
190 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Παράρτημα 1: Εργαλείο Ελέγχου Ευαλωτότητας 1,2,3

Εισαγωγή Επιτεύχθηκε;

Συνεντευκτής, διερμηνέας και οποιοσδήποτε άλλος παρών συστήθηκαν

Σκοπός και διάρκεια της συνέντευξης εξηγήθηκαν

Η εμπιστευτική φύση της συνέντευξης εξηγήθηκε

Ανάγκη για ειλικρίνεια του ερωτηθέντος εξηγήθηκε

Ελευθερία του ερωτηθέντος να σταματήσει τη συνέντευξη ανά πάσα στιγμή 
εξηγήθηκε

Προσδοκίες/ αποτελέσματα για τη συνέντευξη εξηγήθηκαν

Συγκατάθεση του ερωτώμενου για τη συνέντευξη αποκτήθηκε

Πληροφορίες του/της ερωτώμενου/ης

Ονοματεπώνυμο 

Ημ/νία Γέννησης (μμ/μμ/εε) Φύλο    Α     Θ

Αριθμός Εγγραφής / Αρ. Ταυτότητας

Χώρα προέλευσης

Εθνικότητα

Τόπος & Χώρος Διαμονής

1. UNHCR and IDC, 2016, Vulnerability Screening Tool – Identifying and addressing vulnerability: 
a tool for asylum and migration systems: http://www.refworld.org/pdfid/57f21f6b4.pdf 
2. UNHCR, The Heightened Risk Identification Tool User Guide highlights critical profession-
al practice guidelines for undertaking vulnerability screening: http://www.refworld.org/pd-
fid/4c46c6860.pdf 
3. Enhancing Vulnerable Asylum Seekers’ Protection, Trainers’ Handbook (2009 – 2010) https://
www.scribd.com/document/393009832/EVASP-TrainersHandbookOnline-pdf 

Δείκτες Ευαλωτότητας Παρελθόν
(όπου είναι 
απαραίτητο)

Παρόν

A Οικογενειακή Κατάσταση:

1 Ασυνόδευτο παιδί

2 Χωρισμένο παιδί

3 Ορφανό παιδί

4 Εγκαταλελειμμένο παιδί

5 Άγνωστo που βρίσκεται η μητέρα

6 Άγνωστο πού βρίσκεται ο πατέρας

7 Παιδί αρχηγός νοικοκυριού 

8 Πρόωρος γάμος

9 Γονέας έφηβος/η

10 Πρόωρη εγκυμοσύνη

B Εξωτερικές συνθήκες:

1 Μη ασφαλής κατάσταση διαβίωσης με την οικογένεια (π.χ. παραμέ-
ληση ή σωματική, σεξουαλική ή/και συναισθηματική κακοποίηση)

2 Μη ασφαλής διαβίωση με άτομα εκτός της οικογένειας, συμπερι-
λαμβανομένης και της ιδρυματικής φροντίδας (π.χ. παραμέληση ή 
σωματική, σεξουαλική ή/και συναισθηματική κακοποίηση)

3 Σωματική, σεξουαλική ή/και συναισθηματική κακοποίηση

4 Σε κίνδυνο κακοποίησης λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού 
ή/και της ταυτότητας του φύλου (LGBTI: λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, 
αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και διαφυλικά άτομα)

5 Απόρριψη ή θυματοποίηση από την κοινότητα που ανήκει (π.χ. λόγω 
παραβίασης κοινωνικών κανόνων)

6 Έλλειψη φαγητού, νερού, στέγης ή άλλων βασικών αναγκών

7 Συμμετοχή σε σεξουαλικές πράξεις για λόγους επιβίωσης

8 Εξαναγκαστική εργασία
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1 Μη ασφαλής κατάσταση διαβίωσης με την οικογένεια (π.χ. παραμέ-
ληση ή σωματική, σεξουαλική ή/και συναισθηματική κακοποίηση)

2 Μη ασφαλής διαβίωση με άτομα εκτός της οικογένειας, συμπερι-
λαμβανομένης και της ιδρυματικής φροντίδας (π.χ. παραμέληση ή 
σωματική, σεξουαλική ή/και συναισθηματική κακοποίηση)

3 Σωματική, σεξουαλική ή/και συναισθηματική κακοποίηση

4 Σε κίνδυνο κακοποίησης λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού 
ή/και της ταυτότητας του φύλου (LGBTI: λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, 
αμφιφυλόφιλα, διεμφυλικά και διαφυλικά άτομα)
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6 Έλλειψη φαγητού, νερού, στέγης ή άλλων βασικών αναγκών
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192 ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΤΥΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Γ Σωματική Υγεία:

1 Άτομο με χρόνια ασθένεια (πάθηση, η οποία απαιτεί μακροπρόθε-
σμη θεραπεία και αγωγή ή/και παρακολούθηση από γιατρό· π.χ. 
διαβήτης, ασθένεια του αναπνευστικού συστήματος, καρκίνος, 
φυματίωση, HIV ή καρδιακή πάθηση)

2 Άτομο με άλλη πάθηση, η οποία έχει σοβαρή επίπτωση στην ικανό-
τητα της αυτοεξυπηρέτησης ή στην απόδοση σε δραστηριότητες της 
καθημερινότητας

Δ Ψυχική Υγεία:

1 Ψυχική ασθένεια (π.χ. κατάθλιψη, έντονο άγχος, διαταραχή, ψύχω-
ση, κ.λ.π.) 

2 Δείκτες παραμέλησης ή σωματικής, σεξουαλικής ή/και συναισθημα-
τικής κακοποίησης

2 Κατάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών

3 Μάρτυρας δολοφονιών ή/και  σωματικής βίας

4 Στρατολόγηση ως παιδί στρατιώτης

5 Αναγκασμένος/η να κάνει κακό σε άλλους ή να διαπράττει αδική-
ματα

6 Κράτηση, φυλάκιση ή με άλλο τρόπο σε αιχμαλωσία

E Τύπος ταξιδιού:

1 Δύσκολο ταξίδι (για παράδειγμα, μακρύ ταξίδι χωρίς τροφή, έμπειρο 
καπετάνιο ή κακές συνθήκες διαβίωσης κατά τη διαδρομή)

2 Εμπορεία, μεταφορά, απαγόρευση, απαγωγή με σκοπό την εκμετάλ-
λευση (π.χ. πορνεία, άλλες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης, 
δουλεία, αφαίρεση οργάνων, βασανιστήρια)

ΣΤ Βαθμός Διαφοράς (μεταξύ χώρας καταγωγής και χώρας υποδοχής):

1 Γλώσσα (δυνατότητα επικοινωνίας)

2 Εκπαίδευση (ικανότητα λειτουργίας)

3 Πολιτιστικά πρότυπα και πρακτικές (ικανότητα εμπλοκής)

Z Καθημερινότητα:

1 Ανήλικος σχολικής ηλικίας και δεν έχει παρακολουθήσει ή δεν 
παρακολουθεί σχολείο

2 Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (που δεν μπορούν να αντιμετωπι-
στούν σε κανονική τάξη)

3 Δεν εμπλέκεται σε μια εποικοδομητική καθημερινή ρουτίνα

H Κοινοτικές ή κοινωνικές συνδέσεις:

1 Επίπεδο εμπλοκής στην κοινότητα (συμμετοχή / απομόνωση)

2 Επίπεδο συμμετοχής στην κοινωνία (συμμετοχή / απομόνωση)

I Νομική Κατάσταση:

1 Χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα

2 Σε κίνδυνο απέλασης 

3 Κράτηση, φυλάκιση ή με άλλο τρόπο σε αιχμαλωσία

4 Φερόμενος ως κατηγορούμενος ή αναγνωρισμένος ως παραβάτης

Η Άλλο:

1

Αξιολόγηση Ευαλωτότητας

Υψηλός Βαθμός Μεσαίος Βαθμός Χαμηλός Βαθμός
Σοβαρή ανάγκη για άμεση 
παρέμβαση ή/και παρα-
κολούθηση εντός λίγων 
ημερών

Πιθανότητα επείγουσας παρέμβα-
σης ή/και παρακολούθηση εντός 
4-5 εβδομάδων

Μικρός βαθμός ευαλωτότητας 
αλλά ενδέχεται να χρειάζεται 
παρέμβαση για συγκεκριμένες 
ανάγκες

Παρατηρήσεις: 
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Γ Σωματική Υγεία:

1 Άτομο με χρόνια ασθένεια (πάθηση, η οποία απαιτεί μακροπρόθε-
σμη θεραπεία και αγωγή ή/και παρακολούθηση από γιατρό· π.χ. 
διαβήτης, ασθένεια του αναπνευστικού συστήματος, καρκίνος, 
φυματίωση, HIV ή καρδιακή πάθηση)

2 Άτομο με άλλη πάθηση, η οποία έχει σοβαρή επίπτωση στην ικανό-
τητα της αυτοεξυπηρέτησης ή στην απόδοση σε δραστηριότητες της 
καθημερινότητας

Δ Ψυχική Υγεία:

1 Ψυχική ασθένεια (π.χ. κατάθλιψη, έντονο άγχος, διαταραχή, ψύχω-
ση, κ.λ.π.) 

2 Δείκτες παραμέλησης ή σωματικής, σεξουαλικής ή/και συναισθημα-
τικής κακοποίησης

2 Κατάχρηση εξαρτησιογόνων ουσιών

3 Μάρτυρας δολοφονιών ή/και  σωματικής βίας

4 Στρατολόγηση ως παιδί στρατιώτης

5 Αναγκασμένος/η να κάνει κακό σε άλλους ή να διαπράττει αδική-
ματα

6 Κράτηση, φυλάκιση ή με άλλο τρόπο σε αιχμαλωσία

E Τύπος ταξιδιού:

1 Δύσκολο ταξίδι (για παράδειγμα, μακρύ ταξίδι χωρίς τροφή, έμπειρο 
καπετάνιο ή κακές συνθήκες διαβίωσης κατά τη διαδρομή)

2 Εμπορεία, μεταφορά, απαγόρευση, απαγωγή με σκοπό την εκμετάλ-
λευση (π.χ. πορνεία, άλλες μορφές σεξουαλικής εκμετάλλευσης, 
δουλεία, αφαίρεση οργάνων, βασανιστήρια)

ΣΤ Βαθμός Διαφοράς (μεταξύ χώρας καταγωγής και χώρας υποδοχής):

1 Γλώσσα (δυνατότητα επικοινωνίας)

2 Εκπαίδευση (ικανότητα λειτουργίας)

3 Πολιτιστικά πρότυπα και πρακτικές (ικανότητα εμπλοκής)

Z Καθημερινότητα:

1 Ανήλικος σχολικής ηλικίας και δεν έχει παρακολουθήσει ή δεν 
παρακολουθεί σχολείο

2 Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (που δεν μπορούν να αντιμετωπι-
στούν σε κανονική τάξη)

3 Δεν εμπλέκεται σε μια εποικοδομητική καθημερινή ρουτίνα

H Κοινοτικές ή κοινωνικές συνδέσεις:

1 Επίπεδο εμπλοκής στην κοινότητα (συμμετοχή / απομόνωση)

2 Επίπεδο συμμετοχής στην κοινωνία (συμμετοχή / απομόνωση)

I Νομική Κατάσταση:

1 Χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα

2 Σε κίνδυνο απέλασης 

3 Κράτηση, φυλάκιση ή με άλλο τρόπο σε αιχμαλωσία

4 Φερόμενος ως κατηγορούμενος ή αναγνωρισμένος ως παραβάτης

Η Άλλο:

1

Αξιολόγηση Ευαλωτότητας

Υψηλός Βαθμός Μεσαίος Βαθμός Χαμηλός Βαθμός
Σοβαρή ανάγκη για άμεση 
παρέμβαση ή/και παρα-
κολούθηση εντός λίγων 
ημερών

Πιθανότητα επείγουσας παρέμβα-
σης ή/και παρακολούθηση εντός 
4-5 εβδομάδων

Μικρός βαθμός ευαλωτότητας 
αλλά ενδέχεται να χρειάζεται 
παρέμβαση για συγκεκριμένες 
ανάγκες

Παρατηρήσεις: 
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