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ΔΡΩΣΗΗ

Πξνο
1.Κύξην Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ
2.Κύξην Τπνπξγό Δξγαζίαο θαη Κνηλωληθώλ Τπνζέζεωλ
3.Κύξην Τπνπξγό Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεωλ

ΘΕΜΑ : «Μέηξα ζηήξημεο εξγαδνκέλωλ, επαγγεικαηηώλ θαη αλέξγωλ ζηνλ ηνπξηζκό θαη ζηελ
εζηίαζε».
Κύξηνη Τπνπξγνί,
Όπωο όινη γλωξίδνπκε, δύν ηνκείο πνπ έρνπλ ππνζηεί ζην κέγηζην βαζκό ηηο αξλεηηθέο
επηπηώζεηο ηεο θξίζεο , είλαη ν ηνπξηζκόο θαη ε εζηίαζε.
Η θπβέξλεζε πξνρώξεζε ζε νπζηαζηηθά κέηξα ζηήξημεο ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα, εληόο ηωλ
δεκνζηνλνκηθώλ πεξηζωξίωλ πνπ ππάξρνπλ.
Η επηκήθπλζε όκωο ηωλ επηπηώζεωλ ηεο παλδεκίαο , επαλαθέξεη ηελ αλάγθε ζηήξημεο
ζπγθεθξηκέλωλ θαηεγνξηώλ, όπωο:
-Οη εξγαδόκελνη θαη άλεξγνη ζηνλ ηνπξηζκό πνπ δελ θαιύπηνληαη από θαλέλα επίδνκα.
-Οη μελαγνί θαη ηνπξηζηηθνί ζπλνδνί όπωο θαη νη επνρηαθά εξγαδόκελνη ζε ηνπξηζηηθά γξαθεία.
-Οη επαγγεικαηίεο θαη νη εξγαδόκελνη ζηελ εζηίαζε, πνπ πξέπεη λα ζηεξηρζνύλ γηα ηελ
επαλεθθίλεζε ηωλ επηρεηξήζεωλ θαη ηε δηαηήξεζε ηωλ ζέζεωλ εξγαζίαο.
Δίλαη δεδνκέλν όηη ε θπβέξλεζε έρεη αληηιεθζεί ην κέγεζνο ηνπ πξνβιήκαηνο, όπωο πξνθύπηεη
θαη από ηηο δεκόζηεο ηνπνζεηήζεηο ηνπ Πξωζππνπξγνύ.
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Καηόπηλ ηωλ αλωηέξω
1.Δάλ ζηηο πξνζέζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ είλαη ε ζέζπηζε εηδηθήο επηζηξεπηέαο
πξνθαηαβνιήο ζηνπο επηρεηξεκαηίεο ηεο εζηίαζεο πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ
επαλεθθίλεζε ηωλ επηρεηξήζεωλ ηνπο, όηαλ αξζεί ε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο.
2. Δάλ ζηηο πξνζέζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθώλ είλαη θαη ε έληαμε ηωλ θνξνινγηθώλ
ππνρξεώζεωλ ζηελ επηδόηεζε παγίωλ δαπαλώλ γηα ηηο επηρεηξήζεηο ζηνλ ηνπξηζκό θαη ζηελ
εζηίαζε.
3. Δάλ ζηηο πξνζέζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη Δπελδύζεωλ είλαη ε δηακόξθωζε
ρξεκαηνδνηηθνύ πξνγξάκκαηνο, κέζα από ην ΔΠΑ, πνπ ζα απεπζύλεηαη απνθιεηζηηθά ζε
επηρεηξήζεηο εζηίαζεο.
4.Δάλ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ θαη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο πξνηίζεληαη λα ζπκπεξηιάβνπλ
ζηνλ θαηάινγν ηωλ δηθαηνύρωλ ηνπ επηδόκαηνο ηωλ 534 επξώ, γηα απηό ην δηάζηεκα,
ηνπξηζηηθνύο ζπλνδνύο, μελαγνύο θαη επνρηθά εξγαδόκελνπο ζε ηνπξηζηηθά γξαθεία.
5. Δάλ ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο ( κέζω ηνπ ΟΑΔΓ) θαη ην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη
Δπελδύζεωλ ( κέζω ηνπ αξκόδηνπ πθππνπξγνύ γηα ην ΔΠΑ), πξνηίζεληαη λα πξνρωξήζνπλ ζε
επηδνηνύκελα πξνγξάκκαηα θαηάξηηζεο θαη δεμηνηήηωλ γηα ηνπο εξγαδόκελνπο θαη αλέξγνπο ζηνλ
ηνπξηζκό πνπ δελ ιακβάλνπλ θαλέλα επίδνκα.
6. Δάλ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ θαη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο πξνηίζεληαη λα πξνρωξήζνπλ
ζηελ επηδόηεζε ηωλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ. γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθό δηάζηεκα , γηα ηνπο
εξγαδόκελνπο ζηηο επηρεηξήζεηο εζηίαζεο όηαλ αξζεί ε αλαζηνιή ιεηηνπξγίαο ηνπο.

Ο Δξωηώλ Βνπιεπηήο
Μάλνο Κόλζνιαο
Βνπιεπηήο Γωδεθαλήζνπ
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