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Προς: 

1. Πανελλήνιο Σύλλογο Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων 

(ΠΑ.Σ.Μ.Τ.Ι.Ο.), Θεµιστοκλέους 33 & Σόλωνος, Αθήνα 

2. Ένωση Συγχρόνων Γενικών Κλινικών, Πελοπίδα 19, Περιστέρι (Κλινική 
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3. Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών Βασ. Σοφίας 102, 115 27 Αθήνα 

4. Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ιατρικών ∆ιαγνωστικών Κέντρων, Πανεπιστηµίου 

56, Αθήνα 

5. Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου, Μητροπόλεως 42, 105 63 

Αθήνα 

6. Ένωση Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών – Περιχώρων, Κισσάβου 10, 

Βριλήσσια 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ  

40/2005 

Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών 

Οργάνων πτυχιούχων ΤΕΙ ή αντίστοιχων σχολών, που απασχολούνται σε 

Ιδιωτικές Κλινικές, Ιδιωτικά ∆ιαγνωστικά Ιατρικά Κέντρα και σε Εµπορικές 

Επιχειρήσεις Εµπορίας και Αντιπροσώπευσης Επιστηµονικών Ιατρικών 

Οργάνων όλης της χώρας 

(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 34/2-3-2006) 

1.  Με αίτησή του προς τον ΟΜΕ∆ (Αρ. Πρωτ. 1759/044∆/08.07.2005) ο 

Πανελλήνιος Σύνδεσµος Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων ζήτησε την 

παροχή Υπηρεσιών ∆ιαιτησίας για την επίλυση της συλλογικής διαφοράς εργασίας 

που δηµιουργήθηκε µεταξύ αυτού και των παρακάτω εργοδοτικών οργανώσεων: 

1.  Ένωση Συγχρόνων Γενικών Κλινικών 



 2

2.  Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών 

3.  Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ιατρικών ∆ιαγνωστικών Κέντρων 

4.  Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου 

5.  Ένωση Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών – Περιχώρων 

Η εν λόγω διαφορά αφορά στη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των 

µελών του παραπάνω εργατικού σωµατείου που εργάζονται σε εµπορικές 

επιχειρήσεις, ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα όλης της χώρας. 

1.1.  Στις 15.07.2005 επιλέχθηκα µε β’ κλήρωση ως ∆ιαιτητής ενώ ως 

αναπληρωµατικός επελέγη ο κ. ∆ηµήτριος Τσακίρης µε α’ κλήρωση. 

1.2.  Στις 19.07.2005 ανέλαβα τα καθήκοντά µου. 

1.3.  Με πρόσκλησή µου κάλεσα τα µέρη σε κοινή συνάντηση στις 21.07.2005 

στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆. στην Αθήνα. Κατά τη συζήτηση παραστάθηκαν οι 

νοµίµως εξουσιοδοτηµένοι εκπρόσωποι του εργατικού σωµατείου και της 

Εθνικής Συνοµοσπονδίας Ελληνικού Εµπορίου, ενώ δεν προσήλθαν οι 

εκπρόσωποι των υπολοίπων παραπάνω εργοδοτικών οργανώσεων. 

2.  Αφού έλαβα υπόψη: 

2.1.  Ότι η προσφυγή στη ∆ιαιτησία έγινε νόµιµα µονοµερώς από την εργατική 

πλευρά (Αρ. Πρωτ. 1759/044∆/08.07.2005), η οποία αποδέχθηκε την 

πρόταση του Μεσολαβητή (Αρ. Πρωτ. 1045/04/05/2005), που απέρριψαν 

οι παραπάνω εργοδοτικές οργανώσεις. 

2.2.  Την από 21.02.2005 έγγραφη πρόσκληση της εργατικής πλευράς µε την 

οποία καλούνται οι εµπλεκόµενες εργοδοτικές οργανώσεις σε έναρξη 

διαπραγµατεύσεων για υπογραφή νέας οµοιοεπαγγελµατικής ΣΣΕ. 

2.3.  Ότι η καταγγελία κοινοποιήθηκε στις εµπλεκόµενες εργοδοτικές οργανώσεις 

και στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και αναφέρει 

τα προς διαπραγµάτευση θέµατα. 

2.4.  Την από 17.03.2005 αίτηση µεσολάβησης προς τον ΟΜΕ∆ της εργατικής 

πλευράς για την κατάρτιση οµοιοεπαγγελµατικής ΣΣΕ, περί των όρων 

αµοιβής και εργασίας των τεχνολόγων µηχανικών τεχνολογίας ιατρικών 

οργάνων των ΤΕΙ, απασχολουµένων στις πάσης φύσεως επιχειρήσεις του 

ιδιωτικού τοµέα όλης της χώρας. 

2.5.  Το από 18.04.2005 πρακτικό Μεσολάβησης, καθώς και το περιεχόµενο 

αυτού. 

2.6.  Την από 04.05.2005 Πρόταση Μεσολάβησης του Μεσολαβητή κ. Χρήστου 
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Καρατζά προς το σύλλογο των εργαζοµένων και τις εργοδοτικές οργανώσεις 

που δεν αποδέχθηκαν τη σύναψη οµοιοεπαγγελµατικής ΣΣΕ (Ένωση 

Συγχρόνων Γενικών Κλινικών, Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών, 

Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ιατρικών ∆ιαγνωστικών Κέντρων, Εθνική 

Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου, Ένωση Νευροψυχιατρικών Κλινικών 

Αθηνών – Περιχώρων). 

2.7.  Την 07.07.2005 συναφθείσα οµοιοεπαγγελµατική ΣΣΕ µεταξύ του 

συλλόγου των εργαζοµένων και του Συνδέσµου Ελληνικών Βιοµηχανιών και 

της Γενικής Συνοµοσπονδίας Επαγγελµατιών Βιοτεχνών και Εµπόρων 

Ελλάδος. 

2.8.  Την από 08.07.2005 αίτηση ∆ιαιτησίας του Πανελληνίου Συλλόγου 

Μηχανικών Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων, ύστερα από τη µη επίτευξη 

συµφωνίας υπογραφής οµοιοεπαγγελµατικής ΣΣΕ µε τις εξής οργανώσεις: 

Ένωση Συγχρόνων Γενικών Κλινικών, Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών 

Κλινικών, Πανελλήνιο Σύνδεσµο Ιατρικών ∆ιαγνωστικών Κέντρων, Εθνική 

Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου, Ένωση Νευροψυχιατρικών Κλινικών 

Αθηνών – Περιχώρων. 

2.9.  Το περιεχόµενο του από 21.07.2005 Πρακτικού ∆ιαιτησίας, καθώς και τα 

λεχθέντα στην κοινή αυτή συνάντηση. 

2.10.  Όλα τα υπόλοιπα έγγραφα που υπάρχουν στο σχετικό φάκελο της 

συλλογικής διαφοράς και τους ισχυρισµούς των µερών και ιδιαιτέρως: 

2.10.1.  Το γεγονός ότι τα προηγούµενα έτη δεν είχε καταρτισθεί όµοια 

συλλογική ρύθµιση για τους εργαζόµενους της ειδικότητας αυτής, µε 

αποτέλεσµα να εφαρµόζονται, σύµφωνα µε το Ν. 1876/90 µόνο οι όροι 

της Εθνικής Γενικής ΣΣΕ, παρά το εξειδικευµένο έργο που προσφέρουν 

αυτοί. 

2.10.2.  Τη λήψη υπόψη των όρων αµοιβής και εργασίας άλλων συναφών 

ειδικοτήτων στις επιχειρήσεις – µέλη των εµπλεκοµένων εργοδοτικών 

οργανώσεων και ιδιαίτερα τη ΣΣΕ για τους όρους αµοιβής και εργασίας 

του προσωπικού των ιδιωτικών κλινικών όλης της χώρας. 

2.10.3.  Τις αυξήσεις που χορηγήθηκαν στους εργαζόµενους µε βάση την 

Εθνική Γενική ΣΣΕ των ετών 2004-2005. 

2.10.4.  Τη µεταβολή του δείκτη τιµών καταναλωτή για το έτος 2004. 

2.10.5.  Τις συνθήκες εργασίας των εργαζοµένων σε ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά 

ιατρικά διαγνωστικά κέντρα και το βαθµό επικινδυνότητας αυτής. 
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3.  Κατέληξα στην ακόλουθη ∆ιαιτητική Απόφαση: 

Άρθρο 1  

Πεδίο Ισχύος 

Στις διατάξεις της ∆.Α. αυτής υπάγονται οι πτυχιούχοι µηχανικοί Τεχνολογίας 

Ιατρικών Οργάνων, που είναι κάτοχοι πτυχίου αντίστοιχων σχολών ΤΕΙ και που 

απασχολούνται µε την µελέτη, έρευνα, συναρµολόγηση, πώληση, συντήρηση, 

εγκατάσταση, ποιοτικό έλεγχο και επισκευή ιατρικών µηχανηµάτων και 

επιστηµονικών ιατρικών οργάνων, σε ιδιωτικές κλινικές, ιδιωτικά διαγνωστικά ιατρικά 

κέντρα και σε εµπορικές επιχειρήσεις εµπορίας και αντιπροσώπευσης επιστηµονικών 

ιατρικών οργάνων όλης της Χώρας. 

Άρθρο 2  

Βασικοί Μισθοί 

Οι βασικοί µισθοί των υπαγοµένων στη ρύθµιση αυτή µισθωτών, καθορίζονται από 

18.3.2005 όπως ο παρακάτω πίνακας. 

ΧΡΟΝΙΑ 

ΠΡΟΫΠ/ΣΙΑΣ 

ΒAΣΙΚΟΣ 

ΜΙΣΘΟΣ 

0-3 837,32 

3-6 985,16 

6-9 1.044,32 

9-12 1.108,28 

12-15 1.181,97 

15-18 1.254,01 

18-21 1.341,46 

21-24 1.435,55 

24-27 1.536,04 

27 και πάνω 1.666,35 

Άρθρο 3  

Επιδόµατα 

Οι παραπάνω βασικοί µισθοί καλύπτουν και τα επιδόµατα επικίνδυνης εργασίας, 

ειδικών συνθηκών, εξειδίκευσης και µιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών 

απαραιτήτων για την εργασία τους.  
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Πέρα των ανωτέρω στους µισθωτούς αυτούς χορηγούνται και τα εξής επιδόµατα, 

υπολογιζόµενα επί των βασικών µισθών: 

α)  Γάµου σε ποσοστό 10% χορηγούµενο στους έγγαµους µισθωτούς. Το επίδοµα 

αυτό χορηγείται και στους οριζόµενους στο άρθρο 20 του Ν. 1849/89.  

β)  Τέκνων 5% για κάθε τέκνο ανεξαρτήτως αριθµού τέκνων, εκτός από τους 

εργαζόµενους σε εµπορικές επιχειρήσεις εµπορίας και αντιπροσώπευσης 

επιστηµονικών ιατρικών οργάνων όλης της χώρας, για τους οποίους το επίδοµα 

τέκνων 5% χορηγείται από το 3ο τέκνο και για κάθε άλλο τέκνο. Το επίδοµα 

αυτό χορηγείται για τέκνα µέχρι τη συµπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους 

εφόσον είναι άγαµα και δεν εργάζονται. Το επίδοµα αυτό εξακολουθεί να 

χορηγείται εάν τα τέκνα συνεχίζουν τις σπουδές τους σε οποιαδήποτε 

µεταλυκειακή σχολή και πάντως µέχρι τη συµπλήρωση του 25ου έτους της 

ηλικίας τους. 

γ)  Νοσοκοµειακό σε ποσοστό 20% χορηγούµενο µόνο στους εργαζοµένους στις 

ιδιωτικές κλινικές. 

δ)  Στους κατόχους µεταπτυχιακών σπουδών (MASTER ή PHD ή άλλων ισοτίµων από 

αναγνωρισµένα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα του εξωτερικού ή του εσωτερικού) 

αναγνωρίζεται για το θέµα της αµοιβής τους η ένταξή τους στο επόµενο 

µισθολογικό κλιµάκιο από αυτό που τους αντιστοιχεί µε βάση την προϋπηρεσία 

τους. 

ε)  Υπευθυνότητας σε ποσοστό 10%, χορηγούµενο µόνο εφόσον έχουν ανατεθεί 

από τον εργοδότη στον συγκεκριµένο εργαζόµενο καθήκοντα ευθύνης για την 

λειτουργία συγκεκριµένου τµήµατος ή ολοκλήρου της επιχειρήσεως. 

Άρθρο 4 

Ως προϋπηρεσία για την ένταξη των υπαγοµένων σε αυτή τη ∆.Α. µισθωτών στα 

παραπάνω µισθολογικά κλιµάκια, αναγνωρίζεται όλος ο χρόνος παροχής των 

υπηρεσιών τους µε την ίδια ειδικότητα σε οποιονδήποτε εργοδότη, που πιστοποιείται 

µε αντίστοιχα πιστοποιητικά προϋπηρεσίας ή που προκύπτει από τα ασφαλιστικά τους 

βιβλιάρια ή τις ασφαλιστικές τους βεβαιώσεις. 

Άρθρο 5 

Για τους υπαγοµένους σε αυτή τη ∆.Α. µισθωτούς καθιερώνεται 5θήµερη εβδοµαδιαία 

εργασία σαράντα (40) ωρών αναλόγως κατανεµουµένων σε 5 ηµέρες από 1-9-05 

εκτός εάν στις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται εφαρµόζεται ήδη.  
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Άρθρο 6 

Τυχόν καταβαλλόµενες αποδοχές ανώτερες από αυτές που προκύπτουν µε αυτή τη 

∆.Α. ή ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δεν µειώνονται και εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

Άρθρο 7 

Οι διατάξεις όλων των ΕΓΣΣΕ όπως έχουν διαµορφωθεί µε την ΕΓΣΣΕ των ετών  

2004-2005 εφαρµόζονται και για τους υπαγοµένους σε αυτή τη ∆.Α. µισθωτούς, 

εκτός εάν ισχύουν ευνοϊκότεροι γι΄ αυτούς όροι ή διατάξεις. 

Άρθρο 8 

Η ισχύς αυτής της ∆.Α. αρχίζει από 18.03.2005 εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε 

επιµέρους διατάξεις. 

Ηµεροµηνία έκδοσης ∆ιαιτητικής Απόφασης: 

Αθήνα, 29 Ιουλίου 2005 

Ο ∆ΙΑΙΤΗΤΗΣ 

ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΗΣ 


