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1. Εισαγωγή 

 

Το διάστημα 8-9-10/06/2015 διενεργήθηκε αποστολή δύο δικηγόρων, μίας κοινωνικής λειτουργού 

και δύο διερμηνέων στις γλώσσες αραβικά και νταρί/φαρσί/ουρντού στην Κω. Το νησί απέχει μόλις 

4 ναυτικά μίλια από τα τουρκικά παράλια και αποτελεί μια από τις βασικές πύλες εισόδου υπηκόων 

τρίτων χωρών στην Ελλάδα με τον αριθμό των νεοαφιχθέντων από τις αρχές του 2015 να ανέρχεται 

περίπου στις 8,900 άτομα.2 Σημειώνεται ότι οι ρυθμοί των αφίξεων προϊόντος του θέρους αυξάνουν 

σημαντικά σε σχέση με τη χειμερινή περίοδο. Ενδεικτικό είναι ότι μόνο κατά το μήνα Μάιο 2015 

αφίχθησαν στο νησί 3,769 άτομα, ενώ μόνο κατά την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου ο αριθμός των 

νεοαφιχθέντων πλησίαζε τα 997 άτομα. Αντίστοιχα, ο αριθμός των ατόμων που εισέρχονται στο 

νησί παρουσιάζει ραγδαία αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο περσυνό διάστημα. Συγκεκριμένα, 

σύμφωνα με συγκριτικά στατιστικά στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας ο αριθμός 

των συλληφθέντων για παράτυπη είσοδο από Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές για τις περιοχές της 

Μεθορίου που υπάγονται διοικητικά στην β’ Α.Δ. Δωδεκανήσου (στην οποία ανήκει και η Κως) 

κατά το πρώτο 5μηνο του 2015 παρουσιάζει ποσοστιαία μεταβολή της τάξεως του 1503,11% σε 

σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2014, ενώ η ποσοστιαία μεταβολή του αριθμού των 

νεοεισερχομένων κατά το πρώτο 6μηνο του 2015 είναι της τάξεως του 1423,78% σε σχέση με το 

αντίστοιχο διάστημα του 2014!3 Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας χορηγήθηκαν από την κατά 

τόπον Αστυνομική Διεύθυνση, το προφίλ των νεοεισερχόμενων είναι κατά βάση προσφυγικό, 

δεδομένου ότι στη συντριπτική πλειοψηφία τους κατάγονται από τη Σύρια (περίπου 70%), ενώ 

επόμενες σε πληθυσμό ομάδες αποτελούν άτομα καταγόμενα από Αφγανιστάν και Ιράκ. 4 

                                                                                                                                                                                                 
1 Βλ. http://www.olatanea.gr/aidiastiko-kolastirio-i-kos-dimosievma-tis-daily-mail-gia-tous-prosfiges-ke-tous-

paranomous-metanastes-sto-nisi-ikones/  

2UNHCR, UNHCR calls for urgent European support for Greece amid worsening conditions for refugee, Briefing 

Notes 16 June 2015, available at: http://www.unhcr.org/557ffe639.html  
3 Βλ. Πίνακα Συλληφθέντων Λαθρομεταναστών για παράνομη Είσοδο& Έξοδο από Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές, 

διαθέσιμος στον  παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.astynomia.gr/images/stories//2015/statistics15/allodapwn/5_statistics_all_2015_methorio.pdf      και 

Συγκριτικό Πίνακα συλληφθέντων Αλλοδαπών για Παράνομη Είσοδο& Έξοδο από Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές -

6μηνο 2014 &6μηνο 2015, διαθέσιμο διαμέσου του κάτωθι συνδέσμου 

http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=50610&Itemid=1240&l

ang= 
4 Αντίστοιχη, άλλωστε είναι και η εικόνα που παρουσιάζεται στο σύνολο της χώρας. Βλ. Συγκεντρωτικά στατιστικά 

στοιχεία για το σύνολο της χώρα της Ελληνικής Αστυνομίας, ‘Πίνακας- Συλληφθέντες Μη Νόμιμη Μετανάστες Για 

Παράνομη Είσοδο και Παραμονή Ανά Υπηκοότητα από Αστυνομικές και Λιμενικές Αρχές- 6μηνο 2015’, διαθέσιμο 

http://www.olatanea.gr/aidiastiko-kolastirio-i-kos-dimosievma-tis-daily-mail-gia-tous-prosfiges-ke-tous-paranomous-metanastes-sto-nisi-ikones/
http://www.olatanea.gr/aidiastiko-kolastirio-i-kos-dimosievma-tis-daily-mail-gia-tous-prosfiges-ke-tous-paranomous-metanastes-sto-nisi-ikones/
http://www.unhcr.org/557ffe639.html
http://www.astynomia.gr/images/stories/2015/statistics15/allodapwn/5_statistics_all_2015_methorio.pdf
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=50610&Itemid=1240&lang
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&lang=%27..%27&perform=view&id=50610&Itemid=1240&lang
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Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στο νησί διενεργήθηκαν συναντήσεις με τον Αστυνομικό 

Διευθυντή Β’ Δωδεκανήσου, τον Έπαρχο, την Υπολιμενάρχη, την Συντονίστρια της αποστολής των 

Γιατρών Χωρίς Σύνορα (εφεξής: MsF), εκπρόσωπο των εθελοντών του Ελληνικού Ερυθρού 

Σταυρού της Κω (εφεξής: ΕΕΣ), καθώς και με εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για 

τους Πρόσφυγες. Σημειώνεται ότι ζητήθηκε από μέρους μας συνάντηση και με τον Δήμαρχο του 

νησιού χωρίς να υπάρξει ανταπόκριση στο αίτημά μας. Τέλος, διενεργήθηκαν αλλεπάλληλες 

συναντήσεις με μέλη της Ανεξάρτητης Κίνησης Πολιτών της Κω «Αλληλεγγύη Κως», που 

δραστηριοποιείται κατά βάση στο χώρο του εγκαταλελειμμένου ξενοδοχείου “Captain Elias”, στο 

χώρο του οποίου έγιναν επισκέψεις. 

 

 

2. Ευρήματα 

Συνθήκες υποδοχής  

Στην Κω δεν υπάρχει κρατική μέριμνα για την υλική υποδοχή των νεοεισερχόμενων πληθυσμών. 

Χαρακτηριστικά, παρόλο που το νησί αποτελεί βασικό σημείο εισόδου στη χώρα, στερείται 

παντελώς οιασδήποτε δομής φιλοξενίας. Από ενημέρωση που μας δόθηκε, λίγο πριν την επίσκεψή 

μας, είχε διενεργηθεί επίσκεψη στο νησί από τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής με 

κλιμάκιο ειδικών, προκειμένου να εντοπιστεί χώρος για τη δημιουργία σχετικής εγκατάστασης/ 

Κέντρου Πρώτης Υποδοχής. Παρόλα αυτά τονίστηκε ότι μέρος της τοπικής κοινωνίας, αλλά και ο 

Δήμος Κω είναι αρνητικοί στη δημιουργία χώρου υποδοχής, ιδιαίτερα εντός του αστικού ιστού. 

Από πληροφορίες που λάβαμε, η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής εξέταζε το ενδεχόμενο της 

δημιουργίας σχετικής υποδομής αξιοποιώντας ένα εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο αρκετά 

χιλιόμετρα από την πόλη της Κω και το λιμάνι.  

Μετά την καταγραφή των άρτι αφιχθέντων ατόμων από το Λιμενικό, οδηγούνται πεζή με τη 

συνοδεία άνδρα του Λιμενικού στο ξενοδοχείο “Captain Elias” (εφεξής «ξενοδοχείο»), το οποίο 

έχει ατύπως παραχωρηθεί από την ιδιοκτήτρια τράπεζα για τη στέγαση των νεοεισερχομένων, 

ελλείψει οιασδήποτε άλλης κρατικής δομής υποδοχής και φιλοξενίας και το οποίο εποπτεύεται επί 

                                                                                                                                                                                                 
στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.astynomia.gr/images/stories//2015/statistics15/allodapwn/6_statistics_all_2015_sull_yphkoothta.JPG  

http://www.astynomia.gr/images/stories/2015/statistics15/allodapwn/6_statistics_all_2015_sull_yphkoothta.JPG
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24ώρου βάσεως από τουλάχιστον έναν άνδρα του Λιμενικού και της Αστυνομίας. Το ξενοδοχείο 

βρίσκεται στη θέση ‘Λάμπη’ και απέχει περίπου 1, 5 χλμ από το κέντρο της πόλης της Κω.  

 

Άποψη του ξενοδοχείου (πηγή: OlaTaNea)5 

 

Το ξενοδοχείο που ήταν επί χρόνια εγκαταλελειμμένο διαθέτει περί τα 20 δωμάτια και προαύλιο 

χώρο. Στον προαύλιο χώρο βρίσκονται τοποθετημένες σκηνές της πολιτικής προστασίας που έχει 

παραχωρήσει προς αυτό το σκοπό το Επαρχείο Κω, καθώς και σκηνές που έχουν τοποθετηθεί από 

τους MsF. Έξω από τον προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου υπάρχουν αυτοσχέδιες καλύβες από 

καλαμιές στις οποίες διαμένουν κατά βάση Σύριοι. Οι συνθήκες που επικρατούν τόσο στους 

εσωτερικούς χώρους, όσο και στους εξωτερικούς του χώρους είναι εξαιρετικά κακές.  

                                                           
5 Βλ. http://www.olatanea.gr/aidiastiko-kolastirio-i-kos-dimosievma-tis-daily-mail-gia-tous-prosfiges-ke-tous-

paranomous-metanastes-sto-nisi-ikones/  

http://www.olatanea.gr/aidiastiko-kolastirio-i-kos-dimosievma-tis-daily-mail-gia-tous-prosfiges-ke-tous-paranomous-metanastes-sto-nisi-ikones/
http://www.olatanea.gr/aidiastiko-kolastirio-i-kos-dimosievma-tis-daily-mail-gia-tous-prosfiges-ke-tous-paranomous-metanastes-sto-nisi-ikones/
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Άποψη του ξενοδοχείου και του περιβάλλοντα χώρου (πηγή: σελίδα στο Facebook- Αλληλεγγύη Κως)6 

 

Ήδη από την στιγμή της άτυπης παραχώρησης του ξενοδοχείου δεν υπήρξε μέριμνα για την 

υδροδότηση του κτηρίου, ενώ οι εργασίες για την ηλεκτροδότηση, που έγιναν με μέριμνα του 

Επαρχείου Κω, αφορούσαν μόνο τους κοινόχρηστους χώρους. Μάλιστα, μετά από πρόσφατη 

πυρκαγιά που ξέσπασε, σύμφωνα με μαρτυρίες, λόγω του πλημμελούς καθαρισμού του προαύλιου 

χώρου από τα ξερά χόρτα/ φυτά, το κτήριο πλέον δεν ηλεκτροδοτείται καθόλου, με τις Αρχές να 

επικαλούνται λόγους ασφαλείας λόγω της ύπαρξης γυμνών καλωδίων από τα οποία οι 

στεγαζόμενοι στο ξενοδοχείο προσπαθούσαν με αυτοσχέδια ηλεκτρικά κυκλώματα να 

ηλεκτροδοτήσουν και τους χώρους των δωματίων. Τόσο στους χώρους των δωματίων, όσο και 

στους αρχικώς προοριζόμενους κοινόχρηστους χώρους (διαδρόμους, είσοδο, χώρο σαλονιού, 

reception) βρίσκονται τοποθετημένα στο πάτωμα στρώματα, τα οποία έχουν συγκεντρωθεί με 

πρόνοια της Περιφέρειας. Τονίζεται ότι, επειδή τα στρώματα δεν επαρκούν για το σύνολο των 

στεγαζόμενων, αυτά είναι τοποθετημένα έτσι ώστε να εφάπτονται προκειμένου να μπορούν να 

κοιμηθούν σε αυτά, κατά το δυνατόν περισσότερα άτομα. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στο χώρο 

δίκλινου δωματίου, το δάπεδο του οποίου που καλυπτόταν σχεδόν στο σύνολό του από στρώματα, 

                                                           
6 Βλ. https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-

9/11141734_672583022873456_9056515392711719960_n.jpg?oh=2972a94d3e828795f2221b144e8077ae&oe=564E37

32  

https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/11141734_672583022873456_9056515392711719960_n.jpg?oh=2972a94d3e828795f2221b144e8077ae&oe=564E3732
https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/11141734_672583022873456_9056515392711719960_n.jpg?oh=2972a94d3e828795f2221b144e8077ae&oe=564E3732
https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/11141734_672583022873456_9056515392711719960_n.jpg?oh=2972a94d3e828795f2221b144e8077ae&oe=564E3732
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κατέλυαν 13 άτομα εκ των οποίων πολλά ανήλικα κι ένα βρέφος 3 μηνών. Παρόμοια εικόνα 

παρουσίαζε το σύνολο των δωματίων.  

 

Άποψη κοινόχρηστου χώρου του ξενοδοχείου (πηγή σελίδα στο Facebook- Αλληλεγγύη Κως)7 

 

Λόγω της πυρκαγίας κάποια από τα τζάμια των παραθύρων του ξενοδοχείου έχουν σπάσει με 

αποτέλεσμα όσοι καταλύουν σε χώρους κοντά σε αυτά (ιδίως στους κοινόχρηστους χώρους του 

ισογείου) να είναι εκτεθειμένοι στο βραδινό ψύχος και την υγρασία, αλλά και σε τεράστιο κίνδυνο 

ατυχήματος από τις μπαλκονόπορτες, τα σπασμένα γυαλιά των οποίων δεν έχουν καθαριστεί ή 

αντικατασταθεί προσηκόντως.  

                                                           
7 Βλ. https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-

9/10616518_663554310442994_9083535745933054077_n.jpg?oh=9fbfcb8a9f647ddae4757a6ac30216bb&oe=563C54

0F  

https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10616518_663554310442994_9083535745933054077_n.jpg?oh=9fbfcb8a9f647ddae4757a6ac30216bb&oe=563C540F
https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10616518_663554310442994_9083535745933054077_n.jpg?oh=9fbfcb8a9f647ddae4757a6ac30216bb&oe=563C540F
https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10616518_663554310442994_9083535745933054077_n.jpg?oh=9fbfcb8a9f647ddae4757a6ac30216bb&oe=563C540F
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Άποψη των εξωτερικών χώρων του ξενοδοχείου που επλήγησαν από την πυρκαγιά (πηγή σελίδα στο 

Facebook- Αλληλεγγύη Κως)8 

 

Ως αποχωρητήρια χρησιμοποιούνται χημικές τουαλέτες που είναι τοποθετημένες εκτός του 

κτηρίου, ενώ άλλες βασικές ανάγκες, όπως λ.χ. το μπάνιο είναι σχεδόν απαγορευτικό να 

εξυπηρετηθούν αξιοπρεπώς. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά την επίσκεψή μας γίναμε αυτόπτες 

μάρτυρες περιστατικού όπου νεαρή κοπέλα προσπαθούσε με τη βοήθεια άλλης γυναίκας να κάνει 

μπάνιο με πλήρη ένδυση χρησιμοποιώντας λεκάνες νερού σε απόμερη πλευρά του προαύλιου 

χώρου.  

                                                           
8 Βλ. https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-

9/11403465_663554377109654_3901270095216680183_n.jpg?oh=a7e428e819a090d73dd3bb6480ef88c5&oe=56520

C7A  

https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/11403465_663554377109654_3901270095216680183_n.jpg?oh=a7e428e819a090d73dd3bb6480ef88c5&oe=56520C7A
https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/11403465_663554377109654_3901270095216680183_n.jpg?oh=a7e428e819a090d73dd3bb6480ef88c5&oe=56520C7A
https://scontent-mxp1-1.xx.fbcdn.net/hphotos-xfa1/v/t1.0-9/11403465_663554377109654_3901270095216680183_n.jpg?oh=a7e428e819a090d73dd3bb6480ef88c5&oe=56520C7A
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Κάνοντας μπάνιο έξω από το ξενοδοχείο (πηγή: Δημοκρατική)9 

 

Επιπλέον οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου δεν μεριμνούν για συγκομιδή των απορριμμάτων των 

κάδων που βρίσκονται έναντι του ξενοδοχείου και του καθαρισμού του συστήματος αποχέτευσης 

(βόθρου). H καθαριότητα του ξενοδοχείου γίνεται με τη μέριμνα των MsF, αποστολή των οποίων 

δραστηριοποιείται στο νησί. Οι τελευταίοι έχουν επίσης φροντίσει για την τοποθέτηση χαλικίων 

στους προαύλιους χώρους, το δίκτυο ύδρευσης των εξωτερικών χώρων, τη συγκομιδή των 

απορριμμάτων με ιδιωτικό απορριμματοφόρο, τον καθαρισμό από στάσιμα ύδατα και την 

επιχωμάτωση της πισίνας, προκειμένου να αποκλειστεί ο κίνδυνος ατυχήματος.  

Διαδικασίες 

Με τη σύλληψή τους από το Λιμενικό και μέχρι την αποχή του Εισαγγελέα από την ποινική δίωξη 

για παράνομη είσοδο στη χώρα, οι νεοεισερχόμενοι τυγχάνουν τύποις κρατούμενοι του Λιμενικού. 

Μέχρι την αποχή του Εισαγγελέα από την ποινική δίωξη για παράνομη είσοδο στη χώρα που θα 

τους επιτρέψει την καταγραφή  εν τέλει από την αστυνομική αρχή και την χορήγηση σε αυτούς 

υπηρεσιακού σημειώματος ή απόφασης αναβολής απομάκρυνσης, βρίσκονται σε ένα ιδιότυπο 

καθεστώς, αυτό του ποινικά κρατούμενου, του οποίου όμως η παραμονή δεν περιορίζεται σε 

συγκεκριμένο χώρο. Έτσι, όντας τύποις κρατούμενοι του Λιμενικού, όσοι από τους νεοαφιχθέντες 

                                                           
9 Βλ. http://www.dimokratiki.gr/06-08-2015/ny-times-ntropi-gia-tin-evropi-afini-avoithiti-tin-ellada-me-tous-

metanastes/  

http://www.dimokratiki.gr/06-08-2015/ny-times-ntropi-gia-tin-evropi-afini-avoithiti-tin-ellada-me-tous-metanastes/
http://www.dimokratiki.gr/06-08-2015/ny-times-ntropi-gia-tin-evropi-afini-avoithiti-tin-ellada-me-tous-metanastes/
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έχουν την δυνατότητα να επωμιστούν τα έξοδα ενοικίασης χώρου διαμονής, μπορούν να 

αναζητήσουν αλλού κατάλυμα και δεν υποχρεούνται να μείνουν στο ξενοδοχείο. Μάλιστα, συχνά 

παρατηρείται οικογένειες να χωρίζονται, έτσι ώστε τα πιο ευάλωτα μέλη της να καταλύουν σε 

ενοικιαζόμενους χώρους, ενώ τα λοιπά στο ξενοδοχείο.  Ωστόσο, ο κόσμος που δεν μπορεί να 

αναλάβει τα έξοδα της στέγασής του είναι πάρα πολύς, με αποτέλεσμα να παρατηρείται 

συνωστισμός στο ξενοδοχείο. Μάλιστα, όπως προκύπτει από μαρτυρίες αφιχθέντων σε χρόνο 

ύστερο της επίσκεψής μας στο νησί, με τους οποίους ήρθαμε σε επαφή στα γραφεία μας, αλλά και 

δημοσιεύματα10, λόγω της περαιτέρω αύξησης των ροών, πολλοί είναι αυτοί που, μην μπορώντας 

να εξασφαλίσουν μια υποτυπώδη «θέση» στο ξενοδοχείο, αναζητούν καταφύγιο στο λιμάνι, σε 

πάρκα και άλλα σημεία της πόλης.  

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας συνομιλήσαμε με άτομα που διέμεναν στους χώρους του 

ξενοδοχείου. Μεταξύ αυτών εντοπίστηκαν έγκυες γυναίκες, πολλά ανήλικα βρεφικής –προσχολικής 

ηλικίας (πολλά εξ αυτών υπέφεραν από εμφανείς δερματικές παθήσεις), υπερήλικος άνδρας από το 

Αφγανιστάν με πρόβλημα όρασης και νεφροπάθεια, οικογένεια Αφγανών με τρία ανήλικα τέκνα εκ 

των οποίων τα δύο μικρότερα ηλικίας περίπου 2 και 4 ετών υπέφεραν από παράλυση κάτω άκρων.  

 

Ιατρική φροντίδα/ Ψυχοκοινωνική Υποστήριξη 

Στο νησί της Κω δεν υπάρχει κρατική μέριμνα για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών και 

ψυχοκοινωνικής υποστήριξης στους νεοαφιχθέντες. Με τη συνδρομή διερμηνέων και καθημερινή 

παρουσία στο ξενοδοχείο οι MsF παρέχουν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγειονομικής περίθαλψης, 

ενώ μεσολαβούν και για τη διαχείριση των περιστατικών που χρήζουν νοσηλείας ή φροντίδας που 

εκφεύγει των δυνατοτήτων τους κι επομένως πρέπει να παραπεμφθούν στο Νοσοκομείο. Στο 

                                                           
10 KosVoice, Σκηνές προσφύγων παντού, ακόμα και στο πάρκο δίπλα στον Πλάτανο του Ιπποκράτη, 28 Ιουλίου 2015, 

διαθέσιμο στον παρακάτω σύνδεσμο: 

http://www.kosvoice.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%C

E%B7%CF%84%CE%B1/item/27449-%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CF%82-

%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD-

%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D,-%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF-

%CE%B4%CE%AF%CF%80%CE%BB%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-

%CF%80%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7    

 

http://www.kosvoice.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/item/27449-%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D,-%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF-%CE%B4%CE%AF%CF%80%CE%BB%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7
http://www.kosvoice.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/item/27449-%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D,-%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF-%CE%B4%CE%AF%CF%80%CE%BB%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7
http://www.kosvoice.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/item/27449-%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D,-%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF-%CE%B4%CE%AF%CF%80%CE%BB%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7
http://www.kosvoice.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/item/27449-%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D,-%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF-%CE%B4%CE%AF%CF%80%CE%BB%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7
http://www.kosvoice.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/item/27449-%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D,-%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF-%CE%B4%CE%AF%CF%80%CE%BB%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7
http://www.kosvoice.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/item/27449-%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D,-%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF-%CE%B4%CE%AF%CF%80%CE%BB%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7
http://www.kosvoice.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/item/27449-%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D,-%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF-%CE%B4%CE%AF%CF%80%CE%BB%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7
http://www.kosvoice.gr/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CE%B9%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1/item/27449-%CF%83%CE%BA%CE%B7%CE%BD%CE%AD%CF%82-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CF%8D,-%CE%B1%CE%BA%CF%8C%CE%BC%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%BF-%CF%80%CE%AC%CF%81%CE%BA%CE%BF-%CE%B4%CE%AF%CF%80%CE%BB%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%80%CE%BB%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B9%CF%80%CF%80%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%B7
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δυναμικό του κλιμακίου των MsF που δραστηριοποιείται στο νησί συγκαταλέγονται και 2 γιατροί, 

2 νοσοκόμοι, 4 διερμηνείς και 1 ψυχολόγος.    

 

Σίτιση/ Είδη πρώτης ανάγκης  

Όπως αναφέρεται και ανωτέρω, με τη σύλληψή τους από το Λιμενικό και μέχρι την αποχή του 

Εισαγγελέα από την ποινική δίωξη για παράνομη είσοδο στη χώρα, οι νεοεισερχόμενοι τυγχάνουν 

τύποις κρατούμενοι του Λιμενικού. Ως εκ τούτου, η σίτιση και οι εν γένει ανάγκες διαβίωσης των 

προσφύγων, τελούν υπό την ευθύνη του Λιμενικού. Παρόλα αυτά, δεν παρέχεται πλέον σε αυτούς, 

όπως στο παρελθόν, σίτιση με κρατική μέριμνα, αλλά μέχρι και λίαν προσφάτως μόνο με ιδιωτική 

πρωτοβουλία. Συγκεκριμένα, στο χώρο έξω από το ξενοδοχείο διενεργείτο μια φορά την ημέρα 

συσσίτιο. Αρχικά το φαγητό ήταν προσφορά της Ένωσης Ξενοδόχων και διανεμόταν από τους 

εθελοντές της ‘Αλληλεγγύη Κως’. Λόγω της αύξηση των αναγκών σε ποσότητα φαγητού τα μέλη 

της ομάδας ‘Αλληλεγγύη Κως’ ανέλαβαν εκτός από τη διανομή και τη συλλογή επιπλέον ιδιωτικών 

προσφορών σε τρόφιμα, αλλά ακόμη και την παρασκευή επιπλέον μερίδων. Μερίδα φαγητού 

λαμβάναν και άτομα τα οποία δεν διαμένουν στο ξενοδοχείο. Καμία ειδική πρόνοια δεν υπήρχε για 

τη σίτιση των ατόμων με ιδιαίτερες διατροφικές ανάγκες (λ.χ. διαβητικά άτομα). Βρεφικές τροφές 

(κρέμες, γάλα) προερχόμενες από δωρεές, διανέμονταν από τους εθελοντές της ομάδας 

‘Αλληλεγγύη Κως’ ανάλογα με τη διαθεσιμότητά τους.  

Από τους έως τώρα εμπλεκόμενους στις διαδικασίες του συσσιτίου, είχε πολλάκις εκφραστεί 

ιδιαίτερη ανησυχία σε σχέση με την αντικειμενική δυνατότητα συνέχισης της προσφοράς τροφής 

από την Ένωση Ξενοδόχων, τόσο κατά την περίοδο αιχμής της τουριστικής κίνησης, όσο και κατά 

το τέλος της τουριστικής περιόδου που συχνά συνοδεύεται από κλείσιμο αρκετών ξενοδοχειακών 

μονάδων. Επιπλέον, η Κίνηση Πολιτών «Αλληλεγγύη Κως» πρόσφατα ανακοίνωσε ότι η 

εθελοντική πρωτοβουλία της τοπικής κοινωνίας δεν μπορεί να συνεχισθεί χωρίς την ανάληψη της 

ευθύνης διαχείρισης από αρμόδιο κρατικό φορέα. Ως αποτέλεσμα της αδράνειας από μέρους των 

Αρχών στις διαρκείς εκκλήσεις για εξεύρεση λύσης, ήδη από την Δευτέρα 3 Αυγούστου η  

«Αλληλεγγύη Κως» έχει αποσυρθεί από το συσσίτιο των νεοεισερχομένων.  
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Την ώρα του συσσιτίου έξω από το ξενοδοχείο 

 

Σε συναντήσεις που έγιναν με την ομάδα της αποστολής μας οι εν λόγω ανησυχίες μεταφέρθηκαν 

τόσο στον Έπαρχο, όσο και στην Υπολιμενάρχη. Η μεν τελευταία μας ενημέρωσε ότι έχει ζητηθεί 

από το Λιμενικό κονδύλι για τη σίτιση των συλληφθέντων, ωστόσο εκφράστηκαν προβληματισμοί 

ως προς τη δυνατότητα τήρησης από μέρους του Λιμενικού ορισμένων εκ των τυπικών 

διαδικασιών, δεδομένου του ιδιότυπου της κατάστασης που δεν επιτρέπει την ακριβή εκτίμηση των 

ατόμων που πρέπει να σιτιστούν  και της ίδιας της διαδικασίας διανομής του συσσιτίου. Σύμφωνα 

δε με τον Έπαρχο, από πλευράς του Επαρχείου υπάρχει η πρόθεση να καλυφθεί με κονδύλι της 

Περιφέρειας μέρος των αναγκών σίτισης. Τονίστηκε, βεβαία, ότι κάτι τέτοιο θα προϋπέθετε την 

παρέμβαση της Κεντρική Διοίκησης για τη λογιστική δικαιολόγηση ενός τέτοιου κονδυλίου, ώστε 

να εγκριθεί κατά τον λογιστικό έλεγχο.  

Σχετικά με τα είδη πρώτης ανάγκης, σημειώνεται ότι διανέμονται από την ΥΑ ‘non- food item kits’ 

καθώς και υπνόσακοι. Δυστυχώς λόγω του πολύ αυξημένου αριθμού των νεοαφιχθέντων, τα ως 

άνω είδη δεν επαρκούν για το σύνολο του πληθυσμού. Έμφαση δίνεται στην παροχή τους κατά 

βάση στους ευάλωτους. Αντίστοιχα, από τους MsF διανέμονται σε μέρος του πληθυσμού επίσης 

υπνόσακοι.  Επιπλέον, από την «Αλληλεγγύη Κως» και σπανιότερα από τον ΕΕΣ διανέμονται σε 

τακτική βάση είδη ιματισμού και υποδημάτων, καθώς και άλλα είδη (απορρυπαντικά, πάνες, είδη 

υγιεινής κ.λπ.) προερχόμενα κατά βάση από δωρεές. Με πρόνοια των εθελοντών του ΕΕΣ 
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διανέμονται και κουβέρτες. Τόσο το Τμήμα του ΕΕΣ, όσο και η ‘Αλληλεγγύη Κως’ λειτουργούν 

αυστηρά εθελοντικά. Ως αποτέλεσμα, μέχρι και το χρόνο της επίσκεψής μας δεν διέθεταν χώρους 

αποθήκευσης των προς διανομή ειδών. Σημειώνεται ότι, όπως ενημερωθήκαμε από Εθελόντρια του 

Τμήματος του ΕΕΣ στην Κω, είχε προηγηθεί επίσκεψη κλιμακίου του ICRC, που αξιολογήσε την 

κατάσταση και θα αποστείλει εκ νέου κλιμάκιο με ανθρωπιστική βοήθεια.  

 

Διαδικασία καταγραφής 

Τη διάσωση ή την άφιξη των νεοαφιχθέντων στο νησί ακολουθεί σύλληψη από τις Λιμενικές Αρχές 

και μεταγωγή στην τοποθεσία όπου εδρεύει η λιμενική αρχή του νησιού, ανεξαρτήτως εάν οι 

πρώτοι εντοπίστηκαν σε θαλάσσια/ παράκτια περιοχή ή στην ενδοχώρα του νησιού στις 

περιπτώσεις τουλάχιστον που η άφιξη είναι πρόσφατη. Σύμφωνα, με τις πληροφορίες που 

συνελέχθησαν τόσο από τις Αρχές, όσο και από τον πληθυσμό με τον οποίο ήρθαμε σε επαφή, το 

νησί προσεγγίζεται από τα πλοιάρια κατά βάση σε περιοχές πλησίον της πόλης της Κω. Ωστόσο, 

υπάρχουν και περιπτώσεις όπου η προσέγγιση λαμβάνει χώρα σε απομακρυσμένες σε σχέση με την 

πόλη της Κω περιοχές.  

Μετά από την πρώτη καταγραφή από το Λιμενικό οι νεοεισερχόμενοι οδηγούνται πεζή στο 

ξενοδοχείο συνοδεία ανδρών του Λιμενικού. Σημειώνεται, ότι η μεταφορά/ μεταγωγή των 

νεοαφιχθέντων γίνεται, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων, πεζή, καθώς δεν υπάρχει όχημα που να 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί προς το σκοπό αυτό.  Σχετικό αίτημα του Λιμενικού σώματος για τη 

διάθεση οχήματος σε αυτό δεν ενεκρίθη. Ωστόσο, σε συνάντηση του κλιμακίου μας με τον Έπαρχο, 

ο τελευταίος μας ενημέρωσε ότι μπορεί να διατεθεί από την Περιφέρεια ένα πούλμαν, ωστόσο δεν 

μπορεί χωρίς σχετική ρύθμιση από την Κεντρική Διοίκηση να δικαιολογηθεί κονδύλι για την 

πρόσληψη οδηγού. 
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Πηγαίνοντας προς το ξενοδοχείο (πηγή: OlaTaNea)11 

 

Η διαδικασία καταγραφής από το λιμενικό διαρκεί συνήθως λίγες ώρες και διεκπεραιώνεται χωρίς 

τη συνδρομή διερμηνέα, καθώς η Υπηρεσία δε διαθέτει διερμηνείς. Ως εκ τούτου ο εντοπισμός των 

ευάλωτων (λ.χ. ασθενών, ασυνόδευτών ανήλικων) καθίσταται μάλλον αδύνατος όταν ο λόγος 

ευαλωτότητας δεν είναι πρόδηλος. Σύμφωνα, ωστόσο με την Υπολιμενάρχη σε περίπτωση 

εντοπισμού ασυνόδευτου ανηλίκου, γίνεται απευθείας μεταγωγή στην Αστυνομία, ενώ σε 

περίπτωση εντοπισμού ασθενούς παρέχεται συνδρομή από τους MsF ή σπανιότερα το ΚΕΕΛΠΝΟ. 

Για τις ώρες που θα διαρκέσει η καταγραφή δεν παρέχεται σίτιση ή είδη ιματισμού, εκτός εάν αυτά 

ζητηθούν. Σε τέτοια περίπτωση, ζητείται η συνδρομή του ΕΕΣ.  

Μετά την καταγραφή σχηματίζεται δικογραφία για την παράνομη είσοδο των αλλοδαπών στη 

χώρα. Σημειώνεται ότι σύμφωνα, τόσο με μαρτυρίες, όσο και με την Υπόλιμενάρχη, το τελευταίο 

διάστημα η διέλευση γίνεται χωρίς τη συνοδεία των διακινητών στα πλωτά σκάφη.  Οι τελευταίοι 

                                                           
11 Βλ. http://www.olatanea.gr/aidiastiko-kolastirio-i-kos-dimosievma-tis-daily-mail-gia-tous-prosfiges-ke-tous-

paranomous-metanastes-sto-nisi-ikones/  

http://www.olatanea.gr/aidiastiko-kolastirio-i-kos-dimosievma-tis-daily-mail-gia-tous-prosfiges-ke-tous-paranomous-metanastes-sto-nisi-ikones/
http://www.olatanea.gr/aidiastiko-kolastirio-i-kos-dimosievma-tis-daily-mail-gia-tous-prosfiges-ke-tous-paranomous-metanastes-sto-nisi-ikones/
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απλώς παρέχουν τα μέσα και τις οδηγίες για τη διέλευση. Αν και σε ελάχιστες περιπτώσεις ασκείται 

τελικά ποινική δίωξη για παράνομη είσοδο του νεοαφιχθέντες, η ποινική διαδικασία απαιτεί από 

μέρους του Λιμενικού, αφενός σημαντικό όγκο γραφειοκρατικής εργασίας, αλλά και σημαντικές 

καθυστερήσεις, δεδομένου ότι η διεκπεραίωση από την Εισαγγελία δεν είναι πάντα εύκολο να 

επιτευχθεί άμεσα (λ.χ. Σαββατοκύριακα, αργίες, ώρες που είναι κλειστή η Γραμματεία). Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα την περαιτέρω καθυστέρηση της διεκπεραίωσης της καταγραφής από την 

Αστυνομία και τελικά τη δυνατότητα αναχώρησης των αλλοδαπών από το νησί. Τονίζεται ότι για 

κάλυψη τόσο των αναγκών διασώσεων, συλλήψεων, καταγραφών νεοαφιχθέντων κ.λπ, όσο και 

όλων των λοιπών αρμοδιοτήτων με τις οποίες είναι επιφορτισμένο το Λιμενικό εκφράστηκε η 

αναγκαιότητα περαιτέρω στελέχωσης της υπηρεσίας της Κω. Για το μήνα Ιούνιο σχετικό αίτημα 

ενίσχυσης με επιπλέον 22 άτομα, είχε ως αποτέλεσμα την απόσπαση 5 ατόμων για διάστημα ενός 

μηνός. Μάλιστα, προκειμένου να μειωθούν τα έξοδα απόσπασης, με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας, 

εξετάστηκε με την Ένωση Ξενοδόχων η δυνατότητα φιλοξενίας των αποσπασμένων.  

Εν συνεχεία ακολουθεί η καταγραφή των νεοαφιχθέντων από τις Αστυνομικές αρχές, που 

περιλαμβάνει τη δακτυλοσκόπηση και καταχώρησή τους στο σύστημα της EURODAC και τη λήψη 

υπηρεσιακού σημειώματος ή αναβολής απομάκρυνσης. Τα ραντεβού δίνονται με βάση την 

ημερομηνία άφιξης. Παρά τις προσπάθειες της Αστυνομίας, λόγω του μεγάλου αριθμού των 

νεοαφιχθέντων, της υποστελέχωσης της υπηρεσίας, των μόνο 2 μηχανημάτων EURODAC και των 

συχνών τεχνικών προβλημάτων του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρησης των καταγραφών, η 

καταγραφή και λήψη υπηρεσιακού διεκπεραιώνεται σε διάστημα 7-10 ημερών. Η καταγραφή των 

Συρίων διεκπεραιώνεται ταχύτερα. Για το λόγο αυτό τηρείται άλλη λίστα με ραντεβού για την 

καταγραφή των Σύριων και άλλη λίστα με ραντεβού για τους υπόλοιπους, γεγονός που συχνά 

δημιουργεί εντάσεις. Παρόλα αυτά η ΑΔ έχει καταφέρει με το ελάχιστο προσωπικό της να ξεπερνά 

και τις 120 καταγραφές την ημέρα  

Από 03-06-2015 και μέχρι 09-06-2015 είχε δοθεί διαταγή να δίνεται στους Σύριους ραντεβού για 

καταγραφή στην Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής, μέτρο που συνέβαλε αποφασιστικά στην 

αποσυμφόρηση του νησιού και στην ταχύτερη διεκπεραίωση των καταγραφών και εν τέλει 

αποχώρησης από το νησί όλων των εθνικοτήτων. Παρά την επιθυμία των τοπικών Αρχών για τη 

συνέχιση του μέτρου και για επόμενο διάστημα και τις σχετικές από μέρους του Υπουργείου 

Προστασίας του Πολίτη διαβεβαιώσεις προς αυτό, το μέτρο δεν έχει εφαρμοστεί έκτοτε. Ως 

αποτέλεσμα έχει επιβραδυνθεί ξανά η διαδικασία καταγραφής του προσφυγικού πληθυσμού και 
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συνεπώς η παραμονή του στο νησί υπό τις ως άνω συνθήκες. Όλες οι διαδικασίες γίνονται χωρίς τη 

συνδρομή διερμηνέα, δεδομένου ότι η Υπηρεσία δε διαθέτει διερμηνείς.  

Σύμφωνα με αναφορές των νεοαφιχθέντων, το σύστημα γνωστοποίησης των ραντεβού δεν είναι 

σαφές με αποτέλεσμα να συνωστίζονται καθημερινά έξω από το κτήριο της Αστυνομίας 

περιμένοντας να ακούσουν το όνομά τους. Η παραμονή εκεί συχνά ενέχει ορθοστασία, πολύωρη 

έκθεση στον ήλιο, αδυναμία πρόσβασης σε τουαλέτα. Κάποιοι μάλιστα διανυκτερεύουν έξω από το 

κτίριο προκειμένου να είναι σίγουροι ότι δεν θα χάσουν τη σειρά τους. Επιπλέον, δεδομένου δε ότι 

η Αστυνομία συστεγάζεται με πολλές άλλες Δημόσιες Υπηρεσίες (Δικαστήρια, Επαρχείο, κ.λπ) και 

το κτήριο βρίσκεται σε ιδιαιτέρως κεντρικό και τουριστικού ενδιαφέροντος σημείο, η  πολύωρη 

παραμονή τους δε εκεί δημιουργεί εντάσεις και από μέρους της τοπικής κοινωνίας. 

Αντιστοίχως με το Λιμενικό Σώμα και η Αστυνομία μέσω του Διευθυντή της έκανε λόγο για ανάγκη 

ενίσχυσής της τόσο από προσωπικό, όσο και από μηχανήματα EURODAC. Συγκεκριμένα, έκανε 

λόγο για την ανάγκη ενδυνάμωσης της Υπηρεσίας με τουλάχιστον 12 επιπλέον άτομα, τη στιγμή 

που στο σύνολό της η Υπηρεσία κατά την επίσκεψή μας αριθμούσε 8 υπαλλήλους. 

Μετά την καταγραφή και την λήψη υπηρεσιακού σημειώματος, αναβολής απομάκρυνσης ή 

ραντεβού για καταγραφή, οι νεοαφιχθέντες επιτρέπεται να ταξιδέψουν νόμιμα. Ως εκ τούτου, η 

πλειονότητα αυτών μεταβαίνουν με καράβι στον Πειραιά. Ωστόσο, δεν είναι λίγοι οι αλλοδαποί, οι 

οποίοι, παρόλο που έχουν καταγραφεί από την Αστυνομία, δεν έχουν τη δυνατότητα να 

εξασφαλίσουν το αντίτιμο του ακτοπλοϊκού εισιτηρίου με αποτέλεσμα, εάν δεν βρεθεί κάποια per 

se λύση να παγιδεύονται στο νησί. Υπήρξαν περιπτώσεις που ακόμα και οι εθελοντές της 

«Αλληλεγγύης Κω» συγκέντρωσαν χρήματα προκειμένου να αγοραστούν εισιτήρια, ενώ και η 

Ύπατη Αρμοστεία εξετάζει το ενδεχόμενο ενίσχυσης με μικρή χρηματική βοήθεια σε παρόμοιες 

περιπτώσεις.  

 

 Ενημέρωση/ Αιτήσεις Ασύλου/ Νομική Συνδρομή 

Κατά τον χρόνο της επίσκεψής μας, η ενημέρωση των νεοαφιχθέντων λάμβανε χώρα τόσο στο 

ξενοδοχείο, όσο και στο χώρο που εδρεύει η Αστυνομία από εκπρόσωπο της Ύπατης Αρμοστείας 

του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες. Ο τελευταίος λάμβανε και τη συνδρομή ενός διερμηνέα στη γλώσσα 

φαρσί κι ενός στην αραβική της ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση. Ακόμη, ενημερωτικό φυλλάδιο σε διάφορες 

γλώσσες με χρήσιμες πληροφορίες παρεχόταν από τους MsF.  
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Είναι άξιο αναφοράς ότι η συντριπτική πλειοψηφία των νεοεισερχομένων δεν εκφράζει επιθυμία να 

παραμείνει στην Ελλάδα και συνεπώς να υπαχθεί στο ελληνικό σύστημα ασύλου. Σημειώνεται, 

ωστόσο, ότι ακόμη κι αν κάποιος εκ των νεοεισερχομένων εκδηλώσει σχετική βούληση για την 

υποβολή αιτήματος ασύλου, ως απόρροια της μη λειτουργίας της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής 

στο νησί, δεν υπάρχει σύστημα παραπομπής του στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου που 

λειτουργεί στη Ρόδο, ούτε πρόνοια για κοινωνική (π.χ. στεγαστική) ή νομική συνδρομή των 

αιτούντων άσυλο στην περιοχή.    

 

Ευάλωτες ομάδες 

Τονίζεται ότι ελλείψει οποιασδήποτε από τις θεσμοθετημένες διαδικασίες υποδοχής ο εντοπισμός 

των ευάλωτων περιπτώσεων είναι από εξαιρετικά δύσκολος έως αδύνατος και επαφίεται σε 

Υπηρεσίες (Λιμενικό, Αστυνομία), οι οποίες δεν είναι  εξειδικευμένες προς τούτο. Επίσης, ακόμη 

και μετά τον εντοπισμό τους δεν χαίρουν ειδικής πρόνοιας, ελλείψει κατάλληλων δομών ή 

υπηρεσιών. Ως εκ τούτου οικογένειες με ανήλικα -ακόμη και με πολύ μικρής ηλικίας- μέλη, 

ασθενείς, εγκυμονούσες, υπερήλικες, θύματα βίας/ εμπορίας ανθρώπων/ βασανιστηρίων, είτε δεν 

εντοπίζονται καθόλου, είτε –σε περίπτωση εντοπισμού τους- δεν χαίρουν καμιάς ειδικής 

μεταχείρισης ή υποστήριξης. Αναφορικά με τους ασυνόδευτους ανήλικους η κατάσταση 

παρουσιάζεται λίγο διαφορετική. Τον εντοπισμό τον ασυνόδευτων ανηλίκων εφηβικής ηλικίας 

ακολουθεί προστατευτική φύλαξη/κράτηση και κατά το δυνατόν αμεσότερη μεταγωγή στα 

κρατητήρια της Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής- Τμήμα Απελάσεων και κράτησή τους εκεί 

μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία τοποθέτησής τους σε κατάλληλο πλαίσιο φιλοξενίας. 

Ασυνόδευτοι ανήλικοι νηπιακής ηλικίας που εντοπιστήκαν τους προηγούμενους μήνες 

παραπέμφθηκαν άμεσα σε δομή φιλοξενίας μέσω του ΕΚΚΑ. 

Ωστόσο, ενδεικτικό της αδυναμίας εντοπισμού, είναι ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες της 

Αστυνομικής Διεύθυνσης, οι ασυνόδευτοι ανήλικοι που είχαν καταγραφεί από τις Αρχές από την 

αρχή του 2015 έως και την επίσκεψή μας ανέρχονταν στους 10. Το ποσοστό όμως αυτό δεν 

φαίνεται να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα που υπογορεύει ένας τόσο μεγάλος αριθμός 

αφίξεων, δεδομένου ότι οι ασυνόδευτοι ανήλικοι και δη από το Αφγανιστάν, αποτελούν διαχρονικά 

ένα διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό των αφίξεων στην Ελλάδα. αλλά ούτε να επιβεβαιώνεται από 

τις μαρτυρίες ή τις εκτιμήσεις του κλιμακίου μας που κατά την επίσκεψή μας ήρθαμε σε επαφή με 
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μεγάλο αριθμό ατόμων καταγεγραμμένων ενηλίκων πλην όμως εμφανώς ανηλίκων που ήταν 

ασυνόδευτοι. Η λανθασμένη καταγραφή της ηλικίας οφείλεται στο γεγονός ότι οι ανήλικοι υπό τον 

φόβο της κράτησης ή μεταγωγής τους στην Αθήνα προς τούτο, αποφεύγουν να δηλώσουν την 

πραγματική τους ηλικία ή δηλώνουν συνοδευόμενοι από ενήλικα άτομα της ίδιας εθνικότητας.  

 

3. Βασικές Διαπιστώσεις 

 Έλλειψη συνθηκών υποδοχής 

 Ελλιπής στελέχωση και υλικοτεχνική υποδομή των υπηρεσιών που διαχειρίζονται την 

κατάσταση  

 Έλλειψη σχεδιασμού από τα Αρμόδια Υπουργεία. 

  Μετακύληση του βάρους της διαχείρισης της κατάστασης στους ΟΤΑ, ΜΚΟ, κινήματα 

αλληλεγγύης, χωρίς καν ανάληψη συντονιστικού ρόλου από την Κεντρική Διοίκηση 

 Γραφειοκρατικές αγκυλώσεις που μειώνουν τη δυνατότητα-δικαιολόγηση τυχόν διάθεσης 

ίδιων πόρων για τις ανάγκες επίλυσης των προβλημάτων ή την ταχεία διεκπεραίωση των 

καταγραφών. 

 Υπό τις δεδομένες συνθήκες δεν λαμβάνει χώρα ουσιώδες screening, με αποτέλεσμα να μην 

είναι δυνατός/ εύκολος ο εντοπισμός των ευάλωτων περιπτώσεων (λ.χ. ασυνόδευτοι 

ανήλικοι) και των μη απελάσιμων μη Συριακής καταγωγής. 

 Ο διαφορετικός χρόνος διεκπεραίωσης των υποθέσεων αναλόγως της εθνικότητας, παρά 

την καίρια συμβολή στην αποσυμφόρηση του νησιού, οδηγεί σε σύγχυση, αίσθημα αδικίας 

και εντάσεις μεταξύ του προσφυγικού πληθυσμού. 

 

4. Προτάσεις  

 Παροχή συνθηκών υποδοχής με κρατική μέριμνα (στέγαση, σίτιση, ιατρική περίθαλψη) 

 Ενίσχυση των Υπηρεσιών που εκ των πραγμάτων επιφορτίζονται με τη διαχείριση της 

κατάστασης τόσο με προσωπικό, όσο και με υλικοτεχνική υποδομή.  
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 Ενίσχυση του σχεδιασμού διαχείρισης από μέρους της Κεντρικής Διοίκησης, τόσο σε 

μακροπρόθεσμο, όσο και βραχυπρόθεσμο επίπεδο. 

 Ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ της Κεντρικής Διοίκησης και των δραστηριοποιούμενων στο 

πεδίο φορέων – ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΟΤΑ, Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες, Κοινωνία των Πολιτών (ΜΚΟ και Κινήσεις Πολιτών/ Εθελοντών). 

 Προτεραιοποίηση της διεκπεραίωσης των καταγραφών των ευάλωτων προσώπων 

ανεξαρτήτων εθνικότητας. 

  Εξειδίκευση των Υπηρεσιών καταγραφής στον εντοπισμό ευάλωτων περιπτώσεων, 

ιδιαιτέρως των ασυνόδευτων ανηλίκων με σκοπό την προσήκουσα και άμεση τοποθέτησή 

τους σε δομές φιλοξενίας και κατάλληλες και εξειδικευμένες υπηρεσίες. 

 Ενίσχυση από την Κεντρική Διοίκηση των εμπλεκόμενων φορέων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης τόσο χρηματοδοτικά, όσο και με την παροχή τεχνικής και ουσιαστικής 

βοήθειας για την παράκαμψη γραφειοκρατικών κωλυμάτων. 

 Ανάγκη να επιδιωχθεί η εξεύρεση τόσο άμεσων όσο και μακροπρόθεσμων λύσεων σε 

Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


