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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο ΔΗΜΟΣ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤON ΚΟΡΩΝΟΪΟ. 

 

Ο Δήμος Παιανίας με αίσθημα ευθύνης για την προστασία της δημόσιας υγείας 

παρακολουθεί τις εξελίξεις και σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς (ΕΟΔΥ, Υπουργεία 

κλπ) θα προβεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω ενέργεια κριθεί απαραίτητη. Σε κάθε περίπτωση 

οι πολίτες καλούνται να ακολουθούν τις οδηγίες των υπευθύνων επιστημόνων υγείας και 

ειδικότερα να επικοινωνούν με τον ιατρό τους ή με τον ΕΟΔΥ (στο τηλέφωνο 210-5212054) 

όταν υπάρχει υποψία για πιθανό κρούσμα λοίμωξης από κορονοϊό. 

Ο Δήμος Παιανίας έχει προετοιμαστεί εγκαίρως και έχει προχωρήσει με υπεύθυνο 

και οργανωμένο τρόπο, σε όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα για την προστασία από τον 

κορωνοϊό και διαβεβαιώνει τους δημότες ότι μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη 

ενημέρωση για επιβεβαιωμένο κρούσμα στον Δήμο. 

Αποκλειστική αρμοδιότητα για την προσωρινή αναστολή λειτουργίας σχολικών 

μονάδων για λόγους δημόσιας υγείας, έχει αποκλειστικά το Υπουργείο Παιδείας μετά από 

εισήγηση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και όχι ο Δήμος. (Πράξη 

Νομοθετικού Περιεχομένου (25.02.2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού 

της διάδοσης κορωνοϊού» (ΦΕΚ Α΄ 42). 

Η δημοτική αρχή βρίσκεται σε άμεση συνεργασία με την σχολική κοινότητα και θα 

συνδράμει όπου ζητηθεί. Έχει εξασφαλιστεί η επάρκεια των απαραίτητων μέσων 

(αντισηπτικά, απολυμαντικά κλπ) και η διαρκής επικοινωνία μεταξύ Δήμου, σχολείων, 

φορέων κλπ. 

Ήδη όλα τα σχολικά συγκροτήματα, τα δημοτικά κτίρια και οι αθλητικοί χώροι 

έχουν απολυμανθεί από ειδικά συνεργεία, τα οποία θα επέμβουν ξανά όπου υπάρξει 

ανάγκη. 



Επισημαίνουμε ότι η τήρηση των μέτρων πρόληψης αποτελεί και ατομική ευθύνη 

των πολιτών. Βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με τον ΕΟΔΥ από τον οποίο έχει επίσημα 

ζητηθεί ενημέρωση για κάθε πιθανή εξέλιξη. Η ενημέρωση και η τήρηση των μέτρων 

πρόληψης του κορωνοϊού είναι απαραίτητες. 

Η διάδοση ψευδών πληροφοριών και η δημιουργία τεχνητού κλίματος φόβου για 

εντυπωσιασμό, όχι μόνον δεν βοηθούν αλλά είναι αρνητικές για όλους μας. Δυστυχώς 

έχουμε και τέτοια φαινόμενα παρόλο που αυτή την περίοδο χρειάζεται υπευθυνότητα από 

τον καθένα και σε αυτά που κάνουμε και σε αυτά που λέμε. Για να προστατεύσουμε και την 

υγεία των κατοίκων και την λειτουργικότητα της τοπικής μας κοινωνίας. 

Θα βρισκόμαστε διαρκώς σε δημόσια επικοινωνία μαζί σας. 

Με την συνεργασία όλων θα διασφαλιστεί η δημόσια υγεία. Δεν φοβόμαστε, και 

ενημερωνόμαστε για τους κανόνες υγιεινής που πρέπει όλη η οικογένεια να ακολουθεί. 

Ασπίδα μας είναι η γνώση και η πρόληψη και όχι ο πανικός και ο φόβος.  
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