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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των  

Επιστηµόνων Φαρµακοποιών όλης της χώρας 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 100/20-09-2005) 

Στην Αθήνα σήµερα την 20η Ιουλίου 2005 οι υπογράφοντες αφ' ενός: 

1.  Γ. Συκιανάκης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων 

Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και εκπρόσωπος αυτού 

2.  Π. Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος του Συνδέσµου Αντιπροσώπων Φαρµακευτικών 

Ειδών και Ειδικοτήτων (ΣΑΦΕΕ) και εκπρόσωπος αυτού 

3.  Ν. Κουτσιανάς, Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσµου Βιοµηχανιών και 

Αντιπροσώπων Καλλυντικών (ΠΣΒΑΚ) και εκπρόσωπος αυτού 

4.  Θ. Τρύφων, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Φαρµακοβιοµηχανίας (ΠΕΦ) 

και εκπρόσωπος αυτής 

και αφ' ετέρου  

ο Αντώνιος Αυγερινός ως εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ένωσης 

Φαρµακοποιών (ΠΕΦ), νόµιµα εξουσιοδοτηµένος για την υπογραφή της 

παρούσας  

συµφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα εξής: 

1.  Στις διατάξεις της παρούσης υπάγονται άπαντες οι επιστήµονες φαρµακοποιοί οι 

υπηρετούντες καθ' άπασαν την χώραν ως υπάλληλοι µε σχέση εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου, σε οποιοδήποτε τοµέα και υπηρεσία φαρµακευτικών επιχειρήσεων, 

δηλαδή: στα εργοστάσια και εργαστήρια φαρµάκων, καλλυντικών και 

υγειονοµικών προϊόντων, πρατήρια φαρµάκων φαρµακεία, ιδιωτικές κλινικές και 

θεραπευτήρια, στην προώθηση πωλήσεων και την επιστηµονική ενηµέρωση, στη 

σύνταξη ιατροφαρµακευτικών εκδόσεων και στατιστικών µελετών, σε 

Νοσηλευτικά Ιδρύµατα και γενικά σε κάθε άλλη συναφή εργασία και εν πάση 

περιπτώσει άπαντες οι υπάλληλοι φαρµακοποιοί, για τους οποίους ο εργοδότης 

υποχρεούται στην καταβολή εργοδοτικής εισφοράς υπέρ του ΤΣΑΥ  

 (άρθρο 36, Ν.∆. 3348/55). 

2.  Τα κατώτατα όρια των βασικών µηνιαίων αποδοχών των Επιστηµόνων 

Φαρµακοποιών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σ' ολόκληρη τη χώρα 

καθορίζονται για το 2005: 
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κατά τη διάρκεια Από 01.01.2005 Από 01.09.2005 

του 1 έτους 1.007,00 € 1.042,00 € 

του 2-3 έτους 1.053,00 € 1.090,00 € 

4-5 1.093,00 € 1.131,00 € 

6-7 1.133,00 € 1.173,00 € 

8-9 1.160,00 € 1.201,00 € 

10-11 1.183,00 € 1.224,00 € 

12-13 1.218,00 € 1.261,00 € 

14-15 1.243,00 € 1.287,00 € 

16-17 1.270,00 € 1.314,00 € 

18-19 1.299,00 € 1.344,00 € 

20-21 1.326,00 € 1.372,00 € 

22-23 1.353,00 € 1.400,00 € 

24-25 1.382,00 € 1.430,00 € 

26-27 1.408,00 € 1.457,00 € 

28-29 1.437,00 € 1.487,00 € 

30-31 1.464,00 € 1.515,00 € 

32-33 1.490,00 € 1.542,00 € 

34-35 1.513,00 € 1.566,00 € 

35 και άνω 1.540.00 € 1.594,00 € 

3.  Επιδόµατα 

Α.  Στους µισθωτούς φαρµακοποιούς , ανεξαρτήτως φύλου, χορηγείται επίδοµα 

γάµου σε ποσοστό 10%. Το επίδοµα αυτό καταβάλλεται και στους 

διαζευγµένους-νες, χήρους-ες καθώς και στις άγαµες µητέρες που έχουν την 

επιµέλεια ή τη γονική µέριµνα των παιδιών. 

Β.  Χορηγείται επίδοµα τέκνων σε ποσοστό 5% δι έκαστο τέκνο και µέχρι τριών 

εφόσον τα εκ τούτων άρρενα είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών και δεν 

εργάζονται τα δε θήλεα κάτω των 20 ετών, άγαµα και δεν εργάζονται.  

Το επίδοµα τέκνων συνεχίζεται παρεχόµενο και για τα δύο φύλα µέχρι ηλικίας 

26 ετών συµπληρωµένων εφόσον σπουδάζουν και δεν εργάζονται. 

Γ.  Στους φαρµακοποιούς υπεύθυνους ιδιωτικών φαρµακείων, φαρµακαποθηκών, 
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υπεύθυνους ∆ιευθυντές ή προϊσταµένους Φαρµακείων Νοσηλευτικών 

Ιδρυµάτων και Κλινικών, στους υπεύθυνους Κληρονοµικών Φαρµακείων αλλά 

και σε Φαρµακοποιούς στους οποίους δεσµεύεται η άδεια ασκήσεως 

επαγγέλµατός των, χορηγείται επίδοµα υπευθυνότητας 20%. 

∆.  Στους Φαρµακοποιούς που έχουν ορισθεί υπεύθυνοι επιχειρήσεων ή 

εργοστασίων ή εργαστηρίων παρασκευής εµπορίας φαρµάκων ή καλλυντικών 

ή υγειονοµικών προϊόντων, χορηγείται επίδοµα υπευθυνότητας 20%. 

Ε.  Στους Φαρµακοποιούς που είναι προϊστάµενοι τµηµάτων επιχειρήσεων ή 

εργοστασίων ή εργαστηρίων παρασκευής ή εµπορίας φαρµάκων ή 

καλλυντικών ή υγειονοµικών προϊόντων χορηγείται επίδοµα υπευθυνότητας 

18%. Το επίδοµα αυτό λαµβάνουν επίσης και οι φαρµακοποιοί που 

προΐστανται: αντιπροσωπειών φαρµάκων, εργαστηρίων φαρµάκων, 

πρατηρίων φαρµάκων, τµηµάτων προµηθειών Νοσοκοµείων, τµηµάτων 

πωλήσεως, εκπαίδευσης προσωπικού και Ιατρικής Ενηµέρωσης. Επίσης το 

επίδοµα αυτό 18% χορηγείται και στους Φαρµακοποιούς (εξαιρουµένων  

των Φαρµακοποιών υπαλλήλων ιδιωτικών Φαρµακείων) που κατ' 

αποκλειστικότητα ασχολούνται µε τον έλεγχο ή κοστολόγηση ιατρικών 

συνταγών. 

ΣΤ.  Στους Φαρµακοποιούς που εργάζονται σε εργοδότες και σε Ν.Π.Ι.∆. στο 

προσωπικό των οποίων εν όλω ή εν µέρει χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής ή 

επικίνδυνης εργασίας ή ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας, χορηγείται το 

επίδοµα τούτο σε ποσοστό που λαµβάνει το µεγαλύτερο µέρος του 

προσωπικού και όχι λιγότερο του 15%. 

Ζ.  Στους µισθωτούς Φαρµακοποιούς που διαχειρίζονται φάρµακα χορηγείται 

προσαύξηση 30% ως διαχειριστικό επίδοµα. 

Η.  Στους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος χορηγείται επίδοµα 15%. 

Θ.  Στους κατόχους διπλώµατος Master χορηγείται επίδοµα 5%. 

Ι.  Χορηγείται επίδοµα ξένης γλώσσας σε ποσοστό 10% συνολικά, στους 

Φαρµακοποιούς που κατέχουν ξένη γλώσσα σε επίπεδο αντίστοιχο του Lower 

µε την προϋπόθεση ότι είναι απαραίτητη και τη χρησιµοποιούν κατά την 

εκτέλεση της εργασίας τους. 

Κ.  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. 
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Λ.  Στους φαρµακοποιούς που καλύπτονται από την παρούσα σύµβαση 

χορηγείται επίδοµα παιδικού σταθµού 150€ καθαρά ετησίως για κάθε παιδί. 

Το επίδοµα αυτό το δικαιούνται όλοι οι εργαζόµενοι µέχρι 2 παιδιά έως  

4 ετών, µε την προϋπόθεση ότι πηγαίνουν σε παιδικό σταθµό. 

Όλα τα ανωτέρω επιδόµατα υπολογίζονται επί των εκάστοτε βασικών 

µηνιαίων µισθών. 

4.  Καθιερώνεται για τους επιστήµονες Φαρµακοποιούς (σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 

25/1983 απόφαση του ∆∆∆∆ Αθηνών) η εβδοµάδα των πέντε (5) ηµερών, 8ώρου 

ηµερήσιας απασχόλησης και 40ωρών εβδοµαδιαίας εργασίας. Κάθε απασχόληση 

πέραν των 40 ωρών εβδοµαδιαίως θα αµείβεται σύµφωνα µε ότι προβλέπουν οι 

σχετικοί νόµοι και διατάξεις. 

5.  Ετήσια κανονική άδεια 

Μετά την παρέλευση 10 µηνών εργασίας από την πρόσληψη οι Φαρµακοποιοί 

δικαιούνται 20 εργάσιµες ηµέρες κανονική άδεια µε πλήρεις αποδοχές η οποία 

αυξάνεται κατά µία εργάσιµη ηµέρα κατ’ έτος ως τις 22 ηµέρες. 

Οι εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή 

προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιονδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση 

εξαρτηµένης εργασίας δικαιούνται άδεια 25 εργασίµων ηµερών. 

6.  Στους µισθωτούς Φαρµακοποιούς χορηγείται σε περίπτωση γάµου άδεια πέντε 

(5) εργασίµων ηµερών µε αποδοχές. Επίσης, προβλέπεται άδεια δύο (2) ηµερών 

σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών. Οι άδειες αυτές 

είναι άσχετες και δε συµψηφίζονται µε την προβλεπόµενη άδεια από την 

παράγραφο 5 αυτής της ΣΣΕ. 

7.  Άδεια Μητρότητας 

Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) 

εβδοµάδες. Οκτώ (8) εβδοµάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την 

πιθανή ηµεροµηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) µετά τον τοκετό.  

Σε περίπτωση που ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από αυτόν 

που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται 

υποχρεωτικά µετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής άδειας 

δέκα επτά (17) εβδοµάδων. Ο χρόνος αυτής της άδειας αµείβεται σύµφωνα µε τις 

προβλεπόµενες για το θέµα αυτό διατάξεις. 

8.  Άδεια Θηλασµού και Φροντίδας Παιδιών 

Οι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για το θηλασµό και τις αυξηµένες φροντίδες 

που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού, επί χρονικό διάστηµα τριάντα 
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µηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας, εννέα (9) εβδοµάδες µετά τον τοκετό, 

µειωµένο ωράριο, είτε να διακόπτουν την εργασία τους για µια 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) επιπλέον µήνες. 

Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού µπορεί εναλλακτικά να 

ζητήσει ο άνδρας εφόσον 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. 

9.  Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της µητέρας 

και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και οι θετοί 

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

φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. 

10.  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. 

11.  Γονική Άδεια Ανατροφής 

Γονέας εργαζόµενος σε επιχείρηση ή εκµετάλλευση που απασχολεί τουλάχιστον 

πενήντα (50) άτοµα, εάν 

α.  έχει συµπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον ίδιο εργοδότη και 

β.  ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, δικαιούται να λάβει 

γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, µετά τη λήξη της µητρότητας µέχρις 

ότου το παιδί συµπληρώσει ηλικία τριών (3) ετών. Η άδεια αυτή είναι χωρίς 

αποδοχές, η διάρκειά της µπορεί να φθάσει έως τρεισήµισι (3,5) µήνες για 
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κάθε γονέα και δίνεται από τον εργοδότη, µε βάση τη σειρά προτεραιότητας 

των αιτήσεων των ενδιαφεροµένων δικαιούχων, µέχρι να καλυφθεί ποσοστό 

8% του συνόλου των απασχολουµένων στην επιχείρηση για κάθε 

ηµερολογιακό έτος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων  

2 έως 5 του άρθρου 5 του Ν.1483/1984. 

12.  Οι Φαρµακοποιοί που καλύπτονται από την παρούσα σύµβαση και έχουν παιδιά 

έως 18 ετών, δικαιούνται 7 ηµέρες άδεια το χρόνο µε αποδοχές για να 

παρακολουθούν την εκπαιδευτική πρόοδο των παιδιών τους. 

13.  Άδεια Μεταγγίσεως Αίµατος και Παραγωγών 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. 

14.  Οι γυναίκες Φαρµακοποιοί δεν απολύονται κατά τη διάρκεια της εγκυµοσύνης και 

για ένα χρόνο µετά τον τοκετό. 

15.  Γενικά, στο θέµα των αδειών ισχύουν τα ίδια µε την πρόσφατα υπογραφείσα 

Εθνική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας της ΓΣΕΕ. 

16.  Οι µισθωτοί Φαρµακοποιοί όταν ταξιδεύουν εκτός έδρας για υπηρεσία, 

δικαιούνται ηµερησίως πλην οδοιπορικών και λοιπών εξόδων διαµονής, 

αποζηµίωση ίση προς το ένα εικοστό (1/20) των µηνιαίων νοµίµων αποδοχών 

τους (βασικών µισθών και προσαυξήσεων λόγω επιδοµάτων που προβλέπει η 

ΣΣΕ). 

17.  Οι µισθωτοί Φαρµακοποιοί που εργάζονται πέραν του νοµίµου ωραρίου, 

λαµβάνουν πρόσθετη αµοιβή, σύµφωνα µε το Νόµο (Ν.∆. 4020/59, άρθρο 8) και 

την εξ 75% προσαύξηση για εργασία κατά τις Κυριακές, εορτές κ.λπ. εκ του 

νόµου καθιερωµένες αργίες. 

18.  Στους µισθωτούς Φαρµακοποιούς χορηγείται κατ' έτος επίδοµα Χριστουγέννων 

ίσο προς ένα µηνιαίο µισθό µετά των νοµίµων προσαυξήσεων και επιδοµάτων και 

επίδοµα Πάσχα ίσο προς το ήµισυ του µηνιαίου µισθού µετά των νοµίµων 

προσαυξήσεων και επιδοµάτων. 

19.  Στους Φαρµακοποιούς οι οποίοι εργάζονται στην Ιατρική Ενηµέρωση χορηγείται 

το ποσό των 265€ κάθε µήνα για έξοδα κίνησης επί 11 µήνες, όταν δεν υπάρχει 

συµφωνία για χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου της εταιρείας. 

20.  Οι Φαρµακοποιοί της Ιατρικής Ενηµέρωσης ασφαλίζονται µε οµαδική ασφάλεια 
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ύψους 55.000€ για τις περιπτώσεις 

α.  θανάτου και 

β.  ολικής ανικανότητας εξ ατυχήµατος. 

21.  Οι Φαρµακοποιοί της Ιατρικής Ενηµέρωσης θα έχουν µια ηµέρα της εβδοµάδας 

συνεχές ωράριο 8 ωρών. Η ηµέρα αυτή θα καθορίζεται έως δύο φορές το χρόνο 

από κάθε εταιρεία, ανάλογα µε τις ανάγκες της. Η έναρξη του σχετικού ωραρίου 

θα καθορίζεται επίσης από την εταιρεία µεταξύ 8 - 9 π.µ. 

22. α) Για την απρόσκοπτη επικοινωνία των Φαρµακοποιών της Ιατρικής 

Ενηµέρωσης µε τους υγειονοµικούς λειτουργούς και τις υγειονοµικές 

υπηρεσίες της χώρας συµφωνείται όπως εφοδιασθούν µε κατάλληλα 

πιστοποιητικά εκδιδόµενα από τους εργοδότες τους και από τις αρµόδιες 

συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

β)  Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού οι Φαρµακοποιοί της Ιατρικής 

Ενηµέρωσης, εκτός της ταυτότητας του Φαρµακοποιού που εκδίδει η 

συνδικαλιστική τους οργάνωση (Π.Ε.Φ.) θα εφοδιάζονται κάθε χρόνο από 

τους εργοδότες τους και µε βεβαίωση ότι ασκούν τα καθήκοντα του Ιατρικού 

Επισκέπτη. 

γ)  Σε περίπτωση που ένας Φαρµακοποιός Ιατρικός Επισκέπτης αποχωρήσει από 

την εταιρεία που εργάζεται υποχρεούται να παραδώσει τα ανωτέρω 

πιστοποιητικά στους φορείς που τα εξέδωσαν. 

23.  Ως προϋπηρεσία των µισθωτών Φαρµακοποιών υπολογίζεται αυτή που 

πραγµατοποιήθηκε σε οποιοδήποτε εργοδότη (φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) καθώς 

επίσης και ο χρόνος άσκησης του επαγγέλµατος σε ατοµικό φαρµακείο.  

Η προϋπηρεσία βεβαιούται από τον αρµόδιο Φαρµακευτικό Σύλλογο ή την 

Πανελλήνια Ένωση Φαρµακοποιών. Επίσης, αναγνωρίζεται ως χρόνος υπηρεσίας 

Φαρµακοποιού και ο χρόνος διάρκειας της στρατιωτικής θητείας, εφόσον 

αποδεδειγµένα διανύθηκε σε καθήκοντα σχετικά µε το επάγγελµα του 

Φαρµακοποιού. 

24.  Η προϋπηρεσία των νεοπροσλαµβανοµένων αποδεικνύεται από υπεύθυνη 

δήλωσή τους, που κατατίθεται κατά την πρόσληψη στον εργοδότη ή το 

αργότερο εντός τριών µηνών και συνοδεύεται από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. 

25.  Η προϋπηρεσία των ήδη εργαζοµένων οι οποίοι δεν υπέβαλλαν µέχρι σήµερα τα 

σχετικά πιστοποιητικά, αποδεικνύεται οµοίως µε δήλωση και προσκόµιση εντός 

τριµήνου από την ισχύ της παρούσης των απαραιτήτων βεβαιώσεων. 

26.  Για τους Φαρµακοποιούς που προσελήφθησαν ως υπάλληλοι µετά την  
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1η Ιανουαρίου 1989 υπολογίζεται σαν προϋπηρεσία και ο χρόνος που 

εργάσθηκαν σαν ελεύθεροι επαγγελµατίες που αποδεικνύεται µε βεβαίωση της 

Πανελλήνιας Ένωσης Φαρµακοποιών. 

27.  Οι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας επιστρέφονται από τον εργοδότη στο µισθωτό σε 

κάθε περίπτωση λύσεως της εργασιακής σχέσης. 

28.  Η ετήσια συνδροµή των Φαρµακοποιών µελών της Π.Ε.Φ. θα καταβληθεί 

προσπάθεια να παρακρατείται από την εργοδοτική πλευρά σε µηνιαία βάση για 

λογαριασµό της Π.Ε.Φ. υπό την προϋπόθεση ότι οι εργαζόµενοι Φαρµακοποιοί θα 

συµφωνήσουν. 

29.  Αναγνωρίζεται η χρησιµότητα της επιµόρφωσης των Φαρµακοποιών και θα τους 

παρέχεται κάθε διευκόλυνση για παρακολούθηση συνεδρίων ή σεµιναρίων που 

έχουν σχέση µε την επιστήµη τους και το συγκεκριµένο αντικείµενο της εργασίας 

τους υπό την προϋπόθεση να µην παρεµποδίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των 

επιχειρήσεων. 

30.  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. 

31.  Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των Συλλογικών συµβάσεων 

ή ∆ιαιτητικών Αποφάσεων των προηγουµένων ετών εκτός εκείνων που 

αντίκεινται στις διατάξεις της παρούσης. 

32.  Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από τις καθοριζόµενες σ' αυτή τη ΣΣΕ 

δε µειώνονται απ' αυτήν. 

33.  Η ισχύς της παρούσης άρχεται από την 1η Ιανουαρίου 2005 εκτός από τις 

διατάξεις που ορίζουν κάτι διαφορετικό. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ (ΣΦΕΕ) 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ 
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ (ΠΕΦ) 

Γ. ΣΥΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΣΑΦΕΕ) 
 

Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ (ΠΣΒΑΚ) 

 

Ν. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ 
ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΠΕΦ) 

 

Θ. ΤΡΥΦΩΝ  
 


