
 

Αθήνα, 29/04/2020 

Ερώτηση  

Προς:  τον Υπουργό Οικονομικών 

  τον Υπουργό Υγείας 

  τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

  τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Θέμα: «Διευκρινίσεις επανέναρξης οικονομικής δραστηριότητας και λειτουργίας 

επιχειρήσεων»  

 

Σύμφωνα με το χθεσινό διάγγελμα του Πρωθυπουργού και τις επεξηγηματικές ακόλουθες 

τοποθετήσεις των 6 Υφυπουργών, από Δευτέρα 4 Μαΐου 2020 ξεκινά η επόμενη φάση 

σταδιακής άρσης των έως τώρα υποβληθέντων περιορισμών που πράγματι απέδωσαν 

καρπούς, με αποτέλεσμα η χώρα μας να καταφέρει να έχει μικρό αριθμό θυμάτων και 

κρουσμάτων σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες ανάλογου πληθυσμού. 

Σε συνέχεια των ανακοινώσεων και με δεδομένο πως πράγματι θα πρέπει να επιστρέψει η 

καθημερινή ζωή σε παλιούς ρυθμούς, τηρώντας τις υγειονομικές κατευθύνσεις των ειδικών,  

 

Ερωτώνται οι  κ. κ Υπουργοί:  

1. Σε ποια κριτήρια βασίστηκε η επιλογή του είδους των επιχειρήσεων που θα ανοίξουν 

σε κάθε φάση του σχεδίου άρσης των περιορισμών; Για παράδειγμα γιατί καθυστερεί 

η λειτουργία άλλων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου λχ πώλησης ενδυμάτων ή 

υποδημάτων; 

2. Τι πρωτοβουλίες στήριξης θα ληφθούν για εργαζόμενους και επιχειρηματίες εκείνων 

που θα επαναλειτουργήσουν σε μεταγενέστερο στάδιο, όπως οι επιχειρήσεις 

εστίασης, τουρισμού, άθλησης κλπ; 
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3. Πώς θα βοηθηθούν οι επαγγελματίες αυτών των χώρων μέχρι να έρθει η σειρά τους 

να επαναλειτουργήσουν; 

4. Θα διατηρηθούν ή θα ενταθούν οι έλεγχοι των τιμών σε αγαθά και προσφερόμενες 

υπηρεσίες ώστε να μην υπάρξουν φαινόμενα αισχροκέρδειας; 

5. Θα γίνουν βήματα στήριξης των επιχειρήσεων που, ακόμη κι αν λειτουργήσουν, είναι 

δύσκολο ακόμη να προσδιοριστεί κατά πόσο θα επηρεαστούν από τα απαιτούμενα 

υγειονομικά μέτρα (λχ η απόσταση μεταξύ τραπεζιών σε χώρους εστίασης και 

καφετέριες) που θα οδηγήσουν τόσο σε μείωση εργαζομένων όσο και τζίρου καθώς 

θα εξυπηρετούν λιγότερους πελάτες; Αν ναι, πώς εξειδικεύονται αυτά και ποιο θα 

είναι το χρονικό πλαίσιο εφαρμογής τους; 

6. Θα ληφθούν πρωτοβουλίες παροχής βοήθειας σε εργαζόμενους που είναι πιθανό να 

απολυθούν εξαιτίας των νέων συνθηκών λειτουργίας των επιχειρήσεων; Αν ναι, ποιες 

θα είναι αυτές; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής  

         

 

 Φωτεινή Μπακαδήμα 


