
 

 

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΝΗ   12:00 ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ τους ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ 

 

Συνάδελφοι, σες στον τουρισμό,  

Οι εργαζόμενοι συνολικά στη βιομηχανία του τουρισμού, πληρώνουν πολύ ακριβά τις 

επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά εργασίας.  

Οι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου και οι σχετικές συνοδευτικές εγκύκλιοι, έχουν 

υφάνει ένα πλήρες αντεργατικό περιβάλλον, κομμένο και ραμμένο στις απαιτήσεις της 

εργοδοσίας, στην ουσία βρήκαν ευκαιρία, να νομιμοποιήσουν τις παρανομίες που είχαν 

αρχίσει να εφαρμόζουν.  

Οι ΠΝΠ δεν προστατεύουν την εργασία, δεν έχουν μέτρα ανακούφισης των εργαζομένων,  

απλά νομοθετούν ένα νέο αντεργατικό περιβάλλον ακόμη πιο άνισο για τους 

εργαζόμενους.  Οι ΠΝΠ αποσταθεροποιούν  τη σταθερή εργασία, επεκτείνουν την ελαστική 

ευέλικτη εργασία, το μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας μειώνει τους μισθούς στο 50%, 

μισθοί στη κυριολεξία πείνας, δουλειά δηλαδή για ένα κομμάτι ψωμί.  

Οι επιχειρήσεις  έχουν αφεθεί εντελώς ανεξέλεγκτες να ρυθμίζουν τα ωράρια και τη ζωή 

των εργαζομένων, το διευθυντικό δικαίωμα ενισχύεται και έχουν το ελεύθερο να  

δηλώνουν  τις ώρες απασχόλησης κλπ   των εργαζομένων εκ των υστέρων στο ΕΡΓΑΝΗ .   

Η αυθαιρεσία των επιχειρήσεων σε βάρος των εργαζομένων αμέτρητη, συχνά ακόμη και 

αυτές οι ΠΝΠ παραβιάζονται, σε βάρος των εργαζομένων.  

Η ανεργία και διογκώνεται και χρησιμοποιείται  ως απειλή,  για να μη διεκδικήσουν οι 

εργαζόμενοι τα δικαιώματά τους.  

Τόσο η κυβέρνηση, όσο και τα παπαγαλάκια τους τα ΜΜΕ, παρουσιάζουν ως αυτονόητη τη 

θυσία των εργαζομένων για να μην μειωθούν τα κέρδη των επιχειρήσεων. Ο Τουρισμός τα 

τελευταία χρόνια κινήθηκε  συνεχώς σε ρυθμούς ανάπτυξης και ανόδου. ΟΙ δείκτες του 

τουρισμού στη χώρα μας είναι  ανοδικοί,  η κερδοφορία επίσης,  η είσοδος εκατομμυρίων 

τουριστών  κάθε χρόνο αυξάνεται, γενικά ο τουρισμός  βρισκόταν σε πολύ ανθηρή περίοδο, 

και καμιά δικαιολογία για κρίση δεν υπάρχει. Που πήγαν αλήθεια όλα αυτά τα κέρδη; 

Τελικά η πανδημία όπως μαθαίνουμε από τους επιστήμονες, δεν άγγιξε ούτε το 1% του 

πληθυσμού μας, χρησιμοποιήθηκε όμως ως αφορμή  για να περάσουν όλο το 

αντεργατικό τσουνάμι που διαλύει κάθε έννοια εργατικής προστασίας.  

Η χώρα χρησιμοποιείται ξανά ως πειραματόζωο και  ξαφνικά αίρονται όλοι οι περιορισμοί 

και  χωρίς κανέναν έλεγχο, καλούνται οι τουρίστες που θα φέρουν κέρδη στο τουριστικό 

κεφάλαιο, αδιαφορώντας για μέτρα και για την εξέλιξη της πανδημίας. 

 



Εργαζόμενοι , ες, συνάδελφοι , σες,  

Δεν γίνεται να πληρώσουμε πάλι τη κρίση εμείς, δεν μπορούμε να θυσιάσουμε πάλι τα 

παιδιά μας και το μέλλον τους, δεν γίνεται να παραμένουν άλλο στην ανεργία και στην 

απραξία, δεν μπορούμε να ανεχτούμε να τους πετάνε ένα κομμάτι ψωμί, καιρός να 

σηκώσουμε το ανάστημά μας, να διεκδικήσουμε τη ζωή μας και τα δικαιώματά μας. 

 

• Να ανανεωθούν τώρα οι ΣΣΕ – να στηριχθούν οι απώλειες των εργαζομένων με 

βάση το μισθό τους και τη ΣΣΕ.  

• Να αντιμετωπιστεί η ανεργία με μείωση ωραρίου, χωρίς μείωση μισθού 

• Όχι στο μέτρο της εκ περιτροπής εργασίας 

• Να καταργηθούν όλες οι ΠΝΠ 

• Να στηριχθούν και όσοι δεν πρόλαβαν να ενταχθούν στο ταμείο ανεργίας  

• Να προσληφθούν και να συγκροτηθούν άμεσα επιτροπές ελέγχου του ΣΕΠΕ και 

υγειονομικές για συστηματικούς και πυκνούς ελέγχους . 

 

 

Συμμετέχουμε στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας μαζί  με την ΟΙΥΕ,                                                          

την  Ομοσπονδία και τα συνδικάτα επισιτισμού -τουρισμού. 

ΤΕΤΑΡΤΗ 10 ΙΟΥΝΗ   12:00 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ   

 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 

ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΠΝΠ  

 

 

Για το ∆.Σ. 

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραµµατέας 

 

   

          

              Θάνος Βασιλόπουλος                               Νίκος Τσάκωνας 

 

 


