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Προς:  YΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
Υπόψη: Κας Καραγγελή Ανθής 
               Κου Μερμίρη Δημήτρη 
 
ΘΕΜΑ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΤΗΣ PRAKSIS  ΣΤΑ ΚΥΤ ΤΗΣ 
ΛΕΡΟΥ, ΧΙΟΥ, ΚΩ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΥΛΑΚΙΟ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΑΠΟ 01/05/2017 ΕΩΣ 31/05/2017. 
 
Αξιότιμη κα Καραγγελή, 
Αξιότιμε κ. Μερμίρη, 
 
Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να θέσουμε τους προβληματισμούς μας για την κατάσταση 
που επικρατεί στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, να εκθέσουμε τους λόγους αποχώρησης του 
κλιμακίου της PRAKSIS από το ΚΥΤ Χίου και να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη λειτουργία 
κλιμακίων ασφαλείας στα ΚΥΤ της Κω, της Λέρου και του Φυλακίου Έβρου.  
 
Οι ομάδες της PRAKSIS βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, στο πλαίσιο της συνεργασίας με την 
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και παρέχουν πρωτοβάθμια υγειονομική φροντίδα και 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη στο σύνολο του πληθυσμού που διαμένουν στα Κέντρα Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης, φροντίζοντας για την άμεση φροντίδα και διασύνδεση των πιο ευάλωτων 
περιστατικών σε κατάλληλες δομές, στη βάση ενός ολιστικού μοντέλου παρέμβασης. Συγκεκριμένα, 
δραστηριοποιούμαστε στα ΚΥΤ στην Κω, Λέρο, Χίο και στον Έβρο ως τα επίσημα κλιμάκια της ΥΠΥΤ.  
 
Οι συνθήκες που αντιμετωπίζουν οι ομάδες μας στο πεδίο έγιναν ακόμα πιο δυσμενείς μετά την 
υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας στις 20 Μαρτίου 2016. Η πολύμηνη παραμονή των 
εξυπηρετούμενων σε καθεστώς γεωγραφικού περιορισμού, οι επαναπροωθήσεις, οι αρνητικές 
επιδόσεις αιτημάτων ασύλου και οι επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης εξυπηρετούμενων οδηγούν 
στην απόλυτη παραίτηση, εξαθλίωση και θυμό του διαμένοντος πληθυσμού. Η απόγνωση, απόρροια 
της κατάστασης που περιεγράφηκε,  δημιουργεί συνθήκες καθημερινής κλιμακούμενης έντασης.  
 
Επιπλέον, πολλές είναι οι περιπτώσεις άρνησης παροχής εξειδικευμένης φροντίδας σοβαρών και 
ευάλωτων περιστατικών από το Εθνικό Σύστημα Υγείας, εξαιτίας ποικίλων ζητημάτων (έλλειψη 
εξειδικευμένων υπηρεσιών, διερμηνείας, μη επαρκής αριθμός προσωπικού κλπ.). Πιο συγκεκριμένα, 
εξυπηρετούμενοι με σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας έχουν αντιμετωπίσει άρνηση ψυχιατρικής 
εκτίμησής τους από τοπικό νοσοκομείο, με συνέπεια να μη λαμβάνουν την κατάλληλη υποστήριξη, 
κάτι το οποίο θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των ίδιων, άλλων διαμένοντων, καθώς και του 
προσωπικού που δραστηριοποιείται στα ΚΥΤ.  
 
Σε αυτή την έκρυθμη κατάσταση, προστίθεται η ανακοίνωση και η λειτουργία προαναχωρησιακών 
κέντρων κράτησης στα σημεία εισόδου, τα οποία οδηγούν σε στέρηση της ελευθερίας των 
εξυπηρετούμενων παραβιάζοντας έτσι τα θεμελιώδη δικαιώματά τους.  
 
Συνεπώς, τα ζητήματα ασφάλειας, που συνεχώς προκύπτουν σε ένα τόσο μεταβαλλόμενο πεδίο, όλο 
και πληθαίνουν. Χαρακτηριστικά παραδείγματα: 
- Η έλλειψη ενιαίου συστήματος παραπομπών για ευάλωτες περιπτώσεις όπως ΑΜΕΑ, ηλικιωμένοι, 
ασθενείς με χρόνιες παθήσεις, κτλ. 
- Έλλειψη ειδικού χώρου για την παραμονή ασυνόδευτων ανηλίκων μέσα στα ΚΥΤ, με συνέπεια την 
εκδήλωση περιστατικών βίας 
- Περιστατικά επαναλαμβανόμενων επεισοδίων αυτοτραυματισμών  
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- Περιστατικά έντονων απειλών κατά της ζωής των ιδίων ή άλλων ωφελούμενων εξαιτίας αφενός των 
συνθηκών διαβίωσης στο χώρο του ΚΥΤ και αφετέρου λόγω της μη δομημένης διαδικασίας 
παραπομπών σε αρμόδιες υπηρεσίες. 
 
Σε αυτή την κατάσταση έρχεται να προστεθεί η αδικαιολόγητα μεγάλη καθυστέρηση πληρωμής του 
φορέα μας, η οποία προκαλεί σειρά ζητημάτων σε ποικίλους άξονες ομαλής υλοποίησης του Έργου 
(αδυναμία πληρωμής συνεργατών, προμηθευτών κλπ.)   
 
Για όλα τα παραπάνω, θέλουμε να εκφράσουμε την ανασφάλεια και την αντίθεσή μας σχετικά με την 
κατάσταση που επικρατεί στα ΚΥΤ στην παρούσα φάση, η οποία συνεχώς εντείνεται, καθώς και με 
την άρνηση των αρμόδιων να αναλάβουν πλήρως τις ευθύνες που τους αναλογούν. Θεωρούμε ότι 
δεν υφίστανται οι συνθήκες εκείνες που να εξασφαλίζουν το βέλτιστο συμφέρον των 
εξυπηρετούμενων και τις απαραίτητες προϋποθέσεις έτσι ώστε οι επαγγελματίες να επιτελούν με 
ασφάλεια το έργο τους.  
 
Η PRAKSIS σε αυτό το πλαίσιο καλείται να ανακαλέσει πλήρως τη λειτουργία του κλιμακίου της 
στο ΚΥΤ της Χίου και να λειτουργήσει με κλιμάκια ασφαλείας έως τις 31/05/2017 στα ΚΥΤ της Κω, 
της Λέρου και του Φυλακίου Ορεστιάδας.  
 
Για τη συγκεκριμένη απόφαση, η οποία αποτελεί αποτέλεσμα σειράς επικοινωνιών με την Υπηρεσία 
σας, έχουμε ήδη ενημερώσει με γραπτή, αλλά και με δια ζώσης συνάντηση και την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή.  
 
Θα θέλαμε παράλληλα να επισημάνουμε ότι πρόκειται για ένα τεράστιας σημασίας έργο σχετικά με 
την υποστήριξη των πληθυσμών και ως εκ τούτου εκφράζουμε την ανησυχία, τους προβληματισμούς 
αλλά και την απογοήτευσή μας. Κρίνεται ιδιαίτερα επιτακτικό και αναγκαίο, η όποια διαδικασία 
ακολουθηθεί να γίνει με τρόπο τέτοιο που αφενός να μην προσβάλλει και αφετέρου να μην 
παρεμποδίζει την υποστήριξη του πληθυσμού, προασπίζοντας πρώτα από όλα τα δικαιώματά τους 
και διασφαλίζοντας τη βέλτιστη παροχή φροντίδας. Εκφράζουμε τις ανησυχίες μας ιδιαίτερα δε, για 
τις ευάλωτες περιπτώσεις που υπάρχουν ήδη, αλλά και για όλες αυτές που δε θα μπορούν να 
διερευνηθούν εξαιτίας της απουσίας των απαραίτητων ειδικών επιστημόνων. Η απουσία ειδικού 
υποστηρικτικού προσωπικού δημιουργεί όχι μόνο ένα τεράστιο κενό αλλά και θα οδηγήσει σε 
καταστάσεις μη διαχειρίσιμες όπου απόλυτα ευάλωτες περιπτώσεις δε θα λαμβάνουν καμία 
φροντίδα. Η δημιουργία ενός τέτοιου ελλιπούς περιβάλλοντος σε καμία περίπτωση δε μας βρίσκει 
σύμφωνους ως οργάνωση. Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και η προστασία των θεμελιωδών ανθρώπινων 
δικαιωμάτων είναι κάτι που δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να μπει σε καθεστώς 
διαπραγμάτευσης ή ενός απόλυτου κενού. Είμαστε εδώ όλοι μας ακριβώς για να προστατεύσουμε 
όλα αυτά τα βασικά αγαθά.  
 
Κατά συνέπεια και δεδομένης της μέχρι τώρα συνεργασίας μας, αναμένουμε να προβούν οι 
αρμόδιοι στις απαραίτητες ενέργειες  έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των κέντρων 
και μετά την αποχώρηση μας από τα σημεία, ενώ δηλώνουμε για ακόμη μια φορά πως εφόσον 
μας ζητηθεί, μπορούμε να ενημερώσουμε και να υποστηρίξουμε επί της διαδικασίας τον φορέα 
που θα αναλάβει μετά την αποχώρησή μας.  

 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε  περαιτέρω πληροφόρηση. 
 
Με εκτίμηση, 
 

Μαργαλιάς Αλέξης 
 

Γενικός Διευθυντής 
 
 
 
 
 

Μουδάτσου Μαρία    
 

Διευθύντρια Θεσμικών και 
Κάθετων Χρηματοδοτήσεων  

 
 
 
 

Φιλιππούση Νατάσα  
 

Διευθύντρια Προγραμμάτων


