
31/5/2015 

   

 

Τ Ο     Π Ρ Ω Τ Ο    Β Η Μ Α     Ε Γ Ι Ν Ε 
  

 100 εργαζόμενοι από την κλινική «ΑΘΗΝΑΙΟΝ» στην Αθήνα και από το θεραπευτήριο «ΑΡΩΓΗ» στη 

Λάρισα προχώρησαν συντονισμένα, μέσα από τα κλαδικά σωματεία, την Παρασκευή 29 Μαΐου σε κοινές 

παραστάσεις διαμαρτυρίας στο χώρο δουλειάς  τους. 

 

 Το βασικό αίτημα των παραστάσεων, που συνοδεύτηκε και με στάση εργασίας στην Αθήνα, είναι η 

άμεση εξόφληση όλων των δεδουλευμένων. 

 

 Η απλήρωτη εργασία που ταλανίζει τους εκατοντάδες εργαζόμενους του μονοπωλιακού ομίλου 

«EUROMEDICA», εδώ και χρόνια, χρησιμοποιείται ως μοχλός πίεσης προκειμένου να  μειωθεί το εργασιακό 

κόστος, να δεχτούν οι εργαζόμενοι μισθούς πείνας, κατάργηση δικαιωμάτων. Η μείωση του λεγόμενου 

εργασιακού κόστους, η διάλυση του δημόσιου συστήματος υγείας, η συγκεντροποίηση της αγοράς υγείας σε 

λίγα χέρια, είναι όροι προκειμένου οι μονοπωλιακοί όμιλοι να μπουν σε νέες φάσεις κερδοφορίας, 

προκειμένου να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα τους.  

 

 Την ίδια στιγμή που ο όμιλος EUROMEDICA επενδύει εκατομμύρια ευρώ στον ιατρικό τουρισμό, την 

ώρα που παρουσιάζει σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών, την ίδια  ώρα καταδικάζει εκατοντάδες 

εργαζόμενους στην ανέχεια, μέσω της απλήρωτης εργασίας. 

 

 Οι εργαζόμενοι από το ΑΘΗΝΑΙΟΝ και από την ΑΡΩΓΗ ανοίγουν το δρόμο, για το συντονισμό της 

δράσης, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να  μπει οριστικό τέλος στην απλήρωτη δουλειά. 

 

Συνάδελφε συναδέλφισσα, 

 

 Η επιτυχία του αγώνα μας, περνάει κι από το δικό σου χέρι. Αν σήμερα διστάσουμε, αν πιστέψουμε 

τις υποσχέσεις, αν δείξουμε ανοχή, τότε η μιζέρια και η αβεβαιότητα θα γίνουν μόνιμος κανόνας, για όλους. 

 

Να σκεφτούμε καλά.  

 

 Εμείς που δουλεύουμε, που με το δικό μας ιδρώτα τα μικρά μαγαζιά έγιναν όμιλοι, σήμερα 

καταδικαζόμαστε στην ανέχεια. Ο όμιλος, επενδύει εκατομμύρια ευρώ. Μας θέλει υποταγμένους, μας θέλει 

φτηνούς και αναλώσιμους. Για αυτό δεν πληρώνει. 
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Το κλαδικό σωματείο και οι εργαζόμενοι από το ΑΘΗΝΑΙΟΝ σε καλούν να πάρεις μέρος 

στη σύσκεψη που θα γίνει την Κυριακή 7 Ιούνη στις 11:00 π.μ.  

 στα γραφεία του σωματείου μας Μάρνης και Γ΄ Σεπτεμβρίου.  


