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Θέμα: Κοινοβοσλεσηικός Έλεγτος
τεη.: Ζ ππ’ αξηζκ. πξση. 1938/373/20.11.2020 Δξώηεζε θαη Αίηεζε Θαηάζεζεο Δγγξάθσλ
Πε απάληεζε ηεο αλσηέξσ ζρεηηθήο Δξώηεζεο πνπ θαηέζεζαλ Βνπιεπηέο ηεο Θνηλνβνπιεπηηθήο
Νκάδαο ηνπ Ππλαζπηζκνύ Οηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο, κε ζέκα «Αλεπαξθέζηαηε πγεηνλνκηθή ζσξάθηζε
δνκώλ θηινμελίαο θαη ΞΟΝ.ΘΔ.ΘΑ θαη ζην δεύηεξν θύκα ηεο παλδεκίαο COVID-19» θαη θαηά ην κέξνο
απηήο πνπ αθνξά ζε ζέκαηα αξκνδηόηεηαο ηνπ πνπξγείνπ Κεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ, ζαο
γλσξίδσ ηα εμήο:
Ήδε από ηνλ Κάξηην ε Θπβέξλεζε ζέζπηζε ην απαηηνύκελν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηελ πξνιεπηηθή
πγεηνλνκηθή ζσξάθηζε δνκώλ θαη Θέληξσλ πνδνρήο θαη Ραπηνπνίεζεο (Θ..Ρ.) κε ηελ επηβνιή
κέηξσλ πεξηνξηζκνύ θπθινθνξίαο, πνπ εμαζθαιίδνπλ ηελ αζθάιεηα ησλ δνκώλ αιιά θαη ησλ
ηνπηθώλ θνηλσληώλ.
Ζ ππ’ αξηζκ. Γ1α/ΓΞ.νηθ. 80189/12.12.2020 θνηλή ππνπξγηθή (Β’ 5486), ξπζκίδεη ιεπηνκεξώο ηα
πξνιεπηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνύλ ζηε ρώξα θαη εηδηθόηεξα ζην ζη. 7 ηεο παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 1, θαζώο θαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ, νξίδνληαη ηα κέηξα πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνύλ ζηα Θ..Ρ.
θαη ηηο δνκέο πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ ελδνρώξα, θαηά ηεο εκθάληζεο θαη δηαζπνξάο θξνπζκάησλ
θνξσλντνύ COVID - 19 θαη ηα νπνία ηζρύνπλ κέρξη ηηο 07/1/2021.
Δπηπιένλ, από ηελ αξρή ηεο παλδεκίαο θαη έρνληαο σο βαζηθή πξνηεξαηόηεηα ηε δηαθύιαμε ηεο
δεκόζηαο πγείαο θαη ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο ηνπ σθεινύκελνπ πιεζπζκνύ πνπ δηακέλεη ζε ρώξνπο
θηινμελίαο, ε πεξεζία πνδνρήο θαη Ραπηνπνίεζεο εθαξκόδεη ην ζρέδην «ΑΓΛΝΓΗΘΖ» κε ζηόρν ηελ
απνκόλσζε πηζαλώλ ή επηβεβαησκέλσλ αζζελώλ κε Covid-19, ζε ρώξνπο όπνπ δελ ζα κνιύλνπλ
άιινπο.
Πην πιαίζην απηό, ηόζν νη πιεζπζκνί πνπ θηινμελνύληαη ζηα Θ..Ρ.θαη ηηο δνκέο, όζν θαη νη
εξγαδόκελνη ζε απηά, εθαξκόδνπλ όια ηα πξνβιεπόκελα πξνιεπηηθά κέηξα. Πην επίπεδν ηεο
πξόιεςεο εθαξκόδεηαη επίζεο,ε γεληθή νδεγία γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο θπθινθνξίαο ηνπ πιεζπζκνύ
ζε όιεο ηηο Γνκέο/Θ..Ρ. ηεο Διιάδαο, ζύκθσλα κε ηελ νπνία νη θηινμελνύκελνη κεηαθηλνύληαη γηα
επείγνληεο ιόγνπο θαη απαγνξεύεηαη ε θπθινθνξία ζε κεγάιεο νκάδεο αλζξώπσλ.
Δθηόο από ηα παξαπάλσ κέηξα γεληθνύ ραξαθηήξα, πνπ ζηνρεύνπλ ζηνλ απνθιεηζκό ηεο
αιπζίδαο κεηάδνζεο κεηαμύ ηνπ πιεζπζκνύ ησλ Θ..Ρ./Γνκώλ θαη ηνπ πιεζπζκνύ ησλ πεξηνρώλ
όπνπ θαηνηθνύλ, ζηα Θ..Ρ./Γνκέο έρνπλ ήδε ιεθζεί πην εμεηδηθεπκέλα κέηξα γηα ηελ απνθπγή
πεξαηηέξσ κόιπλζεο.
Ππγθεθξηκέλα:
 ινπνηήζεθε ε δεκηνπξγία ρώξσλ θαξαληίλαο θαη ηαηξηθήο εμέηαζεο ζε Θ..Ρ./Γνκέο,
πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζνύλ κε αζθάιεηα θαη λα απνκνλσζνύλ αζζελείο κε COVID-19.


Νη λέεο αθίμεηο πνιηηώλ ηξίησλ ρσξώλ από ηα ειιεληθά ζύλνξα ηίζεληαη ζε πξνιεπηηθή

απνκόλσζε πξηλ από ηελ πξόζβαζε ζηα Θ..Ρ., παξακέλνληαο γηα πεξηνξηζκέλν ρξνληθό δηάζηεκα ζε
εγθαηαζηάζεηο θαξαληίλαο πνπ βξίζθνληαη ζε μερσξηζηέο πεξηνρέο από απηέο ησλ Θ..Ρ., κε ηελ
εθαξκνγή όισλ ησλ απαξαίηεησλ ηαηξηθώλ πξνηύπσλ θαη κε ηελ εμέηαζε όισλ γηα ηελ πηζαλόηεηα
κόιπλζεο από ηνλ ηό Covid-19.
 Νη ππεξεζίεο παξνρήο θαζαξηζκνύ έρνπλ ήδε ελεκεξσζεί ώζηε λα δηαζθαιίζνπλ ηα βέιηηζηα
πξόηππα θαζαξηζκνύ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παλδεκίαο.
 Έρνπλ απνζηαιεί γεληθέο νδεγίεο ζρεηηθά κε ηελ θαζεκεξηλή κεηαθίλεζε θαη εξγαζία ηνπ
πξνζσπηθνύ ζηα Θ..Ρ./Γνκέο γηα ηελ απνθπγή πηζαλήο κόιπλζεο.
 Κεγάιεο αθίζεο κε νδεγίεο έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε δεκόζηνπο ρώξνπο,ζε όια ηα ΘΡ/Γνκέο,
ζε όιεο ηηο γιώζζεο πνπ νκηινύληαη, έηζη ώζηε νη δηακέλνληεο πνιίηεο ηξίησλ ρσξώλ λα κπνξνύλ λα
ελεκεξσζνύλ επαξθώο γηα ηα κέζα απνθπγήο κόιπλζεο από ην COVID-19. Ρν κέηξν απηό
ζπλνδεύεηαη από δεκόζηεο αλαθνηλώζεηο κέζσ κεγαθώλσλ.
Γεδνκέλσλ ησλ έθηαθησλ θαη άκεζσλ αλαγθώλ πνπ πξνέθπςαλ γηα ηελ πξνκήζεηα θαη δηάζεζε
πιηθώλ πξνζηαζίαο από ηνλ ηό θαη ζην πιαίζην ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ πνπξγείνπ Κεηαλάζηεπζεο θαη
Αζύινπ κε ηνπο εηαίξνπο καο ζηελ ΔΔ, δηεζλείο νξγαληζκνύο θαη Κε Θπβεξλεηηθέο Νξγαλώζεηο
(Κ.Θ.Ν.), πξνθεηκέλνπ λα καο ππνζηεξίμνπλ ζηε κάρε θαηά ηεο εμάπισζεο ηεο λόζνπ, παξαζρέζεθε
ζεκαληηθή ελίζρπζε ζε είδε πγηεηλήο, όπσο κάζθεο κίαο (ηαηξηθήο) θαη (πθαζκάηηλε) πνιιαπιήο
ρξήζεο, ζπλνδεπόκελεο από αληηζεπηηθά δηαιύκαηα θαη γάληηα.
Πην πιαίζην ηεο πιεζπζκηαθήο απνθόξηηζεο ησλ Θ..Ρ. ησλ λεζηώλ ζπλερίδεηαη ε ζπληεηαγκέλε
κεηαθίλεζε πνιηηώλ ηξίησλ ρσξώλ ζε δνκέο ζηελ ελδνρώξα, κε άξζε γεσγξαθηθνύ πεξηνξηζκνύ,
κέζσ νξγαλσκέλσλ κεηαθηλήζεσλ, όπσο θαίλεηαη ζηνλ ζπλεκκέλν πίλαθα.
Δηδηθά όζνλ αθνξά ζηα κέηξα πξόιεςεο θαη πξνζηαζίαο, από ηνλ COVID - 19, ηεο επάισηεο
νκάδαο ησλ αζπλόδεπησλ αλειίθσλ, ιακβάλνληαο ππόςε όηη ζηηο δνκέο θηινμελίαο αζπλόδεπησλ
αλειίθσλ θηινμελνύληαη επάισηεο πεξηπηώζεηο αλειίθσλ πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίδνπλ ππνθείκελα
λνζήκαηα, θαζώο θαη όηη νη αζπλόδεπηνη αλήιηθνη πξηλ ηνπνζεηεζνύλ ζε δνκέο δηέκελαλ είηε ζε
Θ..Ρ., είηε ζε αζηπλνκηθά ηκήκαηα γηα ιόγνπο πξνζηαηεπηηθήο θύιαμεο, είηε ζε άιια πιαίζηα
πξνζσξηλήο δηακνλήο (εληόο αζθαιώλ δσλώλ ζε αλνηρηέο δνκέο ππνδνρήο θαη θηινμελίαο) ή θαη ζε
επηζθαιείο ζπλζήθεο ζηέγαζεο, ε Δηδηθή Γξακκαηεία δήηεζε έγγξαθεο θαηεπζύλζεηο, από ηελ Δζληθή
Δπηηξνπή Γεκόζηαο γείαο, αθελόο ζρεηηθά κε ηα ηαηξηθά πξσηόθνιια πνπ πξέπεη λα ηεξνύληαη πξηλ
ηελ ηνπνζέηεζε ελόο αζπλόδεπηνπ αλειίθνπ ζε δνκή, αθεηέξνπ δε ζε πεξίπησζε εληνπηζκνύ
θξνπζκάησλ εληόο ησλ δνκώλ. Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο κάιηζηα, είλαη ζπλερήο ε επηθνηλσλία,
ηόζν κε ηνλ Δ.Ν.Γ.. όζν θαη κε ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Ξνιηηηθήο Ξξνζηαζίαο.
Ξαξάιιεια, ε Δηδηθή Γξακκαηεία Ξξνζηαζίαο Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ ηνπ πνπξγείνπ
Κεηαλάζηεπζεο θαη Αζύινπ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γηεζλή Νξγαληζκό Κεηαλάζηεπζεο (Γ.Ν.Κ.)
ζπληνλίδεη έλα νινθιεξσκέλν πξόγξακκα πξόιεςεο θαη αληαπόθξηζεο ζηηο αλάγθεο ηεο παλδεκίαο
ηνπ COVID-19, κε ζθνπό ηελ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ αζπλόδεπησλ αλειίθσλ πνπ δηακέλνπλ
ζε μελώλεο θηινμελίαο ηεο ελδνρώξαο. Νη δξάζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηνρεύνπλ ζηελ πξσηνγελή θαη
ζηε δεπηεξνγελή πξόιεςε, εζηηάδνληαο ζηνλ έγθαηξν εληνπηζκό θξνπζκάησλ θαη ζηελ παξνρή
θξνληίδαο ζηνπο αζπλόδεπηνπο αλειίθνπο, αιιά θαη ζηελ πξνζηαζία θαη αζθάιεηα ηνπ πξνζσπηθνύ
ησλ δνκώλ θηινμελίαο.
Ππγθεθξηκέλα, ην σο άλσ πξόγξακκα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: α) ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηα κέηξα
πξόιεςεο αιιά θαη ηνπο θηλδύλνπο ηνπ COVID - 19 ζηηο δνκέο θηινμελίαο αζπλόδεπησλ αλειίθσλ, β)
παξνρή εμνπιηζκνύ γηα ηελ ηήξεζε ησλ αηνκηθώλ κέηξσλ πξνζηαζίαο, ηόζν ζηνπο μελώλεο
καθξνρξόληαο θηινμελίαο αιιά θαη ζηα ζρνιεία όπνπ θνηηνύλ αζπλόδεπηνη αλήιηθνη, γ) ηερληθέο
επηζθεπέο & ππνζηήξημε, όπνπ θξίλεηαη απαξαίηεην ζε μελώλεο θηινμελίαο αζπλόδεπησλ αλειίθσλ
πξνθεηκέλνπ λα δεκηνπξγεζνύλ μερσξηζηά δσκάηηα θαξαληίλαο, δ) έγθαηξν εληνπηζκό & παξαπνκπή
ησλ πεξηζηαηηθώλ COVID-19, θαζώο θαη παξνρή ηαηξηθή ππνζηήξημεο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο
ηεζζάξσλ ηαηξηθώλ θηλεηώλ κνλάδσλ ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε (νη δύν θηλεηέο κνλάδεο δηελεξγνύλ

ηαηξηθέο εμεηάζεηο αλίρλεπζεο ηνπ COVID - 19 θαη νη άιιεο δύν παξέρνπλ ππεξεζίεο Ξξσηνβάζκηαο
Φξνληίδαο γείαο) θαη ε) ιεηηνπξγία δύν δνκώλ θαξαληίλαο, ζπλνιηθήο δπλακηθήο 100 ζέζεσλ.
Ρέινο, ε Δηδηθή Γξακκαηεία Ξξνζηαζίαο Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ ηνπ πνπξγείνπ Κεηαλάζηεπζεο
θαη Αζύινπ, θαηά ην δίκελν Νθησβξίνπ– Λνεκβξίνπ, ζπληόληζε ηελ άκεζε κεηαθνξά ηνπ ζπλόινπ
ησλ 733 αζπλόδεπησλ αλειίθσλ πνπ βξίζθνληαλ ζηα Θ..Ρ. θαη ησλ 170 πνπ βξίζθνληαλ ζε
θαζεζηώο πξνζηαηεπηηθήο θύιαμεο ζε δνκέο ζηελ ελδνρώξα, πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζνύλ από ηα
σο άλσ κέηξα πξόιεςεο θαη πξνζηαζίαο από ηελ παλδεκία, όπσο πεξηγξάθνληαη αλσηέξσ.
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΜΗΣΑΡΑΚΗ
Δζωηερική διανομή:
1. Γξαθείν θ. Αλαπιεξσηή πνπξγνύ
2. θ. Γεληθό Γξακκαηέα πνδνρήο Αηηνύλησλ Άζπιν
3. θα Δηδηθή Γξακκαηέα Ξξνζηαζίαο Αζπλόδεπησλ Αλειίθσλ
4. Γξαθείν Ρύπνπ
5. Απηνηειέο Ρκήκα Λνκνζεηηθήο Ξξσηνβνπιίαο & Θνηλνβνπιεπηηθνύ Διέγρνπ
Πίνακας Αποδεκηών
1. Βνπιεπηή θ. Γ. Τπρνγηό
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
2. Βνπιεπηή θ. Α. Μαλζό
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
3. Βνπιεπηή θ. Σ. Ππίξηδε
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
4. Βνπιεπηή θ. Δ. Αβξακάθε
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
5. Βνπιεπηή θα Δ. Αγαζνπνύινπ
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
6. Βνπιεπηή θ. Ρ. Αιεμηάδεο
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
7. Βνπιεπηή θα Α. Αλαγλσζηνπνύινπ
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
8. Βνπιεπηή θα Θ. Απγέξε
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
9. Βνπιεπηή θ. Α. Απισλίηε
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
10. Βνπιεπηή θα Α. Βαγελά
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
11. Βνπιεπηή θ. Π. Βαξδάθε
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
12. Βνπιεπηή θα Θ. Βέηηα
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
13. Βνπιεπηή θ. Γ. Βίηζα
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
14. Βνπιεπηή θ. Η .Γθηόια
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
15. Βνπιεπηή θ. Θ. Γξίηζα
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
16. Βνπιεπηή θ. Θ. Εαραξηάδε
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
17. Βνπιεπηή θ. Σ. Εετκπέθ
Βνπιή ησλ Διιήλσλ

18. Βνπιεπηή θ. Λ. Ζγνπκελίδε
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
19. Βνπιεπηή θ.Γ. Σ. Θαιακαηηαλό
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
20. Βνπιεπηή θα Δ. Θαξαζαξιίδνπ
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
21. Βνπιεπηή θα Δ. Θαζηκάηε
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
22. Βνπιεπηή θα Σ. Θαθαληάξε
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
23. Βνπιεπηή θ. Π. Ιάππαο
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
24. Βνπιεπηή θα Θ. Κάιακα
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
25. Βνπιεπηή θ. Σ. Κακνπιάθε
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
26. Βνπιεπηή θ. Θ. Κάξθνπ
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
27. Βνπιεπηή θ. Α. Κετθόπνπιν
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
28. Βνπιεπηή θ. Α. Κηραειίδε
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
29. Βνπιεπηή θ. Η. Κνπδάια
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
30. Βνπιεπηή θ. Φ. Κπαιάθα
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
31. Βνπιεπηή θ. Θ. Κπάξθα
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
32. Βνπιεπηή θ. Γ. Κπνπξλνύο
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
33. Βνπιεπηή θα Θ. Λνηνπνύινπ
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
34. Βνπιεπηή θα Α. Ξαπαδόπνπιν
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
35. Βνπιεπηή θ. Λ. Ξαππά
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
36. Βνπιεπηή θα Ξ. Ξνύινπ
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
37. Βνπιεπηή θ. Η. Οαγθνύζε
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
38. Βνπιεπηή θ. Λ. Παληνξηληό
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
39. Βνπιεπηή θ. Ξ. Πθνπξνιηάθν
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
40. Βνπιεπηή θα Ν. Ρειηγηνξίδνπ
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
41. Βνπιεπηή θα Κ. Ρδνύθε
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
42. Βνπιεπηή θ. Π. Φάκειν
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
43. Βνπιεπηή θ. Λ. Φίιε
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
44. Βνπιεπηή θα Θ. Φσηίνπ
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
45. Βνπιεπηή θα Ο. Σξεζηίδνπ
Βνπιή ησλ Διιήλσλ
46. πνπξγείν Ξξνζηαζίαο ηνπ Ξνιίηε
47. πνπξγείν γείαο

σνημμένος Πίνακας
Ξίλαθαο πνπ πεξηιακβάλεη ηνλ αξηζκό ηνπ πιεζπζκνύ πνπ θηινμελείηαη ζε ΘΡ θαη Γνκέο ηεο
ελδνρώξαο, ηνλ αξηζκό πγεηνλνκηθνύ πξνζσπηθνύ πνπ εξγάδεηαη ζε απηά θαη ηνπο ρώξνη θαξαληίλαο
πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί, αλά ΘΡ/Γνκή

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ
ΠΛΗΘΤΜΟ25/11/2020

ΤΓΙΔΙΟΝΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΩΠΙΚΟ

ΥΩΡΟΙ ΚΑΡΑΝΣΙΝΑΝΟΗΛΔΙΑ-ΔΞΔΣΑΣΗΡΙΑ

195

ΔΝΓ:9

6 θνληέηλεξ ζπλνιηθήο
ρσξεηηθόηεηαο 42 αηόκσλ

720

ΔΝΓ:36 ΘΑΗ
ΔΞΗΘΝΟΗΘΑ ΦΝΟΔΗΠ
ΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΥΛ
ΞΝΙΗΡΥΛ

Ξξόβιεςε 4 ρώξσλ θαξαληίλαο
(ζε ιεηηνπξγία ν έλαο) θαη
εμεηαζηήξην ΔΝΓ

2503

ΔΝΓ:18 ΘΑΗ
ΔΞΗΘΝΟΗΘΑ ΦΝΟΔΗΠ
ΘΝΗΛΥΛΗΑΠ ΡΥΛ
ΞΝΙΗΡΥΛ

4 θνληέηλεξ ρσξεηηθόηεηαο 30
αηόκσλ

3774

ΔΝΓ:15

ΚΤΣ
ΦΤΛΑΚΙΟ

ΛΔΒΟ

ΥΙΟ

ΑΜΟ

ΛΔΡΟ ΠΙΚΠΑ(ΓΟΜΗ)
ΛΔΡΟ
ΚΩ

7 θνληέηλεξ ρσξεηηθόηεηαο 30
αηόκσλ θαη ν ρώξνο ηνπ
λεπηαγσγείνπ(γηα λνζειεία)

ΠΑΤΗ
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ
615
721

ΔΝΓ:11
ΔΝΓ:15

8 θνληέηλεξ, ρσξεηηθόηεηαο 38
αηόκσλ
5 θνληέηλεξ ρσξεηηθόηεηαο 20
αηόκσλ

ΓΟΜΔ Β. ΔΛΛΑΓΑ

678

ΔΝΓ: 15

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΑ

776
ΒΑΓΙΟΥΩΡΙ

ΔΝΓ: 8

3 θνληέηλεξ ησλ 30 η.κ. ην
θαζέλα, ήηνη 1 θνληέηλεξ γηα
εμεηαζηήξην θαη 2 γηα ρώξνπο
απνκόλσζεο ρσξεηηθόηεηαο 6
αηόκσλ έθαζην.
Δπίζεο δίπια ππάξρεη 1
θνληέηλεξ πνπ δηαηίζεηαη σο
ρώξνο wc, θαη 1 θνληέηλεξ κε
ληνπδηέξεο πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη απνθιεηζηηθά
γηα ηνπο ρώξνπο θαξαληίλαο.

4 ζηεγαζκέλνη ρώξνη, ζπλνιηθήο
ρσξεηηθόηεηαο ηνπιάρηζηνλ 35
αηόκσλ

489

ΔΝΓ:13

695

ΑΛΔ(ΔΜΞΖΟΔΡΔΗΡ
ΑΗ ΑΞ ΡΝ ΡΝΞΗΘΝ
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ)

1176

ΔΝΓ:21

156

ΔΝΓ:7

395

ΔΝΓ:9

971

ΔΝΓ:9

ΒΔΡΟΙΑ

ΓΡΔΒΔΝΑ( 9
ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ)

ΓΙΑΒΑΣΑ

ΓΟΛΙΑΝΑ

ΓΡΑΜΑ

ΚΑΒΑΛΑ

1 container 3κ Σ 8κ θαη
ρσξεηηθόηεηαο 6 αηόκσλ θαη 2
containers δηαζηάζεσλ 5κ Σ 6κ
ρσξεηηθόηεηαο 8 αηόκσλ ην
θαζέλα.
Νη ρώξνη είλαη πεξηθξαγκέλνη
θαη εμππεξεηνύληαη από έλαλ
νηθίζθν 5 ηνπαιεηώλ θαη 1
ρεκηθή ληνπδηέξα.
Ρέινο ππάξρεη θαη 1
θνηλόρξεζηνο ρώξνο δηαζηάζεσλ
2,5κ Σ 5κ δηακνξθσκέλνο γηα
εμεηαζηήξην.

Ζ Γνκή Γξεβελώλ απνηειείηαη
από ελλέα (9) μελνδνρεηαθά
θαηαιύκαηα, πνπ απέρνπλ
κεηαμύ ηνπο αξθεηά.
Απνκόλσζε ζε θαη΄ νίθνλ
πεξηνξηζκό (εληόο δσκαηίνπ),
γηα πηζαλό θξνύζκα
2 θνληέηλεξ εμεηαζηήξηα,
2θνληέηλεξ απνκόλσζεο δπλ. 8
αηόκσλ θαη γηα θαηάζηαζε
έθηαθηεο αλάγθεο 2 θηίξηα δπλ.
60 αηόκσλ
Έρεη δεζκεπηεί ρώξνο, ν νπνίνο
έρεη δηακνξθσζεί αλαιόγσο ζε
ζεξαπεπηήξην - αλαξξσηήξην θαη
είλαη ρσξεηηθόηεηαο 6 αηόκσλ.
Δμεηαζηήξην: ζθελή
ηνπνζεηεκέλε ζηνλ εμσηεξηθό
ρώξν πιεζίνλ ηεο θεληξηθήο
εηζόδνπ
Θεξαπεπηήξην 6 αηόκσλ.
Σώξνο θαξαληίλαο 30 αηόκσλ
Σώξν απνκόλσζεο 30 θιηλώλ
300 ηκ
Σώξν ζεξαπεπηεξίνπ 6 θιηλώλ
65 ηκ
Νηθίζθνο Ηαηξείνπ COVIT 15 ηκ
2 εμσηεξηθέο ζθελέο εμέηαζεο
ζην Ηαηξείν COVIT θαη ζην
Απνκνλσηήξην. (10 ηκ ε θάζε
κία)

1059

ΔΝΓ:9

328

ΔΝΓ:10

ΚΑΣΙΚΑ

ΚΑΣΩ ΜΗΛΙΑ

445
ΛΑΓΚΑΓΙΚΙΑ

ΛΟΤΣΡΑ ΝΔΑ
ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ

ΠΟΛΤΚΑΣΡΟ
ΔΡΡΔ

ΙΝΣΙΚΗ

ΦΙΛΙΠΠΙΑΓΑ

ΔΝΓ:10

993

ΔΝΓ:5

1468

ΔΝΓ:9

981

ΔΝΓ:9

386

ΔΔΠ:11

637

ΔΝΓ:10

α)θνληέηλεξ πνπ ρξεζηκνπνηείηε
σο θνηλόρξεζηνο ρώξνο κε
ρσξεηηθόηεηα 10- 12 αηόκσλ,
ζηνλ νπνίν έρνπλ ηνπνζεηεζεί
εμσηεξηθέο ρεκηθέο ηνπαιέηεο
θαη ληνπδ.
β) θνληέηλεξ κε ρσξεηηθόηεηα
13 αηόκσλ.
Γύν νηθίζθνη (εκβαδό 60 θαη 55
ηκ ν θαζέλαο) ζπλνιηθήο
ρσξεηηθόηεηαο 30 αηόκσλ
Υο εμεηαζηήξην έρεη νξηζηεί έλαο
εκηππαίζξηνο ρώξνο κε
κεηαιιηθή θαηαζθεπή.
1 θνληέηλεξ δπλ. 4 αηόκσλ θαη
πξόβιεςε γηα δεύηεξν εθόζνλ
ππάξμεη αλάγθε
Πηελ δνκή ινπηξώλ λέαο
Απνιισλίαο δελ ππάξρνπλ ρώξνη
γηα θαξαληίλα. κσο ζε ύπνπηα
θξνύζκαηα εθαξκόδεηαη
πεξηνξηζκόο θαηνίθσλ θαζώο
ππάξρνπλ απηόλνκα δσκάηηα
ζηα κηθξά μελνδνρεία.
2 νηθίζθνη θαη 3 θνληέηλεξ
ζπλνιηθήο δπλ. 60 αηόκσλ
3 θηίξηα δπλακηθόηεηαο 36
αηόκσλ θαη 1 θηίξην
δπλακηθόηεηαο 42 αηόκσλ
2 θνληεηλεξ ζπλνιηθήο
ρσξεηηθόηεηαο 8 αηόκσλ
2 θνληέηλεξ ρσξεηηθόηεηαο 6
αηόκσλ ην θαζέλα, κε ηελ
πξννπηηθή ρξήζεο 3 αθόκα
ρσξεηηθόηεηαο 18-24 αηόκσλ
θαη επηπιένλ πξόβιεςε ρξήζεο
ρώξνπ ρσξ. 16 αηόκσλ

ΓΟΜΔ Ν.ΔΛΛΑΓΑ
5 νηθίζθνη κε εμσηεξηθέο
ηνπαιέηεο θαη ληνπζηέξεο
(εθηόο από έλα πνπ
πεξηιακβάλεη θαη ηνπαιέηα
κέζα).
ΔΛΑΙΩΝΑ

2390

ΔΝΓ:29

Ν θάζε νηθίζθνο πεξηέρεη ήδε
2 θνπθέηεο (4 θξεβάηηα) κε
δπλαηόηεηα λα πξνζηεζεί
άιιε κία θνπθέηα (ζύλνιν 6
θξεβάηηα).

148

ΔΝΓ:10

ΒΟΛΟ

199

ΔΝΓ:9

ΔΛΔΤΙΝΑ

ΘΔΡΜΟΠΤΛΔ

363

ΔΝΓ:14

716

ΔΝΓ:11

Σώξνο
εμεηαζηεξίνπελαθνληεηλεξ
πνπ δύλαηαη ζε έθηαθηε
αλάγθε λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη
σο ρώξνο θαξαληίλαο, 24 η.κ,
ρσξεηηθόηεηαο 6 αηόκσλ. Υο
ρσξνο θαξαληίλαο
ρξεζηκνπνηείηαη θαη έηεξνο
ρώξνο ηεο Γνκήο - απνζήθε 30 η.κ., ρσξεηηθόηεηαο 7
αηόκσλ.
2 νηθίζθνη ρσξεηηθόηεηαο
7αηόκσλ έθαζηνο κε
εμσηεξηθή ρεκηθή ηνπαιέηα
θαη εμσηεξηθό ρεκηθό ληνπο
1 container θαξαληίλαο

ΘΗΒΑ

3 container γηα ρώξνπο
θαξαληίλαο, κέγηζηεο
ρσξεηηθόηεηαο 24 άηνκα.

ΚΟΡΙΝΘΟ

ΔΔΠ:1(ΔΜΞΖΟΔΡΔΊΡΑΗ
ΑΞ ΡΝ ΡΝΞΗΘΝ
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ

1.) έμη (06) ζθελέο
(αλαξξσηήξηα)
ρσξεηηθόηεηαο ηεζζάξσλ
(04) αηόκσλ εθάζηε, 2) κία
(01) ζθελή ρσξεηηθόηεηαο
δύν (02) αηόκσλ σο
εμεηαζηήξην θαη 3) ε κίζζσζε
ρεκηθώλ ηνπαιεηώλ θαη
κπάλησλ πξνο ρξήζε από
ηνπο λνζειεπόκελνπο.
Ρεηξάρσξν θνληέηλεξ κε
θνηλόρξεζηεο ηνπαιέηεο, 70
η.κ.
2 θνληέηλεξ 30 πεξίπνπ ηκ ην
θαζέλα πιελ όκσο εθηηκάηαη
όηη δελ ζα είλαη έηνηκα πξνο
ρξήζε εληόο ηνπ έηνπο.
(Γηάζεζε από ΞΑΗΘ)
2 κεηαιιηθέο θαηαζθεπέο ησλ
85 η.κ. κε κπάλην, είλαη ζην
ζρεδηαζκό θαη ζα κπνξνύζαλ
λα ρξεζηκνπνηεζνύλ αλ
ππάξμεη αλάγθε.

738

ΚΟΤΣΟΥΔΡΟ

1322

ΔΝΓ:20

ΚΤΛΛΗΝΗ

315

ΔΝΓ:10

Δμεηαζηήξην 16ηκ
Αλαξξσηήξην-ζεξαπεπηήξην
50ηκ
Σώξνο απνκόλσζεο 60ηκ .

ΛΑΤΡΙΟ

260

ΔΝΓ:11

2977(1999+978)

ΔΝΓ:15( ΞΑΙΑΗΑ
ΚΑΙΑΘΑΠΑ)
ΔΔΠ:8(ΛΔΑ
ΚΑΙΑΘΑΠΑ)

618

ΔΝΓ:9

ΠΤΡΓΟ

78

1 ΗΑΡΟΝΠ ΑΞ ΔΙ.
ΠΡΟΑΡΝ
(ΔΜΞΖΟΔΡΔΗΡΑΗ Ζ
ΓΝΚΖ ΑΞ ΡΝ
ΡΝΞΗΘΝ
ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ)

ΡΙΣΩΝΑ

2849

ΜΑΛΑΚΑΑ 1,2

ΟΙΝΟΦΤΣΑ

ΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

ΥΙΣΟ

ΑΣΣΙΚΟ ΑΛΟ

2668

1170

69

ΔΝΓ:14

ΔΝΓ:29

ΔΝΓ:12

ΓΝΚ:3

Γύν νηθίζθνη ζπλνιηθήο
ρσξεηηθόηεηαο 5 ζέζεσλ.
Θάζε νηθίζθνο δηαζέηεη
μερσξηζηή ρεκηθή ηνπαιέηα
θαη ληνπδηέξα.
β. Γύν container ζπλνιηθήο
ρσξεηηθόηεηαο 14 ζέζεσλ.
γ. Δθόζνλ απαηηεζεί, ζα
κπνξνύζαλ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ αθόκε 2
container ζπλνιηθήο
ρσξεηηθόηεηαο 12 ζέζεσλ
Ξέληε (5) νηθίζθνη γηα
θαξαληίλα από ηνπο νπνίνπο
κέρξη ζήκεξα
ρξεζηκνπνηνύληαη νη ηξεηο (3)
ρσξεηηθόηεηαο 5-7 αηόκσλ.
Πηε Λέα Γνκή Καιαθάζαο
δπν ζθελέο σο ρώξνη
θαξαληίλαο
1 νηθίζθνο ρσξεηηθόηεηαο 7
αηόκσλ

2 ρώξνη: 1 εμεηαζηήξην, 1
ρώξνο απνκόλσζεο δπλ 6-8
αηόκσλ

3 θνληέηλεξ, ρσξεηηθόηεηαο 6
αηόκσλ, θαζώο θαη έλαο
θνηλόρξεζηνο ζηεγαζκέλνο
ρώξνο ρσξεηηθόηεηαο 8
αηόκσλ.
4 θνληέηλεξ ζπλνιηθήο
ρσξεηηθόηεηαο 20 αηόκσλ
α) θνηλόρξεζηνο ρώξνο
ρσξεηηθόηεηαο 25 αηόκσλ Β)
ηέζζεξηο κηθξνί νηθίζθνη
ρσξεηηθόηεηαο ησλ 5 αηόκσλ
ν θαζέλαο
παξακέλνπλ ζε
δηαζεζηκόηεηα δύν δσκάηηα
(ζε ζύλνιν 25 δσκαηίσλ)
πξνθεηκέλνπ λα
ρξεζηκνπνηεζνύλ σο ρώξνη
θαξαληίλαο.

