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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018  
ΔΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
Με τη χρηματοδότηση της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής 
Βοήθειας της ΕΕ (ECHO) 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 
ΤΟ ΔΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ (Danish Refugee Council – DRC) 
ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ ΤΟ 2018 
ΔΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ 
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΛΕΣΒΟ  
 
ΤΟ ΔΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  
Υποστηρίζει και συνδράμει πρόσφυγες και εσωτερικά εκτοπισμένα πρόσωπα σε 
όλην την υφήλιο. Στην Ελλάδα, άρχισε να δραστηριοποιείται το Νοέμβριο του 
2015, αρχικά, στη Λέσβο λόγω της άνευ προηγουμένου εισροής εκτοπισμένων 
προσώπων που είχαν ανάγκη διεθνούς προστασίας. Στις αρχές του 2016, μετά τις 
νέες πολιτικές εξελίξεις και τη δυναμική της εκτόπισης, η DRC επέκτεινε τις 
δραστηριότητές της στην ενδοχώρα προκειμένου να ανταποκριθεί στις ανάγκες 
των προσώπων που ζούσαν σε διάφορες δομές φιλοξενίας ανά τη χώρα.  
Στην Ελλάδα ζουν περισσότεροι από 69300 αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες. Από 
αυτούς, 16.000 βρίσκονται στα νησιά και 53.300 στην ενδοχώρα, σε επίσημες και 
μη επίσημες δομές φιλοξενίας και σε δομές στέγασης στον αστικό ιστό. Οι 
συνθήκες διαβίωσης, παρότι έχουν βελτιωθεί, διαφέρουν από δομή σε δομή και 
μεταξύ των δομών και των χώρων στέγασης στον αστικό ιστό. 
Σύμφωνα με στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, το 
2018, εισήλθαν στην  Ελλάδα 50511 πρόσωπα. Από αυτά 32497 εισήλθαν μέσω των 
νησιών και 18.104 μέσω του Έβρου. Σε σχέση με το 2017 οι αφίξεις αυξήθηκαν κατά 
10% στα νησιά και κατά 284% στον Έβρο. 
Πολλοί αιτούντες άσυλο αναμένουν την έκδοση απόφασης για το καθεστώς τους 
για διάστημα που υπερβαίνει το έτος. Οι περισσότεροι από αυτούς που έφθασαν 
στην Ελλάδα μετά την Δήλωση ΕΕ-Τουρκίας, διαμένουν περιορισμένοι σε κέντρα 
υποδοχής στα νησιά σε απαράδεκτες συνθήκες διαβίωσης. Η πρόσβαση στη 
νομική βοήθεια συνεχίζει να αποτελεί προτεραιότητα τόσο για όσους έχουν αίτημα 
ασύλου όσο και για όσους δεν προβάλουν παρόμοιο αίτημα. Στην Ελλάδα, ζουν 
περισσότεροι από 5.000 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, και εκτιμάται ότι ο αριθμός 
αυτός θα αυξηθεί το 2019, με συνέπεια την αύξηση των αναγκών υποστήριξής τους 
για να έχουν πρόσβαση σε έγγραφα (για παράδειγμα, σε αριθμό φορολογικού 
μητρώου, σε υγειονομική περίθαλψη/ασφάλιση). 
 
ΤΙ ΚΑΝΑΜΕ το 2018 
Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ DRC ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΣΤΗΝ ΕΝΔΟΧΏΡΑ, ΠΕΡΙΛΆΜΒΑΝΕ:  

• Υποστήριξη των κρατικών αρχών στη διαχείριση των κέντρων 
φιλοξενίας, συμπεριλαμβανομένων ανθρωπιστικών δραστηριοτήτων 
ευρείας κλίμακας (στέγαση, δραστηριότητες υγιεινής της ύδρευσης και 
αποχέτευσης, διανομής μη φαγώσιμων αγαθών, εξασφάλιση ειδών 
διατροφής). 
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• Άτυπη εκπαίδευση 

• Δραστηριότητες προστασίας 
Που περιλάμβαναν την ένταξή τους σε όλες τις δράσεις καθώς και εξατομικευμένη 
παροχή υπηρεσιών. 
Η DRC συνεργάστηκε στενά με τις προσφυγικές κοινότητες, τις ελληνικές αρχές και 
άλλους ανθρωπιστικούς φορείς για τη δημιουργία περιβάλλοντος προστασίας των 
προσφύγων στην Ελλάδα. 
 
ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 
9.395 πρόσωπα είχαν πρόσβαση σε δραστηριότητες της δράσης υποστήριξης των 
κρατικών αρχών στη διαχείριση των κέντρων φιλοξενίας 
9.201 πρόσωπα επωφελήθηκαν από τις δραστηριότητες των υπηρεσιών 
προστασίας 
99% των επωφελούμενων που εντοπίστηκαν από το προσωπικό της οργάνωσης 
να έχουν ανάγκη ΑΜΚΑ, καταγράφηκαν επιτυχώς με την υποστήριξη της DRC 
3.266 επωφελούμενοι έλαβαν πληροφορίες για τα δικαιώματά τους, τους 
παρασχέθηκε νομική βοήθεια και έλαβαν τα έγγραφά τους 
Πραγματοποιήθηκαν 6.582 εξατομικευμένες συνεδρίες παροχής νομικής 
συμβουλευτικής 
Ικανοποιήθηκαν 5.512 αιτήματα διερμηνείας  
1.767 ενήλικες ενεγράφησαν σε δραστηριότητες άτυπης εκπαίδευσης 
857 αγόρια και κορίτσια είχαν πρόσβαση σε ασφαλείς και ποιοτικές ευκαιρίες 
μόρφωσης  
 
ΔΑΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ – ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟΝ 
ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ 
To 2018,  η οργάνωση DRC Greece άρχισε να παρέχει υπηρεσίες στον αστικό ιστό 
στην Αθήνα και στα Τρίκαλα. Ειδικότερα, στην Αθήνα λειτουργεί πολύ-δύναμο 
κέντρο ένταξης στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης (Δήμος Αθηναίων), όπου 
παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες νομικής βοήθειας και μαθήματα 
ελληνικών σε πολίτες τρίτων χωρών. Επίσης, οργανώνονται εργαστήρια και 
διαπολιτισμικές εκδηλώσεις, που υποστηρίζουν τη διασύνδεση των γηγενών με 
τους αιτούντες άσυλο και τους πρόσφυγες. 
Στα Τρίκαλα, στην Κεντρική Ελλάδα, η DRC Greece, υποστηρίζει τη δημοτική αρχή 
στη φιλοξενία του προσφυγικού πληθυσμού που στεγάζεται στην πόλη στο 
πλαίσιο του προγράμματος ΕΣΤΙΑ που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία 
του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, παρέχοντας υπηρεσίες νομικής βοήθειας και 
μαθήματα ελληνικής γλώσσας. 
 
ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 

• 243 πρόσωπα επωφελήθηκαν από τις υπηρεσίες κοινωνικής υποστήριξης  

• Παρασχέθηκαν 696 συνεδρίες συμβουλευτικής 

• Παρασχέθηκε νομική βοήθεια σε 383 πρόσωπα  

• Πραγματοποιήθηκαν 633 συνεδρίες νομικής συμβουλευτικής 

• Υποστηρίχθηκαν 91 υποθέσεις 
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΕΣΒΟΥ 
Η δομή φιλοξενίας της Μόριας, στη Λέσβο, είναι ένα από τα κέντρα υποδοχής και 
ταυτοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Τα άλλα βρίσκονται στη Χίο, στη Σάμο, στη 
Λέρο και στην Κω.  
Τα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης είναι οι πρώτες δομές όπου μπορούν να 
ζητήσουν άσυλο οι νέο-αφικνούμενοι στην Ελλάδα πολίτες τρίτων χωρών. Από το 
Μάρτιο του 2016 και στο πλαίσιο της Συμφωνίας ΕΕ-Τουρκίας, όλοι οι αιτούντες 
άσυλο υποχρεούνται να παραμένουν στα κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης έως 
την ολοκλήρωση της εξέτασης το αιτήματός τους στο πλαίσιο της διαδικασίας 
ασύλου. 
Την  31η Ιουνίου 2017 οι ελληνικές αρχές ανέλαβαν την ευθύνη των κέντρων 
υποδοχής και ταυτοποίησης με στόχο να αντικαταστήσουν τις μη κυβερνητικές 
οργανώσεις και τον ΟΗΕ στην παροχή των περισσότερων υπηρεσιών (στέγαση, 
δραστηριότητες υγιεινής της ύδρευσης και αποχέτευσης, υπηρεσίες υγείας, ψυχο-
κοινωνικές υπηρεσίες, νομική υποστήριξη και εκπαίδευση). 
 
ΤΙ ΚΑΝΟΥΜΕ 
Η DRC Greece δραστηριοποιείται στη Λέσβο από το Νοέμβριο του 2015 και 
παρέχει:  

• Νομική υποστήριξη σε αιτούντες άσυλο, συμπεριλαμβανομένων 
εξατομικευμένων συνεδρίων νομικής συμβουλευτικής και εκπροσώπησης, 
σε συνδυασμό με τη συστηματική ενημέρωση της προσφυγικής κοινότητας 
για τις νομικές διαδικασίες 

• Παρακολούθηση των συνθηκών προστασίας, συμπεριλαμβανομένων της 
ad hoc συνδρομής ευάλωτων προσώπων για την αντιμετώπιση άμεσων 
αναγκών, της άμεσης παραπομπής σε φορείς παροχής υπηρεσιών και της 
συνοδείας/διερμηνείας για την πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες. 

Η DRC Greece προεδρεύει στη Υπο-ομάδα Εργασίας για τη Νομική Βοήθεια της 
Λέσβου, διευκολύνοντας τη σύνδεση των φορέων παροχής νομικής βοήθειας με 
τις αρχές για την άμεση αντιμετώπιση των βασικών ανησυχιών προστασίας και για 
τη συνηγορία υπέρ της περαιτέρω προόδου. Περιστασιακά, η DRC Greece 
οργανώνει στοχευμένες δράσεις διανομής μη φαγώσιμων αγαθών στους πλέον 
ευάλωτους επωφελούμενους. 
 
Μεγάλα – συχνά απειλητικά για τη ζωή – είναι τα κενά στην παροχή υπηρεσιών και 
προστασία των προσώπων. Συνήθως, αυτά που χρήζουν επείγουσα αντιμετώπιση 
είναι όσα διαπιστώνονται σε θέματα υγείας, προστασίας, νομικής βοήθειας και 
βασικά μη φαγώσιμα αγαθά (χειμερινά ρούχα και είδη υγιεινής).  
 
ΒΑΣΙΚΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ 
8.000 πρόσωπα επωφελήθηκαν από τη βελτιωμένη πρόσβαση σε ανθρωπιστική 
βοήθεια παροχής νομικών υπηρεσιών και προγραμματικής προστασίας  
Παρασχέθηκε νομική βοήθεια σε συνεδρίες σε 578 πρόσωπα 
220 πρόσωπα έλαβαν νομική  συνδρομή διεθνών προδιαγραφών για τη διαχείριση 
της υπόθεσής τους 
Παρασχέθηκε στοχευμένη υποστήριξη σε 58 επωφελούμενους  
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499 πρόσωπα παραπέμφθηκαν σε στοχευμένες υπηρεσίες και επωφελήθηκαν από 
την περαιτέρω παρακολούθηση της υπόθεσής τους 
 
Για τη μετάφραση του συνημμένου εγγράφου από την αγγλική (γλώσσα που 
δηλώνω πως γνωρίζω και κατανοώ επαρκώς) στην ελληνική, σύμφωνα με τον 
Κώδικα Δικηγόρων. 
 
Αθήνα, 11.3.2021 
Κυριακή Καλαντζή  
ΑΜΔΣΑ: 12968 
Πριγκιποννήσων 11-13 
11363 Αθήνα  
e-mail: erika.kalantzi@gmail.com  
 
 

mailto:erika.kalantzi@gmail.com
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THE DANISH REFUGEE 
COUNCIL 

 
assists refugees and internally 
displaced persons across the globe. It 
initiated its activities in Greece in 
November 2015 due 
to the unprecedented influx of 
displaced populations in need of 
international protection initially in 
Lesvos. Following new political 
developments and displacement 
dynamics in early 2016, DRC 
expanded its activities to the 
mainland to respond to the needs of 
people living in several sites across 
Greece. 
 
More than 69,300 asylum seekers and 
refugees currently live in Greece, 
16,000 of which are on the islands and 
53,300 on the mainland, in official and 
informal sites and urban 
accommodation. Living conditions, 
although improved, vary from site to 
site and between sites and urban 
areas. 

 
In 2018, 50,511 people entered 
Greece, 32,497 of which reached 
the islands and 18,014 through 
Evros according to UNHCR data, 
marking an increase in island arrivals 
by 10% and in Evros by 284% 
compared to 2017. 

 
Many asylum seekers have awaited a 
decision on their status for over a year, 
with many of those arriving after the 
EU- Turkey statement 

confined to the island reception 
centres under unacceptable living 
conditions. Access to legal aid 
continues to represent a priority need 
for those with both asylum and non-
asylum cases. There are currently 
more than 5,000 recognized refugees 
in Greece, and it is estimated that the 
number will increase in 2019, requiring 
increased support in accessing 
documentation (e.g. tax number, 
health insurance). 
 
 

WHAT WE DID IN 2018 
 
DRC’s intervention in 
mainland Greece 
encompassed 

• Site Management Support 
including a wide range of 
humanitarian activities (shelter, 
WASH, NFI distributions, food 
security) 

• Non-Formal Education 
• Protection activities 
 
Protection activities included 
mainstreaming efforts and 
individualized service provision. 
 
DRC has been working closely with 
the refugee communities, the Greek 
authorities, and other humanitarian 
actors for a protective environment 
for the refugees in Greece. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

KEY ACHIEVEMENTS 

9,395 people reached by 
the SMS activities 

9,201 people benefited from 
protection activities 

99% of the people identified by 
DRC staff in need of AMKA 
successfully received one with DRC 
support 

3,266 people received 
information on relevant rights, 
legal aid and documentation 

6,582 individual legal 
councelling sessions 
delivered 

 

5,512 interpretation requests 
fulfilled 
 

1,767 adults registered in 
non- formal education 
activities 

 

857 boys and girls accessed 
safe, quality learning 
opportunities 
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DRC GREECE 
URBAN PROGRAMME 
 
In 2018, DRC Greece began 
providing urban services in Athens 
and Trikala. DRC Greece operates a 
multi-purpose integration center in 
the Municipal Market of Kypseli 
(Municipality of Athens), where 
social services, legal aid and Greek 
languages classes are offered to 
third country nationals. Workshops 
and intercultural events are also 
organized, bringing together 
locals, asylum seekers and 
refugees.  
 
In Trikala, Central Greece, DRC 
Greece supported the municipality 
to host the refugee population 
presently being accommodated by 
the UNHCR- funded ESTIA 
programme, by offering legal aid 
assistance and Greek language 
classes. 
 
Key achievements 

• 243 people benefited from 
social support services 

• 696 counselling sessions 
delivered 

• 383 people received legal 
assistance 

• 633 legal counselling sessions 
delivered 

• 91 cases supported 

 

LESVOS 
PROGRAMME 
 
Moria site on Lesvos is one of the 
hotspots on the Aegean islands, 
the rest being on Chios, Samos, 
Leros and Kos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
The hotspots are the official first 
reception centers where people can 
request asylum once they arrive. Since 
March 2016 and in the context of the 
EU- Turkey deal, all asylum seekers 
must remain in hotspot locations until 
their asylum process is finalized.  
 
As of 31 June 2017, the Greek 
authorities took over responsibility for 
the hotspots with the aim of replacing 
NGOs and the UN in the provision of 
most services (shelter, WASH, health, 
psychosocial, legal support, and 
education). 
 
WHAT WE DO 

DRC Greece has been present on 
Lesvos since November 2015 and 
provides: 

• legal aid assistance to asylum 
seekers, including individual legal 
counselling and representation, 
coupled with systematic 
information dissemination on legal 
procedures. 

• protection monitoring, including 
ad hoc assistance to vulnerable 
people for addressing an 
immediate need, direct referrals to 
service providers and 
accompaniment/translation to 
access public services. 

 
DRC Greece chairs the Legal Aid sub-
Working Group (LAsWG) on Lesvos, 
facilitating linkages between legal aid 
actors and authorities to directly 
address key protection concerns and 
advocate for further progress. DRC 
occasionally engages in targeted NFI 
distributions to the most vulnerable. 

 
 

 

 
 

 

 

 
Large -often life-threatening- gaps 
remain in service provision and 
protection of people, with health, 
protection, legal aid and essential 
non-food items (winter clothes and 
hygiene items) being amongst the 
most urgent. 

KEY ACHIEVEMENTS 

8,000 people with improved 
access to legal humanitarian 
assistance and protection 
programming 

578 legal consultations 
delivered 

220 persons assisted with 
legal assistance of international 
standards - case management 

58 targeted individual 
protection assistance 

499 referrals to targeted 
services implemented and 
followed up 

 


