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                                                                                 Αθήνα, 1 Σεπτεμβρίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς: τον Υπουργό Υγείας κ. Βασίλη Κικίλια 
τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Μιχάλη Χρυσοχοϊδη 
τον Υπουργό Εσωτερικών κ. Παναγιώτη Θεοδωρικάκο 

 

Θέμα:   «Πρόσθετα προληπτικά μέτρα για την προστασία των 
κατοίκων του Βύρωνα λόγω έκτακτου γεγονότος Covid- 19 σε 
δομή φιλοξενίας» 

 

Κύριοι Υπουργοί, 

 

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Δήμος Βύρωνα 

καθώς εντοπίστηκαν 28 κρούσματα θετικά στον Κορωνοϊό σε δομή φιλοξενίας 

ασυνόδευτων ανήλικων μεταναστών. Συγκεκριμένα, μετά από τεστ που έγινε σε 

άτομο που παρουσίασε συμπτώματα και διαπιστώθηκε πως ήταν θετικό στον 

Covid-19, κλιμάκιο του ΕΟΔΥ μετέβη στη δομή και πραγματοποίησε εξετάσεις 

σε όλους τους εργαζόμενους και τους φιλοξενούμενους. Από τα τεστ που 

διενεργήθηκαν, θετικοί βγήκαν 8 εργαζόμενοι και 20 ανήλικοι. 

Κατόπιν τούτου, η δομή τέθηκε σε καραντίνα για 14 ημέρες, από 31/8/2020 και 

ώρα 21:00 έως 14/9/2020 και ώρα 21:00 και εφαρμόζονται τα σχετικά 

πρωτόκολλα για τον περιορισμό της διασποράς των επιπτώσεων της νόσου 

COVID-19. 

Η συγκεκριμένη δομή στην οποία φιλοξενούνται ανήλικοι μετανάστες από τρίτες 

χώρες, βρίσκεται στην οδό Καλλιπόλεως και η σύμβαση για τη λειτουργία της 

έγινε, σύμφωνα με πληροφορίες των κατοίκων της περιοχής, το 2016. 
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Να σημειωθεί πως σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού που 

διενεργήθηκε το 2011, ο Δήμος Βύρωνα έχει 61.308 κατοίκους και 

συμπεριλαμβάνεται μέσα στους 25 μεγαλύτερους Δήμους της Αττικής, ενώ 

λειτουργούν περίπου 40 σχολεία. 

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 
1)Σχεδιάζετε να λάβετε επιπλέον μέτρα προστασίας και πρόληψης για 
τους κατοίκους του Δήμου Βύρωνα και ποια είναι αυτά; 
2)Σε ποια έκτακτα μέτρα προστασίας και πρόληψης σκέφτεστε να 
προχωρήσετε προκειμένου να μην υπάρξει διασπορά της νόσου; 
3)Έχετε προβλέψει έκτακτη χρηματοδότηση του Δήμου Βύρωνα για να 
προχωρήσει σε εντατική καθαριότητα, απολυμάνσεις δημόσιων χώρων, 
αστικών και δημοτικών μέσων μεταφοράς κ.α.;  
4)Έχουν ενημερωθεί επαρκώς οι κάτοικοι της περιοχής και κυρίως όσοι 
ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, ώστε να φροντίσουν να τηρούν τις ήδη 
υπάρχουσες οδηγίες προστασίας από την πανδημία της νόσου; 
5)Προτίθεστε να προχωρήσετε σε δωρεάν τεστ για τους εργαζόμενους του 
Δήμου Βύρωνα και τους κατοίκους της περιοχής;  
6)Γνωρίζετε αν υπάρχουν και άλλες ανάλογες δομές φιλοξενίας στην 
περιοχή και αν ναι πόσες είναι, πότε εγκαταστάθηκαν, με ποιες 
διαδικασίες και σε ποια σημεία; 

7)Ποια ΜΚΟ, Υπηρεσία ή άλλος Οργανισμός, Δημόσιος ή Ιδιωτικός είναι 
αρμόδιοι για την λειτουργία της συγκεκριμένης δομής; Γνωρίζετε αν 
τηρούνταν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας σύμφωνα με τις οδηγίες 
των αρμόδιων Υπουργείων και των Οργανισμών Υγείας; 
 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

 

Βασίλειος-Πέτρος Ν. Σπανάκης 
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