


Οι Γιατροί του Κόσμου Ελλάδος συνεχίζουμε την καταγραφή των κρίσιμων νομοθετικών διατάξεων που 
σχετίζονται με σημαντικά ζητήματα της ελληνικής επικαιρότητας σε σχέση με τον τομέα της κοινωνικής 
προστασίας και πρόσβασης στην υγεία, ειδικά για τα άτομα που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. 
Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος για τη μείωση των 
προβλημάτων κατά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από το 
διοικητικό καθεστώς ή την οικονομική κατάστασή τους.
ΣτηνΣτην Ελλάδα, το 2015, ο αριθμός των αφίξεων προσφύγων και μεταναστών μέσω θαλάσσης ξεπέρασε το 
μισό εκατομμύριο στα τέλη Οκτωβρίου. Σύμφωνα τα στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες κατά την 4η Δεκεμβρίου 2015, ο συνολικός αριθμός των αφίξεων την ίδια στιγμή στην Ευρώπη 
μέσω της Μεσογείου έχει πλέον ξεπεράσει τις 746.714. Η ραγδαία άνοδος των αριθμών αυτών αυξάνει την 
πίεση για ακόμα πιο αποτελεσματική υποδοχή των ανθρώπων αυτών στα νησιά της χώρας, που 
αποτελούν την κυριότερη πύλη εισόδου στην Ευρώπη, και υποδεικνύει την επιτακτική ανάγκη για 
διασφάλιση των δικαιωμάτων τους. 
ΤοΤο παρόν δελτίο περιγράφει τα δικαιώματα των πολιτών τρίτων χωρών (πολιτών εκτός Ε.Ε/ΕOΧ/Ελβετίας) 
που αφικνούνται στη χώρα μας, πριν και μετά την καταγραφή και ταυτοποίηση τους από τις αρμόδιες 
ελληνικές αρχές, σε μια προσπάθεια των Γιατρών του Κόσμου να αποσαφηνίσουμε και να ενισχύσουμε τα 
δικαιώματα αυτών των ανθρώπων. Ειδική αναφορά γίνεται για την ευπαθή ομάδα των ασυνόδευτων 
ανηλίκων. 

Καλώς ήλθατε στο τρίτο νομικό ενημερωτικό δελτίο των Γιατρών του Κόσμου. 

Μη καταγεγραμμένοι και ταυτοποιημένοι πολίτες τρίτων χωρών: αυτή η κατηγορία πολιτών τρίτων 
χωρών δεν μπορεί να αναχωρήσει από το σημείο εισόδου, το οποίο συνήθως είναι ένα από τα νησιά 
του Αιγαίου (Λέσβος, Κως, Χίος, Σάμος, Λέρος κτλ), εάν δεν καταγραφεί και ταυτοποιηθεί πρώτα 
από τις ελληνικές αρχές. Έχουν δικαίωμα πρόσβασης στη δημόσια υγειονομική περίθαλψη μόνο σε 
περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. 
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II Καταγεγραμμένοι και ταυτοποιημένοι πολίτες τρίτων χωρών, πλην των Συρίων: όλοι οι 
καταγεγραμμένοι και ταυτοποιημένοι πολίτες τρίτων χωρών, πλην των Συρίων που εμπίπτουν στην 
επόμενη κατηγορία, λαμβάνουν εις χείρας τους απόφαση επιστροφής σύμφωνα με την οποία 
οφείλουν να αναχωρήσουν οικειοθελώς από την ελληνική επικράτεια εντός τριάντα ημερών. Η 
συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών τρίτων χωρών έχει δικαίωμα πρόσβασης στη δημόσια υγειονομική 
και νοσοκομειακή περίθαλψη μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Εάν ο πολίτης τρίτης χώρας 
υποβάλλει αίτημα για διεθνή προστασία, τότε ισχύουν όσα περιγράφονται παρακάτω στο κεφάλαιο 
«Υποβολή αιτήματος διεθνούς προστασίας». «Υποβολή αιτήματος διεθνούς προστασίας». 

Καταγεγραμμένοι και ταυτοποιημένοι πολίτες Συρίας, Ιράκ και Ερυθραίας: οι Σύριοι αποτελούν μια 
ειδική κατηγορία πολιτών καθώς, λόγω του εμφυλίου πολέμου που μαίνεται στη χώρα τους τα 
τελευταία χρόνια, έχουν αναγνωριστεί από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες ως 
de facto πρόσφυγες και δεν επιστρέφονται στη Συρία. Έτσι, αφού καταγραφούν και ταυτοποιηθούν 
όπως όλοι οι νεοαφιχθέντες, παραλαμβάνουν έγγραφα που επιτρέπουν την προσωρινή παραμονή 
τους στη χώρα για έξι μήνες με δυνατότητα ανανέωσης (απόφαση «αναβολής της απομάκρυνσης» 
σύμφωνα με το άρθρο 24 του νόμου 3907/2011). Η Ελληνική Πολιτεία χορηγεί το εν λόγω καθεστώς 
προσωρινήςπροσωρινής παραμονής και σε πολίτες που προέρχονται από χώρες με ποσοστό χορήγησης 
διεθνούς προστασίας πάνω από 75% σύμφωνα με τη Eurostat. Τέτοιες χώρες, πέραν της Συρίας, 
κατά το χρόνο συγγραφής του παρόντος είναι το Ιράκ και η Ερυθραία. Στις αρχές Δεκεμβρίου 2015 
εκδόθηκε κοινή υπουργική απόφαση που προσδιορίζει το δικαίωμα αυτών των ανθρώπων να έχουν 
πρόσβαση σε συγκεκριμένους τομείς της αγοράς εργασίας (γεωργία, κτηνοτροφία, οικιακή εργασία, 
ιματισμός) σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας. Το 
δικαίωμα πρόσβασης στην υγειονομική και νοσοκομειακή περίθαλψη ισχύει και εδώ μόνο για 
περιπτώσειςπεριπτώσεις έκτακτης ανάγκης, εκτός εάν ο δικαιούχος εργάζεται και είναι ασφαλισμένος σύμφωνα 
με την ως άνω υπουργική απόφαση. Εάν ο Σύριος, Ιρακινός ή Ερυθραίος πολίτης υποβάλλει αίτημα 
για διεθνή προστασία, τότε ισχύουν όσα περιγράφονται παρακάτω στο κεφάλαιο «Υποβολή 
αιτήματος διεθνούς προστασίας». 

Καταγραφή και ταυτοποίηση νεοαφιχθέντων πολιτών τρίτων χωρών

https://mdmeuroblog.files.wordpress.com/2014/05/mdm-intl-network-full-report-11-countries-22-may-2015.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Asylum_quarterly_report


Ασυνόδευτα ανήλικα

Ειδική μνεία πρέπει να γίνει για τα ασυνόδευτα ανήλικα, ο αριθμός των οποίων έχει αυξηθεί 
δραματικά και πρόκειται κυρίως για ανήλικα αφγανικής ιθαγένειας. Η διαδικασία που 
προβλέπεται εκ του νόμου όταν εντοπίζονται τέτοιες περιπτώσεις είναι η ακόλουθη:
        Εντοπισμός και καταγραφή ασυνόδευτου ανηλίκου. Αυτό αποτελεί και το πιο δύσκολο 
κομμάτι της διαδικασίας, καθώς, σύμφωνα με την αναφορά της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες Current Issues of Refugee Protection in Greece of July 2013, τα 
ασυνόδευτα ανήλικα, κατόπιν της άφιξής τους στα ελληνικά νησιά, δεν ταυτοποιούνται ορθά 
ούτε επαρκώς (συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών καθορισμού ηλικίας).
          Παραπομπή στον Εισαγγελέα Ανηλίκων, και όπου αυτός δεν υπάρχει στον Εισαγγελέα 
Πρωτοδικών, και διορισμός Επιτρόπου που θα είναι υπεύθυνος για τον ανήλικο και θα 
προασπίζει τα συμφέροντά του
            Μεταφορά σε κατάλληλη δομή φιλοξενίας. Σημειώνεται ότι οι θέσεις φιλοξενίας ανηλίκων, 
τόσο οι κρατικές όσο και αυτές που παρέχονται από ΜΚΟ στην Ελλάδα είναι 410. Οι μεγάλες 
ροές αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα οδήγησε στη συμφόρηση των υπαρχουσών δομών με 
αποτέλεσμα οι ανήλικοι να κρατούνται σε ακατάλληλες δομές για μεγάλα χρονικά διαστήματα, 
μαζί με ενηλίκους. Παρ’ όλα αυτά, ο χρόνος αναμονής προκειμένου να βρεθεί θέση φιλοξενίας 
για τους ανηλίκους έχει μειωθεί σημαντικά. 

ΣημειώνεταιΣημειώνεται ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομοθετική πρόβλεψη για το δικαίωμα των 
ασυνόδευτων ανηλίκων να έχουν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη.  Ωστόσο, σύμφωνα 
με το άρθρο 24 της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, που έχει κυρωθεί από 
την Ελλάδα (νόμος 2101/1992) και που προβλέπει το δικαίωμα του παιδιού να απολαμβάνει το 
καλύτερο δυνατόν επίπεδο υγείας και να επωφελείται από τις υπηρεσίες ιατρικής θεραπείας και 
αποκατάστασης αναπήρων, καθώς και ότι τα Συμβαλλόμενα Κράτη οφείλουν να διασφαλίσουν 
ότι κανένα παιδί δεν θα στερείται το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες αυτές.

https://www.unhcr.gr/fileadmin/Greece/News/2013/PCjuly/Greece_Positions_July_2013_EN.pdf


Τα προηγούμενα δυο μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα μας. 
Το παρόν ενημερωτικό δελτίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή. 
ΤοΤο περιεχόμενο της παρούσας έκδοσης αντιπροσωπεύει αποκλειστικά τις 
απόψεις των συγγραφέων και αποτελεί δική τους ευθύνη. Δεν μπορεί να 
θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις του EPIM, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και/ή του Εκτελεστικού Οργανισμού για τους Καταναλωτές, την 
Υγεία, τη Γεωργία και τα Τρόφιμα ή οποιοδήποτε άλλο φορέα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο Οργανισμός δεν 
αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη για τη χρήση των πληροφοριών που 
περιέχει.περιέχει.

ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

http://mdmgreece.gr/category/ekdosis/enimerotiko-iliko/
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