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Α�όψεις και �ροτάσεις της ΕΕ∆Α σχετικά µε την Εθνική 

Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την 

Κοινωνική Ένταξη 2008-20101 

 

 

Στο α8ό 13/06/2008 έγγραφο (αρ. 8ρωτ. 677) 8ου α8έστειλε στην 

ΕΕ∆Α το Υ8ουργείο Α8ασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, 

διατυ8ώνονται ορισµένα θεµελιώδη ερωτήµατα σχετικά µε την ελληνική 

Έκθεση Στρατηγικής για την Κοινωνική Προστασία και την Κοινωνική 

Ένταξη 2008-2010. Η ΕΕ∆Α χαιρετίζει την 8ρόθεση του Υ8ουργείου να 

8ροβεί σε κοινωνική διαβούλευση γι’ αυτό το καίριο α8ό ά8οψη εθνική και 

ευρω8αϊκή ζήτηµα, ορισµένες ειδικότερες εκφάνσεις του ο8οίου  την έχουν 

ε8ανειληµµένα α8ασχολήσει. Με αφετηρία αυτά τα ειδικά ζητήµατα 

8εριορίζεται σε ορισµένες βασικές ε8ισηµάνσεις. 

Στην ΕΕ∆Α ζητήθηκε να διατυ8ώσει α8όψεις και 8ροτάσεις στους 

τοµείς της κοινωνικής ένταξης, των συντάξεων, της υγείας και 

µακροχρόνιας φροντίδας ως 8ρος τα ακόλουθα ζητήµατα: α) τις κύριες 

�ροκλήσεις 8ου αντιµετω8ίζει η χώρα, β) τον αντίκτυ�ο των υφιστάµενων 

µέτρων, ό8ως 8ροβλέφθηκαν στην 8ροηγούµενη Έκθεση 2006-2008, γ) τις 

βελτιωτικές δράσεις και τις �ολιτικές, δ) τις τέσσερις βασικές �ολιτικές 

�ροτεραιότητες στο 8λαίσιο της κοινωνικής ένταξης και τη σκο8ιµότητα 

τρο8ο8οίησής τους. Η ΕΕ∆Α καλείται, ε8ίσης, να διατυ8ώσει ο8οιοδή8οτε 

άλλο σχόλιο.   

                                                 
1
 Το εν λόγω κείµενο ενέκρινε οµοφώνως η Ολοµέλεια της ΕΕ∆Α στην α�ό 10.07.2008 

συνεδρίασή της κατό�ιν σχετικής επεξεργασίας από το Β΄ Τµήµα (Κοινωνικών, οικονοµικών και 

πολιτιστικών δικαιωµάτων) µε βάση τις προτάσεις της κας Σ. Κουκούλη-Σ�ηλιωτο�ούλου, Μέλους 

της ΕΕ∆Α, εκ�ροσώ�ου του Σ∆Γ και την εισήγηση της επιστηµονικής συνεργάτιδας της ΕΕ∆Α, Τ. 

Σταυρινάκη.  
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Η ΕΕ∆Α λαµβάνει υ8όψη τους στόχους 8ου έχει θέσει η ΑΜΣ 

(Ανοιχτή Μέθοδος Συντονισµού) στο 8λαίσιο της Ευρω8αϊκής Ένωσης για 

καθένα α8ό τους τοµείς της κοινωνικής ένταξης, των συντάξεων και της 

υγείας και µακροχρόνιας φροντίδας.  

 

 

Α. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ  

 

α) Κύριες �ροκλήσεις 

Η ΕΕ∆Α έχει ε8ισηµάνει την ανάγκη σχεδιασµού συγκεκριµένης 

στρατηγικής για την αντιµετώ8ιση των 8ροβληµάτων στην αγορά εργασίας 

των γυναικών, των 8ροβληµάτων 8ρόσβασης στις υ8ηρεσίες και συµµετοχής 

στην αγορά εργασίας των Ροµά, των 8ροσφύγων, των µεταναστών και των 

ΑµεΑ. Προβλήµατα 8ρόσβασης στις υ8ηρεσίες υγείας αντιµετω8ίζουν, 

ε8ίσης, οι ηλικιωµένοι, ειδικά στις 8ερι8τώσεις α8ουσίας στενού 

οικογενειακού κύκλου.  

Σηµειώνεται, τέλος, η σ8ουδαιότητα της ενηµέρωσης του κοινού 

σχετικά µε την ύ8αρξη της νέας νοµοθεσίας κατά των διακρίσεων και του 

µηχανισµού 8ροστασίας 8ου αυτή 8ροβλέ8ει.  

 

β) Αντίκτυ�ος των υφιστάµενων µέτρων 

 

Η ΕΕ∆Α δεν έχει ασχοληθεί 8ρος το 8αρόν µε το εν λόγω ζήτηµα. 

 

γ) Βελτιωτικές δράσεις και  �ολιτικές 

 

Η ΕΕ∆Α στηρίζει τη συµµετοχή των ΜΚΟ και των φορέων 8ου 

εκ8ροσω8ούν τις οµάδες 8ου αντιµετω8ίζουν 8ροβλήµατα 8ρόσβασης στις 

υ8ηρεσίες και στην αγορά εργασίας.  

Στην α8ό 14.06.2005 συναφή συµβολή της ΕΕ∆Α, είχε 8ροταθεί η 

συµ8λήρωση των ευάλωτων οµάδων και µε άλλες2. ∆εδοµένης της 

υφιστάµενης κατάστασης, 8ρέ8ει να ληφθούν υ8όψη και οι αιτούντες 

άσυλο, εκτός των µεταναστών. Εξάλλου, 8αρά τη δηµιουργία του νέου 

                                                 
2 «Παρατηρήσεις της ΕΕ∆Α στο Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση 

(ΕΣ∆Εν) 2005-2006 του Υ8ουργείου Α8ασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας», Έκθεση 

2005, σελ. 113-114. 
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Κέντρου Φιλοξενίας στη Σάµο, κατό8ιν της διακο8ής λειτουργίας του 

Ασ8ρο8ύργου οι θέσεις φιλοξενίας ανέρχονται σε 650, οι ο8οίες αναµφίβολα 

δεν ε8αρκούν. 

Α8ό τις συναντήσεις της ΕΕ∆Α µε αρµόδιους φορείς για ζητήµατα 

Ροµά και µε τη συµµετοχή εκ8ροσώ8ων τους 8ροέκυψε ότι η 8ρακτική των 

κοινωνικο-ιατρικών κέντρων έχει ε8ιφέρει θετικά α8οτελέσµατα για τις 

κοινότητες των Ροµά. Ε8οµένως, η ΕΕ∆Α 8ροτείνει την ε8έκτασή τους τόσο 

αριθµητικά αλλά και όσον αφορά τις δραστηριότητές τους.  

Η ΕΕ∆Α έχει 8ροτείνει τη 8αροχή ενισχυτικής διδασκαλίας για τα 

8αιδιά Ροµά, η ο8οία δεν θα 8αρέχεται µέσω ειδικών τάξεων, µέτρο 8ου 

εντείνει την 8εριθωριο8οίηση3.  

Η ΕΕ∆Α έχει, ε8ίσης, 8ροτείνει να 8αρέχεται στα ασυνόδευτα 8αιδιά 

υ8οστηρικτική διδασκαλία µέχρι να µάθουν καλά την ελληνική γλώσσα και 

σε αυτή την 8ερί8τωση, κατανοµή των µαθητών ανάλογα µε τις υ8ηκοότητές 

τους, 8ροκειµένου να διευκολυνθεί η συστηµατο8οίηση της εκµάθησης της 

ελληνικής, και όχι α8αραίτητα σύµφωνα µε την ηλικία τους4. 

Η ΕΕ∆Α υ8ενθυµίζει την ανάγκη ε8ικύρωσης  σε σύντοµο χρονικό 

διάστηµα της Σύµβασης των Ηνωµένων Εθνών για τα ∆ικαιώµατα των 

Ατόµων µε Ανα8ηρία και του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου, το ο8οίο 

8ροβλέ8ει το µηχανισµό αναφορών ατόµων και οµάδων ατόµων για 

8αραβιάσεις της Σύµβασης (2006), ώστε να α8οτελέσουν ένα σηµαντικό 

εργαλείο για την α8οτελεσµατική 8ροστασία των δικαιωµάτων των ΑµεΑ5. 

Αξίζει, ε8ίσης, να σηµειωθεί η 8ρόταση της ΕΕ∆Α σχετικά µε τη δηµιουργία 

Κύκλου του ΣτΠ για τα δικαιώµατα των ΑµεΑ.  Η ε8ικύρωση της Σύµβασης 

του ΟΗΕ θα ήταν σκό8ιµο να συνοδευτεί α8ό µεγάλη ενηµερωτική 

εκστρατεία, η ο8οία θα ενηµερώσει τα 8αιδιά µε ανα8ηρίες για τα 

δικαιώµατά τους, ενώ 8αράλληλα θα ευαισθητο8οιήσει και θα εξοικειώσει 

                                                 
3 «Προτάσεις της ΕΕ∆Α για την 8ροστασία των τσιγγάνων στην Ελλάδα», Έκθεση 2001, σελ. 

191. Σηµειώνεται, ε8ίσης, ότι το Σε8τέµβριο θα ολοκληρωθεί νέα εισήγηση της ΕΕ∆Α για 

ζητήµατα των Ροµά 8ου ά8τονται της στρατηγικής κοινωνικής ένταξης.  
4 «Προτάσεις της ΕΕ∆Α σχετικά µε το ζήτηµα των ασυνόδευτων ανηλίκων», Έκθεση 2006, 

σελ. 156. 
5 Βλ. τη συνο8τική α8όδοση των εισηγήσεων κατά τη σχετική Ηµερίδα της ΕΕ∆Α & 

ΕΣΑµεΑ, η ο8οία 8ραγµατο8οιήθηκε στις 10.12.2007, Έκθεση 2007 (ε8ί του 8ιεστηρίου), 

σελ. 451-458.  
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τους 8ολίτες και τους αρµόδιους φορείς µε το ζήτηµα της κατα8ολέµησης 

των διακρίσεων κατά των 8αιδιών µε ανα8ηρίες.   

Στο 8λαίσιο αυτό θα έ8ρε8ε να δηµιουργηθεί αξιό8ιστο εθνικό 

σύστηµα καταγραφής και ε8εξεργασίας στοιχείων για κάθε 8ερί8τωση 

ανα8ηρίας, το ο8οίο θα λαµβάνεται υ8όψη για την 8ρόληψη και την 

κατανοµή της χρηµατοδότησης 8ρογραµµάτων υ8οστήριξης.  

Αναγκαίος, ε8ίσης, κρίνεται α8ό την ΕΕ∆Α ο σχεδιασµός βελιτωτικών 

δράσεων σχετικά µε την κοινωνική και ε8αγγελµατική ε8ανένταξη των 

α8οφυλακισµένων.  Στις 8ρόσφατες 8ροτάσεις της σχετικά µε τα δικαιώµατα 

των κρατουµένων και τις συνθήκες κράτησης6, η ΕΕ∆Α τόνισε ότι 8ρέ8ει να 

υ8οστηριχθεί µε κάθε τρό8ο η οργάνωση, στελέχωση και α8οτελεσµατική 

λειτουργία του ΝΠΙ∆ «ΕΠΑΝΟ∆ΟΣ». Ε8ι8λέον, η ΕΕ∆Α ε8εσήµανε ότι 

8ρέ8ει να αρθούν κωλύµατα 8ρόσληψης στο δηµόσιο λόγω 8οινικής 

καταδίκης, ε8αναχορήγησης αδειών οδήγησης σε α8εξαρτηµένα άτοµα και 

γενικότερα ο,τιδή8οτε ανακό8τει την κοινωνική και ε8αγγελµατική 

ε8ανένταξη των α8οφυλακισµένων. Στο ίδιο 8νεύµα εντάσσεται η 8ρόταση 

της ΕΕ∆Α 8ρος την 8ολιτεία να καταβάλλει όλες τις 8ροσ8άθειες 8ου 

α8αιτούνται για την εφαρµογή όλης της υφιστάµενης νοµοθεσίας 8ερί 

εναλλακτικών µέτρων και 8οινών, 8ροκειµένου να µειωθεί ο σωφρονιστικός 

8ληθυσµός.  

 

δ)  Βασικές �ολιτικές �ροτεραιότητες: διατήρηση ή αναθεώρηση; 

 

Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της α8ασχόλησης, ιδιαίτερα για τις γυναίκες, 

τους νέους, τους µακροχρόνια άνεργους και τις ευάλωτες οµάδες του 

8ληθυσµού 

 

Η 8ροτεραιότητα αυτή είναι 8ράγµατι σηµαντική. Εντούτοις, χωρίς 

να θέλουµε να υ8οτιµήσουµε τη χρησιµότητα των µέτρων υλο8οίησής της 

8ου αναφέρει η Έκθεση 2006-2008, θεωρούµε αναγκαίο να ε8ισηµάνουµε 

και 8άλι την 8αράλειψη µέτρων 8ληρέστερης συµµόρφωσης 8ρος τις 

                                                 
6 «Ζητήµατα σχετικά µε τα δικαιώµατα των κρατουµένων και τις συνθήκες κράτησης στις 

ελληνικές φυλακές», Έκθεση 2007 (ε8ί του 8ιεστηρίου), σελ. 237-238. 



 5 

σχετικές κοινοτικές οδηγίες, καθώς και µέτρων για την α8οτελεσµατική 

εφαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας 8ου θεσ8ίσθηκε 8ρος συµµόρφωση 

8ρος τις οδηγίες αυτές (Ν. 3488/06, ισότητα των φύλων στην α8ασχόληση, 

µεταφορά Οδηγίας 2002/73, και Ν. 3304/2005, εφαρµογή ίσης µεταχείρισης, 

µεταφορά Οδηγιών 2000/43 και 2000/78) 7. Ειδικότερα, η ΕΕ∆Α έχει τονίσει 

στις Εκθέσεις της 8ου αφορούν τα σχετικά νοµοσχέδια, και έχει ε8αναλάβει 

σε µεταγενέστερες Εκθέσεις της, µεταξύ άλλων, την ανάγκη να βελτιωθούν 

και να ενταχθούν στους Κώδικες Πολιτικής και ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας οι 

διατάξεις των 8ροαναφερόµενων οδηγιών 8ου α8αιτούν τη, µε ορισµένες 

8ροϋ8οθέσεις, µεταφορά του βάρους α8όδειξης και τη νοµιµο8οίηση 

οργανώσεων για την άσκηση των δικαιωµάτων των θυµάτων διακρίσεων8. 

∆υστυχώς, αυτό δεν έχει γίνει και δεν έχουµε καµία ένδειξη ότι 

8ρογραµµατίζεται, 8ράγµα 8ου έχει ως συνέ8εια την εκ µέρους δικαστών, 

δικηγόρων, οργανώσεων και ενδιαφεροµένων άγνοια των κανόνων αυτών και 

τον συνακόλουθο 8ολύ 8εριορισµένο αριθµό 8ροσφυγών θυµάτων 

διακρίσεων στη δικαιοσύνη και σε αρµόδιες διοικητικές  αρχές. 

 Θεωρούµε ε8ίσης αναγκαίο να ε8ισηµάνουµε ότι οι γυναίκες, ναι µεν 

αντιµετω8ίζουν σοβαρά 8ροβλήµατα σε ό,τι αφορά την 8ρόσβαση σε 

α8ασχόληση και τις συνθήκες εργασίας, δεν α8οτελούν όµως «οµάδα» ή 

«κατηγορία», αλλά το µισό τουλάχιστον του 8ληθυσµού, τα δε 8ροβλήµατά 

τους έχουν διαφορετική φύση και αιτιολογία α8ό εκείνα των 

«µειονεκτουσών οµάδων», και συνε8ώς δεν µ8ορούν να αντιµετω8ίζονται 

ούτε λεκτικά ούτε κατ’ ουσία ως «οµάδα» ή «κατηγορία». Χρήσιµα είναι 

αναµφίβολα τα αναφερόµενα στην ΄Εκθεση 2006-2008 µέτρα για την 

8ροώθηση της ισότητας των φύλων, αλλά ανε8αρκή, ενόσω δεν 

                                                 
7 «Α8όφαση σχετικά µε τη συµφιλίωση οικογενειακού και ε8αγγελµατικού βίου, ενόψει και 

της ενσωµάτωσης στην ελληνική νοµοθεσία της Οδηγίας 2002/73/ΕΚ», Έκθεση 2005, σελ. 

205-214 και «Παρατηρήσεις σχετικά µε το σχέδιο νόµου Εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης 

ανδρών και γυναικών όσον αφορά στην 8ρόσβαση στην α8ασχόληση, στην ε8αγγελµατική 

εκ8αίδευση και 8ροώθηση, στους όρους και στις συνθήκες εργασίας», Έκθεση 2006, σελ. 

101-127. 
8 Ό8. 8. Έκθεση 2006, σελ. 114-117 και «Κριτικές ε8ισηµάνσεις της Εθνικής Ε8ιτρο8ής 

∆ικαιωµάτων του Ανθρώ8ου για το θεσµικό 8λαίσιο 8ερί διακρίσεων στην Ελλάδα», 

22.06.2006. Βλ. Γνώµη της Ο.Κ.Ε., Εφαρµογή της ίσης µεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής 

ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων �ε�οιθήσεων, ανα�ηρίας, ηλικίας ή 

γενετήσιου �ροσανατολισµού (Έκθεση του άρθρου 18 του Ν. 3304/2005), 18.07.2006, σελ. 

30.  
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αντιµετω8ίζονται 8αράλληλα και α8οτελεσµατικά, µεταξύ άλλων, τα 

8ροβλήµατα 8ου 8ροαναφέρθηκαν σχετικά µε τη συµµόρφωση 8ρος το 

κοινοτικό δίκαιο, καθώς και τα σχετικά µε την εναρµόνιση οικογενειακής 

και ε8αγγελµατικής ζωής 8ροβλήµατα, 8ου αφορούν τόσο τις γυναίκες όσο 

και τους άνδρες, ό8ως έχει ε8ίσης ε8ανειληµµένα ε8ισηµάνει η ΕΕ∆Α, τόσο 

σε ειδική ΄Εκθεσή της για το τελευταίο αυτό ζήτηµα, όσο και στην 

8ροαναφερόµενη ΄Εκθεσή της για τη συµµόρφωση 8ρος την Οδηγία 

2002/739. Η Ευρω8αϊκή Ε8ιτρο8ή είχε ζητήσει α8ό τα κράτη µέλη να 

8ρογραµµατίσουν αντιµετώ8ιση των 8ροβληµάτων ισότητας των φύλων στην 

΄Εκθεση 2006-2008, αλλά δυστυχώς η ΄Εκθεση αυτή ήταν ελλι8ής κατά 

τούτο. 

 

Προτεραιότητα 2: Αντιµετώ8ιση της µειονεκτικής θέσης 8ροσώ8ων και 

οµάδων όσον αφορά την εκ8αίδευση και την κατάρτιση 

 

Πρόκειται για 8ολύ σηµαντικό ζήτηµα 8ου συναρτάται µε την 1η 

8ροτεραιότητα. 

 

Προτεραιότητα 3: Ενίσχυση της οικογένειας και στήριξη των ηλικιωµένων 

 

Μολονότι είναι χρήσιµα τα αναφερόµενα στην ΄Εκθεση 2006-2008 

µέτρα, η 8ροστασία της οικογένειας, 8ου 8ρέ8ει να γίνεται διαµέσου της 

στήριξης ανδρών και γυναικών, µεταξύ άλλων µε µέτρα 8ου διευκολύνουν 

την εναρµόνιση οικογενειακής και ε8αγγελµατικής ζωής, είναι 8ολύ 

ελλι8ής, ό8ως έχει ε8ανειληµµένα ε8ισηµάνει η ΕΕ∆Α (βλ. σχετικά µε την 

1η 8ροτεραιότητα). Και στη στήριξη των ηλικιωµένων µελών της 

οικογένειας συµβάλλουν τέτοια µέτρα (χωρίς όµως να είναι τα µόνα 8ου 

χρειάζονται για τον σκο8ό αυτόν). Υ8άρχουν 8ολύ σοβαρά 8ροβλήµατα τόσο 

στη νοµοθεσία, όσο και στην 8ράξη, 8ου αντί να διευκολύνουν, 

8αρεµ8οδίζουν την εναρµόνιση οικογενειακής και ε8αγγελµατικής ζωής, 

α8οτρέ8ουν τους νέους και τις νέες α8ό τη δηµιουργία οικογένειας και δεν 

συµβάλλουν στην 8οιότητα ζωής των οικογενειών. Η ΕΕ∆Α ε8ιφυλάσσεται 

                                                 
9 Ό8. 8. υ8οσηµείωση 7.   
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να ε8ανέλθει για το σοβαρότατο αυτό ζήτηµα, ενηµερώνοντας τις έως 

σήµερα σχετικές α8οφάσεις της. Ε8ισηµαίνουµε µόνον, µε την ευκαιρία 

αυτή, ότι εκκρεµεί 8ροσφυγή της Ευρω8αϊκής Ε8ιτρο8ής κατά της Ελλάδας 

ενώ8ιον του ∆ΕΚ για τις διακρίσεις όσον αφορά τα όρια ηλικίας και άλλες 

8ροϋ8οθέσεις συνταξιοδότησης ανδρών και γυναικών στα λεγόµενα στο 

κοινοτικό δίκαιο «ε8αγγελµατικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης» και 

ό,τι το ζήτηµα αυτό δεν µ8ορεί να αντιµετω8ισθεί µεµονωµένα και 

µηχανικά, αλλά 8ρέ8ει να ε8ιλυθεί 8αράλληλα µε τη βελτίωση της 

σχετικής µε την εναρµόνιση οικογενειακής και ε8αγγελµατικής ζωής 

νοµοθεσίας και της εφαρµογής της στην 8ράξη. 

 

Προτεραιότητα 4: Κοινωνική ένταξη των ΑµεΑ, των µεταναστών και των 

ατόµων/οµάδων µε 8ολιτισµικές/θρησκευτικές ιδιαιτερότητες 

 

Ό8ως 8ροκύ8τει α8ό τις 8ροαναφερθείσες θέσεις της ΕΕ∆Α σχετικά 

µε την κοινωνική ένταξη, η 8ροτεραιότητα αυτή 8ρέ8ει να διατηρηθεί και 

να ληφθούν υ8όψη οι θέσεις των φορέων 8ου δραστηριο8οιούνται ενεργά 

στην 8ροώθηση και 8ροστασία των δικαιωµάτων των οµάδων αυτών.   

 

 

Β. ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

 

α) Κύριες �ροκλήσεις 

Η ΕΕ∆Α δεν έχει ασχοληθεί 8ρος το 8αρόν µε το εν λόγω ζήτηµα. 

 

β) Αντίκτυ�ος των υφιστάµενων µέτρων 

 

Η ΕΕ∆Α δεν έχει ασχοληθεί 8ρος το 8αρόν µε το εν λόγω ζήτηµα. 

 

γ) Βελτιωτικές δράσεις και τις �ολιτικές 

 

Η ΕΕ∆Α δεν έχει ασχοληθεί 8ρος το 8αρόν µε το εν λόγω ζήτηµα. 
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Γ. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΦΡΟΝΤΙ∆Α 

 

α) Κύριες �ροκλήσεις 

Η ΕΕ∆Α δεν έχει ασχοληθεί 8ρος το 8αρόν µε το εν λόγω ζήτηµα. 

 

β) Αντίκτυ�ος των υφιστάµενων µέτρων 

Η ΕΕ∆Α δεν έχει ασχοληθεί 8ρος το 8αρόν µε το εν λόγω ζήτηµα. 

 

γ) Βελτιωτικές δράσεις και τις �ολιτικές 

Η ΕΕ∆Α έχει διατυ8ώσει συγκεκριµένες 8ροτάσεις για την 8ρόσβαση 

στην υγεία των µεταναστών χωρίς νόµιµα έγγραφα 8αραµονής. 

Συγκεκριµένα, η ΕΕ∆Α έχει εισηγηθεί την κατάργηση του άρθρου 84 8αρ. 1 

του Ν. 3386/2005 στο σηµείο 8ου α8αγορεύει την 8αροχή υ8ηρεσιών υγείας 

σε µετανάστες χωρίς νοµιµο8οιητικά έγγραφα διαµονής σε 8ερι8τώσεις µη 

έκτακτης νοσηλείας. Η ΕΕ∆Α 8ροτείνει σε κάθε 8ερί8τωση:  

- Να 8αρέχεται 8ερίθαλψη στους µετανάστες χωρίς νόµιµα έγγραφα 

8αραµονής σε 8ερι8τώσεις ε8είγοντος 8εριστατικού µέχρι την 

α8οκατάσταση της υγείας τους και όχι µόνο µέχρι τη σταθερο8οίησή.  

- Να διευρυνθεί η 8ρόσβαση των µεταναστών στις υ8ηρεσίες υγείας ώστε να 

καλύ8τεται και ο 8ρολη8τικός ιατρικός έλεγχος.  

- Να κατοχυρωθεί ιατρική 8αρακολούθηση και 8ρόσβαση στην 8ερίθαλψη 

για τις εγκύους (κατά την εγκυµοσύνη, τον τοκετό και την 8ερίοδο της 

λοχείας). 

- Να χορηγείται άδεια διαµονής για λόγους ανθρω8ιστικής φύσεως σε 

8ρόσω8α 8ου 8άσχουν α8ό σοβαρά 8ροβλήµατα υγείας (άρθρο 44 8αρ. 1 εδ. 

ε) ανεξαρτήτως 8ροηγούµενης κατοχής α8ό τον αιτούντα άδειας διαµονής. 

- Να καταργηθεί η 8ειθαρχική και 8οινική δίωξη των υ8αλλήλων 

νοσοκοµείων, θερα8ευτηρίων και κλινικών 8ου 8αρέχουν ιατρική 

8ερίθαλψη 8έρα α8ό τα στενά 8λαίσια 8ου ορίζει ο νόµος.  

Στο 8λαίσιο της εξέτασης των συνθηκών κράτησης στις ελληνικές 

φυλακές, η ΕΕ∆Α ε8ανέλαβε την ανάγκη να υ8αχθούν το νοσοκοµείο 

«Άγιος Παύλος» του Κορυδαλλού και το ψυχιατρείο κρατουµένων στην 

αρµοδιότητα του Υ8. Υγείας, ώστε να ενταχθούν στο ΕΣΥ. Η Ε8ιτρο8ή 
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εκφράζει την ικανο8οίησή της για τη δροµολόγηση της υλο8οίησης της 

8ρότασης αυτή, η ο8οία είχε διατυ8ωθεί και α8ό άλλους φορείς. Η ΕΕ∆Α 

ε8εσήµανε, ε8ίσης, ότι οι φυλακές 8ου βρίσκονται έξω α8ό τον αστικό ιστό 

θα 8ρέ8ει να στελεχωθούν µε ιατρικό και νοσηλευτικό 8ροσω8ικό, ώστε να 

8αρέχεται τουλάχιστον 8ρωτοβάθµια φροντίδα και να αντιµετω8ίζονται τα 

ε8είγοντα 8εριστατικά, ενώ σε κάθε 8ερί8τωση 8ρέ8ει να ληφθούν όλα 

εκείνα τα µέτρα 8ου διευκολύνουν την 8ρόσβαση των κρατουµένων στα 

δηµόσια νοσοκοµεία10. 

 

 

 

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2008 

                                                 
10

 Όπ. π. υποσηµείωση 6, σελ. 235.  


