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ΕΡΩΤΗΣΗ  
ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής 

 
Θέμα: «Όξυνση του Προσφυγικού Προβλήματος στην Λέσβο» 

 
Ιδιαίτερα προβληματική είναι η κατάσταση στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
στη Μόρια της Λέσβου καθώς την τρέχουσα χρονική περίοδο στεγάζει περισσότερα 
από 10 χιλιάδες άτομα δηλαδή τριπλάσιο αριθμό ατόμων από την προβλεπόμενη 
χωρητικότητα του. 

Οι αφίξεις των διαμένοντων αιτούντων άσυλο συνεχίζονται αμείωτα και 
παρουσιάζουν αυξητική τάση όπως επισημαίνει ο δήμαρχος Λέσβου στην από 
30/8/2018 επιστολή προς τον υπουργείο σας. Σύμφωνα μάλιστα με επίσημα 
στοιχεία της απογραφής έτους 2011, οι πρόσφυγες εκτιμάται σήμερα ότι φθάνουν 
ποσοστό 50 τοις εκατό επί του συνόλου των κατοίκων της νήσου. Σε αυτό το 
πλαίσιο καθίσταται προφανής η αναγκαιότητα για αποσυμφόρηση της Λέσβου με 
δεδομένη την επαπειλούμενη διατάραξη της ισορροπίας της τοπικής κοινωνίας λόγω  
της διαπιστωμένης αύξησης παραβατικών συμπεριφορών.   

Η κυβερνητική δέσμευση για διαχείριση του προσφυγικού προβλήματος με την 
ενεργοποίηση διαδικασιών που θα συμβάλλουν στην αποσυμφόρηση της νήσου έως το 
τέλος Σεπτεμβρίου 2018 τίθεται εν αμφιβόλω καθώς τα τα χρονικά περιθώρια είναι 
εξαιρετικά περιορισμένα.  

Ως εκ τούτου, η βελτίωση του ρυθμού ολοκλήρωσης των διοικητικών ενεργειών για 
την ταυτοποίηση και παροχή ασύλου ώστε να υλοποιηθεί η απομάκρυνση των 
προσφύγων από την Λέσβο υπό συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής τόσο για τους 
ίδιους όσο και για την τοπική κοινωνία οφείλει να αποτελέσει πρώτιστο μέλημα των 
αρμόδιων υπηρεσιών. Την ίδια στιγμή, η αύξηση του αριθμού δρομολογίων πλοίων 
για τη μεταφορά ταυτοποιημένων προσφύγων και μεταναστών κρίνεται ως εξίσου 
σημαντική για την όποια αποσυμφόρηση της νήσου.  

Επειδή η ταχεία ταυτοποίηση και παροχή ασύλου σε πρόσφυγες και μετανάστες 
αποτελεί κοινό αίτημα των ιδίων και της τοπικής κοινωνίας, 

Επειδή οι διαμένοντες αιτούντες άσυλο έχουν ξεπεράσει τους 10 χιλιάδες και οι 
καθημερινές αφίξεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση θέτοντας σε κίνδυνο τις εύθραυστες 
ισορροπίες στην τοπική κοινωνία, 



Επειδή η προσπάθεια του υπουργείου σας να διαχειριστείτε το υφιστάμενο πρόβλημα 
είναι αλυσιτελής, 

Ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός:  

- Ποιες οι ενέργειες του υπουργείου σας για την υλοποίηση της δέσμευσης σας περί 
αποσυμφόρησης του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια της 
Λέσβου έως το τέλος Σεπτεμβρίου;  
 

- Είναι αληθή τα δημοσιεύματα ότι προτίθεστε να προβείτε σε δημιουργία νέων 
κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης στη Λέσβο; Εάν ναι, παρακαλώ όπως παράσχετε 
τις σχετικές πληροφορίες. 

 

- Ποιός ο προγραμματισμός για την αύξηση του αριθμού των δρομολογίων πλοίων 
επιπλέον των πλοίων της γραμμής για την αναχώρηση των ταυτοποιημένων 
προσφύγων και μεταναστών;  

 

- Ποιές οι ενέργειες σας για τη βελτίωση του ρυθμού ολοκλήρωσης των 
διοικητικών ενεργειών που αφορούν την ταχεία ταυτοποίηση και παροχή 
ασύλου σε πρόσφυγες και μετανάστες;  
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