
 

 

Αθήνα, 8 Μαρτίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς: τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

  

Θέμα: ΠΟΕΕΤ: Αίτημα για κήρυξη ως γενικώς υποχρεωτικής της 

κλαδικής σύμβασης εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων  

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό και τον Τουρισμό 

(ΠΟΕΕΤ) με δελτίο τύπου της (8/3/2021) ενημερώνει πως «Η διοίκηση της 

Ομοσπονδίας μας κατέθεσε την Παρασκευή  5/3/2021 στο αρμόδιο τμήμα του 

υπουργείου Eργασίας το αίτημα μας ώστε να κηρυχθεί η κλαδική συλλογική 

σύμβαση εργασίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων ως γενικώς υποχρεωτική. 

Παράλληλα  καταθέσαμε με την βοήθεια του ΙΝΕ ΓΣΕΕ την απαραίτητη από 

τη σχετική νομοθεσία, αιτιολογική έκθεση τεκμηρίωσης των επιπτώσεων της 

επέκτασης της συλλογικής σύμβασης του κλάδου των ξενοδοχοϋπαλλήλων 

στην ανταγωνιστικότητα, τη λειτουργία του ανταγωνισμού και την 

απασχόληση! Επομένως, δεν υπάρχει καμία εκκρεμότητα από την μεριά μας, 

αλλά ούτε και άλλοθι από  την Κυβέρνηση να μην κηρύξει την σύμβασή μας 

ως γενικώς υποχρεωτική. 

Ελπίζουμε, η εν λόγω σύμβαση να μην έχει την τύχη αυτής του επισιτισμού η 

οποία είχε υπογραφεί 12/12/2019 έληξε 21/2/2021 και ουδέποτε το υπουργείο 

την κήρυξε υποχρεωτική.» 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως, ακριβώς λόγω της πανδημίας 

και της παρατεταμένης ανεργίας των εργαζομένων του κλάδου, είναι 

απαραίτητο να παραμείνουν σταθερά ο βασικός μισθός και τα επιδόματα, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 
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1. Για ποιο λόγο δεν έχει κηρυχθεί η κλαδική συλλογική σύμβαση των 

εργαζομένων στον επισιτισμό και τον τουρισμό υποχρεωτική; 

2. Το αίτημα για κήρυξη της Συλλογικής Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας 

των εργαζομένων στον κλάδο του Επισιτισμού και του Τουρισμού έχει 

υποβληθεί στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας; 

3. Αν ναι, ποιο είναι το πόρισμα του Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας; 

4. Ποια είναι η πρόβλεψη για την κλαδική σύμβαση των εργαζομένων του 

επισιτισμού που έληξε 21/2/2021; 

5. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να κηρυχθεί υποχρεωτική η 

κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας των εργαζομένων στους 

κλάδους του επισιτισμού και του τουρισμού; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

                              

           Φωτεινή Μπακαδήμα 




