
 

     

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς:  τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Θέμα: «Επίδομα ανεργίας απασχολούμενων σε επισιτισμό-τουρισμό» 

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) με Δελτίο 

Τύπου στις 5 Ιανουαρίου 2021 καταγγέλλει τον ΟΑΕΔ και το Υπουργείο Εργασίας και 

Κοινωνικών Υποθέσεων για έλλειψη συνεννόησης και κοινής πρακτικής που έχει ως 

αποτέλεσμα τον εμπαιγμό και χιλιάδων εργαζομένων στον επισιτισμό-τουρισμό. 

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Ακόμα μια φορά αντιληφθήκαμε πως ο ΟΑΕΔ και το Υπουργείο 

Εργασίας, άλλα εξαγγέλλουν και άλλα κάνουν στην πράξη. Δεν πάει πολύς καιρός που ο 

λαλίστατος διοικητής του ΟΑΕΔ κ. Πρωτοψάλτης ανακοίνωνε από βήματος τηλεοπτικών 

σταθμών την δίμηνη παράταση των επιδομάτων ανεργίας που έληξαν τους μήνες Σεπτέμβριο, 

Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο για να έρθει λίγες μέρες μετά και να διαψεύσει τον εαυτό του. 

Πιο συγκεκριμένα ο ΟΑΕΔ με δελτίο τύπου ξεκαθαρίζει πως όσοι πήραν παράταση στο 

πρώτο lockdown δεν δικαιούνται δεύτερη. Δηλαδή, ένας εργαζόμενος που πήρε παράταση 

τον Μάρτιο του ‘20 του επιδόματος ανεργίας, μετά δούλεψε το καλοκαίρι, απολύθηκε τον 

Αύγουστο και μπήκε στο ταμείο ανεργίας του μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο δεν 

δικαιούται περαιτέρω παράταση, επομένως θα μείνει χωρίς εισόδημα από τον Νοέμβριο, έως 

να ξαναπάει για δουλειά. Συγκεκριμένα το δελτίο τύπου του ΟΑΕΔ αναφέρει: "Υπενθυμίζεται 

πως δικαιούχοι είναι μόνο όσοι παραμένουν άνεργοι κατά την περίοδο που αντιστοιχεί η 

παράταση και δεν έχουν επωφεληθεί από τις προηγούμενες παρατάσεις του πρώτου 8μήνου 

του 2020." Επίσης όσοι συνάδελφοι ήταν φέτος σε καθεστώς αναστολής σύμβασης ακόμα δεν 

εμφανίζονται τα ένσημα τους στο σύστημα με αποτέλεσμα να χάνουν επιδόματα από τον 

ΕΦΚΑ όπως π.χ. οι συναδέλφισσες έγκυες δεν μπορούν να πάρουν το επίδομα λοχείας.»  

Να σημειωθεί πως, σύμφωνα με τα από 23/12/2020 δελτία τύπου της ΠΟΕΕΤ «Καθημερινά 

πληθαίνουν οι καταγγελίες των συναδέλφων μας, για τις απορριπτικές αποφάσεις που 

βγαίνουν από τους κατά τόπους ΟΑΕΔ στα αιτήματα των εργαζομένων για ένταξη στο 

επίδομα ανεργίας. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι πως η υπηρεσία δεν βλέπει στο 
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σύστημα τα ένσημα από την αναστολή σύμβασης και απορρίπτει τις αιτήσεις. Δεν υπάρχει 

ακόμα και τώρα ενημέρωση στους υπαλλήλους του ΟΑΕΔ ότι φέτος χρειάζονται 50 ένσημα 

για επιδότηση. Συναδέλφισσες που είναι έγκυες δεν μπορούν να πάρουν τα επιδόματα που 

τους αναλογούν γιατί επίσης δεν φαίνονται ένσημα ακόμα από την αναστολή σύμβασης. Όλα 

αυτά σε συνδυασμό με την υποστελέχωση των υπηρεσιών λόγω κορονοϊού (λογικό) έχουν 

δημιουργήσει ένα απίστευτο "αλαλούμ" και φυσικά για άλλη μια φορά ζημιωμένοι είναι οι 

εργαζόμενοι.» «Μετά από πρωτοβουλία του Σωματείου μας στο Ηράκλειο Κρήτης να στείλει 

επίσημα ερώτημα στον ΟΑΕΔ για το πόσες ημέρες χρειάζονται για να πληρωθούν οι 

εργαζόμενοι το επίδομα ανεργίας, η απάντηση και επίσημα είναι 90 ημέρες!» 

Κατόπιν των ανωτέρω και με δεδομένο πως αφενός μιλάμε για χιλιάδες εργαζόμενους που 

είναι τόσους μήνες χωρίς εισόδημα, αναμένοντας κυβερνητικές αποφάσεις για το αν 

δικαιούνται επιδόματα για να επιβιώσουν και μη γνωρίζοντας αν και πότε θα έχουν και πάλι 

εργασία και αφετέρου δεν υπάρχει σαφής ορίζοντας άρσης του υφιστάμενου lockdown,  

 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

1. Ποιοι δικαιούνται τελικά παράταση του επιδόματος ανεργίας που έληξαν τους μήνες 

Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο; 

2. Αν ισχύει πως δεν δικαιούνται παράταση όσοι είχαν λάβει παράταση κατά το πρώτο 

lockdown, ποια άμεση νομοθετική πρωτοβουλία θα ληφθεί ώστε να αποκατασταθεί 

η αδικία και να λάβουν οριζόντια παράταση όλοι οι άνεργοι λόγω της κυβερνητικής 

απόφασης για κλείσιμο των επιχειρήσεων όπου απασχολούνταν; 

3. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να ενημερωθούν όλες οι υπηρεσίες του 

ΟΑΕΔ αναφορικά τον αριθμό ενσήμων που απαιτείται φέτος για επιδότηση; 

4. Ισχύει πως χρειάζονται 90 ημέρες για την καταβολή του επιδόματος ανεργίας και αν 

ναι, τι άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να δοθεί συντομότερα; 

5. Δεδομένου πως δεν εμφανίζονται ακόμα στο σύστημα του ΕΦΚΑ τα ένσημα όσων 

είναι με αναστολή σύμβασης, με αποτέλεσμα να χάνουν επιδόματα και όσοι 

εργαζόμενοι τα δικαιούνται με το υφιστάμενο καθεστώς, ποια άμεση πρωτοβουλία 

θα ληφθεί ώστε να βεβαιώνονται τα ένσημα μέχρι να περαστούν στο σύστημα και να 

χορηγούνται τα επιδόματα; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




