
 
 

 

 

Δευτέρα 18 Ιανουαρίου 2021 

 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου 

 

 

 

Θέμα: Πολυεπίπεδα τα προβλήματα που δημιουργούνται, από την 

αιφνιδιαστική μεταφορά του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θράκης, 
από την Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα. 

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

Όπως ενημερωνόμαστε από δημοσίευμα της https://www.efsyn.gr/, η 

αιφνιδιαστική μεταφορά του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου Θράκης, από 

την Αλεξανδρούπολη στην Καβάλα, δυσκολεύει σε μεγάλο βαθμό τόσο τη 

ζωή των προσφύγων, όσο και των 25 υπαλλήλων της Υπηρεσίας, που 

οφείλουν να διανύουν 300 χλμ. καθημερινά, ώστε να μη χάσουν τη δουλειά 

τους. 

Πιο συγκεκριμένα, χωρίς καμία ενημέρωση και διαβούλευση με τους 

αρμόδιους φορείς, που δραστηριοποιούνται στο πεδίο και χωρίς να 

παρουσιαστεί κάποια μελέτη επιπτώσεων, ανακοινώθηκε σε τηλεδιάσκεψη 

με τους Δημάρχους της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, η 

απόφαση να καταργηθεί το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου (ΠΓΑ) Θράκης 

στην Αλεξανδρούπολη και να μεταφερθεί στην Καβάλα, περίπου 150 

χιλιόμετρα δυτικά. 

Κύριε Υπουργέ, το επιχείρημα ότι η κατάργηση της Υπηρεσίας 

Ασύλου στην Αλεξανδρούπολη, την κοντινότερη πόλη στα σύνορα του 

Έβρου, θα οδηγήσει στην παύση της παρουσίας των προσφύγων από την 

περιοχή, είναι αφ' ενός, αμφιλεγόμενης σκοπιμότητας και αφ' ετέρου, έωλο. 

https://www.efsyn.gr/
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Σε αντίθεση με τις εξαγγελίες σας, η κατάργηση της Υπηρεσίας Ασύλου 

θεωρούμε ότι θα επιβραδύνει τις διαδικασίες ασύλου, θα παρεμποδίσει την 

πρόσβαση στο άσυλο και θα δυσκολέψει τη ζωή των ανθρώπων στην 

Ελλάδα, χωρίς να επηρεάσει στο παραμικρό την είσοδό τους, και εν τέλει θα 

οξύνει τις εντάσεις στην περιοχή. Ταυτόχρονα, αναγκάζονται 25 υπάλληλοι 

της Υπηρεσίας Ασύλου να επιλέξουν σχεδόν εκβιαστικά, είτε το να διανύουν 

καθημερινά οδικώς, 300 χιλιόμετρα για να πάνε στην εργασία τους, είτε το 

να αλλάξουν τόπο κατοικίας, είτε ακόμη χειρότερα, το να χάσουν τη δουλειά 

τους. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία, 

 

 

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 

 Πώς προτίθεστε να επιλύσετε τα πολυεπίπεδα προβλήματα που 

δημιουργούνται, από την αιφνιδιαστική μεταφορά του Περιφερειακού 

Γραφείου Ασύλου Θράκης, από την Αλεξανδρούπολη, στην Καβάλα, 

και αφορούν στη δυσχέρεια της καθημερινής ζωής, των προσφύγων και 

των 25 Υπαλλήλων της συγκεκριμένης Υπηρεσίας; 

 

 

 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

Μαρία Απατζίδη, 

                          Βουλευτής Ανατολικής Αττικής 

                            ΜέΡΑ25 
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