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40 59
χιλιάδες

αναγνωρισμένοι πρόσφυγες
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Ολιστική Πολιτική 6 σημείων

Αποτελεσματική  

φύλαξη συνόρων

-87% μείωση
των ροών

Ταχύς διαχωρισμός  

παράτυπων  

μεταναστών -

προσφύγων

+64% επιτάχυνση

διαδικασιών ασύλου

Μετατροπή  ανοικτών 

σε κλειστά

/ ελεγχόμενακέντρα

32 ΚΕΔ

Επιστροφές

9μηνου

8.893
άτομα

Έλεγχος ΜΚΟ

Α ΦΑΣΗ  

13 ΜΚΟ  
Β ΦΑΣΗ  

40 ΜΚΟ

Περιορισμος

διάρκειας και κόστους

παροχών και

επιδομάτων

Μηδενισμόςεκκρεμοτήτων

μέχρι τον Απρίλιο του 2021 

σε όλα τα νησιά,  μέχρι το 

Δεκέμβριο του  2021 σε όλη 

την Ελλάδα.

Κλειστές,ελεγχόμενες,  

με αξιοπρεπείς

συνθήκες δομές,  

υπό τον κρατικό

έλεγχο.

Παρά τις δυσκολίες που

υπήρξαν λόγω  Covid-

19, αποχώρησαν  από 

την Ελλάδα 8.893

άτομα το τελευταίο 

9μηνο. Απλοποιήθηκε  η 

διαδικασία λήψης

ταξιδιωτικών εγγράφων,  

ενώ η Ελλάδα συνεχίζει  

να πιέζει την Τουρκία  για 

επανέναρξη των  

επιστροφών στοέδαφος  

της.

Μέχρι το τέλος του

έτους θα έχει

ολοκληρωθεί η  

διαδικασία ελέγχου  

και πιστοποίησης  

ΜΚΟ. Μέχρι στιγμής

έχουν εγγραφεί στο 

Μητρώο 51 ΜΚΟ 

Μείωση χρόνουδιαμονής και 

παροχών επιδομάτων σε

αιτούντες ασύλου

και πρόσφυγες. 

Ανάληψη προγράμματος 

ESTIA, Cash Assistance 

από το Υπουργείο 

Μετανάστευσης & Ασύλου.

Χρηματοδότηση δράσεων  για 

την βελτίωση φύλαξης  των 

συνόρων με προσωπικό  (πχ 

Συνοριοφύλακες) και  

εξοπλισμό (πχ. περιπολικά  

σκάφη ΛΣ) από τα Ταμεία  

Εσωτερικής Ασφάλειας και  

Ασύλου, Μετανάστευσηςκαι  

Ένταξης που διαχειρίζεται  το 

Υπουργείο Μετανάστευσης & 

Ασύλου.



28%

}

22%

Μια Νέα, Ισορροπημένη, Υπεύθυνη  και 
Δίκαιη Μεταναστευτική Πολιτική

Αναχωρήσεις

τελευταίου 

9μήνου

Ροές

2018-2021

απελάσεις

αναγκαστικές

επιστροφές /

Απελάσεις

εθελούσιες

αναχωρήσεις

μεταφορές σε κράτη-

μέλη της ΕΕ  υπό τον

Κανονισμό του

Δουβλίνου

2.516 1.651 1.955
Εθελούσιες 

επιστροφέςμέσω

προγραμμάτων  του

ΔΟΜ

8.893
επιστροφές

από έναρξη2021

19%
μετεγκαταστάσεις  

υπό το Δουβλίνο ΙΙΙ

87%
μείωση ροών

το 2021
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Μείωση των επιπτώσεων της κρίσης στη Χίο

Καταβολή

αντισταθμιστικών  

οφελών

Μείωση  

Δομών

Μέτρα  

ασφαλείας

• 700.454,38 € για ανταποδοτικά τέλη 

στο Δήμο

• 773.986,00 € για αποζημιώσεις-
έκτακτες επιχορηγήσεις

• 1.532.907,12 € χρηματοδοτήσεις 
έργων από το Ταμείο 
Αλληλεγγύης

2021

2020

• Κλείσιμο 57 Ξενοδοχείων

• Κλείσιμο διαμερισμάτων ESTIA σε  
Σάμο, Κω και Λέρο

2021

• Κλείσιμο 19 Ξενοδοχείων
• 34 Δομές σε όλη τη χώρα από 39

• Κλείσιμο διαμερισμάτων ESTIA 
σε Λέσβο και Χίο 30.11.2021

2020

1. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Ο νέος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας, εκτός των άλλων, δίνει τη  
δυνατότητα στον Διοικητή της εγκατάστασης να καθορίζει το ωράριο  και 
τον τρόπο εισόδου και εξόδου των φιλοξενουμένων της Δομής στις  
εγκαταστάσεις

2021

1. Περίφραξη

Διπλή στρατιωτική περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ

2. Σύστημα ΥΠΕΡΙΩΝ

Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου εισόδου – εξόδου των φιλοξενουμένων
και των πιστοποιημένων μελών των πιστοποιημένων Μη Κυβερνητικών
Οργανώσεων στις εγκαταστάσεις

3. Σύστημα ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ

Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης Ηλεκτρονικής και Φυσικής
Ασφάλειας περιμετρικά και εντός των εγκαταστάσεων

2020

• 113.883,77 € για ανταποδοτικά τέλη 

στο Δήμο

• 600.000,00 € για αποζημιώσεις-
έκτακτες επιχορηγήσεις

• 1.160.000,00 € χρηματοδοτήσεις 
έργων από το Ταμείο 
Αλληλεγγύης

 Αναμένεται η έγκριση ύψους
2 εκατομμυρίων € για την 
ανακατασκευή του 
Τελωνείου Χίου



Αντιμετωπίζοντας τον  Υπερπληθυσμό στα Κέντρα  
Υποδοχής της Χίου

Χωρητικότητα Διαμένοντες Σεπ 2021 Διαμένοντες Σεπ 2020

ΚΥΤ Χίος 

1.014

Μείωση

251 3.338 -92%

137
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0
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3.338
251
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Πρόγραμμα ESTIA
Το πρόγραμμα 

αναμένεται να 

ολοκληρωθεί

έως 31.11.2021

275

Διαμένοντες



Οι Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων

• Μία δομή ανά νησί.

• Παραμονή 2-6 μηνών. Καμία μόνιμη διαμονή.

• Στόχος ο διαχωρισμός προσφύγων -

παράτυπων μεταναστών.

1

2

3

5

4

Λέσβος

Χίος

Σάμος

Λέρος

1

2

3

4

5 Κως



Κλειστή/ Ελεγχόμενη Δομή Νήσων

Ελεγχόμενη Δομή

Έλεγχος, ασφάλεια,προστασία

ΚΕΔΝ

Κλειστή Δομή

Ελεγχόμενη Δομή

Γενικός Πληθυσμός
Στην περιοχή αυτή θα παραμένουν

όσοι αιτούντες ασύλου έχουν

καταγραφεί και αναμένουν την  

απόφαση ασύλου τους. Θα μπορούν

να εξέρχονται από τη δομή μετά  από 

άδεια και είναι υποχρεωτική η  

επιστροφή τους κάθε βράδυ πριν τις  

21.00

Ασυνόδευτα Ανήλικα
Στην περιοχή αυτή θα διαμένουν με  

απόλυτη προστασία οι ασυνόδευτοι  

ανήλικοι. Θα μπορούν ναεξέρχονται  

από τη δομή μόνο μαζί με συνοδεία  

του Επιτρόπου τους πάλι εντός  

συγκεκριμένων χρονικών πλαισίων

Κλειστή Δομή

ΚΥΤ
Οι νεοεισερχόμενοι θα παραμένουν

χωρίς δικαίωμα εξόδου στο ΚΥΤ για 25 

μέρες μέχρι να ολοκληρωθούνοι διαδικασίες

καταγραφής, ταυτοποίησης και ενημέρωσης

ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ
Στο Προαναχωρησιακό Κέντρο

θα παραμένουν χωρίς δικαίωμα

εξόδου:

• όσοι έχουν απορριφθεί η 

παροχή διεθνούς προστασίας και στον β’

βαθμό και αναμένεται η επιστροφή τους

στην Τουρκία ,

• όσοι έχουν διαπράξει παραβάσεις

σε σχέση με τον κανονισμό



Οι Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων

• Μία δομή ανά νησί

• Παραμονή 2-6 μηνών. Όχι μόνιμη διαμονή.

• Στόχος ο διαχωρισμός προσφύγων - παράνομων μεταναστών.

Ορίζεται συγκεκριμένο ωράριο λειτουργίας της Κεντρικής Πύλης της εγκατάστασης, κατά το οποίο θα

επιτρέπεται η είσοδος και η έξοδος των φιλοξενουμένων/αιτούντων άσυλο. Δε θα επιτρέπεται η είσοδος

και η έξοδος όσων βρίσκονται εντός των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης.
ΩράριοΛειτουργίας

Οι Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές Νήσων θα έχουν περιμετρικά διπλή στρατιωτική περίφραξη  

τύπου ΝΑΤΟ. Μεταξύ των δύο επιπέδων περίφραξης, θα υπάρχει δρόμος πλάτους έξι (6)  

μέτρων με σκοπό την καλύτερη περιφρούρηση της εγκατάστασης.
Περίφραξη

Διπλήστρατιωτική  

περίφραξη τύπουΝΑΤΟ



Ασφάλεια στις Κλειστές Ελεγχόμενες Δομές

Ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου εισόδου – εξόδου  των 

φιλοξενουμένων και των πιστοποιημένων μελών  των 

πιστοποιημένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων  στις 

εγκαταστάσεις. Περιλαμβάνει κεντρική διαχείριση  από την 

έδρα τουΥπουργείου.

Είσοδος & Έξοδος

Απαιτεί επίδειξη της κάρτας του αιτούντα άσυλο  και 

του μέλους της ΜΚΟ που ελέγχεται από RFID

αναγνώστη σε συνδυασμό με αποτύπωμα(two-factor  

authentication).

Σύστημα Υπερίων

Ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα διαχείρισης  

Ηλεκτρονικής και Φυσικής Ασφάλειας περιμετρικά  και 

εντός των εγκαταστάσεων, με χρήσηκαμερών και  

αλγορίθμων ανάλυσης κίνησης (Artificial Intelligence

Behavioral Analytics). Περιλαμβάνει κεντρική διαχείριση  

από την έδρα τουΥπουργείου.

Σύστημα Κένταυρος



Φωτογραφικό υλικό Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής  
Νήσου Σάμου



Φωτογραφικό υλικό Κλειστής Ελεγχόμενης Δομής  
Νήσου Σάμου



Έλεγχος της πανδημίας Covid 19

Υγειονομική θωράκιση στις δομές όλης της χώρας

Διαχείριση  

Covid-19

Εφαρμογή Σχεδίου  Αγνοδίκη

• Άμεση μεταφορά αφίξεων σε χώρους υγειονομικής απομόνωσης

(καραντίνας). Μίσθωση κτιρίου στην περιοχή Λευκωνιά Δήμου Χίου για την 

προσωρινή υποδοχή και φιλοξενία νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών 

και ανιθαγενών
• Αποκλεισμός επισκέψεων φορέων
• Ενημέρωση πληθυσμού

• Μετρα περιορισμού κυκλοφορίας

• ΑΤΜ
2 Θάνατοι

209 Κρούσματα

Ενίσχυση
Υγειονομικών Μονάδων  ΚΥΤ 

& Δομών

2 θάνατοι

2.192 συνολικά κρούσματα

Lock-Down Δομών

• Υγειονομικός αποκλεισμός

δομών με κρούσματα
• Ιχνηλάτηση Επαφών
• Προστασία ευάλωτων

A-Φάση A-Φάση

Β-Φάση Β-Φάση

A-Φάση

Επιτυχής δημιουργία δομών 

καραντίνας για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας

Περιορισμός των επιπτώσεων 

της πανδημίας στο 

Μεταναστευτικό



Τα Μεγάλα Έργα στο Νησί μας

Αντιμετωπίστηκαν όλα τα ζητήματα που εκκρεμούσαν: Μελέτες, 

περιβαλλοντικές άδειες, χρηματοδότηση έργου, διαγωνισμοί. Το 

επόμενο διάστημα θα συμβασιοποιηθεί  το έργο της επέκτασης του 

διαδρόμου και θα ξεκινήσει το εργοτάξιο, ενώ άμεσα θα δημοπρατηθεί 

και το έργο της βελτίωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Schengen Έχει δρομολογηθεί η επισκευή της πύλης Schengen στο λιμάνι και ο 

εξοπλισμός της με συστήματα τελευταίας τεχνολογίας. Η ανακατασκευή 

του Τελωνείου στο Λιμάνι θα χρηματοδοτηθεί από το Υ.Μ.Α, σε 

συνεργασία με το Δήμο Χίου.

Αντιμετωπίστηκαν  θέματα που χρόνιζαν από το 2015. Αποβλήθηκε ο 

παλιός εργολάβος, έγινε νέα παραχώρηση της έκτασης, βρέθηκαν οι  

αναγκαίοι πόροι χρηματοδότησης του έργου, δημοπρατήθηκε και 

ξεκίνησε το έργο.

Το έργο  συμβασιοποιήθηκε  τον Ιούνιο, αφού είχαν προηγηθεί η 

έγκριση από την  αρμόδια Αρχαιολογική υπηρεσία της μελέτης 

αποκατάστασης,  η συγκρότηση των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής,  η 

έκδοση της απαιτούμενης άδειας μικρής κλίμακας,  η έγκριση του  

προϋπολογισμού δημοπράτησης  και η  δημοπράτησή του έργου. 

Ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της ασφάλειας του φράγματος, 

αξιολογούνται τα αποτελέσματά του και άμεσα θα δρομολογηθούν οι 

ενέργειες που πρέπει να γίνουν.

Αεροδρόμιο

Πύλη Schengen

Νεό Δικαστικό Μέγαρο

Επισκευή Πρωτοδικείου Χίου

Φράγμα «Κόρης Γεφύρι»




