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      ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ  ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Το Σωματείο μας, συμμετέχει στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία που κήρυξε η ΓΣΕΕ για τις  6 

Απρίλη, για  τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Το μεγάλο πρόβλημα για την υπογραφή και 

εφαρμογή Συλλογικών Συμβάσεων είναι οι νόμοι που έχουν ψηφιστεί από την περίοδο των 

μνημονίων και μετά και ιδιαίτερα η κατάργηση της υποχρεωτικότητας των Συλλογικών 

Συμβάσεων.   

 Για αυτό έχει σημασία να έχει επιτυχία η Απεργία στις 6 Απριλίου. Είναι ανάγκη να αλλάξει 

η νομοθεσία, να εργαζόμαστε όλοι με μισθούς, αυξήσεις  και Δικαιώματα κατοχυρωμένα σε 

Συλλογικές Συμβάσεις με υποχρεωτική ισχύ. 

 

                               ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΜΕ ΑΙΤΗΜΑΤΑ:  

Να γίνουν οι Κλαδικές Συμβάσεις υποχρεωτικές. Να έχουν καθολική  ισχύ. Να επανέρθουν 

οι τριετίες.  

                                   ΟΙ ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ.  

Στην Ιδιωτική Υγεία το  κύριο πρόβλημα των χαμηλών μισθών, συνδέεται με την έλλειψη 

Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας. Η κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί, έχει συνέπεια τον 

μεγάλο αριθμό παραιτήσεων, με τελικό αποτέλεσμα την αποδιοργάνωση της εργασίας. 

Τα Σωματεία του Κλάδου, έχουμε συμφωνήσει 

σε συγκεκριμένη πρόταση για Κλαδική 

Σύμβαση που κατατέθηκε από την 

Ομοσπονδία στους Εργοδοτικούς φορείς. Αυτό 

είναι πολύ θετικό βήμα γιατί αντί να 

εκφράζουμε μια γενική δυσαρέσκεια, 

διεκδικούμε συγκεκριμένα πράγματα. Το 

Σωματείο μας έχει παίξει σημαντικό ρόλο στην 

διαμόρφωση και επεξεργασία της πρότασης 

και αυτό αναγνωρίζεται.                                

Ενωμένοι οι εργαζόμενοι του Κλάδου, να ξεπεράσουμε τα εμπόδια, να απεργήσουμε στις 6 

Απριλίου και να δώσουμε προοπτική στην ικανοποίηση  του  δίκαιου αιτήματος της 

σύναψης Κλαδικής Σύμβασης με τους όρους που έχουμε συμφωνήσει.   

Οι ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ: Από 850 € μικτά. 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ: τριετίας, γάμου, παιδιών,  

ανθυγιεινό, διαχειριστικών λαθών, θέσης, 

σπουδών. 

ΘΕΣΜΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ:  Επιπλέον άδειες 

σε συγκεκριμένα τμήματα.  

   Αναλυτικά η πρόταση:   www.seiya.gr/simvasi/   

ΑΘΗΝΑΣ   ΚΛΑΔΙΚΟ  
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