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Υ/Ο Διοικητή κ. ***** 

 
      
Αξιότιμε κύριε Διοικητή,  
 

Ο Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά το άρ. 103 § 9 
του Συντάγματος και το ν.3094/2003 εξετάζει την υπ’αριθμ. 279706 αναφορά, η 
οποία έχει κατατεθεί στην Αρχή από την κα ****, από  την οργάνωση*****,  και αφορά 
την υπόθεση της κας ****, η οποία διαβιοί στο Κέντρο.  

 

1. Σύντομο ιστορικό 

Σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην αναφορά αλλά και την υπ’αριθμ. ***/26-
05-2020 αίτηση που σας έχει υποβληθεί, πρόκειται για οικογένεια 4 ατόμων εκ 
Συρίας, οι οποίοι διαβιούν στο Κέντρο από τον Οκτώβριο του 2019. Τα μέλη της 
οικογένειας είναι τα εξής: 

-κ. (επ) **** (ον) **** του**** και της****, υπήκοος Συρίας, με ημ. γεν. 
02/05/1983 και αριθ. φακελ. ****  

- κα (επ) **** (ον) ****του ****και της****, υπήκοος Συρίας, με ημ. γεν. 
18/04/1988 και αριθ. φακελ. **** 

- ανήλικο τέκνο (επ) **** (ον) ****, του ****και της****, υπήκοος Συρίας με ημ. 
γεν. 27/05/2015 και αριθμ. φακελ. **** 

- ανήλικο τέκνο (επ) **** (ον) ****, του ****και της****, υπήκοος Συρίας, με ημ. 
γεν. 01/01/2019 και αριθμ. φακελ. **** 
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Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για οικογένεια με επιβαρυμένο ιστορικό, η οποία 
αντιμετωπίζει πλήθος προβλημάτων διαβίωσης αλλά και κρίσιμα προβλήματα 
υγείας, τα οποία πιθανόν να επιβαρύνονται και από τις συνθήκες διαμονής. 
Ειδικότερα, ο πατέρας αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα (παραπομπή σε 
ιδιώτη πνευμονολόγο) και έλκος, το ένα τέκνο αντιμετωπίζει και αυτό αναπνευστικά 
προβλήματα (επίμονο βήχα), ενώ η μητέρα αφενός είναι έγκυος και αφετέρου έχει 
προκαταρκτικά εργαστηριακά ευρήματα, που παραπέμπουν σε νεοπλασία και 
διαγνωσμένες ψυχικές διαταραχές. Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε κρίσιμη την 
κατάστασή της, καθώς η υγεία της αναφερομένης ενδέχεται να έχει επιδεινωθεί 
δραματικά, σε σημείο που να κινδυνεύει η ζωή της.  

 

2. - Διαπιστώσεις και προτάσεις του Συνηγόρου του Πολίτη 

α) Ως προς τα ζητήματα της καταγραφής,  της ευαλωτότητας και της άρσης 
του γεωγραφικού περιορισμού.  

Όπως γνωρίζετε, η ελεγκτική και διαμεσολαβητική δραστηριότητα του 
Συνηγόρου του Πολίτη επικεντρώνεται στην προστασία των δικαιωμάτων των 
ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι υπήκοοι τρίτων χωρών, ιδίως όταν 
αυτοί εκ του νόμου κρίνονται ως ευάλωτοι και αντιμετωπίζουν προβλήματα με την 
προστασία των ανθρωπίνων και κοινωνικών τους δικαιωμάτων.  Σύμφωνα με τα 
στοιχεία που μας έχουν κοινοποιηθεί, τόσο η αναφερόμενη όσο και τα λοιπά μέλη 
της οικογένειάς της διαβιούν εντός του ΚΥΤ από τον Οκτώβριο του 2019, χωρίς όμως 
έως σήμερα να έχουν καταγραφεί και ταυτοποιηθεί, με αποτέλεσμα να μην τους 
παρέχονται οι διαδικαστικές εγγυήσεις προστασίας, που προβλέπονται.  

Εν προκειμένω, για την αναφερόμενη ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 5 του 
άρθρου 39 του ν.4636/2019 για τις διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης, 
σύμφωνα με τις οποίες κατά το στάδιο της καταγραφής και του ιατρικού ελέγχου 
ιδιαίτερη μέριμνα προβλέπεται για όσους ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, όπως οι 
εγκυμονούσες και τα άτομα με σοβαρές ασθένειες (σωματικές και ψυχικές). 
Ειδικότερα, ο Διοικητής του Κέντρου ή της Μονάδας, ύστερα από αιτιολογημένη 
εισήγηση του αρμόδιου ιατρικού προσωπικού του Κέντρου παραπέμπει τα πρόσωπα 
που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες στον αρμόδιο κατά περίπτωση δημόσιο φορέα 
κοινωνικής στήριξης ή προστασίας ενώ σε κάθε περίπτωση διασφαλίζεται η 
συνέχεια της θεραπευτικής αγωγής στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται. 
Περαιτέρω, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,  η διαπίστωση ότι ένα άτομο 
ανήκει σε ευάλωτη ομάδα έχει ως μόνη συνέπεια την άμεση κάλυψη των ιδιαίτερων 
αναγκών υποδοχής του ατόμου αυτού.  

Στην προκειμένη περίπτωση και, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στην 
αναφορά δεν παρέχονται, στην αναφερόμενη ούτε κατάλληλες συνθήκες 
διαβίωσης και διατροφής - με αποτέλεσμα η ίδια και τα μέλη της οικογένειάς της να 
διαβιούν σε επικίνδυνες για την υγεία τους συνθήκες - αλλά ούτε έχει προβλεφθεί η 
απαραίτητη προστασία από τον κίνδυνο της νόσου COVID-19, παρόλες τις ρητές 
οδηγίες που έχουν δοθεί περί κοινωνικής αποστασιοποίησης. Επιπρόσθετα, η 
κυκλοφορία της οικογένειας έχει περιοριστεί εντός του ΚΥΤ δυνάμει της υπ’αριθμ. 
Δ1α/ΓΠ.οικ. 35115/05-06-2020 ΚΥΑ έως και τις 21.6.2020. 
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Παράλληλα, πέραν του γεγονότος της ευαλωτότητας της ίδιας, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία προβλέπεται και ιδιαίτερη μέριμνα για την κάλυψη των 
ιδιαίτερων αναγκών οικογενειών με παιδιά, ιδίως νηπιακής και βρεφικής ηλικίας, 
όπως στην συγκεκριμένη περίπτωση.  

Κατόπιν όλων αυτών, θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξετασθεί εκ μέρους σας η  
εξαιτίας άρση του γεωγραφικού περιορισμού για την αναφερόμενη  
1)ευαλωτότητας λόγω εγκυμοσύνης, 2) ευαλωτότητας λόγω ιατρικών 
προβλημάτων (ενδείξεις νεοπλασίας και διαπιστωμένες ψυχιατρικές διαταραχές) 
3) ευαλωτότητας των υπολοίπων μελών της οικογένειας, 4) συνθηκών διαβίωσης 
και τέλος 4) της λήψης αναγκαίων μέτρων πρόληψης της πανδημίας για 
ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.  

 

β) Ως προς το ζήτημα της παροχής ιατρικών υπηρεσιών 

i)-Αν και τα ζητήματα των όρων και των διαδικασιών παροχής 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, πρόσβασης και παραπομπής του/της 
ενδιαφερόμενου/νης σε κατάλληλες δομές υγείας περιγράφεται με λεπτομέρειες στην 
ΚΥΑ 717/2020 - ΦΕΚ 199/Β/31-1-2020 «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης 
των αιτούντων διεθνούς προστασίας στις υπηρεσίες υγείας, την ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη, την κοινωνική ασφάλιση και την αγορά εργασίας - Έκδοση 
Π.Α.Α.Υ.Π.Α.» κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 55 παρ. 2 του ν. 4636/2019 «Περί 
Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις», ωστόσο έως σήμερα δεν διαθέτουμε 
στοιχεία για την παραπομπή της αναφερομένης στις κατάλληλες δομές και στις 
αρμόδιες ειδικότητες για την κατάστασή της. Από το σύνολο των εγγράφων που μας 
έχουν κοινοποιηθεί προκύπτουν τα εξής: 

α) σύμφωνα με την από 28/02/2020 Ιατρική Βεβαίωση του Ψυχιάτρου κ. **** και 
«προς ενημέρωση του υπευθύνου στο Χοτ Σποτ Κω» η αναφερόμενη παρουσιάζει 
συμπτώματα που συγκλίνουν σε διαταραχή στρες μετά από ψυχοτραυματική 
εμπειρία σύμφωνα με την ταξινόμηση ψυχικών διαταραχών και διαταραχών 
συμπεριφοράς και δόθηκαν κατάλληλες οδηγίες και θεραπεία. «Παρακολούθηση και 
υποστήριξη από την ψυχολογική υπηρεσία του Χοτ Σποτ . Ενημέρωση του 
γιατρού για την κατάστασή της» 

β) σύμφωνα με το από 13/05/2020 ιατρικό σημείωμα της Χειρουργού – 
Μαιευτήρα κας **** συστήνεται «άμεση διενέργεια υπερηχογραφήματος έσω 
γεννητικών οργάνων», ενώ διαπιστώνεται «απότομη πτώση βάρους με δυσφαγεία 
και έλλειψη όρεξης από 2μήνου» 

γ) σύμφωνα με το  από 22/05/2020 ιατρικό σημείωμα του ΕΟΔΥ προκύπτει  
ανάγκη «επείγουσας παραπομπής για γυναικολογικό υπέρηχο και γυναικολογική 
εκτίμηση» 

δ) από τις ορμονολογικές και βιοχημικές εξετάσεις καθώς και από τους δείκτες 
νεοπλασίας προκύπτουν ευρήματα νεοπλασίας, τα οποία χρήζουν άμεσης και 
περαιτέρω διερεύνησης.  
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ii) Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε επείγουσα την κλινικοεργαστηριακή 
αξιολόγηση της αναφερόμενης σε σχέση με: 

α) την κύηση, τον υπερηχογραφικό έλεγχο και τον καθορισμό της βιωσιμότητας 
εμβρύου 

β) τον δείκτη Ca 125, τον επαναπροσδιορισμό και την κλινική αξιολόγηση για το 
ενδεχόμενο νεοπλασίας ωοθηκών 

γ) την επαναξιολόγηση φαρμακευτικής αγωγής της αναφερομένης. 

 

Λόγω της βαρύτητας των αναφερομένων εκδηλώσεων συνιστάται η άμεση 
παραπομπή της αναφερομένης σε νοσηλευτικό ίδρυμα, προκειμένου να της 
παρασχεθεί η ενδεικνυόμενη ιατροφαρμακευτική θεραπεία και νοσηλεία.  

 

3. Σε συνέχεια όλων των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε 
άμεσα για τα εξής: 

α) Εάν έχουν ληφθεί έως σήμερα τα κατάλληλα μέτρα για την παροχή ιατρικής 
φροντίδας στην αιτούσα και, ειδικά, εάν έχουν ακολουθηθεί οι προβλεπόμενες 
διαδικασίες κλινικοεργαστηριακού ελέγχου, ιατρικής εξέτασης, παραπομπής στις 
αρμόδιες ειδικότητες, παραπομπής σε εξωτερικά ιατρεία νοσηλευτικού ιδρύματος ή 
ακόμα και εισαγωγής λόγω επείγοντος. 

β) Εάν έχει ληφθεί μέριμνα για να εξασφαλισθούν οι ειδικές συνθήκες 
υποδοχής, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την ειδική κατάστασή της εγκύου ως 
ευάλωτο πρόσωπο αλλά και τις ειδικές συνθήκες μέτρων αποστασιοποίησης που 
απαιτούνται λόγω της πανδημίας, 

γ) Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η προβλεπόμενη διαδικασία υποδοχής και 
ταυτοποίησης της αιτούσας (και των μελών της οικογένειάς της), εάν έχει καταθέσει 
αίτηση παροχής διεθνούς προστασίας και, σε θετική περίπτωση, σε ποιο στάδιο 
βρίσκεται η εξέταση της αίτησης. Ειδικά, εάν λόγω ευαλωτότητας η διαδικασία έχει 
προχωρήσει στην άρση του γεωγραφικού περιορισμού.  

δ) Εάν έχει διασφαλιστεί ότι στην ίδια παρέχεται το ειδικό συσσίτιο για 
ευάλωτες ομάδες (έγκυοι, θηλάζουσες κ.ά) από τις αρμόδιες για τη σίτιση Ένοπλες 
Δυνάμεις, δυνάμει της ισχύουσας συμβάσεως σίτισης. 

Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις απόψεις σας επί του θέματος και τις 
τυχόν ενέργειες στις οποίες έχετε ήδη προβεί ή προτίθεσθε να προβείτε, 
κοινοποιώντας μας παράλληλα οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο ή απόφαση. 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε 
τυχόν περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.  

 
Με εκτίμηση 

 Γιώργος Π. Νικολόπουλος            Γιάννης Σ. Κωστής 
Βοηθοί Συνήγοροι του Πολίτη 

 
 


