
 

     

 

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου 

  τον Υπουργό Εσωτερικών 

    

Θέμα: «Υγειονομική βόμβα η δομή προσφύγων στο Σχιστό» 

 

Ενημερωνόμαστε από ρεπορτάζ της εφημερίδας «Κοινωνική» πως ο Διοικητής της Δομής 

Προσφύγων Σχιστού κ. Θωμάς Παπακωνσταντίνου έχει φτάσει σε όρια απόγνωσης λόγω 

της υγειονομικής κατάστασης που επικρατεί στη συγκεκριμένη δομή, με τη μη αποκομιδή 

απορριμμάτων, να έχει γιγαντώσει το πρόβλημα. 

 

Πρόκειται για μία δομή που γεωγραφικά ανήκει στο δήμο Περάματος και η οποία, όπως 

και όλες οι άλλες δομές προσφύγων της χώρας μας, ενώ ξεκίνησε μικρή, έχει 

τριπλασιαστεί πλέον, φιλοξενώντας χιλιάδες πρόσφυγες.  

  

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «ο δήμος Περάματος δήλωνε «αδυναμία» να ανταπεξέλθει σε 

αυτό το ρόλο και προχώρησε εις γνώση του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου σε 

μια «άτυπη συμφωνία» με τον γειτονικό Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνας που εθελοντικά 

θέλησε να συνδράμει καθώς η κατάσταση με τη δομή στο Σχιστό, προφανώς επηρεάζει 

την καθημερινότητά του.» 

 

Βάσει νόμου, η ευθύνη αφορά τον Δήμο στον οποίο γεωγραφικά ανήκει η δομή, επομένως 

το Δήμο Περάματος, ενώ  σύμφωνα με τον νόμο 4662/20, προβλέπεται πως οι Δήμοι που 

έχουν δομές εντός των γεωγραφικών ορίων τους, λαμβάνουν ανταποδοτικά οφέλη, έξτρα 

χρηματοδοτήσεις και τη δυνατότητα να προσλαμβάνουν έξτρα προσωπικό για τις ανάγκες 

τους. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα για το έτος 2019 και έως το Μάρτιο του 2020 ο 

δήμος Περάματος προβλεπόταν να εισπράξει 182.364€. Εντούτοις, ο δήμος Περάματος 

δεν έχει προχωρήσει σε αποκομιδή σκουπιδιών στη συγκεκριμένη δομή προσφύγων. 
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Ο Δήμαρχος Περάματος σε δηλώσεις στο δημοτικό ραδιόφωνο Πειραιά, σύμφωνα με το 

ρεπορτάζ, δήλωσε ότι αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνης και ότι από την αρχή έχει 

ξεκαθαρίσει προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ότι δεν «δύναται» και δεν 

είναι δική του αρμοδιότητα να μαζεύει τα σκουπίδια στη δομή προσφύγων στο Σχιστό, 

που ουσιαστικά αποτελεί μια «νέα πόλη» μέσα στην πόλη του. Ζήτησε μάλιστα από το 

υπουργείο να αναλάβει τις ευθύνες του. 

 

Κατόπιν των παραπάνω, 

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:  

1. Είναι ενήμεροι για την κατάσταση με την μη αποκομιδή σκουπιδιών στη δομή 

προσφύγων στο Σχιστό; 

2. Για τι έκταση πρόκειται και πόσα άτομα φιλοξενούνται στη δομή προσφύγων στο 

Σχιστό (άνδρες, γυναίκες, παιδιά); 

3. Έχει υπάρξει κρούσμα κορονοϊού στη συγκεκριμένη δομή; 

4. Αν ναι, τι ενέργειες έγιναν για το κρούσμα και τους υπόλοιπους φιλοξενούμενους 

και εργαζόμενους της δομής; 

5. Τίνος αρμοδιότητα είναι η περισυλλογή σκουπιδιών στη δομή προσφύγων στο 

Σχιστό;  

6. Αν όντως ισχύει πως η αποκομιδή των σκουπιδιών είναι αρμοδιότητα και ευθύνη 

του δήμου Περάματος, γιατί δεν προχωρά στην περισυλλογή τους; 

7. Έχουν δοθεί τα αντισταθμιστικά τέλη στο δήμο Περάματος που αφορούν στη δομή 

προσφύγων στο Σχιστό; 

8. Αν ναι, πού έχουν δαπανηθεί αυτά τα χρήματα; 

9. Στα χρήματα αυτά περιλαμβάνεται και η υπηρεσία αποκομιδής σκουπιδιών; 

10. Αν όχι, πότε προβλέπεται να δοθούν; 

11. Ποια η κατάσταση με την αποκομιδή σκουπιδιών στο δήμο Περάματος;  



12. Πόσα άτομα απασχολούνται στην αποκομιδή σκουπιδιών στο δήμο Περάματος, 

πόσα οχήματα υπάρχουν και ποια είναι τα όρια του δήμου που καλύπτονται; 

13. Δεδομένου πως ο δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας εθελοντικά έχει συνδράμει στο 

πρόβλημα, υπάρχει πρόβλεψη για αντισταθμιστικά οφέλη και για το συγκεκριμένο 

δήμο; 

14. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν για να δοθεί λύση σε αυτό το πολύ σοβαρό θέμα; 

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




