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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) 
ΤΩΩΝ Η ΛΕ ΚΤΡO ΛΟΓΩΩΝ O ΛΩΩΝ ΤΩΩΝ ΚΑ ΤΗ ΓO ΡΙ ΩΩΝ ΠOY Α ΠΑ ΣΧO ΛOY ΝΤΑΙ ΣΤΑ

ΞΕΝΟΔ∆ΟΧΕΙΑ, ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

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

1. Η Α πό φα ση 21/1975 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών  (Y.A. 24472/1975)
2. Η ΣΣΕ 6.4.1976  (Πρ.Κα ταθ. 7/14.5.1976)
3. Η ΣΣΕ 1.7.1977  (Πρ. Κα ταθ. 1827/12.10.1977)
4. Η ΣΣΕ 18.4.1978  (Πρ. Κα ταθ. 47/19.4.1978)
5. Η ΣΣΕ 10.3.1979  (Πρ. Κα ταθ. 37/6.4.1979)
6. Η ΣΣΕ 28.1.1980  (Πρ. Κα ταθ. 16/29.1.1980)
7. Η ΣΣΕ 18.12.1980  (Πρ. Κα ταθ. 216/19.12.1980)
8. Η ΣΣΕ 11.2.1982  (Πρ. Κα ταθ. 16.2.1982)
9. Η Α πό φα ση 28/1983 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ά

10. Η Α πό φα ση 16/1983 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Y.A. 14304/1983)
11. Η Α πό φα ση 21/1984 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών  (Y.A. 12870/1984)
12. Η ΣΣΕ της 15.3.1984  (Πρ. Κα ταθ. 11/16.3.1984)
13. Η Α πό φα ση 119/1985 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών  (Y.A. 2042219/85)
14. Η Α πό φα ση 19/1986 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών  (Y.A. 15783/1986)
15. Η Α πό φα ση 18/1986 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Y.A.  14137/1986)
16. Η Α πό φα ση 12/1987 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Y.A. 11514/1987)
17. Η ΣΣΕ της 1.3.1988  (Πρ. Κα ταθ. 33/1.4.1988)
18. Η Α πό φα ση 13/1990 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (Y.A. 12397/1990) (η λε κτρο τε χνί τες ξε νο δο χεί ων)
19. Η ΣΣΕ της 20.12.1990  (Πρ. Κα ταθ. 8/7.2.1991) (η λε κτρο τε χνί τες κα τα στη µά των)
20. Η ΣΣΕ της 23.6.1992 (Πρ. Κα ταθ. 56/7.7.1992) (η λε κτρο τε χνί τες κα τα στη µά των)
21. Η ΣΣΕ της 9.11.1993 (Πρ. Κα ταθ. 134/18.11.1993) (η λε κτρο τε χνί τες κα τα στη µά των)
22. Η ΣΣΕ της 22.7.1994 (Πρ. Κα ταθ. 127/30.8.1994) (η λε κτρο τε χνί τες κα τα στη µά των)
23. Η Δ∆Α 34/1995 (Πρ. Κατ. 25/23.8.1995) (η λε κτρο τε χνί τες κα τα στη µά των και ξε νο -

δο χεί ων)
24. Η ΣΣΕ της 18.7.1996 (Πρ. Κα ταθ. 82/18.7.1996) (η λε κτρο τε χνί τες κα τα στη µά των)
25. Η Δ∆Α 42/1997 (η λε κτρο τε χνί τες κα τα στη µά των)
26. Η Δ∆Α 20/1998 (η λε κτρο τε χνί τες κα τα στη µά των και ξε νο δο χεί ων)
27. Η Δ∆Α 34/1999 (η λε κτρο τε χντες κα τα στη µά των και ξε νο δο χεί ων)
28. Η α πό 23.5.2000 ΣΣΕ (η λε κτρο τε χνί τες ξε νο δο χεί ων) και Δ∆Α 15/2000

(ηλεκτροτεχνίτες καταστηµάτων)
30. Η Δ∆Α 17/2001 (καταστηµάτων)
31. Η Δ∆Α 15/2002
32. Η Δ∆Α 19/2003 και η από 8.5.2003 ΣΣΕ (ηλεκτροτεχνίες καταστηµάτων και

ξενοδοχείων).
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33. Η α πό 7.7.2004 ΣΣΕ και Δ∆Α 22/2004 (ηλεκτροτεχνίες καταστηµάτων και
ξενοδοχείων)

34. Η α πό 26.3.2005 ΣΣΕ (ηλεκτροτεχνίτες καταστηµάτων και ξενοδοχείων)
35. Η Δ∆Α 21/2006 (ηλεκτροτεχνίτες καταστηµάτων και ξενοδοχείων) 

(Π.Κ. 11/7.7.2006)
36. Η Δ∆Α 26/2007
37. Η από 22.7.2008 ΣΣΕ (ισχύει και για το έτος 2009)
38. Η Δ∆Α 33/2008
39. Η από 5.11.2010 ΣΣΕ (ισχύει και για τα έτα 2011 και 2012)
40. Η από 15.4.2013 ΣΣΕ (ισχύει από 1.1.2013 έως 31.12.2014)
41. Η από 2.5.2014 ΣΣΕ 
42. Η από 30.3.2015 ΣΣΕ
43. Η από 8.4.2016 ΣΣΕ 
44. Η από 8.10.2017 ΣΣΕ 
45. Η από 15.2.2021 ΣΣΕ 

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛOΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.)

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
O µο σπον δία Η λε κτρο λόγων Ελ λά δος 1

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ2

Στις δι α τά ξεις της πα ρού σας υ πά γο νται: 
οι µα θη τευ ό µε νοι ηλεκτρολόγοι, οι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι, οι αδειούχοι αρχιτεχνί-
τες ηλεκτρολόγοι και οι εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι Α’ ειδικότητος 1ης και 2ης οµά-
δας µε θέση που είναι κάτοχοι αντίστοιχων αδειών ή διπλωµάτων και εργάζονται µε
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας
(ΣΣΕ 9.10.2017).

1. Σηµείωση: H “Οµοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος”, µετονοµάστηκε σε “Οµοσπονδία Ηλεκτρολόγων Ελλάδας” µε
την 379/2016 διάταξη του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

2. Σηµείωση: Το πεδίο εφαρµογής των ρυθµίσεων εώς 31.12.2016 οριζόνταν ως εξής:

Στις δι α τά ξεις της πα ρού σας υ πά γο νται: 

οι µα θη τευ ό µε νοι, βοη θοί και τε χνί τες η λε κτρο τεχνίτες και πε ρι ε λι γκτές, αρ χι τε χνί τες, ερ γο δη γοί και πτυ χιού χοι ε πί βλε -
ψης ηλεκτρολόγοι (συντηρητές) καθώς και οι εγκαταστάτες Δ∆’ Ειδικότητας των ει δι κο τή των και κα τη γο ριών του Ν.
6422/34 ό πως ι σχύ ει σή µε ρα και των σε ε κτέ λε ση αυ τού εκ δο θέ ντων δι α ταγ µά των, που εί ναι κά το χοι των α ντι στοί χων
α δειών ή δι πλω µά των και ερ γά ζο νται µε σύµ βα ση ε ξηρ τη µέ νης ερ γα σί ας, σε εργοδότες και επιχειρήσεις όλης της
χώρας που είναι µέλη της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ξενοδόχων (Π.Ο.Ξ.).
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Δ∆.  ΒΑ ΣΙ ΚOΙ ΜΙ ΣΘOΙ Ή Η ΜΕ ΡOΜΙ ΣΘΙΑ

α. Βασικοί µισθοί και ηµεροµίσθια
Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργααζοµένων που υπάγονται στην
παρούσα και απασχολούνται στα ξενοδοχεία όλης της χώρας, όπως έχουν διαµορ-
φωθεί στις 31.12.2019 δυνάµει της από 9.10.2017, µε αριθµό κατάθεσης 13/2017
ΣΣΕ, παραµένουν σταθεροί την περίοδο από 1.1.2021 έως 31.12.2022.
Οι βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που υπάγονται στην
παρούσα και απασχολούνται στα ξενοδοχείας όλης της χώρας από 1.1.2017 ορίζο-
νται ως εξής : 
1. Οι µαθητευόµενοι ηλεκτρολόγοι αµείβονται σύµφωνα µε τις αποδοχές και τους

λοιπούς όρους των εργατοτεχνιτών της ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύει κάθε φορά.
2. α.  Οι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι αµείβονται µε βασικό µισθό 707,00 ευρώ

β. Οι αδειούχοι αρχιτεχνίτες ηλεκτρολόγοι, αµείβονται µε βασικό µισθό 728,21
ευρώ

γ. Οι εγκαταστάτες ηλεκτρολόγοι Α’ ειδικότητας 1ης και 2ης οµάδας µε θέση
αµείβονται µε βασικό µισθό 780,73 ευρώ.

δ. Οι ενήλικοι νεοεισερχόµενοι στον ξενοδοχειακό κλάδο εργαζόµενοι ηλικίας
έως 24 ετών αµείβονται µε βασικό µισθό 680 ευρώ µέχρι να συµπληρώσουν
την ηλικία των 24 ετών, εφόσον η επιχείρηση επιθυµεί να αµείβει τους εν λόγω
εργαζόµενους σύµφωνα µε τη ρύθµιση της παρούσας παραγράφου.

β. Προϋπηρεσία
1. Η προϋπηρεσία των µισθωτών που αφορά η παρούσα ρύθµιση αποδεικνύεται µε

πιστοποιητικό των εργοδοτών, που τους απασχολούσαν, θεωρηµένο από την
πρωτοβάθµια επαγγελµατική τους οργάνωση (των µισθωτών) και αν δεν υπάρ-
χει, από την Οµοσπονδία Ηλεκτροτεχνιτών Ελλάδος.

2. Αν η απασχόληση στον Ηλεκτρολογικό κλάδο έχει διανυθεί υπό την ιδιότητα του
αυτοαπασχολούµενου - ελεύθερου επαγγελµατία, η υπηρεσία αυτή θα αποδει-
κνύεται µε πιστοποιητικό του οικείου Επαγγελµατικού Σωµατείου.

3. Το πιστοποιητικο προϋπηρεσίας πρέπει να κατατίθεται στον νέο εργοδότη µέσα
σε πενήντα (50) µέρες από την πρόσληψη. Στην αντίθετη περίπτωση, ο χρόνος
προϋπηρεσίας προσµετράται στο µισθό από την ηµέρα της καταθέσεως των
πιστοποιητικών. ΩΩς προϋπηρεσία θεωρείτα και προσµετράται ο χρόνος της
στρατιωτικής θητείας και η εργασία στην αλλοδαπή, θεωρηµένη από το αρµόδιο
Ελληνικό Προξενείο.

4. Οι Ηλεκτροτεχνίτες που έχουν έξι (6) χρόνια υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη, λαµ-
βάνουν το µισθό του Αρχιτεχνίτη, αν έχουν άδεια Αρχιτεχνίτη.

5. Οι Ηλεκτροτεχνίτες, που έχουν δέκα (10) χρόνια υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη
λαµβάνουν το µισθό του Εργοδηγού, αν έχουν άδεια Εργοδηγού.

6. Οι Ηλεκτροτεχνίτες, που έχουν δεκαπέντε (15) χρόνια υπηρεσίας στον ίδιο εργο-
δότη, λαµβάνουν το µισθό του Πτυχιούχου Επίβλεψης, Συντηρητή ή
Εγκαταστάτη, αν κατέχουν σχετική άδεια.

7. Τα παραπάνω θα ισχύουν, εφόσον υποβληθούν οι ανάλογες κατά περιπτώσεις
άδειες σε επικυρωµένα φωτοαντίγραφα (ΣΣΕ 30.3.2015).

ΣΤ.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ

1. Ε πί δο µα Πο λυ ε τούς Y πη ρε σί ας
Oι πα ρα πά νω µι σθοί Η λε κτρο τε χνι τών, Αρ χι τε χνι τών, Ερ γο δη γών, Πτυ χιού χων
Ε πί βλε ψης Συ ντη ρη τών ή Ε γκα τα στα τών, προ σαυ ξά νο νται µε το Ε πί δο µα 
Πο λυ ε τούς Y πη ρε σί ας µέ χρι δέ κα (10) τρι ε τί ες, α πό τις ο ποί ες η κά θε µία τρι ε -
τία, α πό τις τέσσερις (4) πρώ τες, αυ ξά νο νται µε πο σο στό 10% και κά θε µία α πό
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τις υ πό λοι πες έξι (6) µε πο σο στό 8% για κά θε τρι ε τία πραγ µα τι κής υ πη ρε σί ας,
στον Η λε κτρο λο γι κό Κλά δο, η ο ποί α υ πη ρε σία υ πο λο γί ζε ται α πό την εί σο δο
σ’αυ τόν (ΣΣΕ 30.3.2015).

2.  Ε πί δο µα Oι κο γε νει α κών Βα ρών
Σ’ ό λους τους Βοη θούς, Η λε κτρο τε χνί τες, Αρ χι τε χνί τες, Ερ γο δη γούς, Πτυ χιού -
χους Ε πί βλε ψης Συ ντη ρη τές ή Ε γκα τα στά τες και γε νι κά στις κα τη γο ρί ες και
ει δι κό τη τες, που α να φέ ρε ται ο Ν. 6422/34, πα ρέ χε ται ε πί δο µα γά µου σε πο σο -
στό 10% α νε ξάρ τη τα α πό το αν ερ γά ζε ται ή ό χι ή συ ντα ξι ο δο τεί ται η σύ ζυ γος και
5% για κά θε παι δί, ε φό σον δεν συ µπλή ρω σαν τα εί κο σί τους  (20)  χρό νια, δεν
ερ γά ζο νται και δεν εί ναι πα ντρε µέ να.
Σε πε ρί πτω ση που τα παι διά σπου δά ζουν σε Α νώ τε ρες Σχο λές, η ε πι δό τη σή τους
πα ρα τεί νε ται µέ χρι τα ει κο σι πέ ντε (25) χρό νια συ µπλη ρω µέ να.
Για τα α νά πη ρα παι διά, σω µα τι κά ή πνευ µα τι κά, των ο ποί ων η α να πη ρία κρί θη κε
τε λε σί δι κα, α πό την οι κεί α υ γι ει ο νο µι κή ε πι τρο πή, η πιο πά νω ε πι δό τη ση πα ρα -
τεί νε ται για ό σο χρό νο δι αρ κεί η α να πη ρία. 
Το ε πί δο µα οικογενειακών βαρών, συ ζύ γου και παιδιών, υ πο λο γί ζε ται επί των
βασικών µισθών προσαυξηµένων µε το Επίδοµα Πολυετούς Υπηρεσίας
(ΣΣΕ 30.3.2015).

3. Επίδοµα επικίνδυνης εργασίας και ειδικών συνθηκών 
Οι υπαγόµενοι στην παρούσα εκτός µαθητευοµένων δικαιούνται επίδοµα επικίν-
δυνης εργασίας, εκ ποσοστού 20% υπολογιζόµενο στο βασικό µισθό, το επίδο-
µα οικογενειακών βαρών και το επίδοµα τριετιών. Εξαιρούνται οι εργαζόµενοι
στην εκτέλεση νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ή στην επέκταση αυτών.

4. Επίδοµα ακτινοβολίας
Στους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα, εκτός των µαθητευοµένων,
που εργάζονται σε κέντρα ελέγχου, πυρανιχνευτές, αλεξικέραυνα, εργασίες εν
γένει στις οποίες χρησιµοποιείται πυρηνική ενέργεια καθ’ οιονδήποτε τρόπο ή
γίνεται χρήση ακτινών Χ’ ή ραδιοϊσοτόπων, χορηγείται επίδοµα ακτινοβολίας σε
ποσοστό 10%, επί του κάθε φορά ισχύοντος βασικού µισθού (ΣΣΕ 30.3.2015).

5. Ε πί δο µα Y πευ θύνου
Στους πτυχιούχους επίβλεψης συντηρητών και εγκαταστατών µε θέση που υπά-
γονται στην παρούσα, χορηγείται Επίδοµα Υπευθυνότητας σε ποσοστό 10% επί
του βασικού µισθού, υπό την προϋπόθεση της έγγραφης ανάθεσης καθηκόντων
υπευθύνου.
Σε µονάδες ισχύος άνω των 400 KW ο εργοδότης υποχρεούται να ορίσει τουλά-
χιστον έναν υπεύθυνο ηλεκτρολόγο πτυχιούχο επίβλεψης συντηρητών και εγκα-
ταστατών µε θέση, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο προηγούµενο εδάφιο, στον
οποίο χορηγείται το επίδοµα υπευθύνου (ΣΣΕ 30.3.2015).

6. Ε πί δο µα Σπουδών
Στους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση καταβάλλεται
επίδοµα σπουδών α) για τους Πτυχιούχους Μέσων Τεχνικών Σχολών 17 ευρώ και
β) για τους Πτυχιούχους ΤΕΙ 22 ευρώ (ΣΣΕ 30.3.2015).

7. Επίδοµα τροφής
Εφόσον η επιχείρηση ετοιµάζει καθηµερινά φαγητό το οποίο δύνανται να κατα-
ναλώσουν οι εργαζόµενοι, αφαιρεί ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί των βασικών
µηνιαίων µισθών των εργαζοµένων. Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν ετοιµά-
ζει καθηµερινά φαγητό, τότε δε δικαιούται να παρακρατήσει το παραπάνω ποσό
επί του βασικού µισθού των εργαζοµένων. Το παρόν άρθρο αρχίζει να εφαρµό-
ζεται από 1.7.2017 (ΣΣΕ 9.10.2017).

8. Επίδοµα εποχικής απασχόλησης
Από την 1.1.2017 χορηγείται ποσοστό 5% το οποίο υπολογίζεται επί του εκάστο-
τε βασικού µισθού, στους εργαζόµενους εποχιακά σε ξενοδοχεία εποχικής λει-
τουργίας και για κάθε µήνα απασχόλησής τους. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται
µόνο κατά το χρονικό διάστηµα από 10 Μαίου έως 30 Σεπτεµβρίου. Οι εργαζό-
µενοι των οποίων η διάρκεια ισχύος των συµβάσεων θα παραταθεί σύµφωνα µε
τα οριζόµενα παρακάτω (βλ. παρ. 3 κεφ. 2 Δ∆ιάφορες παροχές κ.λπ. διατάξεις) θα
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λαµβάνουν κατά το χρονικό διάστηµα που θα εργαστούν κατά την περίοδο από
1η Οκτωβρίου έως και 30 Απριλίου το επίδοµα τριετιών µειωµένο ως εξής: Οι έξι
δεύτερες τριετίες προσαυξάνονται µε ποσοστό 5% αντί του 8% που προβλέπε-
ται από την 30.3.2015 (Π.Κ. 3/2015) ΣΣΕ (βλ. παραγρ. 1 παρόντος κεφαλαίου). Η
επιχείρηση απαγορεύεται να αντικαταστήσει µε τους ανωτέρω εργαζόµενους
τυχόν µόνιµα απασχολούµενο προσωπικό. Στην περίπτωση που η επιχείρηση
παραβεί τη συγκεκριµένη υποχρέωση της ή στην παρούσα παράγραφο µείωση
δεν εφαρµόζεται (ΣΣΕ 9.10.2017).

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 (ΣΣΕ 5.11.2010, ΣΣΕ 15.4.2013).

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’ 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 αντίστοιχο επίδοµα αδείας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της αδείας
αναψυχής ή τµήµατος αυτής µαζί αποδοχές αδείας.
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 (ΣΣΕ 5.11.2010, 
ΣΣΕ 15.4.2013).

Ζ.  Δ∆ΙΑ ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ
1. Ό λοι οι µι σθω τοί που α να φέ ρο νται στην πα ρού σα, οι ο ποί οι λαµ βά νουν άλ λα

ε πι δό µα τα, που κα θο ρί ζο νται µε άλ λες δι α τά ξεις ή χο ρη γού νται α πό τον ερ γο δό -
τη τους, θα ε ξα κο λου θούν να τα παίρ νουν (ΣΣΕ 18.7.1996).
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2. Τυ χόν ε πι δό µα τα που δί νο νται µε άλ λες Y πουρ γι κές Α πο φά σεις, Δ∆ι αι τη τι κές
Α πο φά σεις, Δ∆ι µε ρής Συµ φω νί ες κ.λπ. ε ξα κο λου θούν να κα τα βάλ λο νται
(ΣΣΕ 18.7.1996).

3. Ρυθµίσεις που αποβλέπουν στην επιµήκυνση της τουριστικής περιόδου-ενί-
σχυση της απασχόλησης. Απασχόληση προσωπικού µετά τη λήξη της τουρι-
στικής περιόδου
α. Οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας οι οποίες θα αποφασί-
σουν την επέκταση της περιόδου λειτουργίας τους διατηρούν το δικαίωµα να
ζητήσουν από ορισµένους ή το σύνολο των εργαζοµένων τους, οι οποίοι υπάγο-
νται στο πεδίο ισχύος της παρούσας ρύθµισης και απασχολούνται εποχικά να
παρατείνουν τη διάρκεια ισχύος των συµβάσεων εργασίας τους. Ο καθορισµός
των εργαζοµένων και η διάρκεια παράτασης της κάθε συµβάσεως ανήκει στην
επιλογή της κάθε επιχείρησης. Οι εργαζόµενοι δικαιούνται να αρνηθούν το αίτη-
µα αυτό της επιχείρησης.
β. Σηµειώνεται πως η τυχόν απόφαση της επιχείρησης να συνεχίζει τη λειτουρ-
γία της και µετά τη λήξη της τουριστικής περιόδου δεν επηρεάζει το χρόνο λήξης
των συµβάσεων εργασίας του υπόλοιπου εποχιακού προσωπικού της επιχείρη-
σης (ΣΣΕ 9.10.2017).

4. Καθορισµός ηµερών και ωρών εργασίας
α. Οι ηµέρες και ώρες εργασίας των υπαγοµένων στην παρούσα καθορίζονται

όπως ορίζονται στην ισχύουσα ρύθµιση περί των όρων αµοιβής και εργασίας
των ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας µε τις στις επόµενες διαφοροποιή-
σεις. Ειδικότερα:  

β. Οι ηµέρες της εβδοµαδιαίας εργασίας των µισθωτών της παρούσςα καθορί-
ζονται σε πέντε (5) µε 40 ώρες εργασίας.

Τα αναφερόµενα στο προηγούµενο εδάφιο ισχύουν µόνο :  
1. Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας πέντε (5) αστέρων
2. Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας τεσσάρων (4) αστέρων
3. Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας τριών (3) αστέρων από 35 δωµάτια και άνω.
4. Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας δύο (2) αστέρων από 35 δωµάτια και άνω.
Καταργείται εφεξής (ΣΣΕ 15.2.2021) ο όρος που περιλαµβάνεται σε προηγούµε-
νες συλλογικές ρυθµίσεις (ΣΣΕ, Δ∆Α) για τη χορήγηση συνεχών ηµερών εβδοµα-
διαίας ανάπαυσης στους εργαζόµενους µε πενθήµερο, παρέχοντας εφεξής στην
επιχείρηση τη δυνατότητα να κατανέµει στους εργαζόµενους τη διήµερη ανά-
παυση εντός της εβδοµάδας, όχι όµως µε συνεχόµενη µορφή, αλλά διακεκοµµέ-
να, µε βάση την αρχή της ισότητας και λαµβάνοντας υπόψη το φόρτο εργασίας
της.
Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στα ανωτέρω εδάφια, σε περίπτωση που η πλη-
ρότητα του ξενοδοχείου υπερβεί το 70% και για όσο διάστηµα διατηρηθεί το
συγκεκριµένο ποσοστό η επιχείρηση δύναται, να εφαρµόσει µε τη σύµφωνη
γνώµη του εργαζοµένου σύστηµα εργασίας έξι εργασίµων ηµερών µε 40 ώρες
απασχόλησης εβδοµαδιαίως. Ο καθορισµός των εργαζοµένων που θα εργα-
στούν επί εξαηµέρου ανήκει στην επιλογή του εργοδότη. Η πληρότητα του ξενο-
δοχείου θα αποδεικνύεται από το θεωρηµένο από την οικεία Δ∆ΟΥ βιβλίο πόρτας
ή  οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο.
γ. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα επιτρέπεται να απασχολή-

σουν τους µισθωτούς, πέραν του ανωτάτου ορίου της ηµερήσιας και εβδο-
µαδιαίας εργασίας και µέχρι µία (1) ώρα ηµερησίως, χωρίς να καταβάλουν
πρόσθετη αµοιβή εξ αιτίας αυτής της υπέρβασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο
µέσος όρος των ωρών εβδοµαδιαίας εργασίας υπολογιζόµενος επί περιόδου
οκτώ (8) το πολύ εβδοµάδων, δεν υπερβαίνει τον αριθµό των 40 ωρών εργα-
σίας. Αντί του ανωτέρω συστήµατος διευθέτησης του χρόνου εργασίας, σε
περίπτωση που παρουσιάσουν πληρότητα που υπερβαίνει το 70% και για όσο
διάστηµα διατηρείται το συγκεκριµένο ποσοστό αποδεικνυόµενο από το
βιβλίο πόρτας του ξενοδοχείου, θεωρηµένο από την οικεία Δ∆ΟΥ ή άλλο πρό-
σφορο µέσο, οι επιχειρήσεις που υπάγονται στην παρούσα επιτρέπεται να
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απασχολήσουν τους µισθωτούς, πέραν του ανωτάτου ορίου της ηµερήσιας
και εβδοµαδιαίας εργασίας και µέχρι δύο (2) ώρες ηµερησίως, χωρίς να κατα-
βάλουν πρόσθετη αµοιβή εξ’ αιτίας αυτής της υπέρβασης, υπό την προϋπό-
θεση ότι ο µέσος όρος των ωρών εβδοµαδιαίας εργασίας υπολογιζόµενες επί
περιόδου οκτώ (8) το πολύ εβδοµάδων, δεν υπερβαίνει τον αριθµό 40 ωρών
εργασίας. Προς αντιστάθµιση των πρόσθετων ωρών εργασίας δύναται να
χορηγείται στον εργαζόµενο αντί του µειωµένου ωραρίου ανάλογη ηµερήσια
ανάπαυση (ρεπό) ή συνδυασµός και των δύο.
Στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε θερινούς τουριστι-
κούς προορισµούς και υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας ρύθ-
µισης που εφαρµόζεται συµβατικό ωράριο εργασίας έως σαράντα (40) ωρών
εβδοµαδιαίως, ανεξαρτήτως της τυχόν έκτακτης απασχόλησης ορισµένων
εργαζοµένω πέραν του πενθηµέρου λόγω του φόρτου και της σώρευσης της
εργασίας-συµφωνείται οι εργαζόµενοι να µπορούν να εργάζονται έως δύο (2)
ώρες ηµερησίως πέραν του νόµιµου ωραρίου τους, σύµφωνα µε τις ανάγκες
της ξενοδοχειακής επιχείρησης κατά το χρονικό διάστηµα των µηνών Ιουλίου
και Αυγούστου, χωρίς αυτές οι ώρες να αµείβονται ως υπερεργασικαή ή νόµι-
µη υπερωριακή ή κατ’ εξαίρεση υπερωριακή απασχόληση µε την προϋπόθε-
ση ότι οι επιπλέον των σαράντα (40) ωρών (ή του µικρότερου συµβατικού
ωραρίου) ώρες εργασίας την εβδοµάδα αφαιρούνται από τις ώρες εργασίας
των µηνών Μαίου, Ιουνίου, Σεπτεµβρίου και Οκτωβρίου ώστε κατά την ανω-
τέρω χρονική περίοδο των µηνών Μαίου έως και Οκτωβρίου, ο µέσος όρος
των ωρών εργασίας στις οποίες δεν περιλαµβάνονται οι ώρες της υπερεργα-
σίας και των νοµίµων υπερωριών της περιόδου µειωµένης απασχόλησης, να
παραµένει στις σαράντα (40) ώρες ή εάν εφαρµόζεται µικρότερο συµβατικό
ωράριο, να παραµένει στον αριθµό των ωρών του µικρότερου αυτού ωραρί-
ου. Εφ’ όσον εφαρµοστούν τα ανωτέρω κατά την περίοδο της µειωµένης απα-
σχόλησης ο εργαζόµενος δικαιούται να λάβει πλήρες ηµεροµίσθιο.
Ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα να αρνηθεί την παροχή της επί πλέον αυτής
εργασίας, εάν δεν είναι σε θέση να την εκτελέσει και η άρνησή του δεν είναι
αντίθετη µε την καλή πίστη. Αυτή η άρνηση του εργαζοµένου να παράσχει επί
πλέον εργασία δεν συνιστά λόγο καταγγελίας της σύµβασης εργασίας του.
Προκειµένου να γνωρίζει η ξενοδοχειακή επιχείρηση ότι ο εργαζόµενος επι-
θυµεί να υπαχθεί στο συγκεκριµένο σύστηµα διευθέτησης του χρόνου εργα-
σίας οφείλει να έχει στην κατοχή της σχετική υπογεγραµµένη δήλωση του
εργαζοµένου.
Κατά τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας της πρώτης παραγράφου επιτρέ-
πεται να χορηγείται στον εργαζόµενο, αντί µειώσεως των ωρών εργασίας,
προς αντιστάθµιση των προσθέτων ωρών που εργάσθηκε κατά την περίοδο
αυξηµένου ωραρίου, ανάλογη ηµερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή ανάλογη προ-
σαύξηση της ετήσιας άδειας µε αποδοχές ή συνδυασµός µειωµένων ωρών
και ηµερών αναπάυσεως ή ηµερών αδείας.
Αν για οποιοδήποτε λόγο, ιδίως εξαιτίας παραίτησης ή απόλυσης του εργα-
ζοµένου, δεν εφαρµόζεται ή δεν ολοκληρώνεται η διευθέτηση του χρόνου
εργασίας σύµφωνα µε το ανωτέρω σύστηµα διευθέτησης του χρόνου εργα-
σίας, έχουν πλήρη εφαρµογή όλες οι προστατευτικές διατάξεις που καθορί-
ζουν τις συνέπειες της υπέρβασης του ηµερησίου και εβδοµαδιαίου ωραρίου
εργασίας.

δ. Τα µέρη συνεκτιµώντας τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι ξενοδοχεια-
κές επιχειρήσεις στον τρόπο λειτουργίας τους αναγνωρίζουν πως τυχόν έκτα-
κτη απασχόληση πέραν των καθοριζοµένων στο παρόν άρθρο ηµερών εργα-
σίας, η οποία θα πραγµατοποιείται µε τη σύµφωνη γνώµη του εργαζοµένου
και θα αµείβεται σύµφωνα µε τις προβλέψεις της κείµενης νοµοθεσίας (απο-
ζηµίωση ίση µε ένα ηµεροµίσθιο, συν 75% αν η ηµέρα εργασίας συµπίπτει µε
Κυριακή) δικαιολογείται από τη φύση της ασκούµενης δραστηριότητας και
δεν αποτελεί καταστρατήγηση του παρόντος άρθρου και του συστήµατος
εργασίας που η επιχείρηση εφαρµόζει. Ο καθορισµός των εργαζοµένων που
θα εργαστούν επιπλέον ηµέρες κατά τα ανωτέρω ανήκει στην επιλογή του



εργοδότη (ΣΣΕ 15.2.2021). 3, 4

3. Σηµείωση: Με την από 30.3.2015 οι ηµέρες και ώρες εργασίας καθορίζονταν ως εξής:  Οι ηµέρες και ώρες εργασίας των υπαγοµένων στην παρού-
σα καθορίζονται όπως ορίζονται στην ισχύουσα ρύθµιση περί των όρων αµοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας (ΣΣΕ
30.12.2013, Π.Κ. Υπ. Εργ. 14/31.12.2013). Ειδικότερα: Οι ηµέρες της εβδοµαδιαίας εργασίας των µισθωτών της παρούσας καθορίζονται σε πέντε (5) µε
40 ώρες εργασίας. Τα αναφερόµενα στην παραπάνω παράγραφο ισχύουν µόνο: 1. για τα ξενοδοχεία κατηγορίας 5 αστέρων, 2. για τα ξενοδοχεία κατη-
γορίας 4 αστέρων, 3. για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 3 αστέρων µε 35 δωµάτια και άνω, 4.για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 2 αστέρων µε 35 δωµά-
τια και άνω. Οι ηµέρες εβδοµαδιαίας ανάπαυσης των εργαζοµένων  επί πενθήµεροπρέπει να είναι συνεχόµενες. Οι 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 καταβάλουν πρόσθετη αµοιβή εξαιτίας αυτής της υπέρβασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο µέσος όρος των ωρών εβδοµαδιαίας
εργασίας υπολογιζόµενος επί περιόδου οκτώ (8) το πολύ εβδοµάδων, δεν υπερβαίνει τον αριθµό των 40 ωρών εργασίας. Οι επιχειρήσεις που αναφέ-
ρονται στην παρούσα και στις οποίες εφαρµόζεται το σύστηµα πενθήµερης εργασίας σε περίπτωση που παρουσιάσουν πληρότητα που υπερβεί το 75%
και για όσο διάστηµα διατηρείται το συγκεκριµένο ποσοστό αποδεικνυόµενο από το βιβλίο πόρτας του ξενοδοχείου, θεωρηµένο από την οικεία Δ∆ΟΥ ή
άλλο πρόσφορο µέσο, επιτρέπεται να απασχολήσουν τους µισθωτούς, πέραν του ανωτάτου ορίου της ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας εργασίας και µέχρι
δύο (2) ώρες ηµερησίως, χωρίς να καταβάλουν πρόσθετη αµοιβής εξ’ αιτίας αυτής της υπέρβασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο µέσος όρος των ωρών
εβδοµαδιαίας εργασίας υπολογιζόµενες επί περιόδου οκτώ (8) το πολύ εβδοµάδων, δεν υπερβαίνει τον αριθµό των 40 ωρών εργασίας. Προς αντιστάθ-
µιση των πρόσθετων ωρών εργασίας δύναται να χορηγείται στον εργαζόµενο αντί µειωµένου ωραρίου ανάλογη ηµερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή συνδυα-
σµός και των δύο. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα σε περίπτωση που παρουσιάσουν πληρότητα που υπερβεί το 75% και για όσο διά-
στηµα διατηρείται το συγκεκριµένο ποσοστό αποδεικνυόµενο από το βιβλίο πόρτας του ξενοδοχείου, θεωρηµένο από την οικεία Δ∆ΟΥ ή άλλο πρόσφο-
ρο µέσο, επιτρέπεται να απασχολήσουν, τους µισθωτούς που υπάγονται στην παρούσα και µε τη σύµφωνη γνώµη αυτών, την 6η ηµέρα της εβδοµάδας,
δηλαδή τη µία µέρα ανάπαυσης τους η οποία αµείβεται και θα ασφαλίζεται µε αποζηµίωση ενός ηµεροµισθίου συν 75% αν συµπέσει Κυριακή. Στις άλλες
περιπτώσεις το πενθήµερο εξακολουθεί να ισχύει µε παρέκκλιση µόνο στην ανωτέρω περίπτωση.
4. Σηµείωση: Με την από 9.10.2017 οι ηµέρες και ώρες εργασίας καθορίζονταν ως εξής:Το άρθρο 10 της από 30.3.2015 (Π.Κ. 3/2015) ΣΣΕ αντικαθί-
σταται ως εξής: Οι ηµέρες και ώρες εργασίας των υπαγοµένων στην παρούσα καθορίζονται όπως ορίζονται στην ισχύουσα ρύθµιση περί των όρων αµοι-
βής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας (ΣΣΕ 30.12.2013 Π.Κ. Υπ. Εργ. 14/31.12.2013) µε τις στις επόµενες παραγράφους διαφο-
ροποιήσεις. Ειδικότερα:Οι ηµέρες της εβδοµαδιαίας εργασίας των µισθωτών της παρούσας καθορίζονται σε πέντε (5) µε 40 ώρες εργασίας. Τα ανα-
φερόµενα στο προηγούµενο εδάφιο ισχύουν µόνο :  1, Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας πέντε (5) αστέρων, 2. Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας τεσσάρων (4)
αστέρων, 3. Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας τριών (3) αστέρων από 35 δωµάτια και άνω. 4. Για τα ξενοδοχεία κατηγορίας δύο (2) αστέρων από 35 δωµά-
τια και άνω. Οι ηµέρες εβδοµαδιαίας ανάπαυσης των εργαζοµένων επί πενθήµερο πρέπει να είναι συνεχόµενες. Ο περιορισµός του προηγούµενου εδα-
φίου δεν εφαρµόζεται στις εποχικής λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Κατ’ εξαίρεση των οριζοµένων στα ανωτέρω εδάφια, σε περίπτωση που η
πληρότητα του ξενοδοχείου υπερβεί το 70% και για όσο διάστηµα διατηρηθεί το συγκεκριµένο ποσοστό η επιχείρηση δύναται, να εφαρµόσει µε τη σύµ-
φωνη γνώµη του εργαζοµένου το σύστηµα εργασίας έξι εργασίµων ηµερών µε 40 ώρες απασχόλησης εβδοµαδιαίως. Ο καθορισµός των εργαζοµένων
που θα εργαστούν επί εξαηµέρου ανήκει στην επιλογή του εργοδότη. Η πληρότητα του ξενοδοχείου θα αποδεικνύεται από το θεωρηµένο από την οικεία
Δ∆ΟΥ βιβλίο πόρτας ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο µέσο. Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα επιτρέπεται να απασχολήσουν τους µισθω-
τούς, πέραν του ανωτάτου ορίου της ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας εργασίας και µέχρι µία (1) ώρα ηµερησίως, χωρίς να καταβάλουν πρόσθετη αµοιβή
εξ αιτίας ατής της υπέρβασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο µέσος όρος των ωρών εβδοµαδιαίας εργασίας υπολογιζόµενος επί περιόδου οκτώ (8) το πολύ
εβδοµάδων, δεν υπερβαίνει τον αριθµό των 40 ωρών εργασίας. Αντί του ανωτέρω συστήµατος διευθέτησης του χρόνου εργασίας, σε περίπτωση που
παρουσιάσουν πληρότητα που υπερβαίνει το 70% και για όσο διάστηµα διατηρείται το συγκεκριµένο ποσοστό αποδεικνυόµενο από το βιβλίο πόρτας
του ξενοδοχείου, θεωρηµένο από την οικεία Δ∆ΟΥ ή άλλο πρόσφορο µέσο, οι επιχειρήσεις που υπάγονται στην παρούσα επιτρέπεται να απασχολήσουν
τους µισθωτούς, πέραν του ανωτάτου ορίου της ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας εργασίας και µέχρι δύο (2) ώρες ηµερησίως, χωρίς να καταβάλουν πρό-
σθετη αµοιβή εξ’ αιτίας αυτής της υπέρβασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο µέσος όρος των ωρών εβδοµαδιαίας εργασίας υπολογιζόµενες επί περιόδου
οκτώ (8) το πολύ εβδοµάδων, δεν υπερβαίνει τον αριθµό των 40 ωρών εργασίας. Προς αντιστάθµιση των πρόσθετων ωρών εργασίας δύναται να χορη-
γείται στον εργαζόµενο αντί µειωµένου ωραρίου ανάλογη ηµερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή συνδυασµός και των δύο. Στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις οι
οποίες λειτουργούν σε θερινούς τουριστικούς προορισµούς και υπάγονται στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας που εφαρµόζεται συµβατικό ωράριο
εργασίας εώς σαράντα (40) ωρών εβδοµαδιαίως, ανεξαρτήτως της τυχόν έκτακτης απασχόλησης ορισµένων εργαζοµένων πέραν του πενθηµέρου λόγω
του φόρτου και της σώρευσης της εργασίας-συµφωνείται οι εργαζόµενοι να µπορούν να εργάζονται έως δύο (2) ώρες ηµερησίως πέραν του νοµίµου
ωραρίου τους, σύµφωνα µε τις ανάγκες της ξενοδοχειακής επιχείρησης κατά το χρονικό διάστηµα των µηνών Ιουλίου και Αυγούστου, χωρίς αυτές οι
ώρες να αµείβονται ως υπερεργασιακή ή νόµιµη υπερωριακή ή κατ’ εξαίρεση υπερωριακή απασχόληση µε την προϋπόθεση ότι οι επιπλέον των σαρά-
ντα (40) ωρών (ή του µικρότερου συµβατικού ωραρίου) ώρες εργασίας των εβδοµάδα αφαιρούνται από τις ώρες εργασίας των µηνών Μαίου, Ιουνίου,
Σεπτεµβρίου και Οκτωβρίου ώστε κατά την ανωτέρω χρονική περίοδο των µηνών Μαίου έως και Οκτωβρίου, ο µέσος όρος των ωρών εργασίας στις οποί-
ες δεν περιλαµβάνονται οι ώρες της υπερεργασίας και των νοµίµων υπερωριών της περιόδου µειωµένης απασχόλησης, να παραµένει στις σαράντα (40)
ώρες ή εάν εφαρµόζεται µικρότερο συµβατικό ωράριο, να παραµένει στον αριθµό ωρών του µικρότερου αυτού ωραρίου. Εφ’ όσον εφαρµοστούν τα ανω-
τέρω κατά την περίοδο της µειωµένης απασχόλησης ο εργαζόµενος δικαιούται να λάβει πλήρες ηµεροµίσθιο. Ο εργαζόµενος έχει δικαίωµα να αρνηθεί
την παροχή της επί πλέον αυτής εργασίας, αν δεν είναι σε θέση να την εκτελέσει και η άρνησή του δεν είναι αντίθετη µε την καλή πίστη. Αυτή η άρνη-
ση του εργαζοµένου να παράσχει επί πλέον εργασία δεν συνιστά λόγο καταγγελίας της σύµβασης εργασίας του. Προκειµένου να γνωρίζει η ξενοδο-
χειακή επιχείρηση ότι ο εργαζόµενος επιθυµεί να υπαχθεί στο συγκεκριµένο σύστηµα διευθέτησης του χρόνου εργασίας οφείλει να έχει στην κατοχή
της σχετική υπογεγραµµένη δήλωση του εργαζοµένου. Κατά τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας της πρώτης παραγράφου επιτρέπεται να χορηγείται
στον εργαζόµενο, αντί µειώσεως των ωρών εργασίας προς αντιστάθµιση των προσθέτων ωρών που εργάσθηκε κατά την περίοδο αυξηµένου ωραρίου,
ανάλογη ηµερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή ανάλογη προσαύξηση της ετήσιας άδειας µε αποδοχές ή συνδυασµός µειωµένων ωρών και ηµερών αναπαύσε-
ως ή ηµερών αδείας. Αν για οποιοδήποτε λόγο, ιδίως εξαιτίας παραίτησης ή απόλυσης του εργαζοµένου, δεν εφαρµόζεται ή δεν ολοκληρώνεται η διευ-
θέτηση του χρόνου εργασίας σύµφωνα µε το ανωτέρω σύστηµα διευθέτησης του χρόνου εργασίας, έχουν πλήρη εφαρµογή όλες οι προστατευτικές
διατάξεις που καθορίζουν τις συνέπειες της υπέρβασης του ηµερησίου και εβδοµαδιαίου ωραρίου εργασίας. Τα µέρη συνεκτιµώντας τις ιδιαιτερότητες
που παρουσιάζουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στον τρόπο λειτουργίας τους αναγνωρίζουν πως τυχόν έκτακτη απασχόληση πέραν των καθοριζόµε-
νων στο παρόν άρθρο ηµερών εργασίας, η οποία θα πραγµατοποιείται µε τη σύµφωνη γνώµη του εργαζοµένου και θα αµείβεται σύµφωνα µε τις προ-
βλέψεις της κείµενης νοµοθεσίας (αποζηµίωση ίση µε ένα ηµεροµίσθιο, συν 75% αν η ηµέρα εργασίας συµπίπτει µε Κυριακή) δικαιολογείται από τη φύση
της ασκούµενης δραστηριότητας και δεν αποτελεί καταστρατήγηση του παρόντος άρθρου και του συστήµατος εργασίας που η επιχείρηση εφαρµόζει.
Ο καθορισµός των εργαζοµένων που θα εργαστούν επιπλέον ηµέρες κατά τα ανωτέρω ανήκει στην επιλογή του εργοδότη. 
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5. Είδη ένδυσης και χο ρή γη ση γά λα τος
Στο προσωπικό που υπάγεται στην παρούσα, από τη βαθµίδα επαγγελµατικών
προσόντων του βοηθού και πάνω, χορηγούνται κάθε χρόνο για τις ανάγκες της
εργασίς, 2 φόρµες εργασίας, 1 ζευγάρι υποδήµατα από βακέττα και καττύµατα
από ελαστικό, 1 ζευγάρι γάντια από ελαστικό και ένας επενδυτής 
(ΣΣΕ 30.3.2015).
Σε όλους τους Βοηθούς, Ηλεκτροτεχνίτες, Αρχιτεχνίτες, Εργοδηγούς,
Πτυχιούχους Επίβλεψης, Συντηρητές ή Εγκαταστάτες και γενικά στις κατηγορίες
και ειδικότητες που αναφέρει ο Ν. 6422/34, χορηγούνται κάθε µέρα, αποκλειστι-
κά σε είδος 640 γραµµάρια γάλακτος, η καταβολή της αξίας του οποίου απαγο-
ρεύεται (ΣΣΕ 30.3.2015). Η ανωτέρω υποχρέωση αφορά µόνο τους εργαζόµε-
νους που η λήψη γάλατος επιβάλλεται εξαιτίας του αντικειµένου και των συνθη-
κών εργασίας (ΣΣΕ 9.10.2017).

6. Προσδιορισµός καθηκόντων
Οι εργαζόµενοι ως Ηλεκτροτεχνίτες Συντηρητές, όπως αναφέρει ο Ν. 6422/34
όπως ισχύει σήµερα βάσει και των σε εκτέλεση αυτού εκδοθέντων διαταγµάτων,
δεν έχουν υποχρεώση να προβαίνουν σε επεκτάσεις ηλεκτρολογικών εγκατα-
στάσεων. Έχουν υποχρέωση να επεµβαίνουν µόνο στη συντήρηση και αποκατά-
σταση βλαβών (ΣΣΕ 30.3.2015).

7. Προαιρετική Αργία Αγίου Πνεύµατος
Η εορτή του Αγίου Πνεύµατος ορίζεται ως ηµέρα προαιρετικής αργίας 
(ΣΣΕ 30.3.2015).

8. Θεσµικές ρυθµίσεις ΕΓΣΣΕ, Άδειες, κ.λπ.
α. Όλες οι θεσµικές διατάξεις της ΕΓΣΣΕ όπως ισχύει έχουν εφαρµογή και

στους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς. Ενδεικτικά: 
β. Άδεια γάµου: Εργαζόµενοι που συνάπτουν γάµο, δικαιούνται άδειας γάµου

πέντε (5) εργασίµων ηµερών µε αποδοχές, η οποία δε συµψηφίζεται µε την
ετήσια κανονική άδεια που προβλέπεται από τον ΑΝ 539/1945 
(ΣΣΕ 30.3.2015).

γ. Άδεια πατρότητας: Σε περίπτωση γέννησης τέκνου ο πατέρας δικαιούται µία
ηµέρα άδεια µε αποδοχές για κάθε τέκνο (ΣΣΕ 30.3.2015).

δ. Άδεια εξετασεων σε µεταπτυχιακούς φοιτητές: Όσοι συµµετέχουν σε πρόγ-
γραµµα για µεταπτυχιακό δίπλωµα ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτο-
ρικό δίπλωµα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια
10 εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ αποδοχών από τον εργοδότη,
χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά και ανεξάρτητα από την ηλικία
του/της δικαιούχου και ισχύει µέχρι δύο έτη (ΣΣΕ 30.3.2015).

ε. Εργαζόµενοι-ες µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι
τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν
από AIDS και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από
γνωστοποίηση στον εργοδότη, έως ένα (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό έτος
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επιπλέον άδεια µε αποδοχές (ΣΣΕ 7.7.2004).
9. Α πο ζη µί ω ση ε κτός έ δρας χω ρίς δι α νυ κτέ ρευ ση

Στους µι σθω τούς οι ο ποί οι κα τό πιν ε ντο λής του ερ γο δό τη τους µε τα κι νού νται,
χω ρίς να δι α νυ κτε ρεύ σουν για τις α νά γκες της ερ γα σί ας τους ε κτός των ο ρί ων
του νο µού της έ δρας της ε πι χεί ρη σης (της πε ρι φέ ρει ας Ατ τι κής θε ω ρου µέ νης
ως ε νιαί ου νο µού), χο ρη γεί ται το 50% της νό µι µης α πο ζη µί ω σης για µε τα κί νη ση
ε κτός έ δρας µε δι α νυ κτέ ρευ ση, ε φό σον το σύ νο λο της διάρ κει ας της ε κτός 
έ δρας πα ρα µο νής υ περ βαί νει το ι σχύ ον νό µι µο ω ρά ριο ερ γα σί ας (Δ∆Α 20/1998).

10.Οι αποζηµιώσεις του β.δ. 16/18 Ιουλίου 1920, όπως διαµορφώθηκαν µε τις
ΕΓΣΣΕ του 1989 (άρθρο 7), του 1994 (άρθρο 4), του 1996 (άρθρο 6), του 1998-
1999 (άρθρο 4), του 2000-2001 (άρθρο 5) και του 2002-2003 (άρθρο 4)
βελτιώνονται και καθορίζονται ως εξής ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας του
εργατοτεχνίτη-τριας :
Προϋπηρεσία Αποζηµίωση
Από 2 µήνες έως 1 έτος 5 ηµεροµίσθια
Από 1 έτος συµπληρωµένο έως 2 έτη 7 ηµεροµίσθια
Από 2 έτη συµπληρωµένα έως 5 έτη 15 ηµεροµίσθια
Από 5 έτη συµπληρωµένα έως 10 έτη 30 ηµεροµίσθια
Από 10 έτη συµπληρωµένα έως 15 έτη 60 ηµεροµίσθια
Από 15 έτη συµπληρωµένα έως 20 έτη 100 ηµεροµίσθια
Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 25 έτη 120 ηµεροµίσθια
Από 25 έτη συµπληρωµένα έως 30 έτη 140 ηµεροµίσθια
Από 30 έτη συµπληρωµένα και άνω 160 ηµεροµίσθια
(ΣΣΕ 7.7.2004 και Δ∆Α 22/2004)

11.Μειωµένο ωράριο για τη φροντίδα του τέκνου
Η άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους
1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, έχει ως αφετηρία τη λήξη της άδειας
λοχείας, δηλαδή 9 εβδοµάδες µετά τον τοκετό (ΣΣΕ 7.7.2004).

12.Εναλλακτική χρήση του µειωµένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα του
παιδιού
Το µειωµένο ωράριο (“άδεια”) θηλασµού και φροντίδας παιδιών του άρθρου 9
της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως είχε τροποποιηθεί και ισχύει, δδικαιούται 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. 

13.Άδεια εξετάσεων σε µεταπτυχιακούς φοιτητές
Όσοι συµµετέχουν σε πρόγραµµα για µεταπτυχιακό δίπλωµα ετήσιας
τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωµα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ
αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά και

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

Η
Λ

ΕΚ
ΤΡ

O
ΤΕ

Χ
Ν

ΙΤ
ΩΩ

Ν
 Κ

Α
ΤΑ

ΣΤ
Η

Μ
Α

ΤΩΩ
Ν

-Α
Ν

ΕΛ
Κ

Υ
ΣΤ

Η
Ρ

ΩΩ
Ν

 Ξ
ΕΝ

Ο
Χ

ΕΙ
ΩΩ

Ν
 Κ

.Λ
Π

. Ό
Λ

Η
Σ 

ΤΗ
Σ 

Χ
ΩΩ

Ρ
Α

Σ

10



ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει µέχρι δύο έτη 
(ΣΣΕ 30.3.2015).

14.Άδεια λόγω AIDS
Εργαζόµενοι-ες µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι
τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από
AIDS και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από γνωστοποίηση στον
εργοδότη, έως ένα (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό έτος επιπλέον άδεια µε
αποδοχές (ΣΣΕ 30.3.2015).

15.Άδεια γονέα για παιδί µε νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και
παραγώγων του ή αιµοκάθαρση
Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών
συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος
και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10)
εργασίµων ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται και
στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούται από άλλες διατάξεις 
(ΣΣΕ 7.7.2004).

16.Οι εργοδότες που απασχολούν τους παραπάνω µισθωτούς τις εργασίες αυτές
(πυρηνικά και ακτίνες Χ’) υποχρεούνται να τους αποστέλλουν δύο φορές κάθε
χρόνο καταβάλλοντας την απαιτούµενη δαπάνη, σε ειδικά εργαστήρια
προκειµένου να υποστούν το απαιτούµενο ιατρικό έλεγχο της υγείας  τους από
την επίδραση των πυρηνικών ή των ακτίνων Χ’ επί της υγείας τους (Δ∆Α 19/2003).

17.Ευνοϊκότερες ρυθµίσεις
Ευνοϊκότεροι όροι αµοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατοµική σύµβα-
ση, νόµους διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, κανονισµούς εργασίας, επιχει-
ρησιακή συνήθεια δε θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν
να ισχύουν. Οι όροι των από 7.4.2015 (σηµ. εννοείται 30.3.2015) µε αριθµό κατά-
θεσης 3/2015, από 8.4.2016  µε αριθµό κατάθεσης 7/2016 και από 9.10.2017 µε
αριθµό κατάθεσης 13/2017 ΣΣΕ που δεν καταργούνται ή τροποποιούνται µε την
παρούσα ή δεν αντίκεινται στους όρους της διατηρούνται σε ισχύ (ΣΣΕ
15.2.2021).

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ (2010-2011-2012)

Το παρόν προσαρτάται στην παρούσα “για τους όρους αµοιβής και εργασίας των
ηλεκτροτεχνιτών-περιελιγκτών ξενοδοχείων, όλης της χώρας” και αποτελεί αναπό-
σπαστο τµήµα της.

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
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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 πράγµατα
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
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 (ΣΣΕ 30.3.2015).
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