
-

EΠ|XEIPHΣIAKH ΣYΛΛoΓlKH ΣYMBAΣH

EPΓAΣlAΣ

(ΓIA ToYΣ oPoYΣ AMolBHΣ KAI EPΓAΣIAΣ TΩN

EPΓAZOMENΩN ΣTHN ETAIPEIA (AΦol OPΦANAKH
A.E.)

Στηv Aγiα Πελαγfα ToU Δημoυ Mαλεβlζioυ Noμo0

Hρακλεioυ Kρητηζ, oημερα oτlg 05 Noεμβρioυ 2016 καl

Φρα 13.00' σTα γραφεΙα τηg fδραζ Tηζ εταlρεiαE με Tηv

επωvυμiα (AΦol OPΦANAKΗ Α.E.), η oπoiα λεlτoυργεi

TηV ξεvoδoxεlακη μovdδα με Tov δlακρlτlκ6 τiτλo

(SEASIDE> oτov fδlo τoπo, Tα παρακdτω oυμβαλλ6μεvα

μ€ρη:

A. H ωg αvω ξεvoδo1εlακη επl1εiρηoη με τηV επωvυμiα
(ΑΦol OPΦANAKH A.E..), πoυ εδρειiεl oτηv Aγiα Πελαγiα

ToU Δημoυ Mαλεβlζioυ ΝoμoΟ Hρακλεioυ με ΑΦM
099460632 η oπoiα λεlτoυργεi επoxlακα τηv ξεvoδoxεlακη

μovαδα με Tov δlακρlτlκo τiτλo (SEASIDE) σTηv fδlα

δlευΘυvoη Kαl η oπoiα εKπρoσωπε[ταl voμlμα γIα TηV

Uπoγραφη τηE παρo0oαg απ6 τov voμlμo εκπρ6oωπ6 τηg

OPΦAΝAKH N]KoΛAo, κdτolκo Hρακλεioυ, oδ69

Mαlαvδρoυ7, με ΑΦM 02206645 καl

B. Η 'Evωoη ΠρooΦπωv TωV εργαζoμ€vωv Tηζ

πρoαVαφερoμεvηg εταlρε[αg, ελλε[ψεl επlXεlρησIακo0



σωμαTε[oU, η oπoiα (6vωoη πρooΦπωv) oυoτηΘηκε

v6μlμα, oOμφωvα με τo αρΘρo 37 τoυ Ν' 402412011 Kαl με

τo αρΘρo 1 παρ. 3 εδ. α' περ. γγ' ToU N. 1264182, σTo

oπoio παραπ6μπεl κατd Tα λolπα To αρΘρo 37 N.

402412011, με Uπoγραφη τηs απo 24-10-2016 lδρυτlκηs τηg

πραξηζ, καταΘεoη Tηζ σTηv Γραμματ6α τoυ Elρηvoδlκεioυ

Ηρακλεiou στlζ 03_11-2016 με αρlΘμ6 καταΘεoηg 2012016

Kαl Kolvoπoiηoη Tηζ σTηV εργoδ6τρlα εTαlρεiα καl η oπoiα

(fvωoη πρooΦπωv) εKπρoσωπεiταl v6μlμα γIα TηV

υπογραφη τηg παρo0oαζ επlΧεlρηoιακηg σ.σ.ε. απδ τoυg

voμiμoυg εκπρooΦπouζ Tηζ α) Kαραvτεμoiρη Eυαγγελiα

κατolκo Hρακλε[oυ, oδ6E Mελ. Πηγα 24 και β) ΓlαvκoβlτE

EλευΘtρlo, oμoiωg κατolκo Hρακλεioυ, oδ0g Νlκoπ6λεω9 8 ,

αφoυ 6λαβαv υπoψη ToUζ τlζ εξαlρετlκα αVTαYωVloτlκfg

oυvΘηκεg Ylα Tηv επlxεiρηoη Kαl Tηv Θεληoη ToUζ Vα

oυζητoOv Kαl vα απoφασiζoυv απ6 κolvoU' μfoα σTηV

επlxεiρηoη oλα τα Θ6ματα Kαl πρoβλημαTα TωV δ0o μερΦv,

Tα παραπdvω oυμβαλλ6μεvα μ6ρη oυμφΦvηοαv Kαt

κατηρτloαv τηv παρo0oα επl1εlρησlακη Σ.Σ.E. η oπoiα 6xεl

ωg ακoλo0Θωg:

'AρΘρo 1. Πεδio Eφαρμoγηs.

Στoυg oρoυg Tηζ παρo0oαg oυλλoγlκηg oιiμβαoηg

εργαoiαg υπαγovταl oλol ol εργαζ6μεvol oλωv τωv

εlδlκoτητωv Tηζ αvΦvυμηg εταlρεiαg με TηV επωvυμ[α

(AΦol OPΦΑNAKH A.E.)), η oπoiα εκμεταλλευεταl TηV

επoxlακΦE λεlτoυργo0oα ξεvoδo1εlακη επl1εiρηoη με τoV

δlακρlτlκo τΙτλo (SEASlDE) πoU βρioκεταl σTηv Αγiα

Πελαγiα Δημoυ Mαλεβlζioυ Noμo0 Hρακλεioυ, δηλαδη ol



7
εργαToTεXViTεs Kαl υπαλληλol πoU απαo1oλo0vταl η Θα
απαo1oληΘoιiv κατd τηv δrdρκεlα lo10oζ Tηs παρo0oαζ με
oxfoη εξηρτημεVηζ εργαoiαg αoρ[oτoυ η oρloμ€voυ xρ6voυ
σTηV παραπαvω ξεvoδoxεlακη μovdδα.

'AρΘρo 2. Aπoδo1fE:
α) Aπ6 τηE εvdρξεωζ lo1ι1og Tηζ παρoυoαg, τα βαolκd

κατΦτατα 6ρlα μloΘΦv Kαl ημερoμloΘiωv TωV Uπαγoμ6vωv
σTηv παρopoα μloΘωτΦv dvω των 25 ετΦv καΘoρiζovταl
oOμφωvα με τo,voμo 4093Ι2012 (ΚατΦrαTα voμoΘετημ6vα
oρlα). Eπi Tωv κατωτατωv oρiωv υπoλoγiζεταl Kαl

Ylα 6ooυ9
δlαΘ€τoυv αvdλoγη πρoUπηρεoiα - oOμφωvα με ToV iδlo
voμo καl μ€xρt Tρεlζ (3) oυμπληρωμ6vεg τρlετiεs γ]α ToUζ
uπαλληλouζ Kαl μ€Xρl εξη (6) oυμπληρωμ6vεg τρlετiεg γlα
ToUζ ερYαToTεxviτεE.

β) o βαolκoE μloΘoE Kαl To βαolκ6 ημερoμioΘlo Tωv
εργαζoμfvωv κdτω των 25 ετΦv εivαl αυτd πoυ καΘoρiζεl o
N. 409312012 γlα TηV ηλlκlακη αυτη κατηγoρiα
εργαζoμfVωV, αvαλoγα με Tηv lδloτητα Kαl TηV
πρoUπηρεoiα ToUζ.

γ) Eφ6oov κατα τηv δlαρκεlα lox0og Tηζ παρoυoαg τα
κατΦτατα voμoΘετημιivα oρlα μεταβληΘoυv (μεloιiμεvα η
αυξαv6μεvα) oε oxιioη με τα lo1Oovτα oημερα η μεταβoλη
αυτη Θα απoτελ€oεl αuτoματα Kαt oρo Tηs παρoυoαg
επlxε!ρηolακηE Σ.Σ.E. καl αvdλoγα Θα αVαπρoσαρμooΘoυv
τα βαolκα 6ρlα απoδoxΦV TωV υπαγoμ6vωV σTηV παρoυoα
μloΘωτΦv.



δ) Eπi τωV αvωτ6ρω καΘoρlζoμ€vωv βαolκΦv oρiωv

μloΘΦv Kαt ημερoμloΘiωv Tωv Uπαγoμfvωv σTηv παρo0oα

μloΘωτΦv Θα xoρηγηΘεi α0ξηoη 10% απo 01 -01-2017 Kαl

5% απ6 01-04-2018.

ε) Στlg περlπτΦσεlζ KαTα τlE oπoΙεg o καταβαλλoμεvoE

μεlκτog μηvlαiog μloΘog εivαl αvΦτερog απ6 τov oρlζoμεvo

παραπdvω, oυμφωvεΙταl μεταξι1 Tωv μερΦv 6τl To

xoρηγoOμεvo πoo6 πλdov ToU καΘoρlζoμfvoυ απo TηV

παρo0oα επ]χεlρησlακη ΣΣE 1oρηγεiταl (olKεloΘελΦg> καl

καλυπτεl καΘε τυ16v αξiωoη ToU εργαζ6μεvoυ Ylα

πρ6oΘετε9 απoδox6g KαI απoζημlΦoεlg (υπερεργαoiαE,

v6μlμηg υπερωρiαg, vυκτερlvηg εργαoiαg, KυρlακΦv

εξαlρεoiμωv Kαl Tlζ πρoσαυξηoεlg αυτΦv).

'A ρ Θ ρ o 3. ΠρoUτrηρεoiα - Aττoδεlξη αυτη5

α) o xρ6vog εργαoiαg Tωv εργαζoμfvωv σε dλλη

επlxεΙρηoη με oxfoη / o0μβαoη εξαρτημεvηg εργαoiαg

(πρoUπηρεoΙα) απoδεlκvΟεταl απoκλεloτlκα καl μ6vo με Tηv

κατdΘεoη απo ToV εργαζoμεvo α) βεβαιΦoεωv τωV

πρoηγoυμεvωV εργoδoτΦV Kαl β) oε καΘε περiπτωoη απo

αvτiγραφα τoυ λoγαρlαoμo0 αoφαλloηg σTo lKA. H

επl1εiρηoη υπoxρεo0ταl Vα 1oρηγηoεl αμfoωg στov

εργαζ6μεvo απ6δεlξη παραλαβηg Tωv αVωτιiρω εγγρdφωv,

η oπoiα Θα αvαγρdφεl απαραiτητα Tηv ημερoμηviα
παραλαβηE. Σε περfπτωoη αρvηoηg παραδooηg απoδεlξηg

παραλαβηg απ6 TηV εταlρε[α o εργαζ6μεvog δlατηρεi τo

δlκαiωμα Vα πρoσφ0γεl στηV EπlΘεΦρηση Eργαoiαg Kαl Vα

ζητηoεl τηv παρ€μβαoη Tηζ, KαTαΘfτovταg σε επtKUρωμ€vα

αvτiγραφα Kαl oλα Tα dγγραφα πoU απoδεlκv0oυv TηV



πρoυπηρεσ[α. Στηv περ[πτωoη αυτη η επl1εiρηoη
uπoxρεoUταl vα αvαγvωρioεl TηV πρoUπηρεo[α απo TηV

ημερoμηviα πρooφUγηζ σTηV ΕπlΘειilρηση EργαoiαE.

β)To dρΘρo 4 Tηζ υπ'αρlΘμ. 6 Ι28-02-2012 Π.Y, Σ.

loxOεl Kαl γ]α TηV παρoιjoα EΣΣE'

'AρΘρo 4. Xρ6voE εργαoiαE.

α) Στηv εταlρε[α lo1ιiεl To oυμβατlκ6 ωρdρlo τωv 40
ωρΦv εβδoμαδlαiωE, To oπofo καταvfμεταl εκdoτoτε

αvdλoγα με T]ζ αvdγκεE Tηζ επIXεiρηoηζ, oε πfvτε (5) η εξη
(6) ημερεζ εβδoμαδlαiωE, βαoεl ToU oxετlκoυ

πρoγρdμμαToζ, τo oπoio Θα υπoβdλλεταl oτo ΣEΠE, κατd

τηv απoλυτη κρfoη Tηζ επlΧεiρηoηE καl κατd τηv doκηoη
τoυ δlευΘυvτlκoιj τηE δlκαlΦματog.

Στηv περiπτωoη παρoxηE εργαoiαg με . πεvΘημερo

o0oτημα απαox6λησηζ ol xoρηγo0μεVεs ημερεζ
εβδoμαδlαiαE αvαπαOoεωE δεv εivαl υπo1ρεωτlκα
oυvε16μεvεs.

Εdv o oημερα lo10ωv oυvoλlκ6g oυμβατlκ69 xρ6voE
εβδoμαδlα[αg απαoxoλησηs μεταβληΘεi με δldταξη Tηζ

EΓΣΣΕ η δlαταξη v6μoυ, Y.Α., Πραξη NoμoΘετlκoΟ

Περlε1oμfvoυ η ΠYΣ Kλπ., η μεταβoλη αυτη Θα απoτελεoεl
αυτ6ματα καl 6ρo Tηζ παρoιloαE επl1εlρησrακηE Σ.Σ.E.

β) Στηv περiπτωoη παρoxηg πεvΘημερηg

εβδoμαδlαiαE εργαoiαE, λoγω τηζ επoxlκ6τηTαζ Tηζ

εργαoiαg καl αυξημ€vωv αvαγκΦv (καΘαρloμoi _ oυvfδρlα

- Ko]vωVlκιig εκδηλΦoεlg η πooooτ6 πληρ6τητα9 dvω τoυ

35o/o), ol υπαγoμεvol στηV παρo0oα μloΘωτoi μπoρo0v vα

απαoxoλoυvτα Kαl TηV fκτη (6η) ημερα Tηζ εβδoμαδαg,



δηλαδη τo 6vα ρεπ6 ToUζ, γtα Tηv oπoiα απαox6ληoη Θα

καταβαλλεταl απoζημΙωoη εv6g ημερoμlσΘ[oυ' oυv 75% αv

oυμπ6oεl με KυρlαKη.

'AρΘρo 5. Αδεlεg - ετrlδ6ματα εoρτΦv καl αδεiαg

ol εργαζoμεvol δtκαto0vταl αδεiαg' απoδoxΦv η

απoζημlΦσεωζ αδεiαg, επlδ6ματo9 αδεΙαζ Kαl επIδoματωv

εoρτΦv Xρloτoυγfvvωv καl Πdo1α o0μφωvα με τlg εκdoτoτε

lo10oυoεg δlαταξεlg Tηζ εργατlκηg voμoΘεoΙαg Kαl Tlζ

εκαoτoτε lo10oυoεg δlατdξεlg Tηζ EΘvlκηg Γεvlκflg

Συλλoγικflg Σ0μβασηζ Eργαoiαg'

'AρΘρo 6. Λolτroi 'oρol'

α) Σε oλoυg ToUζ εργαζ6μεvoυζπou υπdγovταl σTηv

παρo0oα καταβdλλovταt oI λolπθg μloΘoλoγlκ6g παρoXεζ

Kαι πρoσαυξηoε16 πoυ oρiζoυv ol δlατdξ''ζ 
'ηg 

εργατrκηg

voμoΘεo[αg, 6πωζ ol πρooαυξfloεlζ γlα vUKτερIvη εργαoΙα'

Ylα εργαo[α κατα Kυριακη η αργiα, κλπ', 6πω9 ol διαταξεtg

αυτfg εκαoτoτε lox0oυv'

β) Kατα Tα λolπd lo10oυv ol δlατdξεlg Tηζ εργατlκηg

voμoΘεoiαg καr 6λε9 oI Θεoμlκ69 διαταξεlg τηζ E'Γ'Σ'Σ'E

(πληv τoυ επlδ6ματo9 γαμoυ)'

γ),oλoloιoρoιτηζπαρo0oαgεivαIoυotΦδεlgKαIη
τυ16v ακυρoτητα επi μ€ρoυg 6ρoυ δεv Θiγεl τo κ0ρog τωv

υπoλoΙπωv.

'AρΘρo 7. lo1υg'

HπαρoUoαlo10εlαπ601-O1.20176ωg31-12.2018.



Σε πioτωση Tωv αvωτ6ρω oυvτα1ΘηKε η παρo0oα oε

δ0o (2) πρωτoτυπα, Tα oπofα αφoιi αvαγvΦoΘηκαv KαI

βεβαlΦΘηKαv υπoγρdφovTαl απo τoυs εKπρooΦπoυg τωv

oυμβαλλoμfvωv μερΦv, ελαβε fvα πρωτ6τυπo καΘε μερoζ
Kαl με επlμfλεlα Tηζ εργoδ6τρlαE εταlρε[αE Θα γivεl

ηλεκτρovlκη καταxΦρηoη Tηs Uπoγραφεioαg EΣΣE oτo

o0oτημα EPΓANH πρoκεlμfvoυ αυτη vα λdβεl αρlΘμ6

πραξηζ κατdΘεoηg.

ol ΣYMBAΛΛoMENol

Γlα τηv εργoδoτρlα εταlρεiα Γlα τηv 'Evωoη ΠρooΦπωv

o v6μlμog εκπρ6oωπoζ
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