
 

 

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου 

Θέμα: Επικίνδυνο για γυναίκες, παιδιά και ΛΟΑΤΚΙ+ το ΚΥΤ Σάμου 

 

13 ανθρωπιστικές οργανώσεις (Κέντρο «Διοτίμα», Ελληνικό Συμβούλιο για 

τους Πρόσφυγες,  Άρσις, ΜΕΤΑδραση, Γιατροί Χωρίς Σύνορα, 

SamosLGBTQI+ Group, Refugee Law Clinic Berlin, Avocats Sans Frontières, 

Glocal Roots, Med’ Equali Team, Still I Rise, Just Action, Samos Volunteers) 

ζητούν με επιστολή τους προς τον γενικό γραμματέα Υποδοχής κ. Μ. 

Λογοθέτη και τον διοικητή του ΚΥΤ Σάμου κ Δ. Αξιώτη χώρους που θα 

φιλοξενούν μόνες γυναίκες ή μόνες μητέρες με τα ανήλικα παιδιά τους 

«καθώς η πλειονότητα των περιστατικών έμφυλης βίας που αναφέρονται 

λαμβάνουν χώρα εντός των ΚΥΤ». 

Όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά, «η υπάρχουσα δομή στο Βαθύ έχει 

υπάρξει για πολλές γυναίκες ιδίως μόνες, ένα απειλητικό περιβάλλον, χωρίς 

προστασία από τη σεξουαλική παρενόχληση και την έμφυλη βία. Τα κορίτσια 

και οι γυναίκες, καθώς και τα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, πολλές φορές αισθάνονται 

φόβο να χρησιμοποιούν ακόμα και τις τουαλέτες και τους κοινόχρηστους 

χώρους, ενώ ούτε η σκηνή τους δεν είναι ασφαλής χώρος» αναφέρουν. 

Μάλιστα, όπως επισημαίνουν «Η νέα δομή (στη θέση Ζερβού) έχει τη 

δυνατότητα να στεγάσει πάνω από 1.200 ανθρώπους σε containers, ενώ 

παράλληλα την τρέχουσα χρονική περίοδο στο ΚΥΤ Βαθέως διαμένουν 

λιγότεροι από 600 άνθρωποι», οι οποίοι, μάλιστα, μεταφέρονται από τις 20/9 

σταδιακά στη νέα δομή ώστε η παλιά να έχει εκκενωθεί και καθαριστεί 

πλήρως ως τις 30/9 ώστε να παραδοθεί στο δήμο. «Συνεπώς, λαμβάνοντας 

υπόψη την επάρκεια του χώρου και την επιτακτική ανάγκη για προστασία της 

συγκεκριμένης ομάδας του πληθυσμού…» οι 13 οργανώσεις ζητούν «να 

δημιουργηθεί ένας χώρος που θα στεγάζει μόνες γυναίκες ή μόνες μητέρες με 
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τα παιδιά τους, ώστε να μην συνεχίσουν να εκτίθενται σε υψηλό κίνδυνο η 

ζωή, η γενετήσια ελευθερία και η σωματική τους ακεραιότητα». 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης «Οι χώροι διαμονής 

αναπτύσσονται σε 14.250 τ.μ. και διαιρούνται σε διακριτές ζώνες, ενώ 

αποτελούνται από 240 οικίσκους των 25 τ.μ. έκαστος με χωρητικότητα 4 

άτομα ανά οικίσκο, 7 ισόγεια κτήρια διαμονής των 500 τ.μ. με χωρητικότητα 

120 άτομα ανά κτήριο και 2 των 400 τ.μ. έκαστο με χωρητικότητα 120 άτομα 

ανά κτήριο. Η τοποθέτηση των αιτούντων άσυλο θα γίνεται βάσει εθνοτικών 

και κοινωνικών κριτηρίων (οικογένειες, άτομα με κινητικές αναπηρίες, σοβαρά 

προβλήματα υγείας, έγκυες)”. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως πολλές από τις γυναίκες αυτές 

που φτάνουν στην Ευρώπη, έχοντας πολύ συχνά επιζήσει από περιστατικά 

έμφυλης βίας στη χώρα καταγωγής τους αλλά και κατά τη διάρκεια του 

ταξιδιού τους, 

Ερωτάται ο κος Υπουργός: 

 

1. Είναι ενήμερος για το γεγονός πως η δομή στο Βαθύ έχει υπάρξει για 

πολλές γυναίκες ιδίως μόνες, ένα απειλητικό περιβάλλον, χωρίς 

προστασία από τη σεξουαλική παρενόχληση και την έμφυλη βία; 

2. Αν ναι, ποια μέτρα έλαβε ώστε στη νέα δομή στη θέση Ζερβού οι μόνες 

γυναίκες, οι γυναίκες με παιδιά και οι ΛΟΑΤΚΙ να είναι ασφαλείς; 

3. Δεδομένης της μεγάλης έκτασης του νέου ΚΥΤ στη Σάμο, υπάρχει 

πρόβλεψη για δημιουργία χώρου αποκλειστικά και μόνο για γυναίκες 

μόνες, γυναίκες με παιδιά και ΛΟΑΤΚΙ ώστε να είναι προφυλαγμένοι οι 

συνάνθρωποί μας από σεξουαλικές παρενοχλήσεις και έμφυλη βία και 

αν ναι, εντός ποιου χρονοδιαγράμματος; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

          Φωτεινή Μπακαδήμα 




