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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
                       ΚΛΑΔΙΚΗ Σ.Σ.Ε. ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ 
 
Συνάδελφοι, όπως είναι γνωστό, η Ομοσπονδία βρίσκεται σε διαπραγμάτευση με τον 
Εργοδοτικό φορέα των Κλινικών (Σ.Ε.Κ.) για υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας στις Ιδιωτικές Κλινικές. Αναφέρουμε συνοπτικά τις κινήσεις που 
έχουν γίνει έως τώρα από την Διοίκηση της Ομοσπονδίας για την υπόθεση της 
Κλαδικής Σύμβασης: 
 
1. Η υπογραφή Κλαδικής Σύμβασης έγινε συγκεκριμένο αίτημα. 
 

Στις αρχές του 2022 διαμορφώθηκε τελική συγκεκριμένη πρόταση της Ομοσπονδίας 
για Κλαδική Σύμβαση στις Ιδιωτικές Κλινικές με βάση τις προτάσεις των 
Πρωτοβάθμιων Σωματείων. Η τελική πρόταση επικυρώθηκε στο 20ο Συνέδριο της 
Ο.Σ.Ν.Ι.Ε., τον Ιούνιο του 2022. 
 
2. Ενημερώνονται οι εργαζόμενοι.  
 

Εκδόθηκε ειδικό φυλλάδιο με την πρόταση της Ομοσπονδίας. Τα φυλλάδια δόθηκαν 
στα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων για να διακινηθούν στους εργασιακούς 
χώρους ώστε κάθε συνάδελφος να γνωρίζει τους μισθολογικούς και θεσμικούς όρους 
που διαπραγματεύεται η Ο.Σ.Ν.Ι.Ε. 
 
3. Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον εργοδοτικό φορέα των Ιδιωτικών 
Κλινικών. 
 

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους εκπροσώπους του Εργοδοτικού φορέα [Σ.Ε.Κ.] 
στις 13/10/2022. Η επιχειρηματολογία της Ο.Σ.Ν.Ι.Ε. είναι ισχυρή. Εκδόθηκε από την 
Ομοσπονδία μελέτη με στατιστικές αναφορές για την εξέλιξη των μισθών και του 
κύκλου εργασιών στο διάστημα 2013-2021. Η αύξηση του κύκλου εργασιών έφτασε 
στο 25%, ενώ το μισθολογικό κόστος είχε μείωση 13,66% τη συγκεκριμένη περίοδο.  
 

Οι Εργοδότες δεσμεύτηκαν για συγκεκριμένη απάντηση. 
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4. Η Ομοσπονδία βασίζεται στην ενωμένη δράση του Κλάδου. 
 

Η Ο.Σ.Ν.Ι.Ε. αξιοποιώντας την Πανελλαδική Απεργία στις 9 Νοεμβρίου 2022, 
απηύθυνε κάλεσμα στα Σωματεία του Κλάδου της Ιδιωτικής Υγείας για κοινή 
παρουσία στο συλλαλητήριο της Αθήνας. Η Ο.Σ.Ν.Ι.Ε. συμμετέχει στις διεκδικήσεις 
του εργατικού κινήματος, αναδεικνύοντας τα αιτήματα του Κλάδου. 
 

Συνάδελφοι, πρέπει να γνωρίζουμε, ότι μετά από χρόνια γίνεται διαπραγμάτευση 
στον Κλάδο για υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. 
 

Η Ομοσπονδία παρακολουθεί τις συνολικότερες εξελίξεις και εντάσσει στην 
επιχειρηματολογία της καινούργια δεδομένα. 
 
Μείωση της Ανεργίας: Το ποσοστό ανεργίας έχει διαμορφωθεί στο 11,8% τον 
Σεπτέμβριο του 2022. Δηλαδή για τον Κλάδο μας, έχουμε θεσμοθετημένους μισθούς 
ίδιους με την περίοδο που η ανεργία ήταν υπερδιπλάσια, στο 28%. 
 
Αύξηση του πληθωρισμού: Ο πληθωρισμός το 2022 είχε αύξηση 8,5% σε σχέση με το 
2021, χρονιά που ο πληθωρισμός ήταν ήδη αυξημένος συγκριτικά με τα προηγούμενα 
χρόνια. Η τελευταία θεσμοθετημένη αύξηση των μισθών -μέσα από Κλαδική 
Σύμβαση- για τον Κλάδο μας έγινε το 2009. 
 

Αύξηση του κατώτατου μισθού: Ο κατώτατος μισθός, δηλαδή ο μισθός του 
ανειδίκευτου εργαζόμενου, έχει διαμορφωθεί στα 713 ευρώ μικτά, με προοπτική να 
φτάσει τουλάχιστον στα 751 ευρώ. Οι μισθοί των ειδικοτήτων στο Κλάδο μας έχουν 
διαμορφωθεί από την περίοδο που ο κατώτατος μισθός ήταν 586 ευρώ. Ο κατώτατος 
μισθός σημειώνει άνοδο τουλάχιστον κατά 24%, ενώ οι μισθοί του κλάδου 
παραμένουν καθηλωμένοι. 
 

Η εργασιακή καθημερινότητα αποδεικνύει ότι είναι απόλυτα δίκαιο το αίτημα για 
Κλαδική Σύμβαση, ώστε να δημιουργηθεί ένα ελάχιστο πλαίσιο δικαιωμάτων και 
μισθών που θα οργανώσει την εργασία, θα ανταμείψει την εμπειρία, τις γνώσεις, τις 
ειδικεύσεις και συνολικά τον κόπο που καταβάλλεται από τους εργαζόμενους.  
 
 

Για το Δ.Σ. της ΟΣΝΙΕ 
 

                  Ο  Πρόεδρος                                                                 Ο  Γεν. Γραμματέας 
 
 
 
         Νικόλαος Κωστόπουλος                                                        Γεώργιος Υφαντής 
 


