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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Δήμος Αριστοτέλη: Ευθύνη όλων η αυστηρή εφαρμογή οδηγιών και μέτρων κατά της
διάδοσης του κορωνοϊού
Έκκληση αυστηρής εφαρμογής των οδηγιών προστασίας και των μέτρων περιορισμού της
διασποράς του κορωνοϊού, απευθύνει στους δημότες του ο Δήμος Αριστοτέλη.
Πέραν της αναστολής λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών, από πλευράς Δήμου, έχουν δοθεί
οδηγίες για την αναστολή λειτουργίας και απαγόρευση χρήσης όλων των παιδικών χαρών
ευθύνης του και των αθλητικών εγκαταστάσεων και προγραμμάτων ευθύνης του.
Αναστέλλονται βάσει Κοινής Υπουργικής Απόφασης των συναρμόδιων υπουργείων, οι θεατρικές
παραστάσεις και κινηματογραφικές προβολές, η πραγματοποίηση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και
η λειτουργία παιδοτόπων, γυμναστηρίων, σχολών εκμάθησης χορού ή αθλημάτων.
Επίσης, αναστέλλονται όλες οι συνεδριακές δραστηριότητες, ενώ το ίδιο θα ισχύσει και για τις
συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και οι συνεδριάσεις των οργάνων του Δήμου (επιτροπής
κλπ), που θα επιχειρηθεί να πραγματοποιηθούν μέχρι νεοτέρας δια περιφοράς των θεμάτων ή
μέσω τηλεδιάσκεψης.
Καλούνται οι δημότες να μην προσέρχονται στο Δημαρχείο για έκδοση πιστοποιητικών ή άλλων
εγγράφων, αλλά να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους τηλεφωνικά, ή ταχυδρομικά, επικοινωνώντας
με την κατά περίπτωση αρμόδια υπηρεσία, στα τηλέφωνα που μπορούν να βρουν στην
ιστοσελίδα του Δήμου ( http://dimosaristoteli.gr/gr/municipality/dimos/phonesmunicipal), ή μέσω του

τηλεφωνικού κέντρου 23773 50000 και ακολούθως θα ενημερώνονται για την ημέρα παραλαβής του
πιστοποιητικού, για την οποία θα προσέρχονται με την ταυτότητά τους σε συγκεκριμένη ώρα και με στόχο
τον κατά δύναμη περιορισμό της φυσικής παρουσίας και ταυτόχρονης αναμονής πολιτών στους χώρους
του Δημαρχείου και στα κατά τόπους δημοτικά καταστήματα.
Παρακαλούνται, οι δημότες να ζητούν οδηγίες από τον Δήμο, επικοινωνώντας τηλεφωνικά, για
οποιαδήποτε συναλλαγή, χωρίς να προσέρχονται στο Δημαρχείο, μέχρι νεοτέρας.
Συνιστάται ενδεχόμενες πληρωμές
ηλεκτρονικά.

προς τον Δήμο να πραγματοποιούνται μέσω τραπέζης, ή

Μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας που ανέπτυξε η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με τα Υπουργεία
Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (https://tetragonika.govapp.gr) θα γίνονται δηλώσεις
επιφάνειας ακινήτων τους, μέχρι τις 3-6-2020, μετά τη σχετική παράταση που δόθηκε.
Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος, σε σχετική δήλωσή του επισημαίνει:
«Εν μέσω πανδημίας, είναι αναγκαίο όλοι να συνεργαστούμε και να αυτοπεριοριστούμε, ώστε να
προστατέψουμε πρωτίστως τους ηλικιωμένους μας και τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.
Παρακαλώ να πάρουμε όλοι στα σοβαρά την αυστηρότητα των μέτρων, ελπίζοντας να μη
χρειαστεί να αντιμετωπίσουμε τα χειρότερα των επιπτώσεων.

Έχουμε δώσει οδηγίες για την τακτική απολύμανση δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων και
για την αξιοποίηση όλων των μέτρων απομακρυσμένης εργασίας, αδειών ειδικού σκοπού και
ευέλικτου ωραρίου για τους εργαζόμενους, αλλά κανένα μέτρο δεν θα έχει αποτέλεσμα, αν δεν
το υποστηρίξει ο καθένας μας με την προσωπική κοινωνικά υπεύθυνη συμπεριφορά.
Φροντίστε όλοι, να ενημερωθούν από στόμα σε στόμα για την κατάσταση και την ανάγκη
αυστηρής εφαρμογής μέτρων προσωπικής προστασίας, όσοι ενδεχομένως γνωρίζετε πως δεν
έχουν πρόσβαση σε πηγές ενημέρωσης ή δεν παρακολουθούν τακτικά μηχανισμούς ενημέρωσης.
Περιορίστε στον μέγιστο δυνατό βαθμό τις μετακινήσεις σας και αποφεύγετε τους χώρους
συνάθροισης κοινού. Πλένετε συχνά τα χέρια σας με άφθονο νερό και σαπούνι, χρησιμοποιείτε
όσο μπορείτε αντισηπτικό τζελ ή οινόπνευμα. Και αν έχετε συμπτώματα, όπως πυρετό, βήχα ή
δύσπνοια, αναζητείστε τηλεφωνικά ιατρική συμβουλή και οδηγίες, πριν μεταβείτε μόνοι σας σε
κάποιο ιατρείο ή στο νοσοκομείο.
Δεν χρειάζεται πανικός. Απαιτείται όμως σοβαρότητα και υπεύθυνη στάση όλων.»
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