
 

 

Ηράκλειο, 1-4-2022 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τους κ. κ. Υπουργούς Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Θέμα: Παράταση επιδόματος ανεργίας για τους εποχικούς εργαζόμενους και 

μέτρα στήριξης των εργαζομένων στον επισιτισμό  

 

Σε επιστολή του το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νομού Ηρακλείου αναφέρει ότι 

στον κλάδο των ξενοδοχείων του Ν. Ηρακλείου απασχολούνται πάνω από 20.000 

εργαζόμενοι, με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας (κυρίως ορισμένου χρόνου – 

εποχικά απασχολούμενοι). Ο Νομός Ηρακλείου θεωρείται  από τις πιο τουριστικά 

αναπτυγμένες περιοχές της Ελλάδος. Από ποιοτικής πλευράς και στάθμης 

προσφερόμενων υπηρεσιών στο Ν. Ηρακλείου υπάρχουν υπερπολυτελείς 

ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, οι πολυτελέστερες ίσως στην Ελλάδα. Όλα σχεδόν τα 

ξενοδοχεία που λειτουργούν στο νομό είναι εποχιακής λειτουργίας. Αυτό έχει σαν 

αποτέλεσμα, η εποχική απασχόληση να αφορά το 90% των εργαζομένων. 

Οι περισσότερες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις λόγω πανδημίας το 2020-2021 

λειτούργησαν από τον Ιούλιο και μετά, με αποτέλεσμα επιπρόσθετη συρρίκνωση της 

ήδη μικρής τουριστικής περιόδου και μείωση του εισοδήματος των εργαζομένων. 

Για το 2022 υπάρχει συγκρατημένη αισιοδοξία ως προς την εξέλιξη της τουριστικής 

περιόδου λόγω του πολέμου Ουκρανίας – Ρωσίας, με αποτέλεσμα και φέτος να 

υπάρχει η αγωνία και η αβεβαιότητα για πολλούς εργαζόμενους. 

Στο νομό,  τα περισσότερα ξενοδοχεία θα επαναλειτουργήσουν τέλος Απριλίου  με 

αρχές Μαΐου οπότε το 50-60% των εργαζομένων θα απασχοληθεί τέλος Μαΐου. 

Οι εργαζόμενοι ξενοδοχοϋπάλληλοι έχουν  έρθει στα όριά τους. 

 Στην καλύτερη των περιπτώσεων το τελευταίο εισόδημα ήταν το ταμείο ανεργίας 

των 400€ τον Ιανουάριο και εφόσον γίνει η επαναπρόσληψη τον Μάιο θα έχουνε 

εισόδημα από τον Ιούνιο. 

 Σύμφωνα με μελέτες η ακρίβεια και ο πληθωρισμός επέφερε το τελευταίο δίμηνο επί 

της ουσίας δραματική συρρίκνωση του κατώτατου μισθού κατά 14%, με αποτέλεσμα 

οι αποδοχές των εργαζομένων με τα κατώτατα όρια αμοιβών να αποτελούν πλέον 

δείκτη σχετικής φτώχειας και όχι αξιοπρεπούς διαβίωσης. 

  

 

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

4333

Ημερομ. Κατάθεσης:

1/4/2022



 

Ερωτάσθε κ. κ. Υπουργοί:  

Θα δοθεί παράταση του ταμείου ανεργίας κατά 2 μήνες για το 2022 για την 

συγκεκριμένη κατηγορία εργαζομένων; 

Θα ληφθούν ουσιαστικά μέτρα στήριξης των εποχικών εργαζομένων, χωρίς όρους και 

προϋποθέσεις; 

 

 

Ο ερωτών βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 

 

 




