ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
49530/2364
Καθορισµός των όρων αµοιβής και εργασίας των Πτυχιούχων Τεχνικών
Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης και των µη Πτυχιούχων Τεχνικών Μηχανηµάτων
Ιατρικής Τεχνολογίας στα Ν.Π.Ι.∆. 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».
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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/Α'/4.6.1968).
4. Την από 2.4.2008 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 26.2008.
7. Το π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α'/21.32002) «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/Β'/10.3.2004).
9. Την υπ΄ αριθµ. 80072/31.122007 (ΦΕΚ 1/Β'/121.2008) κοινή απόφαση του
Πρωθυπουργού και της Υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
«Ανάθεση

αρµοδιοτήτων

στην

Υφυπουργό

Προστασίας», αποφασίζουµε:

1

Απασχόλησης

και

Κοινωνικής

Άρθρο 1
Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγονται οι Πτυχιούχοι Τεχνικοί Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης και οι µη Πτυχιούχοι Τεχνικοί Μηχανηµάτων Ιατρικής τεχνολογίας που
απασχολούνται στα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα και τα πάσης φύσεως Ν.Π.Ι.∆. όλης της
χώρας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.
Ανάλογα µε το επίπεδο σπουδών και το είδος της εργασίας που προσφέρουν,
κατατάσσονται σε δύο κατηγορίες ειδικοτήτων.
Α'

Κατηγορία:

Περιλαµβάνει

τους

πτυχιούχους

Ηλεκτρονικών

Τριτοβάθµιας

Εκπαίδευσης που απασχολούνται µε την Ιατρική Τεχνολογία Β' Κατηγορία:
Περιλαµβάνει τους µη πτυχιούχους Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης Τεχνικούς Ιατρικών
µηχανηµάτων Ιατρικής Τεχνολογίας.
Άρθρο 2
α) Βασικοί µισθού Από 1.1.2008 = 736,33 ευρώ.
από 1.9.2008 = 758,42 ευρώ και
από 1.5.2009 = 800,13 ευρώ
β) Επιδόµατα: Χορηγούνται τα εξής επιδόµατα τα οποία υπολογίζονται επί των
βασικών µισθών
βα) Επίδοµα τριετιών: 10% για κάθε τριετία από τις έξι (6) πρώτες τριετίες και
5% για κάθε τριετία από τις επόµενες τέσσερις (4) τριετίες.
ββ) Επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας: 10% για τη συµπλήρωση 9 ετών
υπηρεσίας, συν 5% για τη συµπλήρωση 15 ετών υπηρεσίας και 5% για τη
συµπλήρωση 21 ετών υπηρεσίας.
βγ) Επίδοµα οικογενειακών βαρών σε όλους τους εργαζόµενους ως εξής:
1. Επίδοµα γάµου 10% σε όλους τους έγγαµους µισθωτούς. 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),
2. Επίδοµα παιδιών σε ποσοστό 5% για το καθένα και µέχρι τρία (3)
παιδιά Το επίδοµα αυτό χορηγείται µέχρι συµπληρώσεως του 18ου έτους
της

ηλικίας

τους

και

εφόσον

σπουδάζουν

παρατείνεται

µέχρι

συµπληρώσεως του 24ουέτους της ηλικίας τους. Προκειµένου για παιδιά
που χαρακτηρίζονται από αρµόδια Υγειονοµική Επιτροπή ως ανίκανα για
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κάθε εργασία το επίδοµα αυτό διατηρείται για όσο χρονικό διάστηµα
διαρκεί η ανικανότητα αυτή.
βδ) Επίδοµα σπουδών Στους πτυχιούχους Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών
Ιδρυµάτων (ΤΕΙ) Τµήµατος Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων ή αντιστοίχων
ισοτίµων Σχολών εσωτερικού ή εξωτερικού επίδοµα πτυχίου Σχολής σε
ποσοστό 15%.
βε) Επίδοµα επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 30% επί του ποσού των
390,00 ευρώ στους εµφανιστές - χειριστές φυσικούς και τεχνικούς
Ακτινολογικών εργαστηρίων που εργάζονται υπό την επίδραση ιονιζουσών
ακτινοβολιών, ως τούτο ορίζεται και από τις υπ΄αριθµ. 7930/1958 (ΦΕΚ
205/Β71958) και

διορθωτικής

αυτής

11457/1958 (ΦΕΚ 263/Β71958)

αποφάσεις των Υπουργών Κοιν. Πρόνοιας, Εργασίας, Εσωτερικών και
Οικονοµικών. Το επίδοµα αυτό επεκτείνεται και στους εργαζόµενους
τεχνικούς που απασχολούνται µε τις εργασίες συντήρησης και επισκευής
ιατρικών

οργάνων

(µηχανήµατα

-

συσκευές)

που

απαντώνται

στα

χειρουργεία, µονάδες και εργαστήρια (αχ. µικροβιολογικό, βιοχηµικό,
ανοσολογικό, ισοτόπων, ακτινοθεραπευτικό, τεχνητού νεφρού κλ.π.), λόγω
της επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας καθόσον έρχονται σε άµεση επαφή
µε κατάλοιπα ασθενών που φέρουν βαρέα µεταδοτικά νοσήµατα (ηπατίτιδες,
aids, κλ.π.).
βστ) Επίδοµα υψηλής τάσης για τους τεχνικούς εκ ποσοστού 12% επί του
ποσού των 390,00 ευρώ.
βζ) Επίδοµα υπευθυνότητας εκ ποσοστού 10% επί του ποσού των 390,00
ευρώ σε όσους εκ των ανωτέρω έχουν χαρακτηρισθεί υπεύθυνοι από τον
εργοδότη τους.
Άρθρο 3
α) Υπηρεσία και προϋπηρεσία: Προσµετράται κάθε υπηρεσία και προϋπηρεσία σε
οποιονδήποτε εργοδότη, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
που διανύθηκε µε την αυτή ειδικότητα σε µηχανήµατα ιατρικής τεχνολογίας.
Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται µε πιστοποιητικά των εργοδοτών που εργάσθηκαν
ή µε τα ασφαλιστικά βιβλιάρια εφόσον τούτο προκύπτει από αυτά.
β) Χρονικά όρια:
1) Ισχύει σύστηµα δνθήµερης εβδοµαδιαίας απασχόλησης µε 40 ώρες εργασίας.
2) 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
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νόµο καθιερωθείσες ηµέρες αργίας, ισχύουν οι ρυθµίσεις των διατάξεων της
εργατικής νοµοθεσίας.
3) Όλες οι θεσµικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλ- λογικών Συµβάσεων
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 τις παραπάνω κατηγορίες εργαζοµένων του
κλάδου 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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ
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