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ΠΡΟΣ: Μέλη Σ.Ι.Ε.Β.Ε. - Φ.Σ.Ε.Κ και Εργαζόμενες/νοι στο Φάρμακο
ΚΟΙΝ.: Π.Ο.Ι.Ε. – Φ.Σ.Ε.Κ., Ε.Κ.Θ., Σ.Φ.Ε.Ε. και Φαρμακευτικές Εταιρείες

ΑΡΓΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε για την τήρηση της υποχρεωτικής αργίας της Επετείου της
Απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και ημέρα εορτασμού του Αγίου Δημητρίου Πολιούχου της Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα ισχύει η απόφαση της πρώην νομαρχίας Θεσσαλονίκης (ΦΕΚ Αρ.
Φύλλου 1558, τεύχος δεύτερο, 11/11/2005 – κανονιστική απόφαση Νομάρχη
Θεσσαλονίκης, Αριθ. 22/οικ.13248, 21/10/2005) και η οποία δεν έχει ανακληθεί έως
σήμερα, για τον ορισμό της 26ης Οκτωβρίου, Επέτειο της Απελευθέρωσης της
πόλεως Θεσσαλονίκης ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας.
Το Σωματείο Ιατρικών Επισκεπτών Βορείου Ελλάδος, Φαρμακευτικών και Συναφών
Επαγγελμάτων και Κλάδων σε κάθε περίπτωση μη τήρησης και εφαρμογής της
παραπάνω απόφασης θα προσφύγει σε καταγγελία της παράβασης στις αρμόδιες
υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στο Σώμα Επιθεώρησης
Εργασίας.
Την προηγούμενη χρονιά έγιναν καταγγελίες στο Σωματείο για δύο εταιρείες που
έδωσαν εντολή σε Ιατρικούς Επισκέπτες αυτή τη μέρα να εργαστούν και μάλιστα
εκτός Θεσσαλονίκης. Στην πρώτη περίπτωση που η ενημέρωση του Σωματείου έγινε

την παραμονή της αργίας, η άμεση παρέμβαση μας είχε ως αποτέλεσμα να ανακληθεί
άμεσα η εντολή της εταιρείας για εργασία. Στη δεύτερη δε, που ενημερωθήκαμε
ανήμερα της αργίας η εταιρεία δεσμεύτηκε να δώσει ρεπό σε όσους εργάστηκαν σε
σύντομο χρονικό διάστημα. Και στις δύο περιπτώσεις οι εταιρείες μας διαβεβαίωσαν
ότι τα επόμενα έτη θα τηρούν την αργία της Επετείου της Απελευθέρωσης της
Θεσσαλονίκης.
Το Σωματείο, όπως έχει δείξει πολλές φορές στο παρελθόν, έχει την πρόθεση και την
υποχρέωση να προασπίσει τα δικαιώματα των εργαζομένων στο φάρμακο. Το μόνο
που χρειάζεται εκ μέρους μας είναι να αναδεικνύουμε και να καταγγέλλουμε τις
παραβιάσεις της εργασιακής νομοθεσίας, των συλλογικών συμβάσεων και των
δικαιωμάτων μας που απορρέουν απ’ αυτές.
Το Σωματείο Ιατρικών Επισκεπτών Βορείου Ελλάδος, Φαρμακευτικών και Συναφών
Επαγγελμάτων και Κλάδων στέκεται αλληλέγγυο και δίπλα σε όλα τα μέλη του και
περιμένουμε την ενεργή συμμετοχή όλων σας, στις Γενικές Συνέλευσεις και
ενημερωτικές συναντήσεις του κλάδου μας
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