά δελ δηαησλίδνληαη. 

Δπηπιένλ, έλαο αθφκε ηνκέαο δξαζηεξηνπνίεζεο, είλαη ε ελαζρφιεζε ηνπ 

παηδηνχ κε επνηθνδνκεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηά ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ηνπ. χκθσλα 

κε ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή (2011), αλαθέξεηαη πσο θάζε ρψξα ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο πνπ ππνδέρεηαη αζπλφδεπηα παηδηά θαη παηδηά ρσξηζκέλα απφ ηελ νηθνγέλεηά 

ηνπο νθείιεη λα ηνπο παξέρεη πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

απηέο ησλ εγθαηαζηάζεσλ δεκηνπξγηθνχ παηρληδηνχ θαη αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο. 

Βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ, ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο αλαιακβάλεη ην ξφιν 

ηνπ δηνξγαλσηή ζε εθδειψζεηο ζρεηηθέο κε ηελ πνιηηηζκηθή ηαπηφηεηα ηνπ παηδηνχ, 

εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο θαη αζιεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Όπσο πξνθχπηεη φκσο, θάηη 

ηέηνην ζπλαληάηαη ζπάληα, θπξίσο ιφγσ έιιεηςεο ππνδνκψλ (γεπέδσλ, εμσηεξηθψλ 

ρψξσλ) θαη έιιεηςεο πφξσλ θαη θνλδπιίσλ. 

εκαληηθέο πξαθηηθέο ζην ζηάδην παξακνλήο ηνπ αλειίθνπ ζην πιαίζην είλαη 

θαη ε ελαζρφιεζε ησλ επαγγεικαηηψλ κε γξαθεηνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο φπσο απηέο 

ηεο αίηεζεο αζύινπ θαη ηεο αλαδήηεζεο ηεο νηθνγελείαο ηνπ παηδηνχ. Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ απηψλ ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ 

εθπξνζψπνπ θαη ηνπ κεζνιαβεηή, αθνχ ν ίδηνο έξρεηαη ζε επαθή κε ηηο αληίζηνηρεο 

ππεξεζίεο θαη ζπκπιεξψλεη ηα θαηάιιεια έγγξαθα. ην ζεκείν απηφ ηνλίδεηαη ε 

αλάγθε γλψζεο ησλ δηαδηθαζηψλ απφ ηνπο επαγγεικαηίεο, σο απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε απηέο. Δπηπιένλ, ζρεηηθά κε ηηο ελ ιφγσ 

δηαδηθαζίεο ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο, φπσο αλαθέξεηαη ζηα απνηειέζκαηα ηεο 

έξεπλαο, νθείιεη λα αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ ππνζηεξηθηή θαη λα παξέρεη 

νπνηνδήπνηε είδνο βνήζεηαο ρξεηαζηνχλ ηα παηδηά. 

Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ 

Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ (2014), φζνλ αθνξά ηηο δηαδηθαζίεο αίηεζεο αζύινπ 

νθείιεη: 

 Να ελεκεξψζεη ην παηδί γηα ην δηθαίσκά ηνπ λα δεηήζεη άζπιν. 

 Να βνεζήζεη ην παηδί ζηελ ππνβνιή αίηεζεο αζχινπ ή αλ απηφ θξίλεηαη 

απαξαίηεην λα ηελ ππνβάιιεη εθ κέξνπο ηνπ. 
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 Να δεηήζεη ηελ ππνζηήξημε εμεηδηθεπκέλνπ δηθεγφξνπ αζχινπ, ζε πεξίπησζε πνπ 

δελ έρεη ήδε δηνξηζηεί αληίζηνηρνο επαγγεικαηίαο, θαη λα αθνινπζεί ηηο δηαδηθαζίεο 

πνπ απηφο ηνπ ππνδεηθλχεη. 

 Να δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ παηδηνχ- δηθεγφξνπ. 

 Να δεηήζεη απφ ην παηδί φιεο ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηε δηαδηθαζία 

αζχινπ κε έλα θηιηθφ θαη πξνζαξκνζκέλν ζηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ ηξφπν. 

 Να ζπλνδεχεη ην παηδί ζηηο ζπλεληεχμεηο αζχινπ εάλ απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην. 

 Να ππνζηεξίμεη θαη λα πξνεηνηκάζεη ην παηδί ζπλαηζζεκαηηθά θαη ςπρνινγηθά γηα 

ηηο ζπλεληεχμεηο θαη λα θάλεη παξαπνκπή γηα επηπιένλ ςπρνινγηθή ππνζηήξημε εάλ 

θξίλεηαη απαξαίηεην. 

 Να δηαζθαιίδεη ην δηθαίσκα ζην παηδί λα εθθξάζεη ηελ άπνςή ηνπ ζηελ νπνία ζα 

πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε βαξχηεηα. 

 Να δηαζθαιίδεη πσο ην παηδί είλαη εθνδηαζκέλν κε ηηο θαηάιιειεο κεηαθξάζεηο 

θαη έρεη πξφζβαζε ζε δσξεάλ ππεξεζίεο δηεξκελείαο. Όηαλ απηφ θξίλεηαη 

απαξαίηεην. 

 Να πξνεηνηκάζεη ην παηδί γηα πηζαλή απφξξηςε ηνπ αηηήκαηνο αζχινπ. 

 Να δηαζθαιίζεη πσο, εάλ δελ ππάξμεη ηειηθή απφθαζε, νη δηαδηθαζίεο ζα 

ζπλερηζηνχλ αθφκα θη αλ ην παηδί ελειηθησζεί. 

 

Όζνλ αθνξά ηνλ ηνκέα ηεο νηθνγέλεηαο, ζχκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ 

Οξγαληζκφ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ (2014), ε νηθνγέλεηα είλαη ε πξσηαξρηθή 

νκάδα κηαο θνηλσλίαο θαη ην θπζηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία 

ησλ κειψλ ηεο, ηδίσο ησλ παηδηψλ. Σν δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ ζηελ νηθνγελεηαθή δσή 

ζα πξέπεη λα πξνζηαηεχεηαη πιήξσο. Ζ πξφιεςε απνρσξηζκνχ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε 

δηαηήξεζε ελφηεηαο ηεο νηθνγέλεηαο είλαη ζεκαληηθά ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξνζηαζίαο ησλ παηδηψλ. ε πεξηπηψζεηο δηαρσξηζκνχ, ην παηδί έρεη ην δηθαίσκα λα 

δηαηεξεί άκεζεο επαθέο θαη πξνζσπηθέο ζρέζεηο κε ηνπο γνλείο ηνπ θαη ηα ππφινηπα 

κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, εθηφο εάλ απηφ θξίλεηαη αληίζεην κε ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ 

παηδηνχ. Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο νθείιεη λα ελεξγεί πξνο ην θαιχηεξν ζπκθέξνλ ηνπ 

παηδηνχ. Θα πξέπεη λα βνεζά ην παηδί ζηνλ εληνπηζκφ ηεο νηθνγέλεηαο θαη ζηε 

δεκηνπξγία ή ηε δηαηήξεζε επαθψλ κε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, φηαλ ην ίδην ην 

επηζπκεί. Πξηλ γίλνπλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο επαθήο, ηα ηδξχκαηα 
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πξέπεη λα αμηνινγνχλ ηε γνληθή ηθαλφηεηα, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί πσο νη γνλείο δελ 

ζα εθζέζνπλ ην παηδί ζε νπνηαδήπνηε κνξθή θηλδχλνπ.  

Οη πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο θνηλσληθνχο 

ιεηηνπξγνχο ζηελ εξγαζία ηνπο κε αζπλφδεπηα παηδηά θαη παηδηά πνπ έρνπλ ρσξηζζεί 

απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο, ζηνλ ηνκέα ηεο αλαδήηεζεο θαη επαλέλσζεο νηθνγελείαο, 

είλαη νη εμήο: 

 Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ζα πξέπεη λα θξνληίδεη ν εληνπηζκφο ηεο νηθνγελείαο λα 

ιακβάλεη ρψξα ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ κεηά ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ παηδηνχ ζηε 

δηαδηθαζία. 

 Ο εληνπηζκφο ηεο νηθνγέλεηαο θαη ε απνθαηάζηαζε νηθνγελεηαθψλ δεζκψλ δελ ζα 

πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ ππάξρνπλ ππνςίεο φηη ε απνθαηάζηαζε ησλ δεζκψλ 

απηψλ κπνξεί λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ην παηδί ή άιια κέιε ηεο νηθνγελείαο. 

 Κάζε ελέξγεηα πνπ πξαγκαηνπνηεί ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο πξέπεη λα γίλεηαη κε 

βάζε ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ θαη λα ηεξεί ηνπο φξνπο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ην λφκν. 

 Ο επαγγεικαηίαο ζα πξέπεη λα ζπλεξγάδεηαη κε ηηο αληίζηνηρεο δεκφζηεο αξρέο 

θαη ζρεηηθνχο νξγαληζκνχο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε δηαδηθαζίεο αλαδήηεζεο νηθνγελεηψλ 

φπσο απηέο ηνπ Γηεζλνχο Οξγαληζκνχ Μεηαλάζηεπζεο ή ηνπ Δξπζξνχ ηαπξνχ. 

(Δπξσπατθόο Οξγαληζκόο Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ, 2014) 

 

Οη ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο ραξαθηεξίδνληαη ςπρνθζφξεο ηφζν απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο, φζν θαη απφ ηα ίδηα ηα παηδηά, ιφγσ ηνπ γξαθεηνθξαηηθνχ ραξαθηήξα 

ηνπο αιιά θαη ηεο ρξνληθήο δηάξθεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπο. Ζ 

αλακνλή απηή θζείξεη ηελ ςπρνινγία ηνπ παηδηνχ, θαζψο ην ίδην δεη ζηελ 

αβεβαηφηεηα κε κπνξψληαο λα επελδχζεη ζπλαηζζεκαηηθά ζε ρψξνπο θαη πξφζσπα. 

Σέινο, ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο νθείιεη λα πξνεηνηκάδεη ςπρνινγηθά ην παηδί γηα ηα 

πηζαλά αξλεηηθά απνηειέζκαηα ησλ δηαδηθαζηψλ, φπσο απηφ ηεο απφξξηςεο 

αηηήκαηνο αζχινπ θαη ηε κε εχξεζε ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. 

 

6.3. Πξνεηνηκαζία θαη Έμνδνο από ην Πιαίζην 

ην ζπγθεθξηκέλν άμνλα απνηειεζκάησλ ηνλίδεηαη θπξίσο ν ξφινο ηνπ 

θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ σο ζρεδηαζηή, εθπαηδεπηή θαη ππνζηεξηθηή. Πεξηγξάθνληαη 

νη πξαθηηθέο ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ελειηθίσζεο ηνπ παηδηνχ, ηεο πξνεηνηκαζίαο 
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ηνπ γηα ηελ απηφλνκε δσή θαζψο θαη ε ππνζηήξημε πνπ ιακβάλεη κεηά ηελ 

αλαρψξεζή ηνπ απφ απηφ. 

Ξεθηλψληαο ηελ αλάιπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άμνλα, γίλεηαη θαλεξή κηα 

βαζηθή αληίζεζε ζηηο απφςεηο ησλ επαγγεικαηηψλ κεηαμχ ηνπο. Οη ίδηνη ηνλίδνπλ πσο 

ε δηαζθάιηζε ηεο παξακνλήο ησλ παηδηψλ ζην πιαίζην έσο θαη ηελ ελειηθίσζή ηνπο 

απνηειεί βαζηθφ δηθαίσκα ηνπ παηδηνχ ην νπνίν θξνληίδνπλ λα κελ θαηαπαηάηαη. 

Κάπνηνη κάιηζηα θάλνπλ ιφγν γηα αλάγθε παξακνλήο ησλ αλειίθσλ ζηα πιαίζηα έσο 

θαη ην εηθνζηφ πξψην έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο. ηελ αληίζεηε πιεπξά αλήθνπλ νη 

επαγγεικαηίεο πνπ αλαθέξνπλ πσο παξά ηνλ μεθάζαξν θαλνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ, 

πνιιέο θνξέο εμαλαγθάδνληαη απφ ηηο αξρέο λα απνκαθξχλνπλ ηα παηδηά ζηα δεθαέμη 

κε δεθαεπηά ηνπο (16-17) ρξφληα, κε βαζηθή αηηηνινγία ηελ πιεξφηεηα ησλ δνκψλ.  

Ίζσο ε θπξηφηεξε πξαθηηθή ησλ επαγγεικαηηψλ πνπ αθνινπζείηαη ζην 

ζπγθεθξηκέλν ηνκέα είλαη ν ζρεδηαζκφο ελφο πιάλνπ δσήο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

επφκελσλ βεκάησλ κεηά ηελ έμνδν ηνπ αλειίθνπ απφ ην πιαίζην. ηε δηαδηθαζία 

γίλεηαη ιφγνο γηα ηηο έλλνηεο «βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ» θαη «ζπκκεηνρή ηνπ 

αλειίθνπ». Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ηεο έξεπλαο αλαθέξνπλ πσο νη ζπγθεθξηκέλεο 

έλλνηεο ιακβάλνληαη ζνβαξά ππφςε θαη γίλνληαη κε ηδηαίηεξε πξνζνρή. Δπηπιένλ 

αλαθέξεηαη πσο ην ηειηθφ πιάλν δηακνξθψλεηαη βάζεη κηα πξνζεθηηθήο δηαδηθαζίαο 

αμηνιφγεζεο αλαγθψλ ησλ αλειίθσλ πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλε γηα ην θάζε άηνκν. 

ηνλ αληίινγν ηεο άπνςεο απηήο ζηέθνληαη νη απφςεηο ησλ παηδηψλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηελ ηέηαξηε (4) έξεπλα πνπ ζπκπεξηιήθζεθε ζην δείγκα, ηα νπνία ππνζηεξίδνπλ 

πσο δελ ξσηήζεθαλ γηα ηηο δηθέο ηνπο επηζπκίεο θαη φζα ξσηήζεθαλ ηειηθά 

θαηέιεμαλ λα ζπκβηβαζηνχλ κε ην έηνηκν πιάλν πνπ είρε ήδε ζπκπιεξψζεη ν 

θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο γη‟ απηνχο.  

Χζηφζν, ην Statement of Good Practice (2004), αλαθέξεη πσο νη απφςεηο θαη 

νη επηζπκίεο ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φπνηε νη 

απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη ηνπο επεξεάδνπλ. Πξέπεη πάληα λα ελζαξξχλνληαη ψζηε 

λα εθθξάδνπλ ηηο απφςεηο ηνπο, ηηο αλεζπρίεο ηνπο αιιά θαη ηα παξάπνλά ηνπο. 

Σνλίδεη, επίζεο, φηη ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη κέηξα έηζη ψζηε ηα παηδηά λα 

ζπκκεηέρνπλ ζην ζρεδηαζκφ ηεο δσήο ηνπο αλάινγα κε ηελ ειηθία ηνπο θαη ηελ 

σξηκφηεηά ηνπο.  

Ο ζρεδηαζκφο ηνπ κέιινληνο ησλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ, ζχκθσλα κε 

χζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Τπνπξγψλ γηα ηνλ Πξνγξακκαηηζκφ ηεο Εσήο ησλ 

Αζπλφδεπησλ Αλήιηθσλ (2007), απνζθνπεί ζηελ αλάπηπμε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο 
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επηηξέπνληάο ηνπο λα απνθηήζνπλ θαη λα εληζρχζνπλ ηηο δεμηφηεηεο πνπ είλαη 

αλαγθαίεο ψζηε λα θαηαζηνχλ αλεμάξηεηνη, ππεχζπλνη θαη ελεξγνί πνιίηεο. Γηα ην 

ζθνπφ απηφ, ν ζρεδηαζκφο ηνπ κέιινληνο ησλ πξναλαθεξφκελσλ παηδηψλ, απφιπηα 

ζχκθσλνο κε ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ παηδηνχ, φπσο νξίδεηαη ζηε χκβαζε γηα ηα 

Γηθαηψκαηα ηνπ Παηδηνχ, ζηνρεχεη ζηελ θνηλσληθή έληαμε ησλ αλειίθσλ, ζηελ 

αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθφηεηαο, ζηελ πνιηηηζκηθή αλάπηπμε, ζηε ζηέγαζε, ζηελ 

πγεία, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε θαη απαζρφιεζε. Ο 

ζρεδηαζκφο ηνπ κέιινληνο ησλ αζπλφδεπησλ αλήιηθσλ κεηαλαζηψλ είλαη 

εμαηνκηθεπκέλν εξγαιείν, πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ ακνηβαία θαη νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

δέζκεπζε ησλ ελδηαθεξφκελσλ αλήιηθσλ θαη ησλ αξκφδησλ αξρψλ. Καζνξίδεη ην 

κέιινλ ηνπ παηδηνχ, πξνάγεη ην βέιηηζην ζπκθέξνλ ηνπ ρσξίο δηαθξίζεηο θαη παξέρεη 

καθξνρξφληεο ιχζεηο ηθαλνπνηψληαο ηηο αλάγθεο ηνπ αλήιηθνπ θαζψο θαη ησλ 

ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ. 

Με βάζε κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε, ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο πξέπεη λα 

ιακβάλεη ππφςε ηελ εηδηθφηεξε θαηάζηαζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ παηδηνχ. Δίλαη 

αλαγθαίν λα ζπλεθηηκψληαη δηάθνξα ζηνηρεία θαη εηδηθφηεξα: 

 Σα πξνζσπηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αλήιηθνπ: ειηθία, θχιν, ηαπηφηεηα, λνκηθφ 

θαζεζηψο, πνιηηηζκηθή θαηαγσγή, επίπεδν εθπαίδεπζεο, πλεπκαηηθή αλάπηπμε θαη 

σξηκφηεηα, πηζαλά ηξαπκαηηθά βηψκαηα, θαηάζηαζε ηεο πγείαο, επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία θαη δεμηφηεηεο, 

 Σν δξνκνιφγην ηεο κεηαλάζηεπζεο πνπ αθνινχζεζε ν αλήιηθνο: παξάγνληεο πνπ 

επεξέαζαλ ηελ αλαρψξεζή ηνπο, ηηο ζπλζήθεο ηνπ ηαμηδηνχ, ηε δηάξθεηα θαη ηηο 

ζπλζήθεο δηακνλήο ζηηο ρψξεο δηέιεπζεο θαη ζηελ Δπξψπε, 

 Σν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ηνπ αλήιηθνπ θαη εηδηθφηεξα ε θχζε ησλ 

νηθνγελεηαθψλ ηνπ ζρέζεσλ, 

 Οη πξνζδνθίεο, νη επηζπκίεο θαη νη αληηιήςεηο ηνπ αλήιηθνπ,  

 Ζ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπ: ην πνιηηηθφ, λνκνζεηηθφ, 

θνηλσληθν- νηθνλνκηθφ, εθπαηδεπηηθφ θαη πνιηηηζκηθφ πιαίζην, ε θαηάζηαζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπ αλζξψπνπ (ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαθξίζεηο ιφγσ εζλνηηθήο 

θαηαγσγήο, ζξεζθείαο θαη θχινπ θαη άιινπο πηζαλνχο θηλδχλνπο), ε δηαζεζηκφηεηα 

θξνληίδαο θαη ζηήξημεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπλ- ζεθψλ ππνδνρήο,  
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 Οη εηδηθφηεξεο εγγπήζεηο πνπ απνιακβάλνπλ νη αζπλφδεπηνη αλήιηθνη αηηνχληεο 

άζπιν, εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζηελ αξρή ηεο κε επαλαπξνψζεζεο θαη ζηνλ 

εληνπηζκφ δηαξθψλ θαη βηψζηκσλ ιχζεσλ, 

 Ζ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε ρψξα ππνδνρήο: ην πνιηηηθφ, λνκνζεηηθφ θαη 

θνηλσληθν- νηθνλνκηθφ πιαίζην, ε δηαζεζηκφηεηα επθαηξηψλ γηα ηνλ αλήιηθν, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ επηπέδνπ θαη ηνπ βαζκνχ ηεο δηαζέζηκεο ζηήξημεο, ε 

δπλαηφηεηα παξακνλήο ζηε ρψξα ππνδνρήο, νη επθαηξίεο έληαμεο ζηε ρψξα 

ππνδνρήο.  

(ύζηαζε ηεο Δπηηξνπήο Τπνπξγώλ γηα ηνλ Πξνγξακκαηηζκό ηεο Εσήο ησλ 

Αζπλόδεπησλ Αλήιηθσλ, 2007) 

 

Σν παηδί γηα λα ιεηηνπξγήζεη θαηάιιεια θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν απηφλνκεο 

δηαβίσζήο ηνπ ζα πξέπεη λα εθπαηδεπηεί ζε θάπνηεο θαζεκεξηλέο αζρνιίεο. Ο 

θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ζην ζηάδην απηφ αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ εθπαηδεπηή, 

«δηδάζθνληαο» ζηνλ αλήιηθν δηαδηθαζίεο πνπ αθνξνχλ απφ ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

πγηεηλή έσο ηε δηαρείξηζε ρξεκάησλ. Έλλνηεο νη νπνίεο ζεσξνχληαη απηνλφεηεο 

πξέπεη λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν εθπαίδεπζεο γηα ηνπο αλειίθνπο πξηλ απφ ηελ 

έμνδφ ηνπο απφ ην πιαίζην.  

Όινη νη εηδηθνί ππνζηεξίδνπλ πσο ε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία πξέπεη λα 

μεθηλάεη πνιχ λσξίηεξα απφ ηελ ειηθία ελειηθίσζεο ηνπ παηδηνχ έσο θαη θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ ζην πιαίζην. Οξηζκέλνη ππνζηεξίδνπλ πσο ηα παηδηά ζα 

πξέπεη απφ πνιχ λσξίο λα κπαίλνπλ ζε δηαδηθαζίεο εκη-αλεμαξηεζίαο, 

αλαιακβάλνληαο επζχλεο (θαζαξηζκφο δσκαηίνπ, δηαρείξηζε ρξεκάησλ) ήδε απφ ηελ 

παξακνλή ηνπο ην πιαίζην. Σα ίδηα ηα παηδηά ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθή ηελ χπαξμε 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπ ζην πιαίζην ψζηε λα απνθηήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο 

γλψζεηο γηα ηελ απηφλνκε δηαβίσζε. Παξφια απηά ζπάληα θαίλεηαη λα ππάξρεη ηέηνηα 

πεξίνδνο πξνζαξκνγήο ζην πιαίζην, θαζψο φπσο πξνθχπηεη απφ ηα απνηειέζκαηα, ηα 

ίδηα ηα παηδηά (άξζξν: 4) αλαθέξνπλ ηελ απνγνήηεπζή ηνπο κεηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ 

ην πιαίζην. Οη επαγγεικαηίεο ππνζηεξίδνπλ πσο νη δηαδηθαζίεο απηέο γηα λα είλαη 

απνηειεζκαηηθέο ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη απφ αληίζηνηρε δηεπηζηεκνληθή 

νκάδα ε νπνία ζα έρεη ην ζπγθεθξηκέλν ζηφρν. 

χκθσλα κε ην Statement of Good Practice (2004), ε πξνεηνηκαζία ησλ 

παηδηψλ κε ζθνπφ λα θχγνπλ απφ ηα πιαίζηα θξνληίδαο αλαιακβάλεηαη απφ ηνπο 
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επαγγεικαηίεο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο. Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο αλαιακβάλεη 

δηαδηθαζίεο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, ζρεδηαζκνχ θαη εθκάζεζεο λέσλ δεμηνηήησλ 

ζηνπο αλήιηθνπο. Ζ εθπαίδεπζε ησλ παηδηψλ κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηηο αηνκηθέο 

δεμηφηεηεο (πξνζσπηθή πγηεηλή, δηαηξνθή, πγεία), ηηο πξαθηηθέο δεμηφηεηεο 

(δηαρείξηζε ρξεκάησλ, ςψληα ζνχπεξ κάξθεη, καγείξεκα θαη θαζαξηφηεηα) αιιά θαη 

δηαπξνζσπηθέο δεμηφηεηεο (επηθνηλσλία). Χζηφζν, γηα λα πξνζαξκνζηεί ην άηνκν 

ζηε λέα θαηάζηαζε ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο ζα πξέπεη λα παξέρεη ζηνλ αλήιηθν ηελ 

θαηάιιειε πξαθηηθή θαη ζπλαηζζεκαηηθή ππνζηήξημε αιιά θαη λα ηνπο δψζεη ηνλ 

απαξαίηεην «ρψξν θαη ρξφλν» ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ νκαιά ηε λέα θαηάζηαζε. Οη 

θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί νθείινπλ λα αλαγλσξίδνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

πξνεηνηκαζίαο ησλ αλειίθσλ, εληζρχνληαο ηελ απηνεθηίκεζή ηνπο θαη παξέρνληαο 

ελδπλάκσζε θαη ππνζηήξημε.  

Όζνλ αθνξά ηελ πεξίνδν κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ παηδηνχ (ελειίθνπ πιένλ) 

απφ ην πιαίζην, ελψ αξρηθά γίλεηαη κηα λχμε ζε πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη απφ 

ηνπο επαγγεικαηίεο ζρεηηθά κε ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ηνπο θαη ηελ 

αμηνιφγεζε ηήξεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ κέιινληνο, θαίλεηαη πσο δελ αλαιχνληαη ζηε 

ζπλέρεηα. χκθσλα κε ηε Γεκνπνχινπ- Λαγσλίθα (2009), είλαη πνιχ ζεκαληηθφ ζε 

φιεο ηηο θνηλσληθέο νξγαλψζεηο ν εμππεξεηνχκελνο λα γλσξίδεη φηη κπνξεί λα 

επηζηξέςεη φηαλ θαη αλ ζεσξήζεη φηη ρξεηάδεηαη κηα λέα επαθή κε ηνλ θνηλσληθφ 

ιεηηνπξγφ. πρλά θαη κφλν ε επίγλσζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο απνηειεί ςπρηθφ 

ζηήξηγκα. Οξηζκέλεο νξγαλψζεηο, κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλεξγαζίαο, έρνπλ ηελ ηαθηηθή 

λα παξαθνινπζνχλ ηελ εμέιημε ησλ πεξηζηαηηθψλ (follow up).  

Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο, κέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο 

έξεπλαο, θαίλεηαη πσο δελ αθνινπζείηαη απφ ηνπο επαγγεικαηίεο. Οη δηαδηθαζίεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πιεηνλφηεηα ησλ εξεπλψλ, ζρεηηθά κε ην θνκκάηη ηεο απνρψξεζεο 

ησλ παηδηψλ απφ ην πιαίζην αθνξνχλ θπξίσο ηελ θνηλσληθή ελζσκάησζή ηνπο ζην 

ζχλνιν. Οη πξαθηηθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα κπνξνχλ λα 

ηνπνζεηεζνχλ ρξνληθά ζην δεχηεξν ζηάδην παξέκβαζεο, απηφ ηεο παξακνλήο ζην 

πιαίζην, θαζψο ε έληαμε ή ν απνθιεηζκφο ηνπο απφ ην ζχλνιν απνηειεί απφξξνηα 

ησλ ελεξγεηψλ πνπ έιαβαλ ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα θηινμελίαο ηνπο (εθπαίδεπζε, 

ςπρνζπλαηζζεκαηηθή πγεία, θνηλσληθά δίθηπα θ.α.) 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7: ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

7.1 πκπεξάζκαηα 

Βαζηθφ ζθνπφ ηεο έξεπλαο απνηέιεζε ε ζπζρέηηζε ησλ ζεσξηψλ ηεο 

δηαπνιηηηζκηθήο θνηλσληθήο εξγαζίαο κε ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο ζηελ εξγαζία 

ησλ επαγγεικαηηψλ κε αζπλφδεπηα παηδηά θαη παηδηά ρσξηζκέλα απφ ηελ νηθνγέλεηά 

ηνπο. Σν γεληθφηεξν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πσο νη ζεσξίεο πνιιέο θνξέο 

δηαθέξνπλ απφ ηηο πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο. 

Οη ίδηνη αξθεηέο θνξέο αλαιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο ζηηο νπνίεο δελ έρνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο θαη εθπαίδεπζε θαη νη νπνίεο δελ εληάζζνληαη ζεσξεηηθά ζηελ 

θνηλσληθή εξγαζία, αλαγθάδνληάο ηνπο λα «δεκηνπξγνχλ» λέεο ζηξαηεγηθέο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηνπο (π.ρ. αμηνιφγεζε ειηθίαο). Μέζα απφ απηφ γίλεηαη θαλεξή ε 

αλάγθε νξηνζέηεζεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θνηλσληθνχ ιεηηνπξγνχ θαη ε χπαξμε 

αληίζηνηρσλ εμεηδηθεπκέλσλ νκάδσλ ζε ζέκαηα πνπ δελ εληάζζνληαη ζηηο 

αξκνδηφηεηεο ηνπο.  

Δπηκέξνπο ζηφρνπο απνηέιεζαλ ε ζπγθέληξσζε ησλ πξαθηηθψλ εθαξκνγψλ 

ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ ζηελ εξγαζία ηνπο κε αζπλφδεπηα παηδηά θαη παηδηά πνπ 

έρνπλ ρσξηζηεί απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο αιιά θαη ν θαζνξηζκφο ησλ ζηαδίσλ 

παξέκβαζήο ηνπο. Οη ζπγθεθξηκέλνη ζηφρνη επηηεχρζεθαλ κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε 

θαη θαηεγνξηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ.   

Πην ζπγθεθξηκέλα, αλαθνξηθά κε ηνλ πξψην ζηφρν πνπ ηέζεθε, 

παξνπζηάζηεθαλ ιεπηνκεξψο νη πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηνπο 

επαγγεικαηίεο θαη αμηνινγήζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπο βάζεη ησλ εκπεηξηψλ 

ησλ ίδησλ ησλ επαγγεικαηηψλ θαζψο θαη ησλ παηδηψλ σο απνδέθηεο ησλ πξαθηηθψλ 

απηψλ. Ζ ζπγθέληξσζε ησλ πξαθηηθψλ απνηειεί έλα ρξήζηκν εγρεηξίδην γηα ηνπο 

επαγγεικαηίεο πνπ εξγάδνληαη κε ηε ζπγθεθξηκέλε πιεζπζκηαθή νκάδα, νδεγψληαο 

ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε επηινγή ελεξγεηψλ.  

Οη πξαθηηθέο εθαξκνγέο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ κε ηα αζπλφδεπηα 

παηδηά κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζηνπο εμήο ηνκείο: 

1. Σνπνζέηεζε ησλ αζπλφδεπησλ παηδηψλ: Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί είλαη 

απηνί πνπ απνθαζίδνπλ αλ ην παηδί ζα ηνπνζεηεζεί ζε θέληξν θηινμελίαο 

ή ζε αλάδνρε νηθνγέλεηα. Ζ απφθαζή ηνπο απηή, ιακβάλεηαη ζπλήζσο κε 

θξηηήξην ηελ ειηθία ηνπ παηδηνχ θαη ηηο αλάγθεο ηνπ. 
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2. Δθπαίδεπζε: Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαζνξίδνπλ ηελ ηάμε ζηελ νπνία 

ζα εληαρζεί ην παηδί. Έξρεηαη ζε επαθή κε ζρνιηθέο κνλάδεο, κε 

δαζθάινπο θαη θαζεγεηέο, απνθαζίδνληαο καδί ηνπο ηε βαζκίδα ζηελ 

νπνία ζα θνηηήζεη ν αλήιηθνο. Έπεηηα απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ παηδηνχ ζην 

ζρνιείν αζρνιείηαη κε δηαδηθαζίεο φπσο, ςπρνινγηθή ζηήξημε ηνπ 

παηδηνχ, έληαμε ηνπ παηδηνχ ζε πξνγξάκκαηα εληζρπηηθήο δηδαζθαιίαο αλ 

απηφ θξίλεηαη απαξαίηεην, επηθνηλσλία κε ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ 

ζρνιείνπ γηα ηελ πξφνδν ηνπ καζεηή αιιά θαη παξέκβαζή ζε πεξίπησζε 

πνπ ην παηδί δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα 

3. Τγεία: Παξέρνπλ ζην ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηνλ θάθειν ηνπ παηδηνχ ή ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζπιιέμεη νη ίδηνη, παξακέλνπλ ζηνλ ρψξν 

εμέηαζεο θαη βνεζάλε ηνπο αλειίθνπο ζηε ζπκπιήξσζε ησλ εληχπσλ πνπ 

ρξεηάδνληαη. Δπηπιένλ, παξαθνινπζνχλ ηελ θαηάζηαζε ησλ παηδηψλ κέζα 

απφ ηηο ζπλαληήζεηο ηνπο θαη ζε πεξίπησζε πνπ πέζνπλ ζηελ αληίιεςή 

ηνπο ζπκπηψκαηα δηαηαξαρψλ, παξαπέκπνπλ ην παηδί ζηηο θαηάιιειεο 

ππεξεζίεο ςπρηθήο πγείαο. 

4. Άζπιν: Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο θξίλεη αλ πξέπεη ή φρη έλα παηδί λα 

ππνβάιεη αίηεζε αζχινπ. Αλ ε ππνβνιή αηηήκαηνο αζχινπ θξηζεί 

απαξαίηεηε, πξέπεη λα βνεζά θαη λα ππνζηεξίδεη ην παηδί ζηελ φιε 

δηαδηθαζία. Δλεκεξψλεη ην παηδί γηα νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία κε ηξφπν 

απιφ θαη θηιηθφ θαη ιφγν πξνζαξκνζκέλν ζην επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπ. 

Βαζηθφ ηνπ κέιεκα είλαη ε ζπλδξνκή ηνπ ζε πξαθηηθά - δηαδηθαζηηθά 

ζέκαηα, θαζψο θαη ε ςπρνινγηθή ηνπ ζηήξημε ζηελ ςπρνθζφξα απηή 

δηαδηθαζία. 

5. Δπαλέλσζε νηθνγέλεηαο: Ζ απφθαζε αλ ην παηδί ζα πξέπεη λα επαλελσζεί 

κε ηελ νηθνγέλεηα ηνπ ιακβάλεηαη απφ ηνλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ καδί κε ην 

παηδί. Δθφζνλ ην παηδί δψζεη ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ γηα λα μεθηλήζεη ε 

δηαδηθαζία, ν θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο αλαιακβάλεη νινθιεξσηηθά ηε 

δηαδηθαζία εληνπηζκνχ ησλ κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο, ζπκπιεξψλνληαο ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαη ηηο αηηήζεηο. Πξέπεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζεθηηθφο κε 

ηνπο γνλείο πνπ δηεθδηθνχλ επαλέλσζε κε ηα παηδηά ηνπο, θαζψο ππάξρεη 

θίλδπλνο λα είλαη άηνκα πνπ αλήθνπλ ζε δίθηπν παξάλνκεο δηαθίλεζεο 

παηδηψλ. 
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6. Γηνξγάλσζε δξαζηεξηνηήησλ: Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο θαιείηαη λα 

δηνξγαλψζεη εθδξνκέο, επηζθέςεηο ζε κνπζεία, θνηλσληθέο εθδειψζεηο 

ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρνπλ ηα παηδηά, πξνβνιέο ηαηληψλ, νκάδεο κε αζιεηηθά 

ελδηαθέξνληα θ.ιπ. 

7. Γεκηνπξγία θνηλσληθψλ δηθηχσλ: Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί αλαιακβάλνπλ 

ην ξφιν ηνπ δηακεζνιαβεηή κε ζθνπφ ηελ ππνβνήζεζε ησλ παηδηψλ ζηε 

δεκηνπξγία θνηλσληθψλ δηθηχσλ. Απηφ επηηπγράλεηαη κέζσ ηεο έληαμήο 

ηνπο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία, ηελ ηνπνζέηεζε ζε αλάδνρεο 

νηθνγέλεηεο θαζψο θαη κε επηζθέςεηο ησλ παηδηψλ ζε εθθιεζίεο, ηδακηά 

θαη ρψξνπο ζπλάζξνηζεο αλζξψπσλ ίδηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο κε ην 

παηδί. 

8. Γεκηνπξγία πιάλνπ γηα ην κέιινλ: Ο θνηλσληθφο ιεηηνπξγφο δεκηνπξγεί 

καδί κε ην παηδί έλα πιάλν δσήο ην νπνίν ζπλίζηαηαη λα αθνινπζήζεη ν 

αλήιηθνο κεηά ηελ έμνδφ ηνπ απφ ην πιαίζην. Ο επαγγεικαηίαο, πξηλ ηε 

δεκηνπξγία ηνπ πιάλνπ, νθείιεη λα αμηνινγήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ αλειίθνπ, 

ψζηε λα θαζνξίζεη ηα βήκαηα πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη, αιιά θαη ηε 

βνήζεηα θαη ηε ζηήξημε πνπ ζα ηνπ παξέρεη ζε φιε απηή ηε δηαδηθαζία. Ζ 

αμηνιφγεζε απηή επηθεληξψλεηαη ζηνπο ηνκείο ηεο πγείαο θαη αλάπηπμεο, 

ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο πξνεηνηκαζίαο ηνπ γηα εξγαζία, ηα θνηλσληθά 

δίθηπα, ηηο δεμηφηεηεο ηνπ αηφκνπ ζηε δηαρείξηζε ρξεκάησλ αιιά θαη ζε 

φπνηα άιιε πξαθηηθή δηαδηθαζία ζεσξείηαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

αλεμάξηεηε δσή. 

9. Δθπαίδεπζε ζε θαζεκεξηλέο αζρνιίεο: Ο θνηλσληθφο αλαιακβάλεη ην ξφιν 

ηνπ εθπαηδεπηή ζε απηή ηε δηαδηθαζία, εθπαηδεχνληαο ηνλ αλήιηθν ζε 

βαζηθέο θαζεκεξηλέο αζρνιίεο, φπσο ηε δηαρείξηζε ρξεκάησλ, ηα ςψληα, 

ηελ πξνζσπηθή πγηεηλή, ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ ζπηηηνχ, ηε καγεηξηθή. Ο 

ξφινο απηφο δελ ζηακαηά κε ηελ έμνδν ηνπ παηδηνχ απφ ην πιαίζην, θαζψο 

ν ίδηνο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζεί ζηελά ηελ πξφνδν ηνπ αλειίθνπ ζηηο 

δηαδηθαζίεο απηέο θαηά ηελ πξψηε πεξίνδν απηφλνκεο δηαβίσζεο. 

 

Ο δεχηεξνο ζηφρνο, ζρεηηθά κε ηα ζηάδηα παξέκβαζεο ησλ θνηλσληθψλ 

ιεηηνπξγψλ, επηηεχρζεθε κέζα απφ ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζε 

ηξεηο (3) θεληξηθνχο άμνλεο: Πξψηε Δπαθή, Παξακνλή ζην Πιαίζην, Πξνεηνηκαζία 

θαη Έμνδνο απφ ην Πιαίζην. Ζ θάζε βαζηθή θαηεγνξία ρσξίζηεθε ζε ππνθαηεγνξίεο 
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αλάινγα κε ηνλ ηνκέα παξέκβαζεο ησλ θνηλσληθψλ ιεηηνπξγψλ. Ο δηαρσξηζκφο 

απηφο απνηέιεζε ζεκαληηθφ εξγαιείν νξγάλσζεο ηνπ κεγάινπ φγθνπ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ζπγθεληξψζεθαλ κέζα απφ ηελ έξεπλα θαη ζεσξείηαη πσο απνηειεί έλαλ 

νινθιεξσκέλν θαηάινγν ησλ πξαθηηθψλ, ν νπνίνο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη 

βνεζεηηθά ζηελ εξγαζία ησλ επαγγεικαηηψλ κε αζπλφδεπηα παηδηά θαη παηδηά πνπ 

έρνπλ ρσξηζηεί απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπο. 

Σέινο, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο, φπσο πξνέθπςε απφ ηελ έξεπλα, ν ζεβαζκφο 

ηεο πξνζσπηθφηεηαο θαη ηεο αξρή ηεο εμαηνκίθεπζεο ηνπ αηφκνπ απνηεινχλ ηνλ 

γλψκνλα γηα νπνηαδήπνηε ελέξγεηα αθνινπζείηαη απφ ηνπο θνηλσληθνχο ιεηηνπξγνχο 

ζηα παηδηά. Ο ζεβαζκφο απνηειεί ην κνλαδηθφ ζηνηρείν πνπ αλαθέξζεθε ζην ζχλνιν 

ησλ εξεπλψλ θαζψο θαη ζην ζχλνιν ησλ πξαθηηθψλ πνπ ζπγθεληξψζεθαλ απφ απηέο. 

Ζ εμαηνκίθεπζε ηνπ αηφκνπ, δειαδή ε αλαγλψξηζε θαη θαηαλφεζε ηεο 

κνλαδηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ, ηνλίζηεθε σο ε βαζηθή αξρή ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο 

ηελ νπνία φινη νη επαγγεικαηίεο νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ππφςε απφ ην αξρηθφ 

ζηάδην ηεο πξψηεο επαθήο ηνπ παηδηνχ κε ην πιαίζην σο θαη ηελ έμνδφ ηνπ απφ απηφ.  

 

7.2 Πξνηάζεηο 

Μειεηψληαο ηηο πξαθηηθέο εθαξκνγέο ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο ζηελ Δπξψπε 

κε ηα αζπλφδεπηα παηδηά, πξνθχπηνπλ νη παξαθάησ πξνηάζεηο πνπ έρνπλ σο ζηφρν 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε αληηκεηψπηζε ησλ ηδηαηηέξσλ αλαγθψλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

επάισηεο θνηλσληθήο νκάδαο.  

Αξρηθά, αλαιχνληαο ηα απνηειέζκαηα, δηαπηζηψζεθε πσο νη θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί αλαιακβάλνπλ θαζήθνληα, φπσο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο ειηθίαο ηνπ 

παηδηνχ, γηα ηα νπνία δελ είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη θαη δελ θέξνπλ ηηο 

απαξαίηεηεο γλψζεηο. Οη δηαδηθαζίεο απηέο ζα πξέπεη λα γίλνληαη απφ εμσηεξηθνχο 

παξάγνληεο θαη απφ εμεηδηθεπκέλν επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ, νη νπνίνη λα έρνπλ 

παξάιιεια ηνλ απαξαίηεην ζεβαζκφ γηα ηελ πξνζσπηθφηεηα, αιιά θαη γηα ηελ 

πνιηηηζκηθή θνπιηνχξα ηνπ θάζε παηδηνχ. ε πεξηπηψζεηο φπνπ ην πξνζσπηθφ απηφ 

δελ κπνξεί λα ππάξμεη ή ππάξρνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ ειηθία, ηφηε νη αξκφδηνη ζα 

πξέπεη νπσζδήπνηε λα ηάζζνληαη ππέξ ηεο αλειηθφηεηαο ηνπ αηφκνπ. 

Δλ ζπλερεία, επηζεκάλζεθε ε ζεκαληηθφηεηα ηεο χπαξμεο ςπραγσγηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ γηα ηα παηδηά, πνπ σζηφζν είλαη πεξηνξηζκέλεο ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Θεσξείηαη, ινηπφλ, ζεκαληηθή ε πνζνηηθή ελίζρπζε ησλ 



 129 

παξερφκελσλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ε αχμεζε ηεο παξνρήο νηθνλνκηθψλ πφξσλ κε 

ζθνπφ ηε δεκηνπξγία δξαζηεξηνηήησλ γηα ηα αζπλφδεπηα παηδηά. 

Δπηπιένλ, ε πξφζβαζε ησλ αλειίθσλ ζηελ παηδεία ζα πξέπεη λα είλαη 

απξφζθνπηε. Οθείιεηαη λα παξέρεηαη ζηα παηδηά θαηάιιειν πξνζσπηθφ θαη 

ππεξεζίεο κε ζηφρν ηελ φζν ην δπλαηφλ επθνιφηεξε πξνζαξκνγή ζην ζρνιείν (π.ρ. 

εθκάζεζε ηεο γιψζζαο ηεο ρψξαο ππνδνρήο, εληζρπηηθή δηδαζθαιία θ.ιπ.). Δπίζεο, 

ην πξνζσπηθφ ησλ ζρνιείσλ ζα πξέπεη λα έρεη εθπαηδεπηεί ζηε δηαπνιηηηζκηθφηεηα 

έηζη ψζηε λα είλαη ηθαλφ λα αληαπεμέξρεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ αζπλφδεπησλ 

παηδηψλ θαη φρη κφλν. 

Οη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί θαη ηα αζπλφδεπηα παηδηά πνπ πήξαλ κέξνο ζηηο 

έξεπλεο πνπ κειεηήζεθαλ, αλέθεξαλ πσο ε δηαδηθαζία κεηάβαζεο ζηελ ελήιηθε δσή 

δελ είλαη θαζφινπ εχθνιε γηα ηα παηδηά απηά θαζψο θαη ην φηη δελ αηζζάλνληαη 

έηνηκα. Γηα ην ιφγν απηφ, πξνηείλεηαη ε επέθηαζε ηνπ ρξνληθνχ νξίνπ πνπ ηα παηδηά 

κπνξνχλ λα παξακείλνπλ ζην πιαίζην έσο φηνπ νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί 

ζπλαπνθαζίζνπλ κε ην θάζε παηδί μερσξηζηά πσο είλαη έηνηκν λα απνρσξίζεη.  

Χζηφζν, ε παξακνλή ηνπ παηδηνχ ζην πιαίζην δπζρεξαίλεηαη θαη απφ ην 

γεγνλφο πσο νη δνκέο θηινμελίαο είλαη ιίγεο ζπγθξηηηθά κε ηνλ αξηζκφ ησλ 

αζπλφδεπησλ παηδηψλ πνπ δέρνληαη νη πεξηζζφηεξεο ρψξεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ 

Διιάδα, νη δνκέο θηινμελίαο γηα ηα αζπλφδεπηα παηδηά παξέρνπλ γχξσ ζηηο 800 

ζέζεηο, ελψ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Αιιειεγγχεο, ηα 

αζπλφδεπηα παηδηά πνπ εηζήιζαλ ζηελ ρψξα καο κφλν θαηά ην έηνο 2013, ήηαλ 1.150. 

Ο αξηζκφο απηφο απνδεηθλχεη ηελ αδπλακία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο λα παξέρεη 

θξνληίδα ζηελ επάισηε απηή θνηλσληθή νκάδα. Σν ειιεληθφ θξάηνο νθείιεη λα 

δεκηνπξγήζεη δνκέο θηινμελίαο πνπ λα αληαπεμέξρνληαη ζηνλ αξηζκφ ησλ 

αζπλφδεπησλ πνπ εηζέξρνληαη ζηε ρψξα θαη νη νπνίεο δνκέο λα παξέρνπλ 

εμεηδηθεπκέλνπο επαγγεικαηίεο πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ 

παηδηψλ. 

εκαληηθή είλαη επίζεο ε ζηειέρσζε ησλ θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο 

παξακεζφξηεο πεξηνρέο (θπξίσο αζηπλνκία, ιηκεληθφ θαη λνκαξρία) κε πξνζσπηθφ 

εμεηδηθεπκέλν ζηνλ εληνπηζκφ, θαηαγξαθή θαη εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ησλ 

αλειίθσλ. 

Απαξαίηεηε, αθφκε, θξίλεηαη ε επίζεκε θαηαγξαθή ηνπ αξηζκνχ ησλ 

αζπλφδεπησλ παηδηψλ πνπ εηζέξρνληαη θαη δηακέλνπλ ζηελ Διιάδα. Ζ θαηαγξαθή 

ηνπ πξαγκαηηθνχ αξηζκνχ δίλεη ηε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο ησλ αιεζηλψλ αλαγθψλ 
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ηεο νκάδαο θαζψο θαη κηαο πην θαζαξήο εηθφλαο πάλσ ζην δήηεκα ησλ αζπλφδεπησλ 

παηδηψλ ζηελ Διιάδα. Με ηε θαηαγξαθή ηνπ αξηζκνχ, νη θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί ζα 

έρνπλ ηελ επθαηξία γηα ζρεδηαζκφ απνηειεζκαηηθφηεξσλ θαη θαηαιιειφηεξσλ 

παξεκβάζεσλ πξνο ηνπο αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο.   

Έλα ζεκαληηθφ έιιεηκκα πνπ παξαηεξήζεθε, είλαη ε αδπλακία 

παξαθνινχζεζεο ηεο πξνφδνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ηήξεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ 

κέιινληνο κεηά ηελ απνρψξεζε ησλ αλειίθσλ απφ ην πιαίζην. Οη θνηλσληθνί 

ιεηηνπξγνί νθείινπλ λα δίλνπλ έκθαζε ζηε δηαδηθαζία απηή, θαζψο είλαη ζεκαληηθφ 

ηα αζπλφδεπηα παηδηά λα γλσξίδνπλ πσο αλ πξνθχςεη θάπνηα αλάγθε κπνξνχλ λα 

απεπζπλζνχλ γηα βνήζεηα ζηνλ θνηλσληθφ ιεηηνπξγφ. Ζ επίγλσζε απηήο ηεο 

δπλαηφηεηαο απνηειεί έλα βαζηθφ ςπρηθφ ζηήξηγκα γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε επάισηε 

νκάδα. 

 Σέινο, ε αιιαγή ζηελ πνιηηηθή αζχινπ ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο απνηειεί ηελ 

πξψηε θαη απαξαίηεηε ζπλζήθε γηα ηελ εθαξκνγή νπνηαζδήπνηε νπζηαζηηθήο 

πνιηηηθήο πξφλνηαο ζε ζρέζε κε ηα αζπλφδεπηα παηδηά. Ζ δηαδηθαζία εμέηαζεο ησλ 

αηηεκάησλ αζχινπ ζα πξέπεη λα νινθιεξψλεηαη ηαρχηεξα, ρσξίο φκσο ζε θακία 

πεξίπησζε απηφ λα απνβαίλεη εηο βάξνο ηεο πξνζεθηηθήο κειέηεο ηνπο. Ζ δηαδηθαζία 

απηή δελ ζα πξέπεη λα γίλεηαη φρη σο κία γξαθεηνθξαηηθή εξγαζία αιιά σο έλα 

δήηεκα πνπ επεξεάδεη ηελ ςπρνζπλαηζζεκαηηθή θαη θνηλσληθή θαηάζηαζε ηνπ 

αλήιηθνπ πξφζθπγα. 
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2014] 

PRAKSIS http://www.praksis.gr/el/  [Πξφζβαζε 29 Οθησβξίνπ 2014] 

Αrsis- Κνηλσληθή Οξγάλσζε Τπνζηήξημεο Νέσλ http://arsis.gr/ [Πξφζβαζε 24 

Οθησβξίνπ 2014] 

Δηαηξία Κνηλσληθήο θαη Πνιηηηζηηθήο ηήξημεο «ΝΟΣΟ» 

http://www.nostos.org.gr/site/gr/ [Πξφζβαζε 24 Οθησβξίνπ 2014] 

χιινγνο Μεξίκλεο Αλειίθσλ http://www.sma-athens.org/ [Πξφζβαζε 24 

Οθησβξίνπ 2014] 

Γηαηξνί ηνπ Κφζκνπ http://mdmgreece.gr/ [Πξφζβαζε 24 Οθησβξίνπ 2014] 

Κέληξν Τγείαο Παηδηψλ θαη Δθήβσλ Ζιηαρηίδα http://www.iliaktida.eu/ [Πξφζβαζε 

26 Οθησβξίνπ 2014] 

http://www.childrenslegalcentre.com/userfiles/file/HappyBirthday_Final.pdf
http://www.separated-children-europe-programme.org/images/18/219.pdf
http://www.ebscohost.com/
http://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?docid=3ae6b38f0
http://www.inedivim.gr/
http://www.redcross.gr/
http://www.praksis.gr/el/
http://arsis.gr/
http://www.nostos.org.gr/site/gr/
http://www.sma-athens.org/
http://mdmgreece.gr/
http://www.iliaktida.eu/
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ΑΠΟΣΟΛΖ- Φηιαλζξσπηθφο Οξγαληζκφο Ηεξάο Αξρηεπηζθνπήο Αζελψλ 

http://www.mkoapostoli.gr/ [Πξφζβαζε 26 Οθησβξίνπ 2014] 

Διιεληθφ πκβνχιην γηα ηνπο Πξφζθπγεο http://www.gcr.gr/index.php/en/ 

[Πξφζβαζε 13 επηεκβξίνπ 2014] 

Γηεζλήο Οξγαληζκφο Μεηαλάζηεπζεο http://greece.iom.int/el [Πξφζβαζε 24 

επηεκβξίνπ 2014] 

British Red Cross http://www.redcross.org.uk/ [Πξφζβαζε 18 επηεκβξίνπ 2014] 

Γηεζλήο Ακλεζηία http://www.amnesty.org.gr/ [Πξφζβαζε 18 επηεκβξίνπ 2014] 

πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε http://www.synigoros.gr/ [Πξφζβαζε 30 Οθησβξίνπ 2014] 

Διιεληθή Γεκνθξαηία Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε 

http://www.minocp.gov.gr/asylo.php?option=ozo_content&perform=view&id=3779

&Itemid=465&lang=&lang [Πξφζβαζε 12 Ννεκβξίνπ 2014] 

 

http://www.mkoapostoli.gr/
http://www.gcr.gr/index.php/en/
http://greece.iom.int/el
http://www.redcross.org.uk/
http://www.amnesty.org.gr/
http://www.synigoros.gr/
http://www.minocp.gov.gr/asylo.php?option=ozo_content&perform=view&id=3779&Itemid=465&lang=&lang
http://www.minocp.gov.gr/asylo.php?option=ozo_content&perform=view&id=3779&Itemid=465&lang=&lang

