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Εισαγωγή 
  
Σκοπός της παρουσίασης αυτής είναι να προβάλει το πλαίσιο που αφορά στην στέγαση των 
αιτούντων άσυλο και των προσφύγων στην Ελλάδα  εξετάζοντας συνοπτικά τη σχετική  
νομοθεσία, τη διαδικασία παραπομπής στα υφιστάμενα κέντρα υποδοχής και τις υπηρεσίες 
που αυτά παρέχουν, σε σχέση πάντα με τις πρακτικές δυσκολίες εφαρμογής.    
 
Από το 1999 Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής αλληλεγγύης έχει αναλάβει την ευθύνη 
στέγασης των αιτούντων άσυλο και τη συνολική εποπτεία των κέντρων υποδοχής, ενώ ΜΚΟ 
έχουν αναλάβει τη διοίκηση τους.  
 
1. Νομοθετικό Πλαίσιο 
 
Συγκεκριμένη νομοθεσία (εδάφιο α’ της παρ.2 του άρθρου 24 του νόμου 1975/1991, όπως 
τροποποιήθηκε από το ν. 2452/1996), ορίζει ότι υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας κέντρων 
προσωρινής στέγασης αιτούντων άσυλο με προεδρικά διατάγματα, και κατόπιν κοινής 
πρότασης που θα υποβληθεί από τα Υπουργεία Δημόσιας Τάξης και Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.    Με αυτόν το τρόπο  (Π.Δ. 266/1999) δημιουργήθηκε  το παλαιότερο  κέντρο 
υποδοχής στο Λαύριο Αττικής.  
 
Στην παρ. 3 του άρθρου 7 του ιδίου  Π.Δ    (266/1999) αναφέρονται οι κατηγορίες των 
αιτούντων άσυλο που μπορούν να γίνουν δεκτοί στα υπάρχοντα ιδρύματα  που φιλοξενούν 
έλληνες πολίτες: 
• άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα 
• άτομα ηλικίας κάτω των 15 χρόνων που δεν συνοδεύονται από γονέα ή από       
      άλλον κηδεμόνα   και  άτομα μεγάλης ηλικίας ή άτομα με φυσικές αναπηρίες 
 
Δεν κατοχυρώνεται όμως ρητά  από την ελληνική νομοθεσία το δικαίωμα των 
αιτούντων άσυλο για στέγαση.  
  
Όσον αφορά τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες, ισχύουν όσα προβλέπονται στη κυρωμένη 
από την Ελλάδα Σύμβαση της Γενεύης του 1951 και στο συμπληρωματικό Πρωτόκολλο της 
Νέας Υόρκης του 1967, παράρτημα 2, άρθρο 21, στο οποίο ορίζεται ότι οι συμβαλλόμενες 
χώρες θα επιφυλάσσουν στους νόμιμα διαμένοντες πρόσφυγες, όσο το δυνατόν περισσότερο 
ευνοϊκή μεταχείριση, οπωσδήποτε πάντως όχι λιγότερο ευνοϊκή από αυτήν –υπό τις ίδιες 
συνθήκες- που επιφυλάσσεται  στους αλλοδαπούς εν γένει.   Στο άρθρο 23 της σύμβασης 
ορίζεται - ίση μεταχείριση όπως και στους υπηκόους αναφορικά με την Πρόνοια και Συνδρομή 
που παρέχεται από το Δημόσιο.  Έτσι οι πρόσφυγες έχουν το δικαίωμα να απολαμβάνουν 
στεγαστική συνδρομή, είτε μέσω του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας, η οποία βασίζεται 
στον αριθμό των ενσήμων που έχει κανείς, ή από την Πρόνοια βάσει εισοδήματος. Δικαίωμα 
στη  στεγαστική συνδρομή  μέσω της Πρόνοιας   έχουν μόνον όσοι είναι άνω των 65 ετών .  
 
Στην Ελλάδα υπάρχουν οι χώροι κράτησης παρανόμως εισελθόντων και εν δυνάμει αιτούντων 
άσυλο και τα κέντρα υποδοχής ,για όσους έχουν υποβάλει αίτημα ασύλου.  
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2.   Χώροι κράτησης 
 
Όσοι παράνομα εισερχόμενοι συλλαμβάνονται, κρατούνται σε χώρους κράτησης για διάστημα 
τριών μηνών.   Η  στέγαση, η σίτιση και γενικά η ευθύνη της πολιτείας γι΄ αυτούς τους 
ανθρώπους ήταν και είναι αντικείμενο αντεγκλήσεων  μεταξύ της Περιφέρειας και την 
Νομαρχίας.  Αυτή η διαμάχη είχε ως αποτέλεσμα τη στέγαση των παρανόμως εισελθόντων  -
μεταξύ άλλων- σε σκηνές, σε κοντέινερς,  σε εγκαταλελειμμένες φυλακές, σε σχολείο 
ακατάλληλο προς χρήση λόγω του σεισμού, και σε φυλακές μαζί με άλλους κρατούμενους.  Οι 
ανήλικοι αλλοδαποί δεν εξαιρούνται από αυτήν την πρακτική και κρατούνται, αν και η 
επικυρωμένη από την Ελλάδα Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού το απαγορεύει.  
Η Αστυνομία  επικαλείται την έλλειψη νομοθετικής ρύθμισης που να εξαιρεί ρητά τα ανήλικα 
παιδιά. 
 
Υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις, όπου σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (Μυτιλήνη, Χίο, Σάμο) 
δημιουργήθηκαν ειδικοί χώροι κράτησης.  Οι συνθήκες διαμονής σε αυτούς τους χώρους είναι 
λίγο καλύτερες, αλλά μακράν απέχουν από το να είναι αξιοπρεπείς. Διαμένοντες σ’ αυτούς τους 
χώρους αναφέρουν ότι υπάρχουν άλυτα ζητήματα με την θέρμανση, το ζεστό νερό, την 
ποιότητα του φαγητού, την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τον προαυλισμό και την κατανομή 
ανδρών,  γυναικών,  και ανήλικων παιδιών σε ξεχωριστούς χώρους.   
 
Στις περισσότερες περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής Ελλάδας, που καταφθάνουν 
παράνομα εισερχόμενοι, συνήθως στεγάζονται μαζί με άλλους κρατούμενους στα κρατητήρια ή 
στην καλύτερη των περιπτώσεων σε φρουρούμενα και ενοικιαζόμενα γι’ αυτό το σκοπό 
ξενοδοχεία.   
 
3.   Διαδικασία παραπομπής αιτούντων άσυλο σε Κέντρα Υποδοχής 
 
Όσοι από τους παρανόμως εισερχόμενους υποβάλουν αίτημα ασύλου, παραπέμπονται από 
το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. δηλαδή το εκάστοτε τμήμα αλλοδαπών 
ή ασύλου και κατόπιν συνεννόησης με το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, σε 
κέντρο υποδοχής.  
Όσοι αιτηθούν άσυλο μετά την παρέλευση της τρίμηνης κράτησής τους, μπορούν να 
απευθυνθούν στο Τμήμα Υποδοχής της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ΕΣΠ. η οποία υλοποιεί 
πρόγραμμα στέγασης νεοαφιχθέντων σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.  Οι κοινωνικοί λειτουργοί του Τμήματος Υποδοχής, εφόσον διεκπεραιώσουν 
τυχόν ιατροφαρμακευτικά προβλήματα και παράσχουν πολιτισμικό προσανατολισμό και 
λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε περίπτωσης, παραπέμπουν σε κατάλληλο 
Κέντρο , αφού ενημερώσουν το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
 
Προκύπτουν όμως πρακτικές δυσκολίες αναφορικά με την παραπομπή για στέγαση των 
αιτούντων άσυλο. 
Καταρχήν δεν υφίσταται νομικώς δεσμευτικό όργανο, το οποίο να ορίζει τις διαδικασίες 
παραπομπής των αιτούντων άσυλο στα διάφορα Κέντρα Υποδοχής.  Όσον αφορά τα 
ασυνόδευτα ανήλικα, η παραπομπή τους είναι ιδιαίτερα δύσκολη.  Το Υπουργείο Δημοσίας 
Τάξεως, αντιλαμβανόμενο τη δυσκολία  που προκύπτει,  προσπαθεί να την αντιμετωπίσει 
μέσω της πρόσφατης εγκυκλίου/διαταγής για τη στέγαση των ασυνόδευτων ανηλίκων στην 
οποία ορίζεται ότι: 
 
«Η Υπηρεσία μας θα μεριμνά μέσω του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
προκειμένου να εξευρεθεί κατάλληλος και διαθέσιμος χώρος στέγασης σε κάποιο από τα ειδικά 
κέντρα υποδοχής ασυνόδευτων ανηλίκων, καθώς και για την εξασφάλιση της ασφαλούς 
μετακίνησης του ανηλίκου σ΄ αυτό.  Ακολούθως, θα ενεργεί για την κατανομή και την σχετική 
ενημέρωση των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να διευκολύνεται το 



 3 

έργο των φορέων και ΜΚΟ που συνδράμουν στην νομική συμπαράσταση και ψυχοκοινωνική 
υποστήριξη του ανηλίκου». (14/9/2006 Υ.Δ.Τ.,  Α.Π. 5401/1 -235508) 
 
Παρ’ όλα αυτά η διαδικασία παραπομπής σε κέντρα υποδοχής παραμένει προβληματική, 
δεδομένου ότι εάν δεν υπάρχει αίτημα ασύλου, δεν μπορεί να γίνει παραπομπή. 
 
Η πρακτική δυσκολία έγκειται στο γεγονός της δυσκολίας υποβολής αυτής καθεαυτής της 
υποβολής του αιτήματος ασύλου.   Σε πολλές περιπτώσεις δεν μπορεί να περάσει κανείς την 
πύλη της  Διεύθυνσης Αλλοδαπών  Αττικής προκειμένου να υποβάλει αίτημα ασύλου, με την 
αιτιολογία ότι  δεν έχει διεύθυνση.  Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δεν 
μπορεί να υποδείξει χώρο διαμονής εφόσον κάποιος δεν έχει αιτηθεί άσυλο.  Για να περάσουν 
την πύλη τα ανήλικα και άλλες ιδιαίτερα ευάλωτες περιπτώσεις, οι Δικηγόροι και οι Κοινωνικοί 
Λειτουργοί του ΕΣΠ παραπέμπουν καταλόγους με τα ονόματα αυτών που προτίθενται να 
υποβάλουν αίτημα, κατόπιν τηλεφωνήματος και έγγραφης επικοινωνίας με τον εκάστοτε 
αρμόδιο, ο οποίος ενημερώνει την πύλη και έτσι η είσοδος επιτρέπεται. Εφόσον τελικά 
υποβληθεί το αίτημα,  αποστέλλεται έγγραφο του Γραφείου Αλλοδαπών στο Υπουργείο Υγείας 
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης για να ορίσει τόπο διαμονής. Αυτό με τη σειρά του ορίζει τον τόπο 
διαμονής και ενημερώνει εγγράφως το Τμήμα Αλλοδαπών που εν συνεχεία καταγράφει στα 
νομιμοποιητικά έγγραφα του αιτούντος τον τόπο διαμονής και παράλληλα ενημερώνει το ΕΣΠ 
έτσι ώστε να βρει τα ανήλικα και να κανονίσει τα της μεταφοράς τους στο κέντρο.    (Τα 
ανήλικα στο μεσοδιάστημα μπορούν να φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία στην Αθήνα μέχρις ότου   
ορισθεί  τόπος διαμονής στο οποίο και  μεταφέρονται).   
 
4.  Κέντρα  Υποδοχής 
 
Αυτή τη στιγμή λειτουργούν  τα ακόλουθα «επίσημα»  Κέντρα Υποδοχής, η λειτουργία των 
οποίων βασίζεται σε κρατική χρηματοδότηση ή σε χρηματοδότηση μέσω του Ευρωπαϊκού 
Ταμείου Προσφύγων ή /και άλλων ευρωπαϊκών πηγών χρηματοδότησης: 
 
 
 
ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑ  
ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ- ΛΑΜΙΑ 
ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                       

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ  
ΝΕΟΑΦΙΧΘΕΝΤΕΣ  

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΥΛΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ,  ΡΟΖ ΚΑΡΤΑ  
 

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» 
ΘΕΣ/ΙΚΗ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
ΜΟΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ 
ΑΝΗΛΙΚΑ  15  
 

ΡΟΖ ΚΑΡΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ  
ΝΕΟΑΦΙΧΘΕΝΤΕΣ 

ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
ΛΑΥΡΙΟ ΑΘΗΝΑ 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, ΜΟΝΟΙ ΑΝΤΡΕΣ 
ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ  

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΥΛΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ, ΡΟΖ ΚΑΡΤΑ  

ΕΛΙΝΑΣ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ  

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ , 
ΜΟΝΟΙ ΑΝΤΡΕΣ  Ανήλικα 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΥΛΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ, ΡΟΖ ΚΑΡΤΑ   

ΕΙΝ 
ΑΝΩΓΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΑΝΗΛΙΚΑ 
25 

ΡΟΖ ΚΑΡΤΑ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

ΑΡΣΙΣ  
ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ ΒΟΛΟΥ 

ΑΝΗΛΙΚΑ 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΥΛΟΥ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ 
ΣΗΜΕΙΩΜΑ, ΡΟΖ ΚΑΡΤΑ 

PRAKSIS  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΤΕΓΗ» 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ , 
ΜΟΝΟΙ ΑΝΤΡΕΣ 

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΥΛΟΥ, ΡΟΖ ΚΑΡΤΑ 

ΕΣΠ 
«ΙΟΛΑΟΣ» 

ΑΤΟΜΑ ΜΕ  ΨΥΧΙΚΕΣ 
ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΥΦΕΣΗΣ 

ΡΟΖ ΚΑΡΤΑ 

Σύλλογος Μερίμνης 
Ανηλίκων 

ΑΝΗΛΙΚΑ 
 

ΡΟΖ ΚΑΡΤΑ 

 
Η δυναμικότητα αυτών των κέντρων  δεν ξεπερνά τα 750 άτομα.  Υπάρχουν επίσης και άτυπα 
κέντρα φιλοξενίας τα οποία δεν βασίζονται σε κρατική χρηματοδότηση:  
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• ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑΣ  
Λειτουργεί ξενώνα στα Πατήσια για μεμονωμένους  άνδρες μεμονωμένες γυναίκες και 
οικογένειες, οι οποίοι μπορούν να καλύπτουν μόνοι τους,  τους λογαριασμούς  καθώς και τα 
έξοδα της σίτισης τους. Έχει δυναμικότητα 30 ατόμων και η διάρκεια παραμονής μπορεί να 
φτάσει τον ένα χρόνο 
 
• ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΕΡΕΖΕΣ 
Λειτουργεί δύο ξενώνες στον Κολωνό και στην οδό Αχαρνών, δέχονται μεμονωμένες γυναίκες, 
μητέρες με παιδιά έως 6 ετών.  Ο χρόνος διαμονής εξαρτάται από την ανάγκη του 
φιλοξενούμενου. 
 
Τέλος το ΕΣΠ λειτουργεί πρόγραμμα προσωρινής στέγασης ευάλωτων περιπτώσεων σε 
ξενοδοχείο με την πλήρη χρηματοδότηση αυτού, από το Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης.  Το πρόγραμμα συνίσταται στη βραχυπρόθεσμη φιλοξενία ιδιαίτερα ευάλωτων 
περιστατικών, των οποίων δεν είναι εφικτή η άμεση εισαγωγή σε κέντρα υποδοχής. 
 
Υπάρχουν πρακτικά προβλήματα αναφορικά με τη στέγαση των αιτούντων άσυλο: 
 
Η  πολιτεία ισχυρίζεται ότι οι υπάρχοντες χώροι υποδοχής επαρκούν παρόλο που οι αιτήσεις 
ασύλου είναι τουλάχιστον δεκαπλάσιες από τις προσφερόμενες θέσεις.   Η αιτιολογία που 
επικαλούνται είναι ότι τα περισσότερα αιτήματα για άσυλο είναι καταχρηστικά και παράνομοι 
εισερχόμενοι, αιτούνται άσυλο αφενός για να νομιμοποιήσουν την παραμονή τους στην 
Ελλάδα και αφετέρου για να επωφεληθούν των όποιων ευεργετημάτων το καθεστώς του 
αιτούντα επιφυλάσσει.   Ο ισχυρισμός αυτός, όντως, ισχύει.   Σαφώς υπάρχουν αιτούντες από 
χώρες που θεωρούνται ασφαλείς (όμως κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και δεν αποκλείεται 
η πιθανότητα κάποιος πραγματικά να διώκεται και σε μία θεωρητικά ασφαλή χώρα),  αλλά 
σύμφωνα με τα στοιχεία των κατατεθεισών αιτήσεων ασύλου με στοιχεία του ΥΔΤ για το 2005 
από χώρες που «παράγουν» πρόσφυγες  καταδεικνύουν τη γενικευμένη χρήση του όρου 
καταχρηστικότητα.   Τα παραθέτω αμέσως:  
  

  
ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΑΣΥΛΟΥ ΑΝΑ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ  (Ενδεικτική αποτύπωση) 
 

 
Νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία και δεδομένου ότι ο επαναπατρισμός ατόμων προερχόμενων  
από τις ανωτέρω χώρες είναι σχεδόν ανέφικτος, ο ισχυρισμός περί καταχρηστικότητας  είναι 
γενικευμένος και η πολιτική που ακολουθείται εξαιτίας αυτού, αβάσιμη.     

  
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

ΣΥΝΟΛΟ 
              
ΙΡΑΚ 36 109 92 51 109 75 100 66 54 94 84 101 971 
ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ 28 39 65 9 39 56 23 40 25 43 42 49 458 
ΙΡΑΝ 13 19 10 7 18 18 22 6 17 25 25 23 203 
ΣΟΜΑΛΙΑ 4 4 11 9 8 17 14 11 10 8 7 7 110 
ΣΟΥΔΑΝ 6 5 12 1 17 14 11 7 5 10 21 12 121 
ΤΟΥΡΚΙΑ 9 13 16 0 32 3 8 10 7 14 5 9 126 
                          
 
             1989 
              
Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Ο 
ΑΙΤΗΣΕΩΝ 443 827 1546 671 638 1420 676 496 464 452 714 703 9050 
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Πρακτικό ζήτημα προκύπτει και για τη στέγαση των ασυνόδευτων ανηλίκων δεδομένου ότι τα 
υπάρχοντα κέντρα που μπορούν να φιλοξενήσουν ασυνόδευτα ανήλικα έχουν δυναμικότητα 
100 ατόμων. 
 
Το 2001 κατεγράφησαν από την αρμόδια αρχή  (Υπ. Δημόσιας τάξης) 206 ασυνόδευτα, το 
2002  247, το 2003   314, το 2004  302 και το 2005, 158. 
 
 
4.  Παροχές 
 
Όλα τα επίσημα  κέντρα υποδοχής  παρέχουν  σίτιση.  Σε κάποια από αυτά παρέχεται 
συμβουλευτική και / ή  ψυχολογική υποστήριξη, προληπτική ιατρική, παραδίδονται μαθήματα 
ελληνικών, και γίνονται προσπάθειες για την προώθηση των διαμενόντων στην αγορά 
εργασίας.   Η Νομική Αρωγή δεν αποτελεί υπηρεσία που παρέχεται εσωτερικά.  Το Κέντρο 
Λαυρίου επισκέπτεται δικηγόρος του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες σε 
εβδομαδιαία βάση ενώ το κέντρο υποδοχής στην Σπερχειάδα σε μηνιαία βάση.  Το κέντρο 
υποδοχής στη Θεσσαλονίκη διαθέτει έμμισθο δικηγόρο.   
 
Πρακτικές δυσκολίες. 
 
1. Η έλλειψη σταθερής και επαρκούς χρηματοδότησης δημιουργεί προβλήματα όχι μόνο στην 
ποσότητα και στη συχνότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά θέτει και ζήτημα 
βιωσιμότητας των  κέντρων υποδοχής.   Από το 2002 και μετά έχουν παύσει να λειτουργούν τα 
κέντρα υποδοχής στην Πεντέλη, στο Πικέρμι Αττικής, στην Αθήνα («Ναυσικά» των Γ Τ Κόσμου),   
στη  Νέα Μάκρη και στον Κοκκινοπηλό.  
 
2.  Η απομακρυσμένη τοποθεσία ορισμένων κέντρων δυσχεραίνει μεταξύ άλλων την πρόσβαση 
στην εκπαίδευση, στην εργασία, καθώς και την ένταξη στην τοπική κοινωνία.    
    
3.  Η έλλειψη προληπτικής ιατρικής συμβουλευτικής καθώς και προληπτικού ιατρικού ελέγχου, 
πριν την είσοδο των αιτούντων στα κέντρα υποδοχής, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μεταφοράς 
μεταδιδόμενων νοσημάτων και συνεπώς δεν διασφαλίζεται η υγεία των διαμενόντων. 
 
4.  Οι διαμένοντες δεν είναι ενήμεροι για τα  δικαιώματά  τους, ως αιτούντων άσυλο και δεν 
διασφαλίζεται η νομική εκπροσώπηση όλων. 
  
5.  Η έλλειψη επαρκών χώρων στέγασης για τα ασυνόδευτα ανήλικα, καθώς και οι περιορισμοί 
των υφιστάμενων κέντρων έχουν ως αποτέλεσμα να διαμένουν, πολλές φορές, ασυνόδευτα 
ανήλικα, στο ίδιο δωμάτιο με ενηλίκους. 
 
6.  Τα κέντρα υποδοχής δεν είναι προσαρμοσμένα σε άτομα με  «ειδικές ανάγκες» και η 
στέγαση για αυτούς είναι ιδιαίτερα προβληματική.   Υπάρχει βέβαια η δυνατότητα παραπομπής 
σε αντίστοιχες δομές που προορίζονται για ημεδαπούς, αλλά τα κέντρα αυτά συνήθως δεν 
έχουν τη δυνατότητα να αποδεχθούν την παραπομπή.  
  
7.  Έλλειψη ελαχίστων και κοινών για όλα τα κέντρα  κριτηρίων / όρων λειτουργίας.   
 
Αξίζει να σημειωθεί  ότι η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003/9ΕΚ του Συμβουλίου της 27/1/2003 σχετικά 
με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο στα κράτη μέλη, σκοπό έχει 
τη θέσπιση ελάχιστων προδιαγραφών για την υποδοχή των αιτούντων άσυλο.  Στην ανωτέρω 
οδηγία προβλέπονται μεταξύ άλλων «υλικές συνθήκες υποδοχής», δηλαδή παροχές σε είδος 
που περιλαμβάνουν την εξασφάλιση στέγης, τροφής και ρουχισμού, ή υπό μορφή οικονομικού 
βοηθήματος ή δελτίων, καθώς και ένα βοήθημα για τα καθημερινά έξοδα.  Τα κράτη μέλη 
μεριμνούν για την παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής στους αιτούντες άσυλο όταν υποβάλουν 
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αίτημα ασύλου.  Ουσιαστικά μέσω αυτής της οδηγίας «κατοχυρώνεται» το δικαίωμα των 
αιτούντων άσυλο στη στέγαση.  Παρόλο που η οδηγία αυτή έχει υιοθετηθεί από την Ελλάδα,  η 
μεταφορά αυτής στην εθνική νομοθεσία μέσω των αναγκαίων νομοθετικών, κανονιστικών  και 
διοικητικών διατάξεων που έπρεπε να είχε γίνει έως την 6/2/2005, ακόμη εκκρεμεί. 
 
Το κλείσιμο κέντρων υποδοχής, η έλλειψη σταθερής και βιώσιμης χρηματοδότησης των 
υφιστάμενων κέντρων, η χαμηλή συνολικά δυναμικότητα στέγασης, η έλλειψη ελάχιστων ορίων 
λειτουργίας των κέντρων υποδοχής, η καθυστέρηση ενσωμάτωσης της οδηγίας για τα ελάχιστα 
όρια υποδοχής στην ελληνική νομοθεσία, η δυσκολία υποβολής αιτήματος ασύλου, η έλλειψη 
συνολικής και όχι αποσπασματικής ενταξιακής πολιτικής (για τους αιτούντες άσυλο και τους 
πρόσφυγες), καταδεικνύουν τη στάση των αρχών για τους αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες. 
 


