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             όλων των Περιφερειακών
             ενοτήτων 
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            Υγείας κ. Βαθιώτη
         3. Εντεταλμένη Περιφερειακή
            Σύμβουλο κ. Ζέρβα             

ΘΕΜΑ: Λήψη και εφαρμογή μέτρων κατά της διασποράς του κορωνοϊού από Δήμους 
με καταυλισμούς Ρομά

Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Η πρωτόγνωρη υγειονομική κρίση που προκλήθηκε από την πανδημία του κορωνοϊού 

και τα προβλήματα που προκάλεσε αυτή στην καθημερινότητα των πολιτών όλης της 

χώρας, και προφανώς της Αττικής, έχει αναδείξει το ρόλο αλλά και τη σημασία της 

αποτελεσματικής λειτουργίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα όργανα και οι υπηρεσίες 

της οποίας δεν περιορίζονται στην τυπική διεκπεραίωση των αρμοδιοτήτων τους, 

αλλά η δράση τους εκτείνεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη προληπτικών 

πολιτικών για την αντιμετώπιση της εξελικτικής πορείας αυτής της κρίσης.

Βασικός στόχος είναι η διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας 

και η εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας και εμπιστοσύνης, αναφορικά με την παρουσία 

και στήριξη του κρατικού μηχανισμού στους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη, με 

έμφαση στις ευπαθείς ομάδες αυτών. Στο πλαίσιο αυτό οι υπηρεσίες μας 

δραστηριοποιούνται σε καθημερινή βάση και καθ΄ όλο το εικοσιτετράωρο,  λειτουργία 

η οποία προσαρμόζεται, όπως είναι απαραίτητο και αυτονόητο, στον διαφορετικό 

τρόπο ανάπτυξης πλήθους δραστηριοτήτων που προκαλείται από τα μέτρα πρόληψης 

που έχουν επιβληθεί για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών λόγω της 

εμφάνισης του κορωνοϊού και τον περιορισμό της διάδοσής του.
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Σε αυτή την κατεύθυνση και λαμβάνοντας υπόψη την πρόσφατη εμφάνιση κρουσμάτων 

σε καταυλισμό Ρομά στην περιοχή της Λάρισας, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερες 

συνθήκες διαβίωσης αλλά και τρόπου δραστηριοποίησης της συγκεκριμένης ομάδας 

πολιτών, συνεκτιμώντας τη μέχρι σήμερα ιδιαίτερα αποτελεσματική συνεργασία σας με 

την Εντεταλμένη Περιφερειακή μας Σύμβουλο Μαρία Ζέρβα, και στο πλαίσιο 

εφαρμογής του ειδικού νομοθετικού πλαισίου για την αντιμετώπιση της διάδοσης του 

κορωνοϊού σε σχέση με τον πληθυσμό Ρομά από τους ΟΤΑ Α΄ Βαθμού,  παρακαλούμε, 

εφόσον στη χωρική σας αρμοδιότητα υπάρχουν καταυλισμοί Ρομά, να μας ενημερώσετε 

άμεσα για τις σχετικές ενέργειές σας, καθώς και για τα αντίστοιχα μέτρα τα οποία 

έχετε λάβει ή πρόκειται, κατά απόλυτη προτεραιότητα,  να λάβετε (π.χ. ενημερωτικές 

δράσεις, παροχή φροντίδας, συσσιτίου και περίθαλψης, απολύμανση εγκαταστάσεων, 

διάθεση υγειονομικού υλικού και μέσων ατομικής ή συλλογικής προστασίας από τη 

διάδοση του κορωνοϊού κ.λπ.) . 

Είναι βέβαιο ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, για μια ακόμα φορά, θα συνεχίσει να δίνει 

την καθημερινή μάχη για την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διαμόρφωση 

κλίματος ασφάλειας σε όλους τους συμπολίτες μας, χωρίς αποκλεισμούς, 

διατηρώντας, με κάθε τρόπο, ανοικτές  κρίσιμες υπηρεσίες και δομές «πρώτης 

γραμμής», παρά τις εγγενείς δυσκολίες που προκαλούνται από τη σημαντική μείωση 

του διαθέσιμου προσωπικού της.

Τέλος, θέτουμε υπόψη σας ότι στη μεγάλη αυτή προσπάθεια, η Περιφέρεια Αττικής 

θα συνδράμει, με όλες τις δυνάμεις της και με κάθε διαθέσιμο μέσο, τους Δήμους που 

θα ζητήσουν τη συμμετοχή της, προκειμένου, σε αυτή την κρίση, κανένας συμπολίτης 

μας να μη νοιώσει μόνος και αβοήθητος,  πολλώ δε μάλλον συμπολίτες μας που 

ανήκουν σε ομάδες που έχουν περισσότερο ανάγκη την υποστήριξή μας.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω συνεργασία.

                 Με εκτίμηση,
  

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

     ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΟΥΛΗΣ 
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