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ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 
 

ΘΕΜΑ : Απάντηση  στην  από  14-10-2019  με  αριθμό  1237  ερώτηση  του   Βουλευτή 
κ. Γ. ΚΑΜΙΝΗ.  

 
Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου και πλέον των 

διαλαμβανομένων στην παράγραφο στ’ του υπ’ αριθ. 7017/4/23195-γ’ από 21-10-2019 
εγγράφου μας, επί της με αριθμό 1114/ 07-10-2019 ερώτησης του ιδίου Βουλευτή, σας 
γνωρίζουμε ότι, όσον αφορά στην υπόθεση της, διαλαμβανόμενης στην εν θέματι 
ερώτηση, ανήλικης, καταγράφηκε στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) 
Λέσβου, στις 31-07 τ.ε., ως μέλος οικογένειας πολιτών τρίτων χωρών. Αφ' ης στιγμής η 
διοίκηση και το προσωπικό του Κ.Υ.Τ. έλαβαν γνώση της υπόθεσης της ασθένειάς της 
και προκειμένου να γίνει εκτίμηση της κατάστασης, εξετάσθηκε άμεσα η οικογένειά της 
από το Κλιμάκιο ιατρικού ελέγχου και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Κ.Υ.Τ., 
διαδικασία η οποία ολοκληρώθηκε αυθημερόν. Ακολούθως, εκδηλώθηκαν οι απαραίτητες 
ενέργειες αφενός μεν για την χορήγηση των απαραίτητων περί άρσης γεωγραφικού 
περιορισμού εγγράφων σε όλα τα μέλη της οικογένειας, αφετέρου δε για την εύρεση 
χώρου στέγασης, σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 
Πρόσφυγες. Τελικώς, με την άρση του γεωγραφικού περιορισμού, όλα τα μέλη της 
οικογένειας μετακινήθηκαν στην Αθήνα, όπου η ανήλικη εισήχθη σε νοσοκομειακή 
μονάδα. 

Πέραν των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
μεριμνά για την κατά προτεραιότητα πρόσβαση των ανηλίκων σε ιατρική περίθαλψη και 
ψυχοκοινωνική υποστήριξη που παρέχεται από τα Κλιμάκια ιατρικού ελέγχου και 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας στα κατά 
τόπους Κ.Υ.Τ., ενώ οι ανήλικοι έχουν πρόσβαση σε διαδικασίες αναγνώρισης πρόσθετης 
ευαλωτότητας (παιδιά με αναπηρίες, θύματα έμφυλης βίας, θύματα εμπορίας ανθρώπων 
κ.α.) και, κατά περίπτωση, παραπομπής και στήριξής τους σε/από κατάλληλες Δομές 
Φιλοξενίας και Υπηρεσίες.  
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Επίσης -κατά τη διάρκεια παραμονής τους στα Κ.Υ.Τ.- λαμβάνεται μέριμνα για την 
περαιτέρω διαχείριση των υποθέσεων των ανηλίκων, σε συνεργασία με Φορείς 
εξειδικευμένους στην παιδική προστασία για την παροχή της κατάλληλης 
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και της πρόσβασης σε εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες. Ειδικότερα, στα Κ.Υ.Τ. Λέσβου και Χίου λειτουργούν, σε συνεργασία με 
τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.), ασφαλείς ζώνες (safe zones), με 
ειδικευμένο προσωπικό (φροντιστές, ψυχολόγους κ.α.), προκειμένου να διασφαλίζονται 
οι καλύτερες δυνατές συνθήκες υποδοχής για τους ασυνόδευτους ανήλικους, με 
σεβασμό στις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία προδιαγραφές αναφορικά με 
την παιδική προστασία, ενώ εκκρεμεί η επέκταση του εν λόγω προγράμματος 
δημιουργίας ασφαλών ζωνών στα Κ.Υ.Τ. Σάμου, Κω και Λέρου. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τη στέγαση ευάλωτων ομάδων και οικογενειών σε 
διαμερίσματα και ξενοδοχεία υλοποιούνται τα προγράμματα «ΕΣΤΙΑ» και «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ», 
αντίστοιχα, ενώ -ως προς την εύρεση κατάλληλης δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων 
ανήλικων- η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης μεριμνά για την παραπομπή τους στο 
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, για τις κατά λόγο αρμοδιότητας ενέργειές του. 

Τέλος, αναφορικά με την πρόσβαση συνοδευόμενων και ασυνόδευτων ανηλίκων 
στην δημόσια εκπαίδευση και πλέον των δράσεων μη τυπικής εκπαίδευσης στα Κ.Υ.Τ., 
σχετικές τυγχάνουν οι διατάξεις της υπ’ αριθ. 147357/Δ1/23-09-2019 Απόφασης της 
Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.Ε.Κ. Β’ - 3646) «Ίδρυση Δομών Υποδοχής 
για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (ΔΥΕΠ)», ενώ με τις διατάξεις του 
προσφάτως ψηφισθέντος ν. 4636/2019 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 169) «Περί διεθνούς προστασίας και 
άλλες διατάξεις», ρυθμίζεται -μεταξύ άλλων- το ζήτημα της ένταξης στην πρωτοβάθμια 
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση των ανηλίκων υπηκόων τρίτων χωρών. 

 

 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΜΟΥΤΣΑΚΟΣ 
 


		2019-11-08T17:45:30+0200




