
                         

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ EUROMEDICA

Από τις 20 Απρίλη οι συνάδελφοι στην κλινική «ΑΡΩΓΗ» ομίλου  EUROMEDICA, στη Λάρισα έχουν 
ξεσηκωθεί απαιτώντας την καταβολή των δεδουλευμένων 8 μηνών.

Επαναλαμβανόμενες στάσεις εργασίας, 24 ώρες απεργίες με καθημερινές συγκεντρώσεις έξω από το 
Κέντρο και πικετοφορία στην πόλη της Λάρισας αποτελούν την απάντηση των εργαζομένων στο αίσχος της  
απλήρωτης  εργασίας  που έχει  επιβάλλει  ο  όμιλος  EUROMEDICA,  πανελλαδικά.  Τα  ταξικά  σωματεία  της 
περιοχής όπως το σωματείο προσωπικού ιδιωτικών κλινικών, το Συνδικάτο Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών, 
το Σωματείο Εμποροϋπαλλήλων το Σωματείο Καθαριστών και άλλα καθώς και το Εργατικό Κέντρο Νομού  
Λάρισας, βρίσκονται από τη πρώτη στη στιγμή στο πλευρό των εργαζομένων.

Ενώ  ο  όμιλος  EUROMEDICA,  επενδύει  σε  νέα  επιχειρηματικά  πεδία  όπως  ο  Ιατρικός  Τουρισμός, 
αναμένοντας  μεγάλη   κερδοφορία,  την  ίδια  ώρα  κρατάει  στην  ομηρία  της  απλήρωτης  εργασίας  τους 
εκατοντάδες εργαζόμενους.

ΠΩΣ ΑΝΤΕΔΡΑΣΕ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Η εργοδοσία του ομίλου EUROMEDICA, προσπαθεί με τους γνώριμους τρόπους της τρομοκράτησης, 
των απειλών και εκβιασμών να κάμψει το φρόνιμα των εργαζομένων, να δώσει τέλος στις κινητοποιήσεις.  
Ενώ οδηγεί εκατοντάδες συναδέλφους στην εξαθλίωση, έχει το θράσος να απαιτεί τη καθημερινή παρουσία 
της  αστυνομίας,  προκειμένου να εμποδίσει  τις  συγκεντρώσεις  των εργαζομένων.  Έφτασε στο σημείο να  
κινητοποιήσει   απεργοσπαστικό  μηχανισμό  προσλαμβάνοντας  προσωπικό  για  διάστημα  1-2  μήνες  από 
γειτονική πόλη  με  προφανή σκοπό  να απομονώσει  τους  απεργούς.  Δε  μπορούν  να  κρατήσουν  ούτε  τα 
προσχήματα. 

Οι αντιδράσεις την εργοδοσίας, καταρρίπτουν με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο τα επιχειρήματα περί 
αναποτελεσματικότητας των αγώνων, περί άσκοπης συμμετοχής στα σωματεία Είναι φανερό ότι μπροστά 
της «βλέπει» τους εργαζόμενους ενωμένους να διεκδικούν και πανικοβάλλεται, «βλέπει» το ταξικό κίνημα 
που ξέρει να οργανώνει και να εκφράζει έμπρακτα την αλληλεγγύη του, «βλέπει» τη δυνατότητα ο αγώνας  
στην «ΑΡΩΓΗ», να αποκτήσει πανελλαδική διάσταση και να επιβάλλει την οριστική λύση στο αίσχος της 
απλήρωτης δουλειάς.

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  email: seiygeias  @  gmail  .  com      www.seiya.gr

Όλοι οι εργαζόμενοι στον όμιλο Euromedica
τη  Δευτέρα 18 Μαϊου και ώρα 6:00 μ.μ. 

στα γραφεία του σωματείου μας Μάρνης και Γ΄ Σεπτεμβρίου

mailto:seiygeias@gmail.com
http://www.seiya.gr/
mailto:seiygeias@gmail.com
mailto:seiygeias@gmail.com
mailto:seiygeias@gmail.com
mailto:seiygeias@gmail.com


ΠΟΙΑ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σε επίκαιρη ερώτηση  στη βουλή για το θέμα της  EUROMEDICA (στις 5/5/2015 από τον βουλευτή 
Λάρισας  του  ΚΚΕ  Γ.  Λαμπρούλη),  ο  υπουργός  εργασίας,  παρέπεμψε  το  θέμα  στο  σώμα  επιθεωρητών 
εργασίας (ΣΕΠΕ), αναφέροντας ότι έχουν επιβληθεί πρόστιμα στην εταιρεία. Δηλαδή ενώ παραδέχεται ότι ο 
ΣΕΠΕ έχει «αντικειμενικά μικρές δυνατότητες»,  θεωρεί «πίεση» τα ελάχιστα πρόστιμα  που επιβάλλονται  
(και  που  είναι  αμφίβολο  εάν  πληρώνονται)  και  που  αποτελούν  σταγόνα  στον  ωκεανό  μπροστά  στα 
εκατομμύρια οφειλόμενα  Είναι φανερό ότι  το υπουργείο εργασίας αρνείται να παρέμβει  πολιτικά ώστε να  
δώσει άμεση λύση.

ΠΩΣ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Η εμπειρία που έχουμε από τις κινητοποιήσεις ενάντια την απλήρωτη εργασία, αλλά και σε ζητήματα 
όπως η διεκδίκηση κλαδικών συμβάσεων, σε ένα μόνο συμπέρασμα μπορεί να μας οδηγήσει:

H μοναδική  περίπτωση  να  διεκδικηθούν  και  να  ικανοποιηθούν  οι  ανάγκες  του  εργαζόμενου  για 
εξόφληση αλλά και κανονική μισθοδοσία είναι ο ίδιος ο αγώνας των εργαζομένων.

Ο αγώνας στη «ΑΡΩΓΗ» στη Λάρισα σήμερα πρέπει να πάρει διαστάσεις πανελλαδικές. 

• Πρέπει να γίνει αγώνας όλων των εργαζομένων του ομίλου. 

• Να μη χάσουμε χρόνο.
 

• Να μην αφήσουμε καμία ευκαιρία στην εργοδοσία του ομίλου να «σπάσει» τον αγώνα.
 

• Αποτελεί ευθύνη όλων μας.

Να το καταλάβουν καλά:  Απέναντι τους έχουν το δίκιο εκατοντάδων εργαζομένων που ενωμένοι, 
οργανωμένοι στα σωματεία τους σηκώνουν κεφάλι, αρνούνται να ζουν με «έναντι» και «χαρτζιλίκια»  και 
απαιτούν  την άμεση καταβολή όλων των δεδουλευμένων και το οριστικό τέλος της απλήρωτης δουλειάς.

Συνάδελφοι – ισσες του ομίλου EUROMEDICA 

Το κλαδικό σωματείο εργαζομένων στην ιδ.υγεία Αθήνας, σας καλεί σε ευρεία σύσκεψη 

προκειμένου να συζητήσουμε το πώς θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας με τους συναδέλφους στην 
«ΑΡΩΓΗ» με στόχο τη πραγματοποίηση κοινών κινητοποιήσεων.

Ενημερώνουμε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου 
ότι λειτουργεί η ιστοσελίδα του σωματείου μας www.seiya.gr

τη Δευτέρα 18 Μαϊου και ώρα 6:00 μ.μ. 
στα γραφεία του σωματείου μας Μάρνης και Γ΄ Σεπτεμβρίου


