
 

 

 

     

 

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς:  την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού 

 τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 τον Υπουργό Οικονομικών 

 

Θέμα: «Συνεχίζονται τα προβλήματα με την ένταξη ωρομίσθιων 

ταξιθετών/τριων του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών» 

 

Σε συνέχεια της από 26-5-2020 ερώτησής μας (Α.Π.6828) με θέμα «Ανάγκη ένταξης 

ωρομίσθιων ταξιθετών/τριων του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στα μέτρα στήριξης», 

ενημερωνόμαστε πως, παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις  της Κυβέρνησης περί 

υπαγωγής των ωρομίσθιων ταξιθετών/τριων του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών στα 

οριζόντια μέτρα στήριξης, αυτές δεν υλοποιήθηκαν ποτέ. 

Αντ᾽ αυτού, ενημερωνόμαστε πως δρομολογείται μία ρύθμιση, από 13/6/2020, η 

οποία προβλέπει: 

- την καταβολή 328€ περίπου μηνιαίως (αναδρομικά από 13.3.20 και έως τη λήξη της 

σύμβασης τον Ιούνιο), ως οιονεί δεδουλευμένων 

- την καταβολή 60€ περίπου για τον Ιούλιο, για όσους η σύμβαση λήγει τον μήνα 

αυτό, ως το ελάχιστο ποσό που προβλέπει η σύμβασή τους 

- την καταβολή των αναλογούντων-στα άνωθεν κατά προσέγγιση ποσά-ενσήμων, ως 

οιονεί δεδουλευμένων 

Όπως γίνεται κατανοητό, η άνωθεν ρύθμιση έχει τις εξής διακριτές διαφορές από τα 

οριζόντια μέτρα στήριξης: στη ρύθμιση ΟΜΜΑ, μέχρι και τον Ιούνιο, υπολείπεται 

συνολικό ποσό σχεδόν 800€, παραμένει αδιευκρίνιστος ο αριθμός των ενσήμων, που 

θέτει σε επισφάλεια την ένταξη των ταξιθετών/τριων στο ταμείο ανεργίας ΟΑΕΔ 

(όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια), ενώ δεν προβλέπεται έκπτωση ενοικίου. 
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Κατόπιν όλων των παραπάνω,  

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:   

1. Ισχύει η παραπάνω καταγγελία τω ταξιθετών/τριων αναφορικά με τη 

δρομολογούμενη για εκείνους ρύθμιση; 

2. Αν ναι, με ποιο σκεπτικό, παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης, 

διαφοροποιούνται οι ωρομίσθιοι ταξιθέτες/τριες του Μεγάρου Μουσικής από 

τα μέτρα στήριξης, μεταξύ των οποίων και η έπτωση ενοικίου;  

3. Για ποιο λόγο δρομολογείται για τους ταξιθέτες/τριες του Μεγάρου, που είναι 

ωρομίσθιοι ορισμένου χρόνου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, μια ρύθμιση, η 

οποία δεν προβλέπει ό,τι ακριβώς και τα οριζόντια μέτρα στήριξης; 

4. Ποια τα νομοτεχνικά κωλύματα εξαιτίας των οποίων, εδώ και 3 μήνες, 92 

εργαζόμενοι έχουν μείνει χωρίς κανένα εισόδημα;  

5. Τι θα γίνει με την ασφαλιστική κάλυψη και τα απαραίτητα ένσημα για το 

επίδομα ανεργίας των εργαζομένων; Ποιος θα είναι ο ακριβής τελικός αριθμός 

ενσήμων για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους; Υπάρχει πρόβλεψη από 

την Κυβέρνηση ώστε να εξασφαλισθεί για εκείνους ο απαραίτητος αριθμός 

ενσήμων για ένταξή τους στο ταμείο ανεργίας; 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές 

 

        Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

      

          Κλέων Γρηγοριάδης 

 

 

         Γιώργος Λογιάδης 




