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ΚΑΣΧ ΣΑ ΥΕΡΘΑ ΑΠΟ ΣΑ ΧΜΑΣΕΘΑ ΣΗ ΤΛΛΟΓΘΚΗ ΟΡΓΑΝΧΗ ΚΑΘ ΔΡΑΗ 
ΣΧΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΧΝ ! 

ΚΑΜΘΑ ΑΝΟΥΗ ΣΗ ΖΧΗ ΜΕ ΦΘΥΟΤΛΑ!  

 

Σο υνδικάτο Επιςιτιςμοφ – Σουριςμοφ Ξενοδοχοχπαλλήλων Ν. Αττικήσ καλεί όλουσ τουσ 
εργαηόμενουσ του κλάδου, τα επιχειρθςιακά ςωματεία, να δϊςουμε αγωνιςτικι απάντθςθ ςτθν 
κυβζρνθςθ τθσ ΝΔ και τθν εργοδοςία , με απεργία μόλισ φζρουν το νζο ςυνδικαλιςτικό νόμο ζκτρωμα 
ςτθ βουλι.  

Η νζα κυβζρνηςη τησ ΝΔ ετοιμάηεται να φζρει ςτθ βουλι για ψιφιςθ  νόμο, με ςτόχο να περιορίςει 
ακόμα περιςςότερο τθν οργανωμζνθ δράςθ των εργαηομζνων. ε διατεταγμζνθ υπθρεςία, με εντολι 
των μεγάλων επιχειρθματικϊν ομίλων κζλουν να επιβάλουν τθ παρζμβαςθ του κράτουσ και τθσ 
εργοδοςίασ ςτισ οργανϊςεισ των εργαηομζνων. Θζλουν να επιβάλουν ςτα ςωματεία τθ παρουςία των 
ίδιων των εργοδοτϊν και των ανκρϊπων τουσ για να τα αποδυναμϊςουν. Να αλλάξουν το χαρακτιρα 
τουσ , φακελϊνοντασ τουσ εργαηόμενουσ, για να γνωρίηει θ εργοδοςία ποιοι είναι οργανωμζνοι, ποιοι 
ψθφίηουν κ.λπ. Πρόκειται για ωμι παρζμβαςθ και καταςτολι τουσ εργατικοφ κινιματοσ.  

Πρόκειται για ςυνζχεια του νόμου Αχτςιόγλου του ΤΡΙΖΑ, όπου τον ψιφιςαν με χαρά όλοι μαηί και 
ζβαλε ακόμα περιςςότερα εμπόδια ςτο δικαίωμα των πρωτοβάκμιων ςυνδικάτων να αποφαςίηουν 
για απεργία μζςα ςτθν επιχείρθςθ, εκεί που θ τρομοκρατία, οι απειλζσ από τθν εργοδοςία 
κυριαρχοφν.  

ΣΟΤ ΣΕΛΝΟΤΜΕ ΜΗΝΤΜΑ ΞΕΚΑΘΑΡΟ! 

ΣΟ ΤΝΔΙΚΑΣΟ ΜΑ ΔΕ ΘΑ ΛΟΓΟΔΟΣΗΕΙ ΣΟΤ ΕΡΓΟΔΟΣΕ ΚΑΙ ΣΙ ΚΤΒΕΡΝΗΕΙ ΣΟΤ. 

 

Είναι καθαρό πλζον ότι θ διαςφάλιςθ τθσ κερδοφορίασ και τθσ ανταγωνιςτικότθτασ των 
επιχειρθματικϊν ομίλων προχποκζτει τθν ακόμα μεγαλφτερθ επίκεςθ ςτα εργατικά δικαιϊματα , ςτισ 
δθμοκρατικζσ ελευκερίεσ, ςτο ίδιο το εργατικό κίνθμα.  

Είναι το λεγόμενο «φιλικό περιβάλλον» προσ τισ επενδφςεισ που ζλεγε θ προθγοφμενθ κυβζρνθςθ, ι 
«το κζρδιςμα τθσ εμπιςτοςφνθσ» των μεγάλων ςτρατθγικϊν επενδυτϊν» όπωσ λζει θ ΝΔ.  

Μπροςτά ςτον ανταγωνιςμό για τα κζρδθ, είναι ζτοιμοι να κατεδαφίςουν ότι ζχει απομείνει όρκιο 
από δικαιϊματα και κατακτιςεισ των εργαηομζνων, ςε όλουσ τουσ τομείσ.  

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.  

Ετοιμάηουν τθ νζα μεγάλθ επίκεςθ ςτο αςφαλιςτικό ςφςτθμα, όπου ςτθν ουςία προχωροφν ςτθν 
ιδιωτικοποίθςθ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ μζςω των επαγγελματικϊν ταμείων, τθ μετατροπι τθσ από 
κοινωνικό δικαίωμα ςε ακριβό εμπόρευμα.  



 

 

Λζνε ψζματα ότι με τη μείωςη των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν θα αυξηθοφν οι μιςθοί μασ. τθν ουςία 
πρόκειται για μείωςθ ςτο μζροσ του μιςκοφ των εργαηομζνων που αντιςτοιχεί ςε παροχζσ υγείασ – 
πρόνοιασ και ςφνταξθσ. Η αλικεια είναι ότι θ μείωςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κα ωφελιςει για 
άλλθ μια φορά τουσ εργοδότεσ, όπου για αυτοφσ κα κοςτίηει ακόμα λιγότερο θ δουλειά μασ και από 
τθν άλλθ μεριά κα κθςαυρίηουν οι επιχειρθματίεσ ςτθν υγεία και τθ πρόνοια.   Σαυτόχρονα 
ςυνεχίηονται τα δωράκια με τθν επιδότθςθ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν .  

Σθν ίδια ϊρα προχωράνε με γριγορουσ ρυκμοφσ: θ αφξθςθ των τιμολογίων τθσ ΔΕΗ, οι 
πλειςτθριαςμοί τθσ πρϊτθσ κατοικίασ ,  παραμζνουν όλα τα χαράτςια και θ φορολθςτεία των λαϊκϊν 
νοικοκυριϊν.  

Αυτιν τθν πολιτικι υπθρετοφν ςε διατεταγμζνθ υπθρεςία οι εργατοπατζρεσ – εργοδότεσ, μζςα ςτθ 
ΓΕΕ. Αυτι τθ πολιτικι ςτθρίηει και θ πλειοψθφία τθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ομοςπονδία Επιςιτιςμοφ – 
Σουριςμοφ, με διευκυντζσ και εργοδότεσ  να επιδιϊκουν να εκλζγονται μζςα ςτα ςωματεία για να τα 
ελζγχουν, να τα τραβοφν με το μζροσ τουσ. Άλλωςτε είναι οι ίδιοι που αναφζρουν όπου βρεκοφν και 
όπου ςτακοφν ότι «θ απεργία ζχει φάει τα ψωμιά τθσ», είναι οι ίδιοι που υπεραςπίηονται τθν 
ιδιωτικοποίθςθ τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ μζςω των επαγγελματικϊν ταμείων.  

ΣΟ ΤΝΘΗΜΑ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΤ, ΠΕΡΝΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΣΑ ΣΑΚΙΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ, ΣΟΤ 
ΜΙΘΟΤ ΠΕΙΝΑ ΚΑΙ ΣΗ ΦΟΡΟΛΗΣΕΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ ΚΑΙ ΣΟ ΛΑΟ.  

ΔΕΝ ΤΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΛΤΗ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΣΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ  ΟΛΩΝ ΣΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ 
ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ, ΑΝΕΞΑΡΣΗΣΑ ΑΠΟ ΣΗ ΧΕΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΑ ΣΟΝ ΣΟΠΟ ΔΟΤΛΕΙΑ, ΣΟΝ ΚΛΑΔΟ, 
ΣΟ ΤΝΔΙΚΑΣΟ, ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ, ΣΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΤΝ ΟΙ ΔΙΚΕ ΜΑ ΑΝΑΓΚΕ ΜΠΡΟΣΑ! 

 

Με ενότθτα και αλλθλεγγφθ να οργανϊςουμε ςε όλουσ τουσ χϊρουσ δουλειάσ, παρεμβάςεισ, 
κινθτοποιιςεισ, απζναντι ςτα πολφ οξυμζνα προβλιματα που αντιμετωπίηουμε κακθμερινά. Ενάντια 
ςτισ απολφςεισ, τισ αλλαγζσ των ςυμβάςεων, τθ γενίκευςθ των εργολαβικϊν ςυνεργείων. Μπροςτά 
ςτθ λιξθ τθσ υλλογικισ φμβαςθσ ςτα Ξενοδοχεία, να μπουν για ςυηιτθςθ ςε όλουσ τουσ χϊρουσ 
δουλειάσ τα δίκαια αιτιματα μασ για: 

 Τπογραφή και υποχρεωτική εφαρμογή ςυλλογικϊν ςυμβάςεων ςε Επιςιτιςμό και 

Ξενοδοχεία με ουςιαςτικζσ αυξήςεισ 

 7ωρο 5ημερο 35ωρο, με δυο ςυνεχόμενα ρεπό 

 Μόνιμη και ςταθερή δουλειά για όλουσ, να καταργηθοφν όλεσ οι ελαςτικζσ μορφζσ 

απαςχόληςησ, τα δουλεμπορικά – εργολαβικά ςυνεργεία. 

 Επαναφορά και διεφρυνςη των βαρζων και ανθυγιεινϊν και του εφάπαξ  

 Δημόςια και δωρεάν κοινωνική αςφάλιςη για όλουσ.  

 Μζτρα προςταςίασ τησ υγείασ και τησ αςφάλειασ ςτουσ χϊρουσ δουλειάσ 

 

Σα επιχειρθςιακά ςωματεία του κλάδου, τα παρατιματα και οι ςωματειακζσ επιτροπζσ ςε κάκε χϊρο 
δουλειάσ, μαηί με το υνδικάτο να οργανϊςουμε παντοφ, ςυςκζψεισ, γενικζσ ςυνελεφςεισ. Να μθ 
μείνει κανζνασ ςυνάδελφοσ χωρίσ να ενθμερωκεί για τισ νζα επίκεςθ τθσ κυβζρνθςθσ. Ετοιμαηόμαςτε 
για απεργιακι απάντθςθ, για άμεςθ κινθτοποίθςθ αν τολμιςουν να φζρουν το νζο άκλιο νόμο.  

 

Η ΚΕΝΣΡΘΚΗ ΔΘΟΘΚΗΗ  


