
 

 

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς: τον Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Θέμα: «Η ΠΟΕΕΤ καταγγέλλει εργοδοτική παραβατικότητα στη Λήμνο» 

Με δελτίο τύπου της σήμερα, 17/2/2021, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων 

Επισιτισμού-Τουρισμού (ΠΟΕΕΤ) καταγγέλλει πως το πρωτοβάθμιο σωματείο της 

στη Λήμνο βιώνει πρωτοφανείς καταστάσεις καθώς «σύμφωνα με καταγγελία του 

σωματείου, ξενοδοχειακή επιχείρηση εκβιάζει όσους εργαζόμενους «τολμήσαν» να 

κάνουν το αυτονόητο, δηλαδή να κάνουν, μέσω του σωματείου τους, αίτηση 

επαναπρόσληψης για την σεζόν 2021 όπως ορίζει το άρθρο 8 του Ν.1346/83.  

Οι ισχυρισμοί της διοίκησης του ξενοδοχείου ότι οι συνάδελφοι του Δ.Σ του 

σωματείου μας «πλαστογράφησαν» τις υπογραφές των εργαζομένων, ή θα 

ανακληθούν άμεσα ή θα πρέπει να αποδειχθούν στις αίθουσες των δικαστηρίων 

όπου και θα προσφύγουμε. Αναρωτιόμαστε πώς γίνεται από τις σχεδόν 130 αιτήσεις 

επαναπρόσληψης που έκανε το σωματείο μας φέτος, να υπάρχει πρόβλημα μόνο με 

το συγκεκριμένο ξενοδοχείο; Αν βγήκε κάτι καλό από την κρίση της πανδημίας στον 

κλάδο μας είναι η μεγάλη συσπείρωση των εργαζομένων στα σωματεία τους κι αυτό 

εμείς σαν Ομοσπονδία θα το διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού.  

Η Ομοσπονδία μας δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να σπιλώσει την δράση των 

σωματείων μας ειδικά σε περιοχές όπως η Λήμνος που οι συνάδελφοι μας στο Δ.Σ 

δίνουν καθημερινά αγώνα επιβίωσης. Έχουμε στη διάθεσή μας όλα τα αποδεικτικά 

στοιχεία που επαληθεύουν τους ισχυρισμούς μας! Πρακτικές και μέθοδοι εκβιασμών 

εργαζομένων και κατασυκοφάντησης των εκπροσώπων τους μας γυρνούν πολλά 

χρόνια πίσω και από την πλευρά μας δεν είναι ανεκτές. Η ΠΟΕΕΤ στέκεται 

αλληλέγγυα στο σωματείο μας στην Λήμνο και καλεί όλους τους εργαζόμενους να 

είναι κοντά στο σωματείο τους.» 

Κατόπιν της παραπάνω καταγγελίας,  
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Eρωτάται ο κ. Υπουργός: 

1. Είναι ενήμερος για τη συγκεκριμένη καταγγελία; 

2. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβεί ώστε να διερευνηθεί η συγκεκριμένη 

καταγγελία; 

3. Ποιες  άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε τόσο οι εργαζόμενοι όσο και το 

σωματείο να αποκατασταθούν; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 




