
 
 

 

 

Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Συνεργεία του ΕΟΔΥ στον Δήμο Αριστοτέλη για rapid tests από τις 15 Δεκεμβρίου 

 

 

Σε συνέχεια των ενεργειών και πιέσεων του Δήμου Αριστοτέλη με στόχο τη μέγιστη δυνατή 

κινητοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιών για την προστασία της δημόσιας υγείας, όπως 

αποφασίστηκε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας, συνεργεία του ΕΟΔΥ ξεκινούν σειρά 

δειγματοληπτικών ελέγχων με rapid tests για τον εντοπισμό της διασποράς του κορωνοϊού στον 

γενικό πληθυσμό του Δήμου, από τις 15 Δεκεμβρίου έως το τέλος του μήνα.  

 

Η αρχή θα γίνει από τη Μεγάλη Παναγία, την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου, με τη μέθοδο Drive Through, 

δηλαδή με τον έλεγχο εντός του οχήματος των ενδιαφερομένων που θα προσέρχονται και θα 

αναμένουν σε σειρά με τα αυτοκίνητά τους. 

 

Το συνεργείο του ΕΟΔΥ θα βρίσκεται από τις 10:00 το πρωί ως τις 15:00 το απόγευμα μπροστά 

από το παλιό arabia/exodos με την προσέλευση των οχημάτων να γίνεται από την πλατεία 

«Χοροστάσι» και με κατεύθυνση εξόδου, μετά τον έλεγχο προς πλατεία Κελέση και προς Μύλο 

Μπιζιργιάννη. 

 

Εγκαίρως θα ανακοινωθεί η επόμενη ημερομηνία διεξαγωγής ελέγχων με την ίδια μέθοδο, αυτή 

τη φορά στην Ιερισσό. 

 

Η διεξαγωγή των ελέγχων στον μαζικό πληθυσμό, έρχεται σε συνέχεια των σχετικών 

διαβεβαιώσεων του ΕΟΔΥ, μετά τα αιτήματα του Δήμου, και την πρόσφατη διεξαγωγή test στο 

προσωπικό του Δήμου, της Αστυνομίας και του Λιμενικού. 

 

Ο Δήμαρχος Αριστοτέλη κ. Στέλιος Βαλιάνος δήλωσε σχετικά: 

 

«Η επικείμενη διεξαγωγή των ελέγχων και το όποιο αποτέλεσμα δείξουν κατά περίπτωση, 

προφανώς δεν αναιρεί τη σημασία και την ανάγκη αυξημένης προσοχής όλων μας, για την 

τήρηση των μέτρων προστασίας εαυτών και αλλήλων, σε κάθε μας αναγκαία και αναπόφευκτη 

μετακίνηση και δραστηριότητα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ότι το αρνητικό τεστ σήμερα, δεν μας 

προστατεύει από μια επαφή με τον ιό αύριο. Άρα, πέρα από την όποια καθυστέρηση της 

εφαρμογής του lock down, τη χαλαρότητα του Οκτωβρίου και άλλους λόγους που συνέβαλαν στη 

διασπορά, η ατομική ευθύνη και πιστή εφαρμογή των μέτρων παραμένει η ισχυρότερη γραμμή 

άμυνας έναντι του αόρατου εχθρού. Θρηνούμε αρκετούς συμπολίτες μας και εδώ, όπως σε όλη 

τη Χαλκιδική, σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα. Τα νέα από το μέτωπο των 

εμβολίων είναι ευχάριστα και ξέρουμε ότι ο κορωνοϊός στο τέλος θα νικηθεί. Όλοι μαζί με 

συντεταγμένη και πιστή εφαρμογή των μέτρων, μπορούμε να τον εμποδίσουμε να προκαλέσει 

περισσότερο κακό μέχρι τότε.» 


