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Munkakörülmények a görög  
vendéglátóiparban 

A vendéglátóipar a görög gazdaság egyik legfontosabb ágazata. A 
szállodákban, éttermekben és kávézókban általánosságban jellem-
ző a nagy arányú, nem hivatalos foglalkoztatás. Ez a jelenség a 
munkavállalókat két táborra osztja: az egyikbe azok tartoznak, akik-
nek foglalkoztatási feltételeit és munkakörülményeit az ágazati kol-
lektív szerződés szabályozza, a másikba pedig azok, akikre ilyen 
szabályozás nem vonatkozik. A munkaadók és a szakszervezetek 
között jelenleg legélesebb vita a rugalmas munkaidő kérdése körül 
zajlik, mivel a felek véleménye élesen eltér egymástól. Az alábbiak-
ban a fő társadalmi partnerek képviselőivel készült interjúk alapján, 
a görög vendéglátóipar helyzetéről készült áttekintést ismertetjük.  
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túlóra; munkavédelem; foglalkozás–egészségügy;  
Görögország. 

Kollektív szerződés vagy feketemunka? 

A turizmus, amelynek része a vendéglátás, vitathatatlanul a görög 
gazdaság legfontosabb ágazata, amely a felmérések szerint 1999-ben a 
bruttó nemzeti össztermék 10–20%-át tette ki (ez megfelel a gyártóága-
zatok részesedésének), és 600 000 munkavállalónak (az összes foglal-
koztatás 16%-a) adott munkát. A hivatalos állami statisztikák az ágazat-
ban foglalkoztatottak számát azonban mindössze 253 000-re teszik, és 
ez a különbség azt mutatja, hogy igen jelentős lehet a vendéglátóiparban 
nem hivatalosan foglalkoztatott munkavállalók száma.  

A görög kormány becslése szerint a megközelítőleg 65 000 szállo-
da, étterem és egyéb turizmushoz kapcsolódó vállalkozás az ország tel-
jes munkaidőben dolgozó munkavállalóinak 7%-át foglalkoztatja. Ezek-
nek a munkáltatóknak a túlnyomó többsége (90%-a) legfeljebb 4 főt fog-



lalkoztató mikrovállalkozás, és mindössze 0,3%-uk foglalkoztat 50 főnél 
több munkavállalót – ez utóbbi kategóriába főleg szállodák tartoznak. Az 
ágazatban csupán 79 olyan társaság van, amely 100 főnél több embert 
alkalmaz. A részletes foglalkoztatási adatokat az 1. táblázat ismerteti. 

 
1. táblázat 

A vendéglátóiparban működő társaságok méret szerinti  
megoszlása 

 
Társaság mérete  
(alkalmazottak száma) 

Társaságok száma Társaságok aránya (%) 

n.a. 3 624 5,51 
0–4 59 532 90,47 
5–9 1 470 2,23 
10–19 635 0,97 
20–39 188 0,29 
40–49 157 0,24 
50–99 117 0,18 
100–199 55 0,08 
200–499 16 0,02 
500–999 6 0,01 
1000– 2 0,00 
Összesen 65 802 100,00 

 
 

A 2001. szeptember 11-i terrortámadás a görög turizmusra nézve is 
súlyos következményekkel járt, amit a 2004. évi olimpiai játékok meg-
rendezésének gazdaságélénkítő hatása bizonyos mértékig képes volt 
ellensúlyozni. A görög étteremtulajdonosok szövetsége szerint a gyorsét-
termeknek sikerült betörniük a hagyományos éttermek (tavernák) piacá-
ra, ez a térhódítás azonban jóval kisebb mértékű, mint más EU-orszá-
gokban. 

A munkaerő 

A felmérések szerint 2002-ben az ágazat munkaerejének 50%-át a 
nők tették ki. Az országos társadalomkutató központ véleménye szerint a 
nem hivatalosan, szezonális jelleggel, illetve részmunkaidőben foglalkoz-

 



tatottak körében a nők túlnyomó többségben vannak. Az ágazat munka-
erejének fontos részét képezik a nem fizetett családtagok: becslések 
szerint a 100 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató szállodákban 
például a személyzetnek mintegy fele ilyen alapon dolgozik. Az ágazat 
munkaerőpiaca a hivatalosan nyilvántartott munkavállalók tekintetében 
viszonylag statikusnak mondható: 95%-uk több mint 10 éve teljes mun-
kaidőben dolgozik, a kis- és középméretű szállodák alkalmazottainak át-
lagosan kevesebb mint 10%-a dolgozik részmunkaidőben. 

A vendéglátóipari munkaerőpiac legfőbb jellegzetessége azonban a 
meglehetősen nagyarányú nem hivatalos, illetve illegális foglalkoztatás 
(beleértve a fent említett nem fizetett családtagok alkalmazását is), 
amely a hivatalos statisztikákból nem tűnik ki. A beszámolók szerint az 
ágazatban dolgozók 74%-a tartja magát „bizonyos mértékig a szürke-
gazdaságban dolgozónak”. 

Ami a vendéglátóipar egészét illeti, a kutatókban az az általános kép 
alakult ki, hogy az ágazati munkaerőpiac két részre oszlik:  

– a szervezett és szabályozott oldal,  
– a nem hivatalos, szezonális oldal.  
A hivatalos oldalon állók – elsősorban idősebb, teljes munkaidőben 

foglalkoztatott férfi munkavállalók – élvezik a kollektív szerződésekben 
biztosított, jogi érvényű előnyöket. Ezzel szemben a nem hivatalos oldal 
a szürke-, illetve a feketegazdaság főleg ideiglenesen, részmunkaidőben 
vagy szezonálisan foglalkoztatott munkavállalóiból áll, akik a munkaadók 
számára olyan rugalmas munkaerőt biztosítanak, amelyre a szervezett 
és szabályozott szegmens nem képes. 

A jogszabályi háttér 
A vendéglátóiparban dolgozókat a Vendéglátóipari Dolgozók és a 

Turizmusban Foglalkoztatottak Szakszervezeteinek Pánhellén Szövet-
sége (POEE-YTE) képviseli. A szövetségnek 28 000 tagja van, amely az 
ágazat hivatalos munkaerejének 20%-át jelenti. A munkaadókat a Szál-
lodatulajdonosok Pánhellén Szövetsége (POX) és az Étteremtulajdono-
sok és Kapcsolódó Vállalkozások Görög Szövetsége (POESE) képviseli. 
A munkaadói szövetségek és a szakszervezet által megkötött ágazati 
kollektív szerződésben a minimálbérrel és a foglalkoztatás feltételeivel 
kapcsolatos rendelkezések az egész szektorra kötelező érvénnyel bír-
nak, bár bizonyos eltérésekre a helyi feltételek figyelembe vételével lehe-
tőség van. A bérezéssel kapcsolatos részletesebb adatokat a 2. táblázat 
tartalmazza. 



Munkaidő 
A szállodaiparban dolgozók munkaidejének kérdése az elmúlt évek-

ben a figyelem középpontjába került Görögországban. Az ágazatra álta-
lánosságban jellemző a hosszú munkaidő – a munkavállalók többsége 
heti 40 óránál többet teljesít –, az összmunkaidő tekintetében azonban 
az elmúlt évtizedben folyamatos csökkenés volt tapasztalható. Miközben 
azoknak az aránya, akiknek a hivatalos munkaideje 2002-ben meghalad-
ta a 40 órát (szemben az 1993. évi 23%-kal), jelentősen csökkent a heti 
47 óránál többet dolgozók a száma (3. táblázat). 

 
2. táblázat 

A fizetési rendszer és a jövedelmi szint a vendéglátóiparban  
2002-ben 

 
Fizetési rendszer Szállodák Éttermek 
Havi alapfizetés 588,12–641,38 euró 536,78–790,20 euró 
Éves emelés 3,70 euró 4,35 euró 
Hároméves emelés – 10% 
Családi pótlék  10% 10% 
Szezonális munka pótléka 10% 10% 
Képzettség/végzettség 
alapján járó pótlék 

10%–15% 10%–15% 

Egészségtelen munkafelté-
telek miatti pótlék 

5%–10% 10% 

Munkaruha pótlék 10% – 
Étkezési hozzájárulás 10% – 
Lakhatási hozzájárulás   7% – 
Pénzkezelési pótlék – 5% 
Piacfelügyelet – 15% 

 
 

Az EU munkaidő-irányelv előírásainak átvétele (2000. évi 2874. tör-
vény) óta az érdekelt felek között folyamatos vitákat gerjeszt a csúcsidő-
szakokban teljesítendő túlórák száma. Paradox módon az eddiginél na-
gyobb rugalmasságot vezetett be a görög jogi szabályozásba, ezzel 
szemben a munkáltatóknak a korábbinál korlátozottabb lehetőségeik 
vannak arra, hogy a kötelező 5 napos, 40 órás munkahéttől eltérjenek. 
Az új szabályozástól azt várták, hogy jelentős hatást gyakorol a vendég-

 



látóiparra, ahol a túlórák alkalmazásában az átlagosnál nagyobb rugal-
masságot tesz lehetővé. Az érintettek arra számítottak, hogy a magas 
túlórapótlékok miatt (a heti 40 órát meghaladó első 3 órára 50%, a 44. 
órától pedig 150%) a munkáltatók inkább több embert foglalkoztatnak, 
ezzel szemben a munkaadóknak csak egy elenyésző kisebbsége tartja 
be a túlórára vonatkozó előírásokat. Miközben ezek a kérdések a társa-
dalmi párbeszéd és a háromoldalú egyeztetések középpontjába kerültek, 
a megoldást hátráltatja, hogy a felek meglehetősen eltérő nézeteket 
képviselnek: a szakszervezetek szerint a görög munkaerőpiac túlságo-
san – a munkaadói oldal szerint viszont nem eléggé – rugalmas, a kor-
mány véleménye szerint pedig a jelenlegi struktúra nem alkalmas a 
munkahelyteremtésre. 

3. táblázat 
A munkaidő alakulása a vendéglátóiparban 2000-ben, 2001-ben  

és 2002-ben (a munkaerő %-ában) 
 

Heti munkaidő 2000 2001 2002 
15 óránál kevesebb 3,02% 2,70% 2,13% 
15–24 óra 3,66% 4,30% 3,88% 
25–34 óra 5,70% 5,34% 6,05% 
35–39 óra 4,58% 4,07% 4,19% 
40–47 óra 24,93% 26,36% 27,05% 
Több mint 47 óra 58,12% 57,23% 56,70% 

 
 
A szakszervezetek ugyanakkor azért kritizálják a nagyobb szálloda-

láncokat, mert szerintük azok eltérnek a kollektív megállapodás előírá-
saitól, és túl gyakran élnek az olyan lehetőségekkel, mint a kisegítők, 
gyakornokok, illetve határozott idejű munkaszerződéssel dolgozók al-
kalmazása.  

A munkaadók viszont azzal érvelnek, hogy a munkaidővel kapcsola-
tos jogszabályok a vendéglátóipar speciális igényeihez képest túl mere-
vek, és ez készteti őket arra, hogy olyan munkavállalókkal oldják meg a 
változó, szezonális feladatokat, akikre a kollektív szerződés nem vonat-
kozik.  

A kutatók felhívják a figyelmet arra, hogy nem törvényellenes a nagy 
szállodáknak az a gyakorlata, hogy gyakornokokat, rövid idejű munka-
szerződéssel, nem görög európai uniós állampolgárokat (akiknek nincs 



szükségük munkavállalási engedélyre), és hivatalosan bejelentett külföl-
dieket alkalmaznak. 

A rugalmas lehetőségek mellőzése nem a vendéglátóipar, és nem is 
csak munkaidő-beosztás sajátossága. A görög munkaerőpiac egészére 
jellemző a rugalmatlanság, amint arra a 2000. és 2001. évi kollektív tár-
gyalásokkal foglalkozó jelentés is rámutat. A munkanélküliség leküzdé-
sével, a nők és a fiatalok foglalkoztatásának támogatásával, és a társa-
dalmi kohézió erősítésével kapcsolatos hangzatos beszédek ellenére 
sem a munkaadók szervezetei, sem a szakszervezetek nem mutattak 
hajlandóságot arra, hogy a foglalkoztatási helyzet és a gazdaság ver-
senyképességének javítására közös, hosszú távú stratégiát dolgozzanak 
ki. Míg az egyik oldal a teljes deregulációt támogatja, addig a másik oldal 
azt hangoztatja, hogy a munkaerőpiac már így is túl rugalmas, és szigo-
rúbb szabályozást követel.  

A foglalkozás-egészségügy és a munkavédelem  
kérdései 

A munkáltatók foglalkozás-egészségügyi és munkavédelmi kötele-
zettségeiről az 1985/1568. törvény rendelkezik. Egy 2001-ben hatályba 
lépett elnöki rendelet azonban, amelynek célja az EU foglalkozás-
egészségügyi és munkavédelemi irányelvének a görög jogrendszerbe 
történő átültetése volt, ennél jóval nagyobb hatást gyakorolt a gazdaság 
egészére. A rendelet kiszélesíti a törvény alkalmazási körét (pl. az 50 
főnél kisebb létszámot foglalkoztató társaságokra is), és számos új ren-
delkezést is tartalmaz, köztük az alábbiakat: 

– minden társaság az alkalmazottak számától és a cég tevékenysé-
gi körétől függetlenül köteles kockázatfelmérést végezni; 

– minden társaság köteles munkavédelmi szakembert – az 50 főnél 
több alkalmazottat foglalkoztató cégek pedig foglalkozás-
egészségügyi orvost is – alkalmazni; 

– a fenti feladatokat külső tanácsadó cégeken keresztül is elláthatják. 
Általánosságban elmondható, hogy kevés adat áll rendelkezésre a 

görög vendéglátóipar munkavédelmi helyzetéről. Egy 2001-ben a mun-
kavédelmi felügyelőség által végzett éttermi felmérés azonban felhívta a 
figyelmet arra a nagyfokú kockázatra, amelynek például a házhozszállí-
tást végző motoros futárok vannak kitéve, akik közül minden 4. részese 
volt a munkája során valamilyen közlekedési balesetnek.  

Az ágazati megállapodásnak nincs olyan rendelkezése, amely a fog-
lalkozás-egészségügyi vagy munkavédelmi kérdéseket szabályozná. 

 



Azok a kedvezmények azonban, amelyek egyes „veszélyes, illetve 
egészségtelen” munkakörökben dolgozókra vonatkoznak (például fizeté-
si pótlék, korengedményes nyugdíj), ebben az ágazatban is sok munka-
vállalót érintenek.  

A felmérések azt mutatják, hogy a magas színvonalú nemzetközi 
szállodák a munkavédelemben is élen járnak, és képzett foglalkozás-
egészségügyi orvosokat alkalmaznak (az ilyen orvosok száma Görögor-
szágban alig haladja meg a 200-at!).  

Emellett a munkakörülmények javítását célzó programokat is indíta-
nak, amelyek között szerepel:  

– a konyhák hőmérsékletének kontrollálása;  
– a légzőszervi kockázatok csökkentése azáltal, hogy a tisztítósze-

reknél a porokat folyékony vegyszerekkel váltják ki; illetve 
– az emeléssel járó sérülések kiküszöbölése érdekében a hagyo-

mányosnál könnyebb anyagból készülő ágybetétek alkalmazása.  
Athén valamennyi nagyobb szállodájáról elmondható, hogy – külön-

böző tényezők hatására – sikerült elérniük a veszélyforrások mértékének 
csökkentését. Az egyik ilyen, általánosan elismert tényező a szakmai ta-
nácsadók törvényben előírt, kötelező igénybe vétele volt, különös tekin-
tettel a felújításokra és átalakításokra, amelyek lehetőséget adnak a nem 
biztonságos körülmények felszámolására (új, biztonságosabb elektro-
mos berendezések telepítése, kazánházak, mosodák és hűtőkamrák 
korszerűsítése). Ezeknek a korszerűsítéseknek a kiharcolásában nagy 
szerepet játszottak a szakszervezetek. 

A görög munkaügyi felügyelet 2001-ben az építőiparral csaknem 
azonos mértékű, kiemelt figyelemben részesítette a vendéglátóipart. Az 
ellenőrzések elsősorban a bérekkel és a munkaidővel kapcsolatos elő-
írások betartására összpontosultak: a felügyelet az ilyen jellegű szabály-
sértések miatt több mint 1300 büntetést szabott ki. A vendéglátóipar lé-
tesítményei a munkavállalók körében általában vonzó munkahelynek 
számítanak, és ezt a véleményt erősítették a 2004. évi olimpiai játékokra 
megvalósított korszerűsítések, amelyek többségükben a munkakörülmé-
nyeket is javították (noha ezek nem a kormányzat vagy a társadalmi 
partnerek stratégiájának voltak köszönhetőek). 

Jövőbeni trendek és feladatok 

A kutatók megállapításai szerint Görögország és a többi EU-tag-
ország vendéglátóipara között a legnagyobb eltérés a piacok nemzetkö-
zivé válásának és a multinacionális cégek fokozódó aktivitásának a ha-



tásaiban tapasztalható: ezek ugyanis számos EU-tagországban a mun-
kakörülmények romlásával jártak, míg Görögországban a „több” általá-
nosságban „jobbat” is jelent, azaz a nagyobb munkaadók jobb munkakö-
rülményeket és foglalkoztatási feltételeket biztosítanak. Ennek a tenden-
ciának az egyik gyakorlati megnyilvánulása például, hogy a multinacio-
nális társaságok és a velük versenybe szálló görög cégek általában szi-
gorúbban betartják a jogszabályi előírásokat, míg a kisebb, helyi cégek 
„félhivatalos” stratégiákkal igyekeznek munkaerőköltségeiket csökkente-
ni, és nagyobb rugalmasságot elérni.  

Görögország abban is eltér a többi EU-tagállamtól, hogy a hivatalos 
munkaerőpiac görög munkavállalói, a jelentős túlórapótlékoknak kö-
szönhetően, általában kedvezően fogadják a hosszabb munkaidőt. 

Ami a vendéglátóipar jövőbeni foglalkoztatási feladatait illeti, a kuta-
tók szerint a rugalmasság kérdésének rendezése a legfontosabb. Eddig 
sem a társadalmi párbeszéd, sem a kollektív alku nem hozott ezen a té-
ren megoldást, a munkaerőpiac rugalmasságát illetően a munkaadók és 
munkavállalók álláspontja összeegyeztethetetlennek bizonyult. Ennek az 
ellentétnek a következménye az is, hogy a kormány intézkedései, példá-
ul az EU munkaidő-irányelvének átvétele, nem jártak jelentős eredmény-
nyel, az ágazati kollektív szerződés hatálya alá tartozó munkavállalók 
foglalkoztatási feltételei rugalmatlanok, és a munkaadók szerint nem fe-
lelnek meg a munkaerőpiac követelményeinek. 

A munkaidő rugalmasságának kérdésében mutatkozó ellentétek és 
az ágazatban tapasztalható nagyfokú, nem hivatalos foglalkoztatás kö-
zött kétségtelen kapcsolat van, amely egyben a jövőben megoldandó 
feladatot is jelenti. A megoldás első lépéseként több információra lenne 
szükség a nem hivatalos munkaerőről. 
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