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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 12192 (1)
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 άρθρου 90 του «Κώδικα για την 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως κωδικο−
ποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005.

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

3. 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.

4. Την από 12.4.2006 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβα−
ση Εργασίας ετών 2006 και 2007 (Πράξη κατάθεσης 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
14/13.4.2006).

5. Το υπ’ αριθμ. 7166/23.2.2006 υπόμνημα − αίτημα του 
Συνδέσμου ΚοινωνικώνΛειτουργών Ελλάδος.

6. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας κατά τη συνεδρίασή του στις 15.5.2006.

7. Το υπ’ αριθμ. π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) «Συγ−
χώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικο−
νομικών 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. 80030/19.4.2006 (ΦΕΚ 501/Β/19.4.2006) 
κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Απασχό−
λησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 
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 
μηκερδοσκοπικού χαρακτήρα, κάτοχοι πτυχίου σπουδών 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

2. ΑΠΟΔΟΧΕΣ:
α) Βασικοί Μισθοί σε ευρώ:

ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ
 ΧΡΟΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΣΧΟΛΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ
 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
  ΚΑΤΕΕ − ΤΕΙ και ΙΣΟΤΙΜΩΝ
  Από 1.1.2006 Από 1.9.2006 Από 1.5.2007
 0−1 676,50 696,80 732,34
 1−3 744,23 766,56 805,65
 3−6 811,55 835,90 878,53
 6−9 832,10 857,06 900,77
 9−12 859,77 885,56 930,72
 12−15 879,99 906,39 952,62
 15−18 907,66 934,89 982,57
 18−21 922,60 950,28 998,74
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 21−24 940,93 969,16 1018,59
 24−27 973,85 1003,07 1054,23
 27−30 1005,65 1035,82 1088,65
 30−35 1025,48 1056,24 1110,11

ΚΑΤΩΤΕΡΟΙ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

 ΧΡΟΝΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ ΣΧΟΛΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗΣ
 ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΤΕΙΟΥ κ.λπ.
  Από 1.1.2006 Από 1.9.2006 Από 1.5.2007
 0−1 771,37 794,51 835,03
 1−3 848,56 874,02 918,60
 3−6 905,41 932,57 980,13
 6−9 934,21 962,24 1011,31
 9−12 958,92 987,69 1038,06
 12−15 973,47 1002,67 1053,81
 15−18 999,67 1029,66 1082,17
 18−21 1022,08 1052,74 1106,43
 21−24 1060,99 1092,82 1148,55
 24−27 1086,42 1119,01 1176,08
 27−30 1123,83 1157,54 1216,57
 30−35 1148,88 1183,35 1243,70
β) ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ: Επί των ανωτέρω βασικών μηνιαίων 

μισθών υπολογίζονται τα εξής επιδόματα:
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 ήδιαζεύξεως (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 εβδομαδιαίαςαπασχόλησης 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 τηςπαρούσας, δεν μειώνονται.

7. Κάθε προηγούμενη απόφαση μας καταργείται.
8. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2006.
9. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−

καλείται δαπάνη σε βάροςτου Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΡΑΣ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ
  F

 Αριθ. 12190 (2)
Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας του ημεδα−

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

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
OIKONOMIAΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

   Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005.

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

4. Την από 12.4.2006 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβα−
ση Εργασίας ετών 2006 και 2007 (Πράξη κατάθεσης 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
14/13.4.2006).

5. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του στις 22.5.2006.

6. Το υπ’ αριθμ. π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) «Συγ−
χώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικο−
νομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

7. 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).

8. Την υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 (ΦΕΚ 501/Β/19.4.2006) 
κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Απασχό−
λησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας», αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τους όρους αμοιβής και εργασίας του 
ημεδαπού προσωπικού που απασχολείται με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις Πρεσβείες των ξένων 
κρατών που βρίσκονται στην Ελλάδα, ως ακολούθως:
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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 1.1.2006 = 621,01 ευρώ
από 1.9.2006 = 639,64 ευρώ και
από 1.5.2007 = 672,26 ευρώ
β) Οδηγοί αυτοκινήτων: Βασικός μηνιαίος μισθός:
από 1.1.2006 = 669,08 ευρώ
από 1.9.2006 = 695,84 ευρώ και
από 1.5.2007 = 737,59 ευρώ
γ) Καθαριστές − καθαρίστριες: Βασικό ημερομίσθιο:
από 1.1.2006 = 26,17 ευρώ
από 1.9.2006 = 26,96 ευρώ και
από 1.5.2007 = 28,33 ευρώ
δ) Λοιπό Εργατοτεχνικό, Βοηθητικό και υπηρετικό 

προσωπικό: Βασικό ημερομίσθιο:
από 1.1.2006 = 27,20 ευρώ
από 1.9.2006 = 28,02 ευρώ και
από 1.5.2007 = 29,45 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) Χειριστές φορτωτικού μηχανήματος:
Αμείβονται σύμφωνα με τις Σ.Σ.Ε. ή Δ.Α. που ισχύουν 

για την αντίστοιχη ειδικότητα στην βιομηχανία.
η) Προσωπικό ηλεκτρονικών υπολογιστών (πληροφο−

ρική):
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 

βασικών μισθών και ημερομισθίων στις τέσσερις πρώτες 
από τις ανωτέρω κατηγορίες εργαζομένων (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. Στη β) κατηγορία (οδηγοί) χορηγού−
νται 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.

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: Αναγνωρίζεται κάθε υπη−

ρεσία ή προϋπηρεσία που διανύθηκε στην ειδικότητα που 
κατέχει ο εργαζόμενος καθώς και κάθε συναφής και ομό−
τιμη 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 
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κατηγοριών (καθαριστές−στριες, λοιπό εργατοτεχνικό, 
βοηθητικό και υπηρετικό προσωπικό) ως υπηρεσία και 
προϋπηρεσία αναγνωρίζεται η διανυθείσα 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 αυτοτελούς επαγγέλματος, 
για δε της β) κατηγορίας (οδηγοί αυτοκινήτων) αναγνω−
ρίζεται και η άσκηση οποιωνδήποτε 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 1−1.2006.
8. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προ−

καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογι−
σμού.

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΡΑΣ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ
F

Αριθμ. 12189 (3)
    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
OIKONOMIAΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005. 

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

3. 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.

4. Την από 12.4.2006 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβα−
ση Εργασίας ετών 2006 και 2007 (Πράξη κατάθεσης 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
14/13.4.2006).

5. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του στις 22.5.2006.

6. Το υπ’ αριθμ. π.δ.  81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) «Συγ−
χώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικο−
νομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών».

7. 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).

8. Την υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 (ΦΕΚ 501 /Β/19.4.2006) 
κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Απασχό−
λησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 
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.λπ.) μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

β) Κατηγορίες ειδικοτήτων και προσδιορισμός αυ−
τών:

Οι Δενδροανθοκηπουροί διακρίνονται σε βοηθούς − μα−
θητευόμενους, τεχνίτες, αρχιτεχνίτες και εργοδηγούς.

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

δενδροανθοκηπουρών

α) Βασικά ημερομίσθια: Σε όλους τους εργαζόμενους 
της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης το βασικό 
ημερομίσθιο ορίζεται από 1.1.2006 σε 27,20 ευρώ,. από 
1.9.2006 σε 28,02 ευρώ και από 1.5.2007 σε 29,45 ευρώ.
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β) Επιδόματα:
1. Χορηγούνται εννέα (9) τριετίες επί των βασικών 

ημερομισθίων εκ των οποίων οι τρεις (3) πρώτες τρι−
ετίες σε ποσοστό 10% εκάστη και οι επόμενες έξι (6) 
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 γάμου 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 15,00 ευρώ.

5. Επίδομα ειδικών συνθηκών εργασίας εκ ποσοστού 
15% υπολογιζόμενο επί του ποσού των 15,00 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 Μαΐου 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 1.1.2006.

Άρθρο 8

Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως. 

 Αθήνα, 25 Ιουλίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΡΑΣ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ
F

Αριθμ. 12188 (4)
    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
OIKONOMIAΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005.

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

3. 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.

4. Την από 12.4.2006 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβα−
ση Εργασίας ετών 2006 και 2007 (Πράξη κατάθεσης 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
14/13.4.2006).
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5. Το από 20.3.2006 υπόμνημα του Σωματείου Εργαζο−
μένων Νηπιαγωγών και Βρεφοκόμων Μακεδονίας.

6. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του στις 22.5.2006.

7. Το υπ’ αριθμ. π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) «Συγ−
χώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικο−
νομικών 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. 80030/19.4.2006 (ΦΕΚ 501/Β/19.4.2006) 
κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Απασχό−
λησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 
Προστασίας», αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε τα κατώτατα όρια βασικών μηνιαίων 
μισθών των Βρεφοκόμων και Νηπιαγωγών πτυχιούχων 
Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και των απο−
φοίτων σχολών ελευθέρων σπουδών διετούς ή τριετούς 
φοιτήσεως ή Ι.Ε.Κ. αναγνωρισμένων από το κράτος που 
απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας στους 
Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς, των πάσης 
φύσεως Ν.Π.Ι.Δ., όλης της χώρας, ως εξής:

α) Βασικοί Μισθοί: από 1.1.2006 = 675,60 ευρώ
                          από 1.9.2006 = 695,87 ευρώ και
                          από 1.5.2007 = 731,36 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: ϊ)Στους κατόχους πτυχίου Τρι−
τοβάθμιας Εκπαίδευσης χορηγείται επίδομα σπουδών 
για κάθε έτος σπουδών σε ποσοστό 5% και μέχρι τέσ−
σερα (4) συνολικά έτη σπουδών.

ii) 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.

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−
γέλματος, υπολογιζόμενη από της κτήσεως του πτυχίου 
της Σχολής.

Η προϋπηρεσία αποδεικνύεται με πιστοποιητικά των ερ−
γοδοτών στους οποίους απασχολήθηκαν οι εργαζόμενοι ή 
με τα ασφαλιστικά βιβλιάρια εφόσον τούτο είναι ευκρινές 
και σε περίπτωση άσκησης αυτοτελούς επαγγέλματος, με 
πιστοποιητικό του αρμόδιου Οικονομικού Εφόρου ή του 
αρμοδίου Επιμελητηρίου ή άλλης Αρχής που να βεβαιώνει 
το χρόνο άσκησης με την ιδιότητα 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 
Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, όπως Ισχύουν, εφαρ−
μόζονται και στους υπαγόμενους στην παρούσα 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 1.1.2006.
7. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλεί−

ται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Η απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιουλίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΡΑΣ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ
F

Αριθμ. 12187 (5)
    Καθορισμός των όρων αμοιβής και εργασίας των Φυ−

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

 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
OIKONOMIAΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ −

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα για 

την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως 
κωδικοποιήθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005..

2. Τις διατάξεις του α.ν. 435/1968.
3. 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.

4. Την από 12.4.2006 Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβα−
ση Εργασίας ετών 2006 και 2007 (Πράξη κατάθεσης 
Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 
14/13.4.2006).

5. Το υπόμνημα − αίτημα αριθ. 4551/13.4.2006 του Πα−
νελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών.
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6. Τη σχετική γνωμοδότηση του Ανωτάτου Συμβουλίου 
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του στις 15.5.2006.

7. Το υπ’ αριθμ. π.δ. 81/2002 (ΦΕΚ 57/Α/21.3.2002) «Συγ−
χώνευση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικο−
νομικών 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. 80030/19.4.2006 (ΦΕΚ 501/Β/19.4.2006) 
κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Απασχό−
λησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση αρμοδιο−
τήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής 
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 1.1.2006 = 655,58 ευρώ
                           από 1.9.2006 = 675,25 ευρώ και
                           από 1.5.2007 = 709,69 ευρώ
β) Επιδόματα: Στους μισθωτούς της παρούσας απόφα−

σης χορηγούνται τα κάτωθι επιδόματα υπολογιζόμενα 
επί του βασικού μισθού.

1. Επίδομα εννέα (9) τριετιών εκ των οποίων οι τρεις 
(3) πρώτες τριετίες σε ποσοστό 10% και οι επόμενες έξι 
(6) 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 
5νθήμερης εβδομαδιαίας απασχόλησης με 40 ώρες ερ−
γασία.

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 1.1.2006.

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, 25 Ιουλίου 2006
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΥΦΥΠ. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ
 ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 ΓΕΩΡΓ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ ΓΕΡΑΣ. ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ
F

Αριθμ. Οικ. 12151 (6)
   Κήρυξη υποχρεωτικής της από 7 Ιουνίου 2006 ΣΣΕ για 

τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών επι−
χειρήσεων παραγωγής και επεξεργασίας Μετάλλων 
όλης της χώρας ετών 2006−2007.

   Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 

1876/1990.
2. Την υπ’ αριθμ. 80030/19.4.2006 (ΦΕΚ 501 /Β/19.4.2006) 

κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας «Ανάθεση 
αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Απασχόλησης και Κοι−
νωνικής Προστασίας.

3. Τη γνώμη που εξέφρασε το Ανώτατο Συμβούλιο 
Εργασίας κατά τη συνεδρίαση του της 10ης Ιουλίου 
2006.
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4.Τα στοιχεία του φακέλλου από τα οποία προκύπτει 
ότι συντρέχουν οι αριθμητικές προϋποθέσεις για την 
κήρυξη υποχρεωτικής της πιο πάνω ΣΣΕ., δηλαδή ότι 
οι δεσμευόμενοι εργοδότες απασχολούν το 51% των 
εργαζομένων του κλάδου, αποφασίζουμε:

1. Κηρύσσουμε υποχρεωτική την από 7 Ιουνίου 2006 
ΣΣΕ για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μισθωτών 
επιχειρήσεων παραγωγής και επεξεργασίας Μετάλλων 
όλης της χώρας ετών 2006−2007 για όλους τους εργο−
δότες και εργαζομένους του κλάδου που αφορά αυτή.

2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 19.6.2006.
3. 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, 21 Ιουλίου 2006
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ  
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