
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και  

επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π.) 

Π.Κ. 47/5-7-2004 

 

 

Άρθρο 1 

 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόµενοι στα τουριστικά και επισιτιστικά καταστήµατα 

όλης της χώρας. 

Ειδικότερα υπάγεται: 

περίπτωση i) Το προσωπικό εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, µπαρ, νυκτερινών κέντρων 

διασκέδασης, επιχειρήσεων catering, οβελιστηρίων, ψητοπωλείων και κάθε καταστήµατος στο οποίο 

λειτουργεί αµιγές τµήµα εστιατορίου. 

περίπτωση ii) Το προσωπικό των καφενείων, καφέ-σνακ µπαρ, ουζερί, αναψυκτηρίων, λεσχών, 

κυλικείων, εντευκτηρίων, καφεζαχαροπλαστείων, καφεζυθοζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, φάστ-

φούντ, ντισκοτέκ, καφωδείων, µπουάτ, µπυραριών και καφετεριών, πάµπς (pubs), πιάνο µπαρ, 

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 

 

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

διαµορφωθεί την 31-12-2003 αυξάνονται από 1-1-2004 κατά ποσοστό 4% και περαιτέρω όπως θα  

έχουν διαµορφωθεί την 30-6-2004, αυξάνονται από, 1-7-2004 κατά ποσοστό 2%. Με στόχο την 

ενίσχυση των χαµηλότερων εισοδηµάτων, οι βασικοί µισθοί των παρακάτω κατηγοριών εργαζοµένων 

Λαντζέρη, καθαριστή, πιατά, µαχαιροπηρουνά τηγανιέρη, ντονερτζή- ψητά, πατσατζή, βοηθού 

µπάρµαν, βοηθού µπυραριέρη, κάπελαποτηριέρη (Κατηγορία Α) και ποτηριέρη, λαντζέρη-ρα 

(Κατηγορία Β) αυξάνονται από 1.7.2004 µε επί πλέον εφάπαξ ποσό των 10 ευρώ µηνιαίως. 

Με βάση τα παραπάνω οι βασικοί µισθοί σε ευρώ των υπαγοµένων στη σύµβαση αυτή 

εργαζοµένων, διαµορφώνονται για το έτος 2002 ως εξής:  
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Κεφάλαιο Α’ : Καταστήµατα περίπτωσης i του άρθρου 1   

Από 1-1-2004 Από 1-7-2004 

Προσωπικό κουζίνας 

Αρχιµάγειρας 

Ελεύθερη συµφωνία µη δυναµένου του µισθού να είναι 

κατωτέρου του µισθού µαγείρου Α’ αυξηµένου κατά 20%, ήτοι 

του ποσού των 

858,10 € 875,30 € 

Μάγειρος Α’ 672,93 € 686,39 € 

Μάγειρος Β’ 623,87 € 636,35 € 

Μάγειρος Γ’ 622,20 € 634,64 € 

Μπουφετζής Α’ 612,32 € 624,56 € 

Λαντζέρης, καθαριστής, πιατάς, µαχαιροπηρουνάς 582,88 € 604,53 € 

Τηγανιέρης, ντονερτζής – ψητάς, πατσατζής 582,88 € 604,53 € 

Λοιπόν προσωπικό κουζίνας 

   

Μπάρµαν 677,70 € 691,26 € 

Βοηθός µπάρµαν 584,50 € 606,19 € 

Μαρκαδόρος, αποθηκάριος, µπυραριέρης 600,60 € 612,61 € 

Ταµπλίστας, κοντρολέρ, πωλητές φαγητών  612,41 € 624,67 € 

Βοηθός µπυραριέρη 584,50 € 606,19 € 

Μπαγκιέρης  600,60 € 612,61 € 

Κάπελας - ποτηριέρης 584,50 € 606,19 € 

   

Κεφάλαιο Β’: Καταστήµατα περιπτώσεως ii του άρθρου 1 Από 1-1-2004 Από 1-7-2004 

Μπουφετζής, καφετιέρης, πωλητές- τριες κρύων φαγητών, 

φαστ – φουντ και συναφών καταστηµάτων 
611,37 € 623,60 € 

Ταµπής µαρκαδόρος, ταµίας, ψήστης, Τεχνίτης πιτσαρίας, 

γαλατάς, λουκουµατζής 
599,91 € 611,91 € 

   

Βοηθητικό προσωπικό 

Ποτηριέρης, λαντζέρης- ρα άνω των 18 ετών. 

Κάτω των 18 ετών µισθός σύµφωνα µε τους όρους της Γ.Σ.Ε.Ε. 

σε συνδυασµό µε το Ν. 1837/89 (34/91 Π∆∆∆ ΑΘ) 

589,37 € 611,15 € 

Σερβιτόρος (Συνολικός µισθός) 133,68 € 136,35 € 

Μπάρµαν  679,80 € 693,39 € 

Μπυραριέρης  601,36 € 613,39 € 

Βοηθοί των ανωτέρω 597,80 € 609,76 € 
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Άρθρο 3 

 

Από τους σερβιτόρους και τους βοηθούς 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 1.1.2004 ηµεροµίσθιο 59,00 € και από 1.7.2004 60,00 €, οι δε βοηθοί σερβιτόροι από 1.1.2004 

ηµεροµίσθιο 44,00 € και από 1.7.2004  45,00 €. 

 

Άρθρο 4 

 

Το επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας των εργαζοµένων της περιπτώσεως i του άρθρου 1, διαµορφώνεται 

από 1.1.2004 σε 4,70 € ανά έτος υπηρεσίας, και από 1.7.2004 σε 4,79 € 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: 

 

 1-1-2004 1-7-2004 

ΑΓΑΜΟΣ χωρίς προϋπηρεσία 599,93 € 611,93 € 

Με µία (1) Τριετία 659,92 € 673,12 € 

Με δύο (2) Τριετίες 719,92 € 734,32 € 

Με τρεις (3) Τριετίες 779,91 € 795,51 € 

ΕΓΓΑΜΟΣ χωρίς προϋπηρεσία 659,92 € 673,12 € 

Με µία (1) Τριετία 719,92 € 734,32 € 

Με δύο (2) Τριετίες 779,91 € 795,51 € 

Με τρεις (3) Τριετίες 839,90 € 856,70 € 
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Άρθρο 6 

Χορηγείται ολυµπιακό εφάπαξ επίδοµα ύψους 200,00 € στους εργαζοµένους οι οποίοι εργάζονται σε 

επιχειρήσεις επισιτισµού εντός των χώρων των ολυµπιακών εγκαταστάσεων και σε επιχειρήσεις 

επισιτισµού οι οποίες έχουν συνάψει σχετικές συµβάσεις µε τον Οργανισµό Αθήνα 2004.                

Το παραπάνω επίδοµα θα καταβληθεί µέχρι την 1η Οκτωβρίου 2004. Κατ' επιλογήν αποκλειστικά του 

εργαζοµένου είναι ληφθεί, αντί του ολυµπιακού επιδόµατος, άδεια πέντε (5) εργασίµων ηµερών µέχρι 

την 31η ∆εκεµβρίου 2004. 

 

Άρθρο 7 

 

Στους εργαζόµενους, οι οποίοι υπάγονται στην παρούσα σύµβαση εφαρµόζονται οι πιο κάτω ρυθµίσεις 

της εθνικής γενικής συλλογικής σύµβασης εργασίας, ήτοι για την αποζηµίωση λόγω καταγγελίας της 

σύµβασης εργατοτεχνιτών (άρθρο 4) το µειωµένο ωράριο για τη φροντίδα του τέκνου (άρθρο 8), την 

εναλλακτική χρήση του µειωµένου ωραρίου ως άδειας για φροντίδα του παιδιού (άρθρο 9), την άδεια 

εξετάσεων σε µεταπτυχιακούς φοιτητές (άρθρο 10), την άδεια λόγω AIDS (άρθρο 11), την άδεια 

γονέα για παιδί µε νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση  

(άρθρο 12 ) 

 

Άρθρο 8 

 

1. Ως προς τους λοιπούς όρους εξακολουθούν να ισχύουν και οι ρυθµίσεις της από 9-5-2003 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 ∆.Α., κανονισµούς, ατοµικές συµβάσεις 

εργασίας δεν θίγονται από την παρούσα. 

 

Άρθρο 9 

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2004 

 


