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Αφού  διαπιστώθηκε η ύπαρξη απαρτίας έγινε έναρξη της συνεδρίασης από  τον 
Πρόεδρο της Επι ροπής µε τα ακόλουθα Θέµατα συζήτησης: 

ΘΕΜΑ  1: Λήψη περιοριστικών µέτρων στην ΠΕ Αττικής 

Ως προς το 10 Θέµα 

0 Πρόεδρος της Επιτροπής, λαµβάνοντας το λόγο παρουσίασε την εισήγηση της 
Επιτροπής Αντιµετώπισης Εκτάκτων Συµβάντων ∆ηµόσιας Υγείας από  Λοιµογόνους 
Παράγοντες αναφορικά  µε τη λήψη µέτρων στην ΠΕ Αττικής, σύµφωνα µε την 
οποία: 

εξαιτίας της εµφάνισης επιβαρυµένου επιδηµιολογικού  φορτίου στην Αττική, µε 
αυξανόµενη πίεση στο Σύστηµα Υγείας στις ΠΕ της Περιφέρειας Αττικής και 
αυξητικές τάσεις των δειχτών και των κρουσµάτων ανά  100.000 πληθυσµού  
(7ήµερος και 14ήµερος κυλιόµενος µέσος όρος), καθώς τα ανωτέρω δεδοµένα 
ειδικότερα εµφανίζουν: 

157% αύξηση των κρουσµάτων στην Αττική  µε ταυτόχρονη αυξητική  
τάση 

περισσότερα από  4.500 κρούσµατα 

αυξητική  τάση νέων εισαγωγών και νοσηλειών τόσο σε απλές κλίνες, 
όσο και σε κλίνες ΜΕΟ και ΜΑΦ 

τη λήψη περαιτέρω περιοριστικών µέτρων για την ΠΕ Αττικής τα οποία ενδεικτικά  
περιλαµβάνουν: 

Περιορισµό  των δραστηριοτήτων του λιανεµπορίου. 
Περιορισµό  της λειτουργ ίας των σχολικών µονάδων (Βρεφονηπιακών 
σταθµών, Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης). 

• Περιορισµό  στις συγκενcµώσεις ατόµων (ΜΜΜ, χώροι λατρείας κ.α.). 
Αύξηση του ποσοστού  τηλεργασίας σε ποσοστό  µεγαλύτερο του 50%. 

• 
 

Περιορισµό  στη Χρήση των κωδικών µετακ ίνησης. 
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Τα ανωτέρω έχουν ως σκοπό  τον περιορισµό  της κινητικότητας µε κύριους στόχους 
Την 

/
µέίώση του συγχρωτισµού  και την αποφυγή  του κινδύνου της διασποράς του =-1όtί! 

Μετά  από  διαλογική  συζήτηση τα µέλη της Επιτροπής ενέκριναν οµόφωνα την ανωτέρω εισήγηση.  

Ευχαριστώντας τα µέλη της Επιτροπής για την παρουσία τους, ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής έληξε τη συνεδρίαση. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΛΤΗΣ ΠΡΕΖΕΡΑΚΟΣ 

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑ∆ΟΠΟΥΛΟ 
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