
 

Αθήνα, 03/08/2020 

Ερώτηση  

 

Προς:  τον Υπουργό Υγείας  

  τον Υπουργό Τουρισμού 

  τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νσηιωτικής Πολιτικής 

  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (υπόψιν Υφυπουργού Πολιτικής 

  Προστασίας) 

   

Θέμα: «Αύξηση στην πληρότητα των πλοίων παρά την αύξηση κρουσμάτων COVID-

19»  

 

Παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις του Υπουργού Τουρισμού, σε τηλεοπτική συνέντευξη, πριν 

λίγες μέρες, για τη μη αύξηση της πληρότητας, αν και είχαν φτάσει στα όριά τους οι 

εταιρείες, καθώς κάτι τέτοιο αντέκρουε στην αυστηρότητα της αρμόδιας Επιτροπής και την 

αύξηση των κρουσμάτων COVID-19 στη χώρα μας, η Κυβέρνηση φέρεται να προχώρησε 

σε αύξηση τελικά στο 80% από το 60%, που ήταν έως σήμερα, στο πρωτόκολλο των 

επιβατών στα πλοία της ακτοπλοΐας και στο 85% από το 65% στα πλοία που διαθέτουν 

καμπίνες 

Σε ό,τι αφορά τα ταχύπλοα υδροπτέρυγα που το πρωτόκολλο επιβατών ήταν στο 50% 

μπορεί να αυξηθεί στο 80%, μόνο εάν αυτά διαθέτουν φίλτρα HEPA (High Efficiency 

Particulate Air) και εφόσον βεβαιώνεται, με ευθύνη του πλοιοκτήτη, του διαχειριστή και των 

πλοιάρχων, καθώς και των φορέων κυβερνητικής πιστοποίησης αυτών, η τοποθέτηση και η 

λειτουργία τους, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Φυσικά διατηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα (χρήση μάσκας, αντισηπτικών, 

απόστασης κλπ) και φαίνεται πως αυξάνονται οι έλεγχοι κι από τα κατά τόπους λιμεναρχεία 

της χώρας για την εξεύρεση παραβατών ενώ, εδώ και 2 ημέρες, από 1η Αυγούστου άνοιξε 
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και η κρουαζιέρα στη χώρα μας.  

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη τη σοβαρότητα της κατάστασης,  

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:  

1. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην αύξηση της πληρότητας των πλοίων παρά τις 

διαβεβαιώσεις περί του αντιθέτου; 

2. Πριν τη λήψη της συγκεκριμένης απόφασης ποιες εναλλακτικές της αύξησης 

εξετάστηκαν και γιατί απορρίφθηκαν; 

3. Πώς πέρα από τους ελέγχους θα διασφαλιστεί η υγεία των πολιτών και η προστασία 

τους από τον κορονοϊό; 

4. Πόσο ασφαλής είναι η έναρξη της κρουαζιέρας με δεδομένη την αύξηση των 

κρουσμάτων, όπως αυτή σημειώνεται τις τελευταίες μέρες στη χώρας μας; 

5. Ποιες ενδείξεις συνηγόρησαν στην απόφαση για την έναρξη αυτής την 1η 

Αυγούστου; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής  

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




