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Εντείνονται οι έλεγχοι ενόψει Πάσχα –
Ανακοινώσεις το απόγευμα
/ Επικαιρότητα

Εντείνονται από σήμερα, ενόψει του Πάσχα, οι έλεγχοι της
Αστυνομίας, κυρίως στα διόδια των εθνικών οδών Αθηνών –
Κορίνθου και Αθηνών – Λαμίας, στο πλαίσιο της απαγόρευσης
των

διαπεριφερειακών

διάδοσης

του

μετακινήσεων

κορονοϊού.

Η

για

Αστυνομία

την
θα

αποτροπή

έχει

ισχυρή

παρουσία, εκτός των άλλων, όχι μόνο στα διόδια, αλλά και
στους παραδρόμους εθνικών οδών, προκειμένου να αποτρέψει
την μετακίνηση όσων θα προσπαθήσουν να κάνουν «Πάσχα
στο χωριό». Όποιοι δεν διαθέτουν τα απαραίτητα έγγραφα για
διαπεριφερειακή μετακίνηση θα κάνουν αναστροφή στα διόδια
και θα γυρίζουν πίσω.
«Οι έλεγχοι είναι αυστηροί όχι μόνο στην Αττική, αλλά σε όλη την επικράτεια.
Περισσότεροι από 10.000 αστυνομικοί σε όλη την Ελλάδα συμμετέχουν στα μέτρα
για το Πάσχα. Δεν είναι δυνατόν κάποιοι πολίτες να παρουσιάζουν έγγραφα για
αγροτικές εργασίες ή για ιατρικές επισκέψεις, προκειμένου να μπορέσουν να

περάσουν από τα διόδια και στο αυτοκίνητο να είναι όλη η οικογένεια με τις
αποσκευές

της»,

αναφέρουν

χαρακτηριστικά

στο

Αθηναϊκό

–

Μακεδονικό

Πρακτορείο Ειδήσεων πηγές του Αρχηγείου της ΕΛΑΣ.
«Ελέγχονται με μεγάλη προσοχή τα σχετικά έγγραφα που επιδεικνύουν πολίτες
στους αστυνομικούς προκειμένου να μεταβούν σε άλλη περιφέρεια», σημειώνουν
ακόμη οι ίδιες πηγές και εξηγούν: «Σε περίπτωση που κάποιοι προσπαθήσουν να
ξεγελάσουν την Αστυνομία, προκειμένου να μπορέσουν να περάσουν από τα διόδια,
εκτός από τα τσουχτερά πρόστιμα, υπό προϋποθέσεις μπορεί να υπάρξουν και
ποινικές κυρώσεις».
Σημειώνεται ακόμη ότι, σύμφωνα με το επιχειρησιακό σχέδιο της ΕΛΑΣ για το
Πάσχα, θα υπάρχουν παράλληλα ελικόπτερα και drones.

Το απόγευμα οι ανακοινώσεις για το Πάσχα
Ανακοινώσεις για το σχέδιο ελέγχου των μετακινήσεων αλλά και όλα όσα θα
ισχύσουν τις ερχόμενες μέρες αναμένονται το απόγευμα στην καθιερωμένη
ενημέρωση από τον υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων,
Νίκο Χαρδαλιά.
Οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν υπότη σκιά αυστηρών υγειονομικών κανόνων. Η
περιφορά του επιταφίου θα γίνει μόνο στον προαύλιο χώρο των ναών, ενώ οι
πιστοί θα πρέπει να φοράνε διπλή προστατευτική μάσκα.
Υπενθυμίζεται ότι το Σαββατοκύριακο 24 και 24 Απριλίου ισχύουν οι διαδημοτικές
μετακινήσεις, με απαγόρευση κυκλοφορίας στις 21:00. Από τη Μεγάλη Εβδομάδα η
απαγόρευση μετατίθεται στις 22.00 ενώ την Κυριακή του Πάσχα θα ισχύει από τις
21.00.

