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Προσ Σην Βουλή Σων Ελλήνων 
Ερώτηςη και Αίτηςη Κατάθεςησ Εγγράφων 

Δια την κα. Τπουργό Τγείασ & Κοινωνικήσ Αλληλεγγύησ 
 
 

Θέμα : Κλείνει ο καταυλιςμόσ προςφύγων ςτη περχειάδα Υθιώτιδοσ  
 

Με μεγϊλη ϋκπληξη πληροφορούμεθα ότι ο καταυλιςμόσ των προςφύγων ςτην Άνω 

Καλλιθϋα Σπερχειϊδασ πρόκειται να κλεύςει μετϊ την 15η Αυγούςτου. Εύλογα δημιουργεύται 

το ερώτημα τι τύχη θα ϋχουν οι εργαζόμενοι ςτον εν λόγω καταυλιςμό, ωσ επύςησ αυτού οι 

πρόςφυγεσ και τα παιδιϊ τουσ, ιδιαύτερα αυτό τη δύςκολη χρονικό περύοδο τόςο από 

πλευρϊσ καιρικών ςυνθηκών, όςο και από πλευρϊσ διοικητικόσ αρρυθμύασ των υπηρεςιών.

 Ήδη θα ϋπρεπε το Υπουργεύο να εύχε λϊβει μϋτρα μετϊ την από μακρού χρόνου 

ειδοπούηςη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού τησ διακοπόσ τησ ςυνεργαςύασ λόγω 

οικονομικών διαφορών και αςυνϋπειασ του Υπουργεύου διευθετόςεωσ των χρεών του προσ 

τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. 

Κατόπιν αυτών, Ε Ρ Ω Σ Α  Θ Ε και Π Α Ρ Α Κ Α Λ Ε Ι  Θ Ε να ενημερώςετε το Σώμα :  
 
1.Τύ μϋτρα προτύθεται να λϊβει το Υπουργεύο Υγεύασ για τουσ πρόςφυγεσ; 
 
2.Τύ μϋτρα θα ληφθούν για τουσ εργαζόμενουσ που επύ ςειρϊ ετών προςϋφεραν τισ 
υπηρεςύεσ τουσ; 
 
3. Πούο το ημερόςιο κόςτοσ λειτουργύασ του καταυλιςμού; 
 
4. Σε πούεσ κτιριολογικϋσ αναπλϊςεισ προτύθεται να προβεύ το Υπουργεύο Υγεύασ και ο 
Ελληνικόσ Ερυθρόσ Σταυρόσ δια την καλύτερη διαβύωςη των προςφύγων; 
 
5.Πούο το ϊνοιγμα των χρεών του Υπουργεύου Υγεύασ προσ τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό 
όςον αφορϊ τον καταυλιςμό; 
 
6.Πότε προτύθεται το Υπουργεύο Υγεύασ να ικανοποιόςει τισ οφειλϋσ του προσ τον Ελληνικό 
Ερυθρό Σταυρό; 
 
7.Πούοσ εύναι ο κωδικόσ του Υπουργεύου Υγεύασ δια την εν λόγω δαπϊνη και ςε τύ ύψοσ 
ανϋρχεται ςτον προώπολογιςμό του 2010; 
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