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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των ιατρικών επισκεπτών όλης της χώρας» 

 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας : 112/23-9-2002) 

 

Σήµερα ∆ευτέρα 15 Ιουλίου 2002 οι υπογράφοντες αφ ' ενός: 

1. Λ. Κρασάρης, 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. Ν.Κουτσιανάς, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσµου Βιοµηχανιών και Αντιπροσώπων 

Καλλυντικών (ΠΣΒΑΚ), 

5. Ε. Αδάµου, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Φαρµακαποθηκαρίων (ΠΣΦ), 

6. Σ. Μπαρµπατιώτης, Πρόεδρος του Συνδέσµου Αντιπροσώπων 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 Συνδέσµου Φαρµακευτικών 

Επιχειρήσεων Ελλάδος για την υπογραφή παρούσας Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας των 

Ιατρικών Επισκεπτών και συνεφώνησαν τα ακόλουθα: 

 

Άρθρο 1 

Στις διατάξεις της Σύµβασης αυτής υπάγονται όλοι οι Ιατρικοί Επισκέπτες (I.E.), που εργάζονται 

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

των φαρµακευτικών 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  πίνακες που της 

συλλογικής σύµβασης. Ειδικότερα διευκρινίζονται τα εξής: Ο βασικός (χωρίς επιδόµατα) 

κατώτερος µισθός κάθε κλιµακίου, περιλαµβάνει τις πάσης φύσεως αυξήσεις, που έχουν 

χορηγηθεί µέχρι 31.12.2001 (είτε υπό µορφή Α.Τ.Α. και διορθωτικών ποσών, είτε υπό µορφή 

αυξήσεως), καθώς επίσης, περιλαµβάνει τις αυξήσεις του 2002, που είναι 2,7% από 1.1.2002 

και επιπλέον 2,7% από 1.7.2002. 

Άρθρο 4 

Στους I.E. χορηγείται επίδοµα τριετιών 5% για κάθε τριετία και µέχρι 5 τριετίες,  ανεξαρτήτως 

του εργοδότη, που σήµερα απασχολεί τον I.E., µε την προϋπόθεση να έχει απασχοληθεί µόνο 

στον κλάδο του Φαρµάκου και να αποδεικνύεται. Επίσης, στους I.E., 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 I.E. χορηγείται επί 11 µήνες το ποσό των 188 € κάθε µήνα για έξοδα κινήσεως, όταν δεν 

υπάρχει συµφωνία για χρήση Ι.Χ. αυτοκινήτου. 

Άρθρο 6 

Στους I.E., που εργάζονται εκτός έδρας, χορηγείται από 1.1.2002 για κάθε εργάσιµη ηµέρα, το 

ποσό των 35 € για έξοδα διατροφής, για τα οποία δεν τους παρακρατείται φόρος, εφ' όσον 

δαπανώµενα καλύπτονται από σχετικά παραστατικά, που προβλέπονται από τις διατάξεις του 

Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (άρθρο 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 35 € χορηγείται και κατά την ηµέρα της επιστροφής στην 
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έδρα, εφ' όσον αυτή πραγµατοποιείται µετά τις 18:00, µειώνεται δε, στα 20,8 €, όταν η 

επιστροφή γίνεται πριν τις 18:00. 

Άρθρο 7 

Οι I.E.   ασφαλίζονται µε οµαδική  ασφάλεια λόγω  ατυχήµατος,   ύψους 41.086 €, δια τις 

περιπτώσεις: 

α) θανάτου, και β) ολικής ανικανότητας. 

Άρθρο 8 

Στους I.E., 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. 

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. 

Άρθρο10 

Άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών 

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

απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού,   επί χρονικό διάστηµα τριάντα (30) µηνών από 

τον τοκετό, 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 τον τοκετό 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 
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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 την 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 I.E., οι µητέρες εργαζόµενες, που καλύπτονται 

από την παρούσα, µπορούν να επιλέξουν ανάµεσα στα εξής: 

α)  Στα αναφερόµενα στην παράγραφο Ι 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. 

4. Την άδεια φροντίδας παιδιού δικαιούνται και οι άγαµοι γονείς.  

5. 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. Μονογενεϊκές 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. 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, δικαιούται 

έως είκοσι δύο (22) εργάσιµες ηµέρες τον χρόνο επιπλέον άδεια, µε αποδοχές.  

(Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002, άρθρο 8). 
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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). 

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 το παιδί συµπληρώσει ηλικία τριών 

(3) ετών. 

Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκεια της µπορεί να φτάσει έως τρεισήµισι (3,5) µήνες 

για 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 ΣΣΕ, σε περίπτωση γάµου δικαιούνται  πέντε   

(5)   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 πέντε (5) ηµέρες άδεια τον 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 παιδιών, 

καθορίζεται σε 12 εργάσιµες ηµέρες κατ΄ έτος, εφ΄ όσον ο εργαζόµενος έχει τρία παιδιά 

και πάνω.  

5. 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 
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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   I.E.,   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 I.E. να την 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 

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, 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. 
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Άρθρο 15 

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 16 

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 ένταξη 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 17 

Υποστήριξη του Εθελοντισµού για τους Ολυµπιακούς Αγώνες 2004 

Για τη διευκόλυνση της συµµετοχής των εργαζοµένων ως εθελοντών κατά τους Ολυµπιακούς 

Αγώνες του 2004, χορηγείται άδεια µε αποδοχές επιπλέον αυτών, που δικαιούνται µε τις 

κείµενες διατάξεις. 

Την άδεια δικαιούνται όσοι απασχοληθούν σε επίσηµο εθελοντικό πρόγραµµα και είναι ίση µε 

το ήµισυ των ηµερών της εθελοντικής απασχόλησης και εκπαίδευσης τους για τους Αγώνες, µε 

ανώτερο όριο ηµερών αυτής της άδειας τις δέκα (10) ηµέρες. 

Ο χρόνος απουσίας συναρτάται µε τις ανάγκες του επίσηµου εθελοντικού προγράµµατος, που 

συµµετέχει ο εργαζόµενος και χορηγείται κατόπιν συµφωνίας µε τον εργοδότη µετά την  

1n Οκτωβρίου του 2004. 

Οι αποδοχές, που καταβάλλει ο εργοδότης για τις ηµέρες αυτής της άδειας είναι αυτές, που θα 

κατέβαλε στον εργαζόµενο, εάν εργαζόταν, χωρίς επιπλέον επίδοµα άδειας. (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2002, 

άρθρο 14). 

Άρθρο 18 

1. Ο χρόνος υπηρεσίας και προϋπηρεσίας των I.E. υπολογίζεται σύµφωνα µε την υπ΄ αριθµό   

16/81   πράξη   κατάθεσης  στο  Ειρην. Αθηνών  και   την  από 30.6.1982 ΣΣΕ. 
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2. Η διάρκεια της εβδοµαδιαίας εργασίας των εργαζοµένων της παρούσας, ορίζεται  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 τους Ιατρικούς Επισκέπτες 

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

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

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

Υπουργικές Αποφάσεις, ΣΣΕ ή ∆.Α. ∆ιµερείς Συµβάσεις, Έθιµα ή Ατοµικές Συµβάσεις Εργασίας, 

ισχύουν και δεν θίγονται από τις διατάξεις της παρούσας.  

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η από 25.7.2001 ΣΣΕ. 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2002, εκτός από τις διατάξεις που ορίζουν  κάτι 

διαφορετικό. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ 

ΠΟΙΕ 
Γ.ΚΟΝΙ∆ΑΡΗΣ-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Α. ΜΑΡΣΕΛΟΣ-Γ.Γ.ΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Σ.Φ.Ε.Ε. 
Λ.ΚΡΑΣΑΡΗΣ-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 Π.Ε.Φ. 
Θ.ΤΡΥΦΩΝ-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 ΣΑΦΕΕ 
Π. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 ΠΣΒΑΚ 
Ν. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 ΠΣΦ 
Ε. Α∆ΑΜΟΥ-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 ΣΑΕΠΦΚ 
Σ. ΜΠΑΡΜΠΑΤΙΩΤΗΣ-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 


