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 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        

  
 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 
 ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

 

Προς 

Δήμους της Χώρας  

 

 Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

 Κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19 η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο σύνολό 

της, με την υπεύθυνη και αποτελεσματική της στάση κατάφερε να περιορίσει τις 

επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, στηρίζοντας παράλληλα με κάθε δυνατό τρόπο τους 

πολίτες της.  

 Ωστόσο, ο αυξανόμενος ρυθμός μετάδοσης του COVID-19 στη χώρα μας και η 

εμφάνιση μεγάλου αριθμού νέων κρουσμάτων τις τελευταίες εβδομάδες, που δεν 

περιορίζεται μόνον στα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά επεκτείνεται σε όλη την Επικράτεια, 

μας υποχρεώνει να κινητοποιηθούμε άμεσα, αν δεν θέλουμε τις επόμενες ημέρες να 

βρεθούν οι τοπικές κοινωνίες μας αντιμέτωπες με ένα νέο κύμα της πανδημίας, που θα έχει 

απρόβλεπτες συνέπειες στη δημόσια υγεία αλλά και την οικονομία. 

 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού οφείλει για μια ακόμη φορά να βρεθεί στην 

«πρώτη γραμμή» της εθνικής προσπάθειας για την αναχαίτιση του κορωνοΐού, 

αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες ο κάθε Δήμος ξεχωριστά, για τη σχολαστική τήρηση των 

προληπτικών μέτρων προστασίας σε όλα τα επίπεδα, αφού αυτός είναι ο μοναδικός μέχρι 

σήμερα τρόπος, για να ανακόψουμε το ρυθμό μετάδοσης του ιού. Δυστυχώς αποδείχθηκε 

ότι οι υψηλές θερμοκρασίες δεν μπορούν από μόνες τους να αναχαιτίσουν τη 

μεταδοτικότητα του COVID-19.  

 Για το λόγο αυτό χρειάζεται να υπάρξει άμεσα κινητοποίηση κι αυξημένη 

επαγρύπνηση των υπηρεσιών και του προσωπικού των Δήμων, ιδιαίτερα της Δημοτικής 

Αστυνομίας όπου υπάρχει, προκειμένου να διασφαλιστεί η αυστηρή τήρηση των μέτρων, 

σε όλα τα επίπεδα. Από τη χρήση μάσκας όπου προβλέπεται, μέχρι την αποφυγή 

συνωστισμού σε χώρους που συγκεντρώνονται πολλά άτομα όπως κέντρα διασκέδασης, 

beach bars, καφετέριες, κλπ.  



 

ΓΕΝΝΑΔΙΟΥ 8 & ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 106 78 ΑΘΗΝΑ – ΤΗΛ: 2132147500, FAX: 210 3820807 Web: www.kedke.gr E-mail: info@kedke.gr 
 

 Κρίσιμης σημασίας είναι και η συνεργασία με της Υπηρεσίες Υγείας των 

Περιφερειών, για την εφαρμογή των μέτρων. Σε μικρότερους Δήμους, που δεν υπάρχει 

Δημοτική Αστυνομία, είναι απαραίτητη η συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία, για την 

αυστηρή επιτήρηση των μέτρων προστασίας και την αποφυγή φαινομένων συγχρωτισμού. 

 Ταυτόχρονα, οφείλουμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την ενημέρωση κι 

ευαισθητοποίηση των πολιτών, ως προς την ανάγκη να τηρήσουν ο καθένας ξεχωριστά τα 

μέτρα πρόληψης, αναδεικνύοντας την ατομική ευθύνη ως καθοριστικό παράγοντα για την 

αναχαίτιση του ιού. 

 Στην Ελλάδα, ο Αύγουστος αποτελεί παραδοσιακά το μήνα που οργανώνονται 

χιλιάδες επίσημα αλλά κι «ανεπίσημα» πανηγύρια, με αφορμή σημαντικές θρησκευτικές 

εορτές. Είναι πολύ κρίσιμο να πείσουμε τους πολίτες και τους επισκέπτες μας ότι έχει 

μεγαλύτερη αξία αυτή τη χρονιά να διαφυλάξουμε την υγεία μας, από το να 

συμμετάσχουμε σε ένα πανηγύρι στο οποίο θα υπάρξει συνωστισμός κι αυξημένες 

πιθανότητες εξάπλωσης του ιού. Το ίδιο προφανώς θα πρέπει να ισχύσει και για το 

ενδεχόμενο κάθε άλλης καλλιτεχνικής εκδήλωσης, όπως είναι για παράδειγμα η 

διοργάνωση συναυλιών, που σε καμία περίπτωση δε θα πρέπει να επιτρέψουμε να 

εξελιχθεί σε γλέντι.   

 Αγαπητοί Συνάδελφοι,  

 Τις επόμενες μέρες έχουμε να δώσουμε μια ακόμη δύσκολη μάχη, την οποία είμαι 

βέβαιος ότι μπορούμε να την κερδίσουμε, ώστε από τη μια να διασφαλίσουμε την υγεία 

των πολιτών των τοπικών μας κοινωνιών και αφετέρου, να αποδείξουμε για μια ακόμη 

φορά την αξία του θεσμού που υπηρετούμε. 

 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς, 

Δημήτρης Παπαστεργίου 
Δήμαρχος Τρικκαίων 

 

 

Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας 


