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          ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ:  

1. Τον Υπουργό Υγείας  

2. Την Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και    
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Θέµα: «Απάνθρωπες Συνθήκες Διαβίωσης για 30 Παιδιά µε Αυτισµό σε 
Πτέρυγες του πρώην Λοιµωδών» 

H µετακίνηση 30 παιδιών µε αυτισµό  που χρήζουν αυξηµένης ιατρικής 
φροντίδας από το θεραπευτήριο Σκαραµαγκά σε πτέρυγες του πρώην 
Λοιµωδών στο παράρτηµα ΑµεΑ Δυτικής Αττικής καθώς και σε έτερη δοµή 
στα Μελίσσια, έχει οδηγήσει σε φιλοξενία υπό κάκιστες συνθήκες διαβίωσης.  

Σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο,  τα παιδιά 
περιθάλπονται σε δοµές στις οποίες δεν πληρούνται οι προδιαγραφές 
ασφάλειας, ενώ δεν υφίστανται δωµάτια προσοµοίωσης και δραστηριοτήτων 
τόσο για την κάλυψη των ιδιαιτέρων αναγκών όσο και για την 
κοινωνικοποίηση τους.  

Αντίθετα, σύµφωνα µε καταγγελίες συγγενών, παρατηρούνται όλο και πιο 
συχνά σοβαροί τραυµατισµοί, ενώ υφίστανται εκτιµήσεις ότι δεν υπάρχουν 
πιστοποιητικά ασφαλείας και υγιεινής καθότι αυτά δεν χορηγήθηκαν στους 
ενδιαφερόµενους συγγενείς παρά την επίδοση της υπ’ αριθ. 29067/7-2-2018  
εισαγγελικής παραγγελίας του κ. Εισαγγελέως Πρωτοδικών Αθηνών. Την  



ίδια στιγµή, ο δηµοσιογραφικός φακός  αποτυπώνει παιδιά τα οποία είναι 
έγκλειστα και δεµένα στο κρεβάτι και χωρίς καµία πρόσβαση σε προαύλιο 
χώρο. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι συναρµόδιοι υπουργοί: 

- Για ποιο λόγο µεταφέρθηκαν τα 30 παιδιά µε αυτισµό από το 
θεραπευτήριο Σκαραµαγκά; Είναι αληθές ότι τα παιδιά µεταφέρθηκαν 
σε δοµές όπου ήδη υπήρχαν άλλοι τρόφιµοι, άποροι, ηλικιωµένοι και 
άστεγοι;  

- Υπάρχουν πιστοποιητικά ασφάλειας και υγιεινής  για τις πτέρυγες του 
πρώην Λοιµωδών στο παράρτηµα ΑµεΑ Δυτικής Αττικής καθώς και για 
την έτερη δοµή στα Μελίσσια όπου έχει µεταφερθεί το σύνολο των 
παιδιών; Εάν ναι, παρακαλώ όπως παρασχεθεί αντίγραφο των 
ανωτέρω πιστοποιητικών.  

- Ποιες οι ειδικότητες του ιατρικού προσωπικού για την κάλυψη των 
ειδικών αναγκών των περιθαλπόµενων παιδιών και ποιος ο αριθµός 
των νοσηλευτών και φροντιστών ανά παιδί; Παρακαλώ όπως δοθεί ο 
συνολικός αριθµός και οι ειδικότητες προσωπικού.  

- Για ποιο λόγο εφαρµόζονται αναχρονιστικές κατ’ ελάχιστο «µέθοδοι» 
όπως το δέσιµο σε κρεβάτια αντί των σύγχρονων θεραπευτικών 
τεχνικών για την αντιµετώπιση του αυτισµού;  

Ο ερωτών βουλευτής 
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