Ελλάδα

Οκτώβριος 2019

Παροχή Οικονομικής Βοήθειας

Αιτούντες άσυλο κρατούν προπληρωμένες κάρτες έξω από το γραφείο της Y.A., στο κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο Βαθύ στη
Σάμο. Η Υ.Α., στο πλαίσιο του Προγράμματος Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση- ESTIA, παρέχει οικονομική
βοήθεια στους πρόσφυγες και τους αιτούντες άσυλο προκειμένου να αποκατασταθεί η αξιοπρέπειά τους, να ενισχυθούν και να
αποκτήσουν τη δυνατότητα επιλογής του τρόπου που θα καλύπτουν τις βασικές τους ανάγκες.

Επισκόπηση
Τον Οκτώβριο, 76.628 δικαιούχοι πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο (38.686
οικογένειες) έλαβαν οικονομική βοήθεια μέσω προπληρωμένων καρτών σε 115
περιοχές της Ελλάδας.
Η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) παρέχει στην Ελλάδα
οικονομική βοήθεια μέσω προπληρωμένων καρτών στο πλαίσιο του
προγράμματος ESTIA, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η
παροχή οικονομικής βοήθειας μέσω προπληρωμένων καρτών αποκαθιστά την
αξιοπρέπεια και ενδυναμώνει τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες, οι
οποίοι μπορούν πλέον να επιλέξουν τον τρόπο κάλυψης των βασικών τους
αναγκών. Παράλληλα, ενισχύεται άμεσα η τοπική οικονομία, μέσω της αγοράς
προϊόντων και υπηρεσιών. Η Υ.Α. στην Ελλάδα συνεργάζεται με διάφορους
εταίρους, όπως οι International Federation of Red Cross and Red Crescent
Societies (IFRC) και Catholic Relief Services (CRS), δημιουργώντας την Greece
Cash Alliance.
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Πηγή: Greek Cash Alliance, στοιχεία Σεπτεμβρίου 2019. Οι αριθμοί μπορεί να αλλάξουν στο μέλλον και δεν θα πρέπει να θεωρηθούν τελικοί.
Λόγω στρογγυλοποίησης, ορισμένα σύνολα ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στο άθροισμα των αριθμητικών στοιχείων χωριστά.

76.628
Αριθμός ατόμων που έλαβαν βοήθεια1

38.686
Αριθμός προπληρωμένων καρτών1

7,8 εκ. €
Ποσό που διανεμήθηκε (Eυρώ)1
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Δημογραφικά στοιχεία Προσφύγων και Αιτούντων Άσυλο που
Λαμβάνουν Οικονομική Βοήθεια
Συνολικά, από τον Απρίλιο του 2017, 138.299 άτομα που πληρούν τα κριτήρια υπολογίζεται πως έλαβαν οικονομική
βοήθεια στην Ελλάδα τουλάχιστον μία φορά. Η επιλεξιμότητα αξιολογείται στη βάση της ημερομηνίας που κάποιος
μπήκε στη χώρα, του νομικού καθεστώτος του και της τοποθεσίας όπου βρίσκεται.
Από τα 76.628 άτομα που έλαβαν οικονομική βοήθεια αυτόν το μήνα, οι 14.900 χαίρουν διεθνούς προστασίας στην
Ελλάδα. Από τις 38.686 οικογένειες, το 23% ήταν γυναίκες, το 40% άντρες και το 37% παιδιά.
Το 31% του συνόλου που έλαβε οικονομική βοήθεια ήταν οικογένειες των πέντε ή περισσότερων ατόμων και ένα
ποσοστό 33% ήταν μόνοι ενήλικες. Το 74% των ατόμων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας
μέσω προπληρωμένων καρτών είναι Σύροι, Αφγανοί, Ιρακινοί και Κονγκολέζοι.
Το ποσό που διανεμήθηκε μέσω προπληρωμένων καρτών σε κάθε νοικοκυριό είναι ανάλογο του μεγέθους της
οικογένειας. Κυμαίνεται από τα 90 ευρώ για ένα άτομο που διαμένει σε χώρο όπου παρέχεται φαγητό, ως τα 550
ευρώ για μια οικογένεια των επτά ή περισσότερων ατόμων, στους οποίους δεν παρέχεται φαγητό.
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Περιοχές Διαμονής των Ατόμων που Λαμβάνουν Οικονομική
Βοήθεια
Οι αιτούντες άσυλο και οι πρόσφυγες που λαμβάνουν οικονομική βοήθεια μέσω προπληρωμένων καρτών διαμένουν
σε 115 περιοχές σε όλη την Ελλάδα. Το 38% των ατόμων αυτών βρίσκονται στην Αττική, το 23% βρίσκεται στα νησιά
και το 20% στην Κεντρική Μακεδονία.
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