
 
 

Αθήνα, 25.4. 2017 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ:  1. Τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής 

             2. Τον Yπουργό Οικονομικών 

             3.Τον  Υπουργό Εθνικής Άμυνας 

Θέμα: «Κακοδιαχείριση Κονδυλίων για την Μίσθωση και Κατασκευή Υποδομών 
στους Καταυλισμούς Φιλοξενίας Προσφύγων» 

Στο επίκεντρο της κακοδιαχείρισης κονδυλίων και της προχειρότητας που διακρίνει 
την διαχείριση της προσφυγικής κρίσης βρίσκεται το ζήτημα της φιλοξενίας 
προσφύγων.   

H κυβερνητική επιλογή για την κατασκευή διάσπαρτων στην ελληνική επικράτεια 
καταυλισμών, τους οποίους το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής απαριθμεί σε 
39 ενώ η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ σε άνω των 50, οδήγησε με μαθηματική ακρίβεια 
σε πολλαπλασιασμό του κόστους κατασκευής υποδομών, όπως κατασκευή και 
συντήρηση υποσταθμών της ΔΕΗ και συστημάτων αποχέτευσης. Με δεδομένο ότι η 
πλειονότητα τον τοποθεσιών που επελέγησαν έχουν κριθεί ως ακατάλληλες για την 
φιλοξενία προσφύγων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ανακοινώσει την πρόθεση 
περί συνέχισης της οικονομικής στήριξης σε μόνο 10 καταυλισμούς στην ηπειρωτική 
Ελλάδα.  

Την ίδια στιγμή, τα πλάνα που αφορούν στην μίσθωση ακινήτων για τη στέγαση 
προσφύγων σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπως στη Θεσσαλία ώστε να κλείσουν 
καταυλισμοί στον Βόλο και τα Τρίκαλα εκτιμάται ότι συντελούνται επί χάρτου, καθώς 
δεν έχει εξασφαλιστεί η μακροχρόνια χρηματοδότηση των εν λόγω προγραμμάτων 
μίσθωσης. Ως εκ τούτου, οι πρόσφυγες έχουν γίνει «μπαλάκι»  ανάμεσα σε 
καταυλισμούς και διαμερίσματα όπως άλλωστε καταδεικνύει η πρόσφατη λήξη των 
συμβολαίων του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής με ξενοδοχεία καθώς οι 
πρόσφυγες αναμένεται να μεταφερθούν ξανά σε καταυλισμούς των Σερρών και της 
Καβάλας. 

Ο κατακερματισμός των δομών φιλοξενίας σε συνδυασμό με την έλλειψη 
μακρόπνοου σχεδιασμού για τη στέγαση προσφύγων σε διαμερίσματα αφενός έχει 
αυξήσει υπέρογκα το κόστος συντήρησης και μίσθωσης των υπαρχόντων 
καταυλισμών, αφετέρου έχει οδηγήσει σε αυθαίρετες πολιτικές αποφάσεις που 
επιβεβαιώνουν την οικονομική κακοδιαχείριση στο προσφυγικό. Χαρακτηριστική 



είναι η περίπτωση που έφερε στο φως της δημοσιότητας ο Ελεύθερος Τύπος της 
Κυριακής στις 16 Απριλίου 2017 που αφορά σε κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στην 
περιοχή Χωρύγι του Κιλκίς, του οποίου η κατασκευή είχε ξεκινήσει το καλοκαίρι του 
2016.  

Παρότι, τα καταβαλλόμενα ενοίκια στην ιδιοκτήτρια εταιρία του χώρου ανέρχονται 
σε 10 χιλιάδες ευρώ μηνιαίως, και σύμφωνα με αποφάσεις που έχουν αναρτηθεί στη 
Διαύγεια έχουν μέχρι σήμερα δοθεί 37.390 ευρώ για την κατασκευή υποσταθμού της 
ΔΕΗ και εγκατάσταση μετασχηματιστών μεσαίας τάσης, 24.838 ευρώ για 
χωματουργικές εργασίες διαμόρφωσης του εσωτερικού χώρου, 68.936 ευρώ για 
αναβάθμιση των εσωτερικών δικτύων εξυπηρέτησης και 16.004 ευρώ για οδικές 
προσβάσεις, το υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε συνεννόηση με το υπουργείο 
Μεταναστευτικής Πολιτικής αίφνης ανακοίνωσε ότι η συγκεκριμένη δομή δεν 
πρόκειται να λειτουργήσει αλλά αντίθετα θα  αποτελέσει  φυλασσόμενο χώρο. 
Τουτέστιν, τα ενοίκια θα εξακολουθούν να πληρώνονται για μία δομή που 
ουσιαστικά δεν υφίσταται, ενώ είναι πρόδηλο ότι τα καταβαλλόμενα ποσά για την 
κατασκευή της δομής που κατά βάσιν επιβαρύνουν τον Έλληνα φορολογούμενο 
διοχετεύθηκαν σε μία μαύρη τρύπα κατασπατάλησης οικονομικών πόρων. 

Στο ίδιο μήκος πολιτικής, εξακολουθούν να καταβάλλονται μηνιαία μισθώματα σε 
καταυλισμούς οι οποίοι είτε έκλεισαν είτε σταδιακά αδειάζουν με 
αντιπροσωπευτικές περιπτώσεις αυτές της Σόφτεξ στο Κορδελιό της Θεσσαλονίκης 
όπου καταβάλλεται ενοίκιο της τάξης των 15 χιλιάδων ευρώ τον μήνα για τη διαμονή 
400 ατόμων αντί 1900 όπως προβλέπεται, της ΑΛΕΞΥΛ στο Δερβένι της Θεσσαλονίκης 
για την οποία πληρώνεται μίσθωμα ύψους 10 χιλιάδων ευρώ μηνιαίως για τη 
διαμονή 128 ατόμων αντί του προβλεπόμενου αριθμού των 850 ατόμων, καθώς και 
του Κτήματος Κορδογιάννη στα Βασιλικά όπου καταβάλλεται μηνιαίο ενοίκιο ύψους 
23 χιλιάδων ευρώ για τη διαμονή 46 μόλις ατόμων αντί 1.500 όπως προβλέπεται.  

Αξιοσημείωτο είναι επίσης το γεγονός ότι εξακολουθούν να εγκρίνονται δαπάνες για 
έργα και προμήθειες σε δομές που έχουν ήδη εκκενωθεί πλήρως όπως το Στρατόπεδο 
Ασημακοπούλου στο περιγιάλι της Καβάλας όπου έχει προγραμματισθεί να 
καταβληθούν 49 χιλιάδες ευρώ για την κατασκευή υποσταθμού µέσης τάσης, και το 
Κτίριο Καραμανλή στη Σίνδο Θεσσαλονίκης όπου εγγράφεται σειρά πιστώσεων που 
αφορούν  στην κατασκευή κλωβών για την προστασία 12 αερολεβήτων ύψους 10.5 
χιλιάδων ευρώ, στη διαμόρφωση χώρου πλυντηρίων ύψους 10 χιλιάδων ευρώ, και 
στην αποκατάσταση φθορών του υδραυλικού-αποχετευτικού δικτύου ύψους 20 
χιλιάδων ευρώ. 

Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί: 

- Ποιο το κόστος κατασκευής υποδομών ανά καταυλισμό προσφύγων εκ του 
συνόλου των 39 που υφίστανται στην ελληνική επικράτεια; Παρακαλώ όπως 
παρασχεθεί αναλυτικός Πίνακας με τις σχετικές δαπάνες. 

- Ποιος ο σχεδιασμός που αφορά στην μίσθωση διαμερισμάτων για τη στέγαση 
προσφύγων σε διάφορες περιοχές της χώρας; Πρόκειται για προσωρινή ή 



μακροχρόνια στέγαση και ποιες οι πηγές χρηματοδότησης για την υλοποίηση του 
εν λόγω σχεδιασμού;  

- Για ποιο λόγο το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στην περιοχή Χωρύγι του Κιλκίς 
του οποίου η κατασκευή είχε ξεκινήσει ήδη το καλοκαίρι του 2016 δεν πρόκειται 
τελικά να λειτουργήσει αλλά αντίθετα θα υφίσταται ως  φυλασσόμενος χώρος; 
Παρακαλώ όπως παρασχεθεί αναλυτικός Πίνακας με τις δαπάνες κατασκευής 
καθώς και το ύψος των μέχρι σήμερα καταβαλλόμενων ενοικίων. 

- Πώς εξηγείτε τη συνέχιση της καταβολής μηνιαίων μισθωμάτων σε καταυλισμούς 
οι οποίοι είτε έκλεισαν είτε σταδιακά αδειάζουν όπως στον καταυλισμό της 
Σόφτεξ,  το εργοστάσιο ΑΛΕΞΥΛ και το Κτήμα Κορδογιάννη;  

- Για ποιο λόγο εγκρίνονται δαπάνες που αφορούν σε έργα και προμήθειες για το 
Στρατόπεδο Ασημακοπούλου στο περιγιάλι της Καβάλας και στο Κτίριο 
Καραμανλή στη Σίνδο Θεσσαλονίκης με δεδομένο ότι αποτελούν δομές που 
έχουν εκκενωθεί πλήρως; 
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