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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα μελέτη τεκμηρίωσης σκοπιμότητας έχει στόχο την θεώρηση της ανάγκης
για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας, έναντι της εξάπλωσης του σύγχρονου
κορωνοϊού και των μεταλλάξεών του, για τους άμεσα επωφελούμενους της Πράξης
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και της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) των δομών και των
δράσεων αυτής δή για τους φιλοξενούμενους στις κοινωνικές δομές της ΚΟΔΕΠ φοιτούντες στο κοινωνικό φροντιστήριο ΚΟΔΕΠ – ωφελούμενους των δράσεων της
Πράξης και ωφελούμενους άστεγους κατά την διενέργεια παρεμβάσεων στο δρόμο.

Δεδομένης της δυναμικής διασποράς του εν λόγω ιού σε παγκόσμια κλίμακα κατά το
τρέχον διάστημα, συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης Ελλάδας και ειδικότερα της
περίπτωσης του Δήμου Πειραιά, η εν λόγω Πράξη κρίνει σημαντικό να συμβάλλει στην
προστασία των πολιτών, των ωφελούμενων των υπηρεσιών/δομών της, καθώς και
των ευάλωτων κοινωνικά δημοτών τους οποίους υποστηρίζει, με την παροχή μέσων
ατομικής προστασίας μίας χρήσης για την διαφύλαξη της δημόσιας υγείας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ
Παρακάτω αναπτύσσονται οι λόγοι για τους οποίους κρίνεται σημαντικό να
συμβάλλει η Πράξη «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο
Πειραιά – Social Innovation Piraeus» στην προστασία της δημόσιας υγείας στον Δήμο
Πειραιά, με την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και την χορήγηση-διάθεσή
τους, στους ωφελούμενους που υποστηρίζονται από τον θεσμό.

Η παροχή μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) και δη μασκών και αντισηπτικού
διαλύματος αιθυλικής αλκοόλης για καθαρισμό των χεριών, αφορά σε έκτακτη
παρέμβαση κοινωνικού χαρακτήρα καθοριστικής σημασίας για την πρόληψη και την
προστασία της δημόσιας υγείας από την επιθετική εξάπλωση του σύγχρονου
κορωνοϊού COVID-19 και τις μεταλλάξεις αυτού στον τοπικό κοινωνικό ιστό.

Σήμερα, η χώρα εξακολουθεί να απειλείται από τον ιό, παρά την εν μέρει άρση των
αυστηρών περιοριστικών μέτρων. Το τρέχον διάστημα, η κοινωνία μας
αμφιταλαντεύεται μεταξύ της κανονικότητας και της προσπάθειας για τον περιορισμό
____________
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της διασποράς του ιού. Ναι μεν, σωρεία περιοριστικών μέτρων έχουν παύσει να
υφίστανται (π.χ μετακίνηση για συγκεκριμένους λόγους, με αποδεικτικό έγγραφο ή
αποστολή μηνύματος κλπ), ωστόσο η κυκλοφορία των πολιτών εξακολουθεί να
απαγορεύεται κατά τις νυχτερινές ώρες, η χρήση της μάσκας εξακολουθεί να είναι
υποχρεωτική, ενώ οι ειδικοί με κάθε ευκαιρία τονίζουν και επισημαίνουν την
επιτακτική ανάγκη της αυστηρής τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων.

Σήμερα, οι Αρχές να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς βάσει των
επιδημιολογικών προβλέψεων είμαστε προ των πυλών του τέταρτου κύματος, ενώ
μόλις έχει εκπνεύσει η τρίτη κατά σειρά περίοδος επιβολής και εφαρμογής έκτακτων
περιοριστικών μέτρων μετακίνησης. Ο νομός Αττικής εν γένει, συμπεριλαμβανομένης
της περίπτωσης του Δήμου Πειραιά, βάσει του συνεχώς ανανεούμενου
επιδημιολογικού χάρτη της χώρας1, εμφανίζεται με δείκτη «αυξημένης επιτήρησης»,
γεγονός που τονίζει τον επείγοντα χαρακτήρα της περίστασης και ενισχύει την ανάγκη
άμεσης κοινωνικής παρέμβασης. Ειδικότερα στην Αττική εντοπίζονται, σε μόνιμη
βάση τους τελευταίους μήνες, τα περισσότερα κρούσματα κορωνοϊού, σύμφωνα με
τη γεωγραφική κατανομή που ανακοινώνει καθημερινώς ο ΕΟΔΥ. Επιπλέον, έντονο
προβληματισμό προκαλεί η εμφάνιση μεταλλάξεων του ιού. Σχετικά με τα κρούσματα
μεταλλάξεων κορονοϊού στην Ελλάδα, από τον ΕΟΔΥ, μαζί με τους θανάτους, τους
διασωληνωμένους και τα νέα κρούσματα, στην ενημέρωση της 10η-06-2021
αναφέρονται τα εξής:
«Τα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν τις
τελευταίες 24 ώρες είναι 781, εκ των οποίων 2 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις
πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε
413.170 ημερήσια μεταβολή +0.2%), εκ των οποίων 51.2% άνδρες. Με βάση τα
επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 31 θεωρούνται σχετιζόμενα με
ταξίδι από το εξωτερικό και 1.523 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.
1

https://covid19.gov.gr/wp-content/covid-measures/
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Ημερήσια εξέλιξη της πανδημίας: Η ημερήσια κατανομή των επιβεβαιωμένων
κρουσμάτων είναι η ακόλουθη (η γραμμή παριστάνει την συνολική, αθροιστική
κατανομή των κρουσμάτων2». (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1).

Πλάνο ανάπτυξης της μελέτης
Στην παρούσα μελέτη γίνεται, αρχικά, αναφορά στην κατάσταση στον Δήμο Πειραιά,
στα πληθυσμιακά του χαρακτηριστικά και τις ενδείξεις αύξησης της φτώχειας και της
ανεργίας, με στόχο να υπογραμμιστεί η ευαλωτότητα και η ανάγκη υποστήριξης του
πληθυσμού.

Στην συνέχεια, πραγματοποιείται συσχετισμός με την κοινωνική πολιτική και την
σταθερή συμβολή και υποστήριξη από μέρους της ΚΟ.Δ.Ε.Π. στις έκτακτες ή άλλες
ανάγκες των ευάλωτων πολιτών. Γίνεται εκτενής αναφορά στις δράσεις που
υλοποιούνται μέσω των διάφορων δομών/υπηρεσιών και των σε εξέλιξη
προγραμμάτων και δράσεων.

Εν συνεχεία, παρουσιάζεται το αντικείμενο της Πράξης στο πλαίσιο της οποίας
κινητοποιούμαστε. Συγκεκριμένα, η Πράξη του Υποέργου 1 «Δίκτυο Πρόληψης και
Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus»
στοχεύει στην βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων κοινωνικής ένταξης
και καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων. Αναπτύσσονται αναλυτικότερα
η καινοτομία ως γνώμονας δράσης, οι παρεμβάσεις πρόληψης, οι παρεμβάσεις
υποστήριξης ειδικών και έκτακτων αναγκών, συγκεκριμένες δράσεις ευρύτερα της
ΚΟ.Δ.Ε.Π. που έχουν στόχο την προστασία και ενίσχυση των πολιτών.

Κατόπιν, παρουσιάζεται ο προβληματισμός και τα σημεία εστίασης της παρούσας
μελέτης, συγκεκριμένα η αποδοχή και θεώρηση της έκτακτης περίστασης, καθώς και
2

https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2021/06/covid-gr-daily-report-20210610.pdf
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η αναγνώριση των νέων αναγκών, με στόχο την αποτύπωση της ανάγκης προμήθειας
μέσων ατομικής προστασίας έναντι του Covid-19, για ωφελούμενους της Πράξης και
κατ’ επέκταση της ΚΟ.Δ.Ε.Π., καθώς παρέχοντας τα απαραίτητα μέσα προστασίας
στους ωφελούμενους, δομείται και ένα τείχος προστασίας για τα στελέχη, το
προσωπικό και τους εθελοντές της Πράξης και της ΚΟΔΕΠ.

Επίσης, στην μελέτη αποτυπώνεται η υφιστάμενη κατάσταση, βασικές και ειδικές
πληροφορίες καθώς και ανάλυση δεδομένων. Παρουσιάζονται πίνακες με τους
ωφελούμενους αλλά και πίνακες που αποτυπώνουν την εκτιμώμενη ανάγκη Μ.Α.Π.
για το προσεχές εξάμηνο (διάστημα Ιούλιο - Δεκεμβρίου 2021).

Στην συνέχεια, τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της παραπάνω κοινωνικής παρέμβασης
για την προστασία της δημόσιας υγείας, ειδικά λόγω του ειδικού χαρακτήρα της
Πράξης καινοτομίας για πρόληψη και άμεση κοινωνική παρέμβαση καθώς και, εν
γένει, του ιδιαίτερου κοινωφελούς χαρακτήρα της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και της εξωστρεφούς της
δράσης και, τέλος,

λόγω της επικινδυνότητας του πρωτόγνωρου πανδημικού

φαινομένου, άγνωστης διάρκειας και εξέλιξης.

Στην μελέτη συμπεραίνεται η ανάγκη προμήθειας υλικού Μ.Α.Π., το οποίο συμβάλλει
στην προστασία της δημόσιας υγείας και περιορίζει την διασπορά του σύγχρονου
κορωνοϊού και των μεταλλάξεων αυτού. Τέλος, διατυπώνονται προτάσεις και αίτημα
έγκρισης έκτακτης προμήθειας.

Η ΘΕΣΗ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ
Ο Δήμος Πειραιά

αποτελεί μητροπολιτικό Δήμο και τον πέμπτο κατά σειρά

μεγαλύτερο Δήμο της χώρας μετά την εφαρμογή του προγράμματος «Καλλικράτης».
Ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιά και, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη
απογραφή του 2011, έχει πληθυσμό 163.688 άτομα. Σε σχέση με την προηγούμενη
____________
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απογραφή του 2001 οπότε καταγράφηκαν 181.933 κάτοικοι, παρατηρείται ότι ο
πληθυσμός μειώνεται3. Το παράδοξο που παρατηρείται είναι ότι ενώ ο πληθυσμός
στατιστικά μειώνεται, οι κοινωνικές υπηρεσίες, τόσο του Δήμου Πειραιά, όσο και της
ΚΟ.Δ.Ε.Π. λαμβάνουν έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό αιτημάτων στήριξης των
ευάλωτων κοινωνικά ομάδων.

Η ευρύτερη περιοχή του Πειραιά συγκροτεί την Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς, η
οποία συνίσταται από τον ομώνυμο Δήμο και τέσσερις ακόμη Δήμους (Νίκαιας-Αγίου
Ιωάννη Ρέντη, Κορυδαλλού, Κερατσινίου-Δραπετσώνας και Περάματος), με συνολικό
πληθυσμό 448.997 κατοίκους και, καταλαμβάνει το νοτιοδυτικό τμήμα της
Περιφέρειας Αττικής. Πρόκειται για οικονομικά και κοινωνικά υποβαθμισμένες
περιοχές, στις οποίες η μακρά περίοδος ύφεσης και οικονομικής κρίσης έχει οδηγήσει
σε αύξηση των φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού και φτώχειας.
Ένα από τα πιο έντονα φαινόμενα που εκδηλώνονται είναι η αύξηση των ατόμων (και
κατ’ επέκταση οικογενειών) τα οποία λόγω της ανεργίας και της απώλειας
εισοδημάτων, οδηγούνται σε απώλεια στέγης και κατοικίας, με αποτέλεσμα να
αυξάνονται με σημαντικό ρυθμό οι πολίτες που βρίσκονται άστεγοι και απομονωμένοι
από την αγορά εργασίας και τις εξελίξεις στο παραγωγικό επίπεδο, την οικονομική και
κοινωνική ζωή.

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ: ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΗΣ ΚΟ.Δ.Ε.Π.
Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) συστάθηκε το 2011 με την
ολοκλήρωση

της

διαδικασίας

συγχώνευσης

των

παρακάτω

κοινωφελών

επιχειρήσεων: αφενός της «Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Κοινωνικής Ένταξης
Περίθαλψης Αλλοδαπών Πειραιά» και, αφετέρου της «Κοινωφελούς Δημοτικής

3

Είναι πολύ σημαντικό ότι κατά το τρέχον έτος αναμένεται να πραγματοποιηθεί νέα απογραφή στην
χώρα, γεγονός που θα μας επιτρέψει την επικαιροποίηση των πληθυσμιακών δεδομένων . Ενδέχεται τα
δεδομένα στα οποία οφείλουμε να βασιστούμε σήμερα, να παρουσιάζουν κάποια απόκλιση, δεδομένου
ότι είναι περίπου δεκαετίας.

____________
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Επιχείρησης Κοινωνικής Μέριμνας Πειραιά». Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. αποτελεί Νομικό Πρόσωπο
Ιδιωτικού Δικαίου και επιχορηγείται για συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες έχουν σκοπό
την οργάνωση λειτουργιών ή δραστηριοτήτων και την παροχή υπηρεσιών συναφών ή
συνδεόμενων με τις αρμοδιότητές του Δήμου Πειραιά που της έχουν εκχωρηθεί με
βάση το πρόγραμμα που έχει συνάψει με αυτόν. Σκοπός της Κοινωφελούς
Επιχείρησης είναι η μέριμνα για το σύνολο των κοινωνικών προβλημάτων των
Δημοτών της πόλης, ανεξαρτήτως ηλικίας και κοινωνικής κατάστασης

4

.

Αναλυτικότερα βασικούς πυλώνες της επιχείρησης αποτελούν:
•

η φροντίδα για την περίθαλψη των οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερων
πολιτών

•

η σίτιση τους

•

η ένδυση απόρων και αστέγων Δημοτών ή κατοίκων

•

η φροντίδα για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα υγείας και πρόληψης

•

η εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στην μέριμνα και
υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Μεταξύ των προαναφερθέντων σημείων περιλαμβάνεται επιπλέον:
•

η φροντίδα ηλικιωμένων και ατόμων με αδυναμία μετακίνησης,

•

η περίθαλψη και φαρμακευτική υποστήριξη των ηλικιωμένων και χρονίως
πασχόντων,

•

η υποστήριξη ατόμων με αναπηρία,

•

η υλιστική συνδρομή απόρων και αστέγων,

•

η φροντίδα για την ενημέρωση του κοινού σε θέματα κοινωνικού
ενδιαφέροντος, και,

•

η εν γένει εφαρμογή τακτικών και εκτάκτων κοινωνικών παρεμβάσεων, μέσω
δράσεων οι οποίες στοχεύουν στην ενδυνάμωση και συστηματική υποστήριξη

4

https://kodep.gr/profile/

____________
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ιδιαίτερα του ευπαθούς πληθυσμού, παραδείγματος χάριν διενέργεια street
work.
Ειδικής μνείας, χρήζει η υπηρεσία του street work, εργασία - παρέμβαση
δρόμου, η οποία είναι μια διεθνώς αναγνωρισμένη μορφή κοινωνικής
υποστήριξης. Ο βασικός της στόχος είναι η στήριξη και η προστασία ευπαθών
κοινωνικών ομάδων, ενισχύοντας τη δυνατότητά τους να προστατεύσουν τον
εαυτό τους. Η εναλλακτική μέθοδος προσέγγισης των ευπαθών ομάδων του
πληθυσμού, αφορά σε άτομα που μπορεί να βιώνουν ανεργία, φτώχεια,
ρατσισμό, βία μέσα στην οικογένεια ή να επιδεικνύουν αντικοινωνική ή / και
παραβατική συμπεριφορά που μπορεί να τους στιγματίζει μέσα στην
κοινότητα και να δημιουργεί αισθήματα απόρριψης στο κοινωνικό τους
περιβάλλον, συνθήκες που σταδιακά μπορεί να

τους οδηγήσουν στο

περιθώριο.
Ο σκοπός της υπηρεσίας street work είναι:
• Η καταγραφή του πληθυσμού που διαβιεί στο δρόμο σε συνεργασία με την
ομάδα έργου.
• H παροχή άμεσης βοήθειας σε άτομα που διαβιούν σε δυσμενείς συνθήκες
που χρήζουν άμεσης κοινωνικής παρέμβασης,
• Ο εντοπισμός και η καταγραφή των αναγκών ομάδων ωφελούμενων, στα
περιβάλλοντα διαβίωσης
• H επεξεργασία και αξιολόγηση των αναγκών ομάδων ωφελούμενων.
• Η συνεργασία με τις κατά τόπους Κοινωνικές Υπηρεσίες των περιοχών
εντοπισμού.
• Η ευαισθητοποίηση φορέων, ομάδων ωφελούμενων και του ευρύ κοινού για
τις κοινωνικές δράσεις.
Η σημασία της υποστήριξης των ανθρώπων που διαβιούν στο δρόμο είναι
υψίστης σημασίας για την πόλη του Πειραιά, δεδομένου ότι προάγει τη
δημόσια υγεία, μέσω παρεμβάσεων μείωσης βλάβης στις γειτονιές του Δήμου.
____________
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Με άλλα λόγια, η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά, υλοποιεί δράσεις, οι
οποίες έχουν σκοπό την προαγωγή του κοινωφελούς της χαρακτήρα, με την
υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και γενικότερα των κατοίκων του
Δήμου Πειραιά. Σε αυτό το πλαίσιο σχεδιάζονται οι κοινωνικές παρεμβάσεις
πρόληψης και προστασίας της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής
Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus».

Επιπλέον, η

ΚΟ.Δ.Ε.Π., στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και ως όργανο

κοινωφελούς δημόσιου σκοπού, λειτουργεί εδώ και χρόνια σταθερές κοινωνικές
δομές, υλοποίει κοινωνικά προγράμματα και παρέχει υπηρεσίες, τόσο μέσω του
Τμήματος Κοινωνικών Υπηρεσιών και Προγραμμάτων, όσο και στο πλαίσιο
χρηματοδοτικών, μέσω είτε κρατικών/θεσμικών, είτε διεθνών/ευρωπαϊκών, όπως τα
προγράμματα «ΕΣΤΙΑ Ι» (ολοκληρωμένο) και «ΕΣΤΙΑ ΙΙ» (σε εξέλιξη) με την υποστήριξη
της Ύπατης Αρμοστείας του
ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, τα προγράμματα «Εστία & Εργασία Ι» (ολοκληρωμένο) και
«Εστία και Εργασία ΙΙ» (σε εξέλιξη). Ενώ άμεσα ανακλαστικά έχει αναπτύξει και σε
περιόδους που χρήζουν άμεσης παρέμβασης όπως η πανδημία που εξακολουθεί να
μας πλήττει με δράσεις επισιτιστικές, όπως η δράση «Είμαστε Οικογένεια COVID-19»,
το Πρόγραμμα «ΣυνΈνωσις» ή το Πρόγραμμα «ΠΑΕ Ολυμπιακός» αλλά και άτυπες
δομές προσφέροντας λ.χ. επισιτιστικά προγράμματα, κοινωνικό φαρμακείο,
κοινωνική ντουλάπα, κοινωνικό φροντιστήριο διδακτικής αλληλεγγύης, ξενώνα
αστέγων και ξενώνα βραχείας φιλοξενίας.

Οι ωφελούμενοι του πολυεπίπεδου έργου της ΚΟ.Δ.Ε.Π., ανήκουν σε ευάλωτες
κοινωνικά ομάδες του πληθυσμού του Δήμου Πειραιά. Η επιλογή των ωφελούμενων
βασίζεται σε συγκεκριμένα κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια και, πιο συγκεκριμένα,
ωφελούμενοι μπορούν να είναι άτομα όπως άστεγοι, άνεργοι, άποροι, ανασφάλιστοι,
____________
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χρόνια πάσχοντες, μονογονεϊκές οικογένειες (λ.χ. μητέρες μόνες με ανήλικα τέκνα),
οικογένειες πολυτέκνων (λ.χ. από τέσσερα τέκνα και άνω), χαμηλοσυνταξιούχοι,
ρομά, πρόσφυγες, μετανάστες, ηλικιωμένοι μόνοι, εξαρτημένοι από τοξικές ουσίες,
LGBTQ, αποφυλακισθέντες κ.ά..

Εν μέσω της πανδημίας COVID-19, η ΚΟ.Δ.Ε.Π., στο πλαίσιο του θεσμικού και
κοινωνικού της ρόλου, ανέπτυξε την πρωτοβουλία να στηρίξει τους δημότες Πειραιά,
δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε άτομα με υψηλό δείκτη κοινωνικής ευαλωτότητας,
δηλαδή σε δημότες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, αλλά και συμπολίτες μας που
βρίσκονται σε περιορισμό μετακίνησης λόγω της υφιστάμενης πρωτόγνωρης
κατάστασης. Λόγω της πανδημίας, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου που
σχεδιάζονται βάσει εκθέσεων ειδικών διεπιστημονικών επιτροπών, προτείνουν
περιορισμούς στις μετακινήσεις των πολιτών με στόχο την πρόληψη σε ευρεία
κλίμακα ενάντια στην εξάπλωση του σύγχρονου κορωνοϊού και άρα την προστασία
της υγείας του γενικού πληθυσμού, ενώ ταυτοχρόνως συνεχίζεται και το πρόγραμμα
εμβολιασμού του πληθυσμού. Έτσι όμως, κάποιοι δημότες βρέθηκαν αποκλεισμένοι
από πλήθος παροχών και, η ΚΟ.Δ.Ε.Π, μέσω της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης
Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά», στοχεύει να τους υποστηρίξει εκ νέου.

Με βασικό γνώμονα τις αρχές της κοινωνικής συνοχής και της αλληλεγγύης καθώς και
την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και αποξένωσης από το κοινωνικό
γίγνεσθαι, έως τώρα η ΚΟ.Δ.Ε.Π. διαμέσω όλων των πυλώνων της, ενεργοποίησε το
υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό της, αλλά και προσωπικό κοινωνικών υπηρεσιών
του Δήμου, προκειμένου αφενός να εφαρμόσει τις κυβερνητικές οδηγίες και,
αφετέρου, να εκπονήσει ένα πλάνο δράσης με στόχο την υποστήριξη και ανακούφιση
των ευάλωτων συνανθρώπων μας που βρίσκονται σε ανάγκη.

____________
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ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:
1. Υποέργο της παρούσας πράξης κοινωνικής καινοτομίας
Το αντικείμενο του Υποέργου της παρούσας Πράξης, αφορά στη βελτίωση της
αποτελεσματικότητας των δράσεων κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της
φτώχειας και των διακρίσεων, μέσω της μεθοδολογικής και λειτουργικής ενοποίησης
των παρεμβάσεων, του συντονισμού και της παρακολούθησης των δράσεων
κοινωνικής συνοχής που συντελούνται στον Δήμο Πειραιά, τόσο από τον ίδιο τον
Δήμο, όσο και από άλλους φορείς και κοινωνικά δίκτυα στο πλαίσιο υλοποίησης της
Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά
– Social Innovation Piraeus».

Η Πράξη αυτή, εμπίπτει στην Πρόσκληση: PIR018, Κωδ. Ολοκλ. Στρατ. Χωρ. Αναπτ.:
1092, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4234, πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 09:
«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων
– Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), με τίτλο: «Βελτίωση της Αποτελεσματικότητας
της Κοινωνικής Ένταξης, της Καταπολέμησης της Φτώχειας και των Διακρίσεων, μέσω
της Μεθοδολογικής και Λειτουργικής Ενοποίησης των Παρεμβάσεων Κοινωνικής
Ένταξης στην Πόλη του Πειραιά σε ένα Ενιαίο, Ιεραρχημένο και Ομογενοποιημένο
Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης», με ΑΔΑ: Ω7ΙΣΩΞΥ-ΠΥΗ, στο
πλαίσιο υποβολής αίτησης χρηματοδότησης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική
2014 - 2020».

Το Υποέργο αυτό, περιλαμβάνει τρία πακέτα εργασίας, με γνώμονα την
αποτελεσματική επίτευξη των στόχων της οικείας Πρόσκλησης. Η δημιουργία του
«Δικτύου Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social
Innovation Piraeus», με τη μοντελοποίηση του Μηχανισμού σχεδιασμού κοινωνικών
____________
13

παρεμβάσεων, έχει ως σκοπό να καταγράψει σε βάθος τις ανάγκες του πληθυσμού,
τόσο μακροχρόνιες όσο και έκτακτες, όπως ήταν για παράδειγμα μέχρι προσφάτως η
αυξημένη άφιξη προσφύγων και αιτούντων άσυλο στο λιμάνι, η ενίσχυση των
κοινωνικά και οικονομικά αδύναμων απέναντι σε έκτακτες καταστάσεις όπως είναι η
πανδημία COVID-19, ακραία καιρικά φαινόμενα -λ.χ. πλημμύρες ή χαμηλές
θερμοκρασίες και χιόνια-, η ενίσχυση των ανήλικων παιδιών και εφήβων των
ευπαθών ομάδων, η υποστήριξη των αστέγων και ηλικιωμένων, κ.ά..

Οι επιμέρους δράσεις και ενέργειες της Πράξης που υλοποιούνται για την επίτευξη
των ανωτέρω στόχων περιλαμβάνουν δύο διακριτές ομάδες εργασιών που αφορούν:
α) δαπάνες για τη δημιουργία ψηφιακών και άλλων υποστηρικτικών εργαλείων,
στοχευμένων μελετών και ερευνών, δράσεων δημοσιότητας, δικτύωσης, κ.α. και,
β) δαπάνες που αφορούν σε παρεμβάσεις πρόληψης και υποστήριξης της κοινωνικής
ένταξης στον Δήμο Πειραιά.

Τελικός στόχος του Υποέργου είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη
φαινομένων περιθωριοποίησης και αποξένωσης από το κοινωνικό γίγνεσθαι μέσω της
δημιουργίας και της εφαρμογής ολοκληρωμένων και ολιστικών μοντέλων βιώσιμης
κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής.

2. «Παρεμβάσεις πρόληψης και υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης στον Δήμο
Πειραιά» (Πακέτο Εργασίας 2)
Οι «Παρεμβάσεις Πρόληψης και Υποστήριξης της Κοινωνικής Ένταξης στον Δήμο
Πειραιά» αποτελούν συγκεκριμένα το Πακέτο Εργασίας 2», το οποίο αφορά στον
σχεδιασμό και την υλοποίηση των βασικών και επιμέρους παρεμβάσεων πρόληψης
και υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής στο Δήμο Πειραιά5.

https://kodep.gr/%ce%b4%ce%af%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%825

____________
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Οι παρεμβάσεις πρόληψης και η υποστήριξη αποτελούν δράσεις πρόληψης ή και
ταχείας υποστηρικτικής παρέμβασης και περιλαμβάνουν το σχεδιασμό, την εφαρμογή
και παρακολούθηση των εν λόγω ενεργειών, είτε από την ίδια την ΚΟ.Δ.Ε.Π. είτε από
άλλους εξειδικευμένους φορείς με τους οποίους υπάρχει συνεργασία.

Με δεδομένο το ευρύτατο αντικείμενο εργασιών της ΚΟ.Δ.Ε.Π. καθώς και το γεγονός
ότι οι ψυχοκοινωνικές ανάγκες προβάλλουν συνεχώς αυξανόμενες και καθίστανται
επιτακτικές, ως απόρροια της κοινωνικής και οικονομικής αστάθειας των τελευταίων
ετών, είναι διαπιστωμένη πλέον η ανάγκη για δράση και περαιτέρω ενημέρωση,
υποστήριξη και διασύνδεση όλο και μεγαλύτερου αριθμού πολιτών με όλα τα
κοινωνικά προγράμματα και σχετικές υπηρεσίες, που υλοποιούνται, τόσο στο τοπικό
επίπεδο του Δήμου Πειραιά, όσο και στο ευρύτερο περιβάλλον.

3. «Παρεμβάσεις υποστήριξης και συμπληρωματικές υπηρεσίες ειδικών και
έκτακτων αναγκών» (Παραδοτέο 2.2.)
Οι παρεμβάσεις υποστήριξης περιλαμβάνουν τη δημιουργία μηχανισμού για την
πρόληψη του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού στον Δήμο Πειραιά.
Πρόκειται, με άλλα λόγια, για την δημιουργία συστήματος παροχής κοινωνικής,
επισιτιστικής, υλικής και οικονομικής βοήθειας σε κατοίκους που έχουν άμεση
ανάγκη. Ειδικοί συνεργάτες της ομάδας έργου του θεσμού παρατηρούν, εντοπίζουν
και καταγράφουν τις ιδιαίτερες ανάγκες της εκάστοτε ευάλωτης κοινωνικά ομάδας
και, σε αυτήν την μεθοδολογική βάση, στοχάζονται και δημιουργείται το πλάνο
παρέμβασης και οι εκάστοτε υποστηρικτικές δράσεις του θεσμού.

%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf
%82/

____________
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Η ΚΟ.Δ.Ε.Π., εφαρμόζοντας τα οριζόμενα στο Ν. 4412/2016 όπως τροποποιείται και
ισχύει, δύναται να σχεδιάζει, υλοποιεί, εκτελεί, αναθέτει και να διαχειρίζεται
διαφορετικά είδη κοινωνικών υποστηρικτικών παρεμβάσεων.

Ενδεικτικά - και όχι περιοριστικά -, οι παρεμβάσεις δύναται να περιλαμβάνουν:
•

διανομή πακέτων επισιτισμού, είτε σε μαθητές φτωχών περιοχών του Δήμου,
είτε σε πολίτες που ζουν σε συνθήκες ένδειας,

•

διάθεση παρα-φαρμακευτικών προϊόντων και ειδών ατομικής και προσωπικής
υγιεινής σε αστέγους, ηλικιωμένους κ.ά.,

•

προσφορά υλικών αγαθών όπως είδη θέρμανσης για τους χειμερινούς μήνες
σε πολίτες που βρίσκονται σε ανάγκη και δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν,

•

έκδοση διατακτικών τροφίμων ή και διατακτικών καταβολής οικονομικής
στήριξης σε ανέργους, απόρους, πολύτεκνους κλπ.,

•

υποστήριξη με υλική ή οικονομική συνδρομή σε μαθητές όλων των βαθμίδων
εκπαίδευσης, ειδικά κατά την έναρξη αλλά και καθ’ όλη την διάρκεια της
σχολικής χρονιάς σε απαραίτητα σχολικά είδη,

•

προμήθεια και διάθεση υγειονομικού υλικού προστασίας των ευπαθών
ομάδων από τις εποχικές λοιμώξεις του αναπνευστικού ή χρονίως πασχόντων,
ατόμων

όπως

είναι

οι

καρκινοπαθείς,

διαβητικοί,

καρδιοπαθείς,

ινσουλινοεξαρτώμενοι, νεφροπαθείς, καθώς και η διάθεση ειδικών ειδών σε
ηλικιωμένους όπως μπαστούνια, περιπατητήρες τύπου «πι»,

αναπηρικά

αμαξίδια, γυαλιά οράσεως κ.α.,
•

υλική συνδρομή σε άστεγο πληθυσμό όπως υπνόσακους, κουβέρτες κλπ.,

•

προμήθεια ειδών για μείωση βλάβης σε τοξικοεξαρτώμενους όπως σύριγγες,
προφυλακτικά, rapid tests κ.ά.
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4. Οι δράσεις της ΚΟ.Δ.Ε.Π.
Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. μέσω των δράσεων και των προγραμμάτων της, παρέχει σημαντικές
υπηρεσίες προστασίας και υποστήριξης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού στο Δήμο
Πειραιά.
Κατά το τρέχον διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη -υλοποιούνται τα εξής:
•

Το Δίκτυο Κοινωνικής Καινοτομίας, Υποέργο στο πλαίσιο του οποίου
εντάσσεται η παρούσα μελέτη, το οποίο έχει στόχους: α) την δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου δικτύου (hub) εντοπισμού και καταγραφής αναγκών στην
περιοχή του Δήμου Πειραιά, β) την δυνατότητα με ευελιξία και συνέπεια να
αντιμετωπίσει έκτακτες καταστάσεις προτεραιοποιώντας την υποστήριξη των
πιο αδύναμων συμπολιτών μας, γ) την υλοποίηση στοχευμένων παρεμβάσεων
κοινωνικού χαρακτήρα στο σύνολο των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων καθώς
και των ατόμων που βιώνουν κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό, δ) την
ενίσχυση

της

κοινωνικής

συνοχής

και

την

πρόληψη

φαινομένων

περιθωριοποίησης και αποξένωσης από το κοινωνικό γίγνεσθαι, ε) την
δημιουργία και εφαρμογή ολοκληρωμένων και ολιστικών μοντέλων βιώσιμης
κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής, στ) την δημιουργία και κοινή χρήση
καινοτόμων και εξειδικευμένων εργαλείων με τη χρήση σύγχρονων μέσων
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), ζ) την υλοποίηση
στοχευμένων δράσεων δικτύωσης και δημοσιότητας, η) την ενοποίηση και τον
συντονισμό κοινωνικών παρεμβάσεων με στόχο την ευρύτερη διάδοση των
εργαλείων, παραδοτέων και αποτελεσμάτων του έργου6.
•

Το σχέδιο «Εστία & Εργασία ΙΙ» στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και
Εργασία για τους αστέγους»/(Υπουργείο Εργασίας): το πρόγραμμα αυτό
αφορά την ένταξη 32 ωφελούμενων από τουλάχιστον 20 νοικοκυριά, οι οποίοι

https://kodep.gr/%ce%b4%ce%af%ce%ba%cf%84%cf%85%ce%bf%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82%ce%ba%ce%b1%ce%b9%ce%bd%ce%bf%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%af%ce%b1%cf
%82/
6
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έχουν καταγραφεί ως άστεγοι και διαβιούν στο δρόμο ή σε ακατάλληλα
καταλύματα, ή φιλοξενούνται σε Ξενώνες Μεταβατικής Φιλοξενίας Αστέγων,
οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν σπουδάζουν
και δεν έχουν πρόσβαση σε κατοικία. Στόχοι του προγράμματος: α) η άμεση
μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών
στέγασης και κοινωνικής φροντίδας, β) η κινητοποίηση για επανένταξη στον
κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής και εργασιακής
επανένταξης, γ) η ένταξη στο πρόγραμμα του συνόλου των ωφελούμενων του
σχεδίου για διάστημα έως και δεκαοκτώ μηνών, δ) η ένταξη ποσοστού 20%
κατ’ ελάχιστον από το σύνολο των ενηλίκων ωφελούμενων στον πυλώνα της
εργασιακής επανένταξης, ε) η ανάπτυξη συνεργειών με συναρμόδιες
Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δικαιούχου και άλλων Δημοσίων Φορέων7.
•

Το πρόγραμμα

«ESTIA ΙΙ: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή

προστασία στον Πειραιά» σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε.
για τους Πρόσφυγες: το αυτό πρόγραμμα δεσμεύει 280 θέσεις υποδοχής για
αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες που παραπέμπονται από την Ύπατη
Αρμοστεία για στέγαση, μέσω της σύμβασης μίσθωσης διαμερισμάτων στην
πόλη του Πειραιά, ενώ ταυτόχρονα, παρέχει ολοκληρωμένη βοήθεια,
συμπεριλαμβανομένης της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των ωφελούμενων,
της παροχής διερμηνείας, μεταφοράς και παραπομπών ή και συνοδειών σε
φορείς για ιατρική και νομική υποστήριξη8,

•

Το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ 2021 που αφορά στη συνέχιση λειτουργίας των
υφιστάμενων 39 διαμερισμάτων για τους αιτούντες άσυλο και διεθνή
προστασία, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΣΤΙΑ 2021: Στεγαστικό

https://kodep.gr/%ce%b5%cf%83%cf%84%ce%af%ce%b1%ce%b5%cf%81%ce%b3%ce%b1%cf%83%ce%af%ce%b1-%ce%b9%ce%b9/
7

8

https://kodep.gr/estia-ii/
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πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία» του Υπουργείου Μετανάστευσης
& Ασύλου»,
•

Το Κοινωνικό Φροντιστήριο «Διδακτική Αλληλεγγύη», το οποίο λειτουργεί ήδη
έξι χρόνια και απευθύνεται σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
προσφέροντας
φροντιστηριακών

τους

τη

δυνατότητα

μαθημάτων.

Επίσης,

δωρεάν
παρέχεται

παρακολούθησης
η

δυνατότητα

παρακολούθησης ξενόγλωσσων μαθημάτων, για ενδιαφερόμενους κάθε
ηλικίας. Οι υπηρεσίες δεν περιορίζονται μόνο στα μαθήματα, αλλά υπάρχει η
δυνατότητα επιπλέον συνεργασίας των μαθητών και των οικογενειών τους με
πλήθος ειδικευμένων επαγγελματιών διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων,
καλύπτοντας έτσι ένα μεγάλο εύρος των αναγκών των ωφελούμενων. Επίσης,
δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα συνεδριών με Σύμβουλο Σχολικού
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και της συμπλήρωσης αντίστοιχου τεστ. Η
ένταξη των ωφελούμενών στο Φροντιστήριο γίνεται βάσει εισοδηματικών
κριτηρίων και, η παραμονή τους σε αυτό, κρίνεται βάσει κανονισμού. Τα
μαθήματα διεξάγονται στο 10ο Γυμνάσιο Πειραιά, απογεύματα 16.00- 21.00
και Σάββατο 10.00- 14.009.
Λόγω της παρούσας συγκυρίας με την αυξημένη επιδημιολογικά εικόνα τοπικά στον
Δήμο Πειραιά και δεδομένης της κυβερνητικής οδηγίας περί περιορισμού
μετακινήσεων, μέχρι και τον Μάιο δεν ήταν δυνατή η παράδοση των μαθημάτων με
φυσική παρουσία. Σε αυτό το ειδικό-έκτακτο πλαίσιο, η Πράξη «Δίκτυο Πρόληψης και
Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά», στήριξε την εκπαιδευτική
διδασκαλία μαθητών του Δήμου Πειραιά, αφενός με σύγχρονη και ασύγχρονη
τηλεκπαίδευση αλλά και αφετέρου με παροχή ειδικού εξοπλισμού. Μέσω ειδικής
πλατφόρμας τηλε-κατάρτισης, καθηγητές και μαθητές έχουν την δυνατότητα να
πραγματοποιούν διαλέξεις και παραδόσεις μαθημάτων μέσα σε διαδικτυακή αίθουσα
(e-class), επίσης, υποστηρίζεται σύστημα για τις on-line εργασίες, βαθμολόγηση,
9

https://kodep.gr/frontistirio/
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ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, κ.ά. ενώ, κατά τον Ιανουάριο 2021 χορηγήθηκαν τάμπλετ
στους μαθητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου. Ωστόσο, πλέον τα μαθήματα
παραδίδονται με φυσική παρουσία.
Ο Ξενώνας Αστέγων «Ανακούφιση»: ο ξενώνας παρέχει την δυνατότητα
φιλοξενίας 41 συνολικά ατόμων -ανδρών και γυναικών- και, εκτός από την
παροχή διαμονής, προσφέρει επιπρόσθετες υπηρεσίες όπως είδη ατομικής
υγιεινής και ιματισμού, ημιδιατροφή, συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική
στήριξη, κοινωνική και προνοιακή κάλυψη. Διαθέτει κοινόχρηστες τουαλέτες
και ντους, χώρο εστίασης, χώρο αποθήκευσης, πλήρως εξοπλισμένο χώρο
πλυντηρίου/σιδερωτηρίου, γραφείο κοινωνικής υπηρεσίας και γραμματείας
καθώς και γραφείο υποδοχής. Στον Ξενώνα μπορούν να φιλοξενηθούν και να
γίνουν δεκτοί άστεγοι -κατά προτεραιότητα Δημότες και πρώην κάτοικοι του
Δήμου

Πειραιά-,

των

οποίων

η

κατάσταση

υγείας είναι

καλή

(αυτοεξυπηρετούνται) και δεν παρουσιάζουν χρόνιες παθήσεις, αναπηρία ή
ψυχική νόσο, καθώς επίσης δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα εξάρτησης από
αλκοόλ ή άλλες ουσίες10.
•

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»: πρόκειται για μία υπηρεσία κοινωνικού
χαρακτήρα η οποία απευθύνεται σε άτομα τρίτης ηλικίας, τα οποία δεν
αυτοεξυπηρετούνται πλήρως, καθώς και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες
και ειδικά προβλήματα (ΑΜΕΑ). Δίνεται προτεραιότητα σε αυτούς που ζουν
μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη οικογενειακή φροντίδα και, επίσης, το
εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες
υπηρεσίες. Οι ομάδες φροντίδας των ωφελούμενων στελεχωμένες από
κοινωνική λειτουργό, νοσηλεύτρια και οικογενειακή βοηθό, εξυπηρετούν
κατοίκους και δημότες εντός των ορίων του Δήμου Πειραιά και, πιο

10

https://kodep.gr/short-term-piraeus-shelter-relief/
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συγκεκριμένα,

των

διαμερισμάτων-κοινοτήτων

Καλλίπολης

-

Χατζηκυριάκειου, Καμινίων και Αγίας Σοφίας11.
•

Η Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης: με στόχο όχι απλώς την άρση ή τον
περιορισμό των αδυναμιών των ωφελούμενων, αλλά την κοινωνική τους
ένταξη και λειτουργικότητα, εδώ, από διεπιστημονική ομάδα ειδικών,
παρέχονται

εξειδικευμένες

υπηρεσίες

συναισθηματικής

φροντίδας,

συμβουλευτικής και ψυχοθεραπείας σε θέματα διαχείρισης ψυχοκοινωνικών
κρίσεων, σε συμπτώματα ψυχολογικών δυσκολιών, σε θέματα υγείας, σε
προσωπικές ή οικογενειακές δυσκολίες στο άτομο ή την οικογένεια του.
Ειδικότερα, το τμήμα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης δρα υποστηρικτικά –
θεραπευτικά σε θέματα όπως: τα συμπτώματα ψυχολογικών δυσκολιών (όπως
λ.χ. κατάθλιψη, άγχος, φοβίες), θέματα απώλειας / πένθους, θέματα εφηβείας
-σχέσεων και εργασίας, κοινωνική περιθωριοποίηση- κοινωνικός αποκλεισμός.
Επίσης, δρα σχετικά με θέματα διαχείρισης ιατρο-κοινωνικών προβλημάτων
(όπως λ.χ. προνοιακές παροχές, παροχή πληροφόρησης για διαδικασία λήψης
επιδομάτων, παροχές κοινωνικής φροντίδας), διασύνδεση με φορείς ψυχικής
υγείας για εξειδικευμένες καταστάσεις12.
•

Οι Επισιτιστικές Δράσεις: αυτό το διάστημα, μηνιαίως υλοποιούνται δύο κύρια
επισιτιστικά προγράμματα μέσω δύο χορηγιών, όπου παρέχονται τρόφιμα
μακράς διαρκείας και προϊόντα προσωπικής υγιεινής σε οικονομικά αδύναμες
οικογένειες: πιο συγκεκριμένα, η ΠΑΕ Ολυμπιακός προσφέρει σε μηνιαία βάση
περί τα 150 δέματα με ξηρά τρόφιμα -όπως όσπρια, ρύζι, μακαρόνια, γάλα,
αλεύρι, ζάχαρη κ.ά.- σε οικογένειες και μοναχικά άτομα, δημότες και
κατοίκους του Πειραιά13. Επίσης, η Εταιρεία Κοινωνικής Προσφοράς Ελληνικού

https://kodep.gr/help-at-home/
https://kodep.gr/psychosocial-support/
13https://kodep.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%c
e%b1-%cf%80%ce%b1%ce%b5%ce%bf%ce%bb%cf%85%ce%bc%cf%80%ce%b9%ce%b1%ce%ba%cf%8c%cf%82/
11
12
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Εφοπλισμού στηρίζει, σε μηνιαία βάση με τρόφιμα και είδη προσωπικής
υγιεινής, περισσότερα από 100 νοικοκυριά ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων
όπως λ.χ. μονογονεϊκών οικογενειών ή τριτέκνων/πολυτέκνων και οικογένειες
με μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας14. Συχνά, συνδυαστικά
με τα παραπάνω, λόγω των έκτακτων περιστάσεων, πραγματοποιούνται
επιπλέον δράσεις όπως λ.χ. το πρόγραμμα «Είμαστε Οικογένεια COVID-19» το
οποίο, απαντώντας στην πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση, σε συνεργασία με
την Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Μπορούμε» στο πλαίσιο της Διεθνούς
Πρωτοβουλίας Δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τον Covid-19, από
τον Σεπτέμβριο έως τον Δεκέμβριο 2020, χορήγησε σε δικαιούχους του
προγράμματος, διατακτικές επιταγές για την αγορά τροφίμων πρώτης
ανάγκης15.
•

Το Κοινωνικό Φαρμακείο, παρέχει φάρμακα και ιατροφαρμακευτικό υλικό σε
ωφελούμενους οι οποίοι αδυνατούν να αγοράσουν τη συνταγογραφημένη
τους θεραπεία16.

•

Η Κοινωνική Ντουλάπα, παρέχει ρουχισμό και παιχνίδια, τα οποία έχουν δοθεί
στην επιχείρηση από δωρεές ιδιωτών, επιχειρήσεων και προγραμματισμένων
δράσεων της ΚΟ.Δ.Ε.Π.

•

Το Γραφείο Εθελοντισμού, το οποίο λειτουργεί από το 2012 με πλήθος
εθελοντικών προγραμμάτων, έχει στόχο να συνδράμει στη βελτίωση της
ποιότητας ζωής στον Πειραιά και να συμβάλλει στην καλλιέργεια δεσμών
αλληλεγγύης μεταξύ των κατοίκων του. Ειδικά κατά την περίοδο των έκτακτων
περιοριστικών μέτρων μετακίνησης (lockdown) λόγω πανδημίας, η λειτουργία

14https://kodep.gr/%cf%80%cf%81%cf%8c%ce%b3%cf%81%ce%b1%ce%bc%ce%bc%c

e%b1-%cf%83%cf%85%ce%bd-%ce%ad%ce%bd%cf%89%cf%83%ce%b9%cf%82/
15 https://kodep.gr/%ce%b5%ce%af%ce%bc%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b5%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%b3%ce%ad%ce%bd%ce%b5%ce%b9%ce%b1covid-19/
16 https://kodep.gr/programmes/#!/socialdrugstore
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του Γραφείου αυτού αποδείχθηκε πολύτιμη, καθώς αποτέλεσε υποστηρικτικό
πυλώνα για την υλοποίηση έκτακτων δράσεων της ΚΟ.Δ.Ε.Π17.

Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι τα στελέχη και το προσωπικό της Πράξης και της
ΚΟΔΕΠ, έρχεται καθημερινώς σε επαφή με πλήθος ωφελουμένων, οι οποίοι συχνά
αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος της προμήθειας ειδών ατομικής
προστασίας. Ως εκ τούτου, πρωτίστως για την ασφάλεια των ίδιων, αλλά εμμέσως και
για την προστασία των στελεχών, των εργαζομένων και των εθελοντών της Πράξης και
της ΚΟΔΕΠ, κρίνεται απαραίτητη η παροχή ειδών ατομικής προστασίας στους
ωφελούμενους.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα προβληματίζεται για την πρωτόγνωρη συνθήκη
που έχει επιφέρει η πανδημία COVID-19 σε όλα τα επίπεδα, από τον καθημερινό
τρόπο ζωής του μέσου πολίτη, έως τις τοπικές και διεθνείς οικονομίες. Οι συνέπειες
των ειδικών συνθηκών υπό τις οποίες δρούμε εδώ και περισσότερο από ένα έτος
παγκοσμίως, έχουν σημαντικό αντίκτυπο σε κοινωνικό, οικονομικό και πολιτικό
επίπεδο.

Στην καθημερινή ζωή του μέσου πολίτη έχουν εισαχθεί παράμετροι σχετικές με ειδικά
μέτρα προστασίας του ιδίου αλλά και του εκάστοτε κοινωνικού περιβάλλοντός του.
Σταδιακά έχουν αρθεί και παύσει αρκετοί περιορισμοί. Τη νέα περίοδο που
εγκαινιάστηκε πρόσφατα, με το άνοιγμα των υπερτοπικών μετακινήσεων, του
τουρισμού, της εστίασης, την χαρακτηρίζει η πολύ μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων,
αλλά και συγχρόνως, διάχυτη ανασφάλεια για το τι μέλλει γενέσθαι σχετικά την
ανάσχεση της πορείας της πανδημίας. Σε κάθε περίπτωση δεδομένη και επιβεβλημένη
κρίνεται η πιστή τήρηση των ατομικών μέτρων προφύλαξης και των υγειονομικών
17

https://kodep.gr/volunteering-office/
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πρωτοκόλλων, με την έντονη προτροπή των ειδικών για περιορισμούς γεωγραφικής
κινητικότητας και συνάθροισης ατόμων, ενώ εξακουλουθεί να υφίσταται η επιβολή
χρήσης ειδικών προστατευτικών ειδών, με στόχο την προφύλαξη του ατόμου και του
κοινωνικού συνόλου, σχετικά με τον περιορισμό της διάδοσης του σύγχρονου
κορωνοϊού και των μεταλλάξεών του.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων αυτή την περίοδο,
οφείλεται στις καιρικές συνθήκες, στο προσεκτικό άνοιγμα δραστηριοτήτων που
γίνεται παράλληλα με τη συνέχιση της τήρησης των μέτρων ατομικής προστασίας. Οι
επιστήμονες ωστόσο εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι για το τι θα επακολουθήσει
από τον Σεπτέμβριο, εκφράζοντας φόβους για το 4ο κύμα της πανδημίας και μη
αποκλείοντας το ενδεχόμενο νέου lockdown για να ανακοπεί η πορεία του κορωνοϊού.
Τόσο η κυβέρνηση όσο και οι ειδικοί, τονίζουν την ανάγκη τήρηση των μέτρων
προστασίας και επιμένουν στον εμβολιασμό του πληθυσμού. Δεν έχει εκλείψει
εξάλλου και ο φόβος για νέες μεταλλάξεις που μπορεί να μην καλύπτονται από τα
υπάρχοντα εμβόλια ή τα φάρμακα που μπορεί να παρασκευασθούν έως το
φθινόπωρο. Όπως αναφέρουν οι ειδικοί το καλοκαίρι θα υπάρχει μεν μείωση του
αριθμού των κρουσμάτων, αλλά η πιθανότητα να αυξηθούν τα κρούσματα από τον
Σεπτέμβριο αγγίζει την βεβαιότητα, τονίζουν δε την αναγκαιότητα της αυστηρής
τήρησης των μέτρων αυτοπροστασίας.
Βάσει της αποδοχής της έκτακτης περίστασης και της αναγνώρισης των νέων
αναγκών που έχουν δημιουργηθεί σε αυτήν, η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο την
αποτύπωση της ανάγκης προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) έναντι
του Covid-19, για τους επωφελουμένους της Πράξης και της ΚΟΔΕΠ, για την περίοδο
του εξαμήνου από τον Ιούλιο έως και τον Δεκέμβριο 2021.

Για την προστασία της δημόσιας υγείας κατά την υλοποίηση των επιμέρους δράσεων
της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά
____________
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– Social Innovation Piraeus» που υλοποιεί η ΚΟ.Δ.Ε.Π., από τις σχετικές διατάξεις
συστήνεται

η

παροχή

μέσων

ατομικής

προστασίας

μίας

χρήσης

στους

επωφελούμενους της Πράξης, οι οποίοι αποτελούν κατ’ εξοχήν άτομα ευάλωτων
κοινωνικο-οικονομικά ομάδων, με προϋπάρχουσα - από την πανδημία - αδυναμία
κάλυψης των βασικών τους αναγκών λόγω φτώχειας, η Πράξη προτίθεται να
υποστηρίξει την επισταμένη έκτακτη ανάγκη.

Συνεπώς, επειδή εξ ορισμού η Κοινωφελής Επιχείρηση έχει υποστηρικτικό χαρακτήρα
για τον ευάλωτο κοινωνικο-οικονομικά πληθυσμό του Δήμου Πειραιά και, ειδικά,
επειδή η Πράξη «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο
Πειραιά – Social Innovation Piraeus» στοχεύει στην κάλυψη των έκτακτων αναγκών με
κοινωνικές παρεμβάσεις πρόληψης και προστασίας,

καθίσταται προφανής και

υπογραμμίζεται η επιτακτική ανάγκη για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας
(Μ.Α.Π.) για το σύνολο των άμεσα ωφελούμενων της Πράξης και της ΚΟΔΕΠ.

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ:
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΟ.Δ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΠΟΥ ΕΠΕΦΕΡΕ Η
ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19
Με την έναρξη της πανδημίας και ιδιαίτερα κατά την α’ περίοδο επιβολής έκτακτων
περιοριστικών μέτρων μετακίνησης (lockdown), η ΚΟ.Δ.Ε.Π. κινητοποιήθηκε άμεσα
για το σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων υποστήριξης των ευπαθών κοινωνικά
ομάδων στο Δήμο Πειραιά.
____________
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Στόχος υπήρξε, τόσο η συνέχιση της εξυπηρέτησης ευπαθών ομάδων που ήδη
εντάσσονταν στους ωφελούμενους των σε εξέλιξη δράσεων της Κοινωφελούς
Επιχείρησης, όσο και ο εντοπισμός και η συνδρομή ατόμων που επλήγησαν εκτάκτως
λόγω της πανδημίας COVID-19 (λ.χ. έχασαν την εργασία τους, είχαν απώλεια
εισοδήματος, παρουσίασαν ανάγκη ψυχολογικής υποστήριξης κλπ.). Οι εν λόγω
έκτακτες δράσεις υποστήριξης υλοποιήθηκαν από το τακτικό προσωπικό, με τη
συνδρομή εθελοντών. Για παράδειγμα, για το σύνολο της χρονικής περιόδου
υλοποίησης των έκτακτων δράσεων κατά την πρώτη περίοδο περιοριστικών μέτρων
(δηλαδή από 21-03-20 έως 31-05-20), παρασχέθηκαν υπηρεσίες προς περισσότερα
από 1.000 άτομα, οι οποίες αφορούσαν σε ενημέρωση των πολιτών, υποστήριξη,
παροχή πακέτων επισιτισμού, διάθεση φαρμακευτικής αγωγής και παραφαρμακευτικών σκευασμάτων, συνεδρίες με ψυχολόγο, καθώς και ατομικά και
ομαδικά μαθήματα μέσω τηλε-διάσκεψης στους μαθητές γυμνασίου/λυκείου δια του
κοινωνικού φροντιστηρίου «Διδακτική Αλληλεγγύη» 18.
Αντιστοίχως, αναπτύχθηκαν αντανακλαστικά για παροχή έκτακτης βοήθειας προς τις
ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του Δήμου Πειραιά και κατά την β΄ περίοδο
περιοριστικών μέτρων (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2020), ενώ αυτό το διάστημα, δηλαδή
μετά την εκπνοή της γ΄ περιόδου αυστηρών περιοριστικών μέτρων -εξακολουθεί να
είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας-, η οποία ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο
έως και τις αρχές Μαΐου, και προ των πυλών του δ΄ κύματος της πανδημίας, με
γνώμονα την υποστήριξη των ωφελούμενων στις εκ νέου έκτακτες συνθήκες,
σχεδιάζεται παρέμβαση, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην προστασία της
δημόσιας υγείας.

«Τελική απολογιστική έκθεση του συνόλου των δράσεων υποστήριξης των ευπαθών κοινωνικά
ομάδων της ΚΟΔΕΠ στο Δήμο Πειραιά λόγω της πανδημίας COVID-19, 21.03.2020 – 31.05.2020»,
ΚΟΔΕΠ
18

____________
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID-19 ΚΑΙ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ
ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
Τον Δεκέμβριο 2019 εμφανίστηκε στην Κίνα ένας νέος κορωνοϊός ο οποίος
ονομάστηκε severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) και ο
οποίος προκαλεί την αναπνευστική λοίμωξη coronavirus disease 2019 (COVID-19)19. Ο
ιός SARS-CoV-2 μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, μέσω αναπνευστικών
σταγονιδίων που αποβάλλονται μέσω βήχα, πταρμού, ακόμα και ομιλίας, ή με άμεση
ή έμμεση επαφή με εκκρίσεις του αναπνευστικού συστήματος, δηλαδή μέσω
μολυσμένων χεριών, όταν αυτά έρχονται σε επαφή με το στόμα, τη μύτη ή τα μάτια ή
με επιμολυσμένες επιφάνειες. Ο μέσος χρόνος επώασης της νόσου, δηλαδή το
χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της μόλυνσης και της εκδήλωσης των
συμπτωμάτων, είναι 5-6 ημέρες, ενώ μπορεί να κυμαίνεται από 2 έως 14 ημέρες.
Εντός μόνο λίγων μηνών, αυτός ο ιός (SARS-CoV-2) εξαπλώθηκε σε παγκόσμια
κλίμακα20, με αποτέλεσμα , ήδη προ έτους και συγκεκριμένα στις 11-03-202021, να
χαρακτηριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως πανδημία22.

Στην Ελλάδα το πρώτο κρούσμα διαγνώσθηκε στις 26 Φεβρουαρίου 2020 και
ακολούθησε επιδημία από λοίμωξη COVID-19. Κατά την καλοκαιρινή περίοδο του
ιδίου έτους, περίοδο κατά την οποία λειτούργησαν ξανά οι περισσότερες επιχειρήσεις
και το εμπόριο, ενώ βάσει συστηματικού σχεδιασμού άνοιξαν τα σύνορα της χώρας
και ο τομέας του τουρισμού, παρατηρήθηκε εμφάνιση σποραδικών κρουσμάτων
(εισαγόμενων ή μη) με αυξητική τάση και συστήθηκε η διατήρηση της εγρήγορσης των

Βλ.https://en.wikipedia.org/wiki/Coronavirus_disease_2019,
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 ,
https://www.cdc.gov/sars/index.html
20 Ενδεικτικά σημειώνουμε ότι στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας έως 10/3/2021
αναφέρονται 117.132.788 επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19, ενώ σε αυτά
περιλαμβάνονται 2.600.839 θάνατοι. Βλ. σχετ. https://covid19.who.int/
21 https://www.marketwatch.com/story/who-declared-a-pandemic-one-year-agotoday-11615476390
22 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32191675/
19
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πολιτών κατά τις καθημερινές τους δραστηριότητες, καθώς και η συνέχιση
σχολαστικής τήρησης των Οδηγιών Προφύλαξης για το κοινό τις οποίες συστήνει ο
Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας23. Οι εν λόγω
οδηγίες προφύλαξης περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, το τακτικό και σχολαστικό
πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό ή, εναλλακτικά, με αλκοολούχο διάλυμα.

Επιπρόσθετα, ενώ τους πρώτους μήνες της πανδημίας η χρήση μάσκας από όλους
τους πολίτες αποτελούσε σύσταση24, τους τελευταίους μήνες και ειδικότερα από τον
Αύγουστο 2020 και κυρίως κατά το τρέχον διάστημα 25, η χρήση μάσκας αποτελεί
ρητή υποχρέωση όλων των πολιτών που βρίσκονται σε δημόσιους χώρους ή κλειστούς
κοινούς χώρους άλλους από το οικιακό τους περιβάλλον, καθώς ο νέος κορωνοϊός
SARS-CoV-2, μπορεί να μεταδοθεί με σταγονίδια που εκτοξεύονται από το στόμα των
ανθρώπων κατά την ομιλία, τον βήχα ή το φτέρνισμα.

Το τρέχον διάστημα, έχοντας καταγράψει στην χώρα συνολικά ήδη 406.751 θετικά
κρούσματα και 12.184 θανάτους, λόγω COVID-19 από τον Φεβρουάριο 2020 και,
επίσης, έχοντας σημειώσει ανησυχητική αύξηση επιβεβαιωμένων κρουσμάτων της
νόσου (λ.χ. 890 περιπτώσεις νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ως εικοσιτετράωρο
απολογισμό κατά την 10η Ιουνίου 2021 και 12.346 απώλειες ως σήμερα)26 , η χρήση
της μάσκας στην κοινότητα, παρά την σταδιακή άρση των αυστηρών περιοριστικών
μέτρων, αλλά και η χρήση απολυμαντικού σκευάσματος, κρίνονται απαραίτητα αλλά
και υποχρεωτικά.

https://eody.gov.gr/loimoxi-apo-to-neo-koronoio-covid-19-odigies-profylaxis-gia-tokoino/
24 https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/
25 ΦΕΚ B’ 3330/08.08.2020, ενδεικτικά βλ. σχετ. https://www.lawspot.gr/nomikanea/ypohreotiki-hrisi-maskas-dimosieythike-i-nea-ypoyrgiki-apofasi-fek
26 Δεδομένα για τον κορωνοϊό στην Ελλάδα - Τελευταία Ενημέρωση: 09/06/2021, ώρα
07:15 βλ. https://covid19.gov.gr/covid19-live-analytics/
23
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Ειδικά για περιπτώσεις, όπου σε επαγγελματικά ή άλλα περιβάλλοντα, περισσότερα
άτομα παραβρίσκονται για μεγάλη χρονική διάρκεια σε κλειστούς χώρους όπως
γραφεία, όπως συμβαίνει και στην περίπτωση των χώρων γραφείων και παροχής των
υπηρεσιών της παρούσας Πράξης, η τήρηση μέτρων προφύλαξης με την χορήγηση
μέσων ατομικής προστασίας στους ωφελούμενους, οι οποίοι έρχονται καθημερινά σε
επαφή με τα στελέχη/τους εργαζομένους/εθελοντές της Πράξης και της ΚΟΔΕΠ,
διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο για την προστασία της υγείας των πολιτών. Η χρήση
μάσκας συγκρατεί τα μικροσκοπικά σταγονίδια που εκτοξεύονται από τον καθέναν όχι
απλώς όταν μιλά, βήχει ή φτερνίζεται αλλά και όταν απλώς αναπνέει και, κατ’ αυτόν
τον τρόπο, όταν εφαρμόζεται από όλους, μπορεί να συμβάλλει στην μείωση της
διασποράς της λοίμωξης στην κοινότητα. Κύριος στόχος της χρήσης της μάσκας είναι
να προστατευτούν οι πολίτες που έρχονται σε επαφή με άτομο που έχει μολυνθεί, είτε
έχει παρουσιάσει συμπτώματα, είτε είναι ασυμπτωματικό αλλά παρόλα αυτά, όντας
φορέας, ακόμα και αν δεν νοσεί, μπορεί να μεταδώσει τον ιό.

Ειδικά για τις εκπαιδευτικές μονάδες και το ασφαλές πλαίσιο, οι οποίες πλέον
λειτουργούν με φυσική παρουσία (και όχι διαδικτυακά), ως προς την προστασία
ενάντια στην εξάπλωση του κορωνοϊού, ο ΕΟΔΥ δημοσιεύει ανά περιόδους
επικαιροποιημένες ειδικές οδηγίες.

Έτσι, λόγου χάριν, στα τέλη Μαΐου 2020, δηλαδή μετά την άρση της πρώτης περιόδου
περιορισμού των μετακινήσεων (lockdown), οι οδηγίες που έπρεπε να ληφθούν
υπόψη και να τηρηθούν σε όλους τους θεσμούς και συνεπώς και στα Γραφεία και το
Κοινωνικό Φροντιστήριο της ΚΟ.Δ.Ε.Π., μεταξύ άλλων ήταν οι ακόλουθες:
•

Αποφυγή κοινής χρήσης των μολυβιών, των στυλό, των μαρκαδόρων και
άλλων προσωπικών αντικειμένων.

•

Υγιεινή των χεριών με χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαθέσιμου κοντά
στην είσοδο της αίθουσας διδασκαλίας, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται
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υπό την εποπτεία εκπαιδευτικού της τάξης, πριν από κάθε είσοδο και έξοδο
των μαθητών από την αίθουσα.
•

Τήρηση απόστασης 1,5 μέτρου μεταξύ των θέσεων (θρανίων) των μαθητών

•

Σύσταση για χρήση μάσκας από τα μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, με την
προϋπόθεση να γίνεται ορθή χρήση κατόπιν σχετικής εκπαίδευσης.

•

Σύσταση για καθημερινή θερμομέτρηση όλων των ατόμων που προσέρχονται
ή/και διαμένουν στις εγκαταστάσεις.

Να σημειώσουμε, σε αυτό το σημείο, ότι κατά το τρέχον διάστημα, οι εκπαιδευτικές
διαδικασίες σε όλες τις εκπαιδευτικές δομές της χώρας πραγματοποιούνται με φυσική
παρουσία.

Ταυτοχρόνως, η άρση των αυστηρών περιοριστικών μέτρων, έδωσε την ευκαιρία στα
στελέχη της Πράξης να έρθουν σε επαφή δια ζώσης με τους ωφελούμενους της
Πράξης, οι οποίοι λόγω της οικονομικής ανέχειας στην οποία έχουν περιέλθει συχνά
αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος αγοράς μέσω ατομικής προστασίας. Κατά
αυτό τον τρόπο τίθενται εν κινδύνω όχι μόνον οι ίδιοι, αλλά και τα στελέχη της Πράξης.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αποτελεί προτεραιότητα καίριας σημασίας να εφαρμόζονται στις εγκαταστάσεις και
κατά την διενέργεια των δράσεων της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης
Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» όλα τα
απαραίτητα μέτρα πρόληψης, ώστε να μην υπάρξει διασπορά του ιού στις
εγκαταστάσεις της ΚΟ.Δ.Ε.Π. και να συνεχίσει απρόσκοπτα την παροχή του κοινωνικού
της έργου, τόσο στους πολίτες που αιτούνται βοήθεια λόγω της πανδημίας, όσο και
εν γένει στις πληθυσμιακές ομάδες του Δήμου Πειραιά οι οποίες χαρακτηρίζονται από
υψηλό δείκτη κοινωνικο-οικονομικής ευαλωτότητας. Παρέχοντας λοιπόν τα
____________
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απαραίτητα «μέσα» αποτροπής διασποράς του ιού, ήτοι μέσα ατομικής προστασίας
και υγιεινής, θωρακίζεται η ίδια η Πράξη και τα στελέχη της.

Για την εφαρμογή και τήρηση των ειδικών συνιστομένων οδηγιών ατομικής
προφύλαξης που έχουν στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της σύγχρονης
πανδημίας (COVID-19), λαμβάνοντας υπόψη:
•

Την αναγκαιότητα συνέχισης υλοποίησης των δράσεων της παρούσας Πράξης,
όπως αυτές παρουσιάστηκαν ανωτέρω, (όπως λ.χ. η δράση και επικοινωνία των
κοινωνικών λειτουργών οι οποίοι πλέον δέχονται δια ζώσης ωφελούμενους για
παράδειγμα για καταγραφή ιστορικού, για παραλαβή εγγράφων ή παροχή ειδών),

•

Την αναγκαιότητα διευκόλυνσης των ωφελούμενων των διαφορετικών δράσεων
της ΚΟ.Δ.Ε.Π. (όπως λ.χ. η προσαρμοσμένη υποστήριξη αστέγων κατά τις
επισκέψεις ομάδων εργασίας στο πεδίο, ή, η προσαρμοσμένη υποστήριξη
φιλοξενούμενων στον Ξενώνα Αστέγων «Ανακούφιση» ώστε να τηρούνται τα
ειδικά μέτρα ατομικής προφύλαξης, λαμβάνοντας υπόψη και την οικονομική τους
αδυναμία να προμηθευτούν με ίδιους πόρους τα απαιτούμενα είδη),

•

Την αναγκαιότητα διατήρησης υψηλής ετοιμότητας του θεσμού ώστε να δύναται
να ανταποκριθεί σε τυχόν επιπλέον έκτακτες ανάγκες για να υποστηρίξει πολίτες
του Δήμου Πειραιά με υψηλό δείκτη κοινωνικής ευαλωτότητας,

διαμέσω της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο
Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus», η ΚΟ.Δ.Ε.Π. οφείλει να μεριμνήσει
άμεσα για την προμήθεια και διάθεση των σχετικών ειδών, συμβάλλοντας στην
προστασία της δημόσιας υγείας και, περαιτέρω, κατορθώνοντας να συνεχιστεί
απρόσκοπτα το κοινωφελές έργο, παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες.

Συμπερασματικά, είναι καθοριστικής και καίριας σημασίας, όλα τα άτομα που
προσέρχονται ή συμμετέχουν και λαμβάνουν υπηρεσίες από τις εγκαταστάσεις της
____________
31

Πράξης, να προφυλάσσονται έναντι του COVID-19. Για τους ωφελούμενους των
διαφορετικών κοινωνικών παρεμβάσεων, οι οποίοι δραστηριοποιούνται ή
προσέρχονται σε όλους τους χώρους ευθύνης της εν λόγω Κοινωφελούς Επιχείρησης,
όπως τα Γραφεία προσωπικού, το Γραφείο Εθελοντισμού, ο Ξενώνας Αστέγων κλπ., θα
πρέπει να διατίθενται και συνεπώς να υπάρχουν προς χρήση μέσα ατομικής
προστασίας όπως μάσκες μίας χρήσης και αντισηπτικό διάλυμα καθαρισμού των
χεριών.

Παρακάτω θα παρουσιαστούν ειδικά δεδομένα της τρέχουσας περιόδου, ώστε να
διατυπωθεί με σαφήνεια το μέγεθος της ανάγκης προμήθειας μέσων ατομικής
προστασίας για το επικείμενο διάστημα και συγκεκριμένα την περίοδο από τον Ιούλιο
έως και τον Δεκέμβριο 2021.

Στον επόμενο πίνακα, παρουσιάζεται το πλήθος των ατόμων που χρειάζεται να
εξυπηρετηθεί από τη διάθεση ειδών /υλικών, για την εφαρμογή των οδηγιών ατομικής
προφύλαξης έναντι του COVID-19:

Ωφελούμενοι
Πίνακας 1: Ωφελούμενοι της Πράξης.
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Ξενώνας Αστέγων «ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ» - μηνιαία δυναμική με εναλλαγή
φιλοξενούμενων
Ξενώνας Βραχείας Φιλοξενίας Συνοδών Νοσηλευόμενων
Νοσοκομείου «Μεταξά» «Κοινωνική Μέριμνα» - μηνιαία δυναμική
με εναλλαγή φιλοξενούμενων

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΈΝΩΝ
41

16

Κοινωνικό Φροντιστήριο - μαθητολόγιο 2020 - 2021

84

Κοινωνικό Φροντιστήριο - εθελοντές καθηγητές 2020 - 2021
Καταγεγραμμένοι Επωφελούμενοι Streetwork (διαβιούντες στο
δρόμο ως εγγεγραμμένοι έως την 31η Μαΐου 2021)
Επωφελούμενοι της Πράξης που χρήζουν συνεδριών – μηνιαία τιμή –
5συνεδρίες / μέρα x 5 Κοινωνικοί Λειτουργοί x 4 εβδομάδες
(1919 εγγεγραμμένοι έως την 31η Μαΐου 2021, τιμή στόχος 5000)

19

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

225

500
885

____________
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Ο Πίνακας 1 αναδεικνύει ότι χρειάζεται να υποστηριχτούν συστηματικά άτομα ειδικής
ευαλωτότητας για την κάλυψη ανάγκης μεσών ατομικής προστασίας: άμεσα
επωφελούμενοι των σκοπών της Πράξης και συνεπεία αυτού έμμεσα και το
επιστημονικό προσωπικό αυτής με άμεση επαφή.

Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.)
Τα είδη που οφείλει να παρέχει η Πράξη αφορούν στα ακόλουθα:
•

Μάσκες μίας χρήσης, χειρουργικού τύπου 3 φύλλων με λάστιχο

•

Αντισηπτικό διάλυμα, περιεκτικότητας τουλάχιστον 70% σε αιθανόλη
(αιθυλική αλκοόλη) σε συσκευασίες των 50ml

Για τον υπολογισμό των απαραίτητων ποσοτήτων εκτιμώμενης προμήθειας για την
περίοδο Ιούλιου – Δεκεμβρίου 2021, παραθέτουμε τους ακόλουθους λεπτομερείς
πίνακες:

Μάσκες
Πίνακας: Μάσκες μιας χρήσης για τους ωφελούμενους της Πράξης: χειρουργικού
τύπου

Ιούλ.- Δεκ. 2021

ΑΡ. ΜΑΣΚΩΝ
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
& ΑΤΟΜΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΗΜΕΡΩΝ
(7ος-12ος)

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΑΣΚΩΝ

Ξενώνας Αστέγων «ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ»

41

2

184

15088

Ξενώνας Βραχείας Φιλοξενίας Συνοδών Νοσηλευόμενων Νοσοκομείου «Μεταξά» «Κοινωνική Μέριμνα»

16

2

184

5888

Κοινωνικό Φροντιστήριο - μαθητολόγιο

84

2

132

22176

Κοινωνικό Φροντιστήριο - εθελοντές καθηγητές

19

2

132

5016

Επωφελούμενοι της Πράξης που χρήζουν συνεδριών

25

1

132

3300

764

51.468

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

185

____________
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Ο ως άνω Πίνακας αποτυπώνει την ανάγκη για μάσκες μίας χρήσης χειρουργικού
τύπου, η οποία υπολογίζεται συνολικά για τους ωφελούμενους της Πράξης και
εκτιμάται ότι θα χρειαστούν 51.468 τεμάχια.
Στρογγυλοποίηση εκτιμώμενης ποσότητας : αντί 51.468, 52.500 τεμάχια.

Αντισηπτικό διάλυμα
Πίνακας: Αντισηπτικό διάλυμα.
Ιούλ.- Δεκ. 2021
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

ΑΡ. ΤΜΧ ΑΝΑ ΣΥΝΟΛΟ
ΜΗΝΑ & ΜΗΝΩΝ (7ος- ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΧ
ΑΤΟΜΟ
12ος)

Ξενώνας Αστέγων «ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ»

41

3

6

738

Ξενώνας Βραχείας Φιλοξενίας Συνοδών Νοσηλευόμενων Νοσοκομείου «Μεταξά» «Κοινωνική Μέριμνα»

16

2

6

192

Κοινωνικό Φροντιστήριο - μαθητολόγιο

84

4

6

2016

Κοινωνικό Φροντιστήριο - εθελοντές καθηγητές

19

3

6

342

Καταγεγραμμένοι Επωφελούμενοι Streetwork

225

4

6

5400

Επωφελούμενοι της Πράξης που χρήζουν συνεδριών

25

1

6

150

36

8.838

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

410

Ο ως άνω Πίνακας αποτυπώνει την ανάγκη για αντισηπτικό διάλυμα η οποία
υπολογίζεται συνολικά για το διάστημα της αναφερόμενης περιόδου, σε 8.838
τεμάχια.
Στρογγυλοποίηση εκτιμώμενης ποσότητας : αντί 8.838, 8.850 τεμάχια.

Σύνοψη εκτιμώμενης ανάγκης για προμήθεια Μ.Α.Π.
Όπως παρουσιάστηκε ανωτέρω αναλυτικά, η εκτιμώμενη ανάγκη για προμήθεια
Μεσών Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) για την περίοδο Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2021
συνοπτικά ανέρχεται σε:
•

μάσκες μίας χρήσης χειρουργικού τύπου 52.500 τμχ.

•

Αντισηπτικό διάλυμα: συσκευασίες των 50ml, 8.850 τμχ.

____________
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Σημειώνεται πως για τα παραπάνω μέσα ατομικής προστασίας πραγματοποιήθηκε
έρευνα αγοράς την 10η Ιουνίου 2021, στοιχεία της οποίας αναλυτικά παρατίθενται
στο παράρτημα 3 (ιδ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3).

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
Από την παραπάνω αναλυτική παρουσίαση, προκύπτει ότι λόγω της πανδημίας, για
την προστασία της δημόσιας υγείας, η λήψη ειδικών προστατευτικών μέτρων είναι
επιβεβλημένη αν όχι και υποχρεωτική.

Δεδομένου ότι η σύγχρονη υγειονομική κρίση αποτελεί πρωτόγνωρο και επικίνδυνο
φαινόμενο που απειλεί την δημόσια υγεία παγκοσμίως αλλά και σε τοπική κλίμακα
λόγω της υψηλότατης μεταδοτικότητας του σύγχρονου κορωνοϊού και των
μεταλλάξεων αυτού, βάσει των δεδομένων ειδικών επιστημονικών επιτροπών και των
προβλέψεών τους, στην Ελλάδα και συνεπώς και στον Δήμο Πειραιά, θα χρειαστεί για
περίοδο πολλών επιπλέον μηνών να λαμβάνονται ειδικά προστατευτικά μέτρα για τον
περιορισμό της διάδοσής του, πολλώ δε μάλλον κατά το τρέχον χρονικό διάστημα,
καθόσον με την άρση των αυστηρών περιοριστικών μέτρων τα στελέχη της Πράξης
έρχονται καθημερινά σε δια ζώσης επαφή με πλήθος ωφελουμένων.

Η ΚΟ.Δ.Ε.Π., λόγω του ειδικού κοινωφελούς της χαρακτήρα και των κοινωνικών
παρεμβάσεων που υλοποιεί υποστηρίζοντας απρόσκοπτα πολίτες του Δήμου Πειραιά
με υψηλό δείκτη ευαλωτότητας, οφείλει - ίσως και περισσότερο από θεσμούς που
δεν έχουν εξωστρεφή δράση - να τηρήσει πιστά τις ειδικές υγειονομικές κυβερνητικές
διατάξεις ή συστάσεις.

Διαμέσω της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης

Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus», η ΚΟ.Δ.Ε.Π.
οφείλει να προστατεύσει την δημόσια υγεία αφενός παρέχοντας μέσα ατομικής
προστασίας (Μ.Α.Π.) στους ωφελούμενους οι οποίοι κατά το επίμαχο και άγνωστης
ακριβούς διάρκειας, διάστημα, λαμβάνουν υπηρεσίες με φυσική παρουσία.

____________
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Ειδικά επειδή λόγω της πανδημίας οι ωφελούμενοι των Πράξεων της ΚΟ.Δ.Ε.Π. είναι
ιδιαιτέρως επιβαρυμμένοι από την πολύμηνη ειδική συνθήκη, κατά την οποία λ.χ. η
ανεργία και η αστεγία, σημειώνουν αυξητική τάση, και επίσης, επειδή ολοένα και
περισσότεροι πολίτες αποτείνονται στον θεσμό για να ζητήσουν υποστήριξη, η
ΚΟ.Δ.Ε.Π. διαμέσου της Πράξης

«Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής

Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» οφείλει να παρέχει
υπηρεσίες και να στηρίζει σε σταθερή βάση την Πειραϊκή Κοινότητα.
Πρωταρχική προϋπόθεση για να συνεχίσει η ΚΟ.Δ.Ε.Π. απρόσκοπτα το έργο της, είναι
η συστηματική προστασία της υγείας των απασχολουμένων και δρώντων σε αυτήν, η
οποία θα διασφαλιστεί και δια της παροχής στους ωφελούμενους των απαραίτητων
μέσων προφύλαξης και περιορισμού της διασποράς του ιού. Κρίνεται καθοριστικής
σημασίας, το προσωπικό όπως παραδείγματος χάριν οι κοινωνικοί λειτουργοί οι
οποίοι βρίσκονται σε δια ζώσης επικοινωνία με ωφελούμενους, άρα και υπό
υγειονομικής άποψης σε σύζευξη με εξωτερικά δίκτυα επαφών, να προστατεύονται
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ώστε να περιορίζονται οι πιθανότητες να κολλήσουν
από τυχόν φορέα που θα εξυπηρετήσουν και εν συνεχεία να μεταδώσουν και οι ίδιοι
τον ιό. Η προστασία των εργαζομένων οι οποίοι είναι σε δια ζώσης επαφή με τα
εξωτερικά δίκτυα επαφών του θεσμού, προστατεύει έμμεσα και τα εσωτερικά δίκτυα
επαφών εντός των εγκαταστάσεων της ΚΟ.Δ.Ε.Π., άρα το σύνολο του προσωπικού της,
άτομα τα οποία, βεβαίως, διατηρούν και από μόνα τους εξίσου σημαντικό συντελεστή
πιθανής μετάδοσης του ιού εφόσον κάποιο από αυτά αποτελέσει θετικό στον
κορωνοϊό κρούσμα, ασυμπτωματικό ή με συμπτώματα.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και μέχρις ότου να εμβολιαστεί επαρκώς το σύνολο
του πληθυσμού της χώρας για τον COVID-19, η χρήση μεσών ατομικής προστασίας
(Μ.Α.Π.) και πιο συγκεκριμένα, η συστηματική χρήση μασκών και αντισηπτικού
διαλύματος για την απολύμανση των χεριών, θεωρείται απαραίτητη ακόμα και όταν
δεν είναι επιτακτική από τις κείμενες διατάξεις.

____________
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Από τα παραπάνω καθίσταται προφανής η ανάγκη προμήθειας ειδικού υλικού που
συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας και περιορίζει την διασπορά του
σύγχρονου κορωνοϊού και των μεταλλάξεων αυτού.

Η πρόβλεψη και διάθεση ειδικού υλικού στους ωφελούμενους που λαμβάνουν
υπηρεσίες με φυσική παρουσία από την Πράξη «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης
Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» την οποία
υλοποιεί η ΚΟ.Δ.Ε.Π. και, συγκεκριμένα, μέσων ατομικής προστασίας όπως μασκών
και αντισηπτικού διαλύματος, είναι απαραίτητη.

Δεδομένης δε της επικείμενης έξαψης της υγειονομικής κρίσης στην χώρα μας κατά
το επόμενο χρονικό διάστημα και ειδικά στον νομό Αττικής, νομός ο οποίος έχει
χαρακτηριστεί ως ζώνη «αυξημένης επιτήρησης», η ΚΟ.Δ.Ε.Π. διαμέσω της Πράξης
«Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social
Innovation Piraeus», στην κλίμακα της δράσης της και κυρίως με βάση τον
κοινωφελή της χαρακτήρα, καλείται να προμηθευτεί τα ανάλογα είδη για το
εξάμηνο διάστημα Ιουλίου – Δεκεμβρίου 2021, προκειμένου εν συνεχεία να
θωρακίσει τους ωφελούμενους της Πράξης και εμμέσως τα στελέχη της.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ: ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Πραγματοποίηση διαδικασίας επιλογής Αναδόχου / Προμηθευτή για την προμήθεια
των Μέσων Ατομικής Προστασίας / Προφύλαξης έναντι του COVID-19, με CPV:
33140000-3, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισμού έως
21.015,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με δικαίωμα προαίρεσης ±5%, σύμφωνα
με τις σχετικές διατάξεις του Άρθρου 118 του Ν4412/2016 όπως ισχύει, χωρίς να
υπερβαίνει το σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της πρόθεσης σύναψης
σύμβασης. Ό Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει εγκαίρως τη σχετική προμήθεια, και
____________
37

σε κάθε περίπτωση 5 εργάσιμες ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης και την
ανάρτηση αυτής στο ΚΗΜΔΗΣ , στους χώρους γραφείων / δομές που λειτουργεί η
ΚΟ.Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις υποδείξεις της ως προς την κατανομή των ποσοτήτων των
προμηθευόμενων ειδών.

ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Αιτούμεθα την έγκριση της εν λόγω προμήθειας Μέσων Ατομικής Προστασίας /
Προφύλαξης έναντι του covid-19, με CPV: 33140000-3, για εκτέλεση με τη διαδικασία
της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Άρθρου 118 του
Ν4412/2016 όπως ισχύει και με δικαίωμα προαίρεσης ±5% επί της προμηθευόμενης
ποσότητας, χωρίς να υπερβαίνει το σύνολο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της
πρόθεσης σύναψης σύμβασης.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η παρούσα μελέτη τεκμηρίωσης σκοπιμότητας επισημαίνει την ανάγκη για προμήθεια
μέσων ατομικής προστασίας όπως περιγράφηκαν παραπάνω, έναντι της εξάπλωσης
του σύγχρονου κορωνοϊού και των μεταλλάξεών του, για τους ωφελούμενους της
Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά –
Social Innovation Piraeus» και της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πειραιά.

Με γνώμονα τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της εν λόγω Πράξης κοινωνικής καινοτομίας,
καθώς και εν γένει τον κοινωφελή χαρακτήρα της ΚΟ.Δ.Ε.Π., συνδυαστικά με την
ιδιαίτερη σημασία της απρόσκοπτης συμβολής της, στην υποστήριξη των πολιτών του
Δήμου Πειραιά, με έμφαση στις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και, λαμβάνοντας
υπόψιν την σύγχρονη υγειονομική κρίση και την επικίνδυνη αύξηση κατά το τρέχον
διάστημα των βεβαιωμένων κρουσμάτων φορέων του κορωνοϊού, η οποία ανησυχεί
την επιστημονική κοινότητα, η έγκαιρη προμήθεια και διάθεση μέσων ατομικής
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προστασίας κρίνεται καθοριστικής σημασίας για την πρόληψη και προστασία της
δημόσιας υγείας.

Δεδομένου ότι ανέκαθεν και εξ ορισμού το έργο της ΚΟ.Δ.Ε.Π. διαμέσου των
παρεμβάσεων που υλοποιεί αποτελεί σύμμαχο του πολίτη και

υποστηρίζει

αδιάλειπτα την πειραϊκή κοινότητα συμπεραίνεται ότι η έκτακτη συνδρομή της με
διάθεση μέσων ατομικής προστασίας θα συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας
υγείας. Ειδικά έκτακτες, πρωτόγνωρες και απειλητικές περιστάσεις όπως οι σημερινές
που έχουν προκληθεί από τον σύγχρονο κορωνοϊό, μπορούν να θεωρηθούν ως
εναύσματα για καθοριστικές έκτακτες παρεμβάσεις κοινωνικού χαρακτήρα για την
πρόληψη και την προστασία της δημόσιας υγείας, την τόνωση της κοινωνικής συνοχής
στον αστικό ιστό.

Εισήγηση –Σύνταξη Μελέτης:
Στεργιοπούλου Αριάδνη – Δάφνη, Επιστημονικό Προσωπικό/Σύνταξη Μελετών
..........................................................
(υπογραφή)

Έλεγχος τεκμηρίωσης – Αναγκαιότητας Προμήθειας
Κανάκης Νικήτας – Υπεύθυνος Πράξης
..........................................................
(υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2021/06/covid-gr-daily-report20210610.pdf

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ (COVID19) ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΩΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ 2021, ΩΡΑ 15:00
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
https://covid19.gov.gr/covid-map/
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΗΝ 10η Ιουνίου 2021
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https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-mapscoordinated-restriction-freemovement?fbclid=IwAR2XdaHZBQv3ml7E1SkypzE6kg1czEPUn5ep0qZ2Ib0LoWT6lBZ
SwAiImHs
COMBINED INDICATOR: 14-DAY NOTIFICATION RATE, TESTING RATE AND TEST POSITIVITY,
UPDATED JUNE 3rd 2021, ACCESSED JUNE 10TH 2021.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Μ.Α.Π.) ΤΗΝ 10η ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΕΙΔΟΣ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ
/ΤΜΧ

ΦΠΑ 6%

ΚΟΣΤΟΣ
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ
ΦΠΑ

ΚΟΣΤΟΣ
ΜΟΝΑΔΑΣ
ΜΕ ΦΠΑ

Μάσκες χειρουγικές Ύφανση Non-woven με
ενδιάμεση στρώση meltblown non-woven
πολυπροπυλένιο Υποαλλεργικές - Με
συρματάκι (επιρρίνιο
έλασμα) - Άοσμη και φιλική
προς την επιδερμίδα

50 τμχ (5
Πακέτα Σε
Πλαστικό
Περίβλημα x
10 Τεμάχια
Έκαστο)

0,23

3,78

4,01

Απολυμαντικό ατομικό gel 50
ml χωρίς αντλία,70% αιθανόλη

50 ml

0,11

1,79

1,9

ΚΟΣΤΟΣ

1

2

3

0,08

4,01 €

5,83 €

6,50 €

1,9

2,13 €

1,97 €

1,90 €

ΚΟΣΤΟΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

5,57 €

ΦΠΑ

0,34 €

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

5,91 €
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Έρευνα αγοράς μέσω διαδικτύου, 10
Ιουνίου 2021

