
 

Αθήνα, 2 Μαρτίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου 

 τον Υπουργό Εσωτερικών 

Θέμα: Δομή ανήλικων προσφυγόπουλων στη Νίκαια 

Ένα χρόνο πριν, καταθέσαμε την υπ’ αριθμ. 4829 ερώτηση στις 10/03/2020 

αναφορικά με την πρόταση κίνησης πολιτών Νίκαιας-Ρέντη «Κόντρα στο 

Ρεύμα» για την υποδοχή και στέγαση προσφύγων σε δομή φιλοξενίας στη 

Νίκαια στο κτήριο όπου στεγαζόταν η κλινική «Η Παναγία» στην οδό Μήλου 7 

στη Νίκαια. Μάλιστα, στα πλαίσια της πρότασης ήταν και η απασχόληση 

δημοτών της Νίκαιας στις θέσεις εργασίας που θα προέκυπταν στην εν λόγω 

δομή. 

Στις απαντήσεις που εστάλησαν δε δόθηκε καμία απάντηση επί των πολύ 

συγκεκριμένων ερωτημάτων που είχαν τεθεί και παράλληλα τώρα 

ενημερωνόμαστε πως σε πολυκατοικία 12 μεγάλων διαμερισμάτων στη 

συμβολή Νικηταρά και Κουμουνδούρου διαμένουν 125 άτομα, εκ των οποίων 

70 παιδιά οικογενειών, μετανάστες από τα νησιά, που περιμένουν να 

ολοκληρωθούν οι διαδικασίες μέχρι να χαρακτηριστούν και τυπικά 

«πρόσφυγες». Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της τοπικής εφημερίδας 

«Κοινωνική», η στέγασή τους έχει γίνει μέσω του προγράμματος ESTIA II και 

την όλη κατάσταση συντονίζει η Μ.Κ.Ο. HOPELAND ΑΜΚΕ, πιστοποιημένη 

στο υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Παράλληλα είναι έντονες οι φήμες 

για ΜΚΟ που αναλαμβάνει ανάλογο έργο στέγασης προσφύγων στην οδό 

Καυκάσου στη Νίκαια. 

Κατόπιν των παραπάνω,  

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Για ποιο λόγο δεν εξετάστηκε ποτέ η πρόταση της κίνησης πολιτών 

«Κόντρα στο Ρεύμα» για την αξιοποίηση του κτηρίου της κλινικής «Η 

Παναγία» που φέρεται να ανήκει στο δήμο; 
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2. Αν εξετάστηκε η πρόταση, γιατί δεν προχώρησε; 

3. Ισχύει πως ανήκει στο δήμο το κτήριο της κλινικής «Η Παναγία»; 

4. Αν ισχύει ποια η πρόβλεψη για αξιοποίησή του από το δήμο; 

5. Έχουν γίνει μελέτες για την αξιοποίηση του συγκεκριμένου κτηρίου; 

6. Πόσα χρήματα έλαβε η η Μ.Κ.Ο. HOPELAND ΑΜΚΕ για τη στέγαση 

των 125 ατόμων στην πολυκατοικία; 

7. Ποιο είναι το κόστος στέγασης που συντονίζει η Μ.Κ.Ο. HOPELAND 

ΑΜΚΕ για τα 125 άτομα και πόσο διάστημα αφορά; 

8. Ισχύει πως στην οδό Καυκάσου θα λειτουργήσει ανάλογη δομή από 

ΜΚΟ; 

9. Αν ναι, για ποια ΜΚΟ πρόκειται και τι ακριβώς προβλέπεται να γίνει; 

10. Για ποιο λόγο προκρίνεται η λύση των ΜΚΟ και όχι η αξιοποίηση 

δημοτικών κτηρίων για δημιουργία δομών φιλοξενίας προσφύγων και η 

απασχόληση σε αυτά άνεργων συνανθρώπων μας που κατοικούν στον 

εκάστοτε δήμο; 

11. Δεν μπορούσε ο δήμος να υποβάλει πρόταση στο πρόγραμμα ESTIA 

II-Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία, με δεδομένο 

πως δικαιούχοι ήταν και τοπικές αρχές; 

12. Αν μπορούσε, για ποιο λόγο δεν προχώρησε σε συμμετοχή στη 

συγκεκριμένη πρόταση; 

13. Ποιες άλλες δομές φιλοξενίας προσφύγων υπάρχουν στο δήμο και 

πόσες και ποιες άλλες προβλέπεται να δημιουργηθούν μέχρι το τέλος 

του 2021 και από ποιους φορείς; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




