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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) 
ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΓΡΑ ΦΕΙ ΩΩΝ ΤΩΩΝ ΤΑ ΞΕΙ Δ∆Ι ΩΩ ΤΙ ΚΩΩΝ 
ΚΑΙ ΤOY ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ ΓΡΑ ΦΕΙ ΩΩΝ ΚΑΙ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ

O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

Α.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ

1. Η 5.2.1981 ΣΣΕ (Π.Κ. Ειρ. Α θη νών 22/12.3.1981)

2. Η 179/1982 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών  (Π.Κ. 9/20.1.1983)

3. Η 9.4.1984 ΣΣΕ (Π.Κ. Ειρ. Α θη νών 30/13.7.1984)

4. Η 12.8.1988 ΣΣΕ (Π.Κ. Ει ρην. Α θη νών 151/22.11.1988)

5. Η 1.12.1991 ΣΣΕ (Π.Κ. 4/22.2.1992)

6. Η 17/1993 Δ∆.Α. (Π.Κ. 15/29.7.1993)

7. Η 32/1994 Δ∆.Α. (Π.Κ. 26/16.10.1994)

8. Η 17.4.1995 ΣΣΕ (Π.Κ. 47/25.4.1995)

9. Η 8.5.1996 ΣΣΕ (Π.Κ 27/10.5.1996)

10. Η 24.6.1997 ΣΣΕ (Π.Κ. 65/25.6.1997), η ο ποί α ι σχύ ει και για το έ τος 1998

11. Η α πό 9.3.1999 ΣΣΕ (Π.Κ 10/1.4.1999), η ο ποί α ι σχύ ει και για το 2000

12. Η από 7.5.2001 ΣΣΕ (Π.Κ 79/9.8.2001), η οποία ισχύει και για το 2002

13. Η από 18.6.2003 ΣΣΕ (Π.Κ. 47/7.7.2003)

14. Η 50/2003 Δ∆.Α. (Π.Κ. 41/8.10.2003)

15. Η από 7.10.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. 122/25.10.2004), η οποία ισχύει και για το 2005

16. Η από 27.7.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. 99/1.8.2006), η οποία ισχύει και για το 2007

17. Η από 20.9.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. 119/26.9.2006), η οποία ισχύει και για το 2007

18. Η από 30.7.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. 107/22.8.2008), η οποία ισχύει και για το 2009

19. Η 42/2008 Δ∆Α (Π.Κ. 26/2.10.2008), η οποία ισχύει και για το 2009

20. Η 12/2011 Δ∆Α (Π.Κ. 7/28.9.2011)

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:

1. Σύν δε σµος των εν Ελ λά δι Του ρι στι κών και Τα ξει δι ω τι κών Γρα φεί ων (Η ΑΤ ΤΑ)

2. Γενική Πανελλαδική Οµοσπονδία Επιχειρήσεων Τουρισµού (ΓΕΠΟΕΤ)

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:

Πα νελ λή νι ος Σύν δε σµος Εργαζοµένων στη Ναυτιλία και Τουρισµό (ΠΑΣΕΝΤ)
(Δ∆Α 12/2011)
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Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

Στις  δι α τά ξεις της πα ρού σης  υ πά γε ται το πά σης φύ σε ως προ σω πι κό των
τουριστικών και ταξειδιωτικών γρα φεί ων και ε πι χει ρή σε ων ό λης της χώ ρας όπως το
προσωπικό που απασχολείται µεταξύ άλλων και (ενδεικτική απαρίθµηση): 

1. Με την οργάνωση των ταξιδιών, δηλαδή µε την κατάρτιση και εκτέλεση
προγραµµάτων εκδροµών και περιηγήσεων, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό, µε
ιδιόκτητα, µισθωµένα ή δηµόσιας χρήσης αεροπορικά, χερσαία ή θαλάσσια
µεταφορικά µέσα, αναλαµβάνοντας προς τούτο, µεταξύ άλλων, την ενηµέρωση
και εξυπηρέτηση των πελατών.

2. Με τη µεσολάβηση προς εύρεση καταλυµάτων, τόπων σίτισης, ψυχαγωγίας,
αναψυχής και µέσων διακίνησης στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

3. Με τη µεσολάβηση προς έκδοση εισιτηρίων παντός µεταφορικού µέσου
(αεροπορικού, χερσαίου ή θαλάσσιου), στο εσωτερικό ή εξωτερικό.

4. Με τη διαµεσολάβηση για την οργάνωση πάσης φύση συνεδρίων και εκθέσεων
στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. 

5. Με τη διαµεσολάβηση για την έκδοση visa ή διαβατηρίων.

6. Με την παροχή κάθε άλλης υπηρεσίας που έχει άµεση ή έµµεση σχέση µε τον
τουρισµό όπως η µε κάθε τρόπο προβολή προς το ευρύ κοινό τουριστικών
προγραµµάτων ή µονάδων του εσωτερικού ή του εξωτερικού. 

7. Με τη διάθεση εισιτηρίων καλλιτεχνικών, αθλητικών ή άλλων εκδηλώσεων, στο
εσωτερικό ή στο εξωτερικό. 

8. Με την εύρεση συνεργατών και την κατάρτιση συµβάσεων συνεργασίας.

9. Με τη συνοδεία οµάδων ή µεµονωµένων πελατών, κατά τη διάρκεια των ταξιδιών
τους, αεροπορικώς, οδικώς ή ακτοπλοϊκώς, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό,
καθώς και µε τη συνοδεία αυτών κατά τη µεταφορά τους από και προς τα
αεροδρόµια, τους σταθµούς τρένων, τα λιµάνια, αλλά και τους τόπους διαµονής,
σίτισης, αναψυχής και ψυχαγωγίας τους.

10.Με τη µέριµνα για την ορθή παροχή παντός είδους υπηρεσιών προς τους
ταξιδιώτες και τη επίλυση των τυχόν προκυπτόντων προβληµάτων αυτών στους
χώρους διαµονής, σίτισης, αναψυχής και ψυχαγωγίας τους, στα εσωτερικό ή στο
εξωτερικό και την ευθύνη για την εκτέλεση του ταξιδιωτικού προγράµµατος
βάση των οδηγιών του εργοδότη.

11.Με την παραλαβή και αποστολή αποσκευών αλλοδαπών ή ηµεδαπών ταξιδιωτών,
στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό.

12.Με το Handling αεροπορικών εταιρειών.

13.Με κάθε άλλο συναφές µε το έργο των Τουριστικών Γραφείων αντικείµενο 
(Δ∆Α 12/2011).
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Δ∆. ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚΩΩΝ ΜΙ ΣΘ ΩΩΝ
Από την έναρξη ισχύος αυτής της ρύθµισης τα κατώτερα όρια των βασικών
µηνιαίων µισθών του προ σω πι κού της παραγράφου Γ’ καθορίζονται ως εξής :
Α. Οι βασικοί µισθοί του υπαλληλικού και βοηθητικού προσωπικού αµφοτέρων των

φύλων των ανωτέρω επιχειρήσεων από 1.1.2006 έως 31.8.2006 ως εξής: 

1. Οι ανωτέρω βασικοί µισθοί του υπαλληλικού και βοηθητικού προσωπικού της
κλίµακος διαµορφώθηκαν µετά τη συµφωνηθείσα αύξηση κατά 3,1% από

Έτη υπηρεσίας Υπαλληλικό προσωπικό Βοηθητικό προσωπικό

1-2 653,89 653,89

3-4 678,00 678,00

5-6 710,20 681,65

7-8 747,43 687,18

9-10 772,09 698,69

11-12 804,93 704,71

13-14 827,32 705,69

15-16 848,08 721,01

17-18 876,32 717,48

19-20 893,85 728,44

21 912,47 743,22

22 932,18 754,72

23 950,80 766,77

24 969,43 780,47

25 988,05 793,06

26 1006,68 805,67

27 1025,30 818,81

28 1043,90 830,85

29 1061,44 843,45

30 1078,42 856,05

31 1089,36 863,17

32 1111,83 881,78

33 1128,27 888,36

34 1144,69 902,05

35 1161,10 913,55
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1.1.2006  έως 31.8.2006 στους ισχύοντες βασικούς µισθούς της 31.12.2005.

2. Οι πιο πάνω βασικοί µηνιαίοι µισθοί του υπαλληλικού και βοηθητικού
προσωπικού όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 31.8.2006 βάσει της
προηγούµενης αύξησης αυξάνονται από 1.9.2006 κατά ποσοστό 3,2%.

3. Στους διαµορφωθέντες µισθούς του υπαλληλικού και βοηθητικού προσωπικού
της 31.8.2006 µετά τη χορηγηθείσα 3,2% αύξηση χορηγείται επιπλέον πρόσθετη
αύξηση σε ευρώ στα ακόλουθα κλιµάκια ως εξής:
α) Τα κλιµάκια από 1 έως 4 αυξάνονται κατά 8 ευρώ
β) Τα κλιµάκια από 5 έως 12 αυξάνονται κατά 6 ευρώ
γ) Τα κλιµάκια από 13 έως 16 αυξάνονται κατά 4 ευρώ

4. Οι πιο πάνω βασικοί µηνιαίοι µισθοί του υπαλληλικού και βοηθητικού
προσωπικού, όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2006 βάσει της
προηγούµενης αύξησης, αυξάνονται από 1.1.2007 κατά ποσοστό 2,9%.

5. Οι πιο πάνω βασικοί µηνιαίοι µισθοί του υπαλληλικού και βοηθητικού
προσωπικού, όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 31.8.2007 βάσει της
προηγούµενης αύξησης, αυξάνονται από 1.9.2007 κατά ποσοστό 3%.

6. Οι πιο πάνω βασικοί µηνιαίοι µισθοί του υπαλληλικού και βοηθητικού
προσωπικού, όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 30.11.2007 βάσει της
προηγούµενης αύξησης, αυξάνονται από 1.12.2007 κατά ποσοστό 0,5% 
(ΣΣΕ 27.7.2006).

7. Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί του προσωπικού της παρούσης, όπως έχουν
διαµορφωθεί την 21.2.2008 σύµφωνα µε την από 27.7.2006 κλαδική σσε (Π.Κ. Υπ.
Απασχ. 99/1.8.2006):
α) αυξάνονται από 22.2.2008 κατά ποσοστό 3%,
β) οι ανωτέρω βασικοί µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 31.8.2008,

αυξάνονται περαιτέρω από 1.9.2008 κατά ποσοστο 4%,
γ) οι ανωτέρω βασικοί µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 30.4.2009,

αυξάνονται περαιτέρω από 1.5.2009 κατά ποσοστό 6,7%,
δ) οι ανωτέρω βασικοί µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 30.11.2009,

αυξάνονται περαιτέρω από 1.12.2009 κατά ποσοστό 1% (Δ∆Α 42/2008).
8. Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα, όπως είχαν

διαµορφωθεί στις 31.12.2009 σύµφωνα µε την υπ’ αρίθµ. 42/2008 Δ∆Α του 
Ο.ΜΕ.Δ∆. (Π.Κ. Υπ. Απασχ. και Κοιν. Προστασίας 26/2.10.2008) και την από
30.7.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. και Κοιν. Προστασίας 113/5.9.2008)
διατηρούνται στα ίδια ποσά (Δ∆Α 12/2011).

Β. O κα θο ρι σµός του βα σι κού µηνιαίου µι σθού α νά λο γα µε τα έ τη που υ πη ρε τούν
οι µι σθω τοί (κλί µα κες) ό πως ο ρί ζο νται στους πα ρα πά νω πί να κες, γί νε ται µε βά -
ση  τις υ πη ρε σί ες τους εί τε στην ί δια ε πι χεί ρη ση εί τε τα έ τη προϋ πη ρε σί ας τους
σε ό µοι α κα θή κο ντα σε άλ λη ι δι ω τι κή ε πι χεί ρη ση, Δ∆η µό σιο ή ΝΠΔ∆Δ∆.
Η προϋ πη ρε σία των νέοπρο σλαµ βα νο µέ νων α πο δει κνύ ε ται µε υ πεύ θυ νη δή λω -
σή τους, που κα τα τί θε ται στον εργοδότη κατά την πρό σλη ψη τους, ο πό τε και 
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αρ χί ζει η υ πο χρέ ω ση κα τα βο λής του βά σει της προϋ πη ρε σί ας βα σι κού µι σθού,
έ χουν δε υ πο χρέ ω ση µέ σα σε τρί µη νη προ θε σµία α πό την πρό σλη ψη να υ πο βλη -
θούν τα σχε τι κά πι στο ποι η τι κά. Αν µε τα πι στο ποι η τι κά αυτά αποδεικνύεται
προϋ πη ρε σία µε γα λύ τε ρη α πό αυτή που δηλώθηκε αρχικά ή υ πο βλη θούν 
πι στο ποι η τι κά χωρίς προηγούµενη Yπεύθυνη Δ∆ήλωση, το δικαίωµα για τη λήψη
υψηλότερου µισθού µε βάση την προϋπηρεσία αυτή γεννάται από την
ηµεροµηνία που κατατίθενται τα πιστοποιητικά αυτά.
Η προϋ πη ρε σία  των ή δη υ πη ρε τού ντων µι σθω τών σε πε ρί πτω ση που δεν έ χουν
υ πο βάλ λει µέ χρι σή µε ρα τα σχε τι κά πι στο ποι η τι κά και δεν λαµ βά νουν το νό µι µο
µι σθό, α πο δει κνύ ε ται µε δή λω σή τους α πό την κα τά θε ση της ο ποί ας αρ χί ζει το
δι και ώ µά τους για λή ψη υ ψη λό τε ρου µι σθού και έ χουν υ πο χρέ ω ση ε ντός τρι µή -
νου α πό την ι σχύ της πα ρού σης να υ πο βάλ λουν τα σχε τι κά πι στο ποι η τι κά.
Τα πι στο ποι η τι κά προϋπη ρε σί ας ε πι στρέ φο νται  α πό τον ερ γο δό τη στο µι σθω τό,
ό ταν λύ ε ται η ερ γα σι α κή σχέ ση (ΣΣΕ 27.7.2006, ΣΣΕ 30.7.2008).

Γ. Για τους µι σθω τούς που έ χουν συ µπλη ρώ σει 35 χρό νια υ πη ρε σί ας, αλλά πα ρα -
µέ νουν λό γω µη συ µπλη ρώ σε ως του προ βλε πο µέ νου α πό το Νό µο ο ρί ου η λι κί ας
για συ ντα ξι ο δό τη ση, τα παραπάνω τελευταία κλι µά κια του βα σι κού µι σθού,
αυξάνονται από 1.1.2008 κατά 12,32 ευρώ, από 1.9.2008 κατά 12,81 ευρώ, από
1.5.2009 κατά 13,67 ευρώ, από 1.12.2009 κατά 13,81 ευρώ. Κάθε επιπλέον
χρόνος της 35ετούς υπηρεσίας προσαυξάνεται µε το ποσοστό αύξησης που
συµφωνήθηκε επί των βασικών µηνιαίων µισθών (ΣΣΕ 27.7.2006, ΣΣΕ 30.7.2008).

Δ∆. Σε περίπτωση µετάταξης του βοηθητικού προσωπικού σε υπαλληλικό, ο χρόνος
υπηρεσίας ως υπαλλήλου υπολογίζεται από την ηµέρα ανάληψης της
υπαλληλικής υπηρεσίας. Κατ’  εξαίρεση ο εργοδότης στον οποίο έγινε η
µετάταξη, υποχρεούται να προσµετρήσει την προϋπηρεσία στην κατηγορία του
βοηθητικού προσωπικού που διήνυσε ο µεταταγείς σε αυτόν, για τον
προσδιορισµό της µισθοδοσίας του (ΣΣΕ 27.7.2006, ΣΣΕ 30.7.2008).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ

1. Ε πί δο µα γά µου 
Στους έγ γα µους της παρούσης ανεξαρτήτως φύλου και ανεξάρτητα αν
εργάζονται στον ίδιο εργοδότη χορηγείται επίδοµα γάµου 10% (ΣΣΕ 27.7.2006,
ΣΣΕ 30.7.2008).

2. Ε πί δο µα τέ κνων
Στους άνδρες και γυναίκες µισθωτούς χορηγείται επίδοµα παιδιών σε ποσοστό
6% για κάθε παιδί.
Το εν λόγω επίδοµα χορηγείται και στους χήρους/ες, διαζευγµένους/ες, καθώς
και στις άγαµες µητέρες.
Το επίδοµα αυτό δίνεται µέχρι τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους,
εκτός εάν σπουδάζουν και προσκοµίζονται ανάλογα πιστοποιητικά, οπότε
παρατείνεται η χορήγηση του µέχρι το 24ο έτος της ηλικίας τους 
(ΣΣΕ 27.7.2006, ΣΣΕ 30.7.2008).
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3. Ε πί δο µα πο λυ ε τούς υ πη ρε σί ας
α. Στους µισθωτούς της παρούσας χορηγείται επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας

5% για κάθε συµπληρωµένη τριετία στον ίδιο εργοδότη και µέχρι τη
συµπλήρωση έξι τριετιών* (ΣΣΕ 27.7.2006, ΣΣΕ 30.7.2008).

β. Στους µισθωτούς της παρούσας ρύθµισης θα χορηγείται από 1.1.2005
επίδοµα τριετιών σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία πραγµατικής υπηρεσίας ή
και προϋπηρεσίας των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις που περιλαµβάνει η
παρούσα ρύθµιση και µέχρι συµπληρώσεως τεσσάρων (4) τριετιών 
(ΣΣΕ 27.7.2006).

γ. Τα επιδόµατα των εδαφίων α και β δε δίδονται σωρρευτικά (ΣΣΕ 27.7.2006).
δ. Από 1.1.2007 καταργούνται οι ρυθµίσεις των προηγουµένων εδαφίων του

παρόντος άρθρου και χορηγείται στο εξής στους µισθωτούς της παρούσας
επίδοµα τριετιών σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία πραγµατικής υπηρεσίας ή
και προϋπηρεσίας των εργαζοµένων στις επιχειρήσεις του κλάδου που
καλύπτονται από την παρούσα και µέχρι συµπληρώσεως έξι (6) τριετιών 
(ΣΣΕ 27.7.2006).

4. Ε πι στη µο νι κό ε πί δο µα
α) Στους πτυ χιού χους ο ποι ασ δή πο τε Ανωτάτης Σχολής ή άλ λης ι σό τι µης του

εσωτερικού ή εξωτερικού, ανεγνωρισµένης από το κράτος, δίνεται  ε πι στη µο -
νι κό ε πί δο µα σε ποσοστό 18%.

β) Στους πτυ χιού χους οποιασδήποτε Ανωτέρας Σχολής ή άλλης ι σό τι µης του
εσωτερικού ή εξωτερικού, ανεγνωρισµένης από το κράτος, δίνεται επίδοµα
σε ποσοστό 10% (ΣΣΕ 27.7.2006, ΣΣΕ 30.7.2008).

5.  Δ∆ι α χει ρι στι κό ε πί δο µα
Στους τα µί ες χο ρη γεί ται δι α χει ρι στι κό ε πί δο µα 5%  (ΣΣΕ 27.7.2006, 
ΣΣΕ 30.7.2008).

Ό λα τα α νω τέ ρω ε πι δό µα τα υ πο λο γί ζο νται ε πί των βα σι κών µι σθών (Δ∆Α 32/94).

ΣΤ.  Δ∆Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙ ΠΕΣ  Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Στο υ παλ λη λι κό προ σω πι κό υ πά γο νται οι α πα σχο λού µε νοι άν δρες και γυ ναί κες
στα του ρι στι κά γρα φεί α ό λης της χώ ρας:  α) Oι πτυ χιού χοι ό λων των Α νω τά των
Εκ παι δευ τι κών Ι δρύ µα των και Α νω τέ ρων Δ∆η µο σί ων Σχο λών της η µε δα πής και
της αλ λο δα πής,  β) οι πτυ χιού χοι Α νω τέ ρας Δ∆η µο σί ας Σχο λής Του ρι στι κών
Ε παγ γελ µά των,  γ) οι γραµ µα τείς, γρα φείς, τα µί ες, δα κτυ λο γρά φοι, τη λε φω νη -
τές, δι ερ µη νείς, µε τα φρα στές, υ πάλ λη λοι υ πο δο χής (Trasfermen), σχε δι α στές,
αλ λη λο γρά φοι, α πο θη κά ρι οι, εκ δό τες ει σι τη ρί ων πα ντός µε τα φο ρι κού µέ σου,
κα θώς και ό λοι ό σοι προ σφέ ρουν ερ γα σία γρα φεί ου στα πα ρα πά νω γρα φεί α,
α κό µα και αν δεν κα το νο µά ζο νται ει δι κά στην πα ρού σα.

* Στην από 30.7.2008 ΣΣΕ ορίζεται ότι: χορηγείται επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας 5% για
κάθε τριετία πραγµατικής υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας των εργαζοµένων σε επιχειρήσεις
του κλάδου και µέχρι τη συµπλήρωση έξι τριετιών.
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Η πα ρα πά νω δι α τύ πω ση δεν ε πη ρε ά ζει τις ι σχύ ου σες γε νι κές ερ γα τι κές δι α τά -
ξεις πε ρί χα ρα κτη ρι σµού ερ γα ζο µέ νου ως υ παλ λή λου, ού τε ε πί σης ε πη ρε ά ζει το
χα ρα κτη ρι σµό των ή δη, µέ χρι την υ πο γρα φή της πα ρού σης συµ βά σε ως, ερ γα ζο -
µέ νων στον κλά δο υ πό υ παλ λη λι κή ι διό τη τα και α νε ξαρ τή τως προ σό ντων    
(ΣΣΕ 1.12.1991).

2. Στο υ πη ρε τι κό προ σω πι κό  υ πά γο νται οι α πα σχο λού µε νοι στα τα ξι δι ω τι κά και
του ρι στι κά γρα φεί α της χώ ρας σαν κλη τή ρες, θυ ρω ροί, φύ λα κες και νυ κτο φύ λα -
κες, άν δρες και γυ ναί κες (ΣΣΕ 1.12.1991).

3. Δ∆εν λαµ βά νε ται υπ’ ό ψιν η προ ϋ πη ρε σία συ ντα ξιού χου ή τις προ σε µε τρή θη διά
την χο ρή γη σιν συ ντά ξε ως (ΣΣΕ 9.4.1984).

4. Στους αµειβόµενους µε ποσοστά µόνο ή τους αµειβόµενους µε µισθό και
ποσοστά, ο εργοδότης υποχρεούται κατά µήνα να εξασφαλίζει κατά ελάχιστο
όριο τους από τη σύµβαση αυτή προβλεπόµενους βασικούς µηνιαίους µισθούς
προσαυξηµένους µε τα οικογενειακά επιδόµατα (ΣΣΕ 27.7.2006, ΣΣΕ 30.7.2008).

5. Δ∆ώρο και άδεια γάµου
Στους µισθωτούς της παρούσας χορηγείται σε περίπτωση γάµου, α) άδεια µε
αποδοχές δέκα (10) εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή είναι πρόσθετη και δε
συµψηφίζεται µε την προβλεπόµενη από την εργατική νοµοθεσία, β) δώρο το
ποσό των 100 ευρώ (Δ∆Α 42/2008, ΣΣΕ 30.7.2008).

6. Άδεια ονοµαστικής εορτής
Χορηγείται άδεια µε αποδοχές κατά την ηµέρα της ονοµαστικής εορτής των
µισθωτών.Η άδεια αυτή είναι πρόσθετη και δε συµψηφίζεται µε την
προβλεπόµενη από την εργατική νοµοθεσία (ΣΣΕ 27.7.2006, ΣΣΕ 30.7.2008). 

7. Συνδικαλιστική άδεια
α) Στα µέ λη του Δ∆Σ, Α ντι πρό ε δρο, τον Γεν. Γραµ µα τέα, τον Τα µία της

αναφερόµενης Συν δι κα λι στι κής Oρ γα νώ σε ως, χορηγείται συνδικαλιστική 
ά δει α πέντε (5) εργασίµων ηµερών κάθε µήνα µε πλήρεις αποδοχές για τη
συνδικαλιστική τους δρά ση. Η ά δει α αυ τή δεν συµ ψη φί ζε ται µε εκείνη του 
ΑΝ 539/45, όπως ισχύει σήµερα (ΣΣΕ 27.7.2006, ΣΣΕ 30.7.2008).

β) Στον Πρόεδρο της συνδικαλιστικής οργάνωσης (ΠΑ.Σ.Ε.Ν.Τ.) χορηγείται
συνδικαλιστική άδεια δέκα (10) εργασίµων ηµερών κάθε µήνα µε πλήρεις
αποδοχές για τη συνδικαλιστική του δράση. Η άδεια αυτή δε συµψηφίζεται µε
εκείνη του Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει σήµερα (Δ∆Α 42/2008, ΣΣΕ 30.7.2008).

Δ∆ίδονται δύο (2) ηµέρες άδεια επί πλέον των ανωτέρω αναφεροµένων ηµερών
αδείας στον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραµµατέα (ΣΣΕ 27.7.2006, ΣΣΕ 20.9.2006).

8. Εκπαίδευση
Oι συµβαλλόµενοι συµφωνούν να καταβάλλουν κάθε συντονισµένη προσπάθεια
για την εκπαίδευση και την εξειδίκευση του προσωπικού που απασχολείται στις
τουριστικές επιχειρήσεις της χώρας. 
Για το λόγο αυτό τα µέρη δεσµεύονται να συµπράττουν προς όφελος και των
δύο πλευρών (επιχειρήσεων και εργαζοµένων) τόσο στα εκπαιδευτικά
προγράµµατα που ήδη έχουν εγκριθεί από Δ∆ηµοσίους ή Ιδιωτικούς φορείς, αλλά
και σε όσα καταρτίζονται περαιτέρω.
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Επίσης ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Εργαζοµένων στη Ναυτιλία και Τουρισµό, θα
συµµετέχει στην εκπόνηση των προγραµµάτων και στην επιλογή
εκπαιδευοµένων στο ΙΝΣΤΙΝΤOYΤO ΕΚΠΑΙΔ∆ΕYΣΗΣ (ΣΣΕ 27.7.2006, 
ΣΣΕ 30.7.2008).

9. Η άδεια την οποία δικαιούνται από την κείµενη νοµοθεσία οι µισθωτοί που
υπάγονται στην παρούσα, θα χορηγείται τουλάχιστον κατά το ήµισυ την περίοδο
από 1.5. - 30.9. (ΣΣΕ 1.12.1991)

10.Ρυθµίσεις τοκετού-Γονικής παροχής-Γονικής άδειας
Το άρθρο 4 περίπτωση 3 της από 27.7.2006 κλαδικής σσε (Π.Κ. Υπ. Απασχ.
99/1.8.2006) τροποποιείται, ως προς τις παραγράφους α και θ, ως εξής: 
α) Οι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για το θηλασµό και τις αυξηµένες

φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού, επί χρονικό
διάστηµα τριάντα µηνών από τη λήξη της άδειας τοκετού είτε να
προσέρχονται αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα από την εργασία τους
κατά µία ώρα κάθε ηµέρα.
Εναλλακτικά µε συµφωνία των µερών, το ηµερήσιο ωράριο των µητέρων
µπορεί να ορίζεται µειωµένο κατά δύο ώρες ηµερησίως για τους 12 πρώτους
µήνες και κατά µία ώρα για τους έξι (6) επί πλέον µήνες.
Το µειωµένο ωράριο δικαιούται ο/η εργαζόµενος/η µε αίτησή του/της να το
ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη ισόχρονη άδεια µε αποδοχές εντός της
χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη
φροντίδα του παιδιού (Δ∆Α 42/2008, ΣΣΕ 30.7.2008).

β) Την παραπάνω άδεια απουσίας για λόγους φροντίδος παιδιού µπορεί
εναλλακτικά να ζητήσει ο άνδρας εφ’ όσον δεν κάνει χρήση αυτής η
εργαζόµενη µητέρα. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο άνδρας να
προσκοµίσει στην επιχείρηση που απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη
της συζύγου του ότι η ίδια δε λαµβάνει την άδεια θηλασµού και φροντίδας
παιδιού (ΣΣΕ 27.7.2006).
Το µειωµένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αµείβεται ως
χρόνος εργασίας (ΣΣΕ 30.7.2008).

γ) 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 
(ΣΣΕ 27.7.2006, ΣΣΕ 30.7.2008).

δ) Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς (ΣΣΕ 27.7.2006,
ΣΣΕ 30.7.2008).

ε) Η άδεια φροντίδας του παιδιού θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας
και δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και
στις εργασιακές σχέσεις (ΣΣΕ 27.7.2006, ΣΣΕ 30.7.2008).

στ) Στους εργαζόµενους(-ες) που έχουν χηρέψει και στον άγαµο(-η) γονέα, που
έχουν την επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6)
εργασίµων ηµερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες
διατάξεις. Γονέας µε τρία (3) παιδιά ή περισσότερα δικαιούται άδεια οκτώ (8)
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εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών
φροντίδας των παιδιών ηλικίας µέχρι δώδεκα (12) ετών συµπληρωµένων,
χορηγείται εφ’ άπαξ 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 (ΣΣΕ 27.7.2006, 
ΣΣΕ 30.7.2008).

ζ) Ο πατέρας δικαιούται δύο ηµέρες (2) άδεια µε αποδοχές για κάθε τέκνο και
αφορά την ηµέρα γέννησης του παιδιού (ΣΣΕ 27.7.2006, ΣΣΕ 30.7.2008).

η) Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17)
εβδοµάδες. Οκτώ (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 ο χρόνος συνολικής
αδείας δέκα επτά (17) εβδοµάδων. Ο χρόνος αυτής της αδείας αµείβεται
σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες για το θέµα αυτό διατάξεις (ΣΣΕ 27.7.2006,
ΣΣΕ 30.7.2008).

θ) Γονέας εργαζόµενος εάν :
1) Έχει συµπληρώσει ένα χρόνο εργασία στον ίδιο εργοδότη και
2) Ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει

γονική άδεια ανατροφής του παιδιού µετά τη λήξη της άδειας µητρότητας
µέχρις ότου το παιδί συµπληρώσει τα 3,5 έτη.

Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της µπορεί να φθάσει έως
τρεισήµυσι (3,5) µήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, µε βάση
τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων δικαιούχων 
(Δ∆Α 42/2008, ΣΣΕ 30.7.2008).  

11.Στους εργαζόµενους(-ες) µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας, χορηγείται άδεια δύο
(2) ηµέρων µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και
αδελφών (ΣΣΕ 27.7.2006, ΣΣΕ 30.7.2008).

12.Ετήσια άδεια εργαζοµένων
Το άρθρο 4 περίπτωση 5 της από 27.7.2006 κλαδικής σσε (Π.Κ. Υπ. Απασχ.
99/1.8.2006) τροποποιείται ως εξής: 
α) Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία οκτώ (8) ετών στον ίδιο

εργοδότη ή προϋπηρεσία εννέα (9) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε
οποιαδήποτε σχέση εξαρτηµένης εργασίας, δικαιούται άδεια 5 εβδοµάδων,
δηλαδή είκοσι πέντε (25) εργασίµων ηµερών (Δ∆Α 42/2008, ΣΣΕ 30.7.2008).

β) Μετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, οι εργαζόµενοι
δικαιούνται µία (1) επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλαδή είκοσι έξι (26)
εργάσιµες ηµέρες (Δ∆Α 42/2008, ΣΣΕ 30.7.2008).

γ) Ο εργαζόµενος/η δικαιούται κατά τον πρώτο χρόνο εργασίας του σε
συγκεκριµένο εργοδότη να λάβει από την έναρξη της απασχόλησής του
ποσοστό της ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές (χρήση δικαιώµατος
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αναλογικής άδειας) εφόσον αυτός το επιλέξει (Δ∆Α 42/2008, ΣΣΕ 30.7.2008).
δ) Ο βασικός χρόνος που απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης της ετήσιας

κανονικής άδειας µε αποδοχές (ΑΝ 539/45, όπως ισχύει), µε αποδοχές
µειώνεται από δώδεκα (12) σε  δέκα (10) µήνες συµπληρωµένους 
(ΣΣΕ 27.7.2006, ΣΣΕ 20.9.2006).

13.Το ω ρά ριο ερ γα σί ας του πιο πά νω προ σω πι κού, που ρυθ µί ζε ται α πό τον ερ γο δό -
τη µέ σα στα πλαί σια που κα θο ρί ζει η ΕΓ ΣΣΕ για την ε βδο µα διαί α ερ γα σία, πρέ -
πει να πε ρι λαµ βά νει:
α) Για το χρο νι κό διά στη µα που αρ χί ζει δε κα πέ ντε (15) η µέ ρες πριν α πό το Πά -

σχα των Κα θο λι κών και λή γει την 30 O κτω βρί ου, τρία (3) ε λεύ θε ρα α πο γεύ µα -
τα για κά θε µι σθω τό, εκ των ο ποί ων το έ να (1) την η µέ ρα του Σαβ βά του, τα
δε άλ λα σε η µέ ρες της ε βδο µα διαί ας που ε πι λέ γει ο ερ γο δό της.

β) Για το χρο νι κό διά στη µα α πό την 1η Νο εµ βρί ου µέ χρι τις ως ά νω  δε κα πέ ντε
(15) η µέ ρες πριν α πό το Πά σχα των Κα θο λι κών, τέσ σε ρα (4) ε λεύ θε ρα α πο -
γεύ µα τα, α πό τα ο ποί α το έ να (1) την η µέ ρα του Σαβ βά του και τα άλ λα τρία
σε η µέ ρες της ε βδο µά δος κατ’ε πι λο γή του ερ γο δό τη.

γ) Πα ρέ χε ται η ευ χέ ρει α α ντί του προη γου µέ νου συ στή µα τος ερ γα σί ας, µε συµ -
φω νία µε τα ξύ ερ γο δό του και µι σθω τών ή ε νός µι σθω τού, να ε φαρ µό ζε ται συ -
νε χές ε λα στι κό ω ρά ριο ερ γα σί ας η µε ρη σί ας δι αρ κεί ας στα πλαί σια που κα θο -
ρί ζει η ΕΓ ΣΣΕ για ε βδο µα διαί α ερ γα σία.  Η συµ φω νία δέ ον να α πο δει κνύ ε ται
εγ γρά φως. (ΣΣE 1.12.1991)

14.Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδροµής
Oι συµβαλλόµενοι συµφωνούν στην παρακράτηση από τις επιχειρήσεις
ποσοστού 0,25% από το µισθό όλων των εργαζοµένων που καλύπτονται από
αυτή τη ρύθµιση και την απόδοσή του στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΣYΝΔ∆ΕΣΜO
ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΗ ΝΑYΤΙΛΙΑ  ΚΑΙ ΤOYΡΙΣΜO (ΠΑΣΕΝΤ) (ΣΣΕ 27.7.2006, 
ΣΣΕ 30.7.2008).
Αποδίδεται στον ΠΑΝΕΛΛΗΝΙO ΣYΝΔ∆ΕΣΜO ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΗ ΝΑYΤΙΛΙΑ  ΚΑΙ
ΤOYΡΙΣΜO (ΠΑΣΕΝΤ)  από όλες τις επιχειρήσεις που εφαρµόζουν την παρούσα
σύµβαση, το ποσό των : α) τεσσάρων (4) ευρώ τον χρόνο για κάθε εργαζόµενο
που απασχολούν, β) ενάµιση (1,5) ευρώ το χρόνο για κάθε εποχιακό εργαζόµενο
που απασχολούν (ΣΣΕ 27.7.2006, ΣΣΕ 30.7.2008).
Το εισπραχθέν αυτό ποσόν που θα καταβάλλεται από τους εργοδότες προς το
Σύνδεσµο και δε θα επιβαρύνει τους εργαζόµενους θα αξιοποιηθεί για την
ικανοποίηση κοινοφελών σκοπών και κοινωνικών αναγκών των µελών του
Συνδέσµου (ΣΣΕ 27.7.2006, ΣΣΕ 30.7.2008).

15.Τα συµβαλλόµενα µέρη θα συζητήσουν µετά την εφαρµογή του νέου
ασφαλιστικού θεσµικού πλαισίου για το σχηµατισµό ενός νέου κοινού ιδιωτικού
ταµείου πλέον από το ήδη υπάρχον ΤΑΝΠY, στο οποίο θα συνεισφέρουν οι
εργοδότες και οι εργαζόµενοι (ΣΣΕ 27.7.2006, ΣΣΕ 30.7.2008).
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16.Εορταστικές άδειες
Οι κάτωθι εορτές, ανεξαρτήτως του νοµικού χαρακτήρα τους ως υποχρεωτικών,
προαιρετικών, ή κατ’ έθιµο, καθιερώνονται ως αργίες και οι εργαζόµενοι που
τυχόν θα απασχοληθούν κατ’ αυτές αµείβονται όπως ορίζει ο Νόµος για τις
Κυριακές και Αργίες:
- Η Πρωτοχρονιά
- Η ηµέρα των Θεοφανίων
- Η Καθαρή Δ∆ευτέρα
- Η 25η Μαρτίου
- Η Κυριακή του Πάσχα
- Η Δ∆ευτέρα του Πάσχα
- Η 1η Μάη (η οποία καθορίζεται σαν ηµέρα υποχρεωτικής αργίας µε απόφαση

του αρµόδιου Υπουργού)
- Η εορτή του Αγίου Πνεύµατος
- Η εορτή της Κοιµήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου)
- Η 28η Οκτωβρίου
- Η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού (25η Δ∆εκεµβρίου)
- Η Δ∆εύτερη µέρα των Χριστουγέννων
- Η εορτή του Πολιούχου Άγιου της πόλης που εργάζονται οι εργαζόµενοι που

καλύπονται από την παρούσα (Δ∆Α 42/2008).
Η εορτή του Αγίου Πνεύµατος καθιερώνεται ως υποχρεωτική αργία. Οι τυχόν
εργαζόµενοι κατά την αργία αυτή αµείβονται όπως ορίζει ο νόµος για τις
Κυριακές και αργίες (ΣΣΕ 27.7.2006, ΣΣΕ 20.9.2006).

17.ΩΩράριο εργασίας
Για τους µισθωτούς αυτής της ρύθµισης ισχύει η κυλιόµενη πενθήµερη
εβδοµάδα σαράντα (40) ωρών εβδοµαδιαίως συνεχούς ωραρίου και οκτώ (8)
ωρών ηµερησίως (Δ∆Α 42/2008, ΣΣΕ 30.7.2008).

18.Εφαρµογή θεσµικών διατάξεων Εθνικής Γενικής Σ.Σ.Ε.
Οι θεσµικοί όροι των ΕΓΣΣΕ εφαρµόζονται και στους εργαζοµένους που
υπάγονται στην παρούσα, στο βαθµό που είναι ευνοϊκότεροι από τα ήδη
ισχύοντα (Δ∆Α 42/2008).

19.Λοιπές διατάξεις
1. Τυχόν ανώτερες από τις προβλεπόµενες στην παρούσα αποδοχές µε βάση

Νόµους, Υπουργικές Αποφάσεις, Δ∆ιοικητικές Αποφάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Δ∆.Α. ή
άλλης φύσεως συλλογικές ρυθµίσεις, εσωτερικούς κανονισµούς,
επιχειρησιακή πρακτική ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, εξακολουθούν να
καταβάλλονται (Δ∆Α 42/2008).

2. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της από 27.7.2006 κλαδικής
σσε (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 99/1.8.2006) καθώς και των προηγουµένων συλλογικών
συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων και ιδιωτικών συµφωνητικών,
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εφόσον δεν καταργούνται ή δεν τροποποιούνται µε την παρούσα 
(Δ∆Α 42/2008).

3. Ευνοϊκότεροι όροι εργασίας και αµοιβές που προβλέπονται από νόµους,
προεδρικά διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, κανονισµούς εργασίας,
επιχειρησιακή συνήθεια, πρακτικά συµφωνίας καθώς και ατοµικές συµβάσεις
εργασίας, δε θίγονται µε την παρούσα (Δ∆Α 12/2011).

4. Όροι των προηγουµένων συλλογικών ρυθµίσεων (ΣΣΕ και Δ∆Α) που δεν
τροποποιούνται ρητά µε την παρούσα διατηρούνται σε ισχύ (Δ∆Α 12/2011).
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