ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των Εργαζοµένων
στους Οίκους Ευγηρίας Α.Π.Π. - Αττικής και Νήσων
(Πράξη κατάθεσης Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας: 57/27-05-2005)

Στην Αθήνα σήµερα την 23 Μαΐου του έτους 2005 µεταξύ αφενός
του Συνδέσµου Υγειονοµικών Υπαλλήλων ΑΠΠ Αττικής και Νήσων που
εκπροσωπείται νόµιµα από τους
α) ∆ηµήτρη Παναγιωτόπουλο και
β) Σταµατούλα Μπέσικου
και αφετέρου
της

Πανελλήνιας

Ένωσης

Επιχειρηµατιών

Οίκων

ευγηρίας,

που

εκπροσωπείται νόµιµα από τον Απόστολο Βαλάκο, παρουσία του ∆ιαιτητή
Άγγελου Ζησιµόπουλου,
συµφώνησαν την υπογραφή της παρακάτω συλλογικής σύµβασης εργασίας που
αφορά τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς οίκους
ευγηρίας ΑΠΠ, Αττικής και Νήσων, της οποίας το περιεχόµενο έχει ως εξής:
Άρθρο 1
Αύξηση Βασικών Μισθών
Α) Οι βασικοί µισθοί όλων των ειδικοτήτων των εργαζοµένων στους ιδιωτικούς
οίκους ευγηρίας, που λειτουργούν στην περιοχή Αθηνών - Πειραιώς Αττικής και
Νήσων, όπως είχαν διαµορφωθεί την 31-12-2004 µε βάση την από 27-5-2004
ΣΣΕ, αυξάνονται από 1 Ιανουαρίου 2005 κατά ποσοστό 3,5%.
Β) Με τα ίδια ως άνω ποσοστά αντίστοιχα αυξάνονται από 1-1-2005 και όλα τα σε
ευρώ επιδόµατα και προσαυξήσεις της από 27-5-2004 ΣΣΕ.
Άρθρο 2
Προσθήκη Μισθολογικού Κλιµακίου
Στα µισθολογικά κλιµάκια των ειδικοτήτων
α) Αρχιµαγείρων,
β) Μαγείρων,
γ) Βοηθών Μαγείρων
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δ) Λαντζέρηδων κ.λπ.,
ε) Θυρωρών-Κλητήρων κ.λπ.,
στ) Καθαριστριών, Τραπεζοκόµων κ.λπ.,
ζ)

Τεχνιτών Υδραυλικών και

η) Βοηθών Ξυλουργών, αµµοκονιαστών κ.λπ.,
της από 27-5-2004 ΣΣΕ, προστίθεται από 1-1-2005 ένα ακόµη κλιµάκιο για τα έτη
υπηρεσίας 18-21 µε τελικό κλιµάκιο αυτών των ετών 21-35. Ο βασικός µισθός του
κλιµακίου 21-35 ετών υπηρεσίας ορίζεται ίσος µε τη διαφορά σε ευρώ µεταξύ των
δύο αµέσως προηγουµένων κλιµακίων των ετών 15-18 και 18-35 ετών.
Άρθρο 3
Χορήγηση Επιδόµατος Πτυχίου στους Εργασιοθεραπευτές
Στους εργασιοθεραπευτές που υπάγονται στην ΣΣΕ αυτή και που είναι κάτοχοι
αντίστοιχου πτυχίου ΤΕΙ και για τους οποίους δεν προβλέπεται από τις προηγούµενες
όµοιες ρυθµίσεις η χορήγηση επιδόµατος σπουδών, χορηγείται από 1-1-2005 επίδοµα
σπουδών σε ποσοστό 10% επί του βασικού τους µισθού. Από την 1-1-2006 το
επίδοµα αυτό ορίζεται, όπως και προκειµένου για τις αντίστοιχες ειδικότητες
εργαζοµένων- πτυχιούχων ΤΕΙ της από 27-5-2004 ΣΣΕ, δηλαδή σε ποσοστό 5% για
κάθε έτος σπουδών και µέχρι 15%.
Άρθρο 4
Χορήγηση Ειδικής Πρόσθετης Άδειας
Η πρόσθετη ειδική άδεια των 10 εργασίµων ηµερών που προβλέπεται από την
από 27-5-2004 ΣΣΕ για το νοσηλευτικό προσωπικό των ΜΕΘ κ.λπ. χορηγείται και
στους εργαζοµένους µε οποιαδήποτε άλλη ειδικότητα µε πλήρη και αποκλειστική
απασχόληση στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Η άδεια αυτή χορηγείται µετά
τη συµπλήρωση των πρώτων 12 µηνών εργασίας των δικαιούχων στον ίδιο εργοδότη
και στη συνέχεια για τα επόµενα χρόνια πάλι µετά από 12 µήνες εργασίας από τη
λήξη της αδείας του προηγουµένου 12µήνου. Κατά την διάρκεια της αδείας αυτής
καταβάλλονται στους εργαζοµένους που κάνουν χρήση της αδείας αυτής οι πλήρεις
αποδοχές τους .
Άρθρο 5
Επίδοµα Ισολογισµού των Λογιστών και Β. Λογιστών
Το επίδοµα ισολογισµού που καταβάλλεται µε βάση τις προηγούµενες όµοιες
ρυθµίσεις στους λογιστές και βοηθούς λογιστές που απασχολούνται στις υπαγόµενες
στη ΣΣΕ αυτή επιχειρήσεις, ορίζεται από 1-1-2005 σε ποσοστό 70% επί του βασικού
2

τους µισθού όπως αυτός καθορίζεται µε βάση τα χρόνια υπηρεσίας και προϋπηρεσίας
τους.
Άρθρο 6
Επίδοµα εκτός Έδρας στο Πλήρωµα Ασθενοφόρων Αυτοκινήτων
Στο πλήρωµα ασθενοφόρων αυτοκινήτων που µετακινούνται για τη µεταφορά
ασθενών, ιδιοσκευασµάτων, µοσχευµάτων κ.λπ. εκτός της έδρας τους και πέραν των
70 χιλιοµέτρων και δε διανυκτερεύουν εκτός έδρας, χορηγείται ηµερήσια αποζηµίωση
ίση µε το 1/25 του νοµίµου µισθού τους για κάθε ηµερήσια µετακίνηση.
Άρθρο 7
Επιδόµατα Ηλεκτρονικών Πτυχιούχων Ανωτέρων Σχολών
Στους ηλεκτρονικούς που κατέχουν πτυχίο ανωτέρων σχολών 3ετούς τουλάχιστον
φοίτησης που απασχολούνται µε την εγκατάσταση ηλεκτρονικών µηχανηµάτων
χορηγείται από 1-1-2005 επίδοµα ειδικών συνθηκών εργασίας σε ποσοστό 15% επί
τους βασικού τους µισθού. Στους ίδιους παραπάνω µισθωτούς όταν ανατίθενται
εγγράφως από τον εργοδότη τους, καθήκοντα υπευθύνου καθώς και σ΄ αυτούς που
εργάζονται σε βάρδιες, χορηγείται από 1-1-2005 επίδοµα υπευθυνότητος σε
ποσοστό 10% επί του βασικού τους µισθού.
Άρθρο 8
Επίδοµα πολυετούς υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας
Στο

νοσηλευτικό

προυπηρεσίας

προσωπικό

χορηγείται

που

επίδοµα

έχει

συµπληρώσει

πολυετούς

12

υπηρεσίας

έτη
σε

υπηρεσίας
ποσοστό

ή

7%.

Ως προϋπηρεσία, εν προκειµένω, νοείται η υπηρεσία ή προϋπηρεσία των µισθωτών
σε οποιοδήποτε εργοδότη, που διανύθηκε σε καθήκοντα της ειδικότητάς τους.
Προκειµένου για εργαζόµενους αποφοίτους αναγνωρισµένων σχολών νοσοκόµων,
µαιών, µαιευτών, επισκεπτριών µονοετούς, διετούς, τριετούς ή τετρατετούς
φοιτήσεως και ΤΕΙ-ΚΑΤΕΕ, ΤΕΛ, ΤΕΕ και Πανεπιστηµιακών σχολών, ως προϋπηρεσία
θεωρείται

και

όλος

ο

χρόνος

φοιτήσεώς

τους

(θεωρητικής εκπαίδευσης και υποχρεωτικής θητείας).
Άρθρο 9
Τροφή
Στο παραϊατρικό προσωπικό και στους
α) αρχιµαγείρους,
β)

µαγείρους,
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στις

εν

λόγω

σχολές

γ)

βοηθούς µαγείρων,

δ) λαντζέρηδες,
ε) τραπεζοκόµους και
στ) καθαρίστριες,
χορηγείται ένα γεύµα την ηµέρα, εφ' όσον στις επιχειρήσεις που απασχολούνται
παρασκευάζεται φαγητό, για τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Παρέχεται όµως η
ευχέρεια στους εργαζόµενους µε έγγραφη δήλωσή τους προς την επιχείρηση να
παίρνουν το αντίτιµο του γεύµατος σε χρήµα αποτιµώµενο σε 1,20 ευρώ την ηµέρα.
Άρθρο 10
Αργίες
Στους υπαγόµενους στη ΣΣΕ αυτή µισθωτούς που ορίζονται από τον εργοδότη τους
να εργασθούν κατά τις εξαιρέσιµες ηµέρες του έτους δηλαδή εκτός των Κυριακών και
κατά τις ηµέρες:
1)

25η

Μαρτίου,

2)

∆ευτέρα

ηµέρα

του

Πάσχα,

3)

1η

Μαΐου,

4) 15η Αυγούστου, 5) 28η Οκτωβρίου και 6) 25η ∆εκεµβρίου καθώς και κατά τις
ηµέρες:
α) ∆ευτέρα ηµέρα των Χριστουγέννων, β) 1η του έτους, γ) 6η Ιανουαρίου,
δ) Καθαρά ∆ευτέρα ε) Μεγάλη Παρασκευή κάθε έτους στ) Μεγάλο Σάββατο και
ζ) Εορτή Αγίου Πνεύµατος,
καταβάλλεται

προσαύξηση

κατά

75%

του

νοµίµου

ηµεροµισθίου

τους

(1/25 των συνολικών νοµίµων αποδοχών τους).
Άρθρο 11
Θεσµικές διατάξεις των ΕΓΣΣΕ
Όλες οι θεσµικού χαρακτήρα διατάξεις των ΕΓΣΣΕ, όπως ισχύουν κάθε φορά
εφαρµόζονται και για τους υπαγόµενους στη ΣΣΕ αυτή µισθωτούς, εκτός εάν
προβλέπονται ευνοϊκότεροι όροι για τους υπαγόµενους στην παρούσα µισθωτούς.
Άρθρο 12
Τυχόν καταβαλλόµενες ανώτερες αποδοχές από αυτές που καθορίζονται µε την ΣΣΕ
αυτή ή ισχύοντες ευνοϊκότεροι όροι εργασίας δε µειώνονται και δεν τροποποιούνται.
Άρθρο 13
Όλες οι διατάξεις της από 27-5-2004 κωδικοποιηµένης ΣΣΕ και του Παραρτήµατος
αυτής (πίνακες αποδοχών) καθώς και των οµοίων ρυθµίσεων των προηγουµένων
ετών που δεν τροποποιούνται µε την ΣΣΕ αυτή εξακολουθούν να ισχύουν.
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Άρθρο 14
Η ισχύς της ΣΣΕ αυτής αρχίζει από 1-1-2005, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΈΝΩΣΗ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΠ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΟΙΚΩΝ ΕΥΓΗΡΙΑΣ
∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΑΚΟΣ
ΣΤΑΜΑΤΟΥΛΑ ΜΠΕΣΙΚΟΥ
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