
ΥΛΛΟΓΙΚΗ ΥΜΒΑΗ ΕΡΓΑΙΑ 
Για τοσς όροσς αμοιβής και εργασίας τοσ εν γένει Προσωπικού 

των Αγροτικών σνεταιριστικών Οργανώσεων 
--------------------- 

ηελ Αζήλα ζήκεξα 16 Γεθεκβξίνπ 2010, νη ππνγξάθνληεο αθελφο 1) 
Σδαλέηνο Καξακίραο, θαη 2) Γηάλλεο Σζηθφξνο o πξψηνο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 
Πξνέδξνπ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Παλειιήληαο πλνκνζπνλδίαο 
Δλψζεσλ Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζκψλ (ΠΑΔΓΔ), ε νπνία εδξεχεη ζηελ Αζήλα 
(Αξθαδίαο 26 θαη Λεσθ. Μεζνγείσλ) θαη ν δεχηεξνο κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ 
Γεληθνχ Γηεπζπληή απηήο, ελεξγνχληεο σο λφκηκνη εθπξφζσπνί ηεο θαη 
αθεηέξνπ νη 1) Γεψξγηνο θνπιαηάθεο, Πξφεδξνο ηνπ Γ.. ηεο Οκνζπνλδίαο 
σκαηείσλ Δξγαδνκέλσλ Γεσξγηθψλ Οξγαλψζεσλ (ΟΔΓΟ), ε νπνία εδξεχεη 
ζηελ Αζήλα (Καξφινπ 28) θαη 2) Ησάλλεο Γθνχηζεο, Γελ. Γξακκαηέαο απηήο, 
ελεξγνχληεο σο εθπξφζσπνί ηεο, φινη λφκηκα εμνπζηνδνηεκέλνη θαηά ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1876/90 φπσο ηζρχεη, γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο 
Κιαδηθήο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο, ζπκθψλεζαλ θαη έθαλαλ δεθηά η' 
αθφινπζα: 
 
ΑΡΘΡΟ 1 
Πεδίν Δθαξκνγήο 
 
1. ηελ παξνχζα θιαδηθή ..Δ. ππάγνληαη φινη νη θιάδνη ησλ εξγαδνκέλσλ 
ζηηο Αγξνηηθέο πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο νιφθιεξεο ηεο Υψξαο. 
2. Ζ παξνχζα πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο αθνξά ζην κφληκν θαη έθηαθην 
πξνζσπηθφ ησλ ΑΟ θάζε βαζκίδαο ηεο ΠΑΔΓΔ θαη ησλ κειψλ ηεο 
ΠΑΔΓΔ πλεηαηξηζηηθψλ Δηαηξεηψλ (άξζξν 33, παξαγξ. 2, εδάθην ζη. θαη 
32 Ν. 2810/2000, φπσο ν λφκνο απηφο ηζρχεη). 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
Βαζηθνί Μηζζνί 
 
1. Ζ παξνχζα ..Δ. ζπκθσλείηαη δηεηνχο δηάξθεηαο (2010-2011). Σα 
θαηψηαηα φξηα ησλ βαζηθψλ κεληαίσλ κηζζψλ ηνπ Πξνζσπηθνχ ησλ Α..Ο., 
φπσο έρνπλ δηακνξθσζεί ηελ 31-12-2009, κε βάζε ηελ ..Δ. ηνπ 
Πξνζσπηθνχ ησλ Α..Ο. ησλ εηψλ 2008 - 2009, απμάλνληαη απφ 1.7.2011 
θαηά πνζνζηφ ίζν κε ην πνζνζηφ ηεο εηήζηαο κεηαβνιήο ηνπ Δπξσπατθνχ 
Πιεζσξηζκνχ, γηα ην έηνο 2010. 
Γηα ηνπο ζθνπνχο εθαξκνγήο ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, σο «Δπξσπατθφο 
Πιεζσξηζκφο» ιακβάλεηαη ην πνζνζηφ κέζεο εηήζηαο κεηαβνιήο έλαληη ηνπ 
πξνεγνχκελνπ έηνπο ηνπ Δλαξκνληζκέλνπ Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή 
(Harmonised index of consumer prices) ηεο Δπξσδψλεο (Euro area) φπσο 
απηφο αλαθνηλψλεηαη απφ ηελ Eurostat. 
2. Οη παξαπάλσ βαζηθνί κηζζνί πξνζδηνξίδνληαη ζχκθσλα κε ηα 
αλαγλσξηζκέλα ρξφληα ππεξεζίαο ηνπ κηζζσηνχ ζηελ Οξγάλσζε. 
3. Οη πηπρηνχρνη Αλσηέξαο Δθπαίδεπζεο (ΚΑΣΔΔ, Σ.Δ.Η., θαη ινηπψλ ζρνιψλ, 
πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί απφ ην Κξάηνο σο ηζφηηκεο κε απηέο ζρνιέο), ε 
ηζφηηκεο ζρνιήο ηεο αιινδαπήο, ζα εληάζζνληαη ζηε κηζζνινγηθή θιίκαθα ηνπ 
Πξνζσπηθνχ Μέζεο (Γεπηεξνβάζκηαο) θαη Αλσηέξαο Δθπαίδεπζεο θαη ζα 
παίξλνπλ ην βαζηθφ κηζζφ ηνπ 4νπ ρξφλνπ. 
4. Οη απφθνηηνη Μέζεο (Γεπηεξνβάζκηαο) Δθπαίδεπζεο ή άιιεο ηζφηηκεο ή 



αλαγλσξηζκέλεο ζρνιήο, ζα εληάζζνληαη ζηε κηζζνινγηθή θιίκαθα ηνπ 
πξνζσπηθνχ Μέζεο (Γεπηεξνβάζκηαο) θαη Αλσηέξαο Δθπαίδεπζεο θαη ζα 
παίξλνπλ ην βαζηθφ κηζζφ ηνπ 1νπ ρξφλνπ. 
5. Καη' εμαίξεζε νη δηαρεηξηζηέο (Απνζεθάξηνη), πνπ ππεξεηνχζαλ κέρξη ηελ 
11.3.1983 ζηηο Α..Ο. θαη δελ ήηαλ θάηνρνη απνιπηεξίνπ Μέζεο Δθπαίδεπζεο 
ππάγνληαη ζηελ θαηεγνξία απηή (Μέζεο Δθπαίδεπζεο). 
6. ηα κηζζνινγηθά θιηκάθηα ηνπ Πξνζσπηθνχ ηνηρεηψδνπο Δθπαίδεπζεο 
ππάγνληαη νη θιεηήξεο, θχιαθεο, λπρηνθχιαθεο, πξαθηηθνί κεραληθνί, 
ειεθηξνιφγνη, ρεηξηζηέο κεραλεκάησλ, νδεγνί, εκπεηξνηερλίηεο (φπσο έρνπλ 
ραξαθηεξηζζεί αξκνδίσο) θαζψο επίζεο θαη φζεο εηδηθφηεηεο εκπεηξνηερληηψλ 
πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηνλ Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο θαη ην 
Οξγαλφγξακκα θάζε Α..Ο. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
Δπίδνκα γάκνπ-ηέθλσλ 
 
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 κεηαγπκλαζηαθέο ζπνπδέο ζε αλαγλσξηζκέλεο 
απφ ην Κξάηνο Αλψηεξεο Ηδησηηθέο ρνιέο, εθφζνλ ε θνίηεζε ζ’ 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 ΗΚΑ, 
ζηεξνχληαη δηθψλ ηνπο πξνζφδσλ γηα ηε ζπληήξεζή ηνπο θαη ε δηαηξνθή ηνπο 
βαξχλεη ην κηζζσηφ. 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
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%. 
 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 5 
Δπίδνκα ζπνπδψλ 
 
1. ηνπο πηπρηνχρνπο αλσηάησλ ζρνιψλ εκεδαπήο ή αλαγλσξηζκέλσλ 
ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, ρνξεγείηαη επίδνκα ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ 
βαζηθνχ κηζζνχ, γηα θάζε επδφθηκν έηνο ζπνπδψλ, κε ειάρηζην πνζνζηφ 
επηδφκαηνο 20%. 
2. ηνπο απφθνηηνπο αλσηέξσλ ζρνιψλ εκεδαπήο (ΚΑΣΔΔ, Σ.Δ.Η.) ή 
αλαγλσξηζκέλσλ ηζφηηκσλ ζρνιψλ ηεο αιινδαπήο, ρνξεγείηαη επίδνκα 15% 
επί ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ. 
Δηδηθά ζηνπο απνθνίηνπο Σ.Δ.Η. ηεηξαεηνχο θνηηήζεσο ρνξεγείηαη επίδνκα 20 
% επί ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ. 
3. ηνπο θαηέρνληεο κεηαπηπρηαθά δηπιψκαηα ρνξεγείηαη επίδνκα 5% επί ηνπ 
βαζηθνχ κηζζνχ, γηα θάζε επδφθηκν ρξφλν κεηαπηπρηαθψλ ζπνπδψλ, αλψηεξν 
φξην γηα ην MASTER 2 ρξφληα θαη γηα ην Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα 3 ρξφληα. 
4. ηνπο απφθνηηνπο πλεηαηξηζηηθήο ζρνιήο, ελφο έηνπο θνίηεζεο ρνξεγείηαη 
επίδνκα ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ βαζηθνχ ηνπο κηζζνχ. 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
Δπίδνκα μέλεο γιψζζαο 
 
1. Υνξεγείηαη επίδνκα μέλεο γιψζζαο ζε πνζνζηφ 10%, ην νπνίν 
ππνινγίδεηαη ζην βαζηθφ κηζζφ κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ αθνινπζνχλ : 
Ζ γλψζε ηεο μέλεο γιψζζαο ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηε, εθηφο αλ απνθαζίζεη 
δηαθνξεηηθά ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηεο Οξγάλσζεο. 
Ζ επάξθεηα δηαπηζηψλεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 28 ηνπ Π.Γ. 
50/2001. 
Ζ ρξήζε ηεο μέλεο γιψζζαο πξέπεη λα γίλεηαη ζε κφληκε βάζε απφ ηνλ 
εξγαδφκελν γηα ηηο αλάγθεο ηεο Οξγάλσζεο. 
Σπρφλ πθηζηάκελεο παξνρέο ή ηπρφλ πξνζκέηξεζε ηνπ πξνζφληνο απηνχ 
θαηά ηελ πξφζιεςε, ζπκςεθίδνληαη κε ην 10%. 
2. ε πεξίπησζε θαηνρήο δηπισκάησλ ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία γιψζζεο, ην 
επίδνκα ρνξεγείηαη κφλν κία θνξά. 
 
ΑΡΘΡΟ 7 
Δπίδνκα ηακεηαθφ – δηαρεηξηζηηθφ 
 
Υνξεγείηαη επίδνκα ηακείνπ 5% θαη δηαρεηξηζηηθφ 5% ζε φζνπο δηεμάγνπλ 
απνδεδεηγκέλα ηακεηαθέο ή δηαρεηξηζηηθέο εξγαζίεο. Σα παξαπάλσ επηδφκαηα 
ππνινγίδνληαη ζην βαζηθφ κηζζφ. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 
Δπίδνκα κεραλνγξάθεζεο 
 
Υνξεγείηαη ζηνπο ρεηξηζηέο ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ (Ζ/Τ) θαη ζηνπο 
ρεηξηζηέο εηζαγσγήο ζηνηρείσλ (κεραλνγξάθεζεο) επίδνκα κεραλνγξάθεζεο 
7% επί ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ, εθφζνλ απηνί θαηέρνπλ αληίζηνηρα δηπιψκαηα 
αλαιπηή-πξνγξακκαηηζηή Γεκφζηαο Αλσηάηεο ή Αλσηέξαο ρνιήο ηεο 
εκεδαπήο ή αιινδαπήο ή άιισλ ηζνηίκσλ ζρνιψλ ηεο εκεδαπήο ή 
αιινδαπήο. 



ΑΡΘΡΟ 9 
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. 
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 : 
1. Απνζήθεο θαη πξαηήξηα γεσξγηθψλ θαξκάθσλ, ςπθηηθνχο ζαιάκνπο, 
ζηάβινπο. 
2. ε εγθαηαζηάζεηο παξαζθεπήο ή αλάκημεο ή αλαζπζθεπαζίαο ή 
απνζήθεπζεο γεσξγηθψλ θαξκάθσλ θαη δσνηξνθψλ. 
3. ε παξαζθεπή ή εθαξκνγή ςεθαζηηθψλ πιηθψλ, φπσο θαη ζε εξγαζία κέζα 
ζε πεξηνρέο δηελέξγεηαο ςεθαζκψλ ή πεηξακαηηζκνχ θπηνθαξκάθσλ. 
4. ε απνιπκάλζεηο θαη απεληνκψζεηο ρψξσλ. 
5. ε βηνκεραλίεο επεμεξγαζίαο, κεηαπνίεζεο, ηππνπνίεζεο ηεο θπηηθήο θαη 
δσηθήο παξαγσγήο ζηα παξαθάησ εξγνζηάζηα : θνλζεξβνπνηεία, 
εθθνθθηζηήξηα, επεμεξγαζίαο γάιαθηνο, θαπλεξγνζηάζηα θαη θαπλεξγαζηήξηα, 
μεξαληήξηα αξαβνζίηνπ, ππξελειαηνπξγεία, ζπνξειαηνπξγεία θαη εξγνζηάζηα 
επεμεξγαζίαο νξχδεο θαη ζε παξφκνηα εξγαζηήξηα γηα πεηξακαηηθνχο θαη 
εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. 
6. ε ρεκηθά εξγαζηήξηα 
7. ε απνζήθεο ιηπαζκάησλ 
8. ε νηλνπνηία 
9. ε ζηαθηδεξγνζηάζηα 
10. ε θέληξα ζπνξνπαξαγσγήο 
11. ε θέληξα ζπγθέληξσζεο θαη θνξηνεθθφξησζεο δεκεηξηαθψλ 
12. ε ζπλεξγεία επηζθεπήο γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ. 
13. ε ρψξνπο κεραλνγξάθεζεο, θαη κφλνλ φπνπ βξίζθεηαη ν θεληξηθφο 
ππνινγηζηήο θαη ζηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ θεληξηθφ ππνινγηζηή θαη φρη ζε 
θάζε εξγαδφκελν, φπνπ βξίζθεηαη εληφο ηνπ ρψξνπ απηνχ. 
14. ε ιεβεηνζηάζηα, θπιηλδξφκπινπο θαη ηππνγξαθεία. 
15. ε αξηνπνηεία, κε εμαίξεζε ηα πξαηήξηα πψιεζεο πξντφλησλ αξηνπνηείαο. 
16. ε ρψξνπο αζεπηηθήο ζπζθεπαζίαο ρπκψλ. 
17. 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. 
18. ε ζπζθεπαζηήξηα μπδηνχ.  
19. ηηο θαζαξίζηξηεο, εθφζνλ αθνινπζνχλ ηελ παξνχζα πιινγηθή χκβαζε 
Δξγαζίαο θαη ζηνπο εξγαηνηερλίηεο, πνπ εξγάδνληαη ζε πηελνζθαγεία, 
εθθνιαπηήξηα θαη θξενζθαγεία. 
Σν επίδνκα απηφ δελ επαπμάλεηαη ζε φζνπο απαζρνινχληαη ηαπηφρξνλα ζε 
δχν ή πεξηζζφηεξνπο αλζπγηεηλνχο ρψξνπο. 



ΑΡΘΡΟ 10 
Υνξήγεζε πεξηζζνηέξσλ επηδνκάησλ 
 
Ο εξγαδφκελνο, πνπ ζπγθεληξψλεη ηηο απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο λα πάξεη 
δχν επηδφκαηα, δειαδή δηαρεηξηζηηθφ θαη ηακεηαθφ, δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη 
κφλν ην έλα. ηελ πεξίπησζε, πνπ δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη επίδνκα 
αλζπγηεηλήο εξγαζίαο θαη έλα ή δχν απφ ηα πξναλαθεξφκελα επηδφκαηα  
(δηαρεηξηζηηθφ-ηακεηαθφ), ζα παίξλεη ππνρξεσηηθά ην επίδνκα αλζπγηεηλήο 
εξγαζίαο θαη έλα απφ ηα άιια δχν. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 
Δπίδνκα επηθίλδπλεο εξγαζίαο - Σερληθφ επίδνκα 
 
Υνξεγείηαη ηερληθφ επίδνκα ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ θαη 
επίδνκα επηθίλδπλεο εξγαζίαο ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ βαζηθνχ κηζζνχ  ζηηο 
εμήο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ, νη νπνίνη θέθηεληαη  λνκίκνπ άδεηαο αζθήζεσο 
επαγγέικαηνο: ειεθηξνιφγνπο, πδξαπιηθνχο, πξαθηηθνχο κεραληθνχο, 
ζεξκαζηέο θαη ςπθηηθνχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 12 
Δπίδνκα Ηζνινγηζκνχ 
 
Οη Α..Ο. δχλαληαη λα ρνξεγνχλ επίδνκα Ηζνινγηζκνχ ζε φιν ην Πξνζσπηθφ 
ηνπο, πνπ έρεη ζπκπιεξψζεη έλα ρξφλν ππεξεζίαο ζηελ Οξγάλσζε, ίζν 
ηνπιάρηζηνλ πξνο ηηο απνδνρέο ελφο 15λζεκέξνπ θαη φρη θάησ απφ 380 
ΔΤΡΩ. ε φζνπο απφ ην πξνζσπηθφ δελ έρνπλ ζπκπιεξψζεη έλα ρξφλν 
ππεξεζίαο ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ, ρνξεγείηαη αλαινγηθφ θιάζκα κε ην ρξφλν 
ππεξεζίαο ηνπ. Σν επίδνκα απηφ θαηαβάιιεηαη ην πξψην ηεηξάκελν θάζε 
ρξφλνπ. 
 
ΑΡΘΡΟ 13 
Δπίδνκα ζέζεο 
 
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 πξντζηάκελνπ ρνξεγείηαη αλεμάξηεηα ηεο χπαξμεο 
ζεζκνζέηεζεο ζέζεο (άξζξν 23 ΚΤΑ 52800/2006) αξθεί κε απφθαζε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο ΑΟ λα έρνπλ αλαηεζεί θαη λα αζθνχληαη ηα αληίζηνηρα 
θαζήθνληα. 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 14 
Αλαγλψξηζε ζηξαηησηηθήο ζεηείαο 
 
Αλαγλσξίδεηαη ζαλ ρξφλνο πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο ε ζηξαηησηηθή ζεηεία, πνπ 
ππεξέηεζε ν κηζζσηφο (θιεξσηή ή εθεδξηθή), αλεμάξηεηα αλ έγηλε πξηλ ή 
κεηά ηελ πξφζιεςή ηνπ ζε πλεηαηξηζηηθή Οξγάλσζε, αθφκα αλεμάξηεηα αλ 
εξγαδφηαλ νπνπδήπνηε αιινχ. 
 
ΑΡΘΡΟ 15 
Θεξηλφ σξάξην - πελζήκεξε εβδνκαδηαία εξγαζία 
 
ε φιεο ηηο εξγαζίεο θαζηεξψλεηαη ην κεησκέλν σξάξην εξγαζίαο θαηά ηνπο 
ζεξηλνχο κήλεο ( Ηνχληνο – Ηνχιηνο – Αχγνπζηνο ) θαηά κηζή (1/2) ψξα ηελ 
εκέξα ππνρξεσηηθά. 
 
ΑΡΘΡΟ 16 
Άδεηα γάκνπ, κεηξφηεηαο-ηνθεηνχ, γνληθή κέξηκλα 
 
1. Ζ 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 Γηθαζηεξίνπ φηη δίδεηαη ζ' 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. 
Ζ 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 θαη 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. Ζ άδεηα θξνληίδαο ηνπ παηδηνχ, ζεσξείηαη θαη ακείβεηαη σο ρξφλνο 
εξγαζίαο θαη δελ πξέπεη λα πξνθαιεί δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο ζηελ 
απαζρφιεζε θαη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. 
10. Μνλνγνλετθέο 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. Ζ 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. Ζ 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. 
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 ΗΚΑ. 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. 
 
ΑΡΘΡΟ 17 
Δθηφο έδξαο εξγαζία 
 
1. Οη εξγαδφκελνη ζηηο Αγξνηηθέο πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο, φηαλ 
εμέξρνληαη εθηφο ηεο 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. 
2. Ζ εκεξήζηα απηή απνδεκίσζε ζε θακηά πεξίπησζε δελ ππνιείπεηαη ησλ 68 
επξψ ηελ εκέξα, εθφζνλ νη εξγαδφκελνη δηαλπθηεξεχζνπλ εθηφο ηεο έδξαο ηεο 
Οξγάλσζεο. Ζ Οξγάλσζε θαιχπηεη ηε δαπάλε μελνδνρείνπ Β΄ Καηεγνξίαο. 
3. ε πεξίπησζε κε δηαλπθηέξεπζεο εθηφο έδξαο δηθαηνχληαη νδνηπνξηθψλ 
εμφδσλ θαη ηνπ κηζνχ ηεο απνδεκίσζεο, εθφζνλ ν εξγαδφκελνο κεηέβε εθηφο 
λνκνχ 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. 
5. Απφ ηε δηάηαμε ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ παξφληνο άξζξνπ, εμαηξνχληαη νη 
απνθιεηζηηθά απαζρνινχκελνη σο νδεγνί απηνθηλήησλ.   
6. Ζ δηάηαμε απηή ηζρχεη απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο παξνχζαο Δ 
ζην Τπνπξγείν Δξγαζίαο. 
 
 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 18 
Υηιηνκεηξηθή απνδεκίσζε 
 
ηνπο εξγαδφκελνπο, νη νπνίνη θάλνπλ ρξήζε Η.Υ. απηνθηλήηνπ θαηά ηηο 
κεηαθηλήζεηο ηνπο γηα ππεξεζηαθνχο ιφγνπο, ρνξεγείηαη απνδεκίσζε ίζε πξνο 
ην 20% ηεο ηηκήο ηνπ ιίηξνπ ηνπ θαπζίκνπ, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη, θαηά 
δηαλπφκελν ρηιηφκεηξν. 
 
ΑΡΘΡΟ 19 
Φνηηεηηθή - ζπνπδαζηηθή άδεηα 
 
1. Υνξεγείηαη θνηηεηηθή άδεηα δχν (2) εβδνκάδσλ ην ρξφλν ζηνπο θνηηεηέο 
πνπ ππεξεηνχλ ζηηο πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο, κε πιήξεηο απνδνρέο. Ζ 
άδεηα ρνξεγείηαη γηα θνίηεζε κέρξη 6 ρξφληα γηα ηελ απφθηεζε ηνπ πηπρίνπ θαη 
επηπιένλ 3 ρξφληα γηα κεηαπηπρηαθέο ζπνπδέο. Γελ ρνξεγείηαη ε αλσηέξσ 
άδεηα ζε πεξίπησζε εμεηάζεσλ, γηα ηελ απφθηεζε δεχηεξνπ πηπρίνπ ηεο ίδηαο 
εθπαηδεπηηθήο βαζκίδαο. 
2. Δπίζεο, ζε φζνπο εξγαδφκελνπο θνηηνχλ ζε λπθηεξηλά Γπκλάζηα ή Λχθεηα 
θαη ε ζπλερήο παξαθνινχζεζε απνδεηθλχεηαη κε ζρεηηθή βεβαίσζε, 
ρνξεγείηαη ζπνπδαζηηθή άδεηα θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εμεηάζεσλ δχν (2) 
εβδνκάδσλ ην ρξφλν κε πιήξεηο απνδνρέο. 
 
ΑΡΘΡΟ 20 
Δθπαηδεπηηθή άδεηα 
 
1. ηνπο ηαθηηθνχο ππαιιήινπο ηεο νξγάλσζεο είλαη δπλαηή, κε απφθαζε ηνπ 
Γ.., ε ρνξήγεζε άδεηαο, κε ή ρσξίο απνδνρέο, γηα επηκφξθσζε ζην 
εμσηεξηθφ ή εζσηεξηθφ. Ζ δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο δελ κπνξεί λα 
είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ θαλνληθή δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ. 
2. Γηα ηε ρνξήγεζε εθπαηδεπηηθήο άδεηαο κε απνδνρέο ζην εμσηεξηθφ θαζψο 
θαη ηηο απνδεκηψζεηο, νδνηπνξηθά θαη άιια έμνδα, απνθαζίδεη ην Γ.. ηεο 
Οξγάλσζεο. 
3. Δθπαηδεπηηθή άδεηα ρσξίο απνδνρέο ρνξεγείηαη κφλν αλ ν ππάιιεινο 
αλαιακβάλεη ηα πάζεο θχζεσο έμνδα κεηεθπαίδεπζήο ηνπ. 
4. Μεηά ηε ιήμε ηεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο κε απνδνρέο, ν ππάιιεινο 
ππνρξενχληαη λα παξακείλεη ζηελ Οξγάλσζε γηα ρξφλν πνπ ζα θαζνξηζηεί 
απφ απηή κε ηελ απφθαζε ηεο ρνξήγεζεο, δηαθνξεηηθά ππνρξενχηαη λα ηεο 
θαηαβάιεη, κε ην λφκηκν ηφθν απφ ηελ είζπξαμε ησλ ρξεκάησλ, φζα 
πιεξψζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο ηνπ άδεηαο. 
5. Μεηά ηε ιήμε ηεο εθπαηδεπηηθήο άδεηαο ρσξίο απνδνρέο, ν ππάιιεινο 
ππνρξενχηαη λα παξακείλεη ζηελ Οξγάλσζε γηα ρξφλν ίζν κε ην ρξφλν ηεο 
εθπαηδεπηηθήο άδεηαο, δηαθνξεηηθά λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε ίζε πξνο ηηο 
απνδνρέο ηνπ κηζνχ ρξφλνπ θαηά ηνλ νπνίν είρε ππνρξέσζε λα παξακείλεη. 
 
 
 
 
 
 



ΑΡΘΡΟ 21 
πλδηθαιηζηηθή άδεηα 
 
’ απηνχο πνπ θάλνπλ ρξήζε ζπλδηθαιηζηηθψλ αδεηψλ, πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ην Ν. 1264/82, φπσο ζήκεξα ηζρχεη, ρνξεγνχληαη πιήξεηο απνδνρέο. 
Δηδηθά γηα ηνπο αληηπξνζψπνπο ζηελ ΟΔΓΟ ε ζπλδηθαιηζηηθή άδεηα γηα ηε 
ζπκκεηνρή ηνπο ζην πλέδξην απμάλεηαη θαηά δχν (2) εκέξεο, πέξαλ  απφ ηε 
δηάξθεηα ηνπ πλεδξίνπ, γηα κεηάβαζε θαη επηζηξνθή ζ’ απηφ. 
 
ΑΡΘΡΟ 22 
Άδεηα αζζελείαο – Άδεηα αηκνδνζίαο 
 
1. Οη εξγαδφκελνη πνπ θάλνπλ ρξήζε άδεηαο αζζελείαο (γηα ην δηάζηεκα κέρξη 
ηνπ ελφο κελφο, άξζξα 657, 658 AK), ζα επηζηξέθνπλ ην βνήζεκα πνπ ηνπο 
ρνξεγεί ην ΗΚΑ ζηελ Τπεξεζία ηνπο θαη ζα παίξλνπλ ην κηζζφ ηνπο. 
2. Υνξεγείηαη άδεηα δχν (2) εκεξψλ ην ρξφλν ζηνπο αηκνδφηεο, κεηά απφ 
βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ Ννζνθνκεηαθνχ Ηδξχκαηνο. 
 
ΑΡΘΡΟ 23 
Δηδηθή άδεηα ησλ Οξγάλσλ ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 
Γηνίθεζεο 
 
Οη δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 93, 182 θαη 183 ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 
Πξφγξακκα ΚΑΛΛΗΚΡΑΣΖ» εθαξκφδεηαη ζην πξνζσπηθφ ησλ ΑΟ, κε ηνπο 
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ νξίδεη ν λφκνο απηφο, εθφζνλ, ην πεδίν 
εθαξκνγήο ηνπ, δεζκεχεη θαη ηνπο εξγαδφκελνπο, πνπ δηέπεη ε παξνχζα 
..Δ. 
 
ΑΡΘΡΟ 24 
Καηαλαισηηθά δάλεηα 
 
1. Οη Α..Ο. δχλαληαη λα ρνξεγνχλ θαηαλαισηηθά δάλεηα ζην πξνζσπηθφ ηνπο 
ζην χςνο ησλ αθαζαξίζησλ απνδνρψλ ελφο κήλα θαη πνπ δελ κπνξνχλ λα 
ππεξβαίλνπλ ηα 1.500 Δπξψ. 
2. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ δαλείνπ είλαη λα ππεξεηεί ν 
εξγαδφκελνο ηνπιάρηζηνλ έλα (1) ρξφλν ζηελ Οξγάλσζε. 
3. Σν δάλεην εμνθιείηαη ζε έληνθεο δφζεηο (λφκηκνο ηφθνο), κε δηάξθεηα πνπ 
δελ ππεξβαίλεη ην έηνο. 
ΑΡΘΡΟ 25 
Δηήζηα θαλνληθή άδεηα κε απνδνρέο 
Οη εξγαδφκελνη πνπ έρνπλ ζπκπιεξψζεη ππεξεζία 10 εηψλ ζηνλ ίδην 
εξγνδφηε ή πξνυπεξεζία 12 εηψλ ζε νπνηνλδήπνηε 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. 
Δξγαδφκελνη κεηά ηε ζπκπιήξσζε 25εηνχο ππεξεζίαο ή πξνυπεξεζίαο 
δηθαηνχληαη κία επηπιένλ εξγάζηκε εκέξα άδεηα, δειαδή 31 ζε ζχζηεκα 
εμαήκεξεο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο θαη 26 ζε ζχζηεκα πελζήκεξεο 



εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο (άξζξν 3 Δ.Γ...Δ 2008-2009). Καηά ηα ινηπά 
ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Α.Ν. 539/1945, φπσο ηξνπνπνηεζείο ηζρχεη. 
 
ΑΡΘΡΟ 26 
Δπηδφκαηα ενξηψλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα 
 
Σα επηδφκαηα ησλ ενξηψλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα απνηεινχλ ηαθηηθέο 
απνδνρέο θαη θαηαβάιινληαη ζην αθέξαην εθφζνλ ε εξγαζηαθή ζρέζε 
δηήξθεζε θαζφιε ηε ρξνληθή πεξίνδν, γηα κελ ηελ πεξίπησζε ηνπ επηδφκαηνο 
ησλ ενξηψλ Πάζρα απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ κέρξη ηελ 30ή Απξηιίνπ γηα δε ηελ 
πεξίπησζε ηνπ επηδφκαηνο ησλ ενξηψλ Υξηζηνπγέλλσλ απφ ηελ 1ε Μαΐνπ 
κέρξη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ θάζε ρξφλνπ. 
Σν επίδνκα ενξηψλ Υξηζηνπγέλλσλ αλέξρεηαη ζε έλαλ κεληαίν κηζζφ γηα ηνπο 
ακεηβφκελνπο κε κηζζφ θαη ζε 25 εκεξνκίζζηα γηα ηνπο ακεηβφκελνπο κε 
εκεξνκίζζην 
Σν επίδνκα ενξηψλ Πάζρα αλέξρεηαη ζε κηζφ κεληαίν κηζζφ γηα ηνπο 
ακεηβφκελνπο κε κηζζφ θαη ζε 15 εκεξνκίζζηα γηα ηνπο ακεηβφκελνπο κε 
εκεξνκίζζην 
Δηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο απηψλ ησλ επηδνκάησλ 
πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 28 ηεο παξνχζαο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο. 
Γεληθέο ή εηδηθέο δηαηάμεηο λφκσλ, δηαηαγκάησλ, ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, 
ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ, θαλνληζκψλ 
εξγαζίαο θαη ινηπψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ , πνπ θαζνξίδνπλ επλντθφηεξνπο 
ηξφπνπο ππνινγηζκνχ, θαηαβνιήο θαη γεληθά παξνρήο ησλ επηδνκάησλ 
απηψλ ππεξηζρχνπλ θαη δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ. 
 
ΑΡΘΡΟ 27 
Δπίδνκα Αδείαο 
 
Ο κηζζσηφο πνπ ζεκειηψλεη δηθαίσκα θαλνληθήο άδεηαο αλαςπρήο, απηνχζηαο 
ή ζε ρξήκα δηθαηνχηαη λα ιάβεη θαη ην επίδνκα άδεηαο, ην νπνίν απνηειεί 
ηαθηηθέο απνδνρέο ηνπ, ππνινγίδεηαη κε ηνλ ίδην ηξφπν πνπ ππνινγίδνληαη θαη 
νη απνδνρέο άδεηαο θαη ππφθεηηαη ζηνπο ίδηνπο θαλφλεο κε απηέο. 
Σν επίδνκα άδεηαο ηζνχηαη κε ην ζχλνιν ησλ πξάγκαηη θαηαβαιιφκελσλ 
ηαθηηθψλ ζπλήζσλ απνδνρψλ ηεο άδεηαο, κε ηνλ πεξηνξηζκφ φηη δελ κπνξεί 
λα ππεξβαίλεη ηηο απνδνρέο 15 εκεξψλ γη’ απηνχο πνπ ακείβνληαη κε κεληαίν 
κηζζφ θαη 13 εκεξψλ γη’ απηνχο πνπ ακείβνληαη κε εκεξνκίζζην ή θαηά 
κνλάδα εξγαζίαο ή κε πνζνζηά ή θαη κε άιιν ηξφπν. 
Σν αληίζηνηρν επίδνκα άδεηαο πξνθαηαβάιιεηαη θαηά ηε ιήςε ηεο άδεηαο 
αλαςπρήο ή ηκήκαηνο απηήο καδί κε ηηο απνδνρέο αδείαο. 
Γεληθέο ή εηδηθέο δηαηάμεηο λφκσλ, δηαηαγκάησλ , ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, 
ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο, δηαηηεηηθψλ απνθάζεσλ, θαλνληζκψλ 
εξγαζίαο θαη ινηπψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, πνπ θαζνξίδνπλ επλντθφηεξνπο 
ηξφπνπο ππνινγηζκνχ , θαηαβνιήο θαη γεληθά παξνρήο ηνπ επηδφκαηνο άδεηαο 
ππεξηζρχνπλ θαη δηαηεξνχληαη ζε ηζρχ. 
Σν άξζξν 6 ηεο ΔΓΔ 1997 γηα ηε ρνξήγεζε ηνπ επηδφκαηνο ά¬δεηαο ζε 
πεξίπησζε πξφσξεο ιχζεο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο εμαθνινπζεί λα ηζρχεη, 
δηαγξαθνκέλσλ ησλ ιέμεσλ «πξηλ ν κηζζσηφο ζπκπιεξψζεη παξά ησ απηψ 
εξγνδφηε δσδεθάκελνλ ζπλερή απαζρφιεζηλ» , ιφγσ ηεο κεηαγε¬λέζηεξεο 
ηξνπνπνίεζεο ησλ πξνυπνζέζεσλ γηα ηε ιήςε άδεηαο. 



Δηδηθφηεξνη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο θαηαβνιήο απηψλ ησλ επηδνκά¬ησλ 
πεξηιακβάλνληαη ζην άξζξν 28 ηεο παξνχζαο ζπιινγηθήο ζχκβαζεο. 
 
ΑΡΘΡΟ 28  
Δηδηθνί Όξνη Καηαβνιήο Δπηδνκάησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα 
 
Μηζζσηνί, ησλ νπνίσλ ε εξγαζηαθή ζρέζε κε ηνλ ππφρξεν εξγνδφηε δελ 
δηήξθεζε νιφθιεξν ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαβνιή 
πιήξσλ επηδνκάησλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα, δηθαηνχληαη: 
α) γηα επίδνκα ενξηψλ Υξηζηνπγέλλσλ πνζφ ίζν κε 2/25 ηνπ κεληαίνπ κηζζνχ 
ή δχν εκεξνκίζζηα, αλάινγα κε ην ζπκθσλεκέλν ηξφπν ακνηβήο, γηα θάζε 
δεθαελληά κέξεο δηάξθεηαο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο θαη 
β) γηα επίδνκα ενξηψλ Πάζρα πνζφ ίζν κε ην 1/15 ηνπ κηζνχ κεληαίνπ κηζζνχ 
ή έλα εκεξνκίζζην, αλάινγα κε ην ζπκθσλεκέλν ηξφπν ακνηβήο, γηα θάζε 
νθηψ κέξεο δηάξθεηαο ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο 
Σα επηδφκαηα ενξηψλ Υξηζηνπγέλλσλ θαη Πάζρα ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ 
πξάγκαηη θαηαβαιιφκελσλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ, εθφζνλ απηέο είλαη ίζεο ή 
αλψηεξεο ησλ λνκίκσλ. Σαθηηθέο απνδνρέο ζεσξνχληαη ν κηζζφο ή ην 
εκεξνκίζζην θαζψο θαη θάζε άιιε παξνρή πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ 
εξγνδφηε σο ζπκβαηηθφ ή λφκηκν αληάιιαγκα ηεο παξερφκελεο εξγαζίαο 
ηαθηηθά θάζε κήλα ή επαλαιακβάλεηαη πεξηνδηθά θαηά νξηζκέλα δηαζηήκαηα 
ηνπ ρξφλνπ. Σαθηηθέο απνδνρέο απνηεινχλ , κεηαμχ άιισλ ην επίδνκα άδεηαο, 
ε ακνηβή γηα ηαθηηθή λφκηκε ππεξσξηαθή εξγαζία, ππεξεξγαζία, εξγαζία ηελ 
Κπξηαθή, ζε αξγίεο, ζε λπρηεξηλέο ψξεο, ηα πξηκ παξαγσγηθφηεηαο, φηαλ 
ρνξεγνχληαη θαη’ επαλάιεςε ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα , θιπ. 
Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1082/1980, ηεο Τπνπξγηθήο 
Απφθαζεο (ΤΑ) 19040/1981 (Οηθνλνκηθψλ θαη Δξγαζίαο) (ΦΔΚ Β 742), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ ΤΑ 2006743/538/0022/1991 (ΦΔΚ Β 170), ηεο ΤΑ 
19344/1980 (ΦΔΚ Β 1298) φπσο ζπκπιεξψζεθε απφ ηελ ΤΑ 11520/1995 
(ΦΔΚ Β 374) θαη ηεο Τ Α 18796/1989 (ΦΔΚ Β 21). 
 
ΑΡΘΡΟ 29 
Αζθάιηζε έλαληη ζαλάησλ θαη αηπρεκάησλ 
 
Οη Α..Ο. δχλαληαη λα αζθαιίδνπλ ην Πξνζσπηθφ ηνπο έλαληη ζαλάηνπ θαη 
αηπρεκάησλ. 
 
ΑΡΘΡΟ 30 
Πξνψζεζε απνθνίησλ κέζεο εθπαίδεπζεο 
 
Μεηά απφ πέληε (5) ρξφληα ππεξεζίαο ζηνπο απφθνηηνπο κέζεο εθπαίδεπζεο 
ρνξεγείηαη κηζζνινγηθή θαη βαζκνινγηθή πξνψζεζε θαηά έλα (1) ρξφλν. 
 
ΑΡΘΡΟ 31 
Αλαγλψξηζε πξνυπεξεζίαο 
 
1. Ο θαζνξηζκφο ησλ βαζηθψλ κηζζψλ ηνπ κφληκνπ θαη κε κφληκνπ 
Πξνζσπηθνχ γίλεηαη κε βάζε ηελ πξαγκαηηθή ππεξεζία ηνπ ππαιιήινπ ζηε 
πλεηαηξηζηηθή Οξγάλσζε , πνπ πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ, ε νπνία 
πξνζαπμάλεηαη κε ηελ πξαγκαηηθή ππεξεζία ζε θαζήθνληα ππαιιήινπ ζε 



νπνηαδήπνηε άιιε Αγξνηηθή πλεηαηξηζηηθή Οξγάλσζε θάζε βαζκνχ, ζε 
Κνηλνπξαμίεο απηψλ, ζε Κνηλνπξαμίεο ηνπ Ν. 3874/1958, ζε πλεηαηξηζηηθέο 
Δηαηξίεο θαζψο θαη ζην Γεκφζην θαη ζηηο Σξάπεδεο αλεμάξηεηα αλ ε 
πξνυπεξεζία ήηαλ κε ζχκβαζε νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ. ηνπο 
απνθνίηνπο ηεο πλεηαηξηζηηθήο ρνιήο ν ρξφλνο θνίηεζήο ηνπο ζε απηή 
αλαγλσξίδεηαη ζαλ ρξφλνο πξνυπεξεζίαο αλεμάξηεηα αλ πξαγκαηνπνηήζεθε 
πξηλ ή κεηά ηελ πξφζιεςε ζηε πλεηαηξηζηηθή Οξγάλσζε. Αλαγλσξίδεηαη ε 
πξνυπεξεζία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα κέρξη πέληε (5) ρξφληα, επίζεο, ζε 
θαζήθνληα ππαιιήινπ, εθφζνλ πξνθχπηεη απφ ζηνηρεία ηνπ ΗΚΑ ή άιινπ 
ηακείνπ φηη ήηαλ αζθαιηζκέλνο. 
Αλαγλσξίδεηαη σο πξνυπεξεζία κέρξη πέληε (5) ρξφληα, ν ρξφλνο 
πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο πνπ έρεη ππεξεηήζεη ν εξγαδφκελνο ζηελ αιινδαπή 
θαη ζε θαζήθνληα κφλν ππαιιήινπ. Σπρφλ αλαγλσξηζζείζα κεγαιχηεξε 
πξνυπεξεζία εμαθνινπζεί λα ηζρχεη. 
2. Δπίζεο, αλαγλσξίδεηαη ζαλ ρξφλνο πξνυπεξεζίαο θαη ν ρξφλνο θπιαθήο 
θαη εμνξίαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο θαη έρεη αξκνδίσο 
αλαγλσξηζζεί. 
3. Σέινο, ζηνπο νηθνλνκνιφγνπο πνπ ζπκκεηείραλ θαη πεξάησζαλ ην 
πξφγξακκα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε πινπνίεζε ηεο ππ'  αξηζκ. 
57/23.10.84 εγθπθιίνπ ηεο ΠΑΔΓΔ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ππ΄αξηζκ. 
55682/4.9.84 απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Γεσξγίαο, αλαγλσξίδεηαη ζαλ ρξφλνο 
πξνυπεξεζίαο ν ρξφλνο πνπ δηήξθεζε απηφ ην πξφγξακκα (δχν ρξφληα). 
4. 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. Ζ δηάηαμε 
απηή δελ επεξεάδεη ηα ζπληάμηκα ρξφληα. 
5. Μεξίδα ππαιιήισλ πνπ έρεη αλαγλσξηζζεί ε πξνυπεξεζία ηνπο κφλν γηα 
ηελ ρνξήγεζε πνιπεηίαο, ζα παίξλεη ηελ παξνρή πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ 
ηειεπηαία απηή, επί πιένλ απφ ηελ πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο. 
 
AΡΘΡΟ 32 
Απνδεκίσζε εμεξρφκελσλ απφ ηελ ππεξεζία 
 
1. Σν πξνζσπηθφ ησλ Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ 
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο θαη θιάδνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ Οξγαληζκφ θχξηαο 
αζθαιίζεσο, πνπ είλαη αζθαιηζκέλν, δχλαηαη εθφζνλ ζπκπιεξψλεη είθνζη 
πέληε (25) ρξφληα πξαγκαηηθήο ππεξεζίαο θαη πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο 
ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ 
ΣΑΤΟ ή νπνηνπδήπνηε Οξγαληζκνχ θχξηαο αζθάιηζεο απηνχ , λα απνρσξεί 
απφ ηελ Τπεξεζία ηνπ, ιακβάλνληαο ζηελ πεξίπησζε απηή ην 75% ηεο απφ 
ην Ν. 2112/1920 νξηδφκελεο απνδεκίσζεο. 
2. Σν πξνζσπηθφ ησλ Αγξνηηθψλ πλεηαηξηζηηθψλ Οξγαλψζεσλ 
νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο θαη θιάδνπ, αλεμάξηεηα απφ ηνλ νξγαληζκφ θπξίαο 
αζθαιίζεσο, πνπ είλαη αζθαιηζκέλν, δχλαηαη εθφζνλ ζπκπιεξψλεη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ζπληαμηνδφηεζεο ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο ηνπ ΣΑΤΟ ή νπνηνπδήπνηε νξγαληζκνχ θχξηαο αζθάιηζεο απηνχ, 
λα απνρσξεί απφ ηελ ππεξεζία ηνπ ιακβάλνληαο ζηελ πεξίπησζε απηή ην 
75% ηεο απφ ην Ν. 2112/1920 νξηδφκελεο απνδεκίσζεο. 
3. Ζ ίδηα φπσο παξαπάλσ απνδεκίσζε (75% ηνπ Ν.2112/20) θαηαβάιιεηαη 
θαη ζηνπο απνρσξνχληεο απφ ηελ Τπεξεζία ππαιιήινπο, ιφγσ 



ζπκπιεξψζεσο ηνπ νξίνπ ειηθίαο ηνπο, πνπ είλαη ην 65ν.  
4. Σελ ίδηα απνδεκίσζε  (75% ηνπ Ν. 2112/20) δηθαηνχληαη θαη νη έγγακεο 
γπλαίθεο κε αλήιηθν παηδί, εθφζνλ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο 
ζπληαμηνδφηεζεο ηνπο ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηνπ 
ΣΑΤΟ. 
5. Σξηαθνληαπεληαεηία  
Οη εξγαδφκελνη ζηηο Αγξνηηθέο πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο απνιχνληαη 
απηνδίθαηα ακέζσο κφιηο ζπκπιεξψζνπλ ηξηαθνληαπεληαεηή (35εηή) 
πξαγκαηηθή θαη πιήξε ζπληάμηκε ππεξεζία, φπσο νη νηθείεο δηαηάμεηο ηνπ 
ΣΑΤΟ νξίδνπλ. 
 ηνπο εμεξρφκελνπο ιφγσ ηξηαθνληαπεληαεηίαο ρνξεγείηαη ην 75% ηεο 
απνδεκίσζεο ηνπ Ν. 2112/20. 
6. Υνξεγείηαη  ην 100% ηεο απνδεκίσζεο ηνπ Ν. 2112/1920 κφλν  ζε 
πεξίπησζε ζπληαμηνδφηεζεο  ηνπ κηζζσηνχ ιφγσ αλαπεξίαο ζσκαηηθήο ή 
πλεπκαηηθήο ζε πνζνζηφ 50% θαη άλσ, πνπ είλαη δηαπηζησκέλε απφ ηελ 
Τγεηνλνκηθή Τπεξεζία ηνπ ΗΚΑ. 
7. Δπίζεο, ην 100% ηεο απνδεκίσζεο ηνπ Ν. 2112/20 ρνξεγείηαη 
ππνρξεσηηθά ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ηνπ κηζζσηνχ ζηνπο θιεξνλφκνπο ηνπ. 
8. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απνδεκίσζεο ηνπ Ν. 2112/20, ζα ιακβάλεηαη 
ππφςε ε πξνυπεξεζία ηνπ κηζζσηνχ θαη ζαλ εθηάθηνπ  πνπ δηαλχζεθε κε 
ζχκβαζε νξηζκέλνπ ή ανξίζηνπ ρξφλνπ ζηελ ίδηα Οξγάλσζε, εθφζνλ είλαη 
ζπλερήο. 
 
ΑΡΘΡΟ 33 
 
1. Ζ παξνχζα πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο εθαξκφδεηαη ζηνπο 
εξγαδφκελνπο ππαιιήινπο ζηα super markets, νη νπνίνη εληάζζνληαη ζηα 
κηζζνινγηθά θιηκάθηα αλάινγα κε ηα ηππηθά ηνπο πξνζφληα.  
 Ρεηά εμαηξνχληαη ηεο παξνχζαο δηάηαμεο νη εξγάηεο πνπ εξγάδνληαη ζηα 
super markets, νη νπνίνη ακείβνληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 ηεο παξνχζαο. 
 Οη δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ αλαθέξνληαη ζην σξάξην 
εξγαζίαο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα super-markets εθαξκφδνληαη θαη ζην 
πξνζσπηθφ, πνπ δηέπεηαη απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε θαη εξγάδεηαη ζηα 
super-markets (θαηαζηήκαηα) θαη ζηα ζεκεία πψιεζεο γεσξγηθψλ εθνδίσλ. Ζ 
δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 15 γηα ην ζεξηλφ σξάξην εξγαζίαο θαη ν ηζρχσλ 
ζπκβαηηθφο ρξφλνο ησλ 39 σξψλ εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο δελ ζίγεηαη. 
 
ΑΡΘΡΟ 34 
Δπηηξνπή γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πλεηαηξηζηηθνχ Κηλήκαηνο 
Δλίζρπζε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο θαη πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ 
 
1. Μέζα ζ' έλα εμάκελν απφ ηελ ππνγξαθή ηεο λέαο πιινγηθήο χκβαζεο 
Δξγαζίαο ζπγθξνηείηαη επηηξνπή κε εθπξνζψπνπο ηεο ΠΑΔΓΔ θαη ηεο 
ΟΔΓΟ, ε νπνία ζα κειεηά θαη ζα εηζεγείηαη πξνο ηα αξκφδηα φξγαλα 
πξνηάζεηο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ πλεηαηξηζηηθνχ Κηλήκαηνο θαη ηελ αχμεζε 
ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ βειηίσζε ησλ εξγαζηαθψλ 
ζρέζεσλ. 
2. Υνξεγείηαη ζηελ ΟΔΓΟ απφ ηηο Α..Ο. φισλ ησλ βαζκίδσλ θαη 
θαηεγνξηψλ πνζφ ησλ δχν επξψ θαη ελελήληα πέληε ιεπηψλ  (2,95) ην ρξφλν 
αλά ππάιιειν γηα ηελ ρξεζηκνπνίεζε πξνγξακκάησλ επηκφξθσζεο 



(πλεηαηξηζηηθά, πλδηθαιηζηηθά θηι.) θαζψο θαη γηα ηελ δηνξγάλσζε 
πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ. 
3. Ζ δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ γίλεηαη κε επζχλε ηεο ΟΔΓΟ, πνπ απνδίδεη 
ινγαξηαζκφ ζηελ ΠΑΔΓΔ. 
 
ΑΡΘΡΟ 35 
Δξγαηνηερλίηεο 
 
1. Οη εξγαηνηερλίηεο, πνπ εξγάδνληαη ζηηο πλεηαηξηζηηθέο Οξγαλψζεηο πνπ 
δηέπνληαη απφ ηελ παξνχζα πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο (Άξζξν 1) θαη 
εξγάδνληαη κε θαζεζηψο πιήξνπο απαζρφιεζεο (δελ πεξηιακβάλνληαη νη 
επνρηαθνί) ιακβάλνπλ σο θαηψηαην βαζηθφ εκεξνκίζζην απφ ην εκεξνκίζζην 
φπσο είρε δηακνξθσζεί ηελ 31.12.2009 απμαλφκελν απφ 1.7.2011 θαηά 
πνζνζηφ ίζν κε ην πνζνζηφ ηεο εηήζηαο κεηαβνιήο ηνπ Δπξσπατθνχ 
πιεζσξηζκνχ γηα ην έηνο 2010.  
2. Οη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο Ννκνζεζίαο απνιπφκελνη 
εξγαηνηερλίηεο ή ζπληαμηνδνηνχκελνη, εθφζνλ κέρξη ηελ εκεξνκελία 
ζπληαμηνδφηεζήο ηνπο εξγάδνληαη ζηηο Α..Ο. ιακβάλνπλ απνδεκίσζε : 
• Με ηε ζπκπιήξσζε 10 ρξφλσλ ππεξεζίαο 120 εκεξνκίζζηα 
• Με ηε ζπκπιήξσζε 15 ρξφλσλ ππεξεζίαο 170 εκεξνκίζζηα 
• Με ηε ζπκπιήξσζε 20 ρξφλσλ ππεξεζίαο 200 εκεξνκίζζηα 
• Με ηε ζπκπιήξσζε 25 ρξφλσλ ππεξεζίαο 240 εκεξνκίζζηα 
• Με ηε ζπκπιήξσζε 28 ρξφλσλ ππεξεζίαο 280 εκεξνκίζζηα. 
 Γηα ηα ελδηάκεζα ζπκπιεξσκέλα έηε κεηαμχ ησλ παξαπάλσ θιηκαθίσλ, ε 
απνδεκίσζε ππνινγίδεηαη αλαινγηθά. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ιηγφηεξν απφ 10 
ρξφληα ππεξεζίαο. 
3. Δπίδνκα πνιπεηίαο ρνξεγείηαη ζηνπο εξγαηνηερλίηεο ζχκθσλα κε ηνπο 
φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ε παξνχζα πιινγηθή χκβαζε 
Δξγαζίαο. 
4. Οη Α..Ο. δχλαληαη λα ρνξεγνχλ ζηνπο εξγαηνηερλίηεο ρεηξηζηέο κεραλψλ, 
επεμεξγαζίαο θαη ηππνπνίεζεο αγξνηηθψλ πξντφλησλ, επίδνκα ζε πνζνζηφ 
5% επί ηνπ εκεξνκηζζίνπ. Δπίζεο, δχλαληαη λα ρνξεγνχλ επίδνκα αλζπγηεηλήο 
εξγαζίαο κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδεη ε παξνχζα 
πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο. 
5. Σν επίδνκα αλζπγηεηλήο εξγαζίαο θαηαβάιιεηαη ζηνπο εξγαηνηερλίηεο, ζηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο. 
6. ηνπο εξγαδφκελνπο ζηα εξγνζηάζηα εξγαηνηερλίηεο ρνξεγνχληαη 2 θφξκεο 
ην ρξφλν θαη έλα δεπγάξη παπνχηζηα θαη γάληηα.  
Γηα ηα ζέκαηα πνπ δελ ξπζκίδνληαη κε ην παξφλ άξζξν, εθαξκφδεηαη ε Δζληθή 
Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Δξγαζίαο (ζπκπιεξσκαηηθά). 
 
ΑΡΘΡΟ 36 
ΚΗΝΖΣΡΑ ΔΞΟΓΟΤ 
 
Όζνη απφ ην πξνζσπηθφ ησλ ΑΟ 
1. πκπιεξψλνπλ ηελ 31.12.2010 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 31.12.2011, ιακβάλνληαο νιφθιεξε ηελ απνδεκίσζε ηνπ Ν. 2112/1920, 
φπσο ηζρχεη. 
2. Με ηελ επηθχιαμε ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 29 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 απνρψξεζεο ηνπο. 
 
ΑΡΘΡΟ 37 
Σειηθέο δηαηάμεηο 
 
1. ηνπο εξγαδφκελνπο (ππαιιήινπο, εξγαηνηερλίηεο), πνπ αθνινπζνχλ ηνπο 
φξνπο ακνηβήο θαη εξγαζίαο ηεο παξνχζαο πιινγηθήο χκβαζεο Δξγαζίαο 
δελ κπνξνχλ λα έρνπλ εθαξκνγή νη επί κέξνπο δηαηάμεηο άιισλ πιινγηθψλ 
πκβάζεσλ Δξγαζίαο. 
2. Σπρφλ θαηαβαιιφκελεο πςειφηεξεο ακνηβέο ή πξφζζεηεο παξνρέο απφ 
άιιε αηηία δηαηεξνχληαη, εθφζνλ δελ ηξνπνπνηνχληαη ξεηά κε ηελ παξνχζα 
ζχκβαζε, θαζψο θαη ξπζκίζεηο πξνεγνχκελσλ ζπιινγηθψλ ξπζκίζεσλ, νη 
νπνίεο δελ θαηαξγνχληαη ή ηξνπνπνηνχληαη ξεηά κε ηνπο φξνπο απηήο ηεο 
πιινγηθήο χκβαζεο, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 
3. Ζ ηζρχο ηεο παξνχζαο αξρίδεη απφ 1.1.2010 θαη ιήγεη ηελ 31.12.2011 
εμαίξεζε ηα άξζξα 17 «εθηφο έδξαο εξγαζία» θαη 35 παξ.6, ε ηζρχο ηνπ 
νπνίνπ αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία θαηαζέζεσο ηεο παξνχζαο ζην 
Τπνπξγείν Δξγαζίαο. 
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