ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: Π.Κ. 12/24-7-12)

Σήµερα την 1η Ιουλίου 2012, στο Ηράκλειο Κρήτης οι κάτωθι:
1. Σύνδεσµος Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου, νόµιµα

εκπροσωπούµενος από

τον Γεώργιο Αρετίνη Πρόεδρο και
2. Ένωση Ξενοδοχείων Ν. Ηρακλείου, νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον Ανδρέα
Μεταξά Πρόεδρο
3. Σύλλογο Ιδιοκτητών Ενοικιαζοµένων ∆ιαµερισµάτων "ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ» νόµιµα
εκπροσωπούµενος από τον Εµµανουήλ Χατζάκη Πρόεδρο, συµφώνησαν την
κατάρτιση της παρούσας τοπικής κλαδικής συλλογικής σύµβασης, το περιεχόµενο
της οποίας έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόµενοι µε σύµβαση εξαρτηµένης
εργασίας σε ξενοδοχεία ύπνου και φαγητού, ξενώνες, οικοτροφεία, επιχειρήσεις
επιπλωµένων διαµερισµάτων, θέρετρων, τουριστικούς οικίσκους (µπαγκαλόους),
τουριστικά περίπτερα, κέντρα παραθερισµού και ξενοδοχειακά καταλύµατα (µοτέλ και
κάµπιγκ), τα οποία λειτουργούν στα αστικά Κέντρα, στις θερινές διαµονές και τους
αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής του Νοµού Ηρακλείου. ∆ιευκρινίζεται ότι ο
συγκεκριµένος χώρος απασχόλησης του ξενοδοχοϋπαλλήλου δεν έχει σηµασία για
την εφαρµογή της παρούσας, εφόσον ο εργοδότης διατηρεί µία από τις ανωτέρω
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η απασχόληση παρέχεται εντός του Νοµού Ηρακλείου.
Άρθρο 2
Κατάταξη σε κατηγορίες
α. Οι µισθωτοί τους οποίους αφορά η παρούσα αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι
και κατατάσσονται σύµφωνα µε την ειδικότητα τους και ανεξαρτήτως φύλου στις
εξής κατηγορίες:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Α':

Υπάλληλος

υποδοχής

(ρεσεψιονίστ),

θυρωρός

Α',

Νυχτοθυρωρός Α', Μαιτρ, Υποµαίτρ ή Κάπταιν, Μπουφετζής, Προϊστάµενος
υπνοδωµατίων και κοινοχρήστων χώρων, Ελεγκτής ή Ταµπλίστας, Μάγειρας
Α', Υπεύθυνος τµήµατος ζαχαροπλαστικής (αρχιτεχνίτης) και Αποθηκάριος.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β': Προϊστάµενος πλυντηρίου και λινοθήκης, Βοηθός υποδοχής,
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Θυρωρός β' Σερβιτόρος τραπεζαρίας - σαλονιού ή ορόφων (θαλαµηπόλος),
Μπάρµαν ή Μπαρµπέίντ, Ασηµοκέρης, Τηλεφωνητής, Μαιν Κουράντ,
Μάγειρας Β', Τεχνίτης ζαχαροπλάστης, Φύλακας, Κόπτης Κρεάτων και βοηθός
προϊσταµένου/ης ορόφων.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ': Βοηθός σερβιτόρου, Οροφοκόµος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας,
Βοηθός θυρωρείου ή µπουφέ ή εστιατορίου ή µπαρ ή λινοθήκης, Γκρούµ,
Ντόρµαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος, Βουτηριέρης, Μάγειρας Γ',
Βοηθός τεχνίτη ζαχαροπλάστη και Καµαριέρα.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆΄: Πλύντρια, Σιδερώτρια, Καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων,
Μοδίστρα,

Μανταρίστρια,

Λαντζέρης, Λουτρονόµος,

Προϊστάµενος και

βοηθός ιατρών, Ντισκ Τζόκεϊ, Ναυαγοσώστης και Εργάτης (αποθήκης,
καθαριότητας ακτών, πισίνας, εργάτης γενικών καθηκόντων).
β) Στην παρούσα υπάγονται και εποχιακά απασχολούµενοι οδηγοί των πάσης
φύσεως οχηµάτων για τη µεταφορά του προσωπικού. Οι όροι αµοιβής και
εργασίας τους θα καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα συλλογική ρύθµιση
που καθορίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών αυτοκινήτων των
πάσης φύσεως οχηµάτων όλης της χώρας και από την έναρξη ισχύος της. Για
τους εργαζόµενους αυτούς εφαρµογή θα έχουν οι διατάξεις της παρούσας
σχετικά µε την επαναπρόσληψη και την αποζηµίωση είτε λόγω καταγγελίας της
συµβάσεως εργασίας είτε λόγω συνταξιοδοτήσεως. Η προ της 1.1.2006
προϋπηρεσία

των

ήδη

υπηρετούντων

σε

ξενοδοχεία

και

εποχιακά

απασχολούµενων οδηγών δεν προσµετράται για τον υπολογισµό της παραπάνω
αποζηµιώσεως.
Άρθρο 3
Βασικοί Μηνιαίοι Μισθοί
1. Τα κατώτατα όρια βασικών µισθών όλων των κατηγοριών, διαµορφώνονται από
1.7.2012 ως εξής:
Α' Κατηγορία Β.Μ. 862,09 ΕΥΡΩ
Β'

Κατηγορία Β.Μ. 843,91 ΕΥΡΩ

Γ'

Κατηγορία Β.Μ. 827,15 ΕΥΡΩ

∆' Κατηγορία Β.Μ. 790,50 ΕΥΡΩ
2. Για τους ηλεκτρολόγους εφοδιασµένους µε άδεια ή πτυχίο του Νόµου 6422/34

και των ∆ιαταγµάτων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση αυτού, καθώς και τους
βοηθούς της άνω ειδικότητας που απασχολούνται στις άνω αναφερόµενες
επιχειρήσεις, εφαρµογή έχουν - ως προς τη διαµόρφωση των αποδοχών τους - οι
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όροι

αµοιβής

και

εργασίας

της

εκάστοτε

ισχύουσας

ΣΣΕ

ή

∆Α

των

ηλεκτροτεχνιτών καταστηµάτων όλης της χώρας.
3. Για τους υδραυλικούς και τους ηλεκτροτεχνίτες που απασχολούνται στις άνω
αναφερόµενες επιχειρήσεις εφαρµογή έχουν - ως

προς τη διαµόρφωση των

αποδοχών τους- οι όροι αµοιβής και εργασίας της εκάστοτε ισχύουσας ΣΣΕ ή ∆Α.
Άρθρο 4
Επίδοµα προϋπηρεσίας
Το επίδοµα προϋπηρεσίας: διαµορφώνεται σε 4,00 ΕΥΡΩ, για κάθε ένα (1) έτος
υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση.
Ειδικά για εκείνους που προσλαµβάνονται ως σερβιτόροι, βοηθοί σερβιτόροι,
µπάρµαν και µπουφετζήδες και των δύο φύλων και µε την προϋπόθεση ότι είναι
πτυχιούχοι Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων τουλάχιστον µέχρι Μετεκπαίδευσης,
αναγνωρίζεται και προσµετράται η νόµιµη προϋπηρεσία που πραγµατοποίησαν σε
οποιαδήποτε επισιτιστική επιχείρηση.
Κατ' εξαίρεση προκειµένου περί ξενοδοχοϋπαλλήλων που εργάζονται σε ξενοδοχεία
εποχιακά, ως χρόνος υπηρεσίας θεωρείται και εκείνος της νεκράς περιόδου και µέχρι
τέσσερις (4) µήνες για κάθε χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι ο ξενοδοχοϋπάλληλος
µετά τη νεκρή περίοδο αναλαµβάνει εκ νέου εργασία στην ίδια ξενοδοχειακή
επιχείρηση. Η προϋπηρεσία προκύπτει και αποδεικνύεται σε κάθε αµφισβήτηση από
τα βιβλιάρια κύριας ή άλλης επικουρικής ασφάλισης του εργαζόµενου ή από επίσηµα
δηµόσια έγγραφα.
Άρθρο 5
Λοιπά επιδόµατα
α. Επίδοµα Οικογενειακών βαρών: Σε όλους τους έγγαµους µισθωτούς της
παρούσας ανεξαρτήτως φύλου χορηγείται επίδοµα οικογενειακών βαρών σε
ποσοστό 10% το οποίο υπολογίζεται στο άθροισµα των αποδοχών των άρθρων 3
και 4 (βασικός µισθός συν προϋπηρεσία). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του
άρθρου 20 του Ν. 1849/89.
β. Επίδοµα

τουριστικής

εκπαιδεύσεως:

Χορηγείται

επίδοµα

τουριστικής

εκπαιδεύσεως ποσοστιαίο, το οποίο υπολογίζεται στο άθροισµα των αποδοχών
των άρθρων 3 και 4 (βασικός µισθός συν προϋπηρεσία) ως εξής:
Για τους πτυχιούχους Ανωτέρων Τουριστικών Σχολών σε ποσοστό 15%.
Για τους πτυχιούχους Μέσων Τουριστικών Σχολών, τους αποφοίτους Σχολών
Μετεκπαίδευσης και τους αποφοίτους µεταδευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής
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Κατάρτισης ΙΕΚ που εντάσσονται στον ΟΕΕΚ και έχουν συµµετάσχει επιτυχώς
στις εξετάσεις πιστοποίησης της Επαγγελµατικής κατάρτισης σε ποσοστό 10%.
Για τους αποφοίτους της Ταχύρυθµης εκπαίδευσης σε ποσοστό 6%.
γ. Επίδοµα εποχιακής απασχόλησης: Ποσοστό 10% το οποίο υπολογίζεται στο
άθροισµα των αποδοχών των παραπάνω άρθρων 3 και 4 (βασικός µισθός συν
προϋπηρεσία), στους εργαζόµενους εποχιακά και για κάθε µήνα απασχόλησης
τους το παραπάνω

επίδοµα που δεν συµψηφίζεται µε τυχόν υψηλότερες

αποδοχές αλλά προστίθενται σε αυτές, καταβάλλεται στους δικαιούχους στο
τέλος του µήνα.
δ. Επίδοµα στολής: Χορηγείται σε όλους τους εργαζόµενους που περιλαµβάνονται
στη ρύθµιση αυτή, επίδοµα σε ποσοστό 10% ή παρέχεται αυτούσια στολή κατά
την κρίση της επιχείρησης υπό την προϋπόθεση ότι απαιτείται από την
επιχείρηση η υπηρεσία µε στολή. Το επίδοµα αυτό υπολογίζεται στο άθροισµα
των αποδοχών 3 και 4 (βασικός µισθός συν προϋπηρεσία).
ε.

Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας: Χορηγείται σε ποσοστό 5% το οποίο υπολογίζεται
στις αποδοχές του άρθρου 3

βασικός µισθός, στους παρακάτω εργαζόµενους

ανεξαρτήτως φύλου:
1. Καθαριστές κοινοχρήστων χώρων
2. Καµαριέρες, εφόσον ελλείψει καθαριστριών εκτελούν και τις εργασίες των µη
κοινοχρήστων χώρων του ξενοδοχείου
3. Εργαζόµενους στα πλυντήρια
4. Προϊσταµένους και βοηθούς ιατρών
Επίσης επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας χορηγείται σε όλο το προσωπικό κουζίνας
σε ποσοστό 10% επί των άνω βασικών µηνιαίων µισθών.
ζ.

Επίδοµα τροφής: Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εκείνες µέσα στις οποίες
λειτουργεί εστιατόριο, υποχρεούνται (σε όσους από το προσωπικό που αφορά η
παρούσα επιθυµούν) να παρέχουν τροφή, εκπιπτόµενου στην περίπτωση αυτή
ποσοστού 2% από το βασικό µηνιαίο µισθό. Εάν ξενοδοχειακή επιχείρηση µέσα
στην οποία λειτουργεί εστιατόριο, δεν παρέχει τροφή σε εργαζόµενο που
επιθυµεί και το έχει ζητήσει εγγράφως, τότε υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτόν
ποσοστό

2%

επί

των

άνω

βασικών

µηνιαίων

µισθών

(άρθρου

3),

απαλλασσόµενης έτσι της επιχείρησης από την υποχρέωση παροχής τροφής.
∆ιευκρινίζεται, εφόσον αφορά τη χορήγηση τροφής και εβδοµαδιαίο διαιτολόγιο
ότι ισχύουν τα οριζόµενα µε την 28/83 απόφαση ∆.∆.∆.∆. Αθηνών που
κηρύχτηκε εκτελεστή µε την 16543/83 Απόφαση του Υπουργού Εργασίας.
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η. Επίδοµα διαµονής: Πα όσους εργαζόµενους που αφορά η παρούσα σύµβαση,
απασχολούνται σε ξενοδοχεία που βρίσκονται εκτός πόλεων και κοµοπόλεων και
επιθυµούν την διαµονή τους στο ξενοδοχείο, δικαιούται ο εργοδότης να εκπίπτει
ποσοστό 7% επί των βασικών µισθών του άρθρου 3.
θ. Επίδοµα µεταφοράς: Οι εργοδότες που οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τους
λειτουργούν σε απόσταση µεγαλύτερη των 5 χιλιοµέτρων από το κέντρο του
Ηρακλείου, υποχρεούνται να µεταφέρουν τους εργαζόµενους που απασχολούν
και καταλαµβάνονται από την παρούσα µε δικά τους µεταφορικά µέσα.
∆ιαφορετικά οι εργοδότες υποχρεούνται να καταβάλλουν το αντίτιµο του
εισιτηρίου του ΚΤΕΛ.
ι.

Επίδοµα οθόνης: Καταβάλλεται επίδοµα οθόνης σε ποσοστό 5% επί των βασικών
µηνιαίων αποδοχών σε όσους εργαζόµενους κατά το µεγαλύτερο µέρος του
ηµερησίου εργασίµου χρόνου τους χειρίζονται Η/Υ ή τερµατικό κατόπιν εντολής
του εργοδότη.
Άρθρο 6
Προσαυξήσεις

Πέραν των συνολικών µηνιαίων αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται από τα άρθρα 3,
4 και 5 χορηγούνται στους µισθωτούς που αφορά η παρούσα, οι ποσοστιαίες
προσαυξήσεις που προβλέπονται από τις κείµενες διατάξεις για τυχόν απασχόληση
τους τις Κυριακές και εξαιρετέες εορτές, που προβλέπει ο Νόµος και η παρούσα,
καθώς και τις νυχτερινές ώρες.
Όλες οι παραπάνω προσαυξήσεις υπολογίζονται επί των συνολικών νοµίµων
αποδοχών (βασικός µισθός συν επιδόµατα).
Άρθρο 7
Εξασφάλιση 26πλάσιου ηµεροµισθίου εργατοτεχνίτη
Οι αποδοχές που καθορίζονται µε την παρούσα, δεν µπορεί σε καµία περίπτωση να
είναι κατά µήνα, χαµηλότερες από το 26πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου
ορίου ηµεροµισθίου του εργατοτεχνίτη.
Άρθρο 8
Χορήγηση αναλυτικών σηµειωµάτων µισθοδοσίας
Στους µισθωτούς της παρούσας χορηγείται από τον εργοδότη εκκαθαριστικό ή
αναλυτικό σηµείωµα µισθοδοσίας για τις κατά µήνα αποδοχές τους και για τις
αντίστοιχες κρατήσεις.
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Άρθρο 9
Ωράριο εργασίας
Οι

ηµέρες

τις

κάθε

εβδοµάδας

εργασίας

όλων

των

εργαζοµένων

που

καταλαµβάνονται από τη ρύθµιση αυτή, καθορίζονται σε πέντε (5), µε σαράντα (40)
ώρες εργασίας για όλες τις επιχειρήσεις, που αφορά η ρύθµιση αυτή. Οι πάσης
φύσεως δε αποδοχές (βασικός µισθός, επιδόµατα κ.λ.π.) που προβλέπονται στην
παρούσα καταβάλλονται στους δικαιούχους για απασχόληση 40 ωρών, που
κατανέµονται σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες της εβδοµάδας.
Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα επιτρέπεται να απασχολήσουν τους
µισθωτούς, πέραν του ανωτάτου ορίου της ηµερησίας και εβδοµαδιαίας εργασίας και
µέχρι µία (1) ώρα ηµερησίως χωρίς να υποχρεούνται να καταβάλλουν πρόσθετη
αµοιβή εξ αιτίας αυτής της υπέρβασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο µέσος όρος των
ωρών της εβδοµαδιαίας εργασίας επί περιόδου 8 το πολύ εβδοµάδων δεν υπερβαίνει
τον αριθµό των σαράντα (40) ωρών εργασίας. Η υπέρβαση των προαναφεροµένων
χρονικών πλαισίων εργασίας δηµιουργεί την υποχρέωση καταβολής των νοµίµων
προσαυξήσεων. Τούτο κρίνεται επιβεβληµένο για να αντιµετωπισθούν οι δυσκολίες
που προκύπτουν από την εφαρµογή της πενθήµερης εργασίας στις παραπάνω
επιχειρήσεις.
Σε περίπτωση νόµιµης απασχόλησης του/της µισθωτού σε Κυριακή ή αργία η αµοιβή
και η προσαύξηση (75%) θα καταβάλλεται επί των πραγµατικών ωρών εργασίας.

Άρθρο 10
Επαναπρόσληψη εποχιακά απασχολουµένων
Οι µη συνεχούς λειτουργίας επιχειρήσεις (εποχιακές) και αυτές θεωρείται ότι είναι
εκείνες οι οποίες λειτουργούν µέχρι 9 µήνες το χρόνο, υποχρεούνται να
επαναπροσλαµβάνουν το ίδιο προσωπικό που απασχόλησαν κατά την προηγούµενη
περίοδο.
Προϋπόθεση γι' αυτό το καθιερωµένο δικαίωµα του εργαζόµενου αποτελεί η έγγραφη
ειδοποίηση προς τον εργοδότη του µέχρι τέλους Ιανουαρίου ότι επιθυµεί να
απασχοληθεί κατά την προσεχή περίοδο. Η έγγραφη αυτή ειδοποίηση πρέπει να
γίνεται µέσω του Συνδέσµου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου και σε έντυπο
δήλωση που έχει εκτυπώσει αυτός.
Οι εργοδότες µη συνεχούς λειτουργίας (εποχιακών) ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
υποχρεούνται να ενηµερώνουν µέχρι την 15η Μαρτίου κάθε έτους µε συστηµένη
επιστολή ή άλλο τρόπο από τον οποίο να προκύπτει βέβαιη χρονολογία, τους
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ξενοδοχοϋπαλλήλους που δεν προτίθενται να επαναπροσλάβουν αν και έχουν
ασκήσει το δικαίωµα τους για επαναπρόσληψη. Σε περίπτωση µη αποστολής της
αρνητικής δήλωσης του προηγούµενου εδαφίου τεκµαίρεται αποδοχή της πρότασης
για επαναπρόσληψη και ο εργοδότης υποχρεώνεται να απασχολήσει το υπό κρίση
προσωπικό το αργότερο από 20 Μαΐου του ιδίου έτους.
Σε κάθε περίπτωση µισθωτός που κληθεί από την επιχείρηση να αναλάβει υπηρεσία
και δεν την αναλάβει αδικαιολόγητα εντός πενθηµέρου χάνει κάθε δικαίωµα
επαναπρόσληψης και αποζηµίωσης.
Η πρόσληψη και τα απορρέοντα από αυτήν δικαιώµατα και υποχρεώσεις αρχίζουν
από τη στιγµή που ο εργαζόµενος αναλαµβάνει εργασία. Τα παραπάνω ισχύουν σε
συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν 1346/83. ∆ιευκρινίζεται ότι για την
εξεύρεση του ποσοστού πληρότητας των ξενοδοχείων δεν λαµβάνεται υπόψη η
τυχόν έκτακτη αυξηµένη πληρότητα.
Άρθρο 11
Προϋποθέσεις απολύσεως εποχιακά απασχολουµένων
Τόσο κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχειρήσεως όσο και κατά τη νεκρή
περίοδο αυτής, απόλυση εργασθέντος κατά την προηγούµενη περίοδο χωρεί µόνο
κατόπιν καταβολής της νοµίµου αποζηµιώσεως. ∆εν επιτρέπεται κατά τη νεκρή
περίοδο καταγγελία διά προειδοποιήσεως εκτός για δικαιολογηµένη αιτία. Η
αποζηµίωση υπολογίζεται βάση των κατά µέσο όρο αποδοχών της αµέσως
προηγούµενης περιόδου εργασίας.
Στην καταγγελία θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος που
διανύθηκε από την πρόσληψη στο αυτό ξενοδοχείο. Οι εργαζόµενοι στα ξενοδοχεία
υποχρεούνται να παραµείνουν στην εργασία και µετά τη λήξη της εποχιακής
περιόδου, εφόσον η επιχείρηση έχει ανάγκη των υπηρεσιών τους, της σειράς και του
αριθµού καθοριζοµένου υπό του εργοδότου.
Στους µισθωτούς ξενοδοχοϋπαλλήλους που έχουν συµπληρώσει τις νόµιµες
προϋποθέσεις για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος και αποχωρούν από την εργασία
τους είτε οικειοθελώς είτε µη επαναπροσλαµβανόµενοι από τον εργοδότη είτε
αποµακρυνόµενοι από τον εργοδότη για τον λόγο της πλήρους συνταξιοδοτήσεως
λόγω γήρατος, καταβάλλεται αποζηµίωση ίση µε το 20% αποζηµιώσεως του Ν.
2112/20, η οποία θα καταβάλλετο στην περίπτωση της απροειδοποίητης καταγγελίας
της συµβάσεως εργασίας από τον εργοδότη. Η αποζηµίωση υπολογίζεται βάση των
κατά µέσο όρο αποδοχών της αµέσως προηγούµενης περιόδου εργασίας και θα
λογίζεται ως χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε από την πρόσληψη
στο ίδιο ξενοδοχείο.
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Άρθρο 12
Άδειες
Άδεια Γάµου - Άδεια Μητρότητας: Στους µισθωτούς που αφορά η παρούσα
χορηγείται άδεια γάµου πέντε (5) εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή είναι άσχετη και
δεν συµψηφίζεται µε την προβλεπόµενη από τον Α.Ν. 539/45. Επίσης χορηγείται
άδεια µητρότητας, σύµφωνα µε την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Αναλογία αδείας εποχιακώς απασχολουµένων: Οι εργαζόµενοι που υπάγονται
στην παρούσα, οι οποίοι απασχολούνται εποχιακά, εφόσον έχουν συµπληρώσει
συνολικά 10ετία στον ίδιο εργοδότη ή 12ετία σε οποιοδήποτε εργοδότη, λαµβάνουν
αναλογία άδειας 2,5 ηµερών για κάθε µήνα εργασίας κατά την ίδια περίοδο εποχιακής
απασχόλησης καθώς και επίδοµα άδειας 2,5 ηµερών οµοίως για κάθε µήνα εργασίας
κατά την ίδια περίοδο εποχιακής απασχόλησης και µέχρι µισό µηνιαίο µισθό.
Άρθρο 13
Αµοιβές εκτάκτων και ανηλίκων
Α. Το ηµεροµίσθιο όσων προσλαµβάνονται εκτάκτως για να εξυπηρετούν επίσηµα η
απλά γεύµατα και δεξιώσεις σε οποιαδήποτε ξενοδοχειακή µονάδα, για
απασχόληση µέχρι 8 ωρών, θα διαµορφωθούν από την 1/7/2012 δια µεν τους
σερβιτόρους σε 60,00 ευρώ για δε τους βοηθούς σερβιτόρους σε 53,00ευρώ.
Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται µε τις πρόσθετες αµοιβές εξ 75% και 25%
εάν η απασχόληση των παραπάνω προσώπων συµπέσει µε ηµέρα Κυριακή,
εξαιρετέα

εορτή

ή

κατά

τις

νυχτερινές

ώρες.

Β. Ως προς τις βασικές µηνιαίες αποδοχές των ανηλίκων, δηλ. αυτών που δεν
έχουν συµπληρώσει το 18° έτος της ηλικίας τους, ισχύουν τα προβλεπόµενα από
την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.
Άρθρο 14
Ηµέρες ανάπαυσης των εργαζοµένων
Οι ηµέρες ανάπαυσης των εργαζοµένων στις κατηγορίες ξενοδοχείων Α' , Β' ,Γ', και ∆'
τάξεως ανεξάρτητα κλινών, είναι συνεχόµενες και κυλιόµενες ώστε να συµπίπτει
ανάπαυση µίας Κυριακής τουλάχιστον ανά επτά εβδοµάδες.
Άρθρο 15
Συνδικαλιστική άδεια
Ο Πρόεδρος και ο Γ. Γραµµατέας του Συνδέσµου δικαιούνται τον µήνα,
συνδικαλιστική άδεια τόσων ηµερών όσων ορίζει ο Ν. 1264/82, εκ των οποίων οι
τρεις (3) ηµέρες για τον Πρόεδρο και δύο(2) ηµέρες για τον Γ. Γραµµατέα αντίστοιχα,
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αµείβονται και ασφαλίζονται πλήρως από τον εργοδότη.
Άρθρο 16
Χορήγηση έκπτωσης στα ξενοδοχεία
Οι υπαγόµενοι στην παρούσα µισθωτοί, πάσης ειδικότητας δικαιούνται µετά των
µελών της οικογενείας τους εκπτώσεως ίσης προς 20% επί των εκάστοτε ισχυουσών
τιµών, στις περιπτώσεις ιδιωτικής διαµονής τους σε ξενοδοχειακές µονάδες του Ν.
Ηρακλείου.
Άρθρο 17
Οι αποζηµιώσεις της παραγράφου 1 περίπτωση α άρθρο 3 Β.∆. της 16/18-7-1920
στην περίπτωση καταγγελίας συµβάσεως εργασίας εργατοτεχνιτών βελτιώνονται
σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. ετών 2006-2007 και των προηγουµένων
αυτής καθορίζονται συνολικά ως εξής:
Από 2 µήνες έως 1 έτος

5 ηµεροµίσθια

Από 1 έτος συµπληρωµένο

έως 2 έτη

7 ηµεροµίσθια

Από 2 έτη συµπληρωµένα

έως 5 έτη

15 ηµεροµίσθια

Από 5 έτη συµπληρωµένα

έως 10 έτη

30 ηµεροµίσθια

Από 10 έτη συµπληρωµένα

έως 15 έτη

60 ηµεροµίσθια

Από 15 έτη συµπληρωµένα

έως 20 έτη

100 ηµεροµίσθια

Από 20 έτη συµπληρωµένα

έως 25 έτη

120 ηµεροµίσθια

Από 25 έτη συµπληρωµένα

έως 30 έτη

145 ηµεροµίσθια

Από 30 έτη συµπληρωµένα και άνω

165 ηµεροµίσθια

Άρθρο 18
Πρόσθετες αργίες
Επί πλέον των υπό του Νόµου προβλεποµένων αργιών για τους υπαγόµενους στην
παρούσα ορίζονται ως αργίες και οι εξής: α) 1η του έτους (πρωτοχρονιά) β) 11η
Νοεµβρίου εορτή πολιούχου του Σωµατείου γ) η 6η Ιανουαρίου (Θεοφανίων) και δ)
Καθαρά ∆ευτέρα.
Άρθρο 19
Παρακράτηση συνδικαλιστικής εισφοράς
Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να παρακρατούν κατά την πληρωµή του
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δεύτερου µήνα εργασίας τη συνδικαλιστική εισφορά του εργαζοµένου, προς το
Σωµατείο. Η παρακράτηση ορίζεται στο εφάπαξ ποσό των είκοσι (20) ΕΥΡΩ ετησίως
(ποσό που µπορεί να αλλάξει µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του
Συνδέσµου) και αποδίδεται στον Σύνδεσµο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου µε
κατάθεση στον µε αριθµό 5752-019360-423 λογαριασµό του Συνδέσµου στην
Τράπεζα Πειραιώς. Η επιχείρηση υποχρεούται κατά την κατάθεση των εισπραχθέντων
ποσών να αναφέρει το όνοµα του καταθέτη.
Άρθρο 20
Εφαρµογή θεσµικών Εθνικής Γενικής Σ.Σ.Ε.
Οι θεσµικοί όροι των Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. εφαρµόζονται και στους εργαζοµένους που υπάγονται
στην παρούσα ρύθµιση, στο βαθµό που είναι ευνοϊκότεροι από τα ήδη ισχύοντα.

Άρθρο 21
Επιδόµατα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του
επιδόµατος Αδείας
Τα επιδόµατα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόµατος
Αδείας καταβάλλονται κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις των άρθρων 1 και 2 της
από 15.7.2010 Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε) των ετών
2010, 2011 και 2012, συµπεριλαµβανοµένου και του προσαρτήµατος αυτής (Πράξη
Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης: 14/16.7.2010).
Άρθρο 22
Λοιπές διατάξεις
1

Τυχόν ανώτερες από τις προβλεπόµενες στην παρούσα αποδοχές µε βάση
Νόµου, Υπουργικές Αποφάσεις, ∆ιοικητικές Αποφάσεις, ΣΣΕ ή ∆.Α. ή άλλης
φύσεως συλλογικές ρυθµίσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, επιχειρησιακή πρακτική
ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, εξακολουθούν να καταβάλλονται.

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από 23 Ιουλίου 2010
Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας καθώς και των προηγουµένων συλλογικών
συµβάσεων εργασίας, ∆ιαιτητικών Αποφάσεων και Ιδιωτικών συµφωνητικών,
εφόσον δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται µε την παρούσα.
Άρθρο 23
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1 Ιουλίου 2012 και λήγει στις 31.12.2013
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