Αθήνα, 30/11/2018
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο ΔΟΜ παρείχε στέγαση σε περισσότερα από 1.000 ασυνόδευτα παιδιά
από την αρχή του 2018

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τη μετανάστευση, έχει
προσφέρει στέγαση και εξειδικευμένες υπηρεσίες σε 1.114 ασυνόδευτους ανηλίκους από την
αρχή του 2018.
Στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενου προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα παιδιά
διαμένουν σήμερα σε 13 ξενοδοχεία στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα, τα οποία λειτουργούν ως
προσωρινοί χώροι φιλοξενίας. Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι διέμεναν προηγουμένως είτε σε Κέντρα
Υποδοχής και Ταυτοποίησης στα νησιά είτε βρίσκονταν υπό καθεστώς προστατευτικής φύλαξης.
Ο ΔΟΜ δίνει το «παρών» με 24 άτομα εξειδικευμένο προσωπικό σε συνολικά οκτώ (8)
ξενοδοχεία, ενώ παράλληλα το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τις ΜΚΟ, Άρσις και
Ηλιακτίδα, που έχουν αναλάβει τη διαχείριση τριών (3) και δύο (2) ξενοδοχείων αντίστοιχα.
«Η παροχή κατάλληλης στέγασης σε ασυνόδευτους ανηλίκους που φτάνουν στην Ελλάδα είναι
μία από τις προτεραιότητες της Ελληνικής Κυβέρνησης. Ο ΔΟΜ, με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εφαρμόζει αυτό το πρόγραμμα με στόχο την παροχή προσωρινής
φιλοξενίας σε αυτούς που δεν μπορούν να παραπεμφθούν αμέσως στους ξενώνες», εξηγεί ο
επικεφαλής του ΔΟΜ Ελλάδας, Gianluca Rocco.
«Στην Ελλάδα σήμερα υπάρχουν ξενώνες, ωστόσο οι θέσεις δεν επαρκούν. Μέσω αυτού του
προγράμματος, αυξάνουμε τις κατάλληλες θέσεις φιλοξενίας για ασυνόδευτους ανηλίκους»,
προσέθεσε.
Μέχρι και την 31η Οκτωβρίου, η πλειονότητα των παιδιών προέρχεται από το Αφγανιστάν (453),
από το Πακιστάν (395), από τη Συρία (104), από το Ιράκ (36) και από το Μαρόκο (20), σε σύνολο
27 χωρών καταγωγής συμπεριλαμβανομένων του Σουδάν, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό,
της Σομαλίας και της Υεμένης.
Ο ΔΟΜ εξασφαλίζει την παροχή ψυχοκοινωνικής στήριξης και συμβουλευτικής ψυχικής υγείας,
ενώ παρέχει και νομική συμβουλευτική και διερμηνεία. Επιπλέον, παρέχεται ρουχισμός,
οικονομικό βοήθημα και κάρτες πρόσβασης στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Ταυτόχρονα, ο ΔΟΜ σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας συμβάλλει στην πρόσβαση των
ασυνόδευτων ανηλίκων στο ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης. Από τον Σεπτέμβριο του 2018, 220

ασυνόδευτοι ανήλικοι έχουν εγγραφεί στα ελληνικά σχολεία, εκ των οποίων 96 στη Βόρεια
Ελλάδα και 124 στη Νότια.
Από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 31 Οκτωβρίου 2018, οι Γιατροί του Κόσμου (ΓτΚ) σε στενή
συνεργασία με τον ΔΟΜ, παρείχαν συνολικά 13.900 ιατρικές υπηρεσίες σε ασυνόδευτους
ανηλίκους. Το ίδιο χρονικό διάστημα, πραγματοποιήθηκαν από τους ΓτΚ 587 εμβολιασμοί, 1.568
παραπομπές σε άλλες εγκαταστάσεις δευτεροβάθμιας περίθαλψης, δόθηκαν 4.443 συνταγές
και καλύφθηκαν 7.302 συνεδρίες.
«Οι Γιατροί του Κόσμου ανταποκρίνονται στο έπακρο για την κάλυψη των ιατρικών αναγκών
των ασυνόδευτων ανηλίκων, οι οποίοι βρίσκονται παγιδευμένοι σε κατάσταση προσωρινότητας
και αβεβαιότητας στη χώρα μας», ανέφερε η Ιωάννα Νικολαΐδου, συντονίστρια πεδίου από τους
ΓτΚ.
Το πρόγραμμα “Pedia” πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής
Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ) και το Υπουργείο Εργασίας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε
την ιστοσελίδα του προγράμματος Pedia, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου,
Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διαχειρίζεται η Γενική Διεύθυνση
Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG HOME).

