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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤΩΩΝ Δ∆ΕΝΔ∆ΡΟΑΝΘΟΚΗΠΟΥΡΩΩΝ ΞΕ ΝO Δ∆O ΧΕΙ Α ΚΩΩΝ 

Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

A.  ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 

1. H 31/1956 α πό φα ση ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών

2. H 49/1978 α πό φα ση ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς

3. H 59/1979 α πό φα ση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς

4. H 50/1980 α πό φα ση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς

5. H 48/1981 α πό φα ση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς

6. H ΣΣE 27.5.1982

7. H 3/1984 α πό φα ση  Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών

8. H 50/1984 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς

9. H 98/1985 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών

10. H 32/1986 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών

11. H 29/1987 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών

12. H 42/1988 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών

13. H 77/1989 α πό φα ση του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών

14. H 3/1991 α πό φα ση του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών

15. H 19/1991 α πό φα ση του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών

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, ι σχύ ει και για το 1999

22. H Δ∆Α 14/2000

23. H ΣΣΕ 24.5.2001 

24. H ΣΣΕ 11.6.2002, ι σχύ ει 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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B.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛO ΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
Πα νελ λή νια O µο σπον δία Ξε νο δό χων

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
Δ∆εν δρο αν θο κη που ρι κή Ε νω ση Ελ λά δος

Γ.   ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ - ΕΙ Δ∆Ι ΚO ΤΗ ΤΕΣ

1. Στις δι α τά ξεις της ρύθµισης αυ τής υ πά γο νται οι δεν δρο αν θο κη που ροί που
εργάζονται µε σύµ βα ση ε ξαρ τη µέ νης ερ γα σί ας ι δι ω τι κού δι καί ου στις ξε νο δο χει -
α κές ε πι χει ρή σεις ό λης της χώ ρας και εί ναι µέ λη της Δ∆εν δρο αν θο κη που ρι κής
’Ε νω σης Ελ λά δος (ΣΣΕ 5.6.2008, ΣΣΕ 9.10.2010).

2. Oι πιο πά νω ερ γα ζό µε νοι κα τα τάσ σο νται στις ε ξής πέ ντε κα τη γο ρί ες, α να λό γως
των ε τών υ πη ρε σί ας στο ε πάγ γελ µα και των θε ω ρη τι κών και πρα κτι κών γνώ σε ων
στις µε θό δους καλ λιέρ γει ας: 
α)  Mα θη τευ ό µε νοι
β)   Βοη θοί τε χνι τών
γ)   Τε χνί τες (κη που ροί)
δ)   Αρ χι τε χνί τες (κη που ροί) και
ε)   Ερ γο δη γοί (κη που ροί)

Μα θη τευ ό µε νοι θε ω ρού νται ό σοι δεν συ µπλή ρω σαν το 18ο έ τος της η λι κί ας,
α νε ξαρ τή τως προ ϋ πη ρε σί ας
Βοη θοί τε χνί τη θε ω ρού νται οι ά νω των 18 ε τών νε ο προ σλαµ βα νό µε νοι. 
Τε χνί τες κη που ροί θε ω ρού νται:
• ό σοι έ χουν 3ε τή υ πη ρε σία ως βοη θοί τε χνί τη κη που ρού και 
• ό σοι έ χουν πτυ χίο Γε ωρ γι κής Σχο λής ή της Α µε ρι κά νι κης Σχο λής ή του Ε θνι -

κού Α γρο τι κού οι κο τρο φεί ου Ι ω αν νί νων.
Αρ χι τε χνί τες κη που ροί θε ω ρού νται:
• ό σοι έ χουν 3ε τή υ πη ρε σία τε χνί τη κη που ρού και 
• ό σοι έ χουν πτυ χίο Γε ωρ γι κών Σχο λών και 3ε τή υ πη ρε σία τε χνί τη.
O σοι α πό τους ερ γα ζό µε νους αρ χι τε χνί τες έ χουν συ µπλη ρώ σει 12ε τή υ πη ρε σία
στο ε πάγ γελ µα ή προ κει µέ νου για πτυ χιού χους Γε ωρ γι κών Σχο λών 10ε τή 
υ πη ρε σία, θα παίρ νουν το η µε ρο µί σθιο του ερ γο δη γού. (άρ θρ.9 και 10 της 48/81
Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς)

Δ∆.  ΒΑ ΣΙΚA Η ΜΕ ΡOΜIΣΘΙΑ

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.   Ε ΠΙ Δ∆O ΜΑ ΤΑ
1. Σε ό λους του έγ γα µους ερ γα ζό µε νους, α νε ξαρ τή τως φύ λου, χο ρη γεί ται ε πί δο -

µα γά µου, σε πο σο στό 10%, που υ πο λο γί ζε ται στα βα σι κά η µε ρο µί σθια. 
(άρ θρ.4 της 77/89 ΠΔ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)
Του ε πι δό µα τος γά µου δι και ού χοι εί ναι και οι ά γα µοι γο νείς, κα θώς και οι ευ ρι -
σκό µε νοι σε κα τά στα ση χη ρεί ας και οι δι α ζευγ µέ νοι ερ γα ζό µε νοι. 
(άρ θρ.20 παρ.2 ν.1849/89)

2. Ε πί δο µα πο λυ ε τούς υ πη ρε σί ας, σε πο σο στό 10%, για κά θε τρι ε τία και µέ χρι 
εν νέα (9) τρι ε τί ες.  ΩΩς χρό νος υ πη ρε σί ας λαµ βά νε ται υ πό ψη και αυ τός που πραγ -
µα το ποιή θη κε σε ο ποι ο δή πο τε ερ γο δό τη, µε την ι διό τη τα του δεν δρο αν θο κη -
που ρού και που α πο δει κνύ ε ται µε ε πί ση µη πι στο ποί η ση. (άρ θρ.4 της α πό 16/3/92
ΣΣΕ, άρ θρ.9 της 77/89 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών και άρ θρ. 3 της 48/81 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς).
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)

3. Ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας, σε πο σο στό 30%, που υ πο λο γί ζε ται στα βα σι κά
η µε ρο µί σθια, προ σαυ ξη µέ να µε το ε πί δο µα πο λυ ε τί ας. (άρ θρ.4 της 48/81 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆
Πει ραι ώς)

4. Τα βα σι κά η µε ρο µί σθια των τε χνι τών και αρ χι τε χνι τών δεν δρο αν θο κη που ρών
προ σαυ ξά νο νται κα τά πο σο στό 15%, ε φό σον δι α τί θε νται απ'αυ τούς τα για την
ά σκη ση της τέ χνης τους α παι τού µε να ερ γα λεί α και δεν δι α τί θε νται αυ τά α πό τον
ερ γο δό τη τους. (άρ θρ.6 της 48/81 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς)

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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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.

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∆Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ - ΛOΙ ΠΕΣ Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Στολές εργασίας
Κά θε χρό νο, χο ρη γού νται για χρή ση  των ερ γα ζο µέ νων, που υ πά γο νται στην πα -
ρού σα, δύο στο λές ερ γα σί ας µία για το χει µώ να (α πο τε λού µε νη α πό πα ντα λό νι,
σακ κά κι, που κά µι σο και µάλ λι νο που λό βερ) και µία για το κα λο καί ρι (α πο τε λού -
µε νη α πό πα ντα λό νι και που κά µι σο) (άρ θρ. 5 της Δ∆.Α.48/81).  Α κό µη χο ρη γού νται
(κά θε χρό νο) έ να ζευ γά ρι δερ µά τι να πα πού τσια (άρ θρ. 5 της Δ∆.Α.48/81) και έ να
δερ µά τι νο σακ κά κι (άρ θρ. 5 της α πό 16.3.92 Σ.Σ.Ε.). Τα πιο πά νω εί δη πα ρα δί δο -
νται στους ερ γα ζό µε νους τα µεν χει µε ρι νά µέ χρι 10 O κτω βρί ου, τα δε θε ρι νά 
µέ χρι 10 Μαί ου κά θε χρό νου (άρ θρ. 5 της α πό 16.3.1992 ΣΣΕ). Σε πε ρί πτω ση µη
χο ρη γή σε ως των ει δών αυ τών, στις προ θε σµί ες που ο ρί ζο νται, κα τα βάλ λε ται το
α ντί τι µο της α ξί ας τους, σε χρή µα, χω ρίς κα µία κρά τη ση και σε ξε χω ρι στές 
κα τα στά σεις πλη ρω µής. (άρ θρ. 5 της α πό 16.3.1992 ΣΣΕ) 

Η κυ ριό τη τα των ει δών έν δυ σης πε ριέρ χε ται στον ερ γο δό τη, κα τά την α πό λυ ση,
µό νο κα τά το εί δος στο λής της ε πο χής της α πό λυ σης. (άρ θρ.5 της 48/81 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆
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Πει ραι ώς). Στις γυ ναί κες ερ γα ζό µε νες χο ρη γού νται εί δη έν δυ σης και υ πό δη σης
(γυ ναι κεί α) α νά λο γα και α ντί στοι χα κα τά κα τη γο ρία και ποιό τη τα προς ε κεί να των
ερ γα ζο µέ νων αν δρών, στον ί διο α ριθ µό και κα τά τις ί δι ες πε ριό δους που χο ρη -
γού νται στους άν δρες συ να δέλ φους τους. (άρ θρ.6 της 42/1988 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών)

2. Χορήγηση γάλακτος
Για κά θε η µέ ρα ερ γα σί ας, χο ρη γού νται 1.000 γραµ µά ρια γά λα ή σε πε ρί πτω ση
µη χο ρη γή σε ώς του, το α ντί τι µό του σε χρή µα. (άρ θρ.5 της 42/1988 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ 
Α θη νών)

3. Χορήγηση οικισµού κ.λπ.
Ε άν στους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στην πα ρού σα ο ερ γο δό της πα ρέ χει
οι κι σµό, φω τι σµό, τρο φή ή και ό λα αυ τά ή χο ρη γεί κα τά τρό πο συ νε χή ή πε ρι ο -
δι κό εί δη, δι και ού ται να προ βαί νει σε α νά λο γες κρα τή σεις στα πιο πά νω η µε ρο -
µί σθιά τους, οι ο ποί ες ό µως δεν µπο ρεί να εί ναι α νώ τε ρες του 5% για τον οι κι -
σµό, 2% για το φω τι σµό, 13% για την τρο φή και 12% για τα εί δη που χο ρη γεί.
(άρ θρ.7 της 48/1981 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς)

4. Απασχόληση κατά Κυριακή
Στους ερ γα ζό µε νους που α πα σχο λού νται κα τά Κυ ρι α κές και κα τά τις α πό το νό -
µο ο ρι ζό µε νες η µέ ρες αρ γί ας, κα τα βάλ λε ται, πέ ρα α πό το κα τά πε ρί πτω ση η µε -
ρο µί σθιο, προ σαύ ξη ση σε πο σο στό 75%. (άρ θρ.8 της 48/1981 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς)

5. Ηµέρα αργίας
Κα θι ε ρώ νε ται η 1η Φε βρου α ρί ου, η µέ ρα µνή µης του Α γί ου Τρύ φω να, προ στά τη
των δεν δρο αν θο κη που ρών, σαν η µέ ρα αρ γί ας, για τα µέ λη της "Δ∆εν δρο αν θο κη -
που ρι κής Ε νω σης Ελ λά δας". (άρ θρ.6 της α πό 16.3.1992 ΣΣΕ)

6. Έκπτωση τιµών
Συµ φω νεί ται να πα ρέ χε ται α πό ό λες τις ξε νο δο χει α κές µο νά δες ό λων των κα τη -
γο ριών σε ο λό κλη ρη την ε πι κρά τει α στους δεν δρο αν θο κη που ρούς ό λης της χώ -
ρας έκ πτω ση 20% στις κατ’ έ τος κα θο ρι ζό µε νες τι µές των ξε νο δο χεί ων, µε την
ε πί δει ξη βε βαί ω σης της Δ∆εν δρο αν θο κη πουρ γι κής Ε νω σης Ελ λά δας, ό τι ο ερ γα -
ζό µε νος εί ναι µέ λος της και της Ξε νο δο χει α κής Ε πι χεί ρη σης στην ο ποί α α πα σχο -
λεί ται (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).

7. Ά δει α γά µου και γέν νη σης τέ κνων
Η ά δει α γά µου προ σαυ ξά νε ται σε έ ξι (6) ερ γά σι µες η µέ ρες για ό σους ερ γά ζο -
νται ε ξαή µε ρο και πα ρα µέ νει σε πέ ντε (5) ερ γά σι µες η µέ ρες για ό σους ερ γά ζο -
νται πεν θή µε ρο. (Δ∆Α 14/2000 µε πα ρα πο µπή στην ΕΓ ΣΣΕ 23.5.2000)
Σε πε ρί πτω ση γέν νη σης παι διού ο πα τέ ρας δι και ού ται δύο (2) η µέ ρες ά δει α µε
α πο δο χές. (Δ∆Α 14/2000 µε πα ρα πο µπή στην ΕΓ ΣΣΕ 23.5.2000)

8. Ά δει α µη τρό τη τας
Χο ρη γεί ται µία ε πί πλέ ον ε βδο µά δα α δεί ας στις ερ γα ζό µε νες µε τά τον το κε τό
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(ά δει α λο χεί ας). Η συ νο λι κή διάρ κει α της ά δει ας µη τρό τη τας α να προ σαρ µό ζε ται
κατ' αυ τόν τον τρό πο σε δέ κα ε πτά (17) ε βδο µά δες. Κα τά τα λοι πά ε ξα κο λου -
θούν να ι σχύ ουν οι ρυθ µί σεις του άρ θρου 7 της ΕΓ ΣΣΕ του 1993. (Δ∆Α 14/2000 µε
πα ρα πο µπή στην ΕΓ ΣΣΕ 23.5.2000)
“Η συ νο λι κή διάρ κει α της ά δει ας µη τρό τη τας ο ρί ζε ται σε δέ κα έ ξι (16) ε βδο µά δες.  O κτώ
(8) ε βδο µά δες θα χο ρη γού νται υ πο χρε ω τι κά πριν α πό την πι θα νή η µε ρο µη νία το κε τού και
οι υ πό λοι πες ο κτώ (8) µε τά τον το κε τό.  
Σε πε ρί πτω ση που ο το κε τός πραγ µα το ποι η θεί σε χρό νο προ γε νέ στε ρο α πό αυ τόν που 
εί χε αρ χι κά πι θα νο λο γη θεί, το υ πό λοι πο της α δεί ας θα χο ρη γεί ται υ πο χρε ω τι κά µε τά τον
το κε τό, ώ στε να ε ξα σφα λί ζε ται χρό νος συ νο λι κής α δεί ας δέ κα έ ξι (16) ε βδο µά δων.  O χρό -
νος αυ τής της α δεί ας α µεί βε ται σύµ φω να µε τις προ βλε πό µε νες γαι το θέ µα αυ τό δι α τά -
ξεις.”(ΕΓΣΣΕ 1993)

9. Ά δει α φρο ντί δας υι ο θε τη µέ νων παι διών
Το δι καί ω µα δι α κο πής της ερ γα σί ας ή κα θυ στε ρη µέ νης προ σέ λευ σης ή πρό ω -
ρης α πο χώ ρη σης της µη τέ ρας και ε ναλ λα κτι κά του πα τέ ρα για τη φρο ντί δα των
παι διών σύµ φω να µε το άρ θρο 9 της ΕΓ ΣΣΕ του 1993 έ χουν και οι θε τοί γο νείς
παι διών η λι κί ας έ ως έ ξι ε τών. (Δ∆Α 14/2000 µε πα ρα πο µπή στην
ΕΓ ΣΣΕ 23.5.2000).

10.Ά δει α για φρο ντί δα ε ξαρ τώ µε νων µε λών 
Η ά δει α του άρ θρου 7 του Ν. 1483/1984 σε πε ρί πτω ση α σθε νεί ας ε ξαρ τω µέ νων
παι διών κα θο ρί ζε ται σε 12 ερ γά σι µες η µέ ρες κατ' έ τος, ε φό σον ο/η ερ γα ζό µε -
νος/η έ χει τρία παι διά και πά νω. (Δ∆Α 14/2000 µε πα ρα πο µπή στην
ΕΓ ΣΣΕ 23.5.2000)

11.Ά δει α για συµ µε το χή στις ε ξε τά σεις
Τα συµ βαλ λό µε να µέ ρη συµ φω νούν να ζη τή σουν α πό κοι νού την αύ ξη ση των
α πο δο χών που κα τα βάλ λο νται α πό τον O Α ΕΔ∆ για τις η µέ ρες α δεί ας για συµ µε -
το χή σε ε ξε τά σεις κα τά την παρ. 1 του άρ θρου 2  του Ν. 1346/1983, ό πως έ χει
δι α µορ φω θεί µε το άρ θρο 7 της ΕΓ ΣΣΕ της 12.4.1996 και το άρ θρο 6 της ΕΓ ΣΣΕ
της 18.5.1998, στο ύ ψος των κα τα βαλ λο µέ νων α πο δο χών του ερ γα ζό µε νου και
σε κά θε πε ρί πτω ση ό χι κά τω των νο µί µων. (Δ∆Α 14/2000 µε πα ρα πο µπή στην
ΕΓ ΣΣΕ 23.5.2000)

12.Ε τή σια ά δει α µε α πο δο χές
Α πό 1.1.2000 ερ γα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία 10 ε τών στον ί διο
ερ γο δό τη ή προ ϋ πη ρε σία 12 ε τών σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη και µε ο ποι α δή πο -
τε σχέ ση ερ γα σί ας, δι και ού νται ά δει α 30 ερ γά σι µων η µε ρών, αν ε φαρ µό ζε ται σύ -
στη µα ε ξαή µε ρης ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας ή 25 ερ γα σί µων η µε ρών, αν ε φαρ µό -
ζε ται σύ στη µα πεν θή µε ρης ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας. (Δ∆Α 14/2000 µε πα ρα πο µπή
στην ΕΓ ΣΣΕ 23.5.2000)

13.Α πο ζη µί ω ση ερ γα το τε χνι τών
Oι  α πο ζη µιώ σεις της παρ. 1 πε ρί πτω ση άρ θρου 3 ΒΔ∆ της 16/18.7.1920 στην πε -
ρί πτω ση κα ταγ γε λί ας σύµ βα σης ερ γα σί ας ερ γα το τε χνι τών, βελ τιώ νο νται πέ ραν
των ρυθ µί σε ων προη γού µε νων ΕΓ ΣΣΕ και κα θο ρί ζο νται ως ε ξής, α νά λο γα µε τον
χρό νο υ πη ρε σί ας του ερ γα ζο µέ νου:

7



Aπό 2 µή νες έ ως 1 έ τος : 5 η µε ρο µί σθια
Α πό 1 έ τος συ µπλη ρω µέ νο έ ως 2 έ τη : 7 η µε ρο µί σθια
Α πό 2 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 5 έ τη : 15 η µε ρο µί σθια 
Α πό 5 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 10 έ τη : 30 η µε ρο µί σθια
Α πό 10 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 15 έ τη : 60 η µε ρο µί σθια
Α πό 15 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 20 έ τη : 90 η µε ρο µί σθια
Α πό 20 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 25 έ τη : 105 η µε ρο µί σθια
Α πό 25 έ τη συ µπλη ρω µέ να και ά νω : 125 η µε ρο µί σθια 

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.Α πο δο χές α νώ τε ρες α πό αυ τές που κα θο ρί ζο νται µε την πα ρού σα ή ευ νοϊ κό τε -
ροι ό ροι ερ γα σί ας, που προ βλέ πο νται α πό νό µους, δι α τάγ µα τα, υ πουρ γι κές
α πο φά σεις, ΣΣΕ, Δ∆Α, ε σω τε ρι κούς κα νο νι σµούς, έ θι µα ή α το µι κές συµ βά σεις 
ερ γα σί ας ή ε πι χει ρη σι α κή πρα κτι κή, δεν θί γο νται α πό τις δι α τάξ εις της πα ρού -
σας και εξακολουθούν να ισχύουν (ΣΣΕ 9.9.2010).

16.Κα τά τα λοι πά ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν, ε φό σον δεν τρο πο ποι ού νται µε την 
πα ρού σα, οι όροι της από 5.6.2008 ΣΣΕ καθώς και οι προη γού µε νες συλ λο γι κές
ρυθ µί σεις, που α φο ρούν τους δεν δρο αν θο κη που ρούς που α πα σχο λού νται µε 
σύµ βα ση ε ξαρ τη µέ νης ερ γα σί ας ι δι ω τι κού δι καί ου στις ξε νο δο χει α κές ε πι χει ρή -
σεις ό λης της χώ ρας, 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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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.
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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