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Αιτούσες διεθνούς προστασίας απευθύνθηκαν με αναφορά τους στο Συνήγορο του 
Πολίτη ζητώντας την προστασία τους ως άτομα που ανήκουν σε ευάλωτες 
ομάδες (εγκυμονούσες, πάσχουσες από σοβαρές ασθένειες, μονογονεϊκές 
οικογένειες, θύματα σεξουαλικής βίας) αλλά και ως αιτούσες που χρήζουν ειδικών 
διαδικαστικών εγγυήσεων, όπως ορίζει ο νόμος, λόγω φύλου, άσκησης σε βάρος 
τους βίας κλπ. Ειδικότερα, οι αναφερόμενες αιτήθηκαν την προστασία  της 
σωματικής & ψυχικής τους υγείας εν μέσω πανδημίας (COVID- 19) κατά τις 
διαδικασίες υποδοχής και ταυτοποίησης στη χώρα καθώς και τη διαφύλαξη των 
δικαιωμάτων τους, όπως η οικογενειακή ενότητα, η παροχή ειδικών συνθηκών 
φιλοξενίας, κ.ά, όπως αυτά προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία.  
 
Ειδικότερα: 1) στο  Συνήγορο του Πολίτη κατατέθηκε αναφορά από αιτούντα διεθνούς 
προστασίας, κάτοικο Γερμανίας, ο οποίος ενημέρωσε την Αρχή για την κράτηση της 
συζύγου του και της ανήλικης κόρης του στο Κέντρο Κράτησης Αλλοδαπών 
Αμυγδαλέζας για διάστημα 30 ημερών, ενώ παράλληλα τα λοιπά ανήλικα τέκνα 
διαβιούσαν μόνα τους σε διαμέρισμα της Αθήνας.  Με έγγραφη παρέμβαση της 
Αρχής προς το αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής προτάθηκαν: α) 
η εξατομικευμένη εξέταση της υπόθεσης για την άρση της διοικητικής 
κράτησης και τη χρήση εναλλακτικών της κράτησης μέτρων λόγω γνωστής και 
σταθερής διαμονής (μισθωτήριο συμβόλαιο), β) η αξιολόγηση των παραγόντων 
που επηρεάζουν την προοπτική ή την αναβολή απομάκρυνσης, όπως η 
οικογενειακή κατάσταση της αναφερομένης, το βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων 
τέκνων της, η κατάσταση της υγείας της και η προσωρινή παύση διαδικασιών 
απομάκρυνσης, λόγω μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας, γ) η μέριμνα για τη 
διασφάλιση της άσκησης του δικαιώματος κατάθεσης αίτησης διεθνούς 
προστασίας (πλήρης καταγραφή) της αναφερομένης και των ανηλίκων τέκνων της, 
η αξιολόγηση της υπόθεσης ως προς την ευαλωτότητα των αιτούντων και την 
παροχή ιατρικής φροντίδας και τέλος, δ) η διερεύνηση της δυνατότητας 
οικογενειακής επανένωσης με τον έτερο γονέα αιτούντα άσυλο στη Γερμανία. 
Κατόπιν της παρεμβάσεως του Συνηγόρου του Πολίτη καθώς και της εισήγησης της 
Υπηρεσίας Ασύλου περί μη συνέχισης της κράτησης, η αναφερόμενη και το ανήλικο 
τέκνο αφέθησαν ελεύθερες, και διαβιούν με τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας 
αναμένοντας την ολοκλήρωση των διαδικασιών εξέτασης της αίτησης χορήγησης 
διεθνούς προστασίας.  
 
2) Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε αναφορά σύμφωνα με την οποία  για ένα μέλος 
οικογένειας που διαμένει στο ΚΥΤ Χίου ισχύει ο γεωγραφικός περιορισμός, ενώ για 
τα λοιπά μέλη της οικογένειας επίκειται η μεταφορά τους στην ενδοχώρα λόγω 
ευαλωτότητας, με κίνδυνο να επέλθει η διάσπαση της οικογένειας και να εκτεθούν τα 
μέλη της σε κίνδυνο. Με την επιστολή του ο Συνήγορος ζήτησε να εξετασθεί το 
ενδεχόμενο άρσης του γεωγραφικού περιορισμού για την ενήλικη κόρη προκειμένου 
να συνοδεύσει τα λοιπά μέλη της οικογένειας στην ενδοχώρα για λόγους: α) 
οικογενειακής ενότητας, β) ευαλωτότητας των υπολοίπων μελών της 
οικογένειας (τόσο της μητέρας όσο και ανήλικων τέκνων), γ) συνθηκών 
διαβίωσης και αναγκαίων μέτρων πρόληψης της πανδημίας για ευάλωτες 
ομάδες πληθυσμού και τέλος, δ) προληπτικών μέτρων  προστασίας λόγω 
φύλου ώστε να μην βρεθεί η ίδια χωρίς προστασία. Εν τέλει, το σύνολο της 
οικογένειας μεταφέρθηκε στην ενδοχώρα.  
 
3) Σε άλλη περίπτωση, για οικογένεια με εγκυμονούσα μητέρα που διαβιούσε στο 
ΚΥΤ της Κω, ο Συνήγορος με παρέμβασή του ζήτησε την άρση του γεωγραφικού 
περιορισμού για λόγους: α)ευαλωτότητας λόγω εγκυμοσύνης, β) ευαλωτότητας 
λόγω ιατρικών προβλημάτων (ενδείξεις νεοπλασίας και διαπιστωμένες 
ψυχιατρικές διαταραχές), γ) ευαλωτότητας των υπολοίπων μελών της 
οικογένειας, δ) συνθηκών διαβίωσης και τέλος ε) αναγκαίων μέτρων 
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πρόληψης της πανδημίας για ευάλωτες ομάδες πληθυσμού. Μετά την 
παρέμβαση της Αρχής, ήρθη ο γεωγραφικός περιορισμός και η οικογένεια 
μεταφέρθηκε στην ενδοχώρα.  
 
4) Σε αναφορά αιτουσών διεθνούς προστασίας από το Καμερούν, θυμάτων 
σεξουαλικής βίας στη χώρα καταγωγής τους και HIV θετικών, ζητήθηκε η άμεση 
παρέμβαση της Αρχής προκειμένου να ληφθούν άμεσα μέτρα για την παροχή 
ιατρικών υπηρεσιών και να προγραμματιστεί άμεσα επίσκεψη των πασχουσών στο 
Κέντρο Λοιμώξεων του ΑΧΕΠΑ, καθώς η κατάσταση της υγείας τους είχε επιδεινωθεί 
δραματικά σε σημείο να κινδυνεύει η ζωή τους. Με έγγραφη παρέμβασή του ο 
Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε να χορηγηθεί άμεσα η κατάλληλη αντιρετροϊκή αγωγή 
μέσω παραπομπής σε Μονάδα Λοιμώξεων και να εξασφαλιστούν οι ειδικές 
συνθήκες υποδοχής, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο την ειδική κατάστασή τους ως 
ευάλωτα πρόσωπα, αλλά και τις ειδικές συνθήκες μέτρων αποστασιοποίησης που 
απαιτούνται λόγω της πανδημίας. Οι αναφερόμενες μεταφέρθηκαν σε ειδική δομή 
φιλοξενίας και λαμβάνουν ειδική αγωγή.  
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση της 
Διοίκησης στις προτάσεις της Αρχής για την καλύτερη διαχείριση των υποθέσεων και 
την ουσιαστική προστασία ευάλωτων γυναικών που βρίσκονται σε καθεστώς 
αναμονής της εξέτασης της αίτησής τους για χορήγηση διεθνούς προστασίας. 
 
Πληροφορίες: 213 1306600 

              
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


