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Κατά την σημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων για τα μέτρα ενάντια στην εξάπλωση του
κορωνοϊού ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς
δήλωσε:
Η προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού συνεχίζεται. Το μέτρο περιορισμού της
άσκοπης κυκλοφορίας των πολιτών, το οποίο όπως γνωρίζετε ανακοινώθηκε χθες από τον
Πρωθυπουργό και τέθηκε σε ισχύ σήμερα τα ξημερώματα, έρχεται να ενισχύσει τις προσπάθειές
όλων μας προς αυτή την κατεύθυνση.
Τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή του μέτρου είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Η πλειοψηφία
των συμπολιτών μας αντιλαμβάνεται πλήρως την αναγκαιότητα αυτής της απόφασης και
ακολουθεί τις οδηγίες. Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι τα συγκεκριμένα μέτρα και ο έλεγχός τους
όσο πιο αυστηρά είναι τόσο λιγότερο θα κρατήσουν.
Σχετικά με τις βεβαιώσεις μετακίνησης θα ήθελα, με δεδομένες τις ερωτήσεις από εκπροσώπους
διαφόρων κλάδων, να διευκρινίσω τα εξής για κάποιες περιπτώσεις που έχουν προκύψει:
 Κατ’ αρχήν, σας γνωρίζω ότι το δημόσιο θα δέχεται μόνο σε εξαιρετικές κατεπείγουσες
περιπτώσεις κατόπιν ραντεβού, το οποίο θα πιστοποιείται με e-mail ή επιστολή της δημόσιας
υπηρεσίας προς τον πολίτη που το έχει αιτηθεί.
 Επίσης, στην περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος δεν οδηγεί και εξυπηρετείται από συγγενή
πρώτου βαθμού, τον οδηγό θα πιστοποιεί με βεβαίωση ο εργοδότης του εργαζομένου και μόνο
για τις ώρες και την κίνηση της μετακίνησης.
 Στην περίπτωση των δημοσιογράφων και εκείνων που εργάζονται στα ΜΜΕ, απαιτείται η
σχετική κάρτα της ένωσής του, η βεβαίωση του εργοδότη του μέσου που εργάζεται και, αντί
των ωρών - αναγνωρίζοντας ότι το επάγγελμα του δημοσιογράφου είναι 24 ώρες - θα πρέπει
απλά να αναγράφεται το είδος του ρεπορτάζ που καλύπτει (π.χ. ελεύθερο, αστυνομικό κλπ).
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 Για την κίνηση των φορτηγών τροφοδοσίας σε όλη την Ελλάδα απαιτείται βεβαίωση του
εργοδότη του οδηγού και αυτού που μπορεί να τον συνοδεύει και δελτίο αποστολής ή - σε
περίπτωση που δεν υπάρχει δελτίο αποστολής - σίγουρα δελτίο κίνησης.
 Για την κίνηση των minibus και ιδιωτικών λεωφορείων χρειάζεται προφανώς η βεβαίωση του
εργοδότη και το σχετικό δελτίο κίνησης. Επιπλέον, πρέπει να χρησιμοποιείται το 50% των
καθισμάτων.
 Για παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης, ο εργαζόμενος πρέπει να έχει μαζί του
βεβαίωση του εργοδότη και το δελτίο αποστολής ή δελτίο κίνησης.
 Τα courier και οι διανομείς χρειάζονται βεβαίωση του εργοδότη και αντίστοιχα ημερήσιο
δελτίο ή δελτίο αποστολής, δηλαδή λίστα με την δ/νση των παραδοτέων ειδών.
 Στα ταξί και τα ΙΧ πέρα από τον οδηγό επιτρέπεται να επιβαίνει ακόμα ένα άτομο. Σε
περίπτωση που υπάρχει ασθενής, ο οποίος χρήζει βοηθείας για τη μετακίνηση/μεταφορά του
επιτρέπεται να επιβαίνει στο όχημα και δεύτερος επιβάτης, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει
σχετικό έγγραφο που βεβαιώνει την κατάσταση του ασθενούς. Σε περιπτώσεις δηλαδή που
έχουμε ανθρώπους με αναπηρία ή κάποιους συνανθρώπους μας που μπορεί π.χ. να
χρειάζονται αιμοκάθαρση ή για οποιαδήποτε άλλη τακτική επίσκεψη ή έκτακτη στο γιατρό,
επιτρέπεται και ο συνοδός. Επίσης, σε σχέση με τα ΙΧ θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχει
εξαίρεση στην περίπτωση των ανήλικων τέκνων, δηλαδή ένας γονέας με 2 ανήλικα τέκνα είναι
κάτι το οποίο είναι αποδεκτό. Το όριο των δύο επιβατών ανά όχημα ισχύει και στην περίπτωση
μετάβασης σε τελετή, με την εξαίρεση συνύπαρξης συγγενών πρώτου βαθμού, έως 3 επιβάτες.
Για παράδειγμα σήμερα είχαμε να αντιμετωπίσουμε μία τελετή δυσάρεστη, στην οποία έπρεπε
να μεταβούν ο πατέρας, η μητέρα και το παιδί.
 Οι οδηγοί μετρό, λεωφορείων και λοιπών ΜΜΜ χρειάζονται βεβαίωση εργοδότη και
ημερήσια ή εβδομαδιαία βεβαίωση ωραρίου. Σε περίπτωση κυλιόμενου ωραρίου αυτό
αναφέρεται ρητά στην ίδια τη βεβαίωση.
 Οι καλλιεργητές πρέπει να δώσουν βεβαίωση εργοδότη σε όλους τους υπαλλήλους τους,
ημεδαπούς και αλλοδαπούς. Ο έλεγχος θα γίνεται επί των βεβαιώσεων και μόνο.
 Οι αγρότες, κτηνοτρόφοι ως αυταπασχολούμενοι, αλλά και όλοι οι αυταπασχολούμενοι,
πρέπει να φέρουν βεβαίωση τύπου Α υπογεγραμμένη από τους ίδιους με συμπληρωμένα όλα
τα απαραίτητα στοιχεία
Να είναι ξεκάθαρο ότι κανείς πολίτης δεν κινείται χωρίς τη σχετική βεβαίωση, είτε εργοδότη είτε
κατ’ εξαίρεση μετακίνησης. Κανείς!
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Σας γνωρίζουμε ότι από σήμερα στις 12 τα μεσάνυχτα διακόπτονται όλες οι αεροπορικές
συνδέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και από σήμερα το πρωί διακόπηκαν όλες οι
συνδέσεις (αεροπορικές, οδικές, σιδηροδρομικές) με την Τουρκία. Επιτρέπεται μόνο η
είσοδος από το τελωνείο των Κήπων όλων των Ελλήνων υπηκόων και μόνο.



Σχετικά με τους ελέγχους των πολιτών που έχουν τεθεί σε καραντίνα, η έρευνα σήμερα
επεκτάθηκε και σε συμπολίτες μας ασυμπτωματικούς που είχαν χαρακτηριστεί θετικοί.
Έγιναν 34 έλεγχοι και ευτυχώς βρέθηκαν και οι 34 στα σπίτια τους. Αντίθετα, στο σημερινό
έλεγχο συμπολιτών μας σε απομόνωση χαρακτηρισμένων ως στενών επαφών, σε σύνολο
176 ελέγχων, 4 βρέθηκαν εκτός του σπιτιού και τους επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα
πρόστιμα των 5.000 ευρώ και ασκήθηκαν οι ποινικές διώξεις. Πρέπει να τονιστεί στο
σημείο αυτό ότι τα χρήματα τα οποία έρχονται από τη βεβαίωση των συγκεκριμένων
προστίμων θα διατεθούν αποκλειστικά και μόνο στην ενίσχυση του νοσηλευτικού
προσωπικού και του εθνικού συστήματος υγείας.



Συνεχίζοντας την ενημέρωση σας γνωρίζω ότι η Aegean αναστέλλει όλες τις πτήσεις
εξωτερικού από 26 Μαρτίου έως 30 Απριλίου.

Τέλος, θα ήθελα να επισημάνω κάτι κατηγορηματικά: συστήνουμε περισσότερη σοβαρότητα σε
όλους εκείνους που την περίοδο της κρίσης, αυτή την περίοδο που διανύουμε, δεν διστάζουν να
παραπληροφορούν και να παίζουν μικροπολιτικά παιχνίδια πάνω σε συνανθρώπους μας που
φεύγουν, για μερικά clicks και μερικά likes, αδιαφορώντας για τη θλίψη και το δράμα των οικείων
τους. Παιχνίδια που ακόμα και οι συγγενείς των συνανθρώπων μας που έφυγαν, τους
διαψεύδουν. Θέλω κατηγορηματικά να τονίσω ότι η Κυβέρνηση δεν έχει τίποτα να κρύψει και δεν
διαπραγματευόμαστε το δικαίωμα των Ελλήνων πολιτών, από την πρώτη στιγμή της κρίσης, να
ξέρουν την αλήθεια και μόνο την αλήθεια.
Αγαπητοί συμπολίτες, κυρίες και κύριοι,
Η μάχη είναι δύσκολη και η τελική της έκβαση εξαρτάται από όλους μας. Ο στόχος ένας, η χώρα
μας να βγει νικήτρια, αποδεικνύοντας ότι οι Έλληνες μπορούμε να πετύχουμε πολλά όταν
συνεργαζόμαστε. Μένουμε σπίτι, έχουμε ένα στοίχημα να νικήσουμε όλοι μαζί την πανδημία.
Και θα τα καταφέρουμε. Σας ευχαριστώ.
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