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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον κο. Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου 

 

 

Θέμα: Ενίσχυση προστασίας των φιλοξενούμενων στις προσφυγικές δομές της Λέσβου, λόγω 

επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών, εν όψει έλευσης χειμώνα 

 

 

Αξιότιμε κε. Υπουργέ 

 

 

Όπως πληροφορούμαστε από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.), δια της 

Εκπροσώπου Τύπου, Shabia Mantoo, στην τελευταία ενημέρωση προς τον Τύπο στο Palais des 

Nations της Γενεύης, αποτελεί αδήριτη αναγκαιότητα, η άμεση έναρξη δράσεων, για να αποφευχθεί 

η επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης, των περίπου 7.800 προσφύγων και αιτούντων ασύλου, που 

διαμένουν στη δομή έκτακτης ανάγκης στον Καρά Τεπέ. 

 

Είναι παραπάνω από βέβαιο, ότι οι ψυχρότερες καιρικές συνθήκες που αναμένονται λόγω έλευσης 

του χειμώνα, θα δυσχεράνουν κι άλλο τις ήδη δύσκολες συνθήκες, για τους ανθρώπους που διαβιούν 

εκεί. Υπάρχουν κρίσιμες ελλείψεις σε θέματα αποστράγγισης, ύδρευσης, αποχέτευσης, υγιεινής και 

ιατρικών υπηρεσιών, τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν χωρίς καθυστέρηση. Οι πρόσφατες 

βαριές βροχοπτώσεις του Οκτωβρίου, επιδείνωσαν την κατάσταση για τους διαμένοντες, αφού 

πολλοί είδαν τις σκηνές τους, να πλημμυρίζουν από τα νερά.  

 

Όπως γνωρίζετε, το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια, καταστράφηκε ολοσχερώς 

από τις φωτιές της 9ης Σεπτεμβρίου, αναγκάζοντας περίπου 12.000 άνδρες, γυναίκες και παιδιά να 

μείνουν στο δρόμο. Οι ελληνικές αρχές συνέβαλαν στη δημιουργία μιας νέας δομής με καταλύματα 

έκτακτης ανάγκης. Οι εθνικές αρχές και οι οργανώσεις που εργάζονται στη Λέσβο, έχουν 

καταβάλλει, επίσης, σημαντικές προσπάθειες. Ωστόσο, οι συνθήκες διαβίωσης στη δομή, 

εξακολουθούν να χρειάζονται επείγουσες βελτιώσεις. 

 

Η Ύπατη Αρμοστεία καθώς και άλλες ανθρωπιστικές οργανώσεις, έχουν προειδοποιήσει σχετικά 

με τους κινδύνους σε θέματα ασφάλειας στη νέα δομή. Η περιοχή είναι εκτεθειμένη στην 

πιθανότητα νέας πλημμύρας και τα καταλύματα σε σκηνές, δεν είναι με κατάλληλο τρόπο 

εφοδιασμένα, ώστε να εξασφαλίσουν την αναγκαία προστασία από τα καιρικά φαινόμενα και τις 

χαμηλές θερμοκρασίες.  
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Συνεπώς, εν όψει της επιδείνωσης του καιρού και των βροχοπτώσεων, η Υ.Α. απευθύνει έκκληση 

για επείγουσα δράση σε όλα τα νησιά του Αιγαίου, όπως επί παραδείγματι στη Σάμο, όπου σχεδόν 

4.500 άνθρωποι εξακολουθούν να διαβιούν σε ανεπαρκείς συνθήκες μεγάλου συνωστισμού, με τους 

περισσότερους να κοιμούνται σε καλοκαιρινές σκηνές ή αυτοσχέδια καταλύματα στο δάσος, έξω 

από το κέντρο υποδοχής, χωρητικότητας 650 ατόμων. Η περαιτέρω ταλαιπωρία αυτών των 

ανθρώπων, μπορεί να αποφευχθεί μέσα από την αναγκαία προετοιμασία για τον χειμώνα. 

 

Σε μια περίοδο που είναι αυξημένες οι ανάγκες για κατάλληλη στέγαση των αιτούντων άσυλο στην 

Ελλάδα, η Υ.Α. όπως και όλες και όλοι μας, ανησυχούμε ιδιαίτερα αναφορικά με την προστασία 

και την πολυεπίπεδη ενίσχυση των δομών στη Λέσβο, που έχουν αφιερωθεί στο να προσφέρουν 

στέγαση σε εκατοντάδες από τις πλέον ευάλωτες οικογένειες, γυναίκες και παιδιά. 

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,  

 

 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 Θα προβούν με άμεσο τρόπο οι υπεύθυνες κυβερνητικές αρχές, σε επιπρόσθετα μέτρα 

στήριξης των προσφύγων που διαμένουν στη Δομή Φιλοξενίας του Καρά Τεπέ, εν όψει 

επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών, λόγω έλευσης του χειμώνα; 

 

 

 

 

 

 

                                                      Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

                                                            Μαρία Απατζίδη, 

    

                                        Βουλευτής Ανατολικής Αττικής ΜέΡΑ25 
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