
                       Κλαδικό ωματείο Προςωπικοφ Ιδιωτικών Κλινικών, Εργαςτηρίων, Διαγνωςτικών 
 Κζντρων και υναφών Χώρων Αθήνασ 

  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα ζέκαηα πνπ απαζρνινύλ ζήκεξα ηνλ εξγαδόκελν ζηηο κνλάδεο ηεο Ιδησηηθή Υγείαο, όπσο ε 

έιιεηςε πξνζσπηθνύ, νη παξαηηήζεηο, ε εμαληιεηηθή δνπιεηά, νη ρακεινί κηζζνί,  ε έιιεηςε ζπλζεθώλ 

Υγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο, είλαη απηά πνπ ζα ζπδεηεζνύλ  ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Κιαδηθνύ 

Σσκαηείνπ ηεο Αζήλαο  

 

Τν Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Σσκαηείνπ  θαιεί ηνπο ζπλαδέιθνπο λα πάξνπλ κέξνο ζηε Σπλέιεπζε 

γηα : 

 Να αλαδείμνπκε ηα προβλήμαηα ζηοσς τώροσς δοσλειάς, λα εθηηκήζνπκε ηελ θαηάζηαζε 

ζηνλ Κιάδν θαη ζπλνιηθόηεξα. 

 Να αποηιμήζοσμε ηη δράζη ηνπ Σσκαηείνπ ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα, ην πσο ρεηξηζηήθακε 

ηα δεηήκαηα πνπ πξνέθπςαλ κε ηελ παλδεκία θαη κε ηα εξγαζηαθά δηθαηώκαηα, ζηνλ Κιάδν 

αιιά  θαη ζε ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξήζεηο. 

 Να διαμορθώζοσμε ηα αιηήμαηα, λα ζρεδηάζνπκε θαη λα νξγαλώζνπκε ηε δξάζε θαη ηηο 

παξεκβάζεηο ηνπ Σσκαηείνπ καο, ζηνπο ρώξνπο δνπιεηάο, γηα ην επόκελν δηάζηεκα. 

Σπλάδειθνη,  

 

Οη λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο πνπ έγηλαλ κε αθνξκή ηελ παλδεκία, επηδείλσζαλ ηε ζέζε ηνπ 

εξγαδόκελνπ. Η αλαζηνιή ζύκβαζεο θαη ηώξα ε εθ-πεξηηξνπήο εξγαζία εθαξκόζηεθε κσρίως  ζηις 

αλσζίδες διαγνωζηικών κένηρων, κε ζθνπό λα κεησζεί ην θόζηνο εξγαζίαο. Η επηδίσμε ησλ 

εξγνδνηώλ γηα κείσζε ηνπ θόζηνπο εξγαζίαο, δηακνξθώλεη ηηο ζπλζήθεο πνπ εξγαδόκαζηε ζε όιεο 

ηηο κνλάδεο 

.         

Σ΄ απηέο ηηο ζπλζήθεο είλαη απαξαίηεην λα ζηαζνύκε ελσκέλνη θαη ζπζπεηξσκέλνη ζηα Σσκαηεία. Να 

έρνπκε Σσκαηεία δπλαηά πνπ ζα απνθαζίδνπλ κε ζπιινγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζα θέξλνπλ ζην 

πξνζθήλην ηηο αλάγθεο ηνπ εξγαδόκελνπ.   

 

Γη απηό είλαη ρξήζηκε θαη αλαγθαία ε ζπκκεηνρή όισλ καο ζηελ Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Κιαδηθνύ 

Σσκαηείνπ. 

 

     Το Διοικηηικό Σσμβούλιο 
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