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ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 

49526/2363 

Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των Κτηνιάτρων Πτυχιούχων 

Ανωτάτων Σχολών που απασχολούνται στα πάσης φύσεως Νοµικά 

Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (Ιδρύµατα, Οργανισµοί, Σωµατεία Σύλλογοι 

κλπ) µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

ΦΕΚ Β΄ Αριθµ. 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 αν. 435/1968 (ΦΕΚ 124/Α74.6.1968). 

4.  Την από 242008 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 2.62008. 

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 σειράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 

513/Β710.32004). 

9.  Την υπ΄ αριθµ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β'/1Ζ1.2008) κοινή απόφαση του 

Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

«Ανάθεση αρµοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 
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Προστασίας», αποφασίζουµε: 

Άρθρο 1 

Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγονται οι Κτηνίατροι, πτυχιούχοι Ανωτάτων 

Σχολών της ηµεδαπής ή ισοτίµων Σχολών της αλλοδαπής που απασχολούνται στα 

πάσης φύσεως Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου όλης της χώρας (Ιδρύµατα, 

Οργανισµοί, Σωµατεία, Σύλλογοι κ.λ.π.) µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Άρθρο 2 

Αποδοχές 

α)  Βασικοί µισθού 

από 1.1.2008 = 932,73 ευρώ 

από 1.9.2008 = 960,71 ευρώ και 

από 1.5.2009 = 1.013,55 ευρώ 

β)  Επιδόµατα: 

Χορηγούνται τα εξής επιδόµατα υπολογιζόµενα επί των βασικών µισθών 

βα) Επίδοµα τριετιών: Σύνολο έντεκα (11) τριετιών εκ ποσοστού 5% για κάθε µία 

τριετία 

ββ) Επίδοµα ξένης γλώσσας 5%, εφόσον ο εργαζόµενος είναι κάτοχος τίτλου 

σπουδών (PROFICIENCY ή αντιστοίχου τίτλου) ξένης γλώσσας. Προκειµένου 

για τους αποφοίτους Σχολών στην αλλοδαπή δεν απαιτείται ανάλογος τίτλος 

ξένης γλώσσας. 

βγ)  Επίδοµα µεταπτυχιακών σπουδών: 10% για τους κατόχους τίτλου σπουδών 

MASTERS και 20% για τους κατόχους τίτλου σπουδών διδακτορικού 

διπλώµατος (DOCTORA). 

βδ)  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 
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χαρακτηρίζονται από αρµόδια υγειονοµική επιτροπή ως ανίκανα για κάθε 

εργασία το επίδοµα αυτό διατηρείται για όσο χρόνο διαρκεί η 

ανικανότητα. 

βε)  Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 30% υπολογιζόµενο επί του ΛΑ 

των βασικών µηνιαίων µισθών. 

βστ) Επίδοµα θέσεως: Χορηγείται επίδοµα θέσεως σε ποσοστό 5% σε όσους 

Κτηνιάτρους τους ανατίθενται καθήκοντα Προϊσταµένου τµήµατος 

παραγωγής, έρευνας και ελέγχου και σε ποσοστό 10% σε όσους Κτηνιάτρους 

τους ανατίθενται καθήκοντα Προϊσταµένου του Ν.Π.Ι.∆. 

Άρθρο 3 

Λοιποί όροι εργασίας 

α)  Υπηρεσία - Προϋπηρεσία: 

Αναγνωρίζεται κάθε υπηρεσία ή προϋπηρεσία της αυτής ειδικότητας του 

µισθωτού που διανύθηκε σ΄ οποιονδήποτε εργοδότη (Φυσικό ή Νοµικό Πρόσωπο 

∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού δικαίου) καθώς και η αυτοτελής άσκηση του επαγγέλµατος 

από της κτήσεως του πτυχίου του Πανεπιστηµίου ή άλλων ισοτίµων σχολών. 

Προκειµένου για τους κατόχους τίτλου µεταπτυχιακών σπουδών, ως 

προϋπηρεσία προσµετράται η διανυθείσα από της κτήσεως του πτυχίου της 

Ανωτάτης Σχολής. 

Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά των εργοδοτών στους οποίους οι 

µισθωτοί εργάσθηκαν και σε περίπτωση άσκησης αυτοτελώς του επαγγέλµατος, 

µε πιστοποιητικό του αρµόδιου Οικονοµικού Εφόρου ή του αρµοδίου 

Επιµελητηρίου ή άλλης Αρχής που να βεβαιώνουν το χρόνο άσκησης αυτής. 

β)  Χρονικά όρια: 

1)  Ισχύει σύστηµα δινθήµερης εβδοµαδιαίας απασχόλησης µε 40 ώρες εργασία. 

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

κατά τη νύκτα (2200 - 06.00) και για απασχόληση κατά τις Κυριακές και µε 

νόµο καθιερωθείσες ηµέρες αργίας, ισχύουν οι ρυθµίσεις των διατάξεων της 

εργατικής νοµοθεσίας. 

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

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

εβδοµάδες και να περιλαµβάνουν µια τουλάχιστον Κυριακή κάθε τέσσερις (4) 

εβδοµάδες. 

4)  Όλες οι θεσµικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων 
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Εργασίας, όπως ισχύουν, εφαρµόζονται και στους υπαγόµενους στην 

παρούσα εργαζόµενους. 

Άρθρο 4 

Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθµίσεις από την απόφαση αυτή για τους εργαζόµενους που 

προβλέπονται από νόµο, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, άλλες ρυθµίσεις, 

εσωτερικούς κανονισµούς, έθιµα ή από ατοµικές συµβάσεις εργασίας δεν θίγονται 

από τις διατάξεις της απόφασης αυτής. 

Άρθρο 5 

Κάθε προηγούµενη ρύθµιση που αφορά τους παραπάνω εργαζόµενους καταργείται. 

Άρθρο 6 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.12008. 

Άρθρο 7 

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του 

Κρατικού Προϋπολογισµού. 

Άρθρο 8 

Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2008 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝ ΟΜΙΚΩΝ ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ 
 

 


