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Προς τον υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου
Θέμα : Δομές Φιλοξενίας, `Ωρα Μηδέν

Στη χώρα μας η πλειοψηφία των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων λειτουργούν με
χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, στο πλαίσιο του Τομεακού
Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου του ΕΠΑ 2021-2025,
σε συνέχεια της πρόσκλησης με κωδικό Π77-2, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5629.
Η ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ λειτουργεί οκτώ Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων: τέσσερις στη
Θεσσαλονίκη, μία στην Αθήνα, δύο στην Αλεξανδρούπολη και μία στο Βόλο, παρέχοντας
συνολικά 224 θέσεις φιλοξενίας για παιδιά.
Δυστυχώς, οι Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων που λειτουργούν όλοι οι φορείς, και
τα παιδιά που φιλοξενούν βρίσκονται σε κίνδυνο. Τα έργα τα οποία τις χρηματοδοτούν έχουν
ξεκινήσει στις 1/2/2022 και ολοκληρώνονται στις 31/1/2023, βάσει της πρόσκλησης με
κωδικό Π77-2, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5629. Ενώ στη πρόσκληση ρητά οριζόταν ότι οι φορείς θα
λάμβαναν το 80% της χρηματοδότησης ως προκαταβολή κατά την έναρξη των έργων, σήμερα
εφτά και πλέον μήνες μετά την έναρξη αυτή δεν έχουν λάβει παρά το 10% ή το 20% αυτής,
ενώ παρά τις διαβεβαιώσεις του Υπουργείου ότι το κομβικό αυτό ζήτημα θα έχει λυθεί εντός
του Αυγούστου, εκ νέου βρίσκονται στον αέρα, χωρίς κανένα χρονοδιάγραμμα να έχει δοθεί
για το πότε θα λάβουν οι φορείς την υπόλοιπη χρηματοδότηση, δηλαδή το 60% ή το 70% που
υπολείπεται.
Όπως καταγγέλλουν εργαζόμενοι στην ΑΡΣΙΣ, επί σειρά μηνών οι Δομές λειτουργούν μόνο
με την στήριξη των ίδιων των φορέων, οι οποίοι έχουν φτάσει προ πολλού στα όρια της
οικονομικής κατάρρευσης. Η φιλοξενία προσφυγόπουλων υφίσταται χάρη στους
προμηθευτές που συνεχίζουν να προμηθεύουν τα βασικά είδη στα παιδιά παρότι τους
οφείλονται υπέρογκα ποσά, και φυσικά χάρη στην φιλοτιμία των εργαζομένων οι οποίοι
συνεχίζουν να στέκονται δίπλα στα παιδιά παρότι και οι ίδιοι παραμένουν απλήρωτοι. Πλέον
όμως οι προμηθευτές αρνούνται να συνεργαστούν λόγω της μη εξόφλησης τους. Τα
τεράστια προβλήματα αφορούν τη σίτιση, τη θέρμανση, τη μετακίνηση και τις υπόλοιπες

παροχές που θα έπρεπε να λαμβάνουν οι Δομές. Τέλος, οι προσφυγικές δομές
αντιμετωπίζουν κίνδυνο έξωσης λόγω της μη καταβολής των ενοικίων. Οι ξενώνες έχουν
οδηγηθεί στην χρεωκοπία.
Ερωτάται ο υπουργός


Γνωρίζετε την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει αρκετές Δομές Προσφύγων;



Τι σκοπεύετε να κάνετε για να εξασφαλίσετε την συνέχιση της λειτουργίας τους ,
βάσει των προδιαγραφών που έχουν τεθεί με το ΕΠΑ 2021-2025, Π77-2, Α/Α ΟΠΣ
ΕΣΠΑ: 5629;
Η ερωτώσα βουλεύτρια
Μαρία Απατζίδη

