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Τακτική Συνεδρίαση ∆Σ 1/8/2013 

 

Προτεινόµενα Θέµατα προς Συζήτηση 

 

 

 

1. Ηµερίδα Μαύρο στην Υγεία - Τόπος, Χρόνος, Οργάνωση/Θεµατολογία 

Ηµέρα ηµερίδας, Σάββατο µετά τη βδοµάδα της έκθεσης της Θεσσαλονίκης 

Τόπος ηµερίδας, Αµφιθέατρο ΓΝΧ 

Κάλεσµα συµµετοχής µε επισκέψεις στους χώρους εργασίας των 

εργαζοµένων και µοίρασµα ενός σχετικού κειµένου. Μήπως να σταλεί 

σχετικό κείµενο προς του ∆/ντες των Υπηρεσιών του ΓΝΧ 

Πως θα δηλώνουν συµµετοχή; 

 

2. Μαζική Αποστολή SMS – Ανάκτηση Τηλεφώνων Μελών 

Πως θα κινηθούµε προκειµένου να χρησιµοποιήσουµε τα τηλέφωνα των 

εργαζοµένων. Να τα ζητήσουµε µε επιστολή από τη ∆ιοίκηση σε ηλεκτρονική 

µορφή; Να τα καταγράψουµε µόνοι µας µε επιτόπια επίσκεψη; 

 

3. Site του συλλόγου – Παρουσίαση επιλογών 

Υπάρχει η δυνατότητα να δηµιουργηθεί blog ή να µας φτιάξει πιο 

επαγγελµατικά ένα site κάποια εταιρία κόστος όχι πάνω από 500 €. Η 

πρόταση είναι να δηµιουργηθεί blog, και να συντηρείται από το γραµµατέα 

ή/και τον πρόεδρο.  

Άλλο θέµα αποτελεί το περιεχόµενο του site. Προτείνω να συζητηθεί σε 

επόµενη συνεδρίαση και αφότου τα µέλη του ∆Σ έχουν προετοιµαστεί 

κατάλληλα. Το περιεχόµενο θα προκύψει από τις ανάγκες που θέλουµε να 

καλύψει 

 

4. Σύλλογος Εργαζοµένων πρώην Ψυχιατρείου – Υιοθέτηση συγκεκριµένης 

στάσης 

Υιοθέτηση συγκεκριµένης στάσης απέναντι στο σύλλογο Εργαζοµένων του 

πρώην Ψυχιατρείου. ∆εν είναι δυνατόν να εργαζόµαστε σε ένα φορέα, όπου 

υπάρχουν δύο σωµατεία εργαζοµένων.  

Πρόταση: 

∆εν είναι αποδεκτό σε έναν οργανισµό, να υφίστανται δύο σύλλογοι 

Εργαζοµένων. Αποδυναµώνονται και οι δύο. Για αυτό το λόγο προτείνεται η 

ενσωµάτωση του συλλόγου των Εργαζοµένων του πρώην Ψυχιατρείου σε 

αυτόν του συλλόγου Εργαζοµένων του  ΓΝΧ. Σε περίπτωση που προταθεί η 

ύπαρξη µεταβατικής περιόδου, αυτό είναι αποδεκτό φτάνει να υπάρξει 

σχετική τεκµηρίωση. 

 

5. Συµβάσεις ιδιωτών µε το ΓΝΧ. 
Θα πρέπει να πάρουµε θέση. Τι µπορούµε να κάνουµε; 

Εργαζόµενοι 2
ης

 κατηγορίας στο ΓΝΧ. Είναι επιτακτική ανάγκη να πάρουµε 

θέση και να αναπτύξουµε δράσεις προστασίας των εργαζοµένων των ιδιωτών. 

Να πραγµατοποιηθεί καταγραφή των ιδιωτικών συνεργείων που εργάζονται 

στο ΓΝΧ. Να διερευνηθεί η ανάγκη ύπαρξης αυτών των συνεργείων. 
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6. Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου Χανίων – Θέση ∆Σ 

Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου  

Θα δοθούν κοντά 4.000.000 € για τη δηµιουργία του Κ.Υ. Το Κ.Υ. θα 

στελεχωθεί από το ΓΝΧ. Τίθεται θέµα στελέχωσης και λειτουργίας. 

∆ιαφαίνεται ότι το υπό κατασκευή Κ.Υ. κινδυνεύει να µη λειτουργήσει ή και 

αν λειτουργήσει να υποβαθµίσει περαιτέρω τη λειτουργία του ΓΝΧ.  

 

 

7. Έξοδα Συλλόγου – Πρόβλεψη ταµειακών αναγκών Αυγούστου 

Να δοθούν οι αποδείξεις σχετικά µε έξοδα που έχουν πραγµατοποιηθεί Ιούνιο 

– Ιούλιο 2013. 

Έγκριση αγοράς ψηφιακού καταγραφικού φωνής για ηχογράφηση των 

συνεδριάσεων. 

Να προβλεφθούν οι ταµειακές ανάγκες για τον Αύγουστο καθώς θα λείπω σε 

άδεια. 

Να γίνει κουβέντα για την παρουσία µας στην Έκθεση της Θεσσαλονίκης 

(απαίτηση 100 υπογραφές).  

 

 

∆ΙΑΦΟΡΑ 

 

Άδωνις Επίσκεψη 

 Επικοινωνία µε τα υπόλοιπα σωµατεία υγείας για από κοινού δράση.  

 

Αποστολή Αθήνα – Απεργία 24/7/2013. Ενηµέρωση 

 

Απεργίες Ιουνίου-Ιουλίου: ∆εν έχει πραγµατοποιηθεί κανένας απολογισµός. 

 

Τι κείµενο κοινοποιήθηκε στην αντιπροσωπία των Ανεξάρτητων Έλληνων. Τα 

τρέχοντα θέµατα θα πρέπει να κρατιόνται κάπου ηλεκτρονικά, έτσι ώστε ο καθένας 

να µπορεί να έχει πρόσβαση. 

 

Θέµατα µη παρακολούθησης: 

Νοµικός Σύµβουλος: 

• 29/5/2013 ∆ιαδικασία ανεύρεσης Νοµικού Συµβούλου ανατέθηκε 

Λιοδάκης, Λιόδης, Τζιγκουνάκης, Λεβάκη) 

• 4/7/2013 

 

Κάνδανος;;;;;;; 

 

Παιδικός Σταθµός: 

• 5/6/2013 Συνάντηση µε τον κ. Βενιανάκη για ένταξη στο νέο ΕΣΠΑ 

του παιδικού σταθµού. 

 

Εκδροµή Συλλόγου: 

• 4/7/2013  

 

 

 

Κείµενο ενηµέρωσης µελών: 
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Κατάργηση Εργαστηριακού Τοµέα ΓΝΧ. 

 

Κατάργηση Τµήµατος Πληροφορικής ΓΝΧ. 

 

Κατάργηση Τεχνικής Υπηρεσίας ΓΝΧ. 

 

Κατάργηση ΜΕΝΝ ΓΝΧ 

 

Κατάργηση Φαρµακείου ΓΝΧ 

 

Κατάργηση Τµήµατος ∆ιατροφής ΓΝΧ 

 

Κατάργηση Τοµέα Απεικόνισης ΓΝΧ 

 

Κατάργηση Κ.Υ. Βάµου 

 

Κατάργηση Κ.Υ. Κανδάνου 

 

Κατάργηση Κ.Υ. Καστελίου 

 

Συγχώνευση Α’Χ – Β’Χ 

 

Συγχώνευση ΓΝΧ - ΓΝΡ 

 

Μετακίνηση Προσωπικού σε µονάδες διαφορετικές από τη µονάδα πρόσληψης. 

 

Απολύσεις / Κινητικότητα Προσωπικού 

 

Αν προσπαθήσουµε να αποτυπώσουµε τις αλλαγές που ανακοινώνονται ή 

προγραµµατίζονται στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα στο χώρο του ΓΝ Χανίων, θα 

καταγράφαµε τα παραπάνω σενάρια, για τα οποία ως εργαζόµενοι οφείλουµε να 

τολµήσουµε να συζητήσουµε µεταξύ µας και να τοποθετηθούµε πριν αυτά συµβούν! 

 

Το ∆Σ του Συλλόγου Εργαζοµένων του ΓΝΧ προτίθεται να οργανώσει ηµερίδα µε 

τίτλο «Μαύρο στην Υγεία» στα µέσα Σεπτέµβρη, ώστε ως εργαζόµενοι να 

τοποθετηθούµε, να συζητήσουµε, να διερευνήσουµε τα διάφορα σενάρια. Το ∆Σ του 

Συλλόγου προτρέπει τα µέλη να δηλώσουν συµµετοχή ως οµιλητές.  

∆ηλώσεις συµµετοχής είτε να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

sylogos@chaniahospital.gr, είτε να δηλωθούν στα µέλη του ∆Σ. 

 


