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Ελλάδα 
  

Αυτόν το μήνα σημειώθηκε 

σημαντική αύξηση των αφίξεων, 

καθώς έφθασαν 1.480 άτομα 

από τα σύνορα του Έβρου και 

2.440 στα νησιά του Αιγαίου.    

Αυτή η αύξηση υπερέβη την 

ικανότητα των Κ.Υ.Τ. να 

φιλοξενήσουν τις νέες αφίξεις στις 

συνοριακές περιοχές και είχε ως 

 συνέπεια τη δημιουργία 

υπερσυνωστισμού, άσχημων 

συνθηκών και υψηλών κινδύνων 

αναφορικά με την προστασία. 

Καθώς οι χώροι φιλοξενίας που 

διαχειρίζεται το κράτος και τα 

διαμερισματα που παρέχει η Υ.Α. 

μέσω δήμων και Μ.Κ.Ο  είναι 

υπερπλήρη, η κυβέρνηση  

 εργάζεται με σκοπό την 

αύξηση των θέσεων 

στέγασης, καθώς και την 

ενίσχυση της υποστήριξης. 

Στο παραπάνω πλαίσιο 

περιλαμβάνεται και η 

προσωρινή επαναλειτουργία 

χώρων φιλοξενίας που κατά 

το παρελθόν είχαν κλείσει. 

      
 

 

 

  

 

   

   
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ Υ.Α. 

Προσωπικό: 

408 εθνικό προσωπικό 

55 διεθνές προσωπικό 

 

Γραφεία: 

1 Κεντρικό Γραφείο στην 

Αθήνα 

3 Γραφεία στην ενδοχώρα 

σε Αττική, Θεσσαλονίκη, 

Ιωάννινα 

6 Γραφεία στα νησιά σε 

Λέσβο, Χίο, Σάμο, 

Λέρο, Κω και Ρόδο 
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Συνεργασία με εταίρους  
 

■ Η Υ.Α. στηρίζει τις ελληνικές αρχές που συντονίζουν την απόκριση στην προσφυγική 

κρίση. Η Υ.Α. συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς του ΟΗΕ, διεθνείς και ελληνικές 

ΜΚΟ, περιφερειακούς και κρατικούς θεσμούς, οργανώσεις που διατηρούν επικοινωνία 

με τις κοινότητες, προσφυγικές κοινότητες και κοινότητες υποδοχής μέσα από Ομάδες 

Εργασίας ανά τομέα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. 

 

Κύριες Δραστηριότητες 
 

Στέγαση και Οικονομική Βοήθεια 

■ Η παροχή οικονομικής βοήθειας μέσω προπληρωμένων καρτών αποκαθιστά την 

αξιοπρέπεια και ενδυναμώνει τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες, οι οποίοι τώρα 

μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο κάλυψης των βασικών τους αναγκών. Παράλληλα, 

ενισχύεται άμεσα η τοπική οικονομία, μέσω της αγοράς προϊόντων και υπηρεσιών. 

Αυτόν το μήνα 41.803 άτομα έλαβαν οικονομική βοήθεια μέσω προπληρωμένων καρτών 

από την Υ.Α. 

■ Έως το τέλος του Μαρτίου, η Υ.Α. είχε δημιουργήσει 22.382 θέσεις για τη στέγαση 

αιτούντων άσυλο σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και κτίρια. Η στέγαση μέσα στον ιστό 

της πόλης βοηθά τους ανθρώπους να επανακτήσουν την αίσθηση κανονικότητας στη 

ζωή τους και διευκολύνει την πρόσβασή τους σε υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της 

εκπαίδευσης. Επίσης, διευκολύνει την ένταξη όσων θα παραμείνουν στην Ελλάδα, ενώ 

οι τοπικές κοινωνίες επωφελούνται από την ενοικίαση των διαμερισμάτων τους. Μέχρι 

τώρα, 44.819 άτομα έχουν επωφεληθεί από το πρόγραμμα στέγασης της Υ.Α. στην 

Ελλάδα από το Νοέμβριο του 2015. 

■ Η Υ.Α. συνεργάζεται με την κυβέρνηση, τις τοπικές αρχές σε αρκετούς Δήμους, καθώς 

και με ΜΚΟ, για την παροχή στέγασης μέσα στον αστικό ιστό και οικονομικής βοήθειας 

μέσω προπληρωμένων καρτών στους αιτούντες άσυλο στην Ελλάδα, με 

χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη 

Στέγαση (ESTIA) της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO). 

 

Προστασία 

■ Προκειμένου να μειωθεί ο υπερπληθυσμός στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης 

(Κ.Υ.Τ.) στα νησιά του Αιγαίου, η Υ.Α. συνεχίζει να συνεργάζεται με το Υπουργείο 

Μεταναστευτικής Πολιτικής για τη μεταφορά των αιτούντων άσυλο που τους έχει 

επιτραπεί να φύγουν από τα νησιά σε καταλύματα μέσα στον αστικό ιστό στην ενδοχώρα 

και την Κρήτη ή σε χώρους φιλοξενίας στην ενδοχώρα που διαχειρίζεται το κράτος. Από 

εκεί θα μπορούν να συνεχίσουν τη διαδικασία αίτησης ασύλου.  

■ Αυτόν το μήνα, η Υ.Α. υποστήριξε το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής να 

μεταφέρει 622 αιτούντες άσυλο από τη Λέσβο (321), τη Σάμο (152), τη Χίο (111), την Κω 

(33), τη Λέρο (5). Συνολικά, 24.559 άτομα έχουν λάβει βοήθεια για τη μεταφορά τους 

από τα νησιά προς την ενδοχώρα από τον Ιούνιο του 2016.  

http://estia.unhcr.gr/en/home/
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■ Η Υ.Α. συνέχισε να παρέχει νομική βοήθεια μέσω των εταίρων της σε αιτούντες άσυλο 

και δικαιούχους διεθνούς προστασίας. Έως το Μάρτιο του 2018, το Ελληνικό Συμβούλιο 

για τους Πρόσφυγες, το Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων και η ΜΕΤΑδραση είχαν 

παράσχει νομική συνδρομή υπό τη μορφή συμβουλευτικής και εκπροσώπησης σε 

περίπου 3.600 αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς προστασίας που ζουν σε 

χώρους φιλοξενίας ή σε αστικές περιοχές ή βρίσκονται υπό κράτηση. Η νομική βοήθεια 

καλύπτει τις διαδικασίες ασύλου, την οικογενειακή επανένωση, την προστασία των 

παιδιών και των επιζήσαντων περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας, άλλες 

διοικητικές διαδικασίες και την πρόσβαση στα δικαιώματα.  

■ Η ΜΕΤΑδραση και το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες παρείχαν νομική 

συνδρομή στο στάδιο της προσφυγής στη διαδικασία ασύλου στο πλαίσιο Μνημονίου 

Συνεργασίας της Υ.Α. με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Περισσότεροι από 

5.840 προσφεύγοντες επωφελήθηκαν από τη δωρεάν νομική βοήθεια κατά τον δεύτερο 

βαθμό από τις 15 Ιουλίου 2016 έως και το Μάρτιο του 2018. Από αυτούς, οι 3.600 έλαβαν 

βοήθεια μέσα στο 2017 και 270 μέσα στο 2018. Η Υ.Α. στηρίζει την Υπηρεσία Ασύλου 

βοηθώντας, κατόπιν αιτήματος, τους χειριστές των υποθέσεων μέσω πρακτικής 

εκπαίδευσης (on-the-job training) και παρέχοντας συμβουλές για τη σύνταξη 

αποφάσεων και τη διεξαγωγή συνεντεύξεων. Αυτόν το μήνα, η Υ.Α. συνέδραμε σε πάνω 

από 1.000 υποθέσεις. 

 

Προστασία των παιδιών 

■ Τα 3.010 ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων 

θέσεων σε ξενώνες, οι οποίες ανέρχονται σε 1.102 (πηγή: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), 31 Μαρτίου 2018). Κατά συνέπεια, τα παιδιά κινδυνεύουν να 

παραμείνουν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε Κέντρα Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.), καθώς και υπό προστατευτική φύλαξη σε αστυνομικά τμήματα.  

■ Στο πλαίσιο της ανταπόκρισής της, η Υ.Α. μαζί με τους εταίρους της συνεργάζονται με 

τις αρχές ώστε να αναπτύξουν διάφορες εναλλακτικές μορφές μέριμνας, όπως μέσω 

ανάδοχων οικογενειών για τα μικρότερα παιδιά και προγραμμάτων ημιαυτόνομης 

διαβίωσης (Supported Independent Living) για τους μεγαλύτερης ηλικίας εφήβους, όπου 

θα λαμβάνουν την απαραίτητη βοήθεια από ειδικούς επιτρόπους και υποστηρικτικές 

ομάδες.  

■ Επιπλέον, η Υ.Α. διευκολύνει τη μεταφορά των παιδιών που γίνονται 18 ετών σε 

ενοικιαζόμενα καταλύματα μέσω του Προγράμματος Στέγασης. Αυτό το γεγονός βοηθάει 

στο να απελευθερωθούν θέσεις στους ξενώνες και επίσης εξασφαλίζει την παροχή 

στήριξης στους νεαρούς ενήλικες κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής περιόδου, η 

οποία συχνά είναι πολύ δύσκολη και παρουσιάζει ιδιαίτερους κινδύνους και ανησυχίες. 

■ Η Υ.Α παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης στην κυβέρνηση, 

καθώς και ειδικό προσωπικό στο Ε.Κ.Κ.Α., την υπηρεσία που είναι υπεύθυνη για την 

παραπομπή των ασυνόδευτων παιδιών στους ξενώνες. Επίσης, η Υ.Α. συνεργάζεται με 

ανθρωπιστικούς και άλλους σχετικούς φορείς για την ανάπτυξη και την παρακολούθηση 

Πρότυπων Κανόνων Λειτουργίας που θα εξασφαλίζουν την τήρηση των ελάχιστων 

προδιαγραφών για την προστασία των παιδιών.  

■ Επιπλέον, η Υ.Α. υποστηρίζει το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, τη Γενική 

Γραμματεία Πρόνοιας, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
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Αλληλεγγύης και τη Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας μέσω του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ), ως προς τη μεταφορά επιλέξιμων ασυνόδευτων παιδιών από την 

Ελλάδα προς το Ηνωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο του Σχεδίου Dubs. Έως σήμερα, 14 

παιδιά έχουν αναχωρήσει στο πλαίσιο του παραπάνω Σχεδίου και επιπλέον επτά 

αναμένεται να αναχωρήσουν σύντομα.  

■ Από τον Ιανουάριο, η Υ.Α. διευκόλυνε, μέσω του εταίρου της ΜΕΤΑδραση, τη μεταφορά 

320 ασυνόδευτων παιδιών από τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ). και τα 

κέντρα κράτησης των νησιών προς την ενδοχώρα. 

■ Η Υ.Α. υποστηρίζει τον εντοπισμό των παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο και συνδράμει 

στην ανάπτυξη της εμπειρογνωμοσύνης από εθνικούς και τοπικούς φορείς. 

■ Τέλος, η Υ.Α. συντονίζει και εργάζεται από κοινού με τους εταίρους της για την ενίσχυση 

της προστασίας των παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο στα Κέντρα Υποδοχής και 

Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών παρέχοντας νομική βοήθεια, ψυχοκοινωνική 

υποστήριξη και διαχείριση των υποθέσεων, καθώς και χώρους φιλικούς προς τα παιδιά 

και τους νέους. 

 

Σεξουαλική και Έμφυλη Βία: Πρόληψη και Αντιμετώπιση 

■ Οι συνθήκες υπερπληθυσμού στα κέντρα υποδοχής στα νησιά μεταφράζονται σε 

ανεπαρκή καταμερισμό των καταλυμάτων που οδηγεί σε έλλειψη ιδιωτικότητας και 

περιορισμό της ασφαλούς πρόσβασης σε εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης και 

υγιεινής. Έτσι, οι συνθήκες ευνοούν την αύξηση του κινδύνου σεξουαλικής και έμφυλης 

βίας (SGBV).  

■ Η Υ.Α. παραπέμπει τις γυναίκες που διατρέχουν κίνδυνο ή τους επιζώντες περιστατικών 

βίας σε κρατικές υπηρεσίες και ξενώνες, όπου υπάρχουν, ή σε καταλύματα μέσα στον 

αστικό ιστό. Ωστόσο, οι ελλείψεις στον τομέα της διερμηνείας στις κρατικές υπηρεσίες 

περιορίζουν την πρόσβαση των προσφύγων σε αυτές. 

■ Η Υ.Α. και οι εταίροι της έχουν αναπτύξει Πρότυπους Κανόνες Λειτουργίας για την 

πρόληψη της Σεξουαλικής και Έμφυλης Βίας και την απόκριση σε αυτήν, καθώς και 

οδούς παραπομπής στις διάφορες περιοχές που φιλοξενούν πρόσφυγες, έτσι ώστε οι 

επιζώντες περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας να λαμβάνουν την υποστήριξη 

που χρειάζονται. 

■ Στα νησιά, η Υ.Α. καταβάλλει προσπάθειες για τον σκοπό αυτό εντοπίζοντας όσους  

έχουν επιζήσει τέτοιων περιστατικών ή διατρέχουν κίνδυνο, παρέχοντάς τους νομικές 

πληροφορίες και συμβουλευτική και παραπέμποντάς τους στις κατάλληλες υπηρεσίες 

επίσης μέσω των οργανώσεων-εταίρων της, τους Γιατρούς του Κόσμου (MdM) και το 

Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (GCR). Ωστόσο, η περιορισμένη παροχή 

υπηρεσιών σε ορισμένα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) συνεπάγεται ότι 

δεν είναι πάντοτε δυνατή η έγκαιρη πρόσβαση σε αυτές. Η Υ.Α. απηύθυνε έκκληση για 

λήψη περαιτέρω μέτρων, προκειμένου να αμβλυνθεί ο κίνδυνος της σεξουαλικής και 

έμφυλης βίας στα νησιά και να βελτιωθεί η αντιμετώπιση των περιστατικών. 

■ Στην ενδοχώρα, η Υ.Α. συνεργάζεται με ελληνικές ΜΚΟ, όπως η ΔΙΟΤΙΜΑ – Κέντρο 

Γυναικείων Μελετών και Ερευνών, το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (GCR) 

και η Άρσις, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της σεξουαλικής και έμφυλης βίας 

σε χώρους φιλοξενίας στην ηπειρωτική Ελλάδα και σε περιοχές εντός του αστικού ιστού 

στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. 
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■ Η Υ.Α. διεξάγει επίσης εκστρατείες ευαισθητοποίησης, καθώς και εκπαιδευτικά 

σεμινάρια για εθνικούς φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις. 

 

Εκπαίδευση 

■ Τα παιδιά πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο που διαμένουν εντός του αστικού ιστού 

μπορούν να παρακολουθούν κανονικά το δημόσιο ελληνικό σύστημα εκπαίδευσης. 

Επιπλέον, ειδικές τάξεις υποδοχής στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια 

εκπαίδευση, οι οποίες καλούνται Ζώνες Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (Ζ.Ε.Π.), 

διευκολύνουν την εκμάθηση της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. 

■ Τα παιδιά που διαμένουν στους χώρους φιλοξενίας ως επί το πλείστoν παρακολουθούν 

μαθήματα σε απογευματινές τάξεις υποδοχής, με σκοπό να διευκολυνθεί η μετάβασή 

τους στο δημόσιο σύστημα εκπαίδευσης. 

■ Η Υ.Α. στηρίζει δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης στα νησιά, όπου η τυπική εκπαίδευση 

δεν είναι ακόμη διαθέσιμη για τα περισσότερα παιδιά. 

■ Η Υ.Α. προβαίνει σε δράσεις ευαισθητοποίησης για την τοπική κοινωνία, οι οποίες 

συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος. 

 

Υγεία 

■ Η Υ.Α. καταβάλλει προσπάθειες για τη βελτίωση της πρόσβασης των προσφύγων και 

των αιτούντων άσυλο στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε στενή συνεργασία με το 

Υπουργείο Υγείας, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) και 

άλλους εταίρους. Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα στην Ελλάδα είναι η έλλειψη δημόσιων 

ψυχιατρικών ιδρυμάτων. Η Υ.Α. συνεργάζεται με εταίρους προκειμένου να εντοπίσει 

εναλλακτικές οδούς παραπομπής, ώστε να κατευθύνει αυτούς που πάσχουν από 

ψυχιατρικά προβλήματα σε δημόσια ιδρύματα. 

■ H Υ.Α. ξεκίνησε συνεργασία με την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής 

Υγείας (ΕΠΑΨΥ) σε ένα πιλοτικό έργο στην Αθήνα. Το έργο θα παρέχει μακροπρόθεσμη 

υποστήριξη σε 30 άτομα που διαμένουν σε διαμερίσματα της Υ.Α. και βραχεία νοσηλεία 

σε όσους έχουν ανάγκη εντατικής φροντίδας. Επίσης, περιλαμβάνει την αποτύπωση των 

υπηρεσιών ψυχικής υγείας και την ανάπτυξη παραπεμπτικών οδών για τους πρόσφυγες 

και τους αιτούντες άσυλο με σοβαρές νόσους, καθώς και την ενίσχυση της ικανότητας 

των σχετικών κρατικών αρχών και ΜΚΟ. 

■ Η Υ.Α. χρηματοδοτεί υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και ψυχοκοινωνικής 

υποστήριξης στη Λέσβο και τη Χίο, καθώς και την παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας 

στην Αττική, όπου ψυχίατροι και ψυχολόγοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην 

Πολυκλινική του Δήμου Αθηναίων. 

 

Βιώσιμες Λύσεις 

■ Με την ενίσχυση του προσωπικού της Υπηρεσίας Ασύλου στην Ελλάδα αυξήθηκε ο 

ρυθμός χορήγησης καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Έτσι, 10.364 άτομα έλαβαν 

καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας το 2017. Αυτό σημαίνει ότι 20 τοις εκατό 

περισσότερα άτομα έλαβαν διεθνή προστασία απ’ ό,τι σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 

μεταξύ του Ιουνίου του 2013 και του Δεκεμβρίου του 2016 (8.732 άτομα). Έως το τέλος 

Μαρτίου 2018, 2.900 άτομα έλαβαν καθεστώς διεθνούς προστασίας. 
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■ Ο αυξημένος αριθμός αναγνωρισμένων προσφύγων σημαίνει ότι υπάρχει επείγουσα 

ανάγκη για υποστήριξη της μετάβασής τους από τη λήψη βοήθειας ως αιτούντες άσυλο 

στα εθνικά προγράμματα για τα οποία είναι επιλέξιμοι στην Ελλάδα, υπό τους ίδιους 

όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις όπως οι Έλληνες πολίτες.  

■ Για τη διευκόλυνση αυτής της μετάβασης, η Υ.Α. συμφώνησε από κοινού με την 

κυβέρνηση και τους σχετικούς φορείς ότι θα υπάρχει μια μεταβατική περίοδος 

ορισμένων μηνών, κατά τη διάρκεια της οποίας οι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, κατά 

περίπτωση, θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στην παροχή οικονομικής βοήθειας μέσω 

προπληρωμένων καρτών και στο πρόγραμμα στέγασης. Το Μάρτιο του 2018, 

παρασχέθηκε στέγαση σε διαμερίσματα σε περίπου 3.274 δικαιούχους διεθνούς 

προστασίας μέσω του Προγράμματος Στέγασης της Υ.Α., ενώ 6.100 άτομα έλαβαν 

οικονομική βοήθεια μέσω προπληρωμένων καρτών. 

 

Μετεγκατάσταση και Επιστροφές 

■ Αυτόν το μήνα, οι τελευταίοι υποψήφιοι για μετεγκατάσταση στα πλαίσια του 

Προγράμματος Μετεγκατάστασης, που ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2017, 

αναχώρησαν από την Ελλάδα προς άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. Συνολικά, 21.999 άτομα 

αναχώρησαν από την Ελλάδα.  

■ Αυτόν το μήνα, 29 άτομα επεστράφησαν από την Ελλάδα προς την Τουρκία στα πλαίσια 

της Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας, ενώ συνολικά 1.583 άτομα έχουν επιστραφεί στην Τουρκία 

στη βάση εφαρμογής της ίδιας Δήλωσης από τις 20 Μαρτίου του 2016. 

 

Υλικοτεχνική Υποστήριξη (Logistics) 

■ Πολλοί από τους χώρους φιλοξενίας στην ενδοχώρα δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε 

υπηρεσίες και σε δημόσιες συγκοινωνίες. Η Υ.Α. διασφαλίζει ότι αυτό δεν παρεμποδίζει 

την πρόσβαση των ατόμων στην Υπηρεσία Ασύλου ή σε άλλου τύπου υπηρεσίες. Το 

Μάρτιο, η Υ.Α. διευκόλυνε τη μεταφορά περίπου 4.700 ανθρώπων σε ολόκληρη την 

Ελλάδα. 
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Εταίροι  

 

Το Μάρτιο, η Υ.Α. συνεργάστηκε με 33 εταίρους. Στον τομέα της Στέγασης με τους εταίρους 

Άρσις, Ηλιακτίδα, INTERSOS, Νόστος, Praksis, Solidarity Now, Catholic Relief Services 

(CRS), τις τοπικές αρχές των Αθηνών, της Θεσσαλονίκης, της Λιβαδειάς, της Κρήτης, των 

Τρικάλων, της Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, της Καρδίτσας, της Λάρισας και της 

Τρίπολης. Στον τομέα της παροχής οικονομικής βοήθειας μέσω προπληρωμένων καρτών 

με τους εταίρους Catholic Relief Services (CRS), International Federation of Red Cross 

and Red Crescent Societies και Mercy Corps. Στον τομέα της Νομικής Βοήθειας με τους 

εταίρους Οικουμενικό Πρόγραμμα Προσφύγων, ΜΕΤΑδραση, και Ελληνικό Συμβούλιο για 

τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ). Στον τομέα της Προστασίας των Παιδιών με τους εταίρους Άρσις, 

ΜΕΤΑδραση, Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού και Praksis. Στον τομέα των Ατόμων 

με Ιδιαίτερες Ανάγκες με τους εταίρους Άρσις, Γιατροί του Κόσμου (MdM), Εθνική 

Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) και Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης 

και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.). Στον τομέα της πρόληψης και της αντιμετώπισης της 

Σεξουαλικής και Έμφυλης Βίας με τον εταίρο Διοτίμα. Στον τομέα της Ειρηνικής 

Συνύπαρξης και Ένταξης με τους εταίρους Solidarity Now, Άρσις, Faros, Ελληνικό 

Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες (ΕΣΠ), INTERSOS και ΚΕΑΝ-Κύτταρο Εναλλακτικών 

Αναζητήσεων Νέων. Στον τομέα της Υποστήριξης για τη Διαχείριση Χώρων Φιλοξενίας με 

τον εταίρο International Rescue Committee. Στον τομέα των Υπηρεσιών Διερμηνείας και 

της διαβίβασης Μηνυμάτων με τον εταίρο ΜΕΤΑδραση. Στον τομέα της Ευαισθητοποίησης 

του Κοινού με τον εταίρο Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση (TENet-Gr). 

Στον τομέα της Ανάπτυξης Ικανοτήτων με την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και 

στον τομέα της αποστολής συνεργαζόμενου ανθρώπινου δυναμικού με τους εταίρους 

UNOPS και International Catholic Migration Commission (ICMC).   

 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ΕΩΣ ΤΙΣ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018) 

239,3 εκ. δολάρια 
ζητήθηκαν για τα προγράμματα της Υ.Α. στην Ελλάδα 

 

 

 
 
 

Έλλειμμα 
χρηματοδότησης

19%
44,3 εκ.

Χρηματοδότηση
81%

195 εκ.

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
https://www.crs.org/our-work-overseas/where-we-work/greece
https://www.crs.org/
http://www.ifrc.org/
http://www.ifrc.org/
https://www.mercycorps.org/
http://www.ecclesia.gr/greek/koinonia/kspm_contact.html
http://metadrasi.org/
http://www.gcr.gr/index.php/el/
http://www.gcr.gr/index.php/el/
http://arsis.gr/
http://metadrasi.org/
http://ddp.net.gr/
https://www.praksis.gr/el/
http://arsis.gr/
http://www.esamea.gr/
http://www.esamea.gr/
http://www.epapsy.gr/index.php/english
http://www.epapsy.gr/index.php/english
http://www.diotima.org.gr/
http://www.solidaritynow.org/
http://arsis.gr/
http://www.faros.org.gr/
http://www.gcr.gr/index.php/el/
http://www.gcr.gr/index.php/el/
https://www.intersos.org/en/
http://www.kean.gr/web/guest/;jsessionid=E7C476ACF0D34ABA5AE3007D659CF34F
http://metadrasi.org/
http://www.theatroedu.gr/
http://www.firstreception.gov.gr/
https://www.unops.org/english/Pages/Home.aspx
https://www.icmc.net/
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Δωρητές 
 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τους μεγάλους δωρητές απεριορίστων και 

περιφερειακών κονδυλίων 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (124 εκ.) | Σουηδία (98 εκ.) | Νορβηγία (43 εκ.) | Ολλανδία 

(39 εκ.) | Ηνωμένο Βασίλειο (32 εκ) | Δανία (25 εκ.) | Ιδιώτες δωρητές από την Ισπανία (19 

εκ.) | Αυστραλία (19 εκ.) | Καναδάς (16 εκ.) | Ελβετία (15 εκ.) | Ιταλία (11 εκ.) | 

 

Ευχαριστίες προς τους λοιπούς δωρητές απεριορίστων και περιφερειακών 

κονδυλίων 

Αλγερία | Αργεντινή | Βέλγιο | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Κίνα | Εσθονία | Φινλανδία | Γερμανία  

| Δημοκρατία της Ινδίας | Ισλανδία | Ινδονησία | Κουβέιτ | Λιθουανία | Λουξεμβούργο | 

Μονακό | Μαυροβούνιο | Νέα Ζηλανδία | Φιλιππίνες | Κατάρ | Δημοκρατία της Κορέας | 

Ρωσική Ομοσπονδία | Σερβία | Σιγκαπούρη | Σλοβακία | Σρι Λάνκα | Ταϊλάνδη | Τουρκία | 

Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | Ουρουγουάη | Ιδιώτες Δωρητές 

 

Ευχαριστίες προς τους δωρητές για τα προγράμματα στην Ελλάδα 

Ευρωπαϊκή Ένωση (195 εκ.) 

 

 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Ελένη Μπιζά, Associate Reporting Officer, Ελλάδα,  

ΒΙΖΑ@unhcr.org, Τηλ.: +30 216 200 7809, Κινητό: +30 695 558 5567 

 

Μιχαήλ Αγοραστάκης, Information Management Associate, Ελλάδα,  

AGORASTA@unhcr.org, Τηλ.: +30 216 200 7946, Κινητό: +30 695 1941546 

 

LINKS  

Mediterranean Situation - UNHCR Greece - Twitter – Facebook – ‘Face Forward … into 

my Home’ Exhibition 

mailto:ΒΙΖΑ@unhcr.org
mailto:AGORASTA@unhcr.org
http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
http://www.unhcr.gr/
https://twitter.com/UNHCRGreece
https://www.facebook.com/UNHCRGREECE/
http://www.faceforward.gr/en/
http://www.faceforward.gr/en/

