
 

     

 

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου 

  

Θέμα: «Κρούσματα κορονοϊού σε δομές φιλοξενίας προσφύγων» 

Τουλάχιστον ένα κρούσμα κορονοϊού έχει καταγραφεί στη δομή φιλοξενίας προσφύγων 

στον Ελαιώνα, το οποίο, σύμφωνα με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, 

καταγράφηκε στις 2 Σεπτεμβρίου και αφορούσε σε άνδρα 57 ετών από τη Σομαλία. 

Σύμφωνα με την «Εφημερίδα των Συντακτών», οι φιλοξενούμενοι στον Ελαιώνα 

πρόσφυγες εξέφρασαν την ανησυχία τους για την περαιτέρω διασπορά του ιού λόγω των 

άθλιων συνθηκών υγιεινής και του συνωστισμού, ιδιαίτερα μετά την έλευση των 

αναγνωρισμένων προσφύγων που προσωρινά είχαν βρει καταφύγιο στην πλατεία 

Βικτωρίας, οι οποίοι διαμένουν σε σκηνές υπό πολύ κακές συνθήκες, με αποτέλεσμα να 

απειλούνται και από άλλες ασθένειες, όπως ψώρα. Κρούσμα καταγράφηκε επίσης σε 

εργαζόμενο διοικητικό υπάλληλο σε ΜΚΟ στη δομή του Σκαραμαγκά, ενώ, σύμφωνα με 

πληροφορίες της «Εφ.Συν.», άλλο ένα καταγράφεται στη γειτονική δομή στο Σχιστό, ενώ, 

αυτή τη στιγμή, βρίσκονται σε καραντίνα 14 ημερών οι προσφυγικές δομές στα Οινόφυτα, 

το ΚΥΤ στο Φυλάκιο Έβρου, όπως και της Μόριας στη Λέσβο. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σοβαρότητα της κατάστασης,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Πραγματοποιήθηκε ιχνηλάτηση των επαφών του 57χρονου στον Ελαιώνα;  

2. Γιατί δεν ανακοινώθηκε επίσημα το κρούσμα στη δομή;  

3. Γιατί δεν ελήφθησαν μέτρα ή δεν πραγματοποιήθηκαν μαζικά τεστ, όπως σε άλλες 

δομές;  
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4. Πόσα άτομα προβλέπεται να φιλοξενούνται και πόσα τελικά φιλοξενούνται στη 

δομή στον Ελαιώνα; 

5. Ποιες οι συνθήκες υγιεινής στη δομή στον Ελαιώνα; 

6. Τι μέτρα πρόληψης προβλέπονται για τις δομές προσφύγων; 

7. Ποια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται όταν εκδηλώνεται κρούσμα σε διοικητικό 

υπάλληλο και ποια όταν εκδηλώνεται σε φιλοξενούμενο στις δομές; 

8. Δεδομένου του κορονοϊού, θεωρείτε πως οι κλειστές δομές φιλοξενίας που 

προβλέπεται να δημιουργήσετε, είναι η βέλτιστη λύση;  

9. Υπάρχει προοπτική επανεξέτασης της δημιουργίας κλειστών δομών και υιοθέτησης 

κάποιας ρεαλιστικής, από υγειονομική άποψη, εναλλακτικής; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




