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ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

49545/2371 

Καθορισµός των όρων  αµοιβής και εργασίας των δενδροανθοκηπουρών 

που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου 

(Ιδρύµατα, Οργανισµούς, Σωµατεία Συλλόγους, Ενώσεις, κ.λ.π.) µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

ΦΕΚ Β΄1414/17.7.2008 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για τη Κυβέρνηση 

και τα Κυβερνητικά Όργανα». 

2.  Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισµός του Υπουργείου Εργασίας (163/Α'), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα 

3.  Τις  διατάξεις του α.ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124/ Α74.6.1968). 

4.  Την από 2.42008 Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ετών 2008 και 

2009 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

13/18.4.2008). 

5.  Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελµατική οργάνωση των εργοδοτών 

µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας 

για την εν λόγω κατηγορία µισθωτών. 

6.  Το από 6.5.2008 αίτηµα της ∆ενδροανθοκηπουρικής Ένωσης Ελλάδος. 

7.  Τη σχετική γνωµοδότηση του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας κατά τη 

συνεδρίαση του στις 26-5.2008. 

8.  Το π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α721.32002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής 

Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών». 

9.  Την υπ΄ αριθµ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων 

Υπουργείων και καθορισµό της σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 

513/Β'/10.32004). 

10.  Την υπ΄ αριθµ. 80072/31.122007 (ΦΕΚ 1/Β712.1.2008) κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
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«Ανάθεση αρµοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας», αποφασίζουµε: 

Άρθρο 1 

α)  Στις διατάξεις της παρούσας απόφασης υπάγονται οι δενδροανθοκηπουροί που 

απασχολούνται στα πάσης φύσεως Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου 

(Ιδρύµατα, Οργανισµούς, Σωµατεία, Συλλόγους Ενώσεις, κλ.π.) µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

β)  Κατηγορίες ειδικοτήτων και προσδιορισµός αυτών: 

Οι ∆ενδροανθοκηπουροί διακρίνονται σε βοηθούς - µαθητευόµενους, τεχνίτες, 

αρχιτεχνίτες και εργοδηγούς. 

1.  Σαν βοηθοί - µαθητευόµενοι χαρακτηρίζονται οι νεοπροσλαµβανόµενοι 

αδιακρίτως ηλικίας που εκτελούν βοηθητικές εργασίες σχετικές µε το 

επάγγελµα δενδροανθοκηπουρού δίπλα στον τεχνίτη και υπό τις οδηγίες 

αυτού. 

2.  Τεχνίτες δενδροανθοκηπουροί θεωρούνται: α) οι εργαζόµενοι που 

συµπλήρωσαν 3ετή υπηρεσία ή προϋπηρεσία στην ειδικότητα του βοηθού 

δενδροανθοκηπουρού ως ανωτέρω και β) οι έχοντες πτυχίο Γεωργικής 

Σχολής και οι οποίοι εντάσσονται µισθολογικά στο κλιµάκιο 3-6 χρόνια 

υπηρεσίας, γιατί η διάρκεια της φοίτησης των αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία 

3 ετών. 

3.  Αρχιτεχνίτες δενδροανθοκηπουροί χαρακτηρίζονται οι εργαζόµενοι που έχουν 

συµπληρώσει 3ετή πραγµατική υπηρεσία ή προϋπηρεσία ως τεχνίτες 

δενδροανθοκηπουροί 

4.  Εργοδηγοί χαρακτηρίζονται οι δενδροανθοκηπουροί γενικά που έχουν 

συµπληρώσει θετή πραγµατική υπηρεσία ή προϋπηρεσία στο επάγγελµα αυτό 

εφόσον κατέχουν πτυχίο Γεωργικής Σχολής και 12ετή υπηρεσία ή 

προϋπηρεσία χωρίς πτυχίο Γεωργικής Σχολής. 

Άρθρο 2 

Αποδοχές των εις το άρθρο 1 περιλαµβανοµένων δενδροανθοκηπουρών. 

α)  Βασικά ηµεροµίσθια: Σε όλους τους εργαζόµενους της παρούσας κοινής 

υπουργικής απόφασης το βασικό ηµεροµίσθιο ορίζεται από 1.1.2008 σε 30,63 

ευρώ,. από 1.9.2008 σε 31,55 ευρώ και από 1.5.2009 σε 33,44 ευρώ. 

β)  `Επιδόµατα: 
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1.  Χορηγούνται δέκα (10) τριετίες επί των βασικών ηµεροµισθίων εκ των 

οποίων οι τρεις (3) πρώτες τριετίες σε ποσοστό 10% εκάστη και οι επόµενες 

επτά (7) τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη. 

2.   Επίδοµα ειδικότητας: Οι δενδροανθοκηπουροί όταν σύµφωνα µε τις 

παραπάνω προϋποθέσεις του άρθρου 1 χαρακτηρίζονται αρχιτεχνίτες 

δικαιούνται επίδοµα ειδικότητας εκ ποσοστού 4% και όταν χαρακτηρίζονται 

εργοδηγοί δικαιούνται επίδοµα ειδικότητας εκ ποσοστού 8%. Τα ποσοστιαία 

αυτά επιδόµατα υπολογίζονται επί των βασικών ηµεροµισθίων. 

3.  Επίδοµα γάµου εκ ποσοστού 10% επί των βασικών ηµεροµισθίων, όπως 

αυτά διαµορφώνονται µε τις προσαυξήσεις λόγω χορηγήσεως τριετιών (παρ. 

1β). Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 20 

του ν. 1849/1989. 

4.  Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 30% υπολογιζόµενο επί του 

ποσού των 17,00 ευρώ. 

5.  Επίδοµα ειδικών συνθηκών εργασίας εκ ποσοστού 15% υπολογιζόµενο 

επί του ποσού των 17,00 ευρώ. 

Άρθρο 3 

Παροχές σε είδος κλπ. 

Στους εργαζόµενους της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης χορηγούνται τα 

εξής: 

1.  Ένα (1) σακάκι (τζάκετ) ανά διετία. 

2.  ∆ύο (2) στολές εργασίας ετησίως εκ των οποίων την χειµερινή έως την 10η 

Οκτωβρίου και την θερινή έως την 10η Μαίου εκάστου έτους. 

3.  ∆ύο (2) ζεύγη υποδηµάτων, ένα (1) χειµερινό και ένα (1) θερινό ετησίως. 

4.  ∆ύο (2) ζεύγη γαντιών ετησίως. 

5.  Ένα (1) πηλίκιο χειµερινό και ένα (1) θερινό ετησίως. 

6.  Ένα (1) κιλό σαπούνι µηνιαίως. 

7.  ∆ύο (2) προσόψια ετησίως µεγάλου µεγέθους και 

8.  Ένα (1) λίτρο γάλακτος για κάθε ηµέρα εργασίας ή το αντίτιµο αυτού σε χρήµα. 

Από τα χορηγούµενα αυτά είδη µόνο η στολή εργασίας περιέχεται στην 

κυριότητα του εργοδότη κατά την ηµεροµηνία λύσεως της σύµβασης εργασίας 

των µισθωτών. Σε περίπτωση αδυναµίας χορήγησης των ανωτέρω  ειδών έως 10 

Οκτωβρίου για τη χειµερινή περίοδο και έως 10 Μαΐου για τη θερινή περίοδο ο 
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εργοδότης καταβάλλει ολόκληρη την αξία τους σε χρήµα εκτός του γάλακτος που 

χορηγείται ηµερησίως. 

Εάν ο εργοδότης παρέχει στους δενδροανθοκηπουρούς κατοικία, φωτισµό, 

τροφή ή όλα αυτά δικαιούται να προβαίνει σε ανάλογες κρατήσεις των 

ηµεροµισθίων που δεν δύνανται να είναι ανώτερα του 5% για κατοικία, 2% για 

φωτισµό, 1,3% για τροφή. 

Άρθρο 4 

θεσµικά θέµατα - Λοιποί όροι εργασίας 

α)  Υπηρεσία και προϋπηρεσία: Ως τέτοια αναγνωρίζεται η πραγµατοποιηθείσα σε µία 

από τις εις το άρθρο 1 περιγραφόµενες ειδικότητες σ΄ οποιονδήποτε εργοδότη. 

Αποδεικνύεται δε µε βεβαίωση προϋπηρεσίας ή από τα βιβλιάρια ενσήµων του 

ΙΚΑ εφόσον τούτο είναι ευκρινές. 

β)  Χρονικά όρια: 

1.  Για το προσωπικό της παρούσης ισχύει σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας 

απασχόλησης µε 40ωρη εργασία. 

2.  Καθιερώνεται η 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους ηµέρα µνήµης του Αγίου 

Τρύφωνα προστάτη των δενδροανθοκηπουρών, ως ηµέρα αργίας για τους 

εργαζόµενους της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης 

3.  Για την αµοιβή της εργασίας καθ' υπερωριακή απασχόληση, για απασχόληση 

κατά την νύκτα (22.00 - 06.00), τις Κυριακές και µε νόµο αργίες, ισχύουν οι 

πάγιες διατάξεις του εργατικού δικαίου. 

4.  Όλες οι θεσµικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων 

Εργασίας, όπως ισχύουν, εφαρµόζονται και στους υπαγόµενους στην 

παρούσα εργαζόµενους. 

Άρθρο 5 

Ευνοϊκότεροι όροι που έχουν συµφωνηθεί έναντι της παρούσας εξακολουθούν να 

ισχύουν. Οι ανωτέρω αποδοχές δεν µπορεί να υπολείπονται αυτών που προβλέπονται 

από την εκάστοτε Ε.Γ.Σ.Σ.Ε 

Κάθε προηγούµενη απόφαση από την ισχύ της παρούσας καταργείται. 

Άρθρο 6 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισµού. 
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Άρθρο 7 

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.12008. 

Άρθρο 8 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2008 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ 

 


