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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

 

 
Για τη Συνάντηση στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο 

 
 
Συνάδελφοι,  
 

     Στα πλαίσια των συναντήσεων με τις Διοικήσεις των Ιδιωτικών Νοσοκομείων των 
Σωματείων μελών μας, αντιπροσωπεία της Διοίκησης της Ομοσπονδίας 
συναντήθηκε την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022, με την Διεύθυνση του 
Ευγενίδειου Θεραπευτηρίου. Στη συνάντηση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος του 
Επιχειρησιακού Σωματείου των εργαζομένων και Μέλος της ΟΣΝΙΕ Κ. Φραγκιαδάκης. 
 

     Από την πλευρά της Ομοσπονδίας, τέθηκε το κομβικό ζήτημα, της έλλειψης 
Κλαδικής Σύμβασης εργασίας στον Κλάδο. Προβλήθηκε η θέση της Ομοσπονδίας 
ότι η διαμόρφωση των μισθών μέσω ατομικών συμφωνιών παράγει αδικίες, 
διαχωρισμούς και οδηγεί τελικά δεκάδες εργαζόμενους με εμπειρία και γνώσεις σε 
παραιτήσεις, σε αναζήτηση αλλαγής δουλειάς ακόμα και εκτός κλάδου. 
 

     Στη συνάντηση συζητήθηκαν επίσης συγκεκριμένα εσωτερικά ζητήματα που 
αφορούν τους εργαζόμενους στο Ευγενίδειο και ιδιαίτερα το ζήτημα της άδικης 
μείωσης των μισθών που έγινε το 2016 μονομερώς, από την τότε Διοίκηση του 
Ιδρύματος.  
Οι μειώσεις είχαν γίνει, με την αιτιολογία ότι το Ίδρυμα ανήκει «γενικά» στο 
Δημόσιο, άρα έπρεπε να γίνουν μειώσεις ανάλογες με εκείνες των Δημοσίων 
υπαλλήλων. 
Δηλαδή οι παλιοί εργαζόμενοι στο Ευγενίδειο, έχουν υποστεί μια «διπλή μείωση» 
μισθών. Μία φορά ως Ιδιωτικοί υπάλληλοι το 2012 και μία φορά ως Δημόσιοι 
υπάλληλοι το 2016, ενώ, οι νέοι συνάδελφοι προσλαμβάνονται εκτός κλαδικής 
σύμβασης, με ατομικές συμφωνίες. Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, το 
Ευγενίδειο Θεραπευτήριο είναι Ν.Π.Ι.Δ. και πρέπει να εφαρμόζει αποκλειστικά το 
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εργατικό δίκαιο που ισχύει σε όλο τον Ιδιωτικό τομέα, άρα η μείωση του 2016 ήταν 
–και από τυπική σκοπιά– άδικη. 
 

Στη συνάντηση που έγινε στις 16/9, από την πλευρά της Διεύθυνσης του Ευγενίδειου, 
που εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο κ. Π. Φωτόπουλο, 
αναγνωρίστηκε ότι η Κλαδική Σύμβαση σήμερα είναι αναγκαιότητα στον Κλάδο μας 
και εκφράστηκε η πρόθεση να εφαρμοστούν οι όροι της Σύμβασης και στο 
Ευγενίδειο, όταν αυτή υπογραφεί. Εκφράστηκε επίσης μια γενική πρόθεση να 
φροντίσει η Διεύθυνση για διόρθωση μισθολογικών ανισοτήτων, χωρίς όμως κάποια 
συγκεκριμένη δέσμευση. 
Η Ομοσπονδία του Κλάδου εκφράζει έμπρακτα τη στήριξη της στη δράση και στα 
αιτήματα των Πρωτοβάθμιων Σωματείων, καθώς και την πλήρη στήριξή της σε 
ενδεχόμενες μελλοντικές κινητοποιήσεις τους για να διεκδικήσουν δίκαια αιτήματα. 
 

Θα συνεχίσει να εργάζεται για τον συντονισμό των Σωματείων για να μπορούμε κάθε 
φορά ενωμένα ως κλάδος, με σχέδιο, να διεκδικούμε και να πετυχαίνουμε τα 
αιτήματα μας, με βάση της δυνάμεις μας, κυρίως το αίτημα για την υπογραφή 
Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας. 
 

Για το Δ.Σ. της ΟΣΝΙΕ 
 

                  Ο  Πρόεδρος                                                                 Ο  Γεν. Γραμματέας 
 
 
 
         Νικόλαος Κωστόπουλος                                                        Γεώργιος Υφαντής 

 


