
Πρόγραµµα Στέγασης για Αιτούντες Άσυλο

Με τη συνεργασία της  Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες
και τη χρηµατοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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Στις 25 Οκτωβρίου 2015, εξαιτίας της μεγάλης 
προσφυγικής ροής, η Ελλάδα και η Ύπατη 
Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες 
δεσμεύτηκαν απέναντι στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, για την υλοποίηση προγράμματος 
παροχής 20.000 θέσεων υποδοχής και 
προσωρινής στέγασης στην Ελλάδα. 

Σε αυτό το πλαίσιο ο δήμος Αθηναίων, ήταν ο 
πρώτος φορέας τοπικής αυτοδιοίκησης που 
αντιλήφθηκε την ανάγκη ύπαρξης οργανωμένου 
σχεδίου διαχείρισης του προσφυγικού.
Από τον Μάρτιο του 2016, μέσω της Εταιρείας 
Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής του 
δήμου Αθηναίων, δραστηριοποιείται για τις 
ανωτέρω ομάδες υπό τη μορφή ενοικιαζόμενης 
στέγης.  Το Πρόγραμμα Στέγασης για 
Αιτούντες Άσυλο καλύπτει σήμερα περίπου 
1.550 ωφελούμενους που φιλοξενούνται σε 280 
μισθωμένα διαμερίσματα. Επιπλέον 150 
περίπου θέσεις φιλοξενίας καλύπτονται μέσω 
της συνεργαζόμενης δομής του Welcommon 
που ενσωματώθηκε στο Πρόγραμμα.
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ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ;

Είναι οι αιτούντες άσυλο, οι οποίοι αναμένουν την 
έκδοση απόφασης μετεγκατάστασης σε άλλη χώρα 
της Ευρώπης ή την αναγνώρισή τους ως πρόσφυγες 
στην Ελλάδα.

ΤΙ ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Στους ωφελούμενους του Προγράμματος, εκτός από 
την φιλοξενία στα εξοπλισμένα διαμερίσματα, 
παρέχεται παροχή συγκεκριμένου ποσού μέσω 
χρεωστικής κάρτας της UNHCR για την κάλυψη 
βασικών αναγκών κάθε οικογένειας.

Οι δομές του Δήμου Αθηναίων, όποτε καταστεί 
απαραίτητο, παρέχουν πρωτοβάθμιες ιατρικές 
υπηρεσίες μέσω των Δημοτικών Ιατρείων αλλά και 
παροχή διαθέσιμων ειδών ένδυσης από τον ΚΥΑΔΑ.

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΣΤΕΓΑΣΗΣ;
Η φιλοσοφία του Προγράμματος στηρίζεται στην 
διαχείριση του προσφυγικού πληθυσμού με τρόπο 
σύγχρονο, οργανωμένο και σύμφωνο με τα 
ανθρώπινα δικαιώματα. Οι πρόσφυγες δεν 
αποκόπτονται από την κοινωνία, κι έτσι 
αναδεικνύεται η αξία της συντονισμένης 
αλληλεγγύης έχοντας ως επίκεντρο τον άνθρωπο. Το 
Πρόγραμμα γίνεται το παράδειγμα για την ορθή 
δράση στις κοινωνικές υπηρεσίες και δημόσιες 
δομές για τους πρόσφυγες. 
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ΠΩΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ;
Για την υποστήριξη της καθημερινότητας, 
εξειδικευμένο προσωπικό υποστηρίζει τους 
ωφελούμενους. Οι ομάδες του προσωπικού 
απαρτίζονται από Κοινωνικoύς Επιστήμονες, 
Διαχειριστές Διαμερίσματος και Διερμηνείς. Μέσα 
από τακτικές επισκέψεις επιλύουν προβλήματα και 
βοηθούν στην κοινωνική ένταξη των δικαιούχων του 
Προγράμματος.

ΤΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ 
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;
Το προσωπικό του προγράμματος συντονίζει την 
ένταξη των ωφελούμενων στην τυπική και άτυπη 
εκπαίδευση. Διοργανώνει δραστηριότητες 
πολιτιστικού χαρακτήρα με σκοπό την αρμονική 
ενσωμάτωση του πληθυσμού στην ελληνική κοινωνία 
και παρέχει εκπαιδευτικές δραστηριότητες για 
εκμάθηση γλωσσών ή δημιουργικής ψυχαγωγίας στα 
παιδιά μέσα από το πρόγραμμα «Ανοιχτά 
Σχολεία». Προσφέρει επίσης διαρκή και 
ολοκληρωμένη ψυχοκοινωνική στήριξη, αλλά και 
υπηρεσίες συμβουλευτικής στην εργασία και στην 
ελληνική καθημερινότητα.

ΑΠΟ ΠΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΤΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;
Το Πρόγραμμα Στέγασης για Αιτούντες Άσυλο 
πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και την 
χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας & 
Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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