
1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, Σεπτέµβριος 2018

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ           

ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ                                 

ΕΤΩΝ 2019-2020 

1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ –  

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΟΥ (ΣΥΑΑΤ-Φ) 

2. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ – 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΑΥΦΕ 

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ 

ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
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♦  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν  Α Π Α Σ Χ Ο Λ Ο Υ Μ Ε Ν Ω Ν  

Α Σ Φ Α Λ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν  Τ Α Μ Ε Ι Ω Ν  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ο Υ  ( Σ Υ Α Α Τ Φ )  

♦  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Σ  Υ Π Α Λ Λ Η Λ Ω Ν  Α Π Α Σ Χ Ο Λ Ο Υ Μ Ε Ν Ω Ν  

Τ Α Υ Φ Ε ( Σ Υ Α Τ )  

 

Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ι Κ Η  Σ Υ Μ Β Α Σ Η  Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α Σ Ε Ρ Γ Α Ζ Ο Μ Ε Ν Ω Ν  

Σ Τ Ο  Τ Α Υ Φ Ε  Ν Π Ι ∆  

∆ Ι Ε Τ Ο Υ Σ  ∆ Ι Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ  

0 1 / 0 1 / 2 0 1 9   -   3 1 / 1 2 / 2 0 2 0  

 

 

Στην Αθήνα σήµερα 26 Σεπτεµβρίου 2018, ηµέρα Τετάρτη, οι υπογράφοντες την 

παρούσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, αφενός: 

1. Ρετσινά Κων/να του Βασιλείου, Πρόεδρος του ∆Σ του Ταµείου Αλληλοβοήθειας 

Υπαλλήλων Φαρµακευτικών Εργασιών (ΤΑΥΦΕ) ΝΠΙ∆ 

2. Λάζαρης Χρήστος του Ιωάννη, Αντιπρόεδρος του ∆Σ του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆ 

3. Μάινας Νικόλαος του Ευαγγέλου,  Γενικός Γραµµατέας του ∆Σ του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆ 

 

και αφ’ ετέρου  

1. η Λαµπρινέα Αθανασία του Λάµπρου και ο Σκαράκης Μιχαήλ του Ιωάννη, Πρόεδρος και 

Γενικός Γραµµατέας, αντίστοιχα, του Συλλόγου Υπαλλήλων Απασχολουµένων 

Ασφαλιστικών Ταµείων Φαρµάκου (ΣΥΑΑΤΦ), και 

2. η Μαγουλιώτη Βασιλική του Γεωργίου και ο Τάρταρης Παναγιώτης του Σπυρίδωνος, 

Πρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας, αντίστοιχα, του Συλλόγου Υπαλλήλων 

Απασχολουµένων ΤΑΥΦΕ (ΣΥΑΤ),  

3. η Γρηγοριάδου Ελένη του Παύλου, εκπρόσωπος των εργαζοµένων στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του ΤΑΥΦΕ 

 

όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, συνήλθαν στα γραφεία του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆ για την υπογραφή της 

παρούσας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας και συµφώνησαν τα κάτωθι:  
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Α.    

Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν ότι στις διατάξεις της παρούσας σύµβασης υπάγονται όλοι 

οι υπάλληλοι στο ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΑΥΦΕ) ΝΠΙ∆, που εργάζονται µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 

ανεξαρτήτως βαθµού και θέσεως, οι οποίοι διέπονται υποχρεωτικά από τις διατάξεις της 

εργατικής νοµοθεσίας.  

 

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ  

1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 650 ευρώ για υπάλληλο χωρίς προϋπηρεσία, ανεξαρτήτως ηλικίας.  

Για κάθε έτος συνολικής προϋπηρεσίας τα κλιµάκια βάσης διαµορφώνονται σύµφωνα µε το 

Παράρτηµα I. 

2. Ο 13
ος

 και 14
ος

 µισθός αποτελούν τµήµα των συνολικών ετήσιων αµοιβών τού κάθε 

υπαλλήλου που υπάγεται στην παρούσα σύµβαση.  Σε περίπτωση νοµοθετικής ή άλλης 

παρέµβασης ο 13
ος

 και ο 14
ος

 µισθός θα ενσωµατωθούν ισόποσα ως εξής: 14 µισθοί δια 12 

µήνες (δηλαδή 1,17 ανά µήνα). 

3. Καθιερώνεται ο θεσµός των τριετιών ως προσαύξηση στον βασικό µισθό 5% για κάθε τριετία 

και µέχρι 5 τριετίες, στον ίδιο εργοδότη ή σε εργοδότη µε παρεµφερές αντικείµενο 

(Ασφαλιστικά Ταµεία οποιασδήποτε νοµικής µορφής) και να αποδεικνύεται.  Το ποσοστό 

αυτό υπολογίζεται επί του εκάστοτε βασικού συµβατικού µισθού, όπως διαµορφώνεται στα 

κλιµάκια βάσης της παρούσας σύµβασης (Παράρτηµα Ι). 

4. Καθορίζεται ποσοστό 5% επί του βασικού συµβατικού µισθού της παρούσας σύµβασης ως 

αµοιβή για θέση ευθύνης. 

5. Καθορίζεται ποσοστό 5% επί του βασικού µισθού ως επιστηµονικό επίδοµα, εφ’ όσον το 

αντικείµενο των σπουδών σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή σχετίζεται άµεσα µε το αντικείµενο 

εργασίας ή ο εργαζόµενος έχει τουλάχιστον 6ετή προϋπηρεσία σε Ασφαλιστικό Ταµείο 

οποιασδήποτε νοµικής µορφής, και να αποδεικνύεται. 

6. Οι µισθοί όλων των υπαλλήλων, ανεξαρτήτως βαθµού και θέσεως, συνιστούν συµβατικό 

µισθό και όλα τα επιµέρους επιδόµατα, τα οποία προκύπτουν από την παρούσα σύµβαση ή τη 

γενικότερη νοµοθεσία, ενσωµατώνονται στον συµβατικό µισθό, µε βάση υπολογισµού τον 

εισαγωγικό µισθό, εκτός εάν ρητώς αναφέρεται διαφορετικά στην παρούσα σύµβαση ή τη 

γενικότερη νοµοθεσία.  Οποιαδήποτε µείωση του συµβατικού µισθού συνιστά βλαπτική 

µεταβολή. 
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Γ. ΑΛΛΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1. Εκτός έδρας εργασία. 

Θεωρείται εκτός έδρας εργασία η εργασία που παρέχεται εκτός µείζονος πολεοδοµικού 

συγκροτήµατος της έδρας του Ταµείου. 

1α. Εκτός έδρας διατροφή 

Στους υπαλλήλους του Ταµείου, που µεταβαίνουν εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους, 

συµφωνείται να χορηγείται από 01-01-2019 για κάθε εργάσιµη ηµέρα, το ποσό των 50 ευρώ 

για έξοδα διατροφής, για τα οποία δεν τους παρακρατείται φόρος, εφ’ όσον τα δαπανώµενα 

ποσά καλύπτονται από τα σχετικά παραστατικά, που προβλέπονται από τις διατάξεις του 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.  Τα έξοδα ξενοδοχείου, µεταφορικά και λοιπά έξοδα, 

δικαιολογούνται µε τιµολόγιο. 

1
β
.  Εκτός έδρας αποζηµίωση 

Στους υπαλλήλους του Ταµείου, που µεταβαίνουν εκτός έδρας για υπηρεσιακούς λόγους, 

συµφωνείται, εφ’ όσον τους παρέχονται έξοδα διατροφής  και διαµονής, να χορηγείται το 

1/4 του 1/25 του συµβατικού µισθού, ως εκτός έδρας  αποζηµίωση. 

2.  Συµφωνείται να χορηγείται στους υπαλλήλους που υπάγονται στην παρούσα σύµβαση 

επίδοµα παιδικού σταθµού ύψους 300 ευρώ για κάθε παιδί ετησίως, για παιδιά έως 5 ετών.  

 

∆. ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

1. Όλες οι συµβάσεις ορισµένου χρόνου των υπαλλήλων που υπάγονται στην παρούσα 

σύµβαση, µετά τη λήξη τους και εφ’ όσον ανανεωθούν, µετατρέπονται σε συµβάσεις 

αορίστου χρόνου.  

2. Συµφωνείται ρητά η συµµετοχή εκπροσώπου των υπαλλήλων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του 

ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆ µε δικαίωµα ψήφου για θέµατα προσωπικού, λειτουργίας και οργάνωσης του 

Ταµείου.  Με απόφαση των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των Σωµατείων που υπογράφουν την 

παρούσα σύµβαση, θα προτείνεται ένας υπάλληλος του Ταµείου µε εµπειρία και γνώση σε 

θέµατα λειτουργίας και οργάνωσης, ο οποίος θα συµµετέχει υποχρεωτικά στο ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆, ως εκπρόσωπος των εργαζοµένων µε δικαίωµα ψήφου. 

3. Η διάρκεια της εβδοµαδιαίας εργασίας των υπαλλήλων της παρούσας ορίζεται σε σαράντα 

(40) ώρες, από ∆ευτέρα έως Παρασκευή, µε 8ωρη απασχόληση ηµερησίως. Ορίζεται 

διάλειµµα διάρκειας µισής ώρας για µεσηµεριανό γεύµα από τις 13:00 έως τις 13:30.  
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4. Συµφωνείται η παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδροµής, όπως κάθε φορά θα ισχύει, των 

υπαλλήλων που υπάγονται στην παρούσα σύµβαση και θα αποδίδεται στα σωµατεία. 

5. Συµφωνείται η χορήγηση µέχρι 1 δίωρης άδειας το µήνα για την κάλυψη προσωπικών 

αναγκών των εργαζοµένων, µετά από αιτιολογηµένο αίτηµα του υπαλλήλου. 

6. Συµφωνείται ρητά ότι οι ορισθέντες ∆ιευθυντές, οι αναπληρωτές και οι προϊστάµενοι του 

Ταµείου δεν υπάγονται στις διατάξεις της νοµοθεσίας περί διευθυνόντων υπαλλήλων (άρθρο 

14, παρ. 3 του Ν. 1264/1982), και η εργασιακή τους σχέση διέπεται από τις διατάξεις της 

εργατικής νοµοθεσίας και της παρούσας σύµβασης.   

  

Ε.  ΕΙ∆ΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ 

Το Ταµείο (ΤΑΥΦΕ) ως ΝΠΙ∆ προέκυψε κατόπιν απόφασης του ∆Σ του ΤΑΠΙΤ ΝΠ∆∆, δυνάµει 

του άρθρου 6 του Ν. 3029/2002 και όχι δυνάµει ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ενώ απαιτείται απλώς 

έκφραση γνώµης των οικείων συνδικαλιστικών οργανώσεων, δηλαδή πηγή σύστασης αποτελεί 

µόνο ο ανωτέρω νόµος. Ως Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΝΠΙ∆) µη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα και ειδικότερα ως Ταµείο υποχρεωτικής κοινωνικής ασφάλισης, η οργανωτική δοµή 

και διάρθρωση των υπηρεσιών και οι λειτουργίες του πρέπει να ακολουθούν καθορισµένες και 

θεσµικές διαδικασίες όπως περιγράφονται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας και στους 

λοιπούς κανονισµούς του Ταµείου. Ειδικότερα: 

1. Τα συµβαλλόµενα µέρη ρητά αναγνωρίζουν και κάνουν κοινά αποδεκτό ότι το κόστος 

εκκρεµοτήτων παρελθόντων ετών, όπως έχει καταγραφεί από τις υπηρεσίες του Ταµείου και 

την υπ’ αρ. πρωτ.ταµ. 645/05-03-2015 Έκθεση-Γνωµοδότηση του Ορκωτού Ελεγκτή Λοιστή, 

δεν προσµετρείται ως δαπάνη λειτουργίας, δεδοµένου ότι οι ανωτέρω εκκρεµότητες αφορούν 

σε χρονικές περιόδους που το Ταµείο ήταν ΝΠ∆∆ και σε δαπάνες προηγούµενων χρήσεων ή 

δεδουλευµένες / βεβαιωµένες υποχρεώσεις παρελθόντων ετών. 

2. α) Τα συµβαλλόµενα µέρη ρητά αναγνωρίζουν και κάνουν κοινά αποδεκτή την οργανωτική 

δοµή και διάρθρωση του Ταµείου, όπως ειδικότερα αναφέρεται στο Κεφάλαιο 7 και στα 

παραρτήµατα Ι και ΙΙ «Οργανωτική διάρθρωση του ΤΑΥΦΕ» του Εσωτερικού Κανονισµού 

Λειτουργίας (ο οποίος εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. 76/161/08-03-2017 οµόφωνη απόφαση του 

∆Σ και επικυρώθηκε µε την οµόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των ασφαλισµένων 

µελών τού ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆ στις 18/03/2017). 

β) Τα συµβαλλόµενα µέρη ρητά συµφωνούν και κάνουν κοινά αποδεκτό το κεφάλαιο Ζ 

(οργανόγραµµα του Ταµείου και τα παραρτήµατα Ι και ΙΙ του ΕΚΛ ο οποίος εγκρίθηκε µε 
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την υπ’ αρ. 76/161/08-03-2017 οµόφωνη απόφαση του ∆Σ και επικυρώθηκε µε την οµόφωνη 

απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των ασφαλισµένων µελών τού ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆ στις 

18/03/2017), και ειδικότερα σε ότι αφορά τις τροποποιήσεις ή προσθήκες και για τις οποίες 

θα ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία που προβλέπεται στο ανωτέρω κεφάλαιο Ζ. 

3. Τα συµβαλλόµενα µέρη ρητά αναγνωρίζουν και κάνουν κοινά αποδεκτό το Κεφάλαιο 8 του 

Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας «Θέµατα προσωπικού, προσλήψεις, αξιολογήσεις, 

εξέλιξη και απολύσεις» και θα τηρείται απαρέγκλιτα η διαδικασία που προβλέπεται στον 

ΕΚΛ (ο οποίος εγκρίθηκε µε την υπ’ αρ. 76/161/08-03-2017 οµόφωνη απόφαση του ∆Σ και 

επικυρώθηκε µε την από 18/03/2017 οµόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των 

ασφαλισµένων µελών τού ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆). 

 

Στ.  ΓΕΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 

1. Συµφωνείται πέµπτη (5
η
) εβδοµάδα άδειας για τους υπαλλήλους που υπάγονται στην 

παρούσα σύµβαση, εφ’ όσον έχουν προϋπηρεσία 10
 

ετών σε Ασφαλιστικά Ταµεία 

οποιασδήποτε νοµικής µορφής ή 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη.  Ο χρόνος κανονικής 

άδειας 20 ηµερών, ισχύει από την ηµεροµηνία πρόσληψης και όχι από τη συµπλήρωση δέκα 

µηνών. 

2. Συµφωνείται οι υπάλληλοι που υπάγονται στην παρούσα Σύµβαση και έχουν παιδιά έως 18 

ετών, που είναι µαθητές ή µαθήτριες, δικαιούνται να απουσιάζουν, µετά από άδεια του 

εργοδότη, ορισµένες ώρες ή ολόκληρη την ηµέρα από την εργασία τους και µέχρι τη 

συµπλήρωση τεσσάρων (4) εργασίµων ηµερών κάθε ηµερολογιακό έτος, συνολικά και για 

τους δύο γονείς, προκειµένου να παρακολουθήσουν τη σχολική επίδοση των παιδιών τους.  Η 

χρήση της παρούσας άδειας θα πρέπει να αποδεικνύεται. 

3. Συµφωνείται να χορηγείται άδεια για ασθένεια εξαρτωµένων παιδιών ή µελών της 

οικογένειας έως 12 ηµέρες για κάθε ηµερολογιακό έτος και να χορηγείται µε αποδοχές, 

εφόσον αποδεικνύεται. 

4. Συµφωνείται ότι στους υπαλλήλους που υπάγονται στην παρούσα σύµβαση, σε περίπτωση 

γάµου χορηγούνται 5 ηµέρες άδεια µετ’ αποδοχών, που δεν συµψηφίζεται µε την 

προβλεπόµενη από τον Α.Ν. 539/45 κανονική ετήσια άδεια.   

5. Συµφωνείται οι γονείς που συντηρούν ανάπηρα παιδιά µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω 

θα λαµβάνουν µία ώρα µειωµένο ωράριο την ηµέρα χωρίς περικοπή αποδοχών.  Αν 

εργάζονται και οι δύο γονείς στην ίδια επιχείρηση η άδεια αυτή δίνεται στον ένα γονέα µετά 
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από συνεννόηση.  Το παραπάνω µειωµένο ωράριο µπορεί να δίνεται και σε ηµέρες.  Είναι δε 

υποχρεωτικό όταν ο/η εργαζόµενος/η ξεπερνάει τα 10 χλµ. από και προς την εργασία 

του/της. 

6. Συµφωνείται οι υπάλληλοι που έχουν περιορισµένες δυνατότητες για επαγγελµατική 

απασχόληση εξ αιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωµατικής ή πνευµατικής ή ψυχικής πάθησης ή 

βλάβης (άτοµα µε ειδικές ανάγκες – ΑΜΕΑ) εφ’ όσον η εν προκειµένω πάθηση ή βλάβη έχει 

διαπιστωθεί από τους ασφαλιστικούς οργανισµούς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι, θα 

εργάζονται µε µειωµένο κατά µία ώρα ωράριο χωρίς περικοπές αποδοχών.  Στα άτοµα αυτά 

παρέχεται κάθε διευκόλυνση στην εργασία τους, τη µετακίνησή τους και την ιατρική τους 

παρακολούθηση. 

7. Συµφωνείται σε περίπτωση απόκτησης παιδιού µε τη διαδικασία της παρένθετης µητρότητας, 

οι αποκτώντες γονείς θα λαµβάνουν τις προβλεπόµενες άδειες που αφορούν στη φροντίδα 

και την ανατροφή του παιδιού ως εάν ήσαν φυσικοί γονείς.  Κατά τη διάρκεια του θηλασµού, 

το µειωµένο ωράριο όπως περιγράφεται στη σύµβαση δικαιούνται η γυναίκα που γέννησε και 

η αποκτώσα µητέρα. 

8. Συµφωνείται οι υπάλληλοι που υπάγονται στην παρούσα σύµβαση θα λαµβάνουν έξι ηµέρες 

άδεια άνευ αποδοχών το χρόνο για την κάλυψη εκτάκτων οικογενειακών αναγκών. 

9. Συµφωνείται οι  υπάλληλοι που δίνουν αίµα ή παράγωγα αίµατος θα λαµβάνουν µία ηµέρα 

άδεια µε αποδοχές κάθε φορά που δίνουν αίµα ή παράγωγα αίµατος, µέχρι δύο φορές το 

χρόνο. 

10. Συµφωνείται η προστασία της απασχόλησης των «εξαρτηµένων ατόµων» κατά την περίοδο 

της απεξάρτησης.  ∆εν επιτρέπεται η απόλυση "εξαρτηµένου" ατόµου εξαιτίας της 

εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγµένα µετέχει σε πρόγραµµα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) 

µήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραµµα αυτό και για µια φορά. 

11. Συµφωνείται η ανεµπόδιστη άσκηση των συνδικαλιστικών δικαιωµάτων των εργαζοµένων 

υπαλλήλων εντός του Ταµείου και ότι η συµµετοχή στις δραστηριότητες των συλλογικών 

τους οργάνων πρέπει να διευκολύνεται. 

12. Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν στην τήρηση των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν 

από το ισχύον θεσµικό πλαίσιο σχετικά µε την υγιεινή και ασφάλειας της εργασίας.  

Παράλληλα, θα πρέπει να επιτείνονται οι προσπάθειες και να εξαντλούνται οι υπάρχουσες 

δυνατότητες για την ενηµέρωση τόσο των εργαζοµένων, όσο και των εργοδοτών για τη 

νοµοθεσία, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις της κάθε πλευράς. 
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13. Για την πρόληψη και καταπολέµηση της ηθικής παρενόχλησης και της σεξουαλικής 

παρενόχλησης στους χώρους εργασίας, τα µέρη συµφωνούν: 

α)  Να µελετήσουν την ευθυγράµµιση του εσωτερικού δικαίου προς το κοινοτικό δίκαιο 

σχετικά µε την απαγόρευση της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους εργασίας. 

β)  Να εξειδικεύσουν τον όρο και τις πιθανές περιπτώσεις ηθικής παρενόχλησης στους 

χώρους εργασίας. 

 

Η διάρκεια της παρούσας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας των εργαζοµένων στο ΤΑΥΦΕ 

ΝΠΙ∆ ορίζεται από 01/01/2019 έως 31/12/2020, εκτός εάν επιµέρους διατάξεις ορίζουν κάτι 

διαφορετικό.    

Μετά τη λήξη τής παρούσας σύµβασης, και σε περίπτωση µη σύναψης νέας, η παρούσα 

σύµβαση θεωρείται αορίστου διάρκειας. 

Σε περίπτωση υπογραφής νέας σύµβασης µετά την λήξη της παρούσας, αυτή δεν µπορεί να 

υπολείπεται και να περιλαµβάνει δυσµενέστερους όρους σε ό,τι αφορά τα οικονοµικά, 

θεσµικά, ειδικά και γενικά θέµατα της παρούσας συλλογικής σύµβασης εργασίας. 

Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι, που προβλέπονται σε Νόµους, ∆ιατάγµατα, 

Υπουργικές Αποφάσεις, ΣΣΕ, ∆Α, διµερείς συµβάσεις, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις 

εργασίας, ισχύουν και δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για το ΤΑΥΦΕ ΝΠΙ∆      Για τον ΣΥΑΑΤΦ 

1. Η Πρόεδρος      1.  Η Πρόεδρος  

    Ρετσινά Κωνσταντίνα          Λαµπρινέα Αθανασία 

 

 

2. Ο Γεν. Γραµµατέας     2.  Ο Γεν. Γραµµατέας 

    Μάινας Νικόλαος           Σκαράκης Μιχαήλ 

 

 

Για τον ΣΥΑΤ 

3. Ο Αντιπρόεδρος      1.  Η Πρόεδρος 

    Λάζαρης Χρήστος           Μαγουλιώτη Βασιλική  
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4. Ο εκπρόσωπος των εργαζοµένων    2.   Ο Γεν. Γραµµατέας 

     στο ∆Σ του ΤΑΥΦΕ           Τάρταρης Παναγιώτης 

      Γρηγοριάδου Ελένη 


