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Μονακό, 17.3.2020 
 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΟΡΟΝΟΪΟ 

 

Κατόπιν της επίσημης κήρυξης από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας πανδημίας του ιού 
Covid-19 (Coronavirus) και καθ’ υπόδειξη της Α.Γ.Υ. του Πρίγκιπα Αλβέρτου του II, η 

Κυβέρνηση του Πριγκιπάτου αποφάσισε να λάβει σειρά μέτρων με σκοπό την προστασία 

της υγείας των υπηκόων και κατοίκων του Μονακό.  

Στα πλαίσια αυτά, όπως γνωρίζετε, αποφασίστηκε από τα μεσάνυχτα του Σαββάτου 
14.3.2020 η διακοπή λειτουργίας όλων των χώρων που δέχονται κοινό και δεν είναι 
απολύτως αναγκαία για την καθημερινή λειτουργία της χώρας, με εξαίρεση καταστήματα 

τροφίμων και λαχανικών, φαρμακεία, καταστήματα καπνικών και τύπου, σταθμούς 
ανεφοδιασμού καυσίμων, τράπεζες και χώρους θρησκευτικής λατρείας. Σύμφωνα με την 
ίδια απόφαση, τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα παραμείνουν κλειστά, ενώ η Direction de 

l’Education Nationale έχει αναλάβει πρόνοια για να εξασφαλίσει τη συνέχιση της 

εκπαίδευσης μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.   

Επίσης, η Κυβέρνηση του Μονακό ανακοίνωσε μέτρα για υποστήριξη των επιχειρήσεων και 
των εργαζομένων, για την κατ’ οίκον εργασία και για τους προερχόμενους από επικίνδυνες 
περιοχές, ενώ ταυτόχρονα εξέδωσε τις ακόλουθες οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση της 

κατάστασης, σε περίπτωση που έχετε κάποιο από τα συμπτώματα του ιού: 

• Παραμείνετε στο σπίτι σας και αποφύγετε κάθε επαφή. 

• Μην πηγαίνετε στον γιατρό σας ή στο νοσοκομείο. 

• Αν χρειαστεί να βγείτε από το σπίτι φορέστε χειρουργική μάσκα. 

• Καλέστε τους Sapeurs-Pompiers de Monaco στο τηλέφωνο 18 ή 112. 

Σήμερα το βράδυ στις 20:00 αναμένεται διάγγελμα του Πρίγκηπα στο Monaco Info.   

Στα πλαίσια αυτά και συμμορφούμενοι προς τις υποδείξεις των αρμοδίων ελληνικών και 
τοπικών Αρχών, σας ενημερώνουμε ότι, εφεξής, το Γενικό Προξενείο θα εξυπηρετεί 

αυστηρά μόνο επείγουσες περιπτώσεις και μόνο κατόπιν ραντεβού. Θα είμαστε, όμως, στη 
διάθεση των ελλήνων υπηκόων - κατοίκων του Μονακό τηλεφωνικά, σε 24ωρη βάση, για 

να παράσχουμε κάθε δυνατή συνδρομή, σε συντονισμό με τις αρμόδιες αρχές του 
Πριγκιπάτου ή της Ελλάδας. Για οποιαδήποτε σχετική πληροφορία παρακαλούμε να καλείτε 
στο σταθερό τηλέφωνο +377 99 99 03 03 ή επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση info@consulat-grece.mc. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μη διστάσετε να 

καλέστε στο κινητό τηλέφωνο +33 607 53 47 09. 

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία και θα επανέλθουμε με νεότερα, εφόσον απαιτηθεί. 

Ο Επίτιμος Γενικός Πρόξενος 

 

Πέτρος Μαχάς 
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