
 

 
Οι Συλλογικές Συµβάσεις είναι η ίδια µας η ζωή 

Όµως εµείς ξέρουµε ότι οι 
ξενοδόχοι ΔΕΝ θέλουν 
Συλλογική Σύµβαση. Θέλουν 
τον ξενοδοχοϋπάλληλο να 
δ ιαπραγµατεύετα ι στην 
κ α λ ύ τ ε ρ η π ε ρ ί π τ ω σ η 
ΜΟΝΟΣ του το µισθό του, 
στην χειρότερη να αρκεστεί 
στα 586 ευρώ µικτά. 
Οι εστιάτορες δεν θέλουν 
ούτε κι αυτοί Συλλογική 
Σύµβαση. Ξεζούµισαν για 
έ να χρόνο µαγ ε ί ρ ου ς , 
σερβιτόρους, λαντζέρηδες 
πληρώνοντας ψίχουλα και 
τώρα ετοιµάζονται για ακόµη 
µεγαλύτερες µειώσεις. 
Οι εργοδότες στα Ζαχαρώδη, 
µετά τη περσινή µείωση, 
θέλουν κα ι φέ το ς νέα 
µείωση 8%. 
Η κυβέρνηση, τα κόµµατα 
της ΕΕ, ετοιµάζονται να 
αποτελειώσουν ότι ξεκίνησαν 
πριν τρία χρόνια. Δεν θα 
γλιτώσει ούτε η αποζηµίωση, 
ούτε τα δώρα, ούτε η άδεια ή 
τα επιδόµατα. Συντάξεις, 
Υγεία και Πρόνοια είναι ήδη 
στην ηµερήσια διάταξη για 
νέο σφαγιασµό. 

Αυτοί που αρπάζουν το φαί απ’ το 
τραπέζι, κηρύχνουν τη λιτότητα. 
Αυτοί που παίρνουν όλα τα δοσίµατα 
ζητάνε θυσίες. 
Οι χορτάτοι µιλάν στους πεινασµένους 
για τις µεγάλες εποχές που θα ’ρθουν.

Πέρασε πάνω από ένας χρόνος χωρίς Συλλογική Σύµβαση στον Επισιτισµό και µε µειώσεις 15% 
στα Ξενοδοχεία και στα Ζαχαρώδη. Στο ίδιο χρονικό διάστηµα ο τουρισµός σηµείωσε αυξήσεις 
ρεκόρ σε αφίξεις και σε έσοδα. 
Οι εργαζόµενοι του κλάδου γνωρίσαµε πολύ καλά τί σηµαίνει να δουλεύουµε ατέλειωτες ώρες και 
µέρες χωρίς σταµατηµό, για να µεγαλώσουν κι άλλο τα κέρδη της µεγαλοεργοδοσίας. 
Μείναµε απλήρωτοι, ανασφάλιστοι, πολλοί από µας άνεργοι κι οι περισσότεροι 
µισοαπασχολούµενοι µέσα από προγράµµατα κατάρτισης και δήθεν µαθητείας. 
Τώρα όσοι πανηγυρίζουν για την «ατµοµηχανή που πήρε µπρος» ετοιµάζονται να µας µάθουν να 
ζούµε µε ακόµη λιγότερα, η κυβέρνηση δήθεν για «να βγει η χώρα από την κρίση», η εργοδοσία 
δήθεν για «να διασφαλίσει θέσεις δουλειάς».

Αυτά δεν απαντώνται ούτε µε µοιρολατρία, ούτε και µε 
αυταπάτες. Δεν είναι µοιραίο να µας κλέβουν τον ιδρώτα µια 
χούφτα παράσιτα. Δεν είναι όµως ούτε ρεαλιστικό να 
περιµένουµε από µια άλλη κυβέρνηση να µας επιστρέψει ότι 
µας έχουν κλέψει. 
Χρειάζεται να βασιστούµε ΜΟΝΟ σε µας, στην δική µας 
οργάνωση, στη δική µας ενότητα. 
Εµείς είµαστε αυτοί που υποφέρουµε. Εµείς είµαστε όµως 
αυτοί που παράγουµε όλο αυτόν τον πλούτο, στον οποίο 
κουµάντο κάνουν άλλοι. 
Ποιος άλλος εκτός από µας µπορεί να ξέρει καλύτερα ποιες 
είναι οι ανάγκες των οικογενειών µας;  
Ποιος άλλος γνωρίζει τί δουλειά περνά από τα χέρια µας κάθε 
µέρα, πόσο σακατεύουµε την υγεία µας ίσα για να 
επιβιώσουµε; 
Άρα ποιος µπορεί να πει ΠΟΣΟ και ΠΩΣ πρέπει να 
πληρωθούµε ΑΝ ΟΧΙ ΕΜΕΙΣ; 

Συναδέλφισσα καµαριέρα  
Όταν τα έσοδα από τον τουρισµό το 2011 ήταν 10,5 δις, ο 
µισθός σου ήτανε 919 ευρώ. 
Τώρα που τα έσοδα είναι 12,5 δις, ο µισθός σου είναι 788 
ευρώ. 
Συνάδελφε µάγειρα σε εστιατόριο 
Όταν το 2011 οι αφίξεις τουριστών ήτανε 14,9 εκ ο µισθός 
σου ήτανε 930 ευρώ. 
Τώρα που πλησιάζουνε τα 18 εκ. ο µισθός σου είναι 586 
ευρώ. 
Αν τους αφήσουµε η κατάσταση θα γίνει ακόµη 
χειρότερη. 

ΤΕΡΜΑ ΠΙΑ ΣΤΙΣ ΑΥΤΑΠΑΤΕΣ 
Ή ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ή ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ



Απαιτούµε τώρα βασικούς µισθούς στα ξενοδοχεία: !
970 ευρώ για υπάλληλους υποδοχής, µάγειρους Α 
950 ευρώ για σερβιτόρους, µπάρµαν, µαγείρους Β΄, 
τηλεφωνητές 
930 ευρώ για καµαριέρες, βοηθούς σερβιτόρου, 
βαλέδες, µπουφετζήδες, γκρουµ, µαγείρους Γ΄ 
900 ευρώ για καθαρίστριες, πλύντριες, λαντζέρηδες !!

Διεκδικούµε ΣΣΕ στον Επισιτισµό  
µε βασικούς µισθούς: !
950 ευρώ για µάγειρους Α΄ και µπάρµαν 
870 ευρώ για τον µπουφετζή 
860 ευρώ για τον πωλητή φαγητών 
850 ευρώ για το διανοµέα και το λαντζέρη 

Να υπογραφεί ΣΣΕ στα Ζαχαρώδη  
µε βασικούς µισθούς: !
990 ευρώ για τον τεχνίτη 
930 ευρώ για τον βοηθό 
και 38 ευρώ µεροκάµατο για τον λαντζέρη  

!
5θηµερο, 8ωρο 40ωρο για όλο τον κλάδο.  
Μόνιµη σταθερή δουλειά µε δικαιώµατα. !

Διασφάλιση µέσα από τις Συλλογικές Συµβάσεις όλων των επιδοµάτων, των δώρων, των 
αδειών, των αποζηµιώσεων απόλυσης, της επαναπρόσληψης των εποχικών συναδέλφων 
και όλων των όρων των προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων.

Η σιωπή που θέλει να επιβάλει η 
πλειοψηφία της Οµοσπονδίας δεν 
είναι κάτι νέο. 
Το ίδιο έκανε όλα τα προηγούµενα 
χρόνια, όταν υπέγραφε ΣΣΕ που 
ήθελαν οι εργοδότες. Το ίδιο κάνει 
και η ΓΣΕΕ που κοίταγε αλλού 
ό τ α ν κ υ β έ ρ ν η σ η κ α ι ΣΕΒ 
τέλειωσαν σε µια νύχτα την Εθνική 
Γενική Συλλογική Σύµβαση. Το ίδιο 
κάνουν και οι συνδικαλιστές της 
εργοδοσίας µέσα σε χώρους 
δουλειάς που διαφηµίζουν την 
αύξηση των κερδών σα να έχουµε 
εργοδότες κι εργαζόµενοι το ίδιο 
πορτοφόλι. 
ΟΛΟΙ αυτοί δε λένε κουβέντα για 
τις Συλλογικές Συµβάσεις. Και τί 
να πουν όταν οι ίδιοι είναι που 
έβαλαν την ταφόπλακα µε την 
στάση τους σε όλα τα µεγάλα 
προβλήµατα του κλάδου; Εκεί που 
ε ίνα ι λαλ ίστατο ι ε ίνα ι όταν 
διαπραγµατεύονται τί ακόµη θα 
δώσου ν , ό τα ν β έ βα ι α δ ε ν 
υπογράφουν µειώσεις σε µισθούς. 
Συµφώνησαν µε την επέκταση της 
µαθητείας, την κατάργηση των 
ΒΑΕ και του επιδόµατος ανεργίας. 
Επί της ουσίας δεν έκαναν τίποτε 
για να οργανώσουν ΚΑΝΕΝΑ 
αγώνα! 

Όµως ο αγώνας ΠΡΕΠΕΙ να οργανωθεί. 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 
Ο κλάδος στην Αττική έχει το ταξικό του Συνδικάτο. Έχει 
δεκάδες επιχειρησιακά σωµατεία που πέρσι έδωσαν 
παλικαρίσιο αγώνα για τις Συλλογικές Συµβάσεις . 
Καθυστέρησαν τις µειώσεις και σε πολλούς χώρους 
κατάφεραν να τις περιορίσουν. 
Σε καλούµε να γραφτείς στο Συνδικάτο και στο σωµατείο σου, 
να πας στη Γενική σου Συνέλευση, ξεπερνώντας το φόβο που 
δεν ήταν ποτέ καλός σύµβουλος. Μέσα στον οργανωµένο 
αγώνα ούτε µόνος είσαι, ούτε όµως και αδύναµος απέναντι σε 
κράτος κι εργοδοσία. Δεν µπορούν να φοβίσουν τη δύναµη 
που λέγεται εργατική τάξη όταν αποφασίζει να παλέψει για τη 
ζωή που της ανήκει. Αυτό µας διδάσκει η ιστορία, έτσι είχαµε 
κατακτήσεις. 
Τώρα χρειάζεται να δεις κι εσύ τί µπορείς να προσφέρεις, 
πόσο να συµµετέχεις, µε ποιους θα πας και σε ποιους θα 
γυρίσεις οριστικά την πλάτη. 
Το Συνδικάτο και τα επιχειρησιακά σωµατεία σηκώνουµε το 
ζήτηµα των Συλλογικών Συµβάσεων για τα Ξενοδοχεία, τον 
Επισιτισµό, τα Ζαχαρώδη.

Καλούµε όλα τα σωµατεία του κλάδου σε όλη τη χώρα να δώσουµε τη µάχη µε 
ενιαίο πλαίσιο, σε κάθε περιοχή. 
Να δώσουµε µήνυµα στη µεγαλοεργοδοσία ότι θα έχει από δω και πέρα 
απέναντί της τους εργαζόµενους του κλάδου ενωµένους, σε όποιο χώρο κι αν 
δουλεύουν, σε όποια πόλη κι αν µένουν. 


