
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 
6 Απριλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 
 

Προς τους Υπουργούς: α) Εσωτερικών, κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο, και β) Υγείας, κ. 

Βασίλειο Κικίλια. 
 

Θέμα: «Μέτρα μέριμνας για τους αστέγους, τους εξαρτημένους χρήστες ναρκωτικών 

ουσιών και τους Ρομά.» 

Κύριοι Υπουργοί, 

Είναι βέβαιο ότι πληροφορηθήκατε το γεγονός που έλαβε χώρα την Πέμπτη 2 Απριλίου στην 

πλατεία Μικρασιατών στην πόλη του Ρεθύμνου, όπου στην διάρκεια ελέγχων για την τήρηση της 

απαγόρευσης κυκλοφορίας, βεβαιώθηκε σε πολίτη που δεν έφερε βεβαίωση πρόστιμο 150 Ευρώ. 

Επιπλέον, ρεπορτάζ που επικαλούνται απόλυτα έγκυρες πληροφορίες κάνουν λόγο για 

εξαρτημένο χρήστη ναρκωτικών. Τελικά, ορθώς η κλήση ακυρώθηκε από την αρμόδια αστυνομική 

υπηρεσία. 

Ωστόσο, το παραπάνω περιστατικό αποτέλεσε αφορμή για έντονο δημόσιο διάλογο σχετικά με 

την απουσία δράσεων μέριμνας για τους αστέγους, τους τοξικοεξαρτημένους και τους Ρομά. 

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση και 

ανάλυση των μέτρων απαγόρευσης κυκλοφορίας, ο Υφυπουργός Εσωτερικών κ. Θ. Λιβάνιος είχε 

ρητά διαβεβαιώσει ότι το υπουργείο Εσωτερικών έχει φροντίσει ώστε η διανομή των τροφίμων 

από τα συσσίτια των δήμων να συνεχίζεται κανονικά στις δομές φιλοξενίας αστέγων, και ότι 

ιδιαίτερη μέριμνα θα υπάρξει για τους αστέγους, τους τοξικοεξαρτημένους και τους Ρομά. Όπως 

συγκεκριμένα ανέφερε, «οι δημοτικές Αρχές οφείλουν άμεσα να φροντίσουν ώστε κανένας 

άστεγος να μην βρίσκεται στο δρόμο, ενώ είναι επίσης επιφορτισμένοι για την ενημέρωση των 

Ρομά και τη λήψη κατάλληλων μέτρων». Μάλιστα, αποκάλυψε ότι για την κάλυψη άμεσων 

αναγκών οι δήμοι έλαβαν επιπλέον επιχορήγηση 5.000.000 Ευρώ και οι περιφέρειες 11.000.000 

Ευρώ. 

Μόλις την Πέμπτη 2 Απριλίου, δηλαδή καθόλου «άμεσα» σύμφωνα με την διαβεβαίωση του κ. 

Λιβανίου, και μετά την έντονη δυσαρέσκεια και τις διαμαρτυρίες που πυροδότησε πανελλαδικά το 

συμβάν, το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας αποφασίζει να οργανώσει δομές για έως 400 

αστέγους και έως 140 τοξικοεξαρτημένους αστέγους. Για τις ανάγκες λειτουργίας των δομών, ο 

ΚΥΑΔΑ προχωρά σε 40 προσλήψεις εποχικών για τέσσερις μήνες. 

Σε κάθε περίπτωση, οι δράσεις αυτές δεν συνοδεύονται από προθεσμία ολοκλήρωσης και θέσης 

σε λειτουργία, αφορούν μόνο στην Αθήνα, και αυτονόητα παραμένουν ανεπαρκείς ως προς την 

ικανοποίηση της δέσμευσης του κ. Λιβάνιου ότι «οι δημοτικές Αρχές οφείλουν άμεσα να 
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φροντίσουν ώστε κανένας άστεγος να μην βρίσκεται στο δρόμο», αφού οι άστεγοι της Αθήνας 

είναι σαφώς περισσότεροι. 

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει δημοσίευμα του Έθνους, «η πανδημία του κορονοϊου ανέδειξε με 

δραματικό τρόπο το πρόβλημα των αστέγων καθώς, μετά την επιβολή μέτρων περιορισμού της 

κυκλοφορίας, ήταν από τους ελάχιστους ανθρώπους που είχαν μείνει να κυκλοφορούν 

απροστάτευτοι στους δρόμους του Κέντρου. Κάποιοι είχαν αναγκαστεί να φύγουν προς άλλες 

περιοχές καθώς δεν μπορούσαν πλέον να συνδυάσουν την παραμονή στο δρόμο με την επαιτεία, 

αλλά οι περισσότεροι συνέχιζαν να περιφέρονται και να κοιμούνται όπου έβρισκαν υπόστεγο. Το 

πρόβλημα γινόταν ακόμη οξύτερο καθώς οι διαθέσιμες έρευνες δείχνουν ότι περίπου οι μισοί από 

τους αστέγους είναι τοξικοεξαρτημένοι και γι’ αυτούς δεν υπάρχει καμία οργανωμένη δομή στην 

περιοχή.» 

Σοβαρό ζήτημα ως προς τους εξαρτημένους χρήστες που παρακολουθούν προγράμματα 

υποκατάστασης μπορεί να προκύψει και από τυχόν έλλειψη των σχετικών φαρμακευτικών 

σκευασμάτων (μεθαδόνη, βουπρενορφίνη, κ.λπ.). Αφενός το στερητικό σύνδρομο της μεθαδόνης 

είναι οξύτατο και δυσκολότερο από κάθε άλλο οπιοειδές το οποίο υποκαθιστά, και αφετέρου, εάν 

δεν υπάρχουν επαρκή αποθέματα, οι θεραπευόμενοι θα στραφούν στην «πιάτσα» για να 

προμηθευτούν ναρκωτικά, με ιδιαίτερα αυξημένη πιθανότητα θανατηφόρου overdose μετά την εκ 

νέου χρήση, και ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας που μπορεί να επιτείνει τη διάδοση του ιού. 

Επιπλέον, οι σύλλογοι και ομοσπονδίες Ελλήνων Ρομά έκαναν έκκληση προς αμφότερους να 

διεξαχθεί άμεση εκστρατεία ενημέρωσης ευαισθητοποίησης σχετικά με τα μέτρα πρόληψης και 

μη εξάπλωσης του κορονοϊού στους καταυλισμούς τους πανελλαδικά. Επίσης, να συσταθούν 

κλιμάκια γιατρών που θα επισκεφθούν τους καταυλισμούς για εξετάσεις, για να διαπιστωθεί 

άμεσα αν υπάρχουν κρούσματα, ώστε να απομονωθούν και να ακολουθηθούν οι ιατρικές οδηγίες, 

σε συνεργασία με τα υπάρχοντα κατά τόπους Κέντρα Κοινότητας Δήμων και Παραρτημάτων Ρομά, 

με τους διαμεσολαβητές, τα Δημοτικά Ιατρεία, τους τοπικούς μελών της ΕΛΛΑΝ ΠΑΣΣΕ καθώς και 

τους άλλους φορείς της κοινωνίας των πολιτών. Στα έκτακτα μέτρα που σας πρότειναν για 

κατοίκους Ρομά περιοχών δίχως πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια, νερό και αποχέτευση, 

περιλαμβάνεται και η μετακίνησή τους σε ασφαλείς χώρους. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

1. Τι προτίθεστε να πράξετε προκειμένου να συμβάλλετε στην άμεση υλοποίηση και να 

επιβλέψετε σε κεντρικό επίπεδο την εφαρμογή των τοπικών δράσεων μέριμνας για αυτές τις 

ιδιαίτερα ευαίσθητες ομάδες, ώστε να τηρήσετε τη ρητή δέσμευσή σας προς την κοινωνία;  

2. Ποια συγκεκριμένα μέτρα έχετε δρομολογήσει μέχρι σήμερα ως προς τα θιγόμενα στην 

παρούσα ζητήματα και ποιος είναι ο αναλυτικός προγραμματισμός για τα προσεχή; 

 
Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

 


