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                                  Αζήλα, 25 Απξηιίνπ 2019 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Ππόσκληση για την ςποβολή πποτάσεων για την ευαπμογή  των 

ςποβοηθούμενων εθελούσιων επιστπουών, σςμπεπιλαμβανομένων μέτπων 

επανένταξηρ και λειτοςπγία Ανοικτήρ Δομήρ Φιλοξενίαρ Αιτούντων Εθελούσιαρ 

Επιστπουήρ στην πεπιυέπεια Αττικήρ 

Η Υπεξεζία Δηαρείξηζεο Επξωπαϊθώλ θαη Αλαπηπμηαθώλ Πξνγξακκάηωλ (ΥΔΕΑΠ) 

ηνπ Υπνπξγείνπ Πξνζηαζίαο ηνπ Πνιίηε πξνζθαιεί όινπο ηνπο πηζαλνύο ηειηθνύο 

δηθαηνύρνπο, 

 Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλώζεηο (NGOs), 

 Δηεζλείο Οξγαληζκνύο, 

 Δηεζλή Επηηξνπή ηνπ Εξπζξνύ Σηαπξνύ (ΔΕΕΣ) 

 Δηεζλή Οκνζπνλδία Εξπζξνύ Σηαπξνύ θαη ηωλ νξγαλώζεωλ ηεο Εξπζξάο 

Ηκηζειήλνπ, 

 νπνηεζδήπνηε ζπλεξγαζίεο ηωλ παξαπάλω, 

γηα ηελ ππνβνιή πξόηαζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηωλ εζεινύζηωλ επηζηξνθώλ θαη 

κέηξωλ επαλέληαμεο ηωλ ππεθόωλ Τξίηωλ Φωξώλ ζηελ Φώξα θαηαγωγήο ηνπο θαη ηε 

ιεηηνπξγία Αλνηθηήο Δνκήο Φηινμελίαο Αηηνύληωλ Εζεινύζηαο Επηζηξνθήο ζηελ 

πεξηθέξεηα Αηηηθήο. 

Η ελ ζέκαηη δξάζε ζα ρξεκαηνδνηεζεί από ην Επξωπαϊθό Τακείν Αζύινπ, 

Μεηαλάζηεπζεο θαη Έληαμεο ( 75% επξωπαϊθνί πόξνη – 25% εζληθνί πόξνη). 

Σθνπόο ηεο πξόζθιεζεο είλαη ε ρξεκαηνδόηεζε ηνπ ηειηθνύ δηθαηνύρνπ γηα ηξία έηε, 

πξνθεηκέλνπ λα επηζηξαθνύλ, ζε εζεινληηθή βάζε, δεθαέμη ρηιηάδεο πεληαθόζηνη 

(16.500), ήηνη πέληε ρηιηάδεο πεληαθόζηνη (5.500) αλά εκεξνινγηαθό έηνο, ππήθννη 

Τξίηωλ ρωξώλ ζηελ Φώξα θαηαγωγήο ηνπο, αλαπηύζζνληαο παξάιιεια κέηξα 

επαλέληαμεο ζε ηέζζεξηο ρηιηάδεο ηξηαθνζίνπο πελήληα (4.350), ήηνη ρίιηνπο 

ηεηξαθόζηνπο πελήληα (1.450) ππεθόνπο Τξίηωλ ρωξώλ ζηελ Φώξα θαηαγωγήο ηνπο 

αλά εκεξνινγηαθό έηνο. Σθνπόο επίζεο είλαη θαη ε παξνρή πξνζωξηλήο δηακνλήο 

ζηελ αλνηθηή Δνκή Φηινμελίαο Αηηνύληωλ Εζεινύζηαο Επηζηξνθήο ηεο πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο ρωξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 100 αηόκωλ, ζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο ρηιηάδεο 

δηαθόζηνπο ζαξάληα (3.240) ήηνη ρίιηνπο νγδόληα (1.080) ππεθόνπο Τξίηωλ ρωξώλ- 

αηηνύληωλ εζεινύζηαο επηζηξνθήο αλά εκεξνινγηαθό έηνο έωο όηνπ νινθιεξωζνύλ 

νη δηαδηθαζίεο επηζηξνθήο ηνπο. 



Η αλωηέξω δξάζε ζα πινπνηεζεί γηα ηξία έηε (2019-2022) κε ζπλνιηθό 

πξνϋπνινγηζκό 39,10 εθ.. 

Οη πξνηάζεηο ππνβάιινληαη όπωο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ πξόζθιεζε, κόλνλ ζηελ 

ειιεληθή γιώζζα, κέζω ΟΠΣ γηα ην ζύλνιν ηεο δξάζεο θαη κόλν ην αίηεκα 

ρξεκαηνδόηεζεο ππνβάιιεηαη ππνγεγξακκέλν ζηελ Εληεηαικέλε Αξρή Υπεξεζία 

Δηαρείξηζεο Επξωπαϊθώλ θαη Αλαπηπμηαθώλ Πξνγξακκάηωλ/ 4
ν
 Τκήκα 

Πξνγξακκαηηζκνύ θαη Αμηνιόγεζεο ηνπ Τακείνπ Αζύινπ, Μεηαλάζηεπζεο θαη 

Έληαμεο (Τνκέαο Επηζηξνθώλ), ζηε δηεύζπλζε Μεζνγείωλ 96, Αζήλα, η.θ. 11527 

Αζήλα (1νο όξνθνο): από ηελ 25 - 04 - 2019 έωο ηελ 28 – 05 - 2019 θαη ώξα 14:00. 

 


