
ΑΠΕΡΓΙΑ 14 ΝΟΕΜΒΡΗ 

Όλοι στη συγκέντρωση του ΠΑΜΕ στις 10:30 

Στην Ομόνοια 

 
 
 
 

  
Απεργούμε για να μη δουλεύουμε ήλιο με ήλιο για ένα κομμάτι ψωμί. 

Γιατί θέλουμε συλλογικές συμβάσεις που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των 

οικογενειών μας σε κάθε χώρο δουλειάς, υποχρεωτικές για όλες τις 
επιχειρήσεις, χωρίς τερτίπια και εμπόδια από τη μεγαλοεργοδοσία, σε 

επισιτισμό και ξενοδοχεία. 

Γιατί απαιτούμε ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, στις 
συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές. Γιατί …δεν πάει άλλο! 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Το Συνδικάτο ανταποκρίθηκε άμεσα στο κάλεσμα των Εργατικών Κέντρων και 
Ομοσπονδιών που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ και πήρε απόφαση να 

οργανώσουμε όλες οι ταξικές συνδικαλιστικές οργανώσεις από κοινού την 
απάντησή μας σε κυβέρνηση και εργοδοσία με απεργία στις 14 Νοέμβρη. 

Το «ματωμένο» από νέες περικοπές στο εργατικό εισόδημα και στα λαϊκά 
δικαιώματα σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού για το 2019, τα δίνει για 

ακόμη μια χρονιά όλα στους επιχειρηματικούς ομίλους. Κάνει πράξη τις 
προσδοκίες της μεγαλοεργοδοσίας για ανάπτυξη που θα γεμίσει με νέα κέρδη τα 

σεντούκια της, με εργασιακά κάτεργα, χωρίς δικαιώματα. Με τους 700 περίπου 
μνημονιακούς νόμους να είναι ακόμη εδώ και δημοσιονομικά μέτρα έως το 2060 

η κατάσταση θα γίνεται όλο και χειρότερη. 
Πρόκειται για την «ανάπτυξη» που οι εργαζόμενοι στον τουρισμό γνωρίζουμε 

εδώ και τέσσερα χρόνια και αποτελεί το παράδειγμα της κυβέρνησης για όλους 

τους κλάδους: δουλειά μέχρι τελικής πτώσης και μισθοί που δεν εξασφαλίζουν 
τα βασικά για να επιβιώσουν οι οικογένειές μας.  

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΜΠΡΟΣΤΑ. 

Το Συνδικάτο και τα δεκάδες επιχειρησιακά σωματεία στην Αττική 

είμαστε υπολογίσιμη δύναμη. Έχουμε εμποδίσει στα χρόνια της κρίσης 
εξελίξεις ακόμη χειρότερες, στους μισθούς και στα δικαιώματά μας. Έχουμε 

επιβάλλει να μείνουν στα χαρτιά τα απλήρωτα δεκάωρα και η δουλειά χωρίς 
ρεπό που υπέγραψε η Ομοσπονδία Επισιτισμού Τουρισμού με τους ξενοδόχους. 

Έχουμε αναγκάσει εργοδότες να πάρουν πίσω απολύσεις και αντεργατικά 
σχέδια. Σταθήκαμε στο πλευρό των εργαζομένων του πρώην Ledra για να 

πάρουν δεδουλευμένα και αποζημιώσεις και συνεχίζουμε τον αγώνα για να 
πάρουν πίσω τη δουλειά τους.  



Πρέπει όμως να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Να δώσουμε όλοι ενωμένοι, ενιαίο 

και συντονισμένο αγώνα με στόχο την ικανοποίηση των αναγκών μας. Να μην 

δεχτούμε καμιά αναμονή και ανοχή. Να απαντήσουμε στα ψέματα και τις 
αυταπάτες που σπέρνουν η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, η ΝΔ και τα στηρίγματά 

τους στο συνδικαλιστικό κίνημα, ότι τάχατες αν συναντηθούμε όλοι μαζί σε 
κοινή πορεία με τους εργοδότες θα είμαστε κερδισμένοι. Η εξέλιξη με την 

υποχρεωτικότητα της ΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων είναι ενδεικτική τι εννοούν: 
υπόσχονται μισθούς πάνω από 780 ευρώ, την ώρα που οι μισοί εργαζόμενοι θα 

παραμείνουν κάτω από τα 586 ευρώ γιατί δουλεύουν σε εργολάβους και η 
συντριπτική πλειοψηφία των ξενοδόχων δεν θα την εφαρμόζουν, όπως γινόταν 

πριν την κρίση. Στον επισιτισμό κι ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι ο μέσος μισθός 
είναι 217 ευρώ, η Ομοσπονδία και το υπουργείο εργασίας πανηγυρίζουν για 

συλλογικές συμβάσεις που κανείς επιχειρηματίας δεν εφαρμόζει γιατί κανείς δεν 
τον υποχρεώνει. 

Λένε όλοι μαζί ψέματα, για να κρύψουν ότι κανείς δεν θα μας λύσει τα 
προβλήματα που έχουν δημιουργήσει οι αντεργατικές πολιτικές των 

κυβερνήσεων αν δεν οργανωθεί μαζικός, αποφασιστικός αγώνας.  

Γι’ αυτό το δικό μας σύνθημα είναι «Μπροστά οι δικές μας ανάγκες-Όχι 
τα κέρδη των λίγων», όταν οι εργατοπατέρες αποθεώνουν τον «κοινωνικό 

διάλογο» και ορκίζονται στην «υγιή ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων». 

Γι’ αυτό εμείς απαιτούμε ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός 

στα 751 ευρώ, ενώ τα κόμματα που στηρίζει η πλειοψηφία της Ομοσπονδίας 
και ψήφισαν το 3ο μνημόνιο (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ), καταψήφισαν για μια 

ακόμα φορά την πρόταση των 530 συνδικαλιστικών οργανώσεων, να 
επανέλθουν τόσο ο κατώτατος μισθός όσο και οι κλαδικοί μισθοί όπως ήταν πριν 

την κρίση.  

Σκεφτείτε: ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ-ΠΑΣΟΚ (ΚΙΝΑΛ), Ομοσπονδία Επισιτισμού Τουρισμού και 

Ομοσπονδία Ξενοδόχων, Αχτσιόγλου και Βρούτσης. Πιο εύκολα βρίσκει κανείς 
ομοιότητες μεταξύ τους, παρά διαφορές. Τι δουλειά έχουμε με αυτούς; 

Εμείς στη δική μας ρότα, οργανώνουμε τον κλάδο και συνεχίζουμε τους αγώνες 
για: 

 Επαναφορά των ΣΣΕ και του κατώτερου μισθού στα 751€ για όλους. 

 Σταθερή και μόνιμη δουλειά για όλους, με αυξήσεις στους μισθούς, στις 
συντάξεις και στις κοινωνικές παροχές. 

 Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου και όλων των αντιασφαλιστικών 
νόμων. Επαναφορά και διεύρυνση των ΒΑΕ. 

 Επαναφορά του εφάπαξ και επέκτασή του σε όλο τον κλάδο. 
 Κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας. 

 Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών, της φοροληστείας. 
 Υποδομές αντισεισμικής, αντιπλημμυρικής και αντιπυρικής θωράκισης. 

 Καμιά εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους του ΝΑΤΟ 
και της ΕΕ.  

 
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 


