
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις  

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας 

 

Π.Κ. 22/22-5-2002 

 

Άρθρο 1 

Αντικείµενο – Πεδίο εφαρµογής 

 

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

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

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

ξενοδοχείου, ξενώνα οικοτροφείου, επιχείρησης επιπλωµένων διαµερισµάτων, επιχειρήσεις 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, 

νυχτοθυρωρός 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. 

Επίσης µε την προϋπόθεση ότι θα προτιµήσουν την παρούσα διαιτητική απόφαση 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 βουτηριέρης, εφόσον δεν καλύπτονται από άλλη συλλογική σύµβαση ή διαιτητική 

απόφαση 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 31.12.2001, αυξάνονται από 1.1.2002 κατά ποσοστό 4% και διαµορφώνονται ως 

εξής: 

 

Κατηγορία Α’  632,53 € 

Κατηγορία Β’  619,17 € 

Κατηγορία Γ’   606,90 € 

Κατηγορία ∆’  580,00 € 

 

2. Οι ανωτέρω βασικοί µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.6.2002, αυξάνονται από 

1.7.2002 κατά ποσοστό 1,4% και διαµορφώνονται στρογγυλοποιούµενα ως εξής: 

 

Κατηγορία Α’  641,38 € 

Κατηγορία Β’  627,84 € 

Κατηγορία Γ’   615,40 € 

Κατηγορία ∆’  588,12 € 

 

3. Εφόσον την 1.1.2003 οι ανωτέρω βασικοί µηνιαίοι µισθοί, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 

31.12.2002, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αύξησης υπερβαίνον τουλάχιστον κατά 1% τον επίσηµο µέσο 

∆.Τ.Κ. του έτους 2002 προς 2001, θα αναπροσαρµοστούν από 1.1.2003, έτσι ώστε να υπερβαίνουν 

κατά µία (1) ποσοστιαία µονάδα το µέσο ∆.Τ.Κ. του έτους αυτού. 

 

4. Οι ανωτέρω βασικοί µηνιαίοι µισθοί για το έτος 2003, όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2002, 

αυξάνονται για το έτος 2003 κατά ποσοστό 4,2%. Η αύξηση αυτή θα δοθεί από 1.1.2003 εφάπαξ 

στους µισθούς, όπως θα έχουν τυχόν διαµορφωθεί την 31.12.2002 µε βάση την εφαρµογή των 

ανωτέρω παραγράφων. 

 



5. Ειδικώς ο βασικός µισθός της καµαριέρας διαµορφώνεται αντίστοιχα από 1.1.2002 και από 1.1.2003 

όπως ορίζεται στην ∆.Α. 13/2000. 

 

6. 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. 2001 αυξάνεται αντιστοίχως από 1.1.2002, από 1.7.2002 και από 1.1.2003 ως εξής 

 

 Περίοδος Περίοδος Περίοδος 

 1.1/30.6.2002 1.7./31.12.2002 1.1/31.12.2003 

Α’ Σερβιτόροι 45 46 48 

Β' Βοηθοί 39 40 42 

 

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 1.1.2002 στο ποσό των  

3,70 € και από 1.1.2003 στο ποσό των 3,86 € 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 

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

περίοδο εποχιακής απασχόλησης και µέχρι µισό µηνιαίο µισθό. 

 

 



Άρθρο 6. 

Επιτροπή προσδιορισµού επιδόµατος εξυπηρέτησης Ολυµπιακών αγώνων 

 

Ενόψει της θέσπισης της συλλογικής ρύθµισης για το έτος 2004, τα µέρη θα συστήσουν εγκαίρως 

ισοµερή επιτροπή προκειµένου να επεξεργαστεί πρόταση για την πρόβλεψη ειδικού «επιδόµατος 

εξυπηρέτησης Ολυµπιακών Αγώνων». Η επιτροπή θα µελετήσει µεταξύ άλλων το τοπικό και 

προσωπικό πεδίο της χορήγησης του εν λόγω επιδόµατος. 

 

Άρθρο 7.  

Εφαρµογή θεσµικών Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

 

Οι θεσµικοί όροι της από 15 Απριλίου 2002 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. θεωρείται ότι αποτελούν µέρος και της παρούσας 

ρύθµισης. 

 

Άρθρο 8.  

Λοιπές ρυθµίσεις 

 

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, δεν θίγονται από τις 

διατάξεις της παρούσας. 

 


