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  ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ                                                      

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Ο.Σ.Ν.Ι.Ε.    Μάρνης και Γ’ Σεπτεμβρίου 48β- 104 33 Αθήνα 

Τηλ:  2110129625,  6978008209   email seiygeias@gmail.com   www.seiya.gr  

   ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ:   Νομοσχέδιο Καταστολής των Συγκεντρώσεων. 

Η Κυβέρνηση κατέθεσε στη Βουλή, σχέδιο νόμου, με το οποίο επιχειρεί να ποινικοποιήσει τις συγκεντρώσεις 

και τις διαδηλώσεις εργαζομένων. Οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, τη δυνατότητα 

στις αστυνομικές αρχές να αξιολογούν τις συγκεντρώσεις, με βάση τον αριθμό συμμετεχόντων, το χώρο και το 

σκοπό τους και να κρίνουν αν θα τις επιτρέπουν ή θα τις απαγορεύουν. Προβλέπεται ακόμα και διάλυση 

συγκέντρωσης αν οι συγκεντρωμένοι δεν συμμορφώνονται με τους περιορισμούς. 

    Είναι φανερό ότι σε μία περίοδο έντασης της επίθεσης ενάντια στα εργασιακά δικαιώματα, η Κυβέρνηση 

νομοθετεί προληπτικά, για να εμποδίσει την αντίσταση ενάντια στη πτώση των μισθών μας και στην κατάργηση 

των δικαιωμάτων μας. 

   Η Κυβέρνηση νομοθετεί για λογαριασμό και καθ υπόδειξη των μεγαλο-εργοδοτών που επιδιώκουν να 

φιμώσουν κάθε  εργατική διεκδίκηση, να επιβάλλουν «σιγή νεκροταφείου» στους χώρους δουλειάς.                                      

 

               Η  ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ. 

  ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ  την Πέμπτη  9 ΙΟΥΛΗ 8μ.μ. στο ΣΥΝΤΑΓΜΑ. 

METROPOLITAN GENERAL(πρώην ΙΑΣΩ 

GENERAL): Σε στάσεις εργασίας προχωράνε οι 

εργαζόμενοι. 

 

ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ: Μειώσεις Μισθών 

μέσω του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. 

 Σε δεκάδες συναδέλφους των διαγνωστικών 

κέντρων του ομίλου, η Εργοδοσία ανακοίνωσε την 

μείωση του χρόνου εργασίας, με αντίστοιχες 

μισθολογικές μειώσεις, εφαρμόζοντας τον πρόσφατο 

νόμο (ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ),  για την εκ-περιτροπής 

εργασία.  

Μειώνουν μισθούς – εντατικοποιούν την 

Εργασία, σε έναν από τους πιο κερδοφόρους 

ομίλους του Κλάδου.  

Καταγγέλλουμε την νέα επίθεση σε μισθούς και 

δικαιώματα.  

 

Οι ρυθμίσεις, που ψηφίζονται με αφορμή τον 

Κορωνοϊό, έχουν στόχο, να επιβάλλουν μόνιμα την 

ελαστικοποίση της Εργασίας. 

. 

Καλούμε κάθε συνάδελφο να γίνει μέλος στο 

Κλαδικό  Σωματείο. Να παλέψουμε ενωμένοι για 

Σταθερή δουλειά,  για Αυξήσεις στους μισθούς. 

Επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας αποφάσισε 

η Διοίκηση του επιχειρησιακού Σωματείου στο 

Metropolitan General, με αιτήματα:  

• Προσλήψεις Προσωπικού,  

• Εργασία σύμφωνα το αντικείμενο της 

κάθε ειδικότητας και    

• Υπογραφή Κλαδικής Σύμβασης με 

αυξήσεις.   

Εκφράζουμε τη στήριξη του Σωματείου  μας στον 

αγώνα των συναδέλφων.  

 Τα αιτήματα, είναι κοινά αιτήματα όλων των 

εργαζομένων του Κλάδου.  

Οι στάσεις εργασίας έχουν προγραμματιστεί  για τις 

8,15 και 22 Ιούλη.   
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