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Τα περιστατικά με τα κρούσματα COVID σε γηροκομεία της Θεσσαλονίκης, επιβεβαιώνουν με 

τραγικό τρόπο τις καταγγελίες που έχουν γίνει από το Σωματείο μας και από άλλα  Σωματεία του 

Ιδιωτικού  τομέα, για την έλλειψη μέτρων προστασίας.  

Τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων αντιμετωπίστηκαν από την Εργοδοσία του κλάδου, ως 

κόστος, που έπρεπε να αποφύγει.  

Αυτή η αντιμετώπιση, σε συνδυασμό με την απουσία ελεγκτικών μηχανισμών τήρησης των 

πρωτοκόλλων, έδωσε ώθηση για σειρά αυθαιρεσιών, που έφτασαν μέχρι και  τις απολύσεις 

εργαζομένων που διεκδίκησαν συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας.  

 

Ιδιαίτερα για τις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, η κατάσταση που αντιμετωπίζουν, στις 

περισσότερες από αυτές, οι εργαζόμενοι είναι:  

1. Τα ατομικά μέσα προστασίας, όπως μάσκες, αντισηπτικά κ.α. ΔΕΝ παρέχονται από τις 

Διευθύνσεις των μονάδων, αλλά οι εργαζόμενοι, τα προμηθεύονται με δική τους ευθύνη 

και με δικό τους κόστος. 

2. Οι έλεγχοι (test) για COVID, δεν γίνονται σχεδόν πουθενά. Σήμερα οι Διευθύνσεις των 

μονάδων απαιτούν από τους εργαζόμενους που επιστρέφουν από τις άδειες, να πληρώσουν 

από την τσέπη τους το test για τον κορονοϊό.  

3. Η έλλειψη προσωπικού έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις, με αποτέλεσμα η δουλειά εκτός 

από εξουθενωτική, να γίνεται και επικίνδυνη λόγω του αυξημένου φόρτου και των πολλαπλών 

καθηκόντων.  

4. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο καθηκοντολόγιο, με αποτέλεσμα εργασίες που είναι απόλυτα 

καθοριστικές για τις συνθήκες υγιεινής, όπως οι εργασίες καθαριότητας, να εκτελούνται από 

εργαζόμενους διαφόρων ειδικοτήτων, άσχετων με το αντικείμενο εργασίας.  

 

Η ευθύνη για τις  συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων και κάτ’ επέκταση για την 

προστασία των τροφίμων των Ιδρυμάτων, είναι πρώτιστα ευθύνη της Εργοδοσίας και της 

Κυβέρνησης. Δεν μπορεί να κρυφτεί πίσω από την ατομική ευθύνη, την οποία έτσι κι αλλιώς  

καθημερινά επιδεικνύουν στο μέγιστο βαθμό, οι εργαζόμενοι των μονάδων.  

 

Απαιτούμε.  

• Τα Διαγνωστικά test να γίνονται τακτικά σε όλους εργαζόμενους χωρίς καμία επιβάρυνση 

των ίδιων. 

• Τον συστηματικό έλεγχο των μονάδων της Ιδιωτικής Υγείας για την τήρηση των μέτρων 

ασφάλειας.  
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