
 

Αθήνα, 8 Ιουνίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

  τον Υπουργό Οικονομικών 

   

Θέμα: «Τραγική η κατάσταση των εργαζομένων στον κλάδο Τουρισμού-

Επισιτισμού» 

 

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό 

(ΠΟΕΕΤ) με επιστολή της προς τον Υπουργό Εργασίας ζητά διευκρινήσεις 

καθώς, όπως αναφέρει, «από υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου σας 

πληροφορούμαστε πως αντί να βγει η σχετική ΚΥΑ για το άνοιγμα της 

πλατφόρμας για τις μονομερείς αιτήσεις αναστολών συμβάσεων για τον μήνα 

Μάιο, θα κατατεθεί τροπολογία μαζί με το νομοσχέδιο που αφορά τα εργασιακά 

περί της 18 Ιουνίου.» 

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως τα 534€ του Μαΐου οι δικαιούχοι θα τα πάρουν τον 

Ιούλιο, ενώ δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση αναφορικά με την καταβολή του 

επιδόματος του Ιουνίου. Μάλιστα, η ΠΟΕΕΤ στηλιτεύει το γεγονός πως ενώ 

«…η επιστρεπτέα προκαταβολή προς τους ξενοδόχους έχει ξεπεράσει το 1δις 

ευρώ και άλλα 420 εκ. ευρώ περίπου για επανεκκίνηση του κλάδου. Στην 

εστίαση τρέχει αντίστοιχο πρόγραμμα 400 εκ. ευρώ, επίσης στους εργοδότες 

για επανεκκίνηση» οι εργαζόμενοι στον επισιτισμό-τουρισμό παλεύουν να σας 

πείσουν πως «ΠΩΣ ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ. Αλήθεια εφ’ όσον σχεδιάζεται η 

καταβολή των 534€ του Μαΐου τον Ιούλιο, μήπως έχετε μεριμνήσει να μας 

δοθεί η δυνατότητα να πληρώσουμε τότε τα ενοίκια μας, τις ΔΕΚΟ, τα 

φροντιστήρια των παιδιών μας;» 

Στη συνέχεια η ΠΟΕΕΤ αναφέρεται στο γεγονός πως «το ΑΣΕ έχει κατά 

πλειοψηφία εισηγηθεί να κηρύξετε την ΚΣΣΕ των Ξενοδοχοϋπαλλήλων ως 

γενικώς υποχρεωτική και έχουμε φτάσει 8 Ιουνίου και ακόμα περιμένουμε, με 
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αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι να προσλαμβάνονται με τα κατώτατα μισθολογικά 

κλιμάκια.» και συνεχίζει καταγγέλλοντας πως «Χιλιάδες εργαζόμενοι χωρίς 

δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης χωρίς οικονομική στήριξη μήνες 

τώρα αφού η μεριμνά σας, γι’ αυτούς είναι πως όσοι προσληφθούν από 1η 

Ιουνίου και μετά να μπουν στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ με καλυμμένες 

εργοδοτικές εισφορές και επιδότηση 200€ στον βασικό μισθό.» 

Η λύση που προτείνει η ΠΟΕΕΤ είναι «Πρόσφατα υπογράψαμε ΚΣΣΕ για την 

εστίαση όπου υπάρχει άρθρο σε αυτήν για υποχρεωτική επαναπρόσληψη των 

εποχικών εργαζομένων. ΝΟΜΟΘΕΤΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ 

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ και γι’ αυτούς για να μην υπάρχουν εργαζόμενοι δύο 

ταχυτήτων.» 

Τέλος, η ΠΟΕΕΤ αναφέρεται στα προβλήματα που δημιουργεί το γεγονός ότι 

τα ένσημα από τις περσινές μονομερείς αναστολές συμβάσεων δεν έχουν 

εμφανιστεί ακόμα στον ΕΦΚΑ με αποτέλεσμα δικαιούχοι επιδομάτων να μην 

μπορούν να τα λάβουν, αλλά και όσοι είναι κοντά στη σύνταξη να έχουν 

πρόβλημα, παρότι το Υπουργείο είχε δεσμευτεί πως μέχρι τέλος του 2020 θα 

είχαν φανεί, ημερομηνία που μετατέθηκε αρχικά στα τέλη Φεβρουαρίου για να 

ακολουθήσει επόμενη μετάθεση για τέλη Μαρτίου.  

Κατόπιν των παραπάνω, 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Ισχύει πως αντί για υπογραφή της ΚΥΑ για άνοιγμα της πλατφόρμας 

των μονομερών αιτήσεων αναστολών συμβάσεων για τον μήνα Μάιο 

προχωράτε σε τροπολογία μαζί με το νομό για τα εργασιακά; 

2. Αν ναι, για ποιο λόγο προχωράτε σε τροπολογία και δεν προχωρήσατε 

στην υπογραφή της σχετικής ΚΥΑ για το άνοιγμα της πλατφόρμας, 

ώστε να έχει ξεκινήσει η πληρωμή των επιδομάτων Μαΐου; 

3. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να διευκολυνθούν με τις 

προθεσμίες πληρωμής των υποχρεώσεών τους σε ΔΕΚΟ και τράπεζες 

οι δικαιούχοι του επιδόματος Μαϊου που θα το λάβουν τον Ιούλιο, 

δεδομένου πως δε συνιστά δική τους υπαιτιότητα η μη καταβολή του 

επιδόματος; 



4. Ποια η πρόβλεψη για την ημερομηνία καταβολής του επιδόματος του 

Ιουνίου για τους δικαιούχους εργαζόμενους στον επισιτισμό και 

τουρισμό; 

5. Δεδομένου πως το ΑΣΕ έχει κατά πλειοψηφία εισηγηθεί να κηρυχθεί η 

ΚΣΣΕ των Ξενοδοχοϋπαλλήλων ως γενικώς υποχρεωτική γιατί δεν έχει 

προχωρήσει η κήρυξή της; 

6. Μέχρι να κηρυχθεί η ΚΣΣΕ των Ξενοδοχοϋπαλλήλων ως γενικώς 

υποχρεωτική ποια νομοθετική πρωτοβουλία θα ληφθεί ώστε οι 

εργαζόμενοι σε επισιτισμό-τουρισμό να προστατεύονται και να μην 

προσλαμβάνονται με τα κατώτατα μισθολογικά κλιμάκια; 

7. Πότε θα εμφανιστούν τα ένσημα από τις περσινές μονομερείς 

αναστολές συμβάσεων στον ΕΦΚΑ, δεδομένου πως και η τελευταία 

προθεσμία που ήταν τέλη Μαρτίου έχει παρέλθει προ πολλού; 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




