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"ESTIA 2021: Στεγαστικό Πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή Προστασία στα Χανιά"

Με το πρόγραμμα "ESTIA 2021: Στεγαστικό Πρόγραμμα για Αιτούντες Διεθνή Προστασία στα
Χανιά" συνεχίζεται η φιλοξενία των Αιτούντων Διεθνή Προστασία στην Κρήτη, που ξεκίνησε
τον Μάιο του 2017 με τη συνεργασία της Αναπτυξιακής Ηρακλείου, της Σύμπραξης Χανίων,
της Εκπαιδευτικής Αναπτυξιακής ΠΛΟΗΓΟΣ και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους
Πρόσφυγες.
Με τη μετάβαση του προγράμματος στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, η
Σύμπραξη Χανίων ανέλαβε την υλοποίηση του έργου για το Ν. Χανίων με διάρκεια
1/1/2021-31/12/2021.
Σκοπός του προγράμματος είναι η εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για τους
αιτούντες διεθνή προστασία, μέσω της φιλοξενίας σε κατοικίες και της παροχής
υποστηρικτικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις ανάγκες τους και με γνώμονα την
ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής, κατά την έννοια του ενωσιακού
δικαίου.
Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι:




ενήλικοι/ες αιτούντες/αιτούσες διεθνούς προστασίας συμπεριλαμβανομένων και
των ανήλικων μελών της οικογένειάς τους λαμβάνοντας υπόψη τη διαθέσιμη
δυναμικότητα του προγράμματος και με προτεραιότητα τα ευάλωτα πρόσωπα
(νόμος 4636/2019).
ασυνόδευτοι ανήλικοι/ες οι οποίοι/ες διαμένουν σε κέντρα φιλοξενίας
ασυνόδευτων ανηλίκων ή θέσεις προσωρινής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων.
Για τη συμμετοχή ασυνόδευτων ανήλικων στο πρόγραμμα, λαμβάνεται υπόψη η
ευαλωτότητά τους ή η συνέχιση παρακολούθησης σπουδών σε δημόσιες και
ιδιωτικές δομές δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας ή επαγγελματικής, τυπικής και μη
τυπικής εκπαίδευσης, στις οποίες έχουν εγγραφεί.

Ειδικότερα, το πρόγραμμα στα Χανιά αφορά στη στήριξη Αιτούντων Διεθνή Προστασία
μέσω της διατήρησης 192 θέσεων στέγασης σε 32 μισθωμένα διαμερίσματα.
Στο πλαίσιο αυτό η Σύμπραξη Χανίων θα παρέχει:
α. Στέγαση: Παροχή φιλοξενίας σε μισθωμένες κατοικίες οι οποίες θα έχουν εξοπλιστεί με
τα απαραίτητα έπιπλα, λευκές συσκευές, λευκά είδη και οικιακό εξοπλισμό
β. Συνοδευτικές υπηρεσίες:
- Ενημέρωση, συμβουλευτική και υποστήριξη σχετικά με διαδικασίες που αφορούν τον
ωφελούμενο, όπως την ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του, την
εγγραφή σε δομές της δημόσιας εκπαίδευσης και τη διεκπεραίωση διαδικασιών για την
υγειονομική περίθαλψη, την εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο, το άνοιγμα τραπεζικού
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λογαριασμού, την κοινωνική ασφάλιση, την εγγραφή σε οργανισμούς προώθησης της
απασχόλησης ή κοινωνικής προστασίας.
- Υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης ανάλογα με τις ανάγκες του ωφελούμενου.
- Διερμηνεία σε γλώσσα που ο ωφελούμενος κατανοεί.
- Μεταφορά για την τοποθέτηση
Το πρόγραμμα ESTIA 21 χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DGHOME) και
υλοποιείται από την Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης του Υπουργείου
Μετανάστευσης και Ασύλου.
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