
 

Αθήνα,  19/03/2020 

Ερώτηση  

 

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

  τον Υπουργό Εσωτερικών 

  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη 

 

Θέμα: «Οι άστεγοι στο έλεος του κορωνοϊού» 

Με μεγάλη θλίψη παρατηρούμε πως η πρόβλεψη για την υγεία των πολιτών αφορά μόνο 

όσους έχουν σπίτι να μείνουν. Την ίδια στιγμή, δεκάδες άστεγοι συνάνθρωποί μας έχουν 

αφεθεί, για άλλη μια φορά, στο έλεος της μοίρας τους, καθώς η πολιτεία δεν μπορεί να 

καλύψει τις ανάγκες τους. 

Το Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης του Δήμου Αθηναίων και η εθελοντική ομάδα STEPS 

είναι οι δύο δομές που αυτή την περίοδο προσπαθούν να γεφυρώσουν το κενό μεταξύ του 

συστήματος και των ανθρώπων που βρίσκονται στο φάσμα της φτώχειας και της αστεγίας, 

παρέχοντας ενημέρωση για τον κορονοϊό, αλλά και συσσίτιο σε 1.500 άτομα καθημερινά, 

ενώ 300 άτομα επισκέπτονται το κοινωνικό φαρμακείο. 

Ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, δήλωσε: 

«Έχουμε στείλει αίτημα στον ΕΟΔΥ και την γενική γραμματεία δημόσιας υγείας να 

συμπεριληφθούν στον σχεδιασμό προστασίας από τον κορονοϊό, όλες οι δομές 

αντιμετώπισης της φτώχειας όπως τα συσσίτια και τα υπνωτήρια. Από εκεί και πέρα άπτεται 

στους δήμους να μεριμνήσουν. Από την πλευρά μας υπάρχει η μέριμνα για να 

συμπεριληφθούν τόσο αυτές οι δομές, όσο και οι καταυλισμοί των Ρομά στον σχεδιασμό, σε 

περίπτωση που υπάρχουν κρούσματα».  

Παράλληλα, επισημαίνει πως συνεχίζονται κανονικά οι βραδινές βάρδιες στους δρόμους, με 

συνεργείο που ενημερώνει για τους κανόνες υγιεινής, ενώ παρέχονται και τα κατάλληλα 
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προϊόντα, ώστε να μην τους λείψει - όσο αυτό γίνεται δυνατό - τίποτα. Αν παρατηρηθεί 

κάποιο κρούσμα στον δρόμο, μεταφέρεται από το συνεργείο και κάνει το τεστ για να 

διαπιστωθεί αν πράγματι έχει κορονοϊό και να του δοθεί (ούτως ή άλλως) η κατάλληλη 

φροντίδα. 

Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι, στην απογραφή του 2018, οι άστεγοι που κοιμούνται 

στους δρόμους και τα παγκάκια της Αθήνας ήταν 790, και η δυναμική των υπνωτηρίων του 

ΚΥΑΔΑ που είναι σταθερά ανοικτά, φιλοξενώντας αστέγους στην «Εστία των Αθηνών» στην 

οδό Πατησίων, είναι 50 ατόμων και στο ξενοδοχείο ΙΟΝΙΣ στη Χαλκοκονδύλη 150 ατόμων. 

Σε κάθε περίπτωση πάντως, με επιστολή του το Διοικητικό Συμβούλιο του Σ.ΚΟΙΝ.Δ.Α.Φ. 

προτείνει για τα Υπνωτήρια Αστέγων και τα Κέντρα Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων «την 

άμεση αποσυμφόρηση τους μέσω ανοίγματος κάποιων άλλων χώρων για προσωρινή 

φιλοξενία όπου η λειτουργία τους θα υποστηριχθεί με το προσωπικό των δημοτικών δομών 

που σταμάτησαν τη λειτουργία τους (δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, ΚΑΠΗ)». 

Επίσης οι εργαζόμενοι ζητούν «την άμεση χορήγηση θερμομέτρων μετώπου έτσι ώστε το 

νοσηλευτικό προσωπικό της δομής να μπορεί να ελέγχει τους ωφελούμενους». 

Με δεδομένο πως ο δήμος Θεσσαλονίκης έχει ανακοινώσει πως επιχειρεί να «θωρακίσει» 

με απολυμάνσεις, αντισηπτικά, μάσκες και την τύπωση φυλλαδίων για τα μέτρα προστασίας 

από τον κορωνοϊό σε αρκετές γλώσσες, πέρα των ελληνικών, τους ωφελούμενους στις 

κοινωνικές δομές του, μεταξύ των οποίων είναι το Υπνωτήριο Αστέγων, το Κέντρο 

Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων και το Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο,  

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:  

1. Θα υπάρξει κάποια μέριμνα από το Υπουργείο ώστε όλοι οι δήμοι να λάβουν 

υποχρεωτικά κατάλληλα μέτρα για τους άστεγους ώστε να μην μολυνθούν και να μην 

αποτελέσουν δυνητικούς φορείς του ιού; 

2. Υπάρχει πρόβλεψη για την ενεργοποίηση των ΜΚΟ που, ενώ χρηματοδοτούνται από 

το Κράτος, στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουν αφήσει το ζήτημα της υγείας των 

αστέγων μόνο στο Κράτος; 

3. Υπάρχει πρόβλεψη για τα Υπνωτήρια και τα Κέντρα Υποδοχής ώστε να υπάρχει η 

απαιτούμενη απόσταση μεταξύ όσων προσέρχονται στις δομές αυτές, αλλά και να 

λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και πρόληψης (μάσκες, 



αντισηπτικά); 

4. Σε περίπτωση που κάποιος άστεγος νοσήσει, ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί, 

δεδομένου πως το ΕΚΑΒ, και πριν την πανδημία, δεν μπορούσε να αντεπεξέλθει στα 

περιστατικά που ανέκυπταν; 

 

        Η ερωτώσα  βουλευτής 

 

 

 

                                                    Φωτεινή Μπακαδήμα 


