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        Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2022 

 
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

 
 

Για τη συνάντηση με τον Σ.Ε.Κ. 
 

     Την Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προεδρείου της Ομοσπονδίας 
με αντιπροσωπεία του Εργοδοτικού φορέα των Ιδιωτικών Κλινικών (Σ.Ε.Κ.), με θέμα την Πρόταση 
που έχει καταθέσει η Ο.Σ.Ν.Ι.Ε. για υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. 
 

     Η συνάντηση είναι η συνέχεια μιας πλούσιας δραστηριότητας που ανέπτυξε πανελλαδικά η 
Ομοσπονδία σε συνεργασία με τα Πρωτοβάθμια Σωματεία με σκοπό, να αναδειχτεί η 
αναγκαιότητα υπογραφής Κλαδικής Σύμβασης, με όρους που θα αναβαθμίζουν και θα 
οργανώνουν την εργασία στον κλάδο, μέσα από την αναβάθμιση  των ίδιων των εργαζομένων.  
 

     Σε αυτό το πλαίσιο κατατέθηκε από την Ο.Σ.Ν.Ι.Ε. η ισχυρή επιχειρηματολογία που έχει 
διαμορφωθεί από σειρά συσκέψεων με τις Διοικήσεις των Πρωτοβάθμιων Σωματείων και από την 
απευθείας συζήτηση με τους εργαζόμενους για τους όρους της πρότασης της Ομοσπονδίας. 
 

     Στη συνάντηση που έγινε στις 11/10/2022, από την πλευρά των Εργοδοτών υπήρξε ενημέρωση 
για οικονομικές δυσκολίες των επιχειρήσεων και δέσμευση, ότι θα υπάρξει συγκεκριμένη 
απάντηση στο αίτημα της Ομοσπονδίας.  
 

     Για την Διοίκηση της Ο.Σ.Ν.Ι.Ε. εκείνο που έχει σημασία σήμερα είναι, ότι ο Κλάδος ενωμένος 
διεκδικεί Κλαδική Σύμβαση που από ευχολόγιο και σύνθημα έγινε συγκεκριμένο αίτημα. 
 

     Αυτές είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις για να καταφέρουμε τελικά να συνδέσουμε την 
σημαντική, υπεύθυνη και επιφορτισμένη εργασία με μισθούς και δικαιώματα αντίστοιχα στην 
εμπειρία, στις γνώσεις και στην ειδίκευση. Όσα δηλαδή, καταθέτουν καθημερινά οι εργαζόμενοι 
του Κλάδου στους εργασιακούς χώρους και πρέπει να αποτυπωθούν σε ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ. 
 

     Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των Σωματείων και των εργαζομένων, επισυνάπτουμε έκθεση για 
την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στις Κλινικές των ομίλων από το 2013 και αποδεικνύει το 
δίκαιο του αιτήματος για υπογραφή Κλαδικής Σύμβασης.   
 

     Η Ομοσπονδία συνεχίζει τη δράση της για τον συντονισμό του Κλάδου με συσκέψεις, με 
ενημέρωση στους εργασιακούς χώρους. Άμεσα θα συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Ομοσπονδίας για περαιτέρω αποφάσεις.   
 

Για το Δ.Σ. της ΟΣΝΙΕ 
 

 
 
 

* Συνημμένα: Παρουσίαση Έκθεσης 


