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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής 

Θέµα: «Δραµατική η Κατάσταση από την Αύξηση των Μεταναστευτικών 
Ροών» 

Δραµατικές διαστάσεις προσλαµβάνει η κατάσταση στα νησιά του Βορείου 
Αιγαίου λόγω αφενός της αύξησης των αφίξεων νέων µεταναστών και 
προσφύγων και αφετέρου των χιλιάδων αιτήσεων ασύλου που µένουν σε 
εκκρεµότητα. Επιπλέον, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η κατακόρυφη αύξηση 
που σηµειώνεται και στις προσφυγικές ροές από τον Έβρο τον Απρίλιο, 
σύµφωνα µε τα στατιστικά στοιχεία που ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνοµία 
(ΕΛ.ΑΣ.). Ειδικότερα καταγράφηκαν στη Θράκη 3.986 µετανάστες και 
πρόσφυγες που διέσχισαν τα σύνορα, όταν ο αριθµός αυτός τον Μάρτιο ήταν 
1.658 και τότε η αύξηση θεωρήθηκε πρωτοφανής για τα δεδοµένα του 
Έβρου και της εποχής.  Για «ανησυχητικό φαινόµενο που κινδυνεύει να 
πάρει διαστάσεις» µίλησε στο Euronews ο αρµόδιος Επίτροπος κ. Δηµήτρης 
Αβραµόπουλος δηλώνοντας ότι «η Ευρώπη είναι πανέτοιµη να ανταποκριθεί 
και για το ζήτηµα του Έβρου σε όποιο αίτηµα των ελληνικών αρχών».  

Ανησυχητικά είναι και τα στοιχεία που κατέθεσε στη Βουλή η 
Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κα Χριστιάνα Καλογήρου, κατά την 
επεξεργασία στην αρµόδια επιτροπή του νοµοσχεδίου του Υπουργείου 
Μεταναστευτικής Πολιτικής για την επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου. 
Σύµφωνα µε τα στοιχεία που κατέθεσαν τόσο η Περιφερειάρχης Β. Αιγαίου 
όσο και οι Δήµαρχοι των νησιών, καθώς και οι εκπρόσωποι της Διεθνούς 
Αµνηστίας και του Ελληνικού Φόρουµ Προσφύγων, τα σηµαντικότερα 
προβλήµατα εντοπίζονται στις απαράδεκτες συνθήκες που επικρατούν στους 
καταυλισµούς προσφύγων - µε έµφαση στις συνθήκες διαβίωσης των 
γυναικών και των ασυνόδευτων παιδιών - στην έλλειψη προσωπικού και 



υλικοτεχνικής υποδοµής των υπηρεσιών ασύλου, στον µικρό αριθµό 
αστυνοµικών υπαλλήλων σε σχέση µε τις αυξηµένες µεταναστευτικές ροές, 
αλλά και στην ισχνή χρηµατοδότηση των δήµων από τα ευρωπαϊκά 
προγράµµατα βοήθειας για τους πρόσφυγες.  

Επιπροσθέτως, νέα δεδοµένα δηµιουργεί η απόφαση που εξέδωσε το Δ’ 
Τµήµα του Συµβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ)  περί άρσης του καθεστώτος 
περιορισµού της κυκλοφορίας για τους µελλοντικούς πρόσφυγες - που 
αναµένεται να αφιχθούν στα νησιά µετά τη δηµοσίευση της απόφασης 
υποβάλλοντας αίτηµα ασύλου - και οι οποίοι θα µπορούν να κυκλοφορούν 
σε όλη την επικράτεια, και έως ότου ενδεχοµένως ληφθεί νέα απόφαση ή 
άλλο µέτρο από την Κυβέρνηση.  

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρµόδιος Υπουργός:  

-Ποιος ο σχεδιασµός της Κυβέρνησης για την αντιµετώπιση των συνεπειών 
από την µεγάλη αύξηση των µεταναστευτικών/προσφυγικών ροών στα 
νησιά µετά και την απόφαση του ΣτΕ περί άρσης του περιορισµού της 
κυκλοφορίας των µελλοντικών προσφύγων;  

-Προτίθεστε να προχωρήσετε στην ενίσχυση των υπηρεσιών ασύλου, στη 
βελτίωση των υφιστάµενων δοµών φιλοξενίας είτε στη δηµιουργία νέων 
δοµών, τόσο στα νησιά του Β. Αιγαίου όσο και σε περιοχές της ηπειρωτικής 
χώρας που υφίστανται πιέσεις;  

-Είναι ακριβές ότι οι Δήµοι έχουν λάβει µόλις 5,5 εκατοµµύρια ευρώ από τα 
540 εκατοµµύρια ευρώ που προβλέπει η ευρωπαϊκή βοήθεια για τους 
πρόσφυγες, όπως ανέφερε στη σχετική συζήτηση στη Βουλή ο Δήµαρχος 
Σάµου κ. Μιχάλης Αγγελόπουλος; Ποιο το ποσοστό απορρόφησης και ποια η 
κατανοµή των κονδυλίων της ευρωπαϊκής βοήθειας για τους πρόσφυγες; 
Παρακαλώ όπως παρασχεθούν σχετικοί πίνακες.  

-Προτίθεστε να υποβάλετε αίτηµα προς τις αρµόδιες υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειµένου να συνδράµουν στη διαχείριση των 
ιδιαίτερα αυξηµένων µεταναστατευτικών/προσφυγικών ροών από τα 
χερσαία σύνορα του Έβρου; 
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