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Θεσσαλονίκη 14/2/2017
ΨΗΦΙΣΜΑ
Θέμα: «Συμπαράσταση στις κινητοποιήσεις των εργαζόμενων στο Athens Ledra»
Από την 1η Ιούνη το ξενοδοχείο «Athens Ledra» ανέστειλε αιφνιδιαστικά τη λειτουργία του. Από
τότε μέχρι σήμερα οι 231 εργαζόμενοι του ξενοδοχείου βρίσκονται σε επίσχεση, είναι απλήρωτοι (από τον
περασμένο Μάρτη) και διεκδικούν, μεταξύ άλλων, τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας και των
δικαιωμάτων τους καθώς και την άμεση καταβολή των δεδουλευμένων τους. Περιφρουρούν τα δικαιώματά
τους με την καθημερινή παρουσία τους όλους αυτούς τους μήνες στους κοινόχρηστους χώρους του
ξενοδοχείου.
Ο Σύλλογος Διοικητικού Προσωπικού του ΑΠΘ είναι αλληλέγγυος στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων
του «Athens Ledra». Απαιτούμε:
 να πληρωθούν τα δεδουλευμένα των εργαζομένων
 να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας στο ξενοδοχείο.
Καταγγέλλουμε όλο το αντεργατικό οπλοστάσιο που δημιούργησαν και διατήρησαν για χάρη των μεγάλων
επιχειρηματικών ομίλων οι προηγούμενες (συγ)κυβερνήσεις και η νυν με σκοπό να τσακίσουν κατακτήσεις
και δικαιώματα των εργαζομένων.
Η αλληλεγγύη στους εργαζόμενους στο “Athens Ledra” και στο σωματείο τους δεν είναι μόνο υπόθεση των
εργαζομένων στον τουρισμό, έναν κλάδο που, και μέσα στην κρίση ανεβάζει σταθερά τα κέρδη του, με
καύσιμο την εκμετάλλευση των εργαζομένων. Είναι υπόθεση όποιου κατανοεί ότι η απλήρωτη και
ανασφάλιστη εργασία, οι απολύσεις και η ανεργία, η καταστρατήγηση και το κουρέλιασμα των κλαδικών
συμβάσεων, οι μειώσεις των μισθών και συντάξεων, η εξαθλίωση της δημόσιας παιδείας και υγείας
προέρχονται από την ίδια μήτρα, εκείνη δηλαδή την πολιτική που για να υπηρετήσει τα μονοπώλια,
ιδιαίτερα στην περίοδο της κρίσης τους, οφείλει να “ισοπεδώσει” τη ζωή των εργαζόμενων με κάθε τρόπο.
Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την εργατική τάξη, ενάντια στον κοινό αντίπαλο, τα μονοπώλια και τους
πολιτικούς τους υπηρέτες, στην κυβέρνηση και στην ΕΕ, αλλά και στα στηρίγματά τους μέσα στο
συνδικαλιστικό κίνημα, που μόνο στόχο έχουν να στραγγίζουν τους εργαζόμενους, να καταστρέφουν τα
μικρομάγαζα και τους μικροαγρότες, υπηρετώντας την ακόρεστη δίψα των μεγάλων επιχειρηματικών
ομίλων για αύξηση των κερδών τους.
Απαιτούμε:
 να επανέλθουν όλες οι κλαδικές συλλογικές συμβάσεις και να γίνει υποχρεωτική η εφαρμογή
τους, κατώτατο μισθό 751 ευρώ.
 μέτρα προστασίας των ανέργων: επίδομα ανεργίας για όλους (άνεργους και εποχικούς,
αυτοαπασχολούμενους που έκλεισαν τα μαγαζιά τους), για όλο το διάστημα της ανεργίας,
άμεση, χωρίς καθυστερήσεις χορήγηση του επιδόματος, με την εγγραφή του δικαιούχου στους
καταλόγους του ΟΑΕΔ
 μόνιμη και σταθερή εργασία για όλους με πλήρη δικαιώματα
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