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Αριθμ. 49524/2362 (1)
 Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας για το προ−

σωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νο−
μικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σω−
ματεία, Σύλλογοι, Κληροδοτήματα κ.λ.π.)

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας (163/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα.

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

4. Την από 2.4.2008 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβα−
ση Εργασίας ετών 2008 και 2009 (Πράξη κατάθεσης 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
13/18.4.2008).
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5. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελ−
ματική οργάνωση των εργοδοτών με αποτέλεσμα να 
καθίσταται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύμβασης 
εργασίας για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.

6. Τα υπομνήματα: α) από 18.12.2007 του Σωματείου 
Εργαζομένων στο Ζάννειο Ίδρυμα, και β) από 20.12.2007 
του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων.

7. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του στις 19.5.2008.

8. Το π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄/21.3.2002) «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

9. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμό της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β΄/10.3.2004).

10. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/12.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας», αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγεται το προ−
σωπικό που απασχολείται στα πάσης φύσεως Νομικά 
Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρα−
κτήρα (Κοινωφελή Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία, 
Σύλλογοι, Κληροδοτήματα κ.λ.π.) που διακρίνεται στις 
κατωτέρω μισθολογικές κατηγορίες ειδικοτήτων.

Εξαιρούνται της παρούσας τα επαγγελματικά (ερ−
γατικά και εργοδοτικά) Σωματεία και Ενώσεις αυτών, 
γιατί σύμφωνα με την από 26.5.1966 Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας (ΦΕΚ 376/Β΄/15.6.66) το προσωπικό αυτών αμεί−
βεται με την εκάστοτε ισχύουσα Συλλογική Σύμβαση 
Εργασίας ή όμοιας έκτασης Απόφαση Διαιτησίας για 
το προσωπικό των Γραφείων Ανωνύμων Εταιρειών και 
λοιπών ιδιωτικών επιχειρήσεων.

1η Κατηγορία:
α) Διοικητικό προσωπικό με τις εξής ειδικότητες:
Υπάλληλοι γενικά, υπάλληλοι γραφείων, γραμματείς, 

ταμίες δακτυλογράφοι, τηλεφωνητές, αποθηκάριοι, δι−
ερμηνείς, μεταφραστές, σχεδιαστές, βιβλιοθηκάριοι, βι−
βλιοθηκονόμοι, αρχειοθέτες, εισπράκτορες, βοηθοί φαρ−
μακείων καθώς και οι απασχολούμενοι στον κλάδο της 
πληροφορικής (Αναλυτές, Προγραμματιστές και Χειριστές 
εισαγωγής και επεξεργασίας στοιχείων στους Η/Υ).

β) Εκπαιδευτικό και Παιδαγωγικό προσωπικό με τις 
εξής ειδικότητες:

Καθηγητές, Δάσκαλοι, Εκπαιδευτές γενικά, Λογοθερα−
πευτές, Παιδαγωγοί, Παιδοκόμοι, Επιμελητές, κ.λ.π., πλην 
των ειδικοτήτων που υπάγονται σε ξεχωριστή κοινή 
υπουργική απόφαση που εκδίδεται με τη διαδικασία 
του α.ν. 435/1968.

2η Κατηγορία:
Οικονομικό − Λογιστικό προσωπικό με τις εξής ειδι−

κότητες:
Λογιστές και βοηθοί λογιστών.
3η Κατηγορία:
α) Τεχνικό προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευ−

σης (Μέση, Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι.) και όλων των ειδικοτήτων αυ−
τής (Μηχανικοί, Μηχανολόγοι, Ηλεκτρολόγοι, Ηλεκτρο−
νικοί, Ναυπηγοί, Τοπογράφοι, Εργοδηγοί Σχεδιαστές 
κ.λ.π.) κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου ή διπλώματος 
Σχολής ημεδαπής ή ισοτίμου αλλοδαπής.

β) Ιατρικό προσωπικό
γ) Ψυχολόγοι
δ) Λοιπό επιστημονικό προσωπικό με πτυχίο σπουδών 

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

4η Κατηγορία:
Εργαστηριακό προσωπικό (παραϊατρικά επαγγέλματα) 

στο οποίο υπάγονται:
α) Οι χειριστές ακτινολογικών, εγκεφαλογραφικών 

μηχανημάτων και οι εμφανιστές πλακών εργαστηρίων 
Ακτινολογίας, Αξονικής και Μαγνητικής Τομογραφίας 
κ.λ.π.

β) Οι παρασκευαστές, συντηρητές πειραματόζωων, 
συσκευαστές ορών και εμβολίων κ.λ.π. εντός φυσιγγίων 
και κουτιών που απασχολούνται στα επιστημονικά εργα−
στήρια βιοχημείας, μικροβιολογίας, παθολογοανατομίας, 
κυτταρολογίας, αιματολογίας, αιμοδοσίας, καρδιολογίας, 
ενδοκρινολογίας, εγκεφαλογραφίας, ισοτόπων και μονά−
δων τεχνητού νεφρού.

5η Κατηγορία:
Φυσικοθεραπευτές και Φυσιοθεραπευτές εφόσον κα−

τέχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις.

6η Κατηγορία:
Νοσηλευτικό προσωπικό (πτυχιούχοι και πρακτικοί) 

με τις ειδικότητες:
Νοσηλευτές, νοσηλεύτριες, νοσοκόμοι − ες, επισκέ−

πτριες, θεραπαινίδες, τραυματιοφορείς κ.λ.π.
7η Κατηγορία:
Οδηγοί πάσης φύσεως αυτοκινήτων.
8η Κατηγορία:
Εργατοτεχνικό και βοηθητικό προσωπικό υποδιαι−

ρούμενο σε πέντε (5) ομάδες ειδικοτήτων.
Η Α΄ ομάδα περιλαμβάνει τους μαγείρους.
Η Β΄ ομάδα περιλαμβάνει τους θυρωρούς, κλητή−

ρες, φύλακες, νυκτοφύλακες, ιματιοφύλακες, διανομείς 
τροφίμων και συσσιτίων, τραπεζοκόμους, μεταφορείς, 
ταξινόμους, εργάτες ακαθάρτου ιματισμού, καθαριστές−
στριες, λαντζιέρες, βοηθούς μαγείρων, θαλαμηπόλους 
και συνοδούς, πλύντες, εργάτες γενικών καθηκόντων και 
εργατοτεχνίτες μη ειδικώς κατονομαζόμενους.

Η Γ΄ ομάδα περιλαμβάνει: α) τους επιμελητές − φρο−
ντιστές, χωρίς πτυχίο, ατόμων με ειδικές ανάγκες, β) 
τους κόπτες, ράπτες, βοηθούς αποθηκαρίων, τεχνίτες 
ψυκτικούς, μηχανοτεχνίτες, συντηρητές αυτοκινήτων 
και γ) τους ναυαγοσώστες.

Η Δ΄ ομάδα περιλαμβάνει τους τεχνίτες υδραυλικούς, 
ξυλουργούς, οικοδόμους κάθε ειδικότητας, συντηρητές 
κτιρίων κ.λ.π. και

Η Ε΄ ομάδα περιλαμβάνει τους βοηθούς τεχνιτών 
υδραυλικών, ξυλουργών, οικοδόμων, συντηρητών κ.λ.π. 
της Δ΄ ομάδας.

Άρθρο 2
Αποδοχές των εις το άρθρο 1 αναφερομένων κατηγο−

ριών εργαζομένων.

Α. Βασικοί μισθοί για τα έτη 2008 και 2009 κατά κα−
τηγορία:

1η Κατηγορία (Διοικητικό, εκπαιδευτικό και παιδαγω−
γικό προσωπικό):
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Από 1.1.2008 = 729,09 ευρώ
Από 1.9.2008 = 750,96 ευρώ και
Από 1.5.2009 = 792,26 ευρώ
2η Κατηγορία (Οικονομικό − Λογιστικό):
α) Λογιστών: Από 1.1.2008 = 837,91 ευρώ
Από 1.9.2008 = 871,43 ευρώ και
Από 1.5.2009 = 923,72 ευρώ
β) Βοηθών Λογιστών: Από 1.1.2008 = 793.74 ευρώ
Από 1.9.2008 = 825,49 ευρώ και
Από 1.5.2009 = 875,02 ευρώ
3η Κατηγορία (α. Τεχνικό προσωπικό, β. Ιατρικό προ−

σωπικό γ. Ψυχολόγοι και δ. Λοιπό επιστημονικό προ−
σωπικό):

Από 1.1.2008 = 801,91 ευρώ
Από 1.9.2008 = 825,97 ευρώ και
Από 1.5.2009 = 871,40 ευρώ
4η Κατηγορία (Εργαστηριακό προσωπικό):
Από 1.1.2008 = 692,65 ευρώ
Από 1.9.2008 = 713,43 ευρώ και
Από 1.5.2009 = 752,67 ευρώ
5η Κατηγορία (Φυσικοθεραπευτές−τριες − Φυσιοθε−

ραπευτές − τριες):
Από 1.1.2008 = 734,53 ευρώ
Από 1.9.2008 = 756,57 ευρώ και
Από 1.5.2009 = 798,18 ευρώ
6η Κατηγορία (Νοσηλευτικό προσωπικό):
Από 1.1.2008 = 615,09 ευρώ
Από 1.9.2008 = 633,54 ευρώ και
Από 1.5.2009 = 668,38 ευρώ
7η Κατηγορία (Οδηγοί πάσης φύσεως αυτοκινήτων):
Από 1.1.2008 = 767,09 ευρώ
Από 1.9.2008 = 797,77 ευρώ και
Από 1.5.2009 = 845,64 ευρώ
8η Κατηγορία (Εργατοτεχνικό και βοηθητικό προσω−

πικό):
Α΄ ομάδα:
Από 1.1.2008 = 760,97 ευρώ
Από 1.9.2008 = 783,80 ευρώ και
Από 1.5.2009 = 826,91 ευρώ
Β΄ ομάδα:
Από 1.1.2008 = 698,50 ευρώ.
Από 1.9.2008 = 719,46 ευρώ και
Από 1.5.2009 = 759,03 ευρώ
Γ΄ ομάδα:
Από 1.1.2008 = 724,19 ευρώ
Από 1.9.2008 = 745,92 ευρώ και
Από 1.5.2009 = 786,95 ευρώ
Δ΄ ομάδα:
Από 1.1.2008 = 808,69 ευρώ
Από 1.9.2008 = 832,95 ευρώ και
Από 1.5.2009 = 878,76 ευρώ
Ε΄ ομάδα: Από 1.1.2008 = 771,90 ευρώ
Από 1.9.2008 = 795,06 ευρώ και
Από 1.5.2009 = 838,79 ευρώ
Β. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Στους ανωτέρω εργαζομένους χορηγούνται τα εξής 

επιδόματα:
α) Επίδομα τριετιών επί των εκάστοτε βασικών μισθών 

ως εξής:
αα) Στους μισθωτούς της 1ης Κατηγορίας ένδεκα (11) 

τριετίες εκ των οποίων η πρώτη (1η) τριετία σε ποσο−
στό 10% και οι επόμενες δέκα (10) τριετίες σε ποσοστό 
5% εκάστη.

αβ) Στους μισθωτούς της 2ης Κατηγορίας ένδεκα (11) 
τριετίες εκ των οποίων η πρώτη (1η) τριετία σε ποσο−
στό 10% και οι επόμενες δέκα (10) τριετίες σε ποσοστό 
5% εκάστη.

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

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

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

αστ) Στους μισθωτούς της 6ης κατηγορίας οκτώ (8) τρι−
ετίες 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 έντεκα (11) 
τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη.

αη) Στους μισθωτούς της 8ης Κατηγορίας οκτώ (8) 
τριετίες εκ των οποίων οι δύο (2) πρώτες τριετίες σε 
ποσοστό 10% εκάστη και οι επόμενες έξι (6) σε ποσοστό 
5% εκάστη.

β) Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας στις εξής περιπτώ−
σεις:

βα) Στους χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων σε 
ποσοστό 5% επί του βασικού μισθού για τη συμπλήρωση 
5ετίας στον ίδιο εργοδότη.

ββ) Στο Νοσηλευτικό προσωπικό (6η Κατηγορία) σε 
ποσοστό 7% επί του βασικού μισθού προσαυξημένου με 
το επίδομα τριετιών, μετά τη συμπλήρωση 18ετούς υπη−
ρεσίας ή προϋπηρεσίας στις ειδικότητες αυτές, και

βγ) Στους μισθωτούς της 1ης κατηγορίας σε ποσο−
στό 5% για τη συμπλήρωση 30 ετών υπηρεσίας και σε 
ποσοστό 10% για τη συμπλήρωση 33 ετών υπηρεσίας ή 
προϋπηρεσίας. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί των 
βασικών μισθών.

γ) Επίδομα σπουδών. Στους κατόχους πτυχίου Τριτο−
βάθμιας Εκπαίδευσης χορηγείται για κάθε έτος σπου−
δών και μέχρι πέντε (5) συνολικά έτη ποσοστό 5%, για 
κάθε έτος, σε όλους τους μισθωτούς των έξιπρώτων 
κατηγοριών.

Το επίδομα σπουδών δικαιούται και το νοσηλευτικό 
προσωπικό με δίπλωμα σχολής ΣΒΙΕ ή ομότιμων σχο−
λών ιδιωτικής ή δημόσιας εκπαίδευσης σε ποσοστό 5% 
για κάθε έτος σπουδών και μέχρι 10% συνολικά με την 
προϋπόθεση ότι έχει εφοδιαστεί με ανάλογη νόμιμη 
άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Σαν σπουδές αναγνωρίζονται αυτές που πραγματο−
ποιήθηκαν στη Δημόσια εκπαίδευση καθώς και στην 
Ιδιωτική εφόσον αναγνωρίζεται ισότιμη της Δημόσιας 
εκπαίδευσης. Ειδικότερα για τους πτυχιούχους μισθω−
τούς που υπάγονται στην τρίτη (3η) έως και την έκτη 
(6η) μισθολογική κατηγορία ως σπουδές αναγνωρίζο−
νται 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 επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του εκάστοτε βα−
σικού μισθού, πλην των μισθωτών της 6ης Κατηγορίας 
(Νοσηλευτικό προσωπικό) που υπολογίζεται επί του βα−
σικού μισθού προσαυξημένου με το επίδομα τριετιών.
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δ) Επίδομα ξένης γλώσσας: Σε όλους τους εργαζό−
μενους 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 επί−
πεδο τουλάχιστον LOWER ή αντιστοίχου τίτλου ξένης 
γλώσσας.

Το ανωτέρω επίδομα ξένης γλώσσας, χορηγείται μία 
φορά ανεξαρτήτως του αριθμού των ξένων γλωσσών 
που χρησιμοποιεί ο εργαζόμενος.

ε) Νοσοκομειακό επίδομα: Σε όλο το νοσηλευτικό προ−
σωπικό χορηγείται νοσοκομειακό επίδομα σε ποσοστό 
20%. Το ίδιο ποσοστό χορηγείται και σε όλους τους άλ−
λους εργαζόμενους με την προϋπόθεση ότι το Ίδρυμα κ.λ.π. 
έχει νοσοκομειακό χαρακτήρα. Νοσοκομειακό επίδομα σε 
ποσοστό 20% χορηγείται και στο ιατρικό προσωπικό όπως 
χορηγείται και στο νοσηλευτικό προσωπικό.

Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του βασικού μισθού 
πλην της 6ης Κατηγορίας που υπολογίζεται επί του βα−
σικού μισθού προσαυξημένου με το επίδομα τριετιών.

στ) Επίδομα ταμειακών λαθών σε ποσοστό 5% επί 
των βασικών μισθών σε όσους εκ των εργαζομένων 
που υπάγονται στις 2 πρώτες μισθολογικές κατηγορί−
ες ασχολούνται με την διαχείριση χρημάτων (ταμείο, 
εισπράξεις, καταθέσεις, πληρωμές κ.λ.π.).

στ) Επίδομα συνθηκών λόγω ανθυγιεινής, επικινδύ−
νου εργασίας ή ειδικών συνθηκών εργασίας στα εξής 
ποσοστά:

1) Σε ποσοστό 10% επί των βασικών μισθών ως αν−
θυγιεινής ή επικινδύνου εργασίας ή και αμφότερα στις 
εξής ειδικότητες: α) Σε όλο το προσωπικό κουζίνας τους 
καθαριστές−τριες, τους εργάτες ακαθάρτου ιματισμού 
και τους πλύντες, β) στους οικοδόμους, υδραυλικούς, 
συντηρητές κτιρίων κ.λ.π. και βοηθούς των, εφόσον ερ−
γάζονται σε υπόγεια τεχνικά έργα (σήραγγες, στοές 
κ.λ.π.), με την απόφραξη, συντήρηση και αποκατάσταση 
δικτύων αποχέτευσης ή σε σκαλωσιές (κτιρίων − καμινά−
δων) ύψους άνω των 30 μέτρων, γ) στους ηλεκτρονικούς 
ανωτέρων σχολών και δ) στο ιατρικό προσωπικό στις 
εξής ειδικότητες: αα) Χειρούργοι που εργάζονται στο 
χειρουργείο ή εκτελούν χειρουργικές πράξεις και εκτός 
χειρουργείου.

αβ) Μικροβιολόγοι, Αιματολόγοι, Παθολογοανατόμοι, 
Κυταρολόγοι εργαστηρίων και μονάδων αιμοδοσίας.

αγ) Αναισθησιολόγοι που χορηγούν ή επιβλέπουν την 
εφαρμογή αναισθησίας. αδ) Παθολόγοι, Πνευμονολόγοι, 
ή Καρδιολόγοι Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. αε) Πα−
θολόγοι, Ουρολόγοι και Νεφρολόγοι Μονάδων Τεχνητού 
Νεφρού. αστ) Ακτινολόγοι, Ενδοκρινολόγοι και Πυρηνι−
κής Ιατρικής σε εργαστήρια, ισότοπα κ.λ.π.

αζ) Ιατροί τμημάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες και
αη) Οφθαλμίατροι, Νευρολόγοι, Ψυχίατροι, Νευροψυ−

χίατροι, Ορθοπεδικοί, Δερματολόγοι − Αφροδισιολόγοι, 
Αλλεργιολόγοι, Γαστρεντερολόγοι και Ρευματολόγοι 
που παρέχουν υπηρεσίες σε αντίστοιχα τμήματα.

2) Σε ποσοστό 12% α) (ανθυγιεινής εργασίας) επί του 
βασικού μισθού συν τριετίες σε όλο το προσωπικό της 
6ης Κατηγορίας (Νοσηλευτικό προσωπικό) και β) ειδικών 
συνθηκών στους Φυσικοθεραπευτές Μονάδων περίθαλ−
ψης για άτομα με ειδικές ανάγκες υπολογιζόμενο επί 
του βασικού μισθού.

3) Σε ποσοστό 15% επί του βασικού μισθού ως αν−
θυγιεινής εργασίας σε όλες τις ειδικότητες της 1α Κα−
τηγορίας (Διοικητικό προσωπικό) και της 2ης Κατηγο−
ρίας (Οικονομικό − Λογιστικό) εφόσον οι εργαζόμενοι 
απασχολούνται αποκλειστικά ή και παράλληλα με την 
κύρια εργασία τους σε οθόνη οπτικής απεικόνισης με 
τον χειρισμό Η/Υ για την εισαγωγή και επεξεργασία 
στοιχείων.

4) Σε ποσοστό 20% επί του βασικού μισθού ως επικιν−
δύνου εργασίας στους ηλεκτρολόγους που εργάζονται 
σε εναέρια δίκτυα ή σε δίκτυα υπό τάση.

5) Σε ποσοστό 18% (ανθυγιεινής εργασίας) στους χει−
ριστές ακτινολογικών και εγκεφαλογραφικών μηχανη−
μάτων, εμφανιστές πλακών κ.λ.π. της 4α μισθολογικής 
κατηγορίας. Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του 
ποσού των 400 ευρώ.

6) Σε ποσοστό 25% (ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργα−
σίας) στο προσωπικό των ειδικοτήτων της 4β μισθολογι−
κής κατηγορίας (εργαστηριακό προσωπικό). Το επίδομα 
αυτό υπολογίζεται επί του ποσού των 400 ευρώ.

7) Σε ποσοστό 35% στους εργαζόμενους που υπάγο−
νται στις ειδικότητες της 4α μισθολογικής κατηγορίας 
(χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων κ.λ.π.). Το επί−
δομα αυτό ως επικίνδυνης εργασίας υπολογίζεται επί 
του ποσού των 400 ευρώ και

8) Σε ποσοστό 50% λόγω ανθυγιεινής και επικίνδυ−
νης εργασίας στο προσωπικό των ειδικοτήτων της 4β 
μισθολογικής κατηγορίας (εργαστηριακό προσωπικό, 
παρασκευάστριες ...), υπολογιζόμενο επί του ποσού των 
400 ευρώ. Στο επίδομα αυτό που χορηγείται στους 
απασχολούμενους σε παθολογοανατομικά εργαστήρια, 
βιοχημείας, ιστοχημείας και σταθμών αιμοδοσίας συμ−
ψηφίζεται το εκ ποσοστού 25% χορηγούμενο επίδομα 
ανθυγιεινής εργασίας.

9) Σε ποσοστό 8% λόγω ειδικών συνθηκών, στους Ψυ−
χολόγους που απασχολούνται σε Μονάδες Περίθαλψης 
για άτομα με ειδικές ανάγκες, υπολογιζόμενο επί του 
βασικού μισθού.

ζ) Επίδομα θέσεως:
α) Διευθύνοντος−ουσας και Προϊσταμένων: Στους εργα−

ζόμενους σε θέσεις Διευθύνοντος − ούσας και Προϊστα−
μένων Νοσηλευτών − τριών, χορηγείται επίδομα θέσεως 
σε ποσοστό 20% και 10% αντίστοιχα υπολογιζόμενα επί 
του βασικού μισθού συν το επίδομα τριετιών. Αυτά τα 
επιδόματα χορηγούνται για όσο χρόνο οι εργαζόμενοι 
κατέχουν τις παραπάνω θέσεις, ενώ διακόπτεται η κατα−
βολή τους εάν αντικατασταθούν. Χορηγούνται και στους 
αντικαταστάτες τους, κατά τη διάρκεια της κανονικής 
τους αδείας, καθώς και σε άλλη περίπτωση απουσίας 
πέραν του μηνός για όσο ασκούν τα καθήκοντα αυτά.

β) Στους Προϊσταμένους Λογιστικού Τμήματος καθώς 
και στους Μαγείρους που τους ανατίθενται καθήκοντα 
Αρχιμαγείρου το επίδομα θέσεως χορηγείται σε ποσο−
στό 10% υπολογιζόμενο επί των βασικών μισθών, και 

γ) Σε όποιον από το υπαλληλικό προσωπικό των 
πρώτων έξι (6) μισθολογικών κατηγοριών ανατίθενται 
εγγράφως καθήκοντα Προϊσταμένου του Ν.Π.Ι.Δ., χορη−
γείται 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).
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η) Επίδομα ειδικότητας Ιατρών: Χορηγείται σε ποσο−
στό 10% επί του βασικού μισθού σε όσους από τους 
ιατρούς κατέχουν άδεια από τις Ελληνικές Αρχές εξα−
σκήσεως ιατρικής ειδικότητας και εφόσον απασχολού−
νται σε ιατρικά καθήκοντα της ειδικότητας τους.

θ) Επίδομα υπευθυνότητας: Στους μισθωτούς της 3α 
μισθολογικής κατηγορίας (Τεχνικό προσωπικό) εφόσον 
τους ανατίθενται καθήκοντα υπευθύνου έναντι δημό−
σιας αρχής χορηγείται το επίδομα αυτό σε ποσοστό 
10% επί του βασικού μισθού και εφόσον τους ανατίθε−
νται πρόσθετα καθήκοντα υπευθυνότητας ως τεχνικών 
ασφαλείας το επίδομα αυτό καταβάλλεται σε ποσοστό 
15% επί του βασικού μισθού.

ι) Ειδικά επιδόματα οδηνών πάσης φύσεως αυτοκι−
νήτων:

ια) Επίδομα ειδικών συνθηκών. Στους οδηγούς φορτη−
γών αυτοκινήτων ωφελίμου φορτίου (τονάζ) χορηγείται 
επίδομα ειδικών συνθηκών υπολογιζόμενο επί του βα−
σικού 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 φορ−
τηγά αυτοκίνητα ωφελίμου φορτίου άνω των 25 τόνων 
ή αυτοκίνητα ρυμουλκά ή ημιρυμουλκά ανεξαρτήτως 
ωφελίμου φορτίου.

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

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

ιδ) Επίδομα οδήγησης λεωφορείων μεταφοράς προ−
σωπικού: Σε όσους οδηγούς οδηγούν τέτοια λεωφορεία, 
χορηγείται ειδικό επίδομα σε ποσοστό 5% επί του βασι−
κού μισθού όταν το όχημα αυτό έχει δυναμικότητα μετα−
φοράς καθήμενων επιβατών άνω των 20 έως 40 θέσεων 
και σε ποσοστό 10% όταν το όχημα έχει δυναμικότητα 
μεταφοράς καθήμενων επιβατών άνω των 40 θέσεων. 
Ειδικότερα για τους οδηγούς σχολικών λεωφορείων 
τα ως άνω ποσοστιαία επιδόματα χορηγούνται αντι−
στοίχως το μεν πρώτο εκ ποσοστού 5% σε οδηγούς 
λεωφορείων δυναμικότητας μεταφοράς μαθητών από 12 
έως 32 καθήμενων θέσεων το δε δεύτερο εκ ποσοστού 
10% σε οδηγούς λεωφορείων δυναμικότητας μεταφο−
ράς μαθητών άνω των 32 καθήμενων θέσεων.

κ) Επίδομα οικογενειακών βαρών υπολογιζόμενο 
στους βασικούς μισθούς σε όλους τους εργαζόμενους 
ως εξής:

• 10% επίδομα γάμου. Το επίδομα αυτό χορηγείται και 
στους άγαμους γονείς καθώς και στους ευρισκόμενους 
σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύξεως (άρθρο 20 παρ. 2 
του ν. 1849/89),

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

Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπληρώσεως του 
18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον σπουδάζουν 
παρατείνεται μέχρι συμπληρώσεως του 24ου έτους της 
ηλικίας τους. Προκειμένου για παιδιά που χαρακτηρί−
ζονται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή ως ανίκανα 
για κάθε εργασία το επίδομα αυτό διατηρείται για όσο 
χρόνο διαρκεί η ανικανότητα.

λ) Παροχές σε είδος:
Στο τεχνικό, εργαστηριακό, νοσηλευτικό και εργα−

τοτεχνικό προσωπικό χορηγούνται κάθε χρόνο δύο (2) 
στολές εργασίας (μία χειμερινή και μία θερινή) που 
ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη .

Άρθρο 3
Λοιποί όροι εργασίας

α) Υπηρεσία και προϋπηρεσία:
Αναγνωρίζεται κάθε υπηρεσία ή προϋπηρεσία που 

διανύθηκε με σχέση εξαρτημένης εργασίας στην ειδικό−
τητα που κατέχει ο εργαζόμενος καθώς και κάθε συνα−
φής και ομότιμη προς αυτή σ’ οποιονδήποτε εργοδότη, 
αρκεί να βεβαιώνεται με βεβαίωση προϋπηρεσίας ή και 
από τα βιβλιάρια ενσήμων του ΙΚΑ εφόσον τούτο είναι 
ευκρινές. Ειδικά για τις ειδικότητες που περιλαμβάνο−
νται στην Β΄ ομάδα της 8ης Κατηγορίας με εξαίρεση 
τους βοηθούς μαγείρους, συνοδούς και θαλαμηπόλους, 
ως προϋπηρεσία αναγνωρίζεται και προσμετράται κάθε 
είδους απασχόληση με οποιαδήποτε ειδικότητα και σε 
οποιοδήποτε εργοδότη. Η προϋπηρεσία συνταξιούχου 
που προσμετρήθηκε για τη χορήγηση σύνταξης δεν 
λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό των αποδοχών. 
Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει γνώση 
της προϋπηρεσίας του κάθε εργαζόμενου.

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.

β) Οι βοηθοί λογιστών εφόσον συμπλήρωσαν 17 πλήρη 
έτη υπηρεσίας με την ιδιότητα αυτή, θεωρούνται λογι−
στές και μετατάσσονται μισθολογικά στον αντίστοιχο 
μισθό των λογιστών.

Στους λογιστές με την καθολική έννοια του όρου, 
όπως ορίζεται αυτή επιστημονικά εντάσσονται επίσης 
και:

βα) οι κοστολόγοι,
ββ) οι προϊστάμενοι προμηθειών και διαχειρίσεων ...
βγ) οι πτυχιούχοι των Πανεπιστημιακών Σχολών ΑΣΟ−

ΕΕ, ΑΒΣ, ΠΑΣΠΕ, ΟΠΕ και των ισοτίμων προς αυτές 
Σχολών της αλλοδαπής οι οποίοι υπηρέτησαν συνολικά 
ως βοηθοί λογιστές επί 5ετία πριν ή μετά την κτήση του 
πτυχίου ή επί 3ετία μετά τη λήψη αυτού, και

βδ) οι πτυχιούχοι του Τμήματος Λογιστών ΚΑΤΕΕ − 
ΤΕΙ με δετή υπηρεσία ως βοηθοί λογιστών πριν ή μετά 
την κτήση του πτυχίου ή 6ετή υπηρεσία μετά τη λήψη 
του πτυχίου.

Στους λογιστές και βοηθούς λογιστών που απασχο−
λούνται ευθέως και αμέσως με τη σύνταξη του ισο−
λογισμού, θα χορηγείται κάθε χρόνο και μέσα σ’ ένα 
μήνα από τη λήξη των εργασιών για την κατάρτιση 
του ισολογισμού, επίδομα ίσο με 75% επί όλων των 
νομίμων αποδοχών. Αν στο Ίδρυμα κ.λ.π. με την ιδιότητα 
αυτή απασχολούνται πέντε (5) και άνω άτομα, τότε του 
επιδόματος αυτού δικαιούται το σύνολο των λογιστών 
και βοηθών λογιστών

γ) Χρονικά όρια:
1) Για τους ανωτέρω εργαζόμενους εφαρμόζεται σύ−

στημα δνθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης.
2) Οι ώρες εργασίας κατά τη διάρκεια του πενθημέρου 

σε όλο το προσωπικό ανέρχονται στις 40, με εξαίρεση 
τους εργαζόμενους που υπάγονται στην 4η Κατηγορία 
(εργαστηριακό προσωπικό) των οποίων οι ώρες εβδομα−
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διαίας απασχόλησης για μεν τη χειμερινή περίοδο (16/10 
έως 15/4) ανέρχονται σε 33, για δε τη θερινή περίοδο 
(16/4 έως 15/10) ανέρχονται σε 30.

3) Για την αμοιβή ττκ εργασίας καθ’ υπερωριακή απα−
σχόληση, για απασχόληση κατά τη νύκτα (22.00 − 06.00) 
και για απασχόληση κατά τις Κυριακές και με νόμο 
καθιερωθείσες ημέρες αργίας, ισχύουν οι διατάξεις της 
εργατικής νομοθεσίας.

4) Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης για το προσω−
πικό σε υπηρεσίες συνεχούς λειτουργίας πρέπει να είναι 
συνεχόμενες δύο φορές κάθε τέσσερις (4) εβδομάδες 
και να περιλαμβάνουν μια τουλάχιστον Κυριακή κάθε 
τέσσερις (4) εβδομάδες.

5) Άδεια αιυοδοσίας: Χορηνείται μία (1) ημέρα άδεια 
αιμοδοσίας με αποδοχέςσε όσους εργαζόμενους − ες 
προσφέρουν αίμα σε Τράπεζα Αιμοδοσίας ήΣυνεργείο 
Αιμοδοσίας.

6) Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών 
Συλλογικών ΣυμβάσεωνΕργασίας, όπως ισχύουν, εφαρ−
μόζονται και στους υπαγόμενους στηνπαρούσα εργα−
ζόμενους.

Άρθρο 4

Κάθε προηγούμενη ρύθμιση που αφορά τις παραπάνω 
κατηγορίες εργαζομένων καταργείται.

Άρθρο 5

Τυχόν ανώτερες από την απόφαση αυτή καθοριζόμε−
νες αποδοχές και λοιποί όροι εργασίας που προβλέ−
πονται από νόμο, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, 
άλλες ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή 
από ατομικές συμβάσεις εργασίας καθώς και παροχές 
εξ’ ελευθεριότητας δεν θίγονται από τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής.

Άρθρο 6

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2008.

Άρθρο 7

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 8

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 4 Ιουλίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ
F

      Αριθμ. 49526/2363 (2)
Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Κτη−

νιάτρων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που απα−
σχολούνται στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα 
Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία 
Σύλλογοι κλπ) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας (163/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του α.ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124/Α΄/4.6.1968).
4. Την από 2.4.2008 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβα−

ση Εργασίας ετών 2008 και 2009 (Πράξη κατάθεσης 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
13/18.4.2008).

5. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελ−
ματική οργάνωση των εργοδοτών με αποτέλεσμα να 
καθίσταται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύμβασης 
εργασίας για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.

6. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του στις 2.6.2008.

7. Το π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄/21.3.2002) «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

8. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμό της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β΄/10.3.2004).

9. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/12.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας», αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγονται οι Κτη−
νίατροι, πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών της ημεδαπής ή 
ισοτίμων Σχολών της αλλοδαπής που απασχολούνται 
στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 
όλης της χώρας (Ιδρύματα, Οργανισμοί, Σωματεία, Σύλ−
λογοι κ.λ.π.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 2
Αποδοχές

α) Βασικοί μισθοί:
από 1.1.2008 = 932,73 ευρώ
από 1.9.2008 = 960,71 ευρώ και
από 1.5.2009 = 1.013,55 ευρώ
β) Επιδόματα:
Χορηγούνται τα εξής επιδόματα υπολογιζόμενα επί 

των βασικών μισθών
βα) Επίδομα τριετιών: Σύνολο έντεκα (11) τριετιών εκ 

ποσοστού 5% για κάθε μία τριετία.
ββ) Επίδομα ξένης γλώσσας 5%, εφόσον ο εργαζόμε−

νος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών (Proficiency ή αντι−
στοίχου τίτλου) ξένης γλώσσας. Προκειμένου για τους 
αποφοίτους Σχολών στην αλλοδαπή δεν απαιτείται 
ανάλογος τίτλος ξένης γλώσσας.

βγ) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών: 10% για τους 
κατόχους τίτλου σπουδών MASTERS και 20% για τους 
κατόχους τίτλου σπουδών διδακτορικού διπλώματος 
(DOCTORA).

βδ) Επίδομα οικογενειακών βαρών υπολογιζόμενο 
στους βασικούς μισθούς σε όλους τους εργαζόμενους 
ως εξής:

• 10% επίδομα γάμου. Το επίδομα αυτό χορηγείται και 
στους άγαμους γονείς καθώς και στους ευρισκόμενους 
σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύξεως (άρθρο 20 παρ. 2 
του ν. 1849/1989),

• 5% για κάθε παιδί και έως τρία παιδιά ως επίδομα 
τέκνων.
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Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπληρώσεως 
του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον σπουδάζουν 
παρατείνεται μέχρι συμπληρώσεως του 24ου έτους της 
ηλικίας τους. Προκειμένου για παιδιά που χαρακτηρί−
ζονται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή ως ανίκανα 
για κάθε εργασία το επίδομα αυτό διατηρείται για όσο 
χρόνο διαρκεί η ανικανότητα.

βε) Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 30% 
υπολογιζόμενο επί του ΛΑ των βασικών μηνιαίων μι−
σθών.

βστ) Επίδομα θέσεως: Χορηγείται επίδομα θέσεως 
σε ποσοστό 5% σε όσους Κτηνιάτρους τους ανατίθε−
νται καθήκοντα Προϊσταμένου τμήματος παραγωγής, 
έρευνας και ελέγχου και σε ποσοστό 10% σε όσους 
Κτηνιάτρους τους ανατίθενται καθήκοντα Προϊσταμέ−
νου του Ν.Π.Ι.Δ.

Άρθρο 3
Λοιποί όροι εργασίας

α) Υπηρεσία − Προϋπηρεσία:
Αναγνωρίζεται κάθε υπηρεσία ή προϋπηρεσία της αυ−

τής ειδικότητας του μισθωτού που διανύθηκε σ’ οποιον−
δήποτε εργοδότη (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
ή Ιδιωτικού δικαίου) καθώς και η αυτοτελής άσκηση του 
επαγγέλματος από της κτήσεως του πτυχίου του Πανε−
πιστημίου ή άλλων ισοτίμων σχολών. Προκειμένου για 
τους κατόχους τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών, ως προ−
ϋπηρεσία προσμετράται η διανυθείσα από της κτήσεως 
του πτυχίου της Ανωτάτης Σχολής.

Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των 
εργοδοτών στους οποίους οι μισθωτοί εργάσθηκαν και 
σε περίπτωση άσκησης αυτοτελώς του επαγγέλματος, 
με πιστοποιητικό του αρμόδιου Οικονομικού Εφόρου ή 
του αρμοδίου Επιμελητηρίου ή άλλης Αρχής που να 
βεβαιώνουν το χρόνο άσκησης αυτής.

β) Χρονικά όρια:
1) Ισχύει σύστημα δνθήμερης εβδομαδιαίας απασχό−

λησης με 40 ώρες εργασία.
2) Για την αμοιβή της εργασίας καθ’ υπερωριακή απα−

σχόληση, για απασχόληση κατά τη νύκτα (22.00 − 06.00) 
και για απασχόληση κατά τις Κυριακές και με νόμο 
καθιερωθείσες ημέρες αργίας, ισχύουν οι ρυθμίσεις των 
διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

3) Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης για το προσω−
πικό σε υπηρεσίες συνεχούς λειτουργίας πρέπει να είναι 
συνεχόμενες δύο φορές κάθε τέσσερις (4) εβδομάδες 
και να περιλαμβάνουν μια τουλάχιστον Κυριακή κάθε 
τέσσερις (4) εβδομάδες.

4) Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών 
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπως ισχύουν, εφαρ−
μόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα εργα−
ζόμενους.

Άρθρο 4

Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις από την απόφαση αυτή 
για τους εργαζόμενους που προβλέπονται από νόμο, 
διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, άλλες ρυθμίσεις, 
εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή από ατομικές συμ−
βάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής.

Άρθρο 5

Κάθε προηγούμενη ρύθμιση που αφορά τους παρα−
πάνω εργαζόμενους καταργείται.

Άρθρο 6

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2008.

Άρθρο 7

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 8

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ
F

    Αριθμ. 49530/2364 (3)
Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Πτυ−

χιούχων Τεχνικών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 
των μη Πτυχιούχων Τεχνικών Μηχανημάτων Ιατρι−
κής Τεχνολογίας στα Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χα−
ρακτήρα.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας (163/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του α.ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124/Α΄/4.6.1968).
4. Την από 2.4.2008 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβα−

ση Εργασίας ετών 2008 και 2009 (Πράξη κατάθεσης 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
13/18.4.2008).

5. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελ−
ματική οργάνωση των εργοδοτών με αποτέλεσμα να 
καθίσταται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύμβασης 
εργασίας για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.

6. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του στις 2.6.2008.

7. Το π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄/21.3.2002) «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

8. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμό της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β΄/10.3.2004).

9. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/12.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας», αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγονται οι Πτυ−
χιούχοι Τεχνικοί Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και οι μη 
Πτυχιούχοι Τεχνικοί Μηχανημάτων Ιατρικής τεχνολογίας 
που απασχολούνται στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και τα 
πάσης φύσεως Ν.Π.Ι.Δ. όλης της χώρας μη κερδοσκο−
πικού χαρακτήρα.
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Ανάλογα με το επίπεδο σπουδών και το είδος της 
εργασίας που προσφέρουν, κατατάσσονται σε δύο κα−
τηγορίες ειδικοτήτων.

Α΄ Κατηγορία: Περιλαμβάνει τους πτυχιούχους Ηλεκτρο−
νικών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που απασχολούνται με 
την Ιατρική Τεχνολογία. Β΄ Κατηγορία: Περιλαμβάνει τους 
μη πτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τεχνικούς 
Ιατρικών μηχανημάτων Ιατρικής Τεχνολογίας.

Άρθρο 2

α) Βασικοί μισθοί: Από 1.1.2008 = 736,33 ευρώ.
από 1.9.2008 = 758,42 ευρώ και
από 1.5.2009 = 800,13 ευρώ
β) Επιδόματα: Χορηγούνται τα εξής επιδόματα τα 

οποία υπολογίζονται επί των βασικών μισθών
βα) Επίδομα τριετιών: 10% για κάθε τριετία από τις 

έξι (6) πρώτες τριετίες και 5% για κάθε τριετία από τις 
επόμενες τέσσερις (4) τριετίες.

ββ) Επίδομα πολυετούς υπηρεσίας: 10% για τη συ−
μπλήρωση 9 ετών υπηρεσίας, συν 5% για τη συμπλή−
ρωση 15 ετών υπηρεσίας και 5% για τη συμπλήρωση 
21 ετών υπηρεσίας.

βγ) Επίδομα οικογενειακών βαρών σε όλους τους ερ−
γαζόμενους ως εξής:

1. Επίδομα γάμου 10% σε όλους τους έγγαμους μι−
σθωτούς. Το επίδομα αυτόχορηγείται και στους άγα−
μους γονείς καθώς και στους ευρισκόμενους σεκατά−
σταση χηρείας ή διαζεύξεως (άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 
1849/1989),

2. Επίδομα παιδιών σε ποσοστό 5% για το καθένα 
και μέχρι τρία (3) παιδιά.Το επίδομα αυτό χορηγείται 
μέχρι συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίαςτους 
και εφόσον σπουδάζουν παρατείνεται μέχρι συμπληρώ−
σεως του 24ουέτους της ηλικίας τους. Προκειμένου για 
παιδιά που χαρακτηρίζονται απόαρμόδια Υγειονομική 
Επιτροπή ως ανίκανα για κάθε εργασία το επίδομα 
αυτόδιατηρείται για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η 
ανικανότητα αυτή.

βδ) Επίδομα σπουδών Στους πτυχιούχους Τεχνολογι−
κών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) Τμήματος Τεχνολο−
γίας Ιατρικών Οργάνων ή αντιστοίχων ισοτίμων Σχολών 
εσωτερικού ή εξωτερικού επίδομα πτυχίου Σχολής σε 
ποσοστό 15%.

βε) Επίδομα επικίνδυνης εργασίας σε ποσοστό 30% επί 
του ποσού των 390,00 ευρώ στους εμφανιστές − χειρι−
στές φυσικούς και τεχνικούς Ακτινολογικών εργαστηρίων 
που εργάζονται υπό την επίδραση ιονιζουσών ακτινοβο−
λιών, ως τούτο ορίζεται και από τις υπ’ αριθμ. 7930/1958 
(ΦΕΚ 205/Β΄/1958) και διορθωτικής αυτής 11457/1958 (ΦΕΚ 
263/Β΄/1958) αποφάσεις των Υπουργών Κοιν. Πρόνοιας, 
Εργασίας, Εσωτερικών και Οικονομικών. Το επίδομα 
αυτό επεκτείνεται και στους εργαζόμενους τεχνικούς 
που απασχολούνται με τις εργασίες συντήρησης και επι−
σκευής ιατρικών οργάνων (μηχανήματα − συσκευές) που 
απαντώνται στα χειρουργεία, μονάδες και εργαστήρια 
(π.χ. μικροβιολογικό, βιοχημικό, ανοσολογικό, ισοτόπων, 
ακτινοθεραπευτικό, τεχνητού νεφρού κ.λ.π.), λόγω της 
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας καθόσον έρχονται 
σε άμεση επαφή με κατάλοιπα ασθενών που φέρουν 
βαρέα μεταδοτικά νοσήματα (ηπατίτιδες, aids, κ.λ.π.).

βστ) Επίδομα υψηλής τάσης για τους τεχνικούς εκ 
ποσοστού 12% επί του ποσού των 390,00 ευρώ.

βζ) Επίδομα υπευθυνότητας εκ ποσοστού 10% επί του 
ποσού των 390,00 ευρώ σε όσους εκ των ανωτέρω έχουν 
χαρακτηρισθεί υπεύθυνοι από τον εργοδότη τους.

Άρθρο 3

α) Υπηρεσία και προϋπηρεσία: Προσμετράται κάθε 
υπηρεσία και προϋπηρεσία σε οποιονδήποτε εργοδότη, 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου 
που διανύθηκε με την αυτή ειδικότητα σε μηχανήματα 
ιατρικής τεχνολογίας.

Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των 
εργοδοτών που εργάσθηκαν ή με τα ασφαλιστικά βι−
βλιάρια εφόσον τούτο προκύπτει από αυτά.

β) Χρονικά όρια:
1) Ισχύει σύστημα δνθήμερης εβδομαδιαίας απασχό−

λησης με 40 ώρες εργασίας.
2) Για την αμοιβή της εργασίας καθ’ υπερωριακή απα−

σχόληση, για απασχόληση κατά τη νύκτα (22.00 − 06.00) 
και για απασχόληση κατά τις Κυριακές και με νόμο 
καθιερωθείσες ημέρες αργίας, ισχύουν οι ρυθμίσεις των 
διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

3) Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών Συλ−
λογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπως ισχύουν, εφαρμόζονται 
και στους υπαγόμενους στην παρούσα εργαζόμενους.

Άρθρο 4

Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις από την απόφαση αυτή 
για τους εργαζόμενους που προβλέπονται από νόμο, 
διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, άλλες ρυθμίσεις, 
εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή από ατομικές συμ−
βάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής.

Άρθρο 5
Κάθε προηγούμενη ρύθμιση που αφορά τις παραπάνω 

κατηγορίες εργαζομένων του κλάδου καταργείται.

Άρθρο 6

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2008.
Άρθρο 7

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 8
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ
F

    Αριθμ. 49532/2365 (4)
Καθορισμός αποδοχών των Κοινωνικών Λειτουργών που 

απασχολούνται στα Ν.Π.Ι.Δ., Νοσηλευτικά και λοιπά 
Ιδρύματα, ολόκληρης της χώρας μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα.

  ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».
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2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας (163/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα.

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

4. Την από 2.4.2008 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβα−
ση Εργασίας ετών 2008 και 2009 (Πράξη κατάθεσης 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
13/18.4.2008).

5. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελ−
ματική οργάνωση των εργοδοτών με αποτέλεσμα να 
καθίσταται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύμβασης 
εργασίας για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.

6. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του στις 2.6.2008.

7. Το π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄/21.3.2002) «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

8. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμό της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β΄/10.3.2004).

9. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/12.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας», αποφασίζουμε: 

1. Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγονται οι 
Κοινωνικοί Λειτουργοί που εργάζονται στα Ν.Π.Ι.Δ., Νο−
σηλευτικά και λοιπά Ιδρύματα ολόκληρης της χώρας μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κάτοχοι πτυχίου σπουδών 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

2. ΑΠΟΔΟΧΕΣ:
α) Βασικοί Μισθοί σε ευρώ:

ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ
ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΣΧΟΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΤΕΕ − ΤΕΙ και ΙΣΟΤΙΜΩΝ
Από 1.1.2008 Από 1.9.2008 Από 1.5.2009

0−1 757,97 780,71 823,65
1−3 833,85 858,87 906,11
3−6 909,28 936,56 988,07
6−9 932,30 960,27 1013,08
9−12 963,30 992,20 1046,77
12−15 985,96 1015,54 1071,39
15−18 1016,96 1047,47 1105,08
18−21 1033,70 1064,71 1123,27
21−24 1054,24 1085,87 1145,59
24−27 1091,13 1123,86 1185,67
27−30 1126,75 1160,55 1224,38
30−35 1148,96 1183,43 1248,52

ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ
ΧΡΟΝΙΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΣΧΟΛΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ, ΝΟΜΙΚΗΣ,

ΠΑΝΤΕΙΟΥ κ.λ.π.
Από 1.1.2008 Από 1.9.2008 Από 1.5.2009

0−1 864,26 890,19 939,15
1−3 950,75 979,27 1033,13
3−6 1014,43 1044,86 1102,33
6−9 1046,71 1078,11 1137,41

9−12 1074,39 1106,62 1167,48
12−15 1090,69 1123,41 1185,20
15−18 1120,05 1153,65 1217,10
18−21 1145,16 1179,51 1244,38
21 −24 1188,75 1224,41 1291,75
24−27 1217,24 1253,76 1322,72
27−30 1259,15 1296,92 1368,25
30−35 1287,23 1325,85 1398,77

β) ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ: Επί των ανωτέρω βασικών μηνιαίων 
μισθών υπολογίζονται τα εξής επιδόματα: 

α) Επίδομα οικογενειακών βαρών: υπολογιζόμενο 
στους βασικούς μισθούς σε όλους τους εργαζόμενους 
ως εξής:

• 10% επίδομα γάμου. Το επίδομα αυτό χορηγείται και 
στους άγαμους γονείς καθώς και στους ευρισκόμενους 
σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύξεως (άρθρο 20 παρ. 2 
του ν. 1849/1989),

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

Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπληρώσεως του 
18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον σπουδάζουν 
παρατείνεται μέχρι συμπληρώσεως του 24ου έτους της 
ηλικίας τους. Προκειμένου για παιδιά που χαρακτηρί−
ζονται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή ως ανίκανα 
για κάθε εργασία το επίδομα αυτό διατηρείται για όσο 
χρόνο διαρκεί η ανικανότητα.

ββ) Επίδομα επαρκούς γνώσης ξένης γλώσσας σε πο−
σοστό 10%. Η επαρκής γνώση ξένης γλώσσας αποδει−
κνύεται με την προσκόμιση του οικείου τίτλου σπουδών 
του ιδρύματος ξένων γλωσσών (PROFICIENCY ή αντί−
στοιχου τίτλου) για δε τους πτυχιούχους Σχολών της 
Αλλοδαπής ανάλογου πτυχίου σπουδών τους.

βγ) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών: σε ποσοστό 5% 
στους πτυχιούχους Πανεπιστημιακής Σχολής Κοινωνικής 
Εργασίας αλλοδαπής οι οποίο κατέχουν MASTER και σε 
ποσοστό 10% στους κατέχοντες διδακτορικό δίπλωμα 
(DOCTORA) στην κοινωνική εργασία.

3. Για τον προσδιορισμό των αποδοχών προσμετράται 
πλην του χρόνου υπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη και 
κάθε προϋπηρεσία της αυτής ειδικότητας του μισθω−
τού σε οποιονδήποτε εργοδότη υπολογιζόμενη από την 
κτήση του πτυχίου.

4. Χρονικά όρια:
Για το προσωπικό της παρούσας ισχύει σύστημα δνθή−

μερης εβδομαδιαίας απασχόλησης με 40ωρη εργασία.
Για απασχόληση μεγαλύτερη του παραπάνω ωραρίου 

καταβάλλονται πρόσθετες αποδοχές όπως η νομοθε−
σία ορίζει. Το ίδιο ισχύει και για απασχόληση κατά τις 
αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες εορτές του έτους, καθώς 
επίσης και για απασχόληση κατά τις νυκτερινές ώρες.

5. Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών 
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπως ισχύουν, εφαρ−
μόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα εργα−
ζόμενους.

6. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές και λοιποί όροι 
εργασίας ανώτερες της παρούσας, δεν μειώνονται.

7. Κάθε προηγούμενη απόφαση μας καταργείται.
8. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2008.
9. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−

καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.
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Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ
F

    Αριθμ. 49533/2366 (5)
Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Μου−

σικών που απασχολούνται στις Δημοτικές Επιχει−
ρήσεις Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Δημοτικούς Οργα−
νισμούς κ.λ.π. με μορφή Ν.Π.Ι.Δ.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας (163/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του α.ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124/Α΄/4.6.1968).
4. Την από 2.4.2008 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβα−

ση Εργασίας ετών 2008 και 2009 (Πράξη κατάθεσης 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
13/18.4.2008).

5. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελ−
ματική οργάνωση των εργοδοτών με αποτέλεσμα να 
καθίσταται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύμβασης 
εργασίας για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.

6. Τα υπ’ αριθμ. 450/8.1.2008 και 22/29.5.2008 αιτήματα 
της Πανελλήνιας Ένωσης Μουσικών Ο.Τ.Α. και Πανελλη−
νίου Συλλόγου Διευθυντών Αρχιμουσικών Υπαρχιμουσι−
κών Φιλαρμονικών Ορχηστρών − Ο.ΤΑ, αντίστοιχα.

7. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του στις 2.6.2008.

8. Το π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄/21.3.2002) «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

9. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμό της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β΄/10.3.2004).

10. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/12.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας», αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγεται το 
καλλιτεχνικό προσωπικό (μουσικοί) που απασχολείται 
στα πάσης φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Επιχειρήσεις 
Πολιτιστικής Ανάπτυξης, Πολιτιστικοί Οργανισμοί, Πνευ−
ματικά Κέντρα κ.λ.π.).

α) ως εκπαιδευτικό προσωπικό των ενταγμένων στα 
Ιδρύματα αυτά ωδείων − μουσικών σχολών και

β) ως μέλη μουσικών συνόλων (Διευθυντές, Αρχιμουσι−
κοί, Κορυφαίοι μουσικοί, μουσικοί) με σύμβαση εργασίας 
αορίστου ή ορισμένου χρόνου.

Άρθρο 2

Στο προσωπικό του άρθρου 1 εντάσσονται: α) οι πτυ−
χιούχοι σχολών:

αα) σύμφωνα με το β.δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α΄/1966) «περί 
ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων»,

αβ) Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 1 και 2 του ν. 1597/86 
(ΦΕΚ 68/Α΄/1986) και

β) οι δάσκαλοι και οι μουσικοί χωρίς πτυχίο.

Άρθρο 3

Η κατάταξη και διαβάθμιση αυτών ανάλογα με τα 
τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, καθώς και τα καθή−
κοντα και τη θέση που κατέχουν, περιγράφονται στα: 
β.δ. 16/1966, π.δ. 476/1981, π.δ. 253/1983, π.δ. 22/1990, π.δ. 
562/1993 και το άρθρο 48 του ν. 1597/1986 και έχει ως 
εξής:

Α΄ Κατηγορία: Εκπαιδευτικό προσωπικό Ωδείων κ.λ.π.
α) Διευθυντής
β) Καθηγητής
γ) Δάσκαλος
δ) Επιμελητής και
ε) Δάσκαλος χωρίς πτυχίο
Β΄ Κατηγορία: Προσωπικό Μουσικών Συνόλων
α) Διευθυντής
β) Αρχιμουσικός
γ) Διευθυντής Χορωδίας
δ) Κορυφαίος
ε) Μουσικός και
στ) Μουσικός χωρίς πτυχίο.
Ειδικότερα τα προσόντα για κάθε αντίστοιχη θέση 

και τίτλο ορίζονται για μεν την Α΄ κατηγορία από τα 
άρθρα 15 και 16 του β.δ. 16/1966, για δε τη Β΄ κατηγορία 
από το π.δ. 476/1981.

Άρθρο 4

α) Σε όλο το προσωπικό των ανωτέρω κατηγοριών 
χορηγείται για κάθε ώρα απασχόλησης αμοιβή ίση με 
το ποσό των 6,88 ευρώ από 1.1.2008, 7,09 ευρώ από 1−
9.2008 και 7,48 ευρώ από 1.5.2009, πλην των δασκάλων 
και των μουσικών χωρίς πτυχίο που η αμοιβή για κάθε 
ώρα απασχόλησης είναι 6,37 ευρώ από 1.1.2008, 6,56 
ευρώ από 1.9.2008 και 6,92 ευρώ από 1.5.2009.

β) Επιδόματα: Το ωρομίσθιο αυτό προσαυξάνεται με 
τα κάτωθι επιδόματα:

βα) Επίδομα έντεκα (11) τριετιών: εκ ποσοστού 10% 
η χορήγηση της πρώτης τριετίας και εκ ποσοστού 5% 
κάθε μιας των υπολοίπων δέκα (10) τριετιών.

Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται:
α) για το εκπαιδευτικό προσωπικό των ωδείων − μου−

σικών σχολών από βεβαίωση του προηγούμενου ή των 
προηγούμενων εργοδοτών, ιδιοκτητών ωδείων − μουσι−
κών σχολών, στην οποία θα αναφέρεται ο αριθμός της 
απόφασης διορισμού του Υπουργού Πολιτισμού,

β) για το προσωπικό των μουσικών συνόλων από βε−
βαίωση του προηγούμενου ή των προηγούμενων ερ−
γοδοτών, στην οποία αναφέρονται η ειδικότητα και ο 
βαθμός ή από την προσκόμιση του ασφαλιστικού βιβλι−
αρίου, εάν από αυτό αποδεικνύονται τα ίδια, δηλαδή η 
ειδικότητα και ο βαθμός.

ββ) Επίδομα ατομικής μελέτης σε ποσοστό 35%.
βγ) Ειδικό επίδομα συνθηκών: Για το προσωπικό μου−

σικών πνευστών οργάνων συνόλων σε ποσοστό 15% και 
των λοιπών οργάνων σε ποσοστό 10%.
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βδ) Επίδομα γάμου 10%: Το επίδομα αυτό χορηγείται 
και στους άγαμους γονείς καθώς και στους ευρισκό−
μενους σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύξεως (άρθρο 20 
παρ. 2 του ν. 1849/1989).

βε) Επίδομα θέσης: 25% για τους Διευθυντές Ωδείων 
και Μουσικών Συνόλων και 20% για τους Αρχιμουσι−
κούς.

Άρθρο 5

Επιδόματα Χριστουγέννων − Πάσχα − Θερινής αδείας: 
Στους εργαζόμενους της κατηγορίας αυτής, ανεξαρτή−
τως εάν συνδέονται με εργασιακή σχέση αορίστου ή 
ορισμένου χρόνου, καταβάλλονται επιδόματα εορτών 
Χριστουγέννων και Πάσχα, σύμφωνα με τις διατάξεις 
της υπ’ αριθμ. 19040/1981 κοινής υπουργικής απόφασης 
(ΦΕΚ 742/Β΄/1981) και αδείας και επιδόματος αδείας σύμ−
φωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 6

Σε περίπτωση απασχόλησης του προσωπικού αυτής 
της απόφασης κατά τις Κυριακές και τις αργίες, οι 
αντίστοιχες αποδοχές καταβάλλονται προσαυξημένες 
κατά 75%.

Άρθρο 7

α) Μεταξύ δύο διδακτικών ωρών διενεργείται διάλειμ−
μα 10 λεπτών.

β) Η διάρκεια της Υπηρεσίας (πρόβα ή εμφάνιση) στα 
μουσικά σύνολα ορίζεται σε 3 ώρες. Μεταξύ 3 ωρών 
πρόβας διενεργείται εικοσάλεπτο διάλειμμα, που μπο−
ρεί να διαιρείται σε δύο δεκάλεπτα. Σε περίπτωση που 
τα μουσικά σύνολα πραγματοποιούν την ίδια ημέρα 2 
υπηρεσίες, αφήνεται περιθώριο τουλάχιστον μιας (1) 
ώρας για ανάπαυση των μουσικών.

γ) Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών 
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπως ισχύουν, εφαρ−
μόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα, εργα−
ζόμενους.

Άρθρο 8

Αποδοχές ανώτερες απ’ αυτές που καθορίζονται με 
την παρούσα και ευνοϊκότεροι όροι εργασίας, που προ−
βλέπονται από νόμους, διατάγματα, υπουργικές απο−
φάσεις, Σ.Σ.Ε. ή Διαιτητικές Αποφάσεις, Κανονισμούς 
εργασίας, έθιμα κ.λ.π., δεν θίγονται και εξακολουθούν 
να ισχύουν.

Κάθε προηγούμενη απόφαση από την ισχύ της πα−
ρούσας καταργείται.

Άρθρο 9

Η παρούσα ισχύει από 1.1.2008.

Άρθρο 10

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 11

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ

    Αριθμ. 49536/2367 (6)
Καθορισμός αποδοχών προσωπικού Ιπποφορβείων 

όλης της χώρας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας (163/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα.

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

4. Την από 2.4.2008 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβα−
ση Εργασίας ετών 2008 και 2009 (Πράξη κατάθεσης 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
13/18.4.2008).

5. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελ−
ματική οργάνωση των εργοδοτών με αποτέλεσμα να 
καθίσταται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύμβασης 
εργασίας για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.

6. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του στις 2.6.2008.

7. Το π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄/21.3.2002) «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

8. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμό της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β΄/10.3.2004).

9. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/12.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας», αποφασίζουμε:

1. Το κατώτατο όριο ημερομισθίου των σταυλιτών, 
εργατών και λοιπών απασχολουμένων στα Ιπποφορ−
βεία όλης της χώρας καθορίζεται από 1.1.2008 σε 30,40 
ευρώ, από 1.9.2008 σε 31,32 ευρώ και από 1.5.2009 σε 
33,04 ευρώ.

2. Στους εργαζόμενους της παρούσης κοινής υπουρ−
γικής απόφασης χορηγούνται τα κατωτέρω επιδόματα 
υπολογιζόμενα στα βασικά ημερομίσθια:

α) Γάμου εκ ποσοστού 10% ανεξαρτήτως φύλου σε 
όλους τους εγγάμους. Το επίδομα αυτό χορηγείται και 
στους αγάμους γονείς καθώς και στους ευρισκόμενους 
σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύξεως (άρθρο 20 παρ. 2 
του ν. 1849/1989).

β) Τριετούς υπηρεσίας εκ ποσοστού 5% για κάθε 
τριετία υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας σε οποιοδήποτε 
εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα και μέχρι συ−
μπληρώσεως έξι (6) τριετιών.

γ) Ανθυγιεινής και επικίνδυνης εργασίας εκ ποσοστού 
20%.

3. Σε όλους τους μισθωτούς που αφορά η παρούσα, 
χορηγούνται ετησίως ένα ζεύγος υποδημάτων (μπότες 
εξ ελαστικού) καταλλήλων για την εργασία τους και ένα 
αδιάβροχο που ανήκουν στη κυριότητα του εργοδότη.

4. Χρονικά όρια:
α) Για την αμοιβή της εργασίας καθ’ υπερωριακή 

απασχόληση, για απασχόληση κατά την νύκτα (22.00 
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− 06.00), τις Κυριακές και με νόμο αργίες, ισχύουν οι 
διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας.

β) Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών 
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπως ισχύουν, εφαρ−
μόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα εργα−
ζόμενους.

5. Ευνοϊκότεροι όροι που έχουν συμφωνηθεί έναντι 
της παρούσαςεξακολουθούν να ισχύουν. Οι ανωτέρω 
αποδοχές δεν μπορεί να υπολείπονται αυτώνπου προ−
βλέπονται από την εκάστοτε Ε.Γ.Σ. Σ.Ε.

6. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

7. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2008.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ
F

    Αριθμ. 49537/2368 (7)
Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Βιο−

λόγων πτυχιούχων Ανωτάτων Σχολών που απασχο−
λούνται στα πάσης φύσεως Ν.Π.Ι.Δ. όλης της χώρας 
μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας (163/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα.

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

4. Την από 2.4.2008 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβα−
ση Εργασίας ετών 2008 και 2009 (Πράξη κατάθεσης 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
13/18.4.2008).

5. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελ−
ματική οργάνωση των εργοδοτών με αποτέλεσμα να 
καθίσταται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύμβασης 
εργασίας για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.

6. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του στις 2.6.2008.

7. Το π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄/21.3.2002) «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

8. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμό της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β΄/10.3.2004).

9. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/12.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγονται οι Βι−
ολόγοι, πτυχιούχοι Ανωτάτων Σχολών της ημεδαπής ή 
ισοτίμων Σχολών της αλλοδαπής που απασχολούνται 
στα πάσης φύσεως Ν.Π.Ι.Δ. όλης της χώρας μη κερδο−
σκοπικού χαρακτήρα.

Άρθρο 2
Αποδοχές

α) Βασικοί μισθοί: από 1/1/2008 = 932,73 ευρώ
από 1.9.2008 = 960,71 ευρώ και
από 1.5.2009 = 1.013,55 ευρώ
β) Επιδόματα:
Χορηγούνται τα εξής επιδόματα υπολογιζόμενα επί 

των βασικών μισθών.
βα) Επίδομα τριετιών: Σύνολο έντεκα (11) τριετιών εκ 

ποσοστού 5% για κάθε μία τριετία.
ββ) Επίδομα ξένης γλώσσας 5%, εφόσον ο εργαζόμε−

νος είναι κάτοχος τίτλου σπουδών (Proficiency ή αντι−
στοίχου τίτλου) ξένης γλώσσας. Προκειμένου για τους 
αποφοίτους Σχολών στην αλλοδαπή δεν απαιτείται 
ανάλογος τίτλος ξένης γλώσσας.

βγ) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών: 10% για τους 
κατόχους τίτλου σπουδών MASTERS και 20% για 
τους κατόχους τίτλου σπουδών διδακτορικό δίπλωμα 
(DOCTORA).

βδ) Επίδομα οικογενειακών βαρών υπολογιζόμενο 
στους βασικούς μισθούς σε όλους τους εργαζόμενους 
ως εξής:

• 10% επίδομα γάμου. Το επίδομα αυτό χορηγείται και 
στους άγαμους γονείς καθώς και στους ευρισκόμενους 
σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύξεως (άρθρο 20 παρ. 2 
του ν. 1849/1989),

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

Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπληρώσεως του 
18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον σπουδάζουν 
παρατείνεται μέχρι συμπληρώσεως του 24ου έτους της 
ηλικίας τους. Προκειμένου για παιδιά που χαρακτηρί−
ζονται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή ως ανίκανα 
για κάθε εργασία το επίδομα αυτό διατηρείται για όσο 
χρόνο διαρκεί η ανικανότητα.

βε) Επίδομα Νοσοκομειακό σε ποσοστό 20% σε όσους 
εργάζονται σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Κλινικές (ν. 
201/1975). Το επίδομα αυτό υπολογίζεται επί του ΛΑ του 
βασικού μισθού.

βστ) Επίδομα θέσεως: Χορηγείται επίδομα θέσεως 
σε ποσοστό 5% σε όσους Βιολόγους τους ανατίθε−
νται καθήκοντα Προϊσταμένου τμήματος παραγωγής, 
έρευνας και ελέγχου και σε ποσοστό 10% σε όσους 
Βιολόγους τους ανατίθενται καθήκοντα Προϊσταμένου 
του Ν.Π.Ι.Δ.

Άρθρο 3
Λοιποί όροι εργασίας 

α) Υπηρεσία − Προϋπηρεσία:
Αναγνωρίζεται κάθε υπηρεσία ή προϋπηρεσία της αυ−

τής ειδικότητας του μισθωτού που διανύθηκε σ’ οποιον−
δήποτε εργοδότη (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου 
ή Ιδιωτικού δικαίου) καθώς και η αυτοτελής άσκηση 
του επαγγέλματος από της κτήσεως του πτυχίου του 
Πανεπιστημίου ή άλλων ισοτίμων σχολών. Προκειμένου 
για τους κατόχους τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών, ως 



 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20231

προϋπηρεσία προσμετράται η διανυθείσα από της κτή−
σεως του πτυχίου της Ανωτάτης Σχολής.

Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των 
εργοδοτών στους οποίους οι μισθωτοί εργάσθηκαν και 
σε περίπτωση άσκησης αυτοτελώς του επαγγέλματος, 
με πιστοποιητικό του αρμόδιου Οικονομικού Εφόρου ή 
του αρμοδίου Επιμελητηρίου ή άλλης Αρχής που να 
βεβαιώνουν το χρόνο άσκησης αυτής.

β) Χρονικά όρια:
1) Ισχύει σύστημα δνθήμερης εβδομαδιαίας απασχό−

λησης με 40 ώρες εργασία.
2) Για την αμοιβή της εργασίας καθ’ υπερωριακή απα−

σχόληση, για απασχόληση κατά τη νύκτα (22.00 − 06.00) 
και για απασχόληση κατά τις Κυριακές και με νόμο 
καθιερωθείσες ημέρες αργίας, ισχύουν οι ρυθμίσεις των 
διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας.

3) Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης για το προσω−
πικό σε υπηρεσίες συνεχούς λειτουργίας πρέπει να είναι 
συνεχόμενες δύο φορές κάθε τέσσερις (4) εβδομάδες 
και να περιλαμβάνουν μια τουλάχιστον Κυριακή κάθε 
τέσσερις (4) εβδομάδες.

4) Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών 
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπως ισχύουν, εφαρ−
μόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα εργα−
ζόμενους.

Άρθρο 4

Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις από την απόφαση αυτή 
για τους εργαζόμενους που προβλέπονται από νόμο, 
διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, άλλες ρυθμίσεις, 
εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή από ατομικές συμ−
βάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής.

Άρθρο 5

Κάθε προηγούμενη ρύθμιση που αφορά τους παρα−
πάνω εργαζόμενους καταργείται.

Άρθρο 6

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2008.

Άρθρο 7

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 8

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ
F

    Αριθμ. 49539/2369 (8)
Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των ερ−

γαζομένων στα Ιδρύματα Ειδικής Αγωγής, που λει−
τουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας (163/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα.

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

4. Την από 2.4.2008 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβα−
ση Εργασίας ετών 2008 και 2009 (Πράξη κατάθεσης 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
13/18.4.2008).

5. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελ−
ματική οργάνωση των εργοδοτών με αποτέλεσμα να 
καθίσταται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύμβασης 
εργασίας για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.

6. Τα υπομνήματα: α) από 18.12.2007 του Σωματείου 
Εργαζομένων στο Ζάννειο Ίδρυμα, και β) από 20.12.2007 
του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων.

7. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του στις 19.5.2008.

8. Το π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄/21.3.2002) «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

9. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμό της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β΄/10.3.2004).

10. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/12.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας», αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγεται το 
προσωπικό που απασχολείται στα Ιδρύματα Ειδικής 
Αγωγής, που λειτουργούν ως Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα και το οποίο κατατάσσεται στις κατωτέρω 
τέσσερις (4) κατηγορίες ειδικοτήτων.

Α΄ Κατηγορία: Ψυχολόγοι, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Γυμνα−
στές, Λογοθεραπευτές, Δραματοθεραπευτές, Μουσι−
κοχοροθεραπευτές, Θεραπευτές μέσω των Εικαστικών 
Τεχνών πτυχιούχοι ξένων ή ελληνικών (όπου υπάρχουν 
αντίστοιχες ειδικότητες) Πανεπιστημίων.

Β΄ Κατηγορία: Πτυχιούχοι Σχολών ΤΕΙ ή ΚΑΤΕΕ και 
λοιπών ισοτίμων σχολών της Ελλάδος ή του εξωτερικού 
(π.χ. εργοθεραπευτές, κοινωνικοί θεραπευτές και με 
τεχνικές ειδικότητες).

Γ΄ Κατηγορία: Εκπαιδευτές με τεχνικές ειδικότητες 
απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης − Κεραμιστές, 
μεταξοτύπες, τεχνίτες υφαντικής και πλεκτικής, κηπου−
ροί, ξυλουργοί, τεχνίτες ζαχαροπλαστικής κ.ο.κ. − ειδικοί 
παιδαγωγοί απόφοιτοι Ι ΕΚ, Εργαστηρίων Ελευθέρων 
Σπουδών.

Δ΄ Κατηγορία: Λοιπές πλην των ανωτέρω κατηγορίες 
ειδικοτήτων.
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Άρθρο 2
Αποδοχές

α) Βασικοί Μισθοί σε ευρώ:

Χρόνια
Υπηρεσίας

Α΄ Κατηγορία (Ψυχολόγοι, Ειδικοί Παιδαγωγοί,
Γυμναστές, Λογοθεραπευτές κ.λ.π.)

Από 1.1.2008 Από 1.9.2008 Από 1.5.2009
0−3 947,81 976,24 1029,93
3−6 999,35 1029,33 1085,94
6−9 1097,40 1130,32 1192,49
9−12 1143,49 1177,79 1242,57
12−15 1176,58 1211,88 1278,53
15−18 1215,56 1252,03 1320,89
18−21 1239,44 1276,62 1346,83
21−24 1269,58 1307,67 1379,59
24−27 1305,63 1344,80 1418,76
27−30 1333,30 1373,30 1448,83
30−35 1369,35 1410,43 1488,00

Χρόνια
Υπηρεσίας

Β΄ Κατηγορία (Πτυχιούχοι Σχολών ΚΑΤΕΕ −
ΤΕΙ κ.λ.π.)

Από 1.1.2008 Από 1.9.2008 Από 1.5.2009
0−3 849,77 875,26 923,40
3−6 911,76 939,11 990,76
6−9 947,81 976,24 1029,93
9−12 968,75 997,81 1052,69
12−15 999,35 1029,33 1085,94
15−18 1029,93 1060,83 1119,18
18−21 1041,24 1072,48 1131,47
21 −24 1064,29 1096,22 1156,51
24−27 1102,96 1136,05 1198,53
27−30 1140,56 1174,78 1239,39
30−35 1166,09 1201,07 1267,13

Χρόνια
Υπηρεσίας

Γ΄ Κατηγορία (Εκπαιδευτές με τεχνικές 
ειδικότητες απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης
Από 1.1.2008 Από 1.9.2008 Από 1.5.2009

0−3 774,34 797,57 841,44
3−6 812,45 836,82 882,85
6−9 853,52 879,13 927,48
9−12 895,85 922,73 973,48
12−15 922,67 950,35 1002,62
15−18 950,75 979,27 1033,13
18−21 979,21 1008,59 1064,06
21 −24 1008,59 1038,85 1095,99
24−27 1038,73 1069,89 1128,73

27 και άνω 1079,01 1111,38 1172,51
Δ΄ Κατηγορία (Λοιπό προσωπικό): Ισχύουν οι αποδο−

χές και λοιποί όροι εργασίας όπως ορίζονται από τις 
εκάστοτε Κ.Υ.Α. για το προσωπικό των πάσης φύσεως 
Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Κοινωφελή Ιδρύ−
ματα, Οργανισμοί, σωματεία, Σύλλογοι, Κληροδοτήματα 
κ.λ.π.).

β) Επιδόματα: Χορηνούνται τα εξής επιδόματα υπο−
λογιζόμενα επί των βασικών μισθών.

βα) Επίδομα οικογενειακών βαρών: υπολογιζόμενο 
στους βασικούς μισθούς σε όλους τους εργαζόμενους 
ως εξής:

• 10% επίδομα γάμου. Το επίδομα αυτό χορηγείται και 
στους άγαμους γονείς καθώς και στους ευρισκόμενους 
σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύξεως (άρθρο 20 παρ. 2 
του ν. 1849/1989),

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

Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπληρώσεως του 
18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον σπουδάζουν 
παρατείνεται μέχρι συμπληρώσεως του 24ου έτους της 
ηλικίας τους. Προκειμένου για παιδιά που χαρακτηρί−
ζονται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή ως ανίκανα 
για κάθε εργασία το επίδομα αυτό διατηρείται για όσο 
χρόνο διαρκεί η ανικανότητα.

ββ) Επίδομα ξένης γλώσσας σε ποσοστό 5% μόνο 
για όσους απασχολούνται σε θέσεις που απαραίτητο 
προσόν είναι η επάρκεια στην ξένη γλώσσα.

βγ) Επίδομα μεταπτυχιακών σπουδών: 8% για τους 
κατόχους MASTERS και 16% για τους κατόχους διδα−
κτορικού διπλώματος.

βδ) Νοσοκομειακό επίδομα: 20% σε όσους εργαζόμε−
νους απασχολούνται σε μονάδες νοσοκομειακού χαρα−
κτήρα όπως τούτο ορίζεται από τον ν. 201/7195.

βε) Επίδομα ειδικών συνθηκών: Στο εκπαιδευτικό και 
βοηθητικό προσωπικό χορηγείται το επίδομα αυτό σε 
ποσοστό 6% υπολογιζόμενο στο α’ μισθολογικό κλι−
μάκιο (0−3 χρόνια) του προσωπικού της Α΄ κατηγορίας 
ειδικοτήτων. Στους Ψυχολόγους, χορηγείται το επίδομα 
αυτό, σε ποσοστό 8%, υπολογιζόμενο επίσης στο α’ 
μισθολογικό κλιμάκιο (0−3 χρόνια) του προσωπικού της 
Α΄ κατηγορίας ειδικοτήτων.

Άρθρο 3
Λοιποί όροι εργασίας

α) Υπηρεσία και προϋπηρεσία: Για τον προσδιορισμό 
των αποδοχών των εργαζομένων των υπό στοιχεία Α΄ 
και Β΄ κατηγορίες εργαζομένων του άρθρου 1 της πα−
ρούσας απόφασης προσμετράται 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.

Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των 
εργοδοτών στους οποίους εργάσθηκαν οι εργαζόμενοι 
και σε περίπτωση ασκήσεως αυτοτελούς επαγγέλματος 
με πιστοποιητικό του αρμοδίου Οικονομικού Εφόρου ή 
άλλης Αρχής που να βεβαιώνει τον χρόνο της ασκή−
σεως.

β) Χρονικά όρια:
1) Ισχύει σύστημα δνθήμερης εβδομαδιαίας απασχό−

λησης με 40 ώρες εργασία την εβδομάδα.
2) Για την αμοιβή της εργασίας καθ’ υπερωριακή απα−

σχόληση, για απασχόληση κατά τη νύκτα (22.00 − 06.00) 
και για απασχόληση κατά τις Κυριακές και με νόμο κα−
θιερωθείσες ημέρες αργίας, ισχύουν οι πάγιες ρυθμίσεις 
των διατάξεων του εργατικού δικαίου.

3) Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης για το προσω−
πικό σε υπηρεσίες συνεχούς λειτουργίας πρέπει να είναι 
συνεχόμενες δύο φορές κάθε τέσσερις (4) εβδομάδες 
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και να περιλαμβάνουν μία τουλάχιστον Κυριακή κάθε 
τέσσερις (4) εβδομάδες.

4) Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών 
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπως ισχύουν, εφαρ−
μόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα εργα−
ζόμενους.

Άρθρο 4

Τυχόν ευνοϊκότερες ρυθμίσεις από την απόφαση αυτή 
για τους εργαζόμενους − υψηλότερες αποδοχές και 
λοιποί όροι εργασίας − που προβλέπονται από νόμο, 
διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, άλλες ρυθμίσεις, 
εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή από ατομικές συμ−
βάσεις εργασίας δεν θίγονται από τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής.

Άρθρο 5

Κάθε προηγούμενη ρύθμιση που αφορά τις παραπάνω 
κατηγορίες εργαζομένων του κλάδου καταργείται.

Άρθρο 6

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2008.

’Άρθρο 7

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 8

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ
F

    Αριθμ. 49541/2370 (9)
Καθορισμός κατωτάτων ορίων αποδοχών των Βρεφο−

κόμων και Νηπιαγωγών που απασχολούνται στους 
Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, των πά−
σης φύσεως Ν.Π.Ι.Δ. όλης της χώρας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας (163/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα.

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

4. Την από 2.4.2008 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβα−
ση Εργασίας ετών 2008 και 2009 (Πράξη κατάθεσης 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
13/18.4.2008).

5. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελ−
ματική οργάνωση των εργοδοτών με αποτέλεσμα να 
καθίσταται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύμβασης 
εργασίας για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.

6. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του στις 26.5.2008.

7. Το π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄/21.3.2002) «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

8. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμό της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β΄/10.3.2004).

9. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/12.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας».

1. Καθορίζουμε τα κατώτατα όρια βασικών μηνιαίων 
μισθών των Βρεφοκόμων και Νηπιαγωγών πτυχιούχων 
Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσηςκαθώς και των απο−
φοίτων σχολών ελευθέρων σπουδών διετούς ή τριε−
τούςφοιτήσεως ή Ι.Ε.Κ. αναγνωρισμένων από το κράτος 
που απασχολούνται με σχέσηεξαρτημένης εργασίας 
στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, τωνπά−
σης φύσεως Ν.Π.Ι.Δ., όλης της χώρας, ως εξής:

α) Βασικοί Μισθοί:
από 1.1.2008 = 760,61 ευρώ
από 1.9.2008 = 783,43 ευρώ και
από 1.5.2009 = 830,44 ευρώ
β) Επιδόματα: Επί των ανωτέρω βασικών μισθών χο−

ρηγούνται τα εξής επιδόματα:
βα) Επίδομα έντεκα (11) τριετιών εκ των οποίων η 1η 

τριετία σε ποσοστό 10% και οι επόμενες δέκα τριετίες 
σε ποσοστό 5% εκάστη.

ββ) Επίδομα σπουδών: ί)Στους κατόχους πτυχίου Τρι−
τοβάθμιας Εκπαίδευσης χορηγείται επίδομα σπουδών 
για κάθε έτος σπουδών σε ποσοστό 5% και μέχρι τέσ−
σερα (4) συνολικά έτη σπουδών.

Μ) Επίδομα σπουδών σε ποσοστό 5% συνολικά δικαι−
ούνται και οι απόφοιτοι σχολών ελευθέρων σπουδών, Ι 
ΕΚ, TEE κ.λ.π. τουλάχιστον διετούς φοιτήσεως.

βγ) Επίδομα οικογενειακών βαρών: υπολογιζόμενο 
στους βασικούς μισθούς σε όλους τους εργαζόμενους 
ως εξής:

• 10% επίδομα γάμου. Το επίδομα αυτό χορηγείται και 
στους άγαμους γονείς καθώς και στους ευρισκόμενους 
σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύξεως (άρθρο 20 παρ. 2 
του ν. 1849/1989),

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

Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπληρώσεως του 
18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον σπουδάζουν 
παρατείνεται μέχρι συμπληρώσεως του 24ου έτους της 
ηλικίας τους. Προκειμένου για παιδιά που χαρακτηρί−
ζονται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή ως ανίκανα 
για κάθε εργασία το επίδομα αυτό διατηρείται για όσο 
χρόνο διαρκεί η ανικανότητα.

βδ) Επίδομα ειδικών συνθηκών: Για τους υπαγόμενους 
στη παρούσα ρύθμιση χορηγείται επίδομα ειδικών συν−
θηκών εκ ποσοστού 3% υπολογιζόμενου επι του βασι−
κού μισθού εφόσον αυτοί απασχολούνται σε Ν.Π.Ι.Δ. μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

2. Λοιποί όροι εργασίας
α) Υπηρεσία − Προϋπηρεσία:
Για τον προσδιορισμό των αποδοχών της παρούσας, 

προσμετράται πλην του χρόνου υπηρεσίας και κάθε 
προϋπηρεσία της αυτής ειδικότητας σε οποιονδήποτε 
εργοδότη (Φυσικό ή Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου ή Ιδι−
ωτικού δικαίου) καθώς και η άσκηση αυτοτελούς επαγ−
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γέλματος, υπολογιζόμενη από της κτήσεως του πτυχίου 
της Σχολής.

Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των 
εργοδοτών στους οποίους απασχολήθηκαν οι εργα−
ζόμενοι ή με τα ασφαλιστικά βιβλιάρια εφόσον τούτο 
είναι ευκρινές και σε περίπτωση άσκησης αυτοτελούς 
επαγγέλματος, με πιστοποιητικό του αρμόδιου Οικονο−
μικού Εφόρου ή του αρμοδίου Επιμελητηρίου ή άλλης 
Αρχής που να βεβαιώνει το χρόνο άσκησης με την ιδι−
ότητα αυτή.

β) Χρονικά όρια:
Για το προσωπικό της παρούσας ισχύει 40ωρη εβδο−

μαδιαία εργασία με πενθήμερο σύστημα εργασίας.
Για απασχόληση μεγαλύτερη του παραπάνω ωραρίου 

καταβάλλονται πρόσθετες αποδοχές όπως η νομοθε−
σία ορίζει. Το ίδιο ισχύει και για απασχόληση κατά τις 
αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες εορτές του έτους, καθώς 
επίσης και για απασχόληση κατά τις νυκτερινές ώρες.

3. Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών 
ΣυλλογικώνΣυμβάσεων Εργασίας, όπως ισχύουν, εφαρ−
μόζονται και στους υπαγόμενους στηνπαρούσα εργα−
ζόμενους.

4. Τυχόν ανώτερες από την απόφαση αυτή καθοριζό−
μενες αποδοχές καθώς και λοιποί όροι εργασίας που 
προβλέπονται από νόμο, διατάγματα, υπουργικές απο−
φάσεις, άλλες ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθι−
μα ή ατομικές συμβάσεις εργασίας καθώς και παροχές 
εξ ελευθεριότητας δεν θίγονται από τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής.

5. Κάθε προηγούμενη απόφαση μας καταργείται.
6. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2008.
7. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−

καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ
F

    Αριθμ. 49545/2371 (10) 
Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των δεν−

δροανθοκηπουρών που απασχολούνται στα πάσης 
φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύ−
ματα, Οργανισμούς, Σωματεία. Συλλόγους, Ενώσεις, 
κ.λ.π.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας (163/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα.

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

4. Την από 2.4.2008 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβα−
ση Εργασίας ετών 2008 και 2009 (Πράξη κατάθεσης 

Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
13/18.4.2008).

5. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελ−
ματική οργάνωση των εργοδοτών με αποτέλεσμα να 
καθίσταται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύμβασης 
εργασίας για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.

6. Το από 6.5.2008 αίτημα της Δενδροανθοκηπουρικής 
Ένωσης Ελλάδος.

7. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του στις 26−5.2008.

8. Το π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄/21.3.2002) «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

9. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμό της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β΄/10.3.2004).

10. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/12.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας», αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

α) Στις διατάξεις της παρούσας απόφασης υπάγονται 
οι δενδροανθοκηπουροί που απασχολούνται στα πάσης 
φύσεως Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ιδρύματα, 
Οργανισμούς, Σωματεία, Συλλόγους Ενώσεις, κ.λ.π.) μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

β) Κατηγορίες ειδικοτήτων και προσδιορισμός αυ−
τών:

Οι Δενδροανθοκηπουροί διακρίνονται σε βοηθούς 
− μαθητευόμενους, τεχνίτες, αρχιτεχνίτες και εργοδη−
γούς.

1. Σαν βοηθοί − μαθητευόμενοι χαρακτηρίζονται οι 
νεοπροσλαμβανόμενοι αδιακρίτως ηλικίας που εκτε−
λούν βοηθητικές εργασίες σχετικές με το επάγγελμα 
δενδροανθοκηπουρού δίπλα στον τεχνίτη και υπό τις 
οδηγίες αυτού.

2. Τεχνίτες δενδροανθοκηπουροί θεωρούνται: α) οι 
εργαζόμενοι που συμπλήρωσαν 3ετή υπηρεσία ή προ−
ϋπηρεσία στην ειδικότητα του βοηθού δενδροανθοκη−
πουρού ως ανωτέρω και β) οι έχοντες πτυχίο Γεωργι−
κής Σχολής και οι οποίοι εντάσσονται μισθολογικά στο 
κλιμάκιο 3 − 6 χρόνια υπηρεσίας, γιατί η διάρκεια της 
φοίτησης των αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία 3 ετών.

3. Αρχιτεχνίτες δενδροανθοκηπουροί χαρακτηρίζονται 
οι εργαζόμενοι που έχουνσυμπληρώσει 3ετή πραγματική 
υπηρεσία ή προϋπηρεσία ως τεχνίτες δενδροανθοκη−
πουροί.

4. Εργοδηγοί χαρακτηρίζονται οι δενδροανθοκηπου−
ροί γενικά που έχουν συμπληρώσει 9ετή πραγματική 
υπηρεσία ή προϋπηρεσία στο επάγγελμα αυτό εφόσον 
κατέχουν πτυχίο Γεωργικής Σχολής και 12ετή υπηρεσία 
ή προϋπηρεσία χωρίς πτυχίο Γεωργικής Σχολής.

Άρθρο 2

Αποδοχές των εις το άρθρο 1 περιλαμβανομένων δεν−
δροανθοκηπουρών.

α) Βασικά ημερομίσθια: Σε όλους τους εργαζόμενους 
της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης το βασικό 
ημερομίσθιο ορίζεται από 1.1.2008 σε 30,63 ευρώ,. από 
1.9.2008 σε 31,55 ευρώ και από 1.5.2009 σε 33,44 ευρώ.
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β) Επιδόματα:
1. Χορηγούνται δέκα (10) τριετίες επί των βασικών 

ημερομισθίων εκ των οποίων οι τρεις (3) πρώτες τριε−
τίες σε ποσοστό 10% εκάστη και οι επόμενες επτά (7) 
τριετίες σε ποσοστό 5% εκάστη.

2. Επίδομα ειδικότητας: Οι δενδροανθοκηπουροί όταν 
σύμφωνα με τις παραπάνωπροϋποθέσεις του άρθρου 
1 χαρακτηρίζονται αρχιτεχνίτες δικαιούνται επίδομα 
ειδικότητας εκ ποσοστού 4% και όταν χαρακτηρίζονται 
εργοδηγοί δικαιούνται επίδομα ειδικότητας εκ ποσο−
στού 8%. Τα ποσοστιαία αυτά επιδόματα υπολογίζονται 
επί των βασικών ημερομισθίων.

3. Επίδομα νάυου εκ ποσοστού 10% επί των βασι−
κών ημερομισθίων, όπως αυτά διαμορφώνονται με τις 
προσαυξήσεις λόγω χορηγήσεως τριετιών (παρ. 1β). Το 
επίδομα αυτό καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 20 του ν. 1849/1989.

4. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας εκ ποσοστού 30% 
υπολογιζόμενο επί του ποσού των 17,00 ευρώ.

5. Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας εκ ποσοστού 
15% υπολογιζόμενο επί του ποσού των 17,00 ευρώ.

Άρθρο 3
Παροχές σε είδος κ.λπ.

Στους εργαζόμενους της παρούσας κοινής υπουργικής 
απόφασης χορηγούνται τα εξής:

1. Ένα (1) σακάκι (τζάκετ) ανά διετία.
2. Δύο (2) στολές εργασίας ετησίως εκ των οποίων 

την χειμερινή έως την 10η Οκτωβρίου και την θερινή 
έως την 10η Μαίου εκάστου έτους.

3. Δύο (2) ζεύγη υποδημάτων, ένα (1) χειμερινό και ένα 
(1) θερινό ετησίως.

4. Δύο (2) ζεύγη γαντιών ετησίως.
5. Ένα (1) πηλίκιο χειμερινό και ένα (1) θερινό ετησί−

ως.
6. Ένα (1) κιλό σαπούνι μηνιαίως.
7. Δύο (2) προσόψια ετησίως μεγάλου μεγέθους και
8. Ένα (1) λίτρο γάλακτος για κάθε ημέρα εργασίας ή 

το αντίτιμο αυτού σε χρήμα.
Από τα χορηγούμενα αυτά είδη μόνο η στολή εργα−

σίας περιέχεται στην κυριότητα του εργοδότη κατά 
την ημερομηνία λύσεως της σύμβασης εργασίας των 
μισθωτών.

Σε περίπτωση αδυναμίας χορήγησης των ανωτέρω 
ειδών έως 10 Οκτωβρίου για τη χειμερινή περίοδο και 
έως 10 Μαΐου για τη θερινή περίοδο ο εργοδότης κα−
ταβάλλει ολόκληρη την αξία τους σε χρήμα εκτός του 
γάλακτος που χορηγείται ημερησίως.

Εάν ο εργοδότης παρέχει στους δενδροανθοκηπου−
ρούς κατοικία, φωτισμό, τροφή ή όλα αυτά δικαιούται 
να προβαίνει σε ανάλογες κρατήσεις των ημερομισθίων 
που δεν δύνανται να είναι ανώτερα του 5% για κατοικία, 
2% για φωτισμό, 1,3% για τροφή.

Άρθρο 4
Θεσμικά θέματα − Λοιποί όροι εργασίας

α) Υπηρεσία και προϋπηρεσία: Ως τέτοια αναγνω−
ρίζεται η πραγματοποιηθείσα σε μία από τις εις το 
άρθρο 1 περιγραφόμενες ειδικότητες σ’ οποιονδήποτε 
εργοδότη.

Αποδεικνύεται δε με βεβαίωση προϋπηρεσίας ή από 
τα βιβλιάρια ενσήμων του ΙΚΑ εφόσον τούτο είναι ευ−
κρινές.

β) Χρονικά όρια:
1. Για το προσωπικό της παρούσης ισχύει σύστημα 

πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης με 40ωρη ερ−
γασία.

2. Καθιερώνεται η 1η Φεβρουαρίου κάθε έτους ημέρα 
μνήμης του Αγίου Τρύφωνα προστάτη των δενδροαν−
θοκηπουρών, ως ημέρα αργίας για τους εργαζόμενους 
της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης

3. Για την αμοιβή της εργασίας καθ’ υπερωριακή 
απασχόληση, για απασχόληση κατά την νύκτα (22.00 
− 06.00), τις Κυριακές και με νόμο αργίες, ισχύουν οι 
πάγιες διατάξεις του εργατικού δικαίου.

4. Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών 
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπως ισχύουν, εφαρ−
μόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα εργα−
ζόμενους.

Άρθρο 5

Ευνοϊκότεροι όροι που έχουν συμφωνηθεί έναντι της 
παρούσας εξακολουθούν να ισχύουν. Οι ανωτέρω απο−
δοχές δεν μπορεί να υπολείπονται αυτών που προβλέ−
πονται από την εκάστοτε Ε.Γ. Σ.Σ.Ε.

Κάθε προηγούμενη απόφαση από την ισχύ της πα−
ρούσας καταργείται.

Άρθρο 6

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 7

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2008.

Άρθρο 8 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ
F

    Αριθμ. 49548/2372 (11)
Καθορισμός όρων αμοιβής και εργασίας των δημοσιο−

γράφων που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρή−
σεις περιοδικών εντύπων όλης της χώρας, με εξαί−
ρεση τις επιχειρήσεις που είναι μέλη ή που δύνανται 
να είναι μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιο−
δικού Τύπου.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας (163/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα.

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

4. Την από 2.4.2008 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβα−
ση Εργασίας ετών 2008 και 2009 (Πράξη κατάθεσης 

ΦΕΚ 1414 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 20235



20236 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
13/18.4.2008).

5. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελ−
ματική οργάνωση των εργοδοτών με αποτέλεσμα να 
καθίσταται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύμβασης 
εργασίας για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.

6. Τα από 18.12.2007 και 7.5.2008 αιτήματα της Ένω−
σης Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου 
(Ε.Σ.Π.Η.Τ.)

7. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του στις 26.5.2008.

8. Το π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄/21.3.2002) «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

9. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμό της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β΄/10.3.2004).

10. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/12.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας», αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγονται οι δη−
μοσιογράφοι που απασχολούνται σε εκδοτικές επιχειρή−
σεις περιοδικών εντύπων όλης της χώρας, με εξαίρεση 
τις επιχειρήσεις που είναι μέλη ή που δύνανται να είναι 
μέλη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου.

Περιοδικό κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 
5 του α.ν. 1092/1938, είναι κάθε έντυπο το οποίο εκδί−
δεται μία φορά τουλάχιστον ανά τρίμηνο σε τακτικές 
εκδόσεις και του οποίου το εν γένει περιεχόμενο δεν 
δύναται να προσδώσει την κατά το άρθρο 4 του ίδιου 
νόμου έννοια της εφημερίδας.

Άρθρο 2
Αποδοχές

α) Βασικοί μισθοί

Ειδικότητα από 1.1.2008 1.9.2008 1.5.2009
Εσωτερικοί δημοσιογράφοι 847,6 ευρώ 873,02 ευρώ 925,40 ευρώ
Εξωτερικοί δημοσιογράφοι 784,16 ευρώ 807,68 ευρώ 856,14 ευρώ
β) Επιδόματα υπολογιζόμενα επί των βασικών μι−

σθών:
Ι. Επίδομα τριετιών σε ποσοστό 10% για κάθε μία 

από τις τέσσερις πρώτες και 5% για κάθε μία από τις 
υπόλοιπες οκτώ τριετίες.

II. Επίδομα σπουδών: Στους πτυχιούχους τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης ημεδαπής ή αλλοδαπής χορηγείται για 
κάθε έτος σπουδών επίδομα 5% και μέχρι τέσσερα (4) 
έτη συνολικά σπουδών.

III. Επίδομα συνθηκών εργασίας: Σε όσους συντάκτες 
απασχολούνται αποκλειστικά σε ηλεκτρονικές οθόνες 
οπτικής απεικόνισης καταβάλλεται επίδομα 5%.

IV. Επίδομα οικογενειακό: 1) Γάμου 10%. Το επίδομα 
αυτό χορηγείται και στους άγαμους γονείς καθώς και 
στους ευρισκόμενους σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύ−
ξεως (άρθρο 20 παρ. 2 του ν. 1849/1989). 2) Παιδιών σε 
ποσοστό 5% για το καθένα, το οποίο καταβάλλεται 
μέχρι συμπληρώσεως του 18ου έτους της ηλικίας τους 
και εφόσον σπουδάζουν παρατείνεται μέχρι συμπλη−
ρώσεως του 24ου έτους της ηλικίας τους. Προκειμένου 

για παιδιά που χαρακτηρίζονται από αρμόδια υγειονο−
μική επιτροπή ως ανίκανα για κάθε εργασία το επίδομα 
αυτό διατηρείται για όσο χρόνο διαρκεί η ανικανότητα 
αυτή.

V. Επίδομα θέσης σε ποσοστό 17% για τους διευθυ−
ντές, διευθυντές σύνταξης και αρχισυντάκτες και σε 
ποσοστό 10% για τους συντάκτες − υπευθύνους (Προϊ−
σταμένους) Τμημάτων.

Άρθρο 3
Αναγνώριση υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας

Ως τέτοια αναγνωρίζεται η διανυθείσα με σχέση εξαρ−
τημένης εργασίας ή σύμβαση έργου στο επάγγελμα 
του δημοσιογράφου σε οποιονδήποτε εργοδότη αρ−
κεί τούτο να βεβαιώνεται με βεβαίωση προϋπηρεσίας 
ή από τα ασφαλιστικά βιβλιάρια του οικείου ταμείου 
ασφαλίσεως.

Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να λαμβάνει γνώση 
της προϋπηρεσίας του κάθε εργαζόμενου

Άρθρο 4

Οι προσλαμβανόμενοι για πρώτη φορά σε περιοδικά 
ως συντάκτες, εφόσον δεν έχουν προϋπηρεσία, θα παίρ−
νουν ως συμβολικό μισθό μαθητείας το βασικό μισθό 
για τους υπαλλήλους που προβλέπεται από την Εθνική 
Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και θα ασφαλίζο−
νται στο ΤΑΙΣΥΤ αμέσως μόλις προσληφθούν. Ο χρόνος 
μαθητείας δεν μπορεί σε καμμία περίπτωση να ξεπερ−
νάει τους τρεις (3) μήνες, ύστερα από την πάροδο των 
οποίων θα πρέπει να εντάσσονται πλέον στην παρα−
πάνω μισθολογική κλίμακα.

Άρθρο 5
Χρονικά όρια

α) Οι ώρες εργασίας ανέρχονται στις 40 την εβδο−
μάδα. Εφόσον όμως σε κάθε εκδοτική επιχείρηση έχει 
συμφωνηθεί να ισχύουν λιγότερες ώρες απασχόλησης, 
με εσωτερικό κανονισμό, έθιμο, επιχειρησιακή συνήθεια 
ή ατομική σύμβαση κ.λ.π., ακολουθείται η συμφωνία.

β) Για την αμοιβή της εργασίας καθ’υπερωριακή απα−
σχόληση, για απασχόληση κατά την νύκτα (22.00 − 06.00) 
και για απασχόληση κατά τις Κυριακές και με νόμο αργί−
ες ή με άλλες ρυθμίσεις καθιερωθείσες ημέρες αργίας, 
ισχύουν οι πάγιες ρυθμίσεις του εργατικού δικαίου.

γ) Ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας, καθιερώνονται 
για τους συντάκτες του περιοδικού τύπου, η Καθαρή 
Δευτέρα, η 2η ημέρα του Πάσχα, η Μεγάλη Παρασκευή, 
το Μεγάλο Σάββατο καθώς και οι γιορτές των Θεοφα−
νείων, της 25ης Μαρτίου, του Αγίου Πνεύματος, της 28ης 
Οκτωβρίου και της 26ης Δεκεμβρίου.

δ) Άδεια αναψυχής: Χορηγείται σύμφωνα με τις δια−
τάξεις του α.ν. 539/1945 των ν. 1346/1983, 549/1977 και 
του άρθρου 1 του ν. 3302/2004.

Το επίδομα αδείας καταβάλλεται σύμφωνα με την 
παρ. 1 β του άρθρου 3 του ν. 4504/66 σε συνδυασμό με 
τον ν. 1346/83 άρθρο 1.

Συντάκτης που τυχόν αναπληρώνει άλλο συντάκτη 
κατά την κανονική ετήσια άδεια του, δικαιούται να λάβει 
πρόσθετη αμοιβή, ανάλογη με τις ημέρες αναπληρώσε−
ως. Η αμοιβή αυτή υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές 
του αναπληρούντος, όπως καθορίζονται από την πα−
ρούσα (βασικός μισθός και επιδόματα).
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Το επίδομα αναπλήρωσης, των συντακτών, οι οποίοι 
βρίσκονται σε κανονική άδεια και το οποίο προβλέπεται 
στην παρούσα, θα καταβάλλεται μόνο για τις ημέρες 
της κανονικής άδειας ανάπαυσης που προβλέπει ο νό−
μος.

ε) Άδεια γάμου και γεννήσεως τέκνου, άδεια μητρότη−
τας, άδεια γονική ανατροφής παιδιού, άδεια θηλασμού 
και φροντίδας παιδιού, άδεια φροντίδας υιοθετημένων 
παιδιών, άδεια για ασθένεια εξαρτώμενων μελών, άδεια 
απουσίας για επίσκεψη του σχολείου των παιδιών τους 
με σκοπό την παρακολούθηση της σχολικής τους επί−
δοσης καθώς και άδεια εξετάσεων των σπουδαστών 
και φοιτητών χορηγούνται σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Εθνικής 
Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και κάθε νόμου 
ευνοϊκότερου των προηγούμενων.

Οι ισχύοντες νόμοι για τα ανωτέρω θέματα είναι: 
1307/1983, 1483/1984, 1346/1983, 2639/1998, 2874/2000 
και 3144/2003.

στ) Συντάκτης τυχών υποτροφίας εκ μέρους του Κρά−
τους ή ετέρου γνωστού οργανισμού ή ιδρύματος, δικαι−
ούται να απουσιάζει εκ της εργασίας του, θεωρούμενος 
ως τελών εν αδεία άνευ αποδοχών, και επανέρχεται 
μετά το πέρας της υποτροφίας στην εργασία του εφό−
σον η λόγω αυτού απουσία του έγινε με την έγκριση 
της ΕΣΠΗΤ και διήρκεσε ουχί πλέον του έτους, ο δε 
εργοδότης προειδοποιήθηκε εγγράφως για την απουσία 
και την σύμφωνη γνώμη της ΕΣΠΗΤ, έναν τουλάχιστον 
μήνα νωρίτερα.

ζ) Για όσα θέματα δεν καλύπτει η παρούσα, εφαρμόζο−
νται για τους εργαζόμενους όλες οι θεσμικές διατάξεις 
των Εθνικών Γενικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, 
όπως ισχύουν.

Άρθρο 6

Προσαύξηση αμοιβής των μερικώς απασχολουμένων
Καταβάλλεται σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 7 

του ν. 2874/2000 της οποίας το κείμενο έχει ως εξής:
Στην παράγραφο 7 του άρθρου 2 του ν. 2639/1998 

(ΦΕΚ 205/Α΄), που αντικατέστησε το άρθρο 38 του ν. 
1892/1990 (ΦΕΚ 101/Α΄), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Οι αποδοχές των μερικώς απασχολούμενων μισθω−
τών προσαυξάνονται κατά επτάμισι τοις εκατό (7,5%), 
εφόσον αμείβονται με το κατώτατο, κατά τις κείμενες 
διατάξεις, όριο αποδοχών και το ωράριο απασχόλησης 
τους είναι μικρότερο των τεσσάρων (4) ωρών ημερη−
σίως».

Άρθρο 7
Λοιπά θέματα − Γενικά θέματα

α) Η απασχόληση στα μηχανήματα νέας τεχνολογίας 
δεν είναι υποχρεωτική για τις γυναίκες κατά τη διάρ−
κεια της εγκυμοσύνης τους, για όσους έχουν πρόβλημα 
όρασης και γενικά εφόσον από την απασχόληση αυτή 
δημιουργείται οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας για τους 
εργαζομένους, το οποίο θα διαπιστώνεται από τον αρ−
μόδιο γιατρό του ΤΑΙΣΥΤ και ένα γιατρό του εργοδότη 
και σε περίπτωση διαφωνίας από Διευθυντή Πανεπι−
στημιακής Κλινικής ή Κλινικής του ΕΣΥ της αντίστοιχης 
ειδικότητας.

β) Σε περίπτωση θανάτου του συντάκτη, πριν αυτός 
συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη λήψη πλήρους 
σύνταξης γήρατος, ο επιζών σύζυγος και τα ανήλικα 

παιδιά του δικαιούνται να λάβουν από το έντυπο που 
εργαζόταν τα 40% της αποζημίωσης του ν. 2112/1920 
όπως ισχύει σήμερα.

γ) Ο συντάκτης δικαιούται για σοβαρούς λόγους να 
αρνηθεί την εκτέλεση δημοσιογραφικής αποστολής σε 
ζώνες πολεμικών επιχειρήσεων ή εμφυλίου πολέμου, πε−
ριοχές δοκιμαζόμενες από θεομηνίες, ή περιοχές όπου 
ενδημούν επιδημίες.

Σε περίπτωση που ο συντάκτης λόγω συμμετοχής του 
σε αποστολή σε μία από τις παραπάνω έχασε τη ζωή 
του ή κατέστη ολικά ανίκανος για εργασία, το

περιοδικό είναι υποχρεωμένο να του καταβάλλει, με 
βάση τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές του κατά τον χρό−
νο επελεύσεως του περιστατικού αποζημίωση ίση με:

1. αποδοχές τριών (3) χρόνων, εάν λόγω τούτου κατέ−
στη ολικά ανίκανος για εργασία ανεξάρτητα από την 
οικογενειακή του κατάσταση ή απεβίωσε και άφησε 
παιδιά που έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 παρ. β 
εδαφ. IV (2) της παρούσας ή προστατευόμενους γονείς. 
Η αποζημίωση αυτή μειώνεται ανάλογα σε περίπτωση 
που οι ανωτέρω (παιδιά και γονείς) πάψουν να έχουν 
τις προϋποθέσεις αυτές.

2. αποδοχές ενός (1) χρόνου εάν λόγω τούτου (του 
περιστατικού) απεβίωσε και άφησε σύζυγο. Η αποζημί−
ωση μειώνεται ανάλογα σε περίπτωση διακοπής της 
χηρείας.

Σε περίπτωση που ο συντάκτης λόγω της συμμετοχής 
του σε αποστολή σε μία από τις παραπάνω περιοχές 
του άρθρου αυτού, κατέστη μερικά ανίκανος για εργα−
σία δικαιούται σαν αποζημίωση τις τακτικές μηνιαίες 
αποδοχές του, όπως ανωτέρω προσδιορίζονται, για όσο 
χρόνο διαρκεί η ανικανότητα του για εργασία, χωρίς 
να υπερβαίνει:

• τον 1 μήνα για συντάκτες με υπηρεσία στο ίδιο 
περιοδικό μέχρι 4 χρόνια.

• τους 3 μήνες για συντάκτες με υπηρεσία στο ίδιο 
περιοδικό από 4 έως 10 χρόνια.

• τους 4 μήνες για συντάκτες με υπηρεσία στο ίδιο 
περιοδικό από 10 έως 15 χρόνια.

• τους 12 μήνες για συντάκτες με υπηρεσία στο ίδιο 
περιοδικό πέρα από τα 15 χρόνια.

Η ανωτέρω ανικανότητα για εργασία θα διαπιστώ−
νεται από τον γιατρό του ΤΑΙΣΥΤ και από έναν γιατρό 
που θα ορίζει ο εργοδότης στο περιοδικό του οποίου 
απασχολείται ο συντάκτης. Αν οι δύο αυτοί γιατροί δι−
αφωνήσουν θα αποφαίνεται οριστικά ο καθηγητής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών στην αρμοδιότητα του οποίου 
υπάγεται η ανικανότητα του συντάκτη.

Η αποζημίωση των προηγούμενων άρθρων θα κατα−
βάλλεται σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, ισάριθμες με 
τους μήνες αποζημιώσεως, και είναι άσχετη προς κάθε 
άλλη συναφή υποχρέωση της εφημερίδας απέναντι στο 
συντάκτη ή τους κληρονόμους του, δεν συμψηφίζεται 
δε με τα ποσά τα οποία αυτός ή οι κληρονόμοι του θα 
πάρουν συνεπεία υποχρεωτικής από το νόμο ασφαλί−
σεως του.

Το περιοδικό απαλλάσσεται των ανωτέρω υποχρεώ−
σεων εφόσον ασφαλίσει τον συντάκτη σε ασφαλιστική 
εταιρεία της εκλογής της και για ποσό ίσο με την προ−
βλεπόμενη αποζημίωση.

δ) Εκτός έδρας: Οι συντάκτες που αποστέλλονται 
εκτός έδρας πρόσκαιρα για εκτέλεση εργασίας, δικαι−
ούνται πλην των οδοιπορικών εξόδων και πρόσθετη 
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αποζημίωση σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 21091/46 από−
φαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας που 
έχει ως εξής:

«Αποζημίωση για κάθε διανυκτέρευση εκτός έδρας ίση 
με το 1/25 του εκάστοτε μηνιαίου μισθού. Σε περίπτωση 
που παρέχεται από τον εργοδότη τροφή και κατοικία 
καταβάλλεται μόνο το % της αποζημίωσης αυτής. Εάν 
παρέχεται μόνο τροφή καταβάλλεται το ΛΑ αυτής και 
εάν παρέχεται μόνο κατοικία καταβάλλονται τα 4/5 της 
αποζημίωσης αυτής.

Άρθρο 8

Τυχόν ανώτερες από την απόφαση αυτή καθοριζό−
μενες αποδοχές και άλλοι όροι εργασίας που προβλέ−
πονται από νόμο, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, 
Σ.Σ.Ε., Δ.Α., εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή από 
ατομικές συμβάσεις εργασίας καθώς και παροχές εξ’ 
ελευθεριότητας δεν θίγονται από τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής.

Άρθρο 9

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2008.

Άρθρο 10

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 11

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ
F

    Αριθμ. 49552/2373 (12)
Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Φυσι−

κοθεραπευτών και Φυσιοθεραπευτών που απασχο−
λούνται στα ιδιωτικά εργαστήρια Φυσικοθεραπείας 
και Φυσιοθεραπείας όλης της χώρας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας (163/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του α.ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124/Α΄/4.6.1968).
4. Την από 2.4.2008 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβα−

ση Εργασίας ετών 2008 και 2009 (Πράξη κατάθεσης 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
13/18.4.2008).

5. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελ−
ματική οργάνωση των εργοδοτών με αποτέλεσμα να 
καθίσταται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύμβασης 
εργασίας για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.

6. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του στις 19.5.2008.

7. Το π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄/21.3.2002) «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

8. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμό της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β΄/10.3.2004).

9. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/12.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας», αποφασίζουμε: 

Άρθρο 1

Στις διατάξεις της απόφασης αυτής υπάγονται οι Φυ−
σικοθεραπευτές και Φυσιοθεραπευτές που απασχολού−
νται στα ιδιωτικά εργαστήρια Φυσικοθεραπείας και Φυ−
σιοθεραπείας όλης της χώρας, εφόσον κατέχουν άδεια 
ασκήσεως επαγγέλματος σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις.

Άρθρο 2
Αποδοχές

α) Βασικός Μισθός: 
από 1.1.2008 = 734,52 ευρώ
από 1.9.2008 = 756,56 ευρώ και
από 1.5.2009 = 798,17 ευρώ
β) Επιδόματα: Στους μισθωτούς της παρούσας απόφα−

σης χορηγούνται τα κάτωθι επιδόματα υπολογιζόμενα 
επί του βασικού μισθού

1. Επίδομα δέκα (10) τριετιών εκ των οποίων οι τρεις (3) 
πρώτες τριετίες σε ποσοστό 10% και οι επόμενες επτά 
(7) σε ποσοστό 5% εκάστη. Ως υπηρεσία ή προϋπηρεσία 
αναγνωρίζεται η διανυθείσα με σχέση εξαρτημένης ερ−
γασίας στην ειδικότητα του Φυσικοθεραπευτού ή Φυσι−
οθεραπευτού που κατέχει ο εργαζόμενος σε εργοδότες 
της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αρκεί τούτο να βεβαιώνεται 
με βεβαίωση προϋπηρεσίας ή από τα ασφαλιστικά βι−
βλιάρια εφόσον τούτο είναι ευκρινές.

2. Επίδομα σπουδών: Στους κατόχους πτυχίου Τριτο−
βάθμιας Εκπαίδευσης χορηγείται για κάθε έτος σπου−
δών και μέχρι πέντε (5) συνολικά έτη ποσοστό 5% για 
κάθε έτος.

3. Επίδομα γάμου 10%. Το επίδομα αυτό χορηγείται 
και στους άγαμους γονείς καθώς και στους ευρισκό−
μενους σε κατάσταση χηρείας ή διάζευξης, (άρθρο 20 
ν. 1849/1989).

4. Επίδομα τέκνων. 5% για κάθε παιδί και έως τρία παι−
διά. Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπληρώσεως 
του 18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον σπουδάζουν 
παρατείνεται μέχρι συμπληρώσεως του 24ου έτους της 
ηλικίας τους. Προκειμένου για παιδιά που χαρακτηρί−
ζονται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή ως ανίκανα 
για κάθε εργασία το επίδομα αυτό διατηρείται για όσο 
χρόνο διαρκεί η ανικανότητα.

Άρθρο 3
Χορήγηση στολής

Χορηγούνται κάθε χρόνο δύο (2) στολές εργασίας (μία 
χειμερινή και μία θερινή) που ανήκουν στην κυριότητα 
του εργοδότη.

Άρθρο 4
Χρονικά όρια

α) Για τους ανωτέρω εργαζόμενους ισχύει σύστημα 
δνθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης με 40 ώρες 
εργασία.
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β) Για την αμοιβή της εργασίας καθ’ υπερωριακή απα−
σχόληση, για απασχόληση κατά τη νύκτα (22.00 − 06.00) 
και για απασχόληση κατά τις Κυριακές και με νόμο 
καθιερωθείσες ημέρες αργίας, ισχύουν οι διατάξεις της 
εργατικής νομοθεσίας.

γ) Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών 
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπως ισχύουν, εφαρ−
μόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα εργα−
ζόμενους.

Άρθρο 5

Κάθε προηγούμενη ρύθμιση που αφορά τις παραπάνω 
κατηγορίες εργαζομένων καταργείται.

Άρθρο 6

Τυχόν ανώτερες από την απόφαση αυτή καθοριζόμε−
νες αποδοχές και λοιποί όροι εργασίας που προβλέ−
πονται από νόμο, διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις, 
άλλες ρυθμίσεις, εσωτερικούς κανονισμούς, έθιμα ή 
από ατομικές συμβάσεις εργασίας καθώς και παροχές 
εξ’ ελευθεριότητας δεν θίγονται από τις διατάξεις της 
απόφασης αυτής.

Άρθρο 7

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 1.1.2008.

Άρθρο 8

Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−
ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Άρθρο 9

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ
F

    Αριθμ. 49556/2374 (13)
Καθορισμός αποδοχών αποκλειστικών αδελφών νοσο−

κόμων όλης της χώρας.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας (163/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα.

3. Τις διατάξεις του α.ν. 435/1968 (ΦΕΚ 124/Α΄/4.6.1968).
4. Την από 2.4.2008 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβα−

ση Εργασίας ετών 2008 και 2009 (Πράξη κατάθεσης 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
13/18.4.2008).

5. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελ−
ματική οργάνωση των εργοδοτών με αποτέλεσμα να 
καθίσταται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύμβασης 
εργασίας για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.

6. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του στις 19.5.2008.

7. Το π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄/21.3.2002) «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

8. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμό της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β΄/10.3.2004).

9. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/12.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας», αποφασίζουμε: 

1. Στις διατάξεις της παρούσας απόφασης υπάγονται 
οι Αποκλειστικές Αδελφές Νοσοκόμες, που απασχολού−
νται σε ασθενείς που νοσηλεύονται στα πάσης φύσεως 
Νοσηλευτικά Ιδρύματα και κλινικές όλης της χώρας.

2. Το κατώτατο ημερομίσθιο αυτών διαμορφώνεται 
για τα έτη 2008 και 2009 ως ακολούθως:

Οικογενειακή κατάσταση Από 1.1.2008 Από 1.9.2008 Από 1.5.2009
ΑΓΑΜΩΝ 30,40 ευρώ 31,32 ευρώ 33,04 ευρώ
ΕΓΓΑΜΩΝ 33,45 ευρώ 34,45 ευρώ 36,34 ευρώ
3. Τα ανωτέρω ημερομίσθια οφείλονται στο ακέραιο 

για απασχόληση έξι (6) ωρών και σαράντα (40) πρώτων 
λεπτών της ώρας ημερησίως.

4. Ως νυκτερινή εργασία λογίζεται η απασχόληση εκεί−
νη που εμπίπτει στη χρονική περίοδο μεταξύ της 10ης 
νυκτερινής ώρας (22.00) και της 6ης πρωινής (06.00) της 
επόμενης ημέρας και οι αποδοχές τους καταβάλλονται 
με προσαύξηση 25%.

5. Η εργασία που πραγματοποιείται κατά τις Κυριακές 
και με νόμο εξαιρέσιμες εορτές του έτους αμείβεται με 
προσαύξηση 75%.

6. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ
F

    Αριθμ. 49559/2375 (14)
Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας του ημεδα−

πού προσωπικού που απασχολείται στις Πρεσβείες 
των ξένων κρατών που βρίσκονται στην Ελλάδα.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ –

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

    Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 

Νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όρ−
γανα».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός του 
Υπουργείου Εργασίας (163/Α΄), όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει σήμερα.

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

4. Την από 2.4.2008 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβα−
ση Εργασίας ετών 2008 και 2009 (Πράξη κατάθεσης 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
13/18.4.2008).
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5. Το γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίστοιχη επαγγελ−
ματική οργάνωση των εργοδοτών με αποτέλεσμα να 
καθίσταται ανέφικτη η σύναψη συλλογικής σύμβασης 
εργασίας για την εν λόγω κατηγορία μισθωτών.

6. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του στις 19.5.2008.

7. Το π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α΄/21.3.2002) «Συγχώνευση 
των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών 
στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

8. Την υπ’ αριθμ. Υ1/2004 απόφαση του Πρωθυπουργού 
«Μεταβολή τίτλων Υπουργείων και καθορισμό της σει−
ράς τάξης των Υπουργείων» (ΦΕΚ 513/Β΄/10.3.2004).

9. Την υπ’ αριθμ. 80072/31.12.2007 (ΦΕΚ 1/Β΄/12.1.2008) 
κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας», αποφασίζουμε: .

1. Καθορίζουμε τους όρους αμοιβής και εργασίας του 
ημεδαπού προσωπικού που απασχολείται με σχέση ερ−
γασίας ιδιωτικού δικαίου στις Πρεσβείες των ξένων

κρατών που βρίσκονται στην Ελλάδα, ως ακολού−
θως:

α) Λογιστές, βοηθοί λογιστών, ταμίες, γραφείς, δακτυ−
λογράφοι, τηλεφωνητές, αποθηκάριοι, βοηθοί αποθη−
καρίων, αρχειοθέτες, βιβλιοθηκάριοι και βοηθοί αυτών, 
χειριστές τηλετυπικών μηχανημάτων, προϊστάμενοι 
ταχυδρομείου, υπάλληλοι ταχυδρομείου, επόπτες και 
προϊστάμενοι γραφείου κινήσεως, υπάλληλοι διανομής 
εγγράφων, υπάλληλοι διεκπεραίωσης διαβατηρίων, 
υπάλληλοι προμηθειών, υπάλληλοι ασφαλείας, υπάλ−
ληλοι ειδικών προξενικών υπηρεσιών, υλικονόμοι, βοηθοί 
επόπτες, υπάλληλοι τμήματος κρατικών επιδομάτων, 
πράκτορες αγορών, γραμματείς, υπάλληλοι υποδοχής, 
υπάλληλοι αποστολών υλικού, υπάλληλοι αποστολών 
εφοδιασμού, υπάλληλοι αποβάθρας, υπάλληλοι εμπο−
ρικού τμήματος, υπάλληλοι διεκπεραιώσεως εκτελω−
νισμών, σχεδιαστές, υπάλληλοι και βοηθοί τμήματος 
πληροφοριών, υπάλληλοι και βοηθοί πρωτοκόλλου, 
προϊστάμενοι εφοδιασμού, προϊστάμενοι τηλεφωνικής 
υπηρεσίας, ελεγκτές λογαριασμών, υπάλληλοι ελέγ−
χου εργασίας, υπάλληλοι προγραμματιστές, προξενι−
κοί βοηθοί, υπάλληλοι και βοηθοί μορφωτικών υποθέ−
σεων, υπάλληλοι διαχειρίσεως, υπάλληλοι και βοηθοί 
τμήματος πολιτογραφήσεως, υπάλληλοι και βοηθοί 
ειδικών προξενικών υπηρεσιών, μεταφραστές, ταξινο−
μητές, επιθεωρητές φορτίων αλλοδαπών μεταφορών, 
ερευνητές ασφαλείας, υπάλληλοι και βοηθοί ταξιδιω−
τικού τμήματος, υπάλληλοι και βοηθοί προξενικών θε−
ωρήσεων, ειδικοί διοικητικοί υπάλληλοι, υπάλληλοι και 
βοηθοί οικονομικού τμήματος, υπάλληλοι και βοηθοί 
προγράμματος στρατιωτικών επενδύσεων και εφοδια−
σμού στρατιωτικού υλικού, αναλωτές προϋπολογισμού, 
επόπτες και βοηθοί επιχειρήσεων τερματικού σταθμού, 
υπάλληλοι ιδιόμορφων προξενικών υποθέσεων και όλοι 
οι λοιποί που δεν αναφέρονται στην παρούσα πλην 
όμως εκτελούν εργασία γραφείου:

Βασικός μηνιαίος μισθός: 
από 1.1.2008 = 695,78 ευρώ
από 1.9.2008 = 716,66 ευρώ και 
από 1.5.2009 = 756,07 ευρώ

β) Οδηγοί αυτοκινήτων: Βασικός μηνιαίος μισθός:
από 1.1.2008 = 767,09 ευρώ
από 1.9.2008 = 797,77 ευρώ και
από 1.5.2009 = 845,64 ευρώ
γ) Καθαριστές − καθαρίστριες: Βασικό ημερομίσθιο: 
από 1.1.2008 = 29,32 ευρώ
από 1.9.2008 = 30,19 ευρώ και
από 1.5.2009 = 31,86 ευρώ
δ) Λοιπό Εργατοτεχνικό, Βοηθητικό και υπηρετικό 

προσωπικό: Βασικό ημερομίσθιο:
από 1.1.2008 = 30,48 ευρώ
από 1.9.2008 = 31,39 ευρώ και
από 1.5.2009 = 33,12 ευρώ
ε) ε1. Ηλεκτροτεχνίτες και βοηθοί αυτών
ε2. Ξυλουργοί, τεχνίτες συντήρησης, τεχνίτες κτιρια−

κών εγκαταστάσεων, υδραυλικοί, οικοδόμοι, ελαιοχρω−
ματιστές

ε3. Κηπουροί, επόπτες κηπουροί και βοηθοί αυτών
ε4. Γεωπόνοι και βοηθοί αυτών
ε5. Φύλακες − νυκτοφύλακες
Αμείβονται σύμφωνα με τις αντίστοιχες ρυθμίσεις 

(Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α.) του επαγγέλματος ή του κλάδου που ισχύ−
ουν κάθε φορά για τους με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου απασχολούμενους στον δημόσιο τομέα.

στ) Μηχανικοί αυτοκινήτων και βοηθοί αυτών, τεχνίτες 
αυτοκινήτων και βοηθοί αυτών, συντηρητές οχημάτων, 
οξυγονοκολλητές, ηλεκτροσυγκολλητές και σιδηρουρ−
γοί:

Αμείβονται σύμφωνα με τις Σ. Σ. Ε. ή Δ.Α. που ισχύουν 
για τους εργαζόμενους στη σιδηροβιομηχανία. ζ) Χειρι−
στές φορτωτικού μηχανήματος:

Αμείβονται σύμφωνα με τις Σ. Σ. Ε. ή Δ.Α. που ισχύουν 
για την αντίστοιχη ειδικότητα στην βιομηχανία. η) Προ−
σωπικό ηλεκτρονικών υπολογιστών (πληροφορική):

Αμείβονται σύμφωνα με τις Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. που ισχύουν 
για το προσωπικό επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.

2. Επιδόματα: Χορηγούνται τα εξής επιδόματα επί των 
βασικώνμισθών και ημερομισθίων στις τέσσερις πρώτες 
από τις ανωτέρω κατηγορίεςεργαζομένων (α έως δ).

α) Τριετίες: Στην α) κατηγορία (διοικητικό κ.λ.π. προ−
σωπικό) χορηγούνται έντεκα (11) τριετίες σε ποσοστό 
10% για κάθε μία από τις τρεις (3) πρώτες τριετίες και 
σε ποσοστό 5% για την κάθε μία από τις επόμενες οκτώ 
(8) τριετίες. Στην β) κατηγορία (οδηγοί) χορηγούνται 
έντεκα (11) τριετίες εκ ποσοστού 5% εκάστη και στις 
γ) και δ) κατηγορίες χορηγούνται έξι (6) τριετίες εκ 
ποσοστού 5% εκάστη τριετία.

β) Επίδομα οικογενειακών βαρών: υπολογιζόμενο 
στους βασικούς μισθούς σε όλους τους εργαζόμενους 
ως εξής:

• 10% επίδομα γάμου. Το επίδομα αυτό χορηγείται και 
στους άγαμους γονείς καθώς και στους ευρισκόμενους 
σε κατάσταση χηρείας ή διαζεύξεως (άρθρο 20 παρ. 2 
του ν. 1849/1989),

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

Το επίδομα αυτό χορηγείται μέχρι συμπληρώσεως του 
18ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον σπουδάζουν 
παρατείνεται μέχρι συμπληρώσεως του 24ου έτους της 
ηλικίας τους. Προκειμένου για παιδιά που χαρακτηρί−
ζονται από αρμόδια υγειονομική επιτροπή ως ανίκανα 
για κάθε εργασία το επίδομα αυτό διατηρείται για όσο 
χρόνο διαρκεί η ανικανότητα.
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γ) Ξένης γλώσσας: Σε ποσοστό 10% σε όλες ανεξαι−
ρέτως τις κατηγορίες εργαζομένων που καταλαμβάνει 
η παρούσα ρύθμιση, εφόσον γνωρίζουν και ομιλούν του−
λάχιστον μία ξένη γλώσσα.

δ) Σπουδών ; Στους κατόχους πτυχίων Ανωτέρας και 
Ανωτάτης Εκπαίδευσης χορηγείται για κάθε έτος και 
μέχρι πέντε (5) συνολικά έτη σπουδών ποσοστό 5% 
για κάθε έτος, σε όλους τους μισθωτούς της α’ κατη−
γορίας.

ε) Ανθυγιεινής εργασίας: σε ποσοστό 15% στους κα−
θαριστές−τριες (γ’ κατηγορία).

στ) Επίδομα Οθόνης (Η/Υ): σε ποσοστό 15% στους 
μισθωτούς της α’ κατηγορίας, εφόσον οι εργαζόμενοι 
απασχολούνται αποκλειστικά σε οθόνη οπτικής απει−
κόνισης (Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές) με την εισαγωγή 
και επεξεργασία στοιχείων.

3. Λοιποί όροι εργασίας:
α) Υπηρεσία και προϋπηρεσία: Αναννωοί£εται κάθε 

υπηρεσία ή προϋπηρεσία που διανύθηκε στην ειδικότη−
τα που κατέχει ο εργαζόμενος καθώς και κάθε συναφής 
και ομότιμη προς αυτή σ’ οποιονδήποτε εργοδότη, αρκεί 
τούτο να αποδεικνύεται με βεβαίωση προϋπηρεσίας ή 
και από τα βιβλιάρια ενσήμων του ΙΚΑ κ.λ.π. εφόσον 
τούτο είναι ευκρινές. Για τις ειδικότητες των γ) και δ) 
μισθολογικών κατηγοριών (καθαριστές−στριες, λοιπό 
εργατοτεχνικό, βοηθητικό και υπηρετικό προσωπικό) ως 
υπηρεσία και προϋπηρεσία αναγνωρίζεται η διανυθεί−
σα με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε οποιονδήποτε 
εργοδότη και με οποιαδήποτε ειδικότητα. Επίσης ως 
υπηρεσία και προϋπηρεσία για μεν το προσωπικό της 
α) κατηγορίας αναγνωρίζεται και η άσκηση αυτοτε−
λούς επαγγέλματος, για δε της β) κατηγορίας (οδηγοί 
αυτοκινήτων) αναγνωρίζεται και η άσκηση οποιωνδή−
ποτε καθηκόντων στον ίδιο εργοδότη που εργάζεται 
ο μισθωτός.

β) Χρονικά όρια: Για το προσωπικό της παρούσας 
ισχύει σύστημα πενθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης 
με 40ωρη εργασία.

Για απασχόληση μεγαλύτερη του παραπάνω ωραρίου 
καταβάλλονται πρόσθετες αποδοχές όπως η ελληνική 
νομοθεσία ορίζει. Το αυτό ισχύει και για απασχόλη−
ση κατά τις αργίες και λοιπές εξαιρέσιμες εορτές του 
έτους, καθώς επίσης και για απασχόληση κατά τις νυ−
κτερινές ώρες.

Οι ημέρες εβδομαδιαίας ανάπαυσης για το προσωπικό 
σε υπηρεσίες συνεχούς λειτουργίας πρέπει να είναι 
συνεχόμενες δύο φορές κάθε τέσσερις (4) εβδομάδες 
και να περιλαμβάνουν μία τουλάχιστον Κυριακή κάθε 
τέσσερις (4) εβδομάδες.

4. Όλες οι θεσμικές διατάξεις των Εθνικών Γενικών 
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπως ισχύουν, εφαρ−
μόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα εργα−
ζόμενους.

5. Τυχόν καταβαλλόμενες αποδοχές ανώτερες από 
αυτές που προσδιορίζονται με την απόφαση αυτή, δεν 
μειώνονται.

Οι ανωτέρω όροι αμοιβής και εργασίας σε καμιά πε−
ρίπτωση δεν επιτρέπεται να είναι δυσμενέστεροι αυτών 
που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες Εθνικές 
Γενικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

6. Κάθε προηγούμενη απόφαση μας καταργείται.
7. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2008.
8. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−

καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2008
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
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 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΣΟΦΙΑ ΚΑΛΑΝΤΖΑΚΟΥ  



20242 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ − Βασ. Όλγας 227 23104 23956 ΛΑΡΙΣΑ − Διοικητήριο 2410 597449
ΠΕΙΡΑΙΑΣ − Ευριπίδου 63 210 4135228 ΚΕΡΚΥΡΑ − Σαμαρά 13 26610 89122
ΠΑΤΡΑ − Κορίνθου 327 2610 638109 ΗΡΑΚΛΕΙΟ − Πεδιάδος 2 2810 300781
ΙΩΑΝΝΙΝΑ − Διοικητήριο 26510 87215 ΜΥΤΙΛΗΝΗ − Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 22510 46654
ΚΟΜΟΤΗΝΗ − Δημοκρατίας 1 25310 22858

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Σε έντυπη μορφήη μ ρφή

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού.
• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα.
 Σε μορφή DVD/CDμ ρφή

Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση

Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € −

Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − −

Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − −

Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 €

 Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. − − 100 €

• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες.
• Η τιμή πώλησης σε μορφή cd−rom/dvd, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος.
 ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.: Τηλεφωνικά: 210 4071010 − fax: 210 4071010 − internet: http://www.et.gr

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Ψηφιακή Μορφή

Α΄ 225 € 190 € Α.Ε.Δ. 10 € Δωρεάν

Β΄ 320 € 225 € Α.Ε. − Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 2.250 € 645 €

Γ΄ 65 € Δωρεάν Δ.Δ.Σ. 225 € 95 €

Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Δωρεάν Α.Σ.Ε.Π. 70€ Δωρεάν

Δ΄ 160 € 80 € Ο.Π.Κ. − Δωρεάν

Α.Α.Π. 160 € 80 € Α΄+ Β΄+ Δ΄ + Α.Α.Π. − 450 €

Ε.Β.Ι. 65 € 33 €

• Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα.
•  Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ., η τιμή προσαυξάνεται,

πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ., κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας.

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34,
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα).

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται.
* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο−

πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α., τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα).

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση.
* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση.

Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000.
Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885, 210 8222924, 210 5279050.

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.−Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ., από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr).

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr  –  e-mail: webmaster.et@et.gr*02014141707080024*
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