
 

 

 

     

Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Τουρισμού 

  τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

 

Θέμα: «ΠΟΕΕΤ: Καμία μείωση μισθών από την ΠΟΞ για την υπογραφή κλαδικής 

σύμβασης ξενοδοχοϋπαλλήλων» 

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), με 

δελτίο τύπου της στις 25 Νοεμβρίου 2020 ανακοίνωσε πως «μετά από διαπραγματεύσεις με 

την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων για την ανανέωση της κλαδικής σύμβασης 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων, δεν καταφέραμε να συγκλίνουμε με την εργοδοτική πλευρά και να 

υπογράψουμε μια συλλογική σύμβαση εργασίας μέσα σε δύσκολους καιρούς για τον κλάδο, 

με αμοιβαίες υποχωρήσεις. Από την πλευρά μας η πρόταση μας ήταν ξεκάθαρη, 

αναλογιζόμενοι και το πρόβλημα της πανδημίας, δηλαδή για τον επόμενο χρόνο να 

παραμείνουμε στα ίδια οικονομικά επίπεδα χωρίς να αλλάξει κάτι στα μισθολογικά και θεσμικά 

σημεία της σύμβασης μας. Η πρόταση της ΠΟΞ για μειώσεις μισθών που θα αγγίζουν το 20%, 

ουσιαστικά είναι μια πρόταση μη υπογραφής σύμβασης απορρυθμίζοντας έτσι στον κλάδο 

τους όρους αμοιβής και εργασίας. Μας ζητήθηκε να υπογράψουμε μειώσεις μισθών! Αλήθεια 

ποιούς μισθούς; Φέτος αυτή την δύσκολη σεζόν τα μέτρα στήριξης προς τους Ξενοδόχους 

ήταν δυσανάλογα με αυτά των εργαζομένων, πιστεύαμε έτσι πως και οι θέσεις εργασίας θα 

γλυτώνανε και πως στο τέλος θα καταφέρναμε να ρυθμίσουμε εκ νέου τους όρους αμοιβής και 

εργασίας στον κλάδο. Κάνουμε λοιπόν γνωστή για άλλη μια φορά ακόμα και τώρα να 

εγκαταλείψουν οι εργοδότες τις παράλογες απαιτήσεις τους για μειώσεις μισθών και 

εργασιακών δικαιωμάτων και να ανανεώσουμε για 1 χρόνο την σύμβαση ως έχει.»  

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και τον 

επισιτισμό έχουν πληγεί σημαντικά οικονομικά, δίχως να γνωρίζουν πότε θα μπορέσουν να 

επανέλθουν στην εργασία τους, 
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 Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί:  

 

1. Είναι ενήμεροι για την απόφαση αυτή της ΠΟΞ; 

2. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να διασφαλιστεί πως ο μισθός των 

εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό θα παραμείνει στα περσινά επίπεδα; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




