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Συνεδρίαση ∆Σ 29/5/2013 

 

1. Προγραµµατικές ∆ηλώσεις από τους συνδυασµούς 

 

 

∆ικές µου προτεραιότητες: ∆ιαφάνεια, Ενδυνάµωση του θεσµικού ρόλου του 

συλλόγου 

 

Θεσµικός Ρόλος 

Προκειµένου να ενδυναµωθεί θα πρέπει να προσδιορίσουµε το ρόλο του. Η 

ιδιαιτερότητα του συλλόγου είναι ότι είναι πολυκλαδικός µε κυριάρχους 

κλάδους τον ιατρικό και τον νοσηλευτικό (αν υπάρχουν στοιχεία να δωθούν). 

Επίσης ιδιαιτερότητα αποτελεί το γεγονός ότι υπάρχουν κλαδικοί 

πρωτοβάθµιοι σύλλογοι (αν υπάρχουν στοιχεία να δωθούν), τα µέλη των 

οποίων είναι µέλη επίσης του σωµατείου µας. Να πραγµατοποιηθεί 

καταγραφή. Ενδιαφέρον θα είχε να αναλυθεί το ποσοστό συµµετοχής του 

κάθε κλάδου στις εκλογές. Επίσης να γίνει ανάλυση των θεµάτων που 

συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της θητείας του προηγούµενο ∆Σ (µέσα από το 

Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων ∆Σ).  

Θα πρέπει να έχουµε κατά νου ότι πριν αρχίσουµε να λύνουµε προβλήµατα θα 

πρέπει να δηµιουργήσουµε ένα µηχανισµό καταγραφής και ιεράρχησης των 

προβληµάτων, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στους εργαζοµένους. Επισηµαίνω ότι 

τα Κ.Υ. και Π.Ι. δεν έχουν πρόσβαση στο σύλλογο εργαζοµένων. 

Σηµαντικό θα ήταν να διερευνηθεί η δυνατότητα συσχέτισης/συνεργασίας µε 

άλλους συλλόγους πρωτοβάθµιους του Νοµού. Ο διαχωρισµός πρωτοβάθµιοι 

σύλλογοι 1
ου

 βαθµού συγγένειας και πρωτοβάθµιοι 2
ου

 βαθµού συγγένειας 

ίσως να αποδειχθεί λειτουργικός. Λέγοντας 1
ου 

βαθµού συγγένειας εννοούνται 

οι σύλλογοι εργαζοµένων που τα µέλη τους δουλεύουν στο ΕΣΥ (π.χ. ιατρών 

ΕΣΥ, ειδικευοµένων, εργαζοµένων στο πρώην ψυχιατρείου Χανίων κτλ) 

 

∆έχοµαι να εξουσιοδοτηθώ από το ∆Σ, να αναλάβω κάποια από τα παραπάνω 

θέµατα 

 

∆ιαφάνεια 

Αναρτήσεις στο διαδίκτυο των θεµάτων συζητήσεων των ∆Σ, πρακτικών των 

∆Σ, ΓΣ και οικονοµικών στοιχείων 

 

2. Λειτουργία ∆Σ  

Προτείνω να ακολουθηθεί η διαδικασία που ορίζεται στο καταστατικό: Το 

άρθρο 20 του καταστατικού αναφέρεται στις συνεδριάσεις του ∆Σ. Στο 

συγκεκριµένο άρθρο αναφέρεται ότι τα συζητέα θέµατα κοινοποιούνται στα 

µέλη ∆Σ 48 ώρες πριν την τακτική συνεδρίαση του ∆Σ. Στις έκτακτες 

συνεδριάσεις θα πρέπει να αναφερθούν τα θέµατα ηµερήσιας διάταξης.  

Το άρθρο 26 αναφέρει σχετικά µε την τήρηση των βιβλίων. Υπάρχουν τα 

συγκεκριµένα βιβλία; 

 

3. Απεργία  

Να τεθεί σε ψηφοφορία στη ΓΣ. Η δικιά µου θέση ακολουθεί: 

∆εν έχει νόηµα να βγάζουµε ανακοινώσεις συµµετοχής στην απεργία, τη 
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στιγµή που ένα πολύ µικρό ποσοστό συναδέλφων κάνει απεργία. Οφείλουµε 

να αναλύσουµε το γιατί δεν κάνουµε απεργία. ∆εν κάνουµε απεργία γιατί 

νιώθουµε ότι χάνουµε µέσα από αυτή την κίνηση. Το αυτό-απαξιωµένο 

συνδικαλιστικό σύστηµα (το οποίο εκφράζεται στην περίπτωσή µας από την 

ΠΟΕ∆ΗΝ), οργανώνει σπασµωδικές κινητοποιήσεις, οι οποίες τελικά 

καταφέρνουν να έχουν το αντίθετο αποτέλεσµα: α. αποπροσανατολίζουν τους 

εργαζοµένους και β. εκτονώνουν οποιαδήποτε διάθεση για 

αντίδραση/αντίσταση. Θα ήταν ενδιαφέρον να έχουµε στοιχεία συµµετοχής 

στις απεργίες τόσο σε επίπεδο Συλλόγου όσο και σε επίπεδο ∆Σ κατά τη 

µνηµονιακή περίοδο.   

 

Ξεκαθαρίζω ότι σε περίπτωση που η ΓΣ αποφασίσει για απεργία, εγώ θα 

ακολουθήσω. 

 

4. Ταµείο Αλληλοβοηθείας 

∆ηµιουργία κανονισµού λειτουργίας και κοινοποίηση στο σύνολο των 

εργαζοµένων. Πρόταση για δηµιουργία επιτροπής (3µελούς ή 5µελούς) η 

οποία θα προκύπτει µετά από κλήρωση ανάµεσα από τα ενεργά µέλη του 

Συλλόγου. 

 

5. Ρόλος Ταµία 

Στην τακτική συνεδρίαση του Ιουνίου θα ενηµερώσω σχετικά τις ενέργειες 

που οφείλω να πραγµατοποιώ αφότου µελετήσω το υλικό που παρέλαβα. 


