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 540 πρόσφυγες σε σπίτι

Έξι ΜΚΟ νοίκιασαν σπίτια στη Λέσβο και ξενοδοχείο

 (/article/author/24301-emprosnet) EmprosNet (/article/author/24301-emprosnet)
 - 14|10|2016 14:24

Περίπου 540 πρόσφυγες, οικογένειες και ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά, φιλοξενούνται σήμερα σε σπίτια και διαμερίσματα
του νησιού και σε ένα ξενοδοχείο, τα οποία έχουν νοικιάσει για λογαριασμό τους έξι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις-
εταίροι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες: η «Ηλιακτίδα», που διατηρεί τους περισσότερους ξενώνες, η
«Μετάδραση», η «Praxis», η «Άρσις» το «SolidarityNow» και η «Caritas».

 
Περίπου 540 πρόσφυγες, οικογένειες και ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά, φιλοξενούνται σήμερα σε σπίτια και διαμερίσματα
του νησιού και σε ένα ξενοδοχείο, τα οποία έχουν νοικιάσει για λογαριασμό τους έξι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις-
εταίροι της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες: η «Ηλιακτίδα», που διατηρεί τους περισσότερους ξενώνες, η
«Μετάδραση», η «Praxis», η «Άρσις» το «SolidarityNow» και η «Caritas».

Ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της ελληνικής κυβέρνησης και στην τεράστια ανάγκη για ενίσχυση της ικανότητας
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Ανταποκρινόμενη στο κάλεσμα της ελληνικής κυβέρνησης και στην τεράστια ανάγκη για ενίσχυση της ικανότητας
υποδοχής, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) δεσμεύτηκε στη Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Ε.Ε.) τον Οκτώβριο του 2015 να δημιουργήσει 20.000 θέσεις στέγασης σε ιδιωτικούς χώρους για το πρόγραμμα
μετεγκατάστασης.

Μέσα από το Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης, που υλοποιείται από την Υπηρεσία Ασύλου υπό τη συνολική εποπτεία του
αναπληρωτή υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, συνολικά 66.400 αιτούντες άσυλο προβλέπεται να μετεγκατασταθούν
από την Ελλάδα σε άλλα κράτη της Ε.Ε. από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017.

 

Η παροχή στέγασης

Η Υ.Α. ξεκίνησε να υλοποιεί το πρόγραμμα Παροχής Στέγασης στο πλαίσιο της Μετεγκατάστασης το Νοέμβριο του 2015 με
δικούς της πόρους. Από το Νοέμβριο μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 στεγάστηκαν 710 άτομα, από τα οποία 108 αναχώρησαν
σε άλλα κράτη της Ε.Ε. Τον Ιανουάριο του 2016 η Υ.Α. έλαβε χρηματοδότηση από την Ε.Ε. για να συνεχίσει το πρόγραμμα
το τρέχον έτος και να δημιουργήσει σταδιακά 20.000 θέσεις υποδοχής.

Αν και το πρόγραμμα εστιάζει σε υποψήφιους για μετεγκατάσταση, απ’ αυτό επωφελούνται και άνθρωποι που ζητούν
άσυλο στην Ελλάδα, δίνοντας προτεραιότητα στους πιο ευάλωτους.

Το πρόγραμμα Παροχής Στέγασης στο πλαίσιο της Μετεγκατάστασης περιλαμβάνει τη δημιουργία θέσεων υποδοχής σε
αυτόνομα διαμερίσματα, σε ξενοδοχεία/άλλα κτήρια, φιλοξενία σε οικογένειες κ.λπ. Επίσης, παρέχεται στους αιτούντες
άσυλο και υποψήφιους για μετεγκατάσταση που έχουν στεγαστεί βασική βοήθεια, όπως φαγητό (μαγειρεμένα γεύματα ή
κουπόνια φαγητού), είδη προσωπικής υγιεινής, υπηρεσίες διερμηνείας και συνοδείας, παραπομπή σε ιατρικές δομές και
περιορισμένη ψυχοκοινωνική και νομική βοήθεια. 
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Πρωτόγνωρο το αλαλούμ με τις λίστες - EmprosNet.gr
1 comment • 4 μέρες πριν•

jim — Άσχημη προσέγγιση και φιλοσοφία. Δεν γίνονται όλα για να δουν τα
παιδιά τη φάτσα τους στα ΜΜΕ. Οι εξετάσεις είναι για την …

Άνοδος της παραγωγής στη Λήμνο, πτώση στη Λέσβο -
EmprosNet.gr
1 comment • 3 μέρες πριν•

jim — Συγχαρητήρια για το τέλειο εμπεριστατωμένο άρθρο σας. Αυτό ναι ,
λέγεται δημοσιογραφία.

«Όταν βγούμε από την επιτροπεία, θα το επανεξετάσουμε...» -
EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

jim — Καλά ποιον κοροϊδεύουν. Βγαίνουμε από την επιτροπεία το 2018;
Αφού οι Ευρωπαίοι μας ζητούν να δεσμευτούμε μέχρι το 2060. …

Δημιουργώντας γέφυρες - EmprosNet.gr
1 comment • ένας μήνας πριν•

Angela Maria Arbeláez Arbeláez — Ευχαριστώ θερμά την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΕΜΠΡΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
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