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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΟΜ-Εγκαίνια δύο κέντρων διαμονής
για πρόσφυγες και μετανάστες στη βόρεια Ελλάδα
Δύο πλήρως ανακαινισμένα κέντρα διαμονής σε Σέρρες και Δράμα άνοιξαν τις πόρτες τους για
τη φιλοξενία 1.000 και πλέον προσφύγων και μεταναστών.
Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ιωάννης Μουζάλας, ο Συντονιστής για την Παροχή
Ανθρωπιστικής Βοήθειας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), Gianluca Rocco
και ο Επικεφαλής της αποστολής του ΔΟΜ στην Ελλάδα, Δανιήλ Εσδράς, παραβρέθηκαν στα
εγκαίνια των νέων δομών, που πραγματοποιήθηκαν υπό την αιγίδα και την εποπτεία του
υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. Οι δομές ανακαινίστηκαν πλήρως από τον ΔΟΜ με
χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG ECHO).
Οι πρώτοι πρόσφυγες και μετανάστες μεταφέρθηκαν στις ανακαινισμένες δομές από τις αρχές
του Απριλίου 2017. Το κέντρο διαμονής των Σερρών αποτελείται από 94 οικίσκους με συνολική
δυνατότητα φιλοξενίας 650 ατόμων. Η δομή της Δράμας αποτελείται από 70 διαμερίσματα τα
οποία μπορούν να φιλοξενήσουν συνολικά περίπου 400 άτομα.
Ο ΔΟΜ υποστηρίζει την ελληνική κυβέρνηση στο συντονισμό των δομών (SMS). Συγκεκριμένα,
μέσω της τοποθέτησης συντονιστών και διερμηνέων του ΔΟΜ σε κάθε δομή, ο ΔΟΜ
υποστηρίζει τη διοίκηση του κέντρου διαμονής στην καθημερινή διαχείριση και οργάνωση
δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.
Το προσωπικό του ΔΟΜ παρέχει επίσης σειρά υπηρεσιών όπως: νερό και υγιεινή (WASH), μη
διατροφικά είδη (NFI), φιλοξενία, μεταφορά των παιδιών στα δημόσια σχολεία, ψυχοκοινωνική
υποστήριξη (PSS), νομική συμβουλευτική , εντοπισμός θυμάτων σεξουαλικής βίας ή/και με
βάση το φύλο και θυμάτων trafficking (SGBV/THB) και διαχείριση των υποθέσεων αυτών,
ψυχαγωγικές δραστηριότητες, κινητοποίηση της κοινότητας και καταγραφή του πληθυσμού.
Διάφοροι φορείς, όπως οι Γιατροί του Κόσμου, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για του
πρόσφυγες, οι IFRC, Caritas, Solidarity Now και Save the Children συμμετέχουν επίσης
καλύπτοντας τις ανάγκες πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης, τη χρηματική στήριξη, τις
ψυχαγωγικές δραστηριότητες για τα παιδιά, στήριξη με τις διαδικασίες ασύλου κλπ.
«Τα εγκαίνια των δομών σε Σέρρες και Δράμα αποτελούν ένα ακόμα βήμα στη στρατηγική που
έχει αναπτύξει το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής για τη διαχείριση των μεταναστευτικών
ροών στην Ελλάδα. Οι δομές αυτές εξασφαλίζουν την προσωρινή φιλοξενία όπως και την
πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών. Έχοντας εργαστεί στην περιοχή της
νοτιοανατολικής Ευρώπης μπορώ να επιβεβαιώσω ότι το επίπεδο που επετεύχθη σε αυτές τις
δομές από το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, είναι υψηλότατο. Ο ΔΟΜ είναι πολύ χαρούμενος που η συνεργασία αυτή, μεταξύ
υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τοπικών κοινωνιών, έχει
τόσο θετικό αντίκτυπο στις συνθήκες διαβίωσης μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα. Ο
ΔΟΜ επιθυμεί να συνεχίσει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο Συντονιστής
για την Παροχή Ανθρωπιστικής Βοήθειας του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ),
Gianluca Rocco.
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«Θυμάμαι την περιοχή όταν πρωτοήρθαμε και τη μεγάλη βοήθεια που έδωσαν όλη η τοπική
κοινωνία σε δύσκολες συνθήκες. Σήμερα βλέπετε και είστε σε θέση να κρίνετε 8-9 μήνες μετά
την διάλυση της Ειδομένης την διαφορά. Αξιοπρεπή καμπ για ανθρώπους που δικαιούνται
αξιοπρέπεια και που η αξιοπρέπεια αυτή αντανακλά στον λαό μας. Χωρίς την Τοπική
Αυτοδιοίκηση σε όλους τους βαθμούς, χωρίς την αγάπη των κατοίκων, χωρίς την καταλυτική
βοήθεια στρατού και αστυνομίας δεν θα είχαν γίνει αυτά τα πράγματα. Όλα όσα βλέπετε δεν
έγιναν κατά τύχη. Έγιναν με σχεδιασμό της κυβέρνησης, με χρηματοδότηση της ΕΕ και με την
βοήθεια του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και άλλων ΜΚΟ, αλλά το κύριο βάρος έχει
ο ΔΟΜ. Εφ’ όσον η συμφωνία ΕΕ-Τουρκίας ισχύει, με την έννοια ότι δεν θα αυξηθούν οι ροές,
δεν θα υπάρξει άλλη επιβάρυνση, θα υπάρχει συνεχής βελτίωση», δήλωσε ο υπουργός
μεταναστευτικής πολιτικής, Ιωάννης Μουζάλας.
Από τις Βρυξέλλες, ο επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ,
Χρήστος Στυλιανίδης, δήλωσε: «τα εγκαίνια των δύο νέων κέντρων φιλοξενίας σήμερα
αντικατοπτρίζουν την αποφασιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαρκή βελτίωση των
συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Η ανακαίνιση των
συγκεκριμένων δομών έγινε εφικτή χάρη στις προσπάθειες του εταίρου μας, ΔΟΜ, και της
παραγωγικής συνεργασίας μας με τις ελληνικές Αρχές».
Με τη χρηματοδότηση του μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης της ΕΕ, το πρόγραμμα υλοποιείται
στο πλαίσιο του προγράμματος «Επείγουσα βοήθεια για την αποτελεσματική διαχείριση των
μεταναστευτικών ροών στην ελληνική επικράτεια».
Για πληροφορίες, επικοινωνήστε με:
Χριστίνα Νικολαΐδου, ΔΟΜ Ελλάδας
Τηλ: 210-9919040 εσωτερικό 248, ηλ. ταχυδρομείο: cnikolaidou@iom.int
Carlos Martin Ruiz de Gordejuela, εκπρόσωπος του Επιτρόπου Ανθρωπιστικής Βοήθειας και
Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ Χρήστου Στυλιανίδη
Τηλ: +32 229 65322, email: Carlos.MARTIN-RUIZ-DE-GORDEJUELA@ec.europa.eu;
Daniel Puglisi, Press Officer for Humanitarian Aid and Crisis Management, Tel.: +32 2 296 91
40, email: Daniel.PUGLISI@ec.europa.eu
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