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Δομή παρουσίασης

• A΄ Μέρος: Δημιουργία και εξέλιξη προγραμμάτων

Στέγασης- Το πρόγραμμα στέγασης του Δήμου

Αθήνας- Εξέλιξη χαρακτηριστικά, παροχή υπηρεσιών

• Β΄ Μέρος: Στέγαση αιτούντων άσυλο και προσφύγων:

Οι προκλήσεις για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών

και τη διαμόρφωση συνεκτικών δημόσιων πολιτικών



Α΄μέρος -Στέγαση Αιτούντων Άσυλο & 

προσφύγων: 

η πορεία μέσα στο χρόνο

• 2015- 2016: προσφυγική κρίση – Διαχείριση έκτακτων 

καταστάσεων 

• Μάρτιος 2016: Relocation

Μετεγκατάσταση/οικογενειακή επανένωση

1ο Πρόγραμμα Στέγασης αιτούντων άσυλο  

(Δήμος Αθήνας) 

• Σεπτέμβριος 2017: Ολοκλήρωση προγράμματος 

μετεγκατάστασης 



• 2017-2018: Προγράμματα στέγασης αιτούντων άσυλο 
& Προσφύγων –Ύπατη Αρμοστεία ΟΗΕ & εταίροι 
(ΜΚΟ-Δήμοι)

• Μάρτιος 2019: Πρόγραμμα ESTIA 

ΦΕΚ 853/Β/12-3-2019 

Καθορισμός πλαισίου υλοποίησης του Προγράμματος παροχής 
οικονομικής βοήθειας και Στέγασης «ΕΣΤΙΑ»



Πρόγραμμα ESTIA

UNHCR Greece - AMIF 

Ιούνιος 2019

Συνολικός αριθμός θέσεων φιλοξενίας: 25.218

Πληθυσμός που φιλοξενείται: 22.010

Συνολικός αριθμός διαμερισμάτων: 4.110 

(ηπειρωτική χώρα)



Πρόγραμμα Δήμου Αθήνας

Συνολικός αριθμός θέσεων φιλοξενίας : 1820 (7%)

Συνολικός αριθμός διαμερισμάτων: 320 (7,8%)

Σύνολο ωφελούμενων από το 2016 :  5.116

Αριθμός μετεγκαταστάσεων: 2.033

Οικειοθελείς αποχωρήσεις :            1.300



Γεωγραφική κατανομή Διαμερισμάτων



O Πληθυσμός  του Προγράμματος  

Σύνολο 1585

Άνδρες 55%

Γυναίκες 45%

Πυρηνικές οικογένειες 228

Μονογονεϊκές (μητέρα) 89

Μονογονεϊκές (πατέρας) 27

Single man 186

Single woman 64



ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Ιούνιος 
2019

Οκτώβριος
2018

Φεβρουάριος
2017

83%

8%

7%

2%

Syrian Arab Republic Afghanistan Iraq Other

47%

19%

15%

19%

Syrian Arab Republic Afghanistan Iraq Other

43%

23%

17%

17%

Syrian Arab Republic Afghanistan Iraq Other



ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΣΥΛΟΥ

Asylum Seeker
64%

Refugee
35%

Not of  concern
1%

Asylum Seeker

Refugee

Not of concern



Εκπαιδευτικό επίπεδο

Kindergarten
2%

Elementary
36%

High School
32%

Technical or 
vocational

3%

University level
6%

Post university level
0%

Informal education
2%

No education
19%

Kindergarten

Elementary

High School

Technical or vocational

University level

Post university level

Informal education

No education



Στόχοι Προγράμματος

➢ Διασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών στέγασης των προσφύγων : πυλώνας 

(προνοητική και ανθεκτική πόλη)

➢ Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών 

➢ Περιορισμός φαινομένων διαχωρισμού 

➢ Ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας και ενεργητική συμμετοχή στις 

πολιτικές ένταξης

Οι ωφελούμενοι της Στέγασης υπό το πρόγραμμα λαμβάνουν υποστηρικτικές

υπηρεσίες ανάλογα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την κατά το δυνατόν

ταχύτερη αυτονόμηση τους



Παροχές προγράμματος

• Φιλοξενία σε 320 εξοπλισμένα διαμερίσματα του δήμου

Αθηναίων και συνεργαζόμενων δήμων (Ζωγράφου, Αγ.

Δημήτριος, Ν. Σμύρνη, Ταύρος, Μοσχάτο).

• Κάλυψη των βασικών καθημερινών αναγκών διαβίωσης με την

παροχή επιδόματος για κάθε άτομο ή οικογένεια (το ύψος του

ποσού ανάλογο του αριθμού των μελών της οικογένειας- μέσω

χρεωστικών καρτών της UNHCR)



Παροχές Προγράμματος (2)

• Ολοκληρωμένο πλαίσιο υπηρεσιών: ψυχοκοινωνική στήριξη,

διερμηνεία, ιατρικές υπηρεσίες, συνοδεία, παραπομπές από την ομάδα

έργου του προγράμματος που αποτελείται από κοινωνικούς

επιστήμονες, διερμηνείς, διαχειριστές διαμερίσματος,

ψυχολόγους, ψυχίατρο και νοσηλευτή.

• Υπηρεσίες διασύνδεσης με φορείς που προάγουν την ένταξη των

ωφελούμενων μέσω της εκπαίδευσης και της εργασίας.



PoCs

Πληθυσμού

935
(μη τυπική 

εκπαίδευση)

Κάρτα ΟΑΕΔ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ



Β΄μέρος- Οι προκλήσεις: 

ανάγκες & χαρακτηριστικά πληθυσμού

ΕΥΡΥ ΦΑΣΜΑ «ΕΥΑΛΩΤΟΤΗΤΑΣ» - ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

➢ Σοβαρά ιατρικά προβλήματα (βαριά ιστορικά, χρόνια/ μεταδιδόμενα 
νοσήματα) 

➢ Άτομα με ειδικές ανάγκες 

➢ Σοβαρά ψυχιατρικά περιστατικά

➢ Θύματα βασανιστηρίων/trafficking/έμφυλης βίας 

➢ Ζητήματα ενδοοικογενειακής βίας

➢ Εξαρτήσεις από ουσίες/αλκοόλ

➢ Θέματα μονογονεϊκότητας

➢ Ανηλικότητα / Παιδιά σε κίνδυνο (κακοποίηση, παραμέληση)  



Single HR - parent SP-PT
17%

Chronic illness SM-CI
16%

Child at risk of not 
attending school 

CR-NE
10%

Torture TR
9%

Victim/Survivor of SGBV in country of 
origin SV-VO

5%

Mental 
illness 
SM-MI

5%

Physical disability - moderate DS-PM
4%

At risk due to profile LP-RP
4%

Critical medical SM-CC
3%

Woman at risk WR
2%

Separated child SC-SC
2%

Older person unable to care for self ER-
FR
2%

Other medical 
condition SM-OT

2%

Victim/Survivor of SGBV 
in country of asylum SV-

VA
2%

Mental disability - moderate (including 
moderate intellectual disability) DS-MM

2%

Mental disability - severe 
(including severe 

intellectual disability) DS-
MS
2%

Hearing Impairment 
(including deafness) DS-

DF
2%

Physical disability - severe DS-PS
2%

Other
11%

513 ωφελούμενοι



Πολλαπλές και σύνθετες προκλήσεις
(1) Προκλήσεις για την παροχή υπηρεσιών

✓ Εξέλιξη και είδος των υπηρεσιών που παρέχουν τα Προγράμματα
Στέγασης (γιατί η στέγαση δεν αρκεί):

- Παροχή εξειδικευμένων/στοχευμένων υπηρεσιών με έμφαση στις 
ιδιαίτερες ανάγκες

- Διασφάλιση προϋποθέσεων για την όσο το δυνατό πιο ταχεία 
αυτονόμηση του πληθυσμού 

- Πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες / δημόσια σφαίρα (ενημέρωση, 
άσκηση δικαιωμάτων, τήρηση υποχρεώσεων)

- Υποστήριξη, πλαισίωση, ενδυνάμωση για την ενταξιακή διαδικασία

-Αποτελεσματική διασύνδεση με φορείς, συνέργειες



✓ Μετάβαση: διαχείριση της διαδικασίας εξόδου (ολοκλήρωση της 
στέγασης για τους αναγνωρισμένους πρόσφυγες)

✓ Ανάγκη για νέα «γενιά» πολιτικών/ προγραμμάτων στέγασης ευάλωτων 
ομάδων πληθυσμού

✓ ‘Mainstream’ υπηρεσίες στη μετά την κρίση εποχή:  είδος & εύρος 
υπηρεσιών δημόσιων φορέων και φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης: 

σχεδιασμός (ανίχνευση αναγκών, ανασχεδιασμός, συν-σχεδιασμός υπηρεσιών)

καινοτομία

πολυδύναμες & πολυ-λειτουργκές δομές 

συμπληρωματικότητα

αποτελεσματικότητα

ολοκληρωμένη προσέγγιση



(2) Προκλήσεις για τους επαγγελματίες 

& τα στελέχη

της ψυχικής υγείας, της εκπαίδευσης, των ΜΚΟ, φορέων 

της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης

❑ Κεφαλαιοποίηση εμπειρίας και γνώσεων από το πεδίο

❑ Ενίσχυση προφίλ δεξιοτήτων - Στοχευμένη

εκπαίδευση/εποπτεία/πλαισίωση

❑Ανάπτυξη δικτύωσης/ Ανταλλαγή καλών πρακτικών 

❑Σύγχρονα εργαλεία και μέθοδοι παροχής ολοκληρωμένων και 

ποιοτικών υπηρεσιών



(3) Προκλήσεις για τη διαμόρφωση δημόσιων 

πολιτικών υποδοχής & ένταξης

✓ Ρόλος των διεθνών Οργανισμών (UNHCR & IOM) και επίπεδα 

ετοιμότητας ελληνικού κράτους και Δ.Δ: από τη διαχείριση της κρίσης, 

στις πολιτικές υποδοχής, ασύλου και  στην Εθνική Στρατηγική για την 

Ένταξη

✓ Κεντρική διοίκηση και επιτελικότητα : σχεδιασμός ολοκληρωμένων 

συνεκτικών πολιτικών με έμφαση στην τεκμηριωμένη προσέγγιση 

αναγκών και προβλημάτων & στο συντονισμό των παρεμβάσεων σε όλα 

τα επίπεδα- Η διάσταση της Αξιολόγησης προγραμμάτων και δράσεων

✓ Τοπική Αυτοδιοίκηση & καινοτόμες δράσεις/Προγράμματα: ενίσχυση 

ρόλου υπηρεσιών/φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, σχεδιασμός βιώσιμων 

τοπικών πολιτικών ένταξης με ενεργοποίηση όλων των ανθρώπινων & 

υλικών πόρων (κοινότητες/γειτονιά)

✓ ΜΚΟ- Κοινωνία των Πολιτών



Προκλήσεις της επόμενης μέρας  

➢ Πρόληψη φαινομένων αστεγίας- σχεδιασμός πολιτικών 
κοινωνικής κατοικίας

➢Εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας: ανάπτυξη εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων μαζικής κλίμακας για ενήλικες/νέους

➢Πρόσβαση στην απασχόληση- ενίσχυση διαδικασιών 
εργασιακής ένταξης σε τοπικό επίπεδο 

➢Αντιμετώπιση φαινομένων γκετοποίησης και ενίσχυση 
κοινωνικής συνοχής και ανθεκτικότητας αστικού χώρου

➢Μέριμνα για τη νέα γενιά προσφύγων – πρόληψη 
φαινομένων ριζοσπαστικοποίησης



Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή!

xkasimi@developathens.gr


