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«Δομή Φιλοξενίας Νέας Καβάλας - Πολυκάστρου Δήμου Παιονίας Κιλκίς»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,
σύμφωνα με καταγγελίες κατοίκων Ν. Καβάλας- Πολυκάστρου, στην Νέα Καβάλα υπάρχει Δομή
φιλοξενίας λαθρομεταναστών από το 2015. Η δυναμικότητα στη Δομή αριθμεί 1.500 άτομα και
λειτουργεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο, το οποίο χρησιμοποιούταν και ως αερολέσχη.
Παραπλεύρως της υπάρχουσας Δομής και σε παρακείμενη στρεμματική έκταση, η οποία, ενώ
άνηκε στο Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κι αφού μεταβιβάστηκε στο ΥΠΕΘΑ,
κατέληξε στον ΔΟΜ (Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης), όπου πρόκειται να χτιστούν 170
διώροφα κτήρια, προκειμένου να εγκατασταθούν επιπλέον 1.500 άτομα. Λαμβάνοντας υπόψη ότι,
και εκτός της υπάρχουσας Δομής διαμένουν στο Πολύκαστρο (ξενοδοχεία-διαμερίσματα) περίπου
350 λαθρομετανάστες, προκύπτει αθροιστικά το συμπέρασμα ότι, ήδη, το επιχείρημα - δέσμευση
της Κυβέρνησης, πως «…οι δικαιούμενοι διεθνούς προστασίας κατανέμονται ισοβαρώς σε όλη τη
χώρα, με στόχο το ποσοστό να μην υπερβαίνει το 1% του πληθυσμού ανά Περιφέρεια…»
(βλ.
https://www.capital.gr/politiki/3404688/upourgeio-metanasteusis-kai-asulou-idruei-o-kmitsotakis-upourgos-o-n-mitarakis) ήδη κατέρρευσε στην Π.Ε. του Κιλκίς (πληθυσμός 80.000
κάτοικοι), πόσω μάλλον, αν εγκατασταθούν κι άλλοι 1.500, στη παρακείμενη έκταση, σε 170 νέα
διώροφα κτήρια.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:
1. Προτίθεσθε να προβείτε σε ενέργειες, οι οποίες θα οδηγήσουν στην μείωση της ήδη υπάρχουσας
αναλογίας πληθυσμού λαθρομεταναστών στο 1% επί του αντίστοιχου εγχώριου στην Π.Ε.
Κιλκίς, όπως άλλωστε έχει διακηρύξει η Κυβέρνηση;
2. Θα επιτραπεί πράγματι, στον ΔΟΜ να κατασκευάσει 170 διώροφα κτήρια, κατά αθέτηση των
υποσχέσεων και εξαγγελιών της Κυβέρνησης, περί της ως άνω υπό τήρηση αναλογίας του 1%;
Παρακαλώ, να μας καταθέσετε την συμφωνία παραχώρησης της έκτασης του
ΥΠΕΘΑ στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, καθώς και της όποιας
παρακείμενης έκτασης, στην οποία προτίθεται ο ΔΟΜ να ανεγείρει τα 170
διώροφα κτήρια, ως άνω.
Ο ερωτών Βουλευτής

Κυριάκος Βελόπουλος

