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Ανακοίνωση µέτρων – δράσεων  

Από τον Αναπληρωτή Υπουργό ΥΠΟΜΕ∆Ι κ. Χρήστο Σπίρτζη  

Για τη διευκόλυνση των πολιτών λόγω της αργίας των τραπεζών 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, κ. Χρήστος Σπίρτζης 

ανακοίνωσε σήµερα το µεσηµέρι, στον τοµέα αρµοδιότητάς του, τις δράσεις αλληλεγγύης και τα 

µέτρα στήριξης των πολιτών µε έµφαση τις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες, (άνεργοι, 

συνταξιούχοι), τα οποία θα ισχύσουν καθ’όλο το διάστηµα της αργίας των τραπεζών. Ο κ. 

Σπίρτζης τόνισε ότι «Το κύριο µέληµά µας είναι οι οµάδες του πληθυσµού που έχουν ιδιαίτερη 

ανάγκη, όπως είναι οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι, ή άλλες ειδικές οµάδες. Και θα είµαστε 24 ώρες 

το 24ωρο στη διάθεσή τους, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε αυτές τις καταστάσεις», οι 

οποίες, όπως είπε χαρακτηριστικά, επιβλήθηκαν «µε ευθύνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 

Τράπεζας και των δανειστών». Ταυτόχρονα, ανακοίνωσε ότι µετά το πέρας της αργίας των 

τραπεζών, οι δράσεις αλληλεγγύης θα συνεχιστούν, ειδικά για τους ανέργους του ΟΑΕ∆, οι 

οποίοι εφεξής θα µπορούν να µετακινούνται σε όλες τις δηµόσιες συγκοινωνίες δωρεάν. Εντός 

της ηµέρας υπογράφεται η ΚΥΑ για την εφαρµογή των έκτακτων µέτρων ως προϋπόθεση της 

πλήρους εφαρµογής τους. 

Αναλυτικά ο κ. Σπίρτζης δήλωσε: 

Χ. ΣΠΙΡΤΖΗΣ: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση. Θα 

ήθελα να σας ενηµερώσω για αποφάσεις και δράσεις της κυβέρνησης, σχετικά µε διευκολύνσεις 

των πολιτών λόγω της αργίας των ελληνικών τραπεζών και δράσεις αλληλεγγύης για ειδικές 

κατηγορίες πολιτών, όπως είναι οι άνεργοι, οι συνταξιούχοι και άλλοι.  

Αναλυτικά: 

Πρώτον, κατά το χρονικό διάστηµα από 30 Ιουνίου 2015 έως και 6 Ιουλίου 2015, που έχει 

επιβληθεί µε ευθύνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και των δανειστών αργία των 

τραπεζών, η µετακίνηση µε τις δηµόσιες αστικές συγκοινωνίες θα γίνεται δωρεάν.  

∆εύτερο, για τους συµπολίτες µας που είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα Ανέργων του ΟΑΕ∆, 

µετά τη λήξη του προηγούµενου µέτρου, θα δοθεί δωρεάν πρόσβαση στις αστικές δηµόσιες 

συγκοινωνίες. Και εξετάζουµε για να εξοικονοµήσουµε χρήµατα από άλλες δράσεις, 

προκειµένου το µέτρο να επεκταθεί και σε αστικές συγκοινωνίες περιφερειακών πόλεων που 

είναι ιδιωτικές.  

Τρίτο: Για την ίδια κατηγορία συµπολιτών µας, δηλαδή όσων είναι εγγεγραµµένοι στα Μητρώα 

Ανέργων του ΟΑΕ∆, µε νοµοθετική ρύθµιση διαγράφονται τα διοικητικά πρόστιµα που έχουν 

επιβληθεί έως σήµερα, ακόµη κι αν έχει ξεκινήσει η διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξής τους.  



Τέταρτο: καταργούµε µια νοµικά παράνοµη ενέργεια και πολιτικά και ηθικά κατάπτυστη, τους 

ελέγχους δηλαδή που γίνονται στις αστικές συγκοινωνίες από µη ελεγκτές και λαµβάνουν ως 

αµοιβή ποσοστό του προστίµου.  

Πέµπτο: ∆όθηκε προφορική εντολή στο ∆.Σ. της ΕΥ∆ΑΠ να µην διακοπεί καµία σύνδεση λόγω 

ληξιπρόθεσµης οφειλής όσο οι τράπεζες είναι σε αργία.  

Έκτο: στα ΕΛΤΑ ολοκληρώνεται κανονικά η πληρωµή των συντάξεων του ΙΚΑ, (όσοι 

πληρωνόντουσαν από τα ΕΛΤΑ). Θα συνεχιστεί η πληρωµή των συντάξεων του ΟΓΑ κανονικά 

που γίνονταν µέσω ΕΛΤΑ σε συνεργασία τόσο µε το Υπουργείο Εργασίας, όσο και µε τον ΟΓΑ. 

Να ενηµερώσουµε για διευκόλυνση των πολιτών και των επιχειρήσεων που έχουν εισπράξεις ότι 

τα ΕΛΤΑ διαθέτουν υπηρεσίες συναλλαγών και πληρωµών που µπορούν να υλοποιηθούν. 

(Αναλυτικές πληροφορίες µπορούν να πάρουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις από τα ΕΛΤΑ). 

Έβδοµο: Με πρωτοβουλία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου υπήρξε επικοινωνία µε τις 

εταιρείες τηλεπικοινωνιών, σταθερής και φορητής για να µην υπάρξουν διακοπές συνδέσεων 

ληξιπρόθεσµων λογαριασµών, τηλεφωνίας και internet. Υπήρξε θετική ανταπόκριση από τον 

ΟΤΕ, τη VODAFONE, τη WIND και τη FORTHNET. Αναµένουµε µια απάντηση από µια 

ακόµη εταιρεία, δεν υπάρχουν άλλες στη χώρα. Πιστεύω ότι θα είναι και αυτή θετική και οφείλω 

να τους ευχαριστήσω γι’ αυτή τη στάση τους.  

Όγδοο: Επίσης ζητήθηκε από τους παραχωρησιούχους να µην υπάρχουν διόδια το Σάββατο και 

την Κυριακή, προκειµένου να διευκολυνθούν οι συµπολίτες µας για τη συµµετοχή τους στο 

δηµοψήφισµα. Ορίστηκε µια συνάντηση τις προσεχείς µέρες και αναµένουµε την απάντησή 

τους. 

Ένατο: Έχει γίνει µια οµάδα στο Υπουργείο και για τους εποπτευόµενους φορείς και για τους 

πολίτες, προκειµένου να καταγράφουµε προβλήµατα που δηµιουργούνται από την αργία των 

τραπεζών και να επιλύονται µε τον καλύτερο τρόπο και τάχιστα.  

Ήδη από σήµερα το πρωί που έγινε αυτή η οµάδα, σας ενηµερώνω ότι για τα προβλήµατα που 

υπάρχουν λόγω της αργίας των τραπεζών στα δηµόσια έργα, µε τις εγγυητικές επιστολές, θα 

δοθεί η αναγκαία παράταση των δηµοπρασιών από το Υπουργείο και θα προβλεφθεί γι’ αυτό το 

χρονικό διάστηµα νοµοθετική ρύθµιση άµεσα, ώστε να µπορούν να καταθέσουν εγγυητικές 

επιστολές εκ των υστέρων και όχι την ηµέρα του διαγωνισµού για τους φορείς του δηµοσίου που 

δεν θα αναβάλουν, αλλά θα υλοποιήσουν τους διαγωνισµούς.  

Πιστεύω ότι η κυβέρνηση πολύ συγκροτηµένα και µε ικανοποιητική προετοιµασία, 

αντιµετωπίζει τα προβλήµατα που έχουν δηµιουργηθεί από τη στάση των δανειστών στη χώρα. 

Το κύριο µέληµά µας είναι οι οµάδες του πληθυσµού που έχουν ιδιαίτερη ανάγκη, όπως είναι οι 

συνταξιούχοι, οι άνεργοι, ή άλλες ειδικές οµάδες. Και θα είµαστε 24 ώρες το 24ωρο στη 

διάθεσή τους, προκειµένου να αντιµετωπίσουµε αυτές τις καταστάσεις.  

  

  

 


