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Μάρτιος 2011 – Ένας γιατρός των ΓΧΣ περιθάλπει ένα μικρό κορίτσι στο τμήμα συνοριακής φύλαξης στο 
Τυχερό  
 
Εισαγωγή  
 
Κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες αιτούντες άσυλο και μετανάστες φθάνουν στην Ελλάδα, μία από 
τις κύριες πύλες εισόδου προς την Ευρώπη. Πολλοί απ’ αυτούς έχουν εγκαταλείψει ασταθείς ή 
εμπόλεμες χώρες, όπως το Αφγανιστάν και το Ιράκ, ή προσπαθούν να γλιτώσουν από διώξεις, 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή την απόλυτη φτώχια. Οι περισσότεροι έχουν 
πραγματοποιήσει ένα επικίνδυνο ταξίδι αναγκασμένοι να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες 
δικτύων διακινητών. 
 
Από τη στιγμή που φτάνουν στην Ελλάδα συλλαμβάνονται και κρατούνται σε εγκαταστάσεις, 
όπου συχνά παρατηρείται μεγάλος συνωστισμός. Οι συνθήκες υγιεινής είναι συνήθως πολύ 
άσχημες και η παροχή υγειονομικής περίθαλψης και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης είναι 
ανεπαρκής. Ευαίσθητες ομάδες, μεταξύ των οποίων ασυνόδευτοι ανήλικοι και έγκυες γυναίκες, 
κρατούνται, όπως και οι άλλοι νεοεισερχόμενοι, σε πολύ άσχημες συνθήκες. Οι μετανάστες και 



οι αιτούντες άσυλο δε λαμβάνουν επαρκή πληροφόρηση γύρω από τη νομική τους κατάσταση 
και το καθεστώς κράτησής τους ενώ παράλληλα σημειώνεται πλήρης απουσία διερμηνέων.1 
 
Το 2010, 132.524 μετανάστες συνελήφθησαν στην Ελλάδα, από τους οποίους 47.088 πέρασαν 
τα σύνορα στον Έβρο. Εκτιμάται ότι 4.460 από αυτούς ήταν ασυνόδευτοι ανήλικοι. Αυτά τα 
στοιχεία αναδεικνύουν μία εμφανή αλλαγή στις μεταναστευτικές ροές από τα θαλάσσια προς τα 
χερσαία σύνορα.  
 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα και η μετανάστευση 
 
Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (ΓΧΣ) παρέχουν βοήθεια σε μετανάστες και αιτούντες άσυλο σε 
διάφορες στιγμές του ταξιδιού τους. Στις χώρες προέλευσης, όπως η Σομαλία, το Αφγανιστάν, 
η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό και η Νιγηρία, οι ΓΧΣ αντιμετωπίζουν τις ιατρικές επιπτώσεις 
της βίας και της εξαθλίωσης. Στις χώρες διέλευσης όπως το Μαρόκο, οι ομάδες των ΓΧΣ 
υποστηρίζουν μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική, από τους οποίους πολλοί βρίσκονται 
μπλοκαρισμένοι χωρίς να έχουν τη δυνατότητα να φτάσουν στην Ευρώπη αλλά ούτε και να 
επιστρέψουν στις χώρες τους. Σε Ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ελλάδα, η Μάλτα, η Ιταλία και η 
Γαλλία, οι ομάδες των ΓΧΣ παρέχουν ιατρική και ψυχοκοινωνική βοήθεια σε αιτούντες άσυλο 
και μετανάστες που ζουν σε δύσκολες συνθήκες ή κρατούνται σε κέντρα κράτησης.  
 
Την ίδια στιγμή οι ΓΧΣ ασκούν πιέσεις για τη βελτίωση της κατάστασης εφιστώντας την 
προσοχή στις επιπτώσεις που έχουν οι πολιτικές περιορισμού της μετανάστευσης στην υγεία και 
την αξιοπρέπεια των μεταναστών.  
 
Οι ΓΧΣ εργάζονται στην Ελλάδα για την παροχή βοήθειας σε αιτούντες άσυλο και μετανάστες 
εδώ και πολλά χρόνια. Από το 1996 ως το 2004 με τη λειτουργία πολυκλινικών για μετανάστες. 
Από το Μάιο του 2008 ως τον Αύγουστο του 2009, οι ΓΧΣ παρείχαν ιατρική καιν ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη σε μετανάστες που ζούσαν στον πρόχειρο καταυλισμό στην πόλη της Πάτρας. 
Εργάστηκαν επίσης για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης μέσα στον καταυλισμό. Από τον 
Ιούνιο του 2008 ως τον Σεπτέμβριο του 2008 οι ΓΧΣ παρείχαν ιατρική και ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη και εργάστηκαν για τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης ή διαβίωσης στο κέντρο 
κράτησης της Παγανής στο νησί της Λέσβου. Από τον Αύγουστο του 2009 ως τον Ιούνιο του 
2010, οι ΓΧΣ παρείχαν ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε τρία κέντρα κράτησης (στη Βέννα και στο 
Φυλάκιο στα βορειοανατολικά σύνορα της χώρας και στην Παγανή). Ομάδες ψυχολόγων, 
κοινωνικών λειτουργών και διερμηνέων επισκέπτονταν συχνά τα κέντρα κράτησης και 
πραγματοποιούσαν ομαδικές και ατομικές συμβουλευτικές συνεδρίες. Η άσκηση πίεσης ήταν 
ένα πολύ σημαντικό κομμάτι αυτού του προγράμματος τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές 
επίπεδο, καθώς οι ΓΧΣ εξέφραζαν την ανησυχία τους για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι 
συνθήκες κράτησης στην υγεία και την ψυχική κατάσταση των μεταναστών και των αιτούντων 
άσυλο καλώντας τις αρχές να παρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες υποδοχής.   
 
Στα τέλη Νοεμβρίου του 2010, οι ΓΧΣ ξεκίνησαν μία επείγουσα παρέμβαση στην περιοχή του 
Έβρου ύστερα από μία διερευνητική αποστολή που έγινε στις 8 και 9 Νοεμβρίου. Η παρέμβαση 
αυτή πραγματοποιήθηκε άμεσα καθώς υπήρχε σε ισχύ Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ των ΓΧΣ, 
του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Υπουργείου Υγείας.  
  
Το τελευταίο τρίμηνο του 2010, ο αριθμός των νέων αφίξεων είχε αυξηθεί αισθητά, με 
αποτέλεσμα να συλλαμβάνονται καθημερινά 200 ως 300 μετανάστες και αιτούντες άσυλο. Οι 
νεοαφιχθέντες μετανάστες κρατούνταν σε Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης (Τ.Σ.Φ.) σε χώρους 
που ήταν εντελώς ακατάλληλοι για την κράτηση τόσο μεγάλου αριθμού μεταναστών. Οι χώροι 
κράτησης ήταν ασφυκτικά γεμάτοι, κρατώντας δύο και τρεις φορές περισσότερα άτομα από την 
επίσημη χωρητικότητά τους. Οι μετανάστες ήταν αναγκασμένοι να κοιμούνται στο πάτωμα 
χωρίς να έχουν χώρο καν για να κινηθούν. Η κατάσταση γινόταν ακόμα χειρότερη από τις πολύ 

                                                 
1Μετανάστες χωρίς έγγραφα: Ζωές υπό κράτηση, ΓΧΣ, Ιούνιος 2010  



χαμηλές θερμοκρασίες μέσα στα κελιά, καθώς σε πολλές περιπτώσεις η θέρμανση δε 
λειτουργούσε και αρκετοί μετανάστες δεν είχαν κουβέρτες και ζεστά ρούχα.     
 
Οι ομάδες των ΓΧΣ παρείχαν ιατρική περίθαλψη και ανθρωπιστική βοήθεια στο κέντρο 
κράτησης στο Φυλάκιο και στα τμήματα συνοριακής φύλαξης στις Φέρες, Τυχερό και Σουφλί.  
 
Ο κύριος στόχος της παρέμβασης ήταν η βελτίωση της ιατρικής κατάστασης των κρατούμενων 
μεταναστών μέσα από την προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης, της παροχής 
ιατρικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας και της ιατρικής παρακολούθησης μέσα από την 
πρόσβαση στο εθνικό σύστημα υγείας.  
 
Χάρτης 1: Παρέμβαση των ΓΧΣ στα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Φερών, Τυχερού, Σουφλίου και στο 
κέντρο κράτησης Φυλάκιο Ορεστιάδας 

 
 
Στις αρχές Μαρτίου οι ΓΧΣ άρχισαν να παραδίδουν τις δραστηριότητές τους στο Υπουργείο 
Υγείας, που ξεκίνησε να παρέχει ιατρική φροντίδα και στους πέντε χώρους κράτησης, όπως και 
στο κέντρο κράτησης της Βέννας στη Ροδόπη με την οικονομική υποστήριξη του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Προσφύγων (ERF).  
 
Αυτή η έκθεση παρουσιάζει τα κύρια ευρήματα της παρέμβασης των ΓΧΣ στην περιοχή του 
Έβρου που διάρκεσε τέσσερις μήνες, από τον Δεκέμβριο του 2010 ως τον Απρίλιο του 2011.  
 
Το πρόγραμμα αυτό είχε ιατρικές και τεχνικές δραστηριότητες: Παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής 
φροντίδας και διανομή ειδών πρώτης ανάγκης καθώς και τεχνική υποστήριξη στους χώρους 
κράτησης. Τα είδη πρώτης ανάγκης περιελάμβαναν είδη προσωπικής υγιεινής, υπνόσακους, 
κάλτσες, σκούφους και γάντια. Η τεχνική υποστήριξη περιελάμβανε συντήρηση των 
αποχωρητηρίων και του συστήματος θέρμανσης, απολύμανση και παροχή καθαριστικών 
υλικών.     
 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 
 



Δύο ομάδες παρείχαν συστηματική φροντίδα σε δύο Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης: στο Σουφλί 
και στο Τυχερό. Αρχικά η σύνθεση κάθε ομάδας περιλάμβανε έναν γιατρό και δύο διερμηνείς 
(έναν αραβόφωνο και έναν αφγανόφωνο). Στα μέσα Ιανουαρίου, και έπειτα από εκτίμηση των 
αναγκών, οι ΓΧΣ ενίσχυσαν τις ιατρικές ομάδες με την παρουσία ενός ψυχολόγου και ενός 
αραβόφωνου διερμηνέα και για τα δύο Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης. 
 
Υπήρξε συστηματική παροχή ιατροφαρμακευτικού υλικού τόσο στα Τμήματα Συνοριακής 
Φύλαξης που υπήρχε ομάδα των ΓΧΣ όσο και σε εκείνα που λειτουργούσαν με την υποστήριξη 
της Υ.Π.Ε. (Τ.Σ.Φ. Φερών και Φυλάκιο Ορεστιάδας). Από τις αρχές Δεκεμβρίου 2010 μέχρι και 
τις 2 Μαρτίου 2011 οι γιατροί που εργάστηκαν στα Τ.Σ.Φ. Σουφλίου και Τυχερού εξέτασαν 
1.809 ασθενείς.   
 
Το γράφημα 1 περιγράφει την κατανομή των περιστατικών ανά ηλικία και φύλο. Τα στοιχεία 
που αφορούν στην ηλικία προέρχονται από τη δήλωση του ασθενή στο γιατρό. Σύμφωνα με τα 
ιατρικά στοιχεία των ΓΧΣ, 107 ανήλικοι έλαβαν ιατρική φροντίδα. Λόγω των κενών στον 
υπάρχοντα μηχανισμό προστασίας, οι περισσότεροι ασυνόδευτοι ανήλικοι έπρεπε να κρατηθούν 
για πάνω από ένα μήνα.  
 
Γράφημα 1: Κατανομή περιστατικών ανά ηλικία και φύλο στα Τ.Σ.Φ. Σουφλίου και Τυχερού 
 

 
 
 
Το γράφημα 2 περιγράφει την κατανομή των διαγνώσεων στο σύνολο των ιατρικών συνεδριών. 
 
 
 
 
 
 



Γράφημα 2: Κατανομή διαγνώσεων στο σύνολο ιατρικών συνεδριών (1 Δεκεμβρίου 2010 - 2 Μαρτίου  2011) 

 
Πηγή: ΓΧΣ, ιατρικά δεδομένα 
 
Οι ιατρικές ομάδες των ΓΧΣ παρέπεμψαν στο Π.Γ.Ν Αλεξανδρούπολης συνολικά 32 ασθενείς 
(1,7% επί του συνόλου των ασθενών). Κανένας από αυτούς τους ασθενείς δεν μεταφέρθηκε στο 
νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ ο συντονισμός των παραπομπών με τις αστυνομικές 
αρχές αποτέλεσε πραγματική πρόκληση λόγω της αντικειμενικής έλλειψης σε ανθρώπινο 
δυναμικό και δυνατότητα μετακίνησης. Σε όλα τα περιστατικά που παρέπεμψαν οι ΓΧΣ 
διασφαλίστηκε η συνοδεία από μέλος της ομάδας και η κάλυψη διερμηνείας.   
 
Οι γιατροί παρείχαν φροντίδα σε 16 ασθενείς που υπέφεραν από κρυοπαγήματα (0.9% 
διαγνώσεων). Τα κρυοπαγήματα ήταν ο συνηθέστερος λόγος παραπομπής στο Π.Γ.Ν. 
Αλεξανδρούπολης και ξεχωρίζουν γιατί συνδέονται με μακροχρόνια νοσηλεία (μέσος όρος 30 
ημέρες ανά ασθενή). Σε έναν ασθενή πραγματοποιήθηκε χειρουργικός καθαρισμός ενώ ένας 
άλλος αρνήθηκε να εγχειριστεί. 
 
Σύμφωνα με τα ιατρικά δεδομένα οι εφτά συχνότερες διαγνώσεις αφορούσαν σε Λοιμώξεις 
Ανώτερου Αναπνευστικού, μυοσκελετικά προβλήματα, διάρροια, γαστρεντερικές διαταραχές, 
Λοιμώξεις Κατώτερου Αναπνευστικού, ψυχολογικά συμπτώματα και δερματοπάθειες. Οι 
συγκεκριμένες εφτά συχνότερες διαγνώσεις ευθύνονται για το 63% των συνολικών ιατρικών 
περιστατικών. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε εδώ ότι και οι επτά οφείλονται ή/και 
συνδέονται με τις απάνθρωπες, κατά κοινή ομολογία, συνθήκες κράτησης: συνωστισμός, 
έλλειψη συνθηκών υγιεινής, προβλήματα πρόσβασης σε καθαρό νερό, έλλειψη κατάλληλου 
αερισμού, προαυλισμού και ποιότητας στο φαγητό. Στο γράφημα 3 παρακάτω περιγράφεται η 
κατανομή των συχνότερων διαγνώσεων.  
 
Οι ασθενείς με την υποψία φυματίωσης παραπέμφθηκαν για περαιτέρω εργαστηριακό έλεγχο 
βάσει του οποίου για κανέναν δεν υπήρξε θετικό αποτέλεσμα. 
 
 
 



 Γράφημα 3: Συχνότερες διαγνώσεις σε Σουφλί και Τυχερό  (1 Δεκεμβρίου 2010 - 2 Μαρτίου 2011) 
 

 
 
Η ψυχοκοινωνική υποστήριξη των ΓΧΣ σε μετανάστες και αιτούντες άσυλο ξεκίνησε στις 17 
Ιανουαρίου και ολοκληρώθηκε στις αρχές Μαρτίου 2011. Σε αυτό το σύντομο διάστημα η 
ψυχολόγος πραγματοποίησε 122 συνεδρίες για 75 ασθενείς συνολικά και στα δύο τμήματα 
παρέμβασης. Οι απαράδεκτες συνθήκες κράτησης, ο φόβος απέλασης, η άγνοια για το χρονικό 
διάστημα κράτησης, η αβεβαιότητα για το μέλλον, οι δυσκολίες στην επικοινωνία, η 
αντιμετώπιση ως «εγκληματία», μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, είχαν αρνητική επίπτωση στην 
ψυχική υγεία των μεταναστών. Τα συχνότερα συμπτώματα που συζητήθηκαν κατά τις συνεδρίες 
αφορούσαν άγχος, ανασφάλεια/φόβος, ευερεθιστότητα/θυμός, διαταραχές ύπνου και 
συμπτώματα κατάθλιψης. (βλ. γράφημα 4) 
 
 

 
 

Φεβρουάριος 2011 – Στο τμήμα συνοριακής φύλαξης στο Τυχερό, αυτό το παιδί κρατήθηκε μαζί με την 
οικογένειά του για τρεις μέρες. 

 
 



Γράφημα 4: Βασικά συμπτώματα που προσδιορίστηκαν κατά τις ψυχολογικές συνεδρίες σε Σουφλί και 
Τυχερό 
 

 
 
11 περιπτώσεις παραπέμφθηκαν σε ψυχίατρο ή/και παρακολουθήθηκαν από την Κινητή 
Ψυχιατρική Μονάδα που λειτουργεί με την υποστήριξη του Π.Γ.Ν Αλεξανδρούπολης.    
 

«Κρατούμαι σε αυτό το τμήμα συνοριακής φύλαξης εδώ και 64 μέρες και οι συνθήκες είναι 
απερίγραπτες. Στο κελί αυτή τη στιγμή είμαστε 124 άνθρωποι. Το κελί είναι πολύ μικρό, 
μπορεί να χωρέσει μόνο 35 ανθρώπους. Δεν υπάρχει χώρος για να ξαπλώσουμε και να 
κοιμηθούμε, δεν μπορούμε να περπατήσουμε για να πάμε στην τουαλέτα, δεν μπορούμε να 
κάνουμε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα. Όλοι οι άνθρωποι που κρατούνται σε αυτό το 
μέρος έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο που δεν γνωρίζουμε πώς όλα αυτά μπορεί να 
επηρεάσουν το σώμα μας και την ψυχική μας υγεία. Μας συμπεριφέρονται σαν να είμαστε 
ζώα, χειρότερα από ζώα. Δεν τους ενδιαφέρει αν είμαστε άνθρωποι. Ένας ελεύθερος 
άνθρωπος έχει δύο μέτρα χώρο να περπατήσει, μπορεί να βγει έξω. Γιατί θα πρέπει να 
μας συμπεριφέρονται σαν να είμαστε ζώα; Δεν μπορώ να έχω κανένα όνειρο για το μέλλον 
μου. Ζω στην κόλαση και βλέπω μόνο εφιάλτες.» 
 

Κρατούμενος σε τμήμα συνοριακής φύλαξης στον Έβρο 

Υποστήριξη αναγκών σε είδη προσωπικής υγιεινής και βελτίωση συνθηκών υγιεινής και 
διαβίωσης 
 
Ομάδες τεχνικών υποστήριξης ανέλαβαν τη συστηματική διανομή υπνόσακων, ειδών 
προσωπικής υγιεινής, όπως επίσης και σκούφους, γάντια, κάλτσες σε όλους τους χώρους 
κράτησης παρέμβασης. 
 
Ο συνολικός αριθμός των διανομών ανά είδος και χώρο κράτησης παρουσιάζεται αναλυτικά 
στον παρακάτω πίνακα. 



 
Πίνακας 1: Διανομή ειδών έως 09 Απριλίου 2011 
 

Είδος Φυλάκιο Σουφλί Φέρες Τυχερό ΣΥΝΟΛΟ 
διανομών 

Υπνόσακοι 2838 1471 1115 1668 7376 
Σαπούνια 3559 1231 1290 1517 8145 
Πετσέτες 3549 1238 971 1624 7952 
Οδοντόβουρτσες 3007 1191 943 1307 7135 

Εί
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Οδοντόκρεμες 2983 1241 731 1330 6935 
Σερβιέτες 646 49 395 204 1370 

Γάντια 1380 535 529 1109 3654 

Κάλτσες 4140 1605 1612 3093 11898 Εί
δη

 
έν
δυ

ση
ς 

Σκούφοι 1380 535 558 1170 3783 
 
 
Η συντήρηση πραγματοποιήθηκε σε Φυλάκιο, Σουφλί και Τυχερό και περιλάμβανε ανάλογα με 
τις ανάγκες 
 

o Υδραυλικές εργασίες (τουαλέτες, διαρροές, σύστημα θέρμανσης, αποκατάσταση 
σπασμένων υδραυλικών)  

o Προσωρινή κατασκευή ιατρείου στο Τυχερό 
 
Τα κτίρια στα οποία στεγάζονται τα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης είχαν χτιστεί για διαφορετική 
χρήση και η αναμόρφωση τους σε χώρους κράτησης σε καμία περίπτωση δεν προέβλεπε τόσο 
μεγάλο αριθμό κρατουμένων. Όλες οι προσπάθειες βελτίωσης ή συντήρησης συνθηκών υγιεινής 
είναι προσωρινές και επηρεάζονται άμεσα από τον αριθμό των κρατουμένων.  
 
Αυτό σημαίνει ότι σε κάποιους από τους χώρους οι κρατούμενοι κοιμούνταν στις τουαλέτες, δεν 
είχαν χώρο να κινηθούν ή να απλώσουν τα πόδια ή να ξαπλώσουν να κοιμηθούν, ενώ συχνά οι 
τουαλέτες  δε λειτουργούσαν και δεν καθαρίζονταν συστηματικά.  
 
Επίλογος 
 
Προσπαθώντας να ξεφύγουν από τη βία, τις συγκρούσεις και τη φτώχια, οι αιτούντες άσυλο και 
οι μετανάστες έρχονται από χώρες όπως το Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Σομαλία προς αναζήτηση 
ασφάλειας και ενός καλύτερου μέλλοντος στην Ευρώπη. Για πολλούς από αυτούς η Ελλάδα 
είναι η πρώτη Ευρωπαϊκή χώρα που φτάνουν ύστερα από ένα μακρύ και επικίνδυνο ταξίδι. Με 
την άφιξή τους συλλαμβάνονται και κρατούνται συστηματικά σε κέντρα κράτησης για 
μετανάστες, τμήματα συνοριακής φύλαξης και άλλα κρατητήρια.  
 
Οι συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα κράτησης δεν ανταποκρίνονται στα εθνικά και διεθνή 
πρότυπα. Στους χώρους κράτησης, όπου οι ΓΧΣ πραγματοποίησαν την παρέμβασή τους, βασικά 
προβλήματα ήταν: ο μεγάλος συνωστισμός, οι απαράδεκτες συνθήκες υγιεινής, η ελλιπής 
διανομή ειδών προσωπικής υγιεινής και ρουχισμού, η απουσία πρόνοιας για την κατάλληλη 
στέγαση ευπαθών ομάδων, και ο ανεπαρκής προαυλισμός. 
 
Όπως αναφέρθηκε ήδη, το 63% των ιατρικών παθήσεων οφείλονταν ή/και συνδέονταν με τις 
απάνθρωπες συνθήκες διαβίωσης και υγιεινής κατά τη διάρκεια της κράτησής τους. Αυτό 
ουσιαστικά καταδεικνύει ότι οι συνθήκες κράτησης αποτελούν σοβαρό αντικείμενο ανησυχίας 
για την υγεία των μεταναστών.  



 
Τα ψυχολογικά συμπτώματα στην πλειονότητά τους (85%) προκαλούνται ή επιδεινώνονται από 
την κράτηση σε συνδυασμό με την έλλειψη γνώσης για το παρόν ή μελλοντικό νομικό καθεστώς 
και τις συγκεκριμένες απάνθρωπες συνθήκες στους χώρους κράτησης. 
   
Αυτή την εποχή το Υπουργείο Υγείας έχει αναπτύξει πέντε ομάδες, σε κάθε χώρο κράτησης με 
γιατρούς, νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και διερμηνείς. Ο ρόλος τους 
είναι η παροχή ιατρικής φροντίδας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Δύο ομάδες του ΚΕΕΛΠΝΟ 
πραγματοποιούν ιατρικές εξετάσεις στους νεοαφιχθέντες μετανάστες.  
Παρατηρείται μία πολύ σοβαρή καθυστέρηση στη διανομή των ειδών πρώτης ανάγκης και την 
τεχνική υποστήριξη. Παρόλο που και οι δύο αυτές δραστηριότητες έχουν ενταχθεί στην πρόταση 
που είχε υποβληθεί από το Υπουργείο Υγείας στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων μέχρι αυτή τη 
στιγμή δεν έχει ακόμα αποφασιστεί ποιος φορέας θα αναλάβει αυτές τις δραστηριότητες.  
 
Τα επείγοντα κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων (ΕΤΠ) στοχεύουν ανάμεσα σε 
άλλα και στην ενίσχυση της δυνατότητας υποδοχής, καθώς και στην παροχή βασικών 
υπηρεσιών στα άτομα που έχουν ανάγκη. Μέχρι στιγμής καμία δράση ως προς αυτή την 
κατεύθυνση δεν έχει φέρει αισθητά αποτελέσματα.    
 
Ωστόσο παρατηρείται μία συστηματική προσπάθεια για αποσυμφόρηση των χώρων κράτησης με 
τη μείωση της περιόδου κράτησης με ανώτατο όριο τους τρεις μήνες. Όλες αυτές οι 
δραστηριότητες που χρηματοδοτούνται από το (ΕΤΠ) ολοκληρώνονται στα τέλη Ιουλίου 2011. 
 
Οι ΓΧΣ καλούν τις Ελληνικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Ένωση: 
 
• Να εξασφαλίσουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα κράτησης για τους μετανάστες 
και τους αιτούντες άσυλο, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης στέγασης, της επαρκούς 
σίτισης, ένδυσης και διανομής ειδών προσωπικής υγιεινής, του προαυλισμού, της 
πληροφόρησης για το σύστημα κράτησης και για το δικαίωμα αιτήσεως ασύλου.    
 
• Να διασφαλίσουν τη συνέχιση της παροχής ιατρικής και ψυχοκοινωνικής φροντίδας στους 
μετανάστες και αιτούντες άσυλο, της ειδικής φροντίδας για ευάλωτες ομάδες μεταναστών, 
όπως οι έγκυες γυναίκες, της συστηματικής ιατρικής εξέτασης των νεοαφιχθέντων μεταναστών 
και της έγκαιρης παραπομπής σε δομές υγείας.  
 
• Να διασφαλίσουν την προστασία των ευάλωτων ομάδων, όπως είναι οι έγκυες γυναίκες, τα 
παιδιά, οι ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, τα άτομα με αναπηρία και τα θύματα βασανισμού και 
σωματεμπορίας. 
 
• Να αποφεύγουν την κράτηση των ασυνόδευτων ανηλίκων και να διασφαλίσουν την προστασία 
τους κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στην Ελλάδα. 
 
• Να διασφαλίσουν τον συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων και να μεγιστοποιήσουν 
την έγκαιρη απορρόφηση και χρήση των υπάρχοντων πόρων, παρόλο που η ευθύνη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θα πρέπει να εξαντλείται μόνο στην παροχή οικονομικής ενίσχυσης.  
 


