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Ελλάδα  
   

Με τις 1.050 αφίξεις που 

καταγράφηκαν τον Αύγουστο, 

κυρίως στη Λέσβο, οι συνολικές 

αφίξεις για το 2020 έφθασαν τις 

12.000. Η Υ.Α. εξέφρασε ξανά τις 

ανησυχίες σχετικά με αξιόπιστες 

αναφορές  περί αναγκαστικών 

 επιστροφών και τόνισε ότι η Ελλάδα 

πρέπει να διερευνήσει τα 

περιστατικά αυτά και να διασφαλίσει 

την αποτελεσματική προστασία των 

αιτούντων άσυλο και των 

προσφύγων. Περισσότερα από  

820 ασυνόδευτα παιδιά στα 

 κέντρα  υποδοχής συνεχίζουν να 

κινδυνεύουν. Η Υ.Α. στηρίζει την 

Ελλάδα με πρακτικές μέριμνας, 

ενισχύοντας παράλληλα τα 

συστήματα στήριξης για τα 

ασυνόδευτα παιδιά. 

  

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ* 

121.400 
93.700 στην ενδοχώρα και 27.700 στα νησιά  
 

Αφίξεις  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
*Εκτίμηση της Υ.Α. για την περίοδο έως τις 31 Αυγούστου 2020 
αναφορικά με τα άτομα που κατέφθασαν και παρέμειναν στην Ελλάδα 
κατόπιν της εισροής των ετών 2015-2016. 
 

  
 

ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 

 85.000  
επιλέξιμοι αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες αυτόν το μήνα και 
187.100 από τον Απρίλιο του 2017 έλαβαν οικονομική 
βοήθεια μέσω προπληρωμένων καρτών. 
  

22.100    
άτομα αυτόν το μήνα και 69.000 από το Νοέμβριο του 2015 
έχουν επωφεληθεί από το πρόγραμμα στέγασης σε 
διαμερίσματα της Υ.Α. 
  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ESTIA ΤΗΣ Υ.Α. 

To 68% των παιδιών έχει εγγραφεί στα σχολεία 

Το 59% έχει πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες (ΑΜΚΑ 

ή ΠΑΑΥΠΑ) 

Το 56% έχει ΑΦΜ 

Το 22% έχει εγγραφεί στον ΟΑΕΔ 

Το 6% έχει τραπεζικό λογαριασμό 

 

 

   

 
  
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ Υ.Α. 

Προσωπικό: 

315 εθνικό προσωπικό 

33 διεθνές προσωπικό 

 

Γραφεία: 

1 Κεντρικό Γραφείο στην 

Αθήνα 

9 Γραφεία σε Θεσσαλονίκη, 

Λέσβο, Χίο, Σάμο, Κω, 

Έβρο, Ιωάννινα, Λέρο 

και Ρόδο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25.600

8.900

8.000

3.200

33.600

12.100

Ιαν. - Αύγ 2019 Ιαν. - Αύγ 2020

Θαλάσσιες Αφίξεις Χερσαίες Αφίξεις

https://www.unhcr.org/gr/16203-i-ya-anisihei-gia-tis-anafores-gia-atypes-epistrofes.html
https://www.unhcr.org/gr/16203-i-ya-anisihei-gia-tis-anafores-gia-atypes-epistrofes.html
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Συνεργασία με εταίρους 
 

■ Η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) στηρίζει τις ελληνικές 

Αρχές που συντονίζουν την ανταπόκριση στην προσφυγική κρίση, συνεργάζεται με 

άλλους οργανισμούς του Ο.Η.Ε., διεθνείς και ελληνικές Μ.Κ.Ο., περιφερειακούς και 

κρατικούς θεσμούς, δήμους, οργανώσεις βάσης, τις προσφυγικές κοινότητες και τις 

τοπικές κοινότητες.  

 

Κύριες Δραστηριότητες 
 

Πρόληψη και αντιμετώπιση του COVID-19 

■ Η Υ.Α. βοηθά στην πρόληψη και ανταπόκριση των ελληνικών αρχών στον COVID-

19 στα κέντρα υποδοχής, αυξάνοντας την υδροδότηση και ενισχύοντας τις συνθήκες 

υγιεινής, παρέχοντας είδη πρώτης ανάγκης και προσωπικής υγιεινής, εγκαθιστώντας 

μονάδες υγείας για έλεγχο και απομόνωση, διανέμοντας πρόσθετη οικονομική 

βοήθεια, διευκολύνοντας την παροχή πληροφοριών μέσω γραμμών βοήθειας και 

διερμηνέων, ενισχύοντας τον συντονιστικό της ρόλο με τις υπηρεσίες του ΟΗΕ, τις 

ΜΚΟ και τις Αρχές. 

■ Η Υ.Α. προστατεύει τον πληθυσμό που διατρέχει υψηλό κίνδυνο μόλυνσης από τον 

COVID-19 στα κέντρα υποδοχής στα νησιά, όπου είναι δύσκολο να εφαρμοστούν τα 

μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης, μεταφέροντάς τους σε ασφαλείς δομές 

στέγασης. Από τα μέσα Μαρτίου, η Υ.Α. έχει μεταφέρει 1.843 άτομα. 

■ Στα νησιά και στον Έβρο, η Υ.Α. διέθεσε 55 μονάδες υγείας για έλεγχο και 

απομόνωση, καθώς και 198 φορητές μονάδες υγιεινής, συμπεριλαμβανομένων 

μεταξύ άλλων χημικών τουαλετών, ντους και σταθμών πλυσίματος χεριών.  

■ Η Υ.Α. διέθεσε περισσότερα από 174.700 είδη υγιεινής, όπως σαπούνι και είδη 

βρεφικής φροντίδας, 63.800 βασικά είδη πρώτης ανάγκης, όπως κουβέρτες και 

υπνόσακους, καθώς και περισσότερα από 251.300 είδη προστατευτικού 

εξοπλισμού για τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής. 

■ Η Υ.Α. διευκολύνει την πρόσβαση στην ουσιαστική πληροφόρηση για τους αιτούντες 

άσυλο μέσω γραμμών βοήθειας, διερμηνείας, καθώς και μέσω του ιστότοπου HELP, 

διαδικτυακών ραδιοφωνικών μεταδόσεων, ραδιοφωνικών σπότ και ένα κανάλι στο 

YouTube, ενώ παράλληλα κινητοποιεί τις κοινότητες των προσφύγων να 

προσφέρουν βοήθεια στους διαμένοντες στα κέντρα υποδοχής στα νησιά. 

■ Η Υ.Α., μαζί με τους εταίρους που υλοποιούν προγράμματα στα κέντρα μη τυπικής 

εκπαίδευσης, διασφαλίζουν ότι οι αίθουσες διδασκαλίας είναι επαρκώς εξοπλισμένες, 

τηρούνται οι αποστάσεις και τα παιδιά μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα 

σε ένα ασφαλές περιβάλλον.   

 

Στέγαση και Οικονομική Βοήθεια 

■ Η Υ.Α., σε συνεργασία με τις Αρχές, με δήμους και Μ.Κ.Ο., έχει αναλάβει τη 

διαχείριση του προγράμματος ESTIA για την παροχή στέγασης και οικονομικής 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://help.unhcr.org/greece/&data=02|01|vlaikidi@unhcr.org|ca5caf8cc17d4a723e7a08d7fca8bf55|e5c37981666441348a0c6543d2af80be|0|0|637255674008628406&sdata=Bah5XdHLugPI3DJZGfWWuXDF2LDr6F1jFrc4krsQbFg=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.unhcr.org/gr/en/14603-spread-the-news-not-the-virus.html&data=02|01|vlaikidi@unhcr.org|ca5caf8cc17d4a723e7a08d7fca8bf55|e5c37981666441348a0c6543d2af80be|0|0|637255674008638404&sdata=xpZHn48stht1U2RZqGgsCOnec9Kl07VYaU9Nm3GFWwk=&reserved=0
http://estia.unhcr.gr/el/home_page/
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/78796
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/79297
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βοήθειας μέσω προπληρωμένων κρατών, με χρηματοδότηση της Ε.Ε. Η Υ.Α. 

συνεργάζεται στενά με το προσωπικό των κρατικών φορέων για τη μετάβαση της 

διαχείρισης των προγραμμάτων υπό την ευθύνη των ελληνικών Αρχών. 

■ Τα διαμερίσματα στις πόλεις και τα αστικά κέντρα προσφέρουν στους αιτούντες 

άσυλο και τους πρόσφυγες μεγαλύτερη ανεξαρτησία και ενισχύουν σημαντικά την 

αξιοπρέπειά τους. Ο πληθυσμός υποδοχής επωφελείται επίσης από τα 4.650 

διαμερίσματα και τα 8 κτήρια που μισθώνει το πρόγραμμα σε 21 πόλεις σε όλη 

την Ελλάδα. Αυτό το μήνα, η Υ.Α. διέθεσε 25.800 θέσεις στέγασης. 

■ Η Υ.Α. χορήγησε οικονομική βοήθεια με τη μορφή προπληρωμένων καρτών σε 

85.000 αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες. Τον Αύγουστο, σχεδόν 8,6 εκατομμύρια 

ευρώ σε μορφή οικονομικής βοήθειας, θα διοχετευτούν στην τοπική οικονομία σε όλη 

την Ελλάδα. 

 

Προστασία 

■ Η Υ.Α. κάλεσε την Ελλάδα να αποφύγει την πρακτική των αναγκαστικών επιστροφών 

και να διερευνήσει σοβαρά τις αναφορές αυτές, στις οποίες περιλαμβάνονται αρκετές 

αξιόπιστες και άμεσες μαρτυρίες που έχουν καταγραφεί από την Υ.Α. και έχουν 

γνωστοποιηθεί στις αρμόδιες Αρχές.  

■ Η παύση παροχής βοήθειας χωρίς αποτελεσματική πρόσβαση στην απασχόληση και 

την κοινωνική πρόνοια, αυξάνει τον κίνδυνο ανέχειας για τους αναγνωρισμένους 

πρόσφυγες και επιβαρύνει περαιτέρω τις ήδη υπερπληθυσμένες περιοχές στην 

ενδοχώρα. Η Υ.Α. κάλεσε ξανά την Ελλάδα, να διασφαλίσει ότι οι πρόσφυγες έχουν 

πρόσβαση σε κρίσιμα εθνικά προγράμματα που προωθούν την αυτονομία και την 

ένταξή τους, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών τάξεων, της επαγγελματικής 

κατάρτισης και της πρόσβασης σε προσοδοφόρα απασχόληση.  

■ Στον Έβρο, η ομάδα της Υ.Α. βοήθησε όσους έφθασαν στο κέντρο υποδοχής στο 

Φυλάκιο, όπως οικογένειες και ασυνόδευτα παιδιά, παρέχοντας πρόσβαση σε 

υπηρεσίες και πληροφορίες. Επιπλέον στηρίζει τις Αρχές στην ταυτοποίηση των 

ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες και όσων χρήζουν ειδικής βοήθειας. 

■ Η Υ.Α. βοήθησε στη ενίσχυση του εθνικού συστήματος με την απόσπαση κλιμακίου 

66 εμπειρογνωμόνων τις διάφορες κρατικές υπηρεσίες, με σκοπό τη βελτίωση της 

ικανότητας ανταπόκρισής τους, οργανώνοντας ημερίδες πρακτικής εκπαίδευσης για 

το προσωπικό των Αρχών.  

■ Η Υ.Α. στηρίζει την Υπηρεσία Ασύλου κατόπιν αιτήματός της, αποστέλλοντας 

κλιμάκια εμπειρογνωμόνων που παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη στους 

χειριστές της, σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής των συνεντεύξεων, σύνταξης 

αποφάσεων επί των αιτήσεων ασύλου, όπως επίσης και πρακτική εκπαίδευση (on-

the-job training). Η Υ.Α. προσέφερε τη βοήθειά της σε 8.748 συνεντεύξεις σε πρώτο 

βαθμό μέσα στο 2020 και σε 56.879 από το 2016. Με τη στήριξη αυτή βελτιώθηκε 

η ποιότητα επεξεργασίας των αιτημάτων ασύλου διασφαλίζοντας παράλληλα τη 

συνέχιση της ακεραιότητα της διαδικασίας. 

■ Από την αρχή του έτους, η Υ.Α. και οι εταίροι της βοήθησαν περισσότερους από 

7.300 αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας παρέχοντας 

συμβουλευτική και νομική εκπροσώπηση σε θέματα που αφορούν τις υποθέσεις 

τους, όπως είναι οι διαδικασίες οικογενειακής επανένωσης. 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/79297
https://www.unhcr.org/gr/16203-i-ya-anisihei-gia-tis-anafores-gia-atypes-epistrofes.html
https://www.unhcr.org/gr/14769-eukairies_entaxis_gia_tous_anagnorismenous_prosfyges.html
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■ Ο ιστότοπος HELP της Υ.Α. προσφέρει σε εφτά γλώσσες, απαντήσεις σε ερωτήματα 

σχετικά με τον τρόπο υποβολής αίτησης ασύλου, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις 

, καθώς και την πρόσβαση στις υπηρεσίες ενώ ζουν στην Ελλάδα. 

 

Προστασία των παιδιών 

■ Σχεδόν 4.400 ασυνόδευτα παιδιά βρίσκονται μόνα του στην Ελλάδα, ενώ μόνο για 

ένα στα τρία υπάρχει διαθέσιμη θέση σε κατάλληλους ξενώνες (στοιχεία του ΕΚΚΑ 

από τον Αύγουστο). Κατά συνέπεια, η ευημερία και η ασφάλειά τους τίθενται σε 

κίνδυνο, ειδικά στα νησιά όπου οι συνθήκες διαβίωσης είναι εξαιρετικά δύσκολες.   

■ Η Υ.Α. εντοπίζει τα ευάλωτα παιδιά και τα βοηθά παρέχοντας νομική βοήθεια και 

ψυχοκοινωνική στήριξη μέσω των εταίρων της, και παράλληλα ενισχύει την 

ανταπόκριση των ελληνικών Αρχών παρέχοντας εμπειρογνωμοσύνη, πρακτική 

εκπαίδευση και συμβουλευτική καθοδήγηση.  

■ Από τον Ιανουάριο του 2020, ο εταίρος της Υ.Α. METAδραση μετέφερε με ασφάλεια 

367 ασυνόδευτα παιδιά, από τα κέντρα υποδοχής σε προσωρινούς ξενώνες στην 

ενδοχώρα.  

■ Τον Αύγουστο, η Υ.Α. παρέδωσε στις ελληνικές Αρχές τη διαχείριση του 

προγράμματος Ημιαυτόνομης Διαβίωσης για ασυνόδευτα παιδιά. Συνολικά, η Y.A. 

παρείχε φροντίδα και στέγαση σε 58 ασυνόδευτα παιδιά, μέσω των εταίρων της.  

 

Σεξουαλική και Έμφυλη Βία: Πρόληψη και Αντιμετώπιση 

■ Η έλλειψη ιδιωτικότητας, ο ανεπαρκής φωτισμός και οι μεγάλες αποστάσεις από τις 

τουαλέτες και τα ντους, ενισχύουν τους κινδύνους σεξουαλικής και έμφυλης βίας στα 

κέντρα φιλοξενίας. Στη Σάμο, η Υ.Α. βοήθησε τις Αρχές στην αύξηση του φωτισμού 

μέσα και γύρω από το κέντρο υποδοχής, δωρίζοντας 1.000 ηλιακές λάμπες και άλλο 

ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. 

■ Για την πρόληψη και αντιμετώπιση της σεξουαλικής και έμφυλης βίας, η Υ.Α. και οι 

εταίροι της δραστηριοποιούνται τόσο στις αστικές όσο και σε άλλες τοποθεσίες και 

νησιά, εντοπίζοντας όσους έχουν επιζήσει τέτοιων περιστατικών, 

συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων ανδρών και ΛΟΑΤΚΙ άτομα, όπως και όσους 

διατρέχουν κίνδυνο. Επιπλέον, μέσω των εταίρων της, αναλαμβάνει τη διαχείριση 

υποθέσεων, την παροχή νομικών πληροφοριών, συμβουλευτικής καθοδήγησης 

όπως και ιατρικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης. Η Υ.Α. παραπέμπει όσους επέζησαν 

τέτοιων περιστατικών σε κρατικές υπηρεσίες και ξενώνες ή στο πρόγραμμα στέγασης 

σε διαμερίσματα, όπου μπορούν να λάβουν βοήθεια από εμπειρογνώμονες. 

■ Η πανδημία του COVID-19 και τα σχετικά περιοριστικά μέτρα, αύξησαν τον κίνδυνο 

εμφάνισης φαινομένων σεξουαλικής και έμφυλης βίας, γι’ αυτό και η Υ.Α. - μέσω του 

εταίρου της - ξεκίνησε μια πιλοτική διαδικτυακή υπηρεσία παροχής βοήθειας, με 

σκοπό την ευκολότερη και άμεση παροχή βοήθειας, καθώς και πρόσβαση στις  

πληροφορίες και τις διαθέσιμες υπηρεσίες. 

■ Η Υ.Α. στηρίζει τις Αρχές για την ενίσχυση του Εθνικού Μηχανισμού Αναφοράς για 

την Προστασία των Θυμάτων Εμπορίας Ανθρώπων, ιδίως στα νησιά όπου η 

κατάσταση είναι πιο δύσκολη.  

 

 

 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://help.unhcr.org/greece/&data=02|01|vlaikidi@unhcr.org|ca5caf8cc17d4a723e7a08d7fca8bf55|e5c37981666441348a0c6543d2af80be|0|0|637255674008648398&sdata=Lock68Xo1m8xHwZn7XUuovktzsberEl3YbH26GOUzHM=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://help.unhcr.org/greece/applying-for-asylum/&data=02|01|vlaikidi@unhcr.org|ca5caf8cc17d4a723e7a08d7fca8bf55|e5c37981666441348a0c6543d2af80be|0|0|637255674008648398&sdata=EXv1AprKwA+dPxw0sQ4RGHsL6yNLU4s8VZ+3G/OYUVA=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://help.unhcr.org/greece/rights-and-duties/&data=02|01|vlaikidi@unhcr.org|ca5caf8cc17d4a723e7a08d7fca8bf55|e5c37981666441348a0c6543d2af80be|0|0|637255674008658391&sdata=nvLwEpZ5AyCCbQ3cJZsNc2DUzbDcP82vgdK8sGZAqdc=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://help.unhcr.org/greece/rights-and-duties/&data=02|01|vlaikidi@unhcr.org|ca5caf8cc17d4a723e7a08d7fca8bf55|e5c37981666441348a0c6543d2af80be|0|0|637255674008658391&sdata=nvLwEpZ5AyCCbQ3cJZsNc2DUzbDcP82vgdK8sGZAqdc=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http://help.unhcr.org/greece/living-in-greece/&data=02|01|vlaikidi@unhcr.org|ca5caf8cc17d4a723e7a08d7fca8bf55|e5c37981666441348a0c6543d2af80be|0|0|637255674008658391&sdata=6hShzNTijoerrSX7GjywPQY0RSrxqN89PsNNtEmVRYk=&reserved=0
http://www.ekka.org.gr/images/%CE%A3%CE%A4%CE%91%CE%A4%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%91_2020/GR%20EKKA%20Dashboard_20200831.pdf
https://www.unhcr.org/gr/13349-gynaikes_prosfyges_enantia_sti_via.html
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Εκπαίδευση 

■ Η Υ.Α. σε συνεργασία με τη UNICEF και άλλους φορείς στηρίζουν το Υπουργείο 

Παιδείας, ώστε να συμπεριλαμβάνονται τα παιδιά πρόσφυγες στο δημόσιο σύστημα 

εκπαίδευσης. 

■ Κατά τη διάρκεια της φετινής σχολικής χρονιάς, το 78% των παιδιών προσφύγων 

που στεγάζονται στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA, εγγράφηκαν στο 

δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης μαζί με τους Έλληνες συνομήλικούς τους. Η Υ.Α. 

εκτιμά ότι 6.400 παιδιά σχολικής ηλικίας (4-17) βρίσκονται στα νησιά του Αιγαίου, 

αλλά ελάχιστα πηγαίνουν στο σχολείο. 

 

Υγεία 

■ Η Υ.Α. συνεχίζει να συνεργάζεται με το Υπουργείο Υγείας, τον Εθνικό Οργανισμό 

Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), τους εταίρους της και τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, 

προκειμένου οι πρόσφυγες και οι αιτούντες άσυλο να έχουν πρόσβαση σε 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 

■ Η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για τους αιτούντες άσυλο και τους 

πρόσφυγες εξακολουθεί να είναι περιορισμένη, σε διάφορες τοποθεσίες σε όλη την 

Ελλάδα, ιδίως στα νησιά, κυρίως λόγω του περιορισμένου ιατρικού προσωπικού στο 

δημόσιο τομέα και των δυσκολιών στη χορήγηση των απαραίτητων εγγράφων. 

■ Η Υ.Α. στηρίζει τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης στη Λέσβο, καθώς και υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Αττική και τη 

Θεσσαλονίκη. Η Υ.Α. συνέχισε να συνεργάζεται με εμπειρογνώμονες για την 

κατάρτιση και την ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους πρόσφυγες που δεν έχουν κάποια 

εξειδίκευση, την παροχή βασικής ψυχοκοινωνικής στήριξης και την ενίσχυση των 

ευάλωτων προσφύγων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με ψυχικές ασθένειες. 

 

Βιώσιμες Λύσεις 

■ Από το 2013, 54.300 άτομα έλαβαν στην Ελλάδα καθεστώς πρόσφυγα ή 

επικουρικής προστασίας (δεδομένα Φεβρουαρίου της Υπηρεσίας Ασύλου και του 

Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου). Τον Αύγουστο, 5.950 αναγνωρισμένοι 

πρόσφυγες έλαβαν οικονομική βοήθεια μέσω προπληρωμένων καρτών, ενώ 

παρασχέθηκε στέγαση σε διαμερίσματα της Υ.Α. σε 6.100 δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας. 

■ Οι εταίροι της Υ.Α. στηρίζουν τους διαμένοντες στο πλαίσιο του προγράμματος 

στέγασης, παραπέμποντας τους σε θέσεις εργασίας αντίστοιχες των προσόντων 

τους, καθώς και σε υπηρεσίες για ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, επαγγελματική 

εκπαίδευση και παρακολούθηση μαθημάτων γλώσσας. Από τους αναγνωρισμένους 

πρόσφυγες που διαμένουν σε καταλύματα τα οποία παρέχονται στο πλαίσιο του 

προγράμματος στέγασης της Υ.Α., το ,84% έχει AMKA, το 75% έχει αριθμό 

φορολογικού μητρώου ΑΦΜ και το 34% έχει εγγραφεί σε προγράμματα 

απασχόλησης του ΟΑΕΔ. Ωστόσο, μόνο 10% έχει τραπεζικό λογαριασμό, που 

αποτελεί μεταξύ άλλων απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή μισθού. 

■ Η Υ.Α. βοηθάει επίσης τους πρόσφυγες παρέχοντας καθοδήγηση μέσα στο αστικό 

κοινωνικό και οικονομικό σύστημα, ώστε να αποκτήσουν πολύ απαραίτητα έγγραφα, 

όπως ταξιδιωτικά έγγραφα και πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης, για να 

βρουν αμειβόμενη εργασία και να καταφέρουν να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία. 

https://www.minedu.gov.gr/prosf-ekpaideusi-m/40472-04-04-19-i-ekpaidefsi-ton-paidion-prosfygon-sta-nisia-tou-aigaiou-sto-epikentro-imeridas-tou-ypourgeiou-paideias-se-synergasia-me-tin-ypati-armosteia-3
https://www.minedu.gov.gr/prosf-ekpaideusi-m/40472-04-04-19-i-ekpaidefsi-ton-paidion-prosfygon-sta-nisia-tou-aigaiou-sto-epikentro-imeridas-tou-ypourgeiou-paideias-se-synergasia-me-tin-ypati-armosteia-3
http://www.moh.gov.gr/
https://keelpno.gr/en/
https://keelpno.gr/en/
http://www.euro.who.int/en/home
http://asylo.gov.gr/wp-content/uploads/2020/03/Greek_Asylum_Service_data_February_2020_gr.pdf
https://migration.gov.gr/en/statistika/
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Περισσότερα μαθήματα γλώσσας και ημερίδες κατάρτισης ενηλίκων, συμβάλλουν 

περαιτέρω στις προσπάθειες ένταξης των προσφύγων. 

 

Επιστροφές και Μετεγκατάσταση 

■ Η Υ.Α. στηρίζει τις προσπάθειες των ελληνικών Αρχών για την εξασφάλιση χώρων 

μετεγκατάστασης για ασυνόδευτα παιδιά, αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους 

πρόσφυγες σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη, προσφέροντας συμβουλευτική καθοδήγηση 

και τεχνική υποστήριξη. 

■ Από τον Αύγουστο, 239 ασυνόδευτα παιδιά μετεγκαταστάθηκαν από την Ελλάδα 

στη Γερμανία, τη Φινλανδία, την Πορτογαλία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, την 

Ιρλανδία και τη Γαλλία, ενώ κι άλλα ευρωπαϊκά κράτη δεσμεύτηκαν να υποδεχθούν 

συνολικά 1.135 παιδιά. Επιπλέον, 294 παιδιά με σημαντικές ιατρικές ανάγκες και τα 

μέλη της οικογένειάς τους έχουν μετεγκατασταθεί στη Γερμανία.  

■ Η Υ.Α. και οι εταίροι της, σε συνεργασία με τον Δ.Ο.Μ., τη UNICEF και την ΕΑSO, 

στήριξαν τις Αρχές, στην ταυτοποίηση και επιλογή των παιδιών, βάσει του βέλτιστου 

συμφέροντος τους, καθώς και τη μεταφορά τους στην ενδοχώρα για την επικείμενη 

αναχώρησή τους. Η Υ.Α. και οι εταίροι της στήριξαν τις αρχές στην αξιολόγηση 

βέλτιστου συμφέροντος για 317 παιδιά, μεταξύ των οποίων και παιδιών που είτε είναι 

άστεγα είτε ζουν σε επισφαλείς συνθήκες. 

■ Αυτόν το μήνα, δεν πραγματοποιήθηκαν επιστροφές από την Ελλάδα προς την 

Τουρκία στο πλαίσιο της Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας, ενώ συνολικά 2.140 άτομα έχουν 

επιστραφεί στην Τουρκία στη βάση εφαρμογής της ίδιας Δήλωσης από τις 20 

Μαρτίου του 2016. 

 

Καταλύματα και Είδη Πρώτης Ανάγκης 

■ Η Υ.Α. με τους εταίρους της, διαχειρίζονται - σε συντονισμό με τον Δήμο Λέσβου - το 

χώρο φιλοξενίας στο Καρά Τεπέ που προσφέρει καλύτερες συνθήκες στέγασης και 

προστασίας σε 1.000 ευάλωτα άτομα ή οικογένειες. 

■ Αυτό το μήνα, η Υ.Α. παρέδωσε περίπου 4.500 βασικά είδη πρώτης ανάγκης και 

ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό, όπως κουβέρτες, είδη υγιεινής, μάσκες και γάντια, 

για να στηρίξει τις Αρχές στην υποδοχή νεοαφιχθέντων στα νησιά.   

 
  

https://www.unhcr.org/gr/16249-mporouses-na-deis-tin-eutyhia-sta-proswpa-tous.html
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.unhcr.org/5f0842ad4%23_ga=2.97233951.1423439060.1598279241-1511283650.1593193268&data=02|01|MARDA@unhcr.org|89f5981116774dd4348808d84dced155|e5c37981666441348a0c6543d2af80be|0|0|637344897960867223&sdata=MHY9708ORH5TDv4jsNfWffPJKvcBwK4nWQIZKu0g738=&reserved=0
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/75075
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Εταίροι  

Τον Αύγουστο, η Υ.Α. συνεργάστηκε με 33 εταίρους: UNICEF, Άρσις, Ηλιακτίδα, 

INTERSOS, NOSTOS, Praksis, Solidarity Now, Catholic Relief Services, International 

Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, ΜΕΤΑδραση, Ελληνικό Συμβούλιο 

για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Γιατροί του Κόσμου 

(MdM), Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.), Διοτίμα, 

Faros, International Rescue Committee, International Catholic Migration Commission 

(ICMC), Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (TENet-Gr), UNOPS, 

Περιχώρησις. ΟΜΝΕS και τις τοπικές αρχές των Αθηνών, του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, 

της Λιβαδειάς, του Ηρακλείου, των Τρικάλων, της Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, 

της Καρδίτσας, της Λάρισας, της Τρίπολης και της Τήλου. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Mediterranean Situation – UNHCR Greece – Twitter – Facebook - YouTube  

https://www.unicef.org/
http://arsis.gr/
http://iliaktida-amea.gr/
https://www.intersos.org/en/
http://www.nostos.org.gr/site/gr/index.html
https://www.praksis.gr/el/
http://www.solidaritynow.org/
https://www.crs.org/our-work-overseas/where-we-work/greece
http://www.ifrc.org/
http://www.ifrc.org/
http://metadrasi.org/
http://www.gcr.gr/index.php/el/
http://www.gcr.gr/index.php/el/
http://ddp.net.gr/
https://doctorsoftheworld.org/
https://doctorsoftheworld.org/
http://www.epapsy.gr/index.php/english
http://www.diotima.org.gr/
http://www.faros.org.gr/
https://www.rescue.org/
https://www.icmc.net/
http://www.theatroedu.gr/
http://www.kyclos.org/page-story.html
http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
http://www.unhcr.gr/
https://twitter.com/UNHCRGreece
https://www.facebook.com/UNHCRGREECE/
https://www.youtube.com/channel/UCCRusPp1mZon2mYYQmQK9dg
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ΕΩΣ 14 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020) 

281,8 εκ. ζητήθηκαν για τα 
προγράμματα της Υ.Α. στην Ελλάδα  

 

 
Δωρητές 
Ευχαριστίες προς τους μεγάλους δωρητές κονδυλίων μη ειδικού προορισμού κατά 

το 2020 

Σουηδία 76,4 εκ. | Ιδιώτες δωρητές από την Ισπανία 52,9 εκ. | Νορβηγία 41,4 εκ. | 

Ολλανδία 36,1 εκ. | Δανία 34,6 εκ. | Ηνωμένο Βασίλειο 31,7 εκ. | Ιδιώτες δωρητές από την 

Κορέα 27,2 εκ. | Γερμανία 25,9 εκ. | Ιδιώτες δωρητές από την Ιαπωνία 17,9 εκ.  Ελβετία 

16,4 εκ. | Γαλλία 14 εκ. | Ιδιώτες δωρητές από την Ιταλία 12,4 εκ. | Ιταλία 10,6 εκ. 

 

Ευχαριστίες προς τους λοιπούς δωρητές κονδυλίων μη ειδικού προορισμού κατά 

το 2020 

Αυστραλία | Αυστρία | Αζερμπαϊτζάν | Βέλγιο | Βουλγαρία | Κόστα Ρίκα | Εσθονία | 

Φινλανδία | Αγία Έδρα | Ισλανδία | Ινδονησία | Ιρλανδία | Κουβέιτ | Λιχτενστάιν | Λιθουανία 

| Λουξεμβούργο | Μάλτα | Μονακό | Μαυροβούνιο | Νέα Ζηλανδία | Περού | Φιλιππίνες | 

Πορτογαλία | Κατάρ | Δημοκρατία της Κορέας | Ρωσική Ομοσπονδία | Σαουδική Αραβία | 

Σερβία | Σιγκαπούρη | Σλοβακία | Νότια Αφρική | Σρι Λάνκα | Ταϊλάνδη | Τουρκία | Ηνωμένα 

Αραβικά Εμιράτα | Ουρουγουάη | Ιδιώτες δωρητές 

 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τους μεγάλους δωρητές περιστασιακών / θεματικών, 

περιφερειακών / υπο-περιφερειακών κονδυλίων κατά το 2020 

Γερμανία 62,7 εκ. | Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 34,3 εκ. | Ηνωμένο Βασίλειο 24,8 εκ. | 

Δανία 14,6 εκ. | Καναδάς 8,7 εκ. | Ιδιώτες δωρητές από την Αυστραλία 8,4 εκ. | Ιδιώτες  

δωρητές από τις ΗΠΑ 7,7 εκ. | Ιδιώτες δωρητές από την Ιαπωνία 4,4 εκ. | Ισπανία 3,4 εκ. | 

Ιρλανδία 3,3 εκ. | Ιδιώτες δωρητές από τη Γερμανία 3,1 εκ. | Σουηδία 3 εκ. | Ιδιώτες δωρητές 

από το Ηνωμένο Βασίλειο 2,3 εκ. | Γαλλία | Αγία Έδρα | Ισλανδία | Τζέρσεϋ | Λιχτενστάιν | 

Μαρόκο | Νορβηγία | Ιδιώτες δωρητές 

 

Ευχαριστίες προς τους δωρητές για τα προγράμματα στην Ελλάδα κατά το 2020 

Ευρωπαϊκή Ένωση 266 εκ. (συμπεριλαμβανομένων των επικείμενων χρηματοδοτήσεων) 

| Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 4,4 εκ. | Education Cannot Wait 2,3 εκ. | Αυστρία 1,1 εκ. | 

Church of Jesus Christ of Latter-day Saints 840 χιλ. | Ελβετία 734 χιλ. | Ευρωπαϊκός 

Έλλειμα 
χρηματοδότησης

9,8 εκ.
3%

Χρηματοδότηση
272 εκ.

97%
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Οικονομικός Χώρος 609 χιλ. | UNO-Flüechtlingshilfe 546 χιλ. | The World We Want 

Foundation 125 χιλ. | Unilever (UK) 124 χιλ. | Laboratorios Viñas 108 χιλ. | Νορβηγία 105 

χιλ.  

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Sophia Mbui Wanjigi, External Relations Officer, Ελλάδα  

mbui@unhcr.org, Τηλ.: +30 216 200 7847, Κιν.: +30 6949713409 
 

Έλενα Μαρδά, Liaison Associate, Ελλάδα  

marda@unhcr.org, Τηλ.: +30 216 200 7855, Κιν.: +30 695 1801242 
 

Μιχαήλ Αγοραστάκης, Information Management Associate, Ελλάδα 

AGORASTA@unhcr.orgΤηλ.: +30 216 200 7946, Κιν.: +30/6951941546 

mailto:mbui@unhcr.org
mailto:marda@unhcr.org
mailto:agorasta@unhcr.org

