ΤΛΛΟΓΗΚΖ ΤΜΒΑΖ ΔΡΓΑΗΑ
Με ηελ νπνία θαζνξίδνληαη νη φξνη ακνηβήο θαη εξγαζίαο ησλ
ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ (Παλεπηζηεκηαθήο
Δθπαίδεπζεο - ΠΔ) απαζρνινχκελσλ κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ζηηο
Αγξνηηθέο πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο θάζε βαζκνχ

ηελ Αζήλα ζήκεξα 12/9/2008 νη ππνγεγξακκέλνη:
1. Απφ πιεπξάο εξγνδνηψλ ην ΝΠΙΓ κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ
ΤΝΟΜΟΠΟΝΓΗΑ

ΔΝΩΔΩΝ

ΑΓΡΟΣΗΚΩΝ

ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΩΝ»

(ΠΑΔΓΔ), πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Αξθαδίαο 26) θαη εθπξνζσπείηαη
λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ
ηεο πκβνπιίνπ Σδαλέην Καξακίρα θαη ην Γεληθφ Γηεπζπληή απηήο Γηάλλε
Σζηθόξν.
2. Απφ πιεπξάο κηζζσηψλ
α.

Σν

σκαηείν

κε

ηελ

επσλπκία

«ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ

ΟΜΟΠΟΝΓΗΑ

ΤΛΛΟΓΩΝ ΓΔΩΠΟΝΩΝ (ΠΟΓ)», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Γηδφηνπ 26) θαη
εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο, απφ ηνλ Πξφεδξν
ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Νηθόιαν Εηνύβα.
β. Σν σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΩΜΑΣΔΗΟ ΓΔΩΠΟΝΩΝ ΗΓΗΩΣΗΚΩΝ
ΤΠΑΛΛΖΛΩΝ ΔΛΛΑΓΑ (.Γ.Η.Τ.Δ.)», πνπ εδξεχεη ζηε Θεζζαινλίθε
(Μαξαζψλνο 11) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο,
απφ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ Βαζίιεην Γνπηνύιε.
γ. Σν σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΑ ΚΗΝΖΖ ΓΑΟΛΟΓΩΝ»,
πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Γηδφηνπ 26) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο παξνχζαο, απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ
πκβνπιίνπ Αλαζηάζην Κνπξή.
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δ. Σν σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΟ
ΤΛΛΟΓΟ»,

πνπ

εδξεχεη

ζηελ

Αζήλα

(Υαιθνθνλδχιε

15)

θαη

εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο, απφ ηo Mέινο ηεο
Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Λάκπξν Αληωληάδε.
ε. Σν σκαηείν κε ηελ επσλπκία «ΤΛΛΟΓΟ ΔΛΛΖΝΩΝ ΓΔΩΛΟΓΩΝ», πνπ
εδξεχεη ζηελ Αζήλα (Γηδφηνπ 26) θαη εθπξνζσπείηαη λφκηκα γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο παξνχζαο, απφ ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ πκβνπιίνπ
Αληώλε Αγγειόπνπιν,
φινη λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1876/1990, γηα ηελ
ππνγξαθή ηεο παξνχζαο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο, ζπκθψλεζαλ θαη
έθαλαλ δεθηά ηα αθφινπζα:
Άξζξν 1
Βαζηθνί Μηζζνί
1. Η παξνχζα πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο ζπκθσλείηαη δηεηνχο δηάξθεηαο.
Σα θαηψηαηα φξηα ησλ βαζηθψλ κεληαίσλ κηζζψλ ησλ Γεσηερληθψλ, φπσο
έρνπλ δηακνξθσζεί ηελ 31.12.2007 κε βάζε ηε πιινγηθή χκβαζε
Δξγαζίαο ησλ Γεσηερληθψλ έηνπο 2007, απμάλνληαη απφ 1.1.2008 κέρξη
31.8.2008 ζε πνζνζηφ 3,5% θαη απφ 1.9.2008 έσο 31.12.2008 ζε
πνζνζηφ 3,2%, ην νπνίν θαηαβάιιεηαη ζηνπο βαζηθνχο κεληαίνπο κηζζνχο,
φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί ζηηο 31.8.2008.
Δπίζεο, ρνξεγείηαη αχμεζε ζηνπο βαζηθνχο κεληαίνπο κηζζνχο, γηα ην έηνο
2009 σο εμήο : Απφ 1.1.2009 έσο 31.8.2009 ρνξεγείηαη αχμεζε ζε
πνζνζηφ 2,5%, ην νπνίν θαηαβάιιεηαη ζηνπο βαζηθνχο κεληαίνπο κηζζνχο,
φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί ζηηο 31.12.2008, θαη απφ 1.9.2009 έσο
31.12.2009, αχμεζε ζε πνζνζηφ 4,0%, ην νπνίν θαηαβάιιεηαη ζηνπο
βαζηθνχο κεληαίνπο κηζζνχο, φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί ζηηο 31.8.2009.
Έηζη ηα θαηψηαηα φξηα ησλ βαζηθψλ κεληαίσλ κηζζψλ ησλ Γεσηερληθψλ
Αλσηάησλ Δθπαηδεπηηθψλ Ιδξπκάησλ (Παλεπηζηεκηαθήο Δθπαίδεπζεο ΠΔ), απαζρνινπκέλσλ ζηηο Α..Ο. θάζε βαζκνχ, δηακνξθψλνληαη απφ
1.1.2007 ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ πίλαθεο :
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ΑΝΩΣΑΣΩΝ ΥΟΛΩΝ (Π.Δ.)
ΔΣΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ

1/1/2007 1/1/2008 1/9/2008 1/1/2009 1/9/2009

0–1
1–3
3–6
6–9
9 – 12
12 – 15
15 – 18
18 – 21
21 – 24
24 – 27
27 – 30
30 θαη άλσ

960,84
1.004,90
1.037,09
1.076,86
1.105,45
1.141,84
1.176,23
1.201,79
1.233,44
1.256,87
1.286,44
1.307,74

994,47
1.040,07
1.073,39
1.114,55
1.144,14
1.181,80
1.217,40
1.243,85
1.276,61
1.300,86
1.331,47
1.353,51

1.026,30
1.073,35
1.107,74
1.150,22
1.180,75
1.219,62
1.256,36
1.283,65
1.317,47
1.342,49
1.374,08
1.396,82

1.051,95
1.100,19
1.135,43
1.178,97
1.210,27
1.250,11
1.287,77
1.315,75
1.350,40
1.376,05
1.408,43
1.431,75

1.094,03
1.144,20
1.180,85
1.226,13
1.258,68
1.300,12
1.339,28
1.368,38
1.404,42
1.431,09
1.464,76
1.489,01

ΑΝΩΣΑΣΩΝ ΥΟΛΩΝ (Π.Δ.) ΜΔ ΔΠΑΡΚΖ ΓΝΩΖ ΞΔΝΖ ΓΛΩΑ
ΔΣΖ
ΤΠΖΡΔΗΑ


1/1/2007

1/1/2008

1/9/2008

1/1/2009

1/9/2009

0-1
1- 3
3–6
6–9
9 – 12
12 – 15
15 – 18
18 – 21
21 – 24
24 – 27
27 – 30
30 θαη
άλσ

1.019,42
1.063,06
1.097,08
1.138,69
1.168,56
1.204,69
1.239,02
1.264,96
1.297,13
1.322,09
1.352,86
1.375,71

1.055,10
1.100,27
1.135,47
1.178,55
1.209,46
1.246,85
1.282,38
1.309,24
1.342,53
1.368,37
1.400,21
1.423,86

1.088,86
1.135,48
1.171,81
1.216,26
1.248,16
1.286,75
1.323,42
1.351,13
1.385,49
1.412,15
1.445,02
1.459,46

1.116,08
1.163,86
1.201,10
1.246,67
1.279,36
1.318,92
1.356,50
1.384,91
1.420,13
1.447,46
1.481,15
1.495,94

1.160,73
1.210,42
1.249,15
1.296,53
1.330,54
1.371,68
1.410,76
1.440,31
1.476,94
1.505,36
1.540,39
1.555,78
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Σα θαηψηαηα φξηα εκεξνκηζζίσλ ησλ Γεσηερληθψλ (ΠΔ) θαζνξίδνληαη ζην
1/10 ηνπ εθάζηνηε ηζρχνληνο κηζζνινγηθνχ θιηκαθίνπ, ηεο σο άλσ θιίκαθνο.
Δηδηθή Ρύζκηζε : Οη γεσηερληθνί, ηνπο νπνίνπο δηέπεη ε παξνχζα Δ, θαη
εηδηθά, νη θηελίαηξνη, δαζνιφγνη θαη γεσιφγνη, νη νπνίνη θαηά ην έηνο 2007,
νπδεκία έιαβαλ αχμεζε επί ησλ απνδνρψλ ηνπο γηα ην έηνο απηφ,
δηθαηνχληαη λα ιάβνπλ γηα ην έηνο 2007 ηα πνζνζηά απμήζεσλ (βαζηθφο
κηζζφο θαη επηδφκαηα), ηα νπνία ρνξεγήζεθαλ ζχκθσλα κε ηελ απφ
19.9.2007 Δ ησλ Γεσπφλσλ.
ηελ πεξίπησζε, πνπ έρνπλ ιάβεη νπνηαδήπνηε αχμεζε, απηή ζα
ζπκςεθηζηεί κε ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηελ άλσ Δ.

Άξζξν 2
Δπίδνκα πνιπεηίαο
Υνξεγείηαη επίδνκα πνιπεηίαο (ρξνλνεπίδνκα), ην νπνίν θαηαβάιιεηαη σο
εμήο:
Με ηε ζπκπιήξσζε ηξηψλ (3) ρξφλσλ πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο πνζνζηφ
5% επί ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ, ην νπνίν πξνζαπμάλεηαη κε 1,2% γηα θάζε ρξφλν
πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο. Σν χςνο ηνπ επηδφκαηνο αλέξρεηαη θαηά αλψηαην
φξην ζε πνζνζηφ 40%.
Άξζξν 3
Δπίδνκα πνπδώλ
ηνπο πηπρηνχρνπο Αλσηάησλ ρνιψλ Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο ηεο
εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, ρνξεγείηαη
επίδνκα ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ, γηα θάζε επδφθηκν έηνο
ζπνπδψλ, κε ειάρηζην ζπλνιηθφ επίδνκα 20% επί ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ.
ηνπο θαηέρνληεο κεηαπηπρηαθά δηπιψκαηα ρνξεγείηαη επίδνκα 5% επί ηνπ
βαζηθνχ κηζζνχ, γηα θάζε επδφθηκν έηνο κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ. Αλψηεξν
φξην γηα ην MASTER 2 ρξφληα θαη γηα ην Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα 3 ρξφληα.
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Άξζξν 4
Δπίδνκα γάκνπ – ηέθλωλ
1. ηνπο παξαπάλσ βαζηθνχο κηζζνχο ρνξεγείηαη επίδνκα γάκνπ 10% θαη
επίδνκα ηέθλσλ 5% γηα θαζέλα απφ ηα δχν πξψηα παηδηά, 7% γηα ην ηξίην
παηδί, 10% γηα ην ηέηαξην θαη 15% γηα θαζέλα απφ πέληε παηδηά θαη πάλσ.
2. Σν επίδνκα ηέθλσλ ρνξεγείηαη θαη ζηα δχν θχια κέρξη ηε ζπκπιήξσζε
ησλ 22 ρξφλσλ κε ηηο εμήο δχν πξνυπνζέζεηο θαη κφλνλ : α) είλαη άγακα θαη
β) δελ εξγάδνληαη.
3. Καη γηα ηα δχν θχια, ην επίδνκα ηέθλσλ, ζα δίλεηαη κέρξη ην εηθνζηφ
πέκπην (25ν) έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ζπκπιεξσκέλν, εθφζνλ ζπνπδάδνπλ ζε
Αλψηαηεο θαη Αλψηεξεο ζρνιέο ή άιιεο ηζφηηκεο απηψλ ζρνιέο ηεο εκεδαπήο
ή ηεο αιινδαπήο θαη κέρξηο ειηθίαο 28 εηψλ, εθφζνλ παξαθνινπζνχλ
κεηαπηπρηαθέο

ζπνπδέο

ζηελ

εκεδαπή

ή

αιινδαπή.

Δπίζεο,

ζηελ

πεξίπησζε, πνπ ζπλερίδνπλ κεηαιπθεηαθέο ζπνπδέο ζε αλαγλσξηζκέλεο απφ
ην Κξάηνο Ιδησηηθέο ρνιέο, εθφζνλ ε θνίηεζε ζε απηέο παξέρεη δηθαίσκα
αλαβνιήο θαηάηαμεο ζην ζηξάηεπκα.
4. Σν παξαπάλσ επίδνκα ηέθλσλ ρνξεγείηαη θαη ζηα δχν θχια απεξηφξηζηα
ζε ρξφλν, εθφζνλ είλαη απνδεδεηγκέλα απφιπηα αλίθαλα γηα νπνηαδήπνηε
εξγαζία, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα απφ ηνπο Καλνληζκνχο ηνπ ΙΚΑ,
ζηεξνχληαη δηθψλ ηνπο πξνζφδσλ γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο, θαη ε δηαηξνθή ηνπο
βαξχλεη ην κηζζσηφ.
Άξζξν 5
Δπίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο
Υνξεγείηαη επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο 10% πάλσ ζην βαζηθφ κηζζφ
ζηνπο

εξγαδφκελνπο

απνθιεηζηηθά

ησλ

εηδηθνηήησλ

εθείλσλ,

πνπ

απαζρνινχληαη θαη ζρεηίδνληαη κε απηή θαζεαπηή ηελ αλζπγηεηλή εξγαζία,
βξίζθνληαη ζε άκεζε επαθή κε ηνλ αλζπγηεηλφ ρψξν θαη πθίζηαληαη ηηο
αλζπγηεηλέο ζπλέπεηέο ηνπ, εξγάδνληαη δε κε πιήξεο σξάξην εξγαζίαο θαη
ιακβάλνπλ ην επίδνκα κφλν γηα φζν ρξφλν δηαξθεί ε αλζπγηεηλή εξγαζία.
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Σν επίδνκα δελ ρνξεγείηαη ζε εξγαδφκελνπο άιισλ εηδηθνηήησλ, (ηνπ ηδίνπ
θηηξίνπ) νχηε ζε εξγαδφκελνπο ηνπ ηδίνπ θηηξηαθνχ ζπγθξνηήκαηνο, νη νπνίνη
εξγάδνληαη εθηφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλζπγηεηλνχ ρψξνπ,
Ωο αλζπγηεηλνί ρψξνη θαζνξίδνληαη νη εμήο:
α. Απνζήθεο θαη πξαηήξηα γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, ςπθηηθνχο ζαιάκνπο,
ζηάβινπο, ζθαγεία θαη αιιαληνπνηεία.
β. ε εγθαηαζηάζεηο παξαζθεπήο ή αλάκημεο ή αλαζπζθεπαζίαο ή
απνζήθεπζεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη δσνηξνθψλ.
γ. ε παξαζθεπή ή εθαξκνγή ςεθαζηηθψλ πιηθψλ, φπσο θαη ζε εξγαζία
κέζα ζε πεξηνρέο δηελέξγεηαο ςεθαζκψλ ή πεηξακαηηζκνχ θπηνθαξκάθσλ.
δ. ε απνιπκάλζεηο θαη απεληνκψζεηο ρψξσλ.
ε. ε βηνκεραλίεο επεμεξγαζίαο, κεηαπνίεζεο, ηππνπνίεζεο ηεο θπηηθήο θαη
δσηθήο

παξαγσγήο

ζηα

παξαθάησ

εξγνζηάζηα:

θνλζεξβνπνηεία, εθθνθθηζηήξηα, επεμεξγαζίαο γάιαθηνο, θαπλεξγνζηάζηα θαη
θαπλεξγαζηήξηα,
ζπνξειαηνπξγεία

μεξαληήξηα
θαη

εξγνζηάζηα

αξαβνζίηνπ,
επεμεξγαζίαο

επεμεξγαζίαο δαζηθψλ πξντφλησλ θαη

ζε

ππξελειαηνπξγεία,
νξχδεο,

παξφκνηα

εξγνζηάζηα

εξγαζηήξηα

γηα

πεηξακαηηθνχο θαη εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο.
ζη. ε ρεκηθά εξγαζηήξηα.
δ. ε απνζήθεο ιηπαζκάησλ.
ε. ε νηλνπνηία.
ζ. ε ζηαθηδεξγνζηάζηα.
η. ε θέληξα ζπνξνπαξαγσγήο.
θ. ε θέληξα ζπγθέληξσζεο θαη θνξηνεθθφξησζεο δεκεηξηαθψλ.
ι. ε αξηνπνηεία, κε εμαίξεζε ηα πξαηήξηα πψιεζεο πξντφλησλ αξηνπνηίαο
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κ. ε ρψξνπο αζεπηηθήο ζπζθεπαζίαο ρπκψλ
λ. ε ζπζθεπαζηήξηα ιαδηνχ, εθφζνλ επξίζθνληαη θαη ιεηηνπξγνχλ εληφο ηνπ
ρψξνπ ησλ ειαηνπξγείσλ, ππξελειαηνπξγείσλ, ζπνξειαηνπξγείσλ θαη θάλνπλ
ζπζθεπαζία. Σν επίδνκα ρνξεγείηαη κφλν θαηά ην δηάζηεκα πνπ ιεηηνπξγνχλ
φινη καδί νη πξναλαθεξφκελνη ρψξνη.
μ. ε ζπζθεπαζηήξηα μπδηνχ.
Σν επίδνκα απηφ δελ επαπμάλεηαη ζε φζνπο απαζρνινχληαη ηαπηφρξνλα ζε
δχν ή πεξηζζφηεξνπο αλζπγηεηλνχο ρψξνπο.
Άξζξν 6
Δπίδνκα Ηζνινγηζκνύ
Οη Αγξνηηθέο πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο δχλαληαη λα ρνξεγνχλ επίδνκα
Ιζνινγηζκνχ ζηνπο Γεσηερληθνχο, πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη έλα ρξφλν
ππεξεζίαο ζηελ Οξγάλσζε, ίζν ηνπιάρηζηνλ πξνο ηηο απνδνρέο ελφο
15λζήκεξνπ θαη φρη θάησ απφ 88 επξψ. ε φζνπο δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη
έλα ρξφλν ππεξεζίαο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ, ρνξεγείηαη αλαινγηθφ θιάζκα κε ην
ρξφλν ππεξεζίαο ηνπο. Σν επίδνκα απηφ θαηαβάιιεηαη ην πξψην ηεηξάκελν
θάζε ρξφλνπ.
Άξζξν 7
Δθηόο έδξαο εξγαζία
1.

Οη

Γεσηερληθνί,

πνπ

εξγάδνληαη

ζηηο

Αγξνηηθέο

πλεηαηξηζηηθέο

Οξγαλψζεηο, φηαλ εμέξρνληαη εθηφο έδξαο ηνπο γηα εθηέιεζε ππεξεζίαο ηεο
Οξγάλσζεο θαη θαηφπηλ εληνιήο απηήο, δηθαηνχληαη νδνηπνξηθψλ εμφδσλ θαη
εκεξήζηαο απνδεκίσζεο ίζεο πξνο ην 1/25 ηνπ κηζζνχ ηνπο (βαζηθνχ θαη
ππνρξεσηηθψλ πξνζαπμήζεσλ θαη επηδνκάησλ), κεηά δηαλπθηέξεπζε εθηφο
έδξαο.
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2. Η εκεξήζηα απηή απνδεκίσζε ζε θακία πεξίπησζε δελ ππνιείπεηαη ησλ
68 επξψ ηελ εκέξα, εθφζνλ νη εξγαδφκελνη δηαλπθηεξεχνπλ εθηφο ηεο έδξαο
ηεο Οξγάλσζεο.
3. ε πεξίπησζε κε δηαλπθηέξεπζεο εθηφο έδξαο δηθαηνχληαη νδνηπνξηθψλ
εμφδσλ θαη ηνπ κηζνχ ηεο απνδεκίσζεο, εθφζνλ ν γεσηερληθφο κεηέβε ζε
πεξηνρή άιινπ Γήκνπ ή Κνηλφηεηαο θαη θάιπςε θαηά ηελ θίλεζή ηνπ
ηνπιάρηζηνλ 30 ρηιηφκεηξα ζπλνιηθά απφ ηελ έδξα ηνπ, γηα εξγαζία δηάξθεηαο
ηνπιάρηζηνλ 4 σξψλ (ζπλππνινγηδνκέλνπ ηνπ ρξφλνπ κεηάβαζεο θαη
επηζηξνθήο).
4. ηελ εληνιή κεηαθίλεζεο ηνπ εξγνδφηε πξνο ηνλ εξγαδφκελν ζα πξέπεη
λα αλαγξάθεηαη ν ρξφλνο κεηάβαζεο θαη επηζηξνθήο θαζψο θαη ην κέζνλ
κεηαθνξάο.
Άξζξν 8
Άδεηα γάκνπ, κεηξόηεηαο - ηνθεηνύ, γνληθή κέξηκλα
1. Η άδεηα γάκνπ θαζνξίδεηαη ζε 5 εξγάζηκεο εκέξεο κε πιήξεηο απνδνρέο.
2. Γηα ηηο κεηέξεο ππαιιήινπο θαζνξίδεηαη κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο θαηά
2 ψξεο ηελ εκέξα ηα 3 πξψηα ρξφληα θαη θαηά 1 ψξα ηελ εκέξα ηνλ 4ν ρξφλν
ειηθίαο ηνπ παηδηνχ.
3. Γηα ηηο κεηέξεο κε δχν (2) ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη πιένλ παηδηά,
θαζνξίδνληαη 2 ψξεο απνπζίαο ηελ εκέξα γηα ηνλ 4ν ρξφλν ειηθίαο ηνπ
παηδηνχ.
4. Σν ίδην κεησκέλν σξάξην ηζρχεη θαη γηα ηνλ δηαδεπγκέλν ζχδπγν, φηαλ
ππάξρεη απφθαζε δηθαζηεξίνπ φηη δίδεηαη ζε απηφλ ε επηκέιεηα ηνπ παηδηνχ.
5. Σν κεησκέλν σξάξην («άδεηα») ζειαζκνχ θαη θξνληίδαο παηδηψλ
δηθαηνχηαη ν/ε εξγαδφκελνο/-ε κε αίηεζή ηνπ/ηεο λα ην δεηήζεη ελαιιαθηηθά σο
ζπλερφκελε ηζφρξνλε άδεηα κε απνδνρέο, εληφο ηεο ρξνληθήο πεξηφδνπ θαηά
ηελ νπνία δηθαηνχηαη κεησκέλνπ σξαξίνπ γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ. Η
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ελαιιαθηηθή ρνξήγεζε ηεο άδεηαο πξνυπνζέηεη ζπκθσλία ηνπ εξγνδφηε θαη
ρνξεγείηαη εθάπαμ ή ηκεκαηηθά.
6. Σελ άδεηα απνπζίαο, γηα ιφγνπο θξνληίδαο ηνπ παηδηνχ, δηθαηνχηαη θαη ν
παηέξαο,

εθφζνλ

δελ

θάλεη

ρξήζε

απηήο

ε

εξγαδφκελε

κεηέξα,

πξνζθνκίδνληαο ζηνλ εξγνδφηε ηνπ ζρεηηθή βεβαίσζε ηνπ εξγνδφηε ηεο
κεηέξαο ηνπ παηδηνχ.
7. Σν δηθαίσκα θαζπζηεξεκέλεο πξνζέιεπζεο ή πξφσξεο απνρψξεζεο ηεο
κεηέξαο θαη ελαιιαθηηθά ηνπ παηέξα, γηα ηε θξνληίδα ηνπ παηδηνχ έρνπλ νη
ζεηνί γνλείο παηδηνχ ειηθίαο σο έμη (6) εηψλ, ππφ ηνπο ίδηνπο σο άλσ φξνπο
ησλ θπζηθψλ γνλέσλ θαη ρξνληθή αθεηεξία ηελ πηνζεζία.
8. Σελ άδεηα θξνληίδαο παηδηνχ δηθαηνχληαη θαη νη άγακνη γνλείο.
9. Η άδεηα θξνληίδαο ηνπ παηδηνχ, ζεσξείηαη θαη ακείβεηαη σο ρξφλνο
εξγαζίαο θαη δελ πξέπεη λα πξνθαιεί δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο ζηελ
απαζρφιεζε θαη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο.
10. Μνλνγνλεϊθέο νηθνγέλεηεο : ηνπο εξγαδφκελνπο (-εο) πνπ έρνπλ
ρεξέςεη θαη ζηνλ άγακν (ε) γνλέα, πνπ έρεη ηελ επηκέιεηα ηνπ παηδηνχ,
ρνξεγείηαη άδεηα κε απνδνρέο έμη (6) εξγάζηκσλ εκεξψλ ην ρξφλν, πέξαλ
απηήο, πνπ δηθαηνχηαη απφ άιιεο δηαηάμεηο. Γνλέαο κε ηξία (3) παηδηά ή
πεξηζζφηεξα, δηθαηνχηαη άδεηα νθηψ (8) εξγάζηκσλ εκεξψλ. Η άδεηα απηή
ρνξεγείηαη ιφγσ απμεκέλσλ αλαγθψλ θξνληίδαο παηδηψλ ειηθίαο κέρξη
δψδεθα (12) εηψλ ζπκπιεξσκέλσλ, ρνξεγείηαη εθάπαμ ή ηκεκαηηθά κεηά απφ
ζπλελλφεζε κε ηνλ εξγνδφηε, ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ γνλέα θαη δελ
πξέπεη λα ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηελ αξρή ή ην ηέινο ηεο εηήζηαο θαλνληθήο
άδεηαο.
11. Η ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο άδεηαο ηνθεηνχ νξίδεηαη ζηηο δέθα νθηψ (18)
εβδνκάδεο ζπλνιηθά, απφ ηηο νπνίεο νη ελλέα (9) ρνξεγνχληαη ππνρξεσηηθά
πξηλ απφ ηελ πηζαλή εκεξνκελία ηνπ ηνθεηνχ θαη νη ππφινηπεο ελλέα (9) κεηά
ηνλ ηνθεηφ.
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12.

Οη

Αγξνηηθέο

πλεηαηξηζηηθέο

Οξγαλψζεηο

ππνρξενχληαη

λα

θαηαβάιινπλ ζηηο ππαιιήινπο ηνπο, πνπ βξίζθνληαη ζε άδεηα ηνθεηνχ ηε
δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θαηαβαιιφκελνπ απφ ηνλ Αζθαιηζηηθφ Φνξέα πνζνχ θαη
ησλ απνδνρψλ ηνπο, νιφθιεξν δε ην πνζφ ησλ απνδνρψλ ηνπο κέρξη θαη ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο άδεηαο, πνπ πξνβιέπεη ε
ζχκβαζε απηή.
13. Υνξεγείηαη γνληθή άδεηα ζηνλ εξγαδφκελν ζχδπγν ή ζηε ζχδπγν κέρξη
θαη έλα (1) ρξφλν ρσξίο απνδνρέο, εθφζνλ έρνπλ παηδηά πνπ παξνπζηάδνπλ
ζνβαξή πλεπκαηηθή ή ζσκαηηθή αλαπεξία δηαπηζησκέλε απφ ηελ πγεηνλνκηθή
επηηξνπή ηνπ ΙΚΑ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο παξαπάλσ άδεηαο φιεο νη
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο θαιχπηνληαη απφ ηνλ εξγνδφηε.
14. ηνλ παηέξα ρνξεγείηαη άδεηα γέλλεζεο ηέθλνπ δχν (2) εκεξψλ κε
απνδνρέο.
Αξζξν 9
πλδηθαιηζηηθή άδεηα - Δθπαηδεπηηθή άδεηα – Άδεηα αζζελείαο
1.

ε

απηνχο

πνπ

θάλνπλ

ρξήζε

ζπλδηθαιηζηηθψλ

αδεηψλ,

πνπ

πξνβιέπνληαη απφ ην Ν. 1264/1982, ρνξεγνχληαη πιήξεηο απνδνρέο.
2. Οη Αγξνηηθέο πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο ρνξεγνχλ ζηνπο Γεσηερληθνχο,
κεηά απφ αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπο πκβνπιίνπ, ην νπνίν
δχλαηαη λα θξίλεη θαηά πεξίπησζε, εθπαηδεπηηθή άδεηα γηα κεηαπηπρηαθέο
ζπνπδέο ζην εζσηεξηθφ ή ην εμσηεξηθφ.
3. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο ν ππάιιεινο θαιχπηεηαη
αζθαιηζηηθά απφ ηελ Α..Ο. θαη ηνπ θαηαβάιινληαη πιήξεηο απνδνρέο ή θαη
κεγαιχηεξεο αλ απηφ είλαη αλαγθαίν.
4. Ο ππάιιεινο ππνρξενχηαη κεηά ηελ απφθηεζε ηνπ κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ,
λα εξγαζζεί ζηελ Α..Ο. ηνπιάρηζηνλ γηα πέληε (5) ρξφληα. ε πεξίπησζε πνπ
ν εξγαδφκελνο δελ ηεξήζεη ηνλ παξαπάλσ φξν, ππνρξενχηαη λα επηζηξέςεη
άιισο ε Α..Ο. λα εηζπξάμεη ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ παξαπάλσ απνδνρψλ,
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ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Δάλ νη ζπνπδέο ηνπ
εξγαδφκελνπ δελ είλαη επηηπρείο, ε Α..Ο. έρεη δηθαίσκα αλάθιεζεο ηεο
εθπαηδεπηηθήο άδεηαο.
Άξζξν 10
Δηήζηα θαλνληθή άδεηα κε απνδνρέο
Οη εξγαδφκελνη, πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ππεξεζία 10 εηψλ ζηνλ ίδην
εξγνδφηε ή πξνυπεξεζία 12 εηψλ ζε νπνηνδήπνηε εξγνδφηε θαη κε
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο, δηθαηνχληαη άδεηαο 30 εξγαζίκσλ εκεξψλ, αλ
εθαξκφδεηαη ζχζηεκα εμαήκεξεο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο ή 25 εξγαζίκσλ
εκεξψλ, αλ εθαξκφδεηαη ζχζηεκα πελζήκεξεο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο. Η
δηάξθεηα ηεο ζρέζεο εξγαζίαο (βαζηθφο ρξφλνο), πνπ απαηηείηαη γηα γέλεζε
ηεο αμίσζεο γηα ηε ρνξήγεζε ηεο εηήζηαο θαλνληθήο άδεηαο κε απνδνρέο (Α.Ν.
539/1945, φπσο ηζρχεη), κεηψλεηαη απφ δψδεθα (12) ζε δέθα (10) κήλεο
ζπκπιεξσκέλνπο.
Άξζξν 11
Πξνϋπεξεζία
1. αλ ρξφλνο ππεξεζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξνχζαο, ζεσξείηαη ην
ζχλνιν ηεο απαζρφιεζεο κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ
γεσηερληθνχ ζηνλ απηφ ή ζε άιιν εξγνδφηε (Γεκφζην, Ν.Π.Ι.Γ., Ο.Σ.Α.,
θπζηθά πξφζσπα) εθφζνλ πξνθχπηεη απφ ηα ζηνηρεία ηνπ Ι.Κ.Α., ή άιινπ
ηακείνπ φηη ήηαλ αζθαιηζκέλνο.
Δπίζεο αλαγλσξίδεηαη ζαλ ρξφλνο ππεξεζίαο ε απαζρφιεζε ηνπ
εξγαδφκελνπ ζε απηνηειέο επάγγεικα απφ ην ρξφλν απφθηεζεο ηνπ πηπρίνπ,
πνπ ζα απνδεηθλχεηαη κε βεβαίσζε ηνπ αξκφδηνπ νηθνλνκηθνχ Δθφξνπ ή ηνπ
αξκφδηνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ηεο αξκφδηαο Πξνμεληθήο Αξρήο ηεο αιινδαπήο,
πξνθεηκέλνπ γηα εξγαζία ζηελ αιινδαπή.
2. Ο ππάιιεινο, πνπ θξίζεθε κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο
Οξγάλσζήο ηνπ ζηάζηκνο, ν ρξφλνο ηεο ζηαζηκφηεηάο ηνπ δελ ζεσξείηαη ζαλ
ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο γηα ηέζζεξα (4) ζπλερή ρξφληα. Η δηάηαμε
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απηή δελ επεξεάδεη ηα ζπληάμηκα ρξφληα. Δπίζεο, αλαγλσξίδεηαη ζαλ ρξφλνο
πξνυπεξεζίαο θαη ν ρξφλνο θπιαθήο θαη εμνξίαο, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα
πνιηηηθνχο ιφγνπο θαη έρεη αξκνδίσο αλαγλσξηζζεί.
Άξζξν 12
Αλαγλώξηζε ηξαηηωηηθήο Θεηείαο

Αλαγλσξίδεηαη ζαλ ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ε ζηξαηησηηθή ζεηεία
πνπ ππεξέηεζε ν κηζζσηφο, (θιεξσηή ή εθεδξηθή) αλεμάξηεηα αλ έγηλε πξηλ ή
κεηά ε πξφζιεςή ηνπ ζε πλεηαηξηζηηθή Οξγάλσζε, αθφκα αλεμάξηεηα αλ
εξγαδφηαλ νπνπδήπνηε αιινχ.
Άξζξν 13
Δπίδνκα Θέζεο
1. Υνξεγείηαη επίδνκα ζέζεο ζε πνζνζηφ πνπ ππνινγίδεηαη επί ηνπ
βαζηθνχ κηζζνχ, ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο θαη γηα φζν ρξφλν αζθνχληαη ηα
αληίζηνηρα θαζήθνληα, σο εμήο:
α. Γεληθφο Γηεπζπληήο

30%

β. Αλαπιεξσηήο Γεληθνχ Γηεπζπληή

25%

γ. Γηεπζπληήο

20%

δ. Τπνδηεπζπληήο ή Αλαπιεξσηήο Γηεπζπληή

15%

ε. Πξντζηάκελνο

10%

ζη. Αλαπιεξσηήο Πξντζηακέλνπ

5%

Σν επίδνκα αλαπιεξσηή πξντζηακέλνπ ρνξεγείηαη αλεμάξηεηα ηεο χπαξμεο
ζεζκνζεηεκέλεο ζέζεο αξθεί κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Α..Ο.
λα έρνπλ αλαηεζεί θαη λα αζθνχληαη ηα αληίζηνηρα θαζήθνληα.
2. Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δχλαληαη νη Αγξνηηθέο
πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο λα ρνξεγνχλ επίδνκα 36 επξψ ζε φζνπο αζθνχλ
θαζήθνληα ππεπζχλνπ εξγνζηαζίνπ, πξαηεξίνπ, εξγαζηεξίνπ, θπησξίνπ,
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ζπζθεπαζηεξίνπ ή ηππνπνηεηεξίνπ, ςπγείνπ, θέληξνπ δηαλνκήο γεσξγηθψλ
εθνδίσλ, γξαθείνπ κειεηψλ.
Σα άλσ θαζήθνληα ππεπζχλνπ, ζα πξέπεη λα έρνπλ νξηζζεί ζηνλ
ζπγθεθξηκέλν εξγαδφκελν κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ.
Άξζξν 14
Δηδηθή άδεηα γηα ηελ άζθεζε ηωλ θαζεθόληωλ
ηωλ Αηξεηώλ Οξγάλωλ ηωλ Ο.Σ.Α.
ηνπο Πξνέδξνπο Κνηλνηήησλ, ηνπο Γεκάξρνπο θαη Αληηδεκάξρνπο Γήκσλ,
Ννκάξρεο,

Πξνέδξνπο

Ννκαξρηαθψλ

Δπηηξνπψλ

θαη

Πξνέδξνπο

Ννκαξρηαθψλ πκβνπιίσλ θαη Γεκνηηθψλ πκβνπιίσλ, ρνξεγείηαη άδεηα 52
εκεξψλ ην ρξφλν ρσξίο απνδνρέο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζνχλ ζηελ
άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ, πνπ απνξξένπλ απφ ην θνηλσληθφ απηφ αμίσκα. Η
άδεηα ρνξεγείηαη κε πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε (εξγνδνηηθέο εηζθνξέο θαη
εηζθνξέο εξγαδνκέλνπ) απφ ηνλ εξγνδφηε.
Άξζξν 15
Καηαλαιωηηθά δάλεηα
1. Οη Αγξνηηθέο πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο δχλαληαη λα ρνξεγνχλ
θαηαλαισηηθά δάλεηα ζην πξνζσπηθφ ηνπο ζην χςνο ησλ αθαζαξίζησλ
απνδνρψλ ελφο κήλα θαη νη νπνίεο δελ κπνξνχλ λα ππεξβαίλνπλ ηα 1.500
επξψ.
2. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ είλαη λα ππεξεηεί
ν

εξγαδφκελνο

ηνπιάρηζηνλ

έλα

(1)

ρξφλν

ζηελ

Οξγάλσζε.

Σν δάλεην εμνθιείηαη ζε έληνθεο δφζεηο (λφκηκνο ηφθνο), κε δηάξθεηα πνπ δελ
ππεξβαίλεη ην έηνο.
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Άξζξν 16
Απνδεκίωζε εμεξρόκελωλ από ηελ Τπεξεζία
1. Οη Γεσηερληθνί, πνπ εξγάδνληαη ζηηο Α..Ο. αλεμάξηεηα απφ ηνλ
Οξγαληζκφ θχξηαο αζθαιίζεσο πνπ είλαη αζθαιηζκέλνη, δχλαληαη εθφζνλ
ζπκπιεξψλνπλ είθνζη πέληε (25) ρξφληα πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο θαη πιεξνχλ
ηηο πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο
δηαηάμεηο ηνπ ΣΑΤΟ ή νπνηνπδήπνηε Οξγαληζκνχ θχξηαο αζθάιηζεο απηψλ,
λα απνρσξνχλ απφ ηελ Τπεξεζία ηνπο, ιακβάλνληαο ζηελ πεξίπησζε απηή
ην 75% ηεο απφ ην Ν. 2112/1920 νξηδφκελεο απνδεκίσζεο.
2. Η ίδηα φπσο παξαπάλσ απνδεκίσζε (75% ηνπ Ν. 2112/1920),
θαηαβάιιεηαη

θαη

ζηνπο

απνρσξνχληεο

απφ

ηελ

Τπεξεζία,

ιφγσ

ζπκπιεξψζεσο ηνπ νξίνπ ειηθίαο ηνπο, πνπ είλαη ην 65ν.
3. Σελ ίδηα απνδεκίσζε (75% ηνπ Ν. 2112/1920) δηθαηνχληαη θαη νη έγγακεο
γπλαίθεο

κε

αλήιηθν

παηδί,

εθφζνλ

πιεξνχλ

ηηο

πξνυπνζέζεηο

ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ
ΣΑΤΟ.
4. Σξηαθνληαπεληαεηία
Οη εξγαδφκελνη Γεσηερληθνί ζηηο Αγξνηηθέο πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο
απνιχνληαη απηνδίθαηα ακέζσο κφιηο ζπκπιεξψζνπλ ηξηαθνληαπεληαεηή
(35εηή) πξαγκαηηθή θαη πιήξε ζπληάμηκε ππεξεζία, φπσο νη νηθείεο δηαηάμεηο
ηνπ ΣΑΤΟ νξίδνπλ.
5. ηνπο εμεξρφκελνπο ιφγσ ηξηαθνληαπεληαεηίαο ρνξεγείηαη ην 75% ηεο
απνδεκίσζεο ηνπ Ν. 2112/1920.
6. Υνξεγείηαη ην 100% ηεο απνδεκίσζεο ηνπ Ν. 2112/1920 κφλν ζε
πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο νξηζηηθήο ηνπ κηζζσηνχ ιφγσ αλαπεξίαο
ζσκαηηθήο ή πλεπκαηηθήο ζε πνζνζηφ 50%, πνπ είλαη δηαπηζησκέλε απφ ηελ
Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ ΙΚΑ.
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7. Δπίζεο, ην 100% ηεο απνδεκίσζεο ηνπ Ν. 2112/1920 ρνξεγείηαη
ππνρξεσηηθά ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ κηζζσηνχ ζηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ.
8. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απνδεκίσζεο ηνπ Ν. 2112/1920, ζα ιακβάλεηαη
ππφςε ε πξνυπεξεζία ηνπ κηζζσηνχ θαη ζαλ εθηάθηνπ, πνπ δηαλχζεθε κε
ζχκβαζε νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ ζηελ ίδηα Οξγάλσζε, εθφζνλ είλαη
ζπλερήο.
Άξζξν 17
Κίλεηξα εμόδνπ
1. Όζνη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο Γεσηερληθνχο ζηηο Α..Ο. ζπκπιεξψλνπλ
ηελ 31.12.2008 33 ρξφληα θαη 6 κήλεο πιήξνπο ζπληάμηκεο θαη πξαγκαηηθήο
ππεξεζίαο θαη ειηθία 60 εηψλ ή 34 ρξφληα πιήξνπο ζπληάμηκεο θαη
πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο θαη ειηθία 62 εηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
ΣΑΤΟ, δχλαληαη εθφζνλ ην επηζπκνχλ λα απνρσξήζνπλ πξφσξα απφ ηελ
Τπεξεζία ηνπο κε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγνδφηε ηνπο κέρξη ηελ 31.12.2008,
ιακβάλνληαο νιφθιεξε ηελ απνδεκίσζε ηνπ Ν. 2112/1920, φπσο ηζρχεη. Η
δηάηαμε απηή εθαξκνδφκελε αλαιφγσο εηδηθά φζνλ αθνξά ζηηο πξνυπνζέζεηο
ζπληαμηνδφηεζεο, ζα ηζρχεη θαη γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, νη νπνίνη ζα
απνρσξήζνπλ πξφσξα ηελ 31.12.2009.
2. Με ηελ επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 16 ηεο
παξνχζαο ρνξεγείηαη ην 100% ηεο απνδεκίσζεο ηνπ Ν. 2112/1920 ζηηο
εξγαδφκελεο γπλαίθεο κε αλήιηθν παηδί, πνπ απνρσξνχλ πξφσξα ζχκθσλα
κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ ΣΑΤΟ πεξί ζπληαμηνδνηήζεσο ησλ
εξγαδνκέλσλ γπλαηθψλ κε αλήιηθν παηδί ιφγσ πξφσξεο απνρψξεζήο ηνπο.
ΓΔΝΗΚΔ ΡΤΘΜΗΔΗ

1. Οη Γεσπφλνη πνπ κεηαθηλνχληαη κε δηθά ηνπο κέζα, δηθαηνχληαη
ρηιηνκεηξηθήο απνδεκίσζεο ίζεο πξνο ην 20% ηεο εθάζηνηε ηζρχνπζαο ηηκήο
βελδίλεο SUPER.
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2. Σπρφλ αλψηεξεο απφ ηελ παξνχζα θαζνξηδφκελεο απνδνρέο ή
επλντθφηεξνη φξνη εξγαζίαο, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην Νφκν, Γηαηάγκαηα,
Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο, πιινγηθέο πκβάζεηο Δξγαζίαο ή Γ.Α. εζσηεξηθνχο
θαλνληζκνχο ή απφ αηνκηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο δελ ζίγνληαη απφ ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξνχζαο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο.
3. Γηαηάμεηο πξνεγνχκελσλ πιινγηθψλ πκβάζεσλ Δξγαζίαο δηαηεξνχληαη
ζε ηζρχ, εθφζνλ δελ ηξνπνπνηνχληαη κε ηελ παξνχζα.
4. Η ηζρχο ηεο παξνχζαο αξρίδεη απφ 1.1.2008 θαη ιήγεη ηελ 31.12.2009.

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΔΓΔ
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ΓΗΑ ΣΖΝ Π.Κ.Γ
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ΓΗΑ ΣΟΝ .Δ.Γ.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
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ΓΗΑ ΣΟ .Γ.Η.Τ.Δ.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

Β. ΓΟΤΣΟΤΛΖ
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