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1. Ενημέρωση εκ μέρους των οργανώσεων για το σχεδιασμό της παρουσίας τους στα κέντρα
φιλοξενίας.
Το ΕΚΕΠΥ ζήτησε ενημέρωση εκ μέρους των οργανώσεων για το σχεδιασμό της παρουσίας τους στα
κέντρα φιλοξενίας


Οι MSF ανέφεραν ότι θα συνεχίσουν να προσφέρουν υπηρεσίες στη Μαλακάσα, Ριτσώνα και
Λαύριο μέχρι το τέλος του χρόνου. Επιπρόσθετα, αναφορικά με τις ψυχολογικές υπηρεσίες
και συμβουλευτική πάνω σε θέματα αναπαραγωγικής και σεξουαλικής υγείας, θα συνεχιστεί
η συνεργασία στις Θερμοπύλες, Ραφήνα και Θήβα.



Η Praxiς δεν προσφέρει πλέον υπηρεσίες στα hotspots στα νησιά. Επίσης ανέφεραν ότι
ετοιμάζουν αναφορά σχετικά με τη δράση τους στα hotspots. Τέλος ζήτησαν τα στοιχεία
επικοινωνίας υπευθύνων προκειμένου να παραδώσουν τους ιατρικούς φακέλους ή εξοπλισμό.



Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός θα συνεχίσει να προσφέρει υπηρσίες στο Σκαραμαγκά και στη
Ριτσώνα μέχρι το τέλος του χρόνου



Οι MDM θα συνεχίσουν την παροχή υπηρεσιών σε Δράμα, Καβάλα, Τρίκαλα, Μαλακάσα,
Θήβα, Ιωάννινα, Φιλιππιάδα, Κουτσόχερο μέχρι το Νόεμβριο.



UNFPA θα προσφέρει υπηρεσίες (εκπαιδευτικές) μέχρι το τέλος του χρόνου. Εγχειρίδια για
εκπαίδευση θα είναι σύντομα έτοιμα για να δοθούν σε επαγγελματίες υγείας



UNICEF ανέφερε ότι δεν έχει προθεσμία για την παροχή υπηρεσιών



UNCHR ανέφερε ότ η WAHA International έχει ολοκληρώσει τη συνεργασία της στα hotspot
και ότι σύντομα θα φύγουν από την Ελλάδα.

2. Προβλήματα πεδίου (παροχή υπηρεσιών, οργάνωσης και επικοινωνίας)
 Ο αντιπρόσωπος των MSF ανέφερε ότι υπάρχουν θέματα συνεργασίας με το προσωπικό
του Philos στη Μαλακάσα και στη Ριτσώνα και συγκεκριμένα υπογράμμισε το γεγονός
ότι οι ψυχολόγοι στα κέντρα αυτά δεν ακολουθούν σταθερό ωράριο εργασίας, δεν έχουν

επαρκή εμπειρία, εκπαίδευση και επαγγελματισμό. Επίσης ανέφερθηκαν στις κινητές
μονάδες της 1ης ΥΠΕ λέγοντας πρώτα ότι μια από αυτές είανι εκτός λειτουργίας και δε
μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες στα κέντρα σύμφωνα με το πρόγραμμα που τους έχει
σταλεί και δεύτερον ότι αντί ο υπέυθυνος των κινητών μονάδων για τις παραπομπές να
χειρίζεται τη διαδικασία αυτή διεκπεραιώνεται και ρυθμίζεται από τον οδηγό. Ωστόσο,
δεν υπήρξε πρόβλημα με τις παραπομπές.


Ο εκπρόσωπος των MDM ανέφερε ότι ενημερώθηκε ότι προσωπικό του Philos που
εργάζεται στη Φιλιππιάδα έχει μεταφερθεί στο κέντρο στην Αγία Ελένη υπό την
καθοδήγηση του IOM για να προσφέρει εκεί υπηρεσίες.



Η υπεύθυνη του HWG ανέφερε ότι θα εξετάσει τα προααναφερόμενα ζητήματα μέσα στις
επόμενες ημέρες ωστόσο υπογράμμισε ότι ο σκοπός του HWG δεν είναι να κατηγορείται
το προσωπικό από οποιαδήποτε NGO/ Philos που προσφέρουν υπηρεσίες στα κέντρα σε
επίπεδο προσωπικής μομφής αλλά να συζητούνται και να λύνονται θεσμικά θέματα που
θα συντελέσουν στην ενδυνάμωση και καλύτερη αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων
υπηρεσιών

3. Διατροφή
Η εκπρόσωπος της UNICEF ανέφερε ότι οι παιδίατροι προωθούν τη διατροφική φόρμουλα
αντι για τον μητρικό θηλασμό και αυτό εγείρει προβληματισμό για το μέλλον.
4. Άλλα θέματα
 Το θέμα της ψυχικής υγείας και ιδιαίτερα η φάση της αποκάταστασης των ψυχιατρικών
προσφύγων ασθενών παραμένει υψηλής προτεραιότητας στην agenda. Η Praxis και άλλες
NGO ευελπιστούν να έχουν ένα ραντεβού με το Γενικό Γραμματέα για αυτό το θέμα και
ζήτησαν από το ΕΚΕΠΥ εάν μπορεί να μεσολαβήσει για να διευκολύνει την κατάσταση.
 Το UNFPA ανέφερε ότι ολοκλήρωσε το σεμινάριο εκπαίδευσης εκπαιδευτών για εκμάθηση
δεξιοτήτων ζωής σε ασυνόδευτους ανηλίκους. Στο σεμινάριο συμμετέιχαν 45 επαγγελματίες
υγείας και πρόκειται να δοθούν σύντομα σε αυτούς εγχειρίδια εκπαίδευσης καθώς και
διαδικτιακές πηγές.
 Υπήρξε ερώτημα σχετικά με την παροχή πληροφόρησης στους πρόσφυγες για μοντέρνες
τεχνολογίες αναπαραγωγής και το χάπι της επόμενης ημέρας.
 Η εκπρόσωπος της προστασίας του Παιδιού από την UNCHR ζήτησε από τις παρευρισκόμενες
NGO και το ΕΚΕΠΥ να προωθήσουν τα πρωτόκολλα που χρησιμοποιούνται σχετικά με
παιδική κακοποίηση, παραμέληση, εμπορία, εκμετάλλευση ώστε να δημιουργήσουν ένα ενιαίο
πρωτόκολλο.

