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Κοινοβουλευτικόσ Έλεγχοσ
Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 292/8.10.2020 Ερώτηςη

ε απϊντηςη τησ ανωτϋρω ςχετικόσ Ερώτηςησ, που κατϋθεςαν Βουλευτϋσ τησ κοινοβουλευτικόσ
ομϊδασ του υναςπιςμού Ριζοςπαςτικόσ Αριςτερϊσ, με θϋμα «Επιςφαλεύσ υγειονομικϋσ ςυνθόκεσ για
εργαζόμενουσ και αιτούντεσ ςτο Περιφερειακό Γραφεύο Αςύλου Λϋςβου», ςασ γνωρύζω ότι το
Τπουργεύο Μετανϊςτευςησ και Αςύλου, από την ϋναρξη τησ πανδημύασ, ϋχει λϊβει και ςυνεχύζει να
λαμβϊνει όλα τα μϋτρα για την προςταςύα τόςο των πολιτών τρύτων χωρών που διαμϋνουν ςε δομϋσ
ανϊ την επικρϊτεια, όςο και των εργαζόμενων ςε αυτϋσ.
Έτςι, όςον αφορϊ ςτο νϋο προςωρινό Κ.Τ.Σ. ςτο Μαυροβούνι Λϋςβου ϋχουν ληφθεύ ςειρϊ μϋτρων
που αφορούν την υγειονομικό προςταςύα εργαζόμενων και επωφελουμϋνων, καθώσ και τη βελτύωςη
των ςυνθηκών διαβύωςησ, όπωσ θερμομϋτρηςη ςε καθημερινό βϊςη όλων των ειςερχομϋνων ςτο
Κ.Τ.Σ. (εργαζόμενοι και επωφελούμενοι), η διενϋργεια rapid test ςε νεοειςερχόμενουσ πολύτεσ τρύτων
χωρών ςτο Κ.Τ.Σ. για ϋλεγχο πιθανόσ ϋκθεςόσ τουσ ςτον κορωνοώό COVID-19, η δημιουργύα ειδικού
χώρου απομόνωςησ για κρούςματα ό πιθανϊ κρούςματα.
Αξύζει να ςημειωθεύ ότι ςτο πεδύο επιχειρεύ πλόρωσ ςτελεχωμϋνο κλιμϊκιο του Ε.Ο.Δ.Τ. που
καλύπτει την πρωτοβϊθμια ιατρικό και ψυχοκοινωνικό κϊλυψη, επικουρούμενο από κλιμϊκιο του
Παγκοςμύου Οργανιςμού Τγεύασ και του Νορβηγικού Τπουργεύου Τγεύασ. Πραγματοποιεύται επύςησ,
παροχό ειδών προςταςύασ (μϊςκεσ, γϊντια, αντιςηπτικϊ) ςε διαμϋνοντεσ και εργαζόμενουσ καθώσ και
υλικϊ καθαριότητασ.
Σαυτόχρονα υλοποιεύται πρόγραμμα μαζικόσ πληθυςμιακόσ αποςυμφόρηςησ του νϋου Κ.Τ.Σ.,
μϋςω μεταφορών ςτην ενδοχώρα πολιτών τρύτων χωρών, με ϊρςη γεωγραφικού περιοριςμού,
λαμβϊνοντασ όλα τα αναγκαύα μϋτρα (διενϋργεια τεςτ) βϊςει υγειονομικών πρωτοκόλλων, για την
αςφαλό τουσ μετακύνηςό.
Προγραμματύζεται η μεταφορϊ οικύςκων από την όδη υπϊρχουςα Δομό ςτο ΚΑΡΑ ΣΕΠΕ (το οπούο
θα παύςει να λειτουργεύ ϋωσ το τϋλοσ του ϋτουσ), ςτο νϋο προςωρινό Κ.Τ.Σ. Επιπλϋον, ςχεδιϊζονται και
υλοποιούνται ϋργα αναβϊθμιςησ του νϋου προςωρινού Κ.Τ.Σ., με εργαςύεσ επιπεδοπούηςησ,
αντιπλημμυρικόσ προςταςύασ, αποςτραγγιςτικϊ ϋργα , ςτεγανοπούηςη των ςκηνών κλπ.
Επιπλϋον, επιςημαύνεται ότι λόγω τησ ϋκταςησ του προςωρινού Κ.Τ.Σ. (320 ςτρϋμματα), δεν
παρατηρούνται φαινόμενα ςυγχρωτιςμού που εν δυνϊμει μπορούν να επιδεινώςουν επιδημιολογικϊ
τον χώρο.
Η Τπηρεςύα Αςύλου, ςτο πλαύςιο των ϋκτακτων μϋτρων αντιμετώπιςησ του κινδύνου διαςπορϊσ
του κορωνοώού COVID-19, εφαρμόζει, ςτο ςύνολο των περιφερειακών υπηρεςιών αςύλου, το από 1-102020 «Πρωτόκολλο Διαχεύριςησ Κρούςματοσ για τουσ χώρουσ Εργαςύασ του Δημοςύου Σομϋα
(εξαιρουμϋνων των Τπηρεςιών Τγεύασ και των χολεύων)» του Εθνικού Οργανιςμού Δημοςύασ Τγεύασ

και το υπ’ αριθμ. 14967/5-10-2020 ϋγγραφο τησ Γενικόσ Διεύθυνςησ Δημόςιασ Τγεύασ και Κοινωνικόσ
Μϋριμνασ τησ Περιφϋρειασ Αττικόσ «Οδηγύεσ διαχεύριςησ επιβεβαιωμϋνων κρουςμϊτων covid-19 ςτην
Τπηρεςύα» .
Για την προςταςύα του προςωπικού και των ςυναλλαςςόμενων ϋχουν τοποθετηθεύ διαχωριςτικϊ
πλεξιγκλϊσ ςτο ςύνολο των γραφεύων που επικοινωνούν με κοινό, ενώ παρϊλληλα το προςωπικό ϋχει
εφοδιαςτεύ με προςτατευτικϋσ μϊςκεσ και γϊντια μιασ χρόςεωσ. Έχουν διανεμηθεύ αντιςηπτικϊ και
υπϊρχει ςαπούνι και τρεχούμενο νερό για την τόρηςη των κανόνων υγιεινόσ. ημειώνεται ότι εύναι
υποχρεωτικό η χρόςη προςτατευτικόσ μϊςκασ ςε όλουσ όςουσ ειςϋρχονται ςτα Γραφεύα τησ
Τπηρεςύασ Αςύλου.
Περαιτϋρω, για την διαςφϊλιςη αφενόσ τησ αδιϊλειπτησ λειτουργύασ τησ Τπηρεςύασ και αφετϋρου
τησ αποφυγόσ διϊδοςησ του κορωνοώούcovid-19, εφαρμόζεται ςύςτημα εκ περιτροπόσ εξ αποςτϊςεωσ
εργαςύασ, ενώ για την αποφυγό του ςυνωςτιςμού κοινού το Τπουργεύο Μετανϊςτευςησ και Αςύλου
ϋχει προχωρόςει ςτην ψηφιοπούηςη ςειρϊσ διοικητικών διαδικαςιών οι οπούεσ μπορούν πλϋον να
πραγματοποιηθούν εξ αποςτϊςεωσ.
υγκεκριμϋνα για το Περιφερειακό Γραφεύο Λϋςβου λεκτϋα τα κϊτωθι :
Οι χώροι διεξαγωγόσ των ςυνεντεύξεων ςτο Γραφεύο, που βρύςκεται ςτην περιοχό τησ Παγανόσ,
εύναι ευρύχωροι, ώςτε να διαςφαλύζεται η τόρηςη κοινωνικόσ απόςταςησ 1.5 μϋτρου, φυςικϊ
αεριζόμενοι και διαθϋτουν διαχωριςτικϊ πλεξιγκλϊσ, ενώ ςτουσ χειριςτϋσ ϋχουν διανεμηθεύ μϊςκεσ,
γϊντια και αντιςηπτικϊ και υπϊρχουν διαθϋςιμεσ μϊςκεσ για όλουσ τουσ αιτούντεσ που θα
προςϋρχονται ςτισ εγκαταςτϊςεισ του Γραφεύου.
Από το ςύνολο των χειριςτών το 63% παρϋχει εξ αποςτϊςεωσ εργαςύα και μόλισ το 37% θα
βρύςκεται ςτο χώρο εργαςύασ, απαςχολούμενο ςε βϊρδιεσ των 13 υπαλλόλων ανϊ βϊρδια (26 από τουσ
70).
Για την διενϋργεια μϋρουσ εκ του ςυνόλου των προγραμματιςμϋνων ςυνεντεύξεων θα
διενεργηθούν με πιλοτικό εφαρμογό ςυςτόματοσ τηλε-ςυνεντεύξεων, με την παρουςύα του χειριςτό
ςε απομακρυςμϋνο χώρο επιλογόσ του. Διερμηνϋασ και αιτών θα εύναι καθόμενοι ςε ανεξϊρτητεσ
μεταξύ τουσ αύθουςεσ.
υνεργεύο καθαριςμού καθαρύζει τουσ χώρουσ των ςυνεντεύξεων ανϊμεςα ςτην αλλαγό των δύο
βαρδιών (15:00-16:00) αλλϊ και ςτο τϋλοσ τησ βραδινόσ βϊρδιασ(22:00).
Οι αιτούντεσ προςϋρχονται τμηματικϊ ςτην Παγανό με δρομολόγια μιςθωμϋνων λεωφορεύων
ώςτε να μην ςυγχρωτύζονται ςτον χώρο αναμονόσ. Ο τελευταύοσ ϋχει διαςτϊςεισ 350 τετραγωνικών
μϋτρων και ςύμφωνα με τον προγραμματιςμό ραντεβού δεν θα φιλοξενεύ περιςςότερα από 80
ϊτομα ταυτόχρονα.
Σϋλοσ, εφαρμόζεται υποχρεωτικό θερμομϋτρηςη των αιτούντων κατϊ την εύςοδο τουσ ςτο χώρο
και για πρώτη φορϊ, όςοι προςϋρχονται ςτο χώρο ϋχουν υποβληθεύ ςε rapid test.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΗΣΑΡΑΚΗ

Εςωτερική διανομή:
1. Γραφεύο κ. Αναπληρωτό Τπουργού
2. κ. Γενικό Γραμματϋα Μεταναςτευτικόσ Πολιτικόσ
3. κ. Γενικό Γραμματϋα Τποδοχόσ Αιτούντων Άςυλο
4. Αυτοτελϋσ Σμόμα Νομοθετικόσ Πρωτοβουλύασ & Κοινοβουλευτικού Ελϋγχου

Πίνακασ Αποδεκτών
1. Βουλευτό κ. Γ. Χυχογιό
Βουλό των Ελλόνων
2. Βουλευτό κα Ε. Αγαθοπούλου
Βουλό των Ελλόνων
3. Βουλευτό κ. . Αραχωβύτησ
Βουλό των Ελλόνων
4. Βουλευτό κ. Δ. Βύτςα
Βουλό των Ελλόνων
5. Βουλευτό κ. Ι. Γκιόλα
Βουλό των Ελλόνων
6. Βουλευτό κ. Θ. Δρύτςα
Βουλό των Ελλόνων
7. Βουλευτό κ. Φ. Ζεώμπϋκ
Βουλό των Ελλόνων
8. Βουλευτό κ. Δ. Φ. Καλαματιανό
Βουλό των Ελλόνων
9. Βουλευτό κα Ε. Καραςαρλύδου
Βουλό των Ελλόνων
10. Βουλευτό κα Ε. Καςιμϊτη
Βουλό των Ελλόνων
11. Βουλευτό κα Φ. Καφαντϊρη
Βουλό των Ελλόνων
12. Βουλευτό κ. Α. Μεώκόπουλο
Βουλό των Ελλόνων
13. Βουλευτό κ. Α. Μιχαηλύδη
Βουλό των Ελλόνων
14. Βουλευτό κ. Ι. Μουζϊλα
Βουλό των Ελλόνων
15. Βουλευτό κ. Ι. Μπουρνούσ
Βουλό των Ελλόνων
16. Βουλευτό κα Κ. Νοτοπούλου
Βουλό των Ελλόνων
17. Βουλευτό κ. Θ. Ξανθόπουλο
Βουλό των Ελλόνων
18. Βουλευτό κα Π. Πούλου
Βουλό των Ελλόνων
19. Βουλευτό κ. Π. κουρλϋτη
Βουλό των Ελλόνων
20. Βουλευτό κ. . Υϊμελο
Βουλό των Ελλόνων
21. Βουλευτό κα Θ. Υωτύου
Βουλό των Ελλόνων
22. Βουλευτό κα Ρ. Φρηςτύδου
Βουλό των Ελλόνων

