Αθήνα, 09 Οκτωβρίου 2018

Δελτίο Τύπου
Ο ΔΟΜ φιλοξενεί περισσότερους από 2.000 ευάλωτους πρόσφυγες και μετανάστες
που έχουν μεταφερθεί από τα νησιά του Αιγαίου.
Από την 1η Ιουλίου έως και τις 5 Οκτωβρίου του 2018, ο ΔΟΜ, η Υπηρεσία του ΟΗΕ για τη
Μετανάστευση, έχει υποδεχτεί με ασφάλεια 2,272 ευάλωτους πρόσφυγες και μετανάστες που
μεταφέρθηκαν από τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου στην ενδοχώρα. Από αυτούς 889
είναι παιδιά – 393 κορίτσια και 496 αγόρια – τα οποία μετεγκαταστάθηκαν από τα νησιά στο
πλαίσιο αποσυμφόρησης των ελληνικών νησιών.
Η πλειονότητα των προσφύγων και μεταναστών διαμένουν στη δομή φιλοξενίας στη Βόλβη
στη Βόρεια Ελλάδα, 875 άτομα. Επιπλέον 555 έχουν μεταφερθεί στο Βαγιοχώρι, 229 στη
Μαλακάσα και 221 στο ανοιχτό κέντρο φιλοξενίας στα Οινόφυτα.
«Φτάσαμε στη Βόλβη από τη Μόρια, πριν 10 ημέρες. Περιμέναμε μια κατάσταση παρόμοια
με τη Μυτιλήνη. Ευτυχώς όμως δεν συνέβη αυτό. Έχουμε δικά μας δωμάτια με όλον τον
εξοπλισμό», αναφέρουν ο Mahmoud Mouri και η σύζυγός του Diana Ibrahim, Κούρδοι από το
Αφρίν της Συρίας. «Νιώθουμε ασφαλείς και ο χώρος είναι άνετος».
Οι πρόσφυγες και μετανάστες έχουν μεταφερθεί κυρίως από τα νησιά της Λέσβου, της Σάμου
και της Χίου σε 12 ανοικτές δομές φιλοξενίας, όπου ο ΔΟΜ έχει αναλάβει το συντονισμό και
τη λειτουργία των δομών (Site management support - SMS). Σε όλες τις δομές ο ΔΟΜ δίνει το
«παρών» με συντονιστές δομών, διερμηνείς, νομικούς συμβούλους, ψυχολόγους και
μηχανικούς οι οποίοι εξασφαλίζουν την ασφαλή διαμονή των επωφελούμενων και τη
λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων.
«Ο ΔΟΜ υποστηρίζει τις ελληνικές αρχές στην αποσυμφόρηση των νησιών βελτιώνοντας και
ενισχύοντας τις θέσεις φιλοξενίας στην ενδοχώρα. Η προτεραιότητά μας είναι να παρέχουμε
σε όλους όσοι φτάνουν από τα νησιά αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης, κάτι που γίνεται σε
συντονισμό με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και με χρηματοδότηση μέσω
ευρωπαϊκών πόρων», ανέφερε ο αρχηγός αποστολής του ΔΟΜ Ελλάδας, Gianluca Rocco.
Αναγνωρίζουμε την ευαλωτότητα των ανθρώπων αυτών και θέλουμε να βελτιώσουμε την
καθημερινότητά τους», προσέθεσε.
Άνθρωποι 24 διαφορετικών εθνικοτήτων φιλοξενούνται σήμερα στις δομές του ΔΟΜ μεταξύ
των οποίων 1.136 άτομα από τη Συρία, 437 από το Ιράκ, 276 από το Αφγανιστάν, 50 από το
Κονγκό, 46 από τη Σομαλία και 41 από το Ιράν.
Γυναίκες σε εγκυμοσύνη, μονογονεϊκές οικογένειες, ασυνόδευτοι ανήλικοι, άτομα με ψυχικά
και σωματικά τραύματα, οικογένειες με μικρά παιδιά, φιλοξενούνται σήμερα στις δομές. Η
ευαλωτότητα κάθε περίπτωσης πιστοποιείται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

