
 

 

 

     

 

Αθήνα, 19 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  τον Υπουργό Τουρισμού 

 Τον Υπουργό Υγείας 

 τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Θέμα: «Πρόβλεψη για εργαζόμενους και πελάτες ξενοδοχείων σε περίπτωση που εκδηλωθεί κρούσμα 

κορωνοϊού» 

Δεδομένου ότι ανοίγουν σταδιακά τα σύνορα της χώρας και ξεκινά και η τουριστική περίοδος, 

διαβάζουμε σε δημοσιεύματα πως, αν υπάρξει κρούσμα σε ξενοδοχείο θα ανιχνευθεί και ο ασθενής θα 

απομονωθεί. Στη συνέχεια θα γίνει ιχνηλάτηση των επαφών του και οι στενές επαφές θα μπουν σε 

καραντίνα στο ξενοδοχείο μέσα. Ωστόσο, το ξενοδοχείο θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά για τους 

υπόλοιπους. 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Πώς εξακριβώνεται αν κάποιος τουρίστας, πελάτης τουριστικής μονάδας νοσεί από κορωνοϊό; Θα 

προβεί σε εξετάσεις αν εκδηλώσει συμπτώματα και αν ναι πού θα πρέπει να απευθυνθεί; Σε 

δημόσιο νοσοκομείο ή σε ιδιώτη; Αν ισχύει το τελευταίο, ποιος καλύπτει το κόστος εξέτασης; 

2. Τι ακριβώς σημαίνει «οι στενές επαφές θα μπουν σε καραντίνα στο ξενοδοχείο μέσα»; 

3. Πού θα απομονωθεί το όποιο κρούσμα και για πόσο διάστημα; 

4. Υπάρχει πρόβλεψη δέσμευσης κάποιων δωματίων ανά ξενοδοχείο, για διαμονή τυχόν 

κρουσμάτων και επαφών ή θα υπάρχουν ξενοδοχεία αναφοράς; Αν υπάρχει πρόβλεψη για 

δωμάτια ανά ξενοδοχείο, πώς καθορίζεται ο αριθμός; 

5. Αν ο χρόνος που θα χρειαστεί να παραμείνει πελάτης σε απομόνωση ή οι όποιες επαφές σε 

καραντίνα υπερβαίνει τις ημέρες διακοπών που έχει κλείσει κάποιος, ποιος καλύπτει το επιπλέον 

κόστος διαμονής; 

6. Αν ισχύει πως η απομόνωση θα λάβει χώρα στα ξενοδοχεία διαμονής των όποιων ασθενών, 

υπάρχει πρόβλεψη για κάλυψη της διαμονής του εισερχόμενου τουρισμού που θα έχει κλείσει 
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δωμάτιο στο ξενοδοχείο που έχει εκδηλωθεί κρούσμα και ενδεχόμενα δεν θα υπάρχει δωμάτιο 

διαθέσιμο λόγω μερικής καραντίνας; 

7. Σε περίπτωση γενικευμένων κρουσμάτων σε ένα ξενοδοχείο ή κατάλυμα, ποια η πρόβλεψη; Θα 

χρειαστεί να μπει ολόκληρο σε καραντίνα, ιδίως αν φορά σε μικρή τουριστική μονάδα; 

8. Αν πρόκειται για μικρή τουριστική μονάδα και αυτή τεθεί σε καραντίνα, ποια η πρόβλεψη για το 

προσωπικό; Θα τεθεί σε αναστολή; Και αν προκύψει και δεύτερο κρούσμα στην ίδια μονάδα, 

μετά τη λήξη της καραντίνας και την επάνοδο στην εργασία, ποια είναι η πρόβλεψη; 

9. Ποια η πρόβλεψη για ακυρωτικά σε περίπτωση που κάποιος πελάτης επιλέξει να ακυρώσει τις 

διακοπές του αν εκδηλωθεί κρούσμα σε κάποια τουριστική μονάδα; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

                         Φωτεινή Μπακαδήμα 




