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∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΒΕΛΑΣ

Βουλευτής A' Θεσσαλονίκης - Νέα Δημοκρατία
Αθήνα, 11 Μαρτίου 2021
ΕΡΩΤΗΣΗ

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Τον Υπουργό των Οικονομικών
Τον Υπουργό Υγείας

Τον Υπουργό Τουρισμού

Θέμα: Την επιδότηση προμήθειας rapid tests και τη διενέργεια τους από
συμβεβλημένο ιατρό ζητούν οι Ξενοδόχοι ”

Ενας από τους κλάδους της οικονομίας που επλήγησαν σφοδρά από την υγειονομική
κρίση και τους περιορισμούς των μετακινήσεων, είναι αναμφισβήτητα οι

_ενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας, αφού φιλοξενούν μέσα στον χρόνο
εκατομμύρια τουρίστες

και

επισκέπτες. Είναι, λοιπόν, φανερό πόσο έχουν
επηρεαστεί από αυτή την κατάσταση, κυρίως οικονομικά.

Οι ιδιοκτήτες των ξενοδοχείων με μεγάλη υπευθυνότητα και οικονομικές θυσίες,
τήρησαν απαρέγκλιτα τα ιδιαίτερα αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα που σωστά
προβλέφθηκαν, και εκ του αποτελέσματος οι επιχειρήσεις τους αποδείχθη
υγειονομικά ασφαλείς χώροι. Για αυτό το λόγο άλλωστε, κατά τη διάρκεια του
δεύτερου lockdown, από τον Νοέμβριο του 2020 και μετά, κρίθηκε πως μπορούν να
παραμείνουν ανοιχτά, έστω και αν στερούνται επί της ουσίας αντικειμένου εργασίας
λόγω των περιορισμών που εφαρμόζονται. Είναι φανερό ότι η επισκεψιμότητα
ξενοδοχεία είναι σχεδόν μηδενική, με αποτέλεσμα έσοδα να μην υπάρχουν, ενώ τα
καν

στα

έξοδα να τρέχουν κανονικά.

Όπως δείχνουν τα πράγματα, μέσα στον Μάιο θα γίνει και επίσημα η έναρξη της
ριστικής περιόδου, κάτι που σημαίνει -όπως ευχόμαστε όλοι- οι περισσότερες
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θα λειτουργήσουν. Ενόψει λοιπόν της έναρξης της νέας
του

μεταβατικής και εξαιρετικά δύσκολης τουριστικής περιόδου η Πανελλήνια
Ομοσπονδία -ενοδόχων, κατέθεσε κάποιες πολύ συγκεκριμένες προτάσεις, τις
^■

οποίες οφείλουμε να ακούσουμε σοβαρά και να σταθούμε αρωγοί. Είναι προτάσεις

µε ελάχιστο δημοσιονομικό κόστος από τη μία, ενώ θα βοηθήσουν ουσιαστικά τη
λειτουρνία των ξενοδοχείων και θα προσθέσουν ένα επιπλέον δίκτυ προστασίας της
υγείας των εργαζομένων και των ενοίκων αυτών.

Ως γνωστόν, στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις επιβλήθηκε βάσει της δυναμικότητάς
τους, να συμβληθούν με ιατρό. Σύμφωνα με την παράγραφο A3 του πρώτου

παραρτήματος της σχετικής ΚΥΑ (ΚΥΑ 1881/29-5-2020, ΦΕΚ Β 2084) προβλέπεταιπως
ο ιατρός πρέπει να «είναι εκπαιδευμένος στη λήψη ρινοφαρυγγικού δείγματος για
μοριακό έλεγχο από ύποπτο κρούσμα». Στη συγκεκριμένη ρύθμιση θα πρέπει να
προστεθεί ρητά και η δυνατότητα διενέργειας rapid test από αυτόν τον
συμβεβλημένο ιατρό της κάθε ξενοδοχειακής μονάδας.

Τα rapid test είναι πιο εύκολα στη διαχείριση και πιο προσιτά οικονομικά, με
αποτέλεσμα να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μεγάλη ευχέρεια από τις
επιχειρήσεις. Με αυτό τον τρόπο θα μπορεί να γίνεται πιο γρήγορα ο εντοπισμός και
η καταγραφή των κρουσμάτων (σημειώνεται πως τα στοιχεία των αλλοδαπών

τουριστών καταχωρούνται υποχρεωτικά από το ξενοδοχείο, βάσει διαβατηρίου, άρα
υπάρχει η σχετική βάση δεδομένων) και έτσι να λαμβάνονται -σύμφωνα πάντα με τις
οδηγίες του ΕΟΔΥ- άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα προφύλαξης και προστασίας,
προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος διασποράς του ιού. Είναι συνεπώς άμεση ανάγκη
είτε να επιδοτηθούν οι επιχειρήσεις του κλάδου για την αγορά rapid tests καθ'όλη

την τουριστική περίοδο, είτε να χορηγήσει η πολιτεία ικανό αριθμό rapid tests,

προκειμένου να διασφαλιστεί, η έγκαιρη διάγνωση τυχόν κρουσμάτων, η άμεση
ορθή αντιμετώπιση τους σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα και εντέλει η
ομαλή λειτουργία των ξενοδοχείων.
Ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

Ποια είναι η θέση του Υπουργείου σας για το συγκεκριμένο ζήτημα;
Ποιες οι ενέργειες και ο σχεδιασμός σας, προκειμένου να θωρακιστούν
υγειονομικά οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις ενόψει της τουριστικής περίοδο υ που
ξεκινάει σε λίγες εβδομάδες;

- Υπάρχει η πρόθεση να γίνουν δεκτά τα αιτήματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας

Ξενοδόχων και να προβλεφθεί ρητά η δυνατότητα διενέργειας rapid test από τον
συμβεβλημένο ιατρό της κάθε ξενοδοχειακής μονάδας και να υπάρξει επιδότηση
για την αγορά ή απευθείας προμήθεια από την πολιτεία με ικανό αριθμό rapid

test στα ξενοδοχεία όλης της χώρας;

Ο ερωτών βουλευτής

Δημήτριος Κούβελας

