
 
 

 

 

Τετάρτη, 14 Ιουλίου 2021 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

 

 

Θέμα: «Αναγκαιότητα στήριξης των εργαζόμενων στον τουριστικό κλάδο στην 

Κέρκυρα». 

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Όπως αναφέρει σε δημόσια ανακοίνωσή του το Εργατικό Κέντρο Κέρκυρας, 

χρήζει άμεσης νομοθετικής στήριξης, το εργαζόμενο προσωπικό στον τουριστικό 

κλάδο της Κέρκυρας, το οποίο  δεν θα καταφέρει να εργαστεί λόγω μη λειτουργίας 

πολλών τουριστικών επιχειρήσεων, κατά τη διάρκεια του δύσκολου καλοκαιριού και 

χειμώνα που έρχoνται, εξαιτίας της πανδημικής νόσου COVID-19. 

Πιο συγκεκριμένα, το νησί της Κέρκυρας, δεχόταν μέχρι το καλοκαίρι του 2019 

εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες ετησίως, κυρίως από τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης, 

με τη μερίδα του λέοντος να ανήκει στη Μεγάλη Βρετανία, με ποσοστό το οποίο 

ανερχόταν στο 60% επί του συνόλου. Τόσο την περασμένη χρονιά όσο και τη φετινή, 

η αγορά αυτή έχει δυστυχώς μέχρι και του παρόντος, σχεδόν μηδενική συμμετοχή στις 

κρατήσεις και τις αφίξεις, μιας ούτως ή άλλως κατακρημνισμένης τουριστικής ροής. 

Ο αντίκτυπος της απουσίας Βρετανών τουριστών, γίνεται άμεσα αντιληπτός 

στις επιχειρήσεις και κυρίως στους εργαζόμενους σε αυτές, δεδομένου ότι πολλά 

ξενοδοχεία και κάθε είδους τουριστικές επιχειρήσεις παραμένουν ακόμα κλειστές, 

βάσει του ότι δεν προβλέπεται ούτε και για τους επόμενους μήνες σημαντική εισροή 
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τουριστών στο νησί, ώστε να ανατραπούν οι δυσμενείς καταστάσεις. Καθίσταται 

επομένως απολύτως σαφές και ξεκάθαρο, ότι αποτελεί ανάγκη να καλυφθούν από την 

Πολιτεία με οικονομική ενίσχυση όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι στον Τουρισμό που θα 

μείνουν για δεύτερη σεζόν άνεργοι. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία,  

 

Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 Τι απαντάτε στη δημόσια ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου Κέρκυρας;  

 Θα συνεχιστούν οι αναστολές εργασίας με παράλληλη κάλυψη ασφαλιστικών 

εισφορών και για τους υπόλοιπους μήνες στους εργαζόμενους υποχρεωτικής 

επαναπρόσληψης, των οποίων οι επιχειρήσεις που εργάζονται θα παραμείνουν 

και φέτος κλειστές; 

 Θα προστατευθούν οι εργαζόμενοι που δεν είναι υποχρεωτικής 

επαναπρόσληψης στον τουριστικό κλάδο (κυρίως στην εστίαση), καθότι και 

εκεί οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν θα λειτουργήσουν φέτος; 

 Θα αρθεί η προϋπόθεση της εποχικότητας για την φετινή σεζόν, για όσους 

εργαζόμενους υποχρεωτικής επαναπρόσληψης δεν θα εργαστούν, δεδομένης 

και της τεράστιας αδικίας που υπέστησαν τους τελευταίους μήνες αρκετοί 

οδηγοί τουριστικών λεωφορείων; 

 Θα αρθεί η εποχικότητα και για τους εργαζόμενους στα τουριστικά γραφεία και 

τουριστικά καταστήματα και στους εποχικά εργαζόμενους σε αεροδρόμια και 

λιμάνια, ούτως ώστε και αυτές οι κατηγορίες εργαζόμενων, να έχουν πρόσβαση 

στα επιδόματα ανεργίας το χειμώνα; 



 Θα επεκταθεί το μέτρο της αναστολής εργασίας και στους άνεργους ξεναγούς 

της χώρας μας, καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, με παράλληλη 

κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών; 

 

 

 

 

 

                                          Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

 

          Μαρία Απατζίδη, 

                             Βουλευτής Ανατολικής Αττικής  

                                       ΜέΡΑ 25 
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