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* Ως «άλλα» νοούνται άλλες δομές, καθώς και η στέγαση με ίδια μέσα. **Στις «άλλες» αναχωρήσεις περιλαμβάνονται i) μεταφορές στο πλαίσιο του Προγράμματος Εθελούσιας Επιστροφής 
και Επανένταξης (AVRR) του Διεθνή Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.), ii) μεταφορές ασυνόδευτων και χωρισμένων από την οικογένειά τους ανηλίκων σε κρατικές εγκαταστάσεις και iii) 
όσοι αναχωρούν με ίδια μέσα (μετά την άρση του γεωγραφικού περιορισμού τους). Στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις Επιστροφές στο πλαίσιο της Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας βρίσκονται στην 
πύλη δεδομένων της Υ.Α. Πηγές στοιχείων: Πληθυσμιακά δεδομένα - εκτιμήσεις της Υ.Α. βάσει των καταγραφών. Αφίξεις / Αναχωρήσεις - Ελληνική Αστυνομία, Ελληνική Ακτοφυλακή. Τα 
στοιχεία υπόκεινται σε μελλοντική προσαρμογή βάσει των ενοποιημένων στοιχείων που παρέχουν οι αρχές. Το άθροισμα των ποσοστών ενδέχεται να μην είναι 100 λόγω στρογγυλοποίησης. 

Μάρτιος 2019

Χίος Μηνιαία Επισκόπηση

Δημογραφικά στοιχεία

Περισσότερες πληροφορίες UNHCR Operation Portal - Greece

Αφίξεις
Αυτό το μήνα 151 άτομα έφθασαν στη
Χίο, αριθμός μεγαλύτερος των 86
αφίξεων του προηγούμενου μήνα και
μεγαλύτερος των 41 αφίξεων της ίδιας
χρονικής περιόδου του περασμένου
έτους.

Ο μέσος όρος των ημερήσιων αφίξεων
του Μαρτίου ανήλθε στις 5, συγκριτικά
με τις 3 του προηγούμενου μήνα.

Η πλειοψηφία των ατόμων που έφθασαν
τον Μάρτιο στη Χίο είναι από το
Αφγανιστάν (34%), τo Κράτος της
Παλαιστίνης (34%) και το Ιράκ (16%). Το
18% είναι γυναίκες, ενώ το 26% παιδιά.

Πληθυσμός στο νησί

Πάνω από 1600 πρόσφυγες και
μετανάστες διαμένουν στο νησί της Χίου.
Η πλειονότητα του πληθυσμού είναι από
το Ιράκ (20%), το Κράτος της Παλαιστίνης
(18%), το Αφγανιστάν (14%), τη Λαϊκή
Δημοκρατία του Κονγκό (9%) και τη
Σομαλία (9%).

Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν το 22%
του πληθυσμού και τα παιδιά το 21%, εκ
των οποίων 7 στα 10 είναι κάτω των 12
ετών.

Περίπου 21% των παιδιών είναι
ασυνόδευτα ή χωρισμένα από τις
οικογένειές τους, κυρίως από την
Αίγυπτο, το Ιράκ και τη Συρία.

Περίπου 51% του πληθυσμού είναι
άντρες μεταξύ 18 και 39 ετών.

Σημεία άφιξης μέσω θαλάσσης
Αυτό το μήνα, 1.754 άνθρωποι έφθασαν
στα υπόλοιπα νησιά του Αιγαίου, οι
περισσότεροι εκ των οποίων στη Λέσβο.
Ο μέσος όρος των ημερήσιων αφίξεων σε
όλα τα νησιά ανήλθε σε 68.

Αναχωρήσεις προς την ενδοχώρα
Αυτό το μήνα, μετά τη σχετική έγκριση από τις αρχές, 410 αιτούντες άσυλο
αναχώρησαν από τη Χίο προς την ενδοχώρα. Από αυτούς, οι 201 (49%)
μεταφέρθηκαν - με την στήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους
Πρόσφυγες - σε ανοικτές δομές υποδοχής / φιλοξενίας, καθώς και σε
διαμερίσματα της Υ.Α. στην ενδοχώρα.
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Αναχωρήσεις υποστηρ. από Υ.Α. Άλλες αναχωρήσεις** Συνολικές αναχωρήσεις

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/68670
https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean/location/5179

