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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ
Με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου, στις 23 και 24 Φεβρουαρίου
2013, θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές του Σ.Ι.Ε.Β.Ε.
Αναλυτικά, το πρόγραμμα της εκλογικής διαδικασίας, είναι ως εξής:


Κυριακή 17 Φεβρουαρίου 2013, ώρα 10.00 π.μ. στο Εργατικό
Κέντρο Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί η
εκλογοαπολογιστική συνέλευση, παρουσία δικαστικού
αντιπροσώπου, από την οποία θα προκύψει και η εφορευτική
επιτροπή των εκλογών. Παράλληλα θα ψηφιστεί η πρόταση μείωσης
των συνδρομών για τα μέλη του Σωματείου και θα συζητηθούν τα
προβλήματα του κλάδου μας.



Σάββατο 23 Φεβρουαρίου (ώρες 10.00 – 18.00) και Κυριακή 24
Φεβρουαρίου 2013 (ώρες 10.00 – 16.00), στο γραφείο του
Σωματείου (Β. Ηρακλείου 30, 4ος όροφος) θα πραγματοποιηθούν οι
εκλογές του Σ.Ι.Ε.Β.Ε. για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού
Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Σωματείου, των εκπροσώπων μας στο
επόμενο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιατρικών
Επισκεπτών (Π.Ο.Ι.Ε.) και των εκπροσώπων μας στο επόμενο
Συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Θ.), καθώς και
της ελεγκτικής επιτροπής για την επόμενη διετία 2013 και 2014.
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Τόσο οι εκλογές, όσο και η συνέλευση είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να
ρυθμιστούν οι συνδρομές των μελών του Σωματείου, να επανεγγραφούν
όσοι δεν έχουν τακτοποιήσει τις συνδρομές τους για πάνω από δύο χρόνια
και να εγγραφούν όσοι δεν είναι μέλη. Θυμίζουμε σε όλους, ότι βάσει του
καταστατικού του Σωματείου, οι άνεργοι συνάδελφοι για όσο καιρό
παραμένουν εκτός εργασίας, δεν υποχρεούνται να πληρώνουν
συνδρομές στο Σωματείο.
Επίσης, ξεκινάει η διαδικασία έκδοσης νέων μόνιμων ταυτοτήτων για
τους Ιατρικούς Επισκέπτες που είναι μέλη του Σωματείου, προσκομίζοντας
απλώς 2 φωτογραφίες, χρήσιμες ιδιαίτερα για την είσοδο μας σε
Νοσοκομεία και Πολυιατρεία όταν ζητηθεί και για την πιστοποίηση της
επαγγελματικής μας ιδιότητας.
Η εγγραφή κάθε Ιατρικού Επισκέπτη και η συμμετοχή στην
εκλογική διαδικασία, είναι πολύ σημαντική, βάσει και της νέας
Εργατικής Νομοθεσίας, καθώς τα μη μέλη ενδέχεται να μην έχουν τα
εργασιακά οφέλη που θα προκύψουν από οποιαδήποτε σημερινή ή
μελλοντική συλλογική διαπραγμάτευση. Η ιδιότητα του μέλους Σωματείου
είναι μια πιθανή σημαντική προστασία (πλέον και νομική) στις δύσκολες
ημέρες που διανύουμε και ζούμε.
Καλούμε όλες και όλους, εργαζόμενους και άνεργους, να
συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες, ψηφίζοντας, αλλά και ως
υποψήφιοι αν το επιθυμούν (δηλώστε συμμετοχή στα τηλέφωνα
παρακάτω).
Η δύναμη του Σωματείου είναι τα μέλη του. Όπως γνωρίζουμε από
την δουλειά μας, οι αριθμοί μετράνε. Έτσι και η δύναμη του
Σωματείου εξαρτάται από τον αριθμό των μελών του και την
συμμετοχή τους στις συνελεύσεις αλλά κυρίως στις εκλογές του.
ΣΤΙΣ ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΟΥΜΕ, Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΥΡΩ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ
ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ.
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