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Εισήγηση στη Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου Επισιτισμού – Τουρισμού 

Ξενοδοχείων Ν. Αττικής 22 Οκτώβρη 2018 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι 

Πραγματοποιούμε σήμερα με βάση την απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης του 

Συνδικάτου τη στάση εργασίας και την Γενική μας συνέλευση με θέμα τις εξελίξεις στο 

κλάδο και γενικότερα και την οργάνωση της απεργίας. Προφανώς συνάδελφοι είναι 

πολλά τα ζητήματα που απασχόλησαν το προηγούμενο διάστημα και που ήδη 

απασχολούν μέσα στους χώρους δουλειάς, πόσο μάλλον που υπάρχει μια πλούσια 

συσσωρευμένη πείρα από τη μάχη των αρχαιρεσιών του Συνδικάτου μέχρι σήμερα 

και που πρέπει να την πάρουμε υπόψη για να βγουν συμπεράσματα από όλους τους 

εργαζόμενους του κλάδου.  

Θέλουμε να ξεκινήσουμε όμως τη συζήτηση από τη τελευταία εξέλιξη που υπήρξε 

σχετικά με την ημερομηνία της απεργίας η οποία από 8 προτείνουμε να αλλάξει για 

14 με βάση τη τελευταία συνεδρίαση του ΕΚΑ.  

Η συνεδρίαση του ΕΚΑ, πραγματοποιήθηκε τη προηγούμενη Παρασκευή κάτω από 

τη πίεση της ΔΑΣ, της παράταξης που αποτελεί την έκφραση των δυνάμεων του 

ΠΑΜΕ στο ΕΚΑ.  

Είχε προηγηθεί βέβαια η συνεδρίαση της ΓΣΕΕ όπου τέθηκε το θέμα από τις δυνάμεις 

του ΠΑΜΕ για κήρυξη απεργίας στις 8 Νοέμβρη, όπου με πρωτοβουλία της 

Ομοσπονδίας Οικοδόμων και άλλων Ομοσπονδιών και Εργατικών Κέντρων είχε 

αποφασιστεί.  

Επιβεβαιώθηκε για άλλη μια φορά ότι όλες οι παρατάξεις που εκπροσωπούνται στη 

Διοίκηση της ΓΣΕΕ εκτός από τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ, στηρίζουν τη πολιτική της 

κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και των προηγούμενων, τις επιταγές της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, 

τις απαιτήσεις του ΣΕΒ. Για αυτό το λόγο και αρνήθηκαν αυτή τη περίοδο να 

προκηρύξουν απεργία θέλοντας ταυτόχρονα να καλλιεργήσουν την λογική του 

«περίμενε», της ανοχής, των ψεύτικων προσδοκιών που προβάλουν από κοινού η 

κυβέρνηση και η εργοδοσία.  

Μάλιστα προσπάθησαν αυτά τα τσιράκια των εργοδοτών και των κυβερνήσεων να 

καλύψουν την άρνηση τους για απεργιακές κινητοποιήσεις με λάσπη ενάντια στις 

δυνάμεις του ΠΑΜΕ, με αφορμή τη προσπάθεια των ταξικών συνδικάτων σε Πάτρα, 

Κατερίνη και άλλα Εργατικά Κέντρα να ακυρώσουν τα νόθα συνέδρια, με 

αντιπροσώπους μαϊμού, ανύπαρκτους.  

Έφτασαν στο σημείο να υπερασπιστούν τη γραμμή της κυβέρνησης όσο αφορά την 

εμπλοκή του κράτους και της αστυνομίας στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα, στη 

καταστολή των αγώνων λέγοντας ότι θα ζητήσουν τη βοήθεια της αστυνομίας για 
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να κάνουν συνέδριο της ΓΣΕΕ. Όσο μπορούν βέβαια πιο μακριά από τους 

εργαζόμενους, κάπου στη Καλαμάτα.  

Στην ίδια συνεδρίαση υπερασπίστηκαν τον συνδικαλιστή-πρόεδρο της Ομοσπονδίας 

Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Υπεύθυνο του Γραφείου Τύπου της ΓΣΕΕ, που είναι 

εργοδότης, πρόεδρος σε μια σειρά ανώνυμες εταιρείες. Απέρριψαν την πρόταση των 

δυνάμεων του ΠΑΜΕ να καθαιρεθεί από όλες τις συνδικαλιστικές του ιδιότητες. 

Επιβεβαίωσαν για μια ακόμη φορά το πώς θέλουν το εργατικό κίνημα, 

σφιχταγκαλιασμένο με την εργοδοσία και ιδιαίτερα τους μεγάλους επιχειρηματικούς 

ομίλους.  

Πάνω κάτω το ίδιο σκηνικό στήθηκε και στη συνεδρίαση του ΕΚΑ. Όπου εδώ και 

πάνω από 1 μήνα οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ απαιτούσαν να συνεδριάσει η Διοίκηση και 

με διάφορες προφάσεις, οι παρατάξεις των ΣΥΡΙΖΑ/ΛΑΕ και της ΠΑΣΚΕ μεθόδευαν τη 

μεγάλη καθυστέρηση θέλοντας επί της ουσίας να δώσουν ακόμα περισσότερο 

χρόνο στη κυβέρνηση και τους εργοδότες, κινούμενοι στην ίδια γραμμή με τη ΓΣΕΕ. 

Στη συνεδρίαση της Διοίκησης του ΕΚΑ του μεγαλύτερου Εργατικού Κέντρου της 

χώρας, έγινε προσπάθεια με το γνωστό στρουθοκαμηλισμό που διακρίνει του 

κυβερνητικούς και εργοδοτικούς συνδικαλιστές να μην προκηρυχτεί καν απεργία, 

αγνοώντας τις εκατοντάδες αποφάσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων που πολλά 

από αυτά είναι μέλη του Εργατικού Κέντρου όπως αντίστοιχα και δεκάδων 

Ομοσπονδιών και Εργατικών Κέντρων, όπως του Πειραιά και του Λαυρίου, της 

Πάτρας κ.α.   

Κι κυρίως θέλοντας να αποφύγουν να τοποθετηθούν στο περιεχόμενο και τα 

αιτήματα που έθεσαν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ.  

Οι αποφάσεις των Συνδικάτων , των γενικών συνελεύσεων , των συσκέψεων που 

πραγματοποιήθηκαν αυτό το διάστημα σε πολλούς κλάδους , οι κινητοποιήσεις και 

παρεμβάσεις σε μια σειρά χώρους δουλειάς, διαμόρφωσαν μεγάλη πίεση προς 

αυτές τις δυνάμεις , όπου για να γλιτώσουν τη κατακραυγή από τους εργαζόμενους 

της Αθήνας και συνολικά της Αττικής , πάρθηκε απόφαση για 14 Οκτώβρη, με τη 

ΠΑΣΚΕ και τη ΔΑΚΕ χωρίς τα εξαπτέρυγα τους να καταψηφίζουν. Θυμίζω είναι οι 

παρατάξεις που στην Ομοσπονδία τη δική μας κι αλλού κατεβαίνουν σε κοινό 

ψηφοδέλτιο.  

Ξεκαθαρίζουμε για άλλη μια φορά  ότι σε καμία περίπτωση το ταξικό κίνημα δεν 

ταυτίζει τις ημερομηνίες ,δεν υποτάσσει σε αυτές, το βασικό περιεχόμενο και τους 

στόχους, το ρόλο και τη δυναμική που πρέπει να έχει αυτό το σπουδαίο όπλο που 

έχουμε στα χέρια μας, την απεργία. Γνωρίζοντας τον αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων 

που υπάρχει σήμερα στα συνδικαλιστικά όργανα όπως στο ΕΚΑ αξιοποιούμε κάθε 

γεγονός που μπορεί να διευκολύνει τους εργάτες σε κάθε κλάδο , να συμμετάσχουν 
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στην απεργία, για να πάρει ο αγώνας ακόμα πιο μαζικό , πανεργατικό  χαρακτήρα , 

σε μια περίοδο που ετοιμάζεται από τη κυβέρνηση και το κεφάλαιο ακόμα μεγαλύτερη 

επίθεση στα δικαιώματα. Σε μια περίοδο που δυναμώνει η πίεση από την εργοδοσία 

και τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό για να περάσουν όλα χωρίς να 

κουνηθεί φύλλο, να υπάρξει ανοχή και στήριξη σε αυτά τα σχέδια από τους 

εργαζόμενους και το κίνημα τους.  

Μετά λοιπόν και από αυτή την εξέλιξη το Συνδικάτο μας , τα Παραρτήματα του , τα 

επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου ,έχουμε μεγάλη ευθύνη , έχουμε καθήκον να 

οργανώσουμε όσο γίνεται καλύτερα την απεργία στις 14 του Νοέμβρη , 

προσαρμόζοντας την απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης.   

Έχει για μας μεγάλη σημασία σήμερα μπροστά σε αυτό το καθήκον να συμβάλλουμε 

στη σημερινή συζήτηση. Είναι πολύ σημαντικό  ο κάθε συνάδελφος να πει τη γνώμη 

του ,τη διαφωνία του, να θέσει τα ερωτήματα και τους προβληματισμούς του .Να 

απαντήσουμε όσο γίνεται πιο συλλογικά στα διλλήματα και επιχειρήματα που μας 

βάζει η εργοδοσία μέσω του μηχανισμού της. Μέσω δηλαδή των στελεχών της σε 

κάθε χώρο δουλειάς και των συνδικαλιστικών σχημάτων που τη στηρίζουν είτε με 

αριστερό είτε με δεξιό είτε με κεντρώο ,είτε με ανεξάρτητο προφίλ. 

Όλων αυτών δηλαδή που υποστηρίζουν την εκμετάλλευση ανθρώπου από 

άνθρωπο, που στηρίζουν τη κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, την 

ανταγωνιστικότητα με ότι αυτό συνεπάγεται. Είναι κρίσιμο να ενισχυθεί μέσα από 

αυτή τη συλλογική διαδικασία ,μπροστά στη σκληρή μάχη που θα δώσουμε για την 

απεργία  , το κεντρικό σύνθημα  που έχουμε υιοθετήσει. Όχι στα κέρδη των λίγων – 

Μπροστά οι δικές μας ανάγκες. Να συμφωνήσουμε ότι δεν υπάρχει ατομικός δρόμος 

για την επίλυση των προβλημάτων μας. Ότι δεν έχουμε τίποτα κοινό με αυτούς που 

μας ξεζουμίζουν, με τους μεγιστάνες τους δισεκατομμυριούχους.  

 Το τελευταίο διάστημα παρακολουθούμε τη μεγάλη προσπάθεια της 

κυβέρνησης και της ΝΔ , όπως και των κομμάτων δορυφόρων , των λαγών 

τους , τα ΜΜΕ, να προβάλλουν την μεταμνημονιακή εποχή και τα καλά της 

καπιταλιστικής ανάπτυξης που ήδη έχει ξεκινήσει μετά τα χρόνια της κρίσης.  

 Έχουν στη κυριολεξία λυσσάξει για να μας πείσουν εμάς τους εργαζόμενους 

ότι θα ωφεληθούμε το ίδιο, ότι πέρασαν τα δύσκολα.  

 Ότι αυτή η σχετική βελτίωση που μπορεί να υπάρξει , αυτά τα λίγα ψίχουλα 

δηλαδή που υπόσχονται ότι θα πέσουν από το μεγάλο φαγοπότι ΠΟΥ 

ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΙ στη πλάτη μας, είναι αυτά που μας αναλογούν από τη τεράστια 

κερδοφορία που εμείς με τον ιδρώτα και το αίμα μας παράγουμε .  

Μάλιστα για κάποιες κατηγορίες θέλουν να μας βάλουν να τσακωθούμε και μεταξύ 

μας , όπως φαίνεται από τα σχέδια του προϋπολογισμού που κατατέθηκε και βάζει 

για παράδειγμα το δίλλημα αν θα κόψει από τους ανάπηρους τα προνοιακά 
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επιδόματα ή από τους πολύτεκνους. Από το αυτό τον νέο αντεργατικό και αντιλαϊκό 

προϋπολογισμό επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά το μεγάλο ψέμα ότι όλα αυτά τα 

μέτρα που είχαν ψηφιστεί μέχρι σήμερα ήταν μόνο απαίτηση των δανειστών και δεν 

συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματα των κομμάτων και ιδιαίτερα του ΣΥΡΙΖΑ και 

των ΑΝΕΛ.  

Ο προϋπολογισμός που ετοιμάζεται να ψηφίσει η κυβέρνηση περιέχει όλα τα 

αντιλαϊκά μέτρα , όλες τις περικοπές σε συντάξεις και κοινωνικά – προνοιακά 

επιδόματα, την ,μείωση των δαπανών σε Υγεία , Παιδεία. Περιέχει τις περικοπές και την 

υποχρηματοδότηση όσο αφορά την αντιπυρική και αντιπλημμυρική προστασία 

συνολικά τα αναγκαία έργα υποδομής που εξυπηρετούν τις ανάγκες των εργατικών 

οικογενειών. Συνεχίζει δηλαδή η κυβέρνηση αποφασισμένη, να υλοποιεί τη πολιτική 

που υπηρετεί τα κέρδη των μονοπωλιακών ομίλων , την ανταγωνιστικότητα τους και 

ταυτόχρονα να θυσιάζει στη κυριολεξία τη ζωή μας ,διατηρώντας την ίδια επικίνδυνη 

πολιτική που είναι και η αιτία της τραγωδίας που ζήσαμε στη περιοχή της Νότιο 

Ανατολικής Αττικής και  τον άδικο θάνατο του συναδέλφου μας και της οικογένειας 

του  που εργαζόταν σε αυτό εδώ το Ξενοδοχείο.  

Επίσης με αφορμή τη κατάσταση που διαμορφώνεται μετά τη συμφωνία των 

Πρεσπών, τις εξελίξεις στη Συρία , τις εντάσεις με τη Τουρκία σε Αιγαίο και Κύπρο με 

στόχο την εκμετάλλευση των πηγών υδρογονανθράκων και άλλων γεωστρατηγικών 

επιδιώξεων, γινόμαστε μάρτυρες της μετατροπής της χώρας σε μια απέραντη 

Αμερικάνικη – Νατοϊκή βάση.   

Οι ψεύτικες κόντρες Τσίπρα – Καμμένου – Κοτζιά – Μητσοτάκη  και των υπόλοιπων 

κομμάτων πλην ενός ,δεν μπορούν να κρύψουν την συμφωνία, ώστενα μετατραπεί η 

χώρα σε Νατοϊκό στόχο , σε Νατοϊκό ορμητήριο πολέμου ενάντια στους λαούς.  

Όλοι τους παλεύουν να αναβαθμίσουν τη θέση των ελληνικών μονοπωλιακών 

επιχειρήσεων στα Βαλκάνια , και τη Νότιο Ανατολική Μεσόγειο, για να μεγαλώσει η 

κερδοφορία τους. Μάλιστα παίρνουν καθημερινά τα εύσημα και τις ευχαριστίες των 

Αμερικάνων εφόσον και σε αυτό το προϋπολογισμό , όπως και στους 

προηγούμενους διαθέτουν στο ΝΑΤΟ, σε ύψος 2% του ΑΕΠ, τα δισεκατομμύρια που 

μας κλέβουν από τη μεγάλη φοροληστεία ,του ΕΝΦΙΑ, του ΦΠΑ, του ΦΜΥ. Είναι οι 

καλύτεροι πελάτες των Αμερικάνικων Γερμανικών και Γαλλικών πολεμικών 

βιομηχανιών. Δε φτάνει δηλαδή που μας μπλέκουν κάθε μέρα και πιο πολύ στους 

πολεμικούς σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ , μας βάζουν να το πληρώσουμε και 

από πάνω σαν χρυσάφι. Μας βάζουν να πληρώσουμε τη συμμετοχή μας σε 

πολέμους, να πληρώνουμε με ζεστό χρήμα , με θυσίες, τη πιθανότητα μέχρι και να 

σκοτωθούμε για τα δικά τους συμφέροντα, να ζήσουμε και εμείς όπως και οι άλλοι 

λαοί, για άλλη μια φορά , τη μαζική φτώχεια και εξαθλίωση, τη προσφυγιά. Δεν είναι 

τυχαίο ότι τη παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο τη χαιρέτισαν σύσσωμοι οι εφοπλιστές, 

οι μεγαλοξενοδόχοι και οι Βιομήχανοι.  
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Αυτές οι εξελίξεις είναι και ένας από τους πιο σημαντικούς λόγους που πρέπει να 

οργανώσουμε τη συμμετοχή στην απεργία στις 14 Νοέμβρη μαζί με το υπόλοιπο 

ταξικό κίνημα, με το αίτημα να απεμπλακεί άμεσα ,τώρα, η χώρα από το ΝΑΤΟ και 

τους πολεμικούς σχεδιασμούς του, να μην υπάρξει καμία συμμετοχή στις επεμβάσεις 

που ετοιμάζονται, να κλείσουν όλες οι βάσεις και να φύγουν οι Αμερικάνοι από την 

Ελλάδα. Γιατί είναι δική μας υπόθεση, εμάς των εργαζομένων σε κάθε χώρα, το 

ζήτημα της υπεράσπισης του κάθε λαού, να κάνει αυτός κουμάντο στο τόπο του, να 

εκμεταλλεύεται για τη δική του ευημερία κάθε πλουτοπαραγωγική πηγή στα πλαίσια 

της συνεργασίας και της φιλίας των λαών και όχι στο πλαίσιο των σχεδιασμών  και 

των ανταγωνισμών των καπιταλιστών.  

Πιστεύουμε ότι αυτό το σοβαρό ζήτημα δεν είναι αποσπασμένο από την κατάσταση 

που ζούμε μέσα στο κλάδο, στα Ξενοδοχεία και τα εστιατόρια. Πόσο μάλλον όταν ο 

κύριος όγκος εργασίας στο κλάδο μας προέρχεται από το Τουρισμό όχι των 

Ελλήνων αλλά ξένων τουριστών που κατευθύνονται από μεγάλους μονοπωλιακούς 

ομίλους tour operator οι οποίοι δραστηριοποιούνται και σε ανταγωνιστικές χώρες. 

Ακόμα και ένα μικρό επεισόδιο , ένα καταστροφικό φυσικό φαινόμενο αρκεί για να 

αλλάξει τη πορεία της τουριστικής οικονομίας που οι Ξενοδόχοι και άλλοι την 

ονομάζουν «βαριά βιομηχανία» της χώρας.  

Την προηγούμενη περίοδο κυριάρχησε το επιχείρημα της κυβέρνησης ότι η 

μεταμνημονιακή περίοδος θα βελτιώσει και τη ζωή των εργαζομένων.  

Οι εξαγγελίες για αύξηση του κατώτατου μισθού και της επέκτασης των κλαδικών ΣΣΕ, 

έχουν στόχο να συμβιβαστούμε με τα ελάχιστα .Να προσαρμόζουμε τη ζωή μας και 

τις ανάγκες μας σύμφωνα με τα κέρδη των εκμεταλλευτών μας. Γι’ αυτό και η 

κυβέρνηση, σχετικά με το ζήτημα της αύξησης του κατώτατου μισθού εφαρμόζει τον 

άθλιο νόμο της ΝΔ που  προβλέπει κατάργηση των διαπραγματεύσεων 

εργαζομένων εργοδοτών για τον κατώτερο μισθό  και αυτός να καθορίζεται με 

υπουργική απόφαση με κριτήρια όχι την βελτίωση της ζωής των εργαζομένων, αλλά 

τις δημοσιονομικές «αντοχές» τις χώρας, την  ανταγωνιστικότητα των επιχειρηματικών 

ομίλων, την διασφάλιση της κερδοφορίας των. Και όλα αυτά την ώρα που στη 

κυριολεξία πάνω από το κορμί μας, πέρασαν τα τελευταία χρόνια όλα τα ρεκόρ 

κερδών, αφίξεων , εσόδων  στα Ξενοδοχεία και τα εστιατόρια.  

 

Κι αυτά συνάδελφοι σε μια εποχή που η κυβέρνηση ετοιμάζεται να δώσει ακόμα 

περισσότερα προνόμια στους Ξενοδόχους, στους εφοπλιστές, στους τραπεζίτες. Για 

να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη τους δίνει νέες φοροαπαλλαγές, 

μείωση ασφαλιστικών εισφορών κ.α.  

 

Και σαν να μη φτάνουν όλα αυτά μας ετοιμάζουν από το 2019 τη νέα φοροληστεία , 

με τη φορολογία να ξεκινάει από το πρώτο ευρώ! Με τους πλειστηριασμούς λαϊκής 
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κατοικίας να συνεχίζονται. Τις συντάξεις να μειώνονται. Για να πετυχαίνουν τους 

στόχους για τα πλεονάσματα για λογαριασμό του κεφαλαίου μέχρι το 2060. 

 

Η κυβέρνηση ενώ διατηρεί όλους του εφαρμοστικούς νόμους πάνω από 700 των 

τριών μνημονίων προπαγανδίζει την απόφαση να επεκτείνει τις 7  ΣΣΕ σε όλη την 

Ελλάδα μεταξύ αυτών και της ΣΣΕ των Ξενοδοχοϋπαλλήλων.  Από τα στοιχεία που 

προβλήθηκαν όσον αφορά την αντιπροσωπευτικότητα αποκαλύφθηκε ότι η 

εργοδοτική οργάνωση καλύπτει πάνω από το 52% του κλάδου. Έπρεπε δηλαδή Οι ΣΣΕ 

που είχαν υπογραφή αν μη τι άλλο να εφαρμόζονται τουλάχιστον στο 52% των 

εργαζομένων του κλάδου. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι αυτή και με βάση στοιχεία 

της ίδιας της κυβέρνησης εφαρμόζονταν στο 10% του κλάδου. Αποκαλύπτεται  το 

μέγεθος της παραβίασης αυτών των ελάχιστων από την εργοδοσία με την πλήρη 

ανοχή της κυβέρνησης. Η κυβέρνηση είναι πλήρως εκτεθειμένη για την ταξική της 

επιλογή να μεροληπτεί υπέρ των εργοδοτών να μην ελέγχει και να μην επιβάλλει για 

όλα αυτά τα χρόνια  έστω αυτή τη Σύμβαση.  

 

Όλο το προηγούμενο διάστημα διεκδικούσαμε εκτός των άλλων την επαναφορά του 

πλαισίου των ΣΣΕ, την υποχρεωτικότητα, την επεκτασιμότητα και   την ισχύ της 

ευνοϊκότερης ρύθμισης. Το Συνδικάτο και οι ταξικές δυνάμεις σε κάθε ξενοδοχείο 

δώσαμε για χρόνια τη μάχη να είναι υποχρεωτικές οι ΣΣΕ. Η επεκτασιμότητα όμως θα 

είναι κενό γράμμα χωρίς τη δράση των σωματείων μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και 

πριν το 2012 που ήταν υποχρεωτική η ΣΣΕ, εφαρμοζόταν όπου παρεμβαίναν τα 

σωματεία μας, όπου το Συνδικάτο είχε δεσμούς με τους εργαζόμενους κι έδινε τη μάχη 

μαζί τους για να εφαρμόζονται τα κατώτερα που προέβλεπαν οι ΣΣΕ.  

Εμείς είμαστε και τώρα αυτοί που μπαίνουμε μπροστά για μην επιτρέψουμε σε κανένα 

ξενοδόχο να συνεχίσει να εφαρμόζει ατομικές συμβάσεις. Εμείς εξάλλου είμασταν 

αυτοί που δεν επιτρέψαμε στην περιοχή ευθύνης μας  να κάνουν οι ξενοδόχοι 

Ενώσεις Προσώπων, να μην εφαρμόσουν τη 10ωρη δουλειά, το 7ημερο. Εμείς 

εξακολουθούμε και αγωνιζόμαστε μαζί με τους συναδέλφους μας από συνεργεία να 

πληρώνονται και να εργάζονται με όσα προβλέπει η ΣΣΕ.  

Και τέλος εμείς κλιμακώνουμε τον αγώνα να αυξηθούν οι μισθοί, να πάρουμε πίσω 

δικαιώματα που μας κατάργησαν. 

Τα παραπάνω αποδεικνύονται από τις δυναμικές κινητοποιήσεις που οργανώσαμε 

σχετικά με αίτημα όχι μόνο για  την υποχρεωτικότητα των ΣΣΕ αλλά κυρίως για την 

επαναφορά των μισθών και των δικαιωμάτων μας στα προ κρίσης επίπεδα. Για την 

επαναφορά του κατώτατου μισθού στα 751 και της συλλογικής διαπραγμάτευσης, με 

κατάργηση του νόμου Βρούτση -Αχτσιόγλου. Ο κατώτερος μισθός αποτελεί τη βάση 

των διαπραγματεύσεων και σε κλαδικό επίπεδο. Γι’ αυτό είναι αναγκαιότητα η μαζική 

αντίθεση στο θεσμικό πλαίσιο που αποδέχονται τα κόμματα που στηρίζουν την 

εργοδοσία και τα κέρδη της.   
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Αυτές οι κινητοποιήσεις ,οι απεργίες , οι στάσεις εργασίας , το πλαίσιο αιτημάτων 

επέδρασαν στη κατάσταση που διαμορφώθηκε , και στην εξέλιξη της επέκτασης της 

σύμβασης στα Ξενοδοχεία. Ταυτόχρονα οργανώθηκαν μέσα σε Ξενοδοχεία και 

επιχειρήσεις στον επισιτισμό κινητοποιήσεις Γενικές Συνελεύσεις , με καλή συμμετοχή , 

όπου οι εργαζόμενοι είπαν τη γνώμη τους και εγκρίνανε το σχέδιο σύμβασης για 

επιχειρησιακές που κινούνται σε αυτή τη κατεύθυνση. Όπως έγινε στο Ρουαγιάλ 

Ολύμπικ, στο Μετροπόλιταν, στη SELECT στο αεροδρόμιο. Πραγματοποιήθηκε 

δηλαδή μια δουλειά από τα κάτω η οποία είναι ακόμα πολύ πίσω από τις ανάγκες και 

τις απαιτήσεις αυτού του αγώνα. Είναι όμως δουλειά που αφήνει μεγάλη 

παρακαταθήκη και που δίνει ακόμα πολλά περιθώρια βελτίωσης. Δείχνει ότι το 

Συνδικάτο μας μπορεί να γίνει ακόμα πιο ισχυρό , μαζικό, με οργανώσεις σε κάθε 

χώρο δουλειάς.  

 

Ξεκαθαρίζουμε μέσα και από τη σημερινή μας Γενική Συνέλευση ότι αντιπαλεύουμε τη 

λογική που προέβαλε η πλειοψηφίας της Διοίκησης της Ομοσπονδίας , οι κοινή 

ομάδα των ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ μετά την επέκταση της σύμβαση στα Ξενοδοχεία.  

 Ότι δηλαδή το αποτέλεσμα της επέκτασης οφείλεται στη συνεννόηση ανάμεσα 

στους λεγόμενους «κοινωνικούς εταίρους», δηλαδή στα αφεντικά και τους 

εργάτες. Στο κοινωνικό διάλογο. Μιας και μέχρι σήμερα από την ίδια μας τη 

πείρα επιβεβαιώνεται ότι όποτε πραγματοποιείται αυτός ο διάλογος χαμένοι 

είναι οι εργαζόμενοι και κερδισμένοι οι εργοδότες. Άλλωστε μέσα από αυτό το 

διάλογο που λέει η ΠΑΣΚΕ και η ΔΑΚΕ ότι συνέβαλε στην επέκταση, οι 

εργοδότες πέρασαν όλα αυτά τα χρόνια τις μειώσεις μισθών κατά 15 % και τη 

κατάργηση του σταθερού ημερήσιου χρόνου εργασίας με αποκορύφωμα το 

7ήμερο.  Μέσα από τέτοιο διάλογο θα διατηρηθεί το δικαίωμα στον εκάστοτε 

Υπουργό να αποφασίζει το τσάκισμα των μισθών μας ,μέσα από τέτοιο 

διάλογο τα προηγούμενα χρόνια πέρασαν στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες 

Ευρωπαϊκές χώρες η αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης και άλλα 

αντεργατικά μέτρα.   

 Κανείς συμβιβασμός με αυτές τις ανατροπές. Θέτουμε το θέμα συνολικά της 

διασφάλισης του σταθερού ημερήσιου χρόνου δουλειάς κόντρα στις ευελιξίες 

στην διευθέτηση και όλες τις αξιώσεις των εργοδοτών που συμφωνήθηκαν 

από την συμβιβασμένη ηγεσία της ομοσπονδίας.  

 Επίσης λένε για άλλη μια φορά ότι υπάρχουν καλοί και κακοί εργοδότες. Ότι οι 

καλοί επικράτησαν των κακών και δέχτηκαν την επέκταση της Σύμβασης. Αυτό 

το επιχείρημα όποιος εργαζόμενος το υιοθετήσει θα πέσει στη παγίδα που είχε 

στήσει και ο Παρασκευαϊδης στους εργαζόμενους του Λήδρα, που όλοι 

ξέρουμε τη τράβηξαν από το «καλό» εργοδότη.  Θα πέσουν στη παγίδα Της 

ανοχής, του λιγότερου κακού. Γιατί στη πραγματικότητα δεν υπάρχουν καλοί 

και κακοί εργοδότες ,παρά μόνο η εξυπηρέτηση του ενός και μοναδικού 
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σκοπού που έγιναν εργοδότες. Και δεν είναι άλλος από το κέρδος , το οποίο 

βγαίνει από την εκμετάλλευση της εργασίας όλων μας.  

 Διαφωνούμε και αντιπαλεύουμε τη λογική που λέει ότι στα χρόνια της κρίσης 

έπρεπε το Συνδικάτο να προσαρμόσει τις απαιτήσεις του γιατί δε γινότανε 

αλλιώς. Γιατί αποδείχτηκε ότι αυτά τα χρόνια της κρίσης ήταν τα καλύτερα από 

άποψη αφίξεων ,τζίρου και κερδών για τους Ξενοδόχους και τα χειρότερα για 

μας τους εργαζόμενους. Γιατί τα μέτρα και οι απαιτήσεις της εργοδοσίας 

παρέμειναν , γιατί το λένε ανοιχτά ο ΣΕΒ και ο ΣΕΤΕ ότι πρέπει να τα ξεχάσουμε 

τα δικαιώματα που είχαμε και σε καμία περίπτωση να μη γυρίσουμε στις 

παθογένειες του παρελθόντος.  

 

Συνάδελφοι απευθυνόμαστε σε  όλους τους εργαζόμενους του κλάδου και τους λέμε  

ότι κάθε κατάκτηση ,κάθε δικαίωμα υλοποιείται και περιφρουρείτε στη πράξη μόνο με 

την οργάνωση και τον αγώνα, με τη δική μας επιβολή. Ακόμα και αυτή η κλαδική 

Σύμβαση στα Ξενοδοχεία δε θα εφαρμοστεί εάν εμείς δε μπούμε μπροστά και δεν 

επιβάλουμε στους εργοδότες να την εφαρμόσουν όσο αφορά τους μισθούς και τα 

δικαιώματα. Για αυτό και από τη προηγούμενη εβδομάδα έχουμε ξεκινήσει τον έλεγχο 

σε ένα – ένα τα Ξενοδοχεία πιέζοντας τους εργοδότες να ξεκινήσουν άμεσα την 

αλλαγή των μισθών στα επίπεδα της σύμβασης. Δε θα τους αφήσουμε σε ησυχία , 

όμως αυτό πρέπει να αποτελέσει και αφορμή για να δυναμώσουμε και η δική μας 

συμμετοχή στη δράση. Για να συμβάλλουμε όλοι μας ώστε να γραφτούν στο 

συνδικάτο ακόμα περισσότεροι εργαζόμενοι.  

 

Η ομοσπονδία όμως και η κυβέρνηση δε λένε κουβέντα για την κλαδική ΣΣΕ που 

αφορά τους εργαζόμενους στον επισιτισμό, που εδώ και χρόνια την έχουν 

καταργήσει από κοινού οι εργοδότες και η κυβέρνηση. Από το 2012 και μετα, οι 

μεγάλες αλυσίδες στον επισιτισμό, οι μεγάλες εταιρείες μαζικής εστίασης (catering), 

θησαυρίζουν  με την επιβολή του άθλιου  μισθού των 586 μικτά που φέρει την 

υπογραφή όλων των υπουργών εργασίας από τότε μέχρι σήμερα. Μας κοροϊδεύουν 

κυβέρνηση ερεγοδότες και οι συνδικαλιστές που τους στηρίζουν με τις αποφάσεις 

του ΟΜΕΔ που ιδιαίτερα για τις αλυσίδες είναι και γελοίο μιας και δημοσιοποίησαν μια 

σύμβαση που έχει λήξη η ισχύς της από το Μάρτιο.  

 

Δε βγάζουν άχνα για τις άθλιες εργασιακές σχέσεις που διατηρούνται με τους  

μνημονιακούς αλλά και τους προηγούμενους νόμους και που μπορούν οι εργοδότες 

να μας ρίχνουν το μεροκάματο, να μας έχουν όμηρους. Δε λένε δηλαδή κουβέντα για 

τους δουλεμπόρους που έχουν γεμίσει σε συνεργασία με τους Ξενοδόχους, τα 

Ξενοδοχεία. Είναι χαρακτηριστικό ότι όλες οι νέες μεγάλες επενδύσεις που 

διαφημίζονται για τη συμβολή τους στην οικονομία , όπως αυτή του ΗΙΛΤΟΝ – 

Κωνσταντακόπουλου, Δασκαλαντωνάκη με τη ΗΥΑΤ, της FOURSEASONS δουλεύουν 

με δουλέμπορους και με συμβάσεις ομηρίας , εξτρά , διαλείπουσα κ.λπ. Μάλιστα σε 
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δύο νέα Ξενοδοχεία της Συγγρού , το ATHENAUM GRAND και  PALACE το 80% και 

πάνω του προσωπικού είναι μέσω δουλεμπορικού , δηλαδή όλοι παρά μόνο οι 

διευθυντές και οι κάποια άλλα στελέχη είναι με πρόσληψη στο Ξενοδοχείο.  

 

Η κινητοποίηση του Συνδικάτου μέσα στο Λόμπυ του Ξενοδοχείου HILTON τη 

προηγούμενη εβδομάδα σηματοδοτεί και το στόχο μας να στηρίξουμε τους 

συναδέλφους μας που δουλέυουν με αυτές τις άθλιες συνθήκες. Σηματοδοτεί με το 

στόχο να οργανωθούν και να παλέψουν από κοινού με τους υπόλοιπους 

εργαζόμενους του κλάδου για σταθερή και μόνιμη δουλειά , με ίση αμοιβή για ίση 

εργασία. 

Σηματοδοτεί ιδιαίτερα το στόχο να βρεθούμε μαζί στον αγώνα με τους συναδέλφους 

μας τους μετανάστες που σήμερα δέχονται ακόμα μεγαλύτερη πίεση κάτω από το 

φόβο της απέλασης. Εξυπηρετεί με το καλύτερο τρόπο το αίτημα να καταργηθούν τα 

δουλεμπορικά και οι ελαστικές μορφές απασχόλησης. Να μην υπάρχει εργαζόμενους 

που να μην έχει συνδικαλιστικά δικαιώματα. Και σε αυτό τον αγώνα είναι αισιόδοξο 

ότι μπαίνουν όλο και περισσότεροι εργάτες ανεξάρτητα το φύλλο και τη χώρα 

καταγωγής τους τη χώρα και το τόπο δουλειάς. Αυτό επιβεβαιώνεται από τη μεγάλη 

απεργία 19 μερών των γυναικών από δουλεμπορικά στο ξενοδοχείο PARK HYAAT στη 

πλατεία VENDOME  στο Παρίσι με τα παραπάνω αιτήματα. Για αυτό και από τη 

πρώτη μέρα που το μάθαμε δείξαμε αγωνιστικά την αλληλεγγύη μας με τη 

παλικαρίσια κινητοποίηση των εργαζομένων του πρώην Λύδρα , έξω από το ΗΥΑΤ 

της Αθήνας , για να επιστρέψουν στη δουλειά όπως δικαιούνται.  

 

Σε μια τέτοια δραστηριότητα συνάδελφοι που υπηρετεί τη προετοιμασία της απεργίας 

στις 14 Νοέμβρη , βλέπετε και από μόνοι σας, από την ισχυρή απουσία των 

εργοδοτικών συνδικαλιστών , ότι απαιτείται να δυναμώσει και η προσπάθεια , όλα τα 

επιχειρησιακά σωματεία της Αττικής στα Ξενοδοχεία και τον επισιτισμό, οι επιτροπές 

αγώνα να απεμπλακούν από τη γραμμή του συμβιβασμού και της υποταγής. Να 

αλλάξουν οι συσχετισμού προς όφελος των εργαζομένων , γιατί αυτό θα ενισχύσει 

το συνολικό μας αγώνα. Για αυτό και πρέπει μπροστά στις αρχαιρεσίες που 

ετοιμάζονται αυτή τη περίοδο σε επιχειρησιακά σωματεία να ανοίξει η συζήτηση για 

αυτήν την υπόθεση. Για να δυναμώσει η προοπτική να μπουν στο επίκεντρο οι δικές 

μας σύγχρονες ανάγκες και η ικανοποίηση τους.  

Να αντιπαλέψουμε κάθε στρεβλή αντίληψη που σήμερα συναντάμε, όπως το να 

παρουσιάζονται σωματεία στο κλάδο διασπαστικά π.χ. των ντελιβεράδων, ή των 

σερβιτόρων μαγείρων , και που στην ουσία δουλεύουν για την απομαζικοποίηση του 

συνδικάτου άρα και του πλαισίου, των αιτημάτων , του σκοπού που παλεύει.  

Απαιτείται να δυναμώσει η προσπάθεια τα σωματεία και τα παραρτήματα να 

σταθεροποιήσουν τις συνεδριάσεις τους, να οργανώσουν ακόμα πιο μαζικές και 

συλλογικές δράσεις και διαδικασίες, όπως με επιτυχία έχει κάνει το σωματείο σε αυτό 

το Ξενοδοχείο, το σωματείο στη SELECT, το σωματείο του Μετροπόλιταν , που και 
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αυτά βέβαια έχουν περιθώρια βελτίωσης. Να σταθεροποιήσουμε τις εξορμήσεις , τις 

περιοδείες , τις θεματικές συσκέψεις , όπως αυτή που οργανώνουμε στις 29 του μήνα 

για τα εργατικά ατυχήματα στις επιχειρήσεις του επισιτισμού και τα ταχυφαγεία – 

ντελίβερι.  

 

Συνάδελφοι πιστεύουμε ότι υπάρχει λύση και δεν είναι άλλη από τη μαζική συμμετοχή 

στο Συνδικάτου του κλάδου μας, στα επιχειρησιακά σωματεία , στις συλλογικές 

διαδικασίες μέσα στους τόπους δουλειάς, ξεπερνώντας το φόβο, την ανασφάλεια, 

τις στρεβλές αντιλήψεις που καλλιέργησαν όλα αυτά τα χρόνια με τη στάση τους οι 

ξεπουλημένοι συνδικαλιστές.  

Ξέρουμε ότι έχουμε τη δύναμη, γιατί χωρίς εμάς δεν δουλεύει καμία επιχείρηση, κανένα 

Ξενοδοχείο, χωρίς εμάς γρανάζι δε γυρνά. Ο αγώνας για τη βελτίωση όλων των 

όρων εργασίας μας, για τη βελτίωση της ζωής μας, πρέπει να έχει τελικό σκοπό την 

ανατροπή αυτής της πολιτικής.  Για να πάρουμε εμείς οι εργαζόμενοι, μαζί με τους 

φτωχούς αγρότες και αυτοαπασχολούμενους το πλούτο που παράγουμε στα χέρια 

μας. Είναι αγώνας για μια κοινωνία χωρίς φτώχεια, πολέμους και προσφυγιά.  

Αυτό το σκοπό υπηρετούν και τα αιτήματα που βάζουμε μπροστά στην απεργία και 

κλείνουμε με αυτά για να τα συμπεριλάβουμε και στην απόφαση μας σήμερα:  

Διεκδικούμε λοιπόν παίρνοντας υπόψη και το πλαίσιο που βάζει σήμερα η εισήγηση 

της Κεντρικής Διοίκησης τα παρακάτω:  

Διεκδικούμε: 

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης και επαναφορά με νόμο στα 

751 ευρώ για όσους αμείβονται με το βασικό μισθό, ως ελάχιστη βάση για 

αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς, με κατάργηση του νόμου Βρούτση- 

Αχτσίογλου. 

  Να καταργηθεί με νόμο το αίσχος των άθλιων μισθών πείνας, των 586 και 511 

ευρώ. 

  Υπογραφή κλαδικών Συμβάσεων σε Ξενοδοχεία, Επισιτισμό και Ζαχαρώδη με 

ΕΠΑΝΑΦΟΡΆ ΤΩΝ ΜΙΣΘΏΝ ΑΠΟ ΤΟ 2011 και ένταξη όλων των εργαζομένων 

σε αυτές, ανεξάρτητα τη σχέση εργασίας. 

  Να καταργηθούν άμεσα όλοι οι αντεργατικοί νόμοι που τσακίζουν τις 

Συλλογικές Συμβάσεις. Καθολική ισχύς και υποχρεωτικότητα των Συλλογικών 

Συμβάσεων Εργασίας. Εφαρμογή της μετενέργειας μέχρι την υπογραφή νέας 

ΣΣΕ χωρίς κανένα χρονικό περιορισμό. 

 Μέτρα Υγιεινής και Ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. 

  Όχι στις αντεργατικές αλλαγές που αλυσοδένουν την λειτουργία των 

συνδικάτων, που εμποδίζουν την προκήρυξη απεργιών και την ανάπτυξη 

αγώνων των εργαζόμενων,  τις εργατικές διεκδικήσεις. 

  Αφορολόγητο ατομικό όριο 20.000 ευρώ, προσαυξανόμενο 5.000 ευρώ για 

κάθε παιδί. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ και όλων των χαρατσιών. 

  Απαγόρευση πλειστηριασμών για την εργατική - λαϊκή οικογένεια. 

  Καμιά συμμετοχή στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους. Καμία 

εμπλοκή στα σφαγεία του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Άμεση απεμπλοκή των ελληνικών 

Ενόπλων Δυνάμεων από όλες τις επιχειρήσεις, έξω από τα σύνορα. 
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   Να κλείσουν όλες οι ξένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Έξω το ΝΑΤΟ από το 

Αιγαίο και τα Βαλκάνια. 

  Λέμε όχι στις πολεμικές δαπάνες των Νατοϊκών πολεμικών σχεδιασμών. 

Διεκδικούμε δαπάνες για κάλυψη των αναγκών της εργατικής, λαϊκής 

οικογένειας 

 

Ξεκινάμε από σήμερα ακόμα πιο δυναμικά για την επιτυχία της απεργίας.  

 

 


