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Η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες προστα-
τεύει και βοηθάει τους ανθρώ-
πους που αναγκάζονται να 
εγκαταλείψουν τα σπίτια τους 
εξαιτίας των συγκρούσεων και 
των διώξεων. Εργαζόμαστε σε 
περισσότερες από 130 χώρες 
και προστατεύουμε εκατομ-
μύρια ανθρώπους παρέχοντας 
σωτήρια βοήθεια, διασφαλίζο-
ντας τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και στηρίζοντάς τους ώστε να χτί-
σουν ένα καλύτερο μέλλον. 

Η Ύπατη Αρμοστεία έχει παρουσία στην Ελλάδα από το 1952. Συνεργα-
ζόμαστε με τις ελληνικές αρχές, με μη κυβερνητικές και άλλες οργανώ-
σεις, δίκτυα εθελοντών και κοινότητες για να διασφαλίσουμε την προ-
στασία και την ένταξη των προσφύγων και των αιτούντων άσυλο στη 
χώρα. Εστιάζουμε επίσης στην ευαισθητοποίηση και ασκούμε πίεση για 
την εύρεση βιώσιμων λύσεων και τη βελτίωση των πολιτικών, προκειμέ-
νου να μπορούν οι πρόσφυγες να ευημερήσουν στη νέα τους πατρίδα. 

Η δράση μας στην Ελλάδα 

Προσφέρουμε βοήθεια ζωτικής σημασίας
z �Βασική�προτεραιότητα�για�την�Ύπατη�Αρμοστεία�είναι�να�διασφαλίσει�ότι�
όσοι� αναγκάζονται� να� διαφύγουν� από� διώξεις,� συγκρούσεις� ή� παραβιά-
σεις�ανθρωπίνων�δικαιωμάτων�και�αναζητούν�άσυλο,�μπορούν�να�έχουν�
πρόσβαση�στην�επικράτεια�και�σε�δίκαιες�διαδικασίες.�Το�προσωπικό�μας�
βρίσκεται�στο�πεδίο�υποστηρίζοντας�όσους�ανθρώπους�χρειάζονται�ειδική�
βοήθεια.�

z �Παρέχουμε�ψυχοκοινωνική�στήριξη,�καταλύματα�έκτακτης�ανάγκης�ή/και�
ανάδοχη�φροντίδα�σε�άτομα�που�διατρέχουν�μεγαλύτερο�κίνδυνο,�όπως�
ασυνόδευτα�παιδιά�ή�επιζώντες/επιζήσασες�σεξουαλικής�βίας.

z �Στο�πλαίσιο�των�προγραμμάτων�μας�για�την�παιδική�προστασία,�υποστη-
ρίζουμε�τον�Εθνικό�Μηχανισμό�Επείγουσας�Ανταπόκρισης,�ο�οποίος�παρέ-
χει�ασφαλές�καταφύγιο�στα�άστεγα�ασυνόδευτα�παιδιά.

Προστατεύουμε θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα
z �Παρέχουμε� συμβουλευτική� καθοδήγηση,� κατάρτιση� και� εξειδικευμένο�
προσωπικό� για� να� ενισχυθούν� τα� εθνικά� συστήματα� και� η� τεχνογνωσία�
στους�τομείς�του�ασύλου,�της�υποδοχής�και�της�εύρεσης�λύσεων�για�τους�
πρόσφυγες.�

z �Παρέχουμε�νομική�βοήθεια�σε�αιτούντες�άσυλο�και�πρόσφυγες�μέσω�εταί-
ρων�ενώ�στηρίζουμε�τις�αρχές�ασύλου�να�βελτιώσουν�την�ποιότητα�της�
διαδικασίας�ασύλου.�

z �Εγείρουμε�στις�αρχές�και�σε�άλλους�σημαντικούς�φορείς�καίρια�ζητήματα�
τα�οποία�επηρεάζουν�τα�δικαιώματα�και�την�ευημερία�των�προσφύγων�και�
των�αιτούντων�άσυλο�με�σκοπό�την�προώθηση�αλλαγών�σε�νομοθετικό�
επίπεδο�και�σε�επίπεδο�πολιτικής.�

Χτίζουμε ένα καλύτερο μέλλον μέσω της ένταξης 
z �Η� στήριξη� της� ένταξης� των� προσφύγων� στην� Ελλάδα� αποτελεί� βασική�
προτεραιότητα�της�Ύπατης�Αρμοστείας.�Συνεργαζόμαστε�με�την�ελληνική�
πολιτεία�για�να�έχουν�οι�πρόσφυγες�πρόσβαση�σε�δικαιώματα�και�σε�απα-
ραίτητα�έγγραφα�που�θα�τους�βοηθήσουν�να�ενταχθούν�και�να�ζουν�με�
αξιοπρέπεια,�συμβάλλοντας�στην�τοπική�οικονομία�και�κοινωνία.�

z �Σε�ευθυγράμμιση�με�την�Εθνική�Στρατηγική�Ένταξης,�στηρίζουμε�διάφορα�
προγράμματα�ένταξης,�που�αφορούν�μεταξύ�άλλων�την�εύρεση�εργασίας,�
την�εκμάθηση�γλώσσας�για�ενήλικους�και�τη�βιοποριστική�αυτονόμηση.

z �Στηρίζουμε�τις�πόλεις�και�τους�δήμους�σε�όλη�τη�χώρα�που�έχουν�πρωτα-
γωνιστικό�ρόλο�στην�ένταξη�των�προσφύγων.�

z �Στηρίζουμε�τις�προσφυγικές�κοινότητες�στη�δημιουργία�και�ενίσχυση�δι-
κτύων� υποστήριξης,� σε� τομείς� όπως� η� αντιμετώπιση� θεμάτων� ψυχικής�
υγείας�και�η�εκπαίδευση�νέων�ατόμων�ώστε�να�μπορούν�να�βοηθούν�συ-
νομηλίκους�τους.�

z �Στηρίζουμε�τη�μετεγκατάσταση�ασυνόδευτων�παιδιών�και�άλλων�ευάλω-
των�ομάδων�από�την�Ελλάδα�
σε�άλλες�ευρωπαϊκές�χώρες.�

z �Υλοποιούμε� δράσεις� για� την�
ενημέρωση� και� ευαισθητο-
ποίηση� της� κοινότητας� υπο-
δοχής,� προάγοντας� την� κα-
τανόηση�και�την�αλληλεγγύη�
με�τους�πρόσφυγες,�ενώ�καλ-
λιεργούμε� συνεργασίες� για�
την�κινητοποίηση�ευρύτερης�
στήριξης.�

©
U

N
H

CR
/S

oc
ra

te
s B

al
ta

gi
an

ni
s 



Μπορείτε να μάθετε περισσότερα 
για τους πρόσφυγες στην Ελλάδα 

και τον κόσμο καθώς και για τη 
δράση της  Ύπατης Αρμοστείας 

του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες 
στις ιστοσελίδες μας:  

www.unhcr.gr 
www.unhcr.org.

Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για τους Πρόσφυγες 
Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα
Μιχαλακοπούλου 91, 11 528, Aθήνα 
Τηλ. 216 2007800 | Fax 210 6726417
Email: great@unhcr.org | www.unhcr.gr 
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