Εναρκτήρια Συνέντευξη Τύπου
Κέντρο Υποδοχής ευάλωτων αιτούντων άσυλο στο κέντρο της Αθήνας,
δυναμικότητας 70 ατόμων”
Η εξασφάλιση της λειτουργίας του Έργου, με τίτλο “Κέντρο Υποδοχής ευάλωτων αιτούντων
άσυλο στο κέντρο της Αθήνας, δυναμικότητας 70 ατόμων” αποτελεί μία επιτακτική ανάγκη
της σημερινής πραγματικότητας των μεταναστών και αιτούντων άσυλο.
Στη διάρκεια των τελευταίων πέντε (5) ετών, οι Γιατροί του Κόσμου- Ελληνική
Αντιπροσωπεία έχουν φιλοξενήσει στις δομές τους συνολικά τετρακόσια είκοσι οκτώ (428)
άτομα.
Η χώρα διέρχεται μία κρίσιμη οικονομική και κοινωνική κατάσταση, όπου πέρα από την
ελλιπή κρατική χρηματοδότηση, διαπιστώνεται και η αύξηση των φαινομένων ρατσισμού και
ξενοφοβίας, όπου οι αιτούντες άσυλο στοχοποιούνται για την αποδοχή υποστηρικτικών
υπηρεσιών σε μία χώρα οπού οι υπήκοοι της αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα.
Παράλληλα, η σοβαρή έλλειψη δομών φιλοξενίας και δομών παροχής εξειδικευμένων
υπηρεσιών για ευάλωτες ομάδες στην Αττική, η δυσπιστία, ο φόβος και η άγνοια της ομάδας
στόχου για τα δικαιώματά τους είναι μερικές από τις προκλήσεις που καλούμαστε να
αντιμετωπίσουμε. Στο πλαίσιο αυτό, αν συνυπολογίσουμε το ιστορικό/ παρελθόν της ομάδας
στόχου και την ανάγκη εξασφάλισης ιατροφαρμακευτικής φροντίδας και μέριμνας που
δικαιούται, η ύπαρξη του Κέντρου Υποδοχής καθίσταται κρίσιμη και σημαντική.
Το Έργο “Κέντρο Υποδοχής ευάλωτων αιτούντων άσυλο στο κέντρο της Αθήνας,
δυναμικότητας 70 ατόμων” υλοποιείται σε συνεργασία των Γιατρών του Κόσμου- Ελληνική
Αντιπροσωπεία με το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ). Η χρηματοδότησή
του προέρχεται από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ)/ EEA Grants, με συνολική
διάρκεια 28 μήνες (01/10/2013- 31/01/2016).
Ο Ξενώνας λειτουργεί καθημερινά σε 24ωρη βάση, συμπεριλαμβομένων των
Σαββατοκύριακων και των Αργιών με στόχο να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες 70
ατόμων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το ισχύον νομικό πλαίσιο, η χρονική διάρκεια
παραμονής των ατόμων δε θα υπερβαίνει το ένα έτος και, βάσει της πολύχρονης εμπειρίας
των Γιατρών του Κόσμου- Ελληνική Αντιπροσωπεία στη διαχείριση φιλοξενίας
καταδεικνύεται πώς η μέση διάρκεια παραμονής των ατόμων κυμαίνεται στους 4- 6 μήνες,
αναμένεται, κατά την 28μηνη διάρκεια του Έργου η προσφορά υπηρεσιών υποδοχής σε
περισσότερα από 300 ευάλωτα άτομα.
Όσον αφορά στην ομάδα- στόχου του Έργου, πέρα από τους υπηκόους τρίτων χωρών ή
απάτριδων, οι οποίοι έχουν το καθεστώς που ορίζει η Σύμβαση της Γενεύης, δικαιούνται μιας
μορφής επικουρική προστασία και έχουν υποβάλει σχετική αίτηση για ένα από τα παραπάνω,
ή απολαμβάνουν προσωρινής προστασίας και στους οποίους παρέχεται ή είχε παρασχεθεί
επανεγκατάσταση σε κράτος μέλος, θα προσφέρονται υπηρεσίες πρώτης υποδοχής σε
ευάλωτες ομάδες (Ν. 3907/ 2011, άρθρο 11, παρ.2):



Ιδιαίτερα ευάλωτους μεμονωμένους άρενες,
Μεμονωμένες γυναίκες,
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Μονογονεϊκές οικογένειες, με ανήλικα τέκνα, και
Θύματα βασανιστηρίων και εμπορίας ανθρώπων.

Ο Ξενώνας φιλοξενεί κυρίως μονογονεϊκές οικογένειες με παιδιά και γυναίκες.
Ο Ξενώνας προσφέρει στέγη, σίτιση και είδη ατομικής υγιεινής, νομική συμβουλευτική,
ιατρική φροντίδα, ψυχοκοινωνική υποστήριξη, υπηρεσίες διερμηνείας και εκπαιδευτικές
υπηρεσίες στην προαναφερθείσα ομάδα-στόχου που αναζητεί άσυλο στην Ελλάδα. Στόχος
του προγράμματος είναι η προστασία του ευαίσθητου πληθυσμού μέσω της αύξησης των
θέσεων υποδοχής και της βελτίωσης των προσφερόμενων υπηρεσιών αλλά και η βελτίωση
της εν γένει κατάστασης των αιτούντων άσυλο στην Ελλάδα.
Οι Γιατροί του Κόσμου- Ελληνική Αντιπροσωπεία συνεργάζονται με το Ελληνικό Συμβούλιο
για τους Πρόσφυγες στη δωρεάν νομική υποστήριξη/ συνδρομή και αντιπροσώπευση των
αιτούντων άσυλο καθώς και μέσω της λειτουργίας της ΠΥΞΙΔΑΣ, που σε συνδυασμό με τις
εκπαιδευτικές δράσεις του κέντρου των Γιατρών του Κόσμου- Ελληνική Αντιπροσωπεία,
προβλέπει στην ένταξη της ομάδας-στόχου και στην ανάδειξη της διαπολιτισμικότητας.
Οι κυριότεροι μακροπρόθεσμοι στόχοι του Έργου είναι:


Η διευκόλυνση της υποδοχής κι ένταξης στον κοινωνικό ιστό της χώρας,



Η προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η τήρηση του ελληνικού και διεθνούς
δικαίου,



Η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης γύρω από τα ζητήματα των προσφύγων και η
εξοικείωση των Αθηναίων πολιτών με τη λειτουργία χώρων υποδοχής στο
μητροπολιτικό κέντρο και τη γειτονιά τους.



Η προάσπιση της ατομικής και δημόσιας υγείας.



Η ενίσχυση της συνεργασίας με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές



Η προώθηση του εθελοντισμού και η αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς των μελών
των ΓτΚ.

Στους 3 μήνες λειτουργίας του, ο Ξενώνας έχει φιλοξενήσει, στα πλαίσια του Έργου εξήντα
εφτά (67) άτομα, τα οποία αναλύονται ως εξής:






Είκοσι οκτώ (28) άγαμοι: είκοσι τρεις (23) άνδρες και πέντε (5) γυναίκες,
Δώδεκα (12) έγγαμοι,
Τέσσερις (4) σε διάσταση/ διαζευγμένοι,
Είκοσι δύο (22) τέκνα,
Ένας (1) χήρος.

Από το σύνολο των εξήντα εφτά (67) ατόμων: σαράντα τρεις (43) είναι άντρες,
περιλαμβανομένων δεκαέξι (16) ανηλίκων, και είκοσι τέσσερις (24) γυναίκες, εκ των οποίων
εννιά (9) ανήλικα.
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Το σύνολο των οικογενειών ανέρχεται στις τριάντα έξι (36), με μία (1) πυρηνική και τριάντα
πέντε (35) μονογονεϊκές.
Σχετικά με τις χώρες καταγωγής, προηγείται το Αφγανιστάν με είκοσι πέντε (25) άτομα, και
ακολουθούν: η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό με δέκα εφτά (17), η Συρία με εννιά (9), το
Ιράν με τρεις (3) και η Ακτή Ελεφαντοστού με την Ερυθραία από δύο (2). Από ένα (1) άτομο
έχει φιλοξενηθεί από τις ακόλουθες χώρες: Καμερούν, Κόσοβο, Νιγηρία, Μπαγκλαντές,
Ουγκάντα, Πακιστάν, Σενεγάλη, Σομαλία και Σουδάν.
Όσον αφορά στη διάρκεια παραμονής στην Ελλάδα, ο μέσος όρος ανέρχεται στα 1,6 έτη, με
τη μικρότερη διάρκεια παραμονής να ανέρχεται στις δύο (2) εβδομάδες και τη μεγαλύτερη
στα τέσσερα (4) έτη.
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