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      Η Γυναίκα της Ιδιωτικής Υγείας  για την 8 Μάρτη                05/03/2022     

(παγκόσμια ημέρα της Γυναίκας)  

Συνάδελφοι -ες,        

Ο Κλάδος μας η Ιδιωτική Υγεία  είναι κλάδος με μεγάλη συμμετοχή γυναικών-
εργαζομένων. Τί σημαίνει όμως γυναίκα-εργαζόμενη στην Ιδιωτική Υγεία: 

Είναι οι νοσηλεύτριες, οι αιμολήπτριες, οι παρασκευάστριες, οι εργαζόμενες σε 
λογιστήρια, γραφεία κίνησης, σε γραμματείες, σε τμήματα απομαγνητοφώνησης, 
σε τηλεφωνικά κέντρα. Έχουν γνώση και εμπειρία.  Η παροχή υπηρεσιών Υγείας 
είναι άμεσα συνδεδεμένες με τη Γυναικεία Εργασία.  Οι μισθοί των γυναικών, 
είναι εξαρτημένοι από τον κατώτατο μισθό και τις Συλλογικές Συμβάσεις. Είναι η 
μεγάλη πλειοψηφία εργαζομένων στον Κλάδο, κάνουν εντατικές και 
διεκπεραιωτικές εργασίες.  
Οι γυναίκες χρησιμοποιούν τα  λεωφορεία για να πάνε στη δουλειά, «τρέχουν» για 
να προλάβουν τις υποχρεώσεις τους, στα σχολεία, στους παιδικούς σταθμούς. 
Δουλεύουν δίπλα στους  άντρες συναδέλφους τους και απολαμβάνουν το σεβασμό 
τους. 
             Αυτή είναι η ζωή στην δουλειά και στην καθημερινότητα των γυναικών. 
 
Η θέση των γυναικών στην εργασία και η επιφόρτιση της οικιακής εργασίας, δεν 
σημαίνει μόνο δυσκολία, αλλά είναι και η πραγματική δύναμη που έχουμε στην 
κοινωνία. Είναι η δύναμη που μπορεί να διεκδικεί: 

• Σύναψη Κλαδικής Σύμβασης με αυξήσεις, αύξηση του Κατώτατου Μισθού. 
Καταβολή των υπερωριών και τήρηση όλων των ρυθμίσεων της εργατικής 
νομοθεσίας, διεύρυνση των θεσμικών δικαιωμάτων.  

• Λεωφορεία για μεταφορά  στο χώρο Εργασίας, Παιδικούς σταθμούς και δωρεάν 
γεύματα στους μαζικούς χώρους δουλειάς. 

Επειδή το κυρίαρχο σύστημα (διάφορα ΜΜΕ, Εργοδοσία, ευαισθητοποιημένοι 
φορείς κλπ.) φοβάται πάντα τη δύναμη της γυναίκας-εργαζόμενης, την προβάλλει 
ως «ευάλωτη», «άβουλη», «ενοχλούμενη», χωρίς άποψη και λόγο, υποτιμώντας 
την προσφορά της στην παραγωγή.  

ΑΘΗΝΑΣ   ΚΛΑΔΙΚΟ  

ΣΩΜΑΤΕΙΟ 
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Την παρουσιάζει δηλαδή  ως ΜΗ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ, με τελικό σκοπό να την 
απομονώσει από τη συλλογική δράση.  

Για όλους αυτούς τους λόγους, τιμώντας την 8 Μάρτη, καλούμε όλες τις 
συνάδελφες να ενισχύσουν τα Σωματείο και τη συλλογική δράση.  

Από τις εκλεγμένες στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου: 

Μανωλοπούλου Γιάννα,  
Παπαντώνη Βούλα, 
Δημητρακοπούλου Δανάη   

 

   
. 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

                                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                       

Αλεξόπουλος Δημήτρης          Μανωλοπούλου   Γιάννα 
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