
Ανακοίνωση 

 

Σε συνέχεια της υπ’ αριθμόν 1920/01.06.2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2731), που επέχει θέση προσκλήσεως με 
Α/Α ΟΠΣ 6120, σας ενημερώνουμε ότι έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων 
χρηματοδότησης μέσω ΟΠΣ με αντικείμενο τη χρηματοδότηση φορέων που υλοποιούσαν το Πρόγραμμα 
ESTIA 2021 και επιθυμούν να συνεχίσουν στο πλαίσιο του Προγράμματος «ESTIA 2022 – Στεγαστικό 
πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία».  

Όλα τα συνημμένα στο ΤΔΠ έγγραφα θα υποβληθούν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf, πλην 
του ΣΑΥΙΜ που θα υποβληθεί σε μορφή αρχείου τύπου word. Το Παράρτημα Γ αυτού (Πίνακας Μονάδων 
Στέγασης) θα υποβληθεί σε επεξεργάσιμη μορφή excel. Υπόδειγμα όλων των απαραίτητων εγγράφων 
θα  αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Διαχειριστικής Αρχής, στην σελίδα της σχετικής Πρόσκλησης, στην 
ακόλουθη διεύθυνση «ESTIA 2022: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» | 

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου (migration.gov.gr)   

Η χρηματοδότηση αφορά χρονικό διάστημα από την 16η Απριλίου 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022 
και οι φορείς δύνανται να αιτηθούν δυναμικότητα θέσεων στέγασης κατ’ ανώτατο όριο έως του 
εγκεκριμένου (από την ΥΠΥΤ) αριθμού θέσεων. 

Ο τρόπος υπολογισμού της χρηματοδότησης βασίζεται στη μέθοδο του μοναδιαίου κόστους, ανά θέση 
στέγασης και ανά ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 της Σχετικής Κ.Υ.Α. και θα καταβληθεί στους 
δικαιούχους που θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα σύμφωνα με το άρθρο 6 αυτής. 

Πίνακες μοναδιαίου κόστους βάσει μελέτης εμπειρογνώμονα κατ’ εφαρμογή του αρ. 5 της υπ’ αρ. 
1920/01.06.2022 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β’ 2731).  

 

Κενές Θέσεις  

Όλες οι 

περιοχές  

Κατηγορίες Μονάδων Στέγασης  

Α  Β  Γ  

Κόστος, ανά 

θέση στέγασης, 

ανά ημέρα  

9,0  10,0  17,0  

Κατειλημμένες  Θέσεις (επιλέξιμοι ωφελούμενοι) 

Όλες οι 

περιοχές  

Κατηγορίες Μονάδων Στέγασης  

Α  Β  Γ  

Μοναδιαίο 

Κόστος, ανά 

θέση στέγασης, 

ανά ημέρα  

13,0  23,0  30,0  

  

Διευκρινίζεται ότι όλες οι μονάδες στέγασης του Προγράμματος κατά τα ανωτέρω πρέπει να διαθέτουν 
τις προδιαγραφές, την υλικοτεχνική υποδομή και τη στελέχωση όπως ορίζονται στην ως άνω Σχετική 
Κ.Υ.Α..  

 

https://migration.gov.gr/ma/stegastiko-programma-estia-2022/
https://migration.gov.gr/ma/stegastiko-programma-estia-2022/

