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Αξιότιμε κ. Πρόεδρε, 
 

Σχετικό: Επιστολή σας Φ. 900/1/36 Σ. 1/08-01-2021 
 
Σας ευχαριστώ θερμά για την κοινοποίηση της ως άνω επιστολής. 
 
Η Κυβέρνηση, όπως γνωρίζετε, αντιμετωπίζοντας την προσπάθεια της Τουρκίας να 
εργαλειοποιήσει την μεταναστευτική κρίση, φυλάσσει με αποφασιστικότητα τα 
εθνικά μας σύνορα και προστατεύει αποτελεσματικά τα κυριαρχικά μας 
δικαιώματα.  
 
Η μείωση των μεταναστευτικών ροών κατά 80% το 2020, η επέκταση και 
αναβάθμιση του φράκτη στον Έβρο, οι προσλήψεις συνοριοφυλάκων, καθώς και η 
λειτουργεία κλειστών / ελεγχόμενων δομών συμβάλουν αποφασιστικά στην 
εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας στους ακρίτες. 
 
 Όπως γνωρίζετε, στον Έβρο κλειστά κέντρα λειτουργούν εδώ και δεκαετίες, ενώ το 
Κέντρο Υποδοχής & Ταυτοποίησης στο Φυλάκιο θεσμοθετήθηκε και ξεκίνησε να 
λειτουργεί από το 2012. 
 
Δομές φιλοξενίας και άλλα προγράμματα φιλοξενίας και ένταξης όσων δικαιούνται 
διεθνούς προστασίας λειτουργούν εκτός ακριτικών περιοχών και θα συνεχίσουν να 
λειτουργούν εκτός ακριτικών περιοχών, καθώς, σήμερα, συνολικά το Εθνικό 
Σύστημα Υποδοχής διαθέτει 75 χιλιάδες θέσεις φιλοξενίας (εκτός Έβρου). 
 
Τονίζεται επίσης ότι, για ευνόητους λόγους, παραμένει και εφαρμόζεται 
απαρέγκλιτα η δέσμευση ότι δεν θα υπάρχει παραμονή προσφύγων και 
μεταναστών στην Θράκη. Ούτε, φυσικά, μεταφορά από άλλες περιοχές της 
πατρίδας μας προς το Φυλάκιο. 
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Όπως επίσης τονίζεται ότι δεν σχεδιάζετε να μεταβληθεί ο αριθμός των 
προσωρινά διαμενόντων, σε σχέση με την σημερινή χωρητικότητα της δομής. 
 
Αποστολή της υφιστάμενης δομής στο Φυλάκιο είναι η καταγραφή και ταυτοποίηση 
μεταναστών που εισήλθαν παράτυπα στη χώρα μας, ο υγειονομικός έλεγχος και η 
οργανωμένη μετακίνηση τους, σε υφιστάμενες δομές εκτός συνόρων.  
 
Η σημερινή κατάσταση όπου επιτρέπεται σε αιτούντες άσυλο να μετακινηθούν 
ελεύθερα προς την ηπειρωτική Ελλάδα, χωρίς την ολοκλήρωση των απαραίτητων 
διαδικασιών λειτουργεί θελκτικά προς τα κυκλώματα λαθροδιακινητών, 
συνεχίζοντας την πίεση στα χερσαία σύνορα μας. 
 
Με τα προτεινόμενα έργα: 

- Πρώτον, βελτιώνονται οι συνθήκες διαβίωσης και λειτουργίας της δομής. 
- Δεύτερον, αναβαθμίζονται οι προδιαγραφές ασφαλείας με την μετατροπή 

της δομής σε κλειστή / ελεγχόμενη και 
- Τρίτον, δημιουργούνται κατάλληλοι χώροι για την αντιμετώπιση δυνητικών 

έκτακτων αναγκών. Αντιλαμβάνεστε την ανάγκη να υπάρχει σχετικός 
σχεδιασμός για τέτοιες περιπτώσεις καθώς και οι απαραίτητες υποδομές. 

 
Ως αποτέλεσμα, η αναβάθμιση ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας, ενώ η σημερινή 
κατάσταση προσωρινής διαμονής στον Έβρο δεν ανταποκρίνεται επαρκώς στις 
αναγκαίες προδιαγραφές ασφάλειας και δημόσιας υγείας. 
 
Η συνολική πολιτική αντιμετώπισης της μεταναστευτικής κρίσης πλέον παράγει 
εμφανή αποτελέσματα και κάθε ενέργεια μας στοχεύει στον περιορισμό των ροών 
προς τη χώρα μας και στην διασφάλισης της εθνικής ασφάλειας. 
 
Μετά τιμής, 
 
 
Νότης Μηταράκης 
 
ΚΟΙΝ.:  
1. Γραφείο Πρωθυπουργού 
2. Γραφείο Υπουργού Προστασίας του Πολίτη  
3. Γραφείο Υπουργού Εθνικής Άμυνας 
4. Γραφείο Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής  
 
Εσωτερική Κοινοποίηση 
5. Γραφείο Υφυπουργού 
6. Γραφεία Γενικών & Ειδικών Γραμματέων 
7. Διοικητή ΥΠ.Υ.Τ. 


