
 

Αθήνα, 03/08/2020 

Ερώτηση  

 

Προς:  τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

   

Θέμα: «Τεράστια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι της TUI Ελλάς στην 

Κέρκυρα»  

 

Σύμφωνα με καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, τεράστια είναι τα 

προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι της TUI Ελλάς στην Κέρκυρα και όχι μόνο.  

Στο νησί της Κέρκυρας η TUI απασχολούσε περίπου 180 εργαζόμενους το 2019 και 

πανελλαδικά πάνω από 2000 άτομα.  

Παρότι έχει γίνει επέκταση της ρύθμισης, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργοδότες να 

θέσουν σε αναστολή 2 μηνών τους εργαζόμενους στον τουρισμό, δίχως επιπλέον κόστος 

για τις εταιρείες, καλύπτοντας έτσι τους μη υποχρεωτικά επαναπροσλήψιμους, δυστυχώς,  

εταιρείες, όπως η TUI, δεν έχουν κάνει τις απαραίτητες ενέργειες να καλύψουν τους 

εργαζομένους τους. 

Παράλληλα, οι περισσότεροι των εργαζομένων της δεν καλύφθηκαν από την τρίμηνη 

επέκταση του επιδόματος ανεργίας καθώς αυτή αφορούσε εκείνους που είχαν έως 80 

ημέρες επιδότηση.  

Όπως είναι αναμενόμενο, οι εργαζόμενοι αδυνατούν να καταλάβουν γιατί τους στερείται η 

δυνατότητα πρόσβασης σε αυτό το ελάχιστο εισόδημα από το πακέτο στήριξης, στα 50 

ένσημα που είναι απαραίτητα για την εγγραφή τους στο ταμείο ανεργίας τον ερχόμενο 

χειμώνα και ως εκ τούτου στη φαρμακευτική και ιατρική κάλυψή τους.  

Παρά τις προσπάθειες των εργαζομένων να λάβουν μια έγκαιρη απάντηση, η εταιρεία TUI 

τους ενημέρωσε, μόλις πριν λίγες μέρες, πως δεν θα προσληφθούν φέτος, αφήνοντας 
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ανοικτό το ενδεχόμενο της πρόσληψης 2 ή 3 μόνο ατόμων πιλοτικά κι αν ευδοκιμήσει η 

προσπάθεια θα εξεταστεί το ενδεχόμενο επαναπρόσληψής τους. 

Τα ίδια προβλήματα αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και σε άλλα τουριστικά γραφεία της 

Κέρκυρας, αλλά και ολόκληρης της χώρας γι’ αυτό και θα πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες 

συνολικής στήριξης του κλάδου.  

Κατόπιν των παραπάνω,  

Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Εξετάζεται το ενδεχόμενο τροποποίησης του πλαισίου ώστε να μην μένει 

αποκλειστικά στον εργοδότη η δυνατότητα ενεργοποίησης της αναστολής, για 

παράδειγμα να μπορούν και οι τουριστικοί υπάλληλοι να μπορούν να κάνουν 

μονομερώς τη σχετική δήλωση; 

2. Ποιες πρωτοβουλίες στήριξης των εργαζομένων στα τουριστικά πρακτορεία 

προτίθεται να λάβει; 

3. Ποια ευρύτερη δέσμη μέτρων, επιπλέον εκείνων που έχουν ήδη δρομολογηθεί, 

εξετάζεται ώστε οι εργαζόμενοι σε τουριστικά πρακτορεία αλλά και οι εποχιακά 

εργαζόμενοι να έχουν την στήριξη της Πολιτείας, ειδικά σε αυτή την τόσο δύσκολη 

περίοδο; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής  

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




