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1. Eισαγωγή 
 

Σν δηάζηεκα απφ 14 έσο 18 Γεθεκβξίνπ 2015 πξαγκαηνπνηήζεθε απνζηνιή ηνπ ΔΠ ζηα λεζηά 

ηεο Ρφδνπ θαη ηεο Μεγίζηεο (Καζηειιφξηδν) απφ κία δηθεγφξν θαη δχν δηεξκελείο, ζηηο γιψζζεο 

θαξζί, ληαξί, παζηνχ, νπξληνχ θαη αξαβηθά. πγθεθξηκέλα, ε απνζηνιή παξέκεηλε ζην λεζί ηεο 

Ρφδνπ απφ 14/12 έσο 16/12 θαη ελ ζπλερεία κεηέβε ζηε Μεγίζηε (Καζηειιφξηδν), φπνπ παξέκεηλε 

απφ 16/12 έσο 18/12. 

Η Ρόδορ, ε νπνία βξίζθεηαη ζην 

λνηηναλαηνιηθφ Αηγαίν, απνηειεί ην 

κεγαιχηεξν λεζί ηεο Γσδεθαλήζνπ κε 

έθηαζε 1.400,684 η.ρικ.
1
 Η 

πξσηεχνπζα ηνπ λεζηνχ είλαη ε πφιε 

ηεο Ρφδνπ, ε νπνία θαη ζπληζηά ηελ 

πξσηεχνπζα ηνπ λνκνχ Γσδεθαλήζνπ 

πνπ δηνηθεηηθά εληάζζεηαη ζηελ 

Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ.
2
 Σν λεζί 

ηεο Ρφδνπ είλαη ηδηαίηεξν ιφγσ ηνπ φηη 

ζπγθεληξψλεη ζχλνιν ππεξεζηψλ, φπσο 

παξάξηεκα ηεο Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ 

Αηγαίνπ, ηελ Α’ Αζηπλνκηθή 

Γηεχζπλζε Γσδεθαλήζνπ, ζηελ νπνία 

ππάγνληαη θαη νη λήζνη χκε, Υάιθε, 

Σήινο, Μεγίζηε (Ρσ θαη ηξνγγχιε), 

Κάξπαζνο θαη Κάζνο, ην Κεληξηθφ 

Ληκελαξρείν Ρφδνπ, ζην νπνίν 

ππάγνληαη νη Υάιθε, Σήινο, Μεγίζηε (Ρσ θαη ηξνγγχιε), θαζψο θαη ηελ Τπεξεζία Αζχινπ κε ην 

Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Αζχινπ (ΠΓΑ) Ρφδνπ. 

 

 

                                                 
1
 Choice Travel, Ρόδνο, http://choicetravel.gr/locations/%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82/ 

2
 Γήκνο Ρφδνπ, Δηζαγωγή, http://www.rhodes.gr/el/odimos/eisagwgi/ 

Υάξηεο Γωδεθαλήζωλ 

Πεγή: http://www.amphitrion-yachting.com/maps/dodekanisa.htm 
  

mailto:gcr1@gcr.gr
http://www.facebook.com/gcr.gr
https://twitter.com/#!/GCRefugees
http://choicetravel.gr/locations/%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%82/
http://www.rhodes.gr/el/odimos/eisagwgi/
http://www.amphitrion-yachting.com/maps/dodekanisa.htm


3 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ ΓΙΑ ΣΟΤ ΠΡΟΦΤΓΕ  - ΕΙΔΙΚΗ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΙΔΙΟΣΗΣΑ ΜΕ ΟΗΕ (ECOSOC)  

ολωμού 25, 106 82 ΑΘΗΝΑ | Κασσάνδρου 37Α,  54633 ΘΕ/ΝΙΚΗ 
TEL: (+30) 210 38 00 990 | 2310 250045   FAX: (+30) 210 38 03 774   EMAIL: gcr1@gcr.gr 

 

Like us! http://www.facebook.com/gcr.gr Follow us! https://twitter.com/#!/GCRefugees 
 

Παξφιν πνπ ε Ρφδνο δε ραξαθηεξίδεηαη απφ ηα πςειά λνχκεξα λενεηζεξρνκέλσλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ άιια λεζηά, ιφγσ ηεο ζρεηηθά κεγάιεο απφζηαζήο ηεο απφ ηελ Σνπξθία, θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηα 18 ρικ. πνπ ηε ρσξίδνπλ απφ απηήλ, εληνχηνηο ζεκεηψλεη ζηαζεξά αθίμεηο, νη 

νπνίεο θαίλεηαη λα έρνπλ 

απμεηηθέο ηάζεηο. πγθεθξηκέλα, 

ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή 

ελεκέξσζε απφ ην Γξαθείν 

Αιινδαπψλ ηνπ Σκήκαηνο 

Αζθαιείαο ηεο Α’ Αζηπλνκηθήο 

Γηεχζπλζεο Γσδεθαλήζνπ, απφ 

ηελ αξρή ηνπ έηνπο 2015 κέρξη θαη 

ην ηέινο ηνπ Ννεκβξίνπ είραλ 

θαηαγξαθεί 6.121 αθίξειρ ζηη 

Ρόδο, 6.088 ζηη ύμη, 4.344 ζε Μεγίζηη (Καζηελλόπιζο), 1.558 ζε Σήλο, 856 ζε Υάλκη και 

104 ζηην Κάππαθο. Άιισζηε, ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Αζηπλνκίαο νη 

αθίμεηο ζην ζχλνιν ησλ αλσηέξσ ζεκείσλ εηζφδνπ θαηά ην πξψην ελδεθάκελν ηνπ 2015 έρνπλ 

εθηνμεπηεί ελ ζπγθξίζεη κε ηηο αθίμεηο ηεο αληίζηνηρεο ρξνληθήο πεξηφδνπ γηα ην 2014 θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηο 2015 έθηαζαν ηιρ 20.195 ένανηι ηων 6.357 πος ζημειώθηκαν καηά ηο 

πποηγούμενο έηορ.
3
 

 

χκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ιάβακε απφ ηελ Α’ Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε, ε ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ λεναθηρζέλησλ ζηελ αλσηέξσ πεξηνρή αξκνδηφηεηάο ηεο είλαη χξνη (απφ ηα 

20.000 πεξίπνπ άηνκα πνπ έρνπλ εηζέιζεη ζηα παξαπάλσ λεζηά, νη 14.400 πεξίπνπ είλαη χξνη) θαη 

ζηε ζπλέρεηα αθνινπζνχλ νη πνιίηεο Ιξάθ (πεξίπνπ 2.200) θαη Αθγαληζηάλ (πεξί ηνπο 700). ε 

ζαθέζηαηα κηθξφηεξα λνχκεξα αθνινπζνχλ αθίμεηο πνιηηψλ Δξπζξαίαο, Παθηζηάλ, Ιξάλ, Ιλδίαο, 

νκαιίαο, Ληβχεο, ελεγάιεο, Μαξφθν, Αηγχπηνπ θαη Παιαηζηίληνη. ηελ ελ ιφγσ πεξηνρή θαηά 

ηελ θαινθαηξηλή πεξίνδν νη ζεκαληηθφηεξεο αθίμεηο ζεκεηψλνληαλ ζηε λήζν ηεο χκεο, ελ 

ζπλερεία φκσο θαη δε απφ ηα ηέιε ηνπ Απγνχζηνπ θαη ηηο αξρέο επηεκβξίνπ, νη αθίμεηο 

κεηαηνπίζηεθαλ θαηά βάζε ζηε Μεγίζηε.  

 

                                                 
3
 Διιεληθή αζηπλνκία, πιιεθζέληεο κε λόκηκνη κεηαλάζηεο γηα παξάλνκε είζνδν θαη παξακνλή από αζηπλνκηθέο θαη 

ιηκεληθέο αξρέο αλά κεζόξην, ζρεη. Πίλαθαο ζε: 

http://www.astynomia.gr/images/stories//2015/statistics15/allodapwn/11_statistics_all_2015_methorio.png 

Δπηρείξεζε δηάζωζεο ζηα Γωδεθάλεζα 

Πεγή: AP Photo/Kostis Ntantamis 
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Σν βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο Μεγίζηηρ είλαη ε κεγάιε ηεο 

εγγχηεηα κε ηελ Σνπξθία, θαζφηη απέρεη κφιηο 1,25 λαπηηθά 

κίιηα απφ ηηο λνηηνδπηηθέο ηνπξθηθέο αθηέο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε 

κεηάβαζε ζην λεζί (ή ζηε Ρσ ή ηε ηξνγγχιε, νη νπνίεο 

ππάγνληαη ζηε λ. Μεγίζηε) απφ ην Kaş ηεο Σνπξθίαο είλαη 

εμαηξεηηθά ζχληνκε, ζε βαζκφ πνπ έρνπλ ππάξμεη 

πεξηζηαηηθά αηφκσλ πνπ αθίρζεζαλ θσπειαηψληαο ή αθφκα 

θαη θνιπκπψληαο απφ ηηο ηνπξθηθέο αθηέο. Βέβαηα, ν ηξφπνο 

απηφο κεηάβαζεο δελ είλαη ν ζπλεζέζηεξνο, θαζψο ζην 

ζεκείν κεηαμχ Kaş θαη Μεγίζηεο αλαπηχζζνληαη ηζρπξά 

ξεχκαηα πνπ θαζηζηνχλ ην θνιχκπη ζηα λεξά απηά ηδηαίηεξα 

επηθίλδπλν. χκθσλα κε ζρεηηθή καξηπξία, κέζα ζην θαινθαίξη ζεκεηψζεθε πεξηζηαηηθφ χξνπ 

πξφζθπγα, ν νπνίνο έθηαζε ζηελ αθηή ππνβνεζνχκελνο απφ θνπζθσηφ θξνθφδεηιν.  

 

Οη αθίμεηο ζην λεζί ηεο Μεγίζηεο ζεκείσζαλ ζεκαληηθή απμεηηθή ηάζε απφ ην επηέκβξην ηνπ 

2015. πγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηνηρεία πνπ ιάβακε απφ ην Γηνηθεηή ηνπ 

Αζηπλνκηθνχ Σκήκαηνο Μεγίζηεο, ηνλ Απξίιην ηνπ 2015 έθηαζαλ ζην λεζί 15 πεξίπνπ άηνκα, ην 

Μάην 30, ηνλ Ινχλην 40, ηνλ Ινχιην 150, ηνλ Αχγνπζην 420, ην επηέκβξην 650-700 θαη ηνλ 

Οθηψβξην εθηηλάρζεθαλ ζηα 1306, ην Ννέκβξην ζηα 1662 θαη ην πξψην δεθαπαλζήκεξν ηνπ 

Γεθεκβξίνπ, νπφηε θαη πξαγκαηνπνηήζεθε ε απνζηνιή ηνπ ΔΠ, είραλ θαηαγξαθεί 816 άηνκα. 

Γεδνκέλνπ φηη ν ζπλνιηθφο πιεζπζκφο ησλ κνλίκσλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ είλαη εμαηξεηηθά κηθξφο
4
, 

ηα αλσηέξσ λνχκεξα αθίμεσλ ζεσξνχληαη ππέξνγθα. Μάιηζηα, ηξεηο πεξίπνπ εβδνκάδεο πξηλ απφ 

ηελ επίζθεςή καο ζηε Μεγίζηε, είραλ εγθισβηζηεί ιφγσ απεξγίαο ησλ πινίσλ ζην κηθξνζθνπηθφ 

λεζί
5
 γχξσ ζηνπο 800 λενεηζεξρφκελνπο θαη ε θαηάζηαζε ήηαλ ηδηαδφλησο δχζθνιε, θαζψο, 

ζχκθσλα κε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε εθ κέξνπο ηνπ Γήκνπ, αλέθπςε δήηεκα κε ηελ επάξθεηα ηνπ 

λεζηνχ ζηα απνζέκαηα λεξνχ, ην νπνίν ελ ηέιεη αληηκεησπίζηεθε επηηπρψο. Οη εζληθφηεηεο πνπ 

θαηαθζάλνπλ ζην λεζί είλαη ζηελ ηεξάζηηα πιεηνςεθία ηνπο χξνη (ζε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 

80-85%) θαη αθνινπζνχλ πνιίηεο Ιξάθ, Αθγαληζηάλ θαη Παθηζηάλ. 

                                                 
4
 χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή πιεζπζκνχ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2011, νη κφληκνη θάηνηθνη ηνπ λεζηνχ 

αλέξρνληαλ επηζήκσο ζηνπο 492, θαζηζηψληαο ην Γήκν Μεγίζηεο ηνλ 319
ν
 ζε κέγεζνο πιεζπζκνχ Γήκνο ηεο Διιάδαο 

ζε ζχλνιν 325, βι. Dhmos, Μεγίζηε (ε) Γήκνπ Μεγίζηεο. Γωδεθάλεζα, 31-05-2015, http://www.dhmos.gr/megisti-

dimos-megistis/ 
5
 Η ζπλνιηθή έθηαζε ηνπ λεζηνχ δελ μεπεξλάεη ηα 9,2 η. ρικ., βι. ζρεη. Γήκνο Μεγίζηεο, Γεληθέο Πιεξνθνξίεο γηα ην 

Καζηειιόξηδν, http://megistinews.blogspot.gr/p/blog-page.html 

Υάξηεο Μεγίζηεο 

mailto:gcr1@gcr.gr
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Καηά ην δηάζηεκα ηεο παξακνλήο καο ζην λεζί ηεο Ρφδνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο κε ην 

Γηνηθεηή Αζθαιείαο ηνπ Ληκελαξρείνπ Ρφδνπ, ην Γήκαξρν ηεο Ρφδνπ, ηνλ Αζηπλνκηθφ Γηεπζπληή 

θαη ηνλ αξκφδην ηνπ Γξαθείνπ Αιινδαπψλ ηεο Α’ Αζηπλνκηθήο Γηεχζπλζεο Γσδεθαλήζνπ, κε 

εθπξφζσπν ηνπ ΠΓΑ Ρφδνπ ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ, κε ηελ Associate Asylum Expert ηεο Ύπαηεο 

Αξκνζηείαο ηνπ ΟΗΔ γηα ηνπο Πξφζθπγεο (εθεμήο UNHCR) ζηελ Τπεξεζία Αζχινπ, ηελ 

εληεηαικέλε Πεξηθεξεηαθή χκβνπιν Δζεινληηζκνχ θαη Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ ηεο 

Πεξηθέξεηαο Ννηίνπ Αηγαίνπ, ηνπο δχν Senior Protection Assistants ηνπ UNHCR, θαζψο θαη κε 

νκάδεο εζεινληψλ. Δπηπιένλ, έιαβαλ ρψξα επηζθέςεηο ζηνλ θαηαπιηζκφ πνπ έρεη ζπζηαζεί θαη 

ζηεγάδεη ηνπο λεναθηρζέληεο ζηελ πεξηνρή γλσζηή σο «θαγεία»
6
, φπνπ έρεη αλαπηχμεη έληνλε 

παξνπζία ν Γήκνο θαζψο θαη εζεινληηθέο νκάδεο.  

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξακνλήο καο ζηε Μεγίζηη, πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζπλαληήζεηο κε ην 

Γηνηθεηή ηνπ Ληκεληθνχ ηαζκνχ Μεγίζηεο θαη ινηπά κέιε ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο, ην Γήκαξρν, 

ηνλ Πξφεδξν θαη κέιε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Μεγίζηεο, ην Γηνηθεηή ηνπ Αζηπλνκηθνχ 

Σκήκαηνο Μεγίζηεο, ηνλ έλαλ εθ ησλ δχν αγξνηηθνχο ηαηξνχο ηνπ λεζηνχ θαη ηέινο κε κέιε ηεο 

εζεινληηθήο πιαηθφξκαο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην λεζί, Kastellorizo International Platform 

(KIP). Αθφκα, έιαβαλ ηφπν επηζθέςεηο ζηνλ παξαρσξεζέληα απφ ην Γήκν Μεγίζηεο ρψξν γηα ηελ 

πξνζσξηλή ζηέγαζε ησλ πξνζθχγσλ θαη ζηηο απνζήθεο πνπ αμηνπνηνχληαη απφ ηελ KIP γηα ηε 

δηαλνκή ξνχρσλ θαη ππνδεκάησλ ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο. Σέινο, ηφζν ζηε Ρφδν φζν θαη ζηε 

Μεγίζηε ήξζακε ζε επαθή θαη ζπλνκηιήζακε κε λεναθηρζέληεο.  

2. Δςπήμαηα 

2.1  Γιαδικαζίερ καηαγπαθήρ  

 

 Ρόδος  

 

Οη αθίμεηο ζην λεζί ζπλήζσο ζεκεηψλνληαη λχρηα ή ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο. Δάλ πξφθεηηαη γηα 

πεξηπηψζεηο, γηα ηε δηάζσζε ησλ νπνίσλ έρεη επηιεθζεί ην Ληκεληθφ, ζεσξνχληαη ζπιιήςεηο ηνπ 

Ληκεληθνχ θαη είλαη απηφ πνπ επηιακβάλεηαη γηα ηηο αξρηθέο δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο θαη 

ηαπηνπνίεζήο ηνπο, δηαθνξεηηθά, φξγαλν ζχιιεςεο ζεσξείηαη ε Αζηπλνκία. ε γεληθέο γξακκέο νη 

ζπιιήςεηο θαίλεηαη λα είλαη κνηξαζκέλεο θαη ππάξρεη ζηελή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ δχν απηψλ 

ζσκάησλ αζθαιείαο. ε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμάξηεηα απφ ηελ Αξρή πνπ έρεη επηιεθζεί ηεο 

                                                 
6
 Αλαιπηηθά αλαθνξηθά κε ηνλ θαηαπιηζκφ ζηα θαγεία, βι. παξαθάησ ππφ 2.2.1. «Υψξνη ηέγαζεο»- Ρφδνο 
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ζχιιεςεο, νη λενεηζεξρφκελνη νδεγνχληαη άκεζα ζηνλ θαηαπιηζκφ πνπ έρεη ζπζηαζεί ππφ ηελ 

επζχλε ηνπ Γήκνπ ζηα «θαγεία», φπνπ θαη παξακέλνπλ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ηαπηνπνίεζεο, δαθηπινζθφπεζεο θαη θαηαγξαθήο ηνπο, ηελ έθδνζε είηε ππεξεζηαθνχ 

ζεκεηψκαηνο δηάξθεηαο ηξηάληα (30) εκεξψλ ή 

βεβαίσζεο πεξί κε απνκάθξπλζεο γηα 

αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο, θαζψο θαη ζηε ζπλέρεηα, 

κέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε αθηνπιντθψλ ή 

αεξνπνξηθψλ εηζηηεξίσλ πξνθεηκέλνπ λα 

απνρσξήζνπλ απφ ην λεζί κε πξψηε ζηάζε ηελ 

ππφινηπε επεηξσηηθή Διιάδα. Δμαηξεηηθά 

ελδηαθέξνλ ζηνηρείν απνηειεί ην γεγνλφο φηη 

αθφκε θαη θαηά ην ζηάδην εθείλν θαηά ην νπνίν νη λενεηζεξρφκελνη ζεσξνχληαη ηχπνηο 

«θξαηνχκελνη», ε παξακνλή ηνπο ζηνλ θαηαπιηζκφ πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο θχιαμε απφ ηηο Αξρέο.   

 

Η πνηληθή δηαδηθαζία μεθηλάεη άκα ηε αθίμεη ησλ λενεηζεξρνκέλσλ είηε απφ ην Ληκεληθφ ή απφ ηελ 

Αζηπλνκία, κε απνζηνιή ηεο δηθνγξαθίαο ζηελ Δηζαγγειία Πξσηνδηθψλ, απφ ηελ νπνία άκεζα 

θηάλεη ε απνρή απφ ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο γηα ην αδίθεκα ηεο παξάλνκεο εηζφδνπ κε ηε 

ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δηζαγγειέα Δθεηψλ. Οη δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο θαη ηαπηνπνίεζεο 

νινθιεξψλνληαη κέζα ζε δχν (2) πεξίπνπ εκέξεο, αλ θαη απηφ εμαξηάηαη θαη απφ ην κέγεζνο ηεο 

νκάδαο ησλ λεναθηρζέλησλ. Μφιηο έξζεη ε απνρή απφ ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο απφ ηνλ 

Δηζαγγειέα, ρνξεγνχληαη απφ ηελ Αζηπλνκία ππεξεζηαθά ζεκεηψκαηα δηάξθεηαο ηξηάληα (30) 

εκεξψλ ή βεβαηψζεηο πεξί κε απνκάθξπλζεο γηα ιφγνπο αλζξσπηζηηθνχο γηα ηηο πεξηπηψζεηο 

εθείλεο πνπ ζπληξέρνπλ νη φξνη ηεο αξρήο κε επαλαπξνψζεζεο, ήηνη ζηνπο πνιίηεο πξίαο, Ιξάθ, 

Τεκέλεο, Ν. νπδάλ, Παιαηζηίλεο, Δξπζξαίαο θαη νκαιίαο, αξρηθήο δηάξθεηαο έμη (6) κελψλ.  

 

ην λεζί ηεο Ρφδνπ θαη δε ζηελ Τπνδηεχζπλζε Αζθαιείαο Ρφδνπ ππάξρεη έλα (1) κεράλεκα 

Eurodac θαη δχν (2) αθφκε ππάξρνπλ ζε χκε θαη Μεγίζηε. χκθσλα κε ηελ Αζηπλνκία ην έλα 

κφιηο κεράλεκα δελ επαξθεί γηα ηηο ξνέο ηνπ θφζκνπ πνπ θαηαθζάλεη θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ε 

δηαδηθαζία θαηαγξαθήο κε ην κεράλεκα ηεο Eurodac κπνξεί λα απνβεί εμαηξεηηθά ρξνλνβφξα 

θαζψο ζπρλά πξνθχπηνπλ πξνβιήκαηα κε ηε ζχλδεζε ζην δηαδίθηπν. Μάιηζηα, ζχλεζεο είλαη ην 

θαηλφκελν λα έρνπλ ιεθζεί ηα 9 απφ ηα 10 δαρηπιηθά απνηππψκαηα, λα θνιιήζεη ζην ζεκείν απηφ 

ην ζχζηεκα θαη λα πξέπεη λα επαλαιεθζεί ε φιε δηαδηθαζία απφ ηελ αξρή.  

Πεγή: http://aegeantoday.gr/?p=38077 
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Έλα αθφκε νπζηαζηηθφ πξφβιεκα πνπ πξνθχπηεη κε 

ην κεράλεκα ηεο Eurodac είλαη φηη κφλν έλα άηνκν 

κπνξεί λα ην ρεηξίδεηαη θάζε θνξά ψζηε λα παίξλεη 

απνηππψκαηα, ελψ κε ην κειάλη κπνξνχλ 

πεξηζζφηεξα άηνκα λα αζρνινχληαη κε ηε δηαδηθαζία 

ιήςεο απνηππσκάησλ ηαπηνρξφλσο. Δπνκέλσο 

θαηαιήγεη λα θξίλεηαη σο πξνηηκεηέν ην κειάλη γηα 

ηε ιήςε δαρηπιηθψλ απνηππσκάησλ, ηα νπνία ζηε 

ζπλέρεηα ζθαλάξνληαη θαη απνζηέιινληαη ζην Σκήκα 

Δγθιεκαηνινγηθψλ Δξεπλψλ Αζηπλνκηθήο 

Γηεχζπλζεο ζηε Ρφδν, απ’ φπνπ θαη θαηαρσξνχληαη ζηελ Δζληθή Βάζε Γεδνκέλσλ ηεο Eurodac. ε 

θάζε πεξίπησζε, ηέζεθε σο δήηεκα ην γεγνλφο ηεο ππνζηειέρσζεο ηεο Αζηπλνκίαο, ην νπνίν 

δπζρεξαίλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εξγαζίαο ηεο. 

 

Η φιε δηαδηθαζία απφ ηε ζηηγκή ηεο ζχιιεςεο κέρξη θαη ηελ αλαρψξεζε απφ ην λεζί ζπλήζσο δε 

δηαξθεί πεξηζζφηεξεο απφ δχν (2) εκέξεο, γεγνλφο πνπ βέβαηα κπνξεί λα δηαθνξνπνηεζεί αλάινγα 

κε ηα λνχκεξα ησλ αθίμεσλ ή εάλ αλαθχςνπλ πξνβιήκαηα κε ηα δξνκνιφγηα ησλ πινίσλ απφ 

ηπρφλ απεξγίεο ή ιφγσ πιεξφηεηαο. Σελ πεξίνδν ηεο επίζθεςήο καο ζην λεζί δξνκνιφγηα πξνο ην 

ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά πξαγκαηνπνηνχληαλ θαζεκεξηλά πιελ αββάηνπ.  

 

ε φ,ηη αθνξά ηελ χπαξμε δηεξκελείαο θαηά ηε δηαδηθαζία ησλ θαηαγξαθψλ, ζην λεζί ηεο Ρφδνπ 

ζεκεηψλεηαη έιιεηςε δηεξκελέσλ, φπσο άιισζηε θαη ζηα ππφινηπα λεζηά. Καη’ επέθηαζε ε 

ηαπηνπνίεζε γίλεηαη κε ηε βνήζεηα θάπνηνπ απφ ηελ νκάδα ησλ λενεηζεξρνκέλσλ, ν νπνίνο κπνξεί 

λα κηιάεη αγγιηθά ή κε ηελ αμηνπνίεζε ελφο εζεινληή δηεξκελέα, ν νπνίνο είλαη πξηαθήο 

θαηαγσγήο θαη κφληκνο θάηνηθνο ηνπ λεζηνχ εδψ θαη ρξφληα.  

 

ην λεζί δελ αθνινπζείηαη πξνηεξαηνπνίεζε ζηε δηεθπεξαίσζε ηεο θαηαγξαθήο νξηζκέλσλ 

εζληθνηήησλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ησλ χξσλ, ε νπνία ζεκεηψλεηαη ζε άιια λεζηά, νχηε θαη 

πξνηεξαηνπνίεζε ζηηο δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο ησλ επάισησλ πεξηπηψζεσλ. Γεδνκέλνπ, φκσο, ηνπ 

πεξηνξηζκέλνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο πνπ δηαξθεί ελ γέλεη ε δηαδηθαζία ηαπηνπνίεζεο θαη 

θαηαγξαθήο ζην ζχλνιφ ηεο, ελδερνκέλσο λα παξέιθεη ε πηνζέηεζε πξαθηηθήο πξνηεξαηνπνίεζεο.  

Μεράλεκα Eurodac  

Πεγή: www.iefimerida.gr  
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 Μεγίζηη   

 

Η λ. Μεγίζηε ραξαθηεξίδεηαη απφ έιιεηςε παξαιηψλ θαη απφ έληνλα θνθηεξά βξάρηα, ηα νπνία 

θαζηζηνχλ ηελ πξφζβαζε ζην λεζί ηδηαηηέξσο επηθίλδπλε. Οη λενεηζεξρφκελνη θαηαθζάλνπλ είηε ζε 

δχζβαηα ζεκεία ηνπ λεζηνχ, ή ζηηο λήζνπο ηξνγγχιε θαη Ρσ θαη άκεζα αλαιακβάλεη ηε δηάζσζή 

ηνπο ην Ληκεληθφ. Η δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηηο αθίμεηο είλαη αξρηθά ν απεγθισβηζκφο 

ησλ λενεηζεξρνκέλσλ απφ ηα βξάρηα θαη ε κεηαθνξά ηνπο ελ ζπλερεία ζην Ληκεληθφ ηαζκφ γηα ηε 

ιήςε απνηππσκάησλ θαη ηε ζχληαμε ηεο δηθνγξαθίαο. Αληίζηνηρα, φηαλ ε ζχιιεςε είλαη ηεο 

Αζηπλνκίαο θαη δε ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ νη λενεηζεξρφκελνη έρνπλ θαηαθηάζεη θνληά ζην 

ζηξαηφπεδν, νπφηε είηε ελεκεξψλνπλ ηελ Αζηπλνκία νη θαληάξνη, είηε θάπνηνο απφ ηελ ίδηα ηελ 

νκάδα ησλ λεναθηρζέλησλ πξνζέξρεηαη ζην Αζηπλνκηθφ Σκήκα (Α.Σ.) θαη ελεκεξψλεη ζρεηηθά, νη 

λενεηζεξρφκελνη νδεγνχληαη ζην Α.Σ., φπνπ γίλνληαη νη δηαδηθαζίεο θαηαγξαθήο θαη ηαπηνπνίεζήο 

ηνπο. ην Α.Σ. Μεγίζηεο πξνθξίλνπλ ηε ιήςε δαρηπιηθψλ απνηππσκάησλ κε ην έλα κεράλεκα ηεο 

Eurodac, ην νπνίν βξίζθεηαη ζηελ θαηνρή ηνπο. Γελ ππάξρεη δηεξκελέαο λα ζπλδξάκεη ηε 

δηαδηθαζία. Οη λενεηζεξρφκελνη δελ 

θξαηνχληαη γηα φζν δηάζηεκα 

εθθξεκεί ε απνρή απφ ηελ άζθεζε 

πνηληθήο δίσμεο εθ κέξνπο ηεο 

Δηζαγγειίαο, θαζφηη, φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε, ε 

κέγηζηε ρσξεηηθφηεηα ζην Α.Σ. 

είλαη ηα δχν (2) άηνκα, νπφηε εθ 

ησλ πξαγκάησλ νχηε θξαηνχλ, νχηε 

ζηηίδνπλ ηνπο λεναθηρζέληεο. Μέζα 

ζε κία (1) κε δχν (2) εκέξεο έρνπλ 

νινθιεξσζεί φιεο νη δηαδηθαζίεο (θαηαγξαθή- ηαπηνπνίεζε- απνρή απφ ηελ άζθεζε πνηληθήο 

δίσμεο- δαρηπινζθφπεζε- θσηνγξάθεζε- έθδνζε ππεξεζηαθψλ ζεκεησκάησλ ή βεβαηψζεσλ) θαη 

έρνπλ παξαιεθζεί ηα ηξηαθνλζήκεξα ππεξεζηαθά ζεκεηψκαηα ή νη βεβαηψζεηο πεξί αδπλακίαο 

απνκάθξπλζεο γηα αλζξσπηζηηθνχο ιφγνπο γηα ηηο αλσηέξσ αλαθεξφκελεο εζληθφηεηεο απφ ηνπο 

λεναθηρζέληεο. Βέβαηα, ζηε ζπλέρεηα ελδέρεηαη λα ρξεηαζηεί λα παξακείλνπλ ζην λεζί θάπνηεο 

επηπιένλ εκέξεο θαζψο ηα δξνκνιφγηα ησλ πινίσλ είλαη αξαηά θαη ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηελ 

ηξέρνπζα πεξίνδν πξαγκαηνπνηνχληαη κφιηο δχν θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

 

Άθημε ζηε Μεγίζηε  © ΔΠ 
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Σελ εκέξα πνπ ε απνζηνιή ηνπ ΔΠ έθηαζε ζην λεζί είρε κφιηο θαηαθηάζεη βάξθα κε 53 χξνπο, 

ηνπο νπνίνπο δηέζσζε ην Ληκεληθφ απφ δχζβαην ζεκείν ηνπ λεζηνχ. Δλ φςεη θαη ηεο δηάζσζεο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ εκέξα εθείλε, ην Ληκεληθφ καο δήισζε εμνλησκέλν, απφιπηα 

ππνζηειερσκέλν θαη απνκνλσκέλν απφ ηελ θεληξηθή ηνπ ππεξεζία. Σν ξίζθν πνπ αλαιακβάλνπλ 

ζηηο επηθίλδπλεο ζπλζήθεο κέζα ζηηο νπνίεο εξγάδνληαη είλαη απμεκέλν θαη ηα σξάξηα εξγαζίαο 

είλαη εμαληιεηηθά.  

 

2.2. ςνθήκερ Τποδοσήρ 

 

2.2.1. Υώποι ηέγαζηρ 

 

 Ρόδος 

 

ηε Ρφδν ιεηηνπξγεί απφ ηελ 17 Απγνχζηνπ 2015 πξνζσξηλφο θαηαπιηζκφο πιεζίνλ ηνπ Ληκαληνχ 

παξαρσξεζείο απφ ην Γήκν Ρφδνπ ζην ρψξν ησλ παιαηψλ θαγείσλ
7
, φπνπ κπνξνχλ λα 

ζηεγαζηνχλ κέρξη 480 πεξίπνπ άηνκα ζπλνιηθά. Καηά κέζν φξν ζηεγάδνληαη πεξί ηα 100 άηνκα 

εκεξεζίσο. ην ρψξν απηφ νδεγνχληαη άκα ηε αθίμεη ηνπο θαη παξακέλνπλ εθεί κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαηαγξαθήο θαη ηαπηνπνίεζήο ηνπο, ηελ έθδνζε ησλ ππεξεζηαθψλ 

ζεκεησκάησλ ή ησλ βεβαηψζεψλ ηνπο πεξί αδπλακίαο απνκάθξπλζεο θαη ηελ αλαρψξεζή ηνπο απφ 

ην λεζί. Υαξαθηεξηζηηθφ ηεο θαηάζηαζεο ζηα θαγεία είλαη φηη δελ πξνβιέπεηαη θχιαμε ησλ 

λεναθηρζέλησλ θαηά ην δηάζηεκα πνπ λννχληαη σο ζπιιεθζέληεο είηε ηεο Αζηπλνκίαο είηε ηνπ 

Ληκεληθνχ θαη γηα φζν εθθξεκεί ε απνρή απφ ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο απφ ηνλ Δηζαγγειέα 

Πξσηνδηθψλ κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δηζαγγειέα Δθεηψλ θαη σο εθ ηνχηνπ, κπνξνχλ λα 

εηζέξρνληαη θαη λα εμέξρνληαη ειεχζεξα απφ ην ρψξν.  

 

Ο ρψξνο ησλ θαγείσλ επειέγε ιφγσ ηεο εγγχηεηάο ηνπ κε ην ιηκάλη αλαρψξεζεο ησλ πινίσλ γηα 

Πεηξαηά, αιιά θαη γηα ην γεγνλφο φηη είλαη ζε ηθαλή απφζηαζε απφ ην ηνπξηζηηθφ θνκκάηη ηεο 

πφιεο, ψζηε λα παξακέλνπλ νη λενεηζεξρφκελνη καθξηά θαη ηξφπνλ ηηλά απνκνλσκέλνη απφ ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο Ρφδνπ θαη ηνπο ηνπξίζηεο. ε γεληθέο γξακκέο κεγάιν κέιεκα θαη έγλνηα ηεο 

ηνπηθήο θνηλσλίαο είλαη λα κελ απνηειέζνπλ νη αθίμεηο πιήγκα ζηνλ ηνπξηζκφ ηνπ λεζηνχ.  

 

                                                 
7
 ρεηηθά κε ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ησο θαγείσλ σο ρψξνο πξνζσξηλήο θηινμελάο, βι. ζρεη. δεκνζίεπκα ζηνλ ηνπηθφ 

Σχπν: Γεκνθξαηηθή, ε θέληξν πξνζωξηλήο θηινμελίαο κεηαλαζηώλ κεηαηξάπεθαλ ηα παιηά ζθαγεία ηεο Ρόδνπ, 19-08-

2015, http://www.dimokratiki.gr/19-08-2015/se-kentro-prosorinis-filoxenias-metanaston-metatrapikan-ta-palia-sfagia-

tis-rodou/ 

mailto:gcr1@gcr.gr
http://www.facebook.com/gcr.gr
https://twitter.com/#!/GCRefugees
http://www.dimokratiki.gr/19-08-2015/se-kentro-prosorinis-filoxenias-metanaston-metatrapikan-ta-palia-sfagia-tis-rodou/
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ηα θαγεία, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ππφ ηελ επζχλε ηνπ Γήκνπ, ελεξγνχλ εθηφο απφ εθπξφζσπνη 

ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη δηάθνξεο ζπιινγηθφηεηεο θαη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο, φπσο ν 

χιινγνο Ραδηνζπρλφηεηαο Πνιηηψλ (CBR) Ννκνχ Γσδεθαλήζνπ, εθπξφζσπνο ησλ νπνίσλ έρεη 

ππφ ηελ επνπηεία ηνπ ην ζχλνιν ηεο νξγάλσζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ ρψξνπ, νη Helping Hands
8
, ε 

Έλσζε Λεηηνπξγψλ Μέζεο Δθπαίδεπζεο (ΔΛΜΔ), νη νπνίνη πξνζθέξνπλ ηζάη θαη θνιαηζηφ ηα 

απνγεχκαηα. Γξάζε αλαθέξεηαη φηη έρεη θαη ην ψκα Δζεινληψλ ακαξεηηψλ, Γηαζσζηψλ θαη 

Ναπαγνζσζηψλ ηνπ Διιεληθνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ παξαξηήκαηνο Ρφδνπ, νη νπνίνη απφ ηελ αξρή 

ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ρψξνπ κεξίκλεζαλ γηα ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηνπ. 

 

Ο ρψξνο ζηα θαγεία απνθαιείηαη απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο «ρψξνο θηινμελίαο» θαη σο ηέηνηνο 

αληηκεησπίδεηαη. Δληφο ηνπ ρψξνπ βξίζθνληαη εθαηφ (100) θξεβάηηα θαη επηπιένλ ππάξρνπλ έλαο 

ρψξνο mother’s friendly, φπνπ έρνπλ ηνπνζεηεζεί απηνζρέδηα παξαβάλ, κία κηθξή θνπδίλα κε 

πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο, δχν (2) βηνινγηθέο ηνπαιέηεο, πνπ ηνπνζεηήζεθαλ κε κέξηκλα ηνπ 

Γήκνπ θαη παξάιιεια ελεξγνπνηήζεθαλ ηξεηο (3) παιαηέο ηνπαιέηεο νζσκαληθνχ ηχπνπ, ηηο νπνίεο 

εμεπξσπάηζαλ θαη κία ηέηαξηε. Αθφκα ππάξρνπλ πέληε (5) ληνπδηέξεο. Γελ ππάξρεη φκσο δεζηφ 

λεξφ θαη εθθξάζηεθε ε αλάγθε γηα ηελ 

ηνπνζέηεζε δχν ζεξκνζηθψλσλ. Τπάξρεη 

κία γσληά ηαηξείνπ/θαξκαθείνπ θαη ιίζηα κε 

είθνζη (20) πεξίπνπ ηαηξνχο νη νπνίνη 

βξίζθνληαη ζε εηνηκφηεηα ζε πεξίπησζε πνπ 

αλαθχςεη θάπνηα αλάγθε. Τπάξρνπλ επίζεο 

απνζεθεπηηθνί ρψξνη, ν έλαο εθ ησλ νπνίσλ 

είλαη ζε εηνηκφηεηα λα κεηαηξαπεί ζε 

«θξεβαηνθάκαξα» άιισλ πελήληα (50) 

αηφκσλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ αλαθχςεη ε 

αλάγθε απηή. Όιεο νη επηζθεπέο έρνπλ ζπληειεζηεί κε εζεινληηθή εξγαζία θαη κε δσξεέο. 

 

ε θάζε πεξίπησζε, ν Γήκνο Ρφδνπ αλαδεηά λέν ρψξν γηα ηε δεκηνπξγία θαηαπιηζκνχ 

λενεηζεξρνκέλσλ ζπλνιηθήο ρσξεηηθφηεηαο πεληαθνζίσλ (500) αηφκσλ, θαζψο ν ρψξνο ησλ 

θαγείσλ αμηνπνηήζεθε σο πξνζσξηλή ιχζε αλάγθεο. Ο Γήκνο έρεη θαηαιήμεη ζε πηζαλή 

ηνπνζεζία γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ ρψξνπ πξνζσξηλήο θηινμελίαο ησλ λενεηζεξρνκέλσλ, ε νπνία 

                                                 
8
 ρεηηθά κε ηα «Υέξηα Βνεζείαο» (Helping Hands) πνπ δξνπλ ζηε Ρφδν, βι. Helping Hands of Rhodes, 

http://helpinghandsofrhodes.wix.com/helpinghandsofrhodes 

Άπνςε απφ ην εζσηεξηθφ ησλ θαγείσλ 

Πεγή: www.rodos-press.gr 
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αλακέλεηαη λα αλαθνηλσζεί ζπληφκσο. εκαληηθφ θψιπκα ζηελ πινπνίεζε ησλ ζρεδίσλ απηψλ 

ζπληζηά ε έιιεηςε ρξεκαηνδφηεζεο, θαζψο αθφκα δελ έρνπλ δηαρπζεί ηα πξννξηδφκελα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνζθπγηθνχ δεηήκαηνο θνλδχιηα απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πξνζθχγσλ. 

 

 Μεγίζηη 

 

Σν λεζί ραξαθηεξίδεηαη απφ παληειή απνπζία ζπλζεθψλ ππνδνρήο, θαζψο παξαηεξείηαη έιιεηςε 

ζηνηρεησδψλ ππνδνκψλ. Έλα κήλα πεξίπνπ πξηλ απφ ηελ επίζθεςή καο ζην λεζί θαη θαζφηη ε 

θαηάζηαζε ζε ζρέζε κε ηηο ζπλζήθεο ππνδνρήο ησλ ηδηαηηέξσο απμεκέλσλ αθίμεσλ είρε θηάζεη ζην 

απξνρψξεην, παξαρσξήζεθε άηππα απφ ην Γήκν ε αίζνπζα, φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη δεκνηηθέο 

εθδειψζεηο, πξνθεηκέλνπ λα ζηεγαζηνχλ πξνζσξηλά νη λεναθηρζέληεο, νη νπνίνη δελ είραλ ηελ 

νηθνλνκηθή δπλαηφηεηα λα λνηθηάζνπλ θαηάιπκα ζε έλα απφ ηα ελνηθηαδφκελα δσκάηηα ηνπ λεζηνχ. 

Η επίζεκε απφθαζε απφ ην δεκνηηθφ ζπκβνχιην αλαθνξηθά κε ην ηη κέιιεη γελέζζαη ζε ζρέζε κε 

ηελ παξαρψξεζε ρψξνπ γηα ηελ πξνζσξηλή παξακνλή ησλ λενεηζεξρνκέλσλ εμαθνινπζεί λα 

εθθξεκεί κέρξη ζήκεξα θαη ε θαηάζηαζε παξακέλεη ξεπζηή. Τπάξρνπλ έληνλεο αληηδξάζεηο απφ 

πιεπξάο ηνπηθήο θνηλσλίαο, θαζψο ν ρψξνο ηνπ εληεπθηεξίνπ είλαη ν κνλαδηθφο ρψξνο 

δηαζθέδαζεο ησλ ληφπησλ θαη κάιηζηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο καο ζηε Μεγίζηε είρε 

ζεκεησζεί έληνλνο πξνβιεκαηηζκφο αλαθνξηθά κε ην ην ρψξν πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ 

πξσηνρξνληάηηθνπ ξεβεγηφλ. 

Δπηπιένλ ηνπ εληεπθηεξίνπ έρνπλ παξαρσξεζεί 

απφ ην Γήκν ηέζζεξα (4) δηακεξίζκαηα πνπ 

πξννξίδνληαλ γηα ηε ζηέγαζε δεκνζίσλ 

ππαιιήισλ, κε ζθνπφ ηελ πξνζσξηλή 

θηινμελία ησλ πιένλ επάισησλ πεξηπηψζεσλ. 

Σέινο, έρεη παξαρσξεζεί έλα αθφκα θηίξην ηνπ 

Γήκνπ, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη σο 

απνζεθεπηηθφο ρψξνο ησλ πξαγκάησλ θαη θαηά 

θχξην ιφγν ξνχρσλ θαη ππνδεκάησλ πνπ 

κνηξάδνπλ νη εζεινληέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην λεζί. 

 

 

Πεγή: http://aegeantoday.gr/ 
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2.2.2 Ιαηροθαρμακεσηική περίθαλυη / Σίηιζη και παροτές ζε είδος  

 Ρόδος 

 

ε φ,ηη αθνξά ηε ζίηηζε, κέρξη λα έξζεη ε απνρή απφ ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο, νη 

λενεηζεξρφκελνη ζηηίδνληαη είηε απφ ην Ληκεληθφ είηε απφ ηελ Αζηπλνκία, αλάινγα κε ην πνηα εθ 

ησλ δχν Αξρψλ ζεσξείηαη σο αξρή ζχιιεςεο, ελψ κεηά ηελ παξαιαβή απφ ηελ Αξκφδηα Αξρή ηεο 

απφθαζεο απνρήο ηεο Δηζαγγειίαο θαη κέρξη νη λεναθηρζέληεο λα απνρσξήζνπλ απφ ην λεζί, ηε 

ζίηηζε αλαιακβάλνπλ νη εζεινληέο πνπ δξνπλ ζηνλ θαηαπιηζκφ ησλ «θαγείσλ». Δπίζεο, άκεζα κε 

ηελ έιεπζή ηνπο ζην ρψξν ηνπ θαηαπιηζκνχ, θαιχπηνληαη νη πξψηεο βαζηθέο ηνπο αλάγθεο, ήηνη, ε 

παξνρή ζηεγλψλ ξνχρσλ, λεξνχ, θαγεηνχ κε ηελ παξνρή αξρηθά ηζάη θαη θνιαηζηνχ, θαζψο θαη 

ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, εθφζνλ εθθξάζνπλ θάπνην πξφβιεκα πγείαο, απφ ηνπο γηαηξνχο 

πνπ βξίζθνληαη ζηε ιίζηα πνπ έρεη ζπληάμεη ν εθπξφζσπνο ηνπ πιιφγνπ Ραδηνζπρλφηεηαο 

Πνιηηψλ Ννκνχ Γσδεθαλήζνπ. Σν δήηεκα ηνπ ξνπρηζκνχ θαη ηεο ππφδεζεο έρνπλ αλαιάβεη 

νκάδεο εζεινληψλ. 

 

 Μεγίζηη  

 

ε φ,ηη αθνξά ηελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ λενεηζεξρνκέλσλ ζηε Μεγίζηε, απηή 

θαιχπηεηαη απφ ηνπο δχν αγξνηηθνχο ηαηξνχο ηνπ λεζηνχ, εθ ησλ νπνίσλ κάιηζηα ν έλαο πξηαθήο 

θαηαγσγήο θαη σο εθ ηνχηνπ αξαβφθσλνο, νη νπνίνη έρνπλ αλαιάβεη εμ’ νινθιήξνπ ηε θξνληίδα 

ηνπο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη ηελ πεξίνδν ηεο επίζθεςήο καο ν έλαο εθ ησλ ηαηξψλ είρε 

ελεξγνπνηήζεη θίινπο ηνπο ηαηξνχο, νη νπνίνη είραλ πξνζέιζεη εζεινληηθά ζην λεζί, πξσηίζησο γηα 

ηελ παξνρή ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, αιιά θαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία γεπκάησλ θαη ηνλ 

θαζαξηζκφ ηνπ ρψξνπ πξνζσξηλήο παξακνλήο ησλ λεναθηρζέλησλ. Δπηπιένλ, ν αγξνηηθφο ηαηξφο 

έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πνιιέο επαθέο κε θνξείο φπσο ν Δξπζξφο ηαπξφο, νη Γηαηξνί Υσξίο 

χλνξα, ην Υακφγειν ηνπ Παηδηνχ, θαζψο θαη κε κεκνλσκέλνπο εζεινληέο, νη νπνίνη έρνπλ 

εθνδηάζεη ην Ιαηξηθφ Κέληξν κε ηαηξνθαξκαθεπηηθφ πιηθφ, κε απνηέιεζκα ζηελ παξνχζα ρξνληθή 

πεξίνδν λα θαιχπηνληαη νη αλάγθεο. 

 

ε φ,ηη αθνξά ηνπο εζεινληέο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην λεζί, δελ ππάξρεη έλα νξγαλσκέλν 

δίθηπν, αιιά κεκνλσκέλεο πεξηπηψζεηο εζεινληψλ, νη νπνίνη είλαη σο επί ην πιείζηνλ Δπξσπαίνη 

κφληκνη θάηνηθνη ηνπ Kaş θαζψο θαη επί ρξφληα Δπξσπαίνη παξαζεξηζηέο ζην λεζί ηεο Μεγίζηεο. 

Σελ πξσηνβνπιία απηή μεθίλεζε έλα δεπγάξη κφληκσλ θαηνίθσλ ηνπ λεζηνχ, φπνπ δηαηεξνχλ θαη 
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εζηηαηφξην θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Καηά ηελ ηξέρνπζα απηή πεξίνδν νη εζεινληέο ηνπ 

λεζηνχ πξνζπαζνχλ λα νξγαλσζνχλ πην ζπληνληζκέλα θαη λα ζπζηήζνπλ δίθηπν, ην νπνίν, φπσο 

αλαθέξζεθε ζηα εηζαγσγηθά ζεκεία, απνθαινχλ Kastellorizo International Platform (KIP). Οη 

εζεινληέο έρνπλ αλαιάβεη ηε δηαρείξηζε ηεο απνζήθεο πνπ ιεηηνπξγεί ζην ρψξν πνπ έρεη 

παξαρσξεζεί άηππα απφ ην Γήκν θαη εθεί πξνβαίλνπλ επί θαζεκεξηλήο βάζεο ζε δηαλνκή ξνχρσλ 

θαη παπνπηζηψλ ζηνπο λεναθηρζέληεο, ηα νπνία είηε πξνέξρνληαη απφ δσξεέο πνπ έρνπλ απνζηαιεί 

ζην λεζί, είηε αγνξάδνληαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο εζεινληέο. 

 

2.2.3. Δςάλωηερ ομάδερ / Αζςνόδεςηοι Ανήλικοι  

 

ηε Ρόδο δηαπηζηψλεηαη χπαξμε ζεκαληηθήο άγλνηαο απφ ηελ πιεπξά φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ 

θνξέσλ αλαθνξηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ. Υαξαθηεξηζηηθή πεξίπησζε θαη 

ελδεηθηηθή ηνπ κεγέζνπο ηνπ πξνβιήκαηνο, ε νπνία είλαη ίζσο θαη ε κνλαδηθή πνπ εληνπίζηεθε 

θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ζεκεηψζεθε πξνζθάησο κε ηελ πεξίπησζε αλήιηθεο, 15 εηψλ, απφ 

ην Ιξάθ, ε νπνία έραζε φιε ηεο ηελ νηθνγέλεηα ζε λαπάγην πνπ έιαβε ρψξα ζηε Ρφδν θαη κηινχζε 

κφλν ηελ θνπξδηθή δηάιεθην ζνξαλί. χκθσλα κε πιεξνθφξεζε απφ ηελ εθπξφζσπν ηνπ UNHCR 

θαλείο απφ ηνπο αξκνδίνπο ησλ εκπιεθφκελσλ αξρψλ δελ αλαιάκβαλε ηελ επζχλε γηα ηελ 

εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο πξνθεηκέλνπ λα επαλελσζεί ε αζπλφδεπηε αλήιηθε κε ζείνπο ηεο, 

δηακέλνληεο ππφ θαζεζηψο δηεζλνχο πξνζηαζίαο ζηε Γεξκαλία, παξά ηηο εθθιήζεηο ηφζν απφ ηελ 

Κνηλσληθή Τπεξεζία ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Ρφδνπ, φπνπ παξέκελε αξρηθψο πξνζσξηλά ε 

αζπλφδεπηε φζν θαη απφ ηελ εθπξφζσπν ηνπ UNHCR. ην κεηαμχ βξέζεθε πξνζσξηλά ζηέγε γηα 

ηελ αλήιηθε ζην Κέληξν Παηδηθήο Μέξηκλαο Θειέσλ Ρφδνπ. Άιισζηε, δνκή θηινμελίαο 

αζπλφδεπησλ αλειίθσλ δελ ππάξρεη ζην λεζί. Δλ ηέιεη ελεξγνπνηήζεθε ε Αζθάιεηα Ρφδνπ θαη 

δεηήζεθε ε εμνπζηνδφηεζε απφ ηελ Δηζαγγειέα, κε ηελ ηδηφηεηά ηεο σο εθ ηνπ λφκνπ Πξνζσξηλήο 

Δπηηξφπνπ ηεο αζπλφδεπηεο αλήιηθεο, ψζηε λα γίλεη ηφζν ην αίηεκα νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο 

ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκνχ Γνπβιίλν ΙΙΙ φζν θαη ην αίηεκα πξνο ην ΔΚΚΑ γηα ηε κεηαθνξά ηεο 

αλήιηθεο ζε δνκή θηινμελίαο αζπλφδεπησλ αλειίθσλ. ε θάζε πεξίπησζε, θαζίζηαηαη ζαθέο φηη ζα 

πξέπεη λα δνζεί βαξχηεηα ζην ζέκα ηεο δηαρείξηζεο ησλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζε αζπλφδεπηνπο 

αλειίθνπο θαη λα αλαιάβνπλ νη αξκφδηνη ηηο επζχλεο ηνπο.  

ε ζρέζε κε ηε Μεγίζηη, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή πιεξνθφξεζε απφ ηηο Αξρέο, δελ έρεη ζεκεησζεί 

πεξίπησζε αζπλφδεπηνπ αλειίθνπ. 

 

mailto:gcr1@gcr.gr
http://www.facebook.com/gcr.gr
https://twitter.com/#!/GCRefugees
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2.3. Δνημέπωζη επί ηηρ διαδικαζίαρ αζύλος και νομική ζςνδπομή  

 Ρόδος  

 

ηε Ρφδν μεθίλεζε ην ΠΓΑ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2014.
9
 Η γεσγξαθηθή ηνπ 

αξκνδηφηεηα θαιχπηεη απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 2014 ην ζχλνιν ησλ Γσδεθαλήζσλ. Απηή ηε ζηηγκή 

ζηειερψλεηαη απφ έμη (6) θαηαγξαθείο, δχν (2) κφληκνπο ρεηξηζηέο θαη ηξεηο (3) αθφκα πνπ έρνπλ 

εληζρχζεη ην πξνζσπηθφ κε πκβάζεηο Οξηζκέλνπ Υξφλνπ γηα λα βνεζήζνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο fast-

track
10

 θαη κεηεγθαηάζηαζεο
11

, ηελ Πξντζηακέλε θαη ηε θχιαμε. Τπάξρεη βέβαηα θαη εθπξφζσπνο 

ηνπ UNHCR σο Associate Asylum Expert, ε νπνία δηαηεξεί ζπκβνπιεπηηθφ ξφιν επί ηνπ ειέγρνπ 

γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο ησλ απνθάζεσλ. Σν ΠΓΑ έρεη πξνβιήκαηα ρσξνηαμηθά, ηδίσο 

κεηά ηελ ελίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνχ. ε φ,ηη αθνξά ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο αηηήκαηνο αζχινπ, νη 

ειεχζεξνη πνπ θαηαθζάλνπλ λα ππνβάινπλ αίηεκα κπαίλνπλ ζηελ νπξά θαη εμππεξεηνχληαη θαηά 

ζεηξά πξνηεξαηφηεηαο πξνζέιεπζεο βάζεη θαη ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο δηαζεζηκφηεηαο δηεξκελέσλ 

πνπ βγάδνπλ εβδνκαδηαίσο ζε ζπλεξγαζία κε ηε ΜΔΣΑδξαζε. Καηαβάιιεηαη πξνζπάζεηα 

πξνθεηκέλνπ λα δίλεηαη πξνηεξαηφηεηα ζηνπο αηηνχληεο πνπ θαηαθζάλνπλ απφ άιια λεζηά, 

ιακβαλνκέλεο ππφςηλ ηεο κεγάιεο δπζθνιίαο ζηηο κεηαθηλήζεηο εληφο ησλ Γσδεθαλήζσλ, ηδίσο 

θαηά ηηο κε ζεξηλέο πεξηφδνπο, αιιά θαη ζηηο επάισηεο πεξηπηψζεηο. Η δηεξκελεία γίλεηαη 

απνθιεηζηηθά κε ηειεδηάζθεςε. ε φ,ηη αθνξά ηα κεηαγελέζηεξα αηηήκαηα, απηά πιένλ 

δηεθπεξαηψλνληαη ζρεηηθά άκεζα θαη δελ παξαηεξνχληαη νη θαζπζηεξήζεηο ηνπ παξειζφληνο, 

θαζψο ν θάθεινο έξρεηαη απφ ην Αξρεγείν κέζα ζε έλα κε δχν κήλεο.
12

 Οη δηνηθεηηθνί θξαηνχκελνη 

εμεηάδνληαη πάληα θαηά πξνηεξαηφηεηα, θαζψο κφιηο γίλεηαη ε θαηαγξαθή ηνπο αθνινπζεί 

                                                 
9
 Πεξηθεξεηαθφ Γξαθείν Αζχινπ Ρφδνπ: http://asylo.gov.gr/?page_id=279 

10
 πγθεθξηκέλα, ε ηαρεία δηαδηθαζία (fast-track) βξήθε εθαξκνγή ζηνπο χξνπο πξφζθπγεο θαη ζηνπο Παιαηζηίληνπο 

εθ πξίαο, νη νπνίνη θέξνπλ πξσηφηππα πξηαθά έγγξαθα απνδεθηηθά ηεο πξνέιεπζήο ηνπο, κε ζθνπφ λα 

απνζπκθνξηζηεί ε Τπεξεζία Αζχινπ θαη ηα επηκέξνπο ΠΓΑ απφ ηελ αζξφα πξνζέιεπζε ησλ χξσλ αηηνχλησλ άζπιν 

θαη λα εμππεξεηεζνχλ ηα δηθαηψκαηα ησλ χξσλ κε απνηειεζκαηηθφ θαη άκεζν ηξφπν. Βι. ζρεηηθά Γειηίν Σχπνπ, 

πλάληεζε ηεο Τπεξεζίαο Αζύινπ κε αληηπξνζωπεία ύξωλ πξνζθύγωλ θαη Παιαηζηηλίωλ πξνζθύγωλ από ηε πξία, 08-

01-2015, http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2015/01/DELTIO-TYPOY_GR.pdf 
11

 Αλαθνξηθά κε ηε δηαδηθαζία ηεο κεηεγθαηάζηαζεο (relocation) πνπ έρεη μεθηλήζεη θαη εθαξκφδεηαη πηινηηθά, βι. 

ζρεη. Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΔΝΑΡΞΗ 

ΣΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΜΔΣΑΓΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΦΤΓΩΝ, 02-11-2015, 

http://www.ypes.gr/el/MediaCenter/TypouAnapl/PressReleases/?id=05c8412d-53b6-4751-a5ee-28389400a074 ηε 

δηαδηθαζία ηεο κεηεγθαηάζηαζεο κπνξνχλ ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν λα ππαρζνχλ απνθιεηζηηθά πνιίηεο 

πξίαο, Ιξάθ, Δξπζξαίαο, Κεληξηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Αθξηθήο, Τεκέλεο, Μπαρξέηλ θαη νπαδηιάλδεο, βι. E-Typos, Η 

Τπεξεζία Αζύινπ έρεη ππνβάιεη 449 αηηήκαηα γηα κεηεγθαηάζηαζε πξνζθύγωλ ζε άιιεο επξωπαϊθέο ρώξεο, 28-12-2015, 

http://www.e-typos.com/ellada/article/161762/i-upiresia-asulou-ehei-upovalei-449-aitimata-gia-metegatastasi-

prosfugon-se-alles-europaikes-hores/ ε φ,ηη αθνξά ηα κέρξη θαη ηελ 24-01-2016 εμεξρφκελα αηηήκαηα 

κεηεγθαηάζηαζεο, βι. ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ – Γηαδηθαζίεο Μεηεγθαηάζηαζεο, 

http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2016/01/Relocation-procedures-up-to-24.1.16_gr.pdf 
12

 Γηα ηηο κεηαγελέζηεξεο αηηήζεηο θαη ηη ηζρχεη, βι. http://asylo.gov.gr/?page_id=300 

mailto:gcr1@gcr.gr
http://www.facebook.com/gcr.gr
https://twitter.com/#!/GCRefugees
http://asylo.gov.gr/?page_id=279
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2015/01/DELTIO-TYPOY_GR.pdf
http://www.ypes.gr/el/MediaCenter/TypouAnapl/PressReleases/?id=05c8412d-53b6-4751-a5ee-28389400a074
http://www.e-typos.com/ellada/article/161762/i-upiresia-asulou-ehei-upovalei-449-aitimata-gia-metegatastasi-prosfugon-se-alles-europaikes-hores/
http://www.e-typos.com/ellada/article/161762/i-upiresia-asulou-ehei-upovalei-449-aitimata-gia-metegatastasi-prosfugon-se-alles-europaikes-hores/
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2016/01/Relocation-procedures-up-to-24.1.16_gr.pdf
http://asylo.gov.gr/?page_id=300
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εηζήγεζε ηεο Πξντζηακέλεο ηνπ ΠΓΑ γηα ηελ άξζε ηεο δηνηθεηηθήο ηνπο θξάηεζεο. Αλαθνξηθά κε 

ηε δηαδηθαζία ηεο κεηεγθαηάζηαζεο δελ έρεη ππάξμεη ην παξακηθξφ ελδηαθέξνλ. Μέρξη ηε ζηηγκή 

ηεο επίζθεςήο καο ζην λεζί θαη ζχκθσλα κε ηελ ελεκέξσζε πνπ είρακε απφ ηελ εθπξφζσπν ηνπ 

ΠΓΑ, κφιηο δχν πεξηπηψζεηο χξσλ είραλ εκθαληζηεί πνπ πιεξνχζαλ ηηο πξνυπνζέζεηο έληαμεο 

ζην πξφγξακκα κεηεγθαηάζηαζεο, εληνχηνηο, δελ ελδηαθέξνληαλ θαη πξνηίκεζαλ λα κπνπλ ζηε 

fast-track δηαδηθαζία. ε γεληθέο γξακκέο απφ ην θαινθαίξη θαη θαηφπηλ έρεη ζεκεησζεί ηεξάζηηα 

κείσζε ησλ θαηαγξαθψλ αηηεκάησλ αζχινπ, αιιά θαη ησλ fast- track δηαδηθαζηψλ, γεγνλφο ην 

νπνίν θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζρεηίδεηαη κε ην άλνηγκα ησλ Διιεληθψλ ζπλφξσλ κε ηελ ΠΓΓΜ θαη 

ηε βαιθαληθή πνξεία ησλ πξνζθχγσλ πξνο βνξεηφηεξεο επξσπατθέο ρψξεο. Όπσο έρνπλ εμειηρζεί 

ηα πξάγκαηα ζηελ παξνχζα ρξνληθή ζπγθπξία, ζην ΠΓΑ Ρφδνπ ππνβάιινπλ αίηεκα σο επί ην 

πιείζηνλ αιινδαπνί πνπ βξίζθνληαη πνιιά ρξφληα ζηελ Διιάδα.
13

 

Έλα απφ ηα βαζηθά δεηήκαηα πνπ ραξαθηεξίδεη ηε Ρφδν είλαη ε παληειήο απνπζία λνκηθήο 

ζπλδξνκήο, ε νπνία θξίλεηαη σο επηηαθηηθή αλάγθε, θαζφηη ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ζην λεζί 

Πεξηθεξεηαθνχ Γξαθείνπ Αζχινπ, είλαη βαζηθφ λα ππάξρεη πξφζβαζε ζε λνκηθή βνήζεηα γηα ηνπο 

αηηνχληεο άζπιν πνπ ππνβάιινπλ θαη εμεηάδνληαη ελψπηνλ ηνπ ελ ιφγσ ΠΓΑ, θαζψο θαη λνκηθή 

ζπλδξνκή ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αθνξνχλ ζε νηθνγελεηαθή επαλέλσζε
14

 θαη κεηεγθαηάζηαζε, ζηα 

ζχκαηα λαπαγίσλ θαη ζηνπο αζπλφδεπηνπο αλειίθνπο. Σελ ελεκέξσζε αλαθνξηθά κε ηα 

δηθαηψκαηα ησλ λενεηζεξρνκέλσλ ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε πξαγκαηνπνηνχλ νη εθπξφζσπνη 

ηνπ UNHCR πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην λεζί, κε ηε ζπλδξνκή αξαβφθσλνπ δηεξκελέα απφ ηελ 

Οξγάλσζε ΜΔΣΑδξαζε, κε ηελ νπνία ην UNHCR ζπλεξγάδεηαη. ε πεξίπησζε πνπ αλαθχςεη 

αλάγθε γηα δηεξκελεία ζε άιιε γιψζζα πιελ ησλ αξαβηθψλ, απηή θαιχπηεηαη κε ηειεδηάζθεςε. 

 

 

 

 

2.4. Ναςάγια  

 

                                                 
13

 Ο ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ ππνβιεζέλησλ αηηεκάησλ αζχινπ ελψπηνλ ηνπ ΠΓΑ Ρφδνπ γηα ην έηνο 2015 είλαη 803 ζε 

ζχλνιν 13.197 ζε φιε ηελ επηθξάηεηα, ζχκθσλα κε ηα επίζεκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ, βι. 

Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη Γηνηθεηηθήο Αλαζπγθξφηεζεο, Τπεξεζία Αζχινπ, ηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Τπεξεζίαο 

Αζύινπ (γηα ην δηάζηεκα, 1.1.2015 – 31.12.2015), http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2016/01/Greek-Asylum-

Service-statistical-data-2015_gr.pdf 
14

 Αλαθνξηθά κε ηε δπλαηφηεηα νηθνγελεηαθήο επαλέλσζεο αηηνχλησλ άζπιν, βι. ηηο ζρεηηθέο δηεπθξηλίζεηο εθ κέξνπο 

ηεο Τπεξεζίαο Αζχινπ ζην ζρεηηθφ ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα, «Απαληήζεηο ζε εξωηήκαηα ζρεηηθά κε ηα δηθαηώκαηα ηωλ 

αηηνύληωλ θαη δηθαηνύρωλ δηεζλνύο πξνζηαζίαο», 18-02-2015, θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο εξσηήζεηο 9 θαη 10. 
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http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2015/02/%CE%95%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%91%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%82-18.2.15.pdf
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2015/02/%CE%95%CF%81%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%91%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B1%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%8D%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%82-%CF%80%CF%81%CF%8C%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%82-18.2.15.pdf
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Σελ πεξίνδν ηεο επίζθεςήο καο ζην λεζί, ε 

εθπξφζσπνο ηνπ UNHCR, ε νπνία δχν 

εβδνκάδεο πξν ηεο επηζθέςεψο καο είρε 

εληζρπζεί κε έλαλ αθφκε Senior Protection 

Officer θαη απφ θνηλνχ πηα θαιχπηνπλ ηηο 

λήζνπο Ρφδν, Καζηειιφξηδν, χκε, Υάιθε, 

Σήιν, Κάξπαζν θαη εθηάθησο ηελ Κξήηε, 

δηαρεηξηδφηαλ ην λαπάγην πνπ ζπληειέζηεθε ζην 

Φαξκαθνλήζη κία εβδνκάδα πξηλ απφ ηελ 

επίζθεςε. Όιεο νη ζνξνί απφ ηα λαπάγηα ζηα Γσδεθάλεζα κεηαθέξνληαη ζηε Ρφδν, θαζψο εθεί 

βξίζθεηαη ην λεθξνηνκείν.  

Έλα απφ ηα επηηεχγκαηα ηνπ UNHCR ζε ζρέζε κε ηα ζχκαηα ησλ λαπαγίσλ ζηελ πεξηνρή ηνπ 

Φαξκαθνλεζίνπ είλαη ε έθδνζε βεβαηψζεσλ απφ ην Ληκελαξρείν ηεο Λέξνπ φηη είλαη λαπαγνί. ηε 

Ρφδν ππάξρεη κνπζνπικαληθφ λεθξνηαθείν, φπνπ θαη πξαγκαηνπνηνχληαη νη ηαθέο, φζσλ δελ 

επηιέγνπλ ηνλ επαλαπαηξηζκφ ησλ ζνξψλ ησλ ζπγγελψλ ηνπο. Σν UNHCR αλαιακβάλεη ηα έμνδα 

(δηακνλή, ζίηηζε, εηζηηήξηα γηα Αζήλα) ηα επηδήζαλησλ ησλ λαπαγίσλ, εάλ δελ ην αλαιάβεη ε 

Πεξηθέξεηα Ννηίνπ Αηγαίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα έμνδα ηεο δηακνλήο, ηεο ζίηηζεο αιιά θαη ηα 

λαχια γηα ηελ κεηαθνξά ησλ επηδήζαλησλ ζηελ Αζήλα. ην κεγάιν λαπάγην πνπ έιαβε ρψξα ην 

επηέκβξην ζην Φαξκαθνλήζη
15

 ππήξμε δήηεκα κε ηε ρσξεηηθφηεηα ζηα ςπγεία ηνπ λεθξνηνκείνπ 

ζηε Ρφδν θαη εθηάθησο θαηέθζαζε θνληέηλεξ- ςπγείν, πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο. 

Οκνίσο, ζηε Μεγίζηη πξαγκαηνπνηήζεθε πξνζθάησο δσξεά ελφο ςπγείνπ απφ έλαλ Ιηαιφ 

ρξεκαηνδφηε, ην νπνίν βέβαηα θάιπςε κία ρξφληα έιιεηςε πνπ νχησο ή άιισο αληηκεηψπηδε ην 

λεζί. 

 

 

                                                 
15

 Πξφθεηηαη γηα ην λαπάγην ησλ 13-09-2015 πνπ ζπλέβε ζηε λ. Φαξκαθνλεζίνπ, ην νπνίν θφζηηζε ηε δσή 34 

αλζξψπσλ, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο ππήξραλ 15 βξέθε θαη κηθξά παηδηά. Βι. ζρεη. New Post, Αλείπωηε ηξαγωδία ζην 

Φαξκαθνλήζη - Βξέθε θαη παηδηά ζηνπο 34 λεθξνύο, 13-09-2015, http://newpost.gr/ellada/486116/aneipwth-tragwdia-

sto-farmakonhsi-brefh-kai-paidia-stoys-34-nekroys, θαζψο θαη Leros News,  ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΙ: Σξαγηθέο ζηηγκέο ζηελ 

αλαγλώξηζε ηωλ ζπκάηωλ ηνπ λαπαγίνπ, 19-09-2015, http://www.lerosnews.gr/1/2/ta-nea-tis-lerou/6495-farmakonhsi-

tragikes-stigmes-sthn-anagnwrish-twn-thymatwn-toy-nayagioy.html, αλαθνξηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο αλαγλψξηζεο ησλ 

ζνξψλ πνπ αθνινπζνχληαη ζηε Ρφδν. 

© ΔΠ 
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3. Βαζικέρ Γιαπιζηώζειρ  
 

                         

i. Απνπζία θξαηηθψλ ζπλζεθψλ ππνδνρήο θαη ζηελ πεξίπησζε εηδηθά ηεο Μεγίζηεο, έιιεηςε 

αθφκε θαη ησλ απνιχησο ζηνηρεησδψλ ππνδνκψλ. 

ii. Αληηθαηάζηαζε ηνπ Κξάηνπο απφ εζεινληέο, νξγαλψζεηο θαη ζπιινγηθφηεηεο, νη νπνίνη 

θαηαβάιινπλ ηεξάζηηα πξνζπάζεηα θαη πξνζθέξνπλ ηδηαηηέξσο αμηφινγν έξγν, ζε θακία 

φκσο πεξίπησζε απηφ δελ επαξθεί, νχηε άιισζηε ηνπο αλαινγεί. 

iii. Δμαηξεηηθά ειιηπήο παξνπζία δηεξκελέσλ ζε ακθφηεξα ηα λεζηά ζε φια ηα ζηάδηα ηεο 

δηαδηθαζίαο θαηαγξαθήο ησλ λενεηζεξρνκέλσλ. 

iv.  Έιιεηςε πιάλνπ θαη πξνγξακκαηηζκνχ ηφζν ζε βξαρππξφζεζκν, πνιιψ δε κάιινλ ζε 

καθξνπξφζεζκν πιαίζην.  

v.  Αδπλακία εληνπηζκνχ ησλ επάισησλ πεξηπηψζεσλ, εμαηηίαο ηνπ ειιηπέζηαηνπ screening 

θαη πεξαηηέξσ αδπλακία εληνπηζκνχ ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ – ελδεηθηηθφ ζε απηφ είλαη 

ην γεγνλφο φηη ζηα πεξί 20.000 άηνκα πνπ εηζήιζαλ ζηα λεζηά πνπ ππάγνληαη ζηελ Α’ 

Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Γσδεθαλήζνπ, είλαη ζηαηηζηηθά αδχλαηνλ λα έρεη εηζέιζεη έλαο 

κφιηο αζπλφδεπηνο αλήιηθνο.  

vi.  Απνπζία ππνδνκψλ γηα ηελ πξνζσξηλή θηινμελία αζπλφδεπησλ αλειίθσλ κέρξη ηε 

κεηαθνξά ηνπο ζε θαηάιιειε δνκή θηινμελίαο.  

vii.  Αλαπφθεπθηε ε πξφθιεζε πεξαηηέξσ λαπαγίσλ πνπ ζα επηθέξνπλ σο απνηέιεζκα ηελ 

απψιεηα πεξηζζφηεξσλ δσψλ ζην Αηγαίν, φζν ε έθθιεζε γηα ηελ αλάπηπμε αζθαιψλ 

δηφδσλ παξακέλεη ρσξίο αληαπφθξηζε. 

viii.  ηελ πεξίπησζε ηεο Μεγίζηεο εηδηθψο, παξαηεξείηαη άγλνηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο 

αλαθνξηθά κε ην δήηεκα ηεο πξνζθπγηθήο θξίζεο, ε νπνία ηελ θαζηζηά ηδηαίηεξα 

επηθπιαθηηθή απέλαληη ζηνπο λενεηζεξρνκέλνπο θαη ηηο αλάγθεο ηνπο. 
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4. Πποηάζειρ 
 

1. Γεκηνπξγία αζθαιψλ δηφδσλ πξνο ηελ Δπξψπε ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ηνπ δηεζλνχο 

δηθαίνπ θαη πξνο απνθπγή πεξαηηέξσ ηξαγσδηψλ. 

2. Άκεζε ελεξγνπνίεζε ησλ θξαηηθψλ κεραληζκψλ πξψηεο ππνδνρήο θη άκεζε παξνρή ησλ 

ππεξεζηψλ πξψηεο ππνδνρήο απφ θξαηηθνχο θνξείο. 

3. Δχξεζε θαη αμηνπνίεζε θαη ζηα δχν λεζηά θαηάιιεινπ θαη επαξθψο εμνπιηζκέλνπ ρψξνπ 

πιεξνχληνο βαζηθέο πξνδηαγξαθέο θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πξνζσξηλή θηινμελία ησλ 

λενεηζεξρνκέλσλ, απφ ηε ζηηγκή ηεο άθημεο κέρξη θαη ηελ αλαρψξεζε ηνπο απφ ηα λεζηά. 

4. Παξνρή ελεκέξσζεο θαη πινπνίεζε δξάζεσλ γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο ηνπηθήο 

θνηλσλίαο, ζηελ νπνία έρεη άκεζν αληίθηππν ε πξνζθπγηθή θξίζε. 

5. Άκεζε ιήςε θξαηηθήο πξσηνβνπιίαο θη επζχλεο γηα ην ζπληνληζκφ θαη πξνγξακκαηηζκφ 

ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. 

6. Πεξαηηέξσ ελίζρπζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ ππνδνκψλ ησλ Κεληξηθψλ Τπεξεζηψλ, θαη 

δε ηεο ΔΛ.Α. θαη ηνπ Ληκεληθνχ ψκαηνο. 

7. Δλίζρπζε ηνπ δηαιφγνπ ηνπ ζπλφινπ ησλ θνξέσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα λεζηά, ηφζν 

ησλ θξαηηθψλ φζν θαη ησλ κε θξαηηθψλ.  

8. Δμεχξεζε θαηάιιεινπ ρψξνπ γηα ηε πξνζσξηλή παξακνλή ησλ αζπλφδεπησλ αλειίθσλ 

κέρξη ηε κεηαθνξά ηνπο ζε πιαίζην θηινμελίαο. 

9. Δλίζρπζε ησλ κεραληζκψλ εληνπηζκνχ ησλ επάισησλ πεξηπηψζεσλ θαη ιήςε εηδηθήο 

κέξηκλαο γηα ηελ παξαπνκπή θαη θξνληίδα ηνπο.  
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