Εισήγηση του προεδρείου της Αντιπροσωπείας
Προς το ΔΣ του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
Προς την Αντιπροσωπεία του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Η εισήγηση αυτή αναφέρεται σε διάφορα θέματα, που άλλα είναι αρμοδιότητας της Αντιπροσωπείας
(Α) και άλλα του ΔΣ του Συλλόγου. Θεωρήθηκε χρήσιμο να παρουσιαστούν με μία ενιαία εισήγηση. Πρέπει
να πούμε κατ' αρχάς ότι είναι θετικό το ότι η ανάγκη αναβάθμισης της λειτουργίας της Α, και γενικότερα της
πανελλαδικής λειτουργίας του Συλλόγου, περιέχεται στον προγαμματισμό του νέου ΔΣ .
Τα προφανέστερα προβλήματα αφορούν την πρακτική δυσκολία συμμετοχής στις συνεδριάσεις των
αντιπροσώπων της περιφέρειας, δυσκολία που είναι ανάλογη πρoς την απόσταση από την Αθήνα και τις
προσωπικές οικονομικές δυσκολίες των συναδέλφων. Η όξυνση των προβλημάτων απειλεί να
αδρανοποιήσει την Αντιπροσωπεία ή να την μετατρέψει σε ένα όργανο, που τα μέλη του θα έχουν σαφώς
άνισους όρους συμμετοχής σε αυτό. Η κατάσταση αυτή σε μεγάλο βαθμό ήδη υπάρχει, αν πάρει μάλιστα
κανείς υπόψη ότι δεν έχουν καταβληθεί οδοιπορικά για παλιότερες συνεδριάσεις.
Ο ουτοπικός προγραμματισμός των συνεδριάσεων ως πρoς το περιεχόμενο, αλλά και η συχνά πολύ
μεγάλη καθυστέρηση της έναρξής τους, επιδεινώνει το παραπάνω πρόβλημα, με αποτέλεσμα να
αποχωρούν συνάδελφοι, κυρίως της περιφέρειας, να αλλοιώνεται λόγω ανωτέρας βίας η
αντιπροσωπευτικότητα του σώματος και μερικές φορές να διαλύεται πρόωρα η Αντιπροσωπεία λόγω
έλλειψης απαρτίας.
Με βάση τα στοιχεία της γραμματείας του Συλλόγου, μία “κανονική” Αντιπροσωπεία, δηλαδή η
εκλογική, κοστίζει σήμερα περίπου 9.000,00€, ενώ οι υπόλοιπες, λόγω μειωμένης συμμετοχής, περίπου
4.500,00€ (σημειωτέον ότι δεν πληρώνονται οι διανυκτερεύσεις). Από το γεγονός αυτό είναι φανερή η
υποβάθμιση της Αντιπροσωπείας από ουσιαστικό κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου σε σώμα εκλεκτόρων. Θα
ήταν σκόπιμο να σκεφτούμε αν είναι δυνατόν να γίνει εξοικονόμηση πόρων, αλλά και ανακατανομή τους,
προκειμένου να διευρυνθούν και να τείνουν να εξισωθούν οι δυνατότητες συμμετοχής στις συνεδριάσεις.
Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι έχουμε μπει σε μια φάση
κρίσης, που δημιουργεί περιβάλλον πρωτόγνωρο για τις γενιές που πρόκειται να το αντιμετωπίσουν. Οι
διάφορες χρηματοδοτήσεις θα περικόπτονται και τα κόστη θα αυξάνονται. Με αυτά τα δεδομένα, όσοι
μαζικοί φορείς δεν μεταβούν σε μια επίσης πρωτόγνωρη λειτουργία συλλογικότητας αλληλεγγύης
και ανιδιοτελούς προσφοράς είναι καταδικασμένοι να υποβαθμιστούν ή ακόμα και να διαλυθούν. Η
μείωση της συμμετοχής στις εκλογές κατά 23% (2008-2011) τόσο πανελλαδικά όσο και στην Αττική, παρά
την αύξηση του αριθμού των συναδέλφων και την μείωση των απαιτήσεων από συνδρομές στο μισό και
μόνο για 3 χρόνια, είναι χαρακτηριστική, και πρέπει να υπολογίσουμε ότι η κατάσταση επιδεινώνεται
συνεχώς.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Ως κυρίαρχο όργανο του Συλλόγου η Α θα έπρεπε να αποφασίσει για την πορεία του στα 2,5 χρόνια
του υπολοίπου της θητείας των εκλεγμένων οργάνων του. Είναι, πιστεύουμε, απαραίτητο να συζητηθεί σε
αυτή ο Προγραμματισμός του Δ.Σ. αλλά και ο Οικονομικός Προϋπολογισμός 2011-2014, που σημειωτέον δεν
συζητήθηκε, ούτε τέθηκε σε ψηφοφορία κατά την απολογιστική Α, ίσως λόγω της αμηχανίας που προέκυψε

μετά την καταψήφιση του οικονομικού απολογισμού της προηγούμενης χρήσης (υπάρχει και πρόβλημα
νομιμότητας πληρωμών, βλ. άρθρο 19 του καταστατικού ).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Πρώτα και κυρίως πρέπει να τηρείται μια στάση αρχών στα διάφορα θέματα. Σε σχέση με τη
λειτουργία της Α, οι μεταβάσεις πρέπει να αποζημιώνονται με χρονολογική σειρά. Είναι απαράδεκτο να
οφείλονται αποζημιώσεις για τις συνεδριάσεις της Α της 9/2/2008 και της 23/1/2011 και να έχουν καταβληθεί
για τις 25/6/2011! Εάν υπάρξει στο εξής δυνατότητα καταβολής αποζημιώσεων, πράγμα που ασφαλώς
πρέπει να προσπαθήσουμε, πρέπει να ξεκινήσει από το 2008. Οι συνάδελφοι που δεν απαιτούν
αποζημιώσεις, ήδη μερικοί συνάδελφοι έχουν εκφραστεί σχετικά, θα ήταν χρήσιμο να το δηλώσουν εκ των
προτέρων, για να γίνει ένας όσο το δυνατόν καλύτερος προϋπολογισμός.
Μετακινήσεις: Πρέπει να καθοριστεί ένα μέγιστο ποσό οδοιπορικών, με βάση τα τιμολόγια των
μέσων μεταφοράς, για κάθε τόπο προέλευσης του αντιπροσώπου. Αν το παραστατικό είναι μεγαλύτερο, το
επιπλέον ποσό πρέπει να καλύπτεται από τον αντιπρόσωπο. Πρέπει να γίνει προσπάθεια συλλογικής
οργάνωσης των μεταβάσεων, κυρίως όσον αφορά τις χερσαίες μετακινήσεις, αλλά και με την αγορά
ομαδικών εισιτηρίων.
Διανυκτερεύσεις: Για τις αποστάσεις που απαιτούν διανυκτέρευση, πρέπει να εξεταστεί κατ' αρχάς
ποιοι συνάδελφοι έχουν έτσι κι αλλιώς δυνατότητα σταθερής φιλοξενίας. Για τους υπόλοιπους, για οικονομία,
πρέπει να γίνεται ομαδική κράτηση ξενοδοχείου.
Ημέρα συνεδρίασης: Πρέπει να εξεταστεί από την άποψη της οικονομίας, ποια είναι η
καταλληλότερη ημέρα και ώρα συνεδρίασης, σε σχέση με τις τιμές των εισιτηρίων και των ξενοδοχείων (π.χ.
Σάβατο απόγευμα ή Κυριακή πρωί;).
Σε περίπτωση που δεν γίνει δυνατό να καλύπτεται το σύνολο των αποζημιώσεων, λόγω
πραγματικής οικονομικής στενότητας στον Σύλλογο θα πρέπει να μελετηθεί η κατανομή των βαρών και στους
αντιπροσώπους της Αττικής. Πάντως, για λόγους τάξης, θα πρέπει να συμφωνήσουμε και να διασφαλιστεί,
ότι οι εκλεγμένοι, όπως και οι κάθε είδους εκπρόσωποι του Συλλόγου, πρέπει να έχουν εξοφλήσει πλήρως
όλες τις συνδρομές τους, δεδομένου ότι μιλάμε για μικρά ποσά, ακόμα και για μια εποχή σαν τη σημερινή.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
Ο κανονισμός γενικά είναι πολύ καλός και πρέπει να προσπαθήσουμε να τον εφαρμόζουμε. Το
πρόγραμμα της συνεδρίσης πρέπει να είναι καθορισμένο και ο χρόνος διάρκειας της συνεδρίασης εύλογος
με βάση την Η.Δ. Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει, σε συνεννόηση με τους εισηγητές, να είναι καθορισμένοι οι
χρόνοι των εισηγήσεων και κυρίως της ενημέρωσης, που πολλές φορές παρασύρεται σε επουσιώδη ή ήδη
γνωστά ζητήματα. Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας πρέπει οι εισηγήσεις να αποστέλλονται ηλεκτρονικά,
αν είναι δυνατόν με την πρόσκληση, και οπωσδήποτε μερικές μέρες πρίν τη συνεδρίαση. Επίσης πρέπει μαζί
με την πρόσκληση να ανεβαίνουν στο site. Για μακροσκελείς εισηγήσεις μπορεί, τότε, να γίνεται μια
συντομότερη παρουσίαση. Το ίδιο μπορεί να γίνεται και με τα περισσότερα ψηφίσματα.
Η συνεδρίαση θα αρχίζει αμέσως μόλις διαπιστωθεί η ύπαρξη απαρτίας. Αν 30 λεπτά μετά την ώρα
έναρξης δεν υπάρχει απαρτία, η συνεδρίαση θα ματαιώνεται.
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
Καλούνται οι συνάδελφοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε επιτροπή, που θα συγκροτηθεί με

ευθύνη του προεδρείου της Α, για τις δυνατότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στις συνεδριάσεις της,
να το δηλώσουν με απάντησή τους σε αυτό το email μέσα σε μια εβδομάδα. Η επιτροπή, με βάση τις
παραδόσεις του Συλλόγου, θα είναι ανοιχτη και θα συνεδριάζει, σε μέρα και ώρα που θα ανακοινωθεί, στα
γραφεία του ΣΑΔΑΣ. Επισυνάπτονται οι σχετικές προτάσεις των συναδέλφων Α. Κηπουρού και Χ. Δίπλα.
ΤΟΠΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ
Μέσα σε διάστημα 2 μηνών το προεδρείο θα εξετάσει εναλλακτικούς τόπους συνεδρίασης.
Πιθανότεροι τόποι με βάση τα πρώτα δεδομένα ευχέρειας μετακίνησης και διαμονής είναι η Θεσσαλονίκη και
ο Βόλος. Η Θεσσαλονίκη διαθέτει αρκετή κάλυψη αεροπορικών συνδέσεων. Ο Βόλος έχει κεντροβαρική θέση
σε σχέση με τις οδικές μετακινήσεις. Επίσης υπάρχει εκεί και ο Ξενώνας Στάμου Στούρνα με διαθέσιμες
περίπου 25 κλίνες. Κάθε προσφορά στοιχείων και δουλειάς για την επεξεργασία αυτών ή άλλων προτάσεων
είναι ευπρόσδεκτη.

Αθήνα 10/04/2012
το προεδρείο της Α
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