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Ελλάδα Νησιά του Αιγαίου 
  

Τον Ιούνιο οι αφίξεις μέσω 

θαλάσσης μειώθηκαν ελαφρά 

σε 2.400, συγκριτικά με τις 2.900 

του Μαΐου και τις 3.000 του 

Απριλίου. Οι περισσότερες ήταν 

οικογένειες Αφγανών, Ιρακινών 

και Σύριων και έφτασαν κυρίως 

στη Λέσβο. 

 Η περιορισμένη δυνατότητα 

στέγασης στην ενδοχώρα, 

ανάγκασε περίπου 2.700 άτομα, 

των οποίων ο γεωγραφικός 

περιορισμός είχε αρθεί από τις 

αρχές, να παραμείνουν στα 

νησιά.  

 

 

 Οι συνθήκες διαβίωσης 

επιδεινώθηκαν λόγω του 

σοβαρού 

υπερσυνωστισμού, ιδίως στα 

κέντρα υποδοχής στη Μόρια 

της Λέσβου και στο Βαθύ της 

Σάμου.  

  
 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Νησιά Υποδοχής 
 

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

  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ (ΕΩΣ ΤΙΣ 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018) 

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

 

 

    ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ Υ.Α. 

 

Προσωπικό: 

44 εθνικό προσωπικό 

4 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. 

Συνεργάζεται με άλλους οργανισμούς του Ο.Η.Ε., διεθνείς και ελληνικές Μ.Κ.Ο., κρατικούς 

και περιφερειακούς 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. 

■ Η Αναπληρώτρια Ύπατη Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, Kelly 

T. Clements, αφού αντίκρισε τις αντίξοες συνθήκες στο κέντρο υποδοχής στη Μόρια 

της Λέσβου στις 25 Ιουνίου, ζήτησε να ενισχυθούν τα μέτρα με σκοπό την άμβλυνση 

του υπερσυνωστισμού και τη βελτίωση της ασφάλειας στα κέντρα υποδοχής των 

νησιών. 

 

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 και αγοριών, συνεχίζει να αποτελεί μείζονα κίνδυνο στα 

κέντρα υποδοχής, καθώς ο περιορισμένος αριθμός εξειδικευμένων υπηρεσιών, 

διερμηνέων και αστυνομικών επιδεινώνει το αίσθημα ανασφάλειας. 

 

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. 

■ Οι συνθήκες διαβίωσης για τα ασυνόδευτα παιδιά παραμένουν ανησυχητικές, ειδικά 

στη Σάμο, όπου η καθορισμένη περιοχή παραμένει ακατοίκητη. Τον Ιούνιο, η Υ.Α. 

υποστήριξε τις αρχές μεταφέροντας οκτώ ασυνόδευτα παιδιά από τις προσωρινές 

εγκαταστάσεις προς την ενδοχώρα, μέχρι να τοποθετηθούν σε δομές στέγασης 

http://www.unhcr.org/gr/7538-%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%B7-%CE%B1%CE%BE%CE%B9%CF%89%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CF%85-%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF-%CF%83%CE%B5-%CE%B4.html
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κατάλληλες για την ηλικία τους. Από τον Ιανουάριο του 2018, 370 παιδιά έχουν 

μεταφερθεί σε δομές 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. 

 

Υγεία 

■ Εταίρος της Υ.Α. προσφέρει υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας στους διαμένοντες στη 

δομή του Καρά Τεπέ της Λέσβου.  

■ Στα νησιά και ιδιαίτερα στην Κω και στη Λέρο, οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας 

υγειονομικής περίθαλψης και εντοπισμού ατόμων με ιδιαίτερες ανάγκες είναι 

περιορισμένες. Ο ανεπαρκής αριθμός ιατρικού προσωπικού, δηλαδή γιατρών και 

πολιτισμικών διαμεσολαβητών, δημιουργούν περαιτέρω καθυστερήσεις στη διενέργεια 

της εκτίμησης ευαλωτότητας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διαδικασίας 

ασύλου.  

 

Επισιτιστική Ασφάλεια 

■ Στο Καρά Τεπέ της Λέσβου η Υ.Α. παρέχει τροφή για τις ειδικές ανάγκες του 

πληθυσμού. 

 

Στέγαση, Ύδρευση και Υγιεινή 

■ Ο σταθερός ρυθμός αφίξεων μέσω θαλάσσης και η μείωση των μεταφορών προς την 

ενδοχώρα συνέβαλαν στην περαιτέρω επιδείνωση του υπερσυνωστισμού και των 

συνθηκών διαβίωσης σε όλα τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης των νησιών. Οι 

έγκυες γυναίκες, τα νήπια και άλλα άτομα με ιδιαίτερες ανάγκες έχουν ανεπαρκή 

πρόσβαση σε στέγαση ή υπηρεσίες. 

■ Η χωρητικότητα του κέντρου υποδοχής στη Μόρια της Λέσβου έχει ξεπεραστεί στο 

τριπλάσιο και οι συνθήκες διαβίωσης για τα περίπου 6.000 άτομα, εκ των οποίων το 

25% είναι παιδιά, είναι εξαιρετικά δύσκολες.  

■ Καθώς οι νέες αφίξεις συνεχίστηκαν αυτό το μήνα και έφτασαν σχεδόν τις 500, ο 

αριθμός των ατόμων σε αυτοσχέδια καταλύματα και σκηνές στη ΒΙΑΛ της Χίου 

αυξήθηκε. Πάνω από το μισό του πληθυσμού που βρίσκεται στη ΒΙΑΛ δεν υπόκειται 

σε γεωγραφικό περιορισμό και θα μπορούσε να μεταφερθεί σε χώρους φιλοξενίας στην 

ενδοχώρα. 

■ Στο κέντρο υποδοχής στο Βαθύ της Σάμου, όπου διαμένουν περίπου 2.500 άτομα, οι 

συχνές διακοπές ύδρευσης συνέβαλαν στη ραγδαία επιδείνωση των συνθηκών 

υγιεινής.  

■ Ο αριθμός του προσφυγικού πληθυσμού υπερέβη τη χωρητικότητα και των κέντρων 

υποδοχής των Δωδεκανήσων, πυροδοτώντας συναισθήματα απελπισίας και 

απογοήτευσης. 

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/64636
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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 και διαχειρίζεται μια πλατφόρμα σε διάφορες γλώσσες, 

σχετικά με τις διαδικασίες ασύλου και την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες της χώρας. 

■ Η Υ.Α. τίμησε την Παγκόσμια Ημέρα Προσφύγων με μια σειρά εκδηλώσεων που 

διοργάνωσε με την υποστήριξη των αρχών, των εταίρων και των τοπικών κοινωνιών. 

Μεταξύ αυτών, στη Λέσβο το εστιατόριο Nan συμμετείχε στο Φεστιβάλ Μαγειρικής 

Προσφύγων, στην Κω διεξήχθη ποδοσφαιρικός αγώνας μεταξύ αιτούντων άσυλο και 

ντόπιων, στη Λέρο έγιναν καλλιτεχνικές εκθέσεις, στη Σάμο διοργανώθηκε μουσική 

παράσταση, στη Ρόδο πραγματοποιήθηκε εκδήλωση σχετική με τη διακίνηση, ενώ οι 

Δήμαρχοι της Χίου και της Αθήνας συζήτησαν με ασυνόδευτα παιδιά για την ιστορία 

της Χίου στην υποδοχή προσφύγων. 

 

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 εμφιαλωμένα νερά και ξηρά τροφή στην Ελληνική Ακτοφυλακή της 

Λέρου για να τα διανείμει στους νεοαφιχθέντες στο Φαρμακονήσι.  

 

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 Ιούνιο, περίπου 1.350 άτομα στεγάσθηκαν από την Υ.Α. σε διαμερίσματα 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 Ιούνιο, η Υ.Α. συνέδραμε στη μεταφορά 1.000 αιτούντων άσυλο από τα νησιά σε 

ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και σε χώρους φιλοξενίας που διαχειρίζεται το κράτος στην 

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

της μεταφοράς περισσότερων από 24.500 ανθρώπων, κάτι το οποίο βοηθά στην 

άμβλυνση των συνθηκών υπερσυνωστισμού που επικρατούν στους χώρους 

φιλοξενίας στα νησιά. 

http://help.unhcr.org/greece/el/h-ζωή-στην-ελλάδα/
http://www.unhcr.org/news/press/2018/6/5b28bef94/statement-un-high-commissioner-refugees-filippo-grandi-world-refugee-day.html
https://twitter.com/UNHCRGreece/status/1009492456855961601
http://www.unhcr.org/gr/7482-η-ύπατη-αρμοστεία-διοργανώνει-σειρά-ε.html
http://www.unhcr.org/gr/7500-τιμώντας-την-παγκόσμια-ημέρα-προσφύγ-2.html
http://www.unhcr.org/gr/7500-τιμώντας-την-παγκόσμια-ημέρα-προσφύγ-2.html
http://www.unhcr.org/gr/7492-τόποι-χρόνοι-αφετηρίες-προορισμοί-η.html
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/64732
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■ 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.  

 

Επιστροφές 

■ Στο πλαίσιο της Δήλωσης Ε.Ε.-Τουρκίας, 20 άνθρωποι επεστράφησαν τον Ιούνιο από 

την Ελλάδα στην Τουρκία. Από τις 20 Μαρτίου 2016, έχουν επιστραφεί συνολικά 1.650 

άτομα στην Τουρκία στη βάση εφαρμογής της ίδιας Δήλωσης. 

 

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, Γιατροί του Κόσμου, Solidarity Now, ΜΕΤΑδραση, 

Άρσις, Praksis και Ηλιακτίδα.  

 

 

Δωρητές 
 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τους μεγάλους δωρητές απεριορίστων και 

περιφερειακών κονδυλίων κατά το 2018 

Σουηδία (98,2 εκ.) | Νορβηγία (42,5 εκ.) | Ολλανδία (39,1 εκ.) | Ιδιώτες δωρητές από την 

Ισπανία (37,8 εκ.) | Ηνωμένο Βασίλειο (31,7 εκ) | Δανία (25,5 εκ.) | Ιδιώτες δωρητές από 

την Κορέα (15,8 εκ.) | Ελβετία (15,2 εκ.) | Γαλλία (14 εκ.) | Ιταλία (11,2 εκ.) 

 

Ευχαριστίες προς τους λοιπούς δωρητές απεριορίστων και περιφερειακών 

κονδυλίων κατά το 2018 

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 | Σαουδική Αραβία | Σερβία | Σιγκαπούρη | Σλοβακία | 

Σρι Λάνκα | Ταϊλάνδη | Τουρκία | Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα | Ουρουγουάη | Ιδιώτες 

δωρητές 
 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τους μεγάλους δωρητές περιστασιακών / θεματικών, 

περιφερειακών / υπο-περιφερειακών κονδυλίων κατά το 2018 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (28,7 εκ.) | Ιδιώτες δωρητές από την Αυστραλία (6,2 εκ.) | 

Ευρωπαϊκή Ένωση | Ιταλία | Νορβηγία | Σουηδία | Ιδιώτες δωρητές 
 

Ευχαριστίες προς τους δωρητές για τα προγράμματα στην Ελλάδα 

Ευρωπαϊκή Ένωση (195 εκ.) | Ιδιώτες δωρητές από την Ελβετία (0,5 εκ.) | Fondation BNP 

Parisbas (0,3 εκ.) 

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

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

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

https://data2.unhcr.org/en/documents/details/64619
https://www.rescue.org/
https://www.solidaritynow.org/en/
https://www.praksis.gr/el/
mailto:cheshirk@unhcr.org
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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 

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

