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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ∆.Α.) 
ΤΩΩΝ ΦΑΡ ΜΑ ΚΕY ΤΙ ΚΩΩΝ ΚΑΙ ΣY ΝΑ ΦΩΩΝ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗ ΣΕ ΩΩΝ 

O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

Α.   ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗ ΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠO ΨΗ 

1. Η Δ∆.Α. 47/1981 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών ΦΕΚ 338/Β/1981
2. Η α πό 15.4.1981 ΣΣΕ Π.Κ. Ειρ. Α θη νών 47/1981
3. Η Δ∆.Α. 46/1982  Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆  Πει ραι ώς ΦΕΚ 488/Β/1982
4. Η Δ∆.Α. 144/1982  Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών ΦΕΚ 772/Β/1982
5. Η α πό 21.9.1984 ΣΣΕ ΦΕΚ 733/Β/1984
6. Η Δ∆Α 48/1984 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών  ΦΕΚ 556/Β/1984
7. Η Δ∆.Α. 30/1985 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών ΦΕΚ 194/Β/1985 
8. Η Δ∆.Α. 46/1985 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών ΦΕΚ 479/Β/1985 
9. Η Δ∆.Α. 10/1986 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών Π.Κ. Ειρ. Α θη νών 12/1986

10. Η Δ∆.Α. 73/1987 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών ΦΕΚ 74/Β/1988
11. Η α πό 19.5.1988 ΣΣE Π.Κ. Ειρ. Α θη νών 70/1988
12. Η α πό 4.7.1989 ΣΣΕ ΦΕΚ 563/Β/1989
13. Η α πό 25.6.1991 ΣΣΕ Π.Κ. 72/1991
14. Η α πό 30.3.1992 ΣΣΕ Π.Κ. 37/1992
15. Η α πό 15.7.1993 ΣΣΕ Π.Κ. 86/1993
16. Η α πό 12.5.1994 ΣΣΕ Π.Κ. 98/1994
17. Η α πό 27.6.1995 ΣΣΕ Π.Κ. 83/1995
18. Η α πό 10.6.1996 ΣΣΕ Π.Κ. 76/1996
19. Η α πό 24.6.1997 ΣΣΕ Π.Κ. 90/1997
20  Η α πό 22.7.1998 ΣΣΕ Π.Κ. 80/1998
21. Η α πό 15.6.1999 ΣΣΕ Π.Κ. 58/1999
22. Η α πό 20.7.2000 ΣΣΕ Π.Κ. 95/2000
23. Η α πό 25.7.2001 ΣΣΕ Π.Κ. 78/2001
24. Η α πό10.7.2002 ΣΣΕ Π.Κ. 86/2002
25. Η α πό 26.6.2003 ΣΣΕ Π.Κ. 52/2003
26. Η α πό 15.6.2004 ΣΣΕ Π.Κ. 58/2004
27. Η α πό 15.6.2005 ΣΣΕ Π.Κ. 83/27.7.2005
28. Η α πό 23.6.2006 ΣΣΕ Π.Κ. 93/27.7.2006
29. Η α πό 14.5.2007 ΣΣΕ Π.Κ. 60/4.7.2007
30. Η α πό 7.7.2008 ΣΣΕ Π.Κ. 116/23.9.2008
31. Η α πό 6.7.2009 ΣΣΕ Π.Κ. 50/7.9.2009
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Β.    ΣΥΜ ΒΑΛ ΛO ΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ 

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:

1. Πα νελ λή νια Ένω ση Φαρ µα κο βι ο µη χα νί ας,

2. Πα νελ λή νι ος Σύν δε σµος Βι ο µη χα νιών και Α ντι προ σώ πων Καλ λυ ντι κών,

3. Πα νελ λή νια Ένω ση Βι ο µη χά νων και Βι ο τε χνών Ελ λη νι κών Καλ λυ ντι κών και
Καλ λω πι στι κών Προΐ ό ντων,

4. Πα νελ λή νι ος Σύλ λο γος Φαρ µα κα πο θη κα ρί ων,

5. Σύν δε σµος Α ντι προ σώ πων Ει σα γω γέ ων και Πα ρα σκευ α στών Κτη νι α τρι κών
Φαρ µά κων,

6. Σύν δε σµος Φαρ µα κευ τι κών Ε πι χει ρή σε ων Ελ λά δος

7. Σύλ λο γος Α ντι προ σώ πων Φαρ µα κευ τι κών Ει δών και Ει δι κο τή των 
(ΣΣΕ 6.7.2009)

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:

O µο σπον δία Ερ γα ζο µέ νων Φαρ µα κευ τι κών και Συ να φών Ε παγ γελ µά των
Ελ λά δος (ΣΣΕ 6.7.2009).

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜO ΓΗΣ

Στις δι α τά ξεις της ρύθ µι σης αυ τής υ πά γε ται το προ σω πι κό που α πα σχο λεί ται µε
σχέ ση ερ γα σί ας ι δι ω τι κού δι καί ου σε ό λη τη χώ ρα, σε ο ποι ον δή πο τε το µέα και υ πη -
ρε σί α φαρ µα κευ τι κών και συ να φών ε πι χει ρή σε ων, δη λα δή φαρ µα κο βι ο µη χα νί ες, 
α ντι προ σω πεί ες φαρ µα κευ τι κών οί κων ε ξω τε ρι κού, βι ο µη χα νί ες καλ λυ ντι κών, 
κτη νι α τρι κών και γε ωρ γι κών φαρ µά κων κα θώς  και στα κα τα στή µα τα πώ λη σης των 
προϊ ό ντων αυ τών, φαρ µα κα πο θή κες και φαρ µα κεί α αυ το τε λή ή ε ντός νο ση λευ τι κών 
ι δρυ µά των. Ε πί σης στα κα τα στή µα τα πα ρα φαρ µα κευ τι κών και ι α τρι κών ει δών, 
α ντι προ σω πεί ες ε ξω τε ρι κού και βι ο µη χα νί ες πα ρα γω γής των ει δών αυ τών 
(ΣΣΕ 6.7.2009).

Δ∆.   ΚΑ ΘO ΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY ΜΙ ΣΘOY ΚΑΙ Η ΜΕ ΡO ΜΙ ΣΘΙ OΥ 

Για τους ερ γά τες

Α. Το βα σι κό (χω ρίς ε πι δό µα τα) κα τώ τε ρο η µε ρο µί σθιο κα θο ρί ζε ται α πό 1.1.2009
σε 34,04 ευρώ και σε 37,12 ευρώ από 1.9.2009.

Στα η µε ρο µί σθια αυ τά πε ρι λαµ βά νο νται οι πά σης φύ σε ως αυ ξή σεις που ε χο ρη -
γή θη σαν µέ χρι και την 31.12.2008 εί τε υ πό µορ φήν αυ τό µα της τι µα ριθ µι κής 
α να προ σαρ µο γής και δι ορ θω τι κών πο σών, εί τε υ πό µορ φήν αύξησης, ως ε πί σης
και η αύξηση για το 2009 που εί ναι 3% α πό 1.1.2009 και 3% από 1.9.2009 
(ΣΣΕ 6.7.2009).
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Β. Στους καλυπτόµενους από αυτή τη ρύθµιση χορηγείται :

1. Επίδοµα τριετιών 5% για κάθε τριετία και µέχρι 3 τριετίες, ενώ η 4η και 5η
τριετία εκ ποσοστού 6% και η 6η εκ ποσοστού 7%. Χορηγείται επιπλέον και
έβδοµη τριετία εκ ποσοστού 5% (ΣΣΕ 6.7.2009).

2. Σε όσους καλύπτονται από τη ρύθµιση αυτή χορηγείται, επίδοµα γάµου 10%.
Το επίδοµα αυτό λαµβάνουν και : 

1. Οι ευρισκόµενοι σε κατάσταση χηρείας ανεξάρτητα αν έχουν ή δεν έχουν
παιδιά.

2. Οι διαζευγµένοι επίσης ανεξάρτητα αν έχουν ή δεν έχουν παιδιά.

3. Οι άγαµοι γονείς (ΣΣΕ 6.7.2009).

3. Ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας 5% σε ό σους υ πά γο νται στις υ πη ρε σί ες πα ρα -
γω γής, συ σκευ α σί ας, χη µεί ου, µι κρο βι ο λο γι κών ερ γα στη ρί ων και α πο θη κών των
επιχειρήσεων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρµογής (ΣΣΕ 6.7.2009).

4. Επίδοµα 4% σε όσους απασχολούνται κυρίως µε τη ζύγιση και ανάµειξη
πρώτων και βοηθητικών υλών (ΣΣΕ 6.7.2009).

5. Επίσης χορηγείται επίδοµα πολυετίας 5% σε όσους έχουν 27 χρόνια
προϋπηρεσίας στον κλάδο (ΣΣΕ 6.7.2009).

6. Επίδοµα 2% στους πτυχιούχους µέσων επαγγελµατικών σχολών ΤΕΛ-ΤΕΣ-ΙΕΚ
που έχουν τις εξής ειδικότητες: 

α) Τεχνικός φαρµάκων καλλυντικών και παρεµφερών προϊόντων, 

β) Βοηθός φαρµακείου,

γ) Υπάλληλος φαρµακείου

δ) Υπάλληλος στρατιωτικών φαρµακείων ή φαρµακείων στρατιωτικών
νοσοκοµείων οπλίτης 5νταετούς υποχρέωσης (ΣΣΕ 6.7.2009).

Τα ε πι δό µα τα αυ τά τρι ε τιών, γά µου, αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας, ζύγισης, πολυετίας
και ΤΕΛ-ΤΕΣ-ΙΕΚ υ πο λο γί ζο νται ε πί των κά τω θι βα σι κών η µε ρο µι σθί ων: ***

- Για το Α’ οκτάµηνο 2009  36,04 ευρώ 

- Για το Β’ τετράµηνο 2009 37,12 ευρώ 

Γ. Με τά τα ε κτε θέ ντα στις παραπάνω παραγράφους, τα ι σχύ ο ντα για το 2009 
κα τώ τε ρα η µε ρο µί σθια και ε πι δό µα τα είναι:

*** Σηµειώνεται ότι στο κείµενο που κατατέθηκε στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοιν.
Ασφαλίσεων ως ηµεροµίσθιο των εργατών για το πρώτο οκτάµηνο αναφέρεται το ποσό
των 34,04 ευρώ, ενώ στους πίνακες που ακολουθούν για το ίδιο χρονικό διάστηµα
αναφέρεται το ποσό των 36,04 ευρώ
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ΕΓΓΑΜΟΙ
Έτη Βασικό

ηµεροµίσθιο
Τριετίες Επίδοµα

γάµου
27ετή στον

κλάδο
Σύνολο

0-3 36,04 + 3,60 39,64
4-6 36,04 +1η 1,80 (5%) 3,60 41,44
7-9 36,04 +2η 3,60 (5%) 3,60 43,24

10-12 36,04 +3η 5,41 (5%) 3,60 45,05
13-15 36,04 +4η 7,57 (6%) 3,60 47,21
16-18 36,04 +5η 9,73 (6%) 3,60 49,37
19-21 36,04 +6η 12,25 (7%) 3,60 51,89

22-ΑΝΩΩ 36,04 +7η 14,06 (5%) 3,60 53,70
27 έτη στον κλάδο 36,04 +7η 14,06 (5%) 3,60 55,50
Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 1,80 ευρώ την ηµέρα, επίδοµα ζυγιστών 1,44 ευρώ
την ηµέρα, επίδοµα ειδικ. ΙΕΚ-ΤΕΛ-ΤΕΣ 0,72 ευρώ την ηµέρα

ΑΓΑΜΟΙ
Από 1.1.2009 έως 31.8.2009

Έτη Βασικό
ηµεροµίσθιο

Τριετίες 27ετή στον
κλάδο

Σύνολο

0-3 36,04 + 36,04
4-6 36,04 +1η 1,80 (5%) 37,84
7-9 36,04 +2η 3,60 (5%) 39,64

10-12 36,04 +3η 5,41 (5%) 41,45
13-15 36,04 +4η 7,57 (6%) 43,61
16-18 36,04 +5η 9,73 (6%) 45,77
19-21 36,04 +6η 12,25 (7%) 48,29

22-ΑΝΩΩ 36,04 +7η 14,06 (5%) 50,10
27 έτη στον κλάδο 36,04 +7η 14,06 (5%) 1,80 51,90
Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 1,80 ευρώ την ηµέρα, επίδοµα ζυγιστών 1,44 ευρώ
την ηµέρα, επίδοµα ειδικ. ΙΕΚ-ΤΕΛ-ΤΕΣ 0,72 ευρώ την ηµέρα
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(ΣΣΕ 6.7.2009).
O χρό νος υ πη ρε σί ας και προϋ πη ρε σί ας των ερ γα τών θα υ πο λο γί ζε ται σύµ φω να µε
τα ο ρι ζό µε να στην α πό 15.4.1981 ΣΣΕ ερ γα τών χη µι κής βι ο µη χα νί ας και την 
υπ’ α ριθµ. 144/82 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών (ΣΣΕ 6.7.2009)

1

Για τους υ παλ λή λους
Oι µι σθοί και τα ε πι δό µα τα των υ παλ λή λων κα θο ρί ζο νται στους ε πι συ να πτό µε νους

Από 1.9.2009 έως 31.12.2009
ΑΓΑΜΟΙ

Έτη Βασικό
ηµεροµίσθιο

Τριετίες 27 ετή στον
κλάδο

Σύνολο

0-3 37,12 + 37,12
4-6 37,12 +1η 1,86 (5%) 38,98
7-9 37,12 +2η 3,71 (5%) 40,83

10-12 37,12 +3η 5,57 (5%) 42,69
13-15 37,12 +4η 7,80 (6%) 44,92
16-18 37,12 +5η 10,02 (6%) 47,14
19-21 37,12 +6η 12,62 (7%) 49,74

22-ΑΝΩΩ 37,12 +7η 14,48 (5%) 51,60
27 έτη στον κλάδο 37,12 +7η 14,48 (5%) 1,86 53,46
Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 1,86 ευρώ την ηµέρα, επίδοµα ζυγιστών 1,48
ευρώ την ηµέρα, επίδοµα ειδικ. ΙΕΚ-ΤΕΛ-ΤΕΣ 0,74 ευρώ την ηµέρα

ΕΓΓΑΜΟΙ
Έτη Βασικό

ηµεροµίσθιο
Τριετίες Επίδοµα

γάµου
27 ετή στον

κλάδο
Σύνολο

0-3 37,12 + 3,71 40,83
4-6 37,12 +1η 1,86 (5%) 3,71 42,69
7-9 37,12 +2η 3,71 (5%) 3,71 44,54

10-12 37,12 +3η 5,57 (5%) 3,71 46,40
13-15 37,12 +4η 7,80 (6%) 3,71 48,63
16-18 37,12 +5η 10,02 (6%) 3,71 50,85
19-21 37,12 +6η 12,62 (7%) 3,71 53,45

22-ΑΝΩΩ 37,12 +7η 14,48 (5%) 3,71 55,31
27 έτη στον κλάδο 37,12 +7η 14,48 (5%) 3,71 1,86 57,17
Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 1,86 ευρώ την ηµέρα, επίδοµα ζυγιστών 1,48 ευρώ
την ηµέρα, επίδοµα ειδικ. ΙΕΚ-ΤΕΛ-ΤΕΣ 0,74 ευρώ την ηµέρα

1. Oι διατάξεις αυτές ορίζουν τα εξής : “Τα κατώτατα βασικά ηµεροµίσθια ... προσαυξάνονται δι’ επιδόµατος
πολυετούς υπηρεσίας... δι’ εκάστην τριετίαν απασχολήσεως ... του υπολογισµού αρχοµένου από της εισόδου
εις τον κλάδον “ (παρ. 3 της από 15.4.1981 ΣΣΕ). “ΩΩς απασχόλησις κατά την παρ. 3 νοείται η παρά τω αυτώ ή
ετέρω εργοδότη υπηρεσία ή προυπηρεσία των µισθωτών εις µίαν των εν τη ΣΣΕ Χηµικής Βιοµηχανίας
αναφεροµένων εργασιών (παρ. 7 της από 15.4.1981 ΣΣΕ - Δ∆ΕΝ 1981 σελ. 527). Οµοίως ορίζει η Δ∆Α 144/82.
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πί να κες.  Ει δι κότε ρα δι ευ κρι νί ζο νται τα ε ξής:
O βα σι κός (χω ρίς ε πι δό µα τα) κα τώ τε ρος µι σθός κά θε κλι µα κί ου πε ρι λαµ βά νει τις
πά σης φύ σε ως αυ ξή σεις που έ χουν χο ρη γη θεί µέ χρι 31.12.2008 εί τε υ πό µορ φήν
Α.Τ.Α. και δι ορ θω τι κών πο σών, εί τε υ πό µορ φήν αυ ξή σε ως, ως ε πί σης πε ρι λαµ βά νει
την αύξηση του 2009 που εί ναι 3% α πό 1.1.2009 και 3% από 1.9.2009 
(ΣΣΕ 6.7.2009).

ΕΠΙΔ∆ΟΜΑΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΩΝ (ΣΣΕ 6.7.2009)
Στους υ παλ λή λους τους κα λυ πτο µέ νους α πό αυ τήν τη ρύθ µι ση χο ρη γού νται τα 
κά τω θι ε πι δό µα τα ό πως εί ναι στους α ντί στοι χους πί να κες που α κο λου θούν.
1. Τα κλιµάκια των υπαλλήλων είναι 39
2. Μια τριετία 9% σε οποιονδήποτε εργοδότη.
3. Δ∆εύτερη τριετία 4% σε οποιονδήποτε εργοδότη.
4. Eπίδοµα γάµου 10%. Το επίδοµα αυτό λαµβάνουν και : 

1. Οι ευρισκόµενοι σε κατάσταση χηρείας ανεξάρτητα αν έχουν ή δεν έχουν
παιδιά.

2. Οι διαζευγµένοι επίσης ανεξάρτητα αν έχουν ή δεν έχουν παιδιά.
3. Οι άγαµοι γονείς.

5. Ε πι στη µο νι κό ε πί δο µα 18% για τους πτυ χιού χους Α νω τά των Σχο λών για ένα
πτυχίο. Μετά την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ΑΕΙ επίδοµα 7%.

6. Ε πί δο µα πτυ χί ου α νω τέ ρων σχο λών Τ.Ε.Ι. 13%. Μετά την απόκτηση δεύτερου
πτυχίου ΤΕΙ επίδοµα 3%.

7. Ε πί δο µα 17% στους βοη θούς Φαρ µα κο ποιών που εί ναι ε φο δι α σµέ νοι µε ά δεια 
α σκή σε ως ε παγ γέλ µα τος α πό το αρ µό διο Yπουρ γεί ο.

8. Ε πί δο µα δι α χει ρι στι κών λα θών 5% στους τα µί ες.
9. Επίδοµα διαχειριστικών λαθών 3% στους εργαζόµενους που έχει ανατεθεί µε

οποιονδήποτε τρόπο το καθήκον διαχείρισης χρηµάτων ή αξιογράφων
(εισπράξεις-πληρωµές), µε εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, τακτικά και όχι
περιστασιακά.

10.Ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας 5% στους υ πα γο µέ νους στις υ πη ρε σί ες Πα ρα -
γω γής, Συ σκευ α σί ας, Χη µεί ου, Μι κρο βι ο λο γι κών Ερ γα στη ρί ων και Α πο θη κών
των επιχειρήσεων της παρούσας.

11.Ε πί δο µα 5% σε ό σους ερ γά ζο νται σε ο θό νες η λε κτρο νι κών υ πο λο γι στών το 1/2
του λά χι στον του χρό νου α πα σχό λη σής τους.

12.Επίδοµα ξένης γλώσσας 6,5% σε όσους-ες κατέχουν πτυχίο ξένης γλώσσας σε
επίπεδο Lower µε την προϋπόθεση να είναι απαραίτητη και να τη χρησιµοποιούν
κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.

13.Επίδοµα πολυετίας 5% σε όσους έχουν 27 χρόνια προϋπηρεσίας στον κλάδο.
14.Επίδοµα 4% σε όσους απασχολούνται κυρίως µε τη ζύγιση και ανάµειξη

πρώτων και βοηθητικών υλών.
15.Επίδοµα 2% στους πτυχιούχους µέσων επαγγελµατικών σχολών ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΙΕΚ
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που έχουν τις εξής ειδικότητες:
α) Τεχνικός φαρµάκων καλλυντικών και παρεµφερών προϊόντων
β) Βοηθός φαρµακείου
γ) Υπάλληλος φαρµακείου
δ) Υπάλληλος στρατιωτικών φαρµακείων ή φαρµακείων στρατιωτικών

νοσοκοµείων οπλίτης 5ετούς υποχρέωσης (ΣΣΕ 6.7.2009).
Τα ε πι δό µα τα αυ τά υ πο λο γί ζο νται ε πί του βα σι κού µι σθού κά θε κλι µα κί ου
(ΣΣΕ 6.7.2009).

16.Oι ερ γα ζό µε νοι στις δι α νυ κτε ρεύ σεις και δι η µε ρεύ σεις α µεί βο νται υ πε ρω ρι α κώς
ό πως ο νό µος ο ρί ζει (ΣΣΕ 6.7.2009).

17. O χρό νος υ πη ρε σί ας και προϋ πη ρε σί ας των υ παλ λή λων υ πο λο γί ζε ται σύµφω να
µε τα ο ρι ζό µε να α πό την 47/81 α πό φα ση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών και την 46/82 α πό φα ση
του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ά. Η διά τα ξη της Δ∆.Α. 47/81 του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών έ χει ως ε ξής:
(ΣΣΕ 6.7.2009).

"Η µι σθο δο σία κα θο ρί ζε ται α να λό γως της πα ρά τω αυ τώ ή ε τέ ρω ερ γο δό τη ο µο τί -
µου ή συ να φούς υ πη ρε σί ας υ πο λο γι ζο µέ νης ό µως α πό της συ µπλη ρώ σε ως του
18ου έ τους της  η λι κί ας" (Δ∆Α 47/1981, Δ∆Α 46/1982).

Ε. Δ∆Ι Α ΦO ΡΕΣ ΠΑ ΡO ΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙ ΠΕΣ Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Ά δει α γά µου και γεν νή σε ως τέ κνου 
Oι ερ γα ζό µε νοι που κα λύ πτο νται α πό αυ τήν την ρύθ µι ση σε πε ρί πτω ση γά µου 
δι και ού νται 10 η µέ ρες ερ γά σι µες ά δει α µετ’α πο δο χών που δεν συµ ψη φί ζε ται µε
την προ βλε πό µε νη α πό τον Α.Ν. 539/45 κα νο νι κή  ε τή σια ά δει α.

2. Σε πε ρί πτω ση γεν νή σε ως τέ κνου ο πα τέ ρας δι και ού ται δύο η µέ ρες ά δει α µε 
α πο δο χές για κά θε τέ κνο (ΣΣΕ 6.7.2009).

3. Ά δει α µη τρό τη τας
Η συ νο λι κή διάρ κει α της ά δει ας µη τρό τη τας ο ρί ζε ται σε δέ κα ε πτά (17) ε βδο µά -
δες. O κτώ (8) ε βδο µά δες θα χο ρη γού νται υ πο χρε ω τι κά πριν α πό την πι θα νή η µε -
ρο µη νία το κε τού και οι υ πό λοι πες εν νέα  (9) µε τά τον το κε τό.  Σε πε ρί πτω ση που
ο το κε τός πραγ µα το ποι η θεί σε χρό νο προ γε νέ στε ρο α πό αυ τόν που εί χε αρ χι κά
πι θα νο λο γη θεί, το υ πό λοι πο της α δεί ας θα χο ρη γεί ται υ πο χρε ω τι κά µε τά  τον 
το κε τό, ώ στε να ε ξα σφα λί ζε ται χρό νος συ νο λι κής ά δει ας δέ κα ε πτά (17) ε βδο µά -
δων. O χρό νος αυ τής της α δεί ας α µεί βε ται σύµ φω να µε τις προ βλε πό µε νες για
το θέ µα αυ τό δι α τά ξεις (ΣΣΕ 6.7.2009).

4. Oι ερ γα ζό µε νοι που κα λύ πτο νται α πό την πα ρού σα και έ χουν παι διά έ ως 18 χρό -
νων δι και ού νται 7 η µέ ρες ά δει α το χρό νο µε α πο δο χές για να πα ρα κο λου θούν
την εκ παι δευ τι κή πρό ο δο των παι διών τους (ΣΣΕ 6.7.2009).

5. Επίδοµα παιδικού σταθµού
Επίδοµα παιδικού σταθµού 400 ευρώ µικτά το χρόνο για κάθε ένα παιδί. Το
επίδοµα αυτό το δικαιούνται όλοι οι εργαζόµενοι, µέχρι 2 παιδιά έως 4 χρονών,
µε την προϋπόθεση ότι πηγαίνουν σε παιδικό σταθµό (ΣΣΕ 6.7.2009).
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6. Ά δει α θη λα σµού και φρο ντί δας παι διών
Oι µη τέ ρες ερ γα ζό µε νες δι και ού νται, για τον θη λα σµό και τις αυ ξη µέ νες φρο ντί -
δες που α παι τού νται  για την α να τρο φή του παι διού, ε πί έ να χρο νι κό διά στη µα
30 µηνών  α πό τη λήξη της άδειας λοχείας (9 εβδοµάδες µετά τον τοκετό) εί τε
να δι α κό πτουν την ερ γα σί ας τους για µία ώ ρα κά θε µέ ρα, εί τε να προ σέρ χο νται
αρ γό τε ρα, εί τε να α πο χω ρούν νω ρί τε ρα κα τά µία ώ ρα κά θε µέ ρα. Ύ στε ρα α πό
συµ φω νία των µε ρών η µεί ω ση του χρό νου ερ γα σί ας µπο ρεί να ο ρί ζε ται σε δύο
ώ ρες ε πί έ να χρό νο από τη λήξη της άδειας λοχείας και µία ώρα για έξι (6) επί
πλέον µήνες (ΣΣΕ 6.7.2009).
Την ά δει α α που σί ας για λό γους φρο ντί δας του παι διού µπο ρεί ε ναλ λα κτι κά να
ζη τή σει ο άν δρας ε φό σον δεν κά νει χρή ση αυ τής η ερ γα ζό µε νη µη τέ ρα. Στις 
πε ρι πτώ σεις αυ τές θα πρέ πει ο άν δρας να προ σκο µί σει στην ε πι χεί ρη ση που 
α πα σχο λεί ται βε βαί ω ση α πό τον ερ γο δό τη της συ ζύ γου του ό τι η ί δια δεν 
λαµ βά νει την ά δει α θη λα σµού και φρο ντί δας παι διών. Η πα ρα πά νω ά δει α εί ναι µε 
α πο δο χές (ΣΣΕ 6.7.2009).
Την άδεια αυτή ο/η εργαζόµενος µπορεί να ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη
ισόχρονη άδεια µε αποδοχές εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία
δικαιούται µειωµένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού (ΣΣΕ 6.7.2009).

7. Ά δει α φρο ντί δας υι ο θε τη µέ νων παι διών
Το δι καί ω µα δι α κο πής της ερ γα σί ας ή κα θυ στε ρη µέ νης προ σέ λευ σης ή πρό ω -
ρης α πο χώ ρη σης της µη τέ ρας και ε ναλ λα κτι κά του πα τέ ρα για τη φρο ντί δα των
παι διών έ χουν και οι θε τοί γο νείς παι διών η λι κί ας έ ως έ ξι ε τών µε τους ίδιους ως
άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία 
(ΣΣΕ 6.7.2009).

8. Γο νι κή ά δει α α να τρο φής
Γο νέ ας ερ γα ζό µε νος σε ε πι χεί ρη ση ή εκ µε τάλ λευ ση που α πα σχο λεί του λά χι στον
πε νή ντα (50) ά το µα, ε άν: α) έ χει συ µπλη ρώ σει έ να (1) χρό νο ερ γα σί ας στον ί διο
ερ γο δό τη και β) ο άλ λος γο νέ ας ερ γά ζε ται έ ξω α πό την κα τοι κία τους, δι και ού -
ται να λά βει γο νι κή ά δει α α να τρο φής του παι διού µε τά τη λή ξη της ά δει ας 
µη τρό τη τας µέ χρις ό του το παι δί συ µπλη ρώ σει η λι κία τριών ε τών (3).
Η ά δει α αυ τή εί ναι χω ρίς α πο δο χές, η διάρ κειά της µπο ρεί να φθά σει έ ως (3,5)
τρι σή µι συ µή νες για κά θε γο νέα και δί νε ται α πό τον ερ γο δό τη, µε βά ση τη σει ρά
προ τε ραι ό τη τας των αι τή σε ων των εν δι α φε ρο µέ νων δι και ού χων, µέ χρι να κα λυ -
φθεί πο σο στό 8% του συ νό λου των α πα σχο λου µέ νων στην ε πι χεί ρη ση για κά θε
η µε ρο λο γι α κό έ τος. Κα τά τα λοι πά ι σχύ ουν οι δι α τά ξεις των πα ρα γρά φων 2 και
5 του άρ θρου 5, του ν.1483/1984 (ΣΣΕ 6.7.2009).

9. Τα αναφερόµενα στις παρ. 3, 5, 6, 7, 8 ισχύουν και για τους άγαµους γονείς 
(ΣΣΕ 6.7.2009).

10.Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού µε τη διαδικασία της παρένθετης µητρότητας,
οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την
ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήσαν φυσικοί γονείς. Κατά τη διάρκεια του
θηλασµού, το µειωµένο ωράριο όπως περιγράφεται στη σύµβαση δικαιούνται η
γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα µητέρα (ΣΣΕ 6.7.2009).
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11.Μονογονεϊκές οικογένειες
Στους εργαζόµενους - ες, που έχουν χηρέψει και στοη άγαµο (η) γονέα, που
έχουν την επιµέλεια του παιδιού, χορηγείται άδεια µε αποδοχές έξι (6)
εργασίµων ηµερών το χρόνο, πέραν αυτής που δικαιούται από άλλες διατάξεις.
Γονέας µε τρία (3) παιδιά ή περισσότερα, δικαιούται άδεια οκτώ (8) εργασίµων
ηµερών το χρόνο.
Η άδεια αυτή χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά σε συνεννόηση µε τον εργοδότη
και σύµφωνα µε τις ανάγκες του γονέα µέχρι τα 12 έτη συµπληρωµένα του ή των
παιδιών και δεν πρέπει να συµπίπτει χρονικά µε την αρχή ή το τέλος της ετήσιας
κανονικής άδειας (ΣΣΕ 6.7.2009).

12.Ά δει α για συµ µε το χή σε ε ξε τά σεις
Χο ρη γεί ται ά δει α τριά ντα (30) η µε ρών  σύµ φω να µε την παρ. 1 άρ θρο 2 του
Ν.1346/83, ό πως έ χει δι α µορ φω θεί µε το άρ θρο 7 της ΕΓ ΣΣΕ της 12.4.1996 για
συµ µε το χή σε ε ξε τά σεις των ερ γα ζο µέ νων µα θη τών, ή σπου δα στών, ή φοι τη τών
εκ παι δευ τι κών µο νά δων ο ποι ου δή πο τε τύ που και ο ποι ασ δή πο τε βαθ µί δας του
Δ∆η µο σί ου ή ε πο πτευ ο µέ νων α πό το δη µό σιο µε ο ποι ο δή πο τε τρό πο, οι ο ποί οι δεν
έ χουν συ µπλη ρώ σει  το 28ο έ τος της η λι κί ας τους. Η πα ρα πά νω ά δει α χο ρη γεί ται
σε συ νε χείς η µέ ρες ή  τµη µα τι κά. 
Η ά δει α αυ τή χο ρη γεί ται ε πί σης α πό 1.1.1998 και στους ερ γα ζό µε νους και τις ερ -
γα ζό µε νες που έ χουν υ περ βεί το 28ο έ τος της η λι κί ας, αλ λά µό νο για την προ -
βλε πό µε νη διάρ κει α σπου δών, που κά θε φο ρά πα ρα κο λου θεί ο ερ γα ζό µε νος,
προ σαυ ξη µέ νη κα τά δύο έ τη, α νε ξάρ τη τα αν οι σπου δές δι α νύ θη καν συ νε χώς ή
δι α κε κοµ µέ να (ΣΣΕ 6.7.2009).

13.Άδεια εξετάσεων σε µεταπτυχιακούς φοιτητές
Όσοι συµµετέχουν σε πρόγραµµα για µεταπτυχιακό δίπλωµα ετήσιας
τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωµα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ηµεδαπής ή της
αλλοδαπής, δικαιούνται άδεια 10 εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή είναι άνευ
αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά και
ανεξάρτητα από την ηλικία του/της δικαιούχου και ισχύει µέχρι δύο έτη 
(ΣΣΕ 6.7.2009).

14.Α πα σχό λη ση ερ γα ζο µέ νων µα θη τών
Ερ γα ζό µε νοι που φοι τούν κα νο νι κά και α πο δε δειγ µέ να στη δευ τε ρο βάθ µια γε νι -
κή ή τε χνι κή ή ε παγ γελ µα τι κή εκ παί δευ ση, σε δη µό σι ες ή ι δι ω τι κές σχο λές α να -
γνω ρι σµέ νες α πο το Κρά τος και δεν έ χουν συ µπλη ρώ σει το 18ο έ τος της η λι κί -
ας τους, δεν α πα σχο λού νται πε ρισ σό τε ρο α πό 6 ώ ρες την η µέ ρα και α µεί βο νται
α πό τους ερ γο δό τες µε 6 ω ρο µί σθια η µε ρη σί ως (ΣΣΕ 6.7.2009).

15.Oι ερ γα ζό µε νοι που κα λύ πτο νται α πό τη σύµ βα ση αυ τή δύ να νται να λά βουν
ύ στε ρα α πό συµ φω νία των µε ρών έ ξι (6) η µέ ρες ά δει α ά νευ α πο δο χών το χρό -
νο για την κά λυ ψη ε κτά κτων οι κο γε νει α κών α να γκών (ΣΣΕ 14.5.2007).

16.Σε πε ρί πτω ση α σθέ νει ας ε ξαρ τώ µε νων παι διών η ά δει α κα θο ρί ζε ται σε 14
ερ γά σι µες η µέ ρες κατ’ έ τος ε φό σον ο ερ γα ζό µε νος/η έ χει τρία παι διά και πά νω
(ΣΣΕ 6.7.2009).
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17α. Γονείς που συ ντη ρούν α νά πη ρα παι διά µε πο σο στό α να πη ρί ας 67% και ά νω να
έ χουν µία ώ ρα µει ω µέ νο ω ρά ριο την η µέ ρα χω ρίς πε ρι κο πή των α πο δο χών. 
Αν εργάζονται και οι δύο γονείς στην ίδια επιχείρηση η άδεια αυτή δίνεται στον
ένα γονέα µετά από συνεννόηση. Το παραπάνω µειωµένο ωράριο µπορεί να
δίνεται και σε ηµέρες. Είναι δε υποχρεωτικό όταν ο/η εργαζόµενος/η ξεπερνάει
τα 10 χλµ. από και προς την εργασία του/της (ΣΣΕ 6.7.2009).

17β. Εργαζόµενοι-ες που έχουν περιορισµένες δυνατότητες για επαγγελµατική
απασχόλησης εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωµατικής ή πνευµατικής ή
ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτοµα µε ειδικές ανάγκες - ΑΜΕΑ) εφόσον ή εν
προκειµένω πάθηση ή βλάβη έχει διαπιστωθεί από τους ασφαλιστικούς
οργανισµούς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι, θα εργάζονται µε µειωµένο
ωράριο χωρίς περικοπές αποδοχών. Στα άτοµα αυτά παρέχεται κάθε
διευκόλυνση στην εργασία τους, τη µετακίνησή τους και τη ιατρική τους
παρακολούθηση (ΣΣΕ 6.7.2009).

18.Oι ερ γα ζό µε νες που βρί σκο νται σε κα τά στα ση ε γκυ µο σύ νης, 6 µή νες µετά τον
το κε τό α πο µα κρύ νο νται α πό  βα ρειές και αν θυ γι ει νές ερ γα σί ες χω ρίς να υ πάρ -
χει βλα πτι κή µε τα βο λή. Αν µε τα κι νη θούν σε χώ ρο που δεν χο ρη γεί ται αν θυ γι ει νό
ε πί δο µα σύµ φω να µε το άρ θρο 4 της παρ.1 β της πα ρού σας, τό τε αυ τό πε ρι κό -
πτε ται. Χο ρη γεί ται αυ τό µα τα µε την ε πι στρο φή της ερ γα ζό µε νης στην προη γού -
µε νη θέ ση (ΣΣΕ 6.7.2009).

19.Άδεια γονέα για παιδί µε νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και
παραγώγων του ή αιµοκάθαρση
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)
εργασίµων ηµερών ετησίως. Η άδεια αυτή είναι µε αποδοχές και χορηγείται και
στους δύο γονείς επί πλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις
(ΣΣΕ 6.7.2009).

20.Άδεια για µεταγγίσεις αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρσης
Εργαζόµενοι µε εξαρτηµένη 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 επιπλέον άδεια µε αποδοχές (ΣΣΕ 6.7.2009).

21.Εργαζόµενοι που δίνουν αίµα ή παράγωγα αίµατος δικαιούνται άδεια µε
αποδοχές κάθε φορά που δίνουν αίµα ή παράγωγα αίµατος µέχρι δύο φορές το
χρόνο (ΣΣΕ 6.7.2009).

22.Άδεια λόγω AIDS

Εργαζόµενοι-ες µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι
τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από
AIDS και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση
στον εργοδότη, έως ένα (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό έτος επί πλέον άδεια
µε αποδοχές (ΣΣΕ 6.7.2009).
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23α.Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς

Στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη εργασία χορηγείται άδεια τριών (3) ηµερών
µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών,
καθώς και για τους Α’ βαθµού συγγενείς των συζύγων αντίστοιχα  και µία (1)
ηµέρα για συγγενείς Β’ βαθµού (ΣΣΕ 6.7.2009).

23β.Σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου θα καταβάλλεται στον/στην σύζυγο ή τα
άγαµα τέκνα η πλήρης αποζηµίωση που αντιστοιχεί σε περίπτωση λύσης της
σύµβασης  εργασίας, εφόσον η αιτία θανάτου έχει αιτιώδη συνάφεια µε την
εργασία (ΣΣΕ 6.7.2009).

24.Προστασία της απασχόλησης των “εξαρτηµένων” ατόµων κατά την περίοδο
της απεξάρτησης
Δ∆εν επιτρέπεται η απόλυση “εξαρτηµένου” ατόµου εξαιτίας της εξάρτησης,
εφόσον αποδεδειγµένα µετέχει σε πρόγραµµα απεξάρτησης και για τέσσερις (4)
µήνες από τη υπαγωγή του στο πρόγραµµα αυτό και για µία φορά 
(ΣΣΕ 6.7.2009).

25.Προστασία της απασχόλησης ηλικιωµένων εργαζοµένων - ανέργων
Τα συµβαλλόµενα µέρη συµφωνούν να προωθήσουν για τους ηλικιωµένους:
α. Τη συµµετοχή τους κατά προτεραιότητα σε όλα τα προγράµµατα

ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης - επανειδίκευσης.
β. Την ενίσχυση των κινήτρων για την ένταξή τους σε προγράµµατα νέων

θέσεων  εργασίας (εάν έχουν απολυθεί) και στα προγράµµατα για την
αντιµετώπιση της µακροχρόνιας ανεργίας (ΣΣΕ 6.7.2009).

26.Αλλοδαποί εργαζόµενοι
Οι αλλοδαποί εργαζόµενοι πρέπει να διευκολύνονται στην εργασία τους
προκειµένου να διεκπεραιώνουν διατυπώσεις που έχουν σχέση µε την άδεια
παραµονής και εργασίας τους. Επί πλέον επισηµαίνουν ότι πρέπει να παρέχεται
στους αλλοδαπούς εργαζοµένους οποιοδήποτε έγγραφο κρίνεται επιβεβληµένο
από την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία περί αλλοδαπών, προκειµένου να
µπορούν εγκαίρως να ρυθµίζουν ζητήµατα σχετικά µε τη νόµιµη παραµονή και
εργασία τους στην Ελλάδα (ΣΣΕ 6.7.2009).

27.Για εργάτη του κλάδου που έγινε υπάλληλος στον ίδιο εργοδοτη αναγνωρίζεται
η προϋπηρεσία του που είχε ως εργάτης σαν να ήταν υπάλληλος και
αντίστροφα.
Εάν αυτός ο ίδιος εργαζόµενος είχε και προϋπηρεσία σε άλλη εταιρεία του
κλάδου ως υπάλληλος ή εργάτης και διείπετο από την ίδια συλλογική σύµβαση
(ΟΕΦΣΕΕ) και έχει βεβαίωση της εταιρείας και αποδεικνύεται από τα ένσηµά του,
τότε η προϋπηρεσία του αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη για τον προσδιορισµό
του συλλογικού µισθού του, επιδοµάτων κ.λπ., ως υπαλλήλου ή εργάτη. Ρητά
συµφωνείται ότι ουδεµία σχέση έχει το παρόν άρθρο µε τον υπολογισµό
αποζηµιώσεως σε καταγγελία συµβάσεως (ΣΣΕ 6.7.2009).
Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εργαζοµένων του κλάδου γίνεται από τα
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επικολληµένα ένσηµα που προσκοµίζουν κατά την πρόσληψή τους, όταν
αδυνατούν να προσκοµίσουν βεβαίωση από προηγούµενους εργοδότες 
(ΣΣΕ 6.7.2009).

28.Στους εργαζόµενους που αποχωρούν µε πλήρη σύνταξη δίδεται επιπλέον
εφάπαξ 1.000 ευρώ, πέραν της νόµιµης αποζηµίωσης που δικαιούνται.

29.O µέγιστος χρόνος απασχόλησης στον οπτικό έλεγχο δεν µπορεί να υπερβαίνει
τις 4 ώρες ηµερησίως. Στους εργαζόµενους αυτούς θα δίδεται άλλο είδος
απασχόλησης µετά από δύο ώρες εργασίας στον οπτικό έλεγχο (ΣΣΕ 6.7.2009).

30.Η διάρ κει α της ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας των ερ γα ζο µέ νων της πα ρού σας ο ρί ζε -
ται σε 40 ώ ρες α πό Δ∆ευ τέ ρα έ ως Πα ρα σκευ ή (ΣΣΕ 6.7.2009).

31.Oι α πο ζη µιώ σεις σε πε ρί πτω ση α πο λύ σε ως ερ γα το τε χνι τών, κα θο ρί ζο νται α πό
1.1.2006 ως ε ξής:
•Aπό 2 µή νες έ ως 1 έ τος                              :  5 η µε ρο µί σθια
•Α πό 1 έ τος συ µπλη ρω µέ νο έ ως 2 έ τη          :  7 η µε ρο µί σθια
•Α πό 2 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 5 έ τη            : 15 η µε ρο µί σθια 
•Α πό  5 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 10 έ τη          :  30 η µε ρο µί σθια
•Α πό 10 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 15 έ τη        :  60 η µε ρο µί σθια
•Α πό 15 συ µπλη ρω µέ να έ ως 20 έ τη              : 100 η µε ρο µί σθια
•Α πό 20 έ τη συ µπλη ρω µέ να έ ως 25 έ τη        : 120 η µε ρο µί σθια
•Α πό 25 έ τη συ µπλη ρω µέ να έως 30 έτη          : 145 η µε ρο µί σθια 
•Α πό 30 έ τη συ µπλη ρω µέ να και άνω          : 165 η µε ρο µί σθια 
(ΣΣΕ 6.7.2009)

32.Με τά την πα ρέ λευ ση 10 µηνών α πό την πρό σλη ψη οι ερ γα ζό µε νοι της ρύθ µι σης
αυ τής δι και ού νται 20 ερ γά σι µες η µέ ρες, κα νο νι κή ά δει α µε πλή ρεις α πο δο χές η
ο ποί α αυ ξά νε ται κα τά µία ερ γά σι µη η µέ ρα κατ’ έ τος ως τις 22 η µέ ρες
(ΣΣΕ 6.7.2009).*
Ερ γα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία δέ κα (10) ε τών στον ί διο ερ γο -
δό τη ή πρου πη ρε σία δώ δε κα (12) ε τών σε ο ποι ο δή πο τε ερ γο δό τη και µε ο ποι α -
δή πο τε σχέ ση ε ξηρ τη µέ νης ερ γα σί ας, δι και ού νται ά δει α ει κο σι πέ ντε (25) ερ γα -
σί µων η µε ρών. Όσοι δεν έχουν συµπληρώσει 25 χρόνια υπηρεσίας σε
οποιονδήποτε εργοδότη δικαιούνται άδεια 26 εργασίµων ηµερών (ΣΣΕ 6.7.2009).

33.Oι ερ γα ζό µε νοι των ε πι χει ρή σε ων του άρθρου 1 που χρη σι µο ποι ούν αυ το κί νη -
το ή δί κυ κλο για την ερ γα σία τους α σφα λί ζο νται µε ο µα δι κή α σφά λι ση µέ χρι του
ύψους των 75.000 ευρώ για θά να το εξ’  α τυ χή µα τος και µό νι µη ο λι κή ή µε ρι κή 
α νι κα νό τη τα (ΣΣΕ 6.7.2009).
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34.Oι ερ γο δό τες που υ πά γο νται στην πα ρού σα ρύθ µι ση θα κα τα βάλ λουν προ σπά -
θει α να πα ρα κρα τούν πο σο στό 1 τοις χι λί οις α πό τις συ νο λι κές µη νιαί ες α πο δο -
χές των ερ γα ζο µέ νων ως συν δι κα λι στι κή ει σφο ρά υ πέρ της O µο σπον δί ας 
Ερ γα ζο µέ νων Φαρ µα κευ τι κών και Συ να φών Ε παγ γελ µά των Ελ λά δος 
(O ΕΦ ΣΕΕ), υ πό την προϋ πό θε ση ό τι οι ερ γα ζό µε νοι θα συµ φω νή σουν. Το πο σό
που προ κύ πτει  α πό την πα ρα κρά τη ση θα κα τα τί θε ται στον τρα πε ζι κό λο γα ρι α -
σµό της O ΕΦ ΣΕΕ. Το άρ θρο αυ τό ι σχύ ει α πό 1.10.1996 (ΣΣΕ 6.7.2009).

35.Τα δύο µέρη συµφωνούν ότι µέχρι το τέλος του 2007 θα έχει καταρτιστεί
Επιτροπή αποτελούµενη από εκπροσώπους του ΣΦΕΕ και της ΟΕΦΣΕΕ, η οποία
θα έχει σαν σκοπό τη στήριξη του Επικουρικού Ταµείου του ΤΕΑΥΦΕ 
(ΣΣΕ 14.5.2007).

36.ΤΕΑΥΦΕ
Τα δύο µέρη συµφωνούν να στηρίξουν το ΤΕΑΥΦΕ. Να υπερασπιστούν την
κινητή και ακίνητη περιουσία του, καθώς και τα δικαιώµατα των ασφαλισµένων
του. Στόχος αυτόνοµο-αυτοδιοικούµενο ΤΕΑΥΦΕ από αυτούς που συνεισφέρουν
(ΣΣΕ 6.7.2009).
Τα δύο µέρη συµφωνούν ότι µέχρι το τέλος του 2007 θα έχει καταρτιστεί
Επιτροπή αποτελούµενη από εκπροσώπους του ΣΦΕΕ και της ΟΕΣΦΕΕ, η οποία
θα έχει σα σκοπό τη στήριξη του Επικουρικού Ταµείου του ΤΕΑΥΦΕ 
(ΣΣΕ 14.5.2007)

37.Σε πε ρί πτω ση που υ πάρ χει ΣΣΕ ή Δ∆Α που α φο ρά ε πι µέ ρους ει δι κό τη τες πα ρέ χε -
ται η δυ να τό τη τα στον ερ γα ζό µε νο να κά νει ε πι λο γή και να δη λώ νει κά θε χρό νο
µία φο ρά, σε ποι α ΣΣΕ ή Δ∆Α θέ λει να υ πά γε ται (ΣΣΕ 6.7.2009).

38.Τυ χόν α νώ τε ρες α πο δο χές ή ευ νοι κώ τε ροι ό ροι που προ βλέ πο νται α πό Νό µους,
Δ∆ι α τάγ µα τα, Y πουρ γι κές Α πο φά σεις, ΣΣΕ, Δ∆Α, Δ∆ι µε ρείς Συµ βά σεις, Ε θι µα ή Α το -
µι κές Συµ βά σεις Ερ γα σί ας, ι σχύ ουν και δεν θί γο νται α πό τις δι α τά ξεις της
παρούσας (ΣΣΕ 6.7.2009). 
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