ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΕΥΟΝΤΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Στην Αθήνα σήµερα 27 Σεπτεµβρίου 2002 οι υπογράφοντες
αφενός, Νίκος Αναλυτής, Αντιπρόεδρος, εκπρόσωπος του Συνδέσµου
Ελληνικών Βιοµηχανιών, Χρήστος Φώλιας, Πρόεδρος, εκπρόσωπος της
Εθνικής

Συνοµοσπονδίας

Τζατζιµάκης,

εκπρόσωπος

Ελληνικού
της

Εµπορίου,

Πανελλήνιας

αφετέρου

Ένωσης

Γώργιος

Περιοδευόντων

Πωλητών «Ο ΕΡΜΗΣ», ∆ηµήτριος Κουρκουτάς, εκπρόσωπος της Ένωσης
Περιοδευόντων Πωλητών Βορείου Ελλάδος, όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι για
την υπογραφής αυτής της ΣΣΕ συµφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα εξής:
1.

Η παρούσα ΣΣΕ αφορά τους Περιοδεύοντες Πωλητές που

απασχολούνται

µε

σύµβαση

εξηρτηµένης

εργασίας

σε

οποιαδήποτε

επιχείρηση εισαγωγής, παραγωγής και εµπορίας οποιουδήποτε προϊόντος.
2.
¾ Οι βασικοί µισθοί των περιοδευόντων πωλητών, που υπάγονται σ’
αυτή την ΣΣΕ και ισχύουν την 31.12.2001 αυξάνονται από 1-1-2002
κατά ποσοστό 0,9% µε βάση τη ρήτρα διόρθωσης της από 5-12-2000
ΣΣΕ του κλάδου αυτού.
¾ Οι παραπάνω βασικοί µισθοί, όπως διαµορφώνονται µε βάση την
προηγουµένη παράγραφο, αυξάνονται από 1-1-2002 κατά ποσοστό
2,7%.
¾ Οι παραπάνω βασικοί µισθοί όπως διαµορφώνονται την 30-6-2002
αυξάνονται περαιτέρω από 1-7-2002 κατά ποσοστό 2%.
¾ Εφόσον την 1η.1.2003 οι µισθοί και τα ηµεροµίσθια, όπως θα έχουν
διαµορφωθεί την 31η.12.2002 δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αύξησης
υπερβαίνον τουλάχιστον κατά 1% τον επίσηµο µέσο ∆.Τ.Κ. του έτους
2002 προς 2001, θα αναπροσαρµοσθούν από 1ης.1.2003 έτσι ώστε να
υπερβαίνουν κατά µία (1) ποσοστιαία µονάδα το µέσο ∆.Τ.Κ. του έτους
αυτού.
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¾ Οι ανωτέρω βασικοί µηνιαίοι µισθοί για το έτος 2003, όπως θα έχουν
διαµορφωθεί την 31.12.2002, αυξάνονται για το έτος 2003 κατά
ποσοστό 4,2%. Η αύξηση αυτή θα δοθεί από 1.1.2003 εφάπαξ στους
µισθούς, όπως θα έχουν τυχόν διαµορφωθεί την 31.12.2002 µε βάση
την εφαρµογή των ανωτέρω παραγράφων.
3.

Στους υπαγοµένους στην παρούσα ΣΣΕ µισθωτούς έχουν

εφαρµογή οι κατωτέρω θεσµικές διατάξεις και ειδικότερα:
 Επίδοµα Γάµου: (συζύγου) σε ποσοστό 10%. Το επίδοµα αυτό
χορηγείται και στους χήρους-χήρες, διαζευγµένους-διαζευγµένες,
καθώς και στις άγαµες µητέρες εφόσον έχουν την επιµέλεια των
παιδιών.
 Άδεια Γάµου: Εργαζόµενοι και εργαζόµενες που συνάπτουν γάµο,
δικαιούνται να πάρουν άδεια γάµου πέντε (5) εργασίµων ηµερών µε
αποδοχές εάν εργάζονται πενθήµερο και έξι (6) εργασίµων ηµερών
εάν εργάζονται εξαήµερο, η οποία δεν συµψηφίζεται µε την ετήσια
κανονική άδεια που προβλέπεται από τον ΑΝ 539/45. Σε περίπτωση
γεννήσεως τέκνου ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ηµέρες άδεια µε
αποδοχές για κάθε τέκνο.
 Χρόνος Εργασίας: Ο χρόνος εργασίας κατά εβδοµάδα των µισθωτών
που αφορά η ρύθµιση αυτή ορίζεται σε 40 ώρες. Για τους
εργαζόµενους σε βιοµηχανίες που είναι µέλη του ΣΕΒ ισχύει η µε αριθ.
25/83 απόφαση το ∆∆∆ Αθηνών σε ότι αφορά την εβδοµάδα των πέντε
ηµερών και την ρύθµιση των ηµερών της εβδοµαδιαίας ανάπαυσης.
 Ετήσια άδεια µε αποδοχές. Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει
υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε
οποιοδήποτε

εργοδότη

και

µε

οποιαδήποτε

σχέση

εργασίας,

δικαιούνται άδεια 30 εργασίµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα
εξαήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας ή 25 εργασίµων ηµερών, αν
εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης εβδοµαδιαίας εργασίας. Από
1.1.2002 η διάρκεια της σχέσης εργασίας (βασικός χρόνος), που
απαιτείται για τη γένεση της αξίωσης για τη χορήγηση της ετήσιας

2

κανονικής άδειας µε αποδοχές (Α.Ν. 539/1945, όπως ισχύει), µειώνεται
από δώδεκα σε δέκα (10) µήνες συµπληρωµένους.
 Αδεια µητρότητας. Η συνολική διάρκεια της αδείας µητρότητας
ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδοµάδες. Οκτώ (8) εβδοµάδες θα
χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή ηµεροµηνία τοκετού
και οι υπόλοιπες εννέα (9) µετά τον τοκετό. Σε περίπτωση που ο
τοκετός πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν που είχε
αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται
υποχρεωτικά µετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος
συνολικής αδείας δέκα επτά (17) εβδοµάδων. Ο χρόνος αυτής της
αδείας αµείβεται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες για το θέµα αυτό
διατάξεις.
 Γονική άδεια. Γονέας εργαζόµενος σε επιχείρηση ή εκµετάλλευση που
απασχολεί τουλάχιστον (50) άτοµα, εάν : α) έχει συµπληρώσει ένα
χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και β) ο άλλος γονέας εργάζεται
έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής
του παιδιού, µετά τη λήξη της αδείας µητρότητας µέχρις ότου το παιδί
συµπληρώσει την ηλικία των τριών ετών.
Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της µπορεί να φθάσει
έως και τρεισήµισι (3,5) µήνες για κάθε γονέα και δίνεται από τον
εργοδότη, µε βάση τη σειρά προτεραιότητας των αιτήσεων των
ενδιαφεροµένων δικαιούχων, µέχρι να καλυφθεί ποσοστό 8% του
συνόλου

των

απασχολουµένων

στην

επιχείρηση

για

κάθε

ηµερολογιακό έτος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 2 έως
5 του άρθρου 5 του Ν. 1483/1984.
 Άδεια φροντίδας παιδιού.
α) Οι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται για χρονικό διάστηµα τριάντα
µηνών από τον τοκετό είτε να προσέρχονται αργότερα, είτε να
αποχωρούν νωρίτερα κατά µία ώρα κάθε ηµέρα. Εναλλακτικά, µε
συµφωνία του εργοδότη, το ηµερήσιο ωράριο των µητέρων µπορεί να
ορίζεται µειωµένο κατά δύο ώρες ηµερησίως για τους πρώτους 12
µήνες και σε µία ώρα για έξι (6) επί πλέον µήνες.
β) Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται και
ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα,
3

προσκοµίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη
της µητέρας του παιδιού.
γ)

Το

δικαίωµα

καθυστερηµένης

προσέλευσης

ή

πρόωρης

αποχώρησης της µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα
του παιδιού έχουν και οι θετοί γονείς παιδιού ηλικίας έως έξι (6) ετών,
υπό τους ίδιους ως άνω ΄όρους των φυσικών γονέων και χρονική
αφετηρία την υιοθεσία.
δ) Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς.
ε) Η άδεια φροντίδας παιδιού θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος
εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην
απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις.
 Μονογονεϊκές οικογένειες. Στους εργαζόµενους (-ες) που έχουν
χηρέψει και στον άγαµο (-η) γονέα, που έχουν την επιµέλεια του
παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6) εργασίµων ηµερών το
χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας µε
τρία(3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίµων
ηµερών.
Η άδεια αυτή χορηγείται λόγω αυξηµένων αναγκών φροντίδας των
παιδιών ηλικίας µέχρι δώδεκα (12) ετών συµπληρωµένων, χορηγείται
εφάπαξ ή τµηµατικά µετά από συνεννόηση µε τον εργοδότη σύµφωνα
µε τις ανάγκες του γονέα και δεν πρέπει να συµπίπτει χρονικά µε την
αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
 Άδεια

για

µεταγγίσεις

αίµατος

και

παραγώγων

του

ή

αιµοκάθαρσης. Εργαζόµενοι µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας που
έχουν υπηρεσία µέχρι τεσσάρων ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι
πάσχουν από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων
του ή αιµοκάθαρση και το οποίο έχει γνωστοποιηθεί στον εργοδότη,
δικαιούνται έως 22 εργάσιµες ηµέρες το χρόνο επιπλέον άδεια, µε
αποδοχές.
 Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς. Στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη
σχέση εργασίας χορηγείται άδεια δύο (2) ηµερών µε αποδοχές σε
περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνου, γονέων και αδελφών.
 Προστασία της απασχόλησης των «εξηρτηµένων» ατόµων κατά
την περίοδο της απεξάρτησης. ∆εν επιτρέπεται η απόλυση
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«εξηρτηµένου» ατόµου εξαιτίας της εξάρτησης, εφόσον αποδεδειγµένα
µετέχει σε πρόγραµµα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) µήνες από την
υπαγωγή του στο πρόγραµµα αυτό, και για µία φορά.
 Άδεια σπουδών. Αυξάνεται σε 30 ηµέρες η άδεια της παρ. 1 του
άρθρου 2 του Ν.1346/1983 για συµµετοχή σε εξετάσεις των
εργαζοµένων µαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών
µονάδων οποιουδήποτε τύπου και και οποιασδήποτε βαθµίδας του
∆ηµοσίου ή εποπτευοµένων από το δηµόσιο µε οποιοδήποτε τρόπο, οι
οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια
αυτή χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά.
 Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδροµής. Οι συµβαλλόµενοι
θεωρούν υποχρέωσή τους να επαναλάβουν το άρθρο 5 της ΕΓΣΣΕ
των ετών 1991-1992 που έχει ως εξής:
-

Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να παρακρατούν κατά
την πληρωµή της µισθοδοσίας τη συνδροµή των µελών
Πρωτοβάθµιων Συνδικαλιστικών Οργανώσεων και να την
αποδίδουν σ’ αυτές.

-

Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδροµής
απαιτείται

έγγραφη

δήλωση

του

σωµατείου

προς

την

επιχείρηση. Με την ίδια δήλωση πρέπει να γνωστοποιήσει το
σωµατείο

το

ποσό

της

συνδροµής,

τη

συχνότητα

της

παρακράτησης (π.χ. κάθε µήνα, κάθε εξάµηνο) και τον
Τραπεζικό

λογαριασµό,

στον

οποίο

θα

κατατίθενται

τα

παρακρατούµενα ποσά, υπέρ του Σωµατείου και ενδεχοµένως,
κατά ορισµένο ποσοστό ή ποσόν, υπέρ δευτεροβάθµιων
οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της ΓΣΕΕ Η
δήλωση αυτή πρέπει να επαναλαµβάνεται, όταν µεταβάλλονται
αυτά τα στοιχεία.
Η δήλωση µε την οποία τα µέλη του Σωµατείου θα δηλώσουν
προς την επιχείρηση, ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της
συνδροµής τους, όπως και ανάκληση αυτής της δήλωσης,
µπορεί να γίνει και µέσω του Σωµατείου.
4.

Προϊσχύουσες ρυθµίσεις οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν.
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Τα επιδόµατα, που προβλέπονται από προηγούµενες ΣΣΕ ή
όµοιας έκτασης διαιτητικές αποφάσεις υπολογίζονται επί των γενικών
κατωτάτων ορίων µισθών όπως διαµορφώνονται µε τις αυξήσεις της παρ. 2.
5.

Το επίδοµα διαχειριστικών λαθών καταβάλλεται σε ποσό 35 ΕΥΡΩ

τον µήνα σ’ όσους διαχειρίζονται χρήµατα και εφόσον κάνουν εισπράξειςπληρωµές.
6.

α)

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που
καθορίζει η παρούσα ΣΣΕ ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που
προβλέπονται

από

νόµους,

διατάγµατα,

υπουργικές

αποφάσεις, συλλογικές συµβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις,
εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις
εργασίας, δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.
β)

Όσες

διατάξεις

διαιτητικών

προηγουµένων

αποφάσεων

δεν

ΣΣΕ
έχουν

και

αντίστοιχων

καταργηθεί

ή

τροποποιηθεί εξακολουθούν να ισχύουν.
7.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει την 1 Ιανουαρίου 2002.
Η παρούσα ΣΣΕ συντάχθηκε σε τόσα πρωτότυπα όσα και τα

συµβαλλόµενα µέρη και τρία επιπλέον για κατάθεση στο Υπουργείο Εργασίας
σύµφωνα µε το νόµο.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ,

Σύνδεσµος Ελληνικών Βιοµηχανιών

Εθνική Συνοµοσπονδία
Ελληνικού Εµπορίου

Ν. Αναλυτής
Αντιπρόεδρος

Χρ. Φώλιας
Πρόεδρος

Πανελλήνια Ένωση Περιοδευόντων
Πωλητών «Ο ΕΡΜΗΣ»

Ένωση Περιοδευόντων
Πωλητών Βορείου Ελλάδας

Γώργιος Τζατζιµάκης

∆ηµήτριος Κουρκουτάς
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