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Προς:

1. Πανελλήνιο Οµοσπονδία Εργατών Επισιτισµού και Υπαλλήλων

Τουριστικών Επαγγελµάτων, Σολωµού 65 ΑΘΗΝΑ

2. Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξενοδόχων, Σταδίου 24 ΑΘΗΝΑ

∆IAITHTIKH AΠOΦAΣH

 13/2000

« Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ξενοδο-

χειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας »

Σήµερα την 26 Mαίου 2000, ο κ. Iωάννης Ληξουριώτης που αναδείχθηκε διαιτη-

τής την 11.5.2000 κατά το άρθρο 16 § 4 του νόµου 1876/1990 και σύµφωνα µε

τον κανονισµό καταστάσεως Mεσολαβητών - ∆ιαιτητών, προκειµένου να επιλύσει

τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αµοιβής και εργασίας  των εργα-

ζοµένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας, η οποία δηµιουργήθηκε

µεταξύ αφενός της ΠANEΛΛHNIAΣ OMOΣΠON∆IAΣ EPΓATΩN EΠIΣITIΣMOY KAI

YΠAΛΛHΛΩN TOYPIΣTIKΩN EΠAΓΓEΛMATΩN (ΠOEE-YTE) και αφετέρου της

ΠANEΛΛHNIAΣ OMOΣΠON∆IAΣ ΞENO∆OXΩN (ΠOΞ).

Aφού έλαβε υπόψη του

1. Tην  υπ' αριθ. πρωτ. 1689/4.5.2000 (Aρ.Πρωτ. OME∆ 013/4.5.2000) αίτηση

∆ιαιτησίας της ΠOEE-YTE που ακολούθησε την εκ µέρους της εν λόγω συν-

δικαλιστικής οργάνωσης αποδοχή της από 17.4.2000 πρότασης Mεσολάβησης,

την οποία πρόταση, αντιθέτως, δεν αποδέχθηκε η ΠOΞ.

2. Tα στοιχεία του φακέλου της προηγηθείσας της υπ’ αριθ. Πρωτ. 8Μ/5.1.2000

υπόθεσης Mεσολάβησης, τις προτάσεις και τις αντιπροτάσεις των µερών κατά

την εν λόγω διαδικασία και τη µεσολαβητική πρόταση.



O
.M
E
.D
.

2

3. Την εγγράφως διατυπωθείσα από τον εκπρόσωπο της εργοδοτικής πλευράς

κατά τη διαδικασία ανάδειξης διαιτητή επιφύλαξη περί της νοµιµότητας της

∆ιαιτησίας ως αντίθετης προς την 154 ∆ΣΕ που κυρώθηκε µε το Ν.

2430/1996, κατά τη γνώµη µας όµως, επί του ζητήµατος της νοµιµότητας της

διαιτησίας.

4. Το γεγονός ότι η πλευρά των εργαζοµένων είχε αποδεχθεί την πρόταση µε-

σολάβησης, ενώ η πλευρά των εργοδοτών δεν την έκανε αποδεκτή.

5. Tα όσα διαµείφθηκαν κατά την ενώπιόν του πραγµατοποιηθείσα την

22.5.2000 κοινή συνάντηση ∆ιαιτησίας και ειδικότερα τις θέσεις, τους ισχυρι-

σµούς και τις δηλώσεις των δύο πλευρών, τα έγγραφα τα οποία κατατέθηκαν

κατά την εν λόγω συνάντηση.

6. Το γεγονός ότι εξ όσων προκύπτουν από τα πρακτικά των συναντήσεων της

Μεσολάβησης και τα λοιπά δεδοµένα, η εργοδοτική πλευρά είχε σε σηµαντικό

βαθµό εξαρτήσει τη στάση της από την κατάληξη των διαπραγµατεύσεων για

την υπογραφή της Εθνική Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας.

7. Το δεδοµένο ότι η εν λόγω διαπραγµάτευση κατέληξε στη σύναψη διετούς ι-

σχύος Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. η οποία, σε συνδυασµό µε το διορθωτικό ποσοστό που προ-

κύπτει από την εξέλιξη του τιµαρίθµου κατά το έτος 1999, καταλήγει σε αυ-

ξήσεις για το έτος 2000 σε ποσοστό (0,7%+2%=) 2,7% από 1.1.2000 και σε

ποσοστό 1,5% από 1.7.2000, συνολικά δηλαδή 4,2%.

8. Το γεγονός ότι µε την από 20.5.1998 σ.σ.ε. των ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης

της χώρας είχε συµφωνηθεί διετούς ισχύος σύµβαση για τα έτη 1998-1999.

9. Το γεγονός ότι δυνάµει της εν λόγω διετούς ισχύος σ.σ.ε. των ξενοδοχοϋπαλ-

λήλων όλης της χώρας δεν είχε προκύψει διορθωτικό ποσοστό για το έτος

1998 και συνεπώς οι µηνιαίοι βασικοί µισθοί του 1999 αυξήθηκαν κατά 3% σε

δύο δόσεις (2%+1%), ενώ οι κατώτατα όρια µισθών της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. αυξήθη-

καν κατά το έτος 1999 συνολικώς σε ποσοστό 3,2%, δεδοµένου ότι συµπε-

ριελήφθηκε και ποσοστό 0,4% ως διορθωτικό έτους 1998

(0,4%+1,4%+1,4%)

10. Ότι δυνάµει της ανωτέρω σ.σ.ε. µηνιαίοι βασικοί µισθοί κατά κατηγορία ερ-

γαζοµένων έχουν διαµορφωθεί την 31.12.1999 ως εξής:

Κατηγορία Α’ 190.361 δρχ.

Κατηγορία Β’ 186.339 δρχ.
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Κατηγορία Γ’ 182.647 δρχ.

Κατηγορία ∆’ 174.558 δρχ.

11. Ότι το γενικότερο αίτηµα για την αναδιάρθρωση των κατηγοριών των

εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση και τη µείωσή τους από

τέσσερις σε τρεις, δεν είναι δυνατόν να γίνει αποδεκτό δεδοµένου ότι δεν έχει

προηγηθεί συστηµατική και εις βάθος µελέτη του ζητήµατος αυτού, ως προς

τις οικονοµικές του ιδίως συνέπειες.

12. Ότι υπό τις σηµερινές συνθήκες παροχής υπηρεσιών ξενοδοχίας η ειδικότητα

της καµαριέρας απαιτεί πλέον σοβαρή εκπαίδευση και αυξηµένη κατά την

εργασία ευθύνη, για το λόγο δε αυτό παρίσταται αιτιολογηµένο το αίτηµα για

την µεταφορά της εν λόγω ειδικότητας στην αµέσως ανώτερη κατηγορία.

13. Ότι, πέραν αυτού, είναι προφανές ότι η υιοθέτηση της µεταφοράς της ειδικό-

τητας της καµαριέρας από την τέταρτη στην τρίτη κατηγορία δηµιουργεί µία

σηµαντική αύξηση αποδοχών των εργαζοµένων της ειδικότητας αυτής.

14. Ότι, προκειµένου να αντιµετωπιστεί το ανωτέρω πρόβληµα, θα µπορούσε η

αναβάθµιση της ειδικότητας αυτής να γίνει σταδιακά, έτσι ώστε το σχετικό

κόστος να απορροφηθεί σε τέσσερα έτη χωρίς ιδιαίτερες οικονοµικές επιπτώ-

σεις για την ξενοδοχειακή εργοδοσία.

15. Ότι, σύµφωνα µε το άρθρο 8 παρ. 1 του Ν. 1876/1990, «οι εθνικές συλλογι-

κές συµβάσεις, καθορίζουν τους ελάχιστους όρους εργασίας που ισχύουν για

τους εργαζόµενους όλης της χώρας» και συνεπώς οι περιεχόµενοι στις

Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. «θεσµικοί όροι» (όπως π.χ. οι όροι περί αυξήσεως της αποζηµίωσης

απόλυσης των εργατών ή της επαύξησης των ηµερών της ετήσιας άδειας µε

αποδοχές ή της άδειας µητρότητας κ.λπ.) θα πρέπει να εφαρµόζονται και

στους µισθωτούς που καλύπτονται από κλαδικές συµβάσεις, στο µέτρο που οι

τελευταίες δεν περιέχουν ή περιέχουν δυσµενέστερους αντίστοιχους όρους.

16. Ότι συνεπώς η συµπερίληψη στην παρούσα συλλογική ρύθµιση όρου περί ε-

φαρµογής και στους ξενοδοχοϋπαλλήλους των θεσµικών όρων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

που υπογράφτηκε την 23.5.2000, θα επισηµαίνει το αυτονόητο.

17. Tο γεγονός ότι, κατά το άρθρο 16 § 3 ν. 1876/1990, η απόφαση που θα εκ-

δοθεί θα ισχύει από της εποµένης της υποβολής της αίτησης για µεσολάβηση,

δηλαδή, αφού η σχετική αίτηση υποβλήθηκε στον O.ME.∆. την 5.1.1997, η

παρούσα διαιτητική απόφαση θα πρέπει να ισχύει από 6.1.1997.
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Aποφασίζει τα εξής

Άρθρο 1

Aντικείµενο-Πεδίο εφαρµογής

Mε τις διατάξεις της ρύθµισης αυτής καθορίζονται οι αποδοχές, οι όροι εργασίας

και οι εν γένει σχέσεις των εργαζόµενων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που

λειτουργούν σε αστικά κέντρα, σε τόπους θερινών διαµονών, σε λουτροπόλεις

και σε αρχαιολογικούς τόπους όλης της χώρας, µε τη µορφή του ξενοδοχείου,

ξενώνα, οικοτροφείου, επιχείρησης επιπλωµένων διαµερισµένων, επιχείρησης

θερέτρων από τουριστικούς οικίσκους (µπαγκαλόους), Mοτέλ, Tουριστικού πε-

ριπτέρου και Kέντρου Παραθερισµού-διακοπών και κάµπινγκ.

Άρθρο 2

 Kατηγορίες µισθωτών

Oι µισθωτοί τους οποίους αφορά η παρούσα σύµβαση αποκαλούνται ξενοδοχοϋ-

πάλληλοι και κατατάσσονται σύµφωνα µε την ειδικότητά τους και ανεξαρτή-

τως φύλου, στις εξής τέσσερις (4) κατηγορίες:

Kατηγορία A': Yπάλληλος υποδοχής (ρεσεψιονίστ), µαίτρ, υποµαίτρ (ή κάπταιν),

θυρωρός A' , νυκτοθυρωρός A', µπουφετζής A', προϊστάµενος υπνοδωµατίων

και κοινοχρήστων χώρων και µάγειας A'.

Kατηγορία B': Προϊστάµενος πλυντηρίου και λινοθήκης, βοηθός υποδοχής, θυρω-

ρός B', σερβιτόρος τραπεζαρίας-σαλονιού ή ορόφων (θαλαµηπόλος), µπάρµαν

ή µπάρµεϊντ, ασηµοκέρηδες και µάγειρας B'.

Eπίσης, µε την προϋπόθεση ότι θα προτιµήσουν την παρούσα συλλογική ρύθ-

µιση, οι τηλεφωνητές, οι ελεγκτές ή ταµπλίστες και οι µαινκουραντιέ.

Kατηγορία Γ': Bοηθός σερβιτόρου, οροφοκόµος (βαλές), θυρωρός υπηρεσίας,

βοηθοί θυρωρείου ή µπουφέ ή εστιατορίου ή µπαρ ή ορόφων ή λινοθήκης,

γκρούµ, ντόρµαν ή εξωτερικός θυρωρός, λινοθηκάριος και βουατηριέρης, ε-

φόσον δεν καλύπτονται από άλλη συλλογική σύµβαση ή διαιτητική απόφαση

και µάγειρας Γ'.
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Επίσης, η καµαριέρα, µε τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται παρακάτω.

Kατηγορία ∆':, Πλύντρια, σιδηρώτρια, καθαρίστρια κοινοχρήστων χώρων, µοδί-

στρα, µανταρίστρια, λαντζέρης, λουτρονόµος, προϊστάµενος και βοηθός ια-

τρών.

'Aρθρο 3

Bασικοί µηνιαίοι µισθοί και ηµεροµίσθια:

1. Oι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων που αφορά η παρούσα ρύθµιση,

όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.1999, αυξάνονται από την έναρξη ισχύος

της παρούσας (6.1.2000) κατά ποσοστό 3%, στο οποίο συµπεριλαµβάνεται

και το διορθωτικό ποσό για το έτος 1999, και διαµορφώνονται συνολικώς ως

εξής:

Kατηγορία A' 196.072

Kατηγορία B' 191.929

Kατηγορία Γ' 188.126

Kατηγορία ∆' 179.795

2. Oι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων που αφορά η παρούσα ρύθµιση,

όπως θα έχουν διαµορφωθεί την 30.6.2000, αυξάνονται περαιτέρω από

1.7.2000 κατά ποσοστό 1,4% και διαµορφώνονται ως εξής:

Kατηγορία A' 198.817

Kατηγορία B' 194.616

Kατηγορία Γ' 190.760

Kατηγορία ∆' 182.312

3. Ειδικώς ο βασικός µισθός της καµαριέρας διαµορφώνεται ως εξής:

α) Από 6.1.2000 είναι ανώτερος του βασικού µηνιαίου µισθού της τέταρτης

κατηγορίας κατά το ένα τέταρτο (¼) της διαφοράς µεταξύ του βασικού µη-

νιαίου µισθού τρίτης και τέταρτης κατηγορίας.
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β) Από 1.1.2001 είναι ανώτερος του βασικού µηνιαίου µισθού της τέταρτης

κατηγορίας κατά το ένα δεύτερο ½ της διαφοράς µεταξύ του βασικού µηνιαί-

ου µισθού τρίτης και τέταρτης κατηγορίας.

γ) Από 1.1.2002 είναι ανώτερος του βασικού µηνιαίου µισθού της τέταρτης

κατηγορίας κατά τα τρία τέταρτα (¾) της διαφοράς µεταξύ του βασικού µη-

νιαίου µισθού τρίτης και τέταρτης κατηγορίας

δ) Από 1.1.2003 η καµαριέρα θα λαµβάνει τον πλήρη βασικό µηνιαίο µισθό

της κατηγορίας Γ’.

4. Tο ηµεροµίσθιο των εκτάκτως προσλαµβανοµένων προς εξυπηρέτηση επισή-

µων ή απλών γευµάτων και δεξιώσεων παρατιθεµένων σε ξενοδοχεία πολυτε-

λείας και A΄κατηγορίας, όπως έχει διαµορφωθεί την 31.12. 1999 αυξάνεται α-

ντιστοίχως από την έναρξη ισχύος της παρούσης (6.1.2000) και από 1.7.2000

µε τα ίδια όπως παραπάνω ποσοστά (3%+1,4%) και διαµορφώνεται ως εξής:

Περίοδος 6.1/30.6.2000 Περίοδος 1.7./31.12.2000

A' Σερβιτόροι 13.534 13.916

B' Bοηθοί 11.780 11.945

Σηµειώνεται ότι το παραπάνω ηµεροµίσθιο καταβάλλεται στους δικαιούχους για

απασχόλησή τους µέχρι (8) οκτώ ωρών και συµπεριλαµβάνονται σ' αυτό οι

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

εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες.

4. O βασικός µισθός του Aρχιµαγείρου καθορίζεται µε ελεύθερη συµφωνία, το ύ-

ψος όµως αυτού δεν µπορεί να είναι κατώτερο του βασικού µισθού της A' κα-

τηγορίας προσαυξηµένος κατά 20%.

5. Ως προς τις βασικές µηνιαίες αποδοχές των ανηλίκων, δηλαδή των µη συµπλη-

ρωσάντων το 18ο έτος της ηλικίας τους, ισχύουν τα προβλεπόµενα από την

E.Γ.Σ.Σ.E.

Άρθρο 4

 Eπίδοµα προϋπηρεσίας

Κατά τα ανωτέρω αναφερόµενα στο άρθρο 3 της παρούσας ποσοστά και κατά τις

ανωτέρω ηµεροµηνίες αναπροσαρµόζεται αντίστοιχα το χορηγούµενο δραχµι-

κό επίδοµα προϋπηρεσίας.
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Άρθρο 5

Εφαρµογή θεσµικών Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.

Οι θεσµικοί όροι της από 23 Μαΐου 2000 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. θεωρείται ότι αποτελούν µέ-

ρος και της παρούσας ρύθµισης.

Άρθρο 6

 Λοιπές ρυθµίσεις

Aποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι

όροι εργασίας που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφά-

σεις, συλλογικές συµβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς,

έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της πα-

ρούσας.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι της ∆ιαιτητικής Απόφασης

20/1997, όπως τροποποιήθηκε µε την από 20.5.1998 σ.σ.ε., εφόσον δεν τρο-

ποποιούνται µε την παρούσα.

Άρθρο 7

Έναρξη ισχύος

 H ισχύς της παρούσας αρχίζει από 6.1.2000.

  Aθήνα, 26 Μαΐου 2000

O ∆IAITHTHΣ

IΩANNHΣ ΛHΞOYPIΩTHΣ


