
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις όλης της χώρας 
 

Π.Κ. 23/23-3-2005 
 

Άρθρο 1  

Αντικείµενο - Πεδίο εφαρµογής 

 

Με την παρούσα ∆.Α. καθορίζονται οι όροι αµοιβής και 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 θέρετρων 

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 και καµαριέρης - α . 
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Κατηγορία ∆: Πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, µοδίστρα, µανταρίστρια, 

λαντζέρης, λουτροvόµος, προϊστάµενος και βοηθός ιατρείου. 

 

Άρθρο 3 

Βασικοί µισθοί και ηµεροµίσθια 

 

1. Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως έχουν 

διαµορφωθεί στις 31.12.2004, σύµφωνα µε την 19/2004 ∆.Α.(ΠΚ 9/30.6.2004) αυξάνονται από 

1/1/2005 κατά ποσοστό 2,2% και διαµορφώνονται ως εξής:  

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: 724,55 € 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: 709,26 € 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄: 695,21 € 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆΄: 664,38 € 

 

2. Οι ανωτέρω βασικοί µισθοί και τα βασικά ηµεροµίσθια, όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 30.6.2005, 

αυξάνονται περαιτέρω από 1.7.2005, κατά ποσοστό 3,3% και διαµορφώνονται ως εξής: 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄: 748,46 € 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β΄: 732,67 € 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ΄: 718,15 € 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ∆΄: 686,30 € 

 

3. Κατά το ίδιο ποσοστό και κατά τις ίδιες πιο πάνω ηµεροµηνίες αυξάνεται και το ηµεροµίσθιο των 

εκτάκτως προσλαµβανοµένων και διαµορφώνεται από 1/1/2005 έως 30/6/02005 για τους Σερβιτόρους 

σε 52,04 € και βοηθούς σερβιτόρων σε 45,53 € και από 1/7/2005 για τους Σερβιτόρους σε 53,76 € και 

βοηθούς σερβιτόρων σε 47,03 €. 

 

Άρθρο 4 

Επίδοµα προϋπηρεσίας 

 

Το χορηγούµενο επίδοµα προϋπηρεσίας, αυξάνεται από 1/1/2005 κατά ποσοστό 2,2% και 

όπως θα έχει διαµορφωθεί στις 30/6/2005, αυξάνεται περαιτέρω από 1/7/2005, κατά ποσοστό 3,3% 

και διαµορφώνεται από 1/1/2005 έως 30/6/2005 σε 4,19 € και από 1/7/2005 σε 4,33 €. 
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Άρθρο 5 

Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας για τον λαντζέρη 

 

Τα µέρη αναγνωρίζουν ότι υπάρχει θέµα ως προς την χορήγηση επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας 

στους λατζέρηδες – σες και συµφωνούν να το συζητήσουν στις επόµενες διαπραγµατεύσεις. 

 

Άρθρο 6  

Λοιπές ρυθµίσεις 

 

Αποδοχές ανώτερες απ' 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. 

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των προηγουµένων ΣΣΕ και ∆ιαιτητικών Αποφάσεων, 

εφόσον δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. 

 

Άρθρο 7   

Έναρξη ισχύος 

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1/1/2005. 

 

 


