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των Ε πι στη µό νων
Φαρ µα κο ποιών µε σχέ ση 

ι δι ω τι κού δι καί ου 
σε ό λη τη χώρα 
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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) 
ΤΩΩΝ Ε ΠΙ ΣΤΗ ΜO ΝΩΩΝ ΦΑΡ ΜΑ ΚO ΠOΙ ΩΩΝ 

ΜΕ ΣΧΕ ΣΗ ΕΡ ΓΑ ΣΙ ΑΣ Ι Δ∆Ι ΩΩ ΤΙ ΚOY Δ∆Ι ΚΑΙ OY ΣΕ O ΛΗ ΤΗ ΧΩΩ ΡΑ

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

1. Η 44/1975 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
2. Η α πό 31.5.1976 ΣΣΕ
3. Η 75/1977 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
4. Η α πό 10.5.1978 ΣΣΕ
5. Η α πό 18.4.1979 ΣΣΕ
6. Η 79/1980 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
7. Η α πό 1.7.1980 ΣΣΕ
8. Η 34/1981 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
9. Η 47/1982 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς

10. Η α πό 19.7.1982 ΣΣΕ
11. Η 22/1983 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
12. Η α πό 7.10.1983 ΣΣΕ
13. Η 57/1983 α πό φα ση του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Πει ραι ώς
14. Η 115/1984 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
15. Η 88/1985 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
16. Η 6/1988 α πό φα ση του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
17. Η α πό 5.5.1988 ΣΣΕ
18. Η 13/1988 α πό φα ση του ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών
19. Η α πό 24.2.1989 ΣΣΕ
20. Η α πό 23.7.1990 ΣΣΕ
21. Η α πό 12.6.1991 ΣΣΕ
22. Η α πό 26.5.1992 ΣΣΕ
23. Η α πό 29.6.1993 ΣΣΕ
24. Η α πό 10.5.1994 ΣΣΕ
25. Η α πό 3.7.1995 ΣΣΕ
26. Η α πό 12.11.1996 ΣΣΕ. Ι σχύ ει και για το έ τος 1997
27. Η α πό 24.7.1998 ΣΣΕ 
28. Η α πό 16.7.1999 ΣΣΕ
29. Η α πό 10.7.2000 ΣΣΕ
30. Η από 24.7.2001 ΣΣΕ
31. Η από 24.7.2002 ΣΣΕ
32. Η από 25.7.2003 ΣΣΕ
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33. Η από 16.7.2004 ΣΣΕ
34. Η από 20.7.2005 ΣΣΕ
35. Η από 22.9.2006 ΣΣΕ, η οποία ισχύει και για το 2007
36. Η από 16.9.2008 ΣΣΕ, η οποία ισχύει και για το 2009
37. Η από 14.3.2011 ΣΣΕ, η οποία ισχύει και για τα έτη 2010, 2011 και 2012

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 (Σ.Φ.Ε.Ε.)
2.  Σύν δε σµος Α ντι προ σώ πων Φαρ µα κευ τι κών Ει δών και Ει δι κο τή των (ΣΑ ΦΕΕ)
3. Πα νελ λή νι ος Σύν δε σµος Βι ο µη χα νιών και Α ντι προ σώ πων Καλ λυ ντι κών

(ΠΣΒΑΚ) 
4.  Πα νελ λή νια Ε νω ση Φαρ µα κο βι ο µη χα νί ας (ΠΕΦ)

Α πό την ερ γα τι κή πλευ ρά:
Πα νελ λή νια Ε νω ση Φαρ µα κο ποιών

Γ.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ
Στις δι α τά ξεις της πα ρού σας υ πά γο νται ά πα ντες οι ε πι στή µο νες φαρ µα κο ποι οί,  οι
υ πη ρε τού ντες καθ’ ά πα σαν την χώ ρα ως υ πάλ λη λοι µε σχέ ση ερ γα σί ας ι δι ω τι κού 
δι καί ου, σε ο ποι ο δή πο τε το µέα και υ πη ρε σία φαρ µα κευ τι κών ε πι χει ρή σε ων δη λα δή :
στα ερ γο στά σια και ερ γα στή ρια φαρ µά κων, καλ λυ ντι κών και υ γει ο νο µι κών 
προ�ό ντων, πρα τή ρια φαρ µά κων, φαρ µα κεί α, ι δι ω τι κές κλι νι κές και θε ρα πευ τή ρια,
στην προ ώ θη ση πω λή σε ων και  την ε πι στη µο νι κή ε νη µέ ρω ση, στη σύ ντα ξη Ι α τρο -
φαρ µα κευ τι κών εκ δό σε ων και στα τι στι κών µε λε τών, σε Νο ση λευ τι κά Ι δρύ µα τα και
γε νι κά σε κά θε άλ λη συ να φή ερ γα σία και εν πά σει πε ρι πτώ σει ά πα ντες οι  υ πάλ λη -
λοι φαρ µα κο ποι οί για τους ο ποί ους ο ερ γο δό της υ πο χρε ού ται στην κα τα βο λή υ πέρ
του Τ.Σ.Α.Y. (άρ θρο 26, ΝΔ∆ 3348/55) (ΣΣΕ 14.3.2011).

Δ∆.  ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚOY ΜΙ ΣΘOY
Τα κα τώ τα τα ό ρια των βα σι κών µη νιαί ων α πο δο χών των Ε πι στη µό νων Φαρ µα κο -
ποιών µε σχέ ση ερ γα σί ας ι δι ω τι κού δι καί ου σε ο λό κλη ρη τη χώ ρα κα θο ρί ζο νται για
τα έτη 2010-2011 και 2012 ως εξής: 

Κατά τη διάρκεια Από 31.12.2009
του 1ου έτους 1.324 ευρώ
του 2-3 έτους 1.386 ευρώ

4-5 1.438 ευρώ
6-7 1.491 ευρώ
8-9 1.525 ευρώ

10-11 1.556 ευρώ
12-13 1.603 ευρώ
14-15 1.635 ευρώ
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Τα κατώτατα όρια µισθών των εργαζοµένων της χώρας, όπως έχουν διαµορφωθεί
την 31.12.2009, µε βάση την ενιαία Συλλογική Σύµβαση Εργασίας των Επιστηµόνων
Φαρµακοποιών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου των ετών 2008-2009
αυξάνονται από 1ης Ιουλίου 2011 κατά ποσοστό ίσο µε το ποσοστό της ετήσιας
µεταβολής του ευρωπαϊκού πληθωρισµού για το έτος 2010.
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 1η 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.
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 δεκαδικό εκατοστό,
εάν το χιλιοστό είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε (5)(ΣΣΕ 14.3.2011).

Ε.  Ε ΠΙ Δ∆O ΜΑ ΤΑ*

1. Στους µι σθω τούς φαρ µα κο ποι ούς, α νε ξαρ τή τως φύ λου, χο ρη γεί ται ε πί δο µα γά -
µου σε πο σο στό 10%. Το ε πί δο µα αυ τό κα τα βάλ λε ται και στους δι α ζευγ µέ νους -
νες, κα θώς και στις ά γα µες µη τέ ρες που έ χουν την ε πι µέ λει α ή την γο νι κή µέ ρι -
µνα των παι διών (ΣΣΕ 24.2.1989, ΣΣΕ 14.3.2011).

Κατά τη διάρκεια Από 31.12.2009
16-17 1.671 ευρώ
18-19 1.709 ευρώ
20-21 1.745 ευρώ
22-23 1.779 ευρώ
24-25 1.818 ευρώ
26-27 1.852 ευρώ
28-29 1.890 ευρώ
30-31 1. 926 ευρώ
32-33 1.961 ευρώ
34-35 1.991 ευρώ

35 και άνω 2.025 ευρώ

* Σηµειώνεται ότι στην προηγούµενη ΣΣΕ (16.9.2008) προβλεπόταν χορήγηση επιδόµατος
γάµου και στους χήρους-ες, που προφανώς εκ παραδροµής δεν αναφέρεται στη ΣΣΕ της
από 14.3.2011
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2. Χο ρη γεί ται ε πί δο µα τέ κνων σε πο σο στό 5% δι’ έ κα στο τέ κνο και µέ χρι τριών,
ε φό σον τα εκ τού των άρ ρε να εί ναι η λι κί ας κά τω των 18 ε τών και δεν ερ γά ζο νται,
τα δε θή λεα κά τω των 20 ε τών, ά γα µα και δεν ερ γά ζο νται. Το ε πί δο µα τέ κνων 
συ νε χί ζε ται πα ρε χό µε νο και για τα δύο φύ λα µέ χρι η λι κί ας 26 ε τών συ µπλη ρω -
µέ νων, ε φό σον σπου δά ζουν και δεν ερ γά ζο νται (ΣΣΕ 25.7.2003, ΣΣΕ 14.3.2011).

3. Στους φαρ µα κο ποι ούς υ πευ θύ νους ι δι ω τι κών φαρ µα κεί ων, φαρ µα κα πο θη κών, 
υ πευ θύ νους Δ∆ι ευ θυ ντές ή προ�στα µέ νους Φαρ µα κεί ων Νο ση λευ τι κών Ι δρυ µά -
των και Κλι νι κών, στους υ πευ θύ νους Κλη ρο νο µι κών Φαρ µα κεί ων, αλλά και σε
φαρµακοποιούς στους οποίους δεσµεύεται η άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος
των, χο ρη γεί ται ε πί δο µα υ πευ θυ νό τη τας 20% (ΣΣΕ 10.5.1994, ΣΣΕ 14.3.2011).

4. Στους φαρ µα κο ποι ούς, που έ χουν ο ρι σθεί υ πεύ θυ νοι ε πι χει ρή σε ων ή ερ γο στα σί -
ων ή ερ γα στη ρί ων πα ρα σκευ ής ή ε µπο ρί ας φαρ µά κων ή καλ λυ ντι κών ή υ γει ο νο -
µι κών προιό ντων χο ρη γεί ται ε πί δο µα υ πευ θυ νό τη τας 20% (ΣΣΕ 10.5.1994, 
ΣΣΕ 14.3.2011).

5. Στους φαρ µα κο ποι ούς, που εί ναι προϊ στά µε νοι τµη µά των ε πι χει ρή σε ων ή ερ γο -
στα σί ων ή ερ γα στη ρί ων πα ρα σκευ ής ή ε µπο ρί ας φαρ µά κων ή καλ λυ ντι κών ή 
υ γει ο νο µι κών προιό ντων, χο ρη γεί ται ε πί δο µα υ πευ θυ νό τη τας 18%. Το ε πί δο µα
αυ τό λαµ βά νουν ε πί σης και οι φαρ µα κο ποι οί που προί στα νται α ντι προ σω πειών
φαρ µά κων, ερ γα στη ρί ων φαρ µά κων, πρα τη ρί ων φαρ µά κων, τµη µά των προ µη -
θειών Νο σο κο µεί ων, τµη µά των πω λή σε ως, εκ παί δευ σης προ σω πι κού και Ι α τρι -
κής Ε νη µέ ρω σης. Ε πί σης, το ε πί δο µα αυ τό 18% χο ρη γεί ται και στους φαρ µα κο -
ποι ούς (ε ξαι ρου µέ νων των φαρ µα κο ποιών υ παλ λή λων  ι δι ω τι κών φαρ µα κεί ων)
που κατ’ α πο κλει στι κό τη τα α σχο λού νται µε τον έ λεγ χο ή κο στο λό γη ση ι α τρι κών
συ ντα γών (ΣΣΕ 10.5.1994, ΣΣΕ 14.3.2011).

6. Στους φαρ µα κο ποι ούς, που ερ γά ζο νται σε ερ γο δό τες και σε Ν.Π.Ι.Δ∆. στο προ σω -
πι κό των ο ποί ων εν ό λω ή εν µέ ρει χο ρη γεί ται ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ή ε πι κίν δυ -
νης ερ γα σί ας ή αν θυ γι ει νής και ε πι κίν δυ νης ερ γα σί ας, χο ρη γεί ται το ε πί δο µα
τού το σε πο σο στό που λαµ βά νει το µε γα λύ τε ρο µέ ρος του προ σω πι κού και ό χι
λι γό τε ρο του 15% (ΣΣΕ 19.7.1982, ΣΣΕ 14.3.2011).

7. Στους µι σθω τούς φαρ µα κο ποι ούς, που δι α χει ρί ζο νται φάρ µα κα, χο ρη γεί ται προ -
σαύ ξη ση 30% ως δι α χει ρι στι κό ε πί δο µα (ΣΣΕ 24.2.1989, ΣΣΕ 14.3.2011).

8. Στους κα τό χους δι δα κτο ρι κού δι πλώ µα τος χο ρη γεί ται ε πί δο µα 15%
(ΣΣΕ 24.2.1989, ΣΣΕ 14.3.2011).

9. Στους κα τό χους δι πλώ µα τος Master χο ρη γεί ται ε πί δο µα 5% (ΣΣΕ 10.7.2000,
ΣΣΕ 14.3.2011).

10.Χο ρη γεί ται ε πί δο µα ξέ νης γλώσ σας σε πο σο στό 10% συ νο λι κά, στους φαρ µα κο -
ποι ούς που κα τέ χουν ξέ νη γλώσ σα σε επίπεδο αντίστοιχο του Lower, µε την
προϋ πό θε ση ό τι είναι απαραίτητη και την χρη σι µο ποι ούν κα τά την ε κτέ λε ση της
ερ γα σί ας τους (ΣΣΕ 26.5.1992, ΣΣΕ 14.3.2011).

11.Ο εκάστοτε οριζόµενος φαρµακοποιός από την επιχείρηση υπεύθυνος βάρδιας
ή φύλαξης απογευµατινής ή νυκτερινής εργασίας δικαιούται το επίδοµα
υπευθυνότητας σε ποσοστό 15% πάνω στους βασικούς µηνιαίους µισθούς 
(ΣΣΕ 25.7.2003, ΣΣΕ 14.3.2011).
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12.Στους φαρ µα κο ποι ούς που α πα σχο λού νται σε φαρ µα κεί α ό λης της χώ ρας πα ρέ -
χε ται προ σαύ ξη ση εκ 1.000 δραχ µών µη νιαί ως για υ πη ρε σία στον ί διο ερ γο δό τη
και για τα πρώ τα εν νέα (9) χρό νια της υ πη ρε σί ας των, α νε ξαρ τή τως των προ βλε -
πο µέ νων υ πό της πα ρού σης άλ λων α µοι βών (ΣΣΕ 3.7.1995).

13.Με την παρούσα καταργούνται τα επιδόµατα ασυµβιβάστου και τριετιών 
(ΣΣΕ 12.11.1996).*

14.Στους φαρµακοποιούς που καλύπτονται από την παρούσα ρύθµιση, χορηγείται
επίδοµα παιδικού σταθµού 342 ευρώ µικτά ετησίως για το 2010, 2011 και για το
2012 για κάθε παιδί. Το επίδοµα αυτό δικαιούνται όλοι οι εργαζόµενοι µέχρι 2
παιδιά έως 4 ετών, µε την προϋπόθεση ότι πηγαίνουν σε παιδικό σταθµό
(ΣΣΕ 22.9.2006, ΣΣΕ 14.3.2011).

Όλα τα ανωτέρω επιδόµατα υπολογίζονται επί των εκάστοτε βασικών µηνιαίων
µισθών (ΣΣΕ 14.3.2011).

ΣΤ.  Δ∆Ι Α ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ

1. Κα θι ε ρώ νε ται για τους ε πι στή µο νες φαρ µα κο ποι ούς (σύµ φω να µε την υπ’ α ριθ -
µόν 25/1983 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών) η ε βδο µά δα των πέ ντε (5) η µε ρών, 
8ώ ρου η µε ρή σι ας α πα σχό λη σης και 40 ω ρών ε βδο µα διαί ας ερ γα σί ας.
Κά θε α πα σχό λη ση πέ ραν των 40 ω ρών ε βδο µα διαί ως θα α µεί βε ται σύµ φω να µε
ό τι προ βλέ πουν οι σχε τι κοί νό µοι και δι α τά ξεις (ΣΣΕ 14.3.2011).

2. Ετήσια κανονική άδεια
Με τά την πα ρέ λευ ση 10 µηνών εργασίας α πό την πρό σλη ψη οι φαρ µα κο ποι οί 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 µια ερ γά σι µη η µέ ρα κατ` έ τος ως τις 22 η µέ ρες.
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
πρου πη ρε σία 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 25 ερ γα σί µων η µε ρών (ΣΣΕ 14.3.2011).                            

3. Στους µι σθω τούς φαρ µα κο ποι ούς χο ρη γεί ται σε πε ρί πτω ση γά µου, ά δει α πέ ντε
(5) ερ γα σί µων η µε ρών µε α πο δο χές. Επίσης προβλέπεται άδεια τριών (3)
ηµερών σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών, καθώς
και για Α’ βαθµού συγγένειας των συζύγων αντίστοιχα και µία (1) ηµέρα για
συγγενείς Β’ βαθµού. Το δικαίωµα αδείας λόγω θανάτου συγγενούς που θέσπισε
το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ 2002-2003 διευκρινίζεται ότι χορηγείται όχι µόνο στους εξ
αίµατος αλλά και στους εξ αγχιστείας συγγενείς στην ίδια γραµµή και στον ίδιο
βαθµό. Οι άδειες αυτές είναι άσχετες και δε συµψηφίζονται µε την
προβλεπόµενη άδεια από την παράγραφο 5 αυτής της ρύθµισης (ΣΣΕ
14.3.2011).

* Το επίδοµα ασυµβιβάστου χορηγείτο στους φαρµακοποιούς, στους οποίους δεν
επιτρέπετο η άσκηση ελευθέρου επαγγέλµατος και καθορίζεται σε ποσοστό 20% 
(ΣΣΕ 3.7.1995).
Το επίδοµα τριετιών καθορίζετο σε ποσοστό 5% για κάθε τριετία που πραγµατοποιείτο σε
οποιονδήποτε εργοδότη και µέχρι συµπληρώσεως 8 τριετιών (ΣΣΕ 10.5.1994).
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4. 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 δε 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 δε καεπτά (17) 
ε βδο µά δων. O χρό νος αυ τής της ά δει 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 14.3.2011).

5. Ά δει α θη λα σµού και φρο ντί δας παι διών
Oι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται για το θηλασµό και τις αυξηµένες
φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού επί χρονικό διάστηµα
τριάντα µηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας εννέα (9) εβδοµάδες µετά τον
τοκετό, µειωµένο ωράριο, είτε να διακόπτουν την εργασίας τους για µία ώρα
κάθε ηµέρα, είτε να προσέρχονται αργότερα κατά µία ώρα την ηµέρα, είτε να
αποχωρούν νωρίτερα κατά µία ώρα κάθε ηµέρα. Ύστερα από συµφωνία των
µερών, η µείωση του χρόνου εργασίας µπορεί να ορίζεται σε δύο ώρες επί ένα
χρόνο µετά τη λήξη της άδειας λοχείας και σε µία ώρα για έξι (6) επί πλέον
µήνες.
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού µπορεί εναλλακτικά να
ζητήσει ο άνδρας, εφ’  όσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόµενη µητέρα. Στις
περιπτώσεις αυτές θα πρέπει ο άνδρας να προσκοµίσει στην επιχείρηση που
απασχολείται βεβαίωση από τον εργοδότη της συζύγου του ότι η ίδια δε
λαµβάνει την άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών. Η παραπάνω άδεια είναι µε
αποδοχές. Την άδεια φροντίδας του παιδιού, δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς
(ΣΣΕ 14.3.2011).

6. Άδεια φροντίδας υιοθετηµένων παιδιών
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 έως έξι (6) ετών, υπό τους ίδιους ως άνω όρους των
φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία (ΣΣΕ 14.3.2011).

7. 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 δικαιούνται 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 εφ’ άπαξ 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 (ΣΣΕ 14.3.2011).

8. Άδεια µεταγγίσεως αίµατος και παραγώγων του ή αιµοκάθαρση
Εργαζόµενοι µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι
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τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι πάσχουν από νόσηµα που
απαιτεί µεταγγίσεις άιµατος 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 (ΣΣΕ 14.3.2011).

9. 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 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 την 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 έ ως 5 του άρ θρου 5 του ν.1483/1984 (ΣΣΕ 14.3.2011).

10.Άδεια για γονείς που έχουν ανάπηρα παιδιά
Οι γονείς που συντηρούν ανάπηρα παιδιά µε ποσοστό αναπηρίας από 67% και
άνω, δικαιούνται µία (1) ώρα την ηµέρα µειωµένο ωράριο (ΣΣΕ 14.3.2011).

11.Oι γυ ναί κες φαρ µα κο ποι οί δεν α πο λύ ο νται κα τά τη διάρ κει α της ε γκυ µο σύ νης
και για έ να χρό νο µε τά τον το κε τό (ΣΣΕ 24.2.1989, ΣΣΕ 14.3.2011).

12.Oι φαρ µα κο ποι οί που κα λύ πτο νται α πό την  πα ρού σα και έ χουν παι διά έ ως 18 
ε τών 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 14.3.2011).

13.Γενικά, στο θέµα των αδειών ισχύουν τα ίδια µε την πρόσφατα υπογραφείσα
Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΣΣΕ 14.3.2011).

14.Oι µι σθω τοί φαρ µα κο ποι οί, ό ταν τα ξι δεύ ουν ε κτός έ δρας για υ πη ρε σία, δι κα ού -
νται η µε ρη σί ως πλην ο δοι πο ρι κών και λοι πών ε ξό δων δι α µο νής, α πο ζη µί ω ση ί ση
προς το έ να ει κο στό (1/20) των µη νιαί ων νο µί µων αποδοχών τους (βα σι κών 
µι σθών και προ σαυ ξή σε ων λό γω ε πι δο µά των  που προ βλέ πει η ΣΣΕ) 
(ΣΣΕ 24.2.1989, ΣΣΕ 14.3.2011).

15.Oι µι σθω τοί φαρ µα κο ποι οί που ερ γά ζο νται πέ ραν του νο µί µου ω ρα ρί ου λαµ βά -
νουν πρό σθε τη α µοι βή, σύµ φω να µε το Νό µο (Ν.Δ∆. 4020/59, άρ θρο 8) και την εξ
75% προ σαύ ξη ση για ερ γα σία κα τά τις Κυριακές εορτές κ.λπ. εκ του νόµου
καθιερωµένες αργίες (ΣΣΕ 24.2.1989, ΣΣΕ 14.3.2011).

16.Στους µι σθω τούς φαρ µα κο ποι ούς χο ρη γεί ται κατ’ έ τος ε πί δο µα Χρι στου γέν νων
ί σο προς έ να µη νιαί ο µι σθό µε τά των νο µί µων προ σαυ ξή σε ων και ε πι δο µά των και
ε πί δο µα Πά σχα ί σον προς το ή µι συ του µη νιαί ου µι σθού µε τά των νο µί µων προ -
σαυ ξή σε ων και ε πι δο µά των (ΣΣΕ 24.2.1989, ΣΣΕ 14.3.2011).

17.Στους φαρ µα κο ποι ούς, οι ο ποί οι ερ γά ζο νται στην Ι α τρι κή Ε νη µέ ρω ση χο ρη γεί ται
το πο σόν των 380 ευρώ κά θε µή να για έ ξο δα κί νη σης ε πί 11 µή νες, για το 2010,
2011 και 2012, ό ταν δεν υ πάρ χει συµ φω νία για χρή ση Ι.Χ. αυ το κι νή του της ε ται -
ρεί ας (ΣΣΕ 23.7.1990, ΣΣΕ 14.3.2011).
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18.Oι φαρ µα κο ποι οί της Ι α τρι κής Ε νη µέ ρω σης α σφα λί ζο νται µε ο µα δι κή α σφά λει α
ύ ψους 80.000 ευρώ για το 2010, 2011 και 2012 για τις πε ρι πτώ σεις: α) θα νά του
και β) ο λι κής α νι κα νό τη τας εξ α τυ χή µα τος (ΣΣΕ 23.7.1990, ΣΣΕ 14.3.2011).

19.Oι φαρ µα κο ποι οί της Ι α τρι κής Ε νη µέ ρω σης 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 έ ως δυο φο ρές το 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 ε ται ρεί α µε τα ξύ 8-9 π.µ. (ΣΣΕ 10.7.2000, 
ΣΣΕ 14.3.2011).

20.α) Για την α πρό σκο πτη ε πι κοι νω νία των φαρ µα κο ποιών της Ι α τρι κής Ε νη µέ ρω -
σης µε τους υ γει ο νο µι κούς λει τουρ γούς και τις υ γει ο νο µι κές υ πη ρε σί ες της
χώ ρας συµ φω νεί ται ό πως ε φο δι α σθούν µε κα τάλ λη λα πι στο ποι η τι κά εκ δι δό -
µε να α πό τους ερ γο δό τες τους και α πό τις αρ µό δι ες συν δι κα λι στι κές ορ γα -
νώ σεις.

β) Για την ε πί τευ ξη του α νω τέ ρω σκο πού οι Φαρ µα κο ποι οί της Ι α τρι κής Ε νη µέ -
ρω σης, ε κτός της ταυ τό τη τας του Φαρ µα κο ποι ού που εκ δί δει η συν δι κα λι στι -
κή τους ορ γά νω ση (Π.Ε.Φ) θα ε φο διά ζο νται κά θε χρό νο α πό τους ερ γο δό τες
τους και µε βε βαί ω ση ό τι α σκούν τα κα θή κο ντα του Ι α τρι κού Ε πι σκέ πτη.

γ) Σε πε ρί πτω ση που έ νας Φαρ µα κο ποιός Ι α τρι κός Ε πι σκέ πτης α πο χω ρή σει
α πό την ε ται ρεί α που ερ γά ζε ται υ πο χρε ού ται να πα ρα δώ σει τα α νω τέ ρω 
πι στο ποι η τι κά στους φο ρείς που τα ε ξέ δω σαν (ΣΣΕ 10.5.1994, 
ΣΣΕ 14.3.2011).

21. ΩΩς προϋ πη ρε σία των µι σθω τών φαρ µα κο ποιών υ πο λο γί ζε ται  αυ τή που πραγ -
µα το ποιή θη κε σε ο ποι ο δή πο τε ερ γο δό τη ( φυ σι κό ή νο µι κό πρό σω πο) κα θώς 
ε πί σης και ο χρό νος ά σκη σης του ε παγ γέλ µα τος σε α το µι κό φαρ µα κεί ο. 
Η προϋ πη ρε σία βε βαι ού ται α πό τον αρ µό διο Φαρ µα κευ τι κό Σύλ λο γο ή την 
Πα νελ λή νια Έ νω ση Φαρ µα κο ποιών. Επίσης αναγνωρίζεται ως χρόνος
υπηρεσίας φαρµακοποιού και ο χρόνος διάρκειας της στρατιωτικής θητείας,
εφ’ όσον αποδεδειγµένα διανύθηκε σε καθήκοντα σχετικά µε το επάγγελµα του
φαρµακοποιού.

- Η προ ϋ πη ρε σία των νε ο προ σλαµ βα νο µέ νων α πο δει κνύ ε ται α πό υ πεύ θυ νη 
δή λω σή τους,  που κα τα τί θε ται κα τά την πρό σλη ψη στον ερ γο δό τη ή το αρ γό -
τε ρο ε ντός τριών µη νών και συ νο δεύ ε ται α πο τα α πα ραί τη τα δι και ο λο γη τι κά 

- Η προϋ πη ρε σία των ή δη ερ γα ζο µέ νω ν οι ο ποί οι δεν υ πέ βα λαν µέ χρι σή µε ρα τα
σχε τι κά πι στο ποι η τι κά, α πο δει κνύ ε ται ο µοί ως µε δή λω ση και προ σκό µι ση ε ντός
τρι µή νου α πό την ι σχύ της πα ρού σης των α πα ραι τή των βε βαι ώ σε ων

- Για τους φαρ µα κο ποι ούς που προ σε λή φθη σαν ως υ πάλ λη λοι µε τά την 
1η Ι α νου α ρί ου 1989 υ πο λο γί ζε ται σαν πρου πη ρε σία και ο χρό νος που ερ γά σθη -
καν σαν ε λεύ θε ροι ε παγ γελ µα τί ες που α πο δει κνύ ε ται µε βε βαί ω ση της Πα νελ -
λή νι ας Ε νω σης Φαρ µα κο ποιών (ΣΣΕ 23.7.1990, ΣΣΕ 14.3.2011).

- Oι βε βαι ώ σεις προϋ πη ρε σί ας ε πι στρέ φο νται α πό τον ερ γο δό τη στον µι σθω τό
σε κά θε πε ρί πτω ση λύ σε ως της ερ γα σι α κής σχέ σης (ΣΣΕ 14.3.2011).
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22. Η ε τή σια συν δρο µή των Φαρ µα κο ποιών µε λών της Π.Ε.Φ., θα κα τα βλη θεί προ -
σπά θει α να πα ρα κρα τεί ται α πό την ερ γο δο τι κή πλευ ρά σε µη νιαί α βά ση για 
λο γα ρι α σµό της Π.Ε.Φ., υ πό την προ ϋ πό θε ση ό τι οι ερ γα ζό µε νοι φαρ µα κο ποι οί
θα συµ φω νή σουν (ΣΣΕ 14.3.2011).

23. Α να γνω ρί ζε ται η χρη σι µό τη τα της ε πι µόρ φω σης των φαρ µα κο ποιών και θα
τους πα ρέ χε ται κά θε δι ευ κό λυν ση για πα ρα κο λού θη ση συ νε δρί ων ή σε µι να ρί -
ων που έ χουν σχέ ση µε την ε πι στή µη τους και το συ γκε κρι µέ νο α ντι κεί µε νο της
ερ γα σί ας του, υ πό την προ ϋ πό θε ση να µην πα ρε µπο δί ζε ται η α πρό σκο πτη λει -
τουρ γία των ε πι χει ρή σε ων (ΣΣΕ 5.5.1988, ΣΣΕ 14.3.2011).

24. Όσοι συµµετέχουν σε πρόγραµµα για µεταπτυχιακό δίπλωµα ετήσιας
τουλάχιστον φοίτησης ή διδακτορικό δίπλωµα ΑΕΙ και ΤΕΙ της ηµεδαπής ή
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/της δικαιούχου και ισχύει µέχρι δύο έτη 
(ΣΣΕ 16.7.2004, ΣΣΕ 14.3.2011).

25. Στους φαρ µα κο ποι ούς νο ση λευ τι κών ι δρυ µά των και Κλι νι κών χο ρη γεί ται 
τρο φή, υ πό την προ ϋ πό θε ση ό τι αυ τή χο ρη γεί ται και στο λοι πό προ σω πι κό 
(ΣΣΕ 3.7.1995).

26. Πα ρά βα σις ή µη συµ µόρ φω σις του ερ γο δό του προς τις δι α τά ξεις της πα ρού -
σης θε ω ρεί ται α δι και ο λό γη τος κα ταγ γε λία της συµ βά σε ως ερ γα σί ας 
(ερ γα σι α κής σχέ σης) συ νε πα γό µε νη κα τα βο λή δι πλα σί ας α πο ζη µιώ σε ως της
υ πό του ν.2112/20, ως ε τρο πο ποιή θη µε τα γε νε στέ ρως, προ βλε πο µέ νης 
(44/75 α πό φα ση του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Α θη νών).

27. Κα τά τα λοι πά ε ξα κο λου θούν να ι σχύ ουν οι δι α τά ξεις των Συλ λο γι κών Συµ βά σε -
ων ή Δ∆ι αι τη τι κών Α πο φά σε ων των προη γού µε νων ε τών ε κτός ε κεί νων που 
α ντί κει ται στις δι α τά ξεις της πα ρού σης (ΣΣΕ 14.3.2011).

28. Τυ χόν κα τα βαλ λό µε νες α πο δο χές α νώ τε ρες α πό τις κα θο ρι ζό µε νες σ’  αυ τή τη
ρύθ µι ση δεν µειώ νο νται απ’ αυ τήν (ΣΣΕ 14.3.2011).
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