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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των δενδροανθοκηπουρών των

απασχολουµένων µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆.

και Ο.Τ.Α.

Στην Αθήνα σήµερα 25 Αυγούστου 2000 οι υπογεγραµµένοι:

α) Στυλιανός Παναγιώτου υπάλληλος του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους µε βαθµό Α’

του κλάδου ΠΕ ∆ηµοσιονοµικών εκπρόσωπος του ∆ηµοσίου δυνάµει της αριθµ.

2/35249/0022/9.5.2000 απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµικών

β) ∆ρακούλης Βουδικλάρης και Αναστάσιος Κορδάτος Πρόεδρος και Ειδικός Γραµµατέας

αντίστοιχα της ∆ενδροανθοκηπουρικής Ένωσης Ελλάδος νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι

δυνάµει του από 23-12-99 πρακτικού συνεδρίασης της παραπάνω Ένωσης και

παρουσία του µεσολαβητή Ο.ΜΕ.∆. κ. Λάµπρου Σέµπου,

συνοµολογήσαµε και συναποφασίσαµε τη σύνταξη και υπογραφή της παρούσας

Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας.

Άρθρο 1ο

Στην παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας υπάγονται οι δενδροανθοκηπουροί που

είναι µέλη της ∆ενδροανθοκηπουρικής Ένωσης Ελλάδος και απασχολούνται µε σχέση

εργασίας ιδιωτικού δικαίου, στο ∆ηµόσιο, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.

Άρθρο 2ο

1. Οι διατάξεις των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18 όπως

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 15 του ν.2592/98, 19, 22, 23, 26, 28, 29 και 31 του

ν.2470/97 (ΦΕΚ 40/Α’/21.3.97) «Αναµόρφωση µισθολογίου προσωπικού της

δηµόσιας διοίκησης και άλλες συναφείς διατάξεις» και οι διατάξεις του άρθρου 10 του

ν.2606/98, οι διατάξεις του άρθρου 15 του ν.2702/99 καθώς και οι διατάξεις των

παρ. 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 30 του ν.2768/99, επεκτείνονται και έχουν ανάλογη

εφαρµογή στο προσωπικό µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και

ορισµένου χρόνου, του άρθρου 1 της παρούσας.

2. Οι υπαγόµενοι στο άρθρο 1 της παρούσας θα καταταγούν στα µισθολογικά κλιµάκια

της ∆Ε κατηγορίας (28-11).
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3. Οι υπηρεσίες που προσφέρθηκαν σε τοµείς εκτός του ∆ηµοσίου, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α.

(δηλαδή οι υπηρεσίες του ιδιωτικού τοµέα) δεν αναγνωρίζονται για τη µισθολογική

εξέλιξη (Μ.Κ. και χρονοεπίδοµα) των παραπάνω υπαλλήλων.

4. Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και το επίδοµα αδείας, καθώς και η

ωριαία αµοιβή για υπερωριακή εργασία, θα υπολογίζονται, όπως αναφέρεται στην

παράγ. 1 του ιδίου άρθρου, σύµφωνα µε τα άρθρα 9 του ν. 2470/97 και του άρθρου

15 του ν.2592/98 αντίστοιχα και την αριθ. 2026169/2605/0022/22.4.98 εγκύκλιο του

Γ.Λ.Κ.

5. Το επίδοµα ανθυγιεινής και ειδικών συνθηκών (επικίνδυνης εργασίας) ορίζεται στο

ποσό των 12.000 δρχ. µηνιαίως για τους υπαγοµένους στην παρούσα.

Άρθρο 3ο

Στους υαπγοµένους στο άρθρο 1 της παρούσας µισθωτούς χορηγείται σε περίπτωση

γάµου, άδεια γάµου µετά πλήρων αποδοχών τριών εργασίµων ηµερών µη

συµψηφιζόµενης προς την κανονική άδεια.

Άρθρο 4ο

Από 1-1-2000 εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 12 ετών στον ίδιο

εργοδότη ή προϋπηρεσία δέκα τεσσάρων (14) ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και µε

οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια τριάντα (30) ηµερών, αν ο εργαζλοµενος

εργάζεται εξαήµερο ή 25 εργασίµων ηµερών εάν εργάζεται πενθήµερο.

Άρθρο 5ο

α) Στους παραπάνω µισθωτούς χορηγείται ένα (1) λίτρο γάλα για κάθε ηµέρα εργασίας.

β) Εξακολουθούν να χορηγούνται τα είδη ένδυσης και υπόδησης καθώς και το σαπούνι

που προβλέπονται από προηγούµενες ΣΣΕ και ∆ιαιτητικές Αποφάσεις.

γ) Η 1η Φεβρουαρίου, ηµέρα µνήµης του Αγίου Τρύφωνα, προστάτη των

δενδροανθοκηπουρών, καθιερώνεται ως ηµέρα αργίας για τους υπαγοµένους στην

παρούσα.
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Άρθρο 6ο

Τυχόν καταβαλλόµενες κατά την 31-12-1999 ανώτερες αποδοχές σε σύγκριση µε τις

αποδοχές της παρούσης ΣΣΕ την 1.1.2000, διατηρούνται ως προσωπική διαφορά.

Άρθρο 7ο

Έναρξη ισχύος της παρούσας ΣΣΕ ορίζεται η 1.1.2000.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
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