
 

Αθήνα,  02/04/2020 

Ερώτηση  

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

  τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου 

  του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη 

 

Θέμα: «Σε κίνδυνο οι ζωές χιλιάδων προσφύγων σε ΚΥΤ και των ντόπιων κατοίκων 

στις περιοχές όπου υπάρχουν ΚΥΤ» 

Με απόφαση της Κυβέρνησης, η δομή φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών της 

Ριτσώνας αποκλείστηκε και μπήκε σε καραντίνα για 14 ημέρες, καθώς εμφανίστηκαν εκεί 23 

κρούσματα κορωνοϊού, μετά από ιχνηλάτηση των επαφών μιας γυναίκας που διαμένει εκεί 

και η οποία, διαγνώσθηκε με κορωνοϊό όταν μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για να γεννήσει. 

Κανένας από τους 23 ανθρώπους που βρέθηκαν θετικοί στον ιό δεν έχει νοσήσει ή 

εμφανίσει συμπτώματα, ενώ συνεχίζονται οι έλεγχοι στους διαμένοντες στη δομή με σκοπό 

να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα κρούσματα.  

Την ίδια στιγμή που η Κυβέρνηση παραδέχεται ότι οι δομές στη Μόρια, στη ΒΙΑΛ και στο 

Βαθύ δεν ανταποκρίνονται στις συνθήκες υγιεινής, μια πρωτοβουλία Ολλανδών γιατρών, με 

τη συμμετοχή περισσοτέρων από 5.000 γιατρών από ολόκληρη την Ευρώπη, ζητά την 

άμεση εκκένωση των προσφυγικών καταυλισμών στα νησιά του Αιγαίου για να αποτραπεί 

μια ανθρωπιστική καταστροφή, δεδομένου ότι μόνο στη Μόρια, ο σχεδιασμένος, αρχικά για 

μόλις 3.000 άτομα, καταυλισμός διογκώθηκε τόσο τα τελευταία τέσσερα χρόνια με 

αποτέλεσμα εκατοντάδες άνθρωποι να έχουν μόνο ένα αποχωρητήριο στη διάθεση τους, 

ενώ περισσότεροι από 1.000 να έχουν πρόσβαση σε μία μόνο βρύση, οπότε και το συχνό 

πλύσιμο των χεριών να είναι πρακτικά ανέφικτο. 

Με δεδομένα τα παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:  

Βουλή των Ελλήνων 
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Αριθ.Πρωτ. Ερωτήσεων.…5394……………………..
Ημερομ. Καταθέσεως…2-4-2020………………………….



1. Με βάση τον τεράστιο και δυσανάλογο της χωρητικότητας των δομών αριθμό 

προσφύγων που διαμένει στις δομές αυτές, ο αποκλεισμός τους σε αυτές θεωρείτε 

ότι συνιστά το βέλτιστο μέτρο; Δεν ευνοεί τη διασπορά της μετάδοσης του 

κορωνοϊού; 

2. Τι μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση για την αποσυμφόρηση των δομών ώστε να 

μπορούν να λαμβάνονται και εκεί τα μέτρα προστασίας που έχουν επιβληθεί σε 

όλους τους πολίτες της χώρας και προβλέπουν τη διατήρηση απόστασης 

τουλάχιστον 1,5-2 μέτρα; 

3. Τα μέτρα που επιβάλλει η Κυβέρνηση αφορούν μονάχα τους πολίτες της χώρας και 

όχι όλους όσοι βρίσκονται στη χώρα μας είτε σε δομές φιλοξενίας είτε και σε 

κρατητήρια, εν αναμονή της διαδικασίας υποβολής αιτήματος ασύλου, αν και όταν 

αυτή ενεργοποιηθεί εκ νέου; 

4. Υπάρχει εξειδικευμένη πρόβλεψη για την προστασία της υγείας των πολιτών των 

περιοχών εκείνων όπου υπάρχουν δομές φιλοξενίας και επομένως αυξημένη 

επικινδυνότητα διασποράς του ιού ή και νόσου; 

5. Υπάρχει εξειδικευμένη πρόβλεψη και ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την προστασία 

της υγείας των εργαζομένων στις δομές φιλοξενίας; 

 

 

        H ερωτώσα βουλευτής 

                 

               

 

                                                    Φωτεινή Μπακαδήμα 
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