
 

Θέμα: «Απάντηση σχετικά με κρούσματα Covid-19 σε σχολικές δομές» 

Αξιότιμα μέλη,  

Στις εξαιρετικά πρωτόγνωρες και δύσκολες περιόδους που βιώνουμε, ιδίως όσοι είναι 

γονείς, κυριαρχεί η αγωνία και η αβεβαιότητα για την ασφάλεια των παιδιών τους. 

Στα φόβητρα αυτά επάνω, η ελλιπής πληροφόρηση και η παραπληροφόρηση 

δυσχεραίνουν το τοπίο και δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις, προκαλώντας 

πανικό. Σε απάντηση των όσων αναφέρετε στην από 21-09-2020 επιστολή σας προς 

τη διοίκηση του Δήμου Παιανίας, τον ΕΟΔΥ, το Γραφείο Παιδείας, τις ΜΚΟ, κλπ, σας 

ενημερώνουμε αρμοδίως πως: 

Ο Δήμος Παιανίας δεν έχει α) ούτε τη δυνατότητα, β) ούτε την αρμοδιότητα για την 

ενδεχόμενη διαχείριση κρουσμάτων εντός της δομής που βρίσκεται στα διοικητικά 

όρια του Δήμου μας. Όπως γνωρίζετε, αρμόδιος φορέας διαχείρισης των 

κρουσμάτων είναι ο ΕΟΔΥ, στον οποίο οφείλει να αποστέλλει ακριβή στοιχεία η 

διοίκηση της δομής, ούτως ώστε να πράξουν τα δέοντα. 

Όσον αφορά κρούσματα σε σχολικές δομές, η μόνη έγκυρη πηγή είναι αυτή του 

Υπουργείου Υγείας και του ΕΟΔΥ, οι οποίες δεν αναφέρουν κανένα κρούσμα. 

Σημειώνουμε, δε, πως με το υπ. αρ. 57759/12-09-2020 και την παρ. 2 και περ. δ’ της 

παρ. 4 του αρ.1 της 25.2.2020 ΠΝΠ (Α’42) την αποκλειστική αρμοδιότητα για το 

κλείσιμο των σχολικών μονάδων σε εξαιρετικές περιπτώσεις γίνεται αποκλειστικά 

από το ΥΠΑΙΘ μετά από εισήγηση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας. 

Επομένως, αν υπήρχαν κρούσματα, το σχολείο θα ήταν ήδη κλειστό. Συνιστούμε 

επιφύλαξη στα όσα ακούγονται, με αίσθημα ευθύνης και πρόληψης στη διασπορά 

ψευδών ειδήσεων. 

Ως Δήμος Παιανίας βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τα σχολεία και τους 

αρμόδιους φορείς για να δράσουμε άμεσα εάν χρειαστεί. Προς το παρόν συστήνουμε 

τήρηση των μέτρων προστασίας.  

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για ό,τι χρειαστείτε. 
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