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Ελλάδα
Τον Αύγουστο, οι προσφυγικές ροές

Ενώ τα κέντρα υποδοχής στα νησιά

Ο θάνατος ενός αγοριού 15 ετών στη

αυξήθηκαν κατά 60%. Περισσότερα

προορίζονται για 5.400 άτομα, οι αφίξεις

Μόρια, κλιμάκωσε την ανάγκη λήψης

από 7.700 άτομα έφθασαν στα νησιά

αύξησαν τον πληθυσμό σε 20.500 άτομα,

μέτρων για την προστασία των 4.393

του Αιγαίου και 1.600 διέσχισαν τα

θέτοντας

1.180

ασυνόδευτων παιδιών στην Ελλάδα,

χερσαία σύνορα, κυρίως Αφγανοί και

ασυνόδευτα

βρίσκονται

όπως της μετεγκατάστασής τους σε

Σύροι.

ανάμεσά τους.

σε

unacc

κίνδυνο
παιδιά

που

τα

άλλες χώρες της Ευρώπης.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ*

ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

88.750

74.350

25.250 στα νησιά και 63.500 στην ενδοχώρα

επιλέξιμοι αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες αυτόν το μήνα
και 128.600 από τον Απρίλιο του 2017 έλαβαν οικονομική

Αφίξεις

βοήθεια μέσω προπληρωμένων καρτών.
31.600
12.150

19.450

33.600
8.000

25.600

21.600
άτομα αυτόν το μήνα και 60.200 από το Νοέμβριο του 2015
έχουν επωφεληθεί από το πρόγραμμα στέγασης σε
διαμερίσματα της Υ.Α..

Ιαν. - Αύγ. (2018)
Θαλάσσιες Αφίξεις

Ιαν. - Αύγ. (2019)
Χερσαίες Αφίξεις

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ESTIA ΤΗΣ Υ.Α.
Το 95% έχει λάβει ΑΜΚΑ

*Εκτίμηση της Υ.Α. για την περίοδο έως τις 31 Αυγούστου 2019
αναφορικά με τα άτομα που κατέφθασαν και παρέμειναν στην Ελλάδα
κατόπιν της εισροής των ετών 2015-2016.

Το 72% έχει ΑΦΜ
To 64% των παιδιών έχει εγγραφεί στα σχολεία
Το 35% έχει εγγραφεί στον ΟΑΕΔ.
Το 6% έχει τραπεζικό λογαριασμό

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ Υ.Α.
Προσωπικό:
276 εθνικό προσωπικό
31 διεθνές προσωπικό
Γραφεία:
1 Κεντρικό Γραφείο στην
Αθήνα
10 Γραφεία σε
Θεσσαλονίκη, Λέσβο,
Αττική, Χίο, Σάμο, Κω,
Έβρο, Ιωάννινα, Λέρο
και Ρόδο

www.unhcr.org

1

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ > Ελλάδα / 1-31 Αυγούστου 2019

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 βάσης, τις
προσφυγικές κοινότητες και τις τοπικές κοινωνίες.

Κύριες Δραστηριότητες
Στέγαση και Οικονομική Βοήθεια
■

Η Υ.Α., σε συνεργασία με την κυβέρνηση, 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 Υ.Α. συνεργάζεται στενά με το προσωπικό των κρατικών φορέων προκειμένου να
τους προετοιμάσει για τη μετάβαση της διαχείρισης των προγραμμάτων υπό την
ευθύνη των ελληνικών αρχών.

■

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. Ο πληθυσμός υποδοχής επωφελείται από τα 4.442
διαμερίσματα και τα 15 κτήρια που μισθώνει το πρόγραμμα σε 21 πόλεις σε όλη
την Ελλάδα. Τον Αύγουστο, η Υ.Α. διέθεσε 25.265 θέσεις στέγασης.

■

Τον Αύγουστο, η Υ.Α. χορήγησε οικονομική βοήθεια με τη μορφή προπληρωμένων
καρτών σε 74.350 αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες. Η οικονομική βοήθεια δίνει τη
δυνατότητα στους πρόσφυγες να επιλέγουν αυτά που χρειάζονται περισσότερο, ενώ
μέσω της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών ενισχύεται η τοπική κοινότητα. Τον
Αύγουστο, σχεδόν 7,6 εκατομμύρια ευρώ σε μορφή οικονομικής βοήθειας, θα
διοχετευτούν στην τοπική οικονομία σε όλη την Ελλάδα.

Προστασία
■

Ο κορεσμός των θέσεων στέγασης σε όλη τη χώρα περιορίζει τις λύσεις για την
αποσυμφόρηση των νησιών, όπου περίπου 20.500 άτομα, συμπεριλαμβανομένων
των οικογενειών με παιδιά και ευάλωτα άτομα, ζουν σε κακές συνθήκες. Η κατάσταση
στα νησιά στην ενδοχώρα είναι σε γενικές γραμμές καλύτερη, ωστόσο συχνά, οι
αιτούντες άσυλο δεν έχουν πρόσβαση τόσο σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες, όσο
και σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης.

■

Στις 29 Αυγούστου, συνολικά 649 άτομα αφίχθηκαν στη Λέσβο μέσα σε μία μέρα, με
13 βάρκες να φθάνουν ταυτόχρονα. Καθώς το κέντρο υποδοχής στη Μόρια είναι
υπερπλήρες, η Υ.Α. παρείχε διαμονή για τη διανυκτέρευση 353 ατόμων στον
προσωρινό χώρο διέλευσης στη Σκάλα Συκαμνιάς, κουβέρτες, φαγητό και νερό,
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μέχρι τη μεταφορά και καταγραφή τους από τις αρχές στη Μόρια. Οι αρχές
ανακοίνωσαν τη μεταφορά μεγάλου αριθμού ατόμων στη δομή φιλοξενίας στη Νέα
Καβάλα και η Υ.Α. δώρισε 200 οικογενειακές σκηνές κατάλληλες για προσωρινή
στέγαση.
■

Τον Αύγουστο, οι μεταφορές προς την ενδοχώρα έφτασαν συνολικά τα 852 άτομα εκ των οποίων τα 542 μεταφέρθηκαν σε χώρους φιλοξενίας στην ενδοχώρα, με την
από κοινού στήριξη της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και της Υ.Α., και 306
σε διαμερίσματα, με τη στήριξη της Υ.Α.

■

Η πρόσφατη αύξηση των αφίξεων μέσω θαλάσσης επιβαρύνει ακόμη περισσότερο
τα ήδη υπερπληθυσμένα κέντρα υποδοχής, ειδικά στα νησιά. Συγκεκριμένα, στα
κέντρα υποδοχής στη Σάμο (4.197 άτομα), τη Λέσβο (10.300 άτομα) και την Κω
(2.481 άτομα) έχει ξεπεραστεί η χωρητικότητα των 700, 2.150 και 700 ατόμων, κατά
έξι, πέντε και τέσσερις φορές αντίστοιχα. Χιλιάδες άνθρωποι διαμένουν σε
ετοιμόρροπες σκηνές με περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγιεινής. Στον Έβρο,
τα ασυνόδευτα παιδιά (150) αποτελούν το μισό του πληθυσμού που διαμένει στο
κέντρο υποδοχής (375).

■

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 ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες στις
κατάλληλες υπηρεσίες.

■

Η πρόσβαση στις διαδικασίες ασύλου είναι πιο δύσκολη για τους αιτούντες άσυλο
στην ενδοχώρα, ενώ πολλοί άλλοι περιμένουν δύο ή και περισσότερα χρόνια για τη
διεξαγωγή των συνεντεύξεών τους. Η Υ.Α., στηρίζει την Υπηρεσία Ασύλου κατόπιν
αιτήματός

της,

αποστέλλοντας

κλιμάκια

εμπειρογνωμόνων

που

παρέχουν

συμβουλευτική υποστήριξη στους χειριστές της Υπηρεσίας Ασύλου, σχετικά με τον
τρόπο διεξαγωγής των συνεντεύξεων, σύνταξης αποφάσεων επί των αιτήσεων
ασύλου, όπως επίσης και πρακτική εκπαίδευση (on-the-job training). Από τις αρχές
του 2019, η Υ.Α. προσέφερε τη βοήθειά της σε 8.333 υποθέσεις και σε 43.663 από
το 2016. Πέραν αυτών των υποθέσεων, η δράση της αυτή έχει πολλαπλά οφέλη στη
διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων ασύλου.
■

Γενικότερα, η Υ.Α. βοηθά στη ενίσχυση του εθνικού συστήματος και της
εμπειρογνωμοσύνης, με την απόσπαση κλιμακίου 67 εμπειρογνωμόνων της στις
διάφορες κυβερνητικές υπηρεσίες, με σκοπό τη βελτίωση της ικανότητας
ανταπόκρισής τους.

■

Από την αρχή του έτους, η Υ.Α. και οι εταίροι της βοήθησαν περισσότερους από
6.640 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.

■

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 ενώ ζουν στην
Ελλάδα. Το 2019, τουλάχιστον 28.000 άνθρωποι βρήκαν πληροφορίες στον
ιστότοπο.
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Προστασία των παιδιών
■

Στην Ελλάδα, μόνο ένα στα τέσσερα παιδιά βρίσκει θέση σε κάποιο ξενώνα και ως
εκ τούτου πολλά από τα 4.393 ασυνόδευτα ή αποχωρισμένα παιδιά εκτίθενται σε
κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής βίας και της αστεγίας (στοιχεία
του EKKA). Οι ρυθμίσεις για τα ασυνόδευτα παιδιά στα κέντρα υποδοχής
παραμένουν θλιβερά ανεπαρκείς και οι ζοφερές συνθήκες διαβίωσης επιδεινώνουν
περαιτέρω την ευημερία των 1.182 ασυνόδευτων ή αποχωρισμένων παιδιών στα
κέντρα υποδοχής, όπου συχνά οι επιλογές είναι περιορισμένες, με αποτέλεσμα να
μοιράζονται τον χώρο με ενήλικες, μέχρι να μεταφερθούν σε ξενώνα κατάλληλο για
την ηλικία και τις ανάγκες τους.

■

Στις 24 Αυγούστου, ύστερα από καυγά που ξέσπασε στο κέντρο υποδοχής στη
Μόρια, στη Λέσβο, ένα αγόρι 15 ετών από το Αφγανιστάν έχασε τη ζωή του και δύο
άλλοι έφηβοι τραυματίστηκαν. Ένας έφηβος, επίσης από το Αφγανιστάν, συνελήφθη
από την αστυνομία καθώς φέρεται να σχετίζεται με το βίαιο περιστατικό. Η Υ.Α.
κάλεσε τις αρχές να μεριμνήσουν για τη μεταφορά των ασυνόδευτων παιδιών σε
ασφαλείς ξενώνες, και την αντιμετώπιση του υπερσυνωστισμού. Στον Έβρο, τα
ασυνόδευτα παιδιά αντέδρασαν έντονα για τη μακρά διαμονή τους. Στη Σάμο, εξ
αιτίας της έλλειψης χώρου, τα κορίτσια κοιμούνται σε βάρδιες, ενώ λόγω της ζέστης,
τα περισσότερα αγόρια καταφεύγουν στις οροφές των οικίσκων.

■

O εταίρος της Υ.Α. METAδραση συνόδευσε και βοήθησε στη μεταφορά συνολικά 480
ασυνόδευτων παιδιών από τα κέντρα υποδοχής σε προσωρινούς ξενώνες στην
ενδοχώρα. Η Υ.Α. συνεργάζεται με ειδικούς επιτρόπους του Ε.Κ.Κ.Α. προσφέροντας
θέσεις σε διαμερίσματα για 32 ασυνόδευτα παιδιά άνω των 16 ετών, και παράλληλα
τους παρέχουν συμβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη, ώστε να γίνουν τα
παιδιά αυτόνομα και να ζουν μόνα τους.

■

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Dubs, από την αρχή του προγράμματος το 2017, η Υ.Α.
υπέβαλε αίτημα για τη μεταφορά 119 ασυνόδευτων παιδιών από την Ελλάδα προς
το Ηνωμένο Βασίλειο και αναχώρησαν 70.

■

Η Υ.Α. εντοπίζει τα ευάλωτα παιδιά και ενισχύει την ανταπόκριση των ελληνικών
αρχών παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη, πρακτική εκπαίδευση και συμβουλευτική.

Σεξουαλική και Έμφυλη Βία: Πρόληψη και Αντιμετώπιση
■

Η πρόληψη και η αντιμετώπιση περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας, μεταξύ
των οποίων και ενδοοικογενειακής βίας, καθίσταται ολοένα και πιο δύσκολη στα
hotspots στα νησιά. Ο ελλιπής φωτισμός, ο υπερσυνωνστισμός και οι ελάχιστες
εγκαταστάσεις που έχουν κλειδαριές, δημιουργούν επισφαλείς συνθήκες ειδικά για
τις γυναίκες και τα ασυνόδευτα αγόρια και κορίτσια. Στα κέντρα υποδοχής στα νησιά,
οι γυναίκες που είναι μόνες και οι μητέρες αντιμετωπίζουν σοβαρούς κινδύνους
καθώς αναγκάζονται να κοιμούνται συχνά στο αίθριο, σε σκηνές.

■

Η Υ.Α. παρέχει εκπαίδευση στις κρατικές αρχές και σε Μ.Κ.Ο. σχετικά με τον τρόπο
πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας. Επίσης,
σε συνεργασία με τις κοινότητες των προσφύγων, δραστηριοποιείται για την
ευαισθητοποίηση επί των θεμάτων σεξουαλικής και έμφυλης βίας, καθώς και για το
ισχύον νομικό πλαίσιο.
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■

Για την αντιμετώπιση της σεξουαλικής και έμφυλης βίας, η Υ.Α. δραστηριοποιείται
τόσο στις αστικές όσο και σε άλλες τοποθεσίες και νησιά, εντοπίζοντας όσους έχουν
επιζήσει τέτοιων περιστατικών ή διατρέχουν κίνδυνο. Επιπλέον, αναλαμβάνει τη
διαχείριση υποθέσεων, την παροχή νομικών πληροφοριών, συμβουλευτικής όπως
και ιατρικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης. Η Υ.Α. παραπέμπει όσους επέζησαν
τέτοιων περιστατικών αλλά και όσους διατρέχουν υψηλό κίνδυνο σεξουαλικής
εκμετάλλευσης, σε κρατικές υπηρεσίες και ξενώνες ή στο πρόγραμμα στέγασης σε
διαμερίσματα, όπου μπορούν να λάβουν βοήθεια από εμπειρογνώμονες.

Εκπαίδευση
■

Η Υ.Α. σε συνεργασία με τη UNICEF και άλλους φορείς στηρίζουν το Υπουργείο
Παιδείας, (ΥΠΠΕΘ) ώστε να προετοιμαστούν τα παιδιά πρόσφυγες για το δημόσιο
εκπαιδευτικό σύστημα και να διασφαλιστεί ότι όλα πηγαίνουν σταθερά στο σχολείο.

■

Η πρόσβαση στην εκπαίδευση δεν είναι διασφαλισμένη για όλα τα παιδιά
πρόσφυγες, παρά τις προσπάθειες των αρχών για την ένταξή τους στο δημόσιο
σύστημα εκπαίδευσης. Το 64% των παιδιών πρόσφυγες που στεγάζονται στο
πλαίσιο του προγράμματος ESTIA, παρακολούθησαν το δημόσιο σύστημα
εκπαίδευσης κατά το προηγούμενο σχολικό έτος. Ωστόσο, τρία στα τέσσερα από τα
4.656 παιδιά πρόσφυγες σχολικής ηλικίας που διαμένουν στα κέντρα υποδοχής,
δεν είχαν τη δυνατότητα αυτή.

■

Στα κέντρα μη τυπικής εκπαίδευσης στα νησιά και την Αθήνα, προσφέρονται
ευκαιρίες μη τυπικής εκπαίδευσης, ανάπτυξης δεξιοτήτων καθώς και παροχή νομικής
και ψυχολογικής στήριξης στα παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο.

■

Επίσης, η Υ.Α. συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς και μαθητές με σκοπό την ενίσχυση
της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον αναγκαστικό εκτοπισμό, τα ανθρώπινα
δικαιώματα και τη στήριξη της ένταξης των μαθητών πρόσφυγες στα σχολεία, μέσω
τεχνικών βιωματικής μάθησης.

Υγεία
■

Η Υ.Α. συνεργάζεται με το Υπουργείο Υγείας, τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας
(ΕΟΔΥ) και τους εταίρους της, προκειμένου οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο να
έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

■

Τα ιατρικά κλιμάκια του Ε.Ο.Δ.Υ. εξακολουθούν να μην διαθέτουν επαρκές
προσωπικό στα νησιά, με αποτέλεσμα να διευρύνεται το κενό στη διαδικασία ιατρικής
καταγραφής, αξιολόγησης της ευαλωτότητας καθώς και της πρωτοβάθμιας και
ψυχικής υγείας. Η έλλειψη ψυχολόγων και διερμηνέων καθιστά πολύ δύσκολο τον
εντοπισμό και τη φροντίδα των αιτούντων άσυλο που υποφέρουν από μη εμφανή
στοιχεία ευαλωτότητας, όπως είναι οι επιζήσαντες βασανιστηρίων. Η Υ.Α. βοηθά
στην πιστοποίηση των θυμάτων βασανιστηρίων, που αποτελεί ουσιαστική διαδικασία
της αποκατάστασή τους.

■

Η Υ.Α. χρηματοδοτεί υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης στη Λέσβο, καθώς και υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Αττική και τη
Θεσσαλονίκη.
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Βιώσιμες Λύσεις
■

Από την αρχή του 2019 (Υπηρεσία Ασύλου), 9.731 άτομα έλαβαν στην Ελλάδα
καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας και 41.960 συνολικά από τις
αρχές του 2015. Τον Ιούνιο, 13.900 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες έλαβαν
οικονομική βοήθεια μέσω προπληρωμένων καρτών, ενώ παρασχέθηκε στέγαση σε
διαμερίσματα της Υ.Α. σε 7.350 δικαιούχους διεθνούς προστασίας.

■

Η Υ.Α. στηρίζει τις ελληνικές αρχές στην προώθηση της εθνικής στρατηγικής για την
ένταξη.

■

Το συνεχιζόμενο πάγωμα στη διαδικασία έκδοσης αριθμών κοινωνικής ασφάλισης
(AMKA) επηρεάζει αρνητικά την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, την
κοινωνική πρόνοια και τις κοινωνικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που
χρειάζονται θεραπεία για την αντιμετώπιση χρόνιων ή σοβαρών ασθενειών.
Παράλληλα, παρεμποδίζει την πρόσβαση στους ξενώνες και την ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη, για τους άστεγους, τους επιζήσαντες και τις επιζήσασες περιστατικών
σεξουαλικής βίας. Η Υ.Α. έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου στις αρχές και
υποστηρίζει τη θέσπιση μιας αποτελεσματικής διαδικασίας και για την έκδοση ΑΜΚΑ,
για τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες στην Ελλάδα.

■

Οι εταίροι της Υ.Α. στηρίζουν τους διαμένοντες στο πλαίσιο του προγράμματος
στέγασης, παραπέμποντάς τους σε θέσεις εργασίας αντίστοιχες των προσόντων
τους, καθώς και σε υπηρεσίες για ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, επαγγελματική
εκπαίδευση και παρακολούθηση μαθημάτων γλώσσας. Από τους αναγνωρισμένους
πρόσφυγες που διαμένουν σε καταλύματα τα οποία παρέχονται στο πλαίσιο του
προγράμματος στέγασης της Υ.Α., το 95% έχει AMKA, το 72% έχει αριθμό
φορολογικού μητρώου ΑΦΜ και το 35% έχει εγγραφεί σε προγράμματα
απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Ωστόσο μόνο το 6% έχει τραπεζικό λογαριασμό, που
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή μισθού και τη λήψη
οποιουδήποτε κρατικού επιδόματος.

Επιστροφές και Μετεγκατάσταση
■

Η Υ.Α. στηρίζει τις εθνικές αρχές για την μετεγκατάσταση 1.000 αιτούντων και
δικαιούχων διεθνούς προστασίας, από την Ελλάδα στην Πορτογαλία.

■

Αυτόν το μήνα, 15 άτομα επεστράφησαν από την Ελλάδα προς την Τουρκία στο
πλαίσιο της Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας, ενώ συνολικά 1.907 άτομα έχουν επιστραφεί
στην Τουρκία στη βάση εφαρμογής της ίδιας Δήλωσης από τις 20 Μαρτίου του 2016.

Καταλύματα
■

Η Υ.Α. με τους εταίρους της, διαχειρίζονται - σε συντονισμό με τον Δήμο Λέσβου - το
χώρο φιλοξενίας στο Καρά Τεπέ που προσφέρει καλύτερες συνθήκες στέγασης και
προστασίας σε 1.300 ευάλωτα άτομα ή οικογένειες, μεταξύ των οποίων σε 700
παιδιά. Έτσι, ενισχύονται και οι προσπάθειες των αρχών για τη μείωση του
πληθυσμού στη Μόρια.

■

Επιπλέον, η Υ.Α. βοηθά τους ανθρώπους που φθάνουν στη βόρεια πλευρά της
Λέσβου, παρέχοντας βασική βοήθεια, καθώς και ένα τόπο διαμονής στον προσωρινό
χώρο διέλευσης στη Σκάλα Συκαμινέας, έως ότου οι αρχές είναι έτοιμες να τους
υποδεχθούν στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης.
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Εταίροι
Τον Αύγουστο, η Υ.Α. συνεργάστηκε με 34 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, της
Τρίπολης και της Τήλου.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
Mediterranean Situation – UNHCR Greece – Twitter – Facebook - YouTube

www.unhcr.org

7

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ > Ελλάδα / 1-31 Αυγούστου 2019

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ΕΩΣ ΤΙΣ 10 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019)

271,8 εκ. ζητήθηκαν για τα
προγράμματα της Υ.Α. στην Ελλάδα
Έλλειμα
χρηματοδότησης
20,3 εκ.
7%

Χρηματοδότηση
251,5 εκ.
93%

Δωρητές
Ευχαριστίες προς τους μεγάλους δωρητές κονδυλίων μη ειδικού προορισμού κατά
το 2019
Σουηδία (99,8 εκ.) | Ιδιώτες δωρητές από την Ισπανία (54,5 εκ.) | Νορβηγία (44,5 εκ.) |
Ολλανδία (37,5 εκ.) | Ηνωμένο Βασίλειο (31,7 εκ) | Ιδιώτες δωρητές από την Κορέα (27,6
εκ.) | Γερμανία (26,7 εκ.) | Δανία (24,4 εκ.) | | Ελβετία (15,1 εκ.) | Ιδιώτες δωρητές από την
Ιαπωνία (14,2 εκ.) | Γαλλία (14 εκ.) | Ιδιώτες δωρητές από την Ιταλία (12,7 εκ.) | Ιρλανδία
(10.2 εκ.)
Ευχαριστίες προς τους λοιπούς δωρητές κονδυλίων μη ειδικού προορισμού κατά το
2019
Αλγερία | Αργεντινή | Αυστραλία | Αυστρία | Αζερμπαϊτζάν | Βέλγιο | Βουλγαρία | Καναδάς |
Κόστα Ρίκα | Εσθονία | Φινλανδία | Ισλανδία | Ινδονησία | Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν
| Κουβέιτ | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Μονακό | Μαυροβούνιο | Νέα Ζηλανδία | Περού |
Φιλιππίνες | Πορτογαλία | Κατάρ | Δημοκρατία της Κορέας | Ρωσική Ομοσπονδία | Σαουδική
Αραβία | Σερβία | Σιγκαπούρη | Σλοβακία | Σρι Λάνκα | Ταϊλάνδη | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα
Ουρουγουάη | Ιδιώτες δωρητές
Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τους μεγάλους δωρητές περιστασιακών / θεματικών,
περιφερειακών / υπο-περιφερειακών κονδυλίων κατά το 2019
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (17,9 εκ.) | Ιδιώτες δωρητές από την Αυστραλία (9,1 εκ.) |
Δανία | Ιδιώτες δωρητές
Ευχαριστίες προς τους δωρητές για τα προγράμματα στην Ελλάδα κατά το 2019
Ευρωπαϊκή Ένωση 252 εκ.| Education Cannot Wait 2.8 εκ. | Ηνωμένες Πολιτείες της
Αμερικής 1.2 εκ.| Δημοκρατία της Κορέας 500 χλ. | The World We Want Foundation 250 χλ.|
Fondation BNP Paribas 112 χλ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ελένη Μπιζά, Associate Reporting Officer, Ελλάδα
ΒΙΖΑ@unhcr.org, Τηλ.: +30 216 200 7809, Κιν.: +30 695 558 5567
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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.orgΤηλ.: +30 216 200 7946, Κιν.: +30 695 194 1546

www.unhcr.org

9

