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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 
 

ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 

Η Ο.Σ.Ν.Ι.Ε. συμπαραστέκεται στο αίτημα του Σωματείου των εργαζομένων για 
καταβολή του έκτακτου επιδόματος των υγειονομικών. 

Με τροπολογία του 2021 οι εργαζόμενοι υγειονομικοί του ευρύτερου Δημόσιου 
τομέα έλαβαν έκτακτο οικονομικό επίδομα για τη συμμετοχή τους στην 
αντιμετώπιση της Πανδημίας. 

Από το επίδομα εξαιρέθηκαν οι εργαζόμενοι της Πολυκλινικής Ολυμπιακού 
Χωριού και του Κέντρου Υγείας Αποθεραπείας Αποκατάστασης Κερατέας. Οι 
δύο μονάδες όπως και το Νοσοκομείο Θήρας, ανήκουν στην εταιρεία Α.Ε.Μ.Υ 
Α.Ε. που είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου.  

Η εξαίρεση που έγινε για τους συναδέλφους είναι τελείως αδικαιολόγητη γιατί 
οι προαναφερόμενες μονάδες εντάχθηκαν στο σχέδιο αντιμετώπισης της 
Πανδημίας σε όλα τα επίπεδα ακόμα και ως εμβολιαστικά κέντρα. 

Για την Ο.Σ.Ν.Ι.Ε. η καταβολή του επιδόματος στους συναδέλφους είναι πάνω 
από όλα ζήτημα ηθικής αποκατάστασης μιας αδικίας που έγινε. Είναι επίσης 
ένα ακόμα στιγμιότυπο της αντιφατικής λειτουργίας των μονάδων που ενώ 
δημιουργήθηκαν και εποπτεύονται από το Δημόσιο, λειτουργούν με όρους 
Ιδιωτικού Δικαίου.  

Η Ο.Σ.Ν.Ι.Ε. δηλώνει τη συμπαράσταση στον δίκαιο αγώνα του Σωματείου 
εργαζομένων στην Πολυκλινική Ολυμπιακού Χωριού (Σ.Ε.Π.Ο.Χ.) για την 
καταβολή του επιδόματος και απαιτεί από το Υπουργείο Υγείας να προχωρήσει 
άμεσα σε τροπολογία που να προβλέπει την ικανοποίηση του αιτήματος των 
εργαζομένων.  
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Αντιπροσωπεία της Διοίκησης της Ομοσπονδίας πραγματοποίησε την 
Παρασκευή 9/12/2022 συνάντηση στην Πολυκλινική με τα μέλη της Διοίκησης 
του Σωματείου όπως και με την Διευθύνουσα σύμβουλο της Α.Ε.Μ.Υ. Α.Ε. 

Η Ο.Σ.Ν.Ι.Ε. βρίσκεται δίπλα στα Πρωτοβάθμια Σωματεία, στηρίζει τα αιτήματα 
και τις διεκδικήσεις τους. Οι συναντήσεις με τις Διοικήσεις των Πρωτοβάθμιων 
Σωματείων υλοποιούν τον σχεδιασμό, ώστε κάθε ιδιαίτερο αίτημα Σωματείου 
και χώρου εργασίας να γίνεται αίτημα ολόκληρου του Κλάδου, όπως επίσης τα 
Κλαδικά αιτήματα να διεκδικούνται ενιαία από Ομοσπονδία και Πρωτοβάθμια 
Σωματεία. 

 
Το Δ.Σ. της ΟΣΝΙΕ 

 
 

 


