
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές 

Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας  και Κοινωνικής Ασφάλισης: Π.Κ. 30/4-10-2010) 

Στα Χανιά σήµερα την 2η Αυγούστου 2010, ενώπιον του Μεσολαβητή κ. Κώστα 

Παπαδηµητρίου, εµείς που υπογράφουµε παρακάτω την παρούσα: 

1.  Η Οµοσπονδία Συλλόγων Ιδιοκτητών Κυρίων Ξενοδοχειακών 

Καταλυµάτων Ν. Χανίων, νοµίµως εκπροσωπούµενη από τους Μανώλη 

Γιαννούλη και Ιωάννη Σταθάκη. 

2.  Ο Σύλλογος Ξενοδόχων Νοµού Χανίων, νοµίµως εκπροσωπούµενος από τους 

Νικόλαο Κόρακα, Φραγκίσκο Χατζηαγγελάκη και Γεώργιο Μαθιουλάκη. 

3.  Το Σωµατείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νοµού Χανίων νοµίµως 

εκπροσωπούµενο από τους Ε. Μπαµιάκη και Ν. Χειλαδάκη, 

συµφωνήσαµε και συναποδεχθήκαµε στην κατάρτιση αυτής της Τοπικής Κλαδικής 

Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας ως κατωτέρω. 

Άρθρο 1 

Πεδίο Εφαρµογής 

Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι αποδοχές, οι συνθήκες εργασίας και οι 

λοιποί όροι εργασίας όλων εκείνων που εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης 

εργασίας σε ξενοδοχεία ύπνου και φαγητού, ξενώνες, οικοτροφεία, επιχειρήσεις 

επιπλωµένων διαµερισµάτων, επιχειρήσεις θέρετρων, τουριστικούς οικισµούς 

(µπαγκαλόους), τουριστικά περίπτερα, κέντρα παραθερισµού και ξενοδοχειακά 

καταλύµατα (µοτέλ και κάµπινγκ), τα οποία λειτουργούν στα αστικά κέντρα, τις 

θερινές διαµονές, τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής του Νοµού Χανίων. 

∆ιευκρινίζεται ότι ο συγκεκριµένος χώρος απασχόλησης του ξενοδοχοϋπάλληλου δεν 

έχει σηµασία για την εφαρµογή της παρούσας, εφόσον εργοδότης είναι µία απ' τις 

ανωτέρω ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η απασχόληση παρέχεται εντός του νοµού 

Χανίων. 

Άρθρο 2 

Κατάταξη σε Κατηγορίες 

Οι µισθωτοί τους οποίους αφορά η παρούσα αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι και 

κατατάσσονται σύµφωνα µε την ειδικότητα τους και ανεξαιρέτως φύλου, στις 

κατηγορίες: 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), µαιτρ, υποµαίτρ (ή κάπταιν), 

θυρωρός Α΄, νυχτοθυρωρός Α΄, µπουφετζής Α', προϊστάµενος 

υπνοδωµατίων και κοινοχρήστων χώρων και µάγειρας Α΄. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β': Προϊστάµενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής, 

θυρωρός Β', σερβιτόρος τραπεζαρίας-σαλονιού ή ορόφων 

(θαλαµηπόλος), ασηµοκέρηδες, µάγειρας Β', τηλεφωνητές, 

µαινκουραντιέ, ελεγκτές ή ταµπλίστες, µπάρµαν ή µπαρµέιντ. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόµος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, 

βοηθοί θυρωρείου, ή µπουφέ ή εστιατορίου ή µπαρ ή ορόφων ή 

λινοθήκης, καµαριέρες, γκρουµ, ντόρµαν ή εξωτερικός θυρωρός, 

λινοθηκάριος και βουτηριέρης, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλη 

συλλογική σύµβαση ή διαιτητική απόφαση καθώς και µάγειρας Γ' 

και αποθηκάριος τροφίµων. 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆': Πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, 

µοδίστρα, µανταρΐστρια, λαντζέρης, λουτρονόµος, εργάτης 

αποθήκης, ακτών και πισίνας και προϊστάµενος και βοηθός 

ιατρών. 

 

Άρθρο 3 

Βασικοί Μηνιαίοι Μισθοί και Ηµεροµίσθια 

3.1.  Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα, 

όπως έχουν διαµορφωθεί στις 31-12-2009 σύµφωνα µε την από 1-8-2008 ΣΣΕ , 

Π.Κ. 104 (6/8/2008) Σ.Σ.Ε., παραµένουν σταθεροί για την περίοδο 1-1-2010 έως 

31-12-2010 ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 949,80 ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 929,77 ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 911,33  ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆:  870,97 ευρώ 

3.2.  Οι ανωτέρω βασικοί µισθοί, αυξάνονται από 1-1-2011 κατά ποσοστό 1% και 

διαµορφώνονται ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 959,30 ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β:  939,07 ευρώ 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ:  920,44 ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆: 879,68 ευρώ 

3.3.  Οι ανωτέρω βασικοί µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 31-12-2011, 

αυξάνονται περαιτέρω από 1-1-2012, κατά ποσοστό 1% και διαµορφώνονται ως 

εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α:  968,90 ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 948,46   ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 929,64  ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆:  888,48 ευρώ 

3.4.  Από τις ίδιες πιο πάνω ηµεροµηνίες και για τα ίδια χρονικά διαστήµατα το 

ηµεροµίσθιο των εκτάκτως προσλαµβανοµένων διαµορφώνεται ως εξής: 

α.  από 1-1-2010 έως 31-12-2010 το ηµεροµίσθιο παραµένει σταθερό 

-  για τους σερβιτόρους σε 68,15  ευρώ 

-  για τους βοηθούς σερβιτόρων σε  60,16 ευρώ. 

β.  από 1-1-2011 έως 31-12-2011 

-  για τους σερβιτόρους σε  68,83 ευρώ 

-  για τους βοηθούς σερβιτόρων σε  60,76 ευρώ, 

γ.  από 1-1-2012 

-  για τους σερβιτόρους σε 69,52 ευρώ 

-  για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 61,37 ευρώ, 

Σηµειώνεται ότι το παραπάνω ηµεροµίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για 

απασχόληση τους µέχρι 8 ωρών και συµπεριλαµβάνονται σ' αυτό οι προσαυξήσεις για 

τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές καθώς και για εργασία κατά τις 

νυκτερινές ώρες. 

Άρθρο 4 

Γενική ρύθµιση 

Επίδοµα Προϋπηρεσίας 

Α.  Το χορηγούµενο επίδοµα προϋπηρεσίας, από τις ίδιες ηµεροµηνίες και τα ίδια 

χρονικά διαστήµατα που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας διαµορφώνεται ως 

εξής: 

α)  από 1-1-2010 µέχρι 31-12-2010 παραµένει σταθερό   στο ποσόν των 5,49 ευρώ, 



 4 

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.   

Β.  Ειδικά για εκείνους που προσλαµβάνονται ως σερβιτόροι, βοηθοί σερβιτόροι, 

µπάρµαν και µπουφετζήδες και των δύο φύλων και µε την προϋπόθεση άτι είναι 

πτυχιούχοι Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων τουλάχιστον µέχρι 

µετεκπαιδεύσεως, αναγνωρίζεται και προσµετράται νόµιµος προϋπηρεσία που 

πραγµατοποιείται σε οποιαδήποτε επισιτιστική  επιχείρηση. 

Κατ΄εξαίρεση προκειµένου περί ξενοδοχοϋπαλλήλων που εργάζονται σε ξενοδοχεία 

εποχιακά, ως χρόνος υπηρεσίας θεωρείται και εκείνος της νεκράς περιόδου και µέχρι 

τέσσερις (4) µήνες για κάθε χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι ο ξενοδοχοϋπάλληλος 

µετά τη νεκρά περίοδο αναλαµβάνει εκ νέου εργασία στην ίδια ξενοδοχειακή 

επιχείρηση. 

Άρθρο  5 

Επιδόµατα Χριστουγέννων, Πάσχα, Αδείας 

5.1.Τα επιδόµατα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές 

αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκεσε 

καθόλη τη χρονική περίοδο, για µεν την περίπτωση του επιδόµατος των εορτών 

Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου µέχρι την 30ή Απριλίου για δε την περίπτωση του 

επιδόµατος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου µέχρι την 31η 

∆εκεµβρίου 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 σε 15 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε 

ηµεροµίσθιο.  

Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδοµάτων 

περιλαµβάνονται στο προσάρτηµα της παρούσας συλλογικής σύµβασης. 

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. 
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5.2.  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 οι αποδοχές 

άδειας και υπόκειται 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 

ηµερών γι αυτούς που αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ή κατά µονάδα εργασίας ή µε 

ποσοστά ή και µε άλλο τρόπο.  

Το αντίστοιχο επίδοµα άδειας 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 του επιδόµατος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται 

σε ισχύ. 

Το άρθρο 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 1996-1997 για τη χορήγηση του επιδόµατος άδειας σε 

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. 

Άρθρο 6 

Λοιπές Ρυθµίσεις 

α.  Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι 

όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές 

αποφάσεις, συλλογικές συµβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς 

κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις 

διατάξεις της παρούσας. 

β.  Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της Σ.Σ.Ε. των ετών 2008-2009 

καθώς και οι προηγούµενες συλλογικές ρυθµίσεις, εφόσον δεν τροποποιούνται µε 

την παρούσα. 

Άρθρο 7 

Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2010 εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στις 

επιµέρους διατάξεις 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Ν. ΧΑΝΙΩΝ 
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 

Ε. ΜΠΑΜΙΑΚΗΣ 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΑΚΑΣ 
 
 
 

Ν. ΧΕΙΛΑ∆ΑΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΧΑΤΖΗΑΓΓΕΛΑΚΗΣ 
 
 
 
 

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ 
 
 

 ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ Ι∆ΙΟΚΤΗΤΩΝ 
ΚΥΡΙΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ 
ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ Ν. ΧΑΝΙΩΝ 

  
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 

 
  

 
 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ 
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

Το παρόν προσαρτάται στην σ.σ.ε. των ετών 2010-2011-2012 «Για τους 

όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές 

Επιχειρήσεις Νοµού Χανίων » και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.  

 

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ 

  

Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση µε τον υπόχρεο εργοδότη δεν 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  

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 πράγµατι 

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 , κλπ.  

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 Β 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.  

 


