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Ελλάδα  

28 Φεβρουαρίου 2021 

 Από το 2015, η Ελλάδα έχει σημειώσει 
σημαντική πρόοδο στα συστήματα 
ασύλου και υποδοχής, με τη στήριξη τόσο 
του ΟΗΕ, όσο και άλλων φορέων.  
Απαιτείται πλέον εστιασμένη προσπάθεια 
για την αποτελεσματική ένταξη των 
προσφύγων στην Ελλάδα.  

 Η Υ.Α. προωθεί την αυτάρκεια των 
προσφύγων, ενδυναμώνοντας τις 
προσφυγικές κοινότητες μέσω παροχής  
συμβουλών από εμπειρογνώμονες προς 
τις αρχές, προγραμμάτων ένταξης στην 
κοινωνία και στενής συνεργασίας με 
αξιόπιστους εταίρους, όπως οι δήμοι.  

 Λόγω της ανησυχίας που προκαλεί ο 
αυξανόμενος αριθμός αναφορών για 
ανεπίσημες και αναγκαστικές 
επιστροφές χερσαίων και θαλάσσιων 
αφίξεων, η Υ.Α., καλεί τις αρχές για 
διερεύνηση και διασφάλιση της 
πρόσβασης στις υπηρεσίες ασύλου.   

 

 
 ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Πρόσφυγες   91.945 

Αιτούντες άσυλο 80.784 

Άλλο 4.734 

  

  

  

 

ΤΡΕΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ  
 

  
Πηγή: 2020 Στατιστική έκθεση του πρώτου εξαμήνου και πλατφόρμα εύρεσης 
δεδομένων της Υ.Α. Ο πληθυσμός αυτός αφορά στα άτομα που έχουν 
αναγνωριστεί ως πρόσφυγες από την Ελλάδα, ενώ ο πραγματικός αριθμός 

προσφύγων που βρίσκεται στην Ελλάδα ενδέχεται να είναι χαμηλότερος. 
 

  

 

 

 

 

ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ  

67.000 
αιτούντες άσυλο έλαβαν αυτό το μήνα οικονομική βοήθεια 
μέσω προπληρωμένων καρτών.  

3.060 
αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες μετεγκαστάθηκαν σε 
άλλα ευρωπαϊκά κράτη με τη στήριξη του ΟΗΕ και της 
Ευρώπης.  

 
Η Ελλάδα κατήργησε την κράτηση των ασυνόδευτων 
παιδιών ως μέσο προστατευτικής φύλαξης    

 

  
 
Η Υ.Α. κλιμάκωσε τη βοήθεια στους 12.000 αιτούντες 
άσυλο και πρόσφυγες που έμειναν άστεγοι μετά τις 
πυρκαγιές στη Μόρια το Σεπτέμβριο του 2020.    
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Συμπερίληψη των προσφύγων: Οι αιτούντες άσυλο και οι 
πρόσφυγες περιλαμβάνονται στο εθνικό σχέδιο εμβολιασμού 
της Ελλάδας.   

Επικοινωνία με τις Κοινότητες: Η Ύπατη Αρμοστεία του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) παρέχει ουσιαστική 
πληροφόρηση στους αιτούντες άσυλο σχετικά με τα 
προληπτικά και κυβερνητικά μέτρα, μέσω γραμμών 
τηλεφωνικής υποστήριξης και υπηρεσιών διερμηνείας.    

Υγεία:  Η Υ.Α. βοήθησε στην εγκατάσταση μονάδων υγείας 
για έλεγχο, απομόνωση και καραντίνα των νεοαφιχθέντων 
προσφύγων, κοντά στα κέντρα υποδοχής στα νησιά και στον 
Έβρο.  Δυστυχώς, η έλλειψη ιατρικού προσωπικού θέτει 
εμπόδια στην ανταπόκριση. Η Υ.Α. παρέχει επίσης ατομικό 
προστατευτικό εξοπλισμό στα νοσοκομεία των νησιών και 
του Έβρου. Η Υ.Α. μετέφερε πάνω από 2.100 
ανοσοκατεσταλμένα άτομα από τα υπερπληθυσμένα κέντρα 
στα νησιά σε ασφαλή καταλύματα, αύξησε την υδροδότηση, 
βελτίωσε τις συνθήκες υγιεινής και διένειμε στους αιτούντες 
άσυλο βασικά είδη πρώτης ανάγκης και προσωπικής 
υγιεινής.  

  

 

«Η μαμά της αγκαλιάς» 

 
Η Ηρώ και η Nahal διαβάζουν μαζί παιδικές ιστορίες. Το μικρό 

κορίτσι έχει συμπληρώσει δύο χρόνια στην αγκαλιά της Ηρούς 

και πλέον έχουν φτιάξει μαζί μια νέα, μονογονεϊκή οικογένεια.  

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα εδώ.  

http://www.unhcr.org/
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
mailto:great@unhcr.org
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.unhcr.org/gr/en/16207-unhcr-concerned-by-pushback-reports-calls-for-protection-of-refugees-and-asylum-seekers.html&data=04|01|biza@unhcr.org|e78a57d6086f47f6411808d8e5703ae1|e5c37981666441348a0c6543d2af80be|0|0|637511617496025630|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=+dAUXNpk9zB1oehShRM+/OySnCzYuDwJc8BG/yYQOQY=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.unhcr.org/gr/en/16207-unhcr-concerned-by-pushback-reports-calls-for-protection-of-refugees-and-asylum-seekers.html&data=04|01|biza@unhcr.org|e78a57d6086f47f6411808d8e5703ae1|e5c37981666441348a0c6543d2af80be|0|0|637511617496025630|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=+dAUXNpk9zB1oehShRM+/OySnCzYuDwJc8BG/yYQOQY=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.unhcr.org/gr/en/16207-unhcr-concerned-by-pushback-reports-calls-for-protection-of-refugees-and-asylum-seekers.html&data=04|01|biza@unhcr.org|e78a57d6086f47f6411808d8e5703ae1|e5c37981666441348a0c6543d2af80be|0|0|637511617496025630|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=+dAUXNpk9zB1oehShRM+/OySnCzYuDwJc8BG/yYQOQY=&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://www.unhcr.org/gr/en/16207-unhcr-concerned-by-pushback-reports-calls-for-protection-of-refugees-and-asylum-seekers.html&data=04|01|biza@unhcr.org|e78a57d6086f47f6411808d8e5703ae1|e5c37981666441348a0c6543d2af80be|0|0|637511617496025630|Unknown|TWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=|1000&sdata=+dAUXNpk9zB1oehShRM+/OySnCzYuDwJc8BG/yYQOQY=&reserved=0
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/
https://www.unhcr.org/gr/18423-i-mama-tis-agalias.html


 
 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ  >  Ελλάδα  Φεβρουάριος 2021 

www.unhcr.org | Mediterranean Situation | UNHCR Greece | Twitter | Facebook | YouTube | great@unhcr.org 

 

Βασικές προτεραιότητες 

■ Θεσμική ανάπτυξη: Η Υ.Α. διερευνά τις καλύτερες δυνατές 
πρακτικές, διαθέτει προσωπικό και παρέχει πρακτική 
εκπαίδευση και συμβουλευτική καθοδήγηση για να 
βοηθήσει το κράτος να αναπτύξει συστήματα και να 
αποκτήσει εμπειρογνωμοσύνη γύρω από το άσυλο, την 
υποδοχή προσφύγων και την εξεύρεση λύσεων.   

■ Πρόσβαση στο έδαφος: Η Υ.Α. διαθέτει προσωπικό σε 
περιοχές στα σύνορα ώστε να τους νεοαφιχθέντες που 
χρήζουν ειδικής αρωγής. Βασική προτεραιότητα είναι η 
πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στις δίκαιες διαδικασίες 
υποδοχής.  

■ Διαδικασίες ασύλου: Η Υ.Α. διασφαλίζει την προώθηση 
ποιοτικών διαδικασιών ασύλου αποστέλλοντας 
εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες στην Υπηρεσία Ασύλου, 
ενώ παράλληλα παρέχει νομική στήριξη μέσω των εταίρων 
της. 

■ Υπεράσπιση: Όσον αφορά στα δικαιώματα και την 
ευημερία των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο, η Υ.Α. 
θέτει καίρια ζητήματα στις αρχές και τους βασικότερους 
φορείς, προτρέποντας για αλλαγές τόσο στην πολιτική που 
ακολουθείται, όσο και σε νομικό επίπεδο. 

■ Υποδοχή: Η Υ.Α. βοηθάει την Ελλάδα στην εφαρμογή της 
Οδηγίας της Ε.Ε. για τους όρους υποδοχής, παρέχοντας 
στέγαση και οικονομική στήριξη στους αιτούντες άσυλο.  Η 
διαχείριση των προγραμμάτων αυτών πρόκειται να 
περιέλθει εξολοκλήρου υπό την ευθύνη των αρχών μέσα 
στο 2021.   

■ Μετεγκατάσταση: Η Υ.Α. στηρίζει την μετεγκατάσταση των 
ασυνόδευτων παιδιών και άλλων ευάλωτων ομάδων, από 
την Ελλάδα σε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη.  

■ Ένταξη: Η Υ.Α. παρέχει συμβουλευτική καθοδήγηση στις 
αρχές, ώστε να διασφαλιστεί στην πράξη η πρόσβαση των 
προσφύγων στα δικαιώματα.  Η Υ.Α. αναλαμβάνει την 
υλοποίηση έργων με σκοπό την ένταξη των προσφύγων και 
στηρίζει τους δήμους προκειμένου να ηγηθούν της 
συμπερίληψης των προσφύγων στις τοπικές κοινότητες. 

■ Άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες: Η Υ.Α. παρέχει 
ψυχοκοινωνική στήριξη, καταλύματα έκτακτης ανάγκης 
ή/και ανάδοχη φροντίδα σε άτομα που διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο, όπως ασυνόδευτα παιδιά ή επιζώντες 
σεξουαλικής βίας. 

■ Ενίσχυση κοινοτήτων και αυτάρκεια: Η Υ.Α. κινητοποιεί 
τους πρόσφυγες για τη δημιουργία δικτύων στήριξης, τόσο 
για την παροχή σχολικής εκπαίδευσης στους καταυλισμούς 
όσο και για την αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής 
υγείας. 

■ Στήριξη έκτακτης ανάγκης: Η Υ.Α. βοήθησε το κράτος 
τόσο στην αντιμετώπιση των πυρκαγιών στη Μόρια, όσο 
και στην κάλυψη βασικών ελλείψεων, με σκοπό την 
βελτίωση των συνθηκών. 

 

Συνεργασία με εταίρους 

■ Η Υ.Α. στηρίζει τις ελληνικές αρχές που συντονίζουν την 
ανταπόκριση στην προσφυγική κρίση και συνεργάζεται με 
κρατικά και κοινοτικά θεσμικά όργανα και δήμους, 
οργανισμούς του ΟΗΕ, διεθνείς και τοπικές ΜΚΟ, καθώς 
και με τις προσφυγικές και τοπικές κοινότητες. 

■ Εξωτερική δράση: Η Υ.Α. εστιάζει τη δράση της στην 
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού υποδοχής και στη 
διαμόρφωση κλίματος συμπαράστασης προς τους 
πρόσφυγες. 

■ Η Υ.Α. μεριμνά για τη γνωστοποίηση και κατανόηση της 
κατάστασης στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα συνάπτει 
συνεργασίες για την κινητοποίηση ευρύτερης στήριξης.  

Ανιθαγένεια  

■ Η Ελλάδα έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση του 1954 για το 
καθεστώς των Ανιθαγενών, αλλά δεν έχει ακόμα 
προσχωρήσει στη Σύμβαση του 1961 για τη Μείωση της 
Ανιθαγένειας.  

■ Η Υ.Α. βοηθάει την Ελλάδα να καθιερώσει μια διαδικασία 
προσδιορισμού της Ανιθαγένειας. Η Υ.Α. διαθέτει 
προσωπικό και παρέχει εμπειρογνωμοσύνη για τη συλλογή 
και εξέταση των δεδομένων, καθώς και για την εφαρμογή 
της νομοθεσίας για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. 

Παρουσία της Υ.Α. στην Ελλάδα 
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Οικονομικά στοιχεία 28 Φεβρουαρίου 2021 

Χρηματοδοτικές Ανάγκες: 150,5 εκ.  

 

 

 

 

Ευχαριστίες προς τους μεγάλους δωρητές κονδυλίων μη ειδικού 

προορισμού κατά το 2021 (δολάρια, έως 28 Φεβρουαρίου 2021): 

Νορβηγία 80 εκ. | Σουηδία 66,9 εκ. | Ολλανδία 36,1 εκ. | Δανία 34,6 εκ. | 

Γερμανία 22,1 εκ. | Ελβετία 16,4 εκ. | Ιδιώτες δωρητές από την Ισπανία 13,3 εκ. 

| Ιρλανδία 12,5 εκ. | Βέλγιο 11,9 εκ. 

*Τα κονδύλια μη ειδικού προορισμού παρέχουν ευελιξία καίριας σημασίας στην 

Υ.Α., για την καλύτερη κάλυψη των προσφύγων που είτε βρίσκονται σε μεγάλη 

ανάγκη, είτε διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο.  Παραπάνω παρουσιάζονται οι 

δωρητές 10 εκ. δολαρίων ή και περισσότερων.   

Ευχαριστίες προς τους μεγάλους δωρητές κονδυλίων κατά το 2021 

(έως 28 Φεβρουαρίου 2021): 

Ευρωπαϊκή Ένωση | Αυστρία | UNO-Fluechtlingshilfe | SAP (UK) Ltd. | 

Education Cannot Wait   

 

Προσωπικό:    Γραφεία: 

230 εθνικό προσωπικό 1 Κεντρικό Γραφείο στην Αθήνα 

28 διεθνές προσωπικό 6 Γραφεία σε Θεσσαλονίκη, Χίο, Κω,   

Σάμο, Λέσβο και Έβρο 

 

 

 

 

28 διεθνές προσωπικό 6 Γραφεία σε Θεσσαλονίκη, Χίο, Κω, 

Σάμο, Λέσβο και Έβρο 

    

 

 

 

 

 

 

Έλλειμμα
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