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Προς: 
1. Οµοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυµάτων Ελλάδας, (ΟΣΝΙΕ), 
Αριστοτέλους 27 ΑΘΗΝΑ. 

2. Πανελλήνιος Σύλλογος Ιατρικών ∆ιαγνωστικών Κέντρων, 
Παπαδιαµαντοπούλου 13 ΑΘΗΝΑ 

3. Πανελλήνια Ένωση Επαγγελµατιών Γιατρών Εργαστηριακής ∆ιάγνωσης, 
Μικροβιολογίας, Κυτταρολογίας, Παθολογικής Ανατοµίας,  
Μαυροκορδάτου 6  ΑΘΗΝΑ 

 

∆ΙΑΙΤΗΤΙΚΗ  ΑΠΟΦΑΣΗ 

      41/1999 

 

«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται 

σε στις ιδιωτικές κλινικές, οίκους ευγηρίας, και διαγνωστικά κέντρα όλης 

της χώρας». 

 

 

1.  Με την αρ. πρωτ. 044/16-6-1999 αίτησή της, η  Οµοσπονδία Συλλόγων 

Νοσηλευτικών  Ιδρυµάτων Ελλάδας, νόµιµα  εκπροσωπούµενη, ζήτησε την 

παροχή υπηρεσιών ∆ιαιτησίας επειδή αποδέχθηκε την  υπ’ αριθ. Πρωτ. 1098/1-6-

1999 Πρόταση Μεσολάβησης, η οποία απορρίφθηκε από µέρος της εργοδοτικής 

πλευράς και ειδικότερα από τις  οργανώσεις  “Πανελλήνιος Σύλλογος Ιατρικών 

∆ιαγνωστικών Κέντρων” και “Πανελλήνια ‘Ένωση Επαγγελµατιών Ιατρών 

Εργαστηριακής ∆ιάγνωσης”, ώστε να υπάρξει και ως προς τους φορείς αυτούς 

εθνική κλαδική  συλλογική ρύθµιση εργασίας που να ρυθµίζει τους όρους 

αµοιβής και εργασίας του προσωπικού που απασχολείται στα ιατρικά 

διαγνωστικά κέντρα, ιατρικά εργαστήρια κλπ. όλης της χώρας.  

 

2. Την  23/6/1999 η Βασιλική ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ επιλέχθηκα µε κλήρωση  

∆ιαιτητής, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από το άρθρο 16 του Ν. 1876/90 και 
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από τον Κανονισµό Καταστάσεως  Μεσολαβητών - ∆ιαιτητών,  προκειµένου να 

επιλύσω την ανωτέρω συλλογική διαφορά εργασίας.   

 

3. Την 6/7/1999 ανέλαβα καθήκοντα ∆ιαιτητού. Προκειµένου να εξετάσω τις 

εκατέρωθεν απόψεις και να καταλήξω στην απόφασή µου, κάλεσα εγγράφως τα 

ενεχόµενα µέρη, ήτοι τους εκπροσώπους της Οµοσπονδίας Συλλόγων 

Νοσηλευτικών  Ιδρυµάτων Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ), αφ’ ενός, τους εκπροσώπους των 

εργοδοτικών οργανώσεων “Πανελλήνιος Σύλλογος Ιατρικών ∆ιαγνωστικών 

Κέντρων” και “Πανελλήνια ‘Ένωση Επαγγελµατιών Ιατρών Εργαστηριακής 

∆ιάγνωσης”, αφ’ ετέρου, σε κοινή συνάντηση στις 9/7/1999. 

 

4. Στις 9/7/1999 πραγµατοποιήθηκε η κοινή συνάντηση µε τους νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένους εκπροσώπους της εργατικής πλευράς, οι οποίοι εξέθεσαν τις 

απόψεις και τα επιχειρήµατά τους για την υπό κρίση συλλογική διαφορά. Οι 

εκπρόσωποι των εργοδοτικών οργανώσεων δεν προσήλθαν, παρ’ ότι 

προσκλήθηκαν εγγράφως . Κατά τη συνάντηση αυτή µου δόθηκε από την 

προσφεύγουσα πλευρά παράταση της προθεσµίας έκδοσης της ∆.Α. µέχρι την 

12/7/1999, προκειµένου  να σταθµίσω κατάλληλα τα δεδοµένα και να εκδώσω 

την απόφασή µου σύµφωνα µε  το νόµο. 

 

ΚΑΤΟΠΙΝ  ΤΩΝ  ΑΝΩΤΕΡΩ,  ΑΦΟΥ:  

 

• ∆ΙΑΠΙΣΤΩΣΑ την αποτυχία των απευθείας διαπραγµατεύσεων και της 

Μεσολάβησης για την κατάρτιση Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του Ν. 1876/90 ως προς τους 

εργοδοτικούς φορείς που αναφέρονται ανωτέρω 

 

• ΜΕΛΕΤΗΣΑ όλα τα πορίσµατα, έγγραφα, εξουσιοδοτήσεις, στοιχεία και 

πρακτικά που συγκεντρώθηκαν κατά το στάδιο της Μεσολάβησης και της 

∆ιαιτησίας και 

 

• ΕΛΑΒΑ  ΥΠ’ ΟΨΙΝ τα ακόλουθα : 
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α.  Την υπ’ αρ. πρωτ. 044/16.6.99 αίτηση της εργατικής πλευράς για την  παροχή 

υπηρεσιών ∆ιαιτησίας, την υπ’ αριθ. 56/15.3.1999  αίτησή της για παροχή υπηρεσιών 

Μεσολάβησης, καθώς και την από 12/1/1999 Καταγγελία της από 24/6/1998 ΣΣΕ και 

της 35/98 ∆Α του ΟΜΕ∆ και την αντίστοιχη Πρόσκληση για ∆ιαπραγµάτευση, που 

κοινοποιήθηκαν νόµιµα στις εργοδοτικές οργανώσεις και  στο Υπουργείο Εργασίας 

 

β. Την υπ’ αριθ. Πρωτ. 1098/1-6-1999 Πρόταση Μεσολάβησης και το σκεπτικό της 

για τη ρύθµιση των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Ιδιωτικές 

Κλινικές, Οίκους Ευγηρίας, Ιατρικά ∆ιαγνωστικά Κέντρα, Ιατρικά 

Εργαστήρια κλπ. όλης της Χώρας,  

 

γ. Το γεγονός ότι κατά το στάδιο της Μεσολάβησης ήδη η ΟΣΝΙΕ και οι εργοδοτικές 

οργανώσεις  α) Πανελλήνια ‘Ένωση Επιχειρηµατιών  Οίκων Ευγηρίας  β) 

‘Ένωση Νευροψυχιατρικών Κλινικών Αθηνών - Περιχώρων  γ) Πανελλήνια 

‘Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών δ) ‘Ένωση Συγχρόνων Γενικών Κλινικών 

Αθηνών και ε) Σύνδεσµος ΑΕ και ΕΠΕ, αποδεχόµενες την Πρόταση του 

Μεσολαβητή, υπέγραψαν την από 4-6-1999 ΣΣΕ για “τους όρους αµοιβής και 

εργασίας των εργαζοµένων στις Ιδιωτικές Κλινικές, Οίκους Ευγηρίας, 

Ιατρικά ∆ιαγνωστικά Κέντρα, Ιατρικά Εργαστήρια κλπ. όλης της Χώρας”.   

 

δ. Τις θέσεις των  εργαζοµένων, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στη συνάντηση της 

9/7/1999 και καταγράφηκαν στο οικείο Πρακτικό ∆ιαιτησίας. Στη συνάντηση αυτή  

δεν προσήλθαν, παρ’ ότι προσεκλήθησαν εγγράφως, εκπρόσωποι της εργοδοτικής 

πλευράς.  

 

Ειδικότερα, οι εκπρόσωποι της εργατικής πλευράς (ΟΣΝΙΕ) δήλωσαν: 

 

• ότι νόµιµα προσέφυγαν στη µεσολάβηση µετά την αποτυχία των 

απευθείας διαπραγµατεύσεων  

• ότι αποδέχθηκαν την πρόταση του Μεσολαβητή προκειµένου να 

υπογραφεί ΣΣΕ,  ενώ η  πρόταση αυτή απερρίφθη από τους εκπροσώπους 

των εν λόγω εργοδοτικών οργανώσεων, οι οποίοι και αρνήθηκαν τη 

Μεσολάβηση, σύµφωνα µε το από 12-5-1999 Πρακτικό Μεσολάβησης, ενώ 

οι περισσότερες εργοδοτικές οργανώσεις που συµµετείχαν στη 
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Μεσολάβηση αποδέχθηκαν την  Πρόταση του Μεσολαβητή και συνήψαν 

την από 4-6-1999 κλαδική ΣΣΕ (Π.Κ. 48/11-6-1999)    

• ότι νόµιµα κατόπιν τούτου προσέφυγαν στη ∆ιαιτησία, προκειµένου να 

υπάρξει ρύθµιση µε το αυτό  µε την  ως άνω ΣΣΕ περιεχόµενο για τα µέλη 

τους και ως προς τις οργανώσεις που δεν συνήψαν ΣΣΕ. Ιδιαίτερα δε 

τόνισαν το ζήτηµα της πλήρους αναδροµικότητας των ρυθµίσεων και ως 

προς τους  εργοδότες αυτούς, επισηµαίνοντας ότι δεν είναι εύλογο ούτε 

νόµιµο να απωλέσουν οι εργαζόµενοι - µέλη των συλλόγων τους 

αναδροµικότητα αυξήσεων επειδή τα συγκεκριµένα µέρη της εργοδοτικής 

πλευράς  αρνούνται το διάλογο. Σε διαφορετική περίπτωση υποστήριξαν 

ότι θα ευνοηθούν οι εργοδότες αυτοί έναντι των λοιπών εργοδοτικών 

ενώσεων, που υπέγραψαν  ΣΣΕ. 

 

ε. Την εξέλιξη του πληθωρισµού κατά το έτος 1999, τη γενικότερη οικονοµική 

συγκυρία, τις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας και του υπό συζήτηση κλάδου 

ειδικότερα, όπως αυτές αξιολογούνται και στην Πρόταση Μεσολαβητή που έγινε 

αποδεκτή από την πλειονότητα των εργοδοτικών οργανώσεων του κλάδου. 

 

στ. Το περιεχόµενο της από  4-6-1999 κλαδικής ΣΣΕ (Π.Κ. 48/11-6-1999) 

 

ζ. Τη σκοπιµότητα να υπάρχουν παρόµοιες, σαφείς και ενιαίες ρυθµίσεις για τους 

εργαζόµενους του υπό συζήτηση κλάδου κατά το έτος 1999, όπως και στο 

παρελθόν. 

  

Επιλύοντας τη συλλογική διαφορά εργασίας που δηµιουργήθηκε µεταξύ της 

Οµοσπονδίας Συλλόγων Νοσηλευτικών  Ιδρυµάτων Ελλάδας αφ’ ενός, των  

εργοδοτικών οργανώσεων “Πανελλήνιος Σύλλογος Ιατρικών ∆ιαγνωστικών Κέντρων” 

και “Πανελλήνια ‘Ένωση Επαγγελµατιών Ιατρών Εργαστηριακής ∆ιάγνωσης”, αφ’ 

ετέρου και η οποία αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας του προσωπικού που 

απασχολείται στα ιατρικά διαγνωστικά κέντρα και στα ιατρικά εργαστήρια όλης της 

χώρας,  

 

 

Η  ΑΠΟΦΑΣΗ  ΜΟΥ ΕΧΕΙ  ΩΣ  ΕΞΗΣ: 
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‘Αρθρο 1.  

 

Στις διατάξεις της παρούσας υπάγονται οι εργαζόµενοι που είναι µέλη της ΟΣΝΙΕ και 

απασχολούνται στα ∆ιαγνωστικά Κέντρα και Ιατρικά Εργαστήρια όλης της χώρας που 

ανήκουν στη δύναµη των εργοδοτικών οργανώσεων “Πανελλήνιος Σύλλογος 

Ιατρικών ∆ιαγνωστικών Κέντρων” και “Πανελλήνια ‘Ένωση Επαγγελµατιών Ιατρών 

Εργαστηριακής ∆ιάγνωσης” (Ιατροί, Νοσηλευτικό - Παραϊατρικό - ∆ιοικητικό - 

Βοηθητικό και εργατοτεχνικό προσωπικό, Οδηγοί  αυτοκινήτων).  

 

 

‘Αρθρο  2. 

 

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

ιατρών, όπως είχαν  διαµορφωθεί την 31.12.1998, αυξάνονται κατά ποσοστό 

1,8% από την 1η Ιανουαρίου 1999 και, όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 

30ή Ιουνίου 1999, αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 2%, από την 1η Ιουλίου 

1999. 

 

β. Οι βασικοί µισθοί των ιατρών, όπως είχαν διαµορφωθεί την 30.3.1999, αυξάνονται 

από 1.4.1999 κατά ποσοστό 2,5% και όπως αυτοί θα διαµορφωθούν την 30ή 

Σεπτεµβρίου 1999, αυξάνονται περαιτέρω κατά ποσοστό 2% από την 1η 

Οκτωβρίου 1999. 

 

κατά τα ίδια ποσοστά και από τις ίδιες ηµεροχρονολογίες αυξάνεται και η µηνιαία 

αµοιβή εφηµερίας ετοιµότητας (on call) των ιατρών. 

 

γ. Κατα τα ίδια ποσοστά και από τις ίδιες ηµεροχρονολογίες αυξάνονται και τα τυχόν 

δραχµικά επιδόµατα, που προβλέπονται από προγενέστερες συλλογικές ρυθµίσεις. 

 

δ. κατά τον υπολογισµό των παραπάνω ποσοστιαίων αυξήσεων τα προκύπτοντα 

ποσά θα στρογγυλοποιούνται στην αµέσως εποµένη εκατοντάδα δραχµών.  
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‘Αρθρο 3. 

 

α. Στους διευθυντές ιατρούς και στους ιατρούς υπεύθυνους τµηµάτων χορηγείται 

επίδοµα θέσης σε ποσοστό 30% στο βασικό µισθό. Το ίδιο επίδοµα χορηγείται 

επίσης και στους αντικαταστάτες τους όταν οι ∆ιευθυντές ή οι υπεύθυνοι 

τµηµάτων απουσιάζουν, µε την ετήσια άδειά τους ή για άλλο λόγο, πάνω από 

πέντε (5) εβδοµάδες (συνεχόµενες). 

 

β. Στους ιατρούς που έχουν συµπληρώσει δώδεκα (12) έτη υπηρεσίας στον ίδιο 

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

 

γ. Με τη συµπλήρωση 33 ετών υπηρεσίας - προϋπηρεσίας, χορηγείται στους ιατρούς 

αντίστοιχο επίδοµα, σε ποσοστό 3%, στο βασικό µηνιαίο µισθό. 

 

δ. Προστίθεται µια ακόµα κλίµακα υπηρεσίας, στις αντίστοιχες αµοιβής των 

εφηµεριών ιατρών, η 11η, για όσους έχουν υπηρεσία 30 έτη και άνω. Η αµοιβή 

της κλίµακας αυτής καθορίζεται σε δραχµές 79.800, επί της οποίας θα 

υπολογισθούν οι προηγούµενες αυξήσεις του άρθρου 2β. 

 

ε. Εκτός από τις καθιερωµένες ως ηµέρες υποχρεωτικής αργίας µε βάση τις διατάξεις 

προηγούµενων συλλογικών ρυθµίσεων, καθιερώνεται ως ηµέρα υποχρεωτικής 

αργίας για τους ιατρούς και η ηµέρα των Θεοφανίων. 

 

 

‘Αρθρο 4. 

από την έναρξη ισχύος της παρούσας, εργαζόµενοι που έχουν συµπληρώσει 

υπηρεσία 12 ετών στον ίδιο εργοδότη ή προϋπηρεσία 14 ετών σε οποιοδήποτε 

εργοδότη και µε οποιαδήποτε σχέση εργασίας, δικαιούνται άδεια 30 εργασίµων 

ηµερών, εάν ο εργαζόµενος εργάζεται εξαήµερο ή 25 εργασίµων ηµερών, εάν 

εργάζεται πενθήµερο. 

 

‘Αρθρο 5.  

Στο νοσηλευτικό προσωπικό, που έχει συµπληρώσει 12 έτη υπηρεσίας ή 

προϋπηρεσίας, χορηγείται επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας, σε ποσοστό 7% στο 

βασικό µισθό. 
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‘Αρθρο 6. 

Στους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα χορηγούνται δύο χειµερινές και 

δύο θερινές στολές εργασίας και ανά ένα ζεύγος υποδήµατα. 

Οι στολές εργασίας ανήκουν στην κυριότητα του εργοδότη και αντικαθίστανται 

εφόσον φθαρούν. 

Εάν δεν χορηγηθεί η στολή, µέσα σε ένα µήνα από την πρόσληψη, ο εργοδότης 

υποχρεούται να καταβάλει την αξία της, µε την προσκόµιση σχετικής απόδειξης από 

τον εργαζόµενο. 

 

 

‘Αρθρο 7. 

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

που δικαιούνται εργαζόµενοι στα ακτινολογικά εργαστήρια, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 13 του ν.δ. 4111/1960, από της ισχύος της παρούσας, χορηγείται και 

στούς νοσηλευτές - νοσηλεύτριες και στους βοηθούς νοσηλευτές - νοσηλεύτριες 

καθώς και στο παραϊατρικό προσωπικό (παρασκευαστές κ.λ.π.)που εργάζονται µε 

κύρια απασχόληση, σε εργαστήρια ακτινοθεραπείας και σε εργαστήρια 

ραδιοϊσοτόπων. 

 

 

‘Αρθρο 8. 

Στο παραϊατρικό προσωπικό χορηγείται ένα γεύµα την ηµέρα, εφόσον στις κλινικές 

στις οποίες απασχολείται παρασκευάζεται, για τις ανάγκες της επιχείρησης, φαγητό. 

Παρέχεται όµως η ευχέρεια στους εργαζόµενους, µε έγγραφη δήλωσή τους στην 

επιχείρηση, να παίρνουν το αντίτιµο του γεύµατος σε χρήµα, αποτιµώµενου σε δρχς 

200 την ηµέρα. 

 

‘Αρθρο 9. 

Ο  εργοδότης  χορηγεί σε κάθε  εργαζόµενο, µηνιαίως, αναλυτική απόδειξη 

αποδοχών. 

 

‘Αρθρο  10 

κατά τα λοιπά εξακολουθούν  να ισχύουν  οι όροι  των προηγούµενων συλλογικών  

ρυθµίσεων, κατά το µέρος που δεν τροποποιούνται µε την παρούσα. 
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‘Αρθρο 11 

Αποδοχές ανώτερες από αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι 

όροι εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις, 

σ.σ.ε ή δ.α, κανονισµούς εργασίας, έθιµα κ.λ.π, δεν θίγονται και εξακολουθούν να 

ισχύουν. 

 

‘Αρθρο  12  

Η  Απόφαση αυτή ισχύει από τις 16-3-1999, µε εξαίρεση τις διατάξεις για τις οποίες 

προβλέπεται ρητώς διαφορετικός χρόνος έναρξης ισχύος. 

 

 

Αθήνα, 12  Ιουλίου  1999, 

 

 

 

Η  ∆ιαιτητής  

 

 

 

  Βασιλική  Ν.  ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ.  

 

 

  


