
 

 

 

     

 

Αθήνα, 29 Ιουνίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Τουρισμού  

τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Θέμα: "Εργαζόμενοι τουρισμού-επισιτισμού Πρέβεζας ζητούν μέτρα από Πολιτεία" 

 

Όπως είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα, οι εργαζόμενοι στον τουρισμό-επισιτισμό 

στο Νομό Πρέβεζας ξεκίνησαν κινητοποιήσεις σε μια προσπάθεια να έχουν σαφή 

απάντηση για το τι θα γίνει φέτος με τις δουλειές τους, σε μια προσπάθεια 

προάσπισης του δικαιώματος τους στην εργασία. 

 

Έτσι, την Παρασκευή σε συνέχεια καλέσματος του Σωματείου εργαζομένων 

τουρισμού-επισιτισμού Πάργας, πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω 

από το κτίριο της Περιφέρειας Ηπείρου στην Πρέβεζα και έξω από τα γραφεία της 

Επιθεώρησης Εργασίας στην Πρέβεζα. 

 

Εκεί, αντιπροσωπεία των συγκεντρωμένων, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του 

Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Ν. Πρέβεζας Χρήστο Δημόπουλο, εκπροσώπους του 

Σωματείου Σερβιτόρων-Ξενοδοχειακών Υπαλλήλων και συναφών Επαγγελμάτων Ν. 

Πρέβεζας, του Σωματείου εργαζομένων τουρισμού-επισιτισμού Πάργας, της κίνησης 

ΛΑΝΤΖΑ και της Επιτροπής αγώνα εργαζομένων επισιτισμού-τουρισμού Πρέβεζας, 

πραγματοποίησαν αρχικά παράσταση διαμαρτυρίας στον Επόπτη Εργασίας και εν 

συνεχεία στον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Πρέβεζας Στράτο Ιωάννου. 

 

Οι εργαζόμενοι ζητούν το αυτονόητο, ζητούν την προστασία της Πολιτείας απέναντι 

σε επιχειρήσεις και εργοδότες που αρνούνται να επαναπροσλάβουν τους 

εργαζόμενους τους όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και να διασφαλιστεί 

πως θα έχουν εργασία για να μπορέσουν να ζήσουν οι ίδιοι και οι οικογένειες τους.  
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Κατόπιν όλων των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Είναι ενήμεροι για περιπτώσεις επιχειρήσεων που αρνούνται να 

επαναπροσλάβουν εργαζόμενους με πρόσχημα τον κορονοϊό, στην Πρέβεζα 

και σε άλλους Νόμους της χώρας; 

2. Ποιες επιπλέον πρωτοβουλίες στήριξης των εργαζομένων θα ληφθούν; 

3. Ποια βήματα θα γίνουν ώστε να σταματήσουν οι παράνομες «ειδοποιήσεις» 

από μεριά μερίδας εργοδοτών ότι δεν επαναπροσλαμβάνονται 

εργαζόμενες/οι; 

4. Ποιες κινήσεις θα γίνουν με στόχο την κάλυψη των ένσημων των 

εργαζομένων εκείνων που κατοχυρώνουν σύνταξη το 2020-2021; 

5. Θα γίνει σεβαστή η κλαδική σύμβαση του τομέα επισιτισμού και τουρισμού; 

6. Αν όχι ποια σημεία - μέρη θα τηρηθούν φέτος; 

7. Πως θα προασπιστούν τα επιμέρους σημεία-πρόνοιες αυτής, λχ η 

εξασφάλιση διαμονής και σίτισης κατά τη φετινή τουριστική περίοδο;                                          

        Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

         Φωτεινή Μπακαδήμα 




