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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚOΠOIΗ ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) 
ΤΩΩΝ ΕΡ ΓΑΖO ΜΕ ΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕ ΝO Δ∆O ΧΕΙ Α ΚΕΣ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕΙΣ 

ΤOY ΝO ΜOY Η ΡΑ ΚΛΕΙ OY

Α.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ
1. H 2/1989 α πό φα ση του Π.Δ∆.Δ∆.Δ∆. Η ΡΑ ΚΛΕΙ OY
2. H 1/1991 α πό φα ση του Π.Δ∆.Δ∆.Δ∆. Η ΡΑ ΚΛΕΙ OY
3. Η  α πό 16.5.1992 ΣΣΕ
4. Η  α πό 28.4.1993 ΣΣΕ
5. Η Δ∆Α 8/1994 
6. Η α πό 14.3.1995 ΣΣΕ
7. Η α πό 25.6.1996 ΣΣΕ
8. Η Δ∆Α 45/1997
9. Η α πό 9.6.1998 ΣΣΕ

10. Η Δ∆Α 33/1999
11. H α πό 18.7.2000 ΣΣΕ
12. Η από 13.6.2001 ΣΣΕ
13. Η από 19.7.2002 ΣΣΕ
14. Η από 30.5.2003 ΣΣΕ
15. Η από 22.6.2004 ΣΣΕ
16. Η Δ∆Α 16/2005
17. Η από 15.7.2006 ΣΣΕ
18. Η Δ∆Α 22/2007 
19. Η από 16.7.2008 ΣΣΕ, ισχύει και για το 2009
20. Η από 23.7.2010 ΣΣΕ, ισχύει και για τα έτη 2011 και 2012
21. Η από 1.7.2012 ΣΣΕ, ισχύει και για το έτος 2013
22. Η από 1.4.2014 ΣΣΕ, ισχύει και για το έτος 2015
23. Η Δ∆Α Τριµ. 7/2016 (8/26.7.2016)
24. Η Δ∆Α Τριµ. 3/2018 (5/5.3.2018)
25. Η από 10.4.2019 ΣΣΕ, (7/11.4.2019)
26. Η από 7.4.2020 ΣΣΕ, (4/8.4.2020)

Β.    ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
1. Η Έ νω ση Ξε νο δό χων  Ν. Η ρα κλεί ου.
2. O Σύλ λο γος Ι δι ο κτη τών Ε νοι κι α ζο µέ νων Δ∆ι α µε ρι σµά των "ΦΙΛO ΞΕ ΝΙΑ" *(δεν
έχει  υπογραφεί από το Σύλλογο η ΣΣΕ 10.4.2019 και η ΣΣΕ 7.4.2020)
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Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
O Σύν δε σµος Ξε νο δο χο ϋ παλ λή λων Ν. Η ρα κλεί ου

Γ.   ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

1. Οι όροι της ΣΣΕ 10.4.2019 εφαρµόζονται στους εργαζόµενους µέλη του
Σωµατείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νοµού Ηρακλείου που ασχολούνται σε επειχειρή-
σεις εργοδοτών, που είναι µέλη της Ένωσης Ξενοδοχείων Νοµού Ηρακλείου.
2. Στις διατάξεις της παρούσας κωδικοποίησης, υπάγονται οι εργαζόµενοι µε σύµ-
βαση εξαρτηµένης εργασίας σε ξενοδοχεία ύπνου και φαγητού, ξενοδοχειακές επι-
χειρήσεις οποιασδήποτε µορφής και κατηγορίας στα αστικά κέντρα, στις θερινές
διαµονές και τους αρχαιολογικούς χώρους της περιοχής του Νοµού Ηρακλείου.
Δ∆ιευκρινίζεται ότι ο συγκεκριµένος χώρος απασχόλησης του ξενοδοχοϋπαλλήλου
δεν επηρεάζει την εφαρµογή της παρούσας, εφόσον ο εργοδότης διατηρεί µία από
τις ανωτέρω ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η απασχόληση των εργαζοµένων παρέ-
χεται εντός του Νοµού Ηρακλείου.
3. Οι όροι της παρούσας εφαρµόζονται σε όλους τους εργαζόµενους ανεξαρτήτως
φύλου µε τις εξής διακρίσεις: α) Στο κεφάλαιο Α ρυθµίζονται οι όροι αµοιβής των
εργαζοµένων σε κάθε είδους ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, β) στο κεφάλαιο Β οι γενι-
κοί όροι εργασίας όλων των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα (ΣΣΕ
10.4.2019).

KΑ ΤΑ ΤΑ ΞΗ ΣΕ ΚΑ ΤΗ ΓO ΡΙ ΕΣ 
α. Oι µι σθω τοί τους ο ποί ους α φο ρά η πα ρού σα α πο κα λού νται ξε νο δο χο ϋ πάλ λη λοι

και κα τα τάσ σο νται σύµ φω να µε την ει δι κό τη τά τους και α νε ξαρ τή τως φύ λου,
στις  εξής κα τη γο ρί ες :

ΚΑ ΤΗ ΓO ΡΙΑ Α’ : Y πάλ λη λος υ πο δο χής (ρε σε ψι ο νίστ), Θυ ρω ρός Α’ , Νυ χτο θυ ρω -
ρός Α, Μαίτρ, Y πο µαίτρ ή Κά πταιν, Mπου φε τζής, Προϊ στά µε νος υ πνο δω µα τί ων
και κοι νο χρή στων χώ ρων, Ε λε γκτής ή Τα µπλί στας, Μά γει ρας Α’, Υ πεύ θυ νος τµή -
µα τος ζα χα ρο πλα στι κής (αρ χι τε χνί της), αρτοποιοί, αποθηκάριοι, υπάλληλοι κρα-
τήσεων και δηµοσίων σχέσεων, γυµναστές απόφοιτοι ανώτατων σχολών φυσικής
αγωγής (ΣΣΕ 10.4.2019).

ΚΑ ΤΗ ΓO ΡΙΑ Β’ : Προϊ στά µε νος πλυ ντη ρί ου και λι νο θή κης, Βοη θός υ πο δο χής, Θυ -
ρω ρός Β’ , Σερ βι τό ρος τρα πε ζα ρί ας-σα λο νιού ή ο ρό φων (θα λα µη πό λος), Μπάρ -
µαν ή Μπαρ µέ ιντ, Α ση µο κέ ρης, Τη λε φω νη τής, Μαιν Κου ράντ, Μά γει ρας Β’ , Τε -
χνί της ζα χα ρο πλά στης, Φύ λα κας, Κό πτης κρε ά των, βοηθός προϊσταµένου/ης
ορόφων, κηπουροί, υδραυλικοί, ηλεκτροτεχνίτες, οδηγοί µε εργοδότη την ξενο-
δοχειακή επιχείρηση για τα αυτοκίνητα εξυπηρέτησης των κάθε είδους αναγκών
της ξενοδοχειακής επιχείρησης, περιλαµβανοµένης της µεταφοράς πελατών και
του προσωπικού της και βρεφονηπιαγωγοί (ΣΣΕ 10.4.2019).

ΚΑ ΤΗ ΓO ΡΙΑ Γ’ : Βοη θός σερ βι τό ρου, O ρο φο κό µος (βα λές), Θυ ρω ρός υ πη ρε σί ας,
Βοη θός θυ ρω ρεί ου ή µπου φέ ή ε στι α το ρί ου ή µπαρ ή λι νο θή κης, Γκρουµ, Ντόρ -
µαν ή ε ξω τε ρι κός θυ ρω ρός, Λι νο θη κά ρι ος, Βου τη ριέ ρης, Μά γει ρας Γ’, Βοη θός
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τε χνί τη Ζα χα ρο πλά στη και καµαριέρα.
ΚΑ ΤΗ ΓO ΡΙΑ Δ∆’ : Πλύ ντρια, Σι δε ρώ τρια, Κα θα ρί στρια κοι νο χρή στων χώ ρων, 

Μο δί στρα, Μα ντα ρί στρια, Λα ντζέ ρης, Λου τρο νό µος, Προϊ στά µεν ος και βοη θός 
ι α τρών, Ντισκ τζό κεϋ, Ναυ α γο σώ στης και Ερ γά της (α πο θή κης, κα θα ριό τη τας 
α κτών, πι σί νας, εργάτης γενικών καθηκόντων).

β. Στην παρούσα ρύθµιση υπάγονται και οι εποχιακά απασχολούµενοι οδηγοί των
πάσης φύσεως οχηµάτων για τη µεταφορά του προσωπικού. Οι όροι αµοιβής και
εργασίας τους θα καθορίζονται από την εκάστοτε ισχύουσα συλλογική ρύθµιση
που καθορίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας των οδηγών αυτοκινήτων των
πάσης φύσεως οχηµάτων όλης της χώρας και από την έναρξη ισχύος της. Για
τους εργαζόµενους αυτούς εφαρµογή θα έχουν οι διατάξεις της παρούσας
σχετικά µε την επαναπρόσληψη και την αποζηµίωση είτε λογω καταγγελίας της
συµβάσεως εργασίας είτε λόγω συνταξιοδοτήσεως. Η προ της 1.1.2006
προϋπηρεσία των ήδη υπηρετούντων σε ξενοδοχεία και εποχιακά
απασχολουµένων οδηγών δεν προσµετράται για τον υπολογισµό της παραπάνω
αποζηµιώσεως (ΣΣΕ 1.4.2014).

Δ∆.  ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY ΜΙ ΣΘOY
Α. 1. Οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα έχουν ως 
εξής : 

Α’  κα τη γο ρία Β.Μ. 865,00 ευρώ 
Β’  κα τη γο ρία Β.Μ. 846,00 ευρώ
Γ’  κα τη γο ρία Β.Μ. 830,00 ευρώ
Δ∆’  κα τη γο ρία Β.Μ. 793,00 ευρώ (ΣΣΕ 10.4.2019)

Α. 2. Η ηµερήσια αµοιβή των εργαζοµένων που προσλαµβάνονται εκτάκτως για να
εξυπηρετήσουν έκτακτες ανάγκες, όπως επίσηµα ή απλά γεύµατα, δεξιώσεις αµεί-
βονται ως εξής: 

α) για τους σερβιτόρους 66 ευρώ
β) για τους βοηθούς σερβιτόρους 58 ευρώ

Η ως άνω αµοιβή προσαυξάνεται σε ποσοστό 75% εάν πρόκειται για απασχόληση
την Κυριακή ή ηµέρα και 25% εάν πρόκειται για νυκτερινή εργασία.
Β. 1. Ο βασικός µισθός του µαιτρ αρχιτεχνίτη, ζαχαροπλάστη και του Α σεφ καθο-
ρίζεται µε ελεύθερη συµφωνία και το ύψος της αµοιβής δεν µπορεί να είναι κατώ-
τερος από τον βασικό µισθό της κατηγορίας Α προσαυξηµένο κατά 20%.
Ο βασικός µισθός του Προϊσταµένου Τµηµάτων υποδοχής, υπνοδωµατίων και κοι-
νόχρηστων χώρων, captain και Β σεφ καθορίζονται µε ελεύθερη συµφωνία και το
ύψος της αµοιβής δεν µπορεί να είναι κατώτερος από τον βασικό µισθό της κατη-
γορίας Α προσαυξηµένο κατά 10%.
Στους κατά τα άνω βασικούς µισθούς προστίθενται τα επιδόµατα των άρθρων 3 και
4.
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2. Για τους ηλεκτρολόγους, τους εφοδιασµένους µε άδεια ή πτυχίο του Ν. 6422/34
και των διαταγµάτων που εκδόθηκαν σε εκτέλεση αυτού, καθώς και τους βοηθούς
της άνω ειδικότητας που απασχολούνται στις άνω αναφερόµενες επιχειρήσεις,
εφαρµόζονται οι όροι της εκάστοτε ισχύουσας ΣΣΕ ή Δ∆Α για τους ηλεκτρολόγους
καταστηµάτων όλης της χώρας (ΣΣΕ 10.4.2019).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ 

1. Προ ϋ πη ρε σίας
α. Το επίδοµα προϋπηρεσίας όλων των κατηγορίων των ξενοδοχοϋπαλλήλων δια-

µορφώνεται σε 5,60 ευρώ, για κάθε ένα (1) έτος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε
άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση.
ΩΩς χρόνος υπηρεσίας για την καταβολή χρονοεπιδόµατος συµπεριλαµβάνεται
και διάστηµα έως τέσσερις (4) µήνες για κάθε έτος µε την προϋπόθεση ότι ο
ξενοδοχοϋπάλληλος µετά τη νεκρή τουριστική περίοδο αναλαµβάνει εκ νέου
εργασία σε ξενοδοχειακή επιχείρηση. Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται από τα
βιβλιάρια κύριας ή αλλης επικουρικής ασφάλισης του εργαζόµενου ή από επί-
σηµα δηµόσια έγγραφα.

β. Ειδικά για εκείνους που προσλαµβάνονται ως µάγειρες (α, β και γ µάγειρες),
σερβιτόροι, βοηθοί σερβιτόροι, µπάρµαν και µπουφετζήδες, εφόσον είναι πτυχι-
ούχοι Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων τουλάχιστον µέχρι Μετεκπαίδευσης,
αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία ο χρόνος απασχόλησης σε οποιαδήποτε επισιτι-
στική επιχείρηση (ΣΣΕ 10.4.2019).

2. Ε πί δο µα οι κο γε νει α κών βα ρών
Σε ό λους τους έγ γα µους µι σθω τούς της πα ρού σας α νε ξαρ τή τως φύ λου χο ρη -
γεί ται ε πί δο µα οι κο γε νει α κών βα ρών σε πο σο στό 10%, το ο ποί ο υ πο λο γί ζε ται
στο ά θροι σµα των α πο δο χών (βα σι κός µι σθός συν προ ϋ πη ρε σία).  Κα τά τα λοι -
πά ι σχύ ουν οι δι α τά ξεις του άρ θρου 20 του Ν.1849/89 (ΣΣΕ 1.4.2014 και Δ∆Α Τριµ.
3/2018).

3. Ε πί δο µα του ρι στι κής εκ παι δεύ σε ως
Χο ρη γεί ται ε πί δο µα του ρι στι κής εκ παι δεύ σε ως, πο σο στιαί ο, το ο ποί ο υ πο λο γί ζε -
ται στο ά θροι σµα των α πο δο χών (βα σι κός µι σθός συν προ ϋ πη ρε σία) ως εξής:
• Για τους πτυ χιού χους Α νω τέ ρων Του ρι στι κών Σχο λών σε πο σο στό 15%.
• Για τους πτυ χιού χους των Μέ σων Του ρι στι κών Σχο λών,  τους α πο φοί τους

Σχο λών Με τεκ παί δευ σης και τους αποφοίτους µεταδευτεροβάθµιας
Επαγγελµατικής Κατάρτισης Ι.Ε.Κ., που εντάσσονται στον O.Ε.Ε.Κ. και έχουν
συµµετάσχει επιτυχώς στις εξετάσεις Πιστοποίησης της Επαγγελµατικής
Κατάρτισης σε πο σο στό 10%.

• Για τους α πο φοί τους της Τα χύρ ρυθ µης Εκ παί δευ σης σε πο σο στό 6%       
(ΣΣΕ 1.4.2014).

4. Ε πί δο µα ε πο χι α κής α πα σχο λή σε ως
Πο σο στό 10%, το ο ποί ο υ πο λο γί ζε ται στο ά θροι σµα των α πο δο χών (βα σι κός 
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µι σθός συν προ ϋ πη ρε σία), στους ερ γα ζο µέ νους ε πο χι α κά και για κά θε µή να 
α πα σχό λη σής τους.
Το πα ρα πά νω ε πί δο µα, που δεν συµ ψη φί ζε ται µε τυ χόν υ ψη λό τε ρες α πο δο χές
αλ λά προ στί θε ται σ'αυ τές, κα τα βάλ λε ται στους δι και ού χους στο τέ λος του 
µή να (ΣΣΕ 1.4.2014).

5. Ε πί δο µα στο λής
Επίδοµα στολής σε ποσοστό 10%, εφόσον κατά την κρίση της επιχείρησης απαι-
τείται χρήση στολής κατά την άσκηση των καθηκόντων του ξενοδοχοϋπαλλήλου
και ο εργόδοτης δεν χορηγεί αυτή αυτούσια.  Το ε πί δο µα αυ τό υ πο λο γί ζε ται στο
ά θροι σµα των α πο δο χών (βα σι κός µι σθός συν προ ϋ πη ρε σία) (ΣΣΕ 10.4.2019).

ΕΠΙΔ∆ΟΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΜΙΣΘΟ
Σε όλους τους ξενοδοχοϋπαλλήλους καταβάλλονται κατά περίπτωση τα ακόλουθα

επιδόµατα, το πσοστό των  οποίων υπολογίζεται στο βασικό µισθό, ως εξής: 
6. Επίδοµα Aνθυ γι ει νής Ερ γα σί ας

α) Σε όλο το προσωπικό κουζίνας καταβάλλεται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας
υπολογιζόµενο επί του βασικού µισθού σε ποσοστό 10% µε εξαίρεση τους
λαντζέρηδες, που καταβάλλεται σε ποσοστό 7%.

β) Στους ξενοδοχοϋπαλλήλους µε ειδικότητα ι) καθαριστές κοινοχρήστων χώρων,
ιι) καµαριέρες, εφόσον ελλείψει καθαριστριών εκτελούν και τις εργασίες των µη
κοινοχρήστων χώρων του ξενοδοχείου, ιιι) εργαζόµενους στα πλυντήρια κατα-
βάλλεται σε ποσοστό 5% (ΣΣΕ 10.4.2019).

7. Επίδοµα οθόνης
Στους εργαζόµενους που κατά το µεγαλύτερο µέρος του ηµερήσιου εργασίµου
χρόνο τους χειρίζονται Η/Υ ή τερµατικό κατόπιν εντολής του εργδότη καταβάλ-
λεται επίδοµα οθόνης σε ποσοστό 5% (ΣΣΕ 10.4.2019).

8. Ε πί δο µα τρο φής

Oι ξε νο δο χει α κές ε πι χει ρή σεις ε κεί νες µέ σα στις ο ποί ες λει τουρ γεί ε στι α τό ριο,
υ πο χρε ού νται να πα ρέ χουν τρο φή στους εργαζόµενους εφόσον το επιθυµούν
και προς τούτο εκπίπτει ποσοστό 2% από το βασικό µισθό.
Ε άν στην ξενοδοχειακή επιχείρηση λειτουργεί εστιατόριο και δεν παρέχεται
τροφή στους εργαζόµενους, που το επιθυµούν και το ζητήσουν εγγράφως, ο
βασικός µισθός προσαυξάνεται σε ποσοστό 2% και η επιχείρηση δεν έχει υπο-
χρέωση χορήγησης τροφής (ΣΣΕ 10.4.2019).
Δ∆ι ευ κρι νί ζε ται,  εφόσον αφορά  τη χο ρή γη ση τρο φής και το ε βδο µα διαί ο δι αι το -
λό γιο, ι σχύ ουν τα ο ρι ζό µε να µε την 28/83 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών που 
κη ρύχθηκε ε κτε λε στή µε την αριθµ. 16543/83 α πό φα ση του Y πουρ γού Ερ γα σί ας. 

9. Ε πί δο µα Δ∆ιαµονής
Για ό σους ερ γα ζό µε νους που α φο ρά η πα ρού σα ρύθµιση, α πα σχο λού νται σε 
ξε νο δο χεί α που βρί σκο νται ε κτός πό λε ων και κω µο πό λε ων και ε πι θυ µούν την 
δι α µο νή τους στο ξε νο δο χεί ο, δι και ού ται ο ερ γο δό της να εκ πί πτει πο σο στό 7%
ε πί των βα σι κών µι σθών (ΣΣΕ 1.4.2014).
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10.Ε πί δο µα µε τα φο ράς
Μεταφορά από και προς τον τόπο εργασίας
Oι ερ γο δό τες, που οι ξε νο δο χει α κές ε πι χει ρή σεις τους λει τουρ γούν σε α πό στα ση
µε γα λύ τε ρη των 7 χι λι ο µέ τρων α πό το κέ ντρο του Η ρα κλεί ου, υ πο χρε ού νται να 
µε τα φέ ρουν µε κατάλληλα µέσα τους ερ γα ζό µε νους στον τόπο εργασίας και αντί-
στροφα. Σε αντίθετη περίπτωση, καταβάλλουν σε εκείνους τους εργαζόµενους
που µετακινούνται το α ντί τι µο ει σι τη ρί ου του ΚΤΕΛ για την αντίστοιχη διαδροµή
(ΣΣΕ 10.4.2019).

11.Επιδόµατα Εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καθώς και του επιδόµατος
αδείας
1. Τα επιδόµατα Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα καταβάλλονται
κατά τα προβλεπόµενα σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα ΕΓΣΣΕ και ειδικότε-
ρα στους εργαζόµενους των οποίων η σύµβαση εργασίας δε διήρκησε ολόκλη-
ρο το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την καταβολή πλήρους επιδόµατος
Χριστουγέννων και Πάσχα, καταβάλλονται ως εξής:
α) το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο µε 2/25 του µηνιαίου µισθού ή
δύο ηµεροµίσθια, ανάλογα µε το συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής, για κάθε δεκα-
εννιά µέρες διάρκειας της εργασίακης σχέσης και 
β) το 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
ηµέρες διάρκειας της εργασίακής σχέσης
2. Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των
πράγµατι καταβαλλόµενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή ανώ-
τερες νοµίµων (ΣΣΕ 10.4.2019).

ΣΤ.  Δ∆Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ 

1. Προσαυξήσεις
Πέ ραν των συ νο λι κών µη νιαί ων α πο δο χών, ό πως αυ τές κα θο ρί ζο νται α πό τις πα -
ρα πά νω ε νό τη τες Δ∆ και Ε χο ρη γού νται στους µι σθω τούς που α φο ρά η πα ρού σα,
οι πο σο στιαί ες προ σαυ ξή σεις που προ βλέ πο νται από τις κείµενες διατάξεις, για
τυ χόν α πα σχό λη ση τους τις Κυ ρι α κές και ε ξαι ρε τέ ες ε ορ τές που προ βλέ πει ο νό -
µος και η πα ρού σα, κα θώς και τις νυ χτε ρι νές ώ ρες.  Ό λες οι πα ρα πά νω προ σαυ -
ξή σεις υ πο λο γί ζο νται ε πί των συνολικών νο µί µων α πο δο χών (βα σι κός µι σθός συν
ε πι δό µα τα) (ΣΣΕ 1.4.2014 και Δ∆Α Τριµ. 3/2018).

2. Ε ξα σφά λι ση 26πλα σί ου ηµεροµισθίου εργατοτεχνίτη
Oι α πο δο χές που κα θο ρί ζο νται µε την πα ρού σα, δεν µπο ρεί σε καµ µιά πε ρί πτω -
ση να εί ναι κα τά µή να, χα µη λό τε ρες α πό το 26πλά σιο του ε κά στο τε ι σχύ ο ντος
κα τώ τα του  ο ρί ου η µε ρο µι σθί ου του ερ γα το τε χνί τη (ΣΣΕ 1.4.2014 και Δ∆Α Τριµ.
7/2016).
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3. Χο ρή γη ση α να λυ τι κών ση µει ω µά των µι σθο δο σί ας
Στους µι σθω τούς της πα ρού σας χο ρη γεί ται α πό τον ερ γο δό τη εκ κα θα ρι στι κό ή
α να λυ τι κό ση µεί ω µα µι σθο δο σί ας, για τις κα τά µή να α πο δο χές τους και για τις
α ντί στοι χες κρα τή σεις (ΣΣΕ 1.4.2014 και Δ∆Α Τριµ. 3/2018).

4. ΩΩ ρά ριο ερ γα σί ας
Χρόνος εργασίας - Προσαύξηση αµοιβών
1. Πενθήµερη εβδοµαδιαία εργασία πλήρους απασχόλησης
Ο χρόνος εργασίας όλων των ειδικοτήτων ξενοδοχοϋπαλλήλων είναι 40 ώρες για
πέντε (5) ηµέρες ανά εβδοµάδα και οι πάσης φύσεως αποδοχές (βασικός
µισθός, επιδόµατα κ.λπ.) που προβλέπονται στη ΣΣΕ 2019, καταβάλλονται στους
δικαιούχους για απασχόληση 40 ωρών, που κατανέµονται σε πέντε (5) εργάσιµες
ηµέρες της εβδοµάδας (ΣΣΕ 10.4.2019).
2. Πλήρης ηµερήσια απασχόλησης
Ο χρόνος εργασίας πλήρους ηµερήσιας απασχόλησης είναι 8 ώρες και οι πάσης
φύσεως αποδοχές (βασικός µισθός, επιδόµατα κ.λπ) που προβλέπονται στην
παρούσα, καταβάλλονται στους δικαιούχους για απασχόληση 8 ωρών ανά ηµέρα
(ΣΣΕ 10.4.2019).
3. Μερική απασχόληση
Σε περίπτωση µερικής απασχόλησης στην ατοµική σύµβαση εργασίας ορίζεται ο
µειωµένος χρόνος απασχόλησης σε σχέση µε το χρόνο πλήρους απασχόλησης
και η αναλογία της προβλεπόµενης αµοιβής πλήρους απασχόλησης 
(ΣΣΕ 10.4.2019).
4. Εργασία την Κυριακή ή ηµέρα αργίας
Εάν εργαζόµενος απασχοληθεί την Κυριακή ή ηµέρα αργίας, η ηµερήσια αµοιβή
των πραγµατικών ωρών εργασίας προσαυξάνεται σε ποσοστό 75%. Ο εργοδό-
της κατανέµει την απασχόληση της Κυριακής ή αργιών µε χορήγηση άλλης ηµέ-
ρας αργίας µε βάση την αρχή της ίσης µεταχείρισης (ΣΣΕ 10.4.2019).
5. Νυκτερινή εργασία
Εάν εργαζόµενος απασχοληθεί τις νυχτερινές ώρες καταβάλλονται οι προβλε-
πόµενες από το νόµο προσαυξήσεις σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία υπο-
λογιζόµενες στο σύνολο των νοµίµων τακτικών αποδοχών (βασικός µισθός και
επιδόµατα) (ΣΣΕ 10.4.2019).
6. Κατ’ εξαίρεση απασχόληση για 6 ηµέρες
Όταν η επιχείρηση στην οποία απασχολούνται οι εργαζόµενοι αντιµετωπίζει
φόρτο εργασίας (συνέδρια, κοινωνικές εκδηλώσεις κ.λπ.) ή το ξενοδοχείο έχει
πληρότητα που υπερβαίνει το 70% και για όσο διάστηµα διατηρείται το ως άνω
ποσοστό πληρότητας που αποδεικνύεται από το βιβλίο πόρτας του ξενοδοχείου,
είναι δυνατόν µε απόφαση του εργοδότη να ισχύουν τα ακόλουθα : α) η απα-
σχόληση των 40 ωρών να κατανεµηθεί 6 ηµέρες, β) η απασχόληση πέραν των 40
ωρών ανά εβδοµάδα και µέχρι 48 ώρες (υπερεργασία) να κατανέµεται και να
αµείβεται µε την προβλεπόµενη από το νόµο αµοιβή (ΣΣΕ 10.4.2019).
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7. Συνεχόµενες µέρες ανάπαυσης
Οι ηµέρες ανάπαυσης χορηγούνται κατά το δυνατόν συνεχόµενες. Ο εργοδότης
είναι δυνατόν λαµβάνοντας υπόψη το φόρτο εργασίας των επιχειρήσεων να
κατανέµει αυτές διακεκοµµένα µε βάση την αρχή της ίσης µεταχείρισης 
(ΣΣΕ 10.4.2019).

5. Ε πα να πρό σλη ψη ε πο χι α κά α πα σχο λου µέ νων
1. Oι µη συ νε χούς λει τουρ γί ας ξε νο δο χει α κές ε πι χει ρή σεις (ε πο χι α κές) και αυ τές
θε ω ρεί ται ό τι εί ναι ε κεί νες που λει τουρ γούν µέ χρι 9 µή νες το χρό νο, υ πο χρε ού -
νται να ε πα να προ σλαµ βά νουν το ίδιο προ σω πι κό που α πα σχό λη σαν κα τά την
προη γού µε νη πε ρί ο δο.  
2. Προ ϋ πό θε ση γι'αυ τό το κα θι ε ρω µέ νο δι καί ω µα του ερ γα ζο µέ νου α πο τε λεί η
έγ γρα φη ει δο ποί η ση µέχρι την 31η Ιανουαρίου προς τον ερ γο δό τη του µέ χρι τέ -
λος Ι α νου α ρί ου, ό τι ε πι θυ µεί να α πα σχο λη θεί κα τά την προ σε χή πε ρί ο δο.  Η έγ -
γρα φη αυ τή ει δο ποί η ση πρέ πει να γί νε ται µέ σω του Συν δέ σµου ξε νο δο χο ϋ παλ -
λή λων Ν. Η ρα κλεί ου και σε έ ντυ πο δή λω ση που έ χει ε κτυ πώ σει αυ τός 
(ΣΣΕ 10.4.2019)
3. Οι εργοδότες µη συνεχούς λειτουργίας (εποχιακών) ξενοδοχειακών
επιχειρήσεων υποχρεούνται να ενηµερώνουν µέχρι την 15η Μαρτίου κάθε έτους
µε συστηµένη επιστολή ή άλλο τρόπο από τον οποίο να προκύπτει βέβαιη
χρονολογία, τους ξενοδοχοϋπαλλήλους που δεν προτίθενται να
επαναπροσλάβουν αν και έχουν ασκήσει το δικαίωµά τους για επαναπρόσληψη.
Σε περίπτωση µη αποστολής της αρνητικής δήλωσης του προηγούµενου
εδαφίου τεκµαίρεται αποδοχή της πρότασης για επαναπρόσληψη και ο
εργοδότης υποχρεώνεται να απασχολήσει το υπό κρίση προσωπικό το αργότερο
από 20 Μαίου του ιδίου έτους (ΣΣΕ 1.4.2014). 
Εάν ο µι σθω τός που θα κλη θεί α πό την ε πι χεί ρη ση να α να λά βει υ πη ρε σία και δεν
την α να λά βει α δι και ο λό γη τα ε ντός πεν θη µέ ρου, χά νει κά θε δι καί ω µα ε πα να πρό -
σλη ψης και α πο ζη µί ω σης (ΣΣΕ 10.4.2019)
4. Η πρό σλη ψη και τα α πορ ρέ ο ντα απ'αυ τήν δι και ώ µα τα και υ πο χρε ώ σεις αρ χί -
ζουν α πό την ανάληψη των καθηκόντων του εργαζόµενου (ΣΣΕ 10.4.2019).
5. Οι ανωτέρω ρυθµίσεις εφαρµόζονται σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του
άρθρου 8 του Ν. 1346/83 χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η τυχόν έκτακτη αυξηµέ-
νη πληρότητα της ξενοδοχειακής επιχείρησης (ΣΣΕ 10.4.2019).

6. Προ ϋ πο θέ σεις α πο λύ σε ως ε πο χι α κά α πα σχο λου µέ νων
1. Τό σο κα τά την διάρ κει α της λει τουρ γί ας της ε πι χει ρή σε ως ό σον και κα τά την
νε κρά πε ρί ο δο αυ τής, α πό λυ ση ερ γα σθέ ντος κα τά την προη γού µε νη πε ρί ο δο
χω ρεί µό νο κα τό πιν κα τα βο λής της νο µί µου α πο ζη µιώ σε ως. 2. Δ∆εν ε πι τρέ πε ται
κα τά την νε κρή πε ρί ο δο κα ταγ γε λία δια προ ει δο ποιή σε ως ε κτός για δι και ο λο γη -
µέ νη αι τία.
Η α πο ζη µί ω ση υ πο λο γί ζε ται βά σει των κα τά µέ σο ό ρο α πο δο χών της α µέ σως
προη γού µε νης πε ριό δου ερ γα σί ας. 3. Στην κα ταγ γε λία θα υ πο λο γί ζε ται ως χρό -
νος ερ γα σί ας ο λό κλη ρος ο χρό νος που δι α νύ θη κε α πό την πρό σλη ψη στο αυ τό
ξε νο δο χεί ο.  Oι ερ γα ζό µε νοι στα ξε νο δο χεί α υ πο χρε ού νται να πα ρα µεί νουν στην
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ερ γα σία και µε τά τη λή ξη της ε πο χι α κής πε ριό δου, ε φό σον η ε πι χεί ρη ση έ χει
α νά γκη των υ πη ρε σιών τους, της σει ράς και του α ριθ µού κα θο ρι ζο µέ νου υ πό του
ερ γο δό του. 
4. Στους µισθωτούς ξενοδοχοϋπαλλήλους που έχουν συµπληρώσει τις νόµιµες
προϋποθέσεις για λήψη πλήρους συντάξεως γήρατος και αποχωρούν από την
εργασία τους είτε οικειοθελώς είτε µη επαναπροσλαµβανόµενοι από τον
εργοδότη είτε αποµακρυνόµενοι από τον εργοδότη για το λόγο της πλήρους
συνταξιοδοτήσεως λόγω γήρατος, καταβάλλεται αποζηµίωση ίση µε το 40% ή
50% της αποζηµιώσεως του Ν. 2112/20, η οποία θα καταβάλλετο στη περίπτωση
της απροειδοποίητης καταγγελίας της συµβάσεως εργασίας από τον εργοδότη.
Η αποζηµίωση υπολογίζεται βάσει των κατά µέσον όρο αποδοχών της αµέσως
προηγούµενης περιόδου εργασίας και θα λογίζεται ως χρόνος εργασίας
ολόκληρος ο χρόνος που διανύθηκε από την πρόσληψη στο ίδιο ξενοδοχείο 
(ΣΣΕ 10.4.2019, Δ∆Α Τρι. 7/2016 και Δ∆Α Τριµ. 3/2018).

7. Ά δει α γά µου - ά δει α µη τρό τη τας
Στους µι σθω τούς που α φο ρά η πα ρού σα χο ρη γεί ται ά δει α γάµου πέ ντε (5) 
ερ γα σί µων η µε ρών. Η ά δει α αυ τή εί ναι ά σχε τη και δε συµ ψη φί ζε ται µε την προ -
βλε πό µε νη α πό τον Α.Ν. 539/45. Ε πί σης χο ρη γεί ται ά δει α µη τρό τη τας, σύµ φω να
µε την Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (ΣΣΕ 1.4.2014).

8. Αναλογία αδείας εποχιακώς απασχολουµένων 
1. Οι εργαζόµενοι που υπάγονται στην παρούσα 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 
(ΣΣΕ 1.4.2014 και Δ∆Α Τριµ. 7/2016).
2. Στους εργαζόµενους που υπάγονται στη ΣΣΕ 10.4.2019 και απασχολούνται
εποχικά και δεν έχουν συµπληρώσει προϋπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη,
χορηγείται αναλογία αδείας 2 ηµερών για κάθε µήνας εργασίας και επίδοµα
αδείας 2 ηµερών για κάθε µήνας εργασίας και µέχρι µισό µηνιαίο µισθό 
(ΣΣΕ 10.4.2019)

9.  Α µοι βές ε κτά κτων και α νη λί κων
α. Το ηµεροµίσθιο όσων προσλαµβάνονται εκτάκτως για να εξυπηρετούν

επίσηµα ή απλά γεύµατα και δεξιώσεις σε οποιαδήποτε ξενοδοχειακή µονάδα
για απασχόληση µέχρι 8 ωρών, θα διαµορφωθούν από την 1.4.2014 δια µεν
τους σερβιτόρους σε 60,00 ευρώ, για δε τους βοηθούς σερβιτόρους 53,00
ευρώ (ΣΣΕ 1.4.2014).
Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται µε τις πρόσθετες αµοιβές εξ 75% και
25% αντίστοιχα, εάν η απασχόληση των παραπάνω προσώπων συµπέσει µε
ηµέρα Κυριακή, εξαιρετέα εορτή ή κατά τις νυκτερινές ώρες.

β. ΩΩς προς τις βα σι κές µηνιαίες α πο δο χές των α νη λί κων, δηλαδή αυτών που δεν
έχουν συµπληρώσει το 18ο έ τος της η λι κί ας τους, ι σχύ ουν τα προ βλε πό µε να 



α πό την  Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.  (ΣΣΕ 1.4.2014).
10.Χο ρή γη σης έκ πτω σης στα ξε νο δο χεί α

Oι υπαγόµενοι στην πα ρού σα µι σθω τοί πά σης ει δι κό τη τας δι και ού νται µε τά των
µε λών της οικογενείας τους εκ πτώ σε ως ί σης προς 20% ε πί των ε κά στο τε ι σχυ -
ου σών τι µών, στις πε ρι πτώ σεις ι δι ω τι κής δι α µο νής τους σε ξε νο δο χει α κές µο νά -
δες του Ν. Η ρα κλεί ου (ΣΣΕ 1.4.2014 και Δ∆Α Τριµ. 7/2016).

11.Α πο ζη µί ω ση απόλυσης Ερ γα το τε χνι τών
Για τη λύση της σύµβασης εργασίας εργαζοµένων και τον υπολογισµό της απο-
ζηµίωσης απόλυσης εφαρµόζεται συµπληρωµατικά η ισχύουσα εργατική νοµο-
θεσία και για την αποζηµίωση των εργατοτεχνιτών η αναλογούσα αποζηµίωση
απόλυσης µε βάση την προϋπηρεσία τους έχει ως εξής:
•Για προϋπηρεσία από 2 µή νες ως 1 έ τος                : 5 η µε ρο µί σθια
•Α πό 1 έ τος συ µπλη ρω µέ νο ως 2 έ τη        :      7 η µε ρο µί σθια
•Α πό 2 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 5 έ τη         : 15 η µε ρο µί σθια 
•Α πό 5 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 10 έ τη       : 30 η µε ρο µί σθια
•Α πό 10 έ τη συ µπλη ρω µέ να ως 15 έ τη     : 60 η µε ρο µί σθια
•Α πό 15 έτησυ µπλη ρω µέ να ως 20 έ τη      : 100 η µε ρο µί σθια
•Α πό 20 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 25 έ τη   : 120 η µε ρο µί σθια 
•Α πό 25 έ τη συ µπλη ρω µέ να έως 30 έτη   : 145 η µε ρο µί σθια
•Α πό 30 έ τη συ µπλη ρω µέ να και άνω      : 165 η µε ρο µί σθια

(ΣΣΕ 10.4.2019)
12.Πρόσθετες αρ γί ες

Πέραν των αργιών που ορίζει ο νόµος στους εργαζόµενους που εφαρµόζεται η
παρούσα, ορίζονται και οι εξής αργίες: α) 1η του έτους (Πρωτοχρονιά), β) η 11η
Νοεµβρίου, Εορτή Αγίου Μηνά, Πολυούχου της πόλης του Ηρακλείου, γ) η 6η
Ιανουαρίου (Θεοφανίων) και δ) Καθαρά Δ∆ευτέρα. Σε περίπτωση απασχόλησης
εργαζοµένων κατά τις ηµέρες αυτές η καταβαλλόµενη αµοιβή προσαυξάνεται σε
ποσοστό 75% (ΣΣΕ 10.4.2019).

13.Συνδικαλιστική άδεια
Στον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµαέα του Σωµατείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων του
Ν. Ηρακλείου χορηγείται συνδικαλιστική άδεια τόσων ηµερών όσων ορίζει ο Ν.
1264/82, εκ των οποίων οι τρεις (3) ηµέρες για τον Πρόεδρο και δύο (2) για τον
Γ. Γραµµατέα, για τις οποίες καταβάλλεται η αναλογούσα αµοιβή και εισφορές
κοινωνικής ασφάλισηςη (ΣΣΕ 10.4.2019).

14.Παρακράτηση Συν δι κα λι στι κής ει σφο ράς
Οι εργοδότες που δεσµεύονται από την παρούσα παρακρατούν κατά την εξό-
φληση των αποδοχών του µηνός Ιουλίου το ποσό των είκοσι (20) ευρώ, το οποίο
είναι η εφάπαξ συνδικαλιστική εισφορά του εργαζοµένου προς το Σωµατείο
Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νοµού Ηρακλείου. Το ποσό αυτό αποδίδεται από τον εργο-
δότη στο Σωµατείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νοµού Ηρακλείου το µήνα Αύγουστο
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µε κατάθεση στο λογαριασµό του µε αριθµό 5752-019360-423 της Τράπεζας
Πειραιώς. Με την κατάθεση των συνδικαλιστικών εισφορών αναφέρεται το όνοµα
του καταθέτη εργοδότη/επωνυµία της ξενοδοχειακής επιχείρησης και αποστέλ-
λεται στο Σωµατείο κατάσταση των εργαζοµένων, των οποίων παρακρατήθηκε η
συνδικαλιστική εισφορά (ΣΣΕ 10.4.2019).

15.Λοιπές διατάξεις
α. Η παρούσα κωδικοποιεί όλους τους όρους προϊσχυουσών συλλογικών ρυθµί-

σεων και δε θίγει ευνοϊκότερους όρους ατοµικών συµβάσεων εργασίας,
νόµων ή άλλων κανονιστικών πράξεων.

β. Οι µη µισθολογικοί όροι (θεσµικοί όροι) της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. εφαρµόζονται και στους
εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα κωδικοποίηση, στο βαθµό που
είναι ευνοϊκότεροι από τα ήδη προβλεπόµενα στην παρούσα.

γ. Τα µέρη συµφωνούν να προβούν σε κοινή αίτηση προς τον Υπουργό
Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την κήρυ-
ξη της ΣΣΕ 10.4.2019, γενικώς υποχρεωτικής και το Σωµατείο
Ξενοδοχοϋπαλλήλων Νοµού Ηρακλείου, αναλαµβάνει να προβεί στις απαι-
τούµενες από το  νόµο ενέργειες (ΣΣΕ 10.4.2019).
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