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Με ανοιχτά τα πάρκα και ελεύθερο το πέταγμα του χαρταε--τού θα κυλήσει η
φετινή Καθαρά Δευτέρα, με τους πολίτες να παίρνουν μια 'τζούρα' μερικής
κανονικότητας...

έστω και για λίγο. Αν και χθες λόγω του lockdown υπήρχε ένας προβληματισμός για
το ενδεχόμενο συνωστισμού στα πάρκα των μεγάλων κυρίως πόλεων, τελικά η
ημέρα αναμένεται να κυλήσει... κανονικά, σαν μια ωραία lockdown μέρα. Σύμφωνα
με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, λουκέτα στα πάρκα δεν αναμένεται να μπουν και
όποιος επιθυμεί να κάνει βόλτα, θα μπορεί, με βάση τα προβλεπόμενα μέτρα
(αποστολή SMS και κωδικός 6 για άθληση), υπό τον όρο βέβαια να κινηθεί εντός
δήμου ή εκτός αυτού αλλά όχι σε μεγαλύτερη απόσταση των 2 χιλιομέτρων.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί πως οι λοιμωξιολόγοι τονίζουν πως πρέπει να
αποφευχθούν οι συνωστισμοί στα πάρκα καθώς τα κρούσματα ειδικά στην Αθήνα
δε λένε να πέσουν. Σύμφωνα μάλιστα με τις πληροφορίες, οι έλεγχοι της ΕΛ.ΑΣ.
αναμένεται να εντατικοποιηθούν το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, προκειμένου
να αποτραπούν οι άσκοπες μετακινήσεις εκτός δήμου και νομού κατοικίας.
Παράλληλα, σήμερα στην ενημέρωση για την πανδημία, ο υφυπουργός Πολιτικής
Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς, αναμένεται να κάνει
ειδική αναφορά για το θέμα, απευθύνοντας σύσταση στους πολίτες να είναι
προσεκτικοί.
Καθαρά Δευτέρα: Ποια μέτρα παραμένουν σε ισχύ
Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις που είχαν γίνει από τον Νίκο Χαρδαλιά, η
μετακίνηση εκτός νομού επιτρέπεται μόνο για τους παρακάτω λόγους:
✔Μετακίνηση εκτός νομού για πολίτες που εργάζονται σε διαφορετικό νομό από
αυτόν της διαμονής τους
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✔Μετακίνηση εκτός νομού για λόγους υγείας, με επίδειξη ιατρικής βεβαίωσης
✔Μετακίνηση εκτός νομού για τελετή (π.χ. κηδεία συγγενούς πρώτου ή δεύτερου
βαθμού), η οποία πιστοποιείται με έγγραφη δήλωση
✔Μετακίνηση εκτός νομού για διαζευγμένους γονείς ή γονείς που τελούν σε
διάσταση, που είναι αναγκαία για τη διασφάλιση της επικοινωνίας γονέων και
τέκνων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
✔Μετακίνηση εκτός νομού για μετάβαση στον τόπο μόνιμης κατοικίας, με τη
βεβαίωση κατοικίας ειδικής χρήσης από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημόσιων Εσόδων
(ΑΑΔΕ) ή με το Ε1
✔Μετακίνηση εκτός νομού για φοιτητές, για την οποία απαιτείται επίδειξη
αποδεικτικού κύριας κατοικίας και έγγραφο της Σχολής για την επιστροφή σε
αυτήν
✔Μετακίνηση εκτός νομού προς τον σκοπό συγκομιδής αγροτικών προϊόντων
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις απαγορεύεται η μετακίνηση εκτός νομού και
οι παραβάτες θα κληθούν να πληρώσουν διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ για κάθε
παράβαση. Επομένως, δεν επιτρέπεται η μετάβαση σε άλλον νομό για τον
εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας.
Ετοιμάζεται για την άρση του lockdown η κυβέρνηση
Πάντως, παρά τα σκληρά δεδομένα της πανδημίας, η κυβέρνηση θέλει να είναι
έτοιμη για την άρση των μέτρων του lockdown. Ο στόχος της 29ης Μαρτίου
παραμένει, κάτι που επισημαίνουν και οι επιστήμονες, αν και σε περίπτωση που τα
κρούσματα δεν εμφανίσουν μείωση, ο σχεδιασμός θα μεταβληθεί μεταφέροντας
την επανεκκίνηση για τις αρχές Απριλίου. Σε κάθε περίπτωση καταλυτικό ρόλο θα
παίξει η πορεία των εμβολιασμών οι οποίοι αναμένεται να επιταχυνθούν τις
επόμενες εβδομάδες.
Η Αριστοτελία Πελώνη, πάντως, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών
το μεσημέρι της Πέμπτης συνέστησε υπομονή λέγοντας πως το σύστημα Υγείας θα
δέχεται πίεση για τις επόμενες 10 ημέρες. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση η
κυβερνητική εκπρόσωπος σημείωσε πως η επιδημιολογική εικόνα της χώρας με τα
αυξημένα κρούσματα και την πίεση στο ΕΣΥ αναγκάζει την κυβέρνηση να περιμένει
προκειμένου να αποφασιστεί το άνοιγμα της αγοράς. Όπως είπε, ωστόσο, στόχος
είναι να μπορέσει να τηρηθεί, εάν το επιτρέψουν οι συνθήκες, το άτυπο
χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί για τη λειτουργία του λιανεμπορίου.
Το άτυπο χρονοδιάγραμμα
Πρώτο αναμένεται, σύμφωνα με αυτόν τον άτυπο σχεδιασμό να ανοίξει το
λιανεμπόριο με τους καταναλωτές να χρησιμοποιούν το SMS στο 13032, το οποίο
θα έχει διάρκεια τρεις ώρες και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο μία φορά την
ημέρα. Η δεύτερη φάση της επιστροφής στην κανονικότητα θέλει τους μαθητές να
επιστρέφουν στις αίθουσές τους αν όχι την εβδομάδα του ανοίγματος του
λιανεμπορίου, τότε την επόμενη. Στόχος της κυβέρνησης είναι αυτή τη φορά να
ανοίξουν αντίστροφα οι σχολικές μονάδες. Δηλαδή πρώτα τα Γυμνάσια και τα
Λύκεια, τα οποία έχουν μείνει για πολύ καιρό κλειστά και στη συνέχεια τα
δημοτικά. Ειδικά στα Λύκεια θα δοθεί όπως φαίνεται απαραίτητα, προτεραιότητα
καθώς πλησιάζουν και οι Πανελλαδικές εξετάσεις.
Στην συνέχεια σειρά έχει ο κλάδος της εστίασης ο οποίος δεν αναμένεται να
ανοίξει στα μέσα Απριλίου, με επικρατέστερη ημερομηνία την 19η, και όταν αυτό
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συμβεί, οι κανονισμοί θα είναι αυστηροί, αφού θεωρείται δεδομένο πως θα
επιτρέπονται οι πελάτες μόνο στους εξωτερικούς χώρους και εκεί θα υπάρχουν
επίσης περιορισμοί στους πόσους θα κάθονται σε ένα τραπέζι.
Εκτός από τα παραπάνω βήματα, αυτά που ακολουθούν είναι ο τουρισμός τον Μάιο
και συγκεκριμένα στις 14, όπως αποκάλυψε χθες ο υπουργός Τουρισμού, Χάρης
Θεοχάρης, καθώς και τα bar και γυμναστήρια μέσα στον Ιούνιο.
Alpha press
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