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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των απασχολουµένων µε σχέση εργασίας

ιδιωτικού δικαίου, σε µονάδες του Ε.Ο.Τ. και των Σχολών Τουριστικών

Επαγγελµάτων

Στην Αθήνα σήµερα 10 Νοεµβρίου 2000 οι υπογραγραµµένοι :

α. Στυλιανός Παναγιώτου υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους µε βαθµό Α΄

του κλάδου ΠΕ ∆ηµοσιονοµικών κοινός εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονοµικών,

του Υπουργείου Ανάπτυξης, του ΕΟΤ και της Σ.Τ.Ε. του ∆ηµοσίου δυνάµει της αριθµ.

2/35249/0022/9.5.00 απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµικών και της αριθµ.

Τ/22/28.1.2000 Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης.

β. Λάµπρος Κολιός και Λεωνίδας Καραθανάσης, Μέλος και Ταµίας αντίστοιχα της

Οµοσπονδίας Εργατών Επισιτισµού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελµάτων,

νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι δυνάµει του από 8.12.99 πρακτικού της παραπάνω

Οµοσπονδίας και παρουσία του µεσολαβητή ΟΜΕ∆ κ. Λάµπρου Σέµπου,

συνοµολογήσαµε και συναποφασίσαµε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας

Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, η οποία έχει ως κατωτέρω :

Άρθρο 1

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόµενοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού

δικαίου σε µονάδες του Ε.Ο.Τ. και των Σχολών Τουριστικών Επαγγελµάτων που

λειτουργούν σε αστικά κέντρα, σε τόπους θερινών ή χειµερινών διακοπών, σε

λουτροπόλεις  και σε αρχαιολογικούς τόπους όλης της χώρας, είτε µε τη µορφή και την

οργάνωση ξενοδοχείων, είτε σε ξενώνες, οικοτροφεία, επιχειρήσεις επιπλωµένων

διαµερισµάτων, τουριστικοί οικισµοί (µπαγκαλόους), µοτέλ, τουριστικά περίπτερα,

κέντρα παραθερισµού – διακοπών ή µε τη µορφή κάµπινγκ.
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Άρθρο 2

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι ακόλουθες κατηγορίες εργαζοµένων :

α. Ξενοδοχοϋπάλληλοι, µε τις διακρίσεις που αναφέρονται στην 30.7.1991 ΣΣΕ για τους

όρους αµοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας.

β. Οι µάγειροι, οι ζαχαροπλάστες και οι βοηθοί τους, το τεχνικό προσωπικό µε τις

ειδικότητες των ηλεκτρολόγων – συντηρητών (ήτοι, υδραυλικοί, ξυλουργοί, µαραγκοί,

ελαιοχρωµατιστές, υδροχρωµατιστές, εργαζόµενοι σε καλοριφέρ, µηχανοξυλουργοί,

λουστραδόροι και κάθε άλλη ειδικότητα συντηρητικών εργασιών), οι υπάλληλοι

γραφείων (εισπράκτορες, γραµµατείς και προϊστάµενοι διευθύνσεων), οι λογιστές και

οι βοηθοί λογιστές, οι φύλακες και οι νυκτοφύλακες, οι οδηγοί τουριστικών

λεωφορείων και άλλων αυτοκινήτων και οι κηπουροί µε τους βοηθούς τους, µε τις

διακρίσεις που αναφέρονται στις κλαδικές ή οµοιοεπαγγλµατικές ρυθµίσεις των

αντιστοίχων ειδικοτήτων του ∆ηµοσίου και σε περίπτωση µη υπάρξεως σχετικής

ρυθµίσεως, µε τις διακρίσεις που ισχύουν.

γ. Οι ταµίες καζίνο, οι εργαζόµενοι στην υποδοχή και οι υπάλληλοι γκαρνταρόµπας

καζίνο.

δ. Οι µηχανολόγοι – ηλεκτρολόγοι, οι νοσοκόµοι, οι αρτοποιοί, οι ηλεκτρονικοί, και οι

προγραµµατιστές του καζίνο.

Άρθρο 3

1. Οι συνολικές µηνιαίες τακτικές αποδοχές του προσωπικού που αναφέρεται στο άρθρο

2 παρ. α, β, γ και δ της παρούσας ΣΣΕ, όπως αυτές διαµορφώθηκαν την 31.12.1999,

αυξάνονται σε ποσοστό αύξησης για το έτος 2000 κατά τρία τοις εκατό (3%) από

1.1.2000.

2. Ως τακτικές αποδοχές για τον υπολογισµό των παραπάνω αυξήσεων νοούνται οι

αποδοχές εκείνες που λαµβάνονταν υπόψη για τη χορήγηση της Α.Τ.Α. καθώς και οι

µετά την κατάργηση αυτής, χορηγηθείσες ποσοστιαίες αυξήσεις σε εφαρµογή των

νόµων περί εισοδηµατικής πολιτικής.

3. Σε περίπτωση που χορηγηθεί µε νόµο διορθωτική αύξηση για το έτος 2000 πέραν

των παραπάνω ποσοστών, στους τακτικούς δηµοσίους υπαλλήλους, η ίδια αύξηση σε

ποσοστό ή ποσό θα χορηγηθεί και στους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς και
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από την ίδια ηµεροµηνία, χωρίς να απαιτείται προς τούτο υπογραφή νέας ΣΣΕ ή άλλη

συµφωνίας.

Άρθρο 4

Αποδοχές στο σύνολό τους ανώτερες από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή ευνοϊκότεροι

όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, υπουργικές αποφάσεις, ΕΓΣΣΕ, διαιτητικές

αποφάσεις, συλλογικές ρυθµίσεις, εσωτερικούς κανονισµούς ή ατοµικές συµβάσεις

εργασίας δε θίγονται µε την παρούσα και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 5

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθµίσεις της αριθµ. 5/99 ∆ιαιτητικής

Απόφασης καθώς και οι προηγούµενες ρυθµίσεις, κατά το µέρος που δεν τροποποιούνται

µε την παρούσα ΣΣΕ.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος της παρούσας ΣΣΕ ορίζεται η 1.1.2000.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΟΛΙΟΣ

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣΗ


