
 

 

 

 

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2021 

 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

 

Προς: τον Υπουργό Οικονομικών 

 τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

Θέμα: ΠΟΕΕΤ: Παιδιά κατώτερου Θεού οι εργαζόμενοι σε Επισιτισμό-

Τουρισμό 

 

Για πολλοστή φορά η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων σε Επισιτισμό-

Τουρισμό καταγγέλλουν για ολιγωρία την κυβέρνηση καθώς, για άλλη μια 

φορά, οι εργαζόμενοι του κλάδου Επισιτισμού – Τουρισμού αισθάνονται ως 

"παιδιά ενός κατώτερου θεού" καθώς τα προβλήματα, παρόλο που ο κλάδος 

έχει ανοίξει και είμαστε σε ικανοποιητικό αριθμό αφίξεων (πάντα 

συγκρινόμενο με το 2020), αντί να μειώνονται αυξάνονται.  

Ειδικότερα όπως αναφέρει το δελτίο τύπου της ΠΟΕΕΤ τα προβλήματα του 

κλάδου είναι τα εξής: «1. Ακόμα δεν έχουν εμφανιστεί τα ένσημα των 

μονομερών αναστολών συμβάσεων του 2020 με αποτέλεσμα να χάνονται 

επιδόματα αλλά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα. 2. Οι εργαζόμενοι με 

ελαστικές μορφές απασχόλησης (συμβάσεις μιας ημέρας ή μερικής 

απασχόλησης) παρόλο που ήταν σε αναστολή σύμβασης και έπαιρναν 534€, 

τα ένσημα τους είναι μόλις 1 τον μήνα. Επομένως ζητούμε και για τις δυο 

παραπάνω περιπτώσεις ΑΜΕΣΑ την λύση από το Υπουργείο Εργασίας. 3. Να 

διασφαλιστεί από την Κυβέρνηση, εφ’ όσον παύει το μέτρο των αναστολών 

συμβάσεων τον Ιούνιο η επαναπρόσληψη ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ με όλα τους τα μισθολογικά και ασφαλιστικά 

δικαιώματα όπως αυτά απορρέουν από την ΚΣΣΕ που πρόσφατα κηρύχτηκε 

ως γενικώς υποχρεωτική. 4. Οι συνάδελφοι χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής 
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επαναπρόσληψης οι οποίοι δεν έχουν βρει δουλειά να συνεχίσουν να 

επιδοτούνται με το ταμείο ανεργίας έως ότου βρουν εργασία χωρίς όρους και 

προϋποθέσεις. 5. Να κηρυχθεί ως γενικώς υποχρεωτική η ΚΣΣΕ που 

πρόσφατα υπογράψαμε και αφορά 400.000 σχεδόν εργαζόμενους στην 

εστίαση ως γενικώς υποχρεωτική.». 

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως οι επιστρεπτέες προκαταβολές 

φέρονται να ξεπερνούν το 1 δις και τα προγράμματα στήριξης και 

επαναλειτουργίας του κλάδου Τουρισμού – Επισιτισμού να ανέρχονται σε 

πάνω από 800 εκ. ευρώ,  

 

Ερωτώνται οι κκ Υπουργοί: 

1. Πότε θα εμφανιστούν τα ένσημα των μονομερών αναστολών 

συμβάσεων του 2020; 

2. Ποια η πρόβλεψη για τα επιδόματα και τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα 

που χάνονται λόγω της καθυστέρησης της Κυβέρνησης να εμφανίσει τα 

ένσημα; 

3. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να λυθεί το πρόβλημα των 

εργαζομένων με ελαστικές μορφές απασχόλησης (συμβάσεις μιας 

ημέρας ή μερικής απασχόλησης), οι οποίοι, παρόλο που ήταν σε 

αναστολή σύμβασης και έπαιρναν 534€, τα ένσημα τους είναι μόλις 1 

τον μήνα; 

4. Ποιες ενέργειες θα γίνουν ώστε οι ξενοδόχοι να προχωρήσουν στις 

επαναπροσλήψεις ως οφείλουν με βάση την ΚΣΣΕ των 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων που έχει κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική; 

5. Ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε να διασφαλιστεί από την Κυβέρνηση, εφ’ 

όσον παύει το μέτρο των αναστολών συμβάσεων τον Ιούνιο, η 

επαναπρόσληψη όλων των ξενοδοχοϋπαλλήλων με όλα τους τα 

μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα όπως αυτά απορρέουν από 

την ΚΣΣΕ που πρόσφατα κηρύχτηκε ως γενικώς υποχρεωτική; 

6. Υπάρχει πρόβλεψη ώστε οι εργαζόμενοι χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής 

επαναπρόσληψης, οι οποίοι δεν έχουν βρει δουλειά, να μπορέσουν να 



συνεχίσουν να επιδοτούνται από το ταμείο ανεργίας έως ότου βρουν 

εργασία χωρίς όρους και προϋποθέσεις; 

7. Ποια άμεσα μέτρα θα ληφθούν ώστε να κηρυχθεί ως γενικώς 

υποχρεωτική η ΚΣΣΕ που αφορά 400.000 σχεδόν εργαζόμενους στην 

εστίαση; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




