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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ 
ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ύττ* "Αρ. 951 της 28ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1972 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ! ΠΡΑΞΕΙΣ 

ΜΕΡΟΣ Ι 
Κανονιστικοί Διοικητικά! Πράξεις 

Αριθμός 136 
Οι περί Έργοδοτουμένων είς Ξενοδοχεία ("Οροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί 

τοΰ 1972, κατατεθέντες εις τήν Βουλήν τών 'Αντιπροσώπων και τροποποιηθέν
τες ύπ' αυτής, δημοσιεύονται, ώς έτροποποιήθησαν, είς τήν έπίσημον εφημερίδα 
της Κυπριακής Δημοκρατίας συμφώνως τω έδαφίω (2) τοΰ άρθρου 22 τοΟ περί 
Ξενοδοχείων καί Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου τοΰ 1969 (Άρ, 40/69). 
ΟΙ ΠΕΡΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ 

ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ 1969 ΚΑΙ 1970. 

40 τοΰ 1969 
52 τοΰ 1970. 

Συνοπτικός 
τίτλος. 

Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει τών "Αρθρων 12 καί 22 
Το Ύπουργικόν Συμβούλων, ενασκούν τάς ύπό τών άρ&ρων Ρ 

καί 22 τών περί Ξενοδοχείων καί Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμω 
του 1969 καί 1970 χορηγούμενος αύτω εξουσίας, εκδίδει τους ακο
λούθους Κοτνονισμούς : 

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θά άναφέρωνται ώς οι περί Έργοδο
τουμένων είς Ξενοδοχεία ("Οροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί τοΰ 1972. 

2. Έ ν τοις παροΰσι Κανονισμοΐς, εκτός εάν εκ τοΰ κειμένου προ Ερμηνεία, 
κύπτη διάφορος έννοια— 

«Βασική Συμφωνία» σημαίνει τή ν συμφωνίαν ήτις επετεύχθη τήν 
19ην Νοεμβρίου 1962 μεταξύ τοΰ Συμβουλευτικού Συνδέσμου Ε ρ 
γοδοτών Κύπρου καί τών Συντεχνιακών 'Ομοσπονδιών καί ί^τις, 
πιστοποιηθεΐσα ύπό τοΰ Ύπουργοΰ, ορίζει τήν τυπικήν διαδικασίαν 
διά διαπραγματεύσεις, συνεννοήσεις καί διακανονισμούς παραπό
νων είς την διομηχοη/ίαν ή οιανδήποτε αλλην Συμφωνίαν άντικα
θιστώσαν ή τροποποιούσαν ταύτη ν" 

«δικαίωμα υπηρεσίας» σημαίνει οιανδήποτε προσθήκην είς τους 
λογαριασμούς πελατών αντί φιλοδωρήματος ή ώς χρέωσιν δι' ύπη
ρεσίαν' 

«Επιθεωρητής» σημαίνει πρόσωπον διορισθέν ώς επιθεωρητής 
δυνάμει τών διατάξεων τοΰ Κανονισμού 19' 

«Επιτροπή» σημαίνει τήν Έπιτροπήν "Ορων Υπηρεσίας είς τα 
Ξενοδοχεία ήτις καθιδρύεται δυνάμει της παραγράφου (1) τοΰ 
Κανονισμού 3' 

(391) 
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4 0 τ ο ϋ 1969 
5 2 τ ο 0 1970. 

"Επίσημος 
Έφημερίς 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
11.2.1965 
κα130.6 .1966 

"Επιτροπή 
"Ορων 'Υπηρε
σίας είς 
Ξενοδοχεία. 

«έργοδοτούμενος» περιλαμβάνει πάν πρόσωπον, πλην του διευ
θυντού* ξενοδοχείου, έργαζόμενον δι' έτερον πρόσωπον εις ξενοδο
χειακή ν έργασίαν είτε δυνάμει συμβάσεως εργασίας είτε υπό συν
θήκας έκ των όποιων δύναται νά συναχθη ή ϋπαρξις σχέσεως έρ
γοδοτουμένου κάί εργοδότου, περιλαμβάνει δε έργαζόμενον εις 
οιονδήποτε έστιατόριον ή μαγειρεΐον ύπό τήν ιδίαν διεύθυνσιν ή 
στέγην το όποιον θά χρησιμοποιήται πλήρως ή κυρίως δια τήν 
έξυπηρέτησιν των πελοττών τών διαμενόντων εις τό ξενοδοχεΐον, 
ό δέ δρος «εργοδότης» ερμηνεύεται αναλόγως' 

«Νόμος» σημαίνει τους περί Ξενοδοχείων καΐ Τουριστικών Κα
ταλυμάτων Νόμους του 1969 και 1970' 

«ξενοδοχεΐον» δεν περιλαμβάνει τους εν τω έδαφίω (3) του άρ
θρου 12 του Νόμου αναφερομένους ξενώνας, περιλαμβάνει δμ.ως 
ξενοδοχεία λειτουργούντα ώς τοιαύτα κατά τήν Ιην 'Απριλίου 
1972, χαρακτηρισθέντα δέ ώς ξενώνας δυνάμει του περί Ξενοδο
χείων και Τουριστικών Καταλυμάτων Νόμου* 

«προηγούμενοι Κανονισμοί» σημαίνει τους περί Ξενοδοχείων 
("Οροι Υπηρεσίας) Κανονισμούς του 1965 και 1966' 

«υπηρεσία» σημαίνει συνεχή και άνευ διακοπής υπηρεσίαν εις 
τήν ξενοδοχειακήν βιομηχανίαν, άλλα δεν περιλαμβάνει υπηρεσίαν 
εις τό έξωτερικόν : 

Νοείται δτι ή υπηρεσία έργοδοτουμένου δέν θεωρείται διακε
κομμένη έάν ό έργοδοτούμενος ήναγκάσθη νά διακόψη την τοιαύ
την υπηρεσίαν λόγω : 

(α) ελλείψεως εργασίας είς τήν ξενοδοχειακήν βιομηχανίαν' 
(β) ασθενείας, και 
(γ) έπιστρατεύσεως, 

έκτος έάν μετά τήν άρσιν τών ανωτέρω λόγων ό επηρεαζόμενος 
έργοδοτούμενος δέν άναλάβη υπηρεσίαν είς τήν ξενοδοχειακήν 
βιομηχανίαν : 

Νοείται περαιτέρω δτι τό βάρος της αποδείξεως περί της υπάρ
ξεως τών λόγων τών αναφερομένων έν τη προηγουμένη επιφυλάξει 
φέρει έξ ολοκλήρου ό έργοδοτούμενος' 

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργόν 'Εργασίας και Κοινωνικών 
'Ασφαλίσεων. 
3.—(1) Καθιδρύεται Επιτροπή "Ορων 'Υπηρεσίας ε'ις Ξενοδοχεία 

συνισταμένη έκ τών προσώπων όέτινα αναφέρονται είς τήν παράγρα
φον (2) του παρόντος Κανονισμού, ήτις ένασκεΐ τάς εξουσίας και τα 
καθήκοντα τά καθοριζόμενα ε'ις τους παρόντας Κανονισμούς. 

(2) Τήν Έπιτροπήν άπαρτίζουσιν— 
(α) ό Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας και Κοι

νωνικών 'Ασφαλίσεων, ή αντιπρόσωπος τούτου, ώς Πρόεδρος' 
(β) ό Γενικός Διευθυντής του Κυπριακού 'Οργανισμού Τουρι

σμού ή αντιπρόσωπος τούτου" 
(γ) δύο πρόσωπα διοριζόμενα ύπό του Υπουργού έν συνεννοη

θεί μεθ' οιασδήποτε αντιπροσωπευτικής οργανώσεως ενδια
φερομένων εργοδοτών' και 

(δ) δύο πρόσωπα διοριζόμενα ύπό του Υπουργού" κατόπιν συ
νεννοήσεως μεθ' οιασδήποτε αντιπροσωπευτικής οργανώσεως 
ενδιαφερομένων έργοδοτουμένων. 
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4—(1) Ή θητεία οιουδήποτε μέλους της 'Επιτροπής διοριζομένου 
ύιτό του 'Υπουργού διαρκεί τρία έτη άπό της ημερομηνίας διορισμού 
του μέλους τούτου, έκτος εάν ό διορισμός τούτου τερματισθή ένωρί
τερον ύπό του Υπουργού τη συ\αινέσει της ενδιαφερόμενης πλευράς. 

(2) Οιονδήποτε μέλος της Επιτροπής διοριζόμενον υπό του 'Υπουρ
γού δύναται να ύποβάλη παραίτησιν καθ' οιονδήποτε χρόνον διαρ
κούσης της θητείας του δι' εγγράφου ειδοποιήσεως προς τόν Ύπονρ. 
γόν μέσω του Προέδρου της Επιτροπής. 

(3) Άπαρτίαν άποτελοΰσι τρία τουλάχιστον μέλη της 'Επιτροπής 
έφ' δσον παρίστανται ό Πρόεδρος και ανά εν μέλος έκ τών εν τοΐς 
ύποπαραγράφοις (γ) και (δ) της παραγράφου (2) του Κανονισμού 3 
διοριζομένων μελών. 

(4) Αί αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται διά πλειοψηφίας. 
Έ ν περιπτώσει Ισοψηφίας ό Πρόεδρος έχει δευτέραν ή νικώσαν 
ψήφο ν. 

5.—(1) Αί έξουσίαι και τα καθήκοντα τής Επιτροπής είναι δπως— 
(α) μέριμνα δπως αί διατάξεις τών παρόντων Κανονισμών πάν

τοτε τηρώνται και έφαρμόζωνται δεόντως" 
(β) έπιλαμβάνηται διαφορών αναφυομένων κατά την έφαρμογήν 

τών παρόντων Κανονισμών. 
(γ) έξετάζη οιαδήποτε παράπονα υποβαλλόμενα προς αυτήν ύφ' 

οίουδήποτε ενδιαφερομένου* 
(δ) τηρουμένων τών προνοιών τής τί&ρσγράφου (2) του παρόν

τος Κανονισμού" διασφαλίζη δπως οιοσδήποτε παραβάτης τών 
παρόντων Κανονισμών διώκηται ποινικώς' 

(ε) έκδίδη μονίμους διαταγάς και οδηγίας διά την όμαλήν και 
άποτελεσμοττικήν έφαρμογήν και λειτουργίαν τών διατάξεων 
τών παρόντων Κανονισμών* 

(στ) συντάσση εσωτερικούς κανονισμούς διέποντας τά τής λει
τουργίας αυτής' 

(ζ) έκτελη πάν έτερον ύπό τών παρόντων Κανονισμών έπιβαλ
λόμενον αύτη καθήκον. 

(2) Τηρουμένων οιωνδήποτε οδηγιών του Γενικού Εισαγγελέως 
τής Δημοκρατίας ή Επιτροπή δύναται νά έγείρη διά του Προέδρου 
αυτής ποινικήν δίωξίν κατά παντός παραβάτου τών παρόντων Κα. 
νονισμών. 

6.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ή 
Επιτροπή είναι υπεύθυνος διά τήν λειτουργίαν του ύπό τών προ
ηγουμένων Κανονισμών εισαχθέντος θεσμού τών επαγγελματικών βι
βλιαρίων τών έργοδοτουμένων, εκδίδουσα μέσω του εργοδότου ε'ις 
εκαστον έργοδοτούμενον τοιούτον έπαγγελματικόν βιβλιάριον οσά
κις τούτο άπαιτήται και μεριμνώσα δπως τά επαγγελματικά ταύτα 
βιβλιάρια τηρώνται και ένημερώνται δεόντως διά τής έν αύτοΐς ανα
γραφής παντός απαιτουμένου στοιχείου. 

(2) Ό τύπος του επαγγελματικού βιβλιαρίου εκτίθεται έν τω συ
νημμένα) τοΐς παρουσι Κανονισμοΐς Π ίνα κ ι : 

Νοείται δτι τά δυνάμει τών προηγουμένων Κανονισμών εκδοθέντα 
είς έργοδοτουμένους εϊς ξενοδοχεία κατά τήν ήμέραν τής ενάρξεως 
τής ισχύος τών παρόντων Κανονισμών επαγγελματικά βιβλιάρια , 
θεωρούνται ως εκδοθέντα δυνάμει τών παρόντων Κανονισμών καΐ 
ίκανοποιοΰντα τάς περί του τύπου τούτων απαιτήσεις του παρόντος 
Κανονισμού : 

Νοείται περαιτέρω δτι ή 'Επιτροπή δύναται, καθ' οιονδήποτε χρό
νον να απαίτηση δπως τά έν ίσχύϊ επαγγελματικά βιβλιάρια άπο. 

θητεία μελών, 
απαρτία κσΐ 
αποφάσεις 
"Επιτροπής. 

Έξουσίαι 
και καθή
κοντα της 
'Επιτροπής. 

'Επαγγελ

ματικά 
Βιβλιάρια. 
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συρθώσι και άντικατασταθώσι δια νέων τοιούτων έπιφέρουσα ταυτο
χρόνως εις τον τύπον τούτων οιασδήποτε τροποποιήσεις ήθελε κρίνει 
αναγκαίας δια την καλυτέραν έφαρμογήν των παρόντων Κοτ,/ονισμών. 

(3) Πας μή ειδικευμένος έργοδοτούμενος άναλαμβάνων έργασίαν 
δια πρώτην φοράν εις ξενοδοχεΐον δέον δπως έφοδιασθή δι* επαγ
γελματικού βιβλιαρίου αμα τη συμπληρώσει τριών μηνών υπηρεσίας. 

(4) Πας ειδικευμένος έργοδοτούμενος άναλαμι6άνων δια πρώτην 
φοράν έργασίαν ύπό την ιδιότητα ταύτην είς ξενοδοχεΐον και πάς 
απόφοιτος ξενοδοχειακής ή τουριστικής σχολής δέον δπως έφοδιασθή 
δι" επαγγελματικού βιβλιαρίου αμα τη συμπληρώσει ενός μηνός υπη
ρεσίας : 

Νοείται δτι οι σπουδασταί ξενοδοχειακής ή τουριστικής σχολής 
εΐναι ελεύθεροι δπως άναλαμδόη/ωσιν έργασίαν άνευ επαγγελματικού 
βιβλιαρίου κατά την περίοδον τής φοιτήσεως των είς την σχολή ν. ώς 
μέρος της πρακτικής εξασκήσεως κα! τής έπί δοκιμασία υπηρεσίας 
των. 

(5) Τα επαγγελματικά βιβλιάρια χορηγούνται είς την Έπιτροπήν 
ύπό τής Κυβερνήσεως. Τά δικαιώματα διά την §κδοσΐν επαγγελ
ματικών βιβλιαρίων ατινα εισπράττονται ύπό της Επιτροπής παρά 
των δικαιουμένων δπως άποκτήσωσι ταύτα καθορίζονται ύπό τής 
Επιτροπής και κατατίθενται είς το Δημόσιον Ταμεΐον. 

(6) Τηρουμένων των διατάξεων του παρόντος Κανονισμού ουδείς 
εργοδότης απασχολεί οιονδήποτε έργοδοτούμενον μή κατέχοντα 
έπαγγελματικόν βιβλιάριον. 

(7) Ό εργοδότης είναι ύπόχρεως διά τήν ασφαλή φύλαξιν του 
επαγγελματικού βιβλιαρίου καθ δν χρόνον έργοδοτούμενος απασχο
λείται έν τω ξενοδοχείω του, παραδίδει δε τό βιβλιάριον είς τόν έρ
γοδοτούμενον αμα τή αποχωρήσει ή απολύσει του ή έάν δι* οιον
δήποτε λόγον τούτο καθίσταται αδύνατον παραδίδει τούτο είς τόν 
Έπαρχιακόν Λειτουργόν Εργασίας τής οικείας 'Επαρχίας. 

Ώράριον 7.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων τοΟ Κανονισμού 23 ουδείς έρ
ύιτερωρίαικσΐ γ0§6 της απασχολεί έργοδοτούμενον ύφ' οίοτνδήποτε ιδιότητα, (α) 
αμοιβή!ΐσΚ πέραν τών τεσσαράκοντα οκτώ ωρών καθ* εβδομάδα ή πέραν τών 

οκτώ ωρών καθ' ήμέραν, πλην τών υπαλλήλων λογιστηρίου και ιδιαι
τέρων γραμματέων, αΐτινες θά απασχολούνται τεσσαράκοντα πέντε 
ώρας εβδομαδιαίως, εξαιρουμένης τής ύπό τών παρ. (2) καΐ (3) 
κατωτέρω επιτρεπομένης υπερωριακής εργασίας και εξαιρουμένου 
του χρόνου του απαιτουμένου διά γεύματα, ή 

(β) είς ώρας έκτος του ωραρίου του δπερ σημειοΟται εις τόν συμ
φώνως προς τάς διατάξεις τής υποπαραγράφου (α) της παραγρά
φου (1) του Κανονισμού 14 άναρτώμενον κατάλογον: Νοείται δτι 
τό ώράριον κατανέμεται εντός πλαισίου ουχί μεγαλυτέρου τών δε
κατεσσάρων συνεχών ωρών ημερησίως και δτι τούτο δέν διακόπτεται 
πέραν τών δύο φορών ημερησίως. 

(2) Τηρουμένων τών διατάξεων του παρόντος Κανονισμού— 
(α) ουδείς έργοδοτούμενος εργάζεται ύπερωρ<ακώς πέραν τών 

εννέα ωρών καθ* οιανδήποτε έργάσιμον εβδομάδα" 
(β) εργασία μετά την συμπλήρωση του ημερησίου ωραρίου λο

γίζεται ώς υπερωρία, έκαστη δε ώρα τοιαύτης εργασίας 
αμείβεται ώς μία καΐ ημίσεια. 

(3) Έ ν περιπτώσει ασθενείας έργοδοτουμένου άποδεικνυομένης 
διά πιστοποιητικού ιατρού, τά καθήκοντα αύτου δύνανται να έκτε
λώνται ύφ* έτερου έργοδοτουμένου διά χρονικόν «§*άστη·μα μή υπερ
βαίνον τήν μίαν εβδομάδα, κατά τήν δ.ιάρκειαν δέ τούτου δ χελευ
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ταϊος οδτος έργοδοτούμενος δύναται να έργάζηται πέραν του συνή
θους ημερησίου ή εβδομαδιαίου ωραρίου και άμείβηται δια τήν.τοι

"αΟτην όΐιερώρίαν ώς προνοείται έν τη ύποπαραγράφω (β) της πα
ραγράφου (2) τοΟ παρόντος Κανονισμού. 

8. "Εκαστος έργοδοτούμενος απολαύει καθ' έκάστην εβδομάδα «Εβδομαδιαία 
μιας ημέρας αργίας μετ' απολαβών, καθ' ην οδτος ύπό ούδεμίαν ήμερα αργίας. 
Ιδιότητα απασχολείται : 

Νοείται δτι εργοδότου μένος εργαζόμενος είς ξενοδοχεΐον θέρετρου 
μεταξύ της 15ης 'Ιουνίου καΐ της 15ης Σεπτεμβρίου δύναται νά έρ
γάζηται δύο έκ τών εβδομαδιαίων ήμερων αργίας του έν έκάστω 
μηνί, ή δέ αμοιβή έκαστης τοιαύτης ημέρας λογίζεται ώς έν και 
ήμισυ ήμερομίσθιον έπί πλέον του. κανονικού* τοιούτου. 

9. Ό έργοδοτούμενος δεν υποχρεούται δπως άναλάβη έργασίαν 
έκτος του ωραρίου του πλην έν περατώσει απροσδόκητου ανάγκης, 
ώς ασθενείας συναδέλφου του ή απροβλέπτου άφίξεως πελατών ουχί 
δμως και δια να αναμένη οδτος πελάτας άφιχθησομένους αργά ή δια 
νά είδοποιη πελάτας έπιθυμοΟντας νά έγερθωσίν άσυνήθως ενωρίς 
τήν πρωΐαν. 

10.—(1) Πάντες οι έργοδοτούμένόι δικαιούνται ετησίας αδείας μετ' Ετησία 
απολαβών ώς ακολούθως : ' . . ' ; · ■ . * , "Αδεια. 

(α) έργοδοτούμένόι έχοντες ύπηρεσίαν μεγαλυτέραν του ενός 
έτους άλλα μή ύπερ^αίν©υσαν ¥ά δύο Ιτη, 11 εργασίμους 
ημέρας* ",^^- . " " · . . 

(Ρ) έργοδοτούμένόι έχοντες ύπηρεσίαν. μεγαλυτέραν τών δύο 
ετών άλλα μή ύπερβαίνουσαν τά τέσσαρα έτη, 12 εργασίμους 
ημέρας" 

(γ) έργοδοτούμένόι έχοντες ύπηρεσίαν μεγαλυτέραν "τών τεσ
σάρων ετών άλλα μή ύπερβαίνουσαν τά επτά έτη, 14 εργα
σίμους ημέρας' ■ . * - ■ . 

(δ) έργοδοτούμένόι έχοντες ύπηρεσίαν μεγαλυτέραν τών επτά 
ετών άλλα μή ύπερβαίνουσαν τά ένδεκα έτη, 16 εργασίμους 
ημέρας* 

(ε) έργοδοτούμένόι έχοντες ύπηρεσίαν μεγαλυτέραν τών ένδεκα 
ετών καΐ διετή συνεχή ύπηρεσίαν είς τόν αυτόν έργοδότην, 
18 εργασίμους ημέρας. 

(2) Έργοδοτούμένόι άπαξ ικανοποίησαντες τους δρους διά τήν 
είς αυτούς χορήγησιν ετησίας αδείας δικαιούνται, κατ' άναλογίαν, 
και αδείας δι* οιονδήποτε χρονικόν διάστημα υπηρεσίας αυτών μι
κρότερον του ενός έτους. 

(3) Τηρουμένων τών διατάξεων τών περί Ετησίων 'Αδειών μετ' 8τοθΐ967 
'Απολαβών Νόμων του 1967 και 1968, επιτρέπεται ή χορήγησις της 2 5 τ ο 0 1 9 6 8 · 
ετησίας αδείας πέραν της μιας περιόδου. 

(4) Έργοδοτούμένόι απασχολούμενοι έποχιακώς είς ξενοδοχεία 
ορεινών θέρετρων δικαιούνται αδείας μετ* απολαβών μιας και ημι
σείας ημέρας δι* έκαστον μήνα υπηρεσίας είς τά έν λόγω ξενοδοχεία. 

(5) Έ φ ' οιασδήποτε διαφοράς αναφυόμενης μεταξύ εργοδότου και 
έργοδοτουμένου ώς προς τήν διάρκειαν της υπηρεσίας του δευτέρου 
αποφασίζει ή Επιτροπή. 

11.—(1) "Αμα τη προσκομίσει πιστοποιητικού ασθενείας εκδοθέν "Αδειαάσθε
τός ύπό ίατροΟ, ό έργοδοτούμενος δικαιούται ετησίως αδείας άσθε νείοςκαΐ 
νείας μετ' απολαβών ώς ακολούθως : 

(α) έργοδοτούμενος έχων ύπηρεσίαν μεγαλυτέραν τών εξ μηνών 
άλλα μή ύπερβαίνουσαν τά τρία έτη, 15 ημέρας' 

τοκετού. 



Δ.Π. 136/72 396 

Προειδοποίη
ση έπί 
τερματισμό 
υπηρεσιών. 

(β) έργοδοτούμενος έχων ύπηρεσίαν μεγαλυτέραν των τριών 
ετών, 24 ημέρας : 

Νοείται δτι αί πρώται τρεις ήμέραι της αδείας ασθενείας είναι 
άνευ απολαβών έκτος είς περιπτώσεις περιθάλψεως εντός κλινικής 
ή νοσοκομείου και ατυχημάτων εις την έργασίαν : 

Νοείται περαιτέρω δτι πάσα παροχή έκ του Ταμείου Κοινωνικών 
'Ασφαλίσεων λόγω ασθενείας αφαιρείται έκ τών καταβλητέων δυνά
μει της παρούσης παραγράφου είς τον εργοδότουμενον απολαβών. 

(2) Έάν ή ασθένεια έργοδοτουμένου συνεχίζηται και μετά τήν 
έκπνοήν της αδείας ασθενείας τής οποίας οδτος δικαιούται, χορη
γείται είς τόν ρηθέντα έργοδοτούμενον άδεια άνευ απολαβών, ανά
λογος προς τά έτη υπηρεσίας αύτου. ΕίδικαΙ περιπτώσεις εξετά
ζονται ύπό του εργοδότου έν συνέννοήσει μετά τής συντεχνίας του 
έργοδοτουμένου. 

(3) Έ ν περιπτώσει ασθενείας ό έργοδοτούμενος ειδοποιεί τόν έρ
γοδότην άπό τής πρώτης ημέρας τής τοιαύτης ασθενείας ή το ένω
ρίτερον δυνατόν μετά ταύτην. 

(4) Έργοδοτουμένη με ύπηρεσίαν τουλάχιστον έξ μηνών είς τόν 
αυτόν έργοδότην δικαιούται αδείας τοκετού, κατά τό ήμισυ τών απο
λαβών, έξ εβδομάδων. 

12.—(1) Έργοδοτούμενος του όποιου αί ύπηρεσίαι τερματίζονται 
πρωτοβουλία του εργοδότου δικαιούται προειδοποιήσεως ή άντ' αυ
τής, αποζημιώσεως, ως ακολούθως : 

(α) έργοδοτούμενος έ'χων ύπηρεσίαν μεγαλυτέραν του ενός μη
νός αλλά μη ύπερβαίνουσαν τό εν έτος, 8 ήμέραι' 

(β) έργοδοτούμενος έχων ύπηρεσίαν μεγαλυτέραν του ενός έτους 
άλλα μη ύπερβαίνουσαν τά δύο ετη, 14 ήμέραι' 

(γ) έργοδοτούμενος έχων ύπηρεσίαν μεγαλυτέραν τών δύο ετών, 
28 ήμέραι' 

(δ) έργοδοτούμενος είς έποχιακόν ξενοδοχεΐον θέρετρου, 8 ήμέ
ραι. 

(2) Ή αύτη προειδοποίησις ή άποζημίωσις παρέχεται ή καταβάλ
λεται ύπό του έργοδοτουμένου έν ή περιπτώσει οδτος ιδία πρωτο
βουλία επιθυμεί δπως τερματίση τάς υπηρεσίας αύτου : 

Νοείται δτι ή άπασχόλησις νεοπροσλαμβανομένων είς τήν ύπηρε
σίαν ενός ξενοδοχείου ανεξαρτήτως τής προηγουμένης των υπηρε
σίας είς τήν ξενοδοχειακήν βιομηχανίαν, είναι έπί δοκιμαστικής βά
σεως διά περίοδον μέχρις ενός μηνός και ουδεμία προειδοποίησις 
απαιτείται έάν κατά τήν διάρκειαν ή τό τέλος τής δοκιμαστικής πε
ριόδου οιονδήποτε μέρος άποφασίση δπως ή άπασχόλησις μή συνε

ΧΐσθΙΚ 
(3) Τό ποσόν τής αποζημιώσεως ήτις καταβάλλεται είς τόν έργο

δοτούμενον δυνάμει τής παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού, 
επιβαρύνει αποκλειστικώς τόν έργοδότην και έν ουδεμία περιπτώσει 
αφαιρείται έκ του ποσοΰ τών δικαιωμάτων υπηρεσίας τώ ν πληρω
τέων είς τους λοιπούς εργοδοτουμένους. 

(4) 'Ανεξαρτήτως τών προνοιών του παρόντος Κανονισμού, διά
πραξις σοβαρού παραπτώματος ύπό του έργοδοτομένου έν τη εκτε
λέσει τών καθηκόντων του, ή διαγωγή έκ μέρους του έργοδοτουμένου 
ήτις καθίστα σαφές δτι ή σχέσις εργοδότου και έργοδοτουμένου δεν 
δύναται ευλόγως νά άναμένηται δπως συνεχισθή, ή διάπραξις ποι
νικού αδικήματος ύπό τοϋ έργοδοτουμένου έν τή εκτελέσει του κα
θήκοντος έκτος έάν ό εργοδότης συνήνεσεν ή παρώτρυνεν είς τήν 
διάπραξίν τούτου, ή άπρεπης συμπεριφορά του έργοδοτουμένου κατά 
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τόν χρόνον της εκτελέσεως των καθηκόντων του, ή σοβαρά ή επα
ναλαμβανόμενη παράβασις ή παραγνώρισις κανόνων της εργασίας 
ή άλλων κανόνων έν σχέσει προς τήγ άπασχόλησιν, άποτελοΰσι λόγρν 
απολύσεως του έργοδοτουμένου άνευ προειδοποίήσεως, λαμβανομέ
νων ύπ' όψιν δλων τών περιστατικών της περιπτώσεως : 

Νοείται δτι ό εργοδότου μένος δύναται, μέσω της συντεχνίας του, 
να αμφισβήτηση τήν ορθότητα της αποφάσεως του εργοδότου, δτε 
ακολουθείται ή ύπό της δασικής Συμφωνίας προνοουμένη διαδι
κασία. 

(5) 'Ανεξαρτήτως τών' διατάξεων τοΟ Κανονισμού 2, ό έν ταΐς πα
ραγράφοίς (1), (2) και (4) του παρόντος Κανονισμού άπαντώμεγος 
δρος «έργοδοτούμενος» περιλαμβάνει κάΐ'τόν διευθυντήν ξενοδοχείου, 
παν δέ ποσόν τυχόν καταβλητέο ν δυνάμει τής παραγράφου (1) ή της 
παραγράφου (2) υπολογίζεται, τηρουμένων τών αναλογιών, συμφώ
νως προς τάς διατάξεις του Κανονισμού 13, άλλ' ούτως ώστε νά μη 
λαμβάνηται ύπ' δψιν οιονδήποτε ποσοστόν δικαιώματος υπηρεσίας : 

Νοείται δτι αϊ διατάξεις τής παρούσης παραγράφου δέν καλύπτουν 
τάς περιπτώσεις καθ' ας οι δροι απασχολήσεως του Διευθυντού καθο
ρίζονται διά προσωπικού συμβολαίου εργασίας Ισχυουσών ώδε τών 
προνοιών χοΟ άρθρου 5 (δ) τοΟ περί Τερματισμού 'Απασχολήσεως 
Νόμου. < 

13. Πάσα πληρωμή γινομένη δυνάμει τών Κανονισμών 7, 10, ΤΙ και "Υπολογισμός 
12 καταβάλλεται ύπό του εργοδότου, λογίζεται δέ βάσει του βασι πληΡωμών· 
κου μισθού τοΟ έργοδοτουμένου και του ποσού* δικαιώματος υπηρε
σίας του καταβληθέντος είς τούτον κατά τήν διάρκειαν του μηνός 
δστις προηγήθη της πληρωμής : 

Νοείται δτι δσον άφορα το ύπό του εργοδότου καταβλλθέν ποσόν 
ώς δικαίωμα υπηρεσίας διά τάς περιπτώσεις τών Κανονισμών 10 και 
11 ό εργοδότης δικαιούται νά αφαίρεση τούτο έκ του όλικου προς 
κατανομήν ποσού δικαιώματος υπηρεσίας του επομένου. μηνός. 

14—(1) "Εκαστος έργοδότηζΐτφεΐ ό|έη$τίτ)μένα εις περίοπτον μέ Άνάρτησις 
ρος του ξενοδοχείου, είς τό όπΌΐον π#ρτεςΐ όί έργοδοτούμενοι είσέρ κ°ασλον°υ 

χονται ή δύνανται νά είσέλθωσιν εύΚο^ώς* τά ακόλουθα έγγραφα : 
(α) Κατάλογον τών έν τω ξενο^οΐΐείω^έργοδοτουμένων^διαλαμ

βάνοντα ώς προς εκαστον αυτών"'το ώράριον'καθήκοντος, 
ήτοι τήν χρονικήν περίοδον κατά τήν'διάρκειαν.τή^ς οποίας 
απαιτείται παρ* έργοδοτουμένου δπως, έκτελή έ^$Μσ(αν τοΟ 
ξενοδοχείου, τό αναλογούν ποσοστόν δΐκαιώμοπσ^ύπηρεσίας, 
τήν όριζομένην δυνάμει του Κανονισμό© 7 έβδομαδίαίαν ήμέ
ραν αργίας καί τόν άΡιθμόν τών, ήμερων αδείας τάς οποίας 
ούτος δικαιούται δυνάμει του Κανονισμού 10, και 

(β) πίνακα δεικνύοντα τόν τρόπον κατανομής του δικαιώματος 
υπηρεσίας μεταξύ ιών έργοδοτουμένων. 

(2) Ουδέν των έγγραφων τών αναφερομένων έν τη παραγράφω 
(1) του παρόντος Κανονισμού τροποποιείται ειμή μόνον κατόπιν 
48ώρου προειδοποιήσεως προς τους ενδιαφερομένους έργοδοτουμέ
νους εξαιρουμένων .τών περιπτώσεων ασθενείας ή τερματισμού τών 
υπηρεσιών έργοδοτουμένου Ιδία αύτοΰ πρωτοβουλία καί άνευ προ
ειδοποιήσεως. 

(3.) "Εκαστος εργοδότης αποστέλλει προς τόν Έπαρχιακόν Λει
τουργόν Εργασίας της οικείας επαρχίας άνά δύο αντίγραφα τών 
έν τη παραγράφω (1) αναφερομένων έντυπων εντός μιας εβδομάδος 
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Χρέωσις 
δικαιώμα
τος υπη
ρεσίας, 

Κατανομή 
δικαιώματος 
υπηρεσίας. 

από της τό πρώτον αναρτήσεως των και εφεξής καθ' όσον μέν άφορα 
εις τον κατάλογον άνά έξάμηνον, καθ' δσον δε άφορα τον πίνακα 
καθ' Μκαστον μήνα : 

Νοείται δτι πάσα αλλαγή εις τον κατάλογον εντός της προαναφερ
θείσης περιόδου τών εξ μηνών, γνωστοποιείται προς τον Έπαρχια
κόν Λειτουργόν;'Εργασίας εντός μιας εβδομάδος δια της αποστολής 
δύο αντιγράφων του εν τη παραγράφω 1 (α) αναφερομένου έντυπου. 

15.—(1) Τηρουμένων τών διατάξεων του Κανονισμού 16, δικαίωμα 
υπηρεσίας έκ 10% χρεοΟται ύπό του εργοδότου έπ! λογαριασμών 
τών πελατών δια γεύματα, ϋπνον μετά τροφής ή άνευ αυτής, πλύσιν 
ενδυμάτων γινόμενα ύπό τών έργοδοτουμένων κα! διά ποτά παρε
χόμενα είς πελάτας εις οιονδήποτε μέρος του ξενοδοχείου ώς κα ι 
διά πασαν άλλη ν ύπηρεσίαν προσφερομένην ύπό τών έργοδοτουμέ
νων εντός του ξενοδοχείου. 

(2) ΕΙς περιπτώσεις εδεσμάτων, ποτών και ειδών ζαχαροπλαστι
κής καταναλισκομένων έκτος τουξενοδοχείου ύφ' οδ έπωλήθησαν 
έφ' δσον 6έν παρέχεται υπηρεσία ύπό του ξενοδοχείου διά τό σερβί
ρισμα τών ειδών τούτων, θα χρεώνηται ύπό του εργοδότου δικαίωμα 
υπηρεσίας έξ 7% μόνον. 

(3) Ουδέν δικαίωμα υπηρεσίας χρεοϋται έπί : 
(α) Τηλεφωνικών κα! τηλεγραφικών τελών' ' 
(β) του αντιτίμου έκ πωλήσεων γραμματοσήμων, ειδών καπνο

πωλείου, χαρτοπωλείου κα! βιβλιοπωλείου, καλλυντικών, 
ειδών νεωτερισμού, σουβενίρς κα! κάρτποστάλ" κα ! 

(γ) οιωνδήποτε φόρων, τελών ή δασμών οΐτινες συμφώνως προς 
τον Νόμον δέον νά βαρύνωσι τους πελάτας, εισπράττονται 
δε παρά του εργοδότου διά λογαριασμόν παντός τρίτου. 

(4) Τό δικαίωμα υπηρεσίας δέν επηρεάζεται ύφ' οιασδήποτε προ
μηθείας καταβαλλομένης ύπό του εργοδότου εις τουριστικά πρακτο
ρεία. 

(5) Ή συνήθης εκπτωσις δι* ομάδας κα! μεγάλας οικογενείας ή δ ιά 
μακράν διαμονήν είς τό ξενόδοχεϊον αφαιρείται εκ του λογαριασμού 
προτού χρεωθή τό δικαίωμα υπηρεσίας. 

16.—(1) "Απαντα τά χρεούμενα ύπό του εργοδότου έπι τών λογα
ριασμών τών πελατών ώς δικαίωμα υπηρεσίας ποσά κατανέμονται 
μεταξύ τών έργοδοτουμένων είς τοιαύτην άναλογίαν οία ήθελε συμ
φωνηθή ύφ* οιωνδήποτε ενδιαφερομένων οργανώσεων εργοδοτών κα ! 
έργοδοτουμένων κα ! έγκριθή ύπό τής Επιτροπής, ή, μή επελθούσης 
τοιαύτης συμφωνίας, εις τοιαύτην άναλογίαν οία ήθέλεν άποφασι
σθή ύπό τής Επιτροπής : 

Νοείται δτι ό εργοδότης δύναται νά άφαιρή έκ τοϋ συνόλου του 
δικαιώματος υπηρεσίας τό όποιον εΐναι διαθέσιμον προς διανομήν 
5% διά σπασίματα. 

(2) Τό δικαίωμα υπηρεσίας δι
5 εκαστον μήνα καταβάλλεται είς 

τους έργοδοτουμένους ουχί άργότερον τής 6ης του επομένου μηνός. 
(3) Ό εργοδότης δύναται νά συμφωνήση μετά τών έργοδοτουμέ

νων αύτου έφ* ενός ήγγυημένου ποσού δικαιώματος υπηρεσίας, 
προσθέτως προς τόν βασικόν μισθόν : 

Νοείται δτι, έν ή περιπτώσει, τό δικαίωμα υπηρεσίας, τό όποιον θά 
καθίστατο αλλώς καταβλητέον ε!ς τόν ένδιαφερόμενον έργοδοτούμε
νον, ήθελεν ύπερβή. τό ήγγυημένον ποσόν, ή διαφορά μεταξύ του 
ήγγυημένου ποσού κα! του δικαιώματος υπηρεσίας κατά τήν διάρ
κειαν του χρονικού διαστήματος τής υπηρεσίας καταβάλλεται εις 
τόν ένδιαφερόμενον έργοδοτούμενον. '"* 
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■ (4) Τά ή'ριθμημένα διπλότυπα οιωνδήποτε αποδείξεων έκδοβεισών 
συμφώνως προς τάς διατάξεις του Κανονισμού 17 καΐ οιαδήποτε βι
βλία κα ι κατάστιχα του εργοδότου, σχετιζόμενα προς τό δικαίωμα 
υπηρεσίας, δύνανται να έπιθεωρώνται, ουχί πλέον ή άπαξ της ημέ
ρας κα ι εις εΰλογον χρόνον, υπό προσώπου υποδεικνυομένου όπό 
των έργοδοτουμένων, δια να έξακριβουται δτι άπαντα τά ποσά τά 
χρεωθέντα εις λογαριασμούς πελατών ώς δικαίωμα υπηρεσίας ε*χου
σι καταχωρηθη και κατανεμηθή συμφώνως προς τάς διατάξεις της 
παραγράφου (1) του παρόντος Κανονισμού. 

17. "Εκαστος εργοδότης εκδίδει ήριθμημένας αποδείξεις εΙς δι άτΓο&είξεων 
πλουν δι ' οιανδήποτε προς αυτόν πληρωμήν. ύπότοΰ 

εργοδότου. 

18.—(1) Παράπονα υποβαλλόμενα προς την Έπιτροπήν ύπό έργο πσρο^νων 
δότου ή έργοδοτουμένου ή ύπό οργανώσεως άντιπροσωπευούσης καΐέπιθεώ
οίονδήποτε έξ αυτών εν σχέσει μέ την έφαρμογήν τών παρόντων Κα ρησις. 
νονισμών εξετάζονται εντός οκτώ ήμερων ή τό ένωρίτερον δυνατόν 
μετά την εν λόγω περίοδον. 

(2) 'Εάν ή Επιτροπή άποφασίση δτι επιβάλλεται δπως διενεργη
θη έπιΟεώρησις ξενοδοχείου ή των βιβλίων κα ι αρχείων αύτου, τρι
μερής 'Επιτροπή καθοριζομένη ύπό του Υπουργού (έν τοις εφεξής 
αναφερομένη ώς «τριμερής Επιτροπή»), προβαίνει εις τήν τοιαύτην 
έπιθεώρησιν εντός οκτώ ήμερων άπό της λήψεως της σχετικής απο
φάσεως. 

19.—(1) Ό Υπουργός δύναται νά διορίση έπιθεωρητάς ύφ' οίονδή^ Έπιθεωρη
ποτε τίτλον ήθελέν εκάστοτε αποφασίσει, ώς και έτερους λειτουρ l i ^ J

1 εω 

γούς, έφ' δσον ήθελε κρίνει τούτους αναγκαίους διά τήν έφαρμο
γήν του παρόντος Νόμου οΐτινες θά τελώσιν ύπό τήν έποπτείαν και 
τάς διαταγάς του 'Ανωτέρου· 'Επιθεωρητού 'Εργοστασίων του 
Υπουργείου 'Εργασίας και Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων. 

(2) "Απαντες οι διοριζόμενο* έπιβ£<ώρη"$αι και λοιποί λειτουργοί 
δυνάμει τών διατάξεων της παράγραφο (1) ανωτέρω δέον νά είναι 
έφωδιασμένοι δι' ειδικών ταυτοτήτων,. 

(3) Οιοσδήποτε 'Επιθεωρητής δύναται κάθ
ν οιονδήποτε^ .εΰλογον 

χρόνον νά είσέλθη εις οιονδήποτε ξενοδοχεΐον και επιθεώρηση και 
έξετάση τούτο ή οίονδήποτε τμήμα αύτου, διά νά εξακρίβωση κατά 
πόσον αϊ διατάξεις τών παρόντων ΚΘ&ν,ονισμώίν !τηροΰνταί· :δεόντως. 

20. "Εκαστος εργοδότης ή εκπρόσωπος αύτου και οί ύπ' αύτου 
έργοδοτούμενοι δέον δπως παρέχωσι τοιαύτας διευκολύνσεις επιτρέ
πουσας τόν ϋλεγχον τοιούτων βιβλίων κάί αρχείων ώς ήθελεν άπαι
τηθή ύπό της τρίμερους Επιτροπής ή ύφ' οιουδήποτε Επιθεωρητού. 

21. Οίονδήποτε πρόσωπον τό όποιον έσκεμμένως παρεμποδίζει τήν Πταίσματα 
τριμερή Έπιτροπήν ή οίονδήποτε Έπιθεωρητήν έν τη ενασκήσει τών καίποινσΐ. 
ύπό τών διατάξεων τών Κανονισμών 18 και 19, αντιστοίχως, χορηγου
μένων αύτοΐς εξουσιών και οιοσδήποτε εργοδότης δστις παραβαίνει 
οιανδήποτε τών διατάξεων τών παρόντων Κανονισμών ή παραλείπει 
νά συμμορφωθή προς αυτήν, είναι Ινοχος αδικήματος και έν περι
πτώσει καταδίκης' του υπόκειται ε'ις χρηματικήν ποινήν μή όπερβαί
νουσαν τάς πεντήκοντα λίρας. 



ftvfl. I3&/72 '400 

Περιπτώσεις 
συγκρούσεως 
των Κανονι

σμών μετά 
τίνων Νόμων 

8 τ ο ϋ 1 9 6 7 
25 τοϋ 1968 
2 4 τ ο 0 1 9 6 7 
17 του 1968. 

Ό Περί 
Παίδων καΐ 
Νεαρών Προ

σώπων Νόμος 
Κεφ. 178. 

"Ανάκλησις. 
Επίσημος 
ΈφημερΙς 
Παράρτημα 
Τρίτον : 
11.2.1965 
30.6.1966. 

2£ Τή^υμέν&ν τών διατάξεων 0τής παρ<*γράφου (3) τ ο υ Κανο
νισμού 10, καί της επιφυλάξεως της παραγράφου 5 του Κοτνονισμου 
12 άί διατάξεις των παρόντων Κανονισμών ύπερισχύουσι τ£5ν διατά
ξεων τών περί 'Ετησίων Άδειων μετ' 'Απολαβών Νόμων του 1967 καί 
1968 καί τών περί Τερματισμού 'Απασχολήσεως Νόμων του 1967 καί 
1968 έν οιαδήποτε περιπτώσει συγκρούσεως μετά τούτων. 

23. Αϊ διατάξεις του περί Παίδων καί Νεαρών προσώπων Νόμου, 
Κεφ. 178, ύπερισχύουσι τών διατάξεων τών παρόντων Κανονισμών 
τών άφορωσών τους παίδας καί νεαρά πρόσωπα εις τάς περιπτώ
σεις καθ* ας αϊ ύπό του ώς εΐρηται Νόμου διατάξεις εΐγαι εύνοϊκώ
τεραι τών διατάξεων τών παρόντων Κανονισμών. 

24.—(1) Οι περί Ξενοδοχείων ("Οροι Υπηρεσίας) Κανονισμοί τοΟ 
1965 καί 1966 διά του παρόντος ανακαλούνται άνευ έπηρεασμοΟ 
παντός δυνάμει αυτών γενομένου f) μή γενομένου. 

(2) Ή δυνάμει τών προηγουμένων Κανονισμών συσταθείσα Επι
τροπή εξακολουθεί νά υφίσταται ώς έάν αυτή συνεστήθη δυνάμει τών 
παρόντων Κανονισμών άνευ έπηρεασμοΟ παντός δι' αποφάσεως αύτης 
γενομένου ή μή γενομένου. 

ΠΙΝΑΞ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΓΚΟΝ ΒΙ ΒΛ ΙΑ Ρ ΙΟΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ 

Ε Ι Σ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
Αϋξων 'Αριθμός 

Σ ε λ ί ς . . . . 
Προτού προβήτε εις τήν συμπλήρωσιν ή χρησιμοποίησιν του πα

ρόντος Βιβλιαρίου παρακαλείσθε Οπως συμβουλευθητε τάς οδηγίας 
τών σελίδων 

Σ ε λ ί ς . . . . 
Ημερομηνία εκδόσεως Βιβλιαρίου 

Τό παρόν Έπαγγελματικόν Βιδλιάριον εξεδόθη τήν 
όταν ό κάτοχος αύτοΟ εύρίσκετο έν τη υπηρεσία του ξενοδοχείου 

έν * 
Υπογραφή Κατόχου 

Υπογραφή Προέδρου 'Επιτροπής 

Σ ε λ ί ς 
"Ονομα Κατόχου , . . . 
Μόνιμος Διεύθυνσις , 
'Αρ. Δελτίου Ταυτότητος 
'Αρ. Δελτίου Κοινωνικών 'Ασφαλίσεων 
'Αρ. Δελτίου Ταμείου 'Αδειών. 
'Ημερομηνία Γεννήσεως 
ΕΙδικότης καί τάξις 

Σ ε λ ί ς . . . . 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ε.ΙΣ ΤΑ 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 
Σελ*?. . . : 



401 Δ.Π. 136/72 
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ΧΕΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣ IN ΤΟΥ ΕΠΑΓ

ΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ 
Σελίς 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ 

"Όνομα 
επιχειρήσεως 'Από Μέχρι 

"Ονομα 
επιχειρήσεως 'Από Μέχρι 

Σελις. 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ 

Ημερομηνία 
προαγωγής 

Είδικότης 
και τάξις 
προ της 

προαγωγής 

Είδικότης 
και τάξις 

είς τήν 
οποίαν 

προάγεται 

Υπογραφή 
Διευθυντού 
του ξενο
δοχείου 

Σελίς. 

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΙΝ 
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ 

'Ημερομηνία 
προσλήψεως 

Ημερομηνία 
αποχωρή

σεως 

Μισθός 
κατά τήν 

άποχώρησιν 

Υπογραφή 
Διευθυντού 

του ξενο
δοχείου 

ΣελΙς 

Προσόντα άλλης ειδικότητος συναφούς προς τά ξενοδοχειακά 
επαγγέλματα : 

Σ ε λ Ι ς . . . . 

Ξέναι Γλώσσαι : 
Σελ ί ς . . . . 

Πιστοποιητικά και πληροφορίαι αναφορικούς ι;·ρός τήν είδίκευσιν 
και έπαγγελματικήν μόρφωσιν : 

"Ονομα 
επιχειρήσεως 

"Ονομα 
επιχειρήσεως 




