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ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ*

ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

74.350

66.850

15.000 στα νησιά και 59.350 στην ενδοχώρα

επιλέξιμοι αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες αυτόν το μήνα
και 107.900 από τον Απρίλιο του 2017 έλαβαν οικονομική

Αφίξεις

βοήθεια μέσω προπληρωμένων καρτών.
5,000
4,000

1,650

1,100

22.800
άτομα αυτόν το μήνα και 57.150 από τον Νοέμβριο του

3,350

2,900

2015 έχουν επωφεληθεί από το πρόγραμμα στέγασης σε
διαμερίσματα της Υ.Α.

Ιαν - Φεβ (2018)
Θαλάσσιες Αφίξεις

Ιαν - Φεβ (2019)
Χερσαίες Αφίξεις

Συνολικές Αφίξεις

*Εκτίμηση της Υ.Α. για την περίοδο έως τις 28 Φεβρουαρίου 2019
αναφορικά με τα άτομα που κατέφθασαν και παρέμειναν στην Ελλάδα
κατόπιν της εισροής των ετών 2015-2016.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ESTIA ΤΗΣ Υ.Α.
Το 92% των προσφύγων έχει λάβει ΑΜΚΑ
Το 58% έχει ΑΦΜ
Το 29% έχει εγγραφεί στον ΟΑΕΔ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ Υ.Α.
Προσωπικό:
299 εθνικό προσωπικό
32 διεθνές προσωπικό
Γραφεία:
1 Κεντρικό Γραφείο στην
Αθήνα
10 Γραφεία σε
Θεσσαλονίκη, Λέσβο,
Αττική, Χίο, Σάμο, Κω,
Έβρο, Ιωάννινα, Λέρο
και Ρόδο
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Συνεργασία με εταίρους
■

Η Υ.Α. στηρίζει τις ελληνικές αρχές που συντονίζουν την απόκριση στην προσφυγική
κρίση, συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς του Ο.Η.Ε., διεθνείς και ελληνικές
Μ.Κ.Ο., περιφερειακούς και κρατικούς θεσμούς, δήμους, οργανώσεις που διατηρούν
επικοινωνία με τις κοινότητες, προσφυγικές κοινότητες και κοινότητες υποδοχής.

Κύριες Δραστηριότητες
Στέγαση και Οικονομική Βοήθεια
■

Η Υ.Α., σε συνεργασία με την κυβέρνηση, με δήμους και Μ.Κ.Ο., έχει αναλάβει τη
διαχείριση του προγράμματος ESTIA για την παροχή στέγασης και οικονομικής
βοήθειας μέσω προπληρωμένων κρατών, με χρηματοδότηση της Ε.Ε.

■

Η διαχείριση των προγραμμάτων αυτών πρόκειται να περιέλθει εξολοκλήρου υπό την
ευθύνη των ελληνικών αρχών. Η Υ.Α. συνεργάζεται στενά με το προσωπικό των
κρατικών φορέων προκειμένου να τους προετοιμάσει για τη μετάβαση αυτή.

■

Τα διαμερίσματα στις πόλεις και τα αστικά κέντρα προσφέρουν στους αιτούντες
άσυλο και τους πρόσφυγες μεγαλύτερη ανεξαρτησία και ενισχύουν σημαντικά την
αξιοπρέπειά τους. Τα παιδιά μπορούν να παρακολουθούν το δημόσιο ελληνικό
σύστημα εκπαίδευσης, ενώ διευκολύνεται η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη
και σε άλλες υπηρεσίες. Παράλληλα, ενισχύονται οι προοπτικές ένταξης για όσους
θα παραμείνουν στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο πληθυσμός υποδοχής επωφελείται από
τα 4.457 διαμερίσματα και τα 19 κτήρια που μισθώνει το πρόγραμμα σε 20 πόλεις
σε όλη την Ελλάδα. Το Φεβρουάριο, η Υ.Α. διέθεσε 26.186 θέσεις στέγασης.

■

Το Φεβρουάριο, η Υ.Α. χορήγησε οικονομική βοήθεια με τη μορφή προπληρωμένων
καρτών σε 66.840 αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες. Η οικονομική βοήθεια
διαφυλάσσει την αξιοπρέπεια των προσφύγων και τους επιτρέπει να επιλέγουν αυτά
που χρειάζονται περισσότερο, ενώ μέσω της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών
ενισχύεται η τοπική κοινότητα. Το Φεβρουάριο, περισσότερα από 6,7 εκατομμύρια
ευρώ σε μορφή οικονομικής βοήθειας θα διοχετευτούν τελικά στην τοπική οικονομία
σε όλη την Ελλάδα.

Προστασία
■

Με σταθερό αριθμό νέων χερσαίων και θαλάσσιων αφίξεων, αυξανόμενο αριθμό μη
καταγεγραμμένων ατόμων που περνούν στην Ελλάδα, καθώς και περιορισμένες
νομικές οδούς εκτός χώρας, γίνεται ολοένα και περισσότερο επιτακτική η ανάγκη για
περισσότερους χώρους υποδοχής για τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες,
ιδιαίτερα τα ασυνόδευτα παιδιά και άλλα άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες.

■

Οι έντονες βροχοπτώσεις αυτού του μήνα επιδείνωσαν την κατάσταση στα κέντρα
υποδοχής και σε ορισμένες περιοχές της ενδοχώρας. Ο αριθμός του προσφυγικού
πληθυσμού υπερβαίνει τη χωρητικότητα των υφιστάμενων δομών, με 11.300 άτομα
να συνωστίζονται σε χώρους εκτιμώμενης χωρητικότητας 5.200 ατόμων. Η
πλειοψηφία των ανθρώπων πάσχισε για να ανταπεξέλθει στις αντίξοες συνθήκες,
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καθώς διαμένουν σε σκηνές ή αυτοσχέδια καταλύματα, ενώ είναι ελάχιστες οι
εξειδικευμένες υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών τους.
■

Το Φεβρουάριο, το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής με τη στήριξη της Υ.Α.,
συνολικά μετέφερε προς την ενδοχώρα 755 άτομα, από τη Λέσβο (413), τη Σάμο
(146), τη Χίο (123), τη Λέρο (48) και την Κω (25). Από τον Ιούλιο του 2018, η
Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης εντοπίζει και ενημερώνει τα επιλέξιμα άτομα
που μπορούν να αναχωρήσουν από τα περισσότερα νησιά και συντονίζει την
αναχώρησή τους. Η Υ.Α. θα καλύπτει τα έξοδα μεταφοράς προς την ενδοχώρα.

■

Η κυβέρνηση έχει αυξήσει τις δυνατότητες στέγασης στους χώρους φιλοξενίας της
ενδοχώρας και παράλληλα προετοιμάζει νέους. Ωστόσο, η ανεπαρκής στέγαση σε
όλη τη χώρα οδηγεί όλο και περισσότερο στον υπερσυνωστισμό ορισμένων
καταυλισμών της ενδοχώρας, δημιουργώντας εντάσεις και αυξάνοντας τους
κινδύνους προστασίας για τους διαμένοντες.

■

Στον Έβρο, η ομάδα της Υ.Α. βοηθάει τους ανθρώπους που έφτασαν πρόσφατα στο
κέντρο υποδοχής του Φυλακίου, διασφαλίζοντας την ορθή ενημέρωση και
ταυτοποίησή τους, καθώς και την παραπομπή των ασυνόδευτων παιδιών και των
ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες στις κατάλληλες υπηρεσίες.

■

Από το Φεβρουάριο του 2019, η Υ.Α. και οι εταίροι της έχουν βοηθήσει
περισσότερους από 2.300 αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας
παρέχοντας συμβουλευτική και νομική εκπροσώπηση σε διαδικασίες ασύλου, όπως
και σε άλλα θέματα που σχετίζονται με την πρόσβαση στα δικαιώματα.

■

Εμπειρογνώμονες

της

Υ.Α.,

κατόπιν

αιτήματος,

παρέχουν

συμβουλευτική

υποστήριξη στους χειριστές της Υπηρεσίας Ασύλου για το πώς θα διενεργούν
συνεντεύξεις και θα συντάσσουν αποφάσεις σχετικά με τις αιτήσεις ασύλου, καθώς
επίσης παρέχουν πρακτική εκπαίδευση (on-the-job training). Το Φεβρουάριο, η Υ.Α.
προσέφερε τη βοήθειά της σε περισσότερες από 900 υποθέσεις και σε 1.800 από
την αρχή του 2019.
■

Ο ιστότοπος HELP της Υ.Α. απαντά σε ερωτήματα των προσφύγων και των
αιτούντων άσυλο σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης ασύλου, τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις τους, καθώς και την πρόσβαση στις υπηρεσίες όσο ζουν στην
Ελλάδα. Το 2019, περίπου 7.600 άνθρωποι βρήκαν πληροφορίες στον ιστότοπο.

Προστασία των παιδιών
■

Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 3.773 ασυνόδευτα και χωρισμένα από την οικογένειά
τους παιδιά στην Ελλάδα, αλλά μόνο 1.085 διαθέσιμες θέσεις σε ξενώνες και
διαμερίσματα του προγράμματος Υποστηριζόμενης Αυτόνομης Διαβίωσης [πηγή:
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), έως τις 28 Φεβρουαρίου). Ως
αποτέλεσμα, πολλά παιδιά περνούν μακρές περιόδους είτε υπό προστατευτική
φύλαξη είτε στα κέντρα υποδοχής των νησιών και του Έβρου, περιμένοντας να
τοποθετηθούν σε δομές στέγασης κατάλληλες για την ηλικία τους. Άλλα παιδιά
διαμένουν σε ανεπίσημες δομές ή κινδυνεύουν να μείνουν άστεγα.

■

Η κατάσταση παραμένει ανησυχητική στο κέντρο υποδοχής στη Λέσβο, όπου
υπάρχει ο μεγαλύτερος αριθμός ασυνόδευτων παιδιών (348) στην Ελλάδα. Στη
Σάμο, η καθορισμένη περιοχή για τα 206 παιδιά παραμένει κατεστραμμένη και
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μερικά από αυτά, συχνά πρέπει να κοιμούνται σε βάρδιες. Η στήριξη και η παροχή
υπηρεσιών για τα παιδιά στο κέντρο υποδοχής του Έβρου, είναι περιορισμένες.
■

Η Υ.Α. βοηθάει στον εντοπισμό παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο στο αστικό
περιβάλλον και παρέχει είτε άμεσα είτε μέσω των εταίρων της, υπηρεσίες
συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και πρακτική εκπαίδευση σε αρχές
και σχετικούς φορείς.

■

Ένα κέντρο καινοτομίας που διαχειρίζεται εταίρος της Y.A. στην Αθήνα προσφέρει
την ευκαιρία σε ασυνόδευτα παιδιά να ξεπεράσουν τα ψυχολογικά τραύματά τους και
να αναπτύξουν νέες δεξιότητες. Στα νησιά, η Υ.Α. βοηθάει τις αρχές στην προστασία
των παιδιών από τους κινδύνους μέσω χώρων φιλικών προς αυτά, της άτυπης
εκπαίδευσης, της διαχείρισης υποθέσεων, της παροχής νομικής βοήθειας και
ψυχοκοινωνικής υποστήριξης.

■

Αυτό το μήνα, ο εταίρος της Υ.Α. METAδραση μετέφερε 76 ασυνόδευτα παιδιά από
τα κέντρα υποδοχής σε προσωρινές εγκαταστάσεις στην ενδοχώρα, μέχρι την
επικείμενη μεταφορά τους σε κατάλληλους ξενώνες. Από το 2018, η Υ.Α. έχει
μεταφέρει 892 παιδιά.

■

Η Υ.Α. ανέπτυξε το πρόγραμμα Υποστηριζόμενης Αυτόνομης Διαβίωσης κατά το
οποίο παιδιά άνω των 16 ετών ζουν μόνα τους με την υποστήριξη ειδικών επιτρόπων
του Ε.Κ.Κ.Α. και υποστηρικτικές ομάδες.

■

Επιπλέον, η Υ.Α. μεταφέρει αγόρια και κορίτσια που γίνονται 18 ετών σε
διαμερίσματα στο πλαίσιο του προγράμματος στέγασης, απελευθερώνοντας με τον
τρόπο αυτό θέσεις στους ξενώνες για τα μικρότερα παιδιά.

■

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Dubs, 33 παιδιά αναχώρησαν από την Ελλάδα προς το
Ηνωμένο Βασίλειο από την αρχή του προγράμματος το 2017. Η Y.A. σε συνεργασία
με το Ε.Κ.Κ.Α., την αρμόδια αρχή και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης
εξετάζουν τα βέλτιστα συμφέροντα και τις ανάγκες των ασυνόδευτων παιδιών, ώστε
να εντοπίσουν εκείνα που θα επωφεληθούν περισσότερο από το πρόγραμμα.

Σεξουαλική και Έμφυλη Βία: Πρόληψη και Αντιμετώπιση
■

Η σεξουαλική παρενόχληση και η βία στα κέντρα υποδοχής, συμπεριλαμβανομένης
της βίας εναντίον ανδρών και αγοριών, αποτελεί μείζονα κίνδυνο στα κέντρα
υποδοχής και σε ορισμένους χώρους φιλοξενίας στην ενδοχώρα. Η σωματική
ακεραιότητα δεν είναι διασφαλισμένη στους χώρους φιλοξενίας των προσφύγων, ενώ
ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν η απουσία ελέγχου κατά την είσοδο και έξοδο στους
χώρους αυτούς, καθώς και η έλλειψη συντονισμού στην κατανομή των καταλυμάτων,
ιδιαίτερα για τις μονογονεϊκές οικογένειες και τις γυναίκες. Ο περιορισμένος αριθμός
εξειδικευμένων υπηρεσιών, διερμηνέων και αστυνομικών παρακωλύει τη διαχείριση
των υποθέσεων και διαιωνίζει το αίσθημα ανασφάλειας του προσφυγικού
πληθυσμού.

■

Η Υ.Α. παραπέμπει τις γυναίκες που επέζησαν τέτοιων περιστατικών αλλά και όσους
κινδυνεύουν, σε κρατικές υπηρεσίες και ξενώνες ή στο πρόγραμμα στέγασης σε
διαμερίσματα. Δυστυχώς, η έλλειψη διερμηνείας συνεπάγεται ότι οι πρόσφυγες δεν
έχουν πάντοτε πρόσβαση στις κρατικές υπηρεσίες.

■

Στα νησιά, η Υ.Α. εντοπίζει όσους έχουν επιζήσει τέτοιων περιστατικών ή διατρέχουν
κίνδυνο, τους παρέχει νομικές πληροφορίες και συμβουλευτική και τους παραπέμπει
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στις κατάλληλες υπηρεσίες επίσης μέσω των εταίρων της. Ωστόσο, ως αποτέλεσμα
της περιορισμένης παροχής υπηρεσιών σε ορισμένα κέντρα υποδοχής, δεν είναι
πάντοτε δυνατή η έγκαιρη πρόσβασή τους σε αυτές.
■

Στην ενδοχώρα, η Υ.Α. συνεργάζεται με εθνικές Μ.Κ.Ο. για την πρόληψη και την
αντιμετώπιση της σεξουαλικής και έμφυλης βίας σε ορισμένους χώρους φιλοξενίας
της ενδοχώρας και σε περιοχές εντός του αστικού ιστού της Αθήνας, της Θεσσαλίας
και της Θεσσαλονίκης.

■

Η Υ.Α. παρέχει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, καθώς και εκπαίδευση σε Μ.Κ.Ο.
και στις αρχές σχετικά με τον τρόπο πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών
σεξουαλικής και έμφυλης βίας.

Εκπαίδευση
■

Η Υ.Α. σε συνεργασία με τη UNICEF και άλλους φορείς στηρίζουν το Υπουργείο
Παιδείας, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά πρόσφυγες πηγαίνουν σταθερά στο
σχολείο. Επίσης, η Υ.Α. συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς με σκοπό την ενίσχυση της
ευαισθητοποίησης των μαθητών απέναντι στους πρόσφυγες, τα ανθρώπινα
δικαιώματα και τον εκτοπισμό, μέσω τεχνικών βιωματικής μάθησης.

■

Οι πρόσφυγες μαθητές που διαμένουν σε διαμερίσματα της Υ.Α. και σε οκτώ
καταυλισμούς στην Ελλάδα, φοιτούν στα σχολεία μαζί με τους Έλληνες συνομήλικούς
τους. Αυτό το μήνα, ξεκίνησαν να λειτουργούν νέες ειδικές τάξεις υποδοχής για παιδιά
πρόσφυγες στην Κω και τη Σάμο.

■

Τουλάχιστον 6.600 παιδιά και νέοι διαμένουν στα κέντρα υποδοχής, αλλά ο αριθμός
των προγραμμάτων μάθησης είναι περιορισμένος και υπάρχει συνεχής ανάγκη για
ευκαιρίες βιοπορισμού, ιδίως για τους νέους άνδρες.

■

Στα νησιά, όπου η τυπική εκπαίδευση δεν είναι διαθέσιμη για πολλά παιδιά, η Υ.Α.
παρέχει στήριξη με τη λειτουργία κέντρων συμπληρωματικής, μη τυπικής
εκπαίδευσης, όπου τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν μαθήματα γλώσσας,
μαθηματικών και πληροφορικής, αλλά και να έχουν βοήθεια στις ασκήσεις τους για
το σπίτι.

■

Η Υ.Α. υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στη Ρόδο, για
την προώθηση των προοπτικών εκπαίδευσης των ενήλικων αιτούντων άσυλο και
προσφύγων.

Υγεία
■

Η Υ.Α. συνεργάζεται με το Υπουργείο Υγείας, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης
Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) και τους εταίρους της για να βοηθούν τους πρόσφυγες
και τους αιτούντες άσυλο να έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

■

Στα νησιά και σε ορισμένους καταυλισμούς της ενδοχώρας, ο αριθμός προσωπικού
του Υπουργείου Υγείας εξακολουθεί να είναι μικρός, ειδικά όσον αφορά τους γιατρούς
και τους πολιτισμικούς διαμεσολαβητές, γεγονός που περιορίζει την παροχή ιατρικών
και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στους πρόσφυγες.

■

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η έλλειψη δημόσιων ψυχιατρικών ιδρυμάτων στην
Ελλάδα. Η Υ.Α. συνεργάζεται με εταίρους προκειμένου να φέρει σε επαφή με δημόσια
ιδρύματα αυτούς που πάσχουν από ψυχιατρικά προβλήματα.
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■

Η Υ.Α. χρηματοδοτεί υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης στη Λέσβο, καθώς και υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Αττική, όπου
ψυχίατροι και ψυχολόγοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Πολυκλινική του Δήμου
Αθηναίων.

Βιώσιμες Λύσεις
■

Το Φεβρουάριο, 1.609 άτομα έλαβαν στην Ελλάδα καθεστώς πρόσφυγα ή
επικουρικής προστασίας και 2.964 από την αρχή τους 2019.

■

Υπάρχει επείγουσα ανάγκη υποστήριξης των προσφύγων ώστε να διάγουν μια
ομαλή ζωή, να μορφώνονται, να λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη και να
βιοπορίζονται. Απαιτούνται, λοιπόν, βασικά έγγραφα για να μπορέσουν οι
πρόσφυγες να εργαστούν, να έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες και τα εθνικά
προγράμματα, καθώς επίσης για να διευκολυνθεί η μελλοντική ένταξή τους στις
κοινότητες υποδοχής.

■

Οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες - ειδικά εκείνοι που ζουν σε χώρους φιλοξενίας
και κέντρα υποδοχής - αντιμετωπίζουν δυσκολίες πρόσβασης σε προγράμματα
επαγγελματικής κατάρτισης και στην αμειβόμενη εργασία. Πολλοί δεν είναι επιλέξιμοι
για τα Εθνικά Συστήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως το Κοινωνικό Εισόδημα
Αλληλεγγύης και το Σχέδιο Επιδότησης Ενοικίου, επειδή δεν πληρούν τα τεχνικά
κριτήρια, όπως για παράδειγμα την ιδιοκτησία ενός σπιτιού ή να έχουν μισθωτήριο
στο όνομά τους.

■

Οι εταίροι της Υ.Α. στηρίζουν τους διαμένοντες στο πλαίσιο του προγράμματος
στέγασης, ώστε να έχουν πρόσβαση σε σημαντικά έγγραφα, όπως αριθμό
φορολογικού μητρώου και αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και σε
θέσεις εργασίας αντίστοιχες των προσόντων τους. Επίσης, τους παραπέμπουν σε
κατάλληλες υπηρεσίες για ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, επαγγελματική
εκπαίδευση και παρακολούθηση μαθημάτων γλώσσας. Οι διαμένοντες λαμβάνουν
στήριξη μέσω υπηρεσιών διερμηνείας που τους βοηθούν να έχουν πρόσβαση στην
υγειονομική περίθαλψη, να εγγράφονται στα σχολεία, καθώς και στην παροχή
ψυχοκοινωνικής, εκπαιδευτικής και νομικής υποστήριξης.

■

Το Φεβρουάριο, παρασχέθηκε στέγαση σε διαμερίσματα της Υ.Α. σε περίπου 6.314
δικαιούχους διεθνούς και επικουρικής προστασίας, ενώ 12.000 άτομα έλαβαν
οικονομική βοήθεια μέσω προπληρωμένων καρτών. Από τους διαμένοντες σε
καταλύματα που παρέχονται στο πλαίσιο του προγράμματος στέγασης της Υ.Α., το
92% έχει αριθμό κοινωνικής ασφάλισης AMKA, το 58% έχει αριθμό
φορολογικού μητρώου ΑΦΜ και το 29% έχει εγγραφεί σε προγράμματα
απασχόλησης του ΟΑΕΔ που παρέχουν βοήθεια για την εύρεση εργασίας.

■

Η Υ.Α., ως βασικός εταίρος, στηρίζει τις ελληνικές αρχές στις προετοιμασίες
υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την ένταξη των προσφύγων και των
μεταναστών. Επιπλέον, βοήθησε αρκετούς δήμους να υιοθετήσουν στρατηγικά
σχέδια για την ένταξη των προσφύγων σε τοπικό επίπεδο.
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Επιστροφές και Μετεγκατάσταση
■

Αυτόν το μήνα, 13 άτομα επεστράφησαν από την Ελλάδα προς την Τουρκία στο
πλαίσιο της Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας, ενώ συνολικά 1.838 άτομα έχουν επιστραφεί
στην Τουρκία στη βάση εφαρμογής της ίδιας Δήλωσης από τις 20 Μαρτίου του 2016.

■

Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης των αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα προς άλλα
κράτη μέλη της Ε.Ε. ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2017. Συνολικά αναχώρησαν
22.000 άτομα.

Καταλύματα
■

Η Y.A., μαζί με τους εταίρους της και σε συνεργασία με το Δήμο Λέσβου, υποστηρίζει
τη διαχείριση του χώρου φιλοξενίας του Καρά Τεπέ και του προσωρινού χώρου
διέλευσης νέων αφίξεων στη Σκάλα Συκαμινέας, παρέχοντας ένα σύνολο υπηρεσιών
προστασίας και βασικής βοήθειας.

Εταίροι
Το Φεβρουάριο, η Υ.Α. συνεργάστηκε με 33 εταίρους: Άρσις, Ηλιακτίδα, INTERSOS,
NOSTOS, Praksis, Solidarity Now, Catholic Relief Services, Terre des Hommes,
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, ΜΕΤΑδραση, Ελληνικό
Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Γιατροί του
Κόσμου (MdM), Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.),
Διοτίμα, Faros, ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών Αναζητήσεων Νέων, International Rescue
Committee, International Catholic Migration Commission (ICMC), Πανελλήνιο Δίκτυο για το
Θέατρο στην Εκπαίδευση (TENet-Gr), UNOPS, Περιχώρησις, OMNES και τις τοπικές
αρχές των Αθηνών, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Λιβαδειάς, του Ηρακλείου, των
Τρικάλων, της Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, της Καρδίτσας, της Λάρισας και της
Τρίπολης.

LINKS
Mediterranean Situation – UNHCR Greece – Twitter – Facebook – ‘Face Forward …into
my home’ exhibition in Košice, Slovakia – ESTIA
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ΕΩΣ ΤΙΣ 06 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019)

246,6 εκ. ζητήθηκαν για τα προγράμματα της Υ.Α. στην Ελλάδα
Έλλειμα
χρηματοδότησης
14%
34.8 εκ.

Χρηματοδότηση
86 %
211.8 εκ.

Δωρητές
Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τους μεγάλους δωρητές απεριορίστων κονδυλίων για
το 2019
Σουηδία (90,4 εκ.) | Νορβηγία (44,5 εκ.) | Κάτω Χώρες (37,5 εκ.) | Ηνωμένο Βασίλειο (31,7
εκ.) | Γερμανία (26,7 εκ.) | Δανία (24,4 εκ.) | Ελβετία (15,1 εκ.) | Ιδιώτες δωρητές από την
Ισπανία (12,8 εκ.)
Ευχαριστίες προς τους λοιπούς δωρητές απεριορίστων κονδυλίων για το 2019
Αλγερία | Αργεντινή | Αυστραλία | Αυστρία | Αζερμπαϊτζάν | Βέλγιο | Καναδάς | Εσθονία |
Ινδονησία | Κουβέιτ | Μάλτα | Μονακό | Μαυροβούνιο | Νέα Ζηλανδία | Περού | Κατάρ |
Δημοκρατία της Κορέας | Ρωσική Ομοσπονδία | Σαουδική Αραβία | Σερβία | Σιγκαπούρη |
Σρι Λάνκα | Ταϊλάνδη | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | Ουρουγουάη | Ιδιώτες δωρητές
Ευχαριστίες προς τους μεγάλους δωρητές περιστασιακών, θεματικών,
περιφερειακών, υπο-περιφερειακών κονδυλίων για το 2019
Ευρωπαϊκή Ένωση | Ιδιώτες δωρητές
Ευχαριστίες προς τους δωρητές για τα προγράμματα στην Ελλάδα για το 2019
Ευρωπαϊκή Ένωση (224,7 εκ.)
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ελένη Μπιζά, Associate Reporting Officer, Ελλάδα
ΒΙΖΑ@unhcr.org, Τηλ. +30 216 200 7809, Κιν. +30 695 558 5567
Έλενα Μαρδά, Liaison Associate, Ελλάδα
marda@unhcr.org, Τηλ. +30 216 200 7855, Κιν. +30 695 18 01 242
Μιχαήλ Αγοραστάκης, Information Management Associate, Ελλάδα
AGORASTA@unhcr.org, Τηλ. +30 216 200 7946, Κιν. +30 695 1941546
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