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Προκλητικά η Διεύθυνση του ομίλου ΥΓΕΙΑ ανακοίνωσε οικιοθελείς μισθολογικές αυξήσεις  από  

1% ως 3%. «Οι αυξήσεις δίνονται ως επιβράβευση των εργαζομένων για την υψηλή κερδοφορία του 

ομίλου». Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν επίσημα στους  εργαζόμενους του ομίλου την 

Παρασκευή 8/2/2020. Οι εργαζόμενοι θα επιβραβευτούν για την εξαντλητική δουλειά, με 

αυξήσεις από 5 ως 11 ευρώ το μήνα (!!!!!). 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ: Η περίοδος που ανακοινώνονται 

αυτές οι αυξήσεις δεν είναι τυχαία. Σήμερα η Εργοδοσία του κλάδου, μέσω του Εργοδοτικού 

φορέα (ΣΕΚ), επιδιώκει υπογραφή Κλαδικής Σύμβασης με αυξήσεις-κοροϊδία 1% και διάρκεια 

ισχύος 3 χρόνια, για όλους τους εργαζόμενους του Κλάδου. Με αυτό τον τρόπο επιδιώκουν να 

μπλοκάρουν κάθε διεκδίκηση για ουσιαστικές αυξήσεις. Να δώσουν λίγα ψίχουλα τώρα, για να 

έχουν ήσυχο το κεφάλι τους για τα επόμενα τρία χρόνια.  

ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ:  1. Με την τεράστια 

κινητοποίηση του Κλαδικού Σωματείου (περισσότερες από 2.500 ανακοινώσεις μοιράστηκαν στους 

μεγάλους χώρους δουλειάς) ενημερώθηκαν και προετοιμάστηκαν έγκαιρα οι  εργαζόμενοι για τις 

Εργοδοτικές αξιώσεις. Συμβάλλαμε καθοριστικά να μην υπογραφεί Κλαδική Σύμβαση με 

μηδαμινές αυξήσεις, ούτε να κοπεί το ανθυγιεινό επίδομα.    2. Η αύξηση που δίνεται στον όμιλο 

ΥΓΕΙΑ, δίνεται  ως οικιοθελής παροχή. Αυτό είναι παραδοχή των Εργοδοτών ότι απέτυχαν να 

υπογράψουν Σύμβαση που θα σταμάταγε την διεκδίκηση για ουσιαστικές αυξήσεις. 

   

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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ΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΚΟΡΟΪΔΙΑ (1%)  στον ΟΜΙΛΟ  ΥΓΕΙΑ.  ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ στις 18/2/2020  

 Στις 18/2/2020, στη μεγάλη Απεργία για 

το Ασφαλιστικό,  απεργούμε ΚΑΙ  για τα 

αιτήματα του Κλάδου μας. Απεργούμε 

ΕΝΩΜΕΝΑ και αποφασιστικά για την  

ουσιαστική βελτίωση των μισθών και των 

δικαιωμάτων μας..  

  Το Σωματείο μας επιμένει με τα 

αιτήματα που θα βελτιώσουν 

πραγματικά τους όρους εργασίας.  

Διεκδικούμε Ενιαία Κλαδική 

Σύμβαση για όλους τους εργαζόμενους 

στην Ιδιωτική Υγεία με: 

 Αύξηση 15% στους βασικούς 

μισθούς.                   

Επαναφορά ειδικών ωραρίων, 

αδειών και επιδομάτων. 

mailto:seiygeias@gmail.com
http://www.seiya.gr/

