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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  
 

 

 
Περιοδεία στη Βόρειο Ελλάδα 

 
 
Συνάδελφοι,  
 

     Το τριήμερο 20 ως 22 Σεπτεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκε περιοδεία 
αντιπροσωπείας της Διοίκησης της Ομοσπονδίας σε Ιδιωτικές κλινικές στη Λάρισα 
και στη Θεσσαλονίκη, όπου και δραστηριοποιούνται Σωματεία-μέλη της ΟΣΝΙΕ. 
 

     Στη Λάρισα, στο ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ παρουσιάστηκε, σε Γενική Συνέλευση των 
εργαζομένων, η πρόταση της Ομοσπονδίας για Κλαδική Σύμβαση, η οποία 
συνάντησε καθολική αποδοχή από τους συναδέλφους. 
 

     Επιπλέον, με απόφαση της Συνέλευσης εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο 
του επιχειρησιακού Σωματείου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και 
κινητοποιήσεις για να διεκδικηθούν αιτήματα των εργαζομένων στον συγκεκριμένο 
χώρο δουλειάς, όπως η αμοιβή των υπερωριών. 
 

     Στη Θεσσαλονίκη, στις Κλινικές ΒΙΟΚΛΙΝΚΗ, ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ και ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ, με περιοδεία στους χώρους των κλινικών ενημερώθηκαν οι συνάδελφοι 
σχετικά με την πρόταση της Ομοσπονδίας για Κλαδική Σύμβαση. 
 

     Σε συσκέψεις με τα μέλη των Διοικήσεων των επιχειρησιακών Σωματείων 
συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, ζητήματα των χώρων δουλειάς. 
 

Τέλος, οι θέσεις της Ομοσπονδίας παρουσιάστηκαν στις Διευθύνσεις των μονάδων, 
σε αντίστοιχες συναντήσεις που έγιναν. 
 

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι η περιοδεία, ήταν μια πετυχημένη 
πρωτοβουλία που πήρε η Ομοσπονδία. 
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• Αποδείχτηκε στην πράξη ότι τα πρωτοβάθμια Σωματεία και οι εργαζόμενοι -όχι 
μόνο στην Αθήνα, αλλά σε όλη την Ελλάδα– έχουν την ουσιαστική στήριξη της 
Ομοσπονδίας για τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν. Αυτός είναι βασικός παράγοντας 
ισχυροποίησης των Σωματείων για να είναι πιο αποτελεσματικά στις διεκδικήσεις 
τους. 

• Έγινε ακόμα ένα σημαντικό βήμα για τον συντονισμό των Πρωτοβάθμιων 
Σωματείων, ώστε ο Κλάδος μας ενιαία και με σχέδιο, να αναδεικνύει και να διεκδικεί 
τα κοινά αιτήματα των εργαζομένων. 
 

     Η Διοίκηση της ΟΣΝΙΕ συνεχίζει με καθημερινή δουλειά να θεμελιώνει την 
ενότητα του Κλάδου, την ενότητα δηλαδή Πρωτοβάθμιων Σωματείων και 
Ομοσπονδίας, που είναι προϋπόθεση για την ικανοποίηση των αιτημάτων μας, με 
κύριο αίτημα την υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. 
 
 

Για το Δ.Σ. της ΟΣΝΙΕ 

 
                  Ο  Πρόεδρος                                                                 Ο  Γεν. Γραμματέας 
 
 
 
         Νικόλαος Κωστόπουλος                                                        Γεώργιος Υφαντής 

 


