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Τρίπολη,          24 Απριλίου 2020
Αριθμ. Πρωτ. : 89928/22520
 

1.Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM)
2. Υπουργείο Υγείας
- Υπόψη Υπουργού κ. Κικίλια
- Υπόψη Υφυπουργού κ. Κοντοζαμάνη
- Υπόψη Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
κ. Πρεζεράκου
3. Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας   
(Ε.Ο.Δ.Υ.) Υπόψη Προέδρου κ. Αρκουμανέα
4. Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής
Υπόψη Υπουργού κ. Μηταράκη
5. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη
Υπόψη  Υπουργού κ. Χρυσοχοίδη
Υπόψη Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη 
& Διαχείρισης Κρίσεων κ Χαρδαλιά
6. 6η Υγειονομική Περιφέρεια
   Υπόψη  Διοικητή κ. Καρβέλη

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

…………………….
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Ταχ. Δ/νση 
Τ.Κ.
Πληροφ.

Τηλ.
Φαξ.
Email

: Ελ. Βενιζέλου 34  
: 22 132  - Τρίπολη Αρκαδίας
:Διαμαντόπουλος Β.
:Καμαρινόπουλος Σ.
: 2713610221
: 2713610223
:kamarinopoulos@arcadia.gr

ΘΕΜΑ : «  Ενημέρωση  σχετικά  με  τις  δομές  φιλοξενίας  και  εγκατάστασης  προσφύγων  και
μεταναστών ».

ΣΧΕΤ. : (α)  Το Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθμ. 131 (ΦΕΚ 224Α/27.12.2010) «Οργανισμός της    Περιφέρειας
Πελοποννήσου». 
(β)  Ο  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  Α  197/2003)  «  Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκηση  και  της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 
(γ)  Η  υπ.αρίθμ.πρωτ.Δ1(δ)/Γ.Π.οικ.17905/4-3-2016  (ΑΔΑ:6ΙΚΔ465ΦΥΟ-ΚΕΗ)  Εγκύκλιος  του
Υπουργείου Υγείας.
(δ) Η υπ.αρίθμ.πρωτ.Δ1(δ)/Γ.Π.οικ.20761/17-3-2016 (ΑΔΑ:712Φ465ΦΥΟ-Ζ73)   
 Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την ΄΄Λήψη μέτρων διασφάλισης της     
 ποιότητας πόσιμου νερού σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών΄΄.
(ε) Η υπ.αρίθμ.πρωτ.Γ1α/Γ.Π.οικ.36436/20-5-2016 (ΑΔΑ:68ΓΣ465ΦΥΟ-ΦΝ2) 
Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την ΄΄Πρόσθετα μέτρα πρόληψης μετάδοσης ασθενειών
από τους διαβιβαστές΄΄.
(στ)  Η  υπ.αρίθμ.πρωτ.Γ1β/Γ.Π.οικ.37840/26-5-2016  (ΑΔΑ:Ω4ΒΞ465ΦΥΟ-ΨΕΨ)  Εγκύκλιος  του
Υπουργείου Υγείας σχετικά με την ΄΄Μέτρα για τη διασφάλιση της υγιεινής και της ασφάλειας των
παρεχόμενων  συσσιτίων-τροφίμων  &  ποτών  σε  οργανωμένες  δομές  φιλοξενίας  προσφύγων-
μεταναστών΄΄.
(ζ)  Η  υπ.αρίθμ.πρωτ.Δ1(δ)/Γ.Π.οικ.44890/17-6-2016(ΑΔΑ:ΩΞΝΞ465ΦΥΟ-Δ5Ρ)  Εγκύκλιος  του
Υπουργείου  Υγείας  σχετικά  με  την  ΄΄Λήψη  μέτρων  προστασίας  της  Δημόσιας  Υγείας  σε  χώρους
διαμονής προσφύγων-μεταναστών΄΄.
(η)  Η  υπ.αρίθμ.  2393/21-06-2016  (ΑΔΑ:ΨΙΨΜ465ΦΥΟ-ΞΚΜ)  Εγκύκλιος  του  Υπουργείου  Υγείας
σχετικά με την ΄΄Διενέργεια προγράμματος εμβολιασμού σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων/μεταναστών
(ΧΦΠΜ)΄΄.
(θ) Η υπ.αρίθμ.πρωτ.Γ1α/Γ.Π.οικ.2736/13-1-2017 (ΑΔΑ:7ΗΒΔ465ΦΥΟ-6ΝΨ) 
Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας σχετικά με την ΄΄Εμβολιασμοί ενηλίκων που εργάζονται σε Δομές



Φιλοξενίας Προσφύγων-Μεταναστών΄΄.
(ι) Η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020) ΄΄Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης
περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού covid 19΄΄.
(ια)  Η  Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  64/14-3-2020)  ΄΄Κατεπείγοντα  μέτρα
αντιμετώπισης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού covid 19΄΄.
(ιβ)  Η  Πράξη  Νομοθετικού  Περιεχομένου  (ΦΕΚ  68/20-3-2020)  ΄΄Κατεπείγοντα  μέτρα
αντιμετώπισης περιορισμού της διασποράς του Κορωνοϊού covid 19, την στήριξη της κοινωνίας και
της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας
διοίκησης΄΄.
(ιγ)  Το από Φεβρουάριο του 2020 ΄΄ Σχέδιο Προετοιμασίας και Απόκρισης για επιδημία απο τον
νέο Κορωνοϊό SARS-CoV-2΄΄ από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ).
(ιδ) Το υπ.αρίθμ.πρωτ.317454/76197/18-12-2020 έγγραφό μας. 
(ιε) Η από 21-4-2020 Επιστολή του Δημάρχου  Σπάρτης.
(ιζ) Η από 22-4-2020 Επιστολή του Δημάρχου  Ναυπλιέων.
(ιθ) Η από 22-4-2020 Επιστολή του Δημάρχου  Λουτρακίου-Περαχώρας-Αγ. Θεοδώρων.

 Όπως γνωρίζετε την τρέχουσα περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη μια διεθνής υγειονομική

κρίση λόγω του Κορωνοϊού covid 19 από την οποία προκύπτουν αυξημένες ανάγκες παροχής

υγειονομικής φροντίδας και επιτήρησης. 

 Η  Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας αποτελεί βασικό πυλώνα

διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας  στην περιοχή ευθύνης της, τόσο για τον μετακινούμενο

πληθυσμό (πρόσφυγες, μετανάστες) όσο και τους κατοίκους των υφισταμένων περιοχών. 

    Σε συνέχεια του ανωτέρω (ιδ) σχετικού εγγράφου μας και λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα

γεγονότα της Δομής φιλοξενίας του Ξενοδοχείου ΄΄Γαλαξία΄΄ στο Δήμο Ερμιονίδας με εκατόν

πενήντα τρία (153) θετικά κρούσματα στον Κορωνοϊό παρακαλούμε στα πλαίσια διασφάλισης

της Δημόσιας Υγείας, όπως μας γνωρίσετε  άμεσα σε ποιες περιοχές χωρικής αρμοδιότητάς

μας  (Π.Ε  Αργολίδας,  Π.Ε  Αρκαδίας,  Π.Ε  Κορινθίας,  Π.Ε  Λακωνίας,  Π.Ε  Μεσσηνίας)

υφίστανται  δομές  (ανοιχτού-κλειστού  τύπου,  ξενοδοχεία  κτλ)  στις  οποίες   φιλοξενούνται

πρόσφυγες/μετανάστες,  προκειμένου σε συνεργασία με τις οργανικές μας μονάδες (Δ/νσεις

Δημόσιας Υγείας Περιφερειακών Ενοτήτων) να διενεργήσουμε τις απαραίτητες Υγειονομικές

επιθεωρήσεις. Επίσης να μας ενημερώσετε για τις δυνητικές ανάγκες Ιατρικής περίθαλψης ή

άλλου είδους θέματα που άπτονται της Δημόσιας Υγείας προκειμένου και η Υπηρεσία μας να

συμβάλει από κοινού εποικοδομητικά στην διαχείριση αυτού του ζητήματος.  

Περαιτέρω  παρακαλούμε  να  μας  ενημερώνετε  σε  εύθετο  χρονικό  διάστημα  για

οποιαδήποτε προσθήκη ή μεταβολή των ανωτέρω χώρων, ώστε να καθίσταται το συντομότερο

δυνατόν η ενημέρωση μας και οι προς τούτο ενέργειες των Υπηρεσιών μας. 



Εν αναμονή των δικών σας ενεργειών παραμένουμε στην διάθεσή σας στα πλαίσια της

αγαστής συνεργασίας μας.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :
1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2.Αντιπεριφερειάρχη Υγείας & Πρόνοιας
3.Γραφείο Γενικού Δ/ντή Δημόσιας Υγείας & Κοιν.
    Μέριμνας  κ. Διαμαντόπουλου Β.
4. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αργολίδας
5. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αρκαδίας
6. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Κορινθίας
7. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Λακωνίας
8. Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ  Μεσσηνίας
9. Δημάρχους Περιφέρειας Πελοποννήσου.

           Ο  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

          ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Ε. ΝΙΚΑΣ


