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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: 

Τον  Υπουργό Tουρισμού, κ. Χάρη Θεοχάρη 

Τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. Άδωνι Γεωργιάδη 

Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Χρήστο Σταϊκούρα 

 

Θέμα: «Άμεση λήψη μέτρων στήριξης εργαζομένων κλάδου Επισιτισμού- Τουρισμού» 

 

Την φωνή διαμαρτυρίας τους εκφράζουν χιλιάδες εργαζόμενοι από τον κλάδο Τουρισμού και 

Επισιτισμού δεδομένης της μέχρι τώρα εγκατάλειψής τους από την κυβερνητική πολιτική και τα 

πλημμελή μέτρα στήριξής τους. Ημίμετρα που τους καλούν να ζήσουν με 500 ευρώ το μήνα, ενώ 

από τις νέες ρυθμίσεις,  εξαιρούνται οι εργαζόμενοι των οποίων το ταμείο ανεργίας έληξε εντός 

του  2020, με το πρόσχημα πως πήραν ήδη μια παράταση μέσα στο 2020. Από τις νέες ρυθμίσεις 

εξαιρούνται για πολλοστή φορά οι εργαζόμενοι με συμβάσεις μιας μέρας, εργαζόμενοι στα 

γραφεία ευρέσεως εργασίας , οι εργαζόμενοι στα νυκτερινά κέντρα διασκέδασης και γενικώς όσοι 

εργαζόμενοι δεν κατάφεραν το 2020 να ενταχθούν σε καμία ρύθμιση. Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι 

του Εργατικού Κέντρου Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρόδου καταγγέλλουν τα 

εξής: 

«ΑΣΠΙΡΙΝΕΣ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΗ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΞΗΓΓΕΙΛΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ 

ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

-ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΡΟΔΟΥ 

Σε τηλεδιάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 11/2/2021 ανάμεσα στην Ομοσπονδία 

εργαζομένων Επισιτισμού-Τουρισμού και των Εργατικών Κέντρων Κρήτης και Ρόδου 

αναλύθηκαν τα νέα μέτρα «δήθεν» στήριξης των εργαζομένων. 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

4336

Ημερομ. Κατάθεσης:

18/2/2021



Για άλλη μια φορά διαπιστώσαμε πως η Κυβέρνηση «ξέχασε» για άλλη μια φορά να καλύψει 

χιλιάδες εργαζόμενους του κλάδου μας, ενώ για άλλη μια φορά καταδικάζει τους συναδέλφους 

μας που είναι σε αναστολή σύμβασης να ζήσουν πάνω από 1 χρόνο με 500 € το μήνα. 

- Πιο συγκεκριμένα από τις νέες ρυθμίσεις εξαιρούνται όλοι οι συνάδελφοι που έληξε το ταμείο 

ανεργίας μέσα στο 2020, με πρόσχημα πως πήραν ήδη μια παράταση μέσα στο 2020. 

Αλήθεια πως περιμένετε κ.κ. της Κυβέρνησης να επιβιώσουν όλοι αυτοί οι εργαζόμενοι μέχρι να 

επαναπροσληφθούν; 

-Οι νέοι ασφαλισμένοι που θα έβγαιναν φέτος για πρώτη φορά στο Ταμείο ανεργίας, δεν 

καλύπτονται από τη ρύθμιση των 50 ενσήμων, αλλά εξακολουθεί να ισχύει η διάταξη του νόμου 

και απαιτεί 80 ένσημα 

Αλήθεια που θα βρουν φέτος οι εργαζόμενοι 80 ένσημα; 

-Για άλλη μια φορά εξαιρούνται από τις ρυθμίσεις οι εργαζόμενοι με συμβάσεις μιας μέρας , 

εργαζόμενοι στα γραφεία ευρέσεως εργασίες , οι εργαζόμενοι στα νυκτερινά κέντρα διασκέδασης 

και γενικώς όσοι εργαζόμενοι δεν κατάφεραν όλο το 2020 να μπουν σε καμία ρύθμιση 

εξακολουθούν να είναι εκτός και των νέων ρυθμίσεων. 

Η ΘΕΣΗ ΜΑΣ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΞΕΚΑΘΑΡΗ!! 

ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ-ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ , ΧΩΡΙΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Επειδή λοιπόν η Ομοσπονδία και τα Εργατικά Κέντρα Κρήτης και Ρόδου έχουν δουλέψει γύρω 

από όλα αυτά τόσους μήνες προτείνουμε τα εξής: 

Α) Αναπλήρωση του μισθού κατά 80% όσων είναι ακόμα σε αναστολή σύμβασης, όπως συμβαίνει 

σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες που είναι στον ίδιο παρανομαστή με τη χώρα μας (όπως η 

Πορτογαλία, Κύπρος κ.α) 

Β) Παράταση του επιδόματος ανεργίας προσαυξημένο κατά 50 Ευρώ για κάθε ανήλικο τέκνο 

μέχρι να επαναπροσληφθούν για όλους ανεξαρτήτως χωρίς προϋποθέσεις και όρους. 

Γ) Ένταξη στα μέτρα στήριξης όσων έληξε το επίδομα ανεργίας μέσα στο 2020 και για όλες τις 

κατηγορίες εργαζομένων που αναφέραμε πιο πάνω! 

κ.κ. της Κυβέρνησης ο σημερινός Πρωθυπουργός έχει δηλώσει στο πρόσφατο παρελθόν πως δεν 

φαντάζεται τον εαυτό του να ζει με 800€ το μήνα. 

ΠΩΣ ΖΗΤΑΤΕ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΝΑ ΖΗΣΟΥΜΕ ΜΕ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΦΤΩΧΕΙΑΣ; 

Αν νομίζετε πως τελειώσατε με τους εργαζόμενους του επισιτισμού-τουρισμού, τα Εργατικά 

Κέντρα Κρήτης ,Ρόδου και η Ομοσπονδία σας ενημερώνουμε πως εμείς ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΖΟΥΜΕ 

ΚΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ Σ΄ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ 



ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟ- ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΡΟΔΟΥ» 

 

Κύριοι Υπουργοί, 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε, 

Ποια μέτρα από αυτά που αιτούνται οι εργαζόμενοι του κλάδου προτίθεστε να λάβετε προς 

ενίσχυση ενός από τους πλέον πληττόμενους και χειμαζόμενους κλάδους από την υγειονομική και 

οικονομική κρίση που διανύουμε; 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 




