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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ, 
ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 

& ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Δ/ΝΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 
& ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ (Ι) 

 Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2019 

Αριθ. Πρωτ. : 2856/85 

 ΠΡΟΣ : Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Τουριστικών Καταλυμάτων 
με την ηλεκτρονική διεύθυνση: 
[greece.fede@gmail.com] 

Ταχ. Δ/νση : 
Ταχ. Κώδικας : 

Τηλέφωνο : 
Ηλ. Ταχυδρομείο : 

Πληροφορίες : 

Σταδίου 29 
101 10 Αθήνα 
213 15 16 620 
dsr@ypakp.gr 
Δ. Ουζούνης 
 

ΘΕΜΑ : Απάντηση σε ερώτημα. 

 ΣΧΕΤ : Το υπ’ αριθμ. 808/20.1.2019 έγγραφο ερώτημά σας 

 

Σε απάντηση του σχετικού και των όσων διαλαμβάνονται σε αυτό και αναφορικά με θέματα 
αρμοδιότητας της υπηρεσίας μας, σάς γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1876/1990 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, 
οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) και οι όμοιας έκτασης Αποφάσεις Διαιτησίας (Δ.Α.) 
του άρθρου 16 του ιδίου νόμου, δεσμεύουν τους εργαζόμενους και εργοδότες που είναι μέλη των 
συμβαλλομένων συνδικαλιστικών οργανώσεων του κλάδου ή του επαγγέλματος εντός του 
τοπικού, επαγγελματικού και χρονικού πεδίου τους, ή των εν διενέξει αντίστοιχα, εκτός αν 
κηρυχθούν γενικώς υποχρεωτικές με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατά τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.1876/1990 όπως 
ισχύει. 

2. Συλλογικές ρυθμίσεις εργασίας που είναι σχετικές με τα στοιχεία που αναφέρετε 
στο ηλεκτρονικό μήνυμά σας είναι οι ακόλουθες: 

2.1. Η ΣΣΕ (27.3.2018) «για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στις 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας», με Π.Κ. 4/28.3.2018 έχει διάρκεια ισχύος από 
1.1.2018 έως 31.12.2019. Η εν λόγω συλλογική ρύθμιση κηρύχτηκε γενικώς υποχρεωτική με την 
ΥΑ 49825/2686/2018 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4419/τ.Β΄/4.10.2018. Η απόφαση αυτή ισχύει 
από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Τα συμβαλλόμενα μέρη είναι αφενός 
η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών Επαγγελμάτων 
(ΠΟΕΕ ΥΤΕ) και αφετέρου η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξενοδόχων (ΠΟΞ). 

Στο άρθρο 1 «Αντικείμενο - Πεδίο εφαρμογής» της προαναφερθείσας ΣΣΕ έχουν 
συνομολογηθεί τα ακόλουθα: 

«Με την παρούσα συλλογική ρύθμιση καθορίζονται οι όροι αμοιβής και 
εργασίας και οι εν γένει σχέσεις των εργαζομένων σε ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις που λειτουργούν σε αστικά κέντρα, σε τόπους θερινών 
διαμονών, σε λουτροπόλεις και σε αρχαιολογικούς τόπους όλης της 
χώρας, με τη μορφή του ξενοδοχείου, ξενώνα οικοτροφείου, επιχείρησης 
επιπλωμένων διαμερισμάτων, επιχείρησης θέρετρων από τουριστικούς 
οικίσκους (μπαγκαλόους), μοτέλ, τουριστικού περιπτέρου και κέντρου 
παραθερισμού - διακοπών και κάμπινγκ.». 
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2.2. Η ΔΑ 6/2018 (ΤΡΙΜ.) «Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στα 
μη κύρια τουριστικά καταλύματα (ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα)», με Π.Κ. 
9/21.9.2018 και διάρκεια ισχύος από 1.1.2018 έως 31.12.2018. Τα εν διενέξει μέρη στην εν λόγω 
απόφαση είναι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό (ΠΟΕΕΤ) 
(πρώην Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργατών Επισιτισμού και Υπαλλήλων Τουριστικών 
Επαγγελμάτων – ΠΟΕΕΥΤΕ) και η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων 
Ελλάδας (Σ.Ε.Τ.Κ.Ε.). Μέχρι σήμερα δεν έχει κηρυχθεί γενικώς υποχρεωτική. 

Στο άρθρο 1 «Πεδίο Εφαρμογής» της ως άνω ΔΑ προβλέπονται τα ακόλουθα:  

«Με τις διατάξεις της παρούσας ρυθμίζονται οι όροι αμοιβής και 
εργασίας των εργαζομένων στα μη κύρια τουριστικά καταλύματα 
(ενοικιαζόμενα δωμάτια και διαμερίσματα), που λειτουργούν σε όλη τη 
χώρα, και είναι μέλη των οργανώσεων που δεσμεύονται από την παρούσα 
ρύθμιση.». 

3. Από την παραπάνω αναφερόμενη στην §2.2 του παρόντος ΔΑ δεσμεύεται ένας 
εργοδότης, εφόσον είναι μέλος των εν διενέξει συνδικαλιστικών οργανώσεων και η επιχείρηση 
και οι ειδικότητες των εργαζομένων περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της. Ως προς την υπό 
στοιχεία της §2.1 του παρόντος ΣΣΕ, μετά την κήρυξή της ως γενικώς υποχρεωτική, θα πρέπει να 
ελεγχθεί εάν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, το είδος των επιχειρήσεων και οι ειδικότητες 
των εργαζομένων που ενδιαφέρεστε.  

Συναφώς προς τα ανωτέρω και προς πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας γνωρίζουμε ότι 
από την εφαρμογή του ν.1876/1990 περί ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, η σύναψη 
συλλογικών συμβάσεων εργασίας είναι το αποτέλεσμα των ελεύθερων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων των εκάστοτε συμβαλλομένων, σε αυτές, μερών. Σχετικά με διευκρινίσεις επί 
των όρων συλλογικής ρύθμισης, τα συμβαλλόμενα μέρη, υπό τις προϋποθέσεις του ανωτέρω 
νόμου, μπορούν να καθορίζουν με συλλογικές συμβάσεις εργασίας τους όρους αμοιβής και 
εργασίας, το χρόνο κατάρτισης και την διάρκεια αυτών, χωρίς παρεμβάσεις  πλην όσων νομίμως 
ορίζονται από σχετικές διατάξεις. Η συλλογική σύμβαση εργασίας μπορεί να ρυθμίζει μεταξύ 
άλλων και ζητήματα που αφορούν την ερμηνεία των κανονιστικών όρων της συλλογικής 
σύμβασης εργασίας (άρθρο 2 §5 ν.1876/1990).  

Οπότε ζητήματα ερμηνείας και διευκρινίσεις επί των όρων συλλογικών συμβάσεων 
εργασίας που τυχόν προκύπτουν, διευκρινίζονται πρωτίστως από τους ίδιους τους 
συμβαλλομένους σε αυτές. 

4. Υπενθυμίζουμε ότι η υπαγωγή μιας σχέσης εργασίας σε μια συλλογική ρύθμιση δεν 
αποκλείει την υπαγωγή και σε περισσότερες συλλογικές ρυθμίσεις εργασίας και εφόσον αυτό 
συμβαίνει, θα εφαρμοστούν οι διατάξεις περί συρροής του παραπάνω νόμου (άρθρο 10 του 
ν.1876/1990). 

Επιπρόσθετα, υπενθυμίζουμε ότι οι όροι ατομικών συμβάσεων εργασίας, που αποκλίνουν 
από τους κανονιστικούς όρους συλλογικών συμβάσεων εργασίας, είναι επικρατέστεροι, εφ’ όσον 
παρέχουν μεγαλύτερη προστασία στους εργαζόμενους (άρθρο 7 παρ. 2 του άρθρου του 
Ν.1876/1990). 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. 

 

Εσωτερική Διανομή 

1) Δ8/1 
2) Κ.Φ. 

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

 
 

ΣΥΜΕΩΝ ΓΚΟΥΔΡΟΛΩΛΟΣ 
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