
ΑΝΑΝΕòΙΣΗ ΤΕΣ ΑΙΙο 31-03-12 & ΑΙΙο 31-03-13 & ΑΙΙο 31_03_14

ΕΙΙDΦΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΔΔοΓΙΚΙ{Σ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡτΑΣΙΑη

μεταξý τηò ετερüρρυOμηò εταιρεßαò με την θ,τογυμßα

<dLPIIASOΓI - ΘΕοΔοΣΙοΥ I. ΕΜΜΑΝοΥΙΙΔ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε»»

και τηò

<δΝΩΣΙΙΣ ΦΥΣΙΚιΩΝ ΠΡοΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖοΜΕΝΩΝ ΤΙΙΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ALPHASoFT - ΘΕ,οΔοΣΙοΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.»».

ΣΥΜΒΑΛΔοΜΕΝοΙ:
1/ Η ετερüρρυθμη εταιρßα, με την επΦl,τμßα «ΑLΡΙΙΑ§ΟFΤ -

ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ I. ΕΜΙι{ΑΝΟΥΙΙΔ & ΣΥΝΕΡΤΑΤΕΣ Ε.Ε.»», η οποßα εδρει)ει

στον Βüλο, επß τηò οδοý Δημητρýδοò αριΘ. 23 και εκπροσωπεßται νüμιμα για

την υπογραφÞ τηò παροýσαò σýμβασηò αιτü τον ομüρρυθμο εταßρο και νüμιμο

εκπρüσωπο και διαχειριστÞ τηò κ, ΕμμανουÞλ Θεοδοσßου του ΙωÜννη, δυνÜμει

του απü Ι6.03.2003 καταστατικοý τηò εταlρεßαò, το οποßο δημοσιεýθηκε

νομßμωò στα Βιβλßα Εταιρειþν του Πρωτοδικεßου Βüλου, υπ' αýξοlτα αριθμü

καταχþρισηò 1779/19.3.2003 και ωò αυτü τροποτοιÞOηκε και ισχýει μετÜ και

τιò απü Ι6.10.2008 και 20.1 1.2008 (Ι779/2/2Ι,11.2008) τροποποιÞσειò του οι

οποßεò δημοσιþθηκαν νομßμωò στα Βιβλßα Εταιρειþν του Πρωτοδικεßου

Βüλου, υπ' αýξοντα αριθμü καταχþρισηò Ι 779lΙ/20.10.2008 και

Ι 77912/2l . l 1 .2008 αντßσταιχα.

2/ Η «ΕΝΩΣΗ ΦΥΣυßΩΝ ΙΡοΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΕΡτΑΖοΜΕΝΩΝ
ΤΙΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ALPIIA§OI'T _ ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ Ι. ΕΜΜΑΝΟΥΙΙΛ &

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.», που εδρεýει στον Βüλο κι εκπροσωπεßται νüμιμα για την

υπογραφÞ τηò παροýσαò ουμβασηò απü τουò νομßμουò εκπροσþτουò τηò

¸νωσηò κκ Ι) ΠαρασκευÜ Κωγσταντßνο του ΛÜμπρου και 2) Γερο},ιÜκομου

Καλλιüτη του ΕυαγγÝλου, δυνÜμει τηò απü 29 Μαρτßου 20 Ι2 ιδρυτικÞò πρÜξηò

καταστατικοý, την οποßα συμβαση συι,υπογρÜφουν και τα λοιπÜ μÝλη τηò

Ýνωσηò εργαζüμενοι τηò επιχεßρησηò, Þτοι οι 1) Μιχαηλßδηò Σταýροò του

Ευσταθßου, 2) ΠαππÜò Νικüλαοò του Γεωργßου, 3) Χριστοδοýλου
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Κωνσταιτßνοò του Αποστüλου,4) Χριστοδοýλου ΖωÞ του Αποστüλου,5)

ΚατσικαδÜμοò ΕυστÜθιοò του ΠανταζÞ.

ΤοΠοΣ και )ΦοΝοΣ ΣΥΝΑΝΤΙΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑtτΙΙΣ ΤπΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ:

Η συνÜντηση των συμβαλλομÝνων μερþν και οι διαπραγματεýσειò για τη

σýναψη επιχειρησιαιòηò συμβαοηò, Ýγιναν σÞμερα 3Ι Μαρτßου 20Ι5, στα

γραφεßα τηò εταιρßαò στο Βüλο, επß τηò οδοý ΔημητριÜδοò αριθ. 23. Επετευχθη

συμφωνßα. το περιεχüμενο τηò οτοßαò καταγρÜφεται στη συνÝχεια:

ΠΡοοΙtΙΙο:
Τα συμβαλλüμενα μÝρη, προκειμÝνου να καταλÞξουν στη σýναψη τηò

παροýσαò επιχειρησιακÞò συμβασηò, Ýλαβαν υπüγτη, μεταξý Üλλων, και τα

ακüλουθα:

(α) Τα οικονομικÜ δεδομÝνα και μεγÝθη τηò εταιρßαò, καθþò και την

εξÝλιξÞ τουò, üπωò αυτÜ αποτυπþνοιται επακριβþò στα Βιβλßα τηò

ετιχεßρησηò.

(β) Την μεßωση του κýκλου κερδοφüρων εργασιþν τηò επχεßρησηò,

καθþò και την αýξηση των ζημιþν τηò, σýμφωνα με τουò σχετικοýò

ισολογισμοýò κυρßωò λüγω: τηò αýξησηò των κοστολογßων (αýξηση τιμþν α'

υλþν και υλικþν, πÝραν των προβλεπομÝνων), του πρüσθετου δανεισμοý με

υπερβολικÜ αυξημÝνα επιτüκια (πÝραν των εκτιμωμÝνων) και τηò επισφÜλειαò

των πελατþν.

(γ) Την ανÜγκη σιιγκρÜτησηò του κüστουò παροχÞò υτηρεσιþν, σε

αJσχÝτιση με την τιμÞ προþθησηò των υπηρεσιþν εμπορòυμÜτων.

(ε) Τον κοινü στüχο για συνÝμση τηò δραστηριüτηταò τηò εταιρßαò και

την επιβßωσÞ τηò.

(στ) Τιò Ýκτακτεò συνθÞκεò που επικρατοýν αυτÞν τη στιγμÞ στην

ΕλληνικÞ αγορÜ, ιοò συνÝπεια του υπÝρογκοιι δημοσßου χρÝουò, που

δημιουργεß γενικüτερα προβλÞματα στην οικονομßα, στο τραπεζικü σýστημα

και. κατ' ετÝκταση, στη χρηματοδüτηση των επιχειρÞσεων.



(Q Τα νÝα οικονομικÜ δεδομÝνα (δυσμενÞ) που δημιουργÞθηκαν μετÜ την

1σχý του Ν. 3845/20Ι0 (μιημüνιο) και τ(Dν επüμενων σι)μφωνιþν στÞριξηò τηò

ΕλλÜδαò απü την Ευρωπα'ßκÞ ¸νωση, το Δ.Ν.Τ. κ.λ,π,, μÝσω τωγ μηχανισμþν

διαγραφÞò (hair cut) των χιεþν (συμφωνßα του Ιουλßου και τηò 26ηò

Οκτωβρßου 201Ι, Μτημüνιο Νο 2, που ψηφßστηκε απü την ΕλληιικÞ ΒουλÞ

στιò Ι2-2-20Ι 2 κλπ).

(η) Τη χαμηλÞ ανταγωνιστικüτητα τηò ΕλληνικÞò οικονομßαò αλλÜ και

τηò επιχεßρησηò ειδικüτερα.

(θ) Την ανÜγκτ1 προσπÜθειαò διατÞρησηò τΦν θÝσεων εργασßαò των

απασχολουμÝνων στην επιχεßρηση.

(ι) Την προστασßα ενüò ελÜχιστου εισοδÞματοò των μισθωτþν.

(ια) Την προστασßα των κοινωνικþν δικαιωμÜτων των εργαζομÝνων

(ιβ) Την ανÜγκη διατÞρησηò Þρεμου εργασιακοý κλßματοò και ομαλþν

συγθηκþν σιινεργασßαò μεταξι εργαζομÝνων και εργοδüτριαò εταιρßαò

(κοινωνικÞ ειρÞνη).

Με βÜση τα ανωτÝρω, ενδεικτικþò αναφερθωτα, δεδομÝνα που

ε?,Þφθησαν υτüψη, τα συμβαλλüμενα μÝρη προβαßνουν στη σýναψη τηò

παροýσαò επιχειρησιακÞò συμβασηò και ρυθμßζουν τα σχετικÜ θÝματα, ωò

εξÞò:

1) ΔΙΑΡΙΦΙΑ ΤΙ{Σ ΣΥΜΒΑΣΙΙΣ
Η παροýσα επιχειρησιακÞ þμβαση ισχυει για Ýνα Ýτοò, Þτοι απü 1ηò

Απρýßου 2015 Ýωò 31Τò Μαρßσυ 2016. ΑνÜλογα με την εξÝλιξη των

οικονομικþν μεγεθþν τηò επιχεßρησηò και τη γει,τκüτερη οικονομικÞ

κατÜσταση, τα μÝρη θα επανακαθορßσουν τη στÜση τουò, με νÝεò

διαπραγματþσεò, μετÜ τò 3 Ι/03/20Ι6,

2) ΜΙΣοοΙ & ΗΜΕΡοΜΙΣΘΙΑ
Ωò βÜση αναφορÜò λαμβÜνονται οι δικαιοýμενοι μισOοß και τα

ημερομßσθτα, üπωò εßχαγ διαμορφωθεß κατÜ τιò 3Ι103/20Ι2 α]τü τιò οικεßεò

κλαδικÝò Þ ομοιοεπαγγελματικÝò συμβÜσειò εργασßαò, στην ισχý των οποßων
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υταγüταν ο κÜθε εργαζüμενοò. Ιßπßσηò λαμβÜνεται υπüψη για τον υπολογισμü

των αποδοχþν τηò παροýσαò σýμβασηò και το οικειοOελþò παρεχüμενο τμÞμα

του μισθοý, στο ýψοò που εßμ διαμορφωθεß στιò 3 Ι-03-20Ι2.

Οι ανωτÝρω αποδοχÝò των εργαζομÝνων, σιιμπεριλαμβανομÝνων και των

προβλετομÝνων επιδομÜτων, καθþò και τ(υν οικειοθε2,{ßν παροχ(ß)γ τηò

Ερlοδιßτριιτò Ιταφεßαò επß τorι μισθοý, üπωò εßχαν Þ θα Ýπρεπε να εßχαν

διαμορφωθεß στιò 3 Ι/03/20Ι2, μειþνονται συγολικÜ κατÜ 28%ο.

Σε περßπτωση που ισχýσουν (μελλοντικÜ Þ και με αναδρομικÞ ισχυ) νÝεò

Σ.Σ.Ε. ανÜ κλÜδο Þ επÜγγελμα εργαζομÝνων, οι οποßεò προβλÝπουν αυξÞσειò

αποδοχþν, οι τελαιταßεò δεν 0α λαμβÜνοτται υπüψη, αλλÜ θα ισχýει

αποκ)ειστικþò η παροýσα σýμβαση, που προβλÝπει μεßωση των αποδοχþν

κατÜ 28Υο επß των ποσþν που καθüριζαν οι οικεßεò Σ.Σ,Ε, στιò 3ΙΙ03Ι2012,

καθþò και των οικειοθελþν παροχþν τηò Εργοδüτριαò Εταιρεßαò ετß του

μισθοý.

ΠεραιτÝρω, ωò αφετηρßα για τη διαπραγμÜτωση νÝαò επιχειρησιακÞò

συμβαοηò κατÜ το τÝλοò του Ýτουò, θα ληφθοýν οι αποδοχÝò, üπωò αυτÝò

ρυθμßστηκαν με την παροýσα επιχειρησιακÞ συμβαση.

3) ΕΤΙΙΣΙΑ ΑΔΕΙΑ

Οι Üδεεò του προσωπικοý τηò επιχεßρησηò ρυθμßζονται ωò εξÞò:

ΜÝροò τηò ετÞσιαò Üδειαò θα χορηγηθεß κατÜ τη θερινÞ περßοδο,

σýμφωνα με το σýστημα ομαδτκþν αδειþν που ισχÞει στην Εταιρεßα,

4) ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΔΙ,υΣ & ΙΤΠΙΝΙΙΣ
- Επαναβεβαþνεται τüσο απü την πλευρÜ τηò Εταιρεßαò üσο και απü την

πλευρÜ τηò ¸νωσηò Φυσικþν Προσþπων, η βοýληση για στεντÞ και

εττοικοδομητικιÞ συνεργασßα στα θÝματα Ασφιßλειαò και ΥγειττÞò,

Βüλοò.01Απο ßου 2015



ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟtΚΗΣΗ
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