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Θέμα: Εμπόδια στη νοσηλεία ασυνόδευτων ανηλίκων στις παιδοψυχιατρικές κλινικές 

 

Αγαπητέ κ. Υπουργέ, 

 

απαντώντας στις προκλήσεις που έφερε η προσφυγική κρίση - και συγκεκριμένα σε ζητήματα υποδοχής 

ασυνόδευτων ανηλίκων - η PRAKSIS αύξησε τις δομές φιλοξενίας γι’ αυτό τον πληθυσμό από 3 που είχε 

μέχρι τον Μάρτιο του 2016 σε 16. Η οργάνωσή μας υποδέχεται και φιλοξενεί είτε για βραχυπρόθεσμο 

διάστημα (σε περιπτώσεις οικογενειακής επανένωσης / μετεγκατάστασης) είτε πιο μόνιμα ασυνόδευτους 

ανηλίκους. Μέχρι στιγμής έχουμε φιλοξενήσει 2087 ασυνόδευτα ανήλικα. 

 

Μεταξύ αυτών των παιδιών και εφήβων υπάρχουν περιπτώσεις που παρουσιάζουν Διαταραχή 

Μετατραυματικού Στρες (PTSD) και άλλες σοβαρές ψυχιατρικές νοσολογικές οντότητες (π.χ. 

Συναισθηματικές Διαταραχές, Αγχώδεις Διαταραχές, Κρίσεις Πανικού, κλπ), έως και ήπιες ψυχιατρικές 

διαγνώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις προσπαθούμε να φιλοξενούνται περίπου δύο ψυχιατρικά περιστατικά 

μαζί με τα υπόλοιπα παιδιά ανά ξενώνα έτσι ώστε να μην στιγματίζονται τα παιδιά, να μην ασυλοποιούνται 

αλλά και να μην επιβαρύνεται - με αυτές τις περιπτώσεις - το δημόσιο σύστημα ψυχικής υγείας.  

 

Υπάρχουν όμως ορισμένες περιπτώσεις που η νοσηλεία επιβάλλεται. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων 

που υπάρχει αυτή η ανάγκη δεν έχουμε καταφέρει να βρούμε την απαραίτητη ανταπόκριση από κάποια 

νοσοκομεία. Μας έχουν αρνηθεί νοσηλεία κατ’ εξακολούθηση, ακόμα και σε περίπτωση επείγοντος 

περιστατικού. Χαρακτηριστικά (και μόνο ως ένα παράδειγμα) σας επισυνάπτουμε την επιστολή του Εθνικού 

Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης προς την Εισαγγελέα Ανηλίκων Πρωτοδικών Αθηνών (ημερομηνίας 

11/4/2017), όπου περιγράφεται η συγκεκριμένη περίπτωση. 



 

Αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που τα νοσοκομεία αντιμετωπίζουν, είτε λόγω έλλειψης παιδοψυχιατρικών 

κλινών, είτε λόγω προσωπικού. Επιθυμούμε όμως να βρεθεί άμεσα μια λύση στο πρόβλημα που φέρουμε 

στην προσοχή σας, καθώς το θέμα αφορά παιδιά και εφήβους, που είναι ήδη επιβαρυμένα ψυχολογικά 

από το ταξίδι διαφυγής μέχρι την άφιξή τους σε ένα ασφαλέστερο περιβάλλον. Δυστυχώς ορισμένες φορές 

η παρουσία βαρέως πασχόντων περιστατικών στα Κέντρα Φιλοξενίας, εμποδίζει την εύρυθμη λειτουργία 

τους  και επιπλέον δεν παρέχεται το κατάλληλο πλαίσιο παρακολούθησης και φροντίδας. 

 

Ζητάμε επομένως μια συνάντηση μαζί σας, κατά την οποία μπορούμε να σας εκθέσουμε με περισσότερες 

λεπτομέρειες τις δυσκολίες που έχουμε αντιμετωπίσει, προσδοκώντας στην εξεύρεση άμεσων – κατά το 

δυνατό - λύσεων. 

 

 

Με εκτίμηση. 
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