
 

 

 

     

 

Αθήνα, 15 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς:  τον Υπουργό Τουρισμού 

 τον  Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

 

Θέμα: «Τεράστιο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στον τομέα 

τουρισμού της Ρόδου» 

Ο Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, Παναγιώτης Εγγλέζος, σε δηλώσεις του 

κάνει λόγο για εμπαιγμό που υφίστανται οι εργαζόμενοι στον τομέα του τουρισμού 

από την κυβέρνηση, καθώς «οι ανακοινώσεις περί ενισχύσεων των εργαζομένων του 

τομέα μέχρι και τώρα που μετράει αντίστροφα ο χρόνος για να  ξεκινήσει η σεζόν 

έχουν μείνει μόνο στα λόγια. Η παράταση των επιδομάτων ανεργίας αφορά μόνο 

ολίγους ενώ οι περισσότεροι είναι στην αναμονή με πενιχρά ή καθόλου εισοδήματα. 

Η κατάσταση είναι ήδη τραγική και βρισκόμαστε μόνο στην αρχή αφού πολλοί 

εργαζόμενοι στον τουρισμό είναι σε ένδεια.» 

Με δεδομένο ότι τελικά παράταση στα επιδόματα ανεργίας θα πάρουν μόνο εκείνοι 

των οποίων τα επιδόματα ανεργίας έληξαν το Μάιο, ο Πρόεδρος αναφέρει πως 

«Μέχρι τώρα δεν  έχει εκδοθεί η  διευκρινιστική εγκύκλιος για τις επαναπροσλήψεις 

μέσω του προγράμματος ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», παρόλο που το ΦΕΚ έχει δημοσιευθεί από 

το τέλος του προηγούμενου μήνα, και συνεχίζει «Αυτό που μάθαμε  στην Αθήνα με 

τις συναντήσεις που είχαμε είναι πως η κυβέρνηση κοροϊδεύει τους εργαζόμενους. 

Μέχρι σήμερα οι λογιστές δεν μπορούν να κάνουν ουδεμία εγγραφή γιατί το σύστημα 

δεν έχει ανοίξει. Θα ενεργοποιηθεί όπως μάθαμε μετά τις 15 Ιουνίου. Αυτό σημαίνει 

πως οι εργαζόμενοι θα χάσουν το πρώτο δεκαπενθήμερο πληρωμής.»  

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως για τη Ρόδο, οι απευθείας πτήσεις από 

το εξωτερικό που θα φέρουν επισκέπτες για διακοπές θα ξεκινήσουν 1 Ιουλίου,  
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Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:   

1. Θα δεσμευθεί η Κυβέρνηση για δίμηνη παράταση του επιδόματος ανεργίας 

όλων όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ και απασχολούνται στον τομέα 

του τουρισμού; 

2. Θα ανοίξει στις 15 Ιουνίου το σύστημα για εγγραφή των ενδιαφερομένων για 

το πρόγραμμα Συν-Εργασία; 

3. Ποια συγκεκριμένα μέτρα θα λάβει η Κυβέρνηση για την ενίσχυση των 

εργαζομένων στον τομέα του τουρισμού και εντός ποιου χρονικού πλαισίου; 

4. Θα υπάρξει πρόβλεψη ενίσχυσης των επιχειρήσεων που θα προσλάβουν 

μόνιμους κατοίκους Ρόδου που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ΟΑΕΔ; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

        Φωτεινή Μπακαδήμα 




