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Ευαλωτότητα: ορισμός & περιπτώσεις  

 Απαραίτητη για την προτεραιοποίηση των υποθέσεων των αιτούντων 
άσυλο. 

 Κάθε πρόσφυγας συνιστά ευάλωτο ον, ωστόσο η έννοια της 
ευαλωτότητας αποκτά κεντρική και αυτόνομη σημασία διότι συνδέεται 
με την κατάλληλη υποδοχή και προστασία εκείνων που βρίσκονται σε 
ανάγκη. 

 Η ευαλωτότητα καθορίζει και τη διαδικασία υπαγωγής των ανηκόντων 
σε αυτές σε καθεστώς παροχής ‘εξειδικευμένης φροντίδας και 
προστασίας’ καθώς επίσης και στην ‘παραπομπή τους για την 
εκκίνηση της διαδικασίας υπαγωγής σε καθεστώς διεθνούς 
προστασίας’ εφόσον επιθυμούν να υποβάλουν σχετική αίτηση (Ν. 
4375/2016, αρ.9) 



 Σύμφωνα με το Ν. 4375/2016, την ευαλωτότητα ορίζουν άτομα 

τα οποία αφορούν στις ακόλουθες ομάδες πληθυσμού:  

 ασυνόδευτα ανήλικα 

άτομα με αναπηρία ή πάσχοντες από ανίατη ή σοβαρή* ασθένεια 

υπερήλικες  

γυναίκες σε κύηση ή λοχεία 

μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα 

θύματα βασανιστηρίων,  SGBV, άτομα με PTSD , επιζήσαντες ναυαγίων  

θύματα εμπορίας ανθρώπων (trafficking) 

*σοβαρή κρίνεται η ασθένεια που περιορίζει τη ζωή ή οδηγεί σε ανικανότητα του ατόμου για μια χρονική περίοδο λόγω 

της αυτής. Οι ψυχικές διαταραχές χαρακτηρίζονται ενίοτε ως σοβαρές ασθένειες. 



Aξιολόγηση Ευαλωτότητας 

 H αξιολόγηση της ευαλωτότητας δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί παρά 
μόνον από ιατρούς ή κλινικούς ψυχολόγους που έχουν άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας. 

 Ειδικό έντυπο ιατρικής και ψυχοκοινωνικής αξιολόγησης της 
ευαλωτότητας έχει αναπτύξει η επιστημονική ομάδα του ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ 
(μέσω του προγράμματος PHILOS).  

 Το έντυπο παραδίδεται στους ενδιαφερομένους παρουσία 
διαπολιτισμικών μεσολαβητών και συμπληρώνεται από τον ιατρό που 
πραγματοποιεί πλήρη ιατρική εξέταση του αιτούντος. 

 Τα δικαιώματα αυτονομίας, σωματικής ακεραιότητας, αξιοπρέπειας, 
ιδιωτικότητας και εμπιστευτικότητας του αιτούντα προστατεύονται. 



Διαβαθμίσεις ευαλωτότητας 

Η ευαλωτότητα διαβαθμίζεται σε μέση και υψηλή, 
ανάλογα με την παθολογία.  
Κατόπιν εκτίμησης από την ΥΠ.Υ.Τ δρομολογείται η 
άρση γεωγραφικού περιορισμού και η εξέταση 
της διαδικασίας ασύλου από την κεντρική Ελλάδα.  



Εργαλεία αξιολόγησης ευαλωτότητας  

• Ο ιατρός συμπληρώνει το ιατρικό ιστορικό (φυσική και ψυχολογική 
κατάσταση, κίνδυνος αυτοτραυματισμού, πρόκλησης σωματικής 
βλάβης σε τρίτους, αναπηρία, ουσιοεξάρτηση) - συντάσσει και 
υπογράφει το έντυπο αξιολόγησης.  

• Η εμπιστευτικότητα των πληροφοριών του ασθενούς  διασφαλίζεται a 
priori -  χρησιμοποιείται ειδικός κώδικας αναφοράς αρχείων.  

• Τα προσωπικά δεδομένα προστατεύονται σύμφωνα με το Νόμο 
2472/1997 και ειδικότερα το αρ. 7 περί προστασίας προσωπικών 
δεδομένων, όπως τροποποιήθηκε. 



Γιατί αξιολόγηση ευαλωτότητας; 

• Διαδικασία εξόχως καθοριστική για τον χαρακτηρισμό του 
ενδιαφερομένου ως πρόσφυγα χρήζοντος διεθνούς προστασίας.  

• Η ΥΠ.Υ.Τ προβαίνει σε έκδοση πράξης παραπομπής λόγω 
ευαλωτότητας ή σε περιπτώσεις όπου προκύπτει οικογενειακή 
επανένωση εκδίδεται πράξη παραπομπής λόγω εφαρμογής του 
Κανονισμού του Δουβλίνου ΙΙ.  

•  Το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ με την προσήκουσα σημασία στην παροχή 
φροντίδας στον προσφυγικό πληθυσμό αναπτύσσει εργαλεία για 
την αξιολόγηση της ευαλωτότητας, τα οποία συνιστούν καλή 
πρακτική per se στο όνομα του ανθρωπισμού και του σεβασμού 
της ανθρώπινης ζωής.  





Ψυχοκοινωνική πλαισίωση πρώην αιτούντων 
οικογενειακής επανένωσης που εισάγονται 

στην εθνική διαδικασία 
 

Έλλη Κούβαρη, Κοινωνική Λειτουργός του Προγράμματος «Bringing Families 
together 2018- Legal assistance/counselling for the family reunification of PWSN» 
 
Αθανασία Κοτσιάτου, Κοινωνική Λειτουργός του Προγράμματος «Bringing Families 
together 2018- Legal assistance/counselling for the family reunification of PWSN» 

Δουλεύοντας με τα Συστήματα Ασύλου, 28/6/2018 



ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΥ 

• Οικογένειες- πολύτεκνες, μονογονεϊκές 
 
• Ασθενείς, Άτομα με Αναπηρία 
 
• Μονές γυναίκες 
 
• Ασυνόδευτοι ανήλικοι 
 
• Μονοί άνδρες 

 



ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

• Θυμός 
 
• Διαπραγμάτευση 
 
• Κατάθλιψη 
 
• Αποδοχή 
 

 



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ- ΝΕΑ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 

• Ψυχοκοινωνική Στήριξη 
 

• Παραπομπή σε άλλο φορέα ή διαδικασία. 
 

• Ενέργειες ένταξης (εκπαίδευση, εργασία) 

 



ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 


