
 

Αθήνα, 22 Μαρτίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

           τον Υπουργό Οικονομικών 

Θέμα: Η ΠΟΕΕΤ ζητά στήριξη για τους εργαζόμενους του κλάδου 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό 

(ΠΟΕΕΤ) με ανοιχτή επιστολή στους Υπουργούς Εργασίας και Οικονομικών 

ζητά τη στήριξη των εργαζομένων του κλάδου και κυρίως των εποχικών. 

Ειδικότερα, η επιστολή αναφέρει «Οι παρατάσεις των επιδομάτων  ανεργίας 

λήγουν τον Μάρτιο ενώ ελάχιστοι είναι αυτοί που δικαιούνται και τον Απρίλιο. 

Οι εποχικά εργαζόμενοι λοιπόν ξεκινούν να δουλεύουν Απρίλιο, με δεδομένο 

πως η σαιζόν θα ανοίξει 14 Μαΐου (δηλώσεις κ. Θεοχάρη). Αντιλαμβάνεστε 

πως η πλειοψηφία των εργαζομένων θα πάει για δουλειά τον Ιούνιο και θα 

πάρει τον πρώτο μισθό Ιούλιο. 

Ζητάμε, λοιπόν, για τους εργαζόμενους με υποχρεωτικό δικαίωμα 

επαναπρόσληψης  να επανέλθει η ρύθμιση της μονομερούς αναστολής 

σύμβασης και αποζημίωση ειδικού σκοπού (534,00 Ευρώ ) από τον Απρίλιο. 

Παράλληλα το Υπουργείο Εργασίας επιτέλους να κηρύξει άμεσα την κλαδική 

σύμβαση εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων ως γενικώς υποχρεωτική γιατί 

εμείς  δεν θα πάμε για 600 Ευρώ στα ξενοδοχεία. 

Επίσης να εκδοθεί η εγκύκλιος που υποσχεθήκατε όπου θα αποσαφηνίζει 

πως δεν θίγεται το δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης λόγω 

αναστολής σύμβασης, που θα ακυρώνει τις απολύσεις που ήδη έχουμε με τα 

ξενοδοχεία κλειστά και τέλος που θα ξεκαθαρίζει πως οι εργοδότες θα πρέπει 

να καταβάλλουν το επίδομα αδείας και την άδεια του 2020. 

Να εμφανιστούν τα ένσημα στον ΕΦΚΑ από τις μονομερείς αναστολές 

σύμβασης, απελευθερώνοντας έτσι την διαδικασία πληρωμής επιδομάτων 

από τον ΕΦΚΑ (όπως λοχεία κ.α.)  

Για τους εποχικά εργαζόμενους χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής 

επαναπρόσληψης να συνεχιστεί η επιδότηση ανεργίας μέχρι να δώσετε 

ΕΣΕΙΣ εντολή να ανοίξει η εστίαση και να επιστρέψουν στη δουλειά τους. 
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Όσο αφορά τους συναδέλφους που είναι ένα χρόνο τώρα σε αναστολή 

σύμβασης ζητούμε την αναπλήρωση του μισθού στο 80% 

Να συνεχιστεί και να επεκταθεί το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ μέχρι το τέλος 

του 2021 καθώς πιστεύουμε πως μόνο έτσι θα αποτραπούν οι μαζικές 

απολύσεις στον κλάδο μας.» 

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Ποια η πρόβλεψη για τους εργαζόμενους στον επισιτισμό-τουρισμό; 

2. Υπάρχει πρόβλεψη να επανέλθει η ρύθμιση της μονομερούς 

αναστολής σύμβασης και η αποζημίωση ειδικού σκοπού (534,00 

Ευρώ) από τον Απρίλιο για τους εργαζόμενους με υποχρεωτικό 

δικαίωμα επαναπρόσληψης; 

3. Πότε ακριβώς θα δημοσιευθεί η εγκύκλιος που θα αποσαφηνίζει πως 

δεν θίγεται το δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης λόγω 

αναστολής σύμβασης, θα ακυρώνει τις απολύσεις που ήδη έχουν γίνει 

με τα ξενοδοχεία κλειστά και θα ξεκαθαρίζει πως οι εργοδότες θα 

πρέπει να καταβάλουν το επίδομα αδείας και την άδεια του 2020; 

4. Προβλέπεται να συνεχιστεί το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και αν ναι,  

να επεκταθεί ως τα τέλη του 2021; 

5. Ποια η πρόβλεψη για τους εποχικά εργαζόμενους χωρίς δικαίωμα 

υποχρεωτικής επαναπρόσληψης; Προβλέπεται να συνεχιστεί η 

επιδότηση ανεργίας μέχρι να ανοίξει η εστίαση; 

6. Πότε θα εμφανιστούν τα ένσημα στον ΕΦΚΑ από τις μονομερείς 

αναστολές σύμβασης ώστε να προχωρήσει η διαδικασία πληρωμής 

επιδομάτων; 

7. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να κηρυχθεί άμεσα η κλαδική 

σύμβαση εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων ως γενικώς υποχρεωτική;  

 

                       Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




