
 

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

Θέμα: Η ΠΟΕΕΤ καταγγέλλει πως οι εξαγγελίες έμειναν εξαγγελίες 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό 

(ΠΟΕΕΤ) με δελτίο τύπου της στις 18/03/2021 καταγγέλλει για ασυνέπεια την 

Κυβέρνηση καθώς, όπως αναφέρεται, «Την Τετάρτη 10/03/2021 

πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Εργασίας κ. Χατζηδάκη και 

την Γ.Γ. του Υπουργείου κα. Στρατινάκη. Στην τηλεδιάσκεψη αυτή καταφέραμε 

και πήραμε δεσμεύσεις από τον κ. Υπουργό σε μια σειρά από ζητήματα που 

βάλαμε. Μεταξύ αυτών η πληρωμή των συναδέλφων χωρίς δικαίωμα 

υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, όπου η δέσμευση που είχαμε είναι πως 

από την Τρίτη 16/03/2021 θα άρχιζαν οι πληρωμές. Σήμερα Πέμπτη 

18/03/2021 και από το Υπουργείο Εργασίας δεν μας δίνουν σαφή ενημέρωση. 

Είχαμε την δέσμευση πως θα έβγαινε εγκύκλιος από το Υπουργείο Εργασίας 

για την επαναπρόσληψη των εποχικών εργαζόμενων, την ακύρωση των 

απολύσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει (άλλωστε αυτό έγινε και στο πρώτο 

lockdown) αλλά και την αποσαφήνιση των πληρωμών αδείας και επιδόματος 

αδείας. Κάνουμε για τελευταία φορά έκκληση στις αρμόδιες υπηρεσίες, 

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΤΗΡΗΣΤΕ ΤΙΣ ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΣΑΣ!!! Ξεκινήστε επιτέλους την 

διαδικασία των πληρωμών στους συναδέλφους χωρίς δικαίωμα 

υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, έχουν να δουν εισόδημα από τον Αύγουστο 

του 2020. Βγάλτε την εγκύκλιο που θα αποσαφηνίζει τα όσα αναφέρουμε πιο 

πάνω. Ενημερώστε μας αν συνεδρίασε το Α.Σ.Ε. για να εξετάσει το αίτημα 

μας για την κήρυξη της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων ως γενικώς υποχρεωτική.»  

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Για ποιο λόγο δεν ξεκίνησε η πληρωμή των εργαζομένων χωρίς 

δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης στον κλάδο του επισιτισμού 

και τουρισμού; 
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2. Πότε ακριβώς θα ξεκινήσουν οι πληρωμές τους; 

3. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να μην καθυστερήσει ούτε άλλη 

μια μέρα η διαδικασία πληρωμής τους; 

4. Συνεδρίασε το Α.Σ.Ε. για να εξετάσει το αίτημα μας για την κήρυξη της 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων ως γενικώς 

υποχρεωτική; 

5. Αν ναι, ποια η απόφασή του; 

6. Αν όχι, πότε προγραμματίζεται να συνεδριάσει; 

7. Πότε θα βγει η εγκύκλιος για την οποία δεσμευθήκατε για την 

επαναπρόσληψη των εποχικών εργαζόμενων, την ακύρωση των 

απολύσεων που έχουν ήδη ξεκινήσει (άλλωστε αυτό έγινε και στο 

πρώτο lockdown) αλλά και την αποσαφήνιση των πληρωμών αδείας 

και επιδόματος αδεία; 

                       Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




