
 

 

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 τον Υπουργό Τουρισμού 

 τον Υπουργό Οικονομικών 

Θέμα: «Σε απελπιστική κατάσταση οι ξεναγοί» 

 

Στις 21/2/2021 ήταν η Παγκόσμια Ημέρα Ξεναγού και ξεναγοί από όλη τη 

χώρα πραγματοποίησαν συμβολικές παραστάσεις διαμαρτυρίας σε Αθήνα και 

Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αναδείξουν τα αιτήματά τους, αφού η ανεργία 

λόγω της πανδημίας έχει πλήξει σημαντικά και το δικό τους κλάδο. 

Συγκεκριμένα, το 2020 έκλεισε με 100% ανεργία στον κλάδο και οι προοπτικές 

εργασίας μέσα στο 2021 όλο και μετατίθενται για αργότερα, μέσα ή τέλος 

καλοκαιριού, ακόμα και αρχές Φθινοπώρου, ενώ το συνολικό ποσό που έχουν 

λάβει από την έναρξη της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020 μέχρι σήμερα 

ανέρχεται στα 1868 ευρώ (την προηγούμενη Άνοιξη έλαβαν 800 ευρώ και από 

534 ευρώ για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο) αφού εξαιρέθηκαν της 

αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο, με την 

αποζημίωση ειδικού σκοπού να τους δίνεται για τον Ιανουάριο και το 

Φεβρουάριο του 2021. 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως οι ξεναγοί ήταν ενταγμένοι 

στην ίδια πλατφόρμα με τους ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού,  

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί: 

1. Για ποιο λόγο εξαιρέθηκαν οι ξεναγοί από την παράταση στην 

αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο; 
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2. Ποιες νομοθετικές πρωτοβουλίες θα ληφθούν ώστε να δοθεί η 

αποζημίωση ειδικού σκοπού στους ξεναγούς και για το μήνα Νοέμβριο-

Δεκέμβριο 2020; 

3. Υπάρχει πρόβλεψη για αναδρομική οικονομική ενίσχυση των ξεναγών 

για την περίοδο Μαΐου-Αυγούστου 2020, δεδομένου του μειωμένου 

τουρισμού που είχε ως αποτέλεσμα να παραταθεί το καθεστώς 

ανεργίας των ξεναγών; 

4. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να μπορούν να λάβουν 

επίδομα ειδικού σκοπού μέχρι και τον Απρίλιο 2021 τουλάχιστον και 

ανάλογα με την εξέλιξη της πανδημίας; 

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 




