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Θέμα: Έμπρακτη στήριξη των εργαζομένων στον Τουρισμό και τον Επισιτισμό

Κύριε Σαχίνη,
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Εργαζομένων στον Τουρισμό και τον Επισιτισμό (ΠΟΕΕΤ) και
η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) πραγματοποιούν από κοινού δράση για
την έμπρακτη στήριξη των εργαζομένων στον τουρισμό και τον επισιτισμό.
Η χώρα μας μετά τη βαθειά οικονομική κρίση βρίσκεται αντιμέτωπη με την κρίση που
προκαλεί η πανδημία του Covid-19, τα αποτελέσματα της οποίας είναι ήδη εμφανή σε
χιλιάδες καταναλωτές. Ωστόσο, την παρούσα χρονική στιγμή οι καταναλωτές που εργάζονται
στον κλάδο του επισιτισμού και του τουρισμού είναι οι βαρύτερα πληττόμενοι, καθώς:
-

-

-

Ο ΟΑΕΔ δεν έχει καταβάλει σε πολλούς δικαιούχους το έκτακτο επίδομα ανεργίας
Η συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στον κλάδο της εστίασης και του
επισιτισμού βρίσκονται εκτός ρύθμισης λόγω των όρων και των προϋποθέσεων που
ισχύουν
Εργαζόμενοι δεν έχουν λάβει το σωστό ποσό του επιδόματος που τους αναλογεί για
τον μήνα Ιούνιο ή δεν έχουν λάβει καθόλου από λάθος του συστήματος
Εργαζόμενοι βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης όλους τους μήνες και δεν είχαν τη
δυνατότητα να πάρουν επίδομα αδείας
Παρ’ όλο που πραγματοποιούνται πληρωμές, ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων
έλαβαν λιγότερα χρήματα στους λογαριασμούς τους, ως αποτέλεσμα των διαφορών
που έχουν προκύψει από αναστολή εργασίας, λάθος καταχωρήσεις στην πλατφόρμα
του ΟΑΕΔ κλπ
Οι εργαζόμενοι στην εστίαση δεν έχουν μπει στις ρυθμίσεις, ενώ οι παρούσες
συνθήκες ευνοούν τη μαύρη και ανασφάλιστη εργασία με ολέθρια αποτελέσματα
για τους εργαζόμενους και την οικονομία, κ.ο.κ.

Τόσο στην ΠΟΕΕΤ όσο και στην ΕΕΚΕ δεχόμαστε καθημερινά τηλεφωνήματα από
εργαζόμενους-καταναλωτές που αδυνατούν να καλύψουν τις καθημερινές ανάγκες αλλά και
τις οφειλές τους προς τις ΔΕΚΟ.
Η Πανελλήνια Ομοσπονδία των Εργαζομένων στον Τουρισμό και τον Επισιτισμό και η Ένωση
Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας καλεί την ΕΥΔΑΠ και την ΕΔΕΥΑ να στηρίξει έμπρακτα
τους εργαζόμενους στον τουρισμό και τον επισιτισμό είτε με ειδικά τιμολόγια είτε με
ρυθμίσεις για την αποπληρωμή των τρεχόντων λογαριασμών και πιθανών οφειλών τους και
σε κάθε περίπτωση, με μη διακοπή της παροχής νερού στις οικογένειές τους.
Παρακαλούμε για μία δια ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη συνάντηση μαζί σας προκειμένου να
σας εκθέσουμε περαιτέρω τα προβλήματα που έχουν προκύψει και να εξετάσουμε από
κοινού τις δράσεις στήριξης των εργαζομένων καταναλωτών που για ακόμη μία φορά, χωρίς
την υπαιτιότητά τους, πλήττονται βάναυσα.
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