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Τα αναφερόμενα στην παρούσα, αφορούν τις εργασιακές σχέσεις των απασχολουμένων στις 

εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι οποίες αποτελούν και την πλειοψηφία  των 

ξενοδοχειακών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, λόγω του  εποχικού χαρακτήρα του τουρισμού στη 

χώρα μας. Ως εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις θεωρούνται αυτές που λειτουργούν μέχρι 

εννέα (9) μήνες το χρόνο.  

Η εργασιακή σχέση των μισθωτών που απασχολούνται σε εποχιακές ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις, όπως έχει αποφανθεί η νομολογία, είναι από τη  φύση της και το περιεχόμενό 

της, ιδιόρρυθμα ρυθμιζόμενη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. 

Ο εργαζόμενος μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα επαναπρόσληψής του κατά την νέα περίοδο 

λειτουργίας του ξενοδοχείου, οπότε εφόσον συμβεί αυτό εντός των τιθεμένων χρονικών 

ορίων, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να αποδεχθεί τις υπηρεσίες του (προκειμένου να μη 

περιέλθει σε κατάσταση υπερημερίας)  και εφόσον πληρούνται οι σχετικές από το νόμο  

προϋποθέσεις κυρίως ως προς την επαναλειτουργία και την πληρότητα της ξενοδοχειακής 

μονάδας.  
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1. ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ 

1.1 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

 

Σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχικής λειτουργίας ο εργοδότης υποχρεούται να 

επαναπροσλαμβάνει συνολικά τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχε κατά μέσο όρο τις δύο 

προηγούμενες περιόδους εργασίας και κατά προτίμηση αυτούς που εργάζονταν την τελευταία 

περίοδο. (Ν. 1346/1983 - ΦΕΚ 46/Α,  άρθρο 8) 

 

Η επαναπρόσληψη θα γίνεται 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 επαναπροσλαμβάνεται τα 2/3 τουλάχιστον των 

εργαζομένων 

Γ. με τη συμπλήρωση 80% της πληρότητας, θα επαναπροσλαμβάνεται το σύνολο του 

προσωπικού. 
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11  ΕΕΠΠΑΑΝΝΑΑΠΠΡΡΟΟΣΣΛΛΗΗΨΨΗΗ    

ΕΕΠΠΟΟΧΧΙΙΑΑΚΚΑΑ  ΑΑΠΠΑΑΣΣΧΧΟΟΛΛΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ  

ΞΞΕΕΝΝΟΟΔΔΟΟΧΧΟΟΫΫΠΠΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΩΩΝΝ  
 



 

Το ποσοστό πληρότητας θα μπορεί να  διαπιστώνεται από το βιβλίο εισόδου ή από 

οποιαδήποτε άλλη πρόσφορη πηγή από υπάλληλο της Επιθεώρησης Εργασίας. 

Σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας, ο εργοδότης υποχρεούται να 

επαναπροσλαμβάνει τα μέλη των διοικήσεων των συνδικαλιστικών οργανώσεων κατά τις 

διατάξεις του Ν. 1264/1982, που τυχόν εργάστηκαν στην επιχείρηση κατά την προηγούμενη 

περίοδο. Η επαναπρόσληψη αυτών των συνδικαλιστικών στελεχών πρέπει να γίνεται το 

αργότερο μέχρις ότου συμπληρωθεί το 30% του προσωπικού. 

Ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που ισχύουν με βάση νόμους, διατάγματα, συλλογικές συμβάσεις ή 

διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις, υπερισχύουν. 

 

1.2 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΜΕ ΣΣΕ - ΔΑ 

 

Στις Συλλογικές Συμβάδεις Εργασίας (ΣΣΕ) και στις Διαιτητικές Αποφάσεις (ΔΑ) που διέπουν 

τους όρους αμοιβής και εργασίας των ξενοδοχοϋπαλλήλων, υπάρχουν ειδικότεροι όροι για την 

επαναπρόσληψη των εποχιακά εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, όροι οι οποίοι 

ισχύουν σε συνδυασμό με τις προαναφερόμενες διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.  

Συγκεκριμένα αναφέρονται: 

Στη ΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας  

Οι μη συνεχούς λειτουργίας (εποχιακές) ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (οι οποίες  θεωρείται ότι 

είναι εκείνες  που λειτουργούν μέχρι εννέα μήνες το χρόνο), υποχρεούνται να 

επαναπροσλαμβάνουν το αυτό προσωπικό που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο. 

Προϋπόθεση γι αυτό το καθιερωμένο δικαίωμα του εργαζομένου, αποτελεί η έγγραφη 

ειδοποίηση προς τον εργοδότη του μέχρι 30 Ιανουαρίου, ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά 

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

οργανώσεώς του και σε έντυπο δήλωση που έχει αυτή εκτυπώσει. 

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

κι αν βρίσκεται στις περιοχές Κρήτης, Κέρκυρας ή Ρόδου, οπότε και υποχρεούται να το 

απασχολήσει από 25 Μαΐου και από 15η Ιουνίου εάν βρίσκεται στις λουτροπόλεις. 

Στη ΣΣΕ ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου 

Οι μη συνεχούς λειτουργίας επιχειρήσεις (εποχιακές) και αυτές θεωρείται ότι είναι εκείνες οι 

οποίες λειτουργούν μέχρι εννέα μήνες το χρόνο, υποχρεούνται να επαναπροσλαμβάνουν το 

ίδιο προσωπικό που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Προϋπόθεση γι αυτό το 

καθιερωμένο δικαίωμα του εργαζομένου αποτελεί η έγγραφη ειδοποίηση προς τον εργοδότη 

του μέχρι τέλος Ιανουαρίου ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά την προσεχή περίοδο. Η 

έγγραφη αυτή ειδοποίηση πρέπει να γίνεται μέσω του Συνδέσμου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. 

Ηρακλείου και σε έντυπο δήλωση που έχει εκτυπώσει αυτός. 

 Οι εργοδότες μη συνεχούς λειτουργίας (εποχιακών) Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 

υποχρεούνται να ενημερώνουν μέχρι την 15η Μαρτίου κάθε έτους με συστημένη επιστολή ή 

άλλο τρόπο από τον οποίο να προκύπτει βέβαιη χρονολογία, τους Ξενοδοχοϋπαλλήλους που 

δεν προτίθενται να επαναπροσλάβουν αν και έχουν ασκήσει το δικαίωμά τους για  



 

επαναπρόσληψη. Σε περίπτωση μη αποστολής της αρνητικής δήλωσης του προηγούμενου 

εδαφίου τεκμαίρεται αποδοχή της πρότασης για επαναπρόσληψη και ο εργοδότης 

υποχρεούται να απασχολήσει το υπό κρίση προσωπικό το αργότερο από 20 Μαΐου του ιδίου 

έτους.  

Σε κάθε περίπτωση μισθωτός που κληθεί από την επιχείρηση να αναλάβει υπηρεσία και δεν 

αναλάβει αδικαιολόγητα εντός πενθημέρου χάνει κάθε δικαίωμα επαναπρόσληψης και 

αποζημίωσης. 

 

Στη Σ.Σ.Ε. Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Χανίων  

 Οι μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (εποχιακές) και αυτές θεωρείται ότι 

είναι εκείνες που λειτουργούν μέχρι εννέα μήνες το χρόνο, υποχρεούνται να 

επαναπροσλάβουν το αυτό προσωπικό που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο. 

 Προϋπόθεση για αυτό το καθιερωμένο δικαίωμα του εργαζομένου, αποτελεί η έγγραφη 

προειδοποίηση προς τον εργοδότη του, ότι επιθυμεί να απασχοληθεί κατά την προσεχή 

περίοδο. Η έγγραφη αυτή ειδοποίηση πρέπει να γίνει μέσω της οικείας οργάνωσής του σε 

έντυπο-δήλωση που έχει εκτυπώσει αυτή και να αποσταλεί στον εργοδότη μέχρι 30 

Ιανουαρίου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή φαξ ή με κατάθεση συστημένου στο 

ταχυδρομείο. Η επιχείρηση υποχρεούται να τον απασχολήσει σε κάθε περίπτωση από την 15η 

Μαΐου.  

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. 

Στη Σ.Σ.Ε. Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Λασιθίου 

Οι μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (εποχιακές) δηλαδή αυτές που 

λειτουργούν μέχρι 9 μήνες το έτος, υποχρεούνται να επαναπροσλαμβάνουν τους ίδιους 

εργαζόμενους, που απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας τους. 

Προϋπόθεση για αυτό το καθιερωμένο δικαίωμα του εργαζόμενου αποτελεί η έγγραφη 

ειδοποίηση του εργαζομένου προς τον εργοδότη του μέχρι τέλος Ιανουαρίου, ότι επιθυμεί να 

απασχοληθεί κατά την προσεχή χρονική περίοδο. Η έγγραφη αυτή ειδοποίηση πρέπει να γίνει 

είτε μέσω του Συνδέσμου υπαλλήλων Ξενοδοχείων Ν. Λασιθίου και σε έντυπη δήλωση, που 

έχει αυτός εκτυπώσει, είτε μέσω της συνδικαλιστικής οργάνωσης της οποίας είναι μέλος. Η 

επιχείρηση υποχρεούται να απασχολήσει τον εργαζόμενο σε κάθε περίπτωση από την 15η 

Μαΐου.  

Εάν ο εργαζόμενος ξενοδοχοϋπάλληλος κληθεί από την επιχείρηση να αναλάβει υπηρεσία και 

δεν την αναλάβει αδικαιολόγητα εντός πενθημέρου, χάνει κάθε δικαίωμα επαναπρόσληψης 

και αποζημίωσης. 

Στη Σ.Σ.Ε.  Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου 

Οι μη συνεχούς λειτουργίας ξενοδοχειακές επιχειρήσεις (εποχιακές - που λειτουργούν μέχρι 

εννέα μήνες το χρόνο), υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν το αυτό προσωπικό, που 

απασχόλησαν κατά την προηγούμενη περίοδο. Προϋποθέσεις γι αυτό το δικαίωμα του 

εργαζόμενου, αποτελεί: 

 

 



 

 

 α) η έγγραφη προειδοποίηση προς τον εργοδότη του μέχρι τέλος Ιανουαρίου, η οποία πρέπει 

να του έχει επιδοθεί νομίμως ( ταχυδρομικά, με ΦΑΧ, mail, ή με επίδοση από εκπρόσωπο του 

σωματείου), ότι ο εργαζόμενος επιθυμεί να εργασθεί  κατά την προσεχή περίοδο. 

 β) η επαναλειτουργία του ξενοδοχείου και  

γ) η συμπλήρωση των ποσοστών πληρότητας σύμφωνα με το νόμο. 

 

Η ανωτέρω έγγραφη ειδοποίηση γίνεται μέσω της οικείας οργάνωσης του εργαζομένου και σε 

έντυπο - δήλωση, που έχει εκτυπώσει αυτή. Πληρουμένων των ανωτέρω προϋποθέσεων η 

επιχείρηση υποχρεούται να απασχολήσει τον εργαζόμενο από την 25η Μαΐου. 

Σε κάθε περίπτωση ο μισθωτός που θα κληθεί εγγράφως ή τηλεφωνικώς από την επιχείρηση, 

να αναλάβει υπηρεσία και δεν την αναλάβει εντός πενθημέρου, χάνει κάθε δικαίωμα 

επαναπρόσληψης και αποζημίωσης. 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Οι προαναφερόμενες  συλλογικές ρυθμίσεις καλύπτουν μόνο τις ειδικότητες 

ξενοδοχοϋπαλλήλων που αναφέρονται σ’ αυτές και οι οποίοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν 

τις ευνοϊκότερες του νόμου διατάξεις, ενώ ο νόμος 1346/1983, καλύπτει όλες τις ειδικότητες 

των εργαζομένων που απασχολούνται στα ξενοδοχεία και οι οποίοι όμως κατοχυρώνουν το 

δικαίωμα επαναπρόσληψης. (πχ εποχιακοί υπάλληλοι γραφείου, λογιστές κλπ) 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πολλές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δεν τηρούν ακριβώς τον τύπο και τις διατάξεις 

των νόμων και των ΣΣΕ για την επαναπρόσληψη, αλλά επαναπροσλαμβάνουν π.χ. το 

προσωπικό τους με προφορική διαβεβαίωση ότι θα τους απασχολήσουν τη νέα τουριστική 

περίοδο. Η τηρούμενη αυτή πρακτική, όσον αφορά στον τρόπο άσκησης του καθιερωμένου 

δικαιώματος επαναπρόσληψης του εποχιακά απασχολούμενου προσωπικού μπορεί να 

καθιερώσει επιχειρησιακή συνήθεια. Επομένως, για την επαναπρόσληψη του εργαζόμενου 

δεν απαιτείται οπωσδήποτε η έγγραφη δήλωση του εργαζόμενου, αλλά αρκεί και η τυχόν 

διαμορφωμένη στην επιχείρηση διαφορετική πρακτική, εφόσον αυτή είναι ευνοϊκότερη για 

τον εργαζόμενο. (ΑΠ 1738/1988, Μον.Πρ.Ηρ. 72/1994). 

 

 

1.3 ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ‘Η ΤΗΝ ΑΠΟΛΥΣΗ ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ 

ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΥ 

 

Α) Από τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.1346/83 και των παρ.1 και 6 του άρθρου 18 του Ν. 

1545/85  σε  συνδυασμό   με τις  διατάξεις  των   ΣΣΕ και ΔΑ για τους όρους αμοιβής και 

εργασίας των εργαζομένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, που ρυθμίζουν τα περί της 

επαναπρόσληψης και της απόλυσης των εποχιακώς απασχολούμενων ξενοδοχοϋπαλλήλων 

συνάγεται, κατά την κρίση των δικαστηρίων, όσον αφορά τη νομική φύση και το χαρακτήρα 

της εργασιακής σχέσης του προσωπικού που απασχολείται σε εποχιακές ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις ότι, η εργασιακή σχέση των μισθωτών που απασχολούνται σε εποχιακές 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις είναι, από τη     φύση της και το περιεχόμενό της, ιδιόρρυθμα 

ρυθμιζόμενη ορισμένου χρόνου (Α.Π.671/2009).  



 

 

Δηλαδή, η εργασιακή σχέση των μισθωτών που προσλαμβάνονται κατά τα ανωτέρω για να 

απασχοληθούν κατά το χρονικό διάστημα της εποχιακής λειτουργίας της επιχείρησης έχει 

διάρκεια όση η περίοδος λειτουργίας της επιχείρησης και επομένως λύεται με την πάροδο της 

χρονικής αυτής περιόδου, παρέχεται όμως το δικαίωμα στους μισθωτούς αυτούς να ζητήσουν, 

εφόσον πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις και τηρηθούν ορισμένες διατυπώσεις, την 

επαναπρόσληψη τους κατά τη νέα περίοδο εργασίας.  

  

Το πιο πάνω δικαίωμα επαναπρόσληψης του εργαζόμενου μπορεί να καταλύσει ο εργοδότης 

καταγγέλλοντας τη σύμβαση, είτε κατά την περίοδο εργασίας είτε κατά τη νεκρή περίοδο, με 

τις τυπικές διατυπώσεις που καθιερώνει ο Ν. 2112/20, δηλ. εγγράφως και με ταυτόχρονη 

καταβολή της νόμιμης αποζημίωσης (ΜΠΡ Ρόδου 2261/2010, Α.Π. 1734/1995), η καταγγελία 

δε αυτή έχει ως συνέπεια, αν γίνεται κατά την περίοδο εργασίας, τη λύση της εργασιακής 

σχέσης και αν γίνεται κατά τη νεκρά περίοδο, την κατάλυση του δικαιώματος 

επαναπρόσληψης. Δεν επιτρέπεται κατά τη νεκρά περίοδο καταγγελία με προειδοποίηση 

εκτός και αν πρόκειται για δικαιολογημένη αιτία (Ολ. Α.Π 14/2000, Α.Π 67/2009, Α.Π. 

1734/95,Α.Π. 946/88, Εφ. Δωδ. 214/2006, Εφ. Θεσσ. 95/2002 κ.α.) 

Η κρατούσα άποψη δέχεται ότι ο εργοδότης που αρνείται την επαναπρόσληψη του 

υπαλλήλου, υποχρεούται να τον αποζημιώσει, όχι όμως και να του καταβάλλει μισθούς 

υπερημερίας, διότι δεν υπάρχει ακόμη ενεργή εργασιακή σύμβαση, προαπαιτούμενο της 

οποίας είναι η εκ νέου πρόσληψη του, ώστε μη αποδεχόμενος ο εργοδότης την προσφερόμενη 

εργασία του να καθίσταται υπερήμερος, πράγμα που σημαίνει ότι η αποζημίωση εδώ 

λειτουργεί ως αστική ποινή κατά του εργοδότη, ο οποίος με την καταγγελία της εργασιακής 

σύμβασης του υπαλλήλου, απέκλεισε το δικαίωμα επαναπρόσληψης ( Στ.Γ. Βλαστος: Ατομ. 

Εργ. Δίκαιο, 1999) . 

Εάν λοιπόν κατά τη νεκρά περίοδο καταγγελθεί από την εποχιακώς λειτουργούσα επιχείρηση 

η σύμβαση εργασίας ξενοδοχουπαλλήλου, ο οποίος έχει τηρήσει τις για την επαναπρόσληψή 

του κατά την επόμενη περίοδο απαιτούμενες διατυπώσεις, οφείλεται στον τελευταίο η από το 

Ν. 2112/1920 προβλεπόμενη αποζημίωση για απροειδοποίητη καταγγελία της σχέσης 

εργασίας. Για τον καθορισμό του ύψους της αποζημίωσης αυτής λαμβάνεται υπόψη μόνο το 

χρονικό διάστημα που απομένει μετά την αφαίρεση του χρόνου των νεκρών περιόδων, κατά 

τη διάρκεια των οποίων η σχέση εργασίας διακοπτόταν και ο εργαζόμενος μπορούσε να 

απασχοληθεί σε άλλο εργοδότη (Α.Π.305/2011,1085/2006), ο δε υπολογισμός της 

αποζημίωσης του απολυόμενου γίνεται βάσει των αποδοχών της αμέσως προηγούμενης 

περιόδου απασχόλησής του (Α.Π. 1734/95, Εφ. Αθ. 5315/1994). 

Εάν αντιθέτως υπάρχουν οι σχετικές προϋποθέσεις του άρθρου 8 του Ν. 1346/83 «περί 

επαναπρόσληψης του ξενοδοχοϋπαλλήλου» και η επιχείρηση χωρίς να καταγγείλει τη σχέση 

εργασίας, δεν αποδέχεται την προσφερόμενη εργασία του μισθωτού, μολονότι τηρήθηκαν οι 

σχετικές προϋποθέσεις, τότε η επιχείρηση καθίσταται υπερήμερος (Α.Π.946/88), 

υποχρεούμενη να καταβάλλει στο μισθωτό τους οφειλόμενους μισθούς υπερημερίας (Υπουργ. 

Εργασίας 13335/283/13-06-2014) 

 

 



 

2. ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΕΣ 

2.1 ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ 

 

Σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 10 του Ν. 3514/1928 όπως αντικαταστήθηκε από το 

άρθρο 1 του ΠΔ 2655/1953 «ιδιωτικός υπάλληλος»  θεωρείται κάθε πρόσωπον που κατά κύριο 

επάγγελμα ασχολείται και αμείβεται ανεξαρτήτως τρόπου πληρωμής, σε οποιαδήποτε 

επιχείρηση και παρέχει αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο, εργασία μη σωματική. Κατά την 

έννοια της διάταξης αυτής, η διάκριση του μισθωτού σε εργάτη ή υπάλληλο εξαρτάται από το 

είδος της εργασίας που παρέχει και όχι από το χαρακτηρισμό που του δίνει η σύμβαση 

εργασίας ή από τον τρόπο που αυτός αμείβεται. 

 Έτσι εργάτης είναι εκείνος του οποίου η εργασία συνίσταται, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο, 

στη χρησιμοποίηση των σωματικών του δυνάμεων, ενώ υπάλληλος είναι αυτός του οποίου η 

εργασία είναι, αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο, προϊόν πνευματικού μόχθου και προϋποθέτει 

ως εκ τούτου ανάλογη κατάρτιση, εμπειρία και υπευθυνότητα. (ΑΠ 385/1994, ΑΠ 565/1992, 

ΑΠ 1474/1997 ΕΕργΔ 58-37, ΑΠ 12/2001 ΑΠ 1437/2004, Εφ. Λαρ. 137/2012, Ειρ. Αθ. 3/2013). 

Πάντως  για τον χαρακτηρισμό κάποιου εργαζόμενου ως εργάτη ή υπαλλήλου πρέπει να 

 λαμβάνονται κατ’ αρχάς υπόψη διατάξεις νόμων, με τις οποίες προσδίδεται σε  ορισμένες 

κατηγορίες  η ιδιότητα του υπαλλήλου με βάση το τυπικό κριτήριο (πτυχίο, άδεια),  ή όροι 

Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΣΣΕ) ή ατομικής σύμβασης εργασίας, στις οποίες 

προβλέπεται η κατάταξη των εργαζομένων στη μία ή στην άλλη κατηγορία. 

Σε αντίθετη περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 2655/53 

«περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του Ν. 2112/20 περί καταγγελίας της συμβάσεως  
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εργασίας» (ΦΕΚ Α/291/31.10.53), σύμφωνα με  το οποίο υπάλληλος θεωρείται ο εργαζόμενος 

που παρέχει αποκλειστικώς ή κατά κύριο λόγο εργασία πνευματική μη σωματική ενώ 

εργατοτεχνίτης ή υπηρέτης, αυτός που χρησιμοποιείται στην παραγωγή άμεσα ως 

βιομηχανικός, βιοτεχνικός, μεταλλευτικός ή γεωργικός εργάτης ή βοηθός ή μαθητευόμενος και 

παρέχει εργασία κατά κύριο λόγο σωματική. 

Σε περίπτωση που προκύψει αμφισβήτηση, για τον χαρακτηρισμό του εργαζόμενου ως 

υπάλληλου ή εργάτη  αρμόδια να κρίνουν είναι τα δικαστήρια. 

 

 

2.2  Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟΥΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΟΥΣ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 29 ΝΔ 3430/1955, «Οι εργαζόμενοι σε ξενοδοχεία θεωρούνται 

υπάλληλοι ως προς την σχέση εργασίας, μόνον εφ’ όσον κατέχουν πτυχίο τουριστικής ή 

ξενοδοχειακής σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής και έχουν διετή τουλάχιστον υπηρεσία σε 

ξενοδοχείο». 

 Δικαστικά λοιπόν, με βάση και τα παραπάνω, έχουν κριθεί ως υπάλληλοι εργαζόμενοι με 

βάση το τυπικό κριτήριο (πτυχίο τουριστικής) σχολής χωρίς να ληφθεί υπόψη το ουσιαστικό 

κριτήριο, δηλαδή η φύση της παρεχομένης εργασίας (π.χ. μπουφετζής) 

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

πτυχίο τουριστικής σχολής.  

 Πρέπει να τονισθεί πάντως, ότι το τυπικό κριτήριο (κτήση πτυχίου) μπορεί να συμπληρώσει 

και όχι να αναιρέσει το ουσιαστικό κριτήριο (φύση της εργασίας). Μπορεί δηλαδή ένας 

εργαζόμενος που δεν συγκεντρώνει τα κριτήρια του νόμου για να χαρακτηριστεί υπάλληλος με 

βάση το πτυχίο του, να κριθεί ως υπάλληλος με βάση το ουσιαστικό κριτήριο, αν κατά την 

εκτέλεση της εργασίας του δηλαδή, προέχει το πνευματικό στοιχείο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 14 παρ. 1 της Α1β/8577/1983 απόφασης του Υπουργού 
Υγείας και Πρόνοιας, όσοι απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση σε ξενοδοχεία, δημόσια 
λουτρά, καθαριστήρια, κομμωτήρια, κουρεία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία και άλλα 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, παρέχοντας τις υπηρεσίες τους στο κοινό, πρέπει 
να είναι εφοδιασμένοι με ατομικό βιβλιάριο υγείας, (και νυν με πιστοποιητικό υγείας - 
Υ1γ/Γ.Π/οικ.35797/12 (ΦΕΚ 1199 Β/11-4-2012 απόφαση Υπουργού Υγείας) στο οποίο θα 
βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός τους δεν πάσχει από μεταδοτικό νόσημα ή άλλο νόσημα μη 
συμβατό με την απασχόλησή του. 

Κατά τις διατάξεις των άρθρων 3, 174 και 180 Α.Κ., είναι άκυρη και επομένως σαν να μην 

έγινε, κάθε σύμβαση που αντιβαίνει σε κανόνες δημόσιας τάξης ή σε απαγορευτική διάταξη 

νόμου, εφόσον δεν προκύπτει κάτι διαφορετικό. 

Η σύμβαση εργασίας με εργαζόμενους που υπάγονται στις παραπάνω διατάξεις και 
στερούνται βιβλιαρίου υγείας είναι άκυρη, σύμφωνα με τις προαναφερθείσες διατάξεις των 
άρθρων 174 και 180 Α. Κ, διότι είναι αντίθετη σε απαγορευτική διάταξη νόμου. (Α.Π 622191 
Α.Π 501/91, Α.Π 358/1990, Α.Π 661/1984). Όμως και στην περίπτωση αυτή, της  άκυρης 
σύμβασης εργασίας, ο εργαζόμενος δικαιούται ευθέως εκ του νόμου, (άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 
1082/1980, του άρθρου 1 παρ. 2 της 19040/1981 Απόφασης Υπουργών Οικονομικών και 
Εργασίας, του άρθρου 1 παρ. 1 και του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945, του άρθρου 3 παρ. 16 του 
ν.4504/1966, του άρθρου μόνου του Ν. 133/1975) τις αποδοχές και το επίδομα αδείας, τα 
δώρα εορτών καθώς και τυχόν αποζημίωση απόλυσης. (ΑΠ 735/2003, ΑΠ 1401/2011) 
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4. Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 

Σύμφωνα με το αρ. 1 της υπ’ αριθ. 29502/85/ 2014 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, κάθε 

εργοδότης όταν προσλαμβάνει εργαζόμενους, υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο 

Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» το ενιαίο έντυπο Ε3 το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως 

πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο. Οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι 

προβαίνουν σε πρόσληψη για πρώτη φορά, καθώς και όσοι εργοδότες δημιουργούν 

παραρτήματα με νέες προσλήψεις εργαζομένων, μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά το 

έντυπο Ε3 Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Πρόσληψης, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 

πρόσληψη, αφού λάβουν πρώτα τους κωδικούς πρόσβασης από το ΙΚΑ. 

Δεν προβλέπεται διαφορετική ρύθμιση για τις εποχικού χαρακτήρα επιχειρήσεις από τις 

προθεσμίες σε περίπτωση πρόσληψης προσωπικού, όπως προβλεπόταν στην παρ. 3 του 

άρθρου 16 του Ν. 2874/00.  

Στις περιπτώσεις που υπάρχουν πρακτικά ασκούμενοι ημεδαποί και αλλοδαποί σπουδαστές - 

μαθητές σχολών τουριστικής εκπαίδευσης και φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

ανεξαρτήτως μορφής προγράμματος και πηγής χρηματοδότησης, πρέπει να δηλώνονται 

υποχρεωτικά στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» όπως οι κανονικοί εργαζόμενοι (Κ.Υ.Α. 16802/667/27-8-2010, 

άρθρο 10 – ΦΕΚ 1345/Β) 

Όταν υπάρχουν εργαζόμενοι για τους οποίους πρέπει να αποδειχθεί η νομιμότητα πρόσβασης 

στην αγορά εργασίας (π.χ. αλλοδαποί, ανήλικοι) θα πρέπει να υποβάλλονται σαρωμένα 

ηλεκτρονικά, τα απαραίτητα αποδεικτικά δικαιολογητικά (άδεια διαμονής, βιβλιάριο εργασίας 

ανηλίκου κλπ). 

Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 
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Ακολούθως και όπως προβλέπει το ΠΔ 156/94, ο εργοδότης υποχρεούται να παραδίδει το 

αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη απασχόλησης, σε όλους τους εργαζόμενους με 

εξαρτημένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως μορφής απασχόλησης (πλήρης, μερική, εκ 

περιτροπής), έγγραφη σύμβαση εργασίας όπου θα περιλαμβάνονται οι ουσιώδεις όροι της 

συμφωνίας. Η υποχρέωση αυτή δεν ισχύει στην περίπτωση που η διάρκεια απασχόλησής τους 

δεν υπερβαίνει τον ένα μήνα.  

Κατά την κατάρτιση της σύμβασης εργασίας (πρόσληψη) ή κατά τη διάρκεια της ο εργοδότης 

και ο εργαζόμενος μπορούν με έγγραφη ατομική σύμβαση να συμφωνήσουν, ημερήσια ή 

εβδομαδιαία (μόνο) εργασία, για ορισμένο ή αόριστο χρόνο, η οποία θα είναι μικρότερης 

διάρκειας από την κανονική (μερική απασχόληση). Μη τήρηση του έγγραφου τύπου 

συνεπάγεται απόλυτη ακυρότητα του όρου που αφορά την μερική απασχόληση.  

Στην περίπτωση της μειωμένης απασχόλησης, ή εκ περιτροπής εργασίας, ο εργοδότης 

υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» το έντυπο Ε9, εντός της 

προθεσμίας των οκτώ (8) ημερών.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ ΣΕ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

Η υπ’ αριθ. 16802/667/ 2010  κοινή υπουργική απόφαση υπουργών Παιδείας, Εργασίας και 

Τουρισμού προβλέπει ότι, πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις του ξενοδοχειακού – τουριστικού 

τομέα, μπορούν  να πραγματοποιήσουν οι ημεδαποί και αλλοδαποί μαθητές και σπουδαστές 

σχολών επαγγελματικής εκπαίδευσης τουριστικού τομέα, καθώς και  οι φοιτητές τριτοβάθμιας 

εκπαίδευσης, με αμοιβή  που θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστο στο 60% του κατώτατου βασικού 

μισθού της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. Το ποσοστό των ασκούμενων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 17%  του 

τακτικού προσωπικού και σε κάθε περίπτωση τα 40 άτομα. 

Το ωράριο πρακτικής άσκησης καταρτίζεται από την επιχείρηση στα πλαίσια των διατάξεων 

της εργατικής νομοθεσίας και δεν επιτρέπεται υπερωριακή απασχόληση. Για τους ανήλικους 

σπουδαστές τηρούνται οι ισχύουσες διατάξεις περί χρονικών ορίων κλπ. Οι σπουδαστές 

πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στον πίνακα προσωπικού της επιχείρησης. 

Για την υπαγωγή μαθητών/σπουδαστών και φοιτητών Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων 

στην υπ΄αριθ.16802/667/2010 απόφαση, πρέπει στον κανονισμό σπουδών και στο πρόγραμμα 

των σχολών αυτών να  προβλέπεται η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις 

του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα. Στην περίπτωση αυτή συνάπτεται σύμβαση μεταξύ των 

επιχειρήσεων, που εντάχθηκαν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και των 

σχολών, στις οποίες φοιτούν αυτοί, που θα πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, με 

την οποία καθορίζονται όλα τα έχοντα σχέση με την πρακτική άσκηση. Όταν οι σχολές ανήκουν 

σε τρίτες, εκτός ΕΕ χώρες, τα προγράμματα πρακτικής άσκησης διέπονται από διμερείς ή 

διακρατικές συμφωνίες μεταξύ της Ελλάδας και των κρατών αυτών. 
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6. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Τα σχετικά με την απόσπαση εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, ρυθμίζονται από 

το ΠΔ 210/2000.  

Ως αποσπασμένος εργαζόμενος νοείται, κάθε εργαζόμενος, ο οποίος εργάζεται συνήθως στο 

έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή στο έδαφος κράτους που έχει 

υπογράψει τη συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και δεν είναι μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον οποίο η επιχείρηση αποσπά στο έδαφος της Ελλάδας, για να 

εκτελέσει την εργασία του για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Η διάρκεια της απόσπασης 

υπολογίζεται με βάση περίοδο αναφοράς ενός (1) έτους μετά την έναρξή της. 

Οι επιχειρήσεις που αποσπούν στο έδαφος της Ελλάδας εργαζομένους, υποχρεούνται πριν 

από την έναρξη της παροχής υπηρεσιών και ανεξάρτητα από τη διάρκειά της, να υποβάλλουν 

στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας του τόπου παροχής των 

υπηρεσιών, τα ακόλουθα έγγραφα συντεταγμένα στην ελληνική γλώσσα: 

 

α) έγγραφη δήλωση στην οποία θα περιλαμβάνονται τα κατωτέρω στοιχεία: 

-το όνομα ή η εταιρική επωνυμία της επιχείρησης, η έδρα της, η διεύθυνσή της και η νομική 

της μορφή, 

-τα  στοιχεία  ταυτότητας  (όνομα, επίθετο, όνομα πατέρα, όνομα μητέρας, ημερομηνία 

γέννησης, διεύθυνση κατοικίας κ.λπ.) του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης. 

-τα στοιχεία ταυτότητας, ως αμέσως ανωτέρω, του εκπροσώπου της επιχείρησης στην Ελλάδα 

κατά τη διάρκεια της παροχής των υπηρεσιών, 
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-η   διεύθυνση  του  τόπου ή των τόπων στους οποίους οι  αποσπασμένοι εργαζόμενοι θα 

παρέχουν την εργασία τους καθώς και το όνομα ή η εταιρική επωνυμία, η έδρα, η διεύθυνση, 

και η νομική μορφή της ή των επιχειρήσεων στις οποίες οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι θα 

παρέχουν την εργασία τους, 

- η  ημερομηνία έναρξης της παροχής των υπηρεσιών και της απόσπασης των εργαζομένων 

καθώς και η πιθανή διάρκειά τους, και 

- η φύση  της ασκούμενης δραστηριότητας καθώς και η χρησιμοποίηση ή μη επικίνδυνων 

υλικών ή μεθόδων. 

 

β)  κατάσταση  των αποσπασμένων εργαζόμενων για  θεώρηση, σε δύο  αντίτυπα,  στην  οποία  

θα εμφαίνονται για κάθε έναν από αυτούς τα εξής στοιχεία: 

-το όνομα, το επίθετο, η ηλικία και η ειδικότητα, 

- η ημερομηνία σύναψης της σχέσης εργασίας, η ομοειδής προϋπηρεσία σε άλλους εργοδότες 

και η οικογενειακή κατάσταση, 

-η διάρκεια της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας, οι ώρες έναρξης, διακοπής, 

διαλείμματος και λήξης της ημερήσιας εργασίας καθώς και η εβδομαδιαία ανάπαυση, και  

- οι καταβαλλόμενες πάσης φύσεως αποδοχές. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ 

Οι εργοδότες οι οποίοι εκτελούν οικοδομικές εργασίες, ανέγερσης, επέκτασης, 

εκσυγχρονισμού ξενοδοχειακών μονάδων, (και όχι μόνο) πρέπει να τηρούν το Βιβλίο 

Ημερήσιων Δελτίων Απασχολούμενου Προσωπικού, στα έργα αυτά. Το βιβλίο τηρείτε 

αθεώρητο (Ν.4093/2012). 

Ως εργοδότης, ο οποίος είναι και ο υπεύθυνος για την τήρηση του βιβλίου, θεωρείται κατά 

περίπτωση, ο κύριος του έργου που απασχολεί προσωπικό, ο εργολάβος και ο υπεργολάβος, 

που απασχολούν προσωπικό, με εξαρτημένη εργασία στην εκτέλεση των οικοδομικών ή 

τεχνικών έργων και ο υπεύθυνος της στεγασμένης επιχείρησης  για τις μη οικοδομικές 

εργασίες που εκτελούνται στο έργο. Καλό θα είναι και προς αποφυγή διενέξεων, στις 

συμβάσεις που συνάπτουν οι επιχειρηματίες ξενοδόχοι με τους εργολάβους, να αναφέρεται 

ποιος είναι υποχρεωμένος να τηρεί το βιβλίο κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών έργων. 

Σε βιβλίο, εκτός των εργατοτεχνιτών οικοδόμων, καταχωρούνται και οι απασχολούμενοι στις 

μη οικοδομικές εργασίες (πχ ηλεκτρολογικά, υδραυλικά κ.λπ.), οι οποίοι είναι μόνιμο 

προσωπικό στεγασμένων επιχειρήσεων και ασφαλίζονται απ’ αυτές. 

Για τους εργαζόμενους που καταχωρούνται στο βιβλίο αυτό, δεν απαιτείται υποβολή στο 

ΣΕΠΕ, προγράμματος εργασίας και ημερών εβδομαδιαίας ανάπαυσης. 

Στο βιβλίο αναγράφονται κατά περίπτωση, υποχρεωτικά τα στοιχεία του οικοδομικού - 

τεχνικού έργου τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του έργου, τα στοιχεία του εργολάβου η/και του/των 

υπεργολάβων και τα στοιχεία των στεγασμένων επιχειρήσεων. 
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Η μη επίδειξη του βιβλίου αποτελεί παράβαση και τιμωρείται με επιβολή προστίμου βάση των 

διατάξεων της  ΥΑ 27397/122/19.8.2013 για τις ευθέως αποδεικνυόμενες παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας, το ύψος του οποίου συνδέεται με το απασχολούμενο προσωπικό. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.4488/2017, το οποίο αντικαθιστά το άρθρο 33 του 

Ν. 1836/1989, οι εργοδότες που εκτελούν οικοδομικές εργασία ή τεχνικά έργα, υποχρεούνται 

να αναγγέλλουν ηλεκτρονικά στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του ΣΕΠΕ το 

απασχολούμενο προσωπικό, πριν από την έναρξη κάθε ημερήσιας απασχόλησης.  

Η διαδικασία αυτή, θα ξεκινήσει με την έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Εργασίας, 

στην οποία θα  καθορίζεται η διαδικασία της αναγγελίας, τα στοιχεία που περιλαμβάνει, 

καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. 

Μέχρι την έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, θα πρέπει να συνεχιστεί η χειρόγραφη 

τήρηση του βιβλίου απασχόλησης προσωπικού στα οικοδομικά και τεχνικά έργα. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
8. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ  

 

Ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους απαγορεύεται να 

απασχοληθούν σε οποιαδήποτε εργασία. Μόνο με άδεια της Επιθεώρησης Εργασίας 

επιτρέπεται η απασχόληση ανηλίκων που δεν έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας 

τους σε θεατρικές παραστάσεις, μουσικές εκτελέσεις ή άλλες καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, 

διαφημιστικά προγράμματα, επιδείξεις μόδας, ραδιοφωνικές ή τηλεοπτικές εγγραφές ή 

εκπομπές, εγγραφές σε βίντεο, κινηματογραφικές λήψεις, καθώς και η χρησιμοποίησή τους ως 

μοντέλων, εφ' όσον δεν βλάπτεται η σωματική και η ψυχική τους υγεία και η ηθική τους. Η 

άδεια χορηγείται στον εργοδότη ύστερα από αίτησή του, περιέχει πλήρη στοιχεία ανηλίκου, το 

είδος εργασίας, το ημερήσιο πρόγραμμα και τη χρονική διάρκεια, η οποία δεν υπερβαίνει τους 

τρεις μήνες. Παράταση δίδεται για εξαιρετικούς λόγους. Επίσης υποβάλλει δήλωση ότι έχει 

λάβει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, συναίνεση του προσώπου που έχει την επιμέλεια του 

ανηλίκου και Ιατρική πιστοποίηση Ε.Σ.Υ. ή Ι.Κ.Α. ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για τη σωματική και 

ψυχική υγεία του. 

Ανήλικοι άνω των 15 ετών, δεν επιτρέπεται να απασχολούνται σε εργασίες επικίνδυνες, 

βαριές, ή ανθυγιεινές, καθώς και σε εργασίες που βλάπτουν την ψυχική τους υγεία και γενικά 

εμποδίζουν την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Οι εργασίες αυτές 

καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εργασίας ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου 

Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας. 

Ανήλικοι που δεν έχουν συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και ανήλικοι που 

φοιτούν, δεν επιτρέπεται να απασχολούνται πάνω από έξι ώρες την ημέρα και τριάντα την  
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εβδομάδα. Επίσης απαγορεύεται η νυκτερινή απασχόληση (22.00-06.00). Η υπερωριακή 

απασχόληση των ανηλίκων απαγορεύεται.  

Ανήλικοι εργαζόμενοι που φοιτούν, δικαιούνται για τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις άδεια 

δύο ημερών, συνεχόμενα ή τμηματικά, για κάθε ημέρα εξετάσεων. Οι αποδοχές των ημερών 

αυτών καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ . 

Οι ανήλικοι δεν επιτρέπεται να απασχολούνται αν δεν είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο 

εργασίας, ειδικό για τη συγκεκριμένη εργασία ή ομάδα εργασιών, το οποίο εκδίδεται από το 

ΣΕΠΕ, μετά από ιατρική πιστοποίηση από τις υπηρεσίες Ε.Σ.Υ. ή Ι.Κ.Α.   Οι ιατρικές εξετάσεις 

ενεργούνται δωρεάν, κάθε δωδεκάμηνο ή σε μικρότερο χρονικό διάστημα εφ' όσον κριθεί 

απαραίτητο, περιλαμβάνουν γενικές εξετάσεις καθώς και κάθε ειδικότερη εξέταση κατά την 

κρίση του αρμόδιου ιατρού. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ 

9.1 ΩΡΑΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η εφαρμογή της πενθήμερης  ή εξαήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης στα ξενοδοχεία, 

εξαρτάται από την τηρούμενη ΣΣΕ, ή από τους όρους της ατομικής σύμβασης εργασίας. 

Οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, δεσμεύουν μόνο τα μέλη των συμβαλλομένων στη ΣΣΕ, 

συνδικαλιστικών οργανώσεων εργοδοτών και εργαζομένων. 

Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχει δεσμευτικότητα τήρησης κάποιας ΣΣΕ και οι όροι αμοιβής και 

εργασίας καθορίζονται με ελεύθερη συμφωνία εργαζόμενου και εργοδότη, ή τηρείται η Εθνική 

Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ), τότε η εξαήμερη εβδομαδιαία απασχόληση δεν 

απαγορεύεται, τηρουμένων των διατάξεων για τα  νόμιμα  όρια ωρών απασχόλησης. 

Στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας των Ξενοδοχοϋπαλλήλων των τελευταίων χρόνων, έχουν 

τεθεί όροι βάσει των οποίων, υπό προϋποθέσεις,  θεωρείται ότι είναι δυνατή η απόκλιση από 

τις κείμενες διατάξεις. 

Ειδικότερα: 

Α. Στη ΣΣΕ ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου αναφέρεται ότι επιτρέπεται η εξαήμερη 

απασχόληση κατά την περίοδο που η πληρότητα υπερβαίνει το 75%. 

Συγκεκριμένα, στο άρθ. 22 της ΣΣΕ (ΠΚ 5/7-4-2014 ΤΚΕ Ηρακλείου) αναφέρεται: 
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«Με την παρούσα Σ.Σ.Ε. και εφόσον απαιτείται παρέκκλιση από τις κείμενες διατάξεις λόγω 

φόρτου εργασίας (συνέδρια – κοινωνικές εκδηλώσεις) συμφωνούνται και τα παρακάτω: Οι 

επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα Σ.Σ.Ε. σε περίπτωση που παρουσιάσουν 

πληρότητα που υπερβεί το 75% ... επιτρέπεται να απασχολήσουν τους μισθωτούς την 6η 

ημέρα της εβδομάδας, δηλαδή το ένα ρεπό τους, το οποίο θα αμείβεται και θα ασφαλίζεται με 

αποζημίωση ενός ημερομισθίου, συν 75% αν συμπέσει Κυριακή. Στις άλλες περιπτώσεις το 

πενθήμερο εξακολουθεί να ισχύει με παρέκκλιση μόνο για την ανωτέρω περίπτωση.» 

Στο ίδιο πνεύμα κινούνται και οι ΣΣΕ ξενοδοχοϋπαλλήλων Χανίων και Λασιθίου, επιτρέποντας 

όμως την εξαήμερη απασχόληση όταν η πληρότητα υπερβαίνει το 70%. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται, οι εργοδότες 

επιτρέπεται να απασχολήσουν τους εργαζόμενους που δεσμεύονται από τις παραπάνω 

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας σε εξαήμερη βάση εφόσον τηρούνται και οι λοιπές διατάξεις 

της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή η εφαρμογή του 40ωρου, κατανεμημένου σε 6 ημέρες (π.χ. 

6 ώρες και 40 λεπτά ημερησίως). Εφόσον η απασχόληση ανέλθει στις 48 ώρες (6 ημέρες Χ 8 

ώρες) ή και λιγότερες αλλά άνω των 40 ωρών εβδομαδιαία, πρέπει να καταβάλλεται στους 

εργαζόμενους για τις επιπλέον ώρες, ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά 20% ως υπερεργασία. 

(έγγρ. Υπουργ. Εργασίας 30873/2-5-2014) 

Οι επιχειρήσεις που δεσμεύονται από τις προαναφερόμενες ΣΣΕ, κατά το διάστημα τήρησης 

της πενθήμερης απασχόλησης, επιτρέπεται να απασχολήσουν τους μισθωτούς, πέραν του 

ανωτάτου ορίου της ημερησίας και εβδομαδιαίας εργασίας και μέχρι μία (1) ώρα την ημέρα 

χωρίς να υποχρεούνται να καταβάλλουν πρόσθετη αμοιβή εξ αιτίας αυτής της υπέρβασης, υπό 

την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος των ωρών της εβδομαδιαίας εργασίας σε περιόδου 8 το 

πολύ εβδομάδων, δεν υπερβαίνει τον αριθμό των σαράντα (40) ωρών εργασίας. 

Η υπέρβαση των προαναφερομένων χρονικών πλαισίων εργασίας δημιουργεί την υποχρέωση 

καταβολής των νομίμων προσαυξήσεων. Στη περίπτωση αυτή, εργασία πέραν των 45 ωρών 

την εβδομάδα, αλλά και των 48 ωρών επί εξαημέρου, θεωρείται υπερωρία και αμείβεται 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3863/2010, δηλ. για κάθε ώρα νόμιμης υπερωρίας και μέχρι 

τη συμπλήρωση των επιτρεπομένων ορίων (120 ώρες για τους υπαλλήλους ετησίως και 30 

συνήθως για τους εργατοτεχνίτες το εξάμηνο) αμοιβή ίση με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο 

προσαυξημένο κατά σαράντα τοις εκατό (40%). 

Για να ξεπεραστούν τα παραπάνω νόμιμα όρια υπερωριακής απασχόλησης από τον εργοδότη, 

απαιτείται άδεια από το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας (ΑΣΕ).  Στην περίπτωση αυτή η 

υπερωρία αμείβεται με το καταβαλλόμενο ωρομίσθιο προσαυξημένο κατά εξήντα τοις εκατό 

(60%). 

Οι υπερωρίες πρέπει να καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο υπερωριών και να αναγγέλλονται 

ηλεκτρονικά στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ μέχρι 15 κάθε μήνα, για τις πραγματοποιηθείσες υπερωρίες του 

προηγούμενου μήνα.  

  



 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν.4488/2017, το οποίο αντικατέστησε την παρ. 1 

του άρθρου 80 του ν. 4144/2013, ο εργοδότης υποχρεούται να καταχωρεί στο πληροφοριακό 

σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», την υπερεργασία και τη νόμιμη υπερωριακή απασχόληση πριν την έναρξη 

πραγματοποίησής της. 

Προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η διάταξη αυτή θα πρέπει να εκδοθεί σχετική απόφαση του 

Υπουργού Εργασίας, στην οποία θα  καθορίζεται η διαδικασία καταχώρισης, τα στοιχεία που 

γνωστοποιούνται και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της.  

Μέχρι την έκδοση της απόφασης, ισχύουν οι παλαιότερες διατάξεις. Το ειδικό βιβλίο 

υπερωριών  συνεχίζει έως τότε να τηρείται κανονικά. 

Αναφέρεται τέλος, ότι η ΣΣΕ ξενοδοχοϋπαλλήλων όλης της χώρας, δεν επιτρέπει την εξαήμερη 

απασχόληση για τους εργαζόμενους που ανήκουν σ’ αυτήν, επιτρέπει όμως την επέκταση της 

ημερήσιας και εβδομαδιαίας απασχόλησης υπό προϋποθέσεις. 

Συγκεκριμένα στο άρθ. 5 της συλλογικής σύμβασης αναφέρεται: 

Οι επιχειρήσεις που αναφέρονται στην παρούσα και στις οποίες εφαρμόζεται το σύστημα 

πενθήμερης εργασίας σε περίπτωση που παρουσιάσουν πληρότητα που υπερβεί το 75% και 

για όσο διάστημα διατηρείται το συγκεκριμένο ποσοστό, επιτρέπεται να απασχολήσουν τους 

μισθωτούς, πέραν του ανωτάτου ορίου της ημερήσιας και εβδομαδιαίας εργασίας και μέχρι 

δύο (2) ώρες ημερησίως, χωρίς να καταβάλουν πρόσθετη αμοιβή εξ' αιτίας αυτής της 

υπέρβασης, υπό την προϋπόθεση ότι ο μέσος όρος των ωρών εβδομαδιαίας εργασίας 

υπολογιζόμενες επί περιόδου οκτώ (8) το πολύ εβδομάδων, δεν υπερβαίνει τον αριθμό των 40 

ωρών εργασίας. Προς αντιστάθμιση των πρόσθετων ωρών εργασίας δύναται να χορηγείται 

στον εργαζόμενο αντί μειωμένου ωραρίου ανάλογη ημερήσια ανάπαυση (ρεπό) ή 

συνδυασμός και των δύο. 

 

9.2 ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΑΝΑΠΑΥΣΗ (ΡΕΠΟ) 

 

Κατ’ αρχήν, οι εβδομαδιαίες ημέρες ανάπαυσης των εργαζομένων, που δεσμεύονται από ΣΣΕ, 

κατά το διάστημα της πενθήμερης απασχόλησης, πρέπει να είναι συνεχόμενες.  

Στη ΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων Ν. Ηρακλείου, επιπρόσθετα ορίζεται ότι οι ημέρες 

εβδομαδιαίας ανάπαυσης εκτός από συνεχόμενες πρέπει να είναι και κυλιόμενες. 

Παρέκκλιση από την πενθήμερη εργασία, μπορεί να υπάρξει μόνο υπό τις προϋποθέσεις 

πληρότητας που ορίζουν οι ισχύουσες ΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων. 

Επίσης η εξαήμερη απασχόληση στα ξενοδοχεία, επιτρέπεται στην περίπτωση όπου δεν 

υφίσταται δέσμευση τήρησης ΣΣΕ ξενοδοχοϋπαλλήλων, τηρουμένων των διατάξεων για τα 

νόμιμα όρια της εβδομαδιαίας απασχόλησης (40ωρο). 

Η απασχόληση εργαζομένων, κατά την ημέρα εβδομαδιαίας ανάπαυσής τους, είτε 

δεσμεύονται από ΣΣΕ είτε όχι, κατά παράβαση του συστήματος πενθήμερης εργασίας και 

εφόσον αυτό δεν δικαιολογείται από το ποσοστό πληρότητας όπως προβλέπουν οι εκάστοτε 

ΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων,  θεωρείται παράβαση. Ανεξάρτητα δε, από τις προβλεπόμενες 

κυρώσεις, αμείβεται με το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο, χωρίς την προσαύξηση κατά 30% 

σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3846/2010, αφού δεν υπάγονται στη διάταξη αυτή οι 

απασχολούμενοι σε ξενοδοχειακές και επισιτιστικές επιχειρήσεις. 



 

Τέλος η παροχή εργασίας σε συνεχόμενες ημέρες, χωρίς την χορήγηση εβδομαδιαίων 

αναπαύσεων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, με σκοπό να λάβει ο εργαζόμενος αργότερα 

συνεχόμενες αναπαύσεις απαγορεύεται, καθόσον το σύστημα αυτό της οργάνωσης του 

χρόνου βρίσκεται εκτός του θεσμικού πλαισίου του άρθρου 42 του Ν. 3986/2011 (διευθέτηση 

χρόνου εργασίας) και αντίκειται σε διατάξεις αναγκαστικού δικαίου που αφορούν την 

ανάπαυση του μισθωτού. 

 

9.3 ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗΣ 

 

Με την περ. 2 της υποπ. ΙΑ.14 Ν. 4093/2012, σε αντικατάσταση του αρ. 3 του ΠΔ.88/1999, 

καθιερώνεται για κάθε περίοδο είκοσι τεσσάρων (24) ωρών, ελάχιστη ημερήσια ανάπαυση 

έντεκα (11) συνεχών ωρών. 

 

9.4 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ – ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Ώρες εργασίας θεωρούνται οι πραγματικές και σ' αυτές δεν περιλαμβάνονται οι διακοπές ή τα 

διαλείμματα.  

Όταν ο χρόνος ημερήσιας εργασίας υπερβαίνει τις έξι ώρες, πρέπει να χορηγείται διάλειμμα 

τουλάχιστον 15 λεπτών, κατά τη διάρκεια του οποίου οι εργαζόμενοι δικαιούνται να 

απομακρυνθούν από τη θέση εργασίας τους. Τα διαλείμματα αυτά δεν πρέπει να χορηγούνται 

συνεχόμενα με την έναρξη ή τη λήξη της ημερήσιας εργασίας.  

 

Η εφαρμογή διακεκομμένου ή μη ωραρίου εργασίας, στις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται 

νομοθετικώς, εναπόκειται σε συμφωνία των μερών, άλλως στο διευθυντικό δικαίωμα του 

εργοδότη, το οποίο βεβαίως πρέπει να ασκείται εντός των ορίων του άρθρου 281 ΑΚ. 

Στους ξενοδοχοϋπαλλήλους που απασχολούνται με διακεκομμένο ωράριο, επιτρέπεται μία 

διακοπή που δεν μπορεί να υπερβεί κατ' ανώτατο όριο τις πέντε ώρες ημερησίως. (ΥΑ. 

45750/2874/1963) 

Οι εργαζόμενοι στο χώρο της κουζίνας έχουν υποχρεωτικά συνεχές άνευ διακοπής ωράριο (ΥΑ. 

20714/1025/1976), καθώς και οι μερικώς απασχολούμενοι ξενοδοχοϋπάλληλοι (άρθ. 2 παρ.7 

Ν. 3846/2010). 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Η ΑΔΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΟΧΙΑΚΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ 

Με τις διατάξεις του Α.Ν. 539/45, ο οποίος αποτελεί το θεμελιώδες νομοθέτημα για την 

χορήγηση της ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, 

ορίζεται το πεδίο εφαρμογής και ρυθμίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο, 

το χρόνο, τις αποδοχές και τις προϋποθέσεις χορήγησης της ετήσιας κανονικής άδειας των 

εργαζομένων. 

 

Το άρθρο 2 του ως άνω νόμου έθετε ως  προϋπόθεση για τη γένεση αξίωσης εκ μέρους των 

εργαζομένων για τη χορήγηση  ετήσιας κανονικής άδειας με αποδοχές, τη συμπλήρωση 12 

μηνών συνεχούς  απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη.  

Η παρ. 3 του άρθρου 1 του Ν.1346/1983 η οποία συμπληρώθηκε στην συνέχεια, δυνάμει του 

άρθρ.17 του Ν.2336/1995 (Φ.Ε.Κ. Α   189) ήρθε να τροποποιήσει τις παραγράφους 4 και 5 του 

Α.Ν.539/45 παρέχοντας, μεταξύ άλλων διευκρινίσεις σχετικά με τους απασχολουμένους 

εποχιακά. 

Συγκεκριμένα, η εν λόγω διάταξη όριζε μεταξύ άλλων ότι αν λήξει η εποχιακή απασχόληση 

προτού συμπληρωθεί δωδεκάμηνο στη σχέση εργασίας, οι ως άνω εργαζόμενοι δικαιούνταν 

από τον εργοδότη τους, κατά τη λήξη της εποχιακής τους απασχόλησης, αποδοχών αδείας δύο 

(2) ημερών κατά μήνα απασχόλησης.  

Δηλαδή, ο νόμος έθετε και για τους εργαζόμενους σε εποχιακές επιχειρήσεις την  ίδια 

προϋπόθεση (βασικός χρόνος απασχόλησης 12 μηνών συμπληρωμένων) που έθετε και για 

τους λοιπούς εργαζόμενους όσον αφορά τη γένεση αξίωσης χορήγησης ετήσιας  άδειας με 

αποδοχές. 

ΗΗ  ΑΑΔΔΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΩΩΝΝ  ΕΕΠΠΟΟΧΧΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  

ΞΞΕΕΝΝΟΟΔΔΟΟΧΧΟΟΫΫΠΠΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΩΩΝΝ  

 

ΚΚ

ΕΕ

ΦΦ

ΑΑ

ΛΛ

ΑΑ

ΙΙ

ΟΟ  

1100  



 

 

Με τη διάταξη του άρ. 6 του ν. 3144/2003 καθώς και αυτή του  άρ.1 του Ν.3302/2004, εισήχθη 

μια σημαντική αναδιάρθρωση του δικαίου της ετήσιας κανονικής άδειας των εργαζομένων. 

Συγκεκριμένα, με τις  ανωτέρω συνδυαζόμενες ρυθμίσεις  καταργήθηκε ο βασικός χρόνος 

αναμονής για τη  θεμελίωση δικαιώματος λήψης κανονικής άδειας με αποδοχές. 

Έτσι,  σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3302/2004 (Φ.Ε.Κ. Α   267), που  αντικατέστησε την 

παράγραφο 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 539/1945 (Φ.Ε.Κ. Α  229),  καθώς και την αρ. πρωτ. 

3392/01-03-2005 εγκύκλιο του Υπουργού Απασχόλησης, κάθε  μισθωτός ο οποίος συνδέεται 

με σύμβαση εξαρτημένης σχέσης εργασίας ορισμένου ή  αορίστου χρόνου, δικαιούται να 

λάβει ετήσια άδεια με αποδοχές από την έναρξη  της απασχόλησης του σε συγκεκριμένη 

υπόχρεη επιχείρηση. 

Η άδεια αυτή χορηγείται από τον εργοδότη αναλογικά (ποσοστό) με βάση το χρονικό 

διάστημα που απασχολήθηκε ο εργαζόμενος στον εργοδότη αυτό.  

Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Α.Ν. 539/1945, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 

15 του άρθρου 3 του Ν. 4504/1966, σε συνδυασμό με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Α.Ν. 

539/1945, όπως ισχύει, με το άρθρο 1 του Ν. 3302/2004, καθώς και την αρ.πρ. 3321/1-3-2005 

εγκύκλιο επί του άρθρου αυτού, η κανονική άδεια θα πρέπει να χορηγείται από τον εργοδότη 

κατά τέτοιο τρόπο ώστε να έχει εξαντληθεί έως την 31η Δεκεμβρίου εκάστου ημερολογιακού 

έτους ακόμη και εάν δεν έχει ζητηθεί από τον εργαζόμενο. 

Με τη λήξη του ημερολογιακού έτους, η αξίωση για την άδεια μετατρέπεται σε χρηματική εφ’ 

όσον δεν επιτρέπεται μεταφορά της αδείας σε επόμενο έτος, έστω και αν αυτό έγινε με τη 

συναίνεση του εργαζομένου. 

Επισημαίνεται δε, ότι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 3 του Ν.Δ. 3755/1957, με το 

οποίο προστέθηκε εδάφιο στην παρ.1 του άρθρου5 του Α.Ν. 539/45, καθώς και τη σχετική 

νομολογία, σε περίπτωση μη χορήγησης από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του (άρνηση, 

πταίσμα, αμέλεια κ.λ.π.), της άδειας που δικαιούται ο εργαζόμενος εντός του ημερολογιακού 

έτους, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει σ’ αυτόν τις αντίστοιχες αποδοχές αδείας με 

προσαύξηση 100% (Α.Π. 1568/99,Α.Π. 581/99,Α.Π. 331/2003 ΠΟΛ. Πρωτ. Αθηνών 815/2003). 

 

Οι ως άνω διατάξεις περί αδείας ισχύουν για το σύνολο των εργαζομένων, 

συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που απασχολούνται σε εποχικά λειτουργούσες 

επιχειρήσεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, καθώς δεν υφίσταται πλέον βασικός χρόνος 

αναμονής για τη θεμελίωση δικαιώματος ετήσιας άδειας με  αποδοχές. 

Αυτό άλλωστε προκύπτει και από το γεγονός ότι νομικό έρεισμα για την έκδοση των 

ρυθμίσεων του άρθρου 1 του Ν. 3302/2004 απετέλεσε η απόφαση του ΔΕΚ C-173/99, BECTU, η 

οποία ερμήνευσε το άρθρο 7 της Οδηγίας 93/104/ΕΚ, σχετικά με τα χορήγηση ετήσιας άδειας 

με αποδοχές), και αφορούσε το δικαίωμα λήψης κανονικής άδειας με αποδοχές εργαζόμένων 

που απασχολούνταν βάσει συμβάσεων μικρής διάρκειας.   

(έγγρ. Υπουργείου Εργασίας 59372/962/18-12-2015) 

 

Να σημειωθεί τέλος, ότι η παράλειψη χορήγησης της κανονικής άδειας στους εποχιακά 

απασχολούμενους ξενοδοχοϋπαλλήλους εντός της χρονικής διάρκειας της εργασιακής τους 

σχέσης με τον εργοδότη, κανονικά συνιστά παράβαση, για την οποία προβλέπονται πρόστιμα 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2063/11 Υπουργική Απόφαση.   



 
 

11. Η ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ 

11. 1 ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ 

 

Ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο ξενοδοχοϋπάλληλος διαμορφώνονται και οι 

αποδοχές του, με βάση τα  προβλεπόμενα στη εκάστοτε ισχύουσα και δεσμευτική ΣΣΕ των 

ξενοδοχοϋπαλλήλων. Να υπενθυμίσουμε ότι μια ΣΣΕ είναι δεσμευτική, όταν εργοδότης και 

εργαζόμενος είναι (αμφότεροι) μέλη στα σωματεία και επαγγελματικές οργανώσεις που 

συνυπογράφουν την συλλογική σύμβαση. Στη περίπτωση αυτή βασικοί μισθοί και επιδόματα 

που προβλέπονται στη ΣΣΕ, είναι κατά περίπτωση, υποχρεωτικά. 

Ακόμη κι αν αποχωρήσει ο εργοδότης από τη συνδικαλιστική – επαγγελματική οργάνωση η 
οποία έχει συνυπογράψει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, δεσμεύεται ως προς τη τήρησή της, 
για ολόκληρο το διάστημα ισχύος της. (εγγρ. Υπ. Εργασίας 8329/638/2014).  
Οι κανονιστικοί όροι Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (κλαδικής, επιχειρησιακής κλπ) που θα 
λήξει ή θα καταγγελθεί, εξακολουθούν να ισχύουν επί ένα τρίμηνο από τη λήξη ή την 
καταγγελία τους (μετενέργεια).  
Μετά την πάροδο του τριμήνου και εφόσον εν τω μεταξύ δεν έχει συναφθεί νέα Συλλογική 
Σύμβαση Εργασίας, εξακολουθούν να ισχύουν από τους κανονιστικούς τους όρους, 
αποκλειστικώς οι όροι εκείνοι που αφορούν:  
α) τον βασικό μισθό ή το βασικό ημερομίσθιο και τα επιδόματα ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών 
και επικινδύνου εργασίας, εφόσον τα επιδόματα αυτά προβλέπονταν τους Συλλογικές 
Συμβάσεις Εργασίας που έληξαν ή καταγγέλθηκαν, ενώ παύει αμέσως να ισχύει κάθε άλλο 
προβλεπόμενο σε αυτές επίδομα. Η περικοπή των λοιπών επιδομάτων αποτελεί δικαίωμα (και 
όχι υποχρέωση) του εργοδότη, συνεπώς δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των εργαζομένων. 
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Εφόσον στην επιχείρηση υπάρχει επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, τότε αυτή 
υπερισχύει της κλαδικής ΣΣΕ και είναι υποχρεωτική για όλους τους εργαζόμενους στο 
ξενοδοχείο. 
Εάν δεν ισχύει καμία από τις παραπάνω περιπτώσεις, τότε μπορεί να υπάρξει συμφωνία 

εργοδότη και εργαζόμενου με τις αποδοχές να διαμορφώνονται ελεύθερα, χωρίς όμως να 

αυτές να υπολείπονται των κατώτατων νομοθετημένων ορίων μισθών και ημερομισθίων.  

 

11. 2 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

 

Από 1/6/2017, καθίσταται υποχρεωτική η καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων στον 

ιδιωτικό τομέα, αποκλειστικά στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων μισθωτών, 

σύμφωνα με την ΚΥΑ 22528/430 ΦΕΚ Β' 1721/18-5-2017, υπουργών Εργασίας & Οικονομικών. 

Η πρόβλεψη για την κατάθεση της μισθοδοσίας των εργαζομένων σε τραπεζικό λογαριασμό 

είχε γίνει στο Ν. 4387/2016, αρθ. 38. Η καταβολή των αποδοχών στους λογαριασμούς των 

δικαιούχων μισθωτών γίνεται με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης 

ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής ή παρόχων υπηρεσιών πληρωμών.   

Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις του άρθρου 1 επιβάλλονται κυρώσεις από το 

Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, σύμφωνα με τα άρθρα 23 και 24 του ν. 3996/2011 (Α΄ 170). 

 

11. 3 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ 

 

Ο εργοδότης υποχρεούται να χορηγεί κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού, 

αναλυτικά εκκαθαριστικά σημειώματα ενώ σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφημένου 

συστήματος θα πρέπει να χορηγείται ανάλυση μισθοδοσίας. (Ν.4254/2014, άρθ. πρώτο, κεφ. 

Α, υποπ.ΙΑ5) 

Σε κάθε περίπτωση οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και οι κρατήσεις αυτών θα 

πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά. 

Η παραβίαση της ανωτέρω υποχρέωσης του εργοδότη συνεπάγεται τις διοικητικές κυρώσεις 

του άρθρου 24 του Ν.3996/2011, όπως ισχύει. Ο υπολογισμός του ύψους του επιβαλλόμενου 

προστίμου γίνεται σύμφωνα με την Υ.Α 2063/Δ1632/2011 Υπ. Εργασίας (κατηγοριοποίηση 

παραβάσεων). 

Επίσης η μη επίδειξη αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών των εργαζομένων 

για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο κατά τον έλεγχο που πραγματοποιούν τα όργανα του 

ΣΕΠΕ, αποτελεί ευθέως αποδεικνυόμενη παράβαση της εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα με το 

άρθρο 2 της Υ.Α 27397/122/19.8.2013 Υπ. και Υφ. Εργασίας και τιμωρείται με πρόστιμο κατά 

δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας που κυμαίνεται από 300 ευρώ έως 5000 ευρώ, 

ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούνται συνολικά στην επιχείρηση 

(υποκαταστήματα – εγκαταστάσεις). 

Η ανωτέρω διάταξη που προβλέπει την υποχρέωση του εργοδότη για την χορήγηση των 

αναλυτικών εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών των εργαζομένων, ορίζει ρητά ότι δεν 

απαιτείται η υπογραφή του εργαζόμενου ως αποδεικτικό χορήγησης του εκκαθαριστικού 

σημειώματος. 



 

Η χορήγηση του εκκαθαριστικού σημειώματος μπορεί να πραγματοποιείται και μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στην προσωπική διεύθυνση του κάθε εργαζόμενου (έγγρ. 

υπ’ αριθ. 31637/2010 & 3640/2007 του Υπ. Εργασίας). 

Τα αναγραφόμενα στοιχεία στα εκκαθαριστικά σημειώματα δεδομένου ότι ελέγχονται από το 

ΣΕΠΕ, θα πρέπει να είναι ορθά και ακριβή, να ανταποκρίνονται στις πραγματικές αποδοχές 

που χορηγήθηκαν στον μισθωτό ενώ από την ανάλυση της μισθοδοσίας που αυτά περιέχουν 

ελέγχεται από τα όργανα του ΣΕΠΕ η τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας σχετικά 

με την αμοιβή των μισθωτών, όπως ο νόμιμος βασικός μισθός, τα προβλεπόμενα επιδόματα, 

τα επιδόματα που μπορούν να περικοπούν μονομερώς από τον εργοδότη σύμφωνα με τον 

Ν.4046/2012 και την Π.Υ.Σ 6/2012, τις οικιοθελείς παροχές που μπορούν ελευθέρως να 

ανακληθούν, την προσαύξηση νυχτερινής εργασίας, την προσαύξηση εργασίας κατά Κυριακή 

και αργίες, τις προσαυξήσεις για υπερεργασία και υπερωρίες κ.λ.π. και επίσης να αναγράφουν 

την ημερομηνία που χορηγήθηκαν στον μισθωτό. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τη νομολογία των Δικαστηρίων για να ληφθεί υπόψη 

απόδειξη εξόφλησης των αποδοχών ενός μισθωτού, αυτή θα πρέπει να περιέχει την αιτία, τον 

χρόνο της καταβολής και ειδικότερα την ανάλυση του ποσού που καταβλήθηκε για την κάθε 

μία αιτία. Σε διαφορετική περίπτωση το στοιχείο αυτό πάσχει από αοριστία έστω και αν 

αναγράφεται ένα συνολικό ποσό που καταβλήθηκε για τις αξιώσεις του μισθωτού από την 

παροχή της εργασίας του. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.  ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 

Σύμφωνα με την ΠΥΣ 6/2012 αρ. 4, ο υπολογισμός της υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας, μετά τις 

14/2/2012 και μέχρι το ποσοστό ανεργίας να διαμορφωθεί κάτω του 10%, δεν είναι 

υποχρεωτικός.  

Για τον υπολογισμό της προϋπηρεσίας, σε περίπτωση τήρησης της ΕΓΣΣΕ, στους υπαλλήλους 

λαμβάνονται υπόψη τα ομότιμα ή συναφή καθήκοντα του εργαζόμενου στους προηγούμενους 

εργοδότες ενώ για τους εργατοτεχνίτες, μετράει η προϋπηρεσία σε οποιαδήποτε ειδικότητα, 

με τον περιορισμό του άρ. 4 της ΠΥΣ 6/2012. 

Για τους εργαζόμενους που αμείβονται με τα κατώτατα νομοθετημένα όρια μισθών και 
ημερομισθίων, η προϋπηρεσία τους υπολογίζεται σε οποιονδήποτε εργοδότη και με 
οποιαδήποτε ειδικότητα, για μεν τους εργατοτεχνίτες μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους 
της ηλικίας τους, για δε τους υπαλλήλους μετά τη συμπλήρωση του 19ου έτους της ηλικίας 
τους, με τον περιορισμό του άρ. 4 της ΠΥΣ 6/2012. 
 
Προκειμένου περί ξενοδοχοϋπαλλήλων, που εργάζονται  σε εποχιακά ξενοδοχεία και οι οποίοι 
δεσμεύονται και αμείβονται με ΣΣΕ ξενοδοχοϋπαλλήλων, ως χρόνος υπηρεσίας θεωρείται και 
ο χρόνος της νεκράς περιόδου  και μέχρι τέσσερις μήνες κάθε χρόνο, με την προϋπόθεση ότι 
μετά τη νεκρή περίοδο, ο εργαζόμενος αναλαμβάνει εκ νέου εργασία στο ίδιο ξενοδοχείο. 
Στις λοιπές περιπτώσεις ως υπηρεσία λαμβάνεται ο πραγματικός χρόνος απασχόλησης του 
εργαζόμενου. 
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13. ΕΠΟΧΙΑΚΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΣΕ ΚΑΤΑ ΤΗ ΝΕΚΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 

Υπάρχουν περιπτώσεις, κατά τις οποίες συστήνονται ενώσεις προσώπων σε ξενοδοχειακές 

επιχειρήσεις, κατά τη νεκρά περίοδο προκειμένου να υπογραφούν επιχειρησιακές ΣΣΕ, οι 

οποίες θα δεσμεύουν το σύνολο των εργαζομένων στα ξενοδοχεία. 

Σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Εργασίας (αρ. 12232/315/14-04-2016) δεδομένου ότι οι 

εποχιακές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις τελούν υπό ιδιαίτερο καθεστώς, εφόσον κάθε χρόνο 

επαναπροσλαμβάνουν το προσωπικό τους κλιμακωτά κατά τη διάρκεια της περιόδου 

λειτουργίας τους, σε περιπτώσεις σύστασης ένωσης προσώπων κατά τη νεκρά περίοδο και 

σύναψης ΣΣΕ, τίθεται το ζήτημα εάν πληρούται η προϋπόθεση συμμετοχής των 3/5 των 

εργαζομένων στην επιχείρηση, καθότι η αντιπροσωπευτικότητα κρίνεται κατά το χρόνο 

λειτουργίας της επιχείρησης. 

Το δικαίωμα του εργοδότη να διαπραγματεύεται για τη σύναψη επιχειρησιακής ΣΣΕ, με ένωση 

προσώπων, στην περίπτωση που για τη σύστασή της δεν εκπληρώνεται επί της ουσίας η 

προϋπόθεση συμμετοχής σε αυτή των 3/5 των εργαζομένων, υπόκειται στους περιορισμούς 

που θέτουν τα αντικειμενικά κριτήρια του άρθρου 281 ΑΚ περί καταχρήσεως δικαιώματος.  

Ιδιαίτερα δε όταν οι οικονομικοί και θεσμικοί όροι των προς υπογραφή επιχειρησιακών ΣΣΕ, 

είναι δυσμενέστεροι από τους όρους που εμπεριέχονταν σε ισχύουσα κλαδική ΣΣΕ, θα πρέπει 

να δίνεται ιδιαίτερη σημασία στους όρους και προϋποθέσεις υπογραφής τους, ώστε να 

συγκεντρώνουν όσο το δυνατόν ευρύτερη αποδοχή. 

Επιπλέον, οι ενώσεις προσώπων έχουν ιδιαίτερο χαρακτήρα καθώς αντιμετωπίζονται 

νομοθετικά ως μια μορφή άτυπης συνδικαλιστικής οργάνωσης, με σκοπό ύπαρξης τη 

διευκόλυνση σύναψης επιχειρησιακής ΣΣΕ και κυρίως για τις επιχειρήσεις που δεν μπορεί να 

συσταθεί συνδικαλιστική οργάνωση λόγω του περιορισμένου αριθμού εργαζομένων. 

ΕΕΠΠΟΟΧΧΙΙΑΑΚΚΑΑ  ΞΞΕΕΝΝΟΟΔΔΟΟΧΧΕΕΙΙΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  

ΣΣΥΥΝΝΑΑΨΨΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΙΙΑΑΚΚΩΩΝΝ  ΣΣΣΣΕΕ  
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Κατόπιν των ανωτέρω και λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος που διέπει τις εργασιακές σχέσεις 

στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εποχιακής λειτουργίας, δεδομένης της υποχρεωτικής 

επαναπρόσληψης σε αυτές, κατά την περίοδο λειτουργίας τους του ίδιου αριθμού 

εργαζομένων που είχε κατά μέσο όρο απασχοληθεί τις δύο προηγούμενες περιόδους εργασίας 

και κυρίως της τελευταίας, τηρουμένων των διατυπώσεων του νόμου, η ενδεδειγμένη 

περίοδος για τη σύναψη επιχειρησιακής ΣΣΕ, είναι εκείνη κατά τη διάρκεια της περιόδου 

λειτουργίας τους. 
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