
                 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΙΟΝ 

ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ EUROMEDICA  

ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

την Παρασκευή στις 29-5-2015 από τις 13:00 µέχρι τις 16:00 
 

Η εργοδοσία του οµίλου euromedica, εξακολουθεί να κρατά όµηρους πανελλαδικά τους 

εκατοντάδες εργαζόµενους, µέσω της απλήρωτης εργασίας, τη στιγµή που σύµφωνα µε τα 

στοιχεία της ίδιας της εταιρείας παρουσίασε σηµαντική αύξηση του κύκλου εργασιών το 2014. 

Την ίδια  ώρα που οδηγούνται κυριολεκτικά στην εξαθλίωση οι εργαζόµενοι,  ο όµιλος 

επενδύει εκατοµµύρια ευρώ στον ιατρικό τουρισµό. Εδώ  φαίνεται ξεκάθαρα  τι σηµαίνει για 

τον εργαζόµενο ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, κερδοφορία. 

Σηµαίνει απλήρωτη δουλειά, εντατικοποίηση, ελαστικές σχέσεις απασχόλησης, «έναντι» 

αντί για µισθούς, σηµαίνει ζωή µε ψίχουλα. 

 

Ο όµιλος EUROMEDICA, επιλέγει συνειδητά να κρατά απλήρωτους τους 

εργαζόµενους. Είναι φανερή η επιδίωξη των εργοδοτών, να χρησιµοποιήσουν την απλήρωτη 

δουλειά, για να κατεβάσουν τις απαιτήσεις.  Να µας αναγκάσουν να δεχτούµε µειώσεις µισθών, 

ελαστικές µορφές απασχόλησης, να δεχτούµε ακόµα χειρότερες συµβάσεις από τις σηµερινές. 

Το παράδειγµα µε τους απλήρωτους εργαζόµενους στη EUROMEDICA, το 

χρησιµοποιούν εκβιαστικά οι εργοδότες όλου του κλάδου. 

 

Τα ερωτήµατα τίθενται αµείλικτα από την ίδια τη ζωή και δεν µπορεί κανείς να µην τα 

απαντήσει: 

 

Θα κάνουµε κι άλλη υποµονή, θα αντέξουµε κι άλλο την εξαθλίωση, την 

αναξιοπρέπεια, θα ανεχτούµε κι άλλο αυτή την κατάσταση 

 

Ή 

 

Θα πάρουµε τη ζωή στα χέρια µας και θα βάλουµε στο προσκήνιο τις πραγµατικές 

ανάγκες του εργαζόµενου 

 

Θα περιµένει υποµονετικά  ο καθένας µόνος του το θαύµα,  

νικηµένος από το φόβο και την ανασφάλεια 

 

Ή 

 

Θα δείξουµε την πραγµατική µας δύναµη, µε οργανωµένο και συλλογικό τρόπο 

αποµονώνοντας όλους αυτούς που στηρίζουν την εργοδοσία 

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Ο.Σ.Ν.Ι.Ε. 

Μάρνης και Γ’ Σεπτεμβρίου 48β- 104 33 Αθήνα 

Τηλ. και Fax : 210 8233297,  www.seiya.gr, email: seiygeias@gmail.com 



Οι εργαζόµενοι στη EUROMEDICA απαντάνε: 

 

� Στη Λάρισα στην µονάδα αποθεραπείας «ΑΡΩΓΗ», βρίσκονται σε απεργιακές 

κινητοποιήσεις από τις 20 Απρίλη. Απάντησαν συλλογικά και οργανωµένα στις 

προσπάθειες τροµοκράτησης του εργοδότη. 

 

� Στην Αθήνα κηρύσσουµε 3 ωρη στάση εργασίας την Παρασκευή στις 29-5-2015 από 

τις 13:00 µέχρι τις 16:00 στην κλινική του οµίλου << ΑΘΗΝΑΙΟΝ >>. 

 

Καλούνται όσοι  συνάδελφοι από τα διαγνωστικά, έχουν τη δυνατότητα να έρθουν στην 

συγκέντρωση, να ανοίξουµε το δρόµο για το οριστικό τέλος του αίσχους της απλήρωτης 

δουλειάς. 

 

ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

την Παρασκευή στις 29-5-2015 από τις 13:00 µέχρι τις 16:00 

 

ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ  

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΛΙΝΙΚΗ << ΑΘΗΝΑΙΟΝ >> 
 

ΚΑΜΙΑ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ 
 

 

Απαιτούµε: 
 

 

� ΑΜΕΣΗ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ 

∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΩΝ 

 

� ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ενημερώνουμε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου ότι πλέον λειτουργεί  

 ιστοσελίδα του σωματείου μας 

www.seiya.gr 


