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Γlα τoυg 6ρουE αμoιβdE t(αt εργασiαg τou προσωπικοιi τηE

(Θ. MΠAΛATΣοΥPAΣ & ΣlA E.Ε. - illEΣlΤEΣ AΣΦAΛEIΩΝ}

{Σιiμφωvα με τlζ δlατιiξεlg τou dρθρoυ 37 τoυ N.4ο24r2ο11}

Στηv Aθηvα (Ν. Kδομοζ) - Ν. Aττrκηg και επ[ τηg oδοι1 Καλλtρρ6ηg αρ. 73
αημερα Παραακευη 29 lαvoυαρΙoυ 2016 ατα γραφεiα τη5 εταlρεiαg <<Θ.

MΠΑΛATΣOΥPΑΣ & ΣtA E.E. _ MEΣ|TEΣ AΣΦAΛElΩΝrr, To δld τηg παρο8αηq
αυμβαλλ6μεvα μ€ρη ητοl:

Αφ' εvοq: α} Η εταrρεΙα <Θ. MΠAΛΑΤΣOYPAΣ & ΣlA E.E. - MEΣ|TEΣ
ΑΣΦΑΛΕlΩΝrr, η oποiα εδρειiει oτηv Aθrlvα 1Ν. Κ6oμοζ) - Ν. Απικη5 επi τηE οδοιj
Καλλtρρ6ηζ αρ. 73 (ΑΦM: 999884827) και εκπρoσιrπεiTαιvδμιμα απl τov Θε6δωρo
Mπαλατoo0ρα τou ΠαvαγlΦτη καi αφ' ετθρoυ, β} Η ουoταθεioα με τηv απ6 25
ΑπρilΙου 2012 lδρυτtκη πρdξη - Καταοτατlκ6 EΝΩΣΗΣ ΠΡοΣΩΠΩΝ με τηv
επωvυμiα <ΣYΛΛoΓοΣ EPΓΑZOMEΝΩN TΗΣ ΕTAlpElAΣ Θ. MΠΑΛΑTΣοYPΑΣ
& ΣtΑ E'E.} η oποΙα κατατ€θηκε oτo αρμδδlο Etρηvoδlκεio AΘηvωv με Αρ' πραξηg
4a l 2a12 oτlq 26.04.2012, πληροιioα τlζ πρouπoθ6οειq τoυ dρθρoυ 37 παρ' 1 τoυ
Ν.4ο2412ο11 προg δε καl τιq τοια0τεg τoυ αρΘρου 1 παρ. 3, εδαφ. γγ' του Ν' 1264182,
(rζ προζ τη oιiοταoη τηs καl Tηv αρμοδlδτητα ωg αρμoδiου φoρθωE γlα Tη ο0vαψη
επιxειρηoιακηg oυλλογtκηg οuμβαοεωg εργααiαE του προοωπtκo0 Tηζ
ουμβαλλ6μεvηg ωζ dvω Eταιρεiαg, ελλεiψεt αυvδlκαλιατlκηg oργαvΦoεωg
επl1ειρηotακoυ 1αρακτηροζ Kαl η οπoiα εrπρooωπεΙταt o0μφωvα με Tηv
προαrαφερθεΙο'α lδρυτtκη πρdζη απ6 τουg:

α) Παvτελ6γλoυ Δoμviκη τoU Παvτελη, κdτoxοg ΑΔT : ΑΗ 543374 / 28_ο1-2οο9
Τ.A ΚEPΑTΣlΝlοY κdτolκοg ΚεραταιvΙoυ οδ69 Φωκiωvog 39 καl β) Mπαρr1 Eλfvη
-KιgvoταvτΙvα ToU Pαφαηλ κdτoxο5 AΔT : AΒ 248737 / ο3-οθ_2οο6 Τ.A.
ΠΛΓΚPΑTloY κdτoικο6 Mεγαρωv Ατπκri6 - Ηρεμo Kυμα Mεγαρωv,

ΣYMΦΩΝΗΣΑΝ 0ατεpα απ6 δlαπραγματε0οεtq, λαμβαvovrαg UτΤ' 6ψrv Tηv
uφtoταμεvη οlκοvομικη κρiοη ποU επηρεαζεI αρvητικα τη otκovoμικη δραoτηρ16τητα
καl πρoκεlμtvου vα διαφυλα1θoυv ol θ6αε16 εργαofαg Tηζ Eταrρεiαg κΘ.
MΠΑΛATΣOYPΑΣ & ΣlA E.Ε. MEΣITEΣ AΣΦAΛEIΩΝΣ, τη ΣΥΝAΨΗ τηζ
παρoιioηg Eπlxεlρηolακηg Συλλογrκηg Συμβαοηq Eργαoiαq με τoUζ κατωθt 6ρου9:

Aρθρo 1 (-Eκτααη και πεδio ιo1Φog}

Στηv παρουοα Eπl1εlρηαlακη ΣυΜογικη Σuμβαoη Eργααiαg, υπdγοvταl 6λoι oι
εργαζ6μεvol τΤoU απαo1ολoυvταl oτη ουμβαλλ6μεvη Eταιρεfα με o1€οη εξαρτημ6vηq
εργαο[α6 αορioτου η ορloμ6vοu xρ6voυ, αvεξdρτητα απ6 τη θ€αη' τηv ειδlκ6τηΤα η
Τηγ καTηγoρiα τουE.



Aρθρο 2 (Aποδο1tg}

Οι μεικτθg απoδο1€g τωv εργαζoμθvωv τoυ dρθρoυ 1 τηq παροιiοηg' παραμivουv
οπωg θ1οuv δtαμoρφωθεi κατd τηv 31/1il2a15, δηλ. ο0μφωvα με τηιl lο10ουοα
κdθε φoρα Eθvlκη Γεvtκη Συλλοψκη ΣιJμβαοη Eργαοiαg (E.Γ"Σ.Σ.E.), χωρiζ καμiα

μεταβολξ και ουvεx[ζoυv vα ια1ιioυv απ6 01'ο1.2ο16. Kατd τα λoιπd loxιiουv ol 6ροt
6πωq ixοuv δπμopφωθεi οτηv πρoηγοιlμεvη Eπl1εtρηοlακη Συλλογlκξ Σ0μβαoη
Eργααiαg ποU υπογρdφηκε στlζ 3o.o4.2ο12 καl κατατ€θηκε σTηv Αρμ6δια
EπlθεΦρηαη Eργαoiαξ με Αρ. 5 l CI2.a5.2ο12'

AρΘρo 3 ('Evαρξη lo1ιiοg καl δlιiρκεlα τη6 ΣΣΕ}

Η tοx0g τηζ παρο0οηE επtxεlρηοlακηg ουλλoγικηg αuμβdαεωg εργααiαg
αρxiζει τηv 1η lαvoυαρiου 2016 καr ληγεl τηv 31η Δεκεμβρioυ 2016, η δε τυπtκη τηg

αρ1iζει με Τηv κατdθεοη τηζ στηv αρμ6δlα κρατtκξ υπηρεoiα.

H παρo0οα oυλλογlκη αιiμβαοη εργαoiαg ουvετdγη οε πθντε (5) πρωτ6τυπα
εκ τωv οπoiωv αvd θvα iλαβαv τα oυμβαλλ6μεvα μ6ρη τα δε υπ6λoιπα τpiα θα
κατατεθo0v oΦμφωvα με τo dρΘρo 9 τηξ παρ' 2 τoυ Ν. 1876/90 οτηv αρμ6δtα
Yπηρεοiα τoυ Υπoυργε[oυ Eργαοiαg και Ko:vωvtκηg Αoφdλιoηq, στηv αρμοδ16τητα
τηg οπoiα6 αvηκεl η 6δρα τηg αυμβαλλ6μεvηg εταlρεiαg, ητοl ατηv ΕπrθεΦρηαη
E ργαοiαg Aαφvηg Αττlκη6"
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