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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων που απασχολούνται 

µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας στις Επιχειρήσεις Μεσιτών Ασφαλίσεων και 

Ασφαλιστικών Πρακτορείων, που δεν είναι Θυγατρικές Τραπεζών 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 75/14-07-2005) 

Στην Αθήνα την 12η Ιουλίου 2005, µε την παρουσία του Μεσολαβητή  

Φάνη Αρχιµανδρίτη, οι υπογράφοντες αφ’ ενός: 

1.  Ιωάννης ∆ρούλιας, ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας 

Ασφαλιστικών Πρακτόρων και 

2.  Γεώργιος Νικολάκος, ως εκπρόσωπος του συνδέσµου Ελλήνων Μεσιτών 

Ασφαλίσεων  

και αφ’ ετέρου οι: 

Αθηνά Καραµήτρου και Χρήστος Παπαδόγιαννης, ως εκπρόσωποι της 

Οµοσπονδίας Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδος (ΟΑΣΕ),  

όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, συµφώνησαν και υπογράφουν την παρακάτω 

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας, το περιεχόµενο της οποίας έχει ως εξής: 

Άρθρο 1  

Έκταση Ισχύος 

Στις διατάξεις της Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας υπάγονται οι εργαζόµενοι που 

απασχολούνται µε σχέση εξηρτηµένης εργασίας στις επιχειρήσεις µεσιτών 

ασφαλίσεων και ασφαλιστικών πρακτορείων, που δεν είναι θυγατρικές τραπεζών. 

Άρθρο 2  

Κλιµάκια Βασικών Μισθών 

Καθορίζονται κλιµάκια βασικών µισθών για το διάστηµα 1.1.2005 µέχρι 31.12.2006 

ως εξής: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΙΣΘΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ 2005-2006 

Κλ. 1/1/2005 1/5/2005 1/9/2005 1/1/2006 1/5/2006 1/9/2006

1 647,00 671,00 696,00 722,00 749,00 777,00 

2 647,00 671,00 696,00 722,00 749,00 777,00 

3 670,00 693,00 716,00 740,00 765,00 790,00 

4 670,00 693,00 716,00 740,00 765,00 790,00 
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5 677,00 702,00 728,00 754,00 782,00 811,00 

6 677,00 702,00 728,00 754,00 782,00 811,00 

7 726,00 747,00 769,00 791,00 814,00 838,00 

8 726,00 747,00 769,00 791,00 814,00 838,00 

9 737,00 763,00 789,00 816,00 843,00 873,00 

10 780,00 798,00 816,00 835,00 854,00 873,00 

11 788,00 812,00 837,00 863,00 890,00 917,00 

12 788,00 812,00 837,00 863,00 890,00 917,00 

13 797,00 823,00 850,00 878,00 907,00 937,00 

14 797,00 823,00 850,00 878,00 907,00 937,00 

15 805,00 835,00 866,00 898,00 931,00 966,00 

16 805,00 835,00 866,00 898,00 931,00 966,00 

17 814,00 847,00 881,00 916,00 952,00 990,00 

18 814,00 847,00 881,00 916,00 952,00 990,00 

19 827,00 861,00 896,00 933,00 971,00 1.010,00 

20 827,00 861,00 896,00 933,00 971,00 1.010,00 

21 838,00 873,00 910,00 948,00 988,00 1.030,00 

22 846,00 880,00 915,00 952,00 990,00 1.030,00 

23 856,00 891,00 927,00 965,00 1.004,00 1.045,00 

24 864,00 898,00 933,00 968,00 1.006,00 1.045,00 

25 875,00 910,00 946,00 984,00 1.024,00 1.065,00 

26 883,00 917,00 952,00 988,00 1.026,00 1.065,00 

27 894,00 929,00 966,00 1.004,00 1.044,00 1.085,00 

28 902,00 936,00 971,00 1.008,00 1.046,00 1.085,00 

29 913,00 948,00 984,00 1.022,00 1.061,00 1.102,00 

30 921,00 955,00 990,00 1.026,00 1.063,00 1.102,00 

31 930,00 964,00 998,00 1.034,00 1.071,00 1.109,00 

32 939,00 972,00 1.006,00 1.041,00 1.077,00 1.115,00 

33 948,00 980,00 1.013,00 1.047,00 1.083,00 1.120,00 

34 956,00 988,00 1.021,00 1.055,00 1.090,00 1.125,00 

35 966,00 997,00 1.029,00 1.062,00 1.096,00 1.130,00 

Άρθρο 3  

Προϋπηρεσία 

Χρόνος υπηρεσίας µε βάση τον οποίο υπολογίζονται οι κατά το άρθρο 2 βασικοί 

µηνιαίοι µισθοί, είναι ο χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας και ο χρόνος προϋπηρεσίας.  

α)  Χρόνος πραγµατικής υπηρεσίας θεωρείται και ο χρόνος κατά τον οποίο ο 
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εργαζόµενος δεν παρέχει µεν εργασία, αλλά διατηρεί σύµφωνα µε το νόµο το 

δικαίωµα στις αποδοχές του (ετήσια νόµιµη άδεια, ασθένεια, χρόνος υπερηµερίας 

εργοδότη, χρόνος άδειας τοκετού κ.λπ.). 

β)  Χρόνος προϋπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος που διανύθηκε σε οποιαδήποτε 

ασφαλιστική εταιρεία, γεν. πρακτορείο, µεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικό 

πρακτορείο κ.λπ., σε καθήκοντα οµότιµα ή συναφή µε αυτά που ασκούνται στην 

ήδη κατεχόµενη θέση. Ο χρόνος προϋπηρεσίας αποδεικνύεται µε την κατάθεση 

των σχετικών πιστοποιητικών ή αν δεν υπάρχουν αυτά, από τα ασφαλιστικά 

βιβλιάρια.  

Άρθρο 4 

Σταδιακή εφαρµογή της από 13.5.2005 ΣΣΕ Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων 

Κατά τη συνοµολόγηση των όρων της ΣΣΕ του έτους 2007:  

α)  θα συµφωνηθούν οι ποσοστιαίες αυξήσεις των βασικών µισθών των κλιµακίων,  

β)  από 1/7/2007 εφαρµόζεται και στους εργαζόµενους που υπάγονται στην 

παρούσα, η ρύθµιση, που αφορά το επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας στον ίδιο 

εργοδότη, όπως ρυθµίζεται στο άρθρο 3 παρ. 1, της από 13.5.2005 ΣΣΕ 

ασφαλιστικών επιχειρήσεων, που έχει κατατεθεί στο Υπουργείο Εργασίας  

(Πρ. Καταθ. 48/16-5-2005), καταργουµένων, τότε (1.7.2007) των ρυθµίσεων του 

άρθρου 5 παρ. 6 και 7 της παρούσας. 

γ)  Από 31.12.2008 εφαρµόζονται και για τους εργαζόµενους που υπάγονται στην 

παρούσα οι εργασιακές ρυθµίσεις (επιδόµατα, θεσµικές ρυθµίσεις κ.λπ.), που 

περιέχονται στην ίδια από 13.5.2005 ΣΣΕ ασφαλιστικών επιχειρήσεων ή  

σε µεταγενέστερες συλλογικές ρυθµίσεις, καταργουµένων, (31.12.2008) των 

αντίθετων διατάξεων της παρούσας. 

Άρθρο 5  

Επιδόµατα 

Στους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα χορηγούνται τα παρακάτω 

επιδόµατα: 

1.  Επίδοµα Γάµου 

Σε ποσοστό 10% επί των βασικών µισθών των κλιµακίων, που καταβάλλεται 

στους έγγαµους εργαζόµενους, ανεξαρτήτως φύλου, έστω και αν αµφότεροι οι 

σύζυγοι υπάγονται στην παρούσα σύµβαση. Το επίδοµα γάµου δικαιούνται και οι 

διαζευγµένοι-ες, οι χήροι-ες και οι άγαµοι γονείς (άρθρο 20 ν.1849/89).  
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2.  Επίδοµα Πτυχίου 

Ποσοστό 35% για τους κατόχους διδακτορικού, 30% για τους κατόχους master’s, 

22% για τους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυµάτων εσωτερικού και 

ισότιµων εξωτερικού.  

Επίσης, ποσοστό 8% για τους απόφοιτους του ετήσιου εκπαιδευτικού κύκλου 

σπουδών του ΕΙΑΣ και του ΕΠΙ Θεσσαλονίκης καθώς και 10% για τους 

απόφοιτους των Τ.Ε.Ι. (ΚΑΤΕΕ) των σχολών:  

Ασφαλιστικών σπουδών, Λογιστικής 

∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, Ξένων Γλωσσών στη ∆ιοίκηση και στο 

Εµπόριο 

∆ιοίκησης Επιχειρήσεων, Ξένων Γλωσσών, 

Εµπορίας και ∆ιαφήµισης (Marketing), Πληροφορικής και Τεχνολογίας 

Υπολογιστών, 

Εµπορίας και ∆ιαφήµισης, Πληροφορικής, 

Επιχειρηµατικού Σχεδιασµού και 

Πληροφοριακών Συστηµάτων 

Τεχνολογίας Πληροφορικής και 

Τηλεπικοινωνιών, 

Εφαρµογών Πληροφορικής στη 

∆ιοίκηση και στην Οικονοµία, 

Τηλεπληροφορικής και ∆ιοίκησης, 

Εφαρµοσµένης Πληροφορικής και 

Πολυµέσων, 

Χρηµατοοικονοµικής και 

Ασφαλιστικής, 

Ηλεκτρονικής, Χρηµατοοικονοµικής και Ελεγκτικής, 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών 

Συστηµάτων, 

Χρηµατοοικονοµικών Εφαρµογών, 

Για τους κατόχους µεταπτυχιακών τίτλων σπουδών προερχοµένων από ΤΕΙ τα 

ανωτέρω ποσοστά 35% και 30% ισχύουν µόνον για τις ανωτέρω αναφερόµενες 

σχολές.  

Στους κατόχους πτυχίου διδακτορικού, Master’s ΑΕΙ και ΤΕΙ (ΚΑΤΕΕ) 

καταβάλλεται µόνο το επίδοµα που αντιστοιχεί στον ανώτερο κύκλο σπουδών 

συµψηφιζοµένου του τυχόν κατωτέρου επιδόµατος.  

Στους κατόχους περισσοτέρων του ενός τίτλου σπουδών της ίδιας βαθµίδας 

καταβάλλεται µία φορά το επίδοµα που αναλογεί στη βαθµίδα του πτυχίου τους.  

Το επίδοµα σπουδών ΕΙΑΣ και ΕΠΙ καταβάλλεται σωρευτικά εάν συντρέχει µε 

επίδοµα διδακτορικού, Master’s, ΑΕΙ ή ΤΕΙ. 
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3.  Επίδοµα ∆ιαχειριστικών Λαθών 

Ποσοστό 5%, παρεχόµενο µόνο στους ταµίες που έχουν αποκλειστική τους 

απασχόληση την είσπραξη και πληρωµή καθώς και την τήρηση των απαραίτητων 

βιβλίων ταµείου είτε µόνοι τους είτε σε συνεργασία µε άλλους ταµίες. 

4.  Επίδοµα Ξένης Γλώσσας 

Ποσοστό 5%, επί του βασικού µισθού που αντιστοιχεί στο µισθολογικό κλιµάκιο 

που υπάγεται ο εργαζόµενος εφόσον αυτός γνωρίζει και χρησιµοποιεί ξένη 

γλώσσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Η επάρκεια της ξένης γλώσσας 

αποδεικνύεται είτε µε πτυχίο επιπέδου τουλάχιστον Lower, είτε κατά την κρίση 

του εργοδότη, από τη σύνταξη επιστολών εγγράφων µεταφράσεων, προφορικής 

συνεννόησης µε πελάτες, προµηθευτές κ.λπ.  

Το επίδοµα ξένης γλώσσας χορηγείται µία φορά ανεξαρτήτως του αριθµού των 

ξένων γλωσσών που χρησιµοποιεί ο εργαζόµενος. 

5. Επίδοµα Τρίτου και Τέταρτου Παιδιού 

Ποσοστό 5%, επί του βασικού µισθού που αντιστοιχεί στο µισθολογικό κλιµάκιο 

που υπάγεται ο εργαζόµενος. 

Το επίδοµα χορηγείται σε κάθε γονέα, ανεξαρτήτως του αν εργάζεται ο άλλος και 

λαµβάνει το επίδοµα από τον εργοδότη του, µέχρι τη συµπλήρωση του  

18ου έτους της ηλικίας του παιδιού, εφόσον είναι άγαµο και δεν εργάζεται.  

Εάν το παιδί σπουδάζει σε αναγνωρισµένη από το κράτος σχολή, οποιασδήποτε 

βαθµίδας το επίδοµα παρατείνεται µέχρι τη συµπλήρωση των σπουδών και σε 

κάθε περίπτωση, όχι πλέον της συµπληρώσεως του 24ου έτους της ηλικίας του. 

Η φοίτηση αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύµατος.  

Για τα αγόρια που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία, το επίδοµα χορηγείται 

µέχρι τη συµπλήρωση της στρατιωτικής θητείας και για τα κορίτσια συνεχίζεται 

εφόσον είναι άγαµα και δεν εργάζονται, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους. 

6.  Επίδοµα Υπηρεσίας στον Ίδιο Εργοδότη 

Στους εργαζόµενους που έχουν συµπληρώσει οκτώ (8) έτη υπηρεσίας, στον ίδιο 

εργοδότη, χορηγείται επίδοµα ευδόκιµης υπηρεσίας, σε ποσοστό 2,5%,  

που υπολογίζεται στους βασικούς µισθούς των κλιµακίων, όπως αυτοί 

διαµορφώνονται κάθε φορά µε βάση τα χρόνια υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας.  

7.  Στους εργαζόµενους που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία ή προϋπηρεσία 35 ετών 

χορηγείται ποσό 9,24 ευρώ, για κάθε χρόνο πέραν της 35ετούς υπηρεσίας.  
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Άρθρο 6  

Άδειες 

1.  Άδεια Γάµου και Γέννησης Τέκνου 

Οι εργαζόµενοι δικαιούνται, εκτός από την κανονική τους άδεια και  

πρόσθετη άδεια γάµου πέντε (5) ηµερών µε πλήρεις αποδοχές. Σε περίπτωση 

γέννησης παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) µέρες άδεια µε αποδοχές  

(άρθρο 10 ΕΓΣΣΕ 23/5/00). 

2.  Άδεια Μητρότητας 

Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (17) 

εβδοµάδες. 

Οι 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 του πιθανολογούµενου, 

το υπόλοιπο της άδειας χορηγείται υποχρεωτικά µετά τον τοκετό ώστε να 

εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας δεκαεπτά (17) εβδοµάδων. Ο χρόνος 

αυτής της άδειας αµείβεται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες για το θέµα αυτό 

διατάξεις (άρθρο 7 ΕΓΣΣΕ 9/6/93 και άρθρο 7 ΕΓΣΣΕ 23/5/00). 

3.  Άδεια Θηλασµού και Φροντίδας Παιδιών 

Οι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για χρονικό διάστηµα τριάντα µηνών από τη 

λήξη της άδειας τοκετού, 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) επιπλέον µήνες.  

Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού, δικαιούται και ο πατέρας 

εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα, προσκοµίζοντας στον 

εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της µητέρας του παιδιού. 

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 ως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των 

φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. 

Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς. Η άδεια φροντίδας 

του παιδιού, θεωρείται και αµείβεται ως χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να 

προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις 

(άρθρο 6 ΕΓΣΣΕ 2002-2003).  
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4.  Άδεια Πένθους 

Χορηγείται άδεια απουσίας 2 ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου 

συζύγου, τέκνων, γονέων και αδερφών ( άρθρο 9 ΕΓΣΣΕ 2002-2003) . 

5.  Σπουδαστική Άδεια 

Αυξάνεται σε (30) τριάντα ηµέρες η άδεια της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του 

Ν.1346/83 για συµµετοχή σε εξετάσεις των εργαζοµένων µαθητών ή 

σπουδαστών ή φοιτητών εκπαιδευτικών µονάδων οποιουδήποτε τύπου και 

οποιασδήποτε βαθµίδας του ∆ηµοσίου ή εποπτευοµένων από το ∆ηµόσιο µε 

οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει το 28ο έτος της  

ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά.  

(άρθρ. 7 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 96-97). Η ιδιότης του µαθητού ή σπουδαστού ή φοιτητού ως 

και η συµµετοχή τούτου εις τας εξετάσεις αποδεικνύεται δια βεβαιώσεως της 

οικείας Σχολής, υποβαλλοµένης υπό του µισθωτού προς τον εργοδότη  

(άρθρο 4 της 6/79 ∆∆∆∆ Αθηνών & άρθρο 5 ΕΓΣΣΕ ’94- ’95).  

Η άδεια αυτή χορηγείται και για όσους έχουν συµπληρώσει το 28ο έτος µόνο για 

την προβλεπόµενη διάρκεια των σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο 

εργαζόµενος, προσαυξηµένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές 

διανύθηκαν συνεχώς ή διακεκοµµένα (άρθρο 6 ΕΓΣΣΕ 1998-1999). 

6.  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 25 εργασίµων ηµερών (ΕΓΣΣΕ 23.5.2000). 

7.  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 (ΕΓΣΣΕ 23.5.2000). 

8.  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 (ΕΓΣΣΕ 23.5.2000). 

9.  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 



 8

ηµερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται 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 (άρθρο 7 ΕΓΣΣΕ 2002-2003).  

10.  Άδεια για Μεταγγίσεις Αίµατος και Παραγώγων του ή Αιµοκάθαρσης 

Εργαζόµενοι µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι 

τεσσάρων (4) 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 είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες 

το χρόνο επί πλέον άδεια, µε αποδοχές (άρθρο 8 ΕΓΣΣΕ 2002-2003). 

Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως δέκα έξι (16) ετών 

συµπληρωµένων, το οποίο πάσχει από νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος 

και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση χορηγείται πρόσθετη άδεια δέκα (10) 

εργάσιµων ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται και 

στους δύο γονείς επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις 

(άρθρο 12 ΕΓΣΣΕ 2004-2005). 

11.  Προστασία της Απασχόλησης των «Εξηρτηµένων» Ατόµων κατά την Περίοδο της 

Απεξάρτησης 

∆εν επιτρέπεται η απόλυση «εξηρτηµένου» ατόµου εξ αιτίας της εξάρτησης, 

εφόσον αποδεδειγµένα µετέχει σε πρόγραµµα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) 

µήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραµµα αυτό, και για µία φορά  

(άρθρο 10 ΕΓΣΣΕ 2002-2003). 

Άρθρο 6  

Συνδικαλιστική Συνδροµή 

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 λογαριασµό, στον οποίο θα 

κατατίθενται τα παρακρατούµενα ποσά, υπέρ του Σωµατείου και ενδεχοµένως, κατά 
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ορισµένο ποσοστό ή ποσόν, υπέρ δευτεροβάθµιων οργανώσεων, στις οποίες αυτό 

ανήκει ή και 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 δηλώνουν προς την επιχείρηση, 

ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδροµής τους, όπως και ανάκληση αυτής 

της δήλωσης, µπορεί να γίνει και µέσω του Σωµατείου. 

Άρθρο 7 

Προστασία από τη Σεξουαλική Παρενόχληση στο Χώρο Εργασίας 

Σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας είναι η µονοµερής επιβολή µη 

επιθυµητών σεξουαλικών απαιτήσεων που ασκούνται στα πλαίσια µιας άνισης 

υπηρεσιακής σχέσης ή εξουσίας. Συνιστά θεµελιώδη διάκριση σε βάρος εργαζόµενης 

ή εργαζόµενου. Η διάκριση αυτή βασίζεται στο φύλο, εκδηλούµενη µε συµπεριφορές 

που θίγουν την υπόσταση και την προσωπικότητά τους ως εργαζόµενων, την 

πρόσβασή τους στην αγορά εργασίας, την αρχή της ισότητας, τις ίδιες τις συνθήκες 

εργασίας. ∆ράστες συνήθως είναι πρόσωπα που έχουν τη δυνατότητα να 

αποφασίσουν για τους όρους, τη σχέση εργασίας ή για την υπηρεσιακή εξέλιξη του 

θιγόµενου ατόµου. Εύλογο είναι ότι η σεξουαλική παρενόχληση οφείλει να 

διακρίνεται σαφώς από τις προσωπικές προσεγγίσεις που γίνονται αποδεκτές ως 

βασιζόµενες στην αµοιβαία συναίνεση.  

Για την πρόληψη και την καταπολέµηση της σεξουαλικής και ηθικής παρενόχλησης 

στους χώρους εργασίας, τα µέρη συµφωνούν: 

α.  Να µελετήσουν την ευθυγράµµιση του εσωτερικού δικαίου προς το κοινοτικό 

δίκαιο σχετικά µε την απαγόρευση της σεξουαλικής παρενόχλησης στους χώρους 

εργασίας. 

β.  Να εξειδικεύσουν τον όρο και τις πιθανές περιπτώσεις ηθικής παρενόχλησης 

στους χώρους εργασίας (άρθρο 18 ΕΓΣΣΕ 2004-2005). 

Άρθρο 8  

∆ιατήρηση Ρυθµίσεων - Αρχή Ευνοϊκότερης Ρύθµισης 

Αποδοχές ανώτερες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή 

ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές 

αποφάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, συλλογικές συµβάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, 

έθιµα, διµερείς συµφωνίες, ατοµικές συµβάσεις εργασίας δν θίγονται και 

εξακολουθούν να ισχύουν.  
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Άρθρο 9  

Έναρξη Ισχύος 

Η ισχύς της σύµβασης αυτής αρχίζει από 1/1/2005, εκτός από τις επιµέρους διατάξεις 

που ορίζεται διαφορετικά. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ  
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ 

ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ  
ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ 
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ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
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