
E Π ]xElΡΗΣiAKΗ ΣYΛΛοΓΙK}l ΣYIιIEAΣΗ EpΓAΣtAΣ EμΓAΖoMEΝΩr{ ΣTΗΝ

ETAIPIA ME ΤΗN EΠΩNYMIA (ΗOTEL EL GRECO A.Ell

Στη Θεo'oαλoviκη oημερα ατlg 31.1 .2aβ μεταξ0 αιεεv6g τηE 'ΕvιυαηE ΠρooιilπωV τωv

εργαζoμdvων σΤηV αvΦvυμη εΤαlρ[α με TηV επωvuμΙα (HoΤΕL EL GREοO Α.Ε>, πoυ

εδρε0εr oτηv Θεαοαλoviκη EγvατΙα6 23 καl εKll'ρoσωΤΓεiται vδμlμα απδ του6 Mdρκo

Mαρκακη και lωdwη Kωoτiδη καl αφετ,€ροU τηζ αvιbvυμη,E εταιpiαq με Tηv επιιvυμΙα

<lΗoTEL EL GR,Eco A.Ε), πoυ εδρε*εl σTη Φεoο"αλονiκη, EγvατΙαE 23 Kαl εκτΤρoσωπε[ταl

απ6 τoυE Σωκρdτη Kiρτolo καr Kαλλloπη Αρβαvrτiδoυ oυμφωvο0v'rαl καl γivovταr αμolβαΙα

τα εξηg:

Πρoοiμlo

Tα μf ρη, σε μlα ακ6μα μεγαλιiτερη πρoοπαθεια πpooαρμογηζ τηg επι1εiρησηE'σTlζ

oυvθηκεg τη5 αγoρα6 μεo'ο0οηg τηs γεVlKεuμ€vηg otκovoμlκηE κρioηg, πoυ ooβεΙ, τ6αo ατo

παγκδαμlo oτεpfιυμα, 6oο καt ΚUpiωζ ατη 1ιilρα μαζ, Kαι εΤΙιθUμιilVTαζ vα α-υμβdλoιlv oτη

oυvfxlοη τηE λειτoυργiαq Tηζ επlxεΙρηoηg, oυμφωvo0v στη οιivαψη Tηζ παρo0oαg

επl1εΙρησlακηg'αυλλoγlκη ο0μβασηζ με τo παρακατω περlεxομεvo, καθιbg η βlωolμ6τητα

tηζ εΤΓiXεΓρησηζ σΤCI παρδV εξαρτdταl Kαlαπ6 τη μεiωαη του μruθoδοτlκoιi κ6oτoυq.

or ρυΘμiοεl6 ΤοU ν.4093Ι2a12 δoov αφορα τα μrcrθολογlκd KαΙ τns E.Γ.Σ.Σ.Ε, 6oov

αφoρd τα θεαμικd (ητηματα, μπoρoυv vα επlτυxouv τηY olκovομlκΠ προσαρμoγη Tη6

επl1εiρηoηζ σro oυvε1Φg αρvητικd μεταβαλλομεvo otκovομtκ6 περrβαλλov, σε μlα

προοπαΟεrα επiτευξηg τηζ βlωolμ6τητα9 Τηζ Kαl δlατηρηoηE κατα τo δυvατ6v

ΤTερlσσδΤερωv θθοεωv εργαoiαg. Στ6xo6 Τωv KαTωT8ρω puθμiσεαlv εiναt τo oυιroλlκ6

κδατoq μroθοδoαΙαg vα μειωθεi, xωρΙg ωoτ6oo vα παραβrαζovταl τα oρlα πou πρoβλθπεl o

ν.4a93Ωa1,2 καΘ6λo τo xροvlκo δldoτημα, πΘ.υ η παρoι3oα EΣΣE Θα εΙvαι oε tαXιi,

ΑρΘρο 1

Πεδio EφαρμoγηE

ΣτουE Φpουg Tηζ παρο6oα9 επl1ειρηοιακηE ο'υλλoγlκξq o0μβαoηg εργααiη

υπdγοvταi 6λol or, εργαζδμεvol με ox€οη εξαρτημtvηζ εpγασιαg, αvεξ6ρTηΤα απ6 τη\l

κατηγoρiα, τη θ€οη η τηv ειδικ6τητd Tο}rζ, που απoτξλoι]v τo ΤTρoσL,πκ6 τηg εταlρiα6 με

TηV επωνUμiα <ΗoΤEL EL GRECO A.E).
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E l δl κοτητεζ Γl pοσιΙJτrl κο *



l-l επlxε[pηση απασXoλεΙ Trρ_ooιυπlκδ * ,,: ,ξ1' aδlκ6τητεq 
., jr) 

Yπdλληλοg

υπoδοxηg (ρεoεφlοviσT) (β) Σεpβιτ'δpoq {γ) BοηΦ6E Σερβlτ6poυ (δ) Καμαμfρη6 β)

Boηθ6E λογlατΙi (ο{'ouvτηρηTηζ κτIρiου

Αρθρο 3

Olκοvομικ* θ8ματα

Οl απoδoxfg τωv υπαγoμfvωv σTηV παρo0αα, απo 1-2-2014 καl κατd τη δrdρκεrα

loxυοE αυτQg μεΙΦvovται σTα πρoβλεπδμεvα απ6 Τo v.4Ο93l2012 κατιilτατα 6ρlα,

αvαλδγιυq Τηζ τΤpoυπηρεoiαg εκdoτου εργαζομ€vου. EιδIκοτερα :

Ο v6μrμog κατΦτατog μrαθ69 υπαλλfrλωv (υπαλληλωv υποδoXηζ, βoηΘΦv λoγιατη)

καl τΟ ημερομioθιo εργαΤοτεxvlτΦv (οεpβrτ6pωv, βoηθΦv αερβlτ6ρoυ, καμαρl€ρηδωv,

oυvτηοητΦv κτιρiou) τηg επllεiρηαηg ορiζovταl ωg εξηg:

(α) Γlα τou.q uπdλληλoυg dvω τωv 25 ετιbv ο κατΦτατog μtoθδg ο'piζεταl 586'08

Kαl γlα τous εργατoτε1viτεg dvω τωv 25 ετιbv τo κατΦταΤo ημερoμiαθlo oρiζεTαl σε
/

εU ρω.

{|i) [-ιι: 'ToUζ υπιiλληλοuq κατω ΤωV 25 ετ**v

Κgl v1{lΙ ΤoUζ εβ\,αrΟΙ'εyvirεE κατω Τωv 25 ετωv

εr'.lηω.

εUρω

21,18

εu pιi":

-) rl c) /)
11" ,i^;.')

ο KαΤιiJΤαTΟζ μΙσθοζ οlpiζεταl 51Ο.,95

To ΚαΤωΤαΤΟ ημερομiαθlo ορiζεταl σε

(γ) i) o κατd τα dvω καrιiiΤαToζ μιιrθf:g των υπαλληλωv dιlω τωv 25 ετΦγ

προoαυξdvεταΙ με πoαooτo '1O% για κdθε τρlεiiα προiiπηρεo'iαg και €ωE τρεtE τρlετ[θg και

oυvολtκα 30% γrα πρoUπηρεo'iα 9 ετιi:v καl αvω καl τo κατιilταTa ημεpoμΙoθιo τωγ

εργαΤ()Τι:XvιτΦv dvο.l τωv 25 εταlv πρooαυξαvεταl με πoοοατδ 5% γlα καθε τρlετiα

προiiττηοεο"iαE και fωg fξl τριετiεg και αuvoλiκd 3ΟYo για προUπηρεoiα 1B ετΦv κα dvω.

ii) o κατθ τα αvω κατωταιοq μυθαg ΤιΙ}v uπαλλ(λωv κdτω τωv 25 *r:
τροoαυξdvεTαl με τroαoατ6 10% γlα μiα τρlετiα πpoUπη,ρεοΙαg και γrα πpoυπηρεαiα s,

ετωv κι.:l αVω Kαt το κατιilταTo ημερoμΙαθιo τωv εpγαΤοTεΧvlτΦv κ,dτιυ τωv 25 ετιilv

γρg6g:llξαVεTαΙ με πoοoοτ6 5Ψο !lα κdΘε ΤpΙεifα προtiτrηρεoiαg καl *ωζ δ0ο τρlετiεg και

oυvoλlr,i 10% γlα προυπηρεαΙα 6 καl αvω ετΦv.

(δ) Οr ωg civω προιrαυξξoεlg πρoιjπηpεοiαE καταβdλλovταl σε εργαζoμεvo με

τροi1πηρεαiα oε oπolοvδηποτε εργoδ6τξ καl με οπoιαδξποτε εrδlκ6τητα, γlα μεv Toυζ

εργαΤnΤεXviτεg μετd τη oυμπληρωαη τoυ 18oυ froug τηg ηλrκiαζ τoUζ, γlα δε τoυg

υπαλλr:λουq μετd τη oυμπληρωαη ΤΟυ: 1'9oυ iτουg τηE ηλrκiαg TοUζ καl ιαxf,oυν για tηv

oυμπλrl ρωθεiαα ugηpεο'Ια την 1 4:2.ffi12:

(ε) Π€ραv τηζ μηVlαiαg τακτlκξq πρoοαυξηoηg λ6γω πpoUπηρεοiαg καμfα dΜη

προoα,:ξηοη δεv περrλαμβdvεταt σToV αvωτdρω καθoριoμdvo κατΦτατo μlαθδ Kαl



,ol αvαπροσαρμoγεζ TΓoυ oα ΤΓρoβλεπovται σTα KαΤΦταΤα oplα με v€εζ voμοθεπ,κ€E

δlατdξεrE 6xουv πληρη εφαρμoγη καl σΤηV ταρoυαα E'Σ'Σ'E,

Αpθρo 3

Θεαμlκd θ€ματα

Η lgχliou.σα απ6 14'5'2a13 E'Γ.Σ.Σ.Ε δlfπεl εv γ€vει Touζ μη ιjtσ'θoλoγιKa06 οροug

εργαoΙαg τωv υπαγoμεvωv σTηv παρo0oα ο0μβαoη, ο0μφωVα με τo πρωτo εδdφlο τηg

παρ. 1 τoυ dρθρou B ToU v'1876/1990.

Aρθρo 4

Eττiλu oη τrpοβλη μdTωγ εφαρμoγηg

1-υx6,v πρoβλξμαTα Trou θα αvακ0ψoυv απ6 TηV εφαρμoγη τηζ παρo0oαζ Ε.Σ'Σ.E

Οα απoτελo6v αvτlκεiμεvo διμερο0ζ δrαβo0λευαηg μεταξu τωv οψμβαλλoμfvωv, με ακοπδ

τηv επiλυoξ τoυq κατd ειjθετo Καl απoT.^*χ;;Φπo

Γεvlκη ρ$θμloη
.f?

Kατd Τα λotπιi, tαxOουv ol θεoμlκoΙ δρα εργαoiαg Tηs E.Γ.Σ'Σ.E Και τα

προβΜπ6μενα απ6 τηv εηαοτοτε ιox0οUσα εpγαΤlκ( vομoθEαiα, καταprrur:*T. 
:*:

dλληg δidταξηg'αυλλoγlκηg ofμβασηζ εργασΙαq η δπlτητtκrjg απ6φαοη9 ΚλαδKηt η

oμotoεταγγελμτικηg η καv6vα πoυ θxεl δrαμoρφιυΘεi απδ εTΤlxεrpησ1ακιi πρακτ'κη η

oυvηθεια.

Aρθρο 6

Δldpκεlα lα10og

Η παρo$αα ε.σ"σ.ε ε1vαt oρtoμfvου xρδvoυ. Η δr,&pκει'd τηg' ορiζεταr τριετt'16 με

o14 καl nuεoounvΙc ' -^17
ημερομηviα €vqρ.ξξζ lo.x{oq.τηv 1 "2.2a14 Kαl ημερoμηνiα λξξηE τηv 31 .1 .20

Η παpo6o.α ε.σ.σ.ε oυvτα1Θηκε αε τρiα (3) πpωτδTυΤrα ττoυ δΦdαθηκαv καt

υπογρdφovτα1 απ6 τoυg αυμβαλλ6μεvouζ, 6πωE φαivεται, απ6 τα oπoiα κdθε

αυμβαλλδμεvσ ,μθροg dλαβε απo fvα, εvΦ τo τρiτο θα κατατεΘεi οτηv ΕπιΘεΦpηo'η

Εργαoiαg απ6 τov εξoυoιoδoτημεVo TΙρoζ τo0τo lωαwη KωοτΙδη, 6πω9 o v.t876/199O

(dρθρo 5 παρ. 1, 3) oρiζεr"
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