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ΕΝΙΑΙΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Ιατρικών Επισκεπτών  

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 97/07-09-2005) 

Σήµερα 30 Ιουνίου 2005 οι υπογράφοντες αφ’ ενός: 

1.  Γ. Συκιανάκης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων 

Ελλάδος (ΣΦΕΕ), 

2.  Θ. Τρύφων, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρµακοβιοµηχανίας 

(ΠΕΦ), 

3.  Π. Γιαννακόπουλος, Πρόεδρος του Συνδέσµου Αντιπροσώπων 

Φαρµακευτικών Ειδών και Ειδικοτήτων (ΣΑΦΕΕ), 

4.  Θ Παρµενίτης, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσµου Βιοµηχανιών και 

Αντιπροσώπων Καλλυντικών (ΠΣΒΑΚ), 

5.  Ε. Αδάµου, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρµακαποθηκαρίων 

(ΠΣΦ), 

6.  Σ. Μπαρµπατιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Αντιπροσώπου Εισαγωγέων 

και Παρασκευαστών Κτηνιατρικών Φαρµάκων (ΣΑΕΠΚΦ), 

και αφ’ ετέρου  

ο Γ. Κονιδάρης και ο Α. Μαρσέλος, Πρόεδρος και Γενικός Γραµµατέας της 

Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ιατρικών Επισκεπτών, αντίστοιχα,  

όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, συνήλθαν στην Αθήνα και στα γραφεία του 

Συνδέσµου Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος για την υπογραφή της παρούσας 

Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας των Ιατρικών Επισκεπτών και συνεφώνησαν τα 

ακόλουθα: 

Άρθρο 1  

Στις διατάξεις της Σύµβασης αυτής υπάγονται όλοι οι Ιατρικοί Επισκέπτες (Ι.Ε.), που 

εργάζονται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε όλη την χώρα, στον τοµέα της 

Ιατρικής Ενηµέρωσης των φαρµακευτικευτικών και συναφών επιχειρήσεων. ∆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. 
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Άρθρο 2  

Ιατρικός Επισκέπτης θεωρείται εκείνος, που επισκέπτεται για λογαριασµό του 

εργοδότη του, τους ιατρούς, κτηνιάτρους, οδοντιάτρους, σε νοσοκοµεία, ιδιωτικά και 

αγροτικά ιατρεία, καθώς και τους ιατρούς των κάθε είδους ασφαλιστικών ταµείων, 

οργανισµών, λοιπών ιδρυµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και τα φαρµακεία, µε σκοπό 

να τους ενηµερώσει για τα ιδιοσκευάσµατα, που έχουν εγκριθεί και κυκλοφορούν, 

καθώς επίσης και για τα λοιπά προϊόντα της επιχείρησης, τα συµφέροντα της οποίας 

αντιπροσωπεύει. 

Άρθρο 3  

Οι µισθοί και τα επιδόµατα των Ιατρικών Επισκεπτών καθορίζονται  

εις τους επόµενους πίνακες Α και Β. Ειδικότερα διευκρινίζονται τα εξής:  

Ο βασικός (χωρίς επιδόµατα) κατώτερος µισθός κάθε κλιµακίου, περιλαµβάνει τις 

πάσης φύσεως αυξήσεις, που έχουν χορηγηθεί µέχρι 31-12-2004 (είτε υπό µορφή 

Α.Τ.Α. και διορθωτικών ποσών, είτε υπό µορφή αυξήσεως), καθώς επίσης, 

περιλαµβάνει τις αυξήσεις του 2005, που είναι 3% από 01-01-2005 και επιπλέον 

3,5% από 01-01-2005. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α'  

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ  

01.01.2005 - 31.08.2005 

Έτη Β. 

Μισθός 

Εµπ. 

Επίδ. 

5% 

Επ. 

Γάµου  

10% 

1η 

Τριετία 

5% 

2η 

Τριετία 

10% 

3η 

Τριετία 

15% 

4η 

Τριετία 

20% 

5η 

Τριετία 

25% 

1 έως 2 876,45 43,82 87,65   

3 915,55 45,78 91,56   

4 915,55 45,78 91,56 45,78   

5 έως 6 945,61 47,28 94,56 47,28   

7 έως 8 988,48 49,42 98,85 49,42 98,85   

9 1.029,52 51,48 102,95 51,48 102,95   

10 1.029,52 51,48 102,95 51,48 102,95 154,43  

11 έως 12 1.066,70 53,34 106,67 53,34 106,67 160,01  

13 έως 14 1.095,18 54,76 109,52 54,76 109,52 164,28 219,04 

15 1.134,61 56,73 113,46 56,73 113,46 170,19 226,92 

16 1.134,61 56,73 113,46 56,73 113,46 170,19 226,92 283,65

17 έως 18 1.171,84 58,59 117,18 58,59 117,18 175,78 234,37 292,96

19 έως 20 1.203,80 60,19 120,38 60,19 120,38 180,57 240,76 300,95

21 έως 22 1.222,40 61,12 122,24 61,12 122,24 183,36 244,48 305,60

23 έως 24 1.240,68 62,03 124,07 62,03 124,07 186,10 248,14 310,17

25 έως 26 1.258,61 62,93 125,86 62,93 125,86 188,79 251,72 314,65

27 έως 28 1.281,07 64,05 128,11 64,05 128,11 192,16 256,21 320,27

29 έως 30 1.303,02 65,15 130,30 65,15 130,30 195,45 260,60 325,76

31 έως 32 1.324,08 66,20 132,41 66,20 132,41 198,61 264,82 331,02

33 έως 34 1.344,84 67,24 134,48 67,24 134,48 201,73 268,97 336,21

35 1.365,33 68,27 136,53 68,27 136,53 204,80 273,07 341,33
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ΠΙΝΑΚΑΣ Β'  

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ  

01.09.2005 - 31.12.2005 

Έτη Β. 

Μισθός 

Εµπ. 

Επίδ. 

5% 

Επ. 

Γάµου 

10% 

1η 

Τριετία 

5% 

2η 

Τριετία 

10% 

3η 

Τριετία 

15% 

4η 

Τριετία 

20% 

5η 

Τριετία 

25% 

1 έως 2 907,13 45,36 90,71   

3 947,60 47,38 94,76   

4 947,60 47,38 94,76 47,38   

5 έως 6 978,71 48,94 97,87 48,94   

7 έως 8 1.023,08 51,15 102,31 51,15 102,31   

9 1.065,56 53,28 106,56 53,28 106,56   

10 1.065,56 53,28 106,56 53,28 106,56 159,83  

11 έως 12 1.104,04 55,20 110,40 55,20 110,40 165,61  

13 έως 14 1.133,52 56,68 113,35 56,68 113,35 170,03 226,70 

15 1.174,33 58,72 117,43 58,72 117,43 176,15 234,87 

16 1.174,33 58,72 117,43 58,72 117,43 176,15 234,87 293,58

17 έως 18 1.212,86 60,64 121,29 60,64 121,29 181,93 242,57 303,22

19 έως 20 1.245,94 62,30 124,59 62,30 124,59 186,89 249,19 311,49

21 έως 22 1.265,19 63,26 126,52 63,26 126,52 189,78 253,04 316,30

23 έως 24 1.284,11 64,21 128,41 64,21 128,41 192,62 256,82 321,03

25 έως 26 1.302,67 65,13 130,27 65,13 130,27 195,40 260,53 325,67

27 έως 28 1.325,91 66,30 132,59 66,30 132,59 198,89 265,18 331,48

29 έως 30 1.348,63 67,43 134,86 67,43 134,86 202,29 269,73 337,16

31 έως 32 1.370,43 68,52 137,04 68,52 137,04 205,56 274,09 342,61

33 έως 34 1.391,91 69,60 139,19 69,60 139,19 208,79 278,38 347,98

35 1.413,12 70,66 141,31 70,66 141,31 211,97 282,62 353,28
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ'  

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ  

01.01.2005 - 31.08.2005 

Έτη Β. 

Μισθός 

Εµπ. 

Επίδ.  

5% 

Επ. 

Γάµου  

10% 

1η 

Τριετία 

5% 

2η 

Τριετία 

10% 

3η 

Τριετία 

15% 

4η 

Τριετία 

20% 

5η 

Τριετία 

25% 

1 694,33 34,72 69,43   

2 734,42 36,72 73,44   

3 794,10 39,71 79,41   

4 έως 5 825,87 41,29 82,59 41,29   

6 874,46 43,72 87,45 43,72   

7 874,46 43,72 87,45 43,72 87,45   

8 έως 9 914,28 45,71 91,43 45,71 91,43   

10 έως 11 965,14 48,26 96,51 48,26 96,51 144,77  

12 984,67 49,23 98,47 49,23 98,47 147,70  

13 984,67 49,23 98,47 49,23 98,47 147,70 196,93 

14 έως 15 998,89 49,94 99,89 49,94 99,89 149,83 199,78 

16 έως 17 1.010,68 50,53 101,07 50,53 101,07 151,60 202,14 252,67

18 έως 19 1.024,78 51,24 102,48 51,24 102,48 153,72 204,96 256,20

20 έως 21 1.040,28 52,01 104,03 52,01 104,03 156,04 208,06 260,07

22 έως 23 1.055,13 52,76 105,51 52,76 105,51 158,27 211,03 263,78

24 έως 25 1.069,88 53,49 106,99 53,49 106,99 160,48 213,98 267,47

26 έως 27 1.080,32 54,02 108,03 54,02 108,03 162,05 216,06 270,08

28 έως 29 1.100,52 55,03 110,05 55,03 110,05 165,08 220,10 275,13

30 1.119,67 55,98 111,97 55,98 111,97 167,95 223,93 279,92

31 έως 32 1.129,19 56,46 112,92 56,46 112,92 169,38 225,84 282,30

33 έως 34 1.147,81 57,39 114,78 57,39 114,78 172,17 229,56 286,95

35 1.165,87 58,29 116,59 58,29 116,59 174,88 233,17 291,47
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ΠΙΝΑΚΑΣ ∆' 

ΙΑΤΡΙΚΟΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΗ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ  

01.09.2005 - 31.12.2005 

Έτη Β. 

Μισθός 

Εµπ. 

Επίδ.  

5% 

Επ. 

Γάµου  

10% 

1η 

Τριετία 

5% 

2η 

Τριετία 

10% 

3η 

Τριετία 

15% 

4η 

Τριετία 

20% 

5η 

Τριετία 

25% 

1 718,64 35,93 71,86   

2 760,13 38,01 76,01   

3 821,90 41,10 82,19   

4 έως 5 854,78 42,74 85,48 42,74   

6 905,07 45,25 90,51 45,25   

7 905,07 45,25 90,51 45,25 90,51   

8 έως 9 946,28 47,31 94,63 47,31 94,63   

10 έως 11 998,92 49,95 99,89 49,95 99,89 149,84  

12 1.019,14 50,96 101,91 50,96 101,91 152,87  

13 1.019,14 50,96 101,91 50,96 101,91 152,87 203,83 

14 έως 15 1.033,86 51,69 103,39 51,69 103,39 155,08 206,77 

16 έως 17 1.046,06 52,30 104,61 52,30 104,61 156,91 209,21 261,52

18 έως 19 1.060,65 53,03 106,07 53,03 106,07 159,10 212,13 265,16

20 έως 21 1.076,69 53,83 107,67 53,83 107,67 161,50 215,34 269,17

22 έως 23 1.092,06 54,60 109,21 54,60 109,21 163,81 218,41 273,02

24 έως 25 1.107,33 55,37 110,73 55,37 110,73 166,10 221,46 276,83

26 έως 27 1.118,14 55,91 111,81 55,91 111,81 167,72 223,63 279,54

28 έως 29 1.139,04 56,95 113,90 56,95 113,90 170,86 227,81 284,76

30 1.158,86 57,94 115,89 57,94 115,89 173,83 231,77 289,72

31 έως 32 1.168,72 58,44 116,87 58,44 116,87 175,31 233,74 292,18

33 έως 34 1.187,99 59,40 118,80 59,40 118,80 178,20 237,60 297,00

35 1.206,68 60,33 120,67 60,33 120,67 181,00 241,34 301,67
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Άρθρο 4  

Στους Ι.Ε. χορηγείται επίδοµα τριετιών 5% για κάθε τριετία και µέχρι 5 τριετίες, 

ανεξαρτήτως του εργοδότη, που σήµερα απασχολεί τον Ι.Ε., µε την προϋπόθεση να 

έχει απασχοληθεί µόνο στον κλάδο του Φαρµάκου και να αποδεικνύεται.  

Επίσης, στους Ι.Ε.. που επισκέπτονται φαρµακεία και εκτός από την ενηµέρωση 

παίρνουν παραγγελίες και απαραίτητα εισπράττουν χρήµατα (έστω και αν η πληρωµή 

γίνεται µε αντικαταβολή) χορηγείται επίδοµα εµπορικού σε ποσοστό 5%. Τα ανωτέρω 

επιδόµατα υπολογίζονται επί του βασικού µισθού. 

Άρθρο 5 

Στους Ι.Ε. χορηγείται επί 11 µήνες το ποσό των 265 € κάθε µήνα για έξοδα κινήσεως, 

όταν δεν υπάρχει συµφωνία για χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου. 

Άρθρο 6 

Στους Ι.Ε.. που εργάζονται εκτός έδρας, χορηγείται από 01-01-2005 για κάθε 

εργάσιµη ηµέρα, το ποσό των 45€ για έξοδα διατροφής, για τα οποία δεν τους 

παρακρατείται φόρος, εφ’ όσον δαπανώµένα καλύπτονται από σχετικά παραστατικά, 

που προβλέπονται από τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων  

(Αρθ. 11 - Ν.2065/92). Τα έξοδα ξενοδοχείου, µεταφορικά και λοιπά έξοδα, 

δικαιολογούνται µε τιµολόγιο. 

Είναι εργασία εκτός έδρας η εργασία εκτός µείζονος πολεοδοµικού συγκροτήµατος 

της έδρας της εταιρείας. Το ανωτέρω ποσό των 45 € χορηγείται και κατά την ηµέρα 

της επιστροφής στην έδρα, εφ' όσον αυτή πραγµατοποιείται µετά τις 18:00, 

µειώνεται δε, στα 27 €, όταν η επιστροφή γίνεται πριν τις 18:00. 

Άρθρο 7  

Οι Ι.Ε. ασφαλίζονται µε οµαδική ασφάλεια λόγω ατυχήµατος, ύψους 55.000 €, δια τις 

περιπτώσεις:  

α)  θανάτου και  

β)  µόνιµης, µερικής και ολικής ανικανότητας. 

Άρθρο 8  

Στους Ι.Ε., που απασχολούνται σε ιατρικά συνέδρια ή σεµινάρια πέραν των 

συµβατικών ωρών εργασίας ή Σάββατα ή Κυριακές ή αργίες, χορηγείται αντίστοιχος 

αριθµός εργάσιµων ωρών ως άδεια εντός ευλόγου διαστήµατος, που θα συµφωνείται. 

Επιπλέον, εάν οι παραπάνω απασχολήσεις γίνονται Κυριακές ή αργίες, θα χορηγείται 

και προσαύξηση ίση µε το 75% των αποδοχών. 
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Άρθρο 9  

Άδεια Μητρότητας 

Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας ορίζεται σε δεκαεπτά (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 δεκαεπτά (17) εβδοµάδων. Ο χρόνος αυτής 

της άδειας αµείβεται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες για το θέµα αυτό διατάξεις. 

Άρθρο 10  

Άδεια Θηλασµού και Φροντίδας Παιδιών 

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

που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού, επί χρονικό διάστηµα τριάντα 

(30) µηνών από τη λήξη της άδειας µητρότητας, είτε να διακόπτουν την εργασία 

τους για µια ώρα κάθε ηµέρα, είτε να προσέρχονται αργότερα, 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 µητρότητας και σε µία ώρα για έξι (6) επιπλέον 

µήνες. 

2.  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. 

Το δικαίωµα διακοπής της εργασίας ή καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης 

αποχώρησης 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. 

3.  Λόγω ιδιαιτερότητας του επαγγέλµατος του Ι.Ε., οι µητέρες εργαζόµενες, που 

καλύπτονται από την παρούσα, µπορούν να επιλέξουν ανάµεσα στα εξής: 

α)  Στα αναφερόµενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου,  

β)  ∆ύο απογεύµατα ελεύθερα εργασίας την εβδοµάδα για δύο χρόνια,  

γ)  Μία ηµέρα ελεύθερη εργασίας την εβδοµάδα για ένα χρόνο.  

Η παράγραφος αυτή αφορά µόνο στις εργαζόµενες µητέρες. 
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4.  Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς. 

5. α)  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 εναλλακτική χορήγηση της άδειας προϋποθέτει συµφωνία του εργοδότη 

και χορηγείται εφ’ άπαξ ή τµηµατικά (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004, άρθρο 9).  

β)  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. (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002, άρθρο 6). 

6.  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. (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002, άρθρο 7). 

7. α)  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.  

(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002, άρθρο 8). 

β)  Άδεια γονέα για παιδί µε νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις -·αίµατος και 

παραγώγων του ή αιµοκάθαρση. 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 (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004, άρθρο 12). 
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8.  Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς 

Στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, χορηγείται άδεια δύο (2) 

ηµερών µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου, συζύγου, τέκνων, γονέων και 

αδελφών. (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002, άρθρο 9). 

9.  Άδεια λόγω AIDS 

Εργαζόµενοι µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι 

τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι είναι φορείς ή πάσχουν από 

ΑIDS και έχουν κριθεί ικανοί για εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση στον 

εργοδότη, έως ένα (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό έτος επιπλέον άδεια µε 

αποδοχές. (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004, άρθρο 11). 

10. 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. 

(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004, άρθρο 19). 

11.  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. 

(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2004, άρθρο 10). 

12.  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 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. της 12-04-1996 

για συµµετοχή στις εξετάσεις των εργαζοµένων µαθητών ή σπουδαστών  

ή φοιτητών εκπαιδευτικών µονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε 

βαθµίδας του ∆ηµοσίου ή εποπτευοµένων από το ∆ηµόσιο µε οποιοδήποτε 

τρόπο, οι οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει το 28° έτος της ηλικίας τους.  

Η παραπάνω άδεια χορηγείται σε συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά. Η άδεια αυτή 

χορηγείται επίσης από 01-01-1998 και στους εργαζοµένους και εργαζόµενες που 
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έχουν υπερβεί το 28° έτος της ηλικίας, αλλά 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. 

Άρθρο 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 άδειας µητρότητας, µέχρις ότου, 

τα παιδί συµπληρώσει ηλικία τριών (3) ετών.  

Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκεια της µπορεί να φτάσει έως τρεισήµισι 

(3,5) µήνες νια 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 απασχολούµενων στην επιχείρηση για κάθε 

ηµερολογιακό έτος. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 έως 5 

του άρθρου 5 του Ν.1483/1984. 

Άρθρο 12 

1.  Σε όσους καλύπτονται από τη Σύµβαση αυτή, χορηγείται επίδοµα γάµου 10%.  

Το επίδοµα αυτό το λαµβάνουν και:  

1)  οι ευρισκόµενοι σε κατάσταση χηρείας, ανεξαρτήτως αν έχουν ή δεν έχουν 

παιδιά 

2)  οι διαζευγµένοι, επίσης ανεξαρτήτως αν έχουν ή δεν έχουν παιδιά και  

3)  οι άγαµοι γονείς. 

2.  Οι εργαζόµενοι, που καλύπτονται µε αυτήν τη Σ.Σ.Ε., σε περίπτωση γάµου 

δικαιούνται οκτώ (8) ηµέρες εργάσιµες άδεια µετ’ αποδοχών, που δε 

συµψηφίζεται µε την προβλεπόµενη από τον Α.Ν. 539/45 κανονική ετήσια άδεια. 

Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου, ο πατέρας δικαιούται δύο ηµέρες άδεια µε 

αποδοχές για κάθε τέκνο. 

3.  Οι εργαζόµενοι, που καλύπτονται από την παρούσα Σύµβαση και έχουν παιδιά 

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

παρακολουθούν την εκπαιδευτική πρόοδο των παιδιών τους. 

4.  Η άδεια του άρθρου 7 του Ν.1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτωµένων 
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παιδιών, καθορίζεται σε 12 εργάσιµες ηµέρες κατ' έτος, εφ' όσον ο εργαζόµενος 

έχει τρία παιδιά και πάνω. 

5.  Μετά τη 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 τις 

είκοσι δύο (22) ηµέρες (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002, άρθρο 5). 

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. 

Άρθρο 13  

Επαγγελµατική Ταυτότητα 

1.  Καθιερώνεται υποχρεωτικά η Επαγγελµατική Ταυτότητα για την άσκηση  

του επαγγέλµατος του Ι.Ε., η οποία θα εκδίδεται από την Π.Ο.Ι.Ε., θα 

συνυπογράφεται από τον εκάστοτε εργοδότη και θα ανανεώνεται κάθε δύο (2) 

χρόνια. 

2.  Την ταυτότητα αυτή υποχρεούται ο Ι.Ε. να τη φέρει µαζί του στους χώρους, που 

αναπτύσσει την επαγγελµατική του δραστηριότητα και να την επιδεικνύει  

σε οποιαδήποτε δηµόσια αρχή του το ζητήσει. 

3.  Σε περίπτωση, που αποχωρήσει ο εργαζόµενος για οποιοδήποτε λόγο  

από την εταιρεία, που εργάζεται, υποχρεούται να παραδίδει την ταυτότητα  

στην εταιρεία του. 

Άρθρο 14 

Σε περίπτωση αιφνίδιου 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. 

Άρθρο 15  

Παρακράτηση Συνδικαλιστικής Συνδροµής 

1.  Όλες οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωµένες να παρακρατούν κατά την πληρωµή της 

µισθοδοσίας, τη συνδροµή των µελών Πρωτοβάθµιων Συνδικαλιστικών 

Οργανώσεων και να την αποδίδουν σε αυτές 

2.  Για να γίνεται παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδροµής απαιτείται έγγραφη 

δήλωση του σωµατείου προς την επιχείρηση. Με την ίδια δήλωση πρέπει να 

γνωστοποιήσει το σωµατείο το ποσό της συνδροµής, τη συχνότητα της 

παρακράτησης (π.χ.: κάθε µήνα, κάθε εξάµηνο) και τον τραπεζικό λογαριασµό, 
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στον οποίο θα κατατίθενται τα παρακρατούµενα ποσά, υπέρ του Σωµατείου και 

ενδεχοµένως, κατά ορισµένο ποσοστό ή ποσό, υπέρ δευτεροβάθµιων 

οργανώσεων, στις οποίες αυτό ανήκει ή και υπέρ της Γ.Σ.Ε.Ε. Η δήλωση αυτή 

πρέπει να επαναλαµβάνεται, όταν µεταβάλλονται αυτά τα στοιχεία. 

3.  Η δήλωση µε την οποία τα µέλη του Σωµατείου θα δηλώσουν προς την 

επιχείρηση, ότι θέλουν να γίνεται παρακράτηση της συνδροµής τους, όπως και 

ανάκληση αυτής της δήλωσης, µπορεί να γίνει και µέσω του Σωµατείου. 

Άρθρο 16  

Προστασία της Απασχόλησης των «Εξαρτηµένων» Ατόµων  

κατά την Περίοδο της Απεξάρτησης 

∆εν επιτρέπεται η απόλυση «εξαρτηµένου» ατόµου εξ αιτίας της εξάρτησης,  

εφ' όσον αποδεδειγµένα µετέχει σε πρόγραµµα απεξάρτησης και για τέσσερις (4) 

µήνες από την υπαγωγή του στο πρόγραµµα αυτό και για µία φορά.  

(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002,- άρθρο 10). 

Άρθρο 17  

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. (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002. άρθρο 11). 

Άρθρο 18  

Επίδοµα Παιδικού Σταθµού 

Στους Ι.Ε. που καλύπτονται από την παρούσα Σύµβαση, χορηγείται επίδοµα παιδικού 

σταθµού 150 € καθαρά ετησίως για κάθε ένα παιδί. Το επίδοµα αυτό το δικαιούνται 

όλοι οι εργαζόµενοι, µέχρι 2 παιδιά έως 4 χρόνων, µε την προϋπόθεση ότι πηγαίνουν 

σε παιδικό σταθµό. 

Άρθρο 19 

1.  Ο χρόνος υπηρεσίας και προϋπηρεσίας των Ι.Ε. υπολογίζεται σύµφωνα  

µε την υπ΄ αριθµό 16/81 πράξη κατάθεσης στο Ειρην. Αθηνών και την από 

30/06/1982 Σ.Σ.Ε.. 

2.  Η διάρκεια της εβδοµαδιαίας εργασίας των εργαζοµένων της παρούσας, ορίζεται 
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σε σαράντα (40) ώρες, από ∆ευτέρα έως Παρασκευή. 

3.  Οι Ιατρικοί Επισκέπτες, που καλύπτονται από την παρούσα Συλλογική Σύµβαση 

θα έχουν µία 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 κάθε 

εταιρεία, µεταξύ 8-9 π.µ.. 

4.  Σε περίπτωση, που υπάρχει άλλη Σ.Σ.Ε. ή ∆.Α., που αφορά στους Ι.Ε., παρέχεται 

η δυνατότητα στον εργαζόµενο να κάνει επιλογή και να δηλώνει κάθε χρόνο  

µία φορά σε ποια Σ.Σ.Ε. ή ∆.Α. θέλει να υπάγεται. 

Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοϊκότεροι όροι, που προβλέπονται από Νόµους, 

∆ιατάγµατα, Υπουργικές Αποφάσεις, Σ.Σ.Ε., ∆.Α., ∆ιµερείς Συµβάσεις, Έθιµα ή 

Ατοµικές Συµβάσεις Εργασίας, ισχύουν και δε θίγονται από τις διατάξεις της 

παρούσας. 

Σε περίπτωση που συµφωνηθεί ανάµεσα στη Γ.Σ.Ε.Ε. και στο Σ.Ε.Β. το 

οποιοδήποτε ποσό ή ποσοστό που αφορά στην κάλυψη απωλειών για το 2005, 

θα πραγµατοποιηθεί συνάντηση µεταξύ Π.Ο.Ι.Ε. και Σ.Φ.Ε.Ε., προκειµένου να 

συζητηθούν τα νέα δεδοµένα και να αποφασιστεί η δυνατότητα βελτίωσης των 

βασικών µισθών. 

Κατά τα λοιπά, ισχύει η από 21/07/2004 Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 01/01/2005, εκτός από τις διατάξεις, που ορίζουν 

κάτι διαφορετικό. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ 

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΣΑΕΠΚΦ) 

 

Σ. ΜΠΑΡΜΠΑΤΙΩΤΗΣ  
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 


