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ΕΡΩΤΗΣΗ & AKE

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Προστασίας του Πολίτη
Υγείας
Μετανάστευσης και Ασύλου

Θέμα: «Ανεπαρκέστατη υγειονομική θωράκιση δομών φιλοξενίας και
ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. και στο δεύτερο κύμα της πανδημίας COVID-19»
Παρά το γεγονός ότι έχουν παρέλθει οχτώ μήνες από την πρώτη εμφάνιση
κρουσμάτων της πανδημίας COVID-19 στη χώρα, τα αρμόδια Υπουργεία έχουν
επιδείξει χαρακτηριστική αδράνεια στην προετοιμασία για την θωράκιση της υγείας
φιλοξενούμενων και εργαζομένων τόσο στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης
(Κ.Υ.Τ.)και τις δομές φιλοξενίας όσο και στα Προ-αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης
Αλλοδαπών (ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.).
Ήδη από τον Μάρτιο μέχρι σήμερα έχουμε καταθέσει τις προτάσεις μας για ένα
ολοκληρωμένο σύστημα πρόληψης εξάπλωσης της πανδημίας σε Κ.Υ.Τ., δομές
φιλοξενίας και ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ, ώστε να προστατευτεί η υγεία των φιλοξενούμενων ή
κρατούμενων και των εργαζομένων σε αυτές, κατ’ επέκταση και η δημόσια υγεία.
Επί μήνες η κυβέρνηση αγνοούσε τις προτάσεις μας και θεώρησε ότι με την χρήση
του εργαλείου της καραντίνας και της στεγανοποίησης των δομών, το πρόβλημα θα
λυνόταν από μόνο του. Αγνόησε τις προειδοποιήσεις ειδικών, που έκαναν σαφές ότι
ο πληθυσμός των προσφύγων και μεταναστών που διαμένουν ή κρατούνται σε

μαζικούς χώρους πρέπει να θεωρείται ευπαθής ομάδα και θα έπρεπε να υπάρχει
συνεχής μέριμνα και επαγρύπνηση.
Ωστόσο, κανένα συγκεκριμένο σχέδιο δεν έχει εφαρμοστεί μέχρι σήμερα πέρα από τις
απαγορεύσεις κυκλοφορίας και επισκέψεων, μέτρα τα οποία αποδείχτηκαν ανεπαρκή
και διάτρητα κατά την εκδήλωση του πρώτου κύματος της πανδημίας. Εκ του
αποτελέσματος φάνηκε ότι αυτή η επιλογή όχι μόνο δεν προσέφερε κάτι στην
αντιμετώπιση της πανδημίας αλλά είχε μόνο σκοπό να λειτουργήσει ως επίσημη
πρόβα για την κατασκευή κλειστών δομών για τις οποίες δαπανώνται εκατοντάδες
εκατομμύρια, συνήθως με απευθείας αναθέσεις, και ενώ θα έπρεπε να κατευθύνονται
στη υγειονομική θωράκιση προσφύγων και τοπικών κοινωνιών.
Επιπλέον, ο συνεχής εγκλεισμός έχει δημιουργήσει σημαντική επιβάρυνση στην ήδη
κακή ψυχολογική κατάσταση μεταναστών και προσφύγων, ειδικότερα όσων
βρίσκονται στα Κ.Υ.Τ. και τα ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α, ενώ οι συνθήκες διαβίωσης σε πολλά από
αυτά είναι πολύ δύσκολες γεγονός που εκτός της εξαθλίωσης που επιφέρει,
πολλαπλασιάζει τις πιθανότητες για διασπορά του ιού στην κοινότητα.
Άλλωστε ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εμφάνιση κρουσμάτων τις τελευταίες ημέρες
στο ΚΥΤ στο Πυλί της Κω, στο ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α. Κορίνθου, στη δομή που βρίσκεται στο
πρώην Στρατόπεδο Ασημακόπουλου στην Καβάλα και αλλού.
Για τους λόγους αυτό επαναλαμβάνουμε ότι:
•

Πρέπει άμεσα να υπάρξουν τακτικοί προληπτικοί έλεγχοι (τεστ) σε
φιλοξενούμενους και προσωπικό, να ενισχυθούν οι δομές με υγειονομικό
προσωπικό και παράλληλα να ενδυναμωθούν οι μονάδες πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας και τα νοσοκομεία στην χωρική αρμοδιότητα των οποίων
ανήκουν οι δομές.

•

Πρέπει να υπάρξει ενίσχυση της προληπτικής αντιμετώπισης με την παροχή
επαρκών μέτρων ατομικής προστασίας και υγιεινής (μάσκες, γάντια, σαπούνια,
αντισηπτικά) σε όλους τους διαμένοντες και τους εργαζόμενους, ώστε να
καλύπτονται πλήρως οι καθημερινές τους ανάγκες.

•

Πρέπει να υπάρξουν χώροι απομόνωσης των ύποπτων περιστατικών και
χωριστοί χώροι καραντίνας για τα επιβεβαιωμένα κρούσματα που δεν χρήζουν

εισαγωγής σε νοσοκομείο, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το ενδεχόμενο ευρείας
μετάδοσης του ιού.
•

Πρέπει, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις αποσυμφόρησης και σχέδιο στέγασης,
να μειωθεί δραστικά ο αριθμός των διαμενόντων στα Κ.Υ.Τ., αλλά και των
κρατούμενων στα ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α., ώστε να αποφεύγεται ο συγχρωτισμός και να
βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης.

Επειδή, οι αρμόδιοι Υπουργοί, και η Κυβέρνηση συνολικά, πρέπει να κατανοήσουν
ότι η αποτροπή της διασποράς της πανδημίας στους προσφυγικούς πληθυσμούς και
τις υπόλοιπες ευπαθείς ομάδες, πέρα από αυτονόητο ανθρωπιστικό καθήκον κάθε
δημοκρατικής χώρας, είναι κρίσιμη πτυχή της πολιτικής δημόσιας υγείας που
θωρακίζει την υγεία όλων μας.
Επειδή, η μέχρι σήμερα εικόνα και η ακολουθούμενη πολιτική είναι εξαιρετικά
δυσοίωνη και επικίνδυνη για την προστασία φιλοξενούμενων/κρατούμενων και
εργαζόμενων
Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:
1. Ποιο είναι το σχέδιό τους για την υγειονομική θωράκιση του πληθυσμού
και των εργαζόμενων σε Κ.Υ.Τ., δομές φιλοξενίας και ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.;
2. Ποια από τα προτεινόμενα μέτρα θα εντάξουν στον σχεδιασμό τους για
την αντιμετώπιση και την πρόληψη εξάπλωσης της πανδημίας COVID-19
σε Κ.Υ.Τ., δομές φιλοξενίας και ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ;
Επίσης αιτούμαστε να κατατεθούν:
1. Το

υγειονομικό

πρωτόκολλο

και

οι

εισηγήσεις

της

Επιτροπής

Εμπειρογνωμόνων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 σε
Κ.Υ.Τ. και Δομές Φιλοξενίας.
2. Το

υγειονομικό

πρωτόκολλο

και

οι

εισηγήσεις

της

Επιτροπής

Εμπειρογνωμόνων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 σε
ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.

3. Το

υγειονομικό

πρωτόκολλο

και

οι

εισηγήσεις

της

Επιτροπής

Εμπειρογνωμόνων για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 σε
Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων
4. Ο πληθυσμός που φιλοξενείται σε κάθε έναν από τους χώρους φιλοξενίας
των Κ.Υ.Τ.
5. Ο ακριβής αριθμός του υγειονομικού προσωπικού που υπηρετεί σε κάθε
Κ.Υ.Τ.
6. Ο αριθμός των χώρων καραντίνας που έχουν δημιουργηθεί για ύποπτα
και επιβεβαιωμένα κρούσματα στα Κ.Υ.Τ.
7. Ο πληθυσμός που φιλοξενείται σε κάθε μία από τις δομές φιλοξενίας της
ενδοχώρας
8. Ο ακριβής αριθμός του υγειονομικού προσωπικού που υπηρετεί σε κάθε
δομή φιλοξενίας της ενδοχώρας
9. Ο αριθμός των χώρων καραντίνας που έχουν δημιουργηθεί για ύποπτα
και επιβεβαιωμένα κρούσματα στις δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας
10. Ο ακριβής αριθμός των κρατούμενων σε κάθε ένα από τα ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.
11. Ο ακριβής αριθμός του υγειονομικού προσωπικού που υπηρετεί σε κάθε
ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.
12. Ο αριθμός των χώρων καραντίνας που έχουν δημιουργηθεί για ύποπτα
και επιβεβαιωμένα κρούσματα σε κάθε ΠΡΟ.ΚΕ.Κ.Α.

Οι ερωτώντες και αιτούντες Βουλευτές
Ψυχογιός Γιώργος
Ξανθός Ανδρέας
Σπίρτζης Χρήστος
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αγαθοπούλου Ειρήνη
Αλεξιάδης Τρύφωνας
Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)
Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)
Αυλωνίτης Αλέξανδρος - Χρήστος
Βαγενά Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη
Βίτσας Δημήτρης
Γκιόλας Γιάννης
Δρίτσας Θεόδωρος
Ζαχαριάδης Κώστας
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ηγουμενίδης Νίκος
Καλαματιανός Διονύσιος - Χαράλαμπος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μιχαηλίδης Ανδρέας
Μουζάλας Γιάννης
Μπαλάφας Γιάννης
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Μπουρνούς Γιάννης
Νοτοπούλου Κατερίνα
Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)
Παππάς Νίκος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Ραγκούσης Γιάννης
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζούφη Μερόπη
Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νίκος
Φωτίου Θεανώ
Χρηστίδου Ραλλία

