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ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 1
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ
Η Ο.Σ.Ν.Ι.Ε. αποστέλλει στις Διοικήσεις των Πρωτοβάθμιων Σωματείων εγκύκλιο
σχετικά με τη λειτουργία των Ιδιωτικών Κλινικών, τις ημέρες που έχει προκηρυχθεί
Απεργία από συνδικαλιστική οργάνωση που καλύπτει τους εργαζόμενους του χώρου
εργασίας:
• Οι Κλινικές σε ημέρα Απεργίας δεν σταματούν τη λειτουργίας τους. Η λειτουργία
εξασφαλίζεται με το Προσωπικό Ασφαλείας που πρέπει να οριστεί έγκαιρα και
ονομαστικά πριν από την Απεργία.
• Οι Διευθύνσεις των Κλινικών είναι αποκλειστικά υπεύθυνες να μεριμνήσουν,
ώστε η ασφαλής λειτουργία της εκάστοτε Κλινικής την ημέρα της Απεργίας, να
εξασφαλίζεται πλήρως και μόνο από το Προσωπικό Ασφαλείας.
• Οι θέσεις και ο αριθμός ανά θέση των εργαζομένων που αποτελούν το Προσωπικό
Ασφαλείας, ορίζεται σε συμφωνία της Διεύθυνσης της Κλινικής με το
αντιπροσωπευτικότερο Σωματείο, Επιχειρησιακό ή Κλαδικό, που δραστηριοποιείται
στην επιχείρηση και γίνεται μία φορά κάθε χρόνο, με αντίστοιχο όμοιο με την
λειτουργία της Κλινικής σε ημέρα Αργίας.
• Ο ονομαστικός ορισμός του Προσωπικού Ασφαλείας, γίνεται έγκαιρα πριν από
κάθε Απεργία και είναι αποκλειστική ευθύνη του αντιπροσωπευτικότερου
Σωματείου, Επιχειρησιακού ή Κλαδικού.
• 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 -έκτακτο περιστατικό, αξιολογημένο ως τέτοιο από την Επιτροπή Εκτάκτων
Περιστατικών- και καλεστούν.

• 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.
• Σε περίπτωση που εργαζόμενος προσέλθει για εργασία, εκτός του Προσωπικού
Ασφαλείας, "τότε ίσος αριθμός εργαζομένων, της ιδίας ειδικότητας, δύναται να
αποχωρήσει" από το χώρο εργασίας του και να απεργήσει.
Όσοι εργαζόμενοι δεν βρίσκονται σε άδεια ή ρεπό και ΔΕΝ ανήκουν στο
Προσωπικό Ασφαλείας μπορούν να απεργήσουν, χωρίς καμία προηγούμενη
ενημέρωση.
Για το Δ.Σ. της ΟΣΝΙΕ
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