
 

Ηράκλειο, 26-8-2020 

 

Ερώτηση  

Προς τους κ.κ.  Υπουργούς  

Οικονομικών, 

Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων  

Θέμα:  Λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της εργασίας και των εργασιακών 

δικαιωμάτων ζητούν οι ξενοδοχοϋπάλληλοι  - Καταγγελίες  για την μη καταβολή 

της αποζημίωσης του ειδικού σκοπού 

Με επιστολή του, το  Σωματείο  Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου ζητά  τη  στήριξη  

των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νομού Ηρακλείου, που 

πλήττονται από την πανδημία του κορωνοϊού. 

• Συγκεκριμένα  αναφέρει ότι πρέπει να διασφαλιστούν συνθήκες υγιούς 

ανταγωνισμού ως προς το κόστος εργασίας των ξενοδοχείων του Νομού, και 

ουσιαστική προστασία του δικαιώματος των εργαζομένων σε δίκαιη αμοιβή 

κατά την εφαρμογή του μηχανισμού ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ. 

• Να ληφθούν μέτρα διευκρίνισης της παρ.1 του δέκατου πέμπτου άρθρου της 

ΠΝΠ της 1.5.2020(ΦΕΚ Α 90), που κυρώθηκε νομοθετικά το άρθρο 2 του 

Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Α 104,/30.05.2020) και παράτεινε τις συλλογικές 

συμβάσεις και διαιτητικές αποφάσεις, που είχαν λήξει από 29.02.2020 έως 

30.04.2020 έως την 30.06.2020, ώστε να είναι σαφές ότι η τρίμηνη μετένεγεια 

αυτών λήγει την 30.09.2020 και ομοίως έως την 30.09.2020 να είναι σαφές ότι 

παρατάθηκε και η διάρκεια ισχύος της επέκτασης για όσες και αυτές εκδόθηκαν 

σχετικές υπουργικές αποφάσεις σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 11 του 

Ν.1876/1990. 

• Να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για την παράταση έως την 31.12.2020 σ’ όλες τις 

συλλογικές συμβάσης εργασίας και τις διαιτητικές αποφάσεις καθώς την 

διάρκεια της επέκτασης, για όσες από αυτές εκδόθηκαν σχετικές υπουργικές 

αποφάσεις σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 11 του Ν1876/1990, ώστε να 

δοθεί χρόνος στους κοινωνικούς εταίρους να διαπραγματευθούν τις συλλογικές 

συμβάσεις εργασίας του έτους 2021. 

 

Πέραν των συγκεκριμένων αιτημάτων υπήρξαν καταγγελίες ότι δεν 

καταβλήθηκαν στο ακέραιο ή καταβλήθηκαν μηδαμινά ποσά της τάξης των 11 

ευρώ, στις αποζημιώσεις ειδικού σκοπού που πιστώθηκαν πριν μερικές ημέρες 

για τους προηγούμενους μήνες.   

 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

8993

Ημερομ. Κατάθεσης:

26/8/2020



 

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί; 

 

Προτίθεται η κυβέρνηση να διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας και τα εργασιακά 

δικαιώματα των ξενοδοχοϋπαλλήλων του Ν. Ηρακλείου;  

Γιατί δεν κατατέθηκαν τα 534 ευρώ σε όλους τους  λογαριασμούς των 

ξενοδοχοϋπαλλήλων του νομού Ηρακλείου; 

 

Ο ερωτών Βουλευτής 

 

Γεώργιος Λογιάδης 




