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          ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΓΙΑ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ και ΕΚΔΙΚΗΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ                23/4/2020 

 

Καταγγέλλουμε την Εργοδοσία της εταιρείας «Οίκοι ευγηρίας IASIS GROUP CARE», 

που έχει στην ιδιοκτησία της 3 οίκους ευγηρίας σε Αθήνα, Νέο Ψυχικό και Αγία 

Παρασκευή,  για πλήθος αυθαιρεσιών. 

 

Πιο συγκεκριμένα η Εργοδοσία: 

ΔΕΝ κατέβαλλε το Δώρο Πάσχα  

ΔΕΝ καταβάλει τα επιδόματα νυχτερινής εργασία και αργιών 

Απόλυσε εκδικητικά εργαζόμενη. Μάλιστα η ανακοίνωση της απόλυσης συνοδεύτηκε 

από προσωπικές απειλές του ίδιου του Εργοδότη προς την Εργαζόμενη.  

Τοποθέτησε κάμερα παρακολούθησης στο χώρο ανάπαυσης των εργαζομένων στην 

μονάδα του Ν.Ψυχικού. 

 

ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ:  Ενώ η εταιρεία ΔΕΝ κατέβαλλε στους εργαζόμενους 

το Δώρο Πάσχα υποστηρίζοντας ότι ανήκει στις πληττόμενες επιχειρήσεις, στις 22/4 

απέλυσε εργαζόμενη που εργάζεται στην μονάδα του Νέου Ψυχικού γιατί η τελευταία 

έκανε καταγγελία στην επιθεώρηση εργασίας. Μάλιστα η απόλυση συνοδεύτηκε από 

προσωπική επίθεση του Εργοδότη και απειλές προς την εργαζόμενη ότι δεν θα ξαναβρεί  

ποτέ δουλειά. 

 

Η κατάσταση στο χώρο εργασίας της εταιρείας IASIS GROUP CARE, θυμίζει Μεσαίωνα. 

Αυθαιρεσίες παντός τύπου και μόνιμη τρομοκρατία είναι το εργασιακό περιβάλλον, στο 

οποίο καλούνται να εργαστούν οι συνάδελφοι. 

 Το Σωματείο μας, με αντιπροσωπεία μελών της Διοίκησης, έκανε παρέμβαση στην 

Εργοδοσία, απαιτώντας την καταβολή του Δώρου Πάσχα και των μισθολογικών 

προσαυξήσεων που δικαιούνται οι εργαζόμενοι.  

Στηρίζουμε την συνάδελφο που προχώρησε στην καταγγελία και απαιτούμε την ακύρωση 

της απόλυσης. Στηρίζουμε κάθε  συνάδελφο  που εργάζεται  στις τριτοκοσμικές συνθήκες 

εργασίας των οίκων ευγηρίας IASIS GROUP CARE και δηλώνουμε στον Εργοδότη ότι θα 

μας βρίσκει συνεχώς μπροστά του. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:  

Ανάκληση της εκδικητικής απόλυσης. 

Άμεση καταβολή του επιδόματος για το Δώρο Πάσχα. 

Άμεση καταβολή όλων των μισθολογικών προσαυξήσεων.  

     

Το Διοικητικό Συμβούλιο. 
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