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20/4/2015 : Ξεκινάνε απεργιακές κινητοποιήσεις στη Λάρισα στο Θεραπευτήριο «ΑΡΩΓΗ».

8/5/2015 : Συγκέντρωση και πορεία στη Λάρισα από εργαζόμενους του ομίλου.

24/5/2015 : Σύσκεψη του κλαδικού σωματείου με εργαζόμενους της κλινικής «ΑΘΗΝΑΙΟΝ» και απόφαση

για στάση εργασίας στις 29 Μάη.

29/5/2015  :  Στάση  εργασίας  στην κλινική  «ΑΘΗΝΑΙΟΝ»  και  συντονισμένα  ταυτόχρονη  παράσταση

διαμαρτυρίας στη Λάρισα, στο θεραπευτήριο «ΑΡΩΓΗ».

7/6/2015 : Σύσκεψη εργαζομένων στο σωματείο και απόφαση για νέα στάση στις 16/6/2015.

16/6/2015  :  Στάση  εργασίας  στην  κλινική  «ΑΘΗΝΑΙΟΝ»,  στα  κεντρικά  εργαστήρια  Αθήνας  και  στο

διαγνωστικό κέντρο της πλατείας Συντάγματος. Συγκέντρωση εργαζομένων στη κλινική «ΑΘΗΝΑΙΟΝ» και

ταυτόχρονη συγκέντρωση στο θεραπευτήριο «ΑΡΩΓΗ» στη Λάρισα.

Απόφαση για νέα στάση εργασίας την Πέμπτη 25/6/2015, με παράσταση διαμαρτυρίας στα γραφεία της

Διοίκησης του ομίλου.

Με όπλα την επιμονή, την αποφασιστικότητα, τη συσπείρωση και πάνω από όλα το δίκιο μας.

Σ  Υ  Ν  Ε  Χ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ  Ε 

Νέες δυνάμεις, εργαζόμενοι από  διαγνωστικά, εργαζόμενοι από μονάδες της επαρχίας μπαίνουν στη μάχη.

Ενωμένοι, με συντονισμό της δράσης μας αρνούμαστε την εξαθλίωση που μας οδηγεί η εργοδοσία

του  ομίλου,  την  ίδια  στιγμή  που  επενδύει  εκατομμύρια  ευρώ  στον  ιατρικό  τουρισμό,  τη  στιγμή  που

παρουσιάζει άνοδο του κύκλου εργασιών. 

Η απλήρωτη εργασία στον όμιλο EUROMEDICA να λάβει ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΤΕΛΟΣ. Αυτός είναι ο στόχος που

θέσαμε από την αρχή,  εργαζόμενοι και σωματείο.  Από αυτό το στόχο δεν μετακινούμαστε.  H απλήρωτη

εργασία  βαθαίνει  την  εκμετάλλευση,  «προσφέρει»  εκατοντάδες  απλήρωτες  ώρες,  χρησιμοποιείται  ως

μοχλός πίεσης προκειμένου να δεχτούμε μισθούς πείνας, κατάργηση δικαιωμάτων.
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ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΩΡΩΝ
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Όλοι οι συνάδελφοι την Πέμπτη 25 Ιούνη στη νέα 4ωρη

στάση εργασίας  από τις 15:00  μέχρι τις 19:00 και  στην

παράσταση διαμαρτυρίας στην κεντρική διοίκηση στη

Ρηγίλλης

http://www.seiya.gr/

