
 
 

Δελτίο Τφπου : Ο ρυθμόσ τησ διαδικαςίασ Μετεγκατάςταςησ 

 Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του Αυτοτελοφσ Κλιμακίου Μετεγκατάςταςθσ ςτον Άλιμο, ο 

ςυνολικόσ προςφερόμενοσ αρικμόσ κζςεων από άλλα κράτθ μζλθ προσ τουσ αιτοφντεσ άςυλο ςτθν 

Ελλάδα ανιλκε ςε 12.999. Κατά τθ διάρκεια του ζτουσ θ Γαλλία προςζφερε 3.200 κζςεισ, 

ακολουκοφμενθ από τθ Γερμανία, τθν Ολλανδία και τθν Πορτογαλία. 

Ο μζςοσ χρόνοσ μεταξφ τθσ καταγραφισ του υποψθφίου για μετεγκατάςταςθ ςε κάποιο  

από τα Γραφεία Αςφλου και τθσ αποςτολισ του αντίςτοιχου αιτιματοσ εκ μζρουσ τθσ Ελλάδοσ προσ 

κάποιο άλλο κράτοσ-μζλοσ για τθν αποδοχι του είναι 49 θμζρεσ. Ωςτόςο, από τθ ςτιγμι που 

παραλαμβάνεται θ προςφορά μιασ κζςθσ από άλλο κράτοσ-μζλοσ και μζχρι το Κλιμάκιο 

Μετεγκατάςταςθσ να αποςτείλει το ςχετικό αίτθμα μεςολαβοφν μόλισ ζξι θμζρεσ. Αυτό είναι 

αποτζλεςμα του χαμθλοφ αρικμοφ προςφορϊν από τα υπόλοιπα κράτθ-μζλθ: αν και μζχρι τθν 1
θ
 

Φεβρουαρίου θ Υπθρεςία Αςφλου είχε ςυνολικά καταγράψει 24,233 υποψιφιουσ για 

μετεγκατάςταςθ, τα κράτθ-μζλθ είχαν προςφζρει μόλισ 15.164 κζςεισ.  

Επιπλζον, ο μζςοσ χρόνοσ από τθν αποςτολι ενόσ αιτιματοσ από τθν Ελλάδα ωσ τθν 

απάντθςθ ςε αυτό από το άλλο κράτοσ-μζλοσ είναι 29 θμζρεσ, πολφ παραπάνω από τθν περίοδο των 

δζκα θμερϊν που ορίηεται ςτισ οδθγίεσ που υιοκετικθκαν από τα κράτθ-μζλθ και τθν Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι. Μάλιςτα, ο μζςοσ χρόνοσ απόκριςθσ των κρατϊν μελϊν ςτα αιτιματα τθσ Ελλάδοσ 

αυξάνεται διαρκϊσ. Τον Ιανουάριο του 2017 μόλισ το 5% όλων των αιτθμάτων που παρελιφκθςαν 

απαντικθκαν εντόσ δεκαθμζρου, ενϊ για το 79% όλων των αιτθμάτων ο μζςοσ όρο απόκριςθσ ιταν 

μεταξφ 21 και 40 θμερϊν.          

Εν τω μεταξφ, ο μζςοσ χρόνοσ που απαιτείται από τθ ςτιγμι που μία αποδοχι 

παραλαμβάνεται μζχρι ο αιτϊν να μεταβεί ςτο κράτοσ-μζλοσ προοριςμοφ ανζρχεται     ςτισ 58 

θμζρεσ, επειδι ότι τα κράτθ-μζλθ χρειάηονται περιςςότερο χρόνο για να δεχτοφν αιτοφντεσ άςυλο. 

Οι κακυςτεριςεισ αυτζσ ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθν αργι αποςυμφόρθςθ των δομϊν φιλοξενίασ ςτθν 

θπειρωτικι Ελλάδα, τθ διάχυτθ απογοιτευςθ μεταξφ των αιτοφντων άςυλο και, τελικά, ςτθν 

απϊλεια αξιοπιςτίασ του προγράμματοσ μετεγκατάςταςθσ. 

Από τθν ζναρξθ του προγράμματοσ μετεγκατάςταςθσ και μζχρι τθν 20
θ
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ςυνολικά 523 αςυνόδευτοι ανιλικοι καταγράφθκαν για ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα, με 350 από 

αυτοφσ να ζχουν ιδθ γίνει αποδεκτοί. Η Φινλανδία ζχει αποδεχτεί τουσ 119. Πολλά κράτθ-μζλθ 

ωςτόςο δεν αποδζχονται ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ αςυνόδευτων παιδιϊν, όπωσ για παράδειγμα τα 

κορίτςια κάτω των 18 που είναι νυμφευμζνα και ενδεχομζνωσ ζχουν ιδθ παιδιά. Πολλά κράτθ μζλθ 

αρνοφνται να δεχτοφν αυτά τα κορίτςια και τισ οικογζνειζσ τουσ, κεωρϊντασ ότι ο γάμοσ είναι 

παράνομοσ βάςει του δικαίου όλων των κρατϊν μελϊν, χωρίσ ωςτόςο να λαμβάνουν υπόψθ ότι 

αυτό κακ’ αυτό το γεγονόσ δεν αποτελεί βάςθ άρνθςθσ για τθ μετεγκατάςταςθ, ςφμφωνα με τισ 

ςχετικζσ αποφάςεισ του Ευρωπαϊκοφ Συμβουλίου, οφτε και απαραιτιτωσ εξυπθρετεί το βζλτιςτο 

ςυμφζρον των παιδιϊν αυτϊν.       

Η εφαρμογι του προγράμματοσ μετεγκατάςταςθσ υποςτθρίηεται ςθμαντικά από το EASO, 

το Διεκνι Οργανιςμό Μετανάςτευςθσ και τθν Φπατθ Αρμοςτεία του ΟΗΕ για τουσ Πρόςφυγεσ. Η 

Φπατθ Αρμοςτεία ζχει αναλάβει τθ ςτζγαςθ των υποψθφίων για μετεγκατάςταςθ, κακϊσ επίςθσ και 

τθ μετάβαςι τουσ ςτθν Υπθρεςία Αςφλου κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ. Το EASO είναι ο 

ςυναρμόδιοσ φορζασ που αναλαμβάνει τθ διερμθνεία κακ’ όλθ τθ διαδικαςία, κακϊσ επίςθσ και 

υποςτιριξθ ςτθν καταγραφι, τθν  εφαρμογι των κανόνων του Κανονιςμοφ του Δουβλίνου και του 



ελζγχου γνθςιότθτασ των εγγράφων. Ο ΔΟΜ, τζλοσ, είναι ο κακ’ φλθν αρμόδιοσ φορζασ για τισ 

διαδικαςίεσ τθσ μετάβαςθσ και υποδοχισ ςτθ χϊρα μετεγκατάςταςθσ, του ιατρικοφ ελζγχου και τθσ 

παροχισ πλθροφοριϊν για το κράτοσ-μζλοσ προοριςμοφ ςτουσ αιτοφντεσ . 
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