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ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛ. ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                                               

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ   

 

Αθήνα,    22/03/2020 

Αριθμ. Πρωτ.:  266 

 

Ταχ. Δ/νση:  Σολωμού 60                                    Προς:  

Ταχ. Κωδ.:                                                                              10432, Αθήνα 1. Υπουργό Εσωτερικών 

κο Παναγιώτη Θεοδωρικάκο 
ypourgos@ypes.gr 
 

2. Υφυπουργό Εσωτερικών 

κο Θεόδωρο Λιβάνιο  
gram.yfypourgou@ypes.gr 

Πληροφορίες: 

Τηλέφωνο:    

E-mail:                                                                                                                        

Γ. Πλανήτερος 

210 52 81 173 

dkf@yeka.gr             

  
 

  

 

ΘΕΜΑ: «Έκτακτα μέτρα για την προστασία αστέγων και τον περιορισμό διάδοσης του 

κορωνοϊού» 

 

Λαμβάνοντας υπόψη την ευαλωτότητα του πληθυσμού που διαβιεί στο δρόμο ή/και 

συγχρωτίζεται σε δομές αστέγων, ήτοι σε Κοινωνικούς Ξενώνες Αστέγων, Υπνωτήρια και 

Ανοιχτά Κέντρα Ημέρας, καθώς και τον συνακόλουθο κίνδυνο ανεξέλεγκτης εξάπλωσης του 

κορωνοϊού (COVID-19), είναι κρίσιμη η άμεση λήψη μέτρων προκειμένου: αφενός να στεγαστούν 

σε ασφαλές περιβάλλον τα άτομα που διαβιούν στο δρόμο και αφετέρου να αποσυμφορηθούν οι 

ήδη λειτουργούσες δομές για αστέγους, εφόσον παρουσιάζουν αυξημένη πληρότητα. Κάθε Δήμος 

πρέπει άμεσα να καταρτίσει Σχέδιο Δράσης που περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις άξονες: 

A. Ενίσχυση των μέτρων στις υφιστάμενες δομές αστέγων 

Αναφορικά με την λειτουργία των υφιστάμενων δομών παροχής υπηρεσιών σε αστέγους 

απαιτείται μέριμνα για τα κάτωθι:  

- Λήψη ενισχυμένων μέτρων υγιεινής και μέριμνα απολύμανσης σε Υπνωτήρια και Ανοικτά 

Κέντρα Ημέρας Αστέγων. 

- Αυστηρή σύσταση στους διαμένοντες σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων για 

την παραμονή τους εντός της δομής. 

- Η προφορική και έντυπη ενημέρωση (οδηγίες ΕΟΔΥ) για τον COVID-19. 

- Συμβουλευτική για τους χρήστες όλων των υπηρεσιών. 

- Ο εφοδιασμός των εργαζομένων με μέσα ατομικής προστασίας (γάντια και ιατρικές 

μάσκες). 

- Διάθεση υγειονομικού προσωπικού για τον εντοπισμό ύποπτων κρουσμάτων. 

- Διακριτοί χώροι διαμονής σε περίπτωση διάγνωσης κρούσματος, ώστε να είναι εφικτός 

ο διαχωρισμός των ασθενών που είναι θετικοί στον ιό από αυτούς που είναι 

απαλλαγμένοι. 
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B. Ορισμός χώρων/ξενοδοχείων/κτιρίων για ασφαλή στέγαση αστέγων 

Προτείνεται η αξιοποίηση διάφορων κατάλληλων χώρων προκειμένου να παρασχεθεί στέγαση 

σε αστέγους. Προς τούτο, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ξενοδοχεία των οποίων η λειτουργία 

έχει ανασταλεί και για τα οποία θα υπάρξει ρητή πρόβλεψη τις ερχόμενες ημέρες, σχετικά με τη 

δυνατότητα λειτουργίας τους ειδικά για τον σκοπό αυτό. Εναλλακτικά, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν είτε οι ορισθέντες ως καταφύγια ψύχους χώροι (σύμφωνα με το από Δ13 

οικ.58724/1266/13-12-19 έγγραφο της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

προς όλους τους Δήμους της χώρας με θέμα «Παροχή κατευθύνσεων για την προστασία αστέγων 

κατά την περίοδο του χειμώνα») είτε άλλα διαθέσιμα, στη γεωγραφική έκταση του Δήμου, κτίρια. 

Για τη λειτουργία των συγκεκριμένων χώρων πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα ώστε να 

διασφαλιστούν: 

- Η συνεργασία με Φορείς που θα παράσχουν τις υπηρεσίες και το προσωπικό (σε περίπτωση 

που δεν παρασχεθούν αποκλειστικά από τον Δήμο) . 

- Ο εφοδιασμός των εργαζομένων με μέσα ατομικής προστασίας (γάντια και ιατρικές μάσκες). 

- Η παροχή ειδών υγιεινής στους ωφελούμενους, καθώς και έτοιμων γευμάτων. 

- Η ύπαρξη αντισηπτικών υγρών στους κοινόχρηστους χώρους. 

- Η αναγκαία τακτική απολύμανση όλων των χώρων και επιφανειών. 

- Η προφορική και έντυπη ενημέρωση (οδηγίες ΕΟΔΥ) για τον COVID-19. 

- Ο εντοπισμός ύποπτων κρουσμάτων και η συνακόλουθη ενημέρωση του ΕΟΔΥ. 

- Διακριτός χώρος διαμονής για κάθε ωφελούμενο (μονόκλινο δωμάτιο στην περίπτωση του 

ξενοδοχείου). 

- Μέριμνα για τη μεταφορά στη δομή και τη διεξαγωγή των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων 

το συντομότερο δυνατό. 

- Υπηρεσίες φύλαξης. 

Γ. Παροχή υπηρεσιών στο δρόμο (streetwork) 

Για την υλοποίηση του ανωτέρω εγχειρήματος είναι απαραίτητη η παροχή υπηρεσιών στο δρόμο 

(streetwork). Επιπροσθέτως, σε περίπτωση άρνησης συνεργασίας εκ μέρους των ωφελούμενων 

για την προσωρινή στέγαση τους, είναι κρίσιμη η συνέχιση της παροχής υπηρεσιών στο δρόμο. 

Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να διασφαλιστούν: 

- Η διανομή κιτ υγιεινής και ετοίμων γευμάτων για την αποφυγή συνωστισμού στα 

συσσίτια. 

- Η προφορική και έντυπη ενημέρωση (οδηγίες ΕΟΔΥ) για τον COVID-19. 

- Ο εντοπισμός πιθανών ύποπτων κρουσμάτων και ενημέρωσης του ΕΟΔΥ. 

- Ο εφοδιασμός των εργαζομένων με μέσα ατομικής προστασίας (γάντια και ιατρικές μάσκες). 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, οι Δήμοι θα κληθούν ανάλογα με τις καταγεγραμμένες ανάγκες τους (βλ. 

Παράρτημα Α), να υποβάλουν στη Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

Καταπολέμησης της Φτώχειας / Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας (email: dkf@yeka.gr) 

σχέδιο δράσης (βλ. Παράρτημα B) σύμφωνα με τα ανωτέρω, καθώς και εκτιμώμενο 



3 
 

προϋπολογισμό υλοποίησης, το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από 

την Τετάρτη 1η Απριλίου 2020 και ώρα 14:00. 

 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία. 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ 

 

 

 

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 

 

 

 

 

Εσωτερική διανομή: 

1. Γραφείο Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Ι .Βρούτση 

2. Γραφείο Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κας Δ. Μιχαηλίδου 

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας,  

κ. Γ. Σταμάτη 

4. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

5. Διεύθυνση Καταπολέμησης της Φτώχειας
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΣΤΕΓΙΑΣ 

(συνημμένο έντυπο αποστολή – στο dkf@yeka.gr) 

ΔΗΜΟΣ  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. /E-MAIL  

 

 

 

 

 

  

 
1 Info: «Σε δημόσιους ή εξωτερικούς χώρους, ιδίως: στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο, κάτω από γέφυρα, σε πάρκο, σε πλατεία, σε είσοδο σταθμών ΜΜΜ, σε είσοδο ή περιφραγμένο 
χώρο νοσοκομείου ή άλλου δημόσιου κτιρίου, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο». 
2 Info: «Δεν περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις καταυλισμών. 
3 Info: «Π.χ. δωμάτια ξενοδοχείου που μισθώνονται από τον Δήμο ή άλλο δημόσιο ή ιδιωτικό μη κερδοσκοπικό Φορέα ως δομή προσωρινής στέγασης αστέγων». 

Α. Διαμονή στο δρόμο1  
(Συμπληρώστε τον 
εκτιμώμενο αριθμό) 

Β. Διαμονή σε δομή για αστέγους 
(Συμπληρώστε Α. Την ονομασία Β. Φορέα λειτουργίας Γ. τη δυναμικότητα 
Δ. τον τρέχοντα αριθμό φιλοξενούμενων) 

Γ. Διαμονή σε ακατάλληλο κατάλυμα2 
(Συμπληρώστε τον εκτιμώμενο αριθμό) 

 Β.1. Ξενώνας Μεταβατικής Φιλοξενίας  
 
 

Γ.1. Παράγκα/ Αποθήκη 

Β.2. Υπνωτήριο                        

           

 

Γ.2. Κοντέινερ 

Β.3. Άλλη δομή3                              Γ.3. Τροχόσπιτο 
 

Γ.4. Αυτοκίνητο 
 

Γ.5. Σκηνή 
 

Γ.6. Άλλο μη ηλεκτροδοτούμενο οίκημα 
ακατάλληλο για κατοίκηση 

mailto:dkf@yeka.gr
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΤΕΓΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΪΟΥ 

(συνημμένο έντυπο αποστολή – στο dkf@yeka.gr) 

ΔΗΜΟΣ  
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΔΡΑΣΗΣ  

ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
ΤΗΛ. ΕΠΙΚ. /E-MAIL  

 

Α ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΔΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΟΜΑΔΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 1. Είδος δομής 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
………………………………………. 
 

1.  Δυναμικότητα δομής 
…………………………. 
2. Αριθμός 
εξυπηρετούμενων 
………………………… 

1. Αριθμός κιτ υγιεινής που θα 
διανεμηθούν 
……………………………. 
2. Αριθμός εντύπων με 
Οδηγίες ΕΟΔΥ 
………………………… 
3. Αριθμός μέσων ατομικής 
προστασίας για εργαζόμενους 
(γάντια, μάσκες) 
…………………………. 

1. Αριθμός ατόμων που 
θα συμμετέχουν 
…………………………………. 
Από: 
α. Δήμο 
β. Άλλη Υπηρεσία 
γ. ΜΚΟ 
δ. Εθελοντές 
 
2. Ειδικότητες 
…………………………………… 

1. Προμήθεια υλικού 
α) Γάντια - Μάσκες 
(ποσότητα – κόστος) 
……………………………………………. 
β) Είδη Υγιεινής (είδη – 
ποσότητα – κόστος) 
……………………………………………. 
γ) Κόστος καθημερινής 
απολύμανσης 
……………………………………………. 

Β ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ/ΦΟΡΕΑΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΟΜΑΔΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 1. Ταχ. Διεύθυνση Κτιρίου 
……………………………………………………… 
2. Ονομασία Φορέα Υλοποίησης 
……………………………………………………… 

1. Δυναμικότητα κτιρίου 
…………………………. 
2. Ύπαρξη διακριτών 
χώρων  
ΝΑΙ/ΟΧΙ 
3. Είδος κλινών 
Α) Αριθμός μονόκλινων 
Β) Αριθμός δίκλινων 
Γ) Αριθμός τρίκλινων 
4. Εκτιμώμενος αριθμός 
εξυπηρετούμενων 
………………………… 

1. Αριθμός κιτ υγιεινής που θα 
διανεμηθούν 
………………………………………. 
2. Αριθμός έτοιμων γευμάτων 
που θα διανεμηθούν 
………………………………………….. 
3. Αριθμός εντύπων με 
Οδηγίες 
………………………………………….. 
4. Αριθμός μέσων ατομικής 
προστασίας για εργαζόμενους 
(γάντια, μάσκες, αντισηπτικά) 
…………………………. 

1. Αριθμός ατόμων που 
θα συμμετέχουν 
…………………………………. 
Από: 
α. Δήμο 
β. Άλλη Υπηρεσία 
γ. ΜΚΟ 
δ. Εθελοντές 
 
2. Ειδικότητες 
…………………………………… 
 
Παρατηρήσεις 
…………………………………… 

1. Ενοικίαση χώρου/κτιρίου – 
εξοπλισμού 
……………………………………………. 
2.  Προσωπικό (και υπηρεσία 
φύλαξης) (αριθμός – κόστος) 
……………………………………………. 
3. Προμήθεια υλικού 
α) Γάντια - Μάσκες 
(ποσότητα – κόστος) 
……………………………………………. 
β) Σίτιση 
……………………………………………. 
γ) Είδη Υγιεινής (είδη – 
ποσότητα – κόστος) 
……………………………………………. 
δ) Κόστος καθημερινής 
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απολύμανσης 
……………………………………………. 

Γ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ 
(streetwork) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΕΙΔΗ ΟΜΑΔΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  

ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 1. Ονομασία Φορέα Υλοποίησης 
……………………………………………………… 

1. Εκτιμώμενος αριθμός 
εξυπηρετούμενων 
………………………… 

1. Αριθμός κιτ υγιεινής που θα 
διανεμηθούν 
………………………………………. 
2. Αριθμός έτοιμων γευμάτων 
που θα διανεμηθούν 
………………………………………….. 
3. Αριθμός εντύπων με 
Οδηγίες 
………………………………………….. 
4. Αριθμός μέσων ατομικής 
προστασίας για εργαζόμενους 
(γάντια, μάσκες) 
…………………………. 

1. Αριθμός ατόμων που 
θα συμμετέχουν 
…………………………………. 
Από: 
α. Δήμο 
β. Άλλη Υπηρεσία 
γ. ΜΚΟ 
δ. Εθελοντές 
 
2. Ειδικότητες 
…………………………………… 

1. Προμήθεια υλικού 
α) Γάντια - Μάσκες 
(ποσότητα – κόστος) 
……………………………………………. 
β) Σίτιση 
……………………………………………. 
γ) Είδη Υγιεινής (είδη – 
ποσότητα – κόστος) 
……………………………………………. 
 
 

 

 


