
1 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
IAΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ - Ν.Π.Δ.Δ. 
ΤΣΑΛΟΠΟΥΛΟΥ 12 – ΣΕΡΡΕΣ – Τ.Κ. 62122    Σέρρες, Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018 
Τηλ: 23210 22202 - Fax: 23210 22910       Α.Π: 390 

e-mail: iatr-ser@otenet.gr 
 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΕΡΡΩΝ 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ – 3 (από 10) 

 

 Κατά τη διάρκεια της θητείας του παρόντος ΔΣ πέρα από τις αυξημένες ευθύνες και υποχρεώσεις 

που αναφέρθηκαν, έγιναν και κάποιες πιο συγκεκριμένες ενέργειες με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας 

του Συλλόγου: 

 Εγκαταστάθηκε σύστημα πυρασφάλειας των γραφείων. 

 Αγοράσθηκε άλλος ένας επιτραπέζιος ΗΥ με αυξημένες δυνατότητες. Ο προϋπάρχων υπολογιστής 

αναβαθμίστηκε όπως και ο φορητός. Αγοράσθηκε επίσης νέος εκτυπωτής – σαρωτής.  

 Όπως προαναφέρθηκε είχαμε αρχίσει την ανάπτυξη νέας βάσης δεδομένων των μελών μας, όμως 

διακόψαμε την προσπάθεια, επειδή ο ΠΙΣ ανέλαβε την πρωτοβουλία να εγκαταστήσει μια γενική – 

πανελλήνια βάση, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις του GDPR και στην οποία θα έχουν πρόσβαση 

δικτυακά, όλοι οι ΙΣ. Αυτή όμως, τρεισήμισι σχεδόν χρόνια μετά (και με άγνωστο κόστος) δεν λειτουργεί 

ακόμη ικανοποιητικά. Ταυτόχρονα παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργία της προϋπάρχουσας 

βάσης δεδομένων του Συλλόγου, η οποία είναι απηρχαιωμένη, με αποτέλεσμα απώλεια στοιχείων των 

οποίων η ανάκτηση είναι κουραστική για το προσωπικό του Συλλόγου. 

 Διακόπηκε η σύνδεση κινητού τηλεφώνου με την KOSMOTE και έγινε σύμβαση με εξειδικευμένη 

εταιρεία για μαζική αποστολή SMS, η οποία μας εξυπηρετεί ικανοποιητικά και κοστίζει πολύ λιγότερο. 

 Δημιουργήθηκε λογαριασμός e-banking για ευκολότερη διαχείριση των χρημάτων του Συλλόγου, 

παροχή δυνατότητας στα μέλη μας να καταβάλλουν τις εισφορές τους ηλεκτρονικά. Επίσης, τοποθετήθηκε 

συσκευή POS. 

 Συμπληρώθηκαν τα έπιπλα και οι αρχειοθήκες των γραφείων. Κατασκευάσθηκε μια βιβλιοθήκη – 

προθήκη στην οποία μπορούν να τοποθετηθούν συλλογές βιβλίων ή αντικών που θα δωρίσουν στο 

Σύλλογο τα μέλη του. Αντικαταστάθηκαν τα φωτιστικά με ισχυρότερα. 

 Τα γραφεία συνδέθηκαν με την τηλεθέρμανση «Θέρμη» Σερρών. 

Θα πρέπει να ληφθεί πρόνοια για πρόσβαση ΑΜΕΑ στα γραφεία του Συλλόγου με τη χρήση 

ειδικού ανελκυστήρα αμαξιδίων στη σκάλα της εισόδου. Η ενέργεια αυτή αναβλήθηκε λόγω κόστους. 

 Επίσης θα πρέπει να σκεφθούμε την επέκταση των γραφείων με αγορά της γειτονικής 

γκαρσονιέρας. Και αυτή τη ενέργεια αναβλήθηκε λόγω περιορισμένων οικονομικών.  

 Έγιναν συμβάσεις με ΚΕΚ για επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού των 

Ιατρείων και εργαστηρίων των μελών μας. Πέρα από τον κύριο αυτό σκοπό, αποβλέπαμει στην οικονομική 
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ενίσχυση του Συλλόγου, αλλά και των ίδιων των εργαζομένων. Το τελευταίο πρόγραμμα δεν 

ολοκληρώθηκε λόγω μειωμένης παρακολούθησης των μαθημάτων από τους εργαζομένους.  

 Ο Σύλλογος προσαρμόσθηκε στις μεταβολές της Νομοθεσίας για τις άδειες λειτουργίας Ιατρείων 

και Εργαστηρίων.  

 Το ΔΣ καθόρισε τις προϋποθέσεις με τις οποίες θα δίνονται (ή δεν θα δίνονται) οι ηλεκτρονικές 

διευθύνσεις και οι αριθμοί τηλεφώνου των μελών μας στους ενδιαφερομένους. Αποφεύχθηκαν έτσι 

άσκοπες οχλήσεις των Ιατρών.   

 Αντιμετωπίσθηκε το πρόβλημα με την αδυναμία εγγραφής συναδέλφου για τον οποίο υπήρχαν 

πειθαρχικές κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο.  

 Αποφασίσθηκε η καταβολή εισφορών από τους επισκέπτες Ιατρούς. Η εισφορά αυτή καθορίστηκε 

αρχικά σε 70€ (ίση με την εισφορά των μελών του ΙΣΣ), αλλά το ΔΣ αποφάσισε από 1-1-2019 να αυξηθεί σε 

200€. 

 Έγιναν (και συνεχίζουν να γίνονται) διαδοχικές προσπάθειες και υπενθυμίσεις για να καταβάλλουν 

τα μέλη τις οφειλόμενες εισφορές. Για τις παλιές οφειλές, αποφασίσθηκε η απαλλαγή από προσαυξήσεις 

και η δυνατότητα διακανονισμού. Πράγματι, τα περισσότερα μέλη ανταποκρίνονται. 

 Ταυτόχρονα έγινε εκκαθάριση του μητρώου του Συλλόγου από μέλη άγνωστα, που έχουν φύγει 

εδώ και χρόνια στο εξωτερικό κλπ. 

 Πολύτιμη βοήθεια στη λειτουργία των γραφείων παρασχέθηκε από τελειόφοιτο σπουδαστή ΤΕΙ 

και απόφοιτο ΕΠΑΛ, οι οποίοι έκαναν την πρακτική τους άσκηση. Οι εντυπώσεις από τους δύο αυτούς 

νέους (από τους οποίους η μία εξακολουθεί να βοηθά) υπήρξαν άριστες. 

 Τέλος (αυτό θα μπορούσε να ενταχθεί στις συνδικαλιστικές δραστηριότητες) ο πρόεδρος 

παραιτήθηκε από τη θέση του ως εκπρόσωπος του Συλλόγου στον ΠΙΣ (στις διαδικασίες του οποίου 

συμμετέχει ούτως ή άλλως ex officio) και αντικαταστάθηκε από τον κ. Γεωργιτζίκη. Το αποτέλεσμα είναι να 

υπάρχουν 6 εκπρόσωποί μας στον ΠΙΣ.  

  Ακολουθεί πίνακας με χρονολογική καταχώρηση των παραπάνω ενεργειών.  

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.  

 

 
 

Δρ Άγγελος Βάκαλος  

Ωτορινολαρυγγολόγος 

 

 

  

 

 

  



Απολογισμός 03 Λειτουργία Συλλόγου

Ημ/νία ΔΣ Κατηγορία Είδος Υλοπ. Παρατηρήσεις

18/11/14 1η σ. ΔΣ Λειτουργία Πυρασφάλεια γραφείων ναι

18/11/14 1η σ. ΔΣ Λειτουργία Ανανέωση εξοπλισμού πληροφορικής μερικά Αλλάχθηκε μόνο ο κύριος Η.Υ. (Magma - Γ. Κάντζας)

18/11/14 1η σ. ΔΣ Λειτουργία Πρόγραμμα αρχείου μελών (νέο). Εκκαθάριση & ενημέρωση αρχείου. όχι Θα γίνει κεντρική βάση δεδομένων στον Π.Ι.Σ.

02/12/14 2η σ. ΔΣ Λειτουργία Παραίτηση προέδρου Δ.Σ. από θέση εκπροσώπου στον Π.Ι.Σ. υπέρ του κ. Γεωργιτζίκη ναι

Έτσι υπάρχουν 6 εκπρόσωποί μας στον Π.Ι.Σ. (ο πρόεδρος 

ex officio)

02/12/14 2η σ. ΔΣ Λειτουργία Πρόταση για δημιουργία προθήκης με κειμήλια (μουσείο) στα γραφεία όχι Πρόταση Βασίλη Καφταντζή. Επανεξέταση το 2016 

02/12/14 2η σ. ΔΣ Λειτουργία Πρόταση για πρόσβαση ΑΜΕΑ στα γραφεία του ΙΣΣ (ράμπα ή ανελκυστήρας στην είσοδο) όχι Μεγάλο κόστος

20/01/15 4η σ. ΔΣ Λειτουργία Κατάργηση κινητού, επιλογή εταιρείας για αποστολή SMS ναι

20/01/15 4η σ. ΔΣ Λειτουργία Υπενθύμιση μελών για καταβολή της συνδρομής τους ναι

20/01/15 4η σ. ΔΣ Λειτουργία Δημιουργία λογαριασμού "e-banking" (Τράπεζα Πειραιώς) ναι Εκπρόσωποι ο ταμίας και ο πρόεδρος

17/02/15 5η σ. ΔΣ Λειτουργία Απόφαση για τις προϋποθέσεις με τις οποίες θα δίνονται τα e-mail των μελών μας ναι

05/05/15 8η σ. ΔΣ Λειτουργία Λήψη συνδρομών από τους επισκέπτες ιατρούς ναι Μετά γνωμοδότηση Νομικού Συμβούλου ΠΙΣ

21/07/15 11η σ. ΔΣ Λειτουργία Σύμβαση ΚΕΚ για προγράμματα κατάρτισης προσωπικού Ιατρείων ναι ΚΕΚ "Εύβουλος"

06/10/15 12η σ. ΔΣ Λειτουργία Σύμβαση ΚΕΚ για δεύτερο (επί πλέον) πρόγραμμα κατάρτισης προσωπικού Ιατρείων ναι

Ελέγχθηκε αν γίνονται πράγματι τα σεμινάρια, ο αριθμός 

και η ιδιότητα των συμμετεχόντων 

06/10/15 12η σ. ΔΣ Λειτουργία Αντικατάσταση φωτιστικών γραφείου Συλλόγου με ισχυρότερα. ναι

06/10/15 12η σ. ΔΣ Λειτουργία Προσαρμογές διαδικασίας για αλλαγές στις άδειες λειτουργίας ιατρείων ναι Ο κ. Χατζίκας

15/10/15 Λειτουργία Προσπάθεια επίλυσης προβλήματος με εγγραφή συναδέλφου ναι Υπάρχουν πειθαρχικές κυρώσεις από Αγγλία

09/10/17 Λειτουργία Άσκηση σπουδαστή ΤΕΙ στα γραφεία του ΙΣΣ ναι Βάκαλος

06/10/17 Λειτουργία Σύνδεση με τηλεθέρμανση ναι Βάκαλος

20/10/17 Λειτουργία Απόφοιτος ΕΠΑΛ για πρακτική εξάσκηση ναι Λαμπριανίδου

01/03/18 Λειτουργία Νέα έπιπλα γραφείων και προθήκη ναι Αργυριάδης

Εκκαθάριση μητρώου μελών 
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