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(ΑΡΣΕΜΙΙΑ 2, ΚΩ) 

Παλεύουμε για δουλειά με δικαιώματα, για 

ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. 

· Τπνγξαθή θαη εθαξκνγή ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ κε απμήζεηο. 

· 7σξν, 5εκεξν 35σξν, κε δπν ζπλερόκελα ξεπό. 

· Δπαλαθνξά θαη δηεύξπλζε ησλ βαξέσλ θαη αλζπγηεηλώλ θαη ηνπ εθάπαμ. 

· Μέηξα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο. 

πλαδέιθηζζεο, ζπλάδειθνη, 

Όια απηά ηα ρξόληα εκείο νη εξγαδόκελνη ζην ηνπξηζκό, είδακε ηνπο κηζζνύο καο 
λα θαηξαθπιάλε, ηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά λα θαηαξγνύληαη, ηελ θινπή ηνπ εθαπαμ 
θαη ηηο ζπλζήθεο δνπιεηάο λα ρεηξνηεξεύνπλ. 

Σα θόκκαηα πνπ θπβέξλεζαλ θαη ζήκεξα ην παίδνπλ μαθληαζκέλνη  έρνπλ 
ηεξάζηηεο επζύλεο γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ βηώλνπκε ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο. Ζ 
7ήκεξε εξγαζία ρξόληα νιόθιεξα εθαξκόδεηαη ζηα πεξηζζόηεξα μελνδνρεία ηεο 
πεξηνρή καο. Πνηόλ πάλε λα θνξντδέςνπλ;; ήκεξα αλαθάιπςαλ ηελ εξγαζηαθή 
δνύγθια πνπ επηθξαηεί;; Γελ μέξνπλε όηη  ζηνλ θιάδν ηεο αλάπηπμεο θαη ηεο 
βαξηάο βηνκεραλίαο νη εξγαδόκελνη  δνπιεύνπλ ρσξίο ξεπώ γηα 5 κε 6 κήλεο, κε 
κηζζνύο  πείλαο; 

Ζ κεγάιε εξγνδνζία ζην ηνπξηζκό ηα ζέιεη όια…Εεηά λα κελ ππάξρεη ηίπνηα πνπ 
λα ηελ εκπνδίδεη λα εθκεηαιιεύεηαη ηελ εξγαηηθή δύλακε  γηα όζν  θαη όπνηε απηή 
ζέιεη. Αθόκα θαη ηα ειάρηζηα ζέιεη  λα  θαηαξγήζεη .. 

Λέλε πσο επαλαθέξαλε ηελ ζύκβαζε. ηα ραξηηά. ηελ πξαγκαηηθόηεηα  ηα 
παθέηα θαη ε εληαηηθνπνίεζε πάλε ζύλλεθν. Ζ εξγνδνηηθή ηξνκνθξαηία κε 
«καμηιάξη» ηελ αλεξγία   εθθξάδεηαη ζην «έηζη είλαη εδώ ηα πξάγκαηα αλ δε ζ’ 
αξέζεη θύγε» . 

πλέηαηξνη ζην έγθιεκα θαη ε πιεηνςεθία ηεο Οκνζπνλδίαο Σνπξηζκνύ 
Δπηζηηηζκνύ, ε νπνία ππόγξαςε ζύκβαζε κε κεηώζεηο κηζζώλ, πνπ επηηξέπεη ηε 
10σξε θαη 7εκεξε εξγαζία.  

Γε ζα ζηακαηήζνπλ εδώ…Σα ρεηξόηεξα είλαη κπξνζηά  αλ δελ πάξνπκε ηα   κέηξα 
καο.  



πλαδέιθηζζεο, πλάδειθνη, 

ήκεξα ην «ατ ζηρηηξ» δελ θηάλεη.Ζ ππνκνλή δελ μεπεξλάεη ηελ εμάληιεζε θαη ηα 
κπνζθειεηηθά πξνβιήκαηα. Ζ θνύξαζε δελ πιεξώλεηαη κε ηα ςίρνπια πνπ καο 
πεηάλε.. Γελ είλαη δσή  απηή όηαλ ε ηερλνινγηθή θαη επηζηεκνληθή πξόνδνο κπνξεί 
λα καο εμαζθαιίζεη  θαιύηεξε πνηόηεηα δσήο   

Απηνί –εξγνδνζία-θπβέξλεζε-αζηηθά θόκκαηα- κπνξεί λα θαίλνληαη ηζρπξνί! Δκείο 
όκσο είκαζηε νη πνιινί!  

Καη έρνπκε  ην δίθην κε ην κέξνο καο 

Να κελ επηηξέςνπκε ζε θαλέλαλ λα καο επηβάιιεη ην «ζπίηη δνπιεηά, δνπιεηά 
ζπίηη» γηα έλα θνκκάηη ςσκί. 

Δίλαη απαξάδεθην λα ζηεγάδνπλ πίζσ από ηηο γπαιηζκέλεο βηηξίλεο ησλ 5άζηεξσλ 
θαη 4άζηεξσλ μελνδνρείσλ  εξγαδόκελνπο ζε θνληέηλεξ  . 

Γελ είλαη πξόνδνο λα κελ έρνπκε ειεύζεξν ρξόλν γηα εκάο θαη ηηο νηθνγέλεηεο καο, 
λα αζρνιεζνύκε κε ηνλ πνιηηηζκό, ηνλ αζιεηηζκό. Να κελ καο επηηξέπνπλ λα 
ραξνύκε ηηο νκνξθηέο ηνπ ηόπνπ καο. 

Καλέλαο θόβνο! πζπείξσζε ζην ζσκαηείν  γηα ην κηθξό ή κεγάιν πξόβιεκα γηα 
θάζε  παξαβίαζε ησλ δηθαησκάησλ καο ζην ρώξν δνπιεηάο. 

Τπάξρεη ιύζε! Σν ηαμηθό ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ζηε ρώξαο καο, ην ΠΑΜΔ, πάεη 
θόληξα ζε όινπο απηνύο πνπ καο θάλνπλ ην βίν αβίσην. 

Διεκδικούμε: 

 Δπαλαθνξά ησλ ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ θαη ηεο ππνρξεσηηθόηεηαο 
ησλ θιαδηθώλ ζπκβάζεσλ. Δπαλαθνξά ηνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ ζηα 751 
επξώ. 7σξν , 5εκεξν, 35σξν. 

 Δθαξκνγή ησλ θιαδηθώλ πκβάζεσλ γηα όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο 
αλεμάξηεηα από ηε ζρέζε εξγαζίαο, κε νπζηαζηηθέο απμήζεηο. 

 Δπαλαθνξά ησλ εηδηθνηήησλ ηνπ θιάδνπ ζηα Βαξέα θαη Αλζπγηεηλά 
Δπαγγέικαηα θαη δηεύξπλζή ηνπο ζε άιιεο εηδηθόηεηεο, ζε μελνδνρεία θαη 
επηζηηηζηηθά θαηαζηήκαηα. 

 Δπαλαθνξά ηεο 20εηίαο ζην ΔΦΑΠΑΞ, επέθηαζή ηνπ θαη ζηνλ Δπηζηηηζκό. 
 Μόληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά γηα όινπο, λα θαηαξγεζνύλ όιεο νη ειαζηηθέο 

κνξθέο απαζρόιεζεο, ηα δνπιεκπνξηθά - εξγνιαβηθά ζπλεξγεία. 
 Όζνη εξγαδόκελνη δνπιεύνπλ επνρηθά κε νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζπκβάζεηο ζε 

μελνδνρεία θαη εζηηαηόξηα fullseason, λα ππόθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί 
επνρηθώλ εξγαδνκέλσλ, κε δηθαίσκα επαλαπξόζιεςεο θαη ρνξήγεζε 
επνρηθνύ επηδόκαηνο. 

 Μέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο.     
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