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ΚΩΩ Δ∆Ι ΚO ΠOΙ Η ΣΗ ΣYΛ ΛO ΓΙ ΚΩΩΝ ΡYΘ ΜΙ ΣΕ ΩΩΝ (ΣΣΕ & Δ∆Α) 
ΤOY ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚOY ΠOY Α ΠΑ ΣΧO ΛΕΙ ΤΑΙ ΣΤΑ ΠΑ ΣΗΣ ΦY ΣΕ ΩΩΣ 

ΝO ΜΙ ΚΑ ΠΡO ΣΩΩ ΠΙ ΚΑ Ι Δ∆ΩΩ ΤΙ ΚOY Δ∆Ι ΚΑΙ OY
(Ι Δ∆ΡY ΜΑ ΤΑ, OΡ ΓΑ ΝΙ ΣΜOΙ, ΣΩΩ ΜΑ ΤΕΙ Α, ΣYΛ ΛO ΓOΙ, κ.λπ.) 

A.   ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΩΩ Δ∆Ι ΚOΠOΙ Η ΣΗ Ε ΛΗΦΘΗ ΣΑΝ Υ ΠOΨΗ 

1. Η 11798/1997 α πό φα ση Yπ. Εθν. Oι κο νο µί ας και Oι κο νο µι κών και Ερ γα σί ας &
Κοι νω νι κών Α σφα λί σε ων (ΦΕΚ 419 τ. Β/26.5.1997)

2. Η 11856/1998 α πό φα ση Yπ. Εθν. Oι κο νο µί ας και Oι κο νο µι κών και Ερ γα σί ας &
Κοι νω νι κών Α σφα λί σε ων (ΦΕΚ 686 τ. Β/6.7.1998)

3. Η 11110/1999 α πό φα ση Yπ. Εθν. Oι κο νο µί ας και Oι κο νο µι κών και Ερ γα σί ας &
Κοι νω νι κών Α σφα λί σε ων (ΦΕΚ 460 τ. Β/26.4.1989)

4. Η13324/2000 απόφαση Yπ. Εθν. Oι κο νο µί ας και Oι κο νο µι κών και Ερ γα σί ας & Κοι -
νω νι κών Α σφα λί σε ων (ΦΕΚ 1566 τ. Β/22.12.2000)

5. Η 12274/2001 απόφαση Yπ. Εθν. Oι κο νο µί ας και Oι κο νο µι κών και Ερ γα σί ας &
Κοι νω νι κών Α σφα λί σε ων (ΦΕΚ 793 τ. Β/22.6.2001)

6. Η 11874/2002 απόφαση Yπ. Εθν. Oι κο νο µί ας και Oι κο νο µι κών και Ερ γα σί ας &
Κοι νω νι κών Α σφα λί σε ων (ΦΕΚ 891τ. Β/15.7.2002)

7. Η 14763/2003 απόφαση Yπ. Εθν. Oι κο νο µί ας και Oι κο νο µι κών και Ερ γα σί ας &
Κοι νω νι κών Α σφα λί σε ων (ΦΕΚ 716τ. Β/5.6.2003)

8. Η 12494/2004 απόφαση Yπ. Oι κο νο µί ας και Oι κο νο µι κών - Απασχόλησης και 
Κοι νω νι κής Προστασίας (ΦΕΚ 1223 τ. Β/10.8.2004)

9. Η 11498/2005 απόφαση Yπ. Oι κο νο µί ας και Oι κο νο µι κών - Απασχόλησης και 
Κοι νω νι κής Προστασίας (ΦΕΚ 593 τ. Β/4.5.2005).

10.Η 12191/2006 απόφαση Yπ. Oι κο νο µί ας και Oι κο νο µι κών - Απασχόλησης και 
Κοι νω νι κής Προστασίας (ΦΕΚ 1119 τ. Β/17.8.2006). Ισχύει και για το 2007

11.Η 49524/2362/2008 απόφαση Yπ. Oι κο νο µί ας και Oι κο νο µι κών - Απασχόλησης
και Κοι νω νι κής Προστασίας (ΦΕΚ 1414 τ. Β/17.7.2008). Ισχύει και για το 2009

Β.  ΠΕ Δ∆ΙO Ε ΦΑΡ ΜOΓΗΣ 

Στις δι α τά ξεις της ρύθ µι σης αυ τής υ πά γε ται το προ σω πι κό που α πα σχο λεί ται στα
πά σης φύ σε ως Νο µι κά Πρό σω πα Ι δι ω τι κού Δ∆ι καί ου µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα
(Κοινωφελή Ι δρύ µα τα, Oρ γα νι σµοί, Σω µα τεί α, Σύλ λο γοι, κληροδοτήµατα κ.λπ.), που
διακρίνεται στις κατωτέρω µισθολογικές κατηγορίες ειδικοτήτων.
Ε ξαι ρού νται της πα ρού σας τα ε παγ γελ µα τι κά (ερ γα τι κά και ερ γο δο τι κά) σω µα τεί α και
ε νώ σεις αυ τών, γι α τί σύµ φω να µε την α πό 26.5.1966 Συλ λο γι κή Σύµ βα ση Ερ γα σί ας
(ΦΕΚ 376/Β/15.6.1966) το προ σω πι κό αυ τών α µεί βε ται µε την ε κά στο τε ι σχύ ου σα 
Συλ λο γι κή Σύµ βα ση Ερ γα σί ας ή ό µοι ας έ κτα σης  Α πό φα ση Δ∆ι αι τη σί ας για το προ σω -
πι κό των γρα φεί ων Α νω νύ µων Ε ται ρειών και λοι πών ι δι ω τι κών ε πι χει ρή σε ων.
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1η κα τη γο ρία 
α) Δ∆ι οι κη τι κό προ σω πι κό µε τις ε ξής ει δι κό τη τες: 

Yπάλ λη λοι γε νι κά, υπάλληλοι γραφείων, γραµ µα τείς, τα µί ες, δα κτυ λο γρά φοι, 
τη λε φω νη τές, α πο θη κά ρι οι, δι ερ µη νείς, µε τα φρα στές, σχε δι α στές, βι βλι ο θη κά -
ρι οι, βι βλι ο θη κο νό µοι, αρ χει ο θέ τες, ει σπρά κτο ρες, βοη θοί φαρ µα κεί ων κα θώς
και οι α πα σχο λού µε νοι στον κλά δο της πλη ρο φο ρι κής (α να λυ τές, προ γραµ µα τι -
στές και χει ρι στές ει σα γω γής και ε πε ξερ γα σί ας στοι χει ων στους Η/Y).

β) Εκ παι δευ τι κό και παι δα γω γι κό προ σω πι κό µε τις ε ξής ει δι κό τη τες:
Κα θη γη τές, Δ∆ά σκα λοι, Εκ παι δευ τές γε νι κά, Λο γο θε ρα πευ τές,               Παι δα γω -
γοί, Παι δο κό µοι, Ε πι µε λη τές κλπ., πλην των ειδικοτήτων που υπάγονται σε
ξεχωριστή κοινή Yπουργική Απόφαση που εκδίδεται µε τη διαδικασία του
ΑΝ 435/68.

2η κα τη γο ρία 
Oι κο νο µι κό-λο γι στι κό προ σω πι κό µε τις ε ξής ει δι κό τη τες: λο γι στές και βοη θοί λο -
γι στών.
3η κα τη γο ρία 
α) Τε χνι κό προ σω πι κό όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης, (Μέση, ΤΕΙ και ΑΕΙ) και

όλων των ειδικοτήτων αυτής (Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι,
Ηλεκτρονικοί, Ναυπηγοί, Τοπογράφοι, Εργοδηγοί Σχεδιαστές κλπ.) κάτοχοι
αναγνωρισµένου πτυχίου ή διπλώµατος Σχολής ηµεδαπής ή ισοτίµου
αλλοδαπής.

β) Ιατρικό προ σω πι κό.
γ) Ψυχολόγοι
δ) Λοιπό επιστηµονικό προσωπικό µε πτυχίο σπουδών Σχολών Τριτοβάθµιας

Εκπαίδευσης µη ειδικώς ρυθµιζόµενο από τις διατάξεις της παρούσας ή άλλης
κοινής υπουργικής απόφασης που εκδίδεται µε τη διαδικασία του α.ν. 435/1968.

4η κα τη γο ρία
Ερ γα στη ρι α κό προ σω πι κό (πα ραι α τρι κά ε παγ γέλ µα τα) στο ο ποί ο υ πά γο νται :
α) οι χει ρι στές α κτι νο λο γι κών ε γκε φα λο γρα φι κών µη χα νη µά των και οι εµ φα νι στές
πλα κών ερ γα στη ρί ων α κτι νο λο γί ας, α ξο νι κής και µα γνη τι κής το µο γρα φί ας κ.λπ.
β) οι πα ρα σκευ α στές, συ ντη ρη τές πει ρα µα το ζώ ων, συ σκευ α στές ο ρών και εµ βο λί -
ων κ.λπ. ε ντός φυ σιγ γί ων και κου τιών, που α πα σχο λού νται στα ε πι στη µο νι κά ερ γα -
στή ρια βι ο χη µεί ας, µι κρο βι ο λο γί ας, πα θο λο γο α να το µί ας, κυτ τα ρο λο γί ας, αι µα το λο -
γί ας, αι µο δο σί ας, καρ δι ο λο γί ας, εν δο κρι νο λο γί ας, ε γκε φα λο γρα φί ας, ι σο τό πων και
µο νά δων τε χνη τού νε φρού. 
5η κα τη γο ρία
Φυ σι κο θε ρα πευ τές και φυ σι ο θε ρα πευ τές, ε φό σον κα τέ χουν ά δει α α σκή σε ως
ε παγ γέλ µα τος σύµ φω να µε τις ι σχύ ου σες δι α τά ξεις. 
6η κα τη γο ρία 
Νο ση λευ τι κό προ σω πι κό (πτυ χιού χοι και πρα κτι κοί) µε τις ει δι κό τη τες: νο ση λευ -
τές, νο ση λεύ τρι ες, νο σο κό µοι-ες, ε πι σκέ πτρι ες, θε ρα παι νί δες, τραυ µα τι ο φο ρείς
κ.λπ.
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7η κα τη γο ρία
Οδηγοί πάσης φύσεως αυτοκινήτων
8η κα τη γο ρία
Ερ γα το τε χνι κό και βοη θη τι κό προ σω πι κό υ πο δι αι ρού µε νο σε πέ ντε (5) ο µά δες
ει δι κο τή των:
Η Α’ ο µά δα πε ρι λαµ βά νει τους µα γεί ρους. 
Η Β’ ο µά δα πε ρι λαµ βά νει τους θυ ρω ρούς, κλη τή ρες, φύ λα κες, νυ κτο φύ λα κες, ι µα -
τι ο φύ λα κες, δι α νο µείς τρο φί µων και συσ σι τί ων, τρα πε ζο κό µους, µε τα φο ρείς, τα ξι -
νό µους, ερ γά τες α κα θάρ του ι µα τι σµού, κα θα ρι στές -στρι ες, λα ντζέ ρες, βοη θούς
µα γεί ρων, θα λα µη πό λους και συ νο δούς, πλύντες, εργάτες γενικών καθηκόντων και
εργατοτεχνίτες µη ειδικώς κατανοµαζόµενους. 
Η Γ’ ο µά δα πε ρι λαµ βά νει : α) τους επιµελητές-φροντιστές, χωρίς πτυχίο, ατόµων µε
ειδικές ανάγκες β) τους κό πτες, ρά πτες, βοη θούς α πο θη κα ρί ων, τε χνί τες ψυ κτι -
κούς, µη χα νο τε χνί τες, συ ντη ρη τές αυ το κι νή των και γ) τους ναυαγοσώστες.
Η Δ∆’ ο µά δα πε ρι λαµ βά νει τους τε χνί τες υ δραυ λι κούς, ξυ λουρ γούς, οι κο δό µους 
κά θε ει δι κό τη τας, συ ντη ρη τές κτι ρί ων κ.λπ. και 
Η Ε’ ο µά δα πε ρι λαµ βά νει τους βοη θούς τε χνι τών υ δραυ λι κών, ξυ λουρ γών, οι κο δό -
µων, συ ντη ρη τών κ.λπ. της Δ∆’ ο µά δας (Η υπ’ αρίθµ. 49524/2362/2008 απόφαση των 
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχ. και Κοιν. Προστασίας).

Δ∆.  ΚΑ ΘOΡΙ ΣΜOΣ ΒΑ ΣΙ ΚΩΩΝ ΜΗ ΝΙΑΙ ΩΩΝ ΜΙ ΣΘΩΩΝ

Oι βα σι κοί µι σθοί για τα έ τη 2008 και 2009 κα τά κα τη γο ρία:
1η κα τη γο ρία (Δ∆ι οι κη τι κό, εκ παι δευ τι κό και παι δα γω γι κό προ σω πι κό):
Α πό 1.1.2008  729,09 ευρώ 
Από 1.9.2008  750,96 ευρώ και 
Από 1.5.2009  792,26 ευρώ
2η κα τη γο ρία (οι κο νο µι κό λο γι στι κό)  
α) Λο γι στών Α πό 1.1.2008  837,91 ευρώ 

Από 1.9.2008  871,43 ευρώ και 
Από 1.5.2009  923,72 ευρώ

β) Βοη θών λο γι στών Α πό 1.1.2008  793,74 ευρώ 
Από 1.9.2008  825,49 ευρώ και 
Από 1.5.2009  875,02 ευρώ

3η Κα τη γο ρία 
α) Τε χνι κό προ σω πι κό, β) Ιατρικό προσωπικό, γ) Ψυχολόγοι και 
δ) Λοιπό επιστηµονικό προσωπικό
Α πό 1.1.2008  801,91 ευρώ 
Από 1.9.2008  825,97 ευρώ και 
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Από 1.5.2009  871,40 ευρώ
4η Κα τη γο ρία (Ερ γα στη ρι α κό προ σω πι κό)
Α πό 1.1.2008  692,65 ευρώ 
Από 1.9.2008  713,43 ευρώ και 
Από 1.5.2009  752,67 ευρώ
5η Κα τη γο ρία (Προ σω πι κό φυ σι κο θε ρα πευτές-τριες, φυ σι ο θε ρα πευτές-τριες)
Α πό 1.1.2008  734,53 ευρώ 
Από 1.9.2008  756,57 ευρώ και 
Από 1.5.2009  798,18 ευρώ
6η Κα τη γο ρία (Νο ση λευ τι κό προ σω πι κό)
Α πό 1.1.2008  615,09 ευρώ 
Από 1.9.2008  633,54 ευρώ και 
Από 1.5.2009  668,38 ευρώ
7η Κα τη γο ρία (Οδηγοί πάσης φύσεως αυτοκινήτων)
Α πό 1.1.2008  767,09 ευρώ 
Από 1.9.2008  797,77 ευρώ και 
Από 1.5.2009  845,64 ευρώ
8η Κα τη γο ρία (ερ γα το τε χνι κό και βοη θη τι κό προ σω πι κό):
Α’  O µά δα: Α πό 1.1.2008  760,97 ευρώ 

Από 1.9.2008  783,80 ευρώ και 
Από 1.5.2009  826,91 ευρώ

Β’  O µά δα: Α πό 1.1.2008  698,50 ευρώ 
Από 1.9.2008  719,46 ευρώ και 
Από 1.5.2009  759,03 ευρώ

Γ’  O µά δα: Α πό 1.1.2008  724,19 ευρώ 
Από 1.9.2008  745,92 ευρώ και 
Από 1.5.2009  786,95 ευρώ

Δ∆’  O µά δα: Α πό 1.1.2008  808,69 ευρώ 
Από 1.9.2008  832,95 ευρώ και 
Από 1.5.2009  878,76 ευρώ

Ε’  O µά δα: Α πό 1.1.2008  771,90 ευρώ 
Από 1.9.2008  795,06 ευρώ και 
Από 1.5.2009  838,79 ευρώ

(Η υπ’ αρίθµ. 49524/2362/2008 απόφαση των Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Απασχ. και Κοιν. Προστασίας).
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Ε.  Ε ΠΙ Δ∆OΜΑ ΤΑ 

Στους α νω τέ ρω ερ γα ζό µε νους χο ρη γού νται τα ε ξής ε πι δό µα τα :
α) Ε πί δο µα τρι ε τιών επί των εκάστοτε βασικών µισθών ως εξής: 
αα) Στους µισθωτούς της 1ης Κατηγορίας (Δ∆ιοικητικό, εκπαιδευτικό και

παιδαγωγικό προσωπικό) έντεκα (11) τριετίες εκ των οποίων η πρώτη (1η)
τριετία σε ποσοστό 10% και οι επόµενες δέκα (10) τριετίες σε ποσοστό 5%
εκάστη.

αβ) Στους µισθωτούς της 2ης Κατηγορίας (Οικονοµικό και Λογιστικό προσωπικό)
έντεκα (11) τριετίες εκ των οποίων η πρώτη (1η) τριετία σε ποσοστό 10% και οι
επόµενες δέκα (10) τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη.  

αγ) Στους µισθωτούς της 3ης Κατηγορίας (Τεχνικό προσωπικό) δέκα (10) τριετίες
εκ των οποίων οι πρώτες (2) τριετίες σε ποσοστό 10% εκάστη τριετία και οι
επόµενε οκτώ (8) τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη τριετία.

αδ) Στους µισθωτούς της 4ης Κατηγορίας (εργαστηριακό προσωπικό) έντεκα (11)
τριετίες εκ ποσοστού 5% εκάστη.  

αε) Στους µισθωτούς της 5ης Κατηγορίας (φυσικοθεραπευτές και
φυσιοθεραπευτές) εννέα (9) τριετίες εκ των οποίων οι τρεις (3) πρώτες σε
ποσοστό 10% εκάστη και οι επόµενες έξι (6) σε ποσοστό 5% εκάστη.

αστ)Στους µισθωτούς της 6ης Κατηγορίας (Νοσηλευτικό προσωπικό) οκτώ (8)
τριετίες εκ των οποίων οι τρεις (3) πρώτες σε ποσοστό 10% εκάστη και οι
επόµενες πέντε (5) σε ποσοστό 5% εκάστη.  

αζ) Στους µισθωτούς της 7ης Κατηγορίας (Οδηγοί πάσης φύσεως αυτοκινήτων)
έντεκα (11) τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη.  

αη) Στους µισθωτούς της 8ης Κατηγορίας (εργατοτεχνικό και βοηθητικό
προσωπικό) οκτώ (8) τριετίες εκ των οποίων οι δύο (2) πρώτες τριετίες σε
ποσοστό 10% εκάστη και οι επόµενες έξι (6) σε ποσοστό 5% εκάστη 
(Η υπ’ αρίθµ. 49524/2362/2008 απόφαση των Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών
και Απασχ. και Κοιν. Προστασίας).

Ε πί δο µα πο λυ ε τούς υ πη ρε σί ας, στις ε ξής πε ρι πτώ σεις:
α) Στους χει ρι στές α κτι νο λο γι κών µη χα νη µά των σε πο σο στό 5% ε πί του βα σι κού 

µι σθού για τη συ µπλή ρω ση 5ε τί ας στον ί διο ερ γο δό τη.
β) Στο Νο ση λευ τι κό προ σω πι κό (6η κα τη γο ρία) σε πο σο στό 7% ε πί του βα σι κού 

µι σθού πρου σα ξη µέ νου µε το ε πί δο µα τρι ε τιών, µε τά τη συ µπλή ρω ση 18ε τούς
υ πηρεσί ας ή προ ϋ πη ρε σί ας στις ει δι κό τη τες αυ τές και 

γ) Στους µι σθω τούς της 1ης κα τη γο ρί ας (δι οι κη τι κό προ σω πι κό) σε πο σο στό 5%
για τη συ µπλή ρω ση 30 ε τών υ πη ρε σί ας  και σε πο σο στό 10% για τη συ µπλή ρω -
ση 33 ε τών υ πη ρε σί ας ή προ ϋ πη ρε σί ας. Το ε πί δο µα αυ τό υ πο λο γί ζε ται ε πί των
βα σι κών µι σθών (Η υπ’ αρίθµ. 49524/2362/2008 απόφαση των  Υπ. Οικονοµίας
και Οικονοµικών και Απασχ. και Κοιν. Προστασίας).

Ε πί δο µα σπου δών
Στους κα τό χους πτυ χί ου Τριτοβάθµιας Εκ παί δευ σης χο ρη γεί ται για κά θε έ τος
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σπου δών και µέ χρι πέ ντε (5) συ νο λι κά έ τη πο σο στό  5%, για κά θε έ τος σπου δών, σε
ό λους τους µι σθω τούς των έ ξι πρώ των κα τη γο ριών.
Το ε πί δο µα σπου δών δι και ού ται και το νο ση λευ τι κό προ σω πι κό µε δί πλω µα σχο λής
ΣΒΙΕ ή ο µο τί µων σχο λών ι δι ω τι κής ή δη µό σι ας εκ παί δευ σης σε πο σο στό 5% για κά -
θε έ τος σπου δών και µέ χρι 10% συ νο λι κά, µε την προ ϋ πό θε ση ό τι έ χει ε φο δι α στεί
µε α νά λο γη νό µι µη ά δει α α σκή σε ως ε παγ γέλ µα τος.
Σαν σπου δές α να γνω ρί ζο νται αυ τές που πραγ µα το ποιή θη καν  στη Δ∆η µό σια 
εκ παί δευ ση  κα θώς και στην Ι δι ω τι κή ε φό σον α να γνω ρί ζε ται ι σό τι µη της Δ∆η µό σι ας
Εκ παί δευ σης. Ειδικότερα για τους πτυχιούχους µισθωτούς που υπάγονται στην
τρίτη (3η) έως και την έκτη (6η) µισθολογική κατηγορία ως σπουδές αναγνωρίζονται
οι αντίστοιχες µε το αντικείµενο της ειδικότητας ή του επαγγέλµατος που ο
µισθωτός ασκεί. Σε όσους εξ αυτών των κατηγοριών κατεβάλλετο µέχρι σήµερα
τέτοιο επίδοµα ανεξαρτήτως αντικειµένου σπουδών θα εξακολουθήσει να
καταβάλλεται.
Το ε πί δο µα αυ τό υ πο λο γί ζε ται ε πί του ε κά στο τε βα σι κού µι σθού, πλην των µι σθω -
τών της 6ης Κα τη γο ρί ας (Νο ση λευ τι κό προ σω πι κό) που υ πο λο γί ζε ται ε πί του βα σι -
κού µι σθού προ σαυ ξη µέ νου µε το ε πί δο µα τρι ε τιών (Η υπ’ αρίθµ. 49524/2362/2008
απόφαση των Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχ. και Κοιν. Προστασίας).
Επίδοµα ξένης γλώσσας
Σε όλους τους εργαζόµενους των έξι (6) πρώτων µισθολογικών κατηγοριών, που
υπάγονται στη ρύθµιση αυτή χορηγείται επίδοµα ξένης γλώσσας εκ ποσοστού 5%
επί του βασικού µισθού, εφόσον ο εργαζόµενος γνωρίζει και χρησιµοποιεί ξένη
γλώσσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του.
Η επάρκεια της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται µε επίπεδο τουλάχιστον LOWER ή
αντιστοίχου τίτλου ξένης γλώσσας.
Το ανωτέρω επίδοµα ξένης γλώσσας, χρησιµοποιείται µία φορά ανεξαρτήτως του
αριθµού των ξένων γλωσσών που χρησιµοποιεί ο εργαζόµενος (Η υπ’ αρίθµ.
49524/2362/2008 απόφαση των Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχ. και Κοιν.
Προστασίας).
Νο σο κο µει α κό ε πί δο µα 
Σε ό λο το νο ση λευ τι κό προ σω πι κό χο ρη γεί ται νο σο κο µει α κό ε πί δο µα σε πο σο στό
20%. Το ί διο πο σο στό χο ρη γεί ται και σε ό λους τους άλ λους ερ γα ζό µε νους, µε την
πρου πό θε ση ό τι το Ι δρυ µα κ.λπ. έ χει νο σο κοµεια κό χα ρα κτή ρα. Νοσοκοµειακό
επίδοµα σε ποσοστό 20% χορηγείται και στο ιατρικό προσωπικό όπως χορηγείται
και στο νοσηλευτικό προσωπικό.
Το ε πί δο µα αυ τό υ πο λο γί ζε ται ε πί του βα σι κού µι σθού πλην της 6ης Κα τη γο ρί ας
που υ πο λο γί ζε ται ε πί  του βα σι κού µι σθού προ σαυ ξη µέ νου µε το ε πί δο µα τρι ε τιών
(Η υπ’ αρίθµ. 49524/2362/2008 απόφαση των Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Απασχ. και Κοιν. Προστασίας).
Ε πί δο µα τα µει α κών λα θών
Σε πο σο στό 5% ε πί των βα σι κών µι σθών σε ό σους εκ των ερ γα ζο µέ νων που υ πά γο -
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νται στις 2 πρώ τες µι σθο λο γι κές κα τη γο ρί ες α σχο λού νται µε τη δι α χεί ρι ση χρη µά -
των  (τα µεί ο, ει σπρά ξεις, κα τα θέ σεις, πλη ρω µές, κ.λπ.) (Η υπ’ αρίθµ.
49524/2362/2008 απόφαση των Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχ. και Κοιν.
Προστασίας).
Ε πί δο µα συν θη κών λό γω αν θυ γι ει νής, ε πι κιν δύ νου ερ γα σί ας ή ει δι κών συν θη -
κών ερ γα σί ας, στα ε ξής πο σο στά: 
1. Σε πο σο στό 10% ε πί των βα σι κών µι σθών ως αν θυ γι ει νής ή ε πι κιν δύ νου ερ γα σί -

ας ή και αµ φό τε ρα στις ε ξής ει δι κό τη τες: α) σε ό λο το προ σω πι κό κου ζί νας και
τους κα θα ρι στές-στρι ες, τους ερ γά τες α κα θάρ του ι µα τι σµού και τους πλύ ντες
β) στους οι κο δό µους, υ δραυ λι κούς, συ ντη ρη τές κτι ρί ων  κ.λπ. και βοη θούς των, 
ε φό σον ερ γά ζο νται σε υ πό γει α τε χνι κά έρ γα (σή ραγ γες, στο ές κ.λπ.), µε την
α πό φρα ξη, συ ντή ρη ση και α πο κα τά στα ση δι κτύ ων α πο χέ τευ σης ή σε σκα λω σιές
(κτι ρί ων - κα µι νά δων) ύ ψους ά νω των 30 µέ τρων, γ) στους η λε κτρο νι κούς
α νω τέ ρων σχο λών και δ) στο ιατρικό προσωπικό στις εξής ειδικότητες :
α) Χειρούργοι που εργάζονται στο χειρουργείο ή εκτελούν χειρουργικές πράξεις

και εκτός χειρουργείου.
β) Μικροβιολόγοι, Αιµατολόγοι, Παθολογοανατόµοι, Κυτταρολόγοι

εργαστηρίων και µονάδων  αιµοδοσίας.
γ) Αναισθησιολόγοι που χορηγούν ή επιβλέπουν την εφαρµογή αναισθησίας.
δ) Παθολόγοι, Πνευµονολόγοι, ή Καρδιολόγοι Μονάδων εντατικής θεραπείας.
ε) Παθολόγοι, Ουρολόγοι και Νεφρολόγοι Μονάδων Τεχνητού Νεφρού.
στ)Ακτινολόγοι, Ενδοκρινολόγοι και Πυρηνικής Ιατρικής σε εργαστήρια, ισότοπα

κ.λπ.
ζ) Ιατροί τµηµάτων ατόµων µε ειδικές ανάγκες και 
η) Οφθαλµίατροι, Νευρολόγοι, Ψυχιάτροι, Νευροψυχίατροι, Ορθοπεδικοί,

Δ∆ερµατολόγοι-Αφροδισιολόγοι, Αλλεργιολόγοι, Γαστρεντερολόγοι και
Ρευµατολόγοι που παρέχουν υπηρεσίες σε αντίστοιχα τµήµατα.

2. Σε πο σο στό 12%  α) αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας ε πί του βα σι κού µι σθού συν τρι ε τί ες
σε ό λο το προ σω πι κό της 6ης Κα τη γο ρί ας (Νο ση λευ τι κό προ σω πι κό) και β) ει δι -
κών συν θη κών στους φυ σι κο θε ρα πευ τές µο νά δων πε ρί θαλ ψης για ά το µα µε 
ει δι κές α νά γκες, υπολογιζόµενο επί του βασικού µισθού.

3. Σε πο σο στό 15% ε πί του βα σι κού µι σθού ως αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας στις ει δι κό τη -
τες της 1α κατηγορίας (Δ∆ιοικητικό προσωπικό) και της 2ης κα τη γο ρί ας
(Οικονοµικό-Λογιστικό), ε φό σον οι ερ γα ζό µε νοι α πα σχο λού νται α πο κλει στι κά ή
και πα ράλ λη λα µε την κύ ρια ερ γα σία τους σε ο θό νη ο πτι κής α πει κό νι σης µε το
χειρισµό Η/Υ για την ει σα γω γή και ε πε ξερ γα σία στοι χεί ων. 

4. Σε πο σο στό 20% ε πί του βα σι κού µι σθού ως ε πι κιν δύ νου ερ γα σί ας στους η λε -
κτρο λό γους που ερ γά ζο νται σε ε να έ ρια δί κτυα ή σε δί κτυα υ πό τά ση.

5. Σε πο σο στό 18% (αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας) στους χει ρι στές α κτι νο λο γι κών και
ε γκε φα λο γρα φι κών µη χα νη µά των, εµ φα νι στές πλα κών κ.λπ. της 4α
µισθολογικής κατηγορίας.Το ε πί δο µα αυ τό υ πο λο γί ζε ται επί του ποσού των 400
ευρώ.
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6. Σε πο σο στό 25% (αν θυ γι ει νής και ε πι κίν δυ νης ερ γα σί ας) στο προ σω πι κό των 
ει δι κο τή των της 4β µι σθο λο γι κής κα τη γο ρί ας (ερ γα στη ρι α κό προ σω πι κό). Το ε -
πί δο µα αυ τό υ πο λο γί ζε ται επί του ποσού των 400 ευρώ.

7. Σε πο σο στό 35% στους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στις  ειδ κό τη τ ες της 4α 
µι σθο λο γι κής κα τη γο ρί ας (χει ρι στές α κτι νο λο γι κών µη χα νη µά των κ.λπ). Το ε πί -
δο µα αυ τό ως ε πι κίν δυ νης ερ γα σί ας υ πο λο γί ζε ται επί του ποσού των 400 ευρώ.

8. Σε πο σο στό 50% λό γω αν θυ γι ει νής και ε πι κίν δυ νης ερ γα σί ας στο προ σω πι κό των
ει δι κο τή των της 4β µι σθο λο γι κής κα τη γο ρί ας (ερ γα στη ρι α κό προ σω πι κό, πα ρα -
σκευ ά στρι ες .....) υ πο λο γι ζό µε νο επί του ποσού των 400 ευρώ. Στο ε πί δο µα 
αυ τό που χο ρη γεί ται στους α πα σχο λού µε νους σε πα θο λο γο α να το µι κά ερ γα στή -
ρια, βι ο χη µεί ας, ι στο χη µεί ας και σταθ µών αι µο δο σί ας συµ ψη φί ζε ται το εκ πο σο -
στού 25% χο ρη γού µε νο ε πί δο µα αν θυ γι ει νής ερ γα σί ας. 

9. Σε ποσοστό 8% λόγω ειδικών συνθηκών, στους Ψυχολόγους που απασχολούνται
σε Μονάδες Περίθαλψης για άτοµα µε ειδικές ανάγκες, υπολογιζόµενο επί του
βασικού µισθού (Η υπ’ αρίθµ. 49524/2362/2008 απόφαση των Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Απασχ. και Κοιν. Προστασίας).

Ε πί δο µα θέ σε ως
1. Δ∆ι ευ θύ νο ντος-ου σας και Προϊ στα µέ νων : Στους ερ γα ζό µε νους σε θέ σεις δι ευ θύ -

νο ντος-ου σας και Προι στα µέ νων Νο ση λευ τών-τριών, χο ρη γεί ται ε πί δο µα θέ σε -
ως σε πο σο στό 20% και 10% α ντί στοι χα, υπολογιζόµενα επί του βασικού µισθού
συν το επίδοµα τριετιών. Αυ τά τα ε πι δό µα τα χο ρη γού νται για ό σο χρό νο οι 
ερ γα ζό µε νοι κα τέ χουν τις πα ρα πά νω θέ σεις, ε νώ δι α κό πτε ται η κα τα βο λή τους
ε άν α ντι κα τα στα θούν. Χο ρη γού νται και στους α ντι κα τα στά τες τους, κα τά τη
διάρ κει α της κα νο νι κής τους α δει ας, κα θώς και σε άλ λη πε ρί πτω ση α που σί ας 
πέ ραν του µη νός για ό σο α σκούν τα κα θή κο ντα αυ τά.

2. Στους Προϊστα µέ νους Λο γι στι κού τµή µα τος κα θώς και στους Μα γεί ρους που
τους α να τί θε νται κα θή κο ντα Αρ χι µα γεί ρου το ε πί δο µα θέ σε ως χο ρη γεί ται σε 
πο σο στό 10%, υπολογιζόµενο επί των βασικών µισθών.

3. Σε όποιον από το υπαλληλικό προσωπικό των πρώτων έξι (6) µισθολογικών
κατηγοριών ανατίθενται εγγράφως καθήκοντα Προϊσταµένου του ΝΠΙΔ∆,
χορηγείται επίδοµα θέσεως σε ποσοστό 15% υπολογιζόµενο επί του βασικού
µισθού. Το επίδοµα αυτό συµψηφίζεται µε τα ποσοστά 10% και 20% αντίστοιχα
που χορηγείται ως επίδοµα θέσεως στο νοσηλευτικό προσωπικό αν το πρόσωπο
αυτό ανήκει στην 6η κατηγορία (Νοσηλευτικό προσωπικό) (Η υπ’ αρίθµ.
49524/2362/2008 απόφαση των Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχ. και
Κοιν. Προστασίας).

Ε πί δο µα ειδικότητας Ιατρών
Χορηγείται σε ποσοστό 10% επί του βασικού µισθού σε όσους από τους ιατρούς
κατέχουν άδεια από τις Ελληνικές Αρχές εξασκήσεως ιατρικής ειδικότητας και
εφόσον απασχολούνται σε ιατρικά καθήκοντα της ειδικότητάς τους (Η υπ’ αρίθµ.
49524/2362/2008 απόφαση των Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχ. και Κοιν.
Προστασίας).
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Ε πί δο µα υπευθυνότητας
Στους µισθωτούς της 3α µισθολογικής κατηγορίας (Τεχνικό προσωπικό) εφόσον
τους ανατίθενται καθήκοντα υπευθύνου έναντι δηµόσιας αρχής χορηγείται το
επίδοµα αυτό σε ποσοστό 10% επί του βασικού µισθού και εφόσον τους ανατίθενται
πρόσθετα καθήκοντα υπευθυνότητας ως τεχνικών ασφαλείας το επίδοµα αυτό
καταβάλλεται σε ποσοστό 15% επί του βασικού µισθού (Η υπ’ αρίθµ.
49524/2362/2008 απόφαση των Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχ. και Κοιν.
Προστασίας). 
Ε ιδικά επιδόµατα οδηγών πάσης φύσεως αυτοκινήτων: 
α. Επίδοµα ειδικών συνθηκών. Στους οδηγούς φορτηγών αυτοκινήτων ωφελίµου

φορτίου (τονάζ) χορηγείται επίδοµα ειδικών συνθηκών υπολογιζόµενο επί του
βασικού µισθού σε ποσοστό 5% όταν οδηγούν φορτηγά αυτοκίνητα ωφελίµου
φορτίου άνω των 6 τόνων έως και 15 τόνων, σε ποσοστό 10% όταν οδηγούν
φορτηγά αυτοκίνητα ωφελίµου φορτίου άνω των 15 τόνων έως και 25 τόνων και
σε ποσοστό 14% όταν οδηγούν φορτηγά αυτοκίνητα ωφελίµου φορτίου άνω των
25 τόνων ή αυτοκίνητα ρυµουλκά ή ηµιρυµουλκά ανεξαρτήτως ωφελίµου
φορτίου.

β. Επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας. Σε ποσοστό 5% επί του βασικού µισθού σε
όσους οδηγούς αυτοκινήτων κάθε κατηγορίας και τύπου απασχολούνται σε
εργασίες αποκοµιδής απορριµάτων και λυµάτων.

γ. Επίδοµα επικινδύνου εργασίας σε ποσοστό 7% στους οδηγούς φορτηγών
αυτοκινήτων ανεξαρτήτως ωφελίµου φορτίου, που µεταφέρουν ραδιενεργό
υλικό.

δ. Επίδοµα οδήγησης λεωφορείων µεταφοράς προσωπικού: Σε όσους οδηγούς
οδηγούν τέτοια λεωφορεία, χορηγείται ειδικό επίδοµα σε ποσοστό 5% επί του
βασικού µισθού όταν όχηµα αυτό έχει δυναµικότητα µεταφοράς καθηµένων
επιβατών άνω των 20 έως 40 θέσεων και σε ποσοστό 10% όταν το όχηµα έχει
δυναµικό µεταφοράς καθηµένων επιβατών άνω των 40 θέσεων. Ειδικότερα για
τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων τα ως άνω ποσοστιαία επιδόµατα
χορηγούνται αντιστοίχως το µεν πρώτο εκ ποσοστού 5% σε οδηγούς
λεωφορείων δυναµικότητας µεταφοράς µαθητών από 12 έως 32 καθηµένων
θέσεων το δε δεύτερο εκ ποσοστού 10% σε οδηγούς λεωφορείων
δυναµικότητας µεταφοράς µαθητών άνω των 32 καθηµένων θέσεων 
(Η υπ’ αρίθµ. 49524/2362/2008 απόφαση των Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών και
Απασχ. και Κοιν. Προστασίας).

Ε πί δο µα οι κο γε νει α κών βα ρών
Yπο λο γι ζό µε νο στους βα σι κούς µι σθούς σε ό λους τους ερ γα ζό µε νους ως ε ξής :
10% ε πί δο µα γά µου. Το επίδοµα αυτό χορηγείται και στους άγαµους γονείς καθώς
και στους ευρισκοµένους σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύξεως (άρθρο 20 παρ. 2 του
Ν. 1849/89).
5% για κά θε παι δί και έ ως τρία παι διά ως ε πί δο µα τέ κνων.
Το ε πί δο µα αυ τό χο ρη γεί ται µέ χρι συ µπλη ρώ σε ως του 18ου έ τους της η λι κί ας τους
και ε φό σον σπου δά ζουν πα ρα τεί νε ται µέ χρι συ µπλη ρώ σε ως του 24ου έ τους της

ΚΩΩΔ∆ΙΚOΠOΙΗΣΗ Δ∆ΙΑΤΑΞΕΩΩΝ ΣYΛΛOΓΙΚΩΩΝ ΡYΘΜΙΣΕΩΩΝ

Ν
.Π

.Ι
.Δ∆

10



η λι κί ας τους. Προ κει µέ νου για παι διά που χα ρα κτη ρί ζο νται α πό αρ µό δια υ γει ο νο µι -
κή ε πι τρο πή ως α νί κα να για κά θε ερ γα σία, το ε πί δο µα αυ τό δι α τη ρεί ται για ό σο χρό -
νο δι αρ κεί η α νι κα νό τη τα αυ τή (Η υπ’ αρίθµ. 49524/2362/2008 απόφαση των 
Υπ. Οικονοµίας και Οικονοµικών και Απασχ. και Κοιν. Προστασίας).

ΣΤ.  Δ∆ΙΑ ΦOΡΕΣ ΠΑ ΡOΧΕΣ κ.λπ. Δ∆Ι Α ΤΑ ΞΕΙΣ 

1. Y πη ρε σία και Προϋ πη ρε σία
Α να γνω ρί ζε ται κά θε υ πη ρε σία ή προϋ πη ρε σία που δι α νύ θη κε µε σχέ ση ε ξηρ τη -
µέ νης ερ γα σί ας στην ει δι κό τη τα που κα τέ χει ο ερ γα ζό µε νος, κα θώς και  κά θε 
συ να φής και ο µό τι µη προς αυ τή σ’ ο ποι ον δή πο τε ερ γο δό τη, αρ κεί να βε β αι ώ νε -
ται µε βε βαί ω ση πρου πη ρε σί ας ή και α πό τα βι βλιά ρια εν σή µων του Ι ΚΑ, ε φό σον
τού το εί ναι ευ κρι νές. Ει δι κά για τις ει δι κό τη τες που πε ρι λαµ βά νο νται στη 
Β’ ο µά δα της 8ης κα τη γο ρί ας µε ε ξαίρε ση τους βοη θούς µα γεί ρους, συ νο δούς
και θα λα µη πό λους, ως προϋ πη ρε σία α να γνω ρί ζε ται και προ σµε τράται κά θε 
εί δους α πα σχό λη ση µε ο ποι α δή πο τε ει δι κό τη τα και σε ο ποι ο δή πο τε ερ γο δό τη.  
Η προϋ πη ρε σία συ ντα ξιού χου που προ σµε τρή θη κε για τη χο ρή γη ση σύ ντα ξης
δεν λαµ βά νε ται υ πό ψη για τον κα θο ρι σµό των α πο δο χών. O ερ γο δό της εί ναι 
υ πο χρε ω µέ νος να λαµ βά νει γνώ ση της προϋ πη ρε σί ας του κά θε ερ γα ζό µε νου.
Για τους Ψυχολόγους αναγνωρίζεται κάθε υπηρεσία ή προϋπηρεσία που
διανύθηκε µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας στην ειδικότητα αυτή και µετά την
απόκτηση της αδείας ασκήσεως επαγγέλµατος.

2. Oι βοη θοί λο γι στών ε φό σον συ µπλή ρω σαν 17 πλή ρη έ τη υ πη ρε σί ας µε την ι διό -
τη τα αυ τή, θε ω ρού νται λο γι στές και µε τα τάσ σο νται µι σθο λο γι κά στον α ντί στοι χο
µι σθό των λο γι στών. Στους λο γι στές µε την κα θο λι κή έν νοι α του ό ρου, ό πως 
ο ρί ζε ται αυ τή ε πι στη µο νι κά, ε ντάσ σο νται ε πί σης και α) οι κο στο λό γοι, β) οι προ�-
στά µε νοι προ µη θειών και δι α χει ρί σε ων, γ) οι πτυ χιού χοι των πα νε πι στη µι α κών
σχο λών Α ΣOΕΕ, ΑΒΣ, ΠΑ ΣΠΕ, O ΠΕ και των ι σο τί µων προς αυ τές σχο λών της 
αλ λο δα πής, οι ο ποί οι υ πη ρέ τη σαν συ νο λι κά ως βοη θοί λο γι στές ε πί 5ε τία πριν ή
µε τά την κτή ση του πτυ χί ου ή ε πί 3ε τία µε τά τη λή ψη αυ τού και δ) οι πτυ χιού χοι
του τµή µα τος λο γι στών ΚΑ ΤΕΕ-ΤΕΙ  µε 8ε τή υ πη ρε σία ως βοη θοί λο γι στών πριν
ή µε τά την κτή ση του πτυ χί ου ή 6ε τή υ πη ρε σία µε τά τη λή ψη του πτυ χί ου. Στους
λο γι στές και βοη θούς λο γι στών που α πα σχο λού νται ευ θέ ως και  α µέ σως µε τη
σύ ντα ξη του ι σο λο γι σµού, θα χο ρη γεί ται κά θε χρό νο και µέ σα σε έ να µή να α πό
τη λή ξη των ερ γα σιών για την κα τάρ τι ση του ι σο λο γι σµού, ε πί δο µα ί σο προς 75% 
ε πί ό λων των νο µί µων α πο δο χών. Αν στο ί δρυ µα κ.λπ. µε την ι διό τη τα αυ τή α πα -
σχο λού νται πέ ντε (5) και ά νω ά το µα, τό τε του ε πι δό µα τος αυ τού δι και ού ται το
σύ νο λο των λο γι στών και βοη θών λο γι στών.

3. Χρο νι κά Ό ρια
Ώ ρες ερ γα σί ας και πεν θή µε ρο. Για τους α νω τέ ρω ερ γα ζό µε νους εφαρµόζεται
σύ στη µα 5νθή µε ρης  ε βδο µα διαί ας α πα σχό λη σης. 
Oι ώ ρες ερ γα σί ας κα τά τη διάρ κει α του πεν θη µέ ρου σε ό λο το προ σω πι κό α νέρ -
χο νται στις 40, µε ε ξαί ρε ση τους ερ γα ζό µε νους που υ πά γο νται στην 4η Κα τη γο -
ρία  (ερ γα στη ρι α κό προ σω πι κό) των ο ποί ων οι ώ ρες ε βδο µα διαί ας α πα σχό λη σης
για µεν τη χει µε ρι νή πε ρί ο δο (16/10 έ ως 15/4) α νέρ χο νται σε 33, για δε τη θε ρι -
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νή πε ρί δο (16/4 έ ως 15/10) α νέρ χο νται σε 30.
Για την α µοι βή της ερ γα σί ας καθ’ υ πε ρω ρι α κή α πα σχό λη ση, για α πα σχό λη ση
κα τά τη νύ κτα (22.00-06.00) και για α πα σχό λη ση κα τά τις Κυ ρι α κές και µε νό µο
κα θι ε ρω θεί σες η µέ ρες αρ γί ας, ι σχύ ουν οι δι α τά ξεις της ερ γα τι κής νοµοθεσίας.
Oι η µέ ρες ε βδο µα διαί ας α νά παυ σης για το προ σω πι κό σε υ πη ρε σίες συ νε χούς
λει τουρ γί ας πρέ πει να εί ναι συ νε χό µε νες δύο φο ρές κά θε τέσ σε ρις (4) ε βδο µά -
δες και να πε ρι λαµ βά νουν µία του λά χι στον Κυ ρι α κή κά θε τέσ σε ρις (4) ε βδο µά -
δες. 

4. Ά δει α αιµοδοσίας. Χορηγείται µία (1) ηµέρα άδεια αιµοδοσίας µε αποδοχές σε
όσους εργαζόµενους-ες προσφέρουν αίµα σε Τράπεζα Αιµοδοσίας ή Συνεργείο
Αιµοδοσίας.

5.  Πα ρο χές σε εί δος
Στο τε χνι κό, ερ γα στη ρι α κό, νο ση λευ τι κό και ερ γα το τε χνι κό προ σω πι κό χο ρη γού -
νται κά θε χρό νο δύο (2) στο λές ερ γα σί ας (µία χειµερινή και µία θερινή) που
α νή κουν στην κυ ριό τη τα του ερ γο δό τη.

6. Τελικές διατάξεις
Όλες οι θεσµικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συµβάσεων
Εργασίας όπως ισχύουν, εφαρµόζονται και στους υπαγοµένους στην παρούσα
εργαζόµενους.

7. Κάθε προηγούµενη ρύθµιση που αφορά τις παραπάνω κατηγορίες εργαζοµένων
καταργείται.

8. Τυ χόν α νώ τε ρες α πό τη ρύθµιση αυ τή κα θο ρι ζό µε νες α πο δο χές και λοιποί όροι
εργασίας που προ βλέ πο νται  α πό νό µο, δι α τάγ µα τα, υ πουρ γι κές α πο φά σεις,
ΣΣΕ, Δ∆Α, ε σω τε ρι κούς κα νο νι σµούς, έ θι µα ή α το µι κές συµ βά σεις ερ γα σί ας, 
κα θώς και πα ρο χές εξ ε λευ θε ριό τη τας δεν θί γο νται α πό τις δι α τά ξεις της ρύθ µι -
σης αυ τής (Η υπ’ αρίθµ. 49524/2362/2008 απόφαση των Υπ. Οικονοµίας και
Οικονοµικών και Απασχ. και Κοιν. Προστασίας).
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