
 1

 

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ & ∆ΙΑΙΤΗΣΙΑΣ 

Ε∆ΡΑ: Πλατεία Βικτωρίας 7, Αθήνα 10434  �010 88 14 922  � 010 88 15 393   info@omed.gr 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πολυτεχνείου 21,  Θεσσαλονίκη  54626 � 0310 517 128 � 0310 517 119 
 
 

Αθήνα, 17 Ιουλίου 1998 
 

ΠΡΟΣ 
 

1. ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ Ι∆ΡΥΜΑΤΩΝ (Ο.Σ.Ν.Ι.Ε.) 
2. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
3. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ 

∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ 
4. ΕΝΩΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Β. ΕΛΛΑ∆ΑΣ 

 
Αναφορά: Υπόθεση µε αριθ. πρωτ. 040/1.7.1998 
 
Θέµα : Συλλογική διαφορά εργασίας σχετικά µε τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων 
που είναι µέλη της ΟΣΝΙΕ και απασχολούνται στις ιδιωτικές κλινικές, στα ∆ιαγνωστικά Κέντρα και 
ιατρικά εργαστήρια όλης της χώρας που είναι µέλη των α) ΕΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Β. 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ, β) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  και γ) 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ 
(εθνική κλαδική συλλογική ρύθµιση). 
 
 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 
Αριθ. 35/1998 

 
Σήµερα, την 17η Ιουλίου 1998, ο κ. Ιωάννης Ληξουριώτης, που αναδείχθηκε διαιτητής κατά το άρθρο 
16 § 4 του Νόµου 1876/1990 και σύµφωνα µε τον Κανονισµό Καταστάσεως Μεσολαβητών-
∆ιαιτητών προκειµένου να επιλύσει τη συλλογική διαφορά εργασίας για τους όρους αµοιβής και 
εργασίας των εργαζοµένων που είναι µέλη της ΟΣΝΙΕ και απασχολούνται στις ιδιωτικές κλινικές, στα 
∆ιαγνωστικά Κέντρα και ιατρικά εργαστήρια όλης της χώρας που είναι µέλη των α) ΕΝΩΣΗΣ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Β. ΕΛΛΑ∆ΑΣ, β) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ  και γ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ. 
 

Αφού έλαβε υπόψη του 
 

1. Τα έγγραφα που περιέχονται στο σχετικό φάκελο ∆ιαιτησίας και τα στοιχεία που προκύπτουν απ’ 
αυτά. 

2. Ειδικότερα την πρόταση του Μεσολαβητή καθώς και στις αιτιολογίες αυτής. 

3. Τα όσα διαµείφθηκαν κατά την κοινή συνάντηση των µερών που πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία 
του Ο.ΜΕ.∆. την 15η Ιουλίου 1998, µεταξύ των εκπροσώπων αφενός της εργατικής 
συνδικαλιστικής οργάνωσης µε την επωνυµία Ο.Σ.Ν.Ι.Ε. και αφετέρου των α) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ και β) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΕΠΑΓΓΛΜΑΤΙΩΝ ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ. 

4. Το γεγονός ότι η τρίτη εργοδοτική οργάνωση µε την επωνυµία ΕΝΩΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ 
Β. ΕΛΛΑ∆ΑΣ µολονότι προσκλήθηκε δεόντως δεν παρέστη κατά την άνω κοινή συνάντηση.  
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5. Το γεγονός ότι κατά το στάδιο της Μεσολάβησης ήδη η ΟΣΝΙΕ και οι εργοδοτικές οργανώσεις α) 
ΕΝΩΣΗ ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ-ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ, β) 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ, γ) ΕΝΩΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΛΛΑ∆Α, δ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ 
και ε) ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕ, αποδεχόµενοι την πρόταση του 
µεσολαβητή υπέγραψαν την από 24.6.1998 συλλογική σύµβαση εργασίας «για τους όρους 
αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ιδιωτικές κλινικές, οίκους ευγηρίας, ιατρικά 
εργαστήρια κ.λπ. όλης της χώρας». 

6. Το ότι το τρέχον έτος 1998 είχε µεν προβλεφθεί αρχικώς πληθωρισµός (αρχή-τέλος) 2,5%, χωρίς 
όµως να έχουν ληφθεί υπόψη οι επιπτώσεις σ’ αυτόν της πρόσφατης υποτίµησης της δραχµής, η 
οποία πιθανολογείται ότι θα προκαλέσει πρόσθετο ποσοστό αύξησης του πληθωρισµού, έτσι ώστε 
η ίδια η κυβέρνηση να αναπροσαρµόζει ήδη το εν λόγω ποσοστό στο ύψος του 4,5% (βλ. και 
δηλώσεις ∆ιοικητή Τράπεζας της Ελλάδος). 

7. Το ότι ήδη συνάφθηκε η ΕΓΣΣΕ που προβλέπει, πλέον του ποσοστού 0,2% που αφορά την 
κάλυψη της υπέρβασης του επίσηµου τιµαρίθµου ∆εκεµβρίου 1996 µε ∆εκέµβριο 1997 σύµφωνα 
µε το άρθρο 2 παρ. 2 της ΕΓΣΣΕ ετών 1996-1997, για το τρέχον έτος αυξήσεις του ύψους του 
4,5% σε δύο δόσεις (2,5% + 2%). 

8. Το γεγονός ότι, κατά το άρθρο 16 § 3 Ν. 1876/1990, η απόφαση που θα εκδοθεί θα ισχύει από της 
εποµένης της υποβολής της αίτησης για µεσολάβηση, δηλαδή, αφού η σχετική αίτηση 
υποβλήθηκε στον Ο.ΜΕ.∆. την 26.3.1998, η παρούσα διαιτητική απόφαση θα αρχίσει να ισχύει 
από 27.3.1998. 

 
 

Αποφασίζει ως εξής 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
 
Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόµενοι που είναι µέλη της ΟΣΝΙΕ και απασχολούνται 
στις ιδιωτικές κλινικές, στα ∆ιαγνωστικά Κέντρα και ιατρικά εργαστήρια όλης της χώρας που είναι 
µέλη των α) ΕΝΩΣΗΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ Β. ΕΛΛΑ∆ΑΣ, β) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ και γ) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ 
ΓΙΑΤΡΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗΣ ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ (Ιατροί, Νοσηλευτικό – Παραϊατρικό – ∆ιοικητικό – 
Βοηθητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, Οδηγοί Αυτοκινήτων). 
 

ΑΡΘΡΟ 2 
 
 Οι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στην παρούσα εργαζοµένων όπως είχαν διαµορφωθεί την 
26.3.1998, αυξάνονται από 27.3.1998 κατά ποσοστό 2,4% ενώ, όπως µετά την αύξηση αυτή θα 
διαµορφωθούν την 30.6.1998, προσαυξάνονται εκ νέου από 1.7.1998 κατά ποσοστό 2,4%. 

Κατά τον υπολογισµό των πιο πάνω αυξήσεων τα ποσά που θα προκύπτουν στρογγυλοποιούνται στην 
αµέσως επόµενη εκατοντάδα δραχµών. 
Κατά τα ίδια ποσοστά και από τις ίδιες ηµεροχρονολογίες αυξάνονται και τα τυχόν δραχµικά 
επιδόµατα προγενέστερων συλλογικών ρυθµίσεων. 
 

ΑΡΘΡΟ 3 
 
Το επίδοµα γάµου εκ 10% θα υπολογίζεται στο εξής και για όλες τις ειδικότητες και κατηγορίες µε 
βάση το βασικό µισθό του εκάστοτε κλιµακίου προϋπηρεσίας, ώστε να ενοποιηθεί ο τρόπος 
υπολογισµού του επιδόµατος αυτού και για όλους τους υποκείµενους στην παρούσα εργαζοµένους. 

Στους µισθωτούς, οι οποίοι έχουν συνολική προϋπηρεσία 15 ετών σε οποιοδήποτε εργοδότη 
χορηγείται συµπληρωµατική άδεια αναψυχής 3 ηµερών. 

Στους εφηµερεύοντες ιατρούς παρέχεται δίκλινος θάλαµος υπηρεσίας. 
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Οι µισθωτοί ιατροί δικαιούνται να νοσηλεύονται σε Α’ θέση σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΤΣΑΥ. 

Χορηγείται στους ιατρούς, οι οποίοι εργάζονται σε αίθουσες προώρων και σε τµήµατα παιδιών µε 
ειδικές ανάγκες επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας ύψους 20% επί του βασικού µισθού. 

Στους εργαζοµένους κατά την ηµέρα των Θεοφανίων κάθε χρόνο που δεν συµπίπτει µε ηµέρα 
Κυριακή χορηγείται προσαύξηση 75% του ηµεροµισθίου τους (ή του 1/25 του µηνιαίου µισθού τους) 
χωρίς όµως υποχρέωση του εργοδότη να χορηγεί σε όσους θα εργασθούν την ηµέρα αυτή άλλη ηµέρα 
ανάπαυσης. 

Από την έναρξη ισχύος της παρούσης χορηγείται στους πτυχιούχους ανωτάτης σχολής νοσηλευτών-
νοσηλευτριών ΑΕΙ επίδοµα σπουδών 5% για κάθε έτος και µέχρι το πολύ 20% (δηλαδή συνολικά για 
τέσσερα έτη σπουδών). Κατά τα άλλα εξακολουθούν να ισχύουν όσα έχουν προβλεφθεί για το 
επίδοµα αυτό από προηγούµενες συλλογικές ρυθµίσεις. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
 
1. Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι προηγούµενες συλλογικές ρυθµίσεις, στο µέτρο που 

δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. 
2. Επίσης εξακολουθούν να ισχύουν τυχόν ευνοϊκότερες για τους εργαζοµένους ρυθµίσεις, µε 

οποιοδήποτε τρόπο κι αν έχουν αυτές καθορισθεί. 
 

ΑΡΘΡΟ 5 
 
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από 27.3.1998. 
 
 

Αθήνα, 17η Ιουλίου 1998 
 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 
 

Ιωάννης ∆. Ληξουριώτης 
 
 
 
 


