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Αξιότιμε κ. Κυρίτση,

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την επιστολή της 18ης Μαΐου που μου αποστείλατε. Στην 
επιστολή αυτή διατυπώνετε σοβαρές ανησυχίες σε ό,τι αφορά την εφαρμογή της Δήλωσης ΕΕ 
- Τουρκίας της 18ης Μαρτίου 2016, και ειδικότερα σχετικά με κάποιες εξελίξεις που 
παρουσιάστηκαν από ορισμένα μέσα ενημέρωσης, ως αρνητικές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει πλήρως την Ελλάδα στις προσπάθειες της να 
αντιμετωπίσει την μεταναστευτική κρίση, προσπάθειες που συνιστούν ισχυρή υπενθύμιση 
των αξιών του ανθρωπισμού και της αλληλεγγύης πάνω στις οποίες έχει οικοδομηθεί η 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η πλήρης εφαρμογή της Δήλωσης ΕΕ - Τουρκίας αποτελεί για την Ευρωπαϊκή Ένωση 
απόλυτη προτεραιότητα και είναι καθοριστικής σημασίας για την Ελλάδα. Μέχρι στιγμής τα 
πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή της Δήλωσης, σε συνδυασμό με τις συνεχιζόμενες 
επιχειρήσεις του FRONTEX και του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, είναι ενθαρρυντικά καθώς ο αριθμός 
των παράτυπων αφίξεων στα ελληνικά νησιά έχει μειωθεί δραστικά, ενώ, ταυτόχρονα έχει 
αυξηθεί ο αριθμός των επιστροφών στην Τουρκία. Παράλληλα, και ο αριθμός των 
επανεγκαταστάσεων από την Τουρκία παρουσιάζει αυξητική τάση, καθώς τα κράτη μέλη 
οριστικοποιούν τις αξιολογήσεις των αιτήσεων που τους έχουν υποβληθεί από τις τουρκικές 
αρχές, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του OHE για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Έχω επίσης εκφράσει επανειλημμένως την απογοήτευσή μου για τη μη αποτελεσματική 
λειτουργία του συστήματος μετεγκατάστασης. Η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει τρεις εκθέσεις 
για το εν λόγω θέμα μέχρι σήμερα, σημειώνοντας τη σαφή έλλειψη πολιτικής βούλησης 
ορισμένων κρατών μελών να επιδείξουν στην πράξη υπευθυνότητα και αλληλεγγύη έναντι 
των κρατών μελών εκείνων που έχουν επωμισθεί υπερβολικό και δυσανάλογο βάρος εξαιτίας 
της μεταναστευτικής κρίσης. Η αλληλεγγύη και η υπευθυνότητα δεν συνιστούν απλά ηθικές 
αρχές αλλά και νομικές αρχές και διατυπώνονται ρητά στις Συνθήκες της ΕΕ .
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Περαιτέρω, η αναμενόμενη αύξηση του αριθμού των αιτήσεων ασύλου θα έχει ως συνέπεια 
την άσκηση μεγαλύτερων πιέσεων για το σύστημα Ασύλου της Ελλάδας. Για την 
αποτελεσματική και έγκαιρη διεκπεραίωση των σχετικών υποθέσεων, με πλήρη σεβασμό στο 
ευρωπαϊκό κεκτημένο και το διεθνές δίκαιο, είναι απαραίτητη η άμεση αξιοποίηση των 
πόρων που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται διαρκώς ώστε να 
παρέχουν περισσότερους εμπειρογνώμονες στην Ελλάδα μέσω του Frontex και της EASO, 
καθώς και να συμβάλλουν σε όλες τις διαδικασίες, και ιδίως, στην αξιολόγηση των 
επιλέξιμων για το πρόγραμμα μετεγκατάστασης αιτούντων, την εφαρμογή της δήλωσης και 
τη διευκόλυνση της διαδικασίας επιστροφής.

Σχετικά με την απελευθέρωση του καθεστώτος των ταξιδιωτικών θεωρήσεων για τους 
Τούρκους πολίτες, έχει καταστεί εξαρχής σαφές ότι η Τουρκία πρέπει να εκπληρώσει 
συγκεκριμένα κριτήρια.. Η πλήρης εφαρμογή της Δήλωσης θα είναι επωφελής για όλους, την 
ΕΕ, την Ελλάδα και την Τουρκία.

Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω ότι πολύ πρόσφατα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ήρθαν σε 
συμφωνία επί της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη σύσταση Ευρωπαϊκής 
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής. Πέραν του γεγονότος ότι μόλις μέσα σε έξι μήνες 
προτείναμε, συντάξαμε, υιοθετήσαμε και πλέον θέτουμε σε εφαρμογή ένα τόσο σημαντικό 
νομοθέτημα, στο εξής η αποτελεσματική πρόληψη και κοινή δράση για την προστασία των 
εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθίσταται κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη.

Επιτρέψτε μου τέλος να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για τις πραγματικά αξιέπαινες 
προσπάθειες που καταβάλλουν οι πολίτες της Κω και η δημοτική αρχή του νησιού για την 
αντιμετώπιση της μεταναστευτικής κρίσης Έχω επίγνωση των δυσκολιών που αντιμετωπίζετε 
και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγώ προσωπικά βρισκόμαστε 
στο πλευρό του ελληνικού λαού ώστε να καταστεί σύντομα εφικτή η αποτελεσματικότερη και 
αποδοτικότερη διαχείριση της κρίσης.

Με εκτίμηση,

Δημήτρης ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ
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