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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του εν γένει Προσωπικού των 

Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων  

((Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 62/15-07-2004)  

Στην Αθήνα σήµερα 8.7.2004, οι υπογράφοντες αφενός  

1)  Τζανέττος Καραµίχας, Πρόεδρος του ∆.Σ. της Πανελλήνιας Συνοµοσπονδίας 

Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισµών (ΠΑΣΕΓΕΣ) και  

2)  Γιάννης Τσιφόρος, Γενικός ∆ιευθυντής αυτής ενεργούντες ως νόµιµοι εκπρόσωποί 

της  

και αφετέρου  

1)  Μιχάλης Τζελέπης, Πρόεδρος του ∆.Σ. της Οµοσπονδίας Σωµατείων 

Εργαζοµένων Γεωργικών Οργανώσεων (ΟΣΕΓΟ) και  

2)  Μιχάλης Τσαλδαρίδης, Γεν. Γραµµατέας αυτής, ενεργούντες ως εκπρόσωποι της,  

όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι κατά τις διατάξεις του Ν.1876/90 για την υπογραφή 

της παρούσας Κλαδικής Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας, συµφώνησαν και έκαναν 

δεκτά τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1  

Πεδίο Εφαρµογής 

Στην παρούσα κλαδική Σ.Σ.Ε. υπάγοντα όλοι οι εργαζόµενοι στις Αγροτικές 

Συνεταιριστικές Οργανώσεις ολόκληρης της Χώρας. 

Η παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας αφορά σε όλο το µόνιµο και έκτακτο 

προσωπικό της ΠΑΣΕΓΕΣ των ΑΣΟ κάθε βαθµίδας και των µελών της ΠΑΣΕΓΕΣ Σ.Ε. 

(άρθρο 33, παραγρ. 2, εδάφιο στ. Ν.2810/2000). 

Άρθρο 2  

Βασικοί Μισθοί 

1.  Η παρούσα Σ.Σ.Ε. συµφωνείται διετούς διάρκειας. Τα κατώτατα όρια των 

βασικών µηνιαίων µισθών του Προσωπικού των Α.Σ.Ο., όπως έχουν διαµορφωθεί 

την 31.12.2003 µε βάση τη Σ.Σ.Ε. του Προσωπικού των Α.Σ.Ο. ετών 2002-2003 

αυξάνονται από 1.1.2004 έως 31.8.2004 σε ποσοστό 4,2%. Από 1.9.2004  

έως 31.12.2004 αυξάνονται σε ποσοστό 2,3%, το οποίο καταβάλλεται στους 

βασικούς µισθούς, όπως έχουν διαµορφωθεί στις 31.8.2004. 
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Επίσης, τα κατώτατα όρια των µηνιαίων βασικών µισθών του Προσωπικού των 

Α.Σ.Ο. όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2004 αυξάνονται από 1.1.2005  

έως 31.8.2005 σε ποσοστό 2,2%. Από 1.9.2005 έως 31.12.2005 αυξάνονται  

σε ποσοστό 3,3%, το οποίο καταβάλλεται στους βασικούς µισθούς όπως έχουν 

διαµορφωθεί στις 31.8.2005. 

2.  Έτσι, τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών του Προσωπικού των 

Α.Σ.Ο. διαµορφώνονται από 1.1.2004 και από 1.9.2004 και από 1.1.2005 καθώς 

και από 1.9.2005, σύµφωνα µε τους παρακάτω πίνακες 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΕΤΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1/1/2004 1/9/2004 1/1/2005 1/9/2005 

0-1 794,83 813,11 831,00 858,42 
2 831,27 850,39 869,10 897,78 
3 831,27 850,39 869,10 897,78 
4 857,90 877,63 896,94 926,54 
5 857,90 877,63 896,94 926,54 
6 857,90 877,63 896,94 926,54 
7 890,80 911,29 931,34 962,07 
8 890,80 911,29 931,34 962,07 
9 890,80 911,29 931,34 962,07 
10 914,45 935,48 956,06 987,61 
11 914,45 935,48 956,06 987,61 
12 914,45 935,48 956,06 987,61 
13 944,55 966,27 987,53 1.020,12 
14 944,55 966,27 987,53 1.020,12 
15 944,55 966,27 987,53 1.020,12 
16 972,99 995,37 1.017,27 1.050,84 
17 972,99 995,37 1.017,27 1.050,84 
18 972,99 995,37 1.017,27 1.050,84 
19 994,14 1.017,01 1.039,38 1.073,68 
20 994,14 1.017,01 1.039,38 1.073,68 
21 994,14 1.017,01 1.039,38 1.073,68 
22 1.020,33 1.043,80 1.066,76 1.101,96 
23 1.020,33 1.043,80 1.066,76 1.101,96 
24 1.020,33 1.043,80 1.066,76 1.101,96 
25 1.039,71 1.063,62 1.087,02 1.122,89 
26 1.039,71 1.063,62 1.087,02 1.122.89 
27 1.039,71 1.063,62 1.087,02 1.122,89 
28 1.064,16 1.088,64 1.112,59 1.149,31 
29 1.064,16 1.088,64 1.112,59 1.149,31 
30 1.064,16 1.088,64 1.112,59 1.149,31 
31 1.081,79 1.106,67 1.131,02 1.168,34 
32 1.081,79 1.106,67 1.131,02 1.168,34 
33 1.081,79 1.106,67 1.131,02 1.168,34 
34 1.081,79 1.106,67 1.131,02 1.168,34 
35 1.081,79 1.106,67 1.131,02 1.168,34 
36 1.081,79 1.106,67 1.131,02 1.168,34 
37 1.081,79 1.106,67 1.131,02 1.168,34 
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ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΕΤΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1/1/2004 1/9/2004 1/1/2005 1/9/2005 

0-1 684,96 700,71 716,13 739,76 
2 684,96 700,71 716,13 739,76 
3 705,35 721,57 737,44 761,78 
4 705,35 721,57 737,44 761,78 
5 725,22 741,90 758,22 783,24 
6 725,22 741,90 758,22 783,24 
7 743,69 760,79 777,53 803,19 
8 743,69 760,79 777,53 803,19 
9 765,24 782,84 800,06 826,46 
10 765,24 782,84 800,06 826,46 
11 779,06 796,98 814,51 841,39 
12 779,06 796,98 814,51 841,39 
13 800,57 818,98 837,00 864,62 
14 800,57 818,98 837,00 864,62 
15 818,57 837,40 855,82 884,06 
16 818,57 837,40 855,82 884,06 
17 834,43 853,62 872,40 901,19 
18 834,43 853,62 872,40 901,19 
19 851,13 870,71 889,87 919,24 
20 851,13 870,71 889,87 919,24 
21 866,11 886,03 905,52 935,40 
22 866,11 886,03 905,52 935,40 
23 882,31 902,60 922,46 952,90 
24 882,31 902,60 922,46 952,90 
25 896,88 917,51 937,70 968,64 
26 896,88 917,51 937,70 968,64 
27 914,17 935,20 955,77 987,31 
28 914,17 935,20 955,77 987,31 
29 924,24 945,50 966,30 998,19 
30 924,24 945,50 966,30 998,19 
31 934,07 955,55 976,57 1.008,80 
32 934,07 955,55 976,57 1.008,80 
33 944,92 966,65 987,92 1.020,52 
34 944,92 966,65 987,92 1.020,52 
35 954,36 976,31 997,79 1.030,72 
36 954,36 976,31 997,79 1.030,72 
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ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΕΤΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

1/1/2004 1/9/2004 1/1/2005 1/9/2005 

0-1 639,70 654,41 668,81 690,88 
2 639,70 654,41 668,81 690,88 
3 662,74 677,98 692,90 715,77 
4 662,74 677,98 692,90 715,77 
5 684,96 700,71 716,13 739,76 
6 684,96 700,71 716,13 739,76 
7 701,28 717,41 733,19 757,39 
8 701,28 717,41 733,19 757,39 
9 723,48 740,12 756,40 781,36 
10 723,48 740,12 756,40 781,36 
11 736,50 753,44 770,02 795,43 
12 736,50 753,44 770,02 795,43 
13 758,08 775,52 792,58 818,74 
14 758,08 775,52 792,58 818,74 
15 775,72 793,56 811,02 837,78 
16 775,72 793,56 811,02 837,78 
17 790,68 808,87 826,67 853,95 
18 790,68 808,87 826,67 853,95 
19 807,10 825,66 843,82 871,67 
20 807,10 825,66 843,82 871,67 
21 821,85 840,75 859,25 887,61 
22 821,85 840,75 859,25 887,61 
23 837,49 856,75 875,60 904.49 
24 837,49 856,75 875,60 904,49 
25 851,13 870,71 889,87 919,24 
26 851,13 870,71 889,87 919,24 
27 868,18 888,15 907,69 937,64 
28 868,18 888,15 907,69 937,64 
29 878,56 898,77 918,54 948,85 
30 878,56 898,77 918,54 948,85 
31 886,73 907,12 927,08 957,67 
32 886,73 907,12 927,08 957,67 
33 898,33 918,99 939,21 970,20 
34 898,33 918,99 939,21 970,20 
35 906,98 927,84 948,25 979,54 
36 906,98 927,84 948,25 979,54 
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3.  Οι παραπάνω βασικοί µισθοί προσδιορίζονται σύµφωνα µε τα αναγνωρισµένα 

χρόνια υπηρεσίας του µισθωτού στην Οργάνωση. 

4.  Οι πτυχιούχοι Ανωτέρας Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ, Τ.Ε.Ι., και λοιπών σχολών, που 

έχουν χαρακτηρισθεί από το Κράτος ως ισότιµες µε αυτές σχολές) ή ισότιµης 

σχολής της αλλοδαπής, θα εντάσσονται στη µισθολογική κλίµακα του 

Προσωπικού Μέσης (∆ευτεροβάθµιας)-Ανωτέρας Εκπαίδευσης και θα παίρνουν το 

βασικό µισθό του 4ου χρόνου. 

5.  Οι απόφοιτοι Μέσης (∆ευτεροβάθµιας) Εκπαίδευσης ή άλλης ισότιµης ή 

αναγνωρισµένης σχολής, θα εντάσσονται στη µισθολογική κλίµακα του 

προσωπικού Μέσης (∆ευτεροβάθµιας) Ανωτέρας Εκπαίδευσης και θα παίρνουν το 

βασικό µισθό του 1ου χρόνου. 

6.  Κατ' εξαίρεση οι διαχειριστές (Αποθηκάριοι), που υπηρετούσαν µέχρι την 

11.3.1983 στις Α.Σ.Ο. και δεν ήταν κάτοχοι απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης 

υπάγονται στην κατηγορία αυτή (Μέσης Εκπαίδευσης). 

7.  Στα µισθολογικά κλιµάκια του Προσωπικού Στοιχειώδους Εκπαίδευσης υπάγονται 

οι κλητήρες, φύλακες, νυχτοφύλακες, πρακτικοί µηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, 

χειριστές µηχανηµάτων, οδηγοί, εµπειροτεχνίτες (όπως έχουν χαρακτηρισθεί 

αρµοδίως) καθώς επίσης και όσες ειδικότητες εµπειροτεχνιτών προσδιορίζονται 

µε βάση τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας και το Οργανόγραµµα  

κάθε Α.Σ.Ο. 

Άρθρο 3  

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, 1 

0% για το τέταρτο και 15% για καθένα από πέντε 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 (25°) 

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 µεταγυµνασιακές 

σπουδές σε αναγνωρισµένες από το Κράτος Ανώτερες Ιδιωτικές Σχολές, εφόσον 

η φοίτηση σ' αυτές παρέχει δικαίωµα αναβολής κατάταξης στο στράτευµα. 



 7

4.  Το παραπάνω επίδοµα τέκνων χορηγείται και στα δύο φύλα απεριόριστα σε 

χρόνο, εφόσον είναι αποδεδειγµένα απόλυτα ανίκανα για οποιαδήποτε εργασία, 

σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τους Κανονισµούς του ΙΚΑ, στερούνται δικών 

τους προσόδων για τη συντήρησή τους και η διατροφή τους βαρύνει το µισθωτό. 

Άρθρο 4  

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 5  

Επίδοµα Σπουδών 

1.  Στους πτυχιούχους ανωτάτων σχολών ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων ισότιµων 

σχολών της αλλοδαπής, χορηγείται επίδοµα σε ποσοστό 5% επί του βασικού 

µισθού, για κάθε ευδόκιµο έτος σπουδών, µε ελάχιστο ποσοστό επιδόµατος 20%. 

2.  Στους απόφοιτους ανωτέρων σχολών ηµεδαπής (ΚΑΤΕΕ, Τ.Ε.Ι.) ή 

αναγνωρισµένων ισότιµων σχολών της αλλοδαπής, χορηγείται επίδοµα 15%  

επί του βασικού µισθού. 

3.  Στους κατέχοντες µεταπτυχιακά διπλώµατα χορηγείται επίδοµα 5% επί του 

βασικού µισθού, για κάθε ευδόκιµο χρόνο µεταπτυχιακών σπουδών, ανώτερο 

όριο για το MASTER 2 χρόνια και για το ∆ιδακτορικό ∆ίπλωµα 3 χρόνια. 

4.  Στους απόφοιτους Συνεταιριστικής σχολής, ενός έτους φοίτησης χορηγείται 

επίδοµα σε ποσοστό 5% επί του βασικού τους µισθού. 

Άρθρο 6  

Επίδοµα Ξένης Γλώσσας  

1.  Χορηγείται επίδοµα ξένης γλώσσας 10% στο βασικό µισθό, µε την προϋπόθεση 

ότι ο εργαζόµενος κατέχει δικαιολογητικά και χρησιµοποιεί τη ξένη γλώσσα για τις 

ανάγκες της Οργάνωσής του σε µόνιµη βάση. Τυχόν υφιστάµενες παροχές  

ή τυχόν προσµέτρηση του προσόντος αυτού κατά την πρόσληψη, συµψηφίζονται 

µε το 10%. 

2.  Σε περίπτωση κατοχής διπλωµάτων σε περισσότερες από µία γλώσσες το επίδοµα 

χορηγείται µόνο µία φορά. 
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Άρθρο 7  

Επίδοµα Ταµειακό – ∆ιαχειριστικό 

Χορηγείται επίδοµα ταµείου 5% και διαχειριστικό 5% σε όσους διεξάγουν 

αποδεδειγµένα ταµειακές ή διαχειριστικές εργασίες. Τα παραπάνω επιδόµατα 

υπολογίζονται στο βασικό µισθό. 

Άρθρο 8  

Επίδοµα Μηχανογράφησης 

Χορηγείται στους χειριστές ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) και στους χειριστές 

εισαγωγής στοιχείων (µηχανογράφησης) επίδοµα µηχανογράφησης 7%  

επί του βασικού µισθού, εφόσον αυτοί κατέχουν αντίστοιχα διπλώµατα  

αναλυτή-προγραµµατιστή ∆ηµόσιας Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής της ηµεδαπής  

ή αλλοδαπής ή άλλων ισοτίµων σχολών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής. 

Άρθρο 9  

Επίδοµα Ανθυγιεινής Εργασίας 

1.  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 συνέπειές του, 

εργάζονται δε µε πλήρες ωράριο εργασίας και λαµβάνουν το επίδοµα µόνο για 

όσο χρόνο διαρκεί η ανθυγιεινή εργασία. 

Το επίδοµα δε 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 : 

1.  Αποθήκες και πρατήρια γεωργικών φαρµάκων, ψυκτικούς θαλάµους, 

στάβλους. 

2.  Σε εγκαταστάσεις παρασκευής ή ανάµιξης ή ανασυσκευασίας ή αποθήκευσης 

γεωργικών φαρµάκων και ζωοτροφών. 

3.  Σε παρασκευή ή εφαρµογή ψεκαστικών υλικών, όπως και σε εργασία µέσα σε 

περιοχές διενέργειας ψεκασµών ή πειραµατισµού φυτοφαρµάκων. 

4  Σε απολυµάνσεις και απεντοµώσεις χώρων. 

5.  Σε βιοµηχανίες επεξεργασίας, µεταποίησης, τυποποίησης της φυτικής και 

ζωικής παραγωγής στα παρακάτω εργοστάσια: κονσερβοποιεία, 

εκκοκκιστήρια, επεξεργασίας γάλακτος, καπνεργοστάσια και καπνεργαστήρια, 
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ξηραντήρια αραβοσίτου, πυρηνελαιουργεία, σπορελαιουργεία και εργοστάσια 

επεξεργασίας ορύζης και σε παρόµοια εργαστήρια για πειραµατικούς και 

εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

6.  Σε χηµικά εργαστήρια 

7.  Σε αποθήκες λιπασµάτων 

8.  Σε οινοποιία  

9. Σε σταφιδεργοστάσια  

10. Σε κέντρα σποροπαραγωγής 

11.  Σε κέντρα συγκέντρωσης και φορτοεκφόρτωσης δηµητριακών 

12.  Σε συνεργεία επισκευής γεωργικών µηχανηµάτων. 

13.  Σε χώρους µηχανογράφησης, και µόνον όπου βρίσκεται ο κεντρικός 

υπολογιστής και στους εργαζόµενους στον κεντρικό υπολογιστή και όχι σε 

κάθε εργαζόµενο, όπου βρίσκεται εντός του χώρου αυτού. 

14.  Σε λεβητοστάσια, κυλινδρόµυλους και τυπογραφεία. 

15.  Σε αρτοποιεία, µε εξαίρεση τα πρατήρια πώλησης προϊόντων αρτοποιίας. 

16.  Σε χώρους ασηπτικής συσκευασίας χυµών. 

17.  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. 

18.  Σε συσκευαστήρια ξυδιού. 

19.  Στις καθαρίστριες, εφόσον ακολουθούν την παρούσα Συλλογική Σύµβαση 

Εργασίας και στους εργατοτεχνίτες, που εργάζονται σε πτηνοσφαγεία, 

εκκολαπτήρια και κρεοσφαγεία. 

2.  Το επίδοµα αυτό δεν επαυξάνεται σε όσους απασχολούνται ταυτόχρονα σε δύο ή 

περισσότερους ανθυγιεινούς χώρους. 

Άρθρο 10  

Χορήγηση Περισσοτέρων Επιδοµάτων 

Ο εργαζόµενος, που συγκεντρώνει τις απαιτούµενες προϋποθέσεις να πάρει δύο 

επιδόµατα, δηλαδή διαχειριστικό και ταµειακό, δικαιούται να λαµβάνει µόνο το ένα. 

Στην περίπτωση, που δικαιούται να λαµβάνει επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας και ένα ή 

δύο από τα προαναφερόµενα επιδόµατα (διαχειριστικό-ταµειακό), θα παίρνει 
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υποχρεωτικά το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας και ένα από τα άλλα δύο. 

Άρθρο 11  

Επίδοµα Επικίνδυνης Εργασίας - Τεχνικό Επίδοµα 

Χορηγείται τεχνικό επίδοµα σε ποσοστό 5% επί του βασικού µισθού και επίδοµα 

επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 5% επί του βασικού µισθού στις εξής κατηγορίες 

εργαζοµένων, οι οποίοι κέκτηνται νοµίµου άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος: 

ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, πρακτικούς µηχανικούς, θερµαστές και ψυκτικούς. 

Άρθρο 12  

Επίδοµα Ισολογισµού 

Οι Α.Σ.Ο. δύνανται να χορηγούν επίδοµα Ισολογισµού σε όλο το Προσωπικό τους, 

που έχει συµπληρώσει ένα χρόνο υπηρεσίας στην Οργάνωση, ίσο τουλάχιστον προς 

τις αποδοχές ενός 15νθηµέρου και όχι κάτω από 88 ΕΥΡΩ. Σε όσους από το 

προσωπικό δεν έχουν συµπληρώσει ένα χρόνο υπηρεσίας την 31η ∆εκεµβρίου, 

χορηγείται αναλογικό κλάσµα µε το χρόνο υπηρεσίας του. Το επίδοµα αυτό 

καταβάλλεται το πρώτο τετράµηνο κάθε χρόνου. 

Άρθρο 13  

Επίδοµα Θέσης 

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)  Προϊστάµενος 10% 

στ)  Αναπληρωτής Προϊσταµένου 5%. 

Το επίδοµα αναπληρωτή προϊστάµενου χορηγείται ανεξάρτητα της ύπαρξης 

θεσµοθέτησης θέσης (άρθρο 20, παρ. 1β ΥΑ 27346/90) αρκεί µε απόφαση του 

αρµοδίου οργάνου της ΑΣΟ να έχουν ανατεθεί και να ασκούνται τα αντίστοιχα 

καθήκοντα. 
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Άρθρο 14  

Αναγνώριση Στρατιωτικής Θητείας 

Αναγνωρίζεται σαν χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας η στρατιωτική θητεία, που 

υπηρέτησε ο µισθωτός (κληρωτή ή εφεδρική), ανεξάρτητα αν έγινε πριν ή µετά την 

πρόσληψή του σε Συνεταιριστική Οργάνωση, ακόµα ανεξάρτητα αν εργαζόταν 

οπουδήποτε αλλού. 

Άρθρο 15  

Θερινό Ωράριο -Πενθήµερη Εβδοµαδιαία Εργασία  

Σε όλες τις εργασίες καθιερώνεται το µειωµένο ωράριο εργασίας κατά τους θερινούς 

µήνες (Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος ) κατά µισή (1/2) ώρα την ηµέρα υποχρεωτικά. 

Άρθρο 16  

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 ∆ικαστηρίου ότι δίδεται σ' 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 και οι θετοί 

γονείς παιδιού ηλικίας ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των 

φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. 
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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 (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 εφτά (17) εβδοµάδες 

συνολικά, από τις οποίες οι οχτώ (8) 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 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 17  

Εκτός Έδρας Εργασία 

1.  Οι εργαζόµενοι στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, όταν εξέρχονται 

εκτός της 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 καµιά περίπτωση δεν υπολείπεται των 58 ευρώ 
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την ηµέρα, εφόσον οι εργαζόµενοι διανυκτερεύσουν εκτός της έδρας της 

Οργάνωσης. Η Οργάνωση καλύπτει τη δαπάνη ξενοδοχείου Β' Κατηγορίας. 

3.  Σε περίπτωση µη διανυκτέρευσης εκτός έδρας δικαιούνται οδοιπορικών εξόδων 

και του µισού της αποζηµίωσης, εφόσον ο εργαζόµενος µετέβη εκτός νοµού 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). 

4.  Στην εντολή µετακίνησης του εργοδότη προς τον εργαζόµενο θα πρέπει να 

αναγράφεται ο χρόνος µετάβασης και επιστροφής καθώς και το µέσον 

µεταφοράς.  

5.  Από τη διάταξη της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, εξαιρούνται οι 

αποκλειστικά απασχολούµενοι ως οδηγοί αυτοκινήτων. 

6.  Η διάταξη αυτή ισχύει από την ηµεροµηνία κατάθεσης της παρούσας ΣΣΕ στο 

Υπουργείο Εργασίας. 

Άρθρο 18  

Χιλιοµετρική Αποζηµίωση 

Στους εργαζόµενους, οι οποίοι κάνουν χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου κατά τις µετακινήσεις 

τους για υπηρεσιακούς λόγους, χορηγείται αποζηµίωση ίση προς το 20% της τιµής 

του λίτρου της βενζίνης super κατά διανυόµενο χιλιόµετρο. 

Άρθρο 19  

Φοιτητική - Σπουδαστική Άδεια 

1.  Χορηγείται φοιτητική άδεια δύο (2) εβδοµάδων το χρόνο στους φοιτητές που 

υπηρετούν στις Συνεταιριστικές Οργανώσεις, µε πλήρεις αποδοχές. Η άδεια 

χορηγείται για φοίτηση µέχρι 6 χρόνια για την απόκτηση του πτυχίου και 

επιπλέον 3 χρόνια για µεταπτυχιακές σπουδές. ∆ε χορηγείται η ανωτέρω άδεια σε 

περίπτωση εξετάσεων, για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου της ίδιας 

εκπαιδευτικής βαθµίδας. 

2.  Επίσης, σε όσους εργαζόµενους φοιτούν σε νυκτερινά Γυµνάσια ή Λύκεια και η 

συνεχής παρακολούθηση αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση, χορηγείται 

σπουδαστική άδεια κατά τη διάρκεια των εξετάσεων δύο (2) εβδοµάδων  

το χρόνο µε πλήρεις αποδοχές. 

Άρθρο 20  

Εκπαιδευτική Άδεια  

1.  Οι Α.Σ.Ο. χορηγούν στο Προσωπικό τους, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση του 
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∆ιοικητικού τους Συµβουλίου, το οποίο δύναται να κρίνει κατά περίπτωση, 

εκπαιδευτική άδεια για µεταπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ή το εξωτερικό. 

2.  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. 

3.  Ο υπάλληλος υποχρεούται µετά την απόκτηση του µεταπτυχιακού τίτλου να 

εργασθεί στην Α.Σ.Ο. τουλάχιστον για πέντε (5) χρόνια. Σε περίπτωση που 

εργαζόµενος δεν τηρήσει τον παραπάνω όρο, υποχρεούται να επιστρέψει, άλλως 

η Α.Σ.Ο. να εισπράξει το συνολικό ποσό των παραπάνω αποδοχών, και των  

πέντε (5) ετών που κατέβαλε. 

4.  Εάν οι σπουδές του εργαζόµενου δεν είναι επιτυχείς, η Α.Σ.Ο. υποχρεούται σε 

ανάκληση της εκπαιδευτικής άδειας. 

Άρθρο 21  

Συνδικαλιστική Άδεια 

Σ' αυτούς που κάνουν χρήση συνδικαλιστικών αδειών, που προβλέπονται από το 

Ν.1264/82, όπως σήµερα ισχύει, χορηγούνται πλήρεις αποδοχές. 

Ειδικά για τους αντιπροσώπους στην ΟΣΕΓΟ η συνδικαλιστική άδεια για τη συµµετοχή 

τους στο Συνέδριο αυξάνεται κατά δύο (2) ηµέρες, πέραν από τη διάρκεια του 

Συνεδρίου, για µετάβαση και επιστροφή σ' αυτό. 

Άρθρο 22  

Άδεια Ασθενείας 

Οι εργαζόµενοι που κάνουν χρήση άδειας ασθενείας (για το διάστηµα µέχρι του  

ενός µηνός, άρθρα 657, 658 ΑΚ), θα επιστρέφουν το βοήθηµα που τους χορηγεί  

το ΙΚΑ στην Υπηρεσία τους και θα παίρνουν το µισθό τους. 

Άρθρο 23  

Ειδική Άδεια για την Άσκηση των Καθηκόντων  

των Αιρετών Οργάνων των Ο.Τ.Α. 

Στους Προέδρους Κοινοτήτων, στους ∆ηµάρχους και Αντιδηµάρχους ∆ήµων, 

Νοµάρχες, Προέδρους Νοµαρχιακών Επιτροπών και Προέδρους Νοµαρχιακών  

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 24  

Καταναλωτικά ∆άνεια 

1.  Οι Α.Σ.Ο. δύνανται να χορηγούν καταναλωτικά δάνεια στο προσωπικό τους στο 

ύψος των ακαθαρίστων αποδοχών ενός µήνα και που 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. 

3.  Το δάνειο εξοφλείται σε έντοκες δόσεις (νόµιµος τόκος), µε διάρκεια που  

δεν υπερβαίνει το έτος. 

Άρθρο 25  

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 εργάσιµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα 

πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας. 

Η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που απαιτείται για τη γένεση της 

αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας µε αποδοχές (Α.Ν. 539/1945, 

όπως ισχύει), µειώνεται από δώδεκα σε δέκα (10) µήνες συµπληρωµένους. 

Άρθρο 26  

Ασφάλιση έναντι Θανάτων και Ατυχηµάτων 

Οι Α.Σ.Ο. δύνανται να ασφαλίζουν το Προσωπικό τους έναντι θανάτου και 

ατυχηµάτων. 

Άρθρο 27  

Προώθηση Αποφοίτων Μέσης Εκπαίδευσης 

Μετά από πέντε (5) χρόνια υπηρεσίας στους απόφοιτους µέσης εκπαίδευσης 

χορηγείται µισθολογική και βαθµολογική προώθηση κατά ένα (1) χρόνο. 

Άρθρο 28  

Αναγνώριση Προϋπηρεσίας 

1.  Ο καθορισµός των βασικών µισθών του µόνιµου και µη µόνιµου Προσωπικού 

γίνεται µε βάση την πραγµατική υπηρεσία του υπαλλήλου στη Συνεταιριστική 

Οργάνωση, που προσφέρει τις υπηρεσίες του, η οποία προσαυξάνεται µε την 

πραγµατική υπηρεσία σε καθήκοντα υπαλλήλου σε οποιαδήποτε άλλη Αγροτική 
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Συνεταιριστική Οργάνωση κάθε βαθµού, σε Κοινοπραξίες αυτών, σε Κοινοπραξίες 

του Ν.3874/1958, σε Συνεταιριστικές Εταιρίες καθώς και στο ∆ηµόσιο και στις 

Τράπεζες ανεξάρτητα αν η προϋπηρεσία ήταν µε σύµβαση ορισµένου ή αορίστου 

χρόνου. Στους αποφοίτους της Συνεταιριστικής Σχολής ο χρόνος φοίτησής τους 

σε αυτή αναγνωρίζεται σαν χρόνος προϋπηρεσίας ανεξάρτητα αν 

πραγµατοποιήθηκε πριν ή µετά την πρόσληψη στη Συνεταιριστική Οργάνωση. 

Αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τοµέα µέχρι πέντε (5) χρόνια, 

επίσης, σε καθήκοντα υπαλλήλου, εφόσον προκύπτει από στοιχεία του ΙΚΑ  

ή άλλου ταµείου ότι ήταν ασφαλισµένος. 

Αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία µέχρι πέντε (5) χρόνια, ο χρόνος πραγµατικής 

υπηρεσίας που έχει υπηρετήσει ο εργαζόµενος στην αλλοδαπή και σε καθήκοντα 

µόνο υπαλλήλου. Τυχόν αναγνωρισθείσα µεγαλύτερη προϋπηρεσία εξακολουθεί 

να ισχύει.  

2.  Επίσης, αναγνωρίζεται σαν χρόνος προϋπηρεσίας και ο χρόνος φυλακής και 

εξορίας που πραγµατοποιήθηκε για πολιτικούς λόγους και έχει αρµοδίως 

αναγνωρισθεί. 

3.  Τέλος, στους οικονοµολόγους που συµµετείχαν και περάτωσαν το πρόγραµµα, 

που πραγµατοποιήθηκε σε υλοποίηση της υπ' αριθµ. 57/23.10.84 εγκυκλίου της 

ΠΑΣΕΓΕΣ σε συνδυασµό µε την υπ' αριθµ. 55682/4.9.84 απόφαση του  

Υπουργού Γεωργίας, αναγνωρίζεται σαν χρόνος προϋπηρεσίας ο χρόνος που 

διήρκεσε αυτό το πρόγραµµα (δυο χρόνια). 

4.  Ο υπάλληλος που κρίθηκε µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Οργάνωσής του στάσιµος, ο χρόνος της στασιµότητάς του δε θεωρείται σαν 

χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας για τέσσερα (4) συνεχή χρόνια. Η διάταξη αυτή 

δεν επηρεάζει τα συντάξιµα χρόνια. 

5.  Μερίδα υπαλλήλων που έχει αναγνωρισθεί η προϋπηρεσία τους µόνο για την 

χορήγηση πολυετίας, θα παίρνει την παροχή που προκύπτει από την τελευταία 

αυτή, επί πλέον από την Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. 

Άρθρο 29  

Αποζηµίωση Εξερχόµενων από την Υπηρεσία 

1.  Το προσωπικό των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων οποιασδήποτε 

κατηγορίας και κλάδου, ανεξάρτητα από τον Οργανισµό κύριας ασφαλίσεως, που 

είναι ασφαλισµένο, δύναται εφόσον συµπληρώνει είκοσι πέντε (25) χρόνια 

πραγµατικής υπηρεσίας και πληρεί τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής του 

σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ ή οποιουδήποτε 

Οργανισµού κύριας ασφάλισης αυτού, να αποχωρεί από την Υπηρεσία του, 
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λαµβάνοντας στην περίπτωση αυτή το 75% της από το Ν.2112/1920 οριζόµενης 

αποζηµίωσης.  

2.  Το προσωπικό των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων οποιασδήποτε 

κατηγορίας και κλάδου, ανεξάρτητα από τον οργανισµό κύριας ασφαλίσεως,  

που είναι ασφαλισµένο, δύναται εφόσον συµπληρώνει τις προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ  

ή οποιουδήποτε οργανισµού κύριας ασφάλισης αυτού, να αποχωρεί από την 

υπηρεσία του λαµβάνοντας στην περίπτωση αυτή το 75% της από το 

Ν.2112/1920 οριζόµενης αποζηµίωσης. 

3.  Η ίδια όπως παραπάνω αποζηµίωση (75% του Ν.2112/20) καταβάλλεται και 

στους αποχωρούντες από την Υπηρεσία υπαλλήλους, λόγω συµπληρώσεως του 

ορίου ηλικίας τους, που είναι το 65°. 

4.  Την ίδια αποζηµίωση (75% του Ν.2112/20) δικαιούνται και οι έγγαµες γυναίκες 

µε ανήλικο παιδί, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους 

σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ. 

5.  Τριακονταπενταετία 

Οι εργαζόµενοι στις Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις απολύονται 

αυτοδίκαια αµέσως µόλις συµπληρώσουν τριακονταπενταετή (35ετή) πραγµατική 

και πλήρη συντάξιµη υπηρεσία, όπως οι οικείες διατάξεις του ΤΑΥΣΟ ορίζουν. 

Στους εξερχόµενους λόγω τριακονταπενταετίας χορηγείται το 75% της 

αποζηµίωσης του Ν.2112/20. 

6.  Χορηγείται το 100% της αποζηµίωσης του Ν.2112/1920 µόνο σε περίπτωση 

συνταξιοδότησης του µισθωτού λόγω αναπηρίας σωµατικής ή πνευµατικής  

σε ποσοστό 50% και άνω, που είναι διαπιστωµένη από την Υγειονοµική Υπηρεσία 

του ΙΚΑ. 

7.  Επίσης, το 100% της αποζηµίωσης του Ν.2112/20 χορηγείται υποχρεωτικά σε 

περίπτωση θανάτου του µισθωτού στους κληρονόµους του. 

8.  Για τον υπολογισµό της αποζηµίωσης του Ν.2112/20, 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 30 

1.  Η παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας εφαρµόζεται µόνο στους εργαζόµενους 

υπαλλήλους στα super markets, οι οποίοι εντάσσονται στα µισθολογικά κλιµάκια 

ανάλογα µε τα τυπικά τους προσόντα. 
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2.  Ρητά εξαιρούνται της παρούσας διάταξης οι εργάτες που εργάζονται στα super 

markets, οι οποίοι αµείβονται σύµφωνα µε το άρθρο 32 της παρούσας. 

3.  Οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, που αναφέρονται στο ωράριο εργασίας 

των εργαζοµένων στα super markets εφαρµόζονται και στο προσωπικό,  

που διέπεται από την παρούσα σύµβαση και εργάζεται στα super markets 

(καταστήµατα) και στα σηµεία πώλησης γεωργικών εφοδίων. Η διάταξη του 

άρθρου 15 για το θερινό ωράριο εργασίας και ο ισχύων συµβατικός χρόνος  

των 39 ωρών εβδοµαδιαίας εργασίας δε θίγεται. 

Άρθρο 31  

Επιτροπή για την Ανάπτυξη του Συνεταιριστικού Κινήµατος  

Ενίσχυση Προγραµµάτων Επιµόρφωσης και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων 

1.  Μέσα σ' ένα εξάµηνο από την υπογραφή της νέας Συλλογικής Σύµβασης 

Εργασίας συγκροτείται επιτροπή µε εκπροσώπους της ΠΑΣΕΓΕΣ και της ΟΣΕΓΟ, η 

οποία θα µελετά και θα εισηγείται προς τα αρµόδια όργανα προτάσεις για την 

ανάπτυξη του Συνεταιριστικού Κινήµατος και την αύξηση της παραγωγικότητας 

καθώς επίσης και για τη βελτίωση των εργασιακών σχέσεων. 

2.  Χορηγείται στην ΟΣΕΓΟ από τις Α.Σ.Ο. όλων των βαθµίδων και κατηγοριών ποσό 

χιλίων (1.000) δραχµών το χρόνο ανά υπάλληλο για τη χρησιµοποίηση 

προγραµµάτων επιµόρφωσης (Συνεταιριστικά, Συνδικαλιστικά κ.τ.λ.) καθώς και 

για την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

3.  Η διαχείριση των χρηµάτων γίνεται µε ευθύνη της ΟΣΕΓΟ, που αποδίδει 

λογαριασµό στην ΠΑΣΕΓΕΣ. 

Άρθρο 32  

Εργατοτεχνίτες 

1.  Οι εργατοτεχνίτες, που εργάζονται στις Συνεταιριστικές Οργανώσεις που 

διέπονται από την παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (Άρθρο 1) και 

εργάζονται µε καθεστώς πλήρους απασχόλησης (δεν περιλαµβάνονται οι 

εποχιακοί) λαµβάνουν ως κατώτατο βασικό ηµεροµίσθιο από 1.1.2004  

26,94 Ευρώ, από 1.9.2004 27,56 Ευρώ, από 1.1.2005 28,17 Ευρώ και από 

1.9.2005 29,10 Ευρώ. 

2.  Οι σύµφωνα µε τις διατάξεις της εργατικής Νοµοθεσίας απολυόµενοι 

εργατοτεχνίτες ή συνταξιούχοι, εφόσον µέχρι την ηµεροµηνία συνταξιοδότησής 

τους εργάζονται στις Α.Σ.Ο. λαµβάνουν αποζηµίωση:  
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Με τη συµπλήρωση 10 χρόνων υπηρεσίας  120 ηµεροµίσθια 

Με τη συµπλήρωση 15 χρόνων υπηρεσίας  170 ηµεροµίσθια 

Με τη συµπλήρωση 20 χρόνων υπηρεσίας  200 ηµεροµίσθια 

Με τη συµπλήρωση 25 χρόνων υπηρεσίας  240 ηµεροµίσθια 

Με τη συµπλήρωση 28 χρόνων υπηρεσίας  280 ηµεροµίσθια. 

Για τα ενδιάµεσα συµπληρωµένα έτη µεταξύ των παραπάνω κλιµακίων,  

η αποζηµίωση υπολογίζεται αναλογικά. Το ίδιο ισχύει και για λιγότερο  

από 10 χρόνια υπηρεσίας. 

3.  Επίδοµα πολυετίας χορηγείται στους εργατοτεχνίτες σύµφωνα µε τους όρους και 

τις προϋποθέσεις που ορίζει η παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. 

4.  Οι Α.Σ.Ο. δύνανται να χορηγούν στους εργατοτεχνίτες χειριστές µηχανών, 

επεξεργασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων, επίδοµα σε ποσοστό 5% 

επί του ηµεροµισθίου. Επίσης, δύνανται να χορηγούν επίδοµα ανθυγιεινής 

εργασίας µε τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζει η παρούσα Συλλογική 

Σύµβαση Εργασίας. 

5.  Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας καταβάλλεται στους εργατοτεχνίτες,  

στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τις διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας. 

Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται µε το παρόν άρθρο, εφαρµόζεται η Εθνική Γενική 

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (συµπληρωµατικά). 

Άρθρο 33  

Κίνητρα Εξόδου 

Όσοι από το προσωπικό των ΑΣΟ 

1.  Συµπληρώνουν την 31.12.2004 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 31.12.2005, 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 31.12.2005.  

2.  Με την επιφύλαξη της διάταξης της παραγράφου 3 του άρθρου 29 της παρούσας 

χορηγείται το 100% της αποζηµίωσης του Ν.2112/1920 στις εργαζόµενες 
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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 αποχώρησής τους. 

Άρθρο 34  

Τελικές ∆ιατάξεις 

1.  Στους εργαζόµενους (υπαλλήλους, εργατοτεχνίτες), που ακολουθούν τους όρους 

αµοιβής και εργασίας της παρούσας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας δεν µπορούν 

να έχουν εφαρµογή οι επί µέρους διατάξεις άλλων Συλλογικών Συµβάσεων 

Εργασίας. 

2.  Τυχόν καταβαλλόµενες υψηλότερες αµοιβές ή πρόσθετες παροχές από άλλη αιτία 

διατηρούνται, εφόσον δεν τροποποιούνται ρητά µε την παρούσα σύµβαση, 

καθώς και ρυθµίσεις προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων, οι οποίες δεν 

καταργούνται ή τροποποιούνται ρητά µε τους όρους αυτής της Συλλογικής 

Σύµβασης, εξακολουθούν να ισχύουν. 

3.  Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2004 και λήγει την 31.12.2005 εξαίρεση το 

άρθρο 17 «εκτός έδρας εργασία», η ισχύς του οποίου αρχίζει από την ηµεροµηνία 

καταθέσεως της παρούσας στο Υπουργείο Εργασίας.  
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