των
Φαρµακευτικών
επιχειρήσεων
όλης της χώρας
K55R09
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ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΣYΛΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ (Σ.Σ.Ε. & Δ∆.Α.)
ΤΩΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕYΤΙΚΩΩΝ ΚΑΙ ΣYΝΑΦΩΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΩΝ
OΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΩΡΑΣ
Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠOΨΗ
1. Η Δ∆.Α. 47/1981 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών ΦΕΚ 338/Β/1981
2. Η από 15.4.1981 ΣΣΕ Π.Κ. Ειρ. Αθηνών 47/1981
3. Η Δ∆.Α. 46/1982 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πειραιώς ΦΕΚ 488/Β/1982
4. Η Δ∆.Α. 144/1982 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών ΦΕΚ 772/Β/1982
5. Η από 21.9.1984 ΣΣΕ ΦΕΚ 733/Β/1984
6. Η Δ∆Α 48/1984 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών ΦΕΚ 556/Β/1984
7. Η Δ∆.Α. 30/1985 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών ΦΕΚ 194/Β/1985
8. Η Δ∆.Α. 46/1985 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών ΦΕΚ 479/Β/1985
9. Η Δ∆.Α. 10/1986 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών Π.Κ. Ειρ. Αθηνών 12/1986
10. Η Δ∆.Α. 73/1987 ΠΔ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών ΦΕΚ 74/Β/1988
11. Η από 19.5.1988 ΣΣE Π.Κ. Ειρ. Αθηνών 70/1988
12. Η από 4.7.1989 ΣΣΕ ΦΕΚ 563/Β/1989
13. Η από 25.6.1991 ΣΣΕ Π.Κ. 72/1991
14. Η από 30.3.1992 ΣΣΕ Π.Κ. 37/1992
15. Η από 15.7.1993 ΣΣΕ Π.Κ. 86/1993
16. Η από 12.5.1994 ΣΣΕ Π.Κ. 98/1994
17. Η από 27.6.1995 ΣΣΕ Π.Κ. 83/1995

ΦΑΡΜΑΚΕYΤΙΚΩΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΩΝ

18. Η από 10.6.1996 ΣΣΕ Π.Κ. 76/1996
19. Η από 24.6.1997 ΣΣΕ Π.Κ. 90/1997
20 Η από 22.7.1998 ΣΣΕ Π.Κ. 80/1998
21. Η από 15.6.1999 ΣΣΕ Π.Κ. 58/1999
22. Η από 20.7.2000 ΣΣΕ Π.Κ. 95/2000
23. Η από 25.7.2001 ΣΣΕ Π.Κ. 78/2001
24. Η από10.7.2002 ΣΣΕ Π.Κ. 86/2002
25. Η από 26.6.2003 ΣΣΕ Π.Κ. 52/2003
26. Η από 15.6.2004 ΣΣΕ Π.Κ. 58/2004
27. Η από 15.6.2005 ΣΣΕ Π.Κ. 83/27.7.2005
28. Η από 23.6.2006 ΣΣΕ Π.Κ. 93/27.7.2006
29. Η από 14.5.2007 ΣΣΕ Π.Κ. 60/4.7.2007
30. Η από 7.7.2008 ΣΣΕ Π.Κ. 116/23.9.2008
31. Η από 6.7.2009 ΣΣΕ Π.Κ. 50/7.9.2009
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Β.

ΣΥΜΒΑΛΛOΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Από την εργοδοτική πλευρά:
1. Πανελλήνια Ένωση Φαρµακοβιοµηχανίας,
2. Πανελλήνιος Σύνδεσµος Βιοµηχανιών και Αντιπροσώπων Καλλυντικών,
3. Πανελλήνια Ένωση Βιοµηχάνων και Βιοτεχνών Ελληνικών Καλλυντικών και
Καλλωπιστικών Προΐόντων,
4. Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρµακαποθηκαρίων,
5. Σύνδεσµος Αντιπροσώπων Εισαγωγέων και Παρασκευαστών Κτηνιατρικών
Φαρµάκων,
6. Σύνδεσµος Φαρµακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
7. Σύλλογος Αντιπροσώπων
(ΣΣΕ 6.7.2009)

Φαρµακευτικών

Ειδών

και

Ειδικοτήτων

Από την εργατική πλευρά:
O µο σπον δία Ερ γα ζο µέ νων Φαρ µα κευ τι κών και Συ να φών Ε παγ γελ µά των
Ελ λά δος (ΣΣΕ 6.7.2009).

ΦΑΡΜΑΚΕYΤΙΚΩΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΩΝ

Γ. ΠΕΔ∆ΙO ΕΦΑΡΜOΓΗΣ
Στις διατάξεις της ρύθµισης αυτής υπάγεται το προσωπικό που απασχολείται µε
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου σε όλη τη χώρα, σε οποιονδήποτε τοµέα και υπηρεσία φαρµακευτικών και συναφών επιχειρήσεων, δηλαδή φαρµακοβιοµηχανίες,
αντιπροσωπείες φαρµακευτικών οίκων εξωτερικού, βιοµηχανίες καλλυντικών,
κτηνιατρικών και γεωργικών φαρµάκων καθώς και στα καταστήµατα πώλησης των
προϊόντων αυτών, φαρµακαποθήκες και φαρµακεία αυτοτελή ή εντός νοσηλευτικών
ιδρυµάτων. Επίσης στα καταστήµατα παραφαρµακευτικών και ιατρικών ειδών,
αντιπροσωπείες εξωτερικού και βιοµηχανίες παραγωγής των ειδών αυτών
(ΣΣΕ 6.7.2009).

Δ∆. ΚΑΘOΡΙΣΜOΣ ΒΑΣΙΚOY ΜΙΣΘOY ΚΑΙ ΗΜΕΡOΜΙΣΘΙOΥ
Για τους εργάτες
Α. Το βασικό (χωρίς επιδόµατα) κατώτερο ηµεροµίσθιο καθορίζεται από 1.1.2009
σε 34,04 ευρώ και σε 37,12 ευρώ από 1.9.2009.
Στα ηµεροµίσθια αυτά περιλαµβάνονται οι πάσης φύσεως αυξήσεις που εχορηγήθησαν µέχρι και την 31.12.2008 είτε υπό µορφήν αυτόµατης τιµαριθµικής
αναπροσαρµογής και διορθωτικών ποσών, είτε υπό µορφήν αύξησης, ως επίσης
και η αύξηση για το 2009 που είναι 3% από 1.1.2009 και 3% από 1.9.2009
(ΣΣΕ 6.7.2009).
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Β. Στους καλυπτόµενους από αυτή τη ρύθµιση χορηγείται :
1. Επίδοµα τριετιών 5% για κάθε τριετία και µέχρι 3 τριετίες, ενώ η 4η και 5η
τριετία εκ ποσοστού 6% και η 6η εκ ποσοστού 7%. Χορηγείται επιπλέον και
έβδοµη τριετία εκ ποσοστού 5% (ΣΣΕ 6.7.2009).
2. Σε όσους καλύπτονται από τη ρύθµιση αυτή χορηγείται, επίδοµα γάµου 10%.
Το επίδοµα αυτό λαµβάνουν και :
1. Οι ευρισκόµενοι σε κατάσταση χηρείας ανεξάρτητα αν έχουν ή δεν έχουν
παιδιά.
2. Οι διαζευγµένοι επίσης ανεξάρτητα αν έχουν ή δεν έχουν παιδιά.
3. Οι άγαµοι γονείς (ΣΣΕ 6.7.2009).
3. Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 5% σε όσους υπάγονται στις υπηρεσίες παραγωγής, συσκευασίας, χηµείου, µικροβιολογικών εργαστηρίων και αποθηκών των
επιχειρήσεων που αναφέρονται στο πεδίο εφαρµογής (ΣΣΕ 6.7.2009).
4. Επίδοµα 4% σε όσους απασχολούνται κυρίως µε τη ζύγιση και ανάµειξη
πρώτων και βοηθητικών υλών (ΣΣΕ 6.7.2009).
5. Επίσης χορηγείται επίδοµα πολυετίας 5% σε όσους έχουν 27 χρόνια
προϋπηρεσίας στον κλάδο (ΣΣΕ 6.7.2009).
6. Επίδοµα 2% στους πτυχιούχους µέσων επαγγελµατικών σχολών ΤΕΛ-ΤΕΣ-ΙΕΚ
που έχουν τις εξής ειδικότητες:
α) Τεχνικός φαρµάκων καλλυντικών και παρεµφερών προϊόντων,
β) Βοηθός φαρµακείου,
δ) Υπάλληλος στρατιωτικών φαρµακείων ή φαρµακείων στρατιωτικών
νοσοκοµείων οπλίτης 5νταετούς υποχρέωσης (ΣΣΕ 6.7.2009).
Τα επιδόµατα αυτά τριετιών, γάµου, ανθυγιεινής εργασίας, ζύγισης, πολυετίας
και ΤΕΛ-ΤΕΣ-ΙΕΚ υπολογίζονται επί των κάτωθι βασικών ηµεροµισθίων: ***
- Για το Α’ οκτάµηνο 2009 36,04 ευρώ
- Για το Β’ τετράµηνο 2009 37,12 ευρώ
Γ. Μετά τα εκτεθέντα στις παραπάνω παραγράφους, τα ισχύοντα για το 2009
κατώτερα ηµεροµίσθια και επιδόµατα είναι:

*** Σηµειώνεται ότι στο κείµενο που κατατέθηκε στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοιν.
Ασφαλίσεων ως ηµεροµίσθιο των εργατών για το πρώτο οκτάµηνο αναφέρεται το ποσό
των 34,04 ευρώ, ενώ στους πίνακες που ακολουθούν για το ίδιο χρονικό διάστηµα
αναφέρεται το ποσό των 36,04 ευρώ
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γ) Υπάλληλος φαρµακείου
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ΑΓΑΜΟΙ
Από 1.1.2009 έως 31.8.2009
Έτη

Βασικό
ηµεροµίσθιο

Τριετίες

27ετή στον
κλάδο

Σύνολο

0-3

36,04

4-6

36,04

+1η 1,80 (5%)

37,84

+

36,04

7-9

36,04

+2η 3,60 (5%)

39,64

10-12

36,04

+3η 5,41 (5%)

41,45

13-15

36,04

+4η 7,57 (6%)

43,61

16-18

36,04

+5η 9,73 (6%)

45,77

19-21

36,04

+6η 12,25 (7%)

48,29

22-ΑΝΩΩ

36,04

+7η 14,06 (5%)

50,10

27 έτη στον κλάδο

36,04

+7η 14,06 (5%)

1,80

51,90

Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 1,80 ευρώ την ηµέρα, επίδοµα ζυγιστών 1,44 ευρώ
την ηµέρα, επίδοµα ειδικ. ΙΕΚ-ΤΕΛ-ΤΕΣ 0,72 ευρώ την ηµέρα
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ΕΓΓΑΜΟΙ
Έτη

Βασικό
ηµεροµίσθιο

0-3

36,04

4-6

36,04

7-9

Τριετίες
+

Επίδοµα 27ετή στον
γάµου
κλάδο

Σύνολο

3,60

39,64

+1η 1,80 (5%)

3,60

41,44

36,04

+2η 3,60 (5%)

3,60

43,24

10-12

36,04

+3η 5,41 (5%)

3,60

45,05

13-15

36,04

+4η 7,57 (6%)

3,60

47,21

16-18

36,04

+5η 9,73 (6%)

3,60

49,37

19-21

36,04

+6η 12,25 (7%)

3,60

51,89

22-ΑΝΩΩ

36,04

+7η 14,06 (5%)

3,60

53,70

27 έτη στον κλάδο

36,04

+7η 14,06 (5%)

3,60

55,50

Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 1,80 ευρώ την ηµέρα, επίδοµα ζυγιστών 1,44 ευρώ
την ηµέρα, επίδοµα ειδικ. ΙΕΚ-ΤΕΛ-ΤΕΣ 0,72 ευρώ την ηµέρα
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Από 1.9.2009 έως 31.12.2009
ΑΓΑΜΟΙ
Έτη
Βασικό
Τριετίες
27 ετή στον
Σύνολο
ηµεροµίσθιο
κλάδο
0-3
37,12
+
37,12
4-6
37,12
+1η 1,86 (5%)
38,98
7-9
37,12
+2η 3,71 (5%)
40,83
10-12
37,12
+3η 5,57 (5%)
42,69
13-15
37,12
+4η 7,80 (6%)
44,92
16-18
37,12
+5η 10,02 (6%)
47,14
19-21
37,12
+6η 12,62 (7%)
49,74
22-ΑΝΩΩ
37,12
+7η 14,48 (5%)
51,60
27 έτη στον κλάδο
37,12
+7η 14,48 (5%)
1,86
53,46
Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 1,86 ευρώ την ηµέρα, επίδοµα ζυγιστών 1,48
ευρώ την ηµέρα, επίδοµα ειδικ. ΙΕΚ-ΤΕΛ-ΤΕΣ 0,74 ευρώ την ηµέρα

Βασικό
Επίδοµα 27 ετή στον Σύνολο
ηµεροµίσθιο
γάµου
κλάδο
0-3
37,12
+
3,71
40,83
4-6
37,12
+1η 1,86 (5%)
3,71
42,69
7-9
37,12
+2η 3,71 (5%)
3,71
44,54
10-12
37,12
+3η 5,57 (5%)
3,71
46,40
13-15
37,12
+4η 7,80 (6%)
3,71
48,63
16-18
37,12
+5η 10,02 (6%)
3,71
50,85
19-21
37,12
+6η 12,62 (7%)
3,71
53,45
22-ΑΝΩΩ
37,12
+7η 14,48 (5%)
3,71
55,31
27 έτη στον κλάδο
37,12
+7η 14,48 (5%)
3,71
1,86
57,17
Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 1,86 ευρώ την ηµέρα, επίδοµα ζυγιστών 1,48 ευρώ
την ηµέρα, επίδοµα ειδικ. ΙΕΚ-ΤΕΛ-ΤΕΣ 0,74 ευρώ την ηµέρα
(ΣΣΕ 6.7.2009).
O χρόνος υπηρεσίας και προϋπηρεσίας των εργατών θα υπολογίζεται σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην από 15.4.1981 ΣΣΕ εργα1τών χηµικής βιοµηχανίας και την
υπ’ αριθµ. 144/82 Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών (ΣΣΕ 6.7.2009)
Για τους υπαλλήλους
Oι µισθοί και τα επιδόµατα των υπαλλήλων καθορίζονται στους επισυναπτόµενους

1.

Oι διατάξεις αυτές ορίζουν τα εξής : “Τα κατώτατα βασικά ηµεροµίσθια ... προσαυξάνονται δι’ επιδόµατος
πολυετούς υπηρεσίας... δι’ εκάστην τριετίαν απασχολήσεως ... του υπολογισµού αρχοµένου από της εισόδου
εις τον κλάδον “ (παρ. 3 της από 15.4.1981 ΣΣΕ). “ΩΩς απασχόλησις κατά την παρ. 3 νοείται η παρά τω αυτώ ή
ετέρω εργοδότη υπηρεσία ή προυπηρεσία των µισθωτών εις µίαν των εν τη ΣΣΕ Χηµικής Βιοµηχανίας
αναφεροµένων εργασιών (παρ. 7 της από 15.4.1981 ΣΣΕ - Δ∆ΕΝ 1981 σελ. 527). Οµοίως ορίζει η Δ∆Α 144/82.
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Έτη

ΕΓΓΑΜΟΙ
Τριετίες
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πίνακες. Ειδικότερα διευκρινίζονται τα εξής:
O βασικός (χωρίς επιδόµατα) κατώτερος µισθός κάθε κλιµακίου περιλαµβάνει τις
πάσης φύσεως αυξήσεις που έχουν χορηγηθεί µέχρι 31.12.2008 είτε υπό µορφήν
Α.Τ.Α. και διορθωτικών ποσών, είτε υπό µορφήν αυξήσεως, ως επίσης περιλαµβάνει
την αύξηση του 2009 που είναι 3% από 1.1.2009 και 3% από 1.9.2009
(ΣΣΕ 6.7.2009).
ΕΠΙΔ∆ΟΜΑΤΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΩΝ (ΣΣΕ 6.7.2009)
Στους υπαλλήλους τους καλυπτοµένους από αυτήν τη ρύθµιση χορηγούνται τα
κάτωθι επιδόµατα όπως είναι στους αντίστοιχους πίνακες που ακολουθούν.
1. Τα κλιµάκια των υπαλλήλων είναι 39
2. Μια τριετία 9% σε οποιονδήποτε εργοδότη.
3. Δ∆εύτερη τριετία 4% σε οποιονδήποτε εργοδότη.
4. Eπίδοµα γάµου 10%. Το επίδοµα αυτό λαµβάνουν και :
1. Οι ευρισκόµενοι σε κατάσταση χηρείας ανεξάρτητα αν έχουν ή δεν έχουν
παιδιά.
2. Οι διαζευγµένοι επίσης ανεξάρτητα αν έχουν ή δεν έχουν παιδιά.
3. Οι άγαµοι γονείς.
5. Επιστηµονικό επίδοµα 18% για τους πτυχιούχους Ανωτάτων Σχολών για ένα
πτυχίο. Μετά την απόκτηση δεύτερου πτυχίου ΑΕΙ επίδοµα 7%.
6. Επίδοµα πτυχίου ανωτέρων σχολών Τ.Ε.Ι. 13%. Μετά την απόκτηση δεύτερου
πτυχίου ΤΕΙ επίδοµα 3%.
7. Επίδοµα 17% στους βοηθούς Φαρµακοποιών που είναι εφοδιασµένοι µε άδεια
ασκήσεως επαγγέλµατος από το αρµόδιο Yπουργείο.
8. Επίδοµα διαχειριστικών λαθών 5% στους ταµίες.
9. Επίδοµα διαχειριστικών λαθών 3% στους εργαζόµενους που έχει ανατεθεί µε
οποιονδήποτε τρόπο το καθήκον διαχείρισης χρηµάτων ή αξιογράφων
(εισπράξεις-πληρωµές), µε εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο, τακτικά και όχι
περιστασιακά.
10.Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 5% στους υπαγοµένους στις υπηρεσίες Παραγωγής, Συσκευασίας, Χηµείου, Μικροβιολογικών Εργαστηρίων και Αποθηκών
των επιχειρήσεων της παρούσας.
11.Επίδοµα 5% σε όσους εργάζονται σε οθόνες ηλεκτρονικών υπολογιστών το 1/2
τουλάχιστον του χρόνου απασχόλησής τους.
12.Επίδοµα ξένης γλώσσας 6,5% σε όσους-ες κατέχουν πτυχίο ξένης γλώσσας σε
επίπεδο Lower µε την προϋπόθεση να είναι απαραίτητη και να τη χρησιµοποιούν
κατά την εκτέλεση της εργασίας τους.
13.Επίδοµα πολυετίας 5% σε όσους έχουν 27 χρόνια προϋπηρεσίας στον κλάδο.
14.Επίδοµα 4% σε όσους απασχολούνται κυρίως µε τη ζύγιση και ανάµειξη
πρώτων και βοηθητικών υλών.
15.Επίδοµα 2% στους πτυχιούχους µέσων επαγγελµατικών σχολών ΤΕΛ, ΤΕΣ, ΙΕΚ
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που έχουν τις εξής ειδικότητες:
α) Τεχνικός φαρµάκων καλλυντικών και παρεµφερών προϊόντων
β) Βοηθός φαρµακείου
γ) Υπάλληλος φαρµακείου
δ) Υπάλληλος στρατιωτικών φαρµακείων ή φαρµακείων
νοσοκοµείων οπλίτης 5ετούς υποχρέωσης (ΣΣΕ 6.7.2009).

στρατιωτικών

Τα επιδόµατα αυτά υπολογίζονται επί του βασικού µισθού κάθε κλιµακίου
(ΣΣΕ 6.7.2009).
16.Oι εργαζόµενοι στις διανυκτερεύσεις και διηµερεύσεις αµείβονται υπερωριακώς
όπως ο νόµος ορίζει (ΣΣΕ 6.7.2009).
17. O χρόνος υπηρεσίας και προϋπηρεσίας των υπαλλήλων υπολογίζεται σύµφωνα
µε τα οριζόµενα από την 47/81 απόφαση Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών και την 46/82 απόφαση
του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Πειραιά. Η διάταξη της Δ∆.Α. 47/81 του Δ∆Δ∆Δ∆Δ∆ Αθηνών έχει ως εξής:
(ΣΣΕ 6.7.2009).
"Η µισθοδοσία καθορίζεται αναλόγως της παρά τω αυτώ ή ετέρω εργοδότη οµοτίµου ή συναφούς υπηρεσίας υπολογιζοµένης όµως από της συµπληρώσεως του
18ου έτους της ηλικίας" (Δ∆Α 47/1981, Δ∆Α 46/1982).

Ε. Δ∆ΙΑΦOΡΕΣ ΠΑΡOΧΕΣ ΚΑΙ ΛOΙΠΕΣ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Άδεια γάµου και γεννήσεως τέκνου
Oι εργαζόµενοι που καλύπτονται από αυτήν την ρύθµιση σε περίπτωση γάµου
δικαιούνται 10 ηµέρες εργάσιµες άδεια µετ’αποδοχών που δεν συµψηφίζεται µε
την προβλεπόµενη από τον Α.Ν. 539/45 κανονική ετήσια άδεια.

3. Άδεια µητρότητας
Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας ορίζεται σε δέκα επτά (17) εβδοµάδες. Oκτώ (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. O χρόνος αυτής της αδείας αµείβεται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες για
το θέµα αυτό διατάξεις (ΣΣΕ 6.7.2009).
4. Oι εργαζόµενοι που καλύπτονται από την παρούσα και έχουν παιδιά έως 18 χρόνων δικαιούνται 7 ηµέρες άδεια το χρόνο µε αποδοχές για να παρακολουθούν
την εκπαιδευτική πρόοδο των παιδιών τους (ΣΣΕ 6.7.2009).
5. Επίδοµα παιδικού σταθµού
Επίδοµα παιδικού σταθµού 400 ευρώ µικτά το χρόνο για κάθε ένα παιδί. Το
επίδοµα αυτό το δικαιούνται όλοι οι εργαζόµενοι, µέχρι 2 παιδιά έως 4 χρονών,
µε την προϋπόθεση ότι πηγαίνουν σε παιδικό σταθµό (ΣΣΕ 6.7.2009).
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2. Σε περίπτωση γεννήσεως τέκνου ο πατέρας δικαιούται δύο ηµέρες άδεια µε
αποδοχές για κάθε τέκνο (ΣΣΕ 6.7.2009).
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6. Άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών
Oι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για τον θηλασµό και τις αυξηµένες φροντίδες που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού, επί ένα χρονικό διάστηµα
30 µηνών από τη λήξη της άδειας λοχείας (9 εβδοµάδες µετά τον τοκετό) είτε
να διακόπτουν την εργασίας τους για µία ώρα κάθε µέρα, είτε να προσέρχονται
αργότερα, είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά µία ώρα κάθε µέρα. Ύστερα από
συµφωνία των µερών η µείωση του χρόνου εργασίας µπορεί να ορίζεται σε δύο
ώρες επί ένα χρόνο από τη λήξη της άδειας λοχείας και µία ώρα για έξι (6) επί
πλέον µήνες (ΣΣΕ 6.7.2009).
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 δεν
λαµβάνει την άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών. Η παραπάνω άδεια είναι µε
αποδοχές (ΣΣΕ 6.7.2009).
Την άδεια αυτή ο/η εργαζόµενος µπορεί να ζητήσει εναλλακτικά ως συνεχόµενη
ισόχρονη άδεια µε αποδοχές εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία
δικαιούται µειωµένο ωράριο για τη φροντίδα του παιδιού (ΣΣΕ 6.7.2009).
7. Άδεια φροντίδας υιοθετηµένων 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 µε τους ίδιους ως
άνω όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία
(ΣΣΕ 6.7.2009).
8. 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 ετών (3).
Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της µπορεί να φθάσει έως (3,5)
τρισήµισυ 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 απασχολουµένων στην επιχείρηση για κάθε
ηµερολογιακό έτος. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις των παραγράφων 2 και
5 του άρθρου 5, του ν.1483/1984 (ΣΣΕ 6.7.2009).
9. Τα αναφερόµενα στις παρ. 3, 5, 6, 7, 8 ισχύουν και για τους άγαµους γονείς
(ΣΣΕ 6.7.2009).
10.Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού µε τη διαδικασία της παρένθετης µητρότητας,
οι αποκτώντες γονείς δικαιούνται τις άδειες που αφορούν τη φροντίδα και την
ανατροφή του παιδιού, ως εάν ήσαν φυσικοί γονείς. Κατά τη διάρκεια του
θηλασµού, το µειωµένο ωράριο όπως περιγράφεται στη σύµβαση δικαιούνται η
γυναίκα που γέννησε και η αποκτώσα µητέρα (ΣΣΕ 6.7.2009).
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11.Μονογονεϊκές οικογένειες
Στους εργαζόµενους - ες, που έχουν χηρέψει και στοη 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 το χρόνο.
Η άδεια αυτή χορηγείται εφάπαξ ή τµηµατικά σε συνεννόηση µε τον εργοδότη
και σύµφωνα µε τις ανάγκες του γονέα µέχρι τα 12 έτη συµπληρωµένα του ή των
παιδιών και δεν πρέπει να συµπίπτει χρονικά µε την αρχή ή το τέλος της ετήσιας
κανονικής άδειας (ΣΣΕ 6.7.2009).
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 ΕΓΣΣΕ της 12.4.1996 για
συµµετοχή σε εξετάσεις των εργαζοµένων µαθητών, ή σπουδαστών, ή φοιτητών
εκπαιδευτικών µονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθµίδας του
Δ∆ηµοσίου ή εποπτευοµένων από το δηµόσιο µε οποιοδήποτε 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 τις εργαζόµενες που έχουν υπερβεί το 28ο έτος της ηλικίας, αλλά µόνο για την προβλεπόµενη διάρκεια σπουδών, που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόµενος,
προσαυξηµένη κατά δύο έτη, ανεξάρτητα αν οι σπουδές διανύθηκαν συνεχώς ή
διακεκοµµένα (ΣΣΕ 6.7.2009).
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
(ΣΣΕ 6.7.2009).
14.Απασχόληση εργαζοµένων µαθητών
Εργαζόµενοι που φοιτούν κανονικά και αποδεδειγµένα στη δευτεροβάθµια γενική ή τεχνική ή επαγγελµατική εκπαίδευση, σε δηµόσιες ή ιδιωτικές σχολές αναγνωρισµένες απο το Κράτος και δεν έχουν συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, δεν απασχολούνται περισσότερο από 6 ώρες την ηµέρα και αµείβονται
από τους εργοδότες µε 6 ωροµίσθια ηµερησίως (ΣΣΕ 6.7.2009).
15.Oι εργαζόµενοι που καλύπτονται από τη σύµβαση αυτή δύνανται να λάβουν
ύστερα από συµφωνία των µερών έξι (6) ηµέρες άδεια άνευ αποδοχών το χρόνο για την κάλυψη εκτάκτων οικογενειακών αναγκών (ΣΣΕ 14.5.2007).
16.Σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων παιδιών η άδεια καθορίζεται σε 14
εργάσιµες ηµέρες κατ’ έτος εφόσον ο εργαζόµενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω
(ΣΣΕ 6.7.2009).
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13.Άδεια εξετάσεων σε µεταπτυχιακούς φοιτητές
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17α. Γονείς που συντηρούν ανάπηρα παιδιά µε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω να
έχουν µία ώρα µειωµένο ωράριο την ηµέρα χωρίς περικοπή των αποδοχών.
Αν εργάζονται και οι δύο γονείς στην ίδια επιχείρηση η άδεια αυτή δίνεται στον
ένα γονέα µετά από συνεννόηση. Το παραπάνω µειωµένο ωράριο µπορεί να
δίνεται και σε ηµέρες. Είναι δε υποχρεωτικό όταν ο/η εργαζόµενος/η ξεπερνάει
τα 10 χλµ. από και προς την εργασία του/της (ΣΣΕ 6.7.2009).
17β. Εργαζόµενοι-ες που έχουν περιορισµένες δυνατότητες για επαγγελµατική
απασχόλησης εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωµατικής ή πνευµατικής ή
ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτοµα µε ειδικές ανάγκες - ΑΜΕΑ) εφόσον ή εν
προκειµένω πάθηση ή βλάβη έχει διαπιστωθεί από τους ασφαλιστικούς
οργανισµούς στους οποίους είναι ασφαλισµένοι, θα εργάζονται µε µειωµένο
ωράριο χωρίς περικοπές αποδοχών. Στα άτοµα αυτά παρέχεται κάθε
διευκόλυνση στην εργασία τους, τη µετακίνησή τους και τη ιατρική τους
παρακολούθηση (ΣΣΕ 6.7.2009).
18.Oι εργαζόµενες που βρίσκονται σε κατάσταση εγκυµοσύνης, 6 µήνες µετά τον
τοκετό αποµακρύνονται από βαρειές και ανθυγιεινές εργασίες χωρίς να υπάρχει βλαπτική µεταβολή. Αν µετακινηθούν σε χώρο που δεν χορηγείται ανθυγιεινό
επίδοµα σύµφωνα µε το άρθρο 4 της παρ.1 β της παρούσας, τότε αυτό περικόπτεται. Χορηγείται αυτόµατα µε την επιστροφή της εργαζόµενης στην προηγούµενη θέση (ΣΣΕ 6.7.2009).
19.Άδεια γονέα για παιδί µε νόσηµα που απαιτεί µεταγγίσεις αίµατος και
παραγώγων του ή αιµοκάθαρση
Στους φυσικούς ή θετούς γονείς παιδιού ηλικίας ως 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 επί πλέον της άδειας που δικαιούνται από άλλες διατάξεις
(ΣΣΕ 6.7.2009).
20.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 (ΣΣΕ 6.7.2009).
21.Εργαζόµενοι που δίνουν αίµα ή παράγωγα αίµατος δικαιούνται άδεια µε
αποδοχές κάθε φορά που δίνουν αίµα ή παράγωγα αίµατος µέχρι δύο φορές το
χρόνο (ΣΣΕ 6.7.2009).
22.Άδεια λόγω AIDS
Εργαζόµενοι-ες µε εξηρτηµένη σχέση εργασίας, που έχουν υπηρεσία µέχρι
τεσσάρων (4) ετών στον ίδιο εργοδότη, οι οποίοι-ες είναι φορείς ή πάσχουν από
AIDS και έχουν κριθεί ικανοί προς εργασία, δικαιούνται από τη γνωστοποίηση
στον εργοδότη, έως ένα (1) µήνα για κάθε ηµερολογιακό έτος επί πλέον άδεια
µε αποδοχές (ΣΣΕ 6.7.2009).
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23α.Άδεια λόγω θανάτου συγγενούς
Στους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη εργασία χορηγείται άδεια τριών (3) ηµερών
µε αποδοχές σε περίπτωση θανάτου συζύγου, τέκνων, γονέων και αδελφών,
καθώς και για τους Α’ βαθµού συγγενείς των συζύγων αντίστοιχα και µία (1)
ηµέρα για συγγενείς Β’ βαθµού (ΣΣΕ 6.7.2009).
23β.Σε περίπτωση αιφνίδιου θανάτου θα καταβάλλεται στον/στην σύζυγο ή τα
άγαµα τέκνα η πλήρης αποζηµίωση που αντιστοιχεί σε περίπτωση λύσης της
σύµβασης εργασίας, εφόσον η αιτία θανάτου έχει αιτιώδη συνάφεια µε την
εργασία (ΣΣΕ 6.7.2009).
24.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
(ΣΣΕ 6.7.2009).
25.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 (ΣΣΕ 6.7.2009).
Οι αλλοδαποί εργαζόµενοι πρέπει να διευκολύνονται στην εργασία τους
προκειµένου να διεκπεραιώνουν διατυπώσεις που έχουν σχέση µε την άδεια
παραµονής και εργασίας τους. Επί πλέον 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 (ΣΣΕ 6.7.2009).
27.Για εργάτη του κλάδου που έγινε υπάλληλος στον ίδιο εργοδοτη αναγνωρίζεται
η προϋπηρεσία του που είχε ως εργάτης σαν να ήταν υπάλληλος και
αντίστροφα.
Εάν αυτός ο ίδιος εργαζόµενος είχε και προϋπηρεσία σε άλλη εταιρεία του
κλάδου ως υπάλληλος ή εργάτης και διείπετο από την ίδια συλλογική σύµβαση
(ΟΕΦΣΕΕ) και έχει βεβαίωση της εταιρείας και αποδεικνύεται από τα ένσηµά του,
τότε η προϋπηρεσία του αυτή θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη για τον προσδιορισµό
του συλλογικού µισθού του, επιδοµάτων κ.λπ., ως υπαλλήλου ή εργάτη. Ρητά
συµφωνείται ότι ουδεµία σχέση έχει το παρόν άρθρο µε τον υπολογισµό
αποζηµιώσεως σε καταγγελία συµβάσεως (ΣΣΕ 6.7.2009).
Η αναγνώριση της προϋπηρεσίας των εργαζοµένων του κλάδου γίνεται από τα
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26.Αλλοδαποί εργαζόµενοι
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επικολληµένα ένσηµα που προσκοµίζουν κατά την πρόσληψή τους, όταν
αδυνατούν να προσκοµίσουν βεβαίωση από προηγούµενους εργοδότες
(ΣΣΕ 6.7.2009).
28.Στους εργαζόµενους που αποχωρούν µε πλήρη σύνταξη δίδεται επιπλέον
εφάπαξ 1.000 ευρώ, πέραν της νόµιµης αποζηµίωσης που δικαιούνται.
29.O µέγιστος χρόνος απασχόλησης στον οπτικό έλεγχο δεν µπορεί να υπερβαίνει
τις 4 ώρες ηµερησίως. Στους εργαζόµενους αυτούς θα δίδεται άλλο είδος
απασχόλησης µετά από δύο ώρες εργασίας στον οπτικό έλεγχο (ΣΣΕ 6.7.2009).
30.Η διάρκεια της εβδοµαδιαίας εργασίας των εργαζοµένων της παρούσας ορίζεται σε 40 ώρες από Δ∆ευτέρα έως Παρασκευή (ΣΣΕ 6.7.2009).
31.Oι αποζηµιώσεις σε περίπτωση απολύσεως εργατοτεχνιτών, καθορίζονται από
1.1.2006 ως εξής:
•Aπό 2 µήνες έως 1 έτος

: 5 ηµεροµίσθια

•Από 1 έτος συµπληρωµένο έως 2 έτη

: 7 ηµεροµίσθια

•Από 2 έτη συµπληρωµένα έως 5 έτη

: 15 ηµεροµίσθια

•Από 5 έτη συµπληρωµένα έως 10 έτη

: 30 ηµεροµίσθια

•Από 10 έτη συµπληρωµένα έως 15 έτη

: 60 ηµεροµίσθια

•Από 15 συµπληρωµένα έως 20 έτη

: 100 ηµεροµίσθια

•Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 25 έτη

: 120 ηµεροµίσθια

•Από 25 έτη συµπληρωµένα έως 30 έτη

: 145 ηµεροµίσθια

•Από 30 έτη συµπληρωµένα και άνω

: 165 ηµεροµίσθια

ΦΑΡΜΑΚΕYΤΙΚΩΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΩΝ

(ΣΣΕ 6.7.2009)
32.Μετά την παρέλευση 10 µηνών από την πρόσληψη οι εργαζόµενοι της ρύθµισης
αυτής δικαιούνται 20 εργάσιµες ηµέρες, κανονική άδεια µε πλήρεις αποδοχές η
οποία αυξάνεται κατά µία εργάσιµη ηµέρα κατ’ έτος ως τις 22 ηµέρες
(ΣΣΕ 6.7.2009).*
Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία δέκα (10) ετών στον ίδιο εργοδότη ή προυπηρεσία δώδεκα (12) ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εξηρτηµένης εργασίας, δικαιούνται άδεια εικοσιπέντε (25) εργασίµων ηµερών. Όσοι δεν έχουν συµπληρώσει 25 χρόνια υπηρεσίας σε
οποιονδήποτε εργοδότη δικαιούνται άδεια 26 εργασίµων ηµερών (ΣΣΕ 6.7.2009).
33.Oι εργαζόµενοι των επιχειρήσεων του άρθρου 1 που χρησιµοποιούν αυτοκίνητο ή δίκυκλο για την εργασία τους ασφαλίζονται µε οµαδική ασφάλιση µέχρι του
ύψους των 75.000 ευρώ για θάνατο εξ’ ατυχήµατος και µόνιµη ολική ή µερική
ανικανότητα (ΣΣΕ 6.7.2009).

* Βλέπε επίσης και νόµο 3302/2004
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34.Oι εργοδότες που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση θα καταβάλλουν προσπάθεια να παρακρατούν ποσοστό 1 τοις χιλίοις από τις συνολικές µηνιαίες αποδοχές των εργαζοµένων ως συνδικαλιστική εισφορά υπέρ της Oµοσπονδίας
Εργαζοµένων Φαρµακευτικών και Συναφών Επαγγελµάτων Ελλάδος
(OΕΦΣΕΕ), υπό την προϋπόθεση ότι οι εργαζόµενοι θα συµφωνήσουν. Το ποσό
που προκύπτει από την παρακράτηση θα κατατίθεται στον τραπεζικό λογαριασµό της OΕΦΣΕΕ. Το άρθρο αυτό ισχύει από 1.10.1996 (ΣΣΕ 6.7.2009).
35.Τα δύο µέρη συµφωνούν ότι µέχρι το τέλος του 2007 θα έχει καταρτιστεί
Επιτροπή αποτελούµενη από εκπροσώπους του ΣΦΕΕ και της ΟΕΦΣΕΕ, η οποία
θα έχει σαν σκοπό τη στήριξη του Επικουρικού Ταµείου του ΤΕΑΥΦΕ
(ΣΣΕ 14.5.2007).
36.ΤΕΑΥΦΕ
Τα δύο µέρη συµφωνούν να στηρίξουν το ΤΕΑΥΦΕ. Να υπερασπιστούν την
κινητή και ακίνητη περιουσία του, καθώς και τα δικαιώµατα των ασφαλισµένων
του. Στόχος αυτόνοµο-αυτοδιοικούµενο ΤΕΑΥΦΕ από αυτούς που συνεισφέρουν
(ΣΣΕ 6.7.2009).
Τα δύο µέρη συµφωνούν ότι µέχρι το τέλος του 2007 θα έχει καταρτιστεί
Επιτροπή αποτελούµενη από εκπροσώπους του ΣΦΕΕ και της ΟΕΣΦΕΕ, η οποία
θα έχει σα σκοπό τη στήριξη του Επικουρικού Ταµείου του ΤΕΑΥΦΕ
(ΣΣΕ 14.5.2007)

38.Τυχόν ανώτερες αποδοχές ή ευνοικώτεροι όροι που προβλέπονται από Νόµους,
Δ∆ιατάγµατα, Yπουργικές Αποφάσεις, ΣΣΕ, Δ∆Α, Δ∆ιµερείς Συµβάσεις, Εθιµα ή Ατοµικές Συµβάσεις Εργασίας, ισχύουν και δεν θίγονται από τις διατάξεις της
παρούσας (ΣΣΕ 6.7.2009).
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37.Σε περίπτωση που υπάρχει ΣΣΕ ή Δ∆Α που αφορά επιµέρους ειδικότητες παρέχεται η δυνατότητα στον εργαζόµενο να κάνει επιλογή και να δηλώνει κάθε χρόνο
µία φορά, σε ποια ΣΣΕ ή Δ∆Α θέλει να υπάγεται (ΣΣΕ 6.7.2009).

