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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ 

ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας : 28/23.6.2011) 

 

Στην Αθήνα αήµερα  9 Ιουνίου 2011, οι υπογράφοντες αφ' ενός: 

 

Γ. Καραβιάς, ως εκπρόσωπος του Συνδέσµου Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων 

(Σ.Ε.Μ.Α.), .που εδρεύει στην Αθήνα οδός Παπαδιαµαντοπούλου αριθµ. 24Γ 

 

και αφετέρου οι: 

Χ. Παπαδόγιαννης και Μ. Χατζάκης, Πρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας αντίστοιχα της 

Οµοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδας (Ο.Α.Σ.Ε.), που εδρεύει στην Αθήνα, 

οδός Βησσαρίωνος αριθµ. 9 και Σίνα σύµφωνα µε την απόφαση της 

26/5/2011  του Εκτελεστικού Συµβουλίου και ως νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι από τις 

οργανώσεις που εκπροσωπούν για την υπογραφή του παρόντος, συµφώνησαν και 

υπογράφουν το παρακάτω Πρακτικό Συµφωνίας, το περιεχόµενο του οποίου έχει 

ως εξής: 

 

Πεδίο Εφαρµογής 

Στις διατάξεις του παρόντος Πρακτικού Συµφωνίας Υπάγονται οι εργαζόµενοι 

ολόκληρης της χώρας που απασχολούνται ρε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας 

στις επιχειρήσεις Μεσιτών Ασφαλίσεων. 

 

Άρθρο 1 

Ι. Από 1-1-2011 και έως 31 12-2011 εξακολουθούν να ισχύουν και να 

εφαρµόζονται τα κλιµάκια των βασικών µισθών των εργαζοµένων στις 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις µεσιτών ασφαλίσεων όπως αυτά είχαν διαµορφωθεί 

την 31.12.2010. 

ΙΙ. Οµοίως, ως προς τους λοιπούς όρους εργασίας εξακολουθούν να ισχύουν 

και να εφαρµόζονται στο σύνολο τους, από 1-1-2011 έως 31-12-2011, οι  

διατάξεις της από 29-7-2009 κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας (2009-

2010) των εργαζοµένων στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, ασφαλιστικούς φορείς 

και επιχειρήσεις µεσιτών ασφαλίσεων. 

 

Άρθρο 2 

Ρητά συµφωνείται από τα συµβαλλόµενα µέρη, ότι σε περίπτωση 
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υπογραφή κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας µεταξύ της Ένωσης 

Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και της Ο.Α.Σ.Ε., µε το αυτό ως άνω 

περιεχόµενο του παρόντος όσον αφορά στους εργαζόµενους στις ασφαλιστικές 

επιχειρήσεις Μεσιτών ασφαλίσεων, το κείµενο αυτής θα συνυπογραφεί και από 

τον Σ.Ε.Μ.Α., καθόσον η προγενέστερη κλαδική ΣΣΕ (2009-2010) είχε 

συνυπογραφεί από την Ε.Α.Ε.Ε. τον Σ.Ε.Μ.Α. και την  Ο.Α.Σ.Ε. 

 

Άρθρο 3 

Το παρόν πρακτικό  συµφωνίας ισχύει από 1-1-2011 έως 31-12-2011 1 και οι 

διατάξεις δεσµεύουν τους συµβαλλόµενους για όλο το χρονικό διάστηµα και µέχρι 

την υπογραφή νέου πρακτικού ή νέας κλαδικής σσε. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΟΝ Σ.Ε.Μ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ Ο.Α.Σ.Ε. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ Χ. ΠΑΠΑ∆ΟΓΙΑΝΝΗΣ 

 Μ. ΧΑΤΖΑΚΗΣ 

 


