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∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
22/2000

1.1. Με την αριθµ. πρωτ. 028/29.6.2000 αίτησή σας, προς τον Ο.ΜΕ.∆. η

δευτεροβάθµια συνδικαλιστική οργάνωση µε την επωνυµία «Οµοσπονδία

Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων Ελλάδας», ζήτησε την παροχή υπηρεσιών

∆ιαιτησίας, για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας, που

δηµιουργήθηκε µεταξύ αυτής και των εργοδοτικών οργανώσεων : 1. Ένωση

Συγχρόνων Γενικών Κλινικών Αθηνών, 2. Ένωση Νευροψυχιατρικών Κλινικών

Αθηνών – Περιχώρων, 3. Πανελλήνια Ένωση Επιχειρηµατιών Οίκων Ευγηρίας, 4.

Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ιατρικών ∆ιαγνωστικών Κέντρων, 5. Πανελλήνια Ένωση

Ιδιωτικών Κλινικών, 6. Σύνδεσµος Α.Ε. και Ε.Π.Ε., 7. Ένωση Ιδιοκτητών

Μονάδων Τεχνητού Νεφρού, 8. Σύνδεσµος Ιδιωτικών Ψυχιατρικών Κλινικών

Κεντρικής Ελλάδας – ∆υτικής Μακεδονίας, 10. Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών Βορείου

Ελλάδος, 11. Πανελλήνια Ένωση Επαγγελµατιών Γιατρών Εργαστηριακής

∆ιάγνωσης και αφορά τη σύναψη κλαδικής συλλογικής σύµβασης εργασίας, που

θα ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Ιδιωτικές

Κλινικές, Οίκους Ευγηρίας, Ιατρικά ∆ιαγνωστικά Κέντρα, Ιατρικά Εργαστήρια,

κ.λ.π. όλης της χώρας.

1.2. Την 11/7/2000, µε κοινή συµφωνία των µερών, επιλέχθηκα ως ∆ιαιτητής.

1.3. Την 13/7/2000, ανέλαβα τα καθήκοντά µου.

1.4. Με πρόσκληση µου κάλεσα τα ενδιαφερόµενα µέρη σε ακρόαση για συζήτηση

της διαφοράς, στις 18/7/2000, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00 µ.µ. στα γραφεία του

Ο.ΜΕ.∆. στην Αθήνα (Πλ. Βικτωρίας 7).
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Κατά τη συζήτηση παραστάθηκε η εργατική συνδικαλιστική οργάνωση µε τον

εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της Β. Γκλεζάκο, ενώ από τις εργοδοτικές

συνδικαλιστικές οργανώσεις παραστάθηκαν οι : «Πανελλήνια Ένωση

Επιχειρηµατιών Οίκων Ευγηρίας» µε τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό της Απ.

Βαλάκο, η Ένωση Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών – Περιχώρων», µε τον

εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό της Αρ. Σιµόπουλο, η «Ένωση Συγχρόνων Γενικών

Κλινικών» µε τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της Αλ. Κοκκινάκη και ο

«Σύνδεσµος Α.Ε. και Ε.Π.Ε.» µε τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του Γ.

Αναστασόπουλο. ∆εν προσήλθαν και δεν παραστάθηκαν οι εργοδοτικές

οργανώσεις : Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών, Πανελλήνιος Σύνδεσµος

Ιατρικών ∆ιαγνωστικών Κέντρων, Ένωση Ιδιοκτητών Μονάδων Τεχνητού

Νεφρού, Σύνδεσµος Ιδιωτικών Κλινικών Πειραιά, Ένωση Ιδιωτικών Ψυχιατρικών

Κλινικών Κεντρικής Ελλάδας – ∆υτικής Μακεδονίας, Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών

Βορείου Ελλάδος και Πανελλήνια Ένωση Επαγγελµατιών Γιατρών Εργαστηριακής

∆ιάγνωσης, Μικροβιολογίας, Κυτταρολογίας, Παθολογικής Ανατοµίας, αν και είχαν

κλητευθεί νόµιµα.

2. Αφού έλαβα υπόψη

2.1. Ότι η προσφυγή στη ∆ιαιτησία νόµιµα έγινε, µονοµερώς, από τη συνδικαλιστική

οργάνωση των εργαζοµένων, η οποία αποδέχτηκε την πρόταση του Μεσολαβητή

που απέρριψαν οι εργοδοτικές οργανώσεις.

2.2. Την από 20/1/2000 νόµιµη καταγγελία, από την συνδικαλιστική οργάνωση των

εργαζοµένων, των προηγουµένων συλλογικών ρυθµίσεων (από 4/6/1999 σσε και

33/99 ∆.Α.), µε πρόσκληση προς τις παραπάνω εργοδοτικές οργανώσεις για

έναρξη διαπραγµατεύσεων µε σκοπό την κατάρτιση νέας σσε.

2.3. Ότι η καταγγελία – πρόσκληση, στην οποία περιέχονται και τα προς

διαπραγµάτευση θέµατα, κοινοποιήθηκε στις εργοδοτικές οργανώσεις και στο

Υπουργείο Εργασίας.

2.4. Όλα τα έγγραφα που υπάρχουν στο σχετικό φάκελο της συλλογικής διαφοράς και

τις απόψεις που διατύπωσαν τα µέρη, κατά το στάδιο της διαιτητικής διαδικασίας.

Και ακόµα ότι :

2.5. Για τον καθορισµό των αποδοχών πρέπει να λαµβάνονται υπόψη, µεταξύ άλλων,

η οικονοµική κατάσταση των επιχειρήσεων και η ικανότητα πληρωµής, οι όροι
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αµοιβής και εργασίας εργαζοµένων του ιδίου ή συναφούς επαγγέλµατος, του

ιδίου ή συναφούς κλάδου επιχειρηµατικής δραστηριότητας και επίσης τόσο οι

απώλειες του εισοδήµατος των εργαζοµένων, κατά το χρόνο που πέρασε, από

την προηγούµενη συλλογική ρύθµιση, όσο και ο ρυθµός µείωσης του

εισοδήµατος τους από τον πληθωρισµό κατά το τρέχον έτος, ούτως ώστε, µε την

εξασφάλιση πραγµατικών αυξήσεων, να διατηρείται η αγοραστική τους δύναµη.

2.6. Με την από 23/5/2000 ΕΓΣΣΕ συνοµολογήθηκαν, εκτός από τις άλλες ρυθµίσεις

και αυξήσεις των κατωτάτων ορίων µισθών και ηµεροµισθίων, για το έτος 2000,

σε συνολικό ποσοστό 4,2% (µαζί µε το «διορθωτικό» ποσοστό).

2.7. Πρέπει να καθορισθεί ελάχιστη αµοιβή για τις εφηµερίες των γιατρών εντός της

κλινικής.

2.8. Πρέπει να ισχύσουν και στην παρούσα ρύθµιση οι θεσµικές ρυθµίσεις της από 23

Μαίου 2000 ΕΓΣΣΕ και ότι, για την άρση αµφισβητήσεων, πρέπει να

διευκρινιστούν (επαναδιατυπωθούν) τα άρθρα 5 και 7 της καταγγελθείσας από 4

Ιουνίου 1999 ΣΣΕ.

3. Κατέληξα στην ακόλουθη απόφαση

Άρθρο 1

Στην παρούσα υπάγονται όλοι όσοι εργάζονται µε συµβάσεις εξαρτηµένης εργασίας στις

Ιδιωτικές Κλινικές, Οίκους Ευγηρίας, Ιατρικά ∆ιαγνωστικά Κέντρα, Ιατρικά Εργαστήρια

κ.λ.π. όλης της χώρας (Ιατροί – Νοσηλευτικό – Παραϊατρικό – ∆ιοικητικό – Βοηθητικό

και Εργατοτεχνικό Προσωπικό – Οδηγοί Αυτοκινήτων).

Άρθρο 2

Α. Οι βασικοί µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα, εκτός των ιατρών,

όπως είχαν διαµορφωθεί την 31.12.1999, αυξάνονται κατά ποσοστό 2%, από 1

Ιανουαρίου 2000 και όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 30η Ιουνίου 2000,

αυξάνονται περαιτέρω, κατά ποσοστό 2%, από 1 Ιουλίου 2000.

Β. Οι βασικοί µισθοί των ιατρών, όπως είχαν διαµορφωθεί την 29.2.2000, αυξάνονται

από 1.3.2000, κατά ποσοστό 2% και όπως αυτοί θα διαµορφωθούν την 31η Αυγούστου

2000, αυξάνονται περαιτέρω, κατά ποσοστό 2% από 1 Σεπτεµβρίου 2000.



O
.M
E
.D
.

4

Κατά τα ίδια ποσοστά και από τις ίδιες ηµεροχρονολογίες αυξάνεται και η µηνιαία αµοιβή

εφηµερίας ετοιµότητας (on call) των ιατρών.

Γ. κατά τα ίδια ποσοστά και από τις ίδιες ηµεροχρονολογίες αυξάνονται και τα τυχόν

δραχµικά επιδόµατα, που προβλέπονται από προγενέστερες συλλογικές ρυθµίσεις.

∆. Κατά τον υπολογισµό των παραπάνω ποσοστιαίων αυξήσεων τα προκύπτοντα ποσά

θα στρογγυλοποιούνται στην αµέσως επόµενη εκατοντάδα δραχµών.

Άρθρο 3

Στους υπαγόµενους στην παρούσα ιατρούς, που εργάζονται κατά τη 2η µέρα των

Χριστουγέννων, αλλά και σε όλους τους υπαγόµενους στην παρούσα, που εργάζονται

κατά την Καθαρά ∆ευτέρα, σύµφωνα µε το πρόγραµµα εργασίας των ηµερών αυτών,

καταβάλλεται προσαύξηση 75% στις νόµιµες αποδοχές τους.

Άρθρο 4

Αµοιβή εφηµερίας ιατρών εντός κλινικής

Οι εφηµερίες των ιατρών εντός της κλινικής αµείβονται µε το ποσό των 11.000

δραχµών, προσαυξανόµενο µε τα προβλεπόµενα από την εργατική νοµοθεσία ποσοστά

για νυχτερινή εργασία τις Κυριακές και τις αργίες.

Με βάση τα παραπάνω η αµοιβή των εφηµεριών των ιατρών εντός της κλινικής

προσδιορίζεται ως εξής :

α. Για εφηµερία τις καθηµερινές (από τη λήξη του πρωινού ωραρίου µέχρι την έναρξη

του πρωινού ωραρίου της εποµένης ηµέρας) δραχµ. 12.250.

β. Για τις εφηµερίες το Σάββατο και παραµονές Κυριακών και αργιών, που προβλέπονται

από τις εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές ρυθµίσεις µεταξύ των µερών (από τη λήξη

του πρωινού ωραρίου µέχρι την έναρξη του πρωινού ωραρίου της επόµενης ηµέρας

δηλαδή Κυριακής ή αργίας) δραχµ. 15.900.

γ. Για τις εφηµερίες το Σάββατο και παραµονές Κυριακών και αργιών που προβλέπονται

από τις εκάστοτε ισχύουσες συλλογικές ρυθµίσεις µεταξύ των µερών (από την έναρξη

του πρωινού ωραρίου, µέχρι την έναρξη του πρωινού ωραρίου της επόµενης ηµέρας

δηλαδή Κυριακής ή αργίας) δραχµ. 19.500.
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δ. Για εφηµερίες τις Κυριακές και αργίες, που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες

συλλογικές ρυθµίσεις µεταξύ των µερών (από την έναρξη του πρωινού ωραρίου,

µέχρι την έναρξη του πρωινού ωραρίου της επόµενης ηµέρας) δραχµ. 23.500.

ε. Για υπηρεσία ή προϋπηρεσία άνω των 3 ετών, που υπολογίζεται όπως ορίζει η ΣΣΕ

ιατρών ιδιωτικών νοσηλευτηρίων (πράξη κατάθεσης Υπουργείου Εργασίας

77/8.7.1996), η παραπάνω αµοιβή των εφηµεριών προσαυξάνεται κατά 10%.

Άρθρο 5

Επίδοµα πολυετίας ιατρών

Στους ιατρούς που έχουν συµπληρώσει δώδεκα (12) χρόνια υπηρεσίας στον ίδιο

εργοδότη χορηγείται επίδοµα πολυετίας σε ποσοστό 3%, στο βασικό µισθό. Το επίδοµα

αυτό καθορίζεται σε ποσοστό 6% µετά τη συµπλήρωση δέκα οκτώ (18) ετών υπηρεσίας

στον ίδιο εργοδότη, σε 9% µετά τη συµπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) ετών υπηρεσίας

στον ίδιο εργοδότη και σε 12% µετά τη συµπλήρωση τριάντα (30) ετών υπηρεσίας στον

ίδιο εργοδότη.

Άρθρο 6

Ετήσια άδεια µε αποδοχές

Εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει υπηρεσίας 10 ετών στον ίδιο εργοδότη ή

προϋπηρεσία 12 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας,

δικαιούνται άδεια 30 εργάσιµων ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα εξαήµερης εργασίας ή

25 ηµερών, αν εφαρµόζεται σύστηµα πενθήµερης εργασίας.

Άρθρο 7

Στους παρασκευαστές όλων των εργαστηρίων και στους χειριστές ακτινολογικών

µηχανηµάτων, που απασχολούνται σαν τέτοιοι, χορηγείται επίδοµα σπουδών σε ποσοστό

18%, αν είναι πτυχιούχοι ανωτάτων σχολών και σε ποσοστό 15%, αν είναι πτυχιούχοι

ανωτέρων σχολών (ΤΕΙ, ΚΑΤΕΕ κλπ), που υπολογίζεται στους βασικούς µηνιαίους

µισθούς.



O
.M
E
.D
.

6

Άρθρο 8

Στο νοσηλευτικό προσωπικό, που έχει συµπληρώσει 12 έτη υπηρεσίας και προϋπηρεσίας

χορηγείται επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας, σε ποσοστό 7%, που υπολογίζεται στο βασικό

µισθό προσαυξηµένο µε το επίδοµα υπηρεσίας – προϋπηρεσίας (τριετίες).

Άρθρο 9

Αποζηµίωση εργατοτεχνιτών

Οι αποζηµιώσεις της παρ. 1 περ. α άρθ. 3 του β.δ. της 16/18.7.1920, στην περίπτωση

καταγγελίας της σύµβασης εργασίας εργατοτεχνιτών, βελτιώνονται πέραν των

προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων ως εξής, ανάλογα µε τον χρόνο υπηρεσίας του

εργαζόµενου :

Από 2 µήνες ως 1 έτος : 5 ηµεροµίσθια

Από 1 έτος συµπληρωµένο έως 2 έτη : 7 ηµεροµίσθια

Από 2 έτη συµπληρωµένα έως 5 έτη : 15 ηµεροµίσθια

Από 5 έτη συµπληρωµένα έως 10 έτη : 30 ηµεροµίσθια

Από 10 έτη συµπληρωµένα έως 15 έτη : 60 ηµεροµίσθια

Από 15 έτη συµπληρωµένα έως 20 έτη : 90 ηµεροµίσθια

Από 20 έτη συµπληρωµένα έως 25έτη : 105 ηµεροµίσθια

Από 25 έτη συµπληρωµένα και άνω : 125 ηµεροµίσθια

Άρθρο 10

Άδεια µητρότητας

Χορηγείται µία επιπλέον εβδοµάδα αδείας στις εργαζόµενες µετά τον τοκετό (άδεια

λοχείας).

Η συνολική διάρκεια της άδειας µητρότητας αναπροσαρµόζεται κατ΄ αυτόν τον τρόπο σε

δέκα επτά (17) εβδοµάδες.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούµενες ρυθµίσεις.
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Άρθρο 11

Άδεια φροντίδας υιοθετηµένων παιδιών

Το δικαίωµα διακοπής της εργασίας ή καθυστερηµένης προσέλευσης ή πρόωρης

αποχώρησης της µητέρας και εναλλακτικά του πατέρα για τη φροντίδα των παιδιών,

σύµφωνα µε προηγούµενη συλλογική ρύθµιση, έχουν και οι θετοί γονείς παιδιών ηλικίας

έως έξι ετών.

Άρθρο 12

Άδεια γάµου και γέννησης τέκνου

Σε περίπτωση γάµου των εργαζοµένων χορηγείται άδεια γάµου έξι (6) εργασίµων

ηµερών, για όσους εργάζονται εξαήµερο και πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, για όσους

εργάζονται πενθήµερο.

Σε περίπτωση γέννησης παιδιού ο πατέρες δικαιούται δύο (2) ηµέρες άδεια µε αποδοχές.

Άρθρο 13

Άδεια για ασθένεια εξαρτώµενων µελών

Η άδεια του άρθρου 7 του ν. 1483/84, σε περίπτωση ασθένειας εξαρτωµένων παιδιών

καθορίζεται σε 12 εργάσιµες ηµέρες, κατ΄ έτος, εφόσον ο/η εργαζόµενος/η έχει τρία

παιδιά και άνω.

Άρθρο 14

Η µηνιαία ετήσια επικίνδυνης εργασίας, πλέον της κανονικής άδειας απουσίας, που

δικαιούνται όλοι οι εργαζόµενοι στα ακτινολογικά εργαστήρια, σύµφωνα µε τις διατάξεις

του άρθρου 13 του ν.δ. 4111/1960, χορηγείται και στους νοσηλευτές –τριες και στους

βοηθούς νοσηλευτές – τριες, καθώς και στο λοιπό προσωπικό (παρασκευαστές,

τραυµατιοφορείς, καταγραφείς ΗΛ/Κ κ.λ.π.), που εργάζεται, στα εργαστήρια

ακτινοθεραπείας, εργαστήρια ραδιοισοτόπων και σε αιµοδυναµικά εργαστήρια.

Άρθρο 15
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∆ιατήρηση ρυθµίσεων

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των προηγούµενων συλλογικών

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

Άρθρο 16

Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης

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

εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, σσε, ή

δ.α., κανονισµούς εργασίας, έθιµα κ.λ.π., δε θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν.

Άρθρο 17

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από 1.1.2000, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά παραπάνω.

 Αθήνα, 19 Ιουλίου 2000

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΡΧΙΜΑΝ∆ΡΙΤΗΣ


