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Οι μετεγκαταστάσεις στα ξενοδοχεία θα γίνουν σε συνεργασία με τον ∆ιεθνή 
Οργανισμό Μετανάστευσης, ο οποίος καταβάλλει για τη στέγαση κάθε πρόσφυγα 
και μετανάστη 400 ευρώ μηνιαίως. Τα ξενοδοχεία θα εισπράξουν δηλαδή 
περίπου 13 ευρώ ανά ημέρα για κάθε άτομο που θα φιλοξενήσουν
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Τ
η µετεγκατάσταση των µεταναστών και 
των προσφύγων µε συστηµατικό τρό-
πο από τα νησιά στην ηπειρωτική χώ-

ρα δροµολογεί η κυβέρνηση, βάσει ενός σχε-
δίου που αποκαλύπτει σήµερα η Realnews. Το 
σχέδιο θα τεθεί σε εφαρµογή ήδη από αύριο 
∆ευτέρα, µε τη µεταφορά 2.500 µεταναστών 
και προσφύγων σε ξενοδοχεία σε όλη την Ελ-
λάδα. Πρόκειται για τη µεγαλύτερη επιχείρηση 
τέτοιου είδους µετά τη νέα έξαρση του προσφυ-
γικού, αφού από τον Αύγουστο έως τον Οκτώ-
βριο είχαν µεταφερθεί στην ενδοχώρα από τα 
νησιά συνολικά 3.700 άτοµα. 

Σύµφωνα µε πληροφορίες από κυβερνητι-
κές πηγές, αυτά τα 65 ξενοδοχεία αποτελούν 
προσωρινά καταλύµατα, ώσπου να είναι έτοι-
µα τα κέντρα, για τα οποία οι ετοιµασίες προ-
χωρούν πυρετωδώς. Καθώς τα κέντρα αυτά θα 
στεγαστούν σε στρατόπεδα, την επιχειρησια-
κή εποπτεία την έχει το υπουργείο Αµυνας και 
συγκεκριµένα ο υφυπουργός Αµυνας, Αλκιβι-
άδης Στεφανής. Σύµφωνα µε πληροφορίες, ο 
υφυπουργός έχει την αρµοδιότητα για τις µε-
τεγκαταστάσεις, από την εξεύρεση των προ-
σωρινών καταλυµάτων έως τη δηµιουργία µό-
νιµων υποδοµών και τη στελέχωσή τους. Επί-
σης, είναι αρµόδιος για όλες τις υποδοµές που 
συνδέονται µε τη νέα κυβερνητική πολιτική στο 
προσφυγικό και, στο πλαίσιο αυτό, έχει αναλά-
βει και τις προµήθειες που συνδέονται µε την 
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έχει κοπεί το ρεύµα, ενώ άλλα τα έχει σφραγί-
σει η εφορία. Σε κάθε περίπτωση, η διαµονή 
των µεταναστών και των προσφύγων στα κα-
ταλύµατα αυτά θα είναι χρονικά περιορισµέ-
νη (κυβερνητικά στελέχη κάνουν λόγο για ένα 
εξάµηνο το πολύ), αφού στη συνέχεια θα µε-
ταφερθούν στα κέντρα που θα ετοιµαστούν. 
Η ελπίδα της κυβέρνησης είναι ότι έως τότε θα 
αρχίσει να λειτουργεί ο νέος, αυστηρότερος 
νόµος για το άσυλο, που θα βοηθήσει να δια-
χωριστούν γρήγορα οι πρόσφυγες που δικαι-
ούνται άσυλο -και θα ενσωµατωθούν στην ελ-
ληνική κοινωνία- από τους οικονοµικούς µετα-
νάστες που θα επιστρέψουν στην Τουρκία και 
στις χώρες καταγωγής τους. 

Το πού θα πάνε οι µετανάστες και οι πρόσφυ-
γες σε αυτή τη φάση, όπως και το πότε θα ξεκι-
νήσει η επιχείρηση, δεν το αποκαλύπτουν στην 
κυβέρνηση, αφού δεν θέλουν να δώσουν τον 
χρόνο για να οργανωθούν οι αντιδράσεις. Πά-
ντως, η κυβέρνηση έχει ετοιµάσει έναν χάρτη 
αναλογικότητας, που περιλαµβάνει και τις 13 
περιφέρειες της χώρας και σκοπεύει να τους 
διασπείρει σε όλη την Ελλάδα. Μάλιστα, οι τε-
λευταίες λεπτοµέρειες του σχεδίου για τις µε-
τεγκαταστάσεις αποφασίστηκαν σε ειδική σύ-
σκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίµου υπό τον 
πρωθυπουργό και µε τη συµµετοχή όλων των 
υπουργών που εµπλέκονται στο µεταναστευτικό. 

Πέρα από τον κ. Στεφανή και το υπουργείο 
Αµυνας, πάντως, µεγάλο βάρος αναµένεται να 
σηκώσει και το υπουργείο Εσωτερικών και προ-
σωπικά ο υπουργός Τάκης Θεοδωρικάκος. Ου-
σιαστικά, το Εσωτερικών θα στηρίξει τις περι-
φέρειες και τους δήµους που θα συνδράµουν 
στην αντιµετώπιση του προβλήµατος µε «αντι-
σταθµιστικά». Σύµφωνα µε πληροφορίες, αυ-
τά τα αντισταθµιστικά θα είναι είτε έργα υπο-
δοµής είτε απευθείας οικονοµική στήριξη. ∆εν 
πρέπει να περνά απαρατήρητο πως ο υπουρ-
γός Εσωτερικών το τελευταίο διάστηµα είναι σε 
συνεχή επαφή µε περιφερειάρχες και δηµάρ-
χους, εστιάζοντας σε προβλήµατα που µπορεί 
να υπάρξουν από τη µετεγκατάσταση των προ-
σφύγων και των µεταναστών. 

Το προσωπικό
Στο πλαίσιο αυτό, µεταξύ άλλων, θα επανδρω-
θούν οι δοµές (ξενοδοχεία, σπίτια ιδιωτών, χώ-
ροι υποδοχής) µε προσωπικό. Αλλωστε, θα χρει-
αστούν διερµηνείς, γιατροί, βοηθητικό προσω-
πικό και δάσκαλοι, αφού στόχος είναι τα παι-
διά να πάνε στο σχολείο. Μάλιστα, σύµφω-
να µε πληροφορίες, σε κάθε δοµή θα υπάρ-
χει και ένας επικεφαλής. Αυτό σηµαίνει ότι θα 
δηµιουργηθούν και θέσεις εργασίας στις τοπι-
κές κοινωνίες.

Πέρα από την αποφόρτιση των νησιών, την 
αυστηροποίηση της νοµοθεσίας για το άσυλο 
και την προστασία των συνόρων, η κυβέρνηση 
ποντάρει και σε µια συνολική αλλαγή της στά-
σης της Ευρωπαϊκής Ενωσης όσον αφορά το 
θέµα του ασύλου και της αλλαγής της σχετικής 
νοµοθεσίας που προβλέπεται στη Συνθήκη του 
∆ουβλίνου. Ο Γερµανός υπουργός Εσωτερικών 
Χορστ Ζέεχοφερ -ο οποίος θέλει να αποφορτί-
σει χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία- έχει προ-
τείνει να δηµιουργηθεί ένα καθεστώς πρώτης 
επιλογής που θα γίνεται στις χώρες υποδοχής 
όπου θα διευκρινίζεται αν κάποιος πληροί τις 
προϋποθέσεις να αιτηθεί ασύλου, οι οριστικές 
αποφάσεις ωστόσο θα µπορούν να λαµβάνο-
νται σε άλλη χώρα της Ε.Ε. ∆εν είναι τυχαίο πως 
ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην οµι-
λία του στη Βουλή την Πέµπτη στο σχέδιο αυτό 
και στο Μαξίµου ευελπιστούν πως µπορεί να 
εγκριθεί από τους «27» έως την άνοιξη του 2020. 

αυστηρότερη επιτήρηση των συνόρων (drones, συ-
στήµατα παρακολούθησης κ.λπ.). 

Οι µετεγκαταστάσεις στα ξενοδοχεία θα γίνουν σε 
συνεργασία µε τον ∆ιεθνή Οργανισµό Μετανάστευ-
σης (∆ΟΜ), ο οποίος καταβάλλει για τη στέγαση κά-
θε πρόσφυγα και µετανάστη 400 ευρώ µηνιαίως. Τα 
ξενοδοχεία θα εισπράξουν δηλαδή περίπου 13 ευρώ 
ανά ηµέρα για κάθε άτοµο που θα φιλοξενήσουν. 
Πάντως, κυβερνητικά στελέχη επισηµαίνουν πως τα 
ξενοδοχεία αυτά δεν είναι όλα πλήρως λειτουργικά, 
αφού κάποιοι ξενοδόχοι αποφάσισαν να συµµετά-
σχουν στο πρόγραµµα µετεγκατάστασης για να λύ-
σουν τα προβλήµατά τους µε το ∆ηµόσιο. Μάλιστα, 
σε κάποια από τα ξενοδοχεία του προγράµµατος 
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κατά την πρόσφατη επίσκεψή του 
στο κέντρο υποδοχής προσφύγων
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