ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
(Για τις Ιδιωτικές Κλινικές και τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωµένων, Οίκους
Ευγηρίας, κ.λ.π. όλης της Χώρας)
(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:39/21-5-2007 )

Στην Αθήνα σήµερα την 14/5/2007 οι παρακάτω αναφερόµενοι αφενός
Αλέξανδρος Κοκκινακης, εκπρόσωπος της Ένωσης Συγχρόνων Γενικών Κλινικών,
Άρης Σιµόπουλος εκπρόσωπος της Ένωσης Νευροψυχιατρικών Κλινικών
Αθηνών - Περιχώρων, Στέλιος Προσαλίκας εκπρόσωπος της Πανελλήνιας
Ένωσης Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωµένων Γρηγόριος Σολωµός, εκπρόσωπος
της Ένωσης Κλινικών Πελοποννήσου - ∆υτικής Ελλάδας και Νήσων και
αφετέρου
α) Βασίλης Γκλεζάκος Πρόεδρος Νίκος Κωστόπουλος Γεν. Γραµµατέας, ∆ηµήτρης
Κοτροκόης Α' Αντιπρόεδρος, Νίκος Καββαδάς Αν. Γεν. Γραµµατέας και Ελένη
Παπαϊωάννου
Νοσηλευτικών

Ταµίας

εκπρόσωποι

Ιδρυµάτων

της

Ελλάδας

Οµοσπονδίας
(ΟΣΝΙΕ),

Συλλόγων

συµφώνησαν

και

αποδέχθηκαν τα παρακάτω:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
Στην παρούσα ρύθµιση υπάγονται όλοι όσοι εργάζονται µε σύµβαση εξαρτηµένης
εργασίας στις ιδιωτικές κλινικές, µονάδες φροντίδας ηλικιωµένων, οίκους ευγηρίας
κ.λπ. όλης της Χώρας (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό, βοηθητικό,
εργατοτεχνικό προσωπικό και οδηγοί αυτοκινήτων).
Άρθρο 2
Βασικοί µισθοί
Α) Οι βασικοί µισθοί όλων των ειδικοτήτων του άρθρου 1 της παρούσας ρύθµισης,
όπως είχαν διαµορφωθεί την 31.1.2007, αυξάνονται από 1.2.2007 κατά ποσοστό
3%. Στη συνέχεια οι παραπάνω βασικοί µισθοί όλων των ειδικοτήτων, όπως θα
έχουν διαµορφωθεί στις 31.8.2007 αυξάνονται εκ νέου από 1.9.2007 κατά 3,1%.
Β) Κατά τα ίδια ως άνω ποσοστά αυξάνονται αντίστοιχα από 01.02.2007 και
1.9.2007 τόσο η αµοιβή εφηµερίας ετοιµότητας (on call) των ιατρών, η αµοιβή
εφηµερίας των ιατρών εντός της κλινικής όσο και όλα τα εκφρασµένα σε ευρώ
επιδόµατα και προσαυξήσεις που προβλέπονται από προγενέστερες συλλογικές
ρυθµίσεις του προσωπικού, που υπάγεται στην παρούσα ρύθµιση.
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Άρθρο 3
Επίδοµα σπουδών
Επεκτείνεται το επίδοµα σπουδών 5% (ανά έτος σπουδών) και µέχρι 20% επί του
βασικού µισθού στις εξής ειδικότητες εργαζοµένων:
α) ∆ιασώστες – πλήρωµα ασθενοφόρων, αποφοίτους της σχολής ΙΕΚ του ΕΚΑΒ
β) Υποµηχανικοί (πτυχιούχοι ανώτερων σχολών ή ΤΕΙ ή ισότιµων σχολών)
γ) Ηλεκτρονικοί (πτυχιούχοι ανώτερων σχολών ή ΤΕΙ ή ισότιµων σχολών)
δ) αδειούχοι Ηλεκτρονικοί µέσων σχολών. Ο χρόνος διάρκειας των σπουδών
αποδεικνύεται µε σχετική βεβαίωση της σχολής που υπογράφεται µαζί µε το
αντίγραφο του διπλώµατος ή πτυχίου, εκτός αν από το αντίγραφο αυτό
προκύπτει ευθέως και ο χρόνος διάρκειας των σπουδών.
Άρθρο 4
Επίδοµα ισολογισµού των Λογιστών και Βοηθών Λογιστών
Το επίδοµα ισολογισµού που καταβάλλεται στους λογιστές και βοηθούς λογιστές µε
βάση τις προηγούµενες όµοιες ρυθµίσεις, που απασχολούνται στις υπαγόµενες στο
κεφάλαιο

αυτό

επιχειρήσεις,

ορίζεται

από

01.02.2007

σε

ποσοστό

100%

υπολογιζόµενο επί του βασικού τους µισθού, χορηγούµενο δε µε τις ισχύουσες
προϋποθέσεις.
Άρθρο 5
Τροφή
Στο παραϊατρικό προσωπικό και στους αρχιµαγείρους, µαγείρους, βοηθούς µαγείρων,
λαντζέρηδες, τραπεζοκόµους και καθαριστές που υπάγονται στην παρούσα χορηγείται
ένα γεύµα την ηµέρα, εφόσον στις επιχειρήσεις που απασχολούνται παρασκευάζεται
φαγητό για τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Παρέχεται όµως η ευχέρεια στους
εργαζόµενους µε έγγραφη δήλωση προς την επιχείρηση να ζητούν να λαµβάνουν το
αντίτιµο του γεύµατος σε χρήµα αποτιµώµενο προς 1,50 ευρώ την ηµέρα.
Άρθρο 6
Επίδοµα βιβλιοθήκης ιατρών
Στους ιατρούς που υπάγονται στη ρύθµιση αυτή χορηγείται επίδοµα βιβλιοθήκης 8%
υπολογιζόµενο επί του βασικού τους µισθού.
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Άρθρο 7
Επιστηµονικό επίδοµα ιατρών
Το επιστηµονικό επίδοµα των ιατρών αυξάνεται από την 1.10.2007 από 20% σε 25%
υπολογιζόµενο επί του βασικού τους µισθού.
Άρθρο 8
Επέκταση επιδόµατος ανθυγιεινής εργασίας ιατρών
Το επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας, σε ποσοστό 20% υπολογιζόµενο επί του βασικού
µισθού, που προβλέπεται από τις ισχύουσες ρυθµίσεις και καταβάλλεται σε διάφορες
ειδικότητες ιατρών, που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που υπάγονται στη ρύθµιση
αυτή,

καταβάλλεται

από

1.2.2007

και

στους

ιατρούς

µε

την

ειδικότητα

«ωτορινολαρυγγολόγου», που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αντίστοιχα τµήµατα
των υπαγόµενων στη παρούσα επιχειρήσεων.
Άρθρο 9
Ειδικό εφάπαξ επίδοµα
Σε όλους τους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση και εργάζονται
µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας σε ιδιωτικές κλινικές ή µονάδες ιδιωτικών κλινικών
(εταιρίες) οµίλου του κλάδου, οι οποίες απασχολούν αθροιστικά περισσότερους από
πεντακόσιους (500) εργαζόµενους καταβάλλεται ειδικό εφάπαξ επίδοµα 500 ευρώ
µόνο για το 2007. Το επίδοµα αυτό θα καταβληθεί µέχρι τις 31.8.2007 και δικαιούνται
να λάβουν οι εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει δωδεκάµηνη απασχόληση στον
ίδιο εργοδότη στις 31.12.2006.
Άρθρο 10
Επίδοµα εφηµερίας ετοιµότητας κατ' οίκον (on call)
Σε όλους τους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα ρύθµιση πλην των ιατρών
και εργάζονται µε εξαρτηµένη σχέση εργασίας σε ιδιωτικές κλινικές ή µονάδες
ιδιωτικών κλινικών (εταιρίες) οµίλου του κλάδου, οι οποίες απασχολούν τουλάχιστον
διακόσιους (200) εργαζόµενους την 31 ∆εκεµβρίου του προηγούµενου έτους,
(σύµφωνα µε τις θεωρηµένες καταστάσεις της Επιθεώρησης Εργασίας) καταβάλλεται
επίδοµα εφηµερίας ετοιµότητας κατ' οίκον (ON CALL) 30 ευρώ ανά ηµέρα αναµονής,
µετά το κανονικό ωράριο εργασίας (για τους ιατρούς εξακολουθεί να ισχύει η
διαφορετική ρύθµιση, όπως αυτή περιγράφεται στην παρούσα ΣΣΕ).
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Άρθρο 11
Θεσµικές διατάξεις των ΕΓΣΣΕ
Όλες οι θεσµικού χαρακτήρα διατάξεις των ΕΓΣΣΕ, όπως σήµερα ισχύουν
εφαρµόζονται και για τους υπαγόµενους στη παρούσα της παρούσας ρύθµισης
µισθωτούς, εκτός εάν ισχύουν ευνοϊκότεροι γι΄ αυτούς αντίστοιχοι όροι.
Άρθρο 12
Συµπληρωµατικές διατάξεις
Τυχόν καταβαλλόµενες ανώτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζονται µε τη
παρούσα ή ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν µειώνονται και δεν
τροποποιούνται.
Όλες οι διατάξεις της ∆ιαιτητικής Απόφασης 20/2006, για τους όρους αµοιβής και
εργασίας του προσωπικού των ιδιωτικών κλινικών, οίκων ευγηρίας, µονάδων
φροντίδας ηλικιωµένων κ.λπ., καθώς και των οµοίων ρυθµίσεων των προηγουµένων
ετών που δεν τροποποιούνται µε την παρούσα εξακολουθούν να ισχύουν.
Η παρούσα ισχύει από 1.2.2007, εκτός αν επιµέρους διατάξεις ορίζουν διαφορετικά.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
ΚΛΙΝΙΚΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ
ΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ
ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΑΡΗΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ
ΝΙΚΟΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ
ΣΤΕΛΙΟΣ ΠΡΟΣΑΛΙΚΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΡΟΚΟΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΈΝΩΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ∆ΥΤ. ΕΛΛΑ∆ΑΣ
Κ΄ΝΗΣΩΝ
Γ. ΣΟΛΩΜΟΣ
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