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  Αθήνα   21/01/2021 

ΟΜΙΛΟΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ: Ανακοινώθηκε η προσωρινή αναστολή λειτουργίας της 

ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ -  Άμεση η παρέμβαση του Κλαδικού Σωματείου. 

Η Διεύθυνση προσωπικού του ομίλου, ανακοίνωσε στις 18/1 στους εργαζόμενους της  

Βιοκλινικής Πειραιά την απόφαση του ομίλου, για προσωρινή αναστολή λειτουργίας της 

κλινικής, για χρονικό διάστημα που μπορεί να φτάσει τους 6 μήνες. Η αναστολή λειτουργίας 

ισχύει από τις 27/1. 

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ: 

Η απόφαση του ομίλου  είναι η προσωρινή αναστολή λειτουργίας της Κλινικής. Η   

Βιοκλινική Πειραιά δεν κλείνει οριστικά λόγω πτώχευσης ή για λόγους ανωτέρας βίας, 

αλλά προσωρινά με υπαιτιότητα  του Εργοδότη.  Η εξέλιξη αυτή σημαίνει ότι η εταιρεία  

ΔΕΝ μπορεί να υποχρεώσει κανέναν εργαζόμενο να μεταφερθεί μόνιμα και οριστικά  σε 

άλλη εταιρεία του ομίλου, ΔΕΝ μπορεί να υποχρεώσει κανέναν να υπογράψει 

παραίτηση από την Βιοκλινική  Πειραιά με αντίστοιχη πρόσληψη σε άλλη εταιρεία του 

ομίλου.  

Η εταιρεία καλεί αιφνιδιαστικά  τους εργαζόμενους να αποφασίσουν ο καθένας μόνος 

του, ατομικά  αν θα δεχτεί μετακίνηση σε άλλη εταιρεία του ομίλου, χωρίς να 

ξεκαθαρίζει το βασικό θέμα:  Δηλαδή αν η Κλινική θα επαναλειτουργήσει ως  κλινική ή θα 

αλλάξει χρήση και τι θα σημαίνει αυτό για τις θέσεις εργασίας.   

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ. 

Το Σωματείο μας με άμεση παρέμβαση στην Διεύθυνση του ομίλου, απαίτησε: 

1. Να μη υπάρχουν διαπραγματεύσεις σε ατομικό επίπεδο. Να παραμείνουν όλοι οι 

εργαζόμενοι υπάλληλοι της Βιοκλινικής ώσπου η εταιρεία να ανακοινώσει επίσημα 

ποιο θα είναι το μέλλον της Βιοκλινικής Πειραιά.  

2. Σε περιπτώσεις μετακίνησης σε άλλες μονάδες του ομίλου, αυτές οι μετακινήσεις να 

γίνουν με κριτήρια την απόσταση από τον τόπο κατοικίας, να μην αλλάξει απολύτως 

τίποτα στις αποδοχές και στα δικαιώματα των εργαζομένων  και οπωσδήποτε αυτές 

οι μετακινήσεις  να είναι προσωρινές ώσπου η εταιρεία να ανακοινώσει τις οριστικές 

αποφάσεις της για το μέλλον της Κλινικής. 

ΑΘΗΝΑΣ   ΚΛΑΔΙΚΟ  
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Για περισσότερο από 2 χρόνια  ο όμιλος Βιοιατρική διέψευδε -επίσημα και ανεπίσημα- τους 

εργαζόμενους και το Σωματείο μας, ότι υπάρχει λόγος ανησυχίας. Τα αιτήματα των 

συνελεύσεων των εργαζομένων, δεν απαντήθηκαν ποτέ συγκεκριμένα και ξεκάθαρα.    

Σε όλο αυτό το διάστημα πολλοί συνάδελφοι παραιτήθηκαν, αναζήτησαν αλλού εργασία,  

κάτω από την πίεση που δημιούργησε η παρατεταμένη αβεβαιότητα. Έτσι η κλινική 

οδηγήθηκε σε υποστελέχωση που τελικά εξυπηρέτησε την Εργοδοσία.  Σήμερα οι ίδιοι  

εργαζόμενοι που επί 2 χρόνια ακούγανε αόριστες υποσχέσεις και ευχολόγια, καλούνται σε 2 

λεπτά, με εκβιαστικό τρόπο, να υπογράψουν την μετακίνηση τους σε άλλη εταιρεία με 

μοναδικό κριτήριο και πάλι τις προφορικές υποσχέσεις.  

 

Προς τη Διοίκηση του ομίλου,  

Καλούμε, έστω και τώρα, τον Πρόεδρο του ομίλου να συναντηθεί με τους εργαζόμενους και το 

Σωματείο. Να αποσαφηνιστεί  ποιο θα είναι το μέλλον της Κλινικής. Αν  θα συνεχίσει να 

λειτουργεί ως Κλινική ή αν  θα αλλάξει χρήση. Να εξασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και όλα τα 

δικαιώματα και να σταματήσουν  τα εκβιαστικά διλήμματα και οι αόριστες υποσχέσεις σε 

ατομικό επίπεδο.  

 

 

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
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