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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 ΘΕΜΑ: Απάντηση στην από 14/10/2016 ανοικτή επιστολή  της       

                        «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΑΜΙΑΣ». 

 

 

Με αφορµή την σχετική από 14/10/2016 ανοικτή επιστολή  της «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΛΑΜΙΑΣ», γνωρίζουµε ότι : 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, από το µήνα Φεβρουάριο του 2016, ανέλαβε το 

δύσκολο  γι’ αυτή έργο, να δηµιουργήσει και να λειτουργήσει Κέντρο προσωρινής φιλοξε-

νίας προσφύγων στην περιοχή Θερµοπυλών Λαµίας, στα πρότυπα µιας σύγχρονης ανοι-

κτής δοµής, για την λειτουργία της οποίας, διατέθηκαν υπηρεσιακοί παράγοντες και έ-

µπειρα στελέχη της Περιφέρειάς µας.  

Η δοµή αυτή, λειτουργούσε και λειτουργεί, µε ευθύνη της Περιφέρειας Στερεάς Ελ-

λάδας και µε ευθύνη των υπηρεσιακών παραγόντων που διατέθηκαν για τη λειτουργία 

της, µε υποδειγµατικό τρόπο, πράγµα που  έχει εκφραστεί παντοιοτρόπως, από εθνικούς 

αλλά και διεθνείς οργανισµούς, αλλά και από τον Συνήγορο του Πολίτη, σε πρόσφατη 

επίσκεψη του. 

Από την πρώτη στιγµή της λειτουργίας της  δεχθήκαµε την εθελοντική προσφορά 

όλων των πολιτών, για τους οποίους έχουµε εκφράσει τις ευχαριστίες µας και τις επανα-
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λαµβάνουµε, γιατί, πιστεύουµε ότι στην προσπάθεια αυτή, κανείς δεν µπορεί να περισ-

σεύει. 

Επειδή όµως, την ευθύνη λειτουργίας και ασφάλειας των όσων διαβιούν στη συ-

γκεκριµένη δοµή έχει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, θα πρέπει για τη λειτουργία της, να 

υπάρχουν κανόνες και όρια. Τους κανόνες και τα όρια αυτά, τα έχει θέσει ο ίδιος ο νόµος,  

τον οποίον είµαστε υποχρεωµένοι όλοι να εφαρµόσουµε.  

Ήδη, έχουµε επεξεργαστεί και είµαστε υποχρεωµένοι άµεσα να θέσουµε σε εφαρ-

µογή τον  Κανονισµό λειτουργίας ανοικτών δοµών, που προβλέπει ο Ν. 4375/2016 και 

παράλληλα, όπως προβλέπεται από τον ίδιο νόµο,  πέραν των ήδη απασχολούµενων στη 

δοµή υπηρεσιακών παραγόντων, θα οριστεί, µε απόφαση µας, ως Προϊστάµενος της α-

νοιχτής ∆οµής, υπηρεσιακό στέλεχος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος θα α-

πασχολείται µόνιµα στην δοµή. 

 Με βάση αυτά, υπάρχουν συγκεκριµένα δικαιώµατα, υποχρεώσεις και δεσµεύ-

σεις, τόσο στους διαµένοντες, όσο και  στον οποιονδήποτε επιθυµεί να επισκεφθεί ή να 

προσφέρει στο Κέντρο Προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων στις Θερµοπύλες, ενώ την 

ευθύνη της φύλαξης των εγκαταστάσεων έχει η Ελληνική Αστυνοµία. Με τον τρόπο αυτό 

πιστεύουµε ότι θα συνεχιστεί απρόσκοπτα και χωρίς κανένα πρόβληµα η λειτουργία του 

συγκεκριµένου κέντρου. 

Είναι φυσικό όµως, η οποιαδήποτε λειτουργία, έστω και υποδειγµατική, να επιδέ-

χεται βελτιώσεων. Γι' αυτό, πάντοτε συζητούσαµε και είµαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε 

συζήτηση µε τον οποιονδήποτε, προκειµένου  να επιφέρουµε την οποιαδήποτε βελτίωση 

ή προσθήκη απαιτηθεί.  

Όσον αφορά αναφορές για τυχόν προστριβές στο κέντρο φιλοξενίας, θέτουµε στη 

δηµοσιότητα τη µοναδική αναφορά που µας τέθηκε υπόψη,  από υπηρεσιακό στέλεχος 

της δοµής, για επεισόδιο από Ισπανό εθελοντή που έγινε την 5η Ιουλίου 2016, την οποία 

σας παραθέτουµε αυτούσια και έχει ως εξής : «……. Την 5/10/2016 ώρα  5.35 ο ισπανός 

εθελοντής ονόµατι Ιβάν ο οποίος είχε ειδοποιηθεί από το προηγούµενο βράδυ να παρα-

δώσω το κλειδί του δωµατίου (Ν.101) και να αποµακρυνθεί από την δοµή αρνήθηκε να το 

πράξει. Στις 16.30 µε 16.45, ως υπεύθυνος, ΤΕ διοικητικού οικονοµικού, αρµόδιος για την 

απογευµατινή βάρδια, το συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα και ενώ η απογευµατινή βάρδια 

έκανε την καθιερωµένη ταξινόµηση τακτοποίηση των ρούχων, που βρίσκονται στο µεγάλο 

χώρο των πρώην λουτήρων, ρούχα που είναι να δοθούν στους πρόσφυγες – µετανάστες, 

ο Ισπανός Ιβάν µπήκε µέσα στο χώρο προκλητικά, βρίζοντας τους υπαλλήλους της απο-

γευµατινής βάρδιας και πετώντας τα τακτοποιηµένα ρούχα κάτω στο πάτωµα. Επίσης, 

χωρίς καµία εντολή – καµιά άδεια, εκ της διευθύνσεως του συγκεκριµένου hot spot, φωτο-
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γράφιζε, παλιά σκισµένα ρούχα, τα οποία είχα πεταχτεί στους κάδους των απορριµµάτων, 

εκτός του χώρου εναπόθεσης – τακτοποίησης των ρούχων, για τους πρόσφυγες βρίζο-

ντας πάλι χυδαία και χειροδικώντας εναντίον των υπαλλήλων της απογευµατινής βάρδιας, 

λέγοντας πάλι ότι τα ρούχα στα σκουπίδια ήταν καλά τους πρόσφυγες µε απώτερο σκοπό 

την γενικότερη αναστάτωση και δηµιουργία προβλήµατος µεταξύ των προσφύγων µετα-

ναστών και των ελλήνων υπαλλήλων που ταξινοµούµε τα ρούχα.  

∆ηµήτριος Λαµπρόπουλος ΤΕ διοικητικού οικονοµικού………..» 

Από µία µικρή έρευνα µεταξύ των έξι εργαζοµένων που ήταν παρόντες τις δύο 

προηγούµενες µέρες είχαν συµβεί από τον ίδιο,  παρόµοια γεγονότα µικρότερης έντασης 

και του είχαν γίνει συστάσεις και είχε δηλώσει ότι θα συµµορφωθεί, αλλά συνέχιζε ακρι-

βώς την ίδια τακτική. 

Τέλος θα επαναλάβουµε ότι οι στείρες αντιπαραθέσεις και οι  ανταγωνισµοί µεταξύ 

των πολιτών, σε σχέση µε τη προσφορά τους στους πρόσφυγες,  δεν ωφελούν κανένα και 

κυρίως τους πρόσφυγες.  

Η Περιφέρεια Στερεάς ως υπεύθυνος φορέας, οργανωµένα πλέον, θα συνεχίσει να 

ενισχύει την δοµή και να βελτιώνει τις συνθήκες σε όλα τα επίπεδα, ελπίζοντας οι διαδικα-

σίες να είναι γρήγορες και να µην υπάρχει λόγος να υφίσταται η συγκεκριµένη δοµή.  

Σε αυτή την προσπάθεια, καλούµε όλους όσοι θέλουν να προσφέρουν και να εκ-

φράσουν την αλληλεγγύη τους. 

 

 

 

 

 


