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ΕΡΩΤΗΣΗ		

ΠΡΟΣ:		τον	Υπουργό	Μεταναστευτικής	Πολιτικής	

	

Θέμα:	 «Τραγικές	 οι	 Συνθήκες	 Φιλοξενίας	 Προσφύγων-Μεταναστών	 στο	 Κέντρο	
Υποδοχής	και	Ταυτοποίησης	στη	Μόρια	της	Λέσβου»				

Οι	συνθήκες	κράτησης	των	αιτούντων	άσυλο	στην	Μόρια	της	Λέσβου	εκτιμώνται	ως	
τραγικές.	 Σύμφωνα	 με	 την	 υπ.	 αριθ.	 2580/04-09-18	 Αιτιολογημένη	 Γνωμοδότηση-
Εισήγηση	 της	 Διεύθυνσης	 Δημόσιας	 Υγείας	 της	 Περιφερειακής	 Ενότητας	 (Π.Ε.)	
Λέσβου	 και	 τις	 από	 06/07/2018	 και	 10/07/20018	 εκθέσεις	 αυτοψίας	 υπαλλήλων	
του	τμήματος	Περιβαλλοντικής	Υγιεινής	και	Υγειονομικού	Ελέγχου	της	Διεύθυνσης	
Δημόσιας	 Υγείας	 Π.Ε.	 Λέσβου,	 ο	 χώρος	 λειτουργίας	 του	 Κέντρου	 Υποδοχής	 και	
Ταυτοποίησης	 Προσφύγων	 στην	 Μόρια	 της	 Λέσβου	 είναι	 ακατάλληλος	 για	 τους	
φιλοξενούμενους	πρόσφυγες-μετανάστες	και	επικίνδυνος	για	τη	δημόσια	υγεία.	

Ειδικότερα,	 διαπιστώθηκε	 ανεξέλεγκτη	 διαρροή	 λυμάτων	 από	 κατεστραμμένους	
αγωγούς	 αποχωρητηρίων	 προκαλώντας	 δυσοσμία	 και	 επιβάρυνση	 του	
περιβάλλοντος	 χώρου,	 όπως	 επίσης	 έντονη	 δυσοσμία	 στα	 αποχωρητήρια	 λόγω	
στάσιμων	 υδάτων	 δημιουργώντας	 ανθυγιεινή	 κατάσταση.	 Την	 ίδια	 στιγμή,	
διαπιστώθηκε	 η	 διαμονή	 μεγάλου	 αριθμού	 προσφύγων-μεταναστών	 τόσο	 στους	
οικίσκους	 έως	 15	 άτομα	 όσο	 και	 σε	 εκάστη	 σκηνή	 έως	 150	 άτομα	 με	 ορατό	 τον	
κίνδυνο	 μετάδοσης	 ασθενειών	 με	 δεδομένο	 μάλιστα	 ότι	 η	 προφανής	 έλλειψη	
καθαριότητας	στους	χώρους	διαμονής	έχει	δημιουργήσει	έντονη	δυσοσμία	και	έχει	
προσελκύσει	 έντομα	 υγειονομικής	 σημασίας.	 Οι	 δε	 χώροι	 προσφοράς	 των	
γευμάτων	 στους	 φιλοξενούμενους	 πρόσφυγες	 δεν	 πληροί	 τις	 προϋποθέσεις	 της	
κείμενης	νομοθεσίας	και	ως	εκ	τούτου	είναι	ακατάλληλος.		

Λόγω	 της	 ανωτέρω	 τραγικής	 κατάστασης,	 η	 Περιφέρεια	 Βορείου	 Αιγαίου	
γνωστοποίησε	με	την	από	21/09/2018	σχετική	Ανακοίνωση	την	επιβολή	διοικητικών	
κυρώσεων	στο	Υπουργείο	σας	με	 την	μορφή	προστίμου	ύψους	80	 χιλιάδων	ευρώ	



για	 τη	 διαρκή	 παράβαση	 που	 σχετίζεται	 με	 την	 πλημμελή	 λειτουργία	 του	
αποχετευτικού	 συστήματος	 η	 οποία	 έχει	 προκαλέσει	 ανεξέλεγκτες	 συνέπειες	 στο	
περιβάλλον	της	περιοχής.	Επιπρόσθετα,	η	Περιφέρεια	Βορείου	Αιγαίου	καλεί	με	την	
από	 10/09/2018	 Ανακοίνωση	 το	 Υπουργείο	 σας	 εντός	 30	 ημερών	 να	 προβεί	 στην	
αποκατάσταση	του	συνόλου	των	λειτουργικών	προβλημάτων	που	απαντώνται	στο	
Κέντρο	 Υποδοχής	 και	 Ταυτοποίησης	 Προσφύγων	 στην	 Μόρια	 Λέσβου.	 Σε	
διαφορετική	 περίπτωση,	 η	 Περιφέρεια	 γνωστοποίησε	 ότι	 προτίθεται	 να	
απαγορεύσει	την	λειτουργία	του	Κέντρου	Υποδοχής	κατά	τα	προβλεπόμενα	με	τον	
Νόμο.	

Επειδή	 ο	 χώρος	 του	 Κέντρου	 Υποδοχής	 και	 Ταυτοποίησης	 Μόριας	 Λέσβου,	
λαμβάνοντας	υπόψιν	τις	αυτοψίες	των	αρμόδιων	Διευθύνσεων	Δημόσιας	Υγείας	της	
Περιφερειακής	Ενότητας	Λέσβου	είναι	ακατάλληλος	με	αυξημένους	κινδύνους	για	
τη	Δημόσια	Υγεία	και	το	Περιβάλλον,	

Επειδή	 οι	 τραγικές	 συνθήκες	 φιλοξενίας	 προσφύγων-μεταναστών	 έχουν	 άκρως	
αρνητικές	 επιπτώσεις	 στην	 ψυχική	 υγεία	 τους	 όπως	 επισημαίνει	 η	 Διεθνής	
Επιτροπή	Διάσωσης	(International	Rescue	Committee)	καθώς	οι	προσφεύγοντες	στο	
ιατρείο	της	επιτροπής	στη	Μόρια	πρόσφυγες	και	μετανάστες	ανέφεραν	σε	ποσοστό	
60	τοις	εκατό	ότι		προέβησαν	σε	αυτοκτονικές	σκέψεις,	

	

Ερωτάται	ο	αρμόδιος	υπουργός:	

- Για	 ποιο	 λόγο	 το	 υπουργείο	 σας	 δεν	 προέβη	 μέχρι	 σήμερα	 σε	 όλες	 τις	
απαραίτητες	ενέργειες	ώστε	το	Κέντρο	Υποδοχής	και	Ταυτοποίησης	στη	Μόρια	
της	 Λέσβου	 να	 πληροί	 τις	 συνθήκες	 υγιεινής	 διαβίωσης	 προσφύγων	 και	
μεταναστών	 αλλά	 αντιθέτως	 επέτρεψε	 να	 δημιουργηθεί	 η	 υφιστάμενη	
απάνθρωπη	λειτουργική	κατάσταση;		
	

- Ποια	 τα	 μέτρα	 που	 προτίθεστε	 να	 λάβετε	ώστε	 να	 επιτευχθεί	 η	 υγιεινή	 και	 η	
ασφάλεια	 των	 παρεχόμενων	 συσσιτίων,	 τροφίμων	 και	 ποτών	 στο	 Κέντρο	
Υποδοχής	της	Λέσβου;	

		

- Ποιος	 ο	 χρονικός	 προγραμματισμός	 εκ	 μέρους	 σας,	 λαμβάνοντας	 υπόψιν	 την	
προθεσμία	30	ημερών	που	σας	 έχει	 δώσει	 η	Περιφέρεια	Βορείου	Αιγαίου,	ως	
προς	 την	αποκατάσταση	 των	αποχετευτικών	προβλημάτων	 και	 την	αποκομιδή	
απορριμάτων;		

	
- Ποιές	οι	 ενέργειες	σας	 για	 την	 λήψη	μέτρων	προστασίας	 της	Δημόσιας	Υγείας	

στους	 χώρους	 διαμονής	 δηλαδή	 στους	 οικίσκους	 και	 τις	 σκηνές	 του	 Κέντρου	
Ταυτοποίησης	 και	 Υποδοχής	 στην	 Μόρια	 ώστε	 να	 αποτραπεί	 η	 προσωρινή	 ή	
μόνιμη	 απαγόρευση	 λειτουργίας	 του	 κατά	 τα	 προβλεπόμενα	 της	 παρ.	 3	 του	
άρθρου	58	του	Ν.	4075/2012	
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