Τα παιδιά που μετακινούνται στην Ελλάδα
Βασικά στοιχεία

31 Δεκεμβρίου 2017

Εθηηκώκελνο πιεζπζκόο παηδηώλ
Γελ ππάξρνπλ δεκνζηεπκέλα ζπλνιηθά επίζεκα ζηνηρεία γηα ηα παηδηά
πνπ κεηαθηλνύληαη (πξόζθπγεο θαη κεηαλάζηεο) ζηελ Διιάδα. ύκθσλα
κε εθηηκήζεηο ηεο UNICEF ζηα ηέιε Γεθεκβξίνπ 2017, ν ζπλνιηθόο ηνπο
αξηζκόο ππνινγηδόηαλ πεξίπνπ ζε 21.000. Από απηά εθηηκάηαη όηη
πεξίπνπ ηα 4.000 ήηαλ ζηα λεζηά θαη 17.000 ζηελ ελδνρώξα.

Αθίμεηο κέζσ ζαιάζζεο θαη επαλεηζδνρέο ζηελ Τνπξθία
πλνιηθά, από ηνλ Ιαλνπάξην έσο θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ
2017, αλαθέξεηαη όηη 11.034 παηδηά έθηαζαλ ζηελ Διιάδα κέζσ
ζαιάζζεο, απνηειώληαο ην 37% ησλ ζαιάζζησλ αθίμεσλ. ην ίδην
δηάζηεκα, 35 παηδηά (όια ζπλνδεπκέλα) έρνπλ επηζηξαθεί
(επαλεηζδνρέο) ζηελ Σνπξθία κε βάζε ηελ θνηλή δήισζε Δ.Δ.-Σνπξθίαο
ηεο 18εο Μαξηίνπ ηνπ 2016.
Αζπλόδεπηα παηδηά
ύκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ Δ.Κ.Κ.Α., ζηα ηέιε Γεθεκβξίνπ ηνπ
2017, ππνινγίδεηαη όηη 3.350 αζπλόδεπηα παηδηά βξίζθνληαλ ζηελ
Διιάδα, από ηα νπνία 1.078 βξίζθνληαη ζε μελώλεο θηινμελίαο
αζπλόδεπησλ αλειίθσλ. Ωο πξνο ηα ινηπά παηδηά, ππήξραλ εθθξεκή
αηηήκαηα ζηέγαζεο πνπ πξνέξρνληαλ: 601 από Κέληξα Υπνδνρήο θαη
Ταπηνπνίεζεο, 214 από ρώξνπο πξνζσξηλήο θηινμελίαο, 285 από
αζθαιείο δώλεο ζε ρώξνπο πξνζσξηλήο θηινμελίαο, 54 από δνκέο
θιεηζηνύ ηύπνπ (ΑΣ, ΠΡΟ.ΚΔ.Κ.Α.), θαη ηα ππόινηπα από άιινπο
θνξείο/ρώξνπο.
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*Αθνξά κόλν ζηηο δνκέο/ρώξνπο όπνπ κε βάζε δηαζέζηκα
ζηνηρεία κπνξνύλ λα γίλνπλ εθηηκήζεηο ζρεηηθά κε ηνλ
αξηζκό ησλ παξακελόλησλ παηδηώλ, θαη όρη ζηνλ
γεσγξαθηθό εληνπηζκό ηνπ ζπλνιηθνύ πιεζπζκνύ ησλ
παηδηώλ. Οη εθηηκήζεηο ρξνληθά αλαθέξνληαη ζηα ηέιε
Γεθεκβξίνπ 2017.

Παξάιιεια, ν αξηζκόο ησλ αηηεκάησλ πνπ
αθνξνύζαλ ζηα αζπλόδεπηα παηδηά απμήζεθε
θαηά 13% ζε ζρέζε κε ην 2016, - 2.275 από
ηα ππνβιεζέληα αηηήκαηα αζύινπ ην 2017
αθνξνύζαλ ζε αζπλόδεπηα παηδηά, ζε
ζρέζε κε ηα 1.977 αηηήκαηα ην 2016.
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Δηεζλήο Πξνζηαζία – Αηηήκαηα Αζύινπ
πλνιηθά, θαηά ην 2017, 19.790 ήηαλ ηα
αηηήκαηα αζύινπ παηδηώλ, ζύκθσλα κε ηελ
Τπεξεζία Αζύινπ, απνηειώληαο πεξίπνπ ην
34% όισλ ησλ ππνβιεζέλησλ αηηεκάησλ, αξηζκόο ζηαζεξόο ζε ζρέζε κε ην 2016
(19.713 αηηήκαηα).

Πρόςβαςη ςε διεθνή προςταςία
Διαδικαςίεσ α΄βαθμοφ
(Ιαν-Δεκ 2017)
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Εθηηκώκελνο αξηζκόο παηδηώλ
αλά ηύπν δνκήο/ρώξν θηινμελίαο*

493

Απορριπτικζσ ουςίασ

ε α’ βαζκό, θαηά ην 2017, 4.250 παηδηά
έιαβαλ δηεζλή πξνζηαζία (πξνζθπγηθό
θαζεζηώο θαη επηθνπξηθή πξνζηαζία) 187
από ηα νπνία ήηαλ αζπλόδεπηα παηδηά.

αςυνόδευτα παιδιά

Μεηεγθαηάζηαζε
Από ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηεγθαηάζηαζεο ηνλ Ννέκβξην ηνπ
2015 έσο θαη έσο ηα ηέιε Γεθεκβξίνπ ηνπ 2017, 9.819 παηδηά είραλ
κεηεγθαηαζηαζεί από ηελ Διιάδα ζε άιιεο ρώξεο ηεο Δ.Δ, απνηειώληαο
ην 45% ηνπ ζπλόινπ ησλ κεηεγθαηαζηαζέλησλ.
492 από απηά ήηαλ αζπλόδεπηα θαη ρσξηζκέλα από ηνπο θεδεκόλεο
ηνπο παηδηά (separated), ηα πεξηζζόηεξα από ηα νπνία έρνπλ
κεηεγθαηαζηαζεί ζηε Φηιαλδία, ηελ Οιιαλδία θαη ηελ Ιζπαλία.

ην δειηίν παξνπζηάδνληαη ηα πην πξόζθαηα θαηά ηελ έθδνζή ηνπ δηαζέζηκα ζηνηρεία
γηα ηα παηδηά πνπ κεηαθηλνύληαη.
Πεγέο: UNICEF/Refugee and Migrant Response in Greece, Δζληθό Κέληξν
Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο/ΔΚΚΑ, Τπεξεζία Αζύινπ, Τπνπξγείν Πξνζηαζίαο ηνπ
Πνιίηε.

Μεηεγθαηάζηαζε ζε άιια θξάηε κέιε
Επξσπατθήο Έλσζεο

9.819

492

παιδιά, ςυνοδευμζνα και
μη, ζχουν μετεγκαταςταθεί
από την Ελλάδα ςε άλλα
κράτη μζλη τησ Ε.Ε.
αςυνόδευτα και χωριςμζνα
από τουσ κηδεμόνεσ τουσ
παιδιά (separated) ζχουν
μετεγκαταςταθεί ςε άλλα
κράτη μζλη τησ Ε.Ε.

Δίκτυο για τα Δικαιώματα των Παιδιών
που Μετακινούνται
Σν Γίθηπν ιεηηνπξγεί από ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2017, έρεη άηππε
κνξθή θαη ζπληνλίδεηαη από ην Βνεζό πλήγνξν ηνπ Πνιίηε γηα ηα
Γηθαηώκαηα ηνπ Παηδηνύ. Βαζηθνί ηνπ ζηόρνη είλαη ε θαιύηεξε
παξαθνινύζεζε θξίζηκσλ δεηεκάησλ θαη ε ηεθκεξησκέλε
ζπλεγνξία ππέξ ησλ παηδηώλ πνπ κεηαθηλνύληαη, θαζώο θαη ε
ζπκβνιή ζηε δηακόξθσζε ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ γηα ηελ
πξνζηαζία ησλ παηδηώλ.
22 κέιε*: 3 δηαθπβεξλεηηθνί νξγαληζκνί (UNICEF, Ύπαηε
Αξκνζηεία ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξόζθπγεο, ΓΟΜ), 19
νξγαλώζεηο ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηώλ, θαη σο
ζπλεξγαδόκελν κέινο ν Γήκνο Αζελαίσλ.
120 δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ
ησλ παηδηώλ πνπ κεηαθηλνύληαη αλαδείρηεθαλ από ηα κέιε
ηνπ Γηθηύνπ θαηά ηε δηαδηθαζία αληαιιαγήο ελεκέξσζεο
θαη ζηνηρείσλ από ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ σο θαη ηνλ
Γεθέκβξην ηνπ 2017.

Έθζεζε απνινγηζκνύ ηνπ Δηθηύνπ γηα ηα Δηθαηώκαηα
ησλ Παηδηώλ πνπ κεηαθηλνύληαη (Ιαλ 2017- Ιαλ 2018).
Δηαβάζηε ηελ εδώ. Πεξίιεςε ζηα αγγιηθά εδώ.

Κεληξηθέο δξάζεηο θαη ζεκαηηθέο ζπλεγνξίαο:

Σπζηάζεηο ησλ Επξσπαίσλ Σπλεγόξσλ
ηνπ Παηδηνύ γηα ηελ πξνζηαζία θαη ηελ
θνηλσληθή έληαμε ησλ παηδηώλ πνπ
κεηαθηλνύληαη. Δηαβάζηε ηηο εδώ ή ζηε
ζειίδα ηεο εθδήισζεο εδώ.
Επιζκέυεις ζηο πλαίζιο ηοσ μητανιζμού
παρακολούθηζης για ηην καηάζηαζη ηφν
παιδιών ποσ μεηακινούνηαι από ηις αρτές ηοσ
2017 έφς και 31 Δεκεμβρίοσ 2017:

•

12 επηζθέςεηο ζε ρώξνπο πξνζσξηλήο
θηινμελίαο ζηελ Αηηηθή (2), ζηελ Κεληξηθή
Μαθεδνλία (3), Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη
Θξάθε (2) θαη ηα λεζηά (2).

•

13 επηζθέςεηο ζε μελώλεο θηινμελίαο
αζπλόδεπησλ αλειίθσλ ζηελ Αηηηθή (3), ηελ
Πεινπόλλεζν (1) θαη ηελ Λέζβν (7).

•

6 επηζθέςεηο ζε αζθαιείο δώλεο (safe zones)
κέζα ζε ρώξνπο πξνζσξηλήο θηινμελίαο ζηελ
Αηηηθή (1), Κεληξηθή Μαθεδνλία (3) θαη
Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη Θξάθε (2).

•

5 επηζθέςεηο ζε ρώξνπο όπνπ ηα παηδηά
ηεινύλ ππό πεξηνξηζκό ηεο ειεπζεξίαο ηνπο
ζηελ Αηηηθή (1), Κεληξηθή Μαθεδνλία (2) θαη ηα
λεζηά (2).

•

1 επίζθεςε ζε
Πεινπόλλεζν.

•

4 επηζθέςεηο ζε άιινπο ρώξνπο θηινμελίαο
παηδηώλ κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο (πξόγξακκα
ζηέγαζεο ηεο Ύπαηεο Αξκνζηείαο ηνπο ΟΗΔ
γηα ηνπο Πξόζθπγεο, πξνγξάκκαηα άιισλ
ΜΚΟ) ζηελ Αηηηθή (1), ζηελ Κεληξηθή
Μαθεδνλία (1), ζηελ Λέζβν (1).

•

1 επίζθεςε ζε άιινπο ρώξνπο
Πεινπόλλεζν.

•

18 επηζθέςεηο ζε εθπαηδεπηηθνύο ρώξνπο
άηππεο, ηππηθήο θαη κε ηππηθήο εθπαίδεπζεο
ζηελ Αηηηθή (7), ηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία (3) θαη
ηα λεζηά (8).

Ενίζτσζη ηης πρόζβαζης ηφν παιδιών, ζσνοδεσμένφν και
αζσνόδεσηφν, ζηην ησπική εκπαίδεσζη: Πξαγκαηνπνηήζεθε
δηεξεύλεζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαηάζηαζεο ησλ αζπλόδεπησλ
παηδηώλ, ηα πνξίζκαηα θαη νη πξνηάζεηο ηεο νπνίαο πξνσζήζεθαλ ζην
Τπνπξγείν Παηδείαο θαη ιήθζεθαλ ππόςε ζην ζρεδηαζκό ησλ ελεξγεηώλ
γηα ην ζρνιηθό έηνο 2017-2018 (βιέπε ζρεηηθά εδώ θαη εδώ ηελ
πεξίιεςε ζηα αγγιηθά).

Προώθηζη ηφν διαδικαζιών οικογενειακής επανένφζης και
μεηεγκαηάζηαζης ζσνοδεσμένφν και αζσνόδεσηφν ανηλίκφν:

Σνλ

Ινύλην ηνπ 2017 πξαγκαηνπνηήζεθε θιεηζηή ζπλάληεζε
εξγαζίαο, κε ζπκκεηνρή ηεο Τπεξεζίαο Αζύινπ θαη ησλ ζπλαξκνδίσλ
ζεζκηθώλ θνξέσλ, ύζηεξα από ζρεηηθή επηζηνιή. Σνλ Οθηώβξην
αθνινύζεζε λέα παξέκβαζε θαη επηζηνιή πξνο ηηο αξκόδηεο αξρέο, κε
ζέκα ηελ πινπνίεζε ησλ κεηαθνξώλ ησλ νηθνγελεηώλ θαη ησλ
αζπλόδεπησλ παηδηώλ ζε άιια θξάηε κέιε (βιέπε εδώ). Σνλ Γεθέκβξην
ε Τπεξεζία Αζύινπ απάληεζε, ελεκεξώλνληαο γηα ηελ έλαξμε παξνρήο
ππεξεζηώλ κεηαθνξάο, θαζώο θαη γηα ηε δέζκεπζε εθ κέξνπο ηεο
Γεξκαλίαο λα απνδέρεηαη ηα παξαπάλσ πξόζσπα θαη κεηά ηελ
παξέιεπζε ηνπ εμακήλνπ.

Κράηηζη / περιοριζμός ηης ελεσθερίας ηφν αζσνόδεσηφν
ανηλίκφν και διαδικαζία προζδιοριζμού ηης ηλικίας:
Η ελεκέξσζε θαη ε ζπιινγή ζηνηρείσλ από ηα κέιε ηνπ Γηθηύνπ
ιήθζεθαλ ππόςε ζην ζρεδηαζκό εζηηαζκέλσλ επηζθέςεσλ απηνςίαο ζε
ρώξνπο θξάηεζεο αλειίθσλ. Σνλ επηέκβξην ηνπ 2017 ζπγθξνηήζεθε
νκάδα εξγαζίαο κε κέιε ηνπ Γηθηύνπ γηα ηελ επεμεξγαζία
δηαπηζηώζεσλ θαη πξνηάζεσλ γηα ην ζέκα απηό. Σνλ Ιαλνπάξην ηνπ
2018 νινθιεξώζεθε ε εθπόλεζε ζρεηηθήο έθζεζεο πνπ θνηλνπνηήζεθε
ζηα κέιε ηνπ Γηθηύνπ θαη επηδηώθεηαη ε πεξαηηέξσ δηάρπζή ηεο ζε
όινπο ηνπο ζπλαξκόδηνπο ζεζκηθνύο θνξείο. ε απηήλ επηζεκαίλνληαη
ην αίηεκα γηα ηε λνκνζεηηθή θαηάξγεζε ηεο δηνηθεηηθήο θξάηεζεο θαη
ησλ πεξηνξηζηηθώλ κέηξσλ ηεο ειεπζεξίαο ησλ αζπλόδεπησλ παηδηώλ
θαη ε αλάγθε ζηξαηεγηθνύ ζρεδηαζκνύ γηα ηελ αληηκεηώπηζε θξίζηκσλ
δεηεκάησλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ ηνπο.

*Μζλη του Δικτφου: Διεθνζσ Σαμείο Επείγουςασ Βοήθειασ των Ηνωμζνων Εθνών για τα
Παιδιά/UNICEF, Υπατη Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ, Διεθνήσ Οργανιςμόσ
Μετανάςτευςησ, ΑΙΣΗΜΑ, ΆΡΙ Κοινωνική Οργάνωςη Τποςτήριξησ Νζων, Γιατροί του
Κόςμου, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιοφ, Danish Refugee Council, Ελληνική Ζνωςη
για
τα
Δικαιώματα
του
Ανθρώπου,
Ελληνικό
υμβοφλιο
για
τουσ
Πρόςφυγεσ, HIAS, Ιατρική Παρζμβαςη, International Rescue Committee, Kζντρο Ημζρασ
Βαβζλ, Μζλιςςα Δίκτυο Μεταναςτριών ςτην Ελλάδα, Μετάδραςη Δράςη για τη
Μετανάςτευςη και την Ανάπτυξη, Παιδικά Χωριά SOS Ελλάδοσ, PRAKSIS, Save the
Children International, Solidarity Now, Terres des Hommes, Χαμόγελο του
Παιδιοφ, Δήμοσ Αθήνασ (Γραφείο Αντιδημάρχου Μεταναςτών, Προςφφγων και
Δημοτικήσ Αποκζντρωςησ).
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