ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
«Για τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ιδιωτικές
κλινικές, οίκους ευγηρίας, ιατρικά εργαστήρια κ.λπ., όλης της χώρας»

(Πράξη κατάθεσης Υπ. Εργασίας 80/17-7-2002)

Στην Αθήνα, την 9 Ιουλίου 2002, στα γραφεία του Ο.ΜΕ.∆. και µε την παρουσία του
Μεσολαβητή Φάνη Αρχιµανδρίτη, οι υπογράφοντες, αφενός: Βασίλειος Γκλεζάκος,
Νίκος Καββαδάς, Βασίλειος Τουµπέλης, Μαρία Νερούτσου, και Νίκος Κωστόπουλος,
ενεργούντες ως εκπρόσωποι της δευτεροβάθµιας συνδικαλιστικής οργάνωσης µε την
επωνυµία

«Οµοσπονδία

Συλλόγων

Νοσηλευτικών

Ιδρυµάτων

Ελλάδας»

και

αφ’ ετέρου οι: α) Αλέξανδρος Κοκκινάκης, ως εκπρόσωπος της «Πανελλήνιας Ένωσης
Ιδιωτικών Κλινικών» και της «Ένωσης Σύγχρονων Γενικών Κλινικών Αθηνών»,
β) Άρης Σιµόπουλος, ως εκπρόσωπος της «Ένωσης Νευροψυχιατρικών Κλινικών
Αθηνών-Περιχώρων», γ) Ανάργυρος Πλακιώτης, ως εκπρόσωπος της «Πανελλήνιας
Ένωσης

Εργαστηριακών

Γιατρών

Βιοπαθολόγων

Κυτταρολόγων

Παθολογοανατόµων», δ) Ευαγγελία Σκυλλάκου, ως εκπρόσωπος της «Πανελλήνιας
Ένωσης Ιδιωτικής Περίθαλψης», ε) Απόστολος Βαλάκος, ως εκπρόσωπος της
«Πανελλήνιας

‘Ένωσης

Επιχειρηµατικών

Οίκων

Ευγηρίας»

και

στ)

Γεώργιος

Αναστασόπουλος, ως εκπρόσωπος του Συνδέσµου Α.Ε. και Ε.Π.Ε., όλοι νόµιµα
εξουσιοδοτηµένοι, συµφώνησαν την υπογραφή της παρακάτω εθνικής κλαδικής ΣΣΕ
που θα ρυθµίζει τους όρους αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις Ιδιωτικές
Κλινικές, Οίκους Ευγηρίας, Ιατρικά ∆ιαγνωστικά Κέντρα, Ιατρικά εργαστήρια κ.λπ.
όλης της χώρας, το κείµενο της οποίας έχει ως εξής:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρµογής
Στην παρούσα ΣΣΕ υπάγονται όλοι όσοι εργάζονται µε συµβάσεις εξαρτηµένης
εργασίας στις Ιδιωτικές Κλινικές, Οίκους Ευγηρίας, Ιατρικά ∆ιαγνωστικά Κέντρα,
Ιατρικά Εργαστήρια κ.λπ. όλης της χώρας (Ιατροί – Νοσηλευτικό – Παραϊατρικό –
∆ιοικητικό – Βοηθητικό και Εργατοτεχνικό Προσωπικό – Οδηγοί Αυτοκινήτων).
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Άρθρο 2
Αναπροσαρµογή βασικών µηνιαίων µισθών – επιδοµάτων
α. Οι βασικοί µηνιαίοι µισθοί των εργαζοµένων που υπάγονται στην παρούσα, όπως
είχαν διαµορφωθεί την 31.12.2001, αυξάνονται κατά ποσοστό 3%, από 1
Ιανουαρίου 2002 και όπως αυτοί θα έχουν διαµορφωθεί την 30η Ιουνίου 2002,
αυξάνονται, περαιτέρω, κατά ποσοστό 2%, από 1 Ιουλίου 2002.
β. Κατά τα ίδια ποσοστά και από τις ίδιες ηµεροχρονολογίες αυξάνονται τόσο η
µηνιαία αµοιβή εφηµερίας ετοιµότητας (on call) των ιατρών, όσο και η αµοιβή
εφηµερίας των ιατρών εντός της κλινικής.
γ.

Κατά τα ίδια ποσοστά και από τις ίδιες ηµεροχρονολογίες αυξάνονται και τα
τυχόν δραχµικά επιδόµατα, που προβλέπονται από προγενέστερες συλλογικές
ρυθµίσεις.
Άρθρο 3
Αµοιβή εφηµερίας ιατρών εντός κλινικής

Για υπηρεσία ή προϋπηρεσία άνω των (3) και µέχρι έξι (6) ετών, που υπολογίζεται
όπως ορίζει η από 27.6.1996 ΣΣΕ ιατρών ιδιωτικών νοσηλευτηρίων (πράξη κατάθεσης
Υπουργείου Εργασίας 77/8.7.1996, η αµοιβή εφηµερίας των ιατρών, εντός της
κλινικής προσαυξάνεται κατά 10%. Για υπηρεσία ή προϋπηρεσία άνω των έξι (6)
ετών η αµοιβή εφηµερίας προσαυξάνεται κατά 13%.
Άρθρο 4
Εφηµερίες ιατρών εκτός κλινικής (on call)
Για την ένταξη στις προβλεπόµενες µισθολογικές κλίµακες υπηρεσίας των ιατρών,
που βρίσκονται σε ετοιµότητα προς παροχή των υπηρεσιών τους εντός κλινικής (on
call), µετά τη λήξη του συµφωνηθέντος τακτικού ωραρίου τους, εκτός από τα έτη
υπηρεσίας που έχουν στον ίδιο εργοδότη, λαµβάνεται υπόψη και η µέχρι δέκα πέντε
(15) έτη, τυχόν, προϋπηρεσία τους.
Άρθρο 5
Επίδοµα πολυετίας ιατρών
Το επίδοµα πολυετίας των ιατρών, που προβλέπεται από το άρθρο 5 της
22/2000 ∆.Α. «περί των όρων αµοιβής και εργασίας των εργαζοµένων στις ιδιωτικές
κλινικές κ.λ.π.» (πρ. κατ. Υπ. Εργασίας 16/21.7.2000) αυξάνεται κατά ποσοστό 1%,
σε όλα τα προβλεπόµενα κλιµάκια υπηρεσίας, στον ίδιο εργοδότη.
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Άρθρο 6
Ωράριο εργασίας ιατρών ΜΕΘ
Καθιερώνεται εβδοµαδιαίο ωράριο εργασίας 35 ωρών, χωρίς µείωση των αποδοχών,
για τους ιατρούς που απασχολούνται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
Άρθρο 7
Εκπαιδευτική άδεια
Η εκπαιδευτική άδεια που χορηγείται στους ιατρούς µε ειδικότητα (αρθρ.4 παρ. 5.5
ΣΣΕ 21.7.1995 και άρθρο 4 παρ.4.7 ΣΣΕ 27.6.1996), χορηγείται, µε τους ίδιους όρους
και προϋπόθεσης και στους άνευ ειδικότητας ιατρούς, εφόσον έχουν συµπληρώσει
ένα έτος πλήρους απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη.
Άρθρο 8
Σε όλους τους εργαζόµενους που υπάγονται στην παρούσα, εφόσον απασχοληθούν
κατά τη Μεγάλη Παρασκευή, χορηγείται προσαύξηση 75% του ηµεροµισθίου τους
(ή του 1/25 του µηνιαίου µισθού τους).
Άρθρο 9
Στους Ελαιοχρωµατιστές, Ξυλουργούς χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας σε
ποσοστό 5%, που υπολογίζεται στους βασικούς µηνιαίους µισθούς.
Άρθρο 10
Στους θυρωρούς, φύλακες και γενικά στους απασχοληµένους στην Ασφάλεια
(Security), χορηγούνται 30 Ευρώ µηνιαίως, για συντήρηση της στολής τους, εφόσον
υποχρεούνται να χρησιµοποιούν τέτοια στολή.
Άρθρο 11
Στους εργαζόµενους που απασχολούνται στους ενιαίους χώρους ΠλυντηρίωνΣτεγνωτηρίων Ραφείων, χορηγούνται πέντε (5) ηµέρες άδεια µε αποδοχές, επί πλέον
της κανονικής. Η άδεια αυτή θα χορηγείται σε χρόνο που θα καθορίζεται µετά από
συνεννόηση µε τον εργοδότη.
Άρθρο 12
Όσοι από το παραϊατρικό προσωπικό είναι απόφοιτοι δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης
και έχουν δίπλωµα αναγνωρισµένης από το Κράτος Σχολής διετούς φοιτήσεως
(ΣΒΙΕ, ΙΕΚ, ΠΑΣΤΕΡ κ.λπ.) και πιστοποίηση αναγνώρισης από το Υπουργείο Παιδείας,
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εφόσον απαιτείται, κατά Νόµο, λαµβάνουν επίδοµα σπουδών σε ποσοστό 10% στους
βασικούς µηνιαίους µισθούς.
Άρθρο 13
Για τις Γραµµατείς και τις Καθαρίστριες, που εργάζονται, κατά πλήρες ωράριο, σε
Μ.Ε.Θ. (κλειστές µονάδες), το εβδοµαδιαίο ωράριο καθορίζεται σε 37,30 ώρες.
Άρθρο 14
Στους εργαζόµενους, που χορηγείται ηµερήσιο επίδοµα τροφής, αντί για γεύµα, αυτό
διαµορφώνεται σε 0,73 Ευρώ.
Άρθρο 15
Οι ηλεκτρονικοί µέσων τεχνικών σχολών, που έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος,
λαµβάνουν τις αποδοχές των ηλεκτροτεχνιτών καταστηµάτων µέσων τεχνικών
σχολών.
Άρθρο 16
Στους φυσιοθεραπευτές χορηγείται επίδοµα ανθυγιεινής εργασίας 12% και επίδοµα
5% ανά έτος σπουδών, που υπολογίζονται στους βασικούς µηνιαίους µισθούς
Άρθρο 17
Οι χειριστές ακτινολογικών µηχανηµάτων και εµφανιστές πλακών εντάσσονται στην
δεύτερη µισθολογική κατηγορία µετά 3ετή συµπληρωµένη απασχόληση στον ίδιο
εργοδότη, αντί των πέντε (5) ετών που ίσχυε.
Άρθρο 18
Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν οι όροι των προηγούµενων συλλογικών
ρυθµίσεων, κατά το µέρος που δεν τροποποιούνται µε την παρούσα.
Άρθρο 19
Αρχή ευνοϊκότερης ρύθµισης
Αποδοχές ανώτερες απ αυτές που καθορίζονται µε την παρούσα ή ευνοϊκότεροι όροι
εργασίας, που προβλέπονται από νόµους, διατάγµατα, υπουργικές αποφάσεις,
ατοµικές η ΣΣΕ, ∆.Α., κανονισµούς εργασίας, έθιµα κ.λπ., δεν θίγονται και
εξακολουθούν να ισχύουν.
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Άρθρο 20
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς της σύµβασης αρχίζει από 1.1.2002, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά
παραπάνω.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ
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Ν.ΚΑΒΒΑ∆ΑΣ
ΕΝΩΣΗ ΝΕΥΡΟΨ.ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΑΘ.Π.
ΑΡΗΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
Β.ΤΟΥΜΠΕΛΗΣ
ΠΑΝ.ΕΝ.ΕΡ.ΓΙΑ.ΒΙΟ.ΚΥΤ.Π.
ΑΝΑΡ.ΠΛΑΚΙΩΤΗΣ
Μ.ΝΕΡΟΥΤΣΟΥ
ΠΑΝΕΛ.ΕΝ.Ι∆ΙΩΤ.ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΕΥΑΓ. ΣΚΥΛΛΑΚΟΥ
Ν.ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΠΑΝΕΛ.ΕΝ.ΕΠΙΧ.ΟΙΚ.ΕΥΓΥΡΙΑΣ
ΑΠ.ΒΑΛΑΚΟΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ Α.Ε ΚΑΙ ΕΠΕ
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