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Αθήνα, 5/12/2022 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

Η ΟΙΥΕ ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ  

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΣΥ 
 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΚΑΙ 

ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ Α΄ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

    Η ενδιάμεση Έκθεση 2022 του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ για την οικονομία και την απασχόληση  
καταδεικνύει τη δεινή θέση του κόσμου της εργασίας μέσα στη συνεχιζόμενη ενεργειακή 
και πληθωριστική κρίση της περιόδου. Παρά τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας στο α’ 
εξάμηνο του 2022 στην παγκόσμια τάση επιβράδυνσης και την εγχώρια αύξηση 
απασχόλησης και επενδύσεων ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, η προστασία των 

εργαζομένων από συλλογικές συμβάσεις εργασίας είναι αξιοσημείωτα περιορισμένη, ενώ 
επιδεινώνεται συνεχώς η αγοραστική δύναμη των μισθών και των ευάλωτων νοικοκυριών 
κάτω απ’ το βάρος της αύξησης των επιτοκίων και της ακρίβειας. 
   Στα κύρια συμπεράσματα της Έκθεσης, ο κατώτατος μισθός που βρίσκεται κάτω από 
το επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης, το ποσοστό απασχόλησης είναι το δεύτερο 
χαμηλότερο στην ΕΕ, μετά τη Σλοβακία, με σημαντική αύξηση της ημιαπασχόλησης. Το 
α’ εξάμηνο του 2022 το ποσοστό απασχόλησης και το ποσοστό ανεργίας παρουσίασαν 
σημαντική βελτίωση σε σχέση με το 2021. Το β’ τρίμηνο το ποσοστό απασχόλησης ήταν 
60,5%, ενώ το ποσοστό ανεργίας 12,2%.  Χαρακτηριστική επισήμανση ότι, σύμφωνα με 
σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ελλάδα πρέπει να αυξήσει το ποσοστό 
κάλυψης των συλλογικών συμβάσεων, ενώ η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά 
εργασίας ήταν κατά 22,1% χαμηλότερη του μέσου όρου της Ευρωζώνης. 
  Στο εμπόριο, τα καταλύματα και την εστίαση δημιουργούνται μεν θέσεις εργασίας, πλην 
όμως με «ευέλικτη εργασία» και ιδιαίτερα χαμηλούς μισθούς. 

  Η επιβαλλόμενη «σύνεση» στη δημοσιονομική διαχείριση και η σχετικά μεγάλη αύξηση 
των έμμεσων φόρων στην πληθωριστική κρίση, καθιστούν την αύξηση του κατώτατου 
μισθού υποδεέστερη των αναγκών των εργαζομένων. Ο συνδυασμός της εξάλειψης του 
κοινωνικού μισθού, η οικονομία «καζίνο» στις τιμές της ενέργειας, με τις παράλληλες 
ιδιωτικοποιήσεις της ΔΕΗ, καθώς και της υγείας (εμπορευματοποίηση του πολυτιμότερου 
αγαθού), κάνουν όλο το οικονομικό περιβάλλον των νοικοκυριών τοξικό και ασφυκτικό, 
θέτοντας ως μέγα ερώτημα το ζήτημα της επιβίωσης για ένα πολύ μεγάλο τμήμα της 
κοινωνίας.  
  Μέσα σ’ αυτό το δύσκολο κλίμα, οι εφαρμοζόμενες πολιτικές αναφορικά με: την 
ακρίβεια, το στεγαστικό πρόβλημα, την υφαρπαγή των εργατικών κατοικιών από τα funds 
και τις τράπεζες, τον πρόσφατο ψηφισμένο νόμο για το ΕΣΥ που ουσιαστικά διαλύει το 
δικαίωμα στην ελεύθερη πρόσβαση της κοινωνίας στη νοσοκομειακή περίθαλψη, 
υποβαθμίζουν ακόμα περαιτέρω το επίπεδο διαβίωσης των εργαζομένων. 
  Η ΟΥΙΕ συνεχίζει τον αγώνα για επαναφορά εργασιακών δικαιωμάτων και συλλογικών 

συμβάσεων, για αξιοπρεπείς μισθούς, την υπεράσπιση του κοινωνικού αγαθού της 
Δημόσιας Υγείας και περίθαλψης, δωρεάν παιδείας και προάσπισης των δημοκρατικών 
δικαιωμάτων.   
 

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΦΤΩΧΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΑΞΙΟΠΡΕΠΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 

ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΑ  

ΣΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ «ΕΚΤΡΩΜΑ» ΔΙΑΛΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΣΥ 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΤΟΥ 

Για την ΟΙΥΕ  

 


