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Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση

Η Mimi, 26 ετών, κρατά στην αγκαλιά της τη δίχρονη Power, στο διαμέρισμά τους στη Χίο.
Η Mimi, που κατάγεται από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εγκατέλειψε τη χώρα της τον Απρίλιο του 2018 μαζί με τα τρία παιδιά της
Clever (6 ετών), Prayer (4 ετών), και Power (2 ετών) και έφτασαν στη Χίο τον Σεπτέμβριο του 2018, αφού διέσχισαν τη θάλασσα από την
Τουρκία στην Ελλάδα. Ήταν στον έκτο μήνα της εγκυμοσύνης της. Κατά την άφιξή τους στο νησί, η Mimi και τα παιδιά της μεταφέρθηκαν
στο κέντρο υποδοχής που διαχειρίζεται το κράτος, όπου διέμεναν σε συνθήκες υπερσυνωστισμού για σαράντα πέντε ημέρες.
Η Mimi και η οικογένειά της ζουν πλέον σε ένα ενοικιαζόμενο διαμέρισμα που παρέχει η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες
και ο εταίρος της Άρσις, στο πλαίσιο του προγράμματος Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση – ESTIA, που
χρηματοδοτείται από την Ε.Ε.

Επισκόπηση
Ως το τέλος του Δεκεμβρίου του 2018, η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε.
για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) δημιούργησε 27.088 θέσεις στο
Πρόγραμμα Στέγασης, στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA. Οι
θέσεις αφορούν 4.554 διαμερίσματα και 22 κτίρια, σε 14 πόλεις και 7
νησιά σε όλη την Ελλάδα.
Το Πρόγραμμα Στέγασης1 παρέχει μισθωμένες κατοικίες σε
ευάλωτους αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Ελλάδα. Η διαμονή
στον αστικό ιστό συμβάλλει στην αποκατάσταση της αίσθησης της
ομαλότητας και παρέχει καλύτερη πρόσβαση σε υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης και της υγείας. Παρέχεται
επιπλέον υποστήριξη από κοινωνικούς λειτουργούς και διερμηνείς
ώστε οι ωφελούμενοι να έχουν πρόσβαση σε ιατρικές υπηρεσίες,
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Το Πρόγραμμα διευκολύνει επιπλέον την ένταξη όσων παραμείνουν στην Ελλάδα, ενώ ο τοπικός πληθυσμός ωφελείται από την ενοικίαση των διαμερισμάτων του. Η Υ.Α. συνεργάζεται
με Μ.Κ.Ο. και Δήμους ανά την Ελλάδα για να προσφέρει στέγαση σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και κτίρια. Το Πρόγραμμα Στέγασης ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2015.
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Ως ποσοστό πληρότητας υπολογίζεται το ποσοστό των θέσεων που είναι κατειλημμένες σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή σε σχέση με τον συνολικό αριθμό θέσεων που είναι διαθέσιμες.
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στην αγορά εργασίας, σε μαθήματα γλωσσών και ψυχαγωγικές
δραστηριότητες

Δημογραφικά στοιχεία
Συνολικά, από τον Δεκέμβριο του 2015, 55.755 άτομα έχουν
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επωφεληθεί από το Πρόγραμμα Στέγασης. Ως το τέλος Δεκεμβρίου

1% 50-59

του 2018, 22.686 άτομα στεγάστηκαν στο Πρόγραμμα, ανάμεσά
τους 5.649 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες. Το 48% των ωφελούμενων
είναι παιδιά. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι οικογένειες, κατά μέσο όρο
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πενταμελείς. Περισσότεροι του ενός στους τέσσερις ωφελούμενους
πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια ευαλωτότητας για
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Η μεγάλη πλειοψηφία, το 89% των ατόμων που συμμετέχουν στο

Περισσότερες από τέσσερις στις πέντε θέσεις

Πρόγραμμα Στέγασης, είναι Σύροι, Ιρακινοί, Αφγανοί, Ιρανοί ή

στέγασης

Κονγκολέζοι (Λ.Δ.Κ.). Ωστόσο, τα άτομα που φιλοξενούνταν ως το

υπόλοιπες είναι σε κτίρια.

είναι

σε

διαμερίσματα.

τέλος Δεκεμβρίου του 2018 μιλούσαν περισσότερες από 30
διαφορετικές μητρικές γλώσσες.
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Εταίροι
Ως το τέλος Δεκεμβρίου του 2018, η Υ.Α. υλοποίησε το Πρόγραμμα Στέγασης μέσω 18 συνεργασιών, με 8 εθνικές
και διεθνείς Μ.Κ.Ο. και 10 δήμους. Συνολικά, οι εταίροι της Υ.Α. παρέχουν το 100% των θέσεων στέγασης στην
Ελλάδα. Επιπλέον, οι εταίροι Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και METAδραση παρέχουν και κοινωνική
και νομική υποστήριξη, καθώς και υπηρεσίες διερμηνείας. Οι εταίροι της Υ.Α. είναι: οι Μ.Κ.Ο. Praksis, Νόστος,
Catholic Relief Services (CRS), Ηλιαχτίδα, SolidarityNow, Άρσις, Intersos, Terre des Hommes (TdH), οι δήμοι Αθηνών
(ΕΑΤΑ-ADDMA), Θεσσαλονίκης (MUNTHESS), Τρικάλων (E-TRIKALA), Λιβαδειάς (ΚΕΔΗΛ), Λάρισας (ΔΗΚΕΛ), Νέας
Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας (ΚΕΔΦΧ), Καρδίτσας (ANKA), Τρίπολης (Πάρνωνας), Πειραιά (ΚΟΔΕΠ) και μια
κοινοπραξία δήμων στην Κρήτη (HDA).
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Περιοχές όπου παρέχεται στέγαση
Στέγαση για αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες παρέχεται σε 14 πόλεις στην ενδοχώρα και σε 7
νησιά. Περισσότερες από τις μισές θέσεις στέγασης, το 58%, βρίσκονται στην Αθήνα, το 36% στην υπόλοιπη
ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ το 6% βρίσκεται στα νησιά.

55.755

Σύνολο ωφελούμενων
Συνολικά, από τον Νοέμβριο του 2015, 55.755 άτομα έχουν
επωφεληθεί από το Πρόγραμμα Στέγασης.
Το Πρόγραμμα Στέγασης της της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για
τους Πρόσφυγες είναι μέρος του ESTIA (Πρόγραμμα Στήριξης
Έκτακτης

Ανάγκης

για
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Στέγαση)

που

χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική
Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO).
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Συνολικός αριθμός ατόμων που φιλοξενήθηκαν
στο Πρόγραμμα

