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ΑΡΓΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αγαπητές συναδέλφισσες και αγαπητοί συνάδελφοι,
Σας ενημερώνουμε σχετικά με την τήρηση της υποχρεωτικής αργίας της
Επετείου της Απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης και ημέρα εορτασμού του
Αγίου Δημητρίου - Πολιούχου της Θεσσαλονίκης.
Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης ενημερώνει τα μέλη του ότι με
βάση τις ετήσιες ανακοινώσεις της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία
επικαλείται την απόφαση της Νομαρχίας του 2005, η ημέρα της 26ης
Οκτωβρίου, επέτειο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης, ορίζεται ως ημέρα
υποχρεωτικής

αργίας.

Με βάση όλα τα παρακάτω καλούνται οι εργοδότες να συμμορφωθούν με την
απόφαση και να προβούν σε όλα τα νόμιμα όπως αυτά ορίζονται από την
εργατική νομοθεσία για την τήρηση της υποχρεωτικής αργίας και επίδοσης
όλων των προβλεπόμενων προσαυξήσεων σε περίπτωση απασχόλησης.
https://www.ekth.gr/i-26i-oktovrioy-echei-oristhei-os-imera…

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.
Τις προηγούμενες χρονιές στις καταγγελίες Ιατρικών Επισκεπτών, για εταιρείες
που έδωσαν εντολή εργασίας αυτή τη μέρα και μάλιστα εκτός Θεσσαλονίκης η
αντίδραση του Σωματείου ήταν άμεση. Στις περιπτώσεις που η καταγγελία έγινε
την παραμονή της αργίας, η παρέμβαση μας είχε ως αποτέλεσμα να ανακληθεί
άμεσα η εντολή ενώ όταν αυτή έγινε ανήμερα, η εταιρεία δεσμεύτηκε να δώσει
ρεπό σε όσους εργάστηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε κάθε περίπτωση,
μας διαβεβαίωσαν ότι τα επόμενα έτη θα τηρούν την αργία της Επετείου της
Απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης.
Οι νόμοι και οι αρμόδιες αρχές, μας δίνουν το δικαίωμα μέσα από τα συλλογικά
μας όργανα να προασπίζουμε τα δικαιώματα μας. 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 στέκεται αλληλέγγυο και δίπλα σε όλα τα μέλη του και περιμένουμε
την ενεργή συμμετοχή όλων σας, στις Γενικές Συνελεύσεις και ενημερωτικές
συναντήσεις του κλάδου μας.
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