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                            Για τις εξελίξεις με  τον κορονοϊό .                          7/3/2020      

Η εξέλιξη με την εξάπλωση του κορονοϊού φέρνει στην επιφάνεια  ζητήματα που έχουμε 

αναδείξει σε πολλούς χώρους εργασίας,  όπως την έλλειψη προσωπικού και την έλλειψη 

κατάλληλων συνθηκών Υγιεινής και Ασφάλειας.  

Η προστασία συνολικά των εργαζομένων και ιδιαίτερα όσων εργάζονται σε μονάδες 

Υγείας δεν είναι ατομική υπόθεση του κάθε εργαζόμενου,  αλλά ευθύνη της Εργοδοσίας 

και του Υπουργείου Υγείας. 

Το Σωματείο μας, από την Εργοδοσία του Κλάδου απαιτεί : 

 Να γίνουν άμεσα όλες  οι απαραίτητες προσλήψεις σε νοσηλευτικό, και διοικητικό 

προσωπικό.  

 Να   ενημερώνονται οι εργαζόμενοι  τακτικά και υπεύθυνα για τις εξελίξεις, να 

παίρνονται όλα τα μέτρα προστασίας. Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα  στην 

προστασία των συναδέλφων που εργάζονται σε εργολαβικές εταιρείες.    

 Να διευκολύνονται οι εργαζόμενοι που έχουν παιδιά σε σχολεία που κλείνουν 

προληπτικά, με δυνατότητα  άδειας επιπλέον της κανονικής, με αποδοχές, για όσες 

μέρες απαιτούνται. 

 Να τηρούνται όλα τα κατοχυρωμένα δικαιώματα όπως άδειες, ρεπό, 5ήμερη 

εργασία, συνεχόμενο ωράριο και άλλα και να ΜΗΝ αξιοποιηθεί από την Εργοδοσία, 

η πιθανή εξάπλωση του κορονοϊού για την καταπάτηση τους. 

 

 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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