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Ελλάδα  
30 Σεπτεμβρίου 2021 

 Από τα τέλη Σεπτεμβρίου, οι ελληνικές 

Αρχές ανέλαβαν τη διαχείριση των 

προγραμμάτων υποδοχής που,  από το 

2015 υλοποιούσε η Y.A., με 

συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, παρέχοντας στέγαση και 

οικονομική  στήριξη σε χιλιάδες  

 αιτούντες άσυλο. Η Υ.Α. ενδυναμώνει και 

προωθεί την ένταξη των προσφυγικών 

κοινοτήτων με εξειδικευμένα έργα και 

παρέχοντας καθοδήγηση προς τις Αρχές. 

Υλοποιεί επίσης προγράμματα ένταξης 

και συνάπτει στενές συνεργασίες με τους 

δήμους. 

 Η Υ.Α. έχει εκφράσει τη βαθιά 

ανησυχία της σχετικά με τις αναφορές 

για αναγκαστικές επιστροφές. Η 

Υ.Α., το  ΓΥΑΑΔ και το ΕΔΕΘΑΔ, 

συνέστησαν στις ελληνικές Αρχές τη 

δημιουργία ενός ανεξάρτητου 

μηχανισμού παρακολούθησης. 

 

 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 
Πρόσφυγες  103.136 

Αιτούντες άσυλο 60.873 

Άλλο 4.705 

 

ΤΡΕΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ*  
 

  

 

Πηγή: UNHCR 2020 Global Trends report and UNHCR Refugee Data Finder 

platform. Στο σύνολο αυτό συμπεριλαμβάνονται τα άτομα που έχουν 

αναγνωριστεί ως πρόσφυγες από την Ελλάδα, ενώ ο πραγματικός αριθμός 

των προσφύγων στην Ελλάδα ενδέχεται να είναι μικρότερος. 

 

  ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ  

203.500 
αιτούντες άσυλο έλαβαν οικονομική βοήθεια από την Υ.Α. από 

το 2017 έως σήμερα. 

73.000 
αιτούντες άσυλο στεγάστηκαν σε διαμερίσματα του ΕΣΤΙΑ από  

το 2015 έως σήμερα. 

4.299 
αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες μετεγκαταστάθηκαν σε άλλα 

ευρωπαϊκά κράτη με τη στήριξη του Ο.Η.Ε. και της Ευρώπης. 

 
Εθνικός μηχανισμός εντοπισμού 

 

Η Ελλάδα καθιέρωσε έναν εθνικό μηχανισμό εντοπισμού για  

την προστασία των παιδιών που είτε είναι άστεγα είτε ζουν σε 

επισφαλείς συνθήκες.   
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ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ COVID-19 

Υπεράσπιση: Η Υ.Α. συνεργάζεται με τις αρχές για να ξεπεράσει τα 

πρακτικά εμπόδια που παρακωλύουν την εξέλιξη των εμβολιασμών. 

Συμπερίληψη: Η Υ.Α. στηρίζει την ισότιμη και έγκαιρη ένταξη όλων των 

υπηκόων τρίτων χωρών στο πρόγραμμα εμβολιασμού, ανεξάρτητα από 

το νομικό τους καθεστώς, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που δεν 

διαθέτουν νομιμοποιητικά έγγραφα, καθώς πολλοί είτε είναι άστεγοι είτε 

ζουν σε επισφαλείς συνθήκες. 

Επικοινωνία με τις Κοινότητες: Η Υ.Α., σε συνεργασία με τις 

κοινότητες, προωθεί την ευαισθητοποίηση γύρω από την πανδημία και 

τους εμβολιασμούς. 

Υγεία:  Η Y.A. στήριξε εξαρχής την Ελλάδα στην ανταπόκριση στον 

COVID-19 μεταφέροντας τα πιο ευάλωτα άτομα από τα κέντρα στα 

νησιά σε διαμερίσματα. Παράλληλα δημιούργησε χώρους καραντίνας σε 

όλα τα νησιά και στα χερσαία σύνορα και παρείχε ατομικό 

προστατευτικό εξοπλισμό στα τοπικά νοσοκομεία. 

Ο Abdoulaye διέφυγε από τη βία στο Καμερούν και έφτασε 

στην Ελλάδα το 2019. Πλέον δουλεύει ως συντονιστής σε μια 

ΜΚΟ που παρέχει ιατρικές υπηρεσίες στη Λέσβο. Μπορείτε 

να διαβάσετε την υπόλοιπη ιστορία του Abdoulaye εδώ. 

ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΚΑΛΟΣΥΝΗ:  
ΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑBDOULAYE ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ 

11.840 

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://www.unhcr.org/gr/wp-content/uploads/sites/10/2021/09/10-points_GR.pdf
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/
https://www.unhcr.org/refugee-statistics/
https://www.unhcr.org/gr/22085-epistrefontas-tin-kalosyni.html
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Κύριες 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 βοηθήσει τους 

νεοαφιχθέντες που χρήζουν ειδικής αρωγής. Βασική 

προτεραιότητα είναι η πρόσβαση των αιτούντων 

άσυλο σε δίκαιες διαδικασίες υποδοχής.  

■ Διαδικασίες ασύλου: Η Υ.Α. διασφαλίζει την 

προώθηση ποιοτικών διαδικασιών ασύλου 

αποσπώντας εξειδικευμένους εμπειρογνώμονες στην 

Υπηρεσία Ασύλου, ενώ παράλληλα παρέχει νομική 

στήριξη μέσω των εταίρων της. 

■ Υπεράσπιση: Η Υ.Α. θέτει καίρια ζητήματα στις 

αρχές και τους κυριότερους φορείς όσον αφορά στα 

δικαιώματα και την ευημερία των προσφύγων και 

των αιτούντων άσυλο, προτρέποντας για αλλαγές 

τόσο στην πολιτική που ακολουθείται, όσο και σε 

νομικό επίπεδο. 

■ 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. 

Υλοποιεί έργα για την ένταξη των προσφύγων και 

στηρίζει τους δήμους που πρωτοστατούν στον τομέα 

αυτό. 

■ 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.   

■ Παροχή βοήθειας έκτακτης ανάγκης: Η Υ.Α. 

βοήθησε το κράτος τόσο στην αντιμετώπιση των 

πυρκαγιών στη Μόρια το 2020, όσο και στην κάλυψη 

βασικών ελλείψεων, με σκοπό τη βελτίωση των 

συνθηκών. 

 

 

 

 

 

 

Συνεργασία με τους 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 Ο.Η.Ε., 

διεθνείς και τοπικές ΜΚΟ, καθώς και με τις 

προσφυγικές και τοπικές κοινότητες. 

■ Εξωτερική δράση: Η Y.A. εστιάζει τη δράση της 

στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού υποδοχής, 

την ενίσχυση της κατανόησης και της αλληλεγγύης 

προς τους πρόσφυγες και 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. 
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ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
2020 2021

Προσωπικό:    Γραφεία: 
182 εθνικό προσωπικό 1 Κεντρικό Γραφείο στην Αθήνα 

19 διεθνές προσωπικό 6 Γραφεία σε Λέσβο, Θεσσαλονίκη, 

Κω, Χίο, Σάμο και Έβρο 

 

Παρουσία της Υ.Α. στην Ελλάδα 
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Οικονομικά στοιχεία (28 Σεπτεμβρίου 2021)  

Χρηματοδοτικές Ανάγκες 

150,5 ΕΚ.  

 

 

 

 

Ευχαριστίες προς τους δωρητές ευέλικτων κονδυλίων για το 

2021.  

Οι δωρητές 10 εκ. δολαρίων ή και περισσότερων είναι:  

Νορβηγία | Σουηδία | Ιδιώτες δωρητές από την Ισπανία | 

Ολλανδία | Δανία | Ιδιώτες δωρητές από την Κορέα | 

Ηνωμένο Βασίλειο | Γερμανία | Ιδιώτες δωρητές από την 

Ιαπωνία | Ιαπωνία | Γαλλία | Ελβετία | Ιδιώτες δωρητές 

από την Ιταλία | Ιδιώτες δωρητές από τη Σουηδία | 

Ιρλανδία | Βέλγιο | Ιταλία | Ηνωμένες πολιτείες Αμερικής 

Ευχαριστίες προς τους δωρητές κονδυλίων για το 2021: 

Ευρωπαϊκή Ένωση | Ηνωμένες Πολιτείες | Αυστρία | UNO-

Fluechtlingshilfe | Stichting Benevolentia | SAP (UK) Ltd. | Γαλλία 

| Education Cannot Wait | Switzerland for UNHCR | Νορβηγία 

 

Έλλειμα 

χρηματοδότησης

18%

26,8 εκ.

Χρηματοδότηση 

82% 

123,6 εκ.  

 

 


