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ΔΑθήνα 

Αθήνα 29 Νοεμβρίου 2016 

 

Ερώτηση προς τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής                                                   

 

Θέμα: «Διαχείριση Κονδυλίων για το Προσφυγικό» 

 

Οι πρωτογενείς δαπάνες που σχετίζονται με τη διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος 

υπολογίζονται άνω του 1 δισ. ευρώ λόγω της παραμονής των προσφύγων στην Ελλάδα η 

οποία έχει αυξήσει σημαντικά τις δαπάνες σίτισης, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

και στέγασης.  

Σύμφωνα με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και 

Ιθαγένειας κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο, η χρηματοδοτική στήριξη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής προς την Ελλάδα για την αντιμετώπιση του προσφυγικού ξεπερνά τα 845 

εκατομμύρια ευρώ, καθώς επιπλέον των κονδυλίων ύψους άνω των 500 εκατομμυρίων 

ευρώ που διατίθενται στην Ελλάδα για τα εθνικά προγράμματα την περίοδο 2014-2020 

έχουν επιπρόσθετα διατεθεί 345 εκατομμύρια ευρώ για βοήθεια έκτακτης ανάγκης.  

Την ίδια στιγμή, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι οι ελληνικές αρχές δεν έχουν 

μέχρι σήμερα απορροφήσει το ποσό των 74 εκατομμυρίων ευρώ που έχει καταβληθεί 

ως προχρηματοδότηση στη χώρα μας πολύ απλά διότι τα αρμόδια υπουργεία και οι 

δημόσιοι φορείς δεν έχουν υποβάλλει καμία δαπάνη προς πληρωμή, όπως προβλέπει η 

σχετική διαδικασία.  

Είναι ξεκάθαρο ότι σε μία χώρα η οποία διανύει τον δρόμο μίας πρωτοφανούς 

δημοσιονομικής προσαρμογής, η διαδικασία απορρόφησης και αξιοποίησης των 

ευρωπαϊκών κονδυλίων χωλαίνει ουσιαστικά με υπαιτιότητα των ελληνικών αρχών με 

αποτέλεσμα τα απαραίτητα κονδύλια για την αντιμετώπιση του προσφυγικού να 

αντλούνται κυρίως από τον κρατικό προϋπολογισμό.  

Με δεδομένο ότι οι δαπάνες για το προσφυγικό υπόκεινται σε ειδικό καθεστώς το οποίο 

επιτρέπει  απευθείας αναθέσεις παρακάμπτοντας το Δημόσιο Λογιστικό που συνάδει με 

την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, ο αρμόδιος  υπουργός ερωτάται για 

τα ακόλουθα: 

(α) Ποιες είναι αναλυτικά οι δαπάνες για το προσφυγικό που αντλήθηκαν από τον 

κρατικό προϋπολογισμό; Σε πόσες και ποιες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ) 

διατέθηκαν και για ποια προγράμματα (στέγαση, σίτιση κλπ);  



 

(β) Ποια είναι η σύνθεση των πόρων που αντλήθηκαν για το προσφυγικό δηλαδή πόσοι 

πόροι είναι εθνικοί, πόσοι είναι ευρωπαϊκοί και ποιο το επίπεδο της απορροφητικότητας 

των τελευταίων;  

(γ) Προτίθενται οι ελληνικές αρχές να καταθέσουν προς τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

κατάλογο με τις δαπάνες που απαιτούνται στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων, και 

ποιες είναι αυτές;  

(δ) Ποιο είναι το καθεστώς ελέγχου της νομιμότητας των απευθείας αναθέσεων 

συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών για τη διαχείριση του προσφυγικού;  

 

Ο ερωτών Βουλευτής 
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