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Σας ευχαριστώ θερμά yia την επιστολή σας και για όλες τις πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την 

κατάσταση που επικρατεί στη Σάμο. Καταρχάς, θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή και εγώ προσωπικά παρακολουθούμε από κοντά την κατάσταση στα νησιά και ειδικά στη 

Σάμο.

Ειδικότερα, ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικών kol 

Μετανάστευσης πραγματοποίησε επίσκεψη μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Αυτή είναι η τρίτη 
επίσκεψη υψηλόβαθμου αξιωματούχου της Επιτροπής στη Σάμο διάστημα λίγων μηνών. Περαιτέρω δε 

η Επιτροπή έχει μόνιμο προσωπικό στη Σάμο, όπως και σε όλα τα νησιά, για να έχει άμεση 
πληροφόρηση και εποπτεία των εξελίξεων στο πεδίο.

Στην ουσία, δε μπορώ παρά να συμφωνήσω μαζί σας ως προς την περιγραφή της κατάστασης στο ΚΥΤ 

της Σάμου, ο πληθυσμός του οποίου υπερβαίνει κατά πολύ τη μέγιστη χωρητικότητα του. Για αυτό και 
είναι επιτακτική ανάγκη να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για τη δημιουργία ενός νέου ΚΥΤ στη Σάμο, 
μεγαλύτερης χωρητικότητας και εκτός του αστικού ιστού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επισημάνει 
πλείστες φορές στις ελληνικές αρχές την ανάγκη δημιουργίας νέου ΚΥΤ στη Σάμο και κάνει ότι είναι 
δυνατόν για να συνδράμει στην υλοποίηση του. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες μου από το 
πεδίο, το σχέδιο δημιουργίας νέου ΚΥΤ, περιλαμβανομένου και προαναχωρησιακού κέντρου, είναι 
πλέον σε εφαρμογή και ελπίζω ότι το νέο ΚΥΤ θα είναι πλήρως λειτουργικό μέσα στους αμέσως 
επόμενους μήνες.
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Συμφωνώ επίσης απολύτως μαζί σας ότι πρέπει να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ασύλου σε όλα τα 
νησιά και ειδικά στη Σάμο, ώστε να αποσυμφορηθεί το νησί τόσο μέσω μεταφορών ευάλωτων 
αιτούντων ασύλου στην ενδοχώρα, όσο και μέσω επιστροφών στην Τουρκία υπηκόων τρίτων χωρών 

των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν οριστικά απορριφθεί

Αποτελεσματικές επιστροφές απαιτούν συντονισμένες ενέργειες από τις Ελληνικές αρχές που είναι 

αρμόδιες για τη μετανάστευση και το άσυλο. Με την ευκαιρία της πρόσφατης επίσκεψης του 
αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή στη Σάμο, οι υπηρεσίες μου συζήτησαν εκτενώς το θέμα του 
συντονισμού και της επιτάχυνσης των διαδικασιών ασύλου στη Σάμο και ανέπτυξαν μαζί με τις 
ελληνικές αρχές ένα επιχειρησιακό σχέδιο για να το επιτύχουν. Οι αρχές αρμόδιες για την πρώτη 

υποδοχή, το άσυλο και τις προσφυγές, καθώς και η Ελληνική Αστυνομία θα πρέπει να εφαρμόσουν 
αυτό το κοινώς αποδεκτό επιχειρησιακό σχέδιο ενεργειών. Αυτό απαιτεί την τοποθέτηση επαρκούς 
ιατρικού προσωπικού, περιλαμβανομένων των στρατιωτικών γιατρών, την αύξηση του αριθμού 

τελεσίδικων αποφάσεων ασύλου και τη βελτίωση του εντοπισμού ατόμων προς επιστροφή, 
συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας επιπρόσθετης δυναμικότητας κράτησης σε όλα τα νησιά. Αυτά 
τα μέτρα θα δράσουν συμπληρωματικά με τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας περί ασύλου και 
δύνανται να οδηγήσουν σε αύξηση των επιστροφών. Το σχέδιο αυτό είναι ήδη σε εφαρμογή από αυτή 
την εβδομάδα και αναμένουμε απτά αποτελέσματα στις επόμενες εβδομάδων.

Σας ευχαριστώ και πάλι για την επιστολή σας και για όλες τις πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση 
στη Σάμο.
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