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ρηΚΑΘΩΣ 
ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΜΗΝΕΣ 

Σε επίσχεση οι εργαζόµενοι της «ΑΡΩΓΗΣ » 
Του ∆ηµήτρη Βάλλα 

Σε επίσχεση εργασίας προχώρησαν χθες 
οι εργαζόµενοι θεραπευτές στην επιχείρηση 
«ΑΡΩΓΗ» διαδηλώνοντας µε πανό και διεκδικώντας 

τα δεδουλευµένα τους από τον περασµένο 
Ιούλιο. Οι εργαζόµενοι διαδήλωσαν 

έξω από τον χώρο των εγκαταστάσεων µοιράζοντας 
έντυπα σε επισκέπτες και ασθενείς 

µε τα αιτήµατά τους. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι στην επίσχεση προχώρησαν 

οι φυσιοθεραπευτές και λογοθεραπευτές, ενώ 
στην επιχείρηση που έχει εγκαταστάσεις σε Νίκαια 
και Καρδίτσα παραµένουν απλήρωτοι συνολικά 160 
εργαζόµενοι. Οι εργαζόµενοι σε ανακοίνωσή τους 
συγκεκριµένα αναφέρουν: «Εδώ και 4 µήνες, παραµένουµε 

απλήρωτοι, φτάνοντας πλέον σε σηµείο να 
µην µπορούµε να καλύψουµε τις βασικές µας ανάγκες, 

όπως αυτές της σίτισης, στέγασης, εκτεθειµένοι 
σε απλήρωτους λογαριασµούς, χαράτσια και άδικους 

φόρους. Τα λόγια και οι δήθεν καλές προθέσεις 
της εργοδοσίας δεν φτάνουν και δεν µπορούν σε 
καµία περίπτωση να καλύψουν τις ανάγκες µας. Από 
τότε που ξεκίνησε το πρόβληµα της µη καταβολής 
των δεδουλευµένων µας πήραµε πάρα πολλές υποσχέσεις, 

χωρίς αντίκρισµα όµως. Τόσους µήνες που 
εµείς προσφέρουµε την εργασία µας αγόγγυστα και 
µένουµε απλήρωτοι εσάς τους «πελάτες» όπως σας 
αποκαλούν, σας ληστεύουν την ώρα της ανάγκης. 

Μετά από αλλεπάλληλες κινητοποιήσεις, στάσεις 
εργασίας, απεργίες, η πλειοψηφία των εξειδικευµέ- 

νων φυσιοθεραπευτών αποφασίσαµε να προχωρήσουµε 
σε επίσχεση εργασίας, γιατί η υποµονή µας 

έχει πια εξαντληθεί. Η εργοδοσία για άλλη µια φορά 
µας απάντησε µε το γνωστό πλέον επιχείρηµα «ότι 
δεν πληρώνει ο ΕΟΠΥΥ», έδειξε την αληθινή της πρό- 

θεση που δεν είναι άλλη από το να µας έχει να δουλεύουµε 
τζάµπα. Την ίδια στιγµή όµως που αρνείται 

να καταβάλει τα δεδουλευµένα µας κάνει νέες προσλήψεις 
φυσιοθεραπευτών! Απαιτούµε να καταβληθούν 

άµεσα τα δεδουλευµένα µας». 

Σε επίσχεση οι εργαζόµενοι της «ΑΡΩΓΗΣ » 

www.clipnews.gr


