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  Προς τους Υπουργούς  

α) Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ.  Γιάννη Βρούτση 

β) Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ.  Κώστα  Καραμανλή 

γ) Υπουργό Υγείας,  κ.  Βασίλη Κικίλια 

δ) Οικονομικών, κ.  Χρήστο Σταϊκούρα 

ε) Υπουργό Τουρισμού, Κο  Χάρη Θεοχάρη 

 

Θέμα: «Εκκλήσεις του πληττόμενου κλάδου των Ξεναγών της Χώρας για 
άμεση στήριξη από την Πολιτεία. »  

 
  

      Παρά τις επανειλημμένες εκκλήσεις τους στα συναρμόδια Υπουργεία, για την 

στήριξη  του καίρια πληττόμενου κλάδου τους εξαιτίας  της πανδημίας του COVID-19, 

οι  ξεναγοί της Χώρας δεν έχουν λάβει  ικανοποιητική απάντηση στα περισσότερα από 
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τα αιτήματά τους, με αποτέλεσμα να έχουν μείνει χωρίς οικονομική στήριξη, ενώ 

πολλοί από αυτούς αντιμετωπίζουν  σοβαρότατο θέμα επιβίωσης. 

    Οι Ξεναγοί της Ελλάδας, οι οποίοι εκπροσωπούν, στηρίζουν και προωθούν τη Χώρα 

και το τουριστικό της προϊόν στους επισκέπτες της, ήρθαν δυστυχώς αντιμέτωποι με 

την πλήρη απώλεια  του εισοδήματος τους, μετά το κλείσιμο των συνόρων λόγω του 

lockdown, με  όλες τις ξεναγήσεις να έχουν ακυρωθεί, ενώ κανείς δεν ξέρει πότε θα 

λάβει τέλος αυτή η τόσο δυσχερής για εκείνους χρονική περίοδος. 

    Κι ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει μεγάλο βάρος στην στήριξη των ανθρώπων 

του Τουρισμού σε όλη την Ευρώπη,   με τη Χώρα μας  να διαθέτει επίσης αρκετά δις 

ευρώ για την στήριξη των πληττόμενων της ελληνικής οικονομίας, ο βαριά 

πληττόμενος κλάδος των Ξεναγών δεν έτυχε αντίστοιχης ενίσχυσης όσο άλλοι κλάδοι 

του τουρισμού. 

    Εκτός από την αποζημίωση ειδικού σκοπού που έλαβαν- και αυτή μόνο μέχρι τέλος 

Απριλίου για ένα  μέρος αυτών, και τη δίμηνη παράταση ανεργίας για κάποιους 

άλλους, έχουν βρεθεί χωρίς κανένα  εισόδημα από τον Οκτώβριο του 2019, ενώ δεν 

έχουν λάβει καμία απάντηση στα αιτήματα τους  έως σήμερα, για την ένταξη τους στο 

δεύτερο και τρίτο κύμα μέτρων, χωρίς μάλιστα  να διαφαίνεται κάποια αλλαγή της 

κατάστασης ως την αρχή της επόμενης τουριστικής περιόδου. 

    Ειδικότερα, σύμφωνα με το με αρ. πρωτ. 100-29/06/2020 δελτίο τύπου της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών, τα αιτήματά τους είναι τα εξής: -Να αποδοθεί στο 

σύνολο των επαγγελματιών του κλάδου των Ξεναγών αποζημίωση ειδικού σκοπού για Μάιο, 

Ιούνιο-  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. 

    Ακόμη και με την όποια επανέναρξη του τουρισμού, η έλλειψη συντονισμού μεταξύ 

των υπουργείων καθιστά απαγορευτική την πραγματοποίηση εκδρομών. Το 

Υπουργείο Μεταφορών επιτρέπει 32 άτομα στα Λεωφορεία ενώ το υπουργείο 

Πολιτισμού επιτρέπει 15-20 στους αρχαιολογικούς χώρους και μέχρι 8 άτομα στα 

μουσεία. Γεννώνται λοιπόν τα ερωτήματα : « Πως ένας Tour Operator ή ένα τουριστικό 



πρακτορείο θα διοργανώσει εκδρομές κάτω από αυτές τις συνθήκες; Πώς θα καλύψει 

τα έξοδα του και πως θα δώσει δουλειά σε Οδηγούς τουριστικών λεωφορείων, 

Ξεναγούς αλλά και στο προσωπικό του;» 

Για  τους  προαναφερόμενους λόγους και ύστερα από την επανεκκίνηση του τουρισμού 

την 1η Ιουλίου σε όλη την επικράτεια, οι Ξεναγοί είναι  υποχρεωμένοι αντί να 

διαφημίζουν την Ελλάδα  μέσω της δουλειάς τους, να υπόκεινται τις αρνητικότατες 

συνέπειες της πανδημίας, παραμένοντας μετέωροι και αστήριχτοι. 

 

 

              Κατόπιν των ανωτέρω ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

 

1.  Σχεδιάζουν να  αποδοθεί στο σύνολο των επαγγελματιών του κλάδου των 

                Ξεναγών αποζημίωση ειδικού σκοπού για  τους μήνες Μάιο, Ιούνιο 2020; 

2.  Θα καταβληθεί το Επίδομα Ανεργίας σε  όσους δεν εργασθούν μετά την 1η 

Ιουλίου 2020, χωρίς όρους και προϋποθέσεις μέχρι την έναρξη της επόμενης 

τουριστικής περιόδου; 

3.  Θα έχουν ασφαλιστική κάλυψη  έως το 2022, με ταυτόχρονη Μετάθεση 

φορολογικών και δανειακών υποχρεώσεων, προστασία της  πρώτης κατοικίας 

τους  και επέκταση της ρύθμισης για την μείωση του ενοικίου έως και τον 

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

του 20211 

4. Προβλέπεται η εναρμόνιση των υγειονομικών πρωτοκόλλων, έτσι ώστε οι 

επιβαίνοντες σε ένα τουριστικό λεωφορείο να μπαίνουν ως ενιαία ομάδα στους 

αρχαιολογικούς χώρο και στα  μουσεία ;      

5. Θα υπάρξει συντονισμός μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων για να μπορέσει 

ο κλάδος να λειτουργήσει απρόσκοπτα, έστω  και κάτω από αυτές τις συνθήκες ;                                                                                          

 

 



 

 

                                                                                             Η ερωτώσα Βουλευτής 

                                                                                         

                                                                                             Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, Μέρα25 

 




