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Τον Οκτώβριο του 2017, ο Amin Aryan Amir Ali, 27 χρονών αιτών άσυλο από το Ιράκ, εγκατέλειψε τη χώρα του
μαζί με την οικογένειά του, όταν το σπίτι τους καταστράφηκε από βόμβες. Τον Νοέμβριο του 2018 έφτασαν στη
Σάμο, όπου έμειναν για 14 μήνες. Μέχρι τα μέσα του 2020, αφού έζησαν προσωρινά σε δύο διαφορετικούς
καταυλισμούς στην ενδοχώρα, έφτασαν στη Λιβαδειά όπου και ζουν πλέον σε ένα ενοικιαζόμενο διαμέρισμα που
παρέχεται από τον τον Οργανισμός Δημόσιων Παροχών του Δήμου Λιβαδέων (Κ.Ε.ΔΗ.Λ.) που είναι συνεργάτης
της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA που
συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε.

Επισκόπηση
Μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του 2020, 11.552 θέσεις τελούσαν υπό τη
διαχείριση της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) και
16.596 υπό τη διαχείριση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στην
Ελλάδα, στο πλαίσιο της συμφωνίας περί σταδιακής μετάβασης ολόκληρου
του προγράμματος στις ελληνικές Αρχές. Στο πλαίσιο του προγράμματος
δημιουργήθηκαν συνολικά 28.148 θέσεις. Οι θέσεις αφορούν 4,409
διαμερίσματα και 21 κτίρια, σε 16 πόλεις και 7 νησιά σε όλη την Ελλάδα.

28.148
Αριθμός θέσεων στέγασης
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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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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, στην αγορά εργασίας, σε μαθήματα
γλωσσών και ψυχαγωγικές δραστηριότητες

96,2%
Ποσοστό πληρότητας2

Δημογραφικά στοιχεία
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Συνολικά, από τον Νοέμβριο του 2015, σχεδόν 73.000 άτομα έχουν
επωφεληθεί από το Πρόγραμμα Στέγασης. Ως το τέλος Δεκεμβρίου του
2020, 20.356 άτομα στεγάζονται στο Πρόγραμμα, ανάμεσά τους 6.199
αναγνωρισμένοι πρόσφυγες. Το 52% των ωφελούμενων είναι παιδιά. Η
μεγάλη πλειοψηφία είναι οικογένειες, κατά μέσο όρο τετραμελείς.
Περισσότεροι του ενός στους τέσσερις ωφελούμενους πληρούν
τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια ευαλωτότητας για συμμετοχή στο
Πρόγραμμα. Οι τρεις πιο κοινές περιπτώσεις ευαλωτότητας είναι:
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Η μεγάλη πλειοψηφία, το 86% των ατόμων που συμμετέχουν στο
Πρόγραμμα Στέγασης, είναι Σύροι, Αφγανοί, Ιρακινοί, Ιρανοί ή
Κονγκολέζοι (Λ.Δ.Κ.). Ωστόσο, τα άτομα που φιλοξενούνταν ως το τέλος
του Δεκεμβρίου του 2020 μιλούσαν περισσότερες από 30 διαφορετικές
μητρικές γλώσσες.

Περισσότερες από τέσσερις στις πέντε θέσεις
στέγασης είναι σε διαμερίσματα. Οι υπόλοιπες
είναι σε κτίρια.
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Εταίροι
Ως το τέλος του Δεκεμβρίου του 2020, η Υ.Α. και το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, υλοποίησαν το Πρόγραμμα
Στέγασης μέσω 25 συνεργασιών, με 13 εθνικές και διεθνείς Μ.Κ.Ο. και 12 δήμους. Συνολικά, οι εταίροι της Υ.Α. παρέχουν το
41% των θέσεων στέγασης στην Ελλάδα και οι εταίροι του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου το 59%.
Οι εταίροι της Υ.Α. Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και METAδραση παρέχουν κοινωνική και νομική υποστήριξη,
καθώς και υπηρεσίες διερμηνείας. Η Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (Ε.Π.Α.Ψ.Υ.) παρέχει υπηρεσίες
ψυχικής υγείας σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και αναπηρίες.
Οι εταίροι στέγασης της Υ.Α. είναι: οι Μ.Κ.Ο. Άρσις (Θεσσαλονίκη, Σάμος, Κώς, Λέρος, Ρόδος, Intersos, Omnes, Περιχώρησις,
Solidarity Now και 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), Τήλος (TILOS) και μια κοινοπραξία δήμων στην Κρήτη (HDA).
Οι εταίροι στέγασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου είναι: οι Μ.Κ.Ο. Άρσις Catholic Relief Services (CRS),
Hopeland, ICSD, Ηλιαχτίδα, Νόστος, SSA, YCE και ο δήμος Κατερίνης (ΔΗ.ΠΑ.Κ.).
Η Μ.Κ.Ο. Praksis διαθέτει θέσεις που τελούν υπό τη διαχείριση της Υ.Α. αλλά και του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

SSA 1%, ICSD 1%, OMNES, 1% PERICHORESIS, 1%, OMNES 1%, TILOS 1%

«Όταν μπήκα στο διαμέρισμα στη Λιβαδειά, άφησα πίσω μου όλες τις κακές αναμνήσεις που είχα μέχρι εκείνη τη στιγμή.
Το διαμέρισμα αυτό μας πρόσφερε όσα στερηθήκαμε όλα αυτά τα χρόνια που μέναμε στους καταυλισμούς. Τα μέτρα
προστασίας από τον COVID-19 έχουν σίγουρα περιορίσει την καθημερινότητά μας στο να μένουμε σπίτι και να είμαστε
συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο. Μέχρι τότε κάναμε βόλτες στην πόλη με τα παιδιά μας και περνούσαμε χρόνο στην περιοχή
της Κρύας, η οποία είναι πολύ όμορφη. Ανεβάζουμε συχνά φωτογραφίες και βίντεο από την πόλη στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης. Αυτό το κάνουμε για να έχουμε όμορφες αναμνήσεις από το μέρος που ζούμε τώρα. Οι άνθρωποι στην πόλη,
και ειδικά οι γείτονές μας, είναι πολύ ευγενικοί μαζί μας. Μας φροντίζουν και μάλιστα τώρα στις διακοπές, μέχρι και
δώρα αγόρασαν στα παιδιά μας».
Ο Amin Aryan Amir Ali, 27 χρονών αιτών άσυλο από το Ιράκ, ζει πλέον σε ένα ενοικιαζόμενο διαμέρισμα που παρέχεται
από τον Οργανισμός Δημόσιων Παροχών του Δήμου Λιβαδέων (Κ.Ε.ΔΗ.Λ.) που είναι συνεργάτης της Ύπατης Αρμοστείας
του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες, στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε.
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Περιοχές όπου παρέχεται στέγαση
Στέγαση για αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες παρέχεται σε 16 πόλεις στην ενδοχώρα και σε 7 νησιά.
Περισσότερες από τις μισές θέσεις στέγασης, το 58%, βρίσκονται στην Αθήνα, το 35% στην υπόλοιπη ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ το
7% βρίσκεται στα νησιά.

Σύνολο ωφελούμενων
Συνολικά, από τον Νοέμβριο του 2015, 73.00 άτομα έχουν επωφεληθεί από
το Πρόγραμμα Στέγασης.
Το Πρόγραμμα Στέγασης της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους
Πρόσφυγες είναι μέρος του ESTIA ΙΙ που χρηματοδοτείται από το Ταμείο
Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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73.000
Συνολικός αριθμός ατόμων που φιλοξενήθηκαν στο
Πρόγραμμα

