
 

     

 

Αθήνα, 5 Οκτωβρίου 2020  

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου 

 τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 τον Υπουργό Υγείας 

  

 

Θέμα: «Κλειστές οι υπηρεσίες ασύλου σε Πειραιά και Άλιμο λόγω κρουσμάτων 

κορονοϊού» 

 

 

Σε συνέχεια της από 07/08/2020 ερώτησής μου με θέμα «Ανθυγιεινές και ακατάλληλες 

συνθήκες εργασίας στο Περιφερειακό Γραφείο Πειραιά της Υπηρεσίας Ασύλου» (Α.Π. 

8791), ενημερωνόμαστε πως κλειστά θα παραμείνουν σήμερα Παρασκευή 2/10/2020 τα 

Περιφερειακά Γραφεία Ασύλου στον Πειραιά και τον Άλιμο, καθώς έχουν εντοπιστεί 

κρούσματα κορονοϊού σε συνεργαζόμενους διερμηνείς. 

Μάλιστα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που επικαλούνται καταγγελίες των εργαζομένων 

στον Πειραιά, έξω από τα γραφεία επικρατεί συνωστισμός, καθώς έληξε η παράταση 

ανανέωσης των δελτίων ασύλου που είχε δοθεί το καλοκαίρι, και οι ενδιαφερόμενοι 

προσέρχονται για να ανανεώσουν τα δελτία τους. Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει πως 

πηγές του Υπουργείου ενημερώνουν πως έχει τεθεί σε ισχύ το σύστημα ηλεκτρονικού 

ραντεβού σε ηλεκτρονική πλατφόρμα της υπηρεσίας Ασύλου. 

Κατόπιν των παραπάνω, και σε συνέχεια της από 23/09/2020 απάντησης του Υπουργείου 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (Α.Π.1667) σύμφωνα με την οποία, «…στο πλαίσιο 

της διερεύνησης ανώνυμης καταγγελίας για το επί της οδού Νοταρά 106 Περιφερειακό 

Γραφείο Ασύλου Πειραιώς, κλιμάκιο επιθεωρητών του Τμήματος Επιθεώρησης Ασφάλειας 

και Υγείας στην Εργασία (ΤΕΑΥΕ) Πειραιά πραγματοποίησε έλεγχο στις 30/07/2020 και 

επέβαλε τη λήψη άμεσων μέτρων για την αποσυμφόρηση των χώρων εργασίας, ώστε να 

πληρούνται οι διατάξεις περί κοινωνικής αποστασιοποίησης στο πλαίσιο της πρόληψης 
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της διασποράς του κορονοϊού SARS-CoV-2. Επιπλέον, έγιναν υποδείξεις για την άμεση 

συντήρηση/επισκευή του εκτός λειτουργίας συστήματος κλιματισμού του κτιρίου –η οποία 

έχει ήδη συντελεστεί-, καθώς και τη λήψη μέτρων για τη συμμόρφωση της ελεγχόμενης 

υπηρεσίας ως προς τις εκ του νόμου υποχρεώσεις της να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες 

τεχνικού ασφαλείας - ιατρού εργασίας και να διαθέτει γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού 

κινδύνου», 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:  

1. Πραγματοποιούνται μέτρα ελέγχου σε όσους εισέρχονται στις Υπηρεσίες Ασύλου; 

2. Αν ναι, ποια μέτρα λαμβάνονται; 

3. Τα κρούσματα στους διερμηνείς εντοπίστηκαν στις Υπηρεσίες ή αυτές 

ενημερώθηκαν στο πλαίσιο της ιχνηλάτησης; 

4.  Εκτός των υπαλλήλων των Υπηρεσιών έχει γίνει ιχνηλάτηση και των ατόμων με 

τους οποίους ήρθαν σε επαφή στο πλαίσιο των καθηκόντων τους εντός των 

Υπηρεσιών; 

5. Οι Υπηρεσίες Ασύλου χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας - ιατρού 

εργασίας και διαθέτουν γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου, όπως τους 

υποδείχθηκε; 

6. Λειτουργεί το σύστημα των ηλεκτρονικών ραντεβού; Αν ναι, πότε ξεκίνησε και σε 

πόσες γλώσσες είναι διαθέσιμο; 

7. Πώς θα εξασφαλισθεί η ενημέρωση των ενδιαφερομένων αναφορικά με τα 

ηλεκτρονικά ραντεβού ώστε να μη γίνονται ουρές στις υπηρεσίες;  

  Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 




