
 

 

 

 

 

 

                      

 
 

 

Μετά από πρόταση του Κλαδικού Σωματείου Αθήνας, η ΟΣΝΙΕ κήρυξε 24ωρη Απεργία για τους 

εργαζόμενους στην Ιδιωτική Υγεία για την Τρίτη 11 Ιούνη. 
 

Οι μισθολογικές μειώσεις στον Κλάδο. Απεργούμε για ανάκτηση των απωλειών. 
 
Ο Οργανισμός Μεσολάβησης και Διαιτησίας (ΟΜΕΔ), που ανήκει στο υπουργείο Εργασίας, αναφέρει ότι η 

μείωση των συνολικών αποδοχών των εργαζόμενων στην Ιδιωτική Υγεία πλησιάζει το 40% από το 2011. 

 
 «…Σε σύγκριση με τις αποδοχές της ΔΑ 20/2011 η μεσοσταθμική μείωση των συνολικών αποδοχών 
ανέρχεται σε ποσοστό μεγαλύτερο του 36-37%.......» (Δ.Α. του ΟΜΕΔ (5/2016,σελ.7) 

 

Πως προέκυψε αυτή η μείωση. 

 

1. Με την Κλαδική σύμβαση που υπέγραψε το Προεδρείο της ομοσπονδίας το 2012, 

καταργήθηκαν μια σειρά επιδόματα (όπως το νοσοκομειακό 20%). Καταργήθηκαν επίσης 

ρυθμίσεις όπως οι ειδικές άδειες των εργαζομένων σε κλειστά τμήματα, τα μειωμένα ωράρια 

των τεχνολόγων. Με την ίδια σύμβαση μειώθηκαν οι βασικοί μισθοί των 

νεοπροσλαμβανόμενων συναδέλφων. 

2. Με τον μνημονιακό νόμο που κατάργησε την υποχρεωτικότητα των Συλλογικών Συμβάσεων. 

Οι εργοδότες χωρίς να έχουν την υποχρέωση να συνάπτουν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 

προχώρησαν σε προσλήψεις εργαζομένων με τους κατώτατους μισθούς των 586 και 511 ευρώ 

μικτά. Σε συνδυασμό με την εφαρμογή της μερικής απασχόλησης, αρκετοί συνάδελφοι 

αμείβονται με μισθούς που κυμαίνονται γύρω στα 300 ευρώ, για 6ωρη εργασία.  

3. Με τον μνημονιακό νόμο που πάγωσε την καταβολή των  επιδομάτων  από το 2012.  

 

Μερικά παραδείγματα που περιγράφουν την κατάσταση: Το 2009 υπάλληλος γραφείου σε 

ιδιωτική κλινική προσλαμβάνονταν με ελάχιστο μισθό  990 ευρώ μεικτά, τα  τελευταία χρόνια 

για την ίδια ειδικότητα η πρόσληψη γίνεται με 586 ευρώ, δηλαδή έχουμε μείωση 400 ευρώ.  

Αντίστοιχες μειώσεις σημειώνονται σε όλες τις ειδικότητες, στους νοσηλευτές  γύρω στα 300 

ευρώ, στους τεχνολόγους στα 500 ευρώ κλπ. 

 

Απεργούμε  στις 11 Ιούνη, διεκδικούμε αυξήσεις, επαναφορά επιδομάτων, ωραρίων και αδειών.  

Όχι στον κατακερματισμό, των Συμβάσεων. Ενιαία Κλαδική Σύμβαση για όλους τους εργαζόμενους 

στην Ιδιωτική Υγεία. Τα αιτήματα μας είναι επίκαιρα, ρεαλιστικά φέρνουν στο προσκήνιο τις 

ανάγκες μας. 

    

Όλοι  στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία των εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία την  

ΤΡΙΤΗ   11   ΙΟΥΝΗ     2019 

   ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ 11 π.μ. στο ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ                   
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