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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί στις μονάδες Ιδιωτικής Υγείας, καθιστά 

περισσότερο από κάθε άλλη φορά αναγκαία την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης 

Εργασίας.  

Η καθήλωση των μισθών μετά από την περίοδο πρωτοφανών σε μέγεθος 

μειώσεων , η έλλειψη προοπτικής ουσιαστικών αυξήσεων, η επικράτηση ατομικών 

συμβάσεων, οι μεγάλες μισθολογικές διαφοροποιήσεις, αποδιοργάνωσαν την 

εργασία, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τον υπερβολικά αυξημένο αριθμό 

παραιτήσεων.  

Μεθοδολογικά η πρόταση του Κλαδικού Σωματείου για Συλλογική Σύμβαση 

Εργασίας, στηρίζεται στην Διαιτητική Απόφαση που εκδόθηκε από την πενταμελή 

επιτροπή Διαιτησίας του ΟΜΕΔ στις 6 Ιουνίου 2016,(Δ.Α. 5/2016),  αφορούσε 

εργαζόμενους Ιδιωτικών Κλινικών, των οποίων οι Εργοδότες  ανήκουν στον 

Εργοδοτικό φορέα ΣΕΚ (Σύνδεσμο Ελληνικών Κλινικών) και είχε ισχύ Κλαδικής 

Σύμβασης.  Η πρόταση του Σωματείου βελτιώνει τις ρυθμίσεις της Δ.Α. 5/2016, 

προσεγγίζοντας τις αποδοχές των εργαζομένων που είχαν προκύψει από την 

Διαιτητική Απόφαση του 2011 (Δ.Α. 11/2011) και μπορεί να αξιοποιηθεί ως βάση 

για υπογραφή Συμβάσεων και για εργαζόμενους σε Διαγνωστικά Εργαστήρια και 

Οίκους Ευγηρίας.   

Με βάση το παραπάνω σκεπτικό η πρόταση του Κλαδικού Σωματείου 

διαμορφώνεται ως εξής:  
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1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ 
1.1. Κλιμακωτά αύξηση από την χαμηλότερα αμειβόμενη ειδικότητα ως την 

υψηλότερη. Οι Βασικοί μισθοί ανά ειδικότητα αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα 

(Π.1) 

 

Η αύξηση των Βασικών Μισθών των ειδικοτήτων  προτείνεται στα πλαίσια της 

συνολικής  ανάγκης βελτίωσης των αποδοχών των εργαζομένων. Ο κατώτατος 

μισθός που είχε οριστεί το 2012 στα 586€ και 511€ (για εργαζόμενους κάτω των 

25 ετών)  έχει ανέλθει σήμερα στα 650€ μικτά, χωρίς ηλικιακό διαχωρισμό 

(αύξηση δηλαδή 11% και 27% αντίστοιχα).   Επιπρόσθετα η αύξηση με 

κλιμακούμενο τρόπο,  προτείνεται με σκοπό να εναρμονιστούν οι Βασικοί Μισθοί 

των χαμηλότερα αμειβόμενων  ειδικοτήτων  (Νοσηλευτικό προσωπικό) με τις 

            π.1. 
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αποδοχές των υπόλοιπων ειδικοτήτων. Σύμφωνα με την  Δ.Α. του 2016 ο  Βασικός 

Μισθός του Νοσηλευτικού προσωπικού (675€ μικτά) είναι ελάχιστα υψηλότερος 

από τον κατώτατο μισθό (650€ μικτά ) που ισχύει σήμερα, δηλαδή αυτόν του 

ανειδίκευτου εργαζόμενου. 

1.2. Κατάργηση του μισθολογικού διαχωρισμού  των εργαζομένων που 

προσλήφθηκαν μετά τον Ιούνιο του 2012 (σήμερα 660 € μικτά) και ένταξη 

όλων των εργαζομένων  στους Βασικούς Μισθούς ειδικοτήτων, ανεξάρτητα 

από το έτος πρόσληψης. 

Η μισθολογική διαφοροποίηση δημιουργεί κίνητρο απομάκρυνσης των παλαιών 

εργαζομένων και αντικατάστασης με νέους. Το κίνητρο ισχυροποιείται με 

δεδομένο ότι «νέος» εργαζόμενος θεωρείται ο εργαζόμενος  που έχει προσληφθεί 

μετά τον Ιούνιο του 2012. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι ακόμα και εργαζόμενοι με 

πολυετή προϋπηρεσία αντιμετωπίζονται μισθολογικά (στο Βασικό Μισθό) ως νέοι 

εργαζόμενοι.  Επιπλέον συνολικά δημιουργείται πρόβλημα απαξίωσης της 

ειδίκευσης, εφόσον ως κριτήριο για τον Βασικό Μισθό χρησιμοποιείται το έτος 

πρόσληψης και όχι η ιδιαίτερες απαιτήσεις  των ειδικοτήτων. 

 

2. ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Τα επιδόματα της Δ.Α. του 2016 διατηρούνται, με τις ακόλουθες 

διαφοροποιήσεις.  

2.1. Διατήρηση των επιδομάτων: 

  

 Τέκνου (5% για κάθε παιδί) 

 Επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (από 15% ως 35% ανάλογα με 

την ειδικότητα) 

 Σπουδών (5% για κάθε έτος σπουδών και μέχρι 4 έτη) 

 Μεταπτυχιακών σπουδών (10%) 

 

2.2.  Να επανέλθει  το επίδομα Γάμου (10%). 
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2.3. Τα επιδόματα Διαχειριστικού λάθους (5%) και Οθόνης (5%)  που 

καταργήθηκαν στην Κλαδική Σύμβαση του 2012, να ενοποιηθούν  σε 1 επίδομα  

Οθόνης- Δ.Λ.  (10%)  που θα δίνεται σε Υπαλλήλους Γραφείου και λογιστές. 

 

Τα επιδόματα  Διαχειριστικού Λάθους και Οθόνης,  αναγνωρίζουν την 

δυσκολία της εργασίας του υπάλληλου γραφείου. Επιπλέον εργαζόμενοι σε 

ταμείο, έχουν απώλεια εισοδήματος λόγω αναπλήρωσης των ταμειακών  

διαφορών που προκύπτουν κατά την παράδοση των εισπράξεων.  

 

2.4. Το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας (35%) που καταργήθηκε  το 2012, από 

την ειδικότητα ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ να επανέλθει στο ίδιο 

ποσοστό με το αντίστοιχο επίδομα της ειδικότητας ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΞΟΝΙΚΟΥ 

ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ. Η πρόταση είναι να δημιουργηθεί κοινή ειδικότητα ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ 

ΑΞΟΝ-ΜΑΓΝ. ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΥ. 

 

Η κατάργηση του  επιδόματος  ανθυγιεινής εργασίας σε χειριστές 

Μαγνητικού τομογράφου, δεν δικαιολογείται. Πρακτικά η ειδικότητα 

χειριστή Αξονικού και Μαγνητικού τομογράφου είναι ενιαία.  

 

2.5. Να επανέλθει το επίδομα Θέσης (10%) 

 

Η  προϊσταμενική θέση να αμείβεται με το επίδομα θέσης για να μην 

δημιουργούνται συνθήκες ανταγωνισμού ή αδικιών, μέσα από ατομικές 

συμφωνίες κατά την προαγωγή ή πρόσληψη σε θέση προϊσταμένου. 

    

2.6. Το ποσό των   Γενικών  επιδομάτων  (Γάμου, σπουδών κλπ.) και των 

επιδομάτων  ειδικότητας (ανθυγιεινό κλπ.)  να  υπολογίζονται στο άθροισμα 

του Βασικού Μισθού ΚΑΙ του επιδόματος ωρίμανσης και όχι μόνο επί του 

Βασικού Μισθού. Θα επανέλθει δηλαδή η ρύθμιση που ίσχυε έως το 2012.   

Ο Μισθός του εργαζόμενου αποτελείται από τον Βασικό Μισθό της 

ειδικότητας, με την προσαύξηση των επιδομάτων ωρίμανσης (τριετίες). Ο 

υπολογισμός που υλοποιήθηκε  το 2012, δηλαδή να προκύπτουν τα 

επιδόματα μόνο επί του Βασικού μισθού, αντιφάσκει με την λογική της   

ποσοστιαίας αύξησης και μετατρέπει  τα ποσοστιαία επιδόματα σε 
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αμετάβλητο ποσό.  Το αποτέλεσμα είναι οι σημαντικές απώλειες 

εισοδήματος, ιδιαίτερα σε εργαζόμενους με πολυετή προϋπηρεσία.    

 

3. ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ  

 
3.1. Να αποδίδονται τα επιδόματα πολυετίας στους εργαζόμενους που τα 

δικαιούνται, ανεξάρτητα από το αν η προϋπηρεσία αποκτήθηκε στον ίδιο ή σε 

διαφορετικούς εργοδότες. 

 

Το 2012 η προσαύξηση στους Βασικούς Μισθούς ανά τριετία ή διετία, 

αντικαταστάθηκε με την προσαύξηση 5% για κάθε τριετία ως 4 τριετίες.  

 

Προστέθηκε ως αντιστάθμισμα το επίδομα πολυετίας στον ίδιο 

εργοδότη ως εξής: 3% για 15ετία, 6% για 20ετία, 9% για 25ετία και 12%  

για 30ετία.  

 

Ο όρος «ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ» δημιουργεί κίνητρο για  απολύσεις 

(ακόμα και εξαναγκασμό σε παραίτηση) εργαζομένων με πολυετή  

προϋπηρεσία στην ίδια επιχείρηση και αντικατάσταση τους, με 

εργαζόμενους ακόμα και των ίδιων ετών προϋπηρεσίας, εφόσον η 

προϋπηρεσία, αποκτήθηκε κατά την εργασία τους, σε διαφορετικούς 

εργοδότες. 

 

 

 

3.2. Καθιέρωση ειδικού επιδόματος 7% για συμπλήρωση 12ετίας στον ίδιο 

εργοδότη.  

 

Το παραπάνω επίδομα  δημιουργεί κίνητρο παραμονής στην επιχείρηση 

από την πλευρά του εργαζόμενου, χωρίς να δημιουργεί αντικίνητρο στον 

εργοδότη για αντικατάσταση του. Η ρύθμιση ίσχυε έως το 2012.  
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ΕΙΔΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ 

  
Με τον νόμο 4093/2012, πάγωσαν τα επιδόματα ωρίμανσης (τριετίες), μέχρι το 

ποσοστό ανεργίας, να πέσει κάτω από 10%.  Για το λόγο αυτό η πρόταση του 

Σωματείου είναι, οι  πίνακες των Βασικών Μισθών ανά ειδικότητα να 

προσαρμοστούν έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνουν τα επιδόματα ωρίμανσης.  

 

Παράδειγμα: Για εργαζόμενο με την ειδικότητα Νοσηλευτή, με 15 χρόνια εργασία, 

σύμφωνα με την πρόταση του Σωματείου, ο μισθός διαμορφώνεται ως εξής: 

 

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ: 800 € 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΩΡΙΜΑΣΗΣ: 4 τριετίες (δηλαδή 4 Χ 5%) και επίδομα 15ετίας (3%): 

179,98 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΟΥ:  ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ  και ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 

ΩΡΙΜΑΣΗΣ:  979,98 € 

 

Σε αυτή την περίπτωση ο Βασικός Μισθός Νοσηλευτή με 

15ετή υπηρεσία θα προσαρμοστεί στα  979,98 €.  

Στον πίνακα Π.2,  φαίνεται πως θα διαμορφωθεί ο πίνακας 

του Βασικού Μισθού της συγκεκριμένης ειδικότητας με 

βάση τα έτη προϋπηρεσίας.  

 

 

 

 

 

Στους παρακάτω πίνακες αναφέρονται συγκεντρωτικά τα επιδόματα (Π.3) που 

προτείνουμε να δίνονται  και αναλυτικά (Π.4) τα επιδόματα ειδικότητας με 

αντιστοίχιση στην ειδικότητα που τα δικαιούται: 

ΧΡΟΝΙΑ 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ 

ΒΑΣΙΚΟΣ 
ΜΙΣΘΟΣ 

0-3 800 € 

3-6 840 € 

6-9 880 € 

9-12 920 € 

12-15 960 € 

15-20 980 € 

20-25 1.020 € 

25-30 1.080 € 

30-35 1.160 € 

Π.2 
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 Π.3 

 

Π.4 
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4. ΘΕΣΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

 
 

Να ισχύσουν οι επιπλέον άδειες των ειδικών τμημάτων και τα ειδικά ωράρια 

ειδικοτήτων όπως ισχύει στο Δημόσιο. 

 

 

Οι υπόλοιποι όροι της Δ.Α./2016 να παραμείνουν ως έχουν. 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: 

Προς ενίσχυση της επιχειρηματολογίας παραθέτουμε ενδεικτικά τα ακόλουθα 

παραδείγματα, που δείχνουν ξεκάθαρα ότι η πρόταση για Συλλογική Σύμβαση, 

είναι ρεαλιστική, εφαρμόσιμη και δημιουργεί συνθήκες ικανοποιητικής αύξησης 

των αποδοχών και σταθερότητας της εργασίας. Τα παραδείγματα αφορούν τις 

ειδικότητες: 

 1) Νοσηλευτικό προσωπικό  

2) Υπάλληλοι Γραφείου  

3) Παρασκευαστές  

4)Χειριστές ακτινολογικών μηχανημάτων  

5) Καθαριστές – Τραπεζοκόμους   

με παραμέτρους το επίπεδο σπουδών και τον αριθμό παιδιών. Με τα 

συγκεκριμένα παραδείγματα καλύπτεται το μεγαλύτερο σύνολο εργαζομένων, με 

αποτέλεσμα να αποτυπώνεται με ακρίβεια η εικόνα των αποδοχών που 

προκύπτουν από την πρόταση του Κλαδικού Σωματείου.  
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ . ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ: 800€ ΜΙΚΤΑ 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ . ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ: 850€ ΜΙΚΤΑ 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ . ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ: 850€ ΜΙΚΤΑ 
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ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ. ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ: 800€ ΜΙΚΤΑ 
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Χώρων Αθήνας. Τηλ: 2110129625 & 6978008209 email: seiygeias@gmail.com  www.seiya.gr 
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         Αθήνα    Νοέμβριος 2021  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ κ.α.. ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ: 800€ ΜΙΚΤΑ 
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