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Δειηίν Σύπνπ 
Ιηλεηνπνίεζε ζην μελνδνρείν Amirandes (Grecotel) 

 
 πλερίδνληαη κε ακείσηε έληαζε νη θηλεηνπνηήζεηο ζε μελνδνρεία ηνπ Ηξαθιείνπ 
από ηηο δπλάκεηο ηεο Δ.Α.. μελνδνρνϋπαιιήισλ κε επίθεληξν ηηο πιινγηθέο πκβάζεηο 
Εξγαζίαο. Σειεπηαίνο ζηαζκόο ην μελνδνρείν Amirandes ηνπ νκίινπ Grecotel, όπνπ ε 
εξγνδνζία απαζρνιεί ην 80% πεξίπνπ ηνπ πξνζσπηθνύ κέζσ ησλ γλσζηώλ 
δνπιεκπνξηθώλ – γξαθείσλ ελνηθίαζεο εξγαδνκέλσλ, κε απνηέιεζκα λα ακνίβνληαη 
ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο κε ηα ςίρνπια ηνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ! 
 
 Οη δπλάκεηο ηεο Δ.Α.. απαίηεζαλ από ην δηεπζπληή λα εθαξκνζηεί άκεζα ε Σνπηθή 
πιινγηθή ύκβαζε Εξγαζίαο γηα όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ζην μελνδνρείν, ρσξίο εμαηξέζεηο θαη 
παξαζπξάθηα. 
 
 Ο ζπγθεθξηκέλνο όκηινο είλαη έλαο από ηνπο κεγαιύηεξνπο ζηελ Ειιάδα κε 6300 
εξγαδόκελνπο θαη 32 μελνδνρεία. Μόλν γηα ην 2018 έθαλε επελδύζεηο 42 εθ. επξώ, ελώ ηα 
νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο εηαηξίαο πξνέβιεπαλ αύμεζε ηδίξνπ θαηά 9%! 
 
 Είλαη βέβαηα γλσζηό όηη απηόο ν όκηινο αμηνπνηεί παλειιαδηθά ηελ ηαθηηθή ησλ πξνζιήςεσλ 
κέζσ δνπιεκπνξηθνύ γξαθείνπ γηα λα θαηαζηξαηεγήζεη ηα δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη λα 
κελ εθαξκόζεη ηελ ππνρξεσηηθή Σνπηθή πιινγηθή ύκβαζε Εξγαζίαο. 
 
 Απηή είλαη ε «αλάπηπμε» γηα ηελ νπνία ηόζν κεγάιε αγσλία έρνπλ νη μελνδόρνη. 
 Απηό είλαη ην «ηέινο ησλ κλεκνλίσλ» πνπ θσλάδεη ζε όινπο ηνπο ηόλνπο ε 
θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΘΖΑ. Απηή είλαη ε «αλάθακςε ηεο νηθνλνκίαο» πνπ επηθαιείηαη ε 
Νέα Δεκνθξαηία. 
 Σνπο είδακε, ηνπο μέξνπκε: 

 Ήηαλ ε θπβέξλεζε ΝΔ-ΠΑΟΚ πνπ ςήθηζε κε ρέξηα θαη κε πόδηα ηελ νδεγία ηεο ΕΕ γηα ηα 
δνπιεκπνξηθά γξαθεία. Ήηαλ ε θπβέξλεζε ΤΡΙΖΑ πνπ ηε δηαηήξεζε αθέξαηε. 

 Ήηαλ ν Σζίπξαο πνπ δήισζε πξνο ηνπο μελνδόρνπο κόιηο πξηλ ιίγεο κέξεο όηη «είζηε πιένλ 
ζε ζέζε λα δξέςεηε θαξπνύο απ' ηηο ζπζίεο πξνεγνύκελσλ ρξόλσλ»!!! Σαπηόρξνλα καδί κε 
ην Μεηζνηάθε ππόζρνληαλ λέα κείσζε ηεο θνξνινγίαο ζηνπο μελνδόρνπο! 

 Ήηαλ ε θπβέξλεζε ηνπ ΤΡΙΖΑ πνπ έβαιε ρέξη ζην εθάπαμ ησλ μελνδνρνϋπαιιήισλ. 
 
 ΔΕ ΘΑ ΣΟΤ ΠΕΡΑΕΘ! 
 Οη μελνδνρνϋπάιιεινη έρνπκε πείξα. Ξέξνπκε πνιύ θαιά όηη ηα θέξδε ηνπο, νη επελδύζεηο 
ηνπο, ηα 5αζηεξα μελνδνρεία ηνπο ρηίζηεθαλ, επεθηείλνληαη θαη ιεηηνπξγνύλ γηαηί εκείο 
θαηαζέηνπκε θάζε κέξα ηνλ θόπν θαη ηνλ ηδξώηα καο. 
  
 Ήξζε ε ώξα λα πάξνπκε απηό πνπ καο αλήθεη. Οη Ε, ε ππνρξεσηηθόηεηά θαη ε εθαξκνγή 
ηνπο θεξδίδνληαη κε ηνπο αγώλεο ησλ ζπλαδέιθσλ θαη όρη πίζσ από θιεηζηέο πόξηεο ζε ππνπξγεία 
θαη γξαθεία βνπιεπηώλ. Να βάινπκε κπξνζηά ηηο δηθέο καο αλάγθεο. Όρη κόλν λα εθαξκόζνπλ νη 
μελνδόρνη ηε Ε, αιιά λα δηεθδηθήζνπκε πίζσ όηη ράζακε ζηα ρξόληα ηεο θξίζεο: από ην εθάπαμ, 
ην ηακείν αλεξγίαο, ηνπο κηζζνύο καο, ηα ξεπό. Να παιέςνπκε γηα αλζξώπηλεο ζπλζήθεο εξγαζίαο, 
λα κελ ραξίζνπκε ηηο δσέο καο γηα ηα θέξδε ησλ μελνδόρσλ!  
  
 Σώξα ρξεηάδεηαη νη ζπλάδειθνη λα νξγαλσζνύλ ζε θάζε μελνδνρείν, ζε θάζε 
πόζην, λα ζπάζνπλ ην θόβν θαη ηελ ηξνκνθξαηία ηεο εξγνδνζίαο, λα θάλνπλ δηθή ηνπο 
ππόζεζε ηνλ αγώλα απηό γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ πξαγκαηηθώλ καο αλαγθώλ. Οη 



δπλάκεηο ηεο Δ.Α.. ζα ζπλερίζνπλ ηηο θηλεηνπνηήζεηο, ζα βξίζθνληαη όπνπ νη 
εξγαδόκελνη πξνβιεκαηίδνληαη, γηα λα δηεθδηθήζνπκε αθόκα πην απνθαζηζηηθά: 
 

 Εθαξκνγή ηεο Σνπηθήο Ε γηα όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο. 
 Τπνγξαθή Ε κε απμήζεηο. 
 Μέηξα πξνζηαζίαο ηεο πγείαο θαη ηεο αζθάιεηαο ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο. 

 Επαλαθνξά θαη δηεύξπλζε ησλ βαξέσλ θαη αλζπγηεηλώλ θαη ηνπ εθάπαμ. 


