
 

Αθήνα, 05/08/2020 

Ερώτηση  

 

Προς:  τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου  

 

Θέμα: «Δημιουργία κλειστής δομής φιλοξενίας στη Μόρια κοντά στο υπάρχον ΚΥΤ »  

Σύμφωνα με πληροφορίες και πρόσφατα δημοσιεύματα στις προθέσεις του Υπουργείου 

Μετανάστευσης και Ασύλου συγκαταλέγεται η σκέψη δημιουργίας μιας νέας κλειστής δομής 

φιλοξενίας προσφύγων έκτασης 25 στρεμμάτων, σε κοντινή απόσταση στο υπάρχον ΚΤΥ 

της Μόριας. Μάλιστα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα υπάλληλοι του Υπουργείου έχουν 

επισκεφθεί την περιοχή αναζητώντας τους ιδιοκτήτες του καταπατημένου ελαιώνα της 

περιοχής. 

Έξάλλου, όπως έχει γίνει γνωστό με  πρωτοβουλία της ολλανδικής κυβέρνησης να 

χρηματοδοτήσει ένα Κέντρο Υγείας στη Μόρια για τις ανάγκες του προσφυγικού πληθυσμού 

σε μισθωμένη έκταση 25 στρεμμάτων γειτονικής του ΚΥΤ και στόχος του Υπουργείου είναι η 

δημιουργία του σε χρόνο ρεκόρ ώστε να πραγματοποιήσει τα εγκαίνια η Πρόεδρος της 

Δημοκρατίας κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης επίσκεψης στο νησί. 

Ως ήταν αναμενόμενο, έχει προκληθεί σειρά αντιδράσεων κατοίκων και τοπικών φορέων, με 

ενδεικτικό παράδειγμα τον Σύλλογο Κατοίκων Μόριας - Παναγιούδας και λοιπών οικισμών 

που σε ανακοίνωσή του ανέφερε: «Συνομιλητές για τη διατήρηση του ΚΥΤ της Μόριας δεν 

θα βρει όσο αθετεί προεκλογικές και μετεκλογικές υποσχέσεις και προσπαθεί εντέχνως να 

επιβάλλει τρόπους απολυταρχικής διακυβέρνησης. Το ΚΥΤ της Μόριας πρέπει να κλείσει 

τους επόμενους μήνες και είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε πρώτα ένα χρονοδιάγραμμα 

κλεισίματος και μετά όλα τα άλλα», ενώ παρόμοιες τοποθετήσεις έχουν κάνει ο 

Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου αλλά και εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής.  

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σοβαρότητα του θέματος,   

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:
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Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Είναι πράγματι στα σχέδια του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου η δημιουργία 

κλειστής δομής κοντά στο ΚΥΤ της Μόριας; 

2. Αν ναι πως θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση του νησιού, η μεταφορά, πρακτικά και 

ουσιαστικά, των προσφύγων από μια δομή σε μια άλλη; 

3. Αν όχι ποιο σκεπτικό οδήγησε στη δημιουργία του νέου Κέντρου Υγείας για τις 

ανάγκες του προσφυγικού πληθυσμού σε μια έκταση τόσο κοντά στο ΚΥΤ; 

4. Θα ολοκληρωθεί το Κέντρο Υγείας έως την προγραμματισμένη επίσκεψη της 

Προέδρου της Δημοκρατίας στο νησί; 

5. Γιατί διαψεύδει το Υπουργείο την προσπάθεια υπαλλήλων του να νοικιάσουν τις 

εκτάσεις του ελαιώνα που έφτασε έως και την απειλή με επίταξη, γεγονός για το 

οποίο φέρονται να υπάρχουν πολλοί μάρτυρες; 

6. Μετέβησαν ή όχι υπάληλοι του Υπουργείου στη Μόρια; Αν ναι ποιος ο λόγος της 

επίσκεψης;  

 

Η ερωτώσα βουλευτής  

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




