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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

 

 

Στη Λάρισα σήμερα 20-10-2021 ηµέρα της εβδοµάδας Τετάρτη και ώρα 15.00 μ.µ., το 

Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήµου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση 

ύστερα από τη µε αρ. πρωτ. 45649/15-10-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 

Δεληγιάννη Δημήτριου, που ορίστηκε με τη µε αριθµ. 60/2021 απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων, παρευρεθέντες από τα µέλη οι κ. 1) Δεληγιάννης Δημήτριος ως 

Πρόεδρος, 2) Βούλγαρης Σωτήριος, 3) Απρίλη Αγορίτσα, 4) Νταής Παναγιώτης, 5) Δρυστέλλας 

Αθανάσιος, 6) Παπαδούλης Γεώργιος, 7) AL BAYATI HUSEIN, 8) JIHAD MAYTHAM και 9) 

AL TABEY AHMED.  

 

Επίσης προσκλήθηκαν, παρακολούθησαν τη διαδικασία και συμμετείχαν οι κ.κ : 

 

 Σαρελάκος Γεώργιος, Συνεργάτης - Εμπειρογνώμονας & Υπεύθυνος Έργου του 

Πανελληνίου Δικτύου Πόλεων για την ένταξη. 

 Παπανικολάου Γιώργος, Υπεύθυνος Έργου ESTIA 2021 (ΔΗ.ΚΕ.Λ.) 

 Παπαθανασίου Κωνσταντίνος, Ύπατη Αρμοστία 

 Μπαξεβάνου Σταυρούλα, Προϊσταμένη Δ/νσης Παιδικών Σταθμών & Εκπαιδευτικών 

Δράσεων 

 Παπαπαρίσης Απόστολος, Διοικητής Δομής Κουτσόχερου 

 Κόκκα Ράνια, Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) 

 Παπαϊωάννου Ειρήνη, Διαπολιτισμική Διαμεσολαβήτρια 

 Μάγειρα Δήμητρα, Διαπολιτισμική Διαμεσολαβήτρια 

 KASSEM ODAI 

 

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, συζητήθηκαν τα παρακάτω θέματα: 

 

1. Τα προβλήματα στη  λειτουργία του Προγράμματος ESTIA (Παρουσίαση από τον κ. Γ. 

Σαρελάκο, Συνεργάτη – Εμπειρογνώμονα & Υπεύθυνο Έργου του Πανελληνίου 

Δικτύου Πόλεων για την ένταξη). 

 

Εισηγητής: Σαρελάκος Γεώργιος, Συνεργάτης - Εμπειρογνώμονας & Υπεύθυνος Έργου του 

Πανελληνίου Δικτύου Πόλεων για την ένταξη, ο οποίος συνοπτικά ανέφερε τα εξής:  

 

Τα βασικά προβλήματα του προγράμματος ΕΣΤΙΑ μέσα και από τις  επιστολές των μελών της 

μεταναστευτικής κοινότητας, αφορούν:  

 

1. Τις διαμαρτυρίες ιδιοκτητών των σπιτιών που ενοικιάζονται, λόγω ζημιών, 

καθυστερήσεων των πληρωμών κλπ. 

2. Σοβαρές καθυστερήσεις στις εκταμιεύσεις των πόρων   

3. Για κάθε δόση χρειάζεται η κατάθεση δικαιολογητικών 



Σελίδα 2 από 6 

 

4. Υπάρχουν τρίμηνες καθυστερήσεις στη διανομή των χρημάτων 

5. Μεγάλη αδυναμία επικοινωνίας με τη διαχειριστική αρχή και τις αρχές του 

υπουργείου 

6. Οι φορείς δεν μπορούν να απευθυνθούν σε κάποιον για επίλυση των προβλημάτων 

7. Δεν υπάρχουν προοπτικές επίλυσης. 

 

Παρενέβησαν στη συζήτηση και κατέθεσαν ερωτήσεις: ο Πρόεδρος του ΣΕΜΠ κ. 

Δεληγιάννης Δημήτριος και οι κ. Παπαδούλης Γεώργιος, Δρυστέλλας Αθανάσιος, Βούλγαρης 

Σωτήριος, Παπαπαρίσης Απόστολος, Νταής Παναγιώτης καθώς και οι μετανάστες – πρόσφυγες, 

μέλη του ΣΕΜΠ οι οποίες συνοπτικά είναι οι εξής: 

 

 Γιατί υπάρχουν οι καθυστερήσεις εκταμίευσης για το προσωπικό, για τους ιδιοκτήτες των 

σπιτιών και τους ίδιους τους πρόσφυγες, 

 Γιατί από το 2006 η Ύπατη Αρμοστεία έδινε όλο το ποσό στη ΔΗΚΕΛ και εκείνη το 

διαχειρίζονταν ενώ τώρα δίνεται σε δόσεις, 

 Αν η Ύπατη  Αρμοστεία γνώριζε τρεις μήνες πριν το θέμα της καθυστέρησης στις 

εκταμιεύσεις και αν ναι γιατί δεν έκανε κάτι, 

 Γιατί υπάρχουν τρίμηνες και τετράμηνες καθυστερήσεις, σε ότι  αφορά στην αποκατάσταση 

των ζημιών, 

 Αν έχει αλλάξει κάτι ως προς τον τρόπο πληρωμής του ESTIA,  

 Γιατί οι πρόσφυγες και μετανάστες καλούνται να δίνουν καθημερινά το παρόν. 

 

Δόθηκαν συνοπτικές απαντήσεις και τοποθετήθηκαν οι κ. Σαρελάκος Γ., Δεληγιάννης 

Δημήτριος, Παπαπαρίσης Απόστολος, Βούλγαρης Σωτήριος, οι μετανάστες – πρόσφυγες, μέλη του 

ΣΕΜΠ, Παπανικολάου Γιώργος,  Παπαδούλης Γεώργιος,  ως εξής:  

 

Σαρελάκος Γεώργιος 

 Πραγματικά υπάρχει μια στασιμότητα και αδυναμία καταβολής των μισθών, χρέη, οφειλές 

στο προσωπικό και άλλα προβλήματα για την ομαλή διαβίωση των μεταναστών και 

προσφύγων καθώς και  με τη συνέχεια του έργου.  

 Υπάρχουν ζημιές στα διαμερίσματα οι οποίες προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια παραμονής 

αλλά και επειδή τα σπίτια είναι πολύ παλιά και οι φορείς υλοποίησης επιδιώκουν αυτό να 

γίνει μετά τον 12ο  μήνα του 2021.  

 Στο πλαίσιο της μετάβασης από το ESTIA I στο ESTIA II υπήρξαν αλλαγές (Υπουργείο 

Ανάπτυξης - Κεντρικό Ταμείο – Κεντρική Διαχείριση – καθημερινή ζωή, με τη λογική των 

δόσεων). Οι φορείς υλοποίησης έκαναν πολύ σωστά τη δουλειά τους, συμπλήρωσαν πριν 

ένα χρόνο τις αιτήσεις και ζητούσαν διευκρινήσεις σχετικά με τα δικαιολογητικά που 

χρειάζονται, την αργοπορία στην παροχή των χρημάτων κ.α., όμως δεν έλαβαν ποτέ 

απαντήσεις.  

 

Παπαπαρίσης Απόστολος 

 Υπάρχει αλλαγή στον τρόπο καταβολής των βοηθημάτων που τώρα θα γίνεται 

απολογιστικά και μετά τον έλεγχο παρουσίας. Στις δομές υπάρχουν κανόνες και αν κάποιος 

απουσιάσει για 5 συνεχόμενες ημέρες, χωρίς δικαιολογία, διαγράφεται. Συγκεντρώνουμε 

στοιχεία για να γίνει η πληρωμή τέλος του μήνα. Η φυσική παρουσία δεν είναι καινούριο 

μέτρο ισχύει με νομοθεσία γιατί κάποιοι έπαιρναν διπλά επιδόματα.  

 Από 1/10 υπάρχει κέτερινγκ στη Δομή του Κουτσόχερου και γίνεται διανομή φαγητού. 

 Υπάρχει συνεργασία της Δομής Κουτσόχερου με το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου 

Λαρισαίων. 
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 Βούλγαρης Σωτήριος 

  Είναι μεγάλο πρόβλημα η παρακράτηση των χρημάτων γι’ αυτό το διάστημα και η 

κατάσταση των ανθρώπων αυτών είναι απελπιστική.  

 Το Κοινωνικό Παντοπωλείο δεν έχει απεριόριστες δυνατότητες, παρέχονται τρόφιμα, 

στηρίζουμε τη Δομή του Κουτσόχερου και το Πρόγραμμα  ESTIA  αλλά αυτό δεν αποτελεί 

λύση.  

 

Νταής Παναγιώτης 

 Πρέπει να αποδοθούν ευθύνες, είναι απαράδεκτο να υπάρχει στέρηση χρημάτων και 

τροφής. Γίνεται προσπάθεια μετακίνησης των ευθυνών από το επιτελικό κράτος στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω του Κοινωνικού Παντοπωλείου και έτσι θα δημιουργηθούν 

αντιθέσεις στην τοπική κοινωνία.  

 

Παπανικολάου Γιώργος 

 Το Πρόγραμμα ESTIA ακολουθεί την ίδια διαδικασία με τη Δομή για την έκδοση κάρτας, 

που δικαιούται ο αρχηγός κάθε οικογένειας έχοντας υπογράψει φόρμα συναίνεσης.  

 Το Κουτσόχερο καλύφθηκε με κέτερινγκ ενώ το ESTIA όχι. Δεν υπήρξε καμία ενημέρωση 

και καμία πρόβλεψη.  

 

Μετανάστες – πρόσφυγες, μέλη του ΣΕΜΠ 

 Υπάρχει βιοποριστικό πρόβλημα λόγω του κενού στην καταβολή των χρημάτων.  

 Οι άνθρωποι είναι στα όρια της εξαθλίωσης.  

 Γίνεται προσπάθεια να βρεθεί λύση μέσω της ΔΕΥΑΛ και του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 

 

Παπαδούλης Γεώργιος 

 Είχε επισημανθεί εξ αρχής ότι χωρίς κεντρικό συντονιστή θα υπάρχουν προβλήματα.  

 Να δοθούν τα χρήματα για διαχείριση από τη ΔΗΚΕΛ και να γίνεται καλύτερος έλεγχος για 

να μην υπάρχουν διπλές πληρωμές.  

 

Δρυστέλλας Αθανάσιος 

 Το Κοινωνικό Παντοπωλείο ας στηρίξει μέχρι να βρεθεί λύση. 

 

Δεληγιάννης Δημήτριος 

 Το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι πρόγραμμα των Δήμων από το οποίο δικαιούνται παροχή 

συγκεκριμένοι άνθρωποι με συγκεκριμένες διαδικασίες.  

 Θα έπρεπε το Υπουργείο να έρθει σε επαφή με τους Δήμους διότι το πρόβλημα είναι 

μεγάλο και υπαρκτό και οι ανάγκες πολλές.. 

  Στην πρώτη εισήγηση στο ξεκίνημα του ESTIA είχε ειπωθεί ότι δεν θα επιβαρυνθεί η 

τοπική κοινωνία και τώρα αυτό δεν ισχύει.  

 Όταν ενημερώθηκε το Δ.Σ. γι’ αυτά τα προβλήματα έγινε αμέσως έκτακτο Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

 

Το Συμβούλιο μετά από συζήτηση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων  σίτισης των 

ωφελούμενων του Προγράμματος «ΕΣΤΙΑ», αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ με τη δήλωση του κ. 

Παπαδούλη Γεωργίου ότι ψηφίζει ΛΕΥΚΟ, την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος: 
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Άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων  σίτισης των ωφελούμενων του 

Προγράμματος ΕΣΤΙΑ 

 

Θεμελιώδης πυλώνας πολιτικής του Δήμου Λαρισαίων για τη διατήρηση της κοινωνικής 

συνοχής είναι η παροχή κοινωνικής προστασίας στους διαμένοντας στα γεωγραφικά όρια του 

Δήμου, χωρίς προκαταλήψεις και αποκλεισμούς, με έμφαση την ανάσχεση των κινδύνων και των 

αιτιών που οδηγούν στον αποκλεισμό και στην παγίδευση των ευπαθών ομάδων από την πρόσβασή 

τους σε συνθήκες αξιοπρεπής διαβίωσης. Την παρούσα στιγμή, η κοινωνική συνοχή στο Δήμο 

Λαρισαίων διακυβεύεται εξαιτίας των προβλημάτων σίτισης που αντιμετωπίζουν οι 400 αιτούντες 

άσυλο που διαμένουν σε διαμερίσματα του προγράμματος «ESTIA II». 

 

 Είναι κοινά αποδεκτό, η δημιουργία του επισιτιστικού προβλήματος δημιουργήθηκε από το 

«λογιστικό» κενό της διαχειριστικής μετάβασης του προγράμματος για την παροχή οικονομικού 

βοηθήματος ως υλική συνθήκη υποδοχής σε αιτούντες διεθνή προστασία από την Ύπατη 

Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Όπως 

ορίζει και η σχετική ΚΥΑ (4496/29.09.2021): «’Οικονομικό βοήθημα’ είναι το σταθερό χρηματικό 

ποσό που παρέχεται στους ωφελούμενους, συμπληρωματικά ως προς τη στέγαση, με σκοπό την 

κάλυψη βασικών αναγκών διατροφής, ένδυσης, υπόδησης, προσωπικής υγιεινής, τηλεπικοινωνιών, 

μετακινήσεων εντός του τόπου διαμονής καθώς και βασικών σχολικών και φαρμακευτικών 

δαπανών». Παρά τη διαβεβαίωση του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου ότι το πρώτο 

δεκαήμερο του Νοεμβρίου θα γίνει καταβολή του «οικονομικού βοηθήματος», δημιουργείται ένα 

«λογιστικό» έλλειμμα ενός μήνα που αφορά, πρωτίστως, την «κάλυψη βασικών αναγκών 

διατροφής», και δευτερευόντως την «κάλυψη βασικών φαρμακευτικών δαπανών». 

 

 Ο Δήμος Λαρισαίων έχει γίνει ήδη αποδέκτης πολλαπλών αιτημάτων κάλυψης των βασικών 

αναγκών διατροφής από εκατοντάδες αιτούντες άσυλο που διαμένουν στο πρόγραμμα «ESTIA II».  

Στο ευρύ πλαίσιο παρεμβάσεων του Δήμου Λαρισαίων, με κύριο στόχο την επίλυση της παρούσας 

αρνητικής εξέλιξης και την ανάσχεση μιας επικείμενης ανθρωπιστικής κρίσης, παρέχει μέσα από τη 

δομή του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» είδη διατροφής για την κάλυψη των βασικών αναγκών των 

αιτούντων άσυλο. Το «Κοινωνικό Παντοπωλείου» του Δήμου Λαρισαίων υποστηρίζει ήδη σε 

μηνιαία βάση 500 οικογένειες που αντιμετωπίζουν το φάσμα της φτώχειας, με αποτέλεσμα να έχει 

την άμεση ανάγκη ενίσχυσης για να υποστηρίξει τους αιτούντες άσυλο του προγράμματος «ESTIA 

II».  

 

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι οι οργανισμοί που έχουν την δυνατότητα, να 

σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν πολιτικές κοινωνικής προστασίας και παράλληλα να οργανώσουν 

ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών υποστήριξης της κοινωνικής συνοχής. Η πρόνοια και γενικότερα η 

φροντίδα των ευάλωτων ομάδων στο πλαίσιο της τοπικής κοινότητας βρίσκεται στον πυρήνα των 

αρμοδιοτήτων των δήμων με συνέπεια να διαδραματίζουν κεντρικό́ ρόλο στη διασφάλιση της 

συνοχής και στη διαδικασία της ένταξης.  

 

Για αυτό το λόγο, το Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου 

Λαρισαίων ζητά:  

 

-  την επίσπευση των διαδικασιών για την καταβολή του «οικονομικού βοηθήματος 

 

- την  άμεση οικονομική ενίσχυση του δημοτικής δομής του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» 

για την κάλυψη των βασικών αναγκών διατροφής των αιτούντων άσυλο μέχρι την έναρξη του 

προγράμματος για την παροχή οικονομικού βοηθήματος ως υλική συνθήκη υποδοχής σε αιτούντες 

διεθνή προστασία.  
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2. Ζητήματα εκπαιδευτικής ένταξης προσφύγων και μεταναστών. 

 

Εισηγητής: Ο Πρόεδρος κ. Δεληγιάννης Δημήτριος, ο οποίος έδωσε το λόγο στον κ 

Παπαπαρίση Απόστολο, προκειμένου να ενημερώσει για τα θέματα της εκπαιδευτικής ένταξης 

προσφύγων και μεταναστών που συνοπτικά ανέφερε τα εξής: Υπάρχουν 250 παιδιά στη Δομή και 

δεν πηγαίνουν σχολείο επειδή δεν υπάρχουν καθαρίστριες. Προσλήφθηκαν αναπληρωτές δάσκαλοι 

αλλά δεν διδάσκουν. Πιστεύουμε ότι τα παιδιά πρέπει να λάβουν εκπαίδευση. Παραβιάζουμε 

άρθρα του συντάγματος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προσωπικό αυτό το διαχειρίζεται ο 

Δήμος. Αν δεν αποδεχτούν την απογευματινή εργασία τα άτομα που θα προσληφθούν ως οχτάμηνη 

απασχόληση, πάλι θα υπάρχει πρόβλημα. 

 

Παρενέβησαν στη συζήτηση, και τοποθετήθηκαν: ο Πρόεδρος του ΣΕΜΠ κ. Δεληγιάννης 

Δημήτριος και οι κ. Παπαδούλης Γεώργιος, Δρυστέλλας Αθανάσιος, Βούλγαρης Σωτήριος, καθώς 

και οι μετανάστες – πρόσφυγες, μέλη του ΣΕΜΠ ως εξής:  

 

Μετανάστες – πρόσφυγες, μέλη του ΣΕΜΠ 

 Οι δυσκολίες που βίωσαν και εξακολουθούν να βιώνουν οι μετανάστες και οι πρόσφυγες 

είναι πολλές και μεγάλες, με βασικά προβλήματα την  τροφή και τη μάθηση.  

 Το θέμα της εκπαίδευσης δεν είναι σημερινό καθώς εδώ και  δυο χρόνια τώρα τα παιδιά δεν 

πήγαν στο σχολείο.  

 

Βούλγαρης Σωτήριος 

 Για το Κουτσόχερο υπήρξε πρόβλεψη για μεταφορά παιδιών σε σχολεία παρακείμενων 

χωριών, όπως και για τη λειτουργία σχολείων και το απόγευμα.  

 Δόθηκαν αρμοδιότητες στο Δήμο χωρίς να ερωτηθεί και χωρίς να υπάρχουν πόροι ενώ 

πρέπει να υπάρξει συνεργασία Υπουργείου και Δήμου, γιατί έτσι επιβαρύνεται ο 

Προϋπολογισμός του Δήμου και όχι του κράτους.  

 Ο Δήμος Λαρισαίων, θα τακτοποιήσει το πρόβλημα με τις καθαρίστριες στην επόμενη 

Οικονομική Επιτροπή.  

 

Παπαδούλης Γεώργιος 

 Είναι αδιανόητο το ότι το Υπουργείο Παιδείας έδωσε αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και δεν 

προέβλεψε για καθαριότητα και φύλαξη.  

 Πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα ενιαία 

 

Δρυστέλλας Αθανάσιος 

 Το βασικό τρίπτυχο είναι: Φαγητό – Παιδεία – Υγεία.  

 

Δεληγιάννης Δημήτριος 

 Αυτή τη στιγμή δεν καλύπτεται η ανάγκη ως προς τη φύλαξη και την καθαριότητα. 

 Δεν υπήρξε επικοινωνία με το Δήμο ως προς την πρόσληψη προσωπικού 

 Έπρεπε να υπάρχει επίσημη έγκριση από το Υπουργείο για να καλύπτονται αυτές οι 

ανάγκες.  

 Πρέπει αυτά τα παιδιά να έχουν εκπαιδευτική στήριξη. 

  Το πρόβλημα υπάρχει εδώ και 2 χρόνια, θα γίνει προσπάθεια να αντιμετωπιστεί.  

 Στη συζήτηση που έγινε προσκλήθηκαν και οι Δ/ντριες Α/βάθμιας και Β/βάθμιας 

Εκπαίδευσης αλλά δεν συμμετείχαν. 

 



Σελίδα 6 από 6 

 

Έγινε ενημέρωση – συζήτηση. Δεν λαμβάνεται απόφαση. 

 

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω. 

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ  

ΑΠΡΙΛΗ ΑΓΟΡΙΤΣΑ 

ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΔΡΥΣΤΕΛΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

ΠΑΠΑΔΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

AL BAYATI HUSEIN  

JIHAD MAYTHAM 

AL TABEY AHMED. 


