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ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής 

Θέμα: «Απάνθρωπες Συνθήκες  Διαβίωσης  Προσφύγων  σε 
Προχειροφτιαγμένο Υπαίθριο Καταυλισμό στην Χίο» 

Το  Κέντρο  Καταγραφής  και  Ταυτοποίησης (hotspot) του  πρώην 

εργοστασίου της ΒΙΑΛ στη Χίο λειτουργεί υπό συνθήκες πληρότητας, 

γεγονός  το  οποίο έχει  οδηγήσει  στο  στήσιμο  ενός  υπαίθριου και 
εντελώς  πρόχειρου καταυλισμού  σε  απόσταση αναπνοής από το 

hotspot της  ΒΙΑΛ  προκειμένου να  διαμείνουν  πρόσφυγες, μεταξύ  των 

οποίων παιδιά, έγκυες γυναίκες και άτομα τρίτης ηλικίας. 

Ειδικότερα όπως καταγράφεται  σε οπτικοακουστικό υλικό  που ήρθε 
στο  φως  της  δημοσιότητας  στις  19/10/2017 από Αλληλέγγυους της 

Χίου, περίπου 20 σκηνές  της  Ύπατης Αρμοστείας  του  Οργανισμού 

Ηνωμένων  Εθνών  (ΟΗΕ) έχουν  στηθεί  με  προχειρότητα θέτοντας  σε 
κίνδυνο  την  υγεία  εκατοντάδων  ανθρώπων καθώς  δεν  υπάρχει 
ηλεκτροδότηση και χώροι υγιεινής, τα λύματα των εκτός λειτουργίας 

χημικών τουαλετών από το hotspot της ΒΙΑΛ ρέουν πέριξ των σκηνών 

του  υπαίθριου καταυλισμού, ενώ  η  ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη 

αποτελεί υπηρεσία υπό εξαφάνιση.  

Η δε ασφάλεια είναι ανύπαρκτη με την  μετακίνηση προσφύγων άνευ 

οιουδήποτε ελέγχου  και  με  αυτοσχέδια  παραπήγματα να  στεγάζουν 

ανθρώπους με δεδομένο ότι οι σκηνές της Ύπατης Αρμοστείας είναι 
πλήρεις φιλοξενώντας από 9 έως και 12 άτομα. 



Επειδή ο  προχειροφτιαγμένος υπαίθριος καταυλισμός  θέτει  σε 
κίνδυνο  την  υγιή  διαβίωση  των  προσφύγων εν  όψει  μάλιστα  του 

επικείμενου χειμώνα, 

Επειδή εκατοντάδες  πρόσφυγες αναγκάζονται  να  διαμένουν  στον 

καταυλισμό  άνευ  οιασδήποτε ιατροφαρμακευτικής  πρόβλεψης 

καθώς και παροχής υπηρεσιών ασφάλειας και σίτισης,  

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός: 

- Προτίθεστε να προβείτε σε ενέργειες ώστε να κλείσει ο υπαίθριος 

και  προχειροφτιαγμένος καταυλισμός  που βρίσκεται  πέριξ του 

hotspot της  ΒΙΑΛ, και  ποιος ο  σχεδιασμός  για  την  μετακίνηση  των 

προσφύγων σε άλλο χώρο;   

- Σκοπεύετε να  παράσχετε ιατροφαρμακευτική  περίθαλψη, σίτιση 

και  ηλεκτροδότηση  στους  πρόσφυγες που έχουν  βρει  καταφύγιο 

στον αυτοσχέδιο καταυλισμό δίπλα σε λύματα και χωματερή που 

συνιστούν υγειονομική βόμβα έτοιμη να εκραγεί;  

- Ποιος  ο  σχεδιασμός  ώστε  να  επιλυθούν τα  προβλήματα 

πληρότητας στο  Κέντρο  Καταγραφής  και  Ταυτοποίησης (hotspot) 

της  ΒΙΑΛ;  Υπάρχει πρόβλεψη για  επέκταση της  ήδη  υπάρχουσας 

υποδομής ή αντίθετα σχεδιασμός για το κλείσιμο αυτής;  

Ο ερωτών Βουλευτής 
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