ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΜΕΤΡΑ/ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟÏΟΥ

ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ, 30/3/20
Τα
νέα
μέτρα
περιλαμβάνονται
στο
Διάταγμα
(https://www.pio.gov.cy/coronavirus/diat/13.pdf) που εξέδωσε ο Υπουργός Υγείας και
προνοούν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
Δικαίωμα εισόδου στη Δημοκρατία χωρίς την προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού εξέτασης
του κορωνοϊού έχουν:
1. Όσοι έχουν μεταβεί σε χώρες του εξωτερικού για ιατρικούς λόγους, μαζί με τα πρόσωπα
που τους συνόδευαν κατά την αναχώρηση ή τη νοσηλεία τους.
2. Φοιτητές που ανήκουν σε «ευπαθείς ομάδες» σε σχέση με τον κορωνοϊό, βάσει του
Ανακοινωθέντος (https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/16032020_7.pdf) του
Υπουργείου Υγείας, ημερ. 16 Μαρτίου 2020.
Όσοι μετέβησαν για ιατρικούς λόγους, αντί της προσκόμισης του ιατρικού πιστοποιητικού θα
πρέπει να κατέχουν βεβαίωση από τις κατά τόπους Διπλωματικές Αποστολές της Κυπριακής
Δημοκρατίας.
Όσοι είναι φοιτητές και ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να κατέχουν ειδική βεβαίωση
που θα εκδίδεται μόνο κατόπιν αξιολόγησης των προαπαιτούμενων ιατρικών πιστοποιητικών
από τριμελές Ιατροσυμβούλιο. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του
Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου στο cyma@pis.cyma.org.cy.

Όλοι όσοι των ως άνω κατηγοριών εισέρχονται στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα
παραμένουν για 14 ημέρες από την άφιξη τους σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης
(καραντίνα) που θα υποδεικνύει το κράτος, εκτός από τα πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στο
εξωτερικό για ιατρικούς λόγους. Τα πρόσωπα αυτά θα παραμένουν σε αυτοπεριορισμό
προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη θεραπευτική αγωγή τους.
Νοείται ότι, με την είσοδό τους στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας θα υποβάλλονται σε
υποχρεωτική εξέταση για την ασθένεια του COVID-19 και ακολούθως θα ακολουθούνται οι
πρόνοιες του σχετικού ιατρικού πρωτοκόλλου.

Επιπλέον, από τις 31 Μαρτίου 2020, στις 6 π.μ.:
1. Απαγορεύεται η σύναξη προσώπων στην όποια οικία πέραν των μόνιμα διαμενόντων
προσώπων.
2. Απαγορεύεται η όποια μετακίνηση προσώπων από τις 9.00 μ.μ. μέχρι τις 06.00 π.μ.,
πλην όσων κατέχουν το έντυπο Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου (Έντυπο Α).
3. Η χρήση της κατ’ εξαίρεση μετακίνησης του όποιου προσώπου, σύμφωνα με τις
πρόνοιες του Εντύπου Β, περιορίζεται σε μια μόνο φορά την ημέρα*, με εξασφάλιση
άδειας μέσω της αποστολής μηνύματος SMS στο 8998. Έγγραφη δήλωση κατ’ εξαίρεση
μετακίνησης πολιτών που εμπίπτουν στις πρόνοιες του Εντύπου Β, θα χρησιμοποιείται
μόνο από πρόσωπα άνω των 65 ετών.
* Από τον περιορισμό στη μετακίνηση μία φορά την ημέρα εξαιρούνται μετακινήσεις
από/προς φαρμακεία, αιμοδοσία, επίσκεψη σε γιατρό, σε άτομα που δεν μπορούν να
αυτοεξυπηρετηθούν και μεταφορά οπλίτη στην Εθνική Φρουρά.

Οι ακόλουθες επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου θα παραμένουν κλειστές κάθε Κυριακή:
1. Όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών (π.χ. υπεραγορές,
παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, φρουταρίες,
κάβες).
Νοείται ότι της απαγόρευσης εξαιρούνται τα περίπτερα, νοουμένου ότι δεν θα εμπορεύονται
προϊόντα επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου.

Από την 31η Μαρτίου 2020, στις 6 το πρωί, αναστέλλεται επίσης η λειτουργία των πιο κάτω:
1. Τουριστικών και ταξιδιωτικών γραφείων.
2. Υπηρεσίες εξυπηρέτησης αεροσκαφών, εξαιρουμένου αυτών που αφορούν την
εξυπηρέτηση των πτήσεων που κατ’ εξαίρεση εγκρίνονται από τον Υπουργό
Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων καθώς και των πτήσεων που αφορούν την
μεταφορά εμπορευμάτων (cargo flights).
3. Ο αριθμός προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, κατά τη διάρκεια
μετακινήσεων με ταξί, ιδιωτικά ή/και άλλα οχήματα δεν θα υπερβαίνει τα τρία άτομα.

Πέραν του διατάγματος έχουν αποφασιστεί τα ακόλουθα μέτρα:
1. Αύξηση της ποινής του εξώδικου από 150 σε 300 ευρώ.
2. Κάθετη αύξηση ελέγχων στα οδοφράγματα.
3. Αξιοποίηση των παρατηρητών της γειτονιάς.
4. Θα γίνουν συστάσεις προς τις εμπορικές τράπεζες για έκδοση πιστωτικών καρτών στους
δικαιούχους με βάση τις καταθέσεις τους και τρόποι προστασίας των πελατών που
προβαίνουν σε αναλήψεις μετρητών από αυτόματες ταμειακές μηχανές.
5. Προς περιορισμό της διακίνησης των όσων έχουν διακριβωθεί ως θετικοί στον
κορωνοϊό και βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό, το Υπουργείο Υγείας μελετά τον τρόπο
έτσι ώστε να επιβάλλεται ηλεκτρονική κατ’ οίκον επιτήρηση.

ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΞΗΓΓΕΙΛΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΙΣ 23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2020
→Απαγόρευση αχρείαστων μετακινήσεων, από τις 06.00 μ.μ. της 24ης Μαρτίου 2020 μέχρι
την 13η Απριλίου 2020, εκτός εάν πρόκειται για τους πιο κάτω σκοπούς:
•
•
•
•
•
•

•

•
•

Μετάβαση από και προς την εργασία κατά τις εργάσιμες ώρες
Μετάβαση σε φαρμακείο ή για αιμοδοσία ή επίσκεψη σε γιατρό
Μετάβαση σε κατάστημα για αγορά ή προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών πρώτης ανάγκης
Μετάβαση σε τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή
Απόλυτα αναγκαίες επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες του ευρύτερου
δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης
Διακίνηση για παροχή βοήθειας σε άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή που
οφείλουν να αυτοπροστατευθούν ή βρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους
υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα)
Μετακίνηση για σωματική άσκηση ή για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου, εφόσον δεν
υπερβαίνουν τα δύο άτομα και περιορίζονται σε γειτνιάζουσες με την κατοικία τους
περιοχές
Μετάβαση σε τελετή (π.χ. κηδεία, γάμος, βάφτιση) από συγγενείς πρώτου και δεύτερου
βαθμού που δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των 10 προσώπων
Δήλωση οποιουδήποτε άλλου σκοπού μετακίνησης που μπορεί να δικαιολογηθεί με βάση
τα μέτρα απαγόρευσης της κυκλοφορίας.

Θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, όσοι κυκλοφορούν να φέρουν αποδεικτικά
ταυτοποίησης και πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο για την έγκριση (φόρμες ή sms) της
διακίνησής τους. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ https://covid19.cy/index.html
→Επίσης, από τις 6 μ.μ. της 24ης Μαρτίου 2020 μέχρι την 13η Απριλίου 2020 κλείνουν και
οι ακόλουθοι χώροι:
•
Πάρκα.
•
Παιδότοποι.
•
Ανοικτοί χώροι αθλήσεως.
•
Δημόσιοι χώροι συναθροίσεων, μεταξύ άλλων, πλατείες, φράγματα, εκδρομικοί
χώροι, παραλίες, μαρίνες.
→Όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου θα αναστείλουν τις εργασίες τους, πλην των
επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στο σχετικό Διάταγμα του Υπουργού Υγείας
(https://www.pio.gov.cy/coronavirus/diat/10.pdf)
→Τερματίζονται οι λαϊκές αγορές, τα παζαράκια και η πλανοδιοπώληση.
→Απαγορεύεται η προσέλευση πολιτών σε χώρους θρησκευτικής λατρείας, όπως
εκκλησίες, τεμένη και άλλους χώρους προσευχής.
→Απαγόρευση του εθίμου της «λαμπρατζιάς» με άμεση απομάκρυνση της ξυλείας ή άλλων
υλικών που έχουν ήδη συγκεντρωθεί προς τον σκοπό αυτό. Την ευθύνη εφαρμογής της
απαγόρευσης φέρουν οι τοπικές Αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία.

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ/ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΤΗΣΕΩΝ
Απαγορεύονται οι πτήσεις πλην εκείνων μεταφοράς εμπορευμάτων (cargo) προς τα
αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου από:
1. Μπαχρέιν
2. Λευκορωσία
3. Βέλγιο
4. Βουλγαρία
5. Αίγυπτο
6. Εσθονία
7. Γερμανία
8. Ουγγαρία
9. Ιρλανδία
10. Ισραήλ
11. Ιορδανία
12. Λετονία
13. Λίβανο
14. Λιθουανία
15. Μάλτα
16. Ολλανδία
17. Νορβηγία
18. Πολωνία
19. Κατάρ
20. Ρουμανία
21. Ρωσία
22. Σερβία
23. Σλοβακία
24. Σουηδία
25. Ελβετία
26. Ουκρανία
27. Ηνωμένο Βασίλειο
28. Ελλάδα
Εξαιρούνται όσα πρόσωπα:
Α) Έχουν μεταβεί σε χώρες του εξωτερικού για ιατρικούς λόγους,
Β) Ευρίσκονται στο εξωτερικό για ολιγοήμερη παραμονή, για επαγγελματικούς ή
υπηρεσιακούς λόγους,
Γ) Που δικαιούνται να εισέλθουν με βάση την συνθήκη της Βιέννης.
Όσοι εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες, αντί της προσκόμισης του ιατρικού
πιστοποιητικού θα πρέπει να κατέχουν βεβαίωση από τις κατά τόπους Διπλωματικές

Αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας
(https://www.pio.gov.cy/coronavirus/press/18032020_1.pdf ), η οποία θα εκδίδεται
εφόσον οι ενδιαφερόμενοι προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία που να τεκμηριώνουν τους
λόγους που αναφέρονται στις κατηγορίες 2Ακαι 2Β (π.χ. εισιτήριο αναχώρησης από Κύπρο
ή ιατρικές βεβαιώσεις από το Κέντρο που έτυχαν ιατρικής νοσηλείας).
Νοείται ότι, όλοι όσοι των ως άνω κατηγοριών εισέρχονται στο έδαφος της Κυπριακής
Δημοκρατίας θα παραμένουν για 14 ημέρες από την άφιξη τους σε χώρους υποχρεωτικής
απομόνωσης (καραντίνα) που θα υποδεικνύει το κράτος, εκτός από τα πρόσωπα τα οποία
βρίσκονται στο εξωτερικό για ιατρικούς λόγους. Τα πρόσωπα αυτά θα παραμένουν σε
αυτοπεριορισμό προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη θεραπευτική αγωγή τους.

ΣΗΜΕΙΑ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ
Επιτρέπεται η διέλευση μεταξύ των ελεύθερων και κατεχομένων περιοχών μόνο για άτομα
που εμπίπτουν στις εξής κατηγορίες:
● Κύπριοι πολίτες (Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι).
● Νόμιμα διαμένοντες στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.
Οι μεν υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να προσκομίζουν
ταξιδιωτικά έγγραφα για νόμιμη είσοδο στη Δημοκρατία και λογαριασμό κοινής ωφελείας
που να αποδεικνύουν τη νόμιμη διαμονή τους.
Υπήκοοι τρίτων χωρών να προσκομίζουν ταξιδιωτικά έγγραφα για νόμιμη είσοδο και άδεια
παραμονής στη Δημοκρατία.
● Υπήκοοι χωρών που ευρίσκονται σε εντεταλμένη διπλωματική υπηρεσία ή αποστολή,
δυνάμει διμερών ή διεθνών συμβάσεων, Διπλωματική ταυτότητα ή για όσους δεν είναι
κάτοχοι διπλωματικής ταυτότητας, μη διπλωματική κάρτα (non diplomatic card), ή
βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για τους λόγους παρουσίας τους στην Κυπριακή
Δημοκρατία.
Υπενθυμίζεται ότι στο ενδεχόμενο διέλευσης προς τις ελεγχόμενες από την Κυπριακή
Δημοκρατία περιοχές θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Παρατείνεται η αναστολή φοίτησης στα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτήρια της χώρας
μέχρι την 10η Απριλίου.
Κατά τη διάρκεια αναστολής της λειτουργίας των δημόσιων εκπαιδευτηρίων, ο Υπουργός
Παιδείας και Πολιτισμού έχει εξουσιοδοτηθεί να εκπονήσει πρόγραμμα για τις
εκπαιδευτικές ανάγκες για όσο διαρκεί η μη λειτουργία των δημόσιων σχολείων με στόχο
μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας να αντιμετωπιστεί μέρος του εκπαιδευτικού
προγράμματος.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ
Σύμφωνα με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που λήφθηκε στις 15 Μαρτίου 2020,
στο πλαίσιο σειράς μέτρων που υιοθετεί η Κυβέρνηση για την προστασία της Δημόσιας
Υγείας και τη διαχείριση των επιπτώσεων της επιδημίας του κορωνοϊού, διευκρινίζεται ότι

από 16 Μαρτίου 2020 από τις 6 π.μ. και για περίοδο τεσσάρων εβδομάδων, αναστέλλεται
υποχρεωτικά η λειτουργία των ακόλουθων επιχειρήσεων:
▪ Εμπορικά κέντρα και πολυκαταστήματα,
▪ Καφετέριες, καφενεία, μπαρ και όλες οι επιχειρήσεις εστίασης με εξαίρεση εκείνες που
προσφέρουν ή που έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν υπηρεσίες κατ’ οίκον διανομής,
▪ Κέντρα διασκέδασης,
▪ Κινηματογράφοι, θέατρα και αίθουσες θεαμάτων,
▪ Βιβλιοθήκες,
▪ Μουσεία, αρχαιολογικοί και ιστορικοί χώροι,
▪ Πρακτορεία τυχερών παιγνιδιών, καζίνο, κλπ,
▪ Αθλητικές εγκαταστάσεις, αθλητικοί όμιλοι, πολιτιστικοί όμιλοι και σωματεία,
▪ Θεματικά πάρκα (λούναπαρκ κλπ), και
▪ Κουρεία, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής-μασάζ.
Νοουμένου ότι λαμβάνουν υποχρεωτικά και τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής, οι
επιχειρήσεις μπορούν να εκτελούν κεκλεισμένων των θυρών διοικητικές ή άλλες εργασίες.
Για λόγους ασφάλειας υγείας και εύρυθμης λειτουργίας της κοινότητας, παραμένουν
ανοικτές οι πιο κάτω κατηγορίες επιχειρήσεων (για νεότερα βλ. Διάταγμα Υπ. Υγείας
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/diat/10.pdf ):
▪ Λιανεμπόριο τροφίμων (π.χ. υπεραγορές* εφόσον θα τηρείται το μέτρο της παρουσίας
στον ίδιο χώρο ανά πάσα στιγμή αριθμού ατόμων συμπεριλαμβανομένων των
εργαζομένων, που δεν θα υπερβαίνει το ένα άτομο ανά 8 τ.μ. ωφέλιμου χώρου),
▪ Φαρμακεία,
▪ Ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας (κλινικά εργαστήρια),

▪ Φούρνοι και ζαχαροπλαστεία (χωρίς τραπεζο-καθίσματα),
▪ Βενζινάδικα, και
▪ Περίπτερα.
*Οι υπεραγορές, από την ώρα έναρξης της λειτουργίας τους μέχρι και τις 10π.μ.,
εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο άτομα που α) ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, β) είναι
60 ετών και άνω, και γ) με αναπηρίες.
Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία
αναστολής των εργασιών τους, μπορούν να συνεχίσουν τις εργασίες τους διασφαλίζοντας
ότι στον χώρο εργασίας δεν θα υπάρχουν πέραν των πέντε εργαζομένων.
Όλες οι άλλες επιχειρήσεις που δεν αναφέρονται τις πιο πάνω κατηγορίες, μπορούν να
συνεχίσουν τη λειτουργία τους, δεδομένου ότι θα τηρούν αυστηρά τους κανόνες υγιεινής
και προστασίας του προσωπικού και του χώρου.
Σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των ξενοδοχείων, αυτά αναστέλλουν τις εργασίες τους μέχρι
τις 30 Απριλίου 2020.
Αναφορικά με την εξυπηρέτηση κοινού από επιχειρήσεις ιδιωτικού, δημόσιου και
ευρύτερου δημόσιου τομέα, επισημαίνεται ότι ισχύει αυστηρά ότι δεν πρέπει η παρουσία
ατόμων στον χώρο εξυπηρέτησης να υπερβαίνει το ένα άτομο ανά 8 τετραγωνικά μέτρα.
Ενδεικτικά, χώρος εξυπηρέτησης κοινού νοούνται τα υποκαταστήματα των τραπεζών, τα
Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών, τα κέντρα εξόφλησης λογαριασμών, κοκ.
Όσον αφορά στα εργοτάξια, αναστέλλονται οι εργασίες σε εκείνα όπου υπάρχει ταυτόχρονη
συμμετοχή πέραν των τριών ατόμων από τις 6:00 π.μ της 31ης Μαρτίου 2020 μέχρι τις 06:00
π.μ της 13ης Απριλίου 2020. Εξαιρέσεις για λειτουργία εργοταξίου πέραν των τριών ατόμων
θα δίνονται μόνο σε έργα δημόσιας ωφελείας, και σε αιτήματα που αφορούν επείγουσας
φύσεως εργασίες σε θέματα ασφάλειας και επικινδυνότητας.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
Αναγκαίο Προσωπικό στη Δημόσια Υπηρεσία:
Η δημόσια υπηρεσία και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας και οι υπηρετούντες στην
εκπαιδευτική υπηρεσία για τον ερχόμενο μήνα, από την Τρίτη 17/03/2020, θα εργάζεται:
i.
όπου είναι δυνατόν από την οικία τους
ii.
με προσωπικό ασφαλείας για επείγοντα θέματα και εξυπηρέτηση των πολιτών
για έκτακτες ανάγκες
Της πιο πάνω ρύθμισης εξαιρούνται οι ουσιώδεις υπηρεσίες. Οι αρμόδιοι Υπουργοί θα
καθορίσουν τις ανάγκες του Υπουργείου τους και των Τμημάτων τους για σωστό
προγραμματισμό των εργασιών.
Ανεξαρτήτως των όσων έχουν αναφερθεί πιο πάνω και με στόχο την έγκαιρη και
αποτελεσματική υλοποίηση των μέτρων που εξαγγέλλονται, οι υπηρετούντες στη δημόσια
υπηρεσία, τον ευρύτερο δημόσιο τομέα και την εκπαιδευτική υπηρεσία θα υποχρεούνται
εφόσον δεν ευρίσκονται σε εντεταλμένη υπηρεσία ή σε κατ’ οίκον εργασία, εφόσον
κληθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και σε άλλους τομείς εάν κριθούν αναγκαίοι.

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ / ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΩΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Οι Εταιρείες Μεταφοράς Τακτικών Διαδρομών με κόμιστρο ανά επιβάτη, καθώς και όλα τα
μέσα δημόσιων μεταφορών, δηλαδή υπηρεσίες κλειστών θυρών (Shuttle) από και προς τα
αεροδρόμια, τουριστικά λεωφορεία, ιδιωτικά λεωφορεία, ταξί
(αστικά/αγροτικά/υπεραστικά) και εταιρείες ενοικιάσεως οχημάτων θα μεταφέρουν
αριθμό επιβατών ίσο με το 30% της χωρητικότητας των οχημάτων τους,
στρογγυλοποιημένο προς τον αμέσως πιο κάτω ακέραιο αριθμό (π.χ. ο αριθμός 6,35
μετατρέπεται σε 6).
Επιπλέον, όλες οι διαδρομές Τακτικών Διαδρομών με Κόμιστρο ανά Επιβάτη που
διενεργούνται Κυριακή ακυρώνονται με ημερομηνία έναρξης την 22/03/2020.
Αναφορικά με τις εταιρείες ενοικιάσεως οχημάτων, ισχύουν τα ακόλουθα:
• Οφείλουν να εφαρμόζουν τα μέτρα που ανακοινώθηκαν για εξασφάλιση του
Πιστοποιητικού Απολύμανσης πριν από τη μίσθωση του οχήματος,
• Κατά την παράδοση του οχήματος ενοικιάσεως ο πελάτης θα πρέπει να
ενημερώνεται σχολαστικά για τις οδηγίες που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Υγείας
καθώς και για τους κανόνες υγιεινής που πρέπει να λαμβάνονται για την
παρεμπόδιση της εξάπλωσης του κορωνοϊού.

ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΦΡΟΥΡΑ
Ισχύουν τα ακόλουθα μέτρα:
• Στελέχη και εθνοφρουροί που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού έλαβαν
οδηγίες να παραμείνουν στο σπίτι τους.
• Όλο το προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας και της Εθνικής Φρουράς θα
εναλλάσσεται, ώστε να παρευρίσκεται η απαραίτητη Δύναμη για κάλυψη των αναγκών
λειτουργίας και ασφάλειας. Οι επηρεαζόμενοι θα ενημερώνονται κατά τακτά χρονικά
διαστήματα από τις προϊστάμενες Διοικήσεις.
• Έγιναν οι απαιτούμενες διευθετήσεις για το προσωπικό του Υπουργείου Άμυνας και
του ΓΕΕΦ, όπου υπάρχει η δυνατότητα να εργάζεται από το σπίτι, δεδομένου ότι η εργασία
δεν αφορά διαβαθμισμένες πληροφορίες.
• Η μεταφορά προσωπικού από και προς τις μονάδες θα γίνεται στο 50% της
χωρητικότητάς των λεωφορείων.
• Παρατείνεται η αναβολή στις παρουσιάσεις των εφέδρων και εθνοφυλάκων μέχρι
την 30ή Απριλίου. Αναλόγως των εξελίξεων, θα υπάρξει ενημέρωση για τις παρουσιάσεις
που είναι προγραμματισμένες μετά την 30ή Απριλίου.
• Αναστέλλεται η υποχρεωτική επανακατάταξη στην Εθνική Φρουρά των
στρατευσίμων που τελούν σε αναβολή για λόγους υγείας, μέχρι και την 30ή Απριλίου 2020.
Για την στρατολογική τακτοποίηση των συγκεκριμένων στρατευσίμων θα ακολουθήσει
νεότερη ανακοίνωση.

• Η διεύθυνση Υγειονομικού του ΓΕΕΦ έχει καταρτίσει σχέδιο δράσης στο οποίο
καθορίζονται όλες οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν σε περίπτωση που εντοπιστεί
επιβεβαιωμένο κρούσμα εντός στρατιωτικής μονάδας.
• Σε όλους τους στρατιωτικούς χώρους εφαρμόζονται αυστηρά όλα τα μέτρα
υγιεινής, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.
• Προτρέπεται το κοινό όπως προσέρχεται στα Επαρχιακά Στρατολογικά Γραφεία για
εξυπηρέτηση μόνο στις απολύτως επείγουσες περιπτώσεις και κατόπιν τηλεφωνικής
συνεννόησης.

31 Μαρτίου 2020

