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ΑΠΟΦΑΣΗ 49524/2362/2008 

Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών - Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας 

«Καθορισµός των Όρων αµοιβής και εργασίας για το προσωπικό πού 

απασχολείται στα πάσης φύσεως Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου µη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύµατα, "Οργανισµοί, Σωµατεία, 

Σύλλογοι, Κληροδοτήµατα κλπ.)» 

(ΦΕΚ 1414, τεύχος Β' της 17-7-08) 15/10/2008 

Έχοντας ύπ' όψη: 

(...) 2. Τις διατάξεις του Π∆ 368/89 «Οργανισµός του Υπουργείου Εργασίας» (163/Α), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

3.  Τις διατάξεις του Α.Ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124/Α/4-6-68). 

4.  Την από 2-4-08 Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ετών 2008 και 2009 

(Πράξη Καταθ. Ύπ. Απασχόλησης και Κοιν. Προστασίας 13/18-4-08). (...) 

Αποφασίζουµε: 

Άρθρο 1. 

Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγεται το προσωπικό πού απασχολείται στα 

πάσης φύσεως Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

(Κοινωφελή Ιδρύµατα, "Οργανισµοί, Σωµατεία, Σύλλογοι, Κληροδοτήµατα κλπ.), πού 

διακρίνεται στις κατωτέρω µισθολογικές κατηγορίες ειδικοτήτων. 

Εξαιρούνται της παρούσας τα επαγγελµατικά (εργατικά και εργοδοτικά) Σωµατεία και 

Ενώσεις αυτών, γιατί σύµφωνα µε την από 26-5-66 Συλλογική Σύµβαση Εργασίας 

(ΦΕΚ 376/Β/15-6-66) το προσωπικό αυτών αµείβεται µε την εκάστοτε ισχύουσα 

Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ή όµοιας έκτασης Απόφαση ∆ιαιτησίας για το 

προσωπικό των Γραφείων Ανωνύµων Εταιρειών και λοιπών Ιδιωτικών επιχειρήσεων. 

1η Κατηγορία: 

α)  ∆ιοικητικό προσωπικό µε τις έξης ειδικότητες: 

Υπάλληλοι γενικά, υπάλληλοι γραφείων, γραµµατείς, ταµίες, δακτυλογράφοι, 

τηλεφωνητές, αποθηκάριοι, διερµηνείς, µεταφραστές, σχεδιαστές, 

βιβλιοθηκάριοι, βιβλιοθηκονόµοι, αρχειοθέτες, εισπράκτορες, βοηθοί φαρµακείων, 

καθώς και οι απασχολούµενοι στον κλάδο της πληροφορικής (Αναλυτές, 

Προγραµµατιστές και Χειριστές εισαγωγής και επεξεργασίας στοιχείων στους 

Η/Υ). 

 



 2 

β)  Εκπαιδευτικό και Παιδαγωγικό προσωπικό µε τις έξης ειδικότητες: 

Καθηγητές, ∆άσκαλοι, "Εκπαιδευτές γενικά, Λογοθεραπευτές, Παιδαγωγοί, 

Παιδοκόµοι, Επιµελητές κλπ., πλην των ειδικοτήτων πού υπάγονται σε ξεχωριστή 

Κοινή Υπουργική Απόφαση πού εκδίδεται µε τη διαδικασία του Α.Ν. 435/68. 

2η Κατηγορία: 

Οικονοµικό-Λογιστικό προσωπικό µε τις εξής ειδικότητες: 

Λογιστές και βοηθοί λογιστών. 

3η Κατηγορία: 

α)  Τεχνικό προσωπικό όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης (Μέση, ΤΕΙ και ΑΕΙ) και 

όλων των ειδικοτήτων αυτής (Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, 

Ηλεκτρονικοί, Ναυπηγοί, Τοπογράφοι, Εργοδηγοί, Σχεδιαστές κλπ.) κάτοχοι 

αναγνωρισµένου πτυχίου ή διπλώµατος Σχολής ηµεδαπής ή ισοτίµου αλλοδαπής. 

β)  Ιατρικό προσωπικό 

γ)  Ψυχολόγοι 

δ)  Λοιπό επιστηµονικό προσωπικό µε πτυχίο σπουδών Σχολών Τριτοβάθµιας 

Εκπαίδευσης, µη ειδικώς ρυθµιζόµενο από τις διατάξεις της παρούσας ή άλλης 

Κ.Υ.Α. πού εκδίδεται µε τη διαδικασία του Α.Ν. 435/68. 

4η Κατηγορία: 

Εργαστηριακό προσωπικό (παραϊατρικά επαγγέλµατα) στο όποιο υπάγονται: 

α)  Οι χειριστές ακτινολογικών, εγκεφαλογραφικών µηχανηµάτων και οι εµφανιστές 

πλακών εργαστηρίων Ακτινολογίας, Αξονικής και Μαγνητικής Τοµογραφίας κλπ. 

β)  Οι παρασκευαστές, συντηρητές πειραµατόζωων, συσκευαστές ορών και εµβολίων 

κλπ. εντός φυσιγγίων και κουτιών πού απασχολούνται στα επιστηµονικά 

εργαστήρια βιοχηµείας, µικροβιολογίας, παθολογοανατοµίας, κυτταρολογίας, 

αιµατολογίας, αιµοδοσίας, καρδιολογίας, ενδοκρινολογίας, εγκεφαλογραφίας, 

ισοτόπων και µονάδων τεχνητού νεφρού. 

5η Κατηγορία: 

Φυσικοθεραπευτές και Φυσιοθεραπευτές έφ' όσον κατέχουν άδεια 

ασκήσεως επαγγέλµατος σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

6η Κατηγορία: 

Νοσηλευτικό προσωπικό (πτυχιούχοι και πρακτικοί) µε τις ειδικότητες: 

Νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, νοσοκόµοι-ες, επισκέπτριες, θεραπαινίδες, 
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τραυµατιοφορείς κλπ. 

7η Κατηγορία: 

Οδηγοί πάσης φύσεως αυτοκινήτων. 

8η Κατηγορία: 

Εργατοτεχνικό και βοηθητικό προσωπικό υποδιαιρούµενο σε πέντε (5) 

οµάδες ειδικοτήτων. 

Ή Α' οµάδα περιλαµβάνει τους µαγείρους. 

Ή Β΄ οµάδα περιλαµβάνει τους θυρωρούς, κλητήρες, φύλακες, νυκτοφύλακες, 

ιµατιοφύλακες, διανοµείς τροφίµων και συσσιτίων, τραπεζοκόµους, µεταφορείς, 

ταξινόµους, εργάτες ακαθάρτου ιµατισµού, καθαριστές-στριες, λαντζιέρες, βοηθούς 

µαγείρων, θαλαµηπόλους και συνοδούς, πλύντες, εργάτες γενικών καθηκόντων και 

εργατοτεχνίτες µη ειδικώς κατονοµαζόµενους. 

Ή Γ΄ οµάδα περιλαµβάνει: α) τους επιµελητές-φροντιστές, χωρίς πτυχίο, ατόµων µε 

ειδικές ανάγκες, β) τους κόπτες, ράπτες, βοηθούς αποθηκαρίων, τεχνίτες ψυκτικούς, 

µηχανοτεχνίτες, συντηρητές αυτοκινήτων και γ) τους ναυαγοσώστες. 

Ή ∆' οµάδα περιλαµβάνει τους τεχνίτες υδραυλικούς, ξυλουργούς, οικοδόµους κάθε 

ειδικότητας, συντηρητές κτιρίων κλπ. 

Ή Ε' οµάδα περιλαµβάνει τους βοηθούς τεχνιτών υδραυλικών, ξυλουργών, 

οικοδόµων, συντηρητών κλπ. της ∆' οµάδας. 

Άρθρο 2 

Αποδοχές των εις το άρθρο 1 αναφεροµένων κατηγοριών εργαζοµένων. 

Α.  Βασικοί µισθοί για τα έτη 2008 και 2009 κατά κατηγορία: 

1η  Κατηγορία (∆ιοικητικό, εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό προσωπικό): 

Από 1.1.2008=729,09 ευρώ 

Από 1.9.2008=750,96 ευρώ, και 

Από 1.5.2009=792,26 εύρώ 

2η  Κατηγορία (Οικονοµικό-Λογιστικό): 

α)  Λογιστών: 

Από 1.1.2008=837,91 ευρώ 

'Από 1.9.2008=871,43 ευρώ, και 

Από 1.5.2009=923,72 ευρώ 
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β)  Βοηθών Λογιστών: 

Από 1.1.2008=793,74 ευρώ 

Από 1.9.2008=825,49 ευρώ, και 

Από 1.5.2009=875,02 ευρώ 

3η  Κατηγορία (α. Τεχνικό προσωπικό, β. Ιατρικό προσωπικό, γ. 

Ψυχολόγοι και δ. Λοιπό επιστηµονικό προσωπικό): 

Από 1.1.2008=801,91 ευρώ 

Από 1.9.2008=825,97 ευρώ, και 

Από 1.5.2009=871,40 ευρώ 

4η  Κατηγορία (Εργαστηριακό προσωπικό): 

Από 1.1.2008=692,65 ευρώ 

Από 1.9.2008=713,43 ευρώ, και 

Από 1.5.2009=752,67 ευρώ 

5η  Κατηγορία (Φυσικοθεραπευτές-τριες, Φυσιοθεραπευτές-τριες): 

Από 1.1.2008=734,53 ευρώ 

Από 1.9.2008=756,57 ευρώ, και 

Από 1.5.2009=798,18 ευρώ 

6η  Κατηγορία (Νοσηλευτικό προσωπικό): 

Από 1.1.2008=615,09 ευρώ 

Από 1.9.2008=633,54 ευρώ, και 

Από 1.5.2009=668,38 ευρώ 

7η  Κατηγορία (Οδηγοί πάσης φύσεως αυτοκινήτων): 

Από 1.1.2008=767,09 ευρώ 

Από 1.9.2008=797,77 ευρώ, και 

Από 1.5.2009=845,64 ευρώ 

8η  Κατηγορία ("Εργατοτεχνικό και βοηθητικό προσωπικό): 

Α' οµάδα 

Από 1.1.2008=760,97 ευρώ 
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Από 1.9.2008=783,80 ευρώ, και 

Από 1.5.2009=826,91 ευρώ 

Β' οµάδα: 

Από 1.1.2008=698,50 ευρώ 

Από 1.9.2008=719,46 ευρώ και 

Από 1.5.2009=759,03 ευρώ 

Γ οµάδα: 

Από 1.1.2008=724,19 ευρώ 

Από 1.9.2008=745,92 ευρώ, και 

Από 1.5.2009=786,95 ευρώ 

∆' οµάδα: 

Από 1.1.2008=808,69 ευρώ 

Από 1.9.2008=832,95 ευρώ, και 

Άπω 1.5.2009=878,76 ευρώ 

Ε' οµάδα: 

Από 1.1.2008=771,90 ευρώ 

Από 1.9.2008=795,06 ευρώ, και 

Από 1.5.2009=838,79 ευρώ 

Β.  ΕΠΙ∆ΟΜΑΤΑ 

Στους ανωτέρω εργαζοµένους χορηγούνται τα έξης επιδόµατα: 

α)  Επίδοµα τριετιών επί των εκάστοτε βασικών µισθών ως έξης: 

αα) Στους µισθωτούς της 1ης Κατηγορίας ένδεκα (11) τριετίες εκ των οποίων 

ή πρώτη (1η) τριετία σε ποσοστό 10% και οι επόµενες δέκα (10) τριετίες 

σε ποσοστό 5% εκάστη. 

αβ) Στους µισθωτούς της 2ης Κατηγορίας ένδεκα (11) τριετίες εκ των οποίων 

ή πρώτη (1η) τριετία σε ποσοστό 10% και οι επόµενες δέκα (10) τριετίες 

σε ποσοστό 5% εκάστη. 

αγ) Στους µισθωτούς της 3ης Κατηγορίας δέκα (10) τριετίες εκ των οποίων οι 

πρώτες δύο (2) τριετίες σε ποσοστό 10% εκάστη τριετία και οι επόµενες 

οκτώ (8) τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη τριετία. 
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αδ) Στους µισθωτούς της 4ης Κατηγορίας ένδεκα (11) τριετίες εκ ποσοστού 

5% εκάστη. 

αε) Στους µισθωτούς της 5ης Κατηγορίας εννέα (9) τριετίες εκ των οποίων οι 

τρεις (3) πρώτες τριετίες σε ποσοστό 10% εκάστη και οι επόµενες έξι (6) 

σε ποσοστό 5% εκάστη. 

αστ) Στους µισθωτούς της 6ης Κατηγορίας οκτώ (8) τριετίες εκ των οποίων 

οι τρεις (3) πρώτες σε ποσοστό 10% εκάστη και οι επόµενες πέντε (5) σε 

ποσοστό 5% εκάστη. 

αζ) Στους µισθωτούς της 7ης Κατηγορίας ένδεκα (11) τριετίες σε ποσοστό 

5% εκάστη. 

αη) Στους µισθωτούς της 8ης Κατηγορίας οκτώ (8) τριετίες εκ των οποίων οι 

δύο (2) πρώτες τριετίες σε ποσοστό 10% εκάστη και οι επόµενες έξι (6) 

σε ποσοστό 5% εκάστη. 

β)  Επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας στις έξης περιπτώσεις: 

βα) Στους χειριστές ακτινολογικών µηχανηµάτων σε ποσοστό 5% επί του 

βασικού µισθού για τη συµπλήρωση 5ετίας στον ίδιο εργοδότη. 

ββ) Στο Νοσηλευτικό προσωπικό (6η Κατηγορία) σε ποσοστό 7% επί του 

βασικού µισθού προσαυξηµένου µε το επίδοµα τριετιών, µετα τη 

συµπλήρωση 18ετοϋς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας στις ειδικότητες αυτές, 

και 

βγ) Στους µισθωτούς της 1ης Κατηγορίας σε ποσοστό 5% για τη 

συµπλήρωση 30 ετών υπηρεσίας και σε ποσοστό 10% για τη 

συµπλήρωση 33 ετών υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας. Το επίδοµα αυτό 

υπολογίζεται επί των βασικών µισθών. 

γ)  Επίδοµα σπουδών. Στους κατόχους πτυχίου Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης 

χορηγείται για κάθε έτος σπουδών και µέχρι πέντε (5) συνολικά έτη ποσοστό 

5% για κάθε έτος, σε όλους τους µισθωτούς των έξι πρώτων κατηγοριών. 

Το επίδοµα σπουδών δικαιούται και το νοσηλευτικό προσωπικό µε δίπλωµα 

σχολής ΣΒΙΕ ή οµότιµων σχολών ιδιωτικής ή δηµόσιας εκπαίδευσης σε 

ποσοστό 5% για κάθε έτος σπουδών και µέχρι 10% συνολικά µε την 

προϋπόθεση ότι έχει εφοδιαστεί µε ανάλογη νόµιµη αδεία άσκησης 

επαγγέλµατος. 

Σαν σπουδές αναγνωρίζονται αυτές πού πραγµατοποιήθηκαν στη ∆ηµόσια 

εκπαίδευση, καθώς και στην Ιδιωτική, εφ' όσον αναγνωρίζεται ισότιµη της 

∆ηµόσιας εκπαίδευσης. Ειδικότερα για τους πτυχιούχους µισθωτούς πού 
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υπάγονται στην τρίτη (3η) έως και την έκτη (6η) µισθολογική κατηγορία, ως 

σπουδές αναγνωρίζονται οι αντίστοιχες µε το αντικείµενο της ειδικότητας ή 

του επαγγέλµατος πού ο µισθωτός ασκεί. Σε όσους εξ αυτών των κατηγοριών 

κατεβάλλετο µέχρι σήµερα τέτοιο επίδοµα ανεξαρτήτως αντικειµένου 

σπουδών, θα εξακολουθήσει να καταβάλλεται. 

Το επίδοµα αυτό υπολογίζεται επί του εκάστοτε βασικού µισθού, πλην των 

µισθωτών της 6ης Κατηγορίας (Νοσηλευτικό προσωπικό) πού υπολογίζεται 

επί του βασικού µισθού προσαυξηµένου µε το επίδοµα τριετιών. 

δ)  Επίδοµα ξένης γλώσσας. Σε όλους τους εργαζόµενους των έξι (6) πρώτων 

µισθολογικών κατηγοριών, πού υπάγονται στη ρύθµιση αυτή χορηγείται 

επίδοµα ξένης γλώσσας εκ ποσοστού 5% επί του βασικού µισθού, εφ΄ όσον 

ο εργαζόµενος γνωρίζει και χρησιµοποιεί ξένη γλώσσα κατα την άσκηση των 

καθηκόντων του. 

Ή επάρκεια της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται µε επίπεδο τουλάχιστον Lower 

ή αντίστοιχου τίτλου ξένης γλώσσας. 

Το ανωτέρω επίδοµα ξένης γλώσσας, χορηγείται µία φορά ανεξαρτήτως του 

αριθµού των ξένων γλωσσών πού χρησιµοποιεί ο εργαζόµενος. 

ε)  Νοσοκοµειακό επίδοµα. Σε oόλο το νοσηλευτικό προσωπικό χορηγείται 

νοσοκοµειακό επίδοµα σε ποσοστό 20%. Το ίδιο ποσοστό χορηγείται και σε 

όλους τους άλλους εργαζόµενους µε την προϋπόθεση ότι το Ίδρυµα κλπ. έχει 

νοσοκοµειακό χαρακτήρα. Νοσοκοµειακό επίδοµα σε ποσοστό 20% 

χορηγείται και στο ιατρικό προσωπικό oπως χορηγείται και στο νοσηλευτικό 

προσωπικό. 

Το επίδοµα αυτό υπολογίζεται επί του βασικού µισθού πλην της 6ης 

Κατηγορίας πού υπολογίζεται επί του βασικού µισθού προσαυξηµένου µε το 

επίδοµα τριετιών. 

στ) Επίδοµα ταµειακών λαθών σε ποσοστό 5% επί των βασικών µισθών σε 

όσους εκ των εργαζοµένων, πού υπάγονται στις 2 πρώτες µισθολογικές 

κατηγορίες, ασχολούνται µε την διαχείριση χρηµάτων (ταµείο, εισπράξεις, 

καταθέσεις, πλερωµές κλπ.). 

στ) Επίδοµα συνθηκών λόγω ανθυγιεινής, επικινδύνου εργασίας ή ειδικών 

συνθηκών εργασίας στα έξης ποσοστά: 

1)  Σε ποσοστό 10% επί των βασικών µισθών ως ανθυγιεινής η επικινδύνου 

εργασίας ή και αµφότερα στις έξης ειδικότητες: α) Σε όλο το προσωπικό 

κουζίνας, τους καθαριστές-τριες, τους εργάτες ακαθάρτου ιµατισµού και τους 
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πλύντες, β) στους οικοδόµους, υδραυλικούς, συντηρητές κτιρίων κλπ. και 

βοηθούς των, εφ' όσον εργάζονται σε υπόγεια τεχνικά έργα (σήραγγες, στοές 

κλπ.), µε την απόφραξη, συντήρηση και αποκατάσταση δικτύων 

αποχέτευσης ή σε σκαλωσιές (κτιρίων-καµινάδων) ύψους άνω των 30 

µέτρων, γ) στους ηλεκτρονικούς ανωτέρων σχολών και δ) στο ιατρικό 

προσωπικό στις εξής ειδικότητες: 

αα)  Χειρουργοί πού εργάζονται στο χειρουργείο ή εκτελούν χειρουργικές 

πράξεις και εκτός χειρουργείου. 

αβ)  Μικροβιολόγοι, Αιµατολόγοι, Παθολογοανατόµοι, Κυτταρολόγοι 

εργαστηρίων και µονάδων αιµοδοσίας. 

αγ)   Αναισθησιολόγοι πού χορηγούν ή επιβλέπουν την εφαρµογή 

αναισθησίας. 

αδ)   Παθολόγοι, Πνευµονολόγοι ή Καρδιολόγοι Μονάδων Εντατικής 

Θεραπείας. 

αε)  Παθολόγοι, Ουρολόγοι και Νεφρολόγοι Μονάδων Τεχνητού Νεφρού. 

αστ) Ακτινολόγοι, Ενδοκρινολόγοι και Πυρηνικής Ιατρικής σε εργαστήρια, 

Ισότοπα κλπ. 

αζ)  Ιατροί τµηµάτων ατόµων µε ειδικές ανάγκες, και 

αη)  Οφθαλµίατροι, Νευρολόγοι, Ψυχίατροι, Νευροψυχίατροι, Ορθοπεδικοί, 

∆ερµατολόγοι-Αφροδισιολόγοι, Αλλεργιολόγοι, Γαστρεντερολόγοι και 

Ρευµατολόγοι πού παρέχουν υπηρεσίες σε αντίστοιχα τµήµατα. 

2.  Σε ποσοστό 12% α) (ανθυγιεινής εργασίας) επί του βασικού µισθού συν 

τριετίες σε όλο το προσωπικό της 6ης Κατηγορίας (Νοσηλευτικό προσωπικό) 

και β) ειδικών συνθηκών στους Φυσιοθεραπευτές Μονάδων περίθαλψης για 

άτοµα µε ειδικές ανάγκες, υπολογιζόµενο επί του βασικού µισθού. 

3.  Σε ποσοστό 15% επί του βασικού µισθού ως ανθυγιεινής εργασίας σε όλες τις 

ειδικότητες τής 1α Κατηγορίας (∆ιοικητικό προσωπικό) και τής 2ης 

Κατηγορίας (Οικονοµικό-Λογιστικό) εφ' όσον οι εργαζόµενοι απασχολούνται 

αποκλειστικά ή και παράλληλα µε την κύρια εργασία τους σε οθόνη οπτικής 

απεικόνισης µε τον χειρισµό Η/Υ για την εισαγωγή και επεξεργασία στοιχείων. 

4.  Σε ποσοστό 20% επί του βασικού µισθού ως επικινδύνου εργασίας στους 

ηλεκτρολόγους πού εργάζονται σε εναέρια δίκτυα ή σε δίκτυα υπό τάση. 

5.  Σε ποσοστό 18% (ανθυγιεινής εργασίας) στους χειριστές ακτινολογικών και 

εγκεφαλογραφικών µηχανηµάτων, εµφανιστές πλακών κλπ. της 4α  
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µισθολογικής κατηγορίας. Το επίδοµα αυτό υπολογίζεται επί του ποσού των 

400 ευρώ. 

6.  Σε ποσοστό 25% (ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας) στο προσωπικό των 

ειδικοτήτων της 4β µισθολογικής κατηγορίας (εργαστηριακό προσωπικό). Το 

επίδοµα αυτό υπολογίζεται επί του ποσού των 400 ευρώ. 

7)  Σε ποσοστό 35% στους εργαζόµενους πού υπάγονται στις ειδικότητες τής 4α 

µισθολογικής κατηγορίας (χειριστές ακτινολογικών µηχανηµάτων κλπ.). Το 

επίδοµα αυτό ως επικίνδυνης εργασίας υπολογίζεται επί του ποσού των 400 

ευρώ. 

8)  Σε ποσοστό 50% λόγω ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας στο προσωπικό 

των ειδικοτήτων τής 4β µισθολογικής κατηγορίας (εργαστηριακό προσωπικό, 

παρασκευάστριες...), υπολογιζόµενο επί του ποσού των 400 ευρώ. Στο 

επίδοµα αυτό πού χορηγείται στους απασχολούµενους σε 

παθολογοανατοµικά εργαστήρια, βιοχηµείας, Ιστοχηµείας και σταθµών 

αιµοδοσίας συµψηφίζεται το εκ ποσοστού 25% χορηγούµενο επίδοµα 

ανθυγιεινής εργασίας και 

9)  Σε ποσοστό 8% λόγω ειδικών συνθηκών, στους Ψυχολόγους πού 

απασχολούνται σε Μονάδες Περίθαλψης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, 

υπολογιζόµενο επί του βασικού µισθού. 

ζ)  Επίδοµα θέσεως: 

α)  ∆ιευθύνοντος-ουσας και Προϊσταµένων: Στους εργαζόµενους σε θέσεις 

∆ιευθύνοντος-ουσας και Προϊσταµένων Νοσηλευτών-τριών, χορηγείται 

επίδοµα θέσεως σε ποσοστό 20% και 10% αντίστοιχα, υπολογιζόµενα επί 

του βασικού µισθού συν το επίδοµα τριετιών. Αυτά τα επιδόµατα 

χορηγούνται για όσο χρόνο οι εργαζόµενοι κατέχουν τις παραπάνω 

θέσεις, ενώ διακόπτεται ή καταβολή τους εάν αντικατασταθούν. 

Χορηγούνται και στους αντικαταστάτες τους, κατά τη διάρκεια τής 

κανονικής τους αδείας, καθώς και σε άλλη περίπτωση απουσίας πέραν 

του µηνός για όσο ασκούν τα καθήκοντα αυτά. 

β)  Στους Προϊσταµένους Λογιστικού Τµήµατος καθώς και στους Μαγείρους 

πού τους ανατίθενται καθήκοντα Αρχιµαγείρου το επίδοµα θέσεως 

χορηγείται σε ποσοστό 10% υπολογιζόµενο επί των βασικών µισθών, και 

γ)  Σε οποίον από το υπαλληλικό προσωπικό των πρώτων έξι (6) 

µισθολογικών κατηγοριών ανατίθενται εγγράφως καθήκοντα 

Προϊσταµένου του Ν.Π.Ι.∆., χορηγείται επίδοµα θέσεως σε ποσοστό 15% 

υπολογιζόµενο επί του βασικού µισθού. Το επίδοµα αυτό συµψηφίζεται 
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µε τα ποσοστά 10% και 20% αντίστοιχα πού χορηγούνται ως επίδοµα 

θέσεως στο νοσηλευτικό προσωπικό αν το πρόσωπο αυτό ανήκει στην 

6η κατηγορία (Νοσηλευτικό προσωπικό). 

η)  Επίδοµα ειδικότητας Ιατρών: Χορηγείται σε ποσοστό 10% επί του 

βασικού µισθού σε όσους από τους ιατρούς κατέχουν αδεία από τις Ελληνικές 

Αρχές εξασκήσεως ιατρικής ειδικότητας και εφ' όσον απασχολούνται σε 

Ιατρικά καθήκοντα τής ειδικότητας τους. 

θ)  Επίδοµα υπευθυνότητας: Στους µισθωτούς τής 3α µισθολογικής 

κατηγορίας (Τεχνικό προσωπικό) εφ' όσον τους ανατίθενται καθήκοντα 

υπευθύνου έναντι δηµόσιας Αρχής, χορηγείται το επίδοµα αυτό σε ποσοστό 

10% επί του βασικού µισθού και εφ' όσον τους ανατίθενται πρόσθετα 

καθήκοντα υπευθυνότητας ως τεχνικών ασφαλείας το επίδοµα αυτό 

καταβάλλεται σε ποσοστό 15% επί του βασικού µισθού. 

ι)  Ειδικά επιδόµατα οδηγών πάσης φύσεως αυτοκινήτων: 

ια)  Επίδοµα ειδικών συνθηκών. Στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων 

ωφελίµου φορτίου (τοννάζ) χορηγείται επίδοµα ειδικών συνθηκών 

υπολογιζόµενο επί του βασικού µισθού σε ποσοστό 5%, όταν οδηγούν 

φορτηγά αυτοκίνητα ωφελίµου φορτίου άνω των 6 τόνων έως και 15 

τόνων, σε ποσοστό 10% όταν οδηγούν φορτηγά αυτοκίνητα ωφελίµου 

φορτίου άνω των 15 τόνων έως και 25 τόνων και σε ποσοστό 14% όταν 

οδηγούν φορτηγά αυτοκίνητα ωφελίµου φορτίου άνω των 25 τόνων ή 

αυτοκίνητα ρυµουλκά ή ηµιρυµουλκά ανεξαρτήτως ωφελίµου φορτίου. 

ιβ)  Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας: Σε ποσοστό 5% επί του βασικού 

µισθού σε όσους οδηγούς αυτοκινήτων κάθε κατηγορίας και τύπου 

απασχολούνται σε εργασίες αποκοµιδής απορριµµάτων και λυµάτων. 

ιγ)  Επίδοµα επικινδύνου εργασίας σε ποσοστό 7% στους οδηγούς 

φορτηγών αυτοκινήτων ανεξαρτήτως ωφελίµου φορτίου, πού 

µεταφέρουν ραδιενεργό υλικό. 

ιδ)  Επίδοµα οδήγησης λεωφορείων µεταφοράς προσωπικού: Σε 

όσους οδηγούς οδηγούν τέτοια λεωφορεία, χορηγείται ειδικό επίδοµα σε 

ποσοστό 5% επί του βασικού µισθού όταν το όχηµα αυτό έχει 

δυναµικότητα µεταφοράς καθήµενων επιβατών άνω των 20 έως 40 

θέσεων και σε ποσοστό 10% όταν το όχηµα έχει δυναµικότητα 

µεταφοράς καθήµενων επιβατών άνω των 40 θέσεων. Ειδικότερα για 

τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων τα ως άνω ποσοστιαία επιδόµατα 

χορηγούνται αντιστοίχως το µεν πρώτο εκ ποσοστού 5% σε οδηγούς 
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λεωφορείων δυναµικότητας µεταφοράς µαθητών από 12 έως 32 

καθήµενων θέσεων, το δε δεύτερο εκ ποσοστού 10% σε οδηγούς 

λεωφορείων δυναµικότητας µεταφοράς µαθητών άνω των 32 καθήµενων 

θέσεων. 

κ)  Επίδοµα οικογενειακών βαρών υπολογιζόµενο στους βασικούς µισθούς 

σε όλους τους εργαζόµενους ως έξης: 

-  10% επίδοµα γάµου. Το επίδοµα αυτό χορηγείται και στους άγαµους 

γονείς, καθώς και στους ευρισκόµενους σε κατασταση χηρείας ή 

διαζεύξεως (άρθρο 20 παρ. 2 του Ν. 1849/89), 

-  5% για κάθε παιδί και έως τρία παιδιά ως επίδοµα τέκνων. 

Το επίδοµα αυτό χορηγείται µεχρι συµπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας 

τους και εφ' όσον σπουδάζουν παρατείνεται µεχρι συµπληρώσεως του 24ου 

έτους ηλικίας τους. Προκειµενου για παιδιά πού χαρακτηρίζονται από αρµόδια 

υγειονοµική επιτροπή ως ανίκανα για κάθε εργασία το επίδοµα αυτό 

διατηρείται για όσο χρόνο διαρκεί ή ανικανότητα. 

λ)  Παροχές σε είδος: Στο τεχνικό, εργαστηριακό, νοσηλευτικό και 

εργατοτεχνικό προσωπικό χορηγούνται κάθε χρόνο δύο (2) στολές εργασίας 

(µία χειµερινή και µία θερινή) πού ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη. 

Άρθρο 3 

Λοιποί όροι εργασίας. 

α)  Υπηρεσία και προϋπηρεσία: Αναγνωρίζεται κάθε υπηρεσία ή προϋπηρεσία πού 

διανύθηκε µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στην ειδικότητα πού κατέχει ο 

εργαζόµενος, καθώς και κάθε συναφής και οµότιµη προς αυτή σε οποιονδήποτε 

εργοδότη, αρκεί να βεβαιώνεται µε βεβαίωση προϋπηρεσίας ή και από τα 

βιβλιάρια ένσηµων του ΙΚΑ εφ' όσον τούτο είναι ευκρινές. Ειδικά για τις 

ειδικότητες πού περιλαµβάνονται στην Β οµάδα της 8ης Κατηγορίας µε εξαίρεση 

τους βοηθούς µαγείρους, συνοδούς και θαλαµηπόλους, ως προϋπηρεσία 

αναγνωρίζεται και προσµετράται κάθε είδους απασχόληση µε οποιαδήποτε 

ειδικότητα και σε οποιονδήποτε εργοδότη. Ή προϋπηρεσία συνταξιούχου πού 

προσµετρήθηκε για την χορήγηση σύνταξης δεν λαµβάνεται υπόψη για τον 

καθορισµό των αποδοχών. Ό εργοδότης είναι υποχρεωµένος να λαµβάνει γνώση 

της προϋπηρεσίας του κάθε εργαζοµένου. 

Για τους Ψυχολόγους αναγνωρίζεται κάθε υπηρεσία ή προϋπηρεσία πού 

διανύθηκε µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στην ειδικότητα αυτή και µετά την 

απόκτηση της αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος. 
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β)  Οι βοηθοί λογιστών εφ' όσον συµπλήρωσαν 17 πλήρη έτη υπηρεσίας µε την 

ιδιότητα αυτή, θεωρούνται λογιστές και µετατάσσονται µισθολογικά στον 

αντίστοιχο µισθό των λογιστών. 

Στους λογιστές µε την καθολική έννοια του όρου, όπως ορίζεται αυτή 

επιστηµονικά, εντάσσονται επίσης και: 

βα)  οι κοστολόγοι, 

ββ)  οι προϊστάµενοι προµηθειών και διαχειρίσεων, 

βγ)   οι πτυχιούχοι των Πανεπιστηµιακών Σχολών ΑΣΟΕΕ, ΑΒΣ, ΠΑΣΠΕ, 

ΟΠΕ και των ισοτίµων προς αυτές Σχολών της αλλοδαπής οι όποιοι 

υπηρέτησαν συνολικά ως βοηθοί λογιστές επί 5ετία πριν ή µετά την 

κτήση του πτυχίου ή επί 3ετία µετά τη λήψη αυτού, και 

βδ)   οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Λογιστών ΚΑΤΕΕ-ΤΕΙ µε δετή υπηρεσία 

ως βοηθοί λογιστών πριν ή µετά την κτήση του πτυχίου ή δετή υπηρεσία 

µετά τη λήψη του πτυχίου. 

Στους λογιστές και βοηθούς λογιστών πού απασχολούνται ευθέως και 

αµέσως µε τη σύνταξη του ισολογισµού, θα χορηγείται κάθε χρόνο και µέσα 

σ' ένα µήνα από τη λήξη των εργασιών για την κατάρτιση του ισολογισµού, 

επίδοµα ίσο µε 75% επί όλων των νοµίµων αποδοχών. Αν στα Ίδρυµα κλπ. 

µε την ιδιότητα αυτή απασχολούνται πέντε (5) και άνω άτοµα, τότε του 

επιδόµατος αυτού δικαιούται το σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών. 

γ)  Χρονικά όρια: 

1)  Για τους ανωτέρω εργαζοµένους εφαρµόζεται σύστηµα 5νθήµερης 

εβδοµαδιαίας απασχόλησης. 

2)  Οι ώρες εργασίας κατά τη διάρκεια του πενθηµέρου σε όλο το προσωπικό 

ανέρχονται στις 40, µε εξαίρεση τους εργαζόµενους πού υπάγονται στην 4η 

Κατηγορία (εργαστηριακό προσωπικό) των όποιων οι ώρες εβδοµαδιαίας 

απασχόλησης για µεν τη χειµερινή περίοδο (16/10 έως 15/4) ανέρχονται σε 

33, για δε τη θερινή περίοδο (16/4 έως 15/10) ανέρχονται σε 30. 

3)  Για την αµοιβή της εργασίας καθ' υπερωριακή απασχόληση, για απασχόληση 

κατά τη νύκτα (22.00- 06.00) και για απασχόληση κατά τις Κυριακές και µε 

νόµο καθιερωθείσες ηµέρες αργίας, ισχύουν οι διατάξεις της εργατικής 

νοµοθεσίας. 

4)  Οι ηµέρες εβδοµαδιαίας ανάπαυσης για το προσωπικό σε υπηρεσίες συνεχούς 

λειτουργίας πρέπει να είναι συνεχόµενες δύο φορές κάθε τέσσερις (4) 

εβδοµάδες και να περιλαµβάνουν µία τουλάχιστον Κυριακή κάθε τέσσερις (4) 
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εβδοµάδες. 

5)  Άδεια αιµοδοσίας: Χορηγείται µία (1) ηµέρα άδεια αιµοδοσίας µε αποδοχές σε 

όσους εργαζόµενους-ες προσφέρουν αίµα σε Τράπεζα Αιµοδοσίας ή 

Συνεργείο Αιµοδοσίας. 

6)  Όλες οι θεσµικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων 

Εργασίας, όπως ισχύουν, εφαρµόζονται και στους υπαγόµενους στην 

παρούσα εργαζόµενους. 

Άρθρο 4. 

Κάθε προηγούµενη ρύθµιση πού άφορα τις παραπάνω κατηγορίες αργαζοµένων 

καταργείται. 

Άρθρο 5. 

Τυχόν ανώτερες από την απόφαση αύτη καθοριζόµενες αποδοχές και λοιποί όροι 

εργασίας πού προβλέπονται από νόµο, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, άλλες 

ρυθµίσεις, εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή από ατοµικές συµβάσεις εργασίας, 

καθώς και παροχές εξ ελευθεριότητας δεν θίγονται από τις διατάξεις της απόφασης 

αυτής. 

Άρθρο 6. 

Ή Ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1-1-08. 


