
 

Αθήνα, 25 Σεπτεμβρίου 2020 

Ε Ρ Ω Τ Η Σ Η 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς: 

 Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

 Τουρισμού 

Θέμα: «Ανάγκη παροχής δικαιώματος μονομερούς δήλωσης αναστολής 

εργασίας των εποχικών εργαζομένων στον χώρο του επισιτισμού-

τουρισμού στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και μείωση του απαιτούμενου αριθμού 

ενσήμων για το επίδομα ανεργίας» 

Η εξάπλωση της πανδημίας Covid-19 έπληξε με πρωτοφανή τρόπο 

τον τουρισμό κι επέφερε δυσβάσταχτες οικονομικές επιπτώσεις σε όλους τους 

απασχολούμενους στον κλάδο αυτό και ειδικότερα στους εργαζομένους του 

επισιτισμού-τουρισμού. 

Μετά από αλλεπάλληλα αιτήματα των εκπροσώπων της ΠΟΕΕΤ, αλλά 

και συνεχή πίεση εκ μέρους μας από την θέση της μείζονος αντιπολίτευσης, 

ψηφίστηκε ο Ν.4722/2020, στον οποίο περιλαμβάνονται τα ακόλουθα άρθρα 

ως προς την κατεύθυνση της άμβλυνσης των δυσμενών συνεπειών εις βάρος 

των εργαζομένων. 

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 17 προβλέφθηκαν, ειδικά για το έτος 2020, 

για τους εργαζομένους στα τουριστικά κι επισιτιστικά επαγγέλματα, οι 50 

ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ, αντί των 

100 που ίσχυαν, για την χορήγηση του τακτικού επιδόματος ανεργίας.    

Στο δε άρθρο 19, προβλέφθηκε  η αναστολή της σύμβασης των 

εργαζομένων που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού και εποχικής 

λειτουργίας, τόσο στον Ξενοδοχειακό τομέα όσο και στον Επισιτισμό, για το 
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μήνα Οκτώβριο του 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως 30 ημερών ανά 

μήνα και πάντως όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου του 2020.  

Επειδή, κατά γενική ομολογία, στα περισσότερα τουριστικά μέρη της 

Ελλάδας, η φετινή τουριστική περίοδος διήρκησε για πολύ περιορισμένο 

χρονικό διάστημα, και μάλιστα, σε μεγάλο ποσοστό επιχειρήσεων, κάτω των 

50 ημερών, έτσι ώστε οι εργαζόμενοι να μην έχουν προλάβει να 

συγκεντρώσουν ακόμη και αυτό τον μειωμένο αριθμό ενσήμων. 

Επειδή, λόγω των συνθηκών και των συνεπειών την πανδημίας, οι 

τουριστικές εποχικές επιχειρήσεις άρχισαν να κλείνουν τη φετινή σεζόν 

νωρίτερα, χωρίς οι εργοδότες σε πολλές περιπτώσεις να προλάβουν 

εγκαίρως να προβούν και να θέσουν σε αναστολή τους εργαζομένους τους. 

Επειδή για όλους αυτούς τους εργαζομένους που έχουν ήδη απολυθεί 

πριν προλάβουν να δηλωθούν σε αναστολή εργασίας η διασφάλιση 

εισοδήματος, έστω και για ένα μόνο δίμηνο κατά τους χειμερινούς μήνες κρίνει 

την ίδια την επιβίωσή τους. 

Επειδή η ημερομηνία θέσης σε αναστολή του εργαζόμενου ταυτίζεται 

με την ημερομηνία δήλωσής της εκ μέρους του εργοδότη στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ. 

Επειδή  το εν λόγω ζήτημα αφορά εργαζομένους κατά κύριο λόγο στον 

τομέα του επισιτισμού-τουρισμού. 

Επειδή τον έντονο προβληματισμό τους και τα εύλογα αιτήματά τους 

διατύπωσαν με το σχετικό  από 22-09-2020 δελτίο τύπου κι οι εκπρόσωποι 

της ΠΟΕΕΤ. 

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί : 

1) Προτίθενται να μειώσουν περαιτέρω τον αριθμό των ενσήμων 

όπως επιτάσσουν οι έκτακτες συνθήκες τις οποίες 

αντιμετωπίζουμε; 

2) Προτίθενται να προβούν στις απαραίτητες νομοθετικές και άλλες 

ενέργειες, ώστε να καταστεί δυνατή η θέση σε αναστολή εργασίας 

με μονομερή δήλωση του ίδιου του εργαζομένου στο Π.Σ. 

ΕΡΓΑΝΗ, ακόμη και αν στην πράξη η επιχείρηση έχει ήδη κλείσει 

και οι εργαζόμενοι έχουν απολυθεί; 



3) Ο αρμόδιος Υπουργός Τουρισμού σκοπεύει να εισηγηθεί στον 

αρμόδιο Υπουργό Εργασίας προς την κατεύθυνση της 

ικανοποίησης των ανωτέρω αιτημάτων;  

Oι ερωτώντες Βουλευτές 

 

Νοτοπούλου Κατερίνα 

 

Αβραμάκης Λευτέρης 

 

Αγαθοπούλου Ειρήνη-Ελένη 

 

Αλεξιάδης Τρύφων 

 

Αναγνωστοπούλου Σία 

 

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος 

 

Βαρδάκης Σωκράτης 

 

Γιαννούλης Χρήστος 

 

Δρίτσας Θεόδωρος 

 

Ελευθεριάδου Τάνια 



 

Ζαχαριάδης Κώστας 

 

Ζουράρις Κωνσταντίνος 

 

Ηγουμενίδης Νικόλαος 

 

Καλαματιανός Διονύσης-Χαράλαμπος 

 

Καρασαρλίδου Φρόσω 

 

Κασιμάτη Νίνα  

 

Κάτσης Μάριος 

 

Καφαντάρη Χαρά 

 

Λάππας Σπύρος 

 

Μάλαμα Κυριακή 

 

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης) 

 



Μάρκου Κώστας 

 

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος 

 

Μιχαηλίδης Ανδρέας 

 

Μουζάλας Γιάννης 

 

Μπάρκας Κώστας 

 

Μωραΐτης Θάνος 

 

Παπαηλιού Γιώργος  

 

Παπαχριστόπουλος Θανάσης 

 

Παππάς Νικόλαος 

 

Πέρκα Θεοπίστη 

 

Πολάκης Παύλος 

 

Πούλου Γιώτα 



 

Σαρακιώτης Γιάννης 

 

Σκουρλέτης Πάνος 

 

Σκουρολιάκος Πάνος 

 

Σκούφα Μπέττυ  

 

Σπίρτζης Χρήστος 

 

Συρμαλένιος Νίκος 

 

Τελιγιορίδου Ολυμπία  

 

Τζούφη Μερόπη  

 

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος 

 

Τσίπρας Γιώργος 

 

Φάμελλος Σωκράτης 

 



Χατζηγιαννάκης Μίλτος 

 

Χρηστίδου Ραλλία 

 

Ψυχογιός Γιώργος 




