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Τί πρζπει να ξζρεισ για τθ
ΣυλλογικιΣφμβαςθΕργαςίασ
Ενθμερωτικι ανακοίνωςθ του ΠΑΜΕ Επιςιτιςμοφ Τουριςμοφ για τουσ εργαηόμενουσ ςτα Ξενοδοχεία

Ποια είναι θ ανάγκθ φπαρξθσ
των Συλλογικϊν Συμβάςεων;
Τί περιλαμβάνουν;
• Ρυκμίηουν τον θμεριςιο,
και εβδομαδιαίο εργάςιμο
χρόνο, που είναι το ςθμείο
αναφοράσ των μιςκϊν
μασ.
• Κακορίηουν τθν τιμι που οι
εργαηόμενοι πουλάνε τθν
εργατικι τουσ δφναμθ
(μιςκόσ, μεροκάματο)
κατά τρόπο ςυλλογικό,
ζτςι ϊςτε να μθν μπορεί ο
κάκε εργοδότθσ να τθν
κακορίηει όπωσ αυτόσ
κζλει.
• Περιλαμβάνουν τουσ όρουσ
εργαςίασ των
εργαηομζνων, αλλά και μια
ςειρά δικαιϊματα που ζχει
κατακτιςει θ εργατικι
τάξθ τουσ δυο
προθγοφμενουσ αιϊνεσ.
Χωρίσ αυτζσ οι εργαηόμενοι
δεν κα είχαμε καμιά
δφναμθ απζναντι ςτισ
ορζξεισ των εργοδοτϊν, οι
οποίοι κα κακόριηαν με
ατομικοφσ όρουσ τθ ηωι
μασ, μζςα κι ζξω από τουσ
χϊρουσ δουλειάσ.

Η Σσλλογική Σύμβαζη Εργαζίας
είναι θ ζγγραφθ ςυμφωνία μεταξφ των ςυνδικαλιςτικϊν
οργανϊςεων εργαηομζνων και εργοδοτϊν με τθν οποία
κακορίηονται οι όροι εργαςίασ και ορίηονται τα δικαιϊματα και
οι υποχρεϊςεισ των δφο μερϊν.
Θ Εκνικι Γενικι υλλογικι φμβαςθ και οι κλαδικζσ ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ αφοροφνε τθν υπεράςπιςθ τθσ εργατικισ τάξθσ και
του βιοτικοφ τθσ επιπζδου από τθν εκμετάλλευςθ των
εργοδοτϊν. Θ υπογραφι τουσ αποτελοφςε πάντα αντικείμενο
αποφαςιςτικισ διεκδίκθςθσ και αγϊνα των εργαηομζνων, γι’
αυτό και θ εργοδοςία ανεξάρτθτα από τουσ ελιγμοφσ που κάνει
κάκε φορά κάτω από το βάροσ των αγϊνων μασ, ποτζ δεν
εγκαταλείπει τθν προςπάκεια να ςυμπιζηει μιςκοφσ και
δικαιϊματα προσ τα κάτω.
τα ξενοδοχεία υπάρχει κλαδικι ςυλλογικι ςφμβαςθ, που
υπζγραψε θ πλειοψθφία τθσ Ομοςπονδίασ Επιςιτιςμοφ
Σουριςμοφ από κοινοφ με τουσ ξενοδόχουσ, μειϊνοντασ τουσ
μιςκοφσ κατά 15% και επιβάλλοντασ 10ωρθ απλιρωτθ δουλειά.
Όμωσ οι περιςςότεροι ξενοδόχοι δεν εφαρμόηουν οφτε κι
αυτιν, δίνουν ό,τι μιςκοφσ κζλουν, εφαρμόηουν ό,τι ωράρια
κζλουν, δε δίνουν ρεπό, άδειεσ,διαλείμματα.
Να γιατί χρειάηεται να γνωρίηουμε όλοι οι εργαηόμενοι καλά τί
είναι ςυλλογικι ςφμβαςθ, γιατί είναι ςθμαντικό για τθ ηωι μασ
μζςα αλλά κι ζξω από τουσ χϊρουσ δουλειάσ.
Να γιατί χρειάηεται να είμαςτε όλοι ενθμερωμζνοι,
οργανωμζνοι κι ενεργοί ςτα ωματεία μασ, ζχοντασ ωσ
μοναδικό ςυμφζρον να επιβάλλουμε τα δικαιϊματά μασ, με τθν
οργάνωςθ και τθ ςυμμετοχι μασ.
Μζςα από αυτό το τετραςζλιδο κα μάκουμε όλα όςα
χρειαηόμαςτε για να γίνει θ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ
υπόκεςθ όλων των εργαηομζνων του κλάδου.
Μόνον αν κατανοθκεί θ αναγκαιότθτά τθσ κα μπορζςουμε να
αναγκάςουμε με αγϊνα τισ εργοδοτικζσ οργανϊςεισ να τθν
υπογράψουν με όρουσ που κα καλφπτουν τισ απϊλειεσ που
είχαμε και κριτιριο τισ ανάγκεσ μασ.
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Τι ίζτσε µέτρι ηο 2012
• Κανζνασ μιςκόσ
εργαηόμενου ςτα
ξενοδοχεία δεν ιταν
κάτω από 886 ευρϊ
μικτά.
• Όλοι οι ξενοδόχοι
ιταν υποχρεωμζνοι να
εφαρμόςουν τθν
ςυλλογικι ςφμβαςθ
• Δεν υπιρχε κανείσ
διαχωριςμόσ ςε μιςκοφσ
και δικαιϊματα μεταξφ
παλιϊν-νζων
εργαηομζνων
• Οι εργαηόμενοι
μποροφςαν να επιλζξουν
τθν ευνοϊκότερθ για
αυτοφσ ςυλλογικι
ρφκμιςθ
Τι ιζτύει ζήµερα
• Όλοι οι μιςκοί τθσ
κλαδικισ ςυλλογικισ
ςφμβαςθσ είναι
μειωμζνοι κατά 15%
• Οι ξενοδόχοι δεν είναι
υποχρεωμζνοι να
εφαρμόςουν τθν
ςυλλογικι ςφμβαςθ. Όςοι
δεν είναι μζλθ των
ενϊςεϊν τουσ
πλθρϊνουντουσεργαηόμε
νουσμε586 ευρϊ μικτά
• Οι νζοι κάτω των 24 ετϊν
πλθρϊνονται με 511 ευρϊ
μικτά
• Οι εργοδότεσ μποροφν να
απαςχολιςουν τουσ
εργαηόμενουσ μζχρι και 10
ϊρεσ τθν θμζρα, χωρίσ
πρόςκετθ αμοιβι αν θ
πλθρότθτα ξεπερνά το
75%
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Τί παλεφουμε;
Παλεφουμε να εφαρμοςτεί θ κλαδικι ςυλλογικι
ςφμβαςθ παντοφ. Αγωνιηόμαςτε να υπογραφεί νζα
ςυλλογικι ςφμβαςθ που να καλφπτει τισ απϊλειεσ που
είχαμε τα χρόνια τθσ κρίςθσ ςε ειςόδθμα και εργατικά
δικαιϊματα.
Διεκδικοφμε υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ ςτα ξενοδοχεία
με μικτοφσ βαςικοφσ μιςκοφσ:
970 ευρϊ για υπάλλθλουσ υποδοχισ, μάγειρουσ Α
950 ευρϊ για ςερβιτόρουσ, μπάρμαν, μαγείρουσ Βϋ,
τθλεφωνθτζσ
930 ευρϊ για καμαριζρεσ, βοθκοφσ ςερβιτόρου,
βαλζδεσ, μπουφετηιδεσ, γκρουμ, μαγείρουσ Γϋ
900 ευρϊ για κακαρίςτριεσ, πλφντριεσ, λαντηζρθδεσ
Διεκδικοφμε για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ του κλάδου
5κθμερο, 7ωρο 35ωρο
Μόνιμθ ςτακερι δουλειά με δικαιϊματα.
Κατάργθςθ όλων των αντεργατικϊννόμων
Διαςφάλιςθ μζςα από τισ υλλογικζσ υμβάςεισ όλων των
επιδομάτων, των δϊρων, των αδειϊν, των αποηθμιϊςεων
απόλυςθσ, τθσ επαναπρόςλθψθσ των εποχικϊν
ςυναδζλφων και όλων των όρων των προθγοφμενων
ςυλλογικϊν ρυκμίςεων.
Διεκδικοφμε τον κακοριςμό ελάχιςτθσ ςφνκεςθσ
προςωπικοφ ςτα ξενοδοχεία που ζχουν κατθγοριοποιθκεί
από 5 (πζντε) ζωσ και 2 (δφο) αςτζρια ωσ εξισ:
5 αςτζρων: για κάκε 2 κλίνεσ 1 εργαηόμενοσ
4 αςτζρων: για κάκε 3 κλίνεσ 1 εργαηόμενοσ
3 αςτζρων: για κάκε 4 κλίνεσ 1 εργαηόμενοσ
2 αςτζρων: για κάκε 5 κλίνεσ 1 εργαηόμενοσ
Θ αςφάλιςθ ςτουσ οικείουσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ
να γίνεται τουλάχιςτον με αυτι τθν ςφνκεςθ.
Διεκδικοφμε κακοριςμό κακθκόντων για να πάψει θ
πολυαπαςχόλθςθ και θ εντατικοποίθςθ τθσ εργαςίασ.
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Τί αποτελεί ςιμερα ςφγχρονθ ανάγκθ για τον εργαηόμενο
και τθν οικογζνειά του
ιμερα είναι πιο αναγκαίο από ποτζ να επανακακορίςουμε τί αποτελεί για τον
εργαηόμενο και τθν οικογζνειά του ςφγχρονθ ανάγκθ.
Ο παραγόμενοσ από τον εργατοχπάλλθλο πλοφτοσ είναι πολλαπλάςιοσ από αυτόν
περαςμζνων δεκαετιϊν. Ο τουριςμόσ παγκόςμια το 2016 ξεπζραςε το 1,4 δισ τουρίςτεσ.
Σθ χϊρα μασ κα επιςκεφτοφν φζτοσ ςυνολικά πάνω από 28 εκατομμφρια τουρίςτεσ, όταν
το 1980 μόλισ και ξεπερνοφςαν τα 5 εκατομμφρια.
Από τθν άλλθ ςθμαντικά ζχουν ςυμβάλει ςτο επίπεδο τθσ ηωισ του ανκρϊπου θ εξζλιξθ
των τεχνολογιϊν και τθσ επιςτιμθσ.
Μποροφμε λοιπόν ςιμερα να μθν προςαρμόςουμε τισ απαιτιςεισ μασ με βάςθ τα όςα
παράγουμε; Μποροφμε αρκεςτοφμε ςε όςα κεωροφςαμε ανάγκεσ, πριν από 40, 30 ι
ακόμα και 20 χρόνια;
Μποροφμε να ςυμβιβαςτοφμε με τα ψίχουλα, τθ μιςι δουλειά-μιςι ηωι, τθν
αναςφάλιςτθ εργαςία;
ιμερα, ςφγχρονθ ανάγκθ είναι:
• Θ μόνιμθ και ςτακερι δουλειά όλο το χρόνο. Θ κζςθ του ΠΑΜΕ για τουριςμό και
αναψυχι ωσ δικαίωμα για τθν εργατικι-λαϊκι οικογζνεια, μπορεί να εξαςφαλίςει
για τον εργαηόμενο του κλάδου δουλειά όλο το χρόνο, χωρίσ τθν ανεργία και τθν
εποχικότθτα να μπαίνουν εμπόδιο ςτθν επιβίωςθ του.
• Κοινωνικι Αςφάλιςθ που να εξαςφαλίηει ζνα διευρυμζνο πλζγμα προςταςίασ,
ϊςτε μετά τον εργάςιμο βίο να υπάρχει προςταςία και αξιοπρεπισ ηωι μζςω των
ςυντάξεων, να υπάρχει ςυνολικι κάλυψθ και φροντίδα τθσ εργατικισ-λαϊκισ
οικογζνειασ, το δικαίωμα καιθ προςταςία τθσ μθτρότθτασ, θ αςφάλιςθ των
παιδιϊν, τα προνοιακά επιδόματα για πιο ευπακείσ ομάδεσ.
• Μιςκοί που να ανταποκρίνονται ςε υψθλό επίπεδο διαβίωςθσ με βάςθ τον
παραγόμενο πλοφτο και τισ ανάγκεσ των εργατικϊν οικογενειϊν.
• Θ μείωςθ του εργάςιμου χρόνου ϊςτε ο εργαηόμενοσ να μπορεί να απολαμβάνει
τον κόπο από τθν δουλειά του, να αναπτφςςει τισ δραςτθριότθτεσ που επικυμεί, να
αφιερϊνειπεριςςότεροχρόνογιατθνοικογζνειάτου.
• Θ δωρεάν, αποκλειςτικά δθμόςια και κακολικι πρόςβαςθ ςτθν μόρφωςθ και ςτθν
αποκατάςταςθ τθσ υγείαστου.
• Θ φκθνι λαϊκι ςτζγθ με τισ όλεσ τισ ανζςεισ που προςφζρει θ εξζλιξθ τθσ
επιςτιμθσ και τθσ τεχνολογίασ, χωρίσ τθν απειλι τωνπλειςτθριαςμϊν.
• Θ διακοπζσ και θ αναψυχι, ο τουριςμόσ και θ δυνατότθτα να γνωρίςει ο
εργαηόμενοσ τον τόπο του, άλλα μζρθ καιπολιτιςμοφσ.
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Ο ρόλος ηης ΓΣΕΕ και ηης
Οµοζπονδίας Επιζιηιζµού
Τοσριζµού
Η ΓΣΕΕ είναι θ τριτοβάκμια
ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ που
μζλθ τθσ ζχει Ομοςπονδίεσ
κλάδων και Εργατικά Κζντρα
περιοχϊν όλθσ τθσ χϊρασ και
υπογράφει τθν Εκνικι Γενικι
υλλογικι φμβαςθ Εργαςίασ
(ΕΓΕ) που περιζχει τουσ
ελάχιςτουσ όρουσ και κανόνεσ
εργαςίασ
για
όλουσ
τουσ
εργαηόμενουσ.
Θ πλειοψθφία ςτθ ΓΕΕ δεν
υπζγραψε ποτζ, οφτε ςε καιροφσ
ανάπτυξθσ
ΕΓΕ
που
να
καλφπτει τισ ανάγκεσ των
εργαηομζνων. Με τθν εκδιλωςθ
τθσ κρίςθσ ςυμβιβάςτθκε και
υπζγραψε τουσ μιςκοφσ πείνασ
των 586 ευρϊ που είναι θ βάςθ
των διαπραγματεφςεων για τισ
κλαδικζσ ςυμβάςεισ.
Η Ομοςπονδία Επιςιτιςμοφ
Τουριςμοφ
είναι
θ
δευτεροβάκμια οργάνωςθ που
μζλθ τθσ είναι όλα τα ςωματεία
του κλάδου, ςε όλθ τθ χϊρα.
Θ πλειοψθφία τθσ αποτελείται
από ςυνδικαλιςτζσ που είναι ςτθ
γραμμι τθσ πλειοψθφίασ τθσ
ΓΕΕ. Τπζγραφαν ςτα χρόνια που
είχαμε ανάπτυξθ υλλογικζσ
υμβάςεισ που ικελαν οι
ε ργοδότε σ .
τθν
κρί ςθ
υπογράφουν
μειϊςεισ ςε
μιςκοφσ και δικαιϊματα, (όπωσ
ςτα ξενοδοχεία με -15%). τα
επιςιτιςτικά καταςτιματα και τα
Ηαχαροπλαςτεία θ κατάςταςθ
είναι ακόμθ χειρότερθ, αφοφ
οδιγθςαν μζςα από τον ΟΜΕΔ
ςεςυλλογικιςφμβαςθκατά22%
μειωμζνθ ςε ςχζςθ με το 2012,
που
όμωσ
κι
αυτι
δεν
εφαρμόηεται ςχεδόν πουκενά.
Διαπραγματεφονται ακόμθ και
ςιμερα τί κα παραχωριςουν,
δίχωσ να οργανϊςουν ΚΑΝΕΝΑ
αγϊνα!
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Τί Σωματεία κζλουμε
Το Σωματεία μασ είναι οι οργανϊςεισ όλων των εργαηομζνων
ενόσ κλάδου, ι μιασ επιχείρθςθσ που πρζπει να παίηουν
ςθμαντικό ρόλο, όχι μόνο ςτθν υπεράςπιςθ των ςυμφερόντων
μασ, αλλά κυρίωσ ςτθ ςυλλογικι ςκζψθ και δράςθ απζναντι ςτισ
πολιτικζσ που οδθγοφν τθν εργατικι τάξθ ςτθν μόνιμθ
εξακλίωςθ, για να υποταχτοφμε όλοι ςτθ βαρβαρότθτα που
κζλουν να επιβάλλουν.
Σα ςωματεία πρζπει να είναι μαηικά, ανοιχτά, δθμοκρατικά, να
ςυγκεντρϊνουν ςτισ γραμμζσ τουσ όλουσ τουσ εργαηόμενουσ
ανεξαρτιτωσ χρϊματοσ, φυλισ, εκνικότθτασ, πολιτικϊν θs
κρθςκευτικϊν αντιλιψεων. Να υπεραςπίηονται τα ςυμφζροντα
των μελϊν τουσ απζναντι ςτθν εργοδοςία, να διαπαιδαγωγοφν
ςτο πνεφμα τθσ ταξικισ πάλθσ.
Να αντιμετωπίηουν άμεςα κάκε επίκεςθ τθσ εργοδοςίασ ςτα
δικαιϊματα,ςτισαπολφςεισ,τουσ
όρουσδουλειάσ.Να
οργανϊνουν και να κινθτοποιοφν τουσ εργαηόμενουσ. Μζςα από
αυτό το δρόμο τα ςωματεία αποκτοφν τθν εμπιςτοςφνθ των
εργαηομζνων, γίνονται μαηικά, δυναμικά.
Σζτοια ςωματεία κζλουμε!
Τί κίνθμα κζλουμε ςιμερα
Κίνθμα ταξικό, οργανωμζνο και προςανατολιςμζνο απζναντι ςτθν
εργοδοςία, τουσ νόμουσ και το κράτοσ τθσ.
Κίνθμα μαηικό, οργανωμζνο με βάςθ τον τόπο δουλειάσ και τον
κλάδο
Κίνθμα απαλλαγμζνο από τουσ εγκάκετουσ τθσ εργοδοςίασ και
των κυβερνιςεων
Κίνθμα που δεν παλεφει μόνο για επιμζρουσ βελτιϊςεισ, αλλάγια
το ςφνολο των αναγκϊν τθσ εργατικισ οικογζνειασ, για τθν
ανατροπι και κατάργθςθ των εκμεταλλευτικϊν ςχζςεων.
Κίνθμα διεκνιςτικό που παλεφει για ζναν ενιαίο ςκοπό ςε κάκε
ξεχωριςτι χϊρα.
Για τζτοιο κίνθμα δίνουν μάχθ κακθμερινά οι δυνάμεισ του
ΠΑΜΕ.
Σο ΠΑΜΕ ςε κάκε κλάδο και ςυνολικά αποτελεί χϊρο ταξικισ
ςυςπείρωςθσ ςωματείων, ςυνδικαλιςτϊν, επιτρόπων αγϊνα, που
παλεφουν ςυντονιςμζνα, πανελλαδικά, με όρουσ μαηικοφ
κινιματοσ, με πλαίςιο ςτόχων πάλθσ που εκφράηει τα
ςυμφζροντα τθσ εργατικισ τάξθσ και ςυγκροφεται με τθ
ςτρατθγικι του κεφαλαίου, ςτθ ςυνολικι αντιλαϊκι πολιτικι που
εφαρμόηει θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και οι κυβερνιςεισ του
κεφαλαίου.
υνενϊνει ιδιωτικοφσ, δθμόςιουσ, άνεργουσ, ςυνταξιοφχουσ κ.λπ.
Δεν περιμζνει τθ ΓΕΕ θ τθν ΑΔΕΔΤ για να δράςει. Κακθμερινά
προςπακεί ν’ αναπτφςςει πολφμορφθ πάλθ μζςα από τα
ςωματεία που ςυςπειρϊνονται ςε αυτό.
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