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ΕΡΩΤΗΣΗ  

ΠΡΟΣ: 1. Τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής 

            2. Τον Υπουργό Οικονομίας 

 
Θέμα: «Έλεγχος στη Διαχείριση των Κονδυλίων για τους Πρόσφυγες» 

 
Η υποδοχή των  προσφύγων αιτούντων διεθνούς προστασίας με ιδιαίτερη έμφαση στις 
ευπαθείς ομάδες όπως οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, οι γυναίκες σε κύηση,  οι μονογονεϊκές 
οικογένειες με ανήλικα τέκνα, τα θύματα βασανιστηρίων και εμπορίας ανθρώπων με την 
μορφή της εξασφάλισης επαρκούς και κατάλληλου χώρου φιλοξενίας, σίτισης με σταθερό 
πρόγραμμα, της παροχής υπηρεσιών ιατρικής, φαρμακευτικής και υγειονομικής περίθαλψης, 
καθώς και υπηρεσιών εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης οφείλει να αποτελεί προτεραιότητα της 
ελληνικής πολιτείας.  
 
Η  άντληση των κονδυλίων εκ μέρους των ελληνικών αρχών για την υποδοχή και την παροχή 
ικανοποιητικών συνθηκών διαβίωσης συντελείται, ήδη από το 2015 οπότε και ξεκίνησε η αθρόα 
ροή προσφύγων κυρίως μέσω Τουρκίας, κατά βάση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που επιτηρεί το 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας. Τα ποσά που 
έχουν μέχρι σήμερα δαπανηθεί εκτιμάται ότι ξεπερνούν τα 803 εκατομμύρια ευρώ και σύμφωνα 
με άρθρο της βρετανικής εφημερίδας «Guardian» που δημοσιεύθηκε στις 9 Μαρτίου 2017, μόνο  
τα μισά εξ αυτών τα οποία προορίζονταν για τα κέντρα φιλοξενίας και τη σίτιση προσφύγων 
φαίνεται να έφθασαν στους τελικούς αποδέκτες καθώς το υπόλοιπο ήμισυ χάθηκε στην 
πολυδαίδαλη διαδρομή. 
 
Με δεδομένο ότι διέλευσαν περίπου 1,2 εκατομμύρια πρόσφυγες από την Ελλάδα, η προφανής 
αριθμητική εκτίμηση συνοψίζει το κόστος ανά πρόσφυγα στα 780 δολάρια. Στην πραγματικότητα, 
ωστόσο, το συνολικό κονδύλι κατευθύνθηκε αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των αναγκών          57 
χιλιάδων προσφύγων οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στην Ελλάδα καθιστώντας τοιουτοτρόπως ευκρινές 
ότι το κόστος ανά δικαιούχο πρόσφυγα ανέρχεται σε περίπου 14 χιλιάδες δολάρια.  
 
H διαδικτυακή πλατφόρμα ενημέρωσης Refugees Deeply σε άρθρο που δημοσίευσε στις 6 Μαρτίου 
2017 για τα κακώς κείμενα όσον αφορά τη διασπάθιση του μεγαλύτερου κονδυλίου που διατέθηκε 
ποτέ για ανθρωπιστική βοήθεια επικαλείται δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων οι οποίοι 
επισημαίνουν ότι για κάθε 100 δολάρια που διατέθηκαν στην Ελλάδα, τα 70 απωλέσθησαν ή 
σπαταλήθηκαν άνευ ουσιαστικού σχεδίου ή σε δράσεις που ελέγχονται ως προς τη σκοπιμότητά 
τους. 
 
Πρόσφατα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων επιβεβαίωσε 
τη διάθεση επιπλέον 22,2 εκατομμυρίων ευρώ για την προστασία και την εκπαίδευση των παιδιών 
προσφύγων  που βιώνουν καταστάσεις έκτακτης ανάγκης στην Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένης της 
χρηματοδότησης για την ίδρυση τριών ειδικών εγκαταστάσεων στέγασης για ασυνόδευτους 
ανηλίκους. 
 
 



 
Την ίδια στιγμή, η κατάσταση των προσφύγων που διέρχονται επί ελληνικού εδάφους αναζητώντας 
ασφάλεια και προστασία από την Ευρώπη δύναται να  επιδεινωθεί, όπως αναφέρεται στην από 
9/3/2017 επιστολή που συνυπέγραψαν 13 οργανώσεις για την προάσπιση των δικαιωμάτων των 
προσφύγων, στην περίπτωση που το υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής εισάγει τροπολογία 
βάσει του Κοινού Σχεδίου Δράσης (ΚΣΔ) για την εφαρμογή της κοινής δήλωσης μεταξύ ΕΕ-Τουρκίας.  
 
H νομοθεσία που ψηφίστηκε στο ελληνικό κοινοβούλιο τον Απρίλιο του 2016 συνάδοντας με το 
πνεύμα της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων εξαιρεί από τις συνοριακές 
διαδικασίες τις ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες και όσους/ες είναι δικαιούχοι οικογενειακής 
επανένωσης βάσει του Κανονισμού του Δουβλίνου, επιτρέποντας την μετάβαση ευπαθών ομάδων 
προσφύγων από τα νησιά προς την ηπειρωτική Ελλάδα προκειμένου να εξεταστεί το παραδεκτό ή 
μη της αίτησης ασύλου τους.  
 
Στην περίπτωση που αφαιρεθεί η εν λόγω δικλείδα ασφαλείας, όπως επισημαίνουν στη σχετική 
επιστολή τους οι 13 οργανώσεις για την προάσπιση των δικαιωμάτων των προσφύγων, τότε ο 
αντίκτυπος εκτιμάται  ότι θα είναι αρνητικός αφενός για τις ευάλωτες πληθυσμιακά ομάδες που 
αιτούνται άσυλο με πιθανότητα να αναγκαστούν να επιστρέψουν στην Τουρκία, και αφετέρου για 
τα ελληνικά νησιά λόγω της πρόκλησης πρόσθετης πληθυσμιακής συμφόρησης.  
 
Με βάση τα παραπάνω ερωτώνται οι συναρμόδιοι υπουργοί: 
 
- Ποια τα αναλυτικά ποσά που έχουν δαπανηθεί από το 2015 και μέχρι σήμερα για τα κέντρα 

φιλοξενίας και τη σίτιση προσφύγων; Παρακαλείσθε όπως παράσχετε αναλυτικό Πίνακα με τις 
δαπάνες ανά έργο κατασκευής των κέντρων υποδοχής και φιλοξενίας στην ελληνική επικράτεια, 
καθώς και ανά πρόγραμμα σίτισης.  
 

- Ποια τα ακριβή ποσά που έχουν απορροφηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που επιτηρεί το 
Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, και ποια τα 
ποσά που έχουν αντληθεί από την Γερμανία, την Γαλλία, τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την 
Βρετανία καθώς και από ιδιωτικές δωρεές;   

 
- Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για την προστασία των παιδιών των προσφύγων στην χώρα μας;  

Σε τι ποσοστό το κονδύλι των επιπλέον 22,2 εκατομμυρίων ευρώ που επιβεβαίωσε ο Ευρωπαίος 
Επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Διαχείρισης Κρίσεων πρόκειται να διατεθεί σε 
στοχευμένες δράσεις με αποδέκτη τα παιδιά προσφύγων, όπως πρόσβαση στην εκπαίδευση και 
σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης;  
 

- Προτίθεστε να προβείτε σε τροποποίηση του Νόμου 4375/2016 βάσει του Κοινού Σχεδίου 
Δράσης για την εφαρμογή της κοινής δήλωσης μεταξύ ΕΕ-Τουρκίας; Εάν ναι, με ποιόν τρόπο θα 
αντιμετωπίσετε την de facto  άρση της προστασίας των πλέον ευάλωτων πληθυσμιακών 
ομάδων των  προσφύγων καθώς και την επιπρόσθετη συμφόρηση των ελληνικών νησιών;  

 

- Τι συμβαίνει με το κέντρο υποδοχής στο Απάνεμο της Λέσβου, μια δομή ενός εκατομμυρίου 
δολαρίων που στήθηκε από τον Ερυθρό Σταυρό, το οποίο παραμένει άδειο παρότι σχεδιάστηκε 
για να δεχτεί 2 χιλιάδες πρόσφυγες;  Υφίσταται πρόθεση για αλλαγή χρήσης; 
 

Ο ερωτών Βουλευτής 
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