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ΔΝΧΠΗΟΝ ΣΟΤ Κ. ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟΤ ΣΖ ΔΗΑΓΓΔΛΗΑ 

ΠΛΖΜΜΔΛΔΗΟΓΗΚΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

( Γηά ηνπ Α.Σ. Λεπθνύ Πύξγνπ ) 

ΜΖΝΤΖ 

 

Σνπ ΝΗΚΟΛΑΟΤ ΑΘ. ΓΗΑΛΤΝΑ, ΑΜΓΘ 1529, δηθεγφξνπ παξ’ Αξείσ 

Πάγσ, θαηνίθνπ Θεζζαινλίθεο, νδφο 26
εο

 Οθησβξίνπ 26, ηει. 2310526415, θαμ 

2310532573, e-mail: nikolaosdialinas@gmail.com 

ΚΑΣΑ 

ΠΑΝΣΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟΤ ΤΦ’ ΟΗΑΝΓΖΠΟΣΔ ΜΟΡΦΖ 

ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΗ ΠΡΑΞΔΗ ΚΑΗ ΠΑΡΑΛΔΗΦΔΗ ΠΟΤ ΔΗΥΑΝ ΑΝ 

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΖΝ ΡΑΓΓΑΗΑ ΔΚΣΗΝΑΞΖ ΣΖ ΔΞΑΠΛΧΖ ΣΟΤ 

ΚΟΡΧΝΟΨΟΤ COVID-19 ΣΖΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΜΖΝΔ 

ΟΚΣΧΒΡΗΟ ΚΑΗ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 2020 ΚΑΗ ΜΔΣΑ. 

 

Θεζζαινλίθε, 22.12.2020 

Κχξηε Δηζαγγειεχ, 

ΜΖΝΤΧ θαη εμαηηνχκαη ηελ θαηά λφκν ηηκσξία παληφο ππεπζχλνπ, πθ’ 

νηαλδήπνηε κνξθή ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο παξαθάησ αλαιπηηθά πεξηγξαθφκελεο 

άδηθεο, παξάλνκεο θαη αμηφπνηλεο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο νη νπνίεο είραλ ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ ηαρχηαηε θαη επξεία εμάπισζε ηνπ θνξσλντνχ (COVID-19) ζηελ 

πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ην πεξαηηέξσ απνηέιεζκα ηεο πξνζβνιήο θαη ζαλάηνπ 

κεγάινπ αξηζκνχ ζπκπνιηηψλ καο. 

ΑΝΟΥΤΡΧΣΖ ΠΟΛΖ. ΑΝΟΥΖ ΑΡΥΧΝ- ΣΑ ΜΔΣΡΑ ΒΡΗΚΟΝΣΑΝ 

ΓΗΑΡΚΧ ΔΝΑ ΒΖΜΑ ΠΗΧ, ΑΚΟΛΟΤΘΧΝΣΑ ΣΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ, ΑΝΣΗ ΝΑ ΓΗΑΒΑΟΤΝ ΚΑΗ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΚΘΔΣΗΚΖ ΣΑΖ. 

 

ΔΗΓΗΚΟΣΔΡΟΝ 

mailto:nikolaosdialinas@gmail.com
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πσο πξνθύπηεη από ηα δεκνζηεύκαηα πνπ έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε δηάθνξα 

sites θαη ηα νπνία αο πξνζθνκίδσ, θαηά ηνπο κήλεο Οθηώβξην θαη Ννέκβξην 

2020 έιαβαλ ρώξα ζηελ πόιε καο γεγνλόηα ηα νπνία απνηέιεζαλ ζνβαξέο εζηίεο 

κεηάδνζεο ηνπ COVID-19 ρσξίο θπζηθά λα ηεξνύληαη ηα ππνρξεσηηθά κέηξα 

πνπ είραλ ηεζεί από ην θξάηνο, κε ηηο αληίζηνηρεο Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο 

(Κ.Τ.Α.), πνπ είραλ εθδνζεί. 

 

πγθεθξηκέλα,  

Η. 17.10.2020 ΣΟ ΠΑΡΣΤ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ 

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

 

Σελ 17/10/2020 δηελεξγήζεθε ζην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο 

πάξηπ κε ηελ παξνπζία, φπσο δεκνζηεχζεθε ζε πιεηάδα δεκνζηνγξαθηθψλ 

ηζηνζειίδσλ (ελδεηθηηθά αλαθέξσ www.thesstoday.gr, www.tvima.gr, 

www.lifo.gr),  ρηιίσλ πεληαθνζίσλ (1.500) αηόκσλ, κε εηθόλεο ζπλσζηηζκνύ 

ρσξίο λα ηεξνύληαη ηα επηβεβιεκέλα κέηξα πξνζηαζίαο από ηνλ θνξσλντό 

(COVID-19) ΚΑΗ ΥΧΡΗ ΝΑ ΓΗΝΔΗ ΚΑΜΗΑ ΠΑΡΔΜΒΑΖ ΑΠΟ ΣΗ 

ΑΡΜΟΓΗΔ ΑΣΤΝΟΜΗΚΔ ΚΑΗ ΠΡΤΣΑΝΗΚΔ ΑΡΥΔ. 

Αξρηθά παξαηίζεηαη ην λνκηθό πιαίζην πνπ ίζρπε θαηά ην ρξνληθό δηάζηεκα 

πνπ έιαβε ρώξα ε ελ ιόγσ θνηλσληθή θνηηεηηθή εθδήισζε ζηνλ ππαίζξην ρώξν 

εληόο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο: 

ΚΑΣΑ ΣΟ ΠΡΟΑΝΑΦΔΡΘΔΝ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΖΣΑΝ Δ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ Ζ ΤΠ’ ΑΡΗΘ. Γ1Α/Γ.Π.ΟΗΚ.64450/11.10.2020 (ΦΔΚ 

Β’4484/11.10.2020)  ΚΤΑ ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΖΝ ΟΠΟΗΑ, ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΟΡΗΕΟΝΣΑΝ ΣΑ ΔΞΖ: 

«Β’ ΜΔΡΟ 

Άξζξν 10: Τπαγσγή Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ζηα επίπεδα πξνιεπηηθψλ 

κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο: 

Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο 12 Οθησβξίνπ έσο ηηο 25 Οθησβξίνπ 2020, νη 

Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο θαηαηάζζνληαη ζηα αθφινπζα επίπεδα πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο, κε εθαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ πξνβιέςεσλ ηνπ 

άξζξνπ 1: 

http://www.thesstoday.gr/
http://www.tvima.gr/
http://www.lifo.gr/
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(…) 2. Οη Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Ρνδφπεο, Ξάλζεο, Κηιθίο, Θεζζαινλίθεο, 

Υαιθηδηθήο, Φιψξηλαο, Ζκαζίαο, Πηεξίαο, Γξεβελψλ, Λάξηζαο, Μαγλεζίαο, 

Κέξθπξαο, Πξέβεδαο, Αηησιναθαξλαλίαο, Φζηψηηδαο, Βνησηίαο, Δχβνηαο, Κνξηλζίαο, 

Αξγνιίδαο, Λαθσλίαο, Υίνπ, Πάξνπ, Νάμνπ, Κσ θαη Ρφδνπ εληάζζνληαη ζην 

δεχηεξν επίπεδν ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ (κέηξην). (…)» 

ην δε άξζξν 1 ηνπ Α’ ΜΔΡΟΤ ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ κε ηίηιν «Δπίπεδα 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο » ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί ζηελ 1
ε
 ζηήιε κε ηίηιν «Πεδία Δθαξκνγήο», ζηνλ αχμνληα αξηζκφ 

(Α/Α) 1 θαηαγξάθεηαη ην πεδίν πνπ αθνξά ζηηο ζπλαζξνίζεηο/ δεκόζηεο ή 

θνηλσληθέο εθδειώζεηο, αλεμαξηήησο ρώξνπ ηδησηηθνύ ή δεκνζίνπ, 

εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ, κε ηελ επηθύιαμε ησλ δεκόζησλ ππαίζξησλ 

ζπλαζξνίζεσλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ λ. 4703/2020 (Α’ 131).  

Γίπια απφ ην αλσηέξσ θαηαγεγξακκέλν πεδίν εθαξκνγήο ηεο ΚΤΑ ζηε ζηήιε 

κε ηίηιν «Δπηδεκηνινγηθά Δπίπεδα» θαη ζηελ ππνθαηεγνξία απηήο κε ηίηιν 

«Μέηξην», θαηαγξάθνληαη ηα εμήο πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ 

νη πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο ηεο ρψξαο ζην νπνίν εληάζζνληαη: 

 Μέρξη πελήληα (50) άηνκα 

 Τπνρξεσηηθή ρξήζε κάζθαο 

 Σήξεζε απφζηαζεο ελάκηζε (1,5) κέηξνπ 

 

ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΧ, ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΟΗ ΑΡΜΟΓΗΔ ΑΡΥΔ, ΟΗ 

ΟΠΟΗΔ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΑΠΟ ΣΗ 

12 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2020 ΔΧ ΣΗ 25 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2020 (Β’ ΜΔΡΟ, ΑΡΘΡΟ 10 

ΣΖ ΠΑΡΟΤΖ) ΚΑΗ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΔΥΔΗ ΚΑΣ’ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ Χ 

ΑΚΟΛΟΤΘΧ:  

«Άξζξν 4: Αξκφδηεο αξρέο ειέγρνπ θαη επηβνιήο θπξψζεσλ: 

1. α) Αξκφδηεο αξρέο γηα ηε δηαζθάιηζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο γηα ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ, ηε δηαπίζησζε ησλ παξαβάζεσλ θαη ηελ επηβνιή ησλ 

πξνβιεπφκελσλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ είλαη, Σν ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 

(.Δ.Π.Δ.), νη Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ, νη Γηεπζχλζεηο 

Αλάπηπμεο Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ε Διιεληθή Αζηπλνκία, ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία 

θαη νη Ληκεληθέο Αξρέο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο, ε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη 

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή θαζψο θαη ε Δζληθή Αξρή Γηαθάλεηαο (Δ.Α.Γ.) ηνπ άξζξνπ 

82 ηνπ λ. 4622/2019 (Α’ 133). 
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β) Όξγαλα ειέγρνπ απνηεινχλ νη επηζεσξεηέο ηνπ .Δ.Π.Δ., ηα αξκφδηα 

πγεηνλνκηθά φξγαλα ησλ Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ, ηα 

αξκφδηα φξγαλα ησλ Γηεπζχλζεσλ Αλάπηπμεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ην 

έλζηνιν πξνζσπηθφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ην πξνζσπηθφ ηεο Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο, ην έλζηνιν πξνζσπηθφ ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ, νη ειεγθηέο ηεο 

Γηππεξεζηαθήο Μνλάδαο Διέγρνπ Αγνξάο θαζψο θαη νη επηζεσξεηέο- ειεγθηέο ηεο 

Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο (Δ.Α.Γ.). 

2. Σα αλσηέξσ φξγαλα ειέγρνπ δηελεξγνχλ ηαθηηθνχο ειέγρνπο, έθηαθηνπο 

ειέγρνπο θαη ειέγρνπο θαηφπηλ θαηαγγειίαο, ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο ηελ πξντζηακέλε 

ηνπο ππεξεζία ή αξρή γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ. (…)» 

 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηνπ πξναλαθεξζέληνο λνκηθνύ πιαηζίνπ, έιαβε 

ρψξα, σο πξνειέρζε, θνηηεηηθή θνηλσληθή εθδήισζε (“party”) εληφο ηνπ ππαίζξηνπ 

ρψξνπ (campus) ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, φπνπ 

παξεπξέζεζαλ πεξί ηα ρίιηα πεληαθφζηα (1.500) άηνκα. 

Δλδεηθηηθά παξαζέησ ηα δεκνζηεχκαηα ησλ θάησζη δεκνζηνγξαθηθψλ 

ηζηνζειίδσλ: 

1. www.thesstoday.gr  

Θεζζαινλίθε: Κνξσλνηό- πάξηη ζην ΑΠΘ κε 1.500 άηνκα (VIDEO) 

 

https://thesstoday.gr/%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%

bf%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7-

%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c-

%cf%80%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%bf-

%ce%b1%cf%80%ce%b8-%ce%bc%ce%b5-1/ 

 

 

Θεζζαινλίθε: Κνξσλντφ-πάξηη ζην ΑΠΘ κε 1.500 άηνκα! (VIDEO) 

 18 Οθησβξίνπ, 2020 10:10 πκ 

 

Πξνβιεκαηηζκφ πξνθαινχλ εηθφλεο απφ ην ρζεζηλφ πάξηη ζε πξναχιην ρψξν ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, θαζψο παξά ηνλ θίλδπλν πνπ 

πξνθαιείηαη γηα ηε δηαζπνξά ηνπ θνξσλντνχ απφ ηε ζπγθέληξσζε πνιιψλ αηφκσλ ζηνλ 

ίδην ρψξν, δελ έιεηςαλ νη εηθφλεο ζπλσζηηζκνχ κέρξη ηηο πξσηλέο ψξεο κε 

ηε ζπκκεηνρή 1.500 αηφκσλ. 

http://www.thesstoday.gr/
https://thesstoday.gr/%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c-%cf%80%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b1%cf%80%ce%b8-%ce%bc%ce%b5-1/
https://thesstoday.gr/%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c-%cf%80%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b1%cf%80%ce%b8-%ce%bc%ce%b5-1/
https://thesstoday.gr/%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c-%cf%80%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b1%cf%80%ce%b8-%ce%bc%ce%b5-1/
https://thesstoday.gr/%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c-%cf%80%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b1%cf%80%ce%b8-%ce%bc%ce%b5-1/
https://thesstoday.gr/%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7-%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c-%cf%80%ce%ac%cf%81%cf%84%ce%b9-%cf%83%cf%84%ce%bf-%ce%b1%cf%80%ce%b8-%ce%bc%ce%b5-1/
https://thesstoday.gr/
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Όπσο ζα δείηε ζηα βίληεν πνπ δεκνζηεχεη ζήκεξα ην Thesstoday.gr ζην πάξηη 

ζπκκεηείραλ εθαηνληάδεο λεαξνί, νη νπνίνη δελ ηήξεζαλ θαλέλα κέηξν πξνθχιαμεο θαη 

πξνζηαζίαο απφ ην λέν θχκα ηνπ θνξσλντνχ. 

χκθσλα κε πιεξνθνξίεο νη λεαξνί δηαζθέδαζαλ ν έλαο δίπια ζηνλ άιινλ απφ 

λσξίο ην βξάδπ ηνπ αββάηνπ κέρξη ηηο πξσηλέο ψξεο ηεο Κπξηαθήο. 

εκεηψλεηαη φηη ε αζηπλνκία ζην πιαίζην ησλ απμαλφκελσλ ειέγρσλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ 

πξνρψξεζε πξφζθαηα ζηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ιφγσ ππεξάξηζκσλ πειαηψλ ζε 

θαηάζηεκα ζηε Θεζζαινλίθε θαη πξφζηηκν θαη ηξηήκεξν ινπθέην ζε δεχηεξν θαηάζηεκα 

πνπ ιεηηνχξγεζε κεηά ηηο 12.00 ηα κεζάλπρηα. 

Σαπηφρξνλα, κεγάιε αλεζπρία πξνθαινχλ ηα λνχκεξα ηνπ ηνχ ζηελ Διιάδα, 

θαζψο ην άββαην ν ΔΟΓΤ αλαθνίλσζε 482 λέα θξνχζκαηα κε ηα 78 λα είλαη ζηε 

Θεζζαινλίθε, κε ηηο ρζεζηλέο εηθφλεο απφ ην πάξηη ζην ΑΠΘ λα θξνχνπλ ηνλ θψδσλα 

ηνπ θηλδχλνπ. 

Γείηε ηα βίληεν ηνπ ThessToday.gr απφ ην πάξηη ζηνπο πξναχιηνπο ρψξνπο ηνπ 

ΑΠΘ θαη ηνλ κεγάιν ζπλσζηηζκφ πνπ επηθξάηεζε(αθνινπζνχλ βίληεν).  

2. www.lifo.gr 

 

18.10.2020 

Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε: 

https://www.lifo.gr/now/greece/299899/apth-parti-me-1-500-atoma-sto-

campus-toy-panepistimioy-i-apantisi-toy-prytani 

 
HOME ΔΗΓΖΔΗ Διιάδα  

Διιάδα ΑΠΘ: Πάξηη κε αλαξίζκεηνπο θνηηεηέο ζην campus ηνπ παλεπηζηεκίνπ - Ζ απάληεζε ηνπ 

πξχηαλε  

Μεηά ηελ θπθινθνξία βίληεν κε πάξηη θνηηεηψλ ζηνλ πξναχιην ρψξν  

NEWSROOM18.10.2020 | 15:47  

ΑΠΘ: Πάξηη κε πνιινύο θνηηεηέο ζην campus ηνπ παλεπηζηεκίνπ - Ζ απάληεζε ηνπ πξύηαλε 

(Eurokinissi) 189        

Σν βξάδπ ηνπ αββάηνπ πξαγκαηνπνηήζεθε πάξηη, ζε πξναύιην ρώξν ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, κε αλαξίζκεηνπο θνηηεηέο λα ζπγθεληξώλνληαη θαη λα δηαζθεδάδνπλ 

κέρξη ηηο πξώηεο πξσηλέο ώξεο, ζύκθσλα κε ην ηνπηθό Thesstoday.    

Γεκνζηεύκαηα ηνπηθώλ κέζσλ έθαλαλ ιόγν κέρξη θαη γηα 1.500 θνηηεηέο αιιά αξγόηεξα ν 

πξύηαλεο ππνβάζκηζε απηέο ηηο εθηηκήζεηο, ραξαθηεξίδνληάο ηηο εμσπξαγκαηηθέο.    

https://thesstoday.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-78-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7/
https://thesstoday.gr/%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82-78-%ce%ba%cf%81%ce%bf%cf%8d%cf%83%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b8%ce%b5%cf%83%cf%83%ce%b1%ce%bb%ce%bf%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%b7/
http://www.lifo.gr/
https://www.lifo.gr/now/greece/299899/apth-parti-me-1-500-atoma-sto-campus-toy-panepistimioy-i-apantisi-toy-prytani
https://www.lifo.gr/now/greece/299899/apth-parti-me-1-500-atoma-sto-campus-toy-panepistimioy-i-apantisi-toy-prytani
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 Όπσο πάλησο θαίλεηαη ζηηο εηθφλεο πνπ είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο, επηθξάηεζε ζπλσζηηζκφο 

ρσξίο λα ηεξεζνχλ νη απαξαίηεηεο απνζηάζεηο θαη ε ρξήζε κάζθαο.    

«Σν Αξηζηνηέιεην έρεη πιήξε εηθόλα γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηνπο ρώξνπο ηνπ», απαληά ν πξύηαλεο 

ηνπ ΑΠΘ, ζρνιηάδνληαο ηηο εηθόλεο ζπλσζηηζκνύ από πάξηη ζην campus ηνπ παλεπηζηεκίνπ ην 

άββαην ην βξάδπ.    

Ο θαζεγεηήο Νίθνο Παπατσάλλνπ δήισζε πσο ζχκθσλα κε ηελ ελεκέξσζε πνπ είραλ νη πξπηαληθέο 

αξρέο από ηελ ππεξεζία θύιαμεο ηνπ ΑΠΘ, ηα βίληεν πνπ θπθινθφξεζαλ ζην δηαδίθηπν αθνξνχλ ζε 

απζφξκεηεο εθδειψζεηο, νη νπνίεο μεθίλεζαλ απφ θάπνηεο δεθάδεο θνηηεηψλ κπξνζηά απφ ηηο ρνιέο ηεο 

Θενινγηθήο, Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηεο Πνιπηερληθήο.    

Δπηζεκαίλεη φηη ζε θακία πεξίπησζε δελ ππήξμε είζνδνο αηφκσλ ζε θιεηζηνχο ρψξνπο, θαζψο φια ηα 

θηίξηα είλαη θιεηδσκέλα ηηο ψξεο πνπ ην Παλεπηζηήκην δε ιεηηνπξγεί.    

Ο πξχηαλεο ηνπ ΑΠΘ ηφληζε επίζεο φηη «εθηηκήζεηο γηα ηνλ φγθν ησλ ζπκκεηερφλησλ θνηηεηψλ, νη 

νπνίεο είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο, είλαη εμσπξαγκαηηθέο θαη δελ πξνθχπηνπλ, νχηε απφ εηθφλεο πνπ 

θπθινθφξεζαλ, νχηε θαη απφ ηνλ φγθν ησλ ζθνππηδηψλ πνπ καδεχηεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ ζε ξεπνξηάδ 

ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ».   

 «Μηιάκε γηα θάπνηεο δεθάδεο θνηηεηψλ, πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζε ηξία ζεκεία ηνπ campus. Έμσ απφ 

ηελ Πνιπηερληθή ρνιή, φπνπ ππάξρεη άκεζε πξφζβαζε απφ θεληξηθφ δξφκν ε ζπκκεηνρή έγηλε 

κεγαιχηεξε, θαζψο ε εθδήισζε πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ θαη άιισλ θνηηεηψλ πνπ θπθινθνξνχζαλ ζην 

θέληξν ηεο πφιεο», δηεπθξίληζε ν θ. Παπατσάλλνπ.    

«Θέινπκε έλα δσληαλφ παλεπηζηήκην, πνπ αλήθεη ζηνπο θνηηεηέο καο, φκσο ηνπο θαινχκε λα 

ζηαζνχλ κε αίζζεκα επζχλεο απέλαληη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη λα αληηιεθζνχλ ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί 

λα έρεη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ηέηνηεο εθδειψζεηο, φπσο θαη ζε αληίζηνηρεο ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πφιεο, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηηο ίδηεο ψξεο ρζεο ην βξάδπ», ππνγξάκκηζε ν πξχηαλεο ηνπ ΑΠΘ.    

ην πιαίζην απηφ ν θ. Παπατσάλλνπ αλέιαβε πξσηνβνπιία, ψζηε λα ππάξμεη ζπληνληζκφο ησλ 

ελεξγεηψλ κε ηνλ Γήκαξρν Θεζζαινλίθεο, ηνλ Πεξηθεξεηάξρε Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο θαη ηηο αξκφδηεο 

αξρέο ηεο Πνιηηείαο, γηα ηελ πξνψζεζε δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ λέσλ ηεο πφιεο, 

γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ κέηξσλ πξφιεςεο ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ θαη ηελ απνθπγή 

εθδειψζεσλ πνπ κπνξεί λα επηδεηλψζνπλ ηελ επηδεκηνινγηθή εηθφλα ηεο πφιεο.  

Πεγή: www.lifo.gr 

Δλ ζπλερεία, θαηφπηλ ελεκεξψζεσο ηνπ πξχηαλε ηνπ Αξηζηνηειείνπ 

παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, θνπ Νηθνιάνπ Παπατσάλλνπ, γηα ζεηξά 

δεκνζηεπκάησλ, ηα νπνία αλαθέξνληαλ ζην επίδηθν πάξηπ, ν ίδηνο πξνέβε ζε 

δειψζεηο ηφζν ηελ 18.10.2020 φζν θαη ζε κεηαγελέζηεξεο εκέξεο, ππνζηεξίδνληαο 

ηα θάησζη: 

Α. www.lifo.gr 

18.10.2020 

«(…) αξγφηεξα ν πξχηαλεο ππνβάζκηζε απηέο ηηο εθηηκήζεηο, ραξαθηεξίδνληάο ηηο 

εμσπξαγκαηηθέο. (…)» 

«(…) Όπσο πάλησο θαίλεηαη ζηηο εηθφλεο πνπ είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο, 

επηθξάηεζε ζπλσζηηζκφο ρσξίο λα ηεξεζνχλ νη απαξαίηεηεο απνζηάζεηο θαη ε ρξήζε 

κάζθαο. (…)» 

https://www.lifo.gr/now/greece/299899/apth-parti-me-1-500-atoma-sto-campus-toy-panepistimioy-i-apantisi-toy-prytani
http://www.lifo.gr/
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«(…) Σν Αξηζηνηέιεην έρεη πιήξε εηθφλα γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηνπο ρψξνπο ηνπ 

(…)» 

« (…) ζχκθσλα κε ηελ ελεκέξσζε πνπ είραλ νη πξπηαληθέο αξρέο απφ ηελ 

ππεξεζία θχιαμεο ηνπ ΑΠΘ, ηα βίληεν πνπ θπθινθφξεζαλ ζην δηαδίθηπν αθνξνχλ ζε 

απζφξκεηεο εθδειψζεηο, νη νπνίεο μεθίλεζαλ απφ θάπνηεο δεθάδεο θνηηεηψλ κπξνζηά 

απφ ηηο ρνιέο ηεο Θενινγηθήο, Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηεο Πνιπηερληθήο. (…) ζε 

θακία πεξίπησζε δελ ππήξμε είζνδνο αηφκσλ ζε θιεηζηνχο ρψξνπο, θαζψο φια ηα 

θηίξηα είλαη θιεηδσκέλα ηηο ψξεο πνπ ην Παλεπηζηήκην δε ιεηηνπξγεί.    

 «(…) Δθηηκήζεηο γηα ηνλ φγθν ησλ ζπκκεηερφλησλ θνηηεηψλ, νη νπνίεο είδαλ ην 

θσο ηεο δεκνζηφηεηαο, είλαη εμσπξαγκαηηθέο θαη δελ πξνθχπηνπλ, νχηε απφ εηθφλεο 

πνπ θπθινθφξεζαλ, νχηε θαη απφ ηνλ φγθν ησλ ζθνππηδηψλ πνπ καδεχηεθαλ θαη 

θαηαγξάθεθαλ ζε ξεπνξηάδ ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ(…)».   

 «(…) Μηιάκε γηα θάπνηεο δεθάδεο θνηηεηψλ, πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζε ηξία 

ζεκεία ηνπ campus. Έμσ απφ ηελ Πνιπηερληθή ρνιή, φπνπ ππάξρεη άκεζε πξφζβαζε 

απφ θεληξηθφ δξφκν ε ζπκκεηνρή έγηλε κεγαιχηεξε, θαζψο ε εθδήισζε πξνζέιθπζε ην 

ελδηαθέξνλ θαη άιισλ θνηηεηψλ πνπ θπθινθνξνχζαλ ζην θέληξν ηεο πφιεο» 

«Θέινπκε έλα δσληαλφ παλεπηζηήκην, πνπ αλήθεη ζηνπο θνηηεηέο καο, φκσο ηνπο 

θαινχκε λα ζηαζνχλ κε αίζζεκα επζχλεο απέλαληη ζην θνηλσληθφ ζχλνιν θαη λα 

αληηιεθζνχλ ηηο επηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα έρεη ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε ηέηνηεο 

εθδειψζεηο, φπσο θαη ζε αληίζηνηρεο ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο πφιεο, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηηο ίδηεο ψξεο ρζεο ην βξάδπ.»  

Β. www.tanea.gr  

20.10.20 

Σίηινο: «Κνξφλα- πάξηη ζην ΑΠΘ: Δίρακε εηδνπνηήζεη ηελ αζηπλνκία ιέεη ν 

πξχηαλεο» 

«Σν άββαην ην βξάδπ είρακε κηα πιήξε ελεκέξσζε ηη γίλεηαη ζην campus. 

Δίρακε ελεκεξσζεί φηη μεθίλεζε ε παξνπζία θάπνησλ θνηηεηψλ λσξίο ην απφγεπκα 

θαη ζηε ζπλέρεηα απμήζεθε ν αξηζκφο ηνπο. (…)» 

«(…)Σν άββαην ην βξάδπ είρακε κηα πιήξε ελεκέξσζε ηη γίλεηαη ζην campus. 

Δίρακε ελεκεξσζεί φηη μεθίλεζε ε παξνπζία θάπνησλ θνηηεηψλ λσξίο ην απφγεπκα 

θαη ζηε ζπλέρεηα απμήζεθε ν αξηζκφο ηνπο. Σα λνχκεξα πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη 

εμσπξαγκαηηθά. Όηαλ θάπνηα ζηηγκή ηηο πξσηλέο ψξεο ε θαηάζηαζε είρε μεθχγεη, 

είρε 200-250 άηνκα, επηθνηλσλήζακε κε ηελ αζηπλνκία. 

http://www.tanea.gr/
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Η αζηπλνκία αλ ζεσξήζεη φηη ππάξρεη παξαβαηηθή πξάμε κπνξεί λα κπεη 

κέζα ζην campus. Δηδνπνηήζακε ζηηο 3-4 ε ψξα ην πξσί ηελ αζηπλνκία. Δθείλε 

ηελ ψξα καδεχηεθαλ πνιινί ζην campus. Ζ νπζία είλαη φηη πξέπεη ηέηνηεο 

αληηθνηλσληθέο ζπκπεξηθνξέο, φπσο ν ζπγρξσηηζκφο ρσξίο κέηξα αζθαιείαο, λα 

θαηαδηθαζηνχλ.(…)». 

«Πξέπεη λα επαηζζεηνπνηεζνχκε σο πνιηηεία. Γελ κπνξεί ηα ίδηα ηα παηδηά ην 

πξσί λα ζπκπεξηθέξνληαη επγελψο θαη ηα βξάδηα λα ζεσξνχλ ηνλ εαπηφ ηνπο 

άηξσην απέλαληη ζηνλ ηφ. Η απαγφξεπζε ησλ πάξηη ζηα campus είλαη δεδνκέλε κε 

ηελ έλλνηα ηνπ κε ζπγρξσηηζκνχ. Όηαλ θάπνηνη θνηηεηέο κπνπλ κέζα φκσο, είλαη 

πφζεο εθαηνληάδεο ζηξέκκαηα ν ρψξνο.» 

 

Απφ ηα αλσηέξσ δεκνζηεχκαηα θαη ηηο αθφινπζεο δειψζεηο αλαδχνληαη ζεηξά 

εξσηεκάησλ θαη ζπκπεξαζκάησλ ζρεηηθά κε ηελ επίδηθε θνηηεηηθή θνηλσληθή 

εθδήισζε, πάξηη, θαζψο θαη κε ηε λνκηκφηεηα απηήο. 

Αξρηθά, ζχκθσλα κε ην ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην εθείλεο ηεο πεξηφδνπ, ην επίδηθν 

πάξηη ήηαλ θαζόια παξάλνκν! χκθσλα κε ηα δεκνζηεχκαηα νη παξεπξηζθφκελνη 

ζε απηφ δελ ηεξνύζαλ ηε δένπζα απόζηαζε ηνπ ελάκηζε (1 ½) κέηξνπ, δελ 

θνξνύζαλ κάζθα θαη ν αξηζκόο ηνπο ήηαλ πνιιαπιάζηνο ησλ πελήληα (50) 

αηόκσλ, όπσο όξηδε ε αξκόδηα ΚΤΑ.  

Ο πξαγκαηηθφο δε αξηζκφο ζπκκεηερφλησλ πνηθίιεη απφ ηα δηαθφζηα κε 

δηαθφζηα πελήληα (200-250) άηνκα, ζύκθσλα κε επίζεκε δήισζε ηνπ πξύηαλε 

ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, θνπ Νηθνιάνπ Παπατσάλλνπ, 

έσο ρίιηα πεληαθόζηα (1.500), ζύκθσλα κε δεκνζηεύκαηα ηνπηθώλ θαη 

παλειιαδηθήο εκβέιεηαο δεκνζηνγξαθηθώλ ηζηνζειίδσλ, ηα νπνία έρνπλ 

αλαξηεκέλν θαηαγεγξακκέλν πιηθό κέζσ θάκεξαο (video). 

πλεπψο, γελλάηαη ην εξψηεκα γηα πνην ιόγν δελ παξεκπνδίζηεθε εμαξρήο ή 

δελ δηαθόπεθε εθ ησλ πζηέξσλ ε δηελέξγεηα απηήο ηεο παξάλνκεο θνηηεηηθήο 

θνηλσληθήο εθδήισζεο; Πνηνη όθεηιαλ λα ην πξάμνπλ θαη πώο;  

χκθσλα κε ηηο δειψζεηο ηνπ πξχηαλε ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Θεζζαινλίθεο, θνπ Νηθνιάνπ Παπατσάλλνπ, ην Αξηζηνηέιεην έρεη πιήξε εηθφλα γηα 

ην ηη ζπκβαίλεη ζηνπο ρψξνπο ηνπ. Σν άββαην ην βξάδπ είραλ πιήξε ελεκέξσζε ηη 

γηλφηαλ ζην campus. Ζ πξπηαληθή αξρή ήηαλ ελήκεξε γηα ηελ παξνπζία θάπνησλ 
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θνηηεηψλ λσξίο ην απφγεπκα θαζψο θαη γηα ηελ αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ηνπο ζηε 

ζπλέρεηα (δήισζε πξχηαλε θνπ Νηθνιάνπ Παπατσάλλνπ ζην www.tanea.gr). 

Δλ ζπλερεία, ν ίδηνο δήισζε ζηε δεκνζηνγξαθηθή ηζηνζειίδα www.tanea.gr φηη 

θάπνηα ζηηγκή ε θαηάζηαζε μέθπγε θαηά ηηο πξσηλέο ψξεο θαζψο ζπγθεληξψζεθαλ 

πεξί ηα δηαθφζηα κε δηαθφζηα πελήληα (200-250) άηνκα εληφο ηνπο παλεπηζηεκηαθνχ 

ππαίζξηνπ ρψξνπ. Ηζρπξίζηεθε δε φηη πεξί ηηο ηξείο κε ηέζζεξηο πξσηλέο ψξεο ηεο 

18
εο

.10.2020 ηειεθψλεζαλ ζηελ αζηπλνκία, ε νπνία δελ δηεπθξηλίδεηαη αλ πήγε ζην 

παλεπηζηήκην ή φρη θαη αλ ηειηθψο πήγε, ηη ζπλέβε. 

Χζηφζν, ηφζν ν πξχηαλεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, ε 

ζχγθιεηνο απηνχ, ν θνζκήηνξαο ηεο ζρνιήο, θνηηεηέο ηεο νπνίαο αλέιαβαλ ηε 

δηνξγάλσζε ηεο επίδηθεο θνηηεηηθήο εθδήισζεο θαζψο θαη ν πξφεδξνο ηεο ελ ιφγσ 

ζρνιήο φθεηιαλ αθελόο λα κελ επηηξέςνπλ εμαξρήο ηε δηνξγάλσζε ηεο επίδηθεο 

απηήο εθδήισζεο ή εθόζνλ απηή έιαβε ρώξα, λα ηε δηαθόςνπλ ελεκεξώλνληαο 

ηελ αζηπλνκία, δεδνκέλνπ όηη νη παξεπξηζθόκελνη μεπεξλνύζαλ ηνλ 

επηηξεπόκελν αξηζκό ησλ πελήληα αηόκσλ θαη δελ ηεξνύζαλ ηε δένπζα 

απόζηαζε.     

Μάιηζηα, ν θνο Παπατσάλλνπ ιίγεο ψξεο λσξίηεξα απφ ηε δηελέξγεηα ηνπ 

επίδηθνπ πάξηπ, δήισζε ζηελ δεκνζηνγξαθηθή ηζηνζειίδα www.lifo.gr ηα εμήο: 

«Όκσο, επεηδή ε επηδεκηνινγηθή εηθφλα είλαη δπλακηθή θαη φρη ζηαηηθή ζην ρξφλν 

επηζεκαίλεηαη ε κεγάιε πξνζνρή πνπ πξέπεη λα επηδεηρζεί απφ φινπο, κε θχξην 

κέιεκα ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ πξνθχιαμεο κε έκθαζε ηελ απνθπγή ηνπ 

ζπγρξσηηζκνχ, ηδηαίηεξα ηηο ακέζσο επφκελεο κέξεο, έηζη ψζηε λα κελ εθηηλαρζεί 

ε δηαζπνξά ηνπ ηνχ» 

Ήηνη ηφληδε κε εκθαηηθφ ηξφπν ηελ ζνβαξφηεηα ηεο θαηαζηάζεσο ζηελ πφιε 

καο θαη ηελ αλαγθαηφηεηα απζηεξήο ηήξεζεο ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηνπ 

θνξνλντνχ. 

Αθνινχζσο, ζε πεξίπησζε πνπ φλησο, έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα, έιαβε ρψξα 

επηθνηλσλία κε ηελ αζηπλνκία πεξί ηηο ηξείο κε ηέζζεξηο (03.00’-04.00’) πξσηλέο 

ψξεο ηεο 18
εο

.10.2020, ηφηε ε αζηπλνκία όθεηιε λα κεηαβεί άκεζα ζην ζεκείν πνπ 

εμειηζζόηαλ ε επίδηθε θνηηεηηθή εθδήισζε, λα ηε δηαθόςεη θαη λα επηβάιιεη ηηο 

πξνβιεπόκελεο από ην άξζξν 3 ηεο ππ’ αξηζ. Γ1α/Γ.Π.νηθ.64450/11.10.2020 

(ΦΔΚ Β’4484/11.10.2020)  ΚΤΑ θπξώζεηο. 

Δληνύηνηο, ΑΠΟ ΠΟΤΘΔΝΑ ΓΔΝ ΠΡΟΚΤΠΣΔΗ Ζ ΔΓΚΑΗΡΖ 

ΜΔΣΑΒΑΖ ΣΖ ΑΣΤΝΟΜΗΑ ΣΟ ΥΧΡΟ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ 

http://www.tanea.gr/
http://www.lifo.gr/
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ΟΠΟΤ ΔΞΔΛΗΟΣΑΝ ΣΟ ΔΠΗΓΗΚΟ ΠΑΡΣΤ ΟΤΣΔ Ο ΣΡΟΠΟ ΜΔ ΣΟΝ 

ΟΠΟΗΟ ΑΤΣΟ ΔΛΑΒΔ ΣΔΛΟ.  

ην ζεκείν απηφ έδεη λα αλαθεξζεί ην θάησζη: 

Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί εάλ ηειηθψο ε πξπηαληθή αξρή επηθνηλψλεζε 

ηειεθσληθψο κε ηελ αζηπλνκηθή αξρή πεξί ηηο ηξείο κε ηέζζεξηο (03.00’- 04.00’) 

πξσηλέο ψξεο ηεο 18
εο

.10.2020, απέζηεηια ζηε Γεληθή Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε, ζηελ 

ειεθηξνληθή δηεχζπλζε pressoffice-gadth@astynomia.gr ηελ κε εκεξνκ. 

16.12.2020 Αίηεζή κνπ, κε ηελ νπνία αηηνύκελ λα ελεκεξσζώ εγγξάθσο εάλ 

ηελ 17
ε
.10.2020 ή ηελ 18

ε
.10.2020 έιαβαλ ηειεθσληθή θιήζε από ην ρώξν ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ή από ηειεθσληθό αξηζκό ηνπ ίδηνπ ηνπ πξύηαλε ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ, θνπ Νηθνιάνπ Παπατσάλλνπ, ή από νπνηνλδήπνηε εξγαδόκελν ή 

ζρεηηδόκελν κε ην παλεπηζηήκην πξόζσπν, πξνθεηκέλνπ λα ηνπο ελεκεξώζεη/ 

θαιέζεη γηα ηελ θνηλσληθή εθδήισζε (party) πνπ έιαβε θαηά ηηο αλσηέξσ 

εκεξνρξνλνινγίεο ρώξα από θνηηεηέο θαη ηξίηα πξόζσπα ζηνλ ππαίζξην ρώξν 

(campus) εληόο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 

Έρεη δε ε ελ ιφγσ αίηεζε θαη’ αληηγξαθή σο αθνινχζσο: 

«ΠΡΟ ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΑΣΤΝΟΜΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ- 

ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

 ΑΙΣΗΗ 

 

Σνπ ΝΙΚΟΛΑΟΤ ΑΘ. ΓΙΑΛΤΝΑ, δηθεγφξνπ (ΑΜΓΘ 1529) θαη θαηνίθνπ 

Θεζζαινλίθεο, νδφο 26
εο

 Οθησβξίνπ αξ. 26, Σ.Κ. 54627, ηει. 2310526845 θαη 

2310526415, θαμ. 2310532573 θαη e-mail: nikolaosdialinas@gmail.com. 

 

Θεζζαινλίθε, 16.12.2020 

Σελ 17.10.2020 εκέξα άββαην, δηεμήρζε ζηνλ ππαίζξην ρψξν (campus) εληφο 

ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο κεγάιε θνηλσληθή εθδήισζε (party) 

θνηηεηψλ ηνπ ελ ιφγσ παλεπηζηεκίνπ. χκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηφζν ηνπ ηνπηθνχ 

φζν θαη παλειιαδηθήο εκβέιεηαο ηχπνπ ζην πξναλαθεξζέλ πάξηπ παξεπξίζθνληαλ 

εθαηνληάδεο ζπκκεηέρνληεο ρσξίο λα ηεξείηαη θαλέλα απφ ηα επηβαιιφκελα κέηξα 

mailto:nikolaosdialinas@gmail.com
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πξνζηαζίαο θαη θνηλσληθήο απφζηαζεο έλεθα ηνπ θνξνλντνχ. εκεηψλεηαη δε φηη θαηά 

ην πξναλαθεξζέλ ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ ζε εθαξκνγή ε ππ’ αξηζ. 

Γ1α/Γ.Π.νηθ.64450/11.10.2020 (ΦΔΚ Β’4484/11.10.2020)  ΚΤΑ ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία, γηα ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Θεζζαινλίθεο νξίδνληαλ ηα εμήο: 

«Β’ ΜΔΡΟ 

Άξζξν 10: Τπαγσγή Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ζηα επίπεδα πξνιεπηηθψλ 

κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο: 

Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο 12 Οθησβξίνπ έσο ηηο 25 Οθησβξίνπ 2020, νη 

Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο θαηαηάζζνληαη ζηα αθφινπζα επίπεδα πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο, κε εθαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ πξνβιέςεσλ ηνπ 

άξζξνπ 1: 

(…) 2. Οη Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Ρνδφπεο, Ξάλζεο, Κηιθίο, Θεζζαινλίθεο, 

Υαιθηδηθήο, Φιψξηλαο, Ζκαζίαο, Πηεξίαο, Γξεβελψλ, Λάξηζαο, Μαγλεζίαο, 

Κέξθπξαο, Πξέβεδαο, Αηησιναθαξλαλίαο, Φζηψηηδαο, Βνησηίαο, Δχβνηαο, Κνξηλζίαο, 

Αξγνιίδαο, Λαθσλίαο, Υίνπ, Πάξνπ, Νάμνπ, Κσ θαη Ρφδνπ εληάζζνληαη ζην δεχηεξν 

επίπεδν ησλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ (κέηξην). (…)» 

ην δε άξζξν 1 ηνπ Α’ ΜΔΡΟΤ ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ κε ηίηιν «Δπίπεδα 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο » ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί ζηελ 1
ε
 ζηήιε κε ηίηιν «Πεδία Δθαξκνγήο», ζηνλ αχμνληα αξηζκφ 

(Α/Α) 1 θαηαγξάθεηαη ην πεδίν πνπ αθνξά ζηηο ζπλαζξνίζεηο/ δεκφζηεο ή 

θνηλσληθέο εθδειψζεηο, αλεμαξηήησο ρψξνπ ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ, εζσηεξηθνχ ή 

εμσηεξηθνχ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δεκφζησλ ππαίζξησλ ζπλαζξνίζεσλ ηνπ 

άξζξνπ 11 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ λ. 4703/2020 (Α’ 131).  

Γίπια απφ ην αλσηέξσ θαηαγεγξακκέλν πεδίν εθαξκνγήο ηεο ΚΤΑ ζηε ζηήιε κε 

ηίηιν «Δπηδεκηνινγηθά Δπίπεδα» θαη ζηελ ππνθαηεγνξία απηήο κε ηίηιν «Μέηξην», 

θαηαγξάθνληαη ηα εμήο πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη 

πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο ηεο ρψξαο ζην νπνίν εληάζζνληαη: 

 Μέρξη πελήληα (50) άηνκα 

 Τπνρξεσηηθή ρξήζε κάζθαο 

 Σήξεζε απφζηαζεο ελάκηζε (1,5) κέηξνπ 

Δλ ζπλερεία, θαηά ην επίκαρν ρξνληθφ δηάζηεκα αθνινχζεζαλ δειψζεηο ηνπ 

Πξχηαλε ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, θνπ Νηθνιάνπ 

Παπατσάλλνπ, ν νπνίνο δήισζε ηα θάησζη: 
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18.10.2020 δεκνζηνγξαθηθή ηζηνζειίδα www.lifo.gr : 

«Σν Αξηζηνηέιεην έρεη πιήξε εηθφλα γηα ην ηη ζπκβαίλεη ζηνπο ρψξνπο ηνπ. 

(…)» 

«(…) ζχκθσλα κε ελεκέξσζε πνπ είραλ νη πξπηαληθέο αξρέο απφ ηελ 

ππεξεζία θχιαμεο ηνπ Α.Π.Θ., ηα βίληεν πνπ θπθινθφξεζαλ ζην δηαδίθηπν 

αθνξνχλ ζε απζφξκεηεο εθδειψζεηο, νη νπνίεο μεθίλεζαλ απφ θάπνηεο δεθάδεο 

θνηηεηψλ κπξνζηά απφ ηηο ρνιέο Θενινγηθήο, Θεηηθψλ Δπηζηεκψλ θαη ηεο 

Πνιπηερληθήο.» 

«(…) νη εθηηκήζεηο γηα ηνλ φγθν ησλ ζπκκεηερφλησλ θνηηεηψλ, νη νπνίεο 

είδαλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο, είλαη εμσπξαγκαηηθέο θαη δελ πξνθχπηνπλ, νχηε 

απφ ηηο εηθφλεο πνπ θπθινθφξεζαλ νχηε θαη απφ ηνλ φγθν ησλ ζθνππηδηψλ πνπ 

καδεχηεθαλ θαη θαηαγξάθεθαλ ζε ξεπνξηάδ ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ.» 

«(…) Μηιάκε γηα θάπνηεο δεθάδεο θνηηεηψλ, πνπ ζπγθεληξψζεθαλ ζε 

ηξία ζεκεία ηνπ campus. Έμσ απφ ηελ Πνιπηερληθή ρνιή, φπνπ ππάξρεη άκεζε 

πξφζβαζε απφ θεληξηθφ δξφκν ε ζπκκεηνρή έγηλε κεγαιχηεξε, θαζψο ε 

εθδήισζε πξνζέιθπζε ην ελδηαθέξνλ θαη άιισλ θνηηεηψλ πνπ θπθινθνξνχζαλ 

ζην θέληξν ηεο πφιεο.» 

20.10.20 δεκνζηνγξαθηθή ηζηνζειίδα www.tanea.gr : 

«Σν άββαην ην βξάδπ είρακε κηα πιήξε ελεκέξσζε ηη γίλεηαη ζην campus. 

Δίρακε ελεκεξσζεί φηη μεθίλεζε ε παξνπζία θάπνησλ θνηηεηψλ λσξίο ην 

απφγεπκα θαη ζηε ζπλέρεηα απμήζεθε ν αξηζκφο ηνπο. Σα λνχκεξα πνπ 

παξνπζηάδνληαη είλαη εμσπξαγκαηηθά. Όηαλ θάπνηα ζηηγκή ηηο πξσηλέο ψξεο ε 

θαηάζηαζε είρε μεθχγεη, είρε 200-250 άηνκα, επηθνηλσλήζακε κε ηελ 

αζηπλνκία. 

Η αζηπλνκία αλ ζεσξήζεη φηη ππάξρεη παξαβαηηθή πξάμε κπνξεί λα κπεη 

κέζα ζην campus. Δηδνπνηήζακε ζηηο 3-4 ε ψξα ην πξσί ηελ αζηπλνκία. Δθείλε 

ηελ ψξα καδεχηεθαλ πνιινί ζην campus. (…)» 

ΔΠΔΙΓΗ πξνηίζεκαη λα αζθήζσ κήλπζε γηα ηα αδηθήκαηα ησλ άξζξσλ 285 ΠΚ, 

288 ΠΚ, 306 ΠΚ θαη ηνπ λ. 3126/2003 (ΦΔΚ 66/Α/19.03.2003) πξνθεηκέλνπ λα 

δηεξεπλεζνχλ ηα αίηηα έθξεμεο θξνπζκάησλ θνξνλντνχ (COVID-19) ζηε 

Θεζζαινλίθε, πνπ νδήγεζαλ ζε ζσξεία ζαλάησλ ζπκπνιηηψλ καο. 

http://www.lifo.gr/
http://www.tanea.gr/
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ΔΠΔΙΓΗ κηα απφ ηηο θχξηεο αηηίεο έθξεμεο ησλ θξνπζκάησλ θνξνλντνπ 

(COVID-19) ήηαλ ην πάξηπ πνπ δηεμήρζε ζην παλεπηζηεκηαθφ campus ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο ηελ 17.10.2020. 

ΔΠΔΙΓΗ ν πξχηαλεο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο δήισζε 

ζαθψο θαη ξεηψο ζηε δεκνζηνγξαθηθή ηζηνζειίδα www.tovima.gr φηη θάιεζε ηηο 

αζηπλνκηθέο αξρέο πεξί ηηο 3-4 ην πξσί ηεο 18
εο

.10.2020 αιιά νπδείο αζηπλνκηθφο 

κεηέβε ζην ελ ιφγσ παλεπηζηήκην πξνθεηκέλνπ λα επηβάιιεη ηελ ηήξεζε ησλ 

επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ πξνζηαζίαο έλαληη ηνπ θνξνλντνπ. 

ΓΙΑ ΣΑΤΣΑ  

(θαη κε ξεηή επηθχιαμε παληφο λνκίκνπ δηθαηψκαηφο κνπ) 

ΑΙΣΟΤΜΑΙ 

Όπσο κε ελεκεξψζεηε εγγξάθσο εάλ ηελ 17
ε
.10.2020 εκέξα άββαην ή ηελ 

18
ε
.10.2020 εκέξα Κπξηαθή, έιαβε ρψξα ηειεθσληθή θιήζε απφ ην ρψξν ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ ή απφ ηειεθσληθφ αξηζκφ ηνπ ίδηνπ ηνπ πξχηαλε ηνπ 

παλεπηζηεκίνπ, θνπ Νηθνιάνπ Παπατσάλλνπ ή απφ νπνηνλδήπνηε εξγαδφκελν ή 

ζρεηηδφκελν κε ην παλεπηζηήκην πξφζσπν πξνθεηκέλνπ λα ζαο ελεκεξψζεη/ 

θαιέζεη γηα ηελ θνηλσληθή εθδήισζε (party) πνπ έιαβε θαηά ηηο αλσηέξσ 

εκεξνρξνληνινγίεο ρψξα απφ θνηηεηέο θαη ηξίηα πξφζσπα ζηνλ ππαίζξην ρψξν 

(campus) εληφο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο. 

Μεηά Σηκήο, 

Dr. ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΙΑΛΤΝΑ 

Γηθεγφξνο (ΑΜΓΘ 1529) Θεζζαινλίθεο, 

Οδφο: 26
εο

 Οθησβξίνπ αξ. 26, Σ.Κ. 54627, ηει. 2310526845,  

θαμ: 2310532573, e-mail: nikolaosdialinas@gmail.com» 

Ζ αλσηέξσ Αίηεζε απεζηάιε ζηελ πξναλαθεξζείζα ειεθηξνληθή δηεχζπλζε 

ηελ 18.12.2020 πεξί ηηο 11.21 π.κ.. Αθνινχζσο, ηελ 21.12.2020 θαη ηελ 22.12.2020 

ηφζν ν ίδηνο φζν θαη ζπλεξγάηηδέο κνπ επηθνηλσλήζακε ηειεθσληθά κε ηε Γεληθή 

Αζηπλνκηθή Γηεχζπλζε Θεζζαινλίθεο θαη δε κε ηελ θα Κεκεηδή, αξκφδηα 

επεμεξγαζίαο ζεκάησλ θνξνλντνχ COVID-19, ε νπνία καο ελεκέξσζε φηη δελ 

πθίζηαην απάληεζε ζηελ αίηεζε πνπ ηεο απνζηείιακε θαζψο επίζεο θαη φηη δελ 

γλψξηδε πφηε αθξηβψο ζα καο απαληνχζαλ νη αξκφδηνη.    

http://www.tovima.gr/
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Χζηφζν, είρακε άπαληεο ελεκεξψζεη φηη πξνηηζέκελ λα αζθήζσ λφκηκν 

δηθαίσκά κνπ θαη δε λα θαηαζέζσ κήλπζε θαηά παληφο ππεπζχλνπ πξνθεηκέλνπ λα 

δηεμαρζεί έξεπλα γηα ηελ αηηία ηεο ηφζν επξείαο θαη ηαρχηαηεο εμάπισζεο ηνπ 

θνξνλντνχ ζηε Θεζζαινλίθε κε ην αξλεηηθφ θαη δπζηπρέο επαθφινπζν ησλ πνιιψλ 

ζαλάησλ ζπκπνιηηψλ κνπ.  

 

II. 17.10.2020 ΤΝΧΣΗΜΟ ΣΖΝ ΠΛΑΣΔΗΑ 

ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ 

Σελ ίδηα εκέξα κε ηε δηνξγάλσζε ηεο θνηηεηηθήο θνηλσληθήο εθδήισζεο ζε 

πξναχιην ρψξν ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, έιαβε ρψξα 

δξώκελν ζηελ Πιαηεία Αξηζηνηέινπο ηεο Θεζζαινλίθεο, ην νπνίν πξνζέιθπζε 

ζεκαληηθφ αξηζκφ δηεξρνκέλσλ πνιηηψλ πξνθαιψληαο ζπλσζηηζκό. Απφ 

θσηνγξαθίεο πνπ δεκνζηεχηεθαλ ζηνλ ηνπηθφ δεκνζηνγξαθηθφ ειεθηξνληθφ ηχπν 

πξνθχπηεη ζαθψο ε κε ηήξεζε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ, φπσο ε ηήξεζε ηνπ 

ελάκηζε (1 ½) κέηξνπ απφζηαζεο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ θαη ε ζπκκεηνρή φρη 

πεξηζζνηέξσλ απφ πελήληα (50) πνιηηψλ ζε ζπλαζξνίζεηο/ δεκφζηεο ή θνηλσληθέο 

εθδειψζεηο, αλεμαξηήησο ρψξνπ ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ, εζσηεξηθνχ ή εμσηεξηθνχ.   

Παξαζέησ δε ηα ελ ιφγσ δεκνζηεχκαηα, ηα νπνία έρνπλ θαη’ αληηγξαθή σο 

αθνινχζσο: 

Α. www.protothema.gr 

18.10.2020 

Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε: 

https://www.protothema.gr/greece/article/1056215/koronoios-hamos-hthes-sti-

thessaloniki-sunostismos-stin-plateia-aristotelous/ 

 

Κορωνοώόσ: «Χαμόσ» χθεσ 
ςτη Θεςςαλονύκη - 

http://www.protothema.gr/
https://www.protothema.gr/greece/article/1056215/koronoios-hamos-hthes-sti-thessaloniki-sunostismos-stin-plateia-aristotelous/
https://www.protothema.gr/greece/article/1056215/koronoios-hamos-hthes-sti-thessaloniki-sunostismos-stin-plateia-aristotelous/
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υνωςτιςμόσ ςτην 
πλατεύα Αριςτοτϋλουσ 

 

18/10/2020, 11:43 25 

ΧΕΣΙΚΑ ΑΡΘΡΑ 

 
«Η ζωό θα επιςτρϋψει εκεύ που όταν το 2024» λϋει Έλληνασ καθηγητόσ του Yale 
18/10/2020, 08:38 

Thema Insights 

https://www.protothema.gr/greece/article/1056215/koronoios-hamos-hthes-sti-thessaloniki-sunostismos-stin-plateia-aristotelous/#Comments
https://www.protothema.gr/greece/article/1056171/koronoios-i-zoi-tha-epistrepsei-ekei-pou-itan-to-2024-leei-ellinas-kathigitis-tou-yale/
https://www.protothema.gr/greece/article/1056171/koronoios-i-zoi-tha-epistrepsei-ekei-pou-itan-to-2024-leei-ellinas-kathigitis-tou-yale/
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Η εταιρεύα που καθαρύζει, απολυμαύνει, αναζωογονεύ, και τώρα μασ μεταφϋρει ςτο μϋλλον 
22/12/2020, 12:07 

Όχι ςτη μοναξιϊ, ναι ςτην επικοινωνύα 
18/12/2020, 15:33 

Η ανεκτύμητη αξύα τησ ςιγουριϊσ 
16/12/2020, 13:11 

Νεαρού πραγματοπούηςαν ϋνα δρώμενο ςτην πλατεύα 
Αριςτοτϋλουσ προςελκύοντασ τουσ περαςτικούσ, οι οπούοι 
δημιούργηςαν ςυνωςτιςμό 

υνεχύζονται με αμεύωτη ϋνταςη να βλϋπουν το φωσ τησ δημοςιότητασ 
εικόνεσ ςυνωςτιςμού από πλατεύεσ ςε όλη την επικρατεύα, την ύδια ώρα που τα 
κρούςματα του κορωνοώού αυξϊνονται δραματικϊ. 
 
Μϊλιςτα, τισ τελευταύεσ ημϋρεσ, ςημαντικό αύξηςη των κρουςμϊτων 
παρατηρόθηκε και ςτη Θεςςαλονύκη, γεγονόσ που φαύνεται ότι δεν ςτϊθηκε 
εμπόδιο για δεκϊδεσ νϋουσ που ςυγκεντρώθηκαν χθεσ ςτην πλατεύα 
Αριςτοτϋλουσ, με ςκοπό να παρακολουθόςουν το δρώμενο νεαρών που 
λϊμβανε χώρα ςτο ςημεύο. 
 
Οι παρευριςκόμενοι, ςτϋκονταν ο ϋνασ δύπλα ςτον ϊλλο, χωρύσ να τηρούν το 
παραμικρό μϋτρο προςταςύασ, χωρύσ να φορϊνε μϊςκεσ και χωρύσ να τηρούν 
τισ απαραύτητεσ αποςτϊςεισ. 
 
 

https://longform.protothema.gr/premium/i-etaireia-poy-katharizei-apolymainei-anazoogonei-kai-tora-mas-metaferei-sto-mellon/
https://www.protothema.gr/greece/article/1075547/ohi-sti-monaxia-nai-stin-epikoinonia/
https://www.protothema.gr/advertorial/article/1073464/i-anektimiti-axia-tis-sigourias/
https://www.protothema.gr/greece/article/1056139/patra-epitethikan-se-astunomikous-pou-prospathisan-na-dialusoun-ton-sunostismo-se-kafeneio/
https://www.protothema.gr/greece/article/1056208/koronoios-o-52hronos-pou-nosise-me-gripi-kai-covid-tautohrona-kanei-tin-ebeiria-tou-vivlio/
https://www.protothema.gr/world/article/1056204/i-thessaloniki-borei-na-exelihthei-sti-silicon-valley-tis-elladas-leei-o-epikefalis-tou-digital-hub-tis-pfizer/
https://longform.protothema.gr/premium/i-etaireia-poy-katharizei-apolymainei-anazoogonei-kai-tora-mas-metaferei-sto-mellon/
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Η Θεςςαλονύκη, κατϊφερε μετϊ το καλοκαύρι να κρατόςει τον κορωνοώό ςε 
αρκετϊ καλϊ επύπεδα, ωςτόςο τον τελευταύο καιρό βρϋθηκε ςτο δεύτερο 
επύπεδο του επιδημιολογικού χϊρτη και αν τϋτοιεσ εικόνεσ ςυνεχιςτούν, το 
μόνο ςύγουρο εύναι ότι η κατϊςταςη θα αλλϊξει προσ το χειρότερο. 
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Με πληροφορύεσ από thestival.gr 

 

 

Β. www.iefimerida.gr 

18.10.2020 

Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε: 

https://www.iefimerida.gr/ellada/koronoios-parti-me-1500-atoma-sto-ap 

 

ΔΛΛΑΓΑ 

ΔΗΚΟΝΔ ΠΟΤ ΠΡΟΚΑΛΟΤΝ ΔΡΧΣΖΜΑΣΑ 

Κνξσλντόο-Θεζζαινλίθε: Πάξηη κε 1.500 άηνκα 

ζην ΑΠΘ, εηθόλεο απίζηεπηνπ ζπλσζηηζκνύ -

Xακόο θαη ζηελ Αξηζηνηέινπο [βίληεν] 

ΔΛΛΑΓΑ18|10|2020 | 12:00 

πλσζηηζκφο ζην ΑΠΘ θαη ζηελ Αξηζηνηέινπο ζηε Θεζζαινλίθε 

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR 

Σελ ψξα πνπ ηα θξνχζκαηα ηνπ θνξσλντνχ απμάλνληαη ζπλερψο ζηε ρψξα καο, 

θάπνηνη ζπλερίδνπλ λα θάλνπλ πάξηη θαη λα ζπλσζηίδνληαη. 

 

πγθεθξηκέλα, ρζεο πξαγκαηνπνηήζεθε πάξηη, ζε πξναχιην ρψξν ηνπ 

Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο, κε 1.500 άηνκα λα ζπγθεληξψλνληαη 

θαη λα δηαζθεδάδνπλ κέρξη ηηο πξψηεο πξσηλέο ψξεο, φπσο αλαθέξεη ην Thesstoday. 

 

ΥΔΣΗΚΑ ΑΡΘΡΑ 

https://www.thestival.gr/eidiseis/koinonia/synostismos-sti-thessaloniki-chamos-ap/
http://www.iefimerida.gr/
https://www.iefimerida.gr/ellada/koronoios-parti-me-1500-atoma-sto-ap
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Κνξσλντφο: Οη λένη έρνπλ κπεη ζην ζηφραζηξφ ηνπ -Σν 45% ησλ λέσλ 

θξνπζκάησλ είλαη απφ 18 έσο 39 εηψλ 

ΔΛΛΑΓΑ 18|10|2020 | 09:17 

Γείηε ηα βίληεν απφ ην πάξηη έμσ απφ ην ΑΠΘ 

Όπσο θαίλεηαη ζηα βίληεν πνπ δεκνζηεχεη ζήκεξα ην ζεζζαινληθηψηηθν ζάηη 

θαη πξνθαινχλ πξνβιεκαηηζκφ, ζην πάξηη ζπκκεηείραλ εθαηνληάδεο λεαξνί, νη 

νπνίνη δελ ηήξεζαλ θαλέλα κέηξν πξνθχιαμεο γηα ηνλ λέν θνξσλντφ. χκθσλα κε 

πιεξνθνξίεο νη λεαξνί δηαζθέδαζαλ ν έλαο δίπια ζηνλ άιινλ απφ λσξίο ην βξάδπ 

ηνπ αββάηνπ κέρξη ηηο πξσηλέο ψξεο ηεο Κπξηαθήο. 

 

 

εκεηψλεηαη φηη ε αζηπλνκία ζην πιαίζην ησλ απμαλφκελσλ ειέγρσλ γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ κέηξσλ απνθπγήο θαη πεξηνξηζκνχ ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ 

πξνρψξεζε πξφζθαηα ζηελ αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ιφγσ ππεξάξηζκσλ πειαηψλ ζε 

θαηάζηεκα ζηε Θεζζαινλίθε θαη πξφζηηκν θαη ηξηήκεξν ινπθέην ζε δεχηεξν 

θαηάζηεκα πνπ ιεηηνχξγεζε κεηά ηηο 12.00 ηα κεζάλπρηα. 

Σαπηφρξνλα, κεγάιε αλεζπρία πξνθαινχλ ηα λνχκεξα ηνπ ηνχ ζηελ Διιάδα, 

θαζψο ην άββαην ν ΔΟΓΤ αλαθνίλσζε 482 λέα θξνχζκαηα κε ηα 78 λα είλαη ζηε 

Θεζζαινλίθε-, κε ηηο ρζεζηλέο εηθφλεο απφ ην πάξηη ζην ΑΠΘ λα θξνχνπλ ηνλ 

θψδσλα ηνπ θηλδχλνπ. 

 

Κνξσλντόο: Υακόο θαη ζηελ πιαηεία Αξηζηνηέινπο 

Μπνξεί ηα θξνχζκαηα θνξσλντνχ ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο φπσο πξναλαθέξζεθε, 

λα απμάλνληαη ξαγδαία ζηε ρψξα θαη ηδηαίηεξα ζηε Θεζζαινλίθε, σζηφζν απηφ δελ 

θαίλεηαη λα πηνεί ηνπο θαηνίθνπο ηεο ζπκπξσηεχνπζαο. 

 

Υζεο ην βξάδπ δεθάδεο, θπξίσο λένη, ζηάζεθαλ ν έλαο δίπια ζηνλ άιιν ρσξίο 

λα θξαηνχλ ηεο απνζηάζεηο γηα λα παξαθνινπζήζνπλ έλα δξψκελν απφ λεαξνχο 

ζηελ πιαηεία Αξηζηνηέινπο, φπσο αλαθέξεη ην thestival.gr. 
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ΓΗΑΒΑΣΔ ΠΔΡΗΟΣΔΡΑ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΑΠΘ 

ΚΟΡΧΝΟΨΟ 

ΠΑΡΣΗ 

Πεγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/ellada/koronoios-parti-me-

1500-atoma-sto-ap 

 

 

Γ. www.sputniknews.gr 

18.10.2020 

Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε: 

https://sputniknews.gr/thessaloniki/202010188578561-thessaloniki-

synostismos-me-dekades-neous-stin-plateia-aristotelous/ 

Θεςςαλονύκη: Εικόνεσ 

ςυνωςτιςμού ςε ΑΠΘ και 

πλατεύα Αριςτοτϋλουσ - Βύντεο 
© Υωτογραφύα : thestival.gr 

ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 

15:16 18.10.2020(ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΕ 16:21 18.10.2020)Λήψη σύντομου url 

Θϋμα: 

COVID-19 Ελλϊδα (2243) 

 0 20 

Βρεύτε μασ 

https://www.iefimerida.gr/ellada/koronoios-parti-me-1500-atoma-sto-ap
https://www.iefimerida.gr/ellada/koronoios-parti-me-1500-atoma-sto-ap
http://www.sputniknews.gr/
https://sputniknews.gr/thessaloniki/202010188578561-thessaloniki-synostismos-me-dekades-neous-stin-plateia-aristotelous/
https://sputniknews.gr/thessaloniki/202010188578561-thessaloniki-synostismos-me-dekades-neous-stin-plateia-aristotelous/
https://sputniknews.gr/thessaloniki/
https://sputniknews.gr/trend/covid-19-ellada/
https://sputniknews.gr/thessaloniki/202010188578561-thessaloniki-synostismos-me-dekades-neous-stin-plateia-aristotelous/#comments
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Ανηςυχύα προκαλούν ςτισ αρχϋσ οι εικόνεσ ςυνωςτιςμού που 

καταγρϊφονται ςε πολλϋσ περιοχϋσ τησ χώρασ, ενώ τα 

κρούςματα κορονοώού αυξϊνονται. 

Εικόνεσ ςυνωςτιςμού καταγρϊφηκαν χτεσ ςτη Θεςςαλονύκη, την ώρα που τα 

επιβεβαιωμϋνα κρούςματα τησ πανδημύασ τησ COVID-19 ςτην χώρα μασ 

πολλαπλαςιϊζονται. 

Φαρακτηριςτικό εύναι πωσ χτεσ ςε καφενεύο ςτην Πϊτρα «ϊναψαν τα 

αύματα» όταν αςτυνομικού τησ ΕΛ.Α. μετϋβηςαν ςτο κατϊςτημα επειδό δεν 

τηρούνταν τα μϋτρα προςταςύασ. 

Ανϊλογεσ εικόνεσ ςυγχρωτιςμού καταγρϊφηκαν ςτη ςυμπρωτεύουςα, όπωσ 

δεκϊδεσ ϊτομα, κυρύωσ νϋοι, βρϋθηκαν ο ϋνασ δύπλα ςτον ϊλλον, χωρύσ να 

τηρούν τισ απαραύτητεσ αποςτϊςεισ αςφαλεύασ, ςε εκδόλωςη ςτην πλατεύα 

Αριςτοτϋλουσ. 

Σην ύδια ςτιγμό, ςύμφωνα με το thestival.gr παρόμοια όταν η κατϊςταςη και 

ςτο ΑΠΘ (Αριςτοτϋλειο Πανεπιςτόμιο Θεςςαλονύκησ) όπου διεξϊγονταν 

πϊρτι και βρϋθηκαν 1.500 ϊτομα, όπωσ αναφϋρεται. 

Από την πλευρϊ του, ο πρύτανησ του ΑΠΘ Νύκοσ Παπαώωϊννου, μιλώντασ ςτο 

Αθηναώκό-Μακεδονικό Πρακτορεύο Ειδόςεων, τόνιςε ότι «εκτιμόςεισ για τον 

όγκο των ςυμμετεχόντων φοιτητών, οι οπούεσ εύδαν το φωσ τησ δημοςιότητασ, 

εύναι εξωπραγματικϋσ και δεν προκύπτουν, ούτε από εικόνεσ που 

κυκλοφόρηςαν, ούτε και από τον όγκο των ςκουπιδιών που μαζεύτηκαν και 

καταγρϊφηκαν ςε ρεπορτϊζ τηλεοπτικών ςταθμών». 

«Μιλάμε για κάποιερ δεκάδερ θοιηηηών, πος ζςγκενηπώθηκαν ζε ηπία 

ζημεία ηος campus. Έξω από ηην Πολςηεσνική Σσολή, όπος ςπάπσει 

άμεζη ππόζβαζη από κενηπικό δπόμο η ζςμμεηοσή έγινε μεγαλύηεπη, 

καθώρ η εκδήλωζη πποζέλκςζε ηο ενδιαθέπον και άλλων θοιηηηών 

πος κςκλοθοπούζαν ζηο κένηπο ηηρ πόληρ», διεςκπίνιζε ο κ. 

Παπαϊωάννος. 

Σο απόγευμα του αββϊτου, ο Εθνικόσ Οργανιςμόσ Δημόςιασ Τγεύασ (ΕΟΔΤ), 

ανακούνωςε ςυνολικϊ 482 νϋα κρούςματα τησ πανδημύασ ςτην Ελλϊδα. 

Παρϊλληλα, η Ελλϊδα ξεπϋραςε το «όριο» των 500 νεκρών, καθώσ τισ 

τελευταύεσ 24 ώρεσ κατϋληξαν ςυνολικϊ δϋκα αςθενεύσ. 

Από τα νϋα περιςτατικϊ, 207 εντοπύςτηκαν Περιφϋρεια Αττικόσ, εκ των οπούων 

22 ςυνδϋονται με γνωςτϋσ ςυρροϋσ και 78 κρούςματα ςτην 

ΠΕ Θεςςαλονύκησ, εκ των οπούων εννϋα ςυνδϋονται με γνωςτϋσ ςυρροϋσ. 

 

https://sputniknews.gr/trend/covid-19-ellada/
https://sputniknews.gr/topikes-eidiseis/202010178577527-koronoios-entasi-stin-patra-metaxy-thamonon-kafeneiou-kai-astynomikon---vinteo/
https://sputniknews.gr/topikes-eidiseis/202010178577527-koronoios-entasi-stin-patra-metaxy-thamonon-kafeneiou-kai-astynomikon---vinteo/
https://sputniknews.gr/ellada/202010178576820-akomi-482-krousmata-koronoiou-simera-stin-ellada---deka-neoi-thanatoi/
https://sputniknews.gr/ellada/202010178576984-sto-kokkino-kai-simera-i-attiki---o-hartis-me-ta-simerina-krousmata/
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Απφ ηα αλσηέξσ, ινηπφλ, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη ελψ ην λνκηθφ πιαίζην πνπ 

ίζρπε θαηά ην επίδηθν ρξνληθφ δηάζηεκα απαγφξεπε ξεηψο ην ζπλσζηηζκφ 

επηβάιινληαο ηελ ηήξεζε ηνπ ελάκηζε (1 ½) κέηξνπ απφζηαζεο κεηαμχ ησλ πνιηηψλ 

αιιά θαη ηε ζπκκεηνρή ζε εθδειψζεηο θαη ζπλαζξνίζεηο φρη πεξηζζνηέξσλ απφ 

πελήληα πνιηηψλ, απηφ ΟΤΓΔΠΟΣΔ ΣΖΡΖΘΖΚΔ. 

Καηά ην ηξέρνλ ρξνληθφ δηάζηεκα ηα θξνχζκαηα πνπ εληνπίδνληαλ ζηε 

Θεζζαινλίθε είραλ ήδε έλα πελζήκεξν πνπ ζηαζεξνπνηήζεθαλ ζε δηςήθην αξηζκφ 

(13.10.2020 36 θξνχζκαηα, 14.10.2020 38 θξνχζκαηα, 15.10.2020 56 θξνχζκαηα, 

16.10.2020 63 θξνχζκαηα, 17.10.2020 78 θξνχζκαηα), ε πφιε είρε ήδε θαηαηαρζεί 

απφ άπνςε επηδεκηνινγηθνχ επηπέδνπ ζηελ θαηεγνξία «κέηξην» θαη ελώ 

ζεκεησλόηαλ αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ, ΟΤΓΔΗ ΔΚ ΣΧΝ ΑΡΜΟΓΗΧΝ 

ΠΑΡΔΝΔΒΖ ΠΡΟΚΔΗΜΔΝΟΤ ΝΑ ΑΠΟΣΡΔΦΔΗ ΣΟΝ ΔΝ ΛΟΓΧ 

ΤΝΧΣΗΜΟ. 

Αξκόδηνη δε γηα ηελ επηβνιή ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο θαηά ηνπ θνξσλντνύ, 

ζύκθσλα κε ηελ παξ. 1 εδ.β’ ηνπ άξζξνπ 4 ηεο ππ’ αξηζ. 

Γ1α/Γ.Π.νηθ.64450/11.10.2020 (ΦΔΚ Β’4484/11.10.2020)  ΚΤΑ είλαη ηόζν ηα 

όξγαλα ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο όζν θαη ηα όξγαλα ηεο Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο. Χζηφζν ΟΤΓΔΗ ΜΔΣΔΒΖ ΣΖΝ ΔΝ ΛΟΓΧ ΠΛΑΣΔΗΑ ΠΡΟ 

ΑΠΟΣΡΟΠΖ ΣΟΤ ΤΝΧΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΠΗΒΟΛΖ ΣΧΝ 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΧΝ ΚΤΡΧΔΧΝ. 

 

III. 25.10.2020 ΚΑΗ 26.10.2020 ΔΟΡΣΑΜΟ ΑΓ.ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ 

Σελ 26
ε
 Οθησβξίνπ 2020 (26.10.2020) έιαβε ρψξα ν ενξηαζκφο ηνπ Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ, πνιηνχρνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. Καηά ην επίδηθν ρξνληθφ δηάζηεκα ν 

αξηζκφο ησλ θξνπζκάησλ αλήιζε ζηα 84, σζηφζν ήδε απφ ηελ 20
ε
.10.2020 έσο ηελ 

25
ε
.10.2020 ν αξηζκφο ησλ θξνπζκάησλ ζηε Θεζζαινλίθε ήηαλ ηξηςήθηνο θαη 

ζπλέρηζε λα είλαη ηξηςήθηνο απφ ηελ 27
ε
.10.2020 έσο ηα ηέιε ηνπ Ννεκβξίνπ.  

Σν λνκηθό πιαίζην πνπ ίζρπε απφ ηηο 23.10.2020 έσο ηελ 06
ε
.11.2020 ήηαλ ε 

κε αξηζ. Γ1α/Γ.Π.νηθ.67924/23.10.2020, ζχκθσλα κε ηελ νπνία νξίδνληαλ ηα 

θάησζη: 

«Β’ ΜΔΡΟ 

Άξζξν 11 
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Τπαγσγή Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ζηα επίπεδα πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο 

1. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 24 Οθησβξίνπ έσο θαη 25 Οθησβξίνπ 2020, νη 

Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο θαηαηάζζνληαη ζηα αθφινπζα επίπεδα πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

πξνζηαζία ηεο δεκφζηαο πγείαο ηνπ άξζξνπ 1: 

(…) 

γ) Οη Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Πέιιαο, Ησαλλίλσλ, Σξηθάισλ, Καξδίηζαο, 

Λέζβνπ, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, Γπηηθήο Αηηηθήο, Νήζσλ Αηηηθήο, Γπηηθνχ Σνκέα 

Αζελψλ, Κεληξηθνχ Σνκέα Αζελψλ, Βνξείνπ Σνκέα Αζελψλ, Ννηίνπ Σνκέα Αζελψλ, 

Πεηξαηά, Κέαο- Κχζλνπ, Εαθχλζνπ, Αραΐαο, άκνπ, Μπθφλνπ, Θήξαο, Ζξαθιείνπ, 

Βνησηίαο, Θεζζαινλίθεο, Λάξηζαο θαη εξξψλ εληάζζνληαη ζην ηξίην επίπεδν ησλ 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ (πςειφ). 

(…) 

2. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 26 Οθησβξίνπ έσο θαη 6 Ννεκβξίνπ 2020, νη 

Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο θαηαηάζζνληαη ζηα αθφινπζα επίπεδα πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο ηνπ άξζξνπ 1: 

(…) 

γ) Οη Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Ησαλλίλσλ, Σξηθάισλ, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, 

Γπηηθήο Αηηηθήο, Γπηηθνχ Σνκέα Αζελψλ, Κεληξηθνχ Σνκέα Αζελψλ, Βνξείνπ Σνκέα 

Αζελψλ, Ννηίνπ Σνκέα Αζελψλ, Πεξαηά, Θήξαο, Βνησηίαο, Θεζζαινλίθεο, Λάξηζαο 

θαη εξξψλ θαζψο θαη ε λήζνο αιακίλα εληάζζνληαη ζην ηξίην επίπεδν ησλ 

πξνιεηπηθψλ κέηξσλ (πςειφ).»  

ην δε άξζξν 1 ηνπ Α’ ΜΔΡΟΤ ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ κε ηίηιν «Δπίπεδα 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο » ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί ζηελ πξψηε (1
ε 

) ζηήιε κε ηίηιν «Πεδία Δθαξκνγήο», ζηνλ αχμνληα 

αξηζκφ (Α/Α) 1 θαηαγξάθεηαη ην πεδίν πνπ αθνξά ζηηο “ζπλαζξνίζεηο/ δεκόζηεο ή 

θνηλσληθέο εθδειώζεηο, αλεμαξηήησο ρώξνπ ηδησηηθνύ ή δεκνζίνπ, 

εζσηεξηθνύ ή εμσηεξηθνύ, κε ηελ επηθύιαμε ησλ δεκόζησλ ππαίζξησλ 

ζπλαζξνίζεσλ ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ πληάγκαηνο θαη ηνπ λ. 4703/2020 (Α’ 131)”.  

Γίπια απφ ην αλσηέξσ θαηαγεγξακκέλν πεδίν εθαξκνγήο ηεο ΚΤΑ ζηε ζηήιε 

κε ηίηιν «Δπηδεκηνινγηθά Δπίπεδα» θαη ζηελ ππνθαηεγνξία απηήο κε ηίηιν 

«Yςειό», θαηαγξάθνληαη ηα εμήο πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ 

νη πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο ηεο ρψξαο ζην νπνίν εληάζζνληαη: 

 Έσο ελλέα (9) άηνκα 

 Τπνρξεσηηθή ρξήζε κάζθαο 



ειίδα 24 από 138 

 

 Σήξεζε απφζηαζεο ελάκηζε (1,5) κέηξνπ 

 

Δλ ζπλερεία, ζηνλ ίδην πίλαθα, ζηελ πξψηε (1
ε 

) ζηήιε κε ηίηιν «Πεδία 

Δθαξκνγήο», ζηνλ αχμνληα αξηζκφ (Α/Α) 10 θαηαγξάθεηαη ην πεδίν πνπ αθνξά 

ζηνπο “ρώξνπο ιαηξείαο/ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο”. ην πεδίν απηφ, θάησ απφ ηνλ 

πξναλαθεξζέληα ηίηιν αλαγξάθνληαη ηα εμήο: “Σήξεζε θαλφλσλ ιεηηνπξγίαο, 

απαηηήζεσο θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Παξαξηήκαηνο IV, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην 

κέξνο ηεο παξνχζαο. Απφ ηελ ππνρξεσηηθή ρξήζε κάζθαο εμαηξνχληαη νη ζξεζθεπηηθνί 

ιεηηνπξγνί θαηά ηελ ηέιεζε ιεηηνπξγηψλ, ιαηξεπηηθψλ ζπλάμεσλ, ηεξνπξαμηψλ, 

κπζηεξίσλ, θεδεηψλ ( θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηέο ζξεζθεπηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

ινηπψλ ηεξνπξαμηψλ θαη ηαθηθψλ εθδειψζεσλ) θαη θάζε είδνπο ζξεζθεπηηθψλ 

ηειεηψλ θαη εθδειψζεσλ θαζψο θαη ην απνιχησο αλαγθαίν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ 

πνπ ζπκκεηέρεη ζε απηέο, φπσο ηεξνςάιηεο. ” 

Γίπια απφ ην αλσηέξσ θαηαγεγξακκέλν πεδίν εθαξκνγήο ηεο ΚΤΑ ζηε ζηήιε 

κε ηίηιν «Δπηδεκηνινγηθά Δπίπεδα» θαη ζηελ ππνθαηεγνξία απηήο κε ηίηιν 

«Yςειό», θαηαγξάθνληαη ηα εμήο πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ 

νη πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο ηεο ρψξαο ζην νπνίν εληάζζνληαη: 

 Έλα (1) άηνκν αλά 15 η.κ. θαη έσο πελήληα (50) άηνκα κε ππνρξεσηηθή 

ρξήζε κάζθαο 

 Σήξεζε απφζηαζεο ελάκηζη (1,5) κέηξνπ 

 

Σν δε “Παξάξηεκα IV” αλαθέξεη ηα θάησζη: 

«1. Δπηηξέπεηαη ε ηέιεζε ιεηηνπξγηψλ, ιαηξεπηηθψλ ζπλάμεσλ, ηεξνπξαμηψλ, 

κπζηεξίσλ, θεδεηψλ (θαη ησλ ζρεηηθψλ κε απηέο ζξεζθεπηηθψλ ιεηηνπξγηψλ θαη ινηπψλ 

ηεξνπξαμηψλ θαη ηαθηθψλ εθδειψζεσλ) θαη θάζε είδνπο ζξεζθεπηηθψλ ηειεηψλ, θαζψο 

θαη ε πξνζέιεπζε πξνζψπσλ γηα αηνκηθή ή θαη’ ηδίαλ πξνζεπρή ζε φινπο αλεμαηξέησο 

ηνπο ρψξνπο ζξεζθεπηηθήο ιαηξείαο (θάζε είδνπο θαη θάζε λνκηθνχ, θαλνληθνχ θαη ελ 

γέλεη ζξεζθεπηηθνχ θαζεζηψηνο λαψλ θαη παξεθθιεζηψλ, επθηεξίσλ νίθσλ, ηεκέλσλ, 

ζπλαγσγψλ θ.ιπ.) θάζε δφγκαηνο θαη ζξεζθείαο, αλεμαξηήησο κεγέζνπο θαη 

ρσξεηηθφηεηάο ηνπο, ζην ζχλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο κφλν ππφ ηηο αθφινπζεο 

πξνυπνζέζεηο, γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο δεκφζηαο πγείαο: 

α. ηηο εηζφδνπο ησλ ρψξσλ ιαηξείαο ππάξρνπλ ππνρξεσηηθά δπν ζηαζκνί 

αληηζεπηηθψλ πξνο ρξήζε ησλ πξνζεξρνκέλσλ. Ζ πγηεηλή ησλ ρεξηψλ κε αληηζεπηηθφ 

είλαη ππνρξεσηηθή θαηά ηελ είζνδν ζην ρψξν ηεο ιαηξείαο. 

β. ηηο εηζφδνπο ησλ ρψξσλ ιαηξείαο ζηνπο νπνίνπο νη πξνζεξρφκελνη δελ 

επηηξέπεηαη λα εηζέιζνπλ κε ηα ππνδήκαηά ηνπο, πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
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πιχζεο ησλ πνδηψλ, κε ηήξεζε ηεο απφζηαζεο ελάκηζε (1,5) κέηξνπ ή ρξήζεο 

πνδνλαξίσλ, ηα νπνία δελ επαλαρξεζηκνπνηνχληαη. Σα ππνδήκαηά ηνπο πξέπεη λα 

ηνπνζεηνχληαη απφ ηνπο ίδηνπο εληφο ζαθνχιαο, ε νπνία θιείλεη εξκεηηθά. πληζηάηαη 

θάζε ζαθνχια ππνδεκάησλ λα ηνπνζεηείηαη μερσξηζηά θαη ρσξίο επαθή κεηαμχ ηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ ην ιαηξεπηηθφ ηππηθφ πεξηιακβάλεη ηε ρξήζε ραιηνχ, ζπληζηάηαη νη 

πξνζεξρφκελνη λα θέξνπλ θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ εληφο ηνπ ρψξνπ ιαηξείαο ην δηθφ 

ηνπο ράιη πξνζεπρήο. 

γ. Απαγνξεχεηαη ε ρξήζε πλεπζηψλ νξγάλσλ. Δάλ θαηά ην νηθείν ιαηξεπηηθφ 

ηππηθφ πξνβιέπεηαη ε χπαξμε ρνξσδίαο ή νκαδηθήο πκλσδίαο/ απαγγειίαο 

ζξεζθεπηηθψλ χκλσλ απφ ηνπο πηζηνχο, ζπληζηάηαη ε απνθπγή ηνπο ή ε ηήξεζε 

ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) κέηξσλ απφζηαζεο κεηαμχ ηνπο. 

δ. Δίλαη απαξαίηεηνο ν ζπρλφο θαζαξηζκφο θαη ε ηνπηθή απνιχκαλζε ησλ 

επηθαλεηψλ πνπ αγγίδνληαη (θνππαζηέο, ρεξνχιηα, δηαθφπηεο) ή ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ εθδήισζε ηνπ ζξεζθεπηηθνχ θξνλήκαηνο απφ πνιιά πξφζσπα. 

ε. ηηο εμφδνπο ησλ ρψξσλ ιαηξείαο ηνπνζεηνχληαη ππνρξεσηηθά θάδνη γηα ηελ 

απφξξηςε ηνπ ρξεζηκνπνηεζέληνο εμνπιηζκνχ πγηεηλήο (κάζθεο, γάληηα, ραξηνκάληεια, 

πνδνλάξηα θ.ιπ). 

2. Με επζχλε ηνπ θαηά λφκνπ ππεπζχλνπ ζξεζθεπηηθνχ ιεηηνπξγνχ εθαξκφδεηαη 

ζχζηεκα ειεγρφκελεο εηζφδνπ πξνζψπσλ ζην ρψξν ιαηξείαο, ψζηε λα απνθεχγεηαη ν 

ζπλσζηηζκφο θαη λα ηεξείηαη ε απφζηαζε ηνπ ελάκηζη (1,5) κέηξνπ κεηαμχ ηνπο. Ο 

εθαξκφδσλ ην ζχζηεκα ειέγρνπ αλακνλήο ζηηο εηζφδνπο ησλ ρψξσλ ιαηξείαο θέξεη 

ππνρξεσηηθά φια ηα απαξαίηεηα κέζα πξνζηαζίαο ηνπ (π.ρ. κάζθα, γάληηα). 

3. Ο θπζηθφο αεξηζκφο ησλ ρψξσλ ιαηξείαο είλαη ππνρξεσηηθφο θαζ’ φιε ηε 

δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπο. ε πεξίπησζε ρξήζεο ηερλεηνχ θιηκαηηζκνχ, πξέπεη λα 

εμαζθαιίδεηαη ηαπηφρξνλα θαη θπζηθφο αεξηζκφο κε αλνηθηέο πφξηεο θαη παξάζπξα. 

4. Δθφζνλ θάπνηνο παξνπζηάζεη ζπκπηψκαηα αζζέλεηαο, ζα πξέπεη λα 

απνκαθξχλεηαη κε επζχλε ηνπ θαηά λφκν ππεπζχλνπ ζξεζθεπηηθνχ ιεηηνπξγνχ απφ ην 

ρψξν ιαηξείαο, ηεξψληαο ηηο απαξαίηεηεο πξνθπιάμεηο. Δθφζνλ δελ είλαη δπλαηή ε 

άκεζε απνκάθξπλζή ηνπ, πξέπεη λα απνκνλσζεί πξνζσξηλά κέρξη ηελ αζθαιή 

απνκάθξπλζή ηνπ, απνθεχγνληαο ηελ επαθή κε άιια άηνκα. Γηα ηνλ ζθνπφ απηφ πξέπεη 

λα έρεη πξνβιεθζεί εηδηθφο ρψξνο κε εμαεξηζκφ, κάζθεο, ραξηνκάληεια, πιαζηηθή 

ζαθνχια γηα απφξξηςε απηψλ θαη αληηζεπηηθφ ρεξηψλ. 

5. Ο θαηά λφκν ππεχζπλνο ζξεζθεπηηθφο ιεηηνπξγφο νθείιεη λα ελεκεξψλεη κε 

θάζε πξφζθνξν ηξφπν (αλάξηεζε ζε ηζηνζειίδα, αλαθνίλσζε θ.ιπ.) θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε λα αλαξηά ζε εκθαλέο ζεκείν ηεο εηζφδνπ ηνπ ρψξνπ ιαηξείαο: α) ηηο ψξεο 

θαηά ηηο νπνίεο ηεινχληαη ιεηηνπξγίεο, ιαηξεπηηθέο ζπλάμεηο, ηεξνπξαμίεο θαη θάζε 

είδνπο ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο, β) ηηο ψξεο θαηά ηηο νπνίεο είλαη αλνηθηφο ν ρψξνο 
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ιαηξείαο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε αηνκηθήο ή θαη΄ ηδίαλ πξνζεπρήο θαη γ) ην ζπλνιηθφ 

αξηζκφ αηφκσλ πνπ κπνξνχλ λα παξεπξίζθνληαη ηαπηνρξφλσο ζην ρψξν ιαηξείαο. 

6.Οη σο άλσ ππνρξεψζεηο θαηαιακβάλνπλ θαη ηνπο ρψξνπο ιαηξείαο πνπ 

βξίζθνληαη εληφο δεκνζίσλ, δεκνηηθψλ, θηιαλζξσπηθψλ, θνηλσθειψλ ή άιισλ 

ππεξεζηψλ, θαηαζηεκάησλ θαη εγθαηαζηάζεσλ (π.ρ. λνζνθνκείσλ θαη ςπρηαηξείσλ, 

γεξνθνκείσλ, νηθνηξνθείσλ, θνηκεηεξίσλ, θαηαζθελψζεσλ), ηδησηηθψλ θηεκάησλ, 

θηηξίσλ θαη επηρεηξήζεσλ, (π.ρ. ζπγθξνηεκάησλ θαηνηθηψλ, θέληξσλ εθδειψζεσλ, 

μελνδνρείσλ). Τπεχζπλνη ηήξεζεο ησλ φξσλ, πξνυπνζέζεσλ θαη κέηξσλ ηεο παξνχζαο 

ζηνπο πξναλαθεξζέληεο ρψξνπο, είλαη νη ηδηνθηήηεο ηνπο θαη νη λφκηκνη εθπξφζσπνί 

ηνπο. 

7. Οη σο άλσ ππνρξεψζεηο θαηαιακβάλνπλ θαη ηηο Ηεξέο Μνλέο, ηα Μνλαζηήξηα, 

ηα Ζζπραζηήξηα θαη ηνπο ινηπνχο ρψξνπο εγθαηαβίσζεο εληφο ηεο Δπηθξάηεηαο. Ο 

αξηζκφο επηζθεπηψλ πνπ κπνξνχλ λα δέρνληαη εκεξεζίσο (ρσξίο δηαλπθηέξεπζε) δελ 

κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ αλαινγία έλα (1) άηνκν αλά πέληε (5) η.κ. ηνπ Καζνιηθνχ ηεο 

Ηεξάο Μνλήο ή ηνπ θεληξηθνχ ρψξνπ ιαηξείαο ηνπ Μνλαζηεξηνχ ή ηνπ ρψξνπ 

εγθαηαβίσζεο, κε αλψηαην φξην ηα εθαηφ (100) άηνκα. Οη απαγνξεχζεηο επηζθέςεσλ 

θαη φια ηα αλαγθαία πξνιεπηηθά κέηξα πνπ αθνξνχλ ζηηο Ηεξέο Μνλέο ηεο Αζσληθήο 

Πνιηηείαο, απνθαζίδνληαη απφ ηνλ Γηνηθεηή ηνπ Αγίνπ Όξνπο, θαηφπηλ πξνεγνχκελεο 

ελεκέξσζεο ηεο Ηεξάο Κνηλφηεηαο. Με ηελ σο άλσ απφθαζε ηνπ Γηνηθεηή νξίδεηαη 

εθεμήο, ν αξηζκφο ησλ εηζεξρνκέλσλ εκεξεζίσο επηζθεπηψλ, εληφο ησλ νξίσλ πνπ 

αλαθέξνληαη αλσηέξσ. Ο Γηνηθεηήο επνπηεχεη ηελ νξζή ηήξεζε φισλ ησλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο, είηε απηά ιακβάλνληαη απφ ηνλ ίδην ηνπηθά είηε ιακβάλνληαη ζε επίπεδν 

Δπηθξάηεηαο. 

8. ε πεξίπησζε ηέιεζεο ιεηηνπξγίαο, ιαηξεπηηθήο ζχλαμεο, ηεξνπξαμίαο, 

κπζηεξίνπ θαη θάζε είδνπο ιαηξεπηηθήο ηειεηήο ζε ππαίζξηνπο ρψξνπο, ηζρχνπλ ηα 

ζεζπηζζέληα πξνιεπηηθά κέηξα πγηεηλήο γηα ηελ απνθπγή κεηάδνζεο θνξσλντνχ 

COVID-19 θαη νη ζρεηηθνί θαλφλεο πεξί δεκνζίσλ, ππαίζξησλ ζπλαζξνίζεσλ. » 

 

πλεπψο, παξά ην αλσηέξσ λνκηθφ πιαίζην, ηελ 25
ε
 θαη 26

ε
 Οθησβξίνπ 2020 

πιήζνο αλζξψπσλ ζπλέξξεπζαλ ζηνλ Ηεξφ Ναφ Αγ. Γεκεηξίνπ πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζθπλήζνπλ ηηο εηθφλεο θαη λα παξαζηνχλ ζηελ θαζηεξσκέλε ιεηηνπξγία.  

Χζηφζν, ζχκθσλα κε δεκνζηεχκαηα ηνπ ηνπηθνχ αιιά θαη ηνπ παλειιήληαο 

εκβέιεηαο ηχπνπ, θαλέλα από ηα επηβαιιόκελα κέηξα πξνζηαζίαο δελ ηεξήζεθε, 

κε απνηέιεζκα λα θαηαγξαθνύλ θαηλόκελα ζπλσζηηζκνύ αιιά θαη κε ρξήζε 

κάζθαο. 
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Παξαζέησ δε ηα ελ ιφγσ δεκνζηεχκαηα, ηα νπνία έρνπλ θαη’ αληηγξαθή σο 

αθνινχζσο: 

Α. www.ethnos.gr  

26.10.2020 

Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: 

https://www.ethnos.gr/ekklisia/130227_eortasmos-agioy-dimitrioy-

synostismos-kai-mikroentaseis-gia-ton-polioyho-tis 
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Δνξηαζκόο Αγίνπ Γεκεηξίνπ: πλσζηηζκόο θαη κηθξνεληάζεηο γηα ηνλ 

Πνιηνύρν ηεο Θεζζαινλίθεο 

ΔΚΚΛΖΗΑ26.10.2020 09:55 

 Σειεπηαία Δλεκέξσζε31.10.2020 22:54 

Newsroom 

Γηαθνξεηηθόο θέηνο ν ενξηαζκόο ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ ζηε Θεζζαινλίθε 

Με εθαξκνγή κέηξσλ θαηά ηνπ θνξνλντνύ πξαγκαηνπνηείηαη από ην πξσί 

ηεο Γεπηέξαο, 26 Οθησβξίνπ, ν ενξηαζκόο ηνπ Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ ζηελ Θεζζαινλίθε. Χζηόζν παξαηεξήζεθαλ θαη νπξέο ζηηο πιατλέο 

εηζόδνπο ηνπ λανύ ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, όπνπ αλέκελαλ πνιίηεο λα εηζέιζνπλ 

γηα λα πξνζθπλήζνπλ. ύκθσλα κε ηα κέηξα επηηξέπνληαλ ε ηαπηόρξνλε 

παξνπζία έσο 50 πηζηώλ, ελώ έμσ από ηελ εθθιεζία ππήξραλ θαξέθιεο κε 

απνζηάζεηο πνπ ζα κπνξνύζε έλα κηθξόο αξηζκόο πηζηώλ λα παξακείλεη γηα λα 

αθνύζεη ηε ιεηηνπξγία. 

Χζηόζν, νη πξνζθπλεηέο πνπ ήζειαλ λα αλάςνπλ έλα θεξί απνδείρζεθαλ 

πεξηζζόηεξνη, κε απνηέιεζκα νη αζηπλνκηθέο δπλάκεηο λα αλαθόςνπλ ηε ξνή θαη 

λα ππάξμεη έληαζε κε θόζκν πνπ αλέκελε ζηα θηγθιηδώκαηα πνπ ζηήζεθαλ επί 

ηεο νδνύ Αγίνπ Γεκεηξίνπ. Ζ νπξά πηζηώλ ζην πεδνδξόκην-θαηά κήθνο ηνπ 

λανύ- παξακέλεη κεγάιε, ελώ δελ ηεξνύληαη ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο νη 

απνζηάζεηο.  

Ζ θαζηεξσκέλε Γνμνινγία ζήκεξα ζηνλ Ηεξό Ναό ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ 

γίλεηαη κελ αιιά θάησ από απζηεξά κέηξα θαη θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ. 

https://www.ethnos.gr/ekklisia/130227_eortasmos-agioy-dimitrioy-synostismos-kai-mikroentaseis-gia-ton-polioyho-tis#comments-nid
https://www.ethnos.gr/ekklisia
https://www.ethnos.gr/authors/newsroom
https://www.ethnos.gr/koronoios
https://www.ethnos.gr/agios-dimitrios
https://www.ethnos.gr/agios-dimitrios
https://www.ethnos.gr/thessaloniki
https://www.ethnos.gr/agios-dimitrios
https://www.ethnos.gr/metra
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ethnos.gr/νπξέο ζην λαό ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ 

Αθνινύζεζε ην Έζλνο ζην Google News! Live όιεο νη εμειίμεηο ιεπηό 

πξνο ιεπηό, κε ηελ ππνγξαθή ηνπ www.ethnos.gr 

  

ethnos.gr/νπξέο ζην λαό ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ 

ην «θόθθηλν» ε Θεζζαινλίθε 

https://bit.ly/EthnosGnews
https://bit.ly/EthnosGnews
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Μεηά ην ζνθ ησλ 935 θξνπζκάησλ πνπ αλαθνίλσζε ν ΔΟΓΤ ην άββαην 24 

Οθησβξίνπ, ζήκεξα Κπξηαθή 25 Οθησβξίνπ ε εκεξήζηα έθζεζε θαηέγξαςε 790 

θξνύζκαηα ηνπ θνξνλντνύ ζηε ρώξα καο θαη 10 λεθξνύο. Σελ ίδηα ώξα, Αηηηθή 

θαη Θεζζαινλίθε παξακέλνπλ ζην «θόθθηλν», αθνύ ζηηο πεξηθέξεηεο απηέο 

θαηαγξάθεθαλ 227 θαη 181 θξνύζκαηα αληίζηνηρα.  

Αλαιπηηθόηεξα, ε θαηαλνκή ησλ θξνπζκάησλ έρεη σο εμήο:  

 29 θξνύζκαηα θαηά ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζηηο πύιεο 

εηζόδνπ ηεο ρώξαο 

 4 εηζαγόκελα θξνύζκαηα πνπ πξνζήιζαλ απηνβνύισο γηα έιεγρν 

 227 θξνύζκαηα ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, εθ ησλ νπνίσλ 9 

ζπλδένληαη κε γλσζηέο ζπξξνέο 

 181 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Θεζζαινλίθεο, εθ ησλ νπνίσλ 14 ζπλδένληαη 

κε γλσζηέο ζπξξνέο, ελώ 17 αλαθέξνπλ επαθή κε επηβεβαησκέλν θξνύζκα 

 1 θξνύζκα ζηελ Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο 

 3 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Αξγνιίδαο 

 6 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Αραΐαο, εθ ησλ νπνίσλ 2 ζπλδένληαη κε γλσζηή 

ζπξξνή 

 2 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Γξεβελώλ. 

 13 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Γξάκαο. 

 19 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Έβξνπ,εθ ησλ νπνίσλ 3 ζπλδένληαη κε γλσζηέο 

ζπξξνέο, ελώ 5 αλαθέξνπλ επαθή κε επηβεβαησκέλν θξνύζκα. 

 6 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Δύβνηαο, εθ ησλ νπνίσλ 1 ζπλδέεηαη κε γλσζηή 

ζπξξνή. 

 1 θξνύζκα ζηελ Π.Δ. Εαθύλζνπ. 

 1 θξνύζκα ζηελ Π.Δ. Ζιείαο. 

 4 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Ζκαζίαο. 

 11 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ Ζξαθιείνπ, εθ ησλ νπνίσλ 4 ζπλδένληαη κε 

γλσζηή ζπξξνή 

https://www.ethnos.gr/kroysmata
https://www.ethnos.gr/koronoios
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 1 θξνύζκα ζηελ Π.Δ. Θήξαο 

 36 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Ησαλλίλσλ, εθ ησλ νπνίσλ 17 ζπλδένληαη κε 

γλσζηέο ζπξξνέο 

 5 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Καβάιαο 

 1 θξνύζκα ζηελ Π.Δ. Καξδίηζαο 

 5 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Καζηνξηάο 

 2 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Κέξθπξαο 

 9 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Κηιθίο, εθ ησλ νπνίσλ 1 ζπλδέεηαη κε γλσζηή 

ζπξξνή 

 15 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Κνδάλεο 

 7 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Κνξηλζίαο, εθ ησλ νπνίσλ 6 ζπλδένληαη κε 

γλσζηέο ζπξξνέο. 

 32 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Λάξηζαο, εθ ησλ νπνίσλ 1 ζπλδέεηαη κε 

γλσζηή ζπξξνή, ελώ 9 αλαθέξνπλ επαθή κε επηβεβαησκέλν θξνύζκα 

 1 θξνύζκα ζηελ Π.Δ. Λέζβνπ 

 7 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Μαγλεζίαο 

 2 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Μεζζελίαο 

 1 θξνύζκα ζηελ Π.Δ. Μπθόλνπ 

 3 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Νάμνπ 

 11 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο 

 12 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Πέιιαο 

 14 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Πηεξίαο, εθ ησλ νπνίσλ 3 ζπλδένληαη κε 

γλσζηέο ζπξξνέο. 

 2 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Πξέβεδαο 

 24 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Ρνδόπεο, εθ ησλ νπνίσλ 1 ζπλδέεηαη κε 

γλσζηή ζπξξνή 

 2 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Ρόδνπ 
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 49 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. εξξώλ, εθ ησλ νπνίσλ 11 ζπλδένληαη κε 

γλσζηέο ζπξξνέο, ελώ 11 αλαθέξνπλ επαθή κε επηβεβαησκέλν θξνύζκα 

 1 θξνύζκα ζηελ Π.Δ. ύξνπ. 

 4 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Σξηθάισλ 

 1 θξνύζκα ζηελ Π.Δ. Φζηώηηδαο 

 2 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Φιώξηλαο 

 7 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Υαιθηδηθήο 

 1 θξνύζκα ζηελ Π.Δ. Υαλίσλ. 

 3 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Υίνπ, εθ ησλ νπνίσλ 3 ζπλδένληαη κε γλσζηή 

ζπξξνή 

 22 θξνύζκαηα βξίζθνληαη ππό δηεξεύλεζε 

Ζ εκεξήζηα έθζεζε ηνπ ΔΟΓΤ 

ήκεξα ν ΔΟΓΤ αλαθνίλσζε 790 λέα πεξηζηαηηθά κόιπλζεο θαη 10 ζύκαηα 

ζε 24 ώξεο. Παξάιιεια, 84 ζπκπνιίηεο καο λνζειεύνληαη δηαζσιελσκέλνη.  

Αλαιπηηθόηεξα, 76 από ηα ζεκεξηλά θξνύζκαηα ζπλδένληαη κε γλσζηέο 

ζπξξνέο θαη 29 εληνπίζηεθαλ θαηόπηλ ειέγρσλ ζηηο πύιεο εηζόδνπ ηεο 

ρώξαο. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ θξνπζκάησλ είλαη 30.782, εθ ησλ νπνίσλ ην 

55.5% άλδξεο. Παξάιιεια, ηα 3.862 (12.5%) ζεσξνύληαη ζρεηηδόκελα κε ηαμίδη 

από ην εμσηεξηθό θαη 11.724 (38.1%) είλαη ζρεηηδόκελα κε ήδε γλσζηό θξνύζκα. 

Σελ ίδηα ώξα, 84 ζπκπνιίηεο καο λνζειεύνληαη δηαζσιελσκέλνη. Ζ 

δηάκεζε ειηθία ηνπο είλαη 65 εηώλ. 28 (33.3%) είλαη γπλαίθεο θαη νη ππόινηπνη 

άλδξεο. To 91.7%, ησλ δηαζσιελσκέλσλ, έρεη ππνθείκελν λόζεκα ή είλαη 

ειηθησκέλνη 70 εηώλ θαη άλσ. Δπίζεο, 272 αζζελείο έρνπλ εμέιζεη από ηηο ΜΔΘ. 

Σέινο, έρνπκε 10 αθόκα θαηαγεγξακκέλνπο ζαλάηνπο θαη 574 ζαλάηνπο 

ζπλνιηθά ζηε ρώξα. Οη 217 (37.8%) αθνξνύλ ζε γπλαίθεο θαη νη ππόινηπνη ζε 

άλδξεο. Ζ δηάκεζε ειηθία ησλ ζαλόλησλ ζπκπνιηηώλ καο ήηαλ ηα 79 έηε θαη ην 

96.3% είρε θάπνην ππνθείκελν λόζεκα ή/θαη ειηθία 70 εηώλ θαη άλσ εθ ησλ 

νπνίσλ ην 55.5% άλδξεο. 

 

https://www.ethnos.gr/eody
https://www.ethnos.gr/diasolinomenoi
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Β. www.protothema.gr 

26.10.2020 

Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: 

https://www.protothema.gr/greece/article/1058752/agiou-dimitriou-

thessaloniki-surreoun-oi-pistoi-ston-agio-dimitrio-para-ta-perioristika-metra/ 

Αγίνπ Γεκεηξίνπ - Θεζζαινλίθε: πξξένπλ νη πηζηνί ζηνλ Άγην Γεκήηξην 

παξά ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα 

 

26/10/2020, 09:10 Upd:26/10/2020, 10:14 74 

ΥΔΣΗΚΑ ΑΡΘΡΑ 

 

Αγίνπ Γεκεηξίνπ: Πώο ζα ενξηαζηεί θέηνο ε γηνξηή ζηε Θεζζαινλίθε - 

«αθάξη» ειέγρσλ ηε λύρηα (δείηε βίληεν) 

26/10/2020, 09:51 

http://www.protothema.gr/
https://www.protothema.gr/greece/article/1058752/agiou-dimitriou-thessaloniki-surreoun-oi-pistoi-ston-agio-dimitrio-para-ta-perioristika-metra/
https://www.protothema.gr/greece/article/1058752/agiou-dimitriou-thessaloniki-surreoun-oi-pistoi-ston-agio-dimitrio-para-ta-perioristika-metra/
https://www.protothema.gr/greece/article/1058752/agiou-dimitriou-thessaloniki-surreoun-oi-pistoi-ston-agio-dimitrio-para-ta-perioristika-metra/#Comments
https://www.protothema.gr/greece/article/1058761/agiou-dimitriou-pos-tha-eortastei-fetos-i-megali-giorti-sti-thessaloniki/
https://www.protothema.gr/greece/article/1058761/agiou-dimitriou-pos-tha-eortastei-fetos-i-megali-giorti-sti-thessaloniki/
https://www.protothema.gr/greece/article/1058761/agiou-dimitriou-pos-tha-eortastei-fetos-i-megali-giorti-sti-thessaloniki/
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Thema Insights 

 

Πώο λα επηιέμεηε ην ζσζηό ρξηζηνπγελληάηηθν δώξν ηελ ηειεπηαία ζηηγκή 

24/12/2020, 13:53 

Ζ νκάδα ηεο bwin πήξε… πξσηάζιεκα ζηελ θνηλσληθή ζπλεηζθνξά! 

26/12/2020, 12:21 

Έλα app πνπ ειέγρεη ηα ζπκπηώκαηα θαη θξνληίδεη ηελ πγεία 

23/12/2020, 11:41 

Ζ επίζεκε Γνμνινγία ζα πξαγκαηνπνηεζεί θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ κε 

πεξηνξηζκέλν αξηζκό αηόκσλ 

Παξά ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα γηα ηνλ θνξσλντό πιήζνο πηζηώλ ζπξξέεη από 

ην πξσί ηεο Γεπηέξαο ζηνλ Ηεξό Ναό Αγ. Γεκεηξίνπ, αλήκεξα ηεο ενξηήο ηνπ 

πνιηνύρνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. 

 

Ζ επίζεκε Γνμνινγία είλαη πξνγξακκαηηζκέλε γηα ηε 1 ην κεζεκέξη θαη ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί θεθιεηζκέλσλ ησλ ζπξώλ κε πεξηνξηζκέλν αξηζκό αηόκσλ, 

παξνπζία ηεο Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο, Καηεξίλαο αθειιαξνπνύινπ.  

 

Ζ παξνπζία ηεο αζηπλνκίαο είλαη έληνλε, θαζώο θαηαβάιινληαη 

πξνζπάζεηεο γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο από ηνλ θνξσλντό. 

 

Λίγν λσξίηεξα, κάιηζηα, ρξεηάζηεθε λα παξέκβεη ε αζηπλνκία, γηα λα 

δηαζθαιίζεη ηελ ηήξεζε ησλ κέηξσλ από ηνπο πηζηνύο, θαζώο είραλ 

δεκηνπξγήζεη νπξά ρσξίο λα ηεξνύλ ηηο απαξαίηεηεο απνζηάζεηο. Οη πηζηνί, από 

ηελ πιεπξά ηνπο, δηακαξηύξνληαλ έληνλα θαζώο δελ ηνπο άθελαλ λα πιεζηάζνπλ 

ζην εζσηεξηθό ηεο εθθιεζίαο.  

https://talos.adman.gr/click?webspace=47144&auto=1
https://www.protothema.gr/greece/article/1077928/i-omada-tis-bwin-pire-protathlima-stin-koinoniki-suneisfora/
https://www.protothema.gr/greece/article/1077167/ena-app-pou-eleghei-ta-subtomata-kai-frodizei-tin-ugeia/
https://www.protothema.gr/greece/article/1058746/koronoios-pagoni-o-arithmos-ton-krousmaton-einai-polu-megaluteros/
https://www.protothema.gr/greece/article/1058676/thessaloniki-pateis-me-pato-se-ston-agio-dimitrio-gia-to-proskunima-video/
https://www.protothema.gr/politics/article/1058262/sti-thessaloniki-i-katerina-sakellaropoulou-gia-ton-eortasmo-tis-26is-oktovriou/
https://talos.adman.gr/click?webspace=47144&auto=1
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Γείηε βίληεν: 

 

 

 

 

ην πξναύιην ηνπ Ηεξνύ Νανύ έρνπλ ηνπνζεηεζεί θαξέθιεο ηεξώληαο ηηο 

πξνβιεπόκελεο απνζηάζεηο, ελώ ζηνλ εμσηεξηθό ρώξν βξίζθνληαη θεξηά θαη 

ιακπάδεο. 

 

ινη νη πηζηνί θνξνύλ κάζθεο, ελώ αζηπλνκηθνί θάλνπλ ζπζηάζεηο γηα ηελ 

απνθπγή ζπλσζηηζκνύ. 
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Γείηε ζρεηηθά βίληεν θαη θσηνγξαθίεο: 
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Γ. www.thesstoday.gr 

26.10.2020 

Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: 

http://www.thesstoday.gr/
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https://thesstoday.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF/
https://thesstoday.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF/
https://thesstoday.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF/
https://thesstoday.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF/
https://thesstoday.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF/
https://thesstoday.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF/
https://thesstoday.gr/
https://thesstoday.gr/category/thesstoday/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1/
https://thesstoday.gr/category/thesstoday/politics/
https://thesstoday.gr/category/thesstoday/economy/
https://thesstoday.gr/category/thesstoday/spor/
https://thesstoday.gr/category/thesstoday/styling/
https://thesstoday.gr/category/thesstoday/international/
https://thesstoday.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CF%84%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%84%CE%B1%CE%B9-%CE%BF-%CE%AC%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF/
https://thesstoday.gr/
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ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ PRESS 

Θεζζαινλίθε: Σηκάηαη ν Άγηνο Γεκήηξηνο, “πεξίπαην πάλε” ηα κέηξα 

(ΦΧΣΟ) 

On 26 Οθησβξίνπ, 2020 11:40 πκ 

Μεγάιεο νπξέο πηζηώλ ζρεκαηίζηεθαλ έμσ από ηνλ λαό ηνπ Αγίνπ 

Γεκεηξίνπ, ελόςεη ηνπ ζεκεξηλνύ ενξηαζκνύ ηνπ πνιηνύρνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Σεο Κσλζηαληίλαο Υατλά 

Σν θαηλόκελν πνπ μεθίλεζε ην βξάδπ ηεο Κπξηαθήο, ζπλερίζηεθε θαη ην 

πξσί ηεο Γεπηέξαο, νπόηε θαη εθαηνληάδεο άλζξσπνη βξέζεθαλ έμσ από ηελ 

εθθιεζία ηνπ πνιηνύρνπ ηεο πόιεο γηα λα πξνζθπλήζνπλ, ρσξίο όκσο λα ηεξνύλ 

ηηο απαξαίηεηεο απνζηάζεηο. 

https://thesstoday.gr/category/thesstoday/thessaloniki/
https://thesstoday.gr/category/press/
https://thesstoday.r.worldssl.net/wp-content/uploads/2020/10/AGIOS-DHMHTRIOS-e1603704391708.jpg
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εκεηώλεηαη πσο ε νπξά πνπ έρεη ζρεκαηηζηεί μεθηλά έλα ηεηξάγσλν πξηλ 

από ηνλ Ηεξό Ναό, ελώ νη πηζηνί θαηεβάδνπλ ηελ κάζθα γηα λα θηιήζνπλ ηελ 

εηθόλα. 
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Πξνεγνπκέλσο δεκηνπξγήζεθε κηθξν-εληαζε θαζώο πνιινί ήηαλ απηνί πνπ 

δηακαξηύξνληαλ πσο πεξηκέλνπλ αξθεηή ώξα γηα λα κπνπλ ζην πξναύιην ηνπ 

λανύ. 

 

Γπλάκεηο ηεο Αζηπλνκίαο θάλνπλ ζπλερώο ζπζηάζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

απνζηάζεσλ. 
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Γ. www.iefimerida.gr 

25.10.2020 

Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: 

https://www.iefimerida.gr/ellada/koronoios-terasties-oyres-ag-dimitrio-

thessaloniki 

ΔΛΛΑΓΑ 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΔΟΡΣΑΜΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΟΤΥΟΤ 

Κνξσλντόο: Σεξάζηηεο νπξέο ζηνλ Αγ. Γεκήηξην ζηε Θεζζαινλίθε [βίληεν] 

 

ΔΛΛΑΓΑ25|10|2020 | 23:44 

Οπξέο έμσ από ηνλ Άγην Γεκήηξην / Φσηνγξαθία: GrTimes 

NEWSROOM IEFIMERIDA.GR 

Οπξέο ζρεκαηίζηεθαλ έμσ από ηνλ Ηεξό Ναό Αγίνπ Γεκεηξίνπ ελόςεη ηνπ 

ενξηαζκνύ ηεο Γεπηέξαο ηνπ πνιηνύρνπ ηεο Θεζζαινλίθεο. 

 

Γπλάκεηο ηεο αζηπλνκίαο βξέζεθαλ ζην ζεκείν θάλνληαο ζπζηάζεηο ζηνπο 

πηζηνύο, θαιώληαο ηνπο λα θξαηνύλ απνζηάζεηο θαη κεηά ην πξνζθύλεκα λα 

βγαίλνπλ έμσ από ηνλ λαό ώζηε λα απνθεπρζεί ν ζπλσζηηζκόο. 

http://www.iefimerida.gr/
https://www.iefimerida.gr/ellada/koronoios-terasties-oyres-ag-dimitrio-thessaloniki
https://www.iefimerida.gr/ellada/koronoios-terasties-oyres-ag-dimitrio-thessaloniki
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Βίληεν από ηνλ ζπλσζηηζκό ζηνλ Άγην Γεκήηξην 

ΥΔΣΗΚΑ ΑΡΘΡΑ 

 

Δηθόλεο ζπλσζηηζκνύ ζην εθπησηηθό ρσξηό ζηα πάηα 

ΔΛΛΑΓΑ 25|10|2020 | 15:32 

πσο θαίλεηαη ζηα βίληεν, νη πηζηνί θνξνύλ κάζθεο, σζηόζν, δελ θξαηνύλ 

ηηο απαξαίηεηεο απνζηάζεηο. 

 

 

ύκθσλα κε ην GrTimes, κέζα ζηελ εθθιεζία δελ ππάξρεη πνιύο θόζκνο 

θαη νη πηζηνί ήηαλ ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιεπόηαλ λα θαζίζνπλ. 

 

Ο ενξηαζκόο ηνπ πνιηνύρνπ ηεο Θεζζαινλίθεο αλακέλεηαη θάζε ρξόλν κε 

ηδηαίηεξε πξνζκνλή από ηνπο θαηνίθνπο ηεο πόιεο, σζηόζν, θέηνο ε παλδεκία 

δελ ζα κπνξνύζε λα κελ ην επεξεάζεη. 
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Κόζκνο έμσ από ηνλ Άγην Γεκήηξην Φσηνγξαθία: GrTimes 

Πεγή: iefimerida.gr - https://www.iefimerida.gr/ellada/koronoios-terasties-

oyres-ag-dimitrio-thessaloniki 

 

Απφ ηα αλσηέξσ δεκνζηεχκαηα γίλεηαη εκθαλήο ν ζπλσζηηζκφο ησλ αλζξψπσλ 

πνπ πξνζήιζαλ ζηνλ Ηεξφ Ναφ ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαηά ηελ 25
ε
 θαη 26

ε
 

Οθησβξίνπ 2020. Οπδείο εθ ησλ πξνζεξρνκέλσλ πηζηώλ ηήξεζε ηελ 

ππνρξεσηηθή απόζηαζε ηνπ ελάκηζη (1,5) κέηξνπ από ηνπο ππόινηπνπο 

παξεπξηζθόκελνπο θαζώο επίζεο ππήξραλ πνιινί Θεζζαινληθείο πνπ δελ 

θνξνύζαλ κάζθα, όπσο ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα πξάμνπλ.  

Δπηπξνζζέησο, απφ κηα εθ ησλ θσηνγξαθηψλ, θαίλεηαη ε ηνπνζέηεζε εηθφλαο 

ζηνλ πξναχιην ρψξν ηνπ ελ ιφγσ λανχ, ελψ πηζηνί έζθπβαλ θαη ηε θηινύζαλ. Σν 

γεγνλφο απηφ ήηαλ ηδηαηηέξσο επηθίλδπλν, δεδνκέλνπ φηη ν ηφο κεηαδίδεηαη πνιχ 

εχθνια απφ ηα ζηαγνλίδηα πνπ εθηνμεχνληαη απφ ην ζηφκα ελφο εθάζηνπ, πνιιψ δε 

πεξηζζφηεξν φηαλ απηά βξίζθνληαη πάλσ ζε επηθάλεηα ηελ νπνία αζπάδεηαη κεγάινο 

αξηζκφο αλζξψπσλ. 
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εκεηψλεηαη δε φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 παξ. 1 εδ. α’ ηεο κε αξηζ. 

Γ1α/Γ.Π.νηθ.67924/23.10.2020 ΚΤΑ αξκόδηεο αξρέο γηα ηελ επίβιεςε ηήξεζεο 

ησλ ππνρξεσηηθώλ κέηξσλ αιιά θαη γηα ηελ επηβνιή θπξώζεσλ είλαη κεηαμύ 

άιισλ ε Διιεληθή Αζηπλνκία θαη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία. 

πλεπώο, ελ θαηξώ έμαξζεο ηνπ ηνύ ζηελ πόιε, όθεηιε αθελόο ν θαηά λόκν 

ππεύζπλνο ζξεζθεπηηθόο ιεηηνπξγόο λα κε ηνπνζεηήζεη ηελ εηθόλα, πνπ 

απεηθνλίδεηαη ζηε δεκνζηνγξαθηθή ηζηνζειίδα thesstoday.gr, ζηνλ πξναύιην 

ρώξν ηνπ Ηεξνύ Νανύ ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, πξνθεηκέλνπ λα κελ πξνβνύλ νη 

πηζηνί ζηνλ αζπαζκό ηεο θαη αθεηέξνπ όθεηιε ε ειιεληθή αζηπλνκία είηε ε 

δεκνηηθή αζηπλνκία λα απαγνξεύζεη ηνλ αζπαζκό ηεο εηθόλαο από ηνπο πηζηνύο.  

Δπηπιένλ όθεηιε ε ειιεληθή αζηπλνκία είηε ε δεκνηηθή αζηπλνκία λα 

επηβάιιεη ηελ ηήξεζε ηεο απόζηαζεο ηνπ ελάκηζη (1,5) κέηξνπ αιιά θαη ηε 

ρξήζε κάζθαο θαη λα κε πεξηνξηζηεί κόλν ζηηο ζπζηάζεηο πνπ ελ ηέιεη έθαλε. ε 

πεξίπησζε δε πνπ νη πηζηνί δελ ζπκκνξθώλνληαλ κε ηα επηβεβιεκέλα κέηξα, 

όθεηιαλ λα πξνβνύλ ζηελ επηβνιή ησλ θαηά λόκν πξνβιεπόκελσλ θπξώζεσλ. 

Χζηόζν ηα αλσηέξσ ΟΤΓΔΠΟΣΔ ΔΛΑΒΑΝ ΥΧΡΑ ζε κηα πεξίνδν πνπ ν 

αξηζκόο ησλ θξνπζκάησλ ζηελ πόιε ηεο Θεζζαινλίθεο απμαλόηαλ ξαγδαία! 

ΣΔΛΟ, ΑΞΗΕΔΗ ΝΑ ΖΜΔΗΧΘΔΗ ΟΣΗ ΣΖΝ 22.10.2020 ΠΔΡΗ ΧΡΑ 

19.00, ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΖΚΔ ΣΖΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΤΚΔΦΖ ΜΔ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΗΑ ΣΟΤ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟΤ 

ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΡΗΔΧΝ ΝΗΚΟΛΑΟΤ 

ΥΑΡΓΑΛΗΑ, ΣΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΡΥΖ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 

ΑΠΟΣΟΛΟΤ ΣΕΗΣΕΗΚΧΣΑ, Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΕΔΡΒΑ, Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΈΝΧΖ ΓΖΜΧΝ 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ (ΠΔΓ/ΚΜ) ΗΓΝΑΣΗΟ ΚΑΨΣΔΣΕΗΓΖ ΚΑΗ Ο 

ΠΡΤΣΑΝΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ ΠΑΠΑΨΧΑΝΝΟΤ. 

ΣΖΝ ΔΝ ΛΟΓΧ ΤΚΔΦΖ, ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑ ΣΖ 

ΓΖΜΟΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΗΣΟΔΛΗΓΑ WWW.TYPOTHES.GR ΣΖΝ 

16.11.2020, ΑΠΑΝΣΔ ΟΗ ΠΑΡΔΤΡΗΚΟΜΔΝΟΗ ΑΗΣΖΘΖΚΑΝ ΣΟΝ 

ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΚΡΗΔΧΝ 

ΝΑ ΜΖΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΘΔΗ Ο ΔΟΡΣΑΜΟ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ 

ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΑΗ ΝΑ ΜΖΝ ΔΠΗΚΔΦΘΔΗ Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ 

ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΚΑΗ ΓΖ ΣΟΝ ΗΔΡΟ ΝΑΟ ΣΟΤ 

ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ. Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΓΔ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

http://www.typothes.gr/
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ΠΡΟΣΔΗΝΔ ΣΟΝ ΚΟ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΣΖΝ ΑΤΣΖΡΟΠΟΗΖΖ ΣΧΝ 

ΜΔΣΡΧΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΟΛΖ ΜΑ, ΔΝΧ ΟΗ 

ΠΑΡΔΤΡΗΚΟΜΔΝΟΗ ΓΖΜΑΡΥΟΗ ΑΗΣΖΘΖΚΑΝ ΝΑ ΔΝΖΜΔΡΧΘΟΤΝ 

ΓΗΑ ΣΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΣΟΤ.  

ΔΠΗΖ, Ο ΠΡΤΣΑΝΖ ΣΟΤ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟΤ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟΤ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΔ ΣΟΤ ΤΜΜΔΣΔΥΟΝΣΔ ΣΖΝ 

ΠΡΟΑΝΑΦΔΡΘΔΗΑ ΤΚΔΦΖ ΟΣΗ Δ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΖ ΔΡΔΤΝΑ 

ΠΟΤ ΔΗΥΔ ΓΗΔΞΑΓΔΗ ΔΝΣΟΠΗΔ ΜΔΓΑΛΖ ΑΤΞΖΖ ΣΟΤ ΗΗΚΟΤ 

ΦΟΡΣΗΟΤ ΣΑ ΛΤΜΑΣΑ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, ΖΣΟΗ 500%, ΚΑΗ Χ ΔΚ 

ΣΟΤΣΟΤ, ΑΝΑΦΔΡΔΗ ΣΟ ΓΖΜΟΗΔΤΜΑ, ΟΣΗ ΔΠΡΔΠΔ ΝΑ ΔΗΥΑΝ 

ΛΖΦΘΔΗ ΖΓΖ ΔΠΣΑ ΜΔ ΓΔΚΑ (7-10) ΖΜΔΡΔ ΠΡΗΝ ΜΔΣΡΑ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΗΑ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ.  

Παξαζέησ αχζηο θαησηέξσ ην πξναλαθεξζέλ δεκνζίεπκα ηεο δεκνζηνγξαθηθήο 

ηζηνζειίδαο www.typosthes.gr κε εκεξνκελία 16.11.2020, ην νπνίν έρεη θαη’ 

αληηγξαθή σο αθνινχζσο: 

www.typosthes.gr 

16.11.2020 

Ζιεθηξνληθή Γηεύζπλζε: 

https://www.typosthes.gr/thessaloniki/233864_kyrizogloy-se-mitsotaki-i-

aytodioikisi-zitise-metra-noritera-sti-thessaloniki 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 16/11/2020 12:30 

Κπξίδνγινπ ζε Μεηζνηάθε: Ζ απηνδηνίθεζε δήηεζε κέηξα λσξίηεξα ζηε 

Θεζζαινλίθε 

http://www.typosthes.gr/
http://www.typosthes.gr/
https://www.typosthes.gr/thessaloniki/233864_kyrizogloy-se-mitsotaki-i-aytodioikisi-zitise-metra-noritera-sti-thessaloniki
https://www.typosthes.gr/thessaloniki/233864_kyrizogloy-se-mitsotaki-i-aytodioikisi-zitise-metra-noritera-sti-thessaloniki
https://www.typosthes.gr/thessaloniki


ειίδα 47 από 138 

 

 

  

  

  

ηαζεξά επηζεκαίλακε ηελ αλεζπρία καο θαη ηελ αλάγθε ιήςεο κέηξσλ, 

ηόζν γηα ηνλ ενξηαζκό ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, όζν θαη γεληθόηεξα, επηζεκαίλεη ν 

δήκαξρνο 

Αλνηρηή επηζηνιή πξνο ηνλ πξσζππνπξγό απεπζύλεη ν Λάδαξνο 

Κπξίδνγινπ, Γήκαξρνο Ακπεινθήπσλ-Μελεκέλεο θαη Α’ Αληηπξόεδξνο 

Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο, αλαθνξηθά κε ηελ παλδεκία ηνπ θνξσλντνύ 

θαη κε αθνξκή ηελ πξόζθαηε ηνπνζέηεζε ηνπ θ. Μεηζνηάθε ζηε Βνπιή γηα ηε 

Θεζζαινλίθε. 

«’ όηη αθνξά ηνπο απηνδηνηθεηηθνύο ηεο Θεζζαινλίθεο, ζηαζεξά 

επηζεκαίλακε ηελ αλεζπρία καο θαη ηελ αλάγθε ιήςεο κέηξσλ, ηόζν γηα ηνλ 

ενξηαζκό ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, όζν θαη γεληθόηεξα», αλαθέξεη κεηαμύ άιισλ 

ζηελ επηζηνιή ν θ. Κπξίδνγινπ. 

ADVERTISING 

«Αιιά ηελ επζύλε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ ήδε ίζρπαλ πξηλ ην 

lockdown (δηόηη παξαηεξήζεθε κεγάιε ραιάξσζε, απαξάδεθηεο εθδειώζεηο- 

partys – λέσλ θηι) θαη ηελ επζύλε γηα ηε ιήςε ηεο απόθαζεο πνπ ηζρύεη ζήκεξα 
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ηελ έρεη ε θπβέξλεζε. Οη Γήκνη θαη νη Πεξηθέξεηεο δελ έρνπλ αξκνδηόηεηα θαη 

επζύλε. Άπια ζπλδξάκνπλ όηαλ θαη εθόζνλ δεηεζεί θάηη από ηελ θπβέξλεζε», 

αλαθέξεη ζε άιιν ζεκείν. 

Αλαιπηηθά ε επηζηνιή ηνπ θ. Κπξίδνγινπ 

 

The Gorgeous Danube Delta in 4k - from Tulcea Romania 
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Θεζζαινλίθε 16/11/2020 

Σί θαη πνηνπο ελλνείηε θύξηε Πξσζππνπξγέ; 

Καηά ηελ ηειεπηαία, κεηαμύ πνιηηηθώλ αξρεγώλ, ζπδήηεζε ζηε Βνπιή γηα 

ηελ παλδεκία (covid-19), ν Πξσζππνπξγόο παξαδέρζεθε όηη ε θπβέξλεζε 

επζύλεηαη γηα ηελ θξίζηκε θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε Θεζζαινλίθε, κε ηελ 

έλλνηα όηη ίζσο έπξεπε νη ζρεηηθέο απνθάζεηο γηα ην lockdown λα είραλ ιεθζεί 

λσξίηεξα. Μάιηζηα δε αλέθεξε όηη ίζσο θηαίλε γη’ απηό θαη νη ηνπηθνί άξρνληεο 

ηεο Θεζζαινλίθεο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, θάλνληαο πξνθαλώο ηελ απηνθξηηηθή ηνπ ν 

Πξσζππνπξγόο είπε: «Σί ζα κπνξνύζακε λα είρακε θάλεη δηαθνξεηηθά; Θα 



ειίδα 49 από 138 

 

κπνξνύζακε λα είρακε επηβάιιεη ηελ ρξήζε καζθώλ παληνύ λσξίηεξα από ό,ηη 

θάλακε»… Αιιά δελ ην θάλαηε… Κάλνληαο ηελ απηνθξηηηθή ηνπ γηα ηε 

Θεζζαινλίθε, θαηά ηελ ηειεπηαία εκθάληζή ηνπ παξνπζία ηνπ . Σζηόδξα, είπε: 

«ηε Θεζζαινλίθε ζα έπξεπε λα είρακε πάξεη θάπνηεο κέξεο λσξίηεξα, 

ελδερνκέλσο κία εβδνκάδα λσξίηεξα, πην δξαζηηθά κέηξα». Αιιά δελ ην 

θάλαηε… ηελ ηξηηνινγία ηνπ ζηε Βνπιή, κε ηελ νπνία έθιεηζε ε ζπδήηεζε, 

είπε: «Ζ επζύλε γηα ηε Θεζζαινλίθε βαξαίλεη όινπο. Πξώηα απ’ όια ηελ 

θπβέξλεζε αιιά λνκίδσ όηη θαη ηνπο ηνπηθνύο άξρνληεο θαη ελδερνκέλσο όινπο 

όζνη επεδίσμαλ λα ενξηάζνπκε έηζη όπσο ενξηάζηεθε ηειηθά ν ενξηαζκόο ηνπ 

Αγίνπ Γεκεηξίνπ. Ζ αιήζεηα είλαη όηη ζηε Θεζζαινλίθε πέζακε έμσ όρη κόλν 

εκείο, αιιά όινη νη εηδηθνί, όινη νη επηδεκηνιόγνη. Δθ ησλ πζηέξσλ πξνθαλώο 

θαη ζα έπξεπε λα είρακε θάλεη παξέκβαζε πην λσξίο». Αιιά δελ θάλαηε… 

Αιήζεηα ηί θαη πνηνπο ελλνεί; Γηαηί, ζ’ όηη αθνξά ηνπο απηνδηνηθεηηθνύο 

ηεο Θεζζαινλίθεο, ζηαζεξά επηζεκαίλακε ηελ αλεζπρία καο θαη ηελ αλάγθε 

ιήςεο κέηξσλ, ηόζν γηα ηνλ ενξηαζκό ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ, όζν θαη 

γεληθώηεξα. Μάιηζηα δε γηα ηνπ ιόγνπ ην αιεζέο επηζεκαίλσ όηη ηελ Πέκπηε 

22.10.2020 θαη ώξα 19.00’ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Πεξηθέξεηα Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο ζύζθεςε παξνπζία ηνπ Τθππνπξγνύ Νίθνπ Υαξδαιηά, ζηελ νπνία ν 

Πεξηθεξεηάξρεο Απόζηνινο Σδηηδηθώζηαο δήηεζε λα κε πξαγκαηνπνηεζνύλ νη 

εθδειώζεηο ηνπ ηξηεκέξνπ ενξηαζκνύ ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη λα κελ 

πξαγκαηνπνηεζεί εθέηνο ε επίζθεςε ηεο Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο. Ο 

Γήκαξρνο Θεζζαινλίθεο Κσλζηαληίλνο Εέξβαο δήηεζε ηελ απζηεξνπνίεζε ησλ 

κέηξσλ. Ο γξάθσλ θαη ν Πξόεδξνο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Γήκσλ 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΠΔΓ/ΚΜ) Ηγλάηηνο Κατηεηδίδεο πέξαλ ησλ αλσηέξσ 

δήηεζαλ ηελ ελεκέξσζε ησλ δήκσλ γηα ηα επηδεκηνινγηθά ζηνηρεία ηεο 

πεξηνρήο ηνπο. Δπίζεο ην Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο (ζηε 

ζύζθεςε ζπκκεηείρε ν Πξύηαλήο ηνπ Ν. Παπατσάλλνπ), κε ηελ επηδεκηνινγηθή 

ηνπ έξεπλα επηζήκαλε ηε κεγάιε αύμεζε (500%) ηνπ ηηθνύ θνξηίνπ ζηα ιύκαηα. 

Έπξεπε ινηπόλ ηα κέηξα λα ιεθζνύλ από ηελ θπβέξλεζε 7-10 εκέξεο λσξίηεξα. 

Αιιά ηελ επζύλε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ ήδε ίζρπαλ πξηλ ην 

lockdown (δηόηη παξαηεξήζεθε κεγάιε ραιάξσζε, απαξάδεθηεο εθδειώζεηο- 

partys – λέσλ θηι) θαη ηελ επζύλε γηα ηε ιήςε ηεο απόθαζεο πνπ ηζρύεη ζήκεξα 

ηελ έρεη ε θπβέξλεζε. Οη Γήκνη θαη νη Πεξηθέξεηεο δελ έρνπλ αξκνδηόηεηα θαη 

επζύλε. Άπια ζπλδξάκνπλ όηαλ θαη εθόζνλ δεηεζεί θάηη από ηελ θπβέξλεζε. 

Πξόθεηηαη θπζηθά γηα κηα πξσηόγλσξε θαηάζηαζε ελόο πγεηνλνκηθνύ 

πνιέκνπ, ζηνλ νπνίν δίλνπλ ηε κάρε ρηιηάδεο εξγαδόκελνη ζην εζληθό ζύζηεκα 
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πγείαο αιιά θαη εξγαδόκελνη ζηηο δνκέο πγείαο ησλ δήκσλ θαη ηεο πεξηθέξεηαο. 

Σώξα είλαη ε ώξα ηεο κάρεο θαη όρη ηεο απόδνζεο επζπλώλ. Αλαγλσξίδνπκε 

θπζηθά ηε κεγάιε πξνζπάζεηα ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, ησλ Τγεηνλνκηθώλ 

Πεξηθεξεηώλ (ΤΠΔ), ησλ Γηνηθήζεσλ ησλ Ννζνθνκείσλ θαη ηελ κεγάιε- 

πξσηόγλσξε πίεζε πνπ δέρεηαη ην εζληθό ζύζηεκα πγείαο. 

Καινύκε ηνπο πνιίηεο, θη εγώ πξνζσπηθά γηα έλαλ επηπιένλ ιόγν σο παζώλ 

από ηνλ θνξσλντό, όπσο ζηαζεξά θάλνπκε πάληνηε από ηνλ πεξαζκέλν Μάξηην, 

λα ηεξνύλ ηα πξνβιεπόκελα κέηξα, λα θάλνπλ ππνκνλή, λα δείμνπλ 

ππεπζπλόηεηα . Δίκαζηε αηζηόδνμνη όηη ζην ηέινο ζα ληθήζνπκε. Αξθεί απηό λα 

γίλεη κε ηηο κηθξόηεξεο δπλαηέο απώιεηεο. 

Λάδαξνο Κπξίδνγινπ 

Γήκαξρνο Ακπεινθήπσλ-Μελεκέλεο 

Α’ Αληηπξόεδξνο Κεληξηθήο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο 

 

Δπνκέλσο, ελψ ζηελ πξναλαθεξζείζα ζχζθεςε ηνλίζηεθε απφ άπαληεο ηνπο 

επηθεθαιήο ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνηθήζεσο φηη ππήξρε ξαγδαία αχμεζε 

ησλ θξνπζκάησλ ζηε Θεζζαινλίθε, ην πνζνζηφ ηνπ ηηθνχ θνξηίνπ ηεο πφιεο ήηαλ 

εμαηξεηηθά κεγάιν θαη ήηαλ ηδηαηηέξσο εκθαλήο ν θίλδπλνο ξαγδαίαο εμάπισζεο ηνπ 

ηνχ, εθφζνλ δελ καηαηψλνληαλ ν ενξηαζκφο ηνπ πνιηνχρνπ ηεο Θεζζαινλίθεο, Αγ. 

Γεκεηξίνπ, ν θνο Τθππνπξγόο παξέβιεςε ηηο αλσηέξσ πξνηάζεηο. 

Χο απνηέιεζκα ηεο κε καηαίσζεο ηνπ ενξηαζκνχ ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ, ήηαλ 

θαηά ην κήλα Ννέκβξην ηνπ 2020 ε αθφκε κεγαιχηεξε αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ, 

δειαδή ησλ λνζνχλησλ απφ ηνλ θνξσλντφ, ε θαηάξξεπζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ε επαθφινπζε αχμεζε ησλ ζαλάησλ! 

Σα αλσηέξσ δε επηξξσλχεη θαη ε παξαδνρή, έλα κελά κεηά ην «δνθεξό» 

Ννέκβξην ηνπ 2020, ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, θνπ Άδσλη Γεσξγηάδε, ζην κε 

εκεξνκ. 05.01.2021 δεκνζίεπκα ηεο δεκνζηνγξαθηθήο ηζηνζειίδαο 

www.news247.gr, ν νπνίνο δήισζε επί ιέμεη ηα θάησζη: «Θέισ λα είκαη εηιηθξηλήο, 

έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ ειήθζε ε απφθαζε γηα ηελ θαξαληίλα απηήο ηεο 

εβδνκάδαο, ήηαλ ην πξνεγνχκελν ηεο Θεζζαινλίθεο… Σφηε θάπνηνη 

ινηκσμηνιφγνη καο έιεγαλ ΟΣΙ ΘΑ ΔΠΡΔΠΔ ΝΑ ΓΙΝΔΙ ΚΑΡΑΝΣΙΝΑ ΣΗ 

ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΔΟΡΣΗ ΣΟΤ ΑΓ. ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ. Δκείο απφ 

ζεβαζκφ ζηελ παξάδνζε, ζηελ Οξζνδνμία ζηελ πίζηε, δελ βάιακε θαξαληίλα πξηλ 

http://www.news247.gr/
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ηε γηνξηή ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ, ζπκίδσ φηη απηφ ήηαλ ην βαζηθφηεξν ιάζνο 

πνπ έγηλε ζηε Θεζζαινλίθε, θαη ην παξαδέρζεθε θαη ν 

πξσζππνπξγφο ζηε Βνπιή.» 

Χζηφζν, γελλάηαη, θαη κάιηζηα εχινγα, ε εμήο απνξία: Δπεηξάπε ν ενξηαζκφο 

ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ απφ ζεβαζκφ ζηελ παξάδνζε, ζηελ Οξζνδνμία θαη ζηελ πίζηε, 

ν ζεβαζκόο, όκσο, ζηελ αλζξώπηλε δσή, ζηελ αλζξώπηλε αμηνξέπεηα, ζηελ 

αλάπηπμε ηεο αλζξώπηλεο πξνζσπηθόηεηαο κέζσ ηεο πγηνύο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηόηεηαο αιιά θαη ηεο θνηλσληθήο ζπλαλαζηξνθήο ηη απέγηλε; 

Γηαηί δελ ππήξμε απηόο ν ζεβαζκόο ζηελ παξάδνζε, ζηελ Οξζνδνμία θαη 

ζηελ πίζηε θαη θαηά ηελ ενξηή ηνπ Πάζρα ηνπ 2020;  

Καη, ελ πάζεη πεξηπηώζεη, απηό ην ιάζνο πνπ νκνιόγεζε ηόζν ν 

Πξσζππνπξγόο όζν θαη ν Τπνπξγόο Αλάπηπμεο δελ ζα ηύρεη ηεο αλάινγεο 

λνκηθήο αληηκεηώπηζεο; Ζ παξαδνρή ηνπ θαη κόλν αξθεί γηα λα κελ 

αλαδεηεζνύλ επζύλεο; Πνηα είλαη ε απάληεζε ελόο επλνκνύκελνπ Κξάηνπο 

Γηθαίνπ ζηνπο ζπγγελείο ησλ αλζξώπσλ απηώλ πνπ πέζαλαλ κέζα ζε έλα 

λνζνθνκείν κόλνη αλακέλνληαο, κάηαηα, κηα θιίλε ζε κηα Μνλάδα Δληαηηθήο 

Θεξαπείαο ή έλαλ δηαζέζηκν αλαπλεπζηήξα; Γηα ηηο δσέο απηέο πνπ ράζεθαλ 

άδηθα δελ ζα αλαδεηεζνύλ επζύλεο; 

ην ζεκείν απηό έδεη λα ηνληζηεί όηη νπδέπνηε ππήξμε πξόζεζή κνπ λα 

κεκθζώ ηελ Αλαηνιηθή Οξζόδνμε ζξεζθεία, ζηελ νπνία δειώλσ πίζηε θαη ηεο 

νπνίαο ην Θεό αλαγλσξίδσ σο κνλαδηθό θαη αιεζηλό!! Πηζηεύσ, όκσο, όηη ε 

πίζηε ηνπ θαζελόο καο δελ θινλίδεηαη από ζπλζήθεο έθηαθηεο θαη εμαηξεηηθέο, 

όπσο απηέο πνπ δνύκε. 

Χο εθ ηνύηνπ, ππό ηηο παξνύζεο πεξηζηάζεηο πξνηεξαηόηεηα έρεη ε 

πξνζηαζία ηεο δσήο όισλ καο, κνλαδηθή αηηία καηαίσζεο θάζε αλζξώπηλεο 

δξαζηεξηόηεηαο, θαη όρη ε εθπιήξσζε ησλ ζξεζθεπηηθώλ καο “θαζεθόλησλ”. 

 

IV. ΠΑΡΣΤ Δ ΔΣΗΑΣΟΡΗΑ ΚΑΗ ΜΠΑΡ ΠΡΗΝ ΣΖΝ 

ΑΝΑΣΟΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΣΟΤ (LOCKDOWN) ΣΖΝ 

03
ε
.11.2020 
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Μηα επηπξφζζεηε αηηία πνπ ζπληέιεζε ζηελ έθξεμε ησλ θξνπζκάησλ αιιά θαη 

ησλ ζαλάησλ θαηά ην κήλα Ννέκβξην ηνπ 2020 ζηε Θεζζαινλίθε, ππήξμαλ νη 

πνιππιεζείο θνηλσληθέο εθδειψζεηο (πάξηη) πνπ έιαβαλ ρψξα είηε ηδησηηθά απφ 

πνιίηεο είηε δηνξγαλψζεθαλ απφ θαηαζηήκαηα πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο, φπσο 

θαθεηέξηεο-κπαξ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα απφ δεκνζηεχκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ δεκνζηνγξαθηθνχ 

ηχπνπ θαζίζηαηαη ζαθέο φηη θαηά ην κήλα Οθηψβξην ηνπ 2020 δηελεξγήζεθαλ 

πιείζηεο θνηλσληθέο εθδειψζεηο, πάξηη, κε ηεξψληαο ηα επηβεβιεκέλα κέηξα, φπσο 

νξίδνληαλ απφ ηελ ηφηε ηζρχνπζα ΚΤΑ, κε ηνπο δηνξγαλσηέο απηψλ λα αδηαθνξνχλ 

γηα ηελ έθζεζε ησλ πνιηηψλ ζηνλ θνξσλντφ COVID-19.  

Έρνπλ δε ηα ελ ιφγσ δεκνζηεχκαηα θαη’ αληηγξαθή σο αθνινχζσο: 

Α. www.ethnos.gr 

21.10.2020 

Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε 

https://www.ethnos.gr/ellada/129519_koronoios-parti-se-ypogeia-kai-

taratses-sti-thessaloniki-ektakta-metra-hrysohoidi 
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Κνξνλντόο: Πάξηη ζε ππόγεηα θαη ηαξάηζεο ζηε Θεζζαινλίθε - Δθηαθηα 

κέηξα Υξπζνρνΐδε 

ΔΛΛΑΓΑ 21.10.2020 14:59 

 Σειεπηαία Δλεκέξσζε21.10.2020 15:16 

Newsroom 

«Τπάξρνπλ 5-6 κπαξάθηα θαη θαθέ πνπ «ζπάλε» ην πξσηόθνιιν θαη 

ιεηηνπξγνύλ θαη κεηά ηα κεζάλπρηα» δήισζε ζην ethnos.gr ν πξόεδξνο ηεο 

Έλσζεο Δζηηαηόξσλ-Φεηνπσιώλ θαη θαθέ κπαξ ηνπ λνκνύ Θεζζαινλίθεο - 

Εεηεί επέθηαζε σξαξίνπ κέρξη ηηο 2 κεηά ηα κεζάλπρηα 

Μέηξα γηα λα πεξηνξηζηεί ε δηαζπνξά 

ηνπ θνξνλντνύ ζηε Θεζζαινλίθε αλαθνίλσζε ν ππνπξγόο Πξνζηαζίαο ηνπ 

https://www.ethnos.gr/ellada/129519_koronoios-parti-se-ypogeia-kai-taratses-sti-thessaloniki-ektakta-metra-hrysohoidi#comments-nid
https://www.ethnos.gr/ellada
https://www.ethnos.gr/authors/newsroom
https://www.ethnos.gr/koronoios


ειίδα 54 από 138 

 

Πνιίηε, Μηράιεο Υξπζνρντδεο, κεηά ηελ άλνδν ησλ θξνπζκάησλ ζηελ πόιε 

αιιά θαη παξαβαηηθώλ ζπκπεξηθνξώλ ζε πιαηείεο θαη θαηαζηήκαηα 

πγεηνλνκηθνύ ελδηαθέξνληνο. «Έρνπκε αθνύζεη γηα 5 κε 6 κπαξ ζηε 

Θεζζαινλίθε πνπ παξαβηάδνπλ ην πξνβιεπόκελν σξάξην θαη ιεηηνπξγνύλ κεηά 

ηηο 00:30. Δίκαζηε θαηά ηεο παξαβαηηθόηεηαο. Καη δελ θαιύπηνπκε θαλέλαλ. 

Απηόο είλαη αζέκηηνο αληαγσληζκόο» αλαθέξεη ζην ethnos.gr Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΖ ΈΝΧΖ ΔΣΗΑΣΟΡΧΝ - ΦΖΣΟΠΧΛΧΝ ΚΑΗ ΚΑΦΔ ΜΠΑΡ ΣΟΤ 

ΝΟΜΟΤ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, ΓΗΑΝΝΖ ΦΗΛΟΚΧΣΑ. 

ΤΜΦΧΝΑ ΜΔ ΣΟΝ ΗΓΗΟ, ΣΟΝ ΥΧΡΟ ΣΖ ΔΣΗΑΖ ΓΔΝ 

ΤΠΑΡΥΔΗ ΚΑΝΔΝΑ ΠΡΟΒΛΖΜΑ. ΣΖΡΟΤΝΣΑΗ ΟΗ ΑΠΟΣΑΔΗ ΟΠΧ 

ΚΑΗ ΣΑ ΧΡΑΡΗΑ. «ΣΟ ΠΡΟΒΛΖΜΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΔΗΣΑΗ ΜΔΣΑ ΣΗ 00:30 

ΟΣΑΝ ΟΗ ΠΔΛΑΣΔ ΦΔΤΓΟΤΝ ΑΠΟ ΣΑ ΜΑΓΑΕΗΑ ΚΑΗ ΤΝΔΥΗΕΟΤΝ 

ΣΖ ΓΗΑΚΔΓΑΖ ΣΟΤ Δ ΜΠΑΡ ΚΑΗ ΠΑΡΚΑ. ΔΚΔΗ ΜΑΕΔΤΟΝΣΑΗ 

ΚΑΘΔ ΒΡΑΓΤ ΤΝΟΛΗΚΑ  2.000 ΑΣΟΜΑ. Γη' απηό θαη πξνηείλακε λα 

επεθηαζεί ην σξάξην θαη λα θιείλνπλ ηα καγαδηά ζηηο 02:00 κεηά ηα κεζάλπρηα. 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν ζα κέλνπλ νη πειάηεο ζηα καγαδηά, ηεξώληαο ηηο 

απνζηάζεηο αληί λα ζπλσζηίδνληαη ζηηο πιαηείεο».    

ΥΔΓΟΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟ ΔΗΝΑΗ Ο ΤΝΧΣΗΜΟ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ 

ΡΧΜΑΨΚΖ ΑΓΟΡΑ, ΣΟΝ ΠΔΡΗΒΟΛΟ ΣΖ ΑΓΗΑ ΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΖΝ 

ΠΛΑΣΔΗΑ ΝΑΤΑΡΗΝΟΤ. Δλδεηθηηθό είλαη όηη κεηά ηε ζύζθεςε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Γεληθή Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε Θεζζαινλίθεο γηα ην 

πιαίζην ησλ ειέγρσλ γηα ηνλ θνξνλντό, ν θ. Υξπζνρντδεο έζηεηιε απζηεξό 

κήλπκα όηη «δελ ζα αλερζνύκε ηνπο ιίγνπο αλεύζπλνπο». «Ζ Διιεληθή 

Αζηπλνκία είλαη παξνύζα κε ρηιηάδεο ειέγρνπο. Γελ έρνπκε θακία δηάζεζε 

αληηδηθίαο κε ηνπο πνιίηεο, αιιά δελ είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα αλερζνύκε ώζηε 

ηνπο ιίγνπο αλεύζπλνπο θαη αζπλείδεηνπο πνπ δεκηνπξγνύλ ηεξάζηηα 

πξνβιήκαηα παξαβαίλνληαο ηηο εληνιέο θαη ηηο νδεγίεο ησλ εηδηθώλ», 

ππνγξάκκηζε ν θ. Υξπζνρνΐδεο, ζεκεηώλνληαο πσο «ζα επηρεηξήζνπκε κε όια ηα 

κέζα ζπλελλόεζεο κε ηνπο αλζξώπνπο λα κελ επηηξέςνπκε κεγάιεο 

ζπγθεληξώζεηο». 

Ο ππνπξγόο αλαθνίλσζε όηη ε ΔΛ.Α. ζα είλαη παξνύζα «ζε θάζε πιαηεία, 

ζε θάζε πεξηνρή, ζε θάζε αγνξά, πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπκε κε επζύλε θαη 

ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο πνιίηεο, απηό ηνλ κεγάιν επηθίλδπλν ερζξό πνπ έρεη 

εκθαληζηεί ζηε δσή καο». Δμέθξαζε ηε βεβαηόηεηά ηνπ όηη ε Θεζζαινλίθε κε 

ηηο δξάζεηο ηεο, ηελ επζύλε ησλ πνιηηώλ ηεο ζα αληηκεησπίζεη απηόλ ηνλ 

αόξαην ερζξό. 

https://www.ethnos.gr/mihalis-hrysohoidis
https://www.ethnos.gr/kroysmata
https://www.ethnos.gr/synostismos
https://www.ethnos.gr/koronoios
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Αθνινύζεζε ην Έζλνο ζην Google News! Live όιεο νη εμειίμεηο ιεπηό πξνο 

ιεπηό, κε ηελ ππνγξαθή ηνπ www.ethnos.gr 

«Δίλαη επηβεβαησκέλν επηζηεκνληθά όπσο ιέλε νη επηδεκηνιόγνη όηη ν 

ζπλσζηηζκόο δεκηνπξγεί κεηάδνζε. Γηαηί, ινηπόλ, πξέπεη λα ην πθηζηάκεζα; Καη 

γηαηί πξέπεη νη δπλάκεηο ηνπ λόκνπ θαη νη ζπκπνιίηεο όισλ απηώλ λα πθίζηαληαη 

γηα ιίγνπο αλζξώπνπο ηόζν κεγάιε δεκηά, ηόζν κεγάιε απεηιή πνπ ζρεηίδεηαη 

αθόκα θαη κε αλζξώπηλεο δσέο. Ναη, ινηπόλ, ζα είκαζηε παξόληεο είηε γηα λα 

απνηξέςνπκε είηε γηα λα πξνθαιέζνπκε δηάιπζε ζπγθεληξώζεσλ, νη νπνίεο 

νθείινληαη ζε αληηιήςεηο αλεύζπλεο θαη ηξνθνδνηνύλ κε παλδεκία ηελ 

πεξηνρή», ηόληζε κεηαμύ άιισλ. 

Κξπθά πάξηη ζε ηαξάηζεο ζηε Θεζζαινλίθε παξά ηνλ θνξνλντό 

ηε Θεζζαινλίθε, όπσο ζπκβαίλεη θαη ζε αξθεηά ζεκεία ζηελ Αζήλα, 

κόιηο ηα θώηα ησλ θαηαζηεκάησλ ζβήζνπλ θαη νη θεληξηθέο είζνδνη 

θιεηδώζνπλ, νη «κπεκέλνη» εηδνπνηνύληαη όηη ε μέθξελε δηαζθέδαζε ζπλερίδεηαη 

ζηα θξπθά ππόγεηα ησλ κπαξ, ρσξίο θαλέλα κέηξν γηα ηελ πξνζηαζία από 

ηνλ θνξνλντό. Σν θάιεζκα γηα ηα παξάλνκα πξηβέ πάξηη ζηήλνληαη κέζσ 

κελπκάησλ ή από ζηόκα ζε ζηόκα θαη νη «θαιεζκέλνη» ην καζαίλνπλ ιίγε ώξα 

πξηλ από ηελ έλαξμή ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ζαθέο όηη δελ ζα ππάξμεη θακία 

δηαξξνή. 

ηα πάξηη απηά πεγαίλνπλ κόλν άηνκα από ζπγθεθξηκέλεο επαθέο, θαη γη' 

απηό πξνζπαζνύλ λα θξαηήζνπλ ηνλ θύθιν «ζηελό». Παξόια απηά, ζηα πάξηη-

«βόκβεο» θνξνλντνύ καδεύνληαη δεθάδεο άηνκα, πεξίπνπ ζηα 50 έσο 60, ρσξίο 

θαλέλα κέηξν πξνζηαζίαο θαη ρσξίο λα ηεξνύληαη νη απαξαίηεηεο απνζηάζεηο 

γηα λα εμαζθαιηζηεί ε κε δηαζπνξά ηνπ ηνύ. 

Ο έλαο ρνξεύεη δίπια ζηνλ άιινλ, ε κνπζηθή είλαη ζηε δηαπαζώλ, ην αιθνόι 

ξέεη άθζνλν θαη θπζηθά δελ ππάξρεη ίρλνο αλεζπρίαο γηα ηνλ θνξνλντό θαη ηελ 

αικαηώδε αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ ζηε Θεζζαινλίθε ηηο ηειεπηαίεο εκέξεο. 

Σδηηδηθώζηαο: Ζ Θεζζαινλίθε βάθεηαη «πνξηνθαιί» 

Σελ εθηίκεζή ηνπ όηη από ηελ Σεηάξηε 21 Οθησβξίνπ, ε Θεζζαινλίθε ζα 

κεηαθεξζεί από ην επίπεδν 2 ζην επίπεδν 3 επηθηλδπλόηεηαο αλαθνξηθά κε ηελ 

παλδεκία ηνπ θνξνλντνύ θαη ζηνλ πγεηνλνκηθό ράξηε ζα βαθεί κε πνξηνθαιί 

ρξώκα, εμέθξαζε ζην ethnos.gr ν πεξηθεξεηάξρεο Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο, Απόζηνινο Σδηηδηθώζηαο. πσο αλαθέξεη, ε ζρεηηθή απόθαζε ζα 

ιεθζεί ηελ Σεηάξηε ζηε ζύζθεςε ησλ εηδηθώλ ινηκσμηνιόγσλ. 

https://bit.ly/EthnosGnews
https://bit.ly/EthnosGnews
https://www.ethnos.gr/thessaloniki
https://www.ethnos.gr/koronoios
https://www.ethnos.gr/apostolos-tzitzikostas
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Ο ίδηνο ζεκεηώλεη αθόκα ζην ethnos.gr όηη ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξεζνύλ 

ππεύζπλα ηα λέα πγεηνλνκηθά κέηξα πνπ ζα επηβιεζνύλ ζηελ πεξηνρή, είλαη 

απνιύησο νξαηό ην ελδερόκελν ε Θεζζαινλίθε λα νδεγεζεί ζε lockdown κε 

θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ ηνπηθή νηθνλνκία.  

«Απηό πνπ έρεη κεγάιε ζεκαζία πιένλ, είλαη λα ζπκπεξηθεξζνύκε 

ππεύζπλα, ώζηε λα απνθύγνπκε έλα lockdown, ην νπνίν ζα έρεη θαηαζηξνθηθέο 

ζπλέπεηεο γηα ηελ θνηλσλία θαη ηελ νηθνλνκία, ηόζν γηα ηε Θεζζαινλίθε θαη ηελ 

Κεληξηθή Μαθεδνλία, όζν θαη γηα όιεο ηηο πεξηνρέο ηεο ρώξαο. Δίλαη πιένλ 

πηζαλό ε Θεζζαινλίθε λα νδεγεζεί ζε lockdown θαη γη' απηό πξέπεη ε ζηάζε 

όισλ καο λα είλαη ζπιινγηθή θαη ππεύζπλε», ηνλίδεη ν θ. Σδηηδηθώζηαο. 

ε ό,ηη αθνξά ζηνπο ιόγνπο πνπ ε Θεζζαινλίθε αιιά θαη άιιεο πεξηνρέο 

ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο απηήλ ηε ζηηγκή ζπγθαηαιέγνληαη ζηηο πιένλ 

επηβαξπκέλεο πεξηνρέο αλαθνξηθά κε ην επηδεκηνινγηθό θνξηίν, ν 

θ. Σδηηδηθώζηαο αλέθεξε όηη ε εμάπισζε θαη ε δηαζπνξά ηνπ θνξνλντνύ κπνξεί 

λα νθείιεηαη ζε κία ζεηξά παξαγόλησλ, κε ην πεξηζζόηεξν θξύν λα είλαη έλαο 

από απηνύο. 

Β. www.thestoday.gr 

30.10.2020 

Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε: 

https://thesstoday.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%

CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-

%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%

83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CE%B5-

%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9-

%CF%83%CF%84%CE%B1/ 

 

 ΑΡΥΗΚΖ 

  

 ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

  

https://www.ethnos.gr/lockdown
http://www.thestoday.gr/
https://thesstoday.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B1/
https://thesstoday.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B1/
https://thesstoday.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B1/
https://thesstoday.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B1/
https://thesstoday.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B1/
https://thesstoday.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B1/
https://thesstoday.gr/
https://thesstoday.gr/category/thesstoday/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1/
https://thesstoday.gr/
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ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 

Θεζζαινλίθε: πλσζηηζκόο ζε πάξηη ζηα Λαδάδηθα πξηλ από ην Lockdown 

(VIDEOS) 

On 30 Οθησβξίνπ, 2020 8:00 πκ 

https://thesstoday.gr/category/thesstoday/politics/
https://thesstoday.gr/category/thesstoday/economy/
https://thesstoday.gr/category/thesstoday/spor/
https://thesstoday.gr/category/thesstoday/styling/
https://thesstoday.gr/category/thesstoday/international/
https://thesstoday.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CE%B5-%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B9-%CF%83%CF%84%CE%B1/
https://thesstoday.gr/category/thesstoday/thessaloniki/
https://thesstoday.r.worldssl.net/wp-content/uploads/2020/10/thessaloniki--e1604036955940.jpg
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Δηθόλεο ζπλσζηηζκνύ ζε καγαδί ζηα Λαδάδηθα ιίγεο ώξεο πξηλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο «θαξαληίλαο» ζηελ Θεζζαινλίθε. 

Απίζηεπηεο εηθόλεο ζηα Λαδάδηθα κέρξη θαη ην ηειεπηαίν ιεπηό πξηλ ηελ 

επηβνιή ηνπ lockdown, κε εθαηνληάδεο Θεζζαινληθείο λα δηαζθεδάδνπλ 

μεθξελα, αδηαθνξώληαο γηα ην γεγνλόο όηη ε πόιε βξίζθεηαη ήδε κε βεβαξεκέλν 

επηδεκηνινγηθό θνξηίν θαη ζε ιίγεο ώξεο, ζηηο 6 ην πξσί, κπαίλεη ζε θαζεζησο 

lockdown. 

Καηαζηεκαηάξρεο θαη ζακώλεο εγθιεκαηνύλ εηο βάξνο ησλ ππνινίπσλ 

πνιηηώλ, πνπ πξνζπάζεζαλ κε ζπζίεο λα ηεξήζνπλ ηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία 

ηεο δεκόζηαο πγείαο από ηνλ εθηάιηε ηεο παλδεκίαο Covid-19. 

πσο κπνξείηε λα δείηε ζηα βίληεν πνπ αλεβαίλνπλ όιν ην βξάδπ ζην 

Instagram, νη απείζαξρνη θαη απεξίζθεπηνη πνιίηεο δηαζθεδάδνπλ ρσξίο λα 

ηεξνύλ νύηε θαλ ηηο εύινγεο απνζηάζεηο, δίλνληαο ην ζύλζεκα γηα μεθάλησκα 

«ζαλ λα είλαη ε ηειεπηαία καο θνξά». 

Κάπνηνη, κάιηζηα, έθηαζαλ ζην ζεκείν λα ιέλε όηη… πάξηαξαλ, γηα λα 

γιεληήζνπλ ηελ έλαξμε ηεο… θαξαληίλαο! 

Γ. www.protothema.gr 

30.10.2020 

Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε: 

https://www.protothema.gr/greece/article/1060159/gledi-mehri-to-teleutaio-

lepto-prin-to-lockdown-sti-thessaloniki/ 
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Κνξσλντόο 

Κνξσλντόο - Γείηε ζην protothema.gr: Κξνύζκαηα θαη ζάλαηνη ζε όιν ηνλ 

θόζκν 

  

Αλεζπρία Σζαθξή γηα ηνπο επόκελνπο δύν κήλεο (ΘΔΜΑ 104,6): «Οη 

ρακειέο ζεξκνθξαζίεο βνεζνύλ ζηε κεηαδνηηθόηεηα» 

  

Ση δείρλνπλ ηα κέρξη ηώξα δεδνκέλα γηα ηηο αιιεξγίεο θαη ην εκβόιην γηα 

ηνλ θνξσλντό 

  

Γεξκηηδάθεο: θιεξό lockdown όπσο Μαξηίνπ γηα 3 βδνκάδεο 

Διιάδα 

#TAGS: 

Κνξσλντόο Lockdown Θεζζαινλίθε 

Γιέληη κέρξη ην ηειεπηαίν ιεπηό πξηλ ην lockdown ζηε Θεζζαινλίθε! 

 

Φξίμνο Γξαθνληίδεο 

30/10/2020, 00:55 136 

https://longform.protothema.gr/koronoios/
https://longform.protothema.gr/koronoios/
https://www.protothema.gr/greece/article/1081070/tsakris-thema-1046-oi-hamiles-thermokrasies-voithoun-sti-metadotikotita-tou-iou/
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https://www.protothema.gr/greece/article/1081051/dermitzakis-skliro-lockdown-opos-martiou-gia-3-vdomades/
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https://www.protothema.gr/tag/koronoios/
https://www.protothema.gr/tag/lockdown/
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ΥΔΣΗΚΑ ΑΡΘΡΑ 

 

ε lockdown ε Θεζζαινλίθε: Πηέδνληαη ηα λνζνθνκεία, λέα κέηξα ην 

απόγεπκα - Μήλπκα από ην 112 

30/10/2020, 12:02 

Thema Insights 

 

Fast and furious: Μηα γξήγνξε καηηά ζην αλαδπόκελν ζθεληθό ηεο 

επηζθεπήο θηλεηώλ ηειεθώλσλ 

30/12/2020, 10:40 

Σν 2020 ε bwin αγθάιηαζε νιόθιεξε ηελ θνηλσλία! 

30/12/2020, 10:38 

Μηα λέα ππεξεζία γηα κηα λέα εκπεηξία αλέπαθσλ ζπλαιιαγώλ 

30/12/2020, 10:41 

Δηθόλεο ζπλσζηηζκνύ ζε καγαδί ζηα Λαδάδηθα ιίγεο ώξεο πξηλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο «θαξαληίλαο» ζηελ πόιε ηεο Μαθεδνλίαο 

Απίζηεπηεο εηθόλεο ζηα Λαδάδηθα κέρξη θαη ην ηειεπηαίν ιεπηό πξηλ ηελ 

επηβνιή ηνπ lockdown, κε εθαηνληάδεο Θεζζαινληθείο λα δηαζθεδάδνπλ 

μεθξελα, αδηαθνξώληαο γηα ην γεγνλόο όηη ε πόιε βξίζθεηαη ήδε κε βεβαξεκέλν 

https://www.protothema.gr/greece/article/1060256/thessaloniki-stin-epohi-tou-lockdown-i-poli-piezodai-ta-nosokomeia-nea-metra-to-apogeuma/
https://www.protothema.gr/greece/article/1060256/thessaloniki-stin-epohi-tou-lockdown-i-poli-piezodai-ta-nosokomeia-nea-metra-to-apogeuma/
https://www.protothema.gr/technology/article/1076951/fast-and-furious-mia-grigori-matia-sto-anaduomeno-skiniko-tis-episkeuis-kiniton-tilefonon/
https://www.protothema.gr/technology/article/1076951/fast-and-furious-mia-grigori-matia-sto-anaduomeno-skiniko-tis-episkeuis-kiniton-tilefonon/
https://www.protothema.gr/greece/article/1078027/to-2020-i-bwin-agaliase-olokliri-tin-koinonia/
https://www.protothema.gr/technology/article/1077621/molis-eftase-to-psifiako-portofoli-edenred-pay/
https://www.protothema.gr/greece/article/1060256/thessaloniki-stin-epohi-tou-lockdown-i-poli-piezodai-ta-nosokomeia-nea-metra-to-apogeuma/
https://www.protothema.gr/greece/article/1060256/thessaloniki-stin-epohi-tou-lockdown-i-poli-piezodai-ta-nosokomeia-nea-metra-to-apogeuma/
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επηδεκηνινγηθό θνξηίν θαη ζε ιίγεο ώξεο, ζηηο 6 ην πξσί, κπαίλεη ζε θαζεζησο 

lockdown. 

 

Καηαζηεκαηάξρεο θαη ζακώλεο εγθιεκαηνύλ εηο βάξνο ησλ ππνινίπσλ πνιηηώλ, 

πνπ πξνζπάζεζαλ κε ζπζίεο λα ηεξήζνπλ ηα κέηξα γηα ηελ πξνζηαζία ηεο 

δεκόζηαο πγείαο από ηνλ εθηάιηε ηεο παλδεκίαο Covid-19. 

 

πσο κπνξείηε λα δείηε ζηα βίληεν πνπ αλεβαίλνπλ όιν ην βξάδπ ζην 

Instagram, νη απείζαξρνη θαη απεξίζθεπηνη πνιίηεο δηαζθεδάδνπλ ρσξίο λα 

ηεξνύλ νύηε θαλ ηηο εύινγεο απνζηάζεηο, δίλνληαο ην ζύλζεκα γηα 

μεθάλησκα «ζαλ λα είλαη ε ηειεπηαία καο θνξά». 

 

Κάπνηνη, κάιηζηα, έθηαζαλ ζην ζεκείν λα ιέλε όηη... πάξηαξαλ, γηα λα 

γιεληήζνπλ ηελ έλαξμε ηεο... θαξαληίλαο! 

 

 

 

 

 

https://longform.protothema.gr/koronoios/
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Γείηε βίληεν: Γιέληη κέρξη ην ηειεπηαίν ιεπηφ πξηλ ην lockdown ζηε Θεζζαινλίθε! 

 

 

 

Γ. www.tanea.gr 

30.10.2020 

Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε 

http://www.tanea.gr/
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https://www.tanea.gr/2020/10/30/greece/den-pairnoun-apo-logia-oi-

thessalonikeis-ksefreno-parti-mia-mera-prin-to-lockdown/ 
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 Γλώκεο 

Πεξηζζόηεξα  

 

 Παηδεία 

 Γηθαηνζύλε 

 Αζηπλνκηθά 

 Δξγαζία 

tanea.gr > Διιάδα > 

Βαδίδνπλ ακέξηκλνη ζηελ θαηαζηξνθή 

Γελ παίξλνπλ από ιόγηα νη Θεζζαινληθείο – Ξέθξελν πάξηη κία κέξα πξηλ ην 

lockdown 

Σν γιέληεζαλ θαη κε ην παξαπάλσ ζηε Θεζζαινλίθε κία κέξα πξηλ 

επηβιεζεί ην ηνπηθό lockdown ζηελ ζπκπξσηεύνπζα. 

https://www.tanea.gr/2020/10/30/greece/den-pairnoun-apo-logia-oi-thessalonikeis-ksefreno-parti-mia-mera-prin-to-lockdown/
https://www.tanea.gr/2020/10/30/greece/den-pairnoun-apo-logia-oi-thessalonikeis-ksefreno-parti-mia-mera-prin-to-lockdown/
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TANEA Team30 Οθησβξίνπ 2020 | 08:46 

Σν γιέληεζαλ θαη κε ην παξαπάλσ ζηε Θεζζαινλίθε κία κέξα πξηλ 

επηβιεζεί ην ηνπηθό lockdown ζηελ ζπκπξσηεύνπζα. 

Οη εηθόλεο ζπλσζηηζκνύ ζηα Λαδάδηθα απνδεηθλύνπλ κάιηζηα πσο 

νξηζκέλνη δελ θαηαιαβαίλνπλ πόζν θξίζηκε είλαη ε θαηάζηαζε. 

Γπλαίθεο πηιφηνη ζηε... κάρε ηνπ Αηγαίνπ θαηά ησλ ηνπξθηθψλ καρεηηθψλ 

Σα παξαθάησ πιάλα πξνθαινύλ νξγή. 

Δθαηνληάδεο Θεζζαινληθείο δηαζθεδάδνπλ μέθξελα, αδηαθνξώληαο γηα ην 

γεγνλόο όηη ε πόιε βξίζθεηαη ήδε κε βεβαξεκέλν επηδεκηνινγηθό θνξηίν. 

Σελ ίδηα ώξα θαηαζηεκαηάξρεο θαη ζακώλεο αδηαθνξνύλ γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πνιηηώλ, νη νπνίνη βέβαηα από ηελ πιεπξά ηνπο δελ θαίλνληαη θαη 

ηδηαίηεξα επαηζζεηνπνηεκέλνη. 

Γείηε από ην 1:32 θαη κεηά 

«ηε βαζίιηζζα ηεο Αγγιίαο ζεξβίξσ πάληα θνπά γθξα» 

 

Δ. www.news247.gr 

29.11.2020 

Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε 

https://www.news247.gr/reportaz/ti-pige-toso-lathos-stin-periptosi-tis-

thessalonikis.9064412.html 

ΡΔΠΟΡΣΑΕ 
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Ση πήγε ηόζν ιάζνο ζηελ πεξίπησζε ηεο Θεζζαινλίθεο; 

 ΔΗΚΟΝΟΓΡΑΦΖΖ: ΚΧΣΑ ΜΠΑΝΣΟΤΝΑ 

Από ηελ ππνδεηγκαηηθή πνξεία ηνπ επηεκβξίνπ ζηνλ ζπιινγηθό 

εθεζπραζκό θαη ηνλ απόιπην εθηάιηε. Αλεπαξθέο ζπγθνηλσληαθό δίθηπν, 

αλνρή ησλ αξρώλ θαη ειιηπήο πξνεηνηκαζία ζε λνζνθνκεία, εζηίαζε θαη 

ιηαλεκπόξην. Ση ιέλε ζην News 24/7 πνιίηεο, επηρεηξεκαηίεο, εξγαδόκελνη 

θαη πγεηνλνκηθνί ηεο Θεζζαινλίθεο. 

ΜΑΝΟ ΦΡΑΓΚΗΟΤΓΑΚΖ, ΥΡΖΣΟ ΜΠΑΡΟΤΝΖ 

29 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2020 07:19 

“ηε Θεζζαινλίθε ην κάζεκα ην πήξαλε θαη πάεη θαιά. Η Αζήλα, φκσο, δελ 

πάεη θαιά".Σα ιόγηα ηνπ σηήξε Σζηόδξα ην βξάδπ ηεο 30
εο

 επηεκβξίνπ, 

ελώ έβγαηλε από γεξνθνκείν ηνπ θέληξνπ ηεο Αζήλαο, ζην νπνίν είραλ κόιηο 

εληνπηζηεί 32 θξνύζκαηα θνξνλντνύ, δελ πξνκήλπαλ απηό πνπ ζα 

αθνινπζνύζε ζηελ δεύηεξε κεγαιύηεξε πόιε ηεο ρώξαο. Δθείλε ηελ εκέξα, 

ζηελ Π.Δ Θεζζαινλίθεο είραλ εληνπηζηεί κόιηο ηα 12 από ηα 354 

θξνύζκαηα ηεο ρώξαο. 

ADVERTISING 

Αθξηβώο 20 εκέξεο αξγόηεξα, ηελ 20
ε
 Οθησβξίνπ, ε εκεξήζηα θαηαγξαθή 

έδεηρλε 125 λέεο κνιύλζεηο κόλν ζηε Θεζζαινλίθε. Σξηςήθηνο αξηζκόο 

θξνπζκάησλ ζηελ πόιε πνπ θαηάθεξε λα πηάζεη κέρξη θαη ηνλ αξηζκό ησλ 

https://www.news247.gr/thessalonikh
https://www.news247.gr/sotiris-tsiodras
https://www.news247.gr/koronoios
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κόιηο 2 λέσλ κνιύλζεσλ (5 Οθησβξίνπ). Οη αλαθνξέο πσο ε Θεζζαινλίθε 

θαηάθεξε λα θιείζεη ηελ πόξηα ζηνλ ηό ήηαλ πιένλ παξειζόλ. 

Οη άκπλεο ραιάξσζαλ ή θαη άξγεζαλ πνιύ λα ζηεζνύλ, αθήλνληαο 

πξόζθνξν έδαθνο ζηε δηαζπνξά ηνπ ηνύ, πνπ εμειηζζόηαλ κε θξελήξε 

πνξεία. ηηο 31 Οθησβξίνπ, κία εβδνκάδα πξηλ επηβιεζεί γεληθό lockdown 

ζηε ρώξα, ρηύπεζε "θόθθηλν" κε 839 θξνύζκαηα θαη κέρξη ζήκεξα 

βξίζθεηαη ζηαζεξά ζηα πςειόηεξα επίπεδα ησλ επηδεκηνινγηθώλ 

δηαγξακκάησλ, έρνληαο μεπεξάζεη εδώ θαη θαηξό ηελ Π.Δ Αηηηθήο. 

A Flourish chart 

Ση πήγε, όκσο, ηόζν ιάζνο ζηε Θεζζαινλίθε; Πώο ε ππνδεηγκαηηθή πνξεία 

ηνπ επηέκβξε, νδήγεζε ζηνλ εθεζπραζκό ελόςεη ηνπ δεύηεξνπ θύκαηνο 

πνπ απεηινύζε όιε ηε ρώξα; Ζ πόιε έκεηλε αλνρύξσηε, θαζώο δελ 

αμηνπνηήζεθε ην θαιό δηάζηεκα ησλ κνλνςήθησλ αξηζκώλ. Σα κέηξα 

βξίζθνληαλ δηαξθώο έλα βήκα πίζσ, αθoινπζώληαο ηα επηδεκηνινγηθά 

δεδνκέλα, αληί λα ηα δηαβάζνπλ θαη λα πξνιάβνπλ ηελ εθζεηηθή ηνπο 

αύμεζε. Πιένλ, όκσο, ήηαλ αξγά. Σα εθήκεξα "επηλίθηα", ε ειιηπήο 

πξνεηνηκαζία ζε ζπγθνηλσληαθό δίθηπν, λνζνθνκεία, εζηίαζε θαη 

ιηαλεκπόξην, ε αλνρή ησλ αξρώλ θαη ε εηθόλα όηη ε Θεζζαινλίθε 

βξηζθόηαλ εθηόο θηλδύλνπ είραλ δεκηνπξγήζεη ζπιινγηθό εθεζπραζκό. 

"Θα έπξεπε λα θαηαιάβνπκε ηη ζεκαίλεη εθζεηηθή αύμεζε" 

"Καλείο δελ πξνζέγγηζε καζεκαηηθά ηελ αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ, ψζηε λα 

θαηαιάβεη θαη ηνλ θίλδπλν", εμεγεί ζην News 24/7 ν θ. Μαξίλνο, 

επηρεηξεκαηίαο ζηελ Θεζζαινλίθε. "Έπξεπε φινη λα ην θαηαιάβνπκε. ε 

εθείλν αθξηβψο ην ζεκείν έπξεπε λα παξζνχλ πην απζηεξά κέηξα. Ήηαλ ηφζν 

απιφ. Αο γηλφηαλ λσξίηεξα ην lockdown". Δμεγώληαο πσο ε πόιε εμ νξηζκνύ 

έρεη δηαθνξεηηθή δνκή, ε νπνία ζύκθσλα κε ηνλ ίδην ζπκβάιεη ζηελ 

κεηάδνζε ηνπ ηνύ, εθηηκά πσο ππήξμε εθεζπραζκόο ζε όια ηα επίπεδα. "Η 

Θεζζαινλίθε έρεη έλα θέληξν. ηελ Αζήλα κπνξεί έλαο θάηνηθνο ηεο 

Κεθηζηάο λα θάλεη 6 κήλεο λα πάεη ζηε Γιπθάδα. Δδψ έλαο θάηνηθνο ηεο 

Σνχκπαο δελ ζα θάλεη 6 κήλεο λα πάεη ζην θέληξν. Δπίζεο, κηιάκε γηα 

θνηηεηνχπνιε κε 100.000 θνηηεηέο. Καη νη κηζνί λα ήξζαλ κεηά ην θαινθαίξη, 

δεδνκέλα θάπνηνη ζα ήηαλ θνξείο ηνπ ηνχ, ρσξίο λα ιέσ πσο επζχλνληαη 

απηνί. Δθεζπράζακε επεηδή ήκαζηαλ θαιχηεξα απφ φινπο. Γελ έπξεπε λα 

ππνηηκήζνπκε ηελ παλδεκία. Τπήξρε έλαο σραδεξθηζκφο πνπ ήηαλ αζέβεηα 

απέλαληη ζηνλ θίλδπλν. Παξάιιεια, δελ ππήξρε ε ηαηξηθή αιιά θαη ε 

https://public.flourish.studio/visualisation/4260716/?utm_source=showcase&utm_campaign=visualisation/4260716
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καζεκαηηθή αληίιεςε ησλ πξαγκάησλ. ηα κέζα Οθησβξίνπ ζα έπξεπε λα 

θαηαιάβνπκε ηη ζεκαίλεη εθζεηηθή αχμεζε". 

Σνλ γεληθό εθεζπραζκό, παξαηήξεζε θαη ε Έιελα Πετηζίδνπ, ζπληνλίζηξηα 

Γηεπζύληξηα ηνπ Σκήκαηνο Δπεηγόλησλ Πεξηζηαηηθώλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Παπαληθνιάνπ ζηελ Θεζζαινλίθε, ε νπνία πξνζζέηεη ζηελ εμίζσζε ηελ 

έιιεηςε νξγάλσζεο ζηελ πξσηνβάζκηα Τγεία. ην λνζνθνκείν όπνπ 

εξγάδεηαη, ηα θξνύζκαηα θνξνλντνύ δελ έρνπλ ζηακαηήζεη λα έξρνληαη από 

ηνλ Μάξηην, σζηόζν ήδε από ηα κέζα ηνπ Οθηώβξε ν αξηζκόο άξρηδε λα 

αλεβαίλεη ζηαδηαθά. "Δίλαη ζεκαληηθφ ην πξφβιεκα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ 

Πξσηνβάζκηα Φξνληίδα Τγείαο. Τπάξρνπλ θέληξα πνπ είλαη πνιχ ςειά ζηελ 

παξνρή θξνληίδαο αιιά δελ είλαη φια. Σν ζέκα είλαη ε πξφιεςε θαη ε 

παξαθνινχζεζε ψζηε λα κελ θηάζνπκε ζηε λνζειεία. Αλ ππήξρε ζην 

δεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα νξγαλσκέλε πξσηνβάζκηα, πηζηεχσ δελ ζα 

θηάλακε ζε ηφζν κεγάιν θχκα λνζειεηψλ ηφζν ζηε Θεζζαινλίθε φζν θαη 

ζηελ ππφινηπε ρψξα". πσο εμεγεί, κε ην άλνηγκα ησλ ζπλόξσλ, δελ 

κπνξνύζε λα δηαπηζησζεί πνηνη ήηαλ θνξείο ηνπ ηνύ. "Η Διιάδα 

πξαγκαηνπνηνχζε ηεζη ζηα ζχλνξα, αιιά ηη γίλνληαλ κε εθείλνπο πνπ 

έξρνληαλ έρνληαο θάλεη ήδε ηεζη; Ση γηλφηαλ κε ηηο πηήζεηο θαη ηηο 

κεηαθνξέο;", δηεξσηάηαη. 

"Μέρξη ηα κέζα Οθησβξίνπ ππήξρε κεγάινο ζπγρξσηηζκόο ζηα 

ιεσθνξεία" 

ηηο αζηηθέο κεηαθνξέο, ηα ιεσθνξεία ηνπ ΟΑΘ θπθινθνξνύζαλ κέρξη ηα 

κέζα ηνπ Οθηώβξε γεκάηα από θόζκν θαζώο κέρξη ηόηε δελ είρε ππάξμεη 

θακία ελίζρπζε ηνπ ζηόινπ ηνπ νξγαληζκνύ, παξά ηα αληηζέησο ιεγόκελα. 

"Μέρξη θαη ηηο αξρέο Οθησβξίνπ ππήξρε φλησο πξφβιεκα γηαηί ηα νρήκαηα 

πνπ θπθινθνξνχζαλ ήηαλ ιίγα" εμεγεί Ο ΟΓΖΓΟ ΚΑΗ ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΧΝ 

ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ΣΟΤ ΟΑΘ, ΓΗΑΝΝΖ ΓΖΜΚΑ. "Δηδηθά ηηο ψξεο 

αηρκήο, ηα πξσηλά πνπ ν θφζκνο πήγαηλε ζηηο δνπιεηέο ηνπ θαη άλνηγαλ ηα 

ζρνιεία, αιιά θαη ηα κεζεκέξη, ππήξρε αξθεηφο ζπγρξσηηζκφο κέζα ζηα 

ιεσθνξεία. Απφ ηα κέζα ηνπ κήλα θαη κεηά ε θαηάζηαζε άξρηζε ζηαδηαθά λα 

βειηηψλεηαη θαζψο εληζρχζεθε ν ζηφινο κε νξηζκέλα νρήκαηα". πσο 

παξαηεξνύζε θαη ν ίδηνο ν θ. Γήκθαο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ 

επηβαηώλ θνξνύζε κάζθα πξνζηαζίαο, σζηόζν ν ζπγρξσηηζκόο κέρξη ηα 

κέζα ηνπ Οθησβξίνπ δελ κπνξνύζε λα απνθεπρζεί, όπσο ιέεη. 

https://www.news247.gr/mesa-mazikis-metaforas
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Από ηελ ελίζρπζε ηνπ ζηόινπ ηνπ ΟΑΘ, μερώξηζε θαη ην πεξηζηαηηθό κε 

ηα νρήκαηα πνπ ήξζαλ από ηελ Λεηςία θαη ηα δώξηζε ν δήκνο ζηνλ 

Οξγαληζκό. Έλα από ηα ηέζζεξα ιεσθνξεία πνπ είραλ ηεζεί ζε θπθινθνξία 

κέρξη ηηο αξρέο Ννεκβξίνπ, αλέβαζε ζεξκνθξαζία θαη ηειηθά πήξε θσηηά, 

ελώ απηή ηε ζηηγκή, ζύκθσλα κε ηνλ Πξόεδξν ησλ εξγαδνκέλσλ 

θπθινθνξνύλ δύν από ηα ζπγθεθξηκέλα ιεσθνξεία ζηελ πόιε. 

ύκθσλα κε ηνλ Γηάλλε Γήκθα: "Απφ ηελ εκέξα πνπ μεθίλεζε ην lockdown 

ε θίλεζε έρεη πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην. Γελ έρεη ζρέζε βέβαηα ε εηθφλα κε 

απηή ηνπ πξψηνπ lockdown. Δπηπξφζζεηα ζε απηά, ην ηειεπηαίν δηάζηεκα, ε 

παλδεκία ρηχπεζε θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ ΟΑΘ θαη έρνπκε έιιεηςε 

νδεγψλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα έρνπλ γίλεη αλαζηνιέο ξεπφ θαη αδεηψλ 

γηα λα θαιπθζνχλ ηα θελά". 
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Σελ εηθόλα ηνπ Οξγαληζκνύ Αζηηθώλ πγθνηλσληώλ Θεζζαινλίθεο, ζεσξεί 

ππεύζπλε ζε κεγάιν βαζκό θαη ν Θαλάζεο Πξαλδέθνο, ν νπνίνο έρεη 

γελλεζεί θαη ζπνπδάδεη ζηε Θεζζαινλίθε. Θπκάηαη παξάιιεια πσο ε 

εηθόλα ζηελ αγνξά ιίγεο εκέξεο πξηλ επηβιεζεί ν πεξηνξηζκόο θπθινθνξίαο 

ήηαλ αζθπθηηθή. "ηελ πφιε έρνπκε ηεξάζηην πξφβιεκα ζπγθνηλσλίαο. Απηφ 

ζπκβαίλεη θάζε ρξφλν. Δίλαη πξαγκαηηθά ν έλαο πάλσ ζηνλ άιινλ. Απηφ 

εηδηθά φιν εθείλν ην δηάζηεκα ηνπ Οθηψβξε ήηαλ ηξνκεξφ. Δπίζεο, δελ 

ξχζκηζαλ πνηέ ηελ αγνξά ηνπ θέληξνπ, φπνπ ππάξρεη ηεξάζηηνο ζπλσζηηζκφο. 

Δλδερνκέλσο λα νξίδνληαλ δηαθνξεηηθά σξάξηα γηα θάπνηα θαηαζηήκαηα. 

Όια θαηαιήγνπλ εθεί, απφ φιεο ηηο πιεπξέο ηεο πφιεο. ε απηφ ππήξρε 

ηεξάζηηα ραιαξφηεηα απφ ηελ πνιηηεία θαη ζηε ζπλέρεηα επαλαπαχηεθε θαη ν 

θφζκνο. Η πνιηηεία απνηπγράλεη ζε κεγάιν βαζκφ λα εκπλεχζεη. ηηο 

ηξάπεδεο επίζεο ππάξρεη αθφκε κεγάιν πξφβιεκα θαη παξαηεξψ κεγάιν 

ζπλσζηηζκφ κέρξη ζήκεξα". 

ΤΠΟ ΣΖΝ ΑΝΟΥΖ ΣΧΝ ΑΡΥΧΝ 

Ση επηθξαηνύζε, όκσο, ζηελ πόιε ηνπο πξώηνπο κήλεο ηνπ θζηλνπώξνπ; Οη 

αλαθνξέο γηα παξάλνκα πάξηη ηηο εκέξεο πνπ ην δεύηεξν θύκα ηεο 

παλδεκίαο είρε πεξάζεη ην θαηώθιη ηεο πόιεο, έδεηρλαλ πσο ηέηνηα 

θαηλόκελα έπαημαλ ηνλ δηθό ηνπο ξόιν ζηε δηαζπνξά. "Σνλ επηέκβξην ηα 

καγαδηά ζηα Λαδάδηθα ήηαλ φια αλνηρηά θαη είραλ βγάιεη ζηαλη θαη ερεία 

έμσ θαζψο ν θαηξφο ήηαλ θαιφο". εμεγεί Ο ΣΑΜΙΑ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ 

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ ΛΑΓΑΓΙΚΩΝ, 

ΣΡΑΣΟ ΛΤΚΟΒΑΡΓΑΚΖ. "Άλνηγαλ πεξίπνπ ζηηο 20:00 θαη κέρξη ηηο 
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12:00 γηλφηαλ ρακφο. Γίλνληαλ πάξηη θαη ζε πεξίπνπ 150 κέηξα καδεχνληαλ 

2.000 άηνκα. Παίξλακε ηειέθσλν ηελ Αζηπλνκία, ε νπνία αληί λα επηβάιεη 

πξφζηηκα, έθαλε απιψο παξαηεξήζεηο. Με ην δφξη ηειηθά έθιεηζε θάπνηα 

θαηαζηήκαηα. ε έλα κήλα, απφ φζα έπαηδαλ παξαλφκσο κνπζηθή, έθιεηζε 

κφλν ηξία. Μάιηζηα, ππήξμε πεξίπησζε φπνπ ζε θαηάζηεκα κε θιεηδσκέλεο 

πφξηεο, κπήθαλ κέζα θαη απηφ ήηαλ γεκάην θφζκν". 

Δπηζεκαίλνληαο θαη εθείλνο πσο "ηα κέζα κεηαθνξάο ηεο Θεζζαινλίθεο 

είλαη άζιηα", ν θ. Λπθνβαξδάθεο, εθηηκά πσο ε ραιάξσζε πνπ 

παξαηεξήζεθε από αξθεηνύο πνιίηεο, έπξεπε λα αληηκεησπηζηεί εμ αξρήο 

κε πξόζηηκα από ηελ Αζηπλνκία. 

 

Από ηελ άιιε πιεπξά, ν ΜΠΑΡΜΑΝ ΒΔΝΗΑΜΗΝ ΑΨΒΑΕΗΓΖ, εθηηκά 

πσο ε πιεηνςεθία ησλ θαηαζηεκάησλ ηεξνύζε ηα κέηξα πξνζηαζίαο, 

ρσξίο απηό λα αλαηξεί πσο ππήξραλ εμαηξέζεηο. “ίγνπξα έγηλαλ ιάζνο 

θηλήζεηο θαη απφ ηνλ θφζκν. Δγψ ζηα καγαδηά έβιεπα φηη ηεξνχζαλ ηα κέηξα 

θαη πνιινί πξνζπάζεζαλ λα πξνζαξκφζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ δνπιεχνπλ. 

Φπζηθά ππήξραλ θαη εμαηξέζεηο πνπ αληί λα πξνζαξκνζηνχλ, απιψο 

δηακαξηχξνληαλ γηα ηηο λέεο ζπλζήθεο. Δπηρεηξεκαηίεο, θαηαλαισηέο, 

ππάξρεη κία κεηνςεθία πνπ πξνζπαζεί λα εθκεηαιιεπηεί θαηαζηάζεηο". 

Ο θ. Ατβαδίδεο, ζεσξεί επίζεο πσο ην θιείζηκν θαηαζηεκάησλ ζηηο 12 ηα 

κεζάλπρηα, είρε σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ζπλσζηηζκόο θαηά ηελ 

απνρώξεζε ησλ πειαηώλ. “Σελ ψξα πνπ έθιεηλαλ ηα καγαδηά, ζηνπο 

δξφκνπο ήηαλ ζαλ πξσηνρξνληά” ιέεη ραξαθηεξηζηηθά. “Η επζχλε φκσο 
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βαξαίλεη απηφλ πνπ εγείηαη. Θεσξψ πσο είλαη ιάζνο δηαρείξηζε απφ ην 

θξάηνο, ηα απνηειέζκαηα απηφ δείρλνπλ. Σα κέζα κεηαθνξάο είλαη 

αλχπαξθηα, ππάξρεη κία επηινγή, ηνπ ΟΑΘ, ηα ιεσθνξεία είλαη πνιχ ιίγα, 

δελ ππάξρεη θακία ζπλέπεηα φζνλ αθνξά ζηνπο ρξφλνπο θαη ηελ νξηνζέηεζε 

ησλ αλζξψπσλ πνπ κεηαβαίλνπλ ζε απηά θαη ζίγνπξα έπαημε ξφιν ζην λα 

ρεηξνηεξέςεη ε θαηάζηαζε, πηζαλφηαηα ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θαη απφ ηελ 

εζηίαζε". 

 

 

Πάλησο, ην πξόβιεκα κε ηνλ ζπλσζηηζκό ζε νξηζκέλα από ηα 

θαηαζηήκαηα, επηθεληξσλόηαλ ζύκθσλα κε ηνλ 36ρξνλν Τάθηλζν Φέξε, 

θάηνηθν ηεο Θεζζαινλίθεο θαη ζηελ παξαιία: "ηα παξαιηαθά mainstream 

"ειιελάδηθα" θαη θιακπ, δελ ππήξρε θαλέλα κέηξν. Μνπζηθή ζην ηέξκα, θη ν 

έλαο πάλσ ζηνλ άιιν. Mηιάκε γηα έλα θεληξηθφ δξφκν πνπ φινη γλσξίδνπλ ηη 

γίλεηαη. Πέξα απφ ην αλήζηθν ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ηδηνθηεηψλ καγαδηψλ, 

φια γίλνληαλ κπξνζηά ζηηο Αξρέο. Γηα πνηα αηνκηθή επζχλε κηιάκε ινηπφλ 

φηαλ ν ίδηνο ν Γήκνο άθελε ηε κεηνςεθία λα αζειγεί εηο βάξνο ηεο 

ππεπζπλφηεηαο ησλ πνιιψλ;" 

Σέινο, θαζνξηζηηθόο ήηαλ γηα ηνλ θ. Φέξε, ν ξόινο ηξηώλ γεγνλόησλ, ζε 

ζπλδπαζκό κε ηελ "πξαγκαηηθά απαξάδεθηε θαηάζηαζε ζηηο ζπγθνηλσλίεο 

ηεο πφιεο". πγθεθξηκέλα, ε ζπγθέληξσζε εθαηνληάδσλ νπαδώλ ηνπ 

ΠΑΟΚ έμσ από θεληξηθό μελνδνρείν ηεο πόιεο, αλήκεξα ηεο αλακέηξεζεο 

κε ηελ Κξάζλνληαξ ζηηο 30 επηεκβξίνπ, ν ζπλσζηηζκόο ζηνλ ενξηαζκό 
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ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ πνπ επεηξάπε θαη όπνπ ηεξείο θαη κεηξνπνιίηεο 

βξέζεθαλ ρσξίο λα ηεξνύλ ηα κέηξα πξνζηαζίαο, αιιά θαη νξηζκέλα πάξηη 

ζηνπο ρώξνπο ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ, είλαη μεθάζαξν γηα ηνλ 

ίδην πσο θαζόξηζαλ ηελ πνξεία ηεο παλδεκίαο ζηε Θεζζαινλίθε. 

Πόζν ζα αληέμεη ην ύζηεκα; 

Σν εξώηεκα είλαη, ηη αθνινπζεί. Σα λνζνθνκεία έρνπλ θηάζεη εδώ θαη κέξεο 

ζηα όξηά ηνπο θαη όια όζα ζπλέβαιιαλ ζην λα θηάζεη ε πόιε ζε απηή ηελ 

θαηάζηαζε, έρνπλ πιένλ κεηαθέξεη ηελ πίεζε ζηηο δνκέο Τγείαο. 

"Πεξηκέλακε ηελ εβδνκάδα πνπ πέξαζε λα δνχκε κηα θάκςε ζηηο λνζειείεο, 

αιιά μαθληθά νη εηζαγσγέο απμήζεθαλ μαλά. Δθεί πνπ είρακε 80 - 90 

εηζαγσγέο, ηελ Πέκπηε είρακε πεξηζζφηεξεο απφ 110. Η έιιεηςε πξνζσπηθνχ 

απνηειεί ηνλ ζεκαληηθφηεξν ιφγν πνπ ην ζχζηεκα πγείαο ζηελ Θεζζαινλίθε 

μεπέξαζε ηα φξηά ηνπ θαη αλ ε θαηάζηαζε ζπλερηζηεί φπσο είλαη ζήκεξα 

θηλδπλεχεη κε θαηάξξεπζε", πξνεηδνπνηεί ν ξαδηνιόγνο-αθηηλνιόγνο θαη 

πξόεδξνο ηνπ ζσκαηείνπ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ΑΥΔΠΑ θ. 

Μπάκπεο Κνξνμελόο. πσο αλαθέξεη, πιένλ έρνπλ εμαληιεζεί ηα δηαζέζηκα 

θξεβάηηα Μνλάδσλ Δληαηηθήο Θεξαπείαο. 

 

πκπιεξώλεη δε, όηη "ηα λνζνθνκεία καο θηεξηαθά αιιά θαη απφ άπνςε 

εμνπιηζκνχ, δελ πζηεξνχλ ζε ηίπνηα απφ ηα κεγάια λνζνθνκεία παγθφζκηαο 

εκβέιεηαο. Έρνπκε πνιχ θαιά κεραλήκαηα πνιχ θαινχο ρψξνπο ζηα κεγάια 

λνζνθνκεία ηεο πφιεο. Απηφ πνπ πζηεξνχκε θαη εθεί πνπ ην ζχζηεκα θφιιεζε 

είλαη ζην πξνζσπηθφ. Γηα παξάδεηγκα ζην ΑΥΔΠΑ αλνίμακε 46 θξεβάηηα 
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ΜΔΘ θαη ην πξνζσπηθφ πνπ ππάξρεη είλαη απηφ πνπ εμππεξεηνχζε ηα 15. Καη 

πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπκε πσο θαζεκεξηλά πεξίπνπ 40 πγεηνλνκηθνί είλαη 

εθηφο επεηδή λνζνχλ ή κπαίλνπλ ζε θαξαληίλα. Έρσ ηελ αίζζεζε φηη θαη 

ζήκεξα, έρνπκε μεπεξάζεη ηα φξηα αζθαιείαο ζηελ λνζειεία. 

Ζ αλαθνξά ηνπ σηήξε Σζηόδξα ζηηο 30 επηεκβξίνπ, όηαλ ηα 

επηδεκηνινγηθά δεδνκέλα έδεηρλαλ κηα ηειείσο δηαθνξεηηθή εηθόλα, ζήκεξα 

κνηάδεη λα αλήθεη ζην καθξηλό παξειζόλ. Ζ Θεζζαινλίθε πεξλάεη ηηο πην 

δύζθνιεο ζηηγκέο ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηώλ θαη απηό πνπ κέλεη λα θαλεί, 

είλαη ην θαηά πόζν ζα αληέμεη ε πόιε αιιά θαη αλ ην δηάζηεκα κεηά από 

ηελ θνξύθσζε ηεο θξίζεο ζα γίλνπλ μαλά ηα ίδηα ιάζε. 

 

 

Αξρηθά έδεη λα αλαθεξζεί ην αξκφδην λνκηθφ πιαίζην πνπ ίζρπε θαηά ην 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 21.10.2020 έσο 06.11.2020.  

ε ηζρχ, ινηπφλ, ήηαλ δπν (2) Κνηλέο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο (ΚΤΑ), ήηνη ε κε 

αξηζ. Γ1α/Γ.Π.νηθ.64450/11.10.2020 (ΦΔΚ Β’4484/11.10.2020), ε νπνία, ζχκθσλα 

κε ην άξζ.10 ηνπ Β’ Μέξνπο ηεο, πεξηιάκβαλε ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 12.10.2020 

έσο 25.10.2020, θαη ελ ζπλερεία ε κε αξηζ. Γ1α/Γ.Π.νηθ.67924/23.10.2020 (ΦΔΚ 

Β’ 4681/22.10.2020), ηεο νπνία ε ηζρχ πεξηιάκβαλε, ζχκθσλα κε ην άξζ. 11 ηνπ Β’ 

Μέξνπο ηεο θαη δε ηηο παξαγξάθνπο έλα (1) θαη δπν (2), ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 

24.10.2020 έσο 25.10.2020 (παξ. 1) θαη απφ 26.10.2020 έσο 06.11.2020 (παξ. 2). 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζ. Γ1α/Γ.Π.νηθ.64450/11.10.2020 

(ΦΔΚ Β’4484/11.10.2020) ΚΤΑ πξνβιέπνληαλ ηα εμήο: 

«Β’ ΜΔΡΟ 

ΑΡΘΡΟ 10  

Τπαγσγή Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ζηα επίπεδα πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο 

Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο 12 Οθησβξίνπ  έσο ηηο 25 Οθησβξίνπ 2020, νη 

Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο θαηαηάζζνληαη ζηα αθφινπζα επίπεδα πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο, κε εθαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ πξνβιέςεσλ ηνπ 

άξζξνπ 1: 
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(…) 

2.Οη Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Ρνδφπεο, Ξάλζεο, Κηιθίο, Θεζζαινλίθεο, 

Υαιθηδηθήο, Φιψξηλαο, Ζκαζίαο, Πηεξίαο, Γξεβελψλ, Λάξηζαο, Μαγλεζίαο, Κέξθπξαο, 

Πξέβεδαο, Αηησιναθαξλαλίαο, Φζηψηηδαο, Βνησηίαο, Δχβνηαο, Κνξηλζίαο, Αξγνιίδαο, 

Λαθσλίαο, Υίνπ, Πάξνπ, Νάμνπ, Κσ θαη Ρφδνπ εληάζζνληαη ζην δεχηεξν επίπεδν ησλ 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ (κέηξην).» 

ην δε άξζξν 1 ηνπ Α’ ΜΔΡΟΤ ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ κε ηίηιν «Δπίπεδα 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο » ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί ζηελ 1
ε
 ζηήιε κε ηίηιν «Πεδία Δθαξκνγήο», ζηνλ αχμνληα αξηζκφ 

(Α/Α) 15 θαηαγξάθεηαη ην πεδίν πνπ αθνξά ζηα «θέληξα δηαζθέδαζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρώξσλ δεμηώζεσλ, catering, κπαξ». 

Γίπια απφ ην αλσηέξσ θαηαγεγξακκέλν πεδίν εθαξκνγήο ηεο ΚΤΑ ζηε ζηήιε 

κε ηίηιν «Δπηδεκηνινγηθά Δπίπεδα» θαη ζηελ ππνθαηεγνξία απηήο κε ηίηιν 

«Μέηξην», θαηαγξάθνληαη ηα εμήο πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ 

νη πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο ηεο ρψξαο ζην νπνίν εληάζζνληαη: 

 Έμη (6) άηνκα αλά ηξαπέδη 

 Υψξνη δηεμαγσγήο ρσξεηηθφηεηαο άλσ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) αηφκσλ: 50% 

ηνπ πιήζνπο ηεο άδεηαο κε κέγηζην ηξηαθφζηνπο (300) θαζήκελνπο 

 Υψξνη δηεμαγσγήο ρσξεηηθφηεηαο έσο ηξηαθνζίσλ (300) αηφκσλ: 50% ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο άδεηαο ην κέγηζηνλ εθαηφλ πελήληα (150) θαζήκελνπο. 

 Διάρηζηε απφζηαζε 1.8 κέηξνπ αλάκεζα ζηα ηξαπέδηα 

 Τπνρξεσηηθή ρξήζε κάζθαο απφ ην πξνζσπηθφ 

 Κιεηζηά απφ 00.30-05.00 

 

ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΧ, ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΟΗ ΑΡΜΟΓΗΔ ΑΡΥΔ, ΟΗ 

ΟΠΟΗΔ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΑΠΟ ΣΗ 

12 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2020 ΔΧ ΣΗ 25 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2020 (Β’ ΜΔΡΟ, ΑΡΘΡΟ 10 

ΣΖ ΠΑΡΟΤΖ) ΚΑΗ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΔΥΔΗ ΚΑΣ’ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ Χ 

ΑΚΟΛΟΤΘΧ:  

 

«Άξζξν 4: Αξκφδηεο αξρέο ειέγρνπ θαη επηβνιήο θπξψζεσλ: 

2. α) Αξκφδηεο αξρέο γηα ηε δηαζθάιηζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο γηα ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ, ηε δηαπίζησζε ησλ παξαβάζεσλ θαη ηελ επηβνιή ησλ 

πξνβιεπφκελσλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ είλαη, Σν ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 

(.Δ.Π.Δ.), νη Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ, νη Γηεπζχλζεηο 
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Αλάπηπμεο Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ε Διιεληθή Αζηπλνκία, ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία 

θαη νη Ληκεληθέο Αξρέο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο, ε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη 

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή θαζψο θαη ε Δζληθή Αξρή Γηαθάλεηαο (Δ.Α.Γ.) ηνπ άξζξνπ 

82 ηνπ λ. 4622/2019 (Α’ 133). 

β) Όξγαλα ειέγρνπ απνηεινχλ νη επηζεσξεηέο ηνπ .Δ.Π.Δ., ηα αξκφδηα 

πγεηνλνκηθά φξγαλα ησλ Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ, ηα 

αξκφδηα φξγαλα ησλ Γηεπζχλζεσλ Αλάπηπμεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ην 

έλζηνιν πξνζσπηθφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ην πξνζσπηθφ ηεο Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο, ην έλζηνιν πξνζσπηθφ ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ, νη ειεγθηέο ηεο 

Γηππεξεζηαθήο Μνλάδαο Διέγρνπ Αγνξάο θαζψο θαη νη επηζεσξεηέο- ειεγθηέο ηεο 

Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο (Δ.Α.Γ.). 

2. Σα αλσηέξσ φξγαλα ειέγρνπ δηελεξγνχλ ηαθηηθνχο ειέγρνπο, έθηαθηνπο 

ειέγρνπο θαη ειέγρνπο θαηφπηλ θαηαγγειίαο, ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο ηελ πξντζηακέλε 

ηνπο ππεξεζία ή αξρή γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ. (…)» 

   

Δλ ζπλερεία, ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζ. Γ1α/Γ.Π.νηθ.67924/23.10.2020 (ΦΔΚ 

Β’ 4681/22.10.2020) ΚΤΑ πξνβιέπνληαλ ηα θάησζη: 

«Β’ ΜΔΡΟ 

ΑΡΘΡΟ 11 

Τπαγσγή Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ζηα επίπεδα πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο 

1. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 24 Οθησβξίνπ έσο θαη 25 Οθησβξίνπ 2020, νη 

Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο θαηαηάζζνληαη ζηα αθφινπζα επίπεδα πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο ηνπ άξζξνπ 1: 

(…) 

γ) Οη Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Πέιιαο, Ησαλλίλσλ, Σξηθάισλ, Καξδίηζαο, 

Λέζβνπ, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, Γπηηθήο Αηηηθήο, Νήζσλ Αηηηθήο, Γπηηθνχ Σνκέα 

Αζελψλ, Κεληξηθνχ Σνκέα Αζελψλ, Βνξείνπ Σνκέα Αζελψλ, Ννηίνπ Σνκέα Αζελψλ, 

Πεηξαηά, Κέαο- Κχζλνπ, Εαθχλζνπ, Αραΐαο, άκνπ, Μπθφλνπ, Θήξαο, Ζξαθιείνπ, 

Βνησηίαο, Θεζζαινλίθεο, Λάξηζαο θαη εξξψλ εληάζζνληαη ζην ηξίην επίπεδν ησλ 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ (πςειφ). 

(…) 

2.Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 26 Οθησβξίνπ έσο θαη 6 Ννεκβξίνπ 2020, νη 

Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο θαηαηάζζνληαη ζηα αθφινπζα επίπεδα πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο ηνπ άξζξνπ 1: 

(…) 
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γ) Οη Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Ησαλλίλσλ, Σξηθάισλ, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, 

Γπηηθήο Αηηηθήο, Γπηηθνχ Σνκέα Αζελψλ, Κεληξηθνχ Σνκέα Αζελψλ, Βνξείνπ Σνκέα 

Αζελψλ, Ννηίνπ Σνκέα Αζελψλ, Πεξαηά, Θήξαο, Βνησηίαο, Θεζζαινλίθεο, Λάξηζαο 

θαη εξξψλ θαζψο θαη ε λήζνο αιακίλα εληάζζνληαη ζην ηξίην επίπεδν ησλ 

πξνιεηπηθψλ κέηξσλ (πςειφ).»  

ην δε άξζξν 1 ηνπ Α’ ΜΔΡΟΤ ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ κε ηίηιν «Δπίπεδα 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο » ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί ζηελ πξψηε (1
ε 

) ζηήιε κε ηίηιν «Πεδία Δθαξκνγήο», ζηνλ αχμνληα 

αξηζκφ (Α/Α) 15 θαηαγξάθεηαη ην πεδίν πνπ αθνξά ζηα «θέληξα δηαζθέδαζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ρώξσλ δεμηώζεσλ, catering, κπαξ».  

Γίπια απφ ην αλσηέξσ θαηαγεγξακκέλν πεδίν εθαξκνγήο ηεο ΚΤΑ ζηε ζηήιε 

κε ηίηιν «Δπηδεκηνινγηθά Δπίπεδα» θαη ζηελ ππνθαηεγνξία απηήο κε ηίηιν 

«Yςειό», θαηαγξάθνληαη ηα εμήο πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ 

νη πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο ηεο ρψξαο ζην νπνίν εληάζζνληαη: 

 Υσξίο δσληαλή κνπζηθή 

 Σέζζεξα (4) άηνκα αλά ηξαπέδη 

 Υψξνη δηεμαγσγήο ρσξεηηθφηεηαο άλσ ηξηαθνζίσλ (300) αηφκσλ: 30% ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο άδεηαο ηεο ζπλνιηθήο σθέιηκεο επηθάλεηαο ή ησλ ηξαπεδνθαζηζκάησλ 

γηα άδεηεο ρσξίο γλσζηνπνίεζε κε κέγηζην εθαηφλ πελήληα (150) θαζήκελνπο 

 Υψξνη δηεμαγσγήο ρσξεηηθφηεηαο έσο ηξηαθνζίσλ (300) αηφκσλ: 30% ηνπ 

πιεζπζκνχ ηεο άδεηαο κε κέγηζην ελελήληα (90) θαζήκελνπο  

 Διάρηζηε απφζηαζε 1.8 κέηξα κεηαμχ ησλ ηξαπεδηψλ, πεξηκεηξηθά θαη πξνο 

φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο θαη αλεμαξηήησο ηεο δηάηαμεο ησλ θαζηζκάησλ 

 Τπνρξεσηηθή ρξήζε κάζθαο απφ ην πξνζσπηθφ 

 Κιεηζηά απφ 00.00-05.00 

 

ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΧ, ΣΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΟΗ ΑΡΜΟΓΗΔ ΑΡΥΔ, ΟΗ 

ΟΠΟΗΔ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΑΠΟ ΣΗ 

24 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2020 ΔΧ ΣΗ 25 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2020 ΚΑΗ ΑΠΟ ΣΗ 26 

ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ ΔΧ ΣΗ 06 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2020 (Β’ ΜΔΡΟ, ΑΡΘΡΟ 11 ΣΖ 

ΠΑΡΟΤΖ) ΚΑΗ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΔΥΔΗ ΚΑΣ’ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ Χ ΑΚΟΛΟΤΘΧ:  

 

«ΑΡΘΡΟ 5 

Αξκφδηεο αξρέο ειέγρνπ θαη επηβνιήο θπξψζεσλ 
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1.α) Αξκφδηεο αξρέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο γηα ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ, ηε δηαπίζησζε ησλ παξαβάζεσλ θαη ηελ επηβνιή ησλ 

πξνβιεπφκελσλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ είλαη, ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 

(.Δ.Π.Δ.), νη Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ, νη Γηεπζχλζεηο 

Αλάπηπμεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ε Διιεληθή Αζηπλνκία, ε Γεκνηηθή 

Αζηπλνκία θαη νη Ληκεληθέο Αξρέο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο, ε Γεληθή Γξακκαηεία 

Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, θαζψο θαη ε Δζληθή Αξρή Γηαθάλεηαο 

(Δ.Α.Γ.) ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ λ. 4622/2019 (Α’ 133). 

β) Όξγαλα ειέγρνπ απνηεινχλ νη επηζεσξεηέο ηνπ .ΔΠ.Δ, ηα αξκφδηα 

πγεηνλνκηθά φξγαλα ησλ Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ, ηα 

αξκφδηα φξγαλα ησλ Γηεπζχλζεσλ Αλάπηπμεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ην 

έλζηνιν πξνζσπηθφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ην πξνζσπηθφ ηεο Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο, ην έλζηνιν πξνζσπηθφ ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ, νη ειεγθηέο ηεο 

Γηππεξεζηαθήο Μνλάδαο Διέγρνπ Αγνξάο, θαζψο θαη νη επηζεσξεηέο- ειεγθηέο ηεο 

Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο (Δ.Α.Γ.). 

(…)» 

Χο πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ, αμηνζεκείσηε είλαη ε θαηαγγειία ηνπ πξνέδξνπ 

ηεο έλσζεο εζηηαηόξσλ- ςεηνπσιώλ θαη θαθέ κπαξ ηνπ λνκνύ Θεζζαινλίθεο, 

Γηάλλε Φηινθώζηα, ν νπνίνο δήισζε ηελ 21.10.2020 ζηε δεκνζηνγξαθηθή 

ηζηνζειίδα www.ethnos.gr επί ιέμεη ηα εμήο: «Έρνπκε αθνχζεη γηα 5 κε 6 κπαξ ζηε 

Θεζζαινλίθε πνπ παξαβηάδνπλ ην πξνβιεπφκελν σξάξην θαη ιεηηνπξγνχλ κεηά ηηο 

00.30. Δίκαζηε θαηά ηεο παξαβαηηθφηεηαο. Καη δελ θαιχπηνπκε θαλέλα. Απηφο είλαη 

αζέκηηνο αληαγσληζκφο.». Ο ίδηνο δε, ιίγεο ζεηξέο παξαθάησ, ζην ίδην δεκνζίεπκα, 

πξφζζεζε «Σν πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη κεηά ηηο 00.30 φηαλ νη πειάηεο θεχγνπλ απφ ηα 

καγαδηά θαη ζπλερίδνπλ ηε δηαζθέδαζή ηνπο ζε κπαξ θαη πάξθα. Δθεί καδεχνληαη 

θάζε βξάδπ ζπλνιηθά 2.000 άηνκα.(…)». 

Σα αλσηέξσ επηξξσλχεη θαη ν Σακίαο ηνπ πιιόγνπ Δπαγγεικαηηώλ 

Λαδάδηθσλ, ηξάηνο Λπθνβαξδάθεο, ν νπνίνο αλέθεξε ζε δεκνζίεπκα ηεο 

δεκνζηνγξαθηθήο ηζηνζειίδαο www.news247.gr επί ιέμεη ηα εμήο: «Σνλ επηέκβξην 

ηα καγαδηά ζηα Λαδάδηθα ήηαλ φια αλνηρηά θαη είραλ βγάιεη ζηαλη θαη ερεία έμσ 

θαζψο ν θαηξφο ήηαλ θαιφο. (…) Άλνηγαλ πεξίπνπ ζηηο 20.00 θαη κέρξη ηηο 12.00 

γηλφηαλ ρακφο. Γίλνληαλ πάξηη θαη ζε πεξίπνπ 150 κέηξα καδεχνληαλ 2.000 άηνκα. 

Παίξλακε ηειέθσλν ηελ Αζηπλνκία, ε νπνία αληί λα επηβάιεη πξφζηηκα, έθαλε 

απιψο παξαηεξήζεηο. Με ην δφξη ηειηθά έθιεηζα θάπνηα θαηαζηήκαηα. ε έλα κήλα, 

απφ φζα έπαηδαλ παξαλφκσο κνπζηθή, έθιεηζε κφλν ηξία. Μάιηζηα, ππήξμε 

http://www.ethnos.gr/
http://www.news247.gr/
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πεξίπησζε φπνπ ζε θαηάζηεκα κε θιεηδσκέλεο πφξηεο, κπήθαλ κέζα θαη απηφ 

ήηαλ γεκάην θφζκν.» 

Δλ θαηξψ, δειαδή, ξαγδαίαο αχμεζεο ησλ θξνπζκάησλ ζηε Θεζζαινλίθε θαη 

ελψ ε πξναλαθεξζείζα πφιε έρεη εληαρζεί ζην «κέηξην» (θαη αξγόηεξα ζην 

«πςειό») επηδεκηνινγηθφ επίπεδν, φπνπ έρεη ηεζεί ξεηή απαγόξεπζε ιεηηνπξγίαο 

ησλ θαηαζηεκάησλ δηαζθέδαζεο- κπαξ κεηά ηηο 00.30, εηέζε ζε γλψζε ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, αξκφδηαο γηα ηελ επηβνιή ησλ κέηξσλ ησλ αξκφδησλ ΚΤΑ 

ηφζν απφ ηα δεκνζηεύκαηα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ (βι. www.ethnos.gr 21.10.2020 

δήισζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο έλσζεο εζηηαηόξσλ-ςεηνπσιώλ, Γηάλλε Φηινθώζηα) 

φζν θαη απφ ηνλ Σακία ηνπ πιιόγνπ Δπαγγεικαηηώλ Λαδάδηθσλ, ηξάην 

Λπθνβαξδάθε, ε παξάλνκε ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ κπαξ ηεο πόιεο. Χζηόζν, από 

δειώζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ Σακία ηνπ πιιόγνπ Δπαγγεικαηηώλ Λαδάδηθσλ, 

ηξάηνπ Λπθνβαξδάθε, ε Διιεληθή Αζηπλνκία είηε δελ επέβαιε ηηο εθ ηνπ 

λόκνπ επηβαιιόκελεο θπξώζεηο είηε ηηο επέβαιε θαζπζηεξεκέλα θαη ζε 

νξηζκέλνπο εθ ησλ παξαβαηώλ.  

Παξά ηηο αλσηέξσ θαηαγγειίεο, φπσο ηνπ θ. Φηινθψζηα, πξνέδξνπ ηεο έλσζεο 

εζηηαηόξσλ- ςεηνπσιώλ θαη θαθέ κπαξ ηνπ λνκνύ Θεζζαινλίθεο, ε νπνία 

δεκνζηεχηεθε ηελ 21.10.2020, ηελ 30.10.2020, 3 εκέξεο πξηλ ηελ νξηζηηθή 

απαγόξεπζε ιεηηνπξγίαο (Lockdown) ζρεδόλ θάζε αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο 

ζηε Θεζζαινλίθε (03.11.2020), κεξίδα λπθηεξηλώλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, όπσο 

ην “Casper at Verykoko” (www.protothema.gr 30.10.2020), δηνξγάλσζαλ πάξηη 

ΜΖ ΣΖΡΧΝΣΑ ΚΑΝΔΝΑ ΑΠΟΛΤΣΧ ΜΔΣΡΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΣΑ 

ΣΟΤ ΚΟΡΧΝΟΨΟΤ, ΔΚΘΔΣΟΝΣΑ ΠΛΖΘΟ ΤΜΠΟΛΗΣΧΝ ΜΑ ΣΟΝ 

ΔΝ ΛΟΓΧ ΗΟ ΚΑΗ ΑΓΗΑΦΟΡΧΝΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΖ ΟΛΔΘΡΗΑ 

ΤΝΔΠΔΗΑ ΣΟΤ ΘΑΝΑΣΟΤ Δ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΑΤΣΟΤ!!!  

Απφ αλαξηεκέλα βίληεν ζηηο αλσηέξσ, ελδεηθηηθά, παξαηηζέκελεο 

δεκνζηνγξαθηθέο ηζηνζειίδεο, αληηιακβάλεηαη θαλείο κε ζαθήλεηα ηε δπλαηή 

κνπζηθή πνπ αθνχγεηαη εληφο ηνπ λπθηεξηλνχ θέληξνπ δηαζθέδαζεο-κπαξ, 

δηαθαίλεηαη μεθάζαξα κεγάιν πιήζνο ζπκπνιηηψλ καο, νη νπνίνη είλαη όξζηνη, δελ 

θέξνπλ κάζθα θαη δελ ηεξνύλ ηηο απαξαίηεηεο απνζηάζεηο αζθαιείαο πξνο 

απνηξνπή κεηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ. 

Σα αλσηέξσ δε έιαβαλ ρώξα ηελ πεξίνδν όπνπ ηα επηβαιιόκελα κέηξα ηεο 

ηόηε ηζρύνπζαο ΚΤΑ ππνρξέσλαλ ηα λπθηεξηλά θέληξα δηαζθέδαζεο λα κελ 

αλαπαξάγνπλ δσληαλή κνπζηθή, λα δηαζέηνπλ ην αλώηεξν ηέζζεξα (4) άηνκα αλά 

ηξαπέδη, ν αξηζκόο ησλ ΚΑΘΖΜΔΝΧΝ αηόκσλ εληόο ησλ θέληξσλ 

http://www.ethnos.gr/
http://www.protothema.gr/
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δηαζθέδαζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα εθαηόλ πελήληα (150) ζε θέληξα κε 

ρσξεηηθόηεηα ηξηαθνζίσλ (300) αηόκσλ θαη ηα ελελήληα (90) ζε θέληξα κε 

ρσξεηηθόηεηα θάησ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) αηόκσλ, ε απόζηαζε ησλ ηξαπεδηώλ 

λα είλαη 1,8 κέηξα κεηαμύ ηνπο αλεμαξηήησο θαζηζκάησλ θαη λα παύνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο από ηηο 00.00 έσο ηηο 05.00. 

Χζηφζν, ΟΤΓΔΗ ΑΡΜΟΓΗΟ ΠΡΟΔΒΖ ΣΖΝ ΑΠΟΣΡΟΠΖ 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΝ ΛΟΓΧ ΠΑΡΣΗ Ή ΣΖ ΓΗΑΚΟΠΖ ΣΟΤ ΚΑΘΧ 

ΔΠΗΖ ΟΤΓΔΗ ΑΡΜΟΓΗΟ ΠΡΟΔΒΖ ΣΖΝ ΔΠΗΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΚ ΣΟΤ 

ΝΟΜΟΤ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΧΝ ΚΤΡΧΔΧΝ, ΟΤΣΧ ΧΣΔ ΝΑ 

ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΟΤΝ ΟΗ ΠΟΛΗΣΔ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΠΟ ΣΖ 

ΜΔΣΑΓΟΖ ΣΟΤ ΚΟΡΧΝΟΨΟΤ! 

Αξκφδηνη δε γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ 

επηβαιιφκελσλ απφ ηελ ηφηε ηζρχνπζα ΚΤΑ, ήηαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5, ηφζν ή 

Διιεληθή Αζηπλνκία όζν θαη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία. 

Σέινο, ζην κε εκεξνκ. 21.10.2020 δεκνζίεπκα ηεο δεκνζηνγξαθηθήο 

ηζηνζειίδαο www.ethnos.gr, ν ζπληάμαο απηφ δεκνζηνγξάθνο θάλεη αλαθνξά ζηε 

δηελέξγεηα θξπθψλ πάξηη ζε ηαξάηζεο θαη ππφγεηα ηεο Θεζζαινλίθεο, ζηα νπνία 

ζπγθεληξψλνληαλ πεξί ηα 50 κε 60 άηνκα, ρσξίο θαλέλα κέηξν πξνζηαζίαο θαη ρσξίο 

λα ηεξνχληαη νη απαξαίηεηεο απνζηάζεηο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε κε δηαζπνξά ηνπ ηνχ. 

Δλψ, ινηπφλ, νη αξκφδηνη πιεξνθνξήζεθαλ απφ ηελ ελ ιφγσ ηζηνζειίδα, ε 

νπνία δελ ήηαλ ε κφλε πνπ αλήξηεζε ην πξναλαθεξζέλ δεκνζίεπκα, φηη θαηά ην 

κήλα Οθηψβξην ηνπ 2020 δηελεξγνχληαλ θξπθά πάξηη ζε ηαξάηζεο θαη ππφγεηα ηεο 

πφιεο, ΟΤΓΔΗ ΑΡΜΟΓΗΟ ΓΗΔΞΖΓΑΓΔ ΔΡΔΤΝΑ ΠΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ 

ΣΧΝ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΑΡΣΗ ΚΑΗ ΔΝ ΤΝΔΥΔΗΑ ΠΡΟ ΔΠΗΒΟΛΖ ΣΧΝ 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΧΝ ΚΤΡΧΔΧΝ! ΑΤΣΟ ΔΗΥΔ ΑΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΖΝ 

ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ  ΓΗΑΓΟΖ ΣΟΤ ΚΟΡΧΝΟΨΟΤ, ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ ΠΟΛΛΧΝ 

ΤΜΠΟΛΗΣΧΝ ΜΑ ΣΟΝ ΚΗΝΓΤΝΟ ΝΑ ΤΠΟΣΟΤΝ ΟΒΑΡΔ 

ΧΜΑΣΗΚΔ ΒΛΑΒΔ ΑΠΟ ΣΖ ΜΟΛΤΝΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΗΟ Ή ΚΑΗ 

ΣΟ ΘΑΝΑΣΟ ΣΟΤ ΚΑΘΧ ΔΠΗΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΑΣΑΡΡΔΤΖ ΣΟΤ 

ΖΓΖ ΑΝΔΠΑΡΚΟΤ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ! 

 

 

http://www.ethnos.gr/
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V. ΟΗ ΛΑΨΚΔ ΑΓΟΡΔ ΚΑΗ ΣΑ ΜΔΑ ΜΑΕΗΚΖ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

ηνλ εθηξνρηαζκφ ηεο αχμεζεο ησλ θξνπζκάησλ ζηε Θεζζαινλίθε θαηά ην 

κήλα Ννέκβξην ηνπ 2020 ζπλεηέιεζαλ νη ιεηηνπξγίεο ησλ ιατθψλ αγνξψλ θαζψο θαη 

ν ζπλσζηηζκφο ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο θαη δε ηνπ ΟΑΘ. Όπσο πξνθχπηεη 

απφ ζρεηηθά δεκνζηεχκαηα θαη θσηνγξαθίεο, δελ ππήξρε θαλέλαο έιεγρνο από ηηο 

αξκόδηεο αξρέο ηφζν σο πξνο ηελ ιεηηνπξγία ησλ ιατθψλ αγνξψλ φζν θαη σο πξνο 

ηελ εθαξκνγή ησλ κέηξσλ πνπ επέβαιαλ νη αληίζηνηρεο ΚΤΑ γηα ηα κέηξα 

αζθαιείαο εληφο ησλ ιεσθνξείσλ ηνπ ΟΑΘ θαη θαηά ηελ αλακνλή ειεχζεψο ηνπο 

ζηηο θαηά ηφπν ζηάζεηο. 

Δηδηθφηεξα, παξαζέησ αχζηο θαησηέξσ ην ζρεηηθφ δεκνζίεπκα, ην νπνίν έρεη 

θαη’ αληηγξαθή σο αθνινχζσο: 

 

Α. www.thesstoday.gr 

07.11.2020 

Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε 

https://thesstoday.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%

CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-

%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-

%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%

83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B3%CE%B9%CE%B1/ 

 

 

 ΑΡΥΗΚΖ 

  

 ΚΟΗΝΧΝΗΑ 

http://www.thesstoday.gr/
https://thesstoday.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
https://thesstoday.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
https://thesstoday.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
https://thesstoday.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
https://thesstoday.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
https://thesstoday.gr/
https://thesstoday.gr/category/thesstoday/%ce%ba%ce%bf%ce%b9%ce%bd%cf%89%ce%bd%ce%af%ce%b1/
https://thesstoday.gr/
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 ΠΟΛΗΣΗΚΖ 

  

 ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ 

  

 ΑΘΛΖΣΗΚΑ 

  

 LIFE 

  

 ΓΗΔΘΝΖ 

  

 Πεξηζζόηεξα 

 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖPRESS 

Θεζζαινλίθε: Δηθόλεο ζπλσζηηζκνύ γηα αθόκε έλα αββάην ζηε ιατθή ηεο 

Βνύιγαξε (ΦΧΣΟ+VIDEO) 

https://thesstoday.gr/category/thesstoday/politics/
https://thesstoday.gr/category/thesstoday/economy/
https://thesstoday.gr/category/thesstoday/spor/
https://thesstoday.gr/category/thesstoday/styling/
https://thesstoday.gr/category/thesstoday/international/
https://thesstoday.gr/%CE%B8%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7-%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%89%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D-%CE%B3%CE%B9%CE%B1/
https://thesstoday.gr/category/thesstoday/thessaloniki/
https://thesstoday.gr/category/thesstoday/thessaloniki/
https://thesstoday.r.worldssl.net/wp-content/uploads/2020/11/LAIKI-AGORA-KORONOIOS.jpg
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On 7 Ννεκβξίνπ, 2020 1:45 κκ 

«Υακόο» ζηε ιατθή ηνπ αββάηνπ – Δλ κέζσ παλειιαδηθήο θαξαληίλαο 

εμαθνινπζνύλ λα παξνπζηάδνληαη εηθόλεο κεγάινπ ζπλσζηηζκνύ ζηε «γθξη» 

Θεζζαινλίθε! 

Ρεπνξηάδ: ThessToday.gr 

 

Από λσξίο ην πξσί ηνπ αββάηνπ εθαηνληάδεο Θεζζαινληθείο ζπξξένπλ 

ζηε κεγάιε ιατθή ηεο Βνύιγαξε πξνθεηκέλνπ λα θάλνπλ ηα ςώληα ηνπ ζπηηηνύ 

παξά ην γεληθό lockdown πνπ έρεη αλαθνηλσζεί από ζήκεξα ην πξσί. 

ρεδόλ ζε θάζε πάγθν ην κέηξν ησλ απνζηάζεσλ κνηάδεη κε ζελάξην 

επηζηεκνληθήο θαληαζίαο, ελώ εμαθνινπζνύλ λα θπθινθνξνύλ απηόεηνη πνιίηεο 

ρσξίο λα θέξνπλ ηελ ππνρξεσηηθή κάζθα γηα ηνλ θνξσλντό. 
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ε πνιιέο πεξηπηώζεηο κάιηζηα ςσλίδνπλ θαη πεξηζζόηεξα από 10 άηνκα ζε 

θάζε πάγθν, ελώ παξόκνηα εηθόλα παξνπζηάδεηαη κέρξη ηε Γειθώλ όπνπ 

αλαπηύζζεηαη ε ιατθή. 

 

Να ζεκεησζεί όηη νη ιατθέο εμαθνινπζνύλ λα ιεηηνπξγνύλ ελ κέζσ 

θνξσλντνύ, κε ηελ πην νπζηαζηηθή αιιαγή λα είλαη ε κείσζε θαηά 50% ησλ 

πάγθσλ. 
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Γείηε ην βίληεν ηνπ ThessToday.gr: 

ΒνύγιαξεΘεζζαινλίθεΚνξσλντόοΛατθή αγνξάάββαηνζπλσζηηζκόο 

 

Δλ πξψηνηο έδεη λα αλαθεξζεί νη ηφηε ηζρχνπζεο ΚΤΑ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο 

ηα επηβεβιεκέλα κέηξα γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ ιατθψλ αγνξψλ ζηε Θεζζαινλίθε ήηαλ 

ηα θάησζη: 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζ. Γ1α/Γ.Π.νηθ.64450/11.10.2020 

(ΦΔΚ Β’4484/11.10.2020) ΚΤΑ πξνβιέπνληαλ ηα εμήο: 

«Β’ ΜΔΡΟ 

ΑΡΘΡΟ 10  

Τπαγσγή Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ζηα επίπεδα πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο 

Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο 12 Οθησβξίνπ  έσο ηηο 25 Οθησβξίνπ 2020, νη 

Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο θαηαηάζζνληαη ζηα αθφινπζα επίπεδα πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο, κε εθαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ πξνβιέςεσλ ηνπ 

άξζξνπ 1: 

(…) 

2.Οη Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Ρνδφπεο, Ξάλζεο, Κηιθίο, Θεζζαινλίθεο, 

Υαιθηδηθήο, Φιψξηλαο, Ζκαζίαο, Πηεξίαο, Γξεβελψλ, Λάξηζαο, Μαγλεζίαο, Κέξθπξαο, 

Πξέβεδαο, Αηησιναθαξλαλίαο, Φζηψηηδαο, Βνησηίαο, Δχβνηαο, Κνξηλζίαο, Αξγνιίδαο, 

Λαθσλίαο, Υίνπ, Πάξνπ, Νάμνπ, Κσ θαη Ρφδνπ εληάζζνληαη ζην δεχηεξν επίπεδν ησλ 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ (κέηξην).» 

ην δε άξζξν 1 ηνπ Α’ ΜΔΡΟΤ ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ κε ηίηιν «Δπίπεδα 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο » ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί ζηελ 1
ε
 ζηήιε κε ηίηιν «Πεδία Δθαξκνγήο», ζηνλ αχμνληα αξηζκφ 

(Α/Α) 23 θαηαγξάθεηαη ην πεδίν πνπ αθνξά ζηηο «ιατθέο αγνξέο». 

Γίπια απφ ην αλσηέξσ θαηαγεγξακκέλν πεδίν εθαξκνγήο ηεο ΚΤΑ ζηε ζηήιε 

κε ηίηιν «Δπηδεκηνινγηθά Δπίπεδα» θαη ζηελ ππνθαηεγνξία απηήο κε ηίηιν 

https://thesstoday.gr/tag/%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%b3%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%b7/
https://thesstoday.gr/tag/%ce%b2%ce%bf%cf%8d%ce%b3%ce%bb%ce%b1%cf%81%ce%b7/
https://thesstoday.gr/tag/%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82/
https://thesstoday.gr/tag/%ce%ba%ce%bf%cf%81%cf%89%ce%bd%ce%bf%cf%8a%cf%8c%cf%82/
https://thesstoday.gr/tag/%cf%83%ce%ac%ce%b2%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%bf/
https://thesstoday.gr/tag/%cf%83%ce%ac%ce%b2%ce%b2%ce%b1%cf%84%ce%bf/
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«Μέηξην», θαηαγξάθνληαη ηα εμήο πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ 

νη πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο ηεο ρψξαο ζην νπνίν εληάζζνληαη: 

 65% ησλ ζέζεσλ ησλ πσιεηψλ κε ηξία (3) κέηξα απφζηαζε 

κεηαμχ πάγθσλ 

 Δπέθηαζε ρψξνπ ή ιεηηνπξγία παξάιιεισλ αγνξψλ 

 Τπνρξεσηηθή κάζθα γηα φινπο (πσιεηέο/ θαηαλαισηέο/ θνηλφ) 

 Απφζηαζε ελάκηζη (1,5) κέηξνπ κεηαμχ ησλ αηφκσλ θαη 

δηαζθάιηζε κε ζρεκαηηζκνχ νπξάο άλσ ησλ πέληε (5) αηφκσλ 

 

ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΧ, ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΟΗ ΑΡΜΟΓΗΔ ΑΡΥΔ, ΟΗ 

ΟΠΟΗΔ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΑΠΟ ΣΗ 

12 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2020 ΔΧ ΣΗ 25 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2020 (Β’ ΜΔΡΟ, ΑΡΘΡΟ 10 

ΣΖ ΠΑΡΟΤΖ) ΚΑΗ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΔΥΔΗ ΚΑΣ’ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ Χ 

ΑΚΟΛΟΤΘΧ:  

 

«Άξζξν 4: Αξκφδηεο αξρέο ειέγρνπ θαη επηβνιήο θπξψζεσλ: 

3. α) Αξκφδηεο αξρέο γηα ηε δηαζθάιηζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο γηα ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ, ηε δηαπίζησζε ησλ παξαβάζεσλ θαη ηελ επηβνιή ησλ 

πξνβιεπφκελσλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ είλαη, Σν ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 

(.Δ.Π.Δ.), νη Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ, νη Γηεπζχλζεηο 

Αλάπηπμεο Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ε Διιεληθή Αζηπλνκία, ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία 

θαη νη Ληκεληθέο Αξρέο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο, ε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη 

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή θαζψο θαη ε Δζληθή Αξρή Γηαθάλεηαο (Δ.Α.Γ.) ηνπ άξζξνπ 

82 ηνπ λ. 4622/2019 (Α’ 133). 

β) Όξγαλα ειέγρνπ απνηεινχλ νη επηζεσξεηέο ηνπ .Δ.Π.Δ., ηα αξκφδηα 

πγεηνλνκηθά φξγαλα ησλ Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ, ηα 

αξκφδηα φξγαλα ησλ Γηεπζχλζεσλ Αλάπηπμεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ην 

έλζηνιν πξνζσπηθφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ην πξνζσπηθφ ηεο Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο, ην έλζηνιν πξνζσπηθφ ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ, νη ειεγθηέο ηεο 

Γηππεξεζηαθήο Μνλάδαο Διέγρνπ Αγνξάο θαζψο θαη νη επηζεσξεηέο- ειεγθηέο ηεο 

Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο (Δ.Α.Γ.). 

2. Σα αλσηέξσ φξγαλα ειέγρνπ δηελεξγνχλ ηαθηηθνχο ειέγρνπο, έθηαθηνπο 

ειέγρνπο θαη ειέγρνπο θαηφπηλ θαηαγγειίαο, ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο ηελ πξντζηακέλε 

ηνπο ππεξεζία ή αξρή γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ. (…)» 
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Δλ ζπλερεία, ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζ. Γ1α/Γ.Π.νηθ.67924/23.10.2020 (ΦΔΚ 

Β’ 4681/22.10.2020) ΚΤΑ πξνβιέπνληαλ ηα θάησζη: 

 

 

 

«Β’ ΜΔΡΟ 

ΑΡΘΡΟ 11 

Τπαγσγή Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ζηα επίπεδα πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο 

2. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 24 Οθησβξίνπ έσο θαη 25 Οθησβξίνπ 2020, νη 

Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο θαηαηάζζνληαη ζηα αθφινπζα επίπεδα πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο ηνπ άξζξνπ 1: 

(…) 

γ) Οη Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Πέιιαο, Ησαλλίλσλ, Σξηθάισλ, Καξδίηζαο, 

Λέζβνπ, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, Γπηηθήο Αηηηθήο, Νήζσλ Αηηηθήο, Γπηηθνχ Σνκέα 

Αζελψλ, Κεληξηθνχ Σνκέα Αζελψλ, Βνξείνπ Σνκέα Αζελψλ, Ννηίνπ Σνκέα Αζελψλ, 

Πεηξαηά, Κέαο- Κχζλνπ, Εαθχλζνπ, Αραΐαο, άκνπ, Μπθφλνπ, Θήξαο, Ζξαθιείνπ, 

Βνησηίαο, Θεζζαινλίθεο, Λάξηζαο θαη εξξψλ εληάζζνληαη ζην ηξίην επίπεδν ησλ 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ (πςειφ). 

(…) 

2.Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 26 Οθησβξίνπ έσο θαη 6 Ννεκβξίνπ 2020, νη 

Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο θαηαηάζζνληαη ζηα αθφινπζα επίπεδα πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο ηνπ άξζξνπ 1: 

(…) 

γ) Οη Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Ησαλλίλσλ, Σξηθάισλ, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, 

Γπηηθήο Αηηηθήο, Γπηηθνχ Σνκέα Αζελψλ, Κεληξηθνχ Σνκέα Αζελψλ, Βνξείνπ Σνκέα 

Αζελψλ, Ννηίνπ Σνκέα Αζελψλ, Πεξαηά, Θήξαο, Βνησηίαο, Θεζζαινλίθεο, Λάξηζαο 

θαη εξξψλ θαζψο θαη ε λήζνο αιακίλα εληάζζνληαη ζην ηξίην επίπεδν ησλ 

πξνιεηπηθψλ κέηξσλ (πςειφ).»  

ην δε άξζξν 1 ηνπ Α’ ΜΔΡΟΤ ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ κε ηίηιν «Δπίπεδα 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο » ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί ζηελ πξψηε (1
ε 

) ζηήιε κε ηίηιν «Πεδία Δθαξκνγήο», ζηνλ αχμνληα 

αξηζκφ (Α/Α) 22 θαηαγξάθεηαη ην πεδίν πνπ αθνξά ζηα «Λατθέο αγνξέο».  

Γίπια απφ ην αλσηέξσ θαηαγεγξακκέλν πεδίν εθαξκνγήο ηεο ΚΤΑ ζηε ζηήιε 

κε ηίηιν «Δπηδεκηνινγηθά Δπίπεδα» θαη ζηελ ππνθαηεγνξία απηήο κε ηίηιν 
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«Yςειό», θαηαγξάθνληαη ηα εμήο πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ 

νη πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο ηεο ρψξαο ζην νπνίν εληάζζνληαη: 

 50% ησλ ζέζεσλ ησλ πσιεηψλ κε ηξία (3) κέηξα απφζηαζε 

κεηαμχ πάγθσλ 

 Δπέθηαζε ρψξνπ ή ιεηηνπξγία παξάιιεισλ αγνξψλ 

 Τπνρξεσηηθή κάζθα γηα φινπο (πσιεηέο/ θαηαλαισηέο/ θνηλφ) 

 Απφζηαζε ελάκηζη (1,5) κέηξνπ κεηαμχ ησλ αηφκσλ  
 

ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΧ, ΣΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΟΗ ΑΡΜΟΓΗΔ ΑΡΥΔ, ΟΗ 

ΟΠΟΗΔ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΑΠΟ ΣΗ 

24 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2020 ΔΧ ΣΗ 25 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2020 ΚΑΗ ΑΠΟ ΣΗ 26 

ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ ΔΧ ΣΗ 06 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2020 (Β’ ΜΔΡΟ, ΑΡΘΡΟ 11 ΣΖ 

ΠΑΡΟΤΖ) ΚΑΗ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΔΥΔΗ ΚΑΣ’ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ Χ ΑΚΟΛΟΤΘΧ:  

 

«ΑΡΘΡΟ 5 

Αξκφδηεο αξρέο ειέγρνπ θαη επηβνιήο θπξψζεσλ 

1.α) Αξκφδηεο αξρέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο γηα ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ, ηε δηαπίζησζε ησλ παξαβάζεσλ θαη ηελ επηβνιή ησλ 

πξνβιεπφκελσλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ είλαη, ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 

(.Δ.Π.Δ.), νη Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ, νη Γηεπζχλζεηο 

Αλάπηπμεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ε Διιεληθή Αζηπλνκία, ε Γεκνηηθή 

Αζηπλνκία θαη νη Ληκεληθέο Αξρέο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο, ε Γεληθή Γξακκαηεία 

Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, θαζψο θαη ε Δζληθή Αξρή Γηαθάλεηαο 

(Δ.Α.Γ.) ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ λ. 4622/2019 (Α’ 133). 

β) Όξγαλα ειέγρνπ απνηεινχλ νη επηζεσξεηέο ηνπ .ΔΠ.Δ, ηα αξκφδηα 

πγεηνλνκηθά φξγαλα ησλ Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ, ηα 

αξκφδηα φξγαλα ησλ Γηεπζχλζεσλ Αλάπηπμεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ην 

έλζηνιν πξνζσπηθφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ην πξνζσπηθφ ηεο Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο, ην έλζηνιν πξνζσπηθφ ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ, νη ειεγθηέο ηεο 

Γηππεξεζηαθήο Μνλάδαο Διέγρνπ Αγνξάο, θαζψο θαη νη επηζεσξεηέο- ειεγθηέο ηεο 

Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο (Δ.Α.Γ.). 

(…)» 
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Πεξαηηέξσ, ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζ. Γ1α/Γ.Π.νηθ.69863/02.11.2020 (ΦΔΚ Β’ 

4829/02.11.2020) ΚΤΑ πξνβιέπνληαη ηα θάησζη: 

«Β’ ΜΔΡΟ 

ΑΡΘΡΟ 11 

Τπαγσγή Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ζηα επίπεδα πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο 

Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο 3 Ννεκβξίνπ θαη ψξα 6:00 έσο θαη ηηο 30 

Ννεκβξίνπ 2020, νη Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο θαηαηάζζνληαη ζηα αθφινπζα επίπεδα 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο ηνπ άξζξνπ 1: 

(…) 

β) Οη Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, Βνησηίαο, Βνξείνπ Σνκέα 

Αζελψλ, Γξάκαο, Γπηηθήο Αηηηθήο, Γπηηθνχ Σνκέα Αζελψλ, Έβξνπ, Ζκαζίαο, 

Θεζζαινλίθεο, Θήξαο, Ησαλλίλσλ, Καβάιαο, Καζηνξηάο, Κεληξηθνχ Σνκέα Αζελψλ, 

Κηιθίο, Κνδάλεο, Λάξηζαο, Μαγλεζίαο, Νάμνπ (εμαηξνπκέλνπ ηνπ δήκνπ Ακνξγνχ), 

Νφηηνπ Σνκέα Αζελψλ, Ξάλζεο, Πεηξαηά, Πέιιαο, Πηεξίαο, Ρνδφπεο, εξξψλ, 

Σξηθάισλ, Υαιθηδηθήο θαζψο θαη ν δήκνο αιακίλαο εληάζζνληαη ζην επηδεκηνινγηθφ 

επίπεδν απμεκέλνπ θηλδχλνπ. 

(…) 

ην δε άξζξν 1 ηνπ Α’ ΜΔΡΟΤ ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ κε ηίηιν «Δπίπεδα 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο » ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί ζηελ πξψηε (1
ε 

) ζηήιε κε ηίηιν «Πεδία Δθαξκνγήο», ζηνλ αχμνληα 

αξηζκφ (Α/Α) 22 θαηαγξάθεηαη ην πεδίν πνπ αθνξά ζηα «Λατθέο αγνξέο».  

Γίπια απφ ην αλσηέξσ θαηαγεγξακκέλν πεδίν εθαξκνγήο ηεο ΚΤΑ ζηε ζηήιε 

κε ηίηιν «Δπηδεκηνινγηθά Δπίπεδα» θαη ζηελ ππνθαηεγνξία απηήο κε ηίηιν 

«Δπίπεδν απμεκέλνπ θηλδύλνπ», θαηαγξάθνληαη ηα εμήο πεξηνξηζηηθά κέηξα 

πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο ηεο ρψξαο ζην νπνίν 

εληάζζνληαη: 

 50% ησλ ζέζεσλ ησλ πσιεηψλ κε πέληε (5) κέηξα απφζηαζε 

κεηαμχ πάγθσλ 

 Δπέθηαζε ρψξνπ ή ιεηηνπξγία παξάιιεισλ αγνξψλ 

 Απφζηαζε ελάκηζη (1,5) κέηξνπ κεηαμχ ησλ αηφκσλ  
 

ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΧ, ΣΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΟΗ ΑΡΜΟΓΗΔ ΑΡΥΔ, ΟΗ 

ΟΠΟΗΔ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΑΠΟ ΣΗ 
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3 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2020 ΔΧ ΣΗ 30 ΝΟΜΔΒΡΗΟΤ 2020 ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΔΥΔΗ ΚΑΣ’ 

ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ Χ ΑΚΟΛΟΤΘΧ:  

 

«ΑΡΘΡΟ 5 

Αξκφδηεο αξρέο ειέγρνπ θαη επηβνιήο θπξψζεσλ 

1.α) Αξκφδηεο αξρέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο γηα ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ, ηε δηαπίζησζε ησλ παξαβάζεσλ θαη ηελ επηβνιή ησλ 

πξνβιεπφκελσλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ είλαη, ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 

(.Δ.Π.Δ.), νη Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ, νη Γηεπζχλζεηο 

Αλάπηπμεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ε Διιεληθή Αζηπλνκία, ε Γεκνηηθή 

Αζηπλνκία θαη νη Ληκεληθέο Αξρέο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο, ε Γεληθή Γξακκαηεία 

Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, θαζψο θαη ε Δζληθή Αξρή Γηαθάλεηαο 

(Δ.Α.Γ.) ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ λ. 4622/2019 (Α’ 133). 

β) Όξγαλα ειέγρνπ απνηεινχλ νη επηζεσξεηέο ηνπ .ΔΠ.Δ, ηα αξκφδηα 

πγεηνλνκηθά φξγαλα ησλ Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ, ηα 

αξκφδηα φξγαλα ησλ Γηεπζχλζεσλ Αλάπηπμεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ην 

έλζηνιν πξνζσπηθφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ην πξνζσπηθφ ηεο Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο, ην έλζηνιν πξνζσπηθφ ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ, νη ειεγθηέο ηεο 

Γηππεξεζηαθήο Μνλάδαο Διέγρνπ Αγνξάο, θαζψο θαη νη επηζεσξεηέο- ειεγθηέο ηεο 

Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο (Δ.Α.Γ.). 

(…)» 

Σέινο, ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζ. Γ1α/Γ.Π.νηθ.:71342/06.11.2020 (ΦΔΚ Β’ 

4899/06.11.2020) ΚΤΑ πξνβιέπνληαη ηα θάησζη: 

«ΑΠΟΦΑΔΙ 

Αξηζκ. Γ1α/Γ.Π.νηθ.:71342 

Έθηαθηα κέηξα πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηνλ θίλδπλν πεξαηηέξσ 

δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 ζην ζχλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο γηα ην 

δηάζηεκα απφ ην άββαην 07 Ννεκβξίνπ 2020 έσο θαη ηε Γεπηέξα 30 Ννεκβξίνπ 

2020. 

(…) 

Άξζξν 1 
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ην ελ ιφγσ άξζξν ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ κε ηίηιν «Έθηαθηα κέηξα πξνζηαζίαο 

ηεο δεκφζηαο πγείαο αλά πεδίν δξαζηεξηφηεηαο» ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί ζηελ 

πξψηε (1
ε 

) ζηήιε κε ηίηιν «Πεδία Γξαζηεξηόηεηαο», ζηνλ αχμνληα αξηζκφ (Α/Α) 

23 θαηαγξάθεηαη ην πεδίν πνπ αθνξά ζηα «Λατθέο αγνξέο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη βηνινγηθψλ αγνξψλ)» θαηαγξάθνληαη ηα εμήο πεξηνξηζηηθά κέηξα:  

 Πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ησλ ζέζεσλ ησλ πσιεηψλ κε πέληε (5) κέηξα 

απφζηαζε κεηαμχ πάγθσλ 

 Δπέθηαζε ρψξνπ ή ιεηηνπξγία παξάιιεισλ αγνξψλ 

 Απφζηαζε ελάκηζη (1,5) κέηξνπ κεηαμχ ησλ αηφκσλ.» 

 

ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΧ, ΣΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΟΗ ΑΡΜΟΓΗΔ ΑΡΥΔ, ΟΗ 

ΟΠΟΗΔ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΑΠΟ ΣΗ 

7 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2020 ΔΧ ΣΗ 30 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2020 ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΔΥΔΗ ΚΑΣ’ 

ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ Χ ΑΚΟΛΟΤΘΧ:  

 

«ΑΡΘΡΟ 8 

Αξκφδηεο αξρέο ειέγρνπ θαη επηβνιήο θπξψζεσλ 

1.α) Αξκφδηεο αξρέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο γηα ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ, ηε δηαπίζησζε ησλ παξαβάζεσλ θαη ηελ επηβνιή ησλ 

πξνβιεπφκελσλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ είλαη, ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 

(.Δ.Π.Δ.), νη Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ, νη Γηεπζχλζεηο 

Αλάπηπμεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ε Διιεληθή Αζηπλνκία, ε Γεκνηηθή 

Αζηπλνκία θαη νη Ληκεληθέο Αξρέο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο, ε Γεληθή Γξακκαηεία 

Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, θαζψο θαη ε Δζληθή Αξρή Γηαθάλεηαο 

(Δ.Α.Γ.) ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ λ. 4622/2019 (Α’ 133). 

β) Όξγαλα ειέγρνπ απνηεινχλ νη επηζεσξεηέο ηνπ .ΔΠ.Δ, ηα αξκφδηα 

πγεηνλνκηθά φξγαλα ησλ Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ, ηα 

αξκφδηα φξγαλα ησλ Γηεπζχλζεσλ Αλάπηπμεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ην 

έλζηνιν πξνζσπηθφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ην πξνζσπηθφ ηεο Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο, ην έλζηνιν πξνζσπηθφ ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ, νη ειεγθηέο ηεο 

Γηππεξεζηαθήο Μνλάδαο Διέγρνπ Αγνξάο, θαζψο θαη νη επηζεσξεηέο- ειεγθηέο ηεο 

Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο (Δ.Α.Γ.). 
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(…)» 

 

χκθσλα κε ηηο αλσηέξσ ΚΤΑ θαη κε ην πξνπαξαηεζέλ δεκνζίεπκα ηεο 

δεκνζηνγξαθηθήο ηζηνζειίδαο thesstoday.gr, θαζίζηαηαη εκθαλήο ε κε ηήξεζε ησλ 

επηβιεζέλησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηελ απνθπγή δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ ηφζν 

απφ ηνπο πσιεηέο ηεο ιατθήο αγνξάο ηεο νδνχ Βνχιγαξε Θεζζαινλίθεο φζν θαη απφ 

ηνπο ππνςήθηνπο θαηαλαισηέο. 

Απφ ηηο δεκνζηεπκέλεο θσηνγξαθίεο δηαθαίλεηαη ν ζπλσζηηζκόο πνπ 

δεκηνπξγείηαη ζε θάζε πάγθν ηεο ελ ιόγσ ιατθήο αγνξάο κε ηεξώληαο ηελ 

απόζηαζε ηνπ ελάκηζη (1,5) κέηξνπ κεηαμύ ησλ θαηαλαισηώλ αιιά θαη ηνλ 

απνθιεηζηηθό αξηζκό ησλ πέληε (5) αηόκσλ «νπξά» ζε θάζε πάγθν.  

Σνπλαληίνλ, σο γίλεηαη αληηιεπηό, ΓΔΝ ΚΑΣΑΛΔΗΠΔΣΑΗ ΚΔΝΟ 

ΥΧΡΟ ΟΤΣΔ ΚΑΝ ΣΟ ΓΡΟΜΟ ΑΝΑΜΔΑ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΑΓΚΟΤ! 

Μάιηζηα, ην θαηλφκελν απηφ ήηαλ επξέσο γλσζηό θαη ζηηο αξκφδηεο αξρέο 

θαζψο, φπσο δήισζε ε πεξηθεξεηαθή ζπκπαξαζηάηεο ηνπ πνιίηε θαη ηεο 

επηρείξεζεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, Νηόβε Παπιίδνπ ζηε δεκνζηνγξαθηθή 

ηζηνζειίδα www.voria.gr (17.12.2020): «Απφ ηνλ Απξίιην νη πνιίηεο δελ 

ζηακάηεζαλ λα θσλάδνπλ φηη θνβνχληαη γηα ην φηη αλαπηχζζνληαη ιατθέο αγνξέο 

κε ζπλσζηηζκφ κπξνζηά ζηα καγαδηά θαη ζηα ζπίηηα ηνπο, κεξηθνί έρνπλ θαη 

ηζφγεηα καγαδηά. (…)». 

πλεπψο, παξά ηε δηαπηζησκέλε θαη επηβεβαησκέλε επαλεηιεκκέλε παξάβαζε 

ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο απφ ηνλ θνξσλντφ ζηηο ιατθέο αγνξέο 

ηεο Θεζζαινλίθεο ΟΤΓΔΗ ΑΡΜΟΓΗΟ ΠΡΟΔΒΖ ΣΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΔΝ ΛΟΓΧ ΜΔΣΡΧΝ Ζ΄ ΣΖΝ ΔΠΗΒΟΛΖ ΣΧΝ 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΧΝ ΚΤΡΧΔΧΝ!! 

ην ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί έλαο αθφκε παξάγνληαο πνπ ζπληέιεζε 

ζηελ πεξαηηέξσ εμάπισζε ηνπ θνξσλντνχ ζηε Θεζζαινλίθε, ήηνη ν ζπλσζηηζκόο 

ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο! 

Σν ηφηε ηζρχνλ λνκηθφ πιαίζην επηθχιαζζε ηα εμήο κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ηεο 

δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ: 

http://www.voria.gr/
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Πην ζπγθεθξηκέλα, Πην ζπγθεθξηκέλα, ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζ. 

Γ1α/Γ.Π.νηθ.64450/11.10.2020 (ΦΔΚ Β’4484/11.10.2020) ΚΤΑ πξνβιέπνληαλ ηα 

εμήο: 

«Β’ ΜΔΡΟ 

ΑΡΘΡΟ 10  

Τπαγσγή Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ζηα επίπεδα πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο 

Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηηο 12 Οθησβξίνπ  έσο ηηο 25 Οθησβξίνπ 2020, νη 

Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο θαηαηάζζνληαη ζηα αθφινπζα επίπεδα πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο, κε εθαξκνγή ησλ αληίζηνηρσλ πξνβιέςεσλ ηνπ 

άξζξνπ 1: 

(…) 

2.Οη Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Ρνδφπεο, Ξάλζεο, Κηιθίο, Θεζζαινλίθεο, 

Υαιθηδηθήο, Φιψξηλαο, Ζκαζίαο, Πηεξίαο, Γξεβελψλ, Λάξηζαο, Μαγλεζίαο, Κέξθπξαο, 

Πξέβεδαο, Αηησιναθαξλαλίαο, Φζηψηηδαο, Βνησηίαο, Δχβνηαο, Κνξηλζίαο, Αξγνιίδαο, 

Λαθσλίαο, Υίνπ, Πάξνπ, Νάμνπ, Κσ θαη Ρφδνπ εληάζζνληαη ζην δεχηεξν επίπεδν ησλ 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ (κέηξην).» 

ην δε άξζξν 1 ηνπ Α’ ΜΔΡΟΤ ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ κε ηίηιν «Δπίπεδα 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο » ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί ζηελ 1
ε
 ζηήιε κε ηίηιν «Πεδία Δθαξκνγήο», ζηνλ αχμνληα αξηζκφ 

(Α/Α) 19 θαηαγξάθεηαη ην πεδίν πνπ αθνξά ζηηο «Μεηαθνξέο». 

Γίπια απφ ην αλσηέξσ θαηαγεγξακκέλν πεδίν εθαξκνγήο ηεο ΚΤΑ ζηε ζηήιε 

κε ηίηιν «Δπηδεκηνινγηθά Δπίπεδα» θαη ζηελ ππνθαηεγνξία απηήο κε ηίηιν 

«Μέηξην», θαηαγξάθνληαη ηα εμήο πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ 

νη πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο ηεο ρψξαο ζην νπνίν εληάζζνληαη: 

 Τπνρξεσηηθή ρξήζε κάζθαο ζε φια ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο 

 Τπνρξεσηηθή ρξήζε κάζθαο θαη ζην ρψξν αλακνλήο ησλ κέζσλ καδηθήο 

κεηαθνξάο 

 65% πιεξφηεηα ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο [ιεσθνξεία 

δεκφζηαο ρξήζεο (…, ιεσθνξεία αξκνδηφηεηαο ΟΑΑ ΑΔ θαη ΟΑΘ 

ΑΔ,…)] 

(…) 
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ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΧ, ΣΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΟΗ ΑΡΜΟΓΗΔ ΑΡΥΔ, ΟΗ 

ΟΠΟΗΔ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΑΠΟ ΣΗ 

12 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2020 ΔΧ ΣΗ 25 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2020 (Β’ ΜΔΡΟ, ΑΡΘΡΟ 10 

ΣΖ ΠΑΡΟΤΖ) ΚΑΗ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΔΥΔΗ ΚΑΣ’ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ Χ 

ΑΚΟΛΟΤΘΧ:  

 

«Άξζξν 4: Αξκφδηεο αξρέο ειέγρνπ θαη επηβνιήο θπξψζεσλ: 

4. α) Αξκφδηεο αξρέο γηα ηε δηαζθάιηζεο ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο γηα ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ, ηε δηαπίζησζε ησλ παξαβάζεσλ θαη ηελ επηβνιή ησλ 

πξνβιεπφκελσλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ είλαη, Σν ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 

(.Δ.Π.Δ.), νη Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ, νη Γηεπζχλζεηο 

Αλάπηπμεο Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ε Διιεληθή Αζηπλνκία, ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία 

θαη νη Ληκεληθέο Αξρέο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο, ε Γεληθή Γξακκαηεία Δκπνξίνπ θαη 

Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή θαζψο θαη ε Δζληθή Αξρή Γηαθάλεηαο (Δ.Α.Γ.) ηνπ άξζξνπ 

82 ηνπ λ. 4622/2019 (Α’ 133). 

β) Όξγαλα ειέγρνπ απνηεινχλ νη επηζεσξεηέο ηνπ .Δ.Π.Δ., ηα αξκφδηα 

πγεηνλνκηθά φξγαλα ησλ Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ, ηα 

αξκφδηα φξγαλα ησλ Γηεπζχλζεσλ Αλάπηπμεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ην 

έλζηνιν πξνζσπηθφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ην πξνζσπηθφ ηεο Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο, ην έλζηνιν πξνζσπηθφ ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ, νη ειεγθηέο ηεο 

Γηππεξεζηαθήο Μνλάδαο Διέγρνπ Αγνξάο θαζψο θαη νη επηζεσξεηέο- ειεγθηέο ηεο 

Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο (Δ.Α.Γ.). 

2. Σα αλσηέξσ φξγαλα ειέγρνπ δηελεξγνχλ ηαθηηθνχο ειέγρνπο, έθηαθηνπο 

ειέγρνπο θαη ειέγρνπο θαηφπηλ θαηαγγειίαο, ελεκεξψλνπλ εγγξάθσο ηελ πξντζηακέλε 

ηνπο ππεξεζία ή αξρή γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ειέγρσλ. (…)» 

   

Δλ ζπλερεία, ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζ. Γ1α/Γ.Π.νηθ.67924/23.10.2020 (ΦΔΚ 

Β’ 4681/22.10.2020) ΚΤΑ πξνβιέπνληαλ ηα θάησζη: 

 

«Β’ ΜΔΡΟ 

ΑΡΘΡΟ 11 

Τπαγσγή Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ζηα επίπεδα πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο 

3. Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 24 Οθησβξίνπ έσο θαη 25 Οθησβξίνπ 2020, νη 

Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο θαηαηάζζνληαη ζηα αθφινπζα επίπεδα πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο ηνπ άξζξνπ 1: 
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(…) 

γ) Οη Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Πέιιαο, Ησαλλίλσλ, Σξηθάισλ, Καξδίηζαο, 

Λέζβνπ, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, Γπηηθήο Αηηηθήο, Νήζσλ Αηηηθήο, Γπηηθνχ Σνκέα 

Αζελψλ, Κεληξηθνχ Σνκέα Αζελψλ, Βνξείνπ Σνκέα Αζελψλ, Ννηίνπ Σνκέα Αζελψλ, 

Πεηξαηά, Κέαο- Κχζλνπ, Εαθχλζνπ, Αραΐαο, άκνπ, Μπθφλνπ, Θήξαο, Ζξαθιείνπ, 

Βνησηίαο, Θεζζαινλίθεο, Λάξηζαο θαη εξξψλ εληάζζνληαη ζην ηξίην επίπεδν ησλ 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ (πςειφ). 

(…) 

2.Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 26 Οθησβξίνπ έσο θαη 6 Ννεκβξίνπ 2020, νη 

Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο θαηαηάζζνληαη ζηα αθφινπζα επίπεδα πξνιεπηηθψλ κέηξσλ 

πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο ηνπ άξζξνπ 1: 

(…) 

γ) Οη Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Ησαλλίλσλ, Σξηθάισλ, Αλαηνιηθήο Αηηηθήο, 

Γπηηθήο Αηηηθήο, Γπηηθνχ Σνκέα Αζελψλ, Κεληξηθνχ Σνκέα Αζελψλ, Βνξείνπ Σνκέα 

Αζελψλ, Ννηίνπ Σνκέα Αζελψλ, Πεξαηά, Θήξαο, Βνησηίαο, Θεζζαινλίθεο, Λάξηζαο 

θαη εξξψλ θαζψο θαη ε λήζνο αιακίλα εληάζζνληαη ζην ηξίην επίπεδν ησλ 

πξνιεηπηθψλ κέηξσλ (πςειφ).»  

ην δε άξζξν 1 ηνπ Α’ ΜΔΡΟΤ ηεο αλσηέξσ ΚΤΑ κε ηίηιν «Δπίπεδα 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο δεκφζηαο πγείαο » ζηνλ πίλαθα πνπ 

αθνινπζεί ζηελ πξψηε (1
ε 

) ζηήιε κε ηίηιν «Πεδία Δθαξκνγήο», ζηνλ αχμνληα 

αξηζκφ (Α/Α) 18 θαηαγξάθεηαη ην πεδίν πνπ αθνξά ζηα «Μεηαθνξέο».  

Γίπια απφ ην αλσηέξσ θαηαγεγξακκέλν πεδίν εθαξκνγήο ηεο ΚΤΑ ζηε ζηήιε 

κε ηίηιν «Δπηδεκηνινγηθά Δπίπεδα» θαη ζηελ ππνθαηεγνξία απηήο κε ηίηιν 

«Yςειό», θαηαγξάθνληαη ηα εμήο πεξηνξηζηηθά κέηξα πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ 

νη πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο ηεο ρψξαο ζην νπνίν εληάζζνληαη: 

 Τπνρξεσηηθή ρξήζε κάζθαο ζε φια ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο 

 Τπνρξεσηηθή ρξήζε κάζθαο θαη ζην ρψξν αλακνλήο ησλ κέζσλ καδηθήο 

κεηαθνξάο 

 65% πιεξφηεηα ζηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο [ιεσθνξεία δεκφζηαο 

ρξήζεο (… ιεσθνξεία αξκνδηφηεηαο ΟΑΑ ΑΔ θαη ΟΑΘ ΑΔ,…)] 

(…) 
 

ΔΠΗΠΡΟΘΔΣΧ, ΣΟ ΑΡΘΡΟ 5 ΟΡΗΕΟΝΣΑΗ ΟΗ ΑΡΜΟΓΗΔ ΑΡΥΔ, ΟΗ 

ΟΠΟΗΔ ΝΟΜΗΜΟΠΟΗΟΤΝΣΑΝ ΚΑΣΑ ΣΟ ΥΡΟΝΗΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ ΑΠΟ ΣΗ 
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24 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2020 ΔΧ ΣΗ 25 ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ 2020 ΚΑΗ ΑΠΟ ΣΗ 26 

ΟΚΣΧΒΡΗΟΤ ΔΧ ΣΗ 06 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ 2020 (Β’ ΜΔΡΟ, ΑΡΘΡΟ 11 ΣΖ 

ΠΑΡΟΤΖ) ΚΑΗ ΣΟ ΟΠΟΗΟ ΔΥΔΗ ΚΑΣ’ ΑΝΣΗΓΡΑΦΖ Χ ΑΚΟΛΟΤΘΧ:  

 

«ΑΡΘΡΟ 5 

Αξκφδηεο αξρέο ειέγρνπ θαη επηβνιήο θπξψζεσλ 

1.α) Αξκφδηεο αξρέο γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο γηα ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ, ηε δηαπίζησζε ησλ παξαβάζεσλ θαη ηελ επηβνιή ησλ 

πξνβιεπφκελσλ δηνηθεηηθψλ θπξψζεσλ είλαη, ην ψκα Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο 

(.Δ.Π.Δ.), νη Τγεηνλνκηθέο Τπεξεζίεο ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ, νη Γηεπζχλζεηο 

Αλάπηπμεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ε Διιεληθή Αζηπλνκία, ε Γεκνηηθή 

Αζηπλνκία θαη νη Ληκεληθέο Αξρέο ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπο, ε Γεληθή Γξακκαηεία 

Δκπνξίνπ θαη Πξνζηαζίαο Καηαλαισηή, θαζψο θαη ε Δζληθή Αξρή Γηαθάλεηαο 

(Δ.Α.Γ.) ηνπ άξζξνπ 82 ηνπ λ. 4622/2019 (Α’ 133). 

β) Όξγαλα ειέγρνπ απνηεινχλ νη επηζεσξεηέο ηνπ .ΔΠ.Δ, ηα αξκφδηα 

πγεηνλνκηθά φξγαλα ησλ Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ ησλ ΟΣΑ α’ θαη β’ βαζκνχ, ηα 

αξκφδηα φξγαλα ησλ Γηεπζχλζεσλ Αλάπηπμεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ, ην 

έλζηνιν πξνζσπηθφ ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ην πξνζσπηθφ ηεο Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο, ην έλζηνιν πξνζσπηθφ ησλ Ληκεληθψλ Αξρψλ, νη ειεγθηέο ηεο 

Γηππεξεζηαθήο Μνλάδαο Διέγρνπ Αγνξάο, θαζψο θαη νη επηζεσξεηέο- ειεγθηέο ηεο 

Δζληθήο Αξρήο Γηαθάλεηαο (Δ.Α.Γ.). 

(…)» 

Παξά, ινηπφλ, ην αλσηέξσ λνκηθφ πιαίζην, πνπ ίζρπε γηα ην κήλα Οθηψβξην ηνπ 

2020, νη πνιίηεο ηεο Θεζζαινλίθεο εμαθνινπζνχζαλ λα ζπλσζηίδνληαη ζηα κέζα 

καδηθήο κεηαθνξάο, αδηαθνξψληαο γηα ηηο επηπηψζεηο πεξαηηέξσ δηάδνζεο ηνπ 

θνξσλντνχ, εθζέηνληαο ηφζν ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο φζν θαη ηνπο ίδηνπο ζε θίλδπλν 

ηεο πγείαο ηνπο.  

Σα αλσηέξσ επηβεβαηψλνληαη θαη απφ ηνλ νδεγφ θαη Πξφεδξν ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηνπ ΟΑΘ, Γηάλλε Γήκθα ζηε δεκνζηνγξαθηθή ηζηνζειίδα www.news247.gr 

(29.11.2020), ν νπνίνο δήισζε επί ιέμεη: «Μέρξη ηα κέζα Οθησβξίνπ ππήξρε 

κεγάινο ζπγρξσηηζκφο ζηα ιεσθνξεία. 

 Μέρξη θαη ηηο αξρέο Οθησβξίνπ ππήξρε φλησο πξφβιεκα γηαηί ηα νρήκαηα 

πνπ θπθινθνξνχζαλ ήηαλ ιίγα. 

http://www.news247.gr/
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 Δηδηθά ηηο ψξεο αηρκήο, ηα πξσηλά πνπ ν θφζκνο πήγαηλε ζηηο δνπιεηέο ηνπ 

θαη άλνηγαλ ηα ζρνιεία, αιιά θαη ηα κεζεκέξη, ππήξρε αξθεηφο ζπγρξσηηζκφο 

κέζα ζηα ιεσθνξεία. Απφ ηα κέζα ηνπ κήλα θαη κεηά ε θαηάζηαζε άξρηζε 

ζηαδηαθά λα βειηηψλεηαη θαζψο εληζρχζεθε ν ζηφινο κε νξηζκέλα νρήκαηα» 

Δπνκέλσο, ελψ πθίζηαλην ηα αλσηέξσ κέηξα πξνζηαζίαο θαηά ηνπ θνξσλντνχ, 

ελψ ν αξηζκφο ησλ θξνπζκάησλ δηαξθψο απμαλφηαλ, ελψ ην ίδην ζπλέβαηλε κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ ζαλάησλ θαη ελψ νη πνιίηεο ηεο Θεζζαινλίθεο πθίζηαλην ζσξεία 

πεξηνξηζκψλ πξνθεηκέλνπ λα πεξηζηαιεί ε δηαζπνξά ηνπ θνξσλντνχ κε ηηο 

επαθφινπζεο νιέζξηεο νηθνλνκηθέο ζπλέπεηεο γηα ηε Θεζζαινλίθε, ΟΤΓΔΗ 

ΑΡΜΟΓΗΟ ΠΡΟΔΒΖ ΣΖ ΓΗΑΦΑΛΗΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΜΔΣΡΧΝ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΚΟΡΧΝΟΊΟΤ Ή ΣΖΝ ΔΠΗΒΟΛΖ ΣΧΝ 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΧΝ ΚΤΡΧΔΧΝ.  

ΔΠΗΠΛΔΟΝ ΟΤΓΔΗ ΑΡΜΟΓΗΟ ΠΡΟΔΒΖ ΔΓΚΑΗΡΧ ΣΖΝ 

ΔΝΗΥΤΖ ΣΟΤ ΣΟΛΟΤ ΣΧΝ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΖ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ Ή ΣΖΝ ΔΓΚΑΗΡΖ ΔΤΡΔΖ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΛΤΖ 

ΑΦΑΛΟΤ ΜΑΕΗΚΖ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΣΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΔΧΝ!  

 

VIII. ΠΟΡΔΗΑ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- 

ΓΖΛΧΔΗ ΥΑΡΓΑΛΗΑ 
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ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ COVID – 19 ΣΖ ΠΟΛΖ ΣΖ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΠΟ 01/09/2020 ΔΧ 30/11/2020 (ΠΖΓΖ: 

www.odigostoupoliti.eu ) 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ ΟΚΣΧΒΡΗΟ ΝΟΔΜΒΡΗΟ 

1
Ζ
: 9 ΚΡ. 1

Ζ
: 7 ΚΡ. 1

Ζ
: 449 ΚΡ. 

2
Ζ
: 17 ΚΡ. 2

Ζ
: 5 ΚΡ. 2

Ζ
: 210 ΚΡ. 

3
Ζ
: 12 ΚΡ. 3

Ζ
: 11 ΚΡ. 3

Ζ
: 595 ΚΡ. 

4
Ζ
: 16 ΚΡ. 4

Ζ
: 9 ΚΡ. 4

Ζ
: 823 ΚΡ. 

5
Ζ
: 20 ΚΡ. 5

Ζ
: 2 ΚΡ. 5

Ζ
: 862 ΚΡ. 

6
Ζ
: 9 ΚΡ. 6

Ζ
: 8 ΚΡ. 6

Ζ
: 683 ΚΡ. 

7
Ζ
: 3 ΚΡ. 7

Ζ
: 16 ΚΡ. 7

Ζ
: 560 ΚΡ. 

8
Ζ
: 9 ΚΡ. 8

Ζ
: 33 ΚΡ. 8

Ζ
: 483 ΚΡ. 

9
Ζ
: 17 ΚΡ. 9

Ζ
: 25 ΚΡ. 9

Ζ
: 413 ΚΡ. 

10
Ζ
: 18 ΚΡ. 10

Ζ
: 11  ΚΡ. 10

Ζ
: 652 ΚΡ. 

11
Ζ
: 19 ΚΡ. 11

Ζ
: 19 ΚΡ. 11

Ζ
: 777 ΚΡ. 

12
Ζ
: 33 ΚΡ. 12

Ζ
: 6 ΚΡ. 12

Ζ
: 828 ΚΡ. 

13
Ζ
: 9 ΚΡ. 13

Ζ
: 36 ΚΡ. 13

Ζ
: 725 ΚΡ. 

14
Ζ
: 9 ΚΡ. 14

Ζ
: 38 ΚΡ. 14

Ζ
: 766 ΚΡ. 

15
Ζ
: 22 ΚΡ. 15

Ζ
: 56 ΚΡ. 15

Ζ
: 435 ΚΡ. 

http://www.odigostoupoliti.eu/
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16
Ζ
: 26 ΚΡ. 16

Ζ
: 63 ΚΡ. 16

Ζ
: 491 ΚΡ. 

17
Ζ
: 18 ΚΡ. 17

Ζ
: 78 ΚΡ. 17

Ζ
: 595 ΚΡ. 

18
Ζ
: 12 ΚΡ. 18

Ζ
: 53 ΚΡ. 18

Ζ
: 905 ΚΡ. 

19
Ζ
: 5 ΚΡ. 19

Ζ
: 49 ΚΡ. 19

Ζ
: 774 ΚΡ. 

20
Ζ
: 11 ΚΡ. 20

Ζ
: 125 ΚΡ. 20

Ζ
: 673 ΚΡ. 

21
Ζ
: 5 ΚΡ. 21

Ζ
: 181 ΚΡ. 21

Ζ
: 606 ΚΡ. 

22
Ζ
: ΓΔΝ ΤΠΑΡΥΔΗ 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

22
Ζ
: 188 ΚΡ. 22

Ζ
: 305 ΚΡ. 

23
Ζ
: 10 ΚΡ. 23

Ζ
: 197 ΚΡ. 23

Ζ
: 300 ΚΡ. 

24
Ζ
: 11 ΚΡ. 24

Ζ
: 217 ΚΡ. 24

Ζ
: 607 ΚΡ. 

25
Ζ
: 11 ΚΡ. 25

Ζ
: 181 ΚΡ. 25

Ζ
: 633 ΚΡ. 

26
Ζ
: 17 ΚΡ. 26

Ζ
: 84 ΚΡ. 26

Ζ
: 562 ΚΡ. 

27
Ζ
: 8 ΚΡ. 27

Ζ
: 291 ΚΡ. 27

Ζ
: 545 ΚΡ. 

28
Ζ
: 4 ΚΡ. 28

Ζ
: 384 ΚΡ. 28

Ζ
: 486 ΚΡ. 

29
Ζ
: 12 ΚΡ. 29Ζ: 275 ΚΡ. 29

Ζ
: 235 ΚΡ. 

30
Ζ
: 12 ΚΡ. 30

Ζ
: 540 ΚΡ. 30

Ζ
: 213 ΚΡ. 

 31
Ζ
: 839 ΚΡ.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

Απφ ηελ αλσηέξσ θαηαγξαθή ησλ θξνπζκάησλ γηα ην ηξίκελν απφ επηέκβξην 

ηνπ 2020 έσο θαη Ννέκβξην ηνπ 2020 θαζίζηαηαη ζαθέο ην ρξνληθφ ζεκείν θαηά ην 

νπνίν ζεκεηψζεθε ε πξψηε αμηνζεκείσηε αχμεζε ηνπο θαζψο θαη ε κεηέπεηηα 

πνξεία ηνπο. Ήδε απφ ηελ 15
ε
 Οθησβξίνπ ηνπ 2020 ηα θξνχζκαηα ζηε 

Θεζζαινλίθε αλήιζαλ ζηα 56 θαη απφ εθεί θαη πέξα ε πνξεία ηνπο ήηαλ ζρεδφλ 

πάληα αλνδηθή.  

εκεηψλεηαη δε φηη ηα πεξηζζφηεξα γεγνλφηα, ηα νπνία παξέθθιηλαλ απφ ηα 

επηβεβιεκέλα κέηξα πξνζηαζίαο ησλ εθάζηνηε αξκνδίσλ ΚΤΑ, έιαβαλ ρψξα απφ 

ηελ 17
ε
 Οθησβξίνπ θαη εληεύζελ. Δλώ, δειαδή, ήηαλ ήδε επηβαξπκέλε ηηθά ε 

Θεζζαινλίθε.  

Απνηέιεζκα δε ησλ παξαβαηηθψλ γεγνλφησλ ήηαλ ε ηξαγηθή εηθφλα ηνπ 

Ννεκβξίνπ κε ηα θξνχζκαηα λα έρνπλ ηξηςήθην αξηζκφ μεθηλψληαο κε ηα 449 ηελ 1
ε
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Ννεκβξίνπ ηνπ 2020, θηάλνληαο εληφο ηνπ 1
νπ

 δεθαπελζεκέξνπ ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 

2020 ζηα 862.  

Οη θαηαγξαθέο απηέο απνδεηθλύνπλ ηελ έθηαζε πνπ έιαβαλ νη 

εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο ησλ δηνξγαλσηώλ ησλ εθάζηνηε πάξηη αιιά θαη ησλ 

ζπκκεηερόλησλ ζε απηά θαζώο θαη ν ζπλσζηηζκόο πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηνλ 

ενξηαζκό ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ, ζηηο ιατθέο αγνξέο αιιά θαη ζηα κέζα καδηθήο 

ζπγθνηλσλίαο. 

Απηό δε πνπ δελ γλσξίδνπκε επαθξηβώο είλαη ην ζεκαληηθόηεξν, ήηνη νη 

ζάλαηνη πνπ έιαβαλ ρώξα θαηά ην κήλα Οθηώβξην αιιά θπξίσο ην Ννέκβξην 

ηνπ 2020!  

Παξαζέησ δε ελδεηθηηθά νξηζκέλα δεκνζηεχκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ έθξεμε 

ηνπ αξηζκνχ ησλ θξνπζκάησλ ζηε Θεζζαινλίθε θαη ηα νπνία έρνπλ θαη’ αληηγξαθή 

σο αθνινχζσο: 

Α. www.tovima.gr 

17.10.2020 

Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε 

https://www.tovima.gr/2020/10/17/society/koronoios-i-xartografisi-ton-

krousmaton-se-oli-tin-ellada-pinakes/ 

 Σειεπηαία Νέα 

 Πνιηηηθή 

 Αλάπηπμε 

 Γλώκεο 

 Κόζκνο 

 Science 

 Κνηλσλία 

 Αζιεηηζκόο 

 Πνιηηηζκόο 

 Έληππε Έθδνζε 

 Πεξηζζόηεξα  

Κνηλσλία 

http://www.tovima.gr/
https://www.tovima.gr/2020/10/17/society/koronoios-i-xartografisi-ton-krousmaton-se-oli-tin-ellada-pinakes/
https://www.tovima.gr/2020/10/17/society/koronoios-i-xartografisi-ton-krousmaton-se-oli-tin-ellada-pinakes/
https://www.tovima.gr/latest-news/
https://www.tovima.gr/category/politics/
https://www.tovima.gr/category/finance/
https://www.tovima.gr/category/opinions/
https://www.tovima.gr/category/world/
https://www.tovima.gr/category/science/
https://www.tovima.gr/category/society/
https://www.tovima.gr/category/sports/
https://www.tovima.gr/category/culture/
https://www.tovima.gr/print/
https://www.tovima.gr/category/society/
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Koξσλνηόο: Απνθαιππηηθνί πίλαθεο – Σα θξνύζκαηα ζε όιε ηε ρώξα ηνλ 

Οθηώβξην 

Σα 265 θξνύζκαηα ηεο Κνδάλεο, ηα 263 ησλ Ησαλλίλσλ, ε αλαινγία 78 

αζζελώλ ζε πιεζπζκό 100.000 ζηελ Αζήλα, νη πεξηνρέο πςεινύ επηδεκηνινγηθνύ 

θηλδύλνπ, ν «θόβνο» ηεο Θεζζαινλίθεο, ην «ξεθόξ» ηεο Κύζλνπ θη νη πεξηνρέο 

ρσξίο θνξείο ηνπ ηνύ. 

Λακπξφπνπινο Βαζίιεο Γ. 

17.10.2020, 14:12 

 

ηνλ εληππσζηαθό αξηζκό ησλ 265 θαη 263 έρνπλ αλέιζεη από ηηο αξρέο 

Οθησβξίνπ-ζύκθσλα κε ηνλ απνθαιππηηθό πίλαθα ηνπ «Βήκαηνο» – ηα 

θξνύζκαηα θνξσλντνύ ζηελ Κνδάλε θαη ηα Ησάλληλα, ηα νπνία είλαη θαη’ 

αλαινγία πιεζπζκνύ ππεξδηπιάζηαο «ππθλόηεηαο» από απηά ηεο Αηηηθήο. 

Ζ ζπζζώξεπζε θνξέσλ ηνπ ηνύ ζε απηέο ηηο πεξηνρέο έρεη νδεγήζεη ζε 

ηνπηθέο θαξαληίλεο θαη πεξηνξηζηηθά κέηξα ελώ πξνθάιεζε θαη ηελ έθηαθηε 

άθημε ζηηο ελ ιόγσ πεξηνρέο ηνπ πθππνπξγνύ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο Νίθνπ 

Υαξδαιηά. 

Ο ρακέλνο κπζηηθηζκφο ηεο ακεξηθαληθήο ήπηαο ηζρχνο 

https://www.tovima.gr/editor/lampropoulos-vasilis-g
https://www.tovima.gr/2021/01/11/world/o-xamenos-mystikismos-tis-amerikanikis-ipias-isxyos/
https://www.tovima.gr/wp-content/uploads/2020/10/17/ios.jpg
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Σα δεδνκέλα απηά εμεγνύλ κε απόιπην ηξόπν ηε «ραξηνγξάθεζε» ηνπ 

ΔΟΓΤ κε ρξσκαηηζκνύο ησλ λνκώλ ιόγσ ηεο δηαζπνξάο θη εμάπισζεο ηνπ 

θνληθνύ ηνύ. 

εκεηώλεηαη όηη ιόγσ ηεο θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ ην ηειεπηαίν 

16ήκεξν ηα πεξηζζόηεξα από ηα θξνύζκαηα πνπ θαηαγξάθνληαη ζε απηόλ ηνλ 

πίλαθα είλαη ελεξγά, κε ζπλεθηίκεζε ηνπ θύθινπ επώαζεο ηεο λόζνπ. 

  

ηελ πξώηε ζέζε ε Αηηηθή 
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ηνλ πίλαθα ηνπ «Βήκαηνο» δηαπηζηώλεηαη όηη ζηελ πξώηε ζέζε επί 

αξηζκνύ θξνπζκάησλ ζην ρξνληθό δηάζηεκα από ηελ 1ε Οθησβξίνπ έσο 16 

Οθησβξίνπ είλαη (ζ.ζ. όπσο ζπκβαίλεη από ηελ αξρή ηεο παλδεκίαο) ε Αηηηθή κε 

2909 θξνύζκαηα πνπ αληηπξνζσπεύεη ην 48% ηνπ ζπλόινπ (5975) ησλ 

θαηαγξαθέλησλ θνξέσλ ηελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν. κσο ε Αηηηθή έρεη κία 

αλαινγία 78 θξνπζκάησλ αλά 100.000 πιεζπζκό θη ππάξρεη εληππσζηαθή 

ππέξβαζε απηνύ ηνπ πνζνζηνύ ζηελ Κνδάλε κε 176 θξνύζκαηα ζηνπο 100.000 

θαηνίθνπο, ζηα Ησάλληλα κε 157 θνξείο ζην ίδην πιεζπζκηαθό δείγκα, ε 

Καζηνξηά κε 155 θαη ε Πέιια κε 142 θξνύζκαηα πάιη ζηνλ ίδην αξηζκό 

θαηνίθσλ θαηά αληηζηνηρία. 

 

Ζ πεξίπησζε ηεο Κύζλνπ 

Χζηόζν, αμηνζεκείσην είλαη όηη ε πεξηνρή ηεο ρώξαο κε ηνλ κεγαιύηεξν 

αξηζκό θξνπζκάησλ θαη´ αλαινγία πιεζπζκνύ είλαη ε… Κύζλνο όπνπ ην 

ηειεπηαίν 16ήκεξν έρνπλ εληνπηζζεί 11 θξνύζκαηα ζε απηήλ ηελ πεξηνρή ησλ 
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1450 θαηνίθσλ πνπ ζεκαίλεη αληηζηνηρία 759 θξνύζκαηα ζην «ζεσξεηηθό» 

πιεζπζκηαθό δείγκα ησλ 100.000 θαηνίθσλ. 

Θεζζαινλίθε 

ηε Θεζζαινλίθε πνπ έρνπλ εληνπηζζεί από ηηο αξρέο Οθησβξίνπ 345 

θξνύζκαηα, ε αλαινγία είλαη κόιηο 31 θνξείο αλά 100.000 θαηνίθνπο, από ηνπο 

ζρεηηθά ρακειόηεξνπο ζηε ζρεηηθή ιίζηα. Σν αλεζπρεηηθό όκσο γηα ηε 

ζπκπξσηεύνπζα είλαη ε ξαγδαία αύμεζε ησλ θξνπζκάησλ ηα ηειεπηαία 24σξα 

(56 ηελ Πέκπηε, 63 ηελ Παξαζθεπή) κε ζεκαληηθέο αλνδηθέο ηάζεηο. 

  

ηε ιίζηα ησλ λνκώλ κε πεξηζζόηεξα από 100 θξνύζκαηα ηελ ίδηα ρξνληθή 

πεξίνδν είλαη ε Αραΐα κε 111 λνζνύληεο από Covid-19 θη αθνινπζνύλ ε 

Κόξηλζνο, ε ε Λάξηζα, ηα Σξίθαια θαη ε Δύβνηα πνπ έρνπλ θη απηέο ζεκαληηθό 

αξηζκό δηαγλώζεσλ (άλσ ησλ 63). 

Αθνινπζνύλ ζε ρακειόηεξεο ζέζεηο ε Λέζβνο, ε Αηησιναθαξαλία, ε 

Βνησηία θη ε Κέξθπξα, ην Κηιθίο θαη ε Πηεξία. 

ηε αληνξίλε όπνπ έρνπλ εληνπηζζεί 12 θνξείο ηνπ ηνύ ππάξρεη 

αληηζηνηρία 77 δηαγλώζεσλ ζηνλ ίδην αξηζκό. ηε Μύθνλν όπνπ εληνπίζζεθαλ 

πέληε θνξείο ηνπ Covid-19 ε αλαινγία είλαη 45 ζηνπο 100.000 θη αληηζηνίρσο 

πςειή είλαη ζηηο πνξάδεο ( 71 θνξείο ζηνπο 100.000) όπνπ έρνπλ βξεζεί 10 

λνζνύληεο θαη ζηε Νάμν όπνπ κε 11 λνζνύληεο έρεη ηελ αληηζηνίρεζε ησλ 58 

θξνπζκάησλ ζε 100.000 θαηνίθνπο. 
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Οη… νπξαγνί 

ηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο ηεο ελ ιόγσ ιίζηαο είλαη ε Αξθαδία, ε Εαθπλζνο, ε 

Λεπθάδα , ην Λαζίζη κε έλα έσο ηξία θξνύζκαηα ελώ δελ εληνπίζζεθαλ θνξείο 

ηνπ θνξσλντνύ ζηελ Δπξπηαλία θαη ζηελ Κεθαιινληά. 

 

 

 

Β. www.tovima.gr 

01.11.2020 

Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε 

https://www.tovima.gr/2020/11/01/society/koronoios-sti-thessaloniki-ta-

proteia-30-fores-pano-ta-krousmata-se-dyo-evdomades/ 

 

 Σειεπηαία Νέα 

 Πνιηηηθή 

 Αλάπηπμε 

 Γλώκεο 

 Κόζκνο 

 Science 

 Κνηλσλία 

 Αζιεηηζκόο 

 Πνιηηηζκόο 

 Έληππε Έθδνζε 

 Πεξηζζόηεξα  

Κνηλσλία 

Κνξσλντόο : ηε Θεζζαινλίθε ηα «πξσηεία» – 30 θνξέο πάλσ ηα 

θξνύζκαηα ζε δύν εβδνκάδεο 

Σα αξλεηηθά ξεθόξ ηεο ζπκπξσηεύνπζαο – Σα ζελάξηα «ζνθ θαη δένπο» θαη 

νη θόβνη γηα ην κέιινλ 

http://www.tovima.gr/
https://www.tovima.gr/2020/11/01/society/koronoios-sti-thessaloniki-ta-proteia-30-fores-pano-ta-krousmata-se-dyo-evdomades/
https://www.tovima.gr/2020/11/01/society/koronoios-sti-thessaloniki-ta-proteia-30-fores-pano-ta-krousmata-se-dyo-evdomades/
https://www.tovima.gr/latest-news/
https://www.tovima.gr/category/politics/
https://www.tovima.gr/category/finance/
https://www.tovima.gr/category/opinions/
https://www.tovima.gr/category/world/
https://www.tovima.gr/category/science/
https://www.tovima.gr/category/society/
https://www.tovima.gr/category/sports/
https://www.tovima.gr/category/culture/
https://www.tovima.gr/print/
https://www.tovima.gr/category/society/
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Λακπξφπνπινο Βαζίιεο Γ. 

01.11.2020, 11:07 

 

ΖΘεζζαινλίθε, κε ηα 839 θξνύζκαηα πνπ θαηαγξάθεθαλ ην άββαην, έρεη 

πιένλ καθξάλ ην ξεθόξ ησλ πεξηζζνηέξσλ θνξέσλ ζε αζηηθή πεξηνρή ηεο 

Διιάδαο από ηελ έλαξμε ηεο παλδεκίαο θαη κία πξσηνθαλή επηδεκηνινγηθή 

κεηακόξθσζε πνπ πξνθαιεί ζνθ θαη αγσλία γηα πεξαηηέξσ αύμεζε ησλ 

ζπκάησλ ζε ιίγεο εκέξεο. 

Κη απηό, όηαλ από ηνπο λένπο θνξείο (πνζνζηό 70% ησλ ελεξγώλ 

θξνπζκάησλ είλαη κηθξόηεξνη ησλ 45 εηώλ) λνζήζνπλ ζηαδηαθά νη ειηθησκέλνη 

άλζξσπνη όπνπ ηα πνζνζηά ζλεζηκόηεηαο είλαη πνιύ κεγάια. 

Ο ρακέλνο κπζηηθηζκφο ηεο ακεξηθαληθήο ήπηαο ηζρχνο 

Ζ ζπκπξσηεύνπζα παξνπζηάδεη – ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν – ηνλ ίδην αξηζκό 

δηαγλώζεσλ γηα θνξσλντό κε ηελ Αηηηθή πνπ έρεη σζηόζν ζρεδόλ ηεηξαπιάζην 

πιεζπζκό, κεηαηξέπνληαο ηε Θεζζαινλίθε ζε «πξσηεύνπζα» θαη επίθεληξν ηεο 

παλδεκίαο. Πιένλ ζηε ζπκπξσηεύνπζα ζπγθεληξώλεηαη πνζνζηό 30-40% ησλ 

λέσλ θνξέσλ covid-19 όιεο ηεο Διιάδαο ζε κία ηιηγγηώδε αλνδηθή πνξεία ησλ 

ηειεπηαίσλ εβδνκάδσλ, αθνύ ζηηο αξρέο ηνπ Οθησβξίνπ ην πνζνζηό ηεο ήηαλ 

κόιηο 3% ζηνλ ζπλνιηθό αξηζκό αζζελώλ όιεο ηεο ρώξαο. 

https://www.tovima.gr/editor/lampropoulos-vasilis-g
https://www.tovima.gr/2020/10/31/society/koronoios-sta-839-ektokseytikan-ta-krousmata-sti-thessaloniki-neo-arnitiko-rekor-kai-stin-attiki/
https://www.tovima.gr/2021/01/11/world/o-xamenos-mystikismos-tis-amerikanikis-ipias-isxyos/
https://www.tovima.gr/tag/koronoios/
https://www.tovima.gr/wp-content/uploads/2020/10/29/1.jpeg
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Κη ίζσο ην πην αλεζπρεηηθό είλαη όηη ζύκθσλα κε έθζεζε επηδεκηνιόγσλ 

ζηα ηεζη πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ζηε Θεζζαινλίθε ηα ζεηηθά ηεζη είλαη ηεο 

ηάμεο ηνπ 10%, όηαλ ν κέζνο όξνο ζε εμεηάζεηο γηα covid-19 είλαη 1-2%. Κη ίζσο 

απηό ην πνζνζηό ζηε «λύθε ηνπ Θεξκατθνύ» θαη ησλ πέξημ πεξηνρώλ αληηζηνηρεί 

ζε έλαλ πξσηνθαλή αξηζκό θνξέσλ πνιιώλ δεθάδσλ ρηιηάδσλ. Κάηη πνπ 

ζεκαίλεη όηη ζα ππάξρεη θαη ζπλέρεηα, γηα αξθεηά κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα ζηελ 

εθζεηηθή απηή αύμεζε. Καζώο θαη όηη ζηε Θεζζαινλίθε ππάξρεη κηα 

«πγεηνλνκηθή βόκβα» κεγαηόλσλ πνπ δελ ππήξρε κέρξη ηώξα ζε θακηά άιιε 

πεξηνρή ηεο ρώξαο. 

Δθηαιηηθέο ζπγθξίζεηο 

Δθείλν ινηπόλ πνπ μερσξίδεη ζηελ θαηαλνκή ησλ 2.057 θξνπζκάησλ πνπ 

αλαθνηλώζεθαλ ην άββαην (ζ.ζ. αξηζκόο –  ξεθόξ πνπ σζηόζν αλακελόηαλ κε 

βάζε ηα δεδνκέλα θαη ηηο ηάζεηο ησλ πξνεγνπκέλσλ εκεξώλ) είλαη ηα 

θξνύζκαηα ζηε Θεζζαινλίθε πνπ ήηαλ απμεκέλα θαηά 64% κέζα ζε κόιηο έλα 

24σξν ζε ζρέζε κε απηά ηεο Παξαζθεπήο (540 θνξείο). κσο νη ζπγθξίζεηο πνπ 

πξνθαινύλ δένο δελ ζηακαηνύλ εδώ. ηε Θεζζαινλίθε ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν 

ζεκεηώζεθαλ ζπλνιηθά 3.196 θξνύζκαηα κε κέζν όξν 319 θάζε εκέξα. Κάηη πνπ 

αληηζηνηρεί ζηνλ εληππσζηαθό αξηζκό ησλ 293 λέσλ θνξέσλ αλά 100.000 

πιεζπζκό. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθό όηη ην πξώην δεθάεκεξν ηνπ Οθησβξίνπ ε 

ζπκπξσηεύνπζα είρε ζπλνιηθά 127 θξνύζκαηα (κέζνο όξνο 13 θάζε εκέξα) πνπ 

αληηζηνηρνύζε ζε 11 κόιηο δηαγλώζεηο ζηνπο 100.000 θαηνίθνπο. Γειαδή 

πξόθεηηαη γηα αύμεζε ηεο λόζνπ θαηά 30 θνξέο κέζα ζε κόιηο 20 εκέξεο. Κη 

ίζσο απηόο ν κηθξόο αξηζκόο ησλ λέσλ αζζελώλ ζηελ πεξίνδν επηεκβξίνπ – 

αξρώλ Οθησβξίνπ νδήγεζε – όπσο θαη ζε άιιεο «ιεπθέο» πεξηνρέο ηεο ρώξαο, 

όπσο ηηο έξξεο, ηα Ησάλληλα – ζε παξαβίαζε ησλ πγεηνλνκηθώλ θαλόλσλ κε 

νδπλεξά απνηειέζκαηα. 

Δίλαη ελδεηθηηθό όηη ζηελ Αηηηθή ην ηειεπηαίν δεθαήκεξν δηαγλώζζεθαλ 

κε Covid-19 ζπλνιηθά 3.230 άηνκα, όζα δειαδή πεξίπνπ θαη ζηε Θεζζαινλίθε 

όκσο ιόγσ ηνπ όηη έρεη πιεζπζκό ζρεδόλ ηεηξαπιάζην (3.742.000 ζε ζρέζε κε ηα 

1.110.000 ηνπ λνκνύ Θεζζαινλίθεο) απηό αληηζηνηρεί ζε 85 θξνύζκαηα αλά 

100.000 θαηνίθνπο. Γειαδή πην απιά ν λνκόο Θεζζαινλίθεο έρεη ηεηξαπιάζην 

https://www.tovima.gr/tag/covid-19/
https://www.tovima.gr/2020/10/31/society/koronoios-sok-me-2-056-krousmata-kai-135-diasolinomenous-eksi-nekroi/
https://www.tovima.gr/2020/10/31/society/koronoios-sok-me-2-056-krousmata-kai-135-diasolinomenous-eksi-nekroi/
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πξόβιεκα από ηνλ επηδεκηνινγηθό θόξην από ηελ Αηηηθή. εκεηώλεηαη όηη ζην 

ιεθαλνπέδην ην πξώην δεθαήκεξν ηνπ Οθησβξίνπ είραλ ζεκεησζεί 1.825 

θξνύζκαηα πνπ εθείλε ηελ πεξίνδν ήηαλ ην 51% ησλ ζπλνιηθώλ θξνπζκάησλ 

όιεο ηεο ρώξαο (3603). 

 

Ζιηθίαο 18 έσο 24 εηώλ ην 33% ησλ ελεξγώλ θξνπζκάησλ ζηε 

ζπκπξσηεύνπζα 

ύκθσλα κε ηελ πεξαηηέξσ αλάιπζε, ην 33% ησλ ελεξγώλ θξνπζκάησλ 

ζηε ζπκπξσηεύνπζα (ζ.ζ. ππνινγίδνληαη ζε 4000-5000) είλαη ειηθίαο 18 έσο 24 

εηώλ, θάηη πνπ απνδίδεηαη ζηελ έιιεηςε πξνιεπηηθώλ κέηξσλ από πνιιά λεαξά 

άηνκα αιιά θαη ζηελ αλεμέιεγθηε ιεηηνπξγία πνιιώλ λπθηεξηλώλ θέληξσλ ή ζε 

άιιεο ζπλαζξνίζεηο ζηελ πξσηεύνπζα. 

Δίλαη αθόκε ελδεηθηηθά ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζίαζε ρζεο «Σν Βήκα» όηη ηα 

θξνύζκαηα ζε θνηηεηέο – δειαδή θπξίσο ζηελ ίδηα ειηθηαθή νκάδα – ζηελ 

ζπκπξσηεύνπζα ήηαλ πνιύ πεξηζζόηεξα από απηά ηεο Αηηηθήο, παξόηη ζηελ 

ζπκπξσηεύνπζα ζπνπδάδνπλ θαηά 40% ιηγόηεξνη λένη. 

Δπηπιένλ έρεη δηαπηζησζεί όηη, όηαλ ππήξμαλ νξηζκέλνη πεξηνξηζκνί ζηε 

δηαζθέδαζε ζηε ζπκπξσηεύνπζα, αθνινύζεζε πηζαλόλ κεηαθίλεζε λεαξώλ 

Θεζζαινληθέσλ πξνο ηε… λπθηεξηλή δσή ησλ εξξώλ, κε απνηέιεζκα λα 

ππάξμεη θη εθεί ξαγδαία αύμεζε ησλ λέσλ λθνξέσλ θαη λα βξεζεί ζύληνκα ζηελ 

«θόθθηλε δώλε». Με θύξην πξόβιεκα λα ππάξρεη ζηαδηαθή κεηαθύιηζε ηεο 

λόζνπ ζηηο ειηθίεο άλσ ησλ 64 πνπ ζήκεξα είλαη κόλν ην 4-5% ησλ θξνπζκάησλ, 

https://www.tovima.gr/2020/10/31/society/apokalypsi-posoi-mathites-spoudastes-kai-kathigites-exoun-nosisei-apo-covid-19/
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γεγνλόο πνπ ζα νδεγήζεη από ηηο αξρέο έσο ηα κέζα Ννεκβξίνπ ζε ξαγδαία 

αύμεζε ησλ λεθξώλ. 

 

Γ. www.cnn.gr 

03.11.2020 

Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε 

https://www.cnn.gr/ellada/story/241194/koronoios-ekriktiki-ayxisi-

kroymaton-se-attiki-kai-thessaloniki 

 Δηδήζεηο 

 Πνιηηηθή 

 Οηθνλνκία 

 Διιάδα 

 Κόζκνο 
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 Σαμίδη 
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 Tech 

 Cars 2020 

 Video 

 Δθεκεξίδεο 

ΔΛΛΑΓΑ 

Κνξσλντόο: Δθξεθηηθή αύμεζε θξνπζκάησλ ζε Αηηηθή θαη Θεζζαινλίθε 

Newsroom 

 Αλαλεώζεθε: Σξίηε, 03 Ννεκβξίνπ 2020 18:04 

http://www.cnn.gr/
https://www.cnn.gr/ellada/story/241194/koronoios-ekriktiki-ayxisi-kroymaton-se-attiki-kai-thessaloniki
https://www.cnn.gr/ellada/story/241194/koronoios-ekriktiki-ayxisi-kroymaton-se-attiki-kai-thessaloniki
https://www.cnn.gr/eidhseis
https://www.cnn.gr/politiki
https://www.cnn.gr/oikonomia
https://www.cnn.gr/ellada
https://www.cnn.gr/kosmos
https://www.cnn.gr/style
https://www.cnn.gr/focus
https://www.cnn.gr/taksidi/featured
https://www.cnn.gr/sports
https://www.cnn.gr/tech
https://www.cnn.gr/style/aytokinito
https://www.cnn.gr/videos
https://www.cnn.gr/efimerides
https://www.cnn.gr/ellada
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15    

ΗΝΣΗΜΔ 

Αλεζπρεηηθή αύμεζε θξνπζκάησλ θνξσλντνύ παξαηεξείηαη ζε όιε ηε 

ρώξα. ηελ Αηηηθή ζήκεξα, Σξίηε, θαηαγξάθεθα  542 θξνύζκαηα, ελώ 595 

δηαγλώζηεθαλ ζηε Θεζζαινλίθε. Δηδηθόηεξα, γηα ηελ Αηηηθή, ν Γθίθαο 

Μαγηνξθίλεο επηζήκαλε πσο ζηελ Αηηηθή παξαηεξείηαη 30% αύμεζε 

θξνπζκάησλ ζπγθξηηηθά κε ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα. 

Δθηόο ειέγρνπ βαίλνπλ θαη άιιεο πεξηνρέο, όπσο ε Ρνδόπε πνπ θαηέγξαςε 

108 θξνύζκαηα θαη ε Λάξηζα κε 106 θξνύζκαηα. 

Νέν αξλεηηθό ξεθόξ εκεξήζησλ θξνπζκάησλ αλαθνίλσζε ζήκεξα, Σξίηε, ν 

ΔΟΓΤ. 

 ΓΗΑΒΑΣΔ ΔΠΗΖ 

 

Ννζνθόκα ηνπ UCLA ζην CNN Greece: Έθαλα ην εκβόιην, είρα όιεο ηηο 

παξελέξγεηεο αιιά απηό είλαη θαιό 

 

https://www.cnn.gr/tag/koronoios
https://www.cnn.gr/focus/story/250125/nosokoma-toy-ucla-sto-cnn-greece-ekana-to-emvolio-eixa-oles-tis-parenergeies-alla-ayto-einai-kalo
https://www.cnn.gr/focus/story/250125/nosokoma-toy-ucla-sto-cnn-greece-ekana-to-emvolio-eixa-oles-tis-parenergeies-alla-ayto-einai-kalo
https://www.cnn.gr/focus/story/250125/nosokoma-toy-ucla-sto-cnn-greece-ekana-to-emvolio-eixa-oles-tis-parenergeies-alla-ayto-einai-kalo
https://www.cnn.gr/focus/story/250125/nosokoma-toy-ucla-sto-cnn-greece-ekana-to-emvolio-eixa-oles-tis-parenergeies-alla-ayto-einai-kalo
https://www.cnn.gr/focus/story/250125/nosokoma-toy-ucla-sto-cnn-greece-ekana-to-emvolio-eixa-oles-tis-parenergeies-alla-ayto-einai-kalo
https://www.cnn.gr/focus/story/250125/nosokoma-toy-ucla-sto-cnn-greece-ekana-to-emvolio-eixa-oles-tis-parenergeies-alla-ayto-einai-kalo
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Σαξαληίιεο: Ζ Δπηηξνπή ζα ζπλεδξηάδεη θάζε Παξαζθεπή - Αλαθνηλώζεηο 

από Υαξδαιηά 

 

Από ηα επηπιένλ 2.166 θξνύζκαηα, ηα 2.122 είλαη εγρώξηα θξνύζκαηα θαη 

ηα 22 ζπλδένληαη κε γλσζηέο ζπξξνέο. 

Αλαιπηηθόηεξα: 

* 40 θξνύζκαηα θαηά ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζηηο πύιεο εηζόδνπ 

ηεο ρώξαο 

* 4 εηζαγόκελα θξνύζκαηα πνπ πξνζήιζαλ απηνβνύισο γηα έιεγρν 

* 542 θξνύζκαηα ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο, εθ ησλ νπνίσλ 4 ζπλδένληαη κε 

γλσζηέο ζπξξνέο 

* 595 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Θεζζαινλίθεο, εθ ησλ νπνίσλ 3 ζπλδένληαη κε 

γλσζηή ζπξξνή 

* 6 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο 

* 3 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Αξγνιίδαο 

* 4 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Αξθαδίαο 

* 2 θξνύζκα ζηελ Π.Δ. 'Αξηαο 

* 18 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Αραΐαο 

* 7 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ Βνησηίαο 

* 2 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Γξεβελώλ 

* 46 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Γξάκαο, εθ ησλ νπνίσλ 1 ζπλδέεηαη κε γλσζηή 

ζπξξνή 

* 42 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Έβξνπ, εθ ησλ νπνίσλ 1 ζπλδέεηαη κε γλσζηή 

ζπξξνή 

* 7 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Δύβνηαο 

https://www.cnn.gr/politiki/story/250111/live-h-enimerosi-ton-politikon-syntakton-apo-ton-xristo-tarantili
https://www.cnn.gr/politiki/story/250111/live-h-enimerosi-ton-politikon-syntakton-apo-ton-xristo-tarantili
https://www.cnn.gr/politiki/story/250111/live-h-enimerosi-ton-politikon-syntakton-apo-ton-xristo-tarantili
https://www.cnn.gr/politiki/story/250111/live-h-enimerosi-ton-politikon-syntakton-apo-ton-xristo-tarantili
https://www.cnn.gr/politiki/story/250111/live-h-enimerosi-ton-politikon-syntakton-apo-ton-xristo-tarantili
https://www.cnn.gr/politiki/story/250111/live-h-enimerosi-ton-politikon-syntakton-apo-ton-xristo-tarantili
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* 1 θξνύζκα ζηελ Π.Δ. Δπξπηαλίαο 

* 1 θξνύζκα ζηελ Π.Δ. Εαθύλζνπ 

* 4 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Ζιείαο 

* 53 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Ζκαζίαο 

* 24 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Ζξαθιείνπ 

* 2 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Θεζπξσηίαο 

* 2 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Θήξαο 

* 27 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Ησαλλίλσλ, εθ ησλ νπνίσλ 4 ζπλδένληαη κε 

γλσζηέο ζπξξνέο 

* 32 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Καβάιαο 

* 15 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Καξδίηζαο 

* 8 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Καζηνξηάο 

* 1 θξνύζκα ζηελ Π.Δ. Κέαο-Κύζλνπ 

* 8 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Κέξθπξαο 

* 26 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Κηιθίο 

* 22 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Κνδάλεο 

* 6 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Κνξηλζίαο 

* 106 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Λάξηζαο, εθ ησλ νπνίσλ 2 ζπλδένληαη κε 

γλσζηή ζπξξνή 

* 3 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Λαζηζίνπ 

* 11 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Λέζβνπ 

* 11 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Μαγλεζίαο 

* 51 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Μεζζελίαο, εθ ησλ νπνίσλ 2 ζπλδένληαη κε 

γλσζηή ζπξξνή 

* 25 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο 

* 78 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Πέιιαο 

* 32 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ Πηεξίαο 

* 3 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Πξέβεδαο 
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* 1 θξνύζκα ζηελ Π.Δ. Ρεζύκλνπ 

* 108 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Ρνδόπεο, εθ ησλ νπνίσλ 4 ζπλδένληαη κε 

γλσζηέο ζπξξνέο 

* 11 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Ρόδνπ 

* 37 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. εξξώλ, εθ ησλ νπνίσλ 1 ζπλδέεηαη κε γλσζηή 

ζπξξνή 

* 2 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. πνξάδσλ 

* 13 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Σξηθάισλ 

* 12 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Φζηώηηδαο 

* 17 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Φιώξηλαο 

* 7 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Φσθίδαο 

* 38 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Υαιθηδηθήο 

* 12 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Υαλίσλ 

* 3 θξνύζκαηα ζηελ Π.Δ. Υίνπ 

Σέινο, 35 θξνύζκαηα βξίζθνληαη ππό δηεξεύλεζε. 

Νέα αξλεηηθά ξεθόξ 

Δηδηθόηεξα, θαηαγξάθνληαη 2.166 λέεο κνιύλζεηο ζηε ρώξα, εθ ησλ 

νπνίσλ 22 ζπλδένληαη κε ζπξξνέο θαη 40 εληνπίζηεθαλ θαηόπηλ ειέγρσλ ζηηο 

πύιεο εηζόδνπ ηεο ρώξαο.Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ θξνπζκάησλ είλαη 44.246, εθ 

ησλ νπνίσλ ην 54.7% άλδξεο. 

Tα 4.225 (9.5%) ζεσξνύληαη ζρεηηδόκελα κε ηαμίδη από ην εμσηεξηθό θαη 

14111 (31.9%) είλαη ζρεηηδόκελα κε ήδε γλσζηό θξνύζκα. 

169 ζπκπνιίηεο καο λνζειεύνληαη δηαζσιελσκέλνη. Ζ δηάκεζε ειηθία ηνπο 

είλαη 65 εηώλ. 38 (22.5%) είλαη γπλαίθεο θαη νη ππόινηπνη άλδξεο. To 89.3%, ησλ 

δηαζσιελσκέλσλ, έρεη ππνθείκελν λόζεκα ή είλαη ειηθησκέλνη 70 εηώλ θαη 

άλσ. 300 αζζελείο έρνπλ εμέιζεη από ηηο ΜΔΘ. 

Σέινο, έρνπκε 13 αθόκα θαηαγεγξακκέλνπο ζαλάηνπο θαη 655 ζαλάηνπο 

ζπλνιηθά ζηε ρώξα. 255 (38.9%) γπλαίθεο θαη νη ππόινηπνη άλδξεο. Ζ δηάκεζε 

ειηθία ησλ ζαλόλησλ ζπκπνιηηώλ καο ήηαλ ηα 79 έηε θαη ην 96.3% είρε θάπνην 

ππνθείκελν λόζεκα ή/θαη ειηθία 70 εηώλ θαη άλσ. 
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PHOTO 1 / 6 

Νσξίηεξα, κηιώληαο ζηελ ΔΡΣ, ν Πξόεδξνο ηνπ ΔΟΓΤ Παλαγηώηεο 

Αξθνπκαλέαο είπε πσο ν ζρεδηαζκόο γηα καδηθά rapid tests ζύληνκα ζα 

πεξηιακβάλεη λνζνθνκεία θαη Κέληξα Τγείαο, ελώ νη θηλεηέο κνλάδεο ζπλερίδνπλ 

ζηε Βόξεηα Διιάδα, κε επόκελνπο ζηαζκνύο ηελ Κνκνηελή θαη ηε Γξάκα. 

Να δνύκε ηηο επόκελεο εκέξεο αλ ζα θαηαθέξνπκε έζησ 

ζηαζεξνπνίεζε εηδηθά ζηε Βόξεηα Διιάδα, αλέθεξε ν θ.Αξθνπκαλέαο, 

επηκέλνληαο λα ππελζπκίδεη όηη αλ νη ππεξκεηαδόηεο είλαη ην 10%, ε δηαζπνξά 

πνπ πξνθαινύλ θηάλεη ζην 80%. 

Αλεμάξηεηα ηνπ ηεζη θάπνηνο πνπ ηρλειαηήζεθε σο ζηελή επαθή πξέπεη λα 

ηεξήζεη ππνρξεσηηθή θαξαληίλα 14 εκεξώλ, επεζήκαλε γηα κία αθόκε θνξά. 

ηε Β. Διιάδα γίλεηαη αμηνιόγεζε θαη εμεηάδνληαη ζε θάπνηεο πεξηνρέο θαη 

νη καζεηέο αλέθεξε, εμεγώληαο όηη, όπσο πξνβιέπεη ην πξσηόθνιιν, γίλεηαη 

εθηίκεζε ξίζθνπ, δειαδή αλ πξόθεηηαη γηα ζπξξνή ή όρη. 

«Πξνηεξαηόηεηά καο λα πξνθπιάμνπκε ην ζύζηεκα πγείαο, είλαη νη 

εππαζείο νκάδεο», ηόληζε ν θ. Αξθνπκαλέαο. 
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Γ. www.iatronet.gr 

16.11.2020 

Ζιεθηξνληθή δηεύζπλζε 

https://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/epistimi-zwi/news/58827/covid-19-

thanatoi-8-minwn-se-16-meres-59-akomi-nekroi-2198-nees-loimwxeis.html 

 

Γίθηπν πλεξγαηώλ | Α’ Βνήζεηεο | Σειέθσλα Α’ 

Αλάγθεο | Πξνεηδνπνηήζεηο Φαξκάθσλ 

 Άλδξαο 

 Γπλαίθα 

 Παηδί 

 Σξίηε Ζιηθία 

Αναζήτηση
 

Αλαιπηηθή αλαδήηεζε 

Σειεπηαία Δλεκέξσζε: 11/1/2021 

Δίζνδνο Μειώλ 

ΑξρηθήΔηδήζεηο - ΝέαΔπηζηήκε & Εσή 

CoViD-19: Θάλαηνη 8 κελώλ ζε 16 κέξεο - 59 αθόκε λεθξνί, 2.198 λέεο 

ινηκώμεηο 

Οη 492 αθνξνύλ ηελ Αηηηθή, νη 491 ηε Θεζζαινλίθε, νη 147 ηε Γξάκα, νη 

122 από ηελ Πέιια θαη νη ππόινηπεο από άιιεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο. 

Γεκνζίεπζε: 16 Ννεκβξίνπ 2020 

 517  0  0  2 
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Απνγνήηεπζε πξνθαιεί ην θαζεκεξηλό επηδεκηνινγηθό δειηίν ηνπ Δζληθνύ 

Οξγαληζκνύ Γεκόζηαο Τγείαο (ΔΟΓΤ) γηα ηα θξνύζκαηα θνξσλντνύ. 

Οη ππεύζπλνη ηνπ ΔΟΓΤ αλαθνίλσζαλ ηε Γεπηέξα 59 αθόκε ζαλάηνπο 

αζζελώλ κε CoViD-19 θαη 2.198 λέεο ινηκώμεηο από ηνλ ηό. 

Από ηελ αξρή ηνπ κήλα, έρνπλ ράζεη ηε δσή ηνπο 539 αζζελείο, ελώ όινπο 

ηνπο πξνεγνύκελνπο κήλεο νη λεθξνί ήηαλ 626. 

Ηζρπξή είλαη ε πίεζε θαη ζηηο κνλάδεο εληαηηθήο ζεξαπείαο, κε 400 αζζελείο 

λα λνζειεύνληαη δηαζσιελσκέλνη. Δλδεηθηηθό είλαη όηη ηηο 8 ηειεπηαίεο κέξεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ 220 αθόκε θιίλεο ζε ΜΔΘ. 

Σα παξαπάλσ έρνπλ επίπησζε ζην γξάθεκα κε ηελ πνξεία ηεο 

επηδεκίαο θαη δηακνξθώλνπλ ζπλνπηηθά ηελ εηθόλα σο εμήο: 

 2.198 λέα θξνύζκαηα (1.698 ρζεο). 

 76.403 ζπλνιηθά θξνύζκαηα (74.205 ρζεο). 

 59 επηπιένλ ζάλαηνη (71 ρζεο). 

 1.165 έρνπλ ράζεη ζπλνιηθά ηε δσή ηνπο (1.106 ρζεο). 

 400 αζζελείο λνζειεύνληαη δηαζσιελσκέλνη (392 ρζεο). 

 383 αζζελείο έρνπλ πάξεη εμηηήξην από ΜΔΘ (376 ρζεο). 

 Έρνπλ δηελεξγεζεί 2.104.235 ζπλνιηθά ηεζη θνξσλντνύ (2.092.324 

ρζεο). 

 Σεζη εκέξαο: 11.911 (14.262 ρζεο). 

 Πνζνζηό ζεηηθώλ ηεζη: 18,453% (11,905% ρζεο). 

https://www.iatronet.gr/koronoios/
https://www.iatronet.gr/koronoios/
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Σν πνζνζηφ ζεηηθψλ ηεζη απνηειεί κία αθφκε αξλεηηθή επίδνζε, κε ηνπο 

εηδηθνχο ηνπ Δπξσπατθνχ Οξγαληζκνχ Δηδηθψλ Λνηκψμεσλ (ECDC) λα ζεσξνχλ 

σο φξην ην 4%. 

Από ηα παξαπάλσ θξνύζκαηα: 

 492 αθνξνύλ ηελ Αηηηθή (405 ρζεο). 

 491 είλαη από ηε Θεζζαινλίθε (435 ρζεο). 

 147 πξνέξρνληαη από ηε Γξάκα (29 ρζεο). 

 122 είλαη από ηελ Πέιια (69 ρζεο). 

 110 αθνξνύλ ηε Λάξηζα (76 ρζεο). 

 105 πξνέξρνληαη από ηηο έξξεο (30 ρζεο). 

 25 είλαη εηζαγόκελα (25 θαη ρζεο). 

Καηαλνκή 

Σα ππόινηπα θαηαλέκνληαη ζε άιιεο 44 Πεξηθεξεηαθέο Δλόηεηεο σο εμήο 

(κε bold ηα δηςήθηα): 

 25 ζηελ Π.Δ. Αηησιναθαξλαλίαο. 

 2 ζηελ Π.Δ. Αξγνιίδαο. 

 1 ζηελ Π.Δ. Αξθαδίαο. 

 1 ζηελ Π.Δ. Άξηαο. 

 30 ζηελ Π.Δ. Αραταο. 

 4 ζηελ Π.Δ. Βνησηίαο. 

 38 ζηελ Π.Δ. Γξεβελώλ. 

 52 ζηελ Π.Δ. Έβξνπ. 

 8 ζηελ Π.Δ. Δύβνηαο. 

 5 ζηελ Π.Δ. Δπξπηαλίαο. 

 6 ζηελ Π.Δ. Ζιείαο. 

 38 ζηελ Π.Δ. Ζκαζίαο. 

 28 ζηελ Π.Δ. Ζξαθιείνπ. 

 1 ζηελ Π.Δ. Θεζπξσηίαο. 
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 2 ζηελ Π.Δ. Θήξαο. 

 7 ζηελ Π.Δ. Ησαλλίλσλ. 

 48 ζηελ Π.Δ. Καβάιαο. 

 27 ζηελ Π.Δ. Καξδίηζαο. 

 13 ζηελ Π.Δ. Καζηνξηάο. 

 11 ζηελ Π.Δ. Κέξθπξαο. 

 1 ζηελ Π.Δ. Κεθαιιελίαο. 

 18 ζηελ Π.Δ. Κηιθίο. 

 37 ζηελ Π.Δ. Κνδάλεο. 

 3 ζηελ Π.Δ. Λαθσλίαο. 

 2 ζηελ Π.Δ. Λαζηζίνπ. 

 6 ζηελ Π.Δ. Λέζβνπ. 

 1 ζηελ Π.Δ. Λήκλνπ. 

 45 ζηελ Π.Δ. Μαγλεζίαο. 

 13 ζηελ Π.Δ. Μεζζελίαο. 

 1 ζηελ Π.Δ. Μπθόλνπ. 

 1 ζηελ Π.Δ. Νάμνπ. 

 7 ζηελ Π.Δ. Ξάλζεο. 

 66 ζηελ Π.Δ. Πηεξίαο. 

 1 ζηελ Π.Δ. Πξέβεδαο. 

 9 ζηελ Π.Δ. Ρεζύκλνπ. 

 9 ζηελ Π.Δ. Ρνδόπεο. 

 10 ζηελ Π.Δ. Ρόδνπ. 

 37 ζηελ Π.Δ. Σξηθάισλ. 

 6 ζηελ Π.Δ. Φζηώηηδαο. 

 29 ζηελ Π.Δ. Φιώξηλαο. 

 2 ζηελ Π.Δ. Φσθίδαο. 
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 10 ζηελ Π.Δ. Υαιθηδηθήο. 

 11 ζηελ Π.Δ. Υαλίσλ. 

 5 ζηελ Π.Δ. Υίνπ. 

29 θξνχζκαηα βξίζθνληαη ππφ δηεξεχλεζε (12 ρζεο). 

 

Βειηίσζε 

ρνιηάδνληαο ηε ζεκεξηλή επηδεκηνινγηθή εηθόλα, ε θαζεγήηξηα Βάλα 

Παπαεπαγγέινπ αλέθεξε πσο νθείιεηαη ζηελ εθζεηηθή αύμεζε ηεο επηδεκίαο ηηο 

πξνεγνύκελεο εβδνκάδεο θαη ζεκείσζε πσο έξρεηαη κία αθόκε δύζθνιε 

εβδνκάδα. 

Δμέθξαζε, σζηόζν, ηελ εθηίκεζε πσο ε θαηάζηαζε ζα βειηησζεί ην 

επόκελν δηάζηεκα, αξθεί λα ηεξνύκε ηα κέηξα. 

Ζ θαζεγήηξηα ηόληζε πσο ην πεξαζκέλν αββαηνθύξηαθν έραζαλ ηε δσή 

ηνπο από CoViD-19 δύν γηαηξνί, ειηθίαο 42 θαη 52 εηώλ. 

ε ζρέζε κε ηνπο καζεηέο, είπε πσο δελ είλαη ππεξκεηαδόηεο, αιιά 

ζρεηίδεηαη κε απμεκέλε θηλεηηθόηεηα ησλ γνλέσλ, ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνύ ησλ ζρνιείσλ. 

Ο επίθνπξνο θαζεγεηήο Γθίθαο Μαγηνξθίλεο επηζήκαλε πσο ε πιεηνλόηεηα 

ησλ θξνπζκάησλ θαηαγξάθεηαη εθηόο Αηηηθήο θαη Θεζζαινλίθεο. Έθαλε ιόγν 

γηα "πηζαλή βειηίσζε" ηεο θαηάζηαζεο, αιιά ε Θεζζαινλίθε έρεη αλαινγηθά 

πεληαπιάζηα θξνύζκαηα από ην Λεθαλνπέδην. 

Χο πξνο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο, ζεκείσζε πσο ππάξρεη αύμεζε ζηηο ειηθίεο 

19 έσο 39 εηώλ, ε νπνία νδήγεζε ζε ππεξκεηάδνζε ζηηο νκάδεο 40 εηώλ θαη άλσ. 

Δθηίκεζε πσο ν αξηζκόο ησλ ελεξγώλ θξνπζκάησλ είλαη 100.000 θαη πσο 

ν δείθηεο κεηάδνζεο ηνπ ηνύ Rt ήηαλ ζην 1,5 ηελ πεξαζκέλε εβδνκάδα, 

ζεσξώληαο πσο ζα ππνρσξήζεη. 

https://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/epistimi-zwi/news/55208/ti-einai-oi-deiktes-r0-kai-rt-toy-korwnooy.html
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Αλαθνίλσζε 

Παξαηίζεηαη ην πιήξεο θείκελν ηεο ζεκεξηλήο αλαθνίλσζεο ηνπ ΔΟΓΤ: 

"ήκεξα, αλαθνηλώλνπκε 2.198 λέα θξνύζκαηα ηνπ λένπ ηνύ ζηε ρώξα, εθ 

ησλ νπνίσλ 21 εληνπίζηεθαλ θαηόπηλ ειέγρσλ ζηηο πύιεο εηζόδνπ ηεο ρώξαο. Ο 

ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ θξνπζκάησλ είλαη 76.403, εθ ησλ νπνίσλ ην 53,9% 

άλδξεο. 

4.675 (6,1%) ζεσξνύληαη ζρεηηδόκελα κε ηαμίδη από ην εμσηεξηθό θαη 

19.638 (25,7%) είλαη ζρεηηδόκελα κε ήδε γλσζηό θξνύζκα. 

400 ζπκπνιίηεο καο λνζειεύνληαη δηαζσιελσκέλνη. Ζ δηάκεζε ειηθία ηνπο 

είλαη 65 εηώλ. 126 (31,5%) είλαη γπλαίθεο θαη νη ππόινηπνη άλδξεο. To 79,5%, 

ησλ δηαζσιελσκέλσλ, έρεη ππνθείκελν λόζεκα ή είλαη ειηθησκέλνη 70 εηώλ θαη 

άλσ. 383 αζζελείο έρνπλ εμέιζεη από ηηο ΜΔΘ. 

Σέινο, έρνπκε 59 αθόκα θαηαγεγξακκέλνπο ζαλάηνπο θαη 1.165 ζαλάηνπο 

ζπλνιηθά ζηε ρώξα. 473 (40,6%) γπλαίθεο θαη νη ππόινηπνη άλδξεο. Ζ δηάκεζε 

ειηθία ησλ ζαλόλησλ ζπκπνιηηώλ καο ήηαλ ηα 80 έηε θαη ην 97,2% είρε θάπνην 

ππνθείκελν λόζεκα ή θαη ειηθία 70 εηώλ θαη άλσ". 

Γεκ.Κ. 

 

 

ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΚΖ ΔΗΡΑ ΚΟΗΝΧΝ ΤΠΟΤΡΓΗΚΧΝ ΑΠΟΦΑΔΧΝ 

(Κ.Τ.Α.) 

1) Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 52973/28.08.2020 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΘΖΚΔ ΑΠΟ 

Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 56425/15.09.2020 

 

2) Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 53080/28.08.2020 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΘΖΚΔ ΑΠΟ 

Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 56435/15.09.2020 

 

3) Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 56425/15.09.2020 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΘΖΚΔ ΑΠΟ 

Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 59634/25.09.2020 

 

4) Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 59626/25.09.2020 



ειίδα 121 από 138 

 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΘΖΚΔ ΑΠΟ 

Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 61927/02.10.2020 

 

5) Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 56344/15.09.2020 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΘΖΚΔ ΑΠΟ 

Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 60936/30.09.2020 

 

6) Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 59634/25.09.2020 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΘΖΚΔ ΑΠΟ 

Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 61940/02.10.2020 

 

7) Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 61940/02.10.2020 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΘΖΚΔ ΑΠΟ 

Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 64450/11.10.2020 

 

8) Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 64450/11.10.2020 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΘΖΚΔ ΑΠΟ 

Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 67924/23.10.2020 

 

9) Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 67924/23.10.2020 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΘΖΚΔ ΑΠΟ 

Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 69863/02.11.2020 

 

10) Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 71342/06.11.2020 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΘΖΚΔ ΑΠΟ 

Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 72687/12.11.2020 

 

11) Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 69863/02.11.2020 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΘΖΚΔ ΑΠΟ 

Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 71342/06.11.2020 

 

12) Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 71342/06.11.2020 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΘΖΚΔ ΑΠΟ 

Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 76629/28.11.2020 

 

13) Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 76629/28.11.2020 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΘΖΚΔ ΑΠΟ 
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Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 78363/05.12.2020 

 

14) Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 78363/05.12.2020 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΘΖΚΔ ΑΠΟ 

Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 80189/12.12.2020 

 

15) Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 80189/12.12.2020 

ΑΝΣΗΚΑΣΑΣΑΘΖΚΔ ΑΠΟ 

Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 80588/15.12.2020 

 

 Ζ Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 69239/29.10.2020 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔ ΣΖΝ ΤΠΟ 

ΣΟΗΥΔΗΑ Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 67924/23.10.2020. 

 Ζ Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 68952/28.10.2020 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔ ΣΖΝ ΤΠΟ 

ΣΟΗΥΔΗΑ Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 67924/23.10.2020. 

 Ζ Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 67723/22.10.2020 ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΔ ΣΖΝ ΤΠΟ 

ΣΟΗΥΔΗΑ Γ1α΄/Γ.Π. νηθ. 64450/11.10.2020. 

 

 

ΗX. ΝΟΜΗΚΟ ΜΔΡΟ 

ύκθσλα κε ην άξζξν 285 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα: 

 Παξαβίαζε κέηξσλ γηα  ηελ πξφιεςε αζζελεηψλ 

 1. Όπνηνο παξαβηάδεη ηα κέηξα πνπ έρεη δηαηάμεη ν λφκνο ή ε αξκφδηα αξρή γηα 

λα απνηξαπεί ε εηζβνιή ή ε δηάδνζε κηαο κεηαδνηηθήο αζζέλεηαο ηηκσξείηαη: α) κε 

θπιάθηζε έσο ηξία έηε ή ρξεκαηηθή πνηλή αλ απφ ηελ πξάμε κπνξεί λα πξνθχςεη 

θνηλφο θίλδπλνο γηα δψα, β) κε θπιάθηζε θαη ρξεκαηηθή πνηλή αλ απφ ηελ πξάμε 

κπνξεί λα πξνθχςεη θίλδπλνο κεηάδνζεο ηεο αζζέλεηαο ζε αφξηζην αξηζκφ αλζξψπσλ. 

 2. Αλ ε παξαβίαζε είρε σο απνηέιεζκα κεηαδνζεί ε αζζέλεηα ζε δψα, 

επηβάιιεηαη θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ θαη ρξεκαηηθή πνηλή, θαη αλ είρε σο 

απνηέιεζκα λα κεηαδνζεί ζε άλζξσπν, επηβάιιεηαη θάζεηξμε έσο δέθα έηε. 

 3. Αλ ε παξαβίαζε είρε σο απνηέιεζκα ην ζάλαην άιινπ επηβάιιεηαη θάζεηξμε 

ηνπιάρηζηνλ δέθα εηψλ θαη αλ πξνθιήζεθε ν ζάλαηνο κεγάινπ αξηζκνχ αλζξψπσλ, ην 

δηθαζηήξην κπνξεί λα επηβάιεη ηζφβηα θάζεηξμε. 

 

 4. Όπνηνο ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 1 παξαβηάδεη ηα κέηξα απφ ακέιεηα, 

ηηκσξείηαη: α) ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζηνηρείνπ α` κε ρξεκαηηθή πνηλή ή παξνρή 
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θνηλσθεινχο εξγαζίαο θαη β) ζηελ πεξίπησζε ηνπ ζηνηρείνπ β` κε θπιάθηζε έσο δχν 

έηε ή ρξεκαηηθή πνηλή. 

 

 ύκθσλα κε ην άξζξν 288 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα: 

 

 Παξεκπφδηζε απνηξνπήο θνηλνχ θηλδχλνπ 

 θαη παξάιεηςε νθεηιφκελεο βνήζεηαο 

 1. Όπνηνο καηαηψλεη ή δπζρεξαίλεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα λα 

απνηξαπεί ή λα θαηαζηαιεί έλαο θνηλφο θίλδπλνο πνπ ππάξρεη ή πνπ επίθεηηαη γηα 

ηε δσή ή ηελ πγεία αλζξψπνπ ή γηα μέλεο ηδηνθηεζίεο ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε έσο 

ηξία έηε ή ρξεκαηηθή πνηλή. 

 2. Όπνηνο ζε πεξίπησζε δπζηπρήκαηνο ή θνηλνχ θηλδχλνπ ή θνηλήο αλάγθεο δελ 

πξνζθέξεη ηε βνήζεηα πνπ ηνπ δεηήζεθε θαη πνπ κπνξνχζε λα πξνζθέξεη, ρσξίο ν ίδηνο 

λα δηαηξέμεη νπζηψδε θίλδπλν, ηηκσξείηαη κε ρξεκαηηθή πνηλή ή παξνρή θνηλσθεινχο 

εξγαζίαο. 

  

Σν έγθιεκα απηφ πξνβιέπεη ηελ παξαθψιπζε ηεο αλαγθαίαο ελέξγεηαο πξνο 

απνηξνπή ή θαηαζηνιή πθηζηάκελνπ ή εγγχο επηθείκελνπ θηλδχλνπ. 

Γηα ηελ ηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο απαηηνχληαη: α) Κνηλφο θίλδπλνο πνπ ππάξρεη ή 

επίθεηηαη γηα ηε δσή ή ηελ πγεία αλζξψπνπ ή γηα μέλεο ηδηνθηεζίεο. 

Μπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ ηξίηνλ ή απφ ην δξάζηε ηνπ παξφληνο εγθιήκαηνο ή 

θαη ζπκκέηνρν ηνπ 

β) Μαηαίσζε ή δπζρέξαλζε απφ ηνλ ππαίηην  ηεο ελέξγεηαο  πνπ είλαη αλαγθαία 

γηα ηελ απνηξνπή ή ηελ θαηαζηνιή ηνπ θνηλνχ θηλδχλνπ. 

Αλαγθαία ελέξγεηα είλαη θάζε αλζξψπηλε ελέξγεηα πνπ ελφςεη ησλ εηδηθψλ 

ζπλζεθψλ είλαη επηβεβιεκέλε γηα λα θαηαζηαιεί ή απνηξαπεί ν ππάξρσλ ή 

επηθείκελνο θίλδπλνο 

  

 Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 259 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα: Τπάιιεινο 

πνπ κε πξφζεζε παξαβαίλεη ηα θαζήθνληα ηεο ππεξεζίαο ηνπ κε ζθνπφ λα 

πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ή ζε άιινλ παξάλνκν φθεινο ή λα βιάςεη ην θξάηνο ή 

θάπνηνλ άιιν ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε έσο δχν έηε ή ρξεκαηηθή πνηλή, αλ ε πξάμε 

απηή δελ ηηκσξείηαη κε άιιε πνηληθή δηάηαμε. 

 

 Απφ ηελ σο άλσ δηάηαμε πξνθχπηεη, φηη ππάιιεινο πνπ κε πξφζεζε παξαβαίλεη 

ηα θαζήθνληα ηεο ππεξεζίαο ηνπ κε ζθνπφ λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ή ζε 

άιινλ παξάλνκν φθεινο ή γηα λα βιάςεη ην θξάηνο ή θάπνηνλ άιινλ ηηκσξείηαη κε 
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θπιάθηζε κέρξη δχν εηψλ, αλ ε πξάμε απηή δελ ηηκσξείηαη κε άιιε πνηληθή δηάηαμε. 

Σν έγθιεκα απηφ είλαη ηδηαίηεξν, δηαπξαηηφκελν κφλν απφ ππάιιειν θαη 

πξνζηαηεχεη ην έλλνκν αγαζφ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ 

απνθιεηζηηθά πξνο ην ζπκθέξνλ ηεο πνιηηείαο θαη ηεο θνηλσλίαο, πνπ έρνπλ ηαρζεί 

λα εμππεξεηνχλ νη ππάιιεινη κε ρξεζηφηεηα θαη θαζαξφηεηα.  

Γηα ηελ ζηνηρεηνζέηεζε ηνπ αδηθήκαηνο ηεο παξαβάζεσο θαζήθνληνο, φπσο εθ 

ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άλσ άξζξνπ πξνθχπηεη, απαηηείηαη λα ζπληξέρνπλ, εθηφο απφ ηελ 

ηδηφηεηα ηνπ δξάζηε σο ππαιιήινπ, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 13 εδ.α’ θαη 263 

Α’ ηνπ ίδηνπ Κψδηθα αληηθεηκεληθψο: α) παξάβαζε ππεξεζηαθνχ θαζήθνληνο (φρη 

απινχ ππαιιειηθνχ θαζήθνληνο), φπσο θαζνξίδεηαη απφ ην λφκν ή ηελ δηνηθεηηθή 

πξάμε ή κε ηδηαίηεξεο νδεγίεο ηεο πξνηζηακέλεο αξρήο ή ελππάξρεη ζηε θχζε ηεο 

ππεξεζίαο ηνπ ππαιιήινπ β) δφινο ηνπ δξάζηε (αξθνχληνο θαη ηνπ ελδερνκέλνπ 

δφινπ), ήηνη πξφζεζε πνπ πεξηέρεη ηελ ζέιεζε παξαβάζεσο ηνπ θαζήθνληνο ηεο 

ππεξεζίαο θαη γ) ζθνπφο ηνπ δξάζηε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφ ηνπ ή ζε άιινλ 

παξάλνκε πιηθή ή εζηθή σθέιεηα ή λα βιάςεη ην θξάηνο ή θάπνηνλ άιιν, ρσξίο λα 

απαηηείηαη θαη ε επίηεπμε ηνπ άλσ ζθνπνχ. Γηα λα ζπληξέρεη δε απηφο πξέπεη φρη 

κφλνλ ε βνχιεζε ηνπ δξάζηε λα θαηαηείλεη πξνο απηφλ, αιιά θαη ε ζπκπεξηθνξά 

ηνπ, φπσο αλαπηχζζεηαη, λα δχλαηαη αληηθεηκεληθψο λα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμή ηνπ 

αθνχ ν φξνο ηνπ ζθνπνχ ηνπ πξνζπνξηζκνχ ζηνλ εαπηφ ηνπ ή ζε θάπνηνλ άιινλ 

παξαλφκνπ νθέινπο ή βιάβεο ηνπ θξάηνπο ή θάπνηνπ άιινπ ζεκαίλεη φηη ε πξάμε 

φπσο επηρεηξείηαη απφ ηνλ δξάζηε, δχλαηαη λα νδεγήζεη ζηελ απφθηεζε παξαλφκνπ 

νθέινπο ή ζηελ πξφθιεζε βιάβεο ηξίηνπ (αληηθεηκεληθφ ζηνηρείν) θαη επηπιένλ ε 

βνχιεζε ηνπ δξάζηε θαηεπζχλεηαη ζηελ απφθηεζε ηνπ νθέινπο ή ζηελ πξφθιεζε 

ηεο βιάβεο (ππνθεηκεληθφ ζηνηρείν). Έηζη, κεηαμχ ηεο πξάμεσο θαη ηνπ ζθνπνχ 

νθέινπο ή βιάβεο πξέπεη λα ππάξρεη ηέηνηα αηηηψδεο ζρέζε ψζηε ε πξάμε ηεο 

παξαβάζεσο θαζήθνληνο αλ δελ είλαη ν απνθιεηζηηθφο ηξφπνο, πάλησο πξέπεη λα 

είλαη πξφζθνξνο ηξφπνο πεξηπνηήζεσο ηνπ ζθνπνπκέλνπ νθέινπο ή βιάβεο, πξάγκα 

πνπ ζπκβαίλεη φηαλ ην ζθνπνχκελν φθεινο, ε βιάβε δελ δχλαηαη λα επηηεπρζεί παξά 

κφλν κε ηελ παξάβαζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θαζήθνληνο ή θαη κε ηελ παξάβαζε 

απηνχ.  

 

  

Πεξαηηέξσ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 306 ηνπ Πνηληθνύ Κώδηθα 

 1. Όπνηνο εθζέηεη άιινλ θαη έηζη ηνλ θαζηζηά αβνήζεην, θαζψο θαη φπνηνο 

αθήλεη αβνήζεην έλα πξφζσπν πνπ ην έρεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ ή πνπ έρεη ππνρξέσζε 

λα ην δηαηξέθεη θαη λα ην πεξηζάιπεη ή λα ην κεηαθέξεη, ή έλα πξφζσπν πνπ ν ίδηνο 

ππαίηηα ηξαπκάηηζε, ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ έμη κελψλ. 
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 2. Αλ ε πξάμε πξνθάιεζε ζηνλ παζφληα: α) βαξηά ζσκαηηθή βιάβε, επηβάιιεηαη 

θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ εηψλ, β) ζάλαην, επηβάιιεηαη θάζεηξμε έσο δέθα έηε. 

Ο πξψηνο ηξφπνο ηέιεζεο ηεο έθζεζεο (έθζεζε κε ζηελή έλλνηα) ζπληζηά θνηλφ 

έγθιεκα, θαζφζνλ ππνθείκελν ηνπ εγθιήκαηνο κπνξεί λα είλαη νπνηνζδήπνηε 

 Τιηθφ αληηθείκελν ηεο πξάμεο κπνξεί λα είλαη θάζε άιιν, πιελ ηνπ δξάζηε 

πξφζσπν. Αβνήζεην θαζίζηαηαη ζπλήζσο πξφζσπν αλήιηθν, αζζελέο ή ππφ ηελ 

επήξεηα νπζηψλ, ρσξίο  εληνχηνηο απηφ λα είλαη αηηηνινγηθψο απαξαίηεην 

Καηά κία άπνςε, γηα ηε ζηνηρεηνζέηεζε ηεο ελ ζηελή ελλνία εθζέζεσο 

πξνυπνηίζεηαη ηνπηθή-ρσξνηαμηθή κεηαηφπηζε ηνπ ζχκαηνο απφ κηα αζθαιή ζε κία 

αλαζθαιή ζέζε. Δθθξάδεηαη φκσο θαη ε άπνςε φηη ε πεξηαγσγή ηνπ ζχκαηνο ζε 

status ειαηησκέλεο αζθάιεηαο θαηαθάζθεηαη αλεμαξηήησο κεηαθίλεζεο ηνπ 

«θαζφζνλ δελ απνηειεί  ζηνηρείν αλαγθαίν γηα ηελ ηέιεζε ηνπ εγθιήκαηνο ε 

ρσξνηαμηθή κεηαηφπηζε…. αιιά εμαξθεί απιψο ε αιιαγή ησλ ηνπηθψλ ζρέζεσλ ηνπ 

ζχκαηνο κε ηνλ εμσηεξηθφ θφζκν..». (πκβΑΠ 1222/2010 ΠνηλΥξ 2011,360). Καηά 

ηελ άπνςε απηή, ηειείηαη έθζεζε αθφκα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ζχκα δελ 

κεηαθηλείηαη κελ απφ ηελ αζθαιή ζέζε ζηελ νπνία επξίζθεηαη, αιιά ζπγθεθξηκέλνο 

θίλδπλνο κεηαθέξεηαη  απφ ηνλ δξάζηε ζην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ην ζχκα, θαζψο θαη 

ζηελ πεξίπησζε πνπ ν δξάζηεο ζηεξεί απφ ην ζχκα πξφζσπα ή αληηθείκελα πνπ ζα 

ην ζπλέδξακαλ, αθνχ δελ πθίζηαηαη δηαθνξά απαμίαο αλάκεζα ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

ζχκαηνο ζηελ αλαζθαιή ζέζε θαη ζηε δεκηνπξγία ηεο αλαζθαινχο ζέζεο ζην ζεκείν 

πνπ βξίζθεηαη ην ζχκα.   

Ζ λνκνινγία δέρεηαη γηα ηελ πιήξσζε ηεο αληηθεηκεληθήο ππφζηαζεο ηνπ 

άξζξνπ 306 ΠΚ αξθεί θαη ελδερφκελνο θίλδπλνο (ΑΠ 467/1991). 

ηε λνκνινγία αλαθέξεηαη φηη είλαη αδηάθνξν, εάλ ην ζχκα ηειηθά δηαζσζεί κε 

ηελ παξέκβαζε ηξίησλ ή απφ ηχρε, δηφηη ζηα εγθιήκαηα ζπγθεθξηκέλεο 

δηαθηλδχλεπζεο ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δξάζηε εμαληιείηαη ζηελ πξφθιεζε ηνπ θηλδχλνπ 

θαη δελ ζπλδέεηαη κε ηελ επέιεπζε ηεο βιάβεο, ψζηε είλαη αδηάθνξν αλακέλεηαη κε 

βεβαηφηεηα ή κε πςειή πηζαλφηεηα ε παξνρή βνήζεηαο απφ ηξίην (πκβΑΠ 

1959/2006, πκβΑΠ 1371/2006) 

 

Γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο ππνθεηκεληθήο ππφζηαζεο ηνπ εγθιήκαηνο ηεο έθζεζεο 

απαηηείηαη δφινο ηνπ δξάζηε, έζησ θαη ελδερφκελνο, ήηνη γλψζε, έζησ θαη κε ηελ 

έλλνηα ηεο ακθηβνιίαο, φηη ν παζψλ πεξηάγεηαη κε ηελ θξίζηκε ελέξγεηα ζε 

θαηάζηαζε θηλδχλνπ θαη κάιηζηα ηδηαίηεξεο έληαζεο. Απφ ηε δηάηαμε απηή 

πξνθχπηεη φηη ε αληηθεηκεληθή ππφζηαζε ηνπ εγθιήκαηνο ηεο εθζέζεσο, ην νπνίν 

είλαη έγθιεκα ζπγθεθξηκέλεο δηαθηλδπλεχζεσο, ηειείηαη κε δχν ηξφπνπο θαη 

εηδηθφηεξα, είηε κε ηελ έθζεζε άιινπ, έηζη ψζηε λα θαηαζηεί αβνήζεηνο (έθζεζε ελ 
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ζηελή ελλνία), είηε κε ηελ άθεζε αβνήζεηνπ ηνπ πξνζψπνπ πνπ βξίζθεηαη ππφ ηελ 

πξνζηαζία θ.ιπ. ηνπ δξάζηε. Ζ έλλνηα ησλ θξάζεσλ ηνπ λφκνπ "θαζηζηά αβνήζεην" 

θαη "αθήλεη αβνήζεην" είλαη φηη θαη ζηηο δχν απηέο πεξηπηψζεηο δεκηνπξγείηαη 

θαηάζηαζε "ελδερνκέλνπ" θηλδχλνπ γηα ηε δσή ή ηελ πγεία ηνπ παζφληνο ή 

επηηάζεσο ηνπ επηζπκβάληνο θηλδχλνπ. Δηδηθφηεξα, ν πξψηνο ηξφπνο ηειέζεσο ηνπ 

εγθιήκαηνο ηεο εθζέζεσο, ππάξρεη φηαλ κε κηα ζεηηθή ελέξγεηα (ή παξάιεηςε) ηνπ 

δξάζηε, ην ζχκα κεηαθέξεηαη απφ κία ζρεηηθψο αζθαιή ζέζε ζε κία άιιε αλαζθαιή 

θαη έηζη εθηίζεηαη ζε θίλδπλν ε δσή ή πγεία ηνπ. Ζ αβνήζεηε ζέζε ζηελ νπνία 

πεξηάγεηαη ην ζχκα, πξέπεη λα  είλαη ηέηνηα, πνπ λα κελ κπνξεί λα βνεζήζεη  ηνλ 

εαπηφ ηνπ θαη λα κελ αλακέλεηαη κε αζθάιεηα ή έζησ κεγάιε πηζαλφηεηα βνήζεηα 

απ` έμσ γηα ηελ απνηξνπή ηνπ θηλδχλνπ. Σν έγθιεκα ηεο εθζέζεσο, σο έγθιεκα 

ελεξγείαο, κπνξεί λα ηειεζζεί θαη κε παξάιεηςε (άξζξν 15 Π.Κ). 

 

Δλ πξνθεηκέλσ,  

χκθσλα κε ην ΦΔΚ 4484/Β/11-10-2020 ε Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε Αξηζκ. 

ΓΗα/Γ.Π.νηθ. 64450 κε ηνπο λένπο Καλφλεο ηήξεζεο απνζηάζεσλ θαη άιια κέηξα 

πξνζηαζίαο ζην ζχλνιν ηεο Δπηθξάηεηαο, πξνο πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ 

θνξσλντνχ COVID-19 ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 12/10/2020 έσο 25/10/2020 ε 

πεξηθεξεηαθή ελφηεηα Θεζζαινλίθεο εληάζζεηαη ζην δεχηεξν επίπεδν ησλ 

πξνιεπηηθψλ κέηξσλ (κέηξην) φπνπ φζνλ αθνξά ην ζθέινο ησλ ζπλαζξνίζεσλ 

επηηξέπεηαη ε ιήςε κέηξσλ γηα πεξηνξηζκφ ζπλαζξνίζεσλ αλάινγα κε ηελ 

επηδεκηνινγηθή θαηάζηαζε ησλ φκνξσλ πεξηνρψλ θαη ηνπ ζπλφινπ ηεο ρψξαο, ε 

παξνπζία κέρξη 50 άηνκα κε κάζθεο θαη ε ηήξεζε απφζηαζεο 1.5 κ. 

 

Δλώ νη θπβεξλεηηθέο αξρέο είραλ ππνρξέσζε θαηόπηλ θαη ηεο θξαπγήο 

αγσλίαο από ηελ πιεπξά ησλ ηνπηθώλ αξρώλ πξνθεηκέλνπ λα κελ εθδεισζνύλ 

ενξηαζκνί γηα ηελ ενξηή ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη λα παξζνύλ κέηξα πξνο 

απνθπγή εμάπισζεο ηνπ COVID-19 ηνύην δε ζπλέβε από πιεπξάο ησλ 

αξκόδησλ Τπνπξγώλ κε απνηέιεζκα λα ηεζεί ζε αδηακθηζβήηεην θίλδπλν ε 

πγεία ησλ ζπκπνιηηώλ καο θαη αξθεηνί κάιηζηα λα βξνπλ άδηθν ζάλαην. 

 

ΔΠΔΗΓΖ πξνζάγσ θαη επηθαινχκαη: 

1. Σν απφ 18.10.2020 άξζξν κε ηίηιν «Θεζζαινλίθε: Κνξσλντν – πάξηη ζην 

ΑΠΘ κε 1.500 άηνκα! (VIDEO)» αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα www.thesstoday.gr. 

2. Σν απφ 18.10.2020 άξζξν κε ηίηιν «ΑΠΘ: Πάξηη κε αλαξίζκεηνπο 

θνηηεηέο ζην campus ηνπ παλεπηζηεκίνπ – Ζ απάληεζε ηνπ πξύηαλε» 

αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα www.lifo.gr. 

http://www.thesstoday.gr/
http://www.lifo.gr/
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3. Σν απφ 20.10.2020 άξζξν κε ηίηιν «Κνξόλα – πάξηη ζην ΑΠΘ: Δίρακε 

εηδνπνηήζεη ηελ Αζηπλνκία ιέεη ν πξύηαλεο» αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα 

www.tanea.gr. 

4. Σν απφ 17.10.2020 άξζξν κε ηίηιν «Θεζζαινλίθε: Αύμεζε 290% ζηε 

ζπγθέληξσζε θνξσλντνύ ζηα ιύκαηα ηεο πόιεο» αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα 

www.lifo.gr. 

5. Σελ απφ 16.12.2020 ΑΗΣΖΖ κνπ πξνο ηελ Γεληθή Αζηπλνκηθή 

Γηεχζπλζε Θεζζαινλίθεο (Γ.Α.Γ.Θ.). 

6. Σν απφ 18.10.2020 άξζξν κε ηίηιν «Κνξσλντόο: «Υακόο» ρζεο ζηε 

Θεζζαινλίθε - πλσζηηζκόο ζηελ πιαηεία Αξηζηνηέινπο» αλαξηεκέλν ζηελ 

ηζηνζειίδα www.protothema.gr. 

7. Σν απφ 18.10.2020 άξζξν κε ηίηιν «Κνξσλντόο-Θεζζαινλίθε: Πάξηη κε 

1.500 άηνκα ζην ΑΠΘ, εηθόλεο απίζηεπηνπ ζπλσζηηζκνύ -Xακόο θαη ζηελ 

Αξηζηνηέινπο [βίληεν]» αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα www.iefimerida.gr. 

8. Σν απφ 18.10.2020 άξζξν κε ηίηιν «Θεζζαινλίθε: Δηθόλεο ζπλσζηηζκνύ 

ζε ΑΠΘ θαη πιαηεία Αξηζηνηέινπο – Βίληεν» αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα 

www.sputniknews.gr. 

9. Σν απφ 26.10.2020 άξζξν κε ηίηιν «Δνξηαζκόο Αγίνπ Γεκεηξίνπ: 

πλσζηηζκόο θαη κηθξνεληάζεηο γηα ηνλ Πνιηνύρν ηεο Θεζζαινλίθεο» 

αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα www.ethnos.gr. 

10. Σν απφ 26.10.2020 άξζξν κε ηίηιν «Αγίνπ Γεκεηξίνπ – Θεζζαινλίθε: 

πξξένπλ νη πηζηνί ζηνλ Άγην Γεκήηξην παξά ηα πεξηνξηζηηθά κέηξα» 

αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα www.protothema.gr. 

11. Σν απφ 26.10.2020 άξζξν κε ηίηιν «Θεζζαινλίθε: Σηκάηαη ν Άγηνο 

Γεκήηξηνο, ¨πεξίπαην πάλε¨ ηα κέηξα (ΦΧΣΟ)» αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα 

www.thesstoday.gr. 

12. Σν απφ 25.10.2020 άξζξν κε ηίηιν «Κνξσλντόο: Σεξάζηηεο νπξέο ζηνλ 

Αγ. Γεκήηξην ζηε Θεζζαινλίθε [βίληεν]» αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα 

www.iefimerida.gr. 

13. Σν απφ 16.11.2020 άξζξν κε ηίηιν «Κπξίδνγινπ ζε Μεηζνηάθε: Ζ 

απηνδηνίθεζε δήηεζε κέηξα λσξίηεξα ζηε Θεζζαινλίθε» αλαξηεκέλν ζηελ 

ηζηνζειίδα www.typosthes.gr. 

http://www.tanea.gr/
http://www.lifo.gr/
http://www.protothema.gr/
http://www.iefimerida.gr/
http://www.sputniknews.gr/
http://www.ethnos.gr/
http://www.protothema.gr/
http://www.thesstoday.gr/
http://www.iefimerida.gr/
http://www.typosthes.gr/
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14. Σν απφ 05.01.2021 άξζξν κε ηίηιν «Παξαδνρή Γεσξγηάδε: «Από 

ζεβαζκό ζηελ πίζηε, δελ βάιακε θαξαληίλα πξηλ ηνπ Αγ. Γεκεηξίνπ» 

αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα www.news247.gr. 

15. Σν απφ 21.10.2020 άξζξν κε ηίηιν «Κνξνλντόο: Πάξηη ζε ππόγεηα θαη 

ηαξάηζεο ζηε Θεζζαινλίθε - Δθηαθηα κέηξα Υξπζνρνΐδε» αλαξηεκέλν ζηελ 

ηζηνζειίδα www.ethnos.gr. 

16. Σν απφ 30.10.2020 άξζξν κε ηίηιν «Θεζζαινλίθε: πλσζηηζκόο ζε πάξηη 

ζηα Λαδάδηθα πξηλ από ην Lockdown (VIDEOS)» αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα 

www.thesstoday.gr. 

17. Σν απφ 30.10.2020 άξζξν κε ηίηιν «Γιέληη κέρξη ην ηειεπηαίν ιεπηό πξηλ 

ην lockdown ζηε Θεζζαινλίθε»  αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα 

www.protothema.gr. 

18. Σν απφ 30.10.2020 άξζξν κε ηίηιν «Γελ παίξλνπλ από ιόγηα νη 

Θεζζαινληθείο – Ξέθξελν πάξηη κία κέξα πξηλ ην lockdown» αλαξηεκέλν ζηελ 

ηζηνζειίδα www.tanea.gr. 

19. Σν απφ 29.11.2020 άξζξν κε ηίηιν «Ση πήγε ηόζν ιάζνο ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Θεζζαινλίθεο;» αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα www.news247.gr. 

20. Σν απφ 21.10.2020 άξζξν κε ηίηιν «"Βόκβεο" θνξσλντν- πάξηη ζε 

ππόγεηα θαη ηαξάηζεο ζηε Θεζζαινλίθε» αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα 

www.thesstoday.gr. 

21. Σν απφ 07.11.2020 άξζξν κε ηίηιν «Θεζζαινλίθε: Δηθόλεο ζπλσζηηζκνύ 

γηα αθόκε έλα άββαην ζηε ιατθή ηεο Βνύιγαξε (ΦΧΣΟ+VIDEO)» 

αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα www.thesstoday.gr. 

22. Σν απφ 30.09.2020 άξζξν κε ηίηιν «Κνξνλντόο – αξεγηάλλεο: ¨Σνλ 

Ννέκβξην ηα θξνύζκαηα ζα θηάλνπλ ηα 800¨» αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα 

www.news247.gr. 

23. Σν απφ 01.10.2020 άξζξν κε ηίηιν «Κνξσλντόο – «Κακπαλάθη» ΑΠΘ: 

Πξνβιέςεηο γηα 500 θξνύζκαηα εκεξεζίσο Ννέκβξην – 700 Γεθέκβξην» 

αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα www.skai.gr. 

24. Σν απφ 19.10.2020 άξζξν κε ηίηιν «Κνξνλντόο – αξεγηάλλεο ΑΠΘ: 

20.000 ηα θξπθά θξνύζκαηα – Μάζθεο παληνύ ζε επηβαξπκέλεο πεξηνρέο» 

αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα www.ethnos.gr. 

http://www.news247.gr/
http://www.ethnos.gr/
http://www.thesstoday.gr/
http://www.protothema.gr/
http://www.tanea.gr/
http://www.news247.gr/
http://www.thesstoday.gr/
http://www.thesstoday.gr/
http://www.news247.gr/
http://www.skai.gr/
http://www.ethnos.gr/
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25. Σν απφ 17.10.2020 άξζξν κε ηίηιν «Koξσλνηόο: Απνθαιππηηθνί πίλαθεο 

– Σα θξνύζκαηα ζε όιε ηε ρώξα ηνλ Οθηώβξην» αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα 

www.tovima.gr. 

26. Σν απφ 01.11.2020 άξζξν κε ηίηιν «Κνξσλντόο: ηε Θεζζαινλίθε ηα 

«πξσηεία» - 30 θνξέο πάλσ ηα θξνύζκαηα ζε δύν εβδνκάδεο»  αλαξηεκέλν ζηελ 

ηζηνζειίδα www.tovima.gr. 

27. Σν απφ 03.11.2020 άξζξν κε ηίηιν «Κνξσλντόο: Δθξεθηηθή αύμεζε 

θξνπζκάησλ ζε Αηηηθή θαη Θεζζαινλίθε» αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα 

www.cnn.gr. 

28. Σν απφ 16.11.2020 άξζξν κε ηίηιν «CoViD-19: Θάλαηνη 8 κελώλ ζε 

κέξεο – 59 αθόκε λεθξνί, 2.198 ινηκώμεηο» αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα 

www.iatronet.gr. 

29. Σελ απφ 01/09/2020 έσο 30/09/2020 ΖΜΔΡΖΗΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ζηε Θεζζαινλίθε απφ ηελ ηζηνζειίδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ( 

www.odigostoupoliti.eu). 

30. Σελ απφ 01/10/2020 έσο 31/10/2020 ΖΜΔΡΖΗΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ζηε Θεζζαινλίθε απφ ηελ ηζηνζειίδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ( 

www.odigostoupoliti.eu). 

31.  Σελ απφ 01/11/2020 έσο 30/11/2020 ΖΜΔΡΖΗΑ ΚΑΣΑΓΡΑΦΖ 

ΚΡΟΤΜΑΣΧΝ ζηε Θεζζαινλίθε απφ ηελ ηζηνζειίδα ΟΓΖΓΟ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ ( 

www.odigostoupoliti.eu). 

32. Σν ΔΓΓΡΑΦΟ κε ηελ ρξνλνινγηθή ζεηξά ησλ Κνηλψλ Τπνπξγηθψλ 

Απνθάζεσλ (Κ.Τ.Α.) πνπ εθδφζεθαλ ην δηάζηεκα επηεκβξίνπ – Γεθεκβξίνπ. 

33. Σν CD ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ζθελέο ζπλσζηηζκνχ ζηνλ Άγην 

Γεκήηξην Θεζζαινλίθεο θαηά ηελ εθθιεζηαζηηθή ιεηηνπξγία ζηηο 26.10.2020. 

34. Σν CD ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη θαηαγεγξακκέλεο ζθελέο απφ ην πάξηη 

ζην Α.Π.Θ. θαη ηε ιατθή ζηελ νδφ Βνχιγαξε. 

35. Σν CD ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη: α) video απφ ηελ εθθιεζηαζηηθή 

ιεηηνπξγία ζηνλ Άγην Γεκήηξην ζηηο 26.10.2020 β)  video κε ζθελέο παξάλνκεο 

ζπλάζξνηζεο απφ ην πάξηη ζην Α.Π.Θ. ζηηο 17.10.2020 γ) video ζην νπνίν 

θαηαγξάθεηαη ν ζπλσζηηζκφο ζηε ιατθή ηεο Βνχιγαξε Θεζζαινλίθεο. 

36. Σν απφ 17.12.2020 άξζξν κε ηίηιν «ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ: ΣΗ 

ΚΑΣΖΓΓΔΗΛΑΝ ΟΗ ΠΟΛΗΣΔ ΣΟΤ ΤΜΠΑΡΑΣΑΣΔ ΜΔΑ ΣΖΝ 

ΠΑΝΓΖΜΗΑ» αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα www.voria.gr. 

 

ΔΠΔΗΓΖ κάξηπξεο πξνο απφδεημε ησλ αλσηέξσ πξνηείλσ: 

http://www.tovima.gr/
http://www.tovima.gr/
http://www.cnn.gr/
http://www.iatronet.gr/
http://www.odigostoupoliti.eu/
http://www.odigostoupoliti.eu/
http://www.odigostoupoliti.eu/
http://www.voria.gr/
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1.Γηαλλάθνο Μηραήι, δεκφζηνο ππάιιεινο (Πξφεδξνο Π.Ο.Δ.Γ.Ζ.Ν.) , 

θάηνηθνο δήκνπ Αζελψλ, νδφο Αξηζηνηέινπο αξ. 22, κε αξηζκφ δειηίνπ ηαπηφηεηαο 

ΑΜ 158695/09/04/2015 εθδνζείζαο ζην Σ.Α. Υατδαξίνπ. 

2. Φηινθώζηαο Ησάλλεο, Πξφεδξνο Δζηηαηφξσλ, Φεηνπσιψλ θαη  θαθέ – κπαξ 

ζην λνκφ Θεζζαινλίθεο (βι. ζειίδα 54, δεκνζίεπκα απφ www.ethnos.gr). 

3. Λπθνβαξδάθεο ηξάηνο, Σακίαο ηνπ πιιφγνπ Δπαγγεικαηηψλ Λαδάδηθσλ 

(βι. ζειίδα 69, δεκνζίεπκα απφ www.news247.gr). 

4.Σδηηδηθώζηαο Απόζηνινο, Πεξηθεξεηάξρεο ηνπ λνκνχ Κεληξηθήο 

Μαθεδνλίαο (βι. ζειίδεο 46-51, δεκνζίεπκα απφ www.typosthes.gr). 

5. Γήκθαο Ησάλλεο, Οδεγφο θαη Πξφεδξνο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Ο.Α..Θ. (βι. 

ζειίδεο 69-70 δεκνζίεπκα απφ www.news247.gr). 

6. αξεγηάλλεο Γεκνζζέλεο, Καζεγεηήο Τγεηνλνκηθήο θαη Πεξηβαιινληηθήο 

Μεραληθήο ζην Α.Π.Θ. 

Δηδηθά σο πξνο ηνλ παξαπάλσ κάξηπξα παξαζέησ ζηελ παξνχζα κήλπζή κνπ 

δειψζεηο- πξνβιέςεηο θαη πξνεηδνπνηήζεηο ηνπ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο γηα 

ξαγδαία αχμεζε ησλ θξνπζκάησλ ζηε ρψξα αιιά θαη ζηε Θεζζαινλίθε γηα ηνπο 

κήλεο Οθηψβξην, Ννέκβξην θαη Γεθέκβξην ηνπ 2020 θαζψο θαη ζπζηάζεηο πξφιεςεο 

απζηεξψλ κέηξσλ θαηά ηνπ θνξσλντνχ,  γηα ηηο νπνίεο θιεηεπφκελνο ζα αλαθεξζεί 

κε ιεπηνκέξεηεο δειψλνληαο εθηφο ησλ άιισλ θαη ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ζηνπο 

νπνίνπο ηπρφλ απέζηεηιε απηέο θαη ηηο γλσζηνπνίεζε εγγξάθσο θαζψο θαη ηηο ηπρφλ 

απαληήζεηο πνπ έιαβε απφ απηνχο.   

7. Μάλνο Φξαγθηνπδάθεο, δεκνζηνγξάθνο ηνπ site www.news247.gr,  

ζπλέηαμε ην ξεπνξηάδ ηεο 29/11/2020 κε ηίηιν «Σί πήγε ηφζν ιάζνο ζηελ πεξίπησζε 

ηεο Θεζζαινλίθεο;», γηα λα δψζεη κε ηελ θαηάζεζή ηνπ ζηνηρεία θαη ιεπηνκέξεηεο γηα 

ηα φζα θαηαγγέιιεη ζην παξαπάλσ ξεπνξηάδ θαη λα επηβεβαηψζεη ηηο δειψζεηο 

εθπξνζψπσλ σκαηείσλ, ελψζεσλ θαη θνξέσλ ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ.   

8. Υξήζηνο Μπαξνύλεο, δεκνζηνγξάθνο ηνπ site www.news247.gr ,  ζπλέηαμε 

ην ξεπνξηάδ ηεο 29/11/2020 κε ηίηιν «Σί πήγε ηφζν ιάζνο ζηελ πεξίπησζε ηεο 

Θεζζαινλίθεο;», γηα λα δψζεη κε ηελ θαηάζεζή ηνπ ζηνηρεία θαη ιεπηνκέξεηεο γηα ηα 

φζα θαηαγγέιιεη ζην παξαπάλσ ξεπνξηάδ θαη λα επηβεβαηψζεη ηηο δειψζεηο 

εθπξνζψπσλ σκαηείσλ, ελψζεσλ θαη θνξέσλ ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζε απηφ. 
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ΑΗΣΖΜΑΣΑ ΠΡΟ ΣΖΝ ΔΗΑΓΓΔΛΗΚΖ ΑΡΥΖ 

Η)  Να δηεξεπλεζεί πνηα άηνκα θαη θνξείο ζπκκεηείραλ ζηε ζύζθεςε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηελ Πέκπηε 22-10-2020 θαη ώξα 19:00 ζηε Πεξηθέξεηα 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, παξνπζία ηνπ Τθππνπξγνχ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο, θ. 

Νίθνπ Υαξδαιηά, ηνπ Πεξηθεξεηάξρνπ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, θ. Απφζηνινπ 

Σδηηδηθψζηα, ηνπ Γεκάξρνπ Θεζζαινλίθεο, θ. Εέξβα, ηνπ Πξνέδξνπ ηεο 

Πεξηθεξεηαθήο Έλσζεο Γήκσλ Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο (ΠΔΓΗΚΜ), θ. Ηγλάηηνπ 

Κατηεδίδε, ηνπ Πξπηάλεσο ηνπ Α.Π.Θ., θ. Παπατσάλλνπ, ηνπ Α΄ Αληηπξνέδξνπ 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο Έλσζεο Γήκσλ Διιάδνο, Κπξίδνγινπ θαη άιισλ, ΥΔΣΗΚΑ 

ΜΔ ΣΖΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ Ή ΜΖ ΣΧΝ ΔΚΓΖΛΧΔΧΝ ΣΟΤ ΣΡΗΖΜΔΡΟΤ 

ΔΟΡΣΑΜΟΤ ΣΟΤ ΑΓΗΟΤ ΓΖΜΖΣΡΗΟΤ ΚΑΗ ΣΖΝ ΠΡΑΓΜΑΣΟΠΟΗΖΖ Ή 

ΜΖ ΣΖ ΔΠΗΚΔΦΔΧ ΣΟΤ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ. (βι. απφ 

16/11/2020 αλνηρηή επηζηνιή ηνπ θ. Κπξίδνγινπ πξνο ηνλ θ. Πξσζππνπξγφ) 

1) Να δεηεζνύλ ΑΜΔΑ επίζεκα θσηναληίγξαθα ησλ Πξαθηηθώλ ηεο 

ζπζθέςεσο απηήο, γηα λα δηαπηζησζεί πνηα αθξηβψο άπνςε εμέθξαζε έθαζηνο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ θαη πνηα αθξηβψο ζηνηρεία εηζθέξζεθαλ ζρεηηθά κε ην 

επηδεκηνινγηθφ θαζεζηψο ηνπ Covid- 19 ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ λνκνχ ηεο 

Θεζζαινλίθεο, αιιά θαη ζην αζηηθφ θέληξν θαη ζηνλ ηζηφ απηήο (πφιεσο), ηφζνλ 

κέρξη ηελ εκέξα ηεο ζπζθέςεσο φζνλ θαη γηα ηηο επφκελεο εκέξεο (ενξηαζκνχ 

θ.ι.π.). Δπίζεο λα δηεξεπλεζεί πνηα κέηξα εθαξκνγήο ηεο Κ.Τ.Α πνπ ίζρπε, 

πξνηάζεθαλ θαη πνηνο ζα εθήξκνδε θαη ζα επέβιεπε ηελ ζπληέιεζε ηνπο.  

Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πεξαηηέξσ πνηνο είρε ηελ πξσηνβνπιία δηελέξγεηαο ηεο 

ζπζθέςεσο απηήο, πνηνο πξνΐζηαην απηήο θαη πνηνο ηειηθά έιαβε ηελ απφθαζε λα 

δηελεξγεζνχλ νη εθδειψζεηο ηνπ ενξηαζκνχ ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ. (βι., εθηφο ησλ 

άιισλ, απφ 16-11-2020 αλνηρηή επηζηνιή θ. Κπξίδνγινπ πξνο ηνλ Πξσζππνπξγφ, 

δήισζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θ. Άδσλε Γεσξγηάδε, ζην κε εκεξνκελία 05-01-

2021 δεκνζίεπκα ηεο δεκνζηνγξαθηθήο ηζηνζειίδαο «www.news247.gr»). 

2) Να δηεξεπλεζεί, ελόςεη ησλ αλσηέξσ, πνηα ήηαλ ε ζέζε- εηζήγεζε ηεο 

Δπηηξνπήο ινηκσμηνιόγσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ζρεηηθά κε ηελ δηελέξγεηα 

ησλ εθδειώζεσλ ηνπ ενξηαζκνύ ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ θαη λα δεηεζεί 

αληίγξαθν απηήο άιισο ησλ ζρεηηθώλ πξαθηηθώλ.   

Αο ζεκεησζεί, φηη ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Αξρηεξαηηθφ πιιείηνπξγν 

ηνπ Αγίνπ Γεκεηξίνπ πξνζβιήζεθαλ απφ θνξσλντφ ν Μεηξνπνιίηεο Λαγθαδά, ν 

νπνίνο ηειηθά απεβίσζε θαη ν Μεηξνπνιίηεο Ηεξηζζνχ, ν νπνίνο ηειηθά επέδεζε.   

ΗΗ) Να δηεξεπλεζνύλ νη επζύλεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηεο Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο θαη θάζε άιινπ ππεύζπλνπ γηα ηελ παξαβίαζε ησλ κέηξσλ ηεο 
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ηζρύνπζαο ΚΤΑ γηα ηνλ ΤΝΧΣΗΜΟ ΣΖ ΠΛΑΣΔΗΑ ΑΡΗΣΟΣΔΛΟΤ 

ΣΖ 17-10-2020, ΛΟΓΧ ΓΡΧΜΔΝΟΤ ΝΔΑΡΧΝ ΠΟΤ ΔΛΑΒΔ ΥΧΡΑ ΣΖΝ 

ΠΛΑΣΔΗΑ, ηελ ψξα πνπ ηα θξνχζκαηα ηνπ θνξσλντνχ απμάλνληαλ  δξακαηηθά ζηε 

Θεζζαινλίθε, ε νπνία βξέζεθε ζην δεχηεξν επίπεδν ηνπ επηδεκηνινγηθνχ ράξηε. Οη 

παξεπξηζθφκελνη ζηέθνληαλ ν έλαο δίπια ζηνλ άιινλ, ρσξίο λα ηεξνχλ ην παξακηθξφ 

κέηξν πξνζηαζίαο, ρσξίο λα θνξάλε κάζθεο θαη ρσξίο λα ηεξνχλ ηηο απαξαίηεηεο 

απνζηάζεηο. (βι. www.protothema.gr ηεο 18-10-2020 κε δεκνζίεπκα θαη 

θσηνγξαθίεο, www.iefimerida.gr ηεο 18-10-2020, www.sputniknews.gr ηεο 18-12-

2020) 

ΗΗΗ) Να δηεξεπλεζνύλ νη επζύλεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηεο Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο θαη θάζε άιινπ ππεύζπλνπ γηα ηελ παξαβίαζε ησλ κέηξσλ ηεο 

ηζρχνπζαο ΚΤΑ, ιφγσ ησλ πάξηπ ζε ππφγεηα, ζε ηαξάηζεο θαη ζε νπνηνδήπνηε άιιν 

δεκφζην ή ηδησηηθφ, εμσηεξηθφ ή εζσηεξηθφ ρψξν ζηε Θεζζαινλίθε, γηα ηα κπαξάθηα 

θαη θαθέ θαη πάξθα ζηε Θεζζαινλίθε, φπσο επίζεο γηα ηνλ θαζεκεξηλφ ζπλσζηηζκφ 

ζηελ πεξηνρή ηεο Αξραίαο Ρσκατθήο Αγνξάο, ζην πεξίβνιν ηεο εθθιεζίαο ηεο Αγίαο 

νθίαο θαη ζηελ πιαηεία Ναπαξίλνπ (ΓΖΛΑΓΖ ΣΟ ΚΔΝΣΡΟ ΣΖ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ).   

IV) Να δηεξεπλεζνύλ νη επζύλεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηεο Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο θαη θάζε άιινπ ππεύζπλνπ γηα ηελ παξάβαζε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 

ηεο ηζρχνπζαο ΚΤΑ, ιφγσ ηνπ επαλεηιεκκέλνπ ζπλσζηηζκνχ ζηηο ιατθέο αγνξέο θαη 

δε ζηε ιατθή ηεο Βνχιγαξε Θεζζαινλίθεο. 

V) Να δηεξεπλεζνύλ νη επζύλεο ηεο Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, ηεο Γεκνηηθήο 

Αζηπλνκίαο θαη θάζε άιινπ ππεύζπλνπ γηα ηελ παξάβαζε ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο 

ηεο ηζρχνπζαο ΚΤΑ, ιφγσ ηνπ επαλεηιεκκέλνπ ζπλσζηηζκνχ ζηα κέζα καδηθήο 

κεηαθνξάο ηεο Θεζζαινλίθεο. 

ΑΠΟΓΔΗΚΣΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ- ΠΖΓΔ: 

α) www.ethnos.gr ηεο 21-10-2020, 14:59, 15:16, κε δειψζεηο ηνπ Πξνέδξνπ 

ηεο Έλσζεο Δζηηαηφξσλ- ςεηνπψισλ θαη θαθέ- κπαξ ηνπ Ννκνχ Θεζζαινλίθεο, 

ΓΗΑΝΝΖ ΦΗΛΟΚΧΣΑ («Σν πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη κεηά ηηο 00:30  φηαλ νη 

πειάηεο θεχγνπλ απφ ηα καγαδηά θαη ζπλερίδνπλ ηελ δηαζθέδαζή ηνπο ζε κπαξ θαη 

πάξθα. Δθεί καδεχνληαη θάζε βξάδπ ζπλνιηθά 2000 άηνκα.») 

β) Αθνινχζεζε ην ΔΘΝΟ ζην Google News! Live φιεο νη εμειίμεηο ιεπηφ 

πξνο ιεπηφ, κε ηελ ππνγξαθή ηνπ www.ethnos.gr, κε δειψζεηο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε 

Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, φηη: «απφ ηελ Σεηάξηε 21 Οθησβξίνπ, ε Θεζζαινλίθε ζα 
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κεηαθεξζεί απφ ην επίπεδν 2 ζην επίπεδν 3 ΔΠΗΚΗΝΓΤΝΌΣΖΣΟ, αλαθνξηθά κε ηελ 

παλδεκία ηνπ θνξσλντνχ… ε ζρεηηθή απφθαζε ζα ιεθζεί ηελ Σεηάξηε ζηε ζχζθεςε 

ησλ εηδηθψλ ινηκσμηνιφγσλ». Δπίζεο, ν ίδηνο επεζήκαλε, ζην www.ethnos.gr, φηη: 

«ζε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξεζνχλ ππεχζπλα ηα λέα πγεηνλνκηθά κέηξα πνπ ζα 

επηβιεζνχλ ζηελ πεξηνρή, είλαη απνιχησο νξαηφ ην ελδερφκελν ε Θεζζαινλίθε λα 

νδεγεζεί ζε Lockdown κε θαηαζηξνθηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ θνηλσλία θαη ηελ 

νηθνλνκία… ΠΡΔΠΔΗ Ζ ΣΑΖ ΟΛΩΝ ΜΑ ΝΑ ΔΗΝΑΗ ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΚΑΗ 

ΤΠΔΤΘΤΝΖ.» 

γ) www.thesstoday.gr 30-10-2020. (Δηθφλεο ζπλσζηηζκνχ ζε καγαδί ζηα 

Λαδάδηθα ιίγεο ψξεο πξηλ ηελ εθαξκνγή ηεο θαξαληίλαο  ζηε Θεζζαινλίθε- Δηθφλεο 

θαη βίληεν ζην Instagram.) Καηαζηεκαηάξρεο θαη ζακψλεο εγθιεκαηνχλ εηο βάξνο 

ησλ ππνινίπσλ πνιηηψλ αδηαθνξψληαο γηα ην γεγνλφο φηη ε πφιε βξίζθεηαη ήδε κε 

βεβαξεκέλν επηδεκηνινγηθφ θνξηίν θαη ζε ιίγεο ψξεο, ζηηο 6 ην πξσί, κπαίλεη ζε 

θαζεζηψο Lockdown.  

δ) www.protothema.gr 30-10-2020, 00:55, ΦΡΗΞΟ ΓΡΑΚΟΝΣΗΓΖ, 

θσηνγξαθίεο, sms, βίληεν, ζε πνιιά απφ ηα νπνία αλαθέξνληαη ηα καγαδηά CASPER 

θαη VERYKOKO  ζηα Λαδάδηθα ηεο Θεζζαινλίθεο. 

ε) www.tanea.gr 30-10-2020. 

ζη)  Γηα ηα αίηηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ ξαγδαία αχμεζε ηνπ θνξσλντνχ ζηε 

Θεζζαινλίθε ζηε δηάξθεηα ησλ κελψλ Οθησβξίνπ θαη Ννεκβξίνπ 2020 αλαθέξνληαη 

ζε ξεπνξηαδ ηεο 29-11-2020 ζην www.news247.gr , κε ηίηιν «Σί πήγε ηφζν ιάζνο ζηε 

πεξίπησζε ηεο Θεζζαινλίθεο;»,  νη δεκνζηνγξάθνη Μάλνο Φξαγθηνπδάθεο θαη 

Υξήζηνο Μπαξνχλεο, νη νπνίνη ζαθέζηαηα αλαθέξνληαη εθηφο ησλ άιισλ θαη ζε 

«ΑΝΟΥΖ ΣΧΝ ΑΡΥΧΝ», νη νπνίνη ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΚΛΖΣΔΤΣΟΤΝ ΚΑΗ ΝΑ 

ΚΑΣΑΘΔΟΤΝ ΟΑ ΓΝΧΡΗΕΟΤΝ. 

δ)   Γειψζεηο ηνπ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΧΝ ΔΡΓΑΕΟΜΔΝΧΝ ηνπ ΟΑΘ, ΓΗΑΝΝΖ 

ΓΖΜΚΑ γηα ηνλ ζπλσζηηζκφ ζηα ιεσθνξεία ηνπ ΟΑΘ, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηα κέζα 

ηνπ κήλα Οθησβξίνπ 2020 ζην www.news247.gr ηεο 29-11-2020. 

ε)   πγθινληζηηθέο γηα ηελ επζχλε ησλ αξρψλ ηεο αζηπλνκίαο, ηεο δεκνηηθήο 

αζηπλνκίαο θαη φισλ ησλ αξκνδίσλ γηα ηελ ηήξεζε ηεο ηζρχνπζαο ΚΤΑ, αιιά θαη 

γηα ηελ ξαγδαία εμάπισζε ηνπ θνξσλντνχ ζηε Θεζζαινλίθε είλαη νη δειψζεηο ηνπ 

ΣΑΜΗΑ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΧΝ ΛΑΓΑΓΗΚΧΝ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ, ΣΑΤΡΟΤ ΛΤΚΟΒΑΡΓΑΚΖ, ζην ίδην ξεπνξηάδ ηνπ 

www.new247.gr ησλ δεκνζηνγξάθσλ, Μάλνπ Φξαγθηνπδάθε θαη Υξήζηνπ 
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Μπαξνχλε ηεο 29-11-2020, ην νπνίν θσηνγξαθίδεη ππεπζχλνπο θαη παξαιείςεηο, έρεη 

δε απηφ, θαη’ αληηγξαθή σο εμήο: «ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΝΟΥΗ ΣΩΝ ΑΡΥΩΝ». 

Ση επηθξαηνύζε, όκσο, ζηελ πόιε ηνπο πξώηνπο κήλεο ηνπ θζηλνπώξνπ; Οη 

αλαθνξέο γηα παξάλνκα πάξηη ηηο εκέξεο πνπ ην δεύηεξν θύκα ηεο παλδεκίαο 

είρε πεξάζεη ην θαηώθιη ηεο πόιεο, έδεηρλαλ πσο ηέηνηα θαηλόκελα έπαημαλ ηνλ 

δηθό ηνπο ξόιν ζηε δηαζπνξά. "Σνλ επηέκβξην ηα καγαδηά ζηα Λαδάδηθα ήηαλ 

φια αλνηρηά θαη είραλ βγάιεη ζηαλη θαη ερεία έμσ θαζψο ν θαηξφο ήηαλ 

θαιφο". εμεγεί Ο ΣΑΜΙΑ ΣΟΤ ΤΛΛΟΓΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΩΝ ΛΑΓΑΓΙΚΩΝ, 

ΣΡΑΣΟ ΛΤΚΟΒΑΡΓΑΚΖ. "Άλνηγαλ πεξίπνπ ζηηο 20:00 θαη κέρξη ηηο 12:00 

γηλφηαλ ρακφο. Γίλνληαλ πάξηη θαη ζε πεξίπνπ 150 κέηξα καδεχνληαλ 2.000 άηνκα. 

Παίξλακε ηειέθσλν ηελ Αζηπλνκία, ε νπνία αληί λα επηβάιεη πξφζηηκα, έθαλε 

απιψο παξαηεξήζεηο. Με ην δφξη ηειηθά έθιεηζε θάπνηα θαηαζηήκαηα. ε έλα 

κήλα, απφ φζα έπαηδαλ παξαλφκσο κνπζηθή, έθιεηζε κφλν ηξία. Μάιηζηα, ππήξμε 

πεξίπησζε φπνπ ζε θαηάζηεκα κε θιεηδσκέλεο πφξηεο, κπήθαλ κέζα θαη απηφ 

ήηαλ γεκάην θφζκν". 

Δπίζεο, 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ν ΜΠΑΡΜΑΝ ΒΔΝΗΑΜΗΝ ΑΨΒΑΕΗΓΖ, εθηηκά πσο 

ε πιεηνςεθία ησλ θαηαζηεκάησλ ηεξνχζε ηα κέηξα πξνζηαζίαο, ρσξίο απηφ λα 

αλαηξεί πσο ππήξραλ εμαηξέζεηο. «ίγνπξα έγηλαλ ιάζνο θηλήζεηο θαη απφ ηνλ θφζκν. 

Δγψ ζηα καγαδηά έβιεπα φηη ηεξνχζαλ ηα κέηξα θαη πνιινί πξνζπάζεζαλ λα 

πξνζαξκφζνπλ ηνλ ηξφπν πνπ δνπιεχνπλ. Φπζηθά ππήξραλ θαη εμαηξέζεηο πνπ αληί λα 

πξνζαξκνζηνχλ, απιψο δηακαξηχξνληαλ γηα ηηο λέεο ζπλζήθεο. Δπηρεηξεκαηίεο, 

θαηαλαισηέο, ππάξρεη κία κεηνςεθία πνπ πξνζπαζεί λα εθκεηαιιεπηεί θαηαζηάζεηο». 

Ο θ. Ατβαδίδεο, ζεσξεί επίζεο πσο ην θιείζηκν θαηαζηεκάησλ ζηηο 12 ηα 

κεζάλπρηα, είρε σο απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη ζπλσζηηζκφο θαηά ηελ απνρψξεζε 

ησλ πειαηψλ. «Σελ ψξα πνπ έθιεηλαλ ηα καγαδηά, ζηνπο δξφκνπο ήηαλ ζαλ 

πξσηνρξνληά» ιέεη ραξαθηεξηζηηθά. «Ζ επζχλε φκσο βαξαίλεη απηφλ πνπ εγείηαη. 

Θεσξψ πσο είλαη ιάζνο δηαρείξηζε απφ ην θξάηνο, ηα απνηειέζκαηα απηφ δείρλνπλ. Σα 

κέζα κεηαθνξάο είλαη αλχπαξθηα, ππάξρεη κία επηινγή, ηνπ ΟΑΘ, ηα ιεσθνξεία είλαη 

πνιχ ιίγα, δελ ππάξρεη θακία ζπλέπεηα φζνλ αθνξά ζηνπο ρξφλνπο θαη ηελ νξηνζέηεζε 

ησλ αλζξψπσλ πνπ κεηαβαίλνπλ ζε απηά θαη ζίγνπξα έπαημε ξφιν ζην λα ρεηξνηεξέςεη 

ε θαηάζηαζε, πηζαλφηαηα ζε κεγαιχηεξν βαζκφ θαη απφ ηελ εζηίαζε». 

ζ) ηηο ίδηεο δειψζεηο πξέπεη λα πξνζηεζνχλ θαη νη παξαθάησ:  
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Χο πξνθχπηεη απφ ηα αλσηέξσ, αμηνζεκείσηε είλαη ε θαηαγγειία ηνπ πξνέδξνπ 

ηεο έλσζεο εζηηαηόξσλ- ςεηνπσιώλ θαη θαθέ κπαξ ηνπ λνκνύ Θεζζαινλίθεο, 

Γηάλλε Φηινθώζηα, ν νπνίνο δήισζε ηελ 21.10.2020 ζηε δεκνζηνγξαθηθή 

ηζηνζειίδα www.ethnos.gr επί ιέμεη ηα εμήο: «Έρνπκε αθνχζεη γηα 5 κε 6 κπαξ ζηε 

Θεζζαινλίθε πνπ παξαβηάδνπλ ην πξνβιεπφκελν σξάξην θαη ιεηηνπξγνχλ κεηά ηηο 

00.30. Δίκαζηε θαηά ηεο παξαβαηηθφηεηαο. Καη δελ θαιχπηνπκε θαλέλα. Απηφο είλαη 

αζέκηηνο αληαγσληζκφο.». Ο ίδηνο δε, ιίγεο ζεηξέο παξαθάησ, ζην ίδην δεκνζίεπκα, 

πξφζζεζε «Σν πξφβιεκα δεκηνπξγείηαη κεηά ηηο 00.30 φηαλ νη πειάηεο θεχγνπλ απφ ηα 

καγαδηά θαη ζπλερίδνπλ ηε δηαζθέδαζή ηνπο ζε κπαξ θαη πάξθα. Δθεί καδεχνληαη 

θάζε βξάδπ ζπλνιηθά 2.000 άηνκα.(…)». 

Σα αλσηέξσ επηξξσλχεη θαη ν Σακίαο ηνπ πιιόγνπ Δπαγγεικαηηώλ 

Λαδάδηθσλ, ηξάηνο Λπθνβαξδάθεο, ν νπνίνο αλέθεξε ζε δεκνζίεπκα ηεο 

δεκνζηνγξαθηθήο ηζηνζειίδαο www.news247.gr επί ιέμεη ηα εμήο: «Σνλ επηέκβξην 

ηα καγαδηά ζηα Λαδάδηθα ήηαλ φια αλνηρηά θαη είραλ βγάιεη ζηαλη θαη ερεία έμσ 

θαζψο ν θαηξφο ήηαλ θαιφο. (…) Άλνηγαλ πεξίπνπ ζηηο 20.00 θαη κέρξη ηηο 12.00 

γηλφηαλ ρακφο. Γίλνληαλ πάξηη θαη ζε πεξίπνπ 150 κέηξα καδεχνληαλ 2.000 άηνκα. 

Παίξλακε ηειέθσλν ηελ Αζηπλνκία, ε νπνία αληί λα επηβάιεη πξφζηηκα, έθαλε 

απιψο παξαηεξήζεηο. Με ην δφξη ηειηθά έθιεηζα θάπνηα θαηαζηήκαηα. ε έλα κήλα, 

απφ φζα έπαηδαλ παξαλφκσο κνπζηθή, έθιεηζε κφλν ηξία. Μάιηζηα, ππήξμε 

πεξίπησζε φπνπ ζε θαηάζηεκα κε θιεηδσκέλεο πφξηεο, κπήθαλ κέζα θαη απηφ 

ήηαλ γεκάην θφζκν.» 

Δλ θαηξψ, δειαδή, ξαγδαίαο αχμεζεο ησλ θξνπζκάησλ ζηε Θεζζαινλίθε θαη 

ελψ ε πξναλαθεξζείζα πφιε έρεη εληαρζεί ζην «κέηξην» (θαη αξγόηεξα ζην 

«πςειό») επηδεκηνινγηθφ επίπεδν, φπνπ έρεη ηεζεί ξεηή απαγόξεπζε ιεηηνπξγίαο 

ησλ θαηαζηεκάησλ δηαζθέδαζεο- κπαξ κεηά ηηο 00.30, εηέζε ζε γλψζε ηεο 

Διιεληθήο Αζηπλνκίαο, αξκφδηαο γηα ηελ επηβνιή ησλ κέηξσλ ησλ αξκφδησλ ΚΤΑ 

ηφζν απφ ηα δεκνζηεύκαηα εθείλεο ηεο πεξηφδνπ (βι. www.ethnos.gr 21.10.2020 

δήισζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο έλσζεο εζηηαηόξσλ-ςεηνπσιώλ, Γηάλλε Φηινθώζηα) 

φζν θαη απφ ηνλ Σακία ηνπ πιιόγνπ Δπαγγεικαηηώλ Λαδάδηθσλ, ηξάην 

Λπθνβαξδάθε, ε παξάλνκε ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ κπαξ ηεο πόιεο. Χζηόζν, από 

δειώζεηο ηνπ ίδηνπ ηνπ Σακία ηνπ πιιόγνπ Δπαγγεικαηηώλ Λαδάδηθσλ, 

ηξάηνπ Λπθνβαξδάθε, ε Διιεληθή Αζηπλνκία είηε δελ επέβαιε ηηο εθ ηνπ 

λόκνπ επηβαιιόκελεο θπξώζεηο είηε ηηο επέβαιε θαζπζηεξεκέλα θαη ζε 

νξηζκέλνπο εθ ησλ παξαβαηώλ.  

Παξά ηηο αλσηέξσ θαηαγγειίεο, φπσο ηνπ θ. Φηινθψζηα, πξνέδξνπ ηεο έλσζεο 

εζηηαηόξσλ- ςεηνπσιώλ θαη θαθέ κπαξ ηνπ λνκνύ Θεζζαινλίθεο, ε νπνία 

http://www.ethnos.gr/
http://www.news247.gr/
http://www.ethnos.gr/
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δεκνζηεχηεθε ηελ 21.10.2020, ηελ 30.10.2020, 3 εκέξεο πξηλ ηελ νξηζηηθή 

απαγόξεπζε ιεηηνπξγίαο (Lockdown) ζρεδόλ θάζε αλζξώπηλεο δξαζηεξηόηεηαο 

ζηε Θεζζαινλίθε (03.11.2020), κεξίδα λπθηεξηλώλ θέληξσλ δηαζθέδαζεο, όπσο 

ην “Casper at Verykoko” (www.protothema.gr 30.10.2020), δηνξγάλσζαλ πάξηη 

ΜΖ ΣΖΡΧΝΣΑ ΚΑΝΔΝΑ ΑΠΟΛΤΣΧ ΜΔΣΡΟ ΠΡΟΣΑΗΑ ΚΑΣΑ 

ΣΟΤ ΚΟΡΧΝΟΨΟΤ, ΔΚΘΔΣΟΝΣΑ ΠΛΖΘΟ ΤΜΠΟΛΗΣΧΝ ΜΑ ΣΟΝ 

ΔΝ ΛΟΓΧ ΗΟ ΚΑΗ ΑΓΗΑΦΟΡΧΝΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΓΔΥΟΜΔΝΖ ΟΛΔΘΡΗΑ 

ΤΝΔΠΔΗΑ ΣΟΤ ΘΑΝΑΣΟΤ Δ ΟΡΗΜΔΝΟΤ ΑΠΟ ΑΤΣΟΤ!!!  

Απφ αλαξηεκέλα βίληεν ζηηο αλσηέξσ, ελδεηθηηθά, παξαηηζέκελεο 

δεκνζηνγξαθηθέο ηζηνζειίδεο, αληηιακβάλεηαη θαλείο κε ζαθήλεηα ηε δπλαηή 

κνπζηθή πνπ αθνχγεηαη εληφο ηνπ λπθηεξηλνχ θέληξνπ δηαζθέδαζεο-κπαξ, 

δηαθαίλεηαη μεθάζαξα κεγάιν πιήζνο ζπκπνιηηψλ καο, νη νπνίνη είλαη όξζηνη, δελ 

θέξνπλ κάζθα θαη δελ ηεξνύλ ηηο απαξαίηεηεο απνζηάζεηο αζθαιείαο πξνο 

απνηξνπή κεηάδνζεο ηνπ θνξσλντνύ. 

Σα αλσηέξσ δε έιαβαλ ρώξα ηελ πεξίνδν όπνπ ηα επηβαιιόκελα κέηξα ηεο 

ηόηε ηζρύνπζαο ΚΤΑ ππνρξέσλαλ ηα λπθηεξηλά θέληξα δηαζθέδαζεο λα κελ 

αλαπαξάγνπλ δσληαλή κνπζηθή, λα δηαζέηνπλ ην αλώηεξν ηέζζεξα (4) άηνκα αλά 

ηξαπέδη, ν αξηζκόο ησλ ΚΑΘΖΜΔΝΧΝ αηόκσλ εληόο ησλ θέληξσλ 

δηαζθέδαζεο λα κελ ππεξβαίλεη ηα εθαηόλ πελήληα (150) ζε θέληξα κε 

ρσξεηηθόηεηα ηξηαθνζίσλ (300) αηόκσλ θαη ηα ελελήληα (90) ζε θέληξα κε 

ρσξεηηθόηεηα θάησ ησλ ηξηαθνζίσλ (300) αηόκσλ, ε απόζηαζε ησλ ηξαπεδηώλ 

λα είλαη 1,8 κέηξα κεηαμύ ηνπο αλεμαξηήησο θαζηζκάησλ θαη λα παύνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο από ηηο 00.00 έσο ηηο 05.00. 

Χζηφζν, ΟΤΓΔΗ ΑΡΜΟΓΗΟ ΠΡΟΔΒΖ ΣΖΝ ΑΠΟΣΡΟΠΖ 

ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΧΝ ΔΝ ΛΟΓΧ ΠΑΡΣΗ Ή ΣΖ ΓΗΑΚΟΠΖ ΣΟΤ ΚΑΘΧ 

ΔΠΗΖ ΟΤΓΔΗ ΑΡΜΟΓΗΟ ΠΡΟΔΒΖ ΣΖΝ ΔΠΗΒΟΛΖ ΣΧΝ ΔΚ ΣΟΤ 

ΝΟΜΟΤ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΧΝ ΚΤΡΧΔΧΝ, ΟΤΣΧ ΧΣΔ ΝΑ 

ΠΡΟΣΑΣΔΤΣΟΤΝ ΟΗ ΠΟΛΗΣΔ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΠΟ ΣΖ 

ΜΔΣΑΓΟΖ ΣΟΤ ΚΟΡΧΝΟΨΟΤ! 

Αξκφδηνη δε γηα ηελ επηβνιή θπξψζεσλ ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ 

επηβαιιφκελσλ απφ ηελ ηφηε ηζρχνπζα ΚΤΑ, ήηαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5, ηφζν ή 

Διιεληθή Αζηπλνκία όζν θαη ε Γεκνηηθή Αζηπλνκία. 

Σέινο, ζην κε εκεξνκ. 21.10.2020 δεκνζίεπκα ηεο δεκνζηνγξαθηθήο 

ηζηνζειίδαο www.ethnos.gr, ν ζπληάμαο απηφ δεκνζηνγξάθνο θάλεη αλαθνξά ζηε 

δηελέξγεηα θξπθψλ πάξηη ζε ηαξάηζεο θαη ππφγεηα ηεο Θεζζαινλίθεο, ζηα νπνία 

http://www.protothema.gr/
http://www.ethnos.gr/
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ζπγθεληξψλνληαλ πεξί ηα 50 κε 60 άηνκα, ρσξίο θαλέλα κέηξν πξνζηαζίαο θαη ρσξίο 

λα ηεξνχληαη νη απαξαίηεηεο απνζηάζεηο γηα λα εμαζθαιηζηεί ε κε δηαζπνξά ηνπ ηνχ. 

Δλψ, ινηπφλ, νη αξκφδηνη πιεξνθνξήζεθαλ απφ ηελ ελ ιφγσ ηζηνζειίδα, ε 

νπνία δελ ήηαλ ε κφλε πνπ αλήξηεζε ην πξναλαθεξζέλ δεκνζίεπκα, φηη θαηά ην 

κήλα Οθηψβξην ηνπ 2020 δηελεξγνχληαλ θξπθά πάξηη ζε ηαξάηζεο θαη ππφγεηα ηεο 

πφιεο, ΟΤΓΔΗ ΑΡΜΟΓΗΟ ΓΗΔΞΖΓΑΓΔ ΔΡΔΤΝΑ ΠΡΟ ΔΝΣΟΠΗΜΟ 

ΣΧΝ ΑΝΧΣΔΡΧ ΠΑΡΣΗ ΚΑΗ ΔΝ ΤΝΔΥΔΗΑ ΠΡΟ ΔΠΗΒΟΛΖ ΣΧΝ 

ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΧΝ ΚΤΡΧΔΧΝ! ΑΤΣΟ ΔΗΥΔ ΑΝ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΣΖΝ 

ΠΔΡΑΗΣΔΡΧ  ΓΗΑΓΟΖ ΣΟΤ ΚΟΡΧΝΟΨΟΤ, ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ ΠΟΛΛΧΝ 

ΤΜΠΟΛΗΣΧΝ ΜΑ ΣΟΝ ΚΗΝΓΤΝΟ ΝΑ ΤΠΟΣΟΤΝ ΟΒΑΡΔ 

ΧΜΑΣΗΚΔ ΒΛΑΒΔ ΑΠΟ ΣΖ ΜΟΛΤΝΖ ΣΟΤ ΑΠΟ ΣΟΝ ΗΟ Ή ΚΑΗ 

ΣΟ ΘΑΝΑΣΟ ΣΟΤ ΚΑΘΧ ΔΠΗΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΚΑΣΑΡΡΔΤΖ ΣΟΤ 

ΖΓΖ ΑΝΔΠΑΡΚΟΤ ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΣΖ 

ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ! 

  

ΣΔΛΔΗΧΝΧ ΣΖΝ ΠΑΡΟΤΑ ΜΖΝΤΖ ΜΟΤ, ΑΝΑΦΔΡΟΝΣΑ ΑΤΣΟ ΣΟ 

ΟΠΟΗΟ ΑΝΔΓΡΑΦΑ ΣΖΝ ΑΡΥΖ ΑΤΣΖ: 

ΑΝΟΥΤΡΧΣΖ ΠΟΛΖ. ΑΝΟΥΖ ΑΡΥΧΝ- ΣΑ ΜΔΣΡΑ ΒΡΗΚΟΝΣΑΝ 

ΓΗΑΡΚΧ ΔΝΑ ΒΖΜΑ ΠΗΧ, ΑΚΟΛΟΤΘΧΝΣΑ ΣΑ ΔΠΗΓΖΜΗΟΛΟΓΗΚΑ 

ΓΔΓΟΜΔΝΑ, ΑΝΣΗ ΝΑ ΓΗΑΒΑΟΤΝ ΚΑΗ ΝΑ ΠΡΟΛΑΒΟΤΝ ΣΖΝ 

ΔΚΘΔΣΗΚΖ ΣΑΖ. 

 

Δλ όςεη ησλ αλσηέξσ εθηεζέλησλ, 

θαη κε ξεηή επηθύιαμε θάζε εηέξνπ λνκίκνπ δηθαηώκαηόο κνπ 

 

 ΜΖΝΤΧ ΚΑΗ ΔΞΑΗΣΟΤΜΑΗ ηελ θαηά λφκν ηηκσξία παληφο ππεπζχλνπ, 

πθ’ νηαλδήπνηε κνξθή ζπκκεηνρήο ηνπ ζηηο παξαθάησ αλαιπηηθά πεξηγξαθφκελεο 

άδηθεο, παξάλνκεο θαη αμηφπνηλεο πξάμεηο θαη παξαιείςεηο νη νπνίεο είραλ ζαλ 

απνηέιεζκα ηελ ηαρχηαηε θαη επξεία εμάπισζε ηνπ θνξνλντνχ (COVID-19) ζηελ 

πφιε ηεο Θεζζαινλίθεο, θαηά ηνπο κήλεο Οθηψβξην θαη Ννέκβξην 2020 θαη κεηά, κε 

απνηέιεζκα ηελ πξνζβνιή θαη ζάλαην κεγάινπ αξηζκνχ ζπκπνιηηψλ καο, απφ ηνλ 

Covid 19.  

 Γειώλσ όηη παξίζηακαη πξνο ππνζηήξημε ηεο θαηεγνξίαο, έρσλ έλλνκν 

πξνο ηνχην ζπκθέξνλ, δεδνκέλνπ φηη ηπγράλσ κφληκνο θάηνηθνο Θεζζαινλίθεο απφ 
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ηεο γελλήζεσο κνπ κέρξηο θαη ζήκεξνλ, εληαχζα θαη επί ηεο νδνχ 26
εο 

 Οθησβξίνπ 

αξ. 26, Σ.Κ. 54627, ηει. 2310 526845.  

 

Μεηά ηηκήο 

Ο κελύσλ θαη παξηζηάκελνο 

 ηεο ππνζηήξημε ηεο θαηεγνξίαο 

 

 


