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Η Γ.Σ.Ε.Ε κήρυξε 24ωρη Πανελλαδική Απεργία για την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου. 

Η Απεργία γίνεται με αιτήματα:  

 

       Αυξήσεις στους Μισθούς – Συλλογικές Συμβάσεις – Καθολική Κοινωνική προστασία.   

 

 Η Ομοσπονδία των Σωματείων του Κλάδου μας (Ο.Σ.Ν.Ι.Ε) απέστειλε στα Σωματεία εγκύκλιο 

με την οποία δίνονται σαφείς οδηγίες για το τρόπο που γίνεται Απεργία στις Κλινικές. 

 

Εκείνο που έχει σημασία [σύμφωνα με την εγκύκλιο της Ο.Σ.Ν.Ι.Ε.] και πρέπει να γνωρίζουμε 

είναι ότι: 

 

• Όσοι εργαζόμενοι δεν έχουν οριστεί ως Προσωπικό Ασφαλείας, έχουν δικαίωμα να 

απεργήσουν χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση. 

•  Για τους εργαζόμενους που σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας έχουν ρεπό την 

ημέρα της Απεργίας, ισχύει κανονικά το ρεπό τους, εκτός αν οι ίδιοι δηλώσουν ότι 

μετέχουν στην Απεργία. 

• Το Προσωπικό Ασφαλείας ορίζεται για τους εργαζόμενους που παρουσιάζονται 

στην εργασία και για τους εργαζόμενους που βρίσκονται σε κατ’ οίκον ετοιμότητα 

(on call), οι οποίοι υποχρεούνται να πάνε κανονικά στην εργασία τους, αν προκύψει 

ανάγκη. 

• Οι Διευθύνσεις των Κλινικών είναι αποκλειστικά υπεύθυνες να μεριμνήσουν, 

έτσι ώστε η ασφαλής λειτουργία της εκάστοτε Κλινικής την ημέρα της Απεργίας, να 

εξασφαλίζεται πλήρως και μόνο από το Προσωπικό Ασφαλείας. 

 

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που απεργούν χάνουν το ημερομίσθιο. Η Απεργία 

όμως είναι εργαλείο και το συλλογικό  Δικαίωμα  που έχουμε για να διεκδικούμε τη 

βελτίωση των όρων εργασίας. Τα Δικαιώματα μας πρέπει να τα εφαρμόζουμε.  
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Με τα Σωματεία του Κλάδου, μετέχουμε στην προ-συγκέντρωση των εργαζομένων της 

Ιδιωτικής Υγείας, που οργανώνει η Ο.Σ.Ν.Ι.Ε.  στις 10:30 το πρωί, στη διασταύρωση των 

οδών Σταδίου 40 και Πεσμαζόγλου (έξω από την Alpha Bank). 

 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΑΖΙ και ΕΝΩΜΕΝΟΙ.   

 

Η κεντρική απεργιακή συγκέντρωση έχει οριστεί  για τις 11 π.μ. στην πλ. Κλαυθμώνος.  

 

 

                                           Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

      Ο Πρόεδρος                                       Η Γραμματέας 

Αλεξόπουλος Δημήτρης                        Μανωλοπούλου Γιάννα 
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