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ΚΑΤΟΧΥΡΩΘΗΚΕ Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  

ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ – ∆ΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΑΣ  

ΟΛΟΙ & ΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ  7-8 ∆ΕΚΕΜΒΡΗ (ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΕΝΤ -

Φιλελλήνων 3, Σύνταγµα, 1ος όροφος) 

 

Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες στα τουριστικά γραφεία 
 
Πριν από λίγες µέρες και µετά από µεγάλο χρονικό διάστηµα αγώνα και άσκησης πίεσης 

στους εργοδότες, το σωµατείο µας πέτυχε την έκδοση από τον ΟΜΕ∆ της Απόφασης,  που 
κατοχυρώνει τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας των Εργαζοµένων σε όλα τα Τουριστικά 
Γραφεία. 

Η Απόφαση αυτή είναι µια σηµαντική νίκη για το Σωµατείο και τους εργαζόµενους στον 
κλάδο µας, αφού µέσα σε δύσκολες οικονοµικά συνθήκες, ουσιαστικά ανανεώνει και ορίζει 
στο ίδιο ύψος τους µισθούς, τα επιδόµατά µας και όλες τις θεσµικές µας κατακτήσεις, όπως 
αυτά είχαν κατοχυρωθεί µε τις παλαιότερες συλλογικές µας συµβάσεις.  

Ο ΠΑΣΕΝΤ όλο το προηγούµενο διάστηµα µε αγώνα, µε συνεχή πίεση στους εργοδότες 
αλλά και µε επιστηµονική τεκµηρίωση για την πορεία του κλάδου µέσα στην κρίση, 
ακύρωσε την προσπάθεια των εργοδοτών να επιβάλλουν µισθούς Μνηµονίου, µισθούς που 
να µην ξεπερνούν τα 400 και 500 Ευρώ το µήνα.  

Με τους αγώνες µας κατορθώσαµε να σπάσουµε τα καταστροφικά δεσµά των ατοµικών 
συµβάσεων εργασίας που θέλουν να µας επιβάλλουν οι εργοδότες και µε την απόφαση του 
ΟΜΕ∆ επαναφέρουµε τη συλλογική προστασία των εργαζοµένων, και µάλιστα σε µια 
εποχή όπου το 90% των εργαζοµένων δεν έχει συλλογική σύµβαση. 

Τώρα είναι στο δικό µας χέρι, στις δικές µας δυνάµεις να επιβάλλουµε και να 
εφαρµόσουµε και στην πράξη τη Συλλογική µας Σύµβαση. 

Ξεκινάµε από σήµερα. Ξεκινάµε από τις εκλογές του ΠΑΣΕΝΤ που 
πραγµατοποιούνται τις ηµέρες αυτές, για να αναδείξουµε νέο ∆.Σ. του Σωµατείου.  

Θέλουµε ένα σωµατείο µαζικό, ενωτικό, ανεξάρτητο. Ένα σωµατείο όπου όλοι οι 
εργαζόµενοι θα είναι µέλη και µέσα από αυτό θα καλύπτονται από τη Συλλογική Σύµβαση 
του κλάδου. Θέλουµε ένα Σωµατείο µε δύναµη, που θα επιβάλλει στην πράξη τα 
µισθολογικά, εργασιακά και ασφαλιστικά µας δικαιώµατα.  

ΓΙΑ ΑΥΤΟ 

 ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 
ΤΟΥ ΠΑΣΕΝΤ. 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ   

∆ΕΥΤΕΡΑ 7/12 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 8/12 ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΑΣΕΝΤ (Φιλελλήνων 3, 
Σύνταγµα, 1ος όροφος) ΓΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ∆.Σ. 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ 

    
Για το ∆.Σ. 

                        Ο Πρόεδρος                                        Ο Γεν. Γραµµατέας 
                 Θάνος Βασιλόπουλος                                    Νίκος Τσάκωνας 

 

 

 


