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         Την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου οργανώθηκε με επιτυχία από το Σωματείο ενημερωτική 

σύσκεψη στη ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ ΑΘΗΝΑΣ. 

 Έγινε ενημέρωση από το Σωματείο και ακολούθησε συζήτηση για τις εξελίξεις 

με την διεκδίκηση Κλαδικής Σύμβασης. Πιο συγκεκριμένα συζητήθηκαν:  Σε ποιο 

σημείο βρίσκεται η διαπραγμάτευση, ποια είναι τα επιχειρήματα μας για 

υπογραφή Σύμβασης, ποιες κινήσεις έχουν γίνει πανελλαδικά από την 

Ομοσπονδία για τον συντονισμό των Σωματείων. Αναφέρθηκαν οι δυσκολίες 

που προκύπτουν από την νομοθεσία των μνημονίων που είναι σε ισχύ, για το 

θέμα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, και η ανάγκη να αλλάξει η 

νομοθεσία.  

Πολύ σημαντικό είναι ότι στη σύσκεψη αναδείχτηκε  ως κύρια αιτία για μια 

σειρά προβλήματα στους χώρους δουλειάς (από τους χαμηλούς μισθούς, ως τις 

αδικίες που γίνονται) η έλλειψη συγκεκριμένου πλαισίου μισθών και 

δικαιωμάτων, δηλαδή η έλλειψη  Κλαδικής Σύμβασης Εργασίας.        

 

 Συζητήθηκε διεξοδικά το θέμα της ψηφιακής κάρτας εργασίας που θα 

καταγράφει το «χτύπημα» της κάρτας ωραρίου στις υπηρεσίες του Υπουργείου 

Εργασίας. To πως θα εφαρμοστεί και τί εμπειρία υπάρχει από άλλους κλάδους 

που υλοποιήθηκε. Το ζήτημα συνδέεται κυρίως με την αμοιβή των υπερωριών 

που είναι στοιχειώδες δικαίωμα κάθε εργαζόμενου και ανάγκη να μην 

καταπατείται σε κανέναν χώρο δουλειάς.  

Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν και τοποθετήθηκαν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της 

Ομοσπονδίας (Ο.Σ.Ν.Ι.Ε.) 

 

Είναι θετικό γεγονός ότι η σύσκεψη είχε επιτυχία γιατί με τις ουσιαστικές διαδικασίες, την 

ενημέρωση, τον ζωντανό διάλογο πετυχαίνουμε να  ενωνόμαστε στη βάση των κοινών 

ζητημάτων και να κάνουμε πιο  αποτελεσματικές  τις  παρεμβάσεις του Σωματείου.  

                                        Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

                     Ο Πρόεδρος                                       Η Γραμματέας 
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