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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ 
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Επιστολή Δημάρχου Βύρωνα Γ. Κατωπόδη στον Υπουργό Εσωτερικών Π. 
Θεοδωρικάκο  
 
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 
 
Η επιδεινούμενη εξέλιξη της πανδημίας του COVID-19 στην Αττική έχει θορυβήσει, όπως 
είναι απολύτως φυσικό, όλους μας. Ιδιαίτερα όσοι από εμάς βρισκόμαστε σε θέσεις ευθύνης 
νιώθουμε το βάρος να συμβάλλουμε με όποιον τρόπο μπορούμε, στην αντιμετώπιση της 
δύσκολης αυτής ασθένειας. 
 
Από τη μεριά μας, ως Δημοτική Αρχή του Βύρωνα έχουμε προσπαθήσει από την πρώτη 
στιγμή να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών και έχουμε υπερβεί αρκετές φορές ακόμα και 
τα στενά όρια της αποστολής μας με στόχο να φροντίσουμε το προσωπικό μας και τους 
δημότες της πόλης. 
 
Έχουμε επωμιστεί οικονομικά βάρη που μας δυσκολεύουν και προσπαθούμε να 
ανταπεξέλθουμε με περιορισμένο πολλές φορές προσωπικό, καθώς το αίτημά μας για την 
πρόσληψη 30 επιπλέον εργαζόμενων για τον καθαρισμό των σχολείων δεν εγκρίθηκε τελικά 
στο σύνολό του, όπως σας ενημέρωσα σχετικά με την από 9-9-2020 επιστολή μου. 
 
Έχουμε πραγματοποιήσει δαπάνη για σύμβαση με διαγνωστικό κέντρο για την κάλυψη των 
σχεδόν 500 εργαζομένων μας προκειμένου να ανταποκριθούμε άμεσα σε τυχόν κρούσμα και 
να καλύψουμε οποιαδήποτε ανάγκη εργαζόμενου ανακύψει. 
 
Μας θορυβεί ωστόσο ακόμη περισσότερο το ζήτημα της τήρησης των πρωτοκόλλων του 
ΕΟΔΥ στα σχολεία της πόλης μας, καθώς σε κάθε ύποπτο ή και επιβεβαιωμένο κρούσμα, δεν 
πραγματοποιούνται διαγνωστικά τεστ σε όσους έχουν έρθει σε επαφή με κάποιο από αυτά. 
Αντιθέτως και εύλογα κατά τη γνώμη μας, οι γονείς και οι καθηγητές στρέφονται στη 
Δημοτική Αρχή για βοήθεια, παρά το γεγονός πως δεν ανήκουν στο προσωπικό του Δήμου 
και παρά το γεγονός πως δεν υπάρχει πρόβλεψη για ενίσχυση των Δήμων για να αναλάβουν 
αυτή τη δαπάνη. 
 

Βύρωνας, 16/10/2020 
Αρ. Πρωτ.: 19474 
 
 
ΠΡΟΣ: Υπουργό Εσωτερικών κ. 
Π. Θεοδωρικάκο 
 
Κοιν: Γεν. Γραμματέα 
Εσωτερικών κ. Μ. 
Σταυριανουδάκη 
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Όπως αντιλαμβάνεστε, το οικονομικό βάρος για μία τέτοια κίνηση είναι αδύνατον να 
καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Βύρωνα και ο Βύρωνας είναι μία από τις περιοχές 
με ιδιαίτερα υψηλή πυκνότητα μαθητών ανά τάξη, όπως έχουμε εγκαίρως προειδοποιήσει 
και το Υπουργείο Παιδείας.  
 
Καλούμε λοιπόν την Πολιτεία είτε να αναλάβει την διεξαγωγή διαγνωστικών τεστ σε μαθητές 
και διδακτικό προσωπικό των σχολείων μας σε περιπτώσεις ύποπτων ή επιβεβαιωμένων 
κρουσμάτων, είτε την ενίσχυση των Δήμων για την διεξαγωγή τους και φυσικά και για τις 
απολυμάνσεις που υποχρεωτικά πρέπει να γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Η κατάσταση 
δεν πρέπει να αφεθεί να ξεφύγει και είναι στο χέρι μας να προστατεύσουμε τα παιδιά και το 
προσωπικό των σχολείων μας. 
 
        Ο Δήμαρχος 
 
 
        
             Γρηγόρης Κατωπόδης 
 
 
 
 


