
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ένα χρόνο πριν, ςτισ  4 Νοεμβρίου 2015, πραγματοποιήθηκε η πρϊτη  μετεγκατάςταςη 

αιτοφντων  άςυλο από την Ελλάδα ςτο Λουξεμβοφργο, ςηματοδοτϊντασ την ζναρξη εφαρμογήσ ενόσ 

ευρωπαϊκοφ εγχειρήματοσ βαςιςμζνο ςτισ αρχζσ τησ αλληλεγγφησ και τησ δίκαιησ κατανομήσ ευθυνϊν 

μεταξφ των κρατϊν μελϊν  τησ Ευρϊπησ,  του  Προγράμματοσ  Μετεγκατάςταςησ. Ειδικότερα το 

Πρόγραμμα Μετεγκατάςταςησ που θεςπίςτηκε με δφο διαδοχικζσ αποφάςεισ του Συμβουλίου  τησ  

Ευρϊπησ,  και είχε ωσ   ςτόχο την υποςτήριξη τησ Ελλάδασ και τησ Ιταλίασ, που ωσ κράτη πρϊτησ 

γραμμήσ καλοφνται να διαχειριςτοφν μια πρωτοφανοφσ ζνταςησ και ζκταςησ προςφυγική και 

ανθρωπιςτική κρίςη, προβλζπει  τη μετεγκατάςταςη από την Ελλάδα ςε άλλα κράτη μζλη, εντόσ 

διετίασ,  66. 000 αιτοφντων διεθνή προςταςία. 

Ένα χρόνο μετά την πρϊτη μετεγκατάςταςη, ςυνολικά 15.384 πρόςωπα, τα οποία ζχουν 

υποςτεί δίωξη ςτη χϊρα καταγωγήσ τουσ και ζκτοτε βρίςκονται ςε ςυνθήκεσ προςωρινότητασ και 

αναςφάλειασ, ζχουν ενταχθεί ςτο πρόγραμμα μετεγκατάςταςησ. Εξ’ αυτϊν 5.511 ζχουν ήδη 

μετεγκαταςταθεί ςε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, ενϊ 7.961 υποθζςεισ βρίςκονται ςε αναμονή διάθεςησ 

νζων θζςεων μετεγκατάςταςησ από τα μετζχοντα ςτο πρόγραμμα κράτη. Επιπλζον, ολοκληρϊθηκε η 

χαρτογράφηςη και προτεραιοποίηςη των ευάλωτων και ευπαθϊν περιπτϊςεων, με ζμφαςη ςτην 

διαςφάλιςη του βζλτιςτου ςυμφζροντοσ των παιδιϊν και  ιδιαίτερα των αςυνόδευτων ανηλίκων. 

Παράλληλα, ςτο διάςτημα τησ μζχρι τϊρα εφαρμογήσ του, ο μηχανιςμόσ μετεγκατάςταςησ προήγαγε 

την ουςιαςτική ςυνεργαςία μεταξφ των εμπλεκόμενων εθνικϊν αρχϊν, ευρωπαϊκϊν και διεθνϊν  

οργανιςμϊν και κρατϊν μελϊν, και ςυνζβαλε ςτην αποτφπωςη των αναγκαίων διαδικαςιϊν και 

δικλείδων αςφαλείασ, για την αςφαλή μεταφορά των επωφελοφμενων, όςο και για την εγγφηςη τησ 

εθνικήσ αςφάλειασ των ευρωπαϊκϊν κρατϊν μελϊν.     

Ωςτόςο, ζνα χρόνο μετά, παραμζνουν  ςημαντικζσ οι προκλήςεισ και  οι δυςχζρειεσ ςτην 

υλοποίηςη του προγράμματοσ, όπωσ ο ανεπαρκήσ αριθμόσ θζςεων υποδειχθειςϊν προσ 

μετεγκατάςταςη από τα ευρωπαϊκά κράτη, οι μη βάςιμα αιτιολογημζνεσ απορρίψεισ αιτημάτων 



 
 
μετεγκατάςταςησ και ο χαμηλόσ αριθμόσ αποδοχϊν των αιτημάτων για μετεγκατάςταςη αςυνόδευτων 

ανηλίκων.  

Επιτακτική παραμζνει η ανάγκη επιτάχυνςησ τησ διαδικαςίασ, καθϊσ παρά την επιχειρηςιακή 

ετοιμότητα τησ Υπηρεςίασ Αςφλου και τισ επανειλημμζνεσ προτροπζσ  προσ τα κράτη- μζλη  για 

εντατικοποίηςη των ρυθμϊν μετεγκατάςταςησ, βριςκόμαςτε πολφ μακριά από την υλοποίηςη του 

κοινοφ  ευρωπαϊκοφ ςτόχου. 
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