
  

Αθήνα, 22/9/2017 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής 

Θέμα: «Ανησυχία για  τις  Αυξημένες  Ροές  Προσφύγων  στα  Νησιά 
του Ανατολικού Αιγαίου»  

Οι  αυξημένες  ροές  προσφύγων στα  νησιά  του  Ανατολικού  Αιγαίου 
από τις αρχές Σεπτεμβρίου έχουν δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες 
στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης. Ενδεικτικά, στο hot spot της 
ΒΙΑΛ  στην  Χίο  διαμένουν  1200 πρόσφυγες και  μετανάστες  παρότι η 
δυνατότητα  φιλοξενίας  φθάνει  τα  800 άτομα, ενώ  στην  Λέσβο  οι 
διαμένοντες σε δομές φιλοξενίας έχουν υπερβεί τους 6 χιλιάδες.  

Την ίδια στιγμή η κατάσταση στην Σάμο τείνει να τεθεί εκτός ελέγχου 
όπως επισημαίνει στην  από 2 0 / 9 / 2 0 1 7 επιστολή προς τον 
Πρωθυπουργό ο  Μητροπολίτης Σάμου, Ικαρίας  και  Κορσέων  καθώς 
μόνο  στο  Βαθύ  των  6 χιλιάδων  κατοίκων  έρχονται  να  προστεθούν 
πλέον 5 χιλιάδες  πρόσφυγες παρότι η  συνολική  δυναμικότητα  της 
υπάρχουσας δομής φιλοξενίας ανέρχεται σε μόλις 800 άτομα.  

Οι ανησυχίες για επιδείνωση της κατάστασης σε επίπεδα του έτους 
2015 εν  όψει  μάλιστα  του  επικείμενου χειμώνα  είναι  ιδιαίτερα 
βάσιμες  σε  επίπεδα ασφάλειας  και  δημόσιας  υγείας  τόσο  για  τους 
κατοίκους των ελληνικών νησιών όσο και τις ευπαθείς και ευάλωτες 
ομάδες  των  προσφύγων και  μεταναστών, όπως οι  ασυνόδευτοι 
ανήλικοι και ηλικιωμένοι. 

Οι  διαδικασίες  αφενός  της  μετακίνησης  ευάλωτων  ομάδων 
προσφύγων και  μεταναστών  στην  ηπειρωτική χώρα  και  αφετέρου 
της  διασφάλισης  καταλυμάτων  για  τους  υπεράριθμους προχωρούν 
με ιδιαίτερα αργούς ρυθμούς αποτελώντας ζητήματα τα οποία έχουν 
ήδη  τεθεί  προς το  υπουργείο σας  με  την  υπ’.αριθ. 3129/3-2-2017 
ερώτηση  μου  η  οποία εστίαζε  στο  σχέδιο  αποσυμφόρησης και 
προσωρινής μετακίνησης προσφύγων και μεταναστών στην Λέσβο. Η 



σημερινή  ωστόσο  κατάσταση  αφορά  στον  υπερπληθυσμό και  την 
γενικότερη  συμφόρηση  στο  σύνολο  των  νησιών  του  Ανατολικού 
Αιγαίου. 

Επειδή έχει  παρέλθει μεγάλο  χρονικό  διάστημα  και  οι  προσπάθειες 
αποσυμφόρησης και ποιοτικής αναβάθμισης των Κέντρων Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης δεν έχουν καρποφορήσει, 

Επειδή οι αυξημένες αφίξεις προσφύγων και μεταναστών στα νησιά 
του  Ανατολικού  Αιγαίου  επιβαρύνουν τα  μάλα  τα  Κέντρα  Υποδοχής 
και Ταυτοποίησης,  

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:  

- Με ποιο τρόπο προτίθεστε να εκτονώσετε την πίεση που δέχονται 
τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου λόγω των αυξανόμενων ροών 
προσφύγων και μεταναστών;  

- Ποιες οι προσπάθειες του υπουργείου σας για την αποσυμφόρηση 
και  την  ποιοτική αναβάθμιση  της  δυναμικότητας  των  Κέντρων 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης;  

- Υπάρχει πρόβλεψη για  ενίσχυση  του  προσωπικού της  Υπηρεσίας 
Ασύλου  ώστε  να  ολοκληρώνονται  τάχιστα  τα  ληφθέντα 
αιτήματα; 

- Υφίσταται  σχέδιο  εν  όψει  του  επικείμενου χειμώνα  για  την 
αποσυμφόρηση των  δομών  φιλοξενίας  και  την  προσωρινή 
μετακίνηση  και  διαμονή  προσφύγων και  μεταναστών  σε 
στεγασμένους  χώρους  φιλοξενίας  που λειτουργούν  Διεθνείς 
Οργανισμοί  και  Οργανώσεις  που δραστηριοποιούνται στα 
ελληνικά νησιά;  

 Ο ερωτών βουλευτής 
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