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ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

49559/2375 

Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας του ηµεδαπού προσωπικού 

που απασχολείται στις Πρεσβείες των ξένων κρατών που βρίσκονται στην 

Ελλάδα. 

ΦΕΚ B’ 1414/17.7.2008 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

-ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας για τη Κυβέρνηση 

και τα Κυβερνητικά Όργανα». 

2  Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισµός του Υπουργείου Εργασίας (163/Α'), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήµερα. 

3.  Τις διατάξεις του α.ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124/Α7 4.6.1968). 

4.  Την από 24.2008 Εθνική Γενική Συλλογική Σύµβαση Εργασίας ετών 2008 και 

2009 (Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

13/18.4.2008). 

5.  Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελµατική οργάνωση των εργοδοτών 

µε αποτέλεσµα να καθίσταται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύµβασης εργασίας 

για την εν λόγω κατηγορία µισθωτών. 

6.  Τη σχετική γνωµοδότηση του Ανωτάτου Συµβουλίου Εργασίας κατά τη 

συνεδρίαση του στις 1955008. 

7.  Το π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α'/21.3.2002) «Συγχώνευση των Υπουργείων Εθνικής 

Οικονοµίας και Οικονοµικών στο Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών». 

8.  Την υπ΄ αριθµ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού «Μεταβολή τίτλων 

Υπουργείων και καθορισµό της σει ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 

513/Β710.3.2004). 

9.  Την υπ΄ αριθµ. 80072/31.122007 (ΦΕΚ 1/Β712.1.2008) κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

«Ανάθεση αρµοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 

Προστασίας», αποφασίζουµε: 
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1.  Καθορίζουµε τους όρους αµοιβής και εργασίας του ηµεδαπού προσωπικού που 

απασχολείται µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις Πρεσβείες των ξένων 

κρατών που βρίσκονται στην Ελλάδα, ως ακολούθως: 

α)  Λογιστές, βοηθοί λογιστών, ταµίες, γραφείς, δακτυλογράφοι, τηλεφωνητές, 

αποθηκάριοι, βοηθοί αποθηκαρίων, αρχειοθέτες, βιβλιοθηκάριοι και βοηθοί 

αυτών, χειριστές τηλετυπικών µηχανηµάτων, προϊστάµενοι ταχυδροµείου, 

υπάλληλοι ταχυδροµείου, επόπτες και προϊστάµενοι γραφείου κινήσεως, 

υπάλληλοι διανοµής εγγράφων, υπάλληλοι διεκπεραίωσης διαβατηρίων, 

υπάλληλοι προµηθειών, υπάλληλοι ασφαλείας, υπάλληλοι ειδικών προξενικών 

υπηρεσιών, υλικονόµοι, βοηθοί επόπτες, υπάλληλοι τµήµατος κρατικών 

επιδοµάτων, πράκτορες αγορών, γραµµατείς, υπάλληλοι υποδοχής, 

υπάλληλοι αποστολών υλικού, υπάλληλοι αποστολών εφοδιασµού, υπάλληλοι 

αποβάθρας, υπάλληλοι εµπορικού τµήµατος, υπάλληλοι διεκπεραιώσεως 

εκτελωνισµών, σχεδιαστές, υπάλληλοι και βοηθοί τµήµατος πληροφοριών, 

υπάλληλοι και βοηθοί πρωτοκόλλου, προϊστάµενοι εφοδιασµού, προϊστάµενοι 

τηλεφωνικής υπηρεσίας, ελεγκτές λογαριασµών, υπάλληλοι ελέγχου 

εργασίας, υπάλληλοι προγραµµατιστές, προξενικοί βοηθοί, υπάλληλοι και 

βοηθοί µορφωτικών υποθέσεων, υπάλληλοι διαχειρίσεως, υπάλληλοι και 

βοηθοί τµήµατος πολιτογραφήσεως, υπάλληλοι και βοηθοί ειδικών 

προξενικών υπηρεσιών, µεταφραστές, ταξινοµητές, επιθεωρητές φορτίων 

αλλοδαπών µεταφορών, ερευνητές ασφαλείας, υπάλληλοι και βοηθοί 

ταξιδιωτικού τµήµατος, υπάλληλοι και βοηθοί προξενικών θεωρήσεων, ειδικοί 

διοικητικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι και βοηθοί οικονοµικού τµήµατος, 

υπάλληλοι και βοηθοί προγράµµατος στρατιωτικών επενδύσεων και 

εφοδιασµού στρατιωτικού υλικού, αναλωτές προϋπολογισµού, επόπτες και 

βοηθοί επιχειρήσεων τερµατικού σταθµού, υπάλληλοι ιδιόµορφων 

προξενικών υποθέσεων και όλοι οι λοιποί που δεν αναφέρονται στην 

παρούσα πλην όµως εκτελούν εργασία γραφείου: 

Βασικός µηνιαίος µισθός: 

από 1.1.2008 = 695,78 ευρώ 

από 1.9.2008 = 716,66 ευρώ και 

από 1.5.2009 = 756,07 ευρώ 

β)  Οδηγοί αυτοκινήτων: Βασικός µηνιαίος µισθός: 

από 1.1.2008 = 767,09 ευρώ 

από 1.9.2008 = 797,77 ευρώ και 



 3 

από 1.5.2009 = 845,64 ευρώ 

γ)  Καθαριστές - καθαρίστριες: Βασικό ηµεροµίσθιο: 

από 1.1.2008 = 29,32 ευρώ 

από 1.9.2008 = 30,19 ευρώ και 

από 1.5.2009 = 31,86 ευρώ 

δ)  Λοιπό Εργατοτεχνικό, Βοηθητικό και υπηρετικό προσωπικό: Βασικό 

ηµεροµίσθιο: 

από 1.1.2008 = 30,48 ευρώ 

από 1.9.2008 = 31,39 ευρώ και 

από 1.5.2009 = 33,12 ευρώ 

ε)  ε1. Ηλεκτροτεχνίτες και βοηθοί αυτών 

ε2  Ξυλουργοί, τεχνίτες συντήρησης, τεχνίτες κτιριακών εγκαταστάσεων, 

υδραυλικοί, οικοδόµοι, ελαιοχρωµατιστές 

ε3.  Κηπουροί, επόπτες κηπουροί και βοηθοί αυτών 

ε4.  Γεωπόνοι και βοηθοί αυτών 

ε5.  Φύλακες - νυχτοφύλακες 

Αµείβονται σύµφωνα µε τις αντίστοιχες ρυθµίσεις (Σ.Σ.Ε. ή ∆.Α.) του 

επαγγέλµατος ή του κλάδου που ισχύουν κάθε φορά για τους µε σχέση 

εργασίας ιδιωτικού δικαίου απασχολούµενους στον δηµόσιο τοµέα. 

στ)  Μηχανικοί αυτοκινήτων και βοηθοί αυτών, τεχνίτες αυτοκινήτων και βοηθοί 

αυτών, συντηρητές οχηµάτων, οξυγονοκολλητές, ηλεκτροσυγκολλητές και 

σιδηρουργοί: 

Αµείβονται σύµφωνα µε τις Σ.Σ.Ε. ή ∆Α που ισχύουν για τους εργαζόµενους 

στη σιδηροβιοµηχανία. 

ζ)  Χειριστές φορτωτικού µηχανήµατος: 

Αµείβονται σύµφωνα µε τις Σ.Σ.Ε. ή ∆Α που ισχύουν για την αντίστοιχη 

ειδικότητα στην βιοµηχανία, 

η)  Προσωπικό ηλεκτρονικών υπολογιστών (πληροφορική): 

Αµείβονται σύµφωνα µε τις Σ.Σ.Ε. ή ∆Α που ισχύουν για το προσωπικό 

επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. 

2.  Επιδόµατα: Χορηγούνται τα εξής επιδόµατα επί των βασικών µισθών και 
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ηµεροµισθίων στις τέσσερις πρώτες από τις ανωτέρω κατηγορίες εργαζοµένων (α 

έως δ). 

α)  Τριετίες: Στην α) κατηγορία (διοικητικό κλ,π. προσωπικό) χορηγούνται 

έντεκα (11) τριετίες σε ποσοστό 10% για κάθε µία από τις τρεις (3) πρώτες 

τριετίες και σε ποσοστό 5% για την κάθε µία από τις επόµενες οκτώ (8) 

τριετίες. Στην β) κατηγορία (οδηγοί) χορηγούνται έντεκα (11) τριετίες εκ 

ποσοστού 5% εκάστη και στις γ) και δ) κατηγορίες χορηγούνται έξι (6) 

τριετίες εκ ποσοστού 5% εκάστη τριετία. 

β)  Επίδοµα οικογενειακών βαρών: υπολογιζόµενο στους βασικούς µισθούς 

σε όλους τους εργαζόµενους ως εξής: 

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

γονείς καθώς και στους ευρισκόµενους σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύξεως 

(άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 1849/1989), 

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

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

τους και εφόσον σπουδάζουν παρατείνεται µέχρι συµπληρώσεως του 24ου 

έτους της ηλικίας τους. Προκειµένου για παιδιά που χαρακτηρίζονται από 

αρµόδια υγειονοµική επιτροπή ως ανίκανα για κάθε εργασία το επίδοµα αυτό 

διατηρείται για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα. 

γ)  Ξένης γλώσσας: Σε ποσοστό 10% σε όλες ανεξαιρέτως τις κατηγορίες 

εργαζοµένων που καταλαµβάνει η παρούσα ρύθµιση, εφόσον γνωρίζουν και 

οµιλούν τουλάχιστον µία ξένη γλώσσα. 

δ)  Σπουδών: Στους κατόχους πτυχίων Ανωτέρας και Ανωτάτης Εκπαίδευσης 

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

5% για κάθε έτος, σε όλους τους µισθωτούς της α1 κατηγορίας. 

ε)  Ανθυγιεινής εργασίας: σε ποσοστό 15% στους καθαριστές-τριες (γ" 

κατηγορία). 

στ) Επίδοµα Οθόνης (Η/Υ): σε ποσοστό 15% στους µισθωτούς της α' 

κατηγορίας, εφόσον οι εργαζόµενοι απασχολούνται αποκλειστικά σε οθόνη 

οπτικής απεικόνισης (Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές) µε την εισαγωγή και 

επεξεργασία στοιχείων. 

3.  Λοιποί όροι εργασίας: 

α)  Υπηρεσία και προϋπηρεσία: Αναγνωρίζεται κάθε υπηρεσία ή προϋπηρεσία 

που διανύθηκε στην ειδικότητα που κατέχει ο εργαζόµενος καθώς και κάθε 

συναφής και οµότιµη προς αυτή σ1 οποιονδήποτε εργοδότη, αρκεί τούτο να 
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αποδεικνύεται µε βεβαίωση προϋπηρεσίας ή και από τα βιβλιάρια ενσήµων 

του ΙΚΑ κλ.π. εφόσον τούτο είναι ευκρινές. Για τις ειδικότητες των γ) και δ) 

µισθολογικών κατηγοριών (καθαριστές-στριες, λοιπό εργατοτεχνικό, 

βοηθητικό και υπηρετικό προσωπικό) ως υπηρεσία και προϋπηρεσία 

αναγνωρίζεται η διανυθείσα µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας σε οποιονδήποτε 

εργοδότη και µε οποιαδήποτε ειδικότητα. Επίσης ως υπηρεσία και 

προϋπηρεσία για µεν το προσωπικό της α) κατηγορίας αναγνωρίζεται και η 

άσκηση αυτοτελούς επαγγέλµατος, για δε της β) κατηγορίας (οδηγοί 

αυτοκινήτων) αναγνωρίζεται και η άσκηση οποιωνδήποτε καθηκόντων στον 

ίδιο εργοδότη που εργάζεται ο µισθωτός. 

β)  Χρονικά όρια: Για το προσωπικό της παρούσας ισχύει σύστηµα πενθήµερης 

εβδοµαδιαίας απασχόλησης µε 40ωρη εργασία. 

Για απασχόληση µεγαλύτερη του παραπάνω ωραρίου καταβάλλονται 

πρόσθετες αποδοχές όπως η ελληνική νοµοθεσία ορίζει. Το αυτό ισχύει και 

για απασχόληση κατά τις αργίες και λοιπές εξαιρέσιµες εορτές του έτους, 

καθώς επίσης και για απασχόληση κατά τις νυκτερινές ώρες. 

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) 

εβδοµάδες. 

4.  Όλες οι θεσµικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων 

Εργασίας, όπως ισχύουν, εφαρµόζονται και στους υπαγόµενους στην παρούσα 

εργαζόµενους. 

5.  Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που προσδιορίζονται µε 

την απόφαση αυτή, δεν µειώνονται. 

Οι ανωτέρω όροι αµοιβής και εργασίας σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να 

είναι δυσµενέστεροι αυτών που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες 

Εθνικές Γενικές Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας. 

6.  Κάθε προηγούµενη απόφαση µας καταργείται. 

7.  Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2008. 

8.  Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ καλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισµού. 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2008 
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ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ 

 


