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Μέηρα προζηαζίας από ηολ θορφλοχό (COVID-19) γηα ηα Κέληρα 
Κοηλφληθής Πρόλοηας θαη ηοσς Εποπηεσόκελοσς Φορείς πρόλοηας ηοσ 

Τποσργείοσ Εργαζίας θαη Κοηλφληθώλ Τποζέζεφλ 

 

Σην πιαίζην ησλ έθηαθησλ ζπλζεθψλ πνπ θαιείηαη λα αληηκεησπίζεη ε ρψξα, ν 
επαίζζεηνο ηνκέαο ηεο πξφλνηαο απαηηεί απμεκέλε πξνζηαζία ησλ πιένλ εππαζψλ 
νκάδσλ πνπ θηινμελνχληαη ζηηο πξνλνηαθέο δνκέο απφ ηνλ θορφλοχό (COVID-
19). Γηα ηελ ζσξάθηζε ησλ δνκψλ πξφλνηαο ην Υπνπξγείν Εξγαζίαο θαη 
Κνηλσληθψλ Υπνζέζεσλ, θαη πην ζπγθεθξηκέλα ε Υθππνπξγφο Δφκλα Μηραειίδνπ, 
θαζ’ χιελ αξκφδηα γηα ηνπο θνξείο απηνχο, πξνβαίλεη ζε ζεηξά ελεξγεηψλ 
πξφιεςεο ηεο κεηάδνζεο θαη δηαζπνξάο ηνπ ηνχ.  

Πην ζπγθεθξηκέλα νη ελέξγεηεο απηέο αθνξνχλ:  

α) Τνπο εξγαδφκελνπο γνλείο αηφκσλ κε αλαπεξία. 

β) Τηο αλνηρηέο δνκέο πξφλνηαο (Κέληξα Δεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ - 
Κ.Δ.Α.Π., Κέληξα Δεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ κε Αλαπεξίεο Κ.Δ.Α.Π. - 
ΜεΑ, θαη Κέληξα Δηεκέξεπζεο θαη Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο – Κ.Δ.Η.Φ). 

γ) Τα Κέληξα Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ησλ Πεξηθεξεηψλ. 

 

Εργαδόκελοη γολείς αηόκφλ κε αλαπερία 

Εηδηθφηεξα, γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο γνλείο αηφκσλ κε αλαπεξία, ηα νπνία, 
αλεμαξηήησο ειηθίαο είλαη σθεινχκελνη ζε δνκέο παξνρήο ππεξεζηψλ αλνηθηήο 
θξνληίδαο, ιφγσ αλαζηνιήο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ απηψλ, ζεζκνζεηείηαη 
θαηφπηλ έθδνζεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνχ Πεξηερνκέλνπ «άδεηα εηδηθνχ ζθνπνχ» γηα 
φζν δηάζηεκα παξακέλνπλ θιεηζηέο νη ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο, κέρξη ηελ 
10.4.2020, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έλαο ηνπιάρηζηνλ γνλέαο εξγάδεηαη ζηνλ 
ηδησηηθφ ηνκέα σο κηζζσηφο, αθφκα θαη εάλ ν άιινο γνλέαο είλαη ειεχζεξνο 
επαγγεικαηίαο. 

 

Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Κασσάνδρας 
Αρ.Πρ. : 1072 / 1072 
Ημ.Πρ. : 17/03/2020



Αλοητηές δοκές πρόλοηας  

1. Κέληξα Δεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ (Κ.Δ.Α.Π.), Κέληξα 
Δεκηνπξγηθήο Απαζρφιεζεο Παηδηψλ κε Αλαπεξίεο (Κ.Δ.Α.Π.-ΜεΑ) θαη 
Κέληξα Δηεκέξεπζεο θαη Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο (Κ.Δ.Η.Φ) 

Καηφπηλ Κνηλήο Υπνπξγηθήο Απφθαζεο ην Υπνπξγείν Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 
Υπνζέζεσλ εμέδσζε εγθχθιην ζηελ νπνία δηεπθξηλίδεηαη φηη αλαζηέιιεηαη ε 
ιεηηοσργία ηφλ Κ.Δ.Η.Φ. θαη ηφλ Κ.Δ.Α.Π. - ΜεΑ γηα 14 κέξεο, κε εκεξνκελία 
ιήμεο ηεο αλαζηνιήο ηελ 25ε Μαξηίνπ 2020. Σηελ πεξίπησζε απηή 
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη πξνλνηαθέο δνκέο πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο 
εθπαίδεπζεο θαη θαηάξηηζεο.    

2. Κέληξα Ηκεξήζηαο Φξνληίδαο Ηιηθησκέλσλ (Κ.Η.Φ.Η.): Με εγθχθιην ηνπ 
Υπνπξγείνπ Εζσηεξηθψλ θαη ηνπ Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ 
Υπνζέζεσλ παξέρνληαη οδεγίες φς προς ηε ιεηηοσργία θαη ηελ παροτή 
σπερεζηώλ κε αζθάιεηα, γηα ηελ απνθπγή ζπλσζηηζκνχ, θαζψο θαη γηα 
ηα έθηαθηα πεξηζηαηηθά.  

Εληνχηνηο, θαηά πεξίπησζε, ζπληζηάηαη ε παξακνλή ησλ ειηθησκέλσλ ζην 
νηθνγελεηαθφ ηνπο πεξηβάιινλ, εθφζνλ ππάξρεη απηή ε δπλαηφηεηα, άιισο ε 
παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηα ΚΗΦΗ είηε θαη’ νίθνλ είηε εληφο ησλ δνκψλ, εθφζνλ 
απηφ θξηζεί απνιχησο αλαγθαίν. 

3. Παξαξηήκαηα Απνζεξαπείαο θαη Απνθαηάζηαζεο: Με εγθχθιην ηνπ 
Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλσληθψλ Υπνζέζεσλ παρέτοληαη οδεγίες γηα 
ηελ αζθαιή ιεηηοσργία ηοσς, θαη ηνλ κε ζπλσζηηζκφ ζηνπο ρψξνπο 
αλακνλήο.  

Δεδνκέλνπ φηη νη πεξηζζφηεξεο αλνηρηέο δνκέο ιεηηνπξγνχλ κε ζπγρξεκαηνδφηεζε 
πφξσλ, ην Υπνπξγείν Εξγαζίαο βξίζθεηαη ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε ην Υπνπξγείν 
Αλάπηπμεο θαη Επελδχζεσλ, προθεηκέλοσ λα δηαζθαιίζεη ηελ απρόζθοπηε 
τρεκαηοδόηεζή ηοσς.  

 

Κέληρα Κοηλφληθής Πρόλοηας  

Με επηζηνιή ηεο ζηηο δηνηθήζεηο ησλ Κέληξσλ Κνηλσληθήο Πξφλνηαο ε Υθππνπξγφο 
δήηεζε απζηεξή ηήξεζε ησλ θαλφλσλ πγηεηλήο θαη ησλ νδεγηψλ ηνπ Ε.Ο.Δ.Υ., ηε 
δηακφξθσζε πξσηνθφιινπ γηα ηελ πξνεηνηκαζία εηδηθνχ ρψξνπ απνκφλσζεο ζε 
πεξίπησζε πηζαλνχ θξνχζκαηνο, ηελ αλαζηνιή ησλ επηζθεπηεξίσλ θαη ησλ 
νκαδηθψλ ςπραγσγηθψλ/αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ζε δνκέο παηδηθήο πξνζηαζίαο 
γηα 15 κέξεο, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ κεηαθηλήζεσλ ζηηο απνιχησο αλαγθαίεο, θαζψο 
θαη ζπρλή απνιχκαλζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ παξαξηεκάησλ.  

 

Η Τθσποσργός Εργαζίας θαη Κοηλφληθώλ Τποζέζεφλ Δόκλα Μηταειίδοσ 
δήιφζε ζτεηηθά κε ηα κέηρα πρόιευες ηες κεηάδοζες θαη δηαζποράς ηοσ 
ηού ζηολ ηοκέα ηες πρόλοηας: «Σηηο δνκέο ηεο πξφλνηαο θηινμελνχληαη νη πιένλ 
επάισηνη ζπκπνιίηεο καο, ειηθησκέλνη, άηνκα κε αλαπεξίεο ή ρξφληα λνζήκαηα θαη 
επηβαξπκέλν ηζηνξηθφ πνπ ηνπο θαηαηάζζεη ζηηο νκάδεο πςεινχ θηλδχλνπ. 



Σηεξίδνπκε ηνπο εξγαδφκελνπο γνλείο παηδηψλ κε αλαπεξία επεθηείλνληαο ηελ 
άδεηα «εηδηθνχ ζθνπνχ», πεξηνξίδνπκε ηε ιεηηνπξγία ησλ αλνηρηψλ δνκψλ ζην 
απνιχησο αλαγθαίν θαη εληζρχνπκε ηε ζσξάθηζε ησλ Κέληξσλ Κνηλσληθήο 
Πξφλνηαο ψζηε λα δηαρεηξηζηνχκε φινη καδί απνηειεζκαηηθά ηελ παξνχζα 
θαηάζηαζε φπσο δηακνξθψλεηαη κε ηελ αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ ηνπ θνξσλντνχ 
ζηε ρψξα καο». 

 

 


