των
Ξε νο δο χοϋπαλλήλων
όλης της χώρας
K33R13
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ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ ΞΕΝOΔ∆OΧOΫΠΑΛΛΗΛΩΩΝ
OΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩΡΑΣ
Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠOΨΗ
1. ΣΣΕ 1.10.1973
2. ΣΣΕ 31.3.1977
3. ΣΣΕ 7.3.1977
4. Συµπληρωτική ΣΣΕ 26.4.1977
5. ΣΣΕ 26.4.1978
6. ΣΣΕ 13.6.1979
7. ΣΣΕ 16.1.1981
8. ΣΣΕ 25.2.1982
9. Συµπληρωτική ΣΣΕ 9.5.1982
10. Δ∆Α 28/1983
11. ΣΣΕ 27.4.1984
12. ΣΣΕ15.3.1985
13. ΣΣΕ 5.8.1987
14. ΣΣΕ 25.2.1988
15. ΣΣΕ 20.4.1989
16. ΣΣΕ 4.4.1990
17. ΣΣΕ 30.7.1991
18. ΣΣΕ 8.7.1992
19. ΣΣΕ 16.7.1993
20. ΣΣΕ 26.4.1994
21. Πρακτικό συµφωνίας 6.2.1995
23. Δ∆Α 20/1997 (Π.Κ. Yπ. Εργ. 9/8.5.1997)
24. ΣΣΕ 20.5.1998 (Π.Κ. Yπ. Εργ. 13/21.5.1998)(Ισχύει και για το 1999)
25. Δ∆Α 13/2000 (Π.Κ. Yπ. Εργ. 9/31.5.2000)
26. Δ∆Α 10/2001 (Π.Κ. Yπ. Εργ. 6/3.5.2001)
27. ΣΣΕ 21.5.2002 (Π.Κ. Yπ. Εργ. 22/22.5.2002) (Iσχύει και για το 2003)
28. Δ∆Α 19/2004 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 9/30.6.2004)
29. Δ∆Α 41/2004 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 29/5.10.2004)
30. ΣΣΕ 21.3.2005 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 23/23.3.2005)
31. ΣΣΕ 16.5.2006 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 25/23.5.2006) (Iσχύει και για το 2007)
32. ΣΣΕ 26.5.2008 (Π.Κ. Yπ. Απασχ. 33/10.6.2008) (Iσχύει και για το 2009)
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22. Πρακτικό συµφωνίας 8.8.1996
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33. ΣΣΕ 22.7.2010 (Π.Κ. Yπ. Εργ. 21/6.8.2010) (Iσχύει και για τα έτη 2011 & 2012)
34. ΣΣΕ 13.7.2012 (Π.Κ. Yπ. Εργ. 9/16.7.2012) (Iσχύει και για το έτος 2013)
35. ΣΣΕ 30.12.2013 (Π.Κ. Yπ. Εργ. 14/31.12.2013)

Β. ΣΥΜΒΑΛΛOΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Από την εργοδοτική πλευρά:
Η Πανελλήνια Oµοσπονδία Ξενοδόχων
Από την εργατική πλευρά:
Η Πα νελ λή νια O µο σπον δία Ερ γα τών Ε πι σι τι σµού & Y παλ λή λων Του ρι στι κών
Ε παγ γελ µά των.

Γ. ΠΕΔ∆ΙO ΕΦΑΡΜOΓΗΣ
Με την παρούσα καθορίζονται, οι όροι αµοιβής και εργασίας και οι εν γένει σχέσεις
των εργαζοµένων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που λειτουργούν σε αστικά
κέντρα, σε τόπους θερινών διαµονών, σε λουτροπόλεις και σε αρχαιολογικούς
τόπους όλης της χώρας, µε τη µορφή ξενοδοχείου, ξενώνα, οικοτροφείου, επιχείρησης επιπλωµένων διαµερισµάτων, επιχείρησης θερέτρων από τουριστικούς οικίσκους (µπαγκαλόους), Μοτέλ, τουριστικού περιπτέρου και Κέντρου Παραθερισµού
- διακοπών και κάµπινγκ (ΣΣΕ 30.12.2013).
Κατηγορίες µισθωτών*
Oι µισθωτοί τους οποίους αφορά η παρούσα σύµβαση αποκαλούνται Ξενοδοχοϋπάλληλοι και κατατάσσονται σύµφωνα µε την ειδικότητά τους και ανεξαρτήτως
φύλου, στις εξής τέσσερις κατηγορίες:
Α’ κατηγορία
Ε ι δ ι κ ό τ η τ ε ς: Yπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), µαιτρ, υποµαίτρ (ή κάπταιν),
θυρωρός Α’, νυκτοθυρωρός Α’, µπουφετζής Α’ και προϊσταµένος υπνοδωµατίων και
κοινοχρήστων χώρων και µάγειρας Α’.
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Β’ κατηγορία
Ε ι δ ι κ ό τ η τ ε ς: Προϊστάµενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής,
θυρωρός Β’, σερβιτόρος τραπεζαρίας - σαλονιού ή ορόφων (θαλαµηπόλος),
µπάρµαν ή µπάρµειντ και µάγειρας Β’.
Επίσης µε την προϋπόθεση ότι θα προτιµήσουν την παρούσα ρύθµιση οι τηλεφωνητές, οι ελεγκτές ή ταµπλίστες και οι µαινκουραντιέ.
* Στη ΣΣΕ 30.12.2013 δεν υπάρχουν οι εξής ειδικότητες που υπήρχαν στην από 13.7.2012
-

Στη Β’ κατηγορία οι ασηµοκέρηδες
Στη Γ’ κατηγορία οι βουτυριέρηδες και
Στη Δ∆’ κατηγορία οι µανταρίστρες

3

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

Γ’ κατηγορία
Ε ι δ ι κ ό τ η τ ε ς: Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόµος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, βοηθός θυρωρείου ή µπουφέ ή εστιατορίου ή µπαρ ή λινοθήκης, γκρούµ,
ντόρµαν, ή εξωτερικός θυρωρός και λινοθηκάριος, εφ’ όσον δεν καλύπτονται από
άλλη συλλογική σύµβαση ή Δ∆ιαιτητική απόφαση, µάγειρας Γ’ και καµαριέρης-α.
Δ∆’ κατηγορία
Ειδικότητες: Πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, µοδίστρα,
λαντζέρης, λουτρονόµος, προϊστάµενος και βοηθός ιατρείου (ΣΣΕ 30.12.2013).

Δ∆. ΚΑΘOΡΙΣΜOΣ ΒΑΣΙΚOY ΜΙΣΘOY Ή ΗΜΕΡOΜΙΣΘΙOΥ
1. Oι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα,
όπως έχουν διαµορφωθεί µε την από 13.7.2012 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Εργ. και Κοιν.
Ασφάλισης 9/16.7.2012) παραµένουν σταθεροί για την περίοδο από 1.1.2014 έως
31.12.2014
Οι ανωτέρω βασικοί µισθοί αυξάνονται από 1.1.2015 κατά ποσοστό 1% και
διαµορφώνονται ως εξής:
ΚΑΤΗΓOΡΙΑ Α’

830,18 ευρώ

ΚΑΤΗΓOΡΙΑ Β’

812,67 ευρώ

ΚΑΤΗΓOΡΙΑ Γ’

796,58 ευρώ

ΚΑΤΗΓOΡΙΑ Δ∆’

761,23 ευρώ

Οµοίως το ηµεροµίσθιο των εκτάκτως προσλαµβανοµένων όπως έχει
διαµορφωθεί σύµφωνα µε την από 13.7.2012 ΣΣΕ παραµένει σταθερό για την
περίοδο από 1.1.2014 έως 31.12.2014.
Από την 1.1.2015 αυξάνεται κατά ποσοστό 1% και διαµορφώνεται ως εξής :
για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 55,05 ευρώ (ΣΣΕ 30.12.2013).
2. Σηµειώνεται ότι το παραπάνω ηµεροµίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για
απασχόλησή τους µέχρι οκτώ (8) ωρών και συµπεριλαµβάνονται σ’ αυτό οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία τις Κυριακές και εορτές, καθώς και για εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες (ΣΣΕ 30.12.2013).
3. Βασικός µισθός αρχιµαγείρου
O βασικός µισθός του αρχιµαγείρου καθορίζεται µε ελεύθερη συµφωνία, το
ύψος όµως αυτού δεν µπορεί να είναι κατώτερο του βασικού µισθού της Α’ κατηγορίας προσαυξηµένος κατά 20% (ΣΣΕ 26.4.1994 και επόµενες).
4. Βασικός µισθός ανηλίκων
ΩΩς προς τις βασικές µηνιαίες αποδοχές των ανηλίκων, δηλαδή των µη συµπληρωσάντων το 18ο έτος της ηλικίας τους, ισχύουν τα προβλεπόµενα από την
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΣΣΕ 30.7.1991 και επόµενες)
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για τους σερβιτόρους σε 63,13 ευρώ
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5. Ρήτρα ελαχίστων αποδοχών
Oι αποδοχές που καθορίζονται µε την παρούσα σύµβαση δεν µπορεί σε καµµία
περίπτωση να είναι χαµηλότερες από το 26πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος κατωτάτου ορίου ηµεροµισθίου του εργατοτεχνίτη (ΣΣΕ 30.7.1991 και επόµενες).

Ε. ΕΠΙΔ∆OΜΑΤΑ
1. Επίδοµα Προϋπηρεσίας
Χορηγείται από 1.1.1998 δραχµικό επίδοµα προϋπηρεσίας 1.060 δρχ. για κάθε 1
έτος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση.
(ΣΣΕ 20.5.1998)
Το χορηγούµενο δραχµικό επίδοµα προϋπηρεσίας αναπροσαρµόζεται κατά τα
ανωτέρω αναφερόµενα ποσοστά (3% + 1%) και κατά τις ανωτέρω ηµεροµηνίες.
(αντιστοίχως 6.1.2000 και 1.7.2000) (Δ∆Α 13/2000)
Το χορηγούµενο δραχµικό επίδοµα προϋπηρεσίας αναπροσαρµόζεται από
1.1.2001 στο ποσό των 1.200 δραχµών ή 3,51 ευρώ για κάθε έτος υπηρεσίας ή
προϋπηρεσίας σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση σύµφωνα µε τους όρους και τις
προϋποθέσεις του άρθρου 3 της από 20.5.1998 ΣΣΕ του κλάδου (Δ∆Α 10/2001).

ΞΕΝOΔ∆OΧOΫΠΑΛΛΗΛΩΩΝ

Το χορηγούµενο δραχµικό επίδοµα προϋπηρεσίας αναπροσαρµόζεται από
1.1.2002 στο ποσό των 3,70 ευρώ και από 1.1.2003 στο ποσό των 3,86 ευρώ για
κάθε έτος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της από 20.5.1998
ΣΣΕ του κλάδου (ΣΣΕ 21.5.2002).
Το χορηγούµενο επίδοµα προϋπηρεσίας, αυξάνεται από 1.1.2005 κατά ποσοστό
2,2% και όπως θα έχει διαµορφωθεί στις 30.6.2005, αυξάνεται περαιτέρω από
1.7.2005, κατά ποσοστό 3,3% και διαµορφώνεται από 1.1.2005 έως 30.6.2005 σε
4,19 ευρώ και από 1.7.2005 σε 4,33 ευρώ (ΣΣΕ 21.3.2005).
Το χορηγούµενο επίδοµα προϋπηρεσίας, αυξάνεται κατά ποσοστό και κατά τις
ηµεροµηνίες που ορίζονται παραπάνω και διαµορφώνεται ως εξής :
α. Από 1.1.2006 κατά ποσοστό 2,5% και διαµορφώνεται σε 4,44 ευρώ.
β. όπως θα έχει διαµορφωθεί στις 30.6.2006, αυξάνεται περαιτέρω από 1.7.2006
κατά ποσοστό 3,5% και διαµορφώνεται σε 4,60 ευρώ.
γ. όπως θα έχει διαµορφωθεί στις 31.12.2006, αυξάνεται περαιτέρω από
1.1.2007 κατά ποσοστό 2% και διαµορφώνεται σε 4,69 ευρώ.
δ. όπως θα έχει διαµορφωθεί στις 30.6.2007, αυξάνεται περαιτέρω από 1.7.2007
κατά ποσοστό 3,5% και διαµορφώνεται σε 4,85 ευρώ (ΣΣΕ 16.5.2006).
Το χορηγούµενο επίδοµα προϋπηρεσίας, αυξάνεται :
α. Από 1.1.2008 κατά ποσοστό 3,5% και διαµορφώνεται σε 5,02 ευρώ.
β. όπως θα έχει διαµορφωθεί στις 30.6.2008, αυξάνεται περαιτέρω από 1.7.2008
κατά ποσοστό 3,1% και διαµορφώνεται σε 5,18 ευρώ.
γ. όπως θα έχει διαµορφωθεί στις 31.12.2008, αυξάνεται περαιτέρω από

5

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

1.1.2009 κατά ποσοστό 2% και διαµορφώνεται σε 5,28 ευρώ.
δ. όπως θα έχει διαµορφωθεί στις 30.6.2009, αυξάνεται περαιτέρω από 1.7.2009
κατά ποσοστό 3,9% και διαµορφώνεται σε 5,49 ευρώ (ΣΣΕ 26.5.2008).
Το χορηγούµενο επίδοµα προϋπηρεσίας :
α. Από 1.1.2010 έως 31.12.2010 παραµένει σταθερό στο ποσό των 5,49 ευρώ.
β. Από 1.1.2011 αυξάνεται κατά ποσοστό 1% και διαµορφώνεται σε 5,54 ευρώ.
γ. Όπως θα έχει διαµορφωθεί στις 31.12.2011 αυξάνεται περαιτέρω από
1.1.2012 κατά ποσοστό 1% και διαµορφώνεται σε 5,60 ευρώ.
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 προσµετρείται νόµιµος προϋπηρεσία που πραγµατοποίησαν σε οποιαδήποτε επισιτιστική επιχείρηση. Κατ’ εξαίρεση προκειµένου περί
ξενοδοχοϋπαλλήλων που εργάζονται σε ξενοδοχεία εποχικά, ως χρόνος υπηρεσίας θεωρείται και εκείνος της νεκράς περιόδου και µέχρι τέσσερις (4) µήνες για
κάθε χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι ο ξενοδοχοϋπάλληλος µετά την νεκρά
περίοδο αναλαµβάνει εκ νέου εργασία στην ίδια ξενοδοχειακή επιχείρηση.
(ΣΣΕ 20.5.1998)
2. 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 της ενότητας Δ∆ και Ε.1 (βασικός + αυξήσεις + προϋπηρεσία). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.1849/89.
(ΣΣΕ 30.7.1991)
Χορηγείται ποσοστιαίο επίδοµα Τουριστικής Εκπαιδεύσεως , το οποίο υπολογίζεται στο άθροισµα των αποδοχών της ενότητας Δ∆, και Ε.1 (βασικός + αυξήσεις
+ προϋπηρεσία) ως εξής:
• Για τους πτυχιούχους Ανωτέρων Τουριστικών Σχολών σε ποσοστό 15%.
• Για τους πτυχιούχους Μέσων Τουριστικών Σχολών και τους Αποφοίτους Σχολών Μετεκπαίδευσης σε ποσοστό 10%.
• Για τους αποφοίτους της Ταχύρρυθµης εκπαίδευσης σε ποσοστό 6%.
(ΣΣΕ 30.7.1991)
4. Επίδοµα εποχιακής απασχολήσεως
Χορηγείται ποσοστό 10% το οποίο υπολογίζεται στο άθροισµα των αποδοχών
των ενοτήτων Δ∆ και Ε.1 της παρούσης (βασικός + αυξήσεις + προϋπηρεσία)
στους εργαζόµενους εποχιακά και για κάθε µήνα απασχόλησής τους. Το παραπάνω επίδοµα που δεν συµψηφίζεται µε τυχόν υψηλότερες αποδοχές αλλά προστίθεται σ`αυτές, καταβάλλεται στους δικαιούχους στο τέλος κάθε µήνα.
5. Επίδοµα στολής
Χορηγείται ποσοστό 10% το οποίο υπολογίζεται στο άθροισµα των αποδοχών
των ενοτήτων Δ∆ και Ε.1 της παρούσης (βασικός+ αυξήσεις + προϋπηρεσία) ή
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παροχή αυτούσιας στολής, κατά την κρίση της επιχειρήσεως. Δ∆ικαιούχοι του εν
λόγω επιδόµατος είναι οι απασχολούµενοι µε ειδικότητα που έχει καταταγεί στην
Α και Β κατηγορία της ενότητας Γ της παρούσης και εργάζονται σε ξενοδοχεία
πολυτελείας και Α’ Τάξεως, υπό την προϋπόθεση ότι απαιτείται από την Επιχείρηση η εν στολή υπηρεσία. (ΣΣΕ 30.7.1991)
6. Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας
Ποσοστό 5% το οποίο υπολογίζεται στον εκάστοτε βασικό µηνιαίο µισθό χορηγείται στους παρακάτω απασχολούµενους ανεξαρτήτως φύλου :
• Καθαριστές των κοινοχρήστων χώρων.
• Καµαριέρες εφόσον ελλείψει καθαριστριών εκτελούν και τις εργασίες καθαρισµού των µη κοινοχρήστων χώρων του ξενοδοχείου.
• Εργαζόµενους στα πλυντήρια και
• Στους λουτρονόµους και στους προϊσταµένους και βοηθούς ιατρών.
(ΣΣΕ 30.7.91)
Στους µαγείρους καταβάλλεται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 10%
επί των βασικών µηνιαίων µισθών τους. Το επίδοµα αυτό χορηγείται κατ’ εξαίρεση, διότι ήδη το λαµβάνουν από τις ΣΣΕ που τους εκάλυπταν µέχρι τις
31.12.1991. Oι εκπρόσωποι της ΠOΕΕ-YΤΕ δηλώνουν ότι δεν θα θέσουν θέµα
διαφοροποίησης ανθυγιεινού επιδόµατος σε ποσοστό 5% που ισχύει για τους
λοιπούς µισθωτούς (ΣΣΕ 8.7.1992).
Τα µέρη αναγνωρίζουν ότι υπάρχει θέµα ως προς τη χορήγηση επιδόµατος
ανθυγιεινής εργασίας στους λατζέρηδες-σες και συµφωνούν να το συζητήσουν
στις επόµενες συλλογικές διαπραγµατεύσεις (ΣΣΕ 21.3.2005).
Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας, το οποίο ανέρχεται στο ποσοστό 5% του
εκάστοτε βασικού µηνιαίου µισθού, χορηγείται και στους λαντζέρηδες-σες
(ΣΣΕ 16.5.2006).
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7. Επίδοµα τροφής
Η χορηγούµενη τροφή και το εβδοµαδιαίο διαιτολόγιο, όπως καθορίσθηκαν µε
την υπ’ αρίθµ. 28/1983 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών, τα οποία διαλαµβάνονται
στο άρθρο 4.7 της υπ’ αρίθµ. 20/1997 Δ∆Α, τροποποιούνται και αντικαθίσταται το
άρθρο 4.7 της υπ’ αρίθµ. 20/1997 Δ∆Α ως ακολούθως :
Oι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εκείνες, µέσα στις οποίες λειτουργεί εστιατόριο,
υποχρεούνται σε όσους από το προσωπικό που αφορά η παρούσα σύµβαση
επιθυµούν να παρέχουν τροφή, εκπιπτοµένου σ’ αυτήν την περίπτωση πσοοστού
2% επί των βασικών µηνιαίων µισθών της παραπάνω ενότητας Δ∆’ (εκάστοτε
βασικός).
Εάν η ξενοδοχειακή επιχείρηση µέσα στην οποία λειτουργεί εστιατόριο δεν επιθυµεί να παρέχει τροφή σε εργαζόµενο που επιθυµεί και το έχει ζητήσει εγγράφως, τότε υποχρεούται να καταβάλλει σ’ αυτόν ποσοστό 10% επί των ως άνω
βασικών µηνιαίων µισθών (ενότητα Δ∆’ ), απαλασσοµένης έτσι της επιχείρησης
από την υποχρέωση παροχής τροφής.

7

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

Το εβδοµαδιαίο διατολόγιο, έχει ως εξής:
Δ∆ευτέρα : Κοτόπουλο ή όσπρια, σαλάτα ή τυρί, φρούτο
Τρίτη : Κιµάς (µπιφτέκια) ή ψάρι (βακαλάος), σαλάτα ή τυρί, γλυκό
Τετάρτη : Μουσακάς ή λαδερό (µελιτζάνες ιµάµ), τυρί, φρούτο
Πέµπτη : Κοτόπουλο ή ζυµαρικό, σαλάτα ή τυρί, γλυκό
Παρασκευή : Κρέας ή λαδερό (γεµιστά), σαλάτα ή τυρί, φρούτο
Σάββατο : Κοτόπουλο ή ψάρι ή ριζότο σαλάτα ή τυρί, φρούτο
Κυριακή : Κρέας (µπριζόλα), σαλάτα ή τυρί, γλυκό ή παγωτό
Βραδινά: 2 φορές την εβδοµάδα λαδερά, 1 φορά πίτσα, 1 φορά ζυµαρικά ή
οµελέτα, 3 φορές κρέας, συνοδευόµενα µε σαλάτα ή τυρί και φρούτο ή άλλο
είδος µεγαλύτερης αξίας από αυτά (ΣΣΕ 26.5.2008).
8. Επίδοµα ύπνου
Για όσους εργαζοµένους που αφορά η παρούσα σύµβαση, απασχολούνται σε
ξενοδοχεία που βρίσκονται εκτός πόλεων και κωµοπόλεων και επιθυµούν τη διαµονή τους στο ξενοδοχείο, δικαιούται ο εργοδότης να εκπίπτει ποσοστό 7% επί
των βασικών µισθών (ΣΣΕ 30.7.1991).
9. Επίδοµα Ολυµπιακών Αγώνων (Δ∆Α 19/2004)

Η παροχή αυτή δε συµψηφίζεται µε αποδοχές υπέρτερες των νοµίµων. Ειδικά
όµως για τους εργαζόµενους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νοµού
Θεσσαλονίκης, η παροχή αυτή θα συµψηφιστεί κατά ένα µέρος µε το ποσό των
73 ευρώ, το οποίο θα καταβάλλεται σ’ αυτούς ως επίδοµα Δ∆ΕΘ, σύµφωνα µε την
από 2.9.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. 4/13.9.2002 Επιθ. Εργασίας Θεσ/νίκης).
10.Ερµηνεία του άρθρου 5 της Δ∆ιαιτητικής Απόφασης 19/2004
Κατά την αληθή έννοια της διάταξης του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 19/2004
Δ∆ιαιτητικής Απόφασης, στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νοµού
Θεσσαλονίκης, στις οποίες η εν λόγω διάταξη αναφέρεται, περιλαµβάνονται οι
µισθωτοί οι οποίοι εργάζονται σε όλες τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του
Νοµού αυτού και όχι µόνον εκείνοι που εργάζονται σε ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συµβληθεί µε τον Οργανισµό ΑΘΗΝΑ 2004 ή µε
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Στους µισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα, οι οποίοι θα εργασθούν κατά τη
χρονική περίοδο από 1.8.2004 έως 15.9.2004 σε όλες τις ξενοδοχειακές
επιχειρήσεις του Νοµού Αττικής, στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νοµού
Θεσσαλονίκης, καθώς και σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλων των υπόλοιπων
νοµών της χώρας, οι οποίες έχουν συµβληθεί µε τον Οργανισµό ΑΘΗΝΑ 2004 ή
άλλον συναφή φορέα, για τη φιλοξενία των αποστολών και των µελών των
Επιτροπών Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων, θα καταβληθεί, πέραν
του ωροµισθίου και των νοµίµων προσαυξήσεων, από οποιαδήποτε αιτία,
επιπλέον 1,50 ευρώ για κάθε πραγµατοποιηθείσα ώρα απασχόλησης, κατά το
παραπάνω χρονικό διάστηµα µε ανώτατο όριο τις 166 ώρες.
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άλλο συναφή φορέα για τη φιλοξενία των αποστολών και των µελών των
Επιτροπών Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων (Δ∆Α 41/2004).
11.Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
Τα επιδόµατα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές
αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκησε
καθόλη τη χρονική περίοδο, για µεν την περίπτωση του επιδόµατος των εορτών
Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου µέχρι την 30η Απριλίου για δε την περίπτωση του
επιδόµατος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαίου µέχρι την 31η
Δ∆εκεµβρίου (31/12) κάθε χρόνου.
Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν µηνιαίο µισθό για τους
αµειβόµενους µε µισθό και σε 25 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε
ηµεροµίσθιο.
Το επίδοµα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε µισό µηνιαίο µισθό για τους
αµειβόµενους µε µισθό και 15 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε
ηµεροµίσθιο.
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδοµάτων
περιλαµβάνονται στο προσάρτηµα της παρούσας.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων,
συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών
εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους
τρόπους υπολογισµού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδοµάτων αυτών
υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ (ΣΣΕ 22.7.2010).
Σε ότι αφορά στην καταβολή επιδοµάτων Χριστουγέννων και Πάσχα ισχύουν τα
αναφερόµενα στο Προσαρτηµα της παρούσας ρύθµισης, το οποίο αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα της (ΣΣΕ 30.12.2013).
12.Επίδοµα αδείας
Ο µισθωτός που θεµελιώνει δικαίωµα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή
σε χρήµα δικαιούται να λάβει και το επίδοµα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές
αποδοχές του, υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και αποδοχές
άδειας και υπόκετιαι στους ίδιους κανόνες µε αυτές.
Το επίδοµα άδειας ισούται µε το σύνολο των πράγµατι καταβαλλόµενων
τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, µε τον περιορισµό ότι δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ηµερών γι’ αυτούς που αµείβονται µε µηνιαίο µισθό
και 13 ηµέρών γι’ αυτούς που αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ή κατά µονάδα
εργασίας ή µε ποσοστά ή και µε άλλο τρόπο.
Το αντίστοιχο επίδοµα αδείας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας
αναψυχής ή τµήµατος αυτής µαζί µε τις αποδοχές αδείας.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων,
συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών
εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους
τρόπους υπολογισµού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδοµάτων αυτών
υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1977 για τη χορήγηση του επιδόµατος άδειας σε
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περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει,
διαγραφοµένων των λέξεων “πριν ο µισθωτός συµπληρώσει παρά τω αυτώ
εργοδότη δωδεκάµηνον συνεχή απασχόλησιν”, λόγω της µεταγενέστερης
τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας (ΣΣΕ 22.7.2010).

1. Προσαυξήσεις
Πέραν των συνολικών µηνιαίων αποδοχών όπως αυτές καθορίζονται από τις παραπάνω παραγράφους Δ∆ και Ε χορηγούνται στους µισθωτούς που αφορά η παρούσα σύµβαση οι ποσοστιαίες προσαυξήσεις που προβλέπονται υπό των κειµένων διατάξεων για τυχόν απασχόλησή τους τις Κυριακές, τις εξαιρετέες εορτές
που προβλέπει ο Νόµος και τις νυχτερινές ώρες. Στις προβλεπόµενες από το νόµο εξαιρετέες εορτές προστίθεται σαν ηµέρα αργίας και η πρώτη του έτους.
(Πρωτοχρονιά)
Όλες οι παραπάνω προσαυξήσεις υπολογίζονται επί των νοµίµων αποδοχών.
(άρθρο 7 της 30.7.1991 ΣΣΕ)
Επίσης εξακολουθούν να ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι που τυχόν συνοµολογήθηκαν µε ατοµικές ή ειδικές συµβάσεις εργασίας. (άρθρο 9 της 30.7.1991 ΣΣΕ)
2. Δ∆ιευκρινίζεται ότι οι υποκείµενοι εις την παρούσα ρύθµιση µισθωτοί ( ενότητα Γ)
τους οποίους αποκλειστικώς και µόνον αφορά αύτη θα λαµβάνουν κατά µήνα
τους αναφερόµενους µισθούς µεθ` απάντων των υπό της παρούσης προβλεποµένων επιδοµάτων και προσαυξήσεων. (παράγραφος 7 της 16.1.1981 ΣΣΕ)
Στους µισθωτούς της παρούσας χορηγείται από τον εργοδότη εκκαθαριστικό ή
αναλυτικό σηµείωµα µισθοδοσίας, για τις κατά µήνα αποδοχές και για τις αντίστοιχες κρατήσεις. (άρθρο 10 της 30.7.1991 ΣΣΕ)
3. Από 1.1.1991 οι ηµέρες της εβδοµαδιαίας εργασίας των µισθωτών της παρούσης, καθορίζονται σε πέντε µε 40 ώρες εργασίας.
Τα αναφερόµενα στην παραπάνω παράγραφο ισχύουν µόνο:
• Για τα ξενοδοχεία πολυτελείας.
• Για τα ξενοδοχεία Α` τάξεως.
• Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Β` τάξεως από 50 κλίνες και άνω.
• Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις Γ` τάξεως από 50 κλίνες και άνω.
Oι ηµέρες εβδοµαδιαίας ανάπαυσης των εργαζοµένων επί πενθήµερο πρέπει να
είναι συνεχόµενες (άρθρο 7 της Δ∆Α 28/83)
4. Oι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα, επιτρέπεται να απασχολήσουν
τους µισθωτούς, πέραν του ανωτάτου ορίου της ηµερησίας και εβδοµαδιαίας εργασίας και µέχρι 1 ώρα ηµερησίως, χωρίς να υποχρεούνται να καταβάλλουν πρόσθετη αµοιβή εξ` αιτίας αυτής της υπέρβασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο µέσος
όρος των ωρών εβδοµαδιαίας εργασίας υπολογιζόµενος επί περιόδου οκτώ το
πολύ εδβοµάδων, δεν υπερβαίνει τον αριθµό των 40 ωρών εργασίας. Τούτο κρίνεται επιβεβληµένο για να αντιµετωπιστούν οι δυσκολίες που προκύπτουν από
την εφαρµογή της πενθήµερης εργασίας στις παραπάνω επιχειρήσεις.
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(άρθρο 11 της 30.7.1991 ΣΣΕ, Δ∆Α 20/1997).
Το άρθρο 5.4 της µε αριθµό 20/1997 Δ∆ιαιτητικής Απόφασης αντικαθίσταται ως
εξής:
“5.4 Καθορισµός ηµερών και ωρών εργασίας
Α. Από 1.1.1991 οι ηµέρες της εβδοµαδιαίας εργασίας των µισθωτών της
παρούσας καθορίζονται σε πέντε (5) µε 40 ώρες δουλειάς.
Τα αναφερόµνεα στην παραπάνω παράγραφο ισχύουν µόνο:
1. Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας πέντε (5) αστέρων.
2. Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας τεσσάρων (4) αστέρων.
3. Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατηγορίας τριών (3) αστέρων από 35
δωµάτια και πάνω.
4. Για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατηγορίας δύο (2) αστέρων από 35
δωµάτια και πάνω.
Οι ηµέρες εβδοµαδιαίας ανάπαυσης των εργαζοµένων επί πενθήµερο πρέπει να
είναι συνεχόµενες (παράγραφος 7 της Δ∆Α 28/1983).
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Β. 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 καταβάλουν πρόσθετη
αµοιβή εξ αιτίας αυτής της υπέρβασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο µέσος όρος
των ωρών εβδοµαδιαίας εργασίας υπολογιζόµενος επί περιόδου οκτώ (8) το πολύ
εβδοµάδων, δεν υπερβαίνει τον αριθµό των 40 ωρών εργασίας.
Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα και στις οποίες εφαρµόζεται το
σύστηµα πενθήµερης εργασίας σε περίπτωση που παρουσιάσουν πληρότητα που
υπερβεί το 75% και για όσο διάστηµα διατηρείται το συγκεκριµένο ποσοστό,
αποδεικνυόµενο από το βιβλίο πόρτας του ξενοδοχείου, θεωρηµένο από την
οικεία Δ∆ΟΥ ή άλλο πρόσφορο µέσο, επιτρέπεται να απασχολήσουν τους
µισθωτούς, πέραν του ανωτάτου ορίου της ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας εργασίας
και µέχρι δύο (2) ώρες ηµερησίως, χωρίς να καταβάλουν πρόσθετη αµοιβή εξ
αιτίας αυτής της υπέρβασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο µέσος όρος των ωρών
εβδοµαδιαίας εργασίας υπολογιζόµενος επί περιόδου οκτώ (8) το πολύ
εβδοµάδων, δεν υπερβαίνει τον αριθµό των 40 ωρών εργασίας. Προς
αντιστάθµιση των πρόσθετων ωρών εργασίας δύναται να χορηγείται στον
εργαζόµενο αντί µειωµένου ωραρίου ανάλογη ηµερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή
συνδυασµός και των δύο” (ΣΣΕ 30.12.2013).
5. Επαναπρόσληψη εποχικώς απασχολουµένων
Oι µη συνεχούς λειτουργίας (εποχιακές) ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (οι οποίες
θεωρείται ότι είναι εκείνες που λειτουργούν µέχρι 9 µήνες το χρόνο), και αυτές
θεωρείται ότι είναι εκείνες που λειτουργούν µέχρι 9 µήνες τον χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλαµβάνουν το αυτό προσωπικόν, που απασχόλησαν κατά την
προηγούµενην περίοδον.
Προϋπόθεση γι’ αυτό το καθιερωµένο δικαίωµα του εργαζοµένου, αποτελεί η
έγγραφη ειδοποίηση προς τον εργοδότη του ότι επιθυµεί να απασχοληθεί κατά

11

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

την προσεχή περίοδο. Η έγγραφη αυτή ειδοποίηση πρέπει να γίνει µέσω της
οικείας οργανώσεώς του και σε έντυπο δήλωση που έχει εκτυπώσει αυτή και να
αποσταλεί στον εργοδότη µέχρι 30 Ιανουαρίου µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου ή φαξ ή µε κατάθεση συστηµένου στο ταχυδροµείο.
Η επιχείρηση υποχρεούται να τον απασχολήση σε κάθε περίπτωση από την 10η
Ιουνίου, εκτός αν βρίσκεται στις περιοχές Κρήτης, Ρόδου και Κέρκυρας οπότε
υποχρεούται από 25 Μαίου, και από 15 Ιουνίου εάν βρίσκεται στις λουτροπόλεις.
Σε κάθε περίπτωση µισθωτός που θα κληθεί από την επιχείρηση να αναλάβει
υπηρεσία και δεν την αναλάβει αδικαιολόγητα, εντός πενθηµέρου χάνει κάθε δικαίωµα επαναπροσλήψεως και αποζηµιώσεως.
Η πρόσληψη και τα µετά απ'αυτήν δικαιώµατα και υποχρεώσεις αρχίζουν από
την στιγµή που ο εργαζόµενος αναλαµβάνει εργασία.
Τα παραπάνω ισχύουν σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του
Ν.1346/83. Δ∆ιευκρινίζεται ότι για την εξεύρεση του ποσοστού πληρότητας των
ξενοδοχείων, δεν λαµβάνεται υπόψη τυχόν έκτακτη αυξηµένη πληρότητα.
(άρθρο 12 της 30.7.1991 ΣΣΕ)
6. Προϋποθέσεις απολύσεως επί εποχιακής απασχόλησης
Τόσον κατά την διάρκεια λειτουργίας της εποχιακής επιχειρήσεως όσον και κατά την νεκράν περίοδον ταύτης απόλυσις εργασθέντος κατά την προηγούµενην
περίοδον χωρεί µόνον επί τη καταβολή της νοµίµου αποζηµιώσεως. Δ∆εν επιτρέπεται κατά την νεκράν περίοδον καταγγελίαν δι προειδοποιήσεως, πλην διά
δεδικαιολογηµένην αιτίαν.
Η αποζηµίωσις υπολογίζεται βάσει των κατά µέσον όρον αποδοχών της αµέσως
προηγουµένης περιόδου εργασίας. Εν τη καταγγελία θα υπολογίζεται ως χρόνος
υπηρεσίας ο από της προσλήψεως του εργαζοµένου εν τω αυτώ ξενοδοχείω. Oι
εργαζόµενοι εις τα ξενοδοχεία υποχρεούνται, όπως παραµείνουν εν τη εργασία
και µετά την λήξιν της εποχιακής περιόδου, εφ'όσον η επιχείρησις έχει ανάγκην
των υπηρεσιών των, της σειράς και του αριθµού καθοριζοµένων υπό του εργοδότου. (άρθρο 13 της 30.7.1991 ΣΣΕ)
7. Παροχή έκπτωσης στις τιµές των ξενοδοχείων
Συµφωνείται να παρέχεται από όλες τις ξενοδοχειακές µονάδες όλων των κατηγοριών σ' ολόκληρη την επικράτεια στους ξενοδοχοϋπάλληλους όλης της
Χώρας έκπτωση 30% στις κατ’ έτος καθοριζοµένες τιµές των ξενοδοχείων µε την
επίδειξη του Επαγγελµατικού Βιβλιαρίου ή της Επαγγελµατικής ταυτότητας ή
άλλως µε την επίδειξη του ασφαλιστικού βιβλιαρίου συνοδευόµενου από σχετική
βεβαίωση του εργοδότη-ξενοδόχου (ΣΣΕ 26.5.2008)
8. Εφαρµογή θεσµικών όρων ΕΓΣΣΕ
Oι θεσµικοί όροι της από 30 Μαίου 2000 ΕΓΣΣΕ θεωρείται ότι αποτελούν µέρος
και της παρούσας ρύθµισης. (Δ∆Α 13/2000)
Oι θεσµικοί όροι της από 15 Απριλίου 2002 ΕΓΣΣΕ θεωρείται ότι αποτελούν
µέρος και της παρούσας ρύθµισης. (ΣΣΕ 21.5.2002)
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Το άρθρο 5.8 της υπ’ αρίθµ. 20/1997 Δ∆Α τροποποιείται ως εξής:
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9. Αποζηµίωση εργατοτεχνιτών
Oι αποζηµιώσεις του β.σ. 16/18.7.1920, όπως διαµορφώθηκαν µε τις ΕΓΣΣΕ του
1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 1998-1999 (άρθρο
4) και του 2000-2001 (άρθρο 5), βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα
µε το χρόνο υπηρεσίας του εργατοτεχνίτη (τριας) :
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 :
95 ηµεροµίσθια
Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 25 έτη :
115 ηµεροµίσθια
Από 25 έτη συµπληρωµένα έως 30 έτη :

135 ηµεροµίσθια

Από 30 έτη συµπληρωµένα και άνω:

150 ηµεροµίσθια

(ΣΣΕ 21.5.2002 µε παραποµπή στα θεσµικά της από 15.4.2002 ΕΓΣΣΕ)
10.Ετήσια άδεια µε αποδοχές
Από 1.1.2001 εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο
εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή 25 εργάσιµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας. (Δ∆Α 13/2000 µε παραποµπή
στα θεσµικά της από 15.4.2002 ΕΓΣΣΕ)
Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση
της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές
(ΑΝ 539/1945, όπως ισχύει), µειώνεται από δώδεκα (12) σε δέκα (10) µήνες
συµπληρωµένους. (ΣΣΕ 21.5.2002 µε παραποµπή στα θεσµικά της από
15.4.2002 ΕΓΣΣΕ)
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11.Αναλογία άδειας εποχιακώς απασχολουµένων (Δ∆Α 10/2001)
Oι εργαζόµενοι που υπάγονται στην παρούσα συλλογική ρύθµιση, οι οποίοι
απασχολούνται εποχιακά, εφόσον έχουν συµπληρώσει συνολικά 10ετία στον ίδιο
εργοδότη ή 12ετία σε οποιοδήποτε εργοδότη, λαµβάνουν αναλογία αδείας 2,5
ηµερών για κάθε µήνα εργασίας κατά την ίδια περίοδο εποχιακής απασχόλησης
καθώς και επίδοµα αδείας 2,5 ηµερών οµοίως για κάθε µήνα εργασίας κατά την
ίδια περίοδο εποχιακής απασχόλησης και µέχρι µισό µηνιαίο µισθό.
12.Άδεια µητρότητας
Χορηγείται άδεια µητρότητας σύµφωνα µε
30.7.1991 ΣΣΕ)

την ΕΓΣΣΕ (άρθρο 14 της

Χορηγείται µία επί πλέον εβδοµάδα αδείας στις εργαζόµενες µετά τον τοκετό.
(άδεια λοχείας)
Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας αναπροσαρµόζεται κατ’ αυτόν τον
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τρόπο σε δέκα επτά (17) εβδοµάδες. Oκτώ (8) εβδοµάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ηµεροµηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) µετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα
χορηγείται υποχρεωτικά µετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας δέκα επτά (17) εβδοµάδων. O χρόνος αυτής της αδείας αµείβεται
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες για το θέµα αυτό διατάξεις.(Δ∆Α 13/2000 µε
παραποµπή στα θεσµικά της από 23.5.2000 ΕΓΣΣΕ)
13.Άδεια για συµµετοχή στις εξετάσεις
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να ζητήσουν από κοινού την αύξηση των
αποδοχών που καταβάλλονται από τον OΑΕΔ∆ για τις ηµέρες αδείας για συµµετοχή σε εξετάσεις κατά την παραγρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1346/83, όπως έχει
διαµορφωθεί µε το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ της 12.4.96 και µε το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ
της 18.5.98, στο ύψος των καταβαλόµενων αποδοχών του εργαζόµενου και σε
κάθε περίπτωση όχι κάτω των νοµίµων. (Δ∆Α 13/2000 µε παραποµπή στα θεσµικά
της από 23.5.2000 ΕΓΣΣΕ)
14. Άδεια γάµου και γέννησης τέκνου
Στους µισθωτούς που αφορά η παρούσα χορηγείται άδεια γάµου πέντε ηµέρες
µε αποδοχές. Η άδεια αυτή είναι άσχετη και δε συµψηφίζεται µε την
προβλεπόµενη από τον ΑΝ 539/45.
Η άδεια γάµου του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ του 1993 προσαυξάνεται σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται εξαήµερο κα παραµένει σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται πενθήµερο. (Δ∆Α 13/2000 µε παραποµπή
στα θεσµικά της από 23.5.2000 ΕΓΣΣΕ)
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ηµέρες άδεια µε
αποδοχές. (Δ∆Α 13/2000 µε παραποµπή στα θεσµικά της από 23.5.2000 ΕΓΣΣΕ)
15. Άδεια για ασθένεια εξαρτώµενων µελών

16. Άδεια φροντίδας παιδιού (Δ∆Α 13/2000 µε παραποµπή στα θεσµικά της από
23.5.2000 ΕΓΣΣΕ)
1. Oι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τιράντα µηνών
από τη λήξη της άδειας τοκετού, είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να
αποχωρούν νωρίτερα κατά µία ώρα κάθε ηµέρα.
Εναλλακτικά, µε συµφωνία του εργοδότη, το ηµερήσιο ωράριο των µητέρων
µπορεί να ορίζεται µειωµένο κατά δύο ώρες ηµερησίως για τους πρώτους 12
µήνες και σε µία ώρα για έξι (6) επιπλέον µήνες.
2. Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούνται και ο
πατέρας εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα,
προσκοµίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της
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Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιµες ηµέρες κατ’ έτος, εφ’ όσον ο/η εργαζόµενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω. (Δ∆Α 13/2000 µε παραποµπή στα θεσµικά της από
23.5.2000 ΕΓΣΣΕ)
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µητέρας του παιδιού.
3. Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της
µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και
οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω
όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
4. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς.
5. Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας
και δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και
στις εργασιακές σχέσεις.
Ερµηνευτική δήλωση για το άρθρο 6 ΕΓΣΣΕ 2002-2003 (προστεθείσα µε την
υπ’ αριθµ. Πράξη Κατάθεσης 37/14.6.2002 ΕΓΣΣΕ) :
“Τα συµβαλλόµενα µέρη, που κατήρτισαν την ΕΓΣΣΕ 2002-2003, δηλώνουν ότι,
σύµφωνα µε το πνεύµα των διαπραγµατεύσεων και των συµφωνιών των
προηγούµενων ΕΓΣΣΕ στο συγκεκριµένο θέµα, το δικαίωµα του µειωµένου ωραρίου,
που δικαιούται ο γονέας για τη φροντίδα του παιδιού, του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ 20022003, έχει ως έναρξη τον τοκετό ή την επίσηµη υιοθεσία και όχι τη λήξη της περιόδου
λοχείας.
Πρόκειται δηλαδή για παράταση κατά έξι µήνες της άδειας θηλασµού και φροντίδας
παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του 1993, όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 8 της
ΕΓΣΣΕ 2000-2001. Κατά τη διάρκεια του εξαµήνου αυτού ο γονέας παρέχει εργασίας
µειωµένη κατά µία (1) ώρα ηµερησίως”.
17.Μονογονεϊκές οικογένειες (Δ∆Α 13/2000 µε παραποµπή στα θεσµικά της από
15.4.2002 ΕΓΣΣΕ)
Στους εργαζόµενους - ες, που έχουν χηρέψει και στοη άγαµο (η) γονέα, που
έχουν την επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6)
εργασίµων ηµερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις.
Γονέας µε τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίµων
ηµερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών φροντίδας των παιδιών
ηλικίας µέχρι δώδεκα (12) ετών συµπληρωµένων, χορηγείται εφάπαξ ή
τµηµατικά µετά από συνεννόηση µε τον εργοδότη, σύµφωνα µε τις ανάγκες του
γονέα και δεν πρέπει να συµπίπτει χρονικά µε την αρχή ή το τέλος της ετήσιας
κανονικής άδειας.
18.Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης
(Δ∆Α 13/2000 µε παραποµπή στα θεσµικά της από 15.4.2002 ΕΓΣΣΕ)
Εργαζόµενοι µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι
τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσηµα, που
απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση και το οποίο
έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη, δικαιούνται έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες
ηµέρες το χρόνο επιπλέον άδεια µε αποδοχές.
19.Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς (Δ∆Α 13/2000 µε παραποµπή στα θεσµικά της
από 15.4.2002 ΕΓΣΣΕ)
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Στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2)
ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και
αδελφών.
20.Προστασία της απασχόλησης των “εξαρτηµένων” ατόµων κατά την περίοδο
της απεξάρτησης (Δ∆Α 13/2000 µε παραποµπή στα θεσµικά της από
15.4.2002 ΕΓΣΣΕ)
Δ∆εν επιτρέπεται η απόλυση “εξαρτηµένου” ατόµου εξαιτίας της εξάρτησης,
εφόσον αποδεδειγµένα µετέχει σε πρόγραµµα απεξάρτησης και για τέσσερις (4)
µήνες από τη υπαγωγή του στο πρόγραµµα αυτό και για µία φορά.
21.Αργίες
Στις προβλεπόµενες από το νόµο εξαιρετέες εορτές 25η Μαρτίου, η δεύτερη
ηµέρα του Πάσχα, η 1η Μαίου, η 15η Αυγούστου, η 28η Οκτωβρίου, η 25η
Δ∆εκεµβρίου, προστίθεται σαν ηµέρα αργίας και η 1η Ιανουαρίου (Δ∆Α 20/1997,
ΣΣΕ 16.5.2006).
22.Επιτροπή προσδιορισµού επιδόµατος εξυπηρέτησης Oλυµπιακών αγώνων
(ΣΣΕ 21.5.2002)
Ενόψει της θέσπισης της συλλογικής ρύθµισης για το έτος 2004, τα µέρη θα
συστήσουν εγκαίρως ισοµερή επιτροπή προκειµένου να επεξεργαστεί πρόταση
για την πρόβλεψη ειδικού “επιδόµατος εξυπηρέτησης Oλυµπιακών Αγώνων”. Η
επιτροπή θα µελετήσει µεταξύ άλλων το τοπικό και προσωπικό πεδίο της
χορήγησης του εν λόγω επιδόµατος.
23.Η παρούσα εκτός από τις νέες ρυθµίσεις που περιλαµβάνει κωδικοποιεί σε
ενιαίο κείµενο τους ισχύοντες όρους της ΣΣΕ των ξενοδοχουπαλλήλων της
30.7.1991 και των µετέπειτα
συλλογικών ρυθµίσεων του κλάδου.
(πρακτικά συµφωνίας 1992,1993,1994, 1995 και 1996), (Δ∆Α 20/1997)
24. Σύσταση Επιτροπής ένταξης ειδικοτήτων

Εφόσον τα συµβαλλόµενα στην παρούσα µέρη, ύστερα από διαπραγµατεύσεις,
συµφωνήσουν στους όρους αµοιβής και εργασίας των προς ένταξη
επαγγελµατικών ειδικοτήτων µπορούν να υπογράψουν συµπληρωµατική ΣΣΕ
εντός του χρόνου ισχύος της παρούσας ρύθµισης.
Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να ζητήσουν τη συνδροµή των υπηρεσιών του
ΟΜΕΔ∆, προκειµένου να διευκολυνθούν οι εργασίες της ως άνω Επιτροπής και οι
µεταξύ τους συλλογικές διαπραγµατεύσεις (ΣΣΕ 30.12.2013).
25. Δ∆ιατήρηση διατάξεων - Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης
α. Όροι προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων (ΣΣΕ, Δ∆Α) που δεν
καταργούνται ή τροποποιούνται ρητά µε την παρούσα ή δεν αντίκεινται
στους όρους της, διατηρούνται σε ισχύ.
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Αποφασίζεται η σύσταση 6µελούς Επιτροπής, όπου θα εκπροσωπούνται
ισοµερώς τα συµβαλλόµενα µέρη προκειµένου να µελετηθούν οι όροι αµοιβής
και εργασίας των επαγγελµατικών ειδικοτήτων που µπορούν να ενταχθούν στην
εθνική κλαδική ΣΣΕ των εργαζοµένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της
χώρας και να διατυπωθεί πρόταση για την οµαλή ενσωµάτωσή τους.

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

β.

Ευνοϊκότεροι όροι αµοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατοµική
σύµβαση, νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές
ρυθµίσεις, Κανονισµούς Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, δε θίγονται από
τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν (ΣΣΕ 30.12.2013).

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Το παρόν προσαρτάται στην ΣΣΕ για τους όρους αµοιβής και εργασίας των
εργαζοµένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας και και αποτελεί
αναπόσπαστο τµήµα της

ΕΙΔ∆ΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔ∆ΟΜΑΤΩΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ
Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση µε τον υπόχρεο εργοδότη δε διήρκεσε
ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων επιδοµάτων
Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:
α. για επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο µε 2/25 του µηνιαίου µισθού ή δύο
ηµεροµίσθια, ανάλογα µε το συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής, για κάθε δεκαεννιά
µέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και

ΞΕΝOΔ∆OΧOΫΠΑΛΛΗΛΩΩΝ

β. για επίδοµα εορτών Πάσχα ποσό ίσο µε το 1/15 του µισού µηνιαίου µισθού ή ένα
ηµεροµίσθιο, ανάλογα µε το συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής, για κάθε οκτώ µέρες
διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των πράγµαται
καταβαλλόµενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώτερες των
νοµίµων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο µισθός ή το ηµεροµίσθιο καθώς και κάθε
άλλη παροχή (είτε σε χρήµα είτε σε είδος) που καταβάλλεται από τον εργοδότη ως
συµβατικό ή νόµιµο αντάλλαγµα της παρεχόµενης εργασίας τακτικά κάθε µήνα ή
επαναλαµβάνεται περιοδικά κατά ορισµένα διαστήµατα του χρόνου. Τακτικές
αποδοχές αποτελούν, µεταξύ άλλων, το επίδοµα άδειας, η αµοιβή για τακτική νόµιµη
υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές
ώρες, τα πριµ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ’ επανάληψη σε τακτά
χρονικά διαστήµατα, κ.λπ.
Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωµατώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του
Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 19040/1981 (Οικονοµικών και
Εργασίας) (ΦΕΚ Β 742), όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 2006743/538/0022/1991
(ΦΕΚ Β 170), της ΥΑ 19344/1980 (ΦΕΚ 1298) όπως συµπληρώθηκε από την ΥΑ
11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21), σχετικά µε τους όρους,
το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισµού των επιδοµάτων εορτών
στους µισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες µισθωτών (ΣΣΕ 30.12.2013).
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