
 

 

Σύμφωνα με την αριθμ. 101/19-04-2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου Λαρισαίων, αποφασίστηκε ΟΜΟΦΩΝΑ η παραπομπή στη 

Διαπαραταξιακή Επιτροπή της λήψης απόφασης για την έκδοση ψηφίσματος που 

αφορά στο πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ ΙΙ, με βάση το προταθέν ψήφισμα της « Συμπαράταξης 

Λαρισαίων». 

 

 Κατά τη διάρκεια της Διαπαραταξιακής Επιτροπής ψήφισαν: 

 ΥΠΕΡ οι παρατάξεις «Συμπαράταξη Λαρισαίων» και Πρωτοβουλία Αξιών ΠΡ.ΑΞΙ. 

για τη Λάρισα»  

ΚΑΤΑ η παράταξη «Λάρισα Μπροστά» 

ενώ η παράταξη, «Λαϊκή Συσπείρωση» δήλωσε ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ 

 

Ως εκ΄ τούτου, αποφασίστηκε ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ η έκδοση του κάτωθι 

ψηφίσματος: 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Στις 15 Απριλίου 2022 ολοκληρώθηκε η παράταση που δόθηκε στο 

πρόγραμμα στέγασης αιτούντων άσυλο «ΕΣΤΙΑ ΙΙ». Με αφορμή αυτό το γεγονός, 

καθώς επίσης και την έλλειψη ενημέρωσης για τη συνέχεια του προγράμματος μέχρι 

το τέλος του έτους, όπως αρχικά είχε δεσμευτεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και 

Ασύλου, ο Δήμος Λαρισαίων θέλει να εκφράσει την απογοήτευση του για τη 

μονομερή λήψη αποφάσεων χωρίς τη συμπερίληψη της τοπικής αυτοδιοίκησης και 

των τοπικών κοινωνικών, καθώς επίσης και την ανησυχία του για τις επιπτώσεις που 

έχει η ολοκλήρωση του «ΕΣΤΙΑ ΙΙ», τόσο για τις τοπικές κοινωνίες των Δήμων που 

συμμετέχουν στην υλοποίηση του προγράμματος όσο για ομάδες ανθρώπων με 

χαρακτηριστικά ευαλωτότητας.  

 Η πολιτική επιλογή της κατάργησης του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ ΙΙ» και η 

διατήρηση των ελεγχόμενων δομών προσωρινής φιλοξενίας αιτούντων διεθνούς 

προστασίας έχει αποτέλεσμα την αποκοπή που ευάλωτου πληθυσμού από τις τοπικές 

κοινωνίας και την αδυναμία ένταξής τους σε αυτές.  

Η έλλειψη έγκαιρης οικονομικής χρηματοδότης από το Υπουργείο 

Μετανάστευσης και Ασύλου, προς τους φορείς υλοποίησης, (για το διάστημα 1η 

Ιανουαρίου 2022 έως και σήμερα δεν έχει πραγματοποιηθεί εκταμίευση 

χρηματοδότησης σε φορείς υλοποίησης του προγράμματος) σε συνδυασμό με την 

έλλειψή ενημέρωσης για τον τρόπο συνέχισης του Προγράμματος για την περίοδο 

16η Απριλίου έως 31η  Δεκεμβρίου 2022, πέρα από την μείωση των θέσεων 

φιλοξενίας, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα και αντιδράσεις σε 

ωφελούμενους, ιδιοκτήτες διαμερισμάτων και εργαζομένους του προγράμματος με 

αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινωνική συνοχή.  

Με βάση τα παραπάνω¨ 

1. Ζητούμε την συνέχιση  του προγράμματος  «ΕΣΤΙΑ ΙΙ» και πέραν του 

2022 έτσι ώστε η τοπική αυτοδιοίκηση να μπορεί να ανταπεξέλθει σε 

ενδεχόμενες αυξημένες προσφυγικές ροές διασφαλίζοντας αξιοπρεπείς 

συνθήκες διαβίωσης και διαμορφώνοντας όρους για την ένταξη των 

αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας.  



 

 

2. Ζητάμε την άμεση καταβολή της καθυστερούμενης επιχορήγησης από το 

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου για να μπορέσουν να καλυφθούν 

οι υποχρεώσεις των φορέων υλοποίησης. 

3. Ζητάμε την συνεργασία  μεταξύ της ΚΕΔΕ και του Υπουργείου 

Μετανάστευσης για την ύπαρξη ενός μόνιμου μηχανισμού υποδοχής και 

στέγασης για την αντιμετώπιση μελλοντικών προσφυγικών ροών, καθώς 

επίσης και την υλοποίηση ενταξιακών προγραμμάτων με τη συνεργασία 

της τοπικής αυτοδιοίκησης έτσι ώστε να μην χαθεί η τεχνογνωσία και η 

εμπειρία που κατακτήθηκε από τους φορείς της τα τελευταία χρόνια.  

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

                                                               ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

 

 

          ΤΑΧΟΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

 

 


