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ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ  
ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

 
 

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΣΝΙΕ, η Ομοσπονδία μετέχει στην 
24ωρη Πανελλαδική Απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ για την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022. 
 

Μετέχουμε στο συλλαλητήριο που οργανώνει η ΓΣΕΕ στην Αθήνα, στις 11 το πρωί 
στην πλατεία Κλαυθμώνος. 
 

Συνάδελφοι, 
Η Απεργία είναι η απάντηση που δίνει ο κόσμος της μισθωτής εργασίας στις 
πολιτικές που μας έχουν καταδικάσει, να προσπαθούμε, να ανταπεξέλθουμε στο 
σαρωτικό κύμα ακρίβειας, με τους χαμηλούς μισθούς της μνημονιακής περιόδου. 
 

Με την Απεργία απαιτούμε την αύξηση των μισθών μέσα από την επαναφορά του 
Συλλογικού Εργατικού Δίκαιου.  
 

• Να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός και να προκύπτει από Συλλογικές 
Διαπραγματεύσεις και όχι από Υπουργικές Αποφάσεις. 

• Να γίνουν υποχρεωτικές και καθολικής ισχύος οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. 
Κανένας εργαζόμενος – έρμαιο των ατομικών συμφωνιών. 

• Να ενεργοποιηθούν τα επιδόματα τριετίας. 

• Να διευρυνθούν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα. Απαιτούμε να σταματήσει η 
πολιτική περιορισμού της συνδικαλιστικής δράσης. 
 

Η Κυβέρνηση οφείλει να πάρει άμεσα μέτρα για την ουσιαστική και μόνιμη 
αντιμετώπιση της κρίσης του κόστους διαβίωσης. Τα voucher δεν λύνουν το 
πρόβλημα, δεν αντιμετωπίζουν την ακρίβεια. 
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Συνάδελφοι,  
 

Ως Ομοσπονδία του Κλάδου μας, μαζί με τα πρωτοβάθμια Σωματεία, δίνουμε αυτή 
τη περίοδο σοβαρό αγώνα για να υπογράψουμε Κλαδική Σύμβαση Εργασίας. 
Βάζουμε σε διαπραγμάτευση με τους Εργοδότες τις διεκδικήσεις μας, τους όρους της 
Πρότασης για Σύμβαση, που διαμορφώθηκαν συλλογικά από τον Κλάδο και 
εκφράζουν όλους τους εργαζόμενους. 
 

Το μεγάλο εμπόδιο στην ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος για Κλαδική Σύμβαση, 
είναι η νομοθεσία. Είναι οι νόμοι των μνημονίων που βρίσκονται σε ισχύ και δεν 
υποχρεώνουν τους Εργοδότες ούτε καν να διαπραγματευτούν. Για αυτό το λόγο έχει 
ακόμα μεγαλύτερη σημασία, η μαζική παρουσία των εργαζομένων του Κλάδου μας 
στην Απεργιακή συγκέντρωση. 
 

• Καλούμε τις Διοικήσεις των πρωτοβάθμιων Σωματείων να στηρίξουν έμπρακτα 
την Απεργία, με αποφάσεις, με ενημέρωση, με ανακοίνωση, με οργάνωση της 
Απεργίας στους χώρους τους. 
 

• Καλούμε επίσης τα πρωτοβάθμια Σωματεία να απευθυνθούν στη Διοίκηση της 
Ομοσπονδίας για κάθε πρόβλημα που θα προκύψει σχετικά με την οργάνωση της 
Απεργίας, όπως το προσωπικό ασφαλείας ή άλλα εμπόδια που πιθανά να 
αντιμετωπίσουν. 
 

Η Ομοσπονδία βρίσκεται σταθερά στο πλευρό των Σωματείων.  
 

Συνάδελφοι, με πνεύμα ενότητας να δώσουμε μαζική, μαχητική και οργανωμένη 
παρουσία στην Απεργιακή συγκέντρωση.  
 

Η ΟΣΝΙΕ καλεί τους εργαζόμενους και τα Σωματεία του Κλάδου σε 
προσυγκέντρωση στις 10:30 το πρωί στη διασταύρωση των οδών 
Σταδίου 40 και Πεσμαζόγλου (έξω από την Alpha Bank), για να 
μετέχουμε ως Κλάδος, συγκροτημένα στην συγκέντρωση της ΓΣΕΕ. 

 
Για το Δ.Σ. της ΟΣΝΙΕ 

 
                  Ο  Πρόεδρος                                                                 Ο  Γεν. Γραμματέας 
 
 
 
         Νικόλαος Κωστόπουλος                                                        Γεώργιος Υφαντής 

 
 


