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Ανακοίνωση για τις εξελίξεις με την επιδημία του κορονοϊό στην     

                                Ιδιωτική Υγεία.                                      23/3/2020 

 

Το Σωματείο μας, έχει παρέμβει το τελευταίο διάστημα σε μια σειρά από χώρους της 

Ιδιωτικής Υγείας, υπερασπίζοντας τα δικαιώματα και απαιτώντας συνθήκες ασφάλειας.  

Τα κυριότερα θέματα που αντιμετωπίζουμε είναι η προσπάθεια από εργοδότες να 

χρεώσουν με  κανονικές άδειες τους εργαζόμενους, ή να δίνουν άδειες άνευ αποδοχών σε 

συναδέλφους που έχουν ανάγκη να λείψουν λόγω φύλαξης παιδιών ή ακόμα και για 

προληπτικούς λόγους. Με τις παρεμβάσεις του Σωματείου και παρά τη δυσκολία της 

κατάστασης, πετύχαμε να δοθούν  άδειες ειδικού σκοπού και άδειες για προληπτικές 

λόγους. 

 

Το δεύτερο μεγάλο ζήτημα είναι οι όροι προστασίας των εργαζομένων στις μονάδες 

Υγείας. Τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων δεν είναι απλή υπόθεση που μπορεί να 

περάσει στα ψιλά γράμματα, αλλά συνδέεται άμεσα με την Δημόσια Υγεία. Οι όροι 

εργασίας, η πλήρης και τακτική ενημέρωση του προσωπικού, είναι κάτι παραπάνω από 

αιτήματα.  Είναι Μέτρα Προστασίας.  

 

Με αυτό το σκεπτικό διατυπώνουμε τα αιτήματα μας και θα επιμείνουμε στην ικανοποίηση 

τους. 

Αιτήματα του Κλαδικού Σωματείου: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  –   ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. 

1. Να βρίσκονται  σε επάρκεια όλα τα Ατομικά Μέτρα Προστασίας, διαθέσιμα σε 

κάθε εργαζόμενο και να αντικαθιστώνται τακτικά. Τα ατομικά μέσα, να είναι 

σύμφωνα με τις προδιαγραφές. Δεν μπορεί να βγαίνει η βάρδια με μια απλή 

χειρουργική μάσκα και με ανεπάρκεια σε αντισηπτικά.  

2. Να τοποθετηθούν προστατευτικά τζάμια σε όλες τις γραμματείες υποδοχής, σε 

κλινικές και διαγνωστικά κέντρα.  

3. Να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στην απολύμανση των χώρων. Η απολύμανση δεν 

είναι γενικά ο συνηθισμένος   καθαρισμός αλλά έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές 

που πρέπει να τηρούνται. Οι εργαζόμενοι στα συνεργεία καθαρισμού να είναι 

ιδιαίτερα προστατευμένοι, εκπαιδευμένοι, να εργάζονται με όλα τα μέτρα 

προστασίας και όλα τα δικαιώματα.  Να σταματήσει η αυθαιρεσία των εργολαβικών 

συνεργείων.   

4. Απαραίτητο μέσο προστασίας που δεν τηρείται σχεδόν πουθενά,  είναι η 

ολόπλευρη ενημέρωση των εργαζομένων. Οι λογικές που επικρατούν στους 
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χώρους εργασίας, ότι ο εργαζόμενος δεν πρέπει να γνωρίζει,  απλά να εκτελεί 

εντολές,  είναι επικίνδυνες. 

5. Να γίνονται δωρεάν έλεγχοι για τον κορονοϊό σε εργαζόμενους που έρχονται σε 

επαφή με πιθανά κρούσματα ή παρουσιάζουν  συμπτώματα. 

6. Να γίνουν άμεσα προσλήψεις. Σχεδόν όλες σε όλες τις μονάδες υπάρχει μεγάλη 

έλλειψη προσωπικού εδώ και χρόνια.  

7. Να δοθεί το ανθυγιεινό επίδομα στους εργαζόμενους των ειδικοτήτων που το 

δικαιούνται βάση της Κλαδικής Σύμβασης (νοσηλευτές, παρασκευαστές κ.α.) και 

δεν το παίρνουν σήμερα.(πρόληψη μετά το 2014).  

8. Να δίνονται οι άδειες ειδικού σκοπού, σε όσους τη δικαιούνται. Να μην 

αξιοποιηθεί από την Εργοδοσία η κατάσταση, για να απαλλαγεί από τις κανονικές 

άδειες των εργαζομένων. Το ίδιο να συμβεί και με  απουσίες για προληπτικούς 

λόγους.  

9. Οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες να έχουν την δυνατότητα να 

λείψουν από την εργασίας τους, όσο καιρό κρίνεται απαραίτητο, χωρίς χρέωση 

κανονικής άδειας  ή με μείωση αποδοχών.  

       10. Για τις μονάδες  που διεξάγουν την εξέταση για τον κορονοϊό.    

Απαιτούμε από το υπουργείο Υγείας να προχωρήσει με ειδικά συνεργεία σε ελέγχους  

όλων των ιδιωτικών μονάδων  που διεξάγουν  εξετάσεις για τον κορονοϊό. Ο έλεγχος να 

αφορά όλες τις διαδικασίες από την λήψη και την επεξεργασία μέχρι τη μεταφορά των 

δειγμάτων και την απολύμανση των χώρων.  

Με δεδομένο ότι για την Εργοδοσία του Κλάδου, ανοίχτηκε ένα νέο πεδίο γρήγορου 

κέρδους, με εξετάσεις που τιμολογούνται ως και 300 ευρώ, είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν 

τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας. Το αρμόδιο υπουργείο  Υγείας  έχει περιοριστεί σε 

αναρτημένες οδηγίες στο διαδίκτυο και σε γενικές συμβουλές, χωρίς να ελέγξει αν 

πληρούνται όλοι οι όροι ασφάλειας των εργαζομένων.  

 

Το Σωματείο μας με ειδικό έγγραφο στον ΕΟΔΥ, απαιτεί τον έλεγχο των μονάδων.  

 

Συνάδελφοι,  

Ακούμε τελευταία έντονα για την  ατομική ευθύνη. Η ατομική ευθύνη όσο απαραίτητη κι αν 

είναι δεν πρέπει  να κρύψει την  ευθύνη του Κράτους και της Εργοδοσίας σε ότι αφορά 

την διαφύλαξη της ασφάλειας των εργαζομένων και κατ επέκταση της Δημόσιας Υγείας: 

Διατυπώνουμε τα αιτήματα μας με πλήρη επίγνωση της κατάστασης όπως έχει σήμερα, 

αλλά και όπως εξελίσσεται . Οι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό τομέα θα δώσουν τις δυνάμεις 

τους για την Υγεία του κοινωνικού συνόλου, όπως τη δίνουν τόσα χρόνια, παρά τις 

αντίξοες συνθήκες εργασίας.   

Πρέπει όμως να γίνει κατανοητό ότι τα δικαιώματα και η ασφάλεια των 

εργαζομένων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την Δημόσια Υγεία και δεν 

μπορούν να υποταχτούν στις  λογικές της κερδοφορίας ή του περιορισμού των  

ζημιών.  

            Το Διοικητικό Συμβούλιο 


