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ΑΠΟΦΑΣΗ 62/2020 

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της με αριθμ. 56/2020 Απόφασης Δημάρχου Παιανίας περί 

αναστολής χρήσης σχολικών δομών του Δήμου Παιανίας από φορείς και 

συλλόγους. 

 

Λαμβάνοντας υπ’ όψη: 

 

1. Το Άρθρο 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και 

περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (ΦΕΚ Α’ 42/25.02.2020) 

3. Την Ανακοίνωση του Υπουργού Υγείας σχετική με την αναστολή λειτουργίας 

των σχολικών μονάδων σε όλη την επικράτεια για δεκατέσσερις (14) ημέρες  

4. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση «Επιβολή των μέτρων προσωρινής 

απαγόρευσης της παρουσίας κοινού σε αθλητικές εκδηλώσεις, της 

λειτουργίας χώρων διενέργειας συνεδριακών εκδηλώσεων και της 

λειτουργίας των Κέντρων Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (Κ.Α.Π.Η)» 

(ΦΕΚ Β΄726/08.03.2020) 

5. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση «Επιβολή του μέτρου προσωρινής 

απαγόρευσης λειτουργίας χώρων αθλητικών εκδηλώσεων και άλλων 

αθλητικών εγκαταστάσεων με παρουσία άνω των εξήντα (60) ατόμων στον 

αγωνιστικό χώρο διεξαγωγής του αθλήματος» (ΦΕΚ Β΄782/10.3.2020)  

6. Τα εισερχόμενα έγγραφα προς τον Δήμο Παιανίας που αφορούν την λήψη 

προληπτικών μέτρων έναντι του κορωνοϊού Covid 19 (Εισερχ. Α.Π. 

3032/5.03.2020 Υπουργείο Υγείας, Εισερχ. Α.Π. 3069/5.03.2020 Ινστιτούτο 

Prolepsis, Εισερχ. Α.Π. 3019/5.03.2020 ΚΕΔΕ και Εισερχ. Α.Π. 3018/5.03.2020 

ΚΕΔΕ)  

Παιανία, 11.03.2020 
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Αποφασίζει 

 

Την τροποποίηση της Απόφασης Δημάρχου Παιανίας με αριθμ. 56/2020 περί 

αναστολής χρήσης σχολικών δομών του Δήμου Παιανίας από φορείς και συλλόγους.  

Συγκεκριμένα, σεβόμενοι τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τα  μέτρα 

πρόληψης και προστασίας από τον κορωνοϊό καθώς και τη διακοπή των 

συναθροίσεων σε κλειστούς χώρους, αναστέλλουμε τη διεξαγωγή όλων των 

δράσεων, εκδηλώσεων και αθλητικών δραστηριοτήτων όλων των Αθλητικών 

Συλλόγων της Δημοτικής Ενότητας Παιανίας και Γλυκών Νερών για τις επόμενες 

τέσσερις (4) εβδομάδες από τη δημοσίευση της παρούσας.  

Από την απόφαση εξαιρείται η διεξαγωγή αγώνων και προπονήσεων χωρίς την 

παρουσία θεατών  

- στο Γυμναστήριο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Γλυκών Νερών και 

- στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Παιανίας  

Διευκρινίζεται ότι με την ανωτέρω εξαίρεση, το πρόγραμμα αγώνων και 

προπονήσεων θα αφορά αποκλειστικά Αγωνιστικά Τμήματα με παρουσία του 

ελάχιστου αριθμού παρισταμένων σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας, 

της Ε.Ο.Κ. και της Ε.Ο.ΠΕ.  

Οιοδήποτε νεότερη απόφαση του Υπουργείου Υγείας, της Ε.Ο.Κ ή της Ε.Ο.ΠΕ θα 

είναι άμεσα εφαρμοστέα. 

Η παρούσα απόφαση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Δήμου και την ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 

 

 

 

         Ο Δήμαρχος  

 

 
Ισίδωρος Στ. Μάδης 
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