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Δειηίν Σύπνπ 
Κηλεηνπνίεζε ζην μελνδνρείν Rinela Beach Resort & Spa 

 
 πλέρεηα ζηηο θηλεηνπνηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ πιινγηθώλ πκβάζεσλ 
Εξγαζίαο θαη ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθώλ κέζα ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο έδσζαλ νη 
δπλάκεηο ηεο Δ.Α.. Ξελνδνρνϋπαιιήισλ, απηή ηε θνξά ζην μελνδνρείν Rinela Beach 
Resort & Spa. 
 
 Αθόκα έλα μελνδνρείν από ηα δεθάδεο ζηα νπνία νη εξγνδόηεο δελ εθαξκόδνπλ κε ην «έηζη 
ζέισ» ηε ΣΣΔ, πνπ επηβάινπλ ζηνπο εξγαδόκελνπο άζιηεο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη κνλνκεξείο 
αηνκηθέο ζπκθσλίεο, κε εληαηηθνπνίεζε, θνκκέλα ξεπό θαη δηθαηώκαηα. 
 
 ΔΕ ΘΑ ΣΟΤ ΠΕΡΑΕΙ! 
 ΞΕΡΟΤΜΕ όηη από ηε δηθή καο δνπιεηά ην 2018 θαη κόλν ζηελ Κξήηε κεξηθέο 
εθαηνληάδεο μελνδόρνη είραλ έζνδα 3,2 δηο επξώ θη έθαλαλ επελδύζεηο εθαηνληάδσλ 
εθαηνκκπξίσλ ηνλ ρεηκώλα πνπ πέξαζε ελώ εκείο (δεθάδεο ρηιηάδεο 
μελνδνρνϋπάιιεινη όισλ ησλ εηδηθνηήησλ) «εηζπξάμακε» κόιηο ην 5% (150 εθ. επξώ) 
γηα θνπηζνπξεκέλνπο κηζζνύο. 
 

Απνδείρηεθε πεξίηξαλα όηη είηε ζηα ρξόληα ηεο θξίζεο κε θπβέξλεζε ΝΓ είηε ζηα ρξόληα ηεο 
«αλάθακςεο ηεο νηθνλνκίαο» κε θπβέξλεζε ΣΥΡΙΕΑ, νη μελνδόρνη πνιιαπιαζηάδνπλ ηα θέξδε ηνπο, 
επεθηείλνπλ ηα μελνδνρεία ηνπο. Από ηελ άιιε εκείο δνύκε ζην πεηζί καο ηελ εξγνδνηηθή 
απζαηξεζία, ηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο δνπιεηάο καο, εθαηνληάδεο θαλεξά ή θξπκκέλα εξγαηηθά 
αηπρήκαηα, ιηπνζπκίεο θιπ.  

 
Οη Ε κέλνπλ θελό γξάκκα, αθνύ δελ αξθεί απιά «λα ππνγξαθνύλ» ή «λα 

γίλνπλ ππνρξεσηηθέο». Σώξα λα δώζνπκε ηε δηθή καο καρεηηθή απάληεζε, πνπ ζα 
ζπκβάιιεη απνθαζηζηηθά ζην λα εθαξκνζηνύλ ζηελ πξάμε θαη όρη ζηα ιόγηα νη Ε. 
 
ΔΙΚΗ ΜΑ απάληεζε πξέπεη λα είλαη ε νξγάλσζε ζε θάζε μελνδνρείν! 
ΔΙΚΗ ΜΑ απάληεζε είλαη λα βάινπκε κπξνζηά ηηο δηθέο καο αλάγθεο θαη ησλ 
νηθνγελεηώλ καο! 

 
Σώξα είλαη ε ώξα λα νξγαλσζνύκε ζε θάζε μελνδνρείν θαη λα παιέςνπκε όρη κόλν 

γηα λα εθαξκόζνπλ νη μελνδόρνη ηε ΣΣΔ αιιά λα δηεθδηθήζνπκε πίζσ όηη ράζακε ζηα ρξόληα ηεο 
θξίζεο: από ην εθάπαμ έσο ην ύςνο ηνπ κηζζνύ καο. Να παιέςνπκε γηα αλζξώπηλεο ζπλζήθεο 
εξγαζίαο – λα κελ ραξίζνπκε ηηο δσέο καο γηα ηα θέξδε ησλ μελνδόρσλ! 

Σώξα είλαη ε ώξα γηα ζπληνληζκό θαη θνηλή πάιε ηνπ σκαηείνπ καο κε ηα 
ππόινηπα σκαηεία Ξελνδνρνϋπαιιήισλ ηεο ρώξαο πνπ έρνπλ ήδε πξνρσξήζεη ζε 
πξνθήξπμε απεξγίαο ζηηο 19 Ινύλε! 

Έζησ θαη θαζπζηεξεκέλα ε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ σκαηείνπ καο ηελ Πέκπηε 20 
Ινύλε πξέπεη λα βάιεη αγσληζηηθό πξόγξακκα θαη λα ζπληνλίζεη ηα βήκαηά καο κε ηνπο 
ζπλαδέιθνπο ζηελ ππόινηπε ρώξα! Οη ΣΣΔ θαη ε ππνρξεσηηθόηεηά ηνπο, ε εθαξκνγή ηνπο 
έρνπλ θεξδίδνληαη κε ηνπο αγώλεο θαη κε ηελ πάιε ησλ ζπλαδέιθσλ θαη όρη πίζσ από θιεηζηέο 
πόξηεο ζε ππνπξγεία θαη γξαθεία βνπιεπηώλ. 

 
πλερίδνπκε ην επόκελν δηάζηεκα κε αθόκα πεξηζζόηεξεο θηλεηνπνηήζεηο. 

Καινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζε θάζε μελνδνρείν, ζε θάζε πόζην, λα ζπάζνπλ ην θόβν θαη 



ηελ ηξνκνθξαηία ηεο εξγνδνζίαο, λα θάλνπλ δηθή ηνπο ππόζεζε ηνλ αγώλα απηό γηα ηελ 
ηθαλνπνίεζε ησλ πξαγκαηηθώλ καο αλαγθώλ. 
 
Δηεθδηθνύκε: 

 Δθαξκνγή ηεο Τνπηθήο ΣΣΔ γηα όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ζηα μελνδνρεία θαη ηα ηνπξηζηηθά 
θαηαιύκαηα, γηα όιεο ηηο εηδηθόηεηεο θαη όιεο ηηο ζρέζεηο εξγαζίαο ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
θαη ησλ πξαθηηθάξησλ. 

 Μέηξα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο. 
 Κακία ζπδήηεζε γηα ηηο λέεο απαηηήζεηο ησλ μελνδόρσλ. 
 Δπαλαθνξά ησλ εηδηθνηήησλ ηνπ θιάδνπ ζηα Βαξέα θαη Αλζπγηεηλά Δπαγγέικαηα θαη 

δηεύξπλζή ηνπο ζε άιιεο εηδηθόηεηεο. 
 

 Σαπηόρξνλα από ζήκεξα νξγαλώλνπκε ηελ πάιε καο ώζηε ε επόκελε Σνπηθή Ε 
λα πεξηιακβάλεη: 

 Καηώηεξν κηζζό αλά θαηεγνξία μελνδνρνϋπαιιήισλ: 
Α' θαηεγνξία: 970€, Β' θαηεγνξία: 950€, Γ' θαηεγνξία: 930€, Γ' θαηεγνξία: 900€ 

 Απαξέγθιηηε εθαξκνγή ηνπ 8σξνπ – 5εκεξνπ – 40ώξνπ κε δύν ζπλερόκελα ξεπό ηελ 
εβδνκάδα θαη ρνξήγεζε δηαιείκκαηνο κηζήο ώξαο κέζα ζηνλ εκεξήζην ρξόλν δνπιεηάο. 

 
Όινη νη μελνδνρνϋπάιιεινη ζηελ Γεληθή πλέιεπζε ηνπ σκαηείνπ 

ηελ Πέκπηε 20/6 ζηηο 19:00 ζην Εξγαηηθό Κέληξν 


