
Τεχνική εργασία καθαρισμού κτιρίων

Στις διακοπές  
περισσότερα ... 

... με το πρόσθετο επίδομα διακοπών

Ήρθε η ώρα για περισσότερα 
χρήματα

Θέλεις να μάθεις πώς;
Γίνε μέλος της IG BAU.

Επειδή μόνο ως μέλος δικαιούσαι το 
πρόσθετο επίδομα αδείας!

Οι τοπικοί συνάδελφοι της IG BAU θα χαρούν να σε 
βοηθήσουν να γίνεις μέλος.

Φυσικά, μπορείς να μοιραστείς αυτές τις σημαντικές 
πληροφορίες με τους συναδέλφους σου στο κτίριο ή 
την εταιρεία, ώστε να επωφεληθούν και αυτοί από 
αυτές. Η IG BAU προσφέρει επίσης πλεονεκτήματα 
για τους υπεύθυνους προσλήψεων.

Μην το σκέφτεσαι για πολύ!
Γίνε μέλος και σταμάτησε να χαρίζεις χρήματα!

www.igbau.de
www.sauberkeit-braucht-zeit.de

Μήπως και κάτι παραπάνω;

Ως μέλος έχεις:
•  νόμιμο δικαίωμα σε όλες τις παροχές των 

συλλογικών διαπραγματεύσεων
• δωρεάν παροχή νομικών συμβουλών
•  νομική προστασία σε όλες τις διαφορές στον 

εργασιακό βίο και σε περίπτωση ανεργίας
•  δωρεάν ασφάλιση ατυχήματος μετά από ένα έτος 

ιδιότητας μέλους
• την ευκαιρία να πάτε διακοπές σε ευνοϊκές τιμές
• και πολλά άλλα ...
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Μισθολογική ομάδα 1

Ώρες ανά  
εβδομάδα 

έως τις 
30.09.2022
Ωρομίσθιο 

11,55 €

από 
01.10.2022  
Ωρομίσθιο 

13,00 €

από 
01.01.2024
Ωρομίσθιο 

13,50 €

39 641,03 € 721,50 € 749,25 €

30 493,10 € 554,98 € 576,32 €

20 328,73 € 369,99 € 384,22 €

7,5 123,27 € 138,74 € 144,08 €

Μισθολογική ομάδα 4

Ώρες ανά  
εβδομάδα 

έως τις 
30.09.2022
Ωρομίσθιο 

13,35 €

από 
01.10.2022  
Ωρομίσθιο 

14,66 €

από 
01.01.2024
Ωρομίσθιο 

15,16 €

39 740,93 € 813,63 € 841,38 €

30 569,94 € 625,84 € 647,19 €

20 379,96 € 417,23 € 431,46 €

7,5 142,49 € 156,46 € 161,80 €

Μια σημαντική αναγνώριση 
για την απαραίτητη εργασία 

των εργαζομένων.
Ulrike Laux, 

IG BAU Μέλος της Ομοσπονδιακής 
Διοικητικής Επιτροπής

Μισθολογική ομάδα 6

Ώρες ανά  
εβδομάδα 

έως τις 
30.09.2022
Ωρομίσθιο 

14,81 €

από 
01.10.2022  
Ωρομίσθιο 

16,20 €

από 
01.01.2024
Ωρομίσθιο 

16,70 €

39 821,96 € 899,10 € 926,85 €

30 632,27 € 691,59 € 712,93 €

20 421,52 € 461,06 € 475,29 €

7,5 158,07 € 172,90 € 178,23 €

Μισθολογική ομάδα 7

Ώρες ανά  
εβδομάδα 

έως τις 
30.09.2022
Ωρομίσθιο 

15,82 €

από 
01.10.2022  
Ωρομίσθιο 

17,19 €

από 
01.01.2024
Ωρομίσθιο 

17,69 €

39 878,01 € 954,05 € 981,80 €

30 675,39 € 733,85 € 755,20 €

20 450,26 € 489,23 € 503,46 €

7,5 168,85 € 183,46 € 188,80 €

Ποιος δικαιούται πρόσθετο 
επίδομα αδείας;

Η συλλογική σύμβαση για το πρόσθετο επίδομα 
αδείας ισχύει μόνο για τα μέλη της IG BAU που 
απασχολούνται σε συντεχνιακή επιχείρηση. 
Δικαιούστε το πρόσθετο επίδομα αδείας μετά από έξι 
μήνες απασχόλησης. 

Το επίδομα αδείας καταβάλλεται μόνο σε σχέση με 
την άδεια που χορηγείται επιπλέον του επιδόματος 
αδείας. Μπορείτε να λάβετε βεβαίωση της ιδιότητας 
σας ως μέλους του IG BAU από το τοπικό σας γραφείο 
IG BAU. 

Φυσικά, η συλλογική σύμβαση ισχύει και για τους 
οριακά εργαζόμενους μερικής απασχόλησης και τους 
μαθητευόμενους. 

Εάν κατατάσσεστε σε διαφορετική μισθολογική 
ομάδα από τα παραδείγματα που παρατίθενται 
εδώ, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο γραφείο IG 
BAU. Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε με τον σωστό 
υπολογισμό του πρόσθετου επιδόματος αδείας σας.


