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Θέμα: Κοινοβουλευτικόσ Έλεγχοσ 
χετ.: Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 8601/29-7-2020 Ερώτηςη  

 

ε απϊντηςη τησ ανωτϋρω ςχετικόσ Ερώτηςησ, που κατϋθεςε ο Βουλευτόσ κ. Α. υρύγοσ, με θϋμα 

«Αναπϊντητα ερωτόματα ςχετικϊ με την εφαρμογό του Προγρϊμματοσ τόριξησ Έκτακτησ Ανϊγκησ 

για την Ένταξη και τη τϋγαςησ – ESTIA ςτον Δόμο Αθηναύων» ςασ γνωρύζω τα εξόσ: 

Σα διαμερύςματα ςτα οπούα εύναι τοποθετημϋνοι ωφελούμενοι του προγρϊμματοσ ESTIA ςτο Δόμο 

Αθηναύων ανϋρχονται ςε 1.622 και ςε αυτϊ φιλοξενούνται 7.450 ωφελούμενοι. 

Σα κτύρια ςτα οπούα εύναι τοποθετημϋνοι ωφελούμενοι του προγρϊμματοσ ESTIA ςτο Δόμο 

Αθηναύων ανϋρχονται ςε 4 και φιλοξενούνται ςε αυτϊ 184 ωφελούμενοι (επιςυνϊπτονται πύνακεσ με 

τα διαθϋςιμα ςτοιχεύα ςτη βϊςη ταχυδρομικού κώδικα). 

Αξύζει να ςημειωθεύ το πρόγραμμα HELIOS (Hellenic Integration Support for Beneficiaries of 

International Protection), για το οπούο ο Διεθνόσ Οργανιςμόσ Μετανϊςτευςησ (ΔΟΜ) λαμβϊνει 

απευθεύασ χρηματοδότηςη από την Γενικό Διεύθυνςη Μετανϊςτευςησ και Εςωτερικών Τποθϋςεων 

(DG HOME) τησ Ευρωπαώκόσ Επιτροπόσ, αποτελεύ μια ολοκληρωμϋνη παρϋμβαςη για όλουσ τουσ 

ενόλικεσ δικαιούχουσ διεθνούσ προςταςύασ και τα μϋλη τησ οικογϋνειϊσ τουσ, οι οπούοι ϋχουν 

αναγνωριςτεύ από 1/1/2018 και αποχωρούν από τα ςτεγαςτικϊ ςχόματα του ςυςτόματοσ υποδοχόσ 

(πρόγραμμα ESTIA, πρόγραμμα FILOXENIA, Ανοιχτϋσ Δομϋσ Υιλοξενύασ. Κ.Τ.Σ, κ.τ.λ.).  

κοπόσ του Προγρϊμματοσ εύναι η ϋνταξη ςτην ελληνικό κοινωνύα δια τησ προώθηςησ τησ 

αυτόνομησ διαβύωςησ των ωφελουμϋνων, η οπούα υλοποιεύται μϋςω τεςςϊρων (4) αξόνων: α) τησ 

υποςτόριξησ τησ ςτϋγαςησ, β) των μαθημϊτων ϋνταξησ (ελληνικό γλώςςα, κοινωνικϋσ δεξιότητεσ κ.α), 

γ) τησ προώθηςησ ςτην αγορϊ εργαςύασ, μϋςω ςυνεδρύων εργαςιακόσ ςυμβουλευτικόσ και δ) τησ 

ευαιςθητοπούηςησ τησ τοπικόσ κοινωνύασ και τησ προώθηςησ τησ κοινωνικόσ ςυνοχόσ. H υλοπούηςό 

του ϋχει ξεκινόςει από την 1η Ιουλύου 2019 και αναμϋνεται να ολοκληρωθεύ ςτισ 30 Νοεμβρύου του 2020. 

το πλαύςιο του προγρϊμματοσ προβλϋπεται η δυνατότητα παροχόσ υπηρεςιών υποςτόριξησ τησ 

ςτϋγαςησ ςε 3.500 νοικοκυριϊ, αριθμόσ που αντιςτοιχεύ ςε 8.000 με 10.000 ϊτομα ανϊλογα με τη 

ςύνθεςη του κϊθε νοικοκυριού. ύμφωνα με πρόςφατα ςτοιχεύα που απϋςτειλε ο ΔΟΜ, μϋχρι τισ18-9-

2020, οι εγγεγραμμϋνοι ςυνολικϊ ςτο πρόγραμμα εύναι 16.703ωφελούμενοι, από τουσ οπούουσ 5.126 

ϋχουν λϊβει επιδότηςη ςτϋγαςησ.  

Από το ςύνολο αυτό, ςτα χωρικϊ όρια του Δόμου Αθόνασ υποςτηρύζονται με επιδότηςη ενοικύου            

1.018 νοικοκυριϊ, ςτα οπούα αντιςτοιχούν 2.479ωφελούμενοι. Παρϊλληλα, οι εγγεγραμμϋνοι ςτο εν 

λόγω Πρόγραμμα παρακολουθούν μαθόματα γλώςςασ ςτα 5 Κϋντρα Ενταξιακόσ Εκπαύδευςησ 

(Integration Learning Centers) που λειτουργούν ςτο πλαύςιο του Δόμου Αθόνασ. 



 

  

ημειώνεται ότι οι εγγεγραμμϋνοι ςτο πρόγραμμα, δικαιούχοι διεθνούσ προςταςύασ, δύνανται 

ακόμη κι αν δεν λαμβϊνουν την επιδότηςη ςτϋγαςησ μϋςω του προγρϊμματοσ να ωφεληθούν ςε 

εθελοντικό βϊςη από τισ λοιπϋσ υπηρεςύεσ του προγρϊμματοσ, όπωσ εύναι τα μαθόματα ϋνταξησ  και η 

εξατομικευμϋνη εργαςιακό ςυμβουλευτικό.  

Σαυτόχρονα, ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ διεξϊγονται δρϊςεισ ευαιςθητοπούηςησ και 

ενημϋρωςησ τησ τοπικόσ κοινωνύασ, επαγγελματικών ενώςεων και εργοδοτών, προκειμϋνου να 

επιτευχθούν μακροπρόθεςμα πολλαπλαςιαςτικϊ αποτελϋςματα ςτην ϋνταξη των πολιτών τρύτων 

χωρών ςτισ τοπικϋσ κοινωνύεσ. 

 

Επύςησ, ο Δόμοσ Αθηναύων με ςυγχρηματοδότηςη από το Ευρωπαώκό Σαμεύο Περιφερειακόσ 

Ανϊπτυξησ μϋςω τησ Πρωτοβουλύασ Αςτικϋσ Καινοτόμεσ Δρϊςεισ (UIA), υλοποιεύ το πιλοτικό 

πρόγραμμα “Curing the Limbo”, ϋνα ςτεγαςτικό πρόγραμμα το οπούο απευθύνεται ςε 

αναγνωριςμϋνουσ πρόςφυγεσ, το οπούο περιλαμβϊνει και δρϊςεισ κοινωνικόσ ϋνταξησ, όπωσ 

μαθόματα ελληνικών και αγγλικών (ςυμμετοχό 71 ωφελούμενων), υποςτόριξη ςτον τομϋα τησ 

κατοικύασ (παροχό βοόθειασ ςτην εξεύρεςη κατοικύασ και τη διαδικαςύα μύςθωςησ, κύνητρα για 

ιδιοκτότεσ, επιδότηςη ενοικύου για 9 μόνεσ, εξοικεύωςη και δικτύωςη με τη γειτονιϊ (113 ωφελούμενοι 

υπϋγραψαν ςυμφωνητικό ενοικύαςησ ςτο όνομϊ τουσ), επαγγελματικό ςυμβουλευτικό για ϋνταξη ςτην 

αγορϊ εργαςύασ (ςυμμετοχό 100 ωφελούμενων). 

Ο ςυνολικόσ αριθμόσ εγγεγραμμϋνων ςτο παραπϊνω πρόγραμμα εύναι 334 ωφελούμενοι, 

ςύμφωνα με την πιο πρόςφατη ανακούνωςη ςτοιχεύων (επτϋμβριοσ 2020). 

Σϋλοσ, ςτο Δόμο Αθηναύων λειτουργούν ωσ περιφερειακϋσ υπηρεςύεσ τησ Τπηρεςύασ Τποδοχόσ και 

Σαυτοπούηςησ του  Τπουργεύου Μετανϊςτευςησ και Αςύλου οι εξόσ δομϋσ: 

• Δομό Προςωρινόσ Τποδοχόσ Αιτούντων Διεθνό Προςταςύα ςτον Ελαιώνα, όπου ςτισ 

24/9/2020διϋμεναν  2.448 πολύτεσ τρύτων χωρών.  

• Η Δομό Υιλοξενύασ Αιτούντων Εθελούςιασ Επιςτροφόσ ςτην περιοχό του Αττικού Άλςουσ όπου  

ςτισ 24/9/2020 διϋμεναν 79 πολύτεσ τρύτων χωρών. 

 

υν.: δύο (2) πύνακεσ 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

 

                              ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΗΣΑΡΑΚΗ 
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1. Γραφεύο κ. Αναπληρωτό Τπουργού 
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3. κ. Γενικό Γραμματϋα Τποδοχόσ Αιτούντων Άςυλο 
4. Αυτοτελϋσ Σμόμα Νομοθετικόσ Πρωτοβουλύασ & Κοινοβουλευτικού Ελϋγχου 
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