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Ε/ΙIΧΕIΙΊΙΣιΛΚΗ ΣγΛΛΟΙ ΙΚΙΙ LYMBAL:II ΕΙ'Ι AL:IAL 
« για τυικ ι'φους αμοιμιίc και Σ;()γuσ,ί.!.~.ς.~~Ι~~J_~_!_:_!2Υιι~_~u~_t'-'.!.I}~~ __..~Σ~~l~ 

Ί'~,,::~~συ Λγροτιl(;)\, Συνεταιρισμών «(~IΙ~ί...2~Ξ~_~ 

,Ι, 

Σll,ιυ,ρα στην Καβάλα την Ι (γι Φι;βμΟ\Ju.ρίοu :)() J ·<1 ,στα γρ(/φί:ιιι. τη.; 

Ε.Λ.Σ πτί της οδοί) 'Υδρ:«; ΙΥ.ρ.1 Χ και ώρα J 4:00 μ.μ. .οι \}πογρrJφΟ\iτ<:ς: 
Ι, r ι εργοδόι«; 'Ενωση Λγροιικών Συνεταιρισμών Kα(lcί),r:ι:ς , μΕ Ar!JM 
09G0002 J () ΔΟΥ Λ Ό ](ιιβδ.λυς, που t:OfJI:ι'H:I 0"'1"11\1 [(υIIΙ;.(Λα (Ο()Ι1ς 'Υδρω; 

αριθμό.; 18) ΚΟ:1.' εκπροσωπείται νόμιμα από τον Ι [ι)ι'Η:δρο της Ι:ΑΖ.: 

Λεπίδα 1< ωνοτο ντίνο του Δημητρίου, κάτοικο Ι 111ΎΙ;)\Ι ::π(φχιας Νέστου 

Ν,Καβάλας και η οποία εργοδότι; διατηρεί στην Καβάλα Κεντρικά 

Γραφεία και 

2 Το Σωματείο Εργαζομένων Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων 

ΝομοιΊ Καβάλα; ( ΣΕΛ ΣΟΚ), που ,:Ωρι:ί}/:ι στην Κοβάλα και 
, . .'.. . . .' . .\ ' \. j.i.·' ' 'Ι'" 

U\ιίl)(Ι\J\(I;CΙίU:ιt νομ.μα υ.Η,·, 'ΙΊ, ,_ιιο;;;::ηί."";Κ':' ;...Ί"..',,(;';Λ.ίΟ αυτη., μ.: J ,("''''/)(/u 

τον Αντώνιο Κουρσανίοη του Κωνσταντίνου και J Ί:νΙI((') Γραμματέα τον
 

Κατσαντφύρη Γρηγόριο του Μιχαήλ ,
 
συμφώνησαν την «ατάρτιση Γης παρούσατ; Γ::ΠΙΧΙ;I.ιησιαl(lΊς Συλλογική;
 

Σύμβαση; Εργσσία.; το περιεχόμενο ιηι; οποίαε; (;χι;] ω.; εξή.;
 

'Εχον'ιο.ς υπ όψιν : α) Τις δ.ατάξ..κ ν.402..'1-Ι?ΟΙ Ι (6:ρΟ.37) που για 

την οιευκόλυνση της κατάρτιση επιχειρησιακών συλλογηών οιηιβάσεων 

, τροποποίησε τις σχττικέι; διατάξει; ν. J 876/'1 990 και \ι._}Χ<)9/20] Ο( 

άρθρο ]3), β) Οτι στην επιχείρηοη δεν υπάρχη άλλη σπιχεφησιακή 

συνδικαλιστική οργάνωση, γ) Ότι η εργοδύτυ; 'Ενωση Αγροτικών 

Συνεταιρισμών Καβάλαξ , μι; ΛΦΜ 09600021 (ί ΛΟΥ Λ " Καβάλαι; ΠΟΊ' 

εΟ(1I:1Ίι:ι στην Καβάλα (οδότ Ύδρας αριθμό.; j S, και εκ.ιροσωπ.ιίτοι 

νόμιμα και διατηρεί στην Καβάλα Κεντρικά f 'ραφεία , απασχολ«ί 

μονίμω ; συνολικά σαράντα ::ζ1 (46) εργαζόμενουτ δω;φ6ριι)\.' 

Ι;1δΙΚΟΤΊΙτων , μέλη του υπογράοονιω; Σωματείου μι: την επωνυμία 

«Σωματείο Eργαζ()~I[\I(I)ν ι\ γρο ιιι.ών Συνπαφισιll\ (;)\1 Οργανώσεων 

Νομού Ι< αβάλα.; ( ~EΛΣOK) », που υ)ρυ'Η:Ι στην 1< αβάλα και 

εκπροσωπείται νόμιμα από το Λιαικηηκ ό ΣιψΡοίιλκ) αυτή; μΙ'; Πρόεδρο 

το" Κουρσανίδη Αντώνιο του Κωνσταντίνου ΚΊ)Ι Γενικό Γραμματέα τον 

Κατσαν-φύρη Γρηγόριο του !\ΙΙιχωΊλ, 1:ξοuσιοδοτημι':νους γιυ Ι'(( 

σιιναφθεί και υπ ογραφεί Επιχ,c:φη<\[(ΙΚΙ1 Συλλογική Σύμβαση ΕργΙΙ(lίuς , 
δ) ()τι τι) Καταστατικό ιου ~.ωματEίoυ Γργαζομενων Λγροτικων 

2: οντιαιρισιικών Οργανώσεων ~!(J,I((1ί) Κ αj3iJ.λο.c (~] :Ί\ l Ο Κ) κο τα {ι';(-) η Ι\.Ί,: 

στο Πρωιοδικ-.ίο Καβάλα ; t..:U! /:λυβε αριθμό ι,:ατ(ι()ιηη-;._ , ε) Την με 



ημερομηνία 29/1/:20[4 Πρόσκληση προ.; Λιαβουλιυση ιη., Ι:ργοι){'nι()οc;, 

προ; ΤΟ σύνολο των Ι:!J/(ιζομ,ι':νr'J\Ι ΠΤ) Τυ σιηI7Iτριί.(1)lΙI:ΓU '1'(1)\1 

διαπραγματεύσεων , που διενεργήθηκαν σύμφωνα μΕ τι.; ()((Ι.τ(ί,ςι:ις των 

v,187611990 και 23361199.') και την EξUΨ~-:TιKιJ. ()\)ΠΧΕμIΊ οι κφνφμ ι Ι'Ί'ι 

κατάσταση της ι:πιχείρησης 11 οποία, λόγω ιητ οικονο.ιικήι; lφίσηςπου 

διέρχεται Il Χώρα αδυνατεί ν ανταποκρ.θεί στις οικονομικέ.; 

υποχ/)ι,;(ι)οι:ις της και υντιμι;τ(ι)πίζε: σοβιφ(χ Ίφο{:lλι'Ίιιιιτα /{ιωσψ<>τι)Τας 

και η) Το μι; ημερομηνία J9/2/201:: Πρακηκο Λια'ίούλευση; , 
ουμφωνήοαμε και συναποδεχθή καμε τα ΕξΊς. 

'.,,"ρΟρο 10 
Α ντικτίμενο-Π ι:() ίο εφαρ μογήτ; 

Μι: ιην παρούσα επιχιτρηφιακή συλλσγΙΚΙ1 ρύθμιση 1«(100ρίζσιlται οι δρα/. 

αμοιβή; και εργασία; <αι οι εν γένει σχέσεκ; των εργαζομένων στην 

'Ενωση Λγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλα; , μι; ΛΦΜ 09600021 ό ΛΟΥ 

Λ ' J(οfiriλο.IΞ'. που εδρεύει στην Καβάλα {οδός 'Υδρατ αρ!Ομ6ς 18) και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον Προεόρο 'Γης"ΕΛΣ ΛΕπίδα Κωνσταντίνο 
του Δημητρί-ου ,κάτοικο Πηγών επαρχκ«; Νέστου Ν,Καβ6λας και η 

οπ.οία εργοδότκ διατηρεί στην Καβάλα Κεντρικά Γραφεία. Στκ; 

διατάξει; της παρούσαι; ΕπιχεφησΙ(Η::liς Συλλογική; Σύ.ιβαση.; Ι::ργασίας 

( ΕΣΣιΞ) υπάγεται το φύνολο των εργαζομένων όλων των αδυ.οτήτων , 
που εργάζονται στην 'Ενωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Καβάλα; με 

σύμβαση εξαρτημένη.; εργασία; αορίστου χρόνου 

'Λρθρο 20 
Κατηγορίες μισθωτών 

Στην παρούσα Επιχειρηοιακή ΣL:Ε υπάγεται το σύνολο του
 

προσωπικού των μονίμων εργαζομένων στην Τ:νωση Αγροτικών
 

Συνεταιρισμών Καβάλα; ανεξαρτήηω; φύλου και κάθε κατηγορίαξ,
 

κλάδου και ειδικότητας, εφ όσον απαοχαλούνται στην Ε.Λ.Σ Καβάλα;
 

μf. ούμβαση εεαρτημ!:νης εργασίας. Για το έκ-τακτο προοωπικά , που
 

τυχόν απασχολεί η ΕΑΣ Καβάλα; , ισχύουν ΟΙ προβλεπόμενε; από τυ;
 

ΕΓΣΣΕ ρυθμίσεκ, όπως αυτό; ισχύουν εκάστοτε.
 

'Αρθρο 30
 
ΙΗισΟολογικ{:ς διατάξεκ;
 

Οι αποδοχέ; όλων των εργαζομένων στην 'Ενωση Λγροτικών 

Συνεταιριομων Καβάλα.; , πι)],) ρυΟμί(ο\ιτυ\1 . μl::χρι την θέση σε ωχί) της 

παρούσαξ, σύμφωνα μ: τκ; εκάστοτε ΟΙΚΕίες Συλλογ.κέτ Συιιβάσεκ; 

http:�.�(�,��:��


.'i 

.ργαοία; 1'\1 Ι μπιΙ1ν.\\τα μι: 1- 2:ΣΕ ι,'ω οπω.; (1.\Hi:( Ι:/ΟΙ)\' '["1"1\1 :)) 11 
Ιανουαρίου .10 Ι ,Ι, διαμφρφώνονται για 1~1 ϊ.ι~()\ιιιω ()IUOlll,lι<J απφ Ι'" 

J 111 
Φεβρουu.ρίου ?Ο! 4 μι;χl)ι και .; Ι(J.νΟ1)(ψίοι) :2016 (1)'.:. ;:ξ1Ίι; : 

α) Ο κu.n)Η,νος μινιοω; 13αΠ1κ()ς Μισθο.; κ"(/.()ορί(ΕΤαι γιυ όλαυ.; 

του ; εργαζόμενου., που καταλιχ!ιβ(ί,νί;Ι η παρούσα lη')Ο)l ιση, στο ποσόν 

των 8J4,00 1:1'1";) (μικτά) 

β) ο μηνιαίος Βαου.ύ.; Μισθότ όλων των ι:ι~γΙJ.ζομ{;νων ΚΟΙ 6πως 

αυτό ; προσδιορίζεται 1\\1.1'6. lΊJ ψνωιέρω .ιροσουξάνειαι ΙΗ; το. 

κσθφριζόμενα α.ΠΙ) τον \ι ,4():·I6Ι.?Ο )2 τέσσερα Ι:ΠΙΙ)('))ιUΤΠ ( ωρίμανσητ, 

τέκνων. εκπαίδευση; και βαρέων Επαγγl:λfl(},1'ων), προσδιοριζόμενα σε 

ποσοστό I:ΠI του βασικού μισθού κατ (ΊμΟ, ,:1 της παρούσατ, 

γ) Σ όλουι; τους εργαζόμενου; καιιιβάλλι.τα. ως διορθωτικό ποσόν το 

ήμισυ τητ διαφοραε, που /10ι~λE προκύψει μnαξι') του κατά τα ανωτέρω 

συμβατικού μισθού (δηλαδή Βασικύ.; Μισϋό.; -ιροοαυξημένο.; μι; τα 

προβλεπόμενα από τον N.4046120J2 τέεσερα επιδόματα) και των 

αντίστοιχων καταβαλλόμενων αποδοχών τη\ι 311) Ιανουαρίου )014" 

'ΛΡΟίΗ) 40 
1{~πιo6μαTα 

Ι. Ο μηνιαίοι; Βασικό; Μισθό; όλων των εργαζοι.ι.νων και ι)πως 

αυτό , προσδιορίζεται κοιά τα ανωτι:ριο, προσαυξάνεται με τα 

καθοριζόμενα από τον ν.4046120 12 τέσσερα επιδόματα ( ωρίμανσηξ, 

τέκνων, εκπαίδευση; και βαρέων επαγγελμάτων) πυοσδιοριζόμενα επί 

του βασικο-ί μισθού και ειδικότερα.. 

α) Ω~ χρονοεπίδομαι ωρίμανσηξ) "αταβ6λλ,;τΟ'.! ποσοστό ]O(.~1) 1;][1 του 

βασικού μισθού με τη συμπλήρωση ΤΡΙ(;1\1 (3) π6Ν πραγματική.; 

υπηρεσίαι; και μέχρι τρείς( 3) ΤΡΙΕΤίες ,6.lcrTf: το ύψω; του επιδόματοι; ν
 

ανέρχεται κατ ανώτατο όριο σε ποσοστό ]0% επί ίου βασικοί> μισθού.
 

β)Το επίδομα τέκνων καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα εκάστοτι;
 

από ης ισχύουσα; ΕΓΣΣΕ ( ποσοστά, όρια , προϋπφθέσεκ; κα ) και το
 

δικαιούται μόνον ο ένας από τους δύο γονείς.
 

γ )Ως επίδομα εκπαίδευσηα σπουδών) καταβάλλεται στου ; πτυχιούχου;
 

Ανωτάτων Σχολών Πανεπιστημιακήι; Εκπαίδευση.; τη.; ημεδαπή, 11
 
αναγνωρισμένων ισότιμων σχολών της αλλοδαπή.; ποσοστό 5~'{, [;πί του
 

βασικού μισθού για κάθε έτοτ; σπουδών , με ανώτατο συνολικό επίδομα
 

ποσοστό 25% επί του βασικού μισθού του.;
 

Στουτ πτυχιούχοικ T'.E.r τη; ημεδαπή; 1'1 οναγνωρκητένων ισοημων
 

σχολών της αλλοδαπή, \ καταβάλλεται φτίδομα σπουδών ,roσοστc))%
 

επί του βασικού ιlωΟοι'j για κάθι: <~,ιoς σπουδών , μι; ανώιατο συνολικό
 

επίδομα ποσοσ ιό 15% επί H)l) βασικού μισθού του.; Στουτ καττχονηι;
 

μεταπτυχιακά και διδακτορικά Οιπλ(:ψlπιJ. (iιΊνΙl.ΗJI ΓΟ Λ Σ ν αποφασίζει
 



την καταβολή σΧΕTlI";:ΙΗ') υΙlι)(ΨlJω..:.. Ij\'(JJ.OYU Ι.!Ι; ιυ. ι';τη σπουδών και 

μι';χρι ποσοστό 1)1% urί του (JUrJII,()j'J μισθού κατ ανώιαιο ι')ι)ιι), 

ο) Στου.; εργαζόμενου.; που καταλαμβάνει 11 παρφύοα ρύθμιση, 

χορηγούνται μι; ωιόφαοη του Δ,L της Ι.:ΛΣ J(U{IΙJλllς <:7Ι:Ι <')ι\μ0.1(1" 

επικινδυνότητα; λ6γω της βαρύιητα.; της <:jJΥu.σιης η της 

επικινδυνότητα.; 11 της ειδικότηται; του εργαζόμενου , σι; ποσοστό 

τουλάχιστον 5%, !';Jιί του βασικού μισθό» του.; () Ι:ΡΥαζ6μι;νος σε ι,,'ι1()ι: 

πιφίπτωοη ' ακόμη και αν συγκεντρώνε: σωρευτικά όλι.; τις πu.ρωι(J,νω 

προυποθέσι:ι; ( βαρύτητα; τηι; ιργασίας, επικινδυνότητα; , ανθυγιονή; 

εργασίω; ειδικότηταο) , δκαιούιαι του επιδόμαηκ αυτού μΔ\-'Ω\Ι μία 

φορά , κατ επιλογή του 

"Ι Ειδικά καθ όσον αφορά στα επιδφματα Ο{;σης κο.ι για όσο χρόνο 

Ο ασκούνται τα ανηο-ιοιχα καθήκοντα. αυτά πυοσωορίζον ιω μετά από 

διαβούλευση ως ι:ζιΙς : 
α) Για τουτ; ί;π!l(ι:φαλιΊς των τριών Διφυθύνοεων ανά 800 ευρώ μηνιαία 

(μικτά) 

β) Για τους Προϊσταμένουι; Τμημάτων ( Λογιστηρίου, Υποκ!μα 

Χρυσουπολησ) ανά 400 ευρώ μηνιαία (μικτά) 

Υ) Ι ια τους επικεφαλη.; τω',' ί<{;ντμων 1'ι;οηηOl:ψοι)ίω\ I/.Ιιιί. ,.;()Ο ι:υμω 

μηνιαία (μικτά] 

δ)Για τους ιναπληρωτέ; των Κέντρων Γεωργφεφοδίων, Λογιστηρίου, 

Επιδοτήσεων 

Θάσου, Εμπορκ«; Εργοστασίου Ζωοτρφφών ανά 200 ευρώ μηνιαία 

(μικτά) 

1:)Γω τουτ; δ.αχειριστέ.; προϊφντων I(Ιντρου Ι::ρατεινοίι, Δάτου και SlIjJCl' 

lη;π!<ct ανά 100 ευρώ μηνιαία (μικτά) και 

στ) Για τους Τεχνικούτ, που τοποθετούνται ως υπεύθυνοι λειτουργία; 

έργων ανά J 00 ευρώ μηνιαία (μικτά). 

Τα προβλεπόμενα υπό στοιχ. α στ του παρόντοτ άρθρου επιδόματα, 

δύνανται ν αυξομειώνονται κατόπιν αιηολογημένη.; απόφασης του Δ.Σ 

της ΕΛΣ, ανο.λάγωι; της πορεία; των οικονομικών της Επιχείρησητ; . 
3. Τυχόν παροχέτ εξ ελτυθεριό τ-ιτα; της ΙΞ.Λ,Σ προτ; τοιι; 

εργαζόμενου.; δύνανται να χορηγούνται επίσηι; και να προσδιορίζονται 

μετά από αιτιολογημένη απόφαση και μετά από διαβούλευση και 

ατομική ουμφωνία της Διοίκηση; της Ε.Λ.Σ και των εργαζομένων , με 

την ρητή από τούδε επιφύλαζη της Επιχειρηση.; για την οποτεδήποτε 

ανάκλησή τοικ;.. 

Όι\ρΩρο :=;0 

Επιδόματα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα ως και αποζημίωση 

αδεία ; και επιδόματο ; α(')ι:Ιιι.-; εξακολουθούν \Ι(Χ χφρηγοόνται κατά τα 

προβλεπόμενα απύ T!~ σχετικέ, δ!uτιΊξcl~ , ( Λ γ Ι. 19040/7. J ~~.1981 



«Χορήγηση I:ΠΙ()(1!I(Ίτων Ι;ΟΙΗΙ;)\Ι- Ι !ιΊο!(/. κω λ'ι)'ιστοιιγι':ν\ιων σιου., 

ι:ργu.ΤΟί)πηλλIΊλοιι.; όλη.; τη.: "ι.;ψu.ς , HOlJ υπυ.σχοΧοΙ)νπι,1 μΕ σχπιη 

εργασία.; [()ιωτιιςοι') δικαίου» Ι Φ]:Κ 7,~ιuινl 0.1). J 9S Ι) ιω.1 ΛΝ 519//15 
όηι-ι; {;χμ ΤΡ07l'Οποιη(-)ι:ί μι':χρι οήμερ« και ι')ιιως εκάστοτε (),1)ΙΙΧ; 

ισχυουν . 

'Αρθρφ 60 

Οι αποδοχα; όλων των εργαζομένων στην Τλιι:,ωη Αγροτικών 

Συνεταιρισμών Καβάλα; συμφωνείται ρητά και ELΟιι\.'ιΊ. Ι')Τ\ σι; καμία 

πτρίπτωοη δεν Οα υπολείπονται των με την παρούσα καθοριζομένων 

ούτε ΕΠΙΤΡ{;ΠιΞται γενικότερα να ισχύσουν όροι δυσμενέστεροι από τους 

προβλεπόμενοι«; από τις ΕΓΣΣJ-:. 

'Άρθρο 70 

Ειδικοιτρα , καθ 60'0\1 αφορά την χορήγηση τυχόν επιδομάτων 

τέι-νων, πυοϋπηρεσία.; , σπουδών και Ε\' γι:νΕI όσων σ\)\I(φτr;μΙ1"(χI !.!Γ'. 

προσωπικεξ και οικογενειακ.«; καταστασευ; των εργαζομένων 

απαιτείται ι:πί αποδείξει παραλαβή ; του εργοδότη η προσκόμιση των 

απαιτούμενων .ηξιαρχικών πράξεων, τίτλων και βεβαιώσεων, που 

δικακιλογούν την καταβολή τους .. 

'Αρθρο 80 

Οι εργαζόμενοι τη.; Ε.Λ.λ: Καβαλω; Ο απασχολούντα. 1": το σύφτηρα 

της 5νΙJ'iμιφης εβδομαδιαία; εργασία; (4ΙJ 6ψ:ς εβδομαδιαία) καθ όλη 

της διάρκεια ισχύος τη; παρούσω; , ενώ η έναρξη και λήξη της 

ημερήσια; απασχόληση; Οα καθορίζεται εκάστοτε μr:τά από απόφαοη; 

της Διοίκηση; κ-αΤΙ1 διευθυντικό δκαίωμ« .. 

'Αρθρο 90 

Από την έναρξη ισχύο.; της παρούσα; καταργείται κάθε αντίθετη 

προηγούμενη σχετική ρύθμ [ση ΕΣΣΕ, ΣΣΕ 11 Δ. Λ ενώ κατά τα λοιπά, 

εξακολουθούν να ισχύουν οι Ι1ρΟΙ των προηγούμενων ΕΣΣΕ, ΣΣΕ και 

ΛΑ, εφ όσον δεν τροποποιούνται με την παρούσα. 

'Αρθρο 100 
"Εναρξη ισχύω; 

Η παρούσα , διετού ; ιοχύο.; ΕΣΣΕ ΙΠXΙ'H~! από Ι η; Φεβι,ουαριου 

20] 4 και λήγει την ~ Γ'' Ιανουαρίου 2016 , 



____

! r παρούσα σψνετάγη ω: ()\')ο( ~) όμοια π.ιωιόιυπα κ6μι:να ιω.ι ψφού 

υπεγράφη ωnι τους σιιμβαλλόρενομ; , /:λu.μαν τα μέρη «πό ένα 

πρωτότυπο. ινώ ι:γίνε και 11 κατά νόρυν απαιτούμενη για την διαφάνεια 

ανάριηοη. 
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