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 Προς:   Βουλή των Ελλήνων   
  Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου  

              Τμήμα Ερωτήσεων  
 Κοιν.:  1. Βουλευτή κ. Ολ. Τελιγιορίδου 
              2. Βουλευτή κ. Αικ. Νοτοπούλου    
              3. Υπουργείο Οικονομικών 
                - Γρ. Υπουργού  
              4. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη   
                 - Γρ. Υπουργού   
                              

 
 
Θέμα: «Απάντηση σε Ερώτηση  Βουλευτών».                                                                                                                                                          
Σχετ.:    Η με Α.Π. 1140/27.10.2020 Ερώτηση.  
 

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού που κατέθεσαν στη Βουλή των Ελλήνων οι κ.κ. 
Βουλευτές,  Ολυμπία Τελιγιορίδου και Αικατερίνη Νοτοπούλου, σας ενημερώνουμε ότι με 
την υπ’ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924/23.10.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Πολιτισμού και Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και 
Ασύλου, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής “Κανόνες 
τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας προς 
περιορισμό του κορωνοϊού COVID-19 (Β’ 4709)” όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις υπ’ 
αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.68952/28.10.2020 (Β’ 4757) και Δ1α/ΓΠ.οικ. 69239/29.10.2020 (Β’ 4777) 
όμοιες αποφάσεις, αποφασίστηκε η ένταξη της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς στο 
τέταρτο επίπεδο των προληπτικών μέτρων (πολύ υψηλό) λαμβάνοντας υπόψη τις 
εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού 
COVID-19 και την ανάγκη διαφοροποίησης των ισχυόντων κανόνων τήρησης αποστάσεων 
και άλλων μέτρων προστασίας, αναλόγως της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης των 
Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας. 

Εν συνεχεία, με την υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.69863/2.11.2020 κοινή απόφαση των ως 
άνω Υπουργών (B’4829), ορίστηκαν δύο (2) επιδημιολογικά επίπεδα προληπτικών μέτρων 
(επίπεδο επιτήρησης και επίπεδο αυξημένου κινδύνου) με διαφορετικά μέτρα ανά επίπεδο, 
σύμφωνα με τις εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας, η οποία 
αξιολογεί την επιδημιολογική εικόνα της κάθε περιοχής και κρίνει συνακόλουθα ποιες 
δραστηριότητες έχουν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 
και ποιες όχι. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέφθηκε για τις περιοχές αυξημένου κινδύνου-μεταξύ 
των οποίων και η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς- αναστολή λειτουργίας συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων καθώς και η υποχρέωση χρήσης προστατευτικής μάσκας και ο 
περιορισμός της κυκλοφορίας για συγκεκριμένες ώρες ανεξαρτήτως επιδημιολογικού 
επιπέδου.  

mailto:koinovouleytikos@mintour.gr


 2 

Τέλος, δεδομένου ότι  οι αποφάσεις για τα έκτακτα μέτρα  λαμβάνονται ανάλογα 
με τα ισχύοντα κάθε φορά επιδημιολογικά δεδομένα και κατόπιν εισηγήσεων της Εθνικής 
Επιτροπής Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, με την υπ΄ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 
71342/06.11.2020 κοινή  απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εθνικής Άμυνας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, 
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, Μετανάστευσης και Ασύλου, Υποδομών και 
Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (Β΄4899), όπως ισχύει, θεσπίστηκαν 
νέα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας, 
υποχρέωση χρήσης μάσκας και περιορισμός της κυκλοφορίας των πολιτών εν όλω έως τις 
30.11.2020, με την επιφύλαξη των μετακινήσεων των πολιτών, οι οποίες σχετίζονται με την 
εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών τους και οι οποίες  δεν 
μπορούν να ικανοποιηθούν με άλλον τρόπο, πχ. μετακίνηση από και προς την εργασία, 
μετάβαση σε τελετές. Επίσης, ο περιορισμός της κυκλοφορίας δεν καταλαμβάνει τα μέλη 
της Κυβέρνησης, Υφυπουργούς, Γενικούς Γραμματείς, Ειδικούς Γραμματείς και 
Υπηρεσιακούς Γραμματείς, Βουλευτές, Δημάρχους, Αντιδημάρχους, Περιφερειάρχες, 
Αντιπεριφερειάρχες, Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για μετακινήσεις που 
αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους, όσους υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας και 
τις ένοπλες δυνάμεις, τις δυνάμεις που συμμετέχουν σε επιχειρήσεις και δράσεις του 
Οργανισμού Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, καθώς και το ιατρικό, 
νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό, το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του 
Υπουργείου Υγείας και των αρμόδιων φορέων προστασίας και παροχής υπηρεσιών υγείας 
και το εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας και των 
οικείων ελεγκτικών μηχανισμών για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους. Ο περιορισμός 
κυκλοφορίας δεν καταλαμβάνει επίσης τεχνικό προσωπικό κρίσιμων υποδομών για 
μετακινήσεις που αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους. Σε αυτό το πλαίσιο,  δεν 
κρίθηκε σκόπιμη η συμπερίληψη των τουριστικών καταλυμάτων στις κατηγορίες 
επιχειρήσεων, των οποίων η λειτουργία τέθηκε σε αναστολή.  

Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι ο περιορισμός της κυκλοφορίας αποτελεί 
έκτακτο προληπτικό μέτρο, το οποίο ελήφθη για το απολύτως αναγκαίο χρονικό διάστημα 
και για επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος.   
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