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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον 

κορωνοϊό στα Δημοτικά Καταστήματα του Δήμου Παιανίας  

Στις 20.09.2020 δημοσιεύτηκε η αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20-9-2020 

εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών Πράξη με θέμα « Μέτρα και  ρυθμίσεις 

στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».  

Στο πλαίσιο αυτό ο Δήμος Παιανίας κλιμακώνει τα μέτρα πρόληψης που έχει ήδη 

πάρει με σκοπό την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού για την 

προστασία των πολιτών. Ειδικότερα:  

 Προκειμένου να αποφευχθεί ταυτόχρονη συγκέντρωση μεγάλου αριθμού 

πολιτών στα Δημοτικά Καταστήματα, από τη Δευτέρα 21.09.2020 

μέχρι την Κυριακή 04.10.2020  και μέχρι έκδοσης νεότερης 

ανακοίνωσης, η εξυπηρέτηση του κοινού από τις υπηρεσίες θα 

πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικών υπηρεσιών και μόνο σε 

εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις με τη φυσική παρουσία του 

πολίτη, κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης με την αρμόδια 

υπηρεσία.  

 Για την προστασία τόσο των δημοτών όσο και των υπαλλήλων του Δήμου 

κατά τις ώρες προσέλευσης κοινού οι ενδιαφερόμενοι θα αναμένουν σε 

εξωτερικό χώρο των Δημοτικών Καταστημάτων και θα εισέρχονται ανά 

ένας στην υπηρεσία ενδιαφέροντος.  

 Η εξυπηρέτηση των δημοτών από τις υπηρεσίες του Δήμου θα γίνεται με 

τηλεφωνική επικοινωνία προκειμένου οι δημότες να λαμβάνουν οδηγίες 

για τα θέματα που ενδιαφέρονται.  

Παιανία 21.09.2020  
Α.Π.: 13209 

mailto:mayor_paiania@paiania.gr


 Η υποβολή αιτήσεων και παραλαβή των εγγράφων ή πιστοποιητικών θα 

γίνεται με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή fax. Όπου απαιτείται η 

έκδοση πρωτότυπου πιστοποιητικού/εγγράφου, οι υπηρεσίες του Δήμου 

θα δέχονται ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και θα στέλνουν στη διεύθυνση του 

αιτούντος το πρωτότυπο πιστοποιητικό/έγγραφο.  

 Οι Δημότες συνίσταται να επιλέγουν για την εξυπηρέτησή τους την 

εξόφληση λογαριασμών μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών.  

 Αναφορικά με την δήλωση διόρθωσης τετραγωνικών μέτρων ακινήτων 

όσοι έχουν τη δυνατότητα παρακαλούνται να κάνουν χρήση της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://tetragonika.govapp.gr . Υπενθυμίζουμε 

δε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής παρατάθηκε έως την 

30.09.2020.  

 Οι υπηρεσίες καθαριότητας θα λειτουργούν κανονικά. Παρακαλούνται 

όμως οι δημότες / κάτοικοι, λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω των ειδικών 

προβλεπόμενων αδειών του προσωπικό του Δήμου και σε αυτόν τον 

τομέα θα είναι μειωμένο, να περιορίσουν την εναπόθεση απορριμμάτων 

και κυρίων των ογκωδών και προϊόντων κλαδέματος κλπ.      

Σε κάθε περίπτωση παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, απαιτείται απόλυτη 

ψυχραιμία και προσοχή προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η εξάπλωση του 

κορωνοϊού και οι επιπτώσεις αυτού.   

Επειδή η ατομική ευθύνη του καθενός μας, αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις 

πρωτόγνωρες και δύσκολες καταστάσεις που βιώνουμε παγκοσμίως, 

προτρέπουμε όλους τους δημότες να τηρούν με ακρίβεια και υπευθυνότητα όσα 

συστήνει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).   

 

Στη συνημμένη κατάσταση θα βρείτε τα τηλέφωνα και τις διευθύνσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) των υπηρεσιών του Δήμου που θα μπορέσει 

να εξυπηρετηθεί το κοινό.  

 

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  
 
 
 
 
 
       ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ  
 

https://tetragonika.govapp.gr/


 

 
Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α 

 

 
Τ Η Λ Ε Φ Ω Ν Ο 

 
E – M A I L 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
 

213 2030707/709/713 paiania_mayor@paiania.gr 
 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ  
 

213 2030707/709/713 paiania_mayor@paiania.gr 
 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
 

213 2030717/757/776 gianakis@0155.syzefxis.gov.gr 
 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & 
ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ  

213 2030727/728 e.theotokatou@0155.syzefxis.gov.gr 
 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  
 

213 2030736/734 papavramopoulou@0155.syzefxis.gov.gr 
 

 

ΕΣΟΔΑ  
 

213 2030752/733 katsali@0113.syzefxis.gov.gr 
 

 

ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  
 

213 2030722 papantoniou@0113.syzefxis.gov.gr 
 

 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ & ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  

213 2030708 lialiatsis@0155.syzefxis.gov.gr 
 

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 210 6641610 kydpaiania@yahoo.com 
 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  213 2030720/715/719 
/758/761/706/773 

 

mountrakh@0113.syzefxis.gov.gr 
spanou@0155.syzefxis.gov.gr 

g.mategakis@0155.syzefxis.gov.gr 
papadakis.ch@0155.syzefxis.gov.gr 

p.protogeropoulou@0155.syzefxis.gov.gr 
palaskass@0113.syzefxis.gov.gr 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

(ΥΔΡΕΥΣΗ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ) 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ  

210 6028615 

 
 
 
 

2106641484 

moirasgentis@0155.syzefxis.gov.gr 
 

 

ΚΕΠ ΠΑΙΑΝΙΑΣ  210 6645115/ 6644484 d.paianias@kep.gov.gr 
 
 

 

ΚΕΠ ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ  213 2016012/013/015 d.glykonneron@kep.gov.gr 
 

 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ 
ΓΛΥΚΩΝ ΝΕΡΩΝ  

213 2016052/043 katsouna.n@0113.syzefxis.gov.gr 
 
 

 

ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ -
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  Δ.Ε. ΓΛΥΚΩΝ 
ΝΕΡΩΝ 

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ 

 

213 2016016 

 
 
 

2132016035-17 

m.geronimakis@0155.syzefxis.gov.gr 
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