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Αναλυτικι Αναφορά
για το Κζντρο Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ τθσ
Μόριασ Λζςβου
Θ κατάςταςθ ςτο Κζντρο Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ (Κ.Υ.Τ.) ςτθ Μόρια τθσ Λζςβου
παραμζνει ςε γενικζσ γραμμζσ ςτάςιμθ το τελευταίο διάςτθμα, όπωσ άλλωςτε και ο
πλθκυςμόσ Ρολιτϊν Τρίτων Χωρϊν (ΡΤΧ) που διαμζνει ςε αυτό.
Εξαίρεςθ αποτελεί θ διαδικαςία επανειςδοχισ ςτθ Τουρκία ΡΤΧ, για τουσ οποίουσ, κατά
κφριο λόγο α) ζχει εκδοκεί απορριπτικι απόφαςθ, όςον αφορά ςτθ χοριγθςθ αςφλου και β)
δεν εξζφραςαν βοφλθςθ για τθ χοριγθςθ κακεςτϊτοσ διεκνοφσ προςταςίασ.
Θ πικανότθτα τθσ επανειςδοχισ, ιδίωσ για ανκρϊπουσ που προζρχονται από χϊρεσ με
χαμθλό ποςοςτό αναγνϊριςθσ προςφυγικισ ιδιότθτασ, αποτελεί ζναν πρόςκετο εκλυτικό
παράγοντα φόβου, απόγνωςθσ αλλά και ζνταςθσ.
Σε αυτοφσ τουσ παράγοντεσ κα μποροφςαν να αποδοκοφν και τα επειςόδια που
ςθμειϊκθκαν, ςτισ 24/10, ςτον χϊρο που διενεργοφνται οι ςυνεντεφξεισ τθσ Ευρωπαϊκισ
Υπθρεςίασ Υποςτιριξθσ για το Άςυλο (εφεξθσ EASO), αποτζλεςμα των οποίων ιταν να καοφν
8 containers, ο εξοπλιςμόσ, αλλά και πλικοσ φακζλων με υπό εξζταςθ αιτιματα διεκνοφσ
προςταςίασ.
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα παραπάνω και εςτιάηοντασ ςτθ παράκεςθ και ανάλυςθ τθσ
κατάςταςθσ ςτο Κ.Υ.Τ. τθσ Μόριασ, για τον μινα Οκτϊβριο (2016), προκφπτουν τα κάτωκι
ςυμπεράςματα.

ΓΕΝΙΚΘ ΕΡΙΣΚΟΡΘΣΘ
Θ ζγκαιρθ και ζγκυρθ ενθμζρωςθ των ΡΤΧ από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ, αναφορικά με τισ
διαδικαςίεσ εξαςφάλιςθσ διεκνοφσ προςταςίασ, παραμζνει, όλουσ αυτοφσ τουσ μινεσ
(Μάρτιοσ-Οκτϊβριοσ 2016), ςφμφωνα με τουσ ίδιουσ, θ ςθμαντικότερθ ανάγκθ/ζλλειψθ.
Επίςθσ, ςθμαντικι παράμετροσ κατά τθν επιςκόπθςθ τθσ γενικότερθσ κατάςταςθσ, είναι οι
ςυνζπειεσ των επειςοδίων, μικρότερθσ ι μεγαλφτερθσ κλίμακασ, που ζχουν ςθμειωκεί από
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τον Απρίλιο μζχρι ςιμερα εντόσ του Κ.Υ.Τ. και αφοροφν τόςο ςε ψυχολογικζσ όςο και ςε
λειτουργικζσ επιπτϊςεισ.
Οι μεν ψυχολογικζσ ςυνζπειεσ ςχετίηονται με τθν αφξθςθ του αιςκιματοσ αναςφάλειασ, οι δε
λειτουργικζσ με τισ εκτεταμζνεσ φκορζσ ι/και καταςτροφι μζρουσ των υποδομϊν, ιδίωσ όςον
αφορά ςε αυτζσ που κάλυπταν ανάγκεσ διαμονισ.
Ακολουκεί ενθμζρωςθ για τουσ επί μζρουσ –βαςικοφσ- τομείσ κακθμερινισ λειτουργίασ του
Κζντρου:

ΣΤΕΓΑΣΘ
Επανερχόμενοι ςτο κζμα τθσ διαβίωςθσ, θ υπερςυγκζντρωςθ του πλθκυςμοφ εντόσ του Κ.Υ.Τ.
δθμιουργεί μεγάλθ πίεςθ ςτισ διακζςιμεσ δομζσ και υποδομζσ του.
Το γεγονόσ ότι θ πλειονότθτα των ΡΤΧ διαμζνει ςε ςκθνζσ ι πρόχειρα καταλφματα, ςυνεπεία
των εκτεταμζνων επειςοδίων τθσ 19θσ Σεπτεμβρίου, όπου και καταςτράφθκε μεγάλο μζροσ
των υποδομϊν, αποτελεί, ςε αυτι τθ φάςθ, τθ ςθμαντικότερθ πρόκλθςθ, όςον αφορά ςτθν
εξαςφάλιςθ αξιοπρεποφσ, αλλά και αςφαλοφσ διαβίωςθσ (ιδιωτικότθτα, προςταςία από
καιρικζσ ςυνκικεσ κτλ).
Θ διατυπωμζνθ πρόταςθ για αντικατάςταςθ των ςκθνϊν από containers, λαμβάνοντασ
υπόψθ και τθν επιδείνωςθ των καιρικϊν ςυνκθκϊν κακίςταται επιτακτικι.

ΥΓΙΕΙΝΘ
Θ ςυνολικι εικόνα αναφορικά με τισ ςυνκικεσ ςτζγαςθσ, αλλά και υγιεινισ, δεν διαςφαλίηουν
τθ δθμόςια υγεία.
Ωςτόςο, θ ςυνεχισ προςπάκεια ςυντιρθςθσ, αλλά και βελτίωςθσ των υποδομϊν υγιεινισ,
που καταβάλουν οι Οργανϊςεισ, κακϊσ και ςυνεργεία του Διμου που λειτουργοφν υπό τθν
εποπτεία τθσ Διοίκθςθσ του Κζντρου κρίνεται ιδιαίτερα χριςιμθ, αλλά όχι ικανι να αποτρζψει
προβλιματα

όπωσ,

διακοπζσ

νεροφ,

δυςλειτουργίεσ

αποχετευτικοφ

ςυςτιματοσ,

περιοριςμζνθ παροχι ηεςτοφ νεροφ και δυςανάλογθ ςχζςθ μεταξφ εγκαταςτάςεων
(τουαλζτεσ, ντουηιζρεσ, βρφςεσ κτλ) και πλθκυςμοφ. Θ κακαριότθτα ςε κοινόχρθςτουσ
χϊρουσ, ιδίωσ ςε ςχζςθ με το πλθκυςμό που διαμζνει ςτο Κζντρο, παραμζνει ςε
ικανοποιθτικό επίπεδο.

ΧΩΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
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Οι μεγαλφτερεσ προκλιςεισ που ανακφπτουν ςε επίπεδο χωροταξικοφ ςχεδιαςμοφ είναι
κυρίωσ: α) θ τεχνικι προεργαςία που πρζπει να ςυντελεςτεί προκειμζνου να τοποκετθκοφν
τα containers (διαςτάςεων 6μ Χ 3μ) που κα αντικαταςτιςουν τισ ςκθνζσ, εφόςον βζβαια θ
ςχετικι πρόταςθ μετουςιωκεί ςε πραγματικό ςχζδιο και β) οι τεχνικζσ εργαςίεσ που πρζπει
άμεςα να υλοποιθκοφν ςτο υπζδαφοσ προκειμζνου να γίνει ςωςτι και αςφαλισ διαχείριςθ
των όμβριων υδάτων, για τθν αποφυγι κινδφνου πλθμμφρασ, που πικανϊσ κα κζςει ςε ρίςκο
τθν αςφάλεια ςκθνϊν και καταλυμάτων.
Μία ακόμθ παράμετροσ, ςυνδεόμενθ με τα ωσ άνω ηθτιματα είναι θ θλεκτροδότθςθ των
αντίςτοιχων καταλυμάτων, θ οποία μζχρι ςιμερα καλφπτεται με αυτοςχζδια μζςα που
χρθςιμοποιοφν οι ΡΤΧ, εγείροντασ προφανϊσ κζματα αςφάλειασ. Ηιτθμα προσ επίλυςθ
αποτελεί και θ ανάλθψθ του κόςτουσ για τθ πρόςκετθ κατανάλωςθ ρεφματοσ που κα
επιφζρει πικανι χριςθ θλεκτροδοτοφμενων container.

ΣΙΤΙΣΘ
Πςον αφορά ςτο φαγθτό, ο Στρατόσ, μζςω ιδιωτικισ εταιρίασ catering, ςυνεχίηει να καλφπτει
το μεγαλφτερο μζροσ των επιςιτιςτικϊν αναγκϊν, μζροσ των οποίων καλφπτεται και από
ΜΚΟ. Σθμειϊνεται ότι ο χρόνοσ διανομισ του φαγθτοφ πλζον, μζςω νζου ςυςτιματοσ που
εφαρμόηεται, δεν ξεπερνά τα 40 λεπτά.
Συνεχίηονται οι προςπάκειεσ εξαςφάλιςθσ ειδικισ δίαιτασ, όταν απαιτείται, χωρίσ ακόμθ αυτό
να είναι εφικτό.
Υπενκυμίηεται ότι: 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”.

ΕΙΔΘ ΡΟΣΩΡΙΚΘΣ ΦΟΝΤΙΔΑΣ (NFI’s - Non Food Items)
Κφριο μζλθμα των MKO που εμπλζκονται ςτθ διανομι NFI’s αυτι τθ χρονικι περίοδο είναι θ
παροχι χειμωνιάτικων ειδϊν ζνδυςθσ και υπόδθςθσ και αντίςτοιχων αξεςουάρ. Για τθν
αποτελεςματικότερθ εξυπθρζτθςθ των ΡΤΧ ςχεδιάηονται ανακατατάξεισ ωσ προσ τα ςθμεία
διανομισ. Συνεχισ δε είναι θ προςπάκεια ςυντονιςμοφ ςτθν κατεφκυνςθ αποφυγισ
επικαλφψεων, αλλά και καλφτερθσ κάλυψθσ των κενϊν.
Σθμαντικι ωσ προσ τθ κάλυψθ αναγκϊν ςε αγακά πρϊτθσ ανάγκθσ είναι και θ ςυμβολι του
cash program που εφαρμόηεται ςε εκνικό επίπεδο και κατϋ επζκταςθ ςτθ Λζςβο.
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ΡΟΣΤΑΣΙΑ
Θ πρόλθψθ και θ καταςτολι βίαιων επειςοδίων από τισ αρμόδιεσ Αρχζσ αποτελεί διακφβευμα
όςον αφορά ςτθν αςφάλεια των ΡΤΧ, κακϊσ τα ςυνεχι επειςόδια κζτουν ςε διαρκι κίνδυνο,
ιδιαίτερα τον ευάλωτο πλθκυςμό.
Επίςθσ, ςθμαντικι είναι και θ πρόςβαςθ ςε νομικι υποςτιριξθ, κακϊσ θ ζκβαςθ του
αιτιματοσ χοριγθςθσ διεκνοφσ προςταςίασ είναι θ πλζον κακοριςτικι για τισ διακζςιμεσ
διεξόδουσ που οι ΡΤΧ επιηθτοφν.
Πλουσ αυτοφσ τουσ μινεσ τα περιςτατικά αυτοτραυματιςμϊν και ακραίων ςυμπεριφορϊν εκ
μζρουσ των ΡΤΧ, ωσ μζςο εκδιλωςθσ τθσ αναςφάλειασ και τθσ απόγνωςθσ που προκαλεί το
κακεςτϊσ αβεβαιότθτασ, παραμζνουν αμείωτα. Σε αυτά ςυγκαταλζγονται και περιςτατικά,
όπου τα πρότερα βιϊματα ςτισ χϊρεσ προζλευςθσ ι διζλευςθσ, ςε ςυνδυαςμό με τισ
υφιςτάμενεσ ςυνκικεσ ςυνεχίηουν να προκαλοφν αυτοκτονικζσ τάςεισ και ςυμπεριφορζσ.
Για τισ ευάλωτεσ ομάδεσ (όπωσ νεογζννθτα, ΑμΕΑ κ.α.) που διαμζνουν ςτο Κζντρο οι
εξειδικευμζνεσ υποδομζσ και παροχζσ παραμζνουν –δυςτυχϊσ- μθδαμινζσ.
Πςον αφορά ςτθν ιδιαίτερα ευάλωτθ ομάδα των αςυνόδευτων ανθλίκων, παραμζνουν ςε
ςυνκικεσ περιοριςμοφ ελευκερίασ, για μεγάλο χρονικό διάςτθμα. Ευεργετικά ωσ προσ τθν
αποςυμφόρθςθ του χϊρου διαμονισ των αςυνόδευτων ανθλίκων λειτοφργθςε θ δθμιουργία
πρόςκετων χϊρων φιλοξενίασ, ςτο νθςί και τθν ενδοχϊρα. Στο γεγονόσ αυτό ςυνζβαλε
κακοριςτικά και θ δθμιουργία αντίςτοιχθσ Δομισ φιλοξενίασ από τουσ ΓτΚ ςτθν Αττικι. Ραρά
λοιπόν τθν μείωςθ του αρικμοφ διαμενόντων ςτο Κ.Υ.Τ., τισ τακτικζσ εξόδουσ των ανθλίκων
από το Κζντρο τισ απογευματινζσ ϊρεσ, τισ προγραμματιςμζνεσ εκπαιδευτικζσ και
ψυχαγωγικζσ δραςτθριότθτεσ, θ παρατεταμζνθ παραμονι τουσ ςε ςυνκικεσ περιοριςμοφ
ςυνεχίηει να επιφζρει αρνθτικζσ γι’ αυτοφσ ςυνζπειεσ. Ενδεικτικι τθσ αγωνίασ και τθσ ζνταςθσ
που βιϊνουν και οι αςυνόδευτοι ανιλικοι, πζραν του γενικοφ πλθκυςμοφ, είναι θ απόπειρα
αυτοκτονίασ ανθλίκου που ςθμειϊκθκε ςτισ αρχζσ Οκτωβρίου.

ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΘ & ΙΑΤΙΚΘ ΣΥΝΔΟΜΘ
Το μεγαλφτερο μζροσ τθσ ιατρικισ και ψυχοκοινωνικισ υποςτιριξθσ του πλθκυςμοφ
εξακολουκεί να καλφπτεται από το Κλιμάκιο των ΓτΚ. Επιπρόςκετα, ςτο πλαίςιο τθσ
ςυνεργαςίασ με τθν Υπθρεςία Υποδοχισ και Ταυτοποίθςθσ υλοποιείται θ ιατρικι, ψυχολογικι
και κοινωνικι διαδικαςία αξιολόγθςθσ, που προβλζπεται από τθν αρμόδια υπθρεςία, κατά τθ
καταγραφι των νεοαφιχκζντων. Σκοπόσ του Κλιμακίου των ΓτΚ βάςει αυτισ τθσ διαδικαςίασ
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είναι κυρίωσ ο εντοπιςμόσ και ο προςδιοριςμόσ τθσ ευαλωτότθτασ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ
νομοκεςία, κακϊσ και θ παραπομπι των περιςτατικϊν, για τθ καλφτερθ δυνατι
αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν τουσ. Κρίςιμθ ςε αυτι τθ περίπτωςθ είναι θ ςυνεργαςία με
Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ, με Φορείσ και Οργανιςμοφσ, αλλά και με ΜΚΟ.
Το ιατρικό Τμιμα του Κλιμακίου ςυνεχίηει να προςφζρει υπθρεςίεσ πρωτοβάκμιασ φροντίδασ
(7) επτά θμζρεσ τθν εβδομάδα, οι οποίεσ απευκφνονται ςτο ςφνολο του πλθκυςμοφ και να
παραπζμπει ςε Δομζσ δευτεροβάκμιασ περίκαλψθσ, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Ιδιαίτερα
ςθμαντικόσ παραμζνει ο ρόλοσ του Τμιματοσ όςον αφορά ςτθν πρόλθψθ ι/και αντιμετϊπιςθ
μεταδιδόμενων νοςθμάτων, διαφυλάςςοντασ με αυτό τον τρόπο τθ δθμόςια υγεία. Ζργο το
οποίο ωςτόςο δυςχεραίνεται λόγω των ςυνεπειϊν τθσ υπερςυγκζντρωςθσ του πλθκυςμοφ
και των λοιμϊξεων που μποροφν να εμφανιςτοφν τθ τρζχουςα χρονικι περίοδο. Σθμειϊνεται
ότι παραμζνει ωσ εκκρεμότθτα θ εκπόνθςθ ενόσ εκνικοφ ςχεδίου εμβολιαςμοφ του
προςφυγικοφ-μεταναςτευτικοφ πλθκυςμοφ, ςυμπεριλαμβανομζνων των ΡΤΧ που διαμζνουν
αυτι τθ περίοδο ςτθ Λζςβο.
Το ψυχοκοινωνικό Τμιμα του Κλιμακίου καλφπτει ςε κακθμερινι βάςθ τον μζγιςτο δυνατό
αρικμό εξυπθρετοφμενων, δίνοντασ ζμφαςθ ςτθν ιδιαίτερα ευάλωτθ ομάδα των
αςυνόδευτων ανθλίκων. Εκτόσ από τον εντοπιςμό ευάλωτων περιπτϊςεων μεταξφ του
πλθκυςμοφ των ΡΤΧ, μία διαδικαςία ιδιαίτερα ςφνκετθ που ςυντελείται ςε ςυνκικεσ μεγάλθσ
πίεςθσ, το Τμιμα όχι μόνο προςφζρει τθν απαραίτθτθ υποςτιριξθ όπου απαιτείται, αλλά και
παραπζμπει περιςτατικά, ςτο μζτρο του εφικτοφ, για τθν εξειδικευμζνθ αντιμετϊπιςι τουσ.
Υπογραμμίηεται ότι το πρόβλθμα τθσ υποςτελζχωςθσ του τοπικοφ Νοςοκομείου, ιδίωσ όςον
αφορά ςτθ λειτουργία τθσ Ψυχιατρικισ Κλινικισ, παραμζνει.

ΡΟΑΣΡΙΣΘ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΘΣΘ 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 Οκτϊβριο, απζςτειλε (2) δφο αναλυτικζσ Αναφορζσ ςτισ αρμόδιεσ Αρχζσ,
επιςθμαίνοντασ παράγοντεσ που εξωκοφν τουσ ΡΤΧ ςε ακραίεσ ςυμπεριφορζσ.
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Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ:
τάθησ Πουλαράκησ
Υπεφκυνοσ Ρροάςπιςθσ και Διεκδίκθςθσ Δικαιωμάτων
Τθλ: 2103213150 / 6936521352
advocacy@mdmgreece.gr/www.mdmgreece.gr
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