ΕΝΩΠΙΟΝ ΠΑΣΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ Η ΑΛΛΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΟΧΛΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ
Του Δήμου Χίου που εδρεύει στην οδό Δημοκρατίας 2 Τ.Κ. 82131, Χίος, με Α.Φ.Μ.
997895268 και εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο κ. Εμμανουήλ Βουρνού
ΚΑΤΑ
του Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα απο τον Αναπληρωτή
Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ιωάννη Μουζάλα.
***********
Την 7η Ιανουαρίου 2016, μεταξύ του Δήμου Χίου και του Ελληνικού Δημοσίου, το
οποίο εκπροσωπήθηκε νόμιμα από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Ιωάννη Μουζάλα υπεγράφη Σύμβαση Δωρεάν
Παραχώρησης Χρήσης Ακινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 121 §1 και
122§ 11 του Ν. 4249/2014. Ο Δήμος Χίου είναι κύριος ακινήτου εμβαδού 33.851,30
τετρ. μέτρων το οποίο διαθέτει εντός αυτού παλαιό κτίριο (πρώην εργοστάσιο
«ΒΙΑΛ») εμβαδού περίπου 6.000 τετρ. μέτρων, σε απόσταση 7 χιλιομέτρων από την
πόλη της Χίου. Μέρος του κτιρίου, εμβαδού περίπου 3.846 τ.μ. ο Δήμος Χίου το
παραχώρησε δωρεάν άνευ μισθώματος υπό τους ανωτέρω όρους του νόμου προς το
Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και προς τις από αυτό
εποπτευόμενες υπηρεσίες για εγκατάσταση Κέντρου Πρώτης Υποδοχής, προς
καταγραφή και ταυτοποίηση πολιτών τρίτων χωρών που εισέρχονται παράτυπα στη
χώρα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 1 της από 07/01/2016 Σύμβασης
Παραχώρησης.
Σκοπός της παραχώρησης αυτής, όπως προαναφέρθηκε, ήταν η δημιουργία κέντρου
πρώτης υποδοχής. Πλην όμως εσείς, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις και
διαμαρτυρίες μας, παραβλέψατε εντελώς τη μεταξύ μας συμφωνία, και
συγκεκριμένα:
1.μετατρέψατε το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής σε Κέντρο Κράτησης, χωρίς την
οποιαδήποτε ερώτηση προς το Δήμο Χίου αλλά και τη συναίνεση του προς τούτο,
αλλά και ενάντια στους όρους της μεταξύ μας συμφωνίας.
2.ουδέποτε προβήκατε στον ορισμό εκ μέρους σας των μελών που θα μετείχαν στην
Επιτροπή που προβλέπεται στο α.5 της μεταξύ μας σύμβασης, με αποτέλεσμα να μη
συσταθεί αυτή η Επιτροπή, κάτι το οποίο δημιούργησε προβλήματα ακόμα και κατά
τη χρονική διάρκεια της λειτουργίας του Κέντρου ως πρώτης Υποδοχής, αφού
ουδεμία συνεννόηση και συνεργασία υπήρχε μεταξύ της ορισθείσας από το
Υπουργείο Διοίκησης του Hotspot και του Δήμου Χίου. Η Διοίκηση του Hotspot
λειτουργούσε και συνεχίζει ακόμη και σήμερα να λειτουργεί σαν αυτόνομος
οργανισμός και όχι εντεταγμένος στο σύνολο των δομών που λειτουργούν στο νησί.
3.Τα σχέδια και οι προδιαγραφές που έχουν εκπονηθεί,τα οποία προβλέπονται στο
α.3 της μεταξύ μας σύμβασης και ουδέποτε μας έχουν κοινοποιηθεί, αφορούσαν τη
λειτουργία του χώρου ως Κέντρου Πρώτης Υποδοχής και όχι ως Κέντρου Κράτησης,
επομένως η λειτουργία του δεύτερου (κατά παράβαση της μεταξύ μας σύμβασης)
καθίσταται εκ των πραγμάτων προβληματική, επικίνδυνη και επιβαρυντική για την
τοπική κοινωνία, αφού δεν διασφαλίζονται οι ελάχιστες απαιτήσεις ασφαλείας.
4.Ουδέποτε ολοκληρώθηκαν από εσάς τα έργα διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου
και περίφραξης του συνόλου του ακινήτου, όπως αυτά περιγράφονται στο α.3.
Επιπλέον, τα μέτρα πυροπροστασίας είναι ελλιπή και το προσωπικό που
απασχολείται στo Hotspot δεν είναι επαρκώς εκπαιδευμένο στη χρήση των μέσων
αυτών.

5.Η περίφραξη δεν έγινε στο σύνολο της ιδιοκτησίας που παραχωρήθηκε αλλά μόνο
σε τμήμα της, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η πλήρης εκμετάλλευση του
χώρου.
Επιπλέον της αθέτησης της μεταξύ μας σύμβασης, έχουμε να παρατηρήσουμε και τα
ακόλουθα:
6.Δεν υπάρχει επαρκής στελέχωση της Δομής του Hotspot, τόσο στο θέμα της
φύλαξης όσο και στο θέμα της ομαλής λειτουργίας και διοίκησης αυτής. Η
αστυνόμευση του χώρου είναι τουλάχιστον ανεπαρκής, με αποτέλεσμα τις τελευταίες
μέρες, λόγω και της υπερπλήρωσης του χώρου, να προκαλούνται συνεχώς επεισόδια
μεταξύ των προσφύγων - μεταναστών.
7.Δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα για την λειτουργία έστω και υποτυπώδους
καταστήματος εντός της δομής αυτής, προκειμένου οι πρόσφυγες - μετανάστες να
αγοράζουν αναγκαία προϊόντα σε λογικές τιμές. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα αφενός
να έχουν εμφανισθεί επιτήδειοι που εκμεταλλεύονται την απουσία τέτοιου
καταστήματος και πωλούν προϊόντα σε τιμές υψηλότερες της αγοράς (όπως άλλωστε
σας είχαμε προειδοποιήσει ότι θα συμβεί), αφετέρου αυτό οδηγεί τους πρόσφυγες μετανάστες στο να καταστρέφουν τους εξωτερικούς φράκτες, να δραπετεύουν από
την εγκατάσταση προκειμένου να αγοράσουν καθημερινά προϊόντα όπως τσιγάρα ή
καφέ, αλλά και οινοπνευματωδών ποτών, κάτι που εντείνει τα προβλήματα
παραβατικότητας.
8.Υπάρχει πλημμελής εποπτεία και φύλαξη του χώρου που σας παραχωρήθηκε. Αυτό
είχε σαν αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών στο χώρο
αυτό, να κλαπεί από τις παρακείμενες εγκαταστάσεις το Δήμου, ρυμουλκούμενο
όχημα (trailer). Για το λόγο αυτό επιφυλασσόμαστε παντός νομίμου δικαιώματός μας
και παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε τα στοιχεία των επιβλεπόντων μηχανικών
του έργου, για περαιτέρω τυχόν νομικές ενέργειές μας.
9.Την 1η Απριλίου 2016, εξαιτίας όλων των προβλημάτων για τα οποία
επανειλημμένως σας οχλούμε, πληρώθηκε ο μέγιστος αριθμός προσφύγων μεταναστών που μπορούσε να δεχθεί το Hotspot. Για το λόγο αυτό διεκόπη η
διαδικασία καταγραφής και παράλληλα σταμάτησε να δέχεται τους νεοαφιχθέντες
πρόσφυγες - μετανάστες στις εγκαταστάσεις του, καθώς κρίθηκε επικίνδυνο να
αυξηθεί περαιτέρω ο αριθμός αυτών που βρίσκονταν ήδη στην εγκατάσταση. Η
συγκεκριμένη κατάσταση ήταν αναμενόμενη και την είχαμε πολλάκις επισημάνει. Για
το λόγο αυτό, ως Δήμος, είχαμε πολλές φορές ζητήσει να μας ενημερώσετε για την
ύπαρξη σχεδιασμού και εναλλακτικού πλάνου εκ μέρους σας, πράγμα το οποίο
ουδέποτε μέχρι σήμερα έχετε πράξει, παρά τις αγωνιώδεις εκκλήσεις μας.
Αντιθέτως, από την αρχή έγινε εμφανής στην τοπική κοινωνία η παντελής απουσία
αυτού, με αποτέλεσμα από την ως άνω ημερομηνία, οι νεοεισερχόμενοι πρόσφυγες μετανάστες να αναμένουν ξανά στο χώρο του λιμανιού, πλησίον του Λιμεναρχείου
και οι εμπλεκόμενοι τοπικοί φορείς να καλούνται για άλλη μια φορά να
αυτοσχεδιάσουν για να εξεύρουν λύσεις της τελευταίας στιγμής, παρότι μέχρι σήμερα
δεν έχουμε λάβει σαφείς πληροφορίες για το νομικό καθεστώς των ανθρώπων αυτών
που εισέρχονται παρατύπως. Επιπροσθέτως, πρόσφυγες - μετανάστες που φέρεται να
διέφυγαν από τη ΒΙΑΛ, κατευθύνθηκαν στον Κεντρικό λιμένα της Χίου,
κατασκήνωσαν και “κατέλαβαν” το λιμένα, χωρίς να υπάρχει εκεί για αυτούς η
οποιαδήποτε υποδομή για την ελάχιστη τήρηση υγιεινής και διαβίωσης, με
αποτέλεσμα την αναστολή μέχρι και αυτή τη στιγμή της λειτουργίας του, κάτι που
κατέλυσε την οποιαδήποτε έννοια “Κράτους Δικαίου”. Θεωρούμε και καταγγέλουμε
ως πρωτάκουστο και άκρως επικίνδυνο το γεγονός ότι σε μια Ευρωπαϊκή Χώρα και
δη σε ένα ακριτικό νησί, μπορεί ο οποιοσδήποτε να καταλαμβάνει τον κεντρικό
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Επιπλέον, η κατάληψη αυτή έβλαψε την εικόνα της πόλης, προκάλεσε ιδιαίτερη
ανησυχία στους πολίτες και δημιούργησε οικονομικές ζημιές, συνέβη δε σε ένα
ευαίσθητο χρονικά σημείο, λίγο πριν το Πάσχα και το καλοκαίρι, πλήττοντας
ανεπανόρθωτα την οποιαδήποτε τουριστική κίνηση ευελπιστούσε να έχει το νησί μας
στην παρούσα χρονική συγκυρία και με τις συγκεκριμένες καταστάσεις. Παράλληλα,
η απουσία κατευθυντήριων γραμμών εκ μέρους σας για τη διαχείριση αυτού του
πληθυσμού, έχει εντείνει την ανησυχία στον τοπικό πληθυσμό ο οποίος δεν βλέπει
ουδεμία ενέργεια για την ομαλοποίηση της κατάστασης, αντιλαμβάνεται δε την
πλήρη απουσία του Κεντρικού Κράτους. Είναι χαρακτηριστικό ότι τις τελευταίες
μέρες, η τοπική κοινωνία βιώνει ανεπανόρθωτη βλάβη στον τρόπο λειτουργίας της,
ενώ οι σπασμωδικές αντιδράσεις του κεντρικού μηχανισμού και η ατελείωτη
γραφειοκρατία ακόμα και για τη ρύθμιση του πιο απλού πράγματος (πχ
αποκατάσταση φθορών στη ΒΙΑΛ), ουσιαστικά αναιρεί τις εντατικές προσπάθειες
που είχαμε καταβάλει όλο το προηγούμενο διάστημα και χάριν στις οποίες είχαμε
καταφέρει να ρυθμίσουμε με τον ομαλότερο και αποτελεσματικότερο τρόπο το
πρόβλημα.
10. Την 3η Απριλίου, κατά παράβαση και αυτού του συμφωνητικού παραχώρησης
της ιδιοκτησίας στην περιοχή Ταμπάκικα Χίου, τα οποία όπως γνωρίζετε είναι
ιδιωτική έκταση και ο ιδιοκτήτης έχει εκφράσει ρητά τον σκοπό για τον οποίο
επιθυμεί να χρησιμοποιηθεί ο χώρος, προβάλλοντας σαφή αντίρρηση με την
χρήση του χώρου για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν της καταγραφής, και χωρίς
να ενημερωθούμε, παρόλο που πρόκειται για κατοικημένη περιοχή και ο Δήμος
πρέπει να εκφέρει άποψη, ως συμβαλλόμενος στο ως άνω συμφωνητικό, οδηγήθηκε
πληθυσμός προσφύγων - μεταναστών που επρόκειτο να επιστραφεί στην Τουρκία,
προκειμένου να διανυκτερεύσει στο χώρο. Έχοντας ως πρόσφατο παράδειγμα, την
πλημμελή αστυνόμευση στην περιοχή γύρω από το hotspot και την αίσθηση
ανασφάλειας που αναπτύχθηκε στους κατοίκους των Καμποχώρων, εύλογα οι
κάτοικοι της περιοχής των Ταμπάκικων αντέδρασαν διαδηλώνοντας ειρηνικά, με
αποτέλεσμα να δεχτούν ΕΝΤΕΛΩΣ ΑΝΑΙΤΙΑ επίθεση από δυνάμεις ΜΑΤ και να
υπάρξουν τραυματισμοί πολιτών. Οι Χιώτες κάτοικοι επέδειξαν από την πρώτη
στιγμή ευαισθησία και αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες - μετανάστες που
αποβιβάζονταν στα παράλια. Η αντιμετώπιση απο εσάς των ίδιων αυτών πολιτών,
που έχουν συνδράμει μέχρι σήμερα τα μέγιστα στην προσπάθειά μας να
αντιμετωπίσουμε την ανθρωπιστική αυτή κρίση, κρίνεται εκ μέρους μας απαράδεκτη
και επικίνδυνη, αποτελεί δε σαφέστατο μήνυμα από την Κυβέρνηση ότι δεν τρέφει
κανέναν σεβασμό ούτε προς τους Έλληνες πολίτες ούτε προς τους πρόσφυγες μετανάστες.
Παράλληλα δε δηλώνουμε την εντονότατη αντίθεσή μας στη χρησιμοποίηση του
συγκεκριμένου χώρου για την παραπάνω διαδικασία.
Τα αποτελέσματα των ενεργειών σας ήταν άμεσα και με αντίκτυπο στην τοπική
κοινωνία. Τις πρώτες ημέρες, οι περισσότερες εκ των Διεθνών Οργανισμών και
Μ.Κ.Ο. που συνέδραμαν το Δήμο Χίου όλο αυτό το χρονικό διάστημα στη διαχείριση
του προσφυγικού - μεταναστευτικού προβλήματος, οι οποίες υποκαθιστούσαν τα
δικά σας λειτουργικά και διαχειριστικά κενά και βρίσκονταν σε αγαστή
συνεργασία με το Δήμο Χίου, την Περ. Βορείου Αιγαίου, με το Λιμενικό Σώμα, με
την Αστυνομία, αλλά και μεταξύ τους,περιόρισαν σημαντικά τη δράση και
προσφορά τους, λόγω ακριβώς της μετατροπής της ΒΙΑΛ από Κέντρο Πρώτης
Υποδοχής σε Κέντρο Κράτησης.

Επιπλέον, η πολυήμερη παραμονή των μεταναστών - προσφύγων στην ΒΙΑΛ είχε
σαν αποτέλεσμα τον συνωστισμό τους εντός του χώρου αυτού και την πλήρωση του
ανώτατου αριθμού ατόμων που μπορεί να φιλοξενήσει. Όπως είναι προφανές και
λογικό, ο συνωστισμός ατόμων διαφορετικών εθνικοτήτων εντός ενός πολύ
περιορισμένου χώρου, έφερε αποτελέσματα που όλοι εμείς περιμέναμε και σας
είχαμε επισημάνει, πλην όμως εσείς δεν τα είχατε ποτέ υπολογίσει ως σοβαρά.
Πολλοί εξ αυτών φέρεται να παραβιάζουν τον φράκτη της εγκατάστασης και πλέον
κυκλοφορούν εντός της Χίου ανενόχλητοι, δημιουργώντας προβλήματα και ζημίες σε
γειτονικά χωριά. Δημιουργούνται συνεχώς συμπλοκές μεταξύ ομάδων διαφορετικών
εθνικοτήτων εντός της εγκατάστασης, με αποκορύφωμα το βράδυ της 31ης Μαρτίου
2016, με κίνδυνο άμεσης μαζικής σύρραξης και σύγκρουσης, καθώς ο αριθμός τους
πλέον καθίσταται μη ελεγχόμενος. Η αστυνομική δύναμη της Χίου δεν αρκεί για τον
έλεγχο της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί και είναι άμεση η ανάγκη ενισχύσεως
της.
Οι ροές προσφύγων - μεταναστών ουδόλως μειώθηκαν, παρά μόνο περιστασιακά
λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, και ο μέγιστος αριθμός φιλοξενουμένων έχει
προ πολλού ξεπεραστεί. Λύση στο που θα μεταφερθούν όλοι αυτοί που συνεχώς
καταφθάνουν στα Χιώτικα παράλια, ακόμα δεν έχει δοθεί, παρά τις συνεχείς μας
οχλήσεις προς τούτο.
Επειδή η μέχρι σήμερα προσωρινή μεν, αλλά αποτελεσματική διευθέτηση του
προβλήματος που προκαλείται από την αθρόα είσοδο αλλοδαπών στην χώρα μας,
ρυθμίστηκε αποκλειστικά χάριν στις συντονισμένες ενέργειες της τοπικής κοινωνίας
και των τοπικών φορέων (Δήμος, Περιφέρεια, Αστυνομία, Λιμενικό κλπ), βοηθώντας
στην διατήρηση μιας ομαλής κατάστασης, ΔΕΝ ΘΑ ΕΠΙΤΡΕΨΟΥΜΕ ΣΕ
ΚΑΝΕΝΑ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ, κρατικό ή εξωκρατικό, να διαταράξει την ζωή των
κατοίκων του νησιού μας, θα βρεθούμε δε αντιμέτωποι με όσους επιχειρήσουν να
ενεργήσουν σε βάρος των πολιτών μας.
Επειδή οι κάτοικοι της Χίου έχουν υποστεί ήδη μεγάλη ζημία, τόσο σε κοινωνικό
όσο και σε οικονομικό επίπεδο, έχουν δε επιδείξει τη μέγιστη υπομονή.
Επειδή μετατρέψατε το Κέντρο Πρώτης Υποδοχής σε Κέντρο Κράτησης χωρίς την
οποιαδήποτε συναίνεση του Δήμου Χίου.
Επειδή παρά τις συνεχείς μας οχλήσεις, δεν έχετε προβεί σε καμία ενημέρωση προς
το Δήμο Χίου αναφορικά με τις προθέσεις σας για τη ΒΙΑΛ ως Κέντρου Κράτησης
αλλά και για την διαχείριση των μεταναστών - προσφύγων που καθημερινά φθάνουν
στα παράλια της Χίου.
Επειδή δεν έχετε τηρήσει τους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης Παραχώρησης
που έχετε υπογράψει με το Δήμο Χίου.
Επειδή ο μέγιστος αριθμός ατόμων που μπορεί να φιλοξενήσει η δομή της ΒΙΑΛ
είναι συγκεκριμένος και πλέον έχει πληρωθεί.
Επειδή η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί είναι επικίνδυνη, τόσο για τους πολίτες
της Χίου, όσο και για το ίδιο το Κράτος.
Επειδή με τη σώρευση τόσο μεγάλου αριθμού προσφύγων - μεταναστών στο νησί
μας δημιουργείται πρόβλημα ακόμα και Εθνικής Ασφάλειας.
Επειδή ανησυχούμε εντονότατα για το γεγονός ότι εν έτει 2016, σε μια Ευρωπαϊκή
Χώρα όπως η Ελλάδα, παραβλέπονται τελείως δικαιώματα και προσωπικές
ελευθερίες των πολιτών της,
Επειδή προφανώς δεν έχετε την ικανότητα να ανταποκριθείτε σε τέτοιες
καταστάσεις.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος μας

Με την παρούσα μας διαμαρτυρόμαστε εντονότατα για την ασυνέπειά σας τόσο
αναφορικά με την παραβίαση των συμφωνηθέντων στην μεταξύ μας υπογραφείσα
σύμβαση όσο και για την έλλειψη συντονισμού εκ μέρους σας, καθώς και την
έλλειψη ενημέρωσης και συνεργασίας με τους τοπικούς φορείς που επιδεικνύετε. Η
διαχείριση ενός τόσο σοβαρού προβλήματος, όπως του προσφυγικού μεταναστευτικού, το οποίο επηρεάζει εντονότατα τη ζωή των κατοίκων του νησιού
μας είναι πολύ σημαντική και πρέπει να αντιμετωπίζεται με τη δέουσα σοβαρότητα
και υπευθυνότητα.
ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ
- όπως λάβετε όλα τα αναγκαία μέτρα για ορθή και ασφαλή λειτουργία του Hotspot
ως Κέντρου Πρώτης Υποδοχής και όχι ως Κέντρου Κράτησης,
- όπως προβείτε στην πλήρη εκμετάλλευση του χώρου που σας έχει παραχωρηθεί
στην ΒΙΑΛ προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα συνωστισμού τα οποία
οδήγησαν σε συγκρούσεις και επεισόδια,
- όπως τηρήσετε πιστά την μεταξύ μας σύμβαση,
- όπως προβείτε άμεσα, εντός 24 ωρών, σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την
ασφάλεια και προστασία των κατοίκων της Χίου από την παραμονή δυσανάλογα
μεγάλου αριθμού μεταναστών - προσφύγων στο νησί μας και στην εξασφάλιση
ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης στο Hotspot.
- όπως προβείτε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επισκευή των
ζημιών που έχουν προκληθεί στη δομή της ΒΙΑΛ και να εξασφαλίσετε το ίδιο για τις
φθορές που θα γίνουν στο μέλλον.
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης εντός τασσόμενης προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας,
επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας.
Χίος, 4η Απριλίου 2016

