
 

Αθήνα, 30/04/2020 

Ερώτηση  

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

  τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου 

   

Θέμα: «Ανυπαρξία σχεδίου κατά του κορονοϊού στις προσφυγικές δομές»  

 

Σε συνέχεια της από 2/4/2020 ερώτησής μου με θέμα «Σε κίνδυνο οι ζωές χιλιάδων 

προσφύγων σε ΚΥΤ και των ντόπιων κατοίκων στις περιοχές όπου υπάρχουν ΚΥΤ» (Α.Π. 

5394) καθώς και της τοποθέτησης του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου σε συζήτηση 

επίκαιρης ερώτησης καταδεικνύεται πως το σχέδιο Αγνοδίκη αποτελεί σχέδιο αντιμετώπισης 

κρουσμάτων και διαχείρισης της κρίσης κι όχι σχέδιο προετοιμασίας πιθανών κρουσμάτων 

σε δομή προσφύγων. 

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω και καθώς ο κορονοϊός, δυστυχώς, θα μας “συντροφεύει” 

για καιρό ενώ, σε καμία περίπτωση, δεν μπορούν να κατηγορούνται οι κάτοικοι για την 

έλλειψη προετοιμασίας με το πρόσχημα πως “ευθύνονται γιατί δεν ήθελαν τις κλειστές 

δομές”,  

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:  

1. Υπάρχει ή δεν υπάρχει σχέδιο προετοιμασίας; Αν ναι, ποια είναι τα βασικά του 

συστατικά; 

2. Θα γίνουν προσλήψεις ιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού στις δομές; 

3. Θα ληφθούν πρωτοβουλίες προστασίας τόσο των προσφύγων όσο και των ντόπιων 

κατοίκων που κινδυνεύουν κι αυτοί αν προκύψει κρούσμα σε δομή και με δεδομένο 

πως αναφερόμαστε σε περιοχές που ήδη έχουν υποστελεχωμένες και χωρίς επαρκή 

εξοπλισμό ιατρικές δομές, όπως νησιά του Αιγαίου; 

4. Ποια μέτρα ατομικής υγιεινής και προστασίας έχουν ληφθεί σε δομές, όταν στις 

περισσότερες λείπουν ακόμη και τα βασικά, λχ παροχές νερού; 
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5. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μεταφορά των 2380 περισσότερο ευπαθών προσφύγων 

στην ενδοχώρα; Πώς έγινε αυτή η επιλογή; 

6. Θεωρεί το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου πως η μεταφορά ενός τόσο μικρού 

αριθμού αντιμετωπίζει την ανάγκη άμεσης αποσυμφόρησης; 

7. Πόσα κρούσματα είχαμε συνολικά από την έλευση του κορονοϊού στη χώρα μας 

μέχρι σήμερα σε προσφυγικές δομές; Πόσοι χρειάστηκε να νοσηλευθούν; 

8. Τι αποτελέσματα είχε η καραντίνα που εφαρμόσθηκε κατά περίπτωση σε δομές όπου 

βρέθηκαν κρούσματα; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής  

        

 

 Φωτεινή Μπακαδήμα 


