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ΠΛΑΙΣΙΟ 

Στους δρόμους της Αθήνας εν μέσω πανδημίας πολλοί άνθρωποι 

βρίσκονται σε καθεστώς οριακής επιβιώσης. Άστεγοι, χρήστες/στριες 

ψυχοδραστικών ουσιών, εργαζόμενοι/ες στο σεξ, πρόσφυγες, αι-

τούντες άσυλο, μετανάστες, άνθρωποι χωρίς νομιμοποιητικά έγγρα-

φα, αποφυλακισμένοι/ες, άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας. 

Η HumanRights360 εντοπίζοντας την ανάγκη νομικής υποστήριξης 

αυτού του πληθυσμού, αποφάσισε να συνεργαστεί στο πεδίο με τη 

Steps, μία οργάνωση που καθημερινά είναι στο δρόμο με ομάδες 

street work, προσφέροντας φαγητό και υλικό μείωσης βλάβης σε 

ανθρώπους που ζουν σε κατάσταση δρόμου και άτομα που κάνουν 

προβληματική χρήση ψυχοδραστικών ουσιών.

Από τα τέλη Αυγούστου του 2020, ξεκίνησε να υλοποιείται από τη 

HumanRights360 σε συνεργασία με τη Steps το πρόγραμμα Street 

Lawyering, ένα καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα παροχής νομικής 

συμβουλευτικής στο δρόμο. Έμπνευση αποτέλεσε το πρωτοπορια-

κό εγχείρημα των Δανών street lawyers / gadejuristen, οι οποίοι 

από το έτος 1998 παρέχουν νομική συνδρομή σε άστεγους χρήστες/

στριες ψυχοδραστικών ουσιών και το πρόγραμμά τους έχει μέχρι και 

σήμερα τεράστιο αντίκτυπο στη βελτίωση της υγείας και των δικαι-

ωμάτων του πληθυσμού. 

Δικηγόρος της HumanRights360 συμμετέχει στην ομάδα street 

work της Steps, και γίνεται μέρος της ομάδας, με σκοπό να προ-

σφέρει νομική συμβουλευτική, να ενημερώσει τους ανθρώπους που 

βρίσκονται σε καθεστώς αστεγίας, σε ξενώνες μεταβατικής φιλοξε-

νίας ή σε συνθήκες ακατάλληλης, ανεπαρκούς ή επισφαλούς στέ-

γασης, για τα δικαιώματά τους, να εντοπίσει τα προβλήματα που 

αντιμετωπίζουν και να τους υποστηρίξει για την πρόσβασή τους σε 

αυτά. Ταυτόχρονα, μέσω δράσεων τεκμηριωμένης συνηγορίας και 

δημόσιες παρεμβάσεις, η οργάνωση επιχειρεί να προωθήσει και να 

υπερασπιστεί τα δικαιώματα του συγκεκριμένου πληθυσμού, καθώς 

και να συμβάλει στην επίτευξη ουσιαστικών θεσμικών αλλαγών. 

https://steps.org.gr/
https://steps.org.gr
http://gadejuristen.dk/the-danish-street-lawyers
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
ΔΡΑΣΗΣ 
Μέσα σε δύσκολες για όλους μας συνθήκες και ιδιαίτερα για τις ευά-
λωτες κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού, η HumanRights360 και η 
Steps εφάρμοσαν στο πεδίο έναν αποτελεσματικό τρόπο αρωγής των 
ανθρώπων που βρίσκονται σε κατάσταση δρόμου, μέσω της επίλυ-
σης νομικών αιτημάτων και ανάδειξης ζητημάτων που άπτονται των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. Βασική αρχή αποτέλεσε η προσέγ-
γιση και η επαφή στο οικείο περιβάλλον των ανθρώπων σε αστεγία 
με σκοπό την ενημέρωσή τους αναφορικά με την πρόσβαση σε δι-
καιώματα και υπηρεσίες, την υποστήριξη τους στη εξάσκηση των δι-
καιωμάτων τους, αλλά και την επίλυση των νομικών αιτημάτων τους. 

Το πρόγραμμα Street Lawyering, λειτουργώντας πλήρως συμπε-
ριληπτικά, απευθύνεται σε όλους εκείνους τους ανθρώπους που ζουν 
στο δρόμο και δυσκολεύονται να βρουν απαντήσεις στις ερωτήσεις 
τους, να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους, ακόμη και όταν αυτά 
θεωρούνται αυτονόητα, να επιλύσουν εκκρεμότητες χρόνων, άλλες 
φορές λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκονται, και άλλες λόγω 
της απογοήτευσής τους ή του φόβου τους απέναντι στην αστυνομία, 
το σύστημα απονομής δικαιοσύνης ή τη διοικητική γραφειοκρατία. 
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Ο τρόπος δράσης στο πεδίο βασίζεται σε 
τέσσερις άξονες: 

Α. ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ - ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΑΦΗ - ΑΤΟΜΙΚΗ 
ΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η προσέγγιση του πληθυσμού στόχου του προγράμματος, σε συν-
δυασμό με την προσωπική επαφή και επικοινωνία για ζητήματα που 
άπτονται των νομικών υποθέσεών του, θεωρήθηκε εξαρχής ένα 
δύσκολο εγχείρημα. Δίοδος για την δυνατότητα παροχής νομικής 
υποστήριξης στο δρόμο υπήρξε η ομάδα street work της Steps, οι 
εθελοντές/τριες της οποίας βρίσκονται σταθερά δίπλα στους ανθρώ-
πους σε καθεστώς αστεγίας στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια. H πα-
ρέμβαση και συμβολή της Steps, μέσω των συνεχών δράσεών της 
στο πεδίο, οδήγησε στον εντοπισμό των σύνθετων και πολύπλοκών 
αναγκών του πλυθυσμού, ανάμεσα στις οποίες και η άμεση ανάγκη 
ατομικής νομικής συμβουλευτικής και διερεύνησης πιθανών παρα-
βιάσεων των δικαιωμάτων των ατόμων που βρίσκονται σε κατάστα-
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•  ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

A
Προσέγγιση – προσωπική 
επαφή – ατομική νομική 

συμβουλευτική και  
ενημέρωση

Γ
Αντιμετώπιση ατομικών 

υποθέσεων με στόχο 
μια ολοκληρωμένη  

παρέμβαση

Β 
Διαρκής συνάντηση –  
διαμόρφωση σχέσης  

εμπιστοσύνης

Δ 
Χαρτογράφηση του πεδίου 
– εντοπισμός προβλημάτων   

διάλογος με τις αρχές  
– εκπροσώπηση του  

πληθυσμού
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ση δρόμου. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 άλλωστε, η 
ομάδα της Steps βρέθηκε κοντά στους ανθρώπους, μοιράζοντας 
φαγητό, μάσκες και υλικό μείωσης της βλάβης, δράση η οποία ξε-
χώρισε ως παράδειγμα αξιοσημείωτης αλληλεγγύης, για την οποία 
βραβεύτηκε από την Ευρωπαική Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή 
(ΕΟΚΕ) τον Φεβρουάριο του 2021.

Το street work ή παρέμβαση δρόμου στην πραγματικότητα παρέ-
χει τη δυνατότητα προσέγγισης του πληθυσμού, για παροχή εναλ-
λακτικών νομικών υπηρεσιών, με την έννοια του τόπου, του χρόνου 
και του τρόπου. Με βασική μέθοδο δράσης την περιφερόμενη εργα-
σία στο δρόμο (peripatetic outreach work), δηλαδή την συνάντηση 
και επαφή με τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού σε σημεία όπου 
δραστηριοποιούνται και ζουν, σε συνδυασμό με την εξατομικευμένη 
εργασία στο δρόμο (detached outreach work), η οποία αφορά την 
επαφή σε σταθερά σημεία αναφοράς, καταφέραμε να απευθυνθού-
με αλλά και να γίνουμε προσβάσιμοι σε μεγάλο κομμάτι του πληθυ-
σμού που ζει στο δρόμο. 

Η δημιουργία και εμπέδωση επαφής χτίστηκε σιγά σιγά και βα-
σίστηκε στην σταθερή παρουσία της δικηγόρου στο δρόμο, αλλά 
κυρίως στην ήδη εμπεδωμένη παρουσία της ομάδας street work της 
Steps στο πεδίο. Οι εθελοντές/τριες της οργάνωσης εκτός από τη 
διανομή ειδών πρώτης ανάγκης (φαγητό, νερό, είδη υγιεινής, κου-
βέρτες κ.ά.) υγειονομικού υλικού (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά κ.ά.) 
και υλικού μείωσης της βλάβης (σύριγγες, προφυλακτικά), ενημέ-
ρωναν κατά την επαφή τους με τον πληθυσμό για τη δυνατότητα 
επικοινωνίας με δικηγόρο. Με αυτόν τον τρόπο ξεκίνησε η ατομική 
νομική συμβουλευτική στο δρόμο, η οποία βασίστηκε στον έλεγχο 
και την αξιολόγηση κάθε ατομικής περίπτωσης, στη διαχείριση της 
εκάστοτε υπόθεσης ανάλογα με τις ανάγκες και τις προτεραιότητες 
του ατόμου και στην ενημέρωση για τις δυνατότητες και τα δικαιώ-
ματά του. Βασικός στόχος της παρέμβασης των οργανώσεων, εκτός 
από την επίλυση των ατομικών αιτημάτων του πληθυσμού δρόμου, 
αποτέλεσε η κινητοποίηση των ίδιων των ατόμων για την ανάληψη 
δράσης και τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης τους, με μία προ-
σέγγιση που δεν στιγματίζει, ούτε όμως απαιτεί από αυτά να αλλά-
ξουν τον τρόπο ζωής τους σε περίπτωση που δεν το επιθυμούν.
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Το πρόγραμμα Street Lawyering ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2020 

και παρόλες τις δύσκολες συνθήκες λόγω της πανδημίας Covid-19 

αλλά και τις περιόδους lockdown κατάφερε να συνεχίσει αδιάλει-

πτα και με συνέχεια μέχρι και σήμερα. Μέσω μέτρων ατομικής προ-

στασίας (μάσκες, γάντια) διασφαλίστηκε η προστασία της ομάδας 

street work αλλά των ωφελουμένων του προγράμματος, καθώς και 

η απρόσκοπτη παρουσία μας στο δρόμο - που ειδικά τη συγκεκριμέ-

νη περίοδο, ήταν θεμελιώδους σημασίας. 

Β. ΔΙΑΡΚΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΣΗΣ 
ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ 

Το πρόγραμμα Street Lawyering βασίζεται στη διαμόρφωση σχέσης 

εμπιστοσύνης μέσω της διαρκούς συνάντησης. Για το λόγο αυτό, 

ιδιαίτερα κρίσιμη θεωρήθηκε η συνεχής επικοινωνία, η έγκαιρη 

πληροφόρηση και η άμεση επίλυση των αιτημάτων των ατόμων, η 

οποία οδηγεί στην εμπέδωση της εμπιστοσύνης. Παράλληλα, ήδη 

από την πρώτη επαφή, αλλά και κατά τη συνέχιση της διαδικασίας 

επίλυσης των νομικών ζητημάτων, κρίθηκε καθοριστικής σημασίας 

η διαμόρφωση ενός πλαισίου ρόλων και προσδοκιών.

Η Κουκκίδα και το ECHO Hub Athens ως σημεία εξυπηρέτησης, 
συνάντησης και αναφοράς 

Η Kουκκίδα είναι η έδρα της οργάνωσης Steps και ταυτόχρονα 

ένας χώρος στον οποίο οι άνθρωποι έχουν τη δυνατότητα να βρουν 

φαγητό, είδη για τη φροντίδα της ατομικής τους υγειινής, θυρίδες 

για τα προσωπικά τους αντικείμενα, υπηρεσίες για την καθαριότητα 

ρουχισμού, αλλά και να συζητήσουν, να έρθουν κοντά με άλλους 

ανθρώπους. Στο χώρο της Κουκκίδας η ομάδα street work επικοινω-

νεί, συντονίζεται, εκπαιδεύεται, ενώ λαμβάνουν χώρα και συνεδρίες 

ατομικής νομικής συμβουλευτικής, όταν απατείται περαιτέρω επι-

κοινωνία για επόμενα βήματα και ενδυνάμωση των ατόμων ως προς 

τη λήψη αποφάσεων. Παράλληλα, η Yπηρεσία Κοινωνικής Ένταξης 

της HumanRights360 λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του ECHO Hub-

Athens στο κέντρο της Αθήνας. Στο χώρο παρέχεται η δυνατότητα 

για συναντήσεις με τους/τις ωφελούμενους/ες του προγράμματος 

Street Lawyering, εξυπηρέτηση ηλεκτρονικών αιτήσεων και διασύν-

δεση με την υπηρεσία κοινωνικής ένταξης για περαιτέρω ενέργειες.
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Γ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΜΕ 
ΣΤΟΧΟ ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Για την επίτευξη του στόχου της ολιστικής παρέμβασης και επίλυσης 
των πολλαπλών αιτημάτων και σύνθετων αναγκών των ατόμων σε 
κατάσταση δρόμου, ήδη από το Νοέμβριο του 2020 η ομάδα street 
work του προγράμματος Street Lawyering πλαισιώνεται μία φορά 
την εβδομάδα από επαγγελματία της υπηρεσίας κοινωνικής ένταξης 
της HumanRights360. Μέσω της διασύνδεσης με την υπηρεσία κοι-
νωνικής ένταξης αλλά και της διαρκούς προσπάθειας επικοινωνίας 
και συνέργειας με δημόσιες υπηρεσίες και φορείς της κοινωνίας των 
πολιτών, επιλύονται συμπληρωματικά αιτήματα και εξυπηρετούνται 
ανάγκες μέσω εξειδικευμένων υπηρεσιών. Σκοπός της παραπομπής 
αυτής είναι η διευθέτηση διοικητικών εκκρεμοτήτων, η ενδυνάμω-
ση του πλάνου ζωής και η διευκόλυνση πρόσβασης σε υπηρεσίες 
υγείας και επιδόματα, αλλά και στην αγορά εργασίας. Παράλληλα, 
οι εθελοντές της Steps στέκονται πάντα αρωγοί στις ενέργειες και τις 
δράσεις του προγράμματος, με συνοδεία σε υπηρεσίες και φορείς 
και πλαισίωση στη διαχείριση των αιτημάτων. 

Δ. ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ – ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ - ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ – 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΣΤΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΥΣ 
ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Μέσω διαμορφωμένης φόρμας κοινωνικού ιστορικού, γίνεται προ-
σπάθεια για λήψη των απαραίτητων πληροφοριών με στοχό την επαρ-
κή χαρτογράφηση του πεδίου δράσης και την εξαγωγή συμπερασμά-
των. Ταυτόχρονα, με δημόσιες παρεμβάσεις σε ζητήματα που αφο-
ρούν ομάδες του πληθυσμού, κείμενα τεκμηρίωσης και δράσεις συ-
νηγορίας στοχεύουμε σε μία στρατηγική προάσπιση των δικαιωμάτων 
της ομάδας στόχου βασισμένη στην εμπειρία του πεδίου. Η συμμετοχή 
σε δίκτυα και ομάδες καθώς και οι δράσεις επικοινωνίας και διάχυ-
σης της πληροφορίας, αποσκοπούν στη δημιουργία συνεργειών για 
την αποτελεσματικότερη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του πληθυσμού 
και την ανταλλαγή καλών πρακτικών με εξειδικευμένους επαγγελμα-
τίες. Τέλος, η διαρκής επικοινωνία με φορείς σε κεντρικό και τοπικό 
επίπεδο στόχο έχει την εκπροσώπηση των ατόμων που βρίσκονται σε 
κατάσταση δρόμου και την ανάδειξη των βασικών αιτημάτων τους.
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ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 

Το πρόγραμμα Street Lawyering είναι ένα ζωντανό εγχείρημα που 

έχει να αντιμετωπίσει καταστάσεις που συμβαίνουν στο δρόμο σε 

πραγματικό χρόνο, ενώ την ίδια στιγμή αυτές εναλλάσσονται διαρ-

κώς. Οι πολλαπλές παράμετροι που εμπλέκονται (υγεία, χρήση ψυ-

χοδραστικών ουσιών, προβλήματα ψυχικής υγείας, αλλοδαπότητα, 

έλλειψη νομιμοποιητικών εγγράφων, περιβάλλον παρέμβασης, ανά-

γκη πολλαπλής υποστήριξης) καθιστούν ιδιαίτερα απαιτητική την 

εργασία του επαγγελματία, έναντι τόσο των προκλήσεων που καλεί-

ται να αντιμετωπίσει όσο και των αναγκών που καλείται να διαχειρι-

στεί. Η υποστήριξη από την ομάδα street work της Steps με εμπειρία 

στο πεδίο είναι καθοριστική για την εφαρμογή του προγράμματος. 

Αναλυτικότερα:

◗◗ Η δυσκολία εντοπισμού των ατόμων σε κατάσταση δρόμου 

(δεδομένου ότι αρκετοί από αυτούς δεν διαμένουν σε σταθε-

ρό σημείο, ούτε έχουν σταθερό πρόγραμμα ή στοιχεία επικοι-

νωνίας) και η έλλειψη δυνατότητας ενημέρωσής τους, όταν 

οι συνθήκες ή η κατάστασή τους δεν το επιτρέπει, αποτελούν 

παράγοντες που επηρέαζουν την δράση και αναστέλλουν την 

αποτελεσματικότητα της παρέμβασης.

◗◗ Η επαφή και επικοινωνία με άτομα διαφορετικών εθνικοτήτων 

και συνακόλουθα ομιλούμενων γλωσσών, καθιστά ακόμη πιο 

περίπλοκη την παρέμβαση, λόγω της έλλειψης υπηρεσιών δι-

ερμηνείας. 

◗◗ Η αντιμετώπιση του πληθυσμού (κυρίως των χρηστών/στριών 

ψυχοδραστικών ουσιών) και η βίαιη απώθησή από τις αστυ-

νομικές αρχές χωρίς επιχειρησιακό πλάνο για τη στέγαση και 

τη φροντίδα τους, διαπιστώνεται κατ’ επανάληψη στο πεδίο 

κατά τη διάρκεια της παρέμβασης στην κοινότητα, με αρνητι-

κό αντίκτυπο στις παρεχόμενες υπηρεσίες του προγράμματος.
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•  ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

Παρά τις προαναφερόμενες προκλήσεις, ωστόσο, το πρόγραμμα 
της HumanRights360 κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 
πεδίου και να αποτελέσει σημείο αναφοράς για κάποια άτομα του πλη-
θυσμού που βρίσκονται σε συνθήκες δρόμου. Από τα τέλη Αυγούστου 
2020, μέσω της συνεργασίας της HumanRights360 και της Steps, 
ένας μεγάλος αριθμός αιτημάτων που εντοπίζονται στον πληθυσμό 
δρόμου και συχνά φάνταζαν δισεπίλυτα, διεκπεραιώθηκαν αποτελε-
σματικά. Παράλληλα, η παρουσία και εκπροσώπηση από δικηγόρο 
ενίσχυσε την πρόσβαση των ατόμων στα δικαιώματα που ήδη δικαι-
ούνταν και η συνειδητοποίηση αυτού του γεγονότος, της αίσθησης 
δηλαδή ότι οι ίδιοι είναι φορείς δικαιωμάτων, οδήγησε αρκετά από 
αυτά στο να κινητοποιηθούν περισσότερο προς μία κατεύθυνση στα-
διακής επανένταξης. Τα άτομα σε κατάσταση δρόμου επιστρέφουν πια 
για να συζητήσουν επόμενα βήματα, να ζητήσουν πληροφορίες και 
κατεύθυνσεις, να ενημερώσουν για την εξέλιξή τους, να επικοινωνή-
σουν. Η επαφή που διατηρούν άτομα που εξυπηρετήθηκαν και έχτισαν 
σχέσεις εμπιστοσύνης με το πρόγραμμα ακόμη και σήμερα, είτε δια-
μένουν πλέον στην επαρχία, έχουν νοικιάσει δικά τους διαμερίσματα, 
είναι φιλοξενούμενοι σε ξενώνες ή κρατούνται σε καταστήματα κράτη-
σης, αποδεικνύει την επίτευξη του στόχου.
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ΝΟΜΙΚΗ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΣΕ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥΣ

Από τον Αύγουστο του 2020 έως τον Φεβρουάριο του 2021, το πρό-
γραμμα παρείχε νομική υποστήριξη σε 132 άτομα [95 άνδρες και 37 
γυναίκες] εκ των οποίων τα 46 εξυπηρετήθηκαν πάνω από μία φορά 
για διαφορετικά αιτήματα και υποθέσεις. 

ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΦΎΛΟ ΧΡΗΣΗ ΨΎΧΟΔΡΑΣΤΙΚΏΝ ΟΎΣΙΏΝ

Γυναίκες Άτομα που δεν κάνουν  
χρήση ψυχοδραστικών ουσιών

Άνδρες
Άτομα που κάνουν χρήση  
ψυχοδραστικών ουσιών

132 
άτομα

28%

72%
50% 50%
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•  ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΎΝΘΗΚΕΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΏΣ  
ΤΏΝ 63 ΑΛΛΟΔΑΠΏΝ ΏΦΕΛΟΎΜΕΝΏΝ

ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ

Διαμένοντες σε ξενώνες  
μεταβατικής φιλοξενίας

Άτομα άνευ νομιμοποιητικών εγγράφων / 
undocumented

Διαμένοντες σε συνθήκες  
επισφαλούς στέγασης

Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες

Μετανάστες 

Άστεγοι Αιτούντες άσυλο

49%

25%
27%

24%

24%

18%
33%

Ιράν

Ελλάδα
82

57

27

23

15

9

9

7

2

αιτήματα για ποινικές υποθέσεις

αιτήματα προσφύγων και 
μεταναστών αναφορικά με την 
ανανέωση δελτίων ασύλου, αδειών 
διαμονής, έκδοση νομιμοποιητικών  
εγγράφων ή καταγραφής αιτημάτων 
διεθνούς προστασίας

αιτήματα για διοικητική υποστήριξη 
και  παραπομπή σε υπηρεσίες υγείας

αιτήματα για πρόσβαση σε  
μεταβατικές δομές φιλοξενίας

αιτήματα για έκδοση ταυτότητας

αιτήματα για αντιρρήσεις κατά 
προστίμων που επιβλήθηκαν για μη 
τήρηση μέτρων για την  
αντιμετώπιση του covid -19

αιτήματα για αστικής φύσης 
υποθέσεις

αιτήματα για παραπομπή 
σε θεραπευτικό πρόγραμμα 
απεξάρτησης 

καταγραφές περιστατικών 
ρατσιστικής βίας

10

69

9

8

7

7

4

Bangladesh 

Πακιστάν

Αφγανιστάν

Βουλγαρία

Συρία

Σουδάν

Ρωσσία

Ιράκ

Ινδία

Καμερούν

Μαρόκο

Τυνησία

Αίγυπτος

Ιορδανία

Λιβύη

Μιανμάρ

Παλαιστίνη

Αλβανία

Άτομα0 30 4515 60 75

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

231 
υποθέσεις



12

S T R E E T  L AW Y E R I N G
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ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΚΑΝ 231 ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ:

82 αιτήματα για ποινικές υποθέσεις: έλεγχος ποινικών εκκρε-
μοτήτων, προσδιορισμός δικαστηρίων, αλλαγή διεύθυνσης και 
αστυνομικού τμήματος εμφάνισης για το παρόν, επικοινωνία με 
πραγματογνώμονες διορισμένους για τη διάγνωση της εξάρτη-
σης, επικοινωνία με εισαγγελικές και δικαστικές αρχές για χειρι-
σμό υποθέσεων, παραπομπή σε νομική βοήθεια. 

Αναφορικά με την υποστήριξη των ανωτέρω αιτημάτων, δικηγόρος 
της HumanRights360 έπειτα από παροχή εξουσιοδότησης ελέγχει 
στην Εισαγγελία Πρωτοδικών και Εφετών Αθηνών την ύπαρξη τυχόν 
ποινικών εκκρεμοτήτων, ενταλμάτων ή ανεκτέλεστων αποφάσεων. Οι 
άνθρωποι που ζουν σε κατάσταση δρόμου και κυρίως τα άτομα που 
κάνουν προβληματική χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, έχουν στη 
μεγάλη πλειοψηφία τους ποινικό παρελθόν, έχουν βιώσει την εμπει-
ρία της κράτησης ή της φυλάκισης, οφείλουν να δίνουν το παρόν σε 
αστυνομικά τμήματα και πολλές φορές λόγω της αστεγίας δεν έχουν 
τη δυνατότητα να ενημερωθούν για προσδιορισμούς δικαστηρίων 
με αποτέλεσμα να βιώνουν διαρκώς ανασφάλεια καθώς ελοχεύει ο 
κίνδυνος να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη φυλακή. Άλλωστε 
η φυλακή και ο δρόμος, η αστεγία, συνιστούν πολλές φορές ένα 
φαύλο κύκλο. Για το λόγο αυτό, σε όλες τις προαναφερόμενες περι-
πτώσεις οι ωφελούμενοι ενημερώνονται με έγγραφη εκτύπωση για 
τις ποινικές τους εκκρεμότητες ενώ παρακολουθούνται οι προσδιο-
ρισμοί δικαστηρίων τους. Επιπλέον, σε όποιες περιπτώσεις χρειάζε-
ται, πραγματοποιείται επικοινωνία με τα αστυνομικά τμήματα και τις 
αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για αλλαγή της διεύθυνσης -κυρίως 
ατόμων που διαβιούν σε ξενώνες μεταβατικής φιλοξενίας, ενώ σε 
άλλες περιπτώσεις, σε συννενόηση με τον εκάστοτε πραγματογνώ-
μονα υποστηρίζεται ο προγραμματισμός συνάντησης για τη διάγνω-
ση της εξάρτησης, η οποία έχει θεμελιώδη σημασία για την ποινική 
αντιμετώπιση των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών. 

Ο Α. διαμένει σε ξενώνα 
φιλοξενίας στην Αθήνα και 
είχε να δώσει μήνες το παρόν 
στην επαρχία λόγω της 
αδυναμίας μετακίνησης εν 
μέσω πανδημίας, φοβούμενος 
ότι μπορεί να συλληφθεί 
λόγω μη τήρησης των 
περιοριστικών όρων που 
του επιβλήθηκαν. Μετά από 
επικοινωνία με τις αρμόδιες 
αρχές σήμερα δίνει το παρόν 
στην Αθήνα. 

Η Μ. 35 ετών, ήταν άστεγη 
και έκανε προβληματική 
χρήση ψυχοδραστικών 
ουσιών, ενώ είχε ποινικές 
εκκρεμότητες σε Αθήνα και 
επαρχία. Ζήτησε βοήθεια για 
τη ενημέρωση και διευθέτηση 
των ποινικών της υποθέσεων. 
Αφού ενημερώθηκε και 
εμφανίστηκε ενώπιον των 
αρμόδιων αρχών, αναχώρησε 
με τη βοήθεια της Steps 
για τον τόπο καταγωγής 
της, συντονίστηκε η αλλαγή 
διεύθυνσης της για το παρόν 
και σήμερα παρακολουθεί 
θεραπευτικό πρόγραμμα.
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 15 αιτήματα για έκδοση ταυτότητας  

Εξαιρετικά συχνό φαινόμενο αποτελεί η απώλεια ή κλοπή νομιμο-
ποιητικών εγγράφων των ατόμων που ζουν στο δρόμο. Tο γεγονός 
αυτό οδηγεί σε αδυναμία πρόσβασης στις κοινωνικές και ιατρικές 
υπηρεσίες, καθώς και μη δυνατότητα λήψης των προνοιακών επιδο-
μάτων σε όσες περιπτώσεις αυτά χορηγούνται. Παράλληλα, πολλές 
φορές τα άτομα σε καθεστώς αστεγίας αδυνατούν να μεταβούν σε 
αστυνομικό τμήμα ώστε να δηλώσουν απώλεια της ταυτότητάς τους 
λόγω πιθανών εκκρεμοτήτων ή λόγω προηγούμενης βίαιης ή ρατσι-
στικής συμπεριφοράς από την πλευρά των αστυνομικών αρχών. Η 
HumanRights360 και η Steps, πέρα από την παροχή πληροφόρησης 
αναφορικά με τη διαδικασία επανέκδοσης ταυτότητας και τον έλεγχο 
των ποινικών εκκρεμοτήτων ώστε να οδηγηθεί το άτομο με ασφάλεια 
στο αστυνομικό τμήμα, υποστήριζουν οικονομικά τη διαδικασία σε 
όσες περιπτώσεις απαιτείται (έκδοση απαιτούμενου παραβόλου, κό-
στος φωτογραφιών), ενώ συγχρόνως συνοδεύουν τα εξυπηρετού-
μενα άτομα μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας. 

Ο Ρ. φιλοξενούμενος σε μεταβατική δομή φιλοξενίας 

απώλεσε την ταυτότητά του και σε κάθε προσπάθεια 

έκδοσης νέας αντιμετώπιζε σταθερή άρνηση από 

την αστυνομία με το πρόσχημα ότι τη χάνει συνέχεια. 

Χωρίς αυτήν δεν θα μπορούσε να λάβει το επίδομα 

που δικαιούται στο τέλος του μήνα. Με την υποστήριξη 

του προγράμματος εξέδωσε ταυτότητα συνεχίζει και 

λαμβάνει το επίδομα υποστήριξης.
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 2 καταγραφές περιστατικών ρατσιστικής βίας 

Η HumanRights360, ως ενεργό μέλος του Δικτύου Καταγραφής 
Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας, καταγράφει συχνά περιστατικά ρα-
τσιστικών εγκλημάτων που αναφέρονται στο πεδίο. Στο πλαίσιο του 
προγράμματος Street Lawyering πραγματοποιήθηκε καταγραφή των 
εξής δύο: α) περιστατικό αναγνωρισμένου πρόσφυγα, αστέγου, ο 
οποίος το έτος 2013 είχε πέσει θύμα απόπειρας ανθρωποκτονίας από 
μέλη της Χρυσής Αυγής και υπέστη βαρύ νευρολογικό πρόβλημα και 
β) περιστατικό διεμφυλικού ατόμου, το οποίο δέχτηκε λεκτικές επι-
θέσεις από αστυνομικούς κατά τη μετάβασή του για την έκδοση ταυ-
τότητας στο αστυνομικό τμήμα. Ταυτόχρονα, μέσω του προγράμμα-
τος νομικής υποστήριξης θυμάτων ρατσιστικής βίας που υλοποιεί 
η HumanRights360, τα θύματα ενημερώνονται για τη δυνατότητα 
νομικής εκπροσώπησής τους σε περίπτωση που επιθυμούν να κα-
ταγγείλουν επίσημα τη στοχοποίηση τους στις Αρχές.

Ο Β. είναι αναγνωρισμένος πρόσφυγας, θύμα 
ρατσιστικής βίας με σοβαρό νευρολογικό πρόβλημα 
προκληθέν από τη βία που του ασκήθηκε, μένει 
στο δρόμο χωρίς κανέναν πόρο και ικανότητα να 
εργαστεί. Σήμερα έχει αποκτήσει ΑΦΜ και ΑΜΚΑ 
και έχει ξεκινήσει τις ιατρικές του εξετάσεις ώστε να 
περάσει από επιτροπή πιστοποίησης αναπηρίας.

http://rvrn.org/
http://rvrn.org/
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 57 αιτήματα προσφύγων και μεταναστών      αναφορικά με την ανα-
νέωση δελτίων ασύλου, αδειών διαμονής, έκδοση νομιμοποιη-
τικών εγγράφων ή καταγραφή αιτημάτων διεθνούς προστασίας 

Πολλά από τα άτομα που απευθύνθηκαν στο πρόγραμμα (48%) ήταν 
πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες με ή χωρίς νομιμοποι-
ητικά έγγραφα. Τα άτομα αυτά απευθύνονταν με ερωτήματα για τη 
διαδικασία ασύλου, την ανανέωση των δελτίων ασύλου ή των αδει-
ών διαμονής τους, τη διεξαγωγή συνεντεύξεων, καθόσον δεν μπο-
ρούσαν να ενημερωθούν από τις ανακοινώσεις της Ύπηρεσίας Ασύ-
λου και να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα των ηλεκτρονικών αιτή-
σεων, αφού πολλοί εξ’ αυτών δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή 
είναι ψηφιακά αναλφάβητοι, ενώ δεν επιτρεπόταν η υποδοχή κοινού 
στα Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου της Αττικής λόγω της πανδημίας. 
Στο πλαίσιο του προγράμματος, άλλωστε, παρατηρήθηκαν περιπτώ-
σεις δικαιούχων οι οποίοι περιμένουν πάνω από έξι μήνες την έκδο-
ση ή ανανέωση της ΑΔΕΤ τους και συνακόλουθα τη χορήγηση Αριθ-
μού Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α./Π.Α.Α.Ύ.Π.Α.). 

Παράλληλα, υπήρχαν άτομα που για μήνες δεν είχαν τη δυνατό-
τητα καταγραφής μέσω skype και άλλοι που ενώ έχουν ζήσει πολλά 
χρόνια στην Ελλάδα για διάφορους λόγους, που είχαν να κάνουν 
με την κατάστασή της υγείας τους, τη χρήση ψυχοδραστικών ουσι-
ών ή την έλλειψη υποστηρικτικού πλαισίου και τη συνακόλουθη μη 
δυνατότητα ανανέωσης παλαιών αδειών ή την απόρριψη της αίτη-
σης ασύλου, να αδυνατούν να νομιμοποιηθούν και να αναμένουν 
την επανέναρξη της διαδικασίας ορισμού ραντεβού για εξαιρετικούς 
λόγους, η οποία ξεκίνησε μόλις την 22-1-2021. Τα ανωτέρω άτο-
μα, χωρίς κανένα νομιμοποιητικό έγγραφο (undocumented), στην 
πραγματικότητα είναι αποκλεισμένα από το σύστημα υγείας, τις κοι-
νωνικές υπηρεσίες και τις δομές στέγασης. 

Για κάποιους εξ αυτών που ήταν χρήστες ψυχοδραστικών ουσι-
ών, έγινε προσπάθεια υπαγωγής τους στην κατηγορία άδειας δια-
μονής για ανθρωπιστικούς λόγους λόγω παρακολούθησης θερα-
πευτικού προγράμματος. Στην προσπάθεια αυτή παρουσιάζονται 
δυσκολίες, τόσο εξαιτίας της συσταλτικής ερμηνείας του όρου «απε-
ξάρτηση» από το αρμόδιο Ύπουργείο (που εξαιρεί από την υπαγωγή 
στους ανθρωπιστικούς λόγους άτομα που βρίσκονται σε θεραπεία 
με υποκατάστατα ή παρακολουθούν συμβουλευτικά προγράμματα 
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– όπως αυτό του ΚΕΘΕΑ MOSAIC που είναι και το μόνο που απευθύ-
νεται αποκλειστικά σε αλλοδαπούς χρήστες) όσο και λόγω πιθανών 
προηγούμενων ποινικών καταδικών σε βάρος τους που λαμβάνονται 
υπόψη ως λόγος αποκλεισμού τους λανθασμένα, καθώς οποιαδή-
ποτε επικινδυνότητά τους έχει εκλείψει λόγω της παρακολούθησης 
θεραπευτικού προγράμματος και της θεραπείας της εξάρτησης τους, 
η οποία στην πλειοψηφία των περιπτώσεων αποτελούσε την αιτία 
παραβατικής συμπεριφοράς.

Ο Χ. και ο Λ. είναι στην Ελλάδα πάνω από 20 
χρόνια. Λόγω της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών 
κάποια στιγμή δεν κατάφεραν να ανανεώσουν 
προηγούμενες άδειες παραμονής με αποτέλεσμα 
σήμερα να μη διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα. 
Αναμένουν απάντηση στις αιτήσεις τους για 
ορισμό ραντεβού για την υπαγωγή τους στην άδεια 
διαμονής για εξαιρετικούς λόγους. Η αίτηση του Χ. 
για ανθρωπιστικούς λόγους λόγω παρακολούθησης 
θεραπευτικού προγράμματος απορρίφθηκε 
καθώς δεν πληρούσε σύμφωνα με τη διοίκηση τις 
προυποθέσεις. Για το Λ., που παρακολουθεί επίσης 
θεραπευτικό πρόγραμμα άλλου φορέα, παρόλη την 
προφορική άρνηση των αρμόδιων υπαλλήλων, το 
ραντεβού έχει οριστεί σε έναν μήνα.
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 9 αιτήματα για αστικής φύσης υποθέσεις

Αρκετά από τα άτομα που ζουν στο δρόμο οδηγήθηκαν εκεί λόγω της 

ακραίας οικονομικής κρίσης και της ραγδαίας αύξησης της ανεργί-

ας των τελευταίων ετών, αλλά και λόγω της απουσίας υποστηρικτι-

κού οικογενειακού πλαισίου, ενώ κάποια άλλα κινδυνεύουν άμεσα 

να χάσουν την κατοικία τους. Τα αιτήματα που αφορούσαν αστικής 

φύσης υποθέσεις, και τα οποία εξυπηρετήθηκαν μέσω νομικής συμ-

βουλευτικής και παραπομπής στη διαδικασία της νομικής βοήθειας, 

αφορούσαν κυρίως ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία εξώσε-

ων, έκδοση διαζυγίων και λύση συμφώνων συμβίωσης, την επικοι-

νωνία για τη ρύθμιση χρεών, ζητήματα αφαίρεσης γονικής μέριμνας 

και ακούσιας νοσηλείας. 

 23 αιτήματα για πρόσβαση σε μεταβατικές δομές φιλοξενίας

Παρότι σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα για την προστασία του πληθυ-

σμού «Άστεγοι και τοξικοεξαρτημένα ανέστια άτομα μετακινούνται, 

με μέριμνα της οικείας δημοτικής αρχής, σε κατάλληλους δημοτι-

κούς χώρους φιλοξενίας και τους παρέχεται κάθε δυνατή φροντίδα, 

συσσίτιο και περίθαλψη»1, η πλειοψηφία παρέμεινε σε αστεγία ακό-

μη και σε συνθήκες πανδημίας. Δυστυχώς, λόγω γραφειοκρατικών 

εμποδίων, μη προσβασιμότητας και μεγάλων χρόνων αναμονής για 

την είσοδο σε δομές μεταβατικής φιλοξενίας που λειτουργούν στον 

Δήμο της Αθήνας, σε συνδυασμό με την απουσία ευρύτερων στε-

γαστικών λύσεων, πολλά άτομα δεν καταφέρνουν να υπαχθούν στις 

υπάρχουσες δομές. Άλλοτε λόγω του νομικού καθεστώτος τους ή της 

απουσίας εγγράφων και άλλοτε λόγω ψυχιατρικών προβλημάτων ή 

αδυναμίας αυτοεξυπηρέτησης. 

Παράλληλα, πολλοί δικαιούχοι διεθνούς προστασίας, οι οποίοι 

κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τις θέσεις φιλοξενίας τους στο σύστημα 

υποδοχής μέσα σε ένα μήνα από τη χορήγηση του καθεστώτος, αλλά 

και φιλοξενούμενοι των προγραμμάτων ESTIA και FILOXENIA που έπρε-

πε να αποχωρήσουν από τα σπίτια ή τα ξενοδοχεία λόγω της λήξης των 

προγραμμάτων, βρέθηκαν σε κατάσταση δρόμου. Πολλοί αναγνωρι-

1 Άρθρο 7 ΚΎΑ Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/2020 (ΦΕΚ 4899/Β/06-11-2020)

https://www.humanrights360.org/refugees-in-greece-risk-of-homelessness-and-destitution-for-thousands-during-winter/
https://www.humanrights360.org/refugees-in-greece-risk-of-homelessness-and-destitution-for-thousands-during-winter/
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σμένοι πρόσφυγες επιπλέον δεν μπόρεσαν να ενταχθούν στο πρό-
γραμμα HELIOS είτε λόγω γραφειοκρατικών εμποδίων είτε λόγω του 
υψηλού επιπέδου ανεξαρτησίας που απαιτούνταν για την ένταξή τους 
(επίπεδο γλωσσομάθειας, προϋπάρχουσας ένταξης κ.λπ.), με αποτέ-
λεσμα να μείνουν άστεγοι. Η έλλειψη επαρκούς στέγασης για τα άτο-
μα αυτά (καθώς δεν υφίσταται δυνατότητα στέγασης στις δομές 
μεταβατικής φιλοξενίας των δήμων τόσο λόγω απουσίας υπηρεσι-
ών διερμηνείας όσο και λόγω έλλειψης θέσεων αλλά και λόγω έλ-
λειψης συνολικότερης πολιτικής ένταξης), επηρεάζει την ενταξιακή 
τους διαδικασία και οδηγεί σε αποκλεισμό από κοινωνικές υπηρε-
σίες. Η HumanRights360 ήρθε σε επαφή με όλους τους υπεύθυνους 
των μεταβατικών δομών φιλοξενίας, προκειμένου να λάβει γνώση για 
τα κριτήρια εισαγωγής τα οποία πολλές φορές είναι ασαφή, και προ-
σπάθησε να σταθεί αρωγός των ωφελούμενών της ενημερώνοντας 
τους για τη διαδικασία, αποστέλλοντας παραπεμπτικά σημειώματα και 
αναζητώντας εναλλακτικές στεγαστικές λύσεις (συνεργασία με άλλες 
οργανώσεις και προγράμματα εναλλακτικής στέγασης μέσω της υπη-
ρεσίας κοινωνικής ένταξης της οργάνωσης). 

 

Ο Γ., χρήστης ψυχοδραστικών ουσιών, είχε 
αποφυλακιστεί πρόσφατα λόγω πιστοποιημένης 
αναπηρίας και ζούσε στο δρόμο χωρίς να μπορεί 
να λάβει την ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή. 
Απευθύνθηκε σε εμάς όταν η εισαγγελέας ζήτησε 
την ανάκληση του βουλεύματος με το οποίο 
αποφυλακίστηκε λόγω μη ανανέωσης του ποσοστού 
αναπηρίας. Έπειτα από παραπομπή μας διαμένει 
πλέον στον ξενώνα ΙΟΝΙΣ, έβγαλε ταυτότητα, 
ξεκινήσε θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης, 
άρχισε να λαμβάνει τη φαρμακευτική του αγωγή και 
ξεκίνησε η διαδικασία για την παραπομπή του στο 
ΚΕΠΑ ώστε να μην επιστρέψει στη φυλακή.
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27 αιτήματα για διοικητική υποστήριξη   (έκδοση διοικητικών 
εγγράφων, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, κάρτα ανεργίας, άνοιγμα λογαριασμού 
τραπέζης, παραπομπή σε λογιστές για υποβολή φορολογικών 
δηλώσεων, επιδόματα ΚΕΑ, ΚΕΠΑ, κ.λπ.) και παραπομπή σε 
υπηρεσίες υγείας.

Κατά την περίοδο Αύγουστος 2020–Φεβρουάριος 2021, τόσο 
λόγω της αναστολής εργασιών και μειωμένου προσωπικού στις κοι-
νωνικές δομές του Δήμου και στα κέντρα κοινότητας, όσο και λόγω 
αδυναμίας κατανόησης της διαδικασίας από τον πληθυσμό, δεχτή-
καμε αιτήματα για διοικητική υποστήριξη και ενημέρωση αναφορι-
κά με τις διοικητικές διαδικασίες και την έκδοση εγγράφων Α.Φ.Μ. 
και Α.Μ.Κ.Α., το άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών, τη διαδικασία 
υποβολής φορολογικής δήλωσης και την έκδοση βεβαίωσης αστεγί-
ας. Τα ανωτέρω έγγραφα είναι απαραίτητα και συμπληρωματικά για 
την πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες, στο σύστημα πρόνοιας, σε 
δομές στέγασης αλλά και σε υπηρεσίες υγείας. 

Σε συνεργασία με την Ύπηρεσία Κοινωνικής Ένταξης της οργά-
νωσης, ο συντονιστής της οποίας μία φορά την εβδομάδα υποστή-
ριζε την ομάδα street work, με συνοδίες στις αρμόδιες Ύπηρεσίες 
και με παραπομπή σε άλλες οργανώσεις της ΚτΠ (όπως για λογιστι-
κές υπηρεσίες στο SolidarityNow και το Επίκεντρο της ΑctionAid), 
η HumanRights360 και η Steps κατάφεραν να εξυπηρετήσουν τις 
ανάγκες του πληθυσμού για διοικητική υποστήριξη. 

Το τεράστιο θέμα της μη υπαγωγής στο Ελάχιστο Εγγυημένο Ει-
σόδημα (πρώην ΚΕΑ) ατόμων που διαβιούν σε ξενώνες μεταβατι-
κής φιλοξενίας και της συνακόλουθης εξάρτησης από τις δομές και 
αδυναμίας αυτονόμησης, λόγω παντελούς έλλειψης οικονομικής 
στήριξης αναλύεται κατωτέρω στις δράσεις συνηγορίας. Κρίσιμο να 
τονιστεί ότι και η υπαγωγή των αστέγων στο Ελάχιστο Εγγυημένο Ει-
σόδημα είναι ιδιαίτερα δύσκολη, λόγω του πλήθους εγγράφων που 
απαιτούνται, η συλλογή και διασφάλιση των οποίων συναντά πολλές 
φορές γραφειοκρατικά εμπόδια. 

Ο H., άστεγος 
αναγνωρισμένος 
πρόσφυγας, επιθυμούσε 
να κάνει αίτηση 
για να υπαχθεί στο 
ελάχιστο εγγυημένο 
εισόδημα. Μετά από 
πολλές αποτυχημένες 
προσπάθειες έκδοσης 
λογαριασμού τραπέζης 
απευθύνθηκε σε εμάς 
και τελικά κατάφερε να 
ανοίξει λογαριασμό και 
να αρχίσει να λαμβάνει το 
επίδομα. 
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7 αιτήματα για παραπομπή σε θεραπευτικό πρόγραμμα 
απεξάρτησης 

Στο πλαίσιο της επικοινωνίας με τα άτομα σε κατάσταση δρόμου και 
κυρίως με τους χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών, που αποτελούν το 
50% των ατόμων που απευθύνθηκαν σε εμάς, προέκυψαν κάποιες 
φορές αιτήματα που αφορούσαν την παραπομπή σε θεραπευτικό 
πρόγραμμα. Η συνεργασία μας με την ομάδα street work της Steps, 
που βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους προσφέροντας υλικό μείω-
σης της βλάβης, μας έδινε τη δυνατότητα να συζητήσουμε με τα άτο-
μα και να αντιληφθούμε τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπί-
ζουν αναφορικά με την θεραπεία τους, ειδικά στη συγκυρία της παν-
δημίας. Η απουσία χώρου σωματικής αποτοξίνωσης (detox) στην 
Αθήνα καθιστά δύσκολη την απεύθυνση των ενεργών χρηστών σε 
προγράμματα χωρίς υποκατάστατα (ΚΕΘΕΑ, 18 ΑΝΏ), ενώ η αστεγία 
δυσκολεύει τη χορήγησή τους και οδηγεί σε παράλληλη χρήση ή και 
σε υποτροπή. 

9 αιτήματα για αντιρρήσεις κατά προστίμων που επιβλήθηκαν 
για μη τήρηση μέτρων για την αντιμετώπιση του Covid -19 

Ήδη από την έναρξη εφαρμογής μέτρων για την αντιμετώπιση της 
πανδημίας παρατηρήθηκε το φαινόμενο επιβολής χρηματικών 
προστίμων, τόσο σε άστεγους όσο και σε άτομα που διαβιούν σε 
επισφαλείς συνθήκες και εργάζονται στο δρόμο, χωρίς ουδέπο-
τε να έχει γίνει οποιαδήποτε ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή ή 
άλλον αρμόδιο φορέα αναφορικά με την τροποποίηση της νομο-
θεσίας και των επιβαλλόμενων μέσω αυτής νέων ρυθμίσεων και 
χωρίς να έχει προηγηθεί της επιβολής του προστίμου οποιαδήποτε 
όχληση για τη διατύπωση σχετικών συστάσεων από τα αρμόδια 
όργανα. Η HumanRights360 παρείχε νομική υποστήριξη μέσω της 
υποβολής αντιρρήσεων κατά των πράξεων επιβολής προστίμου, 
επικαλούμενη την αρχή της χρηστής διοίκησης και την αρχή της 
αναλογικότητας, την έλλειψη ενημέρωσης του κοινού σε γλώσσα 
που να κατανοεί, την αδυναμία του πληθυσμού να εφοδιαστεί με 
το απαραίτητο υγειονομικό υλικό, να έχει πρόσβαση σε βεβαιώσεις 
μετακίνησης ή σε κινητό τηλέφωνο για την αποστολή μηνύματος 
και φυσικά την αυτονόητη αδυναμία των αστέγων να «μείνουν 
σπίτι». Σε τέσσερις (4) περιπτώσεις οι αντιρρήσεις έγιναν δεκτές 
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και τα πρόστιμα ακυρώθηκαν,2 σε τρεις (3) περιπτώσεις απορρί-
φθηκαν άνευ αιτιολογίας, ενώ σε δύo (2) ακόμη περιπτώσεις που 
αφορούσαν άστεγο αναγνωρισμένο πρόσφυγα οι αντιρρήσεις δεν 
απαντήθηκαν ποτέ. 

 

2 Βλ. σχετική κοινή ανακοίνωση των οργανώσεων https://www.facebook.com/
HumanRights360org/posts/1723303294502054.

Στη F., αιτούσα άσυλο και εργαζόμενη στο σεξ, 
επιβλήθηκε πρόστιμο περί μη τήρησης των μέτρων 
κατά της πανδημίας γιατί δε φορούσε μάσκα τις 
πρώτες μέρες που επιβλήθηκαν τα μέτρα. Η F. δεν 
είχε ενημερωθεί, δεν της είχαν παρασχεθεί από 
τις αρχές ατομικά μέτρα προστασίας, ούτε της 
έγινε κάποια σύσταση πριν την επιβολή προστίμου. 
Οι αντιρρήσεις έγιναν δεκτές και το πρόστιμο 
ακυρώθηκε.

https://www.facebook.com/HumanRights360org/posts/1723303294502054
https://www.facebook.com/HumanRights360org/posts/1723303294502054


S T R E E T  L AW Y E R I N G

22

ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΣΥΝΗΓΟΡΙΑΣ 
Η HumanRights360 συμμετείχε με σχολιασμό στη διαβούλευση του 
νομοσχεδίου του Ύπουργίου Εργασίας «Μέτρα ενίσχυσης των ερ-
γαζομένων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, κοινωνικοασφαλι-
στικές ρυθμίσεις και διατάξεις για την ενίσχυση των ανέργων» και 
συγκεκριμένα στο άρθρο 4 υπό τον τίτλο «Άστεγοι» ως ωφελούμενη 
μονάδα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος. Ο ορισμός του 
άστεγου είχε επικαιροποιηθεί με το άρθρο 22 του Ν.4549/2018 με 
τη συμπερίληψη των αστέγων που έκαναν χρήση των υπνωτηρίων 
(ως τότε συμπεριλαμβάνονταν μόνο όσοι έκαναν χρήση των υπηρε-
σιών Ανοικτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων), ενώ εξαιρούνταν από την 
υπαγωγή στο πρόγραμμα τα άτομα που φιλοξενούνταν σε Ξενώνες 
Μεταβατικής Φιλοξενίας. Η ανωτέρω εξαίρεση, λόγω της απόλυτης 
ένδειας και έλλειψης προνοιακής στήριξης, οδηγούσε πολλές φορές 
τα άτομα να παραμένουν σε αστεγία ή να επιλέγουν τη βραχύχρονη 
παραμονή σε υπνωτήρια προκειμένου να δύνανται να υπαχθούν στο 
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα. Στην περίπτωση δε παραμονής σε 
ξενώνα μεταβατικής φιλοξενίας είχε ως αποτέλεσμα να στερούνται 
την απαραίτητη στήριξη προκειμένου να μπορέσουν να προχωρή-
σουν στο επόμενο βήμα της αυτονόμησής τους. 

Πράγματι, την 26-11-2020 ψηφίστηκε ο Ν. 4756/2020 (ΦΕΚ Α 
235/26-11-2020), με τον οποίο προβλέφθηκε η συμπερίληψη στο 
άρθρο 235 παρ. 2 γ του Ν.4389/2016 των ατόμων που κάνουν χρή-
ση ξενώνων μεταβατικής φιλοξενίας και ξενώνων θυμάτων βίας που 
λειτουργούν στους Δήμους ως δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημέ-
νου Εισοδήματος. Δυστυχώς μέχρι και σήμερα ήτοι σχεδόν τέσσερις 
μήνες μετά την ψήφιση του νόμου δεν έχει εκδοθεί ΚΎΑ που να κα-
θορίζει τους όρους και προϋποθέσεις ένταξης στο Ελάχιστο Εγγυ-
ημένο Εισόδημα για τους διαμένοντες σε ξενώνες. Αποτέλεσμα αυ-
τού, είναι άτομα που διαμένουν σε μεταβατικές δομές φιλοξενίας να 
μην δύνανται να λάβουν το ανωτέρω Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 
και οι αιτήσεις τους να ακυρώνονται λόγω ακριβώς της απουσίας 
ΚΎΑ. Την 8-2-2021 η Human Rights 360 και η Steps δημοσίευσαν 
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κείμενο με το οποίο καλούσαν τους αρμόδιους υπουργούς να υπο-
γράψουν την ΚΎΑ για την εφαρμογή του νόμου. Παράλληλα, μέσω 
του προγράμματος Street Lawyering, δύο φιλοξενούμενοι σε ξενώ-
να μεταβατικής φιλοξενίας αστέγων, των οποίων οι αιτήσεις για υπα-
γωγή στο Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα αρχικά εγκρίθηκαν και στη 
συνέχεια ακυρώθηκαν, ήδη έχουν ασκήσει ενδικοφανή προσφυγή 
στο αρμόδιο όργανο του ΟΠΕΚΑ και έχουν κάνει αναφορά στο Συ-
νήγορο του Πολίτη.
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ – 
ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Η HumanRights360 είναι μέλος του Δικτύου για το Δικαίωμα στη 
Στέγη και την Κατοικία από το έτος 2018 και μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δικτύου από το έτος 2019.

Συμμετοχή της HumanRights360, από κοινού με τη Steps, στις συ-
ναντήσεις της πλατφόρμας για τις εξαρτήσεις με τον Εθνικό Συντονι-
στή για την Καταπολέμηση των Ναρκωτικών που πραγματοποιούνται 
σε μηνιαία βάση και δίνουν τη δυνατότητα περαιτέρω συζήτησης και 
συνεργασίας για τα θέματα που προκύπτουν στο πεδίο και αφορούν 
τα άτομα που κάνουν προβληματική χρήση ναρκωτικών ουσιών. 

Συμμετοχή της HumanRights360 στην υπό σύσταση Ομάδα Ερ-
γασίας για την σύνταξη του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τους 
Αστέγους, της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλλεγύης και 
Καταπολέμησης της Φτώχειας.

Επικοινωνία με τους αρμόδιους επιστημονικά υπεύθυνους των δο-
μών μεταβατικής φιλοξενίας για ζητήματα που αφορούν την λει-
τουργία τους, τις προυποθέσεις εισαγωγής των ατόμων σε κατάστα-
ση δρόμου και τη διαδικασία παραπομπής. 

Επικοινωνία με τις κοινωνικές υπηρεσίες των ξενώνων μεταβατικής 
φιλοξενίας καθώς και θεραπευτικών προγραμμάτων για παραπομπή 
νομικών αιτημάτων ωφελούμενων.

Επικοινωνία με υπεύθυνους street work θεραπευτικών προγραμμά-
των (ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, ΟΚΑΝΑ) για συντονισμό στο πεδίο και παρα-
πομπές. 

Διασύνδεση και επικοινωνία με φορείς και οργανώσεις που παρέ-
χουν εξειδικευμένες υπηρεσίες και προγράμματα για την παραπομπή 
ωφελούμενων. 
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Η επικοινωνία του συγκεκριμένου προγράμματος θεωρούσαμε εξ 
αρχής ότι θα ήταν από μόνη της μια ξεχωριστή πρόκληση. Ειδικό-
τερα, πριν από την πανδημία ήταν αρκετά περιορισμένα τα δημο-
σιεύματα και τα ρεπορτάζ που εστίαζαν στους ανθρώπους σε συν-
θήκες δρόμου. Για εμάς ήταν κομβικής σημασίας το να αποκτήσει 
διευρυμένη δημοσιότητα η εν λόγω δράση έτσι ώστε να στραφεί η 
προσοχή στην ευαλωτότητα και τις ανάγκες αυτών των ομάδων. Σε 
έναν περιορισμένο βαθμό, η συζήτηση άνοιξε με την επιβολή των 
περιοριστικών μέτρων στο πρώτο lockdown (Μάρτιος 2020) αλλά 
επανήλθε κεντρικά στη δημόσια σφαίρα μέσα από τις παρεμβάσεις 
μας, με αποτέλεσμα να αυξηθούν σημαντικά οι αναφορές. 

Το ενδιαφέρον και η προσέγγιση των ΜΜΕ για το πρόγραμμα ήταν 
σημαντικές παράμετροι. Αποτέλεσαν μάλιστα ευχάριστη έκπληξη 
τόσο η ευαισθητοποίηση όσο και για την σημασία στη λεπτομέρεια η 
οποία αποδόθηκε από το εκάστοτε μέσο που φιλοξένησε αρθρογρα-
φία των συντελεστών του προγράμματος ή/και ρεπορτάζ. 

Ταυτόχρονα με τη δημοσιότητα σε εξωτερικά μέσα, η ομάδα μας 
συμμετείχε και σε συνέδρια με σχετική θεματολογία, θέτοντας το 
ζήτημα στο επίκεντρο και αναδεικνύοντας παράλληλα πτυχές που 
προέκυπταν από την καθημερινή εμπειρία του προγράμματος και την 
επαφή με τους ανθρώπους που βρίσκονταν/βρίσκονται σε συνθήκες 
δρόμου. 
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Ακολουθούν ορισμένες από τις πιο σημαντικές δημοσιεύσεις ανα-
φορικά με το πρόγραμμα: 

◗◗ Συνέντευξη για παρουσίαση του προγράμματος Street 
Lawyering στην ελληνική ομάδα του διεθνούς ειδησεογραφι-
κού πρακτορείου PRESSENZA.  

◗◗ Συνέντευξη εκπροσώπου της Steps και παρουσίαση του 
προγράμματος στην ιστοσελίδα Drug Reporter της Rights 
Reporter Foundation.

◗◗ Άρθρο στην εφημερίδα Καθημερινή αναφορικά με το πρό-
γραμμα Street Lawyering.

◗◗ Άρθρο στη στήλη Respect του ηλεκτρονικού περιοδικού VICE. 

◗◗ Άρθρο στην ηλεκτρονική εφημερίδα News 247 με αναφορά 
στο πρόγραμμα Street Lawyering.

◗◗ Συμμετοχή την 12-2-2021 στο διαδικτυακό συνέδριο που ορ-
γανώθηκε από τη HumanRights360 και την Επάνοδο με θέμα 
«Εκπαίδευση – Οικογένεια και Πολιτισμός. Παράγοντες επα-
νένταξης». Το θέμα της ομιλίας ήταν «Αστεγία αποφυλακισμέ-
νων και έλλειψη υποστηρικτικού πλαισίου».  

◗◗ Συμμετοχή την 5-3-2021 στο διεθνές συνέδριο που οργανώ-
θηκε από την Interalia με θέμα “Προοπτικές και περιορισμοί 
των υποεθνικών απαντήσεων στο μεταναστευτικό ζήτημα στην 
Ευρώπη” και συγκεκριμένα στο πάνελ με θέμα “Μεταναστες και 
περιθωριοποιημένες ομάδες σε τοπικό πλαίσιο. Προς ένα δια-
τομεακό πλαίσιο για τη συμπερίληψη της διαφορετικότητας”.

https://www.youtube.com/watch?v=uoFqgohmOCc
https://drogriporter.hu/en/street-lawyering-program-in-athens-interview-with-emmanouela-soldatou/?fbclid=IwAR3HykizRae00gMAV8nJlo21QD-3P5mjSJSXdlbi_QmEUv9pnQT9qJ1I3Ug
https://drogriporter.hu/en/street-lawyering-program-in-athens-interview-with-emmanouela-soldatou/?fbclid=IwAR3HykizRae00gMAV8nJlo21QD-3P5mjSJSXdlbi_QmEUv9pnQT9qJ1I3Ug
https://www.ekathimerini.com/society/259308/pilot-program-gives-free-legal-advice-to-homeless/
https://www.vice.com/el/article/dy8y4m/yparxoyn-kapoioi-dromoi-sthn-a8hna-gematoi-istories-an8rwpoys-pono-kai-kryo?fbclid=IwAR015hmWwJDymEUFlG4f3-QLoi8gvLzrNSj1h9prpV_YJMunA6ezW514zp8
https://www.news247.gr/koinonia/oi-anthropoi-poy-zoyn-sti-skia-tis-polis-kai-i-kathysterisi-stin-efarmogi-toy-nomoy.9156586.html
https://www.humanrights360.org/conference-prison-education-family-life-and-civilization-a-reintegration-pathway/
https://www.humanrights360.org/conference-prison-education-family-life-and-civilization-a-reintegration-pathway/
https://www.facebook.com/events/3760290134033864/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%7D
https://www.facebook.com/events/3760290134033864/?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A%5b%7B%22mechanism%22%3A%22search_results%22%2C%22surface%22%3A%22search%22%7D%5d%7D
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Προσβασιμότητα σε υπηρεσίες 

Η εμπειρία στο πεδίο απέδειξε ότι τα άτομα που ζουν σε κατάσταση 
δρόμου στερούνται πρόσβασης σε βασικές υπηρεσίες υγείας, κοι-
νωνικές και νομικές, κυρίως επειδή οι δημόσιες υπηρεσίες υποστή-
ριξης που θα μπορούσαν να τα ενδυναμώσουν και να «γεφυρώσουν 
το χάσμα» μεταξύ της περιθωριοποίησής τους και της πραγματικής 
πρόσβασης σε αυτές μπορεί να υπάρχουν τυπικά αλλά δεν είναι 
πραγματικά διαθέσιμες. Παράλληλα υφίσταται το πρόβλημα της έλ-
λειψης μίας κεντρικής–κοινής «πύλης» για τη διαχείριση των αιτη-
μάτων του πληθυσμού, με αποτέλεσμα τα άτομα να αναγκάζονται 
να απευθυνθούν σε πολλές και διαφορετικές υπηρεσίες και φορείς 
για το ίδιο αίτημα, χωρίς οι υπηρεσίες να επικοινωνούν σε κεντρι-
κό επίπεδο για την αποτελεσματικότερη διαχείριση και επίλυση των 
αιτημάτων. 

Για το λόγο αυτό, οι κεντρικές –μη εξειδικευμένες– υπηρεσίες 
οφείλουν να βρουν τρόπους (εκπαίδευση επαγγελματιών, εξυπη-
ρέτηση χωρίς ραντεβού, δράσεις προσέγγισης, εξωστρέφεια) ώστε 
αφενός να βελτιώσουν την πρόσβαση των άστεγων και υπόλοιπων 
ευάλωτων ατόμων σε αυτές και να γίνουν υπηρεσίες ανοιχτών θυ-
ρών (open door services) και αφετέρου να δώσουν λύση στα πλεί-
στα γραφειοκρατικά εμπόδια και τις δαιδαλώδεις διαδρομές που 
καλείται ο πληθυσμός να αντιμετωπίσει. 

Δυνατότητα ενημέρωσης 

Κοινός παρονομαστής όλων των αιτημάτων που τα άτομα σε κα-
τάσταση δρόμου απηύθυναν σε εμάς είναι η έλλειψη ενημέρωσής 
τους αναφορικά με τα δικαιώματα και τις δυνατότητες τους, καθώς 
και οι δαιδαλώδεις πολλές φορές διαδρομές για την επίτευξη των 
στόχων τους: αν η δημόσια διοίκηση αποτελεί πολλές φορές ένα 
δυσπρόσιτο, απρόθυμο οικοδόμημα για τον μέσο διοικούμενο, 
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ας προσπαθήσουμε να φανταστούμε πόσο πολλαπλασιαστικά δρα 
αυτή η δυσκολία για τους συνανθρώπους μας που ζουν σε καθε-
στώς αστεγίας. Επόμενος στόχος του προγράμματος θα είναι η διά-
χυση της πληροφορίας στον πληθυσμό στόχο μέσω ενημερωτικών 
φυλλαδίων, καρτών δικαιωμάτων και ενός «οδηγού επιβίωσης», 
έπειτα από συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων πληροφοριών 
(όπως αυτές ισχύουν σήμερα) από τις αρμόδιες αρχές και τους φο-
ρείς του πεδίου. Με αυτόν τον τρόπο και με επεξήγηση βήμα βήμα 
των σταδίων και απαραίτητων προϋποθέσεων θα δοθεί η δυνατό-
τητα κατανόησης βασικών δικαιωμάτων καθώς και η δίοδος αφε-
τηριακά για τη διεκδίκησή τους. 

Στέγαση σε μεταβατικές δομές φιλοξενίας 

Αναφορικά με το κομμάτι της στέγασης σε μεταβατικές δομές φι-
λοξενίας, θα πρέπει να τονιστεί η έλλειψη άμεσης πρόσβασης και 
επείγουσας παραπομπής ατόμων (emergency housing). Βασικός 
στόχος, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις, θα πρέπει να είναι η 
προσωρινή φιλοξενία των ατόμων μέχρι την επίλυση διαδικαστι-
κών και διοικητικών θεμάτων (π.χ. έκδοση ταυτότητας ή ανανέωση 
εγγράφων), με έμφαση στην αμεσότητα της παρέμβασης. Την ίδια 
στιγμή διαπιστώνεται το παράδοξο από τη μία πλευρά να μην υπάρχει 
ανταπόκριση στην ανάγκη στέγασης ομάδων του πληθυσμού (χρη-
στών ψυχοδραστικών ουσιών λόγω ύπαρξης ενός και μόνο ξενώνα 
90 θέσεων, προσφύγων και μεταναστών λόγω έλλειψης υπηρεσιών 
διερμηνίας, ατόμων με προβλήματα ψυχικής υγείας ή ατόμων με 
αναπηρία λόγω έλλειψης εξειδικευμένων δομών) και από την άλλη 
πλευρά το Πολυδύναμο Κέντρο του Δήμου Αθηναίων να έχει συνή-
θως διαθέσιμες θέσεις φιλοξενίας. 
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Αποτύπωση του πληθυσμού και των 
αναγκών της κάθε ομάδας: Γυναίκες, 
άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας 
ή αναπηρία, άτομα που κάνουν 
προβληματική χρήση ψυχοδραστικών 
ουσιών, αποφυλακισμένοι, 
αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, αιτούντες 
άσυλο, άτομα χωρίς νομιμοποιητικά 
έγγραφα.

Το πρόγραμμα ανέδειξε παράλληλα και την ανάγκη πραγματικής 
αποτύπωσης του πληθυσμού που ζει σε συνθήκες δρόμου και μέρι-
μνας για τις διαφορετικές ανάγκες της εκάστοτε ομάδας.

Α) ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Για παράδειγμα, οι γυναίκες αποτελούν μειονότητα (28% των ωφε-
λούμενών μας) και συχνά είναι «συγκεκαλυμμένα άστεγες», με την 
έννοια ότι έχουν προσωρινή και επισφαλή κατοικία παραμένοντας 
πολλές φορές σε σχέση με κάποιον, ενώ μπορεί να υφίστανται σω-
ματική και σεξουαλική κακοποίηση, χωρίς να είναι σε θέση να φύ-
γουν γιατί δεν έχουν εναλλακτικές επιλογές στέγασης. Πολλές φορές 
εργάζονται στο δρόμο σε επισφαλείς συνθήκες προκειμένου να εξα-
σφαλίσουν τη δόση τους ή τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους, 
ενώ παραμελούν την υγεία τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι, στα πλαί-
σια του προγράμματος, παρατηρήθηκαν περιπτώσεις γυναικών σε 
προχωρημένη εγκυμοσύνη, οι οποίες δεν είχαν επισκεφτεί ποτέ υπη-
ρεσίες υγείας. Η έλλειψη ενημέρωσης αναφορικά με τη διαδικασία 
μετά τον τοκετό και η συνακόλουθη αφαίρεση της γονικής μέριμνας 
τέκνων από γυναίκες που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών 
ενισχύουν το στιγματισμό τους και δεν επιλύουν το πρόβλημα. 

Για το λόγο αυτό πρέπει να δοθεί έμφαση στην προσέγγιση των 
γυναικών που ζουν σε κατάσταση δρόμου, στην ενημέρωσή τους και 
στην διευκόλυση της πρόσβασής τους σε υπηρεσίες υγείας και πρό-
νοιας. Παράλληλα, η διασφάλιση των δικαιωμάτων των παιδιών τους 
θα πρέπει να αποτελεί βασική προτεραιότητα. Η HumanRights360, 
παρατηρώντας στο πεδίο τα μεγάλα προβλήματα που υπάρχουν ανα-
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φορικά με την πρόσβαση του πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας, την 

ύπαρξη εγκύων που διαβιούν σε ακατάλληλες συνθήκες, όπως ανα-

φέρθηκε ανωτέρω, και την έντονη ανάγκη εξετάσεων για γυναικολο-

γικά προβλήματα, επικοινώνησε την ιδέα δημιουργίας μίας πιλοτι-

κής κινητής μονάδας εξωτερικών ιατρείων (για γυναίκες-εγκύους) 

σε περιβάλλοντα αστεγίας στη διοίκηση του νοσοκομείου Έλενα Βε-

νιζέλου και στον Πρόεδρο του Κέντρου Ύποδοχής και Αλληλεγγύης 

του Δήμου Αθηναίων.

Β) ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Ή 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Επιπρόσθετα, ένας συχνά αθέατος παράγοντας των ανθρώπων που 

διαβιούν σε κατάσταση δρόμου είναι τα προβλήματα ψυχικής υγείας 

που πολλά άτομα αντιμετωπίζουν και τα οποία συχνά συνδέονται στε-

νά με το καθεστώς έλλειψης στέγης. Παράλληλα, ιδιαίτερα προβλή-

ματα αντιμετωπίζουν και τα άτομα με αναπηρία που ζουν σε καθεστώς 

αστεγίας. Τα συγκεκριμένα άτομα, πέρα από το γεγονός ότι είναι πολύ 

δύσκολα προσεγγίσιμα, είναι πολλές φορές και «ανεπιθύμητα» από 

μη εξειδικευμένες υπηρεσίες και δομές. Λόγω της έλλειψης δυνατό-

τητας παρέμβασης και ολιστικής φροντίδας των αστέγων με ψυχικά 

νοσήματα ή αναπηρία, παρατηρείται το φαινόμενο του πλήρους απο-

κλεισμού τους, τόσο από κοινωνικές υπηρεσίες όσο και από στεγαστι-

κές δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και από δομές φιλοξενίας. 

Παράλληλα, η ακούσια νοσηλεία των ατόμων με πρόβληματα ψυχικής 

υγείας και η παραπομπή τους σε ψυχιατρικό νοσοκομείο, σε περιπτώ-

σεις που χρειάζεται επείγουσα διαχείριση, χρησιμοποιείται ως «πα-

νάκεια» για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Η Πολιτεία θα πρέπει 

να δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη φροντίδα αυτού του πληθυσμού, με 

τη δημιουργία κινητών μονάδων ψυχικής υγείας, τη διαμόρφωση 

προγραμμάτων πρόληψης και κυρίως με την εξασφάλιση στέγης και 

φροντίδας μέσω εξειδικευμένων δομών. 

Γ) ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Μία άλλη βασική κατηγορία του πληθυσμού που ζει σε κατάστα-

ση δρόμου αποτελούν τα άτομα που κάνουν προβληματική χρήση 
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ψυχοδραστικών ουσιών. Το 50% των ωφελούμενών μας ανήκει σε 
αυτή την κατηγορία. Οι υπηρεσίες μείωσης βλάβης που παρέχονται 
από φορείς του πεδίου στοχεύουν στην πρόληψη της προσβολής 
από ασθένειες και της μετάδοσής τους, καθώς και στην πρόληψη 
φαινομένων υπερδοσολογίας και συμβάλλουν προς αυτό το σκοπό, 
αλλά η απουσία σχεδίου και πολιτικής κοινωνικής ένταξης των χρη-
στών ψυχοδραστικών ουσιών που ζουν στο δρόμο είναι δεδομέ-
νη. Η δημιουργία ξενώνα μεταβατικής φιλοξενίας άστεγων χρηστών 
(στο ξενοδοχείο ΙΟΝΙΣ) πριν από ένα χρόνο αποτέλεσε ένα πρώτο 
βήμα για τη στέγαση αυτού του πληθυσμού, ενώ η παράταση της 
λειτουργίας του με την ταυτόχρονη δημιουργία υπνωτηρίου από 
τον ΟΚΑΝΑ σίγουρα θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση του φαινο-
μένου. Αναγκαία βέβαια προς την κατεύθυνση της εξασφάλισης των 
δικαιωμάτων του πληθυσμού είναι η διαφάνεια στις προϋποθέσεις 
εισαγωγής στον ξενώνα και αποχώρησης από αυτόν, καθώς και η δι-
ασύνδεση των ατόμων με τα θεραπευτικά προγράμματα. Επιτακτική 
είναι επίσης η δημιουργία χώρων σωματικής αποτοξίνωσης (detox) 
για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων του συνδρόμου στέρησης 
σε χρήστες οπιοειδών και περαιτέρω προετοιμασία για παραπομπή 
σε κατάλληλο πρόγραμμα απεξάρτησης καθώς και η δημιουργία χώ-
ρων εποπτευόμενης χρήσης (ΧΕΧ), των οποίων η λειτουργία έχει κα-
θυστερήσει εντυπωσιακά παρότι υφίσταται υπουργική απόφαση που 
καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις σύστασης και λειτουργί-
ας τους ήδη από το Μάιο του έτους 2019.3 Τέλος, το φαινόμενο της 
βίαιης απώθησης και του εκτοπισμού των άστεγων χρηστών ψυχο-
δραστικών ουσιών από την αστυνομία -χωρίς κανένα επιχειρησιακό 
πλάνο για τη στέγαση και τη φροντίδα τους- που παρατηρείται στους 
δρόμους της Αθήνας είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Η Δημοτική Αρχή 
και τα αρμόδια Ύπουργεία θα πρέπει να συνεργαστούν και να επιλύ-
σουν το ζήτημα, ώστε τα άτομα που ζουν στο δρόμο και είναι θύ-
ματα θεσμικού ελλείματος, να έχουν τη δυνατότητα υποστήριξης και 
εξασφάλισης βασικών υπηρεσιών και να μη βιώνουν βίαιη συμπερι-
φορά, ειδικά από τις αστυνομικές δυνάμεις. 

3 Αριθμ. Δ2α/οικ.40101 (ΦΕΚ Β’ 2266/11.06.2019) και πλέον Αριθμ. Δ2α/οικ.25602 
(ΦΕΚ Β 1607/27.4.2020)
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Δ) ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΙ

Μέριμνα θα πρέπει να δοθεί περαιτέρω και στους αποφυλακισμένους 
που συχνά αποτελούν κομμάτι του πληθυσμού που βιώνει έλλειψη 
στέγης. Πράγματι, η αποτελεσματικότητα των πολιτικών επιτυχούς 
κοινωνικής επανένταξης κρίνεται κυρίως στη μείωση της υποτρο-
πής. Και παρότι η ίδια η φυλάκιση συνιστά per se δυσμενή όρο κοι-
νωνικής επανένταξης, η προβληματική χρήση ναρκωτικών ουσιών, 
η ελλιπής οικογενειακή στήριξη και τα πιθανά προβλήματα ψυχικής 
υγείας, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω, επιτείνουν τη δυσκολία και 
συχνά οδηγούν στην υποτροπή. Για το λόγο αυτό, για να μειωθεί η 
υποτροπή και να σταματήσει ο φαύλος κύκλος της φυλάκισης–αστε-
γίας –εκ νέου φυλάκισης, το πρώτο βήμα είναι το κάθε άτομο που 
αποφυλακίζεται να έχει πρόσβαση σε ασφαλή και σταθερή διαμονή. 
Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την ανάπτυξη σαφών πρωτοκόλλων 
συνεργασίας μεταξύ των καταστημάτων κράτησης, της ΕΠΑΝΟΔΟΎ 
και των υπηρεσιών στέγασης, ώστε να σχεδιάζεται σωστά η έξοδος 
των ατόμων από τη φυλακή και ακολούθως η υποδοχή τους από 
τις υπηρεσίες στέγασης, ώστε να προλαμβάνεται έτσι τυχόν εξιτήριο 
που να «οδηγεί» στο δρόμο.

Ε) ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ, ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ, 
ΑΤΟΜΑ ΧΩΡΙΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

Τέλος, ειδική μέριμνα πρέπει να υπάρξει για τους αναγνωρισμένους 
πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο και τα άτομα χωρίς νομιμοποιη-
τικά έγγραφα που βρίσκονται σε αστεγία ή διαβιούν σε επισφαλείς 
συνθήκες στέγασης. Επίσης, ακόμα πιο επιτακτική είναι η ανάγκη 
μέριμνας για τα ασυνόδευτα ανήλικα που ζουν στο δρόμο και των 
οποίων ο αριθμός έχει αυξηθεί εντυπωσιακά τους τελευταίους μή-
νες μετά την κατάργηση της προστατευτικής τους φύλαξης και τη 
δημιουργία θεσμικού κενού αναφορικά με την προστασία τους. Από 
τους 132 ανθρώπους που απευθύνθηκαν σε εμάς, οι 63 ήταν πρό-
σφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες με ή χωρίς νομιμοποιη-
τικά έγγραφα. Από αυτούς οι 15 ήταν αναγνωρισμένοι πρόσφυγες 
(24%), οι 21 αιτούντες άσυλο (33%, τρεις εξ αυτών με εκκρεμότητα 
καταγραφής του αιτήματος διεθνούς προστασίας), και οι 27 μετα-
νάστες (43%) εκ των οποίων η πλειοψηφία (16) ήταν χωρίς έγγρα-
φα (undocumented) παρότι είχαν ζήσει πολλά χρόνια στην Ελλάδα. 

https://www.epanodos.org.gr/
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Όσον αφορά την εθνικότητα, οι δεκαεννέα διαφορετικές εθνικότητες 

αναδεικνύουν την πολιτισμική ποικιλομορφία του πληθυσμού στον 

οποίο απευθύνεται το πρόγραμμα. Το 71% των ατόμων που εξυπη-

ρετήθηκαν προέρχονται από έξι χώρες: Ιράν (16%), Μπαγκλαντές 

(14%), Πακιστάν (13%), Αφγανιστάν (11%), Βουλγαρία (11%) και 

Συρία (6%). Ένα 11% προέρχεται από χώρες του Μαγκρέμπ (Μα-

ρόκο, Τυνησία, Λιβύη) και την Αίγυπτο, ενώ εξυπηρετήθηκαν ωφε-

λούμενοι και από το Σουδάν, το Καμερούν, την Ιορδανία, τη Ρωσία, 

το Ιράκ, την Ινδία, την Αλβανία, την Παλαιστίνη και τη Μιανμάρ. 

Χαρακτηριστικό είναι δε ότι, από τους 63 ανθρώπους, οι 36 ήταν 

άστεγοι, οι 8 διέμεναν σε ξενώνα μεταβατικής φιλοξενίας και οι 19 

διαβιούσαν σε επισφαλείς συνθήκες στέγασης. Αυτά τα δεδομένα 

αναδεικνύουν την απουσία μη αποτελεσματικών πολιτικών κοινωνι-

κής ένταξης των προσφύγων και μεταναστών, καθώς και το τεράστιο 

θέμα στέγασης που προέκυψε μετά τη λήξη των στεγαστικών προ-

γραμμάτων. Η απουσία πολιτικών κοινωνικής ένταξης προσφύγων 

και μεταναστών είναι δεδομένο ότι οδηγεί τα άτομα αυτά στο πε-

ριθώριο, τα αποκλείει από την πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και 

πρόνοιας και εν γένει από όλα τα θεμελιώδη δικαιώματά τους. Στις 

παρούσες συνθήκες, η διασύνδεση των υπηρεσιών, η ενημέρωση σε 

γλώσσες που να κατανοούν και η υλοποίηση πολιτικών ένταξης είναι 

θεμελιώδους σημασίας. 

Όλες οι ανωτέρω ομάδες και κατηγορίες ατόμων που ζουν σε 

κατάσταση δρόμου συμπλέκονται μεταξύ τους με αποτέλεσμα πολ-

λοί να έχουν περισσότερες από μία από αυτές τις «ταυτότητες» και 

κάποιοι άλλοι να τις έχουν όλες. Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας έχει ήδη εξαγγείλει 

την εκ νέου απογραφή του πληθυσμού των αστέγων (έπειτα από την 

προηγούμενη πιλοτική καταγραφή το Μάιο του έτους 2018). Σημα-

ντικό είναι στην ανωτέρω απογραφή να αποτυπωθούν και να προτε-

ραιοποιηθούν οι βασικές ανάγκες της εκάστοτε ομάδας του πληθυ-

σμού ώστε να υπάρξει μέριμνα για την βελτίωση της διαβίωσης των 

ατόμων που ζουν σε κατάσταση δρόμου ώστε να σταματήσουν να 

είναι θύματα θεσμικών ελλειμάτων. Ταυτόχρονα, αναγκαία είναι η 

έναρξη σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων κοινωνικής κα-

τοικίας στην Ελλάδα, με έμφαση στη συμπερίληψη όλων των ανωτέ-

ρω ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.
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Υγεία 

Αναφορικά με το κομμάτι της υγείας πρέπει να τονιστεί ότι οι άν-

θρωποι που ζουν στο δρόμο είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στη μόλυνση 

από τον ιό SARS-CoV-2, οι περισσότεροι έχουν υποκείμενα νοσήματα, 

είναι χρήστες ψυχοδραστικών ουσιών, εκτεθειμένοι σε κίνδυνο μό-

λυνσης και λοιμώξεων, ενώ δεν υπάρχει πρόβλεψη για μαζικά τεστ 

στη συγκεκριμένη ομάδα του πληθυσμού. Κατά τη διάρκεια δε των 

παρεμβάσεων στην κοινότητα διαπιστώθηκε έλλειψη περίθαλψης 

ακόμη και σε ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις λόγω της αδυναμίας 

πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, ενώ η καθυστέρηση παροχής 

πρώτων βοηθειών μέσω του ΕΚΑΒ έχει υπάρξει εντυπωσιακή ακόμη 

και σε όσες περιπτώσεις χρειάστηκε η ομάδα να παρέμβει. Αναφορι-

κά δε με τους οροθετικούς, η εξέταση για τον έλεγχο του ιικού φορ-

τίου καθυστερεί λόγω του ότι η πλειοψηφία των γιατρών των μονά-

δων λοιμώξεων έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία αναφοράς Covid. 

Την ίδια στιγμή, οι αιτούντες άσυλο αντιμετωπίζουν τεράστιο 

πρόβλημα στην πρόσβαση τους στις υπηρεσίες υγείας καθόσον, 

παρότι τα δελτία τους έχουν παραταθεί έως το Μάρτιο του 2021, η 

Π.Α.Α.Ύ.Π.Α. απενεργοποιείται αυτόματα με τη λήξη του δελτίου χω-

ρίς να έχει διασφαλιστεί μέχρι σήμερα η δυνατότητα ενεργοποίησης 

λόγω της παράτασης εκ του νόμου των δελτίων, ενώ λόγω της ψηφι-

οποίησης των υπηρεσιών και της έλλειψης διερμηνείας καθίσταται 

πολλές φορές αδύνατη η παραπομπή των ατόμων αυτών σε υπηρε-

σίες υγείας. Τέλος, δυστυχώς δεν υπάρχει κανένα πλάνο για τον μετά 

το εξιτήριο από το νοσοκομείο χρόνο, ούτως ώστε να οργανωθεί η 

μετέπειτα παρακολούθηση του ασθενή που βρίσκεται σε αστεγία, με 

αποτέλεσμα η συνέχιση της φροντίδας μετά την έξοδο από το νο-

σοκομείο να είναι ανύπαρκτη. Όλα τα ανωτέρω αναδεικνύουν ένα 

τεράστιο έλλειμα στην φροντίδα για την υγεία του συγκεκριμένου 

πληθυσμού. 

Την ίδια στιγμή, λόγω των συνθηκών της πανδημίας, η ανάγκη 

εμβολιασμού του συγκεκριμένου πληθυσμού είναι επιτακτική κα-

θόσον η εξαίρεσή τους από τον εμβολιασμό με οποιοδήποτε τρό-

πο θέτει μείζον θέμα διάκρισης και αποτελεί σημαντικότατο ζήτημα 

δημόσιας υγείας. Θεμελιώδους σημασίας είναι άλλωστε και η εκ-

στρατεία ενημέρωσης του πληθυσμού σε αστεγία σε γλώσσες που 
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να κατανοούν, η διενέργεια μαζικών τεστ μέχρι τον εμβολιασμό, η 
δημιουργία κινητών μονάδων παροχής πρωτοβάθμιων υπηρεσιών 
υγείας σε περιβάλλοντα αστεγίας ώστε να καταστεί πιο εύκολη και 
άμεση η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας αλλά και η πιθανή προτε-
ραιοποίηση στον εμβολιασμό ιδιαίτερα ευάλωτων ατόμων καθώς 
και ατόμων με υποκείμενα νοσήματα. 
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Μέσω της δράσης μας στο πεδίο, παρέχοντας νομική συμβουλευτι-
κή στις πλέον ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, έχουμε αντιληφθεί 
τόσο τα σύνθετα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όσο και τις πολύ-
πλοκες ανάγκες που εμείς καλούμαστε να εξυπηρετήσουμε. Πάντα 
βασισμένοι στις αρχές της ενσυναίσθησης, του σεβασμού, της αμοι-
βαίας εμπιστοσύνης και της διαφάνειας προσπαθούμε να παρέχου-
με μέσω ανθρωποκεντρικής φροντίδας επιλογές στους ανθρώπους, 
χωρίς διακρίσεις. Όραμά μας είναι το πιλοτικό πρόγραμμα Street 
Lawyering να συνεχίσει να υλοποιείται και να διευρυνθεί τόσο σε 
τοπικό επίπεδο (σε άλλες γειτονιές της Αθήνας καθώς και σε άλλες 
πόλεις της Ελλάδας) όσο και σε επίπεδο επιστημονικής στελέχωσης 
με περισσότερους δικηγόρους, αλλά και με επαγγελματίες ψυχικής 
υγείας και ανθρώπους από την κοινότητα (ανθρώπους που έχουν 
υπάρξει άστεγοι, αποφοίτους θεραπευτικών προγραμμάτων) ως case 
workers, ώστε μέσω της κατανόησης και της στήριξης από ομοτίμους 
και της ολοκληρωμένης παρέμβασης να μπορούμε να προσφέρουμε 
μία ολιστική φροντίδα στον πληθυσμό. Ήδη από το Μάρτιο του 2021 
το όραμά μας ξεκίνησε να υλοποιείται, καθώς η ομάδα μας διευρύν-
θηκε τόσο μέσω συμμετοχής δύο δικηγόρων πλέον στο πεδίο, όσο 
και μέσω επιδοτούμενων εκπαιδευτικών θέσεων από τη Steps για τη 
συμμετοχή διαμεσολαβητών από την κοινότητα και case workers για 
την αποτελεσματικότερη ολιστική διαχείριση των υποθέσεων. 

Μετά το τέλος της πανδημίας, όπως φαίνεται, περισσότερα άτομα 
θα βρεθούν σε περιβάλλοντα αστεγίας, βιώνοντας την πιο ακραία 
μορφή κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης. Το πρό-
γραμμα Street Laweyring φιλοδοξεί να παραμείνει δίπλα στις ευ-
άλωτες ομάδες του πληθυσμού και να γίνει η «φωνή» τους για την 
εξασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους. 
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