
 

 

 

     

 

Αθήνα, 27 Οκτωβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς:  τον Υπουργό Τουρισμού 

  τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

    

Θέμα: «Η ΠΟΕΕΤ ζητά μονομερείς αιτήσεις από εποχικά εργαζόμενους» 

 

Η ΠΟΕΕΤ σε ανακοίνωσή της σήμερα 26/10/2020, μετά την έκδοση της ΚΥΑ που 

αποσαφηνίζει την παράταση των αναστολών σύμβασης και για τον μήνα Οκτώβριο, 

διευκρινίζει πως η ΚΥΑ αφορά μόνο σε επιχειρήσεις 12μηνης λειτουργίας στον επισιτισμό 

και τον τουρισμό, ενώ δεν υπάρχει πρόβλεψη για μονομερείς αιτήσεις από εποχικά 

εργαζόμενους. 

Στην ανακοίνωσή τους αναφέρεται «Σε επικοινωνία που είχαμε με το υπουργείο εργασίας 

μας ειπώθηκε πως για τις μονομερείς αιτήσεις από εποχικά εργαζόμενους χρειάζεται 

νομοθετική ρύθμιση για την συνέχιση των αναστολών συμβάσεων μονομερώς! 

Σε αυτό το πλαίσιο ενημερωθήκαμε πως: 

Οι εργαζόμενοι που όλο το καλοκαίρι έκαναν μονομερώς αίτηση αναστολής σύμβασης είτε 

γιατί η επιχείρηση που δούλευαν δεν άνοιξε καθόλου, ή άνοιξε αλλά δεν προσλήφθηκαν, 

θα συνεχίσουν κανονικά και τον μήνα Οκτώβριο. 

Όσοι απολύθηκαν νωρίτερα λόγω κλεισίματος της επιχείρησης λόγω συνεπειών του 

covid-19 και βγήκαν σε αναστολή σύμβασης θα συνεχίσουν τον Οκτώβρη κανονικά! 

Οι συνάδελφοι χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης (επισιτισμός) όσοι 

δούλεψαν θα μπουν με 50 ένσημα στο ταμείο ανεργίας αλλά κι αν ακόμη δεν τα έχουν 

συγκεντρώσει ειπώθηκε πως θα υπάρξει μέριμνα και με αυτούς 

Δυστυχώς δεν πήραμε πειστικές απαντήσεις γι αυτούς που είναι κοντά στο να λήξει η 

προθεσμία των 60 ημερών για να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους και δεν ήταν στο 

καθεστώς αναστολής! Εμείς λέμε σε αυτούς τους συναδέλφους να καταθέσουν άμεσα για 

ταμείο ανεργίας καθώς δεν έχουμε τίποτα χειροπιαστό (έγγραφη ενημέρωση ή σχέδιο 

νόμου).» 
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Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως πολλές εποχικές επιχειρήσεις έχουν ήδη 

κλείσει ή και πολλές δεν άνοιξαν καθόλου, 

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:  

1. Ποια η πρόβλεψη για δυνατότητα μονομερούς αίτησης από τους εποχικά 

εργαζόμενους στον τομέα του τουρισμού και επισιτισμού για συνέχιση των 

αναστολών συμβάσεων και τον Οκτώβριο; 

2. Πότε θα λάβει χώρα η απαραίτητη νομοθετική ρύθμιση για την συνέχιση των 

αναστολών συμβάσεων μονομερώς; 

3. Οι εργαζόμενοι χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης (επισιτισμός) 

που εργάστηκαν  θα μπουν με 50 ένσημα στο ταμείο ανεργίας. Ποια η πρόβλεψη 

για εκείνους τους εργαζόμενους χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής 

επαναπρόσληψης που λόγω της πανδημίας δεν κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν 

τα απαιτούμενα ένσημα;  

4. Τι άμεσα μέτρα θα ληφθούν προκειμένου να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι στον 

τομέα του τουρισμού και του επισιτισμού τι προβλέπεται για εκείνους 

τουλάχιστον έως και το τέλος του 2020 και να μην περιμένουν διευκρινιστικές 

ΚΥΑ την τελευταία στιγμή; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




