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Σ Υ Ν Ε Χ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε  
 

 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. 

  

 Την Παρασκευή 29/5/2015, εκατό περίπου εργαζόμενοι του ομίλου EUROMEDICA, πραγματοποίησαν 

κοινή παράσταση διαμαρτυρίας σε κλινικές της Αθήνας και της Λάρισας. 

Ακολούθησε σύσκεψη εργαζομένων στις 7/6 στα γραφεία του κλαδικού σωματείου. 

 

 Πήραμε την απόφαση για συνέχιση των κινητοποιήσεων μέχρι να μπει οριστικό τέλος στην απλήρωτη 

εργασία όλων των εργαζομένων του ομίλου. 

 

 Συνεχίζουμε οργανωμένα, συντονισμένα, με σχέδιο, οπλισμένοι με υπομονή, με επιμονή και 

αποφασιστικότητα. 

 

Κ Λ Ι Μ Α Κ Ω Ν 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, την στιγμή που 

παρουσιάζει άνοδο του κύκλου εργασιών. 

 

 Την Πέμπτη 11/6  στο συλλαλητήριο που καλεί το Πανεργατικό Μέτωπο και που στηρίζουν με 

αποφάσεις  500 φορείς πανελλαδικά συμμετέχουμε στο μπλοκ «εργαζομένων ομίλου EUROMEDICA». Θα 

διαδηλώσουμε ενάντια στα νέα μνημόνια, ενάντια στα νέα μέτρα. 

 

Τόπος συνάντησης στις  18:30 στην πλατεία Κάνιγγος. 

 

 

Οι εργαζόμενοι από τα διαγνωστικά που έχουν ρεπό, άδεια ή απογευματινή βάρδια να συμμετέχουν στην 

συγκέντρωση έξω από την κλινική. 
 

 

Ενημερώνουμε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου ότι λειτουργεί η ιστοσελίδα του σωματείου μας  

www.seiya.gr 

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 

Την Τρίτη 16/6 πραγματοποιούμε κοινή 3ωρη (8:00 – 11:00 π.μ.) στάση 

εργασίας στην κλινική «ΑΘΗΝΑΙΟΝ» και στο υποκατάστημα του 

Συντάγματος και ταυτόχρονη συγκέντρωση έξω από την κλινική. 


