
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού των τουριστικών και  

επισιτιστικών καταστηµάτων (εστιατόρια, ταβέρνες, καφενεία, µπαρ κ.λ.π.) 

Π.Κ. 58/21-6-2001 

 

 

Άρθρο 1 

 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόµενοι στα τουριστικά και επισιτιστικά καταστήµατα 

όλης της χώρας. 

Ειδικότερα υπάγεται: 

περίπτωση i) Το προσωπικό εστιατορίων, ζυθεστιατορίων, ταβερνών, µπαρ, νυκτερινών κέντρων 

διασκέδασης, επιχειρήσεων catering, οβελιστηρίων, ψητοπωλείων και κάθε καταστήµατος στο οποίο 

λειτουργεί αµιγές τµήµα εστιατορίου. 

περίπτωση ii) Το προσωπικό των καφενείων, καφέ-σνακ µπαρ, ουζερί, αναψυκτηρίων, λεσχών, 

κυλικείων, εντευκτηρίων, καφεζαχαροπλαστείων, καφεζυθοζαχαροπλαστείων, γαλακτοπωλείων, φάστ-

φούντ, ντισκοτέκ, καφωδείων, µπουάτ, µπυραριών και καφετεριών, πάµπς (pubs), πιάνο µπαρ, 

καταστηµάτων χορτοφαγίας και ποικίλων εδεσµάτων και κάθε εν γένει καταστήµατος όπου λειτουργεί 

τµήµα καφετέριας, πιτσαρίας, ζαχαροπλαστείου και λοιπών µικτών ή συναφών τοιούτων, ανεξαρτήτως 

της αδείας λειτουργίας τους. 

 

 

Άρθρο 2 

 

1. Τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών των εργαζοµένων του άρθρου 1, όπως έχουν 

διαµορφωθεί την 31-12-2000 αυξάνονται από 1-1-2001 κατά ποσοστό 2% και περαιτέρω όπως θα  

έχουν διαµορφωθεί την 30-6-2001, αυξάνονται από, 1-7-2001 κατά ποσοστό 2,1%.  

Με βάση τα παραπάνω οι βασικοί µισθοί σε ευρώ των υπαγοµένων στη σύµβαση αυτή εργαζοµένων,  

διαµορφώνονται για το έτος 2002 ως εξής:  
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Κεφάλαιο Α’ : Καταστήµατα περίπτωσης i του άρθρου 1   

Από 1-1-2001 Από 1-7-2001 

Προσωπικό κουζίνας 

Αρχιµάγειρας 

Ελεύθερη συµφωνία µη δυναµένου του µισθού να είναι 

κατωτέρου του µισθού µαγείρου Α’ αυξηµένου κατά 20%, ήτοι 

του ποσού των 

249.085 δρχ 254.316  δρχ 

Μάγειρος Α’ 195.347  δρχ 199.450  δρχ 

Μάγειρος Β’ 181.108  δρχ 184.911  δρχ 

Μάγειρος Γ’ 180.617  δρχ 184.409  δρχ 

Μπουφετζής Α’ 177.751  δρχ 181.484  δρχ 

Λαντζέρης, καθαριστής, πιατάς, µαχαιροπηρουνάς 169.203  δρχ 172.756  δρχ 

Τηγανιέρης, ντονερτζής – ψητάς, πατσατζής 169.203  δρχ 172.756  δρχ 

 

   

Μπάρµαν 196.729  δρχ 200.861  δρχ 

Βοηθός µπάρµαν 169.676  δρχ 173.239  δρχ 

Μαρκαδόρος, αποθηκάριος, µπυραριέρης 174.351  δρχ 178.012  δρχ 

Ταµπλίστας, κοντρολέρ, πωλητές φαγητών  177.777  δρχ  181.510 δρχ 

Βοηθός µπυραριέρη 169.676  δρχ 173.239  δρχ 

Μπαγκιέρης  174.351  δρχ 178.012  δρχ 

Κάπελας - ποτηριέρης 169.676  δρχ 173.239  δρχ 

   

Κεφάλαιο Β’: Καταστήµατα περιπτώσεως ii του άρθρου 1 Από 1-1-2001 Από 1-7-2001 

Μπουφετζής, καφετιέρης, πωλητές- τριες κρύων φαγητών, 

φαστ – φουντ και συναφών καταστηµάτων 
177.478 δρχ 181.205 δρχ 

Ταµπής µαρκαδόρος, ταµίας, ψήστης, Τεχνίτης πιτσαρίας, 

γαλατάς, λουκουµατζής 
174.152 δρχ 177.809 δρχ 

 171.092 δρχ 174.685 δρχ 

Βοηθητικό προσωπικό 

Κάτω των 18 ετών µισθός σύµφωνα µε τους όρους της Γ.Σ.Ε.Ε. 

σε συνδυασµό µε το Ν. 1837/89 (34/91 Π∆∆∆ ΑΘ) 
  

Σερβιτόρος (Συνολικός µισθός) 38.809 δρχ 39.624 δρχ 

Μπάρµαν  197.339 δρχ 201.484 δρχ 

Μπυραριέρης  174.569 δρχ 178.235 δρχ 

Βοηθοί των ανωτέρω 173.539 δρχ 177.183 δρχ 
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Άρθρο 3 

 

Από τους σερβιτόρους και τους βοηθούς που απασχολούνται έκτακτα σε χώρους όπως οικίες κ.λ.π. 

που δεν έχουν την ιδιότητα της επιχείρησης (άδεια εργασίας) και οι εκδηλώσεις που 

πραγµατοποιούνται δεν έχουν εισπρακτικό χαρακτήρα για τον ιδιώτη, θα λαµβάνουν οι µεν σερβιτόροι 

ηµεροµίσθιο 17.500 δρχ, οι δε βοηθοί σερβιτόροι 13.000 δρχ. 

 

Άρθρο 4 

 

Το επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας των εργαζοµένων της περιπτώσεως i του άρθρου 2, διαµορφώνεται 

από 1.1.2001 σε 1.400 δρχ ανά έτος υπηρεσίας, το οποίο προστίθεται στους βασικούς µισθούς 

προκειµένου να υπολογισθούν τα προβλεπόµενα επιδόµατα. 

 

 

Άρθρο 5 

 

Οι βασικοί µισθοί των διανοµέων διαµορφώνονται µε βάση και τη ρήτρα εξίσωσης τους µε τους 

µισθούς του ψήστη η οποία περιλαµβάνεται στην από 1.8.2000 Σ.Σ.Ε. 

Οι διανοµείς οι υπαγόµενοι στην παρούσα δικαιούνται αποκλειστικά και µόνον επιδόµατος γάµου 10% 

επί του βασικού µισθού και επιδόµατος τριετιών 10% επί του βασικού µισθού και µέχρι 

συµπληρώσεως τριών τριετιών, σύµφωνα µε τους όρους των εθνικών γενικών Σ.Σ.Ε. 

 

Κατόπιν των παραπάνω οι µισθοί σε ευρώ των πλήρως απασχολούµενων διανοµέων των υπαγοµένων 

στην παρούσα καταστηµάτων, µε υπολογισµό των πάσης φύσεως επιδοµάτων τους, ορίζονται ως 

εξής: 

 

 

 1-1-2001 1-7-2001 

ΑΓΑΜΟΣ χωρίς προϋπηρεσία 165.687 δρχ 170.894 δρχ 

Με µία (1) Τριετία 182.255 δρχ 187.983 δρχ 

Με δύο (2) Τριετίες 198.823 δρχ 205.072 δρχ 

Με τρεις (3) Τριετίες 215.391 δρχ 221.161 δρχ 
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ΕΓΓΑΜΟΣ χωρίς προϋπηρεσία 182.255 δρχ 187.983 δρχ 

Με µία (1) Τριετία 198.823 δρχ 205.072 δρχ 

Με δύο (2) Τριετίες 215.391 δρχ 221.161 δρχ 

Με τρεις (3) Τριετίες 231.959 δρχ 239.250 δρχ 

 

 

 

Άρθρο 6 

 

1. Ως προς τους λοιπούς όρους εξακολουθούν να ισχύουν και οι ρυθµίσεις της από 1-8-2000 Συλλογικής 

Σύµβασης Εργασίας, και των υπολοίπων συλλογικών ρυθµίσεων εφόσον δεν τροποποιούνται µε την 

παρούσα. 

2. Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται άµεσα ή έµµεσα µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι 

εργασίας που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, Σ.Σ.Ε. ή ∆.Α., κανονισµούς, ατοµικές συµβάσεις 

εργασίας δεν θίγονται από την παρούσα. 

 

Άρθρο 7 

 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2001 

 


