Το Σωματείο Εργαζομένων ιδρύθηκε το 1974, με απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης το 2008
μετονομάστηκε σε Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.
Στους καταστατικούς σκοπούς του, μεταξύ άλλων, εντάσσονται :
▪ Η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικότητας, συνεργασίας και αλληλεγγύης των μελών του.
▪ Η προαγωγή και εξύψωση του μορφωτικού, συνδικαλιστικού, κοινωνικού πολιτικού και
πολιτιστικού επιπέδου των μελών του,
▪ Η μελέτη και επίλυση επαγγελματικών και συνδικαλιστικών προβλημάτων των μελών του.
▪ Η συνεργασία με άλλους συνδικαλιστικούς φορείς για την εκπλήρωση των στόχων του
Πανεπιστημίου.
Για την επίτευξη των σκοπών του, το Σωματείο : ευαισθητοποιεί και κινητοποιεί τα μέλη του για τη
διεκδίκηση και κατοχύρωση επαγγελματικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτικών και πολιτιστικών
αγαθών, επικοινωνεί αμφίδρομα, συνεργάζεται και συν-επιλύει προβλήματα με τα μέλη της
πανεπιστημιακής κοινότητας, επιδιώκει τη συμμετοχή του στα διοικητικά όργανα του Πανεπιστημίου.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ
Το Σωματείο Εργαζομένων σε συνεργασία με το Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, οργανώνει σε τακτική Εθελοντική
Αιμοδοσία, έχοντας καταστήσει πλέον τη δράση αυτή θεσμό για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Για δέκατέσσερα και πλέον χρόνια από τον Σεπτέμβριο του 2002 έχει πραγματοποιήσει πολλές αιμοδοσίες και έχει
βραβευτεί από το Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (χάλκινο μετάλλιο) για τη συνεχή και συνεπή
δράση των εργαζομένων-εθελοντών αιμοδοτών.
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ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ
Μετά από συντονισμένες ενέργειες του Σωματείου Εργαζομένων, και την ανταπόκριση της Πρυτανείας
αναδιοργανώθηκαν οι σταθμοί Α’ Βοηθειών. Αυτή τη στιγμή λειτουργούν επτά (7) Σταθμοί Α Βοηθειών στο
Πανεπιστήμιο, για την εξυπηρέτηση όλων των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
Το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με πρωτοβουλία του συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό
ειδών πρώτης ανάγκης για τους συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται. Συγκεντρώθηκαν είδη ταξινομημένα σε
σακούλες για βρέφη, παιδιά, γυναίκες και άντρες.
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ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟ ΦΙΛΥΡΟ, ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ
Το Σωματείο Εργαζομένων, υποστηρίζει δυναμικά τα τελευταία χρόνια, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησής και
αλληλεγγύης το ΠΑΙΔΙΚΟ ΧΩΡΙΟ στο ΦΙΛΥΡΟ και την ΠΝΟΗ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ.

ΟΜΑΔΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
Το Σωματείο Εργαζομένων επί σειρά ετών έχει συνάψει συνεργασία με ασφαλιστική εταιρία και παρέχει σε
όποιο μέλος της Πανεπιστημιακής κοινότητας επιθυμεί, ομαδική ασφάλεια ζωής, με ευνοϊκούς όρους και
παροχές.
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
Με συντονισμένες ενέργειες του Δ.Σ. του Σωματείο Εργαζομένων, το Καλοκαίρι του 2013 διοργανώσαμε τις
Καλοκαιρινές Απο-δράσεις για τα παιδιά όλων των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Το πρόγραμμα είχε
επιμορφωτικό σκοπό καθώς απασχολούσε δημιουργικά με ποικίλες δραστηριότητες τα παιδιά. Η δράση αυτή
προσέλκυσε πάνω από 130 συμμετοχές παιδιών ηλικίας 6-12 ετών και βασίστηκε αποκλειστικά στην εθελοντική
διάθεση των εμπλεκομένων.
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ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
Το Σωματείο Εργαζομένων με την υποστήριξη των Πρυτανικών Αρχών, διοργανώνει για σειρά ετών με μεγάλη
επιτυχία την Παιδική Χριστουγεννιάτικη Γιορτή που απευθύνεται σε όλα τα μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.
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