
 

 

 

 

 

ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ  

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2021 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς:  Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου  

Θέμα: “Κατάργηση του ΚΥΤ της ΒΙΑΛ και δημιουργία νέας δομής για αιτούντες άσυλο στη Χίο” 
 

Κύριε Υπουργέ, 

Πριν από λίγες ημέρες επισκέφτηκα το Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) ΒΙΑΛ στη Χίο 

όπου ενημερώθηκα από τη διοίκηση για την πορεία αποσυμφόρησης της εν λόγω δομής καθώς και 

για τις εκεί επικρατούσες συνθήκες. Στη συνέχεια, συναντήθηκα με τον Πρόεδρο της τοπικής 

Κοινότητας, ο οποίος και μου μετέφερε την καθολική απαίτηση των κατοίκων της περιοχής αλλά και 

της Χίου γενικότερα, να κλείσει οριστικά το ΚΥΤ. Ενημερώθηκα επίσης για την πρόοδο της 

διαδικασίας αποζημιώσεων των κατοίκων λόγω των καταστροφών που έχουν υποστεί στις κατοικίες 

τους καθώς και στο ζωικό και αγροτικό κεφάλαιό τους κατά τα τελευταία χρόνια. ‘Όπως μου 

ανέφεραν, το τελευταίο έτος για το οποίο έχουν λάβει αποζημίωση είναι το 2017. 

Αργότερα την ίδια ημέρα, επισκέφτηκα την περιοχή “Θόλος” (‘Ακρα Παχύ), όπου πρόκειται να 

κατασκευαστεί η νέα υπερδομή και ενημερώθηκα σχετικά από εκπροσώπους των κατοίκων 

Συκιάδας, Βροντάδου, Λαγκάδας και Καρδαμύλων. Οι συνομιλητές μου, εξέφρασαν την ομόφωνη 

θέση της Χιακής κοινωνίας, η οποία σύσσωμη αντιτίθεται στη δημιουργία υπερδομών για το 

προσφυγικό. Από τις συναντήσεις μου που ακολούθησαν με εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, 

διαπίστωσα ότι η αντίθεση αυτή εκφράζεται από όλους τους επίσημους φορείς του νησιού, της 

Εκκλησίας συμπεριλαμβανομένης. Οι Χιώτες πάντως δεν αρνούνται να αναλάβουν το μερίδιο της 

ευθύνης που τους αναλογεί, καθώς όλοι φαίνεται πως συμφωνούν στη δημιουργία μιας ευλόγου 

μεγέθους δομής καταγραφής και ταυτοποίησης της τάξεως των 500 ανθρώπων. Η θέση αυτή έχει 

εκφραστεί με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του νησιού και αποτελεί κοινή 

συνισταμένη των απόψεων όλων των φορέων του νησιού που είχα την ευκαιρία να συναντήσω κατά 

την παραμονή μου στο νησί.  
 

Δεδομένης της ανάγκης να κλείσει οριστικά και χωρίς καμία χρονοτριβή το ΚΥΤ στη ΒΙΑΛ 

Δεδομένης της θέσης σύσσωμης της Χιακής κοινωνίας, η οποία απορρίπτει τη δημιουργία 

προσφυγικών υπερδομών και μάλιστα στη περιοχή Θόλος 

 

Ερωτάται ο Υπουργός; 

1. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα της οριστικής κατάργησης και παύσης λειτουργίας του ΚΥΤ 

ΒΙΑΛ και ποιό είναι το χρονοδιάγραμμα της καταβολής των αποζημιώσεων στους κατοίκους 

της περιοχής που υπέστησαν ζημίες λόγω του προσφυγικού; 

2. Ποιο θα είναι το μέγεθος και ποιες αρμοδιότητες θα έχει η νέα υπερ-Δομή που έχετε 

εξαγγείλει; Θα γίνει σεβαστή η ομόφωνη επιθυμία της τοπικής κοινωνίας για μέγιστη 

χωρητικότητα 500 ατόμων και πως προτίθεστε να σεβαστείτε το γεγονός ότι η εν λόγω 

περιοχή αποτελεί για πάνω από 100 χρόνια τμήμα της σχολικής περιουσίας και πλέον 

δημοτικό ακίνητο; 

Ο ερωτών βουλευτής  

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
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Γιώργος Καμίνης 

 

 




