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Προς: Όλα τα Μέλη μας 

 

 

24ωρη πανελλαδική ΑΠΕΡΓΙΑ σε όλο τον Κλάδο 

 της Ιδιωτικής Υγείας (6-4-2022) 

 
 

Συνάδελφοι, 

 
Μπήκαμε στον 3ο χρόνο με την πανδημική κρίση και την ακρίβεια να 

βρίσκονται στο «κόκκινο», ενώ υποδεχτήκαμε πριν λίγες ημέρες έναν ακόμη πόλεμο 

στην καρδιά της Ευρώπης. Αυτό το γεγονός έρχεται να επιδεινώσει ακόμη περισσότερο 

τον καθημερινό μόχθο μας, για …τον επιούσιο και να επιβαρύνει την οικογενειακή μας 

διαβίωση! 

 

Ο Κλάδος μας βρίσκεται χωρίς νέα Κλαδική ΣΣΕ, από το 2016, με τους 

μισθούς όλων των εργαζομένων της Ιδιωτικής Υγείας-Πρόνοιας να είναι καθηλωμένοι 

στα κατώτατα επίπεδα της οικονομίας μας, υποβαθμίζοντας ακόμη περισσότερο το 

βιοτικό μας επίπεδο. 

 

Από την άλλη, η κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει την διάθεση να δώσει κάποια 

ουσιαστική προοπτική, τόσο για την οικονομική στήριξη των εργαζομένων της χώρας, 

όσο και για την δημοκρατική επαναρρύθμιση των εργασιακών σχέσεων σύμφωνα με 

το Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο της χώρας μας. 

 

Ο Πρωθυπουργός της χώρας φαίνεται να έχει λησμονήσει την προεκλογική του 

δέσμευση περί επαναφοράς του κατώτατου μισθού στα 751 Ευρώ και να 

απελευθερώσει και πάλι τις Συλλογικές διαπραγματεύσεις μεταξύ των Εργοδοτικών 

φορέων, με τους εκπροσώπους των Εργαζομένων. 

 

Στην τελευταία Συνεδρίαση της Διοίκησης της ΟΣΝΙΕ, μετά από πολύωρη 

συζήτηση μεταξύ των μελών της για τα προβλήματα του κλάδου και αναζητώντας τις 

λύσεις τους, κατέληξε στην σύνταξη μιας ενιαίας Πρότασης για  Κλαδική Συλλογική 

Σύμβαση Εργασίας, που να ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες όλων των 

εργαζομένων του κλάδου, προκειμένου να καλέσουμε τους Εργοδότες/Επιχειρηματίες 

του εργασιακού μας χώρου, για τις σχετικές διαπραγματεύσεις.  

 

Υπογραμμίζουμε, ότι είναι αυτοί οι ίδιοι επιχειρηματίες που σε όλο το 

προηγούμενο διάστημα της πανδημικής κρίσης γέμισαν με νέα υπερκέρδη τα Ταμεία 

τους! Εύκολα και χωρίς κάποιο επιπλέον κόστος ή βελτίωση της εργατικής δύναμης 

που απασχολούν, στις επιχειρήσεις τους. 

 



 

 
 

 

Συνάδελφοι, 

 

Τα τελευταία χρόνια στην χώρα μας, οι κρίσεις διαδέχονται η μία την άλλη. Το 

φορτίο τους είναι δυσβάσταχτο στους ώμους των εργαζομένων. Είναι επιτακτική 

ανάγκη να βρούμε διέξοδο και να στηριχτούν οι οικογενειακοί μας προϋπολογισμοί.  

 

Δεν πάει  άλλο! 
 

Η Ε.Ε. της ΟΣΝΙΕ συνεδρίασε κα αποφάσισε να συμπορευτεί με την Απόφαση 

της ΓΣΕΕ, στην  24ωρη Απεργιακή κινητοποίηση,  στις  6 Απριλίου 2022.  

 
 

Διεκδικούμε: 

 

• Υπογραφή ενιαίας Κλαδικής ΣΣΕ, με μισθολογικές αυξήσεις. 

 

• Οι Κλαδικές Συμβάσεις να υπερισχύουν των Επιχειρηματικών. Όταν οι 

δεύτερες υπολείπονται των πρώτων και επιλέγονται από τους εργαζόμενους.  

 

• Περισσότερη Δημοκρατία και συνεννόηση στους χώρους εργασίας μας. 

 

• Μέτρα κατά της ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχειας.  

 

 

 

Εάν όχι τώρα, πότε; 

 

 
 

Για την Διοίκηση της ΟΣΝΙΕ 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                 Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

Β. ΓΚΛΕΖΑΚΟΣ                                                                                       Γ. ΥΦΑΝΤΗΣ 


