9/9/2016
Αυξάνονται οι αιτούντες άσυλο που επωφελούνται του προγράμματος
Μετεγκατάστασης της ΕΕ:
222 άτομα συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτή την εβδομάδα.

Ο ΔΟΜ αυτή την εβδομάδα βοήθησε 222 αιτούντες άσυλο να μετακινηθούν με ασφάλεια από
την Ελλάδα και την Ιταλία σε άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του
Προγράμματος Μετεγκατάστασης της ΕΕ, συνεχίζοντας την αυξητική τάση του αριθμού
μετεγκαταστάσεων που έχει σημειωθεί τους τελευταίους μήνες.
Οι μετεγκαταστάσεις σε χώρες μέλη της Ε.Ε. από τον Ιούνιο έως τον Αύγουστο του τρέχοντας
έτους, έφτασαν τα 2,596 άτομα-αριθμός που αναλογεί στο 60 % του μέχρι στιγμής συνολικού
αριθμού μετεγκαταστάσεων από την έναρξη του προγράμματος.
865 άτομα κατά μέσο όρο ανά μήνα μετεγκαταστάθηκαν κατά τους τελευταίους τρεις μήνες, το
οποίο συνιστά μία πολύ σημαντική αύξηση του αριθμού σε σχέση με το μέσο όρο των 233
ατόμων ανά μήνα κατά τους οκτώ προηγούμενους μήνες.
Οι μετακινήσεις στο πλαίσιο του προγράμματος για τον τρέχοντα μήνα, επιβεβαιώνουν τη
συνεχή αυτή ανοδική τάση. Συνολικά, 1.356 άτομα έχουν ήδη μετεγκατασταθεί ή πρόκειται
μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου να μετεγκατασταθούν, που αποτελεί τον μεγαλύτερο αριθμό
επωφελουμένων μηνιαίως από την αρχή του προγράμματος τον Οκτώβριο του 2015.
«Οι αριθμοί των επωφελουμένων του Προγράμματος Μετεγκατάστασης εξακολουθούν να
είναι χαμηλοί, ιδιαιτέρως εκείνων που προέρχονται από την Ιταλία, αλλά βλέπουμε με χαρά ότι
συνεχώς αυξάνονται, κάτι το οποίο συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε έντονα», δήλωσε ο Eugenio
Ambrosi, Διευθυντής του Περιφερειακού Γραφείου του ΔΟΜ για την ΕΕ, τη Νορβηγία και την
Ελβετία.
Αυτή την εβδομάδα, 184 αιτούντες άσυλο μετεγκαταστάθηκαν με ασφάλεια από την Ελλάδα
στη Γερμανία και την Ιρλανδία με την υποστήριξη του ΔΟΜ Ελλάδας, ενώ 38 άνθρωποι
μετεγκαταστάθηκαν από την Ιταλία προς την Ελβετία με τη συνεργασία του γραφείου του ΔΟΜ
στη Ρώμη. Το προσωπικό του ΔΟΜ συνόδευσε τα άτομα κατά τη διάρκεια των πτήσεων από
την Ελλάδα, ώστε να εξασφαλίσει την πλέον ασφαλή και αξιοπρεπή μετακίνησή τους.
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Η Suzan Abdul Wahab, μία Σύρια πρόσφυγας, επιβεβαίωσε στο προσωπικό του ΔΟΜ ότι ήταν
ευτυχής και ανακουφισμένη για την ευκαιρία που της δόθηκε να συνεχίσει τη ζωή της στην
Ευρώπη με την κόρη της. «Έχουν περάσει έξι μήνες από τότε που έφυγα από το Χαλέπι και
ήρθα στην Ελλάδα με την κόρη μου. Είμαι δικηγόρος και η κόρη μου πρόκειται να συνεχίσει τις
σπουδές της στο πανεπιστήμιο. Ανυπομονώ να αρχίσω να εργάζομαι και πάλι ως δικηγόρος,
ίσως σε μια ΜΚΟ ή σ’ έναν οργανισμό, γιατί αγαπώ πραγματικά να βοηθάω άλλους
ανθρώπους», είπε πριν από την αναχώρησή της από την Ελλάδα.
Ο ΔΟΜ παρείχε υγειονομικούς ελέγχους πριν από την αναχώρηση για να εξασφαλίσει ότι οι
άνθρωποι είναι σε θέση, υγιείς να ταξιδεύσουν και διοργάνωσε συνεδρίες «πολιτισμικού
προσανατολισμού», δίνοντας ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με τις χώρες μετεγκατάστασης.
Ταυτόχρονα, σε στενή συνεργασία με τις ελληνικές αρχές και άλλους φορείς, ο ΔΟΜ Ελλάδας
εξασφάλισε αυτή την εβδομάδα την πλέον ασφαλή μετακίνηση των ασυνόδευτων ανηλίκων.
Συνολικά 3.677 αιτούντες άσυλο έχουν μετεγκατασταθεί από την Ελλάδα και 1065 από την
Ιταλία προς άλλα κράτη μέλη της ΕΕ από την έναρξη του προγράμματος, ενώ η Γαλλία (1662), η
Ολλανδία (617) και η Φινλανδία (599) έχουν λάβει τους περισσότερους αιτούντες άσυλο μέχρι
σήμερα στο πλαίσιο του Relocation.

Office in Greece
P.O. Box 430 * 17402 Alimos, Athens, Greece * Tel: +30 210 9919040 * Fax: +30 210 9910914
E-mail: iomathens@iom.int * Website http://www.iom.int

