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Μήνυμα του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής για την επιβολή 

περιοριστικών μέτρων στη Χαλκιδική.

Με  ανακοίνωση  της  Γενικής  Γραμματείας  Πολιτικής  Προστασίας,  η 

Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής αφού ελήφθησαν υπόψη τα επιδημιολογικά 

της  δεδομένα, από χθες 31 Ιανουαρίου 2021, εντάχθηκε στο Επίπεδο Β - 

Αυξημένου  Κινδύνου  του  Χάρτη  Υγειονομικής  Ασφάλειας  και  Προστασίας. 

Ενδεχομένως να μην είναι επιβαρυμένοι στον ίδιο βαθμό όλοι οι Δήμοι της 

Περιφερειακής μας Ενότητας, παρόλα αυτά όμως, κρίθηκε επιβεβλημένο να 

«κοκκινίσει» όλη η Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής για να αποφευχθούν «τα 

χειρότερα» λόγω των εσωτερικών μετακινήσεων. 

Ωστόσο η Χαλκιδική βρίσκεται σε ένα παρατεταμένο lockdown από τον 

Αύγουστο  του  2020  με  αποτέλεσμα  να  πλήττονται  ανεπανόρθωτα  πολλοί 

κλάδοι της οικονομία του τόπου μας αλλά και η ψυχική υγεία των πολιτών. 

Για τους λόγους αυτούς ζητώ από τον ΕΟΔΥ και την ΓΓΠΠ: 



1. Καλύτερη και πληρέστερη ενημέρωση για την κατάσταση που επικρατεί 

καθώς  και  αναλυτικά  επιδημιολογικά  δεδομένα,  ώστε  να  μπορούμε  να 

βοηθήσουμε  κι  εμείς  ενημερώνοντας  τους  πολίτες  για  την  πορεία  της 

πανδημίας σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ).  Είμαστε μαζί  με την 

Α΄θμια Αυτοδιοίκηση, ο εγγύτερος βαθμός διοίκησης προς τον πολίτη και ως 

έχοντες  άμεση  επαφή  μαζί  του  θα  μπορούσαμε  να  αποτελέσουμε  τον 

ενδιάμεσο κρίκο στην αλυσίδα της ενημέρωσης.

2. Περισσότερα δωρεάν τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού, ειδικά τώρα που 

διαπιστώθηκαν κρούσματα του μεταλλαγμένου κορονοϊού (της Βρετανίας), 

ανά  μια  –  δύο  (1-2)  ημέρες  και  για  μία  (1)  εβδομάδα,  προκειμένου  να 

διαπιστωθεί  ο  ρυθμός  αύξησης  της  μεταδοτικότητάς  του.  Καλό  θα  ήταν 

κινητά συνεργεία του ΕΟΔΥ να βρεθούν στις δεκατέσσερις (14) έδρες των 

παλαιών Καποδιστριακών Δήμων για να μην απαιτείται μεγάλη μετακίνηση 

των πολιτών σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. Σημειωτέον ότι χρήσιμο 

θα ήταν, να υπάρξει διαδικασία προληπτικών τακτικών τεστ στις Μαθητικές 

Μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και στους εκπαιδευτικούς, 

ώστε να είναι άμεση η διαχείριση και αντιμετώπιση πιθανών κρουσμάτων.

3. Κατάρτιση  ειδικού  προγράμματος  ενίσχυσης  όλων  των  πληττόμενων 

επιχειρήσεων  για  τις  «κόκκινες»  Περιφερειακές  Ενότητες  (ΠΕ),  καθότι  ο 

οικονομικός  και  κοινωνικός  ιστός  αυτών  των  Π.Ε.  αντιμετωπίζει  τεράστια 

προβλήματα.

4. Επίσης,  θα  πρέπει  να  υπάρξει  ενίσχυση  των  Δομών  Υγείας  της 

Περιφερειακής  Ενότητας  Χαλκιδικής  και  λειτουργία  περισσότερων 

εμβολιαστικών κέντρων (στα πέντε (5) Κέντρα Υγείας της ΠΕΧ και στα δυο 

(2) Πολυιατρεία, της Ιερισσού και της Συκιάς), καθότι η ιδιόμορφη γεωλογική 

της  κατάσταση  καθιστά  δύσκολο  τον  εμβολιασμό  του  συνόλου  του 

πληθυσμού μόνο από το εμβολιαστικό κέντρο του Πολυγύρου.

Ολοκληρώνοντας, παρακαλώ όλους τους συμπολίτες μου, να είναι πολύ 

προσεκτικοί στις μετακινήσεις και στις συναναστροφές τους και να τηρούν με 

συνέπεια  όλα  τα  ατομικά  μέτρα  προστασίας  καθώς  και  τα  μέτρα  της 



πολιτείας.  Ζούμε  δύσκολες  στιγμές  αλλά  με  συνεργασία,  σύνεση,  σωστή 

οργάνωση και υπομονή θα ξεπεράσουμε και αυτόν τον σκόπελο. 

                                                 Ο Αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής

                                                              Ιωάννης Γιώργος

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία
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