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30 Σεπτεμβρίου 2020 
1 Το Πρόγραμμα διευκολύνει επιπλέον την ένταξη όσων παραμείνουν στην Ελλάδα, ενώ ο τοπικός πληθυσμός ωφελείται από την ενοικίαση των διαμερισμάτων του. Η Υ.Α. συνεργάζεται με 
Μ.Κ.Ο. και Δήμους ανά την Ελλάδα για να προσφέρει στέγαση σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και κτίρια. Το Πρόγραμμα Στέγασης ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2015. 
2 Ως ποσοστό πληρότητας υπολογίζεται το ποσοστό των θέσεων που είναι κατειλημμένες σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε σχέση με τον συνολικό αριθμό θέσεων που είναι διαθέσιμες.   
 

Σεπτέμβριος 2020 
 

Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση 

Επισκόπηση 

Ως το τέλος Σεπτεμβρίου 2020, 10.501 θέσεις μεταφέρθηκαν από 
την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) στο 
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στο πλαίσιο της συμφωνίας 
περί σταδιακής μετάβασης του συνόλου του προγράμματος στις 
ελληνικές Αρχές. Στο τέλος αυτού του μήνα, ο συνολικός αριθμός των 
θέσεων ήταν 27.930,  με 15.202 υπό την ευθύνη της Υ.Α. και 12.728 
υπό την ευθύνη του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, 
αντίστοιχα. Από τις θέσεις αυτές, οι 4.638 ήταν σε διαμερίσματα και 
8 κτίρια, σε 14 πόλεις και 7 νησιά σε όλη την Ελλάδα. 

Το Πρόγραμμα Στέγασης1 παρέχει μισθωμένες κατοικίες σε 
ευάλωτους αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Ελλάδα. Η διαμονή 
στον αστικό ιστό συμβάλλει στην αποκατάσταση της αίσθησης της 
ομαλότητας και παρέχει καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της υγείας. Παρέχεται 
επιπλέον υποστήριξη από κοινωνικούς λειτουργούς και διερμηνείς 
ώστε οι ωφελούμενοι να έχουν πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες, 

 

27.930 
Αριθμός θέσεων στέγασης 

4.646 
Αριθμός μονάδων

 
96,1% 

Ποσοστό πληρότητας2                       

 
«Μου αρέσει πολύ να πηγαίνω στην παιδική χαρά, λατρεύω τις κούνιες. Έχω γνωρίσει πολλά παιδιά της γειτονιάς 
και έχουμε γίνει φίλοι». Η Alisar Bakri, οκτώ ετών, Παλαιστίνια αιτούσα άσυλο από τη Συρία, παίζει σε μια κούνια 
στην αυλή του σπιτιού της στο Ηράκλειο της Κρήτης, όπου ζει με τους γονείς της και τις τέσσερις αδελφές της. Ο 
Malek Bakri, 41 ετών, η σύζυγός του Abed Maiyada, 40 ετών, και οι κόρες τους, Alisar, 8, Silina, 6, Rasil, 4, Nosrin, 
3 και Manisa, 1, μετακόμισαν τον Μάρτιο του 2020 σε ένα διαμέρισμα που παρέχεται από τον εταίρο της Y.A. 
Αναπτυξιακή Ηρακλείου, στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA ΙΙ που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. 
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στην αγορά εργασίας, σε μαθήματα γλωσσών και ψυχαγωγικές 
δραστηριότητες 

Δημογραφικά στοιχεία  
Συνολικά, από τον Νοέμβριο του 2015, 71.109 άτομα έχουν 
επωφεληθεί από το Πρόγραμμα Στέγασης. Ως το τέλος του 
Σεπτεμβρίου του 2020, 21.616 άτομα στεγάζονται στο Πρόγραμμα, 
ανάμεσά τους 6.748 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες. Το 51% των 
ωφελούμενων είναι παιδιά. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι οικογένειες, 
κατά μέσο όρο τετραμελείς. Περισσότεροι του ενός στους τέσσερις 
ωφελούμενους πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια 
ευαλωτότητας για συμμετοχή στο Πρόγραμμα. Οι τρεις πιο κοινές 
περιπτώσεις ευαλωτότητας είναι: 

 

11% 
Σοβαρό ιατρικό 

πρόβλημα 
 

3% 
Μονογονεϊκή οικογένεια 

3% 
Παιδιά σε κίνδυνο 

 

 

Εθνικότητες 
Η μεγάλη πλειοψηφία, το 85% των ατόμων που συμμετέχουν στο 
Πρόγραμμα Στέγασης, είναι Σύροι, Αφγανοί, Ιρακινοί, Ιρανοί ή 
Κονγκολέζοι (Λ.Δ.Κ.). Ωστόσο, τα άτομα που φιλοξενούνταν ως το 
τέλος του Αυγούστου του 2020 μιλούσαν περισσότερες από 30 
διαφορετικές μητρικές γλώσσες. 

 

 

 

Τύποι στέγασης 
Περισσότερες από τέσσερις στις πέντε θέσεις 
στέγασης είναι σε διαμερίσματα. Οι 
υπόλοιπες είναι σε κτίρια.  
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Ως το τέλος του Σεπτεμβρίου του 2020, η Υ.Α. και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, υλοποίησαν το 
Πρόγραμμα Στέγασης μέσω 23 συνεργασιών, με 12 εθνικές και διεθνείς Μ.Κ.Ο. και 11 δήμους, στο πλαίσιο της 
τρέχουσας, σταδιακής μετάβάσης του στις ελληνικές Αρχές. Συνολικά, οι εταίροι της Υ.Α. παρείχαν το 54% των 
καταλυμάτων στην Ελλάδα και οι εταίροι του Υ.Μ.Α. παρείχαν το 46% των καταλυμάτων στην Ελλάδα.  

Οι εταίροι της Υ.Α. Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και METAδραση παρέχουν κοινωνική και νομική 
υποστήριξη, καθώς και υπηρεσίες διερμηνείας. Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.) 
παρέχει υπηρεσίες ψυχικής υγείας σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και 
αναπηρίες.  

Οι εταίροι στέγασης της Υ.Α. είναι: οι Μ.Κ.Ο. Άρσις (Θεσσαλονίκη, Σάμος, Κώς, Λέρος, Ρόδος, Intersos, Omnes, 
Περιχώρησις, Solidarity Now και οι δήμοι Αθηνών (ΕΑΤΑ-ADDMA), Θεσσαλονίκης (MUNTHESS), Τρικάλων (E-
TRIKALA), Λιβαδειάς (ΚΕΔΗΛ), Λάρισας (ΔΗΚΕΛ), Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας (ΚΕΔΦΧ), Καρδίτσας 
(ANKA), Τρίπολης (Πάρνωνας), Πειραιά (ΚΟΔΕΠ), Τήλος (TILOS) και μια κοινοπραξία δήμων στην Κρήτη (HDA). 

Οι εταίροι στέγασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι οι ΜΚΟ Άρσις  (Αθήνα, Χίος), Catholic Relief 
Services (CRS), Ηλιαχτίδα, Νόστος. 

Η ΜΚΟ Praksis διαχειρίζεται θέσεις που τελούν υπό την ευθύνη της Y.A., και άλλες που τελούν υπό την ευθύνη του 
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου. 

  

TILOS, 1% 

«Είχαμε μια φυσιολογική ζωή στη Συρία, δεν ήμασταν ούτε φτωχοί ούτε πλούσιοι. Ωστόσο, ο πόλεμος κατέστρεψε τόσο 
τη χώρα μας όσο και τη ζωή μας. Αποφασίσαμε να φύγουμε, να ξεφύγουμε από τις βόμβες και να δώσουμε στα παιδιά 
μας ένα καλύτερο μέλλον»- Malek Bakri «Εδώ έχουμε ένα σπίτι, μια γειτονιά. Οι άνθρωποι μας σέβονται και μας 
βοηθούν όσο μπορούν. Τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Οι κόρες μου πηγαίνουν σχολείο. Μόνο αυτό με 
νοιάζει. Θέλω να δω τα παιδιά μου να προχωρούν και να έχουν μια καλή ζωή»- Abed Maiyada Bakri 
 
Ο Malek και η Abed Maiyada Bakri είναι Παλαιστίνιοι που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στη Συρία. 
Σήμερα ζουν με τις πέντε κόρες τους σε ένα διαμέρισμα που παρέχεται από τον εταίρο της Y.A. Αναπτυξιακή 
Ηρακλείου, στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA ΙΙ. 
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Περιοχές όπου παρέχεται στέγαση 
Στέγαση για αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες παρέχεται σε 14 πόλεις στην ενδοχώρα και σε 7 νησιά. 
Περισσότερες από τις μισές θέσεις στέγασης, το 54%, βρίσκονται στην Αθήνα, το 39% στην υπόλοιπη ηπειρωτική 
Ελλάδα, ενώ το 7% βρίσκεται στα νησιά. 

 

Σύνολο ωφελούμενων 

Συνολικά, από τον Νοέμβριο του 2015, 69.017 άτομα έχουν 
επωφεληθεί από το Πρόγραμμα Στέγασης. 

Το Πρόγραμμα Στέγασης της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους 
Πρόσφυγες είναι μέρος του ESTIA ΙΙ που χρηματοδοτείται από το 
Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

71.109 
Συνολικός αριθμός ατόμων που φιλοξενήθηκαν 

στο Πρόγραμμα 
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