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ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ο Δήμος Αιγιαλείας ανταποκρινόμενος στις αιφνίδιες συνθήκες που δημιουργήθηκαν από
την επέλαση του κορωνοϊού, βρίσκεται από την πρώτη μέρα, στην πρώτη γραμμή της μάχης,
για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Με αμεσότητα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα
ανέλαβε πρωτοβουλίες και προέβη σε στοχευμένες δράσεις με κυρίαρχο στόχο την προστασία
της υγείας των συμπολιτών μας. Δίνουμε καθημερινά το παρόν για να στηρίξουμε τους
πολίτες της τοπικής μας κοινωνίας, ιδίως εκείνους που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Με
αίσθημα ευθύνης κι αλληλεγγύης απέναντι στους συμπολίτες, αποτελεί για εμάς υποχρέωση
και δέσμευση, ότι σε αυτήν την υγειονομική κρίση, κανένας δεν θα είναι μόνος. Είμαστε σε
διαρκή ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές αναφορικά με τις εξελίξεις για τον νέο κορωνοϊό
στην χώρα μας και λαμβάνουμε τα απαραίτητα μέτρα για την υγεία και ασφάλεια των
δημοτών μας και των εργαζομένων του Δήμου, ακολουθούμε πιστά τις οδηγίες των ειδικών
και εφαρμόζουμε απαρέγκλιτα τις σχετικές διατάξεις.
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Προστασίας (ΤΕΣΟΠΠ) Δήμου Αιγιαλείας και Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων - θεμάτων που
αφορούν την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19.
Έγινε αναστολή λειτουργίας των ΚΑΠΗ και όλων των δομών των εποπτευόμενων νομικών
προσώπων του. Αναβλήθηκαν όλες οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις, απαγορεύτηκε η
λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και παιδότοπων, προβήκαμε άμεσα στο κλείσιμο του
πάρκου των Υψηλών Αλωνίων για την αποφυγή συγχρωτισμού και συνωστισμού, προκειμένου
να το απολαμβάνουμε υγιείς την επόμενη ημέρα εμείς και τα παιδιά μας. Παρακολουθούμε
κάθε Σάββατο πολύ στενά την λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στην πόλη του Αιγίου, ώστε να
τηρούνται αυστηρά όλες οι οδηγίες που έχουν εκδοθεί από την Πολιτεία. Διενεργήθηκε
Δημοτικό Συμβούλιο με τηλεδιάσκεψη.

Πραγματοποιούμε σε όλο το Δήμο εκτεταμένες απολυμάνσεις σε κτίρια σχολείων Γυμνασίων
και Λυκείων, σε κοινόχρηστους χώρους πλατείες, παγκάκια, προαύλια Εκκλησιών, Τράπεζες,
Σούπερ Μάρκετ, δρόμους, πεζοδρόμια, χώρους μεγάλης συνάθροισης, καθώς και στα
δημοτικά κτίρια και αυτοκίνητα. Όλες οι απολυμάνσεις γίνονται με πιστοποιημένα υλικά.
Επίσης εξασφαλίσαμε για τους εργαζόμενους στον Δήμο, όπως είχαμε υποχρέωση, όλα τα
απαραίτητα είδη ατομικής προστασίας και υγιεινής.
Προχωρήσαμε στην εφαρμογή της εξ αποστάσεως εξυπηρέτησης των πολιτών (αλληλογραφία,
τηλεφωνική επικοινωνία, τηλεομοιοτυπική επικοινωνία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Η
προσέλευση του κοινού περιορίζεται στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας, αποκλειστικά κατόπιν
ραντεβού, δεδομένου ότι οι πόρτες των δημοτικών υπηρεσιών είναι κλειστές, τηρείται σειρά
προτεραιότητας και αυστηρή εφαρμογή των κανόνων υγιεινής σε όλους τους χώρους,
σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν εκδοθεί από τον Εθνικό Οργανισμό
Δημόσιας Υγείας. Εφαρμόσαμε την εκ περιτροπής εργασία των δημοτικών υπαλλήλων και την
τηλεργασία.
Ανταποκριθήκαμε άμεσα στο αίτημα του Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας (ΕΚΕΑ) για διάθεση
εξωνοσοκομειακών χώρων εντός των ορίων του Δήμου μας, ώστε οι εθελοντές αιμοδότες να
μπορέσουν με ασφάλεια να προσφέρουν ζωή στους συνανθρώπους μας. Διαθέσαμε αίθουσα
στο Αίγιο (Πολιτιστικό Κέντρο «Αλέκος Μέγαρης»), στη Δ.Ε. Συμπολιτείας (Δημοτικό
Κατάστημα) και στη Δ.Ε. Ακράτας (Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακράτας), όπου
πραγματοποιήθηκαν επιτυχώς εθελοντικές δράσεις αιμοδοσίας.
Από το Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου δημιουργήθηκε
δομή με τηλεφωνικό κέντρο και δημοσιοποιήθηκε δικτυακός τόπος με ανάρτηση ειδικής
πλατφόρμας για την καταγραφή και την διευκόλυνση των συμπολιτών που έχουν αδυναμία
μετακίνησης, με σκοπό την εξυπηρέτηση τους σε θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και
παροχής ειδών πρώτης ανάγκης . Μέσω του προγράμματος βοήθεια στο σπίτι, βοηθάμε
πολλά άτομα έτσι ώστε οι ηλικιωμένοι και οι ανήμποροι να παραμένουν στο σπίτι,
καλύπτοντας τις ανάγκες τους για αγορά φαρμάκων, ψώνια κλπ. παράλληλα τους παρέχουμε
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περισσότερους από 300 ανήμπορους συμπολίτες. Συνεργαζόμαστε με τον Φαρμακευτικό
Σύλλογο για την παροχή φαρμάκων στους ανασφάλιστους συμπολίτες.
Δημιουργήθηκε νέα δομή, ο Εθελοντισμός, μέσω του οποίου σχεδιάζουμε την αντιμετώπιση
και κάλυψη κάθε έκτακτης ανάγκης και την ενίσχυση των υπαρχουσών δομών με εθελοντές,
παράλληλα όμως εξασφαλίζουμε από δωρεές απαραίτητα αγαθά (τρόφιμα κλπ είδη πρώτης
ανάγκης).
Η ΔΗΚΕΠΑ δημιούργησε ηλεκτρονική διαδικτυακή πλατφόρμα λόγω της ανάγκης επικοινωνίας
με τους συμπολίτες μέσω της οποίας πραγματοποιούνται πολλές δράσεις (Εικαστικά,
μουσική, γυμναστική, ενημέρωση από ειδικούς ιατρούς, διαιτολόγους, ψυχολόγους,
κινηματογράφος και συναυλίες), ενώ συνεχίζονται τα ταξίδια ιστορίας, προσφέροντας
ενημέρωση, διέξοδο και ψυχαγωγία.
Συνεχίζεται η σίτιση των αδέσποτων ζώων. Με την απαγόρευση κυκλοφορίας λόγου
κορωνοϊού προβήκαμε στην έκδοση βεβαιώσεων που αφορούν όσους επιθυμούν να
μετακινηθούν προκειμένου να φροντίσουν αδέσποτα ζώα εντός των ορίων του δήμου
μας. Στον τομέα της σίτισης, σε συνεργασία με τον Φιλοζωικό σύλλογο της Αιγιαλείας "Τα
Φιλαράκια" γίνεται δωρεάν διανομή τροφής από τον Δήμο μας σε φιλόζωους για την
φροντίδα των αδέσποτων. Επίσης έχει γίνει και παροχή δωρεάν τροφής σε προέδρους
κοινοτήτων για την φροντίδα τους.
Συνεργαζόμαστε διαρκώς με όλους τους φορείς Δημόσιας Υγείας αλλά και με την Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδος. Κάνουμε συστηματική ενημέρωση και παρέχουμε συνεχείς οδηγίες και
συμβουλές συμπεριφοράς και κανόνων υγιεινής προς τους συμπολίτες σύμφωνα με τις
ανακοινώσεις των κυβερνητικών οργάνων και των ειδικών, προς προστασία της ατομικής
υγείας και προς αποφυγή επέκτασης της νόσου.
Καλούμε τους λίγους θεσμικούς που μόνο λένε και κάνουν μόνο κριτική να συμπορευτούν μαζί
μας με ανάληψη πρωτοβουλίας και θεσμικής προσωπικής συμμετοχής και συν ευθύνης για τη
διεκπεραίωση του έργου μας σε όφελος της τοπικής μας κοινωνίας.
Αγαπητοί συμπολίτες σας ζητήσαμε να μείνετε στα σπίτια σας και να αφήσετε εμάς να
φροντίσουμε για τα υπόλοιπα. Το εννοούσαμε απόλυτα και το επαναλαμβάνουμε. Κανένας
δεν είναι μόνος του. Μαζί θα ξεπεράσουμε τα δύσκολα, μαζί θα βγούμε νικητές και

κερδισμένοι από αυτή την πρωτόγνωρη για όλους δοκιμασία περιορισμού της ελευθερίας μας
υπό την απειλή διακινδύνευσης της υγείας αλλά και της ζωής της δικής μας και του περιγύρου
μας. Περισσότερο από ποτέ πρέπει να επιδείξουμε όλοι πειθαρχία και υπομονή. Είναι σίγουρο
ότι σύντομα όλο αυτό θα αποτελεί μία κακή ανάμνηση.
Ευχαριστούμε την συντριπτική πλειοψηφία των Αιγιαλέων συμπολιτών μας για την
συνεργασία, την ανταπόκριση και το αίσθημα ευθύνης που επιδεικνύουν.
Ευχόμαστε από καρδιάς Χρόνια Πολλά σε όλους! Ας αφήσουμε τον αναστημένο Χριστό να μας
συναντήσει και να ζεστάνει τις ψυχές μας οδηγώντας μας στην απαιτητική πορεία της
αδελφοσύνης και της αλληλεγγύης.

