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Η ΜΕΧΡΙ στιγμής πλήρης αποτυχία της 
πολιτείας να ελέγξει και να συντονίσει 
οργανώσεις και εθελοντές έχει δημιουργήσει 
ένα ιδιότυπο καθεστώς ανομίας

Η Α∆ΥΝΑΜΙΑ της καταγραφής έχει ως 
αποτέλεσμα να πληθαίνουν οι αναφορές 
που θέλουν κάποια μέλη οργανώσεων 
να δρουν ως συνεργάτες των διακινητών

  «ΤΡΕΧΟΥΜΕ ΓΡΗΓΟΡΑ» είναι το µήνυµα 
στο επανασυσταθέν υπουργείο Μετανάστευ-
σης και Ασύλου, µε στόχο να υπάρξει ανάσχεση 
των µεταναστευτικών ροών και να οµαλοποιη-
θεί η κατάσταση στα νησιά του βορείου Αιγαί-
ου. Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου 
ουσιαστικά θα κινηθεί σε δύο βασικά µέτωπα. 
Οσον αφορά τις διαδικασίες ασύλου, ακόµα και 
µέσα στον Φεβρουάριο το υπουργείο Μετα-
νάστευσης και Ασύλου θα φέρει νέο νοµοσχέ-
διο που θα περιλαµβάνει τουλάχιστον 13 αλ-
λαγές σε τεχνικά σηµεία, ώστε να κάνει ακόµη 
πιο γρήγορη την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στο µέτωπο των επαναπροωθήσεων, στόχος 
είναι το επόµενο τρίµηνο να φεύγουν κάθε µή-
να 800-1.000 µετανάστες. Μάλιστα, κάθε Πα-
ρασκευή από εδώ και πέρα θα φεύγουν απο-
στολές µε επαναπροωθήσεις µεταναστών. Ο 
αριθµός των 1.000 επιστροφών τον µήνα µπο-
ρεί να µη θεωρείται µεγάλος σε σχέση µε τις 
ροές που έρχονται, αλλά η στόχευση είναι δι-
πλή. Αφενός να µειώνεται ο αριθµός των µε-
ταναστών στα νησιά του βορείου Αιγαίου και 
αφετέρου να σταλεί το µήνυµα σε άλλους επί-
δοξους µετανάστες που θέλουν να έρθουν στη 
χώρα µας πως θα έχουν την ίδια τύχη µε αυ-
τούς που επαναπροωθούνται.

Κλειστές δοµές 
Αν και υπήρχε σχέδιο το προηγούµενο διά-
στηµα για τις κλειστές δοµές, µέχρι τώρα είτε 
οι ρυθµοί υλοποίησης των έργων ήταν αργοί 
είτε τα έργα δεν ανταποκρίνονται στο µέγεθος 
που απαιτείται. Πλέον, στο υπουργείο Μετα-
νάστευσης τρέχουν για να είναι έτοιµοι µέσα 
σε συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα, ενώ δέ-
σµευση της κυβέρνησης είναι να κλείσουν οι 
ανοιχτές δοµές φιλοξενίας µέσα στο καλοκαί-
ρι. Την ίδια ώρα, αν και το υπουργείο Μετα-
νάστευσης και Ασύλου έχει επανασυσταθεί 
εδώ και περίπου τέσσερις εβδοµάδες, η πολι-
τική ηγεσία µετακοµίζει στο κτίριο του Κερά-
νη στον Πειραιά, όπου θα εδρεύει το υπουρ-
γείο από τη ∆ευτέρα, καθώς προηγουµένως 

έπρεπε να ολοκληρωθούν οι 
εργασίες. Ο νέος υπουρ-

γός Νότης Μηταρά-
κης, πάντως, µέχρι 
την Παρασκευή εί-
χε την έδρα του στο 
υπουργείο Εργασίας, 
στο παλιό του γρα-
φείο, όπως και ο ανα-
πληρωτής υπουργός, 

Γιώργος Κουµουτσά-
κος, που χρησιµοποι-
ούσε το µέχρι πρότινος 

γραφείο του στο Προστα-
σίας του Πολίτη.
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ΟΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗ

στο µητρώο. Μέχρι σήµερα δεν έχουµε απά-
ντηση από το ελληνικό υπουργείο Μετανάστευ-
σης», ήταν η απάντησή τους. «Βεβαίως είµαστε 
υπέρ της καταγραφής και του ελέγχου, όµως 
δεν µπορούµε να ξεκινήσουµε ποινικοποίηση 
των οργανώσεων, θεωρώντας ότι όλες οι ΜΚΟ 
είναι συλλήβδην θολές. Στη Λέσβο υπάρχουν 
τρεις γιατροί για 20.000 πρόσφυγες και στη Σά-
µο µόλις ένας για 7.500 πρόσφυγες. Οι ΜΚΟ 
καλύπτουν τα κενά της ελληνικής κυβέρνησης 
εδώ και τέσσερα χρόνια. Το κράτος έχει τη δυ-
νατότητα να αναλάβει τον συντονισµό τους και 
θα πρέπει επιτέλους να το κάνει», δηλώνει ο δι-
ευθυντής προγραµµάτων των Γιατρών Χωρίς 
Σύνορα, Απόστολος Βεΐζης. 

Ειδική γραµµατεία
Η δηµιουργία ειδικής γραµµατείας για τον συ-
ντονισµό των οργανώσεων και η έκδοση Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης, που θα προβλέπει κυ-
ρώσεις για όσους δεν συµµορφώνονται, είναι 
τα επόµενα βήµατα της κυβέρνησης στην προ-
σπάθεια ελέγχου του τοπίου των ΜΚΟ. Η ειδική 
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γραµµατεία θα παρακολουθεί το έργο των ΜΚΟ, ενώ ανα πά-
σα ώρα και στιγµή θα µπορεί να δίνει εντολές για ελέγχους στο 
πεδίο. Εν ολίγοις, µετά τη σχετική νοµοθετική ρύθµιση που ψη-
φίστηκε πρόσφατα, στόχος είναι οι ΜΚΟ να αποκτήσουν ονο-
µατεπώνυµο. Για πρώτη φορά προϋπόθεση εγγραφής των ελ-
ληνικών και ξένων ΜΚΟ στο µητρώο του υπουργείου Μετανά-
στευσης και Ασύλου είναι η καταχώριση και η πιστοποίηση και 
των φυσικών προσώπων που δραστηριοποιούνται σε αυτές, µε 
ονοµατεπώνυµα και διευθύνσεις. ∆ηλαδή, οι υπάλληλοι, οι εξω-
τερικοί συνεργάτες και τα µέλη των οργανώσεων πρέπει να δη-
λωθούν σε διάστηµα τριών µηνών, ενώ τα πρόσωπα αυτά θα 
πρέπει να φέρουν και ειδική ταυτότητα για να µπορούν να δρα-
στηριοποιούνται. Αυτό σηµαίνει ότι ο έλεγχος θα είναι ασφυκτι-
κός, αφού κανένα πρόσωπο δεν θα µπορεί να δραστηριοποι-
είται στις δοµές ή στις ακτές που έρχονται οι πρόσφυγες και οι 
µετανάστες χωρίς να διαθέτει πλέον σχετική πιστοποίηση από 
το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

Παράλληλα, τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη, Μετανά-
στευσης και Ασύλου, Εργασίας και Οικονοµικών ετοιµάζουν την 
ΚΥΑ, η οποία θα προβλέπει ποινές για ΜΚΟ και εθελοντές που 
λειτουργούν εκτός νοµιµότητας. Σύµφωνα µε τις πληροφορίες, 
η ΚΥΑ θα προβλέπει έναν ξεχωριστό αριθµό µητρώου για κάθε 
εργαζόµενο και εθελοντή, ο οποίος θα πρέπει να παρουσιάζε-
ται στις Αρχές εφόσον του ζητηθεί. Ανάλογα µε τις περιπτώσεις, 
στην ΚΥΑ θα περιλαµβάνονται αυστηρές ποινές για όσες ΜΚΟ 
δεν συµµορφώνονται. Μεταξύ αυτών που εξετάζονται είναι η 
επιβολή προστίµων για κάθε µη εγγεγραµµένο εργαζόµενο και 
εθελοντή, το κλείσιµο των γραφείων ή των χώρων που λειτουρ-
γούν από τις ΜΚΟ, ακόµα και κατασχέσεις κινητού εξοπλισµού. 

Αξίζει να σηµειωθεί πως, σύµφωνα µε πληροφορίες, σε δύο 
τουλάχιστον οργανώσεις που εδρεύουν στη Μυτιλήνη, τις προ-
ηγούµενες ηµέρες µπήκαν ελεγκτές του υπουργείου Εργασίας, 
κ άνοντας φύλλο και φτερό έγγραφα, αποδεικτικά και ωράριο 
λειτουργίας των εργαζοµένων. Αυτό θεωρείται το πρώτο «µήνυ-
µα» της κυβέρνησης για τον έλεγχο των οργανώσεων.


