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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Είναι κοινώς αποδεκτό πως στις σύγχρονες ανεπτυγµένες κοινωνίες οι 

απαιτήσεις στην εργασία µεγαλώνουν. Ιδιαίτερα η περίοδος που περνάµε  

αποτελεί µία από τις πιο δύσκολες που έχει βρεθεί η ανθρωπότητα µέχρι 

σήµερα. Ευρισκόµενοι στην µέση µιας οικονοµικής κρίσης, όπου η ανεργία 

µαστίζει την κοινωνία µας και οι απαιτήσεις από την πλευρά των εργοδοτών 

αυξάνονται συνεχώς, χωρίς αντίστοιχα να συµβαίνει το ίδιο και µε τις 

αποδοχές. Ενώ εργάζονται για χρόνια στις ίδιες θέσεις και  στις ίδιες εταιρίες  

βλέπουν το µισθό τους να ακολουθεί καθοδική πορεία ενώ αντίθετα οι 

εργασιακές τους υποχρεώσεις ανοδική. Σαν αποτέλεσµα των ανωτέρω  οι 

αντοχές τους, συνεχώς µειώνονται, ανεξαρτήτως από τη φύση της δουλειάς 

τους.  

Οι απαιτήσεις από πλευράς εργαζοµένων είναι κάτι που απλά ακούγεται 

µακρινό και προϊστορικό. Κανείς δεν διακινδυνεύει να χάσει τη δουλειά του, 

όσο χαµηλές και αν είναι οι απολαβές του από αυτήν. Ακόµα και αν η σχέση 

µεταξύ απόδοσης και απολαβών είναι άνιση, ακόµα και αν η µόρφωση και η 

εµπειρία του ατόµου θα µπορούσε να του παρέχει καλύτερες εργασιακές 

συνθήκες, το έτος 2018 απλά και µόνο το να έχει κάποιος δουλειά είναι 

υψίστης σηµασίας θέµα. 

Η  συµβολή του τουρισµού στην απασχόληση είναι τεράστια. Αποτελεί τον πιο 

γρήγορα αναπτυσσόµενο τοµέα όσον αφορά την απασχόληση και είναι από τις 

πιο σηµαντικές πηγές δηµιουργίας θέσεων εργασίας.  Ένα από τα βασικά 

χαρακτηριστικά του ελληνικού τουρισµού είναι η έντονη εποχικότητα. 

Ενδεικτικό στοιχείο αποτελεί ότι περίπου τα 2/3 των διεθνών αφίξεων γίνονται 

κατά το διάστηµα των θερινών µηνών (Ιούνιο µέχρι Σεπτέµβριο). ∆εδοµένου, 

λοιπόν, του εποχικού χαρακτήρα του τουρισµού στη χώρα µας, η αναζήτηση 

εργατικού προσωπικού από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις επικεντρώνεται, 
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κυρίως, στο διάστηµα έντονης εισροής τουριστών στη χώρας µας. Περαιτέρω, 

χαρακτηριστικό των θέσεων εργασίας στον τουριστικό τοµέα, εξαιτίας του 

υψηλού βαθµού εποχικής απασχόλησης και των ευέλικτων συνθηκών εργασίας 

που επικρατούν στην τουριστική βιοµηχανία, είναι ότι αυτές σε σηµαντικό 

ποσοστό καταλαµβάνονται από γυναίκες, νέους, οικονοµικούς µετανάστες, 

καθώς και άτοµα µε χαµηλότερο επίπεδο εξειδίκευσης. 

Από τα παραπάνω δικαιολογείται, αλλά και επιβάλλεται, η ιδιαίτερη πρόνοια, 

τόσο του κρατικού όσο και του επαγγελµατικού νοµοθέτη, για τη ρύθµιση της 

εποχιακής απασχόλησης στον τοµέα του τουρισµού. Η ασφάλεια της θέσης 

εργασίας και η ανάπτυξη των δεξιοτήτων του εργατικού προσωπικού των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εποχιακής λειτουργίας έχει αποτελέσει κατά 

καιρούς το επίκεντρο του νοµικού ενδιαφέροντος, αποτελώντας ένα διαχρονικό 

ζήτηµα εξαιρετικής σηµασίας. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας εποµένως είναι µέσω της ανάλυσης των 

εργασιακών σχέσεων που αναπτύσσονται στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που 

αποτελούν τον ελληνικό τουρισµό, να αναδειχθούν οι συνθήκες απασχόλησης,  

τα µειονεκτήµατα και οι παθογένειες τις οποίες θα ερευνήσουµε µε σκοπό την 

επισήµανση των προτάσεων για τη σωστότερη αντιµετώπιση τους.  

Ποιο αναλυτικά στην εργασία µας εξετάζονται τα παρακάτω θέµατα:  

Η σύµβαση εργασίας, έννοια και χαρακτηριστικά. 

Προϋποθέσεις έγκυρης σύµβασης εργασίας. 

Ειδικές προϋποθέσεις για εργαζοµένους στα ξενοδοχεία. 

∆ιάρκεια εργασίας. Ορισµένου και αορίστου χρόνου. 

Υποχρέωση επαναπρόσληψης. 

Όροι εργασίας. Αποδοχές. Ωράριο. Άδειες.  

Λύση της σύµβασης. Παραίτηση και απόλυση. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5 | Σ ε λ ί δ α  

 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

(ΑΕΠ) Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν  

(Τ.Ε.Ο.Μ.) Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών 

(ΕΕ∆∆) Ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια-διαµερίσµατα  

(ΙΚΑ) Ίδρυµα Κοινωνικής Ασφάλισης  

(ΟΑΕΕ) Οργανισµός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελµατιών  

(ΣΣΕ) Συλλογική Σύµβαση Εργασίας  

(Ν∆) Νοµοθετικό διάταγµα  

(ΕΓΣΣΕ) Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 

(ΦΕΚ) Φύλλο Εφηµερίδας Κυβερνήσεως  

(Ο.Α.Ε.∆.) Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού δυναµικού  

(ΕΦΚΑ) Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης  

(Α.Μ.Κ.Α) Αριθµός µητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής  

(Τ.Α.Ξ.Υ )Ταµείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων 

B.I.T. (BureauInternationalduTravail) 

 

 

 

 



 

 

6 | Σ ε λ ί δ α  

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ............................................................................................... 2 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ................................................................................................ 4 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ ................................................................................ 5 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ........................................................................................ 6 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ............................................................................................... 10 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 .......................................................................................... 12 

Ο ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ................... 12 

1.1 Ιστορική προσέγγιση .................................................................... 12 

1.2 Μορφές τουριστικών επιχειρήσεων ............................................. 15 

1.3 Τύποι ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ............................................ 15 

1.3.1 Τουριστικές επιχειρήσεις ....................................................... 15 

1.3.2 Τουριστικά καταλύµατα ........................................................ 16 

1.3.3 Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής ...................... 19 

1.3.4 Τουριστικά γραφεία ............................................................... 20 

1.3.5 Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ....................................... 20 

1.3.6 Επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών, τρίτροχων και 

τετράτροχων οχηµάτων άνω των 50 κ.εκ.. ......................................... 20 

1.3.7 Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) . 20 

1.3.8 Ναυλοµεσιτικά γραφεία ......................................................... 21 

1.4 Ξενοδοχεία ................................................................................... 21 

1.4.1 ∆ιάρκεια ισχύος και ανανέωση πιστοποιητικού κατάταξης 

ξενοδοχείων  Ανακατάταξη ................................................................ 22 

1.5 Ενοικιαζόµενα  - επιπλωµένα δωµάτια – διαµερίσµατα .............. 23 

1.5.1 ∆ιάρκεια ισχύος και ανανέωση πιστοποιητικού κατάταξης 

ΕΕ∆∆   Ανακατάταξη ......................................................................... 24 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 .......................................................................................... 25 

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ....................................................................... 25 

2.1 Ορισµός σύµβασης εργασίας ....................................................... 25 

2.2 Το περιεχόµενο της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας ................ 25 



 

 

7 | Σ ε λ ί δ α  

 

2.3 Η παροχή της εργασίας και ετοιµότητα για την παροχή εργασίας

 29 

2.4 Εξάρτηση ...................................................................................... 29 

2.5 Αµοιβή .......................................................................................... 30 

2.6 Προϋποθέσεις για την έγκυρη σύναψη της σύµβασης εργασίας . 31 

2.6.1 Ικανότητα για δικαιοπραξία ................................................... 31 

2.6.2 Μη εικονική δήλωση βουλήσεως .......................................... 32 

2.6.3 Βούληση απαλλαγµένη ελαττωµάτων ................................... 32 

2.6.4 Τύπος όπου απαιτείται ........................................................... 33 

2.6.5 Να µη αντιβαίνει σε απαγορευτική διάταξη του νόµου ή στα 

χρηστά ήθη. ........................................................................................ 34 

2.7 Η εποχιακή απασχόληση των ξενοδοχοϋπαλλήλων .................... 34 

2.8 Το δικαιολογηµένο συµφέρον των εποχιακά απασχολούµενων 

ξενοδοχοϋπαλλήλων να διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους την 

επόµενη περίοδο εργασίας ..................................................................... 35 

2.9 Το δικαίωµα επαναπρόσληψης εργαζόµενων σε ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας ...................................................... 36 

2.9.1. Ο περιορισµός της συµβατικής ελευθερίας στο Εργατικό 

∆ίκαιο 36 

2.9.2. Η υποχρέωση του εργοδότη να επαναπροσλάβει τους 

εποχιακά απασχολούµενους ξενοδοχοϋπαλλήλους ........................... 37 

2.9.3. Ανάλογες ρυθµίσεις υποχρέωσης επαναπρόσληψης 

κατηγοριών εργαζοµένων σε επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας.... 41 

2.9.4. Η δυνατότητα ευρύτερης επέκτασης της υποχρέωσης 

επαναπρόσληψης εργαζοµένων σε επιχειρήσεις εποχιακής 

λειτουργίας ......................................................................................... 42 

2.10 Ο χαρακτηρισµός της σύµβασης εργασίας των εποχιακά 

απασχολούµενων ξενοδοχοϋπαλλήλων από άποψη διάρκειας ............. 42 

2.10.1 Η άποψη υπέρ της αόριστης διάρκειας της σύµβασης 

εργασίας των µισθωτών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχιακής 

λειτουργίας ......................................................................................... 42 

2.10.2 Η άποψη υπέρ της ορισµένης διάρκειας της σύµβασης 

εργασίας των µισθωτών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχιακής 

λειτουργίας ......................................................................................... 44 



 

 

8 | Σ ε λ ί δ α  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 .......................................................................................... 50 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ ........... 50 

3.1 Κατηγορίες µισθωτών σε ξενοδοχείο .......................................... 50 

3.2 ∆ιάκριση εργατών και υπαλλήλων σύµφωνα µε το ουσιαστικό 

κριτήριο .................................................................................................. 51 

3.3 Η απονοµή της ιδιότητας του υπαλλήλου από το νόµο (τυπικό 

κριτήριο) ................................................................................................ 51 

3.4 Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι κατά το άρθρο 29 Ν∆ 3430/1955 .......... 52 

3.5 Ξενοδόχοι ..................................................................................... 53 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 .......................................................................................... 55 

Σ.Σ.Ε ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ........................................................ 55 

4.1 Έννοια των Σ.Σ.Ε. ........................................................................ 55 

4.2 Πεδίο εφαρµογής της ΣΣΕ ξενοδοχουπαλλήλων ......................... 57 

4.3 Κατηγορίες µισθωτών .................................................................. 58 

4.4 Βασικοί µηνιαίοι µισθοί και ηµεροµίσθια ................................... 59 

4.5 ∆ιατήρηση διατάξεων - Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης................ 67 

4.6 Κήρυξη της σσε γενικά υποχρεωτικής ......................................... 67 

4.7 Χρόνος ισχύος .............................................................................. 68 

4.8 Ειδικοί οροί καταβολής επιδοµάτων Χριστουγέννων και Πάσχα

 68 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 .......................................................................................... 70 

ΕΙ∆ΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ................................ 70 

5.1 Επαγγελµατικά βιβλιάρια εργασίας και υγείας ............................ 70 

5.2 Έκδοση του βιβλιαρίου ................................................................ 71 

5.3 Σηµειώσεις-συµπληρώσεις στα βιβλιάρια ................................... 72 

5.4 ∆ιάρκεια ισχύος και ανανέωση του βιβλιαρίου ........................... 74 

5.5 Έκδοση συµπληρωµατικού βιβλιαρίου ........................................ 75 

5.6 Επαγγελµατικές ταυτότητες ξενοδοχοϋπαλλήλων ...................... 76 

5.7 Υποχρεώσεις των τουριστικών επιχειρήσεων ............................. 77 

5.8 ∆ιαδικασία έκδοσης επαγγελµατικής ταυτότητας ....................... 77 

5.9 Ασφάλιση ξενοδοχοϋπάλληλων ................................................... 78 



 

 

9 | Σ ε λ ί δ α  

 

5.9.1 Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ .......................................................... 78 

5.9.2 Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων ........................... 79 

5.9.3 Ασφάλιση Τ.Α.Ξ.Υ. ............................................................... 81 

5.9.4 ∆ικαιούχοι .............................................................................. 82 

5.9.5 Παροχές .................................................................................. 83 

5.9.6 Εισφορές ξενοδοχειακών επιχειρήσεων ................................ 87 

5.9.7 Ποσοστά ασφάλισης .............................................................. 88 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 .......................................................................................... 90 

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ......................... 90 

6.1 Τα χαρακτηριστικά της τουριστικής απασχόλησης ..................... 90 

6.2 Ευελιξία στην εργασία ................................................................. 91 

6.2.1 Ευελιξία της απασχόλησης .................................................... 91 

6.2.2 Ευελιξία των αποδοχών ......................................................... 95 

6.2.3 Η ευελιξία του άµεσου µισθολογικού κόστους. .................... 96 

6.2.4 Ευελιξία του χρόνου εργασίας. .............................................. 97 

6.3 Οι κοινωνικές συνέπειες της ευελιξίας των εργασιακών σχέσεων

 99 

6.3.1 Ως προς την απασχόληση µε σύστηµα οµάδων εργασίας 

(βάρδιες) ........................................................................................... 101 

6.3.2 Ως προς τη διευθέτηση του εργάσιµου χρόνου ................... 102 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ............................................................................... 104 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ .................................................................................... 106 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ .................................................................................. 113 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

10 | Σ ε λ ί δ α  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο τουρισµός, βασικός πυλώνας ανάπτυξης για την ελληνική οικονοµία, µε 

µεγάλη συνεισφορά στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) και τη 

δηµιουργία νέων θέσεων απασχόλησης, ενισχύει τα τελευταία χρόνια την 

εξωστρέφεια και τη δυναµική του. Τα επίσηµα στοιχεία για την επόµενη 

επταετία το επιβεβαιώνουν. Η αύξηση της τουριστικής κίνησης µπορεί να 

επιφέρει 16,5 δισ. έσοδα ετησίως και να δηµιουργήσει 225 χιλιάδες πρόσθετες 

θέσεις εργασίας. Επιπρόσθετα, για κάθε ένα εκατοµµύριο παραπάνω τουρίστες 

που έρχονται στη χώρα µας, σηµειώνεται αύξηση του ΑΕΠ κατά 

1%. Αφετηρία για τη δηµιουργία αυτής της δυναµικής ήταν το 2013, χρονιά 

«ορόσηµο» για τον ελληνικό τουρισµό. Με συγκεκριµένα βήµατα και 

στρατηγικό σχεδιασµό καταφέραµε να ξεπεράσουµε κάθε προσδοκία και 

αισιόδοξη πρόβλεψη. Την περσινή χρονιά υποδεχθήκαµε 18 εκατοµµύρια 

τουρίστες. Φέτος οι προβλέψεις κάνουν λόγο για 20 εκατοµµύρια επισκέπτες 

από το εξωτερικό. 

Ο τουρισµός έχει τις βάσεις και τη δυναµική να επιτελεί όλο και πιο κοµβικό 

ρόλο στην οικονοµία. Αυξάνει την ανταγωνιστικότητά της. ∆ηµιουργεί 

προστιθέµενη αξία σε πολλούς άλλους συνδεδεµένους µε την τουριστική 

δραστηριότητα παραγωγικούς κλάδους. Αποτελεί µια σίγουρη και σταθερή 

«δεξαµενή» θέσεων εργασίας και τέλος, προβάλλει άµεσα και στοχευµένα τη 

χώρα µας στο εξωτερικό, δηµιουργώντας χωρίς καµία διαφήµιση ένα 

σηµαντικό απόθεµα θετικής φήµης, αξιοπιστίας, ασφάλειας προορισµού. 

Μέσα από την εργασία µας, θέλουµε να αναδείξουµε και να προβάλουµε την 

µεγάλη σηµασία που έχει ο ανθρώπινός παράγοντας στην επιτυχία της 

ανάπτυξης του τουρισµού. Για να γίνει βέβαια αυτό θα πρέπει να υπάρχουν 

όλες εκείνες οι προϋποθέσεις που θα δίνουν την δυνατότητα στο προσωπικό 

που ασχολείται µε τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, να εργάζεται απρόσκοπτα 

και χωρίς να σκέφτεται τα εργασιακά του θέµατα. 
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Έτσι µέσα στην εργασία µας και αφού κάνουµε µια γενική εισαγωγή για τον 

κλάδο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, παρουσιάζουµε βιβλιογραφικές 

αναφορές σχετικά µε τα εργασιακά θέµατα του ξενοδοχοϋπάλληλου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

Ο ΚΛΑ∆ΟΣ ΤΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

 

1.1 Ιστορική προσέγγιση 

 

Ιστορικά, τα πρώτα ξενοδοχειακά καταλύµατα εµφανίζονται στην αρχαιότητα, 

τότε που ο άνθρωπος ένιωσε την ανάγκη να πραγµατοποιήσει ένα ταξίδι 

µακριά από τον τόπο της  κατοικίας του. Σύµφωνα και µε το βιβλίο του 

1
(Θεοχάρη Ν. 2007:18), οι πρώτες καταγραφές καταλυµάτων συναντιούνται  

στην αρχαία Ελλάδα όπου η φιλοξενία µεταξύ των λαών ήταν ιδιαίτερα 

αναπτυγµένη και ο  Ξένιος ∆ίας αντιπροσώπευε τον προστάτη των 

οικοδεσποτών και φιλοξενούµενων. Στα µεγάλα αστικά κέντρα, στους τόπους 

λατρείας των θεών, στα µαντεία και στους τόπους όπου τελούνταν αγώνες ( 

Αρχαία Ολυµπία, ∆ελφοί κ.λπ. ) υπήρχαν δηµόσιοι και ιδιωτικοί ξενώνες, που 

πρόσφεραν στους ταξιδιώτες στέγαση και ανάπαυση. Ένα χαρακτηριστικό 

παράδειγµα αποτελεί ο ξενώνας «Λεωνίδαιον» στην αρχαία Ολυµπία που 

φιλοξενούσε πρεσβευτές των πόλεων που ερχόταν για τους Ολυµπιακούς 

Αγώνες. Επίσης στα σπίτια των πλουσίων υπήρχε ειδικός χώρος ( εστία ) ώστε 

να µπορούν να φιλοξενηθούν οι ξένοι ταξιδιώτες χωρίς αµοιβή. 

Στην περίοδο της Βυζαντινής εποχής, ένας µεγάλος αριθµός ξενώνων είχε 

µετατραπεί σε κέντρα ακολασίας αναγκάζοντας την εκκλησία   να απαγορεύσει 

στους πιστούς της να µένουν αυτά. Η µόνη  διέξοδος στη διαµονή των 

ταξιδιωτών ήταν η επιλογή των ξενώνων των µοναστηριών                                   

( αρχονταρίκια ), ένας θεσµός που διατηρείται ακόµη και σήµερα κυρίως στα 

µοναστήρια του Αγίου Όρους.  

Κατά τον Μεσαίωνα υπήρξε σηµαντική ανάπτυξη στο χώρο των πανδοχείων 

και των ξενώνων, όµως ο αρχιτεκτονικός σχεδιασµός των καταλυµάτων 

παρέµεινε σταθερός χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές. Τα πανδοχεία ήταν διώροφα 

                                                      
1 Βλ.  (Θεοχάρη Ν. 2007:18), ιστορική προσέγγιση ξενοδοχειακών καταλυµάτων 
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οικήµατα µε προαύλιο χώρο και  στο πίσω µέρος τους υπήρχαν στάβλοι για τα 

άλογα. Οι γύρω πλευρές των κτιρίων περιλάµβαναν τα υπνοδωµάτια ενώ το 

µπροστινό µέρος του κτιρίου στέγαζε την κουζίνα, την ταβέρνα και τους 

κοινόχρηστους χώρους, όπου οι ταξιδιώτες έβρισκαν τροφή µε πληρωµή. Τα 

συγκεκριµένα καταλύµατα θεωρούνται από πολλούς οι πρόγονοι του 

σύγχρονου µοτέλ. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αξιόλογων πανδοχείων τα 

οποία σώζονται µέχρι τις µέρες µας αποτελούν τα πανδοχεία που φιλοξένησαν 

τους σταυροφόρους Ιππότες του Τάγµατος του Αγίου Ιωάννη, στην οδό 

Ιπποτών, αλλά και σε άλλα σηµεία της Παλαιάς Πόλης της Ρόδου. 
2
 

Η χρήση του όρου ξενοδοχείο µε τη σηµερινή του έννοια του άρχισε  στη 

νεότερη Ελλάδα στις αρχές 19ου Αιώνα. ∆εν υπήρχε κανένα σχεδόν 

εστιατόριο που να λειτουργεί αυτόνοµα, δίχως να είναι δηλαδή ενταγµένο στη 

λειτουργία ενός ξενοδοχείου. Έτσι εκείνη την εποχή η λέξη ξενοδοχείο ήταν 

συνώνυµο του εστιατορίου. Χρησιµοποιούνταν ουσιαστικά για να υποδηλώσει 

λειτουργίες που συµβαίνουν στο εστιατόριο. Κάλυπταν λοιπόν, τα ξενοδοχεία 

της εποχής εκείνης τις ανάγκες του ύπνου και του φαγητού. Τα ξενοδοχεία ως 

εστιατόρια εξυπηρετούσαν κυρίως τα ανώτατα στρώµατα και κατά δεύτερο 

λόγο τα µεσαία.  

Στο νεότερο ελληνικό κράτος το πρώτο ξενοδοχείο που λειτούργησε ιδρύθηκε 

όπως ήταν φυσικό στη πρώτη πρωτεύουσα του κράτους, το Ναύπλιο. 

Ονοµαζόταν, το «Ξενοδοχείο του Λονδίνου». Σε αυτό το, καλοκαίρι του 1834, 

κατέλυσαν, ο Σύµβουλός της Επικρατείας Βαυαρός Καβέλ και ο αρχιτέκτονας 

Κλέντζε. Την ίδια περίοδο,στην πλατεία της Αγίας Ειρήνης στην 

Αθήνα,ιδρύεται το ξενοδοχείο « Βύρων ».Εκεί λέγεται, ότι κατοίκησε ο 

Όθωνας κατά την πρώτη του επίσκεψη στην Αθήνα. Κατά τα επόµενα χρόνια 

έρχονται για να διαµείνουν στην Αθήνα αρκετοί Βαυαροί αξιωµατούχοι,πολλοί 

φιλέλληνες, περιηγητές, αρχιτέκτονες, τεχνικοί, αλλά και άλλοι ξένοι πολίτες 

που ενδιαφέρονταν κυρίως για τις εµπορικές συµφωνίες εκείνης της εποχής. Το 

                                                      
2Βλ.  (Θεοχάρη Ν. 2007:18), ιστορική προσέγγιση ξενοδοχειακών καταλυµάτων 
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επίπεδοεξυπηρέτησης των ξενοδοχείων αυτών δε διέφερε από εκείνο 

αντίστοιχων ευρωπαϊκών της ίδιας εποχής, αφού και η πελατεία ήταν κυρίως 

ευρωπαίοι και ξένοι και η νοοτροπία λειτουργίας άνηκε σε αλλοδαπούς 

ιδιοκτήτες. Σε γενικές γραµµές προσπαθούσαν να προσφέρουν υπηρεσίες 

ευρωπαϊκών προδιαγραφών στους πελάτες τους, χωρίς πάντα να το 

καταφέρνουν µε επιτυχία. 
3
 

Η ύπαρξη γραφείων ταξιδιών που µαζί µε τα µεγάλα ξενοδοχεία δεν 

περιοριζόταν µόνο στην οργάνωση ταξιδιών και στη φιλοξενία αλλά 

οργάνωναν και τυποποιούσαν όλες τις πλευρές της διαµονής των επισκεπτών 

ήταν ενδεικτική για το είδος της πελατείας των ξενοδοχείων της εποχής καθώς 

και την προέλευση των περιηγητών. Το γραφείο ταξιδιών Thomas Cook, του 

οποίου γραφείο ( ανταποκριτής ) λειτουργούσε στην Αθήνα από το 1880 ήταν 

πρωτοπόρος σε αυτή τη καινοτοµία στον τοµέα του τουρισµού. Ο Cook 

αναλάµβανε να οργανώσει τη µετακίνηση Άγγλων, κυρίως αριστοκρατών και 

αστών προς την Αίγυπτο οι οποίοι επιθυµούσαν να σταµατήσουν για λίγο και 

στην Ελληνική πρωτεύουσα. Αναλάµβανε την διαµονή των πελατών του σε 

καλά ξενοδοχεία, όπως το Ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας, και οργάνωνε 

τις διάφορες εκδροµές. 
4
 

Τα πρώτα πολυτελή ξενοδοχεία ( Tremont Hotel, London Rizt κ.λπ. ), τα οποία 

διαθέτουν εσωτερικά µπάνια και προσωπικά υπνοδωµάτια µε κλειδαριές στις 

πόρτες, τα  συναντούµε στο κατώφλι του 20ού αιώνα. Η εµφάνιση των 

αυτοκινήτων σηµατοδοτεί και την εµφάνιση των πρώτων ξενοδοχείων Motel 

κατά µήκος των εθνικών οδικών αρτηριών. 
5
 

 Η ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιοµηχανίας είναι ραγδαία, στη διάρκεια του 

20ού αιώνα και µετά το τέλος του Β’ παγκοσµίου πολέµου. Αλυσίδες µεγάλων 

και πολυτελών ξενοδοχείων ( Hilton, Intercontinental, Sheraton, Hyatt, 

                                                      
3Βλ.  (Θεοχάρη Ν. 2007:18), ιστορική προσέγγιση ξενοδοχειακών καταλυµάτων 
4 Βλ.  (Θεοχάρη Ν. 2007:18), ιστορική προσέγγιση ξενοδοχειακών καταλυµάτων 
5 Βλ. ( Θεοχάρης, 2007). Μορφές τουριστικών επιχειρήσεων 
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Holiday In κ.λπ. ) προσφέρουν υπηρεσίες υψηλώνπροδιαγραφών και ποιότητας 

, ικανοποιώντας τις ανάγκες και τις προσδοκίες κάθε είδους ταξιδιώτη. 

1.2 Μορφές τουριστικών επιχειρήσεων 

 

Έναν από τους βασικότερους συντελεστές παραγωγής του τουριστικού 

προϊόντος αποτελούν τα τουριστικά καταλύµατα, οποία  ανήκουν στις  

επιχειρήσεις που υποδέχονται τουρίστες και παρέχουν σε αυτούς διαµονή, 

διατροφή και άλλες υπηρεσίες όπως αναψυχή, ψυχαγωγία, σπορ κ.α..  

Τα ξενοδοχεία δε κυρίως, είναι  τα καταλύµατα τα οποία  προσφέρουν τις 

υπηρεσίες τους σε πολλούς  τύπους πελατών, όπως σε ανθρώπους που 

ταξιδεύουν για επαγγελµατικούς λόγους, για λόγους υγείας, σε συνέδρους, σε 

άτοµα που επιλέγουν το ξενοδοχείο σαν χώρο µακράς ή µόνιµης διαβίωσης 

κ.λπ. Ο κύριος όµως όγκος των πελατών των ξενοδοχείων  είναι τουρίστες.
6
 

1.3 Τύποι ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

 

1.3.1 Τουριστικές επιχειρήσεις 

 

Ως τουριστικές επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στον τοµέα του τουρισµού και είναι οι εξής: 

 

 α. Τουριστικά καταλύµατα 

 β. Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής 

 γ. Τουριστικά γραφεία 

 δ. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων 

                                                      
6Βλ. ( Θεοχάρης, 2007). Μορφές τουριστικών επιχειρήσεων 
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 ε. Επιχειρήσεις εκµίσθωσης Μοτοσικλετών, Τρίτροχων και Τετράτροχων 

οχηµάτων άνω των 50 κ.εκ. 

 στ. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) 

 ζ. Ναυλοµεσιτικά Γραφεία. 

η. Επιβατηγά αυτοκίνητα δηµοσίας χρήσεως χωρίς µετρητή (λιµουζίνες) µε 

οδηγό. 

 

1.3.2 Τουριστικά καταλύµατα 

 

Τουριστικά καταλύµατα είναι οι τουριστικές επιχειρήσεις που υποδέχονται 

τουρίστες και παρέχουν σε αυτούς διαµονή και άλλες συναφείς προς τη 

διαµονή υπηρεσίες, όπως εστίαση, ψυχαγωγία, αναψυχή, άθληση.  

∆ιακρίνονται ως εξής: 

1.3.2.1 Κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα 

 

 αα. Ξενοδοχεία: Τα ξενοδοχεία είναι εγκαταστάσεις διαµονής που διαθέτουν 

χώρους διανυκτέρευσης σε δωµάτια ή σε διαµερίσµατα ενός ή δύο ή 

περισσότερων χώρων µε λουτρό, κοινόχρηστους χώρους υποδοχής, παραµονής 

των πελατών και αίθουσα παροχής τουλάχιστον πρωινού γεύµατος. 

 

 ββ. Οργανωµένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping): Οι οργανωµένες 

τουριστικές κατασκηνώσεις είναι κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα, υπαίθρια, 

µε ή χωρίς οικίσκους, στα οποία παρέχεται η δυνατότητα διαµονής, εστίασης 

και αναψυχής τουριστών που διαθέτουν ή όχι ίδια κατασκηνωτικά και 

µεταφορικά µέσα, όπως συρόµενα ή αυτοκινούµενα τροχόσπιτα, 

ρυµουλκούµενα ή ηµιρυµουλκούµενα τροχόσπιτα, σκηνές, τροχοσκηνές ή 
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σκηνές επί τηςοροφής οχηµάτων, τουριστικά λεωφορεία διαµορφωµένα µε 

κοιτώνες (hotel bus) και τουριστικά λεωφορεία µε συρόµενα οχήµατα 

διαµορφωµένα µε κοιτώνες (rotel hotel). 
7
 

 

γγ. Ξενώνες φιλοξενίας νέων: Ξενώνες φιλοξενίας νέων είναι κύρια 

ξενοδοχειακά καταλύµατα τα οποία ευρίσκονται εντός εγκεκριµένων σχεδίων 

πόλεων και οικισµών. Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού που εκδίδεται 

εντός δύο µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος καθορίζονται οι τεχνικές 

και λειτουργικές προδιαγραφές των ξενώνων φιλοξενίας νέων, οι όροι και οι 

προϋποθέσεις λειτουργίας τους, τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι 

οικονοµικές επιβαρύνσεις για τη νόµιµη λειτουργία τους, το ύψος του ποσού 

των παραβόλων για την κατάθεση αίτησης χορήγησης Ειδικού Σήµατος 

Λειτουργίας, οι διοικητικές κυρώσεις για παράβαση των παραπάνω όρων και 

προϋποθέσεων, τα κριτήρια και η διαδικασία κατάταξής τους και κάθε άλλο 

σχετικό θέµα για την ίδρυση και λειτουργία αυτών. 

δδ. Σύνθετα τουριστικά καταλύµατα: Σύνθετα τουριστικά καταλύµατα είναι τα 

ξενοδοχειακά καταλύµατα της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της 

παραγράφου 2 που ανεγείρονται σε συνδυασµό: α) µε τουριστικές επιπλωµένες 

κατοικίες της υποπερίπτωσης ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 και β) 

µε εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής. Για την ίδρυση και 

λειτουργία των σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων εφαρµόζονται οι 

διατάξεις 

των άρθρων 8 και 9 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180). Για την εφαρµογή του νόµου 

αυτού ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής νοούνται συνεδριακά 

κέντρα, γήπεδα γκολφ, κέντρα θαλασσοθεραπείας, τουριστικοί λιµένες, 

χιονοδροµικά κέντρα, θεµατικά πάρκα, Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού 

Τουρισµού, υδροθεραπευτήρια, καθώς και οι εξής εγκαταστάσεις ειδικών 

                                                      
7
Για την ίδρυση και λειτουργία των οργανωµένων τουριστικών κατασκηνώσεων εκδίδεται εντός τριών 

µηνών από τη δηµοσίευση του παρόντος σχετική απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζοντας τις 

τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές αυτών. 
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µορφών τουρισµού: µονάδες ιαµατικής θεραπείας, κέντρα ιαµατικού 

τουρισµού   θερµαλισµού, κέντρα αναζωογόνησης, κέντρα ευεξίας και 

αισθητικής καικέντρα καταδυτικού τουρισµού. Με απόφαση του Υπουργού 

Τουρισµού δύνανται να προσδιορίζονται και άλλα είδη τουριστικών 

επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής 

υποδοµής, που αποτελούν τµήµα των σύνθετων τουριστικών καταλυµάτων. 

εε. Ξενοδοχεία συνιδιοκτησίας (condo hotels): Είναι ξενοδοχειακά 

καταλύµατα της υποπερίπτωσης αα΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του 

παρόντος άρθρου, κατηγορίας 3 ή 4 ή 5 αστέρων εντός εγκεκριµένων σχεδίων 

πόλεων και εντός ορίων οικισµών προ του 1923 ή κάτω των 2.000 κατοίκων, 

επί των οποίων, µε τη µορφή δωµατίων ή διαµερισµάτων επιτρέπεται η 

σύσταση οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών και η σύσταση ή µεταβίβαση 

ενοχικών και εµπραγµάτων δικαιωµάτων σε τρίτους. Η µακροχρόνια µίσθωση 

συνοµολογείται για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον δέκα ετών.
8
 

1.3.2.2 Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύµατα 

 

αα. Αυτοεξυπηρετούµενα καταλύµατα - τουριστικές επιπλωµένες επαύλεις 

(βίλες): Ως τουριστικές επιπλωµένες επαύλεις (βίλες) ορίζονται 

µονοκατοικίες, επιφάνειας τουλάχιστον 80 τ.µ., οι οποίες έχουν ανεξάρτητη 

εξωτερική προσπέλαση και παρουσιάζουν αυτοτέλεια οικοπέδου/γηπέδου και 

κτίσµατος. ∆οµούνται µε όρους δόµησης κατοικίας.
9
 

 ββ. Αυτοεξυπηρετούµενα καταλύµατα - τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες: 

Ως τουριστικές επιπλωµένες κατοικίες ορίζονται µεµονωµένες ή σε 

συγκρότηµα µονοκατοικίες, επιφανείας τουλάχιστον 40 τ.µ. εκάστη, µε 

                                                      
8
 Για την ίδρυση και λειτουργία των ξενοδοχείων συνιδιοκτησίας εφαρµόζονται οι διατάξεις του 

άρθρου 3 του ν. 4179/2013 (Α΄ 175 ). 
9
 Για την ίδρυση και λειτουργία των τουριστικών επιπλωµένων επαύλεων (βιλών) εφαρµόζονται οι 

διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4179/2013. 
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αυτοτέλεια λειτουργίας και ανεξάρτητη εξωτερική προσπέλαση. ∆οµούνται µε 

όρους δόµησης κατοικίας. 
10

 

γγ. Ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια - διαµερίσµατα: Ως ενοικιαζόµενα 

επιπλωµένα δωµάτια - διαµερίσµατα ορίζονται εγκαταστάσεις διαµονής που 

διαθέτουν χώρους διανυκτέρευσης σε δωµάτια ή και σε διαµερίσµατα ενός ή 

δύο ή περισσότερων χώρων µε λουτρό. 

 Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού καθορίζονται οι τεχνικές και 

λειτουργικές προδιαγραφές των ενοικιαζόµενων επιπλωµένων δωµατίων - 

διαµερισµάτων. 

1.3.3 Εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής 

 

 Ως εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδοµής νοούνται: 

 αα. Συνεδριακά κέντρα 

 ββ. Γήπεδα γκολφ 

 γγ. Τουριστικοί λιµένες 

δδ. Χιονοδροµικά κέντρα 

εε. Θεµατικά πάρκα 

στ. Εγκαταστάσεις Ιαµατικού Τουρισµού (Μονάδες ιαµατικής θεραπείας, 

κέντρα ιαµατικού τουρισµού -θερµαλισµού, κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα 

αναζωογόνησης (spa) 

ζζ. Κέντρα Προπονητικού Αθλητικού Τουρισµού 

                                                      
10

 Για την ίδρυση και λειτουργία των τουριστικών επιπλωµένων κατοικιών εφαρµόζονται οι διατάξεις 

του άρθρου 46 του ν. 4179/2013. 
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ηη. Ορειβατικά καταφύγια 

θθ. Αυτοκινητοδρόµια. 

Με απόφαση του Υπουργού Τουρισµού δύνανται να προσδιορίζονται και άλλα 

είδη τουριστικών επιχειρήσεων ή εγκαταστάσεων ως εγκαταστάσεις ειδικής 

τουριστικής υποδοµής. Με ίδια απόφαση ορίζονται οι όροι και οι 

προϋποθέσεις για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων ειδικής τουριστικής 

υποδοµής, οι κυρώσεις σε περίπτωση παράβασης της οικείας νοµοθεσίας και 

κάθε άλλη σχετική λεπτοµέρεια. 

1.3.4 Τουριστικά γραφεία 

 

Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 

(Α΄ 199).
11

 

1.3.5 Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων 

Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων είναι επιχειρήσεις ολικής µίσθωσης 

ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων. 

1.3.6 Επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών, τρίτροχων και 

τετράτροχων οχηµάτων άνω των 50 κ.εκ.. 

 Επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων 

οχηµάτων άνω των 50 κ.εκ. είναι επιχειρήσεις εκµίσθωσης µοτοσικλετών, 

τρίτροχων και τετράτροχων οχηµάτων άνω των 50 κ.εκ.. 

1.3.7 Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) 

Τ.Ε.Ο.Μ. είναι τουριστικές επιχειρήσεις της παραγράφου 1 που έχουν στην 

κυριότητα, νοµή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα ειδικά τουριστικά 

λεωφορεία του ν. 711/1977. 

                                                      
11

 Έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄ 199). 
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1.3.8 Ναυλοµεσιτικά γραφεία 

 Ναυλοµεσιτικά γραφεία είναι τουριστικές επιχειρήσεις της παραγράφου 1 οι 

οποίες αναλαµβάνουν την εκναύλωση επαγγελµατικών πλοίων αναψυχής.  

1.4 Ξενοδοχεία 

 

Τα ξενοδοχεία κατατάσσονται υποχρεωτικά σε πέντε (5) 

κατηγορίες αστέρων, µε ανώτατη την κατηγορία των πέντε αστέρων (5*) και 

κατώτατη την κατηγορία του ενός αστέρος (1*). Κάθε ξενοδοχείο 

κατατάσσεται σε µία από αυτές τις κατηγορίες εφόσον πληροί τις 

υποχρεωτικές τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και συγκεντρώνει τον 

ελάχιστο αριθµό µορίων που απαιτείται για την κατάταξη στην κατηγορία αυτή 

βάσει προαιρετικών βαθµολογούµενων κριτηρίων. 

Ο καθορισµός των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και 

βαθµολογούµενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και η κατάταξη αυτών σε 

κατηγορίες αστέρων καθορίζεται από τις διατάξεις της ΥΑ αρ. 216 (ΦΕΚ 

10/Β/09.01.2015). 

 

Η διαδικασία κατάταξης σύµφωνα µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο είναι 

αποτέλεσµα ελέγχου υποχρεωτικών και προαιρετικών κριτηρίων αναφορικά µε 

τα κτιριακά, τον εξοπλισµό και τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Οι κατηγορίες στις 

οποίες χωρίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα 

βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης είναι οι εξής: 

 

1.      Κτίριο 

2.      Υποδοχή 

3.      ∆ωµάτια / ∆ιαµερίσµατα 
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4.      Κοινές Προδιαγραφές για δωµάτια και διαµερίσµατα 

5.      Εξοπλισµός κουζίνας (για τα διαµερίσµατα) 

6.      Λουτρό 

7.      Εστίαση 

8.      ∆ιασκέδαση   ’θληση   Ψυχαγωγία 

9.      Λοιπές Υπηρεσίες 

10.     Ειδικές Πιστοποιήσεις 

11.     Προσωπικό 

12.     Καθαριότητα   Υγιεινή 

13.     ∆ιάφορα 

1.4.1 ∆ιάρκεια ισχύος και ανανέωση πιστοποιητικού κατάταξης 

ξενοδοχείων  Ανακατάταξη 

Το πιστοποιητικό κατάταξης ξενοδοχείων σε κατηγορίες αστέρων ισχύει για 

πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσής του. Κατά τη λήξη της πενταετίας η 

επιχείρηση υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία τουρισµού πιστοποιητικό 

ανανέωσης της κατάταξης του καταλύµατος. 

Για την ανανέωση της κατάταξης των ξενοδοχείων καθώς και για την 

ανακατάταξη αυτών για οποιονδήποτε λόγο, υποβάλλεται αίτηση, 

καταβάλλεται το παράβολο και ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφηκε 

ανωτέρω. 
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1.5 Ενοικιαζόµενα  - επιπλωµένα δωµάτια – διαµερίσµατα 

Τα ενοικιαζόµενα επιπλωµένα δωµάτια-διαµερίσµατα (ΕΕ∆∆) κατατάσσονται 

σε τρεις (3) κατηγορίες κλειδιών, µε ανώτατη την κατηγορία των τεσσάρων (4) 

κλειδιών και κατώτατη την κατηγορία των δύο (2) κλειδιών, βάσει 

υποχρεωτικών τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών τις οποίες πρέπει να 

πληροί η επιχείρηση και βαθµολογούµενων κριτηρίων, από την εφαρµογή των 

οποίων η επιχείρηση υποχρεούται να συγκεντρώσει τουλάχιστον τον αριθµό 

µορίων, που αποτελεί τη «βάση» της κατηγορίας, στην οποία πρόκειται να 

καταταγεί. Τα ΕΕ∆∆ που πληρούν τις υποχρεωτικές τεχνικές και λειτουργικές 

προδιαγραφές και τα οποία δεν συγκεντρώνουν ελάχιστο αριθµό µορίων, που 

αποτελεί τη «βάση» για κατάταξη στην κατηγορία των 3 και 4 κλειδιών 

κατατάσσονται στην κατηγορία των 2 κλειδιών. Η επιλογή των κριτηρίων, που 

εξασφαλίζουν την κάλυψη της βάσης των βαθµολογούµενων κριτηρίων ανήκει 

στον επιχειρηµατία.
12

 

Η διαδικασία κατάταξης σύµφωνα µε το νέο νοµοθετικό πλαίσιο είναι 

αποτέλεσµα ελέγχου υποχρεωτικών και προαιρετικών κριτηρίων αναφορικά µε 

τα κτιριακά, τον εξοπλισµό και τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Οι κατηγορίες στις 

οποίες χωρίζονται οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές και τα 

βαθµολογούµενα κριτήρια κατάταξης είναι οι εξής: 

 

1.      Κτίριο / ∆ωµάτια 

2.      Εξοπλισµός δωµατίου 

3.      Υπηρεσίες 

4.      Εξοπλισµός µπάνιου 

                                                      
12

 Ο καθορισµός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ΕΕ∆∆ και η 

κατάταξη σε κατηγορίες µε σύστηµα κλειδιών, καθορίζονται από τις διατάξεις της YA αρ. 21185 

(ΦΕΚ 2840/Β/ 22.10.2014) και 91/2015 (ΦΕΚ Β  69). 
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5.      Εξοπλισµός κουζίνας 

6.      Οικιακός εξοπλισµός 

7.      Αναψυχή 

8.      ∆ιάφορα 

1.5.1 ∆ιάρκεια ισχύος και ανανέωση πιστοποιητικού κατάταξης 

ΕΕ∆∆   Ανακατάταξη 

Το πιστοποιητικό κατάταξης ΕΕ∆∆ σε κατηγορίες κλειδιών ισχύει για πέντε 

(5) έτη από την ηµεροµηνία έκδοσής του. Κατά τη λήξη της πενταετίας η 

επιχείρηση υποβάλλει στην αρµόδια υπηρεσία τουρισµού πιστοποιητικό 

ανανέωσης της κατάταξης του καταλύµατος. 

Για την ανανέωση της κατάταξης των ΕΕ∆∆ καθώς και για την ανακατάταξη 

αυτών για οποιονδήποτε λόγο, υποβάλλεται αίτηση, καταβάλλεται το 

παράβολο και ακολουθείται η διαδικασία που περιεγράφηκε ανωτέρω. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

2.1 Ορισµός σύµβασης εργασίας 

Σύµβαση εργασίας κατά τον Αστικό Κώδικα είναι εκείνη η σχέση, µε την 

οποία ο εργαζόµενος έχει υποχρέωση να παρέχει για ορισµένο ή αόριστο χρόνο 

την εργασία του στον εργοδότη και αυτός να καταβάλλει το συµφωνηµένο 

µισθό. 

Από τον ορισµό αυτό που περιέχεται στο άρθρο 648 του Α.Κ., προκύπτει ότι 

έχουµε δύο ειδών συµβάσεις εργασίας: α) σύµβαση ορισµένου χρόνου, και β) 

σύµβαση αορίστου χρόνου.
13

 

- Με τη σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου ο µισθωτός συµφωνεί µε τον 

εργοδότη να του παρέχει τις υπηρεσίες του για ορισµένο χρονικό διάστηµα, το 

οποίο έχει καθοριστεί από την αρχή π.χ. 1 µήνας, 2 µήνες κ.λπ. ή για ορισµένο 

έργο, δηλαδή όσο χρειάζεται για να αποπερατωθεί κάποιο έργο π.χ. µια 

οικοδοµή
14

 

 - Η σύµβαση εργασίας αορίστου χρόνου δεν έχει κανένα χρονικό περιορισµό. 

 - Η σύµβαση εργασίας καταρτίζεται εγγράφως, αλλά µπορεί να καταρτιστεί 

και προφορικά, δηλαδή άτυπα. 

2.2 Το περιεχόµενο της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας 

Ως εργασία ορίζεται κάθε απασχόληση του ατόµου, κάθε µορφή 

δραστηριότητας µε κάποιον σκοπό. Ο σκοπός της µπορεί να είναι 

οποιοσδήποτε, αρκεί να είναι θεµιτός, να µην είναι δηλαδή παράνοµος ή 

                                                      
13

 Από τον ορισµό αυτό που περιέχεται στο άρθρο 648 του Α.Κ., προκύπτει ότι έχουµε δύο ειδών 

συµβάσεις εργασίας: α) σύµβαση ορισµένου χρόνου, και β) σύµβαση αορίστου χρόνου. 
14
Καζάκος, Α. 1998. Το εργατικό δίκαιο στην πράξη. Μελέτες συλλογικού και ατοµικού εργατικού 

δικαίου. Αθήνα: Σάκκουλας. 
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ανήθικος. Το είδος της εργασίας είναι αδιάφορο·  µπορεί να είναι πνευµατική ή 

σωµατική, να συνίσταται σε ενέργεια θετική ή απλή παρουσία σε έναν τόπο, 

γενικά µπορεί να έχει οποιαδήποτε µορφή (π.χ., η απασχόληση µοντέλου ή ο 

φύλακας που εργάζεται σε ένα φυλάκιο εργοστασίου).  

Ως σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας µπορεί να χαρακτηριστεί η συµφωνία που 

γίνεται µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένου και µε βάση αυτή,  ο εργαζόµενος 

αναλαµβάνει την κύρια υποχρέωση να παρέχει την εργασία του στον εργοδότη 

για ορισµένο ή αόριστο χρονικό διάστηµα, µε την εποπτεία και τον έλεγχό του, 

έναντι αµοιβής, που συµφωνείται ρητά ή σιωπηρά µεταξύ τους.   

Σύµφωνα µε τα πιο πάνω, τα βασικά συνθετικά στοιχεία της σύµβασής 

εργασίας, για τα οποία θα πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει συµφωνία των 

µερών, είναι δύο: η εργασία και ο µισθός. 
15

 

Το πιο σηµαντικό από τα στοιχεία της έννοιας της εργασίας, είναι η διάκρισή 

της σε εξαρτηµένη και ανεξάρτητη, καθώς προϋπόθεση για την εφαρµογή του 

εργατικού δικαίου είναι η ύπαρξη εξαρτηµένης εργασίας. Πώς όµως µπορούµε 

να διαγνώσουµε εάν µια σχέση εργασίας είναι εξαρτηµένη ή όχι; 

Ας εξετάσουµε το εξής παράδειγµα: Ένας ξεναγός, ο οποίος κατέχει την 

προβλεπόµενη άδεια άσκησης επαγγέλµατος του ξεναγού και έχει σύµβαση µε 

κάποιο τουριστικό ταξιδιωτικό γραφείο για την πραγµατοποίηση τουριστικών 

προγραµµάτων, µε βάση το πρόγραµµα του πρακτορείου που συνεργάζεται 

πραγµατοποιεί ξεναγήσεις, κατά τις ώρες και τον τόπο που του 

υποδεικνύονται. Με βάση ποια σχέση προσφέρει την εργασία του; 

Στην περίπτωση αυτή, ο εργαζόµενος αυτός συνδέεται µε σχέση εξαρτηµένης 

εργασίας µε το τουριστικό γραφείο, διότι παρέχει τις υπηρεσίες του µε βάση 

τις εντολές, τις οδηγίες, τον τόπο και τον χρόνο που του υποδεικνύει ο 

εργοδότης. Είναι σκόπιµο, βέβαια, σε κάθε περίπτωση να εξεταστεί η 
                                                      
15
Καζάκος, Α. 1998. Το εργατικό δίκαιο στην πράξη. Μελέτες συλλογικού και ατοµικού εργατικού 

δικαίου. Αθήνα: Σάκκουλας. 
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συγκεκριµένη ατοµική συµφωνία, µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένου, ο τρόπος 

αµοιβής, εάν υπάρχει αποκλειστικότητα του εργοδότη και εάν η συγκεκριµένη 

ειδικότητα εργαζοµένων εµπίπτει σε συγκεκριµένο εργασιακό καθεστώς.  

∆εν είναι πάντοτε εύκολο το να εξακριβωθεί αν σε µια σχέση εργασίας, η 

παρεχόµενη εργασία είναι εξαρτηµένη ή όχι. Παραµένει ανοικτή η συζήτηση 

σχετικά µε το ποιες συνθήκες προσδίδουν στην εργασία τον χαρακτήρα της 

εξάρτησης και ποια κριτήρια θα πρέπει να λαµβάνονται κάθε φορά υπόψη.   

Η επιστηµονική ανάλυση και η νοµολογία στην Ελλάδα έχουν αναφορές στο 

κριτήριο της νοµικής ή προσωπικής εξάρτησης, χωρίς αυστηρή διάκριση 

µεταξύ τους. Το σηµαντικό είναι ότι ο εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να 

συµµορφώνεται µε τις εντολές και τις οδηγίες του εργοδότη και να δέχεται τον 

έλεγχο του (στοιχείο εξάρτησης). 

Η στοιχειοθέτηση του χαρακτήρα µιας εργασιακής σχέσης ως εξαρτηµένης 

προκύπτει από τη συνδυαστική κάθε φορά συνδροµή µιας σειράς ειδικότερων 

κριτηρίων, όπως το σταθερό (ηµερήσιο, εβδοµαδιαίο) ωράριο και τον 

προσδιοριζόµενο από τον εργοδότη τόπο παροχής της εργασίας, τη διάθεση 

των µέσων παραγωγής (εργαλεία, µηχανήµατα, πρώτες ύλες κτλ.) από τον 

εργοδότη, την προσδιοριζόµενη από τον εργοδότη µέθοδο εκτέλεσης της 

εργασίας, την ένταξη του εργαζοµένου σε µια ιεραρχικά οργανωµένη υπηρεσία 

ή εκµετάλλευση, τη δυνατότητα πειθαρχικού ελέγχου, τον τρόπο και τη µέθοδο 

αµοιβής (προσδιορισµός µισθού), τη φορολογική και κοινωνικοασφαλιστική 

µεταχείριση του εργαζοµένου (παρακράτηση και απόδοση φόρου µισθωτών 

υπηρεσιών και την υπαγωγή στην ασφάλιση του ΙΚΑ), την παροχή εργασίας 

σε συγκεκριµένο εργοδότη και όχι τη διάθεση του (ηµερήσιου, εβδοµαδιαίου, 

µηνιαίου) εργασιακού χρόνου του εργαζοµένου σε περισσότερους εργοδότες .  

Τα στοιχεία αυτά δεν είναι  δυνατόν να ιεραρχηθούν κατά σπουδαιότητα, ούτε 

είναι απαραίτητο να συντρέχουν ταυτόχρονα σε κάθε εργασιακή σχέση 

προκειµένου να χαρακτηριστεί ως εξαρτηµένη. Και αυτό επειδή  µε σχέση 
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εξαρτηµένης εργασίας µπορεί να απασχολείται τόσο ένας υπάλληλος σε 

ιεραρχικά διευθυντική θέση όσο και ένας ανειδίκευτος εργάτης, ή ακόµα και 

ένας κατ’ οίκον εργαζόµενος ή ένας “τηλεεργαζόµενος” πωλητής·  πρόκειται 

για περιπτώσεις εργασιακών σχέσεων τόσο διαφορετικών µεταξύ τους ως προς 

τον χαρακτήρα τους, ώστε µερικές  φορές κάποια από τα παραπάνω κριτήρια 

εµφανίζονται ιδιαίτερα αδύναµα (π.χ. καθορισµός του τόπου και του χρόνου 

εργασίας, υπαγωγή στην ελεγκτική εξουσία του εργοδότη) ή λείπουν εντελώς 

οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο µισθωτός δεν είναι δυνατόν να ενταχθεί σε 

µια συγκεκριµένη οργανωµένη υπηρεσία ή εκµετάλλευση (π.χ., στην 

περίπτωση του κατ’ οίκον εργαζοµένου, του τηλε-εργαζόµενου ή του πλασιέ). 

Η υπαγωγή του εργαζοµένου στην ασφάλιση του ΙΚΑ θεωρείται ως στοιχείο, 

σε συνδυασµό µε τα υπόλοιπα στοιχεία, το οποίο δηµιουργεί ενδείξεις για την 

ύπαρξη σχέσης εξαρτηµένης εργασίας, ενώ η ασφάλιση του εργαζοµένου σε 

άλλον κοινωνικοασφαλιστικό φορέα από το ΙΚΑ (π.χ., ΟΑΕΕ) δεν αρκεί από 

µόνη της για να αναιρέσει τον χαρακτήρα της έννοµης σχέσης ως σύµβασης 

εξαρτηµένης εργασίας. 

Σύµφωνα µε τη δικαστηριακή νοµολογία, υπάρχει µια σχέση εξαρτηµένης 

εργασίας,  όταν ο εργοδότης έχει το δικαίωµα της διεύθυνσης και εποπτείας 

της εργασίας και καθορίζει τον χρόνο, τον τόπο, τον τρόπο και τις λοιπές 

συνθήκες της παροχής της, ο δε εργαζόµενος είναι υποχρεωµένος να 

συµµορφώνεται (διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη). 

Ο χαρακτηρισµός που δίνει ο εργοδότης στη σχέση (π.χ., σύµβαση έργου) δεν 

δεσµεύει ούτε τα δικαστήρια ούτε το ΙΚΑ. Αν ο εργαζόµενος απασχολείται µε 

συνθήκες εξάρτησης, δηλαδή, είναι υποχρεωµένος να ακολουθεί τις εντολές 

του εργοδότη ως προς τον τρόπο παροχής της εργασίας του, τον τόπο και τον 

χρόνο, τα δικαστήρια όσο και το ΙΚΑ θα πρέπει να χαρακτηρίσουν τη σχέση 
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ως εξαρτηµένη εργασία και να αναγνωρίσουν τα δικαιώµατα του εργαζόµενου 

όσον αφορά την ασφάλιση, τις αµοιβές, κτλ.
16

 

2.3 Η παροχή της εργασίας και ετοιµότητα για την παροχή εργασίας 

 

Πρέπει να υπάρχει ανθρώπινη δραστηριότητα οποιουδήποτε είδους και 

µορφής. Και ηετοιµότητα για εργασία (π.χ. αυτή του ηθοποιού ή αθλητού για 

αντικατάσταση συναδέλφου στην περίπτωση που θα ασθενήσει είναι 

εργασία,καθώς και η σκόπιµη ακινησία (π.χ. αυτή του µοντέλου για τους 

καλλιτέχνες), αυτή του νυχτοφύλακα που µπορεί ακόµη και να κοιµάται). 

2.4 Εξάρτηση 

 

Για να γίνει προσδιορισµός της εξάρτησης έχουν προταθεί στη θεωρία τα εξής 

κριτήρια : 

α. Tης οικονοµικής εξάρτησης 

Σύµφωνα µε αυτό κριτήριο είναι η οικονοµική εκµετάλλευσηαπό την 

εργοδοτική πλευρά, του µέρους του εργαζοµένου. 

β. Της νοµικής εξάρτησης 

Σύµφωνα µε αυτό το κριτήριο, η εξάρτηση έχει νοµικό ένδυµα και συνίσταται 

ακριβώς στο δικαίωµα του ενός µέρους να εκδίδει εντολές και την υποχρέωση 

του άλλου να υπακούει σε αυτές. 

γ. Της προσωπικής εξάρτησης 

Σύµφωνα µε το κριτήριο αυτό στο πλαίσιο της εργασιακής σχέσης αυτό 

ακριβώς που θεµελιώνει την εξάρτηση είναι το γεγονός ότι ο εργαζόµενος 

                                                      
16
Καζάκος, Α. 1998. Το εργατικό δίκαιο στην πράξη. Μελέτες συλλογικού και ατοµικού εργατικού 

δικαίου. Αθήνα: Σάκκουλας. 
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θέτει στη διάθεση του εργοδότη το σύνολο της προσωπικότητάς του και των 

αναφορών της. 

 

δ. Της οργανωτικής εξάρτησης 

Σύµφωνα µε αυτό το γεγονός που θεµελιώνει την εξάρτηση είναιη σύνδεση 

του εργαζόµενου µε τον χώρο της εκµετάλλευσης και η υπαγωγή του 

εργαζόµενου σε αυτήν και όχι η υπό οποιαδήποτε έννοια θεωρούµενη σχέση 

εργοδότη και εργαζόµενου. Η ελληνική νοµολογία φαίνεται ότι είναι 

προσηλωµένη όχι στο στοιχείο της οργανωτικής εξάρτησης αλλά στο στοιχείο  

της προσωπικής εξάρτησης οπωσδήποτε θεωρούµενης. Πάντως τα όρια σε 

πολλές περιπτώσεις δεν είναι απολύτως σαφή.
17

 

Κατ’ αντιδιαστολήόταν δεν υπάρχει ο κατά τα ανωτέρω στενός δεσµός µεταξύ 

εργοδότη και εργαζόµενουπρόκειται για σύµβαση ανεξαρτήτων υπηρεσιών.
18

 

2.5 Αµοιβή 

 

∆εν νοείται παροχή εξαρτηµένης εργασίας χωρίς αντίστοιχη αµοιβή του 

εργαζοµένου για αυτή.
19
Μισθός εννοείται κάθε παροχή που δίνεται στους 

εργαζόµενους ως αντάλλαγµα της εργασίας τους. ∆ηλαδή κάθε αµοιβή σε 

χρήµα και σε είδος (όπως λ.χ. τροφή, κατοικία, δαπάνη ρεύµατος κλπ), η οποία 

καταβάλλεται τακτικά και µόνιµα, είτε βάσει της εργασιακής σχέσης ή της 

                                                      
17

 Σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας υπάρχει όταν ο εργαζόµενος παρέχει την εργασία του µε µισθό και 

υπόκειται στη λεγόµενη διευθυντική εξουσία ή το διευθυντικό δικαίωµα του εργοδότη. Αυτό σηµαίνει 

κατά τη νοµολογία ότι προσδιορίζει ο ίδιος ο εργοδότης τον χρόνο ,τον τόπο ,  τις εφαρµοστέες 

µεθόδους, τον τρόπο εκτελέσεως της εργασίας και τις λοιπές συνθήκες της παροχής της εργασίας 

κτλ.Η ύπαρξη ή µη του στοιχείου της εξαρτήσεως δεν είναι κάτι που είναι πάντοτε εύκολα 

διακριβώσιµο. 

18
 Στ. Βλαστός, Η σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας, τ. Ι,ΙΙ 1990, τ. ΙΙΙ, 1992, Εκδ. Αντ. Σάκκουλα 

19
Καζάκος, Α. 1998. Το εργατικό δίκαιο στην πράξη. Μελέτες συλλογικού και ατοµικού εργατικού 

δικαίου. Αθήνα: Σάκκουλας. 
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συλλογικής σύµβασης ή του νόµου, είτε βάσει της κρατούσας συνήθειας όταν 

δεν υπάρχει ειδική συµφωνία. Όταν λέµε τακτικές αποδοχές εννοούµε το 

βασικό µισθό ή ηµεροµίσθιο, όλα τα επιδόµατα, καθώς και κάθε άλλη 

χρηµατική παροχή ή παροχή σε είδος που δίνει ο εργοδότης σε σταθερή και 

µόνιµη βάση. Στις τακτικές αποδοχές περιλαµβάνονται:Τα επιδόµατα αδείας, 

∆ώρων Πάσχα και Χριστουγέννων, πολυετίας , οικογενειακά, ανθυγιεινής 

εργασίας, επικίνδυνης, επιστηµονικό, διαχειριστικών λαθών, παραγωγής, 

Κυριακής και νυκτερινής εργασίας, νόµιµης τακτικής υπερωριακής 

απασχόλησης, τροφής, κατοικίας, κάθε άλλη παροχή, εφ' όσον καταβάλλεται 

τακτικά και νόµιµα. 

2.6 Προϋποθέσεις για την έγκυρη σύναψη της σύµβασης εργασίας 

Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη σύναψη έγκυρης σύµβασης εργασίας 

είναι αυτές που απαιτούνται για την έγκυρη σύναψη οποιασδήποτε 

αµφοτεροβαρούς σύµβασης και ειδικότερα: 

2.6.1 Ικανότητα για δικαιοπραξία 

 

∆εν µπορούν να συνάπτουν έγκυρη σύµβαση εργασίας όσοι δεν έχουν 

δικαιοπρακτική ικανότητα. ∆ικαιοπρακτική ικανότητα έχουν αυτοί που έχουν 

συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν υποβληθεί σε 

δικαστική συµπαράσταση. Επίσηςέχουν περιορισµένη ικανότητα και για τη 

σύναψη έγκυρης σύµβασης εργασίας και οι περιορισµένα ικανοί για 

δικαιοπραξία. Οι ανήλικοι είναι χαρακτηριστική κατηγορία προσώπων που 

µόνο υπό προϋποθέσεις µπορούν να συνάψουν έγκυρα σύµβαση εργασίας. Οι 

ανήλικοι από 13 ετών,όταν αυτό επιτρέπεται και για ελαφρές εργασίες, 

µπορούν δια του γονέα ή επιτρόπου τους να συνάψουν σύµβαση εργασίας και 

µάλιστα διάρκειας που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη. 
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Μπορούν δε να συνάπτουν έγκυρα σύµβαση εργασίας µετά τη συµπλήρωση 

του 15ου έτους της ηλικίας τους µε τη συναίνεση του προσώπου το οποίο 

ασκεί την επιµέλεια. 

Όταν ο χρόνος της σύµβασης είναι µεγαλύτερος των 2 ετών ισχύει το άρθρο 

1526 Α.Κ. σύµφωνα µε το οποίο, απαιτείται και άδεια από το δικαστήριο εκτός 

από την άδεια του επιτρόπου ή του γονέα. Υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις  

για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών και µέχρι το 13ο έτος  ισχύει σήµερα, ότι 

µπορούν να απασχολούνται σε ορισµένες µόνο εργασίες και µετά από 

χορήγηση σχετικής άδειας από την Επιθεώρηση Εργασίας, σε επιδείξεις µόδας 

και καλλιτεχνικές ιδίως εκδηλώσεις και προγράµµατα κτλ., και εφόσον δεν 

θίγεται η σωµατική και ψυχική υγεία αυτών και η ηθική τους. Για τους 

ανηλίκους κάτω των 18 ετών εν γένει, απαγορεύεται να απασχολούνται σε 

δραστηριότητες ή έργα που είναι πιθανό να βλάψουν την υγεία και ασφάλεια 

τους ή να προσβάλλουν την ηθική τους. Οι δραστηριότητες προκύπτουν από 

σχετική υπουργική απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων.
2021

 

2.6.2 Μη εικονική δήλωση βουλήσεως 

 

Η εικονικότητα µάλιστα µπορεί να συντρέχει και όταν ο σκοπός της 

κατάρτισης της σύµβασης εργασίας είναι άλλος από τον προδιαγραφόµενο από 

τον νόµο σκοπό της σύµβασης εργασίας πχ γίνεται για λόγους παραµονής 

αλλοδαπού στη χώρα, για φοροαπαλλαγές κτλ.
22

 

2.6.3 Βούληση απαλλαγµένη ελαττωµάτων 

 

Πρέπει κατά τον χρόνο κατάρτισης της σύµβασης, καθένα από τα συνερχόµενα 

στη σχέση εργασίας πρόσωπα να µην πάσχει από σοβαρή πνευµατική νόσο 

                                                      
20
Καρακώστας, Ι. 2005 Αστικός κώδικας. Ερµηνεία – Σχόλια – Νοµολογία , Νοµική 

Βιβλιοθήκη. 
21

 (άρθρο 4 παρ.1 του ν.2918/2001- ∆.Σ.Ε. υπ’αρ.182/1999). 
22

 Αυτό σηµαίνει ότι η σύµβαση εργασίας δεν θα πρέπει να είναι εικονική (άρθρο 138 Α.Κ.). 
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που να αποκλείει εντελώς τη χρήση του λογικού. Η σύµβαση είναι άκυρη από 

την αρχή, δεν παράγει δηλαδή καθόλου έννοµα αποτελέσµατα, στην 

περίπτωση που ήθελε συµβεί το ένα τουλάχιστον από τα δύο µέρη να µην έχει 

συνείδηση των πραττοµένων. Μπορεί όµως να εκδηλωθεί αργότερα και σε 

χρόνο µεταγενέστερο της κατάρτισης της σύµβασης ελάττωµα σε σχέση µε τη 

βούληση των µετεχόντων προσώπων. Το είδος του ελαττώµατος µπορεί να 

είναι η απάτη, η πλάνη ή η απειλή. Μπορούν τα ελαττώµατα αυτά να 

οδηγήσουν σε ακύρωση τη δικαιοπραξία. Στην περίπτωση αυτή η σύµβαση 

εργασίας δεν είναι άκυρη από την αρχή, αλλά σε περίπτωση που θα 

διακριβωθεί ότι συνέτρεξαν τα ως άνω ελαττώµατα είναι δυνατό να ακυρωθεί. 

2.6.4 Τύπος όπου απαιτείται 

 

Καταρχήν είναι άτυπη, κάτι που σηµαίνει ότι εκτός από ορισµένες ειδικά στο 

νόµο προβλεπόµενες περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται η υποχρεωτική 

έγγραφη κατάρτιση στις λοιπές περιπτώσεις δεν απαιτείται η τήρηση του 

έγγραφου τύπου. Το «απαιτείται» αποδίδεται διαφορετικά µε τη διατύπωση ότι 

για την κατάρτισή της επιβάλλεται ο έγγραφος τύπος ως τύπος συστατικός. 

Η πρακτική σηµασία του ότι η σύµβαση εργασίας είναι καταρχήν άτυπη είναι 

πολύ µεγάλη π.χ ο προσωπικός φίλος του εργοδότη απασχολείται στην 

επιχείρηση του εργοδότη χωρίς να έχει υπογράψει σύµβαση εργασίας ή να έχει 

εφοδιασθεί µε τα απαραίτητα έγγραφα, όπως βιβλιάριο υγείας. Στην περίπτωση 

αυτή εφόσον προσφέρει πραγµατικά τις υπηρεσίες του έχει καταρτισθεί µεταξύ 

των µερών σύµβαση εργασίας.
23

 

Η κοινοτική νοµοθεσία που έχει ενσωµατωθεί στο εσωτερικό δίκαιο επιβάλλει, 

κατά την έναρξη της εργασιακής σχέσης, το ενηµερωτικό έγγραφο το οποίο 

                                                      
23
Σ. Λεκέας (Σειρά υπό Ι. Ληξουριώτη ), Η σύµβαση εργασίας, Εκδ. Νοµική 

Βιβλιοθήκη, τ. 1α, 1β, 2002 
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περιέχει τους ουσιώδεις όρους της συµβάσεως εργασίας και το οποίο πρέπει να 

παραδοθεί από τον εργοδότη στον εργαζόµενο.
24

 

2.6.5 Να µη αντιβαίνει σε απαγορευτική διάταξη του νόµου ή στα χρηστά 

ήθη. 

 

Αυτό θεµελιώνεται για την περίπτωση αντίθεσης σε απαγορευτική διάταξη του 

νόµου στο άρθρο 174 Α.Κ. και για την περίπτωση της αντίθεσης προς τα 

χρηστά ήθη στο άρθρο 178 Α.Κ. 
25

 

Πρόσθετες προϋποθέσεις 

Σε ορισµένες περιπτώσεις απαιτούνται πρόσθετες προϋποθέσεις π.χ ορισµένο 

επαγγελµατικό δίπλωµα, ορισµένη άδεια,  βιβλιάριο υγείας, κτλ 

Η ακυρότητα είναι η άµεση συνέπεια οποιασδήποτε έλλειψης. Μπορεί πάντως 

να οδηγήσει στην εκ των υστέρων ισχυροποίηση της σχέσης εργασίας, η εκ 

των υστέρων πλήρωση ελλείπουσας προϋπόθεσης.
26

 

2.7 Η εποχιακή απασχόληση των ξενοδοχοϋπαλλήλων 

Η µεγάλη πλειοψηφία των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στη χώρα µας δεν 

λειτουργούν ολόκληρο το έτος, κυρίως γιατί ο τουρισµός στην Ελλάδα έχει 

κυρίως εποχικό χαρακτήρα. Οι  ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εκείνες που 

λειτουργούν µέχρι 9 µήνες θεωρούνται ως «µη συνεχούς λειτουργίας» 

(εποχιακές). Λόγω της δοµής και της λειτουργίας της εποχιακής ξενοδοχειακής 

                                                      
24

 Ειδικότερα το π.δ 156/1994 το οποίο ενσωµάτωσε στο εσωτερικό δίκαιο την οδηγία 91/533 

Ε.Ο.Κ. ορίζει ότι ο εργοδότης υποχρεώνεται εντός δύο µηνών από την έναρξη της σχέσεως 

εργασίας να ενηµερώσει τον εργαζόµενο για τους όρους αυτούς. Η παράλειψη της 

υποχρέωσης αυτής συνεπάγεται για τον εργοδότη πρόστιµο αλλά δεν έχει επίδραση στο 

κύρος της σχέσης εργασίας. 
25
Η αισχροκερδής δικαιοπραξία είναι µια ειδική κατηγορία, µιας αντίθετης µε τα χρηστά ήθη 

δικαιοπραξίας και προβλέπεται από το άρθρο 179 Α.Κ. 
26
Σ. Λεκέας (Σειρά υπό Ι. Ληξουριώτη), Η σύµβαση εργασίας, Εκδ. Νοµική 

Βιβλιοθήκη, τ. 1α, 1β, 2002 
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επιχείρησης, η ανάγκη σε εργατικό δυναµικό, αν και δεν είναι απρόβλεπτη και 

επαναλαµβάνεται σταθερά σε συγκεκριµένες περιόδους του έτους, είναι 

χρονικά περιορισµένη στο διάστηµα λειτουργίας της επιχείρησης. Συνεπώς, 

αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα εποχιακής απασχόλησης, η (παροδική) 

απασχόληση προσωπικού στις «µη συνεχούς λειτουργίας» ξενοδοχειακές 

µονάδες για την κάλυψη χρονικά περιορισµένων αναγκών σε εργατικό 

δυναµικό.  

2.8 Το δικαιολογηµένο συµφέρον των εποχιακά απασχολούµενων 

ξενοδοχοϋπαλλήλων να διατηρήσουν τη θέση εργασίας τους την 

επόµενη περίοδο εργασίας 

Χαρακτηριστικό γνώρισµα της εποχιακής απασχόλησης των 

ξενοδοχοϋπαλλήλων είναι ότι αποτελεί την κύρια βιοποριστική πηγή γι’ 

αυτούς και την οικογένεια τους και απορροφάει το µεγαλύτερο µέρος της 

επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. Γι’ αυτό το λόγο, κρίνεται 

δικαιολογηµένο το συµφέρον των µισθωτών των τουριστικών επιχειρήσεων 

και των ξενοδοχοϋπαλλήλων που απασχολούνται εποχιακά, να διατηρήσουν τη 

θέση εργασίας τους και την επόµενη περίοδο εργασίας. 
27

 

Επίσης, η επαναπρόσληψη των ξενοδοχοϋπαλλήλων λειτουργεί ως ένα 

επιπλέον κίνητρο γι’ αυτούς να εργαστούν σε εποχιακές ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις, έχοντας ως αποτέλεσµα την αναβάθµιση των προσφερόµενων 

υπηρεσιών στο τοµέα του τουρισµού, στον οποίο σηµαντικά συµβάλλουν οι εν 

λόγω επιχειρήσεις και, κατ’ επέκταση, την επέλευση ευνοϊκών αποτελεσµάτων 

για την εθνική οικονοµία. 

                                                      
27

 Β. Παπαευθυµίου, Εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις και η σύµβαση εργασίας 

ξενοδοχοϋπαλλήλων   
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2.9 Το δικαίωµα επαναπρόσληψης εργαζόµενων σε ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας 

2.9.1. Ο περιορισµός της συµβατικής ελευθερίας στο Εργατικό ∆ίκαιο 

Η συµβατική ελευθερία ισχύει καταρχήν και στο χώρο της εξαρτηµένης 

εργασίας. Η συµβατική ελευθερία, ως θεµελιώδης αρχή του ιδιωτικού δικαίου, 

πρόκειται για ειδικότερη µορφή της ιδιωτικής αυτονοµίας και αναλύεται (α) 

στην ελευθερία του ατόµου να συνάπτει (ή να µη συνάπτει) συµβάσεις και (β) 

στην ελευθερία του να καθορίζει το περιεχόµενο τους. Ειδικότερα, η ελευθερία 

σύναψης της σύµβασης αναφέρεται τόσο στο αν θα συναφθεί µια σύµβαση, 

όσο και στην επιλογή του αντισυµβαλλοµένου, ενώ η ελευθερία καθορισµού 

του περιεχοµένου της σύµβασης αναφέρεται στο τι θα συµφωνηθεί, δηλαδή 

στους όρους υπό τους οποίους θα ισχύσει η σύµβαση. 
28

 

Στο εργατικό δίκαιο, η συµβατική ελευθερία, ως µια µορφή ειδικότερης 

έκφρασης της συνταγµατικά κατοχυρωµένης οικονοµικής ελευθερίας, η οποία 

αποτελεί συγχρόνως και για τα δύο µέρη της εργασιακής σχέσης εκδήλωση της 

επαγγελµατικής τους ελευθερίας, κατοχυρώνεται στο σύνταγµα υπό τον τριπλό 

περιορισµό που θέτει το άρθρο 5 παρ. 1, ότι δηλαδή µε την άσκηση της δεν 

πρέπει να προσβάλλονται τα δικαιώµατα των άλλων και να παραβιάζονται το 

Σύνταγµα και τα χρηστά ήθη. ∆εδοµένου ότι το Σύνταγµα εγγυάται και 

προστατεύει την ιδιωτική αυτονοµία και των δύο µερών, δεν µπορεί να 

αγνοείται η ιδιωτική αυτονοµία του ασθενέστερου συµβαλλοµένου και να 

κατισχύει η βούληση του ισχυρότερου.
29

 

Εξάλλου, προϋποθέτει ουσιαστική ισότητα των µερών στην 

κοινωνικοοικονοµική πραγµατικότητα, η πραγµάτωση της συµβατικής 

ελευθερίας όλων των συµβαλλόµενων µερών. Για το λόγο αυτό, στο πεδίο των 

                                                      
28
Καζάκος Άρις, Το Εργατικό ∆ίκαιο στην πράξη. 1998. 

 
29Καζάκος Άρις, Το Εργατικό ∆ίκαιο στην πράξη. 1998. 
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εργασιακών σχέσεων, που υπάρχει κατά κανόνα (δοµικής φύσης) 

διαπραγµατευτική ανισότητα των µερών, όπως και στις καταναλωτικές 

συµβάσεις, είναι αναγκαίος ο περιορισµός της συµβατικής ελευθερίας του 

εργοδότη προς την κατεύθυνση της προστασίας του εργαζοµένου και της –εν 

µέρει έστω- αποκατάστασης της σχετικής ανισορροπίας.
3031

 

2.9.2. Η υποχρέωση του εργοδότη να επαναπροσλάβει τους εποχιακά 

απασχολούµενους ξενοδοχοϋπαλλήλους 

2.9.2.1. Η ρύθµιση του άρθρου 8 ν. 1346/1983  

Η δικαιολογηµένη ανάγκη εξασφάλισης της απασχόλησης των εργαζόµενων 

σε εποχιακές επιχειρήσεις για την επόµενη περίοδο εργασίας ώθησαν τον 

Έλληνα, επαγγελµατικό και κρατικό νοµοθέτη, περιορίζοντας έτσι τη 

συµβατική ελευθερία του εργοδότη, να ρυθµίσει την υποχρέωση 

επαναπρόσληψης τους. Σύµφωνα µε το άρθρο 8 ν. 1346/1983 µε παράτιτλο 

«εργαζόµενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις»: 

«1. Σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας ο εργοδότης 

υποχρεούται να επαναπροσλαµβάνει συνολικά τον ίδιο αριθµό εργαζοµένων που 

είχε κατά µέσο όρο τις δυο προηγούµενες περιόδους εργασίας και κατά 

προτίµηση αυτούς που εργάζονταν την τελευταία περίοδο. 

2. Η επαναπρόσληψη θα γίνει σταδιακά ως εξής: α) µε τη συµπλήρωση 20% της 

πληρότητας θα επαναπροσλαµβάνεται το 1/3 τουλάχιστον των εργαζοµένων. β) 

µε τη συµπλήρωση 50% της πληρότητας θα επαναπροσλαµβάνονται τα 2/3 

                                                      
30Καζάκος Άρις, Το Εργατικό ∆ίκαιο στην πράξη. 1998. 
31Λόγω λοιπόν της αναµφισβήτητης ανάγκης ιδιαίτερης προστασίας του κοινωνικού 

δικαιώµατος για εργασία και, εν γένει, του εργαζοµένου (άρθρο 22 παρ. 1 Σ.), ο κανόνας στο 

πεδίο των εργασιακών σχέσεων δεν είναι η προστασία της συµβατικής ελευθερίας αλλά ο 

περιορισµός της 
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τουλάχιστον των εργαζοµένων. γ) µε τη συµπλήρωση 80% της πληρότητας θα 

επαναπροσλαµβάνεται το σύνολο του προσωπικού».
32

 

Βάσει του άρθρου 18 § 6 ν. 1545/1985, οι ρυθµίσεις του άρθρου 8 ν. 

1346/1983 επεκτάθηκαν σε όλα τα ξενοδοχεία, πλην των ∆΄ και Ε΄ κατηγορίας 

κάτω των 40 κλινών, καθώς και στα εστιατόρια, κέντρα διασκέδασης, µπαρ και 

λοιπά συναφή καταστήµατα Γ΄ κατηγορίας και άνω, καθώς και σε συναφείς 

τουριστικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως εποχιακής ή πλήρους λειτουργίας τους. 

Αυτή η διάταξη µοιάζει να έχει µείνει ανενεργή διότι µάλλον, η όλη λογική 

των διατάξεων που αφορούν στις εποχιακές επιχειρήσεις δεν µπορεί να 

εφαρµοστεί στις συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες 

συνήθως συνάπτουν διαλείπουσες συµβάσεις εργασίας µε τους εργαζόµενους 

καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ωστόσο, δεν µπορεί, σύµφωνα µε την 

ορθότερη εκδοχή (αν και δεν υπάρχει κανένα νοµολογιακό στήριγµα), να 

αποκλειστεί η δυνατότητα κάποιου υπαλλήλου, ο οποίος απασχολήθηκε 

κάποια περίοδο, λόγου χάρη µε σύµβαση ορισµένου χρόνου για το καλοκαίρι, 

να ασκήσει το δικαίωµα του για επαναπρόσληψη και για την επόµενη περίοδο. 

33
 

2.9.2.2. Η συγκεκριµενοποίηση των ρυθµίσεων του νόµου από τις σ.σ.ε. 

για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζόµενων  

Στις συλλογικές αυτές συµβάσεις ρυθµίζονται, εκτός των άλλων ζητηµάτων, οι 

προϋποθέσεις και η διαδικασία επαναπρόσληψης του προσωπικού των 

                                                      
32

 Περαιτέρω, η παράγραφος 4 του ίδιου άρθρου προβλέπει δικαίωµα προτίµησης τους ως 

προς την επαναπρόσληψη, στο πλαίσιο της ιδιαίτερης προστασίας που εξασφαλίζεται στις 

διοικήσεις των συνδικαλιστικών οργανώσεων. Συγκεκριµένα, ο εργοδότης υποχρεούται να 

επαναπροσλαµβάνει τα µέλη των διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων που τυχόν 

εργάσθηκαν στην επιχείρηση κατά την προηγούµενη περίοδο, κατά τις διατάξεις του ν. 

1264/1982, και η επαναπρόσληψη αυτών των συνδικαλιστικών στελεχών πρέπει να γίνεται το 

αργότερο µέχρις ότου συµπληρωθεί το 30% του προσωπικού. 
33Ληξουριώτης Ιωάννης, Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις·  Εποχιακή απασχόληση·  ∆ικαίωµα 

επαναπρόσληψης, ΕΕργ∆ 1989 
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εποχιακών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, καθώς και οι προϋποθέσεις απόλυσης 

του. 
34

 

Οι ρυθµίσεις αυτές κωδικοποιήθηκαν µε τη ∆.Α. 20/199736, το άρθρο 5 § 5 

της οποίας ορίζει τα εξής: «Οι µη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις (εποχιακές) και αυτές θεωρείται ότι είναι εκείνες που λειτουργούν 

µέχρι 9 µήνες το χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν το αυτό προσωπικό 

που απασχόλησαν κατά την προηγούµενη περίοδο. Προϋπόθεση γι` αυτό το 

καθιερωµένο δικαίωµα του εργαζοµένου, αποτελεί η έγγραφη προειδοποίηση 

προς τον εργοδότη του µέχρι τέλος Ιανουαρίου, ότι επιθυµεί να απασχοληθεί 

κατά την προσεχή περίοδο. Η έγγραφη αυτή ειδοποίηση πρέπει να γίνει µέσω της 

οικείας οργάνωσής του και σε έντυπο - δήλωση που έχει εκτυπώσει αυτή. Η 

επιχείρηση υποχρεούται να τον απασχολήσει σε κάθε περίπτωση από την 10η 

Ιουνίου, εκτός εάν βρίσκεται σε περιοχές Κρήτης, Ρόδου και Κέρκυρας, οπότε 

υποχρεούται από 25η Μαΐου και από 15 Ιουνίου εάν βρίσκεται στις 

λουτροπόλεις. Σε κάθε περίπτωση ο µισθωτός που θα κληθεί από την επιχείρηση 

να αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει αδικαιολόγητα, εντός πενθηµέρου 

χάνει κάθε δικαίωµα επαναπρόσληψης και αποζηµίωσης. Η πρόσληψη και τα 

µετά απ` αυτήν δικαιώµατα και υποχρεώσεις αρχίζουν από τη στιγµή που ο 

εργαζόµενος αναλαµβάνει εργασία. Τα παραπάνω ισχύουν και σε συνδυασµό µε 

τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1346/1983». 
35

 

Σύµφωνα µε την επόµενη παράγραφο που αναφέρεται στις προϋποθέσεις 

απόλυσης των εποχιακά απασχολούµενων ξενοδοχοϋπαλλήλων, «τόσο κατά τη 

διάρκεια λειτουργίας της εποχιακής επιχείρησης όσο και κατά τη νεκρή περίοδο 

αυτής, απόλυση εργασθέντος κατά την προηγούµενη περίοδο χωρεί µόνο επί την 

καταβολή της νόµιµης αποζηµίωσης. ∆εν επιτρέπεται κατά τη νεκρή περίοδο 

                                                      
34

 Οι γενικές και αφηρηµένες ρυθµίσεις του άρθρου 8 του ν. 1346/1983 

συγκεκριµενοποιούνται από ρυθµίσεις συλλογικών συµβάσεων εργασίας για τους όρους 

αµοιβής και εργασίας των εργαζόµενων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 
35
Κουκιάδης Ιωάννης, Εργατικό ∆ίκαιο·  Συλλογικές Εργασιακές Σχέσεις, 2011. 

 



 

 

40 | Σ ε λ ί δ α  

 

καταγγελία µε προειδοποίηση πλην για δικαιολογηµένη αιτία. Η αποζηµίωση 

υπολογίζεται βάσει των κατά µέσο όρο αποδοχών της αµέσως προηγούµενης 

περιόδου εργασίας. Στην καταγγελία θα υπολογίζεται ως χρόνος εργασίας ο 

χρόνος από την πρόσληψη του εργαζόµενου στο ίδιο ξενοδοχείο».  

Όπως σωστά επισηµαίνεται, οι ως άνω διατάξεις δεν θέτουν νέες, πρόσθετες 

προϋποθέσεις για την επαναπρόσληψη των εργαζοµένων. Αντίθετη εκδοχή, θα 

καθιστούσε τις ρυθµίσεις αυτές µη νόµιµες, αφού, σύµφωνα και µε το άρθρο 8 

§ 5 ν. 1346/1983, µόνο ευνοϊκότερες ρυθµίσεις σε σχέση µε αυτές του νόµου 

υπερισχύουν. 

Επίσης, η ρύθµιση του δικαιώµατος επαναπρόσληψης έχει δοµηθεί γύρω από 

τις θερινές εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν την 

πλειοψηφία των συγκεκριµένων επιχειρήσεων, όπως προκύπτει τόσο από την 

καταληκτική ηµεροµηνία κοινοποίησης της βούλησης του εργαζόµενου όσο 

και από τον προσδιορισµό ηµεροµηνιών µε την παρέλευση των οποίων πρέπει 

σε κάθε περίπτωση να επαναπροσληφθεί ο ξενοδοχοϋπάλληλος. Αυτό σηµαίνει 

ότι οι εργαζόµενοι στις χειµερινές εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (οι 

οποίες αποτελούν βέβαια την µειοψηφία των εποχιακών ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων)µπορούν, ασφαλώς, να θεµελιώσουν δικαίωµα επαναπρόσληψης 

βάσει των λιγότερων ευνοϊκών και γενικών προϋποθέσεων των διατάξεων του 

νόµου,, αλλά εκ των πραγµάτων δεν µπορούν να ευνοηθούν από την 

παραπάνω ευνοϊκή διάταξη. Τέλος, πρέπει να επισηµάνουµε ότι οι συλλογικές 

αυτές ρυθµίσεις καλύπτουν µόνον τις ειδικότητες που ρητά ορίζονται σε αυτές, 

σε αντίθεση µε το νόµο που καταλαµβάνει το σύνολο του απασχολούµενου 

προσωπικού στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.  
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2.9.3. Ανάλογες ρυθµίσεις υποχρέωσης επαναπρόσληψης κατηγοριών 

εργαζοµένων σε επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας 

2.9.3.1. Τουριστικά και επισιτιστικά καταστήµατα εποχιακής 

λειτουργίας  

Σύµφωνα µε το άρθρο 5 της 112/1985 ∆∆∆∆ Αθηνών, στις διατάξεις της 

οποίας υπάγεται το προσωπικό των πάσης φύσης Τουριστικών και 

Επισιτιστικών Καταστηµάτων όλης της χώρας, «Οι επιχειρήσεις που δεν 

λειτουργούν συνέχεια όλο το χρόνο (εποχιακές) δηλαδή αυτές που λειτουργούν 

µέχρι εννέα (9) µήνες το χρόνο υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν το ίδιο 

προσωπικό το οποίο απασχόλησαν κατά την προηγούµενη περίοδο. Προϋπόθεση 

να ασκηθεί και να ισχύσει το δικαίωµα αυτό για τον εργαζόµενο αποτελεί η 

γραπτή ειδοποίηση δήλωση του προς τον εργοδότη µέχρι 1 Ιανουαρίου για τις 

επιχειρήσεις που λειτουργούν τη θερινή περίοδο και µέχρι 15 Ιουλίου όσες 

λειτουργούν τη χειµερινή περίοδο. Για να είναι έγκυρη πρέπει να γίνει και να 

σταλεί συστηµένη στην επιχείρηση µέσω της οικείας οργάνωσής του. Ο 

εργαζόµενος καλούµενος από την επιχείρηση υποχρεούται να παρουσιαστεί από 

τις παραµονές του Πάσχα. Η επιχείρηση υποχρεούται να τον απασχολήσει 

τουλάχιστον από της 1 Ιουλίου και για τις περιοχές Κρήτης - Ρόδου - Κέρκυρας 

από την 25 Μαΐου. 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 εργαζόµενου αρχίζουν από την ηµέρα που ο 

εργαζόµενος αναλάβει εργασία». 
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2.9.4. Η δυνατότητα ευρύτερης επέκτασης της υποχρέωσης 

επαναπρόσληψης εργαζοµένων σε επιχειρήσεις εποχιακής 

λειτουργίας 

Λόγω της φύσης της εποχιακής εργασίας δικαιολογείται αντικειµενικά  η 

σύναψη (διαδοχικών) συµβάσεων εργασίας ορισµένου χρόνου, όπως θα 

αναφέρουµε και παρακάτω. Η σύµβαση ορισµένου χρόνου όπως και άλλες 

µορφές εναλλακτικής απασχόλησης (λ.χ. µερική απασχόληση) εκφράζουν 

αναπόφευκτα τους νέους τρόπους οργάνωσης της παραγωγής και αποτελούν 

ευέλικτες µορφές οργάνωσης της εργασίας. Αναµφίβολα, όµως, οι εργαζόµενοι 

ορισµένου χρόνου, χρήζουν αυξηµένης προστασίας, που προϋποθέτει ανάλογο 

δραστικό περιορισµό της συµβατικής ελευθερίας του εργοδότη, εξ αιτίας του 

επισφαλούς καθεστώτος εργασίας τους.
36

 

Η επαναπρόσληψη τους για την επόµενη εποχιακή περίοδο είναι πρόσφορη για 

την προστασία των εποχιακά απασχολούµενων εργαζοµένων και τη 

διασφάλιση της θέσης εργασίας τους. Από τη φύση, λοιπόν, της ρύθµισης του 

δικαιώµατος επαναπρόσληψης, είναι δυνατόν να επεκταθεί πέρα από τις 

περιπτώσεις που αναφέραµε και σε άλλες κατηγορίες εποχιακής 

απασχόλησης.
37

 

2.10 Ο χαρακτηρισµός της σύµβασης εργασίας των εποχιακά 

απασχολούµενων ξενοδοχοϋπαλλήλων από άποψη διάρκειας 

2.10.1 Η άποψη υπέρ της αόριστης διάρκειας της σύµβασης εργασίας των 

µισθωτών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας 

Με σηµείο εκκίνησης κυρίως τη µη εφαρµογή βασικών διατάξεων εργατικού 

δικαίου, γεγονός που ερχόταν, σύµφωνα µε µία άποψη, σε αντίφαση µε τον 

                                                      
36

 Στο πλαίσιο, λοιπόν, µιας σύγχρονης κοινωνικής πολιτικής, η νοµοθετική παρέµβαση είναι 

θεµιτή και συνταγµατικά επιβαλλόµενη (άρθρο 22 παρ. 1 Σ.). 
37
∆ερµιτζάκη Φωτεινή, Η απαγόρευση των διακρίσεων σε βάρος των εργαζοµένων 

ορισµένου χρόνου, 2010. 
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προστατευτικό χαρακτήρα του άρθρου 8 παρ. 3 του ν. 1346/1983 και των 

διατάξεων των σ.σ.ε., υποστηρίχθηκε κυρίως από την πλευρά της θεωρίας, ότι 

η σύµβαση εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων θα πρέπει να θεωρείται 

αορίστου χρόνου. Συνεπώς, αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστηµα ανάµεσα 

στις δύο διαδοχικές περιόδους λειτουργίας (τη λεγόµενη νεκρή περίοδο), αλλά 

δεν λύνεται κάθε φορά που τελειώνει η εποχιακή λειτουργία της επιχείρησης.
38

 

Σύµφωνα µε την άποψη αυτή, µε την έναρξη της νέας περιόδου, δεν 

καταρτίζεται νέα σύµβαση αλλά, επαναδραστηριοποιείτε η ήδη υπάρχουσα 

σύµβαση, η οποία απλώς από την κατάσταση της αναστολής µετάγεται στην 

κατάσταση της πλήρους λειτουργίας, εφ’ όσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις 

του νόµου. Εφόσον λοιπόν ο εργαζόµενος δηλώσει νοµότυπα τη βούληση του 

να επαναπροσληφθεί και πληρωθούν οι προϋποθέσεις του νόµου ή της σ.σ.ε, η 

σύµβαση επανιδρύεται ή αναβιώνει αυτόµατα και ο εργοδότης, ο οποίος δεν 

αποδέχεται τις προσφερόµενες υπηρεσίες του εργαζοµένου, περιέρχεται σε 

υπερηµερία και οφείλει το συµφωνηµένο ή νόµιµο µισθό (ΑΚ 656).  

Βασικό επιχείρηµα υπέρ του χαρακτήρα της σύµβασης ως αορίστου χρόνου 

συνάγει η άποψη αυτή από την πρόβλεψη δυνατότητας καταγγελίας στις σ.σ.ε. 

των ξενοδοχοϋπαλλήλων κατά τη νεκρή περίοδο, η οποία προϋποθέτει ότι 

υφίσταται σύµβαση και κατά την περίοδο αυτή. 

Σύµφωνα µε αυτήν την ερµηνευτική εκδοχή, το γεγονός ότι ο νόµος κάνει λόγο 

για «επαναπρόσληψη», δεν εµποδίζει το χαρακτηρισµό της σύµβασης ως 

αορίστου χρόνου,  διότι ο όρος αυτός χρησιµοποιείται µε την έννοια της de 

facto αποδοχής των υπηρεσιών και όχι µε την αυστηρή νοµική της έννοια ως 

νέα κατάρτιση σύµβασης. 
39

 

                                                      
38Ληξουριώτης Ιωάννης, Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις·  Εποχιακή απασχόληση·  Μεταβολή 

προσώπου του εργοδότη, ΕΕργ∆ 1989 
39Ληξουριώτης Ιωάννης, Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις·  Εποχιακή απασχόληση·  Μεταβολή 

προσώπου του εργοδότη, ΕΕργ∆ 1989 
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2.10.2 Η άποψη υπέρ της ορισµένης διάρκειας της σύµβασης εργασίας των 

µισθωτών σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας 

2.10.2.1 Ο ελεύθερος νοµικός χαρακτηρισµός από τα δικαστήρια της 

σύµβασης εργασίας από άποψη χρονικής διάρκειας  

Ο νοµικός χαρακτηρισµός δικαιωµάτων, έννοµων σχέσεων, καταστάσεων,  

παροχών, κ.ο.κ. ανήκει αποκλειστικά στα δικαστήρια, χωρίς να δεσµεύονται 

από τον χαρακτηρισµό που έδωσαν τα µέρη ή ο νοµοθέτης.  

Ο ελεύθερος και αδέσµευτος χαρακτηρισµός, όπως οριοθετείτε από τις 

διατάξεις των άρθρων 26 § 3 και 87 § 2 του Συντάγµατος, ανήκει στο 

δικαστήριο, το οποίο, προσδίδει τον ακριβή (ορθό) νοµικό χαρακτηρισµό, 

αξιολογώντας τα πραγµατικά περιστατικά όπως απαιτούν η καλή πίστη, τα 

συναλλακτικά ήθη και οι περιστάσεις υπό τις οποίες έχει συναφθεί η σύµβαση 

και ερµηνεύοντας µε ποια συγκεκριµένη νοµική σχέση συνδέεται ο µισθωτός 

µε τον εργοδότη του.  

Στη δικαιοδοτική λειτουργία σαφώς εµπίπτει και ο χαρακτηρισµός των 

συµβάσεων εργασίας από άποψη χρονικής διάρκειας. Οι συµβάσεις εργασίας 

διακρίνονται, όπως είναι γνωστό, σε συµβάσεις εργασίας αορίστου και 

ορισµένου χρόνου (άρθρο 648 ΑΚ). Η σύµβαση εργασίας, όπως συνάγεται από 

το άρθρο 669 παρ. 2 ΑΚ, είναι αορίστου χρόνου ,  όταν δεν συνάγεται η 

διάρκεια  από το είδος και το σκοπό της εργασίας, και όταν τα µέρη δεν έχουν 

συµφωνήσει ορισµένη διάρκεια. Αντίθετα, η σύµβαση εργασίας είναι 

ορισµένου χρόνου στην περίπτωση που συνοµολογείτε η διάρκεια αυτής 

µέχρις ορισµένου χρονικού σηµείου ή µέχρις την επέλευση ορισµένου 

µέλλοντος και βεβαίου γεγονότος ή την εκτέλεση ορισµένου έργου, µετά την 

περάτωση του οποίου ή την επέλευση του βεβαίου γεγονότος ή του χρονικού 

σηµείου, παύει να ισχύει αυτοδικαίως.  
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2.10.2.2 Η συµβολή του άρθρου 8 § 3 ν. 2112/1920 στο ζήτηµα του 

νοµικού χαρακτηρισµού των συµβάσεων από άποψη διάρκειας- 

Η εποχιακή απασχόληση ως αντικειµενικός λόγος που 

δικαιολογεί την ορισµένη διάρκεια της σύµβασης  

Για την εξεύρεση από τα δικαστήρια του σωστού νοµικού χαρακτηρισµού των 

συµβάσεων εργασίας ως ορισµένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας 

καθοριστική είναι η συµβολή του άρθρου 8 § 3 ν. 2112/192056, το οποίο 

αποτελεί µερικότερη έκφραση - σε επίπεδο κοινού δικαίου- του ελεύθερου 

νοµικού χαρακτηρισµού. 
40

 

Το άρθρο 8 παρ. 3 ν. 2112/192059 αποτελεί την πληρέστερη νοµική βάση για 

την αποτελεσµατική αντιµετώπιση, γενικά, όλων των ζητηµάτων που 

συνάπτονται µε τη διάρκεια της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας και το 

ζήτηµα του νοµικού χαρακτηρισµού των συµβάσεων από άποψη διάρκειας, 

ανεξάρτητα αν έχουν συναφθεί στον ιδιωτικό ή δηµόσιο τοµέα, και όχι µόνο 

του ζητήµατος της εφαρµογής του ν. 2112/192061. 
41

 

Όπως προκύπτει από το άρθρο 8 § 3 ν. 2112/1920 και υποστηρίζεται πάγια στη 

νοµολογία, ο καθορισµός της σύµβασης εργασίας ως ορισµένης διάρκειας 

πρέπει να δικαιολογείται αντικειµενικά από τις λειτουργικές ανάγκες της 

επιχείρησης ή από τη φύση της εργασίας. 

Ένα κλασικό παράδειγµα λόγου που δικαιολογεί αντικειµενικά τη σύναψη 

συµβάσεων ορισµένου χρόνου είναι  η εποχιακή απασχόληση, όπου η 

περιορισµένη διάρκεια της σύµβασης αυτής προκύπτει από το είδος και το 

σκοπό της εργασίας. Με την εποχιακή απασχόληση ο εργοδότης αποβλέπει 

στην αντιµετώπιση χρονικά περιορισµένων αναγκών της επιχείρησης σε 

                                                      
40

 Η διάταξη αυτή, παρότι αναφέρεται στην προστασία των εργαζοµένων από τη µη τήρηση, 

από τον εργοδότη, των τυπικών όρων που επιβάλλει κατά την απόλυση ο ν. 2112/1920, 

αξιοποιήθηκε γενικότερα για τον ορθό νοµικό χαρακτηρισµό των συµβάσεων εργασίας ως 

ορισµένης ή αόριστης χρονικής διάρκειας. 
41Καζάκος Άρις, Η κατάχρηση των συµβάσεων ορισµένου χρόνου στο ∆ηµόσιο και η 

σηµασία της Εφ.Αθ. 6886/2004, ΕΕργ∆ 2005 
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προσωπικό, καλύπτοντας παροδικές ανάγκες σε εργατικό δυναµικό66, χωρίς 

να αποσκοπεί στην καταστρατήγηση των προστατευτικών διατάξεων του 

δικαίου της καταγγελίας. Η εποχιακή σύµβαση εργασίας συνάπτεται είτε µε 

επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας είτε µε επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο 

το έτος, οι οποίες όµως παρουσιάζουν αυξηµένες ανάγκες σε εργατικό 

δυναµικό σε ορισµένες  περιόδους, λόγω της φύσης και του αντικειµένου τους. 

42
 

2.10.2.3 Η σύµβαση εργασίας των εποχιακά απασχολούµενων 

ξενοδοχοϋπαλλήλων ως σύµβαση ορισµένου χρόνου  

Σύµφωνα µε τον ορθό νοµικό χαρακτηρισµό που προβαίνει πάγια η νοµολογία 

68, θεωρείται σύµβαση ορισµένου χρόνου, η σύµβαση εργασίας των µισθωτών 

που απασχολούνται σε (ξενοδοχειακές) επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας. 

Με την πάροδο της περιόδου εργασίας της επιχείρησης, η σύµβαση εργασίας 

λύνεται µεν αυτοδικαίως, αλλά ο εργαζόµενος, εφόσον συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις που ορίζουν οι παραπάνω διατάξεις, έχει δικαίωµα 

επαναπρόσληψης κατά τη νέα περίοδο εργασίας.  Η θεώρηση αυτή 

δικαιολογείται από το γεγονός ότι η εν λόγω σύµβαση συνδέεται µε τη 

λειτουργία της επιχείρησης και λήγει εξ αντικειµένου όταν η επιχείρηση 

διακόπτει τη λειτουργία της, κατά το χρόνο που λήγει η αντίστοιχη εποχιακή 

περίοδος. Η χρησιµοποίηση από τις σχετικές διατάξεις του όρου 

«επαναπρόσληψη» αποκαλύπτει άλλωστε, ότι πρόκειται για νέα πρόσληψη του 

υπαλλήλου, η οποία έχει ως αναγκαία προϋπόθεση τη λύση, µε οποιοδήποτε 

τρόπο της προηγούµενης συµβατικής σχέσης. Ο νοµοθέτης χρησιµοποίησε 

σκόπιµα τον όρο αυτό µε την πρόθεση να χαρακτηρίσει την εργασιακή 

σύµβαση ως ορισµένου χρόνου, γιατί σε διαφορετική περίπτωση, θα έκανε 

λόγο για αναστολή της εργασιακής σχέσης.  

                                                      
42Ζερδελής ∆ηµήτρης, Εργατικό ∆ίκαιο·  Ατοµικές Εργασιακές Σχέσεις, 2011 
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Περαιτέρω, η ρύθµιση του δικαιώµατος επαναπρόσληψης δικαιολογείται λόγω 

της αυξηµένης προστασίας, που οι απασχολούµενοι σε επιχειρήσεις εποχιακής 

λειτουργίας µε σύµβαση εργασίας ορισµένου χρόνου χρήζουν εξ αιτίας του 

επισφαλούς καθεστώτος εργασίας τους. Η ιδιαίτερη, λοιπόν, προστασία που ο 

νόµος παρέχει στους εποχιακά απασχολούµενους ξενοδοχοϋπαλλήλους, η 

οποία σε πολλά σηµεία της εξοµοιώνεται µε εκείνη που ο νόµος αναγνωρίζει 

στους εργαζόµενους µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας αορίστου χρόνου, δεν 

είχε ούτε και έχει ως αφετηρία, στόχο και κίνητρο την κατά νοµικό πλάσµα 

θεώρηση της σύµβασης τους από ορισµένου σε αορίστου χρόνου.  

Μολονότι η παραπάνω θέση περί χαρακτηρισµού της σύµβασης εργασίας ως 

αορίστου χρόνου δεν συµβιβάζεται µε την ιδιαιτερότητα της εποχιακής 

λειτουργίας των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, οι οποίες κάθε χρόνο 

σταµατούν τη λειτουργία τους και εκ των πραγµάτων η σύµβαση εργασίας των 

εργαζοµένων σε αυτά λήγει αυτοδικαίως, οδηγεί σε αποτελέσµατα συµβατά µε 

το προστατευτικό πνεύµα των διατάξεων του νόµου και της σ.σ.ε. καθώς και 

της διάταξης του άρθρου 656 ΑΚ. Επιπλέον, δεν συµβιβάζεται µε το γεγονός 

ότι τελεί υπό την αίρεση αντίστοιχης δήλωσης βούλησης εκ µέρους του 

µισθωτού, η επανασύναψη της ή επανίδρυση της. Στην περίπτωση που ο 

µισθωτός δεν κάνει χρήση του νόµιµου δικαιώµατος του ή ακόµα και αν κάνει 

και δεν προσέλθει να αναλάβει εργασία, η σύµβαση δεν επανιδρύεται και θα 

θεωρηθεί ότι έχει λήξει. Τέλος, η άποψη αυτή χαρακτηρίζει, χωρίς 

αιτιολόγηση και δογµατική θεµελίωση, εξ αρχής τη σύµβαση ως αορίστου 

χρόνου, παραβλέποντας ότι προϋπόθεση για την κατοχύρωση του δικαιώµατος  

επαναπρόσληψης  και την εφαρµογή, γενικότερα, των ως άνω διατάξεων, από 

τις οποίες εξάγει επιχειρήµατα υπέρ της θεώρησης της σύµβασης ως αορίστου 

χρόνου, αποτελεί να έχει εργασθεί ο ξενοδοχοϋπάλληλος κατά την 

προηγούµενη περίοδο. 
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2.10.2.4. Καταγγελία της σύµβασης εργασίας  από τον εργοδότη κατά τη 

«νεκρή περίοδο»  

Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6, της ΣΣΕ των Ξενοδοχοϋπαλλήλων µε 

πράξη κατάθεσης στο Υπουργείο Απασχόλησης 25/2006, οι εποχιακές 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (αυτές που λειτουργούν 9 µήνες τον χρόνο) έχουν 

υποχρέωση επαναπρόσληψης του προσωπικού που απασχολούσαν την 

προηγούµενη περίοδο. Να σηµειώσουµε ότι η µε αριθµό πράξης 30/10-6-2008 

ΣΣΕ της τρέχουσας διετίας 2008 - 2009, επικυρώνει την ισχύ του ως άνω 

άρθρου 6, της προηγούµενης Σύµβασης. 

  

Προϋπόθεση  για το καθιερωµένο αυτό δικαίωµα της επαναπρόσληψης του 

εργαζόµενου,  αποτελεί η έγγραφη δήλωση - ειδοποίηση του ιδίου προς την 

οικεία οργάνωση που ανήκει, η οποία στη συνέχεια, αποστέλλεται στον 

εργοδότη, µέχρι τις 30 Ιανουαρίου της νέας περιόδου, µέσω e-mail, ή fax, ή 

συστηµένης επιστολής 

  

Περαιτέρω, η εν λόγω υποχρέωση υφίσταται κατά την έκταση των διατάξεων 

του άρθρου 8, του Ν 1346/1983, οι οποίες καθορίζουν το ποσοστό 

υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, ανάλογα µε τον βαθµό πληρότητας της 

ξενοδοχειακής επιχείρησης (παρ. 2 του άρθρου). Στην παρ. 3 του ανωτέρω 

άρθρου, ορίζεται επίσης ότι: «Το ποσοστό πληρότητας θα µπορεί να 

διαπιστώνεται από το βιβλίο εισόδου ή από οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη πηγή 

από υπάλληλο της επιθεώρησης εργασίας.» 

  

Συνεπώς, η επαναπρόσληψη των εργαζοµένων που απασχολήθηκαν κατά την 

προηγούµενη περίοδο, σε ξενοδοχειακές µονάδες µη συνεχούς λειτουργίας, 

υπόκειται στους προαναφερόµενους περιορισµούς και σε κάθε περίπτωση, δεν 

συνιστά µονοµερή υποχρέωση του  εργοδότη. 
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Περαιτέρω, µε την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί, από την πλευρά του 

εργαζόµενου η τυπική διαδικασία και ο εργοδότης διαπιστωµένα (από τον 

αρµόδιο επιθεωρητή εργασίας) δεν προχώρησε στην επαναπρόσληψη, όπως 

είχε υποχρέωση βάσει των ανωτέρω διατάξεων, υποχρεούται σε καταβολή 

προστίµου, το οποίο καθορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 8, του άρθρου 16, 

του Ν 1264/1982, σε συνδυασµό µε τις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 18, 

του Ν 1545/1985, και κυµαίνεται από 14,67 € έως και 293,99€. 

  

Οι συµβάσεις εργασίας των υπαλλήλων ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, 

εποχιακής λειτουργίας, είναι ορισµένου χρόνου, µε την έννοια ότι λύονται, 

µόλις παρέλθει η περίοδος λειτουργίας του ξενοδοχείου. Όπως αναφέραµε ήδη, 

ο εργαζόµενος έχει διαπλαστικό δικαίωµα προαίρεσης, µε την άσκηση του 

οποίου συντελείται η επαναπρόσληψή του, κατά την νέα περίοδο εργασίας, µε 

την προϋπόθεση της πληρότητας κ.λπ. Συνεπώς, η νέα σύµβαση καταρτίζεται 

µε βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις. Εάν κατά την «νεκρή» περίοδο 

καταγγελθεί από την εποχιακά λειτουργούσα επιχείρηση, η σύµβαση εργασίας 

ξενοδοχοϋπαλλήλου, ο οποίος είχε τηρήσει τις απαιτούµενες  διατυπώσεις για 

την επαναπρόσληψή του κατά την επόµενη περίοδο, οφείλεται στον τελευταίο 

η προβλεπόµενη αποζηµίωση για απροειδοποίητη καταγγελία της σχέσης 

εργασίας, σύµφωνα µε τον Ν.2112/1920. Για τον καθορισµό όµως του ύψους 

της αποζηµίωσης αυτής λαµβάνεται υπόψη µόνο το χρονικό διάστηµα που 

αποµένει µετά την αφαίρεση, από τον (µετά την αρχική πρόσληψη), συνολικό 

χρόνο υπηρεσίας του απολυόµενου, του χρόνου των «νεκρών» περιόδων, κατά 

την διάρκεια των οποίων η σχέση εργασίας διακοπτόταν και ο µισθωτός 

µπορούσε να απασχοληθεί σε άλλον εργοδότη (ΑΠ 1085/2006, περιοδικό 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ, 4/2007, σελίδα 477). 

  

Τέλος, επισηµαίνεται ότι υποχρέωση ασφάλισης δεν υφίσταται κατά το 

διάστηµα που ο εργαζόµενος δεν εργαζόταν στην ξενοδοχειακή επιχείρηση 

λόγω λήξης της σύµβασής του. [http://epixeirisi.gr/ ανάκτηση 4.3.2019]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 

 

3.1 Κατηγορίες µισθωτών σε ξενοδοχείο 

Οι κατηγορίες των εργαζοµένων στα ξενοδοχεία έχουν διαµορφωθεί από τις 

εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Οι µισθωτοί 

αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι και κατατάσσονται σύµφωνα µε την 

ειδικότητά τους και ανεξαρτήτως φύλου, στις εξής τέσσερις (4) κατηγορίες: 

Κατηγορία Α: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), µαιτρ, υποµαιτρ (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 µπάρµεϊντ και µάγειρας Β. 

Επίσης µε την προϋπόθεση ότι θα προτιµήσουν την παρούσα Σ.Σ.Ε., οι 

τηλεφωνητές, οι ελεγκτές ή ταµπλίστες και οι µαϊνκουραντιέ. 

Κατηγορία Γ: Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόµος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, 

βοηθός θυρωρείου ή µπουφέ ή εστιατορίου ή µπαρ ή λινοθήκης, γκρουµ, 

ντόρµαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος, εφόσον δεν καλύπτονται από 

άλλη Σ.Σ.Ε. ή ∆.Α. και µάγειρας Γ και καµαριέρης-α. 

Κατηγορία ∆: Πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, 

µοδίστρα, λαντζέρης, λουτρονόµος, προϊστάµενος και βοηθός ιατρείου. 
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3.2 ∆ιάκριση εργατών και υπαλλήλων σύµφωνα µε το ουσιαστικό 

κριτήριο 

Σύµφωνα µε το άρθρο 10 του κωδικοποιηµένου νόµου 3514/1928, όπως 

τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το άρθρο 7 ν. 4558/1930 και 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 10 ν.δ. 2655/1953, «ιδιωτικός υπάλληλος κατά 

την έννοια του παρόντος νόµου θεωρείται παν πρόσωπο κατά κύριο επάγγελµα 

ασχολούµενον επ` αντιµισθία ανεξαρτήτως τρόπου πληρωµής εις υπηρεσία 

ιδιωτικού καταστήµατος, γραφείου ή εν γένει επιχειρήσεως ή οιασδήποτε 

εργασίας και παρέχον εργασία αποκλειστικώς ή κατά κύριο χαρακτήρα µη 

σωµατική». 

Όπως προκύπτει από την ως άνω διάταξη, εργάτης είναι εκείνος, του οποίου η 

εργασία συνίσταται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο στη χρησιµοποίηση των 

σωµατικών του δυνάµεων, ενώ υπάλληλος είναι εκείνος του οποίου η εργασία 

είναι αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο προϊόν πνευµατικού µόχθου και 

προϋποθέτει για την εκτέλεσή της ανάλογη κατάρτιση, εξ ιδιασµένη εµπειρία, 

ανάληψη ευθύνης και ανάπτυξη πρωτοβουλίας.
4344

 

3.3 Η απονοµή της ιδιότητας του υπαλλήλου από το νόµο (τυπικό 

κριτήριο) 

Εκτός από το προαναφερθέν χαρακτηρισµό των µισθωτών ως υπαλλήλων ή 

εργατών µε βάση το ουσιαστικό κριτήριο, ο νόµος συχνά προσδίδει ο ίδιος σε 

κατηγορίες εργαζοµένων την ιδιότητα του υπαλλήλου, συνδέοντας τη µε την 

ύπαρξη κάποιων τυπικών προϋποθέσεων (τυπικό κριτήριο). Αναφέρεται σε 

υπαλλήλους κατ` απονοµή, οπότε δεν ερευνάται η φύση της παρεχόµενης 

                                                      
43Βλ. ΑΠ 1437/2004, ΕΕργ∆ 2005, σ. 1217· ΑΠ 12/2001, ∆ΕΝ 2001, σ. 79· ΑΠ 1185/1999, 

∆ΕΝ 2000, σ. 26· ΑΠ 1415/1995 Ελλ∆νη 1998, σ. 832· ΕφΘεσ 3302/2004, Αρµ 2005, σ. 

1266· Εφ∆ωδ 55/2002, ∆ωδΝοµ 2003, σ. 186· ΕφΠατρ 64/1999, ∆ΕΝ 2000, σ. 311. 
44

 Οι έννοιες του υπαλλήλου και του εργάτη είναι νοµικές και αρµόδιο όργανο να ελέγξει µε 

βάση το είδος της παρεχόµενης εργασίας, σε ποια κατηγορία ανήκει ο µισθωτός, χωρίς να 

έχει σηµασία ο περιεχόµενος στη σύµβαση χαρακτηρισµός ή ο τρόπος αµοιβής του, είναι το 

δικαστήριο. 
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εργασίας, αλλά η πλήρωση των προϋποθέσεων για την υπαγωγή στο νόµο, π.χ. 

λήψη σχετικού πτυχίου ή άδειας.  

Στις περιπτώσεις αυτές χαρακτηρίζεται ως υπάλληλος  ο εργαζόµενος που 

συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις του νόµου, έστω και αν δεν παρέχει 

πνευµατική εργασία σύµφωνα µε το ουσιαστικό κριτήριο. Το ουσιαστικό 

κριτήριο πάντως δεν αναιρείται, αλλά συµπληρώνεται από το τυπικό.
45

 

Εποµένως, εφ’ όσον δηλαδή κατά την παροχή της εργασίας του προέχει το 

πνευµατικό στοιχείο, ένας εργαζόµενος, δεν αποκλείεται να κριθεί ως 

υπάλληλος µε βάση το ουσιαστικό κριτήριο, ακόµα και αν δεν  συγκεντρώνει 

τις προϋποθέσεις του νόµου προκειµένου να χαρακτηρισθεί ως υπάλληλος µε 

βάση το τυπικό κριτήριο.  

3.4 Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι κατά το άρθρο 29 Ν∆ 3430/1955 

Κατά το άρθρο 29 Ν∆ 3430/1955, µε το οποίο αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις 

του ν. 1828/1942 περί χαρακτηρισµού ως υπαλλήλων, κατά το τυπικό 

κριτήριο, όσων εργάζονταν σε ξενοδοχεία πολυτελείας και τουριστικά6: «Οι 

από 1ης Ιανουαρίου 1952 και εφεξής το πρώτον εργαζόµενοι εις ξενοδοχεία 

θεωρούνται υπάλληλοι ως προς την σχέσιν εργασίας µόνον εφ` όσον κέκτηνται 

πτυχίον τουριστικής ή ξενοδοχειακής σχολής της ηµεδαπής ή αλλοδαπής και 

έχουν διετή τουλάχιστον υπηρεσίαν εν ξενοδοχείω».
46

 Έτσι, έχει νοµολογιακά 

κριθεί ότι δεν θεωρείται υπάλληλος ο µάγειρας ξενοδοχείου, ο οποίος δεν έχει 

τις προϋποθέσεις και τα προσόντα που ορίζουν οι προηγούµενες διατάξεις. 

Αντίθετα, οι µπουφετζήδες και µπάρµαν, που από 1.1.1952 και εφεξής 

απασχολούνται σε ξενοδοχεία, ακόµη και τουριστικά και πολυτελείας, 

θεωρούνται υπάλληλοι κατά το τυπικό κριτήριο, µόνο εφόσον έχουν πτυχίο 

τουριστικής ή ξενοδοχειακής σχολής, ηµεδαπής ή αλλοδαπής, και διετή 

                                                      
45Γ. Λεβέντη/ Κ. Παπαδηµητρίου, Ατοµικό Εργατικό ∆ίκαιο, σ. 230.   
46

 Βλ. ΑΠ 1363/1982, ∆ΕΝ 1983, σ. 297· ΑΠ 1629/1981, ∆ΕΝ 1982, σ. 269.   
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τουλάχιστον υπηρεσία σε ξενοδοχείο, δηλαδή χωρίς διερεύνηση του 

ουσιαστικού χαρακτήρα της εργασίας τους.  

Επίσης, υπάλληλος χαρακτηρίζεται ο θυρωρός ηµέρας (ρεσεψιονίστ) 

ξενοδοχείου, ο οποίος προσέφερε εργασία κατά κύριο λόγο πνευµατική 

(υπάλληλος κατά το ουσιαστικό κριτήριο), αν και δεν έχει τα υπό των 

προηγούµενων διατάξεων οριζόµενα προσόντα,
47

 

3.5 Ξενοδόχοι 

Ως «ξενοδόχος», σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, θεωρείται το πρόσωπο, 

στο όνοµα του οποίου έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας ξενοδοχείου ή, µε άλλα 

λόγια, ο φορέας καταλυµατικής επιχείρησης, που λειτουργεί νόµιµα ως 

ξενοδοχείο.
48

 

Σύµφωνα µε το άρθρο 1 β.δ. 1/7 Νοε. 1938, δεν δικαιούται να ονοµάζεται 

ξενοδόχος ο φορέας καταλυµατικής επιχείρησης που δεν είναι ξενοδοχείο. 

Στην περίπτωση όµως του άρθρου 8 ν. 1346/1983, το οποίο ρυθµίζει την 

επαναπρόσληψη των εργαζόµενων σε εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

που αποτελεί αντικείµενο της παρούσας µελέτης, ως «ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις» ορθότερο είναι να δεχτούµε ότι νοούνται οι οργανωµένες 

επιχειρήσεις που παρέχουν κατάλυµα στο ευρύ κοινό µετά ή άνευ πρόσθετων 

υπηρεσιών, ανεξαρτήτως της ειδικότερης ονοµασίας τους. Στην προκειµένη 

περίπτωση, αναγκαίο συστατικό στοιχείο της έννοιας «ξενοδοχείο» είναι η 

παροχή οποιασδήποτε µορφής ενδιαιτήµατος (δηλαδή στέγης και φαγητού ή 

µόνο στέγης). 

Επιπρόσθετα, ως ξενοδοχειακές επιχειρήσεις κατά την έννοια της διάταξης του 

άρθρου 1 της ισχύουσας από 13.7.2015 σ.σ.ε. για τους όρους αµοιβής και 

εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων, η οποία ουσιαστικά επαναλαµβάνει σχεδόν 

                                                      
47Βλ. ΑΠ 651/1990, ∆ΕΝ 1991, σ. 650. 
48
Αντ. Ευθυµιάτου- Πουλάκου, Τουριστικό δίκαιο3, (2005), σ. 73 
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αµετάβλητα τη διατύπωση των προηγούµενων σχετικών συλλογικών 

συµβάσεων εργασίας, θεωρούνται τα ξενοδοχεία, ξενώνες, οικοτροφεία, 

επιχειρήσεις επιπλωµένων διαµερισµάτων, επιχειρήσεις θέρετρων από 

τουριστικούς οικισµούς (µπανγκαλόου), µοτέλ, τουριστικά περίπτερα και 

κέντρα παραθερισµού διακοπών και κάµπινγκ, που λειτουργούν σε αστικά 

κέντρα, σε τόπους θερινών διαµονών, σε λουτροπόλεις και σε αρχαιολογικούς 

τόπους όλης της χώρας. 
49

 

Τέλος, σε περίπτωση µεταβίβασης της ξενοδοχειακής επιχείρησης, ο νέος 

εργοδότης αυτοδικαίως υπεισέρχεται στη θέση του παλιού, αναλαµβάνοντας 

όλα τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις από την εργασιακή σχέση. Η τυχόν 

αλλαγή στο πρόσωπο του εργοδότη που επήλθε για οποιοδήποτε λόγο, ακόµη 

και όταν η µεταβίβαση πραγµατοποιείται κατά το χρονικό διάστηµα ανάµεσα 

σε δύο διαδοχικές εποχιακές περιόδους λειτουργίας της επιχείρησης (τη 

λεγόµενη νεκρή περίοδο), είναι αδιάφορη. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

49 Αλκ. Χατζαντώνη, Επαγγελµατικά σωµατεία στον τοµέα του τουρισµού, σε ∆ίκαιο και 

Τουριστική Πολτική, 2005. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Σ.Σ.Ε ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 

4.1 Έννοια των Σ.Σ.Ε. 

Κάθε χρόνο καταρτίζονται συλλογικές συµβάσεις  για τους όρους αµοιβής και 

εργασίας των εργαζοµένων στα ξενοδοχεία. Αυτές οι συλλογικές συµβάσεις 

έχουν κάποιες θεσµικές διατάξεις που επαναλαµβάνονται αυτούσια (όπως οι 

κατηγορίες των εργαζοµένων και οι αµοιβές τους), µε αποτέλεσµα να είµαστε 

σε θέση να παρουσιάσουµε µια κωδικοποίηση αυτών των διατάξεων. Πριν από 

αυτό όµως, κρίνουµε αναγκαίο να παρουσιάσουµε την έννοια και λειτουργία 

των συλλογικών συµβάσεων στην ελληνική έννοµη τάξη , ώστε να γίνει 

αντιληπτή η σηµασία τους για τις εργασιακές σχέσεις.   

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (σσε) είναι η σύµβαση που συνάπτεται µεταξύ 

των κοινωνικών εταίρων, κατά κανόνα επαγγελµατικών οργανώσεων 

εργαζοµένων και εργοδοτών και ρυθµίζει κατά τρόπο υποχρεωτικό τους όρους, 

τις συνθήκες και την αµοιβή της εργασίας των εργαζοµένων τους οποίους 

δεσµεύει. Συνιστά τη σηµαντικότερη εκδήλωση της συλλογικής αυτονοµίας 

και δηµιουργήθηκε για να αµβλύνει την διαπραγµατευτική ανισοδυναµία 

µεταξύ των µερών της σύµβασης εξαρτηµένης εργασίας, µε σκοπό τη 

διασφάλιση δικαιότερων όρων εργασίας για τον εργαζόµενο
50

. 

Συµβατική ως προς την προέλευσή και τη σύναψή της, αλλά κανονιστική ως 

προς τη λειτουργία της, θεσπίζει κανόνες δικαίου, που εφαρµόζονται αµέσως 

και υποχρεωτικά στις συµβάσεις εργασίας τρίτων, που δεν συµµετείχαν στη 

σύναψή της, τους οποίους τα δικαστήρια λαµβάνουν υπόψη αυτεπαγγέλτως. 

Κατά το άρθρο 22 του Συντάγµατος λειτουργεί συµπληρωµατικά σε σχέση µε 

το νόµο ως προς τη ρύθµιση των γενικών όρων εργασίας, µε την έννοια ότι ο 

νόµος θεσπίζει τα κατώτατα όρια προστασίας των εργαζοµένων και καταλείπει 

                                                      
50
∆ούκα Σηµειώσεις συλλογικού εργατικού δικαίου 
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στη σσε την ευνοϊκότερη ρύθµιση των ίδιων όρων ή την επέκτασή τους σε 

εργαζοµένους που δεν καλύπτονται από τη νοµοθετική ρύθµιση. Υπό την ίδια 

έννοια, απαγορεύεται µε νόµο η κατάργηση ή η αναστολή της ισχύος της, 

εκτός αν προκύψουν έκτακτες και ιδιαίτερες σηµαντικές συνθήκες γενικότερου 

κοινωνικού συµφέροντος
51

. 

Το περιεχόµενό της ΣΣΕ είναι τυπικό, ουσιαστικό και κανονιστικό. Μπορεί να 

αφορά σε όλα τα ζητήµατα που ρυθµίζουν µια σχέση εργασίας, ακόµη και σε 

ζητήµατα σχετικά µε την άσκηση επιχειρηµατικής πολιτικής, εφόσον αυτά 

επηρεάζουν άµεσα τις εργασιακές σχέσεις, θέµατα κανονισµού εργασίας, ή 

ερµηνείας των κανονιστικών όρων των ΣΣΕ. 

Μπορεί να αφορά και σε ζητήµατα σχετικά µε τη διαδικασία της συλλογικής 

διαπραγµάτευσης. ∆εν µπορεί να είναι αντίθετο σε κανόνες αµφιµερώς 

αναγκαστικού δικαίου. Περιέχει, εκτός από τους κανονιστικούς και ενοχικούς 

όρους, όπως η υποχρέωση εφαρµογής της ΣΣΕ και η υποχρέωση ειρήνης, οι 

οποίοι ενεργούν συµβατικά και δεσµεύουν αποκλειστικά τα συµβαλλόµενα 

µέρη. 

Η ΣΣΕ καταρτίζεται εγγράφως. Ο έγγραφος τύπος είναι συστατικός. Ένα από 

τα τρία πρωτότυπά της κατατίθεται στην αρµόδια υπηρεσία. Από και δια της 

κατάθεσης η συµφωνία των µερών καθίσταται ΣΣΕ και αρχίζει να ισχύει ως 

τέτοια. Τα συµβαλλόµενα µέρη µπορούν να προσδώσουν αναδροµική ισχύ όχι 

όµως απεριόριστα
52

 ή να µεταθέσουν το χρόνο έναρξης της. Η ΣΣΕ είναι από 

τη φύση της διαρκής σύµβαση και λήγει είτε όταν συµπληρωθεί η 

συµφωνηµένη διάρκειά της, είτε αν συναφθεί νέα, είτε αν καταγγελθεί, λόγω 

σηµαντικής µεταβολής των συνθηκών που υφίσταντο κατά τη σύναψή της 

                                                      
51
Το “µετέωρο” βήµα αποκατάστασης της συλλογικής αυτονοµίας 

(Κουζής/Καψάλης/Νικολούζος/Σερµπέτης) σε ΕΕργ∆ 2016.787 
52
Απώτατο χρονικό όριο της αναδροµικότητας η ηµέρα λήξης ή καταγγελίας της προηγούµενης 

σσε ή, αν δεν υπάρχει τέτοια, η  ηµέρα έναρξης των διαπραγµατεύσεων - αρθρ. 9 παρ. 3 ν. 

1876/1990. 
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Η λήξη της ΣΣΕ επιφέρει τη λήξη των ενοχικών όρων όχι όµως και των 

κανονιστικών που εξακολουθούν να λειτουργούν πλασµατικά για 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Μετά το πέρας του διαστήµατος αυτού οι 

κανονιστικοί όροι εισέρχονται στο στάδιο της µετενέργειας, η οποία έχει ως 

σκοπό να αποτραπεί, προς το συµφέρον του εργαζοµένου, η απότοµη διάρρηξη 

του πλαισίου που ρυθµίζει την εργασία του και οι όροι της ΣΣΕ αποκτούν ένα 

ιδιότυπο ενοχικό χαρακτήρα. Στο στάδιο αυτό µπορούν να τροποποιηθούν µε 

συµφωνία µεταξύ εργοδότη και εργαζοµένου ή µε την κατάρτιση µιας νέας 

ΣΣΕ. Η τροποποίηση µπορεί να είναι και δυσµενέστερη για τον εργαζόµενο. 

∆ιακρίνονται σε Εθνικές Γενικές που αφορούν στους εργαζοµένους όλης της 

χώρας, σε Κλαδικές, εθνικές ή τοπικές, που αφορούν στους εργαζοµένους 

περισσότερων οµοειδών ή συναφών εκµεταλλεύσεων ή επιχειρήσεων, σε 

Επιχειρησιακές που αφορούν στους εργαζοµένους µιας εκµετάλλευσης ή 

επιχείρησης, και σε Εθνικές ή Τοπικές Οµοιοεπαγγελµατικές που αφορούν 

στους εργαζοµένους ορισµένου επαγγέλµατος και των συναφών προς αυτό 

ειδικοτήτων.  Ο αριθµός είναι περιοριστικός και κάθε ΣΣΕ θα πρέπει να 

υπαχθεί σε µια από τις παραπάνω κατηγορίες, σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά 

της. 

4.2 Πεδίο εφαρµογής της ΣΣΕ ξενοδοχοϋπαλλήλων 

Με την εκάστοτε συλλογική ρύθµιση γίνεται καθορισµός των όρων 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 τη µορφή 

του ξενοδοχείου, ξενώνα οικοτροφείου, επιχείρησης επιπλωµένων 

διαµερισµάτων, επιχειρήσεις θέρετρών από τουριστικούς οικίσκους 

(µπαγκαλόους), µοτέλ, τουριστικού περιπτέρου και κέντρου παραθερισµού - 

διακοπών και κάµπινγκ. 
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Η Εθνική Γενική ΣΣΕ αφορά και δεσµεύει όλους τους εργαζοµένους και 

εργοδότες της Χώρας µόνον ως προς τους µη µισθολογικούς όρους. Ως προς 

τους µισθολογικούς όρους, δεσµεύει µόνον τους µισθωτούς που 

απασχολούνται σε εργοδότες-µέλη των Οργανώσεων που την συνήψαν (και 

εφ’ όσον οι µισθολογικοί όροι αυτοί είναι ευνοϊκότεροι των Νοµοθετηµένων 

κατωτάτων ορίων). Από το έτος 2014 οι ΕΓΣΣΕ δεν περιέχουν µισθολογικούς 

όρους.
53

 

4.3 Κατηγορίες µισθωτών 

Οι µισθωτοί τους οποίους αφορά η εκάστοτε συλλογική σύµβαση 

αποκαλούνται ξενοδοχοϋπάλληλοι και κατατάσσονται σύµφωνα µε την 

ειδικότητά τους και ανεξαρτήτως φύλου, στις εξής τέσσερις (4) κατηγορίες: 

Κατηγορία Α: Υπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), µαιτρ, υποµαιτρ (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 µπάρµεϊντ και µάγειρας Β. 

Επίσης µε την προϋπόθεση ότι θα προτιµήσουν την παρούσα Σ.Σ.Ε., οι 

τηλεφωνητές, οι ελεγκτές ή ταµπλίστες και οι µαϊνκουραντιέ. 

                                                      

53
 Υπενθυµίζουµε ότι µε την παρ. 5 του άρθρου 37 του Ν. 4024/2011 (∆ΕΝ 2011 σελ. 

1393) είχε προστεθεί διάταξη στο άρθρο 10 του Ν. 1876/1990, βάσει του οποίου η 

επιχειρησιακή υπερισχύει σε περίπτωση συρροής µε κλαδική ΣΣΕ «όσο διαρκεί η 

εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής». Η 

παραπάνω διατύπωση αντικατασταθεί µε την φράση «έως το τέλος του 

Προγράµµατος Οικονοµικής Προσαρµογής» (δηλαδή µέχρι 20.8.2018), µε τους Ν. 

4472/2017 και Ν. 4475/2017 (∆ΕΝ 2017 σελ. 643 και σελ. 853)., 

https://www.taxheaven.gr/news/st/42012.html 
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Κατηγορία Γ: Βοηθός σερβιτόρου, οροφοκόµος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας, 

βοηθός θυρωρείου ή µπουφέ ή εστιατορίου ή µπαρ ή λινοθήκης, γκρουµ, 

ντόρµαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος, εφόσον δεν καλύπτονται από 

άλλη Σ.Σ.Ε. ή ∆.Α. και µάγειρας Γ και καµαριέρης-α. 

Κατηγορία ∆: Πλύντρια, σιδερώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, 

µοδίστρα, λαντζέρης, λουτρονόµος, προϊστάµενος και βοηθός ιατρείου. 

4.4 Βασικοί µηνιαίοι µισθοί και ηµεροµίσθια 

Οι συλλογικές συµβάσεις προφανώς καθορίζουν και τους βασικούς µηνιαίους 

µισθούς και τα ηµεροµίσθια. Στη συνέχεια παραθέτουµε ενδεικτικά κάποιες 

τελευταίες ρυθµίσεις καθορισµού µισθών που αφορούν τα έτη 2018 και 2019, 

ενώ αναλυτικούς πίνακες µε τις µισθοδοσίες παραθέτουµε στο τέλος ως 

παράρτηµα. 

α) Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων, όπως έχουν διαµορφωθεί 

σύµφωνα µε την από 30.12.2013 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 14/31.12.2013), παραµένουν 

σταθεροί για την περίοδο από 1.1.2016 έως 31.3.2017. 

Οι ανωτέρω βασικοί µισθοί αυξάνονται από την 27.3.2018 κατά ποσοστό 1,5% 

και διαµορφώνονται ως εξής: 

                                                                      2018                 2019 

- Κατηγορία Α: 851,06 863,83 ευρώ 

- Κατηγορία Β: 833,11 845,61 ευρώ 

- Κατηγορία Γ: 816,62 828,87 ευρώ 

-              Κατηγορία                ∆:              780,40               792,08              ευρώ 

 

β) Οµοίως το ηµεροµίσθιο των εκτάκτως προσλαµβανοµένων, όπως έχει 

διαµορφωθεί σύµφωνα µε την από 30.12.2013 Σ.Σ.Ε. (Π.Κ.: 14/31.12.2013), 
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παραµένει σταθερό για την περίοδο από 1.1.2016 έως 31.03.2017. 

Από την 1.4.2017 αυξάνεται κατά ποσοστό 1% και διαµορφώνεται ως εξής: 

- Για τους σερβιτόρους σε 63,76 ευρώ. 

- Για τους βοηθούς σερβιτόρων σε 55,60 ευρώ. 

Σηµειώνεται ότι το παραπάνω ηµεροµίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους 

για απασχόλησή τους µέχρι 8 ωρών και συµπεριλαµβάνονται σ’ αυτό οι 

προσαυξήσεις για τυχόν εργασία κατά τις Κυριακές και εορτές, καθώς και για 

εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες. 

γ) Σε ό,τι αφορά στην καταβολή των επιδοµάτων Χριστουγέννων και Πάσχα 

ισχύουν τα αναφερόµενα στο Προσάρτηµα της παρούσας Κλαδικής Σ.Σ.Ε., το 

οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της. 

Εκτός από τους βασικούς µισθούς, προβλέπονται τα παρακάτω επιδόµατα: 

Επίδοµα Προϋπηρεσίας 

Για εκείνους που προσλαµβάνονται, ως σερβιτόροι, βοηθοί σερβιτόροι, 

µπάρµαν και µπουφετζήδες και των δύο φύλων, µε την προϋπόθεση ότι είναι 

πτυχιούχοι Σχολής Τουριστικών Επαγγελµάτων τουλάχιστον µέχρι 

Μετεκπαίδευσης, αναγνωρίζεται και προσµετρείται νόµιµος προϋπηρεσία που 

πραγµατοποίησαν σε οποιαδήποτε επισιτιστική επιχείρηση. Κατ’ εξαίρεση 

προκειµένου περί ξενοδοχοϋπαλλήλων που εργάζονται σε ξενοδοχεία εποχικά, 

ως χρόνος υπηρεσίας θεωρείται και εκείνος της νεκράς περιόδου και µέχρι 

τέσσερις (4) µήνες για κάθε χρόνο, υπό την προϋπόθεση ότι ο 

ξενοδοχοϋπάλληλος µετά την νεκρά περίοδο αναλαµβάνει εκ νέου εργασία 

στην ίδια ξενοδοχειακή επιχείρηση.(ΣΣΕ 20.5.1998) 

Επίδοµα οικογενειακών βαρών 
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Σε όλους τους έγγαµους µισθωτούς της παρούσας ανεξαρτήτως φύλου 

χορηγείται επίδοµα οικογενειακών βαρών σε ποσοστό 10% το οποίο 

υπολογίζεται στοάθροισµα των αποδοχών της ενότητας ∆∆ και Ε.1 (βασικός + 

αυξήσεις + προϋπηρεσία). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 20 

του Ν.1849/89.(ΣΣΕ 30.7.1991) 

Επίδοµα τουριστικής εκπαιδεύσεως 

Χορηγείται ποσοστιαίο επίδοµα Τουριστικής Εκπαιδεύσεως , το οποίο 

υπολογίζεται στο άθροισµα των αποδοχών της ενότητας ∆∆, και Ε.1 (βασικός 

+ αυξήσεις+ προϋπηρεσία) ως εξής: 

• Για τους πτυχιούχους Ανωτέρων Τουριστικών Σχολών σε ποσοστό 15%. 

• Για τους πτυχιούχους Μέσων Τουριστικών Σχολών και τους Αποφοίτους 

Σχολών Μετεκπαίδευσης σε ποσοστό 10%. 

• Για τους αποφοίτους της Ταχύρρυθµης εκπαίδευσης σε ποσοστό 6%.(ΣΣΕ 

30.7.1991) 

Επίδοµα εποχιακής απασχολήσεως 

Χορηγείται ποσοστό 10% το οποίο υπολογίζεται στο άθροισµα των 

αποδοχώντων ενοτήτων ∆∆ και Ε.1 της παρούσης (βασικός + αυξήσεις + 

προϋπηρεσία)στους εργαζόµενους εποχιακά και για κάθε µήνα απασχόλησής 

τους. Το παραπάνω επίδοµα που δεν συµψηφίζεται µε τυχόν υψηλότερες 

αποδοχές αλλά προστίθεται σ`αυτές, καταβάλλεται στους δικαιούχους στο 

τέλος κάθε µήνα. 

Επίδοµα στολής 

Χορηγείται ποσοστό 10% το οποίο υπολογίζεται στο άθροισµα των 

αποδοχώντων ενοτήτων ∆∆ και Ε.1 της παρούσης (βασικός+ αυξήσεις + 

προϋπηρεσία) ή παροχή αυτούσιας στολής, κατά την κρίση της επιχειρήσεως. 
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∆ικαιούχοι του ενλόγω επιδόµατος είναι οι απασχολούµενοι µε ειδικότητα που 

έχει καταταγεί στηνΑ και Β κατηγορία της ενότητας Γ της παρούσης και 

εργάζονται σε ξενοδοχείαπολυτελείας και Α’ Τάξεως, υπό την προϋπόθεση ότι 

απαιτείται από την Επιχείρηση η ενστολή υπηρεσία. (ΣΣΕ 30.7.1991) 

Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 

Ποσοστό 5% το οποίο υπολογίζεται στον εκάστοτε βασικό µηνιαίο µισθό 

χορηγείται στους παρακάτω απασχολούµενους ανεξαρτήτως φύλου : 

• Καθαριστές των κοινοχρήστων χώρων. 

• Καµαριέρες εφόσον ελλείψει καθαριστριών εκτελούν και τις εργασίες 

καθαρισµού των µη κοινοχρήστων χώρων του ξενοδοχείου. 

• Εργαζόµενους στα πλυντήρια και 

• Στους λουτρονόµους και στους προϊσταµένους και βοηθούς ιατρών.(ΣΣΕ 

30.7.91) 

Στους µαγείρους καταβάλλεται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 

10%επί των βασικών µηνιαίων µισθών τους. Το επίδοµα αυτό χορηγείται κατ’ 

εξαίρεση, διότι ή δητο λαµβάνουν από τις ΣΣΕ που τους εκάλυπταν µέχρι τις 

31.12.1991.Oι εκπρόσωποι της ΠOΕΕYΤΕ δηλώνουν ότι δεν θα θέσουν 

θέµαδιαφοροποίησης ανθυγιεινού επιδόµατος σε ποσοστό 5% που ισχύει για 

τους λοιπούς µισθωτούς (ΣΣΕ 8.7.1992). 

Τα µέρη αναγνωρίζουν ότι υπάρχει θέµα ως προς τη χορήγηση 

επιδόµατοςανθυγιεινής εργασίας στους λατζέρηδες-σες και συµφωνούν να το 

συζητήσουνστις επόµενες συλλογικές διαπραγµατεύσεις (ΣΣΕ 21.3.2005). 

Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας, το οποίο ανέρχεται στο ποσοστό 5% 

τουεκάστοτε βασικού µηνιαίου µισθού, χορηγείται και στους λαντζέρηδες-

σες(ΣΣΕ 16.5.2006). 
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Επίδοµα τροφής 

Η χορηγούµενη τροφή και το εβδοµαδιαίο διαιτολόγιο, όπως καθορίσθηκαν µε 

την υπ’ αρίθµ. 28/1983 απόφαση του ∆∆∆∆∆∆∆∆ Αθηνών, τα οποία 

διαλαµβάνονταιστο άρθρο 4.7 της υπ’ αρίθµ. 20/1997 ∆∆Α, τροποποιούνται 

και αντικαθίσταται τοάρθρο 4.7 της υπ’ αρίθµ. 20/1997 ∆∆Α ως ακολούθως : 

Oι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εκείνες, µέσα στις οποίες λειτουργεί 

εστιατόριο,υποχρεούνται σε όσους από το προσωπικό που αφορά η παρούσα 

σύµβασηεπιθυµούν να παρέχουν τροφή, εκπιπτοµένου σ’ αυτήν την περίπτωση 

ποσοστού2% επί των βασικών µηνιαίων µισθών της παραπάνω ε νό τη τας ∆∆’ 

(εκάστοτεβασικός). 

Εάν η ξενοδοχειακή επιχείρηση µέσα στην οποία λειτουργεί εστιατόριο δεν 

επιθυµεί να παρέχει τροφή σε εργαζόµενο που επιθυµεί και το έχει ζητήσει 

εγγράφως, τότε υποχρεούται να καταβάλλει σ’ αυτόν ποσοστό 10% επί των ως 

άνωβασικών µηνιαίων µισθών (ενότητα ∆∆’ ), απαλλασσόµενης έτσι της 

επιχείρησηςαπό την υποχρέωση παροχής τροφής. 

Το εβδοµαδιαίο διατολόγιο, έχει ως εξής: 

∆ευτέρα : Κοτόπουλο ή όσπρια, σαλάτα ή τυρί, φρούτο 

Τρίτη : Κιµάς (µπιφτέκια) ή ψάρι (βακαλάος), σαλάτα ή τυρί, γλυκό 

Τετάρτη : Μουσακάς ή λαδερό (µελιτζάνες ιµάµ), τυρί, φρούτο 

Πέµπτη : Κοτόπουλο ή ζυµαρικό, σαλάτα ή τυρί, γλυκό 

Παρασκευή : Κρέας ή λαδερό (γεµιστά), σαλάτα ή τυρί, φρούτο 

Σάββα το : Κοτόπουλο ή ψάρι ή ριζότο σαλάτα ή τυρί, φρούτο 

Κυριακή : Κρέας (µπριζόλα), σαλάτα ή τυρί, γλυκό ή παγωτό 
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Βραδινά: 2 φορές την εβδοµάδα λαδερά, 1 φορά πίτσα, 1 φορά ζυµαρικά ή 

οµελέτα, 3 φορές κρέας, συνοδευόµενα µε σαλάτα ή τυρί και φρούτο ή άλλο 

είδος µεγαλύτερης αξίας από αυτά (ΣΣΕ 26.5.2008). 

Επίδοµα ύπνου 

Για όσους εργαζοµένους που αφορά η παρούσα σύµβαση, απασχολούνται σε 

ξενοδοχεία που βρίσκονται εκτός πόλεων και κωµοπόλεων και επιθυµούν τη 

διαµονή τους στο ξενοδοχείο, δικαιούται ο εργοδότης να εκπίπτει ποσοστό 7% 

επί των βασικών µισθών (ΣΣΕ 30.7.1991). 

Επίδοµα Ολυµπιακών Αγώνων (∆∆Α 19/2004) 

Στους µισθωτούς, οι οποίοι εργάστηκαν κατά τη χρονική περίοδο από 1.8.2004 

έως 15.9.2004 σε όλες τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νοµού Αττικής, στις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νοµού Θεσσαλονίκης, καθώς και σε 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλων των υπόλοιπων νοµών της χώρας, οι οποίες 

είχαν συµβεβληθεί µε τον Οργανισµό ΑΘΗΝΑ 2004 ή άλλον συναφή φορέα, 

για τη φιλοξενία των αποστολών και των µελών των Επιτροπών Ολυµπιακών 

και Παραολυµπιακών Αγώνων, καταβλήθηκε, πέραν του ωροµισθίου και των 

νόµιµων προσαυξήσεων, από οποιαδήποτε αιτία, επιπλέον 1,50 ευρώ για κάθε 

πραγµατοποιθείσα ώρα απασχόλησης, κατά το παραπάνω χρονικό διάστηµα µε 

ανώτατο όριο τις 166 ώρες. 

Η παροχή αυτή δε συµψηφίστηκε µε αποδοχές υπέρτερες των νόµιµων. Ειδικά 

όµως για τους εργαζόµενους στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νοµού 

Θεσσαλονίκης, η παροχή αυτή συµψηφίστηκε κατά ένα µέρος µε το ποσό των 

73 ευρώ, το οποίο καταβλήθηκε σ’ αυτούς ως επίδοµα ∆∆ΕΘ, σύµφωνα µε την 

από 2.9.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. 4/13.9.2002 Επίθ. Εργασίας Θεσ/νίκης). 

Ερµηνεία του άρθρου 5 της ∆ιαιτητικής Απόφασης 19/2004 
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Κατά την αληθή έννοια της διάταξης του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 19/2004 

∆ιαιτητικής Απόφασης, στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του Νοµού 

Θεσσαλονίκης, στις οποίες η εν λόγω διάταξη αναφέρεται, περιλήφθηκαν οι 

µισθωτοί οι οποίοι εργάστηκαν σε όλες τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις του 

Νοµού αυτού και όχι µόνον εκείνοι που εργάστηκαν σε ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις οι οποίες είχαν συµβεβληθεί µε τον Οργανισµό ΑΘΗΝΑ 2004 ή 

µε άλλο συναφή φορέα για τη φιλοξενία των αποστολών και των µελών των  

Επιτροπών Ολυµπιακών και Παραολυµπιακών Αγώνων (∆∆Α 41/2004). 

Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα 

Τα επιδόµατα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές 

αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση 

διήρκησε καθόλη τη χρονική περίοδο, για µεν την περίπτωση του επιδόµατος 

των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου µέχρι την 30η Απριλίου για δε την 

περίπτωση του επιδόµατος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου 

µέχρι την 31
η
∆εκεµβρίου (31/12) κάθε χρόνου. 

Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν µηνιαίο µισθό για τους 

αµειβόµενους µε µισθό και σε 25 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε 

ηµεροµίσθιο. 

Το επίδοµα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε µισό µηνιαίο µισθό για τους 

αµειβόµενους µε µισθό και 15 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε 

ηµεροµίσθιο. 

Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδοµάτων 

περιλαµβάνονται στο προσάρτηµα της παρούσας. 

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, 

συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών 

εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους 
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τρόπους υπολογισµού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδοµάτων αυτών 

υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ (ΣΣΕ 22.7.2010). 

Σε ότι αφορά στην καταβολή επιδοµάτων Χριστουγέννων και Πάσχα ισχύουν 

αναφερόµενα στο Προσάρτηµα της παρούσας ρύθµισης, το οποίο αποτελεί  

αναπόσπαστο τµήµα της (ΣΣΕ 30.12.2013). 

Επίδοµα αδείας 

Ο µισθωτός που θεµελιώνει δικαίωµα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας 

ή σε χρήµα δικαιούται να λάβει και το επίδοµα άδειας, το οποίο αποτελεί 

τακτικές αποδοχές του, υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και 

αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες µε αυτές. 

Το επίδοµα άδειας ισούται µε το σύνολο των πράγµατι καταβαλλόµενων 

τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, µε τον περιορισµό ότι δεν µπορεί να 

υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ηµερών γι’ αυτούς που αµείβονται µε µηνιαίο 

µισθό και 13 ηµέρων γι’ αυτούς που αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ή κατά 

µονάδα εργασίας ή µε ποσοστά ή και µε άλλο τρόπο. 

Το αντίστοιχο επίδοµα αδείας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας 

αναψυχής ή τµήµατος αυτής µαζί µε τις αποδοχές αδείας. 

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, 

συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών 

εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους 

τρόπους υπολογισµού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδοµάτων αυτών 

υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ. 

Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1977 για τη χορήγηση του επιδόµατος άδειας σε 

περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, 

διαγραφοµένων των λέξεων “πριν ο µισθωτός συµπληρώσει παρά τω αυτώ 

εργοδότη δωδεκάµηνόν συνεχή απασχόλησίν”, λόγω της µεταγενέστερης 
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τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας (ΣΣΕ 22.7.2010). 

4.5 ∆ιατήρηση διατάξεων - Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης 

Α. Όροι προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων (Σ.Σ.Ε., ∆.Α.) που δεν 

καταργούνται ή τροποποιούνται µε νεότερη συλλογική σύµβαση, διατηρούνται 

σε ισχύ. 

Β. Ευνοϊκότεροι όροι αµοιβής και εργασίας που προβλέπονται από ατοµική 

σύµβαση, νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές ρυθµίσεις, 

Κανονισµούς Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια, δεν θίγονται και 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

4.6 Κήρυξη της σσε γενικά υποχρεωτικής 

Τα µέρη που συνάπτουν την εκάστοτε συλλογική σύµβαση, δεσµεύονται ότι θα 

επιδιώξουν την κήρυξη της γενικά υποχρεωτικής σύµφωνα µε το άρθρο 11 του 

Ν.1876/1990, προκειµένου οι όροι της ΣΣΕ να επεκτείνονται σε όλους τους 

εργαζοµένους και εργοδότες του κλάδου. Αυτή η δυνατότητα είχε ανασταλεί 

επί της εποχής των µνηµονίων και πρακτικώς οι µισθοί είχαν καθηλωθεί σε 

χαµηλά όρια επί πολλά έτη. Μετά τη λήξη του τρίτου µνηµονίου αναβίωσε η 

δυνατότητα επέκτασης των όρων των ΣΣΕ µε υπουργική απόφαση και µάλιστα 

έγινε πράξη στη ΣΣΕ των εργαζοµένων στα ξενοδοχεία. 

Συγκεκριµένα δηµοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 4419 Β’/4-10-2018 η απόφαση της 

υπουργού εργασίας, (αριθ. 49825/2686/21-9-2018) για την κήρυξη ως γενικώς 

υποχρεωτικής της ΣΣΕ έτους 2018 για τους ξενοδοχοϋπαλλήλους όλης της 

χώρας. Τούτο σηµαίνει ότι, από 4/10/2018, η παραπάνω ΣΣΕ είναι 

υποχρεωτική για όλους τους εργοδότες του κλάδου, ανεξαρτήτως αν είναι µέλη 

των συµβαλλόµενων συνδικαλιστικών – επαγγελµατικών οργανώσεων που 

υπογράφουν την σύµβαση. Η ηµεροµηνία επέκτασης της ΣΣΕ ισχύει όπως 

είπαµε από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της απόφασης στο ΦΕΚ, όπως 
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προβλέπεται από το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν.1876/1990, όπως τροποποιήθηκε 

µε την παρ. 7 του άρθρο 37 του Ν.4024/2011. Αυτή η εξέλιξη προφανώς είναι 

πολύ θετική για τον κλάδο, καθώς επιτρέπει την αύξηση των αποδοχών των 

εργαζοµένων για πρώτη φορά µετά από αρκετά χρόνια. 

4.7 Χρόνος ισχύος 

Στο τέλος κάθε συλλογικής σύµβασης προσδιορίζεται η χρονική διάρκεια της 

ισχύος της. 

4.8 Ειδικοί οροί καταβολής επιδοµάτων Χριστουγέννων και Πάσχα 

Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση µε τον υπόχρεο εργοδότη δεν 

διήρκεσε ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την καταβολή 

πλήρων επιδοµάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται: 

Α. Για επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ποσό ίσο µε 2/25 του µηνιαίου µισθού 

ή δύο ηµεροµίσθια, ανάλογα µε το συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής, για κάθε 

δεκαεννιά µέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και 

Β. Για επίδοµα εορτών Πάσχα ποσό ίσο µε το 1/15 του µισού µηνιαίου µισθού 

ή ένα ηµεροµίσθιο, ανάλογα µε το συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής, για κάθε 

οκτώ µέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης. 

Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των 

πράγµατι καταβαλλοµένων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή 

ανώτερες των νοµίµων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο µισθός ή το 

ηµεροµίσθιο, καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήµα είτε σε είδος) που 

καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συµβατικό ή νόµιµο αντάλλαγµα της 

παρεχόµενης εργασίας τακτικά κάθε µήνα ή επαναλαµβάνεται περιοδικά κατά 

ορισµένα διαστήµατα του χρόνου.  

Τακτικές αποδοχές αποτελούν, µεταξύ άλλων, η αµοιβή για τακτική νόµιµη 

υπερωριακή εργασία, υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε 
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νυχτερινές ώρες, το επίδοµα αδείας, τα πριµ παραγωγικότητας, όταν 

χορηγούνται κατ' επανάληψη σε τακτά χρονικά διαστήµατα κ.λπ. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.1082/1980, της υπ’ αριθ. 

19040/1981 κοινής υπουργικής απόφασης (Οικονοµικών και Εργασίας) (ΦΕΚ 

742/Β’), όπως τροποποιήθηκε από την υπ’ αριθ. 2006743/538/0022/1991 

(ΦΕΚ 170/Β’) υπουργική απόφαση, της υπ’ αριθ. 19344/1980 (ΦΕΚ 1298/Β’) 

απόφασης όπως συµπληρώθηκε από την υπ’ αριθ. 11520/1995 (ΦΕΚ 374/Β’) 

απόφαση και της υπ’ αριθ. 18796/1989 (ΦΕΚ 21/Β’) απόφασης, σχετικά µε 

τους όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισµού των 

επιδοµάτων εορτών στους µισθωτούς όλης της χώρας που απασχολούνται µε 

σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, καθώς και σε ειδικές κατηγορίες µισθωτών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΙ∆ΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 

5.1 Επαγγελµατικά βιβλιάρια εργασίας και υγείας 

Τα τουριστικά µέρη, και κατ’ επέκταση οι ξενοδοχειακές µονάδες, αποτελούν 

µέρη όπου διέρχεται µεγάλος αριθµός ατόµων, πολλά εκ των οποίων είναι 

επισκέπτες από διαφορετικές χώρες. Έχει εποµένως καταστεί επιτακτική η 

ανάγκη της διατήρησης της δηµόσιας υγείας και η καταστολή των 

µεταδοτικών ασθενειών. Όσοι λοιπόν επιθυµούν να εργαστούν σε οποιαδήποτε 

θέση ενός ξενοδοχείου, υποχρεούνται βάσει νόµου να διαθέτουν 

επαγγελµατικό βιβλιάριο εργασίας και υγείας, προκειµένου  να εξασφαλιστεί η 

υγεία των επισκεπτών, αλλά και των εργαζοµένων. 

Φυσικά, οι εργοδότες δεν δύνανται να προσλάβουν ξενοδοχειακό προσωπικό 

που να µην είναι εφοδιασµένο µε το βιβλιάριο εργασίας και υγείας, όπως 

αναφέρει η Ευθυµιάτου - Πουλάκου (1994) 
54

.Υφίστανται  δε νοµικές 

κυρώσεις σε περίπτωση, που προχωρήσουν σε τέτοιου είδους πρόσληψη. 

Υπάρχουν βεβαίως και ορισµένες οµάδες ατόµων που δεν είναι υποχρεωµένοι 

να διαθέτουν το συγκεκριµένο βιβλιάριο, οι οποίοι ειδικότερα είναι: 

1. Οι Έλληνες και οµογενείς φοιτητές Ανωτάτων Σχολών ή Τ.Ε.Ι. ή 

Ανωτέρων Σχολών που απασχολούνται από την 1
η
 Ιουνίου έως την 31

η
 

Οκτωβρίου. Η ιδιότητα τους όµως θα πρέπει να αποδεικνύεται µε 

επίσηµα έγγραφα. 

                                                      
54
Ευθυµιάτου-Πουλάκου Α., 1994. Στοιχεία Εργατικής & Ξενοδοχειακής Νοµοθεσίας, 

Εκδόσεις: Interbooks, σσ. 72-73) 
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2. Οι σπουδαστές Επαγγελµατικών ή Τεχνικών Σχολών, οι οποίοι 

απασχολούνται σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για πρακτική εξάσκηση. 

Παρόλα αυτά, οι υγειονοµικές διατάξεις που σχετίζονται µε τα βιβλιάρια 

υγείας βρίσκονται σε ισχύ και για τις δύο παραπάνω κατηγορίες. 
55

 

5.2 Έκδοση του βιβλιαρίου 

Για την έκδοση του βιβλιαρίου εργασίας και υγείας, ο ενδιαφερόµενος πρέπει 

να απευθυνθεί στον Οργανισµό Απασχόλησης Εργατικού δυναµικού 

(Ο.Α.Ε.∆.), στην περιφέρεια όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο που επιθυµεί να 

απασχοληθεί. Τα έγγραφα που οφείλει να διαθέτει είναι: 

1. Σχετική αίτηση νόµιµα χαρτοσηµασµένη. 

2. Απόσπασµα του ποινικού του µητρώου, το οποίο να έχει εκδοθεί 

πρόσφατα, δηλαδή εντός το πολύ τριών µηνών από την ηµεροµηνία 

έκδοσης της αίτησης, που θα πιστοποιεί ότι ο αιτών δεν έχει 

καταδικαστεί αµετάκλητα για υφαίρεση, πλαστογραφία, εµπορία ή 

κατοχή ή χρήση ναρκωτικών, απάτη, κλοπή, υπεξαίρεση,  

σωµατεµπορία, λαθρεµπορία ή έγκληµα κατά των ηθών. 

3. Ο αιτών, σε περίπτωση που δεν διαθέτει τη δεδοµένη χρονική στιγµή το 

απόσπασµα του ποινικού του µητρώου, µπορεί αντί αυτού να υποβάλλει 

υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 «περί ατοµικής ευθύνης του 

δηλούντος ή βεβαιούντος» στην οποία θα αναφέρονται και οι ενέργειες 

που κάνει για τη χορήγηση του αποσπάσµατος του ποινικού µητρώου. 

Ωστόσο,  το απόσπασµα του ποινικού µητρώου, θα πρέπει να υποβληθεί 

εντός τριών µηνών από την ηµεροµηνία που υποβλήθηκε η αίτηση. 

                                                      
55 (Ευθυµιάτου-Πουλάκου Α., 1994. Στοιχεία Εργατικής & Ξενοδοχειακής Νοµοθεσίας, 

Εκδόσεις: Interbooks, σσ. 72-73) 
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4. ∆ύο πρόσφατες φωτογραφίες. 

Από την τοπική υπηρεσία του Ο.Α.Ε.∆. συµπληρώνονται στο βιβλιάριο µόνο 

τα ατοµικά στοιχεία του ενδιαφεροµένου και επικολλάται η µία φωτογραφία, 

ενώ η δεύτερη φωτογραφία επικολλάται στην αίτηση, η οποία σφραγίζεται. 

Έπειτα το βιβλιάριο παραδίδεται στον ενδιαφερόµενο, τον οποίο και 

παραπέµπει στην αρµόδια υγειονοµική υπηρεσία για ιατρική εξέταση. Εφόσον 

µετά τη συµπλήρωση της ιατρικής εξέτασης προκύπτει η υγεία του, ο φάκελος 

παραπέµπεται από την υπηρεσία στη Συµβουλευτική Επιτροπή για 

γνωµοδότηση. Στο διάστηµα κατά το οποίο η Συµβουλευτική Επιτροπή 

εξετάζει το φάκελο του ενδιαφεροµένου, ο ίδιος λαµβάνει ειδικό υπηρεσιακό 

σηµείωµα (σαν προσωρινό βιβλιάριο εργασίας) το οποίο ισχύει για τρείς 

µήνες. 
56

 

Η υπηρεσία του Ο.Α.Ε.∆., αφού η Συµβουλευτική Επιτροπή γνωµοδοτήσει ότι 

ο ενδιαφερόµενος πληροί τις προϋποθέσεις υγείας και µη καταδίκης, προβαίνει 

στην έκδοση του βιβλιαρίου µέσα σε ένα µήνα. Εάν δεν έχει παραδοθεί το 

απόσπασµα του ποινικού µητρώου αλλά η ιατρική εξέταση έχει εκπληρωθεί, 

το οριστικό βιβλιάριο εκδίδεται µετά την παράδοση του συγκεκριµένου 

εγγράφου. Σε περίπτωση όµως που η γνωµοδότηση είναι αρνητική για την 

έκδοση του βιβλιαρίου, το υπηρεσιακό σηµείωµα αναζητείται και αφαιρείται. 

(σελίδα 336 βιβλίο τουριστικών) 

5.3 Σηµειώσεις-συµπληρώσεις στα βιβλιάρια 

Τα στοιχεία που  συµπληρώνονται στα βιβλιάρια εργασίας είναι από την 

υπηρεσία του Ο.Α.Ε.∆., από τον εργοδότη, και από τον ιατρό της αρµόδιας 

υγειονοµικής υπηρεσίας. Ειδικότερα από την τοπική υπηρεσία του Ο.Α.Ε.∆. 

καταχωρούνται: 

                                                      
56(Ευθυµιάτου-Πουλάκου Α., 1994. Στοιχεία Εργατικής & Ξενοδοχειακής Νοµοθεσίας, 

Εκδόσεις: Interbooks,) 
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1. Κάθε πρόσληψη ή απασχόληση σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. Ο 

ενδιαφερόµενος θα πρέπει να προσκοµίσει βεβαιώσεις προϋπηρεσίας 

των οικείων εργοδοτών, ή άλλα επίσηµα αποδεικτικά στοιχεία της 

προϋπηρεσίας του (όπως το ασφαλιστικό βιβλιάριο). 

2. Οι σχετικοί τίτλοι εκπαίδευσης, οι γραµµατικές γνώσεις, και η γνώση 

ξένων γλωσσών. 

3. Οι προσλήψεις και οι ειδικότητες οι οποίες συµπληρώνονται µαζί µε την 

τοποθέτηση. 

Από τον εργοδότη καταχωρούνται: 

1. Οι υπηρεσιακές µεταβολές του µισθωτού που αφορούν το είδος και τη 

διάρκεια της εργασίας, τις ηµέρες απουσίας του εργαζοµένου, καθώς 

και τον τρόπο λύσης της σχέσης εργασίας. Στις µέρες απουσίας ή 

αποχής από την εργασία δεν συµπεριλαµβάνονται οι ηµέρες όπου ο 

εργαζόµενος συµµετείχε σε νόµιµη απεργία, ή οι ηµέρες όπου διατηρεί 

αξίωση στο µισθό του, όπως προβλέπεται στις διατάξεις 657 και 658 

του Αστικού Κώδικα, για «λόγους που εµπόδισαν τον εργαζόµενο». 

2. Σε ενδεχόµενη µεταβολή   του εργαζοµένου, ο εργοδότης έχει την 

υποχρέωση να σηµειώσει τις υπηρεσιακές µεταβολές του µισθωτού που 

αφορούν το είδος και τη διάρκεια της εργασίας, και τις ηµέρες 

απουσίας. 

3. Πριν από την παράδοση του βιβλιαρίου στον εργαζόµενο, ο εργοδότης 

πρέπει να συµπληρώσει τον τρόπο λύσης της σχέσης εργασίας.
57

 

Από τον ιατρό της αρµόδιας υγειονοµικής υπηρεσίας: 

1. Αναγράφονται οι ιατρικές βεβαιώσεις οι οποίες είναι αποτέλεσµα 

εργαστηριακών εξετάσεων και απαραίτητων εµβολιασµών. 

                                                      
57(Ευθυµιάτου-Πουλάκου Α., 1994. Στοιχεία Εργατικής & Ξενοδοχειακής Νοµοθεσίας, 

Εκδόσεις: Interbooks, ) 
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Ο εκάστοτε εργοδότης είναι υπεύθυνος για τη φύλαξη των βιβλιαρίων των 

εργαζοµένων του. Ο εργοδότης υποχρεούται να επιστρέψει το βιβλιάριο στον 

δικαιούχο του, αφού πρώτα έχει συµπληρώσει τις απαραίτητες σηµειώσεις, σε 

περίπτωση που υπάρξει λύση της σχέσης εργασίας, ή ο εργαζόµενος επιθυµεί 

να αποχωρήσει κατά βούληση. Παρόλα αυτά, αν ο εργοδότης αρνηθεί να 

καταγράψει τις υπηρεσιακές µεταβολές, ο µισθωτός έχει τη δυνατότητα να 

απευθυνθείστην τοπική υπηρεσία του Ο.Α.Ε.∆. , µε συγκεκριµένη αίτηση, η 

οποία προβαίνει στις απαραίτητες συστάσεις για τη συµµόρφωσή του. Ο 

εργοδότης τότε έχει στην διάθεσή του 15 ηµέρες για να καταγράψει τις 

απαραίτητες µεταβολές, ειδάλλως επέρχονται συνέπειες που προβλέπονται από 

τη σχετική νοµοθεσία. 
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5.4 ∆ιάρκεια ισχύος και ανανέωση του βιβλιαρίου 

Ο εργαζόµενος θα πρέπει να ανανεώνει κάθε χρόνο το βιβλιάριο εργασίας και 

υγείας, προκειµένου να είναι δυνατή η ισχύς του,  και συγκεκριµένα το πρώτο 

δίµηνο για όσους ασχολούνται εκείνη την περίοδο. Ο κάτοχος του βιβλιαρίου 

πρέπει να το ανανεώσει  πριν από την ανάληψη της εργασίας, εάν έχει 

διακόψει την απασχόλησή του. Ο ενδιαφερόµενος θα πρέπει να  προσκοµίσει 

το βιβλιάριο, στην τοπική υπηρεσία του Ο.Α.Ε.∆. µαζί µε µια πρόσφατη 

υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν έχει καταδικαστεί αµετάκλητα για 

ένα από τα προαναφερθέντα αδικήµατα, για να γίνει η ανανέωση του. 

Ο ενδιαφερόµενος, παραπέµπεται από την υπηρεσία του Ο.Α.Ε.∆., όπως και 

κατά την έκδοση του βιβλιαρίου εργασίας και υγείας, στην αρµόδια 

υγειονοµική υπηρεσία για ιατρικές εξετάσεις, και ακολούθως περιµένει για την 

ανανέωση του βιβλιαρίου του. Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφερθεί, ότι οι 
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δαπάνες για την έκδοση και την ανανέωση του βιβλιαρίου εργασίας και υγείας 

βαρύνουν την υπηρεσία του Ο.Α.Ε.∆. 
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5.5 Έκδοση συµπληρωµατικού βιβλιαρίου 

Όπως είναι λογικό, το βιβλιάριο εργασίας και υγείας έχει περιορισµένη 

χωρητικότητα, και ο κάτοχός του, θα πρέπει κάποια στιγµή να µεριµνήσει για 

την έκδοση συµπληρωµατικού βιβλιαρίου, εφόσον εργάζεται για πολύ καιρό 

σε ανάλογες εργασιακές θέσεις. Όταν λοιπόν οι ενδείξεις µιας κατηγορίας 

στοιχείων συµπληρωθούν, καταχωρούνται στο συµπληρωµατικό βιβλιάριο οι 

ενδείξεις των µετά την έκδοσή του σχετικών στοιχείων. 

Υπεύθυνη για την έκδοση του συµπληρωµατικού βιβλιαρίου είναι η υπηρεσία 

του Ο.Α.Ε.∆., η οποία: 

1. Συµπληρώνει τα ατοµικά στοιχεία του κατόχου του. 

2. Καταγράφει σε αυτό τον αριθµό του βιβλιαρίου που έφερε το αρχικό 

βιβλιάριο εργασίας και υγείας. 

3. Μία νέα φωτογραφία. 

4. Καταχωρεί την έκδοση του συµπληρωµατικού βιβλιαρίου στην ένδειξη 

της πράξης έκδοσης. 

5. ∆ιαγράφει όλες τις ενδείξεις που δεν έχουν συµπληρωθεί στο αρχικό 

βιβλιάριο. 

Είναι σηµαντικό ο κάτοχος του βιβλιαρίου να γνωρίζει ότιθα πρέπει να 

διαθέτει στον εργοδότη, το αρχικό βιβλιάριο καθώς και τα συµπληρωµατικά, 
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αφού αυτά αποτελούν ένα ενιαίο βιβλιάριο, για κάθε τοποθέτηση ή ανανέωση 

εργασίας,.
60

 

5.6 Επαγγελµατικές ταυτότητες ξενοδοχοϋπαλλήλων 

Οι Έλληνες και Κύπριοι υπήκοοι που επιθυµούν να εργασθούν σε 

ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, κέντρα 

διασκέδασης, µπαρ, και παρόµοιου τύπου επιχειρήσεις Γ΄ κατηγορίας και άνω, 

είναι υποχρεωµένοι να διαθέτουν επαγγελµατική ταυτότητα. Οι 

επαγγελµατικές ταυτότητες χορηγούνται στις πιο κάτω κατηγορίες ατόµων: 

1. Στους πτυχιούχους Τ.Ε.Ι., Κ.Α.Τ.Ε.Ε., και σχολών Τουριστικών 

Επαγγελµάτων, ανεξαρτήτως της προϋπηρεσίας τους. 

2. Στους εργαζόµενους που έχουν διατελέσει, ή πρόκειται να διατελέσουν 

υπηρεσία τουλάχιστον τριάντα µηνών στις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα 

από την κατηγορία τους. Η περίοδος αυτή των 30 µηνών πρέπει να έχει 

ολοκληρωθεί εντός πέντε χρόνων. 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να αναφερθεί ότι στα τουριστικά επαγγέλµατα, 

προϋπηρεσία θεωρείται η απασχόληση από µισθωτούς µε σχέση εξαρτηµένης 

εργασίας, καθώς, ο χρόνος απασχόλησης µε την ιδιότητα του εργοδότη δεν 

θεωρείται ως προϋπηρεσία. 

Επίσης, η προϋπηρεσία για την απόκτηση της επαγγελµατικής ταυτότητας δεν 

είναι ίδια για τους ναυτικούς µε ειδικότητες µαγείρων, σερβιτόρων κ.α, καθώς 

σε αυτούς εφαρµόζεται το ναυτικό δίκαιο. 

Τέλος, στην εκάστοτε τοπική υπηρεσία Ο.Α.Ε.∆., εάν κάποιος κάτοχος της 

επαγγελµατικής ταυτότητας είναι άνεργος, εγγράφεται σε ξεχωριστό κατάλογο 

ανέργων.
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5.7 Υποχρεώσεις των τουριστικών επιχειρήσεων 

Όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις που προαναφέρθηκαν, έχουν τις παρακάτω 

υποχρεώσεις εκ του νόµου: 

1. Να κάνουν πρόσληψη εργαζοµένων οι οποίοι να διαθέτουν 

επαγγελµατική ταυτότητα, µέχρι το ποσοστό των ανέργων µε 

επαγγελµατική ταυτότητα – οποιασδήποτε ειδικότητας- να µην 

υπερβαίνει το ποσοστό του 5% των κατόχων επαγγελµατικής 

ταυτότητας. 

2. Να αναγράφουν τον αριθµό της επαγγελµατικής ταυτότητας του 

εργαζοµένου και την εκδούσα αρχή στο έγγραφο πρόσληψης προς την 

υπηρεσία του Ο.Α.Ε.∆. 

Μάλιστα οι εργοδότες υφίστανται διοικητικές ποινές, εάν χορηγούν αναληθή ή 

ανακριβή πιστοποιητικά υπηρεσίας ή αρνούνται να χορηγήσουν σε όσους 

εργάζονται στην επιχείρησή τους, ή προσλαµβάνουν και απασχολούν άτοµα 

που δεν είναι εφοδιασµένα µε την επαγγελµατική ταυτότητα κατά παράβαση 

των παραπάνω υποχρεώσεων. 
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5.8 ∆ιαδικασία έκδοσης επαγγελµατικής ταυτότητας 

Οι δικαιούχοι της επαγγελµατικής ταυτότητας, έχουν την υποχρέωση να 

συγκεντρώσουν ορισµένα έγγραφα, τα οποία θα προσκοµίσουν στην υπηρεσία 

Ο.Α.Ε.∆. της κατοικίας τους. Τα έγγραφα αυτά είναι: 

1. Μια αίτηση νόµιµα χαρτοσηµασµένη. 
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2. Βεβαίωση προϋπηρεσίας που να έχει θεωρηθεί από την οικεία 

επιθεώρηση εργασίας του τόπου εργασίας τους, για όσους απαιτείται. 

3. Αντίγραφο του πτυχίου της σχολής για όσους έχουν τελειώσει κάποια 

τουριστική σχολή. 

Μετά την παράδοση των παραπάνω εγγραφών από τον ενδιαφερόµενο  στην 

υπηρεσία του Ο.Α.Ε.∆., η δεύτερη τα διαβιβάζει στη συµβουλευτική επιτροπή, 

ώστε να γνωµοδοτήσει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της 

επαγγελµατικής ταυτότητας. Εφόσον η απόφαση της συµβουλευτικής 

επιτροπής είναι καταφατική, η υπηρεσία του Ο.Α.Ε.∆. συµπληρώνει τα 

απαραίτητα στοιχεία στην επαγγελµατική ταυτότητα και την παραδίδει στον 

δικαιούχο, εφόσον πρώτα την έχει υπογράψει. 

Στην περίπτωση που η επαγγελµατική ταυτότητα χαθεί ή καταστραφεί, ο 

δικαιούχος της οφείλει να δηλώσει µε υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/86 την 

απώλεια. Η υπηρεσία του Ο.Α.Ε.∆. µετά την πάροδο τριών µηνών εκδίδει νέο 

δελτίο ταυτότητας βασισµένο στα καταγεγραµµένα στοιχεία που έχει, µε τον 

ίδιο αριθµό, ενώ οι δαπάνες για την έκδοσή της την βαρύνουν αποκλειστικά. 
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5.9 Ασφάλιση ξενοδοχοϋπάλληλων 

5.9.1 Ασφάλιση στον ΕΦΚΑ 

 

Καταρχάς εισαγωγικά πρέπει να επισηµάνουµε ότι πλέον από 1.1.2016 όλα τα 

ταµεία ασφάλισης έχουν  υπαχθεί στην «οµπρέλα» του Ενιαίου Φορέα 

Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), µε ξεχωριστές υποδιευθύνσεις για κάθε µία 

κατηγορία ασφαλισµένων (Ν. 4387/16, άρθρα 51 και 52). 

Σύµφωνα µε τον ανωτέρω νόµο, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ µετονοµάστηκε σε Εθνικό 

Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και αποτελεί το µοναδικό φορέα 

παροχής κύριας κοινωνικής ασφάλισης. 
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Στον ΕΦΚΑ εντάχθηκαν αυτοδίκαια από 1.1.2016 όλοι οι υφιστάµενοι φορείς 

κύριας κοινωνικής ασφάλισης, σύµφωνα µε όσα ειδικότερα ρυθµίζονται στο 

άρθρο 19 κ.ε., µε την εξαίρεση του ΝΑΤ και του ΟΓΑ που διατήρησαν 

αυτοτελή νοµική προσωπικότητα για την άσκηση των µη ασφαλιστικών τους 

αρµοδιοτήτων. 

Σκοπός του ΕΦΚΑ είναι: η παροχή µηνιαίας κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, 

αναπηρίας και θανάτου στους ασφαλισµένους του ή στα µέλη οικογενείας 

τους, η ασφαλιστική τους κάλυψη για παροχές ασθένειας και µητρότητας, η 

χορήγηση των παροχών ασθένειας σε χρήµα, εξόδων κηδείας και η υλοποίηση 

όσων άλλων προγραµµάτων προβλέπονται από ειδικές διατάξεις, καθώς και η 

καταβολή εφάπαξ παροχών στους ασφαλισµένους του και στα µέλη των 

οικογενειών τους. 

Τον ΕΦΚΑ συγκροτούν τρεις κλάδοι, µε αυτοτελή λογιστική παρακολούθηση, 

χωρίς διοικητική ή οικονοµική αυτοτέλεια:  

α) κλάδος κύριας ασφάλισης, 

β)κλάδος εφάπαξ παροχών και  

γ) κλάδος λοιπών παροχών. 

Εποµένως, στη συνέχεια, όπου αναφέρονται τα ασφαλιστικά ταµεία ΙΚΑ 

ΕΤΑΜ κτλ., εννοούνται πλέον οι αντίστοιχες διευθύνσεις και υποδιευθύνσεις 

του νέου υπερταµείου. 

5.9.2 Υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζοµένων 

 

Τα βήµατα που πρέπει να ακολουθήσει  οποιοσδήποτε εργαζόµενος 

προσληφθεί από εργοδότη µε σκοπό να αναλάβει µια εργασία η οποία να 

ασφαλίζεται στο Ι.Κ.Α., ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασίας πρόσληψης, 

είναι: 
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1. Καταρχήν, πρέπει να προσκοµίσει στο αρµόδιο υποκατάστηµα της 

περιοχής έντυπη δήλωση (∆ελτίο Απογραφής Ασφαλισµένου) η οποία 

να είναι υπογεγραµµένη από τον εργοδότη και από τον ίδιο, στην οποία 

αναγράφονται τα στοιχεία της ταυτότητάς του, η εργασία που θα 

απασχοληθεί, ο Αριθµός Φορολογικού Μητρώου, η διεύθυνση 

κατοικίας του, το Α.Μ.Κ.Α. του, κ.α.  

2. Κατόπιν, εκδίδεται το ασφαλιστικό του βιβλιάριο µε βάση την έντυπη 

δήλωση, στο οποίο επικολλώνται τα ένσηµα. 

3. Ο εργαζόµενος εάν είναι ήδη ασφαλισµένος, οφείλει να προσκοµίσει το 

βιβλιάριο ασφάλισής του στον εκάστοτε εργοδότη, ειδάλλως ο 

εργοδότης είναι υποχρεωµένος να διεξάγει τις απαραίτητες ενέργειες 

που προαναφέρθηκαν ώστε ο εργαζόµενος να αποκτήσει βιβλιάριο.
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Ο εργοδότης από την άλλη µεριά, έχει και αυτός ορισµένες υποχρεώσεις εάν 

επιθυµεί να προσλάβει έναν υπάλληλο: 

1. Υποχρεούται να ζητήσει από το υποκατάστηµα του Ι.Κ.Α. που υπάγεται 

η επιχείρηση την εγγραφή του νέου του υπαλλήλου στο µητρώο των 

εργοδοτών. 

2. Ζητά επίσης τη χορήγηση βιβλίου αγοράς ενσήµων και του 

µισθολογίου. Στο βιβλίο αγοράς ενσήµων έχει την υποχρέωση να 

αναγράφει τα ένσηµα που αγοράζει για το προσωπικό που απασχολεί, 

ενώ στο µισθολόγιο συµπληρώνει τους εργάτες και τους υπαλλήλους 

που απασχολεί, τις ηµέρες εργασίας τους (ατοµικά για τον κάθε 

εργαζόµενο), τις αποδοχές που κατέβαλε, και τις ασφαλιστικές εισφορές 

που αντιστοιχούν σε αυτές. 

3. Επιπλέον, ο εργοδότης είναι υποχρεωµένος να καταβάλει τις εισφορές 

που βαρύνουν και τον ασφαλισµένο αλλά και τον ίδιο, παρακρατώντας 
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από το µισθό των εργαζοµένων του τις εισφορές που επιβαρύνουν τον 

ασφαλισµένο. 
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5.9.3 Ασφάλιση Τ.Α.Ξ.Υ. 

 

Η αρχική ονοµασία του ταµείου ήταν Ταµείο Αλληλοβοήθειας και 

Περιθάλψεως Ξενοδοχείων Ύπνου, και ιδρύθηκε το 1935 στην Αθήνα. Το 

1942 άλλαξε η ονοµασία του σε Ταµείο Ασφαλίσεως Ξενοδοχοϋπαλλήλων, 

είναι κάτω από την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Κοινωνικών 

Υπηρεσιών, και αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου ∆ικαίου. 

Οι πόροι του Τ.Α.Ξ.Υ. προέρχονται κατά βάση από τις εισφορές των 

εργοδοτών και των ασφαλισµένων καθώς και από έσοδα που 

πραγµατοποιούνται από κληρονοµιές, κληροδοσία, δωρεές, από πρόσθετα 

τέλη, από διάθεση εντύπων και εκδόσεων, και γενικότερα κάθε είδους έσοδα 

από την περιουσία του. Όσον αφορά τις εισφορές των ασφαλισµένων, είναι 6% 

κάθε µήνα από τις τακτικές µηνιαίες αποδοχές τους, ενώ τα έσοδα από την 

εισφορά και τη συνεισφορά προκύπτουν από το βασικό µισθό, τα επιδόµατα, 

και τις προσαυξήσεις λόγω πολυετούς υπηρεσίας. 
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Ο κλάδος ασθενείας του ΤΑΞΥ, σύµφωνα µε τις διατάξεις των Άρθρων 4 και 5 

του Ν. 3655/08, από 1-8-2008 εντάσσονται στον κλάδο ασθενείας του ΙΚΑ-

ΕΤΑΜ και ως εκ τούτου οι ασφαλισµένοι του εντασσόµενου κλάδου 

ασθενείας και τα µέλη οικογένειάς τους γίνονται υποχρεωτικά ασφαλισµένοι 

του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και διέπονται ως προς τις παροχές σε είδος 

(ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη) από τη νοµοθεσία του. 

Από την ίδια ηµεροµηνία (1-8-2008) συνίσταται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λογαριασµός 

µε την ονοµασία «Ειδικός Λογαριασµός Ξενοδοχοϋπαλλήλων» µε πλήρη 
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οικονοµική και λογιστική αυτοτέλεια έναντι των λοιπών κλάδων του 

Ιδρύµατος. 

Σκοπός του Ειδικού Λογαριασµού Ξενοδοχοϋπαλλήλων είναι η χορήγηση 

παροχών σε χρήµα (π.χ. επίδοµα ασθενείας, κυοφορίας-λοχείας, 

αεροθεραπείας, λουτροθεραπείας, έξοδα κηδείας και δαπάνη για συµµετοχή σε 

κατασκηνώσεις) στους ασφαλισµένους του εντασσόµενου κλάδου και στους 

εφεξής εισερχόµενους, στο επάγγελµα ξενοδοχοϋπαλλήλου, καθώς και στα 

µέλη οικογένειάς τους. 

Η χορήγηση των παροχών σε χρήµα εξακολουθεί να διέπετε από τις διατάξεις 

του καταστατικού του εντασσόµενου κλάδου ασθενείας του ΤΑΞΥ, οι οποίες 

διατάξεις του παραµένουν σε ισχύ, ως προς τις παροχές αυτές και 

τροποποιούνται µε απόφαση του Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας, ύστερα από πρόταση του ∆.Σ. του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. 

5.9.4 ∆ικαιούχοι 

 

Στην ασφάλιση του Τ.Α.Ξ.Υ. υπάγονται: 

1. Τα πρόσωπα που εργάζονται κατά κύριο λόγο µε εξαρτηµένη επ’ 

αµοιβή εργασία σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, καθώς και στα 

εστιατόρια ή τα κυλικεία τους, ενοικιαζόµενα δωµάτια, σε οικοτροφεία, 

τα οποία έχουν συνολική δύναµη το λιγότερο 10 κλίνες. Εάν ο 

εργοδότης παραλείψει να δηλώσει τον εργαζόµενο στο Τ.Α.Ξ.Υ., 

υποχρεώνεται να αποκαταστήσει κάθε δαπάνη του ταµείου από τη 

χορήγηση των απαραίτητων παροχών. 

2. Το προσωπικό του ιδίου του Τ.Α.Ξ.Υ. 

3. Τα πρόσωπα που παρέχουν προσωπική εργασία µε σύµβαση µίσθωσης 

έργου στις προαναφερθείσες επιχειρήσεις, εάν αφορά απασχόληση που 

παρέχεται κατά κύριο επάγγελµα, αναλόγως µε τον χρόνο και τον τόπο 

εργασίας, µε συνθήκες που αναγράφονται στη µίσθωση εργασίας. 
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Πρέπει ωστόσο να αναφερθεί ότιδεν λαµβάνονται υπόψη τέτοιου είδους 

απασχολήσεις –στον ίδιο εργοδότη- λιγότερες των 5 ηµερών το µήνα. 

Μέσω της ασφάλισης του Τ.Α.Ξ.Υ. παρέχεται ιατρική περίθαλψη και στα 

οικογενειακά µέλη των άµεσα ασφαλισµένων. Τα µέλη αυτά µπορεί να είναι: 

1. Ο σύζυγος/η σύζυγος 

2. Τα παιδιά του ασφαλισµένου, εφόσον είναι άγαµα, µέχρι το 18
ο
 έτος 

τους, εκτός εάν αυτά σπουδάζουν, οπότε το όριο ηλικίας παρατείνεται 

στα 24 έτη. 

3. Οι φυσικοί και θετοί γονείς, µε τις ίδιες προϋποθέσεις. 

4. Οι εγγονοί και αδελφοί ορφανοί από πατέρα ή µητέρα, ή και από τους 2 

γονείς, µόνον σε περίπτωση που είναι άγαµοι, και µέχρι την ηλικία των 

18. 

∆εν δικαιούνται ασφάλιση από το Τ.Α.Ξ.Υ τα µέλη της οικογένειας που  είναι 

ασφαλισµένα κατά της ασθένειας σε κάποιο άλλο ταµείο,. 
67

 

5.9.5 Παροχές 

 

Ιατροφαρµακευτική περίθαλψη: 

Η ασφάλιση του Τ.Α.Ξ.Υ. προσφέρει ιατροφαρµακευτική περίθαλψη από τους 

ιατρούς που ανήκουν στο ταµείο, είτε ο ίδιος ο ιατρός µεταβεί στο σπίτι του 

ασθενούς, είτε ο ασθενής µεταβεί στα ιατρεία τους. Η περίθαλψη ανατίθεται σε 

κλινικές ή ιδιώτες ιατρούς, είτε ανήκουν στο Τ.Α.Ξ.Υ., είτε σε άλλους 

ασφαλιστικούς οργανισµούς, σε περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν διορισµένοι 

γιατροί µιας ειδικότητας. Παρέχεται περίθαλψη κατ’ οίκον, από γιατρούς του 

Τ.Α.Ξ.Υ. που τελούν κυρίως εξωτερικές επισκέψεις, εάν υπάρξει σοβαρή 

κλινική περίπτωση όπου ο ασθενής δεν µπορεί να προσέλθει στο ιατρείο.  

                                                      
67(Ευθυµιάτου-Πουλάκου Α., 1994. Στοιχεία Εργατικής & Ξενοδοχειακής Νοµοθεσίας, 

Εκδόσεις: Interbooks, ) 
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Είναι δυνατό να ανατεθεί η περίθαλψη του ασθενούς σε ιδιώτες ιατρούς, σε 

εξαιρετικές περιπτώσεις, όπου ο ασθενής κατοικεί µακριά από το 

συγκοινωνιακό δίκτυο, και εφόσον έχει κληθεί γιατρός του Τ.Α.Ξ.Υ. αλλά η 

µετάβασή του είναι αδύνατη ή ασύµφορη για το ταµείο.  

Εάν υπάρχει ανάγκη εισαγωγής του ασθενούς στο νοσοκοµείο, εφόσον η  

περίθαλψη στο σπίτι είναι αδύνατη, ή εφόσον ηφύση της ασθένειας το απαιτεί, 

το ταµείο προσφέρει επιπλέον νοσοκοµειακή περίθαλψη. Τα έξοδα για την 

παραµονή του ασθενούς στο νοσοκοµείο, τις εξετάσεις και τα φάρµακα, τις 

ιατρικές φροντίδες, τη διατροφή, καλύπτονται αποκλειστικά από το ταµείο, 

χωρίς να απαιτείται η συµµετοχή του ασθενούς σε σχετικές δαπάνες.  

Σε περιπτώσεις σοβαρών παθήσεων, υπάρχει και η επιλογή νοσηλείας του 

ασθενούς σε νοσοκοµεία ή κλινικές της επιλογής του, οι οποίες βρίσκονται στο 

εξωτερικό.Για την επίτευξη του σκοπού αυτού, χρειάζεται απόφαση του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου, έπειτα από γνωµάτευση της Υγειονοµικής 

Επιτροπής. Το Τ.Α.Ξ.Υ. καλύπτει τα έξοδα µέχρι τα µεγαλύτερα νοσηλεία Γ΄ 

θέσεως που εγκρίνονται στην περιοχή της έδρας του Ταµείου αυξηµένα κατά 

20%. 

Τέλος, στους ασφαλισµένους  παρέχεται φαρµακευτική και οδοντιατρική 

περίθαλψη, αλλά και ορισµένες ειδικές θεραπείες όπως λουτροθεραπεία, 

ακτινοθεραπεία, κ.α. 
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Το Τ.Α.Ξ.Υ. προσφέρει και διάφορα επιδόµατα στους ασφαλισµένους του, 

όπως: 

1. Παροχές µητρότητας 
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2. Επίδοµα Ασθενείας 

3. Επίδοµα κηδείας 

4. Κεφάλαιο πρόνοιας 

Αναλυτικά: 

1. Ο εργαζόµενος,  εφόσον έχει εργαστεί το λιγότερο 100 µέρες κατά το 

ηµερολογιακό έτος που προηγήθηκε της αναγγελίας της ασθένειας, έχει 

το δικαίωµα να λάβει επίδοµα ασθενείας. Μπορεί επίσης να λάβει το 

επίδοµα εάν έχει εργαστεί 100 µέρες κατά το 15µηνο πριν την 

αναγγελία της ασθένειας, ωστόσο σε αυτή την περίπτωση δεν 

λαµβάνονται υπόψη στις 100 µέρες οι ηµέρες εργασίας του τελευταίου 

τριµήνου του 15µηνου. Mε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,  οι 

ηµέρες ενδέχεται να µειωθούν σε 75, εάν πρόκειται για εργαζόµενους 

που απασχολούνται εποχιακά. 

2. Για την απόδοση του επιδόµατος πρέπει να πληρούνται και δύο 

προϋποθέσεις: 

3. Η ασθένεια δεν πρέπει να οφείλεται σε πταίσµα του εργαζοµένου, 

4. Η αποχή από την εργασία λόγω ασθενείας πρέπει να διαρκέσει 3 ηµέρες 

ή περισσότερο. 

a. Το ποσό του επιδόµατος προκύπτει από το 50% του 1/25 του 

µέσου όρου των µηνιαίων   αποδοχών του ασθενούς, και το 

τελευταίο τρίµηνο πριν από την ασθένειά του. Αν ο 

συγκεκριµένος εργαζόµενος αµείβεται µε ηµεροµίσθιο, τότε το 

επίδοµα προκύπτει από το 50% του µέσου ηµεροµισθίου του 

τριµήνου πριν από την ασθένεια. Επίσης αν ο ασφαλισµένος 

διαθέτει τέκνα, τότε το επίδοµα αυξάνεται κατά 10% για κάθε 

προστατευόµενο µέλος, χωρίς όµως να ξεπερνά το 20% του 

ηµερήσιου µέσου όρου των αποδοχών. 

5. Εάν πρόκειται για εργαζόµενη γυναίκα, δικαιούται να λάβει επίδοµα 

κυοφορίας και λοχείας για όσο καιρό απέχει από την εργασία της, από 
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το Τ.Α.Ξ.Υ. Το ποσό του επιδόµατος είναι ίσο µε το επίδοµα ασθενείας 

µε τις τυχόν προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών, χωρίς όµως να 

υπάρχει ανώτατο όριο όπως στο επίδοµα ασθενείας. Το επίδοµα 

κυοφορίας και λοχείας αποδίδεται για 42 µέρες πριν από την πιθανή 

ηµεροµηνία τοκετού, και για άλλες 42 ηµέρες µετά από τον τοκετό. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του επιδόµατος, είναι η 

εργαζόµενη τα τελευταία χρόνια πριν από τον τοκετό, να έχει εργαστεί 

τουλάχιστον 200 ηµέρες. Εάν η εργαζόµενη αποβιώσει µετά τον τοκετό, 

τότε έπειτα από απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το πρόσωπο 

που έχει αναλάβει να συντηρήσει το βρέφος, θεωρείται δικαιούχος του 

επιδόµατος. 

6. Αναφορικά µε το επίδοµα κηδείας, το ταµείο προσφέρει ένα εφάπαξ 

βοήθηµα για τα έξοδα της κηδείας του θανούντος, το οποίο 

υποχρεωτικά δεν µπορεί να είναι µικρότερο από έναν µισθό και 

περισσότερο από 2 µισθούς για τον άµεσα ασφαλισµένο, και 

µεγαλύτερο από µισό µισθό αλλά µικρότερο από έναν µισθό για τον 

έµµεσα ασφαλισµένο. Το συγκεκριµένο επίδοµα, εάν βέβαια 

πληρούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις, αποδίδεται έπειτα από 

απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

7. Το κεφάλαιο πρόνοιας αφορά ένα εφάπαξ βοήθηµα που αποδίδεται σε 

ασφαλισµένους του ταµείου οι οποίοι εξέρχονται από το επάγγελµα του 

ξενοδοχοϋπάλληλου σε σύνταξη κύριας ασφάλισης, γήρατος ή 

αναπηρίας. Κάθε ασφαλισµένος στο Τ.Α.Ξ.Υ. έχει δικαίωµα στο 

κεφάλαιο πρόνοιας, εκτός από ορισµένες εξαιρέσεις, εάν έχει 

συµπληρώσει τουλάχιστον 60 µηνιαίες καταβολές στον Κλάδο του 

Κεφαλαίου Πρόνοιας -εκ των οποίων οι 36 είναι στο τελευταίο 
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διάστηµα πριν την τελευταία µέρα ασφάλισής του- έως την έκδοση της 

συνταξιοδοτικής απόφασης. 
69

 

5.9.6 Εισφορές ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

 

Προκειµένου να υπάρχουν εισφορές στο Τ.Α.Ξ.Υ., ο εκάστοτε εργοδότης είναι 

υποχρεωµένος να κρατά ένα ποσοστό από τους µισθούς των υπαλλήλων για τις 

ασφαλιστικές εισφορές, αλλά και τις µηνιαίες εισφορές, και, µαζί µε τις 

εισφορές που βαρύνουν τον ίδιο, να δίνει το ποσοστό αυτό στο Ταµείο. Τα 

ποσά αυτά οφείλει να τα αποδώσει το αργότερο µέσα στον επόµενο µήνα, σε 

περίπτωση όµως που το αµελήσει, υποχρεούται να καταβάλει ο ίδιος και τις 

εισφορές που θα έπρεπε να κρατήσει από τους ασφαλισµένους του αλλά και τις 

δικές του εισφορές. Εάν η επιχείρηση ανήκει σε παραπάνω από έναν εργοδότη, 

τότε όλοι οι εργοδότες φέρουν την ίδια ευθύνη και βαρύνονται τις εισφορές. 

Εφόσον παρέλθει η προθεσµία καταβολής των εισφορών, αυτές απαιτούνται 

από το ταµείο, και επιβαρύνονται µε προσαυξήσεις και πρόσθετα τέλη τα 

οποία προβλέπονται από το Νόµο. Εν συνεχεία, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

εξουσιοδοτεί τίτλους για την αναγκαστική είσπραξη, µέσω βεβαιώσεων που 

έχουν εκδοθεί από το Ταµείο. 

Οι εργοδότες βάσει νόµου λοιπόν έχουν ορισµένες υποχρεώσεις: 

1. Οφείλουν να παρέχουν ακριβείς πληροφορίες αναφορικά µε τα στοιχεία 

της επιχείρησης, το χρόνο πρόσληψης και αποµάκρυνσης των 

υπαλλήλων, αλλά και το µισθό τους. 

2. Έχουν την υποχρέωση όταν τους ζητείται να επιδεικνύουν τα βιβλία 

µισθολογίου και τις αποδείξεις καταβολής των εισφορών, και να 

                                                      

• 69
(Ευθυµιάτου-Πουλάκου Α., 1994. Στοιχεία Εργατικής & Ξενοδοχειακής 
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παρέχουν τα στοιχεία των εργαζοµένων, ακόµα και αν πρόκειται για 

άτοµα που δεν εργάζονται πλέον στην επιχείρηση. 

3. Πρέπει να συνεργάζονται µε τους υπαλλήλους του Ταµείου σε έναν 

πιθανό έλεγχο, παρέχοντας οποιαδήποτε βοήθεια για την διεξαγωγή του 

ελέγχου τους. (ν. 1846/1951 «Περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων» 

Εάν ο εργοδότης δεν επιθυµεί να τους προσφέρει τις απαραίτητες 

πληροφορίες, οι υπάλληλοι που διενεργούν τον έλεγχο έχουν το αυτεπάγγελτο 

δικαίωµα να συλλέξουν, ό,τι στοιχεία χρειάζονται για τον καθορισµό των 

εισφορών. Ενδεχοµένως βέβαια, είτε επίτηδες είτε από βαριά αµέλεια, ο 

εργοδότης να µην διαθέτει τα σχετικά αρχεία για την εξακρίβωση των 

προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση. Στη συγκεκριµένη περίπτωση το 

Ταµείο καθορίζει ανεξέλεγκτα τις προβλεπόµενες εισφορές, εκτός αν ο 

εργοδότης καταφέρει να αποδείξει το ακριβές µέγεθος των υποχρεώσεών του. 
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5.9.7 Ποσοστά ασφάλισης 

 

Τα έσοδα του Τ.Α.Ξ.Υ. κατανέµονται ως εξής: 

 Για τον εργοδότη Για τον 

ασφαλισµένο 

Συνολικά 

Κλάδος ασθένειας 4% 4% 8% 

Παροχές 

ασθένειας και 

µητρότητας σε 

είδος 

3% 3% 6% 

                                                      
70(Ευθυµιάτου-Πουλάκου Α., 1994. Στοιχεία Εργατικής & Ξενοδοχιακής Νοµοθεσίας, 

Εκδόσεις: Interbooks, σσ.88-89). 
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Παροχές 

ασθένειας και 

µητρότητας σε 

χρήµα 

1% 1% 2% 

Κλάδος Πρόνοιας 2% 2% 4% 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΞΕΝΟ∆ΟΧΟΥΠΑΛΛΗΛΟΥ 

 

6.1 Τα χαρακτηριστικά της τουριστικής απασχόλησης 

 

Τα χαρακτηριστικά της τουριστικής απασχόλησης στον ξενοδοχειακό τοµέα, 

όπως καταγράφηκαν από µια έρευνα του B.I.T. (Bureau International du 

Travail) είναι:
71

 

1. Ο χαµηλός βαθµός ειδίκευσης: Αυτός αφορά απασχολουµένων στα 

ξενοδοχεία και τα εστιατόρια, όπως φύλακες, καθαριστές, µεταφορείς 

αποσκευών, πλύντες, κτλ. Αυτή η κατηγορία απασχολουµένων 

επηρεάζει αρνητικά τον τουριστικό κλάδο και διαµορφώνει αρνητικά 

τους µισθούς. 

2. Η κινητικότητα των εργαζοµένων που είναι µεγάλη: το τουριστικό 

φαινόµενο έχει εποχικό χαρακτήρα δηµιουργώντας συχνά µετακινήσεις 

εργαζοµένων, το ίδιο και η ύπαρξη κάποιων σηµαντικών ηµεροµηνιών 

ή ακόµα και η ανάγκη εξεύρεσης ειδικευµένου προσωπικού. 

3. Ο χαρακτήρας της απασχόλησης ενάντια στους συνήθεις ρυθµούς 

εργασίας: Αποτελεί συχνά εµπόδιο για την εξεύρεση του κατάλληλου 

εργατικού δυναµικού, η απασχόληση κατά τη διάρκεια εορτών, 

weekends, διακοπών κτλ.. 

4. Η µεγάλη διάρκεια των ωρών εργασίας: Η παροχή υπηρεσιών σε µια 

πελατεία παρούσα κατά τη διάρκεια όλου σχεδόν του εικοσιτετραώρου 

απαιτεί ταυτόχρονα και την ύπαρξη του ανάλογου προσωπικού. Και ενώ 

στις µεγάλες ξενοδοχειακές µονάδες υπάρχουν οι βάρδιες, στα µικρά 

ξενοδοχεία διαµορφώνεται µια ολοκληρωτική εξάρτηση από το χρόνο 

λειτουργίας της µονάδας, µε αρνητικές συχνά επιπτώσεις σε 

οικογενειακό επίπεδο. 
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5. Η φυσική κούραση: Τα περισσότερα τµήµατα δηµιουργούν µια σειρά 

από επώδυνες συχνά καταστάσεις όπως: Εντατικοποίηση των ρυθµών 

εργασίας  µε αποτέλεσµα  υπερένταση και στρες, υψηλές θερµοκρασίες, 

βαριά φορτία προς µεταφορά, κτλ. 

6. Τα ψυχολογικά εµπόδια: Το προσωπικό το οποίο έρχεται σε επαφή µε 

την πελατεία θα πρέπει να χαρακτηρίζεται για την ευχάριστη διάθεσή 

του, την υποµονή του  και τον αυτοέλεγχό του. Επίσης, σε περίπτωση 

διενέξεων, θα πρέπει να παραµένει ήρεµο, χαµογελαστό και ευγενικό. 

Θα πρέπει να υπογραµµίσουµε επίσης ότι αρκετοί τύποι απασχόλησης 

απαιτούν ευγένεια συµπεριφοράς, µια ακεραιότητα χαρακτήρα, µια 

διακριτικότητα, και τη γνώση περισσότερων της µιας, ξένων γλωσσών. 

Φαίνεται ωστόσο ότι παρ’ όλη την εξέλιξη του τουριστικού φαινοµένου, ο 

τουριστικός τοµέας για τους περισσότερους τύπους απασχόλησης απαιτεί ένα 

µέσο ή χαµηλό βαθµό ειδίκευσης, σύµφωνα µε τις αναζητήσεις του B.I.T. που 

αφορούν τα ξενοδοχειακά καταλύµατα.
72

 

6.2 Ευελιξία στην εργασία 

 

Από τα τέλη της δεκαετίας του ’70ιδιαίτερα, και τις αρχές της δεκαετίας του 

’80,αναπτύχθηκε η ευελιξία στην εργασία. Οι επί µέρους εκφράσεις της 

ευελιξίας της εργασίας και οι τάσεις που διαµορφώνονται στον ευρωπαϊκό και 

ευρύτερο γεωγραφικό χώρο καταγράφονται ως εξής: 

6.2.1 Ευελιξία της απασχόλησης 

 

Η εξωτερική, σχετικά µε την επιχείρηση, ποσοτική ευελιξία της απασχόλησης 

αναφέρεται στη δυνατότητα προσαρµογής της, ανάλογα µε τις ανάγκες της 

συγκυρίας, µειώνοντας το εργασιακό κόστος είτε χρησιµοποιώντας πολιτικές 

που ευνοούν τον περιορισµό της απασχόλησης, ως προς το θεωρούµενο 
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πλεόνασµα του προσωπικού, είτε µέσα από επιλογές πρόσληψης και 

απασχόλησης προσωπικού µε περιεχόµενο ευέλικτο, φθηνότερου κόστους που 

διαφοροποιείται από εκείνο της «τυπικής» απασχόλησης. Σε αυτά τα πλαίσια 

διακρίνουµε α) την ευελιξία ως προς τον όγκο και το µέγεθος της 

απασχόλησης και β) την ευελιξία ως προς το περιεχόµενο και τις µορφές της 

απασχόλησης.
73

 

6.2.1.1 Η ευελιξία του µεγέθους της απασχόλησης. 

 

Η ευελιξία του µεγέθους απασχόλησης πρέπει να εστιαστεί στην αντίληψη περί 

αύξησης της ανταγωνιστικότητας της επιχείρησης µέσα από πολιτικές µείωσης 

του εργασιακού κόστους που στοχεύουν στην αύξηση της δυνατότητας 

αποµάκρυνσης του πλεονάζοντος προσωπικού. Η επιλογή αυτή µπορεί να 

ενισχυθεί από τις παρεχόµενες ευχέρειες προς την επιχείρηση να ανταπεξέλθει 

απέναντι στην ¨αυστηρή¨ και ¨άκαµπτη¨ νοµοθεσία. 

 

6.2.1.2 Η ευελιξία του περιεχόµενου της απασχόλησης 

 

Η παράµετρος της ευελιξίας του περιεχοµένου της απασχόλησης, µπορεί να 

συνδυαστεί µε την επιλογή σειράς ευέλικτων ή ειδικών µορφών απασχόλησης 

και αποτελεί επί µέρους έκφραση της προσαρµογής των επιχειρήσεων στις 

ανάγκες του ανταγωνισµού κάτι που συνεπάγεται φθηνότερο εργασιακό 

κόστος.
74

 

Οι τύποι των ευέλικτων µορφών απασχόλησης, σύµφωνα µε την διεθνή 

ευρωπαϊκή εµπειρία είναι οι κάτωθι: 
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6.2.1.3 Η προσωρινή απασχόληση 

 

Η µορφή αυτή απασχόλησης διαφοροποιείται από την τυπική εργασιακή σχέση 

στο γεγονός ότι έχει προσωρινή και περιορισµένη διάρκεια. 

6.2.1.4 Η µερική απασχόληση 

 

Στην µορφή αυτή της εξαρτηµένης εργασίας, είτε πρόκειται για ορισµένης είτε 

για  διάρκειας, υπάρχει η ιδιοµορφία σύµφωνα µε την οποία ο εργάσιµος 

χρόνος υπολείπεται του αντίστοιχου συµβατικού ή νόµιµου που ισχύει για τους 

πλήρως απασχολούµενους. 

6.2.1.5 Ο δανεισµός εργαζοµένων 

 

Το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της µορφής απασχόλησης που παρουσιάζει 

πολλές επί µέρους εκφράσεις είναι η ουσιαστική εµπλοκή πέραν τον δύο 

συµβαλλοµένων στην εργασιακή σχέση µε την παρουσία περισσότερων του 

ενός εργοδοτών. 

6.2.1.6 Η απασχόληση προσωπικού εργολαβικής επιχείρησης. 

 

Σύµφωνα µε την έκφραση αυτή της εξωτερικής ευελιξίας η επιχείρηση 

αναθέτει, µέρος της όλης λειτουργίας τηςυπό µορφή εργολαβίας,  σε 

εργολαβική εταιρία, η οποία µε δικό της προσωπικό στους χώρους 

εγκατάστασης της αναθέτουσας το έργο, παρέχει τις σχετικές υπηρεσίες, σε 

προσωρινή ή σε µόνη βάση,  

6.2.1.7 Η απασχόληση προσωπικού στο πλαίσιο λειτουργίας δικτύων 

επιχειρήσεων. 

Σύµφωνα µε την πρακτική αυτή το προσωπικό προσλαµβάνεται από το δίκτυο 

και παρέχει τις υπηρεσίες του στις επί µέρους επιχειρήσεις που αποτελούν 

µέλη του δικτύου ανάλογα µε τις ανάγκες εκάστης εξ΄ αυτών. 
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6.2.1.8 Η παροχή ¨έργου¨ εκτός των εγκαταστάσεων του εργοδότη. 

Η ευέλικτη αυτή µορφή απασχόλησης παρουσιάζει το χαρακτηριστικό 

γνώρισµα της παροχής της εργασίας σε τόπο διάφορο εκείνου της 

εγκατάστασης της εργοδότριας επιχείρησης και ειδικότερα σε προσωπικό χώρο 

του απασχολούµενου.
75

 

6.2.1.9 Η ¨επιδοτούµενη¨ απασχόληση. 

Στην ¨επιδοτούµενη¨ απασχόληση εντάσσεται σειρά πρακτικών (stages) 

σύµφωνα µε τις οποίες το Κράτος, επιδοτεί θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις, 

στα πλαίσια των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης, αναλαµβάνοντας µέρος 

του κόστους για την πρόσληψη και απασχόληση προσωπικού µε συµβάσεις 

ορισµένου χρόνου. 

6.2.1.10 Η ευέλικτη απασχόληση στην δηµόσια διοίκηση. 

Η ευελιξία στην απασχόληση δεν αναφέρεται µόνο στις επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τοµέα ούτε σε εκείνες του υπό ευρεία έννοια δηµοσίου. Αντιθέτως 

και στον χώρο της δηµόσιας διοίκησης εντοπίζεται ένα ευρύ φάσµα 

εργασιακών καθεστώτων, που αποκλίνουν εκείνου του µόνιµου δηµοσίου 

υπαλλήλου, και που στο σύνολό τους χαρακτηρίζονται από το στοιχείο της 

προσωρινότητας, µε τις µορφές του «συµβασιούχου», του «αναπληρωτή», του 

«βοηθητικού προσωπικού» κλπ. 

6.2.1.11 Η παράνοµη ευελιξία. 

Την ακραία έκφραση της ευελιξίας αποτελεί η παράνοµη ευελιξία, σύµφωνα 

µε την οποία η εργασία δεν λειτουργεί στα πλαίσια των σχετικών ρυθµίσεων 

που ορίζει ο νόµος. Το µη νόµιµο στοιχείο της ευελιξίας αφορά είτε επί µέρους 

πτυχές της εργασιακής σχέσης (π.χ. µη εφαρµογή του νόµου ως προς την 
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αµοιβή, την κοινωνική ασφάλιση κλπ.), είτε στο σύνολο των δικαιωµάτων που 

απορρέουν από τη µισθωτή σχέση (π.χ. απασχόληση αλλοδαπών χωρίς άδεια 

εργασίας).
76

 

6.2.2 Ευελιξία των αποδοχών 

 

Η ευελιξία στις αποδοχές έγκειται στην δυνατότητα διαµόρφωσής τους σε 

πλαίσια διαφορετικά από τα ισχύοντα, όπως κυρίως ορίζει το σύστηµα των 

συλλογικών διαπραγµατεύσεων και συµβάσεων εργασίας. 

Τα χαρακτηριστικά στοιχεία της ευελιξίας των αποδοχών είναι η 

αποσταθεροποίησή τους, η διακύµανσή τους σε συνάρτηση µε την συγκυρία, 

τα αποτελέσµατα της εταιρίας, την απόδοση του προσωπικού κλπ. 

 Εφ΄ όσον οι αµοιβές του προσωπικού αφορούν στον πυρήνα του κόστους 

εργασίας, η ευελιξία των αποδοχών αποτελεί την κύρια έκφραση µείωσης του 

εργασιακού κόστους. Αντλεί την αιτιολογική της βάση στο γεγονός ότι ο 

παραδοσιακός τρόπος διαµόρφωσης των µισθών µε το σύστηµα της 

συλλογικής διαπραγµάτευσης και την αρχή της ευνοϊκότερης ρύθµισης υπέρ 

του µισθωτού σε περίπτωση συρροής συλλογικών συµβάσεων εργασίας 

κρίνεται άκαµπτος, επιβαρύνει το κόστος της επιχείρησης επηρεάζοντας 

αρνητικά την ανταγωνιστικότητά της. 

Η ευελιξία των αποδοχών περιλαµβάνει δύο βασικούς άξονες: την ευελιξία του 

άµεσου µισθολογικού κόστους και την ευελιξία του έµµεσου µισθολογικού 

κόστους που αφορά στους ¨υποχρεωτικούς φόρους¨ των επιχειρήσεων για την 

χρήση µισθωτής απασχόλησης.
77
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6.2.3 Η ευελιξία του άµεσου µισθολογικού κόστους. 

 

Η ευελιξία του άµεσου µισθολογικού κόστους λαµβάνει τις ακόλουθες βασικές 

εκφράσεις: 

1. Επαναξιολόγηση του ρόλου των κατώτατων αµοιβών στο επίπεδο που 

αυτές προβλέπονται ως εγγυητικό στοιχείο διατήρησης της 

σταθερότητας του τρόπου αµοιβής. 

2. Η σύνδεση της αµοιβής µε την ατοµική ή συλλογική απόδοση των 

εργαζοµένων. Σύµφωνα µε τη µορφή αυτής της ευελιξίας οι αποδοχές 

δεν είναι σταθερές αλλά εξαρτώνται κατά κύριο ή αποκλειστικό λόγο 

από την αξιολόγηση της ατοµικής ή συλλογικής απόδοσης του 

προσωπικού µε τη µεταφορά στο συντελεστή της εργασίας, του βάρους 

για το περιεχόµενο της εξέλιξης του µισθού. Στόχος του είναι µέσα από 

την παροχή κινήτρων, η υποκίνηση των εργαζοµένων στην αύξηση της 

απόδοσης και της συνολικής παραγωγικότητας. 

3. Η σύνδεση της αµοιβής µε τα αποτελέσµατα της κάθε επιχείρησης. 

Αναφέρεται σε ένα τρόπο διαµόρφωσης των αµοιβών που στηρίζεται σε 

συγκυριακή βάση έχοντας ως άξονα τη θετική ή αρνητική πορεία της 

επιχείρησης, η οποία µεταφράζεται σε κέρδη και σε ζηµίες. 

4. Η µείωση του έµµεσου µισθολογικού κόστους. Συνίσταται στις 

πολιτικές ελαφρύνσεων των επιχειρήσεων από το οικονοµικό κόστος 

που αφορά στους ¨υποχρεωτικούς κοινωνικούς φόρους¨ για την 

απασχόληση της µισθωτής εργασίας, όπως είναι η µείωση των 

εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών. 
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6.2.4 Ευελιξία του χρόνου εργασίας. 

 

Η ευελιξία του εργάσιµου χρόνου εκφράζεται µέσα από τις προσαρµογές της 

παρεχόµενης εργασίας στις κυµάνσεις της δραστηριότητας της επιχείρησης και 

έχει επί µέρους µεταβολές στην διάρκεια του χρόνου εργασίας, διατηρώντας το 

µέγεθος της απασχόλησης. Αποτελεί µια εσωτερική ευελιξία των επιχειρήσεων 

και συνδέεται άµεσα µε τον τρόπο οργάνωσης της εργασίας. Η ευελιξία του 

χρόνου εργασίας έχει τις ακόλουθες εκφράσεις:
78

 

6.2.4.1 Η υπερωριακή απασχόληση 

Πρόκειται για ¨παραδοσιακή¨ και ευρύτατα διαδεδοµένη ευέλικτη διαχείριση 

του χρόνου εργασίας σύµφωνα µε την οποία, έναντι οξυµένης αµοιβής 

προκειµένου να καλυφθούν οι έκτακτες ανάγκες των επιχειρήσεων, 

επιµηκύνεται ο εργάσιµος χρόνος. 

6.2.4.2 Η συνολική διευθέτηση του εργάσιµου χρόνου. 

Η µορφή αυτή ευελιξίας αποτελεί σήµερα την κύρια τάση διαχείρισης του 

εργάσιµου χρόνου και συνίσταται στα εξής: 

1. Υπολογισµός του συνολικού χρόνου εργασίας σε ευρέα χρονικά 

διαστήµατα (π.χ. 6µηνα, 9µηνα, 12µηνα). 

2. Αυξοµείωση των ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων ωραρίων απασχόλησης 

βασισµένη στην συγκυρία και τις ανάγκες, κυρίως, των επιχειρήσεων. 

3. ∆ιατήρηση του συνολικού εργάσιµου χρόνου (ώρες συνολικής 

απασχόλησης) στη βάση του χρονικού διαστήµατος που γίνεται ο 

υπολογισµός και διατήρηση του µέσου όρου της συνολικής 

εβδοµαδιαίας απασχόλησης µε βάση τα νόµιµα ισχύοντα (π.χ. 40ωρο). 

4. ∆ιατήρηση του ιδίου επιπέδου αµοιβών που προκύπτει από το ισχίων 

εβδοµαδιαίο ωράριο απασχόλησης και αποσκοπεί στην 
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αποτελεσµατικότερη οργάνωση της εργασίας µέσα από την διαχείριση 

του εργάσιµου χρόνου στην βάση των πραγµατικών¨ αναγκών της 

επιχείρησης, καθώς και στην εξοικονόµηση πόρων για την επιχείρηση 

µε την προϋπόθεση ότι ανταποκρίνεται στις έκτακτες ανάγκες της χωρίς 

την πρόσληψη πρόσθετου προσωπικού, χωρίς την υποχρέωση 

καταβολής υπερωριακής αµοιβής για την υπέρβαση του ηµερήσιου και 

εβδοµαδιαίου συµβατικού ωραρίου µε µόνο αντιστάθµισµα την 

παραχώρηση του ανάλογου ελεύθερου χρόνο προς τον µισθωτό.
79

 

6.2.4.3 Το ευέλικτο και κυκλικό ωράριο. 

Πρόκειται για µορφή ευελιξίας του εργάσιµου χρόνου, που κατά την εφαρµογή 

της το ηµερήσιο ωράριο δεν παραµένει σταθερό αλλά διαφοροποιείται µέσα 

στα πλαίσια της εβδοµάδας προσαρµοσµένο κυρίως στις ανάγκες της 

επιχείρησης. Επί µέρους έκφραση της µορφής αυτής αποτελούν τα κυκλικά 

ωράρια που επαναλαµβάνονται περιοδικά σε διαστήµατα δύο και πλέον 

εβδοµάδων.  

6.2.4.4 Το διακεκοµµένο ηµερήσιο ωράριο. 

Με τη µορφή αυτή ευελιξίας δεν είναι συνεχές το ηµερήσιο ωράριο, αλλά η 

εργασία του µισθωτού παρέχεται διακεκοµµένα κατά την διάρκεια της ηµέρας 

σε δύο τουλάχιστον περιόδους. Έχει ως στόχο την καλύτερη ανταπόκριση της 

επιχείρησης στις ανάγκες της αγοράς, ιδιαίτερα µάλιστα όταν η ίδια εφαρµόζει 

διακεκοµµένο ωράριο λειτουργίας. 

6.2.4.5 Η απασχόληση κατά βάρδιες. 

Πρόκειται για τη µορφή ευελιξίας µε βάση την οποία, διαφορετικές οµάδες 

εργαζοµένων καλύπτουν τις ίδιες θέσεις στην επιχείρηση που λειτουργεί για 

µεγάλα χρονικά διαστήµατα εντός της ηµέρας. Η ευελιξία του χρόνου εργασίας 
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έγκειται στην περίπτωση που οι οµάδες αυτές εναλλάσσονται περιοδικά ώστε 

να µην υπάρχει για το προσωπικό σταθερό ηµερήσιο ωράριο. Αλλά και η 

σταθερή απασχόληση κατά την νυχτερινή βάρδια, αν και δεν αποτελεί µορφή 

ευελιξίας του ατοµικού χρόνου εργασία, είναι µια ευέλικτη µορφή 

απασχόλησης αφού διαφοροποιείται από το ¨τυπικό¨ ηµερήσιο ωράριο. 

Ιδιαίτερη, τέλος, µορφή απασχόλησης µε το σύστηµα της βάρδιας είναι ο 

θεσµός της «τέταρτης βάρδιας» (π.χ. Σαββατοκύριακο) που συχνά λειτουργεί 

µε αποκλειστικά απασχολούµενο προσωπικό κατά την συγκεκριµένα βάρδια.
80

 

6.3 Οι κοινωνικές συνέπειες της ευελιξίας των εργασιακών σχέσεων 

 

Οι εξελίξεις που καταγράφονται υπό το βάρος των πολιτικών ευελιξίας, στο 

πεδίο της απασχόλησης και των εργασιακών σχέσεων, ως βασικού παράγοντα 

για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, συνεπάγονται 

σοβαρές επιπτώσεις στο κοινωνικό επίπεδο. 

Η αύξηση της ανεργίας αποτελεί, εν πολλοίς, επί µέρους έκφραση της 

αντίληψης για την αναγκαιότητα µείωσης του εργασιακού κόστους και των 

ευέλικτων επιλογών που την ακολουθούν, που εκδηλώνεται στα πλαίσια ενός 

εντεινόµενου οικονοµικού ανταγωνισµού . 

Άλλωστε, η αποδυνάµωση, των πολιτικών κοινωνικής προστασίας και ο 

περιορισµός των προϋποθέσεων προσφυγής σε ατοµικές και οµαδικές 

απολύσεις (π.χ. µείωση του κόστους των απολύσεων, ¨ελάφρυνση¨ των 

σχετικών διαδικασιών) σε µια συγκυρία έντονων οικονοµικών 

αναδιαρθρώσεων, ιδιωτικοποιήσεων, εξαγορών, συγχωνεύσεων και 

τεχνολογικών αλλαγών επιτείνουν το πρόβληµα της ανεργίας. 

Παράλληλα η κρίση του ¨τυπικού¨ προτύπου απασχόλησης έχει ως βασική 

αιτία την ανάπτυξη της ευελιξίας των εργασιακών σχέσεων. Η µεταβολή αυτή 
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επιφέρει αλλαγές στο θεσµικό πλαίσιο προστασίας της µισθωτής εργασίας, 

διαµορφώνει ένα νέο, ευέλικτο, πρότυπο απασχόλησης και συχνά  οδηγεί στην 

απορρύθµισή του.
81

 

Πιο συγκεκριµένα παράγει τα ακόλουθα βασικά αποτελέσµατα: 

1. ∆ηµιουργεί ένα νέο καθεστώς απασχόλησης υποδεέστερο εκείνου της 

¨τυπικής¨ απασχόλησης, µε περιεχόµενο δικαιωµάτων δεύτερης 

ταχύτητας. 

2. Μεταβάλλει επί το δυσµενέστερο και αυτό το περιεχόµενο της ¨τυπικής¨ 

απασχόλησης, λόγω της πίεσης που ασκούν σε αυτήν η ευέλικτη 

απασχόληση και η ανεργία µέσα στα πλαίσια ενός άτυπου και τεχνητώς 

δηµιουργούµενου µεταξύ τους ανταγωνισµού.
82

 

Η όλη αυτή εξέλιξη, σε συνάρτηση µε την γενικότερη αποδόµηση του κράτους 

πρόνοιας, οδήγησε τη µισθωτή απασχόληση σε µια νέα κατάσταση που τα 

χαρακτηριστικά της εκφράζουν µια συνολικά αρνητική πορεία για το 

περιεχόµενο των εργασιακών σχέσεων. Η αρνητική αυτή εξέλιξη, εκτός από 

την απόλυτη κυριαρχία των δυνάµεων της αγοράς και  µε τα φαινόµενα της 

πλήρους απελευθέρωσης της, οδηγεί στη απορρύθµιση της εργατικής 

νοµοθεσίας και των εργασιακών σχέσεων, παράλληλα µε τις γενικότερες 

επιπτώσεις στον τοµέα της κοινωνικής ασφάλισης και της απασχόλησης. Η 

επισφαλής θέση στην αγορά εργασίας όλο και µεγαλύτερων τµηµάτων του 

εργατικού δυναµικού αποτελεί µια νέα πραγµατικότητα που διαβρώνει 

επικίνδυνα το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο όπως αυτό έχει δοµηθεί από το 

τέλος του δευτέρου πολέµου και µετά. 
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Η επισφαλής αυτή κατάσταση, που είναι βασικό χαρακτηριστικό κυρίως των 

νεότερων ηλικιών του εργατικού δυναµικού, εκφράζεται µε την ένταξη σε µία 

από τις παρακάτω κατηγορίες: 

1. Των ανέργων 

2. Των ευέλικτα απασχολουµένων µε καθεστώς ασταθούς και δεύτερης 

ταχύτητας απασχόλησης 

3. Των απασχολουµένων µε ¨τυπική¨ απασχόληση των οποίων η θέση 

στην αγορά εργασίας απειλείται 

Το φαινόµενο αυτό της ανασφάλειας αποτελεί βασικό στοιχείο της σύγχρονης  

κοινωνίας της Ευρώπης  ενώ έχει επίσης παρατηρηθεί η στενή διασύνδεση 

µεταξύ των δύο πρώτων κατηγοριών που λειτουργούν ως συγκοινωνούντα 

δοχεία µε τη συχνή εναλλαγή µεταξύ ευέλικτης απασχόλησης και ανεργίας. 

Η ευελιξία της εργασίας συνεπάγεται αρνητικές επιπτώσεις για τους 

εργαζόµενους, χωρίς ωστόσο οι αρνητικές συνέπειες να περιορίζονται µόνο σε 

αυτούς. Και τούτο διότι µακροπρόθεσµα υπονοµεύει και τις ίδιες τις 

επιχειρήσεις, διότι η άκρατη προσφυγή στη λύση του φθηνού εργατικού 

υποθηκεύει το παραγωγικό τους µέλλον λόγω, της κατά κανόνα σύνδεσης, των 

ευέλικτων µορφών απασχόλησης µε την ανειδίκευτη και χαµηλής 

παραγωγικότητας εργασία.
83

 

Ενδεικτικά αναφέρουµε τις ακόλουθες συνέπειες της ευελιξίας της εργασίας 

αναφορικά µε το ωράριο εργασίας, όπως αυτές έχουν προκύψει από σχετικές 

έρευνες στον ευρωπαϊκό χώρο: 

6.3.1 Ως προς την απασχόληση µε σύστηµα οµάδων εργασίας (βάρδιες) 

Η χρήση συστηµάτων βάρδιας που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της µακράς 

καθηµερινής λειτουργίας των επιχειρήσεων, όταν η οργάνωσή τους δεν 
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διέπεται από ορθολογικούς κανόνες και δεν απορρέει από ευρύτατες και 

ουσιαστικές συναινέσεις ανάµεσα στη διεύθυνση και τους εργαζόµενους, 

ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δηµιουργεί αντικειµενικά θετικές επιδράσεις 

στην απασχόληση, εγκυµονεί κινδύνους για την κοινωνική και οικογενειακή 

ζωή του προσωπικού. Η έλλειψη αρµονικού τρόπου οργάνωσης των ωραρίων 

απασχόλησης και η µη συµβατότητα των σταθερών ¨βαρέων¨ ωραρίων µε τη 

συνήθη κοινωνική ζωή (π.χ. νυχτερινή βάρδια, Σαββατοκύριακο), που θα 

λαµβάνει υπόψη τις οικογενειακές ανάγκες, αποτελούν τα πλέον σαφή 

αρνητικά δείγµατα γραφής. 

6.3.2 Ως προς τη διευθέτηση του εργάσιµου χρόνου 

Η διευθέτηση του εργάσιµου χρόνου µε επικαλούµενο στόχο τη συµφιλίωση 

των αναγκών της επιχείρησης και των εργαζοµένων αποτελεί µορφή ευελιξίας. 

Κατά κανόνα όµως η πρακτική διάσταση της διευθέτησης έχει ως πρωταρχικό 

στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών της επιχείρησης και δευτερευόντως του 

προσωπικού. Το αποτέλεσµα αυτό γίνεται περισσότερο ορατό όταν η 

διευθέτηση είναι αποτέλεσµα µονοµερούς επιβολής από την εργοδοσία και όχι 

προϊόν συλλογικής συµφωνίας.
84

 

Η διευθέτηση συνιστά έκφραση της πολιτικής διαχείρισης του εργάσιµου 

χρόνου µε πρώτιστο στόχο τη µείωση του κόστους εργασίας ενώ δεν 

συµβάλλει άµεσα στην αύξηση της απασχόλησης. Και αυτό επειδή, δεν 

δηµιουργεί άµεσα νέες θέσεις εργασίας αφού οι έκτακτες ανάγκες της 

επιχείρησης καλύπτονται από το ήδη υπάρχον προσωπικό. Έτσι, λοιπόν, υπό 

τις κατάλληλες προϋποθέσεις, λόγω της επίτευξης µείωσης του εργασιακού 

κόστους, είναι δυνατόν να συντείνει στη διατήρηση του επιπέδου της 

απασχόλησης. Άλλωστε, µεγάλο µέρος των σχετικών συλλογικών συµφωνιών 

που αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα απασχόλησης, η δε διευθέτηση 

αποτελεί µέσο για την αποφυγή απολύσεων. Αντιθέτως για τις κερδοφόρες και 
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δυναµικές επιχειρήσεις, το µέτρο αυτό αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για τη 

δικαιότερη κατανοµή του παραγόµενου πλούτου ανάµεσα στο κεφάλαιο και 

στην εργασία, αντιστρατευµένο την πολιτική µείωσης του χρόνου εργασίας ως 

µέσο ουσιαστικής αύξησης των αποδοχών, του ελεύθερου χρόνου των 

εργαζοµένων και της αύξησης των θέσεων απασχόλησης. 

Επίσης η εφαρµογή της διευθέτησης συνήθως συνεπάγεται συνολική µείωση 

του εισοδήµατος των εργαζοµένων (από τη µη πληρωµή των υπερωριών), ενώ 

ο µη συνδυασµός της µε µέτρα προστασίας του προσωπικού είναι δυνατόν να 

οδηγεί σε εντατικοποίηση των ρυθµών εργασίας, σε επικίνδυνη για την υγεία 

παρατεταµένη επιµήκυνση του εργάσιµου χρόνου (π.χ. 10ωρο), ιδιαίτερα 

µάλιστα όταν είναι ελλιπή τα µέτρα υγιεινής και ασφάλειας, σε περιόδους µε 

¨βεβαρηµένες¨ κλιµατολογικές συνθήκες. Κρίσιµο ταυτόχρονα  παραµένει το 

ζήτηµα της αντιπαροχής του ελεύθερου χρόνου προς τον εργαζόµενο ως προς 

την περίοδο που θα διατεθεί ώστε να καλύπτει τις πραγµατικές ανάγκες του 

αντί να προσαρµόζεται µονοµερώς στις ανάγκες της επιχείρησης.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Κάνοντας µια ανακεφαλαίωση σε όλα όσα έχουν επισηµανθεί στα 

προηγούµενα κεφάλαια µπορούµε να καταλήξουµε στο συµπέρασµα ότι όλοι 

οι εργαζόµενοι θα πρέπει να είναι γνώστες όλων των δικαιωµάτων   που έχουν 

στην εργασία τους. Εκτός όµως από τα δικαιώµατα τους, οι εργαζόµενοι θα 

πρέπει να γνωρίζουν και τα δικαιώµατα των εργοδοτών απέναντί τους. Η 

γνώση αυτή είναι πάρα πολύ σηµαντική στις εργασιακές σχέσεις ανάµεσα στον 

εργοδότη και τον εργαζόµενο διότι συµβάλει στην αύξηση παραγωγικότητας 

των δύο µελών. 

Έχοντας λοιπόν ο εργαζόµενος, γνώση των δικαιωµάτων του στην εταιρία 

στην οποία εργάζεται διασφαλίζεται η προσωπικότητα του. Επίσης η γνώση 

αυτή συµβάλει στην αύξηση της παραγωγικότητας του εργοδότη και του 

εργαζόµενου διότι δεν θα υπάρχει χάσµα µεταξύ των δύο µελών. 

Συµπερασµατικά  το θέµα των εργασιακών σχέσεων των εργαζοµένων και 

γενικά όλων των δικαιωµάτων του εργαζόµενου αλλά και του εργοδότη 

αποτελεί και θα πρέπει να συνεχίσει να αποτελεί ένα από τα βασικότερα 

θέµατα τα οποία απασχολούν τα δύο µέλη. Για το λόγο αυτό το κράτος είναι 

υποχρεωµένο τόσο, να θεσπίζει νέους νόµους αλλά και  να διαµορφώνει τους 

ήδη υπάρχοντες ανάλογα µε τις συνθήκες που επικρατούν την κάθε χρονική 

περίοδο. 

Ειδικότερα  στην εποχή που βρισκόµαστε, µε την µεγάλη οικονοµική κρίση, 

θεωρείται ως µείζων θέµα καθώς οι συνεχόµενες κοινωνικές ανακατατάξεις 

που δηµιουργούνται,  έχουν αντίκτυπο στον εργασιακό τοµέα και κατά 

συνέπεια στον εργοδότη και στον εργαζόµενο. 

Στις ξενοδοχειακές µονάδες γίνεται χρήση µέσων πληροφορικής και 

επικοινωνιών µε στόχο την υποστήριξη των διαφόρων πολύπλοκων 
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τυποποιηµένων εργασιών τους, τη µείωση του λειτουργικού κόστους, τη 

βελτίωση της ταχύτητας και της ποιότητας εξυπηρέτησης των πελατών και 

γενικότερα για τη επίτευξη υψηλότερης παραγωγικότητας και 

αποτελεσµατικότητας.  

Είναι προφανές ότι µια πιθανή συνέπεια της όλο και εντονότερης χρήσης της 

τεχνολογίας θα είναι η αντικατάσταση του ανθρώπινου προσωπικού από την 

τεχνολογία. Όµως καµιά µηχανή δεν είναι δυνατόν να αντικαταστήσει τον 

άνθρωπο στην παροχή της φιλοξενίας και ότι ένα ζεστό και πραγµατικό 

φιλόξενο από τον εργαζόµενο της υποδοχής θα είναι πάντα σηµαντικό. 

Σε όλες τις ξενοδοχειακές µονάδες ανεξαρτήτως µεγέθους αναδεικνύεται η 

σπουδαιότητα του ανθρώπινου δυναµικού. Οι πελάτες των ξενοδοχείων, εκτός 

από τις ιδιαίτερες υπηρεσίες που απολαµβάνουν σε κάθε ξενοδοχειακή 

µονάδα, συναναστρέφονται σε ένα µεγάλο µέρος του χρόνου τους µε το 

προσωπικό που τις εκτελεί.  

Εκούσια και µη, µέρος των διακοπών τους αποτελούν οι άνθρωποι που 

συναντούν, γνωρίζουν και πολλές φορές αναπτύσσουν φιλικές σχέσεις. 

Οι άνθρωποι των ξενοδοχείων, ως κοµµάτι του τουριστικού πακέτου, 

αποτελούν αδιαµφισβήτητα το κεφάλαιο εκείνο στο οποίο η διοίκηση θα 

πρέπει να επενδύσει. 

Ειδικά σε περιόδους κρίσης ή περιόδους αιχµής για τα ξενοδοχεία η ανάγκη 

εκδήλωσης συνολικής παραγωγικότητας είναι εµφανής και πολλές φορές 

επιτακτική όχι µόνο για την ευηµερία αλλά και για την επιβίωση µιας µονάδας. 

Για να επιτευχθεί κάτι τέτοιο θα πρέπει τα ξενοδοχεία να εντοπίσουν και να 

προβάλλουν το κοινό σηµείο που ενώνει το προσωπικό µε την επιχείρηση, να 

δηµιουργήσουν κοινές πεποιθήσεις και πάνω σε αυτές να οργανώσουν τις 

πολιτικές και τις δραστηριότητές τους. 
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