
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΜΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

Στην Κέρκυρα σήµερα την 29η του µηνός Φεβρουαρί ου του έτους 2016 και 

ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα, οι υπογράφοντες την παρούσα, αφενός µεν η κ. 

Λούβρου Χριστί να µε την ιδιότητα της Προέδρου του ∆ιοικητικού  Συµβουλί ου του 

Αγροτικού  Συνεταιρισµού  µε την επωνυµ ί α «'Ενωσης Συνεταιρισµένων Αγροτών 

Κέρκυρας», ο οποί ος εδρεύει στην πόλη της Κέρκυρας, οδός Ιωάννου Θεοτόκη 

αρ. 63, ενεργώντας κατόπιν κατ' εντολήν της υπ αριθµ. 2/19-02-2016 

αποφάσεως του ∆ιοικητικού  της Συµβουλί ου, αφετέρου δε α) ο κ. Σταυρόπουλος 

Σταύρος µε τις ιδιότητές του ως Πρόεδρος του ∆ιοικητικού  Συµβουλίου του 

Σωµατε ί ου εργαζοµένων του Αγροτικού  Συνεταιρισµού  µε την επωνυµ ί α 

«'Ενωσης Συνεταιρισµένων Αγροτών Κέρκυρας», ενεργώντας κατόπιν και κατ' 

εντολήν της υπ' αριθµ. 2/19-02-2016 αποφάσεως της Γενικής Συνέλευσης των 

εργαζοµένων της ΕΣΑ Κέρκυρας για την υπογραφή  της παρούσας 

Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύµβασης Εργασί ας, αλλά  και ως εργαζόµενος της 

ΕΣΑ Κέρκυρας, και επιπλέον β) ο Αµπετί ν Σωτήριος, γ) ο Βάρελης Ιωάννης, δ) ο 

Βλάχος Αντώνιος, ε) ο Βλάχος Γεώργιος, στ) ο Γραικός Σπυρίδων, ζ) ο 

Καββαδ ί ας Κωνσταντί νος, η) ο Μάζης Σπυρί δων, θ) η Μουζακ ί τη Θηρεσία, ι) η 

ι 



Παγκράτη Μαρί α, ια) ο Πρεντουλής Γεώργιος, ιβ) ο Σκορδ ί λης Ευάγγελος, ιγ) ο 

Στούπας Χριστόφορος, ιδ) η Στούπα Σπυριδούλα και ιε) η Τσιλιµπάρη Αγγελική, 

ήτοι άπαντες οι εργαζόµενοι µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασί ας µονί µου 

υπαλλήλου ή  ορισµένου ή  αορί στου χρόνου του Αγροτικού  Συνεταιρισµού  µε την 

επωνυµ ί α «'Ενωσης Συνεταιρισµένων Αγροτών Κέρκυρας», συµφώνησαν και 

έκαναν δεκτά  τ' ακόλουθα: 

ΑΡΘΡΟ Ι  

Πεδί ο Εφαρµογής  

1. Στην παρούσα επιχειρησιακή  Σ.Σ.Ε. υπάγονται όλοι οι κλάδοι των 

εργαζοµένων του Αγροτικού  Συνεταιρισµού  µε την επωνυµ ί α «'Ενωσης 

Συνεταιρισµένων Αγροτών Κέρκυρας», και περιλαµβάνει τους 

εργαζόµενους που ακολούθησαν τις κλαδικές ΣΣΕ 1) Για τους όρους 

αµοιβής και εργασί ας του εν γένει προσωπικού  των Αγροτικών 

Συνεταιριστικών Οργανώσεων και 2) Για τους όρους αµοιβής και 

εργασί ας των Γεωτεχνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 

(πανεπιστηµιακής εκπαί δευσης - ΠΕ) απασχολουµένων µε σχέση 

εξαρτηµένης εργασί ας στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε 

βαθµού . 



2. Η παρούσα επιχειρησιακή  Σύµβαση Εργασίας αφορά  το προσωπικό  µε  

σύµβαση εξαρτηµένης εργασί ας µόνιµο, αορί στου και ορισµένου χρόνου,  

σύµφωνα µε τις κε ί µενες διατάξεις.  

ΆΡΘΡΟ 2  

Αποδοχές εργαζοµένων  

• Η παρούσα επιχειρησιακή  Σ.Σ.Ε. συµφωνεί ται διάρκειας δύο (2)  

µηνών από  01-03-2016 έως 30-04-2016.  

• Οι συνολικές µηνια ί ες αποδοχές (βασικός µισθός συν επιδόµατα) για  

κάθε έναν εργαζόµενο συµφωνε ί ται να παραµε ί νουν ακριβώς όπως  

έχουν διαµορφωθε ί  στις 29-02-2016 µε βάση την προηγούµενη από  

30-11-2015 Επιχειρησιακή  Σύµβαση Εργασίας και µε βάση τις  

ανωτέρω Σ.Σ.Ε και τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού  Συµβουλ ί ου της  

ΕΣΑ Κέρκυρας.  

• Οι βασικοί  µισθοί  ανά  κατηγορί α εργαζοµένων - ηµεροµ ί σθιο, καθώς  

και ανεξαιρέτως όλοι οι λοιποί  όροι που προβλεπόντουσαν στις  

κλαδικές ΣΣΕ και συγκεκριµένα στις τελευτα ί ες ισχύουσες ΣΣΕ, ήτοι:  

1) Στην από  16/12/2010 Συλλογική  Σύµβαση Εργασί ας για τους όρους  

αµοιβής και εργασίας του εν γένει προσωπικού  των Αγροτικών  

Συνεταιριστικών Οργανώσεων 2) Στην από  26-05-2011 Συλλογική  



Σύµβαση Εργασί ας για τους όρους αµοιβής και εργασί ας των 

Γεωτεχνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (πανεπιστηµιακής 

εκπαί δευσης -ΠΕ) απασχολουµένων µε σχέση εξαρτηµένης εργασί ας 

στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθµού, 

εξακολουθούν να ισχύουν - πλην της µε ί ωσης που συµφωνήθηκε µε 

την από  01-11-2012 αρχική  επιχειρησιακή  συλλογική  σύµβαση 

εργασί ας για τους υπογράφοντες την παρούσα εfiγαζόµενους, εκτός 
ΑΥ 	S Υ  

µέλλουσας διαφορετικής µεταξύ  µας συµφωνί ας ή  εκτός του 

ενδεχοµένου σύναψης ατοµικής σύµβασης εργασί ας (π.χ. µε 

νεοπροσληφθέντα εργαζόµενο κ.λπ). 

ΑΡΟΡΟ 3 

Εργατοτεχνίτες 

Στην παρούσα επιχειρησιακή  Σύµβαση εργασί ας περιλαµβάνονται και οι 

εργατοτεχνί τες, που εργάζονται στην ΕΣΑ Κέρκυρας και εργάζονται µε 

καθεστώς πλήρους απασχόλησης. 

Το έκτακτο προσωπικό  που Θα απασχοληθεί  στην περί οδο των 

επιδοτήσεων (αν προσληφθεί  µε την µορφή  σύµβασης εξαρτηµένης 

εργασί α ορισµένου χρόνου), καθώς και οποιοσδήποτε άλλος 

εργαζόµενος προσληφθε ί  µε σχέση εξαρτηµένης εργασί ας έως την 30-04-

2016 (ήτοι έως ότου λήξει η παρούσα) θα προσληφθεί  µε βάση τις 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΣΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟέι ΤΗΣ ΕΣΑΚ  

ω  z  

ν,  Υ  

ΓΙΑ ΤΟ ∆.Σ. ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Εθνικής Συλλογικής Σύµβασης  

Εργασί ας, άλλως µε ατοµική  σύµβαση εργασί ας, κατά  τα αναφερόµενα  

στο ανωτέρω άρθρο 2.  

Η ισχύς της παρούσας αρχί ζει από  01-03-2016 και λήγει την 30-04-2016.  

ΤΑ ΣΥΜΒΑΜΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

ΛΟΥΒΡ01ιΧΡΙΈΤiήΙΑ 	 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 

1. ΑΜΠΕΤΙΝ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

2. ΒΑΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

3. ΒΛΑΧΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

4. ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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5. ΓΡΑΙΚΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

6. ΚΑΒΒΑ∆ΙΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

7. ΜΑΖΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

8. ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΟΗΡΕΣΙ 
i 

9. ΠΑΓΚΡΑΤΗ ΜΑΡΙΑ 

10. ΠΡΕΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

11. ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

12. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

13. ΣΤΟΥΠΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

14. ΣΤ0ΥΠΑ ΣΠΥΡΙ∆ΟΥΛΑ 
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15.ΤΣΙΛΙΜΠΑΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚ 
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