ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Με την οποία καθορίζονται οι όροι αµοιβής και εργασίας των ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης - ΠΕ)
απασχολούµενων µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στις Αγροτικές
Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθµού
(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:ΠΚ 119/24-9-08)

Στην Αθήνα σήµερα 12/9/2008 οι υπογεγραµµένοι:
1. Από

πλευράς

εργοδοτών

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ

το

ΝΠΙ∆

ΕΝΩΣΕΩΝ

µε

την

επωνυµία

ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ»

(ΠΑΣΕΓΕΣ), που εδρεύει στην Αθήνα (Αρκαδίας 26) και εκπροσωπείται νόµιµα
για την υπογραφή της παρούσας από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού της
Συµβουλίου Τζανέτο Καραµίχα και το Γενικό ∆ιευθυντή αυτής Γιάννη
Τσιφόρο.
2. Από πλευράς µισθωτών
α. Το

Σωµατείο

µε

την

επωνυµία

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ (ΠΟΣΓ)», που εδρεύει στην Αθήνα (∆ιδότου 26)
και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας, από τον
Πρόεδρο του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου της Νικόλαο Ζιούβα.
β. Το Σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ (Σ.Γ.Ι.Υ.Ε.)», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη
(Μαραθώνος 11) και εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας,
από Πρόεδρο του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου Βασίλειο Γουτούλη.
γ.

Το Σωµατείο µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΚΙΝΗΣΗ ∆ΑΣΟΛΟΓΩΝ»
που εδρεύει στην Αθήνα (∆ιδότου 26) και εκπροσωπείται νόµιµα για τ '
υπογραφή της παρούσας, από τον Γενικό Γραµµατέα του ∆ιοικητικού του
Συµβουλίου Αναστάσιο Κουρή.

δ. Το

Σωµατείο

ΣΥΛΛΟΓΟΣ»,

µε
που

την

επωνυµία

εδρεύει

στην

«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
Αθήνα

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ

(Χαλκοκονδύλη

15)

και

εκπροσωπείται νόµιµα για την υπογραφή της παρούσας, από το Μέλος της
∆ιοικούσας Επιτροπής του Λάµπρο Αντωνιάδη.
ε.

Το Σωµατείο µε την επωνυµία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΕΩΛΟΓΩΝ», που
εδρεύει στην Αθήνα (∆ιδότου 26) και εκπροσωπείται νόµιµα για την
υπογραφή της παρούσας, από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου
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Αντώνη Αγγελόπουλο,
όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι κατά τις διατάξεις του Ν. 1876/1990, για την
υπογραφή της παρούσας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, συµφώνησαν και
έκαναν δεκτά τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Βασικοί Μισθοί
1. Η παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας συµφωνείται διετούς διάρκειας. Τα
κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών των Γεωτεχνικών, όπως έχουν
διαµορφωθεί την 31.12.2007 µε βάση τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας των
Γεωτεχνικών έτους 2007, αυξάνονται από 1.1.2008 µέχρι 31.8.2008 σε
ποσοστό 3,5% και από 1.9.2008 έως 31.12.2008 σε ποσοστό 3,2%, το
οποίο καταβάλλεται στους βασικούς µηνιαίους µισθούς, όπως έχουν διαµορφωθεί
στις 31.8.2008.
Επίσης, χορηγείται αύξηση στους βασικούς µηνιαίους µισθούς, για το έτος 2009
ως εξής: Από 1.1.2009 έως 31.8.2009 χορηγείται αύξηση σε ποσοστό 2,5%,
το οποίο καταβάλλεται στους βασικούς µηνιαίους µισθούς, όπως έχουν
διαµορφωθεί στις 31.12.2008, και από 1.9.2009 έως 31.12.2009, αύξηση σε
ποσοστό 4,0%, το οποίο καταβάλλεται στους βασικούς µηνιαίους µισθούς, όπως
έχουν διαµορφωθεί στις 31.8.2009.
Έτσι τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών των Γεωτεχνικών
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Πανεπιστηµιακής Εκπαίδευσης -ΠΕ),
απασχολουµένων στις Α.Σ.Ο. κάθε βαθµού, διαµορφώνονται από 1.1.2007
σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες:
ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (Π.Ε.)
ΕΤΗ

1/1/2007

1/1/2008

1/9/2008 1/1/2009 1/9/2009

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
0-1

960,84

994,47

1.026,30

1.051,95

1.094,03

1-3

1.004,90

1.040,07

1.073,35

1.100,19

1.144,20

3-6

1.037,09

1.073,39

1.107,74

1.135,43

1.180,85

6-9

1.076,86

1.114,55

1.150,22

1.178,97

1.226,13

9-12

1.105,45

1.144,14

1.180,75

1.210,27

1.258,68

12-15

1.141,84

1.181,80

1.219,62

1.250,11

1.300,12

15-18

1.176,23

1.217,40

1.256,36

1.287,77

1.339,28

2

18-21

1.201,79

1.243,85

1.283,65

1.315,75

1.368,38

21-24

1.233,44

1.276,61

1.317,47

1.350,40

1.404,42

24-27

1.256,87

1.300,86

1.342,49

1.376,05

1.431,09

27-30

1.286,44

1.331,47

1.374,08

1.408,43

1.464,76

30 και άνω

1.307,74

1.353,51

1.396,82

1.431,75

1.489,01

ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ (Π.Ε.) ΜΕ ΕΠΑΡΚΗ ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΕΤΗ

1/1/2007

1/1/2008

1/9/2008 1/1/2009 1/9/2009

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
0-1

1.019,42

1.055,10

1.088,86

1.116,08

Τ. 160,73

1- 3

1.063,06

1.100,27

1.135,48

1.163,86

1.210,42

3-6

1.097,08

1.135,47

1.171,81

1.201,10

1.249,15

6-9

1.138,69

1.178,55

1.216,26

1.246,67

1.296,53

9-12

1.168,56

1.209,46

1.248,16

1.279,36

1.330,54

12-15

1.204,69

1.246,85

1.286,75

1.318,92

1.371,68

15-18

1.239,02

1.282,38

1.323,42

1.356,50

1.410,76

18-21

1.264,96

1.309,24

1.351,13

1.384,91

1.440,31

21-24

1.297,13

1.342,53

1.385,49

1.420,13

1.476,94

24-27

1.322,09

1.368,37

1.412,15

1.447,46

1.505,36

27-30

1.352,86

1.400,21

1.445,02

1.481,15

1.540,39

30 και

1.375,71

1.423,86

1.459,46

1.495,94

1.555,78

άνω

Τα κατώτατα όρια ηµεροµισθίων των Γεωτεχνικών (ΠΕ) καθορίζονται στο 1/10 του
εκάστοτε ισχύοντος µισθολογικού κλιµακίου, της ως άνω κλίµακος.
Ειδική Ρύθµιση: Οι γεωτεχνικοί, τους οποίους διέπει η παρούσα ΣΣΕ, και ειδικά, οι
κτηνίατροι, δασολόγοι και γεωλόγοι, οι οποίοι κατά το έτος 2007, ουδεµία έλαβαν
αύξηση επί των αποδοχών τους για το έτος αυτό, δικαιούνται να λάβουν για το έτος
2007 τα ποσοστά αυξήσεων (βασικός µισθός και επιδόµατα), τα οποία χορηγήθηκαν
σύµφωνα µε την από 19.9.2007 ΣΣΕ των Γεωπόνων.
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Στην περίπτωση, που έχουν λάβει οποιαδήποτε αύξηση, αυτή θα συµψηφιστεί µε την
προβλεπόµενη από την άνω ΣΣΕ.
Άρθρο 2
Επίδοµα πολυετίας
Χορηγείται επίδοµα πολυετίας (χρονοεπίδοµα), το οποίο καταβάλλεται ως εξής:
Με τη συµπλήρωση τριών (3) χρόνων πραγµατικής υπηρεσίας ποσοστό 5% επί του
βασικού µισθού, το οποίο προσαυξάνεται µε 1,2% για κάθε χρόνο πραγµατικής
υπηρεσίας. Το ύψος του επιδόµατος ανέρχεται κατά ανώτατο όριο σε ποσοστό 40%.
Άρθρο 3
Επίδοµα Σπουδών
Στους πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών Πανεπιστηµιακής εκπαίδευσης της ηµεδαπής ή
αναγνωρισµένων ισότιµων σχολών της αλλοδαπής, χορηγείται επίδοµα σε ποσοστό
5% επί του βασικού µισθού, για κάθε ευδόκιµο έτος σπουδών, µε ελάχιστο συνολικό
επίδοµα 20% επί του βασικού µισθού. Στους κατέχοντες µεταπτυχιακά διπλώµατα
χορηγείται επίδοµα 5% επί του βασικού µισθού, για κάθε ευδόκιµο έτος
µεταπτυχιακών σπουδών. Ανώτερο όριο για το MASTER 2 χρόνια και για το
∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα 3 χρόνια.
Άρθρο 4
Επίδοµα γάµου - τέκνων
1. Στους παραπάνω βασικούς µισθούς χορηγείται επίδοµα γάµου 10% και επίδοµα
τέκνων 5% για καθένα από τα δύο πρώτα παιδιά, 7% για το τρίτο παιδί, 10% για
το τέταρτο και 15% για καθένα από πέντε παιδιά και πάνω.
2. Το επίδοµα τέκνων χορηγείται και στα δύο φύλα µέχρι τη συµπλήρωση των 22
χρόνων µε τις εξής δύο προϋποθέσεις και µόνον: α) είναι άγαµα και β) δεν
εργάζονται.
3. Και για τα δύο φύλα, το επίδοµα τέκνων, θα δίνεται µέχρι το εικοστό πέµπτο
(25ο) έτος της ηλικίας τους συµπληρωµένο, εφόσον σπουδάζουν σε Ανώτατες
και Ανώτερες σχολές ή άλλες ισότιµες αυτών σχολές της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής και µέχρις ηλικίας 28 ετών, εφόσον παρακολουθούν µεταπτυχιακές
σπουδές στην ηµεδαπή ή αλλοδαπή. Επίσης, στην περίπτωση, που συνεχίζουν
µεταλυκειακές σπουδές σε αναγνωρισµένες από το Κράτος Ιδιωτικές Σχολές,
εφόσον η φοίτηση σε αυτές παρέχει δικαίωµα αναβολής κατάταξης στο
στράτευµα.
4. Το παραπάνω επίδοµα τέκνων χορηγείται και στα δύο φύλα απεριόριστα σε
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χρόνο, εφόσον είναι αποδεδειγµένα απόλυτα ανίκανα για οποιαδήποτε εργασία,
σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τους Κανονισµούς του Ι ΚΑ, στερούνται
δικών τους προσόδων για τη συντήρηση τους, και η διατροφή τους βαρύνει το
µισθωτό.
Άρθρο 5
Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας
Χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 10% πάνω στο βασικό µισθό στους
εργαζόµενους αποκλειστικά των ειδικοτήτων εκείνων, που απασχολούνται και
σχετίζονται µε αυτή καθεαυτή την ανθυγιεινή εργασία, βρίσκονται σε άµεση επαφή
µε τον ανθυγιεινό χώρο και υφίστανται τις ανθυγιεινές συνέπειες του, εργάζονται δε
µε πλήρες ωράριο εργασίας και λαµβάνουν το επίδοµα µόνο για όσο χρόνο διαρκεί η
ανθυγιεινή εργασία.
Το επίδοµα δεν χορηγείται σε εργαζόµενους άλλων ειδικοτήτων, (του ιδίου κτιρίου)
ούτε σε εργαζόµενους του ιδίου κτιριακού συγκροτήµατος, οι οποίοι εργάζονται εκτός
του συγκεκριµένου ανθυγιεινού χώρου,
Ως ανθυγιεινοί χώροι καθορίζονται οι εξής:
α. Αποθήκες και πρατήρια γεωργικών φαρµάκων, ψυκτικούς θαλάµους, στάβλους,
σφαγεία και αλλαντοποιεία.
β. Σε εγκαταστάσεις παρασκευής ή ανάµιξης ή ανασυσκευασίας ή αποθήκευσης
γεωργικών φαρµάκων και ζωοτροφών.
γ. Σε παρασκευή ή εφαρµογή ψεκαστικών υλικών, όπως και σε εργασία µέσα σε
περιοχές διενέργειας ψεκασµών ή πειραµατισµού φυτοφαρµάκων.
δ. Σε απολυµάνσεις και απεντοµώσεις χώρων.
ε.

Σε βιοµηχανίες επεξεργασίας, µεταποίησης, τυποποίησης της φυτικής και ζωικής
παραγωγής
επεξεργασίας

στα

παρακάτω

γάλακτος,

εργοστάσια:

καπνεργοστάσια

κονσερβοποιεία,
και

εκκοκκιστήρια,

καπνεργαστήρια,

ξηραντήρια

αραβοσίτου, πυρηνελαιουργεία, σπορελαιουργεία και εργοστάσια επεξεργασίας
ορύζης,

εργοστάσια

επεξεργασίας

δασικών

προϊόντων

εργαστήρια για πειραµατικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς.
στ. Σε χηµικά εργαστήρια.
ζ.

Σε αποθήκες λιπασµάτων.

η. Σε οινοποιία.
θ. Σε σταφιδεργοστάσια.
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και

σε

παρόµοια

ι.

Σε κέντρα σποροπαραγωγής.

κ. Σε κέντρα συγκέντρωσης και φορτοεκφόρτωσης δηµητριακών.
λ. Σε αρτοποιεία, µε εξαίρεση τα πρατήρια πώλησης προϊόντων αρτοποιίας.
µ. Σε χώρους ασηπτικής συσκευασίας χυµών
ν. Σε συσκευαστήρια λαδιού, εφόσον ευρίσκονται και λειτουργούν εντός του χώρου
των

ελαιουργείων,

πυρηνελαιουργείων,

σπορελαιουργείων

και

κάνουν

συσκευασία. Το επίδοµα χορηγείται µόνο κατά το διάστηµα που λειτουργούν όλοι
µαζί οι προαναφερόµενοι χώροι.
ξ.

Σε συσκευαστήρια ξυδιού.
Το επίδοµα αυτό δεν επαυξάνεται σε όσους απασχολούνται ταυτόχρονα σε δύο ή
περισσότερους ανθυγιεινούς χώρους.
Άρθρο 6
Επίδοµα Ισολογισµού

Οι

Αγροτικές

Συνεταιριστικές

Οργανώσεις

δύνανται

να

χορηγούν

επίδοµα

Ισολογισµού στους Γεωτεχνικούς, που έχουν συµπληρώσει ένα χρόνο υπηρεσίας
στην Οργάνωση, ίσο τουλάχιστον προς τις αποδοχές ενός 15νθήµερου και όχι κάτω
από 88 ευρώ. Σε όσους δεν έχουν συµπληρώσει ένα χρόνο υπηρεσίας την 31η
∆εκεµβρίου, χορηγείται αναλογικό κλάσµα µε το χρόνο υπηρεσίας τους. Το επίδοµα
αυτό καταβάλλεται το πρώτο τετράµηνο κάθε χρόνου.
Άρθρο 7
Εκτός έδρας εργασία
1. Οι Γεωτεχνικοί, που εργάζονται στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, όταν
εξέρχονται εκτός έδρας τους για εκτέλεση υπηρεσίας της Οργάνωσης και κατόπιν
εντολής αυτής, δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων και ηµερήσιας αποζηµίωσης ίσης
προς το 1/25 του µισθού τους (βασικού και υποχρεωτικών προσαυξήσεων και
επιδοµάτων), µετά διανυκτέρευση εκτός έδρας.
2. Η ηµερήσια αυτή αποζηµίωση σε καµία περίπτωση δεν υπολείπεται των 68 ευρώ
την ηµέρα, εφόσον οι εργαζόµενοι διανυκτερεύουν εκτός της έδρας της
Οργάνωσης.
3. Σε περίπτωση µη διανυκτέρευσης εκτός έδρας δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων
και του µισού της αποζηµίωσης, εφόσον ο γεωτεχνικός µετέβη σε περιοχή άλλου
∆ήµου ή Κοινότητας και κάλυψε κατά την κίνηση του τουλάχιστον 30 χιλιόµετρα
συνολικά από την έδρα του, για εργασία διάρκειας τουλάχιστον 4 ωρών
(συνυπολογιζοµένου του χρόνου µετάβασης και επιστροφής).
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4. Στην εντολή µετακίνησης του εργοδότη προς τον εργαζόµενο θα πρέπει να
αναγράφεται ο χρόνος µετάβασης και επιστροφής καθώς και το µέσον
µεταφοράς.
Άρθρο 8
Άδεια γάµου, µητρότητας - τοκετού, γονική µέριµνα
1. Η άδεια γάµου καθορίζεται σε 5 εργάσιµες ηµέρες µε πλήρεις αποδοχές.
2. Για τις µητέρες υπαλλήλους καθορίζεται µειωµένο ωράριο εργασίας κατά 2 ώρες
την ηµέρα τα 3 πρώτα χρόνια και κατά 1 ώρα την ηµέρα τον 4ο χρόνο ηλικίας
του παιδιού.
3. Για τις µητέρες µε δύο (2) συµπεριλαµβανοµένων και πλέον παιδιά, καθορίζονται
2 ώρες απουσίας την ηµέρα για τον 4ο χρόνο ηλικίας του παιδιού.
4. Το ίδιο µειωµένο ωράριο ισχύει και για τον διαζευγµένο σύζυγο, όταν υπάρχει
απόφαση δικαστηρίου ότι δίδεται σε αυτόν η επιµέλεια του παιδιού.
5. Το µειωµένο ωράριο («άδεια») θηλασµού και φροντίδας παιδιών δικαιούται ο/η
εργαζόµενος/-η µε αίτηση του/της να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη
ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία
δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού. Η εναλλακτική
χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συµφωνία του εργοδότη και χορηγείται
εφάπαξ ή τµηµατικά.
6. Την άδεια απουσίας, για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας,
εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα, προσκοµίζοντας στον
εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της µητέρας του παιδιού.
7. Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της µητέρας
και εναλλακτικά του πατέρα, για τη φροντίδα του παιδιού έχουν οι θετοί γονείς
παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών
γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία.
8. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς.
9. Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας και
δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις
εργασιακές σχέσεις.
10. Μονογονεϊκές οικογένειες: Στους εργαζόµενους (-ες) που έχουν χηρέψει και
στον άγαµο (η) γονέα, που έχει την επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε
αποδοχές έξι (6) εργάσιµων ηµερών το χρόνο, πέραν αυτής, που δικαιούται από
άλλες διατάξεις. Γονέας µε τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ

7

(8) εργάσιµων ηµερών. Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών
φροντίδας παιδιών ηλικίας µέχρι δώδεκα (12) ετών συµπληρωµένων, χορηγείται
εφάπαξ ή τµηµατικά µετά από συνεννόηση µε τον εργοδότη, σύµφωνα µε τις
ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συµπίπτει χρονικά µε την αρχή ή το τέλος
της ετήσιας κανονικής άδειας.
11. Η συνολική διάρκεια της άδειας τοκετού ορίζεται στις δέκα οκτώ (18) εβδοµάδες
συνολικά, από τις οποίες οι εννέα (9) χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την
πιθανή ηµεροµηνία του τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) µετά τον τοκετό.
12. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις υποχρεούνται να καταβάλλουν στις
υπαλλήλους τους, που βρίσκονται σε άδεια τοκετού τη διαφορά µεταξύ του
καταβαλλόµενου από τον Ασφαλιστικό Φορέα ποσού και των αποδοχών τους,
ολόκληρο δε το ποσό των αποδοχών τους µέχρι και τη συµπλήρωση του
χρονικού διαστήµατος της άδειας, που προβλέπει η σύµβαση αυτή.
13. Χορηγείται γονική άδεια στον εργαζόµενο σύζυγο ή στη σύζυγο µέχρι και ένα (1)
χρόνο χωρίς αποδοχές, εφόσον έχουν παιδιά που παρουσιάζουν σοβαρή
πνευµατική ή σωµατική αναπηρία διαπιστωµένη από την υγειονοµική επιτροπή
του ΙΚΑ. Κατά τη διάρκεια της παραπάνω άδειας όλες οι ασφαλιστικές εισφορές
καλύπτονται από τον εργοδότη.
14. Στον πατέρα χορηγείται άδεια γέννησης τέκνου δύο (2) ηµερών µε αποδοχές.
Άρθρο 9
Συνδικαλιστική άδεια - Εκπαιδευτική άδεια - Άδεια ασθενείας
1. Σε αυτούς που κάνουν χρήση συνδικαλιστικών αδειών, που προβλέπονται από το
Ν. 1264/1982, χορηγούνται πλήρεις αποδοχές.
2. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις χορηγούν στους Γεωτεχνικούς, µετά
από αιτιολογηµένη απόφαση του ∆ιοικητικού τους Συµβουλίου, το οποίο δύναται
να κρίνει κατά περίπτωση, εκπαιδευτική άδεια για µεταπτυχιακές σπουδές στο
εσωτερικό ή το εξωτερικό.
3. Κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής άδειας ο υπάλληλος καλύπτεται ασφαλιστικά
από την Α.Σ.Ο. και του καταβάλλονται πλήρεις αποδοχές ή και µεγαλύτερες αν
αυτό είναι αναγκαίο.
4. Ο υπάλληλος υποχρεούται µετά την απόκτηση του µεταπτυχιακού τίτλου, να
εργασθεί στην Α.Σ.Ο. τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια. Σε περίπτωση που ο
εργαζόµενος δεν τηρήσει τον παραπάνω όρο, υποχρεούται να επιστρέψει άλλως
η Α.Σ.Ο. να εισπράξει το συνολικό ποσό των παραπάνω αποδοχών, σύµφωνα µε
τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Εάν οι σπουδές του εργαζόµενου δεν είναι
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επιτυχείς, η Α.Σ.Ο. έχει δικαίωµα ανάκλησης της εκπαιδευτικής άδειας.
Άρθρο 10
Ετήσια κανονική άδεια µε αποδοχές
Οι εργαζόµενοι, που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή
προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας,
δικαιούνται άδειας 30 εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης
εβδοµαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα
πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας. Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός
χρόνος), που απαιτείται για γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας
κανονικής άδειας µε αποδοχές (Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει), µειώνεται από δώδεκα
(12) σε δέκα (10) µήνες συµπληρωµένους.
Άρθρο11
Προϋπηρεσία
1. Σαν χρόνος υπηρεσίας για την εφαρµογή της παρούσας, θεωρείται το σύνολο της
απασχόλησης µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας µε την ιδιότητα του γεωτεχνικού
στον αυτό ή σε άλλο εργοδότη (∆ηµόσιο, Ν.Π.Ι.∆., Ο.Τ.Α., φυσικά πρόσωπα)
εφόσον προκύπτει από τα στοιχεία του Ι.ΚΑ, ή άλλου ταµείου ότι ήταν
ασφαλισµένος.
Επίσης αναγνωρίζεται σαν χρόνος υπηρεσίας η απασχόληση του εργαζόµενου σε
αυτοτελές επάγγελµα από το χρόνο απόκτησης του πτυχίου, που θα
αποδεικνύεται µε βεβαίωση του αρµόδιου οικονοµικού Εφόρου ή του αρµόδιου
Επιµελητηρίου ή της αρµόδιας Προξενικής Αρχής της αλλοδαπής, προκειµένου για
εργασία στην αλλοδαπή.
2. Ο υπάλληλος, που κρίθηκε µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της
Οργάνωσης του στάσιµος, ο χρόνος της στασιµότητας του δεν θεωρείται σαν
χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για τέσσερα (4) συνεχή χρόνια. Η διάταξη αυτή
δεν επηρεάζει τα συντάξιµα χρόνια. Επίσης, αναγνωρίζεται σαν χρόνος
προϋπηρεσίας και ο χρόνος φυλακής και εξορίας, που πραγµατοποιήθηκε για
πολιτικούς λόγους και έχει αρµοδίως αναγνωρισθεί.
Άρθρο 12
Αναγνώριση Στρατιωτικής Θητείας
Αναγνωρίζεται σαν χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας η στρατιωτική θητεία που
υπηρέτησε ο µισθωτός, (κληρωτή ή εφεδρική) ανεξάρτητα αν έγινε πριν ή µετά η
πρόσληψη του σε Συνεταιριστική Οργάνωση, ακόµα ανεξάρτητα αν εργαζόταν
οπουδήποτε αλλού.
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Άρθρο 13
Επίδοµα Θέσης
1. Χορηγείται επίδοµα θέσης σε ποσοστό που υπολογίζεται επί του βασικού µισθού,
στις παρακάτω περιπτώσεις και για όσο χρόνο ασκούνται τα αντίστοιχα
καθήκοντα, ως εξής:
α. Γενικός ∆ιευθυντής

30%

β. Αναπληρωτής Γενικού ∆ιευθυντή

25%

γ. ∆ιευθυντής

20%

δ. Υποδιευθυντής ή Αναπληρωτής ∆ιευθυντή

15%

ε.

10%

Προϊστάµενος

στ. Αναπληρωτής Προϊσταµένου

5%

Το επίδοµα αναπληρωτή προϊσταµένου χορηγείται ανεξάρτητα της ύπαρξης
θεσµοθετηµένης θέσης αρκεί µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Α.Σ.Ο.
να έχουν ανατεθεί και να ασκούνται τα αντίστοιχα καθήκοντα.
2. Με απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δύνανται οι Αγροτικές Συνεταιριστικές
Οργανώσεις να χορηγούν επίδοµα 36 ευρώ σε όσους ασκούν καθήκοντα
υπευθύνου εργοστασίου, πρατηρίου, εργαστηρίου, φυτωρίου, συσκευαστηρίου ή
τυποποιητηρίου, ψυγείου, κέντρου διανοµής γεωργικών εφοδίων, γραφείου
µελετών.
Τα άνω καθήκοντα υπευθύνου, θα πρέπει να έχουν ορισθεί στον συγκεκριµένο
εργαζόµενο µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Άρθρο 14
Ειδική άδεια για την άσκηση των καθηκόντων
των Αιρετών Οργάνων των Ο.Τ.Α.
Στους Προέδρους Κοινοτήτων, τους ∆ηµάρχους και Αντιδηµάρχους ∆ήµων,
Νοµάρχες, Προέδρους Νοµαρχιακών Επιτροπών και Προέδρους Νοµαρχιακών
Συµβουλίων και ∆ηµοτικών Συµβουλίων, χορηγείται άδεια 52 ηµερών το χρόνο χωρίς
αποδοχές, προκειµένου να διευκολυνθούν στην άσκηση των καθηκόντων, που
απορρέουν από το κοινωνικό αυτό αξίωµα. Η άδεια χορηγείται µε πλήρη ασφαλιστική
κάλυψη (εργοδοτικές εισφορές και εισφορές εργαζοµένου) από τον εργοδότη.
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Άρθρο 15
Καταναλωτικά δάνεια
1. Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις δύνανται να χορηγούν καταναλωτικά
δάνεια στο προσωπικό τους στο ύψος των ακαθαρίστων αποδοχών ενός µήνα και
οι οποίες δεν µπορούν να υπερβαίνουν τα 1.500 ευρώ.
2. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση του δανείου είναι να υπηρετεί ο
εργαζόµενος τουλάχιστον ένα (1) χρόνο στην Οργάνωση. Το δάνειο εξοφλείται
σε έντοκες δόσεις (νόµιµος τόκος), µε διάρκεια που δεν υπερβαίνει το έτος.
Άρθρο 16
Αποζηµίωση εξερχόµενων από την Υπηρεσία
1. Οι Γεωτεχνικοί, που εργάζονται στις Α.Σ.Ο. ανεξάρτητα από τον Οργανισµό
κύριας ασφαλίσεως που είναι ασφαλισµένοι, δύνανται εφόσον συµπληρώνουν
είκοσι πέντε (25) χρόνια πραγµατικής υπηρεσίας και πληρούν τις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης τους σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ
ή οποιουδήποτε Οργανισµού κύριας ασφάλισης αυτών, να αποχωρούν από την
Υπηρεσία τους, λαµβάνοντας στην περίπτωση αυτή το 75% της από το Ν.
2112/1920 οριζόµενης αποζηµίωσης.
2. Η ίδια όπως παραπάνω αποζηµίωση (75% του Ν. 2112/1920), καταβάλλεται και
στους αποχωρούντες από την Υπηρεσία, λόγω συµπληρώσεως του ορίου ηλικίας
τους, που είναι το 65ο.
3. Την ίδια αποζηµίωση (75% του Ν. 2112/1920) δικαιούνται και οι έγγαµες
γυναίκες µε ανήλικο παιδί, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
τους σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ.
4. Τριακονταπενταετία
Οι

εργαζόµενοι

Γεωτεχνικοί

στις

Αγροτικές

Συνεταιριστικές

Οργανώσεις

απολύονται αυτοδίκαια αµέσως µόλις συµπληρώσουν τριακονταπενταετή (35ετή)
πραγµατική και πλήρη συντάξιµη υπηρεσία, όπως οι οικείες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ
ορίζουν.
5. Στους

εξερχόµενους

λόγω

τριακονταπενταετίας

χορηγείται

το

75%

της

αποζηµίωσης του Ν. 2112/1920.
6. Χορηγείται το 100% της αποζηµίωσης του Ν. 2112/1920 µόνο σε περίπτωση
συνταξιοδότησης οριστικής του µισθωτού λόγω αναπηρίας σωµατικής ή
πνευµατικής σε ποσοστό 50%, που είναι διαπιστωµένη από την Υγειονοµική
Υπηρεσία του ΙΚΑ.
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7. Επίσης, το 100% της αποζηµίωσης του Ν. 2112/1920 χορηγείται υποχρεωτικά σε
περίπτωση θανάτου του µισθωτού στους κληρονόµους του.
8. Για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης του Ν. 2112/1920, θα λαµβάνεται υπόψη η
προϋπηρεσία του µισθωτού και σαν εκτάκτου, που διανύθηκε µε σύµβαση
ορισµένου ή αορίστου χρόνου στην ίδια Οργάνωση, εφόσον είναι συνεχής.
Άρθρο 17
Κίνητρα εξόδου
1. Όσοι από τους εργαζόµενους Γεωτεχνικούς στις Α.Σ.Ο. συµπληρώνουν την
31.12.2008 33 χρόνια και 6 µήνες πλήρους συντάξιµης και πραγµατικής
υπηρεσίας και ηλικία 60 ετών ή 34 χρόνια πλήρους συντάξιµης και πραγµατικής
υπηρεσίας και ηλικία 62 ετών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΤΑΥΣΟ, δύνανται
εφόσον το επιθυµούν να αποχωρήσουν πρόωρα από την Υπηρεσία τους µε τη
συγκατάθεση του εργοδότη τους µέχρι την 31.12.2008, λαµβάνοντας ολόκληρη
την αποζηµίωση του Ν. 2112/1920, όπως ισχύει. Η διάταξη αυτή εφαρµοζόµενη
αναλόγως ειδικά όσον αφορά στις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, θα ισχύει και
για τους εργαζόµενους, οι οποίοι θα αποχωρήσουν πρόωρα την 31.12.2009.
2. Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 16 της παρούσας
χορηγείται το 100% της αποζηµίωσης του Ν. 2112/1920 στις εργαζόµενες
γυναίκες µε ανήλικο παιδί, που αποχωρούν πρόωρα σύµφωνα µε τις εκάστοτε
ισχύουσες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ περί συνταξιοδοτήσεως των εργαζοµένων
γυναικών µε ανήλικο παιδί λόγω πρόωρης αποχώρησης τους.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΖΕΙΣ
1. Οι Γεωπόνοι που µετακινούνται µε δικά τους µέσα, δικαιούνται χιλιοµετρικής
αποζηµίωσης ίσης προς το 20% της εκάστοτε ισχύουσας τιµής βενζίνης SUPER.
2. Τυχόν ανώτερες από την παρούσα καθοριζόµενες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι
εργασίας, που προβλέπονται από το Νόµο, ∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις,
Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας ή ∆.Α. εσωτερικούς κανονισµούς ή από ατοµικές
συµβάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας Συλλογικής
Σύµβασης Εργασίας.
3. ∆ιατάξεις προηγούµενων Συλλογικών Συµβάσεων Εργασίας διατηρούνται σε ισχύ,
εφόσον δεν τροποποιούνται µε την παρούσα.
4. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2008 και λήγει την 31.12.2009.
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