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ΣΖ ΑΛΩΛΤΚΖ ΔΣΑΗΡEΗΑ ΚΔ ΣΖΛ ΔΠΩΛΤΚΗΑ «ΘΣΗΡΗΑΘΔ ΤΠΟΓΟΚΔ ΑΛΩΛΤΚΖ
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___________________/________________

ηελ Αζήλα ζήκεξα 22 ηνπ κελόο Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 15:00,
ζηελ επί ηεο νδνύ Φαβηέξνπ, αξηζ. 30, έδξα ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «ΚΣΙΡΙΑΚΔ
ΤΠΟΓΟΜΔ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ», ζπλήιζε, θαηόπηλ λνκίκνπ πξνζθιήζεσο ηνπ Πξνέδξνπ
θ. Γεσξγίνπ Μπηηάθνπ, ζηελ δηαθνζηνζηή δέθαηε έθηε (216ε) ζπλεδξίαζή ηνπ ην Γηνηθεηηθό
πκβνύιην ηεο Δηαηξείαο, ην νπνίν δηνξίζζεθε κε ηελ κε αξηζκό πξση. Γ4δ/44523/09.08.2018
(Φ.Δ.Κ. 466/Τ.Ο.Γ.Γ./17.08.2018) Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ & Τπνδνκώλ θαη
Μεηαθνξώλ, «ηξνπνπνίεζε ηεο κε αξηζκό Γ16γ/06/549/Γ/19.12.2013 Κ.Τ.Α. ησλ Τπνπξγώλ
Οηθνλνκηθώλ θαη Τπνδνκώλ Μεηαθνξώλ & Γηθηύσλ, κε ζέκα «Οξηζκόο Πξνέδξνπ,
Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ θαη Μειώλ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξείαο κε ηελ επσλπκία
“ΚΣΙΡΙΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ Α.Δ.”» (Φ.Δ.Κ. 647/Τ.Ο.Γ.Γ./30.12.2013), όπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρύεη».
ηε ζπλεδξίαζε παξεπξίζθνληαη ηα αθόινπζα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο Δηαηξίαο,
ήηνη νη θ.θ.:
1. Γεώξγηνο Μπηηάθνο ηνπ Δπαγγέινπ, Πξόεδξνο,
2. Ισάλλεο Χαξσλίηεο ηνπ Βαζηιείνπ, Γηεπζύλσλ Σύκβνπινο,
3. Γηνκήδεο Παπαγεσξγίνπ ηνπ Νηθνιάνπ, κέινο, ν νπνίνο παξίζηαηαη κέζσ ηειεδηάζθεςεο,
θαηόπηλ ηεο ζρεηηθήο πιεξνθόξεζεο ησλ ππνινίπσλ κειώλ ηνπ Γ.Σ.
4. Γεκήηξηνο Γεσξγαθόπνπινο ηνπ Βαζηιείνπ, κέινο,
5. Γήκεηξα Κνηζάλε ηνπ Ισάλλνπ, κέινο
Γξακκαηέαο ε θα Όιγα Καρξακάλε.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε ε απαηηνύκελε από ηνλ Νόκν θαη ην Καηαζηαηηθό απαξηία, ην Γηνηθεηηθό
Σπκβνύιην πξνρώξεζε ζηελ ζπδήηεζε ησλ Θεκάησλ ηεο Ηκεξήζηαο Γηάηαμεο.
ην ζεκείν απηό, ηα κέιε ηνπ Γ.. θ.θ. Γεκήηξηνο Γεσξγαθόπνπινο θαη Γήκεηξα Κνηζάλε
πξόηεηλαλ λα εηζαρζεί θαη λα ζπδεηεζεί σο εθηόο Ηκεξεζίαο Γηάηαμεο ε εηζήγεζε γηα ην ζέκα:
«Έγθξηζε Δπηρεηξεζηαθήο πιινγηθήο ύκβαζεο Δξγαζίαο (Δ...Δ.) γηα ην έηνο 2020,
ζύκθσλα κε ηελ πξόηαζε ηνπ σκαηείνπ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξεία».
Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ, θαηόπηλ ςεθνθνξίαο, ζπκθώλεζαλ νκόθσλα λα
ζπδεηεζεί ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα Δθηόο Ηκεξεζίαο Γηάηαμεο.
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………………..……
Δπί ηνπ (26νπ) Δηθνζηνύ Έθηνπ Θέκαηνο εθηόο Ζκεξεζίαο Γηάηαμεο ήηνη:
Ιήςε απόθαζεο επί ηεο εηζήγεζεο γηα ην ζέκα:
Έγθξηζε Δπηρεηξεζηαθήο πιινγηθήο ύκβαζεο Δξγαζίαο (Δ...Δ.) γηα ην έηνο 2020,
ζύκθσλα κε ηελ πξόηαζε ηνπ σκαηείνπ εξγαδνκέλσλ ζηελ εηαηξεία.
………………………………………………….……………………………………………………………
Σν Γηνηθεηηθό πκβνύιην,

αθνύ έιαβε ππ΄όςηλ ηνπ
ηελ από 22-10-2019 έγγξαθε εηζήγεζε ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο εηαηξείαο
θ.θ. Γεκεηξίνπ Γεσξγαθόπνπινπ θαη Γήκεηξαο Κνηζάλε, ηελ νπνία αλέπηπμε θαη πξνθνξηθά ζην
Γηνηθεηηθό πκβνύιην ην κέινο θα Γήκεηξα Κνηζάλε,
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
θαηά πιεηνςεθία, κε ςήθνπο ηξεηο (3) ππέξ ησλ θ.θ. Γηνκήδε Παπαγεσξγίνπ,
Γεκεηξίνπ Γεσξγαθόπνπινπ θαη Γήκεηξαο Θνηζάλε θαη δύν (2) θαηά ηνπ Πξνέδξνπ
θ.Γεσξγίνπ Κπηηάθνπ θαη ηνπ Γηεπζύλνληνο πκβνύινπ θ.Ησάλλε Υαξσλίηε,
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1. Σελ έγθξηζε ηνπ πξνηεηλόκελνπ ζρεδίνπ Δ...Δ γηα ην έηνο 2020 ηνπ σκαηείνπ
εξγαδνκέλσλ ζηελ ΚΣ.ΤΠ. Α.Δ., ην νπνίν αλαιπηηθά έρεη σο εμήο:
Άρζρο 1
Πεδίο Δθαρκογής ηες ζύκβαζες
1. ηελ παξνχζα Δ...Δ. ππάγνληαη φινη νη εξγαδφκελνη πνπ ζπλδένληαη κε
ζχκβαζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο κε ηελ εηαηξία «ΚΣΙΡΙΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ Α.Δ.».
2.Σν σκαηείν δειψλεη φηη ε ππνγξαθή ηεο παξνχζαο Δ...Δ. δελ ζπληζηά ζε θακία
πεξίπησζε παξαίηεζή ηνπ θαζψο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ κειψλ ηνπ, απφ ην δηθαίσκα
ηεο πξνζβνιήο ηνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ αθνξά ζηε ξχζκηζε ησλ απνδνρψλ
ησλ εξγαδνκέλσλ θαη θάζε πξάμεο βαζηδφκελεο ζε απηφ. Η ζπκβαιιφκελε
ζπλδηθαιηζηηθή νξγάλσζε θαη ηα κέιε απηήο, δηαηεξψληαο ηελ πιήξε αληίζεζή ηνπο
κε ηνλ αλαγθαζηηθφ ραξαθηήξα ησλ δηαηάμεσλ ησλ Ν. 3833/2010, 3845/2010,
4024/11, 4093/12 θαη φζσλ αθνινχζεζαλ, πνπ αθνξνχλ ζηε ξχζκηζε ησλ φξσλ
ακνηβήο θαη εξγαζίαο ηνπο θαη ζεσξψληαο φηη ε ζπιινγηθή απηνλνκία δηαηεξεί ηε
ξπζκηζηηθή πξνηεξαηφηεηα επί ησλ φξσλ απηψλ, επηθπιάζζνληαη λα επηδηψμνπλ ηελ
θαηάξηηζε ζπιινγηθψλ ξπζκίζεσλ γηα ην ζπλνιηθφ αλαθαζνξηζκφ ησλ κηζζνινγηθψλ
ηνπο φξσλ.
Άρζρο 2
Η Δηαηξία δεζκεχεηαη λα δηαζθαιίζεη ηηο ζέζεηο εξγαζίαο ηνπ ζπλφινπ ησλ
εξγαδνκέλσλ πνπ δηέπνληαη απφ ηελ παξνχζα Δ...Δ.
Άρζρο 3
Ωράρηο εργαζίας – Άδεηες
Α. Σν πξνζσπηθφ εξγάδεηαη κε ην ζχζηεκα ηεο πελζήκεξεο εβδνκαδηαίαο εξγαζίαο
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Δηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ζην σξάξην, ζηε
δηάξθεηα, ζηελ έλαξμε θαη ιήμε, ζηελ ηήξεζε θαη ηνλ έιεγρφ ηνπ, θαζνξίδνληαη
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο ζρεηηθέο εγθπθιίνπο φπσο θάζε θνξά
ηζρχνπλ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα πξνβιεπφκελα ζηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο &
Πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο (εθεμήο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ παξνχζα ε ζπληφκεπζε
Κ.Λ.Π.) θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο Δπηρεηξεζηαθήο πιινγηθήο χκβαζεο
Δξγαζίαο (εθεμήο ζα ρξεζηκνπνηείηαη ε ζπληφκεπζε Δ...Δ.).
Β. Γηα ηελ ρνξήγεζε θαλνληθψλ, αλαξξσηηθψλ ή θαη πάζεο θχζεσο αδεηψλ,
θαζνξίδνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία φπσο θάζε θνξά ηζρχεη θαη απφ ηα
πξνβιεπφκελα ζηνλ Κ.Λ.Π. ηεο Δηαηξείαο θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο Δ...Δ.
Άρζρο 4
Υνξεγείηαη αχμεζε επί ηνπ Βαζηθνχ κηζζνχ 2% απφ 1-1-2020 θαη επηπιένλ 3% απφ
1-7-2020.
Άρζρο 5
Κάηνρνη µεηαπηπρηαθψλ ηίηισλ ζπνπδψλ εηήζηαο ηνπιάρηζηνλ θνίηεζεο, θαζψο θαη
θάηνρνη πηπρίσλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πνπ έρνπλ αλαγλσξηζηεί κε λφκν σο
κεηαπηπρηαθά επηπέδνπ master, ζπλαθψλ ζπνπδψλ πξνο ηνπο ηίηινπο βαζηθψλ
ζπνπδψλ ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο, πξνσζνχληαη θαηά δχν (2) κηζζνινγηθά
θιηκάθηα (Μ.Κ.) ζηελ θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ, ελψ νη θάηνρνη δηδαθηνξηθνχ
δηπιψκαηνο θαηά έμη (6) Μ.Κ.

Άρζρο 6
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1.ην πξνζσπηθφ ηεο εηαηξείαο αλαγλσξίδεηαη πξνυπεξεζία πνπ είρε ζηνλ ηδησηηθφ
ηνκέα κέρξη επηά (7) έηε θαη΄αλαινγίαλ ηνπ Π.Γ. 69/2016, κε ηελ πξνζθφκηζε ζηελ
ππεξεζία ησλ απαξαίηεησλ βεβαηψζεσλ.
Άρζρο 7
Κοηλφληθές παροτές
1. Υνξεγείηαη εθάπαμ βνήζεκα κε ηε γέλλεζε θάζε ηέθλνπ εξγαδφκελνπ ζηελ
εηαηξία χςνπο 1.000,00 €, κε ηε πξνζθφκηζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ γέλλεζεο. Δάλ θαη
νη δχν γνλείο είλαη εξγαδφκελνη ζηελ εηαηξία ην βνήζεκα δίδεηαη κφλν ζηνλ έλαλ
κεηά απφ ππεχζπλε δήισζή ηνπο.
2. Βξεθνλεπηαθφο ηαζκφο
ην πξνζσπηθφ πνπ έρεη ηέθλα πξνζρνιηθήο ειηθίαο, ιακβάλεηαη κέξηκλα απφ ηελ
εηαηξία γηα ηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ ζπκκεηνρήο ηνπο ζε βξεθνλεπηαθνχο ζηαζκνχο
ζηνλ βαζκφ πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα. Σν πνζφ απηφ
πξνβιέπεηαη λα είλαη κέρξη 200 € πιένλ ΦΠΑ κεληαίσο γηα θάζε ηέθλν θαη
θαηαβάιιεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ απνδείμεσλ εληφο 20 εκεξψλ.
3. Καηαζθελψζεηο
Με απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηεο «ΚΣΙΡΙΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ Α.Δ.»
δηαηίζεηαη θάζε ρξφλν πνζφ κέρξη 600 € πιένλ ΦΠΑ εηεζίσο αλά ηέθλν έσο ηελ
ειηθία ησλ 15 εηψλ, γηα ηελ απνζηνιή ησλ παηδηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζε παηδηθέο
θαηαζθελψζεηο θαη camp (εκεξήζην πξφγξακκα), εθφζνλ δελ ιεηηνπξγνχλ
θαηαζθελψζεηο ηνπ δεκνζίνπ πνπ ππνρξενχληαη λα δερηνχλ ηα ηέθλα ησλ
εξγαδνκέλσλ ζηελ Δηαηξείαο θαη εθφζνλ νη δηθαηνχρνη δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ
αζθαιηζηηθφ ηνπο θνξέα. Σα πνζά θαηαβάιινληαη εληφο 20 εκεξψλ κε ηελ
πξνζθφκηζε ησλ αληίζηνηρσλ απνδείμεσλ.
4. Βξαβεία ζηα επηηπρφληα ηέθλα ηνπ πξνζσπηθνχ
Σα ηέθλα ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ εηζάγνληαη ζε Αλψηαηα ή Αλψηεξα Γεκφζηα
εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα εζσηεξηθνχ σο επηηπρφληα δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο,
βξαβεχνληαη εθάπαμ κε ην πνζφ ησλ 500 € ππφ κνξθή δηαηαθηηθψλ ζίηηζεο.
5. Υνξεγείηαη ππφ κνξθή δηαηαθηηθψλ ζίηηζεο ζρνιηθφ / ζπνπδαζηηθφ βνήζεκα
θαη΄έηνο, γηα θάζε ηέθλν ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζπνπδάδεη ζε δεκφζην εθπαηδεπηηθφ
ίδξπκα ηεο ρψξαο. Δηδηθφηεξα δίδνληαη 100 € γηα ηέθλν πνπ ζπνπδάδεη ζηελ Α’
βάζκηα εθπαίδεπζε, 200 € γηα ηέθλν πνπ ζπνπδάδεη ζηελ Β’ βάζκηα εθπαίδεπζε θαη
400 € γηα ηέθλν πνπ ζπνπδάδεη ζηελ Γ’ βάζκηα εθπαίδεπζε. Δάλ ην ηέθλν ζπνπδάδεη
ζε ίδξπκα Γ’ βάζκηαο εθπαίδεπζεο εθηφο Αζελψλ ην πνζφ απηφ γίλεηαη 500 €.
6. Η εηαηξία ρνξεγεί ην 50% ηνπ πνζνχ πνπ απαηηείηαη ζε φζνπο εξγαδφκελνπο
ελδηαθέξνληαη γηα ηελ αγνξά εμακεληαίαο ή εηήζηαο Κάξηαο Απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ
γηα ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο. ε πεξηπηψζεηο ζεκαληηθήο νηθνλνκηθήο δπζρέξεηαο
ν εξγαδφκελνο δχλαηαη λα κεηαθέξεη ηελ θάξηα ζηνλ/ζηελ ζχδπγν ή έλα απφ ηα
ηέθλα ηνπ. Καηά ηα άιια ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην Κ.Λ.Π. θαηά ηελ ππνγξαθή
ηεο παξνχζαο.
7. Υνξεγνχληαη πξηλ απφ ηηο γηνξηέο ησλ Υξηζηνπγέλλσλ, πξηλ απφ ην Πάζρα θαη
πξηλ ηνλ Αχγνπζην 200 € ζε θάζε εξγαδφκελν ππφ κνξθή δηαηαθηηθψλ ζίηηζεο.
8. Υνξεγνχληαη ζε θάζε εξγαδφκελν γηα ηελ θαζεκεξηλή ζίηηζή ηνπ θαηά ηελ
δηάξθεηα εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηαθψλ ηνπ θαζεθφλησλ δηαηαθηηθέο ζίηεζεο αλά
εκέξα, γηα ρξήζε εληφο ηεο εηαηξείαο, ην χςνο ηνπ πνζνχ θαη ν ηξφπνο ρνξήγεζήο
ηνπ θαζνξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηεο εηαηξείαο.
9. Η Δηαηξεία ρνξεγεί εηήζηα νηθνλνκηθή ελίζρπζε θαζαξνχ πνζνχ 800 € ζε θάζε
εξγαδφκελν πνπ ζπληεξεί ζχδπγν ή ηέθλν κε εηδηθέο αλάγθεο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο
ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηελ αξκφδηα θξαηηθή πγεηνλνκηθή επηηξνπή.
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Άρζρο 8
Μέηρα θαη δαπάλες γηα ηελ Υγηεηλή & Αζθάιεηα ηφλ εργαδοκέλφλ
1. Η εηαηξεία νθείιεη λα ηεξεί ηηο θαηά ην Νφκν θαη ηνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηεο
ππνρξεψζεηο ζρεηηθά κε ηελ Τγεία & αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζην ρψξν εξγαζίαο
ηνπο.
2. Η εηαηξεία ζα παξέρεη ζην πξνζσπηθφ, θαηά ηελ αλάζεζε-έλαξμε άζθεζεο ησλ
θαζεθφλησλ ηνπ, θαζψο θαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε εθηάθησλ αλαγθψλ φπσο θπζηθέο
θαηαζηξνθέο, ηα απαξαίηεηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο
εξγαζίαο ηνπο (θξάλε, γηιέθα, θφξκεο θαη ππνδήκαηα εξγαζίαο, γάληηα, κάζθεο
θ.ά.).
Άρζρο 9
Γαπάλες κεηαθίλεζες θαη δηακολής γηα σπερεζηαθούς ιόγοσς
1.
Οη φξνη θαη νη δαπάλεο γηα ηελ κεηαθίλεζε, δηακνλή θαη εθηφο έδξαο
απνδεκίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηελ «ΚΣΙΡΙΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ Α.Δ.» γηα
ππεξεζηαθνχο ιφγνπο, ξπζκίδνληαη ζχκθσλα κε φζα ηζρχνπλ γηα ηνπο εξγαδφκελνπο
ζην επνπηεχνλ ππνπξγείν.
2.
Η εηαηξία αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε ζπγθξφηεζεο νκάδαο ππαιιήισλ πνπ
ζα αζρνιείηαη απνθιεηζηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ κεηαθίλεζεο
θαη δηακνλήο, κε ζθνπφ λα πξνθαηαβάιιεηαη ην κεγαιχηεξν δπλαηφλ κέξνο ησλ
δαπαλψλ θαη λα επηηπγράλεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή πνηφηεηα κε ην ρακειφηεξν
δπλαηφ θφζηνο.
Άρζρο 10
Νοκηθή θάισυε ηφλ εργαδοκέλφλ
1.
Οη εξγαδφκελνη ηεο “ΚΣΙΡΙΑΚΔ ΤΠΟΓΟΜΔ Α.Δ.”, δηθαηνχληαη λνκηθήο
ππνζηήξημεο θαη θάιπςεο απφ δηθεγφξνπο θαη λνκηθνχο ζπκβνχινπο ηεο εηαηξείαο ή
απφ δηθεγφξνπο εθηφο εηαηξείαο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο πνπ
αλαθέξνληαη ζηνλ Καλνληζκφ ιεηηνπξγίαο & Πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο θαηά ηελ
ππνγξαθή ηεο παξνχζεο , αλαθνξηθά κε δηθαζηηθέο ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο
εκπιέθνληαη νη ίδηνη θαη νη νπνίεο πξνέθπςαλ θαηά ηελ δηάξθεηα άζθεζεο ησλ
θαζεθφλησλ ηνπο θαη εμ’ αηηίαο απηψλ.
2.
Η λνκηθή θάιπςε θαη ππνζηήξημε ζα ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε πνπ ν αηηψλ δελ
είλαη πιένλ εξγαδφκελνο ηεο Δηαηξείαο, εθ’ φζνλ ε δηθαζηηθή ππφζεζε αθνξά ζε
πεξίνδν πνπ απαζρνινχηαλ ζηελ Δηαηξεία, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο ηνπ
παξφληνο άξζξνπ.
3.
ε θάζε πεξίπησζε ε εηαηξία ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ηα πξνβιεπφκελα
ζηνλ Κ.Λ.Π ζηηο πεξηπηψζεηο δηθαζηηθψλ ππνζέζεσλ πνπ ζα ηειεζηδηθήζνπλ ή
ηειεζηδίθεζαλ ππέξ ηνπ εξγαδφκελνπ, κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ απαξαίηεησλ
δηθαηνινγεηηθψλ.
Άρζρο 11
ηελ παξνχζα πξνζαξηάηαη σο παξάξηεκα, ν Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο & Πξνζσπηθνχ
ηεο εηαηξείαο (Κ.Λ.Π.) πνπ ηζρχεη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο θαη εηδηθφηεξα ηα ηζρχνληα
γηα ην Πξνζσπηθφ ζηα νπνία γίλεηαη αλαθνξά θαη πιένλ ελέρνπλ ηζρχ Δ...Δ.

ΑΔΑ: Ψ322ΟΞΧΔ-ΙΑΟ
Άρζρο 12
Γεληθή Ρύζκηζε
Δπλντθφηεξνη φξνη εξγαζίαο ή άιιεο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηνπο φξνπο ακνηβήο
θαη εξγαζίαο, απνθάζεηο ηεο Γηνίθεζεο, επηρεηξεζηαθή ζπλήζεηα, δελ ζίγνληαη.
Άρζρο 13
Ιζτύς ηες ζύκβαζες
Η ζχκβαζε απηή είλαη κνλνεηήο θαη ηζρχεη γηα ην έηνο 2020.

2. Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γηεπζύλνληα ζύκβνπιν ηεο ΚΣ.ΤΠ. Α.Δ. γηα ηελ άκεζε ππνγξαθή ηεο
πξνηεηλόκελεο Δ...Δ. γηα ην έηνο 2020.
3. Δληέιεη ηηο αξκόδηεο Γηεπζύλζεηο ηεο ΚΣ.ΤΠ. Α.Δ. λα πξάμνπλ ηα δένληα γηα ηελ άκεζε
εθηέιεζε απηήο ηεο απόθαζεο.

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Γ..
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