
 

 

 

     

 

Αθήνα, 01 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου 

 τον Υπουργό Εσωτερικών  

 

Θέμα: «Έξωση 11.000 προσφύγων από δομές φιλοξενίας» 

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, σε έξωση πάνω από 11.000 προσφύγων από τα 

διαμερίσματα, τα ξενοδοχεία και τις δομές των νησιών και της ενδοχώρας, μετά την 

1η Ιουνίου, προχωρά το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Μάλιστα, σε 

δηλώσεις του Υπουργού Μετανάστευσης τονίστηκε πως «το σύνολο των 

αναγνωρισμένων προσφύγων που αποχωρούν από το πρόγραμμα στέγασης, έχουν 

λάβει έγκαιρα γνώση της εν λόγω απόφασης» ενώ υπογραμμίστηκε πως πρόκειται 

για μια απόφαση που επρόκειτο να εφαρμοστεί τον Απρίλιο, αλλά λόγω του 

κορονοϊού καθυστέρησε.  

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε υπό τον Υπουργό Μετανάστευσης, με τη 

συμμετοχή των επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και της 

Ύπατης Αρμοστείας, εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του υπουργείου 

Εσωτερικών, του Δήμου Αθηναίων και διοικητών του ΟΑΕΔ και του ΟΠΕΚΑ 

αποφασίστηκε η αναθεώρηση του προγράμματος HELIOS. 

Στην ανακοίνωση που ακολούθησε της σύσκεψης σημειώθηκε πως «από την 1η 

Ιουνίου 2020 θα ξεκινήσει η σταδιακή αποχώρηση 11.237 ατόμων από τα 

διαμερίσματα του προγράμματος "ESTIA", τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, 

τις δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας και τις θέσεις υποδοχής σε ξενοδοχεία του 

προγράμματος "Filoxenia". Επιπλέον, από την 1η Σεπτεμβρίου οι προπληρωμένες 

κάρτες που δίδονται στους αιτούντες άσυλο, θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από 

τους δικαιούχους αποκλειστικά και μόνο για την αγορά αγαθών και προϊόντων και όχι 

για ανάληψη μετρητών.» 
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Με δεδομένο πως βρισκόμαστε σε μια ευαίσθητη περίοδο λόγω της πανδημίας και 

καθώς αρκετοί εξ αυτών είναι ευάλωτα, σωματικά και ψυχικά, άτομα που χρήζουν 

υποστήριξης για να προσπελάσουν τα γλωσσικά, γραφειοκρατικά και άλλα 

προσκόμματα, που διαχρονικά τους στερούν την πρόσβαση σε απαραίτητες 

υπηρεσίες και αγαθά,  

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:   

1. Πού θα οδηγηθούν οι πρόσφυγες αυτοί;  

2. Ποιοι οι λόγοι και οι στόχοι της απομάκρυνσης τους από τα διαμερίσματα και 

τις δομές φιλοξενίας; 

3. Ποια μέριμνα θα ληφθεί για αυτούς, πέρα από την εφάπαξ χρηματική 

αποζημίωση που έχει αναφερθεί πως θα τους δοθεί; 

4. Πώς θα υποστηριχθούν οι γυναίκες που μπορεί να είναι σε ενδιαφέρουσα, να 

ζουν μόνες με τα παιδιά τους ή να έχουν πέσει θύματα έμφυλης βίας ή 

trafficking, αν μείνουν άστεγες και εκτεθειμένες σε πολλαπλούς κινδύνους, 

καθώς η δίμηνη αναστολή έξωσης σε οικογένειες με έγκυο -σε προχωρημένη 

ή επαπειλούμενη εγκυμοσύνη- και σε γυναίκα σε κατάσταση λοχείας για 

διάστημα δύο μηνών από τον τοκετό δεν είναι αρκετή; 

5. Πως θα καταφέρουν τα παιδιά να συνεχίσουν το σχολείο τους αν 

αναγκαστούν να μείνουν άστεγα; 

6. Τι θα γίνουν οι θέσεις που θα προκύψουν; Θα χρησιμοποιηθούν για τη 

στέγαση άλλων προσφύγων; 

7. Ποια θα είναι η νέα μορφή του HELIOS και του προγράμματος ESTIA; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




