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ΘΕΜΑ: Κοινοβουλευτικός Έλεγχος
ΣΧΕΤ.: Ερώτηση και ΑΚΕ 7494/352//18-06-2020 της Βουλής των Ελλήνων
Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων,
που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος με θέμα «Δομή Φιλοξενίας Νέας
Καβάλας – Πολυκάστρου Δήμου Παιονίας Κιλκίς», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, η συνδρομή του Υπουργείου
Εθνικής Άμυνας στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης συνίσταται στη διεύθυνση
και στο συντονισμό, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας
Μεταναστευτικής Πολιτικής Υποδοχής και Ασύλου του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου, τις λοιπές δημόσιες υπηρεσίες και αρχές, καθώς και τους κοινωνικούς
φορείς που επικουρούν τη λειτουργία των ΚΕ.Π.Υ./Κ.Υ.Τ. και των Δομών
Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων,
αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη μεταφορά, διαμονή, σίτιση και υγειονομική περίθαλψη
των προσφύγων και μεταναστών.
Αναφορικά με το ακίνητο «Διάδρομος Προσγείωσης Αεροσκαφών (Α/Φ)
Νέας Καβάλας», αυτό έχει συνολικό εμβαδό 81.904,65 τ.μ. και αποτελείται από ένα
τμήμα εμβαδού 44.100 τ.μ., ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (ΤΕΘΑ) και από
ένα έτερο τμήμα εμβαδού 37.804,65 τ.μ., ιδιοκτησίας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, το οποίο παραχωρήθηκε κατά χρήση στο ΤΕΘΑ για 25 έτη,
το Δεκέμβριο του έτους 2015, για κάλυψη εκπαιδευτικών και επιχειρησιακών σκοπών
της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης &
Τροφίμων.
Από τον Φεβρουάριο του έτους 2016 το ΓΕΣ γνωμάτευσε για την
παραχώρηση, για 3 έτη, της χρήσης του ακινήτου «Διάδρομος Προσγείωσης Α/Φ
./.
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Νέας Καβάλας», στο Υπουργείο Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης
(ΥΠΕΣΔΑ), για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών και προσφυγικών ροών.
Στη συνέχεια, η Διοικητική Επιτροπή του ΤΕΘΑ (ΔΕ/ΤΕΘΑ) αποφάσισε, με
το υπ’ αρ. «2» Πρακτικό/13 Ιαν 17/ΔΕ/ΤΕΘΑ (ΑΔΑ: 67ΠΘΟΡΛΦΖΥΚ), την
παραχώρηση της χρήσης του υπόψη ακινήτου στο ΥΠΕΣΔΑ, προκειμένου να
δημιουργηθεί Κέντρο Προσωρινής Φύλαξης Προσφύγων και Μεταναστών, με τους
όρους και τις προϋποθέσεις, που αναφέρονται στην εν λόγω Απόφαση. Σε κάθε
περίπτωση το Ταμείο παραχωρεί, για τον υπόψη σκοπό, ακίνητα ιδιοκτησίας του
μόνο στο αρμόδιο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ενώ δεν υφίσταται καμία
περίπτωση απευθείας παραχώρησης ακινήτου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
στο ΔΟΜ.
Παράλληλα,

το

Υπουργείο

Αγροτικής

Ανάπτυξης

και

Τροφίμων

τροποποίησε, από την 17η Μαΐου 2019, την προηγούμενη απόφαση του έτους 2015
που αφορούσε στη δωρεάν παραχώρηση κατά χρήση στο ΤΕΘΑ ακινήτου της Δομής
Φιλοξενίας Νέας Καβάλας - Πολυκάστρου Δήμου Παιονίας Κιλκίς, δίνοντας τη
δυνατότητα προσωρινής χρήσης του ως άνω ακινήτου από το Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου, ως κέντρου φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών.
Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο
Μετανάστευσης και Ασύλου.
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