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ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ :   ΚΟΒΟΥΝ ΜΙΣΘΟΥΣ και ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 30/3/2020 

 

Οι Εργοδοσίες των Ιδιωτικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Υγείας έσπευσαν να 

αξιοποιήσουν τις αντεργατικές ρυθμίσεις, που  με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου 

(ΠΝΠ φ.68 /20/3/2020), η  Κυβέρνηση, τους δίνει τη δυνατότητα : 

 α) οι όμιλοι εταιρειών  να  μεταφέρουν εργαζόμενους από τη μία εταιρεία στην άλλη, 

χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του εργαζόμενου,  

β) να μειώνουν ως και 50% τους μισθούς μέσω εκ περιτροπής εργασίας  

γ) να αναστέλλουν τις συμβάσεις εργασίας, οδηγώντας τους εργαζόμενους στην αμοιβή  

με το επίδομα του Κράτους.  

Εταιρείες που ξεκίνησαν να  εφαρμόζουν τις αντεργατικές ρυθμίσεις στον Κλάδο μας : 

Affidea,   ΒΙΟΤΥΠΟΣ, ΔΙΑΓΝΩΣΗ, AthensEye, ΙΑΤΡΟΠΟΛΙΣ. 

  

Οι εργοδοσίες που έσπευσαν να φορτώσουν τα βάρη της πτώσης του τζίρου στους 

εργαζόμενους, δεν έδειξαν τα ίδια αντανακλαστικά στα μέτρα προστασίας. 

Προστατευτικά τζάμια δεν υπάρχουν σχεδόν πουθενά, οι  εργαζόμενοι χωρίς ενημέρωση 

και εκπαίδευση, με μία μάσκα ανά βάρδια  καλούνται να εξυπηρετήσουν τον όγκο των 

επισκεπτών, οι απολυμάνσεις των χώρων είναι ελλιπέστατες και όχι τακτικές.  

Συνάδελφοι,  

Τα αντεργατικά μέτρα δεν είναι προσωρινά. Όπως δεν καταργήθηκαν οι μνημονιακοί 

νόμοι με την έξοδο από τα Μνημόνια, έτσι και μετά την πανδημία θα συνεχιστεί η επίθεση 

στα δικαιώματα μας. Η εργοδοσία του Κλάδου και συνολικά οι Εργοδοσίες θα 

επιχειρήσουν να μονιμοποιήσουν τις αντεργατικές ρυθμίσεις.     

 

Για αυτό οργανωνόμαστε στα Σωματεία, διεκδικούμε Δικαιώματα καταγγέλλουμε την 

έλλειψη Μέτρων Προστασίας, αξιοποιούμε την τεχνολογία, ενημερώνουμε τους 

συναδέλφους, δίνουμε την ανακοίνωση του Σωματείου.   ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:  

 Επάρκεια σε όλα τα Ατομικά Μέτρα Προστασίας (μάσκες-γάντια- στολές- ειδικά  

γυαλιά-αντισηπτικά). 

 Προστατευτικά τζάμια ή plexiglass σε όλες τις γραμματείες υποδοχής. 

 Τακτική και επαρκής απολύμανση των χώρων εργασίας. 

 Καμία μείωση μισθού, Καμία αναστολή Σύμβασης στις μονάδες Υγείας. Να μην 

πληρώσει ο εργαζόμενος την κρίση. 

ΤΟ ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΕΙ. ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΝ ΜΕΣΩ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ.                                                                              
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