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Διυπηρεσιακή

Η Εθνική Στρατηγική Ένταξης αποτελεί
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Συμμετοχική Αξιολόγηση υπό την ηγεσία
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ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ

ΚΥΡΙΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
Πρόσφυγες
Αιτούντες άσυλο
Άλλο

2.000

112,022

πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο έλαβαν νομική βοήθεια
από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 2021 και 5.600 σε
όλο το 2021.
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ΤΡΕΙΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ*
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1.650
αιτήματα έλαβε η Γραμμή Βοήθειας της Ύπατης
Αρμοστείας από τον Ιούλιο έως τον Δεκέμβριο του 2021,
και 4.400 σε όλο το 2021.

1.600

Πηγές στοιχείων: Πλατφόρμα Refugee Data Finder. της Υ.Α. Ο
πληθυσμός αυτός αφορά στα άτομα που έχουν αναγνωριστεί ως
πρόσφυγες από την Ελλάδα, ενώ ο πραγματικός αριθμός προσφύγων
που βρίσκεται στη χώρα ενδέχεται να είναι χαμηλότερος.

ασυνόδευτα παιδιά έλαβαν βοήθεια χάρη στον Εθνικό
μηχανισμό εντοπισμού που δημιουργήθηκε τον Απρίλιο
του 2021 από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας.

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ COVID-19

1.100

Υπεράσπιση: Η Ύπατη Αρμοστεία συνεργάζεται με τις
Αρχές για να ξεπεραστούν τα πρακτικά εμπόδια που
παρακωλύουν την εξέλιξη αλλά και την δυνατότητα
καθολικής πρόσβασης στους εμβολιασμούς.

Οι πρόσφυγες έλαβαν ψυχοκοινωνική στήριξη από
καταρτισμένους πρόσφυγες και από την ειδική Γραμμή
Βοήθειας το 2021.

Συμπερίληψη: Η ελληνική κυβέρνηση έχει συμπεριλάβει στο
εθνικό σχέδιο εμβολιασμού όλους τους υπηκόους τρίτων
χωρών και τους απάτριδες, ανεξαρτήτως νομικού
καθεστώτος ή διαμονής.
Επικοινωνία με τις Κοινότητες: Η Ύπατη Αρμοστεία
συνεργάζεται με τις κοινότητες και την κυβέρνηση για
περαιτέρω ευαισθητοποίηση σχετικά με την πανδημία και τη
σημασία του εμβολιασμού.

Από το φόβο
της μοναξιάς
στην
ασφάλεια της
οικογένειας

Υγεία: Το ποσοστό εμβολιασμού του προσφυγικού
πληθυσμού στην Ελλάδα έφτασε το 38% (στοιχεία του
Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου στις 26 Δεκεμβρίου
2021). Η Ύπατη Αρμοστεία στηρίζει την προσπάθεια της
Ελλάδας για την αντιμετώπιση του COVID-19, παρέχοντας
είδη υγιεινής και εξοπλισμό ατομικής προστασίας.

Το ταξίδι του Nidal από τη Συρία επηρέασε αρνητικά την
ψυχολογική του κατάσταση και αυτό είχε και σωματικό
αντίκτυπο. Η νομική βοήθεια που έλαβε στη συνέχεια άλλαξε τη
ζωή του και τον βοήθησε να επανενωθεί με την οικογένειά του.
Μπορείτε να διαβάσετε την υπόλοιπη ιστορία του Nidal εδώ.
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Βασικές προτεραιότητες

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
2020

■ Θεσμική ενίσχυση: Η Υ.Α. διερευνά τις καλύτερες δυνατές

2021

πρακτικές, διαθέτει προσωπικό και παρέχει πρακτική

4000

εκπαίδευση και συμβουλευτική καθοδήγηση για να

3000

βοηθήσει το κράτος να αναπτύξει συστήματα και να

2000

αποκτήσει εμπειρογνωμοσύνη γύρω από το άσυλο, την

1000

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

Συνεργασία με εταίρους
■ Η Y.A. στηρίζει τις ελληνικές αρχές που συντονίζουν την
ανταπόκριση στην προσφυγική κρίση και συνεργάζεται με

■ Πρόσβαση στο έδαφος: Βασική προτεραιότητα είναι η
πρόσβαση των αιτούντων άσυλο στις δίκαιες διαδικασίες

κρατικά και κοινοτικά θεσμικά όργανα και δήμους,

υποδοχής. Η Y.A. διαθέτει προσωπικό σε περιοχές στα

οργανισμούς του ΟΗΕ, διεθνείς και τοπικές ΜΚΟ, καθώς

σύνορα ώστε να βοηθά τους νεοαφιχθέντες που χρήζουν

και με τις προσφυγικές και τοπικές κοινότητες.

ειδικής αρωγής.

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

■ Διαδικασίες ασύλου: Μέσω των εταίρων της, η Y.A.

ευαισθητοποίηση του πληθυσμού υποδοχής, την ενίσχυση

παρέχει στις αρχές ασύλου στήριξη για διασφάλιση

της κατανόησης και της αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες

ποιότητας και παροχή νομικής βοήθειας σε αιτούντες

και συνάπτει συνεργασίες για την κινητοποίηση ευρύτερης

άσυλο και πρόσφυγες

στήριξης.

■ Ένταξη: Η Y.A. παρέχει καθοδήγηση στις Αρχές, ώστε να
διασφαλιστεί ότι οι πρόσφυγες έχουν πρόσβαση στα
δικαιώματα και τα κατάλληλη έγγραφα, υλοποιεί έργα

Ανιθαγένεια
■ Η Ελλάδα έχει προσχωρήσει στη Σύμβαση του 1954 για το

ένταξης, προώθησης της απασχολησιμότητας και των

καθεστώς των Ανιθαγενών, αλλά δεν έχει ακόμα

δραστηριοτήτων διαβίωσης και παράλληλα στηρίζει τους

προσχωρήσει στη Σύμβαση του 1961 για τη Μείωση της

δήμους που αναλαμβάνουν ηγετικό ρόλο στην ένταξη των

Ανιθαγένειας.

προσφύγων.

■ Η Y.A. παρέχει συμβουλευτική καθοδήγηση στις Αρχέςγια

■ Άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες: Η Y.A. παρέχει ψυχοκοινωνική

τη θέσπιση διαδικασίας προσδιορισμού της ανιθαγένειας. Η

στήριξη, καταλύματα έκτακτης ανάγκης ή/και ανάδοχη

Ύπατη Αρμοστεία διαθέτει προσωπικό και παρέχει

φροντίδα σε άτομα που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο, όπως

εμπειρογνωμοσύνη για τη συλλογή και εξέταση των

ασυνόδευτα παιδιά ή επιζώντες σεξουαλικής βίας.

δεδομένων, καθώς και για την εφαρμογή της νομοθεσίας
για την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

■ Ενίσχυση κοινοτήτων και αυτάρκεια: Η Y.A. κινητοποιεί
τους πρόσφυγες για τη δημιουργία δικτύων στήριξης, τόσο
για την παροχή σχολικής εκπαίδευσης στους καταυλισμούς

Παρουσία της Υ.Α. στην Ελλάδα

όσο και για την αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής
υγείας.
■ Μετεγκατάσταση: Η Y.A. στηρίζει την μετεγκατάσταση των
ασυνόδευτων παιδιών και άλλων ευάλωτων ομάδων, από

Προσωπικό:
145 εθνικό προσωπικό

Γραφεία:
1 Κεντρικό Γραφείο στην Αθήνα

16 διεθνές προσωπικό

6 Γραφεία σε Λέσβο, Σάμο, Κω,
Θεσσαλονίκη, Χίο και Έβρο

την Ελλάδα σε άλλα Ευρωπαϊκά κράτη.

Στοιχεία χρηματοδότησης 28 Φεβρουαρίου 2022
Ανάγκες Χρηματοδότησης

60 ΕΚ.
Έλλειμα
χρηματοδότισης
96%
57.6 EK.

Χρηματοδότηση
4%
2,4 ΕΚ.

Ευχαριστίες προς τους δωρητές ευέλικτων κονδυλίων για το
2022 Οι δωρητές 10 εκ. δολαρίων ή και περισσότερων είναι:
Σουηδία | Νορβηγία | Ολλανδία | Δανία | Γερμανία |
Ελβετία | Βέλγιο | Ιρλανδία
Ευχαριστίες προς τους δωρητές κονδυλίων για το 2022
Ευρωπαϊκή Ένωση | Fondation CHANEL

