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Προς:  Όλα τα Σωματεία Μέλη μας 
 
 

Ανοιχτή επιστολή προς τα Διοικητικά Συμβούλια των 
Πρωτοβάθμιων Σωματείων του Κλάδου 

 

 
 

Συνάδελφοι, 
 

Όπως γνωρίζετε, ο κλάδος των εργαζομένων στις Ιδιωτικές Κλινικές, μέσω της 
Ομοσπονδίας, βρίσκεται σε διαδικασία διεκδίκησης υπογραφής Κλαδικής Σύμβασης 
Εργασίας. 
 

Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι με σχέδιο και μεθοδικά βήματα έχουμε φτάσει στο 
σημείο, η Κλαδική Σύμβαση από ευχολόγιο να γίνει συγκεκριμένο αίτημα. Να είναι 
αίτημα του Κλάδου. 
 

Συγκεκριμένα: 
 

• Συγκεντρώσαμε και επεξεργαστήκαμε τις απόψεις από Πρωτοβάθμια Σωματεία 
για τους όρους της Πρότασης Κλαδικής Σύμβασης. Η Πρόταση που έχουμε 
οριστικοποιήσει είναι πρόταση των Σωματείων και απόφαση του Συνεδρίου. 
 

• Διανεμήθηκε στους χώρους δουλειάς, ειδικό φυλλάδιο με τους όρους της 
Πρότασης Σύμβασης, ενώ έγιναν Πανελλαδικά συσκέψεις με τα Διοικητικά 
Συμβούλια Σωματείων και συναντήσεις με Διευθύνσεις Μονάδων. 
 

• Προχωρήσαμε, σε συνάντηση με τον Εργοδοτικό Φορέα (ΣΕΚ), όπου αναλύσαμε 
με ισχυρή επιχειρηματολογία, την κατάσταση στις Κλινικές και την ανάγκη 
υπογραφής Σύμβασης. 
 

• Επεξεργαστήκαμε και παρουσιάσαμε ειδική έκθεση με την κατάσταση στον 
Κλάδο, στην οποία με αριθμούς αποδεικνύεται το δίκαιο αίτημα για Κλαδική 
Σύμβαση Εργασίας. 
 

ΑΠΕΡΓΙΑ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 - ΕΝΑΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
Σήμερα έχουμε μπροστά μας την 24ωρη Απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ για την 
Τετάρτη 9 Νοεμβρίου. 
 

Η συμμετοχή μας στην Απεργία και ιδιαίτερα στην Απεργιακή συγκέντρωση του 
Κλάδου θα δώσει ώθηση στην υπόθεση της Κλαδικής Σύμβασης. Γιατί: 
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• Θα αναδείξουμε την ανάγκη κατάργησης των μνημονιακών νόμων που 
παραμένουν σε ισχύ και δυσκολεύουν την υπογραφή Συμβάσεων. Με βάση αυτούς 
τους νόμους εργαζόμαστε επί χρόνια με παγωμένους ή μειωμένους μισθούς. 
 

• Θα αποδείξουμε ότι ο εργαζόμενος στην Ιδιωτική Υγεία σηκώνει το ανάστημά του 
και διεκδικεί. Ιδιαίτερα στα χρόνια της πανδημίας οι εργαζόμενοι του Κλάδου μας 
απαξιώθηκαν, κατηγορήθηκαν ως ευνοούμενοι, ότι δεν μετέχουν στην αντιμετώπιση 
της πανδημίας, παρά το γεγονός ότι εργαστήκαμε με αυξημένο όγκο δουλειάς σε 
συνθήκες έντασης και επικινδυνότητας. 
 

ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ Ο ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 
Για τους παραπάνω λόγους είναι πολύ σημαντικό να έχουμε ως ΚΛΑΔΟΣ, 
οργανωμένη και μαζική συμμετοχή στην Απεργιακή συγκέντρωση στις 9 Νοέμβρη. 
 

Τονίζουμε, ότι η επιτυχία της συγκέντρωσης θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τα 
Πρωτοβάθμια Σωματεία. Δηλαδή από τον τρόπο που θα οργανώσουν την Απεργία 
στους χώρους δουλειάς και θα αναδείξουν την σπουδαιότητα μαζικής συμμετοχής 
στη συγκέντρωση του Κλάδου. 
 

Αποφάσεις για συμμετοχή στην Απεργία και στην συγκέντρωση του Κλάδου έχουν 
πάρει έως σήμερα στην Αττική τα Σωματεία: 
 

• Σωματείο Εργαζομένων στο ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ. 

• Σωματείο Εργαζομένων στο ΜΗΤΕΡΑ. 

• Σωματείο Εργαζομένων στο ΩΝΑΣΕΙΟ. 

• Κλαδικό Σωματείο Εργαζομένων Ιδιωτικής Υγείας Αθήνας. 

• Σωματείο Εργαζομένων στο METROPOLITAN GENERAL. 
 

ΝΑ ΠΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΑΚΟΜΑ ΕΝΑ ΒΗΜΑ ΜΠΡΟΣΤΑ 
 

Σας καλούμε χωρίς μικρό-παραταξιακές σκοπιμότητες, ενωμένοι, με πεποίθηση στο 
δίκιο μας, να συμμετέχουμε και κυρίως να συμβάλλουμε στην επιτυχία της 
Απεργιακής συγκέντρωσης του Κλάδου, στις 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ στις 10:30 το πρωί, στη 
διασταύρωση των οδών Σταδίου 40 και Πεσμαζόγλου (έξω από την Alpha Bank). 
 

Να πορευτούμε συγκροτημένα στην Απεργιακή συγκέντρωση των Γ.Σ.Ε.Ε. και Ε.Κ.Α. 
στην πλατεία Κλαυθμώνος στις 11:00 π.μ. 

 

Υ.Γ. Παρακαλούμε να γίνεται ενημέρωση στην Ομοσπονδία για αποφάσεις 
συμμετοχής στην Απεργία και στη συγκέντρωση, όπως και για οποιαδήποτε άλλη 
πρωτοβουλία ή δραστηριότητα των Σωματείων, στο email: osnie@otenet.gr 
 

Για το Δ.Σ. της ΟΣΝΙΕ 
 

                  Ο  Πρόεδρος                                                                 Ο  Γεν. Γραμματέας 
 
 
 
         Νικόλαος Κωστόπουλος                                                        Γεώργιος Υφαντής 


