
                                                                                 Αθήνα, 30 Απριλίου 2020

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: 1)τον Υπουργό Υγείας κ.Βασίλη Κικίλια

2)τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ.Μιχάλη Χρυσοχοΐδη

3)τον Υπουργό Εσωτερικών κ.Παναγιώτη Θεοδωρικάκο

Θέμα: «Άρση του περιορισμού μεταφοράς ενός και μόνο επιβάτη από

τα Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης-ΤΑΞΙ» 

Στα πλαίσια του Σχεδίου «Γέφυρα Ασφαλείας», για τη σταδιακή επανεκκίνηση

της κοινωνικής  και  οικονομικής  ζωής της χώρας από τη Δευτέρα 4 Μαΐου

2020,  αποφασίστηκε  ότι  στα  Επιβατηγά  Δημόσιας  Χρήσης-ΤΑΞΙ  θα

επιτρέπεται η μεταφορά ενός και μόνο επιβάτη, με εξαίρεση τις περιπτώσεις

μεταφοράς γονέα με ανήλικα τέκνα ή συνοδείας ατόμου για ιατρικούς λόγους.

Το παραπάνω μέτρο θα έχει σοβαρές οικονομικές συνέπειες για τους πολίτες

οι οποίοι θα πρέπει να χρησιμοποιούν δύο ή και περισσότερα ΤΑΞΙ για να

μετακινηθούν με τα συγγενικά τους πρόσωπα. 

Να σημειωθεί  ότι  κατά  το  χρονικό  διάστημα μετάβασης από το  «Μένουμε

Σπίτι»  στο  «Μένουμε  Ασφαλείς»  η  χρήση  των  ΤΑΞΙ  είναι  πιθανό  να  μην

αποτελεί λύση «πολυτέλειας» αλλά λύση ανάγκης. Λόγω της συνεχιζόμενης

επαγρύπνησης, ιδιαίτερα για την προστασία των ευπαθών ομάδων, αρκετοί

πολίτες  είναι  πιθανό  να  περιορίσουν  τη  χρήση  των  Μέσων  Μαζικής

Μεταφοράς για κάποιες μετακινήσεις τους και να χρησιμοποιούν συχνότερα

τα ΤΑΞΙ, προκειμένου να προστατεύσουν τους εαυτούς τους και τα συγγενικά

τους πρόσωπα.

Ως εκ τούτου, τα μέτρα προστασίας για τους οδηγούς και τους επιβάτες των

ΤΑΞΙ θα ήταν πρέπον να εναρμονιστούν με τα μέτρα που θα ισχύσουν σε
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άλλα  μέσα  δημόσιας  μεταφοράς,  όπως  είναι  τα  λεωφορεία  με  βασικό

γνώμονα την διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

Κατόπιν των παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1)Προτίθεστε  να  προχωρήσετε  σε  άρση του  περιορισμού  μεταφοράς

ενός  και  μόνου  επιβάτη  από  τα  ΤΑΞΙ,  προκρίνοντας  άλλα  μέτρα

προστασίας  των οδηγών και των επιβατών, όπως είναι η υποχρεωτική

χρήση  προστατευτικής  μάσκας,  η  δυνατότητα  προαιρετικής  χρήσης

προστατευτικών διαχωριστικών οδηγού - επιβάτη κ.α.

2)Προτίθεστε να εξετάσετε το ενδεχόμενο μεταφοράς τουλάχιστον δύο

ενηλίκων  προσώπων  από  τα  ΤΑΧΙ,  με  συγκεκριμένα  κριτήρια

(συγγενικά, ηλικιακά κ.α.);

3)Προτίθεστε  να  εξετάσετε  το  ενδεχόμενο  συμμετοχής  της  Τοπικής

Αυτοδιοίκησης  στην  καθημερινή  απολύμανση  των  Επιβατηγών

Δημόσιας  Χρήσης-ΤΑΞΙ  καθώς  και  στον  εφοδιασμό  των  οδηγών  με

αντισηπτικά,  μάσκες και  γάντια,  ώστε να προστατεύεται  η  υγεία των

οδηγών και των επιβατών;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Παναγιώτα Δ. Δούνια

Ιωάννης Κ. Παππάς

Βασίλειος-Πέτρος Ν. Σπανάκης
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