των Δ∆εν δρο αν θοκηπουρών
Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
O08R12
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ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ Δ∆ΕΝΔ∆ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕΝOΔ∆OΧΕΙΑΚΩΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΩΝ OΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩΡΑΣ
A. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠOΨΗ
1. H 31/1956 απόφαση ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
2. H 49/1978 απόφαση ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πειραιώς
3. H 59/1979 απόφαση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πειραιώς
4. H 50/1980 απόφαση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πειραιώς
5. H 48/1981 απόφαση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πειραιώς
6. H ΣΣE 27.5.1982
7. H 3/1984 απόφαση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
8. H 50/1984 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πειραιώς
9. H 98/1985 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
10. H 32/1986 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
11. H 29/1987 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
12. H 42/1988 απόφαση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
13. H 77/1989 απόφαση του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
15. H 19/1991 απόφαση του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών
16. H ΣΣΕ 16.3.1992
17. H ΣΣΕ 31.5.1993
18. H ΣΣΕ 20.5.1994
19. H Δ∆Α 28/1996
20. H ΣΣΕ 15.5.1997
21. H ΣΣΕ 26.5.1998, ισχύει και για το 1999
22. H Δ∆Α 14/2000
23. H ΣΣΕ 24.5.2001
24. H ΣΣΕ 11.6.2002, ισχύει και για το 2003
25. H Δ∆Α 32/2004 (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 24/23.9.2004)
26. H ΣΣΕ 25.5.2005 (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 56/27.5.2005)
27. H ΣΣΕ 29.5.2006 (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 32/1.6.2006), ισχύει και για το 2007
28. H ΣΣΕ 5.6.2008 (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 35/11.6.2008), ισχύει και για το 2009
29. H ΣΣΕ 9.9.2010 (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 29/1.10.2010), ισχύει και για τα έτη 2010, 2011
και 2012
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14. H 3/1991 απόφαση του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

B. ΣΥΜΒΑΛΛOΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Από την εργοδοτική πλευρά:
Πανελλήνια Oµοσπονδία Ξενοδόχων
Από την εργατική πλευρά:
Δ∆ενδροανθοκηπουρική Ενωση Ελλάδος

Δ∆ΕΝΡOΑΝΘOΚΗΠOYΡΩΩΝ ΞΕΝOΔ∆OΧΕΙΩΩΝ

Γ. ΠΕΔ∆ΙO ΕΦΑΡΜOΓΗΣ - ΕΙΔ∆ΙΚOΤΗΤΕΣ
1. Στις διατάξεις της ρύθµισης αυτής υπάγονται οι δενδροανθοκηπουροί που
εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις όλης της χώρας και είναι µέλη της Δ∆ενδροανθοκηπουρικής
’Ενωσης Ελλάδος (ΣΣΕ 5.6.2008, ΣΣΕ 9.10.2010).
2. Oι πιο πάνω εργαζόµενοι κατατάσσονται στις εξής πέντε κατηγορίες, αναλόγως
των ετών υπηρεσίας στο επάγγελµα και των θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων
στις µεθόδους καλλιέργειας:
α) Mαθητευόµενοι
β) Βοηθοί τεχνιτών
γ) Τεχνίτες (κηπουροί)
δ) Αρχιτεχνίτες (κηπουροί) και
ε) Εργοδηγοί (κηπουροί)
Μαθητευόµενοι θεωρούνται όσοι δεν συµπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας,
ανεξαρτήτως προϋπηρεσίας
Βοηθοί τεχνίτη θεωρούνται οι άνω των 18 ετών νεοπροσλαµβανόµενοι.
Τεχνίτες κηπουροί θεωρούνται:
• όσοι έχουν 3ετή υπηρεσία ως βοηθοί τεχνίτη κηπουρού και
• όσοι έχουν πτυχίο Γεωργικής Σχολής ή της Αµερικάνικης Σχολής ή του Εθνικού Αγροτικού οικοτροφείου Ιωαννίνων.
Αρχιτεχνίτες κηπουροί θεωρούνται:
• όσοι έχουν 3ετή υπηρεσία τεχνίτη κηπουρού και
• όσοι έχουν πτυχίο Γεωργικών Σχολών και 3ετή υπηρεσία τεχνίτη.
Oσοι από τους εργαζόµενους αρχιτεχνίτες έχουν συµπληρώσει 12ετή υπηρεσία
στο επάγγελµα ή προκειµένου για πτυχιούχους Γεωργικών Σχολών 10ετή
υπηρεσία, θα παίρνουν το ηµεροµίσθιο του εργοδηγού. (άρθρ.9 και 10 της 48/81
Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πειραιώς)

Δ∆. ΒΑΣΙΚA ΗΜΕΡOΜIΣΘΙΑ
1. Τα βασικά ηµεροµίσθια των εργαζοµένων που αφορά η παρούσα ρύθµιση, όπως
έχουν διαµορφωθεί στις 31.12.2009 σύµφωνα µε την από 5.6.2008 ΣΣΕ
(Π.Κ. 35/11.6.2008) παραµένουν σταθερά για την περίοδο 1.1.2010 έως
31.12.2010.
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2. Τα παραπάνω βασικά ηµεροµίσθια αυξάνονται από 1.1.2011 κατά ποσοστό 1%.
3. Τα παραπάνω βασικά ηµεροµίσθια, όπως θα έχουν διαµορφωθεί στις 31.12.2011,
αυξάνονται περαιτέρω από 1.1.2012 κατά ποσοστό 1% (ΣΣΕ 9.9.2010).

Ε. ΕΠΙΔ∆OΜΑΤΑ
1. Σε όλους του έγγαµους εργαζόµενους, ανεξαρτήτως φύλου, χορηγείται επίδοµα γάµου, σε ποσοστό 10%, που υπολογίζεται στα βασικά ηµεροµίσθια.
(άρθρ.4 της 77/89 ΠΔ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών)
Του επιδόµατος γάµου δικαιούχοι είναι και οι άγαµοι γονείς, καθώς και οι ευρισκόµενοι σε κατάσταση χηρείας και οι διαζευγµένοι εργαζόµενοι.
(άρθρ.20 παρ.2 ν.1849/89)
2. Επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας, σε ποσοστό 10%, για κάθε τριετία και µέχρι
εννέα (9) τριετίες. ΩΩς χρόνος υπηρεσίας λαµβάνεται υπόψη και αυτός που πραγµατοποιήθηκε σε οποιοδήποτε εργοδότη, µε την ιδιότητα του δενδροανθοκηπουρού και που αποδεικνύεται µε επίσηµη πιστοποίηση. (άρθρ.4 της από 16/3/92
ΣΣΕ, άρθρ.9 της 77/89 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών και άρθρ. 3 της 48/81 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πειραιώς).
Σε όλους τους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται επίδοµα
πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 10% για κάθε τριετία και µέχρι δέκα (10)
τριετίες. (ΣΣΕ 24.5.2001)

4. Τα βασικά ηµεροµίσθια των τεχνιτών και αρχιτεχνιτών δενδροανθοκηπουρών
προσαυξάνονται κατά ποσοστό 15%, εφόσον διατίθενται απ'αυτούς τα για την
άσκηση της τέχνης τους απαιτούµενα εργαλεία και δεν διατίθενται αυτά από τον
εργοδότη τους. (άρθρ.6 της 48/81 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πειραιώς)
5. Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα
Τα επιδόµατα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές
αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκησε
καθόλη τη χρονική περίοδο, για µεν την περίπτωση του επιδόµατος των εορτών
Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου µέχρι την 30η Απριλίου για δε την περίπτωση του
επιδόµατος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαίου µέχρι την 31η
Δ∆εκεµβρίου (31/12) κάθε χρόνου.
Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται σε έναν µηνιαίο µισθό για τους
αµειβόµενους µε µισθό και σε 25 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε
ηµεροµίσθιο.
Το επίδοµα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε µισό µηνιαίο µισθό για τους
αµειβόµενους µε µισθό και 15 ηµεροµίσθια για τους αµειβόµενους µε
ηµεροµίσθιο.
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδοµάτων
περιλαµβάνονται στο προσάρτηµα της παρούσας (ΣΣΕ 9.9.2010).
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων,
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3. Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας, σε ποσοστό 30%, που υπολογίζεται στα βασικά
ηµεροµίσθια, προσαυξηµένα µε το επίδοµα πολυετίας. (άρθρ.4 της 48/81 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆
Πειραιώς)
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συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών
εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους
τρόπους υπολογισµού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδοµάτων αυτών
υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
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6. Επίδοµα αδείας
Ο µισθωτός που θεµελιώνει δικαίωµα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή
σε χρήµα δικαιούται να λάβει και το επίδοµα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές
αποδοχές του, υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και αποδοχές
άδειας και υπόκετιαι στους ίδιους κανόνες µε αυτές.
Το επίδοµα άδειας ισούται µε το σύνολο των πράγµατι καταβαλλόµενων
τακτικών συνήθων αποδοχών της άδειας, µε τον περιορισµό ότι δεν µπορεί να
υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ηµερών γι’ αυτούς που αµείβονται µε µηνιαίο µισθό
και 13 ηµέρών γι’ αυτούς που αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ή κατά µονάδα
εργασίας ή µε ποσοστά ή και µε άλλο τρόπο.
Το αντίστοιχο επίδοµα αδείας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας
αναψυχής ή τµήµατος αυτής µαζί µε τις αποδοχές αδείας.
Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων,
συλλογικών συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών
εργασίας και λοιπών κανονιστικών πράξεων, που καθορίζουν ευνοϊκότερους
τρόπους υπολογισµού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδοµάτων αυτών
υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1977 για τη χορήγηση του επιδόµατος άδειας σε
περίπτωση πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει,
διαγραφοµένων των λέξεων “πριν ο µισθωτός συµπληρώσει παρά τω αυτώ
εργοδότη δωδεκάµηνον συνεχή απασχόλησιν”, λόγω της µεταγενέστερης
τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας (ΣΣΕ 9.9.2010).

ΣΤ. Δ∆ΙΑΦOΡΕΣ ΠΑΡOΧΕΣ - ΛOΙΠΕΣ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Στολές εργασίας
Κάθε χρόνο, χορηγούνται για χρήση των εργαζοµένων, που υπάγονται στην παρούσα, δύο στολές εργασίας µία για το χειµώνα (αποτελούµενη από πανταλόνι,
σακκάκι, πουκάµισο και µάλλινο πουλόβερ) και µία για το καλοκαίρι (αποτελούµενη από πανταλόνι και πουκάµισο) (άρθρ. 5 της Δ∆.Α.48/81). Ακόµη χορηγούνται
(κάθε χρόνο) ένα ζευγάρι δερµάτινα παπούτσια (άρθρ. 5 της Δ∆.Α.48/81) και ένα
δερµάτινο σακκάκι (άρθρ. 5 της από 16.3.92 Σ.Σ.Ε.). Τα πιο πάνω είδη παραδίδονται στους εργαζόµενους τα µεν χειµερινά µέχρι 10 Oκτωβρίου, τα δε θερινά
µέχρι 10 Μαίου κάθε χρόνου (άρθρ. 5 της από 16.3.1992 ΣΣΕ). Σε περίπτωση µη
χορηγήσεως των ειδών αυτών, στις προθεσµίες που ορίζονται, καταβάλλεται το
αντίτιµο της αξίας τους, σε χρήµα, χωρίς καµία κράτηση και σε ξεχωριστές
καταστάσεις πληρωµής. (άρθρ. 5 της από 16.3.1992 ΣΣΕ)
Η κυριότητα των ειδών ένδυσης περιέρχεται στον εργοδότη, κατά την απόλυση,
µόνο κατά το είδος στολής της εποχής της απόλυσης. (άρθρ.5 της 48/81 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆
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Πειραιώς). Στις γυναίκες εργαζόµενες χορηγούνται είδη ένδυσης και υπόδησης
(γυναικεία) ανάλογα και αντίστοιχα κατά κατηγορία και ποιότητα προς εκείνα των
εργαζοµένων ανδρών, στον ίδιο αριθµό και κατά τις ίδιες περιόδους που χορηγούνται στους άνδρες συναδέλφους τους. (άρθρ.6 της 42/1988 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών)
Χορήγηση γάλακτος
Για κάθε ηµέρα εργασίας, χορηγούνται 1.000 γραµµάρια γάλα ή σε περίπτωση
µη χορηγήσεώς του, το αντίτιµό του σε χρήµα. (άρθρ.5 της 42/1988 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆
Αθηνών)
Χορήγηση οικισµού κ.λπ.
Εάν στους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα ο εργοδότης παρέχει
οικισµό, φωτισµό, τροφή ή και όλα αυτά ή χορηγεί κατά τρόπο συνεχή ή περιοδικό είδη, δικαιούται να προβαίνει σε ανάλογες κρατήσεις στα πιο πάνω ηµεροµίσθιά τους, οι οποίες όµως δεν µπορεί να είναι ανώτερες του 5% για τον οικισµό, 2% για το φωτισµό, 13% για την τροφή και 12% για τα είδη που χορηγεί.
(άρθρ.7 της 48/1981 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πειραιώς)
Απασχόληση κατά Κυριακή
Στους εργαζόµενους που απασχολούνται κατά Κυριακές και κατά τις από το νόµο οριζόµενες ηµέρες αργίας, καταβάλλεται, πέρα από το κατά περίπτωση ηµεροµίσθιο, προσαύξηση σε ποσοστό 75%. (άρθρ.8 της 48/1981 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πειραιώς)
Ηµέρα αργίας
Καθιερώνεται η 1η Φεβρουαρίου, ηµέρα µνήµης του Αγίου Τρύφωνα, προστάτη
των δενδροανθοκηπουρών, σαν ηµέρα αργίας, για τα µέλη της "Δ∆ενδροανθοκηπουρικής Ενωσης Ελλάδας". (άρθρ.6 της από 16.3.1992 ΣΣΕ)
Έκπτωση τιµών
Συµφωνείται να παρέχεται από όλες τις ξενοδοχειακές µονάδες όλων των κατηγοριών σε ολόκληρη την επικράτεια στους δενδροανθοκηπουρούς όλης της χώρας έκπτωση 20% στις κατ’ έτος καθοριζόµενες τιµές των ξενοδοχείων, µε την
επίδειξη βεβαίωσης της Δ∆ενδροανθοκηπουργικής Ενωσης Ελλάδας, ότι ο εργαζόµενος είναι µέλος της και της Ξενοδοχειακής Επιχείρησης στην οποία απασχολείται (ΣΣΕ 20.5.1994).
Η χορηγούµενη στους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα συλλογική
ρύθµιση έκπτωση 20% στις τιµές των ξενοδοχείων (δυνάµει της από 20.5.1994
σ.σ.ε.) αυξάνεται σε 30% από την κατάθεση της παρούσας στο Υπουργείο
Απασχόλησης και Κοινωνικής προστασίας (ΣΣΕ 5.6.2008).
Άδεια γάµου και γέννησης τέκνων
Η άδεια γάµου προσαυξάνεται σε έξι (6) εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται εξαήµερο και παραµένει σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται πενθήµερο. (Δ∆Α 14/2000 µε παραποµπή στην ΕΓΣΣΕ 23.5.2000)
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ηµέρες άδεια µε
αποδοχές. (Δ∆Α 14/2000 µε παραποµπή στην ΕΓΣΣΕ 23.5.2000)
Άδεια µητρότητας
Χορηγείται µία επί πλέον εβδοµάδα αδείας στις εργαζόµενες µετά τον τοκετό
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(άδεια λοχείας). Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας αναπροσαρµόζεται
κατ' αυτόν τον τρόπο σε δέκα επτά (17) εβδοµάδες. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθµίσεις του άρθρου 7 της ΕΓΣΣΕ του 1993. (Δ∆Α 14/2000 µε
παραποµπή στην ΕΓΣΣΕ 23.5.2000)
“Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας ορίζεται σε δέκα έξι (16) εβδοµάδες. Oκτώ
(8) εβδοµάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ηµεροµηνία τοκετού και
οι υπόλοιπες οκτώ (8) µετά τον τοκετό.
Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που
είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται υποχρεωτικά µετά τον
τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας δέκα έξι (16) εβδοµάδων. O χρόνος αυτής της αδείας αµείβεται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες γαι το θέµα αυτό διατάξεις.”(ΕΓΣΣΕ 1993)

9. Άδεια φροντίδας υιοθετηµένων παιδιών
Το δικαίωµα διακοπής της εργασίας ή καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των
παιδιών σύµφωνα µε το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ του 1993 έχουν και οι θετοί γονείς
παιδιών ηλικίας έως έξι ετών. (Δ∆Α 14/2000 µε παραποµπή στην
ΕΓΣΣΕ 23.5.2000).
10.Άδεια για φροντίδα εξαρτώµενων µελών
Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/1984 σε περίπτωση ασθενείας εξαρτωµένων
παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιµες ηµέρες κατ' έτος, εφόσον ο/η εργαζόµενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω. (Δ∆Α 14/2000 µε παραποµπή στην
ΕΓΣΣΕ 23.5.2000)

Δ∆ΕΝΡOΑΝΘOΚΗΠOYΡΩΩΝ ΞΕΝOΔ∆OΧΕΙΩΩΝ

11.Άδεια για συµµετοχή στις εξετάσεις
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να ζητήσουν από κοινού την αύξηση των
αποδοχών που καταβάλλονται από τον OΑΕΔ∆ για τις ηµέρες αδείας για συµµετοχή σε εξετάσεις κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1346/1983, όπως έχει
διαµορφωθεί µε το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ της 12.4.1996 και το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ
της 18.5.1998, στο ύψος των καταβαλλοµένων αποδοχών του εργαζόµενου και
σε κάθε περίπτωση όχι κάτω των νοµίµων. (Δ∆Α 14/2000 µε παραποµπή στην
ΕΓΣΣΕ 23.5.2000)
12.Ετήσια άδεια µε αποδοχές
Από 1.1.2000 εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο
εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργάσιµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας. (Δ∆Α 14/2000 µε παραποµπή
στην ΕΓΣΣΕ 23.5.2000)
13.Αποζηµίωση εργατοτεχνιτών
Oι αποζηµιώσεις της παρ. 1 περίπτωση άρθρου 3 ΒΔ∆ της 16/18.7.1920 στην περίπτωση καταγγελίας σύµβασης εργασίας εργατοτεχνιτών, βελτιώνονται πέραν
των ρυθµίσεων προηγούµενων ΕΓΣΣΕ και καθορίζονται ως εξής, ανάλογα µε τον
χρόνο υπηρεσίας του εργαζοµένου:
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:

5 ηµεροµίσθια

Από 1 έτος συµπληρωµένο έως 2 έτη

:

7 ηµεροµίσθια

Από 2 έτη συµπληρωµένα έως 5 έτη

:

15 ηµεροµίσθια

Από 5 έτη συµπληρωµένα έως 10 έτη

:

30 ηµεροµίσθια

Από 10 έτη συµπληρωµένα έως 15 έτη

:

60 ηµεροµίσθια

Από 15 έτη συµπληρωµένα έως 20 έτη
: 90 ηµεροµίσθια
Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 25 έτη
: 105 ηµεροµίσθια
Από 25 έτη συµπληρωµένα και άνω
: 125 ηµεροµίσθια
14.Εφαρµογή θεσµικών όρων ΕΓΣΣΕ
Oι θεσµικοί όροι της από 15 Απριλίου 2002 ΕΓΣΣΕ θεωρείται ότι αποτελούν
µέρος και της παρούσας ρύθµισης (ΣΣΕ 11.6.2002).
Oι θεσµικοί όροι της από 24 Μαίου 2004 ΕΓΣΣΕ θεωρείται ότι αποτελούν µέρος
και της παρούσας ρύθµισης (Δ∆Α 32/2004).
15.Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές
αποφάσεις, ΣΣΕ, Δ∆Α, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις
εργασίας ή επιχειρησιακή πρακτική, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας και εξακολουθούν να ισχύουν (ΣΣΕ 9.9.2010).
16.Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν τροποποιούνται µε την
παρούσα, οι όροι της από 5.6.2008 ΣΣΕ 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 (ΣΣΕ 9.9.2010).
ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ
Το παρόν προσαρτάται στη ρύθµιση “για τους όρους αµοιβής και εργασίας των
Δ∆ενθροανθοκηπουρών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων όλης της χώρας για τα έτη
2010, 2011 και 2012 και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της.
ΕΙΔ∆ΙΚΟΙ ΌΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΠΙΔ∆ΟΜΑΤΩΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΑ
“Μισθωτοί, των οποίων η εργασιακή σχέση µε τον υπόχρεο εργοδότη δεν διήρκεσε
ολόκληρο το χρονικό διάστηµα που απαιτείται για την καταβολή πλήρων
επιδοµάτων Χριστουγέννων και Πάσχα, δικαιούνται:
α. για επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ποσό “ίσο µε 2/25 του µηνιαίου µισθού ή
δύο ηµεροµίσθια, ανάλογα µε το συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής, για κάθε
δεκαεννιά ηµέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης και
β. για επίδοµα εορτών Πάσχα ποσό ίσο µε το 1/15 του µισού µηνιαίου µισθού ή
ένα ηµεροµίσθιο, ανάλογα µε το συµφωνηµένο τρόπο αµοιβής, για κάθε οκτώ
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Aπό 2 µήνες έως 1 έτος
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µέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.
Τα επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα υπολογίζονται βάσει των
πράγµατι καταβαλλόµενων τακτικών αποδοχών, εφόσον αυτές είναι ίσες ή
ανώτερες των νοµίµων. Τακτικές αποδοχές θεωρούνται ο µισθός ή το
ηµεροµίσθιο καθώς και κάθε άλλη παροχή (είτε σε χρήµα είτε σε είδος) που
καταβάλλεται από τον εργοδότη ως συµβατικό ή νόµιµο αντάλλαγµα της
παρεχόµενης εργασίας τακτικά κάθε µήνα ή επαναλαµβάνεται περιοδικά κατά
ορισµένα διαστήµατα του χρόνου. Τακτικές αποδοχές αποτελούν, µεταξύ άλλων,
το επίδοµα άδειας, η αµοιβή για τακτική νόµιµη υπερωριακή εργασία,
υπερεργασία, εργασία την Κυριακή, σε αργίες, σε νυχτερινές ώρες, τα πριµ
παραγωγικότητας, όταν χορηγούνται κατ’ επανάληψη σε τακτά χρονικά
διαστήµατα κ.λπ.
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Κατά τα λοιπά ισχύουν και ενσωµατώνονται στην παρούσα οι διατάξεις του
Ν. 1082/1980, της Υπουργικής Απόφασης (ΥΑ) 10940/1981 (Οικονοµικών και
Εργασίας)
(ΦΕΚ
Β
742),
όπως
τροποποιήθηκε
από
την
ΥΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΕΚ Β 1298) όπως συµπληρώθηκε από την
ΥΑ 11520/1995 (ΦΕΚ Β 374) και της ΥΑ 18796/1989 (ΦΕΚ Β 21), σχετικά µε τους
όρους, το χρόνο καταβολής, το ύψος και τον τρόπο υπολογισµού των
επιδοµάτων εορτών στους µισθωτούς όλης της Χώρας που απασχολούνται µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου καθώς και σε ειδικές κατηγορίες µισθωτών
(ΣΣΕ 9.9.2010).”
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