
 
 

 

 

Δευτέρα 17 Μαΐου 2021 

 

 

 ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

 

 

Προς τον κο Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 

 

 

Θέμα: «Κραυγή αγωνίας από τον κλάδο Επισιτισμού - Τουρισμού». 

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, 

 

Η πανδημική συνθήκη της νόσου COVID-19, αποδεικνύεται «aurea 

occasionem» για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία την αξιοποιεί 

στο έπακρον, προκειμένου να ενισχύσει το σύνολο της αντιλαϊκής πολιτικής της, 

σε αγαστή συνύπαρξη με μια σειρά κατασταλτικής έμπνευσης αστυνομικών 

μέτρων, τα οποία θέτουν την ελληνική κοινωνία σε πολυεπίπεδο παροπλισμό 

και ποινικοποιούν κάθε φωνή αντίστασης. 

Ταυτόχρονα, πλήττει οικονομικά συγκεκριμένες κοινωνικές κι 

επαγγελματικές ομάδες, ούτως ώστε να οικοδομήσει ένα νέο πλαίσιο 

εργασιακών σχέσεων, το οποίο θα οδηγηθεί δυνητικά σε συνθήκες πλήρους 

ιδιωτικοποίησης. 

Ένας από τους προδήλως χειμαζόμενους οικονομικά κλάδους, είναι του 

Τουρισμού - Επισιτισμού, όπου αποτελεί αναντίρρητη πραγματικότητα, το 

γεγονός της ζοφερής κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι εργαζόμενοι, σε 

έναν τομέα που αποτελεί τη «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας. 
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Πιο συγκεκριμένα: 

 Οι εποχιακά εργαζόμενοι στην εστίαση, επειδή δεν κατοχυρώνουν 

δικαίωμα επαναπρόσληψης, καταδικάζονται σε απόλυτη φτώχεια, με ένα 

και μοναδικό επίδομα ειδικού σκοπού της τάξης των 870€, για όλο αυτό 

το διάστημα του ενός χρόνου. Επιπροσθέτως, παρήλθε για αυτούς το 

2020 χωρίς κανένα απολύτως ένσημο, με ό,τι κι αν σημαίνει αυτό για την 

σύνταξή τους, αλλά κυρίως παραμένουν υγειονομικά ανασφάλιστοι, 

χωρίς την δυνατότητα να καλυφθούν από τον ΕΦΚΑ, ούτε για τα πιο 

απλά φάρμακα. 

 

 Οι πιο «τυχεροί» εργαζόμενοι του κλάδου, οι 12μηνοι στην εστίαση, οι 

οποίοι βρίσκονται σε αναστολή, αμείβονται από τον Μάρτιο του 2019 με 

534€ ανά 40-45 ημέρες, γκρεμίζοντάς τους το δίκαιο αίτημα για 

αξιοβίωτη ζωή.  

 

 Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζόμενων στον Τουρισμό, ενώ 

πάλευαν να επιβιώσουν με μέσο ετήσιο εισόδημα 7.200€, πρέπει να 

ζήσουν φέτος με 50% λιγότερα, χωρίς καμιά μείωση των τρεχόντων 

εξόδων τους. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα παρατεθέντα στοιχεία και με δεδομένη την εδώ και 

καιρό ύπαρξη του 3ου πανδημικού κύματος στη χώρα μας κι ενώ δεν λαμβάνετε 

ως Κυβέρνηση ουσιαστικά μέτρα για τον απλό λαό και τους εργαζόμενους, παρά 

μόνο για να ποινικοποιήσετε την πολιτική σκέψη, την αλληλεγγύη και τις λαϊκές 

κινηματικές δράσεις, οδηγώντας ολόκληρους εργασιακούς κλάδους, όπως του 

Επισιτισμού-Τουρισμού, στην αδηφάγα οικονομική υπόσταση της ολιγαρχικής 

διαχείρισης και καταστροφής, 

 



Ερωτάται ο κύριος Υπουργός: 

 

 Θα προβείτε με άμεσο τρόπο, στην παράταση του επιδόματος ανεργίας, 

για όλους τους εποχικά εργαζόμενους, μέχρι την πλήρη επαναπρόσληψή 

τους; 

 

 

 

 

                                          Η ερωτώσα Βουλευτής, 

 

 

 

 

 

          Μαρία Απατζίδη, 

                             Βουλευτής Ανατολικής Αττικής  

                                       ΜέΡΑ 25 
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