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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) 
ΤΩΩΝ Ι Α ΤΡΙ ΚΩΩΝ Ε ΠΙ ΣΚΕ ΠΤΩΩΝ O ΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩ ΡΑΣ

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

1. Η α πό 29.11.1980 ΣΣΕ
2. Η α πό 30.6.1982 ΣΣΕ
3. Η α πό 21.9.1984 ΣΣΕ
4. Η α πό19.5.1988 ΣΣΕ
5. Η α πό 4.7.1989 ΣΣΕ
6 Η 69/1990 α πό φα ση του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
7. Η α πό 25.6.1991 ΣΣΕ
8. Η α πό 30.3.1992 ΣΣΕ
9. Η α πό 14.7.1993 ΣΣΕ

10. Η α πό 22.7.1994 ΣΣΕ
11. Η α πό 3.7.1995 ΣΣΕ 
12.  Η α πό 29.5.1996 ΣΣΕ
13.  Η α πό 24.6.1997 ΣΣΕ 
14.  Η α πό 6.7.1998 ΣΣΕ
15.  H α πό 20.7.1999 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Εργ. 83/22.9.1999)
16.  Η α πό 20.7.2000 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Εργ. 96/27.7.2000)
17.  Η από 25.7.2001 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Εργ. 86/12.9.2001)
18.  Η από 15.7.2002 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Εργ. 112/23.9.2002)
19.  Η από 16.6.2003 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Εργ. 58/25.7.2003)
20.  Η από 21.7.2004 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 112/21.9.2004)
21.  Η από 30.6.2005 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 97/7.9.2005)
22.  Η από 26.6.2006 ΣΣΕ (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 122/4.10.2006). Ισχύει και για το 2007
23.  Η από 23.7.2008 (Π.Κ. Υπ. Απασχ. 157/5.12.2008). Ισχύει και για το 2009
24.  Ενιαία ΣΣΕ 2010-2012 (Π.Κ. Υπ. Εργ. 29/24.6.2011)

Β.  ΣΥΜ ΒΑΛ ΛO ΜΕ ΝΑ ΜΕ ΡΗ

Α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά:
1) Σύν δε σµος Φαρ µα κευ τι κών Ε πι χει ρή σε ων Ελ λά δος (ΣΦΕΕ)
2) Πα νελ λή νια Έ νω ση Φαρ µα κο βι ο µη χα νί ας (ΠΕΦ)
3) Σύν δε σµος Α ντι προ σώ πων φαρ µα κευ τι κών ει δών και ει δι κο τή των (ΣΑ ΦΕΕ)
4) Πα νελ λή νι ος Σύν δε σµος Βι ο µη χα νιών και Α ντι προ σώ πων Καλ λυ ντι κών

(ΠΣΒΑΚ)
5) Πα νελ λή νι ος Σύλ λο γος Φαρ µα κα πο θη κα ρί ων (ΠΣΦ)
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6) 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 (ΣΑ ΕΠ ΚΦ)

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
Η Πα νελ λή νια O µο σπον δία Ι α τρι κών Ε πι σκε πτών Φαρµακευτικών και συναφών
Επαγγελµάτων - Κλάδου (ΠOΙ Ε) (ΣΣΕ 2010-2012)

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Λόγω του δηµοσιονοµικού εκτροχιασµού που οδήγησε τη χώρα στην ενεργοποίηση
του µηχανισµού στήριξης Δ∆ΝΤ-ΕΕ-ΕΚΤ και την υιοθέτηση των µέτρων που
προβλέπονται από σχετικό µνηµόνιο και στο Νόµο 3845/2010, οι κατωτέρω
υπογράφοντες θεωρούν ως πρωταρχικής σηµασίας θέµα τη διασφάλιση των επί
δεκαετίες παρεχοµένων επιδοµάτων εορτών και αδείας (που είναι γνωστά ως 13ος
και 14ος µισθός) και η ρητή αποδοχή από τους συµβαλλόµενους ότι τα δέχονται ως
τακτικές αποδοχές. Με βάση τα παραπάνω τα συµβαλλόµενα µέρη σε συνδυασµό
µε τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 2010,2011 και 2012 συµφώνησαν τα ακόλουθα
(ΣΣΕ 2010-2012).

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ

1. Στις διατάξεις της ρύθµισης αυτής υπάγονται όλοι οι Ιατρικοί Επισκέπτες (Ι.Ε.)
που εργάζονται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε όλη τη χώρα, στον
τοµέα της Ιατρικής Ενηµέρωσης των φαρµακευτικών και συναφών επιχειρήσεων.
Δ∆ηλαδή, φαρµακοβιοµηχανίες, αντιπροσωπείες φαρµακευτικών οίκων
εξωτερικού, βιοµηχανίες καλλυντικών, κτηνιατρικών και γεωργικών φαρµάκων,
παραφαρµακευτικών και ιατρικών ειδών, διαιτητικών προϊόντων και παιδικών
τροφών, καθώς και κάθε άλλης επιχείρησης που έχει άµεση εξάρτηση µε τις
παραπάνω δραστηριότητες (ΣΣΕ 22.7.1994, ΣΣΕ 23.7.2008).

2. Ι α τρι κός ε πι σκέ πτης θε ω ρεί ται ε κεί νος που ε πι σκέ πτε ται, για λο γα ρι α σµό του 
ερ γο δό τη του, τους ι α τρούς, κτη νιά τρους, ο δο ντο τιά τρους, σε νο σο κο µεί α, 
ι δι ω τι κά και α γρο τι κά ι α τρεί α, κα θώς και τους γι α τρούς των κά θε εί δους α σφα -
λι στι κών τα µεί ων και ορ γα νι σµών και των λοι πών ι δρυ µά των Κοι νω νι κής Α σφά λι -
σης και τα Φαρ µα κεί α, µε σκο πό να τους ε νη µε ρώ σει για τα ι δι ο σκευ ά σµα τα που
έ χουν ε γκρι θεί και κυ κλο φο ρούν, κα θώς ε πί σης και τα λοι πά προϊ ό ντα της ε πι χεί -
ρη σης, τα συµ φέ ρο ντα της ο ποί ας α ντι προ σω πεύ ει (ΣΣΕ 22.7.1994, 
ΣΣΕ 23.7.2008).

Δ∆.  ΜΙ ΣΘO ΛO ΓΙ ΚΕΣ ΡΥΘ ΜΙ ΣΕΙΣ

Βα σι κοί µι σθοί (ΣΣΕ 23.7.2008)

Oι µι σθοί και τα ε πι δό µα τα των ι α τρι κών ε πι σκε πτών κα θο ρί ζο νται στους ε πό µε νους
πί να κες  Α,Β,Γ,Δ∆,Ε και ΣΤ.
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Ει δι κό τε ρα δι ευ κρι νί ζο νται τα ε ξής:

Για το 2008 ο 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 31.12.2007 (εί τε
υ πό µορ φή Α.Τ.Α. και δι ορ θω τι κών πο σών, εί τε υ πό µορ φή αυ ξή σε ως), κα θώς 
ε πί σης πε ρι λαµ βά νει τις αυ ξή σεις για το 2008 που εί ναι 3,5% α πό 1.1.2008 και ε πί
πλέ ον 3,65% α πό 1.9.2008.

Για το 2009 ο βασικός (χωρίς επιδόµατα) κατώτερος µισθός κάθε κλιµακίου,
περιλαµβάνει τις πάσης φύσεως αυξήσεις, που έχουν χορηγηεθεί µέχρι 31.12.2008
(είτε υπό µορφή Α.Τ.Α. και διορθωτικών ποσών, είτε υπό µορφή αυξήσεων), καθώς
επίσης περιλαµβάνει τις αυξήσεις για το 2009, που είναι 4,25% από 1.1.2009
(ΣΣΕ 23.7.2008).

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. Τα κατώτατα όρια µισθών των εργαζοµένων της χώρας,  όπως έχουν
διαµορφωθεί την 31.12.2009 µε βάση την Ενιαία Συλλογική Σύµβαση Εργασίας
Ιατρικών Επισκεπτών των ετών 2008-2009 αυξάνονται από 1ης Ιουλίου 2011 κατά
ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού
πληθωρισµού.

Β. Τα κατώτατα όρια των 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 το ποσοστό της
ετήσιας µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2011.
Για τους σκοπούς εφαρµογής της παρούσας παραγράφου ως “ευρωπαϊκός
πληθωρισµός” λαµβάνεται το ποσοστό µέσης ετήσιας µεταβολής έναντι του
προηγούµενου έτους του Εναρµονισµένου Δ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή
(Harmonised index of consumer prices) της Ευρωζώνης (Euro area), όπως
αυτός ανακοινώνεται από τη 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) 
(ΣΣΕ 2010-2012).

Δ∆ιευκόλυνση της διάθεσης κερδών στο προσωπικό των επιχειρήσεων
Εταιρείες 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 κατάληλων φορολογικών ρυθµίσεων, ώστε να
ενθαρρύνεται η συµµετοχή των εργαζοµένων στα κέρδη των επιχειρήσεων µε
αυτόν τον τρόπο (ΣΣΕ 2010-2012).
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Ε.  Ε ΠΙ Δ∆O ΜΑ ΤΑ

1. Ε πί δο µα τρι ε τιών *
Στους ι α τρι κούς ε πι σκέ πτες χο ρη γεί ται ε πί δο µα τρι ε τιών 5% για κά θε τρι ε τία και
µέ χρι 5 τρι ε τί ες α νε ξαρ τή τως του ερ γο δό τη που σή µε ρα α πα σχο λεί τον Ι.Ε. µε
την προ ϋ πό θε ση να έ χει α πα σχο λη θεί µό νο στον κλά δο του φαρ µά κου και να 
α πο δει κνύ ε ται (ΣΣΕ 20.7.2000, ΣΣΕ 23.7.2008).

2. Ε πί δο µα ε µπο ρι κού
Ε πί σης στους ι α τρι κούς ε πι σκέ πτες που ε πι σκέ πτο νται Φαρ µα κεί α και ε κτός α πό
την ε νη µέ ρω ση παίρ νουν πα ραγ γε λί ες και α πα ραί τη τα ει σπράτ τουν χρή µα τα
(έ στω και αν η πλη ρω µή γί νε ται µε α ντι κα τα βο λή) χο ρη γεί ται ε πί δο µα ε µπο ρι -
κού σε πο σο στό 5% (ΣΣΕ 22.7.1994, ΣΣΕ 23.7.2008).

Τα α νω τέ ρω ε πι δό µα τα υ πο λο γί ζο νται ε πί του βα σι κού µι σθού (ΣΣΕ 23.7.2008).
3. Ε πί δο µα γά µου

Σε ό σους κα λύ πτο νται α πό τη ρύθ µι ση  αυ τή χο ρη γεί ται ε πί δο µα γά µου 10%. Το
ε πί δο µα αυ τό το λαµ βά νουν και: 
α) Oι ευ ρι σκό µε νοι σε κα τά στα ση χη ρεί ας α νε ξαρ τή τως αν έ χουν ή δεν έ χουν

παι διά. 
β) Oι δι α ζευγ µέ νοι ε πί σης α νε ξαρ τή τως αν έ χουν ή δεν έ χουν παι διά 
γ) Oι ά γα µοι γο νείς (ΣΣΕ 22.7.1994).

4. Ε πί δο µα παιδικού σταθµού
Στους Ι.Ε. που καλύπτονται από την παρούσα ρύθµιση, χορηγείται επίδοµα
παιδικού και βρεφονηπιακού σταθµού 320 ευρώ µικτά ετησίως για το 2008 και
342 ευρώ µικτά ετησίως για το 2009 για κάθε ένα παιδί. Το επίδοµα αυτό το
δικαιούνται όλοι οι εργαζόµενοι, µέχρι 2 παιδιά έως 4 ετών, µε την προϋπόθεση
ότι πηγαίνουν σε παιδικό ή βρεφονηπιακό σταθµό (ΣΣΕ 23.7.2008). 

5. Επιδόµατα εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα 
Τα επιδόµατα των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα αποτελούν τακτικές
αποδοχές και καταβάλλονται στο ακέραιο εφόσον η εργασιακή σχέση διήρκησε
καθόλη τη χρονική περίοδο, για µεν την περίπτωση του επιδόµατος των εορτών
Πάσχα από την 1η Ιανουαρίου µέχρι την 30η Απριλίου για δε την περίπτωση του
επιδόµατος των εορτών Χριστουγέννων από την 1η Μαίου µέχρι την 31η
Δ∆εκεµβρίου (31/12) κάθε χρόνου. Το επίδοµα εορτών Χριστουγέννων ανέρχεται
σε έναν µηνιαίο µισθό. Το επίδοµα Πάσχα ανέρχεται σε µισό µηνιαίο µισθό.
Ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής αυτών των επιδοµάτων
περιλαµβάνονται στο προσάρτηµα της ΕΓΣΣΕ ετών 2010-2011-2012, το οποίο
προσαρτάται και στην παρούσα.

* Στην από 22.7.1994 ΣΣΕ προβλεπόταν επίδοµα τριετιών 5% για κάθε τριετία και  µέχρι 5
τριετίες στον ίδιο εργοδότη και διαφοροποιήθηκε µε την από 20.7.2000 ΣΣΕ
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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 (ΣΣΕ 2010-2012).

6. Επίδοµα αδείας
Ο µισθωτός που θεµελιώνει δικαίωµα κανονικής άδειας αναψυχής, αυτούσιας ή
σε χρήµα δικαιούται να λάβει και το επίδοµα αδείας, το οποίο αποτελεί τακτικές
αποδοχές του, υπολογίζεται µε τον ίδιο τρόπο που υπολογίζονται και οι
αποδοχές άδειας και υπόκειται στους ίδιους κανόνες µε αυτές.
Το επίδοµα αδείας ισούται µε το σύνολο των πράγµατι καταβαλλόµενων
τακτικών συνήθων 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, 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 απασχόλησιν”, λόγω της µεταγενέστερης
τροποποίησης των προϋποθέσεων για τη λήψη άδειας (ΣΣΕ 2010-2012).

ΣΤ.  Δ∆Ι Α ΦO ΡΕΣ ΠΑ ΡO ΧΕΣ κ.λπ. Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Έξοδα κινήσεως
Από 1.1.2008 χορηγείται στους ι α τρι κούς ε πι σκέ πτες ε πί 11 µή νες το πο σό των
345 ευρώ κά θε µή να για έ ξο δα κι νή σε ως ό ταν δεν υ πάρ χει συµ φω νία για χρή ση
ΙΧ αυ το κι νή του. Από 1.1.2009 το ποσό αυτό αυξάνεται στα 370 ευρώ 
(ΣΣΕ 23.7.2008).
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 ΙΧ καθορίζεται σε 380 ευρώ (ΣΣΕ 2010-2012).

2. Εκτός έδρας διατροφή
Στους ι α τρι κούς ε πι σκέ πτες που ερ γά ζο νται ε κτός έ δρας χο ρη γεί ται α πό
1.1.2008 για  κά θε ερ γά σι µη η µέ ρα το πο σό των 58 ευρώ για έ ξο δα δι α τρο φής,
για τα ο ποί α δεν τους πα ρα κρα τεί ται φό ρος εφ' ό σον τα δα πα νώ µε να κα λύ πτο -
νται α πό σχε τι κά πα ρα στα τι κά στοι χεί α που προ βλέ πο νται α πό τις δι α τά ξεις του 
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Κώ δι κα Βι βλί ων και Στοι χεί ων (Αρ θρ.11 Ν.2065/92). Τα έ ξο δα ξε νο δο χεί ου, µε τα -
φο ρι κά και λοι πά έ ξο δα  δι και ο λο γού νται µε τι µο λό γιο (ΣΣΕ 23.7.2008). 
Εί ναι ερ γα σία ε κτός έ δρας η ερ γα σία ε κτός µεί ζο νος πο λε ο δο µι κού συ γκρο τή -
µα τος της έ δρας της ε ται ρεί ας. Το α νω τέ ρω πο σόν των 58 ευρώ χο ρη γεί ται και
κα τά την η µέ ρα της ε πι στρο φής στην έ δρα, ε φό σον αυ τή πραγ µα το ποι εί ται µε -
τά τις 18.00 µ.µ., µειώ νε ται δε στα 35 ευρώ ό ταν η ε πι στρο φή γί νε ται πριν 
α πό τις 18.00 µ.µ. (ΣΣΕ 23.7.2008).
Για το 2009 το ποσό για έξοδα διατροφής εκτός έδρας αυξάνεται στα 62 ευρώ
για κάθε εργάσιµη ηµέρα. Το ανωτέρω  ποσό των 62 ευρώ χορηγείται και κατά
την ηµέρα επιστροφής στην έδρα, εφ’ όσον αυτή πραγµατοποιείται  µετά τις
18:00, µειώνεται δε, στα 37 ευρώ, όταν η επιστροφή γίνεται πριν τις 18:00 
(ΣΣΕ 23.7.2008).

3. Oµαδική ασφάλιση 
Oι Ι.Ε. α σφα λί ζο νται µε ο µα δι κή α σφά λιση λό γω α τυ χή µα τος  ύ ψους 55.000
ευρώ διά τις πε ρι πτώ σεις: α) θα νά του και β) ο λι κής α νι κα νό τη τας 
(ΣΣΕ 30.6.2005).
Oι Ι.Ε. α σφα λί ζο νται µε ο µα δι κή α σφά λιση λό γω α τυ χή µα τος  ύ ψους 60.000
ευρώ για το 2006 και 65.000 ευρώ για το 2007, διά τις πε ρι πτώ σεις: α) θα νά του
και β) ο λι κής α νι κα νό τη τας (ΣΣΕ 26.6.2006).
Οι Ι.Ε. ασφαλίζονται µε οµαδική ασφάλιση λόγω ατυχήµατος, ύψους 70.000
ευρώ για το 2008 και 75.000 ευρώ για το 2009, για τις περιπτώσεις: α) θανάτου
και β) µόνιµης, µερικής και ολικής ανικανότητας (ΣΣΕ 23.7.2008).
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 (ΣΣΕ 2010-2012).

4. Y πο λο γι σµός χρό νου υ πη ρε σί ας - προ ϋ πη ρε σί ας
O χρό νος υ πη ρε σί ας και πρου πη ρε σί ας των ι α τρι κών ε πι σκε πτών υ πο λο γί ζε ται
σύµ φω να µε την υπ’ α ριθ µόν 16/1981 Πρά ξη Κα τά θε σης στο Ει ρη νο δι κεί ο  Α θη -
νών της από 29.11.1980 ΣΣΕ και την α πό 30.6.1982 ΣΣΕ (ΣΣΕ 22.7.1994 και 
ΣΣΕ 23.7.2008).
Η προ ϋ πη ρε σία των νε ο προ σλαµ βα νο µέ νων α πο δει κνύ ε ται µε υ πεύ θυ νη δή λω ση
αυ τών, που θα συ νο δεύ ε ται µε τα α πα ραί τη τα σχε τι κά πι στο ποι η τι κά των ερ γο -
δο τών, ό που ερ γά σθη καν οι µι σθω τοί και κα τα τί θε νται α πό τους εν δι α φε ρο µέ -
νους µέ σα σε 3 µή νες α πό την πρό σλη ψή τους στον συ γκε κρι µέ νο ερ γο δό τη.
Ε πί σης, η προ ϋ πη ρε σία των ή δη υ πη ρε τού ντων ι α τρι κών ε πι σκε πτών, αν δεν
έ χουν υ πο βά λει τα σχε τι κά πι στο ποι η τι κά, α πο δει κνύ ε ται µε υ πεύ θυ νη δή λω σή
τους, που θα υ πο βλη θεί µέ σα σε 3 µή νες α πό τη δη µο σί ευ ση της πα ρού σης.
Ε άν δεν προ σκο µι σθούν κα θό λου τα πα ρα πά νω πι στο ποι η τι κά, η κα τα τε θεί σα
δή λω ση δεν δη µι ουρ γεί υ πο χρέ ω ση για τον ερ γο δό τη. Ε άν, ό µως, κα τά την κα -
τά θε ση της σχε τι κής δη λώ σε ως, ο µι σθω τός γνω στο ποί η σε στον ερ γο δό τη τον
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σπου δαί ο λό γο για τον ο ποί ο δεν µπο ρεί να προ σκο µί σει τα πι στο ποι η τι κά της
προ ϋ πη ρε σί ας του, δεν εκ πί πτει α πό τα δι και ώ µα τά του εκ της προ ϋ πη ρε σί ας,
την ο ποί α έ τσι µπο ρεί αρ γό τε ρα να α πο δεί ξει µε κά θε µέ σο.
Ε άν τα πι στο ποι η τι κά κα τα τε θούν µε τά την πά ρο δο της πα ρα πά νω προ θε σµί ας ή
ε άν πε ριέ χουν µε γα λύ τε ρο χρό νο α πό αυ τόν που δη λώ θη κε ή τέ λος δεν προη γή -
θη κε κα τά θε ση της σχε τι κής δη λώ σε ως, ο ερ γο δό της υ πο χρε ού ται να α να γνω ρί -
σει την προ ϋ πη ρε σία α πό τό τε που έ γι νε η κα τά θε ση των πι στο ποι η τι κών.
Ε άν η προ ϋ πη ρε σία εί ναι µε γα λύ τε ρη α πό αυ τή που δη λώ θη κε, για µεν την πε ρί -
ο δο α πό την πρό σλη ψη µέ χρι την κα τά θε ση των δη λω τι κών της προ ϋ πη ρε σί ας
πι στο ποι η τι κών, ο µι σθός κα θο ρί ζε ται µε βά ση τον χρό νο που δη λώ θη κε, ε φε ξής
δε µε βά ση τα πι στο ποι η τι κά.
Τα πι στο ποι η τι κά αυ τά, κα τά τη λύ ση της ερ γα σι α κής σχέ σε ως, ε πι στρέ φο νται
στην µι σθω τό α πό τον ερ γο δό τη (άρ θρο 11 της α πό 30.6.1982 ΣΣΕ και α πό
29.11.1980 ΣΣΕ).

5. ΩΩ ρά ριο ερ γα σί ας
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 22.7.1994, ΣΣΕ 23.7.2008).
Oι ι α τρι κοί ε πι σκέ πτες που κα λύ πτο νται α πό την πα ρού σα ρύθµιση θα έ χουν µία
η µέ ρα της ε βδο µά δας συ νε χές ω ρά ριο 8 ω ρών. Η η µέ ρα αυ τή θα κα θο ρί ζε ται,
ως δύο φο ρές τον χρό νο α πό κά θε ε ται ρεί α, α νά λο γα µε τις α νά γκες της. Η 
έ ναρ ξη του σχε τι κού ω ρα ρί ου θα κα θο ρί ζε ται ε πί σης α πό την κά θε ε ται ρεί α, 
µε τα ξύ 8-9 π.µ. (ΣΣΕ 6.7.1998 και ΣΣΕ 23.7.2008).

6. Ε τή σια ά δει α µε α πο δο χές
Μετά την συµπλήρωση δέκα (10) µηνών από την πρόσληψη, οι εργαζόµενοι της
Σύµβασης αυτής δικαιούνται είκοσι (20) εργάσιµες ηµέρες κανονική άδεια µε
πλήρεις αποδοχές, η οποία αυξάνεται κατά µία εργάσιµη ηµέρα κατ’ έτος, έως
είκοσι δύο (22) ηµέρες (άρθρο 5 ΕΓΣΣΕ 2002) (ΣΣΕ 23.7.2008).
Oι ερ γα ζό µε νοι που έ χουν συ µπλη ρώ σει υ πη ρε σία 10 ε τών στον ί διο ερ γο δό τη ή
προ ϋ πη ρε σία 12 ε τών σε ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη και µε ο ποι α δή πο τε σχέ ση 
ε ξαρ τη µέ νης ερ γα σί ας, δι και ού νται ά δει α 25 ερ γα σί µων η µε ρών (ΣΣΕ 23.7.2008).
Από 1.1.2008, µετά τη συµπλήρωση 25ετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας,
δικαιούνται  µία (1) επιπλέον εργάσιµη ηµέρα, δηλαδή συνολικά 26 εργάσιµες
ηµέρες άδεια (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2008, άρθρο 3) (ΣΣΕ 23.7.2008).

7. Ά δει α  συµ µε το χής σε συ νέ δρια
Στους ι α τρι κούς ε πι σκέ πτες που α πα σχο λού νται σε ι α τρι κά συ νέ δρια ή σε µι νά -
ρια πέ ραν των συµ βα τι κών ω ρών ερ γα σί ας ή Σάβ βα τα ή Κυ ρι α κές ή αρ γί ες 
χο ρη γεί ται α ντί στοι χος α ριθ µός ερ γα σί µων ω ρών, ως ά δει α, ε ντός ευ λό γου δι α -
στή µα τος που θα συµ φω νεί ται. Ε πί πλέ ον ε άν οι πα ρα πά νω α πα σχο λή σεις γί νο -
νται Κυ ρι α κές ή Αρ γί ες θα χο ρη γεί ται και προ σαύ ξη ση ί ση µε το 75% των α πο -
δο χών (ΣΣΕ 22.7.1994, ΣΣΕ 23.7.2008).
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8. Ά δει α γά µου
Oι ερ γα ζό µε νοι που κα λύ πτο νται α πό αυ τή τη ρύθµιση, σε πε ρί πτω ση γά µου 
δι και ού νται οκτώ (8) εργάσιµες η µέ ρες ά δει α µετ’ α πο δο χών, που δε συµ ψη φί -
ζο νται µε την προ βλε πό µε νη α πό τον ΑΝ 539/1945 κα νο νι κή ε τή σια 
ά δει α (ΣΣΕ 23.7.2008).
Στο άρθρο 12 παρ. 2 της Ενιαίας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας Ιατρικών
Επισκεπτών 2008-2009 η άδεια γάµου καθορίζεται σε 9 ηµέρες (ΣΣΕ 2010-2012).

9. Ά δει α λό γω γέν νη σης τέ κνου
Σε πε ρί πτω ση γέν νη σης παι διού ο πα τέ ρας δι και ού ται δύο (2) η µέ ρες ά δει α µε
α πο δο χές για κά θε τέ κνο (ΣΣΕ 23.7.2008).

10.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 επτά (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 εννέα (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 α δεί ας δέ κα επτά (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 23.7.2008).

11. Ά δει α θη λα σµού και φρο ντί δας παι διών
α) Oι ερ γα ζό µε νες µητέρες 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 χρο νι κό διά -
στη µα τριάντα µηνών α πό τον το κε τό, εί τε να δι α κό πτουν την ερ γα σία 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 µε -
τά τον το κε τό και σε µια ώρα για έξι (6) επί πλέον µήνες.

β) 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 εφ' ό 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.

γ) Το δικαίωµα διακοπής της εργασίας ή καθυστερηµένης προσέλευσης ή
πρόωρης απασχόλησης της µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα,για τη
φροντίδα των παιδιών έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας έως έξι ετών
υπό τους ίδιους ως άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία
την υιοθεσία (ΣΣΕ 15.7.2002).

δ) Λό γω ι δι αι τε ρό τη τας του ε παγ γέλ µα τος του Ι.Ε. οι µη τέ ρες ερ γα ζό µε νες
που κα λύ πτο νται α πό την πα ρού σα µπο ρούν να ε πι λέ ξουν α νά µε σα στα 
ε ξής:

1) Στα α να φε ρό µε να στην παρ. 12α.
2) Δ∆ύο α πο γεύ µα τα ε λεύ θε ρα ερ γα σί ας την ε βδο µά δα για δύο χρό νια.
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3) Μία η µέ ρα ε λεύ θε ρη ερ γα σί ας την ε βδο µά δα για έ να χρό νο
Η πα ρά γρα φος αυ τή α φο ρά µό νον τις ερ γα ζό µε νες µη τέ ρες.
ε) Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς.
στ) Η άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών, θεωρείται και αµείβεται ως

χρόνος εργασίας και δεν πρέπει να προκαλεί δυσµενέστερες συνθήκες στην
απασχόληση και στις εργασιακές σχέσεις (άρθρο 6 ΕΓΣΣΕ 2002).                   

ζ) Το µειωµένο ωράριο (“άδεια”) θηλασµού και φροντίδας παιδιών, δικαιούται
ο εργαζόµενος µε αίτησή του να το ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη
ισόχρονη άδεια µε αποδοχές, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία
δικαιούται µειωµένου ωραρίου για τη φροντίδα του παιδιού.

η) Η εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συµφωνία µε τον
εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά (ΕΓΣΣΕ 2004, άρθρο 9)
(ΣΣΕ 23.7.2008).

12. 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 (ΣΣΕ 20.7.2000).

13. 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 (3) ε τών.
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 τρι -
σή µι συ (3,5) 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 παρ.2 έ ως 5
του άρ θρου 5 του ν.1483/1984 (ΣΣΕ 23.7.2008).*

14. Άδεια παρακολούθησης εκπαιδευτικής προόδου παιδιών
Oι ερ γα ζό µε νοι που κα λύ πτο νται α πό την πα ρού σα ρύθ µι ση και έ χουν παι διά
έ ως 18 χρό νων δι και ού νται επτά (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 23.7.2008).

15. Ά δει α για α σθέ νει α ε ξαρ τω µέ νων µε λών
Η ά δει α του άρ θρου 7 του Ν. 1483/1984 σε πε ρί πτω ση α σθε νεί ας ε ξαρ τω µέ νων
παι διών 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
έ χει τρία παι διά και πά νω (ΣΣΕ 23.7.2008).
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* βλέπε όµως και άρθρο 25 του Ν. 2639/1998
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16. 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 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) (ΣΣΕ 23.7.2008).

17. 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
απατεί 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)
(ΣΣΕ 15.7.2002).
Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας έως 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, επιπλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις
(ΕΓΣΣΕ 2004, άρθρο 12) (ΣΣΕ 23.7.2008). 

18. Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
Στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας χορηγείται άδεια τριών
(3) ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και
αδελφών καθώς και του α’ βαθµού συγγενείας των συζύγων αντίστοιχα και µία
ηµέρα για συγγενείς β’ βαθµού (ΣΣΕ 23.7.2008).
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 
(ΣΣΕ 2010-2012).

19. Άδεια λόγω AIDS
Εργαζόµενοι µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι
τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι είναι φορείς ή πάσχουν από
AIDS και έχουν κριθεί ικανοί για εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση
στον εργοδότη, έως ένα (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό έτος επιπλέον άδεια
µε αποδοχές (ΕΓΣΣΕ 204, άρθρο 11) (ΣΣΕ 23.7.2008).
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20. Άδεια για συµµετοχή σε εξετάσεις
Χορηγείται άδεια τριάντα (30) ηµερών σύµφωνα µε την παρ. 1 άρθρο 2 του 
Ν. 1346/83 όπως έχει διαµορφωθεί µε το άρθρο 7 της ΕΓΣΣΕ της 12.4.1996 για
συµµετοχή στις εξετάσεις των εργαζοµένων µαθητών ή σπουδαστών ή
φοιτητών εκπαιδευτικών µονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε
βαθµίδας του Δ∆ηµοσίου ή εποπτευοµένων από το Δ∆ηµόσιο µε οποιοσδήποτε
τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η
παραπάνω άδεια χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά. Η άδεια αυτή
χορηγείται επίσης από 1.1.1998 και στους εργαζόµενους και εργαζόµενες που
έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλλά 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 (ΣΣΕ 23.7.2008).

21. 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 δέκα (10) εργασίµων ηµερών. Η άδεια αυτή είναι
άνευ αποδοχών από τον εργοδότη, χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά
και ανεξάρτητα από την ηλικία του δικαιούχου και ισχύει µέχρι δύο έτη 
(ΕΓΣΣΕ 2004, άρθρο 10) (ΣΣΕ 23.7.2008).

22. Αποζηµίωση λόγω θανάτου εν υπηρεσία
Σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου, θα καταβάλλεται στον/στην σύζυγο ή τα
άγαµα τέκνα η πλήρης αποζηµίωση, που αντιστοιχεί σε περίπτωση λύσης της
Σύµβασης Εργασίας,  εφ’ όσον η αιτία θανάτου έχει αιτιώδη συνάφεια µε την
εργασία (ΣΣΕ 23.7.2008).

23. 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 (ΣΣΕ 2010-2012).

24. Ε παγ γελ µα τι κή ταυ τό τη τα
Κα θι ε ρώ νε ται υ πο χρε ω τι κά η ε παγ γελ µα τι κή ταυ τό τη τα για την ά σκη ση του
ε παγ γέλ µα τος του ι α τρι κού ε πι σκέ πτη, η ο ποί α θα εκ δί δε ται α πό την ΠOΙ Ε, 
θα συ νυ πο γρά φε ται α πό τον ε κά στο τε ερ γο δό τη και θα α να νε ώ νε ται κά θε δύο (2) 
χρό νια.
Την ταυ τό τη τα αυ τή θα υ πο χρε ού ται ο ι α τρι κός ε πι σκέ πτης να την φέ ρει µα ζί
του στους χώ ρους που α να πτύσ σει την ε παγ γελ µα τι κή του δρα στη ριό τη τα και
να την ε πι δει κνύ ει σε ο ποι α δή πο τε δη µό σια αρ χή του το ζη τή σει.
Σε πε ρί πτω ση που α πο χω ρή σει ο ερ γα ζό µε νος, για ο ποι ο δή πο τε λό γο, α πό την
ε ται ρία που ερ γά ζε ται, υ πο χρε ού ται να πα ρα δί δει την ταυ τό τη τα στην ε ται ρία
του  (ΣΣΕ 22.7.1994, ΣΣΕ 23.7.2008).
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25. Πα ρα κρά τη ση συν δι κα λι στι κής συν δρο µής
Ό λες οι ε πι χει ρή σεις εί ναι υ πο χρε ω µέ νες να πα ρα κρα τούν κα τά την πλη ρω µή
της µι σθο δο σί ας, τη συν δρο µή των µε λών Πρω το βάθ µι ων Συν δι κα λι στι κών 
Oρ γα νώ σε ων και να την α πο δί δουν σε αυ τές.
Για να γί νε ται πα ρα κρά τη ση της συν δι κα λι στι κής συν δρο µή α παι τεί ται έγ γρα φη
δή λω ση του σω µα τεί ου προς την ε πι χεί ρη ση. Με την ί δια δή λω ση πρέ πει να
γνω στο ποιή σει το σω µα τεί ο το πο σό της συν δρο µής, τη συ χνό τη τα της πα ρα -
κρά τη σης (π.χ. κά θε µή να, κά θε ε ξά µη νο) και τον τρα πε ζι κό λο γα ρι α σµό στον
ο ποί ο θα κα τα τί θε νται τα πα ρα κρα τού µε να πο σά, υ πέρ του Σω µα τεί ου και 
εν δε χο µέ νως, κα τά ο ρι σµέ νο πο σο στό ή πο σό, υ πέρ δευ τε ρο βαθ µί ων ορ γα νώ -
σε ων, στις ο ποί ες αυ τό α νή κει ή και υ πέρ της ΓΣΕΕ. Η δή λω ση πρέ πει να ε πα -
να λαµ βά νε ται ό ταν µε τα βάλ λο νται αυ τά τα στοι χεί α.
Η δή λω ση µε την ο ποί α τα µέ λη του Σω µα τεί ου θα δη λώ σουν προς την ε πι χεί -
ρη ση ό τι θέ λουν να γί νε ται πα ρα κρά τη ση της συν δρο µής τους, ό πως και α νά -
κλη ση αυ τής της δή λω σης, µπο ρεί να γί νει και µέ σω Σω µα τεί ου
(ΣΣΕ 23.7.2008).

26. 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 
(άρθρο 10 ΕΓΣΣΕ 2002) (ΣΣΕ 23.7.2008).

27. 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 (άρθρο 11 ΕΓΣΣΕ 2002)
(ΣΣΕ 23.7.2008).

28. Yποστήριξη του Εθελοντισµού για τους Oλυµπιακούς Αγώνες 2004
Για τη διευκόλυνση της συµµετοχής των εργαζοµένων ως εθελοντών κατά τους
Oλυµπιακούς Αγώνες του 2004, χορηγείται άδεια µε αποδοχές επιπλέον αυτών
που δικαιούνται µε τις κείµενες διατάξεις.
Την άδεια δικαούνται όσοι απασχοληθούν σε επίσηµο εθελοντικό πρόγραµµα
και είναι ίση µε το ήµισυ των ηµερών της εθελοντικής απασχόλησης και
εκπαίδευσής τους για τους Αγώνες, µε ανώτατο όριο ηµερών αυτής της άδειας
τις δέκα (10) ηµέρες.
O χρόνος απουσίας συναρτάται µε τις ανάγκες του επίσηµου εθελοντικού
προγράµµος που συµµετέχει ο εργαζόµενος και χορηγείται κατόπιν συµφωνίας
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µε τον εργοδότη µετά την 1η Oκτωβρίου 2004.
Oι αποδοχές που καταβάλλει ο εργοδότης για τις ηµέρες αυτής της άδειας
είναι αυτές, που θα κατέβαλε στον εργαζόµενο, εάν εργαζόταν, χωρίς επιπλέον
επίδοµα αδείας (άρθρο 14 ΕΓΣΣΕ 2002) (ΣΣΕ 15.7.2002).

29. Αλλοδαποί εργαζόµενοι
Τα συµβαλλόµενα µέρη αναγνωρίζουν ότι οι αλλοδαποί εργαζόµενοι πρέπει να
διευκολύνονται στην εργασία τους, προκειµένου να διεκπεραιώνουν
διατυπώσεις που έχουν σχέση µε την άδεια παραµονής και εργασίας τους.
Επιπλέον, 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 (ΕΓΣΣΕ 2004, άρθρο 19) (ΣΣΕ 23.7.2008).

30. Συρ ροή ΣΣΕ
Σε πε ρί πτω ση που υ πάρ χει άλ λη ΣΣΕ ή Δ∆Α που α φο ρά τους ι α τρι κούς ε πι σκέ -
πτες 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 23.7.2008).

31. Οικονοµική υποστήριξη ΤΕΑΥΦΕ 
Τα µέρη συµφώνησαν να συσταθεί τριµελής Επιτροπή, η οποία θα διερευνήσει
τις τεχνικές και νοµικές λεπτοµέρειες, καθώς και τις διαδικασίες που αφορούν
στη διατύπωση προτάσεων για τρόπους ενδεχόµενης οικονοµικής υποστήριξης
του ΤΕΑΥΦΕ µεταξύ άλλων και από τις φαρµακευτικές επιχειρήσεις.
Την Επιτροπή θα απαρτίζουν ένας εκπρόσωπος που θα υποδειχθεί από το
ΣΦΕΕ, ένας εκπρόσωπος που θα υποδειχθεί από το ΤΕΑΥΦΕ και ένα τρίτο
µέλος, το οποίο θα εκτελεί χρέη Προέδρου και θα επιλεγεί από τα ανωτέρω δύο
µέλη της Επιτροπής.
Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται σε 8 (οκτώ) µήνες από την υπογραφή της
παρούσης. Μετά την περάτωση των εργασιών της Επιτροπής, θα συνταχθεί
πόρισµα, το οποίο θα υποβληθεί στα Δ∆ιοικητικά Συµβούλια του ΤΕΑΥΦΕ και του
ΣΦΕΕ (ΣΣΕ 26.6.2006).

32. Επαναδιαπραγµάτευση σύµβασης
Τα µέρη συµφώνησαν ότι σε περίπτωση που προκύψει επεναδιαπραγµάτευση
της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας της Γ.Σ.Ε.Ε. για το 2009,
αυτό δηµιουργεί υποχρέωση επεναδιαπραγµάτευσης των οικονοµικών όρων
της παρούσας ρύθµισης για το έτος 2009 (ΣΣΕ 23.7.2008).
Το άρθρο 20 της Ενιαίας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας Ιατρικών Επισκεπτών
2008-2009 τροποποιείται ως εξής: Τα µέρη συµφώνησαν ότι σε περίπτωση που
προκύψει επαναδιαρπαγµάτευση της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης
Εργασίας της ΓΣΕΕ για τα έτη 2010-2012, αυτό δηµιουργεί υποχρέωση
επαναδιαπραγµάτευσης των οικονοµικών όρων της παρούσας ρύθµισης
(ΣΣΕ 2010-2012).
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33. Ασφαλιστικά και άλλα ζητήµατα
Τα µέρη συµφώνησαν, στα πλαίσια ενός διαρκούς, γόνιµου και επ’ αµοιβαίου
οφέλους διάλογο, να συζητούν όλα τα θέµατα που αφορούν στον κλάδο
γενικότερα, καθώς και τα ασφαλιστικά ζητήµατα µετά την εφαρµογή του νέου
ασφαλιστικού νόµου. 
Η επιτροπή του άρθρου 19 της Ε.Σ.Σ.Ε. 2006-2007 παραµένει ενεργός χωρίς
χρονικό προσδιορισµό (ΣΣΕ 23.7.2008).

34. Αποδοχές α νώ τε ρες στο σύνολό τους από αυτές που καθορίζει η παρούσα ή
ευ νοϊ κό τε ροι ό ροι εργασίας, που προ βλέ πο νται α πό : α) 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, Εσωτερικούς
Κανονισµούς Ε θι µα ή Α το µι κές Συµ βά σεις Ερ γα σί ας, ι σχύ ουν, δεν θί γο νται α πό
τις δι α τά ξεις της πα ρού σας. Κα τά τα λοι πά ι σχύ ει η α πό 23.7.2008 Συλ λο γι κή
Σύµ βα ση Ερ γα σί ας (ΣΣΕ 2010-2012).
β) Όλες οι διατάξεις της Ενιαίας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίς 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 ρύθµισης (ΣΣΕ 2010-2012). 
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