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Σα κλαδικά ωματεία 

1. υνδικάτο  Επιςιτιςμοφ Σουριςμοφ Ξενοδοχείων Αττικισ 
2. υνδικάτο Σουριςτικϊν και Επιςιτιςτικϊν Επιχειριςεων Θεςςαλονίκθσ  
3. υνδικάτο Επιςιτιςμοφ Σουριςμοφ Αχαΐασ 
4. υνδικάτο Επιςιτιςμοφ Σουριςμοφ Λάριςασ  
5. υνδικάτο Επιςιτιςμοφ Σουριςμοφ Ιωαννίνων  
6. υνδικάτο Επιςιτιςμοφ Σουριςμοφ Λαςικίου ΣΑΛΩ 
7. υνδικάτο Επιςιτιςμοφ Σουριςμοφ Λζςβου 
8. φνδεςμοσ Ξενοδοχοχπαλλιλων Κζρκυρασ 
9. ωματείο Ξενοδοχοχπαλλιλων Ηακφνκου 

10. ωματείο Ξενοδοχοχπαλλιλων Κω  
11. ωματείο Τπαλλιλων Ξενοδοχείων Εςτιατορίων Λευκάδασ  
12. ωματείο Ξενοδοχοχπαλλιλων Ικαρίασ 
13. ωματείο Εργαηομζνων ςτα Σουριςτικά Επαγγζλματα άμου 
14. ωματείο Σουριςτικϊν Επαγγελμάτων Κάςτρου Αμαλιάδασ 
15. ωματείο Προςωπικοφ Σουριςτικϊν Επαγγελμάτων Κεφαλλονιάσ 
16. ωματείο Σουριςτικϊν Επαγγελμάτων Αλεξανδροφπολθσ 
17. Ζνωςθ Εργαηομζνων ςτισ Σουριςτικζσ και Επις Επιχειριςεισ Λιμνου 
18. φνδεςμοσ Προςωπικοφ Εςτιατορίων Μαγειρείων Χανίων 

 
Σα επιχειρθςιακά ωματεία ςτα ξενοδοχεία, επιςιτιςμό και Catering 
1. METROPOLITAN 
2. NOVOTEL 
3. INTERCONTINENTAL 
4. ATHENS LEDRA 
5. ΣΙΣΑΝΙΑ 
6. S.G.LYCABETUS 
7. G.R.LAGONISI 
8. CROWNE PLAZA 
9. STANLEY 
10. ROYAL OLYMPIC 

11. ZAFOLIA 
12. NEWREST Catering 
13. MIRAMAREWONDERLAND ΡΟΔΟΤ 
14. AMILIA MARE KAI PARADISE VILLAGE ΡΟΔΟΤ 
15. SHERATONΡΟΔΟΤ 
16. MIRAMARΕ ΡΟΔΟΤ 
17. GRAND MEDITERRANEO ΚΕΡΚΤΡΑ 
18. SUNSHINE ΚΕΡΚΤΡΑ 
19. AQUIS ΚΕΡΚΤΡΑ 
 

 

Καλοφμε τον κλάδο ςε γενικό ξεςθκωμό 

ΣΕΣΑΡΣΗ 25 ΓΕΝΑΡΗ – ΗΜΕΡΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΔΡΑΗ 
ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ 3μμ, ΕΞΩ ΑΠΟ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ 

 

 Απαιτοφμε από τθν κυβζρνθςθ να πάρει άμεςα μζτρα προςταςίασ των 
ανζργων και εποχικών ςυναδζλφων. 

 Να κάνει υποχρεωτικι τθν εφαρμογι των κλαδικών ςυλλογικών ςυμβάςεων 
ςε ξενοδοχεία, επιςιτιςμό, ηαχαρώδθ για όλεσ τισ επιχειριςεισ του κλάδου 

 

 

Προσ όλα τα ωματεία και τουσ εργαηόμενουσ  
του κλάδου ςε όλθ τθ χώρα.  
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υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι 

Οι εργαηόμενοι του κλάδου περάςαμε τα ζξι τελευταία χρόνια μζςα από καπιταλιςτικι κρίςθ 

που άλλαξε τθ ηωι των οικογενειϊν μασ. Θ επίκεςθ ςτα δικαιϊματα και ςτισ κατακτιςεισ μασ 

ιταν ολομζτωπθ και ςυνολικι και δεν πρόκειται να ςταματιςει, αφοφ θ μία κυβζρνθςθ μετά 

τθν άλλθ κα ςυνεχίηει να νομοκετεί αντεργατικά μζτρα όςο δεν τουσ ςταματάμε. 

Οι μεγάλεσ ξενοδοχειακζσ και επιςιτιςτικζσ επιχειριςεισ εφάρμοςαν όλα όςα ζφεραν τα 

μνθμόνια, πριν ακόμθ γίνουν αντεργατικοί νόμοι. Αυτό είχε ςαν αποτζλεςμα από τθ μια να 

ανζβουν οι ειςπράξεισ και τα κζρδθ των εργοδοτϊν, ςθμειϊνοντασ ρεκόρ τισ τελευταίεσ τρεισ 

χρονιζσ, κι από τθν άλλθ να ςακατευτοφν τα κορμιά των εργαηομζνων από τθν εντατικοποίθςθ 

και τθν πολυαπαςχόλθςθ.  

Θ Ανάπτυξθ ςτον κλάδο όχι μόνο δε μείωςε τθν ανεργία, αλλά αντίκετα ςυνοδεφτθκε από 

ςυρρίκνωςθ των μθνϊν απαςχόλθςθσ για τθν πλειοψθφία των εποχικϊν ςυναδζλφων και 

μεγαλφτερθ εντατικοποίθςθ τθσ δουλειάσ τουσ. Θ πλειοψθφία των ανζργων δεν παίρνει οφτε το 

επίδομα ανεργίασ. τισ περιοχζσ που κυριαρχεί θ εποχικότθτα το επίδομα δίνεται μόνο για ζνα 

τρίμθνο και με μεγάλθ κακυςτζρθςθ, ιδιαίτερα φζτοσ, ενω μζνουν εκτόσ όςοι τφχει να κάνουν 

μερικά μεροκάματα παραπάνω μζςα ςτθ ςαιηόν. 

Οι ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ είναι ςτα χαρτιά. Οι εργοδότεσ δεν εφαρμόηουν τίποτε από όςα 

προβλζπονται. Φεφγουν από τισ εργοδοτικζσ ενϊςεισ για να πλθρϊνουν 420 ευρϊ, με δουλειά 

χωρίσ ςταματθμό, για ατζλειωτεσ ϊρεσ. 

Οι εργαςιακζσ ςχζςεισ είναι διαλυμζνεσ και όςοι ακόμθ ζχουν ςτακερι δουλειά αντιμετωπίηουν 
τον κίνδυνο να αντικαταςτακοφν από άλλουσ με ελαςτικζσ μορφζσ απαςχόλθςθσ. 

Θ Ομοςπονδία Επιςιτιςμοφ Σουριςμοφ, μια ςειρά από κλαδικά και επιχειρθςιακά ςωματεία ςε 
όλθ τθ χϊρα, είναι ςτα χζρια των εργοδοτϊν και τθσ κυβζρνθςθσ. Δεν περιμζνουμε τίποτε από 
τισ θγεςίεσ που ζχουν μπει μπροςτά εδϊ και χρόνια ςυμβάλλοντασ ςτθν εφαρμογι των 
αντεργατικϊν μζτρων, πριν ακόμθ ψθφιςτοφν. Είναι μζροσ του προβλιματοσ και όχι θ λφςθ. Οι 
εργαηόμενοι πρζπει να απαλλαγοφν το ςυντομότερο από τζτοιεσ θγεςίεσ. 

ιμερα, μετά από άλλθ μια χρονιά με πάνω από 25 εκατομμφρια τουρίςτεσ, με πάνω από 17 δισ 
ευρϊ ζςοδα, θ αβεβαιότθτα και θ αναςφάλεια ςε κάκε εργαηόμενο του κλάδου είναι ακόμθ 
μεγαλφτερθ.  

Μζνει λοιπόν ςε μασ, τισ ταξικζσ εργατικζσ οργανώςεισ, ςε κάκε τίμιο ςυνδικαλιςτι θ ευκφνθ 
να πάρουμε τθν υπόκεςθ τθσ οργάνωςθσ ςτα χζρια μασ, να αναμετρθκοφμε με τον ατομικό 
και ςυλλογικό εργοδότθ, με τθν κυβζρνθςθ και τουσ μθχανιςμοφσ τθσ, αλλά και με τισ δικζσ 
μασ αδυναμίεσ. 

 

Ξενοδοχοϋπάλλθλοι, εργαηόμενοι ςε επιςιτιςτικά καταςτιματα και ςε ηαχαρώδθ, ζχουμε ζνα 

μόνο δρόμο. 

 Να επιβάλλουμε με τον αγώνα μασ να εφαρμοςτοφν οι ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ που 

υπάρχουν ςτον κλάδο, καταγγζλλοντασ τθν κυβζρνθςθ που κοροϊδεφει με το 

«ευρωπαϊκό κεκτθμζνο» για τισ ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ, που δεν είναι άλλο 

από αυτό που κζλουν οι εργοδότεσ: 400 ευρώ για όλουσ …και πολλά είναι! 

 700 ευρώ επίδομα ανεργίασ για όλουσ, άνεργουσ και εποχικοφσ για όλο το διάςτθμα 

τθσ ανεργίασ. Η χοριγθςθ του επιδόματοσ να γίνεται άμεςα, με τθν εγγραφι του 

εργαηόμενου ςτουσ καταλόγουσ του ΟΑΕΔ. 


