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1

Εάν ένας φορέας επιθυμεί να υποβάλλει πρόταση για 
παραπάνω της μιας ΣΥΔ, απαιτείται η υποβολή Τεχνικών 
Δελτίων Πράξης  για κάθε ΣΥΔ ξεχωριστά ή ένα ΤΔΠ και για 
όλες τις δομές;

Εάν ένας φορέας επιθυμεί να υποβάλλει πρόταση για παραπάνω της μιας 
ΣΥΔ, θα υποβάλει ένα Τεχνικό Δελτίο Πράξης, με την επισήμανση ότι η κάθε 
ΣΥΔ θα αποτελεί ξεχωριστό υποέργο. Για κάθε υποέργο - ΣΥΔ θα υποβληθεί 
ξεχωριστό Σχέδιο Υλοποίησης με Ίδια Μέσα. Για κάθε ΣΥΔ θα υποβληθεί η 
Άδεια Ίδρυσης και Λειτουργίας.

2
Η χρήση της ρήτρας ευελιξίας, θα αποτελεί  υποέργο  
εντός του έργου των ΣΥΔ;

Στην πρόσκληση με Α.Π. 1153/12.05.2022 - ΑΔΑ: 9ΕΨ07Λ7-ΧΥΑ, δεν 
προβλέπεται χρήση ρήτρας ευελιξίας.

3
Υπάρχει πρόβλεψη για εξασφάλιση χρηματοδότησης της 
πράξης μετά τη λήξη του φυσικού αντικειμένου 
(31/12/2023);

Μετά τη λήξη της χρηματοδότησης των ενταγμένων πράξεων στο πλαίσιο της 
πρόσκλησης (Α.Π. 1153/12.05.2022 - ΑΔΑ: 9ΕΨ07Λ7-ΧΥΑ ), δεν υπάρχει 
πρόβλεψη για εξασφάλιση επιπλέον χρηματοδότησης.

4
Ποια είναι η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας ΣΥΔ; 

Η διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΥΔ ορίζεται στο 
υπ'αριθμ. ΦΕΚ 1160/Β/08.04.2019 όπως έχει τροποποιηθεί με το ΦΕΚ 
4991/Β/12.11.2020. Τα ΦΕΚ βρίσκονται στο Συνοδευτικό Υλικό της 
Πρόσκλησης. 

5
Ποια η διαδικασία συμμετοχής ενός Δυνητικού Δικαιούχου 
στην πρόσκληση;

Η διαδικασία συμμετοχής των Δυνητικών Δικαιούχων στην με Α.Π. 
1153/12.05.2022 - ΑΔΑ: 9ΕΨ07Λ7-ΧΥΑ Πρόσκληση, ορίζεται στην Ενότητα 5 
της πρόσκλησης με τίτλο "ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ". 

6
Η πρόσκληση αφορά μόνο φορείς που ήδη λειτουργούν 
δομές ΣΥΔ ή νέες δομές ΣΥΔ?

Η πρόσκληση αφορά τόσο σε υφιστάμενες όσο και σε νέες δομές ΣΥΔ, οι 
οποίες απαραιτήτως πρέπει να διαθέτουν Άδεια ίδρυσης και Λειτουργίας.

7 Ποιες περιπτώσεις υφιστάμενων ΣΥΔ αφορά η πρόσκληση;
Η χρηματοδότηση υφιστάμενων ΣΥΔ από την πρόσκληση αφορά μόνο σε 
περιπτώσεις δομών που ήδη λειτουργούν εκτός του συστήματος του ΕΟΠΥΥ 
και κατά την υποβολή της πρότασης δεν έχουν κάποια άλλη χρηματοδότηση



8 Ποιες είναι οι προδιαγραφές για τις υποδομές των δομών;
Ισχύουν οι προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 13 "Γενικές 
Προδιαγραφές Κτιρίων" της υπ' αρ. Δ12/ΓΠοικ.13107/283/20-03-2019 ΚΥΑ 
[ΦΕΚ1160/08-04-2019].

9

Πως γίνεται η παραπομπή των Ωφελούμενων Δικαιούχων 
Διεθνούς Προστασίας στη ΣΥΔ; Υπάρχει κάποιο μητρώο από το 
Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, από το οποίο 
παραπέμπονται;

Δεν υπάρχει σχετικό μητρώο στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, από το 
οποίο θα επιλέγονται και θα παραπέμπονται οι ωφελούμενοι στις ΣΥΔ.  
  
Οι υποψήφιοι ωφελούμενοι (που θα δηλώνουν οικειοθελώς την επιθυμία τους να 
αιτηθούν την ένταξή τους σε ΣΥΔ) θα παραπέμπονται (για να καταθέσουν την 
αίτησή τους προκειμένου στη συνέχεια να αξιολογηθούν από τη Διεπιστημονική 
Ομάδα του Φορέα Υλοποίησης) από τις κοινωνικές υπηρεσίες των δομών του 
συστήματος Υποδοχής, όπου διαμένουν ή από το πρόγραμμα «Παροχή στοχευμένης 
υποστήριξης και βοήθειας σε αιτούντες άσυλο και δικαιούχους διεθνούς 
προστασίας με αναπηρία», που υλοποιεί η Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής 
Προβολής Αθηνών/ΕΑΤΑ (του Δήμου Αθηναίων) με την υποστήριξη της Ύπατης 
Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες/UNHCR.  

10

Στην περίπτωση όπου δεν ικανοποιείται ο ελάχιστος 
προαπαιτούμενος αριθμός Ωφελούμενων Δικαιούχων Διεθνούς 
Προστασίας σε μια ΣΥΔ αυτή αποκλείεται από  τη 
συγχρηματοδότηση /ή παύει να λαμβάνει συγχρηματοδότηση;

Για να χρηματοδοτηθούν οι ΣΥΔ πρέπει να ικανοποιείται τόσο ο ελάχιστος αριθμός 
Ωφελούμενων Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας, όσο και ο συνολικός αριθμός 
Ωφελουμένων σύμφωνα με την κάθε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.


