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Θέμα: «Μεταβατικό στάδιο συνέχισης της χρηματοδότησης όλων των υπαρχουσών           
             δομών φιλοξενίας ανηλίκων έως το Δεκέμβριο του 2017» 

 
 
Όπως γνωρίζετε, τον τελευταίο ενάμιση χρόνο καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια από τις Μη 

Κυβερνητικές Οργανώσεις να ανταποκριθούν άμεσα στην επιτακτική ανάγκη δημιουργίας 
Δομών Φιλοξενίας για τα Ασυνόδευτα Ανήλικα, με αποτέλεσμα οι 400 υπάρχουσες θέσεις 
στα τέλη του 2015 σε δομές φιλοξενίας να αυξηθούν στις 1376 κυρίως μέσω της 
χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
 

Είναι η πρώτη φορά που στην Ελλάδα λειτουργούν 53 δομές φιλοξενίας για ασυνόδευτους 
ανηλίκους, είτε μέσω ευρωπαϊκής χρηματοδότησης με διαχειριστές Διεθνείς Οργανισμούς 

(UNHCR, UNICEF) είτε μέσω άλλων πηγών χρηματοδότησης (χορηγιών, Ιδρυμάτων ή 
δωρεών). Βασικό στοιχείο της ομαλής λειτουργίας των δομών αποτέλεσε η τήρηση των 
συμφωνηθέντων όσον αφορά στην χρηματοδοτική ροή και το πλαίσιο διαχείρισης που 
επέτρεπε την άμεση κάλυψη των ιδιαίτερων και έκτακτων αναγκών των ασυνόδευτων 
ανηλίκων. 
 
 

 



Όλες οι Οργανώσεις κατανοούμε την αναγκαιότητα ανάληψης της διαχείρισης των 

ευρωπαϊκών πόρων, που διατίθενται για τον σκοπό αυτό, από τις κρατικές ελληνικές αρχές. 
 
Εντούτοις, θα θέλαμε να εκφράσουμε την έντονη ανησυχία μας για τη μελλοντική 

λειτουργία των Δομών φιλοξενίας και να επισημάνουμε τους κινδύνους που ελλοχεύουν για 
το μέλλον των παιδιών λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι: 
 

1. Σταδιακά, την τρέχουσα χρονική περίοδο αναμένεται η μείωση των υπαρχουσών 
δομών. Ήδη τον Απρίλιο έκλεισε μια δομή φιλοξενίας και το Μάιο ενδέχεται να 
κλείσουν και άλλες λόγω λήξης της χρηματοδότησης. Τον Ιούλιο λήγει η 
χρηματοδότηση  της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, στη βάση 

της οποίας λειτουργεί ο μεγαλύτερος αριθμός δομών, γεγονός που ενδέχεται να 
οδηγήσει πολλούς φορείς στην έναρξη της διαδικασίας εκκένωσης δομών 
φιλοξενίας προκειμένου έως τα τέλη Ιουλίου να μειώσουν τον αριθμό τους για τους 
παρακάτω λόγους: 
 

α) την πολυετή εμπειρία χρηματοδότησης των Οργανώσεων μέσω των Διαχειριστικών 

Αρχών (Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης, Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων κ.α), που 

χαρακτηρίστηκε από δραματικά πολύμηνες καθυστερήσεις 
β) το γεγονός ότι οι Οργανώσεις είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και συνεπώς οι ίδιοι 
πόροι μας δεν επαρκούν για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των δομών   
γ) τον κίνδυνο απαίτησης εγγυητικής επιστολής με τη νέα χρηματοδότηση 
δ) την έλλειψη εξασφάλισης προχρηματοδότησης έως και 50% όπως παρέχεται η 
δυνατότητα από τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς  

ε) τη σχετική ενημέρωση από τους εκπροσώπους της μελλοντικής διαχειριστικής αρχής ότι 
ενδεχομένως δεν εξασφαλίζεται το σύνολο των υπαρχόντων θέσεων στέγασης 
 

2. Όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες (προκήρυξη, εύλογος χρόνος για την υποβολή 
προτάσεων, αξιολόγηση, υπογραφή και ανάρτηση σχετικών αποφάσεων, κατάρτιση 
και υπογραφή Συμβάσεων κ.α.) θα λάβουν χώρα κατά την διάρκεια του 
καλοκαιριού οπότε και αρκετές υπηρεσίες υπολειτουργούν λόγω των αδειών.  

 
3. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για να πραγματοποιηθούν 

οι αναγκαίες διαβουλεύσεις προκειμένου το χρηματοδοτικό πλαίσιο να καταστεί 
λειτουργικό και να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες δηλαδή την ποιοτική, 
αποτελεσματική και ουσιαστική προστασία και κάλυψη των αναγκών των 

ασυνόδευτων ανηλίκων. 

 
4. Διαχρονικά, το διάστημα μεταξύ Ιουνίου-Οκτωβρίου παρατηρείται αύξηση των 

προσφυγικών ροών λόγω της καλοκαιρίας και κατά συνέπεια αύξηση του αριθμού 
των νεοεισερχόμενων ασυνόδευτων ανηλίκων.  
 

5. Η προστασία των ασυνόδευτων ανηλίκων δεν εξασφαλίζεται μόνον από την ύπαρξη 
δομών φιλοξενίας αλλά περιλαμβάνει και σειρά άλλων δράσεων των οποίων η 

χρηματοδότηση επίσης διακόπτεται και δεν έχουν προβλεφθεί στον σχεδιασμό 
συνέχισης της χρηματοδότησης. 
 

Παρά τις διαβεβαιώσεις της μέλλουσας διαχειριστικής αρχής πως όλες οι διαδικασίες θα 
έχουν ολοκληρωθεί έως την 20η Ιουλίου, δεδομένων των παραπάνω, εκτιμούμε ότι δυόμιση 
περίπου μήνες δεν επαρκούν για την ομαλή συνέχιση της χρηματοδότησης.  
 

Για αυτό παρακαλούμε να εξετάσετε άμεσα το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα μεταβατικό 
στάδιο συνέχισης της χρηματοδότησης και ένταξης όλων των υπαρχουσών 

δράσεων στήριξης και φιλοξενίας ανηλίκων μέσω των Διεθνών Οργανισμών έως το 
Δεκέμβριο του 2017, ώστε να εξασφαλιστεί επαρκής χρόνος για την ομαλή μετάβαση της 
διαχείρισης των Ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων προς τις αρμόδιες διαχειριστικές αρχές.  
 

Μεσοπρόθεσμα, υπάρχει ο κίνδυνος για μια ακόμη φορά, λόγω της πίεσης του χρόνου, να 
χαθεί ενδεχομένως μια μοναδική ευκαιρία να δημιουργηθεί ένα αποτελεσματικό πλαίσιο 
προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα, μέσα από ένα χρηματοδοτικό  
 
εργαλείο το οποίο θα στηρίζει και θα προωθεί τη συνεργασία και τη συνέργεια  υπαρχόντων 
δράσεων, αξιοποιώντας τη μακρόχρονη εμπειρία και την εξειδίκευση των φορέων, 



αποφεύγοντας τις επικαλύψεις και την σπατάληση πόρων και ανθρώπινου δυναμικού. Ένα 

μακροπρόθεσμο, βιώσιμο μηχανισμό του οποίου οι προδιαγραφές, το σύστημα ανάθεσης και 
αξιολόγησης θα είναι δίκαιο, αποτελεσματικό και ευέλικτο με παράλληλη εξασφάλιση 
τακτικής και ταχείας ροής χρηματοδότησης.  

 
Η πρόκληση αποτελεσματικής διαχείρισης των πόρων για τη διατήρηση των υπαρχόντων 
θέσεων σε δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων είναι μεγάλη και ενδεχόμενη αποτυχία 
θα οδηγήσει σε επιπλέον σημαντική αύξηση του αριθμού των ασυνόδευτων εκτεθειμένων σε 
επισφαλείς συνθήκες και θα εκθέσει την αξιοπιστία της χώρας μας με σειρά δημοσιευμάτων 
στον ξένο τύπο.  
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