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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις όλης της χώρας.» 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 33/10-6-08) 

Σήµερα την 26η Μαΐου 2008 στα γραφεία της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ξενοδόχων 

που βρίσκονται στην Αθήνα (οδός Σταδίου αρ.24) οι υπογράφοντες: 

1. Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργατών Επισιτισµού και Υπαλλήλων 

Τουριστικών Επαγγελµάτων, νόµιµα εκπροσωπούµενη από τον Λεωνίδα 

Καραθανάση, Πρόεδρο ,Παναγιώτη Προύτζο, Αντιπρόεδρο, Ευάγγελο Πολύζο, 

Γεν. Γραµµατέα και Μιχαήλ Λαζαρίδη, Οργανωτικό Γραµµατέα 

2. Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.), νόµιµα εκπροσωπούµενη από 

τον Ανδρέα Ανδρεάδη, Πρόεδρο, Αριστοτέλη Θωµόπουλο , Αντιπρόεδρο και 

Σπυρίδωνα Γαλιατσάτο , Γεν. Γραµµατέα, 

συµφώνησαν την κατάρτιση της παρούσας εθνικής κλαδικής συλλογικής σύµβασης 

εργασίας, το περιεχόµενο της οποίας έχει ως εξής: 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο - Πεδίο εφαρµογής 

Με την παρούσα συλλογική ρύθµιση 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 του ξενοδοχείου, ξενώνα οικοτροφείου, 

επιχείρησης επιπλωµένων διαµερισµάτων, επιχειρήσεις θέρετρων από τουριστικούς 

οικίσκους (µπαγκαλόους), µοτέλ, τουριστικού περιπτέρου και κέντρου παραθερισµού-

διακοπών και κάµπινγκ. 

Άρθρο 2 

Κατηγορίες µισθωτών 

Οι µισθωτοί στους οποίους αφορά η παρούσα σύµβαση αποκαλούνται 

ξενοδοχοϋπάλληλοι και κατατάσσονται σύµφωνα µε την ειδικότητα τους και 

ανεξαρτήτως φύλου, στις εξής τέσσερις (4) κατηγορίες: 

Κατηγορία Α: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), µαιτρ, υποµαίτρ (ή κάπταιν), 

θυρωρός Α, νυχτοθυρωρός Α, µπουφετζής Α, προϊστάµενος υπνοδωµατίων και 

κοινοχρήστων χώρων και µάγειρας Α. 



 2 

Κατηγορία Β: Προϊστάµενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός 

Β, σερβιτόρος τραπεζαρίας - σαλονιού ή ορόφων (θαλαµηπόλος), µπάρµαν ή 

µπάρµεϊντ, ασηµοκέρης και µάγειρας Β. 

Επίσης µε την προϋπόθεση ότι θα προτιµήσουν την παρούσα Συλλογική Σύµβαση 

Εργασίας, οι τηλεφωνητές, οι ελεγκτές ή ταµπλίστες και οι µαϊνκουραντιέ. 

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

βοηθός θυρωρείου ή µπουφέ ή εστιατορίου ή µπαρ ή λινοθήκης, γκρουµ, ντόρµαν ή 

εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος και βουτηριέρης, εφόσον δεν καλύπτονται από 

άλλη συλλογική σύµβαση ή διαιτητική απόφαση µάγειρας Γ και καµαριέρης - α. 

Κατηγορία ∆: Πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, µοδίστρα, 

µανταρίστρα, λαντζέρης, λουτρονόµος, προϊστάµενος και βοηθός ιατρείου. 

Άρθρο 3 

Βασικοί µηνιαίοι µισθοί και ηµεροµίσθια 

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

έχουν διαµορφωθεί στις 31-12-2007 σύµφωνα µε την από 16/5/2006, Π.Κ. 25 

(23/05/2006) Σ.Σ.Ε., αυξάνονται από 1-1-2008 κατά ποσοστό 3,5% και 

διαµορφώνονται ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 867,59 ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 849,29 ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 832,45 ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆: 795,53 ευρώ 

2.  Οι ανωτέρω βασικοί µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 30-6-2008, 

αυξάνονται περαιτέρω από 1-7-2008, κατά ποσοστό 3,1 % και διαµορφώνονται 

ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 894,49 ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 875,62 ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 858,26 ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆: 820,19 ευρώ 

3.  Οι ανωτέρω βασικοί µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 31-12-2008, 

αυξάνονται περαιτέρω από 1-1-2009, κατά ποσοστό 2% και διαµορφώνονται ως 

εξής: 
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ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 912,38 ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 893,13 ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 875,43 ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆: 836,59 ευρώ 

4.  Οι ανωτέρω  βασικοί µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 30-6-2009, 

αυξάνονται περαιτέρω από 1-7-2009, κατά ποσοστό 3,9% και διαµορφώνονται 

ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 947,96 ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 927,96 ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 909,57 ευρώ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆: 869,22 ευρώ 

5.  Κατά το ίδιο ποσοστό και κατά τις ίδιες πιο πάνω ηµεροµηνίες αυξάνεται και το 

ηµεροµίσθιο των εκτάκτως προσλαµβανοµένων και διαµορφώνεται ως εξής: 

α.  από 1-1-2008 έως 30-6-2008 

-  για τους σερβιτόρους σε 62,32 ευρώ 

-  για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 54,52 ευρώ, 

 

β.  από 1-7-2008 έως 31-12-2008 

-  για τους σερβιτόρους σε 64,25 ευρώ 

-  για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 56,21 ευρώ, 

 

γ.  από 1-1-2009 έως 30-6-2009 

-  για τους σερβιτόρους σε 65,54 ευρώ 

-  για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 57,33 ευρώ, 

 

δ.  από 1-7-2009 έως 31-12-2009 

-  για τους σερβιτόρους σε 68,10 ευρώ 

-  για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 59,57 ευρώ. 

Σηµειώνεται ότι το παραπάνω ηµεροµίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για 

απασχόληση τους µέχρι 8 ωρών και συµπεριλαµβάνονται σ' αυτό οι προσαυξήσεις 
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για τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές καθώς και για εργασία κατά τις 

νυκτερινές ώρες. 

Άρθρο 4 

Επίδοµα προϋπηρεσίας 

Το χορηγούµενο επίδοµα προϋπηρεσίας, αυξάνεται κατά το ποσοστό και κατά τις 

ηµεροµηνίες που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας και διαµορφώνεται ως εξής: 

α)  από 1-1-2008 αυξάνεται 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 1-1-2009 

κατά ποσοστό 2% και διαµορφώνεται σε 5,28 ευρώ και 

δ)  όπως θα έχει διαµορφωθεί στις 30-6-2009 αυξάνεται περαιτέρω από 1-7-2009 

κατά 3,9% και διαµορφώνεται σε 5,28 ευρώ. 

Άρθρο 5 

Η χορηγούµενη τροφή και το εβδοµαδιαίο διαιτολόγιο, όπως καθορίσθηκαν µε την 

υπ'αριθµ.28/1983 απόφαση του ∆∆∆∆ Αθηνών, τα οποία διαλαµβάνονται στο άρθρο 

4.7 της υπ' αριθµ. 20/1997 ∆.Α.,τροποποιούνται και αντικαθίσταται το άρθρο 4.7 της 

υπ' αριθµ. 20/1997 ∆.Α. ως ακολούθως: 

«4.7.Επίδοµα τροφής. 

Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εκείνες, µέσα στις οποίες λειτουργεί εστιατόριο, 

υποχρεούνται, σε όσους από το προσωπικό που αφορά η παρούσα επιθυµούν, να 

παρέχουν τροφή, εκπιπτόµενου σ' αυτή την περίπτωση ποσοστού 2% επί του 

βασικών µηνιαίων µισθών του άρθρου 3 (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 (άρθρου 3), απαλλασσόµενης έτσι της επιχείρησης από την 

υποχρέωση παροχής τροφής. Το εβδοµαδιαίο διαιτολόγιο έχει ως εξής: 
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∆ΕΥΤΕΡΑ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ή ΟΣΠΡΙΑ 

ΣΑΛΑΤΑ ή ΤΥΡΙ 

ΦΡΟΥΤΟ 

ΤΡΙΤΗ ΚΙΜΑΣ (ΜΠΙΦΤΕΚΙΑ) ή ΨΑΡΙ 

(ΒΑΚΑΛΑΟΣ) 

ΣΑΛΑΤΑ ή ΤΥΡΙ 

ΓΛΥΚΟ 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΜΟΥΣΑΚΑΣ ή ΛΑ∆ΕΡΟ 

(ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ ΙΜΑΜ) 

ΤΥΡΙ 

ΦΡΟΥΤΟ 

ΠΕΜΠΤΗ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ή ΖΥΜΑΡΙΚΟ 

ΣΑΛΑΤΑ ή ΤΥΡΙ 

ΦΡΟΥΤΟ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΡΕΑΣ ή ΛΑ∆ΕΡΟ (ΓΕΜΙΣΤΑ) 

ΣΑΛΑΤΑ ή ΤΥΡΙ 

ΓΛΥΚΟ 

ΣΑΒΒΑΤΟ ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ή ΨΑΡΙ ή ΡΙΖΟΤΟ 

 ΣΑΛΑΤΑ ή ΤΥΡΙ 

ΦΡΟΥΤΟ 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΚΡΕΑΣ (ΜΠΡΙΖΟΛΑ) 

ΣΑΛΑΤΑ ή ΤΥΡΙ 

ΓΛΥΚΟ ή ΠΑΓΩΤΟ 

ΒΡΑ∆ΥΝΑ 2 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΛΑ∆ΕΡΑ, 

1 ΦΟΡΑ ΠΙΤΣΑ, 1 ΦΟΡΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ 

ή ΟΜΕΛΕΤΑ, 3 ΦΟΡΕΣ ΚΡΕΑΣ, 

ΣΥΝΟ∆ΕΥΟΜΕΝΑ  ΜΕ ΣΑΛΑΤΑ ή 

ΤΥΡΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΟ ή ΑΛΛΟ ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΑ 
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Άρθρο 6 

Παροχή έκπτωσης στις τιµές των ξενοδοχείων 

Το άρθρο 5.8 της υπ'αριθµ. 20/1997 ∆.Α. τροποποιείται ως εξής: 

«5.8. Παροχή έκπτωσης στις τιµές των ξενοδοχείων. 

Συµφωνείται να παρέχεται από όλες τις ξενοδοχειακές µονάδες όλων των κατηγοριών 

σ' ολόκληρη την επικράτεια στους ξενοδοχοϋπαλλήλους όλης της χώρας έκπτωση 

30% στις κατ' έτος καθοριζόµενες 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.» 

Άρθρο 7 

Λοιπές ρυθµίσεις 

Αποδοχές ανώτερες απ' 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. Κατά τα 

λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των προηγουµένων Σ.Σ.Ε. και ∆ιαιτητικών 

Αποφάσεων, εφόσον δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. 

Άρθρο 8 

Έναρξη ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1-1-2008. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 
ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ 

ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑ∆ΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΥΤΖΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΓΑΛΙΑΤΣΑΤΟΣ 
ΜΙΧΑΗΛ ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ  

 


