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ΤΝΕΝΣΕΤΞΘ ΣΤΠΟΤ ΠΟΕΕ-ΤΣΕ 

28 /04/2011 

ΓΙΑ ΣΘΝ ΠΟΡΕΙΑ ΣΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΣΟ 2011 ΚΑΙ ΣΙ ΤΝΘΘΚΕ 

ΤΠΟΑΠΑΧΟΛΘΘ & ΜΑΤΡΘ ΕΡΓΑΙΑ ΠΟΤ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗΟΤΝ ΟΙ 

ΕΡΓΑΗΟΜΕΝΟΙ ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ – ΕΠΙΙΣΙΜΟ 

 

 

Αγαπθτοί φίλοι και φίλεσ, 

 

ασ ευχαριςτοφμε που ανταποκρικικατε ςτο κάλεςμα τθσ Διοίκθςθσ τθσ 

Ομοςπονδίασ μασ και παρευρίςκεςτε ςτθ ςθμερινι μασ ςυνζντευξθ, δίνοντασ μασ τθν 

δυνατότθτα να ενθμερϊςουμε τον Ελλθνικό λαό για τισ ςυνκικεσ εργαςίασ, 

εποχικότθτασ, μαφρθσ εργαςίασ και γενικευμζνων απολφςεων που αντιμετωπίηουν 

οι εργαηόμενοι ςτον κλάδο μασ. Ζναν κλάδο που κατά γενικι ομολογία αποτελεί, μια 

από τισ ελάχιςτεσ ελπίδεσ ανάςχεςθσ τθσ φφεςθσ, αφοφ ςυμβάλει με 18% ςτο ΑΕΠ τθσ 

χϊρασ. 

τθ ςθμερινι μνθμονιακι οικονομικι ςυγκυρία και παρά τα ζντονα ςθμάδια τθσ 

φφεςθσ, κατά γενικι ομολογία υπάρχει αιςιοδοξία ότι ο Σουριςμόσ το 2011 κα 

ανακάμψει, αφοφ όλα τα ςτοιχεία δείχνουν ότι οι αφίξεισ Σουριςτϊν κα κινθκοφν 

αυξθτικά ςε διψιφιο νοφμερο(+10%), κακϊσ αυξθτικά κα κινθκοφν και τα ζςοδα. 

υμβάλει προσ αυτι τθν κετικι εξζλιξθ και θ κοινωνικι ζκρθξθ ςε αρκετοφσ 

τουριςτικοφσ προοριςμοφσ τθσ Μεςογείου. 

 

 

mailto:info@poeeyte.gr


2 
 

 

 

Για να λειτουργιςει πολλαπλαςιαςτικά αυτι θ αφξθςθ των αφίξεων και να 

αντιμετωπίςουμε τον ανταγωνιςμό κα πρζπει να επιμείνουμε ςτθν κατεφκυνςθ τθσ 

αναβάκμιςθσ του παραγόμενου τουριςτικοφ προϊόντοσ γιατί μόνο με τθν ποιότθτα 

μποροφμε να ανταγωνιςτοφμε άλλουσ φκθνοφσ Σουριςτικοφσ προοριςμοφσ. Ο 

ανκρϊπινοσ παράγοντασ επίςθσ πρζπει να ςτθριχκεί γιατί ςυμβάλει ςτθν ποιότθτα 

τθσ παροχισ υπθρεςιϊν. 

Γιαυτό ςτισ προχποκζςεισ τθσ αςτεροποίθςθσ των τουριςτικϊν καταλυμάτων εκτόσ 

των άλλων, κα πρζπει να υπάρχει θ ελάχιςτθ ςφνκεςθ προςωπικοφ και ο 

κανονιςμόσ κακθκόντων των Ειδικοτιτων. 

Επίςθσ άμεςθ προτεραιότθτα είναι θ αναβάκμιςθ των Σουριςτικϊν ςχολϊν, όμωσ θ 

απαξίωςθ τθσ χολισ Σουριςτικϊν Επαγγελμάτων με τθν κλιβερι εικόνα πλζον 

εγκατάλειψθσ και κακοδιοίκθςθσ δεν επιτρζπει αιςιοδοξία. 

Παρά τοφτα γινόμαςτε μάρτυρεσ κακθμερινά τθσ αποχαλίνωςθσ των εργοδοτϊν, τα 

κφματα των απολφςεων, το πετςόκομμα των αποδοχϊν με τισ μονομερείσ και 

εκβιαςτικζσ μετατροπζσ όρων εργαςίασ και ςυμβάςεων, τθν εκ περιτροπισ 

εργαςία, το ςάρωμα κεμελιωδϊν εργαςιακϊν δικαιωμάτων. 

Με πρόςχθμα τθν οικονομικι κρίςθ και εργαλείο τισ νεοφιλελεφκερθσ ζμπνευςθσ 

ανάλγθτεσ πολιτικζσ τθσ Κυβζρνθςθσ, μεκοδεφεται μια βίαιθ αναδιανομι εισ βάροσ 

του κόςμου τθσ εργαςίασ. 

Η ςφμπλευςθ και θ ςυνεργαςία τθσ Κυβζρνθςθσ με το κρατικοδίαιτο εργοδοτικό 

κατεςτθμζνο τθσ Ελλθνικισ Ξενοδοχείασ, οδθγοφν ςτο όλεκρο τα αδφνατα τμιματα 

τθσ κοινωνίασ όπωσ είναι οι εργαηόμενοι ςτον Σουριςμό - Επιςιτιςμό. 

Ο τομζασ του Σουριςμοφ – Επιςιτιςμοφ ζχει τθν μεγαλφτερθ παράνομθ, μαφρθ, 

άγρια μορφι ελαςτικϊν ςχζςεων εργαςίασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ. 

Σο ηοφερό ςκθνικό ςυμπλθρϊνεται από τον τεράςτιο αρικμό μαφρθσ αναςφάλιςτθσ 

εργαςίασ ςτον κλάδο πάνω από 60% (με ςτοιχεία του 2010 από ζνα ςφνολο 550.000 

περίπου απαςχολοφμενων, αςφαλιςμζνοι ςτο ΙΚΑ ήταν για τουσ μήνεσ Ιοφνιο ζωσ 

Σεπτζμβριο 130.000 ςτα Επιςιτιςτικά καταςτήματα και 98.000 ςτα Ξενοδοχεία) αλλά 

και τθν παντελι απουςία των μθχανιςμϊν ελζγχου του κράτουσ. Η ενίςχυςθ και 

κακιζρωςθ ςυνδυαςμζνων ελζγχων αποτελοφν προσ το παρόν ευςεβείσ 

διακθρυγμζνουσ ςτόχουσ τθσ Πολιτείασ. 
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Αντίκετα και παρά τα γενναιόδωρα προγράμματα επιδότθςθσ των αςφαλιςτικϊν 

ειςφορϊν, τθσ μείωςθσ του ΦΠΑ ςτο 6,5%  και τθν μείωςθ του  τζλουσ 

παρεπιδθμοφντων  ςτο 0,5%(από 2%) κ.α . Οι κρατικοδίαιτοι εργοδότεσ του κλάδου 

μασ προωκϊντασ πάγιεσ επιδιϊξεισ τουσ, ςτοχοποιοφν διαχρονικά το κόςτοσ τθσ 

μιςκωτισ εργαςίασ και εντείνουν τισ προςπάκειεσ τουσ για εκκεμελίωςθ και μθ 

εφαρμογι των κλαδικϊν Ε.  

Χωρίσ ίχνοσ ντροπισ ςτελζχθ τθσ ΠΟΞ και του ΕΣΕ, αφοφ απζτυχαν προσ το παρόν 

ςτισ προςπάκειεσ τουσ να ςπάςουν τισ κλαδικζσ ςυμβάςεισ, κατευκφνουν Ξενοδόχουσ 

να προςλαμβάνουν προςωπικό με τισ κατϊτερεσ αμοιβζσ τθσ ΕΓΕ, ενϊ ακόμθ και 

μεγαλοξενοδόχοι, οδθγοφν απροκάλυπτα ςε εκ περιτροπισ εργαςία τουσ 

εργαηόμενουσ τθν ίδια ϊρα που βρίςκονται ςε κερδοφορία και απολαμβάνουν των  

προγραμμάτων επιδότθςθσ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν του ΟΑΕΔ που ρθτά 

απαγορεφουν τθν μετατροπι του εργαςιακοφ κακεςτϊτοσ του προςωπικοφ τουσ. 

Επιδιϊκουν τθν πλιρθ απορρφκμιςθ τθσ αγοράσ εργαςίασ και τθν αςφδοτθ 

επζκταςθ κάκε ευελιξίασ. Σο φαινόμενο των "μακθτϊν" που ειςάγουν κατά χιλιάδεσ 

ςε ςυνεργαςία με δουλεμπόρουσ για δικεν πρακτικι άςκθςθ, είναι αποκαλυπτικό 

των διακζςεων τουσ  να μθν επαναπροςλάβουν και να υποκαταςτιςουν το ντόπιο 

εργατικό δυναμικό με εξακλιωμζνουσ φκθνοφσ εργαηόμενουσ, χωρίσ εργαςιακά και 

αςφαλιςτικά δικαιϊματα.  

Σελευταίο «φροφτο» τθσ επινοθτικότθτασ τουσ είναι να βαφτίςουν μακθτζσ ανζργουσ 

κάτω των 24 ετϊν, για να ςπάςουν ζτςι τισ κλαδικζσ ..Ε. αμείβοντασ τουσ με το 60% 

τθσ Ε.Γ...Ε. 

 

Η πολιτεία οφείλει και με το εργαλείο τθσ υπογραφείςασ από πζρυςι ΚΤΑ για τθν 

πρακτικι άςκθςθ των μακθτϊν, να ελζγξει τθν αςυδοςία των εργοδοτϊν, εκτόσ και αν 

επιδιϊκει τθ δθμιουργία μιασ φοβικισ κοινωνίασ ςυμβιβαςμζνθσ ςτθν ανεργία, τθν 

φτϊχεια και τθν υποαπαςχόλθςθ, παραδομζνθ ςτθν εργοδοτικι αυκαιρεςία. 

 

Η Κυβζρνθςθ οφείλει αντί να επιδεικνφει κοινωνικι αναλγθςία, να παρουςιάςει 

πολιτικζσ υπζρ τθσ διαςφάλιςθσ των κζςεων απαςχόλθςθσ και μείωςθσ τθσ ανεργίασ. 

 

 

 

 



4 
 

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ & ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ 

 

 Σθν απόκρουςθ των απολφςεων, τθσ εκ περιτροπισ εργαςίασ και κάκε μορφισ 

ελαςτικισ εργαςίασ. Σθν επαναπρόςλθψθ των εποχιακϊν εργαηομζνων και τθν 

τιρθςθ των καταλθκτικϊν θμερομθνιϊν επαναπρόςλθψθσ. 

 Σον τερματιςμό των εκβιαςτικϊν εργοδοτικϊν ςυμπεριφορϊν και τθσ 

προςπάκειασ κατάργθςθσ των Κλαδικϊν μασ υμβάςεων και γενίκευςθσ των 

Ειδικϊν Επιχειρθςιακϊν Ε με πρόςχθμα τθν κρίςθ. 

 Σθ  διατιρθςθ ςτα Βαρζα όλων των ειδικοτιτων του κλάδου και τθν αποτροπι 

περικοπϊν ςτισ επικουρικζσ ςυντάξεισ. 

 Σθν αυςτθρι εφαρμογι τθσ εργατικισ Νομοκεςίασ με ενίςχυςθ των 

μθχανιςμϊν ελζγχου και τθν αποκατάςταςθ του απαραίτθτου νομοκετικοφ 

πλαιςίου που κα εγγυάται τθν απαςχόλθςθ, τθν πάταξθ τθσ ειςφοροδιαφυγισ 

(μαφρθ εργαςία) και κα παρεμβαίνει αποφαςιςτικά για τθν ζξοδο του 

Σουριςμοφ μασ από τθν κρίςθ. 

 
 

 
ΠΡΟΣΕΙΝΟΤΜΕ 

 

 ΕΛΑΧΙΣΗ ΤΝΘΕΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΣΗ ΑΣΕΡΟΠΟΙΗΗ 

ΣΩΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΩΝ. 

 ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΚΑΘΗΚΟΝΣΩΝ ΑΝΑ ΕΙΔΙΚΟΣΗΣΑ. 

 ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΧΟΛΩΝ. 

 ΠΡΟΣΕΡΑΙΟΣΗΣΑ ΣΙ ΠΡΟΛΗΨΕΙ ΣΩΝ ΑΠΟΦΟΙΣΩΝ ΣΩΝ ΧΟΛΩΝ 

ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ. 

 ΤΓΚΡΟΣΗΗ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΣΟΤΡΙΜΟΤ ΜΕ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΕΣΑΙΡΩΝ & ΠΟΛΙΣΕΙΑ. 

 

 

Φίλεσ και φίλοι, 

Εμείσ αναλαμβάνουμε τισ ευκφνεσ μασ και πλθροφοροφμε Κυβζρνθςθ και 

Εργοδότεσ ότι με όλεσ μασ τισ δυνάμεισ κα αποτρζψουμε τισ μνθμονιακζσ 

απόπειρεσ εκκεμελίωςθσ των δικαιωμάτων μασ και κα προςτατεφςουμε τουσ 

εργαηόμενουσ. 
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Σο διακφβευμα ςιμερα είναι θ αποςάκρωςθ του ντόπιου εργατικοφ δυναμικοφ και 

θ βιαιότθτα των εργοδοτικϊν πρακτικϊν προκαλεί αλυςιδωτζσ επιδράςεισ 

αςφυξίασ ςτον κόςμο τθσ εργαςίασ και ςτθν ίδια τθν Οικονομία. 

Θ ευκφνθ για ότι ςυμβαίνει και ότι ςυμβεί ςτθν κρίςιμθ αυτι περίοδο ςτον 

κλάδο του Σουριςμοφ βαραίνει αποκλειςτικά αυτοφσ. Δθλϊνουμε προσ πάςα 

κατεφκυνςθ ότι δεν κα διςτάςουμε να κινθκοφμε αγωνιςτικά και μζςα ςτο 

Καλοκαίρι εάν οι δυςοίωνεσ εκτιμιςεισ μασ επιβεβαιωκοφν με το πζρασ των 

καταλθκτικϊν θμερομθνιϊν επαναπρόςλθψθσ. 

υμπεραςματικά, ςυντελείται μια ραγδαία επιδείνωςθ και μία γενικευμζνθ 

απορρφκμιςθ των ςυνκθκϊν απαςχόλθςθσ, των δικαιωμάτων και των αμοιβϊν. Ο 

ςτόχοσ μασ είναι να ςτθρίξουμε τουσ εργαηόμενουσ, να πολεμιςουμε το φόβο και 

τθν αναςφάλεια, που τουσ κακιςτά εφκολθ «λεία»  τθσ εργοδοτικισ αυκαιρεςίασ 

και που χρθςιμοποιεί ωσ πρόςχθμα και εργαλείο τθν κρίςθ. 

Σο εργοδοτικό κατεςτθμζνο τθσ χϊρασ βουλιμικό και αςφδοτο, φαίνεται να 

παίρνει μια ρεβάνσ και να πετυχαίνει διαχρονικοφσ του ςτόχουσ, όπωσ είναι θ 

αλλαγι του εργαςιακοφ κακεςτϊτοσ των τελευταίων 10ετιϊν και θ πλιρθσ 

ευελιξία. 

Σζλοσ το τοπίο κακορίηεται από τισ νεοφιλελεφκερεσ κυβερνθτικζσ πολιτικζσ που 

αντί να προςτατεφουν τον εργαηόμενο – τον αδφνατο πόλο τθσ εργαςιακισ ςχζςθσ- 

δίνουν ζμφαςθ ςτθν ανταγωνιςτικότθτα  επιχειριςεων των και ςτθν κεςμοκζτθςθ 

επιςφαλϊν μορφϊν απαςχόλθςθσ  επιδοτϊντασ γενναιόδωρα αλλά αδιαφορϊντασ 

για τθν διαςφάλιςθ των κζςεων εργαςίασ και τθν ςτιριξθ των εργαηομζνων. 

 


