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Αζήλα,13επηεκβξίνπ 2021 

 

ΔΡΧΣΖΖ 

Πξνο ηνλ θ. ΤπνπξγόΔξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ 

 

Θέκα: «Ζ θπβέξλεζε, κεηά ηνλ αληεξγαηηθό λόκν, πξνσζεί ηελ  εξγαζία 

ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο αλήιηθσλ παηδηώλ πνπ δηαβηνύλ ζε θιεηζηέο 

δνκέο θαη ηεινύλ ππό ηελ πξνζηαζία θαη θξνληίδα ηνπ θξάηνπο». 

Πξόζθαηα, αλαθνηλώζεθε ε ζπλεξγαζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη 
Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ   κε ην Ξελνδνρεηαθό Δπηκειεηήξην Διιάδνο, πνπ 
αθνξά: 

 Απαζρόιεζε παηδηώλ ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, κεγαιύηεξα από 16 
εηώλ, πνπ δηαβνύλ ζε δνκέο θξνληίδαο αλειίθσλ. 

 Απαζρόιεζε αηόκσλ κε αλαπεξία ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, κε 
θάιπςε ηνπ θόζηνπο εξγαζίαο ηνπο από ηξέρνληα πξνγξάκκαηα ηνπ 
ΟΑΔΓ. 

Θα κπνξνύζακε λα  εθιάβνπκε απηή ηε ζπλεξγαζία  σο έλα αθόκα επεηζόδην 
ηνπ επηθνηλσληαθνύ κπαξάδ ζην νπνίν ππνβάιινπλ ηελ εμνπζελσκέλε 
ειιεληθή θνηλσλία  ηα θπβεξλεηηθά ζηειέρε, κε πξώην ηνλ πξσζππνπξγό θ. 
Μεηζνηάθε, δεδνκέλνπ ηνπ όηη δελ αλαθέξεη  θαλέλα ζπγθεθξηκέλν κέηξν 
πινπνίεζεο απηήο ηεο ζπλέξγεηαο. Δπεηδή όκσο, κεηά από δύν θαη πιένλ 
ρξόληα θπβέξλεζεο Μεηζνηάθε, έρνπλ γίλεη ζαθείο νη ζηνρεύζεηο ηεο 
πνιηηηθήο ηεο, αληηιακβαλόκαζηε όηη ε θπβέξλεζε πξνσζεί επίζεκα ηελ 
παηδηθή εξγαζία γηα ηα παηδηά πνπ έρεη ην θξάηνο ππό ηελ θξνληίδα ηνπ ζε 
θιεηζηέο δνκέο αλειίθσλ, εληζρύνληαο κε απηήλ ηελ απαξάδεθηε επηινγή θαη 
ηε θζελή εξγαζία ζηνλ ηνπξηζηηθό θιάδν. 

Ήδε, κε  αλαθνίλσζή ηεο ε   Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δξγαδνκέλσλ ζηνλ 
Δπηζηηηζκό - Σνπξηζκό εθθξάδεη ηελ έληνλε αληίζεζή ηεο ζηα ζρέδηα ηεο 
θπβέξλεζεο, αλαθέξνληαο ραξαθηεξηζηηθά «Γελ ζα αθήζνπκε λα γεκίζνπλ νη  
ιάληδεο ησλ μελνδνρείσλ κε αλήιηθα παηδηά». 

Μεηά από δύν θαη πιένλ ρξόληα θπβέξλεζεο Μεηζνηάθε γλσξίδνπκε όηη ε  
πνιηηηθή ηεο  νμύλεη ηηο αληζόηεηεο, ζηε βάζε ηεο εθθξαζκέλεο άπνςεο ηνπ 
Πξσζππνπξγνύ όηη «δελ είκαζηε όινη ίδηνη νύηε ίζνη θαη νύηε πξόθεηηαη λα 
γίλνπκε πνηέ».  

Γηαπηό ζεσξεί όηη ζε έλα παηδί από ην Πεξηζηέξη ηαηξηάδεη κηα δνπιεηά 
ςπθηηθνύ ελώ ζε έλαλ γόλν ηεο ηάμεο ηνπ κηα ζέζε ζε θαιό παλεπηζηήκην ηεο 
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αιινδαπήο ή έζησ ζε θαινπιεξσκέλν θνιιέγην ηεο εκεδαπήο. Έηζηπξννξίδεη 
ηα παηδηά πνπ δηαβηνύλ ζε θιεηζηέο δνκέο θξνληίδαο αλειίθσλ γηα 
«απαζρόιεζε» ζε μελνδνρεηαθέο κνλάδεο, από ηελ ειηθία ησλ 16 εηώλ. Από 
ηελ αλαθνίλσζε δελ καζαίλνπκε πξνθαλώο ηίπνηε γηα ην εξγαζηαθό 
θαζεζηώο, ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ακνηβέο πνπ επηθπιάζζεη ε θπβέξλεζε ζε 
απηνύο ηνπο αλήιηθνπο.  

Μαζαίλνπκε όκσο όηη ε ζπλέξγεηα ζηνρεύεη θαη ζηελ «θάιπςε πιηθώλ 
αλαγθώλ ησλ πην επάισησλ αιιά θαη ησλ δνκώλ θξνληίδαο θαη 
θηινμελίαο».Πξόθεηηαη γηα ππνρξέσζε ηνπ θξάηνπο πνπ αλαηίζεηαη ζε ηδηώηεο, 
ρσξίο λα είλαη γλσζηνί νη όξνη. Ζ επέλδπζε πνπ ην θξάηνο νθείιεη θαη εθ ηνπ 
ζπληάγκαηνο  λα πξαγκαηνπνηήζεη ζηελ θνηλσληθή πξόλνηα, αληηθαζίζηαηαη 
από ηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζύλε ησλ κεγάισλ επηρεηξήζεσλ, θαη από 
επαίλνπο γηα ηε θηιάλζξσπε ζηάζε εαπηώλ θαη αιιήισλ.  

Σα αλήιηθα παηδηά πξέπεη λα πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν, γηαπηό ν ΤΡΗΕΑ – Π 
ππνζηεξίδεη όηη ε ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη ην 
ιύθεην. Σαπηόρξνλα, αδήξηηε αλάγθε είλαη ε αλαβάζκηζε ηεο ηνπξηζηηθήο 
εθπαίδεπζεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο θαη ε βειηίσζε ησλ ζέζεσλ 
εξγαζίαο. 

Ζ αληηκεηώπηζε απηή ησλ αλειίθσλ παηδηώλ ησλ θιεηζηώλ δνκώλ δελ είλαη 
λέα. Πξόθεηηαη γηα αλαβίσζε ηνπ κνληέινπ ηεο Βαζηιηθήο Πξόλνηαο ηεο 
Φξεηδεξίθεο. Σόηε ηα παηδηά ησλ ηδξπκάησλ πνπ ζηελ ηξίηε γπκλαζίνπ δελ 
έβγαδαλ 17 πξνσζνύληαλ ζηε ζρνιή ηεο Πάξλεζαο ή ηεο Ρόδνπ γηα 
ηνπξηζηηθά επαγγέικαηα (θακαξηέξεο, γθξνπκ θ.ιπ.). Καη βέβαηα ζην Γπκλάζην 
πήγαηλαλ ηα  10αξηα ή θαη ηα 9άξηα, νη ππόινηπνη/εο γηα «ηέρλε». Σα παηδηά 
ησλ θησρώλ νηθνγελεηώλ ηεο ππαίζξνπ νδεγνύληαλ από ηνλ θόβν ηεο πείλαο 
ζηηο πόιεηο, όπνπ ηα αγόξηα κάζαηλαλ κηα ηέρλε θαη δνύζαλ ζην παηάξη ηνπ 
καγαδηνύ θαη ηα θνξίηζηα γίλνληαλ «ςπρνθόξεο» θαη δνύζαλ ζην «δσκάηην 
ππεξεζίαο». Φπζηθά όθεηιαλ επγλσκνζύλε ζηνλ «επεξγέηε ηνπο», πνπ ηα 
«πεξηκάδεςε».  

Δίλαη απαξάδεθην, ην θξάηνο πνπ έρεη ηελ επζύλε ησλ παηδηώλ ζε ηδξύκαηα 
λα ζηεξεί ην δηθαίσκά ηνπο  ζηελ εθπαίδεπζε θαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα λα 
κεηώζεη ην κηζζνινγηθό θόζηνο ησλ μελνδνρεηαθώλ επηρεηξήζεσλ. 

ηνλ αληίπνδα απηνύ ηνπ κνληέινπ, ν ΤΡΗΕΑ- Π κε ηνλ εκβιεκαηηθό ηνπ 
λόκν γηα ηελ αλαδνρή θαη ηελ πηνζεζία είρε σο ζηόρν κέζα ζε ζπγθεθξηκέλν 
ρξνληθό νξίδνληα λα νινθιεξώζεη ηελ από-τδξπκαηνπνίεζε θαη λα κελ 
ππάξρεη πιένλ αλάγθε γηα ηδξύκαηα θιεηζηήο θξνληίδαο γηα ηα παηδηά. Απηόο 
ν ζηόρνο ζήκεξα έρεη εγθαηαιεηθζεί.  Ο ΤΡΗΕΑ –Π δελ ζα επηηξέςεη λα 
γπξίζνπκε ζηηο ζθνηεηλέο πεξηόδνπο ηεο Πξόλνηαο θαη ηνπ εξγαζηαθνύ 
κεζαίσλα πνπ πξνδηαγξάθεη ε θπβέξλεζε Μεηζνηάθε.   

Δξσηάηαη ν θ.Τπνπξγόο: 

1. ε ηη ζπλίζηαηαη αθξηβώο ε ζρεδηαδόκελε ζπλεξγαζία κεηαμύ ηνπ 

Τπνπξγείνπ  θαη ηνπ Ξελνδνρεηαθνύ Δπηκειεηεξίνπ ζε ζέκαηα 

θνηλσληθήο πξνζηαζίαο; Έρεη απνηππσζεί ην ζρέδηνζε θάπνην 

θείκελν; 
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2. Έρνπλ εξσηεζεί θαη έρνπλ εθθξάζεη γλώκε επί  ησλ ζρεδίσλ ηνπ νη 

αξκόδηνη θνξείο ησλ δεκόζησλ δνκώλ θξνληίδαο αλειίθσλ, δειαδή 

ηα Κέληξα Κνηλσληθήο Πξόλνηαο Πεξηθεξεηώλ; 

3. Ο ζρεδηαζκόο πεξηιακβάλεη θαη θιεηζηέο δνκέο θξνληίδαο Ηδησηηθνύ 

Γηθαίνπ; 

4. Θα ζηεξήζεη από ηα παηδηά ησλ θιεηζηώλ δνκώλ θξνληίδαο ηεο 

ρώξαο ηε δπλαηόηεηα λα νινθιεξώζνπλ ην Λύθεην; 

5. Με πνηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ηξόπνπο δηαζθαιίδεηαη όηη νη αλήιηθνη 

ησλ δνκώλ θηινμελίαο, δελ ζα γίλνπλ έξκαηα εξγνδνηηθήο 

απζαηξεζίαο θαη δελ ζα απνηειέζνπλ ηα “παηδηά γηα όιεο ηηο 

δνπιεηέο”;  

 

 

Οη εξσηώληεο βνπιεπηέο 

Φσηίνπ Θεαλώ 

Βαξδάθεο σθξάηεο 

Ξελνγηαλλαθνπνύινπ Μαξία-Διίδα (Μαξηιίδα) 

Ννηνπνύινπ Αηθαηεξίλε 

Γεξνβαζίιε Όιγα 

Αβξακάθεο Διεπζέξηνο 

Αγαζνπνύινπ Δηξήλε 

Αιεμηάδεο Σξύθσλαο 

Αλαγλσζηνπνύινπ Αζαλαζία (ία) 

Απισλίηεο Αιέμαλδξνο – Υξήζηνο 

Βαγελά-Κειαεδόλε Άλλα 

Βεξλαξδάθεο Υξηζηνθνξνο 

Βέηηα Καιιηόπε 

Γηαλλνύιεο Υξήζηνο 

Γθαξά Αλαζηαζία (Ναηάζα) 

Γθηόιαο Ησάλλεο 

Διεπζεξηάδνπ νπιηάλα (Σάληα) 

ΕετκπέθΥνπζετλ 

Ενπξάξηο Κσλζηαληίλνο 

Ζγνπκελίδεο Νηθόιανο 

Θξαςαληώηεο Δκκαλνπήι 

Καιακαηηαλόο Γηνλύζηνο – Υαξάιακπνο 

Καθαληάξε Υαξνύια (Υαξά) 

Κνπξνπκπιήο Παλαγηώηεο 
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Λάππαο ππξίδσλ 

Μάιακα Κπξηαθή 

Mακνπιάθεο Υαξάιακπνο 

Μάξθνπ Κσλζηαληίλνο  

Μετθόπνπινο Αιέμαλδξνο  

Μηραειίδεο Αλδξέαο 

Μνπδάιαο Ησάλλεο  

Μπαιάθαο Ησάλλεο 

Μπνπξλνύο Ησάλλεο 

Μσξαΐηεο Αζαλάζηνο (Θάλνο) 

Παπαδόπνπινο Αζαλάζηνο (άθεο) 

Παπαειηνύ Γεώξγηνο 

Παπαλάηζηνπ Αηθαηεξίλε 

Παππάο Νηθόιανο 

Πέξθα Θενπίζηε (Πέηηπ) 

Πνύινπ Παλαγηνύ (Γηώηα) 

Ραγθνύζεο Ησάλλεο 

αληνξηληόο Νεθηάξηνο 

θνπξιέηεο Παλαγηώηεο 

θνπξνιηάθνο Παλαγηώηεο (Πάλνο) 

θνύθα Διηζζάβεη (Μπέηηπ) 

πξκαιέληνο  Νηθόιανο 

Σειηγηνξίδνπ Οιπκπία 

Σδνύθε Μεξόπε 

Σξηαληαθπιιίδεο Αιέμαλδξνο (Αιέθνο) 

Φάκειινο σθξάηεο  

Φίιεο Νηθόιανο 

Υαηδεγηαλλάθεο Μηιηηάδεο 

Υξεζηίδνπ Ραιιία  

Φπρνγηόο Γεώξγηνο 

 

 

 


