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Η ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωσή Υποστήριξης Νέων - είναι 
μη κυβερνητική οργάνωση. Ιδρύθηκε το 1992 και λειτουργεί 
στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Αλεξανδρούπο-
λη, την Κοζάνη και τα Ιωάννινα. Η ΑΡΣΙΣ αναπτύσσει δράσεις, 
προγράμματα και υπηρεσίες για την προστασία του παιδιού την 
υποστήριξη των νέων που μειονεκτούν κοινωνικά και άλλων ευ-
παθών κοινωνικά ομάδων που απειλούνται με κοινωνική περι-
θωριοποίηση ανεξάρτητα από εθνικότητα, καταγωγή, θρήσκευ-
μα, κοινωνικές, πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.
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Το 2015, η Ευρωπαϊκή Ήπειρος βίωσε ένα μεγάλο προσφυγικό 
κύμα από τα θαλάσσια σύνορα της.  Η κατάσταση αυτή δημιούρ-
γησε στην Ελλάδα μια μεγάλη και πολυδιάστατη ανθρωπιστική 
κρίση, καθώς χιλιάδες άνθρωποι έφτασαν στη χώρα μας, ζητώ-
ντας ΑΣΥΛΟ, σε μια προσπάθεια να διαφύγουν από τον πόλεμο 
ή άλλες μορφές διώξεων, ελπίζοντας να οργανώσουν από την 
αρχή τη ζωή τους σε χώρες που θα μπορούσαν να εγγυηθούν 
τα βασικά και αναφαίρετα ανθρώπινα δικαιώματα, την ασφάλεια 
και την αξιοπρέπεια τους.

Η ελληνική κοινωνία, οι κρατικές αρχές, διεθνείς και τοπικές 
οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ο ΟΗΕ, τα κράτη μέλη 
της Ε.Ε. και οι αρμόδιες υπηρεσίες τους, καθώς και αυθόρμητες 
πρωτοβουλίες πολιτών ανέλαβαν όλοι μαζί την προσπάθεια να 
υποδεχτούν και να υποστηρίξουν τους ανθρώπους αυτούς,  μέ-
χρι να διευκρινιστεί ο τελικός προορισμός τους και να οργανω-
θεί η ένταξή τους στον ευρωπαϊκό κοινωνικό ιστό.

 
Η ΑΡΣΙΣ, με οδηγό τις καταστατικές της αρχές, το όραμα και 

τη συναίσθηση της αλληλεγγύης αλλά και αξιοποιώντας την μα-
κρόχρονη εμπειρία της στην ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης 
προσφύγων και μεταναστών και γενικότερα ευπαθών κοινωνικά 
ομάδων, κινητοποιήθηκε άμεσα για την παροχή βοήθειας προς 
τους πρόσφυγες, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους 
στη διαχείριση της κατάστασης, ιδιωτικούς και δημόσιους, διε-
θνείς και εθνικούς, Οργανισμούς και Υπηρεσίες.

Από τον Μάρτιο του 2016, η ΑΡΣΙΣ, σε συνεργασία με την Ύπα-
τη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, δημιούργησε μια 
δέσμη δράσεων και υπηρεσιών για την ανακούφιση και τη δια-
σφάλιση την υποστήριξη οικογένειων, ασυνόδευτων παιδιών, και 
ευάλωτων ατόμων που έφτασαν στη χώρα μας. 

Με την υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας, την εμπιστοσύνη 
των συνεργαζόμενων αρμόδιων υπηρεσιών, την αφοσίωση των 
ανθρώπων της, η ΑΡΣΙΣ μπόρεσε σε σύντομο χρονικό διάστημα 
να αναπτύξει ένα πολύπλευρο πρόγραμμα, για την κάλυψη των 
επειγουσών αναγκών, σε διάφορα σημεία της Ελλάδας.

φιλοξενία σε οικογένειες και μεμονωμένους ενήλικες σε διαμε-
ρίσματα, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Χίο, τη Ρόδο, της Λέρο, 
την Κω και στη Σάμο, καθώς και σε Ξενώνα, στην Αθήνα

φιλοξενία οικογενειών και μεμονωμένων νεαρών ανδρών, οι 
οποίοι ενηλικιώθηκαν εντός των Δομών φιλοξενίας Ασυνόδευ-
των Παιδιών στις οποίες διέμεναν, σε Κοινωνικά Διαμερίσματα 
στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Βόλο,

φιλοξενία ασυνόδευτων παιδιών σε Ξενώνες, Μεταβατικές Δο-
μές και Safe Zone, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, την Αλεξαν-
δρούπολη και το Βόλο

ομάδες παιδικής προστασίας και δημιουργικές/ εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες για παιδιά σε καταυλισμούς

ομάδες προστασίας θυμάτων έμφυλης βίας σε καταυλισμούς και 
στη Λέρο και την Κω

ομάδες streetwork για τον εντοπισμό και την υποστήριξη ασυ-
νόδευτων παιδιών που ζουν ή εργάζονται στο δρόμο αλλά και 
οικογενειών που διαβιούν σε συνθήκες αστεγότητας,

κέντρα μη-τυπικής εκπαίδευσης και νομικής στήριξης σε παιδιά, 
στη Λέρο και την Κω.

Το πρόγραμμα,
μέσα στα 4 χρόνια
λειτουργίας του 
προσέφερε:
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Η συνεργασία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρό-
σφυγες και της ΑΡΣΙΣ είναι συνεχώς ζωντανή και μεταβαλλόμενη, 
ανάλογα με την εξέλιξη του φαινομένου της προσφυγικής κρίσης 
αλλά και τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες των ανθρώπων που 
βιώνουν την κρίση αυτή. Στην πορεία του χρόνου η ΑΡΣΙΣ προ-
σάρμοσε, ανέπτυξε και εξειδίκευσε τις δράσεις και το έργο της 
προκειμένου να καλύψει πολύπλευρα και στοχευμένα τις ανάγκες 
εκείνων που εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες 
τους.

Χιλιάδες αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες ωφελήθηκαν από το 
έργο και βρήκαν, τελικά, την δική τους ΙΘΑΚΗ στις κοινωνίες των 
ευρωπαϊκών κρατών, μέσω της Ελλάδας.

Τα τελευταία χρόνια, πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν 
εισέλθει στη χώρα μας:

Σε συντριπτικό βαθμό, οι άνθρωποι αυτοί έχουν ήδη συνεχίσει 
το ταξίδι τους προς άλλες χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώ-
πης. Άνθρωποι από τη Συρία, το Αφγανιστάν, το Ιράκ, το Ιράν, την 
Παλαιστίνη, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, το Μαρόκο, τη Λιβύη, 
την Αλγερία, την Ακτή Ελεφαντοστού, την Ερυθραία και πολλές 
ακόμα χώρες του πλανήτη που μαστίζονται από πολέμους, εμφύ-
λιες συρράξεις, πόλεμο συμμοριών, αυταρχικά καθεστώτα, φτώχια 
και εξαθλίωση. 

Στη χώρα μας, παρά τις ελλείψεις και τις αδυναμίες, βρήκαν, με 
την υποστήριξη των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, αλλά 
και την άνευ προηγουμένου αλληλεγγύη από χιλιάδες ανθρώπους 
σε όλη την Ελλάδα, εκείνη την αποδοχή και φροντίδα που τους 
επέτρεψε να ξανασταθούν στα πόδια τους και να διατηρήσουν, 
μέσα από τη φρικαλέα εμπειρία του πολέμου, της απώλειας και 
του ξεριζωμού, την ελπίδα για το μέλλον. 

Η πρώτη και βασική ανάγκη αλλά και προϋπόθεση για να μπο-
ρέσουν τα θύματα της προσφυγικής κρίσης να ανακάμψουν και 
να ξαναχτίσουν τη ζωής τους ήταν και παραμένει η ΣΤΕΓΑΣΗ. 
Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Μη Κυβερνητικές Οργα-
νώσεις, ανέλαβαν να παρέχουν τη φιλοξενία αυτή μέσω του προ-
γράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και 
τη στέγαση), το οποίο υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του 
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2019 το πρόγραμμα παρέχει 25.000 θέσεις 
φιλοξενίας σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα, το πρόγραμμα οικο-
νομικής υποστήριξης μέσω προπληρωμένων καρτών του ESTIA 
έχει στόχο να βοηθήσει 80.000 ανθρώπους. 

Το 2018 το πρόγραμμα ESTIA παρείχε 27.000 θέσεις στέγασης, 
ενώ το πρόγραμμα οικονομικής υποστήριξης βοήθησε περισσότε-
ρους από 60.000 ανθρώπους. 

Η Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ΑΡΣΙΣ ήταν από 
τους πρώτους φορείς που ήδη από το Μάρτιο του 2016 συμμε-
τείχαν στο πρόγραμμα ESTIA, συνεισφέροντας στο βασικό αυτό 
κενό της φιλοξενίας των αιτούντων άσυλο και προσφύγων σε αξι-
οπρεπείς συνθήκες, σε διαμερίσματα, εντός του αστικού ιστού.

 
Σήμερα, η ΑΡΣΙΣ παρέχει συνολικά  1.948 θέσεις φιλοξενίας 

για ευάλωτους αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες: 566 θέσεις στην 
Αθήνα, 968 σε 5 νησιά (Χίο, Σάμο, Λέρο, Κω, Ρόδο), 402 στη Θεσ-
σαλονίκη 12 στο Βόλο. Συγκεκριμένα, στη Βόρεια και την Κεντρική 
Ελλάδα, η ΑΡΣΙΣ παρέχει στέγαση σε διαμερίσματα του προγράμ-
ματος ESTIA, αλλά και Κοινωνικά Διαμερίσματα Οικογενειών και 
Κοινωνικά Διαμερίσματα για νέους 18- 25 ετών, τα οποία λειτουρ-
γούν στα πλαίσια του ίδιου προγράμματος

Οι
προσφυγικές 
ροές των 
τελευταίων 
ετών 
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2015 861.630

2016 177.234 

2017 36.310

2018 50.508

74.4822019

Νέο-εισερχόμενοι
στην Ελλάδα ανά έτος:



Μέσω των παρεχόμενων καθημερινά υπηρεσιών, οι φιλο-
ξενούμενοι αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες υποστηρίζο-
νται στη διαδικασία ένταξης στο νέο γι’ αυτούς πολιτισμικό 
και κοινωνικό περιβάλλον, ενώ εξασφαλίζονται οι αξιοπρε-
πείς συνθήκες διαβίωσης και η κάλυψη των αναγκών τους.

 Το επιστημονικό προσωπικό του έργου, αποτελούμενο 
από κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, δικηγόρο, παι-
δαγωγούς, συνεπικουρούμενο από φροντιστές, υπεύθυ-
νους για την καλή κατάσταση των διαμερισμάτων, κατόρ-
θωσε να υποστηρίξει συνολικά 406 ανθρώπους μέσα στο 
2018, εκ των οποίων οι 275 ήταν μέλη οικογενειών και οι 131 
μεμονωμένοι ενήλικες.

Από τον Ιανουάριο ως τον Οκτώβριο του 2019 φιλοξε-
νήθηκαν συνολικά 468 άνθρωποι, εκ των οποίων 313 ήταν 
μέλη οικογενειών, συμπεριλαμβανομένων 178 παιδιών, και 
155 ήταν μεμονωμένοι ενήλικες και των δύο φύλλων. 

Οι άνθρωποι που φιλοξενούνται στο πρόγραμμα ESTΙΑ είναι 
οι πιο ευάλωτοι, μέσα στον ήδη ευάλωτο προσφυγικό πληθυ-
σμό (έγγειες γυναίκες, οικογένειες με πολύ μικρά τέκνα, άν-
θρωποι με προβλήματα υγείας ή ψυχικής υγείας, άνθρωποι με 
αναπηρίες, θύματα έμφυλης βίας, θύματα βασανιστηρίων κ.α.).

Πρόγραμμα
Estia
Θεσσαλονίκη

Τον Ιούνιο του 2018 ξεκίνησε η υλοποίηση ενός πιλοτικού 
σχεδίου με τίτλο “Κοινωνικά Διαμερίσματα Οικογενειών αιτού-
ντων και δικαιούχων διεθνούς ή ανθρωπιστικής προστασίας”. 
Το σχέδιο αφορούσε τη λειτουργία 2 διαμερισμάτων, συνολι-
κής δυναμικότητας 12 ατόμων, στην πόλη της Θεσσαλονίκης και 
ειδικότερα στην ευρύτερη περιοχή τη Τούμπας και απευθυνό-
ταν σε οικογένειες, μονογονεϊκές και πυρηνικές, που είτε είχαν 
υποβάλλει αίτημα διεθνούς και ανθρωπιστικής προστασίας είτε 
είχαν λάβει την αντίστοιχη αναγνώριση.

Σκοπός των διαμερισμάτων αυτών είναι να αποτελούν το 
“επόμενο βήμα”για τις εξαιρετικά ευάλωτες οικογένειες οι 
οποίες στεγάζονταν στο “Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων 
Άσυλο”, το οποίο λειτουργεί από κοινού από το Δήμο Θεσσα-
λονίκης και την ΑΡΣΙΣ, στο πλαίσιο του προγράμματος REACT, 
μετά την πάροδο του χρονικού ορίου φιλοξενίας στο “Φιλο-
ξενείο” ή όταν αξιολογείται ότι η οικογένεια είναι έτοιμη για 
να ανταποκριθεί σε συνθήκες ημί-αυτόνομης διαβίωσης, εκτός 
δηλαδή, του πλαισίου ενός Ξενώνα.

Απώτερος στόχος των “Κοινωνικών Διαμερισμάτων” είναι η 
ενδυνάμωση των οικογενειών σε εκείνο το σημείο που θα τους 
επιτρέπει να ζήσουν αυτόνομα χωρίς τη συνδρομή στεγαστικού 
προγράμματος. Από τον Ιούνιο του 2018 ως τον Οκτώβριο του 
2019 τα διαμερίσματα φιλοξένησαν 19 άτομα (4 οικογένειες), 
συμπεριλαμβανομένων 11 παιδιών. 

Κοινωνικά
Διαμερίσματα
Οικογενειών
Θεσσαλονίκη
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Τα «Κοινωνικά Διαμερίσματα αιτούτων ή δικαιούχων 
διεθνούς προστασίας 18-25 ετών» αποτελούν δομές φιλοξε-
νίας οι οποίες υποδέχονται νεαρούς ενήλικες οι οποίοι ως την 
ενηλικίωση τους φιλοξενούνταν σε ξενώνες ασυνόδευτων παι-
διών.

Το 2019 η ΑΡΣΙΣ λειτουργεί 4 “Κοινωνικά Διαμερίσματα” στη 
Θεσσαλονίκη (26 θέσεις φιλοξενίας) και 3 στο Βόλο (12 θέσεις). 

Η φιλοξενία τους αποτελεί  ένα ενδιάμεσο στάδιο πριν την 
πλήρη αυτονόμηση των νερών ενηλίκων. Στόχος είναι η προ-
ετοιμασία της κοινωνικής ένταξης, η προσφορά ευκαιριών πε-
ρεταίρω εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφω-
σης, κοινωνικοποίησης και κοινωνικής συμμετοχής. Επίσης, η 
δημιουργική δραστηριοποίηση ενθαρρύνεται κατά τη διάρκεια 
της παραμονής, με σκοπό την ανάπτυξη ατομικών και κοινωνι-
κών δεξιοτήτων και την ένταξη στην απασχόληση. 

Εντός του 2018, τα “Κοινωνικά Διαμερίσματα Θεσσαλονίκης” 
φιλοξένησαν και υποστήριξαν στη διαδικασία επαγγελματικής 
και κοινωνικής ένταξης 30 νέους και τα “Κοινωνικά Διαμερί-
σματα” Βόλου, 22 νέους. Συνολικά 25 νέοι εξ αυτών κατάφε-
ραν να βρουν εργασία και να προχωρήσουν σε μία κατεύθυν-
ση ανεξαρτητοποίησης.  Από τον Ιανουάριο ως τον Οκτώβριο 
του 2019, 37 νέοι φιλοξενήθηκαν στα Κοινωνικά Διαμερίσματα 
Θεσσαλονίκης και 18 στα Κοινωνικά Διαμερίσματα Βόλου. 

Σε όλες τις παραπάνω διαφορετικές μεθοδολογικά στεγαστικές 
προσεγγίσεις, οι επιστημονικές ομάδες της ΑΡΣΙΣ, προσφέρουν:

   στέγαση σε αξιοπρεπή διαμερίσματα εντός του αστικού ιστού,
   διασύνδεση των ενηλίκων με προγράμματα εκπαίδευσης, 
   υποστήριξη της επαγγελματικής ένταξης των ενηλίκων,
   ένταξη παιδιών και ενηλίκων σε προγράμματα μη τυπικής εκπαί-
   δευσης για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας,
   φροντίδα για την πρόσβαση των φιλοξενουμένων στην υγειονο-
   μική περίθαλψη,

Κοινωνικά
Διαμερίσματα
18-25 ετών
Θεσσαλονίκη, Βόλος

   υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής βοήθειας,
   ψυχο-κοινωνική υποστήριξη σε οικογενειακό και ατομικό
   επίπεδο, 
   νομική πληροφόρηση, συμβουλευτική και υποστήριξη
   συνοδείες και διαμεσολάβηση με δημόσιες αρχές (εφορία, 
   ΟΑΕΔ, ΚΕΠ κ.α.)
   διασύνδεση με άλλους φορείς και τη συμμετοχή στην κοινωνική
   πολιτιστική ζωή της πόλης
   μέριμνα για την εγγραφή όλων των παιδιών στα σχολεία πρωτό-
   βάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και υποστηρικτική
   παρακολούθηση της σχολικής φοίτησης.

Επιπλέον, όλοι οι φιλοξενούμενοι λαμβάνουν κάρτες μετρητών, με 
ένα προκαθορισμένο μηνιαίο ποσό, προκειμένου να καλύπτουν τις 
βασικές τους ανάγκες, όπως το φαγητό, ο ρουχισμός, η μετακίνηση 
κ.α.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
REACT-Refugee 
Assistance 
Collaboration
in Thessaloniki

Η ΑΡΣΙΣ συμμετέχει και στο έργο “REACT- Refugee 
Assistance Collaboration in Thessaloniki” το οποίο συντονίζει 
ο Δήμος Θεσσαλονίκης και εντάσσεται επίσης, στο πρόγραμμα 
ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγα-
ση). Στο πλαίσιο του έργου αυτού, η ΑΡΣΙΣ λειτουργεί το Κέ-
ντρο Φιλοξενίας Οικογενειών “Φιλοξενείο” και την Υπηρεσία 
παιδικής προστασίας για ευάλωτες οικογένειες, αμφότερα στη 
Θεσσαλονίκη. 
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Το “Φιλοξενείο Οικογενειών” στην Τούμπα Θεσσαλονίκης 
δημιουργήθηκε το 2015 με τη συνεργασία του Δήμου Θεσσαλο-
νίκης, της ΑΡΣΙΣ και του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρό-
σφυγες. Το “Φιλοξενείο” αποτελείται από 7 αυτόνομα δωμάτια, 
δυναμικότητας 28 κλινών συνολικά. Αποτελεί μια ενδιάμεση 
δομή στη διαδικασία μετάβασης από την αβεβαιότητα της πρώ-
της υποδοχής, στην αυτόνομη κοινωνική ζωή και την αναγνώ-
ριση των πολιτικών και κοινωνικών δικαιωμάτων των αιτούντων 
διεθνούς προστασίας. Στόχος είναι η παροχή υποστηρικτικών 
υπηρεσιών με σκοπό την ενδυνάμωση και αυτονόμηση των φι-
λοξενουμένων.

Το “Φιλοξενείο” απευθύνεται σε αιτούντες διεθνούς προ-
στασίας στην Ελλάδα και συγκεκριμένα σε πυρηνικές οικογέ-
νειες με ένα τουλάχιστον ανήλικο παιδί, σε μονογονεϊκές οι-
κογένειες αποτελούμενες από τη μητέρα ή τον πατέρα και ένα 
τουλάχιστον ανήλικο παιδί και σε ενήλικες γυναίκες μόνες σε 
κατάσταση εγκυμοσύνης. Το 2018 φιλοξενήθηκαν συνολικά 15 
οικογένειες, (60 άτομα εκ των οποίων 38 παιδιά ηλικίας 1 έως 
15 ετών). Από τον Ιανουάριο έως τον Ιούνιο του 2019 έχουν φι-
λοξενηθεί συνολικά 11 οικογένειες, (42 άτομα εκ των οποίων 25 
παιδιά ηλικίας 1 έως 15 ετών).

Κέντρο
Φιλοξενίας
Οικογενειών
Αιτούντων Άσυλο
"Φιλοξενείο"

Η Υπηρεσία παιδικής προστασίας για ευάλωτες οικογένει-
ες απευθύνεται σε ευάλωτες οικογένειες αιτούντων άσυλο και 
προσφύγων που έχουν βρει στέγη μέσω του έργου “REACT-
Refugee Assistance Collaboration in Thessaloniki”. Η διεπιστη-
μονική ομάδα του Τμήματος Παιδικής Προστασίας της ΑΡΣΙΣ 
αναλαμβάνει τη ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την ενίσχυση 
της δικτύωσης, την παρακολούθηση και την υποστήριξη της 
σχολικής φοίτησης, την κάλυψη αναγκών για ρούχα, παιχνίδια, 
σχολικά είδη, την ενισχυτική της διδασκαλίας ελληνικών, την 
πραγματοποίηση κοινωνικών, πολιτιστικών και εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων και τη διοργάνωση εργαστηρίων ανάπτυξης 
ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων. 

Υπηρεσία Παιδικής 
Προστασίας
για ευάλωτες 
οικογένειες
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