
 1 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των εργαζομένων στην επιχείρηση «TRS HR 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» 

 

Στην Αθήνα, σήμερα την 5
η
/06/2014, οι κάτωθι υπογεγραμμένοι: 

1. Σταύρος Τριανταφύλλου του Ευθυμίου νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας «TRS HR 

ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ» με διακριτικό τίτλο «TRS HR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ 

ΙΚΕ» (ΑΦΜ 800577558 ΔΟΥ Α’ Αθηνών), που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, 2
ο
 Δ.Δ. Αθηναίων 

και 

2. ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΓΙΑΣΗΝ του Εμην και ΤΡΟΥΜΟΥΧΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Κωνσταντίνου που 

εκπροσωπούν νόμιμα την Ένωση Προσώπων έχει επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ 

TRS HR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ». 

Όλοι νομίμως εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας Επιχειρησιακής 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, συμφώνησαν και δέχονται ελεύθερα, αβίαστα και 

ανενδοίαστα τα ακόλουθα: 

Άρθρο 1. Πεδίο Εφαρμογής 

1. Η παρούσα Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας εφαρμόζεται σε όλους 

τους εργαζομένους, εργατοτεχνίτες και υπαλλήλους, που απασχολούνται ή πρόκειται να 

προσληφθούν με σχέση εξαρτημένης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή 

μερικής απασχόλησης, από την πρώτη συμβαλλόμενη εταιρία, ανεξάρτητα από το είδος, τον 

τόπο και τη θέση εργασίας εκάστου εργαζομένου. 

2. Τόσο η Εταιρία, όσο και οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα ΕΣΣΕ, έχουν 

καθήκον να συμβάλλουν στην ακριβή τήρηση των διατάξεών της. 

Άρθρο 2 . Αποδοχές  

1. Οι μηνιαίες αποδοχές του μισθωτού ή το ημερομίσθιο του εργατοτεχνίτη 

αποτελούνται από το βασικό μισθό και τα επιδόματα που προβλέπονται και καθορίζονται 

από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.  
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2. Τα κατώτατα όρια αποδοχών και οι πάσης φύσεως μισθολογικές παροχές του 

συνόλου του προσωπικού (υπαλλήλων και εργατοτεχνιτών) καθορίζονται από τις εκάστοτε 

ισχύουσες διατάξεις της Εθνικής Γενικής Συλλογικής. 

3.  Σε κάθε περίπτωση που προβλέπεται καταβολή οικογενειακών επιδομάτων, είναι 

απαραίτητη η υποβολή στην εταιρίας των σχετικών ληξιαρχικών πράξεων (γάμου, 

γεννήσεως) και λοιπών δικαιολογητικών στοιχείων. Η υποβολή αυτή είναι υποχρέωση του 

εργαζομένου.  

Στις περιπτώσεις που οι αποδοχές καθορίζονται βάσει των ετών προϋπηρεσίας ή 

προβλέπονται ανάλογα επιδόματα, είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαιώσεων 

προϋπηρεσίας από προηγούμενους εργοδότες ή των ασφαλιστικών βιβλιαρίων ενσήμων του 

εργαζομένου.  

Άρθρο 3 . Χρόνος παροχής εργασίας 

1. Το ωράριο εργασίας κάθε εργαζομένου καθορίζεται από τις διατάξεις της εκάστοτε 

ισχύουσας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.  

2. Η εβδομαδιαία κατανομή, η ημερήσια διάρθρωση και τα διαλλείματα καθορίζονται 

από την εταιρία ανάλογα με το είδος της εργασίας και τις ανάγκες της και αναγράφονται σε 

κατάσταση θεωρημένη από την οικεία Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία αναρτάται σε εμφανές 

και προσιτό για τους εργαζομένους σημείο στο χώρο εργασίας. 

Άρθρο 4. Άδειες - Επιδόματα εορτών και αδείας 

Οι εργαζόμενοι δικαιούνται αδείας, αποδοχών αδείας, επιδόματος αδείας και 

επιδομάτων εορτών (δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα), σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες 

διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Εθνικής Γενικής 

Συλλογικής Σύμβαση Εργασίας. 

Άρθρο 5. 

Τα ζητήματα τα οποία δεν ρυθμίζονται με την παρούσα σύμβαση θα καθορίζονται 

από την εκάστοτε ισχύουσα εργατική νομοθεσία. 

Άρθρο 6. 

Η παρούσα σύμβαση αντικαθιστά τους όρους προηγούμενων ατομικών ή συλλογικών 

συμφωνιών μεταξύ εταιρίας και εργαζομένων, καθώς και κάθε επιχειρησιακής συνήθειας 

που έχει τυχόν διαμορφωθεί στην Εταιρία, αναφορικά με τα ζητήματα που ρυθμίζονται με 

την παρούσα ΕΣΣΕ. Επίσης, η παρούσα σύμβαση υπερισχύει, σε περίπτωση συρροής, 




