Αθήνα, 21 Ιουλίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Επίσκεψη της Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Cecilia Malmström στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής στη Μόρια
Λέσβου συνοδευόμενη από τους Υπουργούς Δημόσιας Τάξης
και Προστασίας του Πολίτη, Βασίλη Κικίλια και Ναυτιλίας και
Αιγαίου, Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη,
συνοδεύοντας την Ευρωπαία Επίτροπο, πέρασε στον χώρο που
κρατούνται οι μετανάστες, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά, και
συνομίλησε μαζί τους για αρκετή ώρα, τόσο για τις συνθήκες
κράτησής τους, όσο και για θέματα ασύλου
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλης Κικίλιας και ο
Υπουργός Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης συνόδευσαν σήμερα
21/07/2014, την Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Εσωτερικών
Υποθέσεων κα Cecilia Malmström στην επίσκεψη που πραγματοποίησε στο
Κέντρο Πρώτης Υποδοχής, το Προαναχωρησιακό Κέντρο Αλλοδαπών και το
Κέντρο Ταυτοποίησης Υπηκοότητας Αλλοδαπών στη Μόρια Λέσβου.
Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, συνοδεύοντας την
Ευρωπαία Επίτροπο, πέρασε στον χώρο που κρατούνται οι μετανάστες, κάτι που
συμβαίνει για πρώτη φορά, και συνομίλησε μαζί τους για αρκετή ώρα, τόσο για
τις συνθήκες κράτησής τους, όσο και για θέματα ασύλου. Κατά τη διάρκεια της
επίσκεψης, οι κ.κ. Κικίλιας, Βαρβιτσιώτης και Malmström επιθεώρησαν τις
κτιριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου Πρώτης Υποδοχής, ενώ συνομίλησαν με
τους γιατρούς και το προσωπικό που εργάζεται εκεί, αλλά και με όσους
συνεισφέρουν εθελοντικά σε καθημερινή βάση.
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Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Υπουργός ενημέρωσε την Ευρωπαία Επίτροπο
σχετικά με την κατάσταση που διαμορφώνεται στον τομέα της διαχείρισης των
μεταναστευτικών ροών, καθώς και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί από την
Ελλάδα σε θέματα υποδοχής, καθώς και στις συνθήκες κράτησης και διαχείρισης
των παράνομων μεταναστών.
Ο κ. Κικίλιας μετά την επίσκεψη δήλωσε: «Είχα την ευκαιρία σήμερα να

υποδεχθώ και να συνοδεύσω με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Αιγαίου την κα
Malmström, σε αυτές τις πολύ σημαντικές δομές που έχουμε δημιουργήσει στη
Λέσβο.
Εξέφρασα στην κα Malmström την ανησυχία του Πρωθυπουργού κ. Αντώνη
Σαμαρά και της Ελληνικής Κυβέρνησης για την αύξηση των μεταναστευτικών
ροών που παρατηρείται στα θαλάσσια σύνορα της χώρας μας, ιδιαίτερα τους
τελευταίους μήνες, με την ένταση της κρίσης στη Συρία και το Ιράκ.
Η συνεχής αύξηση των μεταναστευτικών ροών που παρατηρούμε το τελευταίο
διάστημα δεν μας επιτρέπει να εφησυχάζουμε, καθώς είναι μία πραγματικότητα
που δημιουργεί ιδιαίτερη πίεση στις δομές μας, αλλά και στις υπηρεσίες των
θαλάσσιων συνόρων της Ελλάδας.

Επανέλαβα στην κα Επίτροπο, το αίτημα της χώρας μας προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για αύξηση της χρηματοδότησης της Ελλάδας, καθώς και για νέα
χορήγηση χρηματοδότησης, προκειμένου να ανταπεξέλθουμε στα νέα δεδομένα
που δημιουργούνται στον τομέα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών.
Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη
της. Επαναλαμβάνω κάτι που θα πρέπει να θεωρείται από όλα τα Κράτη-Μέλη
της Ε.Ε. ως βασική αρχή: Η επίλυση αυτού του προβλήματος στηρίζεται στην
αλληλεγγύη και δίκαιη κατανομή των βαρών. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι και
σύνορα της Ευρώπης».
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