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Ελλάδα
Το Φεβρουάριο καταγράφηκαν 3.000 αφί-

Η κατάσταση στα νησιά παραμένει ανησυ-

είναι έτοιμη να βοηθήσει τόσο βραχυπρόθε-

ξεις, 33% περισσότερες από τον Ιανουάριο.

χητική, με τις συνθήκες υγιεινής να είναι ανε-

σμα με μεταφορές και εξεύρεση ταχέων λύ-

Πρόκειται κυρίως για οικογένειες με παιδιά

παρκείς και τα προβλήματα υγείας να αυξά-

σεων για την αύξηση των καταλυμάτων, όσο

από το Αφγανιστάν και τη Συρία. 2.150 ά-

νονται. Ο Ύπατος Αρμοστής απηύθυνε έκ-

και μακροπρόθεσμα, στηρίζοντας τη μετε-

τομα έφθασαν στα νησιά και 850 διέσχισαν

κληση για ανάληψη δράσης ώστε να αντιμε-

γκατάσταση για τους πιο ευάλωτους.

τα χερσαία σύνορα.

τωπιστεί η κατάσταση αυτή, καθώς η Υ.Α.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ*

118.000

ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

93.900

επιλέξιμοι αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες αυτόν το μήνα και

76.000 στην ενδοχώρα και 42.000 στα νησιά

172.500 από τον Απρίλιο του 2017 έλαβαν οικονομική βοήθεια

Αφίξεις

μέσω προπληρωμένων καρτών.
7.000
1.700

5.000

άτομα αυτόν το μήνα και 65.500 από τον Ιανουάριο του 2015 έχουν

1.650
5.300
3.350
Ιαν. - Φεβ 2019
Θαλάσσιες Αφίξεις

21.700

Ιαν. - Φεβ 2020
Χερσαίες Αφίξεις

Συνολικές Αφίξεις

*Εκτίμηση της Υ.Α. για την περίοδο έως τις 29 Φεβρουαρίου 2020 αναφορικά με τα άτομα που κατέφθασαν και παρέμειναν στην Ελλάδα κατόπιν της εισροής των ετών 2015-2016.

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

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ESTIA ΤΗΣ Υ.Α.
Το 75% έχει Α.Μ.Κ.Α. ή Π.Α.Α.Υ.Π.Α.
To 74% των παιδιών έχει εγγραφεί στα σχολεία
Το 59% έχει Α.Φ.Μ.
Το 24% έχει εγγραφεί στον Ο.Α.Ε.Δ.
Το 4% έχει τραπεζικό λογαριασμό

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ Υ.Α.
Προσωπικό:
309 εθνικό προσωπικό
31 διεθνές προσωπικό
Γραφεία:
1 Κεντρικό Γραφείο στην Αθήνα
9 Γραφεία σε Θεσσαλονίκη,
Λέσβο, 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 ανταπόκριση 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, 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 Υ.Α. συνεργάζεται στενά με το προσωπικό των κρατικών φορέων 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 πηγαίνουν στο σχολείο, ενώ διευκολύνεται
η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και άλλες υπηρεσίες, ενισχύοντας τις δυνατότητες ένταξης όσων θα παραμείνουν στην Ελλάδα. Ο πληθυσμός υποδοχής επωφελείται επίσης από τα 4.610 διαμερίσματα και τα 8 κτήρια που μισθώνει το
πρόγραμμα σε 21 πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Το Φεβρουάριο, η Υ.Α. διέθεσε
25.650 θέσεις στέγασης.

■

Η Υ.Α. χορήγησε οικονομική βοήθεια με τη μορφή προπληρωμένων καρτών σε
93.900 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. Το Φεβρουάριο, περισσότερα από 9,1 εκατομμύρια ευρώ σε μορφή οικονομικής βοήθειας θα διοχετευτούν στην τοπική οικονομία σε όλη την Ελλάδα.

Προστασία
■

Σε όλη τη χώρα, οι επιλογές στέγασης και οι υπηρεσίες για την κάλυψη του σημερινού
αριθμού προσφύγων είναι περιορισμένες. Αυτό το μήνα, οι εντάσεις στα σύνορα οξύνθηκαν με βίαιες διαμαρτυρίες, αυτόκλητες περιπόλους και συγκρούσεις μεταξύ
διαφορετικών ομάδων.

■

Οι συνθήκες διαβίωσης εξακολουθούν να είναι επικίνδυνες στα νησιά και χιλιάδες
γυναίκες, άνδρες και παιδιά που ζουν σε μικρές σκηνές εκτίθενται στο κρύο και τη
βροχή, με ελάχιστη ή καθόλου πρόσβαση σε θέρμανση, ηλεκτρικό ρεύμα ή ζεστό
νερό.
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■

Η Υ.Α. απηύθυνε έκκληση στην κυβέρνηση να λάβει επείγοντα μέτρα ώστε να επιταχυνθούν τα σχέδια για τη μεταφορά μεγαλύτερου αριθμού αιτούντων άσυλο σε κατάλληλες δομές στέγασης στην ενδοχώρα. Οι μεταφορές από τα νησιά στην ενδοχώρα βοηθούν στην απελευθέρωση πολύτιμου χώρου στα κέντρα υποδοχής. Από
την αρχή του έτους μεταφέρθηκαν συνολικά 6.000 άτομα στην ενδοχώρα, ενώ τον
Φεβρουάριο ο αριθμός των οργανωμένων μεταφορών έφθασε τα 2.400 άτομα - 610
μεταφέρθηκαν με την υποστήριξη της Υ.Α.

■

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 Υ.Α. βοηθά στη ενίσχυση του εθνικού συστήματος με την απόσπαση κλιμακίου 65
εμπειρογνωμόνων της στις διάφορες κρατικές υπηρεσίες, με σκοπό τη βελτίωση
της ικανότητας ανταπόκρισής τους, οργανώνοντας ημερίδες πρακτικής εκπαίδευσης
για το προσωπικό διαφόρων κρατικών υπηρεσιών, όπως της Υπηρεσίας Υποδοχής
και Ταυτοποίησης και της Υπηρεσίας Ασύλου.

■

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 (onthe-job training). Η Υ.Α. προσέφερε τη βοήθειά της σε 2.316 υποθέσεις το 2020 και
σε 50.461 από το 2016. Πέραν αυτών των υποθέσεων, η δράση της αυτή έχει πολλαπλά οφέλη στη διαδικασία διεκπεραίωσης των αιτήσεων ασύλου, προωθώντας μια
διαδικασία υψηλής ποιότητας και διασφαλίζοντας παράλληλα την ακεραιότητά της.

■

Από την αρχή του έτους, η Υ.Α. και οι εταίροι της βοήθησαν περισσότερους από
2.900 αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας παρέχοντας συμβουλευτική και νομική εκπροσώπηση, σε θέματα που αφορούν τις υποθέσεις τους,
όπως οι διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης.

■

Ο ιστότοπος HELP της Υ.Α. απαντά σε πέντε γλώσσες, ερωτήματα σχετικά με τον
τρόπο υποβολής αίτησης ασύλου, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, καθώς
και την πρόσβαση στις υπηρεσίες ενώ ζουν στην Ελλάδα.

Προστασία των παιδιών
■

Οι συνθήκες διαβίωσης για τα 5.400 παιδιά που έφτασαν μόνα τους στην Ελλάδα
έχουν φτάσει σε κρίσιμο σημείο, καθώς μόνο για ένα στα πέντε υπάρχει διαθέσιμη
θέση σε κατάλληλους ξενώνες (στοιχεία του Ε.Κ.Κ.Α. από το Φεβρουάριο).

■

Η Υ.Α. εκφράζει την ανησυχία ότι εκατοντάδες ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα - που
ήδη αντιμετωπίζουν δυσκολίες - θα εκτεθούν σε μεγαλύτερους κινδύνους, αφού το
πρόγραμμα επιτροπείας που στηρίχθηκε τόσο από την Υ.Α. όσο και από το Υπουργείο Εργασίας και την ΜΚΟ ΜΕΤΑδραση, τερματίστηκε στις αρχές του τρέχοντος έτους αλλά δεν αντικαταστάθηκε ακόμη από κάποιο άλλο κρατικό πρόγραμμα.

■

Η Υ.Α. εντοπίζει τα ευάλωτα παιδιά και τα βοηθά παρέχοντας νομική βοήθεια και
ψυχοκοινωνική στήριξη μέσω των εταίρων της, και παράλληλα ενισχύει την ανταπόκριση των ελληνικών αρχών παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη, πρακτική εκπαίδευση
και συμβουλευτική καθοδήγηση.
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■

Ο εταίρος της Υ.Α. METAδραση μετέφερε με ασφάλεια 58 ασυνόδευτα παιδιά, από

■

Η Υ.Α. παρέχει θέσεις σε διαμερίσματα Υποστηριζόμενης Αυτόνομης Διαβίωσης για

τα κέντρα υποδοχής σε προσωρινούς ξενώνες στην ενδοχώρα.
44 ασυνόδευτα παιδιά άνω των 16 ετών, και παράλληλα τους παρέχει συμβουλευτική καθοδήγηση και υποστήριξη, ώστε να γίνουν τα παιδιά αυτόνομα και να ζουν
μόνα τους. Για τα ακόμη πιο μικρά παιδιά, η Υ.Α. συνεργάζεται με ανάδοχες οικογένειες για την κάλυψη των αναγκών 30 ασυνόδευτων ή χωρισμένων παιδιών.
Σεξουαλική και Έμφυλη Βία: Πρόληψη και Αντιμετώπιση
■

Η έλλειψη ιδιωτικότητας, ο ανεπαρκής φωτισμός και οι μεγάλες αποστάσεις από τις
τουαλέτες και τα ντους, ενισχύουν τους κινδύνους σεξουαλικής και έμφυλης βίας στα
κέντρα φιλοξενίας. Σύμφωνα με έκθεση του εταίρου της Υ.Α. Διοτίμα, το 73% των
επιζώντων είναι άστεγοι και κατά κύριο λόγο γυναίκες. Από το σύνολο αυτό, ένας
στους τρεις ισχυρίζεται ότι έχει βιαστεί ενώ ήταν άστεγος. Συνήθως πρόκειται για μητέρες που είναι μόνες, που έχουν βασανιστεί ή αντιμετωπίζουν σοβαρά ιατρικά προβλήματα.

■

Για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής και έμφυλης βίας, η Υ.Α. δραστηριοποιείται τόσο στον αστικό ιστό όσο και σε άλλες τοποθεσίες και νησιά, εντοπίζοντας όσους έχουν επιζήσει τέτοιων περιστατικών, όπως και όσους διατρέχουν κίνδυνο, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων ανδρών και ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Επιπλέον,
μέσω των εταίρων της, αναλαμβάνει τη διαχείριση υποθέσεων, την παροχή νομικών
πληροφοριών, συμβουλευτικής καθοδήγησης 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.

■

Η Υ.Α. στηρίζει τις αρχές για την ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για
την Προστασία των Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων, ιδίως στα νησιά όπου η κατάσταση είναι πιο επισφαλής.

Εκπαίδευση
■

Η Υ.Α. σε συνεργασία με τη UNICEF και άλλους φορείς στηρίζουν το Υπουργείο Παιδείας, ώστε να συμπεριλαμβάνονται και να προετοιμάζονται τα παιδιά πρόσφυγες για
το δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης. Κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς, το
74% των παιδιών αιτούντων άσυλο και προσφύγων που στεγάζονται στο
πλαίσιο του προγράμματος ESTIA, εγγράφηκαν στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης μαζί με τους Έλληνες συνομήλικούς τους. Η Υ.Α. εκτιμά ότι 11.100 παιδιά σχολικής ηλικίας (4-17) βρίσκονται στα νησιά του Αιγαίου, αλλά λιγότερο από το τρία
τοις εκατό πηγαίνουν στο σχολείο.

■

Με περιορισμένο αριθμό σχολικών τάξεων, η Υ.Α. προσπαθεί να γεφυρώσει το χάσμα στην εκπαίδευση των παιδιών στα νησιά, μέσω έξι άτυπων κέντρων μάθησης
καθώς και μέσω παροχής νομικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης στα παιδιά που διατρέχουν κίνδυνο. Στην Αθήνα, τα παιδιά και οι νέοι ακολουθούν μια καινοτόμο προσέγγιση που προσφέρει ευκαιρίες για την εκπαίδευση και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων ζωής.
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■

Επίσης, η Υ.Α. συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς και μαθητές, με σκοπό την ενίσχυση
της ευαισθητοποίησης σχετικά με τον αναγκαστικό εκτοπισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα, μέσω τεχνικών βιωματικής μάθησης. Το Φεβρουάριο, πραγματοποιήθηκαν περισσότερα από 49 εργαστήρια για μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε 12 πόλεις σε όλη την Ελλάδα.

■

Η Υ.Α. και το Πανεπιστήμιο Αθηνών υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με στόχο την
εκπαίδευση και κατάρτιση της νέας γενιάς των επαγγελματιών επικοινωνίας στο ζήτημα του αναγκαστικού εκτοπισμού.

Υγεία
■

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

■

Η Υ.Α. στηρίζει τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής
υποστήριξης στη Λέσβο, καθώς και υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Αττική και τη
Θεσσαλονίκη. Η Υ.Α. συνεργάζεται με εμπειρογνώμονες για την κατάρτιση και την
ανάπτυξη δεξιοτήτων στους πρόσφυγες που δεν έχουν κάποια εξειδίκευση, την παροχή βασική ψυχοκοινωνικής στήριξης και την ενίσχυση των ευάλωτων προσφύγων
ευάλωτων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ψυχικές ασθένειες.

■

Οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες στα κέντρα υποδοχής στα νησιά δυσκολεύονται
να αποκτήσουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, καθώς είναι μηδαμινές, με ελάχιστο αριθμό γιατρών στα κέντρα υποδοχής και στα δημόσια νοσοκομεία.

■

Η έκδοση ενός νέου Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης
Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.), που αντικαθιστά τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης
AMKA, επιτρέπει πλέον σε μεγάλο βαθμό στους αιτούντες άσυλο να αποκτήσουν
δωρεάν υγειονομική περίθαλψη. Ωστόσο, λόγω τεχνικών δυσκολιών, το μέτρο αυτό
δεν εφαρμόζεται στην πράξη. Οι υπηρεσίες δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
εξακολουθούν να μην είναι διαθέσιμες στους αιτούντες άσυλο, εκτός από κρίσιμες και
επείγουσες περιπτώσεις.

Βιώσιμες Λύσεις
■

Από το 2013, 52.850 άτομα έλαβαν στην Ελλάδα καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας και συνολικά 1.200 από τον Ιανουάριο (Υπηρεσία Ασύλου στοιχεία Ιανουαρίου). Αυτό το μήνα, 13.000 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι
επικουρικής προστασίας επωφελήθηκαν από την οικονομική βοήθεια μέσω προπληρωμένων καρτών και 6.550 φιλοξενούνται στα διαμερίσματα της Υ.Α., στο πλαίσιο
της περιόδου χάριτος του προγράμματος ESTIA, για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες στην Ελλάδα.

■

Οι εταίροι της Υ.Α. στηρίζουν τους διαμένοντες στο πλαίσιο του προγράμματος στέγασης, παραπέμποντας 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 διαμερίσματα στο πλαίσιο του προγράμματος στέγασης
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της Υ.Α., το 94% έχει AMKA, το 76% έχει αριθμό φορολογικού μητρώου ΑΦΜ και
το 36% έχει εγγραφεί σε προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Ωστόσο, μόνο
το 8% έχει τραπεζικό λογαριασμό, που αποτελεί μεταξύ άλλων απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή μισθού.
■

Η Υ.Α. στηρίζει τόσο τις ελληνικές αρχές για την προώθηση της εθνικής στρατηγικής
για την ένταξη, όσο και τους Δήμους στη δημιουργία υπηρεσιών στις οποίες θα έχουν
πρόσβαση και οι πρόσφυγες. Αυτό το μήνα, ο Δήμος Ιωαννιτών ολοκλήρωσε την
ίδρυση του Συμβουλίου για την Ένταξη Προσφύγων και Μεταναστών, το οποίο απαρτίζεται από έξι δημοτικούς συμβούλους και πέντε εκπροσώπους προσφύγων και
μεταναστών, κυρίως από τη Συρία, το Ιράκ και χώρες της Υποσαχάριας Αφρικής.

■

Η Υ.Α. στηρίζει επίσης τους πρόσφυγες παρέχοντας καθοδήγηση μέσα στο αστικό,
κοινωνικό και οικονομικό σύστημα, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε πολύ απαραίτητα έγγραφα, όπως ταξιδιωτικά έγγραφα και οικογενειακά πιστοποιητικά, βοηθώντας έτσι τους πρόσφυγες να αυτονομηθούν, να αποκτήσουν αμειβόμενη εργασία και
τελικά να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία. Περισσότερα μαθήματα γλώσσας και
ημερίδες κατάρτισης ενηλίκων, μπορούν να συμβάλλουν περαιτέρω στις προσπάθειες ένταξης των προσφύγων.

Επιστροφές και Μετεγκατάσταση
■

Η Υ.Α. στηρίζει τις προσπάθειες των ελληνικών αρχών για την εξασφάλιση χώρων
μετεγκατάστασης για ασυνόδευτα παιδιά, αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους
πρόσφυγες σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, προσφέροντας συμβουλευτική καθοδήγηση
και τεχνική υποστήριξη. Η Πορτογαλία, η Γαλλία, το Λουξεμβούργο, η Γερμανία, η
Ιρλανδία, η Ελβετία, η Κροατία, η Σερβία και η Βουλγαρία, δεσμεύτηκαν ότι θα στηρίξουν τις προσπάθειες μετεγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων
παιδιών.

■

Το Σχέδιο Dubs του Ηνωμένου Βασιλείου έληξε με 119 ασυνόδευτα παιδιά να έχουν
μεταφερθεί από την Ελλάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατόπιν υποβολής αιτήματος
από το Ε.ΚΚΑ, την Υ.Α. και τον Δ.Ο.Μ. Η Υ.Α. στηρίζει τη συνέχιση του προγράμματος και καλεί για επιπλέον μέτρα αλληλεγγύης από τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

■

Αυτόν το μήνα, 63 άτομα επεστράφησαν από την Ελλάδα προς την Τουρκία στο
πλαίσιο της Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας, ενώ συνολικά 2.117 άτομα έχουν επιστραφεί
στην Τουρκία στη βάση εφαρμογής της ίδιας Δήλωσης από τις 20 Μαρτίου του 2016.

Καταλύματα και Είδη Πρώτης Ανάγκης
■

Αυτό το μήνα, η Υ.Α. διέθεσε στις αρχές περισσότερα από 89.000 είδη ανθρωπιστικής βοήθειας για τους νεοαφιχθέντες, όπως κουβέρτες, υπνόσακους και βασικά είδη
ατομικής υγιεινής.

■

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.

■

Το Φεβρουάριο έκλεισε ο προσωρινός χώρος διέλευσης στη Σκάλα Συκαμνιάς, κατόπιν απόφασης του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Στο χώρο αυτό προσφερόταν σημαντική βοήθεια και χρησιμοποιούνταν και ως χώρος διανυκτέρευσης για τα άτομα που
έφθαναν στις ακτές της βόρειας Λέσβου, μέχρι τη μεταφορά τους στη Μόρια.
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Εταίροι
Το Φεβρουάριο, η Υ.Α. συνεργάστηκε με 33 εταίρους: UNICEF, Άρσις, Ηλιακτίδα, INTERSOS, NOSTOS, Praksis, Solidarity Now, Catholic Relief Services, 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, International Rescue Committee, International Catholic Migration Commission (ICMC), Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (TENet-Gr), UNOPS, Περιχώρησις. ΟΜΝΕS
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
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ΕΩΣ 6 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020)

275,2 εκ. ζητήθηκαν για τα προγράμματα της Υ.Α. στην Ελλάδα
Χρηματοδότηση
73.4 εκ.
27%
Έλλειμα
χρηματοδότησης
201.8 εκ.
73%

Δωρητές
Ευχαριστίες προς τους μεγάλους δωρητές κονδυλίων μη ειδικού προορισμού κατά
το 2020
Σουηδία 76,4 εκ. | Νορβηγία 41,4 εκ. | Κάτω Χώρες 36,1 εκ. | Δανία 34,6 εκ. | Ηνωμένο
Βασίλειο 31,7 εκ. | Γερμανία 26,4 εκ. | Ελβετία 16,4 εκ. | Ιδιώτες δωρητές 13,2 εκ.
Ευχαριστίες προς τους λοιπούς δωρητές κονδυλίων μη ειδικού προορισμού κατά το
2020
Βέλγιο | Κόστα Ρίκα | Εσθονία | Φινλανδία | Ισλανδία | Ινδονησία | Ιρλανδία | Κουβέιτ |
Λιθουανία | Λουξεμβούργο | Μάλτα | Μονακό | Μαυροβούνιο | Νέα Ζηλανδία | Περού | Πορτογαλία | Κατάρ | Δημοκρατία της Κορέας | Ρωσική Ομοσπονδία | Σαουδική Αραβία | Σερβία
| Σιγκαπούρη | Σλοβακία | Σρι Λάνκα | Ταϊλάνδη | Τουρκία | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα |
Ουρουγουάη | Ιδιώτες δωρητές
Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τους μεγάλους δωρητές περιστασιακών / θεματικών, περιφερειακών / υπο-περιφερειακών κονδυλίων κατά το 2020
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 4,4 εκ. | Καναδάς 2,3 εκ. | Μαρόκο | Σλοβακία | Ιδιώτες δωρητές
Ευχαριστίες προς τους δωρητές για τα προγράμματα στην Ελλάδα κατά το 2020
Ευρωπαϊκή Ένωση 197,9 εκ. (συμπεριλαμβανομένων των επικείμενων χρηματοδοτήσεων)
| Education Cannot Wait 1,4 εκ. | Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 609 εκ. | Church of Jesus
Christ of Latter-day Saints 200 εκ. | The World We Want Foundation 125 εκ. | Νορβηγία 104
εκ.
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Μιχαήλ Αγοραστάκης, Information Management Associate, Ελλάδα
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