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 Τακτική Συνεδρίαση ∆Σ 4/7/2013 

 

Προτεινόµενα Θέµατα προς Συζήτηση 

 

1. Ρόλος ∆Σ 

Προκειµένου να δροµολογήσουµε την ενδυνάµωση του Συλλόγου 

Εργαζοµένων θα πρέπει πρώτα 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 2) 

β. να διερευνήσει τη δυνατότητα συνεργασίας µε άλλους Συλλόγους / 

Συλλογικότητες (δες παράγραφο 3) 

γ. να ενδυναµώσει τη λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης  (δες 

παράγραφο 4) 

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

παράγραφο 5) 

ε. να υιοθετήσει/διαµορφώσει πολιτική στάση απέναντι στην 

κεντρική/περιφερειακή/τοπική ηγεσία  του Νοσοκοµείου (δες 

παράγραφο 6) 

 

 

2. ∆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 

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.   
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3. ∆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. Οι αποφάσεις της ΠΟΕ∆ΗΝ για 

κινητοποιήσεις (µία µέρα απεργία, 3ωρη ή 5ωρη στάση εργασίας) δεν 

εντάσσονται σε ένα πλαίσιο το οποίο λειτουργεί ενωτικά στους εργαζοµένους.  

 

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. 

 

 

4. 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. 

 

 

5. ∆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 

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 
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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.  

 

 

6. ∆ιαµόρφωση / Υιοθέτηση πολιτικής στάσης 

 

Σήµερα οι πολιτικοί µας προϊστάµενοι (Υπουργείο, Περιφέρεια, Νοσοκοµείο) 

έχουν επιφορτιστεί µε το να µειώσουν το κόστος στο χώρο της υγείας. Επειδή 

τα νούµερα δε βγαίνουν είναι θέµα χρόνου πότε θα παρθούν ακόµα πιο 

επώδυνα µέτρα (απολύσεις;).  Καθηµερινά διαπιστώνουµε ότι κανένα 

πολιτικό µας προϊστάµενο δεν τον ενδιαφέρει η εξυγίανση του χώρου της 

υγείας, οπότε µε µαθηµατική ακρίβεια οδηγούν το χώρο της ∆ηµόσιας Υγείας 

στην πλήρη απαξίωση. Το σενάριο να κλείσουν Νοσοκοµεία ήδη συµβαίνει. 

Το ζήτηµα που προκύπτει είναι τι στάση κρατάµε εµείς σε ότι συµβαίνει στο 

χώρο της υγείας.  

Προτείνω σε επίπεδο ∆Σ να οργανώσουµε µία ηµερίδα µε θέµα «Μαύρο στην 

Υγεία» (ή κάπως έτσι), στην οποία ηµερίδα ο στόχος θα είναι η 

ευαισθητοποίηση των µελών του συλλόγου. Σαν ∆Σ οφείλουµε να έχουµε 

επεξεργαστεί τον τρόπο µε τον οποίο θα σταθούµε στα διάφορα σενάρια, 

όπως απολύσεις εργαζοµένων,  κλείσιµο Κ.Υ., ιδιωτικοποίηση µέρους των 

εργασιών του Νοσοκοµείου (που ως ένα βαθµό ήδη έχει συµβεί µε τα ιδιωτικά 

συνεργεία), συγχώνευση µε ΓΝ Ρέθυµνο, µετακίνηση προσωπικού κτλ.  

Οφείλουµε να καταλάβουµε ότι είναι πολύ σηµαντικό να έχουµε τολµήσει να 

µιλήσουµε για πράγµατα και καταστάσεις πριν αυτές συµβούν, γιατί µόνο έτσι 

µπορούµε να έχουµε προετοιµαστεί. Είναι όπως µε το σεισµό, εάν συµβεί και 

δε σε έχει ενηµερώσει κανένας, οι επιλογές που κάνουµε είναι σπασµωδικές 

και σε καθεστώς πανικού. Όµως εάν είχες ήδη ενηµερωθεί για τις ενέργειες 

που οφείλεις να κάνεις (έστω θεωρητικά), όταν θα συµβεί τουλάχιστον δεν θα 

σε βρει σε κατάσταση πανικού. 

 

 

 

7. Χρήση συνδικαλιστικών αδειών 

 

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

του Συλλόγου. Να διευκρινιστεί ποια µέλη δικαιούνται άδεια. Είναι δυνατή η 

µεταβίβαση άδειας σε άλλα µέλη του ∆Σ; Να καθοριστεί πως θα 

χρησιµοποιείται η άδεια αυτή.  

 

 

 

8. Τρέχοντα Θέµατα 

 

• ∆ιεκδίκηση 176 € 

Να γίνει ενηµέρωση 
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• Ορισµός Νοµικού Συµβούλου Συλλόγου 

Να γίνει ενηµέρωση 

• Έκθεση Αξιολόγησης 

Μοιράστηκαν οι εκθέσεις αξιολογήσεων του 2011 και του 2012. 

Προκύπτουν σωρεία ερωτηµάτων: σε τι εξυπηρετούν οι αξιολογήσεις; 

ποιες είναι οι οδηγίες που έχουν δοθεί στους προϊσταµένους (στο 

διαβιβαστικό που τους δόθηκε δεν περιέχει οδηγίες συµπλήρωσης); ποιες 

είναι οι οδηγίες που έχουν δοθεί στο Γρ. Προσωπικού;  

Να συζητηθεί το θέµα. 

 

 

9. Θέµατα σχετικά µε το Ταµείο 

 

• Ενεργοποίηση Web Λογαριασµού 

Σε ερώτησή µου στην Εµπορική Τράπεζα, µου γνωστοποιήθηκε ότι είναι 

δυνατή η ενεργοποίηση Web Λογαριασµού. Είναι απαραίτητη η έγκριση 

του ∆Σ. 

• Κινητά Τηλέφωνα των µελών του ∆Σ του συλλόγου 

Πλέον όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας δίνουν τη δυνατότητα 

επικοινωνίας µε όλα τα άλλα δίκτυα, ακόµα και αν αφορά καρτοκινητή 

τηλεφωνία. Τα µέλη του ∆Σ κάνουν συχνή χρήση των κινητών τηλεφώνων 

τους για λόγους του συλλόγου. Η πρόταση είναι να χορηγείται στα µέλη 

του ∆Σ του συλλόγου σε τριµηνιαία βάση για αναβάθµιση του 

προγράµµατος που ήδη διαθέτουν, ως ακολούθως: 

Πρόεδρος, Γραµµατέας: 30 € 

Υπόλοιπα Μέλη: 15 € 

• ∆απάνες 

Κάθε δαπάνη οφείλει να εγκρίνεται από το ∆Σ. Να δοθούν προς έγκριση 

όλες οι δαπάνες που έχουν πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα. 

• Αριθµός Μελών ∆ηλωµένα στην ΠΟΕ∆ΗΝ 

Να καθοριστεί ο αριθµός των µελών που θα δηλωθούν στην ΠΟΕ∆ΗΝ. 

Να διευκρινιστεί εάν ήδη έχουν δηλωθεί. 

 

 


