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Κύριοι Υπουργοί, 

 

   Σύμφωνα με το από 5/2/2021 Δελτίο Τύπου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον 
Επισιτισμό και στον Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ), ζοφερή είναι η κατάσταση για τους εργαζομένους του 
κλάδου οι οποίοι αποκλείονται από τα μέτρα στήριξης και έχουν καταδικαστεί σε συνθήκες 
φτωχοποίησης, ανασφάλειας και απόλυτης εξαθλίωσης. Καταγγέλλουν τη μη  μισθολογική 
κάλυψη αυτών, καίτοι βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασία τους από το 
πρώτο κιόλας κύμα της πανδημίας, ενώ από γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και αγκυλώσεις ή 
από έλλειψη πολιτικής βούλησης δεν τους χορηγείται το σχετικό επίδομα ανεργίας, ούτε έχουν 
εκδοθεί οι σχετικές εγκύκλιοι και Υπουργικές Αποφάσεις για παράταση αυτών. Σημειωτέον, ότι 
πολλοί εξ αυτών δεν έχουν λάβει μέχρι σήμερα ούτε ένα ευρώ καθιστώντας τον κλάδο αυτόν έναν 
από τους πλέον πληττόμενους και χειμαζόμενους από την υγειονομική κρίση.Ειδικότερα, το από 

5/2/2021 Δελτίο Τύπου έχει ως εξής: 

«ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

05.02.2021 

ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΘΑ ΠΙΕΖΟΥΜΕ, ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ... 

  

Κάθε μέρα η Ομοσπονδία μας συνεχίζει και εντείνει τις πιέσεις για πραγματική στήριξη των εργαζομένων του 
κλάδου Επισιτισμού – Τουρισμού. 

Κάθε μέρα η κατάσταση γίνεται όλο και πιο δύσκολη. 
 Σήμερα 5 Φεβρουαρίου 2021 και ακόμα υπάρχουν συνάδελφοι που δεν έχουν πληρωθεί το επίδομα 
ανεργίας Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου. 
 Σήμερα 5 Φεβρουαρίου 2021 και ακόμα τα ένσημα μας από τις μονομερής αναστολές σύμβασης δεν 
έχουν φανεί στο σύστημα του ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι συνάδελφοι να πάρουν επίδομα 
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από τον ΕΦΚΑ ενώ είναι δικαιούχοι π.χ. επίδομα λοχείας, ενώ υπάρχουν καταγγελίες για κατά τόπους 
ΟΑΕΔ που απορρίπτουν συναδέλφους από την επιδότηση γιατί δεν φαίνονται τα ένσημα!!! Πότε 
επιτέλους θα λυθεί αυτό το θέμα; 
 Σήμερα 5 Φεβρουαρίου 2021 δεν έχουν βγει ακόμα οι Εγκύκλιοι και οι Υπουργικές Αποφάσεις για 
τις παρατάσεις των επιδομάτων ανεργίας που η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει. 
 Σήμερα 5 Φεβρουαρίου 2021 και ακόμα η Κυβέρνηση εξακολουθεί να αποκλείει εργαζόμενους από 
την στήριξη καθώς εκτός παραμένουν οι εποχικά εργαζόμενοι που έληξε το επίδομα ανεργίας τον 
Δεκέμβριο του 2020 γιατί άκουσον άκουσον η Κυβέρνηση δεν τους παρατείνει το επίδομα ανεργίας 
επειδή ήδη πήραν μια παράταση στο πρώτο κύμα της Πανδημίας τον Μάρτιο του 2020. 

Αλήθεια πως θα επιβιώσουν οι συνάδελφοι αυτοί; 
 Σήμερα 5 Φεβρουαρίου 2021, εξακολουθούν να είναι εκτός ρύθμισης συνάδελφοι του επισιτισμού 
που δουλεύουν στα νυκτερινά κέντρα μαγαζιά διασκέδασης, στα catering και όσοι δεν κατάφεραν να 
βρουν δουλειά φέτος. 
 Σήμερα 5 Φεβρουαρίου 2021 και οι συνάδελφοι 12μηνης απασχόλησης και στην εστίαση και στον 
Τουρισμό κλείνουν σχεδόν 1 χρόνο σε αναστολή σύμβασης και στα 534€ όσοι είναι δικαιούχοι γιατί και 
εδώ υπάρχουν κατηγορίες εργαζομένων που είναι εκτός όπως οι εργαζόμενοι με συμβάσεις μιας ημέρας 
(εξτρατζήδες) ή οι συνάδελφοι προερχόμενοι από τα γραφεία ευρέσεως εργασίας. 

Σήμερα λοιπόν 5 Φεβρουαρίου 2021, ζούμε την απόλυτη εξαθλίωση και επιτακτικά πλέον 
απαιτούμε: 

 Την κάλυψη των εποχικά εργαζόμενων μέχρι να επαναπροσληφθούν με το επίδομα ανεργίας 
προσαυξημένο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος. 
 Την κάλυψη όλων των συναδέλφων που δεν έχουν πάρει μέχρι στιγμής ούτε ένα ευρώ ΧΩΡΙΣ 
ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ. 
 Κάλυψη των μισθών κατά 80% όπως προβλέπει το ΣΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ για όλους αυτούς που είναι σε 
αναστολή σύμβασης εδώ και ένα χρόνο. 
 Πληρωμή επιτέλους των επιδομάτων ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και εμφάνιση των ενσήμων από τις 
μονομερής αιτήσεις αναστολών σύμβασης. 

ΠΟΣΟ ΠΙΟ ΚΑΘΑΡΑ ΝΑ ΣΑΣ ΤΟ ΠΟΥΜΕ , ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΟΥΜΕ ΑΛΛΟ!!!» 
 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε, 

Ποια από τα μέτρα που αιτείται ο Π.Ο.Ε.Ε.Τ προτίθεστε και πότε να λάβετε με σκοπό την στήριξη 

και ενίσχυση του πλέον πληττόμενου κλάδου ο οποίος διατρέχει σοβαρό και μείζονα κίνδυνο 

επιβίωσης; 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 




