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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
Ε∆ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434  �210 88 14 922  � 210 88 15 393   info@omed.gr 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21,  Θεσσαλονίκη  54626 � 2310 517 128 � 2310 517 119 

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2009 

Αρ. Πρωτ.: 1223 

Προς: 

1. Πανελλήνια Οµοσπονδία Εργατών Επισιτισµού και Υπαλλήλων 

Τουριστικών Επαγγελµάτων, Σόλωνος 87-89, 106 79 Αθήνα 

2. Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών και Εµπόρων 

Ελλάδος, Αριστοτέλους 46, 104 33 Αθήνα 

3. Πανελλήνια Οµοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελµάτων, 

Σταδίου 51 (8ος όροφος), 105 59 Αθήνα 

4. Οµοσπονδία Επαγγελµατιών- Ζαχαροπλαστών Ελλάδος, Εµµ. Μπενάκη 16, 

Αθήνα 

5. Οµοσπονδία Καφεπωλών Ελλάδος, Βουλής 16, Αθήνα 

 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

16/2009 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών 

και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κλπ)» 

 

(Πράξη Κατάθεσης Υπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας: 8/25-6-2009) 

Σήµερα, την 22.06.2009, ο κ. Ιωάννης Ληξουριώτης, που αναδείχθηκε διαιτητής κατά 

το άρθρο 16 § 4 του Νόµου 1876/1990 και σύµφωνα µε τον Κανονισµό 

Καταστάσεως Μεσολαβητών-∆ιαιτητών προκειµένου να επιλύσει τη συλλογική 

διαφορά εργασίας µεταξύ της συνδικαλιστικής οργάνωσης «Πανελλήνια Οµοσπονδία 

Εργατών Επισιτισµού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελµάτων» (Π.Ο.Ε.Ε.Υ.Τ.Ε.) 

και των εργοδοτικών οργανώσεων µε την επωνυµία «Γενική Συνοµοσπονδία 

Επαγγελµατιών Βιοτεχνών και Εµπόρων Ελλάδος» (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.), «Πανελλήνια 

Οµοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελµάτων» (Π.Ο.Ε.Σ.Σ.Ε.), 

«Οµοσπονδία Επαγγελµατιών - Ζαχαροπλαστών Ελλάδος» (Ο.Ε.Ζ.Ε.) και 

«Οµοσπονδία Καφεπωλών Ελλάδος» (Ο.Κ.Ε.). 

Αφού έλαβε υπόψη του 

• Την από 31.12.2008 πρόσκληση για διαπραγµατεύσεις και καταγγελία της από 

01.07.2008 σ.σ.ε. που αφορούσε στους όρους αµοιβής και εργασίας του 
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προσωπικού των τουριστικών και επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, 

ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λπ.). 

• Την υπ’ αριθ. πρωτ. 253/24Μ/16.02.2009 αίτηση µεσολάβησης της 

Π.Ο.Ε.Ε.Υ.Τ.Ε. 

• Την από 14.05.2009 µεσολαβητική πρόταση, την οποία έκανε δεκτή η πλευρά 

των εργαζοµένων µε το από 15.05.2009 έγγραφό της και απέρριψαν οι 

οργανώσεις της εργοδοτικής πλευράς. 

• Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 019/25/05/2009 αίτηση διαιτησίας της Π.Ο.Ε.Ε.Υ.Τ.Ε. 

• Τα όσα διαµείφθηκαν κατά την κοινή συνάντηση που πραγµατοποιήθηκε στα 

γραφεία του Ο.ΜΕ.∆. την 10.06.2009 µεταξύ αφενός των εκπροσώπων της 

Π.Ο.Ε.Ε.Υ.Τ.Ε. και αφετέρου των εκπροσώπων της Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., της Π.Ο.Ε.Σ.Ε. 

και της Ο.Κ.Ε. 

• Το σύνολο των λοιπών εγγράφων που υπάρχουν στο φάκελο της παρούσας 

υπόθεσης. 

• Ότι ο µέσος ∆είκτης Τιµών Καταναλωτή (ποσοστιαία ετήσια µεταβολή) για την 

περίοδο Μάιος 2009/Μάιος 2008 έχει διαµορφωθεί στο 2,8%, ενώ η ετήσια 

µεταβολή του εναρµ. ∆ΤΚ για την ίδια περίοδο έχει οµοίως διαµορφωθεί στο 3 % 

(ΕΣΥΕ Μάιος 2008). 

• Ότι οι αυξήσεις που προβλέπονται µε την από 02.04.2008 ΕΓΣΣΕ και αφορούν 

στο έτος 2009 έχουν προσδιορισθεί σε ποσοστό 5,5% από 01.05.2009. 

• Ότι τα µέρη έχουν ήδη συµφωνήσει µε το 16.02.2009 Πρακτικό Συνάντησης την 

αναδροµική ισχύ από 01.01.2009 της συλλογικής ρύθµισης του έτους 2009. 

Αποφασίζει ως εξής 

Άρθρο 1  

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόµενοι στα τουριστικά και 

επισιτιστικά καταστήµατα όλης της χώρας. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας στο 

λοιπό προσωπικό των ειδικοτήτων µαρκαδόρος κ.λ.π. του Κεφαλαίου Α΄: 

Καταστήµατα περίπτωση i εντάσσεται και ο ταµίας, για τον οποίο εφαρµόζονται και 

όλες οι διατάξεις της παρούσας και των προηγουµένων οµοίων αυτής, που αφορούν 

τους εργαζόµενους των ειδικοτήτων στις οποίες εντάσσεται. 

 Ειδικότερα υπάγεται: 

περίπτωση i) Το προσωπικό εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, µπάρ, 

νυκτερινών κέντρων διασκέδασης, επιχειρήσεων τροφοδοσίας γευµάτων (catering), 
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οβελιστηρίων, ψητοπωλείων και κάθε καταστήµατος στο οποίο λειτουργεί αµιγές 

τµήµα εστιατορίου. 

περίπτωση ii) Το προσωπικό των καφενείων, καφέ-σνακ µπάρ, ουζερί, 

αναψυκτηρίων, λεσχών, κυλικείων, εντευκτηρίων, καφεζαχαροπλαστείων, καφεζυθο-

ζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, φάστ-φούντ, ντισκοτέκ, καφωδείων, µπουάτ, 

µπυραριών και καφετεριών, πάµπς (pubs), πιάνο µπάρ, καταστηµάτων χορτοφαγίας 

και ποικίλων εδεσµάτων και κάθε εν γένει καταστήµατος όπου λειτουργεί τµήµα 

καφετέριας, πιτσαρίας, ζαχαροπλαστείου και λοιπών µικτών ή συναφών τοιούτων, 

ανεξαρτήτως της αδείας λειτουργίας τους. 

Άρθρο 2 

Τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών των εργαζοµένων του άρθρου 1, 

όπως έχουν διαµορφωθεί την 31-12-2008 αυξάνονται από 1-1-2009 κατά ποσοστό 

3%  και περαιτέρω όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30-6-2009, αυξάνονται από  

1-7-2009 κατά ποσοστό 3%.   

Με βάση τα παραπάνω οι βασικοί µισθοί σε ευρώ των υπαγοµένων στη ∆.Α. αυτή 

εργαζοµένων, διαµορφώνονται  για το έτος 2009 ως εξής : 

 

Κεφάλαιο Α': Καταστήµατα περίπτωσης i του άρθρου 1 

Προσωπικό κουζίνας      

Ειδικότητες Από 1-1-2009 Από 1-7-2009 

Αρχιµάγειρος. 

Ελεύθερη συµφωνία µη δυναµένου του µισθού 
να είναι κατωτέρου του µισθού µαγείρου Α' 
αυξηµένου κατά 20%, ήτοι του ποσού των 

1.152,54 1.187,12 

Μάγειρος Α' 903,80 930,92 

Μάγειρος Β' 837,92 863,05 

Μάγειρος Γ' 835,66 860,73 

Μπουφετζής Α' 833,39 858,40 

Λαντζέρης, καθαριστής, πιατάς, 
µαχαιροπηρουνάς 

817,80 842, 33 

Τηγανιέρης, ντονερτζής-ψητάς, πατσατζής 817,80 842, 33 

                                Λοιπόν προσωπικό  

Μπάρµαν 910.20 937,51 



\\Odysseas\public\O.ME.D\07_d_apo\D-Apo2009\da-16-2009-episitismos.doc 4 

Βοηθός µπάρµαν 819.98 844,58 

Μαρκαδόρος,ταµίας,αποθηκάριος, µπυραριέρης, 823,82 848,54 

Ταµπλίστας, κοντρολέρ, πωλητές φαγητών 833,52 858,52 

 Βοηθός µπυραριέρη 819,97 844,57 

Μπαγκιέρης 823,83 848,54 

Κάπελας-ποτηριέρης 819,97 844,57 

Κεφάλαιο Β': Καταστήµατα περιπτώσεως ii του άρθρου 1 

Μπουφετζής, καφετιέρης, πωλητές-τριες κρύων 

φαγητών, φάστ-φουντ και συναφών 

καταστηµάτων 

821,13 845,76 

Ταµπής, µαρκαδόρος, ταµίας, ψήστης, Τεχνίτης 

πιτσαρίας, γαλατάς, λουκουµατζής 

805,73 829,90 

Βοηθητικό προσωπικό 

Ποτηριέρης, καθαριστής, λαντζέρης-ρα άνω των 

18 ετών. 

Κάτω των 18 ετών  µισθός σύµφωνα µε τους 

όρους της ΕΓΣΣΕ σε συνδυασµό µε το Ν. 

1837/89 ( 34/91 Π∆∆∆ Αθ) 

804,73 828,87 

Σερβιτόρος (Συµβολικός µισθός) 179,55 184,94 

Μπάρµαν 913,01 940,40 

Μπυραριέρης 807,69 831,92 

Βοηθοί των ανωτέρω 802,91 826,99 

Άρθρο 3 

Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται έκτακτα σε χώρους όπως οικίες 

κ.λ.π που δεν έχουν την ιδιότητα της επιχείρησης (άδεια εργασίας) και οι εκδηλώσεις 

που πραγµατοποιούνται δεν έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα για τον ιδιώτη, θα 

λαµβάνουν οι µεν σερβιτόροι  από 1.1.2009 ηµεροµίσθιο 79,02 ευρώ  και από 

1.7.2009  81,39 ευρώ, οι δε βοηθοί σερβιτόροι από 1.1.2009 ηµεροµίσθιο 59,24  

ευρώ  και από 1.7.2009  61,01 ευρώ. 

Οι σερβιτόροι και οι βοηθοί τους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις τροφοδοσίας 

γευµάτων (catering) θα αµείβονται, κατ’επιλογήν των εργαζοµένων που 

διατυπώνεται πριν την έναρξη της έκτακτης εργασιακής σχέσεως, είτε µε ποσοστά 

επί των λογαριασµών των πελατών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 54 του ν. 
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2224/94 είτε µε ηµεροµίσθιο το οποίο ανέρχεται για τους µεν  σερβιτόρους  από 

1.1.2009 79,02 ευρώ και από 1.7.2009  81,39 ευρώ,  για δε τους βοηθούς  

σερβιτόρους  από 1.1.2009  59,24 ευρώ και από 1.7.2009  61,01 ευρώ. 

Άρθρο 4 

Το επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας  των εργαζοµένων της περιπτώσεως i  του άρθρου 

1, διαµορφώνεται από 1.1.2009 σε 6,31 ανά έτος υπηρεσίας, από 1.7.2009 σε 6,50 

ευρώ ανά έτος υπηρεσίας το οποίο προστίθεται στους βασικούς µισθούς προκειµένου 

να υπολογισθούν τα προβλεπόµενα επιδόµατα.  

Άρθρο 5 

Οι διανοµείς οι υπαγόµενοι στην παρούσα δικαιούνται αποκλειστικά και µόνον  

επιδόµατος γάµου 10% επί του βασικού µισθού και επιδόµατος τριετιών 10% επί του 

βασικού µισθού και µέχρι συµπληρώσεως τριών τριετιών, σύµφωνα µε τους όρους 

των εθνικών γενικών σ.σ.ε. 

Οι µισθοί των πλήρως απασχολούµενων διανοµέων των υπαγοµένων στην παρούσα 

καταστηµάτων,  µε υπολογισµό των πάσης φύσεως επιδοµάτων τους, ορίζονται ως 

εξής 

 

Προϋπηρεσία 1-1-2009 1-7-2009 

ΑΓΑΜΟΣ χωρίς προϋπηρεσία 805,75 829,92 

Με µία (1) Τριετία 886,33 912,92 

Με δύο (2) Τριετίες 966,90 995,19 

Με τρείς (3) τριετίες 1.047,49 1.078,91 

ΕΓΓΑΜΟΣ χωρίς προϋπηρεσία 886,33 912,92 

Με µία (1) Τριετία 966,90 995,91 

Με δύο (2) Τριετίες 1047,49 1.078,91 

Με τρείς (3) τριετίες 1.128,01 1.161,90 

 

Άρθρο 6 

Επαναπρόσληψη εποχιακώς απασχολουµένων 

Οι επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν συνέχεια όλο τον χρόνο (εποχιακές), δηλαδή 

αυτές που λειτουργούν µέχρι εννέα (9) µήνες το χρόνο, υποχρεούνται να 
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επαναπροσλαµβάνουν το ίδιο προσωπικό το οποίο και απασχόλησαν κατά την 

προηγούµενη περίοδο. 

Προϋπόθεση να ασκηθεί και να ισχύει το δικαίωµα αυτό για τον εργαζόµενο αποτελεί 

γραπτή ειδοποίηση-δήλωσή του προς τον εργοδότη, είτε στη διεύθυνση του τόπου 

εργασίας του, είτε στην έδρα του και να αποστέλλεται µέχρι 20 Ιανουαρίου για τις 

επιχειρήσεις που λειτουργούν τη θερινή περίοδο και µέχρι 1 Σεπτεµβρίου για όσες 

λειτουργούν τη χειµερινή περίοδο. 

Για να είναι έγκυρη, πρέπει να γίνει και να σταλεί συστηµένη στην επιχείρηση µέσω 

της οικείας οργάνωσής του. Στην περίπτωση αυτή ως ηµεροµηνία ειδοποιήσεως 

νοείται η ηµεροµηνία καταθέσεως στο ταχυδροµείο. 

Ο εργαζόµενος, καλούµενος από την επιχείρηση, υποχρεούται να παρουσιασθεί από 

τις παραµονές του Πάσχα. 

Η επιχείρηση υποχρεούται να τον απασχολήσει τουλάχιστον από της 1ης Ιουνίου και 

για τις περιοχές Κρήτης -Ρόδου -Κέρκυρας από την 25η Μαίου. Σε περίπτωση που ο 

υπάλληλος κληθεί και δεν αναλάβει εντός πενθηµέρου αδικαιολόγητα υπηρεσία, χάνει 

κάθε δικαίωµα για επαναπρόσληψη και αποζηµίωση. 

Η πρόσληψη και τα από αυτήν απορρέοντα δικαιώµατα και υποχρεώσεις του 

εργαζοµένου αρχίζουν από την ηµέρα που ο εργαζόµενος αναλάβει εργασία. 

Άρθρο 7 

1. Ως προς τους λοιπούς όρους εξακολουθούν να ισχύουν και οι  ρυθµίσεις της από 

1-7-2008 Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, και των υπολοίπων συλλογικών 

ρυθµίσεων εφόσον δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. 

2. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται άµεσα ή έµµεσα µε την παρούσα 

ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, σ.σ.ε. ή 

δ.α., κανονισµούς, ατοµικές συµβάσεις εργασίας δεν θίγονται από την παρούσα. 

Άρθρο 8 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2009. 

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 22 Ιουνίου 2009 

 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ∆. ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ 


