Αθήνα, 6/12/2019
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
O Γενικός Διευθυντής του ΔΟΜ απευθύνει έκκληση
για αλληλεγγύη και υποστήριξη στην Ελλάδα

Αθήνα – Ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), Αντόνιο
Βιτορίνο, στο πλαίσιο επίσκεψής του στην Αθήνα, ανέφερε σήμερα (6 Δεκεμβρίου) ότι οι
σημαντικές μεταναστευτικές πιέσεις που δέχεται η Ελλάδα πρέπει να αντιμετωπιστούν με
μεγαλύτερη πολιτική και έμπρακτη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
Στο πλαίσιο μονοήμερης επίσκεψης, ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΜ, Αντόνιο Βιτορίνο
συναντήθηκε με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Έλληνα Υπουργό
εξωτερικών, Νίκο Δένδια, με τις συζητήσεις να επικεντρώνονται στην ανάγκη για ένα συνολικό,
ισορροπημένο και βιώσιμο επόμενο βήμα με στόχο την αντιμετώπιση της τρέχουσας
κατάστασης στο πεδίο της μετανάστευσης.
Ο Αντόνιο Βιτορίνο χαιρέτησε την πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης για προστασία και
στήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων και την προσπάθεια αποσυμφόρησης των νησιών. Την ίδια
στιγμή, εξέφρασε τη σταθερή υποστήριξη του ΔΟΜ, μέσω της συνεχιζόμενης παροχής
στοχευμένης βοήθειας σε μετανάστες και πρόσφυγες που έχουν ανάγκη, της μετακίνησης του
ευάλωτου πληθυσμού από τα νησιά και της στέγασής τους στην ενδοχώρα.
«Η μεταφορά των προσφύγων και μεταναστών από τις δύσκολες συνθήκες υπερπληθυσμού
των νησιών στην ενδοχώρα είναι μία ανθρώπινη και έμπρακτη επίδειξη αλληλεγγύης μέσα στην
Ελλάδα», ανέφερε. «Αντίστοιχα, η Ελλάδα έχει ανάγκη συνεχούς αλληλεγγύης και στήριξης από
τα κράτη – μέλη της ΕΕ, προκειμένου να διαμοιραστεί η ευθύνη και να αποτραπούν μελλοντικοί
κραδασμοί,» προσέθεσε μετά το πέρας της συνάντησης.
Οι παράτυπες διελεύσεις μεταναστών στην Ελλάδα, έχουν αυξηθεί κατά τη διάρκεια του
δεύτερου μισού του τρέχοντος έτους, προσθέτοντας πίεση στις ήδη επιβαρυμένες δομές και
κοινωνίες, ειδικά στα νησιά.
Ο Γενικός Διευθυντής του ΔΟΜ τόνισε, ότι μία ισορροπημένη προσέγγιση στη διαχείριση της
μετανάστευσης θα αποδειχθεί αποτελεσματική σε βάθος χρόνου.
«Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι κίνδυνοι και οι πιέσεις της παράτυπης μετανάστευσης, που
προωθείται επίμονα από τα δίκτυα διακινητών μπορούν να περιοριστούν μέσω εναλλακτικών
λύσεων, όπως είναι μια βιώσιμη ενίσχυση των διαύλων ομαλής και νόμιμης μετανάστευσης,
ένας μηχανισμός μετεγκατάστασης και άλλων συμπληρωματικών διόδων και ένας μηχανισμός
διαμοιρασμού της ευθύνης της Ελλάδας με άλλα κράτη μέλη της ΕΕ», ανέφερε.

«Οι συζητήσεις αυτές γίνονται αλλά δεν έχουν λάβει ακόμα τη βαρύτητα που τους αρμόζει.
Είμαι όμως πεπεισμένος, ότι δεδομένης της σημερινής κατάστασης, μια ανανεωμένη ματιά σε
αυτές τις αναπόσπαστες πτυχές της διαχείρισης της μετανάστευσης θα δώσουν μία νέα πνοή,»
ανέφερε.
Ο Αντόνιο Βιτορίνο συναντήθηκε επίσης με τον Δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, στο
πλαίσιο κοινής επίσκεψης στο κέντρο φιλοξενίας στον Ελαιώνα, όπου σήμερα διαμένουν
περίπου 1,800 πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο. Ο Ελαιώνας είναι ένα από τα 30 ανοιχτά κέντρα
φιλοξενίας στην ενδοχώρα, όπου ο ΔΟΜ διασφαλίζει αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής,
στέγασης και προστασίας για περίπου 24,000 πρόσφυγες και μετανάστες με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σημείωμα για τους συντάκτες
Η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλος του ΔΟΜ και έχει παρουσία στην Ελλάδα από το 1952, οπότε και
έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο δίκτυο συνεργασιών με την ελληνική κυβέρνηση και την κοινωνία
των πολιτών. Η αποστολή του ΔΟΜ στην Ελλάδα υποστηρίζει την μεταναστευτική και
προσφυγική κοινότητα μέσω ενός ευρέος δικτύου προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, που
περιλαμβάνει στέγαση, ένταξη, διερμηνεία, μεταφορά, προστασία, υπηρεσίες μη τυπικής
εκπαίδευσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στους ασυνόδευτους ανηλίκους. Ο ΔΟΜ επιπλέον,
εφαρμόζει το πρόγραμμα εθελούσιων επιστροφών και επανένταξης για μετανάστες που είτε
δεν μπορούν, είτε δε θέλουν να παραμείνουν στην Ελλάδα και επιθυμούν να επιστρέψουν στη
χώρα καταγωγής τους.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την κα. Χριστίνα Νικολαΐδου,
στον ΔΟΜ Ελλάδος. Email: cnikolaidou@iom.int, Tel: +30 210 – 9919040 ext. 248

