
 Κλαδικό Σωματείο Προσωπικού Ιδιωτικών Κλινικών, Εργαστηρίων, Διαγνωστικών Κέντρων και Συναφών 
Χώρων Αθήνας. Τηλ: 2110129625 & 6978008209 email: seiygeias@gmail.com  www.seiya.gr 

1 

 

 

 

 

 

                                                                   
  Αθήνα   22/11/2020 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΩΝ  ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ:    
 

Το Σωματείο μας, με αφορμή την δέσμευση των Κλινικών στη Θεσσαλονίκη για περίθαλψη 

περιστατικών COVID, παρεμβαίνει, αναδεικνύοντας τις Συνθήκες Εργασίας, την πολιτική της 

Κυβέρνησης και τα Αιτήματα των εργαζομένων στις Κλινικές που περιθάλπουν ασθενείς από 

τα Δημόσια Νοσοκομεία. 

 

Α) ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ. 

 

1. ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ – ΧΑΜΗΛΟΙ ΜΙΣΘΟΙ:  

Η έλλειψη προσωπικού στις περισσότερες  κλινικές παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις, σε 

τέτοιο βαθμό, που η σύνθεση του προσωπικού να βρίσκεται στα όρια του προσωπικού 

ασφαλείας.  

ΚΥΜΑ ΠΑΡΑΙΤΗΣΕΩΝ:   Η επιθετική πολιτική των Εργοδοτών απέναντι στα εργασιακά 

δικαιώματα, έχουν οδηγήσει και συνεχίζουν να οδηγούν, σε παραιτήσεις δεκάδες 

εργαζόμενους σε καθημερινή βάση.  Πιο συγκεκριμένα:  

Χωρίς Κλαδικές Συμβάσεις, με προσλήψεις 660 ευρώ μικτά, με τελευταία μισθολογική 

αύξηση το 2009, με δραστικό περιορισμό των  θεσμικών δικαιωμάτων εργάζονται οι 

εργαζόμενοι στην Ιδιωτική Υγεία. Η μείωση του μισθολογικού κόστους από το 2011, 

προσεγγίζει το 40%, ενώ η αυθαιρεσία αποτελεί καθημερινότητα στους χώρους 

δουλειάς.  

 

2. ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ:  

Οι εργαζόμενοι έρχονται καθημερινά αντιμέτωποι με δεκάδες περιπτώσεις έλλειψης 

μέτρων Υγιεινής και Ασφάλειας. Πολλά είναι τα καθημερινά παραδείγματα που 

έχουμε καταγγείλει, όπως τα τεστ-COVID, που δεν γίνονται καθολικά στους 

εργαζόμενους, ακόμα και όταν υπάρχουν κρούσματα στους χώρους δουλειάς. 

Ακαταλληλότητα χώρων, χωρίς απολυμάνσεις, συγχρωτισμός, πολλαπλές εργασίες 

άσχετες με το αντικείμενο εργασίας, εντατικοποίηση, είναι παράγοντες αύξησης της 

επικινδυνότητας.  

 

 

ΑΘΗΝΑΣ   ΚΛΑΔΙΚΟ  

ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

             ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ, 
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Β) ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  

 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ  υπαγορεύεται από τις ανάγκες κερδοφορίας των 

ομίλων της Ιδιωτικής Υγείας και από τους ανταγωνισμούς των Κλινικαρχών.  

 

1) ΑΝΟΧΥΡΩΤΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ:       

 Η Κυβέρνηση συνειδητά αγνόησε τις δεκάδες εκκλήσεις για ενίσχυση των 

νοσοκομείων. Οι προειδοποιήσεις  για το 2ο επιθετικό κύμα της Πανδημίας δεν 

επηρέασαν  την Κυβέρνηση,  που δεν φρόντισε να προσλάβει το απαραίτητο 

προσωπικό, να εξασφαλίσει επάρκεια στα Δημόσια Νοσοκομεία σε απλές κλίνες και 

ΜΕΘ, να δημιουργήσει νέες κρατικές δομές αντιμετώπισης της Πανδημίας, να 

υλοποιήσει σχέδιο δωρεάν, μαζικών  τεστ-COVID.       

   

 

2) ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ και ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΙ των ΙΔΙΩΤΩΝ:        

 Η Κυβέρνηση από την αρχή της Πανδημίας έσπευσε να νομοθετήσει τον διπλασιασμό 

της αποζημίωσης των Ιδιωτών για χρήση κλινών από το Δημόσιο. Η  Πανδημία 

μετατράπηκε  σε ευκαιρία για κερδοφορία, τόσο με τις νοσηλείες όσο και με τα 

ακριβοπληρωμένα test. Σήμερα που η κατάσταση έχει φτάσει σε οριακό σημείο, 

συνεχίζεται το παζάρι για το ποιες κλινικές θα επιταχτούν, ποιοι κλινικάρχες  και κατά 

πόσο θα επωφεληθούν. Ακόμα και σε περιοχές που τα Δημόσια νοσοκομεία έχουν 

εξαντλήσει τις δυνατότητες τους, όπως σε Λάρισα και Θεσσαλονίκη, οι Κλινικές 

μεγάλων ομίλων μένουν εκτός επίταξης. 

 Αντίθετα οι Κυβερνητικοί παράγοντες αναγορεύουν  σε ευεργέτες τους κλινικάρχες 

των ομίλων, που διαθέτουν -με το αζημίωτο- ελάχιστες κλίνες στο Δημόσιο, 

προσβλέποντας την επόμενη μέρα,  στην οριστική παράδοση υπηρεσιών υγείας από 

τις Δημόσιες Δομές  στους Ιδιώτες.  

3) ΚΑΜΙΑ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:        

 Η Κυβέρνηση παζαρεύει με  τους κλινικάρχες, αλλά  δεν όρισε  καμία 

προϋπόθεση για τη λειτουργία των Ιδιωτικών Κλινικών που συμπράττουν με το 

Δημόσιο, ούτε στη σύνθεση προσωπικού, ούτε στη τήρηση μέτρων προστασίας των 

εργασιακών χώρων. 

 

ΧΩΡΙΣ ΙΣΧΥΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ 

ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΧΟΛΟΓΙΟ 
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Γ) ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ. 

• Προσλήψεις  -  Μετατροπή των Συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε Αορίστου. 

• Πλήρη κάλυψη με μέτρα προστασίας.  

• Υποχρεωτικός Τακτικός και Δωρεάν έλεγχος των Εργαζομένων με το TEST-COVID. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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