Λίστα ελέγχου (checklist) - Οδηγία: για καθεμία από τις παρακάτω ενέργειες/διαδικασίες, σημειώστε √ όταν ολοκληρωθεί, συμπληρώστε την
ημερομηνία και σχόλια όπου χρειάζεται.
Ενέργεια/ Διαδικασία
Έλεγχος Ημερομηνία Σχόλια
Διορισμός επιτρόπου από την Εισαγγελία Ανηλίκων/ Πρωτοδικών.
Ενημέρωση της δομής φιλοξενίας για το διορισμό του/της επιτρόπου για τις υποθέσεις του συγκεκριμένου παιδιού.
Συνάντηση με το προσωπικό της δομής φιλοξενίας για να συζητηθεί η υπόθεση του
παιδιού.
Συνάντηση με τον/την ασυνόδευτο/η ανήλικο/η (με ή χωρίς την παρουσία διερμηνέα), ανταλλαγή στοιχείων επικοινωνίας· προσδιορισμός εθνικότητας και ομιλούμενης γλώσσας παιδιού· (παράδοση ενημερωτικού φυλλαδίου για το ρόλο του/της
επιτρόπου σε γλώσσα που καταλαβαίνει το παιδί).
Βραχεία εκτίμηση βασικών αναγκών ανηλίκου/ης και αναγνώριση πρώτων στοιχείων ευαλωτότητας.
Υποβολή αίτησης για θέση σε ξενώνα ασυνόδευτων ανηλίκων ή άλλη δομή/κατάλληλο πλαίσιο προστασίας, σε περίπτωση που δεν έχει ήδη γίνει· διερεύνηση περίπτωσης τοποθέτησης του παιδιού σε ανάδοχη οικογένεια· και διενέργεια απαραίτητων
ιατρικών εξετάσεων για την τοποθέτησή του σε πλαίσιο φιλοξενίας.
Ενημέρωση Υπηρεσίας Ασύλου για το διορισμό επιτρόπου για τη συγκεκριμένη
υπόθεση ασυνόδευτου παιδιού, εάν ο/η ανήλικος/η έχει ήδη καταγραφεί.
Προγραμματισμός εβδομαδιαίων συναντήσεων με το παιδί και με τη βοήθεια
διερμηνείας, με στόχο το χτίσιμο σχέσης εμπιστοσύνης, τη λήψη πληροφοριών για το
ιστορικό και την παρούσα κατάσταση του παιδιού καθώς και την ενημέρωσή του για
τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις επιλογές που έχει.

Παράρτημα 1: Πρότυπες διαδικασίες λειτουργίας για τον/την επίτροπο:

Εντός 72 ωρών

Εντός 1ης εβδομάδας
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Εντός 2ης – 5ης εβδομάδας

Υποστήριξη του παιδιού στην έκδοση ΑΜΚΑ ή άλλου αριθμού ασφάλισης και βιβλιαρίου υγείας παιδιού.

Αξιολόγηση του παρόντος πλαισίου διαμονής και των διαθέσιμων και πιο κατάλληλων επιλογών σχετικά με την τοποθέτηση του παιδιού σε εναλλακτικό πλαίσιο
φροντίδας.

Εάν η περίπτωση του παιδιού εμπίπτει στις διατάξεις για άδεια διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση στην αρμόδια Δ/νση Αλλοδαπών
και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων σε συνεργασία με τους
εμπλεκόμενους φορείς.

Σε περίπτωση οικογενειακής επανένωσης, διερεύνηση σχέσης και συνθηκών διαβίωσης των συγγενών του παιδιού και συλλογή των απαραίτητων αποδεικτικών εγγράφων και υποστήριξη παιδιού και συγγενή στη λήψη DNA, αν κρίνεται απαραίτητη.

Καταγραφή αιτήματος διεθνούς προστασίας (αναλόγως την υπόθεση, αίτηση για οικογενειακή επανένωση) και υποβολή σχετικών εγγράφων ταυτοποίησης στο αρμόδιο
ΠΓΑ ή ΑΚΑ.

Αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού και σχεδιασμός των επόμενων
ενεργειών για την υπόθεσή του (στέγαση, νομικό καθεστώς, εκπαίδευση, υγεία,
ψυχολογική υποστήριξη, άλλες δραστηριότητες).

Εντοπισμός και επικοινωνία με τους γονείς ή άλλους συγγενείς του παιδιού.

Ενέργεια/ Διαδικασία

Έλεγχος Ημερομηνία Σχόλια

Σωματική και ψυχική υγεία

Εκπαίδευση / Δραστηριότητες
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Έγγραφα για τη δικαιολόγηση απουσιών από τη σχολική τάξη λόγω επίσκεψης σε
δημόσιες υπηρεσίες.

Μηνιαίες (ή διμηνιαίες) συναντήσεις με το διδακτικό προσωπικό του σχολείου και
λήψη σχολικού ελέγχου.

Εγγραφή παιδιού σε συνεργασία με τη δομή φιλοξενίας σε εξωσχολικές δραστηριότητες ή/και άλλης γλώσσας

Εγγραφή παιδιού σε επιπλέον μαθήματα ελληνικής γλώσσας.

Εγγραφή στο σχολείο και κοινοποίηση διορισμού επιτρόπου.

Σε περίπτωση επείγοντος περιστατικού σωματικής ή ψυχικής υγείας, μέριμνα ότι το
παιδί θα συνοδεύεται από επαγγελματία κατά την εισαγωγή του για νοσηλεία.

Σε περίπτωση που το παιδί παρουσιάζει κάποιου είδους αναπηρία, π.χ. αισθητηριακή, κινητική, νοητική, μόνιμη ή παροδική, παραπομπή στις απαραίτητες υπηρεσίες
υγείας για τη διαπίστωση της κατάστασης και σχεδιασμό κατάλληλης τοποθέτησης,
φροντίδας και αποκατάστασης.

Παραπομπή σε ψυχολόγο ή παιδοψυχίατρο για τη διάγνωση συμπτωμάτων ή/και τη
θεραπεία, αν κρίνεται απαραίτητο.

Επικοινωνία και συνεργασία με ιατρικό προσωπικό προκειμένου να υπάρχει γνώση
της υγείας του ανηλίκου.

Μέριμνα για αιματολογικές και άλλες εξετάσεις και εμβολιασμούς στο πλαίσιο
τακτικών ελέγχων.

Μέριμνα για τη διενέργεια προγραμματισμένων εξετάσεων για την ανίχνευση
συμπτωμάτων.

Σε τακτική βάση / όταν απαιτείται:

Ενέργεια/ Διαδικασία

Έλεγχος Ημερομηνία Σχόλια
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Νομική εκπροσώπηση και υποστήριξη

Σε περίπτωση εξαφάνισης, μέριμνα να γίνει εγκαίρως δήλωση εξαφάνισης ενώπιον
του αρμόδιου Α.Τ. – Τμήμα Ασφάλειας

Σε περίπτωση που ο/η ανήλικος/η φέρεται να έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα, συνεργασία με την Εισαγγελία Ανηλίκων ή πρωτοδικών ή τον αρμόδιο Ανακριτή και την
Υπηρεσία Επιμελητών Ανηλίκων για το συμφέρον του παιδιού.

Υποστήριξη του παιδιού στη διαδικασία υποβολής αίτησης για την έκδοση άδειας
διαμονής (Α.Δ.Ε.Τ.) και ταξιδιωτικών εγγράφων

Συνεργασία με δικηγόρο για τη σύνταξη απαραίτητων εγγράφων σε περίπτωση
απορριπτικής απόφασης εν όψει διαδικασίας οικογενειακής επανένωσης ή σε κάθε
άλλη περίπτωση που απαιτείται σύνταξη νομικού εγγράφου εν όψει της διαδικασίας
ασύλου (υπόμνημα μετά τη συνέντευξη, προσφυγή ή υπόμνημα επί της προσφυγής,
αίτηση ακύρωσης ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου) προκειμένου
να υποβληθεί εντός της οριζόμενης από το νόμο προθεσμίας – διευκόλυνση της
πρόσβασης στα απαραίτητα έγγραφα

Προετοιμασία του παιδιού για την προσωπική συνέντευξη ενώπιον της Υπηρεσίας
Ασύλου σε συνεργασία με δικηγόρο και παράσταση κατά τη διενέργειά της

Γνωστοποίηση στις Αρχές σχετικά με οποιαδήποτε αλλαγή στη διεύθυνση κατοικίας
του παιδιού.

Συνοδεία παιδιού στην Υπηρεσία Ασύλου για την ανανέωση του δελτίου αιτούντος
διεθνούς προστασίας (αναγραφόμενη ημερομηνία πάνω δεξιά στο εσωτερικό του
δελτίου).

Υποστήριξη παιδιού στη διαδικασία εκτίμησης ανηλικότητας και διασφάλιση ότι όλες
οι διαδικασίες είναι σύννομες και με σεβασμό στην αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα
του παιδιού.

Ενέργεια/ Διαδικασία

Έλεγχος Ημερομηνία Σχόλια

Διαχείριση υπόθεσης

Προστασία του παιδιού
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Διαφοροποίηση διαδικασιών βάσει του πλαισίου φροντίδας και διαμονής

Για τα θύματα βασανιστηρίων, εφόσον αυτό εξυπηρετεί το βέλτιστο συμφέρον τους,
μπορούν να παραπέμπονται στη διαδικασία πιστοποίησης θυμάτων βασανιστηρίων.

Σε περίπτωση που υπάρχει υποψία ότι παιδί είναι θύμα εμπορίας ανθρώπων, τότε
ο/η επίτροπος θα πρέπει να παραπέμψει την υπόθεση στο Εποπτικό Συμβούλιο και
να ενημερώσει τον Εθνικό Μηχανισμό Αναφοράς για την προστασία των θυμάτων
εμπορίας ανθρώπων μέσω του συντονιστικού γραφείου επιτροπείας.

Σε περίπτωση που υπάρχει υποψία ότι το παιδί μπορεί να κακοποιείται ή παραμελείται, τότε ο/η επίτροπος και με την υποστήριξη του συντονιστικού γραφείου θα
πρέπει να παραπέμψει την υπόθεση στο Εποπτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό του
βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού και σε αρμόδιο φορέα για να γίνει επαρκής
διερεύνηση και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα.

Περιοδική επικαιροποίηση αξιολόγησης βέλτιστου συμφέροντος και σχεδίου δράσης
για το παιδί

Τήρηση αρχείου με τα έγγραφα του παιδιού από κάθε στάδιο της υπόθεσής του
(αντίγραφο καταγραφής, αντίγραφο πρακτικού συνέντευξης - γραπτό και ηχητικό,
αντίγραφα αποφάσεων των Αρχών, διορισμός επιτρόπου, αντίγραφο δελτίου αιτούντος διεθνούς προστασίας, αντίγραφο άδειας διαμονής, αντίγραφα ταξιδιωτικών
εγγράφων, ιατρικά έγγραφα, αντίγραφο εγγραφής στο σχολείο, βιβλιάριο υγείας,
εισαγγελικές εντολές, κτλ.)

Μηνιαίες συναντήσεις με το πρόσωπο αναφοράς του παιδιού στη δομή φιλοξενίας

Ενέργεια/ Διαδικασία

Έλεγχος Ημερομηνία Σχόλια
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Ανάδοχη φροντίδα - βραχυπρόθεσμη

Μέριμνα για την εκπαίδευση του παιδιού και την υγεία του - τα σχετικά ζητήματα
ρυθμίζονται σε συνεργασία με τον/ην υπεύθυνο κ/λ.

Ανάλογα με την ηλικία του παιδιού και με την προϋπάρχουσα σχέση μεταξύ παιδιού
και επιτρόπου, είναι δυνατόν να οργανώνονται έξοδοι με το παιδί

Υποστήριξη του παιδιού σε σχέση με τις νομικές διαδικασίες (περιγράφονται ανωτέρω) και συνεργασία μεταξύ επιτρόπου και δικηγόρου (οργανώσεων που προσφέρουν
δωρεάν νομική στήριξη) – διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ παιδιού και δικηγόρου και της πρόσβασης στα απαραίτητα έγγραφα

Διασφάλιση της ασφαλούς τοποθέτησης και διαμονής του παιδιού στην οικογένεια

Διαμεσολάβηση μεταξύ παιδιού και ανάδοχης οικογένειας προκειμένου να υπάρξει
μια ομαλή μετάβαση και προσαρμογή στο καινούργιο πλαίσιο διαμονής, και ιδίως αν
το παιδί έχει ήδη αναπτύξει μία σχέση εμπιστοσύνης με τον/την επίτροπο.

Επικοινωνία με τη βιολογική οικογένεια του παιδιού προκειμένου να ενημερωθεί
για την τοποθέτησή του σε ανάδοχη οικογένεια και τους όρους συνεργασίας (με την
καθοδήγηση του/ης υπεύθυνου/ης κοινωνικού/ης λειτουργού)

Ενημέρωση του παιδιού σχετικά με την επικείμενη τοποθέτησή του σε ανάδοχη
οικογένεια και τι σημαίνει αυτό (προσωρινή φιλοξενία για την πραγματική φροντίδα
του παιδιού, τήρηση ανωνυμίας και μη αποκάλυψη της διεύθυνσης της ανάδοχης
οικογένειας σε τρίτους ή συγγενείς του παιδιού)

Συνεργασία και τακτική επικοινωνία με τον/την υπεύθυνο/η κοινωνικό/η λειτουργό
που εποπτεύει την αναδοχή.

Ενέργεια/ Διαδικασία

Έλεγχος Ημερομηνία Σχόλια

246

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ

Ανάδοχη φροντίδα -μακροπρόθεσμη

Υποστήριξη στις νομικές διαδικασίες του ανηλίκου (ό.π. περιγράφονται αναλυτικά)
& συνεργασία του/της επιτρόπου με δικηγόρο (φορέων που παρέχουν νομική
στήριξη) – διευκόλυνση επικοινωνίας μεταξύ δικηγόρου και παιδιού και πρόσβασης
σε έγγραφα

Διασφάλιση ότι το εν λόγω μέτρο προστασίας (αναδοχή) εξακολουθεί να είναι
κατάλληλο για το παιδί

Συνεργασία και επικοινωνία με τον/την υπεύθυνο/η κοινωνικό/η λειτουργό που
εποπτεύει την αναδοχή.

Ενέργεια/ Διαδικασία

Έλεγχος Ημερομηνία Σχόλια
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Προστατευτική φύλαξη σε χώρο προσωρινής φιλοξενίας

Καταγραφή αιτήματος διεθνούς προστασίας

Συνεργασία μεταξύ επιτρόπου και δικηγόρου (οργανισμοί που παρέχουν δωρεάν
νομική συνδρομή) – διευκόλυνση της επικοινωνίας μεταξύ παιδιού και δικηγόρου και
πρόσβασης σε έγγραφα

Πραγματοποίηση τακτικών επισκέψεων στο παιδί καθώς συχνά στερείται μιας
φυσιολογικής καθημερινότητας και υπάρχει έλλειψη δραστηριοτήτων, επικοινωνίας
και απασχόλησης.

Λήψη σύντομου ιστορικού για την αναγνώριση ευαλωτότητας, προκειμένου να
γίνουν οι απαραίτητες παραπομπές και να γίνει μια πρώτη διερεύνηση των νομικών
αναγκών του παιδιού

Διασφάλιση διερμηνείας (δια ζώσης ή τηλεφωνική) για την κατάλληλη ενημέρωση
του παιδιού ή για οποιαδήποτε ιατρικά θέματα ή για τη λήψη ιστορικού, σε περίπτωση
που το πλαίσιο δεν έχει μεριμνήσει ήδη

Εξασφάλιση των βασικών αναγκών του παιδιού – συνεργασία με φορείς (π.χ. ΜΚΟ,
κρατικές υπηρεσίες) και προσωπικό πλαισίου διαμονής για την κάλυψη αυτών (τρόφιμα, ρούχα, υγιεινή, ασφάλεια)

Ενημέρωση παιδιού για το λόγο που βρίσκεται υπό προστατευτική κράτηση σε χώρο
προσωρινής φιλοξενίας (νοσοκομείο/ κέντρο κράτησης μεταναστών- ΠΡΟΚΕΚΑ/
κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης) και τι αναμένεται να συμβεί στη συνέχεια (π.χ.
τοποθέτηση σε ανάδοχη οικογένεια ή σε ξενώνα ή σε ξενοδοχείο ή αλλού)

Μέριμνα ότι ο αρμόδιος φορέας φροντίδας έχει κάνει παραπομπή στο ΕΚΚΑ για
την κατάλληλη διαμονή του παιδιού και επικαιροποίηση Μητρώου Ασυνόδευτων
Ανηλίκων

Ενέργεια/ Διαδικασία

Έλεγχος Ημερομηνία Σχόλια
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Αστεγία

Καταγραφή αιτήματος διεθνούς προστασίας

Διερεύνηση των νομικών αναγκών του παιδιού

Υποστήριξη στον εντοπισμό φορέων που παρέχουν σίτιση, ρουχισμό, υγιεινή (διευθύνσεις, τηλέφωνα) - τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης

Λήψη σύντομου ιστορικού, δημιουργία φακέλου καταχώρισης για το συγκεκριμένο
παιδί στο Μητρώο Ανηλίκων που τηρείται στο ΕΚΚΑ και ενημέρωση του αιτήματος
στέγασης στο ΕΚΚΑ

Εξασφάλιση διερμηνείας (δια ζώσης ή τηλεφωνική) ώστε το παιδί να έχει την ευκαιρία να εκφραστεί στη μητρική γλώσσα του για όλα τα ζητήματα που το απασχολούν
και να κατανοήσει τις επιλογές που έχει

Συνοδεία και υποστήριξη σε περίπτωση που το παιδί χρήζει ιατροφαρμακευτικής
περίθαλψης

Εξασφάλιση βασικών αναγκών του παιδιού – συνεργασία με φορείς για την κάλυψη
αυτών (διατροφή, ρουχισμός, υγιεινή)

Επιβεβαίωση ότι έχει καταχωρηθεί αίτημα στέγασης στο αρμόδιο τμήμα του ΕΚΚΑ ή
υποβολή αιτήματος και λήψη κάθε δυνατής δράσης για εξεύρεση στέγης

Ενέργεια/ Διαδικασία

Έλεγχος Ημερομηνία Σχόλια

