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Ερωτήσεις και απαντήσεις όσον αφορά τη στήριξη από την Επιτροπή για
την αντιμετώπιση της κατάστασης στα ελληνικά νησιά

Βρυξέλλες, 29 Μαρτίου 2021

Ποια είναι τα επόμενα βήματα για τη δημιουργία της νέας εγκατάστασης υποδοχής στη
Λέσβο;

Με τη συμφωνία χρηματοδότησης για την κατασκευή του νέου κέντρου, η Επιτροπή έδωσε
διευκρινήσεις σχετικά με τη χρηματοδότηση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υπουργείο Μετανάστευσης
και Ασύλου θα προβούν στην οριστικοποίηση και την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης, η
οποία περιλαμβάνει την περιγραφή του σχεδίου, τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό και τους όρους που
συνδέονται με τις ενδιάμεσες πληρωμές και την πρόοδο των εργασιών.

Παράλληλα, οι ελληνικές αρχές μεριμνούν για την εξασφάλιση των αναγκαίων αδειών για την
κατασκευή, ενώ παράλληλα ολοκληρώνουν τους τεχνικούς σχεδιασμούς για το μελλοντικό κέντρο, έτσι
ώστε η διαδικασία σύναψης συμβάσεων για την ανάθεση των κατασκευαστικών εργασιών να μπορεί
να ξεκινήσει γρήγορα. Σε αυτή τη διαδικασία σχεδιασμού συμμετέχουν τεχνικοί εμπειρογνώμονες της
Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO).

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

Τον Δεκέμβριο 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 εγκαταστάσεις 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 απαραίτητους
διοικητικούς χώρους, iv) εγκαταστάσεις για την εξασφάλιση πρόσβασης σε υπηρεσίες, v)
κοινόχρηστους χώρους και χώρους αναψυχής και vi) κέντρα κράτησης πριν από την απομάκρυνση. Η
χρηματοδότηση από την ΕΕ ανέρχεται σε 121 εκατ. ευρώ.

Εκτός από την χρηματοδότηση που εγκρίθηκε σήμερα για τις νέες εγκαταστάσεις στη Λέσβο, η
Επιτροπή έχει χορηγήσει χρηματοδότηση και για την κατασκευή νέου κέντρου στη Χίο.

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

Μετά την πυρκαγιά στον καταυλισμό της Μόριας τον Σεπτέμβριο του 2020 η Επιτροπή παρείχε άμεση
στήριξη στις ελληνικές αρχές στον αγώνα τους να εξασφαλίσουν κατά προτεραιότητα 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 ναύλωση δύο οχηματαγωγών
πλοίων για τη μεταφορά στην ηπειρωτική χώρα δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Η Ελλάδα ζήτησε
επίσης βοήθεια μέσω του μηχανισμού πολιτικής προστασίας της ΕΕ και ήδη έχουν παρασχεθεί πάνω
από 170.000 είδη εξοπλισμού από την Αυστρία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Δανία, το Ηνωμένο
Βασίλειο, την Κύπρο, τη Λετονία, την Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία,
τη Σουηδία και τη Φινλανδία.

Ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον προσωρινό καταυλισμό της Λέσβου;

Ο προσωρινός καταυλισμός φιλοξενεί επί του παρόντος περίπου 6.650 άτομα και η Επιτροπή, οι
ελληνικές αρχές και οι επιτόπιες οργανώσεις έχουν θέση σε εφαρμογή σχέδιο αναβάθμισης. Για τον
σκοπό αυτό, η Επιτροπή ενέκρινε στις 19 Νοεμβρίου 2020 αρχική συμφωνία επιχορήγησης ύψους 5
εκατ. ευρώ για να γίνουν οι αναγκαίες εργασίες χαλικόστρωσης, αποστράγγισης και ηλεκτροδότησης
του προσωρινού καταυλισμού. Έκτοτε, πραγματοποιούνται ανά περιοχή ολοκληρωμένα οικοδομικά
έργα, τα οποία βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη.

Από την αρχή υπήρχαν στον καταυλισμό πλήρεις εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης και υγιεινής,
ενώ το νερό προέρχεται από δεξαμενές. Και αυτές οι εγκαταστάσεις θα αναβαθμιστούν στο πλαίσιο των
εν εξελίξει εργασιών βελτίωσης. Το έργο σύνδεσης του καταυλισμού με τα τοπικά δίκτυα αποχέτευσης



και ύδρευσης υλοποιείται από την UNICEF και τον Ερυθρό Σταυρό και χρηματοδοτείται από την
Επιτροπή (8 εκατ. ευρώ).

Αν και στα τελικά σχέδια έχουν προβλεφθεί οι αναγκαίοι χώροι και εγκαταστάσεις για εκπαίδευση,
δραστηριότητες αναψυχής και άθλησης, οι χώροι αυτοί μπορούν να υλοποιηθούν μόνο μετά την
ολοκλήρωση των οικοδομικών εργασιών στην εκάστοτε περιοχή. Εν τω μεταξύ διάφορες πρωτοβουλίες
παρέχουν άτυπη εκπαίδευση στα παιδιά και δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας στον καταυλισμό. Η
Επιτροπή, από κοινού με διεθνείς παράγοντες, εξετάζει με τις ελληνικές αρχές την παροχή
περισσότερων χώρων για τέτοιες δραστηριότητες.

Με ποιον τρόπο η ΕΕ παρέχει στήριξη εμπειρογνωσίας στη Λέσβο;

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (ΕASO) απασχολεί μέχρι στιγμής 900 υπαλλήλους
στην Ελλάδα. Τον Οκτώβριο του 2020 προκηρύχθηκε πρόσθετη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
για εμπειρογνώμονες, 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 τεχνική
επίσκεψη για να αξιολογήσει την καταλληλότητα διαφόρων τοποθεσιών με σκοπό τη χωροθέτηση των
νέων εγκαταστάσεων υποδοχής στο νησί. Επιστημονικοί εμπειρογνώμονες της Ελληνικής Αρχής
Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών έχουν αναλύσει δείγματα εδάφους της τοποθεσίας για το νέο
κέντρο.

Η EASO υποστηρίζει επίσης την αποστολή πολιτικών μηχανικών και αρχιτεκτόνων που θα συμβάλλουν
στην οργάνωση του χώρου, θα βελτιώσουν τις συνθήκες στον προσωρινό καταυλισμό και θα
στηρίξουν τον σχεδιασμό των νέων εγκαταστάσεων.

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 ανταποκρίνεται στον αυξημένο αριθμό των δεσμεύσεων, 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 3.500 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).

Πώς εξελίσσεται η αποσυμφόρηση των νησιών; * 

Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεννόησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν
για την αποσυμφόρηση των νησιών προκειμένου να τερματιστεί η υπερπληρότητα των σημερινών
κέντρων υποδοχής και να διασφαλιστεί καλύτερη διαχείριση της κατάστασης για τις τοπικές κοινότητες.
Έχουν καταβληθεί μεγάλες προσπάθειες για τη μείωση της υπερπληρότητας. Το 2020
πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 31.800 μετεγκαταστάσεις από τα διάφορα νησιά στην
ηπειρωτική χώρα. Από τις αρχές του 2021 έως τα μέσα Μαρτίου έχουν πραγματοποιηθεί άλλες 1.905
μετεγκαταστάσεις προσώπων.

* Επικαιροποιήθηκε στις 31 Μαρτίου

Για περισσότερες πληροφορίες

Μνημόνιο συμφωνίας

Ενημερωτικό δελτίο: Διαχείριση της μετανάστευσης — Χρηματοδοτική στήριξη προς την Ελλάδα
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https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/pdf/03122020_memorandum_of_understanding_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/202011_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf


Αρμόδιοι επικοινωνίας:

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

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα

mailto:adalbert.jahnz@ec.europa.eu
mailto:laura.berard@ec.europa.eu
mailto:ciara.bottomley@ec.europa.eu
http://europa.eu/contact/
http://europa.eu/contact/call-us/index_el.htm
http://europa.eu/contact/write-to-us/index_el.htm

	Ερωτήσεις και απαντήσεις όσον αφορά τη στήριξη από την Επιτροπή για την αντιμετώπιση της κατάστασης στα ελληνικά νησιά

