
 

 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 

 

22 Φεβρουαρίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: 

Τον  Υπουργό Tουρισμού, κ. Χάρη Θεοχάρη 

Τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη 

Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

Θέμα: « Μέτρα στήριξης του κλάδου των Ξεναγών, ο οποίος οδηγείται σε 

αφανισμό, ζητά η Επιτροπή Ομάδας δράσης Διπλωματούχων Ξεναγών» 

 

Κύριοι Υπουργοί,  

 

Η Ομάδα Δράσης Διπλωματούχων Ξεναγών με υπόμνημά της περιγράφει την 

ζοφερή κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο κλάδος τους και τα σοβαρά 

προβλήματα επιβίωσης που αντιμετωπίζει από τις κυβερνητικές παλινωδίες 

και τα πενιχρά μέχρι τώρα μέτρα στήριξης, που δεν αρκούν για να 

αποκαταστήσουν το μεγάλο πλήγμα το οποίο έχει δεχθεί ο κλάδος. 

Υπογραμμίζουν τις καθυστερήσεις που προκαλούν οι μηχανογραφικές 

δυσλειτουργίες καταμέτρησης των ενσήμων, ώστε να τους καταβληθεί το 

βοήθημα του ΟΑΕΔ, με αποτέλεσμα πολλοί δικαιούχοι να αποκλείονται από 

το σχετικό επίδομα, καθώς και την εύλογη ανησυχία τους για την 

ασφαλιστική κάλυψη του 2021. Ειδικότερα, το υπόμνημά τους έχει ως εξής: 
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«ΥΠΟΜΝΗΜΑ 

 

 ΟΜΑΔΑΣ ΔΡΑΣΗΣ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΞΕΝΑΓΩΝ  

 

Από το Νοέμβριο του 2019 οι Διπλωματούχοι ξεναγοί, όπως και η πλειοψηφία των 

εργαζόμενων στον τουρισμό, είναι χωρίς δουλειά . Με το τέλος της τουριστικής σεζόν 

οι χαμηλόμισθοι ξεναγοί υπάγονται σε τρίμηνο βοήθημα του ΟΑΕΔ, το οποίο  

καταβάλλεται, αφού κατατεθούν τα ένσημα του προηγούμενου έτους. Στους 

διπλωματούχους ξεναγούς τα ένσημα ΔΕΝ είναι μηχανογραφημένα, αλλά 

καταμετρούνται από έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ Συντάγματος . Η καθυστερημένη 

καταμέτρηση τους είχε ως αποτέλεσμα το βοήθημα του 2019, το οποίο καταβάλλεται 

στους πρώτους μήνες του επόμενου έτους, να καταβληθεί τον Ιούνιο του 2020, σε 

αρκετούς, δε, συναδέλφους μόλις τον περασμένο Οκτώβριο. 

Μετά το ξέσπασμα της Πανδημίας και τον πρώτο εγκλεισμό του Μαρτίου-Απριλίου 

2020 καταβλήθηκε το Επίδομα Ειδικού Σκοπού των 800 ευρώ, το οποίο δε συνοδευόταν 

από την αντίστοιχη ασφαλιστική κάλυψη. 

Η τουριστική σεζόν, αν και επίσημα ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου 2020, στην 

πραγματικότητα για τους διπλωματούχους ξεναγούς δεν ξεκίνησε ποτέ. Μια σειρά από 

μέτρα και ρυθμίσεις καθιστούσαν αδύνατη τη δημιουργία ομάδων ξεναγήσεων - 35 

άτομα σε λεωφορείο, 17 σε αρχαιολογικούς χώρους, 9 σε μουσεία και, τελικά, από το 

Σεπτέμβριο, απαγόρευση ομαδικών ξεναγήσεων. 

Το Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, μαζί με καλλιτέχνες και εργαζόμενους στον πολιτισμό, 

λάβαμε το Επίδομα Ειδικού Σκοπού, δηλαδή 534 ευρώ για κάθε μήνα, καθώς και 50 

ένσημα, τα οποία απαιτούνται ως ελάχιστο για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη το 

2021. 

Ενώ για τους υπόλοιπους επαγγελματίες του πολιτισμού δόθηκε παράταση για το 

Νοέμβριο και Δεκέμβριο, δεν ίσχυσε το ίδιο για τους Διπλωματούχους Ξεναγούς . 

Έτσι λοιπόν, αν και αποδεδειγμένα ανήκουμε στις πληττόμενες από την πανδημία 

ομάδες εργαζομένων, λάβαμε για όλο το 2020 1868 ευρώ, ενώ δεν έχει υποβληθεί 

ακόμα η ΑΠΔ για τα ένσημα μας από το Υπουργείο Εργασίας. Πέρα λοιπόν από το 



 

 

πρόβλημα βιοπορισμού για εμάς και τις οικογένειές μας, ανησυχούμε και για την 

ασφαλιστική μας κάλυψη για το 2021. 

Ζητάμε 

1. Να υποβληθεί άμεσα ΑΠΔ από το Υπουργείο Εργασία για τα 50 τουλάχιστον 

ένσημα που θα εξασφαλίσουν Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη για το 2021. 

2. Καταβολή Επιδόματος Ειδικού Σκοπού για τους μήνες του 2020, κατά τους 

οποίους, ενώ αποδεδειγμένα δεν εργαστήκαμε, δε λάβαμε καμία οικονομική 

ενίσχυση (Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Νοέμβριο , Δεκέμβριο). 

3. Αποζημίωση με ένσημα για το 2021, μέχρι να εξασφαλισθεί εργασία με 

ασφάλεια για το σύνολο των Δ.Ξ. 

4. Τήρηση Υγειονομικών πρωτοκόλλων και εξασφάλιση συνθηκών εργασίας, οι 

οποίες δε θα θέτουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους, καθώς και την απαραίτητη 

για όλους ενίσχυση του Συστήματος Υγείας 

5. Αναστολή πληρωμών δανείων, ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ. 

6. Μηχανογράφηση ενσήμων και στελέχωση του τμήματος Ξεναγών στο ΕΦΚΑ 

Συντάγματος. 

7. Άνοιγμα των Αρχαιολογικών χώρων.  

Δεν επαιτούμε, απαιτούμε την άμεση επίλυση των προβλημάτων, τα οποία οδηγούν τον 

κλάδο μας στον αφανισμό και εμάς και τις οικογένειες μας στην απόλυτη φτωχοποίηση. 

Επιτροπή Ομάδας Δράσης Διπλωματούχων Ξεναγών» 

 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε: 

Ποια από τα μέτρα που αιτείται η Επιτροπή Ομάδας Δράσης Διπλωματούχων 

Ξεναγών σχεδιάζετε να λάβετε και με ποιο χρονοδιάγραμμα, ώστε να 

αποσοβηθεί ο σοβαρός κίνδυνος φτωχοποίησης και αφανισμού στον οποίο 

οδηγείται ο κλάδος των Διπλωματούχων Ξεναγών; 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 



 

 

 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 

 

 

 

 

  




