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Εισαγωγή 

Η παρούσα μελέτη τεκμηρίωσης αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού, αναλώσιμων ειδών και 

ειδών ένδυσης και υπόδησης, και ανάθεσης υπηρεσιών υδραυλικών και ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων και εργασιών σύνδεσης, για την δημιουργία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ» με 

σκοπό την έκτακτη παρέμβαση στην περιοχή του Πειραιά και αποδέκτες ευάλωτες κοινωνικές 

ομάδες, νοικοκυριά με οικονομικά προβλήματα αλλά και φοιτητές δημοσίων εκπαιδευτήριων, 

αλλά και για τις ουκρανικές προσφυγικές ροές.  

 

Η δημιουργία του «Κοινωνικού Πλυντηρίου» θα συμβάλει στην τόνωση της συνοχής του 

κοινωνικού ιστού του Δήμου Πειραιά, καθώς αποδέκτες των υπηρεσιών θα είναι πρόσωπα τα 

οποία ταλαιπωρούνται από έντονη κοινωνικο-οικονομική ευαλωτότητα, οι φιλοξενούμενοι 

στον Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας Αστέγων Πειραιά «Ανακούφιση», αλλά και στον Ξενώνα 

Βραχείας Φιλοξενίας Συνοδών Νοσηλευόμενων Νοσοκομείου «Μεταξά» «Κοινωνική 

Μέριμνα», οι ωφελούμενοι του Σχεδίου με τίτλο «Εστία & Εργασία ΙΙ» του προγράμματος 

«Στέγαση και Εργασία για τους αστέγους» και οι ευάλωτοι οικονομικά σπουδαστές και 

φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε δημόσια εκπαιδευτικά Ιδρύματα. 

 

Αδιαμφισβήτητα, αυτό που έπληξε η κρίση, περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, είναι την 

αξιοπρέπεια ανθρώπων που τη μια μέρα είχαν μια κανονική ζωή και την επόμενη δεν τους 

περίσσευαν χρήματα για να εξασφαλίσουν τα στοιχειώδη. Η οικονομική κρίση, η οποία 

ξεκίνησε στα τέλη του 2009, πυροδοτούμενη από την παγκόσμια οικονομική ύφεση, με την 

εφαρμογή τριών προγραμμάτων διάσωσης, τα λεγόμενα «μνημόνια» άφησαν έντονο το στίγμα 

τους στην καθημερινότητα των ελληνικών νοικοκυριών, καθιστώντας τους ανίκανους να 

ικανοποιήσουν βασικές τους ανάγκες. Την ήδη δεινή κοινωνικοοικονομική κατάσταση, στην 

οποία είχε περιέλθει ο ελληνικός λαός, ήρθε να επιστεγάσει η υγειονομική κρίση, εξαιτίας της 

πανδημίας του covid-19, τα αλλεπάλληλα lockdowns και ό,τι αυτά συνεπάγονται ως προς την 

αδυναμία των συμπολιτών μας να εργαστούν. Οι οικονομικές ενισχύσεις από το κράτος, δεν 

κατάφεραν να συγκρατήσουν τον οικονομικό προϋπολογισμό των νοικοκυριών σε βιώσιμες 

συνθήκες. Επιχειρήσεις έκλεισαν, συμπολίτες μας έχασαν τις εργασίες τους.  
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Καθημερινά προβάλλονται εικόνες που ανθρώπων που αναζητούν λύσεις σε προβλήματα 

καθημερινότητας. Σίτιση, στέγαση, καθαριότητα, υγεία, εργασία, αλλά και πολλές άλλες από 

τις βασικές ανάγκες δεν ικανοποιούνται πλήρως ή και καθόλου και καταντούν καθημερινά 

προβλήματα επιβίωσης. Μία από τις βασικές ανάγκες ενός ανθρώπου, είναι η ανάγκη για 

καθαριότητα, για καθαρά ρούχα, για καθαρό περιβάλλον διαβίωσης. Η καθαριότητα γενικά 

είναι ένδειξη πολιτισμού.  

 

Ταυτόχρονα, ενόψει των υφιστάμενων συνθηκών και τις ολέθριες συνέπειες του πολέμου στην 

Ουκρανία, τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ουκρανοί άμαχοι πολίτες, έχουν διασχίσει τα σύνορα 

της χώρας τους, αφήνοντας πίσω τους την λαίλαπα του πολέμου. Συνεπώς, αποδέκτες των 

σχετικών υπηρεσιών του «Κοινωνικού Πλυντηρίου» θα είναι και ο ουκρανικός προσφυγικός 

εκτοπισμένος λαός που φτάνει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον Δήμο Πειραιά. 

 

Παράλληλα, ο πόλεμος στην Ουκρανία, με τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές 

επιπτώσεις, επιδεινώνουν την ενεργειακή κρίση και εμβαθύνουν το αποτύπωμα της 

υγειονομικής κρίσης. Η τιμή του πετρελαίου σημειώνει, καθημερινά αλματώδη αύξηση, και οι 

αγορές να ανησυχούν ολοένα περισσότερο για το ενδεχόμενο να εκδηλωθεί ενεργειακή κρίση 

μετά τις νέες δυτικές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Ρωσία εξαιτίας της εισβολής της στην 

Ουκρανία. 

 

Καθώς το ενεργειακό κόστος έχει εκτιναχθεί στα ύψη, οι επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά 

γονατίζουν υπό το βάρος των λογαριασμών ρεύματος και οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο 

αναζητούν τρόπους να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις 

του κύματος ακρίβειας. Η Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) αποτελεί μια βασική παράμετρο του 

τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία μεταφέρεται στον λογαριασμό ρεύματος ως Ρήτρα 

Αναπροσαρμογής και έγινε ευρέως γνωστή από την έναρξη της ενεργειακής κρίσης. Με την 

ενεργοποίησή της οι πάροχοι μετακυλύουν στην κατανάλωση το σύνολο των αυξήσεων του 

κόστους προμήθειας στη χονδρεμπορική αγορά. Μέσω της ρήτρας αναπροσαρμογής 

μεταφέρεται στην κατανάλωση το συνολικό κόστος προμήθειας που προστίθεται πάνω στην 
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ΟΤΣ. 

 

Εκ των ανωτέρω, αναδύεται η ανάγκη για την προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών, και δη 

πλυντηρίων και στεγνωτηρίων για επαγγελματική χρήση, για ανάθεση υπηρεσιών ηλεκτρικών 

και υδραυλικών εργασιών και εργασιών σύνδεσης του ηλεκτρικού εξοπλισμού, για προμήθεια 

αναλώσιμων ειδών για την λειτουργία του κοινωνικού πλυντηρίου, αλλά και ειδών ένδυσης και 

υπόδησης ενηλίκων και παιδιών, με σκοπό την παρέμβαση στον ουκρανικό προσφυγικό 

εκτοπισμένο λαό. 

 

Καθώς, το αντικείμενο του προγράμματος “Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής 

Παρέμβασης στον Δήμο Πειραιά” αφορά στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δράσεων 

κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και των διακρίσεων, δεν θα μπορούσε να 

μην αναλάβει δράση για το νέο κοινωνικό γίγνεσθαι που δημιουργείται από τον συνδυασμό 

των ανωτέρω παραγόντων - οικονομική κρίση, υγειονομική κρίση, ενεργειακή κρίση, αλλά και 

από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών 

περίπου το 10 τοις εκατό του πληθυσμού της Ουκρανίας, θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει την 

Ουκρανία και να καταφύγει σε άλλες χώρες 1, συμπεριλαμβάνοντας και την Ελλάδα.  

 

Σημειωτέον ότι, ο Δήμος Πειραιάς έχει ισχυρούς δεσμούς και πολυεπίπεδη συνεργασία με την 

Ουκρανία, πιο συγκεκριμένα με την πόλη της Οδησσού, καθώς έχει αδελφοποιηθεί από το 

19932. Για αυτόν τον λόγο, είναι από τους πρώτους Δήμους που υποδέχθηκε οικογένειες 

Ουκρανών και σχεδιάζει καινοτόμες δράσεις, όπως το κοινωνικό πλυντήριο, με σκοπό αφενός 

την καταπολέμηση της φτώχειας  και αφετέρου της αξιοπρεπής διαβίωσης των προσφύγων, 

που θα φτάσουν στην πόλη του Πειραιά. 

Προφίλ και δράσεις ΚΟ.Δ.Ε.Π. 

Η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) συστάθηκε το 2011 και αποτελεί ένα 

 
1 https://unric.org/el/13667-2/ 
2https://piraeus.gov.gr/%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%BB%CF%86%CE%BF%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BC%CE

%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%B9%CF%82/# 
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Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας συγχώνευσης των 

κοινωφελών επιχειρήσεων σε κάθε Δήμο, όπως προέβλεπε ο Ν.3852/2010, το Δημοτικό 

Συμβούλιο Πειραιά με την υπ’ αριθμ.72/186/2011 απόφασή του όρισε την συγχώνευση των 

προϋπαρχουσών επιχειρήσεων με την επωνυμία «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση 

Κοινωνικής Ένταξης Περίθαλψης Αλλοδαπών Πειραιά» και «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση 

Κοινωνικής Μέριμνας Πειραιά», σε μία επιχείρηση με την επωνυμία ΚΟ.Δ.Ε.Π. - Κοινωφελής 

Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά. 

 

Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. 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 οι οποίες της έχουν εκχωρηθεί, με βάση το πρόγραμμα που 

έχει συνάψει με αυτόν. 

 

Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. υλοποιεί δράσεις των οποίων σκοπό αποτελεί η προαγωγή του κοινωφελούς της 

χαρακτήρα, με την υποστήριξη των κοινωνικά ευάλωτων ομάδων και γενικότερα των κατοίκων 

του Δήμου Πειραιά. Στόχος της είναι η μέριμνα για το σύνολο των κοινωνικών προβλημάτων 

των δημοτών και των κατοίκων εντός των διοικητικών ορίων της πόλης, ανεξαρτήτως ηλικίας 

και κοινωνικής κατάστασης. Αναλυτικότερα, βασικούς πυλώνες των εγχειρημάτων της είναι: η 

φροντίδα για την περίθαλψη των οικονομικά και κοινωνικά ασθενέστερων πολιτών, η φροντίδα 

ηλικιωμένων και ατόμων με αδυναμία μετακίνησης, η περίθαλψη και φαρμακευτική 

υποστήριξη των ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων, η υποστήριξη ατόμων με αναπηρία, η 

σίτιση, ένδυση και υλιστική συνδρομή απόρων και αστέγων, η φροντίδα για την ενημέρωση 

του κοινού σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, θέματα υγείας και πρόληψης, καθώς και η 

εν γένει εφαρμογή πολιτικών και δράσεων που στοχεύουν στην μέριμνα και υποστήριξη του 

ιδιαίτερα ευπαθούς πληθυσμού. Επίσης, η εφαρμογή τακτικών και εκτάκτων κοινωνικών 

παρεμβάσεων, μέσω δράσεων οι οποίες στοχεύουν στην ενδυνάμωση και στην συστηματική 

υποστήριξη ιδιαίτερα του ευπαθούς πληθυσμού του Δήμου Πειραιά. 

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και ως όργανο κοινωφελούς δημόσιου 

σκοπού, η ΚΟ.Δ.Ε.Π. λειτουργεί εδώ και χρόνια σταθερές κοινωνικές δομές, υλοποίει κοινωνικά 
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προγράμματα όπως λ.χ. επισιτιστικές δράσεις, κοινωνικό φαρμακείο, κοινωνική ντουλάπα, 

κοινωνικό φροντιστήριο, ξενώνα αστέγων και ξενώνα βραχείας φιλοξενίας και, επίσης, 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» (ολοκληρωμένο) με την υποστήριξη της 

Ύπατης Αρμοστείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες – (UNHCR), τα 

προγράμματα «ΕΣΤΙΑ & ΕΡΓΑΣΙΑ Ι» (ολοκληρωμένο) και «ΕΣΤΙΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ», το οποίο ήδη 

υλοποιείται σύμφωνα με του όρους και προϋποθέσεις του προγράμματος με τίτλο: «Στέγαση 

και εργασία για τους Αστέγους», στο πλαίσιο των Δράσεων Στέγασης και Κοινωνικής Φροντίδας 

για τους Αστέγους, όπως αυτές ορίζονται στο ΦΕΚ Β 4545 – 21.12.2017, βάσει των οριζόμενων 

στην με ΑΔΑ: 6ΛΡΨ465Θ1Ω – 8Μ4 Πρόσκληση, και στην με ΑΔΑ: Ω89846ΜΤΛΚ – 0ΥΠ 

Συμπληρωματική Πρόσκληση του ΕΙΕΑΔ - Εθνικού Ινστιτούτου εργασίας και Ανθρώπινου 

Δυναμικού. Το πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ 2021 για την παροχή αυτόνομων διαμερισμάτων για 

αιτούντες άσυλο και άτομα που χρήσουν διεθνούς προστασίας, το οποίο χρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Μετανάστευσης και Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. 

 

Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, στην παρούσα φάση έχει ολοκληρωθεί και η θετική αξιολόγηση 

δύο ακόμα προγραμμάτων υποστηριζόμενων από εθνικά και ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά μέσα 

για υλοποίηση από την ΚΟ.Δ.Ε.Π. κατά το 2022, και αναμένεται η σχετική απόφαση ένταξής 

τους και η σχετικές προγραμματικές συμβάσεις. Πρόκειται για το Πρόγραμμα «Εστία & Εργασία 

ΙΙΙ» με χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εργασίας, καθώς και για το πρόγραμμα «ΕΣΤΙΑ 2022 

– παροχή στέγασης σε αυτόνομα διαμερίσματα αιτούντων άσυλο και ατόμων που χρήζουν 

διεθνούς προστασίας» με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. 

 

Οι ωφελούμενοι των κοινωνικών παρεμβάσεων της ΚΟ.Δ.Ε.Π. ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικά 

ομάδες του Δήμου Πειραιά. Η επιλογή τους βασίζεται σε συγκεκριμένα κοινωνικά και 

οικονομικά κριτήρια. Πιο συγκεκριμένα, ωφελούμενοι μπορούν να είναι άτομα όπως άστεγοι, 

άνεργοι, άποροι, ανασφάλιστοι, χρόνια πάσχοντες, μονογονεϊκές οικογένειες (λ.χ. μητέρες 

μόνες με ανήλικα τέκνα), οικογένειες πολυτέκνων (λ.χ. από τέσσερα τέκνα και άνω), 
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περιπτώσεις οικογενειών τριτέκνων, χαμηλοσυνταξιούχοι, ηλικιωμένοι μόνοι, Ρομά, 

πρόσφυγες, μετανάστες, εξαρτημένοι από τοξικές ουσίες, LGBTQ, αποφυλακισθέντες κ.ά.. 

 

Οι δράσεις της ΚΟ.Δ.Ε.Π. 

Η ΚΟ.Δ.Ε.Π. στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και ως όργανο κοινωφελούς δημόσιου σκοπού, 

λειτουργεί εδώ και χρόνια σταθερές δομές, υλοποίει κοινωνικά προγράμματα και παρέχει 

υπηρεσίες, προστασίας και υποστήριξης ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού στο Δήμο Πειραιά. 

 

Κατά το τρέχον διάστημα, περισσότερες δράσεις τακτικής και έκτακτης κοινωνικής παρέμβασης 

υλοποιούνται στο πλαίσιο της Πράξης Κοινωνικής Καινοτομίας «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης 

Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation  Piraeus». Όπως 

προαναφέρθηκε, βρίσκονται σε εξέλιξη τα προγράμματα «ΕΣΤΙΑ 2021» και «Εστία και Εργασία 

ΙΙ», ενώ επίσης, λειτουργεί το Κοινωνικό Φροντιστήριο «Διδακτική Αλληλεγγύη», ο Ξενώνας 

Αστέγων «Ανακούφιση», το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», το Κοινωνικό Φαρμακείο, η 

Κοινωνική Ντουλάπα, το Γραφείο Εθελοντισμού, η Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και 

διάφορες επισιτιστικές δράσεις. Ομοίως, ως άμεσες έκτακτες παρεμβάσεις, η ΚΟ.Δ.ΕΠ. 

υλοποιεί και δράσεις επισιτιστικής συνδρομής, (όπως π.χ. το Πρόγραμμα «Συν-Ένωσις» της 

Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, το Πρόγραμμα της «ΠΑΕ Ολυμπιακός» και το «Είμαστε 

Οικογένεια COVID-19» σε συνεργασία με την Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Μπορούμε» στο 

πλαίσιο της Διεθνούς Πρωτοβουλίας Δράσης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος για τον Covid-19, 

οπότε και χορήγησε σε δικαιούχους του προγράμματος διατακτικές επιταγές για την αγορά 

τροφίμων πρώτης ανάγκης). Την περίοδο του καλοκαιριού και των σχολικών διακοπών, η 

ΚΟ.Δ.Ε.Π επίσης υλοποιεί Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης για Παιδιά από 

6 έως 14 ετών. Παρακάτω περιγράφονται αναλυτικότερα οι δομές, παροχές και υπηρεσίες της 

ΚΟ.Δ.Ε.Π. Επιπλέον, τα σταθερά ετήσια προγράμματα κοινωνικής δράσης της ΚΟ.Δ.Ε.Π. 

περιλαμβάνουν 

τα ακόλουθα: 

1. Πρόγραμμα επισιτισμού ευάλωτων δημοτών της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών 

2. Πρόγραμμα επισιτισμού πολύτεκνων νοικοκυριών της ΠΑΕ Ολυμπιακός 
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3. Κοινωνικό Φροντιστήριο «Διδακτική Αλληλεγγύη» 

4. Ξενώνας Βραχείας Φιλοξενίας Αστέγων Πειραιά «Ανακούφιση» 

5. Ξενώνας Βραχείας Φιλοξενίας Συνοδών ασθενών του Ειδικού Αντικαρκινικού 

Νοσοκομείου Πειραιά «Μεταξά», «Η Κοινωνική Μέριμνα» 

6. Κοινωνική Ντουλάπα 

7. Κοινωνικό Φαρμακείο 

8. Βοήθεια στο Σπίτι 

9. Καλοκαιρινό Πρόγραμμα Δημιουργικής Απασχόλησης για Παιδιά 

Η ανάλυση για κάθε ένα από τα παραπάνω προγράμματα παρουσιάζεται στην ιστοσελίδα της 

ΚΟ.Δ.Ε.Π.1. 

Δράσεις ΟΧΕ/ΒΑΑ Πειραιά 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει τα κράτη-μέλη της στο να διαμορφώσουν για της πολίτες της 

καλύτερες συνθήκες ανάπτυξης, ευκαιρίες για εργασία, ικανοποιητικές υποδομές και καλύτερο 

περιβάλλον. Της τούτο, χρηματοδοτεί Αναπτυξιακά, ή γνωστά και ως Επιχειρησιακά, 

Προγράμματα. Για την περίπτωση της Ελλάδας πρόκειται για προγράμματα που αφορούν είτε 

τομείς για το σύνολο της χώρας, είτε περιφέρειες, της π.χ. το Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττικής. 

Σε αυτό το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, η Ε.Ε. προχώρησε στην δημιουργία κάποιων νέων εργαλείων 

που σκοπό έχουν να τονώσουν την τοπική ανάπτυξη με τρόπο ολοκληρωμένο: π.χ. η 

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (ΟΧΕ) ή Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία των τοπικών 

κοινοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι το σχέδιο που θα εφαρμοστεί καθώς και τα έργα που θα 

υλοποιηθούν βάσει αυτού του σχεδίου, θα πρέπει να αφορούν σε πολλούς τομείς που άπτονται 

της καθημερινότητας των πολιτών οι οποίοι κατοικούν ή εργάζονται στην εκάστοτε γεωγραφική 

περιοχή, της λ.χ. σε έναν Δήμο. 

 

Στο πλαίσιο αυτό, για έναν Δήμο, ένα αναπτυξιακό σχέδιο (ΟΧΕ ) μπορεί να αφορά σε έργα και 

δράσεις που έχουν να κάνουν με την καθαριότητα και το περιβάλλον, με την 

επιχειρηματικότητα, με την απασχόληση, με τον πολιτισμό, με τον τουρισμό κλπ. Θέματα. Για 

ένα στρατηγικό πρόγραμμα δε, αποτελεί κομβική παράμετρο επιτυχίας το να εμπεριέχει στον 

σχεδιασμό του δράσεις από πολλούς τομείς πολιτικής, ήτοι Επιχειρησιακά Προγράμματα τα 
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οποία με την σειρά της θα οδηγήσουν σε ένα προσδοκώμενο αναπτυξιακό αποτέλεσμα. 

 

Για την περίπτωση του Δήμου Πειραιά, οι προτάσεις που σχεδιάζονται λαμβάνουν υπ’ όψη την 

καθορισμένη περιοχή και την ολοκληρωμένη στρατηγική ανάπτυξης, καθώς και έργα και 

δράσεις για υλοποίηση, διαδικασίες διακυβέρνησης και διαχείρισης της ΟΧΕ. Οι τρέχουσες 

προτάσεις οι οποίες πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Αττική, επιγραμματικά αφορούν: 

Α: την «Βελτίωση Δεξιοτήτων Ανέργων» που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες μέσω Κατάρτισης 

που οδηγεί σε Πιστοποίηση και συνοδευτικές δράσεις προώθησης στην απασχόληση και την 

επιχειρηματικότητα» [Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»/ Άξονας Προτεραιότητας 09 

:«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – 

Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)]. 

Β: την «Αναβάθμιση των Κοινωνικών Υποδομών του Δήμου Πειραιά και των Νομικών του 

Προσώπων, που προάγουν την Κοινωνική Φροντίδα, την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική 

Καινοτομία στην Πόλη του Πειραιά» [Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»/ Άξονας 

Προτεραιότητας 10: «Ανάπτυξη – Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και 

Υποδομών Υγείας» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)]. 

Γ: το «Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων και Βελτίωσης της 

Ποιότητας Ζωής των Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων (μεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ, Έφηβοι- Νέοι 

με υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κ.λπ.),στο Δήμο Πειραιά» [Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»/ 

Άξονας Προτεραιότητας 09 :«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της 

Φτώχειας και Διακρίσεων – Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» ο οποίος 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)]. 

Δ: την «Δέσμη Καινοτόμων Δράσεων Κοινωνικοποίησης και Κοινωνικής Ένταξης των Ανέργων 

του Δήμου Πειραιά που ανήκουν σε Ευπαθείς Ομάδες, με έμφαση της νέους«εκτός αγοράς 

εργασίας και εκπαίδευσης» (ΕΑΕΚ) και Διασύνδεση όλων με την Αγορά Εργασίας»   

[Επιχειρησιακό   Πρόγραμμα   «Αττική»/ Άξονας   Προτεραιότητας 09: 
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«Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και Διακρίσεων – 

Διασφάλιση της Κοινωνικής Συνοχής» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)]. Η παρέμβαση αυτή εμπίπτει στην άμεση περιοχή ευθύνης του Δήμου 

Πειραιά, στην περιοχή εφαρμογής  της εγκεκριμένης Ολοκληρωμένης ΧωρικήςΕπένδυσής του 

με τίτλο: «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά». 

Ε: της «Δράσεις για την προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Πειραιά»  

[Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»/ Άξονας Προτεραιότητας 06 : Βελτίωση της Ποιότητας 

Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον, ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)]. 

 

Διαπιστώνεται ότι οι παραπάνω πέντε αυτές προτάσεις συνδέονται άμεσα και έμμεσα με την 

παρούσα Πράξη κοινωνικής καινοτομίας στον Πειραιά και συγκεκριμένα το Υποέργο 1: 

«Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation 

Piraeus» της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά 

– Social Innovation Piraeus/SIP», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900, της τρεις εξ αυτών, υπάγονται 

στον Άξονα Προτεραιότητας 09.Ειδικότερα, 

 

Σχετικά με την Α’ πρόταση, από το έργο SIP μπορεί να γίνει σύζευξη ώστε να διασυνδεθούν 

καταγεγραμμένοι ωφελούμενοι, δηλαδή άτομα τα οποία ανήκουν σε κοινωνικο-οικονομικά 

ευπαθείς ομάδες, και ειδικά οι άνεργοι – ανειδίκευτοι, ώστε να υπάρξει διάχυση την 

πληροφορίας και να συμμετέχουν οι ωφελούμενοι που πληρούν τα ειδικά κριτήρια της εν λόγω 

καταρτίσεις. 

 

Σχετικά με την Β’ πρόταση, της οποίας στόχος είναι η συμπλήρωση και η βελτίωση των 

Κοινωνικών Υποδομών που προάγουν την Κοινωνική Φροντίδα, την Κοινωνική Ένταξη και την 

Κοινωνική Καινοτομία στην Πόλη του Πειραιά, από το έργο SIP μπορεί να γίνει της διασύνδεση, 

τόσο με δομές του φορέα υλοποίησης, όσο και με ωφελούμενους, δηλαδή άτομα τα οποία 

έχουν καταγραφεί λόγω ευαλωτότητας στην Πράξη της άστεγοι, άνεργοι, ανασφάλιστοι, 

ηλικιωμένοι, άποροι, μετανάστες κ.ο.κ. 
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Σχετικά με την Γ’ πρόταση, η οποία σχεδιάστηκε σε συνάρτηση με την κρίση της πανδημίας του 

Covid-19 που δημιούργησε ένα ασφυκτικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών και οδήγησε στην 

άμεση ενεργοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων και πόρων, δεδομένης της σωρείας 

επιπτώσεων στην οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα, με το έργο SIP μπορεί να γίνει 

σύζευξη καθώς τα μέλη της ομάδας παρέμβασης έχουν λεπτομερώς καταγράψει νέες ανάγκες 

και αιτήματα δημοτών του Πειραιά που εμφανίστηκαν ή επιτάθηκαν με την υγειονομική 

ιδιαίτερη κατάσταση. Οι καταγραφές αυτές συνεπώς μπορούν να οδηγήσουν απευθείας σε 

δυνητικούς ωφελούμενους, των οποίων οι ανάγκες συνάδουν με της παροχές της πρότασης. 

 

Αναφορικά με την Δ’ πρόταση η οποία στοχεύει αφενός στην διαρκή αναζήτηση, ταυτοποίηση 

και η προώθηση της κοινωνικοποίησης και της κοινωνικής ένταξης μη ενεργών οικονομικά νέων 

ηλικίας 15 έως 29 ετών που βρίσκονται σε παρατεταμένη χρονικά κατάσταση «εκτός αγοράς 

εργασίας και εκπαίδευσης» (ΕΑΕΚ) ή/και τείνουν σε αυτά τα χαρακτηριστικά και, εν γένει, 

διακατέχονται από αρνητική στάση έναντι της κοινωνίας (αποκοινωνικοποίηση) και τα οποία 

πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό και, αφετέρου, στην υλοποίηση δέσμης 

συνεκτικών ενεργειών ενδυνάμωσης, διασύνδεσης με την Αγορά Εργασίας και κατάλληλης 

προετοιμασίας για την πρόσβαση σε θέση απασχόλησης ή/και την προώθηση σε επιλογές 

επιχειρηματικής δραστηριότητας, ατόμων όλων των ηλικιών τα οποία βρίσκονται εκτός αγοράς 

εργασίας και πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό, με έμφαση σε άτομα που 

έχουν την ευθύνη της φροντίδας παιδιών σε νοικοκυριά που απειλούνται από φτώχεια και 

κοινωνικό αποκλεισμό, και πάλι, η Πράξη SIP διαμέσου των αρχείων που διατηρεί αλλά και της 

συνεχούς επαφής με το πειραϊκό πεδίο, την επαφή με ομάδες στόχου της άνεργοι, νέοι άνεργοι, 

κλπ. Τόσο μέσω των υπηρεσιών της όσο και μέσω της δράσης των στελεχών της στο πεδίο 

(Streetwork) και πάλι μπορεί να αποτελέσει σύνδεσμο με δυνητικούς υποψήφιους, να της 

δικτυώσει και παραπέμψει σχετικά. 

 

Τέλος, σχετικά με την Ε’ πρόταση, που αφορά την υποστήριξη εκδηλώσεων πολιτισμού στον 

Δήμο Πειραιά, μπορεί και εδώ να σχεδιαστεί συνεργασία και σύμπραξη, ώστε ωφελούμενοι 
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της Πράξης SIP να παραπεμφθούν και να συμμετάσχουν σε εγχειρήματα, έτσι ώστε να 

ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή της πόλης. 

 

Με άλλα λόγια, συνολικά, διαπιστώνεται ότι οι παραπάνω προτάσεις αφορούν πολίτες του 

Δήμου Πειραιά, με έμφαση σε ευπαθείς ομάδες στόχου, και αποσκοπούν στην βελτίωση των 

εν γένει συνθηκών διαβίωσής τους, καθώς και στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού μέσα 

από παρεμβάσεις και δράσεις αντιμετώπισης της φτώχειας. Αντίστοιχα, το γεγονός αυτό 

αποτελεί και στόχο της Πράξης κοινωνικής καινοτομίας SIP, η οποία αποτείνεται με 

προτεραιότητα στους ευάλωτους πολίτες (ήτοι ανέργους, αστέγους, απόρους, 

ανασφάλιστους, χρόνια πάσχοντες, χαμηλοσυνταξιούχους, χαμηλόμισθους, 

αποφυλακισθέντες, θύματα διακίνησης και σωματεμπορίας, θύματα έμφυλης βίας, 

τοξικοεξαρτημένους, μονογονεϊκές και πολύτεκνες οικογένειες, ΑΜΕΑ, μετανάστες- 

πρόσφυγες-αιτούντες άσυλο, Ρομά κ.ά.) αλλά και ταυτόχρονα στοχεύει και στο όραμα για το 

σύνολο της κοινότητας, διαμέσου της υποστήριξης των ευπαθών, τον περιορισμό και την 

εξάλειψη των κοινωνικών διακρίσεων, άρα και την εναρμόνιση κατεστημένων διαφορών, 

ήτοι την επιδίωξη της κοινωνικής συνοχής. 

 

Παρεμβάσεις πρόληψης και υποστήριξης της κοινωνικής ένταξης στον Δήμο Πειραιά 

Οι «Παρεμβάσεις πρόληψης και υποστήριξης της Κοινωνικής Ένταξης στον Δήμο Πειραιά» 

αποτελούν συγκεκριμένα το Πακέτο Εργασίας 2 του Υποέργου, το οποίο αφορά στον σχεδιασμό 

και την υλοποίηση των βασικών και επιμέρους παρεμβάσεων πρόληψης και υποστήριξης της 

κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συνοχής στο Δήμο Πειραιά. 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 πεδίο δραστηριοτήτων της ΚΟ.Δ.Ε.Π., καθώς και το γεγονός ότι οι 

ψυχοκοινωνικές ανάγκες προβάλλουν συνεχώς αυξανόμενες και καθίστανται επιτακτικές, ως 
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απόρροια της κοινωνικής και οικονομικής αστάθειας των τελευταίων ετών καθώς και της 

πανδημίας, 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 σε ευρύτερη κλίμακα. 

 

Το Υποέργο της παρούσας Πράξης Κοινωνικής Καινοτομίας 

Το αντικείμενο του Υποέργου της Πράξης, στο πλαίσιο της οποίας εκπονείται η παρούσα 

μελέτη, αφορά συνολικά στην 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, τόσο από τον ίδιο, όσο και από 

άλλους φορείς και κοινωνικά δίκτυα, και εντάσσεται στην Πράξη «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης 

Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus». 

 

Η Πράξη, 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 περιλαμβάνει τρία πακέτα εργασίας, με γνώμονα την αποτελεσματική επίτευξη των 

στόχων της οικείας Πρόσκλησης. Η δημιουργία του «Δικτύου Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής 
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Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus», με τη μοντελοποίηση του 

μηχανισμού σχεδιασμού κοινωνικών παρεμβάσεων, έχει ως σκοπό να καταγράψει σε βάθος τις 

ανάγκες του πληθυσμού, τόσο μακροχρόνιες όσο και έκτακτες καθώς και να απαντήσει με 

ειδικές δράσεις σε αυτές. 

 

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. 

 

Δράσεις της Πράξης «Social Innovation Piraeus» έως σήμερα 

Οι παρακάτω, ενδεικτικά αναφερόμενες, δράσεις διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του Πακέτου 

Εργασίας 2: «Παρεμβάσεις πρόληψης και υποστήριξης της Κοινωνικής Ένταξης στον Δήμο 

Πειραιά» / Παραδοτέο 2.2:«Παρεμβάσεις υποστήριξης και συμπληρωματικές υπηρεσίες 

ειδικών και εκτάκτων αναγκών» του Υποέργου 1 «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής 

Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900 της 

Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social 

Innovation Piraeus», μετά από επικαιροποιημένες μελέτες: 

1. Διανομή σχολικών σετ σε τσάντες σε 577 σε μαθητές Α’ Δημοτικού σε 4η και 5η 

Δημοτική Κοινότητα Πειραιά στις 14.09.2020 για το σχολικό έτος 2020-2021, με όλα τα 

απαραίτητα είδη για κάθε τάξη. 

2. Διανομή Μέσων Ατομικής Προστασίας για τον Covid-19, ήτοι ιατρικές μάσκες μιας 

χρήσης και αντισηπτικά, σε εργαζόμενους που στεγάζονται στο κτίριο της ΚΟ.Δ.Ε.Π και τους 

ωφελούμενους του Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας Αστέγων της ΚΟ.Δ.Ε.Π «Κοινωνική 

Ανακούφιση», αλλά και σε μαθητές και καθηγητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου της 

ΚΟ.Δ.Ε.Π. «Διδακτική Αλληλεγγύη». 

3. Διανομή ειδών χειμερινού ρουχισμού, ήτοι υπνόσακοι και εξωτερικά ενδύματα 

(μπουφάν), σε άστεγους που διαβιούν στο λιμάνι και κεντρικά σημεία του δήμου Πειραιά την 
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παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς, 31.12.2020 και 01.01.2021, σε συνδυασμό με τα 

γεύματα Αγάπης της ΚΟ.Δ.Ε.Π.. 

4. Διανομή εξοπλισμού τηλε-εκπαίδευσης, ήτοι τάμπλετ και γραφίδες, σε μαθητές και 

καθηγητές του Κοινωνικού Φροντιστηρίου «Διδακτική Αλληλεγγύη», τον Ιανουάριο του 2021. 

5. Διανομή ειδών για το Πασχαλινό τραπέζι, ήτοι αμνοερίφια και συσκευασμένες 

πατάτες, σε οικογένειες ωφελούμενων του Social ΙnnovationPiraeus οι οποίες πληρούσαν τα 

κριτήρια. 

6. Διανομή ειδών ένδυσης και υπόδησης σε μέλη ευάλωτων νοικοκυριών, καθώς και 

σε αστέγους μέσω του Streetwork, αλλά και σε ηλικιωμένους δημότες και κατοίκους του 

Πειραιά. 

7. Διάθεση ειδών σε διαβιούντες στο δρόμο και σε ακατάλληλα ή επισφαλή 

καταλύματα στο Δήμο Πειραιά μέσω αυτόματων πωλητών (vendingmachines) με χρήση μάρκας 

(token) που τοποθετήθηκαν σε τρία σημεία του δήμου. 

8. Διάθεση φορητών επαναφορτιζόμενων ραδιοφώνων σε άστεγο πληθυσμό - 

διαβιούντες στον δρόμο ή σε ακατάλληλα καταλύματα - του Δήμου Πειραιά. 

Συνεχής χαρτογράφηση των αναγκών των ευάλωτων κοινωνικά ομάδων 

Στο σημείο αυτό, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μέσω της Ομάδας Παρέμβασης των 

Κοινωνικών Λειτουργών της σε εξέλιξη Πράξης Κοινωνικής Καινοτομίας «Δίκτυο Πρόληψης και 

Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus», η ΚΟ.Δ.ΕΠ. 

καταγράφει αδιαλείπτως ανάγκες και αιτήματα δημοτών και κατοίκων της πειραϊκής 

κοινότητας, ως δυνητικών ωφελούμενων των δράσεων της. Στην τρέχουσα περίοδο, αφενός 

λόγω της οικονομικής ύφεσης των τελευταίων ετών και, αφετέρου, λόγω των επιπρόσθετων 

δυσμενών απορροιών της παρατεταμένης υγειονομικής κρίσης στην χώρα λόγω πανδημίας 

(Covid-19) κατά τα δύο τελευταία έτη (από τον Μάρτιο 2020), παρατηρείται αύξηση αιτημάτων, 

ενώ διαπιστώνεται επιπλέον οικονομική εξασθένηση των ευπαθών συμπολιτών μας, 

δυσμένεια που εξηγείται συχνά λόγω παρατεταμένης οικονομικής ανέχειας, της ανεργίας ή της 

απώλειας εργασίας. Σε αυτή την δυσμενή κατάσταση, θα προστεθούν και οι ανάγκες του 

ουκρανικού εκτοπισμένου λαού, που φτάνει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην πόλη του 

Πειραιά 
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Παρεμβάσεις υποστήριξης και συμπληρωματικές υπηρεσίες ειδικών και έκτακτων αναγκών 

Οι «Παρεμβάσεις υποστήριξης και συμπληρωματικές υπηρεσίες ειδικών και έκτακτων 

αναγκών» στο πλαίσιο του Παραδοτέου 2.2. της Πράξης, περιλαμβάνουν τη δημιουργία 

μηχανισμού για την πρόληψη του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού στον Δήμο 

Πειραιά. Με άλλα λόγια, πρόκειται για την δημιουργία συστήματος παροχής ψυχοκοινωνικής, 

υλικής και οικονομικής βοήθειας σε κατοίκους που έχουν άμεση ανάγκη. Οι ειδικοί συνεργάτες 

της Πράξης, όπως κοινωνικοί λειτουργοί και μελετητές, παρατηρούν, εντοπίζουν και 

καταγράφουν τις ιδιαίτερες ανάγκες των πολιτών κατά περίπτωση αλλά και συνθετικά, της 

εκάστοτε ευάλωτης κοινωνικά ομάδας. Η Ομάδα Έργου της Πράξης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 

με το σύγχρονο πεδίο της πειραϊκής κοινότητας. Σε αυτήν την μεθοδολογική βάση, οι 

συνεργάτες στοχάζονται, μετρούν δεδομένα, υπολογίζουν, σχεδιάζουν και διατυπώνουν 

προτάσεις παρέμβασης ως υποψήφιες επόμενες κοινωφελείς δράσεις του θεσμού. 

 

Όχι μόνο τα χαμηλά εισοδήματα, αλλά και μέρος του μη φτωχού πληθυσμού αφορά η στέρηση 

βασικών αγαθών και υπηρεσιών (δυσκολία ανταπόκρισης στην πληρωμή έκτακτων 

οικονομικών αναγκών, ανεργία, αδυναμία διατροφής που να περιλαμβάνει κάθε δεύτερη 

ημέρα κοτόπουλο, κρέας ή ψάρι, αδυναμία πληρωμής για θέρμανση της κατοικίας, έλλειψη 

βασικών αγαθών, όπως πλυντήριο ρούχων, έγχρωμη τηλεόραση, τηλέφωνο, αυτοκίνητο, 

αδυναμία αποπληρωμής δανείων, δυσκολίες στην πληρωμή πάγιων λογαριασμών). 

Παράλληλα, απαντώντας στην σημερινή συγκυρία, των προσφυγικών εισροών μετά την 

εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, και με σκοπό την αξιοπρεπή διαβίωση τους στην Ελλάδα 

και συγκεκριμένα στην πόλη του Πειραιά, η παρούσα πρόταση αφορά στην προμήθεια του 

απαραίτητου εξοπλισμού (πλυντηρίων – στεγνωτηρίων, αναλώσιμων ειδών, ειδών ένδυσης & 

υπόδησης ενηλίκων και ανηλίκων) και για ανάθεσης υπηρεσιών ηλεκτρικών και υδραυλικών 

εργασιών και εργασιών σύνδεσης στο πλαίσιο της δημιουργίας «Κοινωνικού Πλυντηρίου».  

 

Σημειώνεται ότι μέσω του ολοκληρωμένου ομογενοποιημένου πληροφοριακού συστήματος 

που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης ««Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής 
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Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά –Social Innovation Piraeus» με mis 5060900, υπάρχει πλέον η 

δυνατότητα παρακολούθησης της υπηρεσίας σε κάθε άτομο ή οικογένεια που το χρειάζεται.  

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης 

Ζούμε σε εποχές που η αρωγή των θεσμών για την κάλυψη βασικών ανθρώπινων αναγκών είναι 

περισσότερο απαραίτητη από ποτέ. Έτσι, ο Δήμος Πειραιάς και η Κοινωφελής Δημοτική 

Επιχείρηση του Δήμου Πειραιά, αναγνωρίζοντας τις επιτακτικές ανάγκες των ευάλωτων 

συμπολιτών μας, φτωχοποιημένων νοικοκυριών, φιλοξενούμενων σε κοινωνικές δομές, 

ωφελούμενους του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία» το οποίο υλοποιεί η ΚΟ.Δ.Ε.Π., των 

ευάλωτων οικονομικά σπουδαστών των δημοσίων τριτοβάθμιων Ιδρυμάτων του Πειραιά, αλλά 

και του προσφυγικού φαινομένου από την Ουκρανία, δύναται να δημιουργήσει ένα «κοινωνικό 

πλυντήριο», όπου ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, όπως για παράδειγμα πρόσφυγες ή/και 

διαβιούντες σε επισφαλή για κατοίκηση οικήματα, θα έχουν την δυνατότητα να πλύνουν, να 

στεγνώσουν τα ρούχα τους, καθώς και να λάβουν καθαρά είδη ένδυσης και υπόδησης (για 

ενήλικες και παιδιά). Ο κύριος πυλώνας του «κοινωνικού πλυντηρίου» είναι τα καθαρά ρούχα, 

που όπως αντιλαμβανόμαστε αποτελεί βασικό συστατικό της ατομικής υγιεινής. Τα καθαρά 

ρούχα, κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, εξασφαλίζουν μια αίσθηση αξιοπρέπειας και φροντίδας 

που όλοι έχουμε ανάγκη. 

 

Η ύπαρξη και η χρήση πλυντηρίου, μπορεί να φαίνεται μια “δεδομένη” παροχή, όμως τελικά 

κατά πόσο είναι “δεδομένη”, όταν προϋποθέτει οίκημα για κατάλληλο για κατοίκηση/διαμονή, 

παροχή ρεύματος και νερού. Δυστυχώς, για πολλούς συμπολίτες μας, η χρήση πλυντηρίου και 

απορρυπαντικών, αποτελεί μια «πολυτέλεια», την οποία αδυνατεί να απολαύσει, είτε επειδή 

στερείται εξοπλισμού, είτε επειδή δεν μπορεί να ανταποκριθεί στο κόστος χρήσης, ενώ ο 

εκτοπισμένος λαός που φτάνει στην Ελλάδα από την Ουκρανία, διαθέτει ελάχιστα υπάρχοντα, 

διαμένοντας συνήθως σε προσωρινές κατοικίες/δομές ή ξενοδοχεία, χωρίς να τους παρέχεται 

αντίστοιχη υπηρεσία. Η ύπαρξη ενός «κοινωνικού πλυντηρίου» στον Δήμο Πειραιά, θα συμβάλει 

στην αξιοπρεπή διαβίωση αυτών. 
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Η παρούσα μελέτη έχει ως στόχο την τεκμηρίωση της ανάγκης δημιουργίας ενός «Κοινωνικού 

Πλυντηρίου» που θα δίνει την δυνατότητα στους ευάλωτους κοινωνικοοικονομικά συμπολίτες 

μας, στους διαβιούντες σε ακατάλληλα οικήματα, στους φιλοξενούμενους σε κοινωνικές 

δομές, σε ωφελούμενους του Προγράμματος «Στέγαση και Εργασία», στους ευάλωτους 

οικονομικά σπουδαστές και φοιτητές των δημόσιων Ιδρυμάτων του Πειραιά, αλλά και στον 

προσφυγικό πληθυσμό από την Ουκρανία, να το χρησιμοποιούν. Η δημιουργία ενός 

«κοινωνικού πλυντηρίου» δημιουργεί την ανάγκη προμήθειας εξοπλισμού που αφορούν στην 

λειτουργία του, δηλαδή, πλυντήρια, στεγνωτήρια, αναλώσιμα (απορρυπαντικά), ειδών 

ένδυσης και υπόδησης ενηλίκων και παιδιών, καθώς και τεχνικών υπηρεσιών που αφορούν 

στην ηλεκτρική και υδραυλική εγκατάσταση και εργασιών σύνδεσης των ηλεκτρικών 

συσκευών. Πέραν των ανωτέρω, αναφερόμενων σχετικά με την οικονομική ανέχεια στην οποία 

έχουν περιέλθει πολλοί συμπολίτες μας, οι πρόσφατες προσφυγικές εισροές από την Ουκρανία 

στον Δήμο του Πειραιά, διαμόρφωσε ένα νέο κοινωνικό περιβάλλον, με ανάγκες που 

διαφαίνονται καθημερινά και διαρκώς διογκούμενες. Την δεδομένη στιγμή ο Δήμος Πειραιά 

φιλοξενεί 25 άτομα, γυναίκες και παιδιά, που έχουν φτάσει στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στον 

Δήμο Πειραιά, με ελάχιστα υπάρχοντα να παλεύουν για αξιοπρεπή διαβίωση και με κύριο 

στόχο να δομήσουν την ζωή τους ξανά από την αρχή. Θεωρείται δεδομένο, ότι κατά το επόμενο 

χρονικό διάστημα, ο αριθμός των προσφύγων που θα  καταφθάσουν στην πόλη του Πειραιά, 

αναμένεται να αυξηθεί δραματικά, ενώ επί του παρόντος, ήδη 10 άτομα, προερχόμενα από την 

Ουκρανία, έχουν απευθυνθεί στην Κοινωνική Υπηρεσία της Πράξης, και έχουν εγγραφεί στην 

βάση ωφελουμένων της Πράξης. 

 

Ευαλωτότητα 

Η δεινή κοινωνικοοικονομική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι συμπολίτες μας, 

αποτυπώνονται εναργώς στα γραφήματα κατωτέρω, όπως προκύπτει από τις εγγραφές και τα 

αιτήματα των επωφελούμενων στο πληροφοριακό σύστημα της Πράξης, με περίοδο 

αναφοράς, την έναρξη υλοποίησης της Πράξης, έως και την εκπόνηση της παρούσας. 

Ειδικότερα,  

Το κατωτέρω Γράφημα (Γράφημα 1) απεικονίζει το σύνολο των εγγεγραμμένων ωφελούμενων, 
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στη βάση δεδομένων του Social Innovation Pireaus, καθώς και το σύνολο των νοικοκυριών. Το 

σύνολο των εγγεγραμμένων ανέρχεται σε 2.747, αναλυόμενο σε 700 εγγεγραμμένους 

αρχηγούς νοικοκυριών, 356 συζύγους, 851 προστατευόμενα μέλη, 170 φιλοξενούμενα μέλη και 

670 μονοπρόσωπα νοικοκυριά. Το σύνολο των νοικοκυριών υπολογίζεται σε 1.370, εκ των 

οποίων τα 670 αποτελούν μονοπρόσωπες εγγραφές. 

 

Γράφημα 1 

 

Γράφημα 2 

700 670
851

356
170

2747

1370

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
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Από το Γράφημα 2, προκύπτει ότι από το σύνολο των 1.370 νοικοκυριών τα 306 νοικοκυριά 

εμφανίζουν οφειλές σε ΔΕΚΟ, 54 χρέη σε ενοίκια, 89 οφειλές στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 

ενώ 105 νοικοκυριά παρουσιάζουν άλλες οφειλές (πχ κοινόχρηστα, οφειλές σε κάρτες 

τραπέζης ή δάνεια). Αναφορικά με το εισόδημα τους η πλειοψηφία των νοικοκυριών αυτών 

(1105 νοικοκυριά) παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαμηλό εισόδημα. 

 

 

 
Γράφημα 3 

Στο ως άνω Γράφημα 3, αποτυπώνεται το σύνολο των εγγεγραμμένων νοικοκυριών που ζουν 

κάτω από τα όρια της φτώχειας. 
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Γράφημα 4 

Όπως προκύπτει από το ως άνω Γράφημα 4, από το σύνολο των 2.747 εγγεγραμμένων, 93 

εγγεγραμμένοι, έχουν ως αίτημα ηλεκτρικές συσκευές, οι οποίοι αντιστοιχούν σε 61 

νοικοκυριά. 

 

 

34
27

13 16

3

93

61

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΜΕ 
ΑΙΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
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Γράφημα 5 

 

Γράφημα 6 

Από τα δύο ως άνω Γραφήματα 5 & 6, προκύπτει ότι από το σύνολο των 61 νοικοκυριών (93 

εγγεγραμμένων), με αίτημα ηλεκτρικές συσκευές, 22 νοικοκυριά εμφανίζουν οφειλές σε ΔΕΚΟ, 

5 νοικοκυριά χρέη σε ενοίκια, 8 νοικοκυριά οφειλές στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ενώ 10 

νοικοκυριά παρουσιάζουν άλλου είδους οφειλές (πχ κοινόχρηστα, οφειλές σε κάρτες τραπέζης 

ή δάνεια). Αναφορικά με το εισόδημα τους η πλειοψηφία των νοικοκυριών αυτών (52 

νοικοκυριά) παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαμηλό εισόδημα. 
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3
5

88

2
3

2

22

5

8
10

ΔΕΚΟ ΧΡΕΗ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑ ΕΥΡΥΤΕΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ

ΆΛΛΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

ΑΡΧΗΓΟΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΑΝΑ ΟΦΕΙΛΗ
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61

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ / ΠΟΥ 
ΖΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΌ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ 
ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΜΕ ΧΑΜΗΛΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ / ΠΟΥ ΖΟΥΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ 
ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
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Εκ των ανωτέρω, προκύπτει ότι η προτεινόμενη παρέμβαση, θα ανακουφίσει ένα μεγάλο 

ποσοστό ευάλωτων συμπολιτών μας (ποσοστό αυξανόμενο λόγω νέων εγγραφών 

επωφελούμενων μονάδων στην Πράξη) , οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία και την δυνατότητα να 

απολαύσουν την εν λόγω υπηρεσία. 

 

Προσφυγικό φαινόμενο στην Ελλάδα 

Στην Ελλάδα, το πρώτο μεγάλο ρεύμα εισροής, σημειώθηκε ύστερα από τη Μικρασιατική 

Καταστροφή το 1922, όταν εκδιώχθηκαν από τις ιστορικές περιοχές της Δυτικής Μικρά Ασίας, 

του Πόντου και της Καππαδοκίας 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στη 

χώρα μας. Η μετακίνηση αυτή θεσμοθετήθηκε και ολοκληρώθηκε με τη Συνθήκη της Λωζάνης. 

Τη Συνθήκη αυτή υπέγραψαν 12 χώρες, ως άμεσα ή έμμεσα ενδιαφερόμενες, και ρυθμίστηκαν 

με αυτήν τα σύνορα της Τουρκίας με τις γειτονικές χώρες. Πέρα όμως από τις εδαφικές 

οριοθετήσεις, η Συνθήκη αυτή «έλυσε» το προσφυγικό ζήτημα, μέσω της οριστικής 

εγκατάστασης των προσφύγων και της ανταλλαγής των πληθυσμών3.  

 

Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο στη δεκαετία του 1950, έχουμε ανάλογες αναγκαστικές 

μετακινήσεις και εγκαταστάσεις πληθυσμών, όταν ξέσπασαν οι διωγμοί των Ελλήνων της 

Κωνσταντινούπολης και εξανάγκασαν350.000 να εγκαταλείψουν την Πόλη και να 

μετακινηθούν προς την Ελλάδα. Αντίστοιχη μετακίνηση, μικρότερης έντασης υπήρξε και από 

την Αίγυπτο, την εποχή του Νάσερ. Ακολούθησαν οι πρόσφυγες ελληνικής καταγωγής από την 

Κύπρο, τη Βόρεια Ήπειρο, καθώς επίσης και από τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, στις οποίες 

είχαν καταφύγει Έλληνες μετά τον εμφύλιο πόλεμο, χωρίς όμως να είναι γνωστός ο αριθμός 

τους. Οι πρόσφυγες, ξεριζωμένοι από τους τόπους όπου έζησαν, με απώλειες συγγενών και 

φίλων, με συναισθηματικές φορτίσεις και αντιμέτωποι με τα μεγάλα πρακτικά προβλήματα της 

ζωής, προσπαθούν να επιβιώσουν και να ζήσουν έκτοτε με τις αναμνήσεις των χαμένων 

 
3Bobo Harenberg, Το Χρονικό του 20 Αιώνα, Εκδόσεις Δομική, σελ. 374.  
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πατρίδων. Η χώρα μας πάλι βρέθηκε ανέτοιμη να ενσωματώσει και να εντάξει οικονομικά και 

κοινωνικά τόσο σημαντικούς σε έκταση πληθυσμούς, διότι και η ίδια είχε τις δικές της 

αδυναμίες. Το προσφυγικό στοιχείο που έφτασε στην Ελλάδα, παρά τις πολιτισμικές 

ιδιαιτερότητες που ήταν σημαντικές, προήλθε από μία κοινωνία η οποία δεν χαρακτηριζόταν 

βέβαια από την κλασσική ταξική διάρθρωση των βιομηχανικών χώρων, ούτε όμως ήταν 

ακίνητη, κλειστή στην αγορά και τα ρεύματα του καπιταλισμού. Παρατηρούμε, δηλαδή, 

σύμφωνα με τα παραπάνω, ότι μέχρι πρόσφατα τα κύματα των προσφύγων ήταν κυρίως 

ελληνικής προέλευσης. Ωστόσο,  τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα  αποτελεί προορισμό ή 

πέρασμα για αιτούντες άσυλο ή απάτριδες που δεν συνδέονται με την Ελλάδα. Η εντεινόμενη 

αστάθεια και ανασφάλεια σε κάποιες περιοχές της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής 

είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθεί δραματικά ο αριθμός των ανθρώπων που προσπαθούν να 

φθάσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), με κύρια πύλη εισόδου την Ελλάδα. Ενδεικτικά και 

μόνον, παρατίθεται κατωτέρω πίνακας4 (Πίνακας Α΄), από τον οποίο προκύπτουν οι 

προσφυγικές ροές προς την Ελλάδα, κατά την χρονική περίοδο 2014-2020. 

 

Πίνακας Α΄ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Πηγή: UNHCR, 2021 
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Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και πιεστικότερη προσφυγική έξοδο προς ευρωπαϊκό έδαφος από 

τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Επιπλέον, οι προσφυγικές ροές αναμειγνύονται με μεταναστευτικές 

καθιστώντας τη συνθήκη εξαιρετικά περίπλοκη. Η Ελλάδα ανέλαβε, εκ των πραγμάτων, ρόλο 

ευρωπαϊκής εμπροσθοφυλακής στην αντιμετώπιση της κρίσης και μάλιστα υπό ιδιόμορφες και 

αντίξοες συνθήκες, καθώς πρόσφυγες και μετανάστες φτάνουν στα ελληνικά νησιά 

διασχίζοντας ένα στενό θαλάσσιο σύνορο, επιχειρησιακά εξαιρετικά δύσκολο να ελεγχθεί, ενώ 

παράλληλα η ελληνική κοινωνία και πολιτεία έδιναν ήδη, παράλληλα, τον δικό τους αγώνα για 

να βγουν από μια σκληρή οικονομική κρίση που δοκίμαζε τις αντοχές τους. 

 

Ορολογία «πρόσφυγας», «αιτών άσυλο», «μετανάστης» 

Το προσφυγικό ζήτημα δεν είναι ένα νέο φαινόμενο, καθώς υπάρχουν περισσότεροι από 70 

εκατομμύρια βίαια εκτοπισμένοι  σε όλο τον κόσμο. Υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση 

ανάμεσα στις δυο ορολογίες αλλά αρκετά συχνά συγχέονται και χρησιμοποιούνται 

λανθασμένα. Παρακάτω γίνεται αναλυτική αναφορά στους ορισμούς: 

 

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ: 

Οι πρόσφυγες είναι άτομα που προσπαθούν να ξεφύγουν από ένοπλες συγκρούσεις ή διώξεις. 

Αναγνωρίζονται ως τέτοιοι στη χώρα υποδοχής βάσει βάσιμου φόβου δίωξης για λόγους 

φυλής, θρησκείας, ιθαγένειας, πολιτικής ή ιδιότητας μέλους ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας5. 

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR), στα 

τέλη του 2018 υπήρχαν 25,9 εκατομμύρια πρόσφυγες παγκοσμίως. Το υφιστάμενο θεσμικό 

πλαίσιο διακρίνει τις ακόλουθες κατηγορίες προσφύγων6: 

❖ Πολιτικοί Πρόσφυγες, οι οποίοι έλαβαν πολιτικό άσυλο και στους οποίους χορηγείται 

άδεια παραμονής για έναν χρόνο και έπειτα ανανεώνεται. 

❖ Εκείνοι που έχουν υποβάλλει αίτηση ασύλου για πρώτη ή δεύτερη φορά αλλά δεν 

υπάρχει ακόμα απάντηση από τις Ελληνικές Αρχές και ενισχύονται από την Ύπατη Αρμοστεία 

 
5 https://www.unhcr.org/gr/12771-prosfygas_i_metanastis.html 
6 Γαβριήλ Ν. Αμίτσης, Αρχές Οργάνωσης και Λειτουργίας του Συστήματος Κοινωνικής Πρόνοιας, Εκδόσεις 

Παπαζήση, Αθήνα 2001, σελ. 220.   

https://www.unhcr.org/globaltrends2018/
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και τις εθελοντικές οργανώσεις. 

❖ Εκείνοι οποίοι έχουν λάβει άσυλο και δεν έχουν χαρακτηριστεί επίσημα «πολιτικοί 

πρόσφυγες» αλλά οι αρχές τους χορήγησαν άδεια παραμονής για έξι μήνες, η οποία 

ανανεώνεται για ανθρωπιστικούς λόγους. 

❖ Άτομα που εισήλθαν πριν από το 1993 στην Ελληνική επικράτεια και εξακολουθούν να 

παραμένουν περιμένοντας να επανεξεταστούν οι αιτήσεις τους για την χορήγηση πολιτικού 

ασύλου . 

 

Οι πρόσφυγες προστατεύονται από το διεθνές δίκαιο, και συγκεκριμένα από τη Σύμβαση του 

1951 για το καθεστώς των προσφύγων. 

 

ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ 

Οι αιτούντες άσυλο είναι άτομα που ισχυρίζονται ότι είναι πρόσφυγες, αλλά δεν τους έχει 

αναγνωριστεί ακόμα καθεστώς πρόσφυγα. Επί του παρόντος, πρέπει να υποβάλουν αίτηση για 

προστασία στην πρώτη χώρα της ΕΕ στην οποία εισέρχονται. Λαμβάνουν καθεστώς πρόσφυγα 

ή διαφορετική μορφή διεθνούς προστασίας μόνο αφού ληφθεί θετική απόφαση από τις εθνικές 

αρχές. Αυτό σημαίνει ότι δεν αναγνωρίζεται κάθε αιτών άσυλο ως πρόσφυγας. Το 2018 οι 

χώρες της ΕΕ παρείχαν προστασία σε περίπου 333 400 αιτούντες άσυλο. 

 

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ 

Οι μετανάστες, από την άλλη, γενικά επιλέγουν να μετακινηθούν όχι λόγω άμεσης απειλής ή 

δίωξης, αλλά κυρίως για να βελτιώσουν τη ζωή τους. Στόχος τους είναι η εξεύρεση εργασίας, η 

αναζήτηση καλύτερης εκπαίδευσης ή η επανένωση με την οικογένεια. Οι εθνικές κυβερνήσεις 

χειρίζονται τους μετανάστες στο πλαίσιο της δικής τους νομοθεσίας και διαδικασιών για τη 

μετανάστευση. 

 

Προσφυγικό κύμα από την Ουκρανία 

Η έξοδος εκατομμυρίων Ουκρανών από τη χώρα τους μετά τη ρωσική εισβολή, έχει ξεκινήσει 

να κατακλύζει τις γειτονικές χώρες,  δημιουργώντας ένα νέο προσφυγικό κύμα. Σύμφωνα με 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/9747530/3-25042019-BP-EN.pdf/22635b8a-4b9c-4ba9-a5c8-934ca02de496


 

28  

τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι έχουν 

εγκαταλείψει την Ουκρανία με κατεύθυνση προς άλλες χώρες. Ενδεικτικά, παρατίθενται 

ορισμένες χώρες, οι οποίες έως σήμερα έχουν δεχθεί ουκρανούς πρόσφυγες7:  

❖ Πολωνία: 2.113.554 πρόσφυγες 

❖ Ρουμανία: 543.308 πρόσφυγες 

❖ Μολδαβία: 367.913 πρόσφυγες 

❖ Ουγγαρία 317.863 πρόσφυγες 

❖ Σλοβακία: 253.592 πρόσφυγες  

❖ Ρωσία:  252.376 πρόσφυγες 

❖ Λευκορωσία: 4.308 πρόσφυγες  

Τελευταίες εκτιμήσεις από τις υπηρεσίες βοήθειας του ΟΗΕ υποδηλώνουν ότι είναι πιθανό να 

υπάρχουν τέσσερα εκατομμύρια πρόσφυγες μέχρι το τέλος του πολέμου, που αντιπροσωπεύει 

περίπου το 10 τοις εκατό του πληθυσμού της Ουκρανίας8. 

 

Υποδοχή Ουκρανών προσφύγων στην Ελλάδα 

Η Ελλάδα, είναι μια χώρα που έχει αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με την Ουκρανία, από το 

παρελθόν, και την δεδομένη στιγμή αποτέλεσε ένα ασφαλές “καταφύγιο” για  τον εκτοπισμένο 

πληθυσμό που αναζήτησε ένα καλύτερο μέλλον. Έτσι, η Ελληνική Κυβέρνηση κινήθηκε άμεσα, 

εξετάζοντας όλα τα τελευταία δεδομένα, σχετικά με τη διαδικασία υποδοχής  των Ουκρανών 

εκτοπισθέντων ατόμων, σε κάθε πύλη εισόδου της Ελλάδας, την παροχή προσωρινής 

προστασίας, τις παροχές και τις συνθήκες φιλοξενίας, καθώς και τα άμεσα επόμενα βήματα 

από τα αρμόδια υπουργεία.  

 

Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε σχετικές οδηγίες σχετικά με την πρόσβαση των Ουκρανών 

υπηκόων εκτοπισθέντων από τη χώρα τους, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, τροποποιώντας το 

άρθρο 33 του Ν.4368/2016 (Α΄21), σχετικά με την υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και 

 
7https://www.bbc.com/news/world-60555472 
8https://unric.org/el/13667-2/ 

https://www.protothema.gr/tag/polemos-stin-oykrania/
https://www.protothema.gr/tag/polemos-stin-oykrania/
https://www.bbc.com/news/world-60555472
https://unric.org/el/13667-2/
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ευάλωτων κοινωνικών ομάδων και ισχύ με το άρθρο 38 Ν. 4865/2021 (Α΄238): 

1. Όλοι οι υπήκοοι της Ουκρανίας που αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο 

καταγωγής τους λόγω του εκεί διεξαγομένου πολέμου, εντάσσονται στις ανασφάλιστες - 

ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και, έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης στο Εθνικό 

Σύστημα Υγείας, δικαιούμενοι νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. 

2. Η νοσηλευτική περίθαλψη παρέχεται από το Ελληνικό Κράτος, σε όλα τα 

Νοσοκομεία, Νοσηλευτικά Ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, τις Μονάδες Ψυχικής Υγείας και όλες τις 

δημόσιες μονάδες παροχής υπηρεσιών της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας, τα Δημοτικά Ιατρεία, καθώς και τα Ιδρύματα Αποκατάστασης και 

Κοινωνικής Φροντίδας του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, από τους ιατρούς 

των προαναφερθέντων φορέων, οι οποίοι θα συνταγογραφούν φάρμακα και θα διενεργούν τις 

απαιτούμενες θεραπευτικές πράξεις και διαγνωστικές εξετάσεις.  

3. Η φαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται από τα συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

ιδιωτικά φαρμακεία, μετά από συνταγογράφηση των ιατρών κατά τις κείμενες διατάξεις. 

Φάρμακα υψηλού κόστους, που εμπίπτουν στο πλαίσιο της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 

3816/2010 (Α’ 6), παρέχονται αποκλειστικά από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων και του 

Ε.Ο.Π.Υ.Υ..  

4. Οι Ουκρανοί υπήκοοι, ως πολίτες τρίτης Χώρας, πρέπει να κατέχουν ή να 

αποκτούν ΑΜΚΑ. Μέχρι την απόκτησή του, οι υπηρεσίες Υγείας θα παρέχονται κανονικά με την 

επίδειξη είτε διαβατηρίου είτε σχετικού εγγράφου της Ελληνικής Αστυνομίας. 

5. Τα ΤΕΠ των Νοσοκομείων, οφείλουν να κάνουν δεκτούς τους ασθενείς της 

παραπάνω κατηγορίας και να τους παρέχουν τις προαναφερθείσες ιατρικές υπηρεσίες, 

ανεξαρτήτως της κατοχής νομιμοποιητικών εγγράφων και του τρόπου προσέλευσής τους.  

6. Τα εν λόγω περιστατικά θα πρέπει να καταγράφονται στα βιβλία που τηρούνται 

στα εξωτερικά ιατρεία και το Γραφείο Κίνησης, οι δε δαπάνες θα καταχωρούνται στις 

κατηγορίες «Πρόσφυγες – Σειρά Ζ». 

7. Σε κάθε περίπτωση, τα Γραφεία Προστασίας Δικαιωμάτων Ληπτών Υπηρεσιών 

Υγείας και οι Κοινωνικές Υπηρεσίες, σε συνεργασία με τα Γραφεία Κίνησης Ασθενών των 

νοσοκομείων και των δημοσίων δομών, έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη ενημέρωση και 
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παροχή συνδρομής των ασθενών της προαναφερόμενης κατηγορίας, για όλα τα παραπάνω».  

Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, κινήθηκε άμεσα δημιουργώντας: 

❖ Ενημερωτική Ιστοσελίδα, στα ελληνικά και ουκρανικά, με όλες τις σχετικές 

πληροφορίες, όπως στέγαση, προσωρινή προστασία, εκπαίδευση και εργασία: 

https://migration.gov.gr/ukraine/ 

❖ Ειδική ιστοσελίδα υποδοχής αιτημάτων ανθρωπιστικής προσφοράς προς τους 

Ουκρανούς εκτοπισθέντες: https://migration.gov.gr/helpukraine/ 

Το Υπουργείο Παιδείας, έχει θέσει σε ετοιμότητα τις σχολικές μονάδες, και είναι έτοιμο να 

υποδεχθεί Ουκρανούς πρόσφυγες-μαθητές. 

 

Είναι λοιπόν φανερό ότι είναι αδιαμφισβήτητη αλλά και επιτακτική η ανάγκη ενεργοποίησης 

κάθε φορέα για την δημιουργία ενός σχεδίου υποδοχής και αντιμετώπισης των αναγκών των 

Ουκρανών πολιτών, που μετά την άφιξη τους στην Ελλάδα, θα επιθυμήσουν την προσαρμογή 

τους στην χώρα άφιξης και της έναρξης μιας νέας ζωής από το μηδέν. 

 

Συνολικά, από την έναρξη του πολέμου έως και τα τέλη Μαρτίου 2022 στην Ελλάδα, έχουν 

περάσει τα σύνορα 14.429 Ουκρανοί πολίτες, από τους οποίους 4.580 ανήλικοι, όπως 

ανακοίνωσε το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με βάση τα στοιχεία του Αρχηγείου της 

Ελληνικής Αστυνομίας. Ενδεικτικά και μόνον, το 24ωρο την 25ης-03-2022 στην Ελλάδα εισήλθαν 

278 Ουκρανοί πρόσφυγες, από τους οποίους 74 ανήλικοι. Συγκεκριμένα 162 εισήλθαν από τον 

Προμαχώνα, 9 από τους Ευζώνους, 43 από άλλα χερσαία σύνορα, ενώ 64 αφίχθηκαν στο 

αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Ο αριθμός των προσφύγων που καταφθάνει συνεχώς 

στην χώρα μας, αναμένεται να αυξηθεί δραματικά, καθώς ο πόλεμος που μαίνεται από την 24η 

Φεβρουαρίου 2022, δεν φαίνεται να λαμβάνει σύντομα τέλος.   

 

Δήμος Πειραιά 

Ο Πειραιάς είναι πόλη της Αττικής και ο σημαντικότερος λιμένας της Ελλάδας και της 

ανατολικής Μεσογείου. Ο Δήμος Πειραιά είναι Δήμος της Περιφερειακής ενότητας Πειραιώς 

https://migration.gov.gr/ukraine/
https://migration.gov.gr/helpukraine/
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και Νήσων, και αποτελεί τον πέμπτο μεγαλύτερο Δήμο της Ελλάδας. Με βάση την απογραφή 

του 2011, έχει μόνιμο πληθυσμό 163.688 κατοίκους, ενώ η έκτασή του Δήμου είναι 10.865 τ.χμ. 

(πυκνότητα πληθυσμού: 15,972.45/km²). Πρόκειται για έναν δήμο αρκετά εκτενή, που 

χωρίζεται σε πέντε δημοτικές κοινότητες, την 1η Δημοτική Κοινότητα που περιλαμβάνει την 

περιοχή της Καλλίπολης - Χατζηκυριακείου - Φρεαττύδας, τη 2η που αφορά στο κέντρο του 

Δήμου, την 3η στην οποία ανήκει το Νέο Φάληρο, στην 4η που περιλαμβάνει την περιοχή της 

Παλαιάς Κοκκινιάς και των Καμινιών και την 5η που είναι η περιοχή της Αγίας Σοφίας, του 

Καραβά και του Λόφου Βώκου.  

 

Σε αυτό το σημείο, αξίζει να αναφέρουμε ότι ανάμεσα στις πόλεις, που έχει αδελφοποιηθεί ο 

Δήμος Πειραιάς, είναι και η Οδησσός, και μάλιστα από το 1993. Έτσι αποτέλεσε από τους 

πρώτους Δήμους που ενεργοποιήθηκε και φιλοξενεί 25 άτομα σε ασφαλείς δομές, παρέχοντας 

τους στέγαση και κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, ενώ μετά βεβαιότητας αυτός ο αριθμός 

αναμένεται να αυξηθεί και μάλιστα εκθετικά, στο προσεχές χρονικό διάστημα, καθόσον το 

μέτωπο του πολέμου δεν φαίνεται να κοπάζει. 

 

Το νόημα της προσωπικής υγιεινής  

Σύμφωνα με αρκετές επιστημονικές μελέτες, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού αντιμετωπίζει 

σημαντικά εμπόδια στην αυτοφροντίδα και την προσωπική υγιεινή, συμπεριλαμβανομένων της 

περιορισμένης πρόσβασης σε καθαρά ντους, αλλά και σε δομές  που υποστηρίζουν την ατομική 

υγιεινή, μέσω της δυνατότητας πλυσίματος ρούχων και κλινοσκεπασμάτων. Ενώ τα εμπόδια 

στην προσωπική υγιεινή που σχετίζονται με την έλλειψη στέγης μπορεί να αυξήσουν τον 

κίνδυνο μολυσματικών ασθενειών, οι συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγιεινή μεταξύ των 

άπορων ανθρώπων έχουν λάβει περιορισμένη προσοχής. 

 

Η πρόσβαση σε επαρκείς υποδομές υγιεινής, συμπεριλαμβανομένων των τουαλετών, των 

ντους και των εγκαταστάσεων πλυσίματος χεριών αλλά και ρούχων/κλινοσκεπασμάτων, έχει 

αναγνωριστεί από καιρό ως βασικός παράγοντας για την προσωπική υγιεινή και την καλή 
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υγεία. Τα άτομα που διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας, της οικονομικής ανέχειας ή και 

δυσπραγίας, ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μειωμένη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής και 

δυσκολίες κατά τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες αυτοφροντίδας που προάγουν την 

υγεία. Η μειωμένη διαθεσιμότητα δομών ατομικής υγιεινής έχει δυσανάλογα αρνητικό 

αντίκτυπο στην υγιεινή μεταξύ των ανθρώπων που χρησιμοποιούν αυτές τις εγκαταστάσεις για 

καθημερινή αυτοεξυπηρέτηση. ‘Λαμβάνοντας ως δεδομένο πως η καλή προσωπική υγιεινή 

μειώνει δραστικά τον κίνδυνο διασποράς μολυσματικών ασθενειών και βελτιώνει την ψυχική 

υγεία, η πρόσβαση σε εγκαταστάσεις υγιεινής και οι συμπεριφορές υγιεινής μεταξύ των εν 

λόγω ωφελούμενων δεν έχουν λάβει μέχρι και σήμερα ιδιαίτερης προσοχής. Μάλιστα στις 

μέρες μας, που αναμένεται να αυξηθούν δραματικά οι προσφυγικές ροές στην Ελλάδα, λόγω 

της πολεμικής κρίσης που επικρατεί στην Ουκρανία, η διαθεσιμότητα επαρκών εγκαταστάσεων 

υγιεινής και η χρήση αυτών των εγκαταστάσεων καθίστανται ολοένα και πιο σημαντική για τη 

δημόσια υγεία. 

 

Οι μειωμένες πρακτικές αυτοεξυπηρέτησης που σχετίζονται με την υγιεινή μεταξύ των ατόμων 

που ταλανίζονται από σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα, σε αρκετές χώρες, έχουν 

συσχετιστεί με ποικίλα αποτελέσματα μεταδοτικών και μη μεταδοτικών ασθενειών. Η έλλειψη 

φροντίδας της προσωπικής υγιεινής  (ντους, πλύσιμο χεριών, ρούχων κ.λ.π) έχει συσχετιστεί με 

αυξημένο κίνδυνο μόλυνσης από εξωπαράσιτα (δηλαδή, ψείρες του σώματος, ψύλλοι, ψείρες 

της κεφαλής και ψώρα) μεταξύ των ατόμων που βιώνουν έλλειψη στέγης σε μια μεγάλη μελέτη 

που διεξήχθη σε όλη την Ευρώπη. Ο ύπνος σε εξωτερικούς χώρους έχει αναγνωριστεί ως ένας 

ιδιαίτερος παράγοντας κινδύνου για αυξημένο πολλαπλασιασμό  της ψώρας και των ψειρών 

του σώματος. Εκτός από την πρόκληση δυσφορίας, ορισμένα εξωπαράσιτα, ιδίως οι ψείρες του 

σώματος, μεταδίδουν μολυσματικούς παράγοντες που μεταδίδονται από φορείς, 

συμπεριλαμβανομένων των Bartonellaquintana, Rickettsiaakari και Yersiniapestis, οι οποίοι 

έχουν εντοπιστεί σε ορισμένους πληθυσμούς ανθρώπων που βρίσκονται υπό το καθεστώς 

έλλειψης κατάλληλης για διαβίωση στέγης, (και όχι μόνο) σε αστικές περιοχές και δύνανται να 

προκαλέσουν μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία ορισμένων ατόμων. 
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Η προσωπική υγιεινή έχει επίσης αναγνωριστεί ως θετικός παράγοντας στην ψυχική υγεία 

μεταξύ των ατόμων που αντιμετωπίζουν μείζονες δυσκολίες. Σε σχετική έρευνα διαπιστώθηκε 

πως το 66% των διαβιούντων  υπό ακατάλληλες συνθήκες,  κάνει μπάνιο κάθε μέρα και οι 

ερωτηθέντες αναγνώρισαν ότι «το να κάνουν ντους μετά από αρκετές ημέρες χωρίς μπάνιο» 

είναι εξαιρετικά σημαντικό για αυτούς. Ενδεικτικό είναι πως σε μια μελέτη παραγόντων 

κινδύνου για αρνητική σωματική και ψυχική υγεία σε διαβιούντες σε ακατάλληλα 

οικήματα/παραπήγματα άνδρες με HIV, η μειωμένη πρόσβαση σε εγκαταστάσεις ατομικής 

υγιεινής αναγνωρίστηκε ως σημαντικός παράγοντας κινδύνου για κακή σωματική και ψυχική 

υγεία. Επιπροσθέτως, η προσωπική υγιεινή και η αυτοφροντίδα, ιδιαίτερα η πρόσβαση σε 

τακτικό ντους και καθαρά ρούχα, μπορεί επίσης να αυξήσουν την πιθανότητα μετάβασης από 

το καθεστώς «αστεγίας» σε αυτό της εύρεσης στέγης, ειδικά μετά την εύρεση κάποιας 

επαγγελματικής απασχόλησης. Είναι γεγονός, πως οι επαρκείς εγκαταστάσεις πλυντηρίων είναι 

σημαντικές για τη μείωση του επιπολασμού και της μετάδοσης των εξωπαρασίτων και των 

βακτηριακών λοιμώξεων, ενώ παράλληλα τα καθαρά ρούχα και κλινοσκεπάσματα,δύνανται 

επίσης να μειώσουν τις εμπειρίες στιγματισμού που σχετίζονται με την έλλειψη αξιοπρεπούς 

διαβίωσης και μπορεί να βοηθήσουν, όπως προαναφέρθηκε, στη μετάβαση σε μία μορφή 

κανονικότητας».  

 

Κοινωνικό Πλυντήριο στο Δήμο Πειραιά 

Η δράση των Κοινωνικών Πλυντηρίων, είναι ένα πραγματικά καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο 

έχει ξεκινήσει σε αρκετές χώρες συμπεριλαμβανομένου και του Ιράκ όπου το 2019 

πραγματοποιήθηκε περαιτέρω έρευνα σχετικά με τις συνήθειες πλυσίματος ρουχισμού, αλλά 

και την σπουδαιότητα του ρόλου των κοινωνικών πλυντηρίων για άτομα που τα χρησιμοποιούν. 

Τα ευρήματα αυτής της έρευνας έδειξαν πραγματική ανάγκη για αποτελεσματικές λύσεις όπως 

είναι η εξοικονόμηση χρόνου, η διευκόλυνση της πρόσβασης και βελτίωσης των αποτελεσμάτων 

υγείας, με μόνο το 40% των ανθρώπων να αναφέρει ότι είχαν πρόσβαση σε ηλεκτρικό πλυντήριο 

ρούχων. Ο αντίκτυπος στην υγεία του συχνού πλυσίματος των χεριών ήταν επίσης εμφανής με 

το 77% των ερωτηθέντων να αναφέρει πως υπέφεραν από ξηροδερμία ενώ άλλοι είχαν επίσης 
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προβλήματα με τα μάτια τους λόγω της ποσότητας απορρυπαντικού που χρησιμοποιείται στο 

πλύσιμο των ρούχων. 

Άξιο αναφοράς αποτελεί το γεγονός πως το 70% του παγκόσμιου πληθυσμού παρουσιάζει 

σημαντική έλλειψη πρόσβασης σε πλυντήρια ρούχων. Μάλιστα μπορεί το πλύσιμο των ρούχων 

δια χειρός να φαντάζει σαν μια απλή οικιακή εργασία, ωστόσο για πολλούς ανθρώπους σε όλο 

τον κόσμο αποτελεί  τροχοπέδη για την ευημερία και την διαβίωση τους. Δυστυχώς τα τελευταία 

χρόνια όλο και περισσότεροι άνθρωποι, λόγω διαφόρων δυσμενών καταστάσεων (π.χ. 

οικονομικοί-επαγγελματικοί λόγοι) δυσκολεύονται να καλύψουν ένα μέρος από τις πάγιες τους 

ανάγκες με αποτέλεσμα να δημιουργούνται εικόνες οι οποίες προκαλούν θλίψη και 

προβληματισμό για την κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει, αδυνατώντας να εξέλθουν (από 

αυτήν) παρά τις φιλότιμες προσπάθειες τους. Σίτιση, στέγαση, καθαριότητα, υγεία, εργασία, 

αλλά και πολλές άλλες από τις βασικές ανάγκες δεν ικανοποιούνται πλήρως ή και καθόλου και 

καθίστανται ουσιαστικά καθημερινά προβλήματα επιβίωσης. 

Σε αυτές τις πρωτόγνωρες, αλλά και εξαιρετικά κρίσιμες στιγμές που διανύουμε ένεκα της 

οικονομικής, ενεργειακής και υγειονομικής κρίσης, αλλά και των πολεμικών συρράξεων που 

διαδραματίζονται στην Ουκρανία, αυτό που χρειάζεται είναι να σχεδιαστούν και να 

υλοποιηθούν καινοτόμες και συνάμα ανακουφιστικές και αποτελεσματικές δράσεις, οι οποίες 

θα εξυπηρετήσουν ένα πολύ μεγάλο μέρος των ευάλωτων κοινωνικοοικονομικά κατοίκων του 

Πειραιά, αλλά και του ολοένα και αυξανόμενου προσφυγικού πληθυσμού που θα εισέλθει στην 

ελληνική επικράτεια, προκειμένου να προστατευθούν από τα δεινά που μπορεί να προκαλέσει 

ένας πόλεμος. Δράσεις, αλλά και προσπάθειες που μέσα σε μια δύσκολη χρονική περίοδο έχουν 

στόχο να βοηθήσουν, να προσφέρουν και να στηρίξουν ομάδες του πληθυσμού που το έχουν 

ανάγκη. 

Μία από τις θεμελιώδεις ανάγκες ενός ανθρώπου, όπως ειπώθηκε και παραπάνω, είναι η 

διασφάλιση συνθηκών καθαριότητας, η απαίτηση για καθαρό ρουχισμό, για ένα καθαρό 

περιβάλλον διαβίωσης το οποίο και αποτελεί ένδειξη πολιτισμού. Ως εκ τούτου ο βασικός 

σκοπός των κοινωνικών προγραμμάτων είναι να προσφερθούν πολύτιμες υπηρεσίες σε 
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ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτές, βοηθώντας τους κατά αυτό τον τρόπο να 

ανακτήσουν τον αυτοσεβασμό και την αξιοπρέπεια τους,  αλλά και να επανενταχθούν ομαλά 

στον κοινωνικό ιστό. 

Ως εκ τούτο, σε αυτές τις δύσκολες εποχές και στο πλαίσιο της απαίτησης για ουσιαστική 

κοινωνική αλληλεγγύη είναι αδήριτη η ανάγκη να εκπονηθούν κοινωνικές μελέτες που θα 

αφορούν στην δημιουργία καινοτόμων προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής, τα οποία θα 

συμπληρώσουν ένα πλέγμα δράσεων και παρεμβάσεων στην τοπική κοινωνία προσφέροντας 

εποικοδομητικές υπηρεσίες σε ευπαθείς ομάδες που απειλούνται με κοινωνικό αποκλεισμό και 

απομόνωση. Άλλωστε προτεραιότητα των υφιστάμενων κοινωνικών δράσεων που υλοποιούνται 

από το πρόγραμμα του «Social Innovation Piraeus» είναι η ανίχνευση και παράλληλα καταγραφή 

των αναγκών και στο μέτρο των δυνατοτήτων να ικανοποιούνται, φροντίζοντας ιδιαίτερα 

αναξιοπαθούντα άτομα που αντιμετωπίζουν σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες. 

Η εφαρμογή της καινοτόμου δράσης του «Κοινωνικού Πλυντηρίου» αναμένεται να 

εξυπηρετήσει ανθρώπους πλήττονται από τις υφιστάμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες, που 

στερούνται εξοπλισμού ή αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος χρήσης του, που 

αντιμετωπίζουν την αδυναμία πρόσβασης σε βασικές παροχές όπως το ηλεκτρικό ρεύμα ή το 

νερό ή δεν διαθέτουν ασφαλή και κατάλληλη στέγη, που φιλοξενούνται σε κοινωνικές δομές του 

Δήμου,  που φοιτούν στα δημόσια Ιδρύματα της πόλης, που «ξεριζώθηκαν» από τις οικίες τους. 

Άλλωστε ο καθαρός ρουχισμός και κλινοσκεπάσματα, αποτελούν όχι μόνο βασικό συστατικό της 

ατομικής υγιεινής, αλλά και σύμβολο φροντίδας και ποιότητας ζωής – έννοιες στις οποίες όλοι 

έχουμε δικαίωμα. Με το συγκεκριμένο πρόγραμμα αναμένεται να παρασχεθούν υπηρεσίες 

υγιεινής και καθαριότητας σε ευπαθείς κοινωνικές. 

Η δράση του «Κοινωνικού Πλυντηρίου», όπως εφαρμόζεται και σε άλλες χώρες έχει εξελιχθεί σε 

έναν θεσμό αλληλεγγύης, που προσφέρει τις υπηρεσίες του εκεί όπου υπάρχει ανάγκη και όπου 

άποροι και οικογένειες με σοβαρά οικονομικά προβλήματα δύναται να πλένουν και να 

στεγνώνουν δωρεάν τα ρούχα τους. Ουσιαστικά η λειτουργία του προγράμματος θα καλύπτει το 

πλύσιμο και την γενικότερη φροντίδα και επιμέλεια του ρουχισμού, όσων χρήζουν βοήθειας, και 
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πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκεται να αυξηθεί το επίπεδο 

της κοινωνικής ενσωμάτωσης των κοινωνικά ευάλωτων κατοίκων και δημοτών της πόλης, αλλά 

και του προσφυγικού πληθυσμού, των οποίων ο αριθμός έχει αυξηθεί αφενός σημαντικά τα 

τελευταία χρόνια λόγω της κοινωνικοοικονομικής κρίσης και αφετέρου λόγω των έκτακτων 

συνθηκών που έχουν προκύψει στην Ουκρανία, ενώ αναμένεται να αυξηθεί έτι περισσότερο. 

Με δεδομένη μάλιστα την έλλειψη επαρκών υπηρεσιών υγιεινής για τους διαβιούντες σε 

επισφαλή καταλύματα, ή σε καταλύματα χωρίς τον απαραίτητο οικιακό εξοπλισμό, η 

δημιουργία ενός τέτοιου κοινωνικού προγράμματος θα συμβάλλει αφενός στη βελτίωση των 

συνθηκών υγιεινής και αφετέρου, όπως  αναφέρθηκε ανωτέρω, θα συμβάλλει στην ενίσχυση 

της αξιοπρέπειας και του αυτοσεβασμού τους. Φυσικά είναι αυταπόδεικτο, πως ένα σετ με 

καθαρά ρούχα αποτελεί ένα σημαντικό εφόδιο για την καθημερινότητά του κάθε ανθρώπου, 

όμως για ορισμένα άτομα και τις οικογένειες που ζουν υπό το καθεστώς της προσφυγιάς και του 

ξεριζωμού, η προμήθειά τους δεν είναι καθόλου αυτονόητη. 

Τα οφέλη στην ψυχική υγεία των ανθρώπων που θα χρησιμοποιούν τον εν λόγω εξοπλισμό, είναι 

πολύ σημαντικά πολλώ δε μάλλον όταν χρησιμοποιούνται και από πληθυσμό που στερείται 

βασικά είδη οικοσκευής. Τα καθαρά, ευπαρουσίαστα ρούχα βελτιώνουν ουσιωδώς τις συνθήκες 

διαβίωσης, δίνοντας παράλληλα την ευκαιρία σε ανθρώπους, που έχουν πληγεί περισσότερο 

από την υφιστάμενη συγκυρία, μια ουσιαστική ευκαιρία να επανενταχθούν στην κοινωνία μέσω 

της διαδικασίας επιλογής εργατικού δυναμικού (συνεντεύξεις) έχοντας-οι ίδιοι-μια αξιοπρεπή 

και φροντισμένη εμφάνιση. Μάλιστα δεν είναι λίγες οι μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι 

αναφέρουν πως έχουν απωλέσει διάφορες ευκαιρίες για πλήρωση θέσης εργασίας καθώς δεν 

είχαν φροντισμένη εμφάνιση κατά την διάρκεια των συνεντεύξεων με αποτέλεσμα να μην 

δημιουργούνται και οι καλύτερες εντυπώσεις.  

Αναφορικά με το πλαίσιο λειτουργίας του «Κοινωνικού Πλυντηρίου», αναφέρεται ότι το 

«Κοινωνικό Πλυντήριο» πρόκειται να λειτουργήσει στον ξενώνα βραχείας φιλοξενίας αστέγων 

Πειραιά «Ανακούφιση» επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση 19 στον Πειραιά. Το ωράριο 

λειτουργίας αυτού θα είναι από τις 09:00 π.μ. έως τις 15:00 κατά τις ημέρες Δευτέρα έως και 
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Παρασκευή και θα εποπτεύεται από εργαζόμενο του φορέα υλοποίησης της Πράξης -  ΚΟ.Δ.Ε.Π., 

καθημερινά και καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του ενώ θα τηρείται σχετικό αρχείο 

παρακολούθησης εισερχομένων και εξερχομένων και αποκλεισμού ληπτών των σχετικών 

υπηρεσιών, υπό την αίρεση ότι αυτοί δεν αποτελούν εγγεγραμμένες επωφελούμενες μονάδων 

της ΚΟ.Δ.Ε.Π. συνεπεία αυτού των προγραμμάτων που υλοποιεί. Η δε ταυτοποίηση των ληπτών 

προϋποθέτει επίδειξη της δοθείσας από τον φορέα υλοποίησης κάρτας εγγραφής σε συνδυασμό 

με νομιμοποιητικό έγγραφο ελέγχου ταυτότητας, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά δελτίο 

αστυνομικής ταυτότητας. Σημειωτέον ότι, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης των 

ηλεκτρικών συσκευών και πριν την εκκίνηση χρήσης τους από τους ωφελούμενους της 

παρέμβασης, θα εκπονηθεί σχετικός εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας, δυνάμει του οποίου 

θα ρυθμίζεται το πλαίσιο χρήσης αυτών. 

Επισημαίνεται τέλος ότι, η ΚΟ.Δ.Ε.Π., ως φορέας υλοποίησης του Υποέργου 1 «Δίκτυο Πρόληψης 

και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus» με κωδικό 

ΟΠΣ (MIS) 5060900 της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο 

Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus», μετά την ολοκλήρωση του φυσικού αντικειμένου της 

Πράξης, την 31η-05-2023, ή οποτεδήποτε οριστεί αυτή, σε περίπτωση παράτασης του 

χρονοδιαγράμματος της Πράξης, θα αναλάβει την δέσμευση και την ευθύνη να διατηρήσει τη 

δομή και την υλικοτεχνική υποδομή του «Κοινωνικού Πλυντηρίου», με χρηματοδοτικούς 

πόρους, τους οποίους οφείλει να εξασφαλίσει η ίδια. 

Τεκμηρίωση αναγκαιότητας κοινωνικής παρέμβασης 

Σε συνάρτηση με τα παραπάνω, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες ευάλωτων νοικοκυριών, που 

αδυνατούν να ανταποκριθούν στο κόστος αγοράς -ή αντικατάστασης ελαττωματικών- 

ηλεκτρικών συσκευών και αναλώσιμων ειδών, που στερούνται παντελώς ηλεκτρικών 

συσκευών, ή ακόμη και κατάλληλης/αξιοπρεπούς στέγης, που φιλοξενούνται σε κοινωνικές 

δομές, που είναι ωφελούμενοι του προγράμματος «Στέγαση και Εργασία», ευάλωτων 

οικονομικά φοιτητών και σπουδαστών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στον Πειραιά,στις 

προσφυγικές εισροές από την Ουκρανία, που θα αυξάνονται διαρκώς, και μάλιστα εκθετικά, 

καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της προτεινόμενης παρέμβασης, η οποία δύναται να 
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υλοποιηθεί με διακριτές διαγωνιστικές διαδικασίες, που θα αφορά σε:  

❖ Ηλεκτρικές συσκευές: Πλυντήρια - στεγνωτήρια, των οποίων η ποσότητα υπολογίσθηκε 

βάσει των εξής παραγόντων: διάρκεια προγραμμάτων (μέση διάρκεια πλύσης: 90’, μέση 

διάρκεια προγραμμάτων στεγνώματος: 60’), ωράριο λειτουργίας δομής «Κοινωνικού 

Πλυντηρίου» από τις 9:00 - 15:00, ήτοι 6 ώρες, σε συνάρτηση με τον αριθμό των 

ωφελουμένων που δύνανται και αναμένεται να κάνουν χρήση των ηλεκτρικών 

συσκευών. 

❖ Αναλώσιμα Είδη: Απορρυπαντικά, μαλακτικά 

❖ Ανάθεση τεχνικών υπηρεσιών και δη εργασίες ηλεκτρολογικών και υδραυλικών 

εγκαταστάσεων (συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων υλικών) και εργασίες 

σύνδεσης των ηλεκτρικών συσκευών (σημειώνεται ότι οι ηλεκτρικές συσκευές, 

συνοδεύονται από διετή εγγύηση αποκατάστασης ζημιών, αντικατάστασης 

εξαρτημάτων λόγω συνήθους χρήσης κλπ), 

❖ Είδη ένδυσης και υπόδησης ενηλίκων και παιδιών. Σημειωτέον ότι ΜΚΟ, διεθνείς 

οργανισμοί και παρατηρητές της ένοπλης σύρραξης στο ουκρανικό έδαφος, αναφέρουν 

ότι οι προσφυγικές ροές θα αυξηθούν δραματικά μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα 

και μάλιστα κατά τρόπο εκθετικό. Μάλιστα, ο κρατικός μηχανισμός, έχει ήδη προβεί σε 

σχετικές ενέργειες, προκειμένου να αντιμετωπιστούν άμεσα και αποτελεσματικά οι 

ανάγκες των προσφυγικών εισροών, που συνεχώς θα αυξάνονται, τόσο ως προς την 

συχνότητα όσο και αριθμητικώς. Συνεπώς, κατά τον υπολογισμό των απαιτούμενων 

τεμαχίων ειδών ένδυσης και υπόδησης, ελήφθη υπόψιν ότι η συντριπτική πλειοψηφία 

των προσφύγων που θα καταφθάσει στην χώρα μας, εισέρχεται με πενιχρά πραγματικά 

υπάρχοντα, συνεπώς εύλογα θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να τους παρέχουμε 

περισσότερα του ενός τεμαχίου ειδών ένδυσης ή υπόδησης. Το ανωτέρω άλλωστε 

επιβεβαιώνεται και από τους ήδη αφιχθέντες στον Πειραιά πρόσφυγες, η οποίοι 

κυριολεκτικά έφθασαν στην πόλη μας, χωρίς καθόλου υπάρχοντα. Γι’ αυτό το λόγο, οι 

σχετικές ποσότητες των ειδών, υπολογίσθηκαν δυνάμει των βάσιμων προβλέψεων περί 

συνεχούς αύξησης νέων προσφυγικών ροών. 
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Η δημιουργία «κοινωνικού πλυντηρίου» στον Δήμο Πειραιά, που αποτελεί έναν από τους 

μεγαλύτερους δήμους της χώρας, θα συμβάλει στην κοινωνική συνοχή καθώς και στην 

καταπολέμηση της φτώχειας. Αποδέκτες των υπηρεσιών του «Κοινωνικού Πλυντηρίου» θα 

είναι ευάλωτοι οικονομικά συμπολίτες μας, οι οποίοι ταλανίζονται από την οικονομική ένδεια 

και ανέχεια. Ταυτόχρονα, αναμφίβολα είμαστε αντιμέτωποι με μία κοσμοϊστορική συγκυρία 

του 21ου αιώνα, η οποία έπληξε πρωτίστως την αξιοπρέπεια ανθρώπων που από την μια στιγμή 

στην άλλη, εγκατέλειψαν το βιός τους,  τα σπίτια τους, τους συγγενείς τους, και βρέθηκαν στην 

χώρα μας, αδυνατώντας να εξασφαλίσουν τα στοιχειώδη. Τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 

προβάλλουν καθημερινά τις αποτρόπαιες εικόνες του πολέμου, εικόνες βομβαρδισμών, 

εικόνες ισοπέδωσης και φρίκης, εικόνες ντροπής και θλίψης, εικόνες ανθρώπινης εξαθλίωσης 

και πόνου. Μπροστά σ’ αυτές τις εικόνες, η προτεινόμενη κοινωνική παρέμβαση, θα 

επιχειρήσει να προσφέρει σε αυτούς τους ανθρώπους, που γλίτωσαν από την λαίλαπα του 

πολέμου, συνθήκες αξιοπρεπέστερης διαβίωσης, πιο ομαλής καθημερινότητας. 

Σημειωτέον ότι, η στρατιωτική ανάφλεξη δημιούργησε -μεταξύ άλλων- εμφανή προβλήματα 

στο μέτωπο της ενεργειακής ασφάλειας και της ομαλής ενεργειακής τροφοδοσίας. Συνεπώς, η 

προτεινόμενη παρέμβαση θα ωφελήσει ουσιαστικά ανθρώπους που, είτε έχουν πρόβλημα 

πρόσβασης σε βασικές παροχές όπως το ηλεκτρικό ρεύμα ή το νερό, είτε στερούνται 

οικοσκευής. 

Στο πλαίσιο αυτό, το Social Innovation Piraeus και η ΚΟ.Δ.Ε.Π. ως φορέας υλοποίησης αυτού, 

θα επιμεληθεί την δημοσίευση σχετικών ανακοινώσεων αναφορικά με την λειτουργία της 

δομής «Κοινωνικό Πλυντήριο», με σκοπό την γνωστοποίηση της παρέμβασης αυτής και την 

προσέλκυση/ενημέρωση ωφελουμένων, οι οποίοι ωστόσο, προκειμένου να κάνουν χρήση της 

δομής αυτής, θα οφείλουν να προσέλθουν στην Κοινωνική Υπηρεσία της Πράξης, 

προσκομίζοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, εκ των οποίων θα αποδεικνύεται και θα 

πιστοποιείται η ευαλωτότητα αυτών. 

 

Υπολογισμός ενδεικτικού κόστους παρέμβασης 

Για τους σκοπούς του προϋπολογισμού του κόστους προμήθειας εξοπλισμού, αναλώσιμων 

ειδών, ειδών ένδυσης και υπόδησης και ανάθεσης υπηρεσιών ηλεκτρολογικής και υδραυλικής 
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εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων υλικών-εξαρτημάτων και εργασιών 

σύνδεσης των ηλεκτρικών συσκευών, για την δημιουργία «Κοινωνικού Πλυντηρίου», ακολουθεί 

ο σχετικός κατάλογος με τα αντίστοιχα κόστη, μετά από έρευνα αγοράς που πραγματοποιήθηκε 

τον Απρίλιο και επικαιροποιήθηκε το Μάιο του 2022 και παρουσιάζεται αναλυτικά στο 

Παράρτημα Α της παρούσης.  

 

Προτεινόμενη μεθοδολογία υλοποίησης της παρέμβασης 

 

Πραγματοποίηση διαδικασίας δημοσίευσης πρόθεσης σύναψης σύμβασης υποβολής 

προσφορών για την επιλογή Αναδόχου / Προμηθευτή για την προμήθεια εξοπλισμού για την 

δημιουργία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ». 

Η εν λόγω προμήθεια θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Πακέτου Εργασίας 2: «Παρεμβάσεις 

πρόληψης και υποστήριξης της Κοινωνικής Ένταξης στον Δήμο Πειραιά» Παραδοτέο 2.2: 

«Παρεμβάσεις υποστήριξης και συμπληρωματικές υπηρεσίες ειδικών και εκτάκτων αναγκών» 

του Υποέργου 1 «Δίκτυο Πρόληψης και Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – 

Social Innovation Piraeus» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5060900 της Πράξης «Δίκτυο Πρόληψης και 

Άμεσης Κοινωνικής Παρέμβασης στο Δήμο Πειραιά – Social Innovation Piraeus». 

 

Η ΚΟΔΕΠ οφείλει να μεριμνήσει έγκαιρα για την προμήθεια και τις εργασίες εγκατάστασης του 

απαραίτητου εξοπλισμού ακολούθως για την άμεση λειτουργία αυτού και την διανομή των 

επιμέρους ειδών, για χρήση από τους πρόσφυγες και τους στερούμενους κατάλληλης 

οικοσκευής ή αδύναμους να ανταποκριθούν στο κόστος χρήσης αυτού του εξοπλισμού στον 

Δήμο Πειραιά, προκειμένου να βελτιωθούν σημαντικά οι συνθήκες της καθημερινής τους 

διαβίωσης. Άλλωστε, αποτελεί προτεραιότητα καίριας σημασίας για την ΚΟΔΕΠ και για την 

Πράξη, η έμπρακτη προσπάθεια ανακούφισης, δια της παροχής αναγκαίων ειδών. Γι’ αυτό το 

λόγο η ΚΟ.Δ.Ε.Π. μέσω των κοινωνικών παρεμβάσεων της Πράξης, θα συνεχίσει να καταβάλει 

κάθε δυνατή προσπάθεια, προκειμένου να προσφέρει έγκαιρα και άμεσα προς τις ευάλωτες 

πληθυσμιακές ομάδες, κάθε πρόσφορο μέσο, το οποίο θα βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσής 

τους. 
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Αίτημα Έγκρισης Προμήθειας 

Αιτούμαστε την έγκριση της προμήθειας εξοπλισμού για την δημιουργία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ», προϋπολογισμού έως του ποσού των 69.887,80 € συμπ. ΦΠΑ 24%,και με 

προτεινόμενους CPV: 39713200-5-Πλυντήρια και στεγνωτήρια ρούχων, 39831200-8-

Απορρυπαντικά, 45300000-0 - Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων, 18000000-9 - Είδη και 

εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών- σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του 

Άρθρου 118 του Ν4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. Σημειωτέον, ότι οι 

προμηθευόμενες ηλεκτρικές συσκευές θα φέρουν αυτοκόλλητο με τη σχετική λογοτύπηση στο 

εξωτερικό τους περίβλημα, όπως αυτή δίνεται στο Παράρτημα Β της παρούσης. 

 

 

 

 

Εισήγηση – Εκπόνηση Μελέτης: 

 

.......................................................... 

(υπογραφή) 

 

Έλεγχος τεκμηρίωσης – Αναγκαιότητας 

Προμήθειας Νικήτας Κανάκης – Υπεύθυνος Πράξης 

.......................................................... 

(υπογραφή)



 
 

 

Παράρτημα Α΄ 

Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ο   Π Λ Υ Ν Τ Η Ρ Ι Ο 

 

Α/Α 

 

ΕΙΔΟΣ 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

Μ.Ο. ΤΙΜΗΣ 
ΤΕΜ. ΑΝΕΥ 

ΦΠΑ 

 

ΦΠΑ ΑΝΑ 
ΤΕΜ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
Μ.Ο.ΚΟΣΤΟΣ 

ΤΕΜΑΧΙΟΥ 

 

ΣΥΝΟΛΙΚ
Ο 

ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ 

Κατάστημα 
Α 

Κατάστημα 
Β 

Κατάστημα 
Γ 

Ε Ξ Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ &Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ε Σ  Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ 

 

1.  ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 
ΡΟΥΧΩΝ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
ΓΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ
Η ΧΡΗΣΗ 

Εμπρόσθιας 
Φόρτωσης  

9 874,46 € 209,87 € 1.084,33 € 9.759,00 
€ 

979,00 € 999,00 € 1.275,00 
€ 

Χωρητικότητας: τουλ. 
9 kg 

Στροφές: τουλ. 1200 

Προγράμματα: τουλ. 
10 

Προστασία από 
υπερχείλιση νερού 

Κάδος από 
ανοξείδωτο ατσάλι 

Διαστάσεις (ΥxΠxΒ): 
περ. 85x60x66 cm 

Καινουργές, 
αμεταχείριστο  

Εγγύηση τουλάχιστον 
2 έτη 



 
 

 

Να φέρουν σήμανση 
CE. Με την Τεχνική 
Προσφορά να 
κατατεθεί 
Δήλωση 
Συμμόρφωσης 
(Declaration of 
Conformity) των 
προσφερομένων 
ειδών με τις 
Ευρωπαϊκές 
Οδηγίες και Πρότυπα 
που καλύπτουν τις 
απαιτήσεις 
κατασκευής και 
ασφαλείας αυτού του 
είδους των 
μηχανημάτων 

Να διαθέτει 
κατάλληλη 
αντικραδασμική 
στήριξη. 

Κάθε μηχάνημα να 
συνοδεύεται από 
οδηγίες λειτουργίας 
επισκευής και 
συντήρησης στα 
Ελληνικά 
και στα Αγγλικά .  



 
 

 

Με λογοτύπηση στο 
εξωτερικό περίβλημα 

2. ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟ 
ΡΟΥΧΩΝ 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ 
ΓΙΑ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚ
Η ΧΡΗΣΗ 

Χωρητικότητα Κάδου: 
τουλ. 9 kg 

9 656,72 € 157,61 € 814,33 € 7.329,00 
€ 

739,00 € 759,00 € 945,00 € 

Με αντλία θερμότητας 

Διαστάσεις: περ. 59 x 
65 x 84 cm 

Καινουργές, 
αμεταχείριστο  

Εγγύηση τουλάχιστον 
2 έτη 

Να φέρουν σήμανση 
CE. Με την Τεχνική 
Προσφορά να 
κατατεθεί 
Δήλωση 
Συμμόρφωσης 
(Declaration of 
Conformity) των 
προσφερομένων 
ειδών με τις 
Ευρωπαϊκές 
Οδηγίες και Πρότυπα 
που καλύπτουν τις 
απαιτήσεις 
κατασκευής και 
ασφαλείας αυτού του 
είδους των 



 
 

 

μηχανημάτων 

Να διαθέτει 
κατάλληλη 
αντικραδασμική 
στήριξη. 

Κάθε μηχάνημα να 
συνοδεύεται από 
οδηγίες λειτουργίας 
επισκευής και 
συντήρησης στα 
Ελληνικά 
και στα Αγγλικά .  

Με λογοτύπηση στο 
εξωτερικό περίβλημα 

3.  ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΣΥΣΚΕΥΩΝ 

Υδραυλική & 
Ηλεκτρολογική 
εγκατάσταση 
ηλεκτρικών 
συσκευών, και δη 
πλυντηρίων και 
στεγνωτηρίων για 

Για 18 
ηλεκτρικές 
συσκευές  

5.040,32 € (για 

το σύνολο της 
υπηρεσίας) 

1.209,68 € 

(για το σύνολο 
της υπηρεσίας) 

- 6.250,00 
€ 

(για το 
σύνολο της 
υπηρεσίας
) 

6.075,00 
€ 

6.330,00 
€ 

6.345,00€ 



 
 

 

επαγγελματική χρήση, 
συμπεριλαμβανομένω
ν των απαραίτητων 
υλικών. 

Ενδεικτικά: 

-Εγκατάσταση (18) 
νέων ηλεκτρικών 
γραμμών (16Α και 
καλώδιο ελάχιστής 
διατομής 2,5mm2) με 
το απαραίτητο 
ραγοϋλικό και 
καλωδίωση (σύμφωνα 
με EN 60364).  

-Στο εν λόγω 
αντικείμενο 
συμπεριλαμβάνονται 
και οι κατ' αναλογίαν 
ηλεκτρολογικοί 
σωλήνες και σπιράλ, 
ελάχιστου μήκους 70μ 
εν συνόλω 

-Τοποθέτηση και 
σύνδεση 18 
μονοφασικών 
ρευματοδοτών (συμπ. 
κουτί διακλάδωσης 
και το διακοπτικό 



 
 

 

υλικό - μηχανισμός, 
πλαίσιο) 

-Πολυστρωματική 
σωλήνωση παροχής 
νερού κατάλληλης 
διατομής, 
τουλάχιστον 30μ. Στην 
εργασία αυτή 
συμπεριλαμβάνονται 
οι απαραίτητοι 
σύνδεσμοι (ευθείς και 
γωνιακοί), ρακόρ και 
τα απαραίτητα 
εξαρτήματα για τη 
στήριξη τους. Στην 
εργασία 
συμπεριλαμβάνεται η 
προμήθεια και 
σύνδεση πίνακα 
ρακόρ. Στα σημεία 
που εκτίθεται σε 
ηλιακή ακτινοβολία 
θα γίνει πρόβλεψη για 
την προστασία της 
από ακτινοβολία UV. 
Η σωλήνα θα είναι 
ενδεικτικού τύπου 
ValsirPexal.  

-Σωλήνωση 



 
 

 

αποχέτευσης 
πολυπροπυλενίου, 
τουλάχιστον 30 
μέτρων, κατάλληλης 
διατομής για το 
σύνολο των 
αποχετεύσεων που θα 
εγκατασταθούν. Στην 
εργασία αυτή 
συμπεριλαμβάνονται 
οι απαραίτητοι 
σύνδεσμοι (ευθείς και 
γωνιακοί) και τα 
απαραίτητα 
εξαρτήματα για τη 
στήριξη τους. Οι 
ενώσεις θα γίνουν με 
τα  εξαρτήματα του 
ίδιου κατασκευαστή 
με ειδική πρόνοια για 
την ένωσή τους 
(προετοιμασία της 
επιφάνειας και 
τοποθέτηση κόλλας) 
Στα σημεία που 
εκτίθεται σε ηλιακή 
ακτινοβολία θα γίνει 
πρόβλεψη για την 
προστασία της από 



 
 

 

ακτινοβολία UV. 

-Στην εργασία 
συμπεριλαμβάνεται 
και η σύνδεση με την 
κεντρική αποχέτευση 
του κτηρίου και τυχόν 
υλικά που ίσως 
απαιτηθούν για αυτή. 

Α Ν Α Λ Ω Σ Ι Μ Α   Ε Ι Δ Η 

4i.  ΥΓΡΟ 
ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚ
Ο ΡΟΥΧΩΝ  

Υγρό απορρυπαντικό 
πλύσης 

2.100 lt 36,71 € 

(έκαστη 
συσκευασία των 
10 lt)  

8,81 € 

(έκαστη 
συσκευασία των 
10lt) 

45,52 € 

(έκαστη 
συσκευασία των 
10 lt) 

9.559,20 
€ 

37,55 € 44,00 € 55,00 € 

Εγκεκριμένο 
δερματολογικά & 
εργαστηριακά 
ελεγμένο 

(210 
Συσκευασίες 
των 10 lt) 

Υποαλλεργική 
σύνθεση 

Ιδανικό για λευκά και 
χρωματιστά ρούχα 

Επαγγελματική 
συσκευασία: 10lt 

4ii. ΥΓΡΟ 
ΜΑΛΑΚΤΙΚΟ 
ΡΟΥΧΩΝ  

Υγρό μαλακτικό 
ρούχων με άρωμα που 
διαρκεί 

1.050lt 7,14 € 

(έκαστησυσκευασ
ία των 5 lt) 

1,72 € 

(έκαστησυσκευασ
ία των 5 lt) 

8,86 € 

(έκαστησυσκευασ
ία των 5 lt) 

1.860,60 
€ 

8,70 € 8,89 € 9,00 € 

Εγκεκριμένο 
δερματολογικά & 

(210 
Συσκευασίες 



 
 

 

εργαστηριακά 
ελεγμένο 

των 5 lt) 

Υποαλλεργική 
σύνθεση 

Ιδανικό για λευκά και 
χρωματιστά ρούχα 

Επαγγελματική 
συσκευασία: 5lt 

Ε Ι Δ Η   Ε Ν Δ Υ Σ Η Σ   &   Υ Π Ο Δ Η Σ Η Σ   Ε Ν Η Λ Ι Κ Ω Ν   &   Π Α Ι Δ Ι Ω Ν 

5i.  Μπλουζάκι 
ενηλίκων 
κοντομάνικο 
unisex 

Με κοντό μανίκι   150                          
14,25 €  

                           
3,42 €  

                         
17,67 €  

                   
2.650,50 
€  

             
16,00 €  

              
20,00 €  

                
17,00 €  Aποδεκτή σύνθεση 

60-100% βαμβάκι 
                             
50 (XL)                  
30 (L)                         
40 (Μ)                
30 (S) 

Μαλακή υφή, 
υποαλλεργική 

Υποαλλεργική 
σύνθεση 

Με στρογγυλή 
λαιμόκοψη 

Άνετη εφαρμογή 
(loose) 

Χρώμα: Λευκό ή/και 
μαύρο ή/και γκρι  

5ii. Φόρμα 
Παντελόνι 
ενηλίκων unisex 

Αποδεκτή σύνθεση: 
60-100% βαμβάκι 

150                          
18,00 €  

                           
4,32 €  

                         
22,32 €  

                   
3.348,00 
€  

             
22,32 €  

              
27,28 €  

                
17,36 €  

Άνετη εφαρμογή                              



 
 

 

Με λάστιχο στο κάτω 
μέρος για πιο σταθερή 
εφαρμογή (cuffedleg) 

50 (XL)                  
30 (L)                         
40 (Μ)                
30 (S) 

Με λάστιχο στη μέση 
και κορδόνι για 
ρύθμιση 

Με τσέπες 

Χρώμα: Λευκό ή/και 
μαύρο ή/και γκρι  

5iii. Ζακέτα Φόρμας 
ενηλίκων unisex 

Αποδεκτή σύνθεση: 
60-100% βαμβάκι 

150                          
15,67 €  

                           
3,76 €  

                         
19,43 €  

                   
2.914,50 
€  

             
21,08 €  

              
17,36 €  

                
19,84 €  

Με μακρύ μανίκι                              
50 (XL)                  
30 (L)                         
40 (Μ)                
30 (S) 

Με φερμουάρ 

Με ή χωρίς κουκούλα 

Μαλακή υφή 

Υποαλλεργική 
σύνθεση 

Με ή χωρίς κουκούλα 

Με ελαστικό τελείωμα 
στα μανίκια και στο 
κάτω μέρος 

Χρώμα: Λευκό ή/και 
μαύρο ή/και γκρι  

5iv. Μπλουζάκι 
παιδικό 
κοντομάνικα 

Με κοντό μανίκι   150                            
2,31 €  

                           
0,55 €  

                           
2,86 €  

                       
429,00 €  

               
3,00 €  

                 
2,78 €  

                  
2,80 €  Aποδεκτή σύνθεση 

60-100% βαμβάκι 
30 (0-3)                  
30 (3-6)                         



 
 

 

unisex Μαλακή υφή, 
υποαλλεργική 

30 (6-9)                
30 (9-12)                      
30 (12-15) 

Υποαλλεργική 
σύνθεση 

Με στρογγυλή 
λαιμόκοψη 

Άνετη εφαρμογή 
(loose) 

Χρώμα: Λευκό ή/και 
μαύρο ή/και γκρι  

5v. Φόρμα 
Παντελόνι 
παιδικό unisex 

Αποδεκτή σύνθεση: 
60-100% βαμβάκι 

150                            
6,31 €  

                           
1,52 €  

                           
7,83 €  

                   
1.174,50 
€  

               
7,50 €  

                 
7,50 €  

                  
8,50 €  

Άνετη εφαρμογή 30 (0-3)                  
30 (3-6)                         
30 (6-9)                
30 (9-12)                      
30 (12-15) 

Με λάστιχο στο κάτω 
μέρος για πιο σταθερή 
εφαρμογή (cuffedleg) 

Με λάστιχο στη μέση 
και κορδόνι για 
ρύθμιση 

Με τσέπες 

Χρώμα: Λευκό ή/και 
μαύρο ή/και γκρι  

5vi. Ζακέτα Φόρμας 
παιδική unisex 

Αποδεκτή σύνθεση: 
60-100% βαμβάκι 

150                            
6,45 €  

                           
1,55 €  

                           
8,00 €  

                   
1.200,00 
€  

               
6,99 €  

                 
7,00 €  

                
10,00 €  

Με μακρύ μανίκι 30 (0-3)                  
30 (3-6)                         Με φερμουάρ 



 
 

 

Με ή χωρίς κουκούλα 30 (6-9)                
30 (9-12)                      
30 (12-15) 

Μαλακή υφή 

Υποαλλεργική 
σύνθεση 

Με ή χωρίς κουκούλα 

Με ελαστικό τελείωμα 
στα μανίκια και στο 
κάτω μέρος 

Χρώμα: Λευκό ή/και 
μαύρο ή/και γκρι  

5vii. Σαμπό τύπου 
CROCS 
ενηλίκων  

PVC 150 14,78 €  3,55 €                           
18,33 €  

                   
2.749,50 
€  

             
20,00 €  

              
18,00 €  

                
17,00 €  Ανατομικά 30 (40)                                     

40 (39)                                      
30 (38)                                            
30 (37)                     
20(36)                                              

Με λουράκι (όχι 
σταθερό) 

Μονόχρωμο: Λευκό 
ή/και μαύρο ή/και 
γκρι  

5viii
. 

Σαμπό τύπου 
CROCS  παιδικά 

PVC 150 14,78 €  3,55 €                           
18,33 €  

                   
2.749,50 
€  

             
20,00 €  

              
18,00 €  

                
17,00 €  Ανατομικά 30 (35)                                   

30 (32)                                  
20 (30)                     
20(28)                            
20 (25)                          
30 (20)   

Με λουράκι (όχι 
σταθερό) 

Μονόχρωμο: Λευκό 
ή/και μαύρο ή/και 
γκρι  



 
 

 

5vix
. 

Casual 
παπούτσια 
ενηλίκων unisex 

Υλικό: εξωτερικά 
συνθετικό δέρμα, 
εσωτερικά με 
επένδυση ύφασμα   

150                          
35,08 €  

                           
8,42 €  

                         
43,49 €  

                   
6.523,50 
€  

             
44,26 €  

              
47,73 €  

                
38,49 €  

Ιδανικά για 
περπάτημα  

30 (40)                                     
40 (39)                                      
30 (38)                                            
30 (37)                     
20(36)                          

Ανατομικά, Με 
μαλακό πάτο  

Με αντιολισθητική 
σόλα από καουτσούκ 

Με αντικραδασμική 
προστασία 

Αδιάβροχα 

Δέσιμο με κορδόνι 

Μονόχρωμα ή 
δίχρωμα 

Χρώμα: λευκό/μπεζ 
ή/και μαύρο ή/και 
γκρι  

5x. Casual 
παπούτσια  
παιδικά unisex 

Υλικό: εξωτερικά 
συνθετικό δέρμα, 
εσωτερικά με 
επένδυση ύφασμα   

150                          
35,08 €  

                           
8,42 €  

                         
43,49 €  

                   
6.523,50 
€  

             
44,26 €  

              
47,73 €  

                
38,49 €  

Ιδανικά για 
περπάτημα  

  30 (35)                                   
30 (32)                                  
20 (30)                     
20(28)                            

Ανατομικά, Με 
μαλακό πάτο  



 
 

 

Με αντιολισθητική 
σόλα από καουτσούκ 

20 (25)                          
30 (20)              

Με αντικραδασμική 
προστασία 

Αδιάβροχα 

Δέσιμο με κορδόνι 

Μονόχρωμα ή 
δίχρωμα 

Χρώμα: λευκό/μπεζ 
ή/και μαύρο ή/και 
γκρι  

5xi. ΚΑΛΤΣΕΣ 
ΚΟΝΤΕΣ 
(ΣΟΣΟΝΙ) 
ενηλίκων  

Αποδεκτή σύνθεση 
έως 60-100% ή 
βαμβάκι – ελαστάνη ή 
βαμβάκι - Lycra 

150                            
4,35 €  

                           
1,04 €  

                           
5,39 €  

                       
808,50 €  

               
4,96 €  

                 
6,20 €  

                  
5,00 €  

Σύνθεση μαλακή και 
υπο-αλλεργική 

50 (ΧL)                             
50(L),                  
25(M),                          
25(S) 

Με λάστιχο στον 
αστράγαλο 

Χρώμα: Λευκό ή/και 
μαύρο ή/και γκρι  

5xii. ΚΑΛΤΣΕΣ 
ΚΟΝΤΕΣ 
(ΣΟΣΟΝΙ)   
παιδικές  

Αποδεκτή σύνθεση 
έως 60-100% ή 
βαμβάκι – ελαστάνη ή 
βαμβάκι - Lycra 

150                            
4,35 €  

                           
1,04 €  

                           
5,39 €  

                       
808,50 €  

               
4,96 €  

                 
6,20 €  

                  
5,00 €  

Σύνθεση μαλακή και 
υπο-αλλεργική 

25 (3-6),                 
25 (6-9),                   



 
 

 

Με λάστιχο στον 
αστράγαλο 

50 (9-12),                         
50 (12-15)  

Χρώμα: Λευκό ή/και 
μαύρο ή/και γκρι  

5xiii
. 

Εσώρουχο 
γυναικείο σλίπ 

Αποδεκτή σύνθεση 
70-100% βαμβάκι  

150                            
5,00 €  

                           
1,20 €  

                           
6,20 €  

                       
930,00 €  

               
4,96 €  

                 
7,44 €  

                  
6,20 €  

Σύνθεση μαλακή και 
υπο-αλλεργική 

50 (XL)                       
25 (L)                          
50 (M)                           
25 (S) 

Κλασσικό σλιπ (όχι 
brazil, boxer, string) 

Χωρίς δαντέλα ή 
διαφάνεια 

Χρώμα: Λευκό ή/και 
μαύρο ή/και γκρι  

5xiv
. 

Εσώρουχο 
ανδρικό τύπου 
μπόξερ  

Αποδεκτή σύνθεση 
70-100% βαμβάκι  

75  

5,00 € 

                           
1,20 €  

                           
6,20 €  

465,00 €  5,20 €  3,90 €  5,90 €  

Σύνθεση μαλακή και 
υπο-αλλεργική 

15(XL) 

50 (L) 

10 (M) Με εξωτερικό φαρδύ 
λάστιχο στη μέση 

Χρώμα: γκρι ή/και 
μαύρο ή/και μπλε  

5xv. Παιδικό                
εσώρουχο 

Αποδεκτή σύνθεση 
70-100% βαμβάκι  

150                            
1,23 €  

                           
0,29 €  

                           
1,52 €  

                       
228,00 €  

               
1,65 €  

                 
1,40 €  

                  
1,50 €  

Σύνθεση μαλακή και 
υπο-αλλεργική 

40 (0-3: 20 
κορ. & 20 



 
 

 

Κλασσικό σλιπ (όχι 
brazil, boxer, string) 

αγορ.),40 
(3-6: 20 
κορ. & 20 
αγορ.),40 
(6-9: 20 
κορ. & 20 
αγορ.), 40 
(9-12: 20 
κορ. & 20 
αγορ.),460 
(12-15: 20 
κορ. & 20 
αγορ.) 

Χωρίς δαντέλα ή 
διαφάνεια 

Χρώμα: Λευκό ή/και 
μαύρο ή/και γκρι  

5xvi
. 

Γυναικείο 
μπουστάκι 

Αποδεκτή σύνθεση 
έως 70-90% βαμβάκι 

150                            
8,75 €  

                           
2,10 €  

                         
10,85 €  

                   
1.627,50 
€  

             
12,40 €  

              
11,16 €  

                  
9,00 €  

Σύνθεση μαλακή και 
υπο-αλλεργική 

50 (XL)                       
25 (L)                          
50 (M)                           
25 (S) 

Λείο χωρίς δαντέλα ή 
διαφάνεια 

Χωρίς μπανέλα ή 
ενίσχυση 

Χρώμα: Λευκό/μπεζ 
ή/και μαύρο ή/και 
γκρι  

 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ  
ΑΝΕΥ ΦΠΑ 24%  

 
56.361,13 € 



 
 

 

 

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 

 
ΦΠΑ 24% 

 
13.526,67 €  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 24% 

 
69.887,80 € 

 
A/A Ανάλυση Προϋπολογισμού Έκτακτης Παρέμβασης (συμπ.ΦΠΑ 24%) ανά cpv 

1 39713200-5-Πλυντήρια και στεγνωτήρια ρούχων 17.088,00 € 

2 39831200-8-Απορρυπαντικά 11.419,80 € 

3 45300000-0 - Εργασίες κτιριακών εγκαταστάσεων 6.250,00 € 

4 18000000-9 - Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών 35.130,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ 69.887,80 € 

 

Παράρτημα Β΄ 
 
 



 
 

 

 


