
 

Αθήνα, 14/08/2020 

Ερώτηση  

Προς:  τον Υπουργό Υγείας  

  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (υπόψιν του Υφυπουργού  

  Πολιτικής Προστασίας) 

  τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

  τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων 

  τον Υπουργό Οικονομικών 

   

Θέμα: «Διευκρινίσεις για την απόφαση απαγόρευσης λειτουργίας επιχειρήσεων σε 

περιοχές της χώρας από τις 00:00 μέχρι τις 07:00»  

Με γνώμονα τον περιορισμός της εξάπλωση της πανδημίας του κορονοϊού στη χώρα 

μας,ανακοινώθηκε τη Δευτέρα (10/08) η εφαρμογή επιπρόσθετων μέτρων, ανάμεσα στα 

οποία είναι και η λειτουργία των καφέ και των μπαρ, για παράδειγμα, μέχρι τα μεσάνυχτα σε 

ορισμένες περιοχές της Ελλάδας. Απόφαση που αφορά καταστήματα εστίασης, διάθεσης 

ποτών, τροφοδοσίας, κέτερινγκ, εκμετάλλευσης κτήματος για κοινωνικές εκδηλώσεις (πχ. 

γάμοι) και διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων με εξαίρεση το delivery και το take away 

που δεν αφορά σε ποτά. 

Σύμφωνα με την συγκεκριμένη δε απόφαση τα καταστήματα που είναι υποχρεωμένα να 

κλείνουν είναι εκείνα που βρίσκονται στις Περιφέρειες Κρήτης, Ανατολικής Μακεδονίας και 

Θράκης, στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Λάρισας και Κέρκυρας και 

στους Δήμους Μυκόνου, Πάρου, Σαντορίνης, Βόλου, Κατερίνης, Ρόδου, Αντιπάρου, 

Ζακύνθου και Κω. 

Όπως είναι αναμενόμενο η εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου έχει προκαλέσει έντονες 

αντιδράσεις με τους επιχειρηματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους στις περιοχές 

εφαρμογής να ζητούν επιπλέον μέτρα στήριξης ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν καθώς 

ήδη η κίνηση ήταν μειωμένη και το επιπλέον μέτρο λειτουργίας είναι πιθανό να οδηγήσει 
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αρκετές επιχειρήσεις, κυρίως εκείνες που ξεκινούσαν να λειτουργούν περίπου την ώρα της 

απαγόρευσης στο λουκέτο.  

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένες την ανάγκη περιορισμού της μετάδοσης αλλά και 

στήριξης των συμπολιτών μας, επιχειρηματιών και εργαζομένων που θα πληγούν από την 

συγκεκριμένη απόφαση,  

Ερωτώνται οι κ.κ  Υπουργοί:  

1. Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην επιλογή των συγκεκριμένων περιοχών της χώρας έναντι 

άλλων; 

2. Ποιες πρωτοβουλίες στήριξης του κλάδου και των επιχειρήσεων που θα πληγούν 

από τα επιπλέον μέτρα προτίθενται να λάβουν; 

3. Εξετάζεται το ενδεχόμενο ένταξης του κλάδου στα προγράμματα ΕΣΠΑ; 

4. Ποια μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας σχεδιάζονται; 

5. Εξετάζονται τα ενδεχόμενα επέκτασης του μέτρου μείωσης του ενοικίου τουλάχιστον 

έως το τέλος του έτους, αναστολής των υποχρεώσεών τους σε ασφαλιστικά ταμεία 

και εφορία έως το τέλος του 2020 και ρύθμισης των οφειλών που δημιουργήθηκαν 

τους μήνες της υγειονομικής κρίσης της πανδημίας από το Ιανουάριο του 2021; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής  

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




