
 

 

 

     

 

Αθήνα, 16 Ιουνίου 2020 

 

                             ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου 

 

Θέμα: «Εξώσεις προσφύγων στη Λάρισα» 

 

Όπως ενημερωθήκαμε από δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο, έχει προκύψει τεράστιο 

θέμα με τις επικείμενες εξώσεις προσφύγων που έχουν λάβει άσυλο αλλά 

κινδυνεύουν να βρεθούν στο δρόμο λόγω της λήξης του προγράμματος «Εστία». 

Πρόκειται για 150 περίπου ανθρώπους που έχουν λάβει άσυλο αλλά δεν έχουν καμία 

ενημέρωση για την πορεία της διαδικασίας καθώς δεν έχουν λάβει ούτε ταξιδιωτικά 

έγγραφα ούτε ΑΜΚΑ. 

 

Την ανησυχία του έχει εκφράσει με επιστολή του προς το Υπουργείο ο δήμαρχος 

Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης όπου αναφέρει «...σας κοινοποιούμε τη 

διαφωνία μας για την όποια ενέργεια απομάκρυνσης-έξωσης συνανθρώπων μας, 

που είναι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας από το πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ», έως ότου 

εκδοθούν τα απαραίτητα έγγραφα για τη διασφάλιση της ομαλής μετάβασης είτε στην 

κοινωνική ένταξη, είτε στη χώρα προορισμού τους. Παράλληλα, εκφράζουμε την 

έντονη ανησυχία μας για τις επιπτώσεις στους ανθρώπους και στην πόλη της 

Λάρισας, που θα επιφέρει η απομάκρυνση- έξωση δεκάδων οικογενειών από τη 

δομή φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και δικαιούχων διεθνούς προστασίας του 

Κουτσόχερου, χωρίς καμία πρόβλεψη για τη διαμονή τους και χωρίς πρόσβαση σε 

είδη πρώτης ανάγκης...». 

 

Σύμφωνα με τον Δήμο Λαρισαίων: «Η συγκεκριμένη αλλαγή σε συνδυασμό με την 

έλλειψη ενταξιακής πολιτικής, εγκυμονούν κινδύνους για τη συνέχεια αφού οι 

δικαιούχοι διεθνούς προστασίας αποκλείονται από κάθε είδους κοινωνική προστασία 

λόγω των κριτηρίων που έχουν θεσπιστεί, δεν έχουν ΑΜΚΑ και πρόσβαση την αγορά 

εργασίας, ενώ και το πρόγραμμα «ΗΛΙΟΣ» δεν δίνει λύσεις μέχρι τώρα. Στοιχεία που 
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είναι πολύ πιθανόν να τους οδηγήσουν στην ανέχεια, την εξαθλίωση και την αστεγία, 

με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τους ίδιους και τις τοπικές κοινωνίες». 

 

Κατόπιν όλων των παραπάνω, 

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Πότε θα λάβουν ΑΜΚΑ και ταξιδιωτικά έγγραφα ώστε είτε να ενταχθούν στην 

αγορά εργασίας της χώρας μας, είτε να ταξιδέψουν στο εξωτερικό αν το 

επιθυμούν; 

2. Που θα μεταφερθούν οι 150 πρόσφυγες από το ξενοδοχείο όπου τώρα 

φιλοξενούνται δεδομένης της λήξης του προγράμματος; 

3. Τι θα ισχύσει για τους υπόλοιπους 350 περίπου πρόσφυγες που διαμένουν 

στην πόλη της Λάρισας; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

        Φωτεινή Μπακαδήμα 




