Επιτροπεία Ασυνόδευτων Παιδιών
Ποιος είναι ο/η «επαγγελματίας επίτροπος»;
Ο/Η επαγγελματίας επίτροπος είναι το πρόσωπο που έχει διοριστεί από τις εισαγγελικές αρχές έπειτα από πρόταση του
Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) με σκοπό να εκπροσωπεί σε όλες τις διαδικασίες ένα παιδί που δεν
έχει την ελληνική ή άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ιθαγένεια και δεν συνοδεύεται από τους γονείς του ή άλλο ενήλικο
φροντιστή, για όσο διάστημα αυτό βρίσκεται στην Ελλάδα. Ο/Η επίτροπος ενός ασυνόδευτου παιδιού αναλαμβάνει να
συνδράμει το παιδί στις υποθέσεις του και να διασφαλίσει ότι κάθε ενέργεια αποβλέπει στο βέλτιστο συμφέρον του και
στην εκπλήρωση των δικαιωμάτων του. Για το σκοπό αυτό, διασυνδέει το παιδί με αρμόδιους φορείς, υπηρεσίες, αρχές και
επαγγελματίες και δεν παρέχει ο/η ίδιος/α υπηρεσίες.
Οι επαγγελματίες επίτροποι αμείβονται για την εργασία τους, έχουν ωράριο, διαθέτουν κώδικα δεοντολογίας και λογοδοτούν
στο ΕΚΚΑ και τις αρμόδιες κρατικές αρχές. Είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ στους τομείς των κοινωνικών, ανθρωπιστικών,
νομικών ή πολιτικών επιστημών, διαθέτουν σύμβαση ορισμένου χρόνου με το ΕΚΚΑ και μπορούν να αναλάβουν μέχρι 20
παιδιά. Επίτροπος ή συνεπίτροπος ωστόσο μπορεί να διοριστεί και άλλο φυσικό πρόσωπο, όπως συγγενής του παιδιού.

Ποιος είναι ο ρόλος του/της επιτρόπου;
Ν
 α λειτουργεί βάσει του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού και να προασπίζει τα δικαιώματά του/της.
Να μεριμνά για την κάλυψη των αναγκών του παιδιού, όπως ασφάλεια, στέγαση, περίθαλψη, νομική βοήθεια, σχολική
ή επαγγελματική εκπαίδευση.
Ν
 α υποστηρίζει τη συμμετοχή του παιδιού σε όλες τις διαδικασίες και τα ζητήματα που το αφορούν μέσω έγκαιρης
και έγκυρης ενημέρωσής του και διασφάλισης ότι η γνώμη του ακούγεται.
Να συμβάλλει στην εξεύρεση βιώσιμης λύσης για το παιδί και να διαχειρίζεται την υπόθεσή του σε συνεργασία με
άλλους εμπλεκόμενους επαγγελματίες, ιδίως για το σχέδιο δράσης, τις απαραίτητες παραπομπές, το νομικό καθεστώς
και την οικογενειακή επανένωση.
Να αποτελεί τον συνδετικό κρίκο μεταξύ παιδιού και υπηρεσιών, αρχών και επαγγελματιών που περιβάλλουν το παιδί,
ως σημείο αναφοράς του παιδιού.
Ν
 α ασκεί νομική εκπροσώπηση σε διοικητικές, δικαστικές και άλλες αρχές και να υποστηρίζει το παιδί σε νομικές
διαδικασίες.

Πότε διορίζεται επίτροπος;
Ο/Η επίτροπος πρέπει να διοριστεί το συντομότερο δυνατό από τη στιγμή που αναγνωρίζεται ένα παιδί ως ασυνόδευτο.
Με άλλα λόγια, για κάθε άτομο κάτω των 18 ετών, το οποίο φτάνει στην Ελλάδα χωρίς την παρουσία των γονιών του,
άλλων συγγενών ή/και ενηλίκων υπεύθυνων για τη φροντίδα του ή έχει μείνει ασυνόδευτο μετά το πέρασμα
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των συνόρων, θα πρέπει να διορίζεται άμεσα επίτροπος προκειμένου να αναλάβει την εκπροσώπησή του και τη διασφάλιση
των δικαιωμάτων του. Αυτό συμβαίνει γιατί (α) είναι κάτω των 18 ετών και έχουν περιορισμένη δικαιοπρακτική ικανότητα, (β)
δεν χαίρουν φροντίδας από οικείο ενήλικο πρόσωπο και (γ) λόγω της κατάστασής τους τα ασυνόδευτα παιδιά θεωρούνται εξ
ορισμού ευάλωτα και σε κίνδυνο κακοποίησης, εμπορίας ανθρώπων ή καταπάτησης των δικαιωμάτων τους.
Επίτροπος διορίζεται για ένα παιδί είτε αυτό είναι άστεγο είτε διαμένει σε κάποια δομή φιλοξενίας ή φύλαξης/κράτησης.
Επίτροπος διορίζεται και για το πρόσωπο που δηλώνει ανήλικο, αλλά οι αρμόδιες αρχές προς επιβεβαίωση της ανηλικότητας
ζητούν τη διενέργεια εκτίμησης ανηλικότητας.

Για πόσο χρόνο διορίζεται επίτροπος για ένα παιδί;
Κάθε παιδί το οποίο χαρακτηρίζεται ασυνόδευτο δικαιούται να έχει επίτροπο μέχρι να ενηλικιωθεί. Αν ένα παιδί αλλάξει τόπο
διαμονής, τότε θα διοριστεί νέος επίτροπος που να μπορεί να ασκεί καθήκοντα στην περιοχή εκείνη. Αν ένα παιδί εξαφανιστεί,
ο διορισμός του/της επιτρόπου αναστέλλεται για το συγκεκριμένο παιδί και ενεργοποιείται πάλι μόλις το παιδί εντοπιστεί
στην ίδια πόλη διορισμού του/της επιτρόπου. Οι περιπτώσεις παύσης και λήξης της επιτροπείας προβλέπονται ρητά στις
κείμενες διατάξεις.

Με ποιες αρχές και υπηρεσίες συνεργάζεται ο/η επίτροπος;
❚ Υπηρεσίες παιδικής προστασίας και υποστήριξης θυμάτων βίας ❚ Αστυνομικές, λιμενικές, δικαστικές
και εισαγγελικές αρχές ❚ Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή ❚ Υπηρεσίες υποδοχής, ένταξης,
μετανάστευσης και ασύλου ❚ Υπηρεσίες υγείας ❚ Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών ❚ Σχολείο και άλλους
εκπαιδευτικούς οργανισμούς ❚ Δήμους/Κοινότητες

Ποια είναι η υπεύθυνη δημόσια αρχή για την επιτροπεία στην Ελλάδα;
Το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.) είναι η υπεύθυνη κρατική αρχή για την επιτροπεία στην Ελλάδα. Το
αρμόδιο τμήμα ασχολείται με το συντονισμό, την υποστήριξη και την αξιολόγηση των επαγγελματιών επιτρόπων.
Δ/νση: Βασιλίσσης Σοφίας 135 και Ζαχάρωφ, Αθήνα, Τ.Κ. 115 21
Αρμόδιο τμήμα για την επιτροπεία: Τσόχα 5, ισόγειο. Τηλ: (+30) 2132017707, URL: http://www.ekka.org.gr/
Σχετική εθνική νομοθεσία: Ν. 4554/2018, ΚΥΑ Δ11/ΟΙΚ.28303/1153, ΦΕΚ 2558/Β/27.06.2019 και
ΚΥΑ Δ11/ΟΙΚ.28304/1154, ΦΕΚ 2725/Β/02.07.2019.

Το παρόν έγγραφο συγχρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Δικαιώματα, Ισότητα και Ιθαγένεια» (20142020). Το περιεχόμενό του αντιπροσωπεύει αποκλειστικά και μόνο τις απόψεις των συγγραφέων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν φέρει
καμία ευθύνη για την ενδεχόμενη χρήση των πληροφοριών που εμπεριέχονται στο παρόν υλικό.
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