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ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Γιώργο Καμίνη 
Βουλευτή κ. Βασίλη Κεγκέρογλου 
ΥΠΕΘΑ / Γραφείο ΥΕΘΑ 

 ΥΠΕΘΑ / Γραφείο ΥΦΕΘΑ 
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ΘΕΜΑ:  Κοινοβουλευτικός Έλεγχος 
ΣΧΕΤ.:  Ερώτηση & ΑΚΕ 595/18/11-09-2019 της Βουλής των Ελλήνων.  

 

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης και Αίτησης Κατάθεσης Εγγράφων που 

κατέθεσαν οι βουλευτές της κοινοποίησης με θέμα «Διαχείριση Εθνικών και 

Κοινοτικών κονδυλίων για την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης» σας γνωρίζω, 

σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία τέθηκαν υπόψη μου και κατά το μέρος που αφορά 

στο ΥΠΕΘΑ, τα ακόλουθα: 

Κατ’ αρχάς σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο {Άρθρο 96 του ν.4368/2016 

(ΦΕΚ Α΄21), Άρθρο 80 παρ.3α του ν.4375/2016 (ΦΕΚ Α΄51) και η από 9-3-2016 ΚΥΑ 

υπό στοιχεία Φ.000/8/245258/Σ.37 (ΦΕΚ 630Β΄)} έχει ανατεθεί στο ΥΠΕΘΑ να 

συνδράμει σε συγκεκριμένες δράσεις στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης, δηλαδή 

στη σίτιση, στη διαμονή, στις μεταφορές και στην υγειονομική περίθαλψη. Για το 

σκοπό αυτό το ΥΠΕΘΑ καλύπτει Δομές Φιλοξενίας-Κέντρα, για τη λειτουργία των 

οποίων έχει αναλάβει την κάλυψη δαπανών, όπως καθορίζονται στο ν.4368/2016 

(ΦΕΚ Α΄21).    

Περαιτέρω, σας γνωρίζω ότι ήδη διεξάγονται δυο έρευνες από τον OLAF που 

αφορούν σε συμβάσεις σίτισης πολιτών τρίτων χωρών και σε συμφωνίες 

επιχορήγησης για το σύνολο των διενεργούμενων δαπανών. Από πλευράς ΥΠΕΘΑ 

έχει διαβιβαστεί κάθε σχετικό.  

Σε ό,τι αφορά στα αιτηθέντα στοιχεία των συμβάσεων, αυτά είναι αναρτημένα 

στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» (ΑΔΑ ή ΚΗΜΔΗΣ),  είναι προσβάσιμα μέσω διαδικτύου 

και σας καταθέτω, στο συνημμένο ψηφιακό δίσκο, τους σχετικούς πίνακες, 

Παραρτήματος «Α», για τα Γενικά Επιτελεία.  
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Αναφορικά με τις συμβάσεις ενοικίασης γηπέδων και κτηρίων, για τη δημιουργία 

ανοικτών δομών φιλοξενίας, αυτές είναι επίσης αναρτημένες στον ιστότοπο 

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ»  (ΑΔΑ ή ΚΗΜΔΗΣ) όπως εμφαίνονται στο σχετικό πίνακα, Παραρτήματος 

«Β», που σας καταθέτω επίσης στο συνημμένο ψηφιακό δίσκο. Για εκείνες που δεν 

αναρτήθηκαν στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» σας τις καταθέτω αυτούσιες σε ηλεκτρονική μορφή.   

Τέλος, τα λοιπά ερωτήματα εκφεύγουν των αρμοδιοτήτων του ΥΠΕΘΑ.  
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