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Νησιά του Αιγαίου 
  

Οι αφίξεις αυξήθηκαν σε 3.000 τον 

Απρίλιο από 2.400 τον Μάρτιο και 

1.250 το Φεβρουάριο. Οι 

περισσότερες αφίξεις σημειώθηκαν 

στη Λέσβο και πρόκειται για 

οικογένειες από τη Συρία, το Ιράκ 

και το Αφγανιστάν.  

 Η περαιτέρω επιδείνωση του 

υπερσυνωστισμού επέφερε τη 

χειροτέρευση των συνθηκών στη 

Λέσβο, τη Χίο και τη Σάμο, 

πυροδοτώντας εντάσεις μεταξύ των 

κοινοτήτων των προσφύγων και των 

κατοίκων των νησιών. 

 Οι καθυστερήσεις στην κάλυψη 

των ελλείψεων αναφορικά με τις 

υπηρεσίες διερμηνείας στα 

κέντρα υποδοχής και τα 

νοσοκομεία παρεμπόδισαν την 

πρόσβαση των αιτούντων άσυλο 

σε εξειδικευμένη φροντίδα. 

 
 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Νησιά Υποδοχής 
 

 
 
* Εκτίμηση της Υ.Α. στην Ελλάδα για την περίοδο έως τις 30 
Απριλίου 2018 αναφορικά με τα άτομα που παρέμειναν στα νησιά 
του Αιγαίου κατόπιν της μαζικής ροής των ετών 2015-2016. 

  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ΕΩΣ ΤΙΣ 8 ΜΑΙΟΥ 2018) 

239,3 εκ. δολάρια 
ζητήθηκαν για τα προγράμματα της Υ.Α. στην Ελλάδα 

 

 

   

 
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ Υ.Α. 

 

Προσωπικό: 

55 εθνικό προσωπικό 

6 διεθνές προσωπικό 

 

Γραφεία: 

1 Τμήμα υπεύθυνο για τα 

νησιά στο Κεντρικό Γραφείο 

στην Αθήνα 

6 Γραφεία  

σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο,  

Κω και Ρόδο 
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Συνεργασία με εταίρους 
 

Η Υ.Α. στηρίζει τις ελληνικές αρχές που συντονίζουν την απόκριση στην προσφυγική κρίση. 

Η Υ.Α. συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς του Ο.Η.Ε., διεθνείς και ελληνικές Μ.Κ.Ο., 

κρατικούς θεσμούς, οργανώσεις που διατηρούν επικοινωνία με τις κοινότητες, πρόσφυγες 

και κοινότητες υποδοχής μέσα από Ομάδες Εργασίας ανά τομέα στη Λέσβο, τη Χίο, τη 

Σάμο, την Κω και τη Λέρο. 

 

 

Κύριες Δραστηριότητες 
 

Προστασία 

■ Η Υ.Α. παρέχει πληροφόρηση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, τις διαδικασίες 

ασύλου και παρέχει νομική συμβουλευτική και εκπροσώπηση στους αιτούντες άσυλο 

είτε άμεσα είτε μέσω εταίρων. Η Υ.Α. εντοπίζει και παραπέμπει άτομα με ιδιαίτερες 

ανάγκες στις υπεύθυνες αρχές και τους παρόχους υπηρεσιών για στοχευμένη βοήθεια.  

■ Με τον υπερσυνωστισμό να εξακολουθεί να υφίσταται και τις αυξημένες ροές, η μικτή 

οργάνωση καταλυμάτων στα κέντρα υποδοχής εγείρει ανησυχίες αναφορικά με την 

προστασία, καθώς συχνά τα ασυνόδευτα παιδιά τοποθετούνται μαζί με ενήλικες και οι 

γυναίκες έχουν περιορισμένη ιδιωτικότητα. Στη Χίο, η Υ.Α. οργάνωσε εκπαιδευτικό 

σεμινάριο για τους κρατικούς υπαλλήλους με αντικείμενο την κατανομή καταλυμάτων. 

■ Η Υ.Α. στη Λέσβο και τη Σάμο οργάνωσε ένα σεμινάριο για την ανιθαγένεια με τη 

συμμετοχή ανθρωπιστικών φορέων και χειριστών υποθέσεων της Υπηρεσίας Ασύλου. 

 

Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Σεξουαλικής και Έμφυλης Βίας 

■ Η Υ.Α. εντοπίζει άτομα που βρίσκονται σε κίνδυνο και επιζήσαντες ή επιζήσασες 

περιστατικών σεξουαλικής και έμφυλης βίας, τους παρέχει νομικές πληροφορίες και 

τους παραπέμπει στις κατάλληλες υπηρεσίες όπου μπορούν να λάβουν ειδική 

υποστήριξη.  

■ Η σεξουαλική παρενόχληση και η βία στα κέντρα υποδοχής, συμπεριλαμβανομένης 

της βίας εναντίον ανδρών, συνέχισε να αποτελεί μείζονα κίνδυνο, καθώς ο 

περιορισμένος αριθμός γυναικών διερμηνέων και αστυνομικών οξύνει το αίσθημα 

ανασφάλειας και περιορίζει την παροχή υπηρεσιών. Στη Χίο, η Υ.Α. εγκατέστησε 15 

ηλιακούς λαμπτήρες οδικού φωτισμού στο κέντρο υποδοχής της ΒΙΑΛ προκειμένου να 

βελτιωθεί η ασφάλεια κατά τη νύχτα, ενώ στη Λέσβο οργανώθηκαν σεμινάρια 

ευαισθητοποίησης κατά της ενδοοικογενειακής βίας στη δομή του Καρά Τεπέ.  

 

Προστασία των Παιδιών 

■ Η Υ.Α. υποστηρίζει τον εντοπισμό των παιδιών που διατρέχουν κίνδυνο και συνδράμει 

στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας των εθνικών και των τοπικών φορέων. Η Υ.Α. 

συνεργάζεται με ανθρωπιστικούς και άλλους σχετικούς φορείς με σκοπό την ενίσχυση 

της προστασίας των παιδιών μέσω νομικής βοήθειας, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης 

και διαχείρισης ατομικών υποθέσεων.  
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■ Οι συνθήκες διαβίωσης για τα ασυνόδευτα παιδιά παραμένουν ανησυχητικές, ιδίως 

στη Λέσβο και τη Σάμο, όπου ο καθορισμένος χώρος εξακολουθεί να μην είναι 

κατοικήσιμος. Αυτόν το μήνα, η Υ.Α. υποστήριξε τις αρχές μεταφέροντας 25 

ασυνόδευτα παιδιά από τα κέντρα υποδοχής σε προσωρινές δομές στην ενδοχώρα 

μέχρι να παραπεμφθούν σε κατάλληλους ξενώνες. Από τον Ιανουάριο του 2018, 305 

παιδιά έχουν μεταφερθεί σε καλύτερους χώρους στέγασης στην ενδοχώρα. 

 

Εκπαίδευση 

■ Η Υ.Α. διαχειρίζεται χώρους εκπαίδευσης και αναψυχής, προκειμένου να διασφαλίσει 

ότι η ανάπτυξη και η ευημερία των παιδιών και των νεαρών προσφύγων, 

συμπεριλαμβανομένων των ασυνόδευτων ανηλίκων, υποστηρίζεται μέσα σε ένα 

περιβάλλον που ευνοεί τη μάθηση, καθώς στα νησιά η πρόσβαση στην τυπική 

εκπαίδευση δεν είναι πλήρως διαθέσιμη, ενώ η πρόσβαση στα δημόσια σχολεία 

εξακολουθεί να είναι περιορισμένη.  

■ Στη δομή του Καρά Τεπέ της Λέσβου, τη ΒΙΑΛ της Χίου και το Βαθύ της Σάμου, η Υ.Α. 

παρέχει χώρο για τη φιλοξενία νηπιαγωγείων εντός των δομών. 

 

Υγεία 

■ Η Υ.Α. προσφέρει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας στους διαμένοντες στη δομή του 

Καρά Τεπέ της Λέσβου. 

■ Η πρόσβαση σε ιατρικές και ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες είναι περιορισμένη στα κέντρα 

υποδοχής και τα νοσοκομεία των νησιών, ιδίως στην Κω και τη Λέρο, λόγω του ότι ο 

αριθμός του εθνικού προσωπικού του Υπουργείου Υγείας εξακολουθεί να είναι μικρός, 

ειδικά όσον αφορά τους γιατρούς και τους πολιτισμικούς διαμεσολαβητές. Αυτή η 

κατάσταση δημιουργεί περαιτέρω καθυστερήσεις στη διενέργεια της εκτίμησης 

ευαλωτότητας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας ασύλου. 

 

Επισιτιστική Ασφάλεια 

■ Η Υ.Α. παρέχει σίτιση για την κάλυψη των ειδικών αναγκών του πληθυσμού της δομής 

του Καρά Τεπέ της Λέσβου. 

 

Στέγαση, Ύδρευση και Υγιεινή 

■ Οι συνθήκες διαβίωσης, ιδίως στη Λέσβο και τη Σάμο, είναι ιδιαίτερα δύσκολες, καθώς 

οι νέες αφίξεις αυξήθηκαν, ενώ οι μεταφορές προς την ενδοχώρα έχουν επιβραδυνθεί. 

■ Οι συνθήκες υπερσυνωστισμού και υγιεινής είναι κακές στη Μόρια της Λέσβου, καθώς 

τα άτομα που φιλοξενούνται στο κέντρο υποδοχής υπερβαίνουν τρεις φορές τη 

χωρητικότητά του (5.500 άτομα), παραμένοντας έτσι εκτεθειμένα σε κινδύνους 

προστασίας.  

■ Στη Σάμο, η ανασφάλεια και ο υπερσυνωστισμός εξακολουθούν να υφίστανται στο 

κέντρο υποδοχής στο Βαθύ, όπου περίπου 1.900 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 

εκατοντάδων ευάλωτων ατόμων σε σκηνές και αυτοσχέδια καταλύματα, έχουν να 

αντιμετωπίσουν τις ακατάλληλες εγκαταστάσεις στέγασης και υγιεινής. 

■ Στη Χίο, όπου 1.450 άτομα φιλοξενούνται στο κέντρο υποδοχής, η Υ.Α. παραχώρησε 

οχτώ προκατασκευασμένους οικίσκους για τουαλέτες και ντους, καθώς και 100 
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οικογενειακές σκηνές. Οι τακτικές διακοπές υδροδότησης και η ανεπαρκής παροχή 

νερού εντείνουν τους κινδύνους για την υγεία. 

■ Το κέντρο υποδοχής στην Κω λειτουργεί στα όρια της χωρητικότητάς του, ενώ 

επιπλέον πίεση ασκείται στο χώρο φιλοξενίας της Λέρου. Στη Ρόδο, οι νέες αφίξεις, 

συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, φιλοξενούνται σε ένα ερειπωμένο κτίριο. 

 

Επικοινωνία με τις Κοινότητες 

■ Η Υ.Α., σε συνεργασία με τις αρχές διαχείρισης των δομών φιλοξενίας, συγκαλεί 

τακτικές συζητήσεις με τις κοινότητες στα νησιά. Αυτές οι πλατφόρμες λειτουργούν ως 

δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των αιτούντων άσυλο, των ανθρωπιστικών φορέων και 

των αρχών. 

■ Η Υ.Α. παρέχει φυλλάδια σε διάφορες γλώσσες για τις διαδικασίες ασύλου και την 

πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες. Στη Χίο, η Υ.Α. δώρισε τρεις πινακίδες στην 

Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης και συνέδραμε στη μετάφραση των μηνυμάτων 

προς τις νέες αφίξεις σε έξι γλώσσες. 

 

Υποστήριξη προς την Τοπική Κοινότητα 

■ Η Υ.Α. οργανώνει εκδηλώσεις και υλοποιεί δράσεις που φέρνουν πιο κοντά τους 

πρόσφυγες με τον τοπικό πληθυσμό και βοηθούν στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και 

αμοιβαίας κατανόησης.  

■ Η Υ.Α. δώρισε σε ιδρύματα υγείας και ομάδες εθελοντών στη Σάμο περισσότερα από 

25.000 είδη, μεταξύ των οποίων αναπηρικά αμαξίδια και είδη προσωπικής υγιεινής.  

 

Στέγαση και Οικονομική Βοήθεια  

■ Η παροχή οικονομικής βοήθειας μέσω προπληρωμένων καρτών και στέγασης βοηθάει 

τους ανθρώπους να επανακτήσουν την αίσθηση κανονικότητας στη ζωή τους και 

συμβάλλει άμεσα στην οικονομία της κοινότητας υποδοχής μέσω της αγοράς 

υπηρεσιών και αγαθών, καθώς και της ενοικίασης διαμερισμάτων. 

■ Τον Απρίλιο, περίπου 1.274 άτομα στεγάσθηκαν σε διαμερίσματα της Υ.Α. στα νησιά. 

■ Η Υ.Α. συνεργάζεται με την κυβέρνηση, τις τοπικές αρχές και με Μ.Κ.Ο. για την παροχή 

στέγασης εντός του αστικού ιστού και οικονομικής βοήθειας μέσω προπληρωμένων 

καρτών σε αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες μέσω του προγράμματος «Στήριξης 

Έκτακτης Ανάγκης για τη Στέγαση και την Ένταξη» (ESTIA) που χρηματοδοτείται από 

το Τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ECHO). 

 

Υλικοτεχνική Υποστήριξη (Logistics) 

■ Τον Απρίλιο, η Υ.Α. συνέδραμε στη μεταφορά 1.600 αιτούντων άσυλο από τα νησιά σε 

ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και σε δομές φιλοξενίας που διαχειρίζεται το κράτος στην 

ενδοχώρα. Από τον Ιανουάριο του 2017, η Υ.Α. έχει συντονίσει και καλύψει το κόστος 

της μεταφοράς 22.500 ανθρώπων, κάτι το οποίο βοηθά στην άμβλυνση των συνθηκών 

υπερσυνωστισμού που επικρατούν στις δομές φιλοξενίας των νησιών.  

■ Η Υ.Α. παρέχει τοπικές μετακινήσεις από απομακρυσμένες τοποθεσίες προς βασικές 

εγκαταστάσεις στα νησιά, προκειμένου να διασφαλίσει την πρόσβαση των αιτούντων 

άσυλο στη διαδικασία ασύλου και στις απαραίτητες υπηρεσίες. 

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/63492
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/63450
http://estia.unhcr.gr/en/home/
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Επιστροφές 

■ Στο πλαίσιο της Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας, τον Απρίλιο επεστράφησαν 18 άτομα από 

την Ελλάδα προς την Τουρκία, ενώ συνολικά 1.601 άτομα έχουν επιστραφεί στην 

Τουρκία στη βάση εφαρμογής της ίδιας Δήλωσης από τις 20 Μαρτίου 2016. 

 

Εταίροι 

■ Η Υ.Α. στα νησιά συνεργάζεται με τους εξής διεθνείς και εθνικούς εταίρους για την 

υποστήριξη της Κυβέρνησης στη διαχείριση της προσφυγικής κατάστασης: 

International Rescue Committee, Mercy Corps, Γιατροί του Κόσμου, Solidarity Now, 

ΜΕΤΑδραση, Άρσις, Praksis και Ηλιακτίδα. 

 
Δωρητές 
 
Ευχαριστίες προς τους μεγάλους δωρητές απεριορίστων κονδυλίων 

Σουηδία (98,2 εκ.) | Νορβηγία (42,5 εκ.) | Κάτω Χώρες (39,1 εκ.) | Ηνωμένο Βασίλειο (31,7 

εκ.) | Δανία (25,5 εκ.) | Ιδιώτες δωρητές από την Ισπανία (19 εκ.) | Αυστραλία (18,9 εκ.) | 

Ελβετία (15,2 εκ.) | Ιταλία (11,2 εκ.) 

 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τους μεγάλους δωρητές περιφερειακών κονδυλίων 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (28,7 εκ.) | Ιδιώτες δωρητές από την Ισπανία (7,2 εκ.) | 

Ιδιώτες δωρητές από την Αυστραλία (3,8 εκ.) | Ευρωπαϊκή Ένωση | Ιταλία | Νορβηγία | 

Σουηδία | Ιδιώτες δωρητές 

 

Ευχαριστίες προς τους λοιπούς δωρητές απεριορίστων και περιφερειακών 

κονδυλίων  

Αλγερία | Αργεντινή | Βέλγιο | Βοσνία και Ερζεγοβίνη | Καναδάς | Κίνα | Κόστα Ρίκα | 

Εσθονία | Φινλανδία | Γερμανία | Ισλανδία | Ινδία | Ινδονησία | Κουβέιτ | Λιθουανία | 

Λουξεμβούργο | Μονακό | Μαυροβούνιο | Νέα Ζηλανδία | Φιλιππίνες | Κατάρ | Δημοκρατία 

της Κορέας | Ρωσική Ομοσπονδία | Σερβία | Σιγκαπούρη | Σλοβακία | Σρι Λάνκα | Ταϊλάνδη 

| Τουρκία | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | Ουρουγουάη | Ιδιώτες δωρητές 

 

Ευχαριστίες προς τους δωρητές για τα προγράμματα στην Ελλάδα 

Ευρωπαϊκή Ένωση (195 εκ.) 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Boris Cheshirkov, Associate Communications Officer (Greek islands), Ελλάδα 

cheshirk@unhcr.org, Tel: +30 695 185 4661 

 

Έλενα Μαρδά, Liaison Associate (Islands), Ελλάδα 

marda@unhcr.org, Tel: +30 695 18 01 242 

 

LINKS 

Mediterranean Situation - UNHCR Greece - Twitter - Facebook - ‘Face Forward… into my 

Home’ Exhibition 

https://data2.unhcr.org/en/documents/download/62989
https://www.rescue.org/
https://www.mercycorps.org/tags/greece
http://mdmgreece.gr/
https://www.solidaritynow.org/en/
http://metadrasi.org/
http://arsis.gr/
https://www.praksis.gr/el/
http://iliaktida-amea.gr/
mailto:cheshirk@unhcr.org
mailto:marda@unhcr.org
http://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean
http://www.unhcr.gr/
https://twitter.com/UNHCRGreece
https://www.facebook.com/UNHCRGREECE/
http://www.emst.gr/en/home-en/face-forward-into-my-home
http://www.emst.gr/en/home-en/face-forward-into-my-home

