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Πώς αντέδρασε η ΕΕ στην κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη Λέσβο μετά τις πυρκαγιές;

Μετά την πυρκαγιά στον καταυλισμό της Μόριας τον περασμένο Σεπτέμβριο η Επιτροπή παρείχε άμεση
στήριξη στις ελληνικές αρχές στον αγώνα τους να εξασφαλίσουν καταφύγιο στα 12.362 άτομα που
έμειναν άστεγα. 

Η Επιτροπή υποστήριξε την ταχεία μετεγκατάσταση 406 ασυνόδευτων παιδιών και εφήβων από τη
Λέσβο στην ηπειρωτική Ελλάδα. Επίσης, χορήγησε έκτακτη χρηματοδοτική βοήθεια ώστε να συνδράμει
τα άτομα που επλήγησαν από τις πυρκαγιές και χρηματοδότησε τη μεταφορά προσφύγων και
δικαιούχων διεθνούς προστασίας με τη βοήθεια δύο οχηματαγωγών πλοίων στην ηπειρωτική χώρα σε
μια προσπάθεια να ανακουφιστούν οι εγκαταστάσεις υποδοχής στη Λέσβο. Η Ελλάδα ζήτησε επίσης
βοήθεια μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ και έχουν παρασχεθεί πάνω από 170.000
είδη εξοπλισμού από την Αυστρία, την Κύπρο, τη Γερμανία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την
Ουγγαρία, τη Λετονία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, τη Σουηδία και το
Ηνωμένο Βασίλειο. 

Ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση στον προσωρινό καταυλισμό της Λέσβου;

Ο προσωρινός καταυλισμός φιλοξενεί επί του παρόντος περίπου 7.200 άτομα και η Επιτροπή, οι
ελληνικές αρχές και οι επιτόπιες οργανώσεις, με επικεφαλής την UNICEF, εφαρμόζουν ένα σχέδιο
προσαρμογής στις χειμερινές συνθήκες. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή ενέκρινε στις 19 Νοεμβρίου
αρχική συμφωνία επιχορήγησης ύψους 5 εκατ. ευρώ για να γίνουν οι αναγκαίες εργασίες βελτίωσης
στα συστήματα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης και αποχέτευσης του προσωρινού καταυλισμού.

Με ποιον τρόπο η ΕΕ παρέχει στήριξη εμπειρογνωσίας στη Λέσβο;

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕASO) έχει μέχρι στιγμής αναπτύξει 900
υπαλλήλους στην Ελλάδα. Τον Οκτώβριο προκηρύχθηκε πρόσθετη πρόσκληση εκδήλωσης
ενδιαφέροντος για την πρόσληψη εμπειρογνωμόνων, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι προσωρινές
εγκαταστάσεις και να προετοιμαστούν οι νέες υποδομές υποδοχής. Μια ομάδα εμπειρογνωμόνων
αποτελούμενη από μηχανικούς από την Ελλάδα, το Βέλγιο, την Ελβετία, τη Γερμανία, τις Κάτω Χώρες
και την EASO πραγματοποίησε μια πρώτη τεχνική επίσκεψη για να αξιολογήσει την καταλληλότητα
διαφόρων τοποθεσιών με σκοπό τη χωροθέτηση των νέων εγκαταστάσεων υποδοχής στο νησί.

Η EASO υποστηρίζει επίσης την ανάπτυξη πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτόνων που θα συμβάλλουν
στην οργάνωση του χώρου, στη βελτίωση των συνθηκών στον προσωρινό καταυλισμό και θα
στηρίξουν τον σχεδιασμό των νέων εγκαταστάσεων.

Παρέχει στήριξη η Επιτροπή για τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων υποδοχής σε άλλα
ελληνικά νησιά;

Τον Νοέμβριο του 2020 η Επιτροπή υπέγραψε συμφωνία επιχορήγησης με τις ελληνικές αρχές για την
κατασκευή 3 νέων κέντρων υποδοχής στη Σάμο, την Κω και τη Λέρο. Οι νέες αυτές υποδοχές θα
περιλαμβάνουν i) εγκαταστάσεις υποδοχής, ii) ασφαλείς ζώνες για ασυνόδευτα παιδιά, εφήβους και
άλλα ευάλωτα άτομα, iii) εγκαταστάσεις για διαδικασίες μετά την αρχική άφιξη και απαραίτητοι
διοικητικοί χώροι, iv) εγκαταστάσεις για την εξασφάλιση πρόσβασης σε υπηρεσίες, v) κοινόχρηστες
περιοχές και χώροι αναψυχής και vi) κέντρα κράτησης πριν από την απομάκρυνση. Η χρηματοδότηση
της ΕΕ ανέρχεται σε 121 εκατ. ευρώ και τα τρία νέα κέντρα αναμένεται να είναι έτοιμα έως τον
Σεπτέμβριο του 2021. Πέραν από τα προαναφερθέντα κέντρα και τον νέο καταυλισμό στη Λέσβο, οι
αρμόδιες για τον προϋπολογισμό αρχές διέθεσαν επίσης κονδύλια για τη δημιουργία ενός νέου κέντρου
υποδοχής στη Χίο.

Τι κάνει η Επιτροπή για να προστατεύσει τα ασυνόδευτα παιδιά και τα ευάλωτα άτομα;

Για να εξασφαλιστεί η προστασία των ασυνόδευτων παιδιών και εφήβων στην Ελλάδα, οι ελληνικές
αρχές, σε συντονισμό με την Επιτροπή και με τη στήριξη της EASO, του Διεθνούς Οργανισμού



Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες,
οργανώνουν ένα πρόγραμμα μετεγκατάστασης από την Ελλάδα στα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Η
Επιτροπή, πέραν του συντονιστικού ρόλου της, στηρίζει και οικονομικά το εν λόγω πρόγραμμα.

Ύστερα από την καταστροφή του καταυλισμού στη Μόρια, τα κράτη μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες
δεσμεύτηκαν να μετεγκαταστήσουν περισσότερα ασυνόδευτα παιδιά και εφήβους, δικαιούχους
διεθνούς προστασίας και ευάλωτους αιτούντες άσυλο από τη Λέσβο και την Ελλάδα.

Πρόσφατα η Επιτροπή διπλασίασε τα κονδύλια που παρέχει, προκειμένου η χρηματοδοτική της στήριξη
να είναι εφάμιλλη με τις αυξημένες συνεισφορές, με αποτέλεσμα η συνολική χρηματοδότηση να
ανέλθει σε περίπου 30 εκατ. ευρώ και η διάρκεια του σχετικού έργου να παραταθεί έως τα τέλη
Απριλίου του 2021. Μέχρι στιγμής πάνω από 1.600 άτομα έχουν μετεγκατασταθεί σε 13 κράτη μέλη
(Βέλγιο, Βουλγαρία, Γαλλία, Κροατία, Φινλανδία, Γερμανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Λουξεμβούργο,
Λιθουανία, Σλοβενία, Κάτω Χώρες και Ιταλία) και σε 3 τρεις συνδεδεμένες χώρες (Νορβηγία, Ελβετία
και Ισλανδία).
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