
 

 

ΔΗΜΟ ΑΝΔΡΙΣΑΙΝΑ-ΚΡΕΣΕΝΩΝ 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

 

Επξεία ζύζθεςε έγηλε ηελ Παξαζθεπή ζην Κιεηζηό 

Γπκλαζηήξην Κξεζηέλσλ,  γηα ηηο απαγνξεύζεηο πνπ 

πξνβιέπεη ε λέα ΚΥΑ 

ηο επίκενηπο  η ηήπηζη 

ηυν ςγειονομικών μέηπυν 

«Τν κόλν πνπ καο ζώλεη είλαη  νη εκβνιηαζκνί, αθνύ δελ 

ππάξρεη θάξκαθν» αλέθεξε ν δήκαξρνο Αλδξίηζαηλαο-

Κξεζηέλσλ Σάθεο Μπαιηνύθνο 

 

 

Η  ηήπηζη ηυν ςγειονομικών μέηπυν  πος 

πποβλέπονηαι  μεηά ηην μεγάλη  αύξηζη ηυν 

κποςζμάηυν  covid-19, ζε ζςνδςαζμό με ηην ανάγκη 

για εςπεία ζςμμεηοσή ζηο εμβολιαζηικό ππόγπαμμα, 

ήηαν  ηο ανηικείμενο ηηρ ζύζκετηρ  πος έγινε ηο ππυί 

ηηρ Παπαζκεςήρ ζηο Κλειζηό Γςμναζηήπιο 

Κπεζηένυν. 



Σηε ζύζθεςε έιαβαλ κέξνο ν δήκαξρνο Αλδξίηζαηλαο-

Κξεζηέλσλ θ. Σάθεο Μπαιηνύθνο,  ν δηνηθεηήο ηνπ Α.Τ. 

Κξεζηέλσλ θ. Σση. Πηηζηλήο, ν πξόεδξνο  ηνπ  

Εκπνξηθνύ Σπιιόγνπ Κξεζηέλσλ θ. Αλαζη. Καξλάξνο, ν 

αληηδήκαξρνο . Γηάλλεο Δάγθαξεο, ν Γ.Γ. ηνπ δήκνπ θ. 

Κσλ. Πνιπδσγόπνπινο,  πξντζηάκελνη ηνπ δήκνπ θαη 

αξθεηνί επαγγεικαηίεο ηεο πεξηνρήο. 

Αλαθεξόκελνο  ζηελ θαηάζηαζε πνπ έρεη δηακνξθσζεί, 

ν δήκαξρνο Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ επέζηεζε ηελ 

πξνζνρή όισλ ησλ πιεπξώλ, γηα ηελ πξνζηαζία  ησλ 

θαηνίθσλ θαη εηδηθά ησλ επάισησλ θνηλσληθώλ νκάδσλ 

(ειηθησκέλνη, άηνκα κε πξνβιήκαηα πγείαο θ.α.). 

Ταπηόρξνλα ν θ. Μπαιηνύθνο  επεζήκαλε όηη ν δήκνο ζα 

παξάζρεη θάζε δπλαηή δηεπθόιπλζε  ζηνπο  

επαγγεικαηίεο,  επηζεκαίλνληαο ζπγρξόλσο ηελ αλάγθε 

λα ππάξρεη αληαπόθξηζε ζηνπο εκβνιηαζκνύο πνπ  απηή 

ηε ζηηγκή  είλαη ην κόλν κέζν πνπ ζώδεη δσέο. 

«Από πιεπξάο δήκνπ ζα ζαο παξάζρνπκε θάζε δπλαηή 

δηεπθόιπλζε πνπ ρξεηάδεηαη. Θέισ λα πηζηεύσ όκσο  όηη 

όινη είκαζηε εκβνιηαζκέλνη δηόηη από εθεί μεθηλάεη ην 

πξόβιεκα. Καη ζέισ λα πηζηεύσ όηη κεηαμύ καο δελ 

ππάξρνπλ αξλεηέο, άλζξσπνη νη νπνίνη ζέινπλ λα 

ππνδεηθλύνπλ ζηνλ ηαηξό πνπ ζπνύδαζε ηόζα ρξόληα θαη 

βγαίλεη θαη θάλεη πξώηνο ην εκβόιην, λα ακθηζβεηήζεη 

απηή ηελ επηζηεκνληθή άπνςε. Γίλακε αξλεηέο θαη 

είδακε ηα απνηειέζκαηα θαη εδώ ζηελ πεξηνρή καο, όπνπ 

γπλαίθα,  ε νηθνγέλεηα ηεο νπνίαο ήηαλ ζην θινηό ησλ 

αξλεηώλ , ηώξα ραξνπαιεύεη. Καη κέζα ζε απηό ην θιίκα 



πνπ δνύκε, γίλεηε θαη εζείο θήξπθεο απηήο ηεο 

θαηάζηαζεο. Θα έρσ ζπλάληεζε γηα ην δήηεκα απηό θαη 

κε ην ζεβαζκηόηαην Μεηξνπνιίηε Οιπκπίαο-Τξηθπιίαο 

θαη κε ηεξείο. Τν θίλεκα ηνπ εκβνιηαζκνύ είλαη ην κόλν 

πνπ καο ζώλεη, αθνύ δελ ππάξρεη θάξκαθν» αλέθεξε ν 

δήκαξρνο Αλδξίηζαηλαο-Κξεζηέλσλ. 

Παξάιιεια  ππνγξάκκηζε όηη δελ πξέπεη λα ππάξρεη 

εθεζπραζκόο, δηόηη  ζύληνκα ε πνιηηεία ζα επηβάιιεη 

ηνλ ππνρξεσηηθό εκβνιηαζκό ζε ρώξνπο όπνπ ππάξρεη 

ζπλσζηηζκόο, θάηη πνπ επηθξνηεί θαη ν ίδηνο πξνζσπηθά. 

Επίζεο ν θ. Μπαιηνύθνο έθαλε γλσζηό όηη βάζεη ησλ 

λέσλ πξσηνθόιισλ ζα ζπζηαζεί  ζην δήκν ηξηκειήο 

αζηπλνκηθή επηηξνπή κε κηθηά θαη θνηλά θιηκάθηα κε   

ηελ Αζηπλνκία.  

«Ειπίδσ όια απηά λα κε καο θέξνπλ όινπο ζε δύζθνιε 

ζέζε, αιιά βνεζείζηε λα ηα θάλνπκε όζν θαιύηεξα 

κπνξνύκε. Η όιε καο  ζπκπεξηθνξά είλαη λα 

πξνζηαηεύζνπκε ηνλ πνιίηε, ηνλ ππεξήιηθα θαη  ην 

κηθξό παηδί,  πνπ θαηαιήγνπλ ζηα θαηαζηήκαηά ζαο» 

εμήγεζε ν θ. Μπαιηνύθνο. 

Ο διοικηηήρ ηος Α.Σ. 

Από ηελ πιεπξά ηνπ εμάιινπ ν δηνηθεηήο ηνπ Α.Τ. 

Κξεζηέλσλ αλέθεξε όηη ην αξρεγείν  ηεο Αζηπλνκίαο 

ζπλέζηεζε  λα γίλεη ζπγθέληξσζε ησλ επαγγεικαηηώλ, 

πέξα από ηηο ζπζθέςεηο πνπ έγηλαλ  δύν αθόκε θνξέο, κε 

από θνηλνύ πξσηνβνπιία κε ην δήκαξρν Αλδξίηζαηλαο-

Κξεζηέλσλ. 



«Είρακε κηα ηειεδηάζθεςε κε ην ζηξαηεγό ζηελ Πάηξα, 

όπνπ δεηήζεθε λα  ζπγθεληξώζνπκε ηνπο επαγγεικαηίεο. 

Μαο ππνγξάκκηζαλ όηη ε Ηιεία κπήθε ζην θόθθηλν θαη 

απ’ όηη ιέλε νη επηζηήκνλεο , όπσο πεγαίλνπλ ηα πξάγκα 

ζα έρνπκε ηνπηθά ινθληάνπλ.  Καηαιαβαίλεηε ηη 

ζεκαίλεη  λα δνπιεύνπλ γεηηνληθέο πεξηνρέο θαη όρη 

εζείο» επεζήκαλε ν θ. Πηηζηλήο.  

Αλαθέξζεθε εμάιινπ ζηε λέα Κ.Υ.Α ε νπνία όπσο είπε 

πεξηιακβάλεη απζηεξέο απαγνξεύζεηο νη νπνίεο 

αθνξνύλ: 

-Δελ ζα ππάξρεη όξζηνο θαλέλαο.  Να παξνπζηαζηεί ην 

θαηλόκελν λα έρνπκε 300 άηνκα θαη νη 150 λα είλαη 

όξζηνη θα λα ρνξεύνπλ, είλαη θάηη πνπ   απαγνξεύεηαη.  

-Να ππάξρεη ε  εηθόλα πόζα ηεηξαγσληθά έρεη ην θάζε 

καγαδί γηαηί από απηό ζα βγαίλεη ν αληίζηνηρνο αξηζκόο 

πειαηώλ.  Λέεη ε ΚΥΑ ην 50% , δει.  έρνπκε 200 η.κ. ζα 

είλαη ην κηζό. Έλα άηνκα αλά 2 η.κ.  

-Απνθιείεηαη ν ρνξόο θαη ην πξνζσπηθό πξέπεη λα θέξεη 

ππνρξεσηηθά κάζθα. Θεσξείηαη παξάβαζε πνπ επηζύξεη 

πνηλή θαη  απηόθσξν γηα ηνλ επηρεηξεκαηία. 

-Να ππάξρνπλ  αληηζεπηηθά ζην ηξαπέδη εληόο ηνπ 

θαηαζηήκαηνο. 

-Να ππάξρνπλ κέρξη 10 άηνκα ζε θάζε ηξαπέδη θαη λα 

ηεξνύληαη νη απνζηάζεηο αλά 1,5 κέηξν.  

«Σζοςσηεπά» ππόζηιμα 



Αθόκα έθαλε γλσζηό όηη επαλέξρεηαη πάιη ην θιείζηκν 

ησλ θαηαζηεκάησλ. Πξώηε παξάβαζε γηα  200 η.κ.  πνπ 

είλαη   ν κηθξόηεξνο ρώξνο,  2000 επξώ ην πξόζηηκν,   7 

εκέξεο αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ην θαηάζηεκα από ηελ 

επόκελε εκέξα.  

Πάλσ από 200 η.κ. έρεη 5000 πξόζηηκν, 7 εκέξεο. 

Σηελ 2ε παξάβαζε έρνπκε δηπιαζηαζκό ηνπ πξνζηίκνπ 

θαη  15 εκέξεο θιείζηκν. Τν πεληνρίιηαξν γίλεηαη 

10ρίιηαξν θαη όρη κόλν γη’ απηνύο πνπ είλαη πάλσ από 

200 η.κ. αιιά θαη γηα ηνπο κηθξόηεξνπο ρώξνπο. 

Υπάξρεη  θαη ε  ηξίηε παξάβαζε πνπ πξνβιέπεη θιείζηκν 

60 εκέξεο θαη ηείλεη λα γίλεη νξηζηηθό ην ινπθέην. 

Εμάιινπ ν πξόεδξνο ηνπ Εκπνξηθνύ Σπιιόγνπ 

Κξεζηέλσλ θ. Καξλάξνο, απεπζπλόκελνο ζηνλ θ. 

Πηηζηλή,   ηόληζε ηα εμήο: 

«Σε γεληθέο γξακκέο έρνπκε θξαηήζεη έλα πνιύ θαιό 

επίπεδν ζαλ δήκνο. Εκείο ζέινπκε από εζάο ηελ 

επηείθεηα ζην όηη βιέπεηε έλαλ όξζην δε ζεκαίλεη όηη 

είλαη έλα καγαδί νξζάδηθν.  Ζεηάκε αλ ζα πεξάζεηε από 

έλα γάκν αλ ρνξεύεη ε λύθε  κε ην γακπξό κηα επηείθεηα,  

γηα λα κελ εθηεζεί θαλέλαο. Γηαηί νύηε ηα ρξήκαηα 

κπνξνύλ λα ζπγθεληξσζνύλ, ηελ ώξα πνπ είλαη κεγάια 

ηα πξόζηηκα. Θέινπκε κηα επηείθεηα γηα λα κπνξέζνπκε  

λα δνπιέςνπκε, κεηά από έλα ρξόλν πνπ ε θαηάζηαζε 

είλαη ηξαγηθή.  Τώξα μαλαγπξίδνπκε πίζσ, ρσξίο λα 

έρνπκε εκείο επζύλε. Καλέλα από ηα καγαδηά δελ έρεη 

παξαβηάζεη κέηξα».  



Παξεκβάζεηο έγηλαλ από ηνλ θ. Δάγθαξε, θαζώο θαη 

πνιινύο επαγγεικαηίεο πνπ δήηεζαλ δηεπθξηλίζεηο γηα ηα 

όζα ηζρύνπλ γύξσ από ηηο λέεο απαγνξεύζεηο γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πνιηηώλ από ηελ παλδεκία. 

 

 


