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Θέμα:  Αναφορά αριθ. 0005/2019, της Barbara Klinner, γερμανικής ιθαγένειας, 
σχετικά με ζητήματα μετανάστευσης στην Ελλάδα, ειδικότερα στο νησί της 
Σάμου

Αναφορά αριθ. 1016/2019, του Nicolò Govoni, ιταλικής ιθαγένειας, εξ 
ονόματος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «Still I Rise», σχετικά με την 
εικαζόμενη κακοποίηση ασυνόδευτων ανηλίκων και τις συνθήκες διαβίωσής 
τους στον προσφυγικό καταυλισμό της Σάμου στην Ελλάδα

1. Περίληψη της αναφοράς 0005/2019

Η αναφέρουσα ζητεί από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να λάβουν μέτρα για την επίλυση της 
δεινής κατάστασης στην οποία βρίσκεται αδικαιολόγητα, κατά τα λεγόμενά της, η Ελλάδα 
λόγω της φιλοξενίας μεγάλων αριθμών μεταναστών. Η αναφέρουσα, Γερμανίδα πολίτης, ζει 
στο νησί της Σάμου και περιγράφει την καθημερινή εμπειρία του να μην μπορεί να 
χρησιμοποιήσει βασικές δημόσιες υπηρεσίες λόγω της παρουσίας μεγάλων ομάδων 
μεταναστών, οι οποίοι ζουν σε αναξιοπρεπείς συνθήκες και ασκούν πίεση στους παρόχους 
δημόσιων υπηρεσιών. Ειδικότερα, η αναφέρουσα κάνει λόγο για μεγάλες ουρές αναμονής 
στα ταχυδρομεία, όπου οι μετανάστες περιμένουν εμβάσματα χρηματικών ποσών, και στα 
δημόσια νοσοκομεία, όπου οι μετανάστες συχνά λαμβάνουν περίθαλψη κατά προτεραιότητα, 
λόγω του φόβου των μεταδοτικών ασθενειών, με αποτέλεσμα την ανεπαρκή εξυπηρέτηση του 
τοπικού πληθυσμού. Είναι της άποψης ότι οι τρέχουσες συνθήκες διαβίωσης των μεταναστών 
στο νησί είναι επιβλαβείς όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για τους κατοίκους του νησιού. 
Αναφέρεται στην ανάγκη διάθεσης περισσότερων κονδυλίων της ΕΕ για την παροχή 
συνδρομής στους μετανάστες και την καλύτερη διαχείριση των μεταναστευτικών πιέσεων επί 
των δημόσιων υπηρεσιών σε ολόκληρη την Ένωση, αντί της υπερβολικής επιβάρυνσης της 
Ελλάδας, η οποία βρίσκεται ακόμη σε στάδιο ανάκαμψης από την κρίση. Ως εκ τούτου, καλεί 
τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να καταβάλουν περισσότερες προσπάθειες για τη στήριξη 
σχετικών με τη μετανάστευση πρωτοβουλιών χρηματοδότησης σε τοπικό επίπεδο, αντί των 
επενδύσεων σε δημόσια έργα χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ, τα οποία κατά την αναφέρουσα 
δεν είναι έργα προτεραιότητας, όπως ένα κοντινό θαλάσσιο μουσείο.
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Περίληψη της αναφοράς 1016/2019

Ο αναφέρων καταγγέλλει την απαράδεκτη κακοποίηση ασυνόδευτων ανηλίκων και τις 
παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους από τις αρχές στον προσφυγικό καταυλισμό 
της Σάμου στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προσκόμισε ο αναφέρων, το 19% των 
παιδιών που ζουν στον εν λόγω προσφυγικό καταυλισμό δεν συνοδεύονται από μέλος της 
οικογένειας ή κηδεμόνα και, ως εκ τούτου, στερούνται επαρκούς προστασίας. Επισημαίνει 
την κακή διανομή τροφίμων και στην έλλειψη κατάλληλης υγειονομικής περίθαλψης και 
νομικής και ψυχολογικής στήριξης. Καταδικάζει τις παραβιάσεις κατά τις διαδικασίες 
υποδοχής και ταυτοποίησης ανηλίκων, τον υποσιτισμό, τις κακές συνθήκες υγιεινής και την 
αστυνομική βία, τα οποία οδηγούν σε άθλιες συνθήκες διαβίωσης για τους ανηλίκους με 
σοβαρές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική τους υγεία. Ως εκ τούτου, ο αναφέρων ζητεί 
από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να θέσουν τέλος σε αυτή τη συστηματική παραβίαση των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων των ασυνόδευτων ανηλίκων.

2. Παραδεκτό

Η αναφορά 0005/2019 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Απριλίου 2019.
Η αναφορά 1016/2019 χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει πληροφορίες (άρθρο 227 παράγραφος 6 του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής στην αναφορά 0005/2019, που ελήφθη στις 20 Αυγούστου 
2019

 Η αναφέρουσα επισημαίνει ότι οι μετανάστες πρέπει να κατανέμονται σε όλα τα κράτη μέλη 
της ΕΕ και όχι να δέχεται η Ελλάδα, μια χώρα που εξακολουθεί να βρίσκεται σε στάδιο 
ανάκαμψης από την κρίση, ένα υπερβολικό βάρος. 

Καλεί επίσης τα όργανα της ΕΕ να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες προκειμένου να 
στηρίξουν πρωτοβουλίες χρηματοδότησης σε τοπικό επίπεδο που αφορούν το 
μεταναστευτικό αντί να επενδύουν σε στηριζόμενα από την ΕΕ δημόσια έργα, τα οποία η 
αναφέρουσα θεωρεί ότι δεν έχουν άμεση προτεραιότητα, όπως για παράδειγμα ένα 
παρακείμενο ναυτικό μουσείο.

Οι παρατηρήσεις της Επιτροπής

Η Επιτροπή παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση στα ελληνικά νησιά. Παρέχει στις 
ελληνικές αρχές σημαντική επιχειρησιακή, τεχνική και χρηματοδοτική στήριξη προκειμένου 
να τις συνδράμει να διαχειριστούν την τρέχουσα μεταναστευτική πίεση, που ασκείται ιδίως 
στα ελληνικά νησιά, και να ενισχύσει περαιτέρω τα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ. 

Η Επιτροπή έχει προτείνει μια δέσμη νομοθετικών ρυθμίσεων για την αναθεώρηση του 
κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, η οποία δεν έχει ακόμα εγκριθεί από τα δύο 
νομοθετικά όργανα της ΕΕ (Συμβούλιο Υπουργών και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο). Οι σχετικές 
προτάσεις περιλαμβάνουν, ειδικότερα, την αναθεώρηση των διατάξεων περί καθορισμού του 
κράτους μέλους που είναι αρμόδιο για την εξέταση μιας αίτησης παροχής ασύλου καθώς και 
έναν δομημένο και προβλέψιμο μηχανισμό αλληλεγγύης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι 
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κανένα κράτος μέλος δεν θα επιβαρύνεται δυσανάλογα. Η μεταρρύθμιση αυτή καθώς και – 
μέχρι την υιοθέτησή της – τυχόν μεταβατικές ρυθμίσεις που μπορούν να εγκριθούν ως 
προσωρινή λύση, εξακολουθούν να αποτελούν προτεραιότητα, δεν μπορούν ωστόσο να 
υλοποιηθούν χωρίς την πλήρη αποφασιστικότητα και υποστήριξη των κρατών μελών. 
Συνεπώς, εξακολουθεί να είναι αποφασιστικής σημασίας η σαφής δέσμευση των κρατών 
μελών για την επίτευξη προόδου και μιας ισόρροπης συμφωνίας σχετικά με την αναμόρφωση 
του συστήματος ασύλου.

Στο μεσοδιάστημα, η Επιτροπή έχει παροτρύνει τα κράτη μέλη να συνεχίσουν την 
μετεγκατάσταση σε εθελούσια ad-hoc βάση, ιδίως σε περίπτωση αποβιβάσεων, και 
παραμένει προσηλωμένη στο στόχο της χρηματοδοτικής και επιχειρησιακής υποστήριξης 
κάθε κράτους μέλους που αποφασίζει να ενεργήσει προς αυτή την κατεύθυνση. 

Όσον αφορά τη χρηματοδότηση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει από το 2014 διαθέσει στην 
Ελλάδα, στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου, ένα σημαντικό ποσό ύψους 2 
δισεκατομμυρίων EUR περίπου. Το ποσό αυτό προορίζεται για συγκεκριμένα έργα που 
αφορούν αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Ελλάδα και επικεντρώνονται στην υποδοχή, 
τη στέγαση, την ιατρική περίθαλψη, την ενσωμάτωση, την προστασία των ανηλίκων κλπ. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί μέσω του σημαντικότερου ταμείου της, του Ταμείου της για 
το Άσυλο, τη Μετανάστευση και την Ενσωμάτωση, πολυάριθμα έργα σε συνεργασία με τις 
ελληνικές αρχές (ελληνική κυβέρνηση, τοπική αυτοδιοίκηση) καθώς και άλλους διεθνούς 
εταίρους (διεθνείς οργανισμούς, ΜΚΟ), προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάσταση που 
έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα και ιδίως στα νησιά του Αιγαίου. 

Ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει 613,5 εκατομμύρια EUR για έργα που 
διαχειρίζονται και υλοποιούν οι αρχές των κρατών μελών στο πλαίσιο συμφωνηθέντων με 
την Επιτροπή προγραμμάτων, καθώς και 816,4 εκατομμύρια EUR στο πλαίσιο της άμεσης 
συνδρομής (σε περιπτώσεις έκτακτης κατάστασης). Για περαιτέρω πληροφορίες συνιστάται 
στην αναφέρουσα να συμβουλευτεί τον κατάλογο των έργων αυτών που έχει αναρτηθεί στον 
ιστότοπο της Γενικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής1. 

4. Απάντηση της Επιτροπής (ΑΝΑΘ.), που ελήφθη στις 24 Ιουνίου 2020

Αναφορές 0005/2019 και 1016/2019

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμμερίζεται τις ανησυχίες των αναφερόντων σχετικά με τις 
δύσκολες συνθήκες διαβίωσης στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης στα νησιά του 
Αιγαίου, μεταξύ άλλων και στη Σάμο. 

Από το 2015, η Επιτροπή, σε συνεργασία με οργανισμούς της ΕΕ, έχει στηρίξει την Ελλάδα 
σε επιχειρησιακό, τεχνικό και χρηματοδοτικό επίπεδο (με 2,57 δισεκατομμύρια EUR)2 ώστε 

1 https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-
migration/201907_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf 
2 Το πλέον πρόσφατο ενημερωτικό δελτίο για την οικονομική στήριξη της ΕΕ προς την 
Ελλάδα : https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/201907_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/201907_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/202004_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
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να διασφαλιστεί η αποτελεσματική διαχείριση της μετανάστευσης και να βελτιωθεί η 
κατάσταση στα νησιά με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η στήριξη 
αποσκοπούσε, μεταξύ άλλων, στην αύξηση της δυνατότητας υποδοχής μεταναστών και στη 
βελτίωση των συνθηκών που επικρατούν, στην ενίσχυση του αριθμού των νοσηλευτικού 
προσωπικού και στην επιτάχυνση των διαδικασιών ασύλου και επιστροφής.

Ένα νέο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης, με μεγαλύτερη χωρητικότητα, θα 
αντικαταστήσει το υπάρχον. Οι εργασίες ανέγερσής του έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί, όλα τα 
κοντέινερ έχουν τοποθετηθεί και προχωρά η εγκατάστασή τους. Ωστόσο, λόγω των 
περιοριστικών μέτρων σε σχέση με τη νόσο COVID-19, οι ελληνικές αρχές δεν είναι σε θέση 
να ανακοινώσουν την ακριβή ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του νέου κέντρου. Το νέο 
αυτό κέντρο θα διαθέτει ειδικό χώρο για τους ασυνόδευτους ανηλίκους, ενώ αναμένεται να 
προσφέρει καλύτερες συνθήκες διαβίωσης για τους μετανάστες και τους αιτούντες άσυλο. 

Η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με τις ελληνικές αρχές, προκειμένου να συμβάλει στην 
προστασία και τη φροντίδα των ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών. Ειδικότερα, 
αναζητούνται νέες λύσεις για τη δημιουργία πρόσθετων καταλυμάτων προσαρμοσμένων στις 
ανάγκες των παιδιών. Επιπλέον, η Επιτροπή καταβάλλει προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι 
οι ανήλικοι μεταφέρονται επειγόντως σε ασφαλείς ζώνες και κατάλληλες εγκαταστάσεις. Εν 
προκειμένω, η Επιτροπή χρηματοδότησε την επέκταση των ασφαλών ζωνών σε όλα τα 
κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης, μεταξύ άλλων και στη Σάμο. Επιπλέον, διασφαλίζεται η 
παρουσία υπευθύνων προστασίας των παιδιών σε όλα τα κέντρα. 

Επιπροσθέτως, η Επιτροπή έχει δρομολογήσει και συντονίζει μια διαδικασία για τη 
μετεγκατάσταση ασυνόδευτων ανηλίκων από την Ελλάδα και ιδίως από τα ελληνικά νησιά, 
μεταξύ άλλων και από τη Σάμο. Μέχρι σήμερα, 11 κράτη μέλη έχουν εκφράσει την προθυμία 
τους να συμμετάσχουν στη μετεγκατάσταση περίπου 1600 ασυνόδευτων ανηλίκων. Οι 
πρώτες μετεγκαταστάσεις στο Λουξεμβούργο και τη Γερμανία πραγματοποιήθηκαν τον 
Απρίλιο του 2020. Θα ακολουθήσουν και άλλες αμέσως μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. 

Οι πρόσφατες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά σύνορα και η πανδημία COVID-19 επιβάρυναν 
ακόμα περισσότερο το ήδη βεβαρημένο σύστημα διαχείρισης του μεταναστευτικού στην 
Ελλάδα. Η Επιτροπή παρακολουθεί στενά την κατάσταση που επικρατεί στα κέντρα 
υποδοχής, παρέχοντας στις αρμόδιες ελληνικές αρχές την απαραίτητη στήριξη. 

Έχει εκφράσει την αλληλεγγύη της προς την Ελλάδα και προς τα άτομα που χρήζουν 
διεθνούς προστασίας, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για ευρωπαϊκό πρόβλημα, που χρήζει 
συλλογικής απάντησης. Στις 4 Μαρτίου 2020, η Επιτροπή θέσπισε ένα σχέδιο δράσης το 
οποίο συμπεριελάμβανε χρηματοδοτική στήριξη ύψους 700 εκατομμυρίων EUR, καθώς και 
στήριξη σε επιχειρησιακό επίπεδο και σε είδος3.

do/policies/european-agenda-migration/202004_managing-migration-eu-financial-support-to-
greece_en.pdf 

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/202004_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/202004_managing-migration-eu-financial-support-to-greece_en.pdf
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Επιπλέον, η τρέχουσα κρίση COVID-19 απαιτεί αυξημένη αλληλεγγύη προς τα κράτη μέλη 
και μεταξύ αυτών, ιδίως προς τους πλέον πληγέντες και ευάλωτους. Στην Ελλάδα, τα 
προληπτικά μέτρα που εφαρμόζονται ήδη περιλαμβάνουν ενδελεχείς υγειονομικούς ελέγχους 
σε όλους όσοι φτάνουν στα νησιά, τον περιορισμό εισόδου/εξόδου από τα κέντρα υποδοχής 
και ταυτοποίησης, την ευαισθητοποίηση των κατοίκων και την απαγόρευση των 
συγκεντρώσεων. Η Επιτροπή βρίσκεται σε καθημερινή επαφή με τις ελληνικές αρχές, μέσω 
των ομάδων της στις Βρυξέλλες και επιτόπου στην Ελλάδα, για να τις βοηθήσει σε 
επιχειρησιακό κι οικονομικό επίπεδο στις προσπάθειές τους να εξασφαλίσουν επιπλέον 
καταλύματα για τον διαχωρισμό και τη στέγαση μεταναστών που διατρέχουν σοβαρό 
κίνδυνο, την αύξηση του αριθμού ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού και την παροχή 
ιατρικού εξοπλισμού στα νησιά. Εν προκειμένω, η Επιτροπή συνεργάζεται στενά με την 
Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, τον Διεθνή Οργανισμό 
Μετανάστευσης και με οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

Στη Σάμο, ορισμένα από τα άτομα που διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο μεταφέρθηκαν σε 
ξενοδοχείο, ενώ ακόμα περισσότεροι θα μεταφερθούν κατά μικρές ομάδες στην ηπειρωτική 
χώρα τις προσεχείς εβδομάδες. 

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή δηλώνει έτοιμη να εντείνει τις προσπάθειές της καθώς η κατάσταση εξελίσσεται 
παράλληλα με τις εργασίες της για ένα νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το 
οποίο θα καλύπτει την πολιτική της ΕΕ για το άσυλο, ώστε να εξασφαλιστεί ένα δίκαιο, 
ανθρώπινο και αποτελεσματικό σύστημα που θα βασίζεται στην αλληλεγγύη και την ευθύνη. 
Ωστόσο, οι ελληνικές αρχές φέρουν τη συνολική ευθύνη για τη διαχείριση της 
μετανάστευσης στην Ελλάδα.

3 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_384

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/ip_20_384

