
“Το Πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση) χρηματοδοτείται 

από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO), με την 
υποστήριξη της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR).” 
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Ξεκινά  η συνεργασία του Δήμου Τρίπολης, του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και της 

Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, για την υποδοχή και φιλοξενία προσφύγων 

στο πλαίσιο του προγράμματος ESTIA, με την επίσημη εκδήλωση υπογραφής της σύμβασης την 

Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 12.00 στο Παλαιό Δημαρχείο του Δήμου 

Τρίπολης. 

Το πρόγραμμα προβλέπει την φιλοξενία 300 προσφύγων συνολικά, σε 50 διαμερίσματα που θα 

ενοικιασθούν για τον σκοπό αυτό. 

Οι οικογένειες των προσφύγων θα διαμένουν σε διαμερίσματα και θα υποστηρίζονται για την 

ομαλή ένταξή τους στην καθημερινή ζωή της πόλης, με τη βοήθεια προσωπικού που θα 

προσληφθεί για τον σκοπό αυτό. 

Η επιλογή των διαθέσιμων διαμερισμάτων που θα ενοικιασθούν, του προσωπικού διαφόρων 

ειδικοτήτων που θα απασχοληθεί στο πρόγραμμα, η μίσθωση οχήματος για τις ανάγκες 

μετακινήσεων κ.λπ., θα γίνει με  διαγωνιστική διαδικασία μέσω προσκλήσεων εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος που θα ανακοινωθούν άμεσα. 

Τη διαχείριση του προγράμματος με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λήφθηκε με 

συντριπτική πλειοψηφία έχει αναλάβει η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα, ενώ για την 

υλοποίηση η Εταιρεία συνεργάζεται στενά με τις Υπηρεσίες του Δήμου Τρίπολης. 

Με την υλοποίηση του παραπάνω προγράμματος ο Δήμος Τρίπολης ανταποκρίνεται στον 

ευρωπαϊκό και εθνικό σχεδιασμό για το προσφυγικό. Η φιλοξενία προσφύγων στην Τρίπολη 

εντάσσεται στο ESTIA – Πρόγραμμα Στήριξης Έκτακτης Ανάγκης για την Ένταξη και τη 

Στέγαση, που χρηματοδοτείται από το τμήμα Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕCHO) και υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους 

Πρόσφυγες σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Το πρόγραμμα 

στέγασης προσφύγων και αιτούντων άσυλο υλοποιείται ήδη σε 20 πόλεις σε όλη την Ελλάδα 

και έχει μέχρι σήμερα προσφέρει αξιοπρεπή στέγαση σε πάνω από 43.000 αιτούντες άσυλο και 

πρόσφυγες.  

Είμαστε βέβαιοι ότι η φιλόξενη πόλη της Τρίπολης θα  αγκαλιάσει το πρόγραμμα το οποίο πέραν 

της σημαντικής τόνωσης της τοπικής οικονομίας, αποτελεί ευκαιρία πολυπολιτισμικής 

ταυτότητας σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία. 

 

 

Γραφείο Τύπου 

Δήμου Τρίπολης 

Ξεκινά η υλοποίηση του Προγράμματος  

στέγασης προσφύγων στην πόλη της Τρίπολης 


