Τελευταία ενημέρωση 02/04/2018

Ελλάδα
Σχεδόν 857 000 πρόσφυγες και
ΣΤΟΙΧΕΙΑ έφτασαν
ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
μετανάστες
στην Ελλάδα
το 2015. Περίπου 173 000 άτομα
έφτασαν στην Ελλάδα το 2016 δια
θαλάσσης και σχεδόν 30 000 το
2017. (UNHCR)
Υπολογίζεται ότι πάνω από 45 000
πρόσφυγες και μετανάστες είναι
εγκλωβισμένοι στη χώρα. (Μάρτιος
2018)
Ευρωπαϊκές συμβάσεις στήριξης
έκτακτης ανάγκης που διατέθηκαν
σε εταίρους στον τομέα της
ανθρωπιστικής βοήθειας:

.© EU/ECHO

Πάνω από 605.3 εκατομμύρια EUR
από το 2016 και 180 εκατομμύρια
EUR το 2018

Εισαγωγή
Ενώ το 2015 σχεδόν 857 000 άτομα διήλθαν από την Ελλάδα, το 2016 μόνο από τη θάλασσα έφθασαν στην
χώρα σχεδόν 173 000 άνθρωποι. Μετά το κλείσιμο της επονομαζόμενης «μεταναστευτικής διαδρομής των
Βαλκανίων» τον Μάρτιο 2016, δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες έμειναν εγκλωβισμένοι στην Ελλάδα. Μέσω του
Μηχανισμού Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διαθέσει έως τώρα πάνω από
605.3 εκατομμύρια EUR για να ανταποκριθεί στο προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα.

Ποιες είναι οι ανάγκες;
Το διάστημα από το 2015 έως το 2016, η Ελλάδα βίωσε μια χωρίς προηγούμενο εισροή μεταναστών και
προσφύγων που διαφεύγουν από τον πόλεμο και την ανέχεια στις πατρίδες τους στη Μέση Ανατολή και την
νότια Ασία, για την ανεύρεση μιας καλύτερης και ασφαλέστερης ζωής στην ΕΕ. Το κλείσιμο των συνόρων
μεταξύ της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και της Ελλάδας στις αρχές του Μαρτίου του
2016 άφησε χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες εγκλωβισμένους στην Ελλάδα – συχνά χωρίς επαρκή
καταλύματα, υγειονομική περίθαλψη και πρόσβαση στην εκπαίδευση.
Η γενική ανθρωπιστική κατάσταση προσφύγων και μεταναστών στην ηπειρωτική χώρα έχει βελτιωθεί τους
τελευταίους μήνες. Ωστόσο, η κατάσταση στα νησιά παραμένει δύσκολη, καθώς οι μετανάστες και οι πρόσφυγες
που καταφτάνουν σε αυτά μετά τις 20 Μαρτίου 2016 πρέπει να παραμένουν εκεί έως ότου ληφθεί απόφαση
για την αίτησή τους για χορήγηση ασύλου.

Πώς βοηθούμε;
Μέσω του Μηχανισμού Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης, η Επιτροπή έχει μέχρι σήμερα διαθέσει 605.3 εκατομμύρια
EUR για να ανταποκριθεί στο προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα. Αυτό το ποσό έχει διατεθεί μέσω συμβάσεων
στους εταίρους της ΕΕ στην ανθρωπιστική βοήθεια στην Ελλάδα, όπως είναι οι φορείς του ΟΗΕ, ο Ερυθρός
Σταυρός/το κίνημα της Ερυθράς Ημισελήνου και ΜΚΟ.
Η εμβληματική πρωτοβουλία της Επιτροπής στο πλαίσιο του Μηχανισμού είναι το πρόγραμμα «Υποστήριξης
Έκτακτης Ανάγκης για Ενσωμάτωση και Στέγαση» (ESTIA), το οποίο βοηθά τους πρόσφυγες και τις οικογένειές
τους να ενοικιάζουν διαμερίσματα και τους παρέχει χρηματική βοήθεια μέσω προπληρωμένων καρτών. Η
συνολική παροχή βοήθειας εκτάκτου ανάγκης στην Ελλάδα μέσω του προγράμματος ESTIA από την εφαρμογή
του το 2017 ανέρχεται πάνω από 290 εκατομμύρια EUR .
Η δράση του προγράμματος που αφορά την ενοικίαση διαμερισμάτων από την Ύπατη Αρμοστεία των
Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες έχει ως στόχο της να βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης των
προσφύγων παρέχοντας έως 27 000 θέσεις φιλοξενίας σε διαμερίσματα μέχρι το τέλος του 2018. Έως και 2
000 από αυτά τα διαμερίσματα θα βρίσκονται σε ελληνικά νησιά, ενώ τα υπόλοιπα (έως και 25 000) θα είναι
σε πόλεις και κωμοπόλεις στην ηπειρωτική Ελλάδα. Οι ιδιοκτήτες θα λαμβάνουν ένα σταθερό και αξιόπιστο
εισόδημα για την ενοικίαση των διαμερισμάτων τους. Επίσης, δήμοι στην Ελλάδα συμμετέχουν επίσημα σε αυτό
το έργο.
Η δράση του προγράμματος που αφορά τη χρηματική βοήθεια με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών
για τους Πρόσφυγες καθιερώνει ένα βασικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας για όλους τους αιτούντες άσυλο και
τους πρόσφυγες στην Ελλάδα, παρέχοντάς τους προκαθορισμένα μηνιαία ποσά μέσω ειδικής κάρτας. Σκοπός
του προγράμματος είναι να επιτρέψει σε 45 000 πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο να καλύψουν τις βασικές τους
ανάγκες με αξιοπρεπή τρόπο μέχρι το τέλος του 2018. Οι προπληρωμένες κάρτες διατίθενται σε ολόκληρη τη
χώρα και συνδέονται με το ελληνικό δίκτυο κοινωνικής προστασίας, ενώ υπολογίζονται και με βάση το μέγεθος
της οικογένειας των προσφύγων. Ταυτόχρονα, η βοήθεια αυτή ενισχύει την τοπική οικονομία, τα οικογενειακά
καταστήματα και τους παρόχους υπηρεσιών.
Επιπρόσθετα του προγράμματος ESTIA, μέχρι σήμερα ο Μηχανισμός Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ έχει
χρηματοδοτήσει 313.6 εκατομμύρια EUR μέσω 18 ανθρωπιστικών εταίρων, με σκοπό να καλύψουν περαιτέρω
ανθρωπιστικές ανάγκες στην Ελλάδα, όπως η παροχή στέγασης, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, η
ψυχοκοινωνική στήριξη, οι βελτιωμένες συνθήκες υγιεινής και πρόσβασης στην εκπαίδευση.
Από το 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει βοηθήσει στο συντονισμό της άφιξης της συνδρομής σε είδος προς
την Ελλάδα, μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Έως τώρα, είκοσι κράτη που
συμμετέχουν στο Μηχανισμό έχουν προσφέρει πάνω από 200 000 αντικείμενα στην Ελλάδα ως ανταπόκριση
στις άμεσες ανάγκες που δημιουργεί η κρίση, όπως αντίσκηνα, κρεβάτια, υπνόσακους, κουβέρτες, σετ ειδών
υγιεινής, ηλεκτρικές γεννήτριες, αντλίες νερού, εξοπλισμό πυρόσβεσης και άλλο εξειδικευμένο εξοπλισμό.
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