
  

         Αθήνα, 22/3/2016 

ΜΕΓΑΛΗ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΒΑΣΗ ΜΕ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ 

Μεγάλη νίκη σηµείωσε το Σωµατείο µας για τους εργαζόµενους στα τουριστικά 

γραφεία όλης της χώρας. Μετά από αγώνα ετών, έκλεισε η συλλογική σύµβαση 

εργασίας και εκδόθηκε τελεσίδικα η απόφαση της 5µελούς Επιτροπής ∆ιαιτησίας 

του ΟΜΕ∆  που επικυρώνει την αρχική ∆ιαιτητική Απόφαση.  

Όπως είναι γνωστό, οι εργοδοτικές ενώσεις, HATTA και ΓΕΠΟΕΤ, είχαν ασκήσει  

έφεση στην πρωτόδικη 3µελή απόφαση της ∆ιαιτησίας του ΟΜΕ∆, που όρισε τους 

µισθούς και τα δικαιώµατά µας,  ζητώντας την κατάργησή της, προσφεύγοντας 

στην δευτεροβάθµια Πενταµελή Επιτροπή ∆ιαιτησίας του ΟΜΕ∆ (στην οποία 

συµµετέχουν και ανώτατοι δικαστές). 

Η ανώτατη ∆ιαιτητική Επιτροπή του ΟΜΕ∆, απέρριψε την έφεση των 

εργοδοτών και επικύρωσε την αρχική ∆ιαιτητική Απόφαση, κρίνοντας 

αβάσιµα τα επιχειρήµατα των εργοδοτών. Επιχειρήµατα που προσπαθούσαν να 

επιβάλουν µισθούς πείνας και συνθήκες εργασιακού µεσαίωνα στον κλάδο µας. Η 

Επιτροπή απέρριψε την έφεση  και πλέον κατοχυρώνει τους µισθούς µας, τα 

επιδόµατα µας και όλες τις θεσµικές κατακτήσεις τόσων χρόνων. 

Η διεκδίκηση υπογραφής ΣΣΕ και έκδοσης ∆ιαιτητικής Απόφασης του ΟΜΕ∆, δεν 

υπήρξε καθόλου εύκολη υπόθεση, αφού οι µνηµονιακοί νόµοι ουσιαστικά 

διευκολύνουν την παρακώλυση της διαδικασίας και στηρίζουν τις προσπάθειες των 

εργοδοτικών ενώσεων για µη υπογραφή συλλογικών συµβάσεων, για καθιέρωση 

ατοµικών συµβάσεων εργασίας και για πλήρη απορρύθµιση  της αγοράς εργασίας.  

Ο ΠΑΣΕΝΤ όµως το πάλεψε µέχρι τέλους και δικαιώθηκε. Έδειξε ότι, ακόµα και 

στις σηµερινές εξαιρετικά δύσκολες οικονοµικές συνθήκες,  αγωνίζεται και µπορεί 

να συνδυάσει την κινηµατική και αγωνιστική δράση µε την υπεύθυνη θεσµική 

παρέµβαση.  

Αποδείξαµε ότι µπορούµε να αξιοποιούµε και  τις ελάχιστες θεσµικές δυνατότητες 

που υπάρχουν, έχοντας κεντρικό στόχο να πετύχουµε ένα θετικό αποτέλεσµα για 

τους εργαζόµενους του κλάδου. Ένα αποτέλεσµα  θετικό και ως προς το 

περιεχόµενο της σύµβασης, που κρατά µισθούς και επιδόµατα σε επίπεδο 

αξιοπρέπειας, αλλά και ως προς τη µεγάλη σηµασία που θα έχει η συγκεκριµένη 

∆.Α. του ΟΜΕ∆ που πέτυχε το Σωµατείο µας για άλλους κλάδους και µεγάλες 

κατηγορίες εργαζοµένων, ειδικά στη σηµερινή µνηµονιακή κατάσταση.   

Καλούµε όλους τους εργαζόµενους να συσπειρωθούν γύρω από το Σωµατείο µας, 

γιατί είναι στο δικό µας χέρι να επιβάλουµε και να εφαρµόσουµε και στην πράξη τη 

Συλλογική µας Σύµβαση. 

Για το Δ.Σ. 
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