
 

     

Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς:   τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

              τον Υπουργό Οικονομικών 

 

Θέμα: «Μείωση ενοικίου οικίας, ρύθμιση δανείων, ασφαλιστική κάλυψη για τους 

εργαζόμενους στον επισιτισμό και τον τουρισμό» 

Σε απελπισία βρίσκονται χιλιάδες εργαζόμενοι στον επισιτισμό-τουρισμό. Η κυβέρνηση τους 

έχει αφήσει μόνους και απροστάτευτους απέναντι στις ισοπεδωτικές συνέπειες της κρίσης. 

Η συντριπτική πλειοψηφία τους υποφέρει, καθώς πάρα πολλοί έμειναν άνεργοι, άλλοι τέθηκαν 

σε καθεστώς αναστολής εργασίας, ενώ μεγάλος αριθμός τους βρίσκεται σε αβέβαιο εργασιακό 

καθεστώς. 25.000 άτομα βρίσκονται εκτός κάλυψης και αυτό αφορά ενδεικτικά σε όσους 

έχουν συμβάσεις μιας μέρας, σε όσους εργάζονται σε νυχτερινά κέντρα, χιονοδρομικά κέντρα 

και catering, ενώ 10.000 απασχολούμενοι σε καζίνο ζουν σε καθεστώς αβεβαιότητας και 

ανασφάλειας. 

Σε σημερινό δελτίο τύπου η ΠΟΕΕΤ αναφέρει: «Σχεδόν 1 χρόνο τώρα η πλειοψηφία των 

εργαζομένων είναι με εισόδημα είτε 534€, είτε 400€, είτε με μηδενικό εισόδημα!!! Σχεδόν 

25.000 εργαζόμενοι είναι εκτός ρύθμισης εδώ και μήνες, ακόμα και τώρα στις νέες εξαγγελίες 

των παρατάσεων των επιδομάτων ανεργίας μένουν συνάδελφοι εκτός (όπως π.χ. αυτοί που 

έληξε το επίδομα ανεργίας τους τον Δεκέμβριο του 2020 και δεν δικαιούνται νέα παράταση 

γιατί πήραν ήδη μια τον Μάρτιο του 2020). Δεν κατανοούμε πως θα επιβιώσουν όλοι αυτοί οι 

άνθρωποι μέχρι τον Απρίλιο – Μάιο που θα επαναλειτουργήσουν οι επιχειρήσεις. Όσοι 

μπαίνουν για πρώτη φορά στο Ταμείο Ανεργίας, δεν καλύπτονται με την ρύθμιση των 50 

ενσήμων, χρειάζονται 80 ένσημα και πραγματικά αναρωτιόμαστε που θα τα βρουν, αφού το 

2020 δεν υπάρχουν 80 ημέρες εργασίας. Για άλλη μια φορά σας θέτουμε το ζήτημα των 

συναδέλφων που εργάζονται σε νυκτερινά κέντρα διασκεδάσεως καθώς και catering, που 

λόγω των λίγων ημερών απασχόλησης δεν είναι δικαιούχοι μέχρι στιγμής καμίας στήριξης. Οι 

συνάδελφοι εποχικά εργαζόμενοι σε χειμερινούς τουριστικούς προορισμούς, δεν έχουν το 

δικαίωμα μονομερής αναστολής σύμβασης άρα ούτε και τα 50 ένσημα για να μπουν στο 

Ταμείο Ανεργίας, επομένως θα μείνουν χωρίς εισόδημα μέχρι τον επόμενο. Τέλος ζητάμε 

πλέον να αυξηθεί το επίδομα των 534€! Δεν γίνεται 1 χρόνο τώρα να έχουμε μειώσεις 50 – 

60% στους μισθούς μας.» 
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Σύμφωνα με τα κυβερνητικά μέτρα που έχουν ψηφιστεί και τα οποία επιβεβαιώνει και η 

ΠΟΜΙΔΑ τα μισθώματα της κύριας κατοικίας των εργαζομένων που τίθενται σε αναστολή 

σύμβασης εργασίας-μεταξύ αυτών, επομένως, και των εργαζομένων στον επισιτισμό και τον 

τουρισμό, κλάδοι που έχουν πληγεί σημαντικότατα από την πανδημία- μειώνονται κατά 40% 

και συνεπώς οι μισθωτές πρέπει να καταβάλουν το 60%. Εντούτοις, πολλοί εργαζόμενοι στον 

επισιτισμό και τον τουρισμό ζουν με το επίδομα ανεργίας, ενώ πολλοί δεν μπορούν να 

υπαχθούν ούτε σε αυτό καθώς δεν έχουν τα απαραίτητα ένσημα ή επειδή δεν έχει ενημερωθεί 

το σύστημα και τους αποκλείει. 

Παράλληλα, όλοι οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό και τον τουρισμό έχουν μεγάλη δυσχέρεια να 

ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους αναφορικά με δανειακές και τραπεζικές υποχρεώσεις, 

πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ κλπ δεδομένου πως δεν γνωρίζουν καν αν θα έχουν το 

στοιχειώδες εισόδημα είτε της αναστολής είτε του επιδόματος ανεργίας, καθώς η ενημέρωση 

γίνεται τελευταία στιγμή και οι πληρωμές με καθυστέρηση. 

Κατόπιν των ανωτέρω,  

 Ερωτάται ο κ Υπουργός:  

 

1. Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε για να στηριχθούν εισοδηματικά οι εργαζόμενοι στον 

επισιτισμό και τον τουρισμό, που είναι εδώ και ένα χρόνο είτε σε αναστολή σύμβασης 

είτε σε επίδομα ανεργίας, ενώ κάποιοι δεν έχουν καν αυτή τη δυνατότητα, λόγω 

έλλειψης ενσήμων ή καθυστέρησης ενημέρωσης του συστήματος; 

2. Θα υπάρξει άμεση νομοθετική ρύθμιση ώστε να δικαιούνται ακόμα και χωρίς τα 

απαιτούμενα ένσημα το επίδομα ανεργίας και όσοι απασχολούμενοι στον επισιτισμό 

και τουρισμό μπαίνουν για πρώτη φορά στο ταμείο ανεργίας; 

3. Θα προχωρήσετε σε νομοθετική ρύθμιση ώστε να δοθεί (και να παραταθεί) το επίδομα 

ανεργίας σε όλους τους ανέργους του επισιτισμού και του τουρισμού, χωρίς όρους και 

προϋποθέσεις; 

4. Ισχύει η έκπτωση ενοικίου πρώτης κατοικίας για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους; 

5. Αν ναι, η έκπτωση αυτή ισχύει για όλους ανεξάρτητα αν έχουν τεθεί σε μονομερή 

αναστολή ή από τον εργοδότη, ή αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή ακόμα και αν είναι 

άνεργοι, χωρίς να δικαιούνται το επίδομα; 

6. Προβλέπεται πάγωμα των δανειακών οφειλών και των τραπεζικών απαιτήσεων για 

τους εργαζόμενους στον επισιτισμό και τον τουρισμό για όσο διάστημα είναι σε 

αναστολή ή ανεργία, αλλά και μετά για ένα διάστημα τουλάχιστον έξι μηνών; 



7. Θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για πάγωμα των οφειλών τους σε ΔΕΚΟ μέχρι το 

πέρας της πανδημίας και για ένα εύλογο χρονικό διάστημα μετά; 

8. Προβλέπεται η κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό της ασφαλιστικής δαπάνης 

εργοδότη και εργαζομένου; 

9. Θα προβείτε άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση για τους απασχολούμενους που έχουν 

μείνει εκτός πλαισίου στήριξης, ενδεικτικά όσοι απασχολούνται σε νυχτερινά κέντρα, 

χιονοδρομικά, εταιρείες catering, καζίνο ή έχουν συμβάσεις μιας ημέρας που δεν έχουν 

τον απαιτούμενο αριθμό ενσήμων; 

10. Προβλέπεται να συμπεριληφθούν άμεσα στα μέτρα στήριξης και αν ναι, τι ακριβώς θα 

προβλέπεται για εκείνους; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα                                          




