
 
 

 
 

 

Σελίδα 1 από 2 

FACTSHEET Η Κατανόηση των Περιορισμών λόγω 
του COVID-19 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

Πού μπορώ να πάω; 

Μείνετε σπίτι εκτός εάν έχετε μία εύλογη δικαιολογία. 

Τι είναι μία εύλογη δικαιολογία; 
Η εύλογη δικαιολογία περιλαμβάνει επίσκεψη ή μετακινήσεις: 

 Σε άλλο νοικοκυριό: μέχρι και 5 επισκέπτες οποιαδήποτε στιγμή 

 Υπαίθριες συναθροίσεις: το ανώτατο όριο  η παρουσία 10 ατόμων 

 Καφετέριες και εστιατόρια: το ανώτατο όριο η παρουσία 10 ατόμων 

 Υπαίθριος εξοπλισμός: για χρήση με προσοχή 

 
Υπαίθριες πισίνες: το ανώτατο όριο η παρουσία 10 ατόμων και όχι περισσότερα από ένα άτομο ανά 
λωρίδα 

 Θρησκευτικές συναθροίσεις/χώροι λατρείας: το ανώτατο όριο η παρουσία 10 ατόμων  

 Γάμοι: το ανώτατο όριο η παρουσία 10 ατόμων 

 
Κηδείες: το ανώτατο όριο η παρουσία 20 ατόμων σε κλειστές κηδείες και η παρουσία 30 ατόμων σε 
υπαίθριες κηδείες 

 Εργασία ή σχολείο/εκπαιδευτική εγκατάσταση: εάν δεν μπορείτε να εργαστείτε εξ αποστάσεως 

 Καταστήματα λιανικής πώλησης 

 Άσκηση, συμπεριλαμβανομένων των παιδικών χαρών: αλλά όχι γυμναστήρια 

 
Ιατρική φροντίδα ή υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης: επίσκεψη στον γιατρό, σε υπηρεσία υγείας ή 
ψυχικής υγείας ή θεραπευτική συνεδρία, ή σε αστυνομικό τμήμα, για δωρεά αίματος. Διαφυγή από 
περιβάλλον κακοποίησης ή επισφαλούς κατάστασης, για παράδειγμα, εάν κινδυνεύετε στο σπίτι από 
κάποιον   

 
Εκπλήρωση ευθυνών φροντίδας: εκπλήρωση ευθυνών φροντίδας, όπως παράδοση παραγγελιών σε 
ηλικιωμένο συγγενή  

 
Πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες: Centrelink, φιλανθρωπικά ιδρύματα, υπηρεσίες υποστήριξης 
θυμάτων, υπηρεσίες απασχόλησης, υπηρεσίες αντιμετώπισης ενδοοικογενειακής βίας 

 Νομικές υποχρεώσεις: Παρουσία στο δικαστήριο, συμμόρφωση με εντολές εγγύησης 

 
Μετακινήσεις: Μόνο για να πάτε στα ή να επιστρέψετε από τα μέρη που αναφέρονται παραπάνω· 
μετακινήσεις μεταξύ διαφόρων κατοικιών· μετακινήσεις παιδιών προς και από το σχολείο· ή για να 
συνεχίσετε υφιστάμενες ρυθμίσεις διαβίωσης μεταξύ φροντιστών 

Understanding COVID-19 Restrictions Greek 
 



 
 

 
 

 

Σελίδα 2 από 2 

FACTSHEET Η Κατανόηση των Περιορισμών λόγω 
του COVID-19 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
ΦΥΛΛΑΔΙΟ 

Πού δεν μπορώ να πάω; 

Σε μερικούς δημόσιους χώρους που συμπεριλαμβάνουν: 

 Μερικές εγκαταστάσεις αναψυχής: όπως κλειστά γυμναστήρια και βιβλιοθήκες  

 Παμπ και κλαμπ: εκτός εάν είναι προσαρτημένα σε εστιατόριο. Το ανώτατο όριο η παρουσία 10 ατόμων 

Εάν δεν έχετε μία εύλογη δικαιολογία, ενδέχεται να σας επιβληθεί πρόστιμο. 

Είμαι άστεγος. Τι σημαίνει αυτό για εμένα; 

Εάν είστε άστεγος σας επιτρέπεται πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες ή μετακινήσεις μεταξύ διευθύνσεων κατοικιών. 
Δεν θα σας επιβληθεί πρόστιμο εάν δεν έχετε μόνιμη κατοικία. 

Ποιοι είναι οι περιορισμοί στις συναθροίσεις; Με ποιον μπορώ να είμαι μαζί; 

Υπάρχουν ορισμένες συναθροίσεις διότι υπάρχει εύλογη δικαιολογία, όπως σε νοσοκομεία, σταθμούς τρένων, 
εγκαταστάσεις φροντίδας ηλικιωμένων, χώρους εργασίας, σχολεία, καταλύματα. Μπορεί επίσης να υπάρχουν 
συναθροίσεις καθώς μετακινούμαστε από μέρος σε μέρος. 

 
Συνεχίστε την κοινωνική αποστασιοποίηση όταν ασχολείστε με δραστηριότητες ‘εύλογης 
δικαιολογίας’ 

Πώς μπορώ να βρω βοήθεια για να καταλάβω αυτούς τους νόμους; 

Ο οργανισμός LawAccess NSW [Πρόσβαση στον Νόμο, ΝΝΟ] μπορεί να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τους νόμους 
και πώς επιδρούν σε εσάς και τα άτομα με τα οποία ζείτε μαζί. Μπορεί επίσης να σας βοηθήσει εάν πάρετε πρόστιμο. 
Καλέστε το 1300 888 529 για δωρεάν νομική βοήθεια.  

Διατίθεται επίσης μία σειρά ενημερωτικών φυλλαδίων για τον COVID-19 και τον νόμο για να σας βοηθήσει να 
διαχειριστείτε όλες τις αλλαγές που συμβαίνουν στην κοινότητά μας.   

Εάν χρειάζεστε διερμηνέα, καλέστε την Υπηρεσία Μετάφρασης και Διερμηνείας στο 131 450 και ζητήστε τον 
LawAccess NSW. Εάν αντιμετωπίζετε δυσκολία με την ακοή ή την ομιλία σας, καλέστε την Εθνική Υπηρεσία 
Αναμετάδοσης [National Relay Service] στο 133 677 και ζητείστε τον LawAccess NSW ή επισκεφθείτε την διεύθυνση 
www.relayservice.gov.au.  

 

 

 

Αυτό το ενημερωτικό φυλλάδιο προορίζεται ως γενικός οδηγός για τον νόμο. Μην βασίζεστε σε αυτές τις 
πληροφορίες ως νομικές συμβουλές. Συνιστούμε να μιλήσετε σε ένα δικηγόρο για την περίστασή σας. Αυτές 
οι πληροφορίες είναι σωστές κατά την σύνταξη του φυλλαδίου, ενδέχεται, ωστόσο να αλλάξουν. 
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