
Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
για το προσφυγικό-μεταναστευτικό

Τεύχος 6 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-MAΡΤΙΟΣ 2019



Φωτογραφία εξωφύλλου: 13ο Νηπιαγωγείο Ν. Ιωνίας Βόλου 
Ζωγραφική με τίτλο «Παίζουμε όλοι μαζί» 
Βραβείο, 21ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 
Μαθητές: Ευαγγελία Παπαδοπούλου, Γιώργος Πανταζόπουλος, Σπύρος Απόχας, Βικτώρια Δοματσά



ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
για το προσφυγικό-μεταναστευτικό

Τεύχος 6 • ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-MAΡΤΙΟΣ 2019



4

Το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα αποτελεί μια πραγματικότητα που οι κοινωνίες μας καλούνται να 
διαχειριστούν με βάση τα ανθρωπιστικά ιδεώδη, το διεθνές δίκαιο, αλλά και με τρόπο λειτουργικό και 
βιώσιμο. Όσο εξακολουθούν να υπάρχουν οι γενεσιουργές αιτίες της προσφυγιάς και της μετανάστευσης, 
το φαινόμενο της μετακίνησης πληθυσμών θα συνεχίζεται. Η ανάγκη ανάληψης συντονισμένης δράσης 
από τις χώρες προέλευσης, διέλευσης και προορισμού μπορεί να προσφέρει τις απαραίτητες λύσεις.

Η θέση πάνω στην οποία εργαζόμαστε σταθερά έχει τρεις βασικούς πυλώνες:

α)  Πώς θα σταματήσουν να υπάρχουν χώρες που παράγουν προσφυγιά και μετανάστευση. Πώς μπορούμε 
να βοηθήσουμε αυτές τις χώρες να ξεπεράσουν τις ένοπλες συρράξεις, να καταπολεμήσουν την ακραία 
φτώχεια και την καταπίεση, έτσι ώστε οι άνθρωποι εκεί να έχουν ζωή, μέλλον και ελπίδα.

β)  Πώς θα διαχειριζόμαστε τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ στη βάση της Συνθήκης της Γενεύης, του συνόλου 
του διεθνούς και ευρωπαϊκού Δικαίου, αλλά και του Παγκοσμίου Συμφώνου για τη Μετανάστευση που 
εγκρίθηκε στο Μαρακές.

γ)  Πώς θα ανακατανέμονται στην ΕΕ τα διαχειριστικά βάρη και η ευθύνη με δίκαιο τρόπο και κυρίως με 
βάση την αρχή της αλληλεγγύης και του σεβασμού στην ανθρώπινη ζωή.

Επιδιώκουμε με σθένος ένα γενναιόδωρο πρόγραμμα μετεγκατάστασης των αιτούντων άσυλο, που θα 
περιλαμβάνει το σύνολο των διαδικασιών από την υποδοχή μέχρι την οριστική κατάληξη της αίτησης 
ασύλου. Μόνο με ένα τέτοιο πρόγραμμα θα υπάρξει ουσιαστική ανάσα για τις χώρες πρώτης υποδοχής 
και θα γίνει σαφές ότι η έμπρακτη αλληλεγγύη παραμένει θεμελιώδης αρχή της ΕΕ.

Από το 2015 μέχρι σήμερα, σταδιακά, με συστηματική προσπάθεια και παρά τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθή-
κες, έχουμε κατορθώσει να δημιουργήσουμε από το μηδέν ένα σύστημα υποδοχής και φιλοξενίας που 
σε πολλά σημεία υπερκαλύπτει τα διεθνή πρότυπα, κάτι που αναγνωρίζουν όσοι είναι καλόπιστοι, τόσο 
στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Μια ρεαλιστική αποτύπωση της τρέχουσας κατάστασης στην Ελλάδα μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση 
της συνθετότητας του ζητήματος και να καταδείξει τις προσπάθειες και τα αποτελέσματα που έχουν παρα-
χθεί από την ελληνική κυβέρνηση.

Σήμερα, στην Ελλάδα βρίσκονται περίπου 73.000 πρόσφυγες και μετανάστες.

Στο τέλος Μαρτίου 2019, στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης των νησιών βρίσκονταν 11.492 άνθρωποι, 
από 18.200 που ήταν τον Σεπτέμβριο του 2018. Προτεραιότητα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής 
είναι η μεγαλύτερη δυνατή αποσυμφόρηση των νησιών μας. Στο πλαίσιο αυτό, το 2018 μεταφέρθηκαν 
από τα νησιά σε δομές της ενδοχώρας, 29.090 άτομα, στα οποία είτε χορηγήθηκε καθεστώς διεθνούς 
προστασίας, είτε ανήκαν σε ευάλωτες ομάδες. Επιπλέον, κατά το Α΄ τρίμηνο του 2019 μεταφέρθηκαν από 
τα νησιά στην ενδοχώρα 3.687 άτομα.



5

Στοχεύοντας στη βελτίωση των υποδομών υποδοχής, προχωράμε στη μετεγκατάσταση του ΚΥΤ Σάμου, 
από το Βαθύ στην περιοχή Ζερβού. Δημιουργούμε νέο ΚΥΤ δυναμικότητας 1.200 θέσεων, ενώ το υπάρχον 
θα κλείσει και θα αποδοθεί στη Δημοτική Αρχή, προς όφελος των κατοίκων.

Στην ηπειρωτική Ελλάδα, μέσω του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ», που υλοποιούμε με την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή και την  Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, διαμένουν σε διαμερίσματα περίπου 25.000 
άνθρωποι, κάτω από άριστες συνθήκες.

Αντίστοιχα, στις 26 Δομές Φιλοξενίας στην ηπειρωτική χώρα, άλλοι περίπου 20.000 άνθρωποι διαβιούν 
σε συνθήκες που κυμαίνονται από πολύ καλές, μέχρι και άριστες.

Με βάση το πρόγραμμα προσωρινής φιλοξενίας, που υλοποιούμε με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, 
ζουν σε δωμάτια ξενοδοχείων περίπου 8.000 άνθρωποι.

Κατά το Α΄ τρίμηνο του 2019, ήλθαν στην Ελλάδα 7.764 άνθρωποι, μια σημαντική μείωση των συνολικών 
ροών σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Το 2018, είχαν εισέλθει στην ελληνική επικράτεια 47.929 άνθρωποι, 32.115 από τα νησιά και 15.814 από 
τον ποταμό Έβρο. Αντίστοιχα, το 2017 είχαν εισέλθει 34.707, από τα νησιά 29.130 και από τον  Έβρο 5.577. 
Μια αύξηση περίπου 10% από τα νησιά και 280% από τον  Έβρο.

Ακόμη, το Α΄ τρίμηνο του 2019 έφυγαν από την Ελλάδα 1.827 άτομα, 37 στο πλαίσιο της Δήλωσης ΕΕ-Τουρ-
κίας, 1.201 με εθελούσιες επιστροφές, ενώ 589 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, για 
οικογενειακή επανένωση.

Το 2018, 10.746 άνθρωποι είχαν φύγει από τη χώρα, 322 επέστρεψαν βάσει της Δήλωσης ΕΕ-Τουρκίας, 
4.968 επέστρεψαν στις χώρες καταγωγής τους, αξιοποιώντας το πρόγραμμα οικειοθελούς επιστροφής και 
5.456 επανενώθηκαν με τις οικογένειές τους σε άλλες χώρες της ΕΕ.

Ως προς τις αιτήσεις χορήγησης ασύλου, κατά το Α΄ τρίμηνο του 2019, καταγράφηκαν 16.479 αιτήσεις στην 
Υπηρεσία Ασύλου.

Το 2018 είχαν καταγραφεί 66.968 αιτήσεις, έναντι 58.642 το 2017, μια αύξηση κατά 14% που κατατάσσει την 
Ελλάδα πρώτη μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ σε αιτήσεις ασύλου κατά κεφαλήν και τρίτη σε απόλυτους 
αριθμούς, μετά τη Γερμανία και τη Γαλλία.

Αξίζει να τονιστεί ότι όλοι οι πρόσφυγες και μετανάστες που βρίσκονται στη χώρα μας έχουν πρόσβαση σε 
υπηρεσίες υγείας και όλα τα παιδιά ακολουθούν πιστά το ελληνικό πρόγραμμα εμβολιασμών. Ακόμη, όλα τα 
προσφυγόπουλα σχολικής ηλικίας έχουν την δυνατότητα να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Για το 
σχολικό έτος 2018-2019, περίπου 12.500 παιδιά προσφύγων και μεταναστών παρακολουθούν μαθήματα σε 
Δομές Υποδοχής και Εκπαίδευσης Προσφύγων. Επίσης, εντός των δομών φιλοξενίας λειτουργούν νηπιαγωγεία.

Κεντρικός πολιτικός μας στόχος είναι η υλοποίηση της «Εθνικής Στρατηγικής για την  Ένταξη». Για πρώτη 
φορά, μαζί με την τοπική αυτοδιοίκηση, σχεδιάζουμε ολοκληρωμένες πολιτικές που προσφέρουν τη δυ-
νατότητα για αυθεντική, ισότιμη και λειτουργική ένταξη των προσφύγων στον κοινωνικό ιστό.

Οι κύριοι πυλώνες της ενταξιακής πολιτικής μας είναι:

α) εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας,
β) καταγραφή και ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων και
γ) οικονομική βοήθεια και στέγαση.

Η οικοδόμηση ενός ελληνικού μοντέλου ένταξης, με βάση την αλληλοκατανόηση, την δημιουργική συμβίωση 
και αλληλεπίδραση, θα συμβάλει καθοριστικά στην εξάλειψη των φαινομένων μισαλλοδοξίας, ρατσισμού 
και ξενοφοβίας από το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας.

Συνεχίζουμε στον δρόμο που χάραξε αυθόρμητα ο ελληνικός λαός, ήδη από το 2015. Οι πρόσφυγες και 
μετανάστες δεν είναι εισβολείς και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να αντιμετωπίζονται ως τέτοιοι. Είναι 
άνθρωποι σε ανάγκη και ο πολιτισμός και ο ανθρωπισμός μας επιβάλλει τη μέγιστη δυνατή αλληλεγγύη. 
Η ελληνική κυβέρνηση και το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής εργάζονται συστηματικά με γνώμονα 
την αλληλεγγύη και τον ανθρωπισμό, σε πλήρη ταύτιση με τις αξίες, αλλά και τις συνειδητές επιλογές του 
λαού μας. Στοχεύουμε με συνέπεια στην άρση των ανισοτήτων, σε μια καλύτερη ζωή για όλους, στο πλαίσιο 
μιας αλληλέγγυας κοινωνίας, με δημοκρατία, ισότητα και ανθρωπιά, χωρίς αποκλεισμούς.

Δημήτρης Βίτσας 
Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής 
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ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΕΣ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΕΣ ΡΟΕΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο συνολικός αριθμός των αιτούντων άσυλο που δια-
μένουν σε δομές υπό την εποπτεία της ελληνικής πολι-
τείας ανέρχεται σε περίπου 73.000 άτομα.

Εκτός των 6 Κέντρων Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα 
ελληνικά νησιά και τον  Έβρο, λειτουργούν επίσης στην 
ενδοχώρα συνολικά 26 ανοιχτές δομές προσωρινής 
διαμονής και φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών.

Ο συνολικός αριθμός των εθελουσίων επιστροφών μέσω 

του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) κατά 
το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019, σύμφωνα με τα 
στοιχεία του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συ-
νόρων, Μετανάστευσης και Ασύλου (ΕΣΚΕΣΜΑ), ανήλθε 
σε 1.201 έναντι 1.153 κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018. 

Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή προέβη κατά 
το α΄ τρίμηνο 2019 σε διασώσεις 5.627 παράτυπα εισερ-
χομένων προσώπων έναντι 5.160 κατά το αντίστοιχο 
περσινό διάστημα.

ΙΑΝ-ΜΑΡ 2018 ΙΑΝ-ΜΑΡ 2019

5.160

5.627

ΔΙΑΣΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΤΥΠΑ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ 
ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Λ.Σ.)

1.153 1.201

ΙΑΝ-ΜΑΡΤ 2018                             ΙΑΝ-ΜΑΡΤ 2019

ΕΘΕΛΟΥΣΙΕΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ (ΔΟΜ)

ΙΑΝ-ΜΑΡΤ 2018
ΙΑΝ-ΜΑΡΤ 2019

330
268

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΔΙΑΚΙΝΗΤΩΝ

(ΕΣΚΕΣΜΑ)
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 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ESTIA
Ως το τέλος Μαρτίου 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
ήταν διαθέσιμες για ευάλωτους αιτούντες άσυλο και 
πρόσφυγες 25.742 θέσεις σε διαμερίσματα και κτί-
ρια σε όλη τη χώρα, στο πλαίσιο του προγράμματος 
esTiA, με τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης. 
Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, στεγάστηκαν 
22.589 άτομα.

Το 57% των παρεχομένων στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος esTiA θέσεων βρίσκεται στην Αττική, το 20% στη 
Βόρεια Ελλάδα, το 7,5% στην Κεντρική Ελλάδα, ενώ το 
9,8% στα νησιά (3,8% στην Κρήτη και 6% στα υπόλοιπα 
νησιά).

ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ
Σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία του Εθνι-
κού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο εκτιμώμενος 
αριθμός των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα στις 
31 Μαρτίου 2019, ανερχόταν σε 3.774, εκ των οποίων 
93,9% ήταν αγόρια και 6,1% κορίτσια, ενώ 7,3% είναι 
ανήλικα κάτω των 14 ετών.

Σε λειτουργία, στη νησιωτική (Λέσβος, Χίος, Σάμος, 
Κρήτη) και στην ηπειρωτική χώρα, βρίσκονται 48 Δομές 
Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων συνολικής δυναμι-
κότητας 1.085 θέσεων, ενώ βρίσκονται υπό σχεδιασμό 
ακόμα 2 δομές φιλοξενίας συνολικής δυναμικότητας 
80 θέσεων.

Το 76% περίπου των ανηλίκων προέρχονται από το 
Αφγανιστάν, το Πακιστάν και τη Συρία.

ESTIA - ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΟΙ ΑΝΗΛΙΚΟΙ
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ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΥΛΟΥ
Αύξηση των αιτημάτων ασύλου σε α΄ βαθμό κατά 23,47% 
παρατηρείται κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019, 
έναντι των αιτημάτων του ιδίου διαστήματος του προη-
γούμενου έτους. Το α΄ τρίμηνο 2019 κατατέθηκαν 16.479 
αιτήματα ασύλου, έναντι 13.346 αιτημάτων που κατα-
τέθηκαν το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

AITHMATA ΣΤΟΝ Α΄ ΒΑΘΜΟ

Τρίμηνο 
Ιανουαρίου- 
Φεβρουαρίου- 
Μαρτίου 2019

16.479  
αιτήματα

11.422 άνδρες

5.057 γυναίκες

Τρίμηνο 
Ιανουαρίου- 
Φεβρουαρίου- 
Μαρτίου 2018

13.346  
αιτήματα

9.034 άνδρες

4.312 γυναίκες

Όσον αφορά στα αιτήματα του α΄ βαθμού, καταγράφεται 
αύξηση κατά 23,47% το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 
2019 σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Α΄ ΒΑΘΜΟΥ

Τρίμηνο 
Ιανουαρίου- 
Φεβρουαρίου- 
Μαρτίου 2019

7.982
απο-
φάσεις
ουσίας

4.454 χορηγούν 
διεθνή προστασία 
(προσφυγικό καθε-
στώς και επικουρική 
προστασία)

3.528 απορριπτικές 
αποφάσεις

Τρίμηνο 
Ιανουαρίου- 
Φεβρουαρίου- 
Μαρτίου 2018

6.406 
απο-
φάσεις 
ουσίας

2.904 χορηγούν 
διεθνή προστασία 
(προσφυγικό καθε-
στώς και επικουρική 
προστασία)

3.502 απορριπτικές 
αποφάσεις

Διαπιστώνεται αύξηση 24,6% των αποφάσεων ουσίας 
α΄ βαθμού στην επικράτεια το τρίμηνο Ιανουαρίου- 
Μαρτίου 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 
2018. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
(Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λέρος, Κως)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΥΛΟΥ

Τρίμηνο 
Ιανουαρίου- 
Φεβρουαρίου- 
Μαρτίου 2019

6.961 αιτήσεις

Τρίμηνο 
Ιανουαρίου- 
Φεβρουαρίου- 
Μαρτίου 2018

6.728 αιτήσεις

Διαπιστώνεται αύξηση 3,46% των αιτήσεων ασύλου 
στα νησιά το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019 σε 
σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.
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1536
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1168
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839
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715
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598
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468

ΓΕΩΡΓΙΑ
352

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΥΛΟΥ

Α΄ ΤΡΙΜΗΝΟ 2019



9

 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΡΑΔΕΚΤΟΥ

Τρίμηνο 
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου- 
Μαρτίου 2019

480  
αποφάσεις  
παραδεκτού

Τρίμηνο 
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου- 
Μαρτίου 2018

410  
αποφάσεις  
παραδεκτού

Από τα στοιχεία προκύπτει αύξηση κατά 17,1% των 
αποφάσεων αυτών το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 
2019, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΥΣΙΑΣ (ΘΕΤΙΚΕΣ)

Τρίμηνο 
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου- 
Μαρτίου 2019

2.738  
θετικές αποφάσεις

Τρίμηνο 
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου- 
Μαρτίου 2018

1.923  
θετικές αποφάσεις 

Όσον αφορά στις θετικές αποφάσεις ουσίας, προκύπτει 
ότι αυτές αυξήθηκαν κατά 42,38% κατά το τρίμηνο Ια-
νουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου 2019 σε σχέση με 
το αντίστοιχο τρίμηνο του έτους 2018. 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΛΟΓΩ ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ

Τρίμηνο 
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου- 
Μαρτίου 2019

5.353 παραπομπές 
λόγω ευαλωτότητας

Τρίμηνο 
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου- 
Μαρτίου 2018

5.163 παραπομπές 
λόγω ευαλωτότητας

Καταγράφεται αύξηση κατά 3,68% στις παραπομπές 
λόγω ευαλωτότητας το τρίμηνο Ιανουαρίου-Μαρτίου 
2019, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προη-
γούμενου έτους.

ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗΣ

Τρίμηνο 
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου- 
Μαρτίου 2019

360 παραπομπές
λόγω οικoγενειακής  
επανένωσης

Τρίμηνο 
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου- 
Μαρτίου 2018

504 παραπομπές
λόγω οικoγενειακής  
επανένωσης

Όσον αφορά στις παραπομπές λόγω οικογενειακής επα-
νένωσης, καταγράφεται μείωση  κατά 28,57% το τρίμηνο 
Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο 
τρίμηνο του έτους 2018.

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ Β΄ ΒΑΘΜΟ

Τρίμηνο 
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου- 
Μαρτίου 2019

3.587 περαιώσεις 
υποθέσεων  
σε β΄ βαθμό

Τρίμηνο 
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου- 
Μαρτίου 2018

2.479 περαιώσεις 
υποθέσεων  
σε β΄ βαθμό

Σύμφωνα με τα παραπάνω στοιχεία παρατηρείται ση-
μαντική αύξηση στην περαίωση υποθέσεων στο β΄ 
βαθμό της τάξεως του 44,7% κατά το πρώτο τρίμηνο 
του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ

Τρίμηνο 
Ιανουαρίου- 
Φεβρουαρίου- 
Μαρτίου 2019

 3.742  
στην ενδοχώρα  4.184

 442 στα νησιά

Τρίμηνο 
Ιανουαρίου- 
Φεβρουαρίου- 
Μαρτίου 2019

 3.658  
στην ενδοχώρα  4.197

539 στα νησιά

Αναφορικά με την κατάθεση προσφυγών, από τα παρα-
πάνω στοιχεία παρατηρείται μια ελάχιστη μείωση της 
τάξης του 0,31% το πρώτο τρίμηνο του 2019 σε σχέση 
με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018.
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Έως το τέλος Μαρτίου 2019, ο αριθμός παιδιών προσφύ-
γων εγγεγραμμένων σε όλες τις βαθμίδες των Δομών 
Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων 
(ΔΥΕΠ Α΄θμιας και Β΄θμιας) είναι 4.244. Τα στοιχεία εγ-
γεγραμμένων μαθητών προκύπτουν από την πλατφόρμα 
myschool τον Μάρτιο του 2019.

Σχετικά με τις Τάξεις Υποδοχής, ο ενιαίος υπολογισμός 
των εγγεγραμμένων μαθητών προσφύγων κατά τη διάρ-
κεια του σχολικού έτους χαρακτηρίζεται από αυξημένη 
μεταβλητότητα λόγω της διαρκούς κινητικότητας του 
πληθυσμού, των σταδιακών ενάρξεων νέων τμημάτων σε 
όλη τη χώρα (3 φάσεις ιδρύσεων νέων τμημάτων), καθώς 
και των μετεγγραφών λόγω της μετακύλισης του μαθη-
τικού πληθυσμού από τα νησιά στην ενδοχώρα και από 
Κέντρα Φιλοξενίας σε διαμερίσματα του αστικού ιστού.

Οι σχολικές μονάδες με ή χωρίς Τάξεις Υποδοχής στην 
Α΄θμια εκπαίδευση έχουν 5.105 εγγεγραμμένους μαθη-
τές/τριες, ενώ οι σχολικές μονάδες με ή χωρίς Τάξεις 
Υποδοχής στην Β΄θμια: 3.131 εγγεγραμμένους μαθητές/
τριες.

Το σύνολο των εγγεγραμμένων μαθητών προσφύγων 
ανέρχεται σε 12.480.

Επισημαίνεται ότι στον αριθμό εγγεγραμμένων μαθητών 
στις Τάξεις Υποδοχής δεν συμπεριλαμβάνονται οι μαθητές 
των Διαπολιτισμικών Δημοτικών, Γυμνασίων, Λυκείων.

Ημερίδα του Υπουργείου Παιδείας για την εκπαίδευση 
των παιδιών προσφύγων στα νησιά του Αιγαίου

Τις προκλήσεις, τις ανάγκες και τις καλές πρακτικές 
σχετικά με την πρόσβαση των παιδιών προσφύγων στη 
δημόσια εκπαίδευση στα νησιά του Βορείου και Νοτίου 
Αιγαίου, διερεύνησε ημερίδα που διοργάνωσε στα τέλη 
Μαρτίου το Αυτοτελές Τμήμα Συντονισμού και Παρακο-

λούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων του Υπουργείου 
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η ημερίδα πραγ-
ματοποιήθηκε σε συνεργασία με την  Ύπατη Αρμοστεία 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και χρηματοδότηση από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στην ημερίδα συμμετείχαν οι Περιφερειακοί Διευθυντές 
Εκπαίδευσης Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, Διευθυντές Α/
θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Συντονιστές Εκπαίδευ-
σης Προσφύγων, εκπρόσωποι εκπαιδευτικών από Δομές 
Υποδοχής για την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ) 
διαφορετικών νησιών και μέλη διεθνών οργανισμών, οι 
οποίοι αντάλλαξαν εμπειρίες στο θέμα της πρόσβασης 
των παιδιών προσφύγων στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Βασικός στόχος ήταν η αποτίμηση της εκπαιδευτικής και 
διοικητικής λειτουργίας των ΔΥΕΠ των νησιών, ώστε να 
ενισχυθεί η αποτελεσματικότερη πλαισίωση και υποστή-
ριξη των δομών αυτών.
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 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

ΥΓΕΙΑ 

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Κατά το τρίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου 
ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και οι 
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις που συνεργάζονται με 
το Υπουργείο Υγείας πραγματοποίησαν τα εξής εμβόλια: 
3.723 MMR τα οποία προέρχονται από την δωρεά 23.000 
εμβολίων MMR για την κάλυψη των αναγκών προσφύ-
γων και μεταναστών που έκανε η UNiCeF και επιπλέον 
325 εμβόλια για την πρόληψη διαφόρων νοσημάτων. 
Επίσης, έχουν διενεργηθεί 200 δόσεις εμβολίου IPV που 
διατέθηκαν από το Ινστιτούτο Παστέρ. Σύνολο εμβολίων 
που χορηγήθηκαν: 4.248.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ

Όσον αφορά την υγειονομική κάλυψη των αναγκών των 
παρανόμως εισερχομένων στη χώρα μας αλλοδαπών που 
κρατούνται στα οκτώ Προ.Κε.Κ.Α., αυτή παρέχεται από 
την Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας (ΑΕΜΥ). Ο αριθ-
μός αυτών ανέρχεται περίπου στα 1.559 άτομα κι εκτός 
της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που παρέχεται σε 
πρωτοβάθμιο επίπεδο από ιατρονοσηλευτικό προσωπικό, 
παρέχονται επίσης υπηρεσίες ψυχολογικής και κοινω-
νικής υποστήριξης, διαγνωστικού, συμβουλευτικού και 
υποστηρικτικού χαρακτήρα από εξειδικευμένο προσω-
πικό, καθώς και υπηρεσίες διερμηνείας. Αναλυτικότερα, 
για το αναφερόμενο τρίμηνο έγιναν 6.334 επισκέψεις 
για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, παρα-
σχέθηκαν 1.051 υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, 
1.968 συναντήσεις για παροχή υπηρεσιών κοινωνικής 
υποστήριξης και 2.554 άτομα δέχθηκαν υπηρεσίες 
διερμηνείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Επιχειρή-
σεων του Υπουργείου Υγείας (ΕΚΕΠΥ) κατά τους μήνες 
Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου-Μαρτίου, οι πρόσφυγες που 
δέχθηκαν υπηρεσίες υγείας στους υγειονομικούς σχη-
ματισμούς της χώρας ανέρχονται σε 15.160. Από αυτό το 
συνολικό αριθμό προσερχόμενων, 1.262 άτομα εισήχθη-
σαν σε Νοσοκομεία. Επίσης όσον αφορά το διαχωρισμό 
ανά ηλικιακή ομάδα, τα 4.798 προσερχόμενα περιστατικά 
αφορούν άτομα ηλικίας κάτω των 15 ετών.
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ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Στο τρίμηνο αναφοράς πραγματοποιήθηκε δράση με τίτλο 
«Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ- 
Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – Ιατρο-
φαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, 
Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας». Η 
Δράση αφορά στην παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, Ψυχολογικής Υποστήριξης, Κοινω-
νικής Υποστήριξης και Διερμηνείας στους αλλοδαπούς 
διαμένοντες σε οκτώ (8) Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα 
Κράτησης Αλλοδαπών (Προ.Κε.Κ.Α.) και συγκεκριμένα 
σε Αμυγδαλέζα, Ταύρο, Κόρινθο, Ξάνθη, Παρανέστι 
Δράμας, Φυλάκιο Ορεστιάδας, Μόρια Λέσβου και Κω. 

Η υλοποίηση της Δράσης εξελίσσεται κανονικά και με 
βάση το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το οποίο προσαρ-
μόζεται στις ιδιαίτερες συνθήκες του θεσμικού πλαισίου 
και των διαδικασιών του δικαιούχου. Οι διαδικασίες στε-
λέχωσης έχουν επανδρώσει τα Προ.Κε.Κ.Α. με ιατρούς, 
ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, διερμηνείς και 
διοικητικό προσωπικό για την παροχή ιατροφαρμακευ-
τικής, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης των 
παρανόμως εισερχομένων αλλοδαπών που κρατούνται 
σε αυτά. Στη Δράση απασχολούνται αποκλειστικά συνο-
λικά 86 άτομα (11 στις Κεντρικές Υπηρεσίες) και 75 στα 
κατά τόπους Προ.Κε.Κ.Α.
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 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
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ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ 

Η παρουσίαση της «Έκθεσης για την υγεία των προσφύ-
γων και των μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ. Ευρώπης)» 
πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019 
σε ειδική εκδήλωση που διοργανώθηκε από το Υπουρ-
γείο Υγείας και το Γραφείο του Παγκόσμιου Οργανισμού 
Υγείας στην Ελλάδα σε συνεργασία με το Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Παγκόσμια Υγεία – Ιατρική 
των Καταστροφών» της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Αμφιθέατρο «Ιω-
άννης Δρακόπουλος» (Κεντρικό Κτίριο Εθνικού και Κα-
ποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημίου 
30, Αθήνα).  

 Στόχος της εκδήλωσης ήταν να παρουσιαστούν τα βα-
σικά ευρήματα της έκθεσης του Π.Ο.Υ. Ευρώπης και να 
γίνει μια ανοικτή συζήτηση για τα ζητήματα υγείας προ-
σφύγων και μεταναστών στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια 

και στην Ελλάδα. Συζητήθηκαν οι περιφερειακές και 
εθνικές πρακτικές αντιμετώπισης των ζητημάτων υγεί-
ας των προσφύγων και μεταναστών από τη σκοπιά της 
δημόσιας υγείας στις χώρες καταγωγής, διέλευσης και 
προορισμού. Σύμφωνα με την Έκθεση, οι πρόσφυγες και 
οι μετανάστες είναι υγιείς, αλλά συχνά ταλαιπωρημένοι 
από τις συνθήκες του ταξιδιού και της διαβίωσης.

 Το ζήτημα της υποδοχής και της υγειονομικής περί-
θαλψης των προσφύγων έχει αντιμετωπιστεί από την 
Ελληνική Κυβέρνηση με σεβασμό στα ανθρώπινα δι-
καιώματα, στις διεθνείς συνθήκες, στο θεμελιώδες δι-
καίωμα στην υγεία και στο βασικό σύνθημα του Π.Ο.Υ.  
«να μην αφήσουμε κανέναν πίσω». Με το σκεπτικό αυτό 
η δημόσια υγεία αποτελεί προτεραιότητα και βάση αυ-
τού, καμία ομάδα πληθυσμού δεν πρέπει να είναι εκτός 
δικτύου υγειονομικής περίθαλψης προκειμένου να προ-
στατευθεί αποτελεσματικά η υγεία των μετακινούμενων 
πληθυσμών, καθώς και η δημόσια υγεία.

Ειδική εκδήλωση για την παρουσίαση έκθεσης του ΠΟΥ Ευρώπης, για την υγεία των προσφύγων 
και των μεταναστών - 14 Φεβρουαρίου 2019
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Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της 5ης Συνόδου των 
χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου, ο Έλληνας Πρωθυπουρ-
γός Αλέξης Τσίπρας, προέβη μεταξύ άλλων, στις παρακάτω 
δηλώσεις, όσον αφορά την κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση 
του προσφυγικού-μεταναστευτικού ζητήματος:

«Οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου, δεν υπάρχει αμ-
φιβολία, βίωσαν το προηγούμενο διάστημα με ιδιαί-
τερο τρόπο τις σημαντικότερες κρίσεις που πέρασε η 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόσο την οικονομική κρίση, όσο 
όμως και την προσφυγική και μεταναστευτική κρίση. 
Συνεπώς, έχουμε έναν λόγο παραπάνω και μέσα από 
την εμπειρία που έχουμε αποκομίσει να παλεύουμε μαζί 
για να αντιμετωπίσουμε τις περιφερειακές ανισότητες 
εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια προοπτική κοινω-
νικής σύγκλισης και σύγκλισης μεταξύ των χωρών, κρα-
τών-μελών. Αλλά, βεβαίως, έχουμε και κάθε λόγο να 
θέλουμε να αντιμετωπιστεί η μεταναστευτική κρίση μέσα 
από το πρίσμα της αρχής της αλληλεγγύης και του δια-
μερισμού της ευθύνης και όχι μέσα από μια αντίληψη 
που θέλει τον καθένα να αντιμετωπίζει τα προβλήματα 
μόνος του, ιδίως δε όταν αυτά τα προβλήματα δεν αφο-
ρούν καθέναν ξεχωριστά, αλλά αφορούν το σύνολο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πιστεύω ακράδαντα ότι οι χώρες του ευρωπαϊκού νότου, 
ιδιαίτερα σε μία περίοδο όπου κυριαρχεί η λογική του 
απομονωτισμού, η λογική της εθνικής περιχαράκωσης, 
σε μία εποχή όπου ο ρατσισμός και η ξενοφοβία γίνονται 
ηγεμονικός πολιτικός λόγος, μπορούν και μέσα από την 

παράδοση και την κουλτούρα τους, αλλά και τη διαφο-
ρετική στοχοπροσήλωσή τους να δώσουν ένα μήνυμα. 
Να δώσουμε ένα μήνυμα συνεργασίας και ένα μήνυμα 
ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές λύσεις σε όλα τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουμε.

Θα ήθελα να μείνω λίγο περισσότερο στο θέμα της μετανα-
στευτικής κρίσης. Στη συζήτησή μας άλλωστε πήρε, ίσως, 
τον περισσότερο χρόνο. Τονίσαμε την ανάγκη η Ευρώπη να 
αποκτήσει ένα νέο κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, στη 
βάση της αλληλεγγύης και του δίκαιου επιμερισμού των 
ευθυνών. Δεν μπορούμε να μιλάμε, όμως, για αλληλεγγύη 
χωρίς αυτό πρακτικά να εκφράζεται, χωρίς δηλαδή τη δη-
μιουργία ενός μηχανισμού αναδιανομής των αιτούντων 
ασύλου μεταξύ των κρατών-μελών. Και άρα αποτελεί για 
εμάς μια σημαντική προτεραιότητα το επόμενο διάστημα 
η αναθεώρηση της Συνθήκης του Δουβλίνου».

ΔΗΛΩΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΛΕΞΗ ΤΣΙΠΡΑ 

Δηλώσεις του Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της 5ης Συνόδου  
των Χωρών του Ευρωπαϊκού Νότου - 29 Ιανουαρίου 2019

«Μήνυμα συμπόρευσης στην κατεύθυνση εξεύρεσης κοινών ευρωπαϊκών λύσεων»
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Παρουσιάζοντας σε συνέντευξη τύπου την «Εθνική Στρα-
τηγική για την  Ένταξη», ο Υπουργός Μεταναστευτικής 
Πολιτικής, Δημήτρης Βίτσας αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, 
στη σημασία της κοινωνικής ένταξης προσφύγων και 
μεταναστών, σημειώνοντας ότι «η ένταξη είναι κομβι-
κή παράμετρος, καθώς αποτελεί και διεθνώς το βασικό 
μέτρο για να κριθεί ο τελικός βαθμός επιτυχίας της με-
ταναστευτικής πολιτικής μιας χώρας».

Ο Υπουργός πρόσθεσε ότι η ένταξη «αποτελεί μια πρόκλη-
ση για όλους μας, για το σύνολο της κοινωνίας. Καλού-
μαστε να ανταποκριθούμε σε αυτή τη σύνθετη πρόκληση, 
παρέχοντας στους πρόσφυγες και τους μετανάστες αυθε-
ντική, ισότιμη και λειτουργική ένταξη στον κοινωνικό ιστό».

Στις βασικές παραμέτρους της ένταξης, ο Δ. Βίτσας 
συμπεριέλαβε «τη διασφάλιση του δικαιώματος στην 
εργασία, στη μόρφωση, στην πρόσβαση σε υπηρεσί-
ες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας, τη βελτίωση της 
γνώσης της ελληνικής γλώσσας για να υπάρχει ευ-

χέρεια στην καθημερινή επικοινωνία, την πρόσβαση σε 
πολιτιστικά αγαθά, αλλά και την εν γένει ενίσχυση και 
ενθάρρυνση της συμμετοχής στο κοινωνικό γίγνεσθαι».   
Ακόμη, ο Υπουργός προσδιόρισε ως βασικό στόχο της 
«Εθνικής Στρατηγικής για την  Ένταξη» τη συνύπαρξη 
της κοινωνίας υποδοχής και των νεοεισερχόμενων με-
λών της, με όρους αλληλοκατανόησης, ειρηνικής και 
δημιουργικής αλληλεπίδρασης», ενώ τόνισε ότι αυτό 
θα επιτευχθεί μέσω της οικοδόμησης ενός «ελληνικού 
μοντέλου ένταξης», το οποίο θα είναι «προσαρμοσμένο 
στις ειδικές ανάγκες, τα χαρακτηριστικά, τις ιδιομορφίες, 
τις συνθήκες, ευνοϊκές και δυσμενείς, της ελληνικής 
κοινωνίας και οικονομίας».

Στη συνέχεια, υπογράμμισε ότι μέσω της κοινωνικής 
ένταξης «θα υποχωρήσουν τα όποια φαινόμενα μισαλλο-
δοξίας, ρατσισμού και ξενοφοβίας, τα οποία υφίστανται, 
όσο περιθωριακά και αν είναι».

Ένα από τα κεντρικά μηνύματα της ομιλίας του Υπουρ-

Παρουσίαση «Εθνικής Στρατηγικής για την  Ένταξη» - 18 Ιανουαρίου 2019
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Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρης Βί-
τσας, πραγματοποίησε συνάντηση με τον Υφυπουργό 
Εσωτερικών της Γερμανίας, stephan Mayer στις 24 
Ιανουαρίου 2019. 

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε το σύνολο της συνερ-
γασίας ως προς τη διαχείριση του προσφυγικού-με-
ταναστευτικού, τόσο ανάμεσα στις δύο χώρες, όσο και 
σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι δύο Υπουρ-
γοί πραγματοποίησαν επίσκεψη στη Δομή Φιλοξενίας 
Σχιστού. 

γού ήταν ότι «η ομαλή και επιτυχής ένταξη καταπολεμά 
το φόβο και αναπτύσσει μια αλληλέγγυα κοινωνία που 
μπορεί με αυτοπεποίθηση να βαδίσει στο δρόμο της 
προόδου».

Ως προς την υλοποίηση της «Εθνικής Στρατηγικής για 
την  Ένταξη», ο Δ. Βίτσας ανέφερε ότι κεντρική επιδίωξη 
είναι να καταστεί «η Τοπική Αυτοδιοίκηση βασικός συν-
διαμορφωτής και φορέας υλοποίησης των ενταξιακών 
πρωτοβουλιών και προγραμμάτων, ασφαλώς με την 
αρωγή της κεντρικής διοίκησης».

Η Στρατηγική θα υλοποιηθεί μέσω προγραμμάτων και 
νομοθετικών πρωτοβουλιών που θα καθορίζουν ορι-
ζόντιες πολιτικές και αντίστοιχους εθνικούς μηχανισμούς 
για την υποστήριξη και παρακολούθησή τους, κατά τρόπο 
εναρμονισμένο και συνεκτικό, σημείωσε ο Υπουργός.

Ο Γενικός Γραμματέας Μεταναστευτικής Πολιτικής, Μιλ-
τιάδης Κλάπας, παρουσίασε λεπτομερώς τη συνολική 
δομή της «Εθνικής Στρατηγικής για την  Ένταξη», πα-
ραθέτοντας όλα τα σχετικά στοιχεία. Μεταξύ άλλων, ο 
Μ. Κλάπας ανέφερε ότι σήμερα στην Ελλάδα διαμένουν 
νόμιμα 551.868 μετανάστες, με κύριες χώρες καταγωγής 
την Αλβανία, τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 
και διάφορες ασιατικές χώρες. Η πλειοψηφία αυτών 
«διαμένει στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, της Θεσ-
σαλονίκης και των άλλων αστικών κέντρων», πρόσθεσε 
ο Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Αναφερόμενος στον τρόπο υλοποίησης της «Εθνικής 
Στρατηγικής για την  Ένταξη», ο Μ. Κλάπας τόνισε ότι θα 
γίνει με την εφαρμογή πέντε μεταρρυθμίσεων:

1.  Η αρμοδιότητα της κοινωνικής ένταξης περνάει στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση.

2.  Εφαρμογή πολιτικών οριζόντιου χαρακτήρα, με εναρ-

μόνιση δράσεων συναρμόδιων Υπουργείων και Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης.

3.  Προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σύντμη-
ση των χρόνων που απαιτούνται για ποικίλες υπηρεσί-
ες, με παράλληλη καταπολέμηση της διαφθοράς, λόγω 
της απρόσωπης και άμεσης επικοινωνίας.

4.  Αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο, με στόχο την επα-
ναφορά σε πλαίσιο νομιμότητας όσων μεταναστών 
εισήλθαν παράτυπα στη χώρα ή έχασαν στην πορεία 
το καθεστώς νομιμότητας, ώστε να έχουν πρόσβαση 
στην αγορά εργασίας με νόμιμο τρόπο και να έχουν 
δικαίωμα σε βασικές υπηρεσίες και αγαθά.

5.  Ενίσχυση της συμμετοχής στα κοινά και υποστήριξη 
της «διαπολιτισμικότητας».

Τέλος, αναφερόμενος στα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα 
χρησιμοποιηθούν, ο Γ.Γ. Μεταναστευτικής Πολιτικής ση-
μείωσε ότι, μεταξύ άλλων, θα είναι από εθνικούς πόρους, 
από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και  Ένταξης, από 
έκτακτες χρηματοδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Στην παρουσίαση της «Εθνικής Στρατηγικής για την  
Ένταξη», η οποία είχε τεθεί σε Δημόσια Διαβούλευση 
μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2019, παρέστησαν, μεταξύ 
άλλων, ο Επικεφαλής της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, Philippe leclerc, ο 
επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης 
στην Ελλάδα, gianluca Rocco, ο Συνήγορος του Πολίτη, 
Ανδρέας Ποττάκης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕ-
ΤΑΑ, Θεόδωρος Γκοτσόπουλος, εκπρόσωποι συναρ-
μόδιων Υπουργείων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
εκπρόσωποι κοινοτήτων προσφύγων και μεταναστών 
στην Ελλάδα, καθώς και εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων.

Συνάντηση ΥΜΕΠΟ Δ. Βίτσα με Υφυπουργό Εσωτερικών Γερμανίας S. Mayer -

Επίσκεψη στη Δομή Φιλοξενίας Σχιστού - 24 Ιανουαρίου 2019
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Συμμετοχή ΥΜΕΠΟ Δ. Βίτσα στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων  
της ΕΕ (JAI) - 7 Φεβρουαρίου 2019
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Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρης Βί-
τσας, συμμετείχε στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Δι-
καιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι στις 
7 Φεβρουαρίου 2019.

Ο Δημήτρης Βίτσας στις παρεμβάσεις του τόνισε την 
ανάγκη να ολοκληρωθεί σύντομα η συζήτηση για το 
Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, επαναλαμβάνο-
ντας την πάγια ελληνική θέση ότι η αναθεώρηση του 
Κανονισμού του Δουβλίνου θα πρέπει να προχωρήσει 
στη βάση των αρχών της αλληλεγγύης και του δίκαιου 
επιμερισμού των ευθυνών. Η έλλειψη προόδου ως προς 
την αναθεώρηση του μηχανισμού διευκολύνει τη δράση 

των οργανωμένων κυκλωμάτων διακίνησης ανθρώπων, 
σημείωσε ο Υπουργός.  

Ο Υπουργός υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι έχει ιδιαί-
τερη σημασία να δοθεί ένα ισχυρό και σαφές πολιτικό 
μήνυμα προς τις κοινωνίες και την κοινή γνώμη των 
χωρών πρώτης υποδοχής πως η Ευρώπη βρίσκεται στο 
πλευρό τους ως προς τη διαχείριση της πρόκλησης του 
προσφυγικού-μεταναστευτικού. Αυτό το μήνυμα, συ-
νέχισε ο Υπουργός, είναι σημαντικό να δοθεί πριν τις ευ-
ρωπαϊκές εκλογές για να φανεί ότι η ΕΕ βρίσκεται κοντά 
στις ανάγκες των πολιτών και δεν παραμένει «όμηρος» 
εσωτερικών πολιτικών επιδιώξεων και σκοπιμοτήτων 
ορισμένων κρατών-μελών.
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Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρης Βί-
τσας, παρέστη και μίλησε στη συνεδρίαση της Επιτροπής 
Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων (liBe) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 
Βρυξέλλες, στις 20 Φεβρουαρίου 2019.

Ειδικότερα, ο Υπουργός προχώρησε σε απολογισμό για 
το 2018 και αναλυτική καταγραφή της κατάστασης ως 
προς τη διαχείριση του προσφυγικού-μεταναστευτικού 
ζητήματος στην Ελλάδα, ενώ έθεσε τις βασικές πολιτικές 
προτεραιότητες της ελληνικής κυβέρνησης για το επόμενο 
χρονικό διάστημα.

Μεταξύ άλλων, ο Υπουργός σημείωσε ότι κατά το 2018 
εισήλθαν στην ελληνική επικράτεια 47.929 άνθρωποι 
(32.115 στα νησιά και 15.814 στα χερσαία σύνορα στον 
Έβρο), ενώ το 2017 είχαν εισέλθει 34.707. Η αύξηση των 
εισροών το 2018 στα νησιά ήταν της τάξης του 10%, ενώ 
στον Έβρο ήταν 284%. Στο πλαίσιο της κεντρικής επιλο-
γής του Υπουργείου για αποσυμφόρηση των νησιών του 
Ανατολικού Αιγαίου, καθ᾽ όλη τη διάρκεια του 2018, με-
ταφέρθηκαν στην ηπειρωτική Ελλάδα 29.090 άνθρωποι, 
στους οποίους είτε είχε χορηγηθεί καθεστώς προστασίας, 
είτε ανήκαν σε ευάλωτες ομάδες, τόνισε ακόμη.

Το 2018 καταγράφηκαν στη χώρα 66.970 αιτήσεις ασύλου, 
έναντι 58.642 το 2017, κάτι που συνιστά αύξηση κατά 14% 
περίπου και κατατάσσει την Ελλάδα πρώτη μεταξύ των 
κρατών-μελών της ΕΕ σε αιτήσεις ασύλου κατά κεφαλήν 
και τρίτη σε απόλυτους αριθμούς, μετά τη Γερμανία και 
τη Γαλλία, ανέφερε ο Δ. Βίτσας.

Ο ΥΜΕΠΟ τόνισε ακόμη ότι το σύνολο των προσφύγων και 

μεταναστών που βρίσκεται στην Ελλάδα, περίπου 75.000 
άνθρωποι, έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, ενώ 
όλα τα παιδιά έχουν εμβολιαστεί σύμφωνα με το εθνικό 
πρόγραμμα εμβολιασμών. Ακόμη, για το σχολικό έτος 
2018-2019, 12.500 παιδιά παρακολουθούν μαθήματα 
είτε στα δημόσια σχολεία, είτε σε Δομές Υποδοχής για 
την Εκπαίδευση των Προσφύγων (ΔΥΕΠ), ενώ σε όλες 
τις Δομές Φιλοξενίας και στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυ-
τοποίησης λειτουργούν νηπιαγωγεία.

Σε σχέση με την ένταξη προσφύγων και μεταναστών 
στην ελληνική κοινωνία, ο Υπουργός ανέφερε ότι έχουν 
σχεδιαστεί και εφαρμόζονται προγράμματα που πα-
ρέχουν: α) μαθήματα ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, 
με ωφελούμενους 15.000 άτομα σε διάρκεια 3 ετών, β) 
κατάρτιση και εξεύρεση εργασίας στον αγροτικό τομέα 
για 2.000 δικαιούχους διεθνούς προστασίας, γ) κατάρτιση 
και εξεύρεση εργασίας στον τουριστικό τομέα, μέσω του 
Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) 
για 3.000 δικαιούχους διεθνούς προστασίας και δ) κατα-
γραφή δεξιοτήτων των αιτούντων άσυλο, με στόχο την 
διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην εργασία.

Σχετικά με τις βασικές επιδιώξεις στην Ευρωπαϊκή Ένω-
ση, ο Δημήτρης Βίτσας τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση 
στοχεύει στην αναθεώρηση του Κοινού Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Ασύλου και ειδικότερα του Κανονισμού 
του Δουβλίνου, το συντομότερο δυνατό. Η αναθεώρηση 
του Κανονισμού του Δουβλίνου θα πρέπει να βασίζεται 
στην αρχή του δίκαιου επιμερισμού των ευθυνών και 
στην αρχή της αλληλεγγύης. Αυτή είναι, ως γνωστόν, η 

 

Ομιλία Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής Δ. Βίτσα στην Επιτροπή LIBE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
στις Βρυξέλλες - 20 Φεβρουαρίου 2019 
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ελληνική θέση και η χώρα έχει έως τώρα επιδείξει εποι-
κοδομητικό πνεύμα στις διαπραγματεύσεις, πρόσθεσε ο 
Υπουργός. 

Επίσης, έως ότου ολοκληρωθεί η αναθεώρηση του Κα-
νονισμού του Δουβλίνου, ο Υπουργός τόνισε πως εί-
ναι αναγκαίο να υιοθετηθεί, με σαφές χρονοδιάγραμμα 
έως τον Μάιο του 2019, ένας μεταβατικός μηχανισμός 
αλληλεγγύης που θα έχει ως αναπόσπαστο μέρος του 
την υποχρεωτική ανακατανομή ή μετεγκατάσταση προ-
σφύγων και μεταναστών. Το θέμα αυτό θα πρέπει να 
εξετασθεί το συντομότερο δυνατό από τα κράτη-μέλη 
που είναι πρόθυμα να συμμετάσχουν, με ενεργό ρόλο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Δεν πρέπει να παραμείνουμε όμηροι των εσωτερικών 
πολιτικών επιδιώξεων ορισμένων μόνον κρατών-με-
λών, ούτε να ανεχθούμε ξενοφοβικές και ρατσιστικές 
πολιτικές. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δοθεί ένα ισχυρό 
πολιτικό μήνυμα πριν τις ευρωεκλογές του Μαΐου προς 
τις κοινωνίες και την κοινή γνώμη των κρατών-μελών 
πρώτης υποδοχής ότι η Ευρώπη δεν τις έχει αφήσει 
μόνες, ως προς την διαχείριση του προσφυγικού-με-
ταναστευτικού. Η μη πρόοδος στην ολοκλήρωση των 
διαπραγματεύσεων για το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Ασύλου και τον Κανονισμό του Δουβλίνου διευκολύνει 
το εγκληματικό έργο των οργανωμένων κυκλωμάτων 
διακίνησης», υπογράμμισε ο Δ. Βίτσας. 

Ακόμη, ο Υπουργός σημείωσε ότι «δεν πρέπει να επι-
τρέψουμε να επικρατήσουν ο ρατσισμός, η ξενοφοβία 
και οι δυνάμεις που προωθούν εθνικές επιδιώξεις αντί 
συνεκτικών ευρωπαϊκών πολιτικών και προσεγγίσεων. 

Αντίθετα, θα πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια θέρμη να 
υπερασπιζόμαστε τις κοινές ευρωπαϊκές αξίες, όπως η 
αλληλεγγύη, ο ανθρωπισμός και ο σεβασμός της διεθνούς 
νομιμότητας, όλα εκείνα δηλαδή που αποτελούν τη βάση 
του κοινού μας οικοδομήματος».

Κατά τις απαντήσεις του σε σειρά ερωτήσεων από ευ-
ρωβουλευτές, μέλη της Επιτροπής liBe, ο Υπουργός 
Μεταναστευτικής Πολιτικής, μεταξύ άλλων, ανέφερε για 
την αναθεώρηση του Κανονισμού του Δουβλίνου ότι ο 
κύριος στόχος της ελληνικής κυβέρνησης είναι να βρεθεί 
σύντομα μια ευρωπαϊκή λύση σε ένα κατ᾽ εξοχήν ευρω-
παϊκό πρόβλημα, το οποίο συζητείται εδώ και τουλάχιστον 
δύο χρόνια και διαρκώς κάποιες χώρες ή ομάδες χωρών 
εμποδίζουν την λήψη αποφάσεων.

Ο ΥΜΕΠΟ σημείωσε, ακόμη, ότι σταθερή του θέση εί-
ναι η Ελλάδα να υποστηρίζει οποιαδήποτε απόφαση 
και οποιονδήποτε μηχανισμό θα μειώνει τους πνιγμούς 
ανθρώπων στη Μεσόγειο, ενώ τόνισε πως το προσφυ-
γικό-μεταναστευτικό δεν είναι ζήτημα χρημάτων, αλλά 
ζήτημα αλληλεγγύης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως 
«αλληλεγγύη σημαίνει να μοιραζόμαστε το βάρος και 
την ευθύνη».

Τέλος, ο Δ. Βίτσας σημείωσε κατηγορηματικά ότι η Ελ-
λάδα δεν θα αφήσει να προχωρήσουν λογικές και πολι-
τικές που θεωρούν τους πρόσφυγες και τους μετανάστες 
ως «εισβολείς», ενώ τόνισε ότι θα υποστηρίζει πάντοτε το 
αυτονόητο: ότι δηλαδή όποιος καταθέτει αίτημα ασύλου 
έχει το δικαίωμα το αίτημά του αυτό να εξεταστεί όπως 
προβλέπει το διεθνές δίκαιο και ότι κανείς δεν μπορεί 
να του στερήσει αυτό το δικαίωμα.
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Διμερής Συμφωνία για την μετεγκατάσταση 1.000 αιτούντων ή/και δικαιούχων διεθνούς προστασίας  
από την Ελλάδα στην Πορτογαλία - 7 Μαρτίου 2019 

Με διμερή διοικητική διευθέτηση που υπεγράφη από 
τους επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασύλου της Ελλάδας και 
της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Συνόρων της Πορτογαλίας, 
συμφωνήθηκε η μετεγκατάσταση έως 1.000 αιτούντων 
ή/και δικαιούχων διεθνούς προστασίας από την Ελλάδα 
στην Πορτογαλία.

Η σχετική κατ’ αρχήν συμφωνία είχε γίνει από τον 
Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρη Βίτσα, 
και τον Υπουργό Εσωτερικών της Πορτογαλίας, eduardo 
Cabrita, κατά την επίσκεψη του τελευταίου στην Αθήνα 
τον περασμένο Οκτώβριο. Στη συνέχεια, δρομολογήθηκαν 
διαπραγματεύσεις μεταξύ των αρμοδίων υπηρεσιών των 

δύο πλευρών, οι οποίες οδήγησαν στην υπογραφή της 
Διοικητικής Διευθέτησης.

Η Διοικητική Διευθέτηση που έχει υπογραφεί προβλέπει 
μια πρώτη πιλοτική φάση, που αφορά τη μετεγκατάσταση 
στην Πορτογαλία 100 αιτούντων ή/και δικαιούχων διε-
θνούς προστασίας που βρίσκονται σε Δομές Φιλοξενίας 
στην Ελλάδα. 

Η Διοικητική Διευθέτηση, η οποία προσδιορίζει τεχνικά τη 
διαδικασία υλοποίησης της συμφωνίας, είναι σύμφωνη 
με την ισχύουσα διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία για 
το άσυλο, δίνει προτεραιότητα σε οικογένειες και έχει 
λάβει την σύμφωνη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

©
 Υ

Μ
ΕΠ

Ο
©

 2
01

8 
Α

Π
Ε/

Μ
Π

Ε



21

 ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ-ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

 

Σήμερα, 21 Μαρτίου είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά του 
Ρατσισμού.

Είναι μια αφορμή για να επαναλάβουμε ότι καταδικάζουμε 
κατηγορηματικά και ξεκάθαρα οποιαδήποτε έκφραση 
ρατσισμού, ξενοφοβίας, μισαλλοδοξίας και διακρίσεων, 
από όπου κι αν προέρχεται. 

Δυστυχώς, το μήνυμα αυτό παραμένει επίκαιρο. Οι 
πρόσφατες επιθέσεις σε πρόσφυγες και μετανάστες –
ακόμα και σε μικρά παιδιά– δείχνουν ότι ο ρατσισμός και 
η ξενοφοβία επιβιώνουν σε λανθάνουσα ή ωμή εκδοχή, 
ακριβώς διότι καλλιεργούνται από ορισμένα σκοτεινά 
κέντρα. Συχνά, αντλούν τη δύναμη και το θράσος τους 
από την ανοχή ή ακόμη και από την κοινωνική σιωπή.

Είμαστε εδώ για να τούς εμποδίσουμε. Δεν θα ανεχθούμε 
όσους προσπαθούν συστηματικά να δηλητηριάσουν με 
μίσος την κοινωνία μας.

Η δημοκρατική κοινωνία αντιδρά οργανωμένα και απο-

φασιστικά. Αντίδοτο κι ανάχωμα είναι η αλήθεια των 
λόγων μας και το ισχυρό και μαζικό μέτωπο αλληλεγγύης, 
ισότητας, δικαιοσύνης και ανθρωπισμού που οικοδο-
μούμε. 

Ως οργανωμένη Πολιτεία, διαβεβαιώνουμε πως λαμ-
βάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξάλειψη προ-
καταλήψεων και στερεοτύπων και για την καταδίκη και 
απομόνωση της ρητορικής και των πράξεων μίσους.

Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να εξαφανιστούν πλήρως 
και τα τελευταία αποκρουστικά υπολείμματα ιδεολογη-
μάτων που έφεραν μόνο καταστροφή και όλεθρο στην 
ανθρωπότητα. 

Λέμε ανοιχτά όχι στη σιωπή, όχι στα βολικά άλλοθι, όχι 
στις υπεκφυγές. Ζητάμε από όλους επαγρύπνηση προ-
σωπική και συλλογική.

Ανθρωπισμός, Ισότητα, Αλληλεγγύη.

Καμία ανοχή, καμία επανάπαυση.

Δήλωση ΥΜΕΠΟ Δ. Βίτσα με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του ρατσισμού - 21 Μαρτίου 2019

«Δεν θα ανεχθούμε όσους προσπαθούν συστηματικά να δηλητηριάσουν με μίσος την κοινωνία μας»
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Με το ανωτέρω πρόγραμμα ο Ευρωπαϊκός Οικονομικός 
Χώρος και συγκεκριμένα οι χώρες, Νορβηγία, Ισλανδία 
και Λιχτενστάιν θα χρηματοδοτήσουν έργα και δράσεις, με 
σκοπό την ορθολογική και αποτελεσματική υποβοήθηση 
και διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος στη χώρα.

Μεταξύ των έργων που θα χρηματοδοτηθούν είναι η ανα-
βάθμιση του κεντρικού πληροφοριακού συστήματος της 
Αρχής Προσφυγών για πληροφορίες σχετικά με τις χώρες 
καταγωγής (Coi), ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός, σύστημα 
τηλεδιερμηνείας, η σύσταση 2 Περιφερειακών Γραφείων 
Ασύλου για την εξέταση αιτημάτων ασύλου των ευπαθών 
ομάδων μεταναστών, η δημιουργία Παρατηρητηρίου 
Μετανάστευσης και Ασύλου και Μητρώου Διερμηνείας 
για τις Υπηρεσίες του Υ.ΜΕ.ΠΟ. κ.ά.

Όσον αφορά τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρε-
σιών στις ευαίσθητες ομάδες μεταναστών, ιδίως στους 
ασυνόδευτους ανήλικους, προβλέπονται μεταξύ άλλων:

  Σύστημα αξιολόγησης και παρακολούθησης δομών 
προστατευμένης φιλοξενίας και φροντίδας αιτούντων 
διεθνούς προστασίας, ασυνόδευτων ανηλίκων, μετα-
ναστών και άλλων ευάλωτων ομάδων.

  Υπηρεσίες Διερμηνείας στην Εθνική Τηλεφωνική 
Γραμμή «1107» για τη βοήθεια σε ασυνόδευτους 
ανήλικους.

  Δημιουργία δομής φιλοξενίας χωρητικότητας 100 
ατόμων για εξαιρετικά ευπαθείς κοινωνικές ομάδες 

(μονογονεϊκές οικογένειες, γυναίκες θύματα σεξουα-
λικής/φυλετικής κακοποίησης, γυναίκες σε κατάσταση 
κύησης ή λοχείας).

Το συνολικό κόστος του Προγράμματος g, το οποίο θα 
χρηματοδοτήσει μεταξύ άλλων έργα και δράσεις του 
Υ.ΜΕ.ΠΟ. ανέρχεται σε 19.411.765 €.

Στις 31.10.2017 υπεγράφη το Μνημόνιο Κατανόησης 
μεταξύ των Δότριων Χωρών και της Ελλάδας και στις 
18.12.2018 στις Βρυξέλλες έλαβε χώρα η 1η συνεδρίαση 
της Επιτροπής Συνεργασίας με θέματα στην ημερήσια 
διάταξη την αποδοχή του εσωτερικού κανονισμού που 
θα διέπει τις συναντήσεις της Επιτροπής, την υιοθέτηση 
του Εννοιολογικού Κειμένου του Προγράμματος, τον σχε-
διασμό των επόμενων βημάτων καθώς και το σχεδιασμό 
των διμερών δράσεων.

Στο πλαίσιο της έναρξης υλοποίησης του προγράμματος 
και με σκοπό την σύνταξη Προγραμματικής Συμφωνί-
ας και κατάρτισης του Συμφώνου Υλοποίησης και των 
Συμφώνων Πράξης του Προγράμματος g καθώς και τη 
διερεύνηση των δυνατοτήτων σύναψης εταιρικής συνερ-
γασίας από ελληνικής πλευράς με φορείς των χορηγών, 
αντιπροσωπεία του ΥΜΕΠΟ, υπό τον  Γ.Γ. του Υπουργείου, 
επισκέφθηκε το Όσλο, από τις 24 Φεβρουαρίου έως τις 2 
Μαρτίου 2019 και είχε συναντήσεις στα Κεντρικά Γραφεία 
του UDi (Διεύθυνση Μετανάστευσης του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης και Ασφάλειας της Νορβηγίας).

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ G: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΥΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ 
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ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

Εκπαιδευτική Ημερίδα με αντικείμενο την παρουσίαση του ευρωπαϊκού προγράμματος ASPIRE -  
19 Φεβρουαρίου 2019

Εκπαιδευτική Ημερίδα με αντικείμενο την παρουσίαση 
του ευρωπαϊκού προγράμματος ASPIRE (Activity, Sport 
and Play for the inclusion of Refugees in Europe) που 
αφορά στην προσαρμογή και την κοινωνική ένταξη των 
προσφύγων μέσω του αθλητισμού, διοργάνωσε η Γενική 
Γραμματεία Αθλητισμού.

Στον χαιρετισμό του, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και 
Αθλητισμού Γιώργος Βασιλειάδης μίλησε για τη σημα-
σία του προγράμματος αλλά και τις νομοθετικές πρωτο-
βουλίες που έχει λάβει η πολιτική ηγεσία προς αυτή την 
κατεύθυνση. Συγκεκριμένα, προωθείται διάταξη η οποία 
προβλέπει πλήρη δικαιώματα ένταξης στην αθλητική 
δραστηριότητα του ερασιτεχνικού αθλητισμού για όλους 
όσοι διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα με άδεια διαμονής 
σε ισχύ, ή είναι κάτοχοι βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης 
για την άδεια διαμονής και κυρίως για πολίτες τρίτης 
χώρας ή ανιθαγενείς, που διαμένουν στη χώρα είτε ως 
δικαιούχοι διεθνούς προστασίας είτε ως αιτούντες διε-
θνούς προστασίας.

«Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που εκπρόσωποι τόσο 
σημαντικών αθλητικών φορέων έχουν εκδηλώσει το 
ενδιαφέρον τους για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα Aspire 
και την συμπόρευσή τους σε μια κοινή προσπάθεια η 
οποία δημιουργεί γέφυρες ανάμεσα στους φορείς του 
αθλητισμού και των διεθνών θεσμικών οργάνων και ορ-
γανισμών», επεσήμανε από τη πλευρά του, ο ΓΓΑ Ιούλιος 
Συναδινός. «Στόχος όλων μας είναι η πρόσβαση και η 
ομαλή ένταξη των προσφύγων και των μεταναστών στην 

κοινωνία. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας για να στείλουμε 
ένα μήνυμα που συμβάλει στην αντιμετώπιση και την 
καταπολέμηση καταρχάς του ρατσισμού που αποτελεί 
μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις», συμπλήρωσε.

 Χαιρετισμούς απηύθυναν επίσης, ο Γενικός Γραμματέας 
Μεταναστευτικής Πολιτικής Μιλτιάδης Κλάπας, η Ειδική 
Γραμματέας Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων Φω-
τεινή Παντιώρα, ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής 
Ολυμπιακής Επιτροπής Μανώλης Κολυμπάδης, η εκ-
πρόσωπος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής 
και μέλος του Δ.Σ. Αναστασία Γκούφα, η εκπρόσωπος 
του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης Κλαούντια 
Σαμαρά και ο εκπρόσωπος της  Ύπατης Αρμοστείας του 
ΟΗΕ για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα Πέτρος Μάστακας.
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Δήλωση της Ειδικής Γραμματέως Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΨΗΠΤΕ για τις απαράδεκτες 
ρατσιστικές συμπεριφορές και επιθέσεις κατά προσφύγων και μεταναστών - 20 Μαρτίου 2019
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Με αφορμή τις βάναυσες ρατσιστικές επιθέσεις και συ-
μπεριφορές κατά προσφύγων και μεταναστών, η Ειδική 
Γραμματέας Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων του 
Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης, κ. Φωτεινή Παντιώρα, δήλωσε τα εξής:

«Εκφράζουμε τον αποτροπιασμό μας και καταδικάζουμε 
με απόλυτο τρόπο τις βίαιες αποτρόπαιες πράξεις ξενο-
φοβίας και ρατσισμού κατά προσφύγων και μεταναστών 
που σημειώνονται το τελευταίο διάστημα. Πολλώ δε μάλ-
λον, όταν οι εγκληματικές αυτές ενέργειες στρέφονται 
ενάντια σε απροστάτευτους ασυνόδευτους ανηλίκους, 
όπως συνέβη στην Κόνιτσα.

Είναι πρώτιστο μέλημά μας να εντοπισθούν οι δράστες 
αυτών των παράνομων πράξεων και να οδηγηθούν στη 
δικαιοσύνη.

Όσον αφορά στη συμπεριφορά ορισμένων γονέων της 
Σάμου που επιμένουν να μην στέλνουν τα παιδιά τους στο 
σχολείο, επειδή φοιτούν εκεί και προσφυγόπουλα που 
διαμένουν στο νησί, επισημαίνουμε ότι απαράβατη αρχή 
μας είναι η χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις συμμετοχή 
όλων των παιδιών στην εκπαίδευση. 

Υπενθυμίζουμε ότι το σχολικό έτος 2018-2019, περίπου 
12.500 παιδιά προσφύγων παρακολουθούν μαθήματα 
σε σχολικές μονάδες, γεγονός που αποδεικνύει ότι η 
κυβέρνηση, η εκπαιδευτική κοινότητα και η συντριπτι-
κή πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας υποστηρίζουν 
έμπρακτα τις αξίες της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης, 
απομονώνοντας μειοψηφικές φωνές ακραίου φανατισμού 
και μισαλλοδοξίας».

ΔΡΑΣΕΙΣ - ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ  
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΉΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΥΨΗΠΤΕ
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Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του θεματικού 
σεμιναρίου «Ο ρόλος της επικοινωνίας στη διαχείριση 
κρίσεων - Σχεδιασμός, συντονισμός, συνεργασία», που 
συνδιοργάνωσαν στην Αθήνα, η Ειδική Γραμματεία 
Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 
και το Club of venice.

Ο Υφυπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης, Λευτέρης Κρέτσος, στο χαιρετισμό του, 
αναφερόμενος στο προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα, 
επεσήμανε: «Η ελληνική κοινωνία, στη συντριπτική της 
πλειοψηφία, στάθηκε με αλληλεγγύη και ανθρωπισμό 
απέναντι στους κατατρεγμένους πρόσφυγες και μετανάστες. 
Ο φούρναρης της Κω που μοίραζε ψωμί στους πρόσφυγες 
και τιμήθηκε από την ΕΕ, οι γιαγιάδες της Συκαμιάς στη 
Λέσβο που τάισαν μικρά προσφυγόπουλα, είναι τα διαρκή 
σύμβολα αυτής της ανθρωπιστικής στάσης. Η ελληνική 
κυβέρνηση  θα συνεχίσει να ενισχύει  τις πολιτικές έντα-
ξης των προσφύγων και μεταναστών και συγκεκριμένα,  
τη συμμετοχή των προσφυγοπαίδων στην εκπαίδευση, 
την πρόσβαση όλων στις δομές του εθνικού συστήματος 
υγείας, τα μέτρα εργασιακής τους ένταξης, γιατί πιστεύει 
ακράδαντα ότι έτσι ενισχύεται η κοινωνική συνοχή και 
απομονώνονται τα φαινόμενα ρατσισμού και ξενοφοβίας».

o Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Δημήτρης Βί-
τσας, ενημέρωσε τα υψηλόβαθμα στελέχη επικοινωνίας 
από χώρες της ΕΕ, διεθνείς και άλλους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς που συμμετείχαν στο σεμινάριο, για την κα-
τάσταση στο προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα καθώς 
και για την πολιτική και τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνη-
σης, τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξει ευρωπαϊκή λύση 
στο θέμα, με συνευθύνη όλων των κρατών-μελών της ΕΕ.

Ο κ. Βίτσας στην ομιλία του, ανέφερε ότι από το σύνολο 
των προσφύγων και μεταναστών οι 25.000 διαβιούν σε 
διαμερίσματα στο πλαίσιο του προγράμματος «esTiA», 
οι 20.000 σε ανοικτές Δομές φιλοξενίας στην ηπειρω-
τική Ελλάδα, ενώ άλλοι 7.000 διαμένουν σε περίπου 
60 ξενοδοχεία, σε πρόγραμμα του ΔΟΜ, της ΕΕ και του 
Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Στα 6 Κέντρα 
Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ) που λειτουργούν στα 
πέντε ελληνικά νησιά του Αιγαίου και τον Έβρο, διαμένουν 
σήμερα 11.300 αιτούντες άσυλο, έναντι περίπου 18.300 
τον περασμένο Σεπτέμβριο, μείωση που δείχνει την 
επίπονη προσπάθεια αποσυμφόρησης που καταβάλλει 
το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και η οποία 
το 2018 είχε ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση συνολικά 
29.000 προσφύγων και μεταναστών από τα νησιά προς 
την ηπειρωτική Ελλάδα. Ο Υπουργός ανακοίνωσε επίσης 

Ολοκλήρωση εργασιών του θεματικού σεμιναρίου της Ειδικής Γραμματείας Επικοινωνιακής Διαχείρισης 
Κρίσεων και του Club of Venice στην Αθήνα - Ομιλία Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής -  
Επίσκεψη στη Δομή φιλοξενίας στο Σχιστό / 5-6 Απριλίου 2019
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ότι την επόμενη εβδομάδα μεταβαίνει στη Σάμο, επικε-
φαλής μεγάλου κλιμακίου με στόχο την αποσυμφόρηση 
του ΚΥΤ του νησιού.

Όπως είπε ο κ. Βίτσας, τους πρώτους μήνες του 2019, οι 
προσφυγικές-μεταναστευτικές ροές παρουσιάζουν στα-
θερότητα σε σχέση με πέρσι, μετά την αύξηση κατά 10% 
στα νησιά και κατά 280% στον  Έβρο, που είχε καταγραφεί 
το 2018 σε σχέση με το 2017.

«Η Ελλάδα και τα ελληνικά νησιά δεν είναι αποθήκες 
ψυχών», υπογράμμισε με έμφαση ο Υπουργός, ζητώντας 
από τα κράτη-μέλη της ΕΕ καταμερισμό των ευθυνών 
στην διαχείριση του ζητήματος, αναθεώρηση του κανο-
νισμού του Δουβλίνου, κοινό σύστημα επιστροφών αλλά 
και καθιέρωση κοινού προσφυγικού προφίλ σε όλα τα 
κράτη-μέλη της ΕΕ.

Ο κ. Βίτσας στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να υπάρξει 
μια συλλογική ευρωπαϊκή λύση στο προσφυγικό-μετα-
ναστευτικό ζήτημα, με σαφή αναφορά στις θεμελιώδεις 
αρχές της ΕΕ.

Τέλος, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στην κατάσταση που 
έχει δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες στα Διαβατά 
Θεσσαλονίκης, λέγοντας ότι είναι αποτέλεσμα «fake 
news» που διακινήθηκαν μαζικά για δήθεν άνοιγμα των 
συνόρων με Αλβανία και Β. Μακεδονία στις 5 Απριλίου. 
Όπως είπε, από τους περίπου 73.000 πρόσφυγες και 
μετανάστες που διαμένουν στη χώρα μας, στην όλη κι-
νητοποίηση συμμετείχαν περίπου 1.500 άτομα ενώ στο 

χώρο γύρω από το Κέντρο φιλοξενίας των Διαβατών 
συγκεντρώθηκαν περίπου 600-650 άτομα.

«Η ελληνική κυβέρνηση θα προστατεύσει ως κόρη 
οφθαλμού τα δικαιώματα των αιτούντων άσυλο, όπως 
το να εργάζονται και να πηγαίνουν τα παιδιά τους σχολείο. 
Όμως, υποχρεούνται κι εκείνοι από τις διεθνείς συνθήκες 
να σέβονται πλήρως τους νόμους του κράτους που τους 
φιλοξενεί», τόνισε ο Υπουργός.

Το πρωί του Σαββάτου, τα μέλη του Club of venice, 
επισκέφθηκαν τη Δομή Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο 
στο Σχιστό, όπου και ενημερώθηκαν αναλυτικά από τον 
Διοικητή της, Γ. Κράλογλου, για τις συνθήκες διαβίωσης 
και τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους διαμένοντες 
πρόσφυγες.

Όπως δήλωσε η Ειδική Γραμματέας Επικοινωνιακής 
Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΨΗΠΤΕ Φωτεινή Παντιώρα, 
η Δομή φιλοξενίας στο Σχιστό, είναι μία από τις 26 συ-
νολικά Ανοικτές Δομές φιλοξενίας αιτούντων άσυλο, 
που υπάρχουν και λειτουργούν στην ηπειρωτική Ελ-
λάδα, με ικανοποιητικές συνθήκες διαβίωσης για τους 
διαμένοντες σε αυτές. «Το Υπουργείο Μεταναστευτικής 
Πολιτικής αλλά και τα άλλα συναρμόδια υπουργεία», 
πρόσθεσε, «καταβάλλουν διαρκείς προσπάθειες για να 
βελτιώσουν ακόμη περισσότερο τις συνθήκες σε όλες 
τις Δομές της χώρας, ενώ παράλληλα έχουν θέσει σε 
εφαρμογή πολιτικές κοινωνικής ένταξης των προσφύγων 
και μεταναστών».
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ΠΗΓΕΣ:

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής

Υπουργείο Εσωτερικών

Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης

Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Υπουργείο Υγείας

Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής

Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες

Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης

Τα στοιχεία είναι επικαιροποιημένα έως τις 31  Μαρτίου 2019.

 

Ειδικές ευχαριστίες για την παραχώρηση της χρήσης φωτογραφικού υλικού στους:

•	Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων 

•	Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες



www.mindigital.gr

Ειδική Γραμματεία Επικοινωνιακής Διαχείρισης Κρίσεων 

U @infocrisisgr


