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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α)
ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΤΩΩΝ  ΓΕ ΩΩΡ ΓΙ ΚΩΩΝ Α ΓΡO ΤΙ ΚΩΩΝ 

ΣYΝΕ ΤΑΙ ΡΙ ΣΤΙ ΚΩΩΝ OΡ ΓΑ ΝΩΩ ΣΕ ΩΩΝ

Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 

1. Η α πό 1.6.1972 ΣΣΕ 
2. Η α πό 6.3.1974 ΣΣΕ 
3. Η α πό 7.10.1975 ΣΣΕ 
4. Η α πό 25.11.1975 ΣΣΕ
5. Η α πό 26.3.1977 ΣΣΕ 
6. Η α πό 14.4.1978 ΣΣΕ
7. Η α πό 16.12.1978 ΣΣΕ
8. Η α πό 18.5.1979 ΣΣΕ 
9. Η α πό 7.11.1979 ΣΣΕ

10. Η α πό 6.6.1980 ΣΣΕ 
11. Η α πό 20.10.1980 ΣΣΕ
12. Η από Δ∆Α 24/80 
13. Η α πό 2.3.1981 ΣΣΕ 
14. Η α πό 13.9.1981 ΣΣΕ 
15. Η α πό 18.3.1982 ΣΣΕ
16. Η α πό 16.6.1982 ΣΣΕ 
17. Η α πό 11.3.1983 ΣΣΕ
18. Η α πό 5.7.1983 ΣΣΕ 
19. Η α πό 31.7.1984 ΣΣΕ 
20. Η α πό 14.5.1985 ΣΣΕ 
21. Η α πό 7.8.1986 ΣΣΕ 
22. Η α πό 16.6.1987 ΣΣΕ 
23. Η α πό 11.11.1988 ΣΣΕ
24. Η α πό 18.5.1989 ΣΣΕ 
25. Η α πό 30.3.1990 ΣΣΕ 
26. Η α πό 21.8.1991 ΣΣΕ (Π.Κ. 86/23.8.1991) 
27. Η α πό 5.8.1992 ΣΣΕ (Π.Κ. 75/12.8.1992)
28. Η α πό 21.7.1993 (Π.Κ. 85/4.8.1993) και από 30.7.1993 ΣΣΕ (Π.Κ. 79/27.7.1993)
29. Η α πό 18.5.1994 ΣΣΕ (Π.Κ. 52/19.5.1994)
30. Η α πό 7.7.1995 ΣΣΕ (Π.Κ. 80/11.7.1995)
31. Η από 5.6.1996 ΣΣΕ (Π.Κ. 56/6.6.1996)
32. Η από 8.5.1997 ΣΣΕ (Π.Κ. 28/8.5.1997)
33. Η από 24.9.1998 ΣΣΕ (Π.Κ. 115/25.9.1998)
34. Η από 21.7.1999 ΣΣΕ (Π.Κ. 67/23.7.1999)
35. Η από 19.7.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. 90/20.7.2000) (ισχύει και για το έτος 2001)
36. Η από 27.6.2001 ΣΣΕ (Π.Κ. 63/29.6.2001)
37. Η από 31.7.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. 98/2.8.2002) (ισχύει και για το έτος 2003)
38. Η από 8.7.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. 62/15.7.2004)(ισχύει και για το έτος 2005)
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39. Η από 1.8.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. 100/2.8.2006)
40. Η από 20.6.2007 ΣΣΕ (Π.Κ. 52/21.6.2007)
41. Η από 25.7.2008 ΣΣΕ (Π.Κ. 89/25.7.2008) (ισχύει και για το έτος 2009)
41. Η από 16.12.2010 ΣΣΕ (Π.Κ. 56/17.12.2010) (ισχύει και για το έτος 2011)

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛO ΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
Πα νελ λή νια Συ νο µο σπον δί α Ε νώ σε ων Γε ωρ γι κών Συ νε ται ρι σµών (ΠΑ ΣΕ ΓΕΣ)

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
O µο σπον δί α Σω µα τεί ων Ερ γα ζο µέ νων Γε ωρ γι κών Oρ γα νώ σε ων (O ΣΕ ΓO)

Γ.  ΠΕ Δ∆Ι O Ε ΦΑΡ ΜO ΓΗΣ
1. Στην παρούσα ρύθµιση υπάγονται όλοι οι κλάδοι των εργαζοµένων στις

Αγροτικές Συνεταιριστικές Oργανώσεις ολόκληρης της χώρας.
2. Η παρούσα αφορά όλο το µόνιµο και το έκτακτο προσωπικό των ΑΣΟ κάθε

βαθµίδας και της ΠΑΣΕΓΕΣ και των µελών της ΠΑΣΕΓΕΣ Συναιτεριστικών
Εταιρειών (άρθρο 33, παρ. 2, εδάφιο στ’ και 32 Ν. 2810/2000) όπως ο νόµος
αυτός ισχύει (ΣΣΕ 16.12.2010).

Ει δι κό τη τες:
Το Προ σω πι κό των Γε ωρ γι κών Συ νε ται ρι στι κών Oρ γα νώ σε ων κα τα νέ µε ται σε Κύ -
ριο, που πε ρι λαµ βά νει το Δ∆ιοι κη τι κό και Τε χνι κό Προ σω πι κό και σε Βο η θη τι κό Προ -
σω πι κό.
1. Στο Δ∆ιοι κη τι κό Προ σω πι κό υ πά γο νται ό λοι ό σοι κα τέ χουν α πο λυ τή ριο Μέ σης 

Εκ παί δευ σης ή πτυ χί ο Α νω τέ ρας ή Α νω τά της Σχο λής και δεν α νή κουν στο Τε χνι -
κό Προ σω πι κό.  Το Δ∆ιοι κη τι κό Προ σω πι κό πε ρι λαµ βά νει το λο γι στι κό προ σω πι κό,
το δια χει ρι στι κό και δα κτυ λο γρά φους.
Το Λο γι στι κό προ σω πι κό ε ξε λί σε ται στους πα ρα κά τω βαθ µούς:
Δ∆ό κι µος, Βο η θός, Yπο λο γι στής, Λο γι στής Γ', Λο γι στής Β', Λο γι στής Α', Τµη µα -
τάρ χης Δ∆', Τµη µα τάρ χης Γ', Τµη µα τάρ χης Β', Τµη µα τάρ χης Α', Δ∆ιευ θυ ντής.
Oι Δ∆ια χει ρι στές και οι Δ∆α κτυ λο γρά φοι, που πρέ πει υ πο χρε ω τι κά να εί ναι κά το χοι
α πο λυ τη ρί ου Μέ σης Εκ παί δευ σης, ε ξε λί σο νται στους πα ρα κά τω βαθ µούς:
Δ∆ό κι µος Δ∆ια χει ρι στής ή Δ∆α κτυ λο γρά φος
Βοηθός Δ∆ια χει ρι στής ή Δ∆α κτυ λο γρά φος
Δ∆’ Δ∆ια χει ρι στής ή Δ∆α κτυ λο γρά φος
Γ’ Δ∆ια χει ρι στής ή Δ∆α κτυ λο γρά φος
Β’ Δ∆ια χει ρι στής ή Δ∆α κτυ λο γρά φος
Α’ Δ∆ια χει ρι στής ή Δ∆α κτυ λο γρά φος
Δ∆’ Αρχιδιαχειριστής ή Αρχιδακτυλογράφος
Β’ Αρχιδιαχειριστής ή Αρχιδακτυλογράφος
Γ’ Αρχιδιαχειριστής ή Αρχιδακτυλογράφος
Α’ Αρχιδιαχειριστής ή Αρχιδακτυλογράφος
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Κατ' ε ξαί ρε ση οι δια χει ρι στές (α πο θη κά ριοι) που υ πη ρε τού σαν την 11-3-1983 στις
Γε ωρ γι κές Συ νε ται ρι στι κές Oρ γα νώ σεις και δεν ή ταν κά το χοι α πο λυ τη ρί ου Μέ σης
Εκ παί δευ σης, υ πά γο νται στην κα τη γο ρί α αυ τή.
2. Στο Τε χνι κό Προ σω πι κό υ πά γο νται ό λοι οι Τε χνι κοί α πό φοι τοι Μέ σων Τε χνι κών

Σχο λών ή   Α νω τέ ρας Εκ παί δευ σης Σχο λών (ΚΑ ΤΕ Ε) κα θώς και οι πτυ χιού χοι
Α νω τά της Τε χνι κής  Εκ παί δευ σης (Χη µι κοί, Πο λι τι κοί Μη χα νι κοί, Μη χα νο λό γοι,
Γε ω πό νοι, κ.λπ.)
Το Τε χνι κό Προ σω πι κό ε ξε λί σε ται στους πα ρα κά τω βαθ µούς:
Δ∆ό κι µος Χη µι κός ή Πο λιτ. Μη χα νι κός ή Γε ω πό νος
Βοηθός Χη µι κός ή Πο λιτ. Μη χα νι κός ή Γε ω πό νος
Δ∆’ Χη µι κός ή Πο λιτ. Μη χα νι κός ή Γε ω πό νος
Γ’ Χη µι κός ή Πο λιτ. Μη χα νι κός ή Γε ω πό νος
Β’ Χη µι κός ή Πο λιτ. Μη χα νι κός ή Γε ω πό νος
Α’ Χη µι κός ή Πο λιτ. Μη χα νι κός ή Γε ω πό νος
Δ∆’ Προϊστάµενος Χη µι κός ή Πο λιτ. Μη χα νι κός ή Γε ω πό νος
Γ’ Χη µι κός ή Πο λιτ. Μη χα νι κός ή Γε ω πό νος
Β’ Χη µι κός ή Πο λιτ. Μη χα νι κός ή Γε ω πό νος
Α’ Χη µι κός ή Πο λιτ. Μη χα νι κός ή Γε ω πό νος
Δ∆ιευθυντής Χη µι κός ή Πο λιτ. Μη χα νι κός ή Γε ω πό νος

3. Βο η θη τι κό  Προ σω πι κό   υ πά γο νται   οι   Κλη τή ρες,  Φύ λα κες,  Πρα κτι κοί  Μη χα -
νι κοί, Η λε κτρο λό γοι, Χει ρι στές Μη χα νη µά των, Ε µπει ρο τε χνί τες, O δη γοί κ.λπ.
O λοι οι πα ρα πά νω πρέ πει να εί ναι α πό φοι τοι του λά χι στον στοι χειώ δους εκ παί -
δευ σης και απ`αυ τούς οι πρα κτι κοί µη χα νι κοί, η λε κτρο λό γοι, κλπ. θα πρέ πει να
κα τέ χουν δί πλω µα της ει δι κό τη τάς τους  (ΣΣΕ 30.3.1990).

Δ∆. ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY ΜΙ ΣΘOY Η Η ΜΕ ΡO ΜΙ ΣΘΙ OY

Έτη 2008-2009

1. Η παρούσα συµφωνείται ετήσιας διάρκειας. Τα κα τώ τα τα ό ρια των βα σι κών 
µη νιαί ων µι σθών του προ σω πι κού των Α ΣO, ό πως έ χουν δια µορ φω θεί την
31.12.2007 µε βά ση τη ΣΣΕ του προ σω πι κού των Α ΣO του έτους 2007,
αυξάνονται από 1.1.2008 µέχρι 31.8.2008 σε ποσοστό 3,5% και από 1.9.2008
µέχρι 31.12.2008 σε ποσοστό 3,2%, το οποίο καταβάλλεται στους βασικούς
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%, το οποίο καταβάλλεται στους
βασικούς µηνιαίους µισθούς, όπως έχουν διαµορφωθεί στις 31.8.2009.

2. Έ τσι, τα κα τώ τα τα ό ρια των βα σι κών µη νιαί ων µι σθών του Προ σω πι κού των Α ΣO
δι α µορ φώ νο νται για τα έτη 2008 και 2009, σύµ φω να µε τους πα ρα κά τω πί να κες:
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ΠΡΟΣΩΩΠΙΚΟ ΑΝΩΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔ∆ΕΥΣΗΣ
Έτη Υπηρεσίας 1.1.2008 1.9.2008 1.1.2009 1.9.2009

0-1 994,47 1.026,30 1.051,95 1.094,03
2 1.040,07 1.073,35 1.100,19 1.144,20
3 1.040,07 1.073,35 1.100,19 1.144,20
4 1.073,39 1.107,74 1.135,43 1.180,85
5 1.073,39 1.107,74 1.135,43 1.180,85
6 1.073,39 1.107,74 1.135,43 1.180,85
7 1.114,55 1.150,22 1.178,97 1.226,13
8 1.114,55 1.150,22 1.178,97 1.226,13
9 1.114,55 1.150,22 1.178,97 1.226,13

10 1.144,14 1.180,75 1.210,27 1.258,68
11 1.144,14 1.180,75 1.210,27 1.258,68
12 1.144,14 1.180,75 1.210,27 1.258,68
13 1.181,80 1.219,62 1.250,11 1.300,12
14 1.181,80 1.219,62 1.250,11 1.300,12
15 1.181,80 1.219,62 1.250,11 1.300,12
16 1.217,39 1.256,35 1.287,76 1.339,27
17 1.217,39 1.256,35 1.287,76 1.339,27
18 1.217,39 1.256,35 1.287,76 1.339,27
19 1.243,85 1.283,65 1.315,75 1.368,38
20 1.243,85 1.283,65 1.315,75 1.368,38
21 1.243,85 1.283,65 1.315,75 1.368,38
22 1.276,61 1.317,47 1.350,40 1.404,42
23 1.276,61 1.317,47 1.350,40 1.404,42
24 1.276,61 1.317,47 1.350,40 1.404,42
25 1.300,86 1.342,49 1.376,05 1.431,09
26 1.300,86 1.342,49 1.376,05 1.431,09
27 1.300,86 1.342,49 1.376,05 1.431,09
28 1.331,47 1.374,08 1.408,43 1.464,76
29 1.331,47 1.374,08 1.408,43 1.464,76
30 1.331,47 1.374,08 1.408,43 1.464,76
31 1.353,51 1.396,83 1.431,75 1.489,02
32 1.353,51 1.396,83 1.431,75 1.489,02
33 1.353,51 1.396,83 1.431,75 1.489,02
34 1.353,51 1.396,83 1.431,75 1.489,02
35 1.353,51 1.396,83 1.431,75 1.489,02
36 1.353,51 1.396,83 1.431,75 1.489,02
37 1.353,51 1.396,83 1.431,75 1.489,02
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ΠΡΟΣΩΩΠΙΚΟ ΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΩΤΕΡΑΣ ΕΚΠΑΙΔ∆ΕΥΣΗΣ

Έτη Υπηρεσίας 1.1.2008 1.9.2008 1.1.2009 1.9.2009
0-1 857,01 884,43 906,54 942,80
2 857,01 884,43 906,54 942,80
3 882,52 910,76 933,53 970,87
4 882,52 910,76 933,53 970,87
5 907,38 936,41 959,82 998,22
6 907,38 936,41 959,82 998,22
7 930,49 960,27 984,27 1.023,64
8 930,49 960,27 984,27 1.023,64
9 957,45 988,09 1.012,79 1.053,30

10 957,45 988,09 1.012,79 1.053,30
11 974,74 1.005,94 1.031,09 1.072,33
12 974,74 1.005,94 1.031,09 1.072,33
13 1.001,66 1.033,71 1.059,55 1.101,93
14 1.001,66 1.033,71 1.059,55 1.101,93
15 1.024,18 1.056,95 1.083,38 1.126,71
16 1.024,18 1.056,95 1.083,38 1.126,71
17 1.044,02 1.077,43 1.104,37 1.148,54
18 1.044,02 1.077,43 1.104,37 1.148,54
19 1.064,93 1.099,01 1.126,49 1.171,55
20 1.064,93 1.099,01 1.126,49 1.171,55
21 1.083,65 1.118,33 1.146,29 1.192,14
22 1.083,65 1.118,33 1.146,29 1.192,14
23 1.103,93 1.139,25 1.167,74 1.214,45
24 1.103,93 1.139,25 1.167,74 1.214,45
25 1.122,16 1.158,07 1.187,02 1.234,51
26 1.122,16 1.158,07 1.187,02 1.234,51
27 1.143,79 1.180,39 1.209,90 1.258,30
28 1.143,79 1.180,39 1.209,90 1.258,30
29 1.156,40 1.193,40 1.223,24 1.272,17
30 1.156,40 1.193,40 1.223,24 1.272,17
31 1.168,69 1.206,09 1.236,24 1.285,69
32 1.168,69 1.206,09 1.236,24 1.285,69
33 1.182,27 1.120,10 1.250,60 1.300,62
34 1.182,27 1.220,10 1.250,60 1.300,62
35 1.194,08 1.232,29 1.263,10 1.313,62
36 1.194,08 1.232,29 1.263,10 1.313,62
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ΠΡΟΣΩΩΠΙΚΟ ΥΠΟΧΡΕΩΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔ∆ΕΥΣΗΣ

Έτη Υπηρεσίας 1.1.2008 1.9.2008 1.1.2009 1.9.2009
0-1 800,38 825,99 846,64 880,51
2 800,38 825,99 846,64 880,51
3 829,21 855,75 877,14 912,23
4 829,21 855,75 877,14 912,23
5 857,01 884,43 906,54 942,80
6 857,01 884,43 906,54 942,80
7 877,43 905,51 928,15 965,27
8 877,43 905,51 928,15 965,27
9 905,20 934,17 957,52 995,82

10 905,20 934,17 957,52 995,82
11 921,50 950,99 974,76 1.013,75
12 921,50 950,99 974,76 1.013,75
13 948,51 978,86 1.003,33 1.043,46
14 948,51 978,86 1.003,33 1.043,46
15 970,56 1.001,62 1.026,66 1.067,73
16 970,56 1.001,62 1.026,66 1.067,73
17 989,30 1.020,95 1.046,48 1.088,34
18 989,30 1.020,95 1.046,48 1.088,34
19 1.009,82 1.042,14 1.068,19 1.110,92
20 1.009,82 1.042,14 1.068,19 1.110,92
21 1.028,29 1.061,20 1.087,73 1.131,23
22 1.028,29 1.061,20 1.087,73 1.131,23
23 1.047,85 1.081,38 1.108,41 1.152,75
24 1.047,85 1.081,38 1.108,41 1.152,75
25 1.064,93 1.099,01 1.126,49 1.171,55
26 1.064,93 1.099,01 1.126,49 1.171,55
27 1.086,25 1.121,01 1.149,04 1.195,00
28 1.086,25 1.121,01 1.149,04 1.195,00
29 1.099,24 1.134,41 1.162,77 1.209,28
30 1.099,24 1.134,41 1.162,77 1.209,28
31 1.109,45 1.144,96 1.173,58 1.220,52
32 1.109,45 1.144,96 1.173,58 1.220,52
33 1.123,97 1.159,94 1.188,94 1.236,49
34 1.123,97 1.159,94 1.188,94 1.236,49
35 1.134,79 1.171,10 1.200,38 1.248,40
36 1.134,79 1.171,10 1.200,38 1.248,40
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3. Oι πα ρα πά νω βα σι κοί µι σθοί προσ διο ρί ζο νται σύµ φω να µε τα α να γνω ρι σµέ να
χρό νια υ πη ρε σί ας του µι σθω τού στην Oρ γά νω ση.

4. Oι πτυ χιού χοι Α νω τέ ρας Εκ παί δευ σης (ΚΑ ΤΕ Ε, ΤΕΙ, και λοιπών σχολών που
έχουν χαρακτηρισθεί από το Κράτος ως ισότιµες µε αυτά σχολές) ή ι σότιµης
σχο λής της αλ λο δα πής θα ε ντάσ σο νται στην µι σθο λο γι κή κλί µα κα του προ σω πι -
κού Μέ σης (Δ∆ευ τε ρο βάθ µιας) - Α νω τέ ρας - Εκ παί δευ σης και θα παίρ νουν το βα -
σι κό µι σθό του 4ου χρό νου.

5. Oι α πό φοι τοι Μέ σης (Δ∆ευ τε ρο βάθ µιας) Εκ παί δευ σης ή άλ λης ι σό τι µης ή α να γνω -
ρι σµέ νης σχο λής θα ε ντάσ σο νται στη µι σθο λο γι κή κλί µα κα του προ σω πι κού Μέ -
σης (Δ∆ευ τε ρο βάθ µιας) - Α νω τέ ρας Εκ παί δευ σης και θα παίρ νουν το βα σι κό µι -
σθό του 1ου χρό νου. 

6. Κατ’ ε ξαί ρε ση οι δια χει ρι στές (α πο θη κά ριοι), που υ πη ρε τού σαν µέ χρι την
11.3.1983 στις Α ΣO και δεν ή ταν κά το χοι α πο λυ τη ρί ου Μέ σης Εκ παί δευ σης υ πά -
γο νται στην κα τη γο ρί α αυ τή (Μέ σης Εκ παί δευ σης).

7. Στα µι σθο λο γι κά κλι µά κια του προ σω πι κού στοι χειώ δους εκ παί δευ σης υ πά γο -
νται οι κλη τή ρες, φύ λα κες, νυ κτο φύ λα κες, πρα κτι κοί µη χα νι κοί, η λε κτρο λό γοι,
χει ρι στές µη χα νη µά των, ο δη γοί, ε µπει ρο τε χνί τες (όπως έχουν χαρακτηριστεί
αρµοδίως), ό πως ε πί σης και ό σες ει δι κό τη τες ε µπει ρο τε χνι τών προσ διο ρί ζο νται
µε βά ση τον ε σω τε ρι κό κα νο νι σµό λει τουρ γί ας και το ορ γα νό γραµ µα κά θε Α ΣO.

Έτη 2010-2011
1. Τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων µισθών του Προσωπικού των Α.Σ.Ο.,

όπως έχουν διαµορφωθεί την 31.12.2009, µε βάση τη ΣΣΕ του Προσωπικού των
Α.Σ.Ο. των ετών 2008-2009 αυξάνονται από 1.7.2011 κατά ποσοστό ίσο µε το
ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του Ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος
2010.
Για τους σκοπούς εφαρµογής της παρούσας παραγράφου ως “Ευρωπαϊκός
Πληθωρισµός” λαµβάνεται το ποσοστό της µέσης ετήσιας µεταβολής έναντι του
προηγούµενου έτους του Εναρµονισµένου Δ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή
(Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area), όπως
ανακοινώνεται από τη Εurostat (ΣΣΕ 16.12.2010).

2. Οι παραπάνω βασικοί  µισθοί προσδιορίζονται σύµφωνα µε τα αναγνωρισµένα
χρόνια υπηρεσίας του µισθωτού στην Οργάνωση.

3. 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 (Δ∆ευτεροβάθµιας) και Ανωτέρας Εκπαίδευσης και θα
παίρνουν το βασικό µισθό του 4ου χρόνου.

4. Οι απόφοιτοι Μέσης (Δ∆ευτεροβάθµιας) Εκπαίδευσης ή άλλης ισότιµης
αναγνωρισµένης σχολής, θα εντάσσονται στη µισθολογική κλίµακα του
προσωπικού Μέσης (Δ∆ευτεροβάθµιας) και Ανωτέρας Εκπαίδευσης και θα
παίρνουν το βασικό µισθό του 1ου χρόνου.

5. Κατ’ εξαίρεση οι διαχειριστές (Αποθηκάριοι), που υπηρετούσαν µέχρι την
11.3.1983 στις Α.Σ.Ο. και δεν ήταν κάτοχοι απολυτηρίου Μέσης Εκπαίδευσης
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υπάγονται στην κατηγορία αυτή (Μέσης Εκπαίδευσης).
6. 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.

Ε. Ε ΠΙ Δ∆O ΜΑ ΤΑ (ΣΣΕ 16.12.2010)

1. Ε πί δο µα γά µου-τέ κνων
Στους πα ρα πά νω βα σι κούς µι σθούς χο ρη γεί ται ε πί δο µα γά µου 10% και ε πί δο µα
τέ κνων 5% για κα θέ να α πό τα δύ ο πρώ τα παι διά, 7%  για το τρί το παι δί, 10% για
το τέ ταρ το και 15% για κα θέ να α πό πέ ντε παι διά και πά νω.
Το ε πί δο µα τέ κνων χο ρη γεί ται και στα δύ ο φύ λα µέ χρι την συ µπλή ρω ση των 22
χρό νων  µε τις εξής προυποθέσεις και µόνο : α) εί ναι ά γα µα και β) δεν
εργάζονται.
Και για τα δύ ο φύ λα το ε πί δο µα τέ κνων θα δί νε ται µέ χρι το 25ο έτος της ηλικίας
των συ µπλη ρω µέ νο, ε φό σον σπου δά ζουν σε Α νώ τα τες και Α νώ τε ρες Σχο λές ή
άλ λες ι σό τι µες Σχο λές αυ της η µε δα πής ή αλ λο δα πής και µέ χρις η λι κί ας 28 ε τών,
ε φό σον πα ρα κο λου θούν µε τα πτυ χια κές σπου δές στην η µε δα πή ή αλ λο δα πή.
Ε πί σης, στην πε ρί πτω ση που συ νε χί ζουν µε τα γυ µνα σια κές σπου δές σε α να γνω -
ρι σµέ νες α πό το Κρά τος Α νώ τε ρες Ι διω τι κές Σχο λές, ε φό σον η φοί τη ση σ`αυ τές
πα ρέ χει δι καί ω µα α να βο λής κα τά τα ξης στο στρά τευ µα.
Το πα ρα πά νω ε πί δο µα τέ κνων χο ρη γεί ται και στα δύ ο φύ λα α πε ριό ρι στα σε χρό -
νο, ε φό σον εί ναι α πο δε δειγ µέ να α πό λυ τα α νί κα να για ο ποια δή πο τε ερ γα σί α, σύµ -
φω να µε τα προ βλε πό µε να α πό τους Κα νο νι σµούς του Ι ΚΑ, στε ρού νται δι κών
τους προ σό δων για τη συ ντή ρη σή τους και η δια τρο φή τους βα ρύ νει το µι σθω τό.

2. Ε πί δο µα πο λυε τί ας
Χο ρη γεί ται ε πί δο µα πο λυε τί ας (χρο νο ε πί δο µα) το οποίο καταβάλλεται ως ε ξής:

Με την συ µπλή ρω ση τριών (3) χρό νων πραγ µα τι κής υ πη ρε σί ας σε ποσοστό 5%
επί του βα σι κού µι σθού, το ο ποί ο προ σαυ ξά νε ται µε 1,2% για κά θε χρό νο 
πραγ µα τι κής υ πη ρε σί ας.

Το ύ ψος του ε πι δό µα τος α νέρ χε ται κα τά α νώ τα το ό ριο σε πο σο στό 40%.

3. Ε πί δο µα σπου δών
α) Στους πτυ χιού χους Α νω τά των Σχο λών η µε δα πής, ή α να γνω ρι σµέ νων ι σο τί -

µων Σχο λών της αλ λο δα πής, χο ρη γεί ται ε πί δο µα σε πο σο στό 5% ε πί του βα -
σι κού µι σθού, για κά θε ευ δό κι µο έ τος σπου δών, µε ε λά χι στο ποσοστό
επιδόµατος 20%.

β) Στους α πο φοί τους α νω τέ ρων σχο λών η µε δα πής (ΚΑ ΤΕ Ε,ΤΕΙ) ή α να γνω ρι σµέ -
νων ι σο τί µων σχο λών της αλ λο δα πής, χο ρη γεί ται ε πί δο µα 15% ε πί του βα σι -
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κού µι σθού. Ειδικά στους αποφοίτους Τ.Ε.Ι. τετραετούς φοιτήσεως
χορηγείται επίδοµα 20% επί του βασικού µισθού (ΣΣΕ 16.12.2010).

γ) Στους κα τέ χο ντες µε τα πτυ χια κά δι πλώ µα τα χο ρη γεί ται ε πί δο µα 5% ε πί του
βα σι κού µι σθού για κά θε ευ δό κι µο χρό νο µε τα πτυ χια κών σπου δών, α νώ τε ρο
ό ριο για το MASTER 2 χρό νια και για το Δ∆ι δα κτο ρι κό Δ∆ί πλω µα 3 χρό νια.

δ) Στους α πο φοί τους Συ νε ται ρι στι κής Σχο λής, ε νός έ τους φοί τη σης χο ρη γεί ται
ε πί δο µα σε πο σο στό 5% ε πί του βα σι κού τους µι σθού.

4. Ε πί δο µα ξέ νης γλώσ σας
α. Χορηγείται επίδοµα ξένης γλώσσας σε ποσοστό 10%, το οποίο υπολογίζεται

στο βασικό µισθό µε τις προϋποθέσεις που ακολουθούν: Η γνώση της ξένης
γλώσσας θα πρέπει να είναι άριστη, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το
Δ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Οργάνωσης. Η επάρκεια διαπιστώνεται σύµφωνα
µε τα οριζόµενα στο άρθρο 28 του Π.Δ∆. 50/2001.
Η χρήση της ξένης γλώσσας πρέπει να γίνεται σε µόνιµη βάση από τον
εργαζόµενο γα τις ανάγκες της Οργάνωσης.
Τυχόν υφιστάµενες παροχές ή τυχόν προσµέτρηση του προσόντος αυτού
κατά την πρόσληψη, συµψηφίζονται µε το 10%.

β. Σε περίπτωση κατοχής διπλωµάτων σε περισσότερες από µία γλώσσες, το
επίδοµα χορηγείται µόνο µία φορά (ΣΣΕ 16.12.2010).

5. Ε πί δο µα Τα µεια κό - Δ∆ια χει ρι στι κό 
Χο ρη γεί ται ε πί δο µα τα µεί ου 5% και δια χει ρι στι κό 5% σε ό σους διε ξά γουν α πο δε -
δειγ µέ να τα µεια κές ή δια χει ρι στι κές ερ γα σί ες.
Τα πα ρα πά νω ε πι δό µα τα υ πο λο γί ζο νται στο βα σι κό µι σθό.

6. Ε πί δο µα Μη χα νο γρά φη σης 
Χο ρη γεί ται στους χει ρι στές η λε κτρο νι κών υ πο λο γι στών (Η/Y) και στους χει ρι στές
ει σα γω γής στο χεί ων (µη χα νο γρά φη σης) ε πί δο µα µη χα νο γρά φη σης 7% ε πί του
βα σι κού µι σθού, ε φό σον αυ τοί κα τέ χουν α ντί στοι χα δι πλώ µα τα α να λυ τή - προ -
γραµ µα τι στή Δ∆η µό σιας Α νω τά της ή Α νω τέ ρας Σχο λής της η µε δα πής ή της αλ λο -
δα πής ή άλ λων ι σο τί µων Σχο λών της η µε δα πής ή αλ λο δα πής.

7. Ε πί δο µα αν θυ γιει νής ερ γα σί ας 
Χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 10% πάνω στο βασικό µισθό στους
εργαζοµένους αποκλειστικά των ειδικοτήτων εκείνων, που απασχολούνται και
σχετίζονται µε αυτή καθ’ εαυτή 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 δεν χορηγείται σε εργαζοµένους άλλων ειδικοτήτων, (του ίδιου
κτιρίου) ούτε σε εργαζοµένους του ίδιου κτιριακού συγκροτήµατος, οι οποίοι
εργάζονται εκτός του συγκεκριµένου ανθυγιεινού χώρου.
ΩΩς ανθυγιεινοί χώροι καθορίζονται οι εξής:
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• Α πο θή κες και πρα τή ρια γε ωρ γι κών φαρ µά κων, ψυ κτι κούς θα λά µους, σταύ -
λους.

• Σε ε γκα τα στά σεις πα ρα σκευ ής ή α νά µι ξης ή α να συ σκευα σί ας ή α πο θή κευ -
σης γε ωρ γι κών φαρ µά κων και ζω ο τρο φών.

• Σε πα ρα σκευ ή ή ε φαρ µο γή ψε κα στι κών υ λι κών, ό πως και σε ερ γα σί α µέ σα σε
πε ριο χές διε νέρ γειας ψε κα σµών ή πει ρα µα τι σµού φυ το φαρ µά κων.

• Σε α πο λυ µάν σεις και α πε ντο µώ σεις χώ ρων.
• Σε βιο µη χα νί ες ε πε ξερ γα σί ας, µε τα ποί η σης, τυ πο ποί η σης της φυ τι κής και 

ζω ϊ κής πα ρα γω γής στα πα ρα κά τω ερ γο στά σια:
Κον σερ βο ποιεί α, Εκ κο κκι στή ρια, Ε πε ξερ γα σί ας Γά λα κτος, Κα πνερ γο στά σια και
Κα πνερ γα στή ρια, Ξη ρα ντή ρια Α ρα βο σί του, Πυ ρη νε λαιουρ γεί α και Σπο ρε λαιουρ -
γεί α και Ερ γο στά σια Ε πε ξερ γα σί ας O ρύ ζης και σε πα ρό µοια ερ γα στή ρια για πει -
ρα µα τι κούς και ε και δευ τι κούς σκο πούς.
• Σε χη µι κά ερ γα στή ρια,
• Σε α πο θή κες λι πα σµά των,
• Σε οι νο ποιεί α,
• Σε στα φι δερ γο στά σια,
• Σε Κέ ντρα Σπο ρο πα ρα γω γής,
• Σε Κέ ντρα συ γκέ ντρω σης και φορ το εκ φόρ τω σης δη µη τρια κών, 
• Σε Συ νερ γεί α Ε πι σκευ ής γε ωρ γι κών µη χα νη µά των,
• Σε χώ ρους Μη χα νο γρά φη σης, και µό νο ό που βρί σκε ται ο Κε ντρι κός Yπο-

λογι στής και στους ερ γα ζό µε νους στον κε ντρι κό υ πο λο γι στή και ό χι σε 
κάθε ερ γα ζό µε νο ό που βρί σκε ται ε ντός του χώ ρου αυ τού.

• Σε λεβητοστάσια, κυλινδρόµυλους και τυπογραφεία  
• Σε αρτοποιεία, µε εξαίρεση τα πρατήρια πώλησης προϊόντων αρτοποιίας
• Σε χώρους ασηπτικής συσκευασίας χυµών
• Σε συσκευαστήρια λαδιού, εφ’ όσον 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.

• Σε συσκευαστήρια ξυδιού
• Στις κα θα ρί στριες, ε φό σον α κο λου θούν την πα ρού σα ρύθµιση και στους 

ερ γα το τε χνί τες που ερ γά ζο νται σε πτη νο σφα γεί α, εκκο λα πτή ρια και κρε ο -
σφα γεία.

Το ε πί δο µα αυ τό δεν ε παυ ξά νε ται σε ό σους α πα σχο λού νται ταυ τό χρο να σε δύ ο
ή πε ρισ σό τε ρους αν θυ γιει νούς χώ ρους.

8. Χορήγηση περισσοτέρων επιδοµάτων
O ερ γα ζό µε νος που συ γκε ντρώ νει τις α παι τού µε νες πρου πο θέ σεις να πά ρει δύο
ε πι δό µα τα, δηλ. δια χει ρι στι κό και τα µεια κό, δι καιού ται να λαµ βά νει µό νο το έ να.
Στην πε ρί πτω ση που δι καιού ται να λαµ βά νει ε πί δο µα αν θυ γιει νής ερ γα σί ας και έ -
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να ή δύ ο α πό τα προ α να φε ρό µε να (δια χει ρι στι κό - τα µεια κό) θα παίρ νει υ πο χρε -
ω τι κά το ε πί δο µα αν θυ γιει νής ερ γα σί ας και έ να α πό τα άλ λα δύ ο.

9. Ε πί δο µα Ι σο λο γι σµού
Oι Α ΣO δύ να νται να χο ρη γούν ε πί δο µα Ι σο λο γι σµού σε ό λο το προ σω πι κό τους,
που έ χει συ µπλη ρώ σει έ να χρό νο υ πη ρε σί ας στην Oρ γά νω ση, ί σο του λά χι στον
προς τις α πο δο χές ε νός 15νθη µέ ρου και ό χι κά τω α πό 380,00 ευρώ. Σε ό σους
α πό το προ σω πι κό δεν έ χουν συ µπλη ρώ σει έ να χρό νο υ πη ρε σί ας την 31η Δ∆ε κεµ -
βρί ου, χο ρη γεί ται α να λο γι κό κλά σµα µε τον χρό νο υ πη ρε σί ας τους.  Το ε πί δο µα
αυ τό κα τα βάλ λε ται το πρώ το τε τρά µη νο κά θε χρό νο (ΣΣΕ 16.12.2010).

10. Ε πί δο µα θέ σης
Χο ρη γεί ται ε πί δο µα θέ σης σε πο σο στό που υ πο λο γί ζε ται ε πί του βα σι κού µι -
σθού, στις πα ρα κά τω πε ρι πτώ σεις και για ό σο χρό νο α σκού νται τα α ντί στοι χα
κα θή κο ντα, ως ε ξής:
α)  Γε νι κός Δ∆ιευ θυ ντής             30%
β)  Α να πλ. Γε νι κού Δ∆ιευ θυ ντή   25% 
γ)  Δ∆ιευ θυ ντής                          20%
δ) Y πο διευ θυ ντής ή Α να πλ. Δ∆ιευ θυ ντής      15%
ε) Προϊ στά µε νος                     10%

στ) Αναπληρωτής Προϊσταµένου 5% 
Το επίδοµα αναπληρωτή προϊστάµενου χορηγείται ανεξάρτητα της ύπαρξης
θεσµοθέτησης θέσης (άρθρο 23, ΚΥΑ 52800/2006) αρκεί  µε απόφαση του
αρµοδίου οργάνου της ΑΣO να έχουν ανατεθεί και να ασκούνται τα αντίστοιχα
καθήκοντα.

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 επίσης στις εξής
κατηγορίες εργαζοµένων, οι οποίοι κέκτηνται άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος:
ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, πρακτικούς µηχανικούς, θερµαστές και
ψυκτικούς.

ΣΤ. Δ∆ΙΑ ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆ΙΑ ΤΑ ΞΕΙΣ (ΣΣΕ 16.12.2010)

1. Α να γνώ ρι ση Στρα τιω τι κής θη τεί ας

Α να γνω ρί ζε ται σαν χρό νος πραγ µα τι κής υ πη ρε σί ας η στρα τιω τι κή θη τεί α που υ -
πη ρέ τη σε ο µι σθω τός (κλη ρω τής ή ε φε δρι κής) α νε ξάρ τη τα αν έ γι νε πριν ή µε τά
η πρό σλη ψή του σε Συ νε ται ρι στι κή Oρ γά νω ση, α κό µα α νε ξάρ τη τα αν ερ γα ζό ταν
ο που δή πο τε αλ λού.

2. Θε ρι νό ω ρά ριο ερ γα σί ας - Πενθήµερη εβδοµαδιαία εργασία
Σε ό λες τις ερ γα σί ες κα θιε ρώ νε ται το µειω µέ νο ω ρά ριο ερ γα σί ας κα τά τους θε -
ρι νούς µή νες (Ιού νιος - Ιού λιος - Αύ γου στος) κα τά µι σή (1/2) ώ ρα την η µέ ρα 
υ πο χρε ω τι κά.
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3. Ά δεια γά µου - µη τρό τη τας - το κε τού, γο νι κή µέ ρι µνα
α) Η ά δεια γά µου κα θο ρί ζε ται σε πέ ντε (5) ερ γά σι µες η µέ ρες µε πλή ρες α πο δο -

χές.
β) Για τις µη τέ ρες υ παλ λή λους κα θο ρί ζε ται µειω µέ νο ω ρά ριο ερ γα σί ας κα τά 2

ώ ρες την η µέ ρα τα τρί α (3) πρώ τα χρό νια και κα τά 1 ώ ρα την η µέ ρα τον 4ο
χρό νο η λι κί ας του παι διού.  

γ) Για τις µητέρες µε δύο συµπεριλαµβανοµένων και πλέον παιδιά καθορίζονται
2 ώρες απουσίας την ηµέρα για τον 4ο χρόνο ηλικίας του παιδιού.

δ) Το ίδιο µειωµένο ωράριο ισχύει και για τον διαζευγµένο σύζυγο, όταν υπάρχει
απόφαση Δ∆ικαστηρίου ότι δίδεται σ’ αυτόν η επιµέλεια του παιδιού.

ε) Το µειωµένο ωράριο (“άδεια”) θηλασµού και φροντίδας παιδιών δικαιούται
ο/η εργαζόµενος -η µε αίτησή 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. 
Την άδεια απουσίας, για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο
πατέρας, εφ’ όσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα,
προσκοµίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της
µητέρας του παιδιού.

στ)Η συ νο λι κή διάρ κει α της α δεί ας το κε τού ο ρί ζε ται σε δέ κα ε πτά (17) ε βδο µά -
δες συ νο λι κά, α πό τις ο ποί ες οι ο κτώ (8) ε βδο µά δες χο ρη γού νται υ πο χρε ω τι -
κά πριν από την πιθανή ηµεροµηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) µετά
τον τοκετό. 

ζ) Το δικαίωµα της καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης απασχόλησης
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 

η)  Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς.
θ)  Η άδεια φροντίδας του παιδιού, θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας

και δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και
στις εργασιακές σχέσεις.

ι)  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 τη
αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.

κ) Oι Α γρο τι κές Συ νε ται ρι στι κές Oρ γα νώ σεις υ πο χρε ού νται να κα τα βάλ λουν
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στις υ παλ λή λους τους που βρί σκο νται σε ά δεια το κε τού τη δια φο ρά µε τα ξύ
του κα τα βαλ λο µέ νου α πό τον Α σφα λι στι κό φο ρέ α πο σού και των α πο δο χών
τους, ο λό κλη ρο δε το πο σό των α πο δο χών τους µέ χρι και τη συ µπλή ρω ση του
χρο νι κού δια στή µα τος της α δεί ας, που προ βλέ πει η σύµ βα ση αυ τή.

λ) Στον πατέρα χορηγείται άδεια γέννησης τέκνου δύο (2) ηµερών µε αποδοχές.               
µ) Χο ρη γεί ται γο νι κή ά δεια στον ερ γα ζό µε νο σύ ζυ γο ή στη σύ ζυ γο µέ χρι και

έ να (1) χρό νο χω ρίς α πο δο χές, ε φό σον έ χουν παι διά, που πα ρου σιά ζουν 
σο βα ρή πνευ µα τι κή ή σω µα τι κή α να πη ρί α δια πι στω µέ νη α πό την υ γιειο νο µι κή
ε πι τρο πή του Ι ΚΑ.  Κα τά τη διάρ κεια της πα ρα πά νω ά δειας ό λες οι α σφα λι στι -
κές ει σφο ρές κα λύ πτο νται α πό τον ερ γο δό τη.
Η συνολική διάρκεια της άδειας τοκετού ορίζεται στις δέκα οκτώ (18)
εβδοµάδες συνολικά, από τις οποίες εννέα (9) χορηγούνται υποχρεωτικά πριν
από την πιθανή ηµεροµηνία του τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) µετά τον
τοκετό (ΣΣΕ 16.12.2010).

4. Ε κτός έ δρας ερ γα σί α (ΣΣΕ 16.12.2010)
Oι ερ γα ζό µε νοι στις Α γρο τι κές Συ νε ται ρι στι κές Oρ γα νώ σεις, ό ταν ε ξέρ χο νται
ε κτός της έ δρας τους για ε κτέ λε ση υ πη ρε σί ας της Oρ γά νω σης και κα τό πιν ε ντο -
λής αυ τής, δι καιού νται ο δοι πο ρι κών ε ξό δων και η µε ρή σιας α πο ζη µί ω σης ί σης
προς το 1/25 του µι σθού τους (βα σι κού και υ πο χρε ω τι κών προ σαυ ξή σε ων και
ε πι δο µά των) µετά δια νυ κτέ ρευση ε κτός έ δρας. Η η µε ρή σια αυ τή α πο ζη µί ω ση σε
κα µιά πε ρί πτω ση δεν υ πο λεί πε ται των 68,00 ευρώ την η µέ ρα, ε φό σον οι ερ γα ζό -
µε νοι δια νυ κτε ρεύ σουν ε κτός της έ δρας της Oργάνωσης. Η Oργάνωση καλύπτει
τη δαπάνη ξενοδοχείου Β’ κατηγορίας.
Σε πε ρί πτω ση µη δια νυ κτέ ρευ σης ε κτός έ δρας δι καιού νται ο δοι πο ρι κών ε ξό δων
και του µι σού της α πο ζη µί ω σης, ε φό σον ο εργαζόµενος µε τέβη εκτός νοµού και
κάλυψε κατά την κίνησή του τουλάχιστον 30 χιλιόµετρα συνολικά από την έδρα
του για εργασία διάρκειας του λά χι στον 4 ω ρών (συ νυ πο λο γι ζό µε νου του χρό νου
µε τά βα σης και ε πι στρο φής).
Α πό τη διά τα ξη αυ τή ε ξαι ρού νται οι α πο κλει στι κά α πα σχο λού µε νοι ως ο δη γοί
αυ το κι νή των.
Στην εντολή µετακίνησης του εργοδότη προς τον εργαζόµενο θα πρέπει να
αναγράφεται ο χρόνος µετάβασης και επιστροφής, καθώς και το µέσον
µεταφοράς.
Η παρούσα διάταξη ισχύει από την ηµεροµηνία καταθέσεως της ΣΣΕ αυτής στο
Yπουργείο Εργασίας.

5. Χι λιο µε τρι κή α πο ζη µί ω ση 
Στους εργαζόµενους οι οποίοι κά νουν χρή ση Ι.Χ. αυ το κι νή του κα τά τις µε τα κι νή -
σεις τους για υ πη ρε σια κούς λό γους, χο ρη γεί ται α πο ζη µί ω ση ί ση προς το 20%

1. Βενζίνη SUPER δε διατίθεται στην αγορά από το έτος 2002. Η διάταξη πρέπει να
προσαρµοστεί στα είδη βενζίνης που χρησιµοποιούνται σήµερα.
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της τι µής του λί τρου της βεν ζί νης SUPER κα τά δια νυό µε νο χι λιό µε τρο1 .
6. Φοι τη τι κή - Σπου δα στι κή ά δεια:

Χο ρη γεί ται φοι τη τι κή ά δεια δύ ο (2) ε βδο µά δων το χρό νο στους φοι τη τές που
υ πη ρε τούν στις Συ νε ται ρι στι κές Oρ γα νώ σεις, µε πλή ρεις α πο δο χές.  Η ά δεια χο -
ρη γεί ται για φοί τη ση µέ χρι 6 χρό νια για την α πό κτη ση του πτυ χί ου και ε πι πλέ ον
3 χρό νια για µε τα πτυ χια κές σπου δές.
Δ∆εν χο ρη γεί ται η α νω τέ ρω ά δεια, σε πε ρί πτω ση ε ξε τά σε ων για την α πό κτη ση
δευ τέ ρου πτυ χί ου της ί διας εκ παι δευ τι κής βαθ µί δας.
Ε πί σης, σε ό σους ερ γα ζο µέ νους φοι τούν σε νυ κτε ρι νά Γυ µνά σια ή Λύ κεια και η
συ νε χής πα ρα κο λού θη ση α πο δει κνύ ε ται µε σχε τι κή βε βαιώ ση, χο ρη γεί ται σπου -
δα στι κή ά δεια κα τά τη διάρ κεια των ε ξε τά σε ων δύ ο (2) ε βδο µά δων το χρό νο µε
πλή ρεις α πο δο χές.

7. Εκ παι δευ τι κή ά δεια
Oι Α.Σ.O. χο ρη γούν στο προ σω πι κό τους, µε τά α πό αι τιο λο γη µέ νη α πό φα ση του
Δ∆ιοι κη τι κού τους Συµ βου λί ου, το ο ποί ο δύ να ται να κρί νει κα τά πε ρί πτω ση, εκ παι -
δευ τι κή ά δεια για µε τα πτυ χια κές σπου δές στο ε σω τε ρι κό ή το ε ξω τε ρι κό.
Κα τά τη διάρ κεια της εκ παι δευ τι κής ά δειας ο υ πάλ λη λος κα λύ πτε ται α σφα λι στι -
κά α πό την Α.Σ.O. και του κα τα βάλ λο νται πλή ρεις α πο δο χές ή και µε γα λύ τε ρες
αν αυ τό εί ναι   ανα γκαί ο.
O υ πάλ λη λος υ πο χρε ού ται µε τά την α πό κτη ση του µε τα πτυ χια κού τί τλου να 
ερ γα στεί στην Α.Σ.O. του λά χι στον για πέ ντε (5) χρό νια.  Σε πε ρί πτω ση που ο 
ερ γα ζό µε νος δεν τη ρή σει τον πα ρα πά νω ό ρο υ πο χρε ού ται να ε πι στρέ ψει, άλ λως
η Α.Σ.O. να ει σπρά ξει το συ νο λι κό πο σό των πα ρα πά νω α πο δο χών και των 5 ετών
που κατέβαλλε.Ε άν οι σπου δές του ερ γα ζό µε νου δεν εί ναι ε πι τυ χείς, η Α.Σ.O.
υ πο χρε ού ται α νά κλη σης της εκ παι δευ τι κής ά δειας.

8. Συν δι κα λι στι κή ά δεια
Σ’ αυ τούς που κά νουν χρή ση συν δι κα λι στι κών α δειών, που προ βλέ πο νται α πό το
Ν.1264/82, ό πως σή µε ρα ι σχύ ει, χο ρη γού νται πλή ρεις α πο δο χές.
Ει δι κά για τους α ντι προ σώ πους στην O ΣΕ ΓO η συν δι κα λι στι κή ά δεια για τη συµ -
µε το χή τους στο συ νέ δριο αυ ξά νε ται κα τά δύ ο (2) η µέ ρες, πέ ρα α πό τη διάρ κεια
του Συ νε δρί ου, για µε τά βα ση και ε πι στρο φή σ`αυ τό.

9. Ά δεια Α σθε νεί ας
Oι ερ γα ζό µε νοι που κά νουν χρή ση α δεί ας α σθε νεί ας (για το διά στη µα µέ χρι του
ε νός µη νός, άρ θρα 657, 658 ΑΚ) θα ε πι στρέ φουν το βο ή θη µα που τους χο ρη γεί
το Ι ΚΑ στην υ πη ρε σί α τους και θα παίρ νουν το µι σθό τους.

10. Ει δι κή ά δει α για την ά σκη ση των κα θη κό ντων των Αι ρε τών Oρ γά νων των 
O.Τ.Α.
Στους Προ έ δρους Κοι νο τή των, τους Δ∆η µάρ χους και Α ντι δη µάρ χους Δ∆ή µων,
Νοµάρχες, Προέδρους Νοµαρχιακών και Δ∆ηµοτικών Συµβουλίων, χο ρη γεί ται 
ά δει α 52 η µε ρών το χρό νο χω ρίς α πο δο χές, προ κει µέ νου να δι ευ κο λυν θούν στη
ά σκη ση των κα θη κό ντων, που α πορ ρέ ουν α πό το κοι νω νι κό αυ τό α ξί ω µα.  
Η ά δει α χο ρη γεί ται µε πλή ρη α σφα λι στι κή κά λυ ψη (ερ γο δο τι κές ει σφο ρές  και
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ει σφο ρές ερ γα ζό µε νου) α πό τον ερ γο δό τη.
11. Κα τα να λω τι κά δά νει α

Oι Α.Σ.O. δύ να νται να χο ρη γούν κα τα να λω τι κά δά νει α στο προ σω πι κό τους στο
ύ ψος των α κα θα ρί στων α πο δο χών ε νός µη νός και που δεν µπο ρούν να υ περ βαί -
νουν τα 1500,00 ευρώ. Α πα ραί τη τη προ ϋ πό θε ση για τη χο ρή γη ση του δα νεί ου
εί ναι να υ πη ρε τεί ο ερ γα ζό µε νος του λά χι στον έ να (1) χρό νο στην Oρ γά νω ση.
Το δά νει ο ε ξο φλεί ται σε έ ντο κες δό σεις (νό µι µος τό κος) µε διάρ κει α που δεν
υ περ βαί νει το έ τος.

12. Ε τή σια ά δει α µε α πο δο χές
Oι ερ γα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία δέ κα (10) ε τών στον ί διο ερ -
γο δό τη ή πρου πη ρε σία δώ δε κα (12) ε τών σε ο ποι ο 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 τριά ντα (30) ερ γα σί µων η µε -
ρών, ε άν ε φαρ µό ζε ται σύ στη µα ε ξαή µε ρης ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας ή ει κο σι πέ -
ντε (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.
Εργαζόµενοι µετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας
δικαιούνται µία επιπλέον εργάσιµη ηµέρα άδεια, δηλαδή 31 σε σύστηµα
εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας και 26 σε σύστηµα πενθήµερης
εβδοµαδιαίας εργασίας (άρθρο 3 ΕΓΣΣΕ 2008-2009). Κατά τα λοιπά ισχύουν οι
διατάξεις του Α.Ν. 539/1945 όπως τροποποιηθείς ισχύει (ΣΣΕ 16.12.2010).

13. Α σφά λι ση έ να ντι θα νά των και α τυ χη µά των
Oι Α.Σ.O. δύ να νται να α σφα λί ζουν το προ σω πι κό τους έ να ντι θα νά του και α τυ -
χη µά των.

14. Προ ώ θη ση α πο φοί των Μέ σης Εκ παί δευ σης
Με τά α πό πέ ντε (5) χρό νια υ πη ρε σί ας στους α πο φοί τους Μέ σης Εκ παί δευ σης
χο ρη γεί ται µι σθο λο γι κή και βαθ µο λο γι κή προ ώ θη ση κα τά έ να (1) χρό νο.

15. Α να γνώ ρι ση Προ ϋ πη ρε σί ας
α) O κα θο ρι σµός των βα σι κών µι σθών του µό νι µου και µη µό νι µου προ σω πι κού

γί νε ται µε βά ση την πραγ µα τι κή υ πη ρε σία του υ παλ λή λου στη Συ νε ται ρι στι -
κή Oρ γά νω ση, που προ σφέ ρει τις υ πη ρε σί ες του, η ο ποί α προ σαυ ξά νε ται µε
την πραγ µα τι κή υ πη ρε σία σε κα θή κο ντα υ παλ λή λου σε ο ποι α δή πο τε άλ λη
Α γρο τι κή Συ νε ται ρι στι κή Oρ γά νω ση κά θε βαθ µού, σε Κοι νο πρα ξί ες αυ τών,
σε Κοι νο πρα ξί ες του Ν. 3874/1958, σε Συ νε ται ρι στι κές Ε ται ρί ες κα θώς και
στο Δ∆η µό σιο και στις Τρά πε ζες, α νε ξάρ τη τα αν η πρου πη ρε σία ή ταν µε σύµ -
βα ση ο ρι σµέ νου ή α ο ρί στου χρό νου.  Στους α πό φοι τους της Συ νε ται ρι στι -
κής Σχο λής, ο χρό νος φοί τη σής τους σ`αυ τή α να γνω ρί ζε ται σαν χρό νος
πρου πη ρε σί ας, α νε ξάρ τη τα αν πραγ µα το ποιή θη κε πριν ή µε τά την πρό σλη -
ψη στη Συ νε ται ρι στι κή Oρ γά νω ση.  Α να γνω ρί ζε ται η πρου πη ρε σία στον 
ι δι ω τι κό το µέα µέ χρι πέ ντε (5) χρό νια, ε πί σης, σε κα θή κο ντα υ παλ λή λου, 
ε φό σον προ κύ πτει α πό στοι χεί α του Ι ΚΑ ή άλ λου τα µεί ου ό τι ή ταν α σφα λι -
σµέ νος.  
Α να γνω ρί ζε ται ως πρου πη ρε σία µέ χρι (5) χρό νια, ο χρό νος πραγ µα τι κής
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υ πη ρε σί ας που έ χει υ πη ρε τή σει ο ερ γα ζό µε νος στην αλ λο δα πή και σε κα θή -
κο ντα µό νο υ παλ λή λου.  Τυ χόν α να γνω ρι σθεί α µε γα λύ τε ρη προϋ πη ρε σία
ε ξα κο λου θεί να ι σχύ ει.

β) Ε πί σης, α να γνω ρί ζε ται σαν χρό νος πρου πη ρε σί ας και ο χρό νος φυ λα κής και
ε ξο ρί ας, που πραγ µα το ποιή θη κε για πο λι τι κούς λό γους και έ χει αρ µο δί ως
α να γνω ρι σθεί.

γ) Τέ λος, στους οι κο νο µο λό γους, που συµ µε τεί χαν και ε πε ρά τω σαν το πρό -
γραµ µα που πραγ µα το ποιή θη κε σε υ λο ποί η ση της υπ`α ριθµ. 57/23.10.84
ε γκυ κλί ου της ΠΑ ΣΕ ΓΕΣ σε συν δυ α σµό µε την υπ`α ριθ. 55682/4.9.84 α πό φα -
ση του Yπουρ γού Γε ωρ γί ας, α να γνω ρί ζε ται σαν χρό νος πρου πη ρε σί ας ο
χρό νος που διήρ κε σε αυ τό το πρό γραµ µα (δύο χρό νια).

δ) Ο υ πάλ λη λος  που κρί θη κε µε α πό φα ση του Δ∆ι οι κη τι κού Συµ βου λί ου της 
Oρ γά νω σής του στά σι µος, ο χρό νος της στα σι µό τη τάς του δεν θε ω ρεί ται
σαν χρό νος πραγ µα τι κής υ πη ρε σί ας για τέσ σε ρα (4) συ νε χή χρό νια. Η διά -
τα ξη αυ τή δεν ε πη ρε ά ζει τα συ ντά ξι µα χρό νια. 

ε) Με ρί δα υ παλ λή λων που έ χει α να γνω ρι σθεί ή πρου πη ρε σία τους µό νο για τη
χο ρή γη ση πο λυ ε τί ας, θα παίρ νει την πα ρο χή που προ κύ πτει α πό την τε λευ -
ταί α αυ τή, ε πι πλέ ον α πό τη Συλ λο γι κή Σύµ βα ση Ερ γα σί ας.

16.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 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.
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδοµάτων
περιλαµβάνονται στο άρθρο 28 της παρούσας (ΣΣΕ 16.12.2010).
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 1997 για τη χορήγηση επιδόµατος αδείας σε περίπτωση
πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει, διαγραφοµένων
των λέξεων “πριν µισθωτός συµπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη δωδεκάµηνον
συνεχή απασχόλησιν”, λόγω της µεταγενέστερης τροποποίησης των
προϋποθέσεων για τη λήψη αδείας.

17.Επίδοµα αδείας
Ο µισθωτός που θεµελιώνει δικαίωµα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή
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σε χρήµα δικαιούται να λάβει και το επίδοµα αδείας, το οποίο αποτελεί τακτικές
αποδοχές του, υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι
αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες µε αυτές.
Το επίδοµα αδείας 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
κα 13 ηµερών γι’ αυτούς που αµείβονται µε ηµεροµίσθιο ή κατά µονάδα
εργασίας ή µε ποσοστά ή και µε άλλο τρόπο.
Το αντίστοιχο επίδοµα άδειας 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 του επιδόµατος άδειας
υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ.
Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1997 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.

18.Ειδικοί όροι καταβολής επιδοµάτων Χριστουγέννων και Πάσχα 
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
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. (ΣΣΕ 16.12.2010).
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19.Ε πι τρο πή για την α νά πτυ ξη του Συ νε ται ρι στι κού Κι νή µα τος - Ε νί σχυ ση προ -
γραµ µά των ε πι µόρ φω σης και πο λι τι στι κών εκ δη λώ σε ων.

Μέ σα σε έ να ε ξά µη νο α πό την υ πο γρα φή της νέ ας ΣΣΕ συ γκρο τεί ται ε πι τρο πή
µε εκ προ σώ πους της ΠΑ ΣΕ ΓΕΣ και της O ΣΕ ΓO, η ο ποί α θα µε λε τά και θα ει ση -
γεί ται προς τα αρ µό δια όρ γα να, προ τά σεις για την α νά πτυ ξη του Συ νε ται ρι στι -
κού Κι νή µα τος και την αύ ξη ση της πα ρα γω γι κο τη τας, κα θώς ε πί σης και για την
βελ τί ω ση των ερ γα σι α κών σχέ σε ων.
Χο ρη γεί ται στην O ΣΕ ΓO α πό τις Α ΣO ό λων των βαθ µί δων και κα τη γο ριών πο σό
2,95 ευρώ το χρό νο α νά υ πάλ λη λο για τη χρη σι µο ποί η ση προ γραµ µά των ε πι -
µόρ φω σης (συ νε ται ρι στι κά, συν δι κα λι στι κά κλπ) κα θώς και για τη δι ορ γά νω ση
πο λι τι στι κών εκ δη λώ σε ων.
Η δι α χεί ρι ση των χρη µά των γί νε ται µε ευ θύ νη της O ΣΕ ΓO, που α πο δί δει λο γα -
ρι α σµό στην ΠΑ ΣΕ ΓΕΣ.

20. Αποζηµίωση εξερχοµένων από την Υπηρεσία
α) 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 πληροί τις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης του 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.

β) Το προσωπικό των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων οποιασδήποτε
κατηγορίας και κλάδου, ανεξάρτητα από τον οργανισµό  κυρίας
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 

γ) Η ί δια ό πως πα ρα πά νω α πο ζη µί ω ση (75% Ν.2112/20) κα τα βάλ λε ται και
στους α πο χω ρού ντες α πό την υ πη ρε σία υ παλ λή λους, λό γω συ µπλη ρώ σε ως
του ο ρί ου η λι κί ας τους,  που εί ναι το 65ο.

δ) Την ί δια α πο ζη µί ω ση αυ τή (75% του Ν. 2112/20) δι και ού νται και οι έγ γα µες
γυ ναί κες µε α νή λι κο παι δί, ε φό σον πλη ρούν τις προϋ πο θέ σεις συ ντα ξι ο δό -
τη σής τους, σύµ φω να µε τις ε κά στο τε ι σχύ ου σες δι α τά ξεις του ΤΑYΣO 
(ΣΣΕ 16.12.2010).

ε) Τρι α κο ντα πε ντα ε τία 
Oι ερ γα ζό µε νοι στις Α γρο τι κές Συ νε ται ρι στι κές Oρ γα νώ σεις α πο λύ ο νται αυ -
το δί και α α µέ σως µό λις συ µπλη ρώ σουν τρι α κο ντα πε ντα ε τή (35ε τή) πραγ µα -
τι κή και πλή ρη συ ντά ξι µη υ η ρε σία, ό πως οι οι κεί ες δι α τά ξεις του ΤΑYΣO
ο ρί ζουν. Στους ε ξερ χό µε νους λό γω τρι α κο ντα πε ντα ε τί ας χο ρη γεί ται το
75% της α πο ζη µί ω σης του Ν. 2112/20. 

ζ) Χο ρη γεί ται το 100% της α πο ζη µιώ σε ως του Ν.2112/20 µό νο σε πε ρί πτω ση
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συ ντα ξι ο δό τη σης του µι σθω τού λό γω α να πη ρί ας σω µα τι κής ή πνευ µα τι κής
σε πο σο στό 50% που εί ναι δι α πι στω µέ νη α πό την Υγει ο νο µι κή Yπη ρε σία του
Ι ΚΑ.

στ) Ε πί σης το 100%  της  α πο ζη µιώ σε ως του  Ν.2112/20, χο ρη γεί ται υ πο χρε ω -
τι κά σε πε ρί πτω ση θα νά του του µι σθω τού στους κλη ρο νό µους του.

η) Για τον υ πο λο γι σµό της α πο ζη µί ω σης του Ν.2112/20, θα λαµ βά νε ται 
υ πό ψη η προϋ πη ρε σία του µι σθω τού και σαν έ κτα κτου που δι α νύ θη κε µε
σύµ βα ση ο ρι σµέ νου ή α ο ρί στου χρό νου στην ί δια Oρ γά νω ση, ε φό σον εί ναι
συ νε χής.

21. Κί νη τρα ε ξό δου
Ό σοι α πό το προ σω πι κό των Α ΣO 
α) Συ µπλη ρώ νουν την 31.12.2010 33 χρό νια και 6 µή νες πλή ρους συ ντά ξι µης

και πραγ µα τι κής υ πη ρε σί ας και η λι κία 60 ε τών  ή 34 χρό νια πλή ρους συ ντά -
ξι µης και πραγ µα τι κής υ πη ρε σί ας και η λι κία 62 ε τών, σύµ φω να µε τις δι α τά -
ξεις του ΤΑYΣO, δύ να νται ε φό σον το ε πι θυ µούν να α πο χω ρή σουν πρό ω ρα
α πό την Yπη ρε σία τους  µε τη συ γκα τά θε ση του ερ γο δό τη τους µέ χρι 31 
Δ∆ε κεµ βρί ου 2011, λαµ βά νο ντας ο λό κλη ρη την α πο ζη µί ω ση του Ν.2112/20,
ό πως ι σχύ ει (ΣΣΕ 16.12.2010).

β) Με την ε πι φύ λα ξη της διά τα ξης της παρ. 3 του άρ θρου 29 της ρύθµισης
αυτής (ΣΣΕ 1.8.2006), χο ρη γεί ται το 100% της α πο ζη µί ω σης του Ν.2112/20,
στις ερ γα ζό µε νες γυ ναί κες, µε α νή λι κο παι δί, που α πο χω ρούν πρό ω ρα 
σύµ φω να µε τις ε κά στο τε δι α τά ξεις του ΤΑYΣO πε ρί συ ντα ξι ο δο τή σε ως των 
ερ γα ζο µέ νων γυ ναι κών µε α νή λι κο παι δί λό γω πρό ω ρης α πο χώ ρη σής τους
(ΣΣΕ 16.12.2010).  

22. Εργαζόµενοι σε super markets
α) Η παρούσα ρύθµιση εφαρµόζεται µόνο στους εργαζόµενους υπαλλήλους

στα super markets, οι οποίοι εντάσσονται στα µισθολογικά κλιµάκια
ανάλογα µε τα τυπικά τους προσόντα.

β) Ρητά εξαιρούνται της παρούσας διάταξης οι εργάτες που εργάζονται στα
super markets, οι οποίοι αµείβονται σύµφωνα µε την παρ.17 της παρούσας.

γ) Οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας, που αναφέρονται στο ωράριο
εργασίας των εργαζοµένων στα super markets εφαρµόζονται και στο
προσωπικό που διέπεται από την παρούσα ρύθµιση 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 
(ΣΣΕ 20.6.2007).  

Εργατοτεχνίτες
1. Oι εργατοτεχνίτες που εργάζονται στις Συνεταιριστικές Oργανώσεις που

διέπονται από την παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας και εργάζονται µε
καθεστώς πλήρους απασχόλησης (δεν περιλαµβάνονται οι εποχιακοί)
λαµβάνουν ως κατώτατο βασικό ηµεροµίσθιο το ηµεροµίσθιο όπως είχε
διαµορφωθεί την 31.12.2009, αυξανόµενο από 1.7.2011 κατά ποσοστό ίσο µε
το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του Ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το
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έτος 2010 (ΣΣΕ 16.12.2010).
2. Oι σύµφωνα µε τις διατάξεις της εργατικής Νοµοθεσίας απολυόµενοι

εργατοτεχνίτες ή συνταξιούχοι, εφόσον µέχρι την ηµεροµηνία
συνταξιοδότησης τους εργάζονται στις Α.Σ.O. λαµβάνουν αποζηµίωση:
•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. Oι Α.Σ.O. 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
(ΣΣΕ 16.12.2010).  

23. Στολές εργασίας
Στους εργαζόµενους στα εργοστάσια εργατοτεχνίτες χορηγούνται 2 φόρµες το
χρόνο και ένα ζευγάρι παπούτσια και γάντια (ΣΣΕ 16.12.2010).
Για τα θέµατα που δεν ρυθµίζονται από τη ρύθµιση αυτή, εφαρµόζεται η Εθνική
Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (συµπληρωµατικά).
Στους εργαζόµενους στα εργοστάσια εργατοτεχνίτες χορηγούνται 2 φόρµες το
χρόνο και ένα ζευγάρι παπούτσια και γάντια (ΣΣΕ 16.12.2010).

24. Τε λι κές δι α τά ξεις
α) Στους ερ γα ζό µε νους  (υ παλ λή λους,   ερ γα το τε χνί τες),  που  α κο λου θούν

τους ό ρους α µοι βής και ερ γα σί ας της πα ρού σας δεν µπο ρούν να έ χουν
ε φαρ µο γή οι ε πι µέ ρους δι α τά ξεις άλ λων ΣΣΕ.

β) Τυ χόν κα τα βαλ λό µε νες υ ψη λό τε ρες α µοι βές ή πρό σθε τες πα ρο χές α πό 
άλ λη αι τία δι α τη ρού νται, ε φό σον δεν τρο πο ποι ού νται ρη τά µε την πα ρού σα,
κα θώς και ρυθ µί σεις προη γου µέ νων συλ λο γι κών ρυθ µί σε ων, οι ο ποί ες δεν
κα ταρ γού νται ή τρο πο ποι ού νται ρη τά µε τους ό ρους αυ τής της ρύθ µι σης,
ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν (ΣΣΕ 16.12.2010).  

Ειδική Δ∆ιάταξη
α) Ρητά συµφωνείται µεταξύ των µερών, η σύσταση Επιτροπής, η οποία θα

απαρτίζεται από εκπροσώπους της ΠΑΣΕΓΕΣ και της ΟΣΕΓΟ, ισάριθµους από
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κάθε πλευρά και η οποία θα συνέλθει αµέσως µετά την υπογραφή της παρούσας
συλλογικής σύµβασης εργασίας µε πρωτοβουλία της ΠΑΣΕΓΕΣ, προκειµένου να
µελετήσει και να προτείνει τη ρύθµιση των θεµάτων που αναφέρονται στα άρθρα
4,9,15,16,22 και 31 του υπ’ αριθ. Πρωτ. 616/26.5.2006 εγγράφου της ΠΑΣΕΓΕΣ
προς την ΟΣΕΓΟ καθώς και των θεµάτων που αναφέρονται στα άρθρα
3,4,5,9,12,17,23,24,27,28 και 32 του υπ’ αρίθµ. πρωτ. 51/8.5.2006 εγγράφου της
ΟΣΕΓΟ προς την ΠΑΣΕΓΕΣ. Το έργο της επιτροπής θα πρέπει να υλοποιηθεί
µέχρι 30.11.2006. Η διάταξη αυτή αποτελεί υποχρεωτικό όρο της παρούσας 

β) 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
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 των δύο ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (2,95) το χρόνο ανά υπάλληλο
για τη χρησιµοποίηση προγραµµάτων επιµόρφωσης (Συνεταιριστικά,
Συνδικαλιστικά κτλ.) καθώς και για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων.

3. Η διαχείριση των χρηµάτων γίνεται µε ευθύνη της ΟΣΕΓΟ, που αποδίδει
λογαριασµό στην ΠΑΣΕΓΕΣ (ΣΣΕ 20.6.2007).
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