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Κατανομή ανά φύλο  
 

 
 

1 Οι παραπομπές αφορούν πολίτες τρίτων χωρών που ενηλικιώθηκαν σε κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων ή σε θέσεις προσωρινής φιλοξενίας ασυνόδευτων 
ανηλίκων κρατικών και μη φορέων που βρίσκονται κάτω από το σύστημα παραπομπών του ΕΚΚΑ. 
2 Τα αιτήματα αποστέλλονται σε ειδική φόρμα παραπομπής. 
3 Οι παραπομπές υποβλήθηκαν στην υπηρεσία κατά την περίοδο αναφοράς από τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς. 
4 Παραπομπές για στέγαση αιτούντων διεθνή προστασία, για τους οποίους επιλαμβάνεται η υπηρεσία (π.δ. 122/2017, αρ. 23) και δικαιούχων διεθνή προστασία για τους 
οποίους συντρέχουν λόγοι ευαλωτότητας ή συνέχισης παρακολούθησης σπούδων σε δημόσιες και ιδιωτικές δομές δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής, 
τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης, στις οποίες έχουν εγγραφεί. 
5 Προτεραιοποίηση με βάση τον βαθμό ευαλωτότητας του παραπεμπόμενου πληθυσμού ή τη συνέχιση παρακολούθησης των σπουδών τους σε δημόσιες και ιδιωτικές 
δομές δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής, τυπικής και μη τυπικής, εκπαίδευσης, στις οποίες έχουν εγγραφεί. 
6 Τοποθετήσεις που δεν ολοκληρώθηκαν  είτε λόγω μη αποδοχής της θέσης στέγασης είτε λόγω μη εντοπισμού των ωφελούμενων. 
7 Τα νούμερα στους σχετικούς πίνακες αφορούν αριθμό ατόμων.  
8 Μία  νεαρή γυναίκα  έχει ένα ανήλικο τέκνο. 
 
 
 
 

2 Αριθμός αιτημάτων2 Αριθμός ατόμων 

Σύνολο παραπομπών κατά την περίοδο αναφοράς3 70 71 

Επιλέξιμες περιπτώσεις για παραπομπή σε θέση φιλοξενίας4 68 69 

Επιλέξιμες περιπτώσεις για παραπομπή στο πρόγραμμα «ΕSΤΙΑ»5 53 54 

Επιλέξιμες περιπτώσεις για παραπομπή σε ανοικτές δομές φιλοξενίας 15 15 

Ολοκληρωμένες τοποθετήσεις σε θέσεις στέγασης στο στεγαστικό 
πρόγραμμα «ESTIA» 

24 25 

Ολοκληρωμένες τοποθετήσεις σε θέσεις στέγασης σε ΑΔΦ 15 15 

Τοποθετήσεις που δεν ολοκληρώθηκαν6 0 0 
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Κατανομή ανά υπηκοότητα 
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ΔΟΜΕΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

Κατηγορία Αριθμός 
αιτημάτων 

Ποσοστό 

 Κέντρα φιλοξενίας ασυνόδευτων 
ανηλίκων 

18 26.47% 

 Ασφαλείς ζώνες 10 14.71% 

 Ξενοδοχεία ασυνόδευτων ανηλίκων 40 58.82% 

 ΣΥΝΟΛΟ 68 100% 
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