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αλλά και εναλλακτικές λύσεις που αφορούν κυ-
ρίως την Αττική. Αναγνωρίζοντας ότι για τη δη-
μιουργία των νέων δομών έχει ήδη χαθεί πο-
λύτιμος χρόνος, η κυβέρνηση σχεδιάζει να λά-
βει τις οριστικές της αποφάσεις και για τα 20 
νέα κέντρα φιλοξενίας, το αργότερο μέχρι τα 
τέλη του Φεβρουαρίου, ξεκινώντας άμεσα και 
τις απαραίτητες εργασίες. 

Μάλιστα, επισημαίνεται ότι προκαταρκτικές 
εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει σε τουλάχιστον 
επτά δομές. Ο παράγοντας που έχει καθυστε-
ρήσει τη δημιουργία των δομών, αλλά και αυ-
τός που θα καθορίσει σε ικανό βαθμό την ορι-
στική χωροθέτησή τους, δεν είναι άλλος από 
τις αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών. Εκτός 
από την εναλλακτική λύση των νέων δομών 
στην Αττική, η κυβέρνηση προσανατολίζεται 
στην αύξηση της χωρητικότητας ήδη υφιστά-
μενων δομών. Αυτή, όμως, θα είναι η τελευ-
ταία επιλογή, καθότι εκτιμάται ότι με την επέ-
κταση των ήδη υπαρχόντων κέντρων δεν επι-
τυγχάνεται η ισότιμη κατανομή των προσφύ-

γων σε όλες της διοικητι-
κές περιφέρειες της χώ-
ρας. Κυβερνητικές πηγές 
αναφέρουν πως στην 
Αττική αλλά και σε πε-
ριφερειακές ενότητες 
όπως η Θεσσαλονίκη και 
η Ημαθία υπάρχει ήδη 
υπερσυσσώρευση προ-
σφυγικού πληθυσμού, ο 
οποίος, μάλιστα, σε κά-
ποιες περιπτώσεις, αγγί-

ζει ακόμα και το 0,7% του τοπικού πληθυσμού. 
Αντιθέτως, οι περιφερειακές ενότητες οι οποίες 
προκρίνονται για την εγκατάσταση νέων δο-
μών έχουν είτε απόλυτα μηδενικό προσφυγικό 
πληθυσμό, είτε έναν αριθμό που είναι μικρότε-

ρος από το 0,2% των μόνιμων κατοίκων. Αντι-
θέτως, οι 35.000 πρόσφυγες που βρίσκονται 
σήμερα σε Λέσβο, Χίο και Σάμο αντιστοιχούν 
σε περισσότερο από το 16,5% επί του συνο-
λικού πληθυσμού των μόνιμων κατοίκων της 
Περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου.

Κλειστά κέντρα
Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση ζητά από τις Βρυ-
ξέλλες την εξ ολοκλήρου χρηματοδότηση του 
συνολικού κόστους κατασκευής των πέντε νέων 
κλειστών κέντρων που έχουν προγραμματιστεί 
για τα νησιά του Αιγαίου. Ο προϋπολογισμός 
για την κατασκευή των κέντρων, που θα έχουν 
συνολική χωρητικότητα 18.000 προσφύγων, 
εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 200 εκατ. ευρώ. 
Το αίτημα για τη νέα χρηματοδότηση τέθηκε 
την περασμένη Τετάρτη, στη συνάντηση που 
είχε στις Βρυξέλλες ο υπουργός Μετανάστευ-
σης Ν. Μηταράκης με την επίτροπο Εσωτερι-
κών Υποθέσεων, Ιλβα Γιόχανσον, και την επι-
κεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπιστι-
κής Βοήθειας, Μονίκ Παριάτ. 

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κυβέρνηση 
έχει καταλήξει στις ακριβείς τοποθεσίες όσον 
αφορά τα κλειστά κέντρα της Χίου, της Σάμου, 
της Κω και της Λέρου, ενώ εκκρεμεί η απόφα-
ση για τη νέα δομή που θα αντικαταστήσει τη 
Μόρια της Λέσβου. 

νόφυτα, Θήβα, Λιβαδειά, Μαυρομαντήλα Φθιώτιδας), δύο 
στη Θεσσαλία (Τρίκαλα, Λάρισα), τρεις στην Ηπειρο (Ιωάν-
νινα, Αρτα, Πρέβεζα), τρεις στη δυτική Μακεδονία (Γρεβενά, 
Φλώρινα, Κοζάνη) και μία στην κεντρική Μακεδονία (Πιερία). 

Ηλεκτρονική «ταυτότητα»
Μέχρι σήμερα, στην ηπειρωτική Ελλάδα εκτιμάται ότι περί-
που 23.000 πρόσφυγες διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας, άλ-
λοι 21.000 φιλοξενούνται σε διαμερίσματα και περίπου 9.000 
διαμένουν σε ξενοδοχεία. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, οι 
νέοι χώροι χαρακτηρίζονται ως δομές «ελεγχόμενης φιλοξενί-
ας», καθώς θα λειτουργούν με εντελώς διαφορετικούς όρους 
σε σχέση με τους υφιστάμενους. Στις εισόδους σχεδιάζεται να 
τοποθετηθούν ηλεκτρονικές μπάρες, ενώ κάθε πρόσφυγας θα 
έχει τη δική του ηλεκτρονική «ταυτότητα». Πρόκειται στην ου-
σία για ένα αυτοκόλλητο με έναν ξεχωριστό γραμμικό κώδικα 
(barcode) στα έγγραφα ταυτοποίησης των προσφύγων, που 

θα χρησιμοποιείται κάθε φορά που ένας πρόσφυγας μπαίνει 
ή βγαίνει από το κέντρο φιλοξενίας. Με αυτόν τον τρόπο η κυ-
βέρνηση θέλει να αντιμετωπίσει μια από τις παθογένειες που 
χαρακτηρίζουν σήμερα τη λειτουργία των δομών, η πληθυσμι-
ακή σύνθεση των οποίων μεταβάλλεται διαρκώς, καθώς δεν 
υπάρχει ουσιαστικός έλεγχος στις εισόδους των κέντρων φι-
λοξενίας. Αυτό, ωστόσο, που απασχολεί τους κυβερνητικούς 
φορείς δεν είναι ο τρόπος λειτουργίας των νέων κέντρων, αλ-
λά η ακριβής χωροθέτησή τους. Στη σύσκεψη της Τρίτης, στην 
οποία θα συμμετάσχουν ο υπουργός Μετανάστευσης, Νότης 
Μηταράκης, ο υφυπουργός Εθνικής Αμυνας και εθνικός συ-
ντονιστής για το προσφυγικό, Αλκιβιάδης Στεφανής, αλλά και 
ο υπουργός Εσωτερικών, Τάκης Θεοδωρικάκος, πρόκειται να 
τεθούν επί τάπητος οι προτάσεις και για τις οκτώ περιφέρειες, 

Σ
τον διπλασιασμό των θέσεων φιλοξενί-
ας προσφύγων στην ηπειρωτική Ελλάδα 
προσανατολίζεται η κυβέρνηση, στοχεύ-

οντας στη δημιουργία συνολικά 20 νέων δο-
μών, σε οκτώ περιφέρειες. Πρόκειται για δομές 
«ελεγχόμενης φιλοξενίας», οι οποίες θα έχουν 
δυναμικότητα από 500 έως και 2.000 θέσεις 
η καθεμία, ούτως ώστε να καταστεί εφικτή η 
διαμονή σε αυτές ενός αριθμού προσφύγων 
που θα κυμαίνεται μεταξύ 20.000 και 25.000 
ατόμων. Το τελικό σχέδιο για τη χωροθέτηση 
των νέων δομών αναμένεται να συζητηθεί σε 
ευρεία κυβερνητική σύσκεψη που θα πραγ-

ματοποιηθεί την προσεχή Τρίτη, 4 Φεβρου-
αρίου. Βασική παράμετρος για την απόφαση 
που θα ληφθεί είναι η όσο το δυνατόν μεγα-
λύτερη γεωγραφική διασπορά των προσφύ-
γων στην υπόλοιπη Ελλάδα και κεντρικός στό-
χος ο τερματισμός της ασφυκτικής κατάστασης 
που έχει διαμορφωθεί στα νησιά του Αιγαίου. 

Ετσι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες της 
Realnews, για την εγκατάσταση των νέων δο-
μών θα συζητηθούν δύο περιοχές στην Κρή-
τη (Ρέθυμνο, Ηράκλειο), τέσσερις στην Πελο-
πόννησο (Μεσσήνη, Ναύπλιο, Τρίπολη, Σπάρ-
τη), δύο στη δυτική Ελλάδα (Πύργος, Αμφιλο-
χία), πέντε στη Στερεά Ελλάδα (Αμφισσα, Οι-

Σχέδιο για 20 νέα κέντρα
φιλοξενίας προσφύγων

Αναμένεται να 
κατασκευαστούν σε 

οκτώ περιφέρειες της 
χώρας και θα έχουν 
δυναμικότητα από 
500 έως και 2.000 
θέσεις το καθένα
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Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΗ

H κυβέρνηση ζητά από 
τις Βρυξέλλες χρήματα για 
την κατασκευή πέντε 
νέων κέντρων που έχουν 
προγραμματιστεί για τα 
νησιά του Αιγαίου


