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           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 

Ο μονοπωλιακός όμιλος στην ιδιωτική υγεία «EUROMEDICA»   έχει κάνει καθεστώς  τα τελευταία  4 χρόνια 

την απλήρωτη εργασία. 

 

Ο όμιλος πανελλαδικά διαθέτει 

46 διαγνωστικά εργαστήρια 

12 Γενικές, μαιευτικές και ψυχιατρικές κλινικές με περισσότερες από 1.650 νοσοκομειακές κλίνες. 

 

 

Η καθημερινή επισκεψιμότητα ξεπερνάει τους  2.200  χρήστες υγείας. 

 

Ο αριθμός των εργαζομένων πλησιάζει τις 3.000. 

 

 

 

Ο όμιλος EUROMEDICA, μέσω της πολιτικής της απλήρωτης εργασίας υλοποιεί έναν από τους 

βασικούς όρους  ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της νέας κερδοφορίας. Τη μείωση του λεγόμενου 

«εργασιακού κόστους». Πιέζει μέσω της απληρωσιάς, να κατέβουν οι απαιτήσεις, να  δεχτούν οι εργαζόμενοι 

τους μισθούς πείνας, τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, τη ζωή χωρίς δικαιώματα. 

 

Οι εργαζόμενοι στις πλάτες των οποίων στηρίχτηκε επί χρόνια  η ανάπτυξη και η γιγάντωση του 

ομίλου, καλούνται για άλλη μια φορά σήμερα, με εκβιαστικό τρόπο να φορτωθούν τα βάρη της κρίσης 

 

Δηλώνουμε σε όλους τους τόνους. ΑΡΚΕΤΑ ΠΛΗΡΩΣΑΜΕ. Αγωνιζόμαστε σήμερα να βάλουμε οριστικό 

τέλος στο αίσχος της απλήρωτης δουλειάς. Να ανοίξουμε το δρόμο για συλλογικές συμβάσεις εργασίας που 

θα εξασφαλίζουν αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης. 

 

 

Τα όπλα μας στον αγώνα είναι η επιμονή, η οργάνωση, ο συντονισμός. 

 

 

Μετράμε ήδη πολύ θετικά βήματα σε αυτή τη κατεύθυνση. 

 

• Απεργιακές κινητοποιήσεις από τις 20 Απρίλη σε μονάδα του ομίλου στη Λάρισα. 

 

• Στάση εργασίας στις 30/5 σε κλινική στην Αθήνα και ταυτόχρονη παράσταση σε μονάδα στη Λάρισα 

με συμμετοχή 100 εργαζομένων. 

 

 

• Νέα στάση εργασίας στις 16/6 στην κλινική της Αθήνας, με συμμετοχή εργαζομένων και από 

διαγνωστικά, και  κοινή παράσταση διαμαρτυρίας σε Λάρισα και Μυτιλήνη. 
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Με σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε αποφασίστηκε νέα στάση εργασίας στην Αθήνα την Πέμπτη 

25/6 από τις 3 έως τις 7 το απόγευμα, και συγκέντρωση στα κεντρικά γραφεία της Διοίκησης. 

 

Στη στάση μετέχουν εργαζόμενοι από τα κεντρικά εργαστήρια, από διαγνωστικά και από τη κλινική 

του ομίλου. 

 

 

 

Καλούμε σε πανελλαδικό συντονισμό τα συλλογικά όργανα των εργαζομένων (σωματεία, εργατικά κέντρα) 

Με  πολύμορφες δράσεις (παραστάσεις, εξορμήσεις στάσεις εργασίας κλπ), τη Πέμπτη 25 Ιούνη, να δείξουμε 

για τα καλά στην εργοδοσία ότι απέναντι της θα βρει το σύνολο των εργαζομένων. 
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