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ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ: ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ σε ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ.   

 

   ΧΩΡΙΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟ ΘΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΕΠΙΔΟΜΑ.   

 

Την ώρα που πληθαίνουν οι φωνές για τις μεγάλες ελλείψεις σε απαραίτητες δομές 

πρωτοβάθμιας υγείας για την αντιμετώπιση του ιού COVID-19,  ο μεγαλύτερος ιδιωτικός  

όμιλος στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα, ο όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, θέτει σε προσωρινή 

αναστολή λειτουργίας τα 19 από τα 34 υποκαταστήματα στην Αττική. Από τα 

υποκαταστήματα που συνεχίζουν τη λειτουργία τους, τα 9 θα παραμείνουν ανοιχτά μόνο 

για την πρωινή βάρδια (7-3μμ) και μόνο τα 6 θα λειτουργήσουν με πλήρες ωράριο. 

Ανάλογη είναι η εικόνα και στη Βόρεια Ελλάδα. 

 

Αυτές είναι οι αποφάσεις του κορυφαίου Ιδιωτικού ομίλου Πρωτοβάθμιας Υγείας που 

ανακοινώθηκαν αιφνιδιαστικά σε δεκάδες εργαζόμενους, την τελευταία κυριολεκτικά 

στιγμή. Στους  εργαζόμενους  επιβάλλεται αναστολή σύμβασης εργασίας.. 

 

 

  ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ, ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ, 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΗΝΑΣ                                                     
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Α. ΚΑΙ ΤΗΣ Ο.Σ.Ν.Ι.Ε.    Μάρνης και Γ’ Σεπτεμβρίου 48β- 104 33 Αθήνα 

Τηλ 211 0129625. 6978008209    Fax : 212 1060476, email seiygeias@gmail.com   www.seiya.gr  

 ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.  

Μόνιμη Κερδοφορία ακόμα και σε συνθήκες κρίσης. Ο όμιλος Βιοιατρική μέσα 

στην καρδιά  της οικονομικής κρίσης, εμφάνισε άνοδο των κερδών, διπλασίασε τις 

μονάδες σε Αττική και Θεσσαλονίκη, αξιοποιώντας την απαξίωση ή το κλείσιμο 

των Κρατικών Δομών Πρωτοβάθμιας Υγείας. 

ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ COVID-19. ΝΕΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΚΕΡΔΗ: Με την εκδήλωση της 

επιδημίας του κορωνοϊού, ο όμιλος ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ έσπευσε να αξιοποιήσει την 

κατάσταση και με τις χρυσοπληρωμένες διαγνωστικές εξετάσεις COVID-19, να 

δημιουργήσει ένα νέο πεδίο υψηλής κερδοφορίας. Η  Κυβέρνηση, αντί να 

φροντίσει για δωρεάν και μαζικούς ελέγχους,  πρόσφερε ως  δώρο, τις εξετάσεις  

στους επιχειρηματίες της Υγείας. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: ΟΤΑΝ Η ΥΓΕΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ  ΑΠΛΑ ΩΣ  ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ:  

 Πάνω από όλα το ΚΕΡΔΟΣ. Το οικονομικό επιτελείο του ομίλου, εκτίμησε ότι το 

κέρδος από την μείωση της φορολογίας και από την μη-καταβολή  μισθών, είναι 

μεγαλύτερο από τις εισπράξεις που θα είχαν τα καταστήματα, αν συνέχιζαν τη 

λειτουργία τους. ΓΙ ΑΥΤΟ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕ Η ΑΝΑΣΤΟΛΗ. Η Κυβέρνηση, απαλλάσσει 

την εταιρεία από τη φορολογία και από την καταβολή μισθών.  Χρηματοδοτεί για ακόμα 

μια φορά τους ομίλους, με τα χρήματα του λαού.  

 

 Τα μέτρα προστασίας για την Εργοδοσία είναι κόστος που αποφεύγει να καταβάλλει, 

ακόμα και αν οι χώροι εργασίας κινδυνεύουν να γίνουν εστίες διασποράς. 

 

  Εργαζόμενοι με εμπειρία  και γνώσεις, αδρανοποιούνται, εξ αιτίας της αναστολής 

λειτουργίας των μονάδων. Ο τεχνολογικός εξοπλισμός μένει αχρησιμοποίητος, παρά το 

γεγονός ότι σήμερα εργαζόμενοι και υποδομές είναι πιο απαραίτητα από ποτέ. 

 Δεκάδες συνάνθρωποι μας, θα αναγκαστούν να  συνωστίζονται στα ελάχιστα 

καταστήματα που παραμένουν ανοιχτά, για να κάνουν τις εξετάσεις τους. 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΟΝΑΔΕΣ.   

              ΚΑΜΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΜΙΣΘΟΥ – ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

               ΠΛΗΡΗ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΑΥΣΤΗΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥΣ 

 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ: Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ.   

ΤΟ ΔΟΓΜΑ ΣΤΗ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ.  Ο  εργαζόμενος για να πάρει τα 400 ή 500 ή 600 ευρώ 

το μήνα πρέπει να  δουλεύει  σε συνθήκες εξαντλητικής εργασίας. Μόλις έπεσε η δουλειά 

λόγω της επιδημίας,  ο εργαζόμενος βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, σε αναστολή 

συμβάσεων, να ψάχνει το επίδομα, που είναι στο ύψος του κατώτατου μισθού. Αμέσως 

δηλαδή η ζημιά φορτώθηκε στον εργαζόμενο. 

ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥ COVID-19. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ: Όταν εκδηλώθηκε η επιδημία, η 

εντολή στους εργαζόμενους ήταν να μην φοράνε προστατευτική μάσκα για να μην 

δημιουργείται άσχημη εικόνα. Στην συνέχεια τα μέσα ατομικής προστασίας δίνονταν με 

φειδώ. Μια απλή μάσκα ανά βάρδια. Προστατευτικά τζάμια ή plexiglass δεν υπάρχουν σε 

καμία γραμματεία υποδοχής.  

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΘΕΤΙΚΟΙ ΣΤΟΝ COVID-19 Στα εργαστήρια που γίνεται η λήψη και 

επεξεργασία των δειγμάτων κορωνοϊού, εργαζόμενοι, έχουν προσβληθεί από τον ιό. Ο 

ΕΟΔΥ δηλώνει αναρμοδιότητα να κάνει έλεγχο, ενώ  ο αντι-περιφερειάρχης Κεντρικού 

Τομέα  της περιφέρειας Αττικής δεσμεύτηκε για έλεγχο. Η πρόθεση της  περιφέρειας  

διέρρευσε  στο διαδίκτυο,  ο έλεγχος δεν έγινε ποτέ. 


