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Παρατθριςεισ επί του χεδίου Νόμου για τθν 

προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ προσ τισ 
διατάξεισ τθσ αναδιατυπωκείςασ Οδθγίασ 2013/33/ΕΕ, 

ςχετικά με τισ απαιτιςεισ για τθν υποδοχι των 
αιτοφντων διεκνι προςταςία 

 

 

Με το εν λόγω χζδιο νόμου του Τπουργείου Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ 

επιχειρείται θ προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2013/33/ΕΕ του 

Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ Ιουνίου 2013 «ςχετικά με τισ 

απαιτιςεισ για τθν υποδοχι των αιτοφντων διεκνι προςταςία». Με τθ ςυγκεκριμζνθ Οδθγία 

αναδιατυπϊκθκαν και τροποποιικθκαν ςθμεία τθσ προγενζςτερθσ αντίςτοιχθσ Οδθγίασ 

2003/9/ΕΚ του υμβουλίου, τθσ 27θσ Ιανουαρίου 2003, ςχετικά με τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ 

για τθν υποδοχι των αιτοφντων άςυλο ςτα κράτθ μζλθ, θ οποία ζχει ιδθ ενςωματωκεί ςτο 

ελλθνικό δίκαιο με το π.δ. 220/2007. Οριςμζνεσ διατάξεισ τθσ ανακεωρθμζνθσ Οδθγίασ 

2013/33/ΕΕ που αναφζρονται ςτθν κράτθςθ αιτοφντων διεκνι προςταςία ζχουν ιδθ 

ενςωματωκεί ςτο ελλθνικό δίκαιο με τον πρόςφατο Ν. 4375/2016.  

Tο νομοςχζδιο προβλζπει, μεταξφ άλλων, τον περιοριςμό τθσ μετακίνθςθσ ςε ςυγκεκριμζνθ 

περιοχι για λόγουσ «ταχείασ επεξεργαςίασ και αποτελεςματικισ παρακολοφκθςθσ του 

αιτιματοσ» (με απόφαςθ του διευκυντι τθσ Τπθρεςίασ Αςφλου) ι «δθμόςιασ τάξθσ» (με 

απόφαςθ του Προϊςταμζνου του Κλάδου Αλλοδαπϊν τθσ ΕΛΑ). Οι αρχζσ δφνανται, μάλιςτα, 

κατόπιν αιτιολογθμζνθσ απόφαςθσ, που λαμβάνεται ςε ατομικι βάςθ, να εξαρτοφν τθν 

παροχι των υλικϊν ςυνκθκϊν υποδοχισ των αιτοφντων που δεν διακζτουν ςτζγθ ι επαρκείσ 

πόρουσ για να καλφψουν τισ ανάγκεσ ςτζγαςισ τουσ, με τθν πραγματικι διαμονι τουσ ςε 

ςυγκεκριμζνο τόπο.  

Σο ςχζδιο νόμου κακορίηει, επίςθσ, το δικαίωμα των ανθλίκων να ζχουν πρόςβαςθ ςτθ 

δθμόςια εκπαίδευςθ με τισ ίδιεσ προχποκζςεισ που ιςχφουν για τουσ Ζλλθνεσ (ςε περίπτωςθ 

αδυναμίασ προςκόμιςθσ των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν, παρζχεται διευκόλυνςθ εγγραφισ 
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των προςφφγων μακθτϊν), και ςθμειϊνει πωσ θ ενθλικίωςθ δεν ςυνιςτά λόγο παφςθσ τθσ 

φοίτθςθσ ςτθ δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ.  

Επιτρζπει πρόςβαςθ ςτθν αγορά εργαςίασ μετά τθν πάροδο τριμινου από τθν κατάκεςθ του 

αιτιματοσ αςφλου, αν κακυςτερεί θ απόφαςθ, ενϊ όςοι κάνουν αίτθμα για άςυλο μποροφν 

να εντάςςονται ςτα Προγράμματα Επαγγελματικισ Κατάρτιςθσ με τισ ίδιεσ προχποκζςεισ που 

προβλζπονται για τουσ Ζλλθνεσ.  

Για όςουσ δεν διακζτουν τα αναγκαία, το νομοςχζδιο προβλζπει ότι πρζπει να εξαςφαλίηεται 

επαρκζσ βιοτικό επίπεδο ςφμφωνα με όςα ιςχφουν και για τουσ Ζλλθνεσ που παίρνουν 

οικονομικό επίδομα ι κουπόνι.  

Άλλεσ διατάξεισ ρυκμίηουν τα δικαιϊματα των ευάλωτων κυμάτων και των αςυνόδευτων 

ανιλικων που ζχουν πζςει κφμα βίασ, όπωσ και τθν υποχρζωςθ των αρχϊν υποδοχισ και 

φιλοξενίασ να μεριμνοφν για τθ ςτζγαςθ των οικογενειϊν ςτον ίδιο χϊρο, να εξαςφαλίηουν τθ 

δυνατότθτα επικοινωνίασ με ςυγγενείσ, νομικοφσ, διεκνείσ οργανιςμοφσ και οργανϊςεισ 

(πρόςβαςθ που μπορεί να περιορίηεται για λόγουσ αςφαλείασ, χωρίσ να δίνονται 

περιςςότερεσ διευκρινίςεισ), και να παίρνουν μζτρα κατά τθσ βίασ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ 

ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ και παρενόχλθςθσ ςτα κζντρα υποδοχισ. 

Η ςχετικι νομοκετικι πρωτοβουλία ζρχεται ςε μία χρονικι ςτιγμι, όπου περιςςότεροι από 

60.000 άνκρωποι που άφθςαν πίςω τουσ τον πόλεμο, τθ φτϊχεια και τισ φυςικζσ 

καταςτροφζσ βρίςκονται εγκλωβιςμζνοι ςτθν Ελλάδα, χωρίσ να μποροφν να ςυνεχίςουν το 

ταξίδι τουσ ςτθν ΕΕ εξαιτίασ των κλειςτϊν βορείων ςυνόρων και τθσ επονομαηόμενθσ 

«βαλκανικισ οδοφ», κακϊσ και τθσ εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ μεταξφ ΕΕ και Σουρκίασ τθσ 

18θσ Μαρτίου1. Όςοι ζφταςαν ςτθ χϊρα πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ ςυμφωνίασ ΕΕ – 

Σουρκίασ —τα άτομα αυτά υπολογίηονται ςιμερα περίπου ςε 45.0002— ηουν ςτθν 

θπειρωτικι Ελλάδα ςε επίςθμεσ «ανοιχτζσ προςωρινζσ δομζσ υποδοχισ» (δομζσ) ι άτυπουσ 

χϊρουσ. Όςοι φτάνουν μετά τθν εφαρμογι τθσ ςυμφωνίασ ΕΕ- Σουρκίασ βρίςκονται 

περιοριςμζνοι ςε κλειςτζσ δομζσ (τα αποκαλοφμενα  “hotspots”) ι ςε χϊρουσ ςτα νθςιά τθσ 

Ελλάδασ που ςυνορεφουν με τθν Σουρκία, με περιοριςμζνθ δυνατότθτα μετακίνθςθσ —

15.253 άτομα ςφμφωνα με ςτοιχεία τθσ 13θσ Οκτωβρίου 2016.3  

Αποτελεί κοινό τόπο ότι οι ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτισ περιςςότερεσ επίςθμεσ και 

ανεπίςθμεσ δομζσ είναι ακατάλλθλεσ, γεγονόσ που κακιςτά επιτακτικι τθν εξεφρεςθ 

καταλλθλότερων λφςεων για μακροχρόνια διαμονι. Παράλλθλα, θ ποιότθτα και το εφροσ των 

                                                 
1
 UNHCR, Επείγουςα Απόκριςθ για τουσ Πρόςφυγεσ/Μετανάςτεσ – Μεςόγειοσ, Ελλάδα. Πρόςβαςθ 14 

Οκτωβρίου 2016. http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83  
2
 UNHCR, Ζκτακτθ Ανάγκθ για τουσ Πρόςφυγεσ ςτθν Ευρϊπθ, Κακθμερινόσ χάρτθσ πλθρότθτασ και 

χωρθτικότθτασ (κυβερνθτικά ςτοιχεία), ωσ ζχει ςτισ 13 Οκτωβρίου 2016, ό.π.  
3
 Όπωσ παραπάνω. 

http://data.unhcr.org/mediterranean/country.php?id=83
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υπθρεςιϊν που τουσ παρζχονται και που είναι προςβάςιμεσ ακόμα και ςτουσ πιο ευάλωτουσ 

διαφζρει ςθμαντικά από τθ μία δομι ςτθν άλλθ, ενϊ θ πρόςβαςθ για τουσ αςτικοφσ 

πλθκυςμοφσ είναι πολφ περιοριςμζνθ. 

Οι Γιατροί του Κόςμου – Ελλάδασ, ωσ ιατρικι ανκρωπιςτικι οργάνωςθ, ιδθ από τισ αρχζσ τθσ 

δεκαετίασ του '90, ζχουν υλοποιιςει ςειρά προγραμμάτων για τθν παροχι ιατρικισ και 

ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ ςε ευάλωτεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ με μθδενικι ι ελάχιςτθ 

πρόςβαςθ ςτθν υγειονομικι περίκαλψθ και τισ υπθρεςίεσ υγείασ. Κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ 

προςφυγικισ μεταναςτευτικισ κρίςθσ, θ Οργάνωςθ υπιρξε παροφςα και ενεργι, 

προςφζροντασ ενιςχυμζνεσ υπθρεςίεσ υγείασ και ψυχοκοινωνικισ ςυνδρομισ ςε πρόςφυγεσ 

και μετανάςτεσ που φκάνουν ςτθν Ελλάδα. Με βάςθ τθν εμπειρία τουσ αυτι, οι Γιατροί του 

Κόςμου Ελλάδασ επικυμοφν να ςυμμετάςχουν ςτθ δθμόςια διαβοφλευςθ επί του 

προτεινόμενου ςχεδίου νόμου, προβαίνοντασ ςε οριςμζνεσ επιςθμάνςεισ:  

Ιατρικζσ εξετάςεισ και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
 

Με το Άρκρο 9 του υπό διαβοφλευςθ ςχεδίου νόμου παρζχεται θ δυνατότθτα ςτισ αρμόδιεσ 

Αρχζσ υποδοχισ και φιλοξενίασ να ηθτοφν τθν υποβολι των αιτοφντων διεκνι προςταςία ςε 

ιατρικζσ εξετάςεισ, προκειμζνου να πιςτοποιθκεί ότι δεν πάςχουν από αςκζνεια που 

εγκυμονεί κίνδυνο επιδθμίασ κατά τα οριηόμενα από τον Παγκόςμιο Οργανιςμό Τγείασ ι 

άλλεσ λοιμϊδεισ νόςουσ ι μεταδοτικζσ παραςιτικζσ αςκζνειεσ, οι οποίεσ επιβάλλουν τθ λιψθ 

μζτρων για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ και ςτουσ θμεδαποφσ.  

Πράγματι, το άρκρο 13 τθσ Ανακεωρθμζνθσ Οδθγίασ προβλζπει ότι τα κράτθ μζλθ δφνανται 

να απαιτοφν τθν υποβολι των αιτοφντων ςε ιατρικζσ εξετάςεισ για λόγουσ δθμοςίασ υγείασ. 

Αντίςτοιχθ ρφκμιςθ προζβλεπε και θ αρχικι Οδθγία 2003/9/ΕΚ του υμβουλίου.  

Ενςωματϊνοντασ τθν αρχικι Οδθγία ςτο ελλθνικό δίκαιο, ο νομοκζτθσ προζβλεψε ςτο άρκρο 

8 του π.δ. 220/2007 τθ δυνατότθτα των αρχϊν να ηθτοφν τθν υποβολι των αιτοφντων ςε 

ιατρικι εξζταςθ, προκειμζνου να πιςτοποιθκεί ότι δεν πάςχουν από αςκζνεια που εγκυμονεί 

κίνδυνο επιδθμίασ κατά τα οριηόμενα ςτισ οικείεσ πράξεισ τθσ Π.Ο.Τ. ι άλλεσ λοιμϊδεισ 

νόςουσ ι μεταδοτικζσ παραςιτικζσ αςκζνειεσ, κ.ά., εφόςον υπάρχουν ςοβαρζσ ενδείξεισ που 

το κακιςτοφν αναγκαίο.  

ε ςυμφωνία προσ τθν ανωτζρω ρφκμιςθ, θ Απόφαςθ του Τπουργοφ Τγείασ Τ1.Γ.Π.οικ. 

92490/4.10.2013 «Πρόγραμμα ιατρικοφ ελζγχου, ψυχοκοινωνικισ διάγνωςθσ και υποςτιριξθσ 

και παραπομπισ των ειςερχομζνων χωρίσ νομιμοποιθτικά ζγγραφα υπθκόων τρίτων χωρϊν ςε 

δομζσ πρϊτθσ υποδοχισ» προβλζπει τθν παραπομπι των ενδιαφερομζνων ςε δθμόςια 

υγειονομικι μονάδα για περαιτζρω διαγνωςτικζσ δοκιμαςίεσ ι και κεραπεία, και ιδιαίτερα, 
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για λόγουσ προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ, εφόςον με βάςθ τα ςυμπτϊματα και τθν κλινικι 

εξζταςθ από τα κλιμάκια ιατρικοφ ελζγχου των κζντρων υποδοχισ και ταυτοποίθςθσ 

υπάρχουν  υποψίεσ ςυγκεκριμζνων μεταδοτικϊν νοςθμάτων (άρκρο 4 παρ. 11).  

Αντικζτωσ, ςτθν προτεινόμενθ διάταξθ του ςχεδίου νόμου ζχει απαλειφκεί ωσ προχπόκεςθ 

διενζργειασ των εν λόγω εξετάςεων θ φπαρξθ ςοβαρϊν ενδείξεων που κακιςτοφν αναγκαία 

τθ διεξαγωγι των εξετάςεων προκειμζνου να διαπιςτωκεί αν όντωσ οι ενδιαφερόμενοι 

πάςχουν ι όχι από κάποιο λοιμϊδεσ νόςθμα.  

Οι Γιατροί του Κόςμου Ελλάδασ εκφράηουν τον προβλθματιςμό τουσ ότι θ προτεινόμενθ 

διατφπωςθ τθσ διάταξθσ αφινει ανοικτό το ενδεχόμενο οι εν λόγω εξετάςεισ να λάβουν 

μαηικό και ςυςτθματικό χαρακτιρα.  

Τπενκυμίηουμε, ότι κεμελιϊδθσ αρχι οποιαςδιποτε ιατρικισ πράξθσ είναι θ ςυναίνεςθ του 

ενδιαφερόμενου προςϊπου. Σθν αρχι αυτι επιβάλλει θ αυτονομία και αξιοπρζπεια του κάκε 

ατόμου. Ζτςι, ιατρικζσ πράξεισ χωρίσ τθ ςυναίνεςθ του υποκειμζνου, ςυνιςτοφν απάνκρωπθ 

και εξευτελιςτικι μεταχείριςθ, θ οποία απαγορεφεται βάςει τόςο του υντάγματοσ όςο και 

διεκνϊν ςυμβάςεων προςταςίασ των ανκρωπίνων δικαιωμάτων.  

Όταν όμωσ οι ατομικζσ αποφάςεισ είναι δυνατόν να επθρεάςουν άμεςα τθν υγεία και άλλων, 

τότε τίκεται υπό αμφιςβιτθςθ θ αυτονομία του ατόμου ωσ μοναδικό κριτιριο για τθ λιψθ 

αυτϊν των αποφάςεων. Χαρακτθριςτικό παράδειγμα αποτελεί, πράγματι, θ περίπτωςθ των 

λοιμωδϊν μεταδοτικϊν νοςθμάτων, τα οποία μπορεί να κζςουν ςε κίνδυνο τθν υγεία -αν όχι 

και τθ ηωι- όχι μόνο των αςκενϊν, αλλά και τρίτων προςϊπων. Ζτςι, γίνεται δεκτό ότι θ 

προςταςία τθσ υγείασ των άλλων ςυνιςτά καταρχιν επαρκζσ νομιμοποιθτικό ζρειςμα για τθν 

επιβολι περιοριςμϊν ςτθν αυτονομία παςχόντων από ςυγκεκριμζνεσ αςκζνειεσ (άρκρο 5 

παρ. 4 υντ., άρκρο 5 παρ. 1 ΕΔΑ). Εντοφτοισ, οι εν λόγω περιοριςμοί ζχουν με τθ ςειρά τουσ 

και αυτοί ςυγκεκριμζνα όρια. φμφωνα με τθ ςυνταγματικι αρχι τθσ αναλογικότθτασ, για να 

είναι νόμιμοσ ζνασ περιοριςμόσ ςτθν αυτονομία του ατόμου, κα πρζπει να λαμβάνει χϊρα 

μόνο εφόςον είναι αναγκαίοσ, πρόςφοροσ και προκαλεί τθν ελάχιςτθ δυνατι βλάβθ ςτα 

δικαιϊματά του ενδιαφερομζνου. Τπό τθν ζννοια αυτι θ διεξαγωγι υποχρεωτικών 

υγειονομικών εξετάςεων για λοιμϊδθ ι άλλα νοςιματα μπορεί να είναι επιτρεπτι μόνο 

εφόςον υπάρχουν ςυγκεκριμζνεσ ενδείξεισ μεταδοτικών νοςθμάτων.  

ε κάκε περίπτωςθ, επικυμοφμε για μία ακόμα φορά να τονίςουμε ότι οι φτωχζσ και 

περικωριοποιθμζνεσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ δεν πρζπει να αντιμετωπίηονται ωσ εκ 

προοιμίου άρρωςτοι – επικίνδυνοι για τθ δθμόςια υγεία. 

Οι Γιατροί του Κόςμου, επίςθσ, επιςθμαίνουν τθν ευρεία και αςαφι διατφπωςθ της εν λόγω 

προτεινόμενης διάταξης αναφορικά με τθ δυνατότθτα των αρχϊν να απαιτοφν τθν υποβολι 

των αιτοφντων ςε ιατρικζσ εξετάςεισ προκειμζνου να πιςτοποιθκεί ότι δεν πάςχουν, μεταξφ 
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άλλων,  από «άλλεσ λοιμϊδεισ νόςουσ ι μεταδοτικζσ παραςιτικζσ αςκζνειεσ, που επιβάλλουν 

τθ λιψθ μζτρων για τθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ …».  Η γενικι αναφορά ςε άλλεσ 

λοιμϊδεισ νόςουσ ι μεταδοτικζσ παραςιτικζσ αςκζνειεσ, δίχωσ να γίνεται κάποια εξειδίκευςθ 

του ποιοσ και πωσ κακορίηει αυτζσ ωσ τζτοιεσ. ςυνεπάγεται τον κίνδυνο υπαγωγισ εκ μζροσ 

των αρχϊν υποδοχισ και φιλοξενίασ, ςτθν κατθγορία των μεταδοτικϊν παραςιτικϊν ι 

λοιμωδϊν αςκενειϊν, νοςθμάτων που δεν ζχουν προςδιοριςτεί ωσ τζτοια από το αρμόδιο 

όργανο για τθν ειδικι αυτι ιατρικι κρίςθ (Παγκόςμιοσ Οργανιςμόσ Τγείασ, Κζντρο Ελζγχου 

και Πρόλθψθσ Νοςθμάτων- ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.)  

Από τθν άλλθ μεριά, οι Γιατροί του Κόςμου Ελλάδασ, χαιρετίηουν τθ ςαφι ρθτι πρόβλεψθ ότι 

ςτουσ αιτοφντεσ διεκνι προςταςία παρζχεται δωρεάν ιατροφαρμακευτικι και νοςοκομειακι 

περίκαλψθ ςφμφωνα µε τισ διατάξεισ του άρκρου 33 του Ν. 4368/2016 (Αϋ 21), όπωσ ιςχφει. 

Τπενκυμίηεται ότι ο ςυγκεκριμζνοσ νόμοσ επζτρεψε τθν πρόςβαςθ ςτο δθμόςιο ςφςτθμα 

υγείασ ςτουσ αναςφάλιςτουσ και τισ λοιπζσ ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ και 

ελαχιςτοποίθςε τισ ςχετικζσ γραφειοκρατικζσ διαδικαςίεσ. φμφωνα με το άρκρο 33 του 

νόμου 4368/2016, οι αιτοφντεσ διεκνι προςταςία και οι πρόςφυγεσ κεωροφνται ευάλωτεσ 

κοινωνικζσ ομάδεσ και ωσ εκ τοφτου ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτο δθμόςιο ςφςτθμα υγείασ 

υπό τουσ ίδιουσ όρουσ όπωσ οι μειονεκτοφντεσ ζλλθνεσ πολίτεσ. 

Εκπαίδευςη  
 

Με το Άρκρο 10 του υπό διαβοφλευςθ ςχεδίου νόμου ειςάγονται ρυκμίςεισ που αφοροφν 

ςτθν πρόςβαςθ των ανθλίκων και μθ αιτοφντων διεκνι προςταςία ςτο δθμόςιο εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα, υπό προχποκζςεισ ανάλογεσ µε αυτζσ που ιςχφουν για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ και µε 

ςυγκεκριμζνεσ διευκολφνςεισ που λαμβάνουν υπόψθ τισ ειδικότερεσ ανάγκεσ τουσ.  

Σο δικαίωμα ςτθν εκπαίδευςθ είναι βαςικό ανκρϊπινο δικαίωμα, το οποίο οφείλει να 

ςζβεται, προςτατεφει και προωκεί το ελλθνικό κράτοσ. Κάκε παιδί ζχει δικαίωμα ςτθν 

εκπαίδευςθ και, πολφ περιςςότερο, κάκε παιδί αιτοφντα άςυλο, ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό 

και το εκνικό δίκαιο. Επομζνωσ, οι ωσ άνω ειδικζσ ρυκμίςεισ αναφορικά με τθν πρόςβαςθ των 

αιτοφντων διεκνι προςταςία ςτο δθμόςιο εκπαιδευτικό ςφςτθμα δεν μποροφν παρά να 

ιδωκοφν κετικά.  

Εντοφτοισ, οι Γιατροί του Κόςμου δεν μποροφν να μθν εκφράςουν τον προβλθματιςμό τουσ 

για το γεγονόσ ότι ςφμφωνα με το προτεινόμενο ςχζδιο νόμου θ ςχετικι δθμόςια 

εκπαίδευςθ ςτουσ ανιλικουσ αιτοφντεσ διεκνι προςταςία αλλοδαποφσ μπορεί να παρζχεται 

και εντόσ των κζντρων φιλοξενίασ.  
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Η ελεφκερθ πρόςβαςθ των αλλοδαπϊν πολιτϊν τρίτων χωρϊν που διαμζνουν ςτθν ελλθνικι 

επικράτεια, αδιακρίτωσ και ανεξαρτιτωσ του κακεςτϊτοσ διαμονισ τουσ ι των γονζων τουσ, 

ςτο δθμόςιο εκπαιδευτικό ςφςτθμα, ςτα δθμόςια ςχολεία ανά τθν επικράτεια, αποτζλεςε ιδθ 

από τισ αρχζσ τθσ δεκαετίασ του 1990 ίςωσ τθ ςθμαντικότερθ απόφαςθ που ζλαβε θ ελλθνικι 

πολιτεία ςτθ χάραξθ μιασ μεταναςτευτικισ πολιτικισ με ςτόχο τθν ενςωμάτωςθ των πολιτϊν 

τρίτων χωρϊν. Πολλά από τα παιδιά αυτά, ενιλικοι ςιμερα, αναγνωρίηουν τθν Ελλάδα ωσ 

πατρίδα τουσ και ςυμμετζχουν ενεργά ςτθν οικονομικι, κοινωνικι και πολιτικι ηωι τθσ 

χϊρασ μασ. Ζτςι, και τϊρα, θ ελλθνικι πολιτεία οφείλει να πράξει το ίδιο: να εξαςφαλίςει τθν 

πρόςβαςθ όλων των ανθλίκων αιτοφντων διεκνι προςταςία ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ 

εκπαίδευςθσ και τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ ςχολικισ ι εκπαιδευτικισ 

κοινότθτασ. Δίχωσ να παραγνωρίηει κανείσ τθν ιδιαίτερθ ευάλωτθ κατάςταςθ των παιδιϊν 

των προςφφγων και μεταναςτϊν και τθν ιδιαίτερθ προςοχι που απαιτείται, κακόςον πολλά 

εξ αυτϊν ζχουν ςτερθκεί τθν εκπαίδευςθ για μεγάλο χρονικό διάςτθμα και ζχουν βιϊςει 

ιδιαίτερα τραυματικζσ εμπειρίεσ, εντοφτοισ επιςθμαίνουμε ότι θ εκπαίδευςθ των παιδιών 

αυτών χρειάηεται να πραγματοποιθκεί μζςα ςτα δθμόςια ςχολεία και νθπιαγωγεία, μαηί με 

τα υπόλοιπα παιδιά, με ςυνκικεσ ςυνεκπαίδευςθσ και όχι ςτο περικώριο τθσ κοινωνικισ 

ηωισ, εντόσ των δομών φιλοξενίασ.  

Σζλοσ, οι Γιατροί του Κόςμου εκφράηουν τθν ικανοποίθςι τουσ ότι ςτο υπό διαβοφλευςθ 

ςχζδιο νόμου προβλζπεται ρθτϊσ ότι θ πρόςβαςθ ςτο εκπαιδευτικό ςφςτθμα ανιλικων 

πολιτϊν τρίτων χωρϊν παρζχεται και ενόςω εκκρεμεί προσ εκτζλεςθ κατά των ιδίων ι των 

γονζων τουσ μζτρο απομάκρυνςθσ τουσ από τθ χϊρα (απζλαςθ, επιςτροφι κ.ά.). θμειϊνεται 

ότι με βάςθ το π.δ. 220/2007, που καταργείται με τον προτεινόμενο ςχζδιο νόμου, κάκε 

ανιλικοσ/θ και αςυνόδευτοσ/θ ανιλικοσ/θ ζχει πρόςβαςθ ςε όλεσ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ, 

μόνο εφόςον δεν εκκρεμεί προσ εκτζλεςθ μζτρο απομάκρυνςθσ κατά των ιδίων ι των γονζων 

τουσ. Η εν λόγω διάταξθ του π.δ. 220/2007 ζχει ζντονα επικρικεί ότι παραβιάηει το άρκρο 2 

παρ. 1 του Πρϊτου Προςκζτου Πρωτοκόλλου τθσ Ευρωπαϊκισ φμβαςθσ για τα Δικαιϊματα 

του Ανκρϊπου, ςφμφωνα με το οποίο, «ουδείσ δφναται να ςτερθκεί του δικαιϊματοσ όπωσ 

εκπαιδευκεί» κακϊσ και τθ φμβαςθ του Ο.Η.Ε. για τα δικαιϊματα του παιδιοφ.  

Ωσ κετικι, επίςθσ, εγγράφεται θ ρθτι πρόβλεψθ ότι θ πρόςβαςθ ςτθν πρωτοβάκμια και 

δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ κακϊσ και ςε προγράμματα μακθτείασ δεν περιορίηεται ςτουσ 

ανιλικουσ, αλλά μπορεί να αφορά και ενιλικεσ αιτοφντεσ άςυλο υπό προχποκζςεισ ανάλογεσ 

με αυτζσ που ιςχφουν για τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ.  
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Μη απαγόρευςη τησ κράτηςησ αςυνόδευτων ανηλίκων  
 

Οι Γιατροί του Κόςμου – Ελλάδασ εκφράηουν τθν ικανοποίθςι τουσ ότι ςτο προτεινόμενο 

ςχζδιο νόμου περιλαμβάνεται ςειρά ρυκμίςεων για τθ ςτζγαςθ, φιλοξενία, προςταςία και τθν 

παροχι ςυνδρομισ προσ τουσ αςυνόδευτουσ ανθλίκουσ, προκειμζνου να διαςφαλιςτεί ο 

ςεβαςμόσ και θ άςκθςθ των δικαιωμάτων τουσ.   

Παρολ’ αυτά, δεν μποροφν να μθν ςθμειϊςουν ότι, για μία ακόμα φορά ο Ζλλθνασ νομοκζτθσ 

δεν προβαίνει ςε ρθτι απαγόρευςθ τθσ κράτθςθ αςυνόδευτων παιδιϊν, με αποτζλεςμα να 

ςυνεχίηεται θ ςθμερινι πρακτικι τθσ κράτθςθσ αςυνόδευτων ανθλίκων, εξαιτίασ τθσ 

ανεπάρκειασ των υφιςτάμενων κζςεων φιλοξενίασ, πρακτικι που δεν ςυμβαδίηει με τθν 

υποχρζωςθ ςεβαςμοφ του βζλτιςτου ςυμφζροντοσ του παιδιοφ.   

Οι Γιατροί του Κόςμου –Ελλάδασ υπενκυμίηουν τθ γενικι τουσ κζςθ ότι τα παιδιά μετανάςτεσ 

και πρόςφυγεσ που φτάνουν ςτθν Ευρϊπθ μετά από δφςκολα και επικίνδυνα ταξίδια κα 

πρζπει, πριν από όλα αντιμετωπίηονται ωσ παιδιά – υποκείμενα δικαιωμάτων και όχι ωσ 

παραβάτεσ τθσ μεταναςτευτικισ νομοκεςίασ. Αποτελεί παγία κζςθ τθσ Οργάνωςισ μασ ότι ο 

περιοριςμόσ τθσ προςωπικισ ελευκερίασ των ανθλίκων κα πρζπει να λαμβάνει χϊρα για 

ελάχιςτο χρονικό διάςτθμα και μόνο για λόγουσ που αφοροφν τθν καταγραφι τουσ και εν 

ςυνεχεία να παραπζμπονται ςε κατάλλθλεσ δομζσ φιλοξενίασ.  

Χαρακτθριςτικά αναφζρουμε ότι θ Οργάνωςι μασ, με βάςθ τθν εμπειρία μασ ςτο Κζντρο 

Τποδοχισ και ταυτοποίθςθσ τθσ Μόριασ τθσ Λζςβου, όπου ζχουμε αναλάβει τθν ιατρικι και 

ψυχοκοινωνικι ςυνδρομι των φιλοξενοφμενων πολιτϊν τρίτων χωρϊν, ζχει επιςθμάνει 

επανειλθμμζνωσ ότι θ παρατεταμζνθ παραμονι των αςυνόδευτων ανθλίκων ςε ςυνκικεσ 

εγκλειςμοφ ζχει προκαλζςει ςθμαντικι επιδείνωςθ τθσ ψυχολογίασ τουσ. Ενδεικτικι είναι θ 

αφξθςθ των περιςτατικϊν όπου οι ανιλικοι εκδθλϊνουν κρίςεισ πανικοφ, διαταραχζσ φπνου 

και όρεξθσ, επικετικι ι αυτοκαταςτροφικι ςυμπεριφορά κ.ά.  Σα ανωτζρω ςυμπτϊματα, είτε 

ενυπιρχαν πριν τον εγκλειςμό, είτε επιδεινϊκθκαν, είτε εκδθλϊκθκαν ωσ άμεςθ ςυνζπεια 

αυτοφ. Επομζνωσ, θ κράτθςθ των παιδιϊν, πρζπει να ςταματιςει άμεςα και να δοκοφν 

κατάλλθλεσ, ανοιχτζσ, αςφαλείσ εναλλακτικζσ, που να παρζχουν πρόςβαςθ ςτισ 

απαιτοφμενεσ υπθρεςίεσ, κακϊσ και υποςτιριξθ. Για μία ακόμα φορά οι Γιατροί του Κόςμου 

επικυμοφν να επιςθμάνουν ότι το κακεςτϊσ κράτθςθσ δεν αποβαίνει ποτζ προσ όφελοσ των 

παιδιϊν. 

 

 

 


