
 

 

 

                                                                                      Αζήλα, 12 Ηαλνπαξίνπ 2023 

ΔΡΩΣΖΖ 

Πξνο ηνπο θ.θ. Τπνπξγνύο 

Δξγαζίαο & Κνηλσληθώλ Τπνζέζεσλ 

Σνπξηζκνύ 

Θέκα: Καζπζηεξήζεηο ζηηο απνδεκηώζεηο ησλ κηθξώλ θαη κεζαίσλ 
μελνδνρείσλ 

Μεζνύζεο ηεο παλδεκίαο ηνπ Covid-19, ε ρώξα καο εηζεξρόηαλ ην 2020 ζε έλα 
θαινθαίξη, ζην νπνίν Κπβέξλεζε θαη αμησκαηηθή αληηπνιίηεπζε παξνπζίαζαλ έλα 
δηαθνξεηηθό πξόγξακκα δηαρείξηζεο ηνπ ηνπξηζκνύ. Ζ κελ Κπβέξλεζε πξνηίκεζε λα 
ζηεξηρηεί ζηελ αθαξηαία ραιάξσζε ησλ πγεηνλνκηθώλ κέηξσλ θαη ησλ κέηξσλ 
πεξηνξηζκνύ ηεο ειεπζεξίαο σο πξνο ηνπο επηζθέπηεο από ην εμσηεξηθό. Ο δε 
ΤΡΗΕΑ -Π ηόληδε επαλεηιεκκέλσο ηελ αλάγθε ελίζρπζεο ηνπ θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ 
θαη ηνύην αθελόο γηα πεξηζζόηεξνπο από έλαλ ιόγνπο. 

Έηζη, κηα ηέηνηα πνιηηηθή ζα ζπλέβαιε ζηελ ζηήξημε ησλ επηρεηξήζεσλ, θαη εηδηθά ησλ 
κηθξνκεζαίσλ, κε ηελ απαηηνύκελε ξεπζηόηεηα γηα ηελ επηβίσζε ηνπο, ηελ απνθπγή 
ρξεσθνπηώλ θαη απνιύζεσλ, ηε δηαηήξεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη ηελ πξνζηαζία 
ησλ εξγαδνκέλσλ. Δπηπιένλ, ζα ζπληεινύζε κεηά από ηηο απαλσηέο θξίζεηο ησλ 
ηειεπηαίσλ ρξόλσλ, ζηελ ελίζρπζε ησλ ρακειόηεξσλ ζηξσκάησλ. 

Ο ζρεδηαζκόο πνπ πξόηεηλε ν ΤΡΗΕΑ – Π ήξζε εθ ησλ πζηέξσλ λα επαιεζεπηεί 
ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2021 από ηελ Δπηηξνπή Μεηαθνξώλ θαη Σνπξηζκνύ TRAN ηνπ 
Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηελ ςήθηζε ηεο Έθζεζεο «Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα 
ην Βηώζηκν Σνπξηζκό» κε πξσηνβνπιία ηεο επξσβνπιεπηνύ ηνπ ΤΡΗΕΑ- 

Πξννδεπηηθή πκκαρία Έιελαο Κνπληνπξά. 

ηελ έθζεζε, εθηόο ησλ άιισλ, θαινύληαη ηα θξάηε-κέιε λα θαηαξηίζνπλ ζρέδηα 
δξάζεο γηα δηαζπλνξηαθά πξνγξάκκαηα θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ, πνπ δίλεη ηε 
δπλαηόηεηα ζηνπο δηθαηνύρνπο πξνγξακκάησλ θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ λα ηαμηδεύνπλ 
κε Voucher εθηόο ηεο ρώξαο ηνπο. Παξάιιεια, θαιείηαη ε Κνκηζηόλ λα πξνηείλεη έλα 
λέν επξσπατθό κνληέιν γηα ηνπξηζκό ρσξίο απνθιεηζκνύο, ζηα πξόηππα ηνπ 
επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο CALYPSO, ώζηε λα κπνξνύλ νη επάισηεο θνηλσληθέο 
νκάδεο λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα εζληθά πξνγξάκκαηα θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ γηα λα 
ηαμηδεύνπλ θαη λα θηινμελνύληαη ζε ηνπξηζηηθά θαηαιύκαηα άιισλ ρσξώλ-κειώλ ηεο 
ΔΔ, πνπ επίζεο εθαξκόδνπλ πξνγξάκκαηα θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ. 



Παξόια απηά, ν θνηλσληθόο ηνπξηζκόο επηδνηήζεθε ειάρηζηα, αλαινγηθά κε ηα 
ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ε κηα πξνζπάζεηα λα ππάξρνπλ 
θάπνηα έζησ θίλεηξα έληαμεο ζην πξόγξακκα θνηλσληθνύ ηνπξηζκνύ από ηα 
μελνδνρεία, ην θαινθαίξη ηνπ 2020, ν Τπνπξγόο Δξγαζίαο, αλαθνίλσλε ηελ 
απνδεκίσζή ηνπο, εληόο 30 εκεξώλ. Ούηε όκσο ην 2020, νύηε ην 2021, νύηε πιένλ 
ην 2022 πξαγκαηνπνηήζεθε απηή ε εμαγγειία. Αληίζεηα, ηα κηθξνκεζαία μελνδνρεία, 
πνπ αλέιαβαλ όιν ην βάξνο ηεο πγεηνλνκηθήο θξίζεο κε κεηέσξν ηνλ θίλδπλν 
επηβίσζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, νπδέπνηε έιαβαλ θαη ιακβάλνπλ πξνζεθόλησο ηηο 
ελ ιόγσ απνδεκηώζεηο, κε θαζπζηεξήζεηο πνπ μεπεξλνύλ ηνπο 8 θαη ηνπο 10 κήλεο.  

Ήδε, γηα ην θαινθαίξη ηνπ 2022, εθθξεκνύλ νη επηζηξνθέο ησλ απνδεκηώζεώλ ηνπο, 
ελώ νη δαπάλεο ιεηηνπξγίαο ηνπο εμαθνινπζνύλ λα ηα βαξαίλνπλ κέρξη ηώξα, 
δεκηνπξγώληαο ιεμηπξόζεζκεο νθεηιέο ζε Σακεία, Δθνξία θαη ΓΔΚΟ. 

Καηόπηλ ηνύησλ,  

Δξσηώληαη νη αξκόδηνη Τπνπξγνί 

1. Ση ζπλέβε θαη δελ πινπνηήζεθαλ νη εμαγγειίεο γηα άκεζε θαηαβνιή ησλ 
απνδεκηώζεσλ ηα έηε 2020 θαη 2021 θαη 2022, παξά ηελ δηθαηνινγεκέλε 
εκπηζηνζύλε πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο γηα ην 
αληίζεην; 

2. Πόηε ππνινγίδεη ην Τπνπξγείν Δξγαζίαο λα θαηαβιεζνύλ νη 
απνδεκηώζεηο γηα ην θαινθαίξη ηνπ 2022; 

3. Πώο ηνπνζεηνύληαη ζρεηηθά κε ηελ Έθζεζε «Δπξσπατθή ηξαηεγηθή γηα 
ην Βηώζηκν Σνπξηζκό» πνπ ςεθίζηεθε από ηελ Δπηηξνπή Μεηαθνξώλ 
θαη Σνπξηζκνύ TRAN ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ; 

4. ε πνηεο πξσηνβνπιίεο έρνπλ πξνρσξήζεη ηα Τπνπξγεία θαη ε 
Κπβέξλεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηάζεσλ πνπ θαιεί ε Έθζεζε λα 
αθνινπζήζνπλ ηα θξάηε – κέιε;  

 

Οη εξσηώληεο βνπιεπηέο 

Μάξθνπ Κώζηαο 

Αλαγλσζηνπνύινπ Αζαλαζία 

Αβξακάθεο Διεπζέξηνο 

Αδακνπνύινπ Αγγειηθή 

Αιεμηάδεο Σξύθσλ 

Απισλίηεο Αιέμαλδξνο Υξήζηνο 

Βαξδάθεο σθξάηεο 

Βαξεκέλνο Γεώξγηνο 

Βέηηα Καιιηόπε 

Γθαξά Ναηάζα 

Γξίηζαο Θεόδσξνο 



Ενπξάξηο Κσλζηαληίλνο 

Ζγνπκελίδεο Νηθόιανο 

Θξαςαληώηεο Μαλόιεο 

Καιακαηηαλόο Γηνλύζεο 

Καζηκάηε Νίλα 

Καθαληάξε Υαξά 

Μάιακα Κπξηαθή 

Μετθόπνπινο Αιέμαλδξνο 

Μηραειίδεο Αλδξέαο 

Μπαθαδήκα Φσηεηλή 

Μπαιάθαο Γηάλλεο 

Μπάξθαο Κσλζηαληίλνο 

Μσξαΐηεο Θάλνο 

Ννηνπνύινπ Αηθαηεξίλε 

Παπαδόπνπινο Αζαλάζηνο(άθεο) 

Παπαειηνύ Γεώξγηνο 

Πέξθα Θενπίζηε 

Πνύινπ Παλαγηνύ 

Ραγθνύζεο Γηάλλεο 

αξαθηώηεο Ησάλλεο 

πξκαιέληνο Νηθόιανο 

Σδνύθε Μεξόπε 

Υξεζηίδνπ Ραιιία 

 

 


