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ΠΟΛΙΤΙΚΗΠροσφυγική κρίση
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 ΕΠΑΦΕΣ με εκπροσώπους 
της τοπικής αυτοδιοίκησης 
έχουν ήδη ξεκινήσει οι αξι-
ωματούχοι των υπουργείων 
Προστασίας του Πολίτη και 
Εσωτερικών, στην προσπά-
θειά τους να βρεθούν οι πε-
ριοχές της ηπειρωτικής χώ-
ρας, στις οποίες θα φιλοξενη-
θούν τουλάχιστον 5.000 από 
τους πρόσφυγες που σήμερα 
βρίσκονται στα νησιά. Μετά 
την ευρεία κυβερνητική σύ-
σκεψη της προηγούμενης Πέ-
μπτης, αποφασίστηκε η άμεση 
εφαρμογή μέτρων αποσυμ-
φόρησης των νησιών, όπου 
σήμερα βρίσκονται περίπου 
24.500 πρόσφυγες. Ηδη, με-
τά τη μεταφορά προσφύγων 
στη Νέα Καβάλα Κιλκίς, έχει 
αποφασιστεί η εγκατάσταση 
περίπου 500 προσφύγων σε 
παλαιό στρατόπεδο στη Στυ-
λίδα, αλλά και άλλων 600 προ-
σφύγων σε ειδικούς χώρους 
του προαναχωρησιακού κέ-
ντρου στην Κόρινθο. Ωστό-
σο, στόχος της κυβέρνησης εί-
ναι η δημιουργία ακόμα τρι-
ών κέντρων φιλοξενίας, όπου 
θα εγκατασταθούν, προσω-
ρινά έστω, ακόμα 5.000 πρό-
σφυγες. Τις επόμενες ημέρες 
θα γίνουν επαφές με δήμους 
στη Θεσσαλία, στη Στερεά Ελ-
λάδα και στην Πελοπόννησο 
για να βρεθούν οι κατάλλη-
λοι χώροι, αλλά και οι περιο-
χές οι οποίες θεωρούνται πιο 
«ώριμες» για την υποδοχή των 
προσφύγων.  

Το σχέδιο
Το master plan για το προσφυ-
γικό, το οποίο εξήγγειλε ο ανα-
πληρωτής υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη, Γιώργος Κου-
μουτσάκος, θα περιλαμβάνει 
και έναν νέο νόμο για το άσυ-
λο, ο οποίος πρόκειται να κα-
τατεθεί στη Βουλή τον Οκτώ-
βριο. Στόχος του νέου νόμου 
θα είναι η ρύθμιση του στοιχεί-
ου της «ευαλωτότητας», ώστε 
να μην επιτρέπεται σε όσους 
αφικνούνται στα νησιά να εκ-
μεταλλεύονται τις ευνοϊκές δι-
ατάξεις οι οποίες καλύπτουν 
τους ευάλωτους πρόσφυγες. 
Παράλληλα, ο νόμος θα προ-
βλέπει την πρόσληψη δικαστι-
κών και υγειονομικών υπαλλή-
λων που θα εξετάζουν τα αιτή-
ματα των προσφύγων στα νη-
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σιά. Ενδεχομένως πιο άμεση θα 
είναι η αποστολή εκατοντάδων 
αστυνομικών στα νησιά. Εως και 
500 αστυνομικοί θα ενισχύσουν 
τις δομές στο ανατολικό Αιγαίο, με 
στόχο να πραγματοποιούν ελέγ-
χους για τον εντοπισμό μετανα-
στών, των οποίων οι αιτήσεις για 
άσυλο έχουν απορριφθεί. Ακόμη, 
σημειώνεται ότι μέρος του σχεδί-
ου είναι η δημιουργία ενός νέου 
hotspot στη Σάμο, το οποίο θα 
έχει χωρητικότητα 1.500 ατόμων, 
και θα είναι έτοιμο να λειτουργή-
σει μέχρι τον Δεκέμβριο. Σε δεύ-
τερη φάση, η κυβέρνηση θα υλο-
ποιήσει δράσεις για τον υγειονομι-
κό έλεγχο των προσφύγων και την 
ένταξή τους σε δομές εκπαίδευσης, 
ενώ διερευνώνται και τρόποι έντα-
ξής τους στην αγορά εργασίας.
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