ΤΧΝΕ ΕΡΩΣΗΕΙ ΚΑΙ ΑΠΑΝΣΗΕΙ ΓΙΑ ΣΗ ΜΕΣΕΓΚΑΣΑΣΑΗ (RELOCATION)
Μετά τισ τραγωδίεσ και το δράμα χιλιάδων μεταναςτϊν και προςφφγων που επιχειροφν να
διαςχίςουν τθν Μεςόγειο, θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ δραςτθριοποιικθκε με ςκοπό να βρεκοφν
ευρωπαϊκζσ λφςεισ που κα βαςίηονται ςτθν εςωτερικι αλλθλεγγφθ και ςτθν αποδοχι ότι είναι κοινι
ευκφνθ θ χάραξθ μιασ αποτελεςματικισ μεταναςτευτικισ πολιτικισ.
Σι είναι το Πρόγραμμα Μετεγκατάςταςθσ/ Relocation;
Το Πρόγραμμα Μετεγκατάςταςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ αφορά τθ μεταφορά ατόμων που χριηουν
διεκνοφσ προςταςίασ (αςφλου και επικουρικισ προςταςίασ) από ζνα κράτοσ- μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ
Ζνωςθσ ςε κάποιο άλλο. Είναι ζνασ ευρωπαϊκόσ μθχανιςμόσ αντιμετϊπιςθσ τθσ προςφυγικισ κρίςθσ
που ζχει ςτόχο τθν πιο δίκαιθ κατανομι των αιτοφντων άςυλο ςτα κράτθ-μζλθ.
Ποιοι και πόςοι μποροφν να ωφελθκοφν;
Το Πρόγραμμα Μετεγκατάςταςθσ αφορά υπθκόουσ χωρϊν (ι ανικαγενείσ με προθγοφμενθ χϊρα
ςυνικουσ διαμονισ μια από τισ χϊρεσ) για τισ οποίεσ το ποςοςτό χοριγθςθσ διεκνοφσ προςταςίασ
είναι πάνω από 75% βάςει του ευρωπαϊκοφ μζςου όρου αναγνϊριςθσ όπωσ αυτόσ προκφπτει από τα
ςτοιχεία τριμινου τθσ Eurostat, και άρα είναι πολφ πικανόν να χριηουν διεκνοφσ προςταςίασ. Αυτι
τθ ςτιγμι το Πρόγραμμα Μετεγκατάςταςθσ αφορά κυρίωσ Σφρουσ, Ερυκραίουσ, υπθκόουσ Υεμζνθσ
και ανικαγενείσ από τισ χϊρεσ αυτζσ.
Πώσ μπορεί να ενταχκεί κάποιοσ ςτο Πρόγραμμα Μετεγκατάςταςθσ;
Για να ενταχκεί κάποιοσ ςτο Πρόγραμμα Μετεγκατάςταςθσ κα πρζπει να ζχει ειςζλκει ςτθν Ελλάδα
μετά τισ 16/9/2015, να υποβάλει αίτθςθ αςφλου ςτθν Υπθρεςία Αςφλου και να δακτυλοςκοπθκεί
όπωσ όλοι οι αιτοφντεσ άςυλο. Η Υπθρεςία Αςφλου εξετάηει ςτθν ςυνζχεια ποιζσ αιτιςεισ αςφλου
πλθροφν τα κριτιρια ζνταξθσ ςτο πρόγραμμα μετεγκατάςταςθσ ςφμφωνα με το ιςχφον πλαίςιο
(Αποφάςεισ Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου για τθν Μετεγκατάςταςθ, Κανονιςμόσ Δουβλίνου, Διλωςθ
Ευρϊπθσ –Τουρκίασ κ.λ.π).
Πώσ κα γίνει θ μετεγκατάςταςθ;
Ο αιτϊν δεν ζχει δικαίωμα να επιλζξει το κράτοσ ςτο οποίο κα μετεγκαταςτακεί. Ωςτόςο, για να
αποφαςιςτεί το κράτοσ μετεγκατάςταςθσ κα λθφκοφν υπόψθ από τθν Υπθρεςία Αςφλου θ τυχόν
ευαλωτότθτα του αιτοφντοσ, θ φπαρξθ ςυγγενϊν του ςε κάποιο κράτοσ μζλοσ κακϊσ και οι
γλωςςικζσ του δεξιότθτεσ. Ο ςτόχοσ είναι θ ομαλι ζνταξθ των αιτοφντων διεκνι προςταςία ςτο
κράτοσ - μζλοσ τθσ μετεγκατάςταςθσ τουσ. Σε περίπτωςθ οικογζνειασ, όλα τα μζλθ τθσ κα
μεταφερκοφν ςτο ίδιο κράτοσ για να διατθρθκεί θ οικογενειακι ενότθτα.
Πώσ και πότε κα γίνει θ μεταφορά;
Η μεταφορά των αιτοφντων ςτο κράτοσ μζλοσ ςτο οποίο κα μετεγκαταςτακοφν, γίνεται δωρεάν από
το Διεκνι Οργανιςμό Μετανάςτευςθσ, με τον οποίο θ Υπθρεςία Αςφλου ςυνεργάηεται για τθν
υλοποίθςθ του Προγράμματοσ Μετεγκατάςταςθσ. Η Υπθρεςία Αςφλου ςε ςυνεργαςία με τον Διεκνι
Οργανιςμό Μετανάςτευςθσ μεριμνά ϊςτε θ μεταφορά των αιτοφντων να γίνεται το ςυντομότερο
δυνατό μετά τθν ζγκριςθ τθσ από το κράτοσ μζλοσ μετεγκατάςταςθσ.

Σι ςθμαίνει ςτθν πράξθ θ μετεγκατάςταςθ;
Παρόλο που θ αίτθςθ διεκνοφσ προςταςίασ (αςφλου) υποβάλλεται ςτθν ελλθνικι Υπθρεςία Αςφλου,
ςτθν περίπτωςθ μετεγκατάςταςθσ θ αίτθςθ κα εξεταςτεί από τισ αρμόδιεσ αρχζσ του άλλου
κράτουσ. Κατά ςυνζπεια ςτθν περίπτωςθ χοριγθςθσ κακεςτϊτοσ διεκνοφσ προςταςίασ ο αιτϊν κα
λάβει άδεια διαμονισ από το κράτοσ όπου ζχει μετεγκαταςτακεί. Επίςθσ, ενόςω εκκρεμεί θ αίτθςθ
αςφλου ςτο κράτοσ όπου ζχει μετεγκαταςτακεί ο αιτϊν, κα ενταχτεί ςτο ςφςτθμα υποδοχισ τθσ
χϊρασ για τθν κάλυψθ των βαςικϊν του αναγκϊν.
Ποια είναι τα επόμενα βιματα για τισ υποκζςεισ μετεγκατάςταςθσ μετά από τθν πλιρθ
καταγραφι;
Η Υπθρεςία Αςφλου κα εξετάςει τθν αίτθςθ, και αν ο αιτϊν είναι επιλζξιμοσ/θ για το πρόγραμμα
μετεγκατάςταςθσ τθσ ΕΕ, κα αποςταλεί ςχετικό αίτθμα ςε άλλο Κράτοσ Μζλοσ τθσ ΕΕ. Εάν το αίτθμα
για μετεγκατάςταςθ γίνει αποδεκτό, κα ενθμερωκεί για τον προοριςμό, το κατάλυμα και τισ
λεπτομζρειεσ τθσ μεταφοράσ του. Ο Διεκνισ Οργανιςμόσ Μετανάςτευςθσ που ςυνεργάηεται με τθν
Υπθρεςία Αςφλου για τθν υλοποίθςθ του προγράμματοσ μετεγκατάςταςθσ κα φροντίςει για τθν
αςφαλι και δωρεάν μεταφορά του. Ο ΔΟΜ και εκπρόςωποι του κράτουσ κα του δϊςουν
πλθροφορίεσ και κα απαντιςουν ςε ερωτιςεισ του για το κράτοσ μετεγκατάςταςθσ πριν τθν
αναχϊρθςι ςασ.
Ποιεσ είναι οι διαφορζσ μεταξφ των υποκζςεων οικογενειακισ επανζνωςθσ (Κανονιςμόσ
Δουβλίνου) και εκείνων των υπθκόων που εντάςςονται ςτο πρόγραμμα τθσ μετεγκατάςταςθσ ;
Η οικογενειακι επανζνωςθ είναι διακζςιμθ μόνο αν υπάρχουν μζλθ πυρθνικισ οικογζνειασ (ςφηυγοσ
και ανιλικα παιδιά) ςε άλλο ΚΜ τθσ ΕΕ. Στθν περίπτωςθ αυτι το ΚΜ όπου βρίςκονται τα μζλθ τθσ
οικογζνειασ ςασ μπορεί να αναλάβει να εξετάςει και τθν αίτθςθ του αιτοφντοσ που βρίςκεται ςτθν
Ελλάδα. Οι υποψιφιοι για μετεγκατάςταςθ μεταφζρονται ςε άλλο κράτοσ μζλοσ για τθν εξζταςθ τθσ
αίτθςθσ αςφλου που ζχουν υποβάλει, αλλά δεν ζχουν τθ δυνατότθτα επιλογισ τθσ χϊρασ ςτθν οποία
κα μετεγκαταςτακοφν.
Πόςο είναι το διάςτθμα παραμονισ ςτθν Ελλάδα ανάμεςα ςτθν καταγραφι και τθν
μετεγκατάςταςθ ςε άλλθ Ευρωπαϊκι χώρα;
Το χρονικό διάςτθμα εξαρτάται από τθν κάκε υπόκεςθ, κακϊσ και από τισ αρχζσ ςτθ χϊρα
προοριςμοφ. Θα διαρκζςει ςίγουρα κάποιουσ μινεσ.
Σι κα ςυμβεί αν ο αιτών κζλει να πάει ςε μια ςυγκεκριμζνθ χώρα, όπωσ Γερμανία, ουθδία ι
Γαλλία;
Ο αιτϊν δεν μπορεί να επιλζξει τθ χϊρα μετεγκατάςταςισ του. Το ςυγκεκριμζνο ΚΜ ςτο οποίο κα
ςταλεί από τθν Υπθρεςία Αςφλου αίτθμα μετεγκατάςταςθσ κα αποφαςιςτεί βάςει των ατομικϊν
χαρακτθριςτικϊν τθσ κάκε περίπτωςθσ κακϊσ και γλωςςικϊν δεξιοτιτων, οικογενειακϊν ι άλλων
δεςμϊν ( π.χ. προθγοφμενθ διαμονι για εργαςία ι ςπουδζσ ) που ενδεχομζνωσ τον /τθν ςυνδζουν
με το ςυγκεκριμζνο ΚΜ.
Σι κα ςυμβεί αν ο αιτών/θ αιτοφςα αρνθκεί τθ μετεγκατάςταςθ ι αν θ χώρα προοριςμοφ δεν
αποδεχτεί το αίτθμα για μετεγκατάςταςθ;
Σε αυτιν τθν περίπτωςθ θ αίτθςθ αςφλου εξετάηεται ςτθν Ελλάδα.
Μπορεί ο αιτών/θ αιτοφςα να επιλζξει τθ νομικι οδό που προτιμά κατά τθ διάρκεια τθσ πλιρουσ
καταγραφισ, δθλαδι μετεγκατάςταςθ ζναντι οικογενειακισ επανζνωςθσ βάςει του Δουβλίνου;
Όχι, δεν μπορεί. Η επιλεξιμότθτα για μετεγκατάςταςθ ι για οικογενειακι επανζνωςθ
προκακορίηονται από τα χαρακτθριςτικά τθσ υπόκεςθσ. Η Υπθρεςία Αςφλου κα λάβει τθν πλζον
λογικι απόφαςθ.
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