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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
31/5/2015 

 

 

Οι εργαζόµενοι από τη κλινική «ΑΘΗΝΑΙΟΝ» στην Αθήνα και από το θεραπευτήριο «ΑΡΩΓΗ» στη 

Λάρισα προχώρησαν συντονισµένα, µέσα από τα κλαδικά σωµατεία, τη 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. 

 

Στις κλινικές Αθήνας και Λάρισας οι εργαζόµενοι απάντησαν συντονισµένα. άνοιξαν το δρόµο για την 

ενότητα όλων των συναδέλφων του οµίλου. Μπορούµε σήµερα, µε βεβαιότητα να πούµε ότι το πρώτο 

βήµα έγινε, παρά τους εκβιασµούς και  τη τροµοκρατία που ασκεί η εργοδοσία, µε σκοπό να εµποδίσει τη 

δράση των εργαζοµένων. Καταγγέλλουµε τους απεργοσπαστικούς µηχανισµούς που έστησε στη Λάρισα, 

καταγγέλλουµε τον αποκλεισµό των απεργών από τη µισθοδοσία (επίσης στη Λάρισα). 

 

Καλούµε τους εργαζόµενους του οµίλου να ενώσουµε πανελλαδικά τις δυνάµεις µας. Θεωρούµε ότι ο 

πανελλαδικός συντονισµός είναι σήµερα εφικτός. Είναι παράλληλα και προϋπόθεση για να µπει οριστικό 

τέλος στο αίσχος της απλήρωτης εργασίας. 

 

Καλούµε τα κλαδικά σωµατεία να γίνουν κέντρα συντονισµού και οργάνωσης του αγώνα, ο οποίος πρέπει 

να πάρει πανελλαδικές διαστάσεις. Το πρώτο βήµα έγινε. 
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