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Για την πιο αποδοτική λειτουργία της Οµοσπονδίας είναι αυτονόητο ότι η δράση των
Γενικών Συµβούλων πρέπει να είναι και ενιαία και να ανταποκρίνεται στις σηµερινές
ανάγκες παρέµβασης στην κοινωνία και τους εργαζόµενους.
Κάθε Γενικός Σύµβουλος αφού ενηµερώσει τον Πρόεδρο ή τον Γραµµατέα καθορίζει
ηµεροµηνία Γενικής Συνέλευσης σε συνεννόηση µε το σωµατείο τουλάχιστον µια
εβδοµάδα πριν τα «χρεωµένα» σε αυτόν νοσοκοµεία.
Στο διάστηµα της εβδοµάδας επαναβεβαιώνεται η Συνέλευση και ελέγχεται η
ενηµέρωση των εργαζοµένων (µε ανακοίνωση του σωµατείου και αφίσα τοίχου, µε
ανακοίνωση στα Μ.Μ.Ε.).
Σε κάθε επίσκεψη σε νοµό θα πρέπει οποσδήποτε να περιλαµβάνεται και επίσκεψη σε
ένα τουλάχιστον Κέντρο Υγείας.
Παράλληλα µε την συνέλευση θα πρέπει να υπάρχουν οπωσδήποτε συναντήσεις µε
πρόεδρο νοσοκοµείου, νοµάρχη ή διευθυντή Κ.Υ. µε στόχο όχι απλά την ενηµέρωσή
τους αλλά και την επίλυση των προβληµάτων.
Με ευθύνη του σωµατείου (και έλεγχο από τους Γενικούς Συµβούλους) θα πρέπει να
καλούνται τα Μ.Μ.Ε. (εφηµερίδες ηµερήσιες – περιοδικές, ραδιόφωνο, τηλεόραση,
κλπ) στη γενική συνέλευση ή σε συνέντευξη τύπου.
Στη συνέντευξη τύπου παρευρίσκονται υποχρεωτικά οι πρόεδροι των σωµατείων του
νοµού και αναλύονται οι γενικές θέσεις της Οµοσπονδίας και τα ειδικά προβλήµατα
του νοσοκοµείου και των Κ.Υ.
Με ευθύνη του Γενικού Συµβούλου συντάσσεται δελτίο τύπου µε τις δραστηριότητες
που έγιναν. Παράλληλα µοιράζεται στα Μ.Μ.Ε. το πρόσφατο υλικό που έχει εκδώσει
η Οµοσπονδία.
Στο τέλος κάθε µήνα συντάσσεται απολογιστικό δελτίο δραστηριότητας από κάθε
Γενικό Σύµβουλο στο οποίο επισυνάπτονται και τα δελτία τύπου που εκδόθηκαν κατά
τις περιοδείες.
Ειδικά για την Αθήνα και την Θεσ/κη σαν πρώτο βήµα δραστηριότητας πρέπει να
είναι η συνεδρίαση του ∆.Σ. του Σωµατείου µε παρόντα ΟΛΑ τα µέλη του παρουσία
του αντίστοιχα χρεωµένου Γενικού Συµβουλίου.
** Σε περίπτωση που δεν γίνει δυνατόν να πραγµατοποιηθεί Γ.Σ. – συγκέντρωση τότε
γίνεται περιοδεία του Γενικού Συµβούλου και του Σωµατείου σε όλους τους χώρους
µε κάλεσµα για την Γενική Συνέλευση µέσα σε µια ώρα. Φαινόµενα µη χορήγησης
αίθουσας και απειλών περί µη συµµετοχής εργαζόµενων αντιµετωπίζονται άµεσα επί
τόπου µε παράλληλη καταγγελία στα Μ.Μ.Ε.

