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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 
Ε∆ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434 210 88 14 922  210 88 15 393 info@omed.gr 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21, Θεσσαλονίκη 54626  2310 517 128  2310 517 119 

 

Προς: 

1. ∆ενδροανθοκηπουρική Ένωση Ελλάδας, 3ης Σεπτεµβρίου 48β, Αθήνα  

104 33  

2. Πανελλήνια Οµοσπονδία Ξενοδόχων, Σταδίου 24, Αθήνα 105 64  

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  

32/2004 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ∆ενδροανθοκηπουρών  

των Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων όλης της χώρας  

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 24/23-09-2004) 

1.  Με βάση το Ν.1876/90 και τον Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών-

∆ιαιτητών, επιλέχθηκα µε κοινή συµφωνία διαιτητής, προκειµένου να επιλύσω τη 

συλλογική διαφορά εργασίας “για τους όρους αµοιβής και εργασίας των 

∆ενδροανθοκηπουρών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όλης της χώρας” για το 

έτος 2004, µεταξύ της πρωτοβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης των 

εργαζοµένων µε την επωνυµία «∆ενδροανθοκηπουρική Ένωση Ελλάδας» και της 

εργοδοτικής συνδικαλιστικής οργάνωσης µε την επωνυµία «Πανελλήνια 

Οµοσπονδία Ξενοδόχων». 

2.  Η προσφυγή στη διαιτησία έγινε µε κοινή συµφωνία των µερών, κατά το στάδιο 

των διαπραγµατεύσεων, οι οποίες διεκόπησαν σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ.1α 

του Ν.1876/90. 

3.  Προκειµένου να καταλήξω στην απόφασή µου, κάλεσα σε κοινή συνάντηση τους 

εκπροσώπους των µερών για να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Στη συνάντηση 

αυτή προσήλθαν οι εκπρόσωποι των µερών, νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι και 

ανέπτυξαν προφορικά τις απόψεις τους. 
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4.  Έλαβα επίσης υπόψη µου: 

α.  Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελλο (κοινοποιήσεις, 

εξουσιοδοτήσεις, έγγραφα κ.λπ.) 

β.  Την από 8-9-2004 κοινή αίτηση των µερών προς τον Ο.ΜΕ.∆. για προσφυγή 

στη διαιτησία. 

γ.  Την από 16-12-2003 εξώδικη καταγγελία της από 11-6-2002 Εθνικής 

Οµοιοεπαγγελµατικής Σ.Σ.Ε., που αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας 

των ∆ενδροανθοκηπουρών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όλης της 

χώρας, καθώς και την πρόσκληση της ως άνω συνδικαλιστικής οργάνωσης 

των εργαζοµένων προς την εργοδοτική συνδικαλιστική οργάνωση, στην 

οποία επισυνάπτεται και το σχέδιο για τη Σ.Σ.Ε. του 2004. 

δ.  Την από 11-6-2002 Εθνική Οµοιοεπαγγελµατική Σ.Σ.Ε. «για τους όρους 

αµοιβής και εργασίας των ∆ενδροανθοκηπουρών των ξενοδοχειακών 

επιχειρήσεων όλης της χώρας» για το έτος 2002. 

ε.  Την υπ’ αριθµ. 19/2004 ∆.Α. «για τους όρους αµοιβής και εργασίας των 

εργαζοµένων στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας», συλλογική 

ρύθµιση που είναι συναφής µε την παρούσα. 

στ.  Τις αυξήσεις και τις γενικότερες ρυθµίσεις της ΕΓΣΣΕ για το έτος 2004, µε τις 

οποίες καθορίζονται τα κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων σε όλη τη 

χώρα. 

ζ.  Το ύψος του πληθωρισµού, που διαµορφώθηκε το έτος 2003 στο 3,5% (σε 

µέσα επίπεδα), καθώς και τις τρέχουσες οικονοµικές εξελίξεις ιδίως δε τις 

προβλέψεις για τον πληθωρισµό του έτους 2004. 

5.  Με βάση όσα εκτέθηκαν η ΑΠΟΦΑΣΗ µου έχει ως εξής: 

Άρθρο 1  

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις της παρούσας, υπάγονται οι δενδροανθοκηπουροί που εργάζονται µε 

σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 

όλης της χώρας και είναι µέλη της «∆ενδροανθοκηπουρικής Ένωσης Ελλάδος». 

Άρθρο 2  

Αποδοχές 

Οι συνολικές νόµιµες αποδοχές των εργαζοµένων που αφορά η παρούσα ρύθµιση, 

όπως έχουν διαµορφωθεί την 31-12-2003, αυξάνονται από 1-1-2004 κατά  

ποσοστό 4%, οι ίδιες δε συνολικές νόµιµες αποδοχές, όπως θα έχουν διαµορφωθεί 
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στις 30-6-2004, αυξάνονται περαιτέρω από 1-7-2004 κατά ποσοστό 2%. 

Άρθρο 3  

Εφαρµογή Θεσµικών Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 

Οι θεσµικοί όροι της από 24-5-2004 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. θεωρείται ότι αποτελούν µέρος της 

παρούσας ρύθµισης. 

Άρθρο 4  

Λοιπές Ρυθµίσεις 

α.  Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι 

όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές 

αποφάσεις, Σ.Σ.Ε., ∆.Α., εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις 

εργασίας ή επιχειρησιακή πρακτική, δε θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας 

και εξακολουθούν να ισχύουν. 

β.  Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν τροποποιούνται µε την 

παρούσα οι διατάξεις της από 11-6-2002 Σ.Σ.Ε. καθώς και οι προηγούµενες 

συλλογικές ρυθµίσεις, που αφορούν τους δενδροανθοκηπουρούς που 

απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις 

ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας, εφόσον δεν καταργούνται ή δεν 

τροποποιούνται µε την παρούσα. 

Άρθρο 5  

Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-2004. 

Ηµεροµηνία έκδοσης ∆ιαιτητικής Απόφασης: 

Αθήνα,15 Σεπτεµβρίου 2004 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΣΕΜΠΟΣ 


