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Θέμα: Ναύλωση πλοίου για φιλοξενία αιτούντων άσυλο  
 
Σχετικό:  Υπ. Αριθμ Πρωτ. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 100.0/80336/2016 
 
Συν. : Υπ. Αριθμ.  49775 Πρόταση με θέμα “Ώρες Ευθύνης. Στο Σύγχρονο κάλεσμα 
της ιστορίας η Τ.Α πρέπει να δηλώσει παρούσα “ 

 
 

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,  

 

Με την παρούσα θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με την επικείμενη ναύλωση 

πλοίου (σχετικό), το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την προσωρινή φιλοξενία αιτούντων 

άσυλο που βρίσκονται στο νησί της Λέσβου.  

Η δημιουργία ενός προσωρινού πλωτού κέντρου φιλοξενίας είναι σίγουρα μια 

έκτακτη λύση, που εξυπηρετεί στιγμιαία την τοπική διαχείριση σε περίπτωση αναταραχών. 

Παρόλα αυτά δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση ούτε μεσοπρόθεσμη αλλά ούτε και 

μακροπρόθεσμη λύση στο πρόβλημα της φιλοξενίας αιτούντων άσυλο στη Λέσβο. Κατά 

συνέπεια, η δημιουργία ενός πλωτού κέντρου φιλοξενίας  που θα βρίσκεται για μεγάλο 

χρονικό διάστημα στο κέντρο της πόλης της Μυτιλήνης μας βρίσκει αντίθετους. Θα ήθελα 

να τονίσω, πως η μόνη λύση στη παρούσα κατάσταση είναι η αποσυμφόρηση της Λέσβου 

μέσο της μεταφοράς μέρους του προσφυγικού πληθυσμού σε άλλες δομές στην 

ηπειρωτική Ελλάδα.  

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να επαναλάβω την ανάγκη να πραγματοποιηθεί άμεσα με 

πρωτοβουλία των συναρμόδιων υπουργείων, διευρυμένη σύσκεψη με την συμμετοχή 

όλων των τοπικών φορέων της Λέσβου ώστε να υπάρξει ενημέρωση και συναπόφαση για 

τις επόμενες ενέργειες που αφορούν τη Λέσβο.  

mailto:grafeiotypou@mytilene.gr


 

 

Τέλος, σας κοινοποιώ πρότασή μου την οποία έχω ήδη αποστείλει στην ΚΕΔΕ και 

αφορά την δημιουργία εθνικού και σε δεύτερο χρόνο πανευρωπαϊκού δικτύου πόλεων, το 

οποίο θα αναλάβει την φιλοξενία των αιτούντων άσυλο σε μικρής έκτασης και 

χωρητικότητας δομές, ενώ οι Ελληνικές περιφέρειες θα αναλάβουν να στεγάσουν όλες τις 

υπηρεσίες ασύλου, δίνοντας τη δυνατότητα ταχύτερης διεκπεραίωσης και άμεσης 

αποσυμφόρησης.  

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επικοινωνία σχετικά με το θέμα και 

ευελπιστώ στις όσο το δυνατόν ταχύτερες ενέργειές σας.  

 

Με εκτίμηση, 

Δήμαρχος Λέσβου 

         Σπύρος Γαληνός   

          


