
EΠlxEΙPΗΣIAKH ΣYMBAΣH EPΓAΣlAΣ

[ΔlεUΘaτηση XρoVoU εργασiαζ - V' 1B92l1990 dρΘρo 41]

Σημερα 04 Σετrτεμβρiou 2014, στΙζ Αμrκλεζ Σπdρτηζ ΛαKωviαζ ol

σUμβαλλoμεvol αφεvoζ o ΣπUρiδωv ΠαπαδdKoζ τoυ Λεωviδα, Kdτolκoζ

Γo0vαρl Σrτqρτηζ. ωζ voμlμoζ εκπρ6σωπoζ τoU αγρotlKoυ σUvεταlρlσμoιi με

τηV επωνUμiα (AΓPoτlKoΣ ΣYΝΕτAιPιΣMoΣ EΠEΞEPΓΑΣ|ΑΣ
EΣΠEPΙΔoE|ΔΩN AMYKΛΩN ΛAKΩN|A ΣYN.Π.E.Σ τrou εδρεUεl στlζ

ΑμUKλεζ ΔημoU Σπιiρτηg καI αφετeρou ol 1] .ΓεΦργloζ KoUρv]ιiJτηζ τoU

ΕυσTρατioU, KdτolKoζ ΑμUKλ6v Kα] 2] ΓεΦργloζ ΓKoιiμαζ τoU ΣτεφονoU'

KdTolKoζ ΣτdρTηζ, τroυ εvεργoUv στo παρ6v o τρωToζ ωζ πρ6εδρoζ ToU ΔΣ

Kα] o δε0τερoζ ωζ Γεv]K6ζ Γραμματεαζ τoU εργατlKo0 [επlxεlρηolακo0]
σωματεiou με τηv επωvuμiα <Σιυματεio EρYαζoμ6vωv AΣEE AμUKλιbv

ΛAKΩNlAΣ πoU εδρε0εl στΙζ ΑμυKλεζ Σπdρτηζ' τoU oπoiou εivα] voμlμol

εκπρ6σωπo], σUμφωvησαμε Kαl α'ΙτoδεXΘηKαμε τα εξηg:

Tα σUμβαλλoμεVα μερη αvαγVωρiζouv 6τl η ταραγωγlκη δραστηρΙ6τητα

τoU σUvετα]ρlσμo0 δεV εivαl oμol6μoρφα καταvεμημfvη κατd τη δlαρKεlα τoU

aτoUζ με ατoτeλεσμα σε dλλεζ περl6δoUζ vα UτdρΧεl αlxμη δραστηρl6τηταζ,

η oπoiα KαΘIστd αvαγKαiα τηV 'ΙτραγματorΤoiηση Uπερεργασiqζ Kαl

U'ΙΤερωρ]ωV, εvω σε dλλεζ XρovlKεζ περl6δouζ τoU aτoυζ ol UτTαρXoUσεζ

ταραYγελiεζ πελατΦv δεv αρKoυv γlα τηv πληρη απασΧ6ληση τoU

τρoσωπlKo0 στo ημερησlα ωρdρlo. Παραλληλα, o KΦKλoζ εργασlωv τoU

σUvετα1ρισμo0 εΧεl σUρρlKvωΘεi ωζ απoτελεσμα τηζ olKovoμlKηζ Kρiσηζ. N/ε

δεδoμιξvη τηv πραγματlK6τηΤα qUτη, τα συμβqλλoμεvα μερη ετtδlιi.lκoυν με

τηv Uπoγραφη τηζ παρo0σαζ επlΧεlρησlαKηζ σUμβασηζ o μεv συvεταlρlσμ6ζ

vα απoφ0γεl Tηv πληρωμη υπερεργασiαζ καl Uπερωρlωv στlζ τερ|6δoUζ

α]Χμηζ, ol δε εργαζ6μεvol τη δlατηρηση τωv υπαρxoυoΦv ΘεσεωV εργoσiαζ

στlζ περΙ6δoUζ πoU δεv UπdρΧεl ερYo η UπdρXεl περloρlσμεvo εργo, δηλαδη

επlδlωKεTαl o σUvεταlρlσμ6ζ vα μηv πρoβεi σε απoλ0σεlζ μ6vlμoU

πρoσω]τ]Koυ, πoυ δlαφoρετlκιi Θα ηταv αvαπoφευKτεζ' KqΙ σε πρoσληψη

πρoσω1τlKoυ με σUμβdσεlζ oρlσμevoU Xρ6VoU [επoΧlKoi]. Στα πλαiσlα αUτα ol

σUμβαλλ6μεvot σUμφωvησαv τα εξηζ.
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1. oλ6κληρo τo ημερoλoγlαK6 ετoζ oρiζεταΙ ωζ

δηλαδη η ταρorσα σ0μβαση δlευθετησηζ Xρ6VoU

<περΙoδoζ qvαφoρ6ζΣ

σUνoμoλoγεiται σε ετησlα

βαση.

2. o oυvεταlρloμ6q απασχoλεΙτo σιvoλo τoυ πρooωτlκo0 τoU με τo σ0στημα

τηζ πεvΘημερηζ εργασiαζ Kαl τo σUμβατlK6 ωρdρlo εβδoμαδlαiαζ εργασiαζ

ταUτiζεται με τo v6μιμo [40 ωρεζ]'

3.KατdτηδlαρKεlατoυ.τoUζαvαφoρdζ'δηλαδηκατdτηδldρKειαεKαστoU

ημερoλoγlαKo0 dτoυζ, o εργoδ6τηζ μπoρεi γlα XρovlKo δldστημα τρldντα διjo

ι32]εβδoμdδωvτoμ6γlστo,vααπαoxoλεiτoUζεργαζ6μεvoυζμdxρlδ0oι2]
ιbρεζ ημερησiωζ πλεov τoU voμiμoU ωραρioυ ι8ΦρoU]' δηλαδη μ6Χρ1 10 ωρεζ

τηv εβδoμdδα, xωρig o ετiπλθov τoU oKταωρoU Χρ6voζ εργασiαζ vα ατoτελεi

υπερεργαoiα Kαι Uπερωρiα' Γlα τov πρ6oΘετo αUτ6 Xρ6vo δεv Θα oφεiλεταl

lδlαiτερη αμoιβη. Edv 6μω6 o εργαζ6μεvoζ εργαστε( ']τεραv τoU δεKαdJρoυ ι10

ωρΦv] γlα τov πλfov τωv δ'Kα ωρων Χρ6νo Θα αμεΙφΘεi με τηv KαvovlKη

αμolβη τηζ υτερωρiαζ.

4,oKατdTαταραπdvωπρoσΘεToζΧρ6voζερYασιαζδεVμπoρεivαuπερβεi
σε 6λη τη δlαρκεια τη6 περl6δou (αUξημ6vηζ ατασX6λησηζ>' δηλαδη τωv

τρΙdvταδ0oσUvoλlKωζεβδoμdδωv,τlζδιαK6σlεζτεVηvταeξlι256]Φρεζ.
Eφ6σoV σUμπληρωθεi τo 6ρlo αυτ6 τρo τηg παρ6δoυ τoU ΧρoνlKo0

δtαoτi1ματog τηg <αυξημ6vηg απασχ6λησηζΣ' τα0εl η υπo1ρ6ωoη τoυ

.ργoζoμ.uo, vα εργdζεταl τλ6ov τoυ voμiμou ωραρiou με τoUζ 6ρoUζ

ταρ6vτoζ. Av 6μωζ, μετα τη σUμτληρωoη τωv 256 ωρων τρ6σθεTηζ

εργαoiαgκατιiτoυqoρoUζτoUταρovτoζ,oεργαζ6μεvoζεργαστειπεραvToU

oKταωρoU,ΘααμεlφΘεiγlατovπρ6σΘετoXρovoεργασiαζoιiμφωvαμετιg
Koιvεζ εργατlKaζ διατdξεlζ ιUπερεργασiα καt υπερωρiα]'

5. Η λεlτouργiα τηζ ταρo0σαζ σ0μβασηζ UτoKεlταl Kαι στoV voμlμo

περloρισμ6 6τl κατα τηv τερioδo εv6ζ ημερoλoγlαKoι] θτoυζ' xωρiζ τo

συvυπoλoγlσμ6 χρovoU υτερεργασiαζ Kαl Voμiμωv Uτrερωρlιiv τoU

διαoτηματoE<μεlωμ.vηζαπαox6ληoηg>oμ6σoζoρoζτηgεβδoμαδlαiαg
,ργooioq ,roρoμ6uaι σαρdvτq ιiJρεζ Kαl με συvυπoλoγlσμ6 Uπερεργασiαζ Kαl

Voμ1μωv Uπερωρlωv τηζ αμ'σωζ τlρoηγoυμεvηζ rτερl6δoU' δεv επlτρεπεταl να

υτερβαiνει τlg oαραντα oKΤ6 [48] ωρεζ'

6. oι εβδoμιiδεg Kατd τ1ζ oτΓoiεζ ot εργαζoμενol θα εργdζovταl πλεov

oKταωρoυoιiμφωvαμετηvπρoηγoιj,μεvηταρdγραφo'oρiζoνταlατro

τoU

τov
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εργoδ6τη, αvdλoγα με Τlζ αvdγKεζ παραγωγηζ τoU εργoστασioU. Ωζ εK τo0τoU

ol εβδoμdδεζ τηζ (αUξημevηζ απασX6λησηζΣ δεv εivαl ατΙαραiτητo νq εivαl

KαΘoρJoμaνεζ εκ τωv πρoτaρωv η oυvε1εig.

7. o σUvεTαlρlσμ6g τηρεi εlδlκo λoγαρlασμ6 πρ6σθετoU xρ6voυ εργαoiαq με

τoUζ 6ρoUζ τηζ παρo0σαζ σ0μβασηζ γlα KdΘε εργαζ6μεvo, στov oτoio

ιπtoτιbvεl> τov πρooΘετo xρ6vo ερYασiαζ.

8. Στo υτ6λolπo XρovlK6 διdστημα τoU ημερoλoγlαKoυ εToUζ, δηλαδη Kατd τη

δldρKεlα τωV UπoλoΙπωv εβδoμdδωv, ττoU oρiζovταl ωζ Xρ6voζ <μεlωμεvηζ

απασX6λησηζ), o oυvεταlρloμ6g Θα χoρηγεi σTov KαΘε εργαζ6μεvo, rτoU aχεΙ

πΙστωΘεi με Xρovo ττρ6σθετηζ εργασiαζ Kατd τoUζ 6ρoUζ τηζ ταρo0σαζ

σ0μβασηζ, μlα πληρη ημ6ρα ανατληρωματlκηζ αvατrαUσηζ [ρεπ6] Yια KdΘε

oKτω [8] (i)ρεζ πρ6σΘετoU Xρ6voU α']τασΧ6λησηζ με αvTiστolxη Xρiωση τoU

ε1δlKoιj λoγαρlασμo0 Χρ6voU εργqσiαζ. Eφ6o'ov ol αvdγKεζ τηζ επlxεiρησηζ τo

ετlτρετoUv. ol xoρηYoυμεvεζ ημEρεg αvαπαυoηg μπoρεi vα εivαI καl σUvεxεiζ.

Eφoσov o εργαζ6μεVoζ Uπoβdλλεl σχετlK6 αiτημα, ol πρ6σΘετεζ ημaρεζ

αvdπαUσηζ μ']τoρεi vα επαUξησoUv Tlζ ημερεζ αδεEαζ Kαl XoρηYηθoυv μαζi με

τηv dδε]α. o εργαζoμεVoζ Kατd τlζ ημeρεζ ρεπ6 η Kατd τΙζ']τρ6σΘετεζ ημaρεζ
qδεlαζ με τoUζ 6ρoUζ τηζ παρo0σαζ σ0μβασηζ, λαμβdVει αμεiβεταl με τlζ

σUVηθεlζ ταKτlK6ζ απoδoΧεζ τoU.

Kατd τα λoI]τα η σιiμβαση δlετετql ατ6 τo σovoλo τωV ρυΘμiσεωv τoU

αρΘρoU 41 τoU v. '1B92i 1990 oπωζ tox0εl μετd Πζ τρoΓroτolησεΙζ πoU Uπεστη

με ToUζ v6μouζ 2639/1998, 2g74l2o00,3385/2005, 384612010 καI 39B6/2011

Kαl Uπ6Kεlτol oτoug voμlμoυ9 τερloρloμoιig.

ΓΙα τηv Uπoγραφη τoU παρ6vτoζ εK μaρouζ τωv σUμβαλλoμεvωV

πρoηγηθηKαv [α] η απ6φαση τoU ΔΣ τoU oυvεταlρloμoti με αρlΘμ6 1514 l22-
08-2014 Kαl Ιβ] η απ6 25l08l20o4 απoφαση τoU ΔΣ τoU σωματεiou τωv

εργαζoμevωv, με τlζ oπoiεζ πρoεγKρ[ΘηKε τo περlεX6μεvo τηζ ταρoυσαζ

σιiμβασηζ Kαl εξoUσιoδoTηΘηKαv ol σUμβαλλ6μεvol γlα τηv UπoYραφη τηζ.

H παρouσα σ0μβαση, πoυ τελεi oε λεlτoυργlκη σUVdρτηση με τ]ζ

ατoμΙK6g σUμβdσεtζ εργασiαs μεταξ0 εργoδ6τη καl ερYαζoμdvωv, lσXιjεl

αVαδρoμlκd αττ6 01ι0912014 Kαl θα ληξεl στlζ 31-12-2016 και τα

σUμβαλλ6μεvα μερη επlφUλdσσovταl vα επαVεξετσσoUv στo σιivoλo

τoUζ τα ζητημαTα πoU ρUΘμiζoVTαl τ6σo απ6 τls ατoμlKεζ συμβdσε|ζ

6σo Kαl απ6 τηV παρo0σα σ0μβαση αξloπolωvταζ τα σUμπερdσματα
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απ0 τηv εφαρμoγη Tωv σUμβdσεωv στηv πρdξη, σε σUVδUασμ6 με τlζ

σUVΘηκεζ πoU Θα επlKρατoυv κατα τη ληξη τoυg στηV αγoρd εργασiαζ

Kαl στην εV Y6vεΙ olKovoμiα.

Σε ετΙβεβαΙωση τωv 6σωv παραπdvω σUμφωvησαμε, σUvTdξαμε Kαl

Uτoγρdψαμε τo παρ6v.
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