
 

Ηράκλειο, 6 Ιουλίου 2020 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς τους κ.κ. Υπουργούς 

- Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

- Τουρισμού 

 

Θέμα: Χωρίς απάντηση τα αιτήματα των ξεναγών 

 

Τα αιτήματα των ξεναγών συνεχίζουν να αγνοούν τα συναρμόδια Υπουργεία. 

 Ο κλάδος με νέα επιστολή του επαναφέρει το διεκδικητικό  του πλαίσιο, αναμένοντας 

αυτή τη φορά να εισακουστεί.  

 Σε συνέχεια της, από 3-6-2020 ερώτησής μας (Α.Π.7049) με θέμα «Αβεβαιότητα για 

το μέλλον του κλάδου των ξεναγών» επανερχόμαστε με αφορμή τη νέα ανακοίνωση 

της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών.   

Υπενθυμίζουμε ότι λόγω του Lockdown, όλες οι ξεναγήσεις ακυρώθηκαν και κανείς 

δεν ξέρει μέχρι πότε.  

Ακόμα να επισημάνουμε ότι εκτός από την αποζημίωση ειδικού σκοπού, και αυτή 

μόνο μέχρι τέλος Απριλίου για ένα μέρος των Ξεναγών, και τη δίμηνη παράταση 

ανεργίας για κάποιους άλλους, έχουν αφεθεί στο έλεος της μοίρας τους, χωρίς 

εισόδημα από τον Οκτώβριο του 2019.  

Να τονιστεί ότι ο κλάδος δεν έχει λάβει καμία απάντηση στα αιτήματα του από τα 

υπουργεία μέχρι σήμερα, για την ένταξη μας στο δεύτερο και τρίτο κύμα μέτρων, ενώ 

παραμένουν χωρίς εργασία, και χωρίς να διαφαίνεται κάποια αλλαγή της κατάστασης 

ως την αρχή της επόμενης τουριστικής περιόδου, 2021. 

 Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών θέτει τα εξής αιτήματα:  

• Να  αποδοθεί στο σύνολο των επαγγελματιών του κλάδου  αποζημίωση 

ειδικού σκοπού για Μάιο, Ιούνιο 
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• Επίδομα Ανεργίας για όσους δε δουλέψουν μετά την 1η Ιουλίου, χωρίς 

όρους και προϋποθέσεις μέχρι την έναρξη της επόμενης τουριστικής 

περιόδου 

• Ασφαλιστική κάλυψη μέχρι το 2022 

• Μετάθεση φορολογικών και δανειακών υποχρεώσεων 

• Προστασία πρώτης κατοικίας 

• Επέκταση της ρύθμισης για την μείωση του ενοικίου έως και τον Δεκέμβριο 

του 2020, με πρόβλεψη επέκτασης της ρύθμισης έως και τον Απρίλιο του 

2021 

 

 

 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί: 

1. Τι μέτρα προτίθενται να πάρει η κυβέρνηση, για να στηρίξει τους 

επαγγελματίες ξεναγούς, και με ποιους τρόπους; 

2. Τι μέτρα προτίθενται να πάρει η κυβέρνηση, για να προστατέψει τα εργασιακά 

δικαιώματα των ξεναγών; 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 

 




