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Οι περί Εργοδοηοσμένων εις Ξενοδοτεία (Όροι Υπηρεζίας)  
Κανονιζμοί ηοσ 1972 έως 2020 

 
ΔΝΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΚΔΙΜΔΝΟ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ 

(Αλεπίζεκν θείκελν πνπ εηνηκάζηεθε απφ ην Σκήκα Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ) 
 
  
 
 
 

Ο πεξί ηεο Ρχζκηζεο θαη Λεηηνπξγίαο Ξελνδνρείσλ θαη Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ Νφκνο ηνπ 2019. 
 

Καλνληζκνί εθδνζέληεο δπλάκεη ησλ Άξζξσλ 19 θαη 20 
 

   

 
 

1. Οη παξφληεο Καλνληζκνί ζα αλαθέξνληαη σο νη πεξί Δξγνδνηνπκέλσλ εηο Ξελνδνρεία 
(Όξνη Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 1972 έσο 2020. 
 

πλνπηηθφο 
ηίηινο 
 

2. Δλ ηνηο παξνχζη Καλνληζκνίο, εθηφο εάλ εθ ηνπ θεηκέλνπ πξνθχπηε δηάθνξνο έλλνηα— Δξκελείεο 

«Βαζηθή πκθσλία» ζεκαίλεη ηελ ζπκθσλίαλ ήηηο επεηεχρζε ηελ 19ελ Ννεκβξίνπ 
1962 κεηαμχ ηνπ πκβνπιεπηηθνχ πλδέζκνπ Δξγνδνηψλ Κχπξνπ θαη ησλ 
πληερληαθψλ Οκνζπνλδηψλ θαη ήηηο πηζηνπνηεζείζα ππφ ηνπ Τπνπξγνχ, νξίδεη ηελ 
ηππηθήλ δηαδηθαζίαλ δηά δηαπξαγκαηεχζεηο, ζπλελλνήζεηο θαη δηαθαλνληζκνχο 
παξαπφλσλ εηο ηελ βηνκεραλίαλ ή νηαλδήπνηε άιιελ πκθσλίαλ αληηθαζηζηψζαλ ή 
ηξνπνπνηνχζαλ ηαχηελ· 

«Δπηζεσξεηήο» ζεκαίλεη πξφζσπνλ δηνξηζζέλ σο επηζεσξεηήο δπλάκεη ησλ 
δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 19· 

«Δπηηξνπή» ζεκαίλεη ηελ Δπηηξνπήλ Όξσλ Τπεξεζίαο εηο ηα Ξελνδνρεία ήηηο 
θαζηδξχεηαη δπλάκεη ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 3· 

«εξγνδνηνχκελνο» πεξηιακβάλεη παλ πξφζσπνλ, πιελ ηνπ δηεπζπληνχ μελνδνρείνπ, 
εξγαδφκελνλ δη’ έηεξνλ πξφζσπνλ εηο μελνδνρεηαθήλ εξγαζίαλ είηε δπλάκεη ζπκβάζεσο 
εξγαζίαο είηε ππφ ζπλζήθαο εθ ησλ νπνίσλ δχλαηαη λα ζπλαρζή ε χπαξμηο ζρέζεσο 
εξγνδνηνπκέλνπ θαη εξγνδφηνπ, πεξηιακβάλεη δε εξγαδφκελνλ εηο νηνλδήπνηε 
εζηηαηφξηνλ ή καγεηξείνλ ππφ ηελ ηδίαλ δηεχζπλζηλ ή ζηέγελ ην φπνηνλ ζα 
ρξεζηκνπνηήηαη πιήξσο ή θπξίσο δηά ηελ εμππεξέηεζηλ ησλ πειαηψλ ησλ δηακελφλησλ 
εηο ην μελνδνρείνλ, ν δε φξνο «εξγνδφηεο» εξκελεχεηαη αλαιφγσο· 

«Νφκνο» ζεκαίλεη ηνλ πεξί ηεο Ρχζκηζεο ηεο Ίδξπζεο θαη Λεηηνπξγίαο Ξελνδνρείσλ 
θαη Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ Νφκν ηνπ 2019 έσο 2021. 

«μελνδνρείνλ» δελ πεξηιακβάλεη ηνπο ελ ησ εδαθίσ (3) ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Νφκνπ 
αλαθεξνκέλνπο μελψλαο, πεξηιακβάλεη φκσο μελνδνρεία ιεηηνπξγνχληα σο ηνηαχηα 
θαηά ηελ 1ελ Απξηιίνπ 1972, ραξαθηεξηζζέληα δε σο μελψλαο δπλάκεη ηνπ πεξί 
Ξελνδνρείσλ θαη Σνπξηζηηθψλ Καηαιπκάησλ Νφκνπ· 

«πξνεγνχκελνη Καλνληζκνί» ζεκαίλεη ηνπο πεξί Ξελνδνρείσλ (Όξνη Τπεξεζίαο) 
Καλνληζκνχο ηνπ 1965 θαη 1966· 

 

«Σακείν Πξνλνίαο» ζεκαίλεη ην εθάζηνηε Σακείν Πξνλνίαο πνπ ηδξχεηαη θαη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Ν. 34 (Ι) ηνπ 2019 
Ν. 9 (Ι) ηνπ 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δπίζεκνο 
Δθεκεξίο 
Παξ. Σξίην: 
11.02.65 θαη 
30.06.66 
 
ΚΓΠ126/2016 
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εγθξίλεηαη κε βάζε ηνπο πεξί ηεο Ίδξπζεο, ησλ Γξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο Δπνπηείαο ησλ 
Σακείσλ Δπαγγεικαηηθψλ πληαμηνδνηηθψλ Παξνρψλ Νφκνπο ηνπ 2012 έσο 2020, 
φπσο απηνί ηξνπνπνηνχληαη ή αληηθαζίζηαληαη· 

«ππεξεζία» ζεκαίλεη ζπλερή θαη άλεπ δηαθνπήο ππεξεζίαλ εηο ηελ μελνδνρεηαθήλ 
βηνκεραλίαλ, αιιά δελ πεξηιακβάλεη ππεξεζίαλ εηο ην εμσηεξηθφ: 

Ννείηαη φηη ε ππεξεζία εξγνδνηνπκέλνπ δελ ζεσξείηαη δηαθεθνκκέλε εάλ ν 
εξγνδνηνχκελνο ελαγθάζζε λα δηαθφςε ηελ ηνηαχηελ ππεξεζίαλ ιφγσ: 

(α) ειιείςεσο εξγαζίαο εηο ηελ μελνδνρεηαθήλ βηνκεραλίαλ· 

(β) αζζελείαο·  

(γ) επηζηξαηεχζεσο· 

(δ) ππεξεζίαο εηο μελνδνρείνλ ή μελνδνρεία ηνπ εμσηεξηθνχ κεηαμχ ηεο 15εο Ινπιίνπ, 
1974 θαη ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ 1978, λννπκέλνπ φηη ε ηνηαχηε ππεξεζία ήην ζπλερήο θαη 
θαζ΄ φιελ ηελ δηάξθεηαλ ηεο δηακνλήο ηνπ εξγνδνηνπκέλνπ ελ ησ εμσηεξηθψ εληφο ηεο 
ξεζείζεο ρξνληθήο πεξηφδνπ· 

(ε) άδεηαο κεηξφηεηαο· θαη 

(ζη) γνληθήο άδεηαο. 

εθηφο εάλ κεηά ηελ άξζηλ ησλ αλσηέξσ ιφγσλ ν επεξεαδφκελνο εξγνδνηνχκελνο δελ 
αλαιάβε ππεξεζίαλ εηο ηελ μελνδνρεηαθήλ βηνκεραλίαλ: 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ην βάξνο ηεο απνδείμεσο πεξί ηεο ππάξμεσο ησλ ιφγσλ ησλ 
αλαθεξνκέλσλ ελ ηε πξνεγνπκέλε επηθπιάμεη θέξεη εμ νινθιήξνπ ν εξγνδνηνχκελνο· 

«Τπνπξγφο» ζεκαίλεη ηνλ Τπνπξγφλ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ. 

 

Ν. 208(I) ηνπ 2012 
Ν. 111(Ι) ηνπ 2014 
Ν. 10(I) ηνπ 2018 
Ν. 10(I) ηνπ 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κ.Γ.Π. 215/78 
 
 
 
 
 
 
Κ.Γ.Π. 277/2002 
 

3. -(1) Καζηδξχεηαη Δπηηξνπή Όξσλ Τπεξεζίαο εηο Ξελνδνρεία ζπληζηακέλε εθ ησλ 
πξνζψπσλ άηηλα αλαθέξνληαη εηο ηελ παξάγξαθνλ (2) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, ήηηο 
ελαζθεί ηαο εμνπζίαο θαη ηα θαζήθνληα ηα θαζνξηδφκελα εηο ηνπο παξφληαο 
Καλνληζκνχο. 

(2) Σελ Δπηηξνπήλ απαξηίδνπζηλ— 

(α) ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ 
Αζθαιίζεσλ, ή αληηπξφζσπνο ηνχηνπ, σο Πξφεδξνο· 

(β) ν Γεληθφο Γηεπζπληήο ηνπ Τθηπνπξγείνπ Σνπξηζκνχ ή αληηπξφζσπνο ηνχηνπ· 

(γ)  δχν πξφζσπα δηνξηδφκελα ππφ ηνπ Τπνπξγνχ ελ ζπλελλνήζεη κεζ’ νηαζδήπνηε 
αληηπξνζσπεπηηθήο νξγαλψζεσο ελδηαθεξνκέλσλ εξγνδνηψλ· θαη 

(δ) δχν πξφζσπα δηνξηδφκελα ππφ ηνπ Τπνπξγνχ θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κεζ’ 
νηαζδήπνηε αληηπξνζσπεπηηθήο νξγαλψζεσο ελδηαθεξνκέλσλ 
εξγνδνηνπκέλσλ. 

 

Δπηηξνπή Όξσλ 
Τπεξεζίαο εηο 
Ξελνδνρεία. 

4. -(1) Η ζεηεία νηνπδήπνηε κέινπο ηήο Δπηηξνπήο δηνξηδνκέλνπ ππφ ηνπ Τπνπξγνχ 
δηαξθεί ηξία έηε απφ ηεο εκεξνκελίαο δηνξηζκνχ ηνπ κέινπο ηνχηνπ, εθηφο εάλ ν 
δηνξηζκφο ηνχηνπ ηεξκαηηζζή ελσξίηεξνλ ππφ ηνπ Τπνπξγνχ ηε ζπλαηλέζεη ηήο 
ελδηαθεξφκελεο πιεπξάο. 

(2) Οηνλδήπνηε κέινο ηεο Δπηηξνπήο δηνξηδφκελνλ ππφ ηνπ Τπνπξγνχ δχλαηαη λα 
ππνβάιε παξαίηεζηλ θαζ' νηνλδήπνηε ρξφλνλ δηαξθνχζεο ηεο ζεηείαο ηνπ δη’ εγγξάθνπ 
εηδνπνηήζεσο πξνο ηνλ Τπνπξγφλ κέζσ ηνπ Πξνέδξνπ ηήο Δπηηξνπήο. 

(3) Απαξηίαλ απνηεινχζη ηξία ηνπιάρηζηνλ κέιε ηεο Δπηηξνπήο εθ’ φζνλ παξίζηαληαη 
ν Πξφεδξνο θαη αλά ελ κέινο εθ ησλ ελ ηνηο ππνπαξαγξάθνηο (γ) θαη (δ) ηεο 

Θεηεία κειψλ, 
απαξηία θαη 
απνθάζεηο ηεο 
Δπηηξνπήο. 
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παξαγξάθνπ (2) ηνπ Καλνληζκνχ 3 δηνξηδνκέλσλ κειψλ. 

(4) Αη απνθάζεηο ηεο Δπηηξνπήο ιακβάλνληαη δηά πιεηνςεθίαο. Δλ πεξηπηψζεη 
ηζνςεθίαο ν Πξφεδξνο έρεη δεπηέξαλ ή ληθψζαλ ςήθνλ. 

 

5. -(1) Αη εμνπζίαη θαη ηα θαζήθνληα ηεο Δπηηξνπήο είλαη φπσο— 

(α) κεξηκλά φπσο αη δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ πάληνηε ηεξψληαη θαη 
εθαξκφδνληαη δεφλησο· 

(β) επηιακβάλεηαη δηαθνξψλ αλαθπνκέλσλ θαηά ηελ εθαξκνγήλ ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ· 

(γ) εμεηάδε νηαδήπνηε παξάπνλα ππνβαιιφκελα πξνο απηήλ πθ’ νηνπδήπνηε 
ελδηαθεξνκέλνπ· 

(δ) ηεξνπκέλσλ ησλ πξνλνηψλ ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ 
δηαζθαιίδε φπσο νηνζδήπνηε παξαβάηεο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ δηψθεηαη 
πνηληθψο· 

(ε) εθδίδε κνλίκνπο δηαηαγάο θαη νδεγίαο δηά ηελ νκαιήλ θαη απνηειεζκαηηθήλ 
εθαξκνγήλ θαη ιεηηνπξγίαλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ· 

(ζη) ζπληάζζε εζσηεξηθνχο θαλνληζκνχο δηέπνληαο ηα ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο· 

(δ) εθηειή πάλ έηεξνλ ππφ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ επηβαιιφκελσλ αχηε 
θαζήθνλ. 

(2) Σεξνπκέλσλ νησλδήπνηε νδεγηψλ ηνπ Γεληθνχ Δηζαγγειέσο ηεο Γεκνθξαηίαο, ε 
Δπηηξνπή δχλαηαη λα εγείξε δηά ηνπ Πξνέδξνπ απηήο πνηληθήλ δίσμηλ θαηά παληφο 
παξαβάηνπ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

 

Δμνπζίαη θαη 
θαζήθνληα ηεο 
Δπηηξνπήο. 

6. -(1)Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ ε Δπηηξνπή είλαη 
ππεχζπλνο δηά ηελ ιεηηνπξγίαλ ηνπ ππφ ησλ πξνεγνπκέλσλ Καλνληζκψλ εηζαρζέληνο 
ζεζκνχ ησλ επαγγεικαηηθψλ βηβιηαξίσλ ησλ εξγνδνηνπκέλσλ, εθδίδνπζα κέζσ ηνπ 
εξγνδφηνπ εηο έθαζηνλ εξγνδνηνχκελνλ ηνηνχηνλ επαγγεικαηηθφλ βηβιηάξηνλ νζάθηο 
ηνχην απαηηήηαη θαη κεξηκλψζα φπσο ηα επαγγεικαηηθά ηαχηα βηβιηάξηα ηεξψληαη θαη 
ελεκεξψλνληαη δεφλησο δηά ηεο ελ απηνίο αλαγξαθήο παληφο απαηηνπκέλνπ ζηνηρείνπ. 

(2) Ο ηχπνο ηνπ επαγγεικαηηθνχ βηβιηαξίνπ εθηίζεηαη ελ ησ ζπλεκκέλσ ηνηο παξνχζη 
Καλνληζκνίο Πίλαθη : 

Ννείηαη φηη ηα δπλάκεη ησλ πξνεγνπκέλσλ Καλνληζκψλ εθδνζέληα εηο 
εξγνδνηνπκέλνπο εηο μελνδνρεία θαηά ηελ εκέξαλ ηεο ελάξμεσο ηεο ηζρχνο ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ επαγγεικαηηθά βηβιηάξηα ζεσξνχληαη σο εθδνζέληα δπλάκεη ησλ 
παξφλησλ Καλνληζκψλ θαη ηθαλνπνηνχληα ηαο πεξί ηνπ ηχπνπ ηνχησλ απαηηήζεηο ηνπ 
παξφληνο Καλνληζκνχ : 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη ε Δπηηξνπή δχλαηαη θαζ’ νηνλδήπνηε ρξφλνλ λα απαηηήζε φπσο 
ηα ελ ηζρχη επαγγεικαηηθά βηβιηάξηα απνζπξζψζη θαη αληηθαηαζηαζψζη δηα λέσλ 
ηνηνχησλ επηθέξνπζα ηαπηνρξφλσο εηο ηνλ ηχπνλ ηνχησλ νηαζδήπνηε ηξνπνπνηήζεηο 
ήζειε θξίλεη αλαγθαίαο δηά ηελ θαιπηέξαλ εθαξκνγήλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

(3) Παο κε εηδηθεπκέλνο εξγνδνηνχκελνο αλαιακβάλσλ εξγαζίαλ δηά πξψηελ θνξάλ 
εηο μελνδνρείνλ δένλ φπσο εθνδηαζζεί δη’ επαγγεικαηηθνχ βηβιηαξίνπ άκα ηε 
ζπκπιεξψζεη ηξηψλ κελψλ ππεξεζίαο. 

(4) Παο εηδηθεπκέλνο εξγνδνηνχκελνο αλαιακβάλσλ δηά πξψηελ θνξάλ εξγαζίαλ ππφ 
ηελ ηδηφηεηα ηαχηελ εηο μελνδνρείνλ θαη παο απφθνηηνο μελνδνρεηαθήο ή ηνπξηζηηθήο 
ζρνιήο δένλ φπσο εθνδηαζζή δη’ επαγγεικαηηθνχ βηβιηαξίνπ άκα ηε ζπκπιεξψζεη ελφο 
κελφο ππεξεζίαο: 

Ννείηαη φηη νη ζπνπδαζηαί μελνδνρεηαθήο ή ηνπξηζηηθήο ζρνιήο είλαη ειεχζεξνη φπσο 

Δπαγγεικαηηθά 
βηβιηάξηα 
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αλαιακβάλσζηλ εξγαζίαλ άλεπ επαγγεικαηηθνχ βηβιηαξίνπ θαηά ηελ πεξίνδνλ ηεο 
θνηηήζεσο ησλ εηο ηελ ζρνιήλ, σο κέξνο ηεο πξαθηηθήο εμαζθήζεσο θαη ηεο επί 
δνθηκαζία ππεξεζίαο ησλ. 

(5) Σα επαγγεικαηηθά βηβιηάξηα ρνξεγνχληαη εηο ηελ Δπηηξνπήλ ππφ ηήο 
Κπβεξλήζεσο. Σα δηθαηψκαηα δηά ηελ έθδνζηλ επαγγεικαηηθψλ βηβιηαξίσλ άηηλα 
εηζπξάηηνληαη ππφ ηεο Δπηηξνπήο παξά ησλ δηθαηνπκέλσλ φπσο απνθηήζσζη ηαχηα 
θαζνξίδνληαη ππφ ηεο Δπηηξνπήο θαη θαηαηίζεληαη εηο ην Γεκφζηνλ Σακείνλ. 

(6) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ νπδείο εξγνδφηεο 
απαζρνιεί νηνλδήπνηε εξγνδνηνχκελνλ κε θαηέρνληα επαγγεικαηηθφλ βηβιηάξηνλ. 

(7) Ο εξγνδφηεο είλαη ππφρξενο δηά ηελ αζθαιή θχιαμηλ ηνπ επαγγεικαηηθνχ 
βηβιηαξίνπ θαζ’ νλ ρξφλνλ εξγνδνηνχκελνο απαζρνιείηαη ελ ησλ μελνδνρείσ ηνπ, 
παξαδίδεη δε ην βηβιηάξηνλ εηο ηνλ εξγνδνηνχκελνλ άκα ηε απνρσξήζεη ή απνιχζεη ηνπ 
ή εάλ δη’ νηνλδήπνηε ιφγνλ ηνχην θαζίζηαηαη αδχλαηνλ παξαδίδεη ηνχην εηο ηνλ 
Δπαξρηαθφλ Λεηηνπξγφλ Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ ηεο νηθείαο Δπαξρίαο. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κ.Γ.Π. 126/2016 

7. -(1) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 23 νπδείο εξγνδφηεο απαζρνιεί 
εξγνδνηνχκελνλ πθ΄ νηαλδήπνηε ηδηφηεηα,  

(α) πέξαλ ησλ ηεζζαξάθνληα νθηψ σξψλ θαζ’ εβδνκάδα ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 
ησλ ππεξσξηψλ ή πέξαλ ησλ νθηψ σξψλ θαζ’ εκέξαλ, πιελ ησλ ππαιιήισλ 
ινγηζηεξίνπ θαη ηδηαηηέξσλ γξακκαηέσλ, αίηηλεο ζα απαζρνινχληαη 
ηεζζαξάθνληα πέληε ψξαο εβδνκαδηαίσο, εμαηξνπκέλεο ηεο ππφ ησλ παξ. (2) 
θαη (3) θαησηέξσ επηηξεπνκέλεο ππεξσξηαθήο εξγαζίαο θαη εμαηξνπκέλνπ ηνπ 
ρξφλνπ ηνπ απαηηνπκέλνπ δηά γεχκαηα, ή  

(β) εηο ψξαο εθηφο ηνπ σξαξίνπ ηνπ φπεξ ζεκεηνχηαη εηο ηνλ ζπκθψλσο πξνο ηαο 
δηαηάμεηο ηεο ππνπαξαγξάθνπ (α) ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ Καλνληζκνχ 14 
αλαξηψκελνλ θαηάινγνλ:  

Ννείηαη φηη ην σξάξηνλ θαηαλέκεηαη εληφο πιαηζίνπ νπρί κεγαιπηέξνπ ησλ 
δεθαηξηψλ ζπλερψλ σξψλ εκεξεζίσο θαη φηη ηνχην δελ δηαθφπηεηαη πέξαλ ησλ 
δχν θνξψλ εκεξεζίσο. 

(2) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ— 

(α) νπδείο εξγνδνηνχκελνο εξγάδεηαη ππεξσξηαθψο πέξαλ ησλ ελλέα σξψλ θαζ’ 
νηαλδήπνηε εξγάζηκνλ εβδνκάδα· 

(β) εξγαζία κεηά ηελ ζπκπιήξσζηλ ηνπ εκεξεζίνπ σξαξίνπ ινγίδεηαη σο ππεξσξία, 
εθάζηε δε ψξα ηνηαχηεο εξγαζίαο ακείβεηαη σο κία θαη εκίζεηα. 

(3) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξαγξάθσλ (1) θαη (2) ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ ελ πεξηπηψζεη αζζελείαο εξγνδνηνπκέλνπ απνδεηθλπφκελεο δηά 
πηζηνπνηεηηθνχ ηαηξνχ, ηα θαζήθνληα απηνχ δχλαληαη λα εθηειψληαη πθ’ εηέξνπ 
εξγνδνηνπκέλνπ δηά ρξνληθφλ δηάζηεκα κε ππεξβαίλνλ ηελ κίαλ εβδνκάδα, θαηά ηελ 
δηάξθεηαλ δε ηνχηνπ ν ηειεπηαίνο νχηνο εξγνδνηνχκελνο δχλαηαη λα εξγάδεηαη πέξαλ ηνπ 
ζπλήζνπο εκεξεζίνπ ή εβδνκαδηαίνπ σξαξίνπ θαη ακείβεηαη δηά ηελ ηνηαχηελ ππεξσξίαλ 
σο πξνλνείηαη ελ ηε ππνπαξαγξάθσ (β) ηεο παξαγξάθνπ (2) ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ. 

 

Ωξάξηνλ, 
ππεξσξίαη θαη 
ππεξσξηαθή 
ακνηβή. 
 
 
Κ.Γ.Π. 254/2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κ.Γ.Π. 254/2002 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κ.Γ.Π. 254/2002 

8. Κάζε εξγνδνηνχκελνο απνιαχεη θάζε εβδνκάδα δχν εκεξαξγίεο κεη’ απνιαβψλ: 

Ννείηαη φηη ν εξγνδφηεο δηθαηνχηαη λα αλαζηείιεη ηε κία εθ ησλ δχν εκεξαξγηψλ 
έθαζηεο εβδνκάδαο. Γηα ηηο αλαζηειιφκελεο εκεξαξγίεο παξαρσξείηαη ειεχζεξνο 
ρξφλνο ή ρξεκαηηθή απνδεκίσζε, θαη’ επηινγή ηνπ εξγνδφηε, ζε νπνηνδήπνηε ρξφλν 
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο πνπ θεξδίδεηαη, κε εμαίξεζε μελνδνρεία ηα νπνία ζα 
παξακείλνπλ  ζε ιεηηνπξγία θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο φπνπ νη αλαζηειιφκελεο 
εκεξαξγίεο δχλαηαη λα παξαρσξεζνχλ ζε ειεχζεξν ρξφλν ή λα απνδεκησζνχλ 

Δβδνκαδηαία 
εκεξαξγία. 
Κ.Γ.Π. 126/2016 
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ρξεκαηηθά, θαη’ επηινγή ηνπ εξγνδφηε, κέρξη ην ηέινο Μαξηίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο, κε 
αλαινγία 1:1: 

Ννείηαη, πεξαηηέξσ φηη, ζε πεξίπησζε ηεξκαηηζκνχ ηεο απαζρφιεζεο, ζα 
θαηαβάιιεηαη ρξεκαηηθή απνδεκίσζε ησλ ζπζζσξεπκέλσλ αλαζηειιφκελσλ 
εκεξαξγηψλ, κε αλαινγία 1:1. 

 
9. Ο εξγνδνηνχκελνο δελ ππνρξενχηαη φπσο αλαιάβε εξγαζίαλ εθηφο ηνπ σξαξίνπ ηνπ 
πιελ ελ πεξηπηψζεη απξνζδφθεηνπ αλάγθεο, σο αζζελείαο ζπλαδέιθνπ ηνπ ή 
απξνβιέπηνπ αθίμεσο πειαηψλ νπρί φκσο θαη δηά λα αλακέλε νχηνο πειάηαο 
αθηρζεζνκέλνπο αξγά ή δηά λα εηδνπνηή πειάηαο επηζπκνχληαο λα εγεξζψζηλ 
αζπλήζσο ελσξίο ηελ πξσΐαλ. 

 

 
 

10. -(1) Πάληεο νη εξγνδνηνχκελνη δηθαηνχληαη εηεζίαο άδεηαο κεη’ απνιαβψλ 
ηνπιάρηζην ηεζζάξσλ εβδνκάδσλ. 

 (2) Γηα ηνπο φξνπο απφθηεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο θαη ηεο ρνξήγεζεο ηεο άδεηαο 
εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ πεξί Δηεζίσλ Αδεηψλ κεη΄ Απνιαβψλ Νφκσλ 1967 έσο 
2011.  

 

 

 

 

 

 

 

(3) Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξί Δηεζίσλ Άδεησλ κεη’ Απνιαβψλ Νφκσλ ηνπ 
1967 έσο 2011, επηηξέπεηαη ή ρνξήγεζηο ηεο εηεζίαο άδεηαο πέξαλ ηεο κηαο πεξηφδνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Δξγνδνηνχκελνη απαζρνινχκελνη επνρηαθψο εηο μελνδνρεία νξεηλψλ ζεξέηξσλ 
δηθαηνχληαη άδεηαο κεη' απνιαβψλ θαη΄ αλαινγία ηνπ ρξφλνπ εξγαζίαο ηνπο.  

(5) Δθ' νηαζδήπνηε δηαθνξάο αλαθπφκελεο κεηαμχ εξγνδφηνπ θαη εξγνδνηνπκέλνπ 
σο πξνο ηελ δηάξθεηαλ ηεο ππεξεζίαο ηνπ δεπηέξνπ απνθαζίδεη ε Δπηηξνπή. 

Δηήζηα άδεηα 
Κ.Γ.Π. 254/2002 
 
 
Ν. 8 ηνπ 1967 
Ν. 25 ηνπ 1968 
Ν. 23 ηνπ 1969 
Ν. 26 ηνπ 1970 
Ν. 34 ηνπ 1972 
Ν. 66 ηνπ 1972 
Ν. 5 ηνπ 1973 
Ν. 85 ηνπ 1979 
Ν. 55 ηνπ 1980 
Ν. 65(Ι) ηνπ 1993 
Ν. 79(Ι) ηνπ 1996 
Ν. 26(Ι) ηνπ 1997 
Ν. 110(Ι) ηνπ 1999 
Ν. 165(Ι) ηνπ 2001 
Ν. 66(Ι) ηνπ 2002 
Ν. 72(Ι) ηνπ 2002 
Ν. 169(Ι) ηνπ 2002  
Ν. 18(I) ηνπ 2005 
Ν. 42(I) ηνπ 2011 
 
 
Ν. 8 ηνπ 1967 
Ν. 25 ηνπ 1968 
Ν. 23 ηνπ 1969 
Ν. 26 ηνπ 1970 
Ν. 34 ηνπ 1972 
Ν. 66 ηνπ 1972 
Ν. 5 ηνπ 1973 
Ν. 85 ηνπ 1979 
Ν. 55 ηνπ 1980 
Ν. 65(Ι) ηνπ 1993 
Ν. 79(Ι) ηνπ 1996 
Ν. 26(Ι) ηνπ 1997 
Ν. 110(Ι) ηνπ 1999 
Ν. 165(Ι) ηνπ 2001 
Ν. 66(Ι) ηνπ 2002 
Ν. 72(Ι) ηνπ 2002 
Ν. 169(Ι) ηνπ 2002  
Ν. 18(I) ηνπ 2005 
Ν. 42(I) ηνπ 2011 
 
Κ.Γ.Π. 254/2002 
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11. -(1) Άκα ηε πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθνχ αζζελείαο εθδνζέληνο ππφ ηαηξνχ, ν 
εξγνδνηνχκελνο δηθαηνχηαη εηεζίσο άδεηαο αζζελείαο κεη' απνιαβψλ σο αθνινχζσο: 

(α) εξγνδνηνχκελνο έρσλ ππεξεζίαλ κεγαιπηέξαλ ησλ εμ κελψλ άιια κε 
ππεξβαίλνπζαλ ηα ηξία έηε, 15 εκέξαο· 

(β) εξγνδνηνχκελνο έρσλ ππεξεζίαλ κεγαιπηέξαλ ησλ ηξηψλ εηψλ, 24 εκέξαο: 

Ννείηαη φηη αη πξψηαη ηξεηο εκέξαη ηεο άδεηαο αζζελείαο είλαη άλεπ απνιαβψλ έθηνο 
εηο πεξηπηψζεηο πεξηζάιςεσο εληφο θιηληθήο ή λνζνθνκείνπ θαη αηπρεκάησλ εηο ηελ 
εξγαζίαλ: 

Ννείηαη πεξαηηέξσ φηη πάζα παξνρή εθ ηνπ Σακείνπ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ιφγσ 
αζζελείαο αθαηξείηαη εθ ησλ θαηαβιεηέσλ δπλάκεη ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ εηο ηνλ 
εξγνδνηνχκελνλ απνιαβψλ. 

(2) Δάλ ή αζζέλεηα εξγνδνηνπκέλνπ ζπλερίδεηαη θαη κεηά ηελ εθπλνήλ ηεο άδεηαο 
αζζελείαο ηεο νπνίαο νχηνο δηθαηνχηαη, ρνξεγείηαη εηο ηνλ ξεζέληα εξγνδνηνχκελνλ 
άδεηα άλεπ απνιαβψλ, αλάινγνο πξνο ηα έηε ππεξεζίαο απηνχ. Δηδηθαί πεξηπηψζεηο 
εμεηάδνληαη ππφ ηνπ εξγνδφηνπ ελ ζπλελλνήζεη κεηά ηεο ζπληερλίαο ηνπ 
εξγνδνηνπκέλνπ. 

(3) Δλ πεξηπηψζεη αζζελείαο ν εξγνδνηνχκελνο εηδνπνηεί ηνλ εξγνδφηελ απφ ηεο 
πξψηεο εκέξαο ηεο ηνηαχηεο αζζελείαο ή ην ελσξίηεξνλ δπλαηφλ κεηά ηαχηελ. 

(4) Δξγνδνηνπκέλε κε ππεξεζίαλ ηνπιάρηζηνλ εμ κελψλ εηο ηνλ απηφλ εξγνδφηελ 
δηθαηνχηαη άδεηαο ηνθεηνχ, θαηά ην ήκηζπ ησλ απνιαβψλ, εμ΄ εβδνκάδσλ. 
 

Άδεηα αζζελείαο 
θαη ηνθεηνχ 

12. -(1) Δξγνδνηνχκελνο ηνπ νπνίνπ αη ππεξεζίαη ηεξκαηίδνληαη πξσηνβνπιία ηνπ 
εξγνδφηνπ δηθαηνχηαη πξνεηδνπνηήζεσο ή αλη΄ απηήο, απνδεκηψζεσο, σο αθνινχζσο : 

(α) εξγνδνηνχκελνο έρσλ ππεξεζίαλ κεγαιπηέξαλ ηνπ ελφο κελφο αιιά κε 
ππεξβαίλνπζαλ ην ελ έηνο, 8 εκέξαη· 

(β) εξγνδνηνχκελνο έρσλ ππεξεζίαλ κεγαιπηέξαλ ηνπ ελφο έηνπο αιιά κε 
ππεξβαίλνπζαλ ηα δχν έηε, 14 εκέξαη· 

(γ) εξγνδνηνχκελνο έρσλ ππεξεζίαλ κεγαιπηέξαλ ησλ δχν εηψλ 28 εκέξαη· 

(δ) εξγνδνηνχκελνο εηο επνρηαθφλ μελνδνρείνλ ζέξεηξνπ, 8 εκέξαη. 

 
(1Α) Δξγνδνηνχκελνο μελνδνρείνπ παξαιηαθήο πφιεσο, θσκνπφιεσο ή ρσξηνχ ηνπ 

νπνίνπ αη ππεξεζίαη ηεξκαηίδνληαη πξσηνβνπιία ηνπ εξγνδφηνπ— 

 (α) κεηαμχ ηεο 1εο θαη 31εο Απγνχζηνπ νηνπδήπνηε έηνπο, δηθαηνχηαη 
πξνεηδνπνηήζεσο ή αλη΄ απηήο, απνδεκηψζεσο σο πξνβιέπεηαη ππφ ηεο 
παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ επμεκέλεο θαηά 50%. 

 (β) κεηαμχ ηεο 1εο επηεκβξίνπ νηνπδήπνηε έηνπο θαη ηεο 15εο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 
ακέζσο επφκελνπ έηνπο, δηθαηνχηαη πξνεηδνπνηήζεσο ή, αλη΄ απηήο, 
απνδεκηψζεσο σο πξνβιέπεηαη ππφ ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο 
Καλνληζκνχ επμεκέλεο θαηά 50% θαη επί πιένλ ελφο εβδνκαδηαίνπ κηζζνχ. Ο 
επί πιένλ εβδνκαδηαίνο κηζζφο ζα θαηαβάιιεηαη κφλνλ εηο φζαο πεξηπηψζεηο ν 
εξγνδνηνχκελνο έρεη ηνπιάρηζηνλ εμάκελνλ ππεξεζίαλ εηο ηνλ απηφλ εξγνδφηελ. 

Δηο πεξίπησζηλ θαζ΄ ελ ήζειελ ππάξμεη νηνλδήπνηε παξάπνλνλ ελ ζρέζεη πξνο, 
θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο πξνεηδνπνηήζεσο, παξάιεηςηλ ηνπ εξγνδνηνπκέλνπ λα 
εθηειέζε ηελ εξγαζίαλ ηνπ θαη΄ επιφγσο ηθαλνπνηεηηθφλ ηξφπνλ, ην ηνηνχην 
παξάπνλνλ ππνβάιιεηαη εηο ηελ Δπηηξνπήλ πξνο εμέηαζηλ θαη επ΄ απηνχ 
απφθαζηλ. 

Δάλ ν εξγνδνηνχκελνο απνρσξήζε θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο πξνεηδνπνηήζεσο, 
νχηνο δελ ζα δηαθαηνχηαη εηο απνδεκίσζηλ. 
 

Πξνεηδνπνίεζηο επί 
ηεξκαηηζκψ 
ππεξεζηψλ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κ.Γ.Π. 215/78 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΓΠ544/2020 
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Δξγνδνηνχκελνο δπλάκεη ζπκθσλίαο ηαθηήο πεξηφδνπ ήηηο δελ ππεξβαίλεη ηνπο 
νθηψ κήλαο δελ δηθαηνχηαη πξνεηδνπνηήζεσο. 

 (2) Η απηή πξνεηδνπνίεζηο ή απνδεκίσζηο παξέρεηαη ή θαηαβάιιεηαη ππφ ηνπ 
εξγνδνηνπκέλνπ ελ ε πεξηπηψζεη νχηνο ηδία πξσηνβνπιία επηζπκεί φπσο ηεξκαηίζε ηαο 
ππεξεζίαο απηνχ: 

Ννείηαη φηη ε απαζρφιεζηο λενπξνζιακβαλνκέλσλ εηο ηελ ππεξεζίαλ ελφο 
μελνδνρείνπ αλεμαξηήησο ηεο πξνεγνπκέλεο ησλ ππεξεζίαο εηο ηελ μελνδνρεηαθήλ 
βηνκεραλίαλ, είλαη επί δνθηκαζηηθήο βάζεσο δηά πεξίνδνλ κέρξηο ελφο κελφο θαη νπδεκία 
πξνεηδνπνίεζηο απαηηείηαη εάλ θαηά ηελ δηάξθεηαλ ή ην ηέινο ηήο δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ 
νηνλδήπνηε κέξνο απνθαζίζεη φπσο ε απαζρφιεζηο κε ζπλερηζζή. 

(3) Σν πνζφλ ηεο απνδεκηψζεσο ήηηο θαηαβάιιεηαη εηο ηνλ εξγνδνηνχκελνλ δπλάκεη 
ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, επηβαξχλεη απνθιεηζηηθψο ηνλ 
εξγνδφηε.  

(4) Αλεμαξηήησο ησλ πξνλνηψλ ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, δηάπξαμηο ζνβαξνχ 
παξαπηψκαηνο ππφ ηνπ εξγνδνηνπκέλνπ ελ ηε εθηειέζεη ησλ θαζεθφλησλ ηνπ, ή 
δηαγσγή εθ κέξνπο ηνπ εξγνδνηνπκέλνπ ήηηο θαζηζηά ζαθέο φηη ε ζρέζηο εξγνδφηνπ θαη 
εξγνδνηνπκέλνπ δελ δχλαηαη επιφγσο λα αλακέλεηαη φπσο ζπλερηζζή, ή δηάπξαμηο 
πνηληθνχ αδηθήκαηνο ππφ ηνπ εξγνδνηνπκέλνπ ελ ηε εθηειέζεη ηνπ θαζήθνληνο έθηνο εάλ 
ν εξγνδφηεο ζπλήλεζελ ή παξψηξπλελ εηο ηελ δηάπξαμηλ ηνχηνπ, ή απξεπήο 
ζπκπεξηθνξά ηνπ εξγνδνηνπκέλνπ θαηά ηνλ ρξφλνλ ηεο εθηειέζεσο ησλ θαζεθφλησλ 
ηνπ, ή ζνβαξά ή επαλαιακβαλφκελε παξάβαζηο ή παξαγλψξηζηο θαλφλσλ ηεο εξγαζίαο 
ή άιισλ θαλφλσλ ελ ζρέζεη πξνο ηελ απαζρφιεζηλ, απνηεινχζη ιφγνλ απνιχζεσο ηνπ 
εξγνδνηνπκέλνπ άλεπ πξνεηδνπνηήζεσο, ιακβαλνκέλσλ ππ’ φςηλ φισλ ησλ 
πεξηζηαηηθψλ ηεο πεξηπηψζεσο: 

Ννείηαη φηη ν εξγνδνηνχκελνο δχλαηαη, κέζσ ηεο ζπληερλίαο ηνπ λα ακθηζβήηεζε ηελ 
νξζφηεηα ηεο απνθάζεσο ηνπ εξγνδφηνπ, φηε αθνινπζείηαη ή ππφ ηνπ Κψδηθα 
Βηνκεραληθψλ ρέζεσλ πξνλννχκελε δηαδηθαζία. 

(5) Αλεμαξηήησο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ 2, ν ελ ηνηο παξαγξάθνηο (1), (1Α), 
(2) θαη (4) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ απαληψκελνο φξνο «εξγνδνηνχκελνο» 
πεξηιακβάλεη θαη ηνλ δηεπζπληήλ μελνδνρείνπ, πάλ δε πνζφλ ηπρφλ θαηαβιεηένλ δπλάκεη 
ηήο παξαγξάθνπ (1), (1Α) ή ηεο παξαγξάθνπ (2) ππνινγίδεηαη, ηεξνπκέλσλ ησλ 
αλαινγηψλ, ζπκθψλσο πξνο ηαο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ 13: 

Ννείηαη φηη αη δηαηάμεηο ηήο παξνχζεο παξαγξάθνπ δελ θαιχπηνπλ ηάο πεξηπηψζεηο 
θαζ' αο νη φξνη απαζρνιήζεσο ηνπ Γηεπζπληνχ θαζνξίδνληαη δηά πξνζσπηθνχ 
ζπκβνιαίνπ εξγαζίαο ηζρπνπζψλ ψδε ησλ πξνλνηψλ ηνπ άξζξνπ 5 (δ) ηνπ πεξί 
Σεξκαηηζκνχ Απαζρνιήζεσο Νφκνπ. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΓΠ544/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κ.Γ.Π. 215/78 
 
 
 
 
ΚΓΠ544/2020 
 

13. -(1) Πάζα πιεξσκή γηλνκέλε δπλάκεη ησλ Καλνληζκψλ 7, 10, 11 θαη 12  
θαηαβάιιεηαη ππφ ηνπ εξγνδφηνπ, ινγίδεηαη δε βάζεη ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ ηνπ 
εξγνδνηνπκέλνπ.  
 

(2) Γηά ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ βαζηθφο κηζζφο ζεκαίλεη ηνλ 
βαζηθφλ κηζζφλ νκνχ κεηά ηνπ εθάζηνηε θαηαβαιιφκελνπ ηηκαξηζκηθνχ επηδφκαηνο. 
 

Τπνινγηζκφο 

πιεξσκψλ. 
 
ΚΓΠ544/2020 
 
 
Κ.Γ.Π.215/78 

14. -(1) Έθαζηνο εξγνδφηεο ηεξεί αλεξηεκέλα εηο πεξίνπηνλ κέξνο ηνπ μελνδνρείνπ, εηο 
ην φπνηνλ πάληεο νη εξγνδνηνχκελνη εηζέξρνληαη ή δχλαληαη λα εηζέιζσζηλ επθφισο, 
θαηάινγνλ ησλ ελ ησ μελνδνρείσ εξγνδνηνπκέλσλ, δηαιακβάλνληα σο πξνο έθαζηνλ 
απηψλ ην σξάξηνλ θαζήθνληνο, ήηνη ηελ ρξνληθήλ πεξίνδνλ θαηά ηελ δηάξθεηαλ ηεο 
νπνίαο απαηηείηαη παξ’ εξγνδνηνπκέλνπ φπσο εθηειεί εξγαζίαλ ηνπ μελνδνρείνπ, ηελ 
νξηδφκελελ δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 7 εβδνκαδηαίαλ εκέξαλ αξγίαο θαη ηνλ αξηζκφλ ησλ 
εκεξψλ αδείαο ηαο νπνίαο νχηνο δηθαηνχηαη δπλάκεη ηνπ Καλνληζκνχ 10. 

 (2) Οπδέλ ηνπ θαηαιφγνπ ηνπ αλαθεξνκέλνπ ελ ηε παξαγξάθσ (1) ηνπ παξφληνο 

 
 
ΚΓΠ544/2020 
 
 
 
ΚΓΠ544/2020 
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Καλνληζκνχ ηξνπνπνηείηαη εηκή κφλνλ θαηφπηλ 48σξνπ πξνεηδνπνηήζεσο πξνο ηνπο 
ελδηαθεξνκέλνπο εξγνδνηνπκέλνπο εμαηξνπκέλσλ ησλ πεξηπηψζεσλ αζζελείαο ή 
ηεξκαηηζκνχ ησλ ππεξεζηψλ εξγνδνηνπκέλνπ ηδία απηνχ πξσηνβνπιία θαη άλεπ πξν- 
εηδνπνηήζεσο. 

(3) Έθαζηνο εξγνδφηεο απνζηέιιεη πξνο ηνλ Δπαξρηαθφ Λεηηνπξγφ Δξγαζηαθψλ 
ρέζεσλ  ηεο νηθείαο επαξρίαο αλά δχν αληίγξαθα ηνπ ελ ηε παξαγξάθσ (1) 
αλαθεξνκέλνπ θαηαιφγνπ εληφο κηαο εβδνκάδνο απφ ηεο ην πξψηνλ αλαξηήζεσο ηνπ 
θαη εθεμήο αλά εμάκελνλ: 

Ννείηαη φηη παζά αιιαγή εηο ηνλ θαηάινγνλ εληφο ηεο πξναλαθεξζείζεο πεξηφδνπ ησλ 
εμ κελψλ γλσζηνπνηείηαη πξνο ηνλ Δπαξρηαθφλ Λεηηνπξγφλ Δξγαζίαο εληφο κηαο 
εβδνκάδνο δηά ηεο απνζηνιήο δπν αληηγξάθσλ ηνπ ελ ηε παξαγξάθσ 1 (α) 
αλαθεξνκέλνπ εληχπνπ.  

 
 
 
 
 
 
 
Κ.Γ.Π.126/2016 

  

15. -(1) Παξάπνλα ππνβαιιφκελα πξνο ηελ Δπηηξνπήλ ππφ εξγνδφηνπ ή 
εξγνδνηνπκέλνπ ή ππφ νξγαλψζεσο αληηπξνζσπεπνχζεο νηνλδήπνηε εμ απηψλ ελ 
ζρέζεη κε ηελ εθαξκνγήλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ εμεηάδνληαη εληφο νθηψ εκεξψλ ή 
ην ελσξίηεξνλ δπλαηφλ κεηά ηελ ελ ιφγσ πεξίνδνλ. 

(2) Δάλ ή Δπηηξνπή απνθαζίζε φηη επηβάιιεηαη φπσο δηελεξγεζή επηζεψξεζηο 

μελνδνρείνπ ή ησλ βηβιίσλ θαη αξρείσλ απηνχ, ηξηκεξήο Δπηηξνπή θαζνξηδνκέλε ππφ 

ηνπ Τπνπξγνχ (ελ ηνηο εθεμήο αλαθεξνκέλε σο «ηξηκεξήο Δπηηξνπή»), πξνβαίλεη εηο ηελ 

ηνηαχηελ επηζεψξεζηλ εληφο νθηψ εκεξψλ απφ ηεο ιήςεσο ηεο ζρεηηθήο απνθάζεσο. 

 

Δμέηαζηο 
παξαπφλσλ θαη 
επηζεψξεζηο 

16. -(1) Ο Τπνπξγφο δχλαηαη λα δηνξίζε επηζεσξεηάο πθ' νηνλδήπνηε ηίηινλ ήζειελ 
εθάζηνηε απνθαζίζεη, σο θαη εηέξνπο ιεηηνπξγνχο, εθ' φζνλ ήζειε θξίλεη ηνχηνπο 
αλαγθαίνπο δηά ηελ εθαξκνγήλ ηνπ παξφληνο Νφκνπ νίηηλεο ζα ηειψζηλ ππφ ηελ 
επνπηείαλ θαη ηαο δηαηαγάο ηνπ Γηεπζπληή ηνπ Σκήκαηνο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ ηνπ 
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Πξφλνηαο θαη Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ. 

(2) Άπαληεο νη δηνξηδφκελνη επηζεσξεηαί θαη ινηπνί ιεηηνπξγνί δπλάκεη ησλ δηαηάμεσλ 
ηεο παξαγξάθνπ (1) αλσηέξσ δένλ λα είλαη εθνδηαζκέλνη δη’ εηδηθψλ ηαπηνηήησλ. 

(3) Οηνζδήπνηε Δπηζεσξεηήο δχλαηαη θαζ’ νηνλδήπνηε εχινγνλ ρξφλνλ λα εηζέιζε εηο 
νηνλδήπνηε μελνδνρείνλ θαη επηζεσξήζε θαη εμεηάζε ηνχην ή νηνλδήπνηε ηκήκα απηνχ, 
δηά λα εμαθξηβψζε θαηά πφζνλ αη δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ηεξνχληαη 
δεφλησο. 

 

Δπηζεσξεηαί, 
επηζεσξήζεηο. 
 
 
 
Κ.Γ.Π. 126/2016 

17. Έθαζηνο εξγνδφηεο ή εθπξφζσπνο απηνχ θαη νη ππ' απηνχ εξγνδνηνχκελνη δένλ 
φπσο παξέρσζη ηνηαχηαο δηεπθνιχλζεηο επηηξέπνπζαο ηνλ έιεγρνλ ηνηνχησλ βηβιίσλ θαη 
αξρείσλ σο ήζειελ απαηηεζή ππφ ηεο ηξίκεξνπο Δπηηξνπήο ή πθ' νηνπδήπνηε 
Δπηζεσξεηνχ. 
 

 

18. -(1) Οηνζδήπνηε εξγνδφηεο παξαβεί ή παξαιείςεη λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο δηαηάμεηο 
ησλ Καλνληζκψλ 7 θαη 10 ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ είλαη έλνρνο αδηθήκαηνο θαη ζε 
πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ ππφθεηηαη ζε πνηλή θπιάθηζεο κέρξηο ελφο έηνπο ή ζε 
πξφζηηκν κέρξη ηξεηο ρηιηάδεο ηεηξαθφζηα δεθαεπηά επξψ ή θαη ζηηο δχν πνηλέο καδί. 

 

 

(2) Σεξνπκέλεο ηεο παξαγξάθνπ (1) ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ νηνλδήπνηε 
πξφζσπν ην νπνίν εζθεκκέλα παξεκπνδίδεη ηελ ηξηκεξή Δπηηξνπή ή νηνλδήπνηε 
Δπηζεσξεηήλ θαηά ηελ ελάζθεζε ησλ ππφ ησλ δηαηάμεσλ ησλ Καλνληζκψλ 15 θαη 16, 
αληίζηνηρα, ρνξεγνπκέλσλ ζε απηνχο εμνπζηψλ θαη νηνζδήπνηε εξγνδφηεο παξαβεί ή 
παξαιείςεη λα ζπκκνξθσζεί πξνο νηαλδήπνηε άιιελ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ είλαη έλνρνο αδηθήκαηνο θαη ζε πεξίπησζε θαηαδίθεο ηνπ ππφθεηηαη ζε 

Αδηθήκαηα θαη 
πνηλέο. 
 
Κ.Γ.Π. 254/2002 
 
Ν. 33 ηνπ 2007 
Ν. 77(Ι) ηνπ 2007 
Ν. 160(Ι) ηνπ 2007 
Ν. 78(Ι) ηνπ 2008 
Ν. 79(Ι) ηνπ 2008 
Ν. 62(Ι) ηνπ 2010 
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πνηλή πξνζηίκνπ κέρξη ρίιηα επηαθφζηα ελλέα επξψ. 

 

Ν. 33 ηνπ 2007 
Ν. 77(Ι) ηνπ 2007 
Ν. 160(Ι) ηνπ 2007 
Ν. 78(Ι) ηνπ 2008 
Ν. 79(Ι) ηνπ 2008 
Ν. 62(Ι) ηνπ 2010 
 

19. Σεξνπκέλσλ ησλ δηαηάμεσλ ηεο παξαγξάθνπ (3) ηνπ Καλνληζκνχ 10, θαη ηεο 
επηθπιάμεσο ηεο παξαγξάθνπ (5) ηνπ Καλνληζκνχ 12 αη δηαηάμεηο ησλ παξφλησλ 
Καλνληζκψλ ππεξηζρχνπζη ησλ δηαηάμεσλ ησλ πεξί Δηεζίσλ Άδεησλ κεη' Απνιαβψλ 
Νφκσλ ηνπ 1967 έσο 2011 θαη ησλ πεξί Σεξκαηηζκνχ Απαζρνιήζεσο Νφκσλ ηνπ 1967 
έσο 2016 ελ νηαδήπνηε πεξηπηψζεη ζπγθξνχζεσο κεηά ηνχησλ. 

 

Πεξηπηψζεηο 
ζπγθξνχζεσο ησλ 
Καλνληζκψλ κεηά 
ηηλψλ Νφκσλ 
 
Ν. 8 ηνπ 1967 
Ν. 25 ηνπ 1968 
Ν. 23 ηνπ 1969 
Ν. 26 ηνπ 1970 
Ν. 34 ηνπ 1972 
Ν. 66 ηνπ 1972 
Ν. 5 ηνπ 1973 
Ν. 85 ηνπ 1979 
Ν. 55 ηνπ 1980 
Ν. 65(Ι) ηνπ 1993 
Ν. 79(Ι) ηνπ 1996 
Ν. 26(Ι) ηνπ 1997 
Ν. 110(Ι) ηνπ 1999 
Ν. 165(Ι) ηνπ 2001 
Ν. 66(Ι) ηνπ 2002 
Ν. 72(Ι) ηνπ 2002 
Ν. 169(Ι) ηνπ 2002  
Ν. 18(I) ηνπ 2005 
Ν. 42(I) ηνπ 2011 
 
Ν. 24 ηνπ 1967 
Ν. 17 ηνπ 1968 
Ν. 67 ηνπ 1972 
Ν. 6 ηνπ 1973 
Ν. 18 ηνπ 1977 
Ν. 92 ηνπ 1979 
Ν. 54 ηνπ 1980 
Ν. 167 ηνπ 1987 
Ν. 18 ηνπ 1990 
Ν. 203 ηνπ 1990 
Ν. 52(Ι) ηνπ 1994 
Ν. 61(Ι) ηνπ 1994 
Ν. 26(Ι) ηνπ 2001 
Ν. 111(Ι) ηνπ 2001 
Ν. 70(Ι) ηνπ 2002 
Ν. 79(Ι) ηνπ 2002 
Ν. 159(Ι) ηνπ 2002 
Ν. 212(Ι) ηνπ 2002. 
Ν. 110(I) ηνπ 2003 
Ν. 111(I) ηνπ 2003 
Ν. 89(I) ηνπ 2016 
 

20. Αη δηαηάμεηο ησλ πεξί Πξνζηαζίαο ησλ Νέσλ θαηά ηελ Απαζρφιεζε Νφκσλ ηνπ 
2001 θαη 2012, ππεξηζρχνπζη ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ ησλ 
αθνξσζψλ ηνπο παίδαο θαη λεαξά πξφζσπα εηο ηαο πεξηπηψζεηο θαζ' αο αη ππφ ηνπ σο 
είξεηαη Νφκνπ δηαηάμεηο είλαη επλντθψηεξαη ησλ δηαηάμεσλ ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ. 

 

Οη Πεξί 
Πξνζηαζίαο ησλ 
Νέσλ θαηά ηελ 
Απαζρφιεζε 
Νφκνη. 
Ν. 48(Ι) ηνπ 2001 
Ν. 15(Ι) ηνπ 2012 

21. -(1) Οη πεξί Ξελνδνρείσλ (Όξνη Τπεξεζίαο) Καλνληζκνί ηνπ 1965 θαη 1966 δηά ηνπ 
παξφληνο αλαθαινχληαη άλεπ επεξεαζκνχ παληφο δπλάκεη απηψλ γελνκέλνπ ή κε 
γελνκέλνπ. 

 

(2) Η δπλάκεη ησλ πξνεγνπκέλσλ Καλνληζκψλ ζπζηαζείζα Δπηηξνπή εμαθνινπζεί λα 
πθίζηαηαη σο εάλ απηή ζπλεζηήζε δπλάκεη ησλ παξφλησλ Καλνληζκψλ άλεπ 
επεξεαζκνχ παληφο δη’ απνθάζεσο απηήο γελνκέλνπ ή κε γελνκέλνπ. 
 

Αλάθιεζηο. 
Δπίζεκνο 
Δθεκεξίο 
Παξάξηεκα Σξίηνλ: 
11.2.1965 
30.6.1966. 

22. –(1) Ο εξγνδφηεο εηζθέξεη ζην Σακείν Πξνλνίαο πνζνζηφ 5% θαη ν εξγνδνηνχκελνο 
πνζνζηφ 5% είηε 10% αλάινγα κε ηελ επηζπκία ηνπ, επί ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ, φπσο 
απηφο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν (2) ηνπ Καλνληζκνχ 13. 

(2) Δξγνδνηνχκελνη, πνπ απαζρνινχληαη ζηε μελνδνρεηαθή βηνκεραλία πέξαλ ησλ έμη 
(6) κελψλ θαηά ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ πεξί Δξγνδνηνπκέλσλ εηο 
Ξελνδνρεία (Όξνη Τπεξεζίαο)(Σξνπνπνηεηηθψλ) Καλνληζκψλ ηνπ 2016 θαη δελ 

Σακείν Πξνλνίαο 
Κ.Γ.Π. 126/2016 
 
 
 
 
 
Κ.Γ.Π. 126/2016 
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ζπκκεηέρνπλ ζην Σακείν Πξνλνίαο θαη εξγνδνηνχκελνη πνπ ζπκπιεξψλνπλ έμη (6) κήλεο 
απαζρφιεζεο ζηελ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία ζε νπνηαδήπνηε εκεξνκελία κεηά ηελ 
εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ ελ ιφγσ Καλνληζκψλ, έρνπλ δηθαίσκα λα εληαρζνχλ 
ζ’ απηφ κεηά απφ γλσζηνπνίεζε ηεο πξφζζεζήο ηνπο γηα έληαμε: 

Ννείηαη φηη, ε γλσζηνπνίεζε ηεο πξφζζεζεο ησλ εξγνδνηνπκέλσλ γηα έληαμε ζην Σακείν 
Πξνλνίαο γίλεηαη γηα έλα έθαζηνλ έηνο εληφο πεξηφδνπ δχν (2) κελψλ, εθφζνλ ν 
εξγνδνηνχκελνο έρεη ζπκπιεξψζεη έμη (6) κήλεο απαζρφιεζεο ζηελ μελνδνρεηαθή 
βηνκεραλία. 

(3) Δξγνδνηνχκελνη, νη νπνίνη πξνζιακβάλνληαη ζε επνρηαθή βάζε κεηά ηελ εκεξνκελία 
έλαξμεο ηεο ηζρχνο ησλ αλαθεξνκέλσλ ζηε παξάγξαθν 2 Καλνληζκψλ, δηθαηνχληαη λα 
εληαρζνχλ ζην Σακείν Πξνλνίαο κεηά ηε ζπκπιήξσζε ζπλερφκελσλ επνρηαθψλ 
πεξηφδσλ, δηάξθεηαο δεθανθηψ (18) κελψλ, ζηε θππξηαθή μελνδνρεηαθή βηνκεραλία: 

Ννείηαη φηη νπνηαδήπνηε πεξίνδνο απαζρφιεζεο πνπ έιαβε ρψξα κεηά ηελ 1ε 
Ιαλνπαξίνπ 2013 ζα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
ΚΓΠ544/2020 
 

23. –(1) Κάζε εξγνδνηνχκελνο δηθαηνχηαη ηηο αθφινπζεο, επί πιεξσκή γηνξηέο / αξγίεο:  

 

(α) 1ε Ιαλνπαξίνπ, 

(β) 6ε Ιαλνπαξίνπ, 

(γ) Καζαξή Γεπηέξα, 

(δ) 25ε Μαξηίνπ, 

(ε) 1ε Απξηιίνπ, 

(ζη) Μεγάιε Παξαζθεπή, 

(δ) Κπξηαθή ηνπ Πάζρα, 

(ε) Γεπηέξα ηνπ Πάζρα, 

(ζ) 1ε Μαΐνπ, 

(η) Γεπηέξα ηνπ Αγίνπ Πλεχκαηνο, 

(ηα) 15ε Απγνχζηνπ, 

(ηβ) 1ε Οθησβξίνπ, 

(ηγ) 28ε Οθησβξίνπ, 

(ηδ) 25
ε
 Γεθεκβξίνπ, 

(ηε) 26
ε
 Γεθεκβξίνπ. 

 

(2) Δξγνδνηνχκελνο ν νπνίνο εξγάδεηαη θαηά ηηο γηνξηέο /αξγίεο πνπ θαζνξίδνληαη ζηελ 
παξάγξαθν (1), δηθαηνχηαη απνδεκίσζε πέξαλ ηνπ θαλνληθνχ εκεξνκηζζίνπ, έλα (1) 
επηπιένλ εκεξνκίζζην θαη απφ ηελ 1

ε
 Ιαλνπαξίνπ 2022 ελάκηζη επηπιένλ εκεξνκίζζην, ην 

νπνίν είηε ζα απνδεκηψλεηαη ζε ρξήκα είηε ζα ηνπ παξαρσξείηαη ζε ειεχζεξν ρξφλν: 

Ννείηαη φηη ν ειεχζεξνο ρξφλνο ζα πξέπεη λα παξαρσξεζεί κέρξη ην ηέινο Μαξηίνπ ηνπ 
επφκελνπ έηνπο θαη ζε αληίζεηε πεξίπησζε ζα απνδεκησζεί ρξεκαηηθά. 

(3) ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία γηνξηή/αξγία ζπκπέζεη κε εβδνκαδηαία εκεξαξγία ε 
νπνία ζα είλαη άββαην ή Κπξηαθή, ηφηε απηή δε κεηαθέξεηαη. 

 

24. –(1) Κάζε εξγνδφηεο ππνρξενχηαη, γηα θάζε εξγνδνηνχκελν ν νπνίνο έρεη 
ζπκπιεξψζεη πεξίνδν έμη (6) κελψλ ππεξεζία ζηελ μελνδνρεηαθή βηνκεραλία λα 

Κ.Γ.Π. 126/2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΚΓΠ544/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δηζθνξέο γηα ηελ 
επεκεξία ησλ 
εξγνδνηνπκέλσλ. 
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εηζθέξεη πνζνζηφ χςνπο έλα ηνηο εθαηφλ (1%) επί ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ, φπσο 
απηφο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν (2) ηνπ Καλνληζκνχ 13, γηα ζθνπνχο επεκεξίαο 
ησλ εξγνδνηνπκέλσλ. 

-(2) Η δηαρείξεζε ησλ εηζθνξψλ πνπ θαηαβάιιεη ν εξγνδφηεο δηέπεηαη απφ ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ πεξί Πξνζηαζίαο ησλ Φπζηθψλ Πξνζψπσλ Έλαληη ηεο 
Δπεμεξγαζίαο ησλ Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα θαη ηεο Διεχζεξεο 
Κπθινθνξίαο ησλ Γεδνκέλσλ απηψλ Νφκνπ, θαζψο θαη απφ ηηο δηαηάμεηο λφκσλ 
πνπ δηέπνπλ ην ζέκα απηφ, ππφ ηελ πξνυπφζεζε ηεο ζπγθαηάζεζεο ηνπ 
εξγνδνηνπκέλνπ, ε δε θαηαλνκή γίλεηαη βάζεη ηεο κεηαμχ ησλ κεξψλ ζπκθσλίαο. 

 

ΚΓΠ544/2020 
 
 
 
 
 
125(Ι) ηνπ 2018. 
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  ΠΙΝΑΞ    

      

ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΝ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΝ ΔΡΓΟΓΟΣΟΤΜΔΝΟΤ 
ΔΙ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 

 

Αχμσλ Αξηζκφο ........  

ειίο ........ 

 

 

Πξνηνχ πξνβήηε εηο ηελ ζπκπιήξσζηλ ή ρξεζηκνπνίεζηλ ηνπ παξφληνο Βηβιηαξίνπ 
παξαθαιείζζε φπσο ζπκβνπιεπζήηε ηάο νδεγίαο ησλ ζειίδσλ ..................................... 

 

ειίο ........ 

 

 

Ηκεξνκελία εθδφζεσο Βηβιηαξίνπ 

Σν παξφλ Δπαγγεικαηηθφλ Βηβιηάξηνλ εμεδφζε ηελ ............................................................. 

φηαλ ν θάηνρνο απηνχ επξίζθεην ελ ηε ππεξεζία ηνπ μελνδνρείνπ .......................................... 

............................. ελ ................................................................. 

Τπνγξαθή Καηφρνπ 

........................................ 

Τπνγξαθή Πξνέδξνπ Δπηηξνπήο 

........................................ 

 

ειίο ........ 

 

 

Όλνκα Καηφρνπ................................ 

Μφληκνο Γηεχζπλζηο ................................ 

Αξ. Γειηίνπ Σαπηφηεηνο ................................ 

Αξ. Γειηίνπ Κνηλσληθψλ Αζθαιίζεσλ ................................ 

Αξ. Γειηίνπ Σακείνπ Άδεησλ ................................ 

Ηκεξνκελία Γελλήζεσο ................................ 

Δηδηθφηεο θαη ηάμηο ................................ 

 

ειίο ........ 

 

 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΔΙ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΟΡΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΙ ΣΑ  

ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ......................................................................................  

 

ειίο ........ 

 

 

ΟΓΗΓΙΑΙ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΟΡΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΙ ΣΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΛΤΣΔΡΑΝ 

ΥΡΗΙΜΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΤ 

............................................................. 

 

ειίο ........ 

 

 

ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΠΡΟ ΣΗ ΔΚΓΟΔΩ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ 

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΤ 

 

Όλνκα 

επηρεηξήζεσο 
Απφ Μέρξη 

Όλνκα 

επηρεηξήζεσο 
Απφ Μέρξη 

 

 

 

 

     

ειίο ........  
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ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ  

Όλνκα 

επηρεηξήζεσο 

Ηκεξνκελία 

πξναγσγήο 

Δηδηθφηεο θαη 

ηάμηο πξν ηεο 

πξναγσγήο 

Δηδηθφηεο θαη 

ηάμηο εηο ηελ 

νπνία 

πξνάγεηαη 

Τπνγξαθή 

Γηεπζπληνχ ηνπ 

μελνδνρείνπ 

 

     

ειίο ........ 

 

 

 
ΚΑΣΑΓΡΑΦΗ ΔΣΩΝ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΔΚΓΟΗ ΣΟΤ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΙΚΟΤ 

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΤ 

 

Όλνκα 

επηρεηξήζεσο 

Ηκεξνκελία 

πξνζιήςεσο 

Ηκεξνκελία 

απνρσξήζεσο 

Μηζζφο θαηά ηελ 

απνρψξεζηλ 

Τπνγξαθή 

Γηεπζπληνχ ηνπ 

μελνδνρείνπ 

 

     

ειίο ........ 

 

 

Πξνζφληα άιιεο εηδηθφηεηνο ζπλαθνχο πξνο ηα μελνδνρεηαθά επαγγέικαηα: 

................................  

 

 

ειίο ........ 

 

 

Ξέλαη Γιψζζαη: ................................  

 

 

ειίο ........ 

 

 

Πηζηνπνηεηηθά θαη πιεξνθνξίαη αλαθνξηθψο πξνο ηελ εηδίθεπζε θαη επαγγεικαηηθήλ 

κφξθσζηλ: ............................................................................  

 

 

 


