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Ελλάδα  
  Αυτόν το μήνα οι θαλάσσιες 

αφίξεις ανήλθαν στις 4.000, ενώ οι 

χερσαίες αφίξεις μέσω Έβρου 

έφτασαν τις 1.400. Ορισμένοι 

καταυλισμοί της ενδοχώρας είναι 

υπερπλήρεις, ενώ η κατάσταση είναι 

χειρότερη στα κέντρα υποδοχής των 

νησιών, ιδίως σ’ αυτά της Σάμου  

 και της Λέσβου. Οι αντίξοες συνθήκες 

ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις 

στην υγεία, την ασφάλεια και την 

προστασία των αιτούντων άσυλο, ιδίως 

για τα παιδιά και άλλα ευάλωτα άτομα. 

Οι ελληνικές αρχές αύξησαν τις 

δυνατότητες στέγασης στην ενδοχώρα 

και μετέφεραν περισσότερα άτομα  

  από τα νησιά, με τη στήριξη της 

Ύπατης Αρμοστείας των 

Ηνωμένων Εθνών για τους 

Πρόσφυγες (Υ.Α.). Ωστόσο 

απαιτούνται περισσότερες 

ενέργειες για την άμβλυνση του 

υπερσυνωνστισμού και τη 

βελτίωση των συνθηκών. 

  

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ* 

64.900  
17.600 στα νησιά και 47.300 στην ενδοχώρα 
 

Αφίξεις  
 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

*Εκτίμηση της Υ.Α. για την περίοδο έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018 

αναφορικά με τα άτομα που κατέφθασαν και παρέμειναν στην Ελλάδα 

κατόπιν της εισροής των ετών 2015-2016. 

  
 

ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 

 54.600 
επιλέξιμοι αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες αυτόν το μήνα 

και 87.800 από τον Απρίλιο του 2017 έλαβαν οικονομική 

βοήθεια μέσω προπληρωμένων καρτών. 
  

2.600 
άτομα αυτόν το μήνα και 33.500 από τον Ιούνιο του 2016 

μεταφέρθηκαν από τα νησιά στην ενδοχώρα με τη στήριξη 

της Υ.Α. 
 

21.500    
άτομα αυτόν το μήνα και 52.300 από το Νοέμβριο του 2015 

έχουν επωφεληθεί από το πρόγραμμα στέγασης σε 

διαμερίσματα της Υ.Α.. 

 
 

   

 
  
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ Υ.Α. 

Προσωπικό: 

289 εθνικό προσωπικό 

39 διεθνές προσωπικό 

 

Γραφεία: 

1 Κεντρικό Γραφείο στην 

Αθήνα 

10 Γραφεία σε 

Θεσσαλονίκη, Λέσβο, 

Αττική, Χίο, Σάμο, Κω, 

Έβρο, Ιωάννινα, Λέρο 

και Ρόδο 
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Συνεργασία με εταίρους 
 

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

κρίση, συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς του Ο.Η.Ε., διεθνείς και ελληνικές Μ.Κ.Ο., 

περιφερειακούς και κρατικούς θεσμούς, δήμους, οργανώσεις που διατηρούν 

επικοινωνία με τις κοινότητες, προσφυγικές κοινότητες και κοινότητες υποδοχής. 

 

Κύριες Δραστηριότητες 
 

Στέγαση και Οικονομική Βοήθεια 

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

διαχείριση του προγράμματος ESTIA για την παροχή στέγασης και οικονομικής 

βοήθειας μέσω προπληρωμένων κρατών, με χρηματοδότηση της Ε.Ε.  

■ Η διαχείριση των προγραμμάτων αυτών πρόκειται να περιέλθει εξολοκλήρου υπό την 

ευθύνη των ελληνικών αρχών και η Υ.Α. συνεργάζεται στενά με το προσωπικό των 

κρατικών φορέων προκειμένου να τους προετοιμάσει για τη μετάβαση αυτή.  

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

και τους πρόσφυγες μεγαλύτερη ανεξαρτησία και ενισχύουν σημαντικά την 

αξιοπρέπειά τους. Τα παιδιά μπορούν να παρακολουθούν το δημόσιο ελληνικό 

σύστημα εκπαίδευσης ενώ διευκολύνεται η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη και 

σε άλλες υπηρεσίες. Παράλληλα, ενισχύονται οι προοπτικές ένταξης για όσους θα 

παραμείνουν στην Ελλάδα. Επιπλέον, ο πληθυσμός υποδοχής επωφελείται από τα 

4.265 διαμερίσματα και τα 25 κτήρια που μισθώνει το πρόγραμμα σε 21 πόλεις σε όλη 

την Ελλάδα. Το Σεπτέμβριο, η Υ.Α. διέθεσε 25.669 θέσεις στέγασης. 

■ Το Σεπτέμβριο, η Υ.Α. χορήγησε οικονομική βοήθεια με τη μορφή προπληρωμένων 

καρτών σε 54.545 αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες. Η οικονομική βοήθεια διαφυλάσσει 

την αξιοπρέπεια των προσφύγων και τους επιτρέπει να επιλέγουν αυτά που 

χρειάζονται περισσότερο, ενώ μέσω της αγοράς αγαθών και υπηρεσιών ενισχύεται η 

τοπική κοινότητα Το Σεπτέμβριο, περισσότερα από 5,5 εκατομμύρια ευρώ σε μορφή 

οικονομικής βοήθειας θα διοχετευτούν στην τοπική οικονομία σε όλη την Ελλάδα. 

 

Προστασία 

■ Τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) στα νησιά είναι υπερπλήρη και 

ιδιαίτερα στη Λέσβο και τη Σάμο ο αριθμός των φιλοξενούμενων υπερβαίνει τέσσερις 

φορές τη χωρητικότητα των κέντρων. Ως εκ τούτου οι πρόσφυγες, 

συμπεριλαμβανομένων πολλών εγκύων και ηλικιωμένων, διαμένουν σε ακατάλληλα 

καταλύματα ή δεν έχουν πρόσβαση σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, όπως είδη 

ατομικής υγιεινής. Εν μέσω των αντίξοων αυτών συνθηκών, η μακρά παραμονή των 

προσφύγων στα κέντρα εντείνει τα συναισθήματα αγανάκτησης και νευρικότητας.  

■ Αυτόν το μήνα, με σκοπό την άμβλυνση του υπερσυνωστισμού, το Υπουργείο 

Μεταναστευτικής Πολιτικής (Υ.ΜΕ.ΠΟ.) με τη στήριξη της Υ.Α., επιτάχυνε τη μεταφορά 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66109
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66253
https://data2.unhcr.org/en/documents/download/66253
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των επιλέξιμων αιτούντων άσυλο από τα νησιά στην ενδοχώρα. Συνολικά 

μεταφέρθηκαν 2.602 άτομα από τη Λέσβο (1.895), τη Σάμο (394), την Κω (114), τη Χίο 

(103) τη Λέρο (89) και τη Ρόδο (7). Από τον Ιούλιο του 2018, η Υπηρεσία Υποδοχής 

και Ταυτοποίησης (ΥΠ.Υ.Τ.) εντοπίζει και ενημερώνει τα επιλέξιμα άτομα που μπορούν 

να αναχωρήσουν από τα περισσότερα νησιά και συντονίζει την αναχώρησή τους. Η 

Υ.Α. θα συνεχίσει να υλοποιεί τις υλικοτεχνικές πτυχές των μεταφορών μέχρι τις 31 

Δεκεμβρίου 2018 

■ Αυτόν το μήνα, η επιτάχυνση των μεταφορών υλοποιήθηκε επειδή το Υ.ΜΕ.ΠΟ. 

αύξησε τις θέσεις στέγασης, με τη στήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης 

(Δ.Ο.Μ.), σε κτήρια και ξενοδοχεία στη Βόρεια Ελλάδα. 

■ Η κυβέρνηση αυξάνει τις δυνατότητες στέγασης στους υφιστάμενους καταυλισμούς και 

ανοίγει νέους. Η Υ.Α. ενισχύει αυτές τις προσπάθειες προσφέροντας καταλύματα στα 

οποία μπορούν να φιλοξενηθούν συνολικά 3.000 άτομα. Πρόκειται για ένα μέρος από 

ένα σύνολο περισσότερων των 2,5 εκατομμυρίων ειδών πρώτης ανάγκης και 

καταλυμάτων που διέθεσε η Υ.Α. στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της απόκρισης στην 

προσφυγική κρίση, από το 2015. Ωστόσο, πρέπει να γίνουν οι ανάλογες εργασίες 

στους νέους καταυλισμούς ώστε να προετοιμαστούν για τη χειμερινή περίοδο και να 

διασφαλιστεί η παροχή επαρκούς ιατρικής και κοινωνικής υποστήριξης στους 

διαμένοντες. 

■ Στον Έβρο, το χερσαίο ελληνοτουρκικό σύνορο, η ομάδα της Υ.Α. βοηθάει όσους 

έφτασαν πρόσφατα στο Κ.Υ.Τ. του Φυλακίου, δίνοντας έμφαση στην ορθή 

ταυτοποίηση και παραπομπή αιτούντων άσυλο, ασυνόδευτων παιδιών και ατόμων με 

ιδιαίτερες ανάγκες. 

■ Η Υ.Α. και οι εταίροι της βοήθησαν περισσότερους από 7.220 αιτούντες άσυλο και 

δικαιούχους διεθνούς προστασίας παρέχοντας συμβουλευτική και νομική 

εκπροσώπηση σε διαδικασίες ασύλου, συμβάλλοντας στην οικογενειακή επανένωση, 

στην προστασία των παιδιών καθώς και των επιζήσαντων και επιζήσασων 

σεξουαλικής και έμφυλης βίας, όπως και σε άλλα θέματα που σχετίζονται με την 

πρόσβαση στα δικαιώματα. Επίσης, παρασχέθηκε νομική συνδρομή σε περισσότερα 

από 570 άτομα στο στάδιο της προσφυγής της διαδικασίας ασύλου μέσω εταίρων που 

χρηματοδοτούνται από την Υ.Α.  

■ Εμπειρογνώμονες της Υ.Α., κατόπιν αιτήματος, παρέχουν συμβουλευτική υποστήριξη 

στους χειριστές της Υπηρεσίας Ασύλου για το πώς θα διενεργούν συνεντεύξεις και θα 

συντάσσουν αποφάσεις σχετικά με τις αιτήσεις ασύλου ενώ παρέχουν πρακτική 

εκπαίδευση (on-the-job training). Το 2018 η Υ.Α. προσέφερε τη βοήθειά της σε 

περισσότερες από 10.400 υποθέσεις. 

■ Περισσότερα από 1.000 άτομα με αναπηρία ή με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, 

έλαβαν βοήθεια από την Υ.Α. και τους εταίρους της στην Ελλάδα, με τη μορφή 

νοσηλείας, αξιολόγησης, συμβουλευτικής βοήθειας από πρόσφυγες, καθώς και μέσω 

της παροχής φροντιστών, ιατρικού εξοπλισμού και καθοδήγησης στις εθνικές 

υπηρεσίες. 

■ Ο ιστότοπος HELP της Υ.Α. απαντά σε ερωτήματα των προσφύγων και των αιτούντων 

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

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

http://help.unhcr.org/greece/el/
http://help.unhcr.org/greece/el/applying-for-asylum/
http://help.unhcr.org/greece/el/rights-and-duties/
http://help.unhcr.org/greece/el/rights-and-duties/
http://help.unhcr.org/greece/el/h-ζωή-στην-ελλάδα/
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■ Αυτόν το μήνα, η Υ.Α., το Υ.ΜΕ.ΠΟ., η Υπηρεσία Στήριξης των Διαρθρωτικών 

Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Υ.Σ.Δ.Μ.) και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία 

Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) υπέγραψαν Κοινή Δήλωση Προθέσεως για τη 

δρομολόγηση ενός κοινού σχεδίου που αποσκοπεί στην ενίσχυση της επιχειρησιακής 

και θεσμικής ικανότητας του Υ.ΜΕ.ΠΟ. στον τομέα της υποδοχής.  

 

Προστασία των παιδιών 

■ Υπάρχουν 3.320 ασυνόδευτα παιδιά στην Ελλάδα, αλλά μόνο 1.191 διαθέσιμες θέσεις 

σε ξενώνες και διαμερίσματα του προγράμματος Υποστηριζόμενης Αυτόνομης 

Διαβίωσης [πηγή: Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ε.Κ.Κ.Α.), έως τις 15 

Σεπτεμβρίου). Ως αποτέλεσμα, πολλά παιδιά περνούν μακρές περιόδους είτε υπό 

προστατευτική φύλαξη είτε στα Κ.Υ.Τ. των νησιών και του Έβρου περιμένοντας να 

τοποθετηθούν είτε σε δομές στέγασης κατάλληλες για την ηλικία τους είτε σε άλλες 

δομές φιλοξενίας, ενώ άλλα διαμένουν σε ανεπίσημες δομές ή κινδυνεύουν να μείνουν 

άστεγα. 

■ Οι συνθήκες διαβίωσης για τα ασυνόδευτα και χωρισμένα από την οικογένειά τους 

παιδιά εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά ανησυχητικές, ιδιαίτερα στο Κ.Υ.Τ. στη Μόρια 

της Λέσβου, όπου τα παιδιά συχνά μοιράζονται καταλύματα με ενήλικες και στο Κ.Υ.Τ. 

στο Βαθύ της Σάμου όπου η καθορισμένη περιοχή παραμένει χωρίς ασφάλεια. Στον 

Έβρο η υποστήριξη και η παροχή υπηρεσιών για τα παιδιά στο Κ.Υ.Τ. είναι 

περιορισμένες.  

■ Στα νησιά, η Υ.Α. βοηθάει τις αρχές στην προστασία των παιδιών από τους κινδύνους 

μέσω χώρων φιλικών προς αυτά, μέσω της άτυπης εκπαίδευσης, στη διαχείριση 

υποθέσεων, στην παροχή νομικής βοήθειας και ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. 

■ Η Υ.Α. βοηθάει επίσης στον εντοπισμό παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο και παρέχει 

υπηρεσίες συμβουλευτικής και τεχνικής υποστήριξης, καθώς και πρακτική εκπαίδευση 

σε αρχές και σχετικούς φορείς.  

■ Φέτος, εταίρος της Υ.Α. μετέφερε 512 ασυνόδευτα παιδιά από τα Κ.Υ.Τ. και τα 

αστυνομικά τμήματα σε προσωρινές εγκαταστάσεις στην ενδοχώρα, μέχρι την 

επικείμενη μεταφορά τους σε κατάλληλους ξενώνες. 

■ Η Υ.Α. ανέπτυξε επίσης το πρόγραμμα Υποστηριζόμενης Αυτόνομης Διαβίωσης 

(Supported Independent Living) -που εφαρμόζεται πιλοτικά στην Κρήτη- κατά το οποίο 

παιδιά άνω των 16 ετών που ζουν μόνα τους με την υποστήριξη ειδικών επιτρόπων 

του Ε.Κ.Κ.Α. και υποστηρικτικές ομάδες.  

■ Επιπλέον, η Υ.Α. μεταφέρει αγόρια και κορίτσια που γίνονται 18 ετών σε διαμερίσματα 

στο πλαίσιο του Προγράμματος Στέγασης, απελευθερώνοντας με τον τρόπο αυτό θέσεις 

στους ξενώνες για τα μικρότερα παιδιά. 

■ Το 2018, στο πλαίσιο του Σχεδίου Dubs, 22 παιδιά αναχώρησαν από την Ελλάδα προς 

το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Υ.Α. συνεργάστηκε με τις αρχές για τη δημιουργία ομάδων για 

τον εντοπισμό των επιλέξιμων προς μετεγκατάσταση, βάσει του Σχεδίου, παιδιών, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες και το βέλτιστο συμφέρον τους.  

 

Σεξουαλική και Έμφυλη Βία: Πρόληψη και Αντιμετώπιση 

■ Η σεξουαλική παρενόχληση και η βία, μεταξύ άλλων και εναντίον ανδρών και αγοριών, 

συνεχίζει να αποτελεί μείζονα κίνδυνο στα Κ.Υ.Τ. και σε ορισμένους χώρους φιλοξενίας 
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της ενδοχώρας. Ο περιορισμένος αριθμός εξειδικευμένων υπηρεσιών, διερμηνέων και 

αστυνομικών παρακωλύει τη διαχείριση των υποθέσεων και διαιωνίζει το αίσθημα 

ανασφάλειας του προσφυγικού πληθυσμού. Η περιορισμένη πρόσβαση σε 

εγκαταστάσεις υγιεινής και η έλλειψη συντονισμού στην κατανομή των καταλυμάτων 

προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία, ιδιαίτερα για τις γυναίκες που είναι μόνες και τις 

μητέρες. 

■ Η Υ.Α. παραπέμπει τις γυναίκες που επέζησαν τέτοιων περιστατικών αλλά και όσους 

κινδυνεύουν, σε κρατικές υπηρεσίες και ξενώνες ή στο πρόγραμμα στέγασης σε 

διαμερίσματα. Δυστυχώς, η έλλειψη διερμηνείας συνεπάγεται ότι οι πρόσφυγες δεν 

έχουν πάντοτε πρόσβαση στις κρατικές υπηρεσίες. 

■ Στα νησιά, η Υ.Α. εντοπίζει όσους έχουν επιζήσει τέτοιων περιστατικών ή διατρέχουν 

κίνδυνο, τους παρέχει νομικές πληροφορίες και συμβουλευτική και τους παραπέμπει 

στις κατάλληλες υπηρεσίες επίσης μέσω των οργανώσεων-εταίρων της. Ωστόσο, η 

περιορισμένη παροχή υπηρεσιών σε ορισμένα (Κ.Υ.Τ.) συνεπάγεται ότι δεν είναι 

πάντοτε δυνατή η έγκαιρη πρόσβασή τους σε αυτές.  

■ Στην ενδοχώρα, η Υ.Α. συνεργάζεται με εθνικές Μ.Κ.Ο. για την πρόληψη και την 

αντιμετώπιση της σεξουαλικής και έμφυλης βίας σε ορισμένους χώρους φιλοξενίας της 

ενδοχώρας και σε περιοχές εντός του αστικού ιστού της Αθήνας, της Θεσσαλίας και 

της Θεσσαλονίκης.  

■ Τέλος, η Υ.Α. παρέχει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση, καθώς και εκπαίδευση σε 

Μ.Κ.Ο. και στις αρχές σχετικά με τον τρόπο πρόληψης και αντιμετώπισης 

περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας. 

  

Εκπαίδευση 

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

Παιδείας, ώστε να διασφαλιστεί ότι όλα τα παιδιά πρόσφυγες πηγαίνουν στο σχολείο. 

■ Οι πρόσφυγες μαθητές που διαμένουν σε διαμερίσματα και σε οκτώ καταυλισμούς, 

φοιτούν στα σχολεία μαζί με τους Έλληνες μαθητές. Περίπου 3.500 παιδιά που 

διαμένουν σε διαμερίσματα της Υ.Α. είναι εγγεγραμμένα στα σχολεία. Πρόκειται για το 

ήμισυ του εκτιμώμενου πληθυσμού σχολικής ηλικίας που διαμένει σε διαμερίσματα. 

■ Για το σχολικό έτος 2018 - 2019, το Υπουργείο καθιέρωσε και στα νησιά, εκτός από 

την ενδοχώρα, προπαρασκευαστικές απογευματινές τάξεις υποδοχής, ώστε οι 

πρόσφυγες μαθητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να 

προετοιμαστούν κατάλληλα για την παρακολούθηση του σχολικού προγράμματος το 

επόμενο έτος.  

■ Στα νησιά, η Υ.Α. στηρίζει δράσεις συμπληρωματικής, μη τυπικής εκπαίδευσης, όπου 

η τυπική εκπαίδευση δεν είναι διαθέσιμη για πολλά παιδιά.  

 

 

 

Υγεία 

■ Η Υ.Α. σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης 

Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) και τους εταίρους, βοηθούν τους πρόσφυγες και τους 

αιτούντες άσυλο να έχουν πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.  
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■ Στα νησιά και σε ορισμένους καταυλισμούς της ενδοχώρας, ο αριθμός προσωπικού 

του Υπουργείου Υγείας εξακολουθεί να είναι μικρός, ειδικά όσον αφορά τους γιατρούς 

και τους πολιτισμικούς διαμεσολαβητές, γεγονός που περιορίζει την παροχή ιατρικών 

και ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στους πρόσφυγες.  

■ Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η έλλειψη δημόσιων ψυχιατρικών ιδρυμάτων στην 

Ελλάδα. Η Υ.Α. συνεργάζεται με εταίρους προκειμένου να φέρει σε επαφή με δημόσια 

ιδρύματα αυτούς που πάσχουν από ψυχιατρικά προβλήματα. 

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

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

ψυχίατροι και ψυχολόγοι παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Πολυκλινική του Δήμου 

Αθηναίων. 

 

Βιώσιμες Λύσεις 

■ Από τον Αύγουστο του 2018, στην Ελλάδα, 9.245 άτομα έλαβαν καθεστώς πρόσφυγα 

ή επικουρικής προστασίας και 10.351 το 2017.   

■ Υπάρχει επείγουσα ανάγκη υποστήριξης των προσφύγων ώστε να διάγουν μια ομαλή 

ζωή, να μορφώνονται, να λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη και να βιοπορίζονται. 

Απαιτούνται, λοιπόν, βασικά έγγραφα που επιτρέπουν στους πρόσφυγες να 

εργαστούν, να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες και εθνικά προγράμματα, καθώς επίσης 

βοηθούν στη μελλοντική ένταξή τους στις κοινότητες υποδοχής.  

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

στέγασης, ώστε να έχουν πρόσβαση σε σημαντικά έγγραφα, όπως αριθμό 

φορολογικού μητρώου και αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και σε 

θέσεις εργασίας αντίστοιχες των προσόντων τους. Επίσης, τους παραπέμπουν σε 

κατάλληλες υπηρεσίες για ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, επαγγελματική εκπαίδευση 

και παρακολούθηση μαθημάτων γλώσσας. Οι διαμένοντες λαμβάνουν στήριξη μέσω 

υπηρεσιών διερμηνείας που τους βοηθούν να έχουν πρόσβαση στην υγειονομική 

περίθαλψη, να εγγράφονται στα σχολεία, καθώς και στην παροχή ψυχοκοινωνικής, 

εκπαιδευτικής και νομικής υποστήριξης. 

■ Το Σεπτέμβριο του 2018, παρασχέθηκε στέγαση σε διαμερίσματα της Υ.Α. σε περίπου 

4.824 δικαιούχους διεθνούς και επικουρικής προστασίας, ενώ 7.830 άτομα έλαβαν 

οικονομική βοήθεια μέσω προπληρωμένων καρτών. 

■ Από τους διαμένοντες σε καταλύματα που παρέχονται στο πλαίσιο του προγράμματος 

στέγασης της Υ.Α., το 92% έχει αριθμό κοινωνικής ασφάλισης AMKA, το 57% έχει 

αριθμό φορολογικού μητρώου ΑΦΜ και το 20% έχει εγγραφεί σε προγράμματα 

απασχόλησης και άλλες υπηρεσίες του ΟΑΕΔ που παρέχουν βοήθεια για την εύρεση 

εργασίας. Επιπλέον, το 72% των παιδιών που διαμένουν σε καταλύματα που 

παραχωρούνται βάσει του προγράμματος στέγασης, έχουν εγγραφεί στο ελληνικό 

σχολείο (στοιχεία έως τις 25 Σεπτεμβρίου 2018). 

■ Η Υ.Α. στηρίζει τις ελληνικές αρχές στην υλοποίηση του σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής 

για την Ένταξη. 
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Επιστροφές και Μετεγκατάσταση 

■ Αυτόν το μήνα, 48 άτομα επεστράφησαν από την Ελλάδα προς την Τουρκία στο 

πλαίσιο της Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας, ενώ συνολικά 1.738 άτομα έχουν επιστραφεί 

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

■ Το πρόγραμμα μετεγκατάστασης των αιτούντων άσυλο από την Ελλάδα προς άλλα 

κράτη μέλη της Ε.Ε., ολοκληρώθηκε το Σεπτέμβριο του 2017. Συνολικά αναχώρησαν 

22.000 άτομα.  

 

Καταλύματα 

■ Η Y.A., μαζί με τους εταίρους της και σε συνεργασία με το Δήμο Λέσβου, υποστηρίζει 

τη διαχείριση του χώρου φιλοξενίας του Καρά Τεπέ και του προσωρινού χώρου 

διέλευσης στη Σκάλα Συκαμινέας, παρέχοντας ένα σύνολο υπηρεσιών προστασίας και 

βασικής βοήθειας.  

 

Υλικοτεχνική Υποστήριξη (Logistics) 

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

υπηρεσίες και σε δημόσιες συγκοινωνίες. Γι’ αυτό, η Υ.Α. διευκολύνει την πρόσβαση 

στην Υπηρεσία Ασύλου καθώς και σε άλλου τύπου υπηρεσίες. Το Σεπτέμβριο, η Υ.Α. 

προσέφερε υπηρεσίες μεταφοράς σε περίπου 5.000 ανθρώπους σε όλη την Ελλάδα.   

 

Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση Κοινού 

Το διαδραστικό πρόγραμμα Face Forward …into my home, μια κοινή παραγωγή του 

Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Αθήνας (ΕΜΣΤ) και της Υ.Α., ξεκίνησε στην 

Κρήτη στις 14 Σεπτεμβρίου 2018, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Κρήτη, μία ιστορία, 5 + 1 

πολιτισμοί» του Δήμου Ηρακλείου. Η έκθεση, που κατά το παρελθόν γινόταν στην 

Αθήνα, περιλαμβάνει φωτογραφικά πορτραίτα και ηχητικά κείμενα προσωπικών 

ιστοριών των δικαιούχων του προγράμματος ESTIA. Αυτή τη φορά επεκτάθηκε με τη 

συμμετοχή προσφύγων που διαμένουν στο νησί.  

 

Εταίροι  

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

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

Services, Τerre des Hommes, τις τοπικές αρχές των Αθηνών, του Πειραιά, 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 . Στον 

τομέα της Νομικής Βοήθειας με τους εταίρους 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.). και Κοινωνικό ΕΚΑΒ. Στον τομέα της πρόληψης και της 

αντιμετώπισης της Σεξουαλικής και Έμφυλης Βίας με τους εταίρους Διοτίμα, Praksis και 

Άρσις. Στον τομέα της Ειρηνικής Συνύπαρξης και Ένταξης με τους εταίρους Solidarity Now, 

http://www.faceforward.gr/enhttp:/www.faceforward.gr/en/
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.terredeshommes.org/
https://www.crs.org/
https://www.crs.org/
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://arsis.gr/
http://metadrasi.org/
http://ddp.net.gr/
https://www.praksis.gr/el/
http://arsis.gr/
https://doctorsoftheworld.org/
http://www.esamea.gr/
http://www.esamea.gr/
http://www.epapsy.gr/index.php/english
http://www.epapsy.gr/index.php/english
https://www.kinonikoekav.gr/index.php/el/about/ti-einai-to-koinoikoekav
http://www.diotima.org.gr/
https://www.praksis.gr/el/
http://arsis.gr/
http://www.solidaritynow.org/
http://arsis.gr/
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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 τους εταίρους ΜΕΤΑδραση. και 

International Catholic Migration Commission (ICMC). Στον τομέα της Ευαισθητοποίησης 

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

Στον τομέα της αποστολής συνεργαζόμενου ανθρώπινου δυναμικού με τους εταίρους 

UNOPS και International Catholic Migration Commission (ICMC). 

 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ΕΩΣ ΤΙΣ 10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018) 

247,4 εκ. ζητήθηκαν για τα 
προγράμματα της Υ.Α. στην Ελλάδα  

 
Δωρητές 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τους μεγάλους δωρητές απεριορίστων και 

περιφερειακών κονδυλίων κατά το 2018 

Σουηδία (98,2 εκ.) | Ιδιώτες δωρητές από την Ισπανία (58,7 εκ.) | Ηνωμένο Βασίλειο (45,3 

εκ) | Νορβηγία (42,5 εκ.) | Ολλανδία (39,1 εκ.) | Ιδιώτες δωρητές από την Κορέα (28,5 εκ.) 

| Δανία (25,5 εκ.) | Ελβετία (15,8 εκ.) | Ιδιώτες δωρητές από την Ιταλία (15,1 εκ.) | Ιδιώτες 

δωρητές από την Ιαπωνία (14,6 εκ.) | Γαλλία (14 εκ.) | Γερμανία (13,7 εκ.) Ιταλία (11,2 εκ.) 

| Ιδιώτες δωρητές από τη Σουηδία (11,2 εκ.) 

 

Ευχαριστίες προς τους λοιπούς δωρητές απεριορίστων και περιφερειακών 

κονδυλίων κατά το 2018 

Αλγερία | Αργεντινή | Αυστρία | Βέλγιο | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Βουλγαρία | Καναδάς | 

Χιλή | Κίνα | Κόστα Ρίκα | Εσθονία | Φινλανδία | Ισλανδία | Ινδία | Ινδονησία | Ιρλανδία | 

Ισραήλ | Κουβέιτ | Λίχτενσταϊν | Λιθουανία | Λουξεμβούργο | Μονακό | Μαυροβούνιο | Νέα 

Ζηλανδία | Φιλιππίνες | Πορτογαλία | Κατάρ | Δημοκρατία της Κορέας | Ρωσική 

Ομοσπονδία | Σαουδική Αραβία | Σερβία | Σιγκαπούρη | Σλοβακία | Σρι Λάνκα | Ταϊλάνδη 

| Τουρκία | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | Ουρουγουάη | Ιδιώτες δωρητές 
 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τους μεγάλους δωρητές περιστασιακών / θεματικών, 

περιφερειακών / υπο-περιφερειακών κονδυλίων κατά το 2018 

Έλλειμμα 
χρηματοδότησης

1%
3,2 εκ

Χρηματοδότηση
99 %

210,5 εκ

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/
http://www.kean.gr/
https://www.rescue.org/
http://metadrasi.org/
https://www.icmc.net/
https://www.icmc.net/
http://www.theatroedu.gr/
https://www.unops.org/english/Pages/Home.aspx
https://www.icmc.net/
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Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (28,7 εκ.) | Ιδιώτες δωρητές από την Αυστραλία (8,6 εκ.) | 

Ευρωπαϊκή Ένωση | Ιταλία | Νορβηγία | Σουηδία | Ιδιώτες δωρητές 

 

Ευχαριστίες προς τους δωρητές για τα προγράμματα στην Ελλάδα 

Ευρωπαϊκή Ένωση (232,5 εκ.) | Ιδιώτες δωρητές από την Ελβετία (0,5 εκ.) | Fondation 

BNP Parisbas (0,3 εκ.) | Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (0,1 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.orgΤηλ.: +30 216 200 7946, Κινητό: +30 695 1941546 

LINKS 

Mediterranean Situation - UNHCR Greece - Twitter - Facebook – ‘Face Forward 
…into my home’ exhibition in Heraklion, Crete 

mailto:BIZA@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://estia.unhcr.gr/en/face-forward-into-my-home-exhibition-travels-to-heraklion-crete/
http://estia.unhcr.gr/en/face-forward-into-my-home-exhibition-travels-to-heraklion-crete/

