
 
 

ΠΡΟΣ: ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ 
 
 

ΘΕΜΑ : Απάντηση  στην  από  11-09-2019  με   αριθμό   604   ερώτηση   των   Βουλευτών 
             κ.κ. Ε. ΛΙΑΚΟΥΛΗ, Γ, ΚΑΜΙΝΗ, Γ. ΦΡΑΓΓΙΔΗ και Β. ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ. 
 

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σας γνωρίζουμε ότι, το 
Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, η Γενική Γραμματεία Μεταναστευτικής Πολιτικής, 
Υποδοχής και Ασύλου και η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, 
λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπίζεται ουσιαστικά το 
ζήτημα των αυξημένων προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, με απόλυτο σεβασμό στα 
ανθρώπινα δικαιώματα και στο κράτος δικαίου. 

Δεδομένων των ανωτέρω, για την παρακολούθηση και τον συντονισμό των δράσεων 
για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των θεμάτων που προκύπτουν από τις προσφυγικές 
και μεταναστευτικές ροές, αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη μεταφορά, διαμονή, σίτιση και 
υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων και μεταναστών, συγκροτήθηκαν τα Τοπικά 
Συντονιστικά Κέντρα Διαχείρισης της Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.) και ως τέτοιες 
λειτουργούν οι υφιστάμενες Δομές στο Κουτσόχερο, στο Κυψελοχώρι, στη Νέα Καβάλα και 
στον Καραβόμυλο, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 96 του ν. 4368/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 21) και 18 
του ν. 4587/2018 (Φ.Ε.Κ. Α’ - 218) καθώς και της υπ’ αριθ. Φ. 000/8/245258/Σ.37 από 07-
03-2016 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. Β’ - 630), ως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 
3696 από 14-06-2017 όμοια (Φ.Ε.Κ. Β’ - 2158). 

Επισημαίνεται ότι, με σκοπό την εξασφάλιση ενός επαρκούς βιοτικού επιπέδου για 
τους αιτούντες διεθνή προστασία μέσω της παροχής οικονομικού βοηθήματος και την κατά 
περίπτωση ασφαλή τους στέγαση και παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών, ανάλογα με τις 
ανάγκες τους και με γνώμονα την ολοκληρωμένη παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής κατά 
την έννοια του ενωσιακού δικαίου, υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε για 
τους Πρόσφυγες (Υ.Α./Ο.Η.Ε.) το πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ», δυνάμει της υπ’ αριθ. 6382/19 από 
22-02-2019 Υπουργικής Απόφασης (Φ.Ε.Κ. Β’ - 853).  

Περαιτέρω, σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές και έμπειρους φορείς – συνεργάτες, 
μέσω του προγράμματος HELIOS, για την προώθηση της ένταξης των επωφελούμενων της 
διεθνούς προστασίας στην ελληνική κοινωνία,  οι  οποίοι  διαμένουν  σε  προσωρινές  δομές  
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φιλοξενίας, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.) υλοποιεί σειρά δράσεων με 
στόχο αφενός μεν να ενισχυθούν οι προοπτικές ανεξαρτησίας και αυτονομίας των 
επωφελούμενων καθιστώντας τους ενεργά μέλη της ελληνικής κοινωνίας,  αφετέρου δε να 
δημιουργηθεί ένας μηχανισμός ένταξης για τις συγκεκριμένες ομάδες που θα αποτελέσει και 
ένα εκ περιτροπής μηχανισμό στέγασης στο ήδη υπάρχον προσωρινό σύστημα στέγασης 
της χώρας μας. 

Τέλος, ως προς τα μέτρα για την αντιμετώπιση της αύξησης των προσφυγικών/ 
μεταναστευτικών ροών, σχετικό τυγχάνει το από 31-08 τ.ε. Δελτίο Τύπου της Γενικής 
Γραμματείας Ενημέρωσης & Επικοινωνίας του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, καθώς και οι έκτακτες συσκέψεις που έλαβαν χώρα στις 
21 και 30-09 υπό τον Πρωθυπουργό, όπου εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης των εν λόγω 
μέτρων και ανακοινώθηκαν οι περαιτέρω κυβερνητικές πρωτοβουλίες, ενώ ενδεικτικό της 
βαρύνουσας σημασίας, που αποδίδεται στην υλοποίηση των δράσεων για την αντιμετώπιση 
της αύξησης των μεταναστευτικών/προσφυγικών ροών, αποτελούν σειρά συναντήσεων του 
υπογράφοντος, για τις οποίες σχετικά τυγχάνουν τα από 03-10, 29-09, 27-09, 26-09, 22-09, 
20-09, 19-09, 16-09, 15-09, 12-09 τ.ε. Δελτία Τύπου του Υπουργείου μας 
(www.mopocp.gov.gr).  
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