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1 Το Πρόγραμμα διευκολύνει επιπλέον την ένταξη όσων παραμένουν στην Ελλάδα, ενώ ο τοπικός πληθυσμός ωφελείται από την ενοικίαση των διαμερισμάτων του. Το ΥΜΑ συνεργάζεται με 
Μ.Κ.Ο. και Δήμους ανά την Ελλάδα για να προσφέρει στέγαση σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και κτίρια. Το Πρόγραμμα Στέγασης ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2015. 
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Δελτίο Τύπου για το ESTIA 2021 

Επισκόπηση 

Στις αρχές Ιανουαρίου του 2021, ολοκληρώθηκε η μετάβαση του 
προγράμματος ESTIA 2021 στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου 
(ΥΜΑ). Πλέον, όλο το Πρόγραμμα Στέγασης τελεί υπό την αποκλειστική 
διαχείριση του ΥΜΑ. Περιλαμβάνει 24.440 θέσεις. Οι θέσεις αυτές 
αφορούν 3.754 διαμερίσματα και 225 δωμάτια κτιρίων σε 15 πόλεις και 3 
νησιά σε όλη την Ελλάδα. 

Το Πρόγραμμα Στέγασης1 παρέχει μισθωμένες κατοικίες σε ευάλωτους 
αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες στην Ελλάδα. Η διαμονή στον αστικό ιστό 
συμβάλλει στην αποκατάσταση της αίσθησης της ομαλότητας στους 
ωφελούμενους του Προγράμματος, ενώ μέσω της υποστήριξης που τους 
παρέχεται από κοινωνικούς επιστήμονες και διερμηνείς, ενισχύεται η 
δυνατότητα πρόσβασής τους σε δικαιώματα και υπηρεσίες, όπως στην 
εκπαίδευση, στην υγεία, στην αγορά εργασίας, σε μαθήματα γλωσσών και 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες. 

 

24.440 
Θέσεις Στέγασης 

3.979 
Μονάδες Στέγασης

 

75,5% 
Πληρότητα                       

 

Η Itab Almohammad, 36 χρονών, αιτούσα άσυλο από την Συρία, έφυγε από την χώρα της μαζί με την οικογένεια 

της, λόγω του πολέμου για ένα καλύτερο αύριο. Έφτασε στο νησί της Λέσβου το 2019 όπου και έμειναν εκεί για 

μερικούς μήνες. Αργότερα, μεταφέρθηκαν στην ενδοχώρα, στην πόλη του Κιλκίς, όπου και ζουν μέχρι σήμερα. 

Φιλοξενούνται σε διαμέρισμα που παρέχεται από την Ηλιακτίδα ΑΜΚΕ, στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA 2021, 

που συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. 
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 Δημογραφικά στοιχεία  

Συνολικά, από το Νοέμβριο του 2015, σχεδόν 75.000 άτομα έχουν 

επωφεληθεί από το Πρόγραμμα Στέγασης. Ως το τέλος Μαρτίου του 

2021, 18.463 άτομα στεγάζονται στο Πρόγραμμα, ανάμεσά τους 

4.732 αναγνωρισμένοι πρόσφυγες. Το 50% των ωφελούμενων είναι 

παιδιά. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι οικογένειες, κατά μέσο όρο 

πενταμελείς. Περισσότεροι του ενός στους τέσσερις ωφελούμενους 

πληρούν τουλάχιστον ένα από τα κριτήρια ευαλωτότητας για τη 

συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα. Οι τρεις πιο κοινές περιπτώσεις 

ευαλωτότητας είναι: 

 12% 
Σοβαρό ιατρικό 

πρόβλημα 

 

4% 
Παιδιά σε κίνδυνο 

3% 
Μονογονεϊκή οικογένεια 

 

 

Εθνικότητες 

Η μεγάλη πλειοψηφία, το 85% των ατόμων που συμμετέχουν στο 

Πρόγραμμα Στέγασης, είναι Σύριοι, Αφγανοί, Ιρακινοί, Ιρανοί ή 

Κονγκολέζοι (Λ.Δ.Κ.). Ωστόσο, τα άτομα που φιλοξενούνταν ως το 

τέλος Μαρτίου του 2021 μιλούσαν περισσότερες από 30 

διαφορετικές μητρικές γλώσσες. 

 

 

 

Τύποι στέγασης 

Περισσότερες από τέσσερις στις πέντε θέσεις 

στέγασης είναι σε διαμερίσματα. Οι υπόλοιπες 

είναι σε κτίρια.  
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Εταίροι Στέγασης 

Ως το τέλος Μαρτίου του 2021, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, υλοποίησε το Πρόγραμμα Στέγασης μέσω 

25 συνεργασιών, με 11 Ελληνικές και Διεθνείς Μ.Κ.Ο. και 14 Δήμους.  

Οι εταίροι στέγασης είναι: οι Μ.Κ.Ο. CRS (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), Hopeland (Αθήνα), ICSD (Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα), 

PRAKSIS (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), ΑΡΣΙΣ (Αθήνα, Χίος), Δράσεις Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Θεσσαλονίκη), Δύναμη 

Ζωής (Αθήνα), Ηλιακτίδα (Λέσβος), Κέντρο Νέων Ηπείρου (Ιωάννινα), Νόστος (Αθήνα), Φάρος Ελπίδας (Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη). 

Οι δήμοι: Αθήνα (ADDMA), Θεσσαλονίκη (MUNTHESS), Ηράκλειο (HDA), Καρδίτσα (ANKA), Κατερίνη (DIPAK), 

Λάρισα (DIKEL), Λιβαδειά (KEDHL), Νέα Φιλαδέλφεια - Νέα Χαλκηδόνα (KEDFX), Πειραιάς (KODEP), Σητεία 

(PLOIGOS), Τήλος (TILOS), Τρίκαλα (E-TRIKALA), Τρίπολη (PARNONAS), Χανιά (SFCHANIA). 

 

 

  

«Μένουμε στο διαμέρισμά μας στο Κιλκίς τους τελευταίους 9 μήνες. Είμαστε χαρούμενοι και νιώθουμε ασφαλείς. Τα 

παιδιά μας παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα στο σχολείο για να μάθουν την ελληνική γλώσσα, έχουν φίλους και 

είναι χαρούμενα. Το Κιλκίς είναι μια ωραία, μικρή πόλη για να ζει κάποιος με την οικογένειά του. Αισθανόμαστε πολύ 

τυχεροί που έχουμε ανθρώπους δίπλα μας, που μας επισκέπτονται, βοηθούν να βελτιώσουμε την καθημερινότητά μας 

δίνοντάς μας πολύτιμες συμβουλές, και φροντίζουν για τις ανάγκες μας. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις με όλο το προσωπικό 

της Ηλιακτίδας και αισθανόμαστε πως μας έχουν αγκαλιάσει με όλη τους την αγάπη.» 
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Χάρτης περιοχών παροχής στέγασης  

Στέγαση για αιτούντες άσυλο και αναγνωρισμένους πρόσφυγες παρέχεται σε 15 πόλεις στην ενδοχώρα και σε 3 νησιά. 

Περισσότερες από τις μισές θέσεις στέγασης, το 59%, βρίσκονται στην Αθήνα, το 36% στην υπόλοιπη ηπειρωτική 

Ελλάδα, ενώ το 5% βρίσκεται στα νησιά. 

 

 

 

Σύνολο ωφελούμενων 

Συνολικά, από το Νοέμβριο του 2015, 75.000 άτομα έχουν 

επωφεληθεί από το Πρόγραμμα Στέγασης. 

Το Πρόγραμμα Στέγασης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου 

είναι μέρος του ESTIA 2021 που χρηματοδοτείται από το Ταμείο 

Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. 

75.000 
Άτομα φιλοξενήθηκαν στις θέσεις του 

Προγράμματος Στέγασης ESTIA 2021 
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