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Άρθρο 1.  

Αντικείµενο-Πεδίο εφαρµογής 

 

Με τις διατάξεις της ρύθµισης αυτής καθορίζονται οι αποδοχές, οι όροι εργασίας και οι εν γένει σχέσεις 

των εργαζόµενων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αστικά κέντρα, σε τόπους 

θερινών 'διαµονών, σε λουτροπόλεις και σε αρχαιολογικούς τόπους όλης της χώρας, µε τη µορφή του 

ξενοδοχείου, ξενώνα, οικοτροφείου, επιχείρησης επιπλωµένων διαµερισµένων, επιχείρησης θερέτρων 

από τουριστικούς οικίσκους (µπακαλόους), Μοτέλ, Τουριστικού περιπτέρου και Κέντρου 

Παραθερισµού-διακοπών και κάµπινγκ. 

 

Άρθρο 2.  

Κατηγορίες µισθωτών 

Οι µισθωτοί τους οποίους αφορά η παρούσα ρύθµιση αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι και 

κατατάσσονται σύµφωνα µε την ειδικότητά τους και ανεξαρτήτως φύλου, στις εξής τέσσερις (4) 

κατηγορίες: 

 

Κατηγορία Α’: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ) , µαιτρ, υποµαίτρ (ή κάπταιν) , θυρωρός Α’, 

νυκτοθυρωρός Α’, µπουφετζής Α', προϊστάµενος υπνοδωµατίων και κοινοχρήστων χώρων και  

µάγειρας Α’. 

Κατηγορία Β’: Προϊστάµενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρωρός Β', σερβιτόρος 

τραπεζαρίας-σαλονιού ή ορόφων (θαλαµηπόλος), µπάρµαν ή µπαρµέϊντ, ασηµοκέρηδες και     

µάγειρας Β'. 
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Επίσης, µε την προϋπόθεση ότι θα προτιµήσουν την παρούσα συλλογική ρύθµιση, οι τηλεφωνητές, οι 

ελεγκτές ή ταµπλίστες και οι µαϊνκουραντιέ. 

Κατηγορία Γ’: Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόµος (βαλές) , θυρωρός υπηρεσίας, βοηθοί θυρωρείου ή 

µπουφέ ή εστιατορίου ή µπαρ ή ορόφων ή λινοθήκης, γκρουµ, ντόρµαν ή εξωτερικός θυρωρός, 

λινοθηκάριος και βουατηριέρης, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλη συλλογική σύµβαση ή διαιτητική 

απόφαση και µάγειρας Γ'. 

Επίσης, η καµαριέρα, µε τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 3 της ∆.Α. 13/2000. 

 

Κατηγορία ∆: Πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, µοδίστρα, µανταρίστρια, 

λαντζέρης, λουτροvόµος, προϊστάµενος και βοηθός ιατρών. 

 

Άρθρο 3 

Βασικοί µηνιαίοι µισθοί και ηµεροµίσθια 

 

1. Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων που αφορά η παρούσα ρύθµιση, όπως έχουν 

διαµορφωθεί την 31.12.2000, αυξάνονται από 1.1.2001 κατά ποσοστό 2,8% και διαµορφώνονται 

ως εξής: 

 

Κατηγορία Α’  599,80 € 

Κατηγορία Β’  587,13 € 

Κατηγορία Γ’   575,49 € 

Κατηγορία ∆’  550,01 € 

 

2. Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων που αφορά η παρούσα ρύθµιση, όπως θα έχουν 

διαµορφωθεί την 30.6.2001, αυξάνονται από 1.7.2001 κατά ποσοστό 1,4% και διαµορφώνονται ως 

εξής: 

 

Κατηγορία Α’  608,20 € 

Κατηγορία Β’  595,35 € 

Κατηγορία Γ’   583,55 € 

Κατηγορία ∆’  557,71 € 

 

3. Ειδικώς ο βασικός µισθός της καµαριέρας διαµορφώνεται από 1.1.2001 όπως ορίζεται στην         

    ∆.Α. 13/2000. 
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4. Το ηµεροµίσθιο των εκτάκτως προσλαµβανοµένων προς εξυπηρέτηση επισήµων ή απλών γευµάτων 

και δεξιώσεων παρατιθεµένων σε ξενοδοχεία πολυτελείας και Α' κατηγορίας, όπως έχει διαµορφωθεί 

την 31.12. 2000 αυξάνεται αντιστοίχως από 1.1.2001, από 1.7.2001 µε τα ίδια όπως παραπάνω 

ποσοστά  (2,8%+1,4%) και διαµορφώνεται ως εξής 

 

 Περίοδος Περίοδος  

 1.1/30.6.2001 1.7./31.12.2001  

Α’ Σερβιτόροι 41,98 € 42,57 €  

Β' Βοηθοί 36,03 € 36,54 €  

 

Το παραπάνω ηµεροµίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για απασχόλησή τους µέχρι (8) οκτώ 

ωρών και συµπεριλαµβάνονται σε αυτό οι προσαυξήσεις για τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές και 

εορτές, καθώς και για εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες. 

 

 

Άρθρο 4.  

Επίδοµα προϋπηρεσίας 

Το χορηγούµενο δραχµικό επίδοµα προϋπηρεσίας αναπροσαρµόζεται από 1.1.2001 στο ποσό των 

1.200 δραχµών ή 3,51 € για κάθε έτος υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε άλλη ξενοδοχειακή επιχείρηση 

σύµφωνα µε τους όρους και  τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 της από 20.5.1998 Σ.Σ.Ε. του κλάδου. 

 

 

Άρθρο 5. 

 Αναλογία αδείας εποχιακώς απασχολουµένων 

Οι εργαζόµενοι που υπάγονται στην παρούσα συλλογική 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 α-

πασχόλησης καθώς και επίδοµα αδείας 2,5 ηµερών οµοίως για κάθε µήνα εργασίας κατά την ίδια 

περίοδο εποχιακής απασχόλησης και µέχρι µισό µηνιαίο µισθό. 
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Άρθρο 6.  

Λοιπές ρυθµίσεις 

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσά ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που 

προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συµβάσεις, διαιτητικές 

αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις 

διατάξεις της παρούσας. 

 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της ∆ιαιτητικής Απόφασης 20/1997, όπως 

τροποποιήθηκε µε την από 20.5.1998 Σ.Σ.Ε. καθι την ∆.Α. 13/2000, εφόσον δεν τροποποιούνται µε 

την παρούσα. 

 

Άρθρο 7.  

Έναρξη ισχύος 

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2001. εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε ειδικότερες διατάξεις. 

 

 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΗΞΟΥΡΙΩΤΗΣ 

 

 


