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Κορωνοϊός: Στενότερη συνεργασία με τους
περιφερειάρχες
/ Επικαιρότητα

«Στη συνολική προσπάθεια την οποία κάνουμε να αποφύγουμε μέτρα τα
οποία θα έχουν βαρύ οικονομικό αντίκτυπο σάς χρειαζόμαστε όλους
συμμάχους, είναι πάρα πολύ σημαντικό το κεντρικό κράτος αλλά και η
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πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή τηλεδιάσκεψη που
πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του, με τους 13 περιφερειάρχες της χώρας.
Ο πρωθυπουργός ζήτησε την στενότερη συνεργασία και πιο ενεργό ρόλο των
Περιφερειών με την κεντρική διοίκηση για την αντιμετώπιση της πανδημίας,
επισήμανε με έμφαση ότι «τα μέτρα δουλεύουν, αρκεί να εφαρμόζονται» και
προσέθεσε ότι αυτό πάντα σε περιφερειακό και σε τοπικό επίπεδο μπορεί να
δημιουργεί κάποιες μικρές συγκρούσεις συμφερόντων.
«Και μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι έχουμε και περιπτώσεις παραβατικότητας οι

οποίες δεν θα έπρεπε να γίνονται ανεκτές, και είναι λίγο-πολύ γνωστές»
ξεκαθάρισε απευθυνόμενος στους περιφερειάρχες.
Ο πρωθυπουργός επισήμανε ακόμη ότι έχουμε ήδη ένα σύστημα κατηγοριοποίησης
και απευθυνόμενος στους περιφερειάρχες τόνισε:
«Γνωρίζετε καλά ποια είναι τα μέτρα τα οποία ισχύουν σε κάθε κατηγορία.
Τονίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δυναμικό και μπορούμε να το
αναπροσαρμόσουμε π.χ. υπάρχει μία σκέψη για την κατηγορία 4 να
αφήσουμε ανοιχτό το λιανεμπόριο. Διότι βλέπουμε ότι δεν έχουμε στο
λιανεμπόριο μετάδοση».
Τέλος, είπε ότι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή εστιάζεται στη διασκέδαση τις
βραδινές ώρες, καθώς και σε ορισμένες συγκεκριμένες εστίες που έχουν να κάνουν
με γηροκομεία, πρόσφυγες, ενώ επικαλέστηκε τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα -ο
οποίος πήρε το λόγο αργότερα- και είπε ότι η μετάδοση πλέον του ιού είναι κυρίως
συνδεδεμένη με δραστηριότητα των νέων και απόλυτα συνυφασμένη με την
κινητικότητα και την διασκέδαση κυρίως βραδινές ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι στις 7 το απόγευμα ο πρωθυπουργός κ.
Κυριάκος Μητσοτάκης θα απευθύνει νέο μήνυμα στον ελληνικό
λαό.
Παρουσίαση δεδομένων
Αμέσως μετά έγινε αναλυτική παρουσίαση των επιδημιολογικών δεδομένων αλλά
και της κατάστασης του Συστήματος Υγείας σε ολόκληρη τη χώρα από τον
καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα. Στην παρουσίαση -σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχητονίστηκε ότι η πρώτη ηλικιακή ομάδα σε κρούσματα είναι πλέον η ομάδα 18-24
ετών και δεύτερη η ηλικιακή ομάδα 25-34. Όπως σημειώθηκε, η μεταφορά του ιού
από τις παραπάνω ομάδες στις μεγαλύτερες ηλικιακές κατηγορίες θα έχει ως
αποτέλεσμα την αύξηση της πίεσης στο Σύστημα Υγείας.
Ο κ. Τσιόδρας τόνισε ότι δεν πρέπει να υπάρχει κανένας εφησυχασμός σε περιοχές
που έχουν σήμερα χαμηλό αριθμό κρουσμάτων γιατί όπως έχει δείξει η εμπειρία η
κατάσταση μπορεί να αλλάξει πολύ γρήγορα.
Ο υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στις ενέργειες που έχουν γίνει
για την ενίσχυση του Συστήματος Υγείας, ενώ ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης
Θεοδωρικάκος ζήτησε «να αυξηθεί το βάρος της Αυτοδιοίκησης στην
εφαρμογή των μέτρων».

Από την πλευρά των περιφερειαρχών ζητήθηκε να λαμβάνουν κι αυτοί την πλήρη
ενημέρωση που παρουσιάστηκε σήμερα και να αρθούν γραφειοκρατικά εμπόδια για
την ταχύτερη προμήθεια υλικού για την αντιμετώπιση της πανδημίας.
Στην τηλεδιάσκεψη έλαβαν μέρος οι υπουργοί Υγείας Βασίλης Κικίλιας, και
Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος, οι υφυπουργοί Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος
και Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων Νίκος Χαρδαλιάς, ο καθηγητής
Σωτήρης Τσιόδρας, ο γενικός γραμματέας Συντονισμού Εσωτερικών Πολιτικών
Θανάσης Κοντογεώργης ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ Δημήτρης Παπαστεργίου. Παρόντες
στην τηλεδιάσκεψη ήταν οι περιφερειάρχες Κεντρικής Μακεδονίας και πρόεδρος
της ΕΝΠΕ Απόστολος Τζιτζικώστας, Αττικής Γιώργος Πατούλης, Ανατολικής
Μακεδονίας
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Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης, Νοτίου Αιγαίου
Γιώργος Χατζημάρκος, Βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης, Στερεάς Ελλάδος
Φάνης Σπανός, Ιονίων Νήσων Ρόδη Κράτσα και Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος
Κασαπίδης.
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