
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

“Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις όλης της χώρας” 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας: 9/16.7.2012) 

Σήµερα την 13 Ιουλίου 2012 στα γραφεία του Ο.Μ.Ε.∆. που βρίσκονται στην Αθήνα 

(Πλατεία Βικτωρίας αρ.7) ενώπιον της Μεσολαβητού Αθηνάς Κ. Μαλαγαρδή οι 

υπογράφοντες: 

1. Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργατών Επισιτισµού και Υπαλλήλων 

Τουριστικών Επαγγελµάτων, νόµιµα εκπροσωπούµενη από τους κ.κ. 

Παναγιώτη Προύτζο, Πρόεδρο, Παναγιώτη Κούκο, Γενικό Γραµµατέα και 

Παναγιώτη - Μάριο Χονδρό, Μέλος της Οµοσπονδίας. 

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

από τους κ.κ. Γιάννη Ρέτσο, Πρόεδρο, Αριστοτέλη Θωµόπουλο Α’ 

Αντιπρόεδρο, Ανδρέα Μεταξά, Β’ Αντιπρόεδρο και Ανδρέα Φιορεντίνο, Γενικό 

Γραµµατέα του ∆.Σ. 

συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν την κατάρτιση της παρούσας εθνικής κλαδικής 

συλλογικής σύµβασης εργασίας, το περιεχόµενο της οποίας έχει ως εξής: 

Άρθρο 1 

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 (µπάγκαλόους), µοτέλ, τουριστικού περιπτέρου και κέντρου παραθερισµού 

διακοπών και κάµπινγκ. 

Άρθρο 2 

Κατηγορίες µισθωτών 

Οι µισθωτοί στους οποίους αφορά η παρούσα σύµβαση αποκαλούνται 

ξενοδοχουπάλληλοι και κατατάσσονται σύµφωνα µε την ειδικότητά 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. 



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 κοινόχρηστων χώρων, µοδίστρα, 

µανταρίστρα, λαντζέρης, λουτρονόµος, προίστάµενος και βοηθός ιατρείου. 

Άρθρο 3 

Βασικοί µηνιαίοι µισθοί και ηµεροµίσθια 

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

έχουν διαµορφωθεί µε την από 22-7-2010 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Εργασίας και Κοιν. 

Ασφάλισης: 21/6-8-2010), καθορίζονται για την περίοδο από 01-07-2012 έως 31-12-

2013 ως εξής: 

� ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: 821,96 ευρώ 

� ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: 804,62 ευρώ 

� ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ: 788,69 ευρώ 

� ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆: 753,69 ευρώ 

β. Το ηµεροµίσθιο των εκτάκτως προσλαµβανοµένων διαµορφώνεται ως εξής: 

� για τους σερβιτόρους σε 62,50 ευρώ 

� για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 54,50 ευρώ. 

Σηµειώνεται ότι το παραπάνω ηµεροµίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για 

απασχόλησή 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 

∆ιατήρηση διατάξεων - Αρχή ευνοΪκότερης Ρύθµισης 

α. Όροι προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων (ΣΣΕ, ∆Α) που δεν καταργούνται ή 

τροποποιούνται ρητά µε την παρούσα ή δεν αντίκεινται στους όρους της, 

διατηρούνται σε ισχύ. 



β. Ευνοικότεροι όροι αµοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατοµική σύµβαση, 

νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθµίσεις, Κανονισµούς 

Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

Άρθρο 5 

Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 01.07.2012 και λήγει την 31.12.2013.  

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ 

ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

ΠΟΕΕΥΤΕ 

ΓΙΑ ΤΗΝ  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ 

ΞΕΝΟ∆ΟΧΩΝ 

ΠΟΞ 

 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΟΥΤΖΟΣ 

Πρόεδρος 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΕΤΣΟΣ 

Πρόεδρος 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΚΟΣ 

Γεν. Γραµµατέας 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΟΝ∆ΡΟΣ 

Μέλος 

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ 

Α’ Αντιπρόεδρος 

 

 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΜΕΤΑΞΑΣ 

Β’ Αντιπρόεδρος 

 

  

 ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΟΣ 

Γεν. Γραµµατέας 

 

 



ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 

Το παρόν προσαρτάται στην παρούσα ΣΣΕ «Για τους όρους αµοιβής και 

εργασίας των εργαζοµένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της 

χώρας» 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 

καταβαλλοµένων 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 καταβάλλεαι από τον εργοδότη ως 

συµβατικό ή νοµιµο αντάλλαγµα της παρεχόµενης εργασίας τακτικά κάθε µήνα ή 

επαναλαµβάνεται περιοδικά κατά ορισµένα διαστήµατα του χρόνου. Τακτικές 

αποδοχές αποτελούν, µεταξύ άλλων το επίδοµα αδείας, η αµοιβή για τακτική νοµιµη 

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. 
 


