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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την Εξαγορά του «ΥΓΕΙΑ»

24/5/2018

Η ανακοίνωση του οµίλου «Marfin» για την αποδοχή της πρότασης εξαγοράς του
νοσοκοµείου «ΥΓΕΙΑ» από τον πολυεθνικό όµιλο «CVC Capital Partners» έρχεται να
προστεθεί σε µια σειρά επενδυτικών κινήσεων στον κλάδο της Ιδιωτικής Υγείας που έχουν
πραγµατοποιηθεί τα προηγούµενα χρόνια και συνεχίζονται δυναµικά.
Οι επενδυτικές δραστηριότητες που προηγήθηκαν µε εξαγορές, συγχωνεύσεις, δηµιουργία
καινούργιων µονάδων αποδεικνύουν ότι ο κλάδος µας αποτελεί προνοµιακό πεδίο
κερδοφορίας, για ντόπιους και ξένους επενδυτές.
Οι επενδύσεις στηρίζονται :
1. Στην συνεχή µείωση των κρατικών δαπανών και στην συνακόλουθη διάλυση του
∆ηµόσιου Συστήµατος Υγείας. Είναι µια µέθοδος που οδηγεί εκβιαστικά χιλιάδες
εργαζόµενους και λαϊκούς ανθρώπους, στις λίστες πελατών των πανάκριβων ιδιωτικών
ασφαλιστικών εταιρειών και των Ιδιωτικών Θεραπευτηρίων προκειµένου να έχουν την
στοιχειώδη περίθαλψη.
2. Στους πολύ χαµηλούς µισθούς των εργαζοµένων, στη συρρίκνωση δικαιωµάτων, στην
εντατικοποίηση της εργασίας. Αυτές είναι οι προϋποθέσεις για να γίνουν οι επενδύσεις.
Αυτές τις προϋποθέσεις νοµοθετεί πρόθυµα η σηµερινή Κυβέρνηση συνεχίζοντας το
έργο των προηγούµενων Κυβερνήσεων.
Οι εργαζόµενοι στην Ιδιωτική Υγεία, στους µεγάλους µονοπωλιακούς οµίλους, δεν έχουµε
τίποτα θετικό να περιµένουµε από το επενδυτικό περιβάλλον που χτίζεται πάνω στην διάλυση
των δικαιωµάτων µας.
Αντίθετα έχουµε πολλά να διεκδικήσουµε και να πετύχουµε ενωµένα, µε δυνατά και µαχητικά
σωµατεία, µέσα από τον συλλογικό αγώνα για την ικανοποίηση των δικών µας αναγκών.
Όσοι µας καλούν σε συναίνεση µε τους Εργοδότες και τους Επενδυτές στο όνοµα ενός
«εθνικού» σχεδίου, µε αόριστες υποσχέσεις για το µέλλον, όσοι µας συµβουλεύουν να
κάνουµε υποµονή, µας καλούν στην πραγµατικότητα να θυσιαστούµε στο όνοµα της
Ανάπτυξης, δηλαδή της κερδοφορίας, όπως θυσιαστήκαµε στο όνοµα της εξόδου από την
κρίση.
Σήµερα κοιτάµε ξεκάθαρα µόνο τις δικές µας ανάγκες και πως θα τις ικανοποιήσουµε.
Η επιτυχία της Απεργίας στις 30 Μάη θα ανοίξει το δρόµο
• Για διεκδίκηση και υπογραφή Κλαδικής Σύµβασης µε υποχρεωτική ισχύ.
• Για αυξήσεις στους µισθούς και διεύρυνση δικαιωµάτων.
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