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Αγαπητέ κ. Μπουρνού, 

Σας ευχαριστώ που μου γνωστοποιήσατε τους προβληματισμούς σας για το 

Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο καθώς και για το μετανα-

στευτικό ζήτημα στην Ελλάδα.   

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή μου στην Ελλάδα στα τέλη Μαρτίου, είχα την 

ευκαιρία να μιλήσω με τους πολίτες και τις τοπικές αρχές στη Λέσβο και να 

συζητήσω μαζί τους τις προσπάθειές τους να ανταποκριθούν στις άμεσες 

συνέπειες της άφιξης αιτούντων άσυλο και μεταναστών κατά τη διάρκεια 

των τελευταίων ετών. 

Όπως επισημαίνετε κι εσείς, οι προκλήσεις της μετανάστευσης είναι κοινές 

και απαιτούν προσπάθειες και λύσεις από κοινού. Γι’ αυτό και το Νέο Σύμ-

φωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο ξεκινά με την προϋπόθεση ότι 

κανένα Κράτος Μέλος δεν θα έπρεπε να επωμίζεται δυσανάλογες υποχρεώ-

σεις και ότι η συνεισφορά στα μέτρα αλληλεγγύης είναι υποχρεωτική. Για να 

το διασφαλίσει αυτό, το Νέο Σύμφωνο εισάγει ένα σύστημα υποχρεωτικής 

αλληλεγγύης, βασισμένo σε ποσοστά κατανομής και σε ένα εύρος μέτρων 

που περιλαμβάνουν μετεγκατάσταση, επικουρούμενες επιστροφές, αλλά και 

ενίσχυση υποδομών και επιχειρησιακή στήριξη. Επίσης, το Σύμφωνο προτεί-

νει να ενισχυθούν οι διεθνείς συνεργασίες με σκοπό να εξασφαλιστεί αποτε-

λεσματικότητα στις επιστροφές, να καταπολεμηθεί καλύτερα η διακίνηση 

μεταναστών και να αναπτυχθούν νόμιμοι δίοδοι μετανάστευσης.  

Κατά τα τελευταία χρόνια, η Επιτροπή έχει διαθέσει σημαντική χρηματοδο-

τική, επιχειρησιακή και τεχνική βοήθεια για τη στήριξη της Ελλάδας. Στις 3 

Δεκέμβρη 2020, ένα Μνημόνιο Συνεργασίας συνάφθηκε μεταξύ της Επιτρο-

πής, της Ελληνικής Κυβέρνησης και των Υπηρεσιών της ΕΕ για πιλοτικές νέες 

εγκαταστάσεις στη Λέσβο. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή οργάνωσε μια 

Ομάδα Ειδικού Σκοπού (Task Force) για Διαχείριση Μετανάστευσης. Μέσα 

από αυτές τις κοινές προσπάθειες επιτεύχθηκε πρόοδος στην επιτάχυνση 

των διαδικασιών και στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Ο αριθμός 



μεταναστών και προσφύγων που ζουν στη Λέσβο και τα νησιά του Ανατο-

λικού Αιγαίου μειώθηκε από 42.000 το 2019 σε κάτω από 12.000 τον Απρίλιο 

2021. Η Επιτροπή συνεχίζει να συνεργάζεται στενά με τις Ελληνικές Αρχές 

για να εξασφαλίσει την έγκαιρη εκπλήρωση των στόχων του Μνημονίου 

Συνεργασίας και να βελτιώσει περαιτέρω το σύστημα υποδοχής.  

Επιπλέον, η Επιτροπή παρέχει χρηματοδοτική στήριξη και συνεχίζει τις 

προσπάθειες συντονισμού στο τρέχον πρόγραμμα εθελούσιας μετεγκατά-

στασης. Από την έναρξή του ένα χρόνο πριν, περισσότερα από 3.700 ασυ-

νόδευτα παιδιά, παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας και άλλες ευαλωτό-

τητες, μαζί με τις οικογένειές τους, έχουν μετεγκατασταθεί από την Ελλάδα 

σε άλλα Κράτη Μέλη και συνεργαζόμενες χώρες.  

Με το Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, ο απρόσκοπτος 

καθορισμός της κατάλληλης διαδικασίας για τα πρόσωπα που εισέρχονται 

στην ΕΕ, θα βοηθήσει στη γρήγορη εξακρίβωση των αιτούντων άσυλο που 

χρήζουν διεθνούς προστασίας και θα εξασφαλίζει την ταχεία επιστροφή 

όσων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.  

Τέλος, όσον αφορά τα νέα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης Πολλαπλών 

Σκοπών (ΚΥΤ ΠΣ) τα οποία θα αντικαταστήσουν τα υπάρχοντα κέντρα στα 

νησιά, οι Ελληνικές Αρχές έχουν επιβεβαιώσει ότι οι διαμένοντες στα νέα κέ-

ντρα θα μπορούν να εισέρχονται και να εξέρχονται κατά βούληση, καθώς 

θα τοποθετηθεί ένα σύστημα με κάρτες πρόσβασης. Μόνο τα προαναχω-

ρησιακά κέντρα, για όσους έχει εκδοθεί απόφαση επιστροφής, θα είναι κλει-

στά. Τα ΚΥΤ Πολλαπλών Σκοπών θα κατασκευαστούν σε πλήρη συμφωνία 

με τις σχετικές προβλέψεις και προδιαγραφές της ΕΕ. 

Οι προτάσεις της Επιτροπής για το Σύμφωνο εξισορροπούν τις αρχές της 

αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής των υποχρεώσεων και συνιστούν 

την μόνη οδό για την ανάπτυξη μιας βιώσιμης, Ευρωπαϊκής προσέγγισης 

στη διαχείριση της μετανάστευσης. Οφείλουμε να εξασφαλίσουμε την εποι-

κοδομητική συμβολή όλων στην επίτευξη ενός πολιτικού συμβιβασμού στα 

βασικά σημεία του Συμφώνου. Είναι προς το συμφέρον κάθε Κράτους Μέ-

λους και της Ένωσης σαν σύνολο.  

Με εκτίμηση,  

Ylva Johansson 


