
 

Αθήνα,  20/03/2020 

Ερώτηση  

 

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

  τον Υπουργό Εσωτερικών 

  τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου 

  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 

Θέμα: «Ο δήμαρχος της Κω επιβάλλει αυθαίρετα περιορισμούς σε μετανάστες και 

πρόσφυγες» 

Σε δημοσιεύματα διαβάζουμε ότι ο δήμαρχος της Κω αποφάσισε να υποκαταστήσει 

αρμοδιότητες του Κράτους στα ζητήματα της αντιμετώπισης της πανδημίας του κορονοϊού, 

απαγορεύοντας την είσοδό προσφύγων και μεταναστών σε ολόκληρες περιοχές του νησιού, 

στις οποίες θα βάλει ειδική σήμανση, ενώ θα εκδώσει και σχετικά ενημερωτικά φυλλάδια 

που θα προειδοποιούν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες για το πού επιτρέπεται και πού 

απαγορεύεται να κινούνται. Τους περιορισμούς θα τους επιβάλει με προσωπικό ασφαλείας 

security. 

Σε επιστολή του, όπως δημοσιεύτηκε στον Τύπο, ο δήμαρχος Κω αναφέρει:  

«Στις κρίσιμες στιγμές που διέρχεται η χώρα μας και με βάση όλα τα μέτρα προφύλαξης 

που ανακοινώνονται, θεωρώ αδιανόητο να μην έχουν παρθεί ήδη αυστηρότατα μέτρα 

περιορισμού, όσων διαμένουν σε δομές φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, στην 

ευρύτερη έκταση της δομής. Για αυτό το λόγο θεωρώ αυτονόητο ότι σήμερα θα παρθούν 

όλα τα αναγκαία μέτρα. Σας ενημερώνω ότι αν και δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, εμείς, ως 

Δήμος Κω, παίρνουμε την πρωτοβουλία και τοποθετούμε προσωπικό 

ασφάλειας security και πληροφοριακές πινακίδες ενημέρωσης και αποτροπής ελεύθερης 

κυκλοφορίας, προκειμένου να διαφυλάξουμε τη δημόσια υγεία των κατοίκων της 

Κοινότητας Πυλίου και του νησιού μας γενικότερα.» 

Βουλή των Ελλήνων 
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
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Με δεδομένα τα παραπάνω και καθώς, σύμφωνα ανακοίνωση της Περιφέρειας Βορείου 

Αιγαίου, θα γίνει άμεσα προμήθεια και τοποθέτηση έξω από κάθε ΚΥΤ στα νησιά του 

Βορείου Αιγαίου, σε χώρο που θα επιλεγεί, οικισμών με σκοπό να λειτουργήσουν ως χώροι 

παροχής υγειονομικών υπηρεσιών σχετιζόμενων με τον κορονοϊό και όχι μόνο ενώ φέρεται 

πως θα γίνουν άμεσα προσλήψεις τριών ιατρών ανά ΚΥΤ, 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:  

1. Έχει λάβει γνώση η Κυβέρνηση αυτής της πρωτοβουλίας του Δημάρχου και αν ναι, 

γνωρίζετε σε ποιες περιοχές αναφέρεται ο Δήμαρχος και για ποιο λόγο απαγορεύει 

την είσοδο των προσφύγων σε αυτές; 

2. Θεωρείτε πως εμπίπτει στις αρμοδιότητες και τη δικαιοδοσία της δημοτικής αρχής 

αυτή η απαγόρευση εισόδου, όταν αυτό δεν έχει επιβληθεί από το Κράτος; 

3. Με ποια κριτήρια και για ποιο λόγο μπορεί κάποιος να απαγορεύσει την είσοδο σε 

ολόκληρες περιοχές και γιατί αυτό αφορά μονάχα στους πρόσφυγες και όχι στον 

υπόλοιπο πληθυσμό; Δεν ισχύουν και για τους πρόσφυγες τα ίδια μέτρα που ισχύουν 

για τους Έλληνες; 

4. Τα μέτρα που επιβάλλει η Κυβέρνηση σε όλη τη χώρα θεωρείτε πως επαρκούν και 

για την ασφάλεια των κατοίκων στην Κω ή η δημοτική αρχή μπορεί να «μεταφράζει» 

όπως επιθυμεί τα μέτρα; 

5. Υπάρχει πρόβλεψη για την προστασία της υγείας των υπεράριθμων προσφύγων 

που μένουν στοιβαγμένοι σε ΚΥΤ και κρατητήρια και αν ναι, ποια μέτρα έχουν ληφθεί 

για την προστασία τόσο τη δική τους όσο και των υπαλλήλων που εργάζονται σε 

αυτές τις δομές και τα τμήματα; 

6. Θεωρείτε πως οι οικισμοί θα καταφέρουν να αναχαιτίσουν την εξάπλωση του ιού, 

δεδομένου του τεράστιου αριθμού προσφύγων που βρίσκονται στα ΚΥΤ και πως οι 

τρεις ιατροί ανά ΚΥΤ είναι επαρκής αριθμός για την αντιμετώπιση της πανδημίας; 

        Η ερωτώσα  βουλευτής 

 

           

                                                    Φωτεινή Μπακαδήμα 


