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Ενημερωτικό Σημείωμα για τη Στέγαση

«Ο στόχος μου για τώρα είναι να τελειώσω το σχολείο. Όποιος δεν πάει σχολείο δεν είναι ένας ολοκληρωμένος
άνθρωπος. Θέλω να γίνω δικηγόρος, να μπορώ να βοηθάω όσους έχουν ανάγκη. Να είμαι η φωνή όσων
χρειάζονται βοήθεια. Ξέρω ότι για να τα καταφέρω χρειάζεται πολύ διάβασμα και εξάσκηση της γλώσσας.»
Ο Idris, ένας 17-χρονος πρόσφυγας από το Αφγανιστάν, συμμετέχει με την ιστορία του και τη φωτογραφίαπορτρέτο του στο Face Forward …into my home, ένα διαδραστικό πρόγραμμα που υλοποιήθηκε από την Ύπατη
Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) και το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (ΕΜΣΤ), εστιάζοντας σε
ιστορίες ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους και χτίζουν ξανά τη ζωή τους στην
Ελλάδα. Ο Idris ζει μαζί με την οικογένειά του στο Ηράκλειο της Κρήτης, σε διαμέρισμα που του παρέχει η Υ.Α. σε
συνεργασία με τον εταίρο της, την Αναπτυξιακή Ηρακλείου, στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA που
χρηματοδοτεί η Ε.Ε.

Επισκόπηση
Ως τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2018, η Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για
τους Πρόσφυγες (Υ.Α.) δημιούργησε 25.669 θέσεις στο Πρόγραμμα
Στέγασης στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA σε 4.265
διαμερίσματα και 25 κτίρια σε 14 πόλεις και σε 7 νησιά σε όλη την
Ελλάδα.
Το Πρόγραμμα Στέγασης 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 υποδοχής 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.
2
. 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 Νοέμβριο του 2015, 52.334 άτομα έχουν
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επωφεληθεί από το Πρόγραμμα Στέγασης. Ως το τέλος Σεπτεμβρίου
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του 2018, 21.427 άτομα στεγάστηκαν στο Πρόγραμμα, ανάμεσά
τους 4.824 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες. Το 48% των ωφελούμενων
είναι παιδιά. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι οικογένειες, κατά μέσο όρο
τετραμελείς.
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Η μεγάλη πλειοψηφία, το 88% των ατόμων που συμμετέχουν στο

Περισσότερες από τέσσερις στις πέντε θέσεις
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Σεπτεμβρίου 2018 μιλούσαν πάνω από 30 διαφορετικές μητρικές
γλώσσες.
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Εταίροι
Ως τα τέλη του Σεπτεμβρίου 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 (GRC) και ΜΕΤΑδραση παρέχουν και
κοινωνική και νομική υποστήριξη, καθώς και υπηρεσίες διερμηνείας. Οι εταίροι της Υ.Α. είναι οι ΜΚΟ Praksis,
Νόστος, Catholic Relief Services (CRS), Ηλιαχτίδα, SolidarityNow, Άρσις, Intersos, Terre des Hommes (TdH) και οι
Δήμοι Αθηνών (ΕΑΤΑ-ADDMA), Θεσσαλονίκης (MUNTHESS), Τρικάλων (E-TRIKALA), Λιβαδειάς (ΚΕΔΗΛ), Λάρισας
(ΔΗΚΕΛ), Νέας Φιλαδέλφειας- Νέας Χαλκηδόνας (ΚΕΔΦΧ), Καρδίτσας (ΑΝΚΑ), 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 ενδοχώρα
και το 6% στα νησιά.

Σύνολο ωφελούμενων
Συνολικά, από τον Νοέμβριο του 2015, 52.334 άτομα έχουν
φιλοξενηθεί στο Πρόγραμμα Στέγασης.
Το Πρόγραμμα Στέγασης της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους
Πρόσφυγες είναι μέρος του ESTIA (Πρόγραμμα Στήριξης Έκτακτης
Ανάγκης για την Ένταξη και τη Στέγαση) που χρηματοδοτείται από
την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (ECHO).
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στο Πρόγραμμα

