
 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Ο Δήμος Βύρωνα, στο πλαίσιο της λήψης μέτρων για τον περιορισμό 

διάδοσης του Κορωνοϊου CoViD-19 και με σκοπό την προστασία της 

υγείας των πολιτών, αλλά και τη διασφάλιση της λειτουργίας των 

Υπηρεσιών του Δήμου, έχει ήδη προχωρήσει σε σειρά σχετικών 

ενεργειών και μέτρων, ακολουθώντας τις οδηγίες του ΕΟΔΥ και τα 

οριζόμενα στην από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/τ.Α) 

Η Πρωτοβουλία Πολιτών Βύρωνα προτείνει και θεωρεί απαραίτητη την 

εντατικοποίηση των μέτρων που έχουν ληφθεί καθώς και τη λήψη 

επιπλέον μέτρων. Πιο συγκεκριμένα, προτείνουμε:  

✓ Απολύμανση και επιμελής καθαρισμός ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα όλων των εν λειτουργία δημοτικών κτηρίων 

(καθαριότητας, τεχνικής υπηρεσίας, δημαρχείο κλπ.) καθώς και 

των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου μας, ιδίως των πλατειών 

(παγκάκια, κιγκλιδώματα κοκ.) και των χώρων έμπροσθεν 

τραπεζών, supermarkets κλπ.  

✓ Παροχή στους εργαζόμενους του Δήμου άμεσα και σε επάρκεια 

όλων των απαραίτητων επιπλέον μέτρων ατομικής προστασίας 

(γάντια, μάσκες, αντισηπτικά, στολές μίας χρήσης για όσους 

εργάζονται στον τομέα της καθαριότητας κ.ο.κ.). 

 



✓ Προσλήψεις επιπλέον προσωπικού όπου χρειάζεται, ιδίως στην 

Καθαριότητα, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί ο Δήμος 

με επάρκεια στις ανάγκες που έχουν προκύψει.  

 

✓ Ενημέρωση των δημοτών δια μεγαφώνου σε κάθε γειτονιά της 

πόλης για τα μέτρα που λαμβάνονται και τις οδηγίες που 

εκδίδονται από την Κοινωνική Υπηρεσία και κυρίως την Υπηρεσία 

Καθαριότητας. 

 

✓ Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου μας είναι σημαντικό να 

προχωρήσει άμεσα στην ενεργοποίηση τηλεφωνικών γραμμών 

έκτακτης ανάγκης και στην καταγραφή των συμπολιτών μας που 

είναι άποροι, δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από 

τις οικίες τους, αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις βασικές τους 

ανάγκες και δεν υπάρχουν στο περιβάλλον τους οικείοι που είναι 

σε θέση να τους εξυπηρετήσουν, προκειμένου να: 

• Τους εξυπηρετούν για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και 

παροχής ειδών πρώτης ανάγκης.  

• Προσφέρουν ειδικά στους άπορους και οικονομικά αδύναμους 

κατοίκους της πόλης δωρεάν βασικά είδη πρώτης ανάγκης, 

ιδίως τώρα που το Κοινωνικό Συσσίτιο του Δήμου Βύρωνα 

παραμένει κλειστό.  

• Συνδράμουν στην πρόσβαση και εξυπηρέτησή τους από τις 

υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του 

Δήμου μας, ανάλογα με τις οδηγίες τους.  

• Διεκπεραιώνουν κάθε άλλη εργασία συναφή με ληφθέντα 

μέτρα για την αποτροπή διάδοσης του ιού COVID – 19.  

 

Η Πρωτοβουλία Πολιτών Βύρωνα συνεχίζει σε αυτή την ομολογουμένως 

δύσκολη και απρόβλεπτη συγκυρία να παρεμβαίνει άμεσα και 

αποτελεσματικά στα δημοτικά δρώμενα με προτάσεις και παρεμβάσεις 

προς το συμφέρον της διασφάλισης της δημόσιας υγείας.  

Η επικεφαλής της παράταξής μας κα Βασιλική Σάρολα βρίσκεται σε 

επαφή με τον Δήμαρχο κ. Κατωπόδη και του έχει ήδη μεταφέρει 

προτάσεις της Πρωτοβουλίας Πολιτών Βύρωνα για τα μέτρα που πρέπει 

να ληφθούν προς εξασφάλιση της υγείας των πολιτών.  



Στεκόμαστε δίπλα σε κάθε εργαζόμενο που αγωνίζεται καθημερινά υπό 

αυτές τις αντίξοες συνθήκες, έτσι ώστε οι δημοτικές υπηρεσίες και 

κυρίως η υπηρεσία καθαριότητας να διατηρήσουν  την απρόσκοπτη 

λειτουργία τους. 

Κάνουμε έκκληση στους συμπολίτες μας  να επιδεικνύουν αυξημένο 

αίσθημα ευθύνης  και στο θέμα της καθαριότητας της πόλης, με 

δεδομένο ότι η υπηρεσία Καθαριότητας λειτουργεί με μειωμένο 

προσωπικό λόγω των αδειών ειδικού σκοπού, ακολουθώντας τις οδηγίες 

του Δήμου για περιορισμό των κλαδεμάτων και των ογκωδών 

αντικειμένων στα πεζοδρόμια. 

Οι δημοτικοί σύμβουλοι της Πρωτοβουλίας Πολιτών, παρ’ ότι έχουν 

καταψηφίσει το αρχικό κείμενο του Προϋπολογισμού, θα υπερψηφίσουν 

την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα που εισάγεται 

προς έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να μπορέσει να 

λειτουργήσει απρόσκοπτα και πλειοψηφικά ο Δήμος σε αυτήν την 

έκτακτη συγκυρία.  

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ και ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ με αισθήματα ευθύνης και 

αλληλεγγύης θα δώσουμε και αυτή τη μάχη και θα την κερδίσουμε!  

 

Βύρωνας 19.03.2020 


