
 

 

 

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Τουρισμού 

τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη (Υ/Ο Υφυπουργού Πολιτικής  

Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων) 

 

Θέμα: Έλλειψη καταλυμάτων καραντίνας σε τουριστικούς προορισμούς 

Ενημερωνόμαστε πως 6 18χρονοι στην Πάρο, οι οποίοι βγήκαν θετικοί 

στον κορωνοϊό, δεν μπορούσαν να βρουν κατάλυμα καραντίνας για να 

απομονωθούν και αναγκάστηκαν να μείνουν για 16 ώρες στο υπαίθριο 

πάρκινγκ του κέντρου Υγείας του νησιού. 

Επίσης, τα δημοσιεύματα στον τύπο αναφέρουν πως, με πρωτοβουλία 

της ΕΡΤ, ενημερώθηκε η Πολιτική Προστασία, ώστε τα παιδιά να 

μεταφερθούν με ελικόπτερο στην Αθήνα. 

Την ίδια στιγμή, δημοσιεύματα αναφέρουν πως ένας νεαρός Ιταλός που είχε 

ταξιδέψει στη Μύκονο βρέθηκε θετικός στον κορωνοϊό και δεν μπήκε σε 

καραντίνα καθώς οι κλίνες σε ξενοδοχεία καραντίνας ήταν κατειλημμένες. 

Μάλιστα, σύμφωνα με τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας ο Ιταλός μπορεί 

να μείνει σε κάποιο κατάλυμα αρκεί να ενημερώσει ότι νοσεί από κορωνοϊό. 

Όμως κανένα ξενοδοχείο δεν τον δεχόταν.  

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως βρισκόμαστε 1,5 χρόνο μετά 

την έναρξη της πανδημίας, εν μέσω του 4ου κύματος και έχοντας την εμπειρία 

του προηγούμενου καλοκαιριού, γεγονός που θα όφειλε να έχει καταστήσει 

την Κυβέρνηση ικανή να έχει οργανώσει τα νησιά κατάλληλα ώστε να 

υποδέχονται με ασφάλεια τους τουρίστες και να μπορούν να ανταποκρίνονται 

σε τυχόν κρούσματα, 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

8153

Ημερομ. Κατάθεσης:

20/7/2021



Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Τι ακριβώς συνέβη στην Πάρο και τη Μύκονο; 

2. Ποια η πρόβλεψη της Κυβέρνησης για τα καταλύματα καραντίνας 

στους τουριστικούς προορισμούς; 

3. Πόσα καταλύματα καραντίνας υπάρχουν στη χώρα συνολικά και πόσα 

υπήρχαν πέρυσι; 

4. Πόσα καταλύματα καραντίνας έχουν η Πάρος και η Μύκονος φέτος και 

πόσα υπήρχαν πέρυσι; 

5. Ποια ακριβώς είναι η διαδικασία που ακολουθείται όταν ένας τουρίστας 

νοσήσει σε κάποιο νησί; 

6. Ισχύει πως η ΕΡΤ ενημέρωσε την Πολιτική Προστασία για τους έξι 

18χρονους στην Πάρο; 

7. Αν ναι, ποιος ήταν υπεύθυνος να ενημερώσει την Πολιτική Προστασία 

και για ποιο λόγο δεν ενημέρωσε αρμοδίως; 

8. Αν όχι, ποιος πήρε την απόφαση μεταφοράς των τουριστών από την 

Πάρο στην Αθήνα με ελικόπτερο και για ποιο λόγο επελέγη αυτή η 

λύση; 

9. Πού μεταφέρθηκαν τελικά οι έξι 18χρονοι από την Πάρο; 

10. Ισχύει πως η Πολιτική Προστασία ενημέρωσε πως ο τουρίστας στη 

Μύκονο μπορούσε να ζητήσει κατάλυμα σε κανονικό ξενοδοχείο, 

ενημερώνοντας απλώς πως έχει κορωνοϊό; 

11. Αν ναι, προβλέπεται αυτή η πρακτική παραπομπής ασθενούς σε 

ξενοδοχείο μη καραντίνας και πού ορίζεται αυτή;  

12. Αν η πρακτική αυτή ισχύει, είναι υγειονομικά ασφαλής για τον ασθενή 

και τους διαμένοντες σε απλό ξενοδοχείο, μη καραντίνας; 

13. Ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να δημιουργηθεί άμεσα επαρκής αριθμός 

καταλυμάτων καραντίνας σε κάθε τουριστικό προορισμό; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 




