Αθήνα, 09/01/2018
Δελτίο Τφπου
για την επιτυχή ολοκλήρωςη του προγράμματοσ τησ μετεγκατάςταςησ αιτοφντων άςυλο

21.726 αιτοφντεσ άςυλο, 6.982 άντρεσ, 4.925 γυναίκεσ και 9.819 παιδιά, που ζχουν υποςτεί
δίωξθ ςτθ χώρα καταγωγισ τουσ και ζκτοτε βρίςκονταν ςε ςυνκικεσ προςωρινότθτασ και
αναςφάλειασ, ζχουν μετεγκαταςτακεί μζχρι και ςιμερα με τρόπο αςφαλι και οργανωμζνο
από τθν Ελλάδα ςε άλλεσ χώρεσ – μζλθ τθσ ΕΕ, αφινοντασ πίςω τουσ χρόνια πολζμου και
κακουχιών. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ αναμζνεται να φτάςει τισ 22.000 μετά τθν ολοκλιρωςθ
των μεταφορών το αμζςωσ επόμενο διάςτθμα.
Τα ςτοιχεία παρουςιάςτθκαν ςιμερα (09/01/2018), ςε εκδιλωςθ που πραγματοποιικθκε
ςτο γραφείο του Ευρωκοινοβουλίου ςτθν Ελλάδα από τθν Υπθρεςία Αςφλου, αρμόδια
εντεταλμζνθ αρχι του Προγράμματοσ Μετεγκατάςταςθσ, και το Διεκνι Οργανιςμό
Μετανάςτευςθσ, εκτελεςτικό φορζα του προγράμματοσ.
Το πρόγραμμα Μετεγκατάςταςθσ τθσ ΕΕ χρθματοδοτικθκε από το Εκνικό Πρόγραμμα του
Ταμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ 2014-2020και είχε ωσ αποτζλεςμα τθν
ελάφρυνςθ τθσ πίεςθσ των μεταναςτευτικών ροών προσ τθν Ελλάδα αφοφ 93% των
αιτοφντων άςυλο που πλθροφςαν τισ προχποκζςεισ και υπζβαλαν αίτθςθ
μετεγκαταςτάκθκαν.
Η επιτυχισ υλοποίθςθ του προγράμματοσ κατζςτθ δυνατι χάρθ ςτθν πολυεπίπεδθ και
ουςιαςτικι ςυνεργαςία με εμπλεκόμενουσ φορείσ όπωσ θ Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ για
τουσ Πρόςφυγεσ, θ Ευρωπαϊκι Υπθρεςία Αςφλου (ΕΑSO) και θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι.
Κακοριςτικι ιταν και θ ςυμπλθρωματικι χρθματοδότθςθ τθσ ΕΕ μζςω των επειγόντων
πόρων του Ταμείου Αςφλου, Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ.
Σθμαντικι ιταν επίςθσ και θ ςυνεργαςία των Κρατών μελών τα οποία δζχτθκαν τουσ
αιτοφντεσ άςυλο. H Γερμανία (5.376), Γαλλία (4.399), Ολλανδία (1.748), Σουθδία (1.658),
Φινλανδία (1.202), Πορτογαλία (1.193) και Ιςπανία (1.126) είναι οι χώρεσ που ζχουν
υποδεχτεί το μεγαλφτερο αρικμό αιτοφντων άςυλο ςτο πλαίςιο του προγράμματοσ.
Η Φιλανδία (137) και θ Ολλανδία (81), ακολουκοφμενεσ από τισ Γερμανία (57), Ιςπανία (46)
και Ιρλανδία (38 ) ζχουν υποδεχκεί ςτο ζδαφόσ τουσ το μεγαλφτερο αρικμό αςυνόδευτων
ανθλίκων.
Η Μάλτα, Λετονία, Φινλανδία, Λικουανία, το Λουξεμβοφργο και θ Σουθδία, κακώσ και θ
Νορβθγία, Ελβετία και Ιρλανδία είναι οι χώρεσ που εκπλιρωςαν ςτο ακζραιο τισ
υποχρεώςεισ υποδοχισ αιτοφντων άςυλο που απορρζουν από τισ αποφάςεισ του
Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου.

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια εφαρμογισ του επείγοντοσ μθχανιςμοφ μετεγκατάςταςθσ, θ Υπθρεςία
Αςφλου ςε ςυνεργαςία με τουσ λοιποφσ εταίρουσ, εκνικζσ αρχζσ και μθ-κυβερνθτικζσ
οργανώςεισ, ζδωςε προτεραιότθτα ςτθν χαρτογράφθςθ και προτεραιοποίθςθ των
ευάλωτων ομάδων, ςτθ διαςφάλιςθ του βζλτιςτου ςυμφζροντοσ των παιδιών, και
ιδιαίτερα των αςυνόδευτων ανθλίκων κακώσ και ςτθν αποτφπωςθ των αναγκαίων
διαδικαςιών και δικλείδων αςφαλείασ, για τθν αςφαλι μεταφορά των επωφελοφμενων.
Ζχοντασ ολοκλθρώςει το χρονικό ορίηοντα εφαρμογισ του, ο προςωρινόσ μθχανιςμόσ
μετεγκατάςταςθσ, αν και ανταποκρίκθκε μερικά ςτουσ αρχικοφσ ςτόχουσ και
αντιμετωπίςτθκε αρχικά με επιφφλαξθ όπωσ κάκε καινοφριο εγχείρθμα, απζδειξε ότι το
εγχείρθμα είναι απόλυτα εφικτό, και αποτζλεςε αναμφιςβιτθτα ζνα ςθμαντικό βιμα προσ
μια ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ διαχείριςθσ των προςφυγικών ροών ςτθν Ευρώπθ. Η
διαχείριςθ αυτι πρζπει να βαςίηεται ςτισ κεμελιώδεισ αρχζσ τθσ αλλθλεγγφθσ και του
επιμεριςμοφ ευκυνών που προςδιορίηουν μια ουςιαςτικι ζνωςθ κρατών. Παράλλθλα, θ
επιτυχισ εφαρμογι του προγράμματοσ είχε ςθμαντικό αντίκτυπο ςτθ ηωι κακενόσ από
τουσ 21.726 αιτοφντεσ άςυλο που μπόρεςαν να ξαναπιάςουν το νιμα τθσ ηωισ τουσ με
ςυνκικεσ αςφάλειασ και αξιοπρζπειασ, χωρίσ να χρειαςτεί να αντιμετωπίςουν τουσ
κινδφνουσ μιασ δευτερογενοφσ μετακίνθςθσ.
Υπενκυμίηεται ότι ο αρικμόσ αυτόσ κα φτάςει τισ 22.000 μετά τθν ολοκλιρωςθ των
μεταφορών το αμζςωσ επόμενο διάςτθμα. Η ςθμαντικι ανάπτυξθ τεχνογνωςίασ που
αναπτφχκθκε ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ του προγράμματοσ τθσ μετεγκατάςταςθσ αιτοφντων
άςυλο κα μποροφςε να αξιοποιθκεί ςτο μζλλον για τθν εφαρμογι δράςεων
μετεγκατάςταςθσ όπου αυτό είναι αναγκαίο.
Η δράςθ χρθματοδοτικθκε από το Εκνικό Πρόγραμμα του Ταμείου Αςφλου,
Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ 2014-2020 με 100 % χρθματοδότθςθ τθσ ΕΕ χωρίσ εκνικοφσ
πόρουσ.

