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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου και τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

Θέμα: Γκετοποίηση των Δομών προσφύγων-μεταναστών σε όλη την Ελλάδα : παραβίαση 

των ανθρώπινων δικαιωμάτων, έλλειμμα δημοκρατίας και ανθρωπιάς. 

 

Στην Ελλάδα του 2022, σήμερα, οι δομές που «φιλοξενούν» πρόσφυγες και μετανάστες , 

μετατρέπονται σε περίκλειστους χώρους κράτησης.. 

Όπως μας ενημερώνει η ΜΚΟ Synelefsi, τοίχοι ύψους τριών μέτρων και δυσθεώρητου 

κόστους κατασκευάζονται γύρω από όλες τις δομές της Ελλάδας. Πρόκειται για κατασκευές 

βαρέος τύπου , από σκυρόδεμα,  που χτίζονται περιμετρικά των δομών «φιλοξενίας». 

Διεθνή ΜΜΕ καταγγέλλουν την μετατροπή  των ανοιχτών δομών σε κλειστά φρουρούμενα 

στρατόπεδα επισημαίνοντας ότι αυτή δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση. 

https://wearesolomon.com/mag/lab/we-call-it-modernization-reception-centers-for-

migrants-will-be-closed-facilities/  

https://www.aljazeera.com/news/2021/5/25/concrete-walls-and-drones-greek-plans-for-

refugee-camps-decried  

Σε ερώτηση για τα τεχνικά χαρακτηριστικά των περιφράξεων η Επίτροπος Εσωτερικών 

Υποθέσεων της ΕΕ Ιλβα Γιόχανσον , απάντησε στις 6/7/2021 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/P-9-2021-002751-ASW_EN.html  

«Οι περιφράξεις πρέπει να γίνουν βάσει ορισμένων παραμέτρων, όπως η πυροπροστασία, 

το φυσικό φως, και ικανή απόσταση από τις μονάδες διαμονής των κατοίκων. Εφαρμόζεται 

μικτή λύση που θα εναλλάσσει το σκυρόδεμα με συρματόπλεγμα». 

Με απόφαση της Τεχνικής Υπηρεσίας του υπουργείου Μετανάστευσης και  Ασύλου έχουν 

εγκριθεί οι «Εργασίες περίφραξης και εγκατάστασης υποδομών ασφαλείας στις Δομές της 

https://wearesolomon.com/mag/lab/we-call-it-modernization-reception-centers-for-migrants-will-be-closed-facilities/
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Ενδοχώρας», όπου και επικυρώνεται σύμβαση με την ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ 

ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ  για την Νότια Ελλάδα(ΑΠ273283/27-09-2021)και 

για τη Βόρεια Ελλάδα (ΑΠ264897/22-09-2021). Τα προϋπολογιζόμενα ποσά για τις δυο 

συμβάσεις είναι 4.768.761,84 ευρώ και 5.220.485,57 ευρώ αντίστοιχα.  

`Ηδη τοίχοι περίφραξης έχουν χτιστεί στη Ριτσώνα, τη Μαλακάσα, τα Διαβατά, τη Νέα 

Καβαλα,  το Πολύκαστρο. Σύντομα αναμένεται να αρχίσει η κατασκευή των τοίχων στη 

δομή Κατσικά στα Ιωάννινα, και στο Σχιστό. 

Επιπλέον πληροφορούμαστε ότι  η κυβέρνηση πρόκειται να εφαρμόσει ηλεκτρονικό έλεγχο 

μέσω ειδικών καρτών που θα «χτυπούν» οι κάτοικοι των δομών για να εισέρχονται ή να 

εξέρχονται από τις δομές. Συζητείται να χρησιμοποιούνται κάμερες εντός των τειχών και 

drones  εναερίως, για περιφρούρηση. Γυναίκες, άντρες και παιδιά που ζουν στις δομές 

βλέπουν τη ζωή τους να συμπιέζεται. Ο Διοικητής του camp Κατσικά των Ιωαννίνων  

ανακοίνωσε ότι θα επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας από 7μμ-7πμ. Κανείς δεν θα 

μπορεί να μπαίνει ή να βγαίνει από τη δομή χωρίς έλεγχο. Θα εγκατασταθούν  κάμερες  

εντός της δομής.  

Στο στρατόπεδο προσφύγων στα Διαβατά Θεσσαλονίκης, τον Μάιο του 2021 ο εκπρόσωπος 

του υπουργείου Μετανάστευσης ανακοίνωσε την κατασκευή του τείχους επιχαίροντας 

διότι «ο τοίχος θα συμβάλλει στην αίσθηση ασφάλειας για όλους τους εμπλεκόμενους, 

τους κατοίκους της πόλης και τους κατοίκους της δομής» 

Υπολογίζεται  ότι ο «εντοιχισμός» των 26 στρατοπέδων συγκέντρωσης της χερσαίας 

Ελλάδας θα κοστίσει γύρω στα 28 εκ ευρώ (1,09 εκατομμύρια έκαστον), προερχόμενα  από 

την Ευρωπαϊκή Ενωση. Ο συνολικός προϋπολογισμός της ΕΕ για τα έργα εγκλεισμού και 

ελέγχου είναι 151 εκατομμύρια ευρώ. Σε αυτά δεν προσμετράται το κόστος κατασκευής 

ανάλογων έργων στα νησιά. 

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 49, μέρος ΙΙΙ.9. του Διεθνούς Συμφώνου για τα 

Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα που είναι εν ισχύι από το 1976: 

1. Καθένας έχει δικαίωμα στην ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια. Κανείς δεν 

μπορεί να υποβληθεί σε αυθαίρετη σύλληψη ή κράτηση. Κανείς δεν μπορεί να στερηθεί 

την ελευθερία του παρά μόνο για λόγους και σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζει ο 

νόμος. 

4. Οποιοσδήποτε στερείται της ελευθερίας του με σύλληψη ή κράτηση δικαιούται να 

προσφύγει ενώπιον δικαστηρίου, προκειμένου το δικαστήριο αυτό να αποφασίσει χωρίς 

καθυστέρηση τη νομιμότητα της κράτησής του και να διατάξει την αποφυλάκισή του 

εάν η κράτηση δεν είναι νόμιμη. 

5. Όποιος έχει πέσει θύμα παράνομης σύλληψης ή κράτησης έχει εκτελεστό δικαίωμα 

αποζημίωσης. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα προαναφερθέντα, 

 

Ερωτώνται οι υπουργοί: 

 Γιατί μετατρέπετε τις δομές φιλοξενίας σε φυλακές; 

 Γιατί τιμωρείτε ανθρώπους που δεν έχουν διαπράξει κανένα αδίκημα; Είναι 

νόμιμος ο περιορισμός των ελευθεριών τους; 



 Γιατί στερείτε την ελευθερία σε ανθρώπους που ξεριζώθηκαν από τις εστίες τους 

και ήρθαν στην Ευρώπη αναζητώντας  ελευθερία και μια καλύτερη ζωή;   

 Ο εγκλεισμός  αθώων οικογενειών πίσω από τοίχους είναι κατά τη γνώμη σας η 

ενδεδειγμένη αντιμετώπιση για τα μεμονωμένα περιστατικά βίας και παρανομίας 

που παρατηρούνται στα camps; 

 Πώς διασφαλίζετε την ψυχική και σωματική υγεία των ανθρώπων που θα βρεθούν 

υπό περιορισμό χωρίς αιτία; 

 Γνωρίζετε ότι η «γκετοποίηση» περιοχών βαθαίνει  τις αντιθέσεις, οξύνει τις 

αντιδράσεις και  αυξάνει την παραβατικότητα εντός των γκέτο και απειλεί την 

ειρήνη και την ασφάλεια εκτός αυτών; 

 Γιατί δεν αξιοποιείτε τα υπέρογκα ποσά που διατίθενται για την κατασκευή τοίχων  

στην ενσωμάτωση των προσφυγικών-μεταναστευτικών  πληθυσμών, και στην καλή 

διαβίωσή τους; 

 Πώς θα αντιδράσετε σε περιπτώσεις ανθρώπων που θα προσφύγουν στη 

Δικαιοσύνη για την καταπάτηση των δικαιωμάτων τους; 

 Πόσο ηθική και σύννομη είναι η εφαρμογή Απαρτχάιντ στην Ελλάδα του 21ου 

αιώνα; 

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 

 

Μαρία Απατζίδη 

 

 

 

 

 

 




