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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ  ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ  ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ ΕΡΓΑΖOΜΕΝΩΩΝ ΣΤΙΣ ΞΕΝOΔ∆OΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΤOY ΝOΜOY ΧΑΝΙΩΩΝ

Α.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ
1. Η Δ∆Α 30/2000 
2. Η Δ∆Α 34/2001 
3. Η από 13.6.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Χανίων 22/18.6.2002) (Ισχύει και για το 2003)
4. Η από 28.7.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Χανίων 4/2.8.2004)
5. Η από 5/2005 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Χανίων 3/30.5.2005)
6. Η από 1.6.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. ΣΕΠΕ Χανίων 4/19.6.2006) (Ισχύει και για το 2007)
7. Η από 1.8.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 104/6.8.2008) (Ισχύει και για το 2009)
8. Η από 2.8.2010 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Εργ. 30/4.10.2010) (Ισχύει και για τα έτη 2011-

2012)
9. Η από 25.7.2012 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Εργ. Κοιν. Ασφ. και Πρόνοιας 19/22.8.2012) 
10.Η από 26.3.2014 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Εργ. Κοιν. Ασφ. και Πρόνοιας 4/3.4.2014) 

(Ισχύει και για το έτος 2016).

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την  ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
1. Ένωση Ξενοδόχων Ν. Χανίων
2. Oµοσπονδία Συλλόγων Ιδιοκτητών Κυρίων Ξενοδοχειακών καταλυµάτων1 

Α πό την  ερ γα τι κή πλευ ρά:
Σωµατείο ξενοδοχοϋπαλλήλων Νοµού Χανίων

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ
1. Με τις διατάξεις της παρούσας καθορίζονται οι αποδοχές, οι συνθήκες εργασίας

και οι λοιποί όροι εργασίας όλων εκείνων που εργάζονται σε ξενοδοχεία ύπνου
κα φαγητού (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις), οποιασδήποτε κατηγορίας, τα οποία
λειτουργούν στα αστικά κέντρα, τις θερινές διαµονές και τους αρχαιολογικούς
χώρους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (ΣΣΕ 26.3.2014).

2. Δ∆ιευκρινίζεται ότι, ο συγκεκριµένος χώρος απασχόλησης του ξενοδοχο -
ϋπαλλήλου δεν έχει σηµασία για την εφαρµογή της παρούσας, εφόσον
εργοδότης είναι µία από τις ανωτέρω ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η
απασχόληση παρέχεται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφερειακής
Ενότητας Χανίων (ΣΣΕ 26.3.2014).

1. Για τα έτη 2008-2009 η εργοδοτική οργάνωση που καλύπτει τις επιχειρήσεις επιπλωµένων
διαµερισµάτων, δεν υπέγραψε τη ΣΣΕ 1.8.2008
Η Οµοσπονδία Συλλόγων Ιδιοκτητών Κυρίων Ξενοδοχειακών καταλυµµάτων δεν
υπέγραψε την από 25.7.2012 ΣΣΕ, ούτε την από 26.3.2014 ΣΣΕ
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3. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΤΗΓOΡΙΕΣ

Oι µισθωτοί τους οποίους αφορά η παρούσα αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι και
κατατάσσονται σύµφωνα µε την ειδικότητα τους και ανεξαρτήτως φύλου, στις εξής
κατηγορίες:
Κατηγορία Α’: Yπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), µαιτρ, υποµαίτρ (ή κάπταιν),
θυρωρός Α’, νυκτοθυρωρός Α’, µπουφετζής, Α’ προϊστάµενος υπνοδωµατίων και
κοινόχρηστων χώρων, και µάγειρας Α’.
Κατηγορία 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 µπαρµεϊντ.
Κατηγορία 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, βουτηριέρης
εφόσον δεν καλύπτονται από άλλη συλλογική σύµβαση ή διαιτητική απόφαση,
µάγειρας Γ’ και αποθηκάριος τροφίµων.
Κατηγορία Δ∆’: Πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, µοδίστρα,
µανταρίστρια, λαντζέρης, λουτρονόµος, εργάτης αποθήκης, ακτών και πισίνας,
προϊστάµενος και βοηθός ιατρών, κηπουρός και υπάλληλος µίνι µάρκετ
(ΣΣΕ 26.3.2014).

Δ∆. ΜΙΣΘOΛOΓΙΚΕΣ ΡYΘΜΙΣΕΙΣ
Βασικοί µηνιαίοι µισθοί και ηµεροµίσθια :

1. Oι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα,  όπως
έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2013 δυνάµει της από 25.7.2012 ΣΣΕ 
(Π.Κ. 19/22.8.2012), αυξάνονται από 1.1.2014 κατά ποσοστό 0,5% και διαµορφώ-
νονται για το έτος 2014 ως εξής:

2. Oι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα,  όπως
έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2014, αυξάνονται από 1.1.2015 κατά ποσοστό
0,5% και διαµορφώνονται για το έτος 2015 ως εξής:

Κατηγορία Α’ (833,25 +4,166=) 837,41 ευρώ

Κατηγορία Β’ (815,68 +4,078=) 819,75 ευρώ

Κατηγορία Γ’ (799,49 +3,997=) 803,48 ευρώ

Κατηγορία Δ∆’ (764,09 +3,820=) 767,91 ευρώ
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3. Oι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα,  όπως
θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2015, αυξάνονται από 1.1.2016 κατά ποσοστό
1% και διαµορφώνονται για το έτος 2016 ως εξής:

4. Κατά το ίδιο προαναφερθέν ποσοστό κάθε χρόνο (2014, 2015, 2016 αντίστοιχα)
αυξάνεται και το ηµεροµίσθιο των εκτάκτως προσλαµβανοµένων, όπως αυτό είχε
διαµορφωθεί κατά την 31.12.2013 δυνάµει της από 25.7.2012 ΣΣΕ 
(Π.Κ. 19/22.8.2012). Ειδικότερα: 
Α. Από 1.1.2014 µέχρι 31.12.2014 το ηµεροµίσθιο προσαυξάνεται
- για τους σερβιτόρους σε (59,79+0,29=)60,08 ευρώ
- για τους βοηθούς σερβιτόρων σε (52,78+0,26=)53,04 ευρώ
Β. Από 1.1.2015 µέχρι 31.12.2015 το ηµεροµίσθιο προσαυξάνεται
- για τους σερβιτόρους σε 60,38 ευρώ
- για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 53,30 ευρώ
Γ. Από 1.1.2016 µέχρι 31.12.2016 το ηµεροµίσθιο προσαυξάνεται
- για τους σερβιτόρους σε 60,98 ευρώ
- για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 53,83 ευρώ

Σηµειώνεται ότι το παραπάνω ηµεροµίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για
απασχόλησή τους µέχρι οκτώ (8) ώρες και συµπεριλαµβάνονται σ’  αυτό οι
προσαυξήσεις για τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές, καθώς και για
εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες.

Αναφορικά µε τους ανηλίκους νεοεισερχόµενους στον ξενοδοχειακό κλάδο
εργαζόµενους έως 25 ετών ισχύουν και εξακολουθούν να εφαρµόζονται τα 
αναγραφόµενα στην από 25.7.2012 ΣΣΕ (Π.Κ. 19/22.8.2014).

Κατηγορία Α’ 841,59 ευρώ

Κατηγορία Β’ 823,84 ευρώ

Κατηγορία Γ’ 807,49 ευρώ

Κατηγορία Δ∆’ 771,74 ευρώ

Κατηγορία Α’ 850,00 ευρώ

Κατηγορία Β’ 832,07 ευρώ

Κατηγορία Γ’ 815,56 ευρώ

Κατηγορία Δ∆’ 779,45 ευρώ
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5. O βασικός µισθός του Αρχιµαγείρου καθορίζεται µε ελεύθερη συµφωνία, το
ύψος όµως αυτού δεν µπορεί να είναι κατώτερο του βασικού µισθού της 
Α’  κατηγορίας, προσαυξηµένος κατά 20% (ΣΣΕ 2.8.2010).

6. ΩΩς προς τις βασικές µηνιαίες αποδοχές των ανηλίκων, δηλαδή των µη
συµπληρωσάντων το 18ο έτος της ηλικίας τους, ισχύουν τα προβλεπόµενα από
την ΕΓΣΣΕ (ΣΣΕ 13.6.2002).

7. Oι αποδοχές που καθορίζονται µε την παρούσα ρύθµιση δεν µπορεί σε καµµία
περίπτωση να είναι χαµηλότερες από το 26πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος
κατωτάτου ορίου ηµεροµισθίου του εργατοτεχνίτη (ΣΣΕ 13.6.2002).

Ε.  ΕΠΙΔ∆OΜΑΤΑ
1. Επίδοµα προϋπηρεσίας
1.1. Το χορηγούµενο επίδοµα προϋπηρεσίας για το έτος 2010 παραµένει σταθερό

στο ποσό των 5,49 ευρώ και από 1.1.2011  και 1.1.2012 αυξάνεται κατά το
ποσοστό που ορίζεται ανωτέρω και διαµορφώνεται ως εξής:
α. από 1.1.2011 κατά ποσοστό 1% και διαµορφώνεται σε 5,54 ευρώ.
β. όπως θα έχει διαµορφωθεί στις 31.12.2011, αυξάνεται περαιτέρω από

1.1.2012 κατά ποσοστό 1% και διαµορφώνεται σε 5,60 ευρώ και
1.2. Ειδικά για εκείνους που προσλάµβάνονται ως σερβιτόροι, βοηθοί σερβιτόροι,

µπάρµαν και µπουφετζήδες και των δύο φύλων και µε την προϋπόθεση ότι είναι
πτυχιούχοι σχολής τουριστικών επαγγελµάτων τουλάχιστον µέχρι
µετεκπαιδεύσεως, αναγνωρίζεται και προσµετράται νόµιµος προϋπηρεσία που
πραγµατοποιείται σε οποιαδήποτε επισιτιστική επιχείρηση (ΣΣΕ 1.8.2008, 
ΣΣΕ 2.8.2010).

1.3. 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 την νεκρά περίοδο αναλαµβάνει εκ νέου εργασία
στην ίδια ξενοδοχειακή επιχείρηση (ΣΣΕ 1.8.2008, ΣΣΕ 2.8.2010).

2. Επίδοµα οικογενειακών βαρών
2.1. Σε όλους τους έγγαµους µισθωτούς της παρούσας ανεξαρτήτως φύλου

χορηγείται επίδοµα οικογενειακών βαρών σε ποσοστό 10% το οποίο
υπολογίζεται στο άθροισµα των αποδοχών (βασικός + προϋπηρεσία).

2.2. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 1849/89 
(ΣΣΕ 13.6.2002).

3. Επίδοµα τουριστικής εκπαίδευσης
Χορηγείται επίδοµα Τουριστικής εκπαίδευσης, ποσοστιαίο το οποίο υπολογίζεται
στο άθροισµα των αποδοχών (βασικός + προϋπηρεσία) ως εξής :
α. Για τους πτυχιούχους Ανωτέρων Σχολών σε ποσοστό 15%.
β. Για τους πτυχιούχους Μέσων Τουριστικών Σχολών, τους αποφοίτους σχολών
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Μετεκπαίδευσης και τους αποφοίτους µεταδευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής
Κατάρτισης ΙΕΚ που εντάσσονται στον OΕΕΚ και έχουν συµµετάσχει επιτυχώς
στις εξετάσεις πιστοποίησης της Επαγγελµατικής Κατάρτισης, σε ποσοστό
10%. 

γ. Για τους αποφοίτους της Ταχύρρυθµης εκπαίδευσης σε ποσοστό 6% 
(ΣΣΕ 13.6.2002).

4. Επίδοµα εποχιακής απασχόλησης
Χορηγείται επίδοµα εποχιακής απασχόλησης σε ποσοστό 10%, το οποίο
υπολογίζεται στο άθροισµα των αποδοχών (βασικός µισθός + προϋπηρεσία), στους
εργαζόµενους εποχιακά και για κάθε µήνα απασχόλησής τους. Το παραπάνω
επίδοµα, δε συµψηφίζεται µε τυχόν υψηλότερες αποδοχές, αλλά προστίθεται 
σ’ αυτές και καταβάλλεται στους δικαιούχους στο τέλος κάθε µήνα 
(ΣΣΕ 13.6.2002).

5. Επίδοµα στολής
Χορηγείται επίδοµα στολής σε ποσοστό 10% το οποίο υπολογίζεται στο άθροισµα
των αποδοχών (βασικός + προϋπηρεσία) ή παροχή  αυτούσιας στολής (ένδυση,
υπόδηση), κατά την κρίση της επιχειρήσεως. Δ∆ιακαιούχοι του εν λόγω επιδόµατος
είναι οι απασχολούµενοι µε ειδικότητα που έχει καταταγεί στην Α’  και Β’  κατηγορία
της ενότητας Γ’  της παρούσης και εργάζονται σε ξενοδοχεία Πολυτελείας και Α’
τάξης, υπό την προϋπόθεση ότι απαιτείται από την επιχείρηση η εν στολή υπηρεσία
(ΣΣΕ 13.6.2002).
6. Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 
6.1. Χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 5%, το οποίο

υπολογίζεται στο βασικό µισθό της παρούσας στους παρακάτω
απασχολουµένους και ανεξαρτήτως φύλου :
- Καθαριστές κοινοχρήστων χώρων
- Καµαριέρες, εφόσον ελλείψει καθαριστριών εκτελούν και τις εργασίες των

κοινοχρήστων χώρων του ξενοδοχείου
- Εργαζόµενοι στα πλυντήρια και 
- Στους λουτρονόµους και στους προϊσταµένους και βοηθούς ιατρών 

(ΣΣΕ 13.6.2002).
Στους µαγείρους καταβάλλεται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 10%
επί των βασικών µισθών τους. Το επίδοµα αυτό χορηγείται κατ’ εξαίρεση διότι
ήδη το λαµβάνουν από τις ΣΣΕ που τους καλύπτουν µέχρι 31.12.1991 
(ΣΣΕ 13.6.2002).
Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 5% του
εκάστοτε βασικού µηνιαίου µισθού, χορηγείται και στους λαντζέρηδες-σες 
(ΣΣΕ 1.6.2006).

7. Επίδοµα µεταφοράς
Oι υπαγόµενοι στην παρούσα εργοδότες που διατηρούν ξενοδοχειακή
εγκατάσταση εκτός πόλεως Χανίων, υποχρεούνται να διαθέτουν κατάλληλα µέσα
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για τη µεταφορά των εργαζοµένων από τη διαµονή στον τόπο εργασίας και
αντίστροφα. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούνται να καταβάλλουν σε εκείνους
τους εργαζόµενους που µετακινούνται το αντίτιµο του εισιτηρίου ΚΤΕΛ για την
αντίστοιχη διαδροµή µε επιστροφή. Επίσης στην περίπτωση διακεκοµµένου
ωραρίου (σπαστό ωράριο) εκτός πόλεως ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος τη
δεύτερη ή την τρίτη απασχόληση µέσα στην ίδια ηµέρα να εξασφαλίζει τη
µεταφορά του εργαζόµενου από τον τόπο διαµονής στον τόπο εργασίας και
επιστροφή, αλλώς να του καταβάλλει το αντίτιµο του εισιτηρίου του ΚΤΕΛ της
αντίστοιχης διαδροµής µε επιστροφή. Το ίδιο ισχύει και για εργασία εντός της
πόλεως αποκλειστικά στην περίπτωση που παρέχεται διακεκοµµένο ωράριο
(σπαστό ωράριο) µόνο για τη δεύτερη ή τρίτη απασχόληση µέσα στην ίδια ηµέρα
(ΣΣΕ 13.6.2002).
8. Επιδόµατα εθνικής κλαδικής ξενοδοχοϋπαλληλων
Στους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα, καταβάλλονται όλα τα
επιδόµατα που προβλέπονται από την εθνική κλαδική σύµβαση
ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
(Δ∆Α 30/2000)
9. Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα 
Τα επιδόµατα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές αποδοχές
και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκησε καθόλη τη
χρονική περίοδο, για µεν την περίπτωση του επιδόµατος των εορτών Πάσχα από την
1η Ιανουαρίου µέχρι την 30η Απριλίου για δε την περίπτωση του επιδόµατος των
εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαίου µέχρι την 31η Δ∆εκεµβρίου (31/12) 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 15 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε ηµεροµίσθιο.
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδοµάτων
περιλαµβάνονται στο προσάρτηµα της παρούσας.
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.
10.Επίδοµα αδείας
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 αποδοχές
άδειας και υπόκετιαι 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 ηµέρών γι’
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αυτούς που αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ή κατά µονάδα εργασίας ή µε ποσοστά ή και
µε άλλο τρόπο.
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.
Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1977 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.

ΣΤ. Δ∆ΙΑΦOΡΕΣ ΠΑΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Προσαυξήσεις

1.1. Πέραν των συνολικών µηνιαίων αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται από τα
παρακάτω άρθρα, χορηγούνται στους µισθωτούς που αφορά η παρούσα
ρύθµιση, οι ποσοστιαίες προσαυξήσεις που προβλέπονται από τις κείµενες
διατάξεις για τυχόν απασχόληση τους τις Κυριακές, τις εξαιρετέες εορτές που
προβλέπει ο νόµος και τις νυχτερινές ώρες (ΣΣΕ 13.6.2002).

1.2. Όλες οι παραπάνω προσαυξήσεις υπολογίζονται επί των βασικών νοµίµων
αποδοχών (ΣΣΕ 13.6.2002).

2. Χορήγηση αναλυτικών σηµειωµάτων µισθοδοσίας

Στους µισθωτούς της παρούσας χορηγείται από τον εργοδότη εκκαθαριστικό ή
αναλυτικό σηµείωµα µισθοδοσίας για τις κατά µήνα αποδοχές τους και τις
αντίστοιχες κρατήσεις (ΣΣΕ 13.6.2002).

3. Καθορισµός ηµερών και ωρών εργασίας - Αργίες

3.1. Oι ηµέρες της εβδοµαδιαίας εργασίας των µισθωτών της παρούσης,
καθορίζονται σε πέντε (5) µε 40 ώρες δουλειάς. Oι κάθε είδους αποδοχές που
προβλέπονται από την παρούσα καταβάλλονται στους δικαιούχους για
απασχόληση 40 ωρών που κατανέµονται σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες της
εβδοµάδας (ΣΣΕ 13.6.2002).

3.2. Oι ηµέρες εβδοµαδιαίας ανάπαυσης των εργαζοµένων µε πενθήµερο πρέπει να
είναι συνεχόµενες (ΣΣΕ 13.6.2002).
Οι ηµέρες ανάπαυσης των εργαζοµένων στις κατηγορίες ξενοδοχείων Α, Β, Γ
και Δ∆ τάξεως είναι συνεχόµενες και κυλιόµενες ώστε να συµπίπτει ανάπαυση
µιας Κυριακής τουλάχιστον ανά επτά εβδοµάδες (ΣΣΕ 1.8.2008).
Καταργείται ο όρος που περιλαµβάνεται σε προηγούµενες συλλογικές
ρυθµίσεις (ΣΣΕ, Δ∆Α) για χορήγηση συνεχών ηµερών εβδοµαδιαίας ανάπαυσης
στους εργαζόµενους µε πενθήµερο, παρέχοντας εφεξής τη δυνατότητα σε
αυτούς της διήµερης ανάπαυσης εντός της εβδοµάδας όχι όµως µε
συνεχόµενη µορφή (ΣΣΕ 25.7.2012).
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3.3. Oι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα, επιτρέπεται να
απασχολήσουν τους µισθωτούς πέραν του ανωτάτου ορίου της ηµερήσιας και
εβδοµαδιαίας εργασίας και µέχρι µία (1) ώρα ηµερησίως, χωρίς να
καταβάλλουν πρόσθετη αµοιβή εξαιτίας της υπέρβασης, υπό την προϋπόθεση
ότι, ο µέσος όρος των ωρών εβδοµαδιαίας εργασίας υπολογιζόµενος επί
περιόδου οκτώ (8), δεν υπερβαίνει τον αριθµό των 40 ωρών εργασίας.
Τούτο κρίνεται επιβεβληµένο για να αντιµετωπισθούν οι δυσκολίες που
προκύπτουν από την εφαρµογή της πενθήµερης εργασίας στις παραπάνω
επιχειρήσεις (ΣΣΕ 13.6.2002).

3.4. Όταν ο εργαζόµενος κληθεί έκτακτα πέραν του ωραρίου του για συγκεκριµένη
εργασία, θα αµείβεται για το χρόνο αυτό εργασίας του υπερωριακά.

3.5. Εργασία κατά την 6η ηµέρα της εβδοµάδος
Με την παρούσα ρύθµιση εφόσον απαιτείται παρέκκλιση από τις κείµενες δια-
τάξεις λόγω εξαιρετικής ανάγκης ένεκα πληρότητας που θα υπερβαίνει το 70%
των κλινών συµφωνούνται τα παρακάτω :  
Εάν οι µισθωτοί που υπάγονται στην παρούσα εργασθούν επί 8 ώρες κατά την
Κυριακή ή την 6η ηµέρα της εβδοµάδος, θα πληρωθούν ως εξής:  
Α) Αν είναι Κυριακή ή εξαιρέσιµη ηµέρα τους οφείλεται η αντίστοιχη αµοιβή των
8 ωρών µε προσαύξηση 75%.
Β) Αν είναι Σάββατο ή άλλη εργάσιµη ηµέρα τους οφείλεται η αντίστοιχη αµοι-
βή των 8 ωρών.
Η εργασία κατά την 6η ηµέρα της εβδοµάδας, εφόσον προκύψει, θα καθορίζε-
ται από τον εργοδότη, αλλά πάντα στα πλαίσια της ίσης µεταχείρισης των εργα-
ζοµένων και θα αυξάνει τις µηνιαίες αποδοχές τους, θα λειτουργεί υπέρ αυτών
και σε καµµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί απλή ή συστηµατική παρά-
βαση του συστήµατος της πενθήµερης εργασίας που εξακολουθεί να ισχύει και
όποτε συµβαίνει θα έχει εξαιρετικό χαρακτήρα λόγω της προαναφερθείσας
πληρότητας και όχι από πρόθεση µη τήρησης του συµφωνηθέντος πενθηµέ-
ρου.

3.6. Στις προβλεπόµενες από τον νόµο εξαιρετέες εορτές, προστίθεται σαν ηµέρα
αργίας και η πρώτη του έτους (Πρωτοχρονιά) (ΣΣΕ 13.6.2002).

4. Επαναπρόσληψη εποχιακά απασχολουµένων 
4.1. Oι µη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (εποχιακές) και αυτές

θεωρείται ότι είναι εκείνες που λειτουργούν µέχρι 9 µήνες το χρόνο,
υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν το αυτό προσωπικό που απασχόλησαν
κατά την προηγούµενη περίοδο.

4.2. Προϋπόθεση για αυτό το καθιερωµένο δικαίωµα του εργαζόµενου, αποτελεί η
έγγραφη προειδοποίηση προς τον εργοδότη του, ότι επιθυµεί να απασχοληθεί
κατά την προσεχή περίοδο. Η έγγ�αφη αυτή ειδοποίηση πρέπει να γίνει µέσω
της οικείας οργάνωσης του σε έντυπο- δήλωση που έχει εκτυπώσει αυτή και να
να αποσταλλεί στον εργοδότη µέχρι 30 Ιανουαρίου µέσω ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου ή φαξ ή µε κατάθεση συστηµένου στο ταχυδροµείο 
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(ΣΣΕ 1.8.2008). Η επιχείρηση υποχρεούται να τον απασχολήσει σε κάθε
περίπτωση από την 15η Μαίου. Σε κάθε περίπτωση ο µισθωτός που θα κληθεί
από την επιχείρηση να αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει αδικαιολόγητα,
εντός πενθηµέρου, χάνει κάθε δικαίωµα επαναπρόσληψης και αποζηµίωσης.

4.3. Η πρόσληψη και τα µετά από αυτή δικαιώµατα και υποχρεώσεις αρχίζουν από
τη στιγµή που ο εργαζόµενος αναλαµβάνει εργασία.

4.4. Τα παραπάνω ισχύουν σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του
Ν. 1346/83. Δ∆ιευκρινίζεται ότι για την εξεύρεση του ποσοστού πληρότητας των
ξενοδοχείων δε θα λαµβάνεται υπόψη τυχόν έκτακτη αυξηµένη πληρότητα 
(ΣΣΕ 1.8.2008, ΣΣΕ 2.8.2010 ).

5. Προϋποθέσεις απόλυσης εποχιακά απασχολουµένων 
5.1. Τόσο κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχειρήσεως, όσο και κατά τη νεκρή

περίοδο αυτής, απόλυση εργασθέντος κατά την προηγούµενη περίοδο, χωρεί
µόνο κατόπιν καταβολής της νοµίµου αποζηµίωσης. Δ∆εν επιτρέπεται κατά τη
νεκρά περίοδο καταγγελία διά προειδοποιήσεως εκτός για δικαιολογηµένη
αιτία.

5.3. Η αποζηµίωση υπολογίζεται µε βάση των κατά µέσο όρο αποδοχών της αµέσως
προηγούµενης περιόδου εργασίας. Στην καταγγελία, θα υπολογίζεται ως
χρόνος εργασίας ολόκληρος ο χρόνος, που διανύθηκε από την πρόσληψη στο
ίδιο ξενοδοχείο. Oι εργαζόµενοι στα ξενοδοχεία υποχρεούνται να παραµείνουν
στην εργασία και µετά τη λήξη της εποχιακής περιόδου, εφόσον η επιχείρηση
έχει ανάγκη των υπηρεσιών τους, της σειράς και του αριθµού καθοριζοµένου
από τον εργοδότη (ΣΣΕ 13.6.2002).

6. Άδειες
6.1. Άδεια γάµου και γέννησης τέκνου. Στους µισθωτούς που αφορά η παρούσα,

χορηγείται άδεια γάµου και γέννησης τέκνου, όπως εκάστοτε ορίζεται µε την
ΕΓΣΣΕ. Oι άδειες αυτές είναι άσχετες και δε συµψηφίζονται µε την
προβλεπόµενη από τον ΑΝ 539/45 (ΣΣΕ 13.6.2002).

6.2. Άδεια µητρότητας. Επίσης χορηγείται άδεια µητρότητας σύµφωνα µε την
ΕΓΣΣΕ (ΣΣΕ 13.6.2002).

7. Παροχή έκπτωσης στις τιµές των ξενοδοχείων
Ισχύει η σχετική ρύθµιση για την παροχή έκπτωσης στις τιµές των ξενδοχείων της
κλαδικής ΣΣΕ των Ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της Χώρας  και συµφωνείται να
παρέχεται από όλες τις ξενοδοχειακές µονάδες όλων των κατηγοριών σ’ ολόκληρη
τη επικράτεια έκπτωση 30% στις κατ’ έτος καθοριζόµενες τιµές των ξενοδοχείων µε
επίδειξη του Επαγγελµατικού Βιβλιαρίου ή της Επαγγελµατικής Ταυτότητας ή
άλλως µε την επίδειξη του ασφαλιστικού βιβλιαρίου συνοδευόµενου από σχετική
βεβαίωση του εργοδότη ξενοδόχου (ΣΣΕ 1.8.2008, ΣΣΕ 2.8.2010).
8. Αποζηµίωση απόλυσης
Oι αποζηµιώσεις της παραγρ. 1 περίπτ. α’  άρθ.3 του Β.Δ∆. της 16/18.7.1920 σε
περίπτωση απόλυσης των εργατοτεχνιτών, βελτιώνονται όπως ορίζεται µε την από
23.5.2000 ΕΓΣΣΕ (ΣΣΕ 13.6.2002).
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9. Αναλογία άδειας εποχιακά απασχολουµένων 
9.1. Oι εργαζόµενοι που υπάγονται στην παρούσα, οι οποίοι απασχολούντα

εποχιακά, εφόσον έχουν συµπληρώσει 10ετία στον ίδιο εργοδότη ή 12ετία σε
οποιοδήποτε εργοδότη, λαµβάνουν αναλογία άδειας 2,5 ηµερών για κάθε µήνα
απασχόλησης καθώς και επίδοµα αδείας 2,5 ηµερών για κάθε µήνα
απασχόλησης.

9.2. Το επίδοµα αδείας δεν είναι δυνατόν να υπερβεί τις αποδοχές ενός 15νθήµερου
για τους αµειβόµενους µε µηνιαίο µισθό (ΣΣΕ 13.6.2002).

Κατ’ εξαίρεση, προκειµένου περί ξενοδοχοϋπαλλήλων που εργάζονται στα
ξενοδοχεία εποχιακά, ως χρόνος υπηρεσίας, θεωρείται και εκείνος της νεκράς
περιόδου και µέχρι (4) µήνες για κάθε χρόνο υπό την προϋπόθεση ότι ο
ξενοδοχοϋπάλληλος µετά τη νεκρά περίοδο αναλαµβάνει εκ νέου εργασία στην
ίδια ξενοδοχειακή επιχείρηση (ΣΣΕ 13.6.2002).

10. Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδροµής
Σχετικά µε την παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδροµής ισχύουν όσα
αναφέρονται στην ΕΓΣΣΕ (ΣΣΕ 13.6.2002).
11. Επίδοµα τροφής 
Η χορηγούµενη τροφή και το εβδοµαδιαίο διαιτολόγιο τροποποιούνται και
αντικαθίστανται ως ακολούθως: 
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 των
ανωτέρω βασικών µηνιαίων µισθών (εκάστοτε βασικός).
Εάν η ξενοδοχειακή επιχείρηση µέσα στην οποία λειτουργεί εστιαστόριο, 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, απαλασσόµενης έτσι της επιχείρησης από την
υποχρέωση παροχής τροφής.
Το εβδοµαδιαίο διαιτολόγιο έχει ως εξής: 
Δ∆ευτέρα Κοτόπουλο ή όσπρια, σαλάτα ή τυρί, φρούτο
Τρίτη Κιµάς (µπιφτέκια) ή ψάρι (βακαλάος), σαλάτα ή τυρί, γλυκό
Τετάρτη Μουσακάς ή λαδερό (µελιτζάνες ιµάµ), τυρί, φρούτο
Πέµπτη Κοτόπουλο ή ζυµαρικό, σαλάτα ή τυρί, φρούτο
Παρασκευή Κρέας ή λαδερό (γεµιστά), σαλάτα ή τυρί, γλυκό
Σάββατο Κοτόπουλο ή ψάρι ή ριζότο, σαλάτα ή τυρί, φρούτο
Κυριακή Κρέας (µπριζόλα), σαλάτα ή τυρί, γλυκό ή παγωτό
Βραδυνά 2 φορές την εβδοµάδα λαδερά, 1 φορά πίτσα, 1 φορά ζυµαρικά ή

οµελέτα, 3 φορές κρέας, συνοδευόµενα µε σαλάτα ή τυρί και
φρούτο ή άλλο είδος µεγαλύτερης αξίας από αυτά (ΣΣΕ 1.8.2008).
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12. Εφαρµογή θεσµικών όρων ΕΓΣΣΕ
Oι θεσµικοί όροι της από 15 Απριλίου 2002 ΕΓΣΣΕ θεωρείται ότι αποτελούν µέρος
και της παρούσας ρύθµισης (ΣΣΕ 13.6.2002).
Oι θεσµικοί όροι της από 24 Μαίου 2004 ΕΓΣΣΕ θεωρείται ότι αποτελούν µέρος και
της παρούσας ρύθµισης (ΣΣΕ Μαίου 2005).
13. Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης
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, δε θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας 
(ΣΣΕ 26.3.2014).
14. Δ∆ιατήρηση και ισχύς διατάξεων
Όροι προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων (ΣΣΕ, Δ∆Α) που δεν καταργούνται ή
τροποποιούνται ρητά µε την παρούσα ή δεν αντίκεινται στους όρους της,
διατηρούνται σε ισχύ (ΣΣΕ 25.7.2012).

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 
Το παρόν προσαρτάται στη σσε ετών 2014-2016 “για τους όρους αµοιβής και
εργασίας των Εργαζοµένων στις Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις της Περιφερειακής
Ενότητας Χανίων” και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της (ΣΣΕ 26.3.2014).

ΕΙΔ∆ΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔ∆ΟΜΑΤΩΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ

Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση µε τον υπόχρεο εργοδότη δε 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 πράγµαται
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
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υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές
ώρες, τα πριµ παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ’ επανάληψη σε τακτά
χρονικά διαστήµατα, κ.λπ.
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 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.
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