
 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΣΤΟΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ

ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
 

Εμπλέκονται περιστασιακά ή δεν εμπλέκονται καθόλου,
αλλά προσπαθούν να εμπλακούν περισσότερο·
Εφόσον εμπλέκονται, συμμετέχουν επίσης άμεσα στις
συνεδριάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Συνδικαλιστικές οργανώσεις

Κοινωνικοί εταίροι: Οργανωμένοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα υγειονομικής περίθαλψης

Ευρωπαϊκός κοινωνικός διάλογος: Περιορισμένη συμμετοχή σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Ευρωπαϊκό Εξάμηνο: Μεγαλύτερη συμμετοχή των εργοδοτών σε σύγκριση με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις

Προτεραιότητες για το επίπεδο της ΕΕ: Γενική ικανοποίηση ΠΌ τις ευκαιρίες για την αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων

Συντάχθηκε από το Ινστιτούτο Μελετών
Εργασίας Κεντρικής Ευρώπης 

Παγκύπρια Συντεχνία Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ)
Παγκύπρια Συντεχνία Νοσηλευτών (ΠΑ.ΣΥ.ΝΟ)
Παγκύπρια Συντεχνία Κυβερνητικών Ιατρών (ΠΑ.ΣΥ.Κ.Ι.)
·Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου που είναι
συνδεδεμένη με τη
·Συνομοσπονδία Εργαζομένων Κύπρου (Ο.Ι.Υ.Κ. - Σ.Ε.Κ.)

Συνδικαλιστικές οργανώσεις
Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ): Ιδιωτικός
τομέας (διατομεακή)
Υπουργείο Υγείας: Κύριος εργοδότης του δημόσιου τομέα
Οργανισμός κρατικών υπηρεσιών υγείας: Δημόσιος τομέας

Σωματεία εργοδοτών

Συνδικαλιστικές οργανώσεις
Περιορισμένη συμμετοχή στον κοινωνικό διάλογο σε
επίπεδο ΕΕ (μόνο η ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ. συνδέεται με την Ευρωπαϊκή
Ομοσπονδία Συνδικάτων Δημοσίων Υπηρεσιών, EPSU)

Γραφικά του Christopher Malapitan

Το θεματολογικό δελτίο είναι το αποτέλεσμα έρευνας που είναι αφιερωμένη στον κοινωνικό διάλογο με απαντήσεις από την ΟΕΒ και την ΠΑ.ΣΥ.Δ.Υ., 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 Κύπρο 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.

Λοιπές πληροφορίες

Πηγή: Eurostat, 2018 - οι ιατροί που απασχολούνται σε νοσοκομεία καλύπτουν μόνο το νοσοκομειακό
εργατικό δυναμικό στον δημόσιο τομέα· τα δεδομένα αναφέρονται στον συνολικό αριθμό κλινών του
δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα

Έλλειψη νοσηλευτών λόγω της διασυνοριακής
κινητικότητας και του νομοθετικού επιπέδου της
συνδικαλιστικής πυκνότητας στον ιδιωτικό τομέα.

Χωριστές συνδικαλιστικές οργανώσεις για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και τα εκάστοτε επαγγέλματα

Σωματεία εργοδοτών
Η ΟΕΒ είναι μέλος του ευρωπαϊκού διατομεακού κοινωνικού
εταίρου (BUSINESSEUROPE)

Σωματεία εργοδοτών
Εμπλέκονται τακτικά στην εφαρμογή των επεξεργασμένων αλλαγών
που προέκυψαν από τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου

Έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και πόρων (ιδίως σε
ιδιωτικά νοσοκομεία)·
Μεταρρύθμιση του τομέα της υγείας (σύστημα υγείας
και μεγαλύτερη αυτονομία των δημόσιων νοσοκομείων)·
Ο μειωμένος κρατικός προϋπολογισμός για την υγεία σε
σύγκριση με την ΕΕ των 28·
Επαγγελματική εξέλιξη και διά βίου μάθηση

Συνδικαλιστικές οργανώσεις
Έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού
Βιωσιμότητα του εθνικού συστήματος υγείας·
Λειτουργική και οικονομική αυτονομία των δημόσιων
νοσοκομείων·
Εφαρμογή κοινού νομικού και κανονιστικού πλαισίου για τον
δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα της υγείας.

Σωματεία εργοδοτών

Προσδοκίες για τον κοινωνικό διάλογο σε επίπεδο ΕΕ: Υποστήριξη όσον αφορά τη δημιουργία ικανοτήτων.


