
 

     

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου 

   τον Υπουργό Εσωτερικών 

      

Θέμα: «Άτυπη δομή προσφύγων στη Ρόδο» 

 

Στην από 25-9-2020 ερώτησή μου (Α.Π. 10084) για την άτυπη δομή προσφύγων στη Ρόδο το 

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου στην Α.Π. 447/16-11-2020 απάντησή του αναφέρει 

πως «καταβάλλονται προσπάθειες, σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, να κλείσει 

άμεσα η άτυπη δομή προσφύγων που δημιουργήθηκε προς 5ετίας. Οι αιτούντες άσυλο θα 

πρέπει να μεταφερθούν σε υφιστάμενες δομές, ενώ οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες θα πρέπει 

να υποβάλουν αίτημα ένταξης, στις περιπτώσεις που παραμένουν δικαιούχοι, στο πρόγραμμα 

ένταξης HELIOS και να αναζητήσουν κατοικία και εργασία.» Επίσης αναφέρεται πως «Θα 

πρέπει παράλληλα να υπάρξει πρόβλεψη φιλοξενίας για πιθανές μελλοντικές αφίξεις 

αιτούντων άσυλο.» 

Παράλληλα στην τοπική εφημερίδα «Δημοκρατική» αναφέρεται πως «Στα Κέντρα Υποδοχής 

και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) της Κω και της Λέρου θα μοιραστούν οι πρόσφυγες και μετανάστες 

που φιλοξενούνται στην άτυπη δομή των παλαιών σφαγείων της Ρόδου» ενώ αντιδήμαρχος 

Στράτος Καρίκης στις 22 Οκτωβρίου 2020 δηλώνει, σύμφωνα με δημοσίευμα πως «Η 

διαβεβαίωση που έχουμε είναι ότι μέσα στις επόμενες 40 ημέρες θα ελεγχθεί η κάθε 

περίπτωση ξεχωριστά ώστε να μεταφερθούν όλοι εκτός Ρόδου. Η θέση της δημοτικής αρχής 

ήταν εξ αρχής εναντίον της όποιας δομής». 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως βρισκόμαστε ήδη 2 εβδομάδες πριν τα 

Χριστούγεννα και ακόμα δεν έχει υπάρξει κάποια επίσημη ανακοίνωση σχεδίου 

μετεγκατάστασης των προσφύγων, ενώ στα ΜΜΕ αναφέρονται και καταγγελίες πως έχει 

διακοπεί η παροχή ρεύματος στο συγκεκριμένο χώρο, 

 Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:  

 

1. Τι προσπάθειες γίνονται για το κλείσιμο της συγκεκριμένης άτυπης δομής; 
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2. Πόσα άτομα φιλοξενούνται σήμερα στην άτυπη δομή της Ρόδου στα παλαιά 

σφαγεία; 

3. Πόσοι από τους φιλοξενούμενους είναι ήδη αναγνωρισμένοι πρόσφυγες; 

4. Τι προβλέπεται για εκείνους που έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες; 

5. Για πόσα άτομα εκκρεμεί η διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων τους; 

6. Εντός ποίου χρονικού πλαισίου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία ταυτοποίησης των 

φιλοξενούμενων; 

7. Πού ακριβώς θα μεταφερθούν οι αιτούντες άσυλο; 

8. Ισχύει πως θα μεταφερθούν σε Κέντρα Υποδοχής σε Κω και Λέρο; 

9. Αν ναι, πότε προβλέπεται να γίνει αυτό και με ποια διαδικασία ώστε να μην 

επιβαρυνθούν οι συγκεκριμένες δομές; 

10. Πότε «κλείνει» η άτυπη δομή στα παλιά σφαγεία; 

11. Ποια η πρόβλεψη αξιοποίησης του συγκεκριμένου χώρου από το δήμο Ρόδου; 

12. Δεδομένου πως αναφέρεστε σε μελλοντικούς αιτούντες άσυλο, ποια η πρόβλεψή 

σας για εκείνους που θα φθάσουν στη Ρόδο; Πού θα φιλοξενηθούν; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




