
 

Αθήνα, 1 Απριλίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

Θέμα: ΠΟΕΕΤ για νέα μέτρα στήριξης: Καμία πρόβλεψη για τους 

εργαζόμενους σε τουρισμό-επισιτισμό  

 

Σε συνέχεια των τελευταίων ερωτήσεών μου αναφορικά με τους 

εργαζόμενους στον κλάδο του Επισιτισμού και Τουρισμού (Α.Π. 5256/22-03-

2021, 5174/18-03-2021, 4854/09-03-2021, 4439/22-02-2021, 4190/15-02-

2021) επανέρχομαι στο θέμα καθώς, με δελτίο τύπου της, η Πανελλήνια 

Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό-Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) στις 

30/03/2021 σχολιάζει τα νέα μέτρα στήριξης του Υπουργείου Εργασίας που 

αφορούν τους εργαζόμενους, μεταξύ των οποίων δεν υπάρχει κάτι που να 

αφορά στα αιτήματα των εργαζομένων του συγκεκριμένου κλάδου. 

Ειδικότερα, «Οι συνάδελφοι μας εποχικά εργαζόμενοι χωρίς δικαίωμα 

επαναπρόσληψης (κυρίως στο επισιτισμό) ακόμα να πληρωθούν το έκτακτο 

βοήθημα για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο το οποίο έχει εξαγγελθεί, 

έχουν υπογραφθεί οι Υπουργικές Αποφάσεις και ακόμα το περιμένουμε. Να 

σημειωθεί πως η κατηγορία αυτή των εργαζομένων είναι χωρίς εισόδημα από 

τον Αύγουστο του 2020! Η Κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας των 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων υπογράφθηκε, κατατέθηκε στο Υπουργείο Εργασίας 

μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα που ορίζει ο νόμος και ακόμα περιμένουμε τις 

κινήσεις του Υπουργείου, ενώ ήδη οι εργοδότες κάνουν προτάσεις στο 

προσωπικό για αμοιβές των 650€ στα επίπεδα την Εθνικής Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας. Παράλληλα η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 

στον επισιτισμό έληξε τον Φεβρουάριο του 2021 χωρίς ουδέποτε η παρούσα 

κυβέρνηση να την κηρύξει υποχρεωτική. Οι απολύσεις στον κλάδο μας 

παίρνουν την μορφή χιονοστιβάδας καθώς οι εργοδότες επικαλούνται τις 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

5597

Ημερομ. Κατάθεσης:

1/4/2021



αναστολές σύμβασης της περασμένης σαιζόν. Μάταια ακόμα περιμένουμε την 

εγκύκλιο που δεσμεύτηκε η ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας που θα 

αποσαφηνίζει πως δεν θίγεται το δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, 

την υποχρέωση των εργοδοτών να καταβάλουν το επίδομα αδείας και την 

άδεια, καθώς και να βγουν άκυρες οι απολύσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα 

όπως έγινε στο πρώτο lockdown.  Άφαντα τα ένσημα από τις μονομερής 

αναστολές συμβάσεων του 2020! Ακόμα περιμένουμε να φανούν τα ένσημα 

στον ΕΦΚΑ από τις αναστολές με αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι που είναι 

δικαιούχοι επιδομάτων, όπως αυτό της λοχείας να κινδυνεύουν να τα χάσουν. 

Όσες υποσχέσεις και καταληκτικές ημερομηνίες κι αν μας έδωσε το 

Υπουργείο έχουν μείνει στα λόγια!» 

Κατόπιν των παραπάνω, 

 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

 

1. Πότε θα πληρωθούν οι εποχικά εργαζόμενοι χωρίς δικαίωμα 

επαναπρόσληψης το έκτακτο βοήθημα για τους μήνες Ιανουάριο, 

Φεβρουάριο;  

2. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η καθυστέρηση στην καταβολή του 

έκτακτου βοηθήματος, αφού έχουν υπογραφεί οι σχετικές Υπουργικές 

Αποφάσεις; 

3. Ποια η πρόβλεψη για την κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας των 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων που υπογράφθηκε και κατατέθηκε στο 

Υπουργείο Εργασίας μαζί με τα απαραίτητα έγγραφα που ορίζει ο 

νόμος; 

4. Προτίθεται να κηρύξει υποχρεωτική την Κλαδική Συλλογική Σύμβαση 

Εργασίας στον επισιτισμό που έληξε τον Φεβρουάριο του 2021; 

5. Αν ναι, πότε θα γίνει αυτό; 

6. Αν όχι, για ποιο λόγο δεν την κηρύσσει υποχρεωτική; 

7. Πότε θα δημοσιευθεί η εγκύκλιος που θα αποσαφηνίζει πως δεν θίγεται 

το δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, θα ορίζει την 

υποχρέωση των εργοδοτών να καταβάλουν το επίδομα αδείας και την 

άδεια και να κηρύσσει άκυρες τις απολύσεις που έχουν γίνει μέχρι 

σήμερα; όπως έγινε στο πρώτο lockdown; 



8. Πότε θα εμφανιστούν στον ΕΦΚΑ τα ένσημα από τις αναστολές; 

9. Ποια νομοθετική πρωτοβουλία θα ληφθεί ώστε η δίμηνη παράταση του 

επιδόματος ανεργίας να ισχύσει οριζόντια για όλους τους εργαζόμενους 

του κλάδου, χωρίς όρους και προϋποθέσεις; 

                       Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




