
1 
 

ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ 

Για τους όρους αµοιβής  και εργασίας  Ξενοδοχοϋπαλλήλων  Νήσου Ρόδου 

 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας:1/15.1.2014) 

Στη Ρόδο σήµερα, την 27η ∆εκεµβρίου 2013, ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή, οι 

υπογράφοντες αφενός: 

1) Αντώνης Β. Καµπουράκης, Πρόεδρος της ΕΝΩΣΗΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ ΡΟ∆ΟΥ, 2) Άρης 

Σουλούνιας, Αντιπρόεδρος της ΕΞΡ, 3) Γιώργος Κ. Τσέλιος, µέλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, και 4) Παναγιώτης Γ. Ιωαννίδης, Ταµίας της ΕΞΡ, άπαντες νοµίµως 

εξουσιοδοτηµένα µέλη της Επιτροπής Εργασιακών θεµάτων της Ένωσης 

Ξενοδόχων Ρόδου, και αφετέρου: 

1) Αθανάσιος Σταµούλης, Πρόεδρος του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΡΟ∆ΟΥ, 2) Αναστάσιος Ψαροµπάς, Αντιπρόεδρος 3) Χρήστος Ανθούλας, Ταµίας και 

4) Σάββας Ζαΐρης, µέλος του ∆Σ, άπαντες νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για την 

υπογραφή της παρούσας Τοπικής Κλαδικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, 

συµφώνησαν και έκαναν αµοιβαία, ελεύθερα και ανεπιφύλακτα αποδεκτά τα 

ακόλουθα: 

Άρθρο 1 

 Αντικείµενο - Πεδίο εφαρµογής και Περίοδος Ισχύος 

Με τις διατάξεις της σύµβασης αυτής καθορίζονται οι αποδοχές, οι όροι εργασίας και 

οι εν γένει σχέσεις των εργαζοµένων στις πάσης φύσεως Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις, 

που λειτουργούν στη νήσο Ρόδο, µε τη µορφή ξενοδοχείου, ξενώνα, οικοτροφείου, 

επιχειρήσεις επιπλωµένων διαµερισµάτων, επιχειρήσεις θέρετρων από τουριστικούς 

οικίσκους (µπαγκαλόους), µοτέλ, τουριστικού περιπτέρου και κέντρου παραθερισµού 

και κάµπινγκ κ.λπ., για την χρονική περίοδο από την 01η Ιανουαρίου 2014 έως την 

31η ∆εκεµβρίου 2016. 

Άρθρο 2  

Κατηγορίες µισθωτών 

Οι µισθωτοί (υπάλληλοι και εργατοτεχνίτες) στους οποίους αφορά η παρούσα 

σύµβαση θα αποκαλούνται εφ' εξής και ξενοδοχοϋπάλληλοι και κατατάσσονται 

σύµφωνα µε την ειδικότητα τους και ανεξαρτήτως φύλου στις εξής τέσσερις (4) 
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κατηγορίες: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.: 

Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), µαιτρ, υποµαίτρ (ή κάπταιν), θυρωρός Α', 

νυκτοθυρωρός Α', µπουφετζής Α',  προϊστάµενος υπνοδωµατίων και 

κοινοχρήστων χώρων και ΜάγειραςΑ'. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β.: 

Προϊστάµενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός Β', 

σερβιτόρος τραπεζαρίας-σαλονιού ή ορόφων (θαλαµηπόλος), µπάρµαν ή µπαρµέιντ, 

ασηµοκέρηδες και µάγειρας Β'. Επίσης, µε την προϋπόθεση ότι θα προτιµήσουν 

την παρούσα συλλογική σύµβαση οι τηλεφωνητές, οι ελεγκτές, οι ταµπλίστες και 

οι µαινκουραντιέ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ.: 

Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόµος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθός θυρωρείου 

ή µπουφέ ή εστιατορίου ή µπαρ ή ορόφων ή λινοθήκης, καµαριέρα, γκρουµ, 

ντόρµαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος και βουτυριέρης και µάγειρας Γ'. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆.: 

Πλύντρια, σιδηρώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, µοδίστρα, 

µανταρίστρια, λαντζιέρης, λουτρονόµος, και προϊστάµενος & βοηθός ιατρών. 

Άρθρο 3 

Βασικοί µηνιαίοι µισθοί και ηµεροµίσθια: 

1α. Οι µικτοί βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων, που αφορά η παρούσα 

σύµβαση, διαµορφώνονται για το έτος 2014, ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.   : 858,00 Ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β.   : 840,00 Ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ.   : 823,00 Ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆.   : 787,00 Ευρώ 

1β. Οι µικτοί βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων, που αφορά η παρούσα 

σύµβαση, διαµορφώνονται για το έτος 2015, ως εξής: 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α. 862,00 Ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β. 844,00 Ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ. 827,00 Ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆. 790,00 Ευρώ 

1γ. Οι µικτοί βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων, που αφορά η παρούσα 
σύµβαση, διαµορφώνονται για το έτος 2016, ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α.  : 871,00 Ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β.  : 852,00 Ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ.   : 835,00 Ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆.  : 798,00 Ευρώ 

Οι παραπάνω µικτοί µηνιαίοι µισθοί επί πλέον των προβλεποµένων επιδοµάτων 

καταβάλλονται για πενθήµερη εβδοµαδιαίως εργασία και οκτάωρη ηµερησίως. Το 

µικτό ηµεροµίσθιο ισούται µε το 1/25 του αθροίσµατος του ως άνω µικτού µηνιαίου 

µισθού και των επιδοµάτων, που δικαιούται να λαµβάνει ο εργαζόµενος. 

2. Το µεικτό ηµεροµίσθιο των εκτάκτως προσλαµβανόµενων προς εξυπηρέτηση 

επισήµων ή απλών γευµάτων, δεξιώσεων και συνεδρίων, παρατεθειµένων σε 

ξενοδοχεία, διαµορφώνεται για όλη την περίοδο της ισχύος της παρούσης 

σύµβασης, ως εξής: 

Α' Σερβιτόροι: 59,00 Ευρώ 

Β' Βοηθοί:  49,00 Ευρώ 

Σηµειώνεται ότι το παραπάνω µεικτό ηµεροµίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους 

για εργασία οκτώ (8) ωρών και συµπεριλαµβάνονται σ' αυτό όλες οι προσαυξήσεις 

για τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές, καθώς και εργασία κατά τις 

νυκτερινές ώρες. 

3. Ο βασικός µισθός του αρχιµαγείρου καθορίζεται µε ελεύθερη συµφωνία, το 

ύψος όµως αυτού δεν µπορεί να είναι κατώτερο του βασικού µισθού της Α' 

κατηγορίας προσαυξηµένου κατά 20%. 
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4. Ως προς τις βασικές µηνιαίες αποδοχές των ανηλίκων, δηλαδή των µη 

συµπληρωσάντων το 18°  έτος της ηλικίας τους, ισχύουν τα προβλεπόµενα από 

την εκάστοτε ισχύουσα Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

5. Ως προς τις βασικές µηνιαίες αποδοχές των ενηλίκων νεοεισερχόµενων στον 

ξενοδοχειακό κλάδο εργαζοµένων έως. 25 ετών ισχύουν τα ειδικώς 

προβλεπόµενα για τους έως 25 ετών εργαζοµένους από την εκάστοτε ισχύουσα 

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε πλέον 10% ανάλογα µε την οικογενειακή τους κατάσταση, την 

προϋπηρεσία τους και την ιδιότητα τους ως υπαλλήλου ή εργατοτεχνίτη, 

εφόσον η επιχείρηση επιθυµεί να αµείβει τον εν λόγω εργαζόµενο σύµφωνα µε 

την ρύθµιση της παρούσας παραγράφου. Σηµειώνεται επίσης ότι στο πεδίο 

εφαρµογής της ρύθµισης της παρούσας παραγράφου εµπίπτουν και όσοι 

εργαζόµενοι προσελήφθησαν µετά τις 29 Ιουνίου 2012, και έως να 

συµπληρώσουν την ηλικία των 25 ετών. 

6.Επαναπρόσληψη εποχιακώς απασχολουµένων: Οι µη συνεχούς λειτουργίας 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (εποχιακές) και αυτές θεωρείται ότι είναι εκείνες που 

λειτουργούν µέχρι εννέα (9) µήνες το χρόνο, υποχρεούνται να 

επαναπροσλάβουν το αυτό προσωπικό, που απασχόλησαν κατά την 

προηγούµενη περίοδο. Προϋποθέσεις γι αυτό το δικαίωµα του εργαζόµενου, 

αποτελεί: α) η έγγραφη προειδοποίηση προς τον εργοδότη του µέχρι τέλος 

Ιανουαρίου, η οποία πρέπει να του έχει επιδοθεί νοµίµως (ταχυδροµικά, µε φαξ, 

mail ή µε επίδοση από εκπρόσωπο του σωµατίου), ότι ο εργαζόµενος επιθυµεί 

να εργαστεί κατά την προσεχή περίοδο β) η επαναλειτουργία του ξενοδοχείου 

και γ) η συµπλήρωση των ποσοστών πληρότητας σύµφωνα µε τον νόµο. 

Η ανωτέρω έγγραφη ειδοποίηση γίνεται µέσω της οικείας οργάνωσης του 

εργαζόµενου και σε έντυπο-δήλωση, που έχει εκτυπώσει αυτή.  

Πληρουµένων των ανωτέρων προϋποθέσεων η επιχείρηση υποχρεούται να 

απασχολήσει τον εργαζόµενο από την 25η Μαΐου. 

Σε κάθε περίπτωση ο µισθωτός που θα κληθεί εγγράφως ή τηλεφωνικώς από την 

επιχείρηση. αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει εντός πενθηµέρου, χάνει 

κάθε δικαίωµα επαναπρόσληψης-και-αποζηµίωσης. 

Η πρόσληψη και τα µετά απ' αυτήν δικαιώµατα και υποχρεώσεις αρχίζουν από 

τη στιγµή που ο εργαζόµενος αναλαµβάνει εργασία. 

∆ιευκρινίζεται ότι για την εξεύρεση του ποσοστού πληρότητας των ξενοδοχείων, 

δεν λαµβάνεται υπόψη τυχόν έκτακτη αυξηµένη πληρότητα, για χρονικό 

διάστηµα µικρότερο των επτά (7) ηµερών. Τα παραπάνω ισχύουν και σε 

συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 8, του Ν. 1346/1983. 
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7. Απαγορεύεται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις να απασχολούν µε διακεκοµµένο 

ωράριο τους µερικώς απασχολούµενους εργαζόµενους τους. 

Το διακεκοµµένο ωράριο εργασίας σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να 

θεµελιώσει λόγο καταβολής οιασδήποτε πρόσθετης αµοιβής, επιδόµατος κλπ. 

Άρθρο 4 

Επίδοµα προϋπηρεσίας 

Το χορηγούµενο επίδοµα προϋπηρεσίας ανά έτος υπηρεσίας, καθορίζεται για όλη 

τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης, ήτοι από την 01η Ιανουαρίου 2014 έως την 31η 

∆εκεµβρίου 2016 στο ποσό των 5,00 ευρώ. 

Ως χρόνος προϋπηρεσίας υπολογίζεται µόνον ο χρόνος παροχής πραγµατικής 

εργασίας του εργαζόµενου, σε οποιαδήποτε ξενοδοχειακή επιχείρηση. Χρόνος κατά 

τον οποίο δεν παρέχεται εργασία δεν δύναται να προσµετρηθεί για τον υπολογισµό 

του συγκεκριµένου επιδόµατος, ασχέτως του γεγονότος αν ο εργαζόµενος 

επαναπροσλαµβάνεται την επόµενη τουριστική περίοδο στην ίδια ξενοδοχειακή 

επιχείρηση. Ρητά συµφωνείται ότι ο ανωτέρω τρόπος υπολογισµού αφορά 

αποκλειστικά και µόνον τον καθορισµό του Επιδόµατος Προϋπηρεσίας. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όσα ορίζει το άρθρο 4 της υπ' αριθ. 6/2012 Π.Υ.Σ. 

Άρθρο 5. 

Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 

Ποσοστό 5% το οποίο υπολογίζεται στις αποδοχές του βασικού µισθού χορηγείται 

ως επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας, στους παρακάτω απασχολουµένους, 

ανεξαρτήτως φύλου: 

α) Καθαριστές των κοινοχρήστων χώρων. 

β) Εργαζόµενους στα πλυντήρια και 

γ) Στους λουτρονόµους και στους προϊστάµενους ιατρών και βοηθούς ιατρών. 

Στους µαγείρους καταβάλλεται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό δέκα τοις 

εκατό (10%) επί του βασικού µηνιαίου µισθού τους. Το επίδοµα αυτό χορηγείται 

κατ΄εξαίρεση, διότι ήδη το λαµβάνουν από τις Σ.Σ.Ε. που τους κάλυπταν µέχρι τις 

31.12.1991. 

Οι εκπρόσωποι της Σωµατείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου δηλώνουν ότι δεν θα 

θέσουν θέµα διαφοροποίησης του εκ ποσοστού 5% ανθυγιεινού επιδόµατος, που 

ισχύει για τους λοιπούς ως άνω µισθωτούς. 
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Άρθρο 6 

Επίδοµα τροφής 

Εφ' όσον η επιχείρηση ετοιµάζει καθηµερινά φαγητό το οποίο δύνανται να 

καταναλώνουν οι εργαζόµενοι, αφαιρεί ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των 

βασικών µισθών των εργαζοµένων. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν ετοιµάζει 

καθηµερινά φαγητό τότε δεν δικαιούται να παρακρατήσει το παραπάνω ποσοστό, 

επί του βασικού µισθού των εργαζοµένων. 

Άρθρο 7 

 Επιδόµατα Χριστουγέννων, Πάσχα, Αδείας 

7.1 Τα επιδόµατα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές 

αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε 

καθ' όλη την χρονική περίοδο, για µεν την περίπτωση του επιδόµατος των 

εορτών Πάσχα από την01η Ιανουαρίου µέχρι την 30η Απριλίου, για δε την 

περίπτωση του επιδόµατος των εορτών των Χριστουγέννων, από την 01η Μαΐου 

µέχρι την 31η ∆εκεµβρίου κάθε έτους. 

Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν µηνιαίο µισθό για τους 

αµειβόµενους µε µισθό και σε 25 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε 

ηµεροµίσθιο, εφ' όσον οι µισθωτοί εργάστηκαν καθ' όλη την διάρκεια των ως 

άνω χρονικών διαστηµάτων. 

Το επίδοµα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε µισό µηνιαίο µισθό για τους 

αµειβόµενους µε µισθό και σε 15 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους, µε 

ηµεροµίσθιο. 

Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδοµάτων 

περιλαµβάνονται στο προσάρτηµα της παρούσας Συλλογικής Σύµβασης. 

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, 

συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών εργασίας 

και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους 

υπολογισµού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδοµάτων αυτών υπερισχύουν 

και διατηρούνται σε ισχύ για όσο χρονικό διάστηµα ισχύουν. 

7.2 Ο µισθωτός που θεµελιώνει δικαίωµα λήψεως κανονικής άδειας αναψυχής, 

αυτούσιας ή σε χρήµα δικαιούται να λάβει και το επίδοµα άδειας, το οποίο 

αποτελεί τακτικές αποδοχές του. Το επίδοµα άδειας υπολογίζεται µε τον 

ίδιο τρόπο, που υπολογίζονται και οι αποδοχές άδειας και υπόκειται στους 

ίδιους κανόνες µε αυτές. 
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Το επίδοµα άδειας ισούται µε το σύνολο των πράγµατι καταβαλλοµένων τακτικών 

συνήθων αποδοχών της άδειας, µε τον περιορισµό ότι δεν µπορεί να υπερβαίνει 

τις αποδοχές 15 ηµερών, γι' αυτούς που αµείβονται µε µηνιαίο µισθό και 13 

ηµερών γι' αυτούς που αµείβονται µε ηµεροµίσθια ή κατά µονάδα εργασίας ή και 

µε ποσοστά ή και µε άλλο τρόπο. 

Το αντίστοιχο επίδοµα άδειας προκαταβάλλεται κατά την λήψη της άδειας 

αναψυχής ή τµήµατος αυτής, µαζί µε τις αποδοχές αδείας. 

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, 

συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών εργασίας 

και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους 

υπολογισµού, καταβολής; Και γενικά παροχής του επιδόµατος άδειας, υπερισχύουν 

και διατηρούνται σε ισχύ, για.0/50 χρονικό διάστηµα ισχύουν. 

Το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1996-1997 για τη χορήγηση του επιδόµατος άδειας σε 

περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας, εξακολουθεί να ισχύει 

διαγραφοµένων των λέξεων «πριν ο µισθωτός συµπληρώσει παρά τω αυτώ 

εργοδότη δωδεκάµηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της µεταγενέστερης 

τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας. 

Τα ∆ώρα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, καθώς και το επίδοµα αδείας 

χορηγούνται στους εργαζόµενους για όσο χρόνο και όπως ισχύει η παρούσα. 

Άρθρο 8 

Εργασία κατά την έκτη και έβδοµη ηµέρα της εβδοµάδος 

Με την παρούσα Σ.Σ.Ε. και εφόσον απαιτείται παρέκκλιση από τις κείµενες 

διατάξεις λόγω φόρτου εργασίας και της εποχικότητας της απασχόλησης, 

συµφωνούνται τα παρακάτω: 

Εάν οι µισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα εργαστούν κατά την έκτη και έβδοµη 

ηµέρα της εβδοµάδας, δηλαδή την µία ή και τις δύο ηµέρες της ανάπαυσης τους, 

τους οφείλεται πρόσθετη αµοιβή. 

Εάν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι που υπάγονται στην παρούσα εργασθούν επί οκτώ (8) 

ώρες την έκτη ή και την έβδοµη ηµέρα της εβδοµάδος, δηλαδή την µία ή και τις 

δύο ηµέρες της ανάπαυσης τους, για µεν την έκτη ηµέρα τους οφείλεται 

αποζηµίωση, ύψους ενός ηµεροµισθίου, για δε την έβδοµη ηµέρα (Κυριακή) τους 

οφείλεται αµοιβή της τάξεως του 75% ηµεροµισθίου τους και µία ηµέρα 

ανάπαυσης, για την οποία θα λάβουν ως αµοιβή ένα (1) ηµεροµίσθιο, όπως ο 

µισθός αυτός έχει προσδιοριστεί από τη νοµολογία για την εργασία της 6ης και 7ης 

ηµέρας, για τους επί πενθηµέρω εργαζοµένους. 

Η εργασία κατά την έκτη ή και έβδοµη ηµέρα καθ' εβδοµάδας, εφ' όσον προκύψει, 



8 
 

αυξάνει τις µηνιαίες αποδοχές των εργαζοµένων και λειτουργεί υπέρ αυτών. Σε 

καµία, λοιπόν, περίπτωση η εργασία τους κατά τις ηµέρες αυτές δεν δύναται να 

θεωρηθεί απλή (µεµονωµένη) ή κατά σύστηµα παράβαση του συστήµατος της 

πενθήµερης εργασίας — το οποίο εξακολουθεί και ισχύει, αφού όποτε συµβαίνει 

αυτό, γίνεται λόγω του αυξηµένου φόρτου εργασίας και της εποχικότητας των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και όχι από πρόθεση µη τήρησης του 

συµπεφωνηµένου πενθηµέρου. Η επιλογή των εργαζοµένων που τυχόν εργαστούν 

κατά την έκτη ή έβδοµη ηµέρα της εβδοµάδας ανήκει αποκλειστικά στο διευθυντικό 

δικαίωµα των εργοδοτριών, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων. 

Άρθρο 9 

Συνδικαλιστική άδεια 

Ο Πρόεδρος του Σωµατείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου εφόσον είναι και Μέλος 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Εργατικού Κέντρου Ρόδου δικαιούται 

συνδικαλιστική άδεια µέχρι είκοσι πέντε (25) ηµέρες, κατά ηµερολογιακό έτος. Ο 

Γενικός Γραµµατέας, ο Αντιπρόεδρος και ο Ταµίας του Σωµατείου 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου δικαιούνται συνδικαλιστική άδεια, εφόσον 

απασχολούνται από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις άνω των 300 κλινών, µέχρι δέκα 

(10) ηµέρες έκαστος, κατά ηµερολογιακό έτος. Άπαντες οι παραπάνω 

ασφαλίζονται και αµείβονται πλήρως από την επιχείρηση στην οποία εργάζονται, 

καθ' όλη την διάρκεια της ως άνω συνδικαλιστικής τους άδειας. 

Άρθρο 10 

Παρακράτηση Συνδικαλιστικής Εισφοράς 

Όλες οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υποχρεούνται να. παρακρατούν κατά την 

πληρωµή της µισθοδοσίας του µηνός Ιουλίου, εκάστης θερινής τουριστικής 

περιόδου (σεζόν), από τους µισθωτούς που υπάγονται στις τέσσερις (4) κατηγορίες 

του άρθρου 2 της παρούσας, ποσό αξίας είκοσι (20) ευρώ, ποσό που αποτελεί 

την ετήσια συνδροµή τους, προς το Σωµατείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, του 

οποίου είναι µέλη. Η ξενοδοχειακή επιχείρηση υποχρεούται να γνωστοποιήσει στο 

Σωµατείο ποιοί εργαζόµενοι δεν αποδέχονται την ως άνω παρακράτηση, 

αποστέλλοντας πίνακα µε αναλυτική κατάσταση, στην οποία το κάθε µέλος θα 

έχει αναγράψει ιδιοχείρως το ονοµατεπώνυµο του και θα έχει θέσει παραπλεύρως 

την υπογραφή του. 

Όσοι εργαζόµενοι δεν επιθυµούν να γίνεται η παρακράτηση της συνδικαλιστικής 

εισφοράς από τις αποδοχές τους, υποχρεούνται να καταθέσουν έγγραφη δήλωση, 

µε βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στο Σωµατείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων 

Ρόδου, µε ταυτόχρονη κοινοποίηση της προς τον εργοδότη τους, συνοδευόµενη από 
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βεβαίωση του Σωµατείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου ότι ο εργαζόµενος δεν είναι 

µέλος του. Σε κάθε άλλη περίπτωση η παρακράτηση είναι υποχρεωτική. 

Το παρακρατούµενο ποσό θα κατατίθεται, µέσα σε προθεσµία 15 ηµερών από την 

παρακράτηση, σε τραπεζικό λογαριασµό, υπέρ του Σωµατείου 

Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου, τα στοιχεία του οποίου έγκαιρα και µε αποκλειστική 

ευθύνη του, το Σωµατείο οφείλει να γνωστοποιεί µε δήλωση του εγγράφως, στην 

ξενοδοχειακή επιχείρηση, µε την κοινοποίηση της συγκεκριµένης απόφασης, του 

διοικητικού του συµβουλίου του σωµατείου. Την δήλωση του αυτή το Σωµατείο 

οφείλει να επαναλαµβάνει κάθε φορά που µεταβάλλονται τα στοιχεία του 

λογαριασµού. 

Άρθρο 11 

Λοιπές ρυθµίσεις 

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι 

όροι εργασίας, σχετικά µε θέµατα που δεν ρυθµίζονται στην παρούσα και 

προβλέπονται αποκλειστικά και µόνο από εν ισχύι: α) νόµους, β) διατάγµατα, γ) 

υπουργικές αποφάσεις, δ) διαιτητικές αποφάσεις, ε) εσωτερικούς κανονισµούς, στ) 

έθιµα ή ζ) ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας. 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της προηγουµένης ΣΣΕ και 

∆ιαιτητικών Αποφάσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται καθ' οιονδήποτε τρόπο µε την 

παρούσα. 

Άρθρο 12 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας σύµβασης αρχίζει από την 01η Ιανουαρίου 2014. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ ΡΟ∆ΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΟ 

ΥΠΆΛΛΗΛΩΝ ΡΟ∆ΟΥ 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΑΝΤΩΝΗΣ Β. ΚΑΜΠΟΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ 
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΑΡΗΣ ΣΟΥΛΟΥΝΙΑΣ 

ΤΟ ΜΕΛΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΨΑΡΟΜΠΑΣ 

Ο ΤΑΜΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ.ΤΣΕΛΙΟΣ 

Ο ΤΑΜΙΑΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  Γ.ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΘΟΥΛΑΣ 
ΤΟ ΜΕΛΟΣ 

ΣΑΒΒΑΣ ΖΑΪΡΗΣ 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

Το παρόν προσαρτάται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. των ετών 2014-2015-2016 «Για τους 

όρους αµοιβής και εργασίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νήσου Ρόδου» και αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα της. 

Ειδικοί όροι καταβολής Επιδοµάτων Χριστουγέννων & Πάσχα 

Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση µε τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε 

ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων 

επιδοµάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται: 

α) για επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο µε 2/25 του µηνιαίου µισθού ή δύο 

ηµεροµίσθια ανάλογα µε το συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής για κάθε δεκαεννιά 

µέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης µέσα στην χρονική περίοδο από 01η Μαΐου 

έως την 3 1 η  ∆εκεµβρίου και 

β) για επίδοµα εορτών Πάσχα ποσό ίσο µε 1/15 του µισού µηνιαίου µισθού ή ένα 

ηµεροµίσθιο ανάλογα µε το συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής, για κάθε οκτώ 

ηµέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης µέσα στην χρονική περίοδο από 01η 

Ιανουαρίου έως την 30η Απριλίου. . 

Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των 

πράγµατι καταβαλλοµένων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή 

ανώτερες των νοµίµων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο µισθός ή το 

ηµεροµίσθιο καθώς και άλλη παροχή (είτε σε χρήµα, είτε σε είδος) που 

καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συµβατικό ή νόµιµο αντάλλαγµα της 

παρεχόµενης εργασίας τακτικά κάθε µήνα ή επαναλαµβάνεται περιοδικά κατά 

ορισµένα διαστήµατα του χρόνου, κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν-

2112/1920. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, µεταξύ άλλων, το επίδοµα αδείας, η 

αµοιβή για τακτική νόµιµη υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την 

Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριµ παραγωγικότητας, όταν 

χορηγούνται κατ' επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήµατα, κ.λπ. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωµατώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του Ν. 

1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονοµικών και 

Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991 

(ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ Β 1298) όπως συµπληρώθηκε από την ΥΑ 

11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21), σχετικά µε τους 

όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισµού των επιδοµάτων 

εορτών στους µισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται σε σχέση εργασίας 
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ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες µισθωτών. 

Το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1996-1997 για τη χορήγηση του επιδόµατος αδείας σε 

περίπτωση πρόωσης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, 

διαγραφοµένων των λέξεων «πριν ο µισθωτός συµπληρώσει παρά τω αυτώ 

εργοδότη δωδεκάµηνον συνεχή απασχόλησιν», λόγω της µεταγενέστερης 

τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη αδείας. Τα ανωτέρω δώρα, 

επιδόµατα και παροχές που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και στο προσάρτηµα 

θα καταβάλλονται στους εργαζοµένους εφ' όσον, όπως και για όσο χρόνο ισχύουν 

κάθε φορά, οι νοµοθετικές διατάξεις, Υπουργικές Αποφάσεις, συλλογικές ρυθµίσεις 

κλπ. που τα προβλέπουν. 

Τα παραπάνω ∆ώρα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων, καθώς και το επίδοµα 

αδείας χορηγούνται στους εργαζόµενους για όσο χρόνο και όπως ισχύει η παρούσα. 


