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Παράρτημα 2: Εργαλείο Ανίχνευσης Ευαλωτότητας1,2

Το εργαλείο μπορεί να συμπληρωθεί είτε ακολουθώντας τη μορφή συνέντευ-
ξης είτε σε διαφορετικά χρονικά σημεία μέσα από τη συζήτηση παιδιού και 
επιτρόπου, αλλά και άντληση πληροφοριών από άλλες πηγές.

Εισαγωγή Έγινε;

Επίτροπος, διερμηνέας και οποιοσδήποτε άλλος παρών συστήθηκαν

Σκοπός και διάρκεια της συνέντευξης εξηγήθηκαν

Η εμπιστευτική φύση της συνέντευξης εξηγήθηκε

Ανάγκη για ειλικρίνεια του ερωτώμενου παιδιού εξηγήθηκε

Ελευθερία του ερωτώμενου παιδιού να σταματήσει τη συνέντευξη ανά 
πάσα στιγμή εξηγήθηκε

Προσδοκίες / αποτέλεσμα για τη συνέντευξη εξηγήθηκαν

Συγκατάθεση του παιδιού για τη συνέντευξη αποκτήθηκε

Προσωπικά στοιχεία του παιδιού

Ονοματεπώνυμο 

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

Αριθμός μητρώου ανηλίκου

Χώρα προέλευσης

Εθνοτική ομάδα

Τόπος & χώρος τωρινής διαμονής 

Δείκτες ευαλωτότητας Παρελθόν Παρόν

1 Χωρισμένος ανήλικος/η (χωρίς γονείς, αλλά με συγγενείς στο ίδιο 
κέντρο προσφύγων ή στην ίδια περιοχή)

2 Ασυνόδευτο παιδί (που ζει μόνος/η ή σε προσωρινό κατάλυμα σε 
ανοιχτό κέντρο φιλοξενίας ή στην κοινότητα)

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 professional 
practice guidelines for undertaking vulnerability screening: http://www.refworld.org/pdfid/ 
4c46c6860.pdf 
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3 Ορφανό παιδί/έφηβος

4 Γονέας έφηβος/η

5 Παιδί αρχηγός νοικοκυριού/οικογένειας (π.χ. 16χρονος φροντίζει τα 
μικρότερα αδέρφια του – όλα ασυνόδευτα)

Ζητήματα σωματικής και ψυχικής υγείας και ευημερίας

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

7 Άτομο με άλλη πάθηση, η οποία έχει σοβαρή επίπτωση στην ικανότη-
τα της αυτοεξυπηρέτησης ή σε δραστηριότητες της καθημερινότητας

8 Ψυχική ασθένεια (π.χ. κατάθλιψη, έντονη ψυχική καταπόνηση 
(stress), διαταραχή, ψύχωση)

9 Χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών

10 Αυτοκτονικός ιδεασμός

11 Αυτοτραυματισμοί  

12 Άστεγο παιδί

13 Επισφαλής διαβίωση με μέλη της οικογένειας

14 Επισφαλής διαβίωση με μέλη εκτός της οικογένειας (π.χ. σε ιδρυματι-
κή φροντίδα ή αγνώστους ενήλικες)

15 Έλλειψη φαγητού, νερού, στέγης ή άλλων βασικών αναγκών

16 Παιδί σχολικής ηλικίας και δεν έχει παρακολουθήσει/παρακολουθεί 
σχολείο

17 Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν 
σε κανονική τάξη ή χωρίς παράλληλη στήριξη και δεν σχετίζονται με 
τη μη γνώση ελληνικών)

Ζητήματα προστασίας

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

19 Σε κίνδυνο ή θύμα κακοποίησης ή παραμέλησης από μέλος της 
οικογένειας
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20 Σε κίνδυνο ή θύμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης και / ή σεξουαλικής 
κακοποίησης από άτομα εκτός οικογένειας

21 Σε κίνδυνο βίας λόγω του σεξουαλικού προσανατολισμού και / ή της 
ταυτότητας του φύλου (LGBTI: λεσβίες, ομοφυλόφιλοι, αμφιφυλόφι-
λα, διεμφυλικά και διαφυλικά άτομα)

22 Θύμα εμπορίας ανθρώπων (π.χ. εξώθηση σε πορνεία, άλλες μορφές 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης, δουλεία, εξαναγκασμένη εργασία, αφαί-
ρεση οργάνων) – διευκρινίστε ποιας μορφής στις παρατηρήσεις

23 Συμμετοχή σε σεξουαλικές πράξεις για λόγους επιβίωσης ή διασφά-
λισης επιπλέον χρημάτων

24 Γάμος όντας παιδί

25 Εγκυμοσύνη

26 Μάρτυρας δολοφονίας άλλων ή/και βίας σε άλλους

27 Στρατολόγηση ως παιδί στρατιώτης

28 Εξαναγκασμένος/η να κάνει κακό σε άλλους ή να διαπράττει αδική-
ματα

29 Χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα

30 Ανιθαγενής 

31 Σε κίνδυνο απέλασης ή επαναπροώθησης

32 Σε κράτηση, φυλάκιση ή σε αιχμαλωσία

33 Κάτω από την ηλικία των 18 ετών και φερόμενος, κατηγορούμενος ή 
καταδικασμένος ως παραβάτης

34 Άλλο:

Κλείνοντας τη συνέντευξη Έγινε;

Το παιδί ερωτήθηκε αν θέλει να προσθέσει κάτι;

Ερωτήσεις για τις οποίες το παιδί θέλει απαντήσεις ή η ανάγκη για παρακολούθηση 
(για ζητήματα που δεν είχαν τεθεί) έχουν σημειωθεί στο μέρος «παρατηρήσεις» 
παρακάτω

Το παιδί έχει ενημερωθεί για επόμενα βήματα και τυχόν παραπομπές 
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Αξιολόγηση ευαλωτότητας/κινδύνου

Υψηλή Μεσαία Χαμηλή

Σοβαρή ευαλωτότητα είναι 
εμφανής. Σοβαρός άμεσος 
κίνδυνος στην προσωπική 
ασφάλεια που απαιτεί άμεση 
παρέμβαση ή/και παρα-
κολούθηση εντός λίγων 
ημερών

Πιθανότητα σοβαρής ευαλωτότη-
τας αν δεν ληφθούν υποστηρικτι-
κά μέτρα. Πιθανότητα σοβαρού 
κινδύνου στην προσωπική 
ασφάλεια που απαιτεί επείγουσα 
παρέμβαση ή/και παρακολούθη-
ση εντός 4-5 εβδομάδων

Δεν εντοπίζεται ακόμη σημαντι-
κός παράγοντας ευαλωτότητας. 
Μικρή πιθανότητα σοβαρού 
κινδύνου στην προσωπική 
ασφάλεια αλλά ενδέχεται να 
χρειάζεται παρέμβαση για 
συγκεκριμένες ανάγκες

Παρατηρήσεις: 

Ζητήματα που εγείρουν ανησυχία/ ζητήματα 
που χρήζουν παραπομπής

Προτεραιότητα Όνομα ή τύπος φορέα για μελ-
λοντική ή παρούσα παραπομπή

Προστασία/ ασφάλεια Υ M Χ

Νομική προστασία (ποινικά αδικήματα) Υ M Χ

Νομιμοποιητικά έγγραφα/ καθεστώς διεθνούς 
προστασίας

Υ M Χ

Ιατρικά Υ M Χ

Ψυχοκοινωνικά/ συμβουλευτική Υ M Χ

Υποστήριξη θυμάτων Υ M Χ

Μετεγκατάσταση/μεταφορά σε άλλο κρά-
τος-μέλος της ΕΕ

Υ M Χ


