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Θέμα: Κοινοβουλευτικόσ Έλεγχοσ 
χετ.:Η υπ’ αρ. 4655/3.3.2020 Ερώτηςη  
 

Σε απϊντηςη τησ ανωτϋρω ςχετικόσ Ερώτηςησ, που κατϋθεςε  ο Βουλευτόσ κ. Κ. Βελόπουλοσ, με 
θϋμα «Αύξηςη μϋτρων υγειονομικών ελϋγχων εναντύον του κορονοώού ςτισ πύλεσ ειςόδου τησ χώρασ 
από Τουρκύα» ςασ γνωρύζουμε ότι το Υπουργεύο μασ, μϋςω των αρμοδύων υπηρεςιών του, ϋχει προβεύ 
ςτισ εξόσ ενϋργειεσ: 

Προώθηςε τισ κϊτωθι οδηγύεσ ςτα Κϋντρα Υποδοχόσ και Ταυτοπούηςησ (ΚΥΤ) και ςτισ Δομϋσ (11/3): 

•Σε καθημερινό βϊςη θα βγαύνουν δύο ανακοινώςεισ περύ οδηγιών πρόληψησ του ιού ςτισ γλώςςεσ 
Αραβικϊ, Φαρςύ, Αγγλικϊ, Γαλλικϊ, Ελληνικϊ ό/και με αντύςτοιχη κατϊ περύπτωςη προςαρμογό ςε 
γλώςςεσ που κατανοούν οι φιλοξενούμενοι ςε κϊθε Δομό. 

•Ανϊρτηςη ενημερωτικών αφιςών του ΕΟΔΥ ςτισ γλώςςεσ Αραβικϊ, Φαρςύ, Αγγλικϊ, Γαλλικϊ, 
Ελληνικϊ ό/και με αντύςτοιχη, κατϊ περύπτωςη, προςαρμογό ςε γλώςςεσ που κατανοούν οι 
φιλοξενούμενοι ςε κϊθε Δομό. 

•Τόρηςη γενικών κανόνων υγιεινόσ, με καθημερινό καθαριςμό εςωτερικών κοινόχρηςτων χώρων με 
καθαριςτικϊ και απολυμαντικϊ, καθώσ και ςυνεχόσ απολύμανςη των πόμολων των θυρών των 
κοινόχρηςτων χώρων αυτών. 

•Σε ςυνϋχεια τησ επύςημησ ανακούνωςησ για το κλεύςιμο των ςχολικών μονϊδων και ςε ςυνεννόηςη με 
τουσ ςυντονιςτϋσ ΣΕΠ, αναςτϋλλεται η λειτουργύα των ϊτυπων δομών εκπαύδευςησ όλων των 
βαθμύδων ςτισ Δομϋσ, από 11.03.2020 και για 14 ημϋρεσ. 

•Διακοπό όλων των δραςτηριοτότων εντόσ κλειςτών εςωτερικών χώρων του φιλοξενούμενου 
πληθυςμού για την αποφυγό ςυγκϋντρωςησ και ςυγχρωτιςμού αυτών, για 14 ημϋρεσ (Γυμναςτόρια, 
Βιβλιοθόκεσ, κ.ο.κ.). 

•Διακοπό ςυςκϋψεων των φορϋων δραςτηριοπούηςησ ςτισ Δομϋσ, ςε κλειςτούσ χώρουσ. 

•Απαιτεύται η ςτενό ςυνεργαςύα με τουσ ςυναδϋλφουσ του ΕΟΔΥ και ακολουθούνται οι οδηγύεσ του 
Οργανιςμού αναφορικϊ με τα ζητόματα Δημόςιασ Υγεύασ». 

 

Επύςησ, προωθόθηκε, ςε όλα τα ΚΥΤ/Δομϋσ, ϋγγραφο του ΕΟΔΥ για την ανϊγκη εξεύρεςησ χώρου 
απομόνωςησ (03/03).  

Προωθόθηκε ηλεκτρονικόσ ςύνδεςμοσ (https://eody.gov.gr/odigies-dialogis-kai-diacheirisis-loimoxis-
covid-se-domes-ypodochis-prosfygon-kai-metanaston/?print=print") του ΕΟΔΥ με πληροφορύεσ 
αντιμετώπιςησ του Κορονοώού (03/03).  

Προωθόθηκαν ενημερωτικϊ φυλλϊδια ςε ΚΥΤ/Δομϋσ, καθώσ και οδηγύεσ για την ανϊρτηςό τουσ ςε 
εμφανϋσ ςημεύο (27 και 28/03).  
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Επιπλϋον, ςημειώνεται ότι ςτα κατϊ τόπουσ ΚΥΤ και Δομϋσ δραςτηριοποιούνται κλιμϊκια του 
ΕΟΔΥ, που εύναι και ο αρμόδιοσ Εθνικόσ Φορϋασ αναφορικϊ με τον ϋλεγχο των λοιμώξεων ςτην 
Ελληνικό επικρϊτεια και παρϋχουν την επιςτημονικό ςυνδρομό τουσ ςτουσ εργαζόμενουσ καθώσ και 
ςτουσ επωφελούμενουσ των Δομών/ΚΥΤ. Προβλϋπεται, μϊλιςτα, η παροχό κατϊλληλου χώρου-
ιατρεύου για την  δραςτηριοπούηςη των ανωτϋρω κλιμακύων, καθώσ και χώρου απομόνωςησ για  την 
περύθαλψη πιθανών κρουςμϊτων εντόσ ΚΥΤ/Δομών.  

Σε κϊθε περύπτωςη, λαμβανομϋνου υπόψη τησ ϋκτακτησ και εξαιρετικϊ ςοβαρόσ κατϊςταςησ ςτην 
οπούα ϋχει βρεθεύ η χώρα λόγω τησ πανδημύασ του κορονοώού που ϋχει πλόξει πλεύςτα κρϊτη ςε όλο το 
κόςμο, το Υπουργεύο μασ, ςτο πλαύςιο τησ ςυντονιςμϋνησ κυβερνητικόσ δρϊςησ για την αντιμετώπιςη 
αυτόσ και την πρόληψη τησ εξϊπλωςόσ τησ, βρύςκεται ςε ϊμεςη και καθημερινό επικοινωνύα τόςο με 
τα ςυναρμόδια Υπουργεύα και κυβερνητικούσ φορεύσ, όςο και με τισ υποκεύμενεσ ςε αυτό υπηρεςύεσ, οι 
οπούεσ ςυνεχύζουν να εργϊζονται με αυτοθυςύα και επαγγελματιςμό.  

Ήδη με το ϊρθρο τριακοςτό όγδοο, παρ. 6 τησ από 20.3.2020 Πρϊξησ Νομοθετικού περιεχομϋνου 
(Α' 68), με κοινό απόφαςη των Υπουργών Οικονομικών, Εςωτερικών και Μετανϊςτευςησ και Αςύλου, 
δύναται να προβλϋπονται η διαδικαςύα πρόςληψησ ϋκτακτου προςωπικού ςτισ κϊθε εύδουσ δομϋσ 
φιλοξενύασ μεταναςτών για την κϊλυψη ϋκτακτων αναγκών του Υπουργεύου Μετανϊςτευςησ και 
Αςύλου με ςυμβϊςεισ διϊρκειασ ϋωσ τριών (3) μηνών, κατϊ παρϋκκλιςη των κεύμενων διατϊξεων, ο 
ανώτατοσ αριθμόσ του προσ πρόςληψη προςωπικού και τα αναγκαύα κριτόρια. 

Επιπλϋον, με το ϊρθρο εξηκοςτό όγδοο τησ ωσ ϊνω Π.Ν.Π. και προσ τον ςκοπό τησ μεύωςησ του 
κινδύνου διαςπορϊσ του κορωνοώού COVID-19 εύναι δυνατόν να τύθενται, με κοινό απόφαςη των 
Υπουργών Προςταςύασ του Πολύτη, Υγεύασ και Μετανϊςτευςησ και Αςύλου μετϊ από γνώμη τησ 
Εθνικόσ Επιτροπόσ Προςταςύασ τησ Δημόςιασ Υγεύασ ϋναντι του κορωνοώού COVID-19, περιοριςτικϊ 
μϋτρα ςτη μετακύνηςη των προςώπων που διαμϋνουν ςε κϊθε εύδουσ δομό φιλοξενύασ μεταναςτών, 
όπωσ επύςησ ςτην εύςοδο και ϋξοδο από τισ δομϋσ αυτϋσ και να λαμβϊνονται αναγκαύα ςυναφό μϋτρα 
για την προςταςύα τησ δημόςιασ υγεύασ, τηρουμϋνησ πϊντωσ τησ αρχόσ τησ αναλογικότητασ.  

Σε εφαρμογό τησ ωσ ϊνω διϊταξησ εκδόθηκε η υπ' αρ. Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 20030/22-3-2020 (Β’ 985) 
κοινό απόφαςη των Υπουργών Προςταςύασ του Πολύτη, Υγεύασ και Μετανϊςτευςησ και Αςύλου, με την 
οπούα τύθεται προςωρινόσ περιοριςμόσ τησ κυκλοφορύασ από τισ 21.03.2020 ϋωσ και τισ 21.04.2020 των 
διαμενόντων πολιτών τρύτων χωρών ςτα Κϋντρα Υποδοχόσ και Ταυτοπούηςησ (ΚΥΤ) όλησ τησ 
Επικρϊτειασ, αυςτηρϊ εντόσ αντύςτοιχησ περιμϋτρου που θα εφαρμόςει η Ελληνικό Αςτυνομύα 
(ΕΛ.ΑΣ.), ςύμφωνα με τον επιχειρηςιακό ςχεδιαςμό τησ. 

Πρϋπει να τονιςτεύ ότι και οι νϋεσ – περιοριςμϋνεσ – αφύξεισ πολιτών τρύτων χωρών, από 1-3-2020  
ςτην Ελλϊδα, που βϊςει τησ απόφαςησ του ΚΥ.Σ.Ε.Α. και τησ από 2.3.2020 Πράξησ Νομοθετικοφ 
Περιεχομζνου «Αναςτολή τησ υποβολήσ αιτήςεων χορήγηςησ αςφλου» (Α΄ 45), θα επιςτραφοφν και οι 
οποίοι ζχουν ήδη μεταφερθεί από τα νηςιά ςτισ Δομζσ τησ Μαλακάςασ και του Δήμου Σιντικήσ Σερρών, 
ζχουν ελεγχθεί κατά την είςοδό τουσ ςτη χώρα, κατά τη μεταφορά τουσ αλλά και κατά την άφιξή τουσ ςτισ 
νζεσ δομζσ. 

Μζχρι ςήμερα, ςε καμία δομή τησ χώρασ δεν ζχει υπάρξει κροφςμα κορωνοώού COVID-19.  

Κατϊ τα λοιπϊ, περεταύρω πληροφόρηςη μπορεύ να παρϋχει ςτη Βουλό των Ελλόνων το 
ςυνερωτώμενο Υπουργεύο Υγεύασ. 

 

Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΗΣΑΡΑΚΗ 
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1. Γραφεύο κ. Αναπληρωτό Υπουργού 
2. Γραφεύο κ. Γενικού Γραμματϋα Υποδοχόσ Αιτούντων Άςυλο 
3. Αυτοτελϋσ Τμόμα Νομοθετικόσ Πρωτοβουλύασ & Κοινοβουλευτικού Ελϋγχου 
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