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Αθήνα, 22 Ιουλίου 2010
Αρ. Πρωτ.: 1485
Προς:
1. Σωµατείο

Περιοδευόντων

Πωλητών,

Περιοδευόντων

Πωλητών

–

Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Νοµού Ηρακλείου
«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», Λεωφ. ∆ηµοκρατίας 10, (Εργατικό Κέντρο), 713 06 Ηράκλειο
Κρήτης
2. Εµπορικό Σύλλογο Ηρακλείου, Καντανολέων 24, Ηράκλειο Κρήτης
3. Οµοσπονδία Επαγγελµατιών-Βιοτεχνών και Εµπόρων Ν. Ηρακλείου
(ΟΕΒΕΝΗ), Βλαστών 10 και 1770, 71 202 Ηράκλειο Κρήτης
4. Σύνδεσµο Βιοµηχανιών ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου, Ηράκλειο Κρήτης
5. Σύνδεσµο Εµπορικών Αντιπροσώπων Νοµού Ηρακλείου, Κορωναίου 9,
Ηράκλειο Κρήτης
ΘΕΜΑ: ∆ιαιτητική απόφαση που αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας των
περιοδευόντων πωλητών, περιοδευόντων πωλητών – οδηγών και περιοδευόντων
προωθητών πωλήσεων Νοµού Ηρακλείου.
∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
35/2010

(Πράξη Κατάθεσης Τµήµα Κοιν. Επιθ. Ηρακλείου: 4/27-7-2010)
Στις 15 Ιουλίου 2010, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 19:00 στο ξενοδοχείο GALAXY
Ηρακλείου Κρήτης, Λ. ∆ηµοκρατίας αριθ. 75, ο επιλεγείς µετά από κλήρωση,
σύµφωνα µε το άρθρο 16 παρ. 4 του Ν. 1876/1990 και τον Κανονισµό Καταστάσεως
Μεσολαβητών – ∆ιαιτητών, ∆ιαιτητής Ιωάννης Θ. Μαντούβαλος, εξέτασα την
υπόθεση των πιό κάτω ενδιαφεροµένων µερών, για την επίλυση συλλογικής
διαφοράς εργασίας, που δηµιουργήθηκε µεταξύ αφενός της συνδικαλιστικής
οργάνωσης µε την επωνυµία Σωµατείο Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων
Πωλητών – Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Νοµού Ηρακλείου
«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» και αφετέρου των εργοδοτικών οργανώσεων µε την επωνυµία
Εµπορικός Σύλλογος Ηρακλείου, Οµοσπονδία Επαγγελµατιών – Βιοτεχνών και
Εµπόρων Ν. Ηρακλείου (ΟΕΒΕΝΗ), Σύνδεσµος Βιοµηχανιών ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου και
Σύνδεσµος Εµπορικών Αντιπροσώπων Νοµού Ηρακλείου.
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Η διαφορά αφορά την σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας ή την έκδοση
διαιτητικής απόφασης που θα ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας των
περιοδευόντων πωλητών, περιοδευόντων πωλητών – οδηγών ή πωλητών επί
αυτοκινήτου (EXVAN) και περιοδευόντων προωθητών πωλήσεων Νοµού Ηρακλείου,
που απασχολούνται µε σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας σε οποιαδήποτε επιχείρηση
του παραπάνω Νοµού, οι οποίοι είναι µέλη των εν διενέξει εργοδοτικών οργανώσεων
και δραστηριοποιούνται µε την εισαγωγή, παραγωγή και εµπορία οποιουδήποτε
προϊόντος, είναι δε µέλη του Σωµατείου µε την επωνυµία Σωµατείο Περιοδευόντων
Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών – Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών
Πωλήσεων Νοµού Ηρακλείου µε τον διακριτικό τίτλο «Προµηθέας» και µε έδρα το
Ηράκλειο Κρήτης.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης που έλαβε χώρα στις 15.7.2010,
νόµιµα

εξουσιοδοτηµένοι,

από

την

εργατική

πλευρά,

οι

κ.κ.

παρέστησαν,
Γεώργιος

Παπαδηµητράκης, Καλλιόπη Καλαϊτζάκη, ∆ηµήτριος Παπαδάκης, Ιωάννης Βόµβας,
Πρόεδρος ∆Σ, Γεν. Γραµµατέας, Β’ Αντιπρόεδρος, Β’ Γραµµατέας, αντιστοίχως, του
Σωµατείου Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών – Οδηγών και
Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Νοµού Ηρακλείου «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ», καθώς
και ο Θάνος Βασιλόπουλος, Γεν. Γραµµατέας της Οµοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων
Ελλάδας (ΟΙΥΕ). Από την εργοδοτική πλευρά παρέστησαν νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι:
α) για τον Σύνδεσµο Εµπορικών Αντιπροσώπων Νοµού Ηρακλείου οι κ.κ. Εµµανουήλ
Μανωλιδάκης και Ηλίας ∆απουλάκης, Πρόεδρος και Ταµίας του ∆Σ, αντιστοίχως, β)
για τον Εµπορικό Σύλλογο Ηρακλείου ο κ. Γεώργιος Καραντεµοίρης, Οικονοµικός
Επόπτης, γ) για την Οµοσπονδία Επαγγελµατιών – Βιοτεχνών και Εµπόρων Ν.
Ηρακλείου (ΟΕΒΕΝΗ) ο νόµιµα εξουσιοδοτηµένος κ. Εµµανουήλ Μανωλιδάκης.
∆εν παρέστη, αν και κλητεύθηκε νόµιµα, ο Σύνδεσµος Βιοµηχανιών ΒΙ.ΠΕ.
Ηρακλείου.
Οι νόµιµοι εκπρόσωποι των παρισταµένων µερών ανέπτυξαν τους ισχυρισµούς τους
και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί:
Ο ∆ιαιτητής σύµφωνα µε:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 1876/1990.
β) Την µε αριθµ. πρωτ. 1302/036∆/30.6.2010 αίτηση που υπεβλήθη στον ΟΜΕ∆ από
το «Σωµατείο Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών – Οδηγών και
Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Νοµού Ηρακλείου», µε τον διακριτικό τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» για προσφυγή στην ∆ιαιτησία, µετά το πέρας της διαδικασίας
µεσολάβησης.
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γ) Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1379/9.7.2010 πρόσκληση κοινής συνάντησης και ακρόασης
των ενδιαφεροµένων µερών, µε σκοπό την έκδοση ∆ιαιτητικής Αποφάσεως, που
εστάλη στα ενδιαφερόµενα µέρη, προκειµένου να γίνει κοινή συνάντηση και
συζήτηση για τους όρους αµοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών,
περιοδευόντων πωλητών – οδηγών και περιοδευόντων προωθητών πωλήσεων
Νοµού Ηρακλείου. Και
ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΑ ΥΠΟΨΗ ΜΟΥ
α) Τα στοιχεία του φακέλλου, τα υποβληθέντα από τα µέρη Υποµνήµατα, τις θέσεις,
τα επιχειρήµατα, τις προτάσεις, αντιπροτάσεις των µερών, όπως αναπτύχθηκαν
προφορικά και διατυπώθηκαν εγγράφως κατά την διάρκεια των διαδικασιών
µεσολάβησης και διαιτησίας.
β) Την εκ µέρους του Σωµατείου µε την επωνυµία «Σωµατείο Περιοδευόντων
Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών – Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών
Πωλήσεων Νοµού Ηρακλείου» και τον διακριτικό τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» από
10.2.2010 εξώδικη καταγγελία της υπ’ αριθµ. 35/2009 ∆ιαιτητικής Απόφασης (αρ.
καταθ. 4/2009) και πρόσκληση για έναρξη διαπραγµατεύσεων και υπογραφή ΣΣΕ για
το έτος 2010, που θα ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας των περιοδευόντων
πωλητών, περιοδευόντων πωλητών – οδηγών ή πωλητών επί αυτοκινήτου (EXVAN)
και περιοδευόντων προωθητών πωλήσεων Νοµού Ηρακλείου.
γ) Την υπ’ αριθµ. 54Μ/24.3.2010 αίτηση της ως άνω συνδικαλιστικής οργάνωσης,
που υπεβλήθη στον ΟΜΕ∆ για παροχή υπηρεσιών µεσολάβησης και σύναψη ΣΣΕ.
δ) Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1144/17.6.2010 πρόταση του Μεσολαβητή κ. Γιάννη
Τουτζιαράκη για σύναψη ΣΣΕ, η οποία έγινε αποδεκτή εµπροθέσµως από την πλευρά
των εργαζοµένων (αριθµ. πρωτ. 1170/18.6.2010) και απερρίφθη από την εργοδοτική
πλευρά, γεγονός που γνωστοποιήθηκε προς τα ενδιαφερόµενα µέρη, µε το υπ’ αριθµ.
πρωτ. 1230/24.6.2010 έγγραφο του ΟΜΕ∆.
ε) Την υπ’ αριθµ. πρωτ. 1302/036∆/30.6.2010 αίτηση που υπεβλήθη στον ΟΜΕ∆ από
το «Σωµατείο Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων Πωλητών – Οδηγών και
Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Νοµού Ηρακλείου», µε τον διακριτικό τίτλο
«ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» για προσφυγή στην ∆ιαιτησία, µετά το πέρας της διαδικασίας
µεσολάβησης και µετά την εκ µέρους του αποδοχή και απόρριψη εκ µέρους της
εργοδοτικής πλευράς της ως άνω πρότασης.
στ) Τις καταχωρηθείσες στο από 15.7.2010 Πρακτικό ∆ιαιτησίας δηλώσεις, των µεν
εκπροσώπων της εργατικής πλευράς, ότι «για οικονοµικούς και ψυχολογικούς λόγους
επιβάλλεται να υπάρξει αύξηση τουλάχιστον 1,5%», των δε εκπροσώπων της
εργοδοτικής πλευράς, ότι «δεν µπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυξήσεις, διότι απέχει
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από την ΣΣΕ εµπορικών επιχειρήσεων από 30% έως 50% και ζητούν την υπογραφή
µίας νέας ΣΣΕ, αποδεχόµενοι µία αύξηση 10% επί των αποδοχών που προβλέπονται
σε οµοειδείς περιπτώσεις στην ΣΣΕ εµπορικών επιχειρήσεων».
ζ) Το από 16.6.2010 έγγραφο του Σωµατείου, που απευθύνθηκε στον ΟΜΕ∆ (αριθµ.
πρωτ. 1143/17.6.2010), όπου επί λέξει αναφέρεται ότι το ∆Σ του Σωµατείου
κατέληξε στα εξής: «1. Να παραµείνει ως έχει η τοπική σύµβαση του 2009. 2. Στο
θέµα των µισθολογικών αυξήσεων συνεκτιµώντας τις ιδιαίτερες συνθήκες εργασίας
που επικρατούν σήµερα στην αγορά, θα αποδεχθεί τις αυξήσεις µισθών που θα
προέλθουν από την σύµβαση της γενικής συλλογικής σύµβασης όσον αφορά το θέµα
των αυξήσεων και µόνο».
η) Την δυσµενή γενικά οικονοµική συγκυρία, αλλά και τις κακές συνθήκες που
επικρατούν στον κλάδο.
θ) Την αδυναµία σύγκλισης απόψεων µεταξύ των µερών κατά την κοινή συνάντηση
αυτών, που έλαβε χώρα στις 15.7.2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΤΑ ΚΑΤΩΤΕΡΩ
Άρθρο 1
Πεδίο Ισχύος
Στους όρους της παρούσας διαιτητικής απόφασης υπάγονται οι περιοδεύοντες
πωλητές, περιοδεύοντες πωλητές – οδηγοί ή πωλητές επί αυτοκινήτου (EXVAN) και
περιοδεύοντες προωθητές πωλήσεων Νοµού Ηρακλείου, που απασχολούνται µε
σύµβαση εξαρτηµένης εργασίας σε οποιαδήποτε επιχείρηση του παραπάνω Νοµού, οι
οποίοι είναι µέλη των εν διενέξει εργοδοτικών οργανώσεων και δραστηριοποιούνται
µε την εισαγωγή, παραγωγή και εµπορία οποιουδήποτε προϊόντος, είναι δε µέλη του
Σωµατείου µε την επωνυµία «Σωµατείο Περιοδευόντων Πωλητών, Περιοδευόντων
Πωλητών – Οδηγών και Περιοδευόντων Προωθητών Πωλήσεων Νοµού Ηρακλείου»
µε τον διακριτικό τίτλο «Προµηθέας» και µε έδρα το Ηράκλειο Κρήτης.
Άρθρο 2
Ειδικότητες
Οι ειδικότητες των εργαζοµένων, που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση, είναι οι
εξής:
Α) Περιοδεύοντες πωλητές, δηλαδή οι εργαζόµενοι, οι οποίοι χρησιµοποιούν για τις
µετακινήσεις τους αυτοκίνητο του εργοδότη και περιοδεύουν στους υπάρχοντες
πελάτες, αλλά και σε νέους, που οι ίδιοι δηµιουργούν. Πωλούν αποκλειστικά τα
προϊόντα της επιχείρησης, λαµβάνουν παραγγελίες, οι οποίες αποστέλλονται µε
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άλλους εργαζόµενους, εισπράττουν χρήµατα από τις παραγγελίες αυτές ή από
προηγούµενους λογαριασµούς.
Β) Περιοδεύοντες πωλητές – οδηγοί ή Πωλητές επί αυτοκινήτου (EXVAN), δηλαδή οι
εργαζόµενοι, οι οποίοι µεταφέρουν µε αυτοκίνητο του εργοδότη τα προϊόντα που
πωλούν, επισκέπτονται παλιούς και δηµιουργούν νέους πελάτες, παραδίδουν οι ίδιοι
τα εµπορεύµατα, για τα οποία λαµβάνουν παραγγελίες, εκδίδουν τιµολόγια
(χειροκίνητα ή ηλεκτρονικά) και εισπράττουν το αντίτιµο.
Γ) Περιοδεύοντες προωθητές πωλήσεων, δηλαδή οι εργαζόµενοι, που κινούνται
οδηγώντας αυτοκίνητο σε συγκεκριµένους πελάτες, τους οποίους έχει ορίσει ο
εργοδότης να επισκεφθούν και στα καταστήµατα των πελατών αυτών, τακτοποιούν
στα ράφια τα εµπορεύµατα του εργοδότη τους και προσπαθούν να προσελκύσουν
πελάτες – καταναλωτές, χωρίς να εισπράττουν χρήµατα ή να εκδίδουν τιµολόγια.
Άρθρο 3
Αποδοχές
Οι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα, θα παραµείνουν κατά το έτος
2010, όπως είχαν διαµορφωθεί την 31.12.2009, µε βάση την 35/2009 ∆Α για τους
όρους αµοιβής και εργασίας των περιοδευόντων πωλητών, περιοδευόντων πωλητών
– οδηγών και περιοδευόντων προωθητών πωλήσεων Ν. Ηρακλείου (Π.Κ. Τµήµα Κοιν.
Επιθ. Ηρακλείου 4/23-9-2009).
Άρθρο 4
Επιδόµατα
1. Στους εργαζόµενους, που υπάγονται στην απόφαση αυτή, καταβάλλονται τα εξής
επιδόµατα, υπολογιζόµενα επί του βασικού µισθού.
1.1. Οικογενειακά επιδόµατα:
α) Επίδοµα γάµου
Στους εργαζόµενους, που είναι έγγαµοι ή διαζευγµένοι ή ευρίσκονται σε κατάσταση
χηρείας, άνδρες και γυναίκες, καθώς και στους άγαµους γονείς, χορηγείται επίδοµα
γάµου 10%.
β) Επίδοµα τέκνων
Στους εργαζόµενους, που υπάγονται στην απόφαση αυτή, χορηγείται επίδοµα τέκνων
σε ποσοστό 5% για το πρώτο, 5% για το δεύτερο και 5% για το τρίτο παιδί µέχρι
του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον αποδεδειγµένα σπουδάζουν µέχρι του
25ου έτους.
1.2. Επίδοµα πολυετίας:
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Σε όλους τους εργαζόµενους, που απασχολούνται στον ίδιο εργοδότη, χορηγείται
επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας σε ποσοστό 5%, µετά την συµπλήρωση 5ετούς
υπηρεσίας και για κάθε 5ετία απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη και µέχρι τρείς
πενταετίες.
1.3. Επιστηµονικά επιδόµατα:
α) Επίδοµα σπουδών ΑΕΙ
Στους πτυχιούχους οποιασδήποτε σχολής Πανεπιστηµιακού τοµέα ή άλλης ισότιµης
του εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισµένης από το κράτος, δίδεται επιστηµονικό
επίδοµα σε ποσοστό 18%.
β) Επίδοµα σπουδών ΤΕΙ
Στους πτυχιούχους ΤΕΙ, καθώς και οποιασδήποτε άλλης ισότιµης σχολής του
εσωτερικού ή εξωτερικού αναγνωρισµένης από το κράτος, δίδεται επιστηµονικό
επίδοµα σε ποσοστό 13%.
1.4. Επίδοµα επικινδύνου εργασίας:
Σε όλους τους εργαζόµενους, που υπάγονται στην απόφαση αυτή, καταβάλλεται
επίδοµα επικινδύνου εργασίας σε ποσοστό 10%.
1.5. Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας:
Σε όλους τους οδηγούς πωλητές – διανοµείς κατεψυγµένων προϊόντων ή προϊόντων
ψυγείου, καταβάλλεται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 10%.
1.6. Επίδοµα προϊσταµένου:
Στους εργαζόµενους, που χαρακτηρίζονται από τον εργοδότη ως προϊστάµενοι
πωλήσεων, καταβάλλεται επίδοµα προϊσταµένου ποσοστού 10%.
1.7. ∆ιαχειριστικό επίδοµα:
Στους εργαζόµενους, που εισπράττουν χρήµατα (έστω και αν η πληρωµή γίνεται µε
αντικαταβολή), χορηγείται διαχειριστικό επίδοµα σε ποσοστό 5%.
1.8. Πρόσθετη οικονοµική παροχή οδηγών πωλητών:
Στους περιοδεύοντες πωλητές – οδηγούς ή πωλητές επί αυτοκινήτου (EXVAN),
χορηγείται το ποσό των 60 Ευρώ µηνιαίως ως πρόσθετη παροχή.
1.9. Επίδοµα ευθύνης περιοδευόντων πωλητών:
Το επίδοµα ευθύνης περιοδευόντων πωλητών ανέρχεται σε 150 Ευρώ µηνιαίως.
Άρθρο 5
Αµοιβές – Αποζηµιώσεις εκτός έδρας
Σε όσους εργάζονται εκτός έδρας, θα χορηγείται για κάθε ηµέρα εργασίας εκτός
έδρας το ποσό των 30 Ευρώ για έξοδα διατροφής, εφόσον διανυκτερεύουν και 12
Ευρώ εάν δεν υπάρχει διανυκτέρευση. Εκτός έδρας εργασία νοείται η εργασία εκτός

6

των ορίων του Νοµού Ηρακλείου. Για τα έξοδα ξενοδοχείου, µεταφορικά κ.λ.π., θα
εκδίδεται τιµολόγιο.
Άρθρο 6
Λοιπές ρυθµίσεις και παροχές
1. Ωράριο εργασίας
Οι εργαζόµενοι, που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή, απασχολούνται πέντε ηµέρες την
εβδοµάδα

µε

συνεχές

ωράριο,

οκτώ

ώρες

ηµερησίως

και

σαράντα

ώρες

εβδοµαδιαίως. Η Κυριακή είναι αργία. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις της
εργατικής νοµοθεσίας.
2. Προϋπηρεσία
Ως προϋπηρεσία για τον υπολογισµό του βασικού µισθού αναγνωρίζεται η
προγενέστερη εργασία στην ίδια ή παρεµφερή ειδικότητα ανεξαρτήτως εργοδότη. Η
προϋπηρεσία βεβαιώνεται µε την προσκόµιση σχετικής βεβαίωσης από τους
προηγούµενους εργοδότες ή από το βιβλιάριο ενσήµων.
3. Έξοδα επικοινωνίας
Ολα τα απαραίτητα έξοδα επικοινωνίας (κινητό τηλέφωνο, φαξ κ.λ.π.) µε πελάτες ή
και εταιρείες καλύπτονται αποκλειστικά από τον εργοδότη, στον οποίο απασχολείται
ο εργαζόµενος και δεν επιβαρύνουν τον εργαζόµενο.
4. Παράνοµη στάθµευση
Ολες οι κλήσεις για παράνοµη στάθµευση, οι οποίες διαπιστώνονται από τις αρµόδιες
αρχές κατά την διάρκεια της εργασίας, επιβαρύνουν τον εργοδότη.
5. Άδεια µητρότητας
Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδοµάδες.
Οκτώ (8) εβδοµάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πρίν 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.
6. Άδεια γέννησης τέκνου
Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) εργάσιµες ηµέρες άδεια
µε αποδοχές.
7. Ετήσια άδεια µε αποδοχές
Α) Για την ετήσια άδεια ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής νοµοθεσίας.
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Β) Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή
προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση
εξαρτηµένης εργασίας, δικαιούνται άδεια είκοσι πέντε (25) εργασίµων ηµερών.
Άρθρο 7
Ισχύς προηγούµενων ρυθµίσεων
1. Ευνοϊκότεροι ατοµικοί όροι εργασίας, ανώτερες αποδοχές και γενικά ευνοϊκότεροι
όροι εργασίας, που προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία (νόµοι, προεδρικά
διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις), όροι συλλογικών ρυθµίσεων (συλλογικές
συµβάσεις

και

διαιτητικές

αποφάσεις),

καθώς

και

κανονισµοί

εργασίας,

επιχειρησιακή συνήθεια, έθιµα κ.λ.π., δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.
2. Οι όροι της παρούσας διαιτητικής απόφασης κωδικοποιεί τους ισχύοντες όρους
προηγουµένων συλλογικών ρυθµίσεων, το σύνολο των οποίων παραµένει σε
ισχύ.
Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της παρούσας ρύθµισης, αν δεν προβλέπεται διαφορετικά στις επιµέρους
διατάξεις, αρχίζει από 1.1.2010.

Ηµεροµηνία Κατάθεσης: 20 Ιουλίου 2010
Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΣ
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