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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ -ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ 

& ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ – ΚΛΑ∆ΩΝ Π.Ο.Ι.Ε. –Φ.Σ.Ε.Κ. 

Ενιαία Συλλογική Σύµβαση Εργασίας  2010-2012 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου εργασίας :29/24.6.2011) 

1. .∆ Φιλιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών 

Επιχειρήσεων Ελλάδος.(ΣΦΕΕ) 

2. .Θ. Κωλέτης, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης 

Φαρµακοβιοµηχανίας (ΠΕΦ), 

3. Π. ΠαννακόποΥλος, Πρόεδρος τοο Συνδέσµου Αντιπροσώπων 

Φαρµακευτικών Ειδών κι» Ειδικοτήτων (ΣΑΦΕΕ), 

4. Θ.   Γιαρµενίτης,   Πρόεδρος   του   Πανελλήνιου   Σονδέσµου   

Βιοµηχανιών  και Αντιπροσώπων Καλλυντικών (ΠΣΒΑΚ), 

5. Ε. Κάτσαρης, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου 

Φαρµακαττοθηκαρίων (ΠΣΦ), 

6. Χ.  Τζώρτζάκης,   Πρόεδρος  του  Συνδέσµοο  Αντιπροσώπων  

Εισαγωγέων  και Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρµάκων 

(ΣΑΕΠΚΦ), 

και αφ' ετέρου ο Γ. Κονιδάρης και ο Κ. Κωστούρος, Πρόεδρος και 

Γενικός Γραµµατέας της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ιατρικών 

Επισκεπτών - Φαρµακευτικών & Συναψών Επαγγελµάτων - Κλάδων, 

αντίστοιχα, όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, συνήλθαν στην Αθήνα και στα γραφεία του 

Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος για την υπογραφή της  παρούσας  

Ενιαίας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας των Ιατρικών Επισκεπτών και συµφώνησαν 

τα ακόλουθα: 

 

ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Λόγω του δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού που οδήγησε την χώρα στην ενεργοποίηση 

του  µηχανισµού  στήριξης ∆ΝΤ -  ΕΕ-  ΕΚΤ και την  υιοθέτηση  των µέτρων που 

προβλέπονται   στο   σχετικό   µνηµόνιο   και   στο   Νόµο   3845/2010,   οι   

κατωτέρω υπογράφοντες θεωρούν ως πρωταρχικής σηµασίας θέµα την 

διασφάλιση των επί  δεκαετίες παρεχοµένων επιδοµάτων εορτών και αδείας (που 

είναι γνωστά ως 13ος και 14ος µισθός)  και η ρητή αποδοχή από τους 
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συµβαλλόµενους ότι τα δέχονται ως τακτικές αποδοχές. Με βάση τα παραπάνω τα 

συµβαλλόµενα µέρη σε συνδυασµό µε την Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 2010,2011 

και 2012 συµφώνησαν τα ακόλουθα. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα 

1. Τα επιδόµατα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές 

αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση 

διήρκεσε καθόλη  τη  χρονική� περίοδο, για µεν την περίπτωση του επιδόµατος 

των εορτών Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου µέχρι την 30ή Απριλίου για δε την 

περίπτωση του επιδόµατος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαΐου µέχρι 

την 31 η ∆εκεµβρίου κάθε χρόνου.  Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται 

σε έναν µηνιαίο µισθό. Το επίδοµα εορτών Πάσχα ανέρχεται σε µισό µηνιαίο 

µισθό. 

2. Ειδικότεροι  όροι  και  προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδοµάτων 

περιλαµβάνονται στο προσάρτηµα της Εθνική Γενικής Συλλογικής Σύµβασης 

2010- 2011-2012, το οποίο προσαρτάται και στην παρούσα Σύµβαση.3. Γενικές ή 

ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών 

συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών εργασίας και 

λοιπών κανονιστικών πράξεων , που καθορίζουν ευνοϊκότερους τρόπους 

υπολογισµού, καταβολής και γενικά παροχής των επιδοµάτων αυτών 

υπερισχύουν και διατηρούνται σε ισχύ. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

 Επίδοµα άδειας 

 

Ο µισθωτός που θεµελιώνει δικαίωµα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή σε 

χρήµα δικαιούται να λάβει και το επίδοµα άδειας, το οποίο αποτελεί τακτικές 

αποδοχές του, υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι ι αποδοχές 

άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες µε αυτές. Το επίδοµα άδειας ισούται 

µε το σύνολο των πράγµατι καταβαλλόµενων  τακτικών συνήθως αποδοχών της 

άδειας, µε τον περιορισµό ότι δεν µπορεί να υπερβαίνει τις αποδοχές 15 ηµερών. 

Το αντίστοιχο επίδοµα άδειας προκαταβάλλεται κατά τη λήψη της άδειας αναψυχής 

ή τµήµατος αυτής µαζί µε τις αποδοχές αδείας. 

Γενικές ή ειδικές διατάξεις νόµων, διαταγµάτων, υπουργικών αποφάσεων, συλλογικών 

συµβάσεων εργασίας, διαιτητικών αποφάσεων, κανονισµών εργασίας   και λοιπών 

κανονιστικών πράξεων, που  καθορίζουν  ευνοϊκότερους τρόπους   υπολογισµού, 
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καταβολής και γενικά παροχής του επιδόµατος άδειας υπερισχύουν και διατηρούνται 

σε ισχύ. 

Το άρθρο 6 της ΕΓΣΣΕ 1997 για τη χορήγηση του επιδόµατος άδειας σε περίπτωση 

πρόωρης λύσης της σχέσης εργασίας εξακολουθεί να ισχύει,  διαγραφοµένων των 

λέξεων «πριν  ο µισθωτός συµπληρώσει παρά τω αυτώ εργοδότη 

δωδεκάµηνον  συνεχή απασχόληση », λόγω της µεταγενέστερης τροποποίησης των 

προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

Κατώτατα όρια αποδοχών 2010-2011-2012 

Τα κατώτατα όρια µισθών των εργαζοµένων της χώρας για τα τρία έτη διάρκειας 

της σύµβασης καθορίζονται ως εξής: 

Α .  Τ α  κ α τ ώ τ α τ α  ό ρ ι α  µ ι σ θ ώ ν  τ ω ν  ε ρ γ α ζ ο µ έ ν ω ν  τ η ς  χ ώ ρ α ς ,  ό π ω ς  έ χ ο υ ν  

δ ιαµο ρφ ωθε ί  τη ν  3 1-12- 200 9  µε  βάση  την  Εν ια ία Συ λ λογ ική  Σύ µβαση Ε ρ γ ασ ίας  

Ι ατ ρ ι κ ώ ν  Ε π ισ κ ε π τ ών  τ ω ν  ε τ ών  2 0 0 8 - 2 0 0 9  αυ ξ ά ν ο ν τ α ι  α π ό  1 η ς  Ι ο υ λ ίο υ  2 0 1 1  

κ ατ ά  πο σο στ ό  ίσ ο  µε τ ο  π ο σο σ τό  τ η ς  ετ ήσ ιας  µε τ αβο λ ής  τ ο υ  ε υ ρ ωπ αϊκ ο ύ  

π λ η θωρ ισ µο ύ .   

Β. Τα κατώτατα όρια µισθών των εργαζοµένων της χώρας, όπως θα έχουν 

διαµορφωθεί την 1η Ιουλίου 2011 µε βάση την παράγραφο «Α» του παρόντος 

άρθρου αυξάνονται από 1ης Ιουλίου 2012 κατά ποσοστό  ίσο µε  ποσοστό της 

ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2011.  Για τους 

σκοπούς εφαρµογής του παρόντος άρθρου, ως «ευρωπαϊκός πληθωρισµός» 

λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής έναντι του προηγούµενου έτους 

του Εναρµονισµένου ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή  (Harmonized index of consumer 

prices) της Ευρωζώνης (Euro area) όπως αυτός ανακοινώνεται από την Eurostat. 

Γ. Τα ποσά που προκύπτουν από τον υπολογισµό των αυξήσεων του παρόντος 

άρθρου, των επιδοµάτων τριετιών, γάµου και εµπορικού επιδόµατος γράφονται µε 

δύο (2) δεκαδικά ψηφία και στρογγυλοποιούνται στο επόµενο εκατοστό, εάν το 

χιλιοστό είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε (5). 

ΑΡΘΡΟ 4 

∆ιευκόλυνση της διάθεσης κερδών στο προσωπικό των επιχειρήσεων 

Εταιρίες οποιασδήποτε µορφής και τύπου µπορούν µε απόφαση τους να διανέµουν 

σε κάθε διαχειριστική χρήση µέρος των ετήσιων καθαρών κερδών στο 

εργατοϋπαλληλικό προσωπικό τους. Τα συµβαλλόµενα µέρη θα επιδιώξουν από 

κοινού την εφαρµογή κατάλληλων φορολογικών ρυθµίσεων, ώστε να 
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ενθαρρύνεται η συµµετοχή των εργαζοµένων στα κέρδη των επιχειρήσεων µε αυτόν 

τον τρόπο.  

ΑΡΘΡΟ 5 

Το άρθρο 5 της  Ενιαίας Συλλογικής Σύµβασης Ιατρικών Επισκεπτών 2008-2009 

τροποποιείται ως εξής: 

Από 1-1-2010 το µηνιαίο ποσό για έξοδα κίνησης όταν δεν υπάρχει συµφωνία για 

χρήση IX καθορίζεται σε 380 Ευρώ. 

ΑΡΘΡΟ 6 

 

 

Το  άρθρο 7 της  Ενιαίας Συλλογικής Σύµβασης Ιατρικών Επισκεπτών 2008-2009  

τροποποιείται ως εξής: Οι ΙΕ ασφαλίζονται µε οµαδική ασφάλεια λόγω ατυχήµατος 

ύψους 80.000 ευρώ για τις  περιπτώσεις: α) θανάτου β) µόνιµης, µερικής και ολικής 

ανικανότητας 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΣΤΟ άρθρο 10 της Ενιαίας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας Ιατρικών Επισκεπτών 2008-

2009 προστίθεται παράγραφος 13 η οποία έχει ως εξής: 

Το δικαίωµα άδειας λόγω θανάτου συγγενούς που θέσπισε το άρθρο 9 της ΕΠΣΕ 

2002-2003 διευκρινίζεται ότι χορηγείται, όχι µόνο στους εξ αίµατος, αλλά και στους εξ 

αγχιστείας συγγενείς στην ίδια γραµµή και τον ίδιο βαθµό. 

ΑΡΘΡΟ 8 

Μετά την παράγραφο 13 του άρθρου 10 της Ενιαίας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας 

Ιατρικών Επισκεπτών 2008-2009 προστίθεται παράγραφος 14 ως εξής : 

Άδεια για γονείς που έχουν ανάπηρα παιδιά. Οι γονείς που συντηρούν ανάπηρα 

παιδιά µε ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, δικαιούνται µία ώρα την ηµέρα 

µειωµένο ωράριο.
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ΑΡΘΡΟ 9 

Στο άρθρο   12 παρ.  2  της   Ενιαίας Συλλογικής  Σύµβασης   Εργασίας   Ιατρικών 

Επισκεπτών 2008-2009 η άδεια γάµου καθορίζεται σε 9 ηµέρες. 

ΑΡΘΡΟ 10 

Το άρθρο 20 της Ενιαίας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας Ιατρικών Επισκεπτών 2008-2009 

τροποποιείται ως εξής: Τα µέρη συµφώνησαν ότι σε περίπτωση που προκύψει 

επαναδιαπραγµάτευση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής  Σύµβασης Εργασίας της 

Γ.Σ.Ε.Ε. γ ια τα έτη 2010-2012, αυτό δηµιουργε ί υποχρέωση 

επαναδιαπραγµάτευσης των οικονοµικών όρων της παρούσας σύµβασης . 

 

ΑΡΘΡΟ 11  

∆ιατηρούµενες διατάξεις 

Α) Όλες οι διατάξεις της Ενιαίας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας Ιατρικών 

Επισκεπτών 2008-2009, η οποία υπεγράφη στις 23 Ιουλίου 2008 εφ' όσον δεν έχουν 

καταργηθεί ή τροποποιηθεί, εξακολουθούν να ισχύουν και αποτελούν ενιαίο σύνολο µε 

τις ρυθµίσεις της παρούσας σύµβασης. 

Β) Αποδοχές ανώτερες στο σύνολο τους από αυτές προ καθορίζει η παρούσα 

συλλογική σύµβαση ή ευνοϊκότεροι όροι εργασίας που προβλέπονται από., νόµους, 

διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, συλλογικές συµβάσεις, διαιτητικές αποφάσεις, 

διµερείς συµβάσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή ατοµικές συµβάσεις εργασίας, 

δεν θίγονται από τις διατάξεις 

της παρούσας. 

 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η από 23/07/2008 Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01/01/2010, εκτός από τις διατάξεις που ορίζουν κάτι 

διαφορετικό. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΦΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΕ-ΦΣΕΚ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

∆. ΦΙΛΙΩΤΗΣ Γ. ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΦ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ Κ. ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ 
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Θ. ΚΩΛΕΤΗΣ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΦΕΕ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΣΒΑΚ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

Θ. ΓΙΑΡΜΕΝΙΤΗΣ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΣΦ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

Ε. ΚΑΤΣΑΡΗΣ  

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΑΕΠΚΦ  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

Χ. ΤΖΩΡΤΖΑΚΗΣ  

 


