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Από την παράσταση διαμαρτυρίας στην Βιοιατρική, την Τρίτη 7/4/2020.                                       

 Ανακοίνωση για τους εργαζόμενους στα Διαγνωστικά Κέντρα. 
 

Δύο μήνες μετά την εκδήλωση της επιδημίας: 

 Τα εργασιακά μας δικαιώματα  χτυπήθηκαν. Δεκάδες εργαζόμενοι βρέθηκαν εκτός δουλειάς με 

αναστολή σύμβασης εργασίας, βλέποντας τον μισθό τους να μετατρέπεται σε επίδομα (533 ευρώ το 

μήνα), ενώ η εφαρμογή της εκ-περιτροπής εργασίας, οδήγησε σε μισθολογικές μειώσεις 50%. Όλα 

έγιναν για να μην επωμισθούν οι επιχειρηματίες το βάρος της πτώσης του τζίρου. Είναι ρυθμίσεις που 

θα επιχειρηθεί να μονιμοποιηθούν. 

  

Tα μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, αντιμετωπίστηκαν από την Εργοδοσία, ως κόστος 

που πρέπει να αποφύγει. Στην αρχή εκδήλωσης της επιδημίας οι παραινέσεις προς τους 

εργαζόμενους ήταν να μη φοράνε ούτε καν προστατευτική μάσκα, για «να μη χαλάει η εικόνα»  των 

κέντρων. Σήμερα με βεβαιότητα λέμε ότι μέτρα προστασίας  πάρθηκαν μετά από την καθοριστική 

παρέμβαση του Σωματείου μας, όπως στον όμιλο ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ. 

 

Την πραγματικότητα τη γνωρίζουμε όλοι. Σήμερα χρειάζεται να απαντήσουμε στο ερώτημα τι να 

κάνουμε. Έχουμε επιλογή την οργάνωση και την συλλογικότητα. Κανένας εργοδότης και  κανένα 

Υπουργείο δεν πρόκειται να αυξήσει τους μισθούς μας, να βελτιώσει τις συνθήκες εργασίας, να 

εξασφαλίσει σταθερή δουλειά με δικαιώματα, αν δεν ασκηθεί πίεση, οργανωμένα και συλλογικά. 

 

Συνάδελφε – συναδέλφισσα,  

Έλα σε επαφή με το Κλαδικό Σωματείο. Ενημερώσου. Συνέβαλλε στην διαμόρφωση των αιτημάτων 

μας. Πάρε μέρος στη μεγάλη προσπάθεια να ακουστεί η φωνή του εργαζόμενου στον Κλάδο μας. 

 

             ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥ – ΟΡΓΑΝΩΣΟΥ. 
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