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 Προς τους  Υπουργούς : 

α) Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα, 

β) Τουρισμού, κ. Χάρη Θεοχάρη, 

γ) Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Γιάννη Βρούτση 

 

 

  Θέμα: «Ελλιπή μέτρα στήριξης των  εποχικών εργαζομένων και των ελαστικά 

απασχολούμενων στον τομέα του  τουρισμού » 

 Κύριοι Υπουργοί, 

  O τουριστικός κλάδος είναι ένας από τους τομείς κλειδιά για την οικονομία της Ευρώπης 

αποτελώντας το 10% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ και δημιουργώντας 27 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης.  

Σύμφωνα με ανακοινώσεις του  Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (UNWTO),ο αριθμός των 

τουριστών  κατά το 2020 έχει  διεθνώς μειωθεί κατά 60% έως 80%, λόγω των επιπτώσεων του 

κορωνοϊού,  σημειώνοντας μείωση 20-30% στις τουριστικές αφίξεις:  «Είναι μακράν η πλέον 

σοβαρή κρίση που έχει αντιμετωπίσει ο παγκόσμιος τουρισμός από την έναρξη των μελετών αυτών, 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

7755

Ημερομ. Κατάθεσης:

29/6/2020



δηλ. το 1950», ανέφερε σε ανακοίνωση του ο Οργανισμός, διευκρινίζοντας  ότι : «Οι αφίξεις 

μειώθηκαν ήδη κατά 22% το πρώτο τρίμηνο σε ετήσια βάση και 57%  αφού τέθηκαν σε ισχύ τα 

μέτρα περιορισμού σε πολλές χώρες, ενώ ο κλάδος έχει χάσει έτσι 80 δισεκ. δολάρια (74 δισεκ. 

ευρώ) τους τρεις πρώτους μήνες του έτους.  Συνολικά, οι απώλειες σε έσοδα προβλέπεται να 

φθάσουν τα 843 - 1,111 τρισεκ. ευρώ, και αυτό σημαίνει ότι  τίθενται σε κίνδυνο 100 με 120 εκατ. 

άμεσες θέσεις εργασίας στον τουρισμό. Οι επαγγελματίες φοβούνται ότι η θερινή τουριστική σεζόν 

θα είναι η χειρότερη στη Ιστορία, παρά τις προσπάθειές τους να προσαρμοσθούν». 

  Πιο συγκεκριμένα,  στον  Ελλαδικό χώρο-  όπου ο τουρισμός αποτελεί  έναν πολύ σημαντικό 

πυλώνα στήριξης της εθνικής οικονομίας, καθώς συμβάλλει στη διαμόρφωσή της  και την ενίσχυση 

της απασχόλησης-  οι  εξαγγελίες και τα μέτρα της Κυβέρνησης για την πανδημία, συνολικά και 

κατά κλάδο, ήταν  ανεπαρκή για τους εργαζόμενους  και ειδικότερα  για τους εποχικούς 

εργαζομένους και τους ελαστικά απασχολούμενους στον τουρισμό. 

    Η επέκταση του επιδόματος ανεργίας για δύο μήνες αφορά μόνο τους εποχικούς εργαζόμενους, 

των οποίων η επιδότηση έληξε τους τρεις πρώτους μήνες του 2020, ενώ  πολλοί εργαζόμενοι του 

κλάδου δε θα λάβουν ούτε το ποσό των 400 ευρώ το μήνα, είτε γιατί δεν είχαν συμπληρώσει την 

προηγούμενη τουριστική περίοδο τις 101 ασφαλιστικές ημέρες, είτε γιατί η επιδότησή τους έληξε 

πριν τον Ιανουάριο. Αντίστοιχα,  χιλιάδες ελαστικά απασχολούμενοι ούτε έλαβαν, ούτε θα λάβουν 

την έκτακτη αποζημίωση των 800 ευρώ.   

    Αυτό όμως που δημιουργεί τη μεγαλύτερη ανασφάλεια, είναι το γεγονός ότι οι εργοδότες των 

εποχικών ξενοδοχείων διακηρύσσουν ότι δεν θα επεναλειτουργήσουν μετά την αναστολή 

λειτουργίας που έχει επιβάλλει με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η Κυβέρνηση, ή δεν θα 

επαναπροσλάβουν όλους τους εργαζόμενους.  

   Οι εργοδοτικές οργανώσεις του κλάδου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την επικείμενη 

ύφεση στον τουρισμό εξαιτίας της πανδημίας μη λαμβάνοντας υπόψη τον σοβαρό αντίκτυπο από 

τις εξαγγελίες τους για τον κλάδο των  ξενοδοχοϋπάλληλων. Ύστερα από 7 χρόνια μεγάλων 

εσόδων χάριν στις εξοντωτικές συνθήκες εργασίας των απασχολούμενων, πασχίζουν να 

διαφυλάξουν τα υπερκέρδη από την εκμετάλλευση του προϊόντος εργασίας, καθώς όχι μόνο δεν 

κατέβαλαν ολόκληρο τον αναλογούντα μισθό από την έναρξη της καραντίνας, αλλά επιπλέον 

έλαβαν αμέριστη στήριξη από την Κυβέρνηση με φοροαπαλλαγές και αναστολή πληρωμών όλων  

των οφειλών τους σε κράτος και ασφαλιστικά ταμεία.  



Στα πλαίσια αυθαίρετων εργοδοτικών πρακτικών, κάποιοι εργοδότες κάνουν έκκληση για 

περαιτέρω ενίσχυση από το κράτος, ενώ  συχνά καλούν τους εργαζόμενους  να τους αποδώσουν 

τα  800 ευρώ ή να  εργάζονται ακόμα και  χωρίς απολαβές. 

    Ως  χαρακτηριστικό παράδειγμα της κατάστασης αποτελεί το γεγονός ότι στο νησί της Ρόδου το 

Σωματείο-παράρτημα της Ένωσης Ξενοδόχων, υπέγραψε με το Εργατικό Κέντρο την τοπική 

κλαδική ΣΣΕ για  μισθοδοτικές αποδοχές κατά 100 ευρώ λιγότερα, σε  νέους κάτω των 25 ετών και 

για όσους έχουν προϋπηρεσία μικρότερη από τρεις τουριστικές περιόδους στον ίδιο εργοδότη,  

ενώ την  ΣΣΕ χαιρέτισε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, χαρακτηρίζοντάς την «ισχυρό βάθρο για την επόμενη 

μέρα».  

    Μετά την ΚΥΑ που εκδόθηκε στις 13/6/2020, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό  παραμένουν στην 

αδιέξοδη κατάσταση, αφού καμία ουσιαστική λύση δεν  έχει δοθεί  επί του παρόντος. Χιλιάδες 

εποχικοί εργαζόμενοι και  ελαστικά απασχολούμενοι στον τουρισμό, καλούνται να ζήσουν άνεργοι, 

χωρίς ουσιαστική προστασία, με 5 ή 9 ευρώ- στην καλύτερη περίπτωση- ανά ημέρα,  δίνοντας  

καθημερινά μάχη επιβίωσης. 

   Προς επίρρωση της κατάστασης, η οποία σαφώς έχει ακραία επιδεινωθεί κατά το τελευταίο 

διάστημα, θα  πρέπει να ληφθούν μέτρα ώστε όλοι οι εποχικοί και εργαζόμενοι με ελαστικές 

εργασιακές σχέσεις να επαναπροσληφθούν σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο Ν.1346/83, το 

αργότερο μέχρι τις καταληκτικές ημερομηνίες που προβλέπουν οι συλλογικές συμβάσεις σε κάθε 

περιοχή,  χωρίς καμιά μονομερή μεταβολή στις εργασιακές σχέσεις, καμιά αρνητική μεταβολή στα 

μισθολογικά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα. Στην περίπτωση δε που οι επιχειρήσεις στις οποίες 

εργάζονταν δεν ανοίξουν με ευθύνη τους, να υποχρεωθούν νομοθετικά να καλύψουν όλους τους 

εργαζόμενους μισθολογικά και ασφαλιστικά για όλη την περίοδο που θα παρέμεναν ανοιχτές, με 

βάση την  περσινή περίοδο.   

Επιπλέον, και μέχρι την καταληκτική ημερομηνία επαναπρόσληψης, θα ήταν πραγματικά ένα 

υποστηρικτικό του κλάδου μέτρο,  να  δοθεί επίδομα ανεργίας ύψους 600 ευρώ για όλους όσους 

εργάστηκαν την περασμένη περίοδο- ανεξάρτητα από την σύμβαση εργασίας και από την 

επιδότηση της ανεργίας- σε συνδυασμό  με την ταυτόχρονη κατάργηση του επαίσχυντου μέτρου 

του ορίου των 400 ημερών επιδότησης ανεργίας για την πενταετία, που έχει επιβληθεί για τους 

εποχικούς εργαζόμενους.  



     

      Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

 

1. Ποια επιπρόσθετα  μέτρα θα λάβετε για την στήριξη του κλάδου των εποχικά  εργαζομένων 

και των ελαστικά απασχολούμενων στον τουρισμό και τη διασφάλιση των εισοδημάτων 

τους,  σε σχέση με τους όρους των  συλλογικών συμβάσεων εργασίας τους  και την κάλυψη 

των ασφαλιστικών τους δικαιωμάτων; 

2. Με ποιο τρόπο οι επιχειρήσεις που ανέστειλαν τη δραστηριότητά τους με δική τους ευθύνη 

θα υποχρεωθούν  να καλύψουν όλους τους εργαζόμενους μισθολογικά και ασφαλιστικά, 

για όλη την περίοδο που θα παρέμεναν ανοιχτές; 

3. Δεσμεύεστε ότι το ύψος του επιδόματος ανεργίας  και οι όροι επιδότησης στους πρώην 

εργαζόμενους του κλάδου του τουρισμού θα τους επιτρέπουν την αξιοπρεπή διαβίωσή 

τους, καθ’  όλο αυτό το χρονικό διάστημα; 

 

4. Προτίθεστε να λάβετε μέτρα για την προστασία των θέσεων εργασίας για το έτος 2021 με 

βάση  την ανασταλείσα, αλλά σε ισχύ, σύμβαση κατά την τουριστική περίοδο του 2020; 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Η ερωτώσα Βουλευτής 



                                                                                         

                                                                                                       Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

 




