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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΕΥΟΝΤΩΝ  ΠΩΛΗΤΩΝ  ΟΛΗΣ  ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

                          (Πράξη Κατάθεσης Υπ.Εργασίας     9/23-1-2001) 
 

 Στην Αθήνα σήμερα 5 Δεκεμβρίου 2000 οι υπογράφοντες αφενός, Νίκος 
Αναλυτής, Αντιπρόεδρος, εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών, 
Χρήστος Φώλιας, Πρόεδρος, εκπρόσωπος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού 
Εμπορίου, αφετέρου Στέλιος Παφύλας, εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης 
Περιοδευόντων Πωλητών «Ο ΕΡΜΗΣ», Δημήτριος 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.  Οι βασικοί μισθοί των περιοδευόντων πωλητών, που υπάγονται σ’ αυτή τη 
ΣΣΕ αυξάνονται κατά ποσοστό 2,7% συμπεριλαμβανομένου και του 0,7%  
διορθωτικού ποσοστού και καθορίζονται από 1-1-2000 ως εξής : 
 
         ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                           ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ  

  0 –   2  …………………………….  167.700 
  2 –   4  …………………………….  171.100 
  4 –   6  …………………………….  176.000 
  6 –   8  …………………………….  185.400 
  8 – 10  …………………………….  199.900 
10 – 12  …………………………….  202.000 
12 – 14  …………………………….  203.300 
14 – 16  …………………………….  204.200 
16 – 18  …………………………….  205.100 
18 – 20  …………………………….  206.800 
20 – 21  …………………………….  211.500 
21 – 22  …………………………….  217.900 
22 – 23  …………………………….  224.300 
23 – 24  …………………………….  230.300 
24 – 25  …………………………….  233.000 
25 – 26  …………………………….  238.500 
26 – 27  …………………………….  243.900 
27 – 28  …………………………….  250.100 
28 – 29  …………………………….  254.000 
29 – 30  …………………………….  256.200 
30 – 31  …………………………….  260.100 
31 – 32  …………………………….  265.300 
32 – 33  …………………………….  269.900 
33 – 34  …………………………….  274.200 
34 – 35  …………………………….  276.600 
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3. Τα παραπάνω κατώτατα όρια των βασικών μισθών, των υπαγομένων στη 
παρούσα Σ.Σ.Ε., αυξάνονται από 1-7-2000 κατά ποσοστό 1,5% , για δε το  έτος  
2001,  όπως  θα  έχουν  διαμορφωθεί  την 
 31-12-2000, αυξάνονται κατά ποσοστό 1,8% από 1-1-2001 και κατά ποσοστό 
1,7% ακόμη από 1-7-2001. 
 Εφόσον την 1-1-2002 οι παραπάνω μηνιαίοι μισθοί, όπως θα έχουν 
διαμορφωθεί την 31-12-2001, δεν εξασφαλίζουν επίπεδο αυξήσεως που να 
υπερβαίνει τουλάχιστον κατά μία ποσοστιαία μονάδα τον επίσημο μέσο δείκτη 
τιμών καταναλωτή του έτους 2001, θα αναπροσαρμοστούν από 1-1-2002 έτσι ώστε 
η συνολική αύξησή τους για το έτος 2001 να υπερβαίνει κατ’ αυτό το ποσοστό τον 
μέσο ΔΤΚ. 
 
4. Στους υπαγομένους στην παρούσα μισθωτούς έχουν εφαρμογή οι κατωτέρω 
θεσμικές διατάξεις και ειδικότερα: 
 
α. Ετήσια άδεια με αποδοχές 
  

Από 1.1.2000 εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει υπηρεσία 10ετών στον 
ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και με 
οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργάσιμων ημερών, αν 
εφαρμόζεται σύστημα εξαήμερης εβδομαδιαίας εργασίας ή 25 εργάσιμων ημερών, 
αν εφαρμόζεται σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας. 
 
β. Άδεια μητρότητος 
 
 Χορηγείται μία επιπλέον εβδομάδα αδείας στις εργαζόμενες μετά τον 
τοκετό (άδεια λοχείας). 
 Η συνολική διάρκεια της άδειας μητρότητας αναπροσαρμόζεται κατ’ αυτόν 
τον τρόπο σε δέκα επτά (17) εβδομάδες.(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2000-2001). 
 Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι ρυθμίσεις του άρθρου 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 
του1993. (ΣΣΕ 20/12/1993 παρ. 10) 
 
γ. Άδεια φροντίδας υιοθετημένων παιδιών 
 
 Το δικαίωμα διακοπής της εργασίας ή καθυστερημένης προσέλευσης ή 
πρόωρης αποχώρησης της μητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα 
των παιδιών σύμφωνα με το άρθρο 9 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993, έχουν και οι θετοί 
γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών. 
 
δ. Άδεια για συμμετοχή σε εξετάσεις 
 
 Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να ζητήσουν από κοινού την αύξηση 
των αποδοχών που καταβάλλονται από τον ΟΑΕΔ για τις ημέρες αδείας για 
συμμετοχή σε εξετάσεις κατά την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 1346/83, όπως έχει 
διαμορφωθεί με το άρθρο 7 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 12.4.96 και με το άρθρο 6 της 
Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 18.5.98, στο ύψος των καταβαλλόμενων αποδοχών του εργαζόμενου 
και σε κάθε περίπτωση όχι κάτω των νομίμων. 
 
 
 



 
 

3 

ε. Άδεια γάμου και γέννησης τέκνου 
 
 Η άδεια γάμου του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. του 1993 προσαυξάνεται σε έξι 
(6) εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται εξαήμερο και παραμένει σε πέντε (5) 
εργάσιμες ημέρες για όσους εργάζονται πενθήμερο. 
 Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ήμέρες άδεια 
με αποδοχές. 
 
ο 
στ. Άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών 
 
 Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας 
εξαρτώμενων παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιμες ημέρες κατ’ έτος, εφόσον ο/η 
εργαζόμενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω. 
 
ζ. Παρακράτηση συνδικαλιστικής συνδρομής 
 
 Οι συμβαλλόμενοι θεωρούν υποχρέωσή τους να επαναλάβουν το άρθρο 5 
της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 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 υπέρ της Γ.Σ.Ε.Ε. Η 
δήλωση 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. 
 
 

ΠΡΟΪΣΧΥΟΥΣΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ  
 

5. Τα επιδόματα, που προβλέπονται από προηγούμενες ΣΣΕ ή όμοιας 
έκτασης διαιτητικές αποφάσεις, υπολογίζονται επί των γενικών κατωτάτων 
ορίων μισθών των παραγράφων 2 και 3. 
 
6. Το επίδομα διαχειριστικών λαθών εξακολουθεί να καταβάλλεται σε 
ποσό 9.000 δρχ. το μήνα σ’ όσους διαχειρίζονται χρήματα και εφόσον κάνουν 
εισπράξεις – πληρωμές.  
 
7. α. Αποδοχές  ανώτερες  στο σύνολό τους  από  αυτές  που         

καθορίζει ή παρούσα ΣΣΕ ή ευνοϊκότεροι όροι    εργασίας, που 
προβλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, 
συλλογικές συμβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις , εσωτερικούς 



 
 

4 

κανονισμούς, έθιμα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας, δεν 
θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας. 

  
 β. Όσες  διατάξεις  προηγούμενων  ΣΣΕ  και  αντίστοιχων  

διαιτητικών αποφάσεων δεν έχουν καταργηθεί ή τροποποιηθεί 
εξακολουθούν να ισχύουν. 

 
8. Η ισχύς  της  παρούσας  αρχίζει την 1 Ιανουαρίου 2000. 
 
 Η παρούσα ΣΣΕ συντάχθηκε σε τόσα πρωτότυπα όσα και τα 
συμβαλλόμενα μέρη και τρία επιπλέον για κατάθεση στο Υπουργείο Εργασίας 
σύμφωνα με το νόμο. 
 
 
 
 
 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ, 
 
 
Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών           Πανελλήνια Ένωση Περιοδευόντων 

Πωλητών «Ο ΕΡΜΗΣ» 
 
 
 
 

 
 
Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού               Ένωση Περιοδευόντων Πωλητών 

Εμπορίου           Βορείου Ελλάδας 
 
 
    
 
 
  
 
    

 


