
 
 

Αθήνα,  18 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς : 

 Οικονομικών 

 Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

 

 

 

Θέμα: «Έκτακτα μέτρα στήριξης του νομού Ξάνθης μετά την απόφαση 

για νέα καραντίνα» 

 

Την προηγούμενη εβδομάδα νέα περιοριστικά μέτρα στην κυκλοφορία 

των πολιτών ετέθησαν στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας 

Ξάνθης. Σύμφωνα με την απόφαση που ελήφθη, κατόπιν εισήγησης της 

Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, από τις 11 του μήνα 

και για επτά ημέρες τέθηκε σε καραντίνα η κοινότητα Εχίνου του Δήμου 

Μύκης με απαγόρευση των συγκεντρώσεων στην περιοχή, απαγόρευση 

κυκλοφορίας των πολιτών από τις 9 μ.μ. έως τις 7 π.μ., αναστολή λειτουργίας 

νηπιαγωγείων και δημοτικών και υποχρεωτική χρήση μάσκας. 

 

 Στην ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης τα μέτρα 

αφορούν την υποχρεωτική χρήση μάσκας σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις 

και καταστήματα, την προσέλευση πολιτών σε δημόσιες υπηρεσίες και ΔΕΚΟ 

κατόπιν ραντεβού και την αναστολή λειτουργίας λαϊκών αγορών και υπαίθριου 

εμπορίου. Μάλιστα, για την περίπτωση της Ξάνθης τέθηκε σε εφαρμογή το 

επιχειρησιακό σχέδιο «Ημέρα 0 - Ημέρα 7 - Ημέρα 14» με δειγματοληψία σε 

αυτές τις τρεις φάσεις και επανεξέταση της καραντίνας.  

 

Η συγκεκριμένη απόφαση αποσκοπεί στον περιορισμό της μετάδοσης 

του Covid-19, ωστόσο, η νέα καραντίνα, σε συνδυασμό με την καραντίνα των 
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προηγούμενων μηνών, είναι αναμενόμενο να επιφέρει επιπλέον επιβάρυνση 

της τοπικής οικονομίας. Η απαγόρευση κυκλοφορίας συνεπάγεται την 

αδυναμία των πολιτών να παραστούν στις δουλειές τους εκτός Εχίνου. 

Επίσης, πολλοί από αυτούς διατηρούν καταστήματα στην Ξάνθη ή 

προμηθεύουν καταστήματα με τοπικά προϊόντα και εξαιτίας της απαγόρευσης 

μεταφοράς προϊόντων υφίστανται σοβαρή οικονομική ζημία. Αν 

συνυπολογιστεί δε, ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα οι πολίτες 

κλήθηκαν να επιβιώσουν με την αποζημίωση ειδικού σκοπού των 800 ευρώ 

για ένα ολόκληρο τρίμηνο και ότι η απόφαση για καραντίνα ίσως να παραταθεί 

χρονικά, γίνεται αντιληπτό ότι η κατάσταση θα γίνει ακόμα δυσκολότερη. 

 

Παράλληλα, με το τοπικό lockdown των λαϊκών αγορών σε ολόκληρο 

τον νομό όλες οι προετοιμασίες που είχαν γίνει μετά την άρση καραντίνας των 

2 μηνών κινδυνεύουν και πάλι να πάνε στα σκουπίδια. Οι παραγωγοί δεν θα 

μπορούν να διαθέσουν στις υπαίθριες αγορές την παραγωγή τους που 

κυρίως είναι ευπαθή προϊόντα στην περίοδο της συγκομιδής. Συνεπώς, η 

οικονομική καταστροφή είναι αναπόφευκτη, καθώς εκατοντάδες οικογένειες 

κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς εισόδημα εκ νέου.  

 

Ο ΣΥΡΙΖΑ με την κατάθεση του προγράμματος “Μένουμε Όρθιοι” 

παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την αντιμετώπιση των οικονομικών 

επιπτώσεων του κορωνοϊού. Στο πρόγραμμα αυτό προτάσσουμε  την στήριξη 

των εργαζομένων και των επιχειρήσεων με επιδότηση του μισθολογικού  και 

μη μισθολογικού κόστους από το κράτος, καταβολή των μισθών στο 100% και  

μη μεταβολή των σχέσεων εργασίας, με ταυτόχρονη κατάργηση του σχήματος 

αναστολών συμβάσεων εργασίας. Παράλληλα, για τα υπόλοιπα κόστη των 

επιχειρήσεων που πλήττονται προτείναμε το μέτρο της μη επιστρεπτέας 

ενίσχυσης απευθείας από το κράτος, από τη μείωση της προκαταβολής 

φόρου στο 50%, και από δάνεια, όπου το κράτος θα εγγυάται το μεγαλύτερο 

μέρος τους. Ανάλογη πρόβλεψη υπάρχει και για τους παραγωγούς με 

απορρόφηση των προϊόντων τους για στήριξη κοινωνικών και κρατικών 

δομών και μείωση των εισφορών τους προς τον  ΕΛΓΑ για την τρέχουσα 

καλλιεργητική περίοδο κατά 20% με κάλυψη του κενού από εθνικούς πόρους, 

ύψους 35 εκατ.  



 

Επειδή, η απόφαση για νέα καραντίνα στην περιοχή του Δήμου Μύκης και 

ειδικά στον Εχίνο, θα επιφέρει δυσμενείς οικονομικές συνέπειες στους 

κατοίκους της περιοχής 

Επειδή, ήδη κατά την περασμένη έξαρση του ιού ο Εχίνος και ο Δήμος Μύκης 

είχαν ξανατεθεί σε αυστηρή καραντίνα 

Επειδή, η μεταφορά προϊόντων και η μετακίνηση των εργαζομένων είναι 

απαγορευμένη 

Επειδή, το δεύτερο lockdown στις λαϊκές αγορές αποτελεί μεγάλο πλήγμα για 

τους παραγωγούς και τους υπαίθριους πωλητές 

Επειδή, η Κυβέρνηση της ΝΔ επέλεξε το προηγούμενο διάστημα να 

επιδοτήσει την αναστολή της εργασίας, ενώ στον αντίποδα προτείνουμε την 

στήριξή της  

                                                    

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

 

1. Προτίθεται να επιδοτήσει τους μισθούς και τις ασφαλιστικές 

εισφορές, ώστε οι εργαζόμενοι, που εξαιτίας της νέας καραντίνας 

στον Εχίνο του Δήμου Μύκης, δεν μπορούν να μεταβούν στην 

εργασία τους, να λάβουν το 100% των μισθών και να έχουν 

ασφαλιστική κάλυψη; 

2. Με ποιον τρόπο προτίθεται να στηρίξει τις επιχειρήσεις που 

αναγκάζονται να διακόψουν εκ νέου τις δραστηριότητές τους 

εξαιτίας της νέας καραντίνας; 

3. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να πάρει προκειμένου να 

αποζημιωθούν οι παραγωγοί και οι υπαίθριοι πωλητές, μετά την 

απόφαση για νέο lockdown στις λαϊκές αγορές; 

4. Ποιες πρωτοβουλίες προτίθεται να λάβει προκειμένου να στηρίξει 

οικονομικά τον Νομό Ξάνθης, ο οποίος υπέστη ισχυρό 

οικονομικό πλήγμα από την εξάπλωση του κορωνοϊού; 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν 


