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  Αθήνα   16/11/2020  

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ:   

ΖΕΣΤΟ ΧΡΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΚΛΙΝΙΚΑΡΧΕΣ.  

Άρχισε τις τελευταίες μέρες η διακομιδή ασθενών σε Ιδιωτικές Κλινικές. 

Σύμφωνα με  τροπολογία που πέρασε η Κυβέρνηση στις 5/11, επεκτείνεται ως τις 

28/2/2021,  η δυνατότητα του Υπουργείου Υγείας να δεσμεύει κλίνες των Ιδιωτικών 

Κλινικών, για το δημόσιο σύστημα έναντι αποζημίωσης. 

Η Κυβέρνηση δεν επίταξε τον Ιδιωτικό τομέα όπως διαδίδει, αλλά ακριβοπληρώνει 

τους κλνικάρχες από τον κρατικό προϋπολογισμό, για την ενοικίαση απλών κλινών ή 

κλινών ΜΕΘ. Η αποζημίωση που θα καταβάλλει το Δημόσιο, έχει ήδη 

διπλασιαστεί. Μόνο το ημερήσιο νοσήλιο για χρήση ΜΕΘ έχει οριστεί στα 1.700  ευρώ.  

ΟΥΤΕ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. 

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 

1. Οι Ιδιωτικές Μονάδες, από τις κλινικές των ομίλων, ως τα γηροκομεία και τα 

Διαγνωστικά Κέντρα είναι  ακραία  υποστελεχωμένες. Οι μονάδες λειτουργούν στα 

όρια του προσωπικού ασφαλείας.  

2. Οι εργαζόμενοι εδώ και χρόνια εργάζονται χωρίς Συλλογικές Συμβάσεις εργασίας. Η 

μείωση του μισθολογικού κόστους έχει φτάσει το 40% από το 2011. Απλήρωτες 

υπερωρίες, ρεπό και άδειες που κόβονται, συνεχόμενες βάρδιες χωρίς ανάπαυση και 

άλλες αυθαιρεσίες συνθέτουν την καθημερινότητα του εργαζόμενου στην Ιδιωτική 

Υγεία. Οι προσλήψεις γίνονται με μισθό 660 ευρώ μικτά, ενώ έχουν καταργηθεί ειδικά 

ωράρια και άδειες. όπως και τα επιδόματα. Ακόμα και το επίδομα ανθυγιεινής 

εργασίας δεν καταβάλλεται στους νεοπροσλαμβανόμενους. 

3. Οι συνθήκες  υγιεινής και ασφάλειας είναι ελλιπέστατες. Τα μέτρα προφύλαξης του 

εργασιακού χώρου, αντιμετωπίζονται ως κόστος. Ακόμα και όταν παρουσιάζονται 

κρούσματα σε εργαζόμενους, αυτές οι περιπτώσεις κρύβονται από τους συναδέλφους. 

ΑΘΗΝΑΣ   ΚΛΑΔΙΚΟ  
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 Τα τεστ γίνονται επιλεκτικά και με το σταγονόμετρο. Το μοναδικό «πρωτόκολλο» που 

τηρείται αυστηρά στην Ιδιωτική Υγεία είναι το πρωτόκολλο της  σιωπής και της 

αποφυγής του κόστους. Ιδρύματα που διεξάγουν σε καθημερινή βάση κατά 

εκατοντάδες τα ακριβοπληρωμένα  τεστ σε επισκέπτες-πελάτες, ΔΕΝ ελέγχουν τους 

ίδιους τους εργαζόμενους, για να αποφύγουν το κόστος.    

Οι συνθήκες εργασίας οδηγούν καθημερινά δεκάδες συναδέλφους σε παραιτήσεις από 

τις μονάδες της Ιδιωτικής Υγείας.  

 

  ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:  

• Υπογραφή Κλαδικής Σύμβασης με αυξήσεις 15% στους Βασικούς Μισθούς και 

επαναφορά επιδομάτων, ειδικών αδειών και ωραρίων. Επαναφορά των 

επιδομάτων τριετίας. 

• Να γίνουν όλες οι αναγκαίες Προσλήψεις Προσωπικού. 

• Πραγματικές Συνθήκες Υγιεινής και Ασφάλειας. Δωρεάν, επαναλαμβανόμενοι 

έλεγχοι (τεστ- COVID) σε όλους τους εργαζόμενους.  

Απεργούμε στις 26 Νοέμβρη για να μην κατατεθεί στη Βουλή το βάρβαρο 

νομοσχέδιο που καταργεί το 8ωρο. 

 

 To Διοικητικό Συμβούλιο 
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