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ΤΟΠΙΚΗ ΚΛΑ∆ΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές 

Επιχειρήσεις Νοµού Λασιθίου 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: ΠΚ 63/11-7-08 ) 

Σήµερα την 3η Ιουλίου 2008 στα γραφεία του Εργατικού Κέντρου Λασιθίου µεταξύ: 

του Συνδέσµου Υπαλλήλων Ξενοδοχείων Εστιατορίων, Ζαχαροπλαστείων, 

Μπαρ και Νυκτερινών Κέντρων Ν. Λασιθίου όπως εκπροσωπείται νόµιµα από 

τον Πρόεδρο κ. Μιχαήλ Γαρεφαλάκη  

και 

1.  του Συνδέσµου Ξενοδόχων Νοµού Λασιθίου, όπως εκπροσωπείται νόµιµα 

από τον κ. Μανώλη Βαρκαράκη, 

2.  της Ένωσης Ξενοδόχων Επαρχίας Σητείας, όπως εκπροσωπείται νόµιµα από 

τον κ. Κωνσταντίνο Παπαδάκη, 

3.  της Ένωσης Ξενοδόχων Ιεράπετρας και Ν.Α. Κρήτης, όπως εκπροσωπείται 

νόµιµα από τον κ. Κωνσταντίνο Παπαδάκη, 

συµφωνούνται και γίνονται αποδεκτά τα εξής: 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

Στους όρους της σύµβασης αυτής υπάγονται όλοι οι εργαζόµενοι που απασχολούνται 

µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας σε ξενοδοχεία ύπνου και φαγητού, ξενώνες, 

οικοτροφεία, επιχειρήσεις επιπλωµένων διαµερισµάτων, επιχειρήσεις θέρετρων, 

τουριστικούς οικίσκους (µπαγκαλόους), τουριστικά περίπτερα, κέντρα παραθερισµού, 

και ξενοδοχειακά καταλύµατα, (µοτέλ και κάµπινγκ), που λειτουργούν στα αστικά 

κέντρα, τις θερινές διαµονές και στους αρχαιολογικούς τόπους του νοµού Λασιθίου 

και οι οποίοι στο εξής θα αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι. 

∆ιευκρινίζεται ότι, ο συγκεκριµένος χώρος απασχολήσεως ξενοδοχοϋπαλλήλου δεν 

επηρεάζει την εφαρµογή αυτής, εφόσον ο εργοδότης διατηρεί µία από τις ανωτέρω 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η απασχόληση παρέχεται εντός του νοµού Λασιθίου. 

Άρθρο 3 

Βασικοί µισθοί και βασικά ηµεροµίσθια 

1.  Οι βασικοί µισθοί του προσωπικού της παρούσας αυξάνονται από 1.1.2008 κατά 

3,5%. Οι ανωτέρω βασικοί µισθοί όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.6.2008 
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αυξάνονται από 1.7.2008 κατά 3,5% και διαµορφώνονται ως εξής: 

 

Κατηγορίες Βασικοί µισθοί 

εργαζοµένων Από 1.1.2008 Από 1.7.2008 

Α'  Κατηγορία 894,04 925,33 

Β'  Κατηγορία 875,27 905,90 

Γ΄  Κατηγορία 858,04 888,07 

∆'  Κατηγορία 820,15 848,86 

 

2.  Οι ανωτέρω βασικοί µισθοί όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 31.12.2008 

αυξάνονται περαιτέρω από 1.1.2009 κατά 2,5%. Οι βασικοί αυτοί µισθοί, όπως 

θο: έχουν διαµορφωθεί στις 30.6.2009 αυξάνονται περαιτέρω από 1.7.2009 κατά 

4,10% και διαµορφώνονται ως εξής: 

 

Κατηγορίες Βασικοί µισθοί 

εργαζοµένων Από 1.1.2009 Από 1.7.2009 

Α΄  Κατηγορία 948,46 987,35 

Β'  Κατηγορία 928,55 966,62 

Γ΄  Κατηγορία 910,27 947,59 

∆'  Κατηγορία 870,08 905,75 

3.  Η ηµερήσια αµοιβή των εκτάκτως απασχολουµένων, όπως η κατηγορία αυτή 

εργαζοµένων προσδιορίζεται στη αντίστοιχη σ.σ.ε. έτους 2007 αυξάνεται µε τα 

ίδια ποσοστά και από τις ίδιες ηµεροχρονολογίες και διαµορφώνεται ως εξής: 

Από 1.1.2008 

-  Για τους σερβιτόρους 59,83 ευρώ 

-  Για τους βοηθούς σερβιτόρους 51,39 ευρώ 

 

Από 1.7.2008 ως εξής 

-  Για τους σερβιτόρους 61,92 ευρώ 

-  Για τους βοηθούς σερβιτόρους 51,39 ευρώ 
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Από 1.1.2009 ως εξής 

-  Για τους σερβιτόρους 63,47 ευρώ 

-  Για τους βοηθούς σερβιτόρους 54,52 ευρώ 

 

Από 1.7.2009 ως εξής 

-  Για τους σερβιτόρους 66,07 ευρώ 

-  Για τους βοηθούς σερβιτόρους 56,75 ευρώ 

 

Άρθρο 4 

Επίδοµα προϋπηρεσίας 

Το χορηγούµενο επίδοµα προϋπηρεσίας αναµορφώνεται κατά τα ως άνω ποσοστά 

των βασικών µισθών και για τα ίδια χρονικά διαστήµατα και διαµορφώνεται ως εξής: 

α)  από 1.1.2008 σε 4,76 ευρώ για κάθε έτος προϋπηρεσίας, 

β)  από 1.7.2008 σε 4,93 ευρώ για κάθε-έτος προϋπηρεσίας, 

γ)  από 1.1.2009 σε 5,05 ευρώ για κάθε έτος προϋπηρεσίας. 

δ)  από 1.7.2009 σε 5,26 ευρώ για κάθε έτος προϋπηρεσίας. 

Άρθρο 5 

Θεσµικά θέµατα 

Στην παρούσα σσε υπάγονται και οι εποχιακά απασχολούµενοι οδηγοί των πάσης 

φύσεως οχηµάτων για την µεταφορά προσωπικού. Οι όροι αµοιβής και εργασίας θα 

καθορίζονται από την εκάστοτε σσε που ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας 

των οδηγών αυτοκινήτων των πάσης φύσεως οχηµάτων όλης της χώρας. Για τους 

εργαζόµενους αυτούς εφαρµογή θα έχουν οι διατάξεις της σσε των 

ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Λασιθίου µόνο για τα θέµατα της επαναπρόσληψης, της 

αποζηµίωσης λόγω καταγγελίας είτε λόγω συνταξιοδοτήσεως και του επιδόµατος 

τροφής. 

Άρθρο 6 

Τελικές ∆ιατάξεις 

1.  Οι όροι των προηγούµενων Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας και των 

∆ιαιτητικών Αποφάσεων που δεν τροποποιούνται από την παρούσα 
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εξακολουθούν να ισχύουν. 

2.  Ευνοϊκότερες ρυθµίσεις που προκύπτουν από νόµους, προεδρικά διατάγµατα, 

υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συµβάσεις εργασίας, ατοµικές συµβάσεις 

εργασίας, κανονισµούς εργασίας, και επιχειρησιακή συνήθεια δεν θίγονται. 

3.  Η ισχύς της παρούσης Σ.Σ.Ε. αρχίζει την 1.1.2008. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ, 
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΩΝ, ΜΠΑΡ ΚΑΙ 

ΝΥΚΤΕΡΙΝΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ 
ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΙΘΙΟΥ 

ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΒΑΡΚΑΡΑΚΗΣ 
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ 

ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΣΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΩΣΗ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ ΚΑΙ 

Ν.Α ΚΡΗΤΗΣ 
 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ 

 


