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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας,   

τον υπουργό Εσωτερικών, τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον υπουργό 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και τον υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: Τριτοκοσμικές συνθήκες σε οικοτροφείο ΑμεΑ λόγω της κακοκαιρίας ΕΛΠΙΔΑ 

 

Όπως μας πληροφορεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή 

(ΠΟΜΕΕΑ) από τη Δευτέρα 24/1/2022, οπότε και ξέσπασε η πολυαναμενόμενη κακοκαιρία 

ΕΛΠΙΔΑ, το Κέντρο Ειδικών Ατόμων «η Χαρά» στην Παλλήνη βρέθηκε χωρίς ρεύμα. Είναι 

δυστυχώς μόνο ένα παράδειγμα από τα εκατοντάδες παρόμοια, που αποδεικνύουν την 

πολυεπίπεδη ανεπάρκεια του Κράτους και της κυβέρνησής σας. 

Από τους 56 ανθρώπους με αναπηρία που διαμένουν στο εν λόγω οικοτροφείο, αρκετοί 

κάνουν χρήση οξυγόνου για κάποιες ώρες την ημέρα. Μια γεννήτρια που έχουν στο χώρο 

δεν επαρκούσε, διότι λειτουργούσε εκ περιτροπής λόγω βλάβης, με αποτέλεσμα η παροχή 

οξυγόνου να μην είναι εξασφαλισμένη. Οι συνάνθρωποί μας  ΑμεΑ παγωμένοι, χωρίς 

θέρμανση για πολλές ώρες στις ακραίες θερμοκρασίες του χιονιά, χωρίς ζεστό νερό για την 

αναγκαία καθαριότητά τους, και οι νοσηλευτές-φροντιστές αναγκασμένοι  να προσφέρουν 

την απαραίτητη υποστήριξη τις νυχτερινές ώρες με το φως από τα κινητά τους τηλέφωνα.  

Οχτώ εργαζόμενοι έμειναν εγκλωβισμένοι επί τρεις μέρες και κατάφεραν  να επιστρέψουν 

στα σπίτια τους ανοίγοντας  μόνοι τους το δρόμο, διότι  κανένα εκχιονιστικό μηχάνημα δεν 

εμφανίστηκε. 

Κρίνουμε εγκληματική την αμέλεια του κρατικού μηχανισμού και απαράδεκτη την 

ανικανότητα της κυβέρνησης να προστατεύσει  τους πολίτες και ιδιαίτερα τους 

ανήμπορους συμπολίτες μας, ηλικιωμένους, άστεγους, ΑμεΑ, από τα έντονα καιρικά 

φαινόμενα.  

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

2755

Ημερομ. Κατάθεσης:

31/1/2022



Υπογραμμίζουμε  ότι οι εξαγγελίες του κρατικού μηχανισμού για απόλυτη ετοιμότητα ήταν 

διθυραμβικές, όσο συντριπτικές ήταν οι αποτυχίες του. 

Λαμβάνοντας υπόψη το προαναφερθέν απολύτως ενδεικτικό παράδειγμα του 

οικοτροφείου ΑμεΑ, 

Ερωτώνται οι υπουργοί: 

 Καθώς οι μετεωρολόγοι διαβλέπουν αύξηση στα ακραία καιρικά φαινόμενα, πώς 

προτίθεστε να οργανώσετε την Πολιτική Προστασία, ώστε να μην ξαναζήσουμε 

δραματικές ημέρες και ώρες σε όλη την επικράτεια; 

 Γιατί δεν απέδωσε ο κρατικός μηχανισμός που υποτίθεται ήταν πανέτοιμος για την 

κακοκαιρία; 

 Πώς θα διασφαλίσετε τον συντονισμό των υπηρεσιών σε συνθήκες έκτακτης 

ανάγκης; 

 Πώς θα αποζημιώσετε τους πολίτες που υπέστησαν τις συνέπειες της ανικανότητάς 

σας; 

 Θα αποδοθούν ευθύνες στους αρμόδιους που δεν έκαναν σωστά τη δουλειά που 

τους ανατέθηκε; 

 Πόσο αποτιμάτε τη ζωή και την αξιοπρέπεια του πολίτη σε αυτή τη χώρα; 

 

 

 

Η ερωτώσα βουλεύτρια 

Μαρία Απατζίδη 

 

 

 

 




