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  Παρέμβαση για Αιτήματα των Εργαζομένων στην Βιοκλινική Αθήνας  7/3/2020      

Την Τετάρτη 4/3 σε συνάντηση του Κλαδικού Σωματείου  με την Διεύθυνση Προσωπικού του 

ομίλου Βιοϊατρική και την Διεύθυνση της Βιοκλινικής Αθήνας θέσαμε τα παρακάτω αιτήματα: 

1. Να απομακρυνθούν τα  χαρτοκιβώτια  που βρίσκονται στο χώρο του αρχείου για 

λόγους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. 

2. Να ελεγχθεί ο χώρος που γίνεται η απομαγνητοφώνηση  στον 1ο όροφο, να γίνουν οι 

απαραίτητες βελτιώσεις και αν αυτές δεν επαρκούν, να μεταφερθεί το τμήμα σε άλλο 

χώρο. 

3. Να προσληφθούν 2 υπάλληλοι γενικών καθηκόντων που θα αναλάβουν τις   εργασίες 

μεταφοράς υλικών και γενικά τις εργασίες  που αυτή τη στιγμή επιφορτίζονται οι 

νοσοκόμοι της Κλινικής, εκτός καθηκοντολογίου. 

4. Να προσληφθεί  ένας υπάλληλος στην γραμματεία χειρουργείου.  

5. Να  τηρούνται  οι υποχρεώσεις της εταιρείας για  11ωρη υποχρεωτική ανάπαυση,  

5ήμερο και καταβολή  αποζημίωσης υπερωριών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από 

την νομοθεσία. 

6. Η αποζημίωση των επιδομάτων ετοιμότητας (on call),  σε ημέρες αργίας να 

υπολογίζεται ανά 8-ωρο. 

Η Διεύθυνση δεσμεύτηκε να μας απαντήσει στα παραπάνω αιτήματα. 

Συνάδελφοι, 

Η εξέλιξη με την επιδημία του κορονοϊού σχετίζεται  άμεσα με τις σχέσεις εργασίας,  τις 

Συλλογικές Συμβάσεις, τους όρους Υγιεινής και Ασφάλειας.  

Σήμερα, το ανθυγιεινό επίδομα (15%) δεν δίνεται σε νέους εργαζόμενους (πρόσληψη μετά τη 

λήξη των Κλαδικών Συμβάσεων) για διάφορες ειδικότητες όπως νοσηλευτές, παρασκευαστές 

και άλλες.  

Το νοσοκομειακό επίδομα (20%) που έχει καταργηθεί, αναγνώριζε την ιδιαίτερη επιφόρτιση 

των εργαζομένων στα νοσοκομεία.  

Οι εργαζόμενοι σε κλειστά τμήματα δεν δικαιούνται την επιπλέον 10ήμερη άδεια, όπως ίσχυε 

παλαιότερα και όπως ισχύει στο Δημόσιο. Κι όμως αναγνωρίζεται καθολικά ότι ο εργαζόμενος 

στις μονάδες Ιδιωτικής Υγείας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της μάχης για την Υγεία του 

κοινωνικού συνόλου. 

  

Οι εξελίξεις επιβεβαιώνουν ότι η υπογραφή Κλαδικής Σύμβασης με δικαιώματα, επιδόματα και 

αυξήσεις είναι επιτακτική ανάγκη.  
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