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Αναλυτικι Αναφορά 

για το Κζντρο Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ τθσ  
Μόριασ Λζςβου 

Από τθν 20θ Μαρτίου 2016, θμζρα εφαρμογισ τθσ κοινισ διλωςθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ – 

Τουρκίασ, ζχουν μεςολαβιςει 10 μινεσ και θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτο Κζντρο Υποδοχισ 

και Ταυτοποίθςθσ (Κ.Υ.Τ.), ςτθ Μόρια τθσ Λζςβου, όχι μόνο δεν παρουςιάηει ςθμάδια 

ςτακεροποίθςθσ, αλλά αντικζτωσ ςυνεχοφσ επιδείνωςθσ ωσ προσ τθ δυνατότθτα 

προςαρμογισ, όλων των εμπλεκομζνων μερϊν, ςτο πολιτικό μοντζλο διαχείριςθσ τθσ 

προςφυγικισ και ανκρωπιςτικισ κρίςθσ. 

Οι ςακρζσ βάςεισ τθσ ςυγκεκριμζνθσ απόφαςθσ αντικατοπτρίηονται ςτθν εικόνα που 

παρουςιάηει το Κζντρο, κακ’ όλο αυτό το διάςτθμα και ιδίωσ τουσ τελευταίουσ μινεσ, όπου ο 

εγκλωβιςμζνοσ πλθκυςμόσ ζχει περάςει κατά πολφ τα πραγματικά όρια δομϊν, υποδομϊν 

και υπθρεςιϊν. Οι επικρατοφςεσ καιρικζσ ςυνκικεσ ζρχονται να αναδείξουν ςε ακόμθ 

μεγαλφτερο βακμό τθν ανάγκθ -και αδιαμφιςβιτθτο δικαίωμα- τθσ αςφαλοφσ και 

αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ των ΡΤΧ που ηθτοφν προςταςία ςτο «καταφφγιο» τθσ Ευρϊπθσ. 

Επιπροςκζτωσ, οι μακρόςυρτεσ διαδικαςίεσ εξζταςθσ των αιτθμάτων διεκνοφσ προςταςίασ, 

ακόμθ κι αν ολοκλθρωκοφν δεν ζχουν πάντα το αναμενόμενο για τουσ αιτοφντεσ –κετικό- 

αποτζλεςμα, με ςυνζπεια να επιτείνεται θ αγωνία και να οξφνεται θ αναςφάλεια. Αιςκιματα 

διάχυτα πλζον ςτθ κακθμερινι ηωι των ανκρϊπων, κακϊσ θ ςθμαντικότερθ κινθτιριοσ 

δφναμι τουσ, θ ελπίδα, εξαςκενεί περνϊντασ μζςα από το ςυςτθμικό “φίλτρο” του 

παραδεκτοφ ι απαράδεκτου του αιτιματοσ τουσ.     

Ακόμθ και θ εντατικοποίθςθ των προςπακειϊν εγκακίδρυςθσ μθχανιςμϊν ενθμζρωςθσ και 

πλθροφόρθςθσ των ΡΤΧ, από τουσ άμεςα εμπλεκόμενουσ Φορείσ το τελευταίο διάςτθμα, δεν 

μοιάηει να είναι ικανι να αναχαιτίςει το φόβο και τθν απόγνωςθ μπροςτά ςτο ενδεχόμενο 

νζων κακυςτεριςεων ι αρνθτικϊν αποφάςεων ωσ προσ τθ ηωτικισ ςθμαςίασ επιδίωξθ 

ςυνζχιςθσ του ταξιδιοφ.  

 
ΓΙΑΣΡΟΙ ΣΟΤ  ΚΟΜΟΤ 

 
MEDECINS DU MONDE  

                   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΡΟΣΩΡΕΙΑ 
 
   DELEGATION HELLENIQUE 
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Λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ωσ άνω βαςικζσ παραμζτρουσ και εςτιάηοντασ ςτθ παράκεςθ και 

ανάλυςθ τθσ κατάςταςθσ ςτο Κ.Υ.Τ. τθσ Μόριασ, για τον μινα Δεκζμβριο (2016), προκφπτουν 

τα κάτωκι  ςυμπεράςματα. 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΕΡΙΣΚΟΡΗΣΗ 

Η άγνοια, θ αγωνία, θ αναςφάλεια, ο φόβοσ και θ απόγνωςθ, αποτελοφν τα κυρίαρχα 

ςυναιςκιματα τθσ ψυχοςφνκεςθσ των ΡΤΧ, αλλά και τθ γενεςιουργό αιτία εκδιλωςθσ 

ακραίων ςυμπεριφορϊν.   

Η ςυςςωρευμζνθ ζνταςθ διοχετεφεται μζςα από τισ κακθμερινζσ πλζον ςυγκεντρϊςεισ 

διαμαρτυρίασ με πάγιο αίτθμα το Άςυλο και το άνοιγμα των ςυνόρων. Εκδθλϊνεται επίςθσ 

μζςα από επικετικζσ, αλλά και αυτοκαταςτροφικζσ ςυμπεριφορζσ, όπωσ οι 

αυτοτραυματιςμοί και οι απόπειρεσ αυτοκτονίασ. Ρεριςτατικά που εμφανίηουν αυξθτικι τάςθ 

δθμιουργϊντασ ζντονο προβλθματιςμό ωσ προσ τθν αποτελεςματικι αντιμετϊπιςι τουσ, 

τόςο ςε επίπεδο πρόλθψθσ όςο και ςε επίπεδο διαχείριςισ τουσ.  

Αν αναλογιςτεί κάνεισ ότι τα γεγονότα αυτά εκτυλίςςονται ςε ζνα Κζντρο, όπου ο πλθκυςμόσ 

κατ’ εκτίμθςθ ζχει φκάςει τουσ 3.500 ανκρϊπουσ1, ανάμεςα ςτουσ οποίουσ και εμφανϊσ 

ευάλωτεσ ομάδεσ, τότε μπορεί εφκολα να αντιλθφκεί τα πολλαπλά επίπεδα των προκλιςεων, 

αναφορικά με τθν παροχι υποςτιριξθσ και ανκρωπιςτικισ βοικειασ ςε όλουσ τουσ τομείσ. 

Ακολουκεί ενθμζρωςθ για τουσ επί μζρουσ –βαςικοφσ- τομείσ κακθμερινισ λειτουργίασ του 

Κζντρου: 

 
ΣΤΕΓΑΣΗ   

Ο αρικμόσ διαμενόντων ζχει εξαντλιςει κάκε περικϊριο περαιτζρω αξιοποίθςθσ του 

διακζςιμου χϊρου διαμονισ (μζςω τθσ τοποκζτθςθσ νζων ςκθνϊν). Η ιςορροπία λοιπόν 

μεταξφ του αρικμοφ των νζων αφίξεων2 και των ΡΤΧ που επιτυγχάνουν τθν άρςθ του όρου 

του γεωγραφικοφ περιοριςμοφ, απόφαςθ θ οποία τουσ επιτρζπει να εγκαταλείψουν το 

Κζντρο και να ταξιδζψουν προσ τθν ενδοχϊρα, αποτελεί επίςθσ μία πρόκλθςθ ςε κακθμερινι 

βάςθ. 

                                                 
1
 4.786 ΡΤΧ, ςφμφωνα με τα επίςθμα ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΑΣ. 

2
 Άφιξθ 37 ατόμων ανά θμζρα κατά μζςο όρο. 
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Η πλειονότθτα των ΡΤΧ ςυνεχίηει να διαμζνει ςε ςκθνζσ, πρόχειρα καταλφματα και οικίςκουσ 

λίγων τετραγωνικϊν, ςτουσ οποίουσ οι διαμζνοντεσ μποροφν να ξεπερνοφν ακόμθ και τα 30 

άτομα, με τον όποιο κίνδυνο, ο ςυγχρωτιςμόσ, μπορεί να επιφζρει. 

Τα μεγαλφτερα προβλιματα ςε αυτό τον τομζα είναι: α) θ αδυναμία αποτελεςματικισ 

προςταςίασ από τισ καιρικζσ ςυνκικεσ, ιδίωσ όςον αφορά ςτισ ςκθνζσ και β) θ ζλλειψθ 

αςφαλϊν κερμαντικϊν μζςων. Ρροβλιματα που κζτουν ςε άμεςο κίνδυνο τθν υγεία 

πλθκυςμοφ. 

Το ςενάριο αντικατάςταςθσ των ςκθνϊν και πρόχειρων καταλυμάτων που είναι μονίμωσ 

εκτεκειμζνα ςτα ζντονα καιρικά φαινόμενα αυτισ τθσ περιόδου, από containers, τα οποία κα 

μποροφςαν φυςικά να προςφζρουν καλφτερθ μόνωςθ, προςταςία, κακϊσ και αίςκθςθ 

αςφάλειασ και ιδιωτικότθτασ, αποτελεί ακόμθ ζνα ςχζδιο αποτυπωμζνο ςε χαρτί μεν, αλλά 

κλειδωμζνο ςτα ςυρτάρια των ικυνόντων δε.  

Απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθ βελτίωςθ των όρων ςτζγαςθσ, θ οποία αποτελεί βαςικι 

παράμετρο ωσ προσ τθν ανκρϊπινθ φιλοξενία των ΡΤΧ, δε μπορεί παρά να είναι θ 

επαναφορά λειτουργίασ του Κζντρου ςτο προβλεπόμενο όριο δυναμικότθτασ3. 

Σε κάκε περίπτωςθ θ βελτίωςθ των ςυνκθκϊν ςτζγαςθσ, όπωσ και άλλων κρίςιμων τομζων, 

είναι ςυνυφαςμζνθ με τθν αποςυμφόρθςθ του Κζντρου.   

 

ΥΓΙΕΙΝΗ 

Οι ςυνκικεσ όςον αφορά ςτθν υγιεινι δε κα μποροφςαν να διαφοροποιοφνται από αυτζσ τθσ 

ςτζγαςθσ. 

Με μείηον ηιτθμα τθν ζλλειψθ ηεςτοφ νεροφ ςε αρκετζσ εγκαταςτάςεισ του Κζντρου, κακϊσ 

και τθ δυςανάλογθ ςχζςθ υποδομϊν, ςε ςχζςθ με τον εξυπθρετοφμενο πλθκυςμό, οι 

δυςκολίεσ που προκφπτουν όςον αφορά ςτθ τιρθςθ βαςικϊν κανόνων υγιεινισ είναι 

ανυπζρβλθτεσ. 

Ωςτόςο δε πρζπει να παραλειφκεί το γεγονόσ ότι οι προςπάκειεσ ςυντιρθςθσ, επζκταςθσ και 

βελτιςτοποίθςθσ των ανάλογων υποδομϊν που καταβάλλονται είναι ςυνεχείσ, όπωσ επίςθσ  

ότι θ κακαριότθτα ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ, παρά τισ αντικειμενικζσ δυςκολίεσ, διατθρείται 

ςε ικανοποιθτικό επίπεδο.   

 
ΧΩΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 

                                                 
3
 Maximum 1.500 άτομα. 
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Η τοποκζτθςθ ενόσ ακόμθ rub hall, κακϊσ και θ εξαςφάλιςθ μόνωςθσ και κζρμανςθσ ςτα ιδθ 

(δφο) υπάρχοντα, αποτελεί ςίγουρα ζνα βιμα προσ τθ κετικι κατεφκυνςθ, αλλά δεν αρκεί για 

τθν ολιςτικι αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν ςτζγαςθσ και προςταςίασ του πλθκυςμοφ. 

Ππωσ ζχει προαναφερκεί θ εγκατάςταςθ containers, θ οποία λόγω περιοριςμζνου 

διακζςιμου χϊρου δεν αρκεί για να καλφψει το ςφνολο τθσ υφιςτάμενθσ (ςτεγαςτικισ) 

ανάγκθσ, προχποκζτει απομάκρυνςθ των ςκθνϊν και κατ’ επζκταςθ προςωρινι φιλοξενία 

των ΡΤΧ ςε άλλο ςθμείο, προκειμζνου να πραγματοποιθκοφν τεχνικζσ εργαςίεσ μεγάλθσ 

κλίμακασ, όπωσ εξομάλυνςθ του εδάφουσ, χριςθ οχθμάτων βαρζωσ τφπου κτλ.   

Ο κίνδυνοσ από τισ παρεμβάςεισ των ΡΤΧ ςτθ καλωδίωςθ του Κζντρου προκειμζνου να 

εξαςφαλίςουν θλεκτρικό ρεφμα, άρα φωτιςμό και κζρμανςθ για τισ ςκθνζσ τουσ, ζχει μειωκεί 

ςχετικά τισ τελευταίεσ θμζρεσ, κακϊσ ςυνεχίηονται εντατικά οι προςπάκειεσ εγκατάςταςθσ 

αςφαλϊν θλεκτρικϊν πινάκων ςε διάφορα ςθμεία του Κζντρου.  

 
ΣΙΤΙΣΗ  

Πςον αφορά ςτο φαγθτό, ο Στρατόσ, μζςω ιδιωτικισ εταιρίασ catering, ςυνεχίηει να καλφπτει 

το μεγαλφτερο μζροσ των επιςιτιςτικϊν αναγκϊν, διανζμοντασ κακθμερινά πάνω από 3.000 

μερίδεσ. Συμπλθρωματικά γεφματα παραςκευάηονται και διανζμονται από Μ.Κ.Ο.  

Οι προςπάκειεσ εξαςφάλιςθσ ειδικισ δίαιτασ, όταν απαιτείται, χωρίσ ακόμθ αυτό να είναι 

εφικτό, ςυνεχίηονται.  

Υπενκυμίηεται ότι, κακ’ όλο το διάςτθμα των 10 μθνϊν: α) δεν υπάρχει πρόβλεψθ για τθν 

“κατ’ οίκον” αποκικευςθ-ςυντιρθςθ τροφίμων και ροφθμάτων και β) το βρεφικό γάλα ςε 

ςκόνθ (για βρζφθ που δεν κθλάηουν), διατίκεται μόνο από τουσ ΓτΚ, ςτο πλαίςιο τθσ 

ςτακερισ ςυνεργαςίασ με τθ Διεκνι Οργάνωςθ “Save The Children”. 

 
ΕΙΔΗ ΡΟΣΩΡΙΚΗΣ ΦΟΝΤΙΔΑΣ (NFI’s - Non Food Items) 

Η βαςικι διανομι χειμωνιάτικων ειδϊν ζνδυςθσ / υπόδθςθσ και αντίςτοιχων αξεςουάρ ζχει 

ολοκλθρωκεί, ωςτόςο παραμζνει ςτακερι θ ανάγκθ ςε είδθ υγιεινισ, αλλά και ςε οριςμζνα 

μεγζκθ ςε είδθ ζνδυςθσ/υπόδθςθσ.  

Για τθ καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των ΡΤΧ είναι ςε εξζλιξθ θ προςπάκεια οργάνωςθσ δφο 

παράλλθλων ςυςτθμάτων διανομισ βαςικϊν ειδϊν ανάγκθσ, από τισ εμπλεκόμενεσ 

Οργανϊςεισ. Ενόσ ςυςτιματοσ για τθ κάλυψθ των αναγκϊν των νεοαφιχκζντων, κακϊσ και 

ενόσ ςυςτιματοσ διανομισ ςτο ςτακερό πλθκυςμό. 
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To Κλιμάκιο των ΓτΚ εμπλζκεται ενεργά και ςτα δφο ςυςτιματα διανομισ NFI’s παρζχοντασ 

ανκρϊπινουσ, οικονομικοφσ και άλλουσ πόρουσ, μεριμνϊντασ παράλλθλα για τθν ανάπτυξθ 

ςυνεργαςιϊν και τθ διατιρθςθ του απαιτοφμενου ςυντονιςμοφ μεταξφ των Οργανϊςεων, 

οφτωσ ϊςτε να αποφεφγονται επικαλφψεισ, αλλά και κενά ωσ προσ τθ κάλυψθ πρϊτων 

αναγκϊν. 

Σε κεντρικό (εκνικό) επίπεδο, θ ςυηιτθςθ επί τθσ διαμόρφωςθσ κοινϊν προδιαγραφϊν, 

αναφορικά με τθ βαςικι λίςτα ειδϊν που πρζπει να διανζμονται ςε όλα τα Κζντρα τθσ 

επικράτειασ, ςε ςυνδυαςμό πάντα με τθν εφαρμογι του προγράμματοσ οικονομικισ 

ενίςχυςθσ (Cash Program) των ωφελοφμενων, είναι ςε προχωρθμζνο ςτάδιο.  

 
ΡΟΣΤΑΣΙΑ 

Μπορεί λοιπόν να ζχει παρζλκει ζνα εφλογο διάςτθμα από τθν θμζρα εφαρμογισ τθσ 

Συμφωνίασ, ωςτόςο τα ςθμάδια που ζχει αφιςει ςτο μεγαλφτερο Hot Spot τθσ Ελλάδασ είναι 

ανεξίτθλα και εξακολουκοφν να διαμορφϊνουν τισ εξισ παραμζτρουσ:  

1) Υπερςυγκζντρωςθ πλθκυςμοφ, με ότι αυτό ςυνεπάγεται (επιςφαλισ δθμόςια υγεία, 

αςφάλεια κτλ).  

2) Συνκικεσ διαβίωςθσ ελλειμματικζσ ςε ςχζςθ με ςτοιχειϊδεισ προδιαγραφζσ 

λειτουργίασ (ςτζγθ-κατάλυςθ ζννοιασ ιδιωτικότθτασ, υγιεινι, αςφάλεια, 

θλεκτροδότθςθ, κζρμανςθ, ηεςτό νερό κτλ).  

3) Κακυςτζρθςθ και ελλιπισ ενθμζρωςθ των ΡΤΧ, ωσ προσ τισ διαδικαςίεσ αξιολόγθςθσ 

αιτθμάτων διεκνοφσ προςταςίασ.  

4) Αγωνία και φόβοσ μπροςτά ςτον ορατό κίνδυνο τθσ επανειςδοχισ ι τθσ απζλαςθσ.  

5) Αναςφάλεια, λόγω των κακθμερινϊν πλζον φαινομζνων διαμαρτυρίασ, των 

αλλεπάλλθλων περιςτατικϊν γενικευμζνων επειςοδίων, αλλά και παραβατικϊν 

ςυμπεριφορϊν εντόσ του Κζντρου, με αυξθμζνθ επικινδυνότθτα κυματοποίθςθσ των 

ευάλωτων ομάδων του πλθκυςμοφ. Σθμειϊνεται ότι το Κλιμάκιο των ΓτΚ με ςυνζπεια 

παραμζνει ςτθ πρϊτθ γραμμι, ςε ανάλογα περιςτατικά, παρζχοντασ πρϊτεσ 

βοικειεσ. 

Η προςταςία λοιπόν, ωσ προσ τισ ενζργειεσ αποφυγισ περιπτϊςεων  ςεξουαλικισ και εν γζνει 

ζμφυλθσ βίασ (Sexual and Gender-based Violence - SGBV), εμπορίασ ανκρϊπων (trafficking),  

παραβατικϊν ςυμπεριφορϊν κ.ά. αποτελεί πρόκλθςθ θ οποία μπορεί να ιδωκεί και να 

αξιολογθκεί αποκλειςτικά μζςα από αυτό το πρίςμα των βαςικϊν παραμζτρων.  
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Πςον αφορά ςτθν ιδιαίτερα ευάλωτθ ομάδα των αςυνόδευτων ανθλίκων4, μπορεί ο 

κακοριςμζνοσ χϊροσ φιλοξενίασ τουσ εντόσ του ΚΥΤ να άδειαςε για λίγεσ θμζρεσ, ζπειτα από 

τα γεγονότα τθσ 24θσ Νοεμβρίου, όπου οι  ανιλικοι μαηικά μεταφζρκθκαν, για λόγουσ 

αςφαλείασ, ςε ανοικτι δομι φιλοξενίασ,  ωςτόςο ανάμεςα ςτουσ ΡΤΧ που κατζφκαςαν τον 

Δεκζμβριο ςτθ Λζςβο εντοπίςτθκαν και 30 περίπου αςυνόδευτοι ανιλικοι, οι οποίοι και 

παραμζνουν ςτο Κζντρο.  

Για τισ υπόλοιπεσ ευάλωτεσ ομάδεσ (όπωσ νεογζννθτα, ΑμΕΑ κ.α.) που παραμζνουν ςτο 

Κζντρο οι εξειδικευμζνεσ υποδομζσ και παροχζσ παραμζνουν μθδαμινζσ, ωςτόςο βρίςκονται 

ςε εξζλιξθ εργαςίεσ για δθμιουργία χϊρου φιλοξενίασ (περιοριςμζνων κλινϊν) για ανάλογεσ 

περιπτϊςεισ.  

 

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΙΑΤΙΚΗ ΣΥΝΔΟΜΗ 

Σε επίπεδο ψυχοκοινωνικϊν υπθρεςιϊν, θ ενδυνάμωςθ των ΡΤΧ ωσ προσ τθ διαχείριςθ 

ζντονων ςυμπτωμάτων, όπωσ κρίςεισ πανικοφ, περιςτατικά αυτοτραυματιςμϊν και ακραίων 

ςυμπεριφορϊν, τα οποία αυξικθκαν ςθμαντικά το τελευταίο μινα, ωσ μζςο εκδιλωςθσ τθσ 

αναςφάλειασ και τθσ απόγνωςθσ που προκαλεί το κακεςτϊσ αβεβαιότθτασ, αποτελεί 

ςθμαντικι πρόκλθςθ.  

Σε αυτά ςυγκαταλζγονται και περιςτατικά, όπου τα πρότερα βιϊματα ςτισ χϊρεσ προζλευςθσ 

ι διζλευςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τισ υφιςτάμενεσ ςυνκικεσ επιδεινϊνονται προκαλϊντασ 

ακόμθ και αυτοκτονικζσ τάςεισ ι επικετικζσ ςυμπεριφορζσ. Το πρόβλθμα αυτό αποκτά ακόμθ 

μεγαλφτερθ διάςταςθ, λόγω τθσ προςωρινισ αναςτολισ λειτουργίασ τθσ ψυχιατρικισ κλινικισ 

του Νοςοκομείου Μυτιλινθσ, ιδίωσ αν λθφκεί υπόψθ ότι θ κακυςτερθμζνθ ι θ μθδενικι 

εξειδικευμζνθ αντιμετϊπιςθ αντίςτοιχων περιςτατικϊν ελλοχεφει ςοβαρό κίνδυνο, τόςο για 

τουσ ίδιουσ τουσ αςκενείσ όςο και για το ευρφτερο περιβάλλον τουσ (μεταξφ αυτοφ και το 

υποςτθρικτικό Ρροςωπικό που απαςχολείται ςτο Κζντρο).  

Για όλα τα μζλθ του Κλιμακίου, αλλά ιδίωσ για τα ςτελζχθ τθσ ψυχοκοινωνικισ υπθρεςίασ 

επιδιϊκεται ςτακερά θ ςυμμετοχι ςε επιμορφωτικζσ δράςεισ ςυςτθματικισ προςζγγιςθσ των 

προαναφερόμενων ηθτθμάτων, κακϊσ και ςε δράςεισ εποπτείασ. 

Μία ακόμθ ςθμαντικι παράμετροσ που ανζκυψε, κυρίωσ το μινα Δεκζμβριο, είναι θ αφξθςθ 

τθσ ροισ από χϊρεσ τθσ βόρειασ και κεντρικισ Αφρικισ, θ οποία ςυνδζεται άμεςα και με τον  

εντοπιςμό, από το Κλιμάκιο των ΓτΚ, αυξθμζνου αρικμοφ κυμάτων ςωματικισ, ψυχολογικισ 

ι/και ςεξουαλικισ κακοποίθςθσ, παρά τον περιοριςμζνο αρικμό γαλλόφωνων διερμθνζων.  

                                                 
4
 Οι αςυνόδευτοι ανιλικοι που καταγράφθκαν ςτο ΚΥΤ τθσ Λζςβου το ζτοσ 2016 αγγίηει τον αρικμό των 

750. 
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Σε επίπεδο ιατρικϊν υπθρεςιϊν (πρωτοβάκμια ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ), θ εν εξελίξει 

αξιολόγθςι τουσ, είναι καταλυτικι οφτωσ ϊςτε να αναπροςαρμόηονται και να 

εμπλουτίηονται, προκειμζνου να απαντοφν αποτελεςματικά ςτισ ανάγκεσ τθσ Ομάδασ-ςτόχου, 

ενϊ παράλλθλα να ςυμβάλλουν ςτθν αποςυμφόρθςθ των τοπικϊν δθμόςιων δομϊν υγείασ.  

Ενδεικτικά αναφζρεται ότι οι ΓτΚ το τελευταίο διάςτθμα:  

(α) παρζχουν υπθρεςίεσ πρωτοβάκμιασ οδοντιατρικισ φροντίδασ,  

(β) υλοποιοφν με ίδια μζςα Ρρόγραμμα Δωρεάν Ρρογεννθτικοφ Ελζγχου, το οποίο είναι 

εναρμονιςμζνο με τισ Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ του εκνικοφ πλαιςίου και ςυνδυάηεται με  

(γ) τθ παροχι εκελοντικϊν υπθρεςιϊν από (γυναίκα) Γυναικολόγο εντόσ του Κζντρου,  

(δ) υλοποιοφν δράςεισ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ μεταδιδόμενων νοςθμάτων, 

διαφυλάςςοντασ με αυτό τον τρόπο τθ δθμόςια υγεία (π.χ. υλοποίθςθ δράςθσ 

ενθμζρωςθσ / ευαιςκθτοποίθςθσ του πλθκυςμοφ ςτο πλαίςιο τθσ Ραγκόςμιασ Ημζρασ 

Κατά του AIDS, 01/2/2016) και  

(ε) ςτθρίηουν τθν προςπάκεια εκπόνθςθσ ενόσ εκνικοφ ςχεδίου εμβολιαςμοφ του 

προςφυγικοφ-μεταναςτευτικοφ πλθκυςμοφ.  

Το πρόβλθμα, όςον αφορά ςτθν ζλλειψθ κατάλλθλθσ διερμθνείασ, τόςο ςτο Γενικό 

Νοςοκομείο Μυτιλινθσ όςο και ςτθ Κλινικι του Ρ.Ε.Δ.Υ., ςε όλεσ τισ διακζςιμεσ δθλαδι 

δομζσ δευτεροβάκμιασ υγείασ ςτο νθςί, παραμζνει ενεργό.  

Τόςο θ ιατρικι όςο και θ ψυχοκοινωνικι εκτίμθςθ, κακϊσ και ο προςδιοριςμόσ 

ευαλωτότθτασ, ςτο πλαίςιο του Κ.Υ.Τ., αποτελοφν ιδιαίτερα ςθμαντικζσ διαδικαςίεσ, με 

υψθλό δείκτθ δυςκολίασ, τόςο ςε ποςοτικό5, όςο και ςε ποιοτικό επίπεδο δεδομζνου ότι 

ςυντελοφνται εν μζςω ςυνκθκϊν μεγάλθσ πίεςθσ. 

Τζλοσ, οι παιδαγωγοί του Κλιμακίου των ΓτΚ, ςε ςτενι ςυνεργαςία με τουσ απεςταλμζνουσ 

του Υπουργείου Ραιδείασ ςτο Κ.Υ.Τ., ςυνεχίηουν τθν προςπάκεια οργάνωςθσ αφενόσ τθσ 

προετοιμαςίασ για ζνταξθ ςτθν τυπικι εκπαίδευςθ, του πλθκυςμοφ των ανθλίκων που 

διαμζνουν ςτο Κζντρο, δεδομζνου ότι οι ανάγκεσ ςε αυτιν τθν ομάδα ςτόχο είναι πολφ 

μεγάλεσ, αφετζρου τθσ δθμιουργίασ τμθμάτων εφιβων και ενθλίκων, ανδρϊν και γυναικϊν, 

με ςτόχο τθν ανάπτυξθ από μζρουσ τουσ βαςικϊν επικοινωνιακϊν δεξιοτιτων, οι οποίεσ τουσ 

είναι απαραίτθτεσ για τθν ομαλι ζνταξι τουσ ςτθν ελλθνικι κοινωνία.  

                                                 
5
 υπθρεςίεσ καταγραφισ ςε περίπου 8.500 ΡΤΧ, από το Μάρτιο του 2016 μζχρι ςιμερα, μζςω 

των οποίων το Κλιμάκιο κατάφερε να εκτιμιςει και να προςδιορίςει τισ ευάλωτεσ ομάδεσ 
αυτοφ του πλθκυςμοφ, βάςει του ιςχφοντοσ νομικοφ πλαιςίου. 
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ΡΟΑΣΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ (ADVOCACY) 

Το Κλιμάκιο παραμζνοντασ πιςτό ςτθ διττι δζςμευςθ τθσ Οργάνωςθσ:  

α) να παραμείνει ςτο Κζντρο τθσ Μόριασ, ςυνεχίηοντασ να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του, παρά 

τθ μετατροπι τθσ ανοιχτισ δομισ ςε κλειςτό κζντρο Κράτθςθσ, κακ’ εφαρμογι τθσ 

κοινισ διλωςθσ Ε.Ε. – Τουρκίασ, μιασ και διακυβεφονταν θ ιατρικι και ψυχοκοινωνικι 

κάλυψθ των προςφφγων, με άμεςο κίνδυνο για τθν υγεία τουσ και  

β) να προβαίνει ςε τεκμθριωμζνθ αναφορά-καταγγελία κάκε περιςτατικοφ που κίγει 

άμεςα ι ζμμεςα τα ανκρϊπινα δικαιϊματα των προςφφγων, 

κατά τον μινα Δεκζμβριο,  

 απζςτειλε επιςτολι ςτουσ ςυναρμόδιουσ Φορείσ,  με τίτλο: «Επείγουςα ανάγκη λήψησ 

μζτρων για τη βελτίωςη των ςυνθηκϊν διαβίωςησ  των Πολιτϊν Τρίτων Χωρϊν ςτα 

Κζντρα Φιλοξενίασ τησ Λζςβου», ςτισ 08/12/2016,  

 ςυμμετείχε ςε Ημερίδα τθσ Υπθρεςίασ Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ, τθσ Γενικισ 

Γραμματείασ Υποδοχισ, που ανικει ςτο Υπουργείο Μεταναςτευτικισ Ρολιτικισ, θ οποία 

πραγματοποιικθκε ςτθν Ακινα, ςτισ 15/12/2016, με τίτλο: «Διοικητική ενδυνάμωςη τησ 

Υπηρεςίασ Πρϊτησ Υποδοχήσ», όπου κατά τθν παρουςίαςθ τθσ δράςθσ του Κλιμακίου 

των ΓτΚ ςτθ Λζςβο, ζγινε ιδιαίτερθ αναφορά ςτθν ανάγκθ προάςπιςθσ των ανκρωπίνων 

δικαιωμάτων ζναντι οποιαςδιποτε ανάγκθσ αυςτθρισ τιρθςθσ των όρων τθσ κοινισ 

διλωςθσ Ε.Ε.-Τουρκίασ. 

 

 

 

Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ: 

τάθησ Πουλαράκησ 

Υπεφκυνοσ Ρροάςπιςθσ και Διεκδίκθςθσ Δικαιωμάτων 

Τθλ: 2103213150 / 6936521352 
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