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 Τακτική Συνεδρίαση ∆Σ 6/6/2013 

 

Προτεινόµενα Θέµατα προς Συζήτηση 

 

1. 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 παραπάνω σηµαίνει ότι θέµατα που δεν έχουν κοινοποιηθεί σύµφωνα µε 

τη διαδικασία που ορίζει το άρθρο 20, δεν θα συζητιούνται στην τρέχουσα 

τακτική Συνεδρίαση του ∆Σ.  

 

 

2. Ρόλος ∆Σ 

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 δοθούν). 

Επίσης ιδιαιτερότητα αποτελεί το γεγονός ότι υπάρχουν κλαδικοί 

πρωτοβάθµιοι σύλλογοι (αν υπάρχουν στοιχεία να δοθούν), 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).  

Ο ρόλος του ∆Σ για µένα είναι: 

α. να δηµιουργήσει ένα µηχανισµό καταγραφής προβληµάτων / 

αιτηµάτων, ιεράρχησης αυτών και δροµολόγησης σχετικών 

ενεργειών (δες παράγραφο 3) 

β. να διερευνήσει τη δυνατότητα συνεργασίας µε άλλους Συλλόγους  

(δες παράγραφο 4) 

γ. να ενδυναµώσει τη λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης  (δες 

παράγραφο 5) 

δ. να δηµιουργήσει νέους διαύλους επικοινωνίας µε τα µέλη (δες 

παράγραφο 6) 

 

 

3. ∆ηµιουργία Μηχανισµού καταγραφής και ιεράρχησης προβληµάτων / 

αιτηµάτων των µελών του Συλλόγου 

 

Ο Μηχανισµός αυτός θα πρέπει να είναι το 1
ο
 µέληµα του ∆Σ του συλλόγου. 

Ενδεικτικό της κακής λειτουργίας του προηγούµενου ∆Σ είναι ότι δεν 

παραδόθηκε στο νέο ∆Σ λίστα µε τα ανοικτά θέµατα. Το ∆Σ θα πρέπει να 

δώσει βήµα στα µέλη του Συλλόγου. Θα πρέπει να οργανώσουµε µε ποιους 

τρόπους θα γίνει αυτό. Μία πρώτη προσέγγιση θα ήταν να δηµιουργηθεί µία 

φόρµα, όπου ένα µέλος ή περισσότερα του Συλλόγου κάνει αναφορά 

προβλήµατος ή ένα αίτηµα. Είναι σηµαντικό να ξεχωρίσουµε τη διαφορά του 
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προβλήµατος από το αίτηµα. Επίσης είναι σηµαντικό να κάνουµε 

συµµέτοχους τα µέλη του Συλλόγου. Για παράδειγµα, θέµατα όπως το 

εντευκτήριο του Συλλόγου, όποιος το φέρει ως αίτηµα θα προτείνω στο ∆Σ να 

τον εξουσιοδοτήσει να κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειµένου να 

υλοποιηθεί το αίτηµα (αναλαµβάνοντας το ∆Σ να καλύψει πιθανά κόστη που 

θα προκύψουν). Με αυτόν τον τρόπο έχουµε δύο οφέλη: το πρώτο είναι ότι 

περνάει το µήνυµα ότι Σύλλογος είµαστε όλοι οι εργαζόµενοι και όχι µόνο το 

∆Σ και το δεύτερο είναι ότι το ∆Σ δροµολογεί περισσότερες δράσεις.   

 

 

4. ∆ιερεύνηση Συνεργασίας µε άλλους Συλλόγους Εργαζοµένων 

 

Σηµαντικό είναι να διερευνηθεί η δυνατότητα συσχέτισης/συνεργασίας µε 

άλλους συλλόγους πρωτοβάθµιους του Νοµού. Ο διαχωρισµός πρωτοβάθµιοι 

σύλλογοι 1
ου

 βαθµού, 2
ου

 βαθµού και 3
ου

 βαθµού συγγένειας ίσως να 

αποδειχθεί λειτουργικός. Λέγοντας 1
ου 

βαθµού συγγένειας εννοούνται οι 

σύλλογοι εργαζοµένων που τα µέλη τους δουλεύουν στο φορέα µας  (π.χ. 

ιατρών ΕΣΥ, ειδικευοµένων, εργαζοµένων στο πρώην ψυχιατρείου Χανίων 

κτλ), 2
ου

 βαθµού συγγένειας εννοούνται οι υπόλοιποι σύλλογοι που το 

2βάθµιο συνδικαλιστικό τους όργανο είναι η ΠΟΕ∆ΗΝ και 3
ου

 βαθµού 

συγγένειας οι υπόλοιποι πρωτοβάθµιοι σύλλογοι του Νοµού.  

 

Μέρος αυτής της διερεύνησης θα πρέπει να είναι και η επαναξιολόγηση της 

στάσης µας απέναντι στην ΠΟΕ∆ΗΝ. 

Τέλος, µε το σκεπτικό ότι ο Πολίτης είναι ο άµεσα ενδιαφερόµενος σχετικά µε 

την ποιότητα παροχής υπηρεσιών υγείας στο Νοµό, κρίνω σηµαντικό να 

διερευνηθεί και η δυνατότητα συνεργασίας µε οµάδες πολιτών (π.χ. 

συνταξιούχων, ασθενών  µε χρόνια νοσήµατα) , κοινωνικές συλλογικότητες 

κτλ. 

 

 

5. Ενδυνάµωση Λειτουργίας ΓΣ 

 

Η ΓΣ είναι το ανώτατο όργανο λήψης αποφάσεων του Συλλόγου. Όσο δεν 

είναι δυνατή η λειτουργία της (λόγω µη συµµετοχής), σηµαίνει ότι δεν µπορεί 

να παρθεί καµία απόφαση. Συγκαλούνται δύο τακτικές ΓΣ το χρόνο, µία το 

Μάρτιο και µία τον Οκτώβριο (άρθρο 11 του καταστατικού). Τα θέµατα που 

αφορούν τα µέλη και άπτονται αποφάσεων ΓΣ οφείλουν να συζητιούνται σε 

αυτές τις συνελεύσεις.  Η πρόταση είναι να ανακοινωθεί η ηµεροµηνία της 

τακτικής ΓΣ µέσα στο καλοκαίρι, το αργότερο αρχές Σεπτέµβρη. Στόχος 

αυτής της ενέργειας θα είναι να κληθούν τα µέλη του Συλλόγου να θέσουν 

θέµατα τα οποία επιθυµούν να εντάξουν στην ηµερησία διάταξη της ΓΣ. 

 

 

6. ∆ηµιουργία διαύλων επικοινωνίας µε τα µέλη 

 

Τις περισσότερες φορές τα µέλη δε γνωρίζουν τι συµβαίνει στο σύλλογο, τι 

θέµατα διαχειρίζεται το ∆Σ, πότε συγκαλούνται Συνελεύσεις κτλ. Είναι 

ζωτικής σηµασίας να δηµιουργήσουµε διαύλους επικοινωνίας µε τα µέλη (µη 
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ξεχνάµε ότι υπάρχουν µέλη τα οποία εργάζονται εκτός Χανίων). Η πρόταση 

είναι η ακόλουθη: 

 α. ∆ηµιουργία ιστότοπου του Συλλόγου. Στον ιστότοπο αυτό θα 

αναρτώνται όλα τα επίσηµα έγγραφα του συλλόγου, θα αναρτώνται 

όλες οι ανακοινώσεις, θα δίνεται η δυνατότητα συµπλήρωσης 

αιτήµατος, θα δίνεται η δυνατότητα ανάρτησης απόψεων/θέσεων των 

µελών.  

 β. ∆ιερεύνηση δυνατότητας µαζικής αποστολής SMS σχετικά µε 

ανακοινώσεις του ∆Σ του συλλόγου 

γ. Χρήση email λογαριασµών για ενηµέρωση των µελών 

δ. Καθορισµός θέσεων πινάκων µέσα στο χώρο εργασίας που θα 

αναρτούνται οι ανακοινώσεις του ∆Σ του συλλόγου.  

 

 

7. 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. 

 

 

8. Χρήση συνδικαλιστικών αδειών 

 

Η χρήση των αδειών των µελών του ∆Σ είναι σηµαντική για την λειτουργία 

του Συλλόγου. Να διευκρινιστεί ποια µέλη δικαιούνται άδεια. Να καθοριστεί 

πως θα χρησιµοποιείται η άδεια αυτή. 

 

 


