
 
 
 
 
 
 

ΣΕΣΑΡΣΗ 5 ΙΟΤΝΗ 2019  
ζηάζε εξγαζίαο 17:00-21:00 ζηα επηζηηηζηηθά θαηαζηήκαηα  

πγθέληξωζε ζηηο 18:00 ζην Τπνπξγείν Εξγαζίαο  
 

Σπλάδειθε, ζπλαδέιθηζζα πνπ δνπιεύεηο ζηνλ Δπηζηηηζκό θαη ηηο Αιπζίδεο, 

Δκείο νη εξγαδόκελνη ζηνλ Δπηζηηηζκό εδώ θαη ρξόληα δνύκε ζην πεηζί καο ηελ αλάπηπμε 
ηνπο. Η ηεξάζηηα θεξδνθνξία ησλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη θαη 
ζηνλ θιάδν καο είλαη απνηέιεζκα ηεο απιήξσηεο δνπιεηάο, ηεο θαηάξγεζεο ηνπ 8σξνπ 
θαη ηνπ 5εκεξνπ, ησλ άζιησλ κηζζώλ, ηεο θαηάξγεζεο ηεο Σπιινγηθήο Σύκβαζεο Δξγαζίαο 
ζηνλ Δπηζηηηζκό. 

Σηνλ θιάδν ηνπ επηζηηηζκνύ είλαη πνπ επηθξαηνύλ νη ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξόλνπ θαη καδί 
κε ηελ καύξε-αλαζθάιηζηε εξγαζία ηζαθίδνπλ θόθαια. Οη εξγαδόκελνη θαζεκεξηλά είκαζηε 
αληηκέησπνη κε ηελ εξγνδνηηθή ηξνκνθξαηία θαη απζαηξεζία, κε ηελ εληαηηθνπνίεζε πνπ 
νδεγεί ζε εμάληιεζε θαη ζνβαξά πξνβιήκαηα. Δθαηνληάδεο ζπλάδειθνη καο δελ 
πιεξώλνληαη ζηελ ώξα ηνπο ή κε ηηο ππεξσξίεο ηνπο όηαλ δνπιεύνπλ 10,12 θαη 15 ώξεο 
ηελ εκέξα.  

Η «δίθαηε» αλάπηπμε πνπ δηαθεκίδνπλ θπβέξλεζε θαη εξγνδνζία ζεκαίλεη κνίξαζκα ηεο 
θηώρεηαο, δηαηώληζε ησλ κηζζώλ πείλαο θαη ηεο απιήξσηεο δνπιεηάο, 10σξα-7εκεξα κε 
ζπκβάζεηο γηα ιίγνπο κήλεο θαη αλαθύθισζε ηεο αλεξγίαο, ζκπαξάιηαζκα ηνπ ζηαζεξνύ 
εξγάζηκνπ ρξόλνπ. Σεκαίλεη εληαηηθή δνπιεηά κέρξη ηα βαζηά γεξάκαηα. 

Σεκαίλεη όηη ζα ζπλερηζηεί ε αδηαθνξία ηεο θπβέξλεζεο απέλαληη ζηελ εξγνδνηηθή 
απζαηξεζία όζνλ αθνξά ζηα κέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Όηη νη ζπλάδειθνη ληειηβεξάδεο 
ζα ζπλερίζνπλ λα δνπιεύνπλ κε θαθνζπληεξεκέλα κεραλάθηα, κε δηθά ηνπο έμνδα, ρσξίο 
κέηξα αζθάιεηαο βάδνληαο ζε θίλδπλν ηε δσή ηνπο θάζε κέξα. 

Φέηνο έρνπκε ήδε κεηξήζεη εθαηνληάδεο εξγαηηθά αηπρήκαηα-εξγνδνηηθά εγθιήκαηα κε 
πνιινύο ζπλαδέιθνπο καο, δηαλνκείο λεθξνύο ελ ώξα εξγαζίαο. Γελ είλαη ε θαθηά ζηηγκή, 
είλαη απνηέιεζκα ηεο εληαηηθνπνίεζεο πνπ επηβάιιεη ε εξγνδνζία γηα ηελ αύμεζε ησλ 
θεξδώλ θαη ν αληαγσληζκόο αλάκεζα ζηηο αιπζίδεο θαη ηα επηζηηηζηηθά θαηαζηήκαηα. 
Πνιιά από απηά δελ γίλνληαη θαλ γλσζηά, δελ δίλνληαη απνδεκηώζεηο ελώ ε αλαξξσηηθή 
άδεηα πνιιέο θνξέο ηζνύηαη κε απόιπζε. 

Μαο απεηινύλ κε αλεξγία γηα λα ζπκβηβαζηνύκε κε ηα ιίγα, λα ρσλέςνπκε ην «δνπιεηά λα 
‘λαη θαη όηη λα ‘λαη». Τελ ίδηα ώξα νη εξγνδόηεο παίξλνπλ «δσξάθηα» από ηηο θπβεξλήζεηο 
(νπνηαζδήπνηε απόρξσζεο)  γηα λα εμαζθαιίζνπλ όηη ζα ζπλερίδνπλ λα βγάδνπλ θέξδε 
από ηνλ ηδξώηα καο. 

Γελ βνιεπόκαζηε κε ηα ςίρνπια πνπ βαθηίζαλε γηα κηζζνύο κέρξη ηώξα, νύηε κε ηηο 
ππνηηζέκελεο απμήζεηο ηνπο. Μαο ζέινπλ κε ζθπθηό ην θεθάιη, λα δνπιεύνπκε 
ζπλερόκελεο βάξδηεο θαη ζην ηέινο λα ιέκε θαη «επραξηζηώ». 

ηακαηάκε λα ηνπο θάλνπκε ηε ράξε, λα θαζόκαζηε κε ζηαπξωκέλα ηα ρέξηα. 

ηακαηάκε λα ζπζηάδνπκε ηηο αλάγθεο καο, ηελ πγεία καο, ηηο νηθνγέλεηεο καο γηα ηα 

θέξδε ηνπο. 



Η δύλακε καο είλαη ην πλδηθάην καο. Τα κνλαδηθά καο όπια ε αιιειεγγύε, ε 
νξγάλσζε θαη ε ελόηεηα. Μόλν έηζη κπνξνύκε λα ζπάζνπκε ην θιίκα θόβνπ, 
ηξνκνθξαηίαο πνπ επηβάιιεη ε εξγνδνζία. 

Κάλνπκε πέξα ηνπο εξγνδόηεο θαη ηα ηζηξάθηα ηνπο, ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα θόκκαηα ηνπο. 

Παιεύνπκε γηα ππνγξαθή ΣΣΔ κε απμήζεηο, κόληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά γηα όινπο. Σηόρνο 
καο είλαη ε ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθώλ καο, ην δηθαίσκα όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 
δηαθνπέο, ηνλ αζιεηηζκό, ηελ πγεία θαη ηνλ πνιηηηζκό.  

Όινη νη εξγαδόκελνη ζην θιάδν αλεμάξηεηα από ηελ εηδηθόηεηα, ηελ ειηθία, ηε ρώξα 
πξνέιεπζεο λα δνπιεύνπλ θαη λα ακείβνληαη κε ηνπο ίδηνπο όξνπο. Απηνύο ηωλ 
θιαδηθώλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεωλ. 

Καινύκε όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο από ηνλ Δπηζηηηζκό, ηηο κεγάιεο αιπζίδεο, ηα θέηεξηλγθ 
λα νξγαλσζνύλ ζην Σπλδηθάην, λα νξγαλώζνπλ ηνλ αγώλα ζε θάζε ηόπν δνπιεηάο.  

 
Πξαγκαηνπνηνύκε ζηάζε εξγαζίαο ηελ Σεηάξηε 5 Ινύλε ζηηο 17:00-21:00 

πκκεηέρνπκε ζηε ζπγθέληξωζε ζηηο 18:00 ζην Τπνπξγείν Εξγαζίαο 
 

Ήξζε ε ώξα λα πάξνπκε ηελ ππόζεζε ζηα ρέξηα καο. Να ζπλερίζνπκε ηε 
δηεθδίθεζε γηα 

 Δπαλαθνξά ησλ ζπιινγηθώλ δηαπξαγκαηεύζεσλ θαη ηεο ππνρξεσηηθόηεηαο ησλ 
θιαδηθώλ ζπκβάζεσλ. Δπαλαθνξά ηνπ κηζζνύ ζηα 751 επξώ ρσξίο θακία ειηθηαθή 
δηάθξηζε. 

 Να ππνγξαθεί θιαδηθή ζύκβαζε ζηνλ Δπηζηηηζκό κε νπζηαζηηθέο απμήζεηο ζηνπο 
κηζζνύο, επαλαθνξά δηθαησκάησλ . Να εθαξκνζηνύλ από όινπο ηνπο εξγνδόηεο νη 
ζπκβάζεηο ζε επηζηηηζκό θαη αιπζίδεο. 

 Δθαξκνγή ησλ θιαδηθώλ ζπκβάζεσλ γηα όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο αλεμάξηεηα από 
ηε ζρέζε εξγαζίαο. 

 Μόληκε θαη ζηαζεξή δνπιεηά γηα όινπο. 

 Καηάξγεζε ηνπ 6εκεξνπ. 7σξν-5εκεξν-35σξν. 

 Μέηξα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο. 

 Δπαλαθνξά ησλ εηδηθνηήησλ ηνπ θιάδνπ ζηα Βαξέα θαη Αλζπγηεηλά επαγγέικαηα θαη 
δηεύξπλζε ηνπο ζε άιιεο εηδηθόηεηεο. 

 Έληαμε ηεο εηδηθόηεηαο ησλ δηαλνκέσλ ζηα Β.Α.Δ. 

 Μέηξα γηα ηελ αζθάιεηα ησλ δηαλνκέσλ. Τν δίθπθιν, ην θόζηνο ζπληήξεζεο, ηα 
θαύζηκα, θαζώο θαη ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο λα θαιύπηνληαη από ηελ 
επηρείξεζε.  

 Να θαηαξγεζεί ν λόκνο 3986/2011 γηα ηηο δηαδνρηθέο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζπκβάζεηο 
πνπ θξαηάλε ζε νκεξία ηνπο εξγαδόκελνπο γηα πνιιά ρξόληα. Να θαηαξγεζεί ε 
δηάηαμε πνπ επηηξέπεη ηηο απεξηόξηζηεο νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζπκβάζεηο γηα ηηο 
επηρεηξήζεηο ηνπ αεξνδξνκίνπ. 

 Όζνη εξγαδόκελνη δνπιεύνπλ επνρηθά κε νξηζκέλνπ ρξόλνπ ζπκβάζεηο ζε 
μελνδνρεία θαη εζηηαηόξηα full season, λα ππόθεηληαη ζηηο δηαηάμεηο πεξί επνρηθώλ 
εξγαδόκελσλ, κε δηθαηώκαηα επαλαπξόζιεςεο θαη ρνξήγεζε επνρηθνύ επηδόκαηνο. 

 Δπαλαθνξά ηεο 20εηίαο ζην ΔΦΑΠΑΞ, επέθηαζε ηνπ θαη ζηνλ Δπηζηηηζκό. 


