
 

 

 

     

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: τον Υπουργό Τουρισμού  

τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων 

  

Θέμα: «Καταγγελίες για εκμετάλλευση εργαζομένων σε ξενοδοχεία της Ρόδου» 

 

Όπως ενημερωνόμαστε από δημοσιεύματα στον τοπικό τύπο το τελευταίο διάστημα έχουν 

αυξηθεί οι καταγγελίες εργαζομένων σε ξενοδοχεία της Ρόδου που επαναλειτουργούν 

πως πέφτουν θύματα εκμετάλλευσης και υποχρεώνονται να δουλεύουν έως και 13 ώρες 

την ημέρα. 

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα «άρχισαν να συσσωρεύονται στο Εργατικό Κέντρο 

καταγγελίες ξενοδοχοϋπαλλήλων αναφορικά με τις ώρες απασχόλησης αλλά και τις 

απολαβές τους, ζητώντας την παρέμβαση των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών. 

Έτσι μετά από συνεννόηση του προέδρου του Εργατικού Κέντρου Παναγιώτη Εγγλέζου 

και της Επιθεώρησης Εργασίας και έχοντας ήδη τη σύμφωνη γνώμη του γενικού 

γραμματέα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) αναφορικά με τη διαδικασία που 

πρέπει να ακολουθηθεί πραγματοποιήθηκαν οι πρώτοι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι, που έδειξαν 

ότι όντως στις περισσότερες περιπτώσεις υπήρχε καταστρατήγηση της νομοθεσίας αλλά 

και της σύμβασης των ξενοδοχοϋπαλλήλων» 

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου κ Εγγλέζος φέρεται να έχει ζητήσει τη 

συνδρομή ελεγκτών από την Αθήνα για να καλυφθεί και να εξεταστεί ο όγκος των 

καταγγελιών που αυξάνονται καθημερινά. Σύμφωνα με δηλώσεις του κ Εγγλέζου «Πολλοί 

δεν έχουν κάνει ακόμα πρόσληψη στους εργαζόμενους και τους εκβιάζουν βάζοντάς τους 

να υπογράφουν υπεύθυνες δηλώσεις ότι δε θα πληρώνονται με βάση τη σύμβαση αλλά με 

όσα συμφωνήσουν μεταξύ τους και φυσικά χωρίς υπερωρίες» ενώ δεν είναι λίγες οι 

περιπτώσεις όπου ένας εργαζόμενος εκτελεί εντελώς διαφορετικά καθήκοντα από εκείνα 

για τα οποία έχει γίνει η πρόσληψή του, λχ από σερβιτόρος να εκτελεί καθήκοντα 

φροντιστή ορόφων.  
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Την ίδια στιγμή υπάρχουν πολλές κατηγορίες πλήρους καταστρατήγησης των όρων των 

συμβάσεων των ξενοδοϋπαλλήλων, με ξενοδοχεία να μην φροντίζουν ούτε καν για τη 

σίτιση των εργαζομένων ως οφείλουν καθώς και τιμωρίες εργαζομένων, με το να τεθεί 

κάποιος σε υποχρεωτική αργία για συγκεκριμένο διάστημα γιατί λερώθηκε η στολή του.  

Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως αυτές οι συμπεριφορές θυμίζουν εργασιακό 

Μεσαίωνα και δεν αρμόζουν σε μια πολιτεία του 21ου αιώνα, 

Ερωτώνται οι κ.κ Υπουργοί:  

1. Είναι ενήμεροι για τις καταγγελίες αυτές; 

2. Ποιες πρωτοβουλίες άμεσης καταπολέμησης του φαινομένου προτίθενται να 

λάβουν; 

3. Θα δοθεί βοήθεια στους τοπικούς φορείς από την Αθήνα ώστε να ολοκληρώνονται 

εγκαίρως οι έλεγχοι και να διερευνώνται όλες οι καταγγελίες άμεσα; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 

 

 




