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ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΡΕΑ: ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ–ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΙΣΘΩΝ- ΧΡΕΩΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ  

 

Στο Μαιευτήριο ΡΕΑ, η εργοδοσία συνεχίζει την επίθεση στα δικαιώματα των εργαζομένων.   

Τις προηγούμενες μέρες κάτω από την πίεση που ασκήθηκε, αναίρεσε την αρχική απόφαση της 

να εφαρμόσει την εκ περιτροπής εργασία, όπως επίσης πήρε πίσω απολύσεις που έγιναν τον 

Μάρτιο. Αυτό είναι σημαντική παρακαταθήκη που δείχνει ότι η Εργοδοσία δεν είναι άτρωτη. 

 

Σήμερα κάτω από το εκβιαστικό δίλλημα «μειώσεις μισθών ή κανονική άδεια», η εταιρεία χρεώνει 

τους εργαζόμενους με την ετήσια άδεια.  Έχει διαμορφώσει τα προγράμματα εργασίας με τέτοιο  

τρόπο που στο τέλος Μαΐου, οι εργαζόμενοι θα έχουν εξαντλήσει το σύνολο των αδειών τους. 

Στο Σωματείο έχουν έρθει καταγγελίες από συναδέλφους ότι δεν δίνονται ούτε οι άδειες ειδικού 

σκοπού σε όσους τις δικαιούνται. 

 

Είναι ξεκάθαρο ότι η εργοδοσία στο ΡΕΑ, από την πρώτη στιγμή προσπάθησε με όλους τους 

τρόπους να φορτώσει την όποια πτώση τζίρου παρουσιάστηκε,  στις πλάτες των εργαζόμενων.  

Είναι επίσης ξεκάθαρο ότι δεν θα σταματήσει η εργοδοτική επίθεση ούτε μετά την επιδημία του 

κορωνοϊού. Στο ΡΕΑ, μια μεγάλη Μαιευτική κλινική, με εκατομμύρια ευρώ τζίρο, οι συνάδελφοι 

εργάζονται σε καθεστώς μόνιμης εργοδοτικής τρομοκρατίας και αυθαιρεσίας εδώ και χρόνια.   

Είναι προκλητικό να εμφανίζονται οι Κλινικάρχες ως πληττόμενοι από την κρίση.   

  

Συνάδελφοι,  

Η επίθεση που δεχόμαστε σήμερα στον Κλάδο μας, είναι συνέχεια της επίθεσης των 

προηγούμενων χρόνων, που έφτασαν την μισθολογική μείωση στο 40%.  

Η αντεργατική επίθεση ΔΕΝ γίνεται λόγω της πανδημίας, αλλά έχει στόχο την μονιμοποίηση των 

αντεργατικών ρυθμίσεων, την παγίωση της ευέλικτης εργασίας και των πολύ χαμηλών μισθών.  

 

Σήμερα απαιτείται να δυναμώσουμε το Κλαδικό Σωματείο, να απαντήσουμε οργανωμένα στην 

εργοδοτική επίθεση.  

Απαιτούμε:  

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΕΚΒΙΑΣΜΟΙ – ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΙΚΩΝ  

ΑΔΕΙΩΝ – ΝΑ ΔΟΘΟΥΝ ΟΙ ΑΔΕΙΕΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΤΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ.  

 

           Το Διοικητικό Συμβούλιο.  
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