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ΕΡΩΤΗΣΗ 
 
Προς  

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη 

Την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λίνα Μενδώνη 

  

Θέμα: «Αιτήματα Ομάδας Δράσης Διπλωματούχων Ξεναγών»  

Κύριοι Υπουργοί, 
 
Το ξέσπασμα της πανδημίας οδήγησε στο κλείσιμο των αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, 
θεάτρων, εστίασης και λοιπών συναφών χώρων, εξωθώντας χιλιάδες εργαζόμενους στην 
ανεργία. Τα μέχρι τώρα αναιμικά μέτρα στήριξης έχουν οδηγήσει σε συνθήκες 
φτωχοποίησης και αφανισμού τον Κλάδο των διπλωματούχων Ξεναγών οι οποίοι 
βρίσκονται αντιμέτωποι τόσο με τις κυβερνητικές παλινωδίες όσο και με γραφειοκρατικά 
προσκόμματα με αποτέλεσμα να μένουν εκτός και του επιδόματος ανεργίας. Σημειωτέον 
δε ότι δεν έχουν λάβει ούτε καν την πενιχρή αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους μήνες 
Μάιο έως Αύγουστο και Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2020, ενώ για όλο το 2020 έχουν λάβει το 
ευτελές ποσό των 1.868 ευρώ, όταν αντίστοιχα οι συνάδελφοί τους στην Ε.Ε έλαβαν για το 

ίδιο διάστημα από 7.000 ευρώ ως 19.000 ευρώ. Με το κάτωθι δελτίο τύπου αιτούνται τα 
εξής:  
 

 
«ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Από το Νοέμβριο του 2019, οι Διπλωματούχοι Ξεναγοί όπως και η πλειοψηφία των εργαζόμενων 
στον Τουρισμό, είμαστε χωρίς δουλειά.  
Η διαχείριση της πανδημίας και τα πρώτα περιοριστικά μέτρα οδήγησαν στο κλείσιμο των 
αρχαιολογικών χώρων, μουσείων, θεάτρων, εστίασης και λοιπών συναφών χώρων, εξωθώντας 
χιλιάδες εργαζόμενους στην ανεργία. 
Η άρση των περιοριστικών μέτρων, για μικρό χρονικό διάστημα, δεν έφερε κανένα θετικό 
αποτέλεσμα, αντίθετα ανέδειξε τη λανθασμένη διαχείριση με πολλαπλές επιπτώσεις για τους 
εργαζόμενους στους κλάδους αυτούς, στους οποίους ανήκουμε και οι Διπλωματούχοι Ξεναγοί . 
 
ΖΗΤΑΜΕ 
1. Αναδρομική καταβολή της Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού για τους μήνες Μάιο έως Αύγουστο 

και Νοέμβριο-Δεκέμβριο 2020, με ένσημα για δυνατότητα ένταξης στον ΟΑΕΔ για το τρίμηνο 
2021-2022. Οι  Διπλωματούχοι Ξεναγοί στην Ελλάδα λάβαμε 1868 ευρώ για το 2020, όταν 
αντίστοιχα οι συνάδελφοί μας στην Ε.Ε έλαβαν για το ίδιο διάστημα από 7.000 ευρώ ως 19.000 
ευρώ. 

2. Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού με ένσημα για το 2021 μέχρι να εξασφαλιστεί εργασία για το 
σύνολο των εργαζόμενων στον κλάδο του Τουρισμού. 
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3. Ένταξη στο «μηχανισμό στήριξης», επιδότηση ενοικίων, πάγωμα δανείων και πληρωμών ΔΕΚΟ 
και Εφορίας. 

4. Μηχανογράφηση ενσήμων και στελέχωση του τμήματος Ξεναγών στο ΕΦΚΑ Συντάγματος.  
5. Σταδιακό άνοιγμα αρχαιολογικών χώρων και χώρων πολιτισμού με τήρηση Υγειονομικών 

Πρωτοκόλλων και εξασφάλιση συνθηκών εργασίας, οι οποίες δε θέτουν σε κίνδυνο τους 
εργαζόμενους. Ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. 

 
ΔΕΝ ΕΠΑΙΤΟΥΜΕ, ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ. 

 

Ομάδα Δράσης Διπλωματούχων Ξεναγών» 

 
Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε: 
 
Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας και με ποιο χρονοδιάγραμμα για τη λήψη των μέτρων που 
αιτείται η Ομάδα δράσης Διπλωματούχων Ξεναγών ώστε να αποσοβηθεί ο κίνδυνος 
επιβίωσης που διατρέχουν; 
 
 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 

 

 
 

 




