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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
  
                Η ∆ιοίκησης του Σωµατείου Ιδιωτικών Κλινικών Λάρισας, εκφράζει την συµπαράστασή 
της, στους εργαζόµενους του Οµίλου EUROMEDICA που διεκδικούν τα δεδουλευµένα τους και 
αντιστέκονται στην τακτική της εταιρίας ως προς την απλήρωτη εργασία. 

Με τις δικές σας πλάτες και τον δικό σας ιδρώτα, σε βάρος των παιδιών σας και των 
οικογενειών σας, ο όµιλος αναπτύσσεται κάνοντας νέες επενδύσεις πολλών εκατοµµυρίων. Την 
ίδια ώρα που εσείς παλεύετε για να ζήσετε, την ώρα που εσείς έχετε εξαθλιωθεί από τις 
καθηµερινές ανάγκες επιβίωσης, αυτοί οργανώνουν σχέδια µαζί µε την κυβέρνηση για νέα 
κερδοφορία. 

Συναδέλφισσες – οι 
Οι εργαζόµενοι στην ΑΡΩΓΗ Λάρισας µε χαρά ακούσανε ότι ο αγώνας που ξεκίνησαν στις 

20 Απριλίου έχει συνέχεια και ανταπόκριση. Αναγκάστηκαν να επιλέξουν άλλη µορφή αγώνα, 
αυτόν της επίσχεσης για να έχουν την δυνατότητα του πενιχρού βοηθήµατος από τον ΟΑΕ∆, αλλά 
και λόγω του οικονοµικού προβλήµατος που αντιµετωπίζουν. 

Συνεχίζουν όµως να δίνουν µάχες, στηρίζοντας µε τη συµµετοχή τους , τη διοίκηση του 
Σωµατείου τους και τη ∆ιοίκηση του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, στη δίκη που τους σέρνει η 
επιχείρηση ΑΡΩΓΗ EUROMEDICA, γιατί οργανώσαµε τον αγώνα των εργαζοµένων για τη 
διεκδίκηση των δεδουλευµένων. Συµµετέχοντας στο συλλαλητήριο στις 10/6 µε δικό τους πανό, 
ενώνοντας τη φωνή τους και µε άλλους εργαζόµενους. 

Την Τρίτη θα συµµετέχουµε στον κοινό αγώνα, µε παράσταση διαµαρτυρίας έξω από την 
ΑΡΩΓΗ, διεκδικώντας µαζί σας τα δεδουλευµένα οκτώ µηνών. Αλλά και θα απαιτήσουµε την 
κανονική ροή πληρωµής κάθε µήνα. 

Ο τρόπος να αντιµετωπίσουµε όλη αυτή τη λαίλαπα που έχει έρθει στη ζωή µας, είναι 
µόνο ο συλλογικός και οργανωµένος αγώνας. 

Αποφασιστικά να πάρουµε τη ζωή στα χέρια µας, βάζοντας στόχους και µε την πάλη να 
τους πετύχουµε. 
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