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Θέκα: «Σπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνπξηζκό ζηα λεζηά ησλ 

Κπθιάδσλ θαη γεληθόηεξα ζηηο λεζησηηθέο πεξηνρέο» 

Τηο ηειεπηαίεο κέξεο έξρνληαη ζην θσο, ην έλα κεηά ην άιιν, πιεζώξα δεκνζηεπκάησλ ζηα 

ηνπηθά site ησλ Κπθιάδσλ, ζρεηηθά κε ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ εξγαδόκελσλ ζηνλ 

ηνπξηζκό, ζην λεζί ηεο Μπθόλνπ, πνπ αθνξνύλ όρη κόλν θαηαγγειίεο εξγαδνκέλσλ, αιιά 

θαη από επηρεηξεκαηίεο πνπ θαινύληαη λα ζηειερώζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο κε εξγαηηθό 

δπλακηθό.  

Είλαη ηξαγηθό ζηα λεζηά καο πνπ ζθύδνπλ από ηνπξηζκό ηνπο ζεξηλνύο κήλεο, νη 

εξγαδόκελνη λα δνπιεύνπλ ζε ζπλζήθεο γαιέξαο, λα θνηκνύληαη ζηα απηνθίλεηα θαη ζηηο 

μαπιώζηξεο ζηηο παξαιίεο πξνθεηκέλνπ λα κελ ζηνηβαρζνύλ ζε δσκάηηα θινπβηά ή αθόκα 

θαη containers, καδί κε άηνκα ηνπ αληίζεηνπ θύινπ, λα θάλνπλ κπάλην ζηηο ληνπδηέξεο ησλ 

παξαιηώλ θαη λα παιεύνπλ κε ηελ πγξαζία, ηηο θαηζαξίδεο θαη ηα πνληίθηα γηα λα 

επηβηώζνπλ, ζέηνληαο ζε θίλδπλν ηε δσή ηνπο θαη ηελ πγεία ηνπο.  

Η θξάζε «Δελ παξέρεηαη δηακνλή» είλαη ε θξάζε πνπ πξνθαιεί ηξόκν ζε όζνπο 

επηζπκνύλ λα εξγαζηνύλ ζηε Μύθνλν, θαζώο ζύκθσλα κε θαηαγγειία εξγαδόκελεο, γηα λα 

βξεηο αμηνπξεπέο ζπίηη ρξεηάδεζαη 10.000 κε 15.000 επξώ, όηαλ ν κηζζόο είλαη ην αλώηεξν 

1.500 επξώ, γηα 12 ώξεο θαζεκεξηλήο εξγαζίαο!!! Καη βέβαηα, αλ παξέρεηαη δηακνλή θαη 

δηαηξνθή δελ μέξεηο ηη ζα ζπλαληήζεηο (πξσηλό κε όηη έρεη απνκείλεη από ην κπνπθέ ησλ 

πειαηώλ γηα λα θάλε 150 άηνκα πξνζσπηθό, θαηαγγέιιεη άιιε εξγαδόκελε!!!). 

Τν πξόβιεκα πθίζηαηαη θαη γηα ηνπο επηρεηξεκαηίεο, όπσο αλαθέξεη ζε δεκνζίεπκα, ν 

Πξόεδξνο ησλ επηρεηξεκαηηώλ, νη νπνίνη θαινύληαη λα ζηειερώζνπλ ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο 

κε αλζξώπηλν δπλακηθό, κε ηα ελνίθηα ησλ ζπηηηώλ λα έρνπλ απμεζεί πνιύ. Οη κεγάιεο 

επηρεηξήζεηο ελνηθηάδνπλ ρώξνπο γηα ηε δηακνλή ησλ εξγαδνκέλσλ, κεηαθπιίσληαο ην 

θόζηνο ζηνπο επηζθέπηεο ηνπ λεζηνύ. 

Καη ζίγνπξα ην πξόβιεκα δελ αθνξά κόλν ηε Μύθνλν, αιιά θαη όια ηα λεζηά πνπ ππάξρεη 

ππεξηνπξηζκόο, αιιά θαη απηά πνπ έρνπλ αλνδηθή πνξεία ζηνλ ηνπξηζκό. Καη βέβαηα δελ 

αθνξά κόλν ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνλ ηνπξηζκό, αιιά ην έρνπκε ζπλαληήζεη θαη ζηνπο 



εξγαδόκελνπο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ πγεία, νη νπνίνη έξρνληαη αληηκέησπνη κε 

ππέξνγθα πνζά γηα ελνηθίαζε ζπηηηνύ, αιιά θαη κε έιιεηςε ζπηηηώλ γηα ελνηθίαζε, αθνύ ηα 

πεξηζζόηεξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ελνηθίαζε ηύπνπ Airbnb ηνπο ζεξηλνύο κήλεο. 

Μνλαδηθή πιένλ ιύζε θαίλεηαη λα είλαη ην λα πάξνπλ ηελ θαηάζηαζε «ζηα ρέξηα ηνπο», 

ηόζν ην Δεκόζην, όζν θαη νη Δήκνη θαη νη Πεξηθέξεηεο, γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηε δηάζεζε 

επαξθώλ θαηνηθηώλ γηα ηελ αμηνπξεπή ζηέγαζε, ηόζν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνπξηζκό, 

όζν θαη ησλ εηεξνδεκνηώλ ζηειερώλ δεκόζησλ θαη θνηλσθειώλ ππεξεζηώλ (δάζθαινη, 

θαζεγεηέο, επαγγεικαηίεο πγείαο, εξγαδόκελνη ζηα ζώκαηα αζθαιείαο, ζε πξνλνηαθέο 

δνκέο –Κέληξα Κνηλόηεηαο, Κνηλσληθά Φαξκαθεία, Παληνπσιεία θ.ιπ.). Η εμαζθάιηζε 

θαηνηθηώλ κπνξεί λα γίλεη κέζσ θηλήηξσλ γηα ηε καθξνρξόληα ή κηθηή, αλά πεξίπησζε, 

κίζζσζε, ή θαη κε ηε δεκηνπξγία ζπγθξνηεκάησλ νηθνλνκηθώλ θαηνηθηώλ ζε δεκόζηα  ή 

δεκνηηθά αθίλεηα.  

Δπεηδή δελ είλαη δπλαηόλ ζηηο κέξεο καο νη εξγαδόκελνη, ζε όπνην θιάδν θη αλ 

απαζρνινύληαη, λα κελ έρνπλ αμηνπξεπείο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη δηαβίσζεο 

Δπεηδή ν ηνπξηζκόο απνηειεί ηε βαζηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηόηεηα γηα ηα λεζηά καο θαη νη 

ζπλζήθεο δηαβίσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ έρνπλ άκεζν αληίθηππν θαη ζε απηόλ  

Δπεηδή κηα Χώξα πνπ ζέβεηαη ηνλ εαπηό ηεο πξέπεη λα ζέβεηαη θαη ην αλζξώπηλν 

δπλακηθό ηεο 

Δπεηδή, πξντόληνο ηνπ ρξόλνπ, ε θαηάζηαζε ζηα λεζηά σο πξνο ηελ δηαζθάιηζε 

αλζξώπηλεο θαη αμηνπξεπνύο θαηνηθίαο γηα ηνπο εξγαδόκελνπο, εμειίζζεηαη ζε ζύλζεην θαη 

δπζεπίιπην πξόβιεκα 

Δπεηδή ην θξάηνο θαη ε Τνπηθή Απηνδηνίθεζε α΄ θαη β΄ βαζκνύ νθείινπλ λα ζπκβάινπλ 

ζηε δηαζθάιηζε  αμηνπξεπνύο ζηέγεο ζηνπο επνρηθνύο εξγαδνκέλνπο ζηνλ ηνπξηζκό, αιιά 

θαη ζε άιινπο εηεξνδεκόηεο εξγαδόκελνπο ζε δεκόζηεο ή θνηλσθειείο ππεξεζίεο 

απαξαίηεηεο γηα ηε δσή θαη ηελ αλάπηπμε ησλ λεζηώλ 

 
Δξσηώληαη ν θ.θ. Υπνπξγνί:  
 
1. Πξνηίζεληαη λα δξνκνινγήζνπλ ηηο απαξαίηεηεο θαη αλαγθαίεο ελέξγεηεο, ώζηε 

λα δνζεί νξηζηηθή ιύζε ζην πξόβιεκα δηακνλήο θαη δηαβίσζεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηε Μύθνλν, αιιά θαη γεληθά ζηα λεζηά καο; 

2. Πξνηίζεληαη λα ιάβνπλ κέηξα ώζηε λα γίλνληαη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη, 

πξνθεηκέλνπ λα απνθεύγνληαη πεξηπηώζεηο «θηινμελίαο» εξγαδνκέλσλ ζε 

αθαηάιιεινπο ρώξνπο θαη λα δηαζθαιίδνληαη αμηνπξεπείο ζπλζήθεο δηαβίσζεο; 

3. Πξνηίζεληαη λα εληζρύζνπλ ην ΣΔΠΔ, έηζη ώζηε λα θαηαζηεί ν πξαγκαηηθά 

αμηόπηζηνο δεκόζηνο θνξέαο πνπ ζα ειέγρεη ηελ παξαβαηηθόηεηα ζηηο 

εξγαζηαθέο ζρέζεηο θαη ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο; 

4. Πξνηίζεληαη λα δξνκνινγήζνπλ κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε επαξθώλ θαηαιπκάησλ 



γηα ηε ζηέγαζε, ζε αμηνπξεπείο ζπλζήθεο, ησλ επνρηθώλ εξγαδόκελσλ ζηνλ 

ηνπξηζκό, αιιά θαη ησλ εηεξνδεκνηώλ εξγαδνκέλσλ ζε δεκόζηεο θαη 

θνηλσθειείο ππεξεζίεο, απαξαίηεηεο γηα ηελ δσή θαη ηελ αλάπηπμε ησλ λεζηώλ; 

 
 

Οη εξσηώληεο Βνπιεπηέο 
 
 

Σπξκαιέληνο Νίθνο 

Φσηίνπ Θεαλώ 

Εαραξηάδεο Κώζηαο 

Ννηνπνύινπ Καηεξίλα 

Ξελνγηαλλαθνπνύινπ Μαξηιίδα 

 

Αβξακάθεο Διεπζέξηνο 

Απγέξε Θενδώξα (Γώξα) 

Απισλίηεο Αιέμαλδξνο – Φξήζηνο 

Βαξδάθεο Σσθξάηεο 

Βαξεκέλνο Γεώξγηνο 

Βέηηα Καιιηόπε 

Ζγνπκελίδεο Νηθόιανο 

Θξαςαληώηεο Δκκαλνπήι 

Καιακαηηαλόο Γηνλύζηνο – Φαξάιακπνο 

Καζηκάηε Νίλα 

Κάηζεο Μάξηνο 

Καθαληάξε Φαξνύια (Φαξά) 

Λάππαο Σπύξνο 

Μάιακα Κπξηαθή 

Μακνπιάθεο Φάξεο 

Μάξθνπ Κσλζηαληίλνο 

Μετθόπνπινο Αιέμαλδξνο 

Μπαιάθαο Ησάλλεο 

Μπάξθαο Κώζηαο 

Μσξατηεο Θάλνο 

Παπαδόπνπινο Αζαλάζηνο (Σάθεο) 

Παπαειηνύ Γεώξγηνο 

Παπαλάηζηνπ Αηθαηεξίλε 



Σαληνξηληόο Νεθηάξηνο 

Σθνπξνιηάθνο Παλαγηώηεο 

Σθνπθά Μπέηπ 

Τόιθαο Άγγεινο 

Τξηαληαθπιιίδεο Αιέμαλδξνο 

Φάκειινο Σσθξάηεο 

Φίιεο Νηθόιανο 

Φαξίηνπ Γεκήηξηνο (Τάθεο) 

Φαηδεγηαλλάθεο Μηιηηάδεο 

Χπρνγηόο Γεώξγηνο 

 

 

 


