
Παράρτημα Πρόσκλησης  
 

Μοναδιαίο Κόστος Λειτουργίας Δομών Φιλοξενίας 
 

Η εκτίμηση του Μοναδιαίου Κόστους, που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης του 

Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, έχει προκύψει από 

την Μελέτη – Εμπειρογνωμοσύνη Προσδιορισμού του Μοναδιαίου Κόστους Λειτουργίας των Δομών 

Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων, η οποία εκπονήθηκε στο πλαίσιο της υπ. Αριθμ. 1649/Φ32/08-12-

2017 και με Κωδικό 019 Πρόσκλησης με τίτλο «Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Δομών 

Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων»  του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης.  

Η μελέτη αφορά στην εκτίμηση του μοναδιαίου κόστους λειτουργίας των Δομών Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων, με εκτίμηση του εύλογου εύρους μοναδιαίου κόστους ανά βασική κατηγορία 

επιλέξιμων δαπανών.  

Η αναλυτική εκτίμηση του μοναδιαίου κόστους περιλαμβάνει τον υπολογισμό του άμεσου και έμμεσου 

μοναδιαίου κόστους, ορίζοντας ως μονάδα κόστους έναν ωφελούμενο ανά μήνα (και ημέρα) λειτουργίας 

της δομής, με την περιγραφή όλων των συντελεστών που συνθέτουν το συνολικό κόστος, καθώς και 

επεξήγηση του τρόπου ποσοτικοποίησης τους. 

Ο υπολογισμός της τυποποιημένης κλίμακας μοναδιαίου κόστους, είναι κατά το δυνατό 

αντικειμενικότερος, με την έννοια της διασφάλισης της ίσης μεταχείρισης των δικαιούχων, ή/και 

πράξεων και είναι επαληθεύσιμος, ώστε να τεκμηριώνεται η βάση στην οποία στηρίχθηκε η 

απλουστευμένη επιλογή του κόστους. 

  



Απολογιστική προσέγγιση μοναδιαίου κόστους 

Το μοναδιαίο κόστος προσεγγίζεται ανά μήνα και ωφελούμενο. Τα στοιχεία αναλύονται περαιτέρω 

προκειμένου να αποσαφηνιστεί το εύρος του απολογιστικού μοναδιαίου κόστους ως προς το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς της Δομής, το οποίο επηρεάζει επιμέρους κατηγορίες δαπανών και διαφοροποιεί 

το συνολικό μοναδιαίο κόστος. 

Σημειώνεται ότι η απολογιστική προσέγγιση της παρούσας ενότητας αφορά το σύνολο των δαπανών 

λειτουργίας των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Επιλέξιμες δαπάνες / κατηγορίες δαπανών. 

Για την εκτίμηση του απολογιστικού μοναδιαίου κόστους λειτουργίας των Δομών Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων, τα βασικά κέντρα κόστους έχουν αναδιοργανωθεί και υπολογιστεί σύμφωνα με 

την κατηγοριοποίηση του παρακάτω Πίνακα: 

 



 

  



Επιλέξιμες δαπάνες / κατηγορίες δαπανών 

 

Ο καθορισμός των επιλέξιμων δαπανών αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της μεθόδου υπολογισμού του 

μοναδιαίου κόστους λειτουργίας των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων.  

Επιλεξιμότητα δαπανών ανά κατηγορία δαπάνης: 



  



 

Προσδιορισμός μοναδιαίου κόστους  

Στον πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνεται συγκεντρωτικά το εύρος του μοναδιαίου κόστους για κάθε 

μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις και το συνδυασμό τους: 

➢ Ανάλογα με το ιδιοκτησιακό καθεστώς του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται η Δομή Φιλοξενίας 

Ασυνόδευτων Ανηλίκων: 

• Μοναδιαίο Κόστος Λειτουργίας Δομής που στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο 

• Μοναδιαίο Κόστος Λειτουργίας Δομής που στεγάζεται σε ενοικιαζόμενο κτίριο 

• Μοναδιαίο Κόστος Λειτουργίας Δομής που στεγάζεται σε παραχωρημένο κτίριο 

 

➢ Ανάλογα με την επιλεξιμότητα ή μη του ΦΠΑ 

• Μοναδιαίο Κόστος Λειτουργίας Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων από Φορέα 

που συμψηφίζει το ΦΠΑ 

• Μοναδιαίο Κόστος Λειτουργίας Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων από Φορέα 

που δεν συμψηφίζει το ΦΠΑ 

➢ Ανάλογα με την ηλικιακή ομάδα των ανήλικων που φιλοξενούνται 

• Μοναδιαίο Κόστος Λειτουργίας Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων άνω των 10 

ετών 

• Μοναδιαίο Κόστος Λειτουργίας Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων κάτω των 

10 ετών 

 

 


