
                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                       

              ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

 

                                                                                                                       Μαδρίτη, 29.04.2020 

                                                                                                                     

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ  

To σχέδιο αποκλιμάκωσης της Ισπανικής Κυβέρνησης για την επανεκκίνηση  

της εθνικής οικονομίας δεδομένης της πανδημίας του κορωνοϊόύ 

 

Η Κυβέρνηση της Ισπανίας, έχοντας ολοκληρώσει  έξι εβδομάδες κατ’ οίκον περιορισμού για τις 

πολίτες, σχεδίασε και ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα σταδιακής χαλάρωσης των μέτρων, τόσο για 

την ενίσχυση της ψυχολογίας των πολιτών όσο και για την επανεκκίνηση της οικονομίας της 

χώρας, η οποία έχει πληγεί σημαντικά. Ήδη, το πρώτο τρίμηνο του έτους, η Ισπανία αύξησε την 

ανεργία της κατά 285.000 άτομα, φθάνοντας το 14,4% του εργατικού δυναμικού, ενώ η ύφεση τη 

φετινή χρονιά μπορεί να φθάσει διψήφιο αριθμό, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ισπανίας. 

Σημειώνεται ότι η πτώση αυτή των εργαζομένων προέρχεται κατά κύριο λόγο από τις απολύσεις 

των δύο τελευταίων εβδομάδων του τριμήνου, οπότε και κηρύχθηκε η κατάσταση εκτάκτου 

ανάγκης στη χώρα. Επομένως, δεδομένου ότι τόσο τα νέα κρούσματα όσο και οι νεκροί από τον 

Covid-19 σημειώνουν πτώση, η Ισπανία ετοιμάζεται για τη νέα κανονικότητα. 

Το πρόγραμμα, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, αφορά τη σταδιακή χαλάρωση 

των μέτρων σε τέσσερις φάσεις, με χρονικό ορίζοντα έως το τέλος Ιουνίου, οπότε υπολογίζεται 

να ξεκινήσει η νέα κανονικότητα της ζωής των πολιτών. Σημειώνεται, ότι και στις 4 εν λόγω φάσεις, 

θα απαγορεύεται η μετακίνηση σε άλλη Κοινότητα, εκτός αναγκαίων περιπτώσεων, όπως λ.χ. 

εργασία, ενώ συνεχίζεται να ενθαρρύνεται η τηλεργασία, καθώς και η διατήρηση διαφορετικών 

βαρδιών, σε περίπτωση που η εργασία από το σπίτι δεν είναι εφικτή. Τέλος, η χρήση μάσκας δεν 

θα είναι υποχρεωτική, όμως συνιστάται αυστηρά σε όλες τις μετακινήσεις με ΜΜΜ.  

Η κάθε φάση, εκτός από την πρώτη φάση προετοιμασίας, θα έχει διάρκεια τουλάχιστον δύο 

εβδομάδων, ενώ για την υιοθέτηση της επόμενης θα είναι αναγκαία η εκτίμηση της κατάστασης 

από το Υπουργείο Υγείας. Αξιοσημείωτο είναι ότι κάθε περιοχή θα εξετάζεται αυτοτελώς και, 

αναλόγως της υγειονομικής της κατάστασης, θα προχωρά σε επόμενες φάσεις ή θα παρατείνει 

την ήδη υιοθετούμενη. Ενδέχεται, επομένως, η κάθε Κοινότητα και κάθε πόλη της χώρας να 

ξεκινήσει σε διαφορετική χρονική στιγμή τη νέα κανονικότητα. Σύμφωνα με τον Ισπανό 

Πρωθυπουργό, ορισμένες περιοχές θα ενταχθούν στη νέα κανονικότητα εντός έξι εβδομάδων, σε 

οκτώ όμως εβδομάδες, όλη η περιφέρεια της Ισπανίας θα έχει υιοθετήσει τη νέα κατάσταση. 

Η πρώτη φάση, η οποία ονομάζεται Φάση 0 (Fase 0), αποτελεί την περίοδο προετοιμασίας για 

το πέρασμα στη δεύτερη φάση με την ονομασία Φάση 1 (Fase 1). Η ισχύς της ξεκινά στις 4 Μαΐου, 

ενώ οι μόνες αλλαγές από την τωρινή κατάσταση είναι ότι οι πολίτες θα μπορούν να βγαίνουν 

από το σπίτι τους για να περπατήσουν για μία ώρα την ημέρα ενώ θα ανοίξουν ορισμένα 

καταστήματα, τα οποία θα λειτουργούν με προκαθορισμένα ραντεβού. Υπενθυμίζεται ότι στις 26 

Απριλίου, επιτράπηκε στους ανήλικους κάτω των 14 ετών, η έξοδος από το σπίτι, κατόπιν 43 

ημερών απόλυτης καραντίνας.  
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Με τη Φάση 1, η οποία, εκτός απροόπτου θα ξεκινήσει σε όλη την Ισπανία στις 11 Μαΐου, αρχίζει 

και η επιμέρους επανεκκίνηση της οικονομίας, καθώς προβλέπεται το μερικό άνοιγμα του κλάδου 

της εστίασης, ο οποίος έχει ήδη πληγεί βαριά από την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Τα 

εστιατόρια, καφετέριες και μπαρ θα μπορούν να ανοίξουν, διαθέτοντας μόνο τον εξωτερικό χώρο, 

καλύπτοντας το 30% της συνολικής τους δυνατής χωρητικότητας, προκειμένου να τηρούνται οι 

αποστάσεις ασφαλείας. Παράλληλα, θα ανοίξουν καταστήματα λιανικής, τηρώντας αυστηρούς 

κανόνες υγιεινής. 

Η τρίτη φάση, (Fase 2) συμπεριλαμβάνει το άνοιγμα των εσωτερικών χώρων του τομέα της 

εστίασης, με χρήση μόνο του 30% των τραπεζιών τους, τα οποία θα πρέπει να διαχωρίζονται 

μεταξύ τους. Επιπλέον, θα επαναλειτουργήσουν θέατρα, κινηματογράφοι και άλλα πολιτισμικά 

κέντρα, με μέγιστη χωρητικότητα το ένα τρίτο της κανονικής τους. Επίσης, τα δρώμενα θα 

περιοριστούν στην παρουσία 50 ατόμων σε εσωτερικό χώρο και 400 σε εξωτερικό. Τέλος, στη 

Φάση 3, που αποτελεί και την τελευταία, η επιτρεπόμενη χωρητικότητα θα αυξηθεί σε 50% ενώ 

θα ανοίξουν και οι παραλίες. 

Αναλυτικά για κάθε χώρο ισχύουν τα εξής: 

• Εστιατόρια και μπαρ: Στη Φάση 0 επιτρέπεται η αποστολή κατ’ οίκον ενώ με τη Φάση 1 

ξεκινάει το άνοιγμά τους, επιτρέποντας την κάλυψη του 30% του εξωτερικού τους χώρου. 

Στη Φάση 2 θα επιτρέπεται η κατανάλωση στο εσωτερικό των μαγαζιών, καλύπτοντας το 

30% της χωρητικότητας και διαχωρίζοντας τα τραπέζια. Στην τελική φάση, η χωρητικότητα 

αυτή θα αυξηθεί στο 50% ενώ τα νυκτερινά κέντρα θα ανοίξουν επίσης στην τελική φάση, 

επιτρέποντας το 30% της χωρητικότητάς τους. 

• Καταστήματα λιανικής: Από τις 4 Μαΐου θα επιτραπεί το άνοιγμα ορισμένων 

καταστημάτων με ραντεβού. Από τις 11 Μαΐου θα επιτρέπεται να καλύπτεται το 30% της 

χωρητικότητάς τους, ενώ στις δύο επόμενες φάσεις, αυτή θα αυξηθεί σε 40% και 50% 

αντίστοιχα. Τέλος, θα τεθούν συγκεκριμένα ωράρια για τα άτομα μεγαλύτερα των 65 ετών.  

• Ξενοδοχεία: Από τις 11 Μαΐου θα επαναλειτουργήσουν, χωρίς να επιτρέπεται η χρήση 

των κοινών χώρων, η οποία θα επιτραπεί σε επόμενες φάσεις, περιορίζοντας στο 30% 

και 50% της χωρητικότητάς τους.  

• Εμπορικά κέντρα: Θα ανοίξουν από τη Φάση 2 με περιορισμούς. Τα υπαίθρια κέντρα θα 

μπορούν να επαναλειτουργήσουν από τις 11 του επόμενου μηνός, καλύπτοντας το 25% 

της χωρητικότητας, σε περίπτωση που δοθεί η σχετική άδεια από το Δημαρχείο. 

• Επαγγελματική άθληση: Υπολογίζεται να επιστρέψουν οι επαγγελματικοί αγώνες στα 

τέλη Μαΐου, άνευ κοινού ή με περιορισμένο κοινό. 

• Κινηματογράφοι, Θέατρα και Μουσεία: Η επαναλειτουργία τους θα γίνει στη Φάση 1, 

περιορίζοντας το κοινό στο ένα τρίτο. Παρόμοια μέτρα ισχύουν και για τα δρώμενα, τα 

οποία θα μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο στην περίπτωση που οι θεατές είναι 

καθιστοί και λιγότεροι από 200, αυξάνοντάς τους σε 400 και 800 στις επόμενες φάσεις. 

Στην τελευταία φάση θα επαναλειτουργήσουν τα πάρκα ψυχαγωγίας, οι παραλίες και οι 

ταυρομαχίες. Τα γυρίσματα ταινιών θα ξεκινήσουν από τη Φάση 1. 
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• Μετακινήσεις: Οι αστικές συγκοινωνίες, οι οποίες έχουν μειωθεί σημαντικά, θα 

αποκατασταθούν σταδιακά, πραγματοποιώντας το 80% των δρομολογίων στη Φάση 1 και 

την πλήρη αποκατάσταση στην τελευταία φάση. Η εναέρια κυκλοφορία θα εξαρτηθεί από 

την απόφαση της Ε.Ε.. 

Εν κατακλείδι, με αυτόν τον τρόπο, αν και στην Ισπανία τα ποσοστά των κρουσμάτων και των 

θυμάτων από τον Covid-19 υπήρξαν ιδιαίτερα αυξημένα (έως και σήμερα, 212.917 

επιβεβαιωμένα κρούσματα, 24.275 θύματα που κατέληξαν και 108.947 ιαθέντες), η χώρα 

ακολουθεί τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έχουν ξεκινήσει να προγραμματίζουν την 

επόμενη ημέρα σε συνδυασμό με την προστασία της δημόσιας υγείας, καθώς η συνέχεια της 

παράλυσης της οικονομίας μπορεί να έχει εξαιρετικά αρνητικά αποτελέσματα, όχι μόνο για το 

τρέχον αλλά και για τα επόμενα έτη.  

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου  

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄ 

 Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης  

 

http://www.agora.mfa.gr/es73
mailto:ecocom-madrid@mfa.gr

