
 

Αθήνα, 04/08/2020 

Ερώτηση  

 

Προς:  τoν Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

  τον Υπουργό Οικονομικών   

   

Θέμα: «Τραγική η κατάσταση για τους εργαζόμενους στον τουρισμό και τον 

επισιτισμό»  

Με ανοικτή επιστολή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζόμενων στον Επισιτισμό και τον 

Τουρισμό αναδεικνύει την τραγική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εργαζόμενοι φέτος 

το καλοκαίρι. 

Όπως επισημαίνεται  χιλιάδες εργαζόμενοι δεν μπορούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις και 

στο πλαίσιο μέτρων γι’ αυτό και είναι μήνες χωρίς εισόδημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

εκείνοι που είχαν βρει εργασία το χειμώνα αλλά το lockdown τους βρήκε σε άλλο εργοδότη 

άρα σε αυτούς δεν παρέχεται αναστολή σύμβασης και το βοήθημα των 534,00€.  

Παράλληλα, χιλιάδες εργαζόμενοι στην εστίαση που δεν έχουν καταφέρει να βρουν δουλειά 

αδυνατούν να λάβουν το έκτακτο επίδομα του ΟΑΕΔ καθώς οι σχετικοί όροι και οι 

προβλεπόμενες προϋποθέσεις το καθιστούν αδύνατο γι’ αυτούς.  

Την ίδια στιγμή, πολυάριθμες είναι οι καταγγελίες για εκμετάλλευση των εργαζομένων, μη 

τήρηση των κλαδικών τους συμβάσεων και καταπάτηση κάθε εργασιακού κεκτημένου.  

Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις ξενοδόχων που δεν προχωρούν σε 

επαναπροσλήψεις και στρέφουν το προσωπικό τους σε μονομερή αίτηση στο “ΕΡΓΑΝΗ” 

καθώς έτσι απαλλάσσονται από την υποχρέωση καταβολής επιδόματος αδείας. 

Την ίδια στιγμή, μολονότι η ΠΟΕΕΤ έχει προσκομίσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία 

εργαζομένων που μένουν εκτός ρύθμισης αφού δεν πληρούν τους όρους και τις 

προϋποθέσεις δεν έχει δοθεί καμία απάντηση από τον ΟΑΕΔ για το τι θα γίνει μ’ αυτούς 
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τους ανθρώπους.  

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένη την κρισιμότητα της κατάστασης,   

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:   

1. Ποιες πρωτοβουλίες άμεσης στήριξης των εργαζομένων τόσο εκείνων που έχουν 

μείνει εκτός πλαισίου στήριξης όσο κι εκείνων που έχουν ενταχθεί προτίθενται να 

λάβουν;  

2. Θα λάβουν μέτρα ώστε να δοθεί σε όλους επίδομα χωρίς όρους και προϋποθέσεις; 

3. Θα παγώσουν δόσεις δανείων, λογαριασμοί ΔΕΚΟ κλπ για τους εργαζόμενους που 

είτε λαμβάνουν τα 534€ είτε δεν λαμβάνουν κανένα βοήθημα; 

4. Θα διασφαλιστεί η ένταξή τους στον ΟΑΕΔ την επόμενη χρονιά; 

5. Θα εξασφαλιστεί πως οι εργοδότες δεν θα γλιτώνουν την καταβολή των 

υποχρεώσεών τους με πρόσχημα τη μονομερή δήλωση από πλευράς εργαζομένου; 

6. Ποια μέτρα ελέγχου για την καταπάτηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων και την 

πλήρη τήρηση των κλαδικών συμβάσεων θα ληφθούν;   

 

 

Η ερωτώσα βουλευτής  

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




