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Μετεγκατάσταση ασυνόδευτων παιδιών από την Ελλάδα στην Πορτογαλία
και τη Φινλανδία — Ερωτήσεις και απαντήσεις

Βρυξέλλες, 7 Ιουλίου 2020

Γιατί η Επιτροπή έθεσε σε εφαρμογή αυτό το πρόγραμμα μετεγκατάστασης;

Τον Μάρτιο του 2020 η Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο δράσης της για άμεσα μέτρα στήριξης της
Ελλάδας. Προκειμένου να διασφαλιστούν η προστασία και η φροντίδα ορισμένων από τα πλέον
ευάλωτα άτομα της Ευρώπης, καθώς και προς υποστήριξη των προσπαθειών της Ελλάδας να
διαχειριστεί την κρίσιμη κατάσταση όσον αφορά την υποδοχή αιτούντων άσυλο, η Επιτροπή ξεκίνησε
μια εθελοντική διαδικασία μετεγκατάστασης. Το πρόγραμμα αφορά τη μετεγκατάσταση ασυνόδευτων
παιδιών και παιδιών με σοβαρές ιατρικές παθήσεις και άλλα μειονεκτήματα, μαζί με τις οικογένειές τους
από την Ελλάδα σε άλλα κράτη μέλη. Συνεχίζονται επίσης οι εργασίες για την ανάπτυξη βιώσιμων
λύσεων με σκοπό την προστασία και τη φροντίδα ασυνόδευτων παιδιών και εφήβων που θα
παραμείνουν στην Ελλάδα.

Ποιος συμμετέχει στον συντονισμό των επιχειρήσεων μετεγκατάστασης;

Η Επιτροπή συντονίζει τη διαδικασία μετεγκατάστασης από κοινού με την ειδική γραμματέα της
Ελλάδας για ασυνόδευτους ανηλίκους και παρέχει οικονομική και επιχειρησιακή υποστήριξη στην
Ελλάδα και τα συμμετέχοντα κράτη μέλη στον τομέα αυτό. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το
Άσυλο (EASO), ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων
Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF)
παρέχουν στήριξη για την υλοποίηση του προγράμματος.

Πόσα άτομα έχουν μετεγκατασταθεί μέχρι σήμερα και πού θα πραγματοποιηθούν
μελλοντικές επιχειρήσεις;

Οι πρώτες μετεγκαταστάσεις πραγματοποιήθηκαν τον Απρίλιο του 2020, όταν 12 ασυνόδευτα παιδιά
και έφηβοι μετεγκαταστάθηκαν από την Ελλάδα στο Λουξεμβούργο και 47 στη Γερμανία. Μετά από
προσωρινή αναστολή λόγω των περιορισμών του κορονοϊού και έπειτα από περαιτέρω
προπαρασκευαστικές εργασίες, οι μεταφορές στο πλαίσιο του προγράμματος άρχισαν εκ νέου στις 17
Ιουνίου 2020, όταν 8 ασυνόδευτοι νέοι μετεγκαταστάθηκαν στην Ιρλανδία και άλλοι 6 στη Γερμανία
στις 26 Ιουνίου. Στις 7 και 8 Ιουλίου, 49 παιδιά και έφηβοι μετεγκαταστάθηκαν στην Πορτογαλία και
στη Φινλανδία. Οι επόμενες επιχειρήσεις αναμένεται να πραγματοποιηθούν σε λίγες εβδομάδες, με 18
νέους να βρίσκουν νέα στέγη στο Βέλγιο, 50 στη Γαλλία, 106 (συμπεριλαμβανομένων αδελφών και
γονέων) στη Γερμανία, 4 στη Σλοβενία και 2 στη Λιθουανία.

Ποιος είναι επιλέξιμος για το πρόγραμμα αυτό;

Το πρόγραμμα επικεντρώνεται κυρίως σε ασυνόδευτα παιδιά και εφήβους, αλλά περιλαμβάνει επίσης
παιδιά με σοβαρές ιατρικές παθήσεις και άλλα μειονεκτήματα, καθώς και βασικά μέλη της οικογένειάς
τους. Ως «σοβαρές» νοούνται παθήσεις που είναι χρόνιες, ανίατες, που προκαλούν σοβαρές αναπηρίες
και/ή ανεπάρκειες και/ή που συνεπάγονται σημαντικές δαπάνες για την υγεία.

Ασυνόδευτα παιδιά και έφηβοι με εκκρεμούσα αίτηση ασύλου που είναι επιλέξιμα για οικογενειακή
επανένωση βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου δεν περιλαμβάνονται στο παρόν πρόγραμμα. Ενώ η
επανένωση βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου αποτελεί νομικά δεσμευτική διαδικασία, το παρόν
πρόγραμμα βασίζεται σε εθελοντικές δεσμεύσεις των συμμετεχόντων κρατών για λόγους αλληλεγγύης
και για ανθρωπιστικούς λόγους. Εκκρεμούν περίπου 450 αιτήσεις ασυνόδευτων παιδιών για
οικογενειακή επανένωση βάσει του κανονισμού του Δουβλίνου, με τις περισσότερες μεταφορές να
πραγματοποιούνται προς τη Γερμανία, την Ελβετία και το ΗΒ.

Κατά προτεραιότητα εξετάζονται οι φάκελοι παιδιών και εφήβων στα νησιά, που βρίσκονται υπό
προστατευτική κράτηση ή επισφαλή στέγαση στην ηπειρωτική χώρα.

Πόσα ασυνόδευτα παιδιά και έφηβοι υπάρχουν στην Ελλάδα;

Την 1η Μαρτίου 2020, που ήταν η καταληκτική ημερομηνία επιλεξιμότητας στο πλαίσιο του
προγράμματος, υπήρχαν περίπου 5 000 ασυνόδευτα παιδιά και έφηβοι που διέμεναν στην Ελλάδα, το
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ένα τρίτο στα νησιά και τα δύο τρίτα στην ηπειρωτική χώρα. Από τα μέσα Ιουνίου, ήταν σχεδόν 4 800.
Περίπου το 10 % από τα άτομα αυτά είναι κάτω των 14 ετών, ενώ πάνω από το 70 % είναι ηλικίας
μεταξύ 16 και 18 ετών, με ποσοστό άνω του 90 % του συνόλου των ασυνόδευτων ανηλίκων να είναι
αγόρια. Οι 3 πρώτες αριθμητικά ιθαγένειες είναι παιδιά και έφηβοι που προέρχονται από το
Αφγανιστάν, το Πακιστάν και τη Συρία, ενώ αντίστοιχοι είναι οι αριθμοί αυτών που προέρχονται επίσης
από την Αίγυπτο και το Μπαγκλαντές.

Πόσοι υπολείπονται να μετεγκατασταθούν;

Μέχρι σήμερα 11 κράτη μέλη (Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Κροατία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιρλανδία,
Πορτογαλία, Λουξεμβούργο, Λιθουανία και Σλοβενία) συμμετέχουν στο πρόγραμμα και έχουν
δεσμευτεί για έως και 2 000 θέσεις μετεγκατάστασης. Η Νορβηγία έχει επίσης εκφράσει την πρόθεσή
της να συμμετάσχει.

Οι δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα έχουν ως εξής:

# Κράτη μέλη Δεσμεύσεις

1 Βέλγιο 18

2 Βουλγαρία 50

3 Κροατία 10 (προς επιβεβαίωση)

4 Φινλανδία 100

5 Γαλλία 350

6 Γερμανία 920[1]

7 Ιρλανδία 36

8 Λιθουανία 2

9 Λουξεμβούργο 12

10 Πορτογαλία 500

11 Σλοβενία 4

  2002

 

Πώς λειτουργεί το πρόγραμμα;

Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης εφαρμόζεται βάσει τυποποιημένων επιχειρησιακών διαδικασιών που
έχουν συμφωνηθεί μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. Το εν λόγω επιχειρησιακό πλαίσιο λαμβάνει
πλήρως υπόψη όλες τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν για παιδιά-μετανάστες. Η Ευρωπαϊκή
Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO), με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας των
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, διενεργεί αξιολόγηση του βέλτιστου συμφέροντος κάθε
ασυνόδευτου παιδιού ή εφήβου που είναι επιλέξιμος για μετεγκατάσταση. Οι ορισθέντες επίτροποι
συμβάλλουν στη διασφάλιση του βέλτιστου συμφέροντος του παιδιού, διασφαλίζουν τη συνολική
ευημερία του και ασκούν νομική εκπροσώπηση, συμπεριλαμβανομένης της τελικής συναίνεσης, στην
πρωτοβουλία μετεγκατάστασης. Τα επιλέξιμα παιδιά και έφηβοι ενημερώνονται για τη διαδικασία
μετεγκατάστασης καθ' όλη τη διάρκειά της, ενώ λαμβάνονται υπόψη η γνώμη και οι προτιμήσεις τους.

Η EASO, σε συντονισμό με τις ελληνικές αρχές και ιδίως την ειδική γραμματέα για ασυνόδευτους
ανηλίκους, την ελληνική Υπηρεσία Ασύλου, την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και την ελληνική
αστυνομία, αντιστοιχίζει τα αιτήματα μετεγκατάστασης ασυνόδευτων παιδιών και εφήβων με τις
δεσμεύσεις των κρατών μελών. Στο μέτρο του δυνατού, η διαδικασία αυτή λαμβάνει υπόψη τυχόν
προτιμήσεις και περιορισμούς που εκφράζουν τα κράτη μέλη μετεγκατάστασης.
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Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) είναι αρμόδιος από επιχειρησιακή άποψη για την
υποδοχή ασυνόδευτων παιδιών και εφήβων μετά τη μεταφορά τους από τα νησιά στην ηπειρωτική
χώρα και για προαναχωρησιακές ρυθμίσεις, καθώς και για την πραγματοποίηση των μεταφορών προς
το κράτος μέλος υποδοχής.

Εκτός από τον συντονιστικό της ρόλο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει οικονομικά τα περισσότερα
προπαρασκευαστικά και προαναχωρησιακά μέτρα στην Ελλάδα, καθώς και το κόστος μεταφοράς, ενώ
τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να ζητήσουν χρηματοδότηση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα
(6 000 ευρώ ανά μεταφερόμενο άτομο).

Περισσότερες πληροφορίες

Δελτίο Τύπου: Μετανάστευση: Μετεγκατάσταση ασυνόδευτων παιδιών από την Ελλάδα στην
Πορτογαλία και τη Φινλανδία

Δελτίο Τύπου: Μετανάστευση: Πρώτη μετεγκατάσταση ασυνόδευτων παιδιών από την Ελλάδα στο
Λουξεμβούργο, 15 Απριλίου 2020

Δελτίο Τύπου: Μετανάστευση: Η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για την εξεύρεση λύσεων για τα
ασυνόδευτα παιδιά-μετανάστες στα ελληνικά νησιά, 6 Μαρτίου 2020.

 

 

 

[1] Η δέσμευση της Γερμανίας περιλαμβάνει 243 παιδιά με σοβαρές παθήσεις και μειονεκτήματα, σε
νησιά, συμπεριλαμβανομένων των βασικών μελών της οικογένειάς τους· συνολικός αριθμός άνω των
920 ατόμων. Επιπλέον, η Γερμανία δέχθηκε επίσης 53 ασυνόδευτα παιδιά και εφήβους.
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Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Adalbert JAHNZ (+ 32 2 295 31 56)
Ciara BOTTOMLEY (+32 2 296 99 71 )
Laura BERARD (+32 2 295 57 21)
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