
 

 

Οι επιχειρθματικοί όμιλοι ςτα 
ξενοδοχεία και τθν εςτίαςθ με τα 
κόμματα και τισ κυβερνιςεισ που τουσ 
ςτθρίηουν, ετοιμάηουν νζα επίκεςθ ςτα 
δικαιϊματα μασ!  

Νζο ξεηοφμιςμα, με ατζλειωτθ δουλειά, 
με ςπαςτά ωράρια ςτισ κουηίνεσ, 
7ιμερο, μθ υποχρεωτικι εφαρμογι των 
ΣΣΕ, ομθρία με ςυμβάςεισ οριςμζνου 
χρόνου και δουλεμπορικά παντοφ. 

Πλοι αυτοί που ςτιριξαν τα μνθμόνια, που  
ςτθρίηουν τθν ΕΕ και  το ΔΝΤ- κζλουν τθν ανοχι 
μασ για να ςυνεχιςτεί θ  ανάπτυξθ των κερδϊν των 
επιχειριςεων, πάνω ςτισ ςτάχτεσ των μιςκϊν, των 
δικαιωμάτων μασ. Με τα παλιά και τα νζα μζτρα να 
εφαρμόηονται ςτο ακζραιο. Με τθ μείωςθ του 
αφορολόγθτου, τθ μείωςθ των ςυντάξεων, με 
πλειςτθριαςμοφσ και καταςχζςεισ. Για να βάλουν 
εμπόδια ςτθν οργάνωςθ των αγϊνων, ςτισ 
ςυνδικαλιςτικζσ ελευκερίεσ, ςτθν απεργία. 

 
  

19 ΙΟΤΝΗ ΑΠΕΡΓΟΤΜΕ 
 Τπογπαθή και εθαπμογή ζςλλογικών ζςμβάζεων με αςξήζειρ 

 7ωπο 5ημεπο 35ωπο, με δςο ζςνεσόμενα πεπό 

 Επαναθοπά και διεύπςνζη ηων βαπέων και ανθςγιεινών και ηος εθάπαξ 

 Μέηπα πποζηαζίαρ ηηρ ςγείαρ και ηηρ αζθάλειαρ ζηοςρ σώποςρ δοςλειάρ 

ΟΛΟΙ ΣΗ ΤΓΚΕΝΣΡΩΗ ΣΟΤ ΤΝΔΙΚΑΣΟΤ  

ΣΙ 9:30πμ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΣΟΤΡΙΜΟΤ (Αμαλίαρ 12, ύνηαγμα) 

Το Συνδικάτο Επιςιτιςμοφ – Τουριςμοφ Ξενοδοχοχπαλλιλων Ν. Αττικισ καλεί όλουσ τουσ 
εργαηόμενουσ του κλάδου, τα επιχειρθςιακά ςωματεία, να δϊςουμε αγωνιςτικι απάντθςθ ςτθν 
εργοδοςία και το κράτοσ τθσ, με απεργία. Με ενότθτα και αλλθλεγγφθ να οργανϊςουμε ςε όλουσ 
τουσ χϊρουσ δουλειάσ, παρεμβάςεισ, κινθτοποιιςεισ, απζναντι ςτα πολφ οξυμζνα προβλιματα που 
αντιμετωπίηουμε κακθμερινά. Καλοφμε όλα τα επιχειρθςιακά ςωματεία του κλάδου, τα παρατιματα 
και τισ ςωματειακζσ επιτροπζσ ςε κάκε χϊρο δουλειάσ , να οργανϊςουμε παντοφ, ςυςκζψεισ, γενικζσ 
ςυνελεφςεισ, με ςυλλογικζσ αποφάςεισ να οργανϊςουμε μια μεγάλθ απεργιακι ςυγκζντρωςθ ςτισ 19 
Ιοφνθ. 

 

Πλοι τουσ επενδφουν ςτθ λογικι του μικρότερου κακοφ, ςτθ λογικι τθσ αναμονισ και των μειωμζνων 
απαιτιςεων, για να περάςουν τθ πολιτικι τουσ αναίμακτα, χωρίσ να κουνιζται φφλλο.  

Αυτιν τθν πολιτικι υπθρετεί ςε διατεταγμζνθ υπθρεςία θ ςυνδικαλιςτικι μαφία μζςα ςτθ ΓΣΕΕ. Αυτι 
τθ πολιτικι ςτθρίηει και θ πλειοψθφία τθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ομοςπονδία Επιςιτιςμοφ – Τουριςμοφ, με 
διευκυντζσ και εργοδότεσ  να επιδιϊκουν να εκλζγονται μζςα ςτα ςωματεία για να τα ελζγχουν, να τα 
τραβοφν με το μζροσ τουσ.  



 

 

 

Η ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΟΡΗ ΑΡΟ ΤΟ ΕΦΑΡΑΞ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΡΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕΤΑΤΑΡΗΚΕ ΣΕ ΝΕΟ ΔΩΑΚΙ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΓΟΔΟΤΕΣ ΜΕ ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΡΙΔΟΤΗΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥΣ ΚΑΤΩ 
ΤΩΝ 25.  

Αποτελεί πολφ μεγάλθ πρόκλθςθ τθσ κυβζρνθςθσ του ΣΥΙΗΑ θ επιδότθςθ των αςφαλιςτικϊν 
ειςφορϊν για τουσ νζουσ κάτω των 25, τθν ίδια ϊρα που ςτθ κυριολεξία μασ ζκλεψαν το ΕΦΑΡΑΞ που 
παίρναμε ςτθν 20ετία με αποκλειςτικά δικζσ μασ ειςφορζσ.   Επιβεβαιϊνεται για άλλθ μια φορά ότι θ 
λεγόμενθ επιςτροφι ςτθ κανονικότθτα ςθμαίνει ότι δε κα μασ επιςτρζψουν τίποτα από ότι μασ 
πιραν όλα αυτά τα χρόνια. 

ΟΣΑ ΡΕΙΣΣΟΤΕΑ ΚΕΔΗ ΑΡΟΚΟΜΙΖΟΥΝ ΑΡΟ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΜΑΣ ΚΑΘΕ ΧΟΝΟ ΤΟΣΟ ΧΕΙΟΤΕΕΣ 
ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΜΟΦΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΟΥΣ ΕΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ.  

Η ΛΥΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ! 
 ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ, ΑΝΕΞΑΤΗΤΑ ΑΡΟ 

ΤΗ ΣΧΕΣΗ ΕΓΑΣΙΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΤΟΡΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ, ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ, ΣΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ, ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ, 
ΣΤΗΝ ΑΡΕΓΙΑ, ΜΕΧΙ ΝΑ ΙΚΑΝΟΡΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΙA ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΑΣ ! 

ΣΤΙΣ 19 ΙΟΥΝΗ ΑΡΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

 Καμία ςυηιτθςθ για τισ νζεσ απαιτιςεισ των Ξενοδόχων. 

 Επαναφορά των ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων και τθσ υποχρεωτικότθτασ των 
κλαδικϊν ςυμβάςεων. Επαναφορά του κατϊτατου μιςκοφ ςτα 751 ευρϊ. 

 Εφαρμογι των κλαδικϊν ςυμβάςεων για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ ανεξάρτθτα από τθ 
ςχζςθ εργαςίασ, με ουςιαςτικζσ αυξιςεισ. 

 Επαναφορά των ειδικοτιτων του κλάδου ςτα Βαρζα και Ανκυγιεινά επαγγζλματα και 
διεφρυνςθ τουσ ςε άλλεσ ειδικότθτεσ, ςε ξενοδοχεία και επιςιτιςτικά καταςτιματα. 

 Ζνταξθ τθσ ειδικότθτασ των διανομζων ςτα Β.Α.Ε.  

 Επαναφορά τθσ 20ετίασ ςτο ΕΦΑΡΑΞ, επζκταςθ του και ςτον Επιςιτιςμό.  

 Μόνιμθ και ςτακερι δουλειά για όλουσ, να καταργθκοφν όλεσ οι ελαςτικζσ μορφζσ 
απαςχόλθςθσ, τα δουλεμπορικά – εργολαβικά ςυνεργεία. 

 Να καταργθκεί ο νόμοσ για τισ διαδοχικζσ οριςμζνου χρόνου ςυμβάςεισ που κρατάνε ςε 
ομθρία τουσ εργαηόμενουσ για πολλά χρόνια. Να καταργθκεί θ διάταξθ που επιτρζπει 
τισ απεριόριςτεσ οριςμζνου χρόνου ςυμβάςεισ για τισ επιχειριςεισ του αεροδρομίου.  

 Πςοι εργαηόμενοι δουλεφουν εποχικά με οριςμζνου χρόνου ςυμβάςεισ ςε ξενοδοχεία 
και εςτιατόρια fullseason, να υπόκεινται ςτισ διατάξεισ περί εποχικϊν εργαηομζνων, με 
δικαίωμα επαναπρόςλθψθσ και χοριγθςθ εποχικοφ επιδόματοσ.  

 Μζτρα υγιεινισ και αςφάλειασ ςτουσ χϊρουσ δουλειάσ.  
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