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ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ, 
ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

 

ΟΥΣΙΩ∆ΕΙΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ 

 
Άρθρο 1 

1.  Τηρουµένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 2, η Σύµβαση αυτή 
εφαρµόζεται στους εργαζόµενους που απασχολούνται- 
 
(α) Στα ξενοδοχεία και σε παρόµοιες επιχειρήσεις που παρέχουν στέγαση 
(β)  στα εστιατόρια και σε παρόµοιες επιχειρήσεις που παρέχουν γεύµατα ή ποτά ή 
 και τα δύο. 
 
2. Ο ορισµός των κατηγοριών που αναφέρονται στις πιο πάνω υποπαραγράφους (α) 
και (β) αποφασίζεται από το κάθε Μέλος µε βάση τις εθνικές συνθήκες και έπειτα 
από διαβούλευση µε τις ενδιαφερόµενες εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις.   
Κάθε  Μέλος που κυρώνει τη Σύµβαση µπορεί, έπειτα από διαβουλεύσεις µε τις 
ενδιαφερόµενες εργοδοτικές  και εργατικές οργανώσεις, να εξαιρεί από την εφαρµογή 
της ειδικούς τύπους επιχειρήσεων που καλύπτονται από τον πιο πάνω ορισµό αλλά σε 
σχέση µε τις οποίες εγείρονται ιδιαίτερα προβλήµατα ουσιώδους φύσης. 
 
3 (α) Κάθε µέλος που κυρώνει αυτή τη σύµβαση µπορεί έπειτα από 
διαβουλεύσεις µε τις ενδιαφερόµενες εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις, να 
επεκτείνει την εφαρµογή και σε άλλες συναφείς επιχειρήσεις που παρέχουν 
τουριστικές υπηρεσίες, οι οποίες καθορίζονται σε δήλωση προσαρτηµένη στην εν 
λόγω κύρωση. 
 
    (β) Κάθε Μέλος που κυρώνει τη σύµβαση αυτή µπορεί, ύστερα από 
διαβουλεύσεις µε τις ενδιαφερόµενες εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις, να 
γνωστοποιήσει σε µεταγενέστερο στάδιο στο Γενικό ∆ιευθυντή του ∆ιεθνούς 
Γραφείου Εργασίας ότι επεκτείνει την  εφαρµογή της Σύµβασης και σε άλλες 
κατηγορίες συναφών επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες τουρισµού. 
 
4.   Κάθε Μέλος που κυρώνει τη Σύµβαση αυτή πρέπει να παραθέτει στην πρώτη 
έκθεσή του για την εφαρµογή της Σύµβασης που υποβάλλει, σύµφωνα µε το άρθρο 
22 του Καταστατικού της ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, τους τύπους επιχειρήσεων 
που εξαιρέθηκαν, κατ' εφαρµογήν της πιο πάνω παραγράφου 2, σηµειώνοντας τους 
λόγους της εξαίρεσης τις αντίστοιχες θέσεις των ενδιαφερόµενων εργοδοτικών και 
εργατικών οργανώσεων σ΄ ό,τι αφορά την εξαίρεση και να παραθέτει στις επόµενες 
εκθέσεις του την υφιστάµενη νοµοθεσία και πρακτική, σχετικά µε τις επιχειρήσεις 
που εξαιρέθηκαν και το βαθµό στον οποίο εφαρµόστηκε ή θα εφαρµοστεί η Σύµβαση 
στις επιχειρήσεις αυτές. 
 

Άρθρο 2 
1.  Για τους σκοπούς της σύµβασης αυτής ο όρος «οι επηρεαζόµενοι εργαζόµενοι»  
σηµαίνει τους εργαζόµενους που απασχολούνται στις επιχειρήσεις, στις οποίες 
εφαρµόζεται η Σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1, ανεξάρτητα µε τη 
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φύση και τη διάρκεια της σχέσεως εργοδότησής τους.  Ωστόσο, κάθε Μέλος µπορεί, 
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία, τις εθνικές συνθήκες και πρακτική και ύστερα 
από διαβουλεύσεις µε τις ενδιαφερόµενες εργοδοτικές και εργατικές οργανώσεις, να 
εξαιρεί κάποιες ειδικές κατηγορίες εργαζοµένων από την εφαρµογή όλων ή 
ορισµένων διατάξεων αυτής της Σύµβασης. 
 
2.  Κάθε Μέλος που κυρώνει τη Σύµβαση πρέπει στην πρώτη έκθεσή του για την 
εφαρµογή της που υποβάλλει, σύµφωνα µε το άρθρο 22 του Καταστατικού της 
∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, να αναφέρει τις κατηγορίες εργαζοµένων που τυχόν 
εξαιρέθηκαν σύµφωνα µε την πιο πάνω παράγραφο 1, παρέχοντας τους λόγους της 
εξαίρεσης και αναφέροντας σε µεταγενέστερες εκθέσεις την πρόοδο που τυχόν 
σηµειώθηκε προς την κατεύθυνση µιας ευρύτερης εφαρµογής. 
 

Άρθρο 3 
1.  Κάθε Μέλος πρέπει, χωρίς να θίγει την αυτονοµία των ενδιαφερόµενων 
εργοδοτικών και εργατικών οργανώσεων, να υιοθετεί και να εφαρµόζει, µε τρόπο που 
να αρµόζει στην εθνική νοµοθεσία, τις εθνικές συνθήκες και πρακτική, πολιτική που 
να στοχεύει στη βελτίωση των όρων εργασίας των ενδιαφερόµενων εργαζοµένων. 
 
2.   Ο γενικός στόχος της πολιτικής αυτής πρέπει να είναι η διασφάλιση ότι οι 
ενδιαφερόµενοι εργαζόµενοι δε θα εξαιρούνται  από τα ελάχιστα επίπεδα που 
υιοθετούνται στο εθνικό επίπεδο για τους εργαζοµένους γενικά, 
συµπεριλαµβανοµένων και των δικαιωµάτων κοινωνικής ασφάλισης. 
 

Άρθρο 4 
1.  Εκτός κι αν ορίζεται διαφορετικά από την εθνική νοµοθεσία ή πρακτική, ο όρος 
«ώρες εργασίας..... κατά την περίοδο κατά την οποία ο εργαζόµενος είναι στη 
διάθεση του εργοδότη. 
 
2.  Οι επηρεαζόµενοι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν  δικαίωµα σε εύλογες ώρες 
εργασίας όπως και σε υπερωρίες, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και πρακτική. 
 
3.  Οι επηρεαζόµενοι εργαζόµενοι πρέπει να τυγχάνουν εύλογων ελάχιστων περιόδων 
ηµερήσιας και εβδοµαδιαίας ανάπαυσης, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία και 
πρακτικά. 
 
4.  Τα ωράρια της εργασίας πρέπει, όπου είναι δυνατό, να περιέρχονται αρκετά 
έγκαιρα και εκ των προτέρων σε γνώση των επηρεαζόµενων εργαζοµένων, ώστε να 
υποβοηθούνται να οργανώσουν ανάλογα την προσωπική και οικογενειακή τους ζωή. 
 

Άρθρο 5 
1.   Αν εργαζόµενοι κληθούν να εργαστούν κατά τις δηµόσιες αργίες, θα πρέπει 
να τυγχάνουν  κατάλληλης αποζηµίωσης µε τη µορφή ελεύθερου χρόνου ή αµοιβής, 
που καθορίζεται µε συλλογικές διαπραγµατεύσεις ή σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία ή πρακτική. 
 
2.   Οι επηρεαζόµενοι εργαζόµενοι πρέπει να δικαιούνται ετήσιας άδειας µε 
απολαβές, η διάρκεια της οποίας καθορίζεται µε συλλογικές διαπραγµατεύσεις  ή 
σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία ή πρακτική. 
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3.   Σε περίπτωση που η σύµβαση εργασίας λήγει ή η συνεχής περίοδος υπηρεσίας 
δεν επαρκεί, ώστε να θεµελιωθεί δικαίωµα σε πλήρη ετήσια άδεια µε αποδοχές, οι 
επηρεαζόµενοι εργαζόµενοι πρέπει να έχουν δικαίωµα σε άδεια µε απολαβές ανάλογη 
µε τη διάρκεια της περιόδου υπηρεσίας ή στην καταβολή µισθού αντί άδειας, όπως θα 
καθοριστεί µε βάση συλλογικές διαπραγµατεύσεις ή σύµφωνα µε την εθνική 
νοµοθεσία ή πρακτική. 
 

Άρθρο 6 
1.   Ο όρος «φιλοδώρηµα» σηµαίνει το χρηµατικό ποσό που δίνει µε τη θέλησή 
του ο πελάτης στον εργαζόµενο, επιπλέον του ποσού που πρέπει να καταβάλει για τις 
υπηρεσίες που δέχτηκε. 
 
2.   Ανεξάρτητα µε τα φιλοδωρήµατα, οι εργαζόµενοι πρέπει να λαµβάνουν 
βασική αµοιβή καταβαλλόµενη σε τακτά χρονικά διαστήµατα. 
 

Άρθρο 7 
Εκεί που υπάρχει µια τέτοια πρακτική, πρέπει να απαγορεύεται η αγοραπωλησία της 
απασχόλησης στις επιχειρήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 1. 
 

Άρθρο 8 
1.   Οι διατάξεις της Σύµβασης αυτής µπορεί να διασφαλίζονται µέσω της εθνικής 
νοµοθεσίας, των συλλογικών συµβάσεων των διαιτητικών αποφάσεων ή των 
δικαστικών αποφάσεων ή µε άλλο κατάλληλο τρόπο, σύµφωνα µε την εθνική 
πρακτική. 
 
2.   Για τα Μέλη, όπου οι διατάξεις της Σύµβασης αυτής συνήθως ρυθµίζονται µε 
συµφωνίες µεταξύ των εργοδοτών ή των εργοδοτικών οργανώσεων και των 
εργατικών οργανώσεων ή όπου συνήθως εφαρµόζονται µε τρόπο άλλο από τη 
νοµοθεσία, συµµόρφωση µε τις διατάξεις αυτές θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί, αν 
εφαρµόζονται µέσω τέτοιων συµφωνιών ή άλλων µέσων στην πλειοψηφία των 
ενδιαφερόµενων εργαζοµένων. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΟΜ 
∆ΟΕ-172 
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