
 

     

 

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς:  τον Υπουργό Υγείας 

  τον Υπουργό Οικονομικών 

  τον Υπουργό Τουρισμού 

  τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (υ/ο Υφυπουργού Πολιτικής  

  Προστασίας) 

  τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

    

Θέμα: «Ανησυχία για το μέλλον τους εκφράζουν οι επιχειρηματίες της Πάρου» 

 

Οι επιχειρηματίες της Πάρου εκφράζουν έντονη ανησυχία για το μέλλον τους, μετά από 

ένα δύσκολο καλοκαίρι, ιδίως μετά και την εφαρμογή του χάρτη υγειονομικής ασφάλειας 

και προστασίας. 

Ο Χάρτης Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας δημιουργήθηκε από την Πολιτική 

Προστασία και τους συναρμόδιους φορείς και ειδικούς με στόχο να συμβάλει στη 

διαχείριση της πανδημίας του κορονοϊού. 

Ειδικότερα για την Πάρο, μια ημέρα πριν το Δεκαπενταύγουστο, στις 14/8/2020, στην 

καρδιά της τουριστικής σεζόν, άρχισαν να ισχύουν στο νησί ειδικά περιοριστικά μέτρα 

υγειονομικής επιτήρησης με σκοπό να ανακοπεί η έξαρση κρουσμάτων. 

Από τότε, η Πάρος βρισκόταν με διακυμάνσεις βαρύτητας υπό καθεστώς περιοριστικών 

μέτρων, μεταξύ των οποίων το κλείσιμο των υγειονομικών καταστημάτων τα μεσάνυχτα, 

τη χρήση μασκών παντού, την απαγόρευση συναθροίσεων, τον αριθμητικό περιορισμό 

καθήμενων ατόμων στα καταστήματα. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως μπορεί η Πάρος να βρίσκεται πλέον στο 

υγειονομικό επίπεδο 1, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει ανά πάσα στιγμή, 

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:  

1. Με ποια κριτήρια ανεβαίνουν ή κατεβαίνουν επιδημιολογικά επίπεδα οι περιοχές 

στο χάρτη; 
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2. Υπάρχει πρόβλεψη για οικονομική ενίσχυση των επιχειρήσεων που λειτουργούν 

σε περιοχές που βρίσκονται στα επιδημιολογικά επίπεδα 3 ή 4 και αν ναι, σε τι 

συνίσταται αυτή και πώς θα δοθεί; 

3. Υπάρχει πρόβλεψη μέτρων ενίσχυσης για τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις 

που λειτουργούν σε περιοχές που βρίσκονται στα επιδημιολογικά επίπεδα 3 ή 4 

και αν ναι, ποια είναι αυτά; 

4. Επειδή η Πάρος βρίσκεται ανάμεσα σε περιοχές με αρκετά κρούσματα όπως η 

Αθήνα και η Νάξος, προβλέπεται να γίνονται τεστ στους ταξιδιώτες που έρχονται 

στο νησί από αυτά τα μέρη ή στους κατοίκους του νησιού όταν επιστρέφουν από 

τις περιοχές με αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο; 

5. Προβλέπεται αντιστάθμισμα για τα νησιά που έπαθαν οικονομική ζημιά το 

καλοκαίρι, όπως πχ σε διαφημιστική καμπάνια για το 2021; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




