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ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟ ΤHN 

01/10/2019 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ. ΤΟΣΚΕΔΠ, ΚΕΝΤΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΙ ΤΑΤΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ Η ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ FILOXENIA 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELIOS; 

Το πρόγραμμα HELIOS είναι ένα πρόγραμμα ένταξης που υλοποιείται από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ) και τους εταίρους του, με την 
υποστήριξη της Ελληνικής Κυβέρνησης και την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το πρόγραμμα HELIOS στοχεύει στην ένταξη των 
επωφελούμενων στην ελληνική κοινωνία μέσω της προώθησης της αυτόνομης διαβίωσης και συγκεκριμένα μέσω: α) υποστήριξης για εύρεση αυτόνομης 
κατοικίας β) μαθημάτων ένταξης γ) δραστηριοτήτων σχετικά με την εργασιακή απασχόληση με σκοπό την ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας.  
 

ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΓΓΡΑΦΩ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELIOS; ΕΩΣ ΠΟΤΕ; 

Μπορώ να εγγραφώ στο πρόγραμμα HELIOS εάν πληρώ ΟΛΕΣ τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
A) Είμαι Δικαιούχος Διεθνούς Προστασίας;   
B) Η απόφαση με την οποία μου χορηγείται διεθνή προστασία μου γνωστοποιήθηκε μετά την 01/10/2019. 
Γ) Είμαι επίσημα εγγεγραμμένος και διαμένω σε κάποια Ανοιχτή Δομή Φιλοξενίας, ΤΟΣΚΕΔΠ, Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης ή σε ξενοδοχείο του 
προγράμματος FILOXENIA.  
 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Μπορώ να εγγραφώ στο πρόγραμμα HELIOS το αργότερο την τελευταία μέρα του επόμενου μήνα από την γνωστοποίηση της απόφασης 
αναγνώρισής μου. Για παράδειγμα, εάν η απόφαση της αναγνώρισής μου μου γνωστοποιήθηκε στις 15 Οκτωβρίου 2019, η προθεσμία για την εγγραφή 
μου στο πρόγραμμα HELIOS είναι η 30 Νοεμβρίου 2019.  

 
ΠΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΜΟΥ ΠΑΡΑΣΧΕΘΟΥΝ ΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΩ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ HELIOS; 

1) ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΕΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ  

Τι σημαίνει αυτόνομη κατοικία; 
Στο πλαίσιο του HELIOS, θα μου παρασχεθεί υποστήριξη για εύρεση κατοικίας και για την σύναψη ενός μισθωτηρίου συμβολαίου στο όνομα 
μου με τον ιδιοκτήτη του διαμερίσματος.  

Πόσο χρόνο έχω για να βρω ένα σπίτι και να καταρτίσω το μισθωτήριο συμβόλαιο;  
Προκειμένου να εισπράττω το επίδομα ενοικίου που παρέχει το πρόγραμμα HELIOS, θα πρέπει να έχω συνάψει το μισθωτήριο συμβόλαιο και 
να το προσκομίσω στο προσωπικό του HELIOS εντός πέντε (5) μηνών από την εγγραφή μου στο πρόγραμμα HELIOS.  

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να εισπράττω το επίδομα ενοικίου; 
Προκειμένου να εισπράττω το επίδομα ενοικίου , θα πρέπει να πληρώ όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
A) Να είμαι εγγεγραμμένος στο πρόγραμμα HELIOS; 

B) Να προσκομίσω στο προσωπικό του HELIOS την απόδειξη του μισθωτηρίου συμβολαίου στο όνομα μου (εκτύπωση από το Taxisnet) εντός 

πέντε (5) μηνών από την εγγραφή μου στο πρόγραμμα. Σε περίπτωση συγκατοίκησης, οι εκτυπώσεις Taxisnet θα πρέπει να υποβάλλονται για 

κάθε νοικοκυριό, η κάθε μία αναγράφοντας σαφώς το όνομα ενός από τα μέλη της κάθε οικογενειακής μονάδας. 

Δ) Να προσκομίσω στο προσωπικό του HELIOS τα στοιχεία του προσωπικού μου τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), στον οποίο θα καταβάλλεται 

μηνιαίως το ποσό του επιδόματος ενοικίου. Το επίδομα ενοικίου δεν μπορεί να μεταφερθεί στην κάρτα όπου λαμβάνω την οικονομική βοήθεια 

από το ΕΣΤΙΑ.  

Ε) Να προσκομίσω στο προσωπικό του HELIOS φωτοτυπία της ταυτότητας μου και όλων των μελών της οικογενείας μου.  

ΣΤ) Να προσκομίσω στο προσωπικό του HELIOS απόδειξη του IBAN λογαριασμού του ιδιοκτήτη του σπιτιού  

Ζ) Κάθε μήνα, να προσκομίζω στο προσωπικό του HELIOS την απόδειξη πληρωμής (μεταφορά μέσω τραπέζης) του ενοικίου του προηγούμενου 

μήνα. 

Η) Μετά την εγγραφή μου στα υποχρεωτικά μαθήματα ένταξης όπως αυτά περιγράφονται στο σημείο (2) του παρόντος, να τα παρακολουθώ 

συστηματικά χωρίς να υπερβώ το όριο των επιτρεπόμενων απουσιών. 

Ποιο είναι το ποσό του επιδόματος ενοικίου και ποιες ανάγκες θα καλύψει; 

Τα ποσά αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα και παρουσιάζονται ανάλογα με το μέγεθος της οικογένειας 

 

 
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΣΤΑ ΕΞΟΔΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ 

ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΥΤΝΟΜΗΣ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ  

ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΗΝΙΑΊΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗ  ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΑΞ 

1  € 162  € 440 

2  € 309  € 830 

3  € 396  € 980 

4 με 5  € 504  € 1,172 

6+ € 630 € 1,490 

 Η συνεισφορά στα έξοδα ενοικίου θα συμβάλει στο να 
καλύψει το κόστος ενοικίασης του σπιτιού και των 
σχετιζόμενων βασικών δαπανών κοινής ωφελείας. 

Η συνεισφορά για την έναρξη της αυτόνομης διαβίωσης 
προβλέπεται να καλύψει μέρος της εγγύησης ενοικίου 

και των πρώτων εξόδων εγκατάστασης. 
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 Για πόσο καιρό θα λαμβάνω την επιδότηση ενοικίου; 
Δικαιούμαι να εισπράξω το επίδομα ενοικίου το λιγότερο για διάστημα έξι (6) μηνών και το περισσότερο για διάστημα δώδεκα (12) μηνών 
ανάλογα με τον χρόνο παραμονής στην παρούσα δομή φιλοξενίας.  Για παράδειγμα, εάν προσκομίσω στο προσωπικό του HELIOS την απόδειξη 
του μισθωτηρίου συμβολαίου και όλα τα υπόλοιπα απαραίτητα έγγραφα τρεις μήνες μετά την γνωστοποίηση της απόφασης χορήγησης 
διεθνούς προστασίας, τότε θα εισπράξω το επίδομα ενοικίου για εννέα (9) μήνες. 
Ωστόσο, εάν δεν προσκομίσω το μισθωτήριο συμβόλαιο και τα υπόλοιπα απαραίτητα έγγραφα εντός πέντε (5) μηνών από την εγγραφή μου 
στο πρόγραμμα, το δικαίωμα μου να εισπράττω το επίδομα ενοικίου θα σταματήσει αυτοδικαίως.  

 
2) ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΖΩΗΣ)  

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμμετοχής στα μαθήματα ένταξης;  

Προκειμένου να συμμετέχω στα μαθήματα ένταξης, πρέπει να πληρώ όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

A) Να είμαι εγγεγραμμένος στο πρόγραμμα HELIOS; 

B) Να είμαι τουλάχιστον 16 ετών; 

Είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των μαθημάτων ένταξης;  

Ναι, η συμμετοχή στα μαθήματα ένταξης είναι υποχρεωτική εκτός εάν παρακολουθώ μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης. Οι γυναίκες που 

βρίσκονται στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης τους και έως και έξι (6) μήνες μετά την γέννηση του τέκνου τους, τα άτομα που δεν μπορούν 

να συμμετέχουν στα μαθήματα λόγω αναπηρίας ή σοβαρής ασθένειας καθώς και τα άτομα άνω των 65 ετών απαλλάσσονται από την 

υποχρεωτική παρακολούθηση.  

Πότε πρέπει να αρχίσω να παρακολουθώ τα μαθήματα ένταξης; 

Θα πρέπει να παρουσιαστώ σε κάποιο Κέντρο Ένταξης και Μάθησης για εγγραφή στα μαθήματα ένταξης το αργότερο δύο εβδομάδες αφότου 

προσκομίσω στο προσωπικό του HELIOS το μισθωτήριο συμβόλαιο και τα υπόλοιπα απαραίτητα έγγραφα για το επίδομα ενοικίου. Εάν 

ενδιαφέρομαι να παρακολουθήσω τα μαθήματα ένταξης πριν την εύρεση κατοικίας, έχω το δικαίωμα προς τούτο.  

                  Για πόσο καιρό θα συμμετέχω στα μαθήματα ένταξης; 

                  Τα μαθήματα έχουν διάρκεια έξι (6) μηνών για κάθε επωφελούμενο.  

 

3) ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις προκειμένου να μπορώ να επωφεληθώ από τις δραστηριότητες σχετικά με την εργασιακή      απασχόληση;  

Προκειμένου να επωφεληθώ από αυτές τις δραστηριότητες , θα πρέπει να πληρώ όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

A) Να είμαι εγγεγραμμένος στο HELIOS; 

B) Να παρακολουθώ τα μαθήματα ένταξης όπως περιγράφονται στο σημείο (2).  

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: 

Πρέπει να πληρώσω για να εγγραφώ στο πρόγραμμα HELIOS και να λαμβάνω τις υπηρεσίες που παρέχει;  
Όχι, οι υπηρεσίες του προγράμματος HELIOS, προσφέρονται στους επωφελούμενους δωρεάν.  
Πρέπει να βρω μόνος μου σπίτι;  
Ναι, η εύρεση σπιτιού και η σύναψη μισθωτηρίου συμβολαίου είναι δική μου ευθύνη. Ωστόσο, το προσωπικό του HELIOS θα με βοηθήσει στο 
να βρω σπίτι και να συνάψω το μισθωτήριο συμβόλαιο.  
Υπάρχει κάποιος περιορισμός σχετικά με την τοποθεσίας του σπιτιού;  
Όχι, μπορώ να βρω σπίτι οπουδήποτε επιθυμώ στην Ελλάδα. Παρ’ όλα αυτά το πρόγραμμα Helios έχει σχεδιαστεί ούτως ώστε να καλύπτει 
υπηρεσίες στα αστικά κέντρα της ηπειρωτικής Ελλάδας και την Κρήτη.  
Σε περίπτωση που νοικιάσω σπίτι σε απομακρυσμένη περιοχή έχω δικαίωμα να εισπράττω το επίδομα ενοικίου και η υποχρεωτική 
παρακολούθηση των μαθήματων θα αξιολογηθεί κατά περίπτωση.  
Τι θα συμβεί σε περίπτωση που είμαι υποχρεωμένος να παρακολουθώ τα μαθήματα ένταξης αλλά αποφασίσω να μην το κάνω;  
Θα σταματήσω να θεωρούμαι επωφελούμενος του προγράμματος και να λαμβάνω τις υπηρεσίες του HELIOS, συμπεριλαμβανομένου και του 
επιδόματος ενοικίου.  
Θα μου βρει το πρόγραμμα HELIOS δουλειά;  
Όχι, Ωστόσο, το πρόγραμμα HELIOS θα μου προσφέρει υποστήριξη προκειμένου να διευκολυνθεί η ένταξή μου στην αγορά εργασίας.  
Μπορούν οι ασυνόδευτοι ανήλικοι να εγγραφούν στο HELIOS; 
Όχι. 

 
 

Για οποιαδήποτε απορία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο iom_helios_info@iom.int ή στους ακόλουθα νούμερα WhatsApp από τις 9 π.μ. έως τις 3 

μ.μ. Δευτέρα έως Παρασκευή; Μπορείτε επίσης να καλέσετε τα νούμερα άλλη στιγμή και να αφήσετε μήνυμα:  

WHATSAPP ΝΟΥΜΕΡΑ                       ΓΛΩΣΣΕΣ 

   + 30 6906656134  Αραβικά - Γαλλικά              

+ 30 6906956107  Ουρντού- Χίντι- Παντζαμπί  

+ 30 6909868980        Αγγλικά- Ελληνικά- Τουρκικά  

+ 30 6906656125           Φαρσί- Παστό-Κιρμαντζί  

Μπορείτε επίσης να μας βρείτε στα Κέντρα Ένταξης και Μάθησης του HELIOS από τις 9:30 π.μ έως τις 4:30 μ.μ., Δευτέρα έως Παρασκευή:  

         α)     Αλκμήνης 36-38, Αθήνα, 2ος όροφος  
β)     Κολοκυνθούς 23, Αθήνα  
γ)     Τσορλίνη 26, Θεσσαλονίκη  

 

Κέντρα Ένταξης και Μάθησης θα ανοίξουν σύντομα και σε άλλα αστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα- παρακαλώ συμβουλευτείτε το www.greece.iom.int 

και www.facebook.com/heliosintegration για οποιεσδήποτε νέες ενημερώσεις.  

 

mailto:iom_helios_info@iom.int
http://www.greece.iom.int/
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