
 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ

ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 

Ενημερώνονται τακτικά ή συμμετέχουν περιστασιακά
στις μεταρρυθμίσεις που προτείνονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου·
Ορισμένες δεν συμμετέχουν καθόλου και δεν
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν.

Συνδικαλιστικές οργανώσεις Σωματεία εργοδοτών
Δεν εμπλέκονται αλλά προσπαθούν να συμμετάσχουν στη
διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Έλλειψη προσωπικού και εργασιακά ζητήματα·
Παρεμβολή πρωτογενών δομών με κατάλληλο
εξοπλισμό·
Ειδικοί γιατροί για την κεντρική δομή - ιατρικός
τεχνολογικός εξοπλισμός·
Διασύνδεση με παρεμφερείς δομές στο εξωτερικό·
Αναγνώριση δεξιοτήτων σε εθνικό επίπεδο.

Συνδικαλιστικές οργανώσεις
Αύξηση της χρηματοδότησης του συστήματος υγείας από 5% σε
8% του ΑΕγχΠ·
Ίση μεταχείριση του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα από την
πολιτεία·
Ελαχιστοποίηση της γραφειοκρατίας.
Μέθοδος κοστολόγησης (DRG, ICD 10), χρηματοδότηση
επενδύσεων σε υφιστάμενα ιδιωτικά νοσοκομεία·
Ελάχιστα πρότυπα λειτουργίας για την παροχή ασφαλών
υπηρεσιών υγείας

Σωματεία εργοδοτών

Κοινωνικοί εταίροι: Κατακερματισμένοι κατά μήκος των επαγγελμάτων υγείας

Ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος: Περιορισμένη συμμετοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: Χαμηλό ενδιαφέρον για το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο

Προτεραιότητες για το επίπεδο της ΕΕ: Συνθήκες εργασίας και αναγνώριση δεξιοτήτων

Το θεματολογικό δελτίο είναι το αποτέλεσμα έρευνας που είναι αφιερωμένη στον κοινωνικό διάλογο με απαντήσεις από την ΑΔΕΔΥ και την ΠΕΙΚ, καθώς και
έρευνας τεκμηρίωσης που διεξήχθη την περίοδο Ιουνίου – Νοεμβρίου 2019 και πληροφοριών που παρασχέθηκαν στο περιφερειακό εργαστήριο στη Ρώμη στις 15
Νοεμβρίου 2019 στο πλαίσιο του κοινού έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εργοδοτών του Νοσοκομειακού και του Υγειονομικού Τομέα (HOSPEEM) και της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδικάτων Δημοσίων Υπηρεσιών (EPSU). Οι απαντήσεις της έρευνας είναι γενικευμένες, επομένως, οι πληροφορίες ενδέχεται να μην
ισχύουν για όλους τους οργανισμούς που αναφέρονται παραπάνω. Αναλυτικότερα αποτελέσματα για την Ελλάδα είναι διαθέσιμα στην έκθεση του Περιφερειακού
Εργαστηρίου: Νότια Ευρώπη και η περιεκτική συγκριτική έκθεση των χωρών-στόχων διατίθεται ηλεκτρονικά στους δικτυακούς τόπους των HOSPEEM και EPSU

Πηγή: Eurostat, 2017

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων
Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ)
Συνομοσπονδία Δημοσίων Υπαλλήλων (Ανώτατη
Διοίκηση Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων, ΑΔΕΔΥ)
Ομοσπονδία Συλλόγων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
Ελλάδας (ΟΣΝΙΕ)

Συνδικαλιστικές οργανώσεις
Υπουργείο Υγείας: Δημόσιος τομέας
Πανελλήνια Ένωση Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ)

Σωματεία εργοδοτών

Περιορισμένη συμμετοχή στον κοινωνικό διάλογο σε
επίπεδο ΕΕ·
Μη συμμετοχή λόγω των φραγμών εισόδου, μη
κατανόησης του ρόλου, έλλειψης οικονομικών πόρων.

Συνδικαλιστικές οργανώσεις Σωματεία εργοδοτών
Σε εθνικό επίπεδο συμμετέχουν τόσο στον διατομεακό
όσο και στον κλαδικό κοινωνικό διάλογο.

Προσδοκίες για τον κοινωνικό διάλογο σε επίπεδο ΕΕ: Στήριξη των συλλογικών διαπραγματεύσεων και ισχυρότερος
αντίκτυπος σε εθνικό επίπεδο.

Λοιπές πληροφορίες

Συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Μελετών
Εργασίας Κεντρικής Ευρώπης 
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