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ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται µε 

σχέση εξαρτηµένης εργασίας στις Ιδιωτικές Κλινικές περιοχής Αθηνών - 

Πειραιώς - Περιχώρων Αττικής και Νήσων 

(Πράξη Κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας: 58/27.5.2005) 

Στην Αθήνα σήµερα την 17 Μαΐου 2005 οι παρακάτω αναφερόµενοι: 

1.  Άρης Σιµόπουλος, νόµιµος εκπρόσωπος της Ένωσης Νευροψυχιατρικών 

Κλινικών Αθηνών - Περιχώρων, 

2.  Αλέξανδρος Κοκκινάκης, νόµιµος εκπρόσωπος της Ένωσης Συγχρόνων 

Γενικών Κλινικών Αθηνών και της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών 

Κλινικών, 

3.  ∆ηµ. Παναγιωτόπουλος,, Στ. Μπέσικου, ∆ηµ. Αυγέρη και Γ. Τσάφος, νόµιµοι 

εκπρόσωποι του Συνδέσµου Υγειονοµικών Υπαλλήλων Αθηνών - 

Πειραιώς, Αττικής και Νήσων,  

όλοι νόµιµα εξουσιοδοτηµένοι, µε την παρουσία του κατά το άρθρο 15 του Ν. 

1876/90 Μεσολαβητή Χρήστου Καρατζά, συµφωνούν και συναποδέχονται την 

υπογραφή της παρακάτω συλλογικής συµβάσεως εργασίας. 

Άρθρο 1  

Έκταση Ισχύος 

Στις διατάξεις αυτής της συλλογικής σύµβασης υπάγονται οι µισθωτοί όλων των 

ειδικοτήτων (νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό), 

που απασχολούνται µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στις Ιδιωτικές Κλινικές Αθηνών 

Πειραιώς, Περιχώρων, Αττικής και Νήσων που είναι µέλη του Συνδέσµου 

Υγειονοµικών Υπαλλήλων Αθηνών, Πειραιώς, Αττικής και Νήσων.  

Άρθρο 2 

 Αυξήσεις βασικών µισθών 

1.  Οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στην ΣΣΕ αυτή, όπως είχαν 

διαµορφωθεί την 31-12-2004 σύµφωνα µε την από 27-5-2004 ΣΣΕ αυξάνονται 

από 1-1-2005 κατά ποσοστό 3,5% και διαµορφώνονται όπως αναλυτικά ανά 

ειδικότητα αναφέρονται παρακάτω. 

2.  Κατά το ίδιο ως άνω ποσοστό και από την ίδια ηµεροµηνία αυξάνονται και τα 

χορηγούµενα ήδη µε βάση τις προηγούµενες όµοιες ρυθµίσεις επιδόµατα σε 
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σταθερά ποσά ευρώ. 

3.  Στα µισθολογικά κλιµάκια των ειδικοτήτων: α) Αρχιµαγείρων, β) Μαγείρων,  

γ) Βοηθών Μαγείρων, δ) Λεντζέρηδων, ε) Θυρωρών-Κλητήρων κ.λπ.,  

στ) Καθαριστριών - Τραπεζοκόµων κ.λπ., ζ) Τεχνιτών Υδραυλικών και η) Βοηθών 

Ξυλουργών, αµµοκονιαστών κ.λπ. της από 27-5-2004 ΣΣΕ, προστίθεται από  

1-1-2005 ένα ακόµη µισθολογικό κλιµάκιο των ετών 18-21 µε τελικό κλιµάκιο 

αυτό των 21-35 ετών υπηρεσίας. Ο βασικός µισθός του κλιµακίου 21-35 ετών 

ορίζεται ίσος µε την διαφορά σε ευρώ µεταξύ των δύο αµέσως προηγουµένων 

µισθολογικών κλιµακίων των ετών 15-18 προς 18-21.  

4.  Οι λοιποί όροι εργασίας και οι γενικές διατάξεις του άρθρου 3 εφαρµόζονται για 

όλους τους εργαζοµένους µε τις διακρίσεις που ορίζονται ρητά σε κάθε µία από 

αυτές. 

I.  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ  

1.  Βασικός µισθός 

Ο βασικός µηνιαίος µισθός του Νοσηλευτικού προσωπικού (πρακτικοί και 

πτυχιούχοι νοσοκόµοι, µονοετούς, διετούς, τριετούς και τετραετούς 

φοιτήσεως, µαιευτές, πρακτικές και πτυχιούχοι µαίες, τραυµατιοφορείς, 

θεραπαινίδες, επισκέπτες-τριες, πτυχιούχοι ΤΕΙ – ΚΑΤΕΕ, ΤΕΕ ή ΤΕΛ ή 

σχολών επισκεπτριών 3ετούς φοιτήσεως και άνω, βρεφοκόµοι και 

φύλακες ασθενών κ.λπ.) καθορίζεται από 1-1-05 σε 524,70 ευρώ. 

2.  Επιδόµατα 

α)  Υπηρεσίας - προϋπηρεσίας (τριετίες) 

Οι βασικός µηνιαίος µισθός του νοσηλευτικού προσωπικού αυξάνεται 

µε επίδοµα τριετούς υπηρεσίας και προϋπηρεσίας που έχουν οι 

εργαζόµενοι, σε ποσοστό 10% για την πρώτη και 5% για τις 

υπόλοιπες εννέα (9) τριετίες. 

Ως προϋπηρεσία θεωρείται η υπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη, 

που διανύθηκε σε καθήκοντα ειδικότητας νοσηλευτικού προσωπικού. 

β)  Τα ακόλουθα επιδόµατα υπολογίζονται στους βασικούς µηνιαίους 

µισθούς προσαυξηµένα µε το επίδοµα υπηρεσίας - προϋπηρεσίας: 

β1)  Επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας 

Στο νοσηλευτικό προσωπικό που έχει συµπληρώσει 12 έτη 

υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας χορηγείται επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας 

σε ποσοστό 7%. Ως προϋπηρεσία, εν προκειµένω, νοείται η 
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υπηρεσία ή προϋπηρεσία των µισθωτών σε οποιοδήποτε εργοδότη, 

που διανύθηκε σε καθήκοντα της ειδικότητάς τους. 

Προκειµένου για εργαζόµενους αποφοίτους αναγνωρισµένων 

σχολών νοσοκόµων, µαιών, µαιευτών, επισκεπτριών µονοετούς, 

διετούς, τριετούς ή τετρατετούς φοιτήσεως και ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΤΕΛ, 

ΤΕΕ και Πανεπιστηµιακών σχολών, ως προϋπηρεσία θεωρείται και 

όλος ο χρόνος φοιτήσεώς τους στις εν λόγω σχολές (θεωρητικής 

εκπαίδευσης και υποχρεωτικής θητείας).  

β2)  Γάµου σε ποσοστό 10%.  

β3)  Τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο απεριορίστως αριθµού 

τέκνων. 

β4)  Σπουδών 

Για τους πτυχιούχους αναγνωρισµένων σχολών νοσοκόµων, µαιών, 

µαιευτών, επισκεπτριών µονοετούς, διετούς, τριετούς ή τετραετούς 

φοιτήσεως και ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ή Πανεπιστηµιακών σχολών, χορηγείται 

επίδοµα σπουδών 5% για κάθε έτος σπουδών και µέχρι 20%. 

Ο χρόνος διαρκείας των σπουδών αποδεικνύεται µε σχετική 

βεβαίωση της σχολής που υποβάλλεται µαζί µε το αντίγραφο του 

πτυχίου, εκτός αν από το αντίγραφο αυτό προκύπτει ευθέως και ο 

χρόνος διαρκείας των σπουδών. 

Όσοι έχουν δίπλωµα της σχολής ΣΒΙΕ, ΙΕΚ, ΠΑΣΤΕΡ, Τεχνικών 

Λυκείων ή ΤΕΕ και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος βοηθού 

νοσηλευτού διετούς φοιτήσεως σχολών ηµεδαπής ή αλλοδαπής, που 

εργάζονται ως νοσοκόµοι, µαίες, µαιευτές και τραυµατιοφορείς, 

εξισώνονται µε τους πτυχιούχους των σχολών των ειδικοτήτων που 

αναφέρονται παραπάνω και λαµβάνουν το παραπάνω επίδοµα 

σπουδών σε ποσοστό 10%. 

β5)  Ανθυγιεινής εργασίας, σε ποσοστό 12%  

Ειδικότερα: 

ι)  Στους εργαζόµενους σε νευροψυχιατρεία, φυµατιολογικά 

τµήµατα και αντικαρκινικές κλινικές, χορηγείται το επίδοµα αυτό 

σε ποσοστό 15%. 

ιι)  Στους εργαζόµενους στα χειρουργεία, µονάδες εντατικής 

παρακολούθησης, τεχνητού νεφρού, αίθουσες προώρων 

νεογνών και σε τµήµατα παιδιών µε ειδικές ανάγκες, το επίδοµα 
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αυτό χορηγείται σε ποσοστό 20%. 

ιιι)  Στις διπλωµατούχες µαίες και διπλωµατούχους µαιευτές 

αναγνωρισµένων από το Κράτος σχολών µαιών - µαιευτών 

τετραετούς φοιτήσεως ή ΚΑΤΕΕ ή ΤΕΙ, που απασχολούνται σε 

µαιευτικά ή γυναικολογικά χειρουργεία, ή αίθουσες τοκετών ή 

προώρων νεογνών, µαιευτικών ή µαιευτικών - γυναικολογικών 

κλινικών, το επίδοµα αυτό ορίζεται σε ποσοστό 30%. 

β6)  Νοσοκοµειακό σε ποσοστό 20%.  

β7)  ∆ιευθύνοντος-νουσας και Προϊσταµένου-νης  

Στους εργαζόµενους σε θέσεις ∆ιευθύνοντος-νουσας και 

Προϊσταµένου-νης νοσηλευτών, χορηγείται επίδοµα θέσεως σε 

ποσοστό 20% και 10% αντίστοιχα. Αυτά τα επιδόµατα χορηγούνται 

για όσο χρόνο οι εργαζόµενοι κατέχουν τις παραπάνω θέσεις, ενώ 

διακόπτεται η καταβολή τους εάν αντικατασταθούν. Τα επιδόµατα 

αυτά χορηγούνται και στους αντικαταστάτες τους, κατά τη διάρκεια 

της κανονικής τους αδείας, καθώς και σε άλλη περίπτωση απουσίας 

του δικαιούχου µισθωτού πέρα του µηνός, για όσο χρόνο ασκούν τα 

καθήκοντα αυτά. 

β8)  Οθόνης (βλέπε κατωτέρω άρθρο 3 Γενικές ∆ιατάξεις) 

γ)  Τροφοκατοικίας, σε ποσοστό 6%, που υπολογίζεται όµως µόνο 

στους βασικούς µηνιαίους µισθούς. 

δ)  Επιδόµατα εργαζοµένων στα ραδιοϊσότοπα κ.λπ. 

Οι νοσηλευτές-τριες και οι βοηθοί τους, µε κύρια απασχόληση σε 

εργαστήρια ραδιοϊσοτόπων, πυρηνικής ιατρικής (ΙΩ∆ΙΟ) και σε 

αιµοδυναµικά εργαστήρια, λαµβάνουν τα επιδόµατα που ισχύουν για 

τους εργαζόµενους στα ακτινολογικά και ακτινοθεραπευτικά 

εργαστήρια: ήτοι 35% επίδοµα επικίνδυνης εργασίας και 18% 

επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας, που υπολογίζεται επί των βασικών 

τους κάθε φορά µισθών. Στο παραπάνω επίδοµα ανθυγιεινής 

εργασίας συµψηφίζεται το ήδη χορηγούµενο όµοιο επίδοµα σε 

ποσοστό 12% 

3.  Λοιποί όροι 

α)  Στολή Υπηρεσίας 

Στους παραπάνω εργαζοµένους χορηγείται στολή υπηρεσίας.  

Η στολή αυτή ανήκει στην κυριότητα του εργοδότη και 
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αντικαθίσταται µόλις φθαρεί. Η µη χορήγηση της στολής εντός µηνός 

από της προσλήψεως, συνεπάγεται την καταβολή από τον εργοδότη 

της αγοραίας αξίας της στολής, βάσει των προσκοµιζοµένων 

αποδεικτικών αγοράς. Ο καθορισµός των στολών γίνεται µε µέριµνα 

του εργοδότου. 

β)  Οι εργοδότες δεν δύνανται να απασχολούν το νοσηλευτικό 

προσωπικό σε εργασίες που δεν είναι µέσα στα καθήκοντα τους 

όπως π.χ. εργασίες καθαριότητας δαπέδου, πλύσεις αντικειµένων 

κ.λπ. 

γ)  Στους νοσηλευτές-τριες, µαίες, πλήρους απασχόλησης που 

εργάζονται σε µονάδες εντατικής θεραπείας, χειρουργεία και µονάδες 

τεχνητού νεφρού, χορηγείται ειδική πρόσθετη άδεια µε αποδοχές 10 

ηµερών πέραν της κανονικής. Η ειδική άδεια χορηγείται µετά από 

συνεχή υπηρεσία ενός χρόνου στις ανωτέρω µονάδες και σε χρονικό 

διάστηµα που δεν διαταράσσεται η εύρυθµη λειτουργία των εν λόγω 

µονάδων.  

δ)  Ωράριο εργασίας 

Για το νοσηλευτικό προσωπικό, που εργάζεται σε Μ.Ε.Θ., το 

εβδοµαδιαίο ωράριο καθορίζεται σε 37,30 ώρες. 

ε)  Άδεια επικίνδυνης εργασίας 

Η µηνιαία ετήσια άδεια επικίνδυνης εργασίας, πλέον της κανονικής 

άδειας απουσίας, που δικαιούνται όλοι οι εργαζόµενοι στα 

ακτινολογικά εργαστήρια, σύµφωνα µε τις διατάξεις τους άρθρου 13 

του Ν∆ 4111/60 και το ισχύον µειωµένο ωράριο εργασίας των 6 

ωρών για την χειµερινή περίοδο και 5,30΄ωρών για την θερινή 

περίοδο, χορηγείται και εφαρµόζεται και στους νοσηλετυτές-τριες και 

στους βοηθούς νοσηλευτές -τριες, καθώς και στο λοιπό προσωπικό 

(παρασκευαστές, τραυµατιοφορείς, καταγραφείς -γραµµατείς ΗΛ/Κ, 

βοηθούς θαλάµου, τεχνολόγους συντηρητές κ.λπ.), που εργάζεται, 

µε κύρια απασχόληση σε ακτινολογικά εργαστήρια, εργαστήρια 

ακτινοθεραπείας, εργαστήρια ραδιοϊσοτόπων πυρηνικής ιατρικής και 

αιµοδυναµικά εργαστήρια.  

στ)  Εκπαιδευτική άδεια 

Στους νοσηλευτές-τριες αποφοίτους σχολών 3ετούς τουλάχιστον 

διάρκειας, χορηγείται ύστερα από αίτησή τους και µε συµφωνία του 

εργοδότη, ως προς το χρόνο χορήγησης, εκπαιδευτική άδεια τριών 
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(3) εργασίµων ηµερών µε αποδοχές και σε ποσοστό µέχρι 5% του 

νοσηλευτικού προσωπικού κάθε επιχείρησης µέσα σε κάθε 

ηµερολογιακό έτος για τη συµµετοχή τους και την παρακολούθηση 

επιστηµονικών συνεδρίων ή σεµιναρίων του κλάδου τους.  

Ο εργοδότης στην περίπτωση αυτή δικαιούται να ζητήσει την 

προσκόµιση σχετικής βεβαίωσης παρακολούθησης νοµίµως 

θεωρηµένης από ∆ηµόσια Αρχή. 

ζ)  Προϋπηρεσία 

Προκειµένου για νοσηλευτές κ.λπ. αποφοίτους αναγνωρισµένων 

σχολών νοσοκόµων, µαιών, µαιευτών, επισκεπτριών µονοετούς, 

διετούς, τριετούς ή τετραετούς φοιτήσεως, και ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ή 

Πανεπιστηµιακών Σχολών, ως υπηρεσία ή προϋπηρεσία θεωρείται και 

όλος ο χρόνος φοιτήσεώς τους στις Σχολές αυτές (θεωρητικής 

εκπαίδευσης και πραγµατικής εργασίας) . 

ΙΙ  ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Α.  ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ  

1.  Ορισµοί 

1.1.  Λογιστής θεωρείται: α) Αυτός ο οποίος κατευθύνει και παρακολουθεί 

την εφαρµογή του όλου λογιστικού συστήµατος ή β) αυτός που 

τηρεί τα υπό του Εµπορικού Νόµου και του Κώδικα Φορολογικών 

Στοιχείων προβλεπόµενα λογιστικά βιβλία έστω αν αυτά τηρούνται 

σε κινητά φύλλα ή σε ηλεκτρονικό µηχανογραφικό σύστηµα. 

Ως τέτοια βιβλία ή συστήµατα καταγραφής θεωρούνται και εκείνα 

που παριστάνουν από ηµέρα σε ηµέρα τις οικονοµικές γενικά πράξεις 

που λαµβάνουν χώρα σε κάθε επιχείρηση, έστω και κατά κατηγορίες 

τέτοιων βιβλίων (Ταµειακών, ήτοι ηµερολόγιο ταµείου, µη 

ταµειακών, ήτοι ηµερολόγιο διαφόρων πράξεων, ηµερολόγιο 

εµπορευµάτων, ηµερολόγιο αξιών κ.λπ.) ως και εκείνα όπου 

καταχωρούνται τα αναγραφόµενα περιουσιακά στοιχεία και 

ισολογισµοί. Τήρηση δε τέτοιων λογιστικών βιβλίων δεν αποτελεί η 

απλή κατ' αντιγραφή καταχώρηση των εγγράφων αλλά η ανάλυση 

της οικονοµικής πράξης, η λογιστική διατύπωση αυτής και η 

καταχώρηση της αναλόγου εγγραφής εις το οικείο ηµερολόγιο ή και 

µία των ενεργειών αυτών, όπου υπάρχει κατανοµή της εργασίας. 
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1.2.  Ως λογιστές επίσης θεωρούνται και:  

α)  οι κοστολόγοι,  

β)  οι προϊσταµένοι προµηθειών και διαχειρίσεων,  

γ)  οι πτυχιούχοι των σχολών ΑΣΟΕ, ΑΒΣ, ΠΑΣΠΕ, ΠΟΕ και ΟΠΕ, οι 

οποίοι υπηρέτησαν συνολικά ως βοηθοί λογιστές επί πενταετία 

πριν ή µετά την κτήση του πτυχίου ή επί τριετία µετά τη λήψη 

αυτού και  

δ)  οι πτυχιούχοι του Τµήµατος Λογιστών των Ανωτέρων Σχολών 

Στελεχών Επιχειρήσεων ΚΑΤΕ - ΤΕΙ, που υπηρέτησαν συνολικά 

επί οκταετία µετά την λήψη του πτυχίου ή επί εξαετία µετά την 

λήψη του πτυχίου.  

Στις πιο πάνω περιπτώσεις γ) και δ) παρέχεται στον εργοδότη η 

διακριτική ευχέρεια να αναθέτει στους κατά τον πιο πάνω ορισµό 

θεωρουµένους ως λογιστές, παράλληλα και εργασία βοηθού 

λογιστού. 

1.3.  Ως βοηθοί λογιστές θεωρούνται οι απασχολούµενοι µε τις 

κατευθύνσεις και οδηγίες των υπευθύνων λογιστών στα λογιστήρια. 

Ως εργασία σε λογιστήριο νοείται και η εκτελούµενη σε τµήµα ή σε 

διαφορετικό χώρο που συνδέεται οργανικά µε το λογιστήριο για την 

τήρηση και ενηµέρωση των λογιστικών βιβλίων καθώς και την 

σύνταξη καταστάσεων ή άλλων εγγράφων, που έχουν ανάλυση και 

λογιστική διατύπωση οικονοµικών πράξεων, που συνδέονται µε 

λογιστικά βιβλία, στα οποία κατά πλήρη αντιγραφή ή περιληπτικά 

αυτά καταχωρούνται µετά, ανεξάρτητα από το χρησιµοποιούµενο 

µέσο µε το χέρι, χρήση ηλεκτρικής µηχανής, κάτω από τις οδηγίες 

υπευθύνου λογιστού, είτε εκείνοι που τηρούν διάφορα στοιχεία, που 

χρησιµεύουν στο λογιστήριο (τιµολόγια, διπλότυπα εισπράξεων, 

εξωλογιστικό ηµερολόγιο, ηµερήσιες καταστάσεις συναλλακτικών 

πράξεων κ.λπ.), είτε εκείνοι που απασχολούνται µε την ενηµέρωση 

καρτελλών ή καταµέτρηση εµπορευµάτων, χωρίς να αποκλείεται και 

η ανάθεση από τον εργοδότη εκτελέσεως από αυτούς και άλλων 

υπαλληλικών εργασιών για συµπλήρωση του νοµίµου ωραρίου. 

Η απλή και µόνο καταµέτρηση εµπορευµάτων, ως και η απλή και 

µόνο ενηµέρωση των καρτελλών περί των εισαγοµένων και 

εξαγοµένων ειδών, κατά την ποσότητα και το είδος αυτών δεν 

προσδίδει σε εκείνον, που εκτελεί τις εργασίες αυτές µισθωτό, την 
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ιδιότητα του βοηθού λογιστού. 

2.  Βασικοί µισθοί Λογιστών - βοηθών Λογιστών 

2.1.  Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των λογιστών χωρίς πτυχίο Ανωτάτης ή 

Ανωτέρας Σχολής που υπάγονται στη παρούσα καθορίζονται από  

1-1-05 ως εξής: 

ΧΡΟΝΙΑ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  
0-2 675,08 
2-4 717,41 
4-6 752,97 
6-8 780,00 
8-10 814,48 
10-12 839,75 
12-14 872,47 
14-16 893,47 
16-18 918,71 
18-20 947,17 
20-21 956,76 
21-22 962,46 
22-23 970,99 
23-24 980,60 
24-25 990,19 
25-26 998,74 
26-27 1.009,05 
27-28 1.018,67 
28-29 1.028,98 
29-30 1.035,75 
30-31 1.039,63 
31-32 1.049,25 
32-33 1.059,19 
33-34 1.068,81 
34-35 1.079,47 
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2.2.  Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των λογιστών µε πτυχίο Ανωτέρας 

Σχολής, ΚΑΤΕΕ, ΤΕΙ, που υπάγονται στην παρούσα, καθορίζονται 

από 1-1-05 ως εξής: 

ΧΡΟΝΙΑ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  
0-2 737,31 
2-4 769,33 
4-6 805,95 
6-8 845,44 
8-10 873,89 
10-12 895,24 
12-14 928,32 
14-16 957,13 
16-18 976,35 
18-20 1.004,07 
20-21 1.015,10 
21-22 1.026,49 
22-23 1.036,79 
23-24 1.038,94 
24-25 1.049,60 
25-26 1.058,85 
26-27 1.068,81 
27-28 1.079,47 
28-29 1.088,37 
29-30 1.098,33 
30-31 1.108,65 
31-32 1.111,12 
32-33 1.123,95 
33-34 1.133,54 
34-35 1.144,92 
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2.3.  Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των λογιστών µε πτυχίο Ανωτάτης 

Σχολής, ΑΕΙ που υπάγονται στην παρούσα, καθορίζονται από 1-1-05 

ως εξής: 

ΧΡΟΝΙΑ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  
0-2 759,39 
2-4 792,11 
4-6 830,14 
6-8 869,29 
8-10 893,47 
10-12 917,63 
12-14 951,08 
14-16 972,42 
16-18 999,09 
18-20 1.028,25 
20-21 1.036,79 
21-22 1.042,82 
22-23 1.053,15 
23-24 1.064,18 
24-25 1.073,09 
25-26 1.083,75 
26-27 1.092,99 
27-28 1.104,73 
28-29 1.108,29 
29-30 1.117,18 
30-31 1.127,49 
31-32 1.138,16 
32-33 1.149,55 
33-34 1.159,85 
34-35 1.171,24 
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2.4.  Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των βοηθών λογιστών χωρίς πτυχίο 

Ανωτάτης ή Ανωτέρας Σχολής που υπάγονται στην παρούσα 

καθορίζονται από 1-1-05 ως εξής: 

ΧΡΟΝΙΑ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  
0-2 619,95 
2-4 635,95 
4-6 659,06 
6-8 682,54 
8-10 711,00 
10-12 734,82 
12-14 765,05 
14-16 777,51 
16-18 794,23 
18-20 814,48 
20-21 830,50 
21-22 843,30 
22-23 855,04 
23-24 867,47 
24-25 873,89 
25-26 884,91 
26-27 897,01 
27-28 908,41 
28-29 918,71 
29-30 931,51 
30-31 941,14 
31-32 952,14 
32-33 962,10 
33-34 963,86 
34-35 973,49 
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2.5.  Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των βοηθών λογιστών µε πτυχίο ΚΑΤΕΕ, 

ΤΕΙ που υπάγονται στην παρούσα, καθορίζονται από 1-1-05 ως 

εξής: 

ΧΡΟΝΙΑ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  
0-2 679,34 
2-4 696,77 
4-6 720,94 
6-8 744,79 
8-10 768,95 
10-12 787,82 
12-14 818,77 
14-16 842,60 
16-18 858,95 
18-20 873,89 
20-21 884,58 
21-22 898,44 
22-23 915,50 
23-24 922,61 
24-25 937,20 
25-26 949,66 
26-27 960,31 
27-28 965,66 
28-29 976,35 
29-30 988,79 
30-31 998,74 
31-32 1.009,76 
32-33 1.019,36 
33-34 1.030,76 
34-35 1.037,15 
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2.6.  Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των βοηθών λογιστών µε πτυχίο 

Πανεπιστηµίου που υπάγονται στην παρούσα, καθορίζονται από  

1-1-05 ως εξής: 

ΧΡΟΝΙΑ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  
0-2 692,50 
2-4 710,28 
4-6 734,82 
6-8 759,72 
8-10 784,26 
10-12 803,47 
12-14 835,12 
14-16 860,39 
16-18 876,74 
18-20 890,96 
20-21 902,00 
21-22 916,58 
22-23 933,64 
23-24 941,14 
24-25 955,69 
25-26 968,16 
26-27 979,16 
27-28 985,24 
28-29 995,51 
29-30 1.009,05 
30-31 1.018,67 
31-32 1.030,38 
32-33 1.039,63 
33-34 1.051,38 

34-35 1.058,13 
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3. Επιδόµατα 

3.1. ∆ιαχειριστικών λαθών 

Όσοι από τους λογιστές και βοηθούς λογιστών απασχολούνται και 

ως ταµίες (εισπράξεις, πληρωµές χρηµατικών ποσών) δικαιούνται 

επιδόµατος διαχειριστικών λαθών σε ποσοστό 3%. 

3.2.  Τέκνων 

Στους έγγαµους λογιστές και βοηθούς χορηγείται επίδοµα τέκνων σε 

ποσοστό 5% για κάθε τέκνο και για απεριόριστο αριθµό τέκνων. 

3.3. Γάµου σε ποσοστό 10%. 

3.4.  Νοσοκοµειακό σε ποσοστό 20% . 

3.5.  Ισολογισµού 

Στους λογιστές και βοηθούς λογιστών που απασχολούνται ευθέως 

και αµέσως µε την σύνταξη του Ισολογισµού, θα χορηγείται κάθε 

χρόνο και µέσα σ' ένα µήνα από τη σύνταξη του Ισολογισµού, 

επίδοµα ίσο µε το 70% ενός βασικού µηνιαίου µισθού. Ειδικότερα, 

εάν οι εργοδότες απασχολούν συνολικά λογιστές και βοηθούς 

λογιστών άνω των πέντε (5) ατόµων, το πιο πάνω επίδοµα 

καταβάλλεται στο σύνολο των λογιστών και βοηθών λογιστών. 

3.6.  Προϊσταµένου λογιστηρίου 

Προϊστάµενος λογιστηρίου, ο οποίος έχει την ευθύνη του λογιστικού 

συστήµατος ολόκληρης της επιχειρήσεως, που απασχολεί τρεις 

λογιστές ή βοηθούς λογιστές και άνω, συµπεριλαµβανοµένου και του 

Προϊσταµένου, δικαιούται προσαύξησης σε ποσοστό 10% 

υπολογιζόµενο επί των καθοριζοµένων βασικών µισθών. 

3.7.  Ειδικό επίδοµα 

Στους λογιστές που απασχολούνται σε Κλινικές λοιµωδών νόσων, 

φυµατιολογικές, νευροψυχιατρικές και αντικαρκινικές κλινικές, 

σανατόρια και ινστιτούτα ή τέτοιας φύσεως τµήµατα γενικών 

κλινικών, χορηγείται ειδικό επίδοµα που ορίζεται σε 34,80 ευρώ από 

1-1-05. Στους βοηθούς λογιστές χορηγείται αντίστοιχο επίδοµα 

29,30 ευρώ από 1-1-2005  

3.8.  Οθόνης 

Στους λογιστές και βοηθούς λογιστών οι οποίοι για την εκτέλεση της 

εργασίας τους χρησιµοποιούν Η/Υ, προσωπικό υπολογιστή ή 
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τερµατικό, απασχολούµενοι µπροστά σε οθόνες οπτικής 

απεικονίσεως (VDU), συνολικά 4 ώρες και πάνω την ηµέρα, 

χορηγείται επίδοµα οθόνης που ορίζεται από 1-1-2005 σε 29,30 

ευρώ. 

4.  Λοιποί όροι Λογιστών και Βοηθών Λογιστών 

Προϋπηρεσία  

Ως προϋπηρεσία των λογιστών θεωρείται η διανυθείσα σ' οποιονδήποτε 

εργοδότη φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, καθώς και η άσκηση του 

επαγγέλµατος σε δικό τους λογιστικό γραφείο που λειτουργούσε 

επίσηµα, (λογιστού και βοηθού λογιστού ως ενιαίο θεωρούµενο). Για 

τους βοηθούς λογιστές προσµετρείται κάθε προϋπηρεσία διανυθείσα σε 

συναφή και οµότιµα καθήκοντα. Προϋπηρεσία βοηθού λογιστού ως 

υπαλλήλου γραφείου προσµετρηθείσα για τον υπολογισµό του µισθού 

βοηθού λογιστού θα προσµετράται για τον υπολογισµό του µισθού του 

λογιστού, εάν ο µισθωτός αποκτήσει την ιδιότητα του λογιστού. 
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Β.  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 

(∆ηλαδή γραφείς, γραµµατείς, δακτυλογράφοι, τηλεφωνητές, αποθηκάριοι, 

βιβλιοθηκάριοι, µεταφραστές, βοηθοί φαρµακείων, καθώς και όσοι 

προσφέρουν γενικώς υπηρεσίες γραφείου), καθώς και οι διαιτολόγοι. 

1.  Βασικοί µισθοί 

1.1.  Οι βασικοί µισθοί των υπαλλήλων γραφείου χωρίς πτυχίο Ανωτέρας 

ή Ανωτάτης Σχολής που υπάγονται στην παρούσα καθορίζονται από 

1-1-05 ως εξής: 

ΧΡΟΝΙΑ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  
0-2 639,52 
2-4 650,89 
4-6 673,63 
6-8 692,87 
8-10 717,74 
10-12 739,45 
12-14 763,63 
14-16 772,15 
16-18 794,94 
18-20 816,99 
20-21 838,33 
21-22 857,90 
22-23 873,89 
23-24 885,29 
24-25 903,78 
25-26 920,83 
26-27 938,62 
27-28 955,69 
28-29 963,52 
29-30 980,23 
30-31 995,51 
31-32 1.011,91 
32-33 1.026,83 
33-34 1.039,30 
34-35 1.048,88 
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1.2.  Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των υπαλλήλων Γραφείου µε πτυχίο 

Ανωτάτης Σχολής ΑΕΙ που υπάγονται στην παρούσα καθορίζονται 

από 1-1-05 ως εξής: 

ΧΡΟΝΙΑ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  
0-2 731,63 
2-4 743,00 
4-6 766,48 
6-8 774,30 
8-10 801,34 
10-12 823,75 
12-14 848,64 
14-16 869,29 
16-18 882,08 
18-20 903,78 
20-21 924,07 
21-22 945,02 
22-23 960,31 
23-24 974,55 
24-25 993,77 
25-26 1.012,27 
26-27 1.030,03 
27-28 1.038,94 
28-29 1.056,01 
29-30 1.072,72 
30-31 1.089,08 
31-32 1.106,15 
32-33 1.115,75 
33-34 1.132,11 
34-35 1.148,12 
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1.3.  Υπάλληλοι Γραφείων µε πτυχίο ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ - ∆ιοίκησης Επιχειρήσεων 

- ∆ιαιτολόγοι 

ΧΡΟΝΙΑ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  
0-2 671,49 
2-4 683,43 
4-6 707,31 
6-8 727,51 
8-10 753,62 
10-12 776,42 
12-14 801,81 
14-16 810,76 
16-18 834,69 
18-20 857,84 
20-21 880,25 
21-22 900,79 
22-23 917,59 
23-24 929,55 
24-25 948,97 
25-26 966,87 
26-27 985,55 
27-28 1.003,47 
28-29 1.011,70 
29-30 1.029,24 
30-31 1.045,29 
31-32 1.062,50 
32-33 1.078,18 
33-34 1.091,26 
34-35 1.101,32 
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2.  Επιδόµατα 

2.1. Γάµου σε ποσοστό 10%.  

2.2  Τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο και για απεριόριστο αριθµό 

τέκνων. 

2.3. ∆ιαχειριστικών λαθών 

Στους ταµίες και εισπράκτορες χρηµάτων που έχουν ως 

αποκλειστική και µόνη απασχόληση την είσπραξη και πληρωµή 

καθώς και την τήρηση των απαραιτήτων βιβλίων του ταµείου, είτε 

µόνοι τους είτε από κοινού µε άλλους ταµίες, παρέχεται επίδοµα 

λαθών σε ποσοστό 3% επί του βασικού τους µισθού. 

2.4  Οθόνης 

(βλέπε παρακάτω άρθρο 3 Γενικές ∆ιατάξεις). 

2.5.  Νοσοκοµειακό σε ποσοστό 20%. 

3.  Λοιποί Όροι 

α)  Προϋπηρεσία 

Ο καθορισµός του βασικού µηνιαίου µισθού των υπαλλήλων 

γραφείου γίνεται µε βάση την πραγµατική υπηρεσία στην επιχείρηση, 

στην οποία προσµετρείται και αυτή που διανύθηκε και σε 

οποιοδήποτε άλλο εργοδότη, φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, σε συναφή 

ή οµότιµα καθήκοντα. 

β)  Ωράριο εργασίας 

Για τις Γραµµατείς που εργάζονται κατά πλήρες ωράριο, σε ΜΕΘ, το 

εβδοµαδιαίο ωράριο καθορίζεται σε 37,30 ώρες. Για δε τους 

εργαζοµένους µε κύρια απασχόληση στα ακτινολογικά εργαστήρια, 

τα εργαστήρια ακτινοθεραπείας ,τα εργαστήρια ραδιοϊσοτόπων και 

αιµοδυναµικά εργαστήρια οι ώρες εργασίας τους ορίζονται σε 6 την 

ηµέρα για την χειµερινή περίοδο και σε 5,30΄ώρες για την θερινή 

περίοδο, όπως αυτές καθορίζονται στις αντίστοιχες περί αυτών 

διατάξεις.  

γ)  Στους γραµµατείς που εργάζονται µε κύρια απασχόληση σε 

ακτινολογικά εργαστήρια, εργαστήρια ακτινοθεραπείας, εργαστήρια 

ραδιοϊσοτόπων και αιµοδυναµικά εργαστήρια χορηγείται η άδεια 

επικίνδυνης εργασίας του άρθρου 13 του Ν∆ 4111/1960  
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III. ΨΥΧΟΛΟΓΟΙ-ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 

1.  Βασικοί µισθοί 

Οι βασικοί µισθοί των ψυχολόγων και λογοθεραπευτών που έχουν πτυχίο 

ΑΕΙ ή ΤΕΙ- ΚΑΤΕΕ και άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος καθορίζονται από  

1-1-2005 ως εξής: 

Α)  Πτυχιούχοι ΑΕΙ 

ΧΡΟΝΙΑ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  
0-3 801,30 
3-6 844,88 
6-9 927,77 
9-12 966,73 
12-15 994,71 
15-18 1.027,65 
18-21 1.047,85 
21-24 1.073,35 
24-27 1.103,83 
27-30 1.127,19 
30-35 1.157,66 

Β)  Πτυχιούχοι ΤΕΙ - ΚΑΤΕΕ 

ΧΡΟΝΙΑ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  
0-3 718,39 
3-6 770,83 
6-9 801,30 
9-12 819,00 
12-15 844,78 
15-18 870,75 
18-21 880,29 
21-24 899,78 
24-27 932,54 
27-30 964,26 
30-35 985,84 

2.  Επιδόµατα 

Χορηγούνται τα εξής επιδόµατα υπολογιζόµενα επί των βασικών τους 

µισθών: 
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α)  Γάµου σε ποσοστό 10% ανεξαρτήτως φύλου σε όλους τους 

εγγάµους εργαζόµενους και στους λοιπούς υπό τους όρους του 

άρθρου 20 του Ν. 1849/89.  

β)  Ξένης γλώσσας σε ποσοστό 5% µόνο για όσους απασχολούνται σε 

θέσεις που απαραίτητο προσόν είναι η επάρκεια στην ξένη γλώσσα. 

γ)  Μεταπτυχιακών σπουδών: 8% για τους κατόχους MASTER και 16% 

για τους κατόχους διδακτορικού διπλώµατος. 

δ)  Νοσοκοµειακό επίδοµα: 20%. 

ε)  Τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο και για απεριόριστο αριθµό 

τέκνων. 

IV.  ΕΡΓΑΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 

1.  Βασικοί µισθοί 

Οι βασικοί µισθοί των εργασιοθεραπευτών πτυχιούχων ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ 

καθορίζονται από 1-1-2005 ως εξής: 

ΧΡΟΝΙΑ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  
0-3 654,64 
3-6 686,83 
6-9 721,60 
9-12 757,62 
12-15 780,08 
15-18 803,78 
18-21 828,00 
21-24 852,63 
24-27 878,20 
27-30 912,15 

2.  Επιδόµατα 

Στους παραπάνω µισθωτούς χορηγούνται τα εξής επιδόµατα: 

2.1.  Νοσοκοµειακό σε ποσοστό 20%.  

2.2.  Γάµου σε ποσοστό 10% . 

2.3.  Τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε ένα ανεξαρτήτως αριθµού τέκνων.  

2.4.  Σπουδών σε ποσοστό 10% που χορηγείται στους κατόχους πτυχίου 

ΤΕΙ αντίστοιχων σπουδών. Από 1-1-2006 το επίδοµα αυτό ορίζεται 

σε ποσοστό 5% για κάθε έτος σπουδών και µέχρι 15%. 
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2.5  ∆ιδακτορικό 8% για τους κατόχους MASTERS και 16% για τους 

κατόχους µεταπτυχιακού διπλώµατος. 

3.  Λοιποί Όροι 

Υπηρεσία και Προϋπηρεσία. Για τον προσδιορισµό των αποδοχών των 

εργαζοµένων αυτών προσµετράτε εκτός από τον χρόνο υπηρεσίας και 

κάθε προϋπηρεσία της αυτής ειδικότητας που διανύθηκε σε 

οποιονδήποτε εργοδότη, καθώς και η άσκηση αυτοτελούς επαγγέλµατος 

µετά την κτήση του πτυχίου τους. 

V.  ΠΑΡΑΪΑΤΡΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Α.  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΕΣ 

Φυσικοθεραπευτές είναι όσοι κατέχουν άδεια ασκήσεως του επαγγέλµατος 

αυτού, χορηγηθείσα από το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας, σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Ν∆ 775/70 (ΦΕΚ 290/Α/31.12.70). 

1.  Βασικοί µισθοί 

Οι βασικοί µισθοί των φυσικοθεραπευτών χωρίς πτυχίο που υπάγονται 

στην παρούσα καθορίζονται από 1-1-05 ως εξής:  

ΧΡΟΝΙΑ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  
0-2 641,64 
2-5 692,50 
5-8 759,39 
8-11 783,58 
11-13 817,69 
13-15 850,42 
15-17 873,89 
17-20 899,86 
20-23 927,95 
23-26 953,92 
26-29 962,10 
29-35 971,35 
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Οι βασικοί µισθοί των φυσικοθεραπευτών µε τρία χρόνια σπουδές στον 

κλάδο που υπάγονται στην παρούσα καθορίζονται από 1-1-05 ως εξής: 

ΧΡΟΝΙΑ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  
0-2 711,36 
2-5 763,99 
5-8 822,33 
8-11 858,23 
11-13 882,08 
13-15 915,16 
15-17 945,02 
17-20 966,37 
20-23 994,12 
23-26 1.020,44 
26-29 1.033,95 
29-35 1.039,30 

2. Επιδόµατα 

2.1.  Γάµου σε ποσοστό 10%. 

2.2  Τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο και για απεριόριστο αριθµό 

τέκνων. 

2.3.  Νοσοκοµειακό σε ποσοστό 20%.  

2.4.  Επίδοµα σπουδών σε ποσοστό 5% για κάθε έτος σπουδών σε όσους 

από τους φυσικοθεραπευτές είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ και σε όσους 

είναι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και έχουν δίπλωµα 

αναγνωρισµένης από το Κράτος Σχολής διετούς φοιτήσεως (ΣΒΙΕ, 

ΙΕΚ, ΠΑΣΤΕΡ κ.λπ.) και πιστοποίηση αναγνώρισης από το Υπουργείο 

Παιδείας, εφ΄ όσον απαιτείται, κατά Νόµο, χορηγείται επίδοµα 

σπουδών σε ποσοστό 10% επί των βασικών τους µισθών.  

2.5.  Ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 12% 

3  Λοιποί όροι 

3.1  Για τον προσδιορισµό των µισθών των παραπάνω µισθωτών 

λαµβάνεται υπ' όψη και η σε οποιονδήποτε εργοδότη διανυθείσα 

πραγµατική προϋπηρεσία στην ειδικότητα του φυσικοθεραπευτού. 

3.2. Στους φυσικοθεραπευτές που εργάζονται σε µονάδες εντατικής 

θεραπείας, χειρουργεία και µονάδες τεχνητού νεφρού χορηγείται 
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πρόσθετη άδεια 10 εργασίµων ηµερών µε αποδοχές εφόσον έχουν 

συµπληρώσει ένα χρόνο συνεχούς υπηρεσίας στις ανωτέρω µονάδες 

και σε χρονικό διάστηµα που δεν διαταράσσεται η εύρυθµη 

λειτουργία των εν λόγω µονάδων. 

3.3.  Παροχή τροφής (Βλέπε παρακάτω άρθρο 3 Γενικές ∆ιατάξεις) 

Β.  ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

1.  Βασικοί µισθοί 

α.  Με υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη µικρότερη από 3 έτη 

Οι βασικοί µισθοί των παραπάνω µισθωτών που υπάγονται στην 

παρούσα καθορίζονται από 1-1-05 καθορίζονται ως εξής: 

ΧΡΟΝΙΑ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  
0-2 501,87 
2-4 518,22 
4-6 530,69 
6-8 545,96 
8-10 563,04 
10-12 584,37 
12-14 607,14 
14-16 629,90 
16-18 641,98 
18-20 664,06 
20-21 679,34 
21-22 693,21 
22-23 707,08 
23-24 720,61 
24-25 730,19 
25-26 739,45 
26-27 751,90 
27-28 764,71 
28-29 777,14 
29-30 788,54 
30-35 800,99 

β.  Με συµπληρωµένη 3ετή υπηρεσία στον ίδιο εργοδότη  

Οι βασικοί µισθοί των παραπάνω µισθωτών που έχουν συµπληρώσει 

3ετία στον ίδιο εργοδότη, που υπάγονται στην παρούσα 

καθορίζονται από 1-1-05 καθορίζονται ως εξής: 
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ΧΡΟΝΙΑ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  
3-6 549,15 
6-8 564,45 
8-10 581,89 
10-12 603,58 
12-14 626,34 
14-16 640,22 
16-18 662,63 
18-20 683,61 
20-21 698,55 
21-22 712,07 
22-23 725,94 
23-24 732,35 
24-25 746,20 
25-26 759,02 
26-27 771,47 
27-28 783,90 
28-29 796,36 
29-30 805,95 

30-35 814,13 

2. Επιδόµατα 

2.1.  Γάµου σε ποσοστό 10%. 

2.2.  Τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο για απεριόριστο αριθµό 

τέκνων.  

2.3.  Επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 35%. 

2.4.  Ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 18%. 

2.5.  Νοσοκοµειακό σε ποσοστό 20%.  

2.6.  Επίδοµα σπουδών 

Σε όσους από τους παραπάνω µισθωτούς είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ΤΕΙ 

ΚΑΤΕΕ χορηγείται επίδοµα σπουδών 5% για κάθε έτος και µέχρι 

20% συνολικά. 

Όσοι από τους παραπάνω µισθωτούς είναι απόφοιτοι 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και έχουν δίπλωµα αναγνωρισµένης 

από το Κράτος Σχολής διετούς φοιτήσεως (ΣΒΙΕ, ΙΕΚ, ΠΑΣΤΕΡ ΤΕΛ, 

ΤΕΕ β’ κύκλου κ.λπ.) και πιστοποίηση αναγνώρισης από το 
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Υπουργείο Παιδείας, εφ΄ όσον απαιτείται, κατά Νόµο, λαµβάνουν 

επίδοµα σπουδών σε ποσοστό 10% στους βασικούς µηνιαίους 

µισθούς.  

3.  Λοιποί όροι 

3.1.  Οι µισθοί που καθορίζονται αντιστοιχούν σε έξι (6) ώρες ηµερησίως 

κατά την χειµερινή περίοδο και σε πέντε (5) και 30 λεπτά ηµερησίως 

κατά τη θερινή περίοδο για εργασία πέντε (5) ηµερών εβδοµαδιαίως. 

Ως θερινή περίοδος θεωρείται το από 15 Μαΐου µέχρι 15 Οκτωβρίου 

και ως χειµερινή περίοδος, το από 16 Οκτωβρίου µέχρι 14 Μαΐου 

χρονικό διάστηµα. 

3.2.  Στολή εργασίας 

Βλ. παρακάτω άρθρο 3 Γεν. ∆ιατάξεις. 

3.3.  Όσες από τις απασχολούµενες της παρούσης παραγράφου 

περιέρχονται σε κατάσταση εγκυµοσύνης και από της υποβολής εκ 

µέρους τους σχετικής ιατρικής βεβαιώσεως, πρέπει να 

απασχολούνται σε παρεµφερείς µόνο µε το κύριο έργο τους 

εργασίες και οπωσδήποτε όχι σε εργασίες που επηρεάζουν την 

κατάστασή τους (ακτινοσκοπήσεις - εµφανίσεις). 

3.4.  Απαγορεύεται η απασχόληση των εν λόγω µισθωτών σε εργασίες 

που δεν περιέχονται στα κύρια καθήκοντά τους ιδίως δε η 

καθαριότητα των χώρων εργασίας, των ασθενών καθώς και η 

εκτέλεση νοσηλευτικών καθηκόντων (ενέσεις, βαριούχοι 

υποκλυσµοί, κ.λπ.) 

3.5. Για την ένταξη των ανωτέρω µισθωτών στα αντίστοιχα µισθολογικά 

κλιµάκια υπολογίζεται κάθε προϋπηρεσία τους σε καθήκοντα 

χειριστού ακτινολογικού µηχανήµατος και εµφανιστού, σε 

οποιονδήποτε εργοδότη ιδιωτικού ή δηµοσίου δικαίου, φυσικό ή 

Νοµικό πρόσωπο. 

3.6.  Στους εργαζόµενους που εµπίπτουν στην διάταξη του άρθρου 13 

παράγρ.3 του Ν∆ 4111/60 χορηγείται και καταβάλλεται ό,τι 

προβλέπεται από τη διάταξη αυτή. 

3.7.  Παροχή τροφής (Βλέπε παρακάτω άρθρο 3 Γενικές ∆ιατάξεις) 
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Γ.  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΒΙΟΛΟΓΟΙ, 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΖΩΩΝ ΠΟΥ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 

ΙΣΟΤΟΠΩΝ, ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ, 

ΑΙΜΟ∆ΟΣΙΑΣ, ΕΝ∆ΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ, 

ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΕΓΚΕΦΑΛΟΓΡΑΦΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΞΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΤΟΜΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ 

ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. 

1.  Βασικοί µισθοί 

Οι βασικοί µισθοί των παραπάνω παρασκευαστών κ.λπ. που υπάγονται 

στην παρούσα καθορίζονται από 1-1-05 όπως στον παρακάτω πίνακα: 

ΧΡΟΝΙΑ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  
0-2 570,14 
2-4 574,41 
4-6 583,66 
6-8 601,44 
8-10 621,36 
10-12 643,42 
12-14 672,95 
14-16 700,32 
16-18 715,61 
18-20 725,58 
20-21 742,29 
21-22 758,66 
22-23 773,95 
23-24 789,60 
24-25 803,82 
25-26 818,77 
26-27 825,51 
27-28 837,97 
28-29 851,84 
29-30 864,29 
30-35 878,17 

2. Επιδόµατα 

Στους παραπάνω µισθωτούς χορηγούνται τα εξής επιδόµατα, 

υπολογιζόµενα σε ποσοστό επί του βασικού τους µισθού ή σε ευρώ ως 

εξής: 
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2.1.  Γάµου σε ποσοστό 10%. 

2.2.  Τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο και για απεριόριστο αριθµό 

τέκνων. 

2.3.  Νοσοκοµειακό, σε ποσοστό 20%.  

2.4.  Επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, σε ποσοστό 30% σε όσους 

εργάζονται σε εργαστήρια ισοτόπων ή ακτινοθεραπευτικών 

µηχανηµάτων και σε ποσοστό 25% στους λοιπούς.  

2.5.  Επίδοµα σπουδών 

Σε όσους από τους παραπάνω µισθωτούς είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ΤΕΙ 

ΚΑΤΕΕ χορηγείται επίδοµα σπουδών 5% για κάθε έτος και µέχρι 

20% συνολικά. 

Όσοι από τους παραπάνω µισθωτούς είναι απόφοιτοι 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και έχουν δίπλωµα αναγνωρισµένης 

από το Κράτος Σχολής διετούς φοιτήσεως (ΣΒΙΕ, ΙΕΚ, ΠΑΣΤΕΡ, ΤΕΛ, 

ΤΕΕ β’ κύκλου κ.λπ.) και πιστοποίηση αναγνώρισης από το 

Υπουργείο Παιδείας, εφ΄ όσον απαιτείται, κατά Νόµο, λαµβάνουν 

επίδοµα σπουδών σε ποσοστό 10% στους βασικούς µηνιαίους 

µισθούς.  

2.6.  α) Στους παρασκευαστές και βοηθούς εργαστηρίων, που εργάζονται 

σε µικτά εργαστήρια και ασχολούνται µε εντολή του εργοδότη 

τους, ή σε εξετάσεις µικροβιολογικές, παθολογοανατοµίας κ.λπ. ή 

σε εξετάσεις βιοχηµείας, ιστοχηµείας παθολογοανατοµικών 

εργαστηρίων, χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής και επικίνδυνης 

εργασίας, σε ποσοστό 50%, όπως ήδη χορηγείται στους 

εργαζόµενους στα αµιγή εργαστήρια βιοχηµείας και ιστοχηµείας. 

β)  Οι εργαζόµενοι της προηγούµενης παραγράφου α), µε κύρια 

απασχόληση σε εργαστήρια ραδιοϊσοτόπων, πυρηνικής ιατρικής 

(ΙΩ∆ΙΟ) και σε αιµοδυναµικά εργαστήρια, λαµβάνουν τα 

επιδόµατα που ισχύουν για τους εργαζόµενους στα ακτινολογικά 

και ακτινοθεραπευτικά εργαστήρια: ήτοι 35% επίδοµα 

επικίνδυνης εργασίας και 18% επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας, 

που υπολογίζονται επί των βασικών τους κάθε φορά µισθών. Στο 

παραπάνω επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας συµψηφίζεται το 

χορηγούµενο όµοιο επίδοµα από 30%, 25%, ή 50%. 

γ) Στους χειριστές αξονικών τοµογράφων χορηγούνται τα επιδόµατα 
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επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 35% και ανθυγιεινής εργασίας 

18% όπως στους χειριστές ακτινολογικών µηχανηµάτων. 

3.  Λοιποί Όροι 

Ώρες εργασίας 

Οι µισθοί που καθορίζονται µε την παρούσα αντιστοιχούν σε πέντε (5) 

ώρες και 30 λεπτά της ώρας (5.30) κατά την θερινή περίοδο και σε έξι 

(6) κατά τη χειµερινή περίοδο κάθε ηµέρα για πενθήµερη εβδοµαδιαία 

εργασία. Ως θερινή περίοδος θεωρείται το από 15.5 µέχρι 15.10 και ως 

χειµερινή περίοδος, το από 16.10 µέχρι 14.5 χρονικό διάστηµα κάθε 

έτους.  

Γα)  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ 

ΙΣΤΟΧΗΜΕΙΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ. 

1.  Βασικοί µισθοί 

Οι βασικοί µισθοί των παρασκευαστών κ.λπ. της παρ. αυτής καθορίζονται 

από 1-1-05 ως εξής: 

ΧΡΟΝΙΑ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  
0-2 506,85 
2-4 510,05 
4-6 518,58 
6-8 534,93 
8-10 553,08 
10-12 572,99 
12-14 599,32 
14-16 623,48 
16-18 637,37 
18-20 646,97 
20-21 673,63 
21-22 677,21 
22-23 691,43 
23-24 706,03 
24-25 719,18 
25-26 731,63 
26-27 739,09 
27-28 750,13 
28-29 763,27 
29-30 774,68 
30-35 786,40 
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2. Επιδόµατα 

Στους παραπάνω µισθωτούς χορηγούνται τα εξής επιδόµατα, 

υπολογιζόµενα σε ποσοστό επί του βασικού τους µισθού: 

2.1.  Γάµου σε ποσοστό 10%. 

2.2.  Τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο και για απεριόριστο αριθµό 

τέκνων.  

2.3.  Νοσοκοµειακό, σε ποσοστό 20%.  

2.4.  Επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, σε ποσοστό 50%.  

2.5.  Επίδοµα σπουδών 

Σε όσους από τους παραπάνω µισθωτούς είναι απόφοιτοι ΑΕΙ ΤΕΙ 

ΚΑΤΕΕ χορηγείται επίδοµα σπουδών 5% για κάθε έτος και µέχρι 

20% συνολικά. 

Όσοι από τους παραπάνω µισθωτούς είναι απόφοιτοι 

δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και έχουν δίπλωµα αναγνωρισµένης 

από το Κράτος Σχολής διετούς φοιτήσεως (ΣΒΙΕ, ΙΕΚ, ΠΑΣΤΕΡ, 

ΤΕΛ,ΤΕΕ β’ κύκλο κ.λπ.) και πιστοποίηση αναγνώρισης από το 

Υπουργείο Παιδείας, εφ΄ όσον απαιτείται, κατά Νόµο, λαµβάνουν 

επίδοµα σπουδών σε ποσοστό 10% στους βασικούς µηνιαίους 

µισθούς.  

3.  Λοιποί όροι 

3.1.  Ωράριο εργασίας 

Οι µισθοί που καθορίζονται αντιστοιχούν σε πέντε (5) ώρες και  

30 λεπτά της ώρας (5.30) κατά την θερινή περίοδο και σε έξι (6) 

κατά τη χειµερινή περίοδο κάθε ηµέρα για πενθήµερη εβδοµαδιαία 

εργασία. 

Ως θερινή περίοδος θεωρείται το από 15.5 µέχρι 15.10 και ως 

χειµερινή περίοδος, το από 16.10 µέχρι 14.5 χρονικό διάστηµα κάθε 

έτους. 

3.2.  Ολα τα λοιπά επιδόµατα και παροχές που ισχύουν και προβλέπονται 

στις όµοιες ρυθµίσεις των προηγουµένων ετών εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

3.3.  Για τον καθορισµό των κατωτάτων ορίων βασικών µηνιαίων µισθών 

λαµβάνεται υπ' όψη και η προϋπηρεσία που διανύθηκε σε 

οποιονδήποτε εργοδότη σε εργασίες που καλύπτονται από τις 
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παραπάνω παραγράφους. 

3.4.  Η προϋπηρεσία που διανύθηκε µε την ειδικότητα του ή της 

νοσοκόµου σε Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, Νοσοκοµεία, σανατόρια και 

Κλινικές, θεωρείται ως οµοειδής µε αυτή των υποκειµένων στην 

παρούσα και λαµβάνεται υπ' όψη για τον καθορισµό των αποδοχών 

τους βάσει αυτής. 

VI.  Ο∆ΗΓΟΙ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ κ.λπ. αυτοκινήτων 

1.  Βασικοί µισθοί 

Ο βασικός µισθός των οδηγών ασθενοφόρων αυτοκινήτων καθορίζεται 

από 1-1-05 σε 534,93 ευρώ: 

2.  Επιδόµατα 

2.1.  Επίδοµα υπηρεσίας - προϋπηρεσίας 

Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των οδηγών ασθενοφόρων αυτοκινήτων 

αυξάνονται µε επίδοµα υπηρεσίας και προϋπηρεσίας, σε ποσοστό 

10% για την πρώτη τριετία και ποσοστό 5% για τις υπόλοιπες οκτώ 

(8) τριετίες.  

Ως προϋπηρεσία θεωρείται η υπηρεσία σε οποιοδήποτε εργοδότη 

που διανύθηκε µε την ειδικότητα του οδηγού ασθενοφόρου 

αυτοκινήτου ή φορτηγού. 

Στους οδηγούς ασθενοφόρων αυτοκινήτων χορηγούνται και τα 

ακόλουθα επιδόµατα, που υπολογίζονται στους βασικούς µηνιαίους 

µισθούς, προσαυξηµένους µε το επίδοµα υπηρεσίας-προϋπηρεσίας 

2.2.  Πολυετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε ποσοστό 7%, µετά τη 

συµπλήρωση έξι (6) τριετιών. Σαν προϋπηρεσία θεωρείται η 

υπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη, που διανύθηκε µε την 

ειδικότητα του οδηγού ασθενοφόρου αυτοκινήτου ή φορτηγού.  

2.3.   Γάµου, σε ποσοστό 10%.  

2.4.  Τέκνων, σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο και για απεριόριστο αριθµό 

τέκνων. 

2.5.  Ανθυγιεινής-επικίνδυνης εργασίας, σε ποσοστό 12% για τους 

εργαζόµενους οδηγούς ασθενοφόρων αυτοκινήτων στις γενικές 

κλινικές και σε ποσοστό 15% για τους εργαζόµενους σε 

νευροψυχιατρικές, φυµατιολογικές και αντικαρκινικές κλινικές. 

2.6.  Νοσοκοµειακό, σε ποσοστό 20%.  
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2.7.  Τροφοκατοικίας, σε ποσοστό 6%, που υπολογίζεται στους βασικούς 

µηνιαίους µισθούς  

3.  Λοιποί όροι 

3.1.  Οι λοιπές γενικές ρυθµίσεις, που προβλέπονται από τις 

προηγούµενες ΣΣΕ ή ∆Α του κλάδου, ισχύουν και εφαρµόζονται για 

τους οδηγούς ασθενοφόρων αυτοκινήτων. 

3.2.  Παροχή στολής (βλέπε παρακάτω άρθρο 3 Γενικές ∆ιατάξεις) 

3.3.  Στα πληρώµατα των ασθενοφόρων αυτοκινήτων που µετακινούνται 

για τη µεταφορά ασθενών, ιδιοσκευασµάτων, µοσχευµάτων κ.λπ. 

εκτός έδρας τους και πέραν των 70 χιλιοµέτρων, είτε διανυκτερεύων 

εκτός έδρας είτε όχι καταβάλλεται ή ηµερήσια αποζηµίωση που 

προβλέπεται από την αριθµ. 21091/46 ΚΥΑ προσαυξηµένη κατά 

25%. 

VII.  ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Α.  ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΟΙ 

1.  Βασικοί µισθοί 

Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των αρχιµαγείρων καθορίζονται από 1-1-05 ως 

εξής: 

ΧΡΟΝΙΑ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  
0-3 692,87 
3-6 728,07 
6-9 771,47 
9-12 810,24 
12-15 837,97 
15-18 872,11 
18-21 901,65 
21-35 931,19 

2. Επιδόµατα 

Στους παραπάνω µισθωτούς χορηγούνται τα εξής επιδόµατα 

υπολογιζόµενα στους βασικούς µισθούς όπως ισχύουν κάθε φορά: 

2.1.  Νοσοκοµειακό, σε ποσοστό 20%. 

2.2.  Ανθυγιεινής εργασίας, σε ποσοστό 10% . 

2.3.  Ειδικό επίδοµα σε όσους απασχολούνται σε κλινικές λοιµωδών 
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νόσων, φυµατιολογικές κλινικές, Νευροψυχιατρικές, αντικαρκινικές 

κλινικές ή αντίστοιχα τµήµατα Γενικών κλινικών, χορηγείται ειδικό 

επίδοµα που ορίζεται σε 18,50 ευρώ από 1.1.05.  

2.4.  Γάµου σε ποσοστό 10%.  

2.5.  Τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο και για απεριόριστο αριθµό 

τέκνων. 

Β.  ΜΑΓΕΙΡΟΙ 

1.  Βασικοί µισθοί 

Οι βασικοί µισθοί των µαγείρων καθορίζονται από 1.1.05 ως εξής: 

ΧΡΟΝΙΑ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  
0-3 660,85 
3-6 706,38 
6-9 738,01 
9-12 777,86 
12-15 813,79 
15-18 839,04 
18-21 870,69 
21-35 902,34 

2.  Επιδόµατα 

Στους παραπάνω µισθωτούς, χορηγούνται τα παρακάτω επιδόµατα που 

υπολογίζονται στον βασικό µηνιαίο µισθό: 

2.1.  Νοσοκοµειακό, σε ποσοστό 20%.  

2.2.  Ανθυγιεινής εργασίας, σε ποσοστό 10%. 

2.3.  Ειδικό επίδοµα 

Σε όσους απασχολούνται σε κλινικές λοιµωδών νόσων, 

φυµατιολογικές κλινικές, Νευροψυχιατρικές, αντικαρκινικές κλινικές ή 

αντίστοιχα τµήµατα Γενικών κλινικών, χορηγείται ειδικό επίδοµα που 

ορίζεται σε 17,00 ευρώ από 1.1.05. 

2.4.  Γάµου σε ποσοστό 10%. 

2.5.  Τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο και για απεριόριστο αριθµό 

τέκνων. 
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Γ.  ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΩΝ 

1.  Βασικοί µισθοί 

Οι βασικοί µισθοί των βοηθών µαγείρων καθορίζονται από 1-1-05 ως 

εξής: 

ΧΡΟΝΙΑ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  
0-3 570,50 
3-6 611,77 
6-9 651,95 
9-12 688,94 
12-15 724,86 
15-18 747,63 
18-21 780,00 
21-35 812,36 

2.  Επιδόµατα 

Στους παραπάνω βοηθούς µαγείρων µε χορηγούνται τα παρακάτω 

επιδόµατα που υπολογίζονται στον βασικό µηνιαίο µισθό: 

2.1.  Νοσοκοµειακό, σε ποσοστό 20%. 

2.2.  Ανθυγιεινής εργασίας, σε ποσοστό 10%. 

2.3.  Ειδικό επίδοµα  

Σε όσους απασχολούνται σε κλινικές λοιµωδών νόσων, 

φυµατιολογικές κλινικές, Νευροψυχιατρικές, αντικαρκινικές κλινικές ή 

αντίστοιχα τµήµατα Γενικών κλινικών, χορηγείται ειδικό επίδοµα που 

ορίζεται σε 14,50 ευρώ από 1-1-05.  

2.4.  Γάµου σε ποσοστό 10%.  

2.5.  Τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο και για απεριόριστο αριθµό 

τέκνων 
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∆.  ΛΑΝΤΖΕΡΗ∆ΕΣ - ΡΑΠΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ - ΚΟΥΡΕΙΣ - ΤΑΞΙΝΟΜΟΙ 

1.  Βασικοί µισθοί 

Οι βασικοί µισθοί των παραπάνω µισθωτών καθορίζονται από 1-1-05. 

ΧΡΟΝΙΑ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  
0-3 586,14 
3-6 627,76 
6-9 669,03 
9-12 706,73 
12-15 731,63 
15-18 766,11 
18-21 797,42 
21-35 828,72 

2.  Επιδόµατα 

Στους παραπάνω µισθωτούς, χορηγούνται τα παρακάτω επιδόµατα που 

υπολογίζονται στον βασικό µηνιαίο µισθό: 

2.1. Νοσοκοµειακό, σε ποσοστό 20%.  

2.2. Ανθυγιεινής εργασίας, σε ποσοστό 10%. Στο ποσοστό αυτό 

συµψηφίζεται το τυχόν χορηγούµενο στους µισθωτούς αυτής της 

κατηγορίας από άλλη αιτία επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας.  

2.3. Ειδικό επίδοµα 

Σε όσους απασχολούνται σε κλινικές λοιµωδών νόσων, 

φυµατιολογικές κλινικές, Νευροψυχιατρικές, αντικαρκινικές κλινικές ή 

αντίστοιχα τµήµατα Γενικών κλινικών, χορηγείται ειδικό επίδοµα που 

ορίζεται σε 14,80 ευρώ από 1-1-2005. 

2.4.  Γάµου σε ποσοστό 10%. 

2.5.  Τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο για απεριόριστο αριθµό 

τέκνων. 
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Ε.  ΘΥΡΩΡΟΙ, ΚΛΗΤΗΡΕΣ, Ο∆ΗΓΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ, ΦΥΛΑΚΕΣ 

ΝΥΚΤΟΦΥΛΑΚΕΣ 

1.  Βασικοί µισθοί 

Οι βασικοί µισθοί των παραπάνω µισθωτών διαµορφώνονται από  

1-1-2005 ως εξής: 

ΧΡΟΝΙΑ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  
0-3 570,14 
3-6 607,85 
6-9 645,55 
9-12 681,48 
12-15 705,66 
15-18 737,31 
18-21 766,11 
21-35 794,90 

2.  Επιδόµατα 

Στους παραπάνω µισθωτούς χορηγούνται τα παρακάτω επιδόµατα που 

υπολογίζονται στον βασικούς µισθούς όπως αυτοί διαµορφώνονται µε 

βάση τα χρόνια υπηρεσίας και προϋπηρεσίας: 

2.1. Νοσοκοµειακό επίδοµα σε ποσοστό 20%. 

2.2  Ανθυγιεινής εργασίας, σε ποσοστό 20%. Στο ποσοστό 20% 

συµψηφίζεται το τυχόν χορηγούµενο στους µισθωτούς αυτής της 

κατηγορίας από άλλη αιτία επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας. 

2.3  Ειδικό Επίδοµα  

Σε όσους απασχολούνται σε κλινικές λοιµωδών νόσων, 

φυµατιολογικές κλινικές, Νευροψυχιατρικές, αντικαρκινικές κλινικές ή 

αντίστοιχα τµήµατα Γενικών κλινικών, χορηγείται ειδικό επίδοµα που 

ορίζεται σε 15,20 € από 1-1-2005. 

2.4.  Γάµου σε ποσοστό 10% 

2.5.  Τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο και για απεριόριστο αριθµό 

τέκνων. 

3.  Λοιποί Όροι 

Στους θυρωρούς φύλακες και γενικά στους απασχολουµένους στην 

ασφάλεια (security) χορηγούνται 33,00 ευρώ µηνιαίως για συντήρηση 

της στολής τους εφόσον υποχρεούται να συντηρούν τέτοια στολή. 
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ΣΤ.  ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ, ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ, ΙΜΑΤΙΟΦΥΛΑΚΕΣ, ΘΑΛΑΜΗΠΟΛΟΙ, 

ΠΛΥΝΤΕΣ, ΣΙ∆ΕΡΩΤΡΙΕΣ, ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΕΣ, ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΕΣ 

1.  Βασικοί µισθοί 

Οι βασικοί µισθοί των παραπάνω µισθωτών καθορίζονται από 1-1-05 ως 

εξής: 

ΧΡΟΝΙΑ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  
0-3 550,58 
3-6 588,99 
6-9 626,69 
9-12 661,90 
12-15 685,04 
15-18 717,41 
18-21 746,56 
21-35 775,70 

2.  Επιδόµατα 

Στους παραπάνω µισθωτούς, χορηγούνται τα παρακάτω επιδόµατα που 

υπολογίζονται στον βασικό µηνιαίο µισθό: 

2.1.  Νοσοκοµειακό, σε ποσοστό 20%.  

2.2.  Ανθυγιεινής εργασίας, σε ποσοστό 20%, εκτός από τους 

θαλαµηπόλους στους οποίους το επίδοµα αυτό ορίζεται σε ποσοστό 

10%. Στο ποσοστό αυτό (20%) συµψηφίζεται το τυχόν 

χορηγούµενο στους µισθωτούς αυτής της κατηγορίας από άλλη αιτία 

επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας.  

2.3.  Ειδικό επίδοµα  

Σε όσους απασχολούνται σε κλινικές λοιµωδών νόσων, 

φυµατιολογικές κλινικές, Νευροψυχιατρικές, αντικαρκινικές κλινικές ή 

αντίστοιχα τµήµατα Γενικών κλινικών, χορηγείται ειδικό επίδοµα που 

ορίζεται σε 14,80 ευρώ από 1-1-05.  

2.4. Γάµου σε ποσοστό 10%. 

2.5.  Τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο και για απεριόριστο αριθµό 

τέκνων.  
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3.  Λοιποί όροι 

Ωράριο εργασίας 

α)  Οι Καθαρίστριες που εργάζονται κατά πλήρες ωράριο, σε ΜΕΘ, το 

εβδοµαδιαίο ωράριο καθορίζεται σε 37,30 ώρες. 

β)  Στους εργαζοµένους που απασχολούνται στους ενιαίους χώρους 

πλυντηρίων στεγνωτηρίων ραφείων χορηγούνται 5 ηµέρες άδεια µε 

αποδοχές επιπλέον της κανονικής. Η άδεια αυτή χορηγείται σε χρόνο 

που θα καθορίζεται µετά από συνεννόηση µε τον εργοδότη. 

Ζ.  ΤΕΧΝΙΤΕΣ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ 

1.  Βασικοί µισθοί 

Οι βασικοί µισθοί των παραπάνω µισθωτών καθορίζονται από 1-1-05 ως 

εξής: 

ΧΡΟΝΙΑ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  
0-3 717,06 
3-6 765,79 
6-9 800,62 
9-12 843,30 
12-15 877,10 
15-18 910,17 
18-21 943,97 
21-35 977,77 

2.  Επιδόµατα 

Στους παραπάνω µισθωτούς, χορηγούνται τα παρακάτω επιδόµατα που 

υπολογίζονται στον βασικό µηνιαίο µισθό: 

2.1.  Νοσοκοµειακό, σε ποσοστό 20%.  

2.2.  Ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 5%. 

Όσοι από τους παραπάνω µισθωτούς είναι κάτοχοι και αδείας 

εγκαταστάτου και συντηρητού συσκευών φυσικού αερίου από το 

Υπ. Βιοµηχανίας , δικαιούνται πρόσθετο επίδοµα σε ποσοστό 5% . 

∆ηλαδή οι µισθωτοί αυτοί δικαιούνται συνολικά επιδόµατος 

ανθυγιεινής εργασίας 10% επί του βασικού τους µισθού.  

2.3.  Γάµου σε ποσοστό 10%. 

2.4  Τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε τέκνο και για απεριόριστο αριθµό 
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τέκνων. 

2.5.  Ειδικό επίδοµα  

Σε όσους απασχολούνται σε κλινικές λοιµωδών νόσων, 

φυµατιολογικές κλινικές, Νευροψυχιατρικές, αντικαρκινικές κλινικές ή 

αντίστοιχα τµήµατα Γενικών κλινικών, χορηγείται ειδικό επίδοµα που 

ορίζεται σε 17,80 ευρώ από 1-1-05. 

Η.  ΞΥΛΟΥΡΓΟΙ ΣΥΝΤΗΡΗΤΕΣ, ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ ΟΙΚΟ∆ΟΜΟΙ 

(ΑΜΜΟΚΟΝΙΑΣΤΕΣ, ΚΤΙΣΤΕΣ, ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΕΣ Κ.ΛΠ.) 

1.  Βασικοί µισθοί 

Οι βασικοί µισθοί των παραπάνω µισθωτών καθορίζονται από 1-1-05 ως 

εξής: 

ΧΡΟΝΙΑ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  
0-3 708,16 
3-6 757,23 
6-9 791,74 
9-12 835,12 
12-15 874,25 
15-18 900,57 
18-21 935,42 
21-35 970,28 

2.  Επιδόµατα 

Στους παραπάνω µισθωτούς, χορηγούνται τα παρακάτω επιδόµατα που 

υπολογίζονται στον βασικό µηνιαίο µισθό: 

2.1.  Νοσοκοµειακό, σε ποσοστό 20%.  

2.2.  Γάµου σε ποσοστό 10%. 

2.3. Τέκνων σε ποσοστό 5% για κάθε παιδί και για απεριόριστο αριθµό 

τέκνων. 

2.4. Ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 5%. 

2.5.  Ειδικό επίδοµα  

Σε όσους απασχολούνται σε κλινικές λοιµωδών νόσων, 

φυµατιολογικές κλινικές, Νευροψυχιατρικές, αντικαρκινικές κλινικές ή 

αντίστοιχα τµήµατα Γενικών κλινικών, χορηγείται ειδικό επίδοµα που 

ορίζεται σε 17,50 ευρώ από 1-1-05. 



 40

Θ.  ΒΟΗΘΟΙ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΩΝ (ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ, 

ΑΜΜΟΚΟΝΙΑΣΤΩΝ, ΚΤΙΣΤΩΝ, ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΤΩΝ Κ.ΛΠ.) 

1. Βασικοί µισθοί 

Οι βασικοί µισθοί των παραπάνω µισθωτών καθορίζονται από 1.1.05 ως 

εξής: 

ΧΡΟΝΙΑ ΒAΣΙΚΟΣ 
ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ ΜΙΣΘΟΣ 

  
0-3 691,43 
3-6 739,45 
6-9 773,24 
9-12 816,63 
12-15 855,77 
15-18 882,42 
18-21 916,95 
21-35 951,48 

2.  Επιδόµατα 

Στους παραπάνω µισθωτούς, χορηγούνται τα παρακάτω επιδόµατα που 

υπολογίζονται στον βασικό µηνιαίο µισθό: 

2.1.  Νοσοκοµειακό, σε ποσοστό 20%. 

2.2.  Ανθυγιεινής εργασίας σε ποσοστό 5%. 

2.3.  Γάµου σε ποσοστό 10%. 

2.4.  Τέκνων σε ποσοστό 5% και για απεριόριστο αριθµό τέκνων. 

2.5.  Ειδικό επίδοµα  

Σε όσους απασχολούνται σε κλινικές λοιµωδών νόσων, 

φυµατιολογικές κλινικές, Νευροψυχιατρικές, αντικαρκινικές κλινικές ή 

αντίστοιχα τµήµατα Γενικών κλινικών, χορηγείται  ειδικό επίδοµα 

που ορίζεται σε 17,20 ευρώ από 1-1-05. 

3.  Λοιποί όροι για όλο το εργατοτεχνικό προσωπικό 

1.  Στολή (βλέπε παρακάτω άρθρο 3 Γενικές ∆ιατάξεις) 

2.  Παροχή τροφής (βλέπε παρακάτω άρθρο 3 Γενικές ∆ιατάξεις) 
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Άρθρο 3  

Γενικές ∆ιατάξεις 

(για όλους τους εργαζόµενους) 

1.  Στολές  

Η από τις διατάξεις προηγουµένων ρυθµίσεων προβλεπόµενη στολή υπηρεσίας 

του νοσηλευτικού προσωπικού, την οποία από της ισχύος της παρούσας, 

δικαιούνται και οι οδηγοί ασθενοφόρων αυτοκινήτων περιλαµβάνει, τουλάχιστον, 

τα εξής είδη : 

Για τις γυναίκες: α) Ρόµπα µονόχρωµη µε κοντά µανίκια από λεπτό σύµµικτο 

ύφασµα για το καλοκαίρι και από βαµβακερό ύφασµα µε µακριά µανίκια για το 

χειµώνα. β) Καλσόν µονόχρωµο βαµβακερό ή σύµµικτο γ) πάνινα υποδήµατα,  

δ) ειδικό κάλυµµα κεφαλής (καπέλο) και ε) ζακέτα. 

Για τους άνδρες: α) Σακκάκι µονόχρωµο µε κοντά µανίκια από λεπτό ύφασµα για 

το καλοκαίρι και από βαµβακερό ή παρόµοιο ύφασµα µε µακριά µανίκια για το 

χειµώνα, β) παντελόνια µονόχρωµα από το ίδιο ύφασµα για το χειµώνα και το 

καλοκαίρι, όπως αναφέρεται παραπάνω για τα σακκάκια των αρρένων νοσοκόµων 

και γ) πάνινα υποδήµατα. Τα παραπάνω είδη ανήκουν στην κυριότητα του 

εργοδότη και αντικαθίστανται όταν φθαρούν. Η µη χορήγηση των παραπάνω 

ειδών εντός µηνός από της προσλήψεως ή ενός µηνός από της έναρξης της 

θερινής ή χειµερινής περιόδου, συνεπάγεται την καταβολή από τον εργοδότη της 

αγοραίας αξίας της στολής, βάσει των προσκοµιζοµένων αποδεικτικών αγοράς.  

Στους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα χορηγούνται δύο χειµερινές 

και δύο θερινές στολές και ένα ζεύγος υποδήµατα. Οι στολές εργασίας ανήκουν 

στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται όταν φθαρούν. Εάν δεν 

χορηγηθεί στολή µέσα σε ένα µήνα από την πρόσληψη ο εργοδότης υποχρεούται 

να καταβάλλει την αξία της µε την προσκόµιση σχετικής απόδειξης από τον 

εργαζόµενο. 

2.  Επίδοµα Οθόνης 

Σε κάθε εργαζόµενο, που υπάγεται στην παρούσα, εφόσον δεν ρυθµίζεται 

διαφορετικά µε την παρούσα ΣΣΕ, που για την εκτέλεση της εργασίας του 

χρησιµοποιεί Η/Υ ή τερµατικό, χορηγείται το επίδοµα οθόνης που προβλέπεται 

για το διοικητικό προσωπικό, εφόσον απασχολείται µπροστά σε οθόνη 

τηλεοπτικής απεικόνισης (VDU) συνολικά τέσσερις (4) και πάνω ώρες την ηµέρα, 

δηλαδή 33,50 ευρώ από 1-1-05 µηνιαίως.  
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3.  Νοσοκοµειακό επίδοµα 

Το νοσοκοµειακό επίδοµα σε ποσοστό 20% που προβλέπεται για τους κατά 

ειδικότητα αναφερόµενους παραπάνω µισθωτούς, χορηγείται στο πάσης φύσεως 

προσωπικό των Κλινικών (Νοσηλευτικό, Παραϊατρικό, ∆ιοικητικό, Εργατοτεχνικό) 

4.  Επίδοµα γάµου 

Το παραπάνω για κάθε ειδικότητα εργαζοµένων αναφερόµενο επίδοµα γάµου, 

χορηγείται στους εγγάµους µισθωτούς καθώς και στους χήρους-ες, 

διαζευγµένους-ες και στους άγαµους γονείς. (Άρθρο 20 Ν.1849/89) 

5.  Επίδοµα τέκνων 

Σε όλο το προσωπικό που αφορά η παρούσα, εκτός όπου αναφέρεται παραπάνω 

ειδικά, χορηγείται επίδοµα τέκνων 5% για κάθε τέκνο ηλικίας µέχρι 20 ετών, για 

δε τα τέκνα και των δύο φύλων που σπουδάζουν, µέχρι 24 ετών, εφ' όσον δεν 

εργάζονται, από της υποβολής του σχετικού πιστοποιητικού της οικείας σχολής. 

Προκειµένου για τέκνα ανίκανα για κάθε εργασία, το επίδοµα αυτό παρατείνεται, 

για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα βάσει βεβαιώσεως της οικείας υγειονοµικής 

επιτροπής του ΙΚΑ ή άλλου ασφαλιστικού φορέως.  

∆ικαιούχοι του οικογενειακού επιδόµατος (γάµου και τέκνων) είναι και οι δύο 

σύζυγοι στους οποίους καταβάλλεται ολόκληρο. 

Το επίδοµα αυτό χορηγείται µέχρι συµπληρώσεως του 20ού έτους της ηλικίας 

τους, εφόσον δεν εργάζονται, συντηρούνται από τον εργαζόµενο ή την 

εργαζόµενη και είναι άγαµα. 

Όταν τα τέκνα σπουδάζουν σε µεταλυκειακές αναγνωρισµένες σχολές που 

λειτουργούν µε άδεια κρατικής αρχής, το επίδοµα αυτό εξακολουθεί να 

χορηγείται µέχρι συµπληρώσεως του 24ου έτους της ηλικίας τους. 

Το επίδοµα αυτό παρέχεται στις εργαζόµενες που τελούν σε χηρεία ή σε διάζευξη 

ή σε διάσταση, εάν και εφόσον για τη δεύτερη και τρίτη περίπτωση έχουν την 

επιµέλεια των τέκνων µε δικαστική απόφαση και δεν λαµβάνουν διατροφή ή 

σύνταξη παρ΄ οιουδήποτε ταµείου δηµοσίου ή ιδιωτικού δικαίου. 

6.  Ειδικό επίδοµα χώρου 

Στους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα και εργάζονται µονίµως σε 

χώρους εξ ολοκλήρου υπό την επιφάνεια της γης, χορηγείται ειδικό επίδοµα 

χώρου, από 16,00 ευρώ µηνιαίως από 1-1-05. 

7.  Επίδοµα Χηµειοθεραπείας 

Οι εργαζόµενοι που υπάγονται στην παρούσα, εφ΄ όσον απασχολούνται, µε 
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πλήρη απασχόληση, σε οργανωµένα τµήµατα χηµειοθεραπείας, λαµβάνουν 

σχετικό επίδοµα σε ποσοστό 10%, στους βασικούς µηνιαίους µισθούς.  

8.  Πενθήµερο 

Για όλο το προσωπικό που υπάγεται στην παρούσα ισχύει η 5θήµερη εβδοµαδιαία 

εργασία. 

Οι ηµέρες εβδοµαδιαίας αναπαύσεως των εργαζοµένων πρέπει να είναι 

συνεχόµενες δύο φορές κάθε τέσσερις εβδοµάδες και µία τουλάχιστον Κυριακή 

κάθε τέσσερις εβδοµάδες. 

9.  Ο εβδοµαδιαίος χρόνος εργασίας των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα 

ορίζεται σε 40 ώρες εκτός εάν προβλέπονται ευνοϊκότερες ρυθµίσεις όπως π.χ. 

για τους παρασκευαστές και βοηθούς εργαστηρίων που εργάζονται σε 

εργαστήρια ισοτόπων κ.λπ., χειριστές ηλεκτροεγκεφαλογραφικών µηχανηµάτων 

κ.λπ., παρασκευαστές και βοηθοί τµηµάτων βιοχηµείας κ.λπ., χειριστές 

ακτινολογικών µηχανηµάτων κ.λπ., που προβλέπεται ηµερήσιο ωράριο έξι ώρες 

κατά τη χειµερινή περίοδο και πέντε και 30 λεπτά κατά τη θερινή περίοδο. 

10.  Εξασφάλιση αποδοχών 

Σε όλο το προσωπικό πλήρους απασχολήσεως θα πρέπει να εξασφαλίζεται 

συνολικά, ανεξάρτητα από τις µηνιαίες βασικές αποδοχές που έχουν καθορισθεί 

µε την παρούσα, το 26πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος βασικού ηµεροµισθίου 

ανειδικεύτου εργάτη, µε τις προϋποθέσεις ηλικίας και προϋπηρεσίας της εκάστοτε 

ισχυούσης Γενικής Εθνικής Συλλογικής Συµβάσεως Εργασίας. 

11.  Προϋπηρεσία 

 Ο καθορισµός του βασικού µηνιαίου µισθού των εργαζοµένων που υπάγονται 

στην παρούσα και η ένταξή τους στα αντίστοιχα µισθολογικά κλιµάκια γίνεται µε 

βάση την υπηρεσία και την πραγµατική εργασία που έχουν στις επιχειρήσεις που 

εργάζονται, προσαυξανόµενη και µε την πραγµατική υπηρεσία σε όµοια 

καθήκοντα σε οποιαδήποτε άλλη ιδιωτική επιχείρηση, ∆ηµόσιο, ΝΠ∆∆ ή ΟΤΑ, 

εκτός εάν παραπάνω ορίζεται διαφορετικά. 

Προκειµένου για το νοσηλευτικό προσωπικό αποφοίτων αναγνωρισµένων σχολών 

νοσοκόµων, µαιών, µαιευτών, επισκεπτριών µονοετούς, διετούς, τριετούς ή 

τετραετούς φοιτήσεως, και ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ ή Πανεπιστηµιακών Σχολών, ως υπηρεσία 

ή προϋπηρεσία θεωρείται και όλος ο χρόνος φοιτήσεώς τους στις Σχολές αυτές. 

Οµως για τον καθορισµό του βασικού µηνιαίου µισθού δεν υπολογίζεται η 

προϋπηρεσία συνταξιούχου, η οποία προσµετρήθηκε για τη χορήγηση σύνταξης. 

12.  Η υπηρεσία και προϋπηρεσία σε καθήκοντα της ειδικότητας του εργαζοµένου 
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λαµβάνεται υπ' όψη µε την προσκόµιση από τους εργαζοµένους των σχετικών 

πιστοποιητικών (βεβαιώσεις προηγουµένων εργοδοτών ή ασφαλιστικά βιβλιάρια) 

µέσα σε δύο µήνες από της προσλήψεως. Αν τα παραπάνω πιστοποιητικά 

προσκοµισθούν αργότερα, δηλαδή µετά το δίµηνο από της προσλήψεως, τα 

επιδόµατα αυτά θα χορηγηθούν από της ηµέρας της καταθέσεως των 

πιστοποιητικών προϋπηρεσίας στον εργοδότη. 

13. Προσαυξήσεις νυκτερινής κ.λπ. εργασία 

Οι διατάξεις των 18310/46, 8900/46 και 25825/54 Υπουργικών Αποφάσεων, για 

χορήγηση προσαυξήσεως λόγω νυκτερινής εργασίας και εργασίας κατά Κυριακές 

και εξαιρετέες γιορτές, σε ποσοστό 25% και 75% αντίστοιχα, εφαρµόζονται και 

επί των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα.  

14.  Ο εργοδότης υποχρεούται όπως κατά την πληρωµή των αποδοχών χορηγεί 

σηµείωµα που θα αναγράφει λεπτοµερώς την ανάλυση των αποδοχών σύµφωνα 

µε το Ν. 3227/04. 

15.  Αργίες 

Στους υπαγόµενους στη ΣΣΕ αυτή µισθωτούς που ορίζονται από τον εργοδότη 

τους να εργασθούν κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες του έτους δηλαδή εκτός των 

Κυριακών και κατά τις ηµέρες: 1) 25η Μαρτίου, 2) ∆ευτέρα ηµέρα του Πάσχα,  

3) 1η Μαίου, 4) 15η Αυγούστου, 5) 28η Οκτωβρίου και 6) 25η ∆εκεµβρίου καθώς 

και κατά τις ηµέρες: α) ∆ευτέρα ηµέρα των Χριστουγέννων, β) 1η του έτους, 

γ) 6η Ιανουαρίου, δ) Καθαρά ∆ευτέρα ε) Μεγάλη Παρασκευή κάθε έτους και  

στ) Εορτή Αγίου Πνεύµατος, καταβάλλεται προσαύξηση κατά 75% του νοµίµου 

ηµεροµισθίου τους (1/25 των συνολικών νοµίµων αποδοχών τους). 

16.  Στους εργαζοµένους που απασχολούνται στους χώρους πλυντηρίων, 

στεγνωτηρίων και ραφείων χορηγούνται 5 εργάσιµες ηµέρες άδεια µε αποδοχές 

επί πλέον της κανονικής. Η άδεια αυτή θα χορηγείται σε χρόνο που θα 

καθορίζεται µετά από συνεννόηση µε τον εργοδότη. 

17.  Άδεια µητρότητας 

Χορηγείται µία επιπλέον εβδοµάδα αδείας στις εργαζόµενες µετά τον τοκετό 

(άδεια λοχείας) 

Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας αναπροσαρµόζεται κατ΄ αυτόν τον 

τρόπο σε δέκα επτά (17) εβδοµάδες.  

Οκτώ (8) εβδοµάδες θα χορηγούνται υποχρεωτικά πριν από την πιθανή 

ηµεροµηνία τοκετού και οι υπόλοιπες εννέα (9) µετά τον τοκετό. 

Στην περίπτωση που ο τοκετός πραγµατοποιηθεί σε χρόνο προγενέστερο από 
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αυτόν που είχε αρχικά πιθανολογηθεί, το υπόλοιπο της αδείας θα χορηγείται 

υποχρεωτικά µετά τον τοκετό, ώστε να εξασφαλίζεται χρόνος συνολικής αδείας 

δέκα επτά (17) εβδοµάδων. 

Ο χρόνος αυτής της αδείας αµείβεται σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες για το θέµα 

αυτό διατάξεις. 

18.  Γονική άδεια ανατροφής 

α)  Γονέας εργαζόµενος που: 1) έχει συµπληρώσει ένα (1) χρόνο εργασίας στον 

ίδιο εργοδότη και 2) ο άλλος γονέας εργάζεται έξω από την κατοικία τους, 

δικαιούται να λάβει γονική άδεια ανατροφής του παιδιού, µετά τη λήξη της 

µητρότητας µέχρις ότου το παιδί συµπληρώσει ηλικία 3,5 ετών. 

β)  Η άδεια αυτή είναι χωρίς αποδοχές, η διάρκειά της µπορεί να φθάσει έως 

τρεισήµισυ µήνες (3,5) για κάθε γονέα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις 

των παραγράφων 2 έως 5 του άρθρου 5 του νόµου Ν. 1483/84.  

19.  Άδεια θηλασµού και φροντίδας παιδιών 

α) Οι µητέρες εργαζόµενες δικαιούνται, για τον θηλασµό και τις αυξηµένες 

φροντίδες, που απαιτούνται για την ανατροφή του παιδιού επί χρονικό 

διάστηµα τριάντα µηνών από τη λήξη της αδείας λοχείας, είτε να διακόπτουν 

την εργασία τους για µία ώρα κάθε ηµέρα, είτε να προσέρχονται αργότερα, 

είτε να αποχωρούν νωρίτερα κατά µία ώρα κάθε ηµέρα. Υστερα από 

συµφωνία των µερών η µείωση του χρόνου εργασίας µπορεί να ορίζεται σε 

δύο ώρες επί ένα χρόνο µετά τη λήξη της αδείας λοχείας και µία ώρα για τους 

υπόλοιπους έξι µήνες. 

β) Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού µπορεί εναλλακτικά να 

ζητήσει ο άνδρας εφ' όσον 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. 

γ)  Το µειωµένο ωράριο για την φροντίδα του παιδιού θεωρείται και αµείβεται ως 

χρόνος εργασίας ή µπορεί εναλλακτικά να αντικατασταθεί µε ανάλογη άδεια 

σε συνεχόµενους µήνες ύστερα από συµφωνία µε τον εργοδότη. 

δ)  Το δικαίωµα καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης αποχώρησης της 

µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα του παιδιού, έχουν και 

οι θετοί γονείς του παιδιού ηλικίας µέχρι έξι (6) ετών. Με τους ίδιους ως άνω 

όρους των φυσικών γονέων και χρονική αφετηρία την υιοθεσία. Την άδεια 

φροντίδας παιδιού δικαιούται και οι άγαµοι.  
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20.  Νυκτερινή εργασία εγκύων γυναικών 

α) Οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόµενες, είτε µε πλήρη είτε µε µερική 

απασχόληση, αναλαµβάνουν την υποχρέωση κατά την κατάρτιση των 

προγραµµάτων εργασίας, να αποφεύγουν την απασχόληση των εγκύων σε 

νυκτερινή βάρδια. 

β) Σε οποιαδήποτε στιγµή της εγκυµοσύνης και εφ' όσον η έγκυος το ζητήσει 

για λόγους υγείας, θα πρέπει να µετακινείται σε θέση ηµερήσιας 

απασχολήσεως. 

21.  Ειδική άδεια 

Στους νοσηλευτές-τριες, µαίες, φυσικοθεραπευτές-τριες, πλήρους απασχόλησης, 

που εργάζονται σε µονάδες εντατικής θεραπείας-χειρουργεία και µονάδες 

τεχνητού νεφρού χορηγείται ειδική πρόσθετη άδεια µετ΄ αποδοχών δέκα (10) 

ηµερών, πέραν της κανονικής. Η ειδική άδεια χορηγείται µετά από συνεχή 

υπηρεσία ενός (1) χρόνου στις ανωτέρω µονάδες και σε χρονικό διάστηµα που 

δεν διαταράσσεται η εύρυθµη λειτουργία των Ιδρυµάτων. 

Από 1-1-2005 η άδεια αυτή µε τις παραπάνω προϋποθέσεις χορηγείται και στις 

λοιπές ειδικότητες των εργαζοµένων µε πλήρη απασχόληση στις µονάδες 

ενταντικής θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) και στα χειρουργεία.  

22.  Άδεια επικίνδυνης εργασίας 

Η µηνιαία ετήσια άδεια επικίνδυνης εργασίας, πλέον της κανονικής άδειας 

απουσίας, που δικαιούνται όλοι οι εργαζόµενοι στα ακτινολογικά εργαστήρια, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις τους άρθρου 13 του Ν∆ 4111/60 και το ισχύον 

µειωµένο ωράριο εργασίας των 6 ωρών για την χειµερινή περίοδο και 5,30΄ωρών 

για την θερινή περίοδο, χορηγείται και εφαρµόζεται και στους νοσηλευτές-τριες 

και στους βοηθούς νοσηλευτές-τριες, καθώς και στο λοιπό προσωπικό 

(παρασκευαστές, τραυµατιοφορείς, καταγραφείς -γραµµατείς ΗΛ/Κ, βοηθούς 

θαλάµου, τεχνολόγους συντηρητές κ.λπ.), που εργάζεται, µε κύρια απασχόληση 

σε ακτινολογικά εργαστήρια, εργαστήρια ακτινοθεραπείας, εργαστήρια 

ραδιοϊσοτόπων πυρηνικής ιατρικής και αιµοδυναµικά εργαστήρια.  

23.  Άδεια για συµµετοχή σε εξετάσεις 

 Αυξάνεται σε 30 ηµέρες η άδεια της παραγρ. 1 άρθρου 2 του Ν. 1346/83 για 

συµµετοχή σε εξετάσεις των εργαζοµένων µαθητών ή σπουδαστών ή φοιτητών 

εκπαιδευτικών µονάδων οποιουδήποτε τύπου και οποιασδήποτε βαθµίδας του 

∆ηµοσίου ή εποπτευοµένων από το ∆ηµόσιο µε οποιοδήποτε τρόπο, οι οποίοι δεν 

έχουν συµπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας τους. Η άδεια αυτή χορηγείται σε 
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συνεχείς ηµέρες ή τµηµατικά. Η άδεια αυτή χορηγείται και για όσους έχουν 

συµπληρώσει το 28ο έτος µόνο για την προβλεπόµενη διάρκεια των σπουδών 

που κάθε φορά παρακολουθεί ο εργαζόµενος προσαυξηµένη κατά δύο έτη.  

24.  Άδεια γάµου και γέννησης τέκνου 

Η άδεια γάµου του άρθρου 6 της ΕΓΣΣΕ του 1993 προσαυξάνεται σε έξι (6) 

εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται εξαήµερο και παραµένει πέντε (5) 

εργάσιµες ηµέρες για όσους εργάζονται πενθήµερο. Σε περίπτωση γέννησης 

παιδιού ο πατέρας δικαιούται δύο (2) ηµέρες άδεια µε αποδοχές.  

25.  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 σύµφωνα µε το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ του 1993 έχουν και οι θετοί γονείς 

παιδιών ηλικίας έως έξη ετών. 

26. Άδεια για ασθένεια εξαρτώµενων µελών. 

Η άδεια του άρθρου 7 του Ν. 1483/84 σε περίπτωση ασθένειας εξαρτώµενων 

παιδιών καθορίζεται σε 12 εργάσιµες ηµέρες κατ΄ έτος, εφ΄ όσον ο/η 

εργαζόµενος/η έχει τρία παιδιά και πάνω.  

27.  Άδεια λόγω θανάτου συγγενών 

Σε περίπτωση θανάτου των: α) συζύγου, β) γονέων, γ) αδερφών και δ) τέκνων 

των υπαγοµένων στη ΣΣΕ αυτή µισθωτών χορηγείται άδεια µε πλήρεις αποδοχές 

δύο (2) ηµερών.  

Σε περίπτωση η ταφή του θανόντος συγγενούς πραγµατοποιείται σε απόσταση 

πάνω από 70 χιλιόµετρα από τον τόπο παροχής υπηρεσίας του µισθωτού η 

παραπάνω άδεια προσαυξάνεται κατά µία ακόµη ηµέρα. 

28.  Υποχρεώσεις εργαζοµένων 

Οι υπαγόµενοι στην παρούσα µισθωτοί οφείλουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους 

κατά τις οδηγίες του εργοδότου τους ή του εξουσιοδοτηµένου από αυτόν 

προσώπου, να τηρούν απόλυτα το κάθε φορά κανονιζόµενο ωράριο 

προσελεύσεως κα αποχωρήσεως στην εργασία, να φορούν την κανονισµένη από 

την επιχείρηση στολή εργασίας και γενικά να συµπεριφέρονται προς τους 

ασθενείς και τους επισκέπτες µε ευγένεια και προθυµία. Τυχόν εκδήλωση 

συµπεριφοράς που δεν αρµόζει στο είδος των προσφεροµένων υπηρεσιών προς 

το κοινό, επισύρει τις κατά τον Κανονισµό της κάθε επιχειρήσεως πειθαρχικές 

ποινές. 
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29.  Ετήσια άδεια µε αποδοχές 

Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσία 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή 

προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιοαδήποτε σχέση 

εργασίας, δικαιούνται άδεια 25 εργασίµων ηµερών, επειδή εφαρµόζεται σύστηµα 

πενθήµερης εργασίας. 

30.  Αποζηµιώσεις εργατοτεχνιτών 

Οι αποζηµιώσεις της παραγρ. 1 περίπτωση α΄ άρθρου 3 του Β∆ της 16/18.7.2000 

στην περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης εργασίας εργατοτεχνιτών 

βελτιώνονται πέραν των ρυθµίσεων προηγούµενων ΕΓΣΣΕ και καθορίζονται ως 

εξής, ανάλογα µε το χρόνο υπηρεσίας του εργαζόµενου  

Από 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 έτη συµπληρωµένα έως 20 έτη  : 100 ηµεροµίσθια 

Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 25 έτη  : 120 ηµεροµίσθια 

Από 25 έτη συµπληρωµένα έως 30 έτη  : 140 ηµεροµίσθια  

Από 30 έτη και πάνω  : 160 ηµεροµίσθια  

31.  Συνδικαλιστική συνδροµή 

Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στην παρούσα είναι υποχρεωµένες να 

παρακρατούν, κάθε χρόνο, µε την ευκαιρία της καταβολής στους εργαζοµένους 

του µισθού τους του µηνός Ιουλίου, την συνδικαλιστική τους συνδροµή προς τον 

Σύνδεσµο Υγειονοµικών Υπαλλήλων Αθηνών-Πειραιώς Αττικής και Νήσων και θα 

αποδίδεται σ' αυτόν. Για να γίνει η παρακράτηση αυτή απαιτείται έγγραφη 

δήλωση του Συνδέσµου προς κάθε εργοδότη µε την οποία θα βεβαιώνεται η 

ιδιότητα του µέλους, το ύψος τη συνδικαλιστικής συνδροµής και ο τρόπος 

αποδόσεώς της σ' αυτόν. Κάθε εργαζόµενος µπορεί µε εµπρόθεσµη έγγραφη 

δήλωσή του προς τον εργοδότη, που πάντως πρέπει να υποβληθεί 15 

τουλάχιστον ηµέρες, προ της καταβολής του µισθού του παραπάνω µηνός, να 

αρνηθεί την παρακράτηση αυτή.  

32. Τροφή 

Στο παραϊατρικό προσωπικό και στους α) αρχιµαγείρους, β) µαγείρους,  
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γ) βοηθούς µαγείρων, δ) λαντζέρηδες, ε) τραπεζοκόµους και στ) καθαρίστριες, 

χορηγείται ένα γεύµα την ηµέρα, εφ' όσον στις επιχειρήσεις που απασχολούνται 

παρασκευάζεται φαγητό, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Παρέχεται όµως η 

ευχέρεια στους εργαζόµενους µε έγγραφη δήλωσή τους προς την επιχείρηση να 

παίρνουν το αντίτιµο του γεύµατος σε χρήµα αποτιµώµενο σε 1,00 ευρώ την 

ηµέρα.  

33.  Για τυχόν εργαζόµενους µε ειδικότητα που δεν αναφέρεται παραπάνω, θα 

εφαρµόζονται οι οικείες κλαδικές, ή όµοιοεπαγγελµατικές ρυθµίσεις, εφ' όσον από 

αυτές θα δεσµεύεται και ο υπόχρεος εργοδότης ή άλλως από της κηρύξεως τους 

ως υποχρεωτικών κατά το άρθρο 11 του Ν.1876/90.  

34.  Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των προηγούµενων συλλογικών 

ρυθµίσεων, κατά το µέρος που δεν τροποποιούνται µε την παρούσα.  

Άρθρο 4 

1. Αποδοχές ανώτερες απ΄ αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι 

όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές 

αποφάσεις, ΣΣΕ ή ∆Α, κανονισµούς εργασίας, έθιµα κ.λπ., δε θίγονται και 

εξακολουθούν να ισχύουν. 

2.  Όλες οι θεσµικού χαρακτήρα διατάξεις των ΕΓΣΣΕ εφαρµόζονται και για τους 

υπαγοµένους στην παρούσα ΣΣΕ. 

Άρθρο 5 

Από την έναρξη της ισχύος της ΣΣΕ αυτής καταργούνται όλες οι αντίστοιχες διατάξεις 

των προηγουµένων οµοίων ΣΣΕ και ∆Α που αφορούν τους όρους αµοιβής και 

εργασίας των παραπάνω αναφεροµένων µισθωτών, και κωδικοποιούνται µε την 

παρούσα. ∆ιατάξεις που τυχόν παραλήφθηκαν από την κωδικοποίηση αυτή 

εξακολουθούν να ισχύουν και θα συµπεριληφθούν σε µελλοντική ΣΣΕ. Τυχόν λάθη, 

προσθήκες ή παραλήψεις που θα διαπιστωθούν κατά την διάρκεια ισχύος της ΣΣΕ 

αυτής θα αντιµετωπισθούν µε διορθωτική ρύθµιση στην επόµενη συλλογική 

διαπραγµάτευση. 
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Άρθρο 6 

Η ισχύς της ΣΣΕ αυτής, µε τους παραπάνω περιορισµούς, αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 

2005. 
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