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Ελλάδα
Με τις 950 αφίξεις που καταγράφηκαν

Οι σαρωτικές φωτιές στη Μόρια άφησαν

Πάνω από 1.000 ευάλωτα άτομα και

το Σεπτέμβριο, οι συνολικές αφίξεις για το

άστεγα 12.000 άτομα. Η Υ.Α., σε

παιδιά έχουν μεταφερθεί φέτος από την

2020 έφθασαν τις 13.000. Οι αρχές

συνεργασία με υπηρεσίες του Ο.Η.Ε.,

Ελλάδα στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας

μετέφεραν σχεδόν όλα τα ασυνόδευτα

Μ.Κ.Ο.

επίδειξης

παιδιά από τις σκληρές συνθήκες που

ελληνικές αρχές στην άμεση παροχή

επικρατούν στα κέντρα υποδοχής.

προσωρινής στέγασης και βοήθειας.

και

εθελοντές,

στήριξε

τις

αλληλεγγύης

μέσω

μετεγκατάστασης σε όλη την Ε.Ε.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ*

ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ

121.100

82.250

98.200 στην ενδοχώρα και 22.900 στα νησιά

επιλέξιμοι αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες έλαβαν αυτόν το
μήνα οικονομική βοήθεια μέσω προπληρωμένων καρτών.

Αφίξεις
46.100
10.000

36.100

Ιαν. - Σεπ 2019
Θαλάσσιες Αφίξεις

15.000

12.000

θέσεις στέγασης
της Υ.Α.

θέσεις στέγασης
του Υπουργείου Μετανάστευσης
και Ασύλου

13.000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ESTIA ΤΗΣ Υ.Α.

3.900

To 68% των παιδιών έχει εγγραφεί στα σχολεία

9.100

Το 56% έχει πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες (ΑΜΚΑ

Ιαν. - Σεπ 2020
Χερσαίες Αφίξεις

*Εκτίμηση της Υ.Α. για την περίοδο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020
αναφορικά με τα άτομα που κατέφθασαν και παρέμειναν στην Ελλάδα
κατόπιν της εισροής των ετών 2015-2016.

ή ΠΑΑΥΠΑ)
Το 56% έχει ΑΦΜ
Το 22% έχει εγγραφεί στον ΟΑΕΔ
Το 6% έχει τραπεζικό λογαριασμό

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ Υ.Α.
Προσωπικό:
314 εθνικό προσωπικό
34 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 Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (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 κοινότητες.

Κύριες Δραστηριότητες
Πρόληψη και αντιμετώπιση του COVID-19
■

Η Υ.Α. βοηθά στην πρόληψη και ανταπόκριση των ελληνικών αρχών στον COVID19 στα κέντρα υποδοχής, αυξάνοντας την υδροδότηση και ενισχύοντας τις συνθήκες
υγιεινής, παρέχοντας είδη πρώτης ανάγκης και προσωπικής υγιεινής, εγκαθιστώντας
μονάδες υγείας για έλεγχο και απομόνωση, διανέμοντας πρόσθετη οικονομική
βοήθεια, διευκολύνοντας την παροχή πληροφοριών μέσω γραμμών βοήθειας και
διερμηνέων, ενισχύοντας τον συντονιστικό της ρόλο με τις αρχές, τις Μ.Κ.Ο και
Υπηρεσίες του Ο.Η.Ε., συμπεριλαμβανομένου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
(Π.Ο.Υ.).

■

Η Υ.Α. προστατεύει τον πληθυσμό που διατρέχει υψηλό κίνδυνο μόλυνσης από τον
COVID-19 στα κέντρα υποδοχής στα νησιά, όπου είναι δύσκολο να εφαρμοστούν τα
μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, μεταφέροντάς τους σε ασφαλείς δομές
στέγασης. Από τα μέσα Μαρτίου, η Υ.Α. έχει μεταφέρει 2.000 άτομα.

■

Στα νησιά και στον Έβρο, η Υ.Α. διέθεσε 55 μονάδες υγείας για έλεγχο και
απομόνωση, καθώς και 198 φορητές μονάδες υγιεινής, συμπεριλαμβανομένων
μεταξύ άλλων χημικών τουαλετών, ντους και σταθμών πλυσίματος χεριών.

■

Η Υ.Α. διέθεσε περισσότερα από 174.700 είδη υγιεινής, όπως σαπούνι και είδη
βρεφικής φροντίδας, 63.800 βασικά είδη πρώτης ανάγκης, όπως κουβέρτες και
υπνόσακους, καθώς και περισσότερους από 251.300 είδη προστατευτικού
εξοπλισμού για τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής.

■

Η Υ.Α. διευκολύνει την πρόσβαση στην ουσιαστική πληροφόρηση για τους αιτούντες
άσυλο μέσω γραμμών βοήθειας, διερμηνείας, καθώς και μέσω του ιστότοπου HELP,
διαδικτυακών ραδιοφωνικών μεταδόσεων, ραδιοφωνικών σπότ και ένα κανάλι στο
YouTube, ενώ παράλληλα κινητοποιεί τις κοινότητες των προσφύγων να
προσφέρουν βοήθεια στους διαμένοντες στα κέντρα υποδοχής στα νησιά.

■

Η Υ.Α., μαζί με τους εταίρους που υλοποιούν προγράμματα στα κέντρα μη τυπικής
εκπαίδευσης, διασφαλίζουν ότι οι αίθουσες διδασκαλίας είναι επαρκώς εξοπλισμένες,
τηρούνται οι αποστάσεις και τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα
σε ένα ασφαλές περιβάλλον.
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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. Αυτό το
μήνα, μεταβιβάστηκε η ευθύνη διαχείρισης 12.000 θέσεων στέγασης σε διαμερίσματα
από την Υ.Α. στους εταίρους της και τις ελληνικές αρχές. Το γεγονός αυτό αποτελεί
ορόσημο της διαδικασίας μετάβασης

■

Τα διαμερίσματα στις πόλεις και τα αστικά κέντρα προσφέρουν στους αιτούντες
άσυλο και τους πρόσφυγες μεγαλύτερη ανεξαρτησία και ενισχύουν σημαντικά την
αξιοπρέπειά τους. Ο πληθυσμός υποδοχής επωφελείται επίσης από τα 4.640
διαμερίσματα και τα 8 κτήρια που μισθώνει το πρόγραμμα σε 21 πόλεις σε όλη
την Ελλάδα. Το Σεπτέμβριο, η Υ.Α. διέθεσε 15.000 θέσεις στέγασης και το
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου 12.000.

■

Η Υ.Α. χορήγησε οικονομική βοήθεια με τη μορφή προπληρωμένων καρτών σε
82.240 αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες. Το Σεπτέμβριο, σχεδόν 8,4 εκατομμύρια
ευρώ σε μορφή οικονομικής βοήθειας, θα διοχετευτούν στην τοπική οικονομία σε όλη
την Ελλάδα.

Προστασία
■

Οι φωτιές που ξέσπασαν στις 8-10 Σεπτεμβρίου κατέστρεψαν το κέντρο υποδοχής
στη Μόρια, χωρίς να υπάρξουν θύματα. Η Y.A. απέσπασε επιπλέον προσωπικό στο
πεδίο και προσέφερε βοήθεια στις ελληνικές αρχές, λόγω ανησυχίας για την
κατάσταση των σχεδόν 12.000 αιτούντων άσυλο που έμειναν άστεγοι. Επλήγησαν
περισσότερα

από

4.000

παιδιά,

καθώς

και

άλλες

ευάλωτες

ομάδες,

συμπεριλαμβανομένων ασυνόδευτων παιδιών, εγκύων και ηλικιωμένων. Στη νέα
δομή έκτακτης ανάγκης που δημιουργήθηκε από τις αρχές, η Υ.Α. μαζί με τον Δ.Ο.Μ.
και άλλους φορείς προσέφεραν άμεσα τη στήριξή τους στην οργάνωση, τον
σχεδιασμό και τη διεξαγωγή δράσεων, με σκοπό τη διευκόλυνση της κατανομής των
καταλυμάτων, την παροχή πληροφοριών και τη διανομή βασικών ειδών πρώτης
ανάγκης για όλους εκείνους που εισήλθαν εκεί. Η Υ.Α. απηύθυνε έκκληση για άμεση
στέγαση των πληγέντων αιτούντων άσυλο, αλλά και εξεύρεση μακροπρόθεσμων
λύσεων για την αντιμετώπιση του υπερσυνωστισμού στα ελληνικά νησιά.
■

Το Σεπτέμβριο, οι Βοηθοί Ύπατοι Αρμοστές του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε θέματα
Προστασίας και Επιχειρησιακής Ανταπόκρισης, Gillian Triggs και Raouf Mazou
αντίστοιχα, επισκέφθηκαν την Ελλάδα για τέσσερις μέρες. Απηύθυναν έκκληση για
περισσότερη στήριξη και πρότειναν συγκεκριμένα μέτρα στις ελληνικές αρχές,
επαναλαμβάνοντας ότι η Υ.Α. παραμένει στη διάθεση των αρχών για παροχή
στήριξης στα προγράμματα που προωθούν την αυτάρκεια και ένταξη των
προσφύγων. Κατά την επίσκεψή τους επικεντρώθηκαν επίσης σε ζητήματα που
σχετίζονται με την πρόσβαση στο έδαφος και το άσυλο, τις συνθήκες διαβίωσης των
προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στην ενδοχώρα και τα νησιά, τη διαχείριση της
απόκρισης έναντι στον COVID-19, την προστασία των παιδιών, τα εναλλακτικά μέτρα
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αντί της κράτησης, την ένταξη των προσφύγων και τη μετάβαση των προγραμμάτων
στέγασης και παροχής οικονομικής βοήθειας στις ελληνικές αρχές.

■

Στον Έβρο, η ομάδα της Υ.Α. βοήθησε όσους έφθασαν στο κέντρο υποδοχής στο
Φυλάκιο, όπως οικογένειες και ασυνόδευτα παιδιά, παρέχοντας πρόσβαση σε
υπηρεσίες και πληροφορίες. Επιπλέον, στηρίζει τις αρχές με την ταυτοποίηση των
ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες και όσων χρήζουν ειδικής βοήθειας.

■

Η Υ.Α. βοήθησε στην ενίσχυση του εθνικού συστήματος με την απόσπαση κλιμακίου
64 εμπειρογνωμόνων στις διάφορες κρατικές υπηρεσίες, με σκοπό τη βελτίωση της
ικανότητας ανταπόκρισής τους, οργανώνοντας ημερίδες πρακτικής εκπαίδευσης για
το προσωπικό των αρχών.

■

Η Υ.Α. στηρίζει την Υπηρεσία Ασύλου κατόπιν αιτήματός της, αποστέλλοντας
κλιμάκια εμπειρογνωμόνων που παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη στους
χειριστές της, 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 10.500 συνεντεύξεις σε
πρώτο βαθμό μέσα στο 2020 και σε 58.600 από το 2016. Με τη στήριξη αυτή
βελτιώθηκε η ποιότητα επεξεργασίας των αιτημάτων ασύλου διασφαλίζοντας
παράλληλα τη συνέχιση της ακεραιότητα της διαδικασίας.

■

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

■

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

Προστασία των παιδιών
■

Μέσω των συντονισμένων προσπαθειών των εταίρων της Υ.Α., του Δ.Ο.Μ., της
UNICEF, των Μ.Κ.Ο. και υπό την ηγεσία του Υπουργείου Μετανάστευσης και
Ασύλου, πολύ λίγα ασυνόδευτα παιδιά απομένουν πλέον στα κέντρα υποδοχής και
ταυτοποίησης στα νησιά και στον Έβρο. Ως εκ τούτου, αυτό το μήνα 752 ασυνόδευτα
παιδιά μεταφέρθηκαν από τα νησιά σε προσωρινά καταλύματα στην ενδοχώρα. Από
τον Ιανουάριο του 2020, η Υ.Α. έχει μεταφέρει περίπου 2.200 ασυνόδευτα παιδιά
από τις επισφαλείς συνθήκες σε κατάλληλα καταλύματα στην ενδοχώρα όπου
μπορούν να βρουν φροντίδα.

■

Είναι απαραίτητες παρόμοιες προσπάθειες για τη διασφάλιση προστασίας και
φροντίδας των περίπου 1.000 ασυνόδευτων παιδιών που βρίσκονται στην Ελλάδα
και ζουν σε άτυπες ή επισφαλείς συνθήκες στέγασης, όπως σε διαμερίσματα μαζί με
ξένους, σε καταλήψεις, σε συνθήκες αστεγίας ή σε διαρκή μετακίνηση (στοιχεία
Υπουργείου Εργασίας στις 30 Σεπτεμβρίου).

■

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 έρευνα. Αυτό το μήνα, τουλάχιστον 1.600 άστεγα και ευάλωτα παιδιά
έλαβαν ψυχοκοινωνική στήριξη και νομική συνδρομή.
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Η Υ.Α. μαζί με τους εταίρους της συνεργάζονται με τις αρχές, ώστε να αναπτύξουν
διάφορες εναλλακτικές μορφές μέριμνας, όπως μέσω ανάδοχων οικογενειών για τα
μικρότερα παιδιά.
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.

■

Για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής και έμφυλης βίας, η Υ.Α. και οι
εταίροι της δραστηριοποιούνται τόσο στις αστικές όσο και σε άλλες τοποθεσίες και
νησιά,

εντοπίζοντας

όσους

έχουν

επιζήσει

τέτοιων

περιστατικών,

συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων ανδρών και ΛΟΑΤΚΙ ατόμων, όπως και όσων
διατρέχουν - κίνδυνο. 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 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 δύσκολη.

Εκπαίδευση
■

Η Υ.Α. σε συνεργασία με τη UNICEF και άλλους φορείς στηρίζουν το Υπουργείο
Παιδείας, ώστε να συμπεριλαμβάνονται τα παιδιά πρόσφυγες στο δημόσιο σύστημα
εκπαίδευσης.

■

Η σχολική χρονιά ξεκίνησε με ειδικά μέτρα πρόληψης κατά της εξάπλωσης του
COVID-19. Κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς, το 78% των παιδιών
προσφύγων που στεγάζονται στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA,
εγγράφηκαν στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης μαζί με τους Έλληνες συνομήλικούς
τους. Αρκετά εμπόδια συνεχίζουν να επηρεάζουν τις ευκαιρίες εκπαίδευσης στα
νησιά, όπου από τα 5.100 παιδιά σχολικής ηλικίας (4-17), μόνον λίγο περισσότερα
από 100 πηγαίνουν στο σχολείο. Επιπλέον, τα μέτρα καραντίνας και περιορισμού
μετακίνησης που επηρεάζουν σημαντικά τη μεταφορά μαθητών, είχαν αντίκτυπο και
στο άνοιγμα των σχολείων, ενώ οι ειδικές τάξεις υποδοχής στα νησιά παραμένουν
εκτός λειτουργίας.

■

Η Υ.Α. προβλέπει ότι εάν δε ληφθούν άμεσα και αποφασιστικά μέτρα από τη διεθνή
κοινότητα για την αντιμετώπιση των καταστροφικών επιπτώσεων που έχει ο COVID19 στην εκπαίδευση των προσφύγων, οι προοπτικές των προσφύγων νεαρής ηλικίας
θα απειληθούν περαιτέρω.

■

Εν

όψει

της

έναρξης

της

νέας

σχολικής

χρονιάς,

το

Σεπτέμβριο

πραγματοποιήθηκαν δέκα εργαστήρια συντονισμού και κατάρτισης μέσω
διαδικτυακών σεμιναρίων, για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης απέναντι στον
αναγκαστικό εκτοπισμό.
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Υγεία
■

Η Υ.Α. συνεχίζει να 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 πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για τους αιτούντες άσυλο και τους
πρόσφυγες εξακολουθεί να είναι περιορισμένη σε διάφορες τοποθεσίες σε όλη την
Ελλάδα, ιδίως στα νησιά, κυρίως λόγω του περιορισμένου ιατρικού προσωπικού στο
δημόσιο τομέα και των δυσκολιών στη χορήγηση των απαραίτητων εγγράφων.

■

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. συνέχισε να συνεργάζεται με εμπειρογνώμονες για την
κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στους πρόσφυγες που δεν έχουν κάποια
εξειδίκευση, την παροχή βασικής ψυχοκοινωνικής στήριξης και την ενίσχυση των
ευάλωτων προσφύγων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ψυχικές ασθένειες.

Βιώσιμες Λύσεις
■

Από το 2013, 54.300 άτομα έλαβαν στην Ελλάδα καθεστώς πρόσφυγα ή
επικουρικής προστασίας (δεδομένα Φεβρουαρίου της Υπηρεσίας Ασύλου και του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου). Το Σεπτέμβριο, 5.000 αναγνωρισμένοι
πρόσφυγες έλαβαν οικονομική βοήθεια μέσω προπληρωμένων καρτών, ενώ
παρασχέθηκε στέγαση σε διαμερίσματα της Υ.Α. σε 6.700 δικαιούχους διεθνούς
προστασίας.

■

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 καταλύματα τα οποία παρέχονται στο πλαίσιο του
προγράμματος στέγασης της Υ.Α., το 78% έχει AMKA, το 73% έχει αριθμό
φορολογικού μητρώου ΑΦΜ και το 33% έχει εγγραφεί σε προγράμματα
απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Ωστόσο, μόνο το 10% έχει τραπεζικό λογαριασμό,
που αποτελεί μεταξύ άλλων απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή μισθού.

■

Η Υ.Α. βοηθάει επίσης τους πρόσφυγες παρέχοντας καθοδήγηση μέσα στο αστικό
κοινωνικό και οικονομικό σύστημα, ώστε να αποκτήσουν πολύ απαραίτητα
δικαιολογητικά, όπως ταξιδιωτικά έγγραφα και πιστοποιητικά οικογενειακής
κατάστασης, για να βρουν αμειβόμενη εργασία και να καταφέρουν να ενταχθούν στην
ελληνική κοινωνία. Περισσότερα μαθήματα γλώσσας και ημερίδες κατάρτισης
ενηλίκων, συμβάλλουν περαιτέρω στις προσπάθειες ένταξης των προσφύγων.

Επιστροφές και Μετεγκατάσταση
■

Το Σεπτέμβριο, η Υ.Α. και οι οργανισμοί των Η.Ε. χαιρέτησαν τη μετεγκατάσταση
περισσότερων από 1000 άτομα από την Ελλάδα σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε.
Παράλληλα κάλεσαν για περισσότερη αλληλεγγύη μέσω των μετεγκαταστάσεων σε
συνέχεια της δημοσίευσης του Νέου Συμφώνου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη
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Μετανάστευση και το Άσυλο, που περιέχει μια σειρά από νομοθετικές προτάσεις για
την προσέγγιση της Ε.Ε. απέναντι στη μετανάστευση και το άσυλο.
■

Από το Σεπτέμβριο, 292 ασυνόδευτα παιδιά μετεγκαταστάθηκαν από την Ελλάδα
στη Γερμανία, τη Φινλανδία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την
Ιρλανδία και τη Γαλλία, ενώ κι άλλα ευρωπαϊκά κράτη δεσμεύτηκαν να υποδεχθούν
συνολικά 1.135 παιδιά. Επιπλέον, 774 παιδιά με σημαντικές ιατρικές ανάγκες και τα
μέλη της οικογένειάς τους έχουν μετεγκατασταθεί στη Γερμανία και τη Γαλλία.

■

Η Υ.Α. και οι εταίροι της, σε συνεργασία με τον Δ.Ο.Μ., τη UNICEF και την ΕΑSO,
στήριξαν τις αρχές στην ταυτοποίηση και επιλογή των παιδιών, βάσει του βέλτιστου
συμφέροντος τους, καθώς και τη μεταφορά τους στην ενδοχώρα για την επικείμενη
αναχώρησή τους. Η Υ.Α. και οι εταίροι της στήριξαν τις αρχές στην αξιολόγηση
βέλτιστου συμφέροντος για 380 παιδιά, μεταξύ των οποίων και παιδιών που είτε είναι
άστεγα είτε ζουν σε επισφαλείς συνθήκες.

■

Αυτόν το μήνα, δεν πραγματοποιήθηκαν επιστροφές από την Ελλάδα προς την
Τουρκία στο πλαίσιο της Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας, ενώ συνολικά 2.140 άτομα έχουν
επιστραφεί στην Τουρκία στη βάση εφαρμογής της ίδιας Δήλωσης από τις 20
Μαρτίου του 2016.

Καταλύματα και Είδη Πρώτης Ανάγκης
■

Μετά τις φωτιές στη Μόρια, η Υ.Α. διέθεσε βασικά είδη πρώτης ανάγκης στα 11.500
άτομα που επλήγησαν, παρείχε 45 εγκαταστάσεις νερού και υγιεινής, έστησε 900
οικογενειακές σκηνές και τέσσερις σκηνές βιομηχανικού τύπου - Rub Ηalls- και
απέσπασε επιπλέον προσωπικό για να στηρίζει τις αρχές στο χωροταξικό
σχεδιασμό, στην παροχή υγειονομικού υλικού, στη διανομή βασικών ειδών πρώτης
ανάγκης και στο συντονισμό. Η Υ.Α. με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
διένειμε, επίσης, έκτακτη εφάπαξ πρόσθετη χρηματική βοήθεια σε περίπου 4.470
νοικοκυριά που επλήγησαν.

■

Η Υ.Α. με τους εταίρους της, διαχειρίζονται - σε συντονισμό με το Δήμο Λέσβου - το
χώρο φιλοξενίας στο Καρά Τεπέ που προσφέρει καλύτερες συνθήκες στέγασης και
προστασίας σε 900 ευάλωτα άτομα ή οικογένειες.
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Εταίροι
Το Σεπτέμβριο, η Υ.Α. συνεργάστηκε με 32 εταίρους: 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 7 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020)

284,3 εκ. ζητήθηκαν για τα
προγράμματα της Υ.Α. στην Ελλάδα
Έλλειμα
χρηματοδότησης
10,8 εκ.
4%

Χρηματοδότηση
273,5 εκ.
96%

Δωρητές
Ευχαριστίες προς τους μεγάλους δωρητές κονδυλίων μη ειδικού προορισμού κατά
το 2020
Σουηδία 76,4 εκ. | Ιδιώτες δωρητές από την Ισπανία 59,9 εκ. | Νορβηγία 41,4 εκ. | Ολλανδία
36,1 εκ. | Δανία 34,6 εκ. | Ηνωμένο Βασίλειο 31,7 εκ. | Ιδιώτες δωρητές από την Κορέα 30,6
εκ. | Γερμανία 25,9 εκ. | Ιαπωνία 23,8 εκ. | Ιδιώτες δωρητές από την Ιαπωνία 21 εκ. | Ελβετία
16,4 εκ. | Ιδιώτες δωρητές από την Ιταλία 14 εκ. | Γαλλία 14 εκ. | Ιδιώτες δωρητές από τη
Σουηδία 12,4 εκ. | Ιταλία 10,6 εκ.
Ευχαριστίες προς τους λοιπούς δωρητές κονδυλίων μη ειδικού προορισμού κατά
το 2020
Αυστραλία | Αυστρία | Αζερμπαϊτζάν | Βέλγιο | Βουλγαρία | Κόστα Ρίκα | Εσθονία |
Φινλανδία | Αγία Έδρα | Ισλανδία | Ινδονησία | Ιρλανδία | Κουβέιτ | Λιχτενστάιν | Λιθουανία
| Λουξεμβούργο | Μάλτα | Μονακό | Μαυροβούνιο | Μαρόκο | Νέα Ζηλανδία | Περού |
Φιλιππίνες | Πορτογαλία | Κατάρ | Δημοκρατία της Κορέας | Ρωσική Ομοσπονδία |
Σαουδική Αραβία | Σερβία | Σιγκαπούρη | Σλοβακία | Νότια Αφρική | 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
Γερμανία 62,7 εκ. | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 34,3 εκ. | Ηνωμένο Βασίλειο 24,8 εκ. |
Δανία 14,6 εκ. | Καναδάς 8,7 εκ. | Ιδιώτες δωρητές από την Αυστραλία 8,4 εκ. | Ιδιώτες
δωρητές από τις ΗΠΑ 7,7 εκ. | Ιδιώτες δωρητές από την Ιαπωνία 4,4 εκ. | Ισπανία 3,4 εκ. |
Ιρλανδία 3,3 εκ. | Ιδιώτες δωρητές από τη Γερμανία 3,1 εκ. | Σουηδία 3 εκ. | Ιδιώτες δωρητές
από το Ηνωμένο Βασίλειο 2,3 εκ. | Ιδιώτες δωρητές από την Κορέα 2,1 εκ.
Ευχαριστίες προς τους δωρητές για τα προγράμματα στην Ελλάδα κατά το 2020
Ευρωπαϊκή
Ένωση
221,4
εκ.
(συμπεριλαμβανομένων
των
επικείμενων
χρηματοδοτήσεων) | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 4,4 εκ. | Education Cannot Wait 2,2 εκ.
| Αυστρία 1,1 εκ | UNO-Flüechtlingshilfe 842 χιλ. | Church of Jesus Christ of Latter-day
Saints Charities 840 χιλ. | Ελβετία 734 χιλ. | Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος 609 χιλ. |
UNHCR Insamlingsstiftelse 506 χιλ. | Deutsche Postcode Lotterie 326 χιλ. | España con
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ACNUR 261 χιλ. | Ισλανδία 145 χιλ. | Liechtenstein Flüchtlingshilfe 135 χιλ. | The World We
Want Foundation 125 χιλ. | Hewlett Packard (Foundation) 125 χιλ. | Unilever (UK) 124 χιλ.
| Laboratorios Viñas 108 χιλ. | Νορβηγία 105 χιλ.
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Sophia Mbui Wanjigi, External Relations Officer, Ελλάδα
mbui@unhcr.org, Τηλ.: +30 216 200 7847, Κιν.: +30 6949713409
Έλενα Μαρδά, Liaison Associate, Ελλάδα
marda@unhcr.org, Τηλ.: +30 216 200 7855, Κιν.: +30 695 1801242
Μιχαήλ Αγοραστάκης, Information Management Associate, Ελλάδα
AGORASTA@unhcr.orgΤηλ.: +30 216 200 7946, Κιν.: +30/6951941546

www.unhcr.org

10

