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ΠΡΟ:
Τη Βοσλή ηων Δλλήνων
Γιεύθσνζη Κοινοβοσλεσηικού Δλέγτοσ
Τμήμα Δρωηήζεων και Αιηήζεων
Καηαθέζεως Δγγράθων
ΚΟΙΝ:
Όπως Πίνακας Αποδεκηών

Θζμα: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
χετ:

Η με ΑΠ 799/20.10.2020 Ερώτηση

ε απϊντηςη τησ ανωτϋρω ςχετικόσ Ερώτηςησ, που κατϋθεςαν οι Βουλευτϋσ τησ Κ.Ο. του
υναςπιςμού Ριζοςπαςτικόσ Αριςτερϊσ – Προοδευτικό υμμαχύα, με θϋμα «Ερωτόματα για
πλαςματικό αριθμό ςιτιζόμενων ςτο ΚΤΣ Μόριασ Λϋςβου» ςασ γνωρύζω τα εξόσ:
Η καταμϋτρηςη των διαμενόντων ςτο Κ.Τ.Σ. Μόριασ, όπωσ αυτό γινόταν από την ϋναρξη
λειτουργύασ τησ το 2013, μϋχρι και την καταςτροφό τησ από την πυρκαγιϊ ςτισ 8 επτεμβρύου 2020,
λϊμβανε καθημερινϊ υπόψη τισ καθημερινϋσ αφύξεισ (καταγραφϋσ) και τισ οργανωμϋνεσ μετακινόςεισ
από το Κ.Τ.Σ. Μόριασ, εύτε προσ ϊλλεσ δομϋσ τησ ηπειρωτικόσ Ελλϊδασ εύτε προσ διαμερύςματα του
προγρϊμματοσ ΕΣΙΑ ςτην Μυτιλόνη και διενεργεύτο από τουσ υπαλλόλουσ τησ Τπηρεςύασ Τποδοχόσ
και ταυτοπούηςησ (ΤΠ.Τ.Σ.) ςε ςυνεργαςύα με την Ύπατη Αρμοςτεύα και όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ
φορεύσ τησ κοινωνύασ των πολιτών που δραςτηριοποιούνται ςτον τομϋα τησ καθημερινόσ φροντύδασ
και φιλοξενύασ εντόσ και πϋριξ τησ δομόσ του ΚΤΣ Μόριασ.
Ποτϋ δεν κατϋςτη δυνατόν να ςυμπεριληφθούν ςτην εξύςωςη αυτό οι αυθόρμητεσ αποχωρόςεισ
πολιτών τρύτων χωρών (π.τ.χ.) από την Μόρια, ςε ημερόςια βϊςη, καθώσ αυτϋσ ςτην πλειοψηφύα των
περιπτώςεων δεν ανακοινώνονταν από τουσ π.τ.χ. ούτε προσ την διούκηςη του Κ.Τ.Σ. ούτε προσ τουσ
φορεύσ τησ κοινωνύασ των πολιτών που ςυνεπικουρούςαν την καθημερινό φροντύδα των περιοχών
διαμονόσ τουσ, κυρύωσ εξωτερικϊ τησ δομόσ.
Παρϊλληλα, ςε μηνιαύα βϊςη πραγματοποιεύτο φυςικό απογραφό των δικαιούχων του
προγρϊμματοσ οικονομικόσ βοόθειασ. Η τελευταύα φυςικό απογραφό του πληθυςμού των δικαιούχων
του προγρϊμματοσ οικονομικόσ βοόθειασ ολοκληρώθηκε από την Ύπατη Αρμοςτεύα ςτισ 31.07.2020
και εύχε ωσ τελικό αριθμό παρόντων δικαιούχων 11.014π.τ.χ. Ορθϊ αναφϋρατε ςτην Ερώτηςό ςασ το
γεγονόσ ότι καταμϋτρηςη πραγματοποιούςε η Ύπατη Αρμοςτεύα.
Οφεύλουμε να επιςημϊνουμε ότι για να ενταχθεύ κϊποιοσ π.τ.χ. ςτο πρόγραμμα οικονομικόσ
βοόθειασ (cashassistance) απαιτεύται ξεχωριςτό εγγραφό, επομϋνωσ πϊντοτε ο αριθμόσ των π.τ.χ. που
απογρϊφονται ςτο πρόγραμμα οικονομικόσ βοόθειασ υπολεύπεται του ςυνολικού αριθμού των
διαμενόντων, ενώ παρϊλληλα οι αςυνόδευτοι ανόλικοι και ϊλλεσ ιδιαύτερεσ ομϊδεσ του γενικού
πληθυςμού δεν εύναι δικαιούχοι του προγρϊμματοσ, ςυνεπώσ δεν απογρϊφονται. υγκεκριμϋνα, ςτουσ
δικαιούχουσ δεν θα περιλαμβϊνονται οι αναγνωριςμϋνοι πρόςφυγεσ που δεν εύχαν αποχωρόςει, οι
οπούοι κατϊ την καταγραφό που ϋγινε ςτο Μαυροβούνι βρϋθηκαν 1.360 π.τ.χ., ούτε οι κρατούμενοι
ςτο ΠΡΟΚΕΚΑ 160 π.τ.χ.. ούτε τα αςυνόδευτα 406 π.τ.χ. Κατϊ ςυνϋπεια, η καταμϋτρηςη τησ Ύπατησ
Αρμοςτεύασ επιβεβαύωνε με το παραπϊνω το ύψοσ τησ καταγραφόσ που δημοςύευε το ΕΣΚΕΣΜΑ.
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Επιπρόςθετα διενεργεύται ϊπαξ ετηςύωσ ςε ςυνεργαςύα με την ΕΛ.Α και φυςικό απογραφό
διαμενόντων από την ΤΠ.Τ.Σ. Η τελευταύα ςχετικό απογραφό πραγματοποιόθηκε τον Ιούνιο του 2019
ενώ εύχε προγραμματιςτεύ να επαναληφθεύ νϋα απογραφό αμϋςωσ μετϊ την λόξη των μϋτρων
περιοριςμού του ςυγχρωτιςμού λόγω τησ πανδημύασ.
Σρύτη παρϊλληλη διαδικαςύα επιβεβαύωςησ τησ παρουςύασ των π.τ.χ. ςτη δομό, αποτελεύ η
διαδικαςύα αςύλου, ςύμφωνα με την οπούα ανϊ τρύμηνο πραγματοποιεύτο αντικατϊςταςη των
τρύπτυχων ταυτοποιητικών δελτύων αιτούντων ϊςυλο. Δυςτυχώσ όμωσ, η διαδικαςύα αυτό το
τελευταύο τρύμηνο πριν την καταςτροφικό πυρκαγιϊ, λόγω των περιοριςμών λειτουργύασ ςτην
Τπηρεςύα Αςύλου λόγω COVID - 19, εύχε αναςταλεύ και εύχε δοθεύ οριζόντια παρϊταςη ιςχύοσ τουσ ωσ
το τϋλοσ του ϋτουσ.
Η διενϋργεια καταγραφόσ του πληθυςμού ςε καθημερινό βϊςη, με οποιαδόποτε διαδικαςύα, εύναι
μια ςύνθετη και απαιτητικό διαδικαςύα που ανϋκαθεν εμφϊνιζε αποκλύςεισ, πλην όμωσ απαραύτητη για
την ομαλό λειτουργύα των Κ.Τ.Σ.. Λϊμβανε και λαμβϊνει χώρα, μϋςα ςε δύςκολεσ ςυνθόκεσ, ειδικϊ εν
μϋςω πανδημύασ και ϋτι περιςςότερο ςε μια αχανό και ανοργϊνωτη ϋκταςη όπωσ αυτό του πρώην
Κ.Τ.Σ. Μόριασ, που μασ κληροδοτόςατε.
Και αντύ να ςτηρύξετε την προςπϊθεια να αλλϊξει αυτό η κατϊςταςη, από τον Μϊιο και την ψόφιςη
του ν. 4686/2020 (Α’ 96) και την εξαγγελύα τησ Κυβϋρνηςησ για τισ νϋεσ Κλειςτϋσ Ελεγχόμενεσ Δομϋσ
Νόςων (Κ.Ε.Δ.Ν.), αντιτύθεςτε ςυνεχώσ με μόνη αντιπρόταςη την αύξηςη δομών τησ ηπειρωτικόσ
χώρασ και την διατόρηςη ϊναρχων καταςτϊςεων, όπωσ η «ζούγκλα τησ Μόριασ», όπωσ την
αποκαλούςαν χαρακτηριςτικϊ βουλευτϋσ του ΤΡΙΖΑ.
ημειώνεται ότι ςύμφωνα με το εδ. β τησ παρ. 2 του ϊρθρου 96 του ν. 4368/2016 (A’ 21), «το
Τπουργεύο Εθνικόσ Άμυνασ (ΤΠ.ΕΘ.Α.) δύναται να διευθύνει και να ςυντονύζει, ςε ςυνεργαςύα με τισ
υπηρεςύεσ τησ Γενικόσ Γραμματεύασ Μεταναςτευτικόσ Πολιτικόσ Τποδοχόσ και Αςύλου του Τπουργεύου
Προςταςύασ του Πολύτη, τισ λοιπϋσ δημόςιεσ υπηρεςύεσ και αρχϋσ, καθώσ και τουσ κοινωνικούσ φορεύσ
και μη κυβερνητικϋσ οργανώςεισ που επικουρούν τη λειτουργύα των ΚΕ.Π.Τ./Κ.Τ.Σ. και των Δομών
Προςωρινόσ Τποδοχόσ και Υιλοξενύασ, αποκλειςτικϊ ςε ό,τι αφορϊ ςτη μεταφορϊ, διαμονό, ςύτιςη και
υγειονομικό περύθαλψη των προςφύγων και μεταναςτών, ςύμφωνα με όςα προβλϋπονται ςτην
περύπτωςη α΄ τησ παραγρϊφου αυτόσ». Ωσ εκ τούτου, η διαδικαςύα ςύτιςησ των π.τ.χ. (διενϋργεια
διαγωνιςμού, καταμϋτρηςη γευμϊτων, λογιςτικόσ ϋλεγχοσ) αποτελεύ αρμοδιότητα του Τπουργεύου
Εθνικόσ Άμυνασ και ο ϋλεγχοσ τησ καθημερινόσ ςύτιςησ αναφορικϊ με τον αριθμό των ςιτιζομϋνων
γύνεται λεπτομερϋςτατα από τα ςτελϋχη του ΣΟΚΕΔΠ.
Η Τπηρεςύα ελϋγχου τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ«OLAF» διεξόγαγε πριν από ϋνα ϋτοσ ϋλεγχο
(αντιςτούχιςη αριθμού διαμενόντων προσ μερύδεσ γευμϊτων) με αφορμό αντύςτοιχεσ μεγϊλεσ
αποκλύςεισ ςτισ καταγραφϋσ πληθυςμών για τα ϋτη από το 2017 ϋωσ ςόμερα ςε όλα τα ΚΥΤ και ουδεμύα
ϋνδειξη παρϊτυπησ ενϋργειασ ϋχει, μϋχρι ςτιγμόσ, διαπιςτωθεύ από τα όργανα τησ Διούκηςησ ό τα
ςτελϋχη του ΣΟΚΕΔΠ.
Αναφορικϊ με την κατϊςταςη που δημιουργόθηκε μετϊ την πυρκαγιϊ που ξϋςπαςε ςτισ
08.09.2020 ςτο Κ.Τ.Σ. Μόριασ, επιςημαύνουμε ότι:
 Μεγϊλοσ αριθμόσ π.τ.χ. (περύπου 1.500 ϊτομα) που δεν υπόκειντο ςε γεωγραφικό περιοριςμό ό
όταν αναγνωριςμϋνοι πρόςφυγεσ που ςυνϋχιζαν να διαμϋνουν περιμετρικϊ του Κ.Τ.Σ. Μόριασ,
αναχώρηςαν αυτοβούλωσ και κατϊ μόνασ, κατϊ την περύοδο του Αυγούςτου, χωρύσ να ειδοποιόςουν
την διούκηςη του Κ.Τ.Σ. και κατϋληξαν κυρύωσ ςτην Πλατεύα Βικτωρύασ ςτην Αθόνα.
 Σο ύδιο παρατηρόθηκε και για μικρότερο πλόθοσ π.τ.χ οι οπούοι μετϊ την εκκϋνωςη τησ
περιοχόσ τησ Μόριασ, μη δικαιούμενοι να ειςϋλθουν ςτη νϋα προςωρινό Δομό Υιλοξενύασ ςτο
Μαυροβούνι, αναχώρηςαν κατϊ μόνασ, νομύμωσ, ακτοπλοώκώσ προσ Πειραιϊ.
 Εντόσ πϋντε ημερών μεταφϋρθηκαν 408 αςυνόδευτα ανόλικα ςτην ενδοχώρα.
 Έγιναν δύο μεγϊλεσ οργανωμϋνεσ μετακινόςεισ προσ την ενδοχώρα, 897 και 931 π.τ.χ.
αντιςτούχωσ, τισ πρώτεσ τρεισ εβδομϊδεσ.
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 210 π.τ.χ. (ευϊλωτοι) αμϋςωσ μετακινόθηκαν ςτο Κϋντρο Δραςτηριοτότων και Εκπαύδευςησ
“TAPUAT” τησ UNICEF, υπό την εποπτεύα του Διεθνούσ Οργανιςμού Μετανϊςτευςησ, και
φιλοξενούνται εκεύ μϋχρι ςόμερα.
 Μεγϊλοσ αριθμόσ π.τ.χ., μη υποκεύμενοι ςε γεωγραφικό περιοριςμό αναζότηςαν ςτϋγη ςε
διαμερύςματα ομοεθνών τουσ ςτην πόλη, που τουσ ϋχουν παραχωρηθεύ από την Ύπατη Αρμοςτεύα και
τη Μ.Κ.Ο.«Ηλιακτύδα» εύτε νοικιϊζουν νόμιμα.
Αναφορικϊ με την κατϊςταςη που επικρατεύ ςόμερα ςτη νϋα προςωρινό Δομό Υιλοξενύασ ςτο
Μαυροβούνι, ςημειώνουμε ότι ςτισ 4 Νοεμβρύου διϋμεναν 7.311 π.τ.χ., οι οπούοι καταμετρούνται
καθημερινϊ, ενώ η καταμϋτρηςη του αριθμού των μερύδων γευμϊτων γύνεται ςε τϋςςερισ γραμμϋσ
ςύτιςησ και πραγματοποιεύται ποιοτικόσ και λογιςτικόσ ϋλεγχοσ.
Σϋλοσ, αξύζει να ςημειωθεύ ότι ςτισ νϋεσ Κλειςτϋσ Ελεγχόμενεσ Δομϋσ Νόςων, την καταςκευό των
οπούων ϋχουμε όδη δρομολογόςει, θα εγκαταςταθούν προηγμϋνα ηλεκτρονικϊ ςυςτόματα, τα οπούα
θα δύδουν με ακρύβεια: (α)τον πληθυςμό τησ εγκατϊςταςησ ςε καθημερινό βϊςη, (β) την παραλαβό
κϊθε γεύματοσ από τον κϊθε ωφελούμενο και (γ) πλόθοσ λοιπών χρόςιμων πληροφοριών και
ςτατιςτικών ςτοιχεύων.

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΗΣΑΡΑΚΗ
Εσωτερική διανομή:
1. Γραφεύο κ. Αναπληρωτό Τπουργού
2. κ. Γενικό Γραμματϋα Τποδοχόσ Αιτούντων Άςυλο
3. Αυτοτελϋσ Σμόμα Νομοθετικόσ Πρωτοβουλύασ & Κοινοβουλευτικού Ελϋγχου

Πύνακασ Αποδεκτών
1. Βουλευτό κ. Ι. Μπουρνούσ
Βουλό των Ελλόνων
2. Βουλευτό κα Α. Αναγνωςτοπούλου
Βουλό των Ελλόνων
3. Βουλευτό κ. Φ. Γιαννούλη
Βουλό των Ελλόνων
4. Βουλευτό κ. Ι. Γκιόλα
Βουλό των Ελλόνων
5. Βουλευτό κ. Θ. Δρύτςα
Βουλό των Ελλόνων
6. Βουλευτό κα . Ελευθεριϊδου
Βουλό των Ελλόνων
7. Βουλευτό κ. Ν. Ηγουμενύδη
Βουλό των Ελλόνων
8. Βουλευτό κ. Μ. Θραψανιώτη
Βουλό των Ελλόνων
9. Βουλευτό κα Φ. Καφαντϊρη
Βουλό των Ελλόνων
10. Βουλευτό κα Κ. Μϊλαμα
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Βουλό των Ελλόνων
11. Βουλευτό κ. Φ. Μαμουλϊκη
Βουλό των Ελλόνων
12. Βουλευτό κ. Κ. Μϊρκου
Βουλό των Ελλόνων
13. Βουλευτό κ. Γ. Μουζϊλα
Βουλό των Ελλόνων
14. Βουλευτό κ. Γ. Μπαλϊφα
Βουλό των Ελλόνων
15. Βουλευτό κ. Κ. Μπϊρκα
Βουλό των Ελλόνων
16. Βουλευτό κα Κ. Νοτοπούλου
Βουλό των Ελλόνων
17. Βουλευτό κ. Ν. Παππϊ
Βουλό των Ελλόνων
18. Βουλευτό κ. Π. Πολϊκη
Βουλό των Ελλόνων
19. Βουλευτό κα Π. Πούλου
Βουλό των Ελλόνων
20. Βουλευτό Ι. Ραγκούςη
Βουλό των Ελλόνων
21. Βουλευτό Ι. αρακιώτη
Βουλό των Ελλόνων
22. Βουλευτό κ. Π. κουρολιϊκο
Βουλό των Ελλόνων
23. Βουλευτό κα Ο. Σελιγιορύδου
Βουλό των Ελλόνων
24. Βουλευτό κ. . Υϊμελο
Βουλό των Ελλόνων
25. Βουλευτό κ. Ν. Υύλη
Βουλό των Ελλόνων
26. Βουλευτό κα Θ. Υωτύου
Βουλό των Ελλόνων
27. Βουλευτό κ. Μ. Φατζηγιαννϊκη
Βουλό των Ελλόνων
28. Βουλευτό κα Ρ. Φρηςτύδου
Βουλό των Ελλόνων
29. Τπουργεύο Προςταςύασ του Πολύτη
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