ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΣ Νο 1 23/05/2019
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΝΠ)

Σήμερα 23 Μαΐου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14.00, στην αίθουσα του Σωματείου
Εργαζομένων του Νοσοκομείου Παπαγεωργίου (ΣΕΝΠ), συνήλθαν σε συνεδρίαση τα
νεοεκλεγέντα μέλη, που εκλέχτηκαν από τις εκλογές της 14Ης Μαΐου 2019, έπειτα από
πρόσκληση του πλειοψηφούντος συμβούλου Μανωλίτσα Αλέξανδρου, με μοναδικό θέμα,
«Συγκρότηση σε σώμα» σύμφωνα με το άρθρο 27 του καταστατικού λειτουργείας του ΣΕΝΠ.
Παρόντες ήταν, με αλφαβητική σειρά, τα ακόλουθα μέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Βαλάνος Νικόλαος
Βαφειάδου Βασιλική
Δερμεντζόγλου Λάμπρος
Κοκαρίδα Ηλιάδα
Μανωλίτσας Αλέξανδρος
Νικολιδάκη Ελευθερία
Ρούμκου Σοφία
Τασιούδης Αθανάσιος
Τουχτίδης Παναγιώτης

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία ξεκίνησε η συνεδρίαση με την εισήγηση του πλειοψηφούντος
συμβούλου.
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Σας καλωσορίζω στην πρώτη, μετά τις εκλογές της 14η Μαίου,
συνεδρίαση του ΔΣ, με μοναδικό θέμα την συγκρότηση σε σώμα. Θα μου επιτρέψετε να
ξεκινήσω με μία πολύ σύντομη αναφορά στα αποτελέσματα των εκλογών, Κυρίως για να
στοιχειοθετήσω την εισήγηση μου, που αποτελεί και θέση του ψηφοδελτίου μας, και εν συνεχεία
θα τοποθετηθείτε πάνω σε αυτήν μου την εισήγηση.
Έγινε η ανάγνωση του εκλογικού αποτελέσματος και στη συνέχεια ο πλειοψηφών σύμβουλος
προχώρησε στην εισήγησή του..
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Θεωρώ πως, όσον αφορά την κατανομή των εδρών, το ψηφοδέλτιο
το οποίο βγήκε νικητής στις τελευταίες εκλογές θα πρέπει να κατέχει την θέση του Προέδρου
και του Γενικού Γραμματέα. Και αυτό διότι πιστεύω προσωπικά, πως οι δύο αυτές θέσεις θα
πρέπει να βρίσκονται σε πλήρη σύμπνοια απόψεων. Δυστυχώς, τόσο η πόλωση που υπήρξε
στην προεκλογική περίοδο, όσο και οι
διερευνητικές συζητήσεις που είχα με τους
εκπροσώπους των δύο άλλων ψηφοδελτίων μετά τις εκλογές, δεν μου έδωσαν δείγματα πως
θα μπορούσε να υπάρξει αρμονία εάν αυτές οι δύο θέσεις δοθούν σε διαφορετικούς
συνδυασμούς. Για τις υπόλοιπες τρεις θέσεις, εμείς ως «Ενιαίο ψηφοδέλτιο», είμαστε
διατεθειμένοι να τις παραδώσουμε στους δύο άλλους συνδυασμούς, στέλνοντας με αυτόν τον
τρόπο και. ένα μήνυμα ενότητας προς τα έξω. Αυτά είχα να σας πω προς στιγμήν και
περιμένω τις τοποθετήσεις σας.
Στη συνέχεια έλαβε τον λόγο ο πλειοψηφών σύμβουλος της «Ενωτικής πρωτοβουλίας»
Δερμεντζόγλου Λάμπρος.

Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Καταρχάς εύχομαι καλή θητεία στο ΔΣ. Δύσκολα τα δύο χρόνια
που έρχονται. Θέλω να ξέρετε πως εμείς, ως δεύτερη παράταξη, ποντάρουμε στην επιτυχία και
όχι στην αποτυχία του ΔΣ. Άλλωστε αυτό θα το κάναμε είτε είμασταν πρώτοι είτε δεύτεροι είτε
τρίτοι. Σε ότι αφορά την συγκρότηση δυσκολεύομε να παρακολουθήσω την λογική διότι πίστευα
ότι το «Ενιαίο» δεν είναι ψηφοδέλτιο αλλά μεμονωμένοι υποψήφιοι.
Στο σημείο αυτό παρενέβη ο Προεδρεύων σύμβουλος Μανωλίτσας Αλέξανδρος
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Είναι ψηφοδέλτιο μεμονωμένων υποψηφίων και ας μην παίζουμε
με τις λέξεις. Άλλωστε στην ανάγνωση των αποτελεσμάτων αναφέρθηκα με τον όρο
ψηφοδέλτιο και για τους τρεις συνδυασμούς.
Στη συνέχεια συνέχισε την ομιλία του ο Κος Δερμεντζόγλου.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Η «Ενωτική πρωτοβουλία» ως παράταξη και όχι ως μεμονωμένοι
υποψήφιοι, θα στηρίξουμε κριτικά κάθε πρόταση που θα μπει σε επίπεδο προσώπων, από
οποιαδήποτε παράταξη προταθεί, και δεν προσδοκούμε και δεν επιθυμούμε να έχουμε κάποιο
θεσμικό ρόλο σε επίπεδο αξιώματος στο ΔΣ. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είμαστε παρόντες ή
δεν θα έχουμε δυναμική παρουσία, αλλά ερμηνεύοντας το εκλογικό αποτέλεσμα δεν συνδέουμε
την ύπαρξή μας στο ΔΣ με οποιοδήποτε αξίωμα.
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Καταρχάς να ρωτήσω αν συμφωνείται με την εισήγησή μου σχετικά
με την κατανομή των θέσεων στο ΔΣ ώστε να φτάσουμε εν συνεχεία στα πρόσωπα. Αν
συμφωνήσουμε θα έχουμε πετύχει ουσιαστικά σε ποσοστό 75% το σκοπό για τον οποίο
βρεθήκαμε εδώ σήμερα.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Για να σου απαντήσω, η διαδικασία της συγκρότησης αφορά το ΔΣ
και συγκεκριμένα αφορά, όχι τις παρατάξεις, αλλά τα πρόσωπα που συμμετέχουν στο ΔΣ. Οι
παρατάξεις και τα ψηφοδέλτια είναι μια εσωτερική διαδικασία. Το σώμα συγκροτείται σε
επίπεδο προσώπων. Συνεπώς η κατανομή έχει να κάνει με τον τρόπο που ο κάθε ένας την
αντιλαμβάνεται. Προεξάρχοντος κυρίως του πρώτου ψηφοδελτίου, το ποίο έχει και την
δυνατότητα να καθορίζει και τις εξελίξεις, ως πλειοψηφούσα ή μειοψηφούσα αρχή. Αν η πρώτη
παράταξη για δικούς της λόγους θέλει να εκχωρήσει τη βάσανο του Προέδρου στην Κα
Ρούμκου για παράδειγμα ή στον Κο Τασιούδη, αυτό είναι μία δική της επιλογή.
Μετά από την τοποθέτηση του Κου Δερμεντζόγλου ζητήθηκε η τοποθέτηση του Κου Τασιούδη.
Τασιούδης Αθανάσιος: Καλωσορίζουμε και εμείς με την σειρά μας τους καινούργιους
ιδιαίτερα. Άλλωστε με τους παλιούς γνωριζόμαστε. Και επειδή γνωριζόμαστε, οι απόψεις μας
είναι σαφείς και πολλές φορές ειπωμένες από την πλευρά μας, για το πως βλέπουμε ένα ΔΣ.
Εμείς λοιπόν ως παράταξη προτείνουμε το αναλογικό αντιπροσωπευτικό ΔΣ. Και
ξεκαθαρίζουμε τι εννοούμε. Όποιος θεσμικός ρόλος και να είναι αυτός, ο πρώτος ρόλος να
ανήκει στο πρώτο ψηφοδέλτιο και αυτοί είναι που πρέπει να αποφασίσουν ποιον θα έχουν ως
πρόεδρο. Ο δεύτερος ρόλος θα πάει στη δεύτερη δύναμη και η τρίτη δύναμη να πάρει τον τρίτο
τη τάξη θεσμικό ρόλο. Εμείς βέτο βάζουμε μόνο στην περίπτωση εκείνη όπου όταν επιλέξεις
κάποιον για πρόεδρο να μην έχει τα χαρακτηριστικά του λαμόγιου, του καταχραστή, του
φασίστα ναζιστή. Δεν θα μπούμε στη λογική να ψηφίσουμε κατά άτομο. Εμείς θα πάμε σε
ψηφοφορία εφόσον αποφασίσουμε από την αρχή ότι το πρώτο αξίωμα ανήκει στην πρώτη, το
δεύτερο στην δεύτερη και το τρίτο στην Τρίτη δύναμη. Στη συνέχεια θα δούμε και τις άλλες δύο
θέσεις. Σε αυτή την λογική θα παραμείνουμε να ψηφίσουμε. Σε οποιαδήποτε άλλη λογική, θα
αποχωρήσουμε.

Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Θα συμφωνήσω μαζί σου σε ένα ποσοστό 50%. Δηλαδή στο ότι θα
πρέπει να δοθούν θεσμικοί ρόλοι σε όλους. Είναι κάτι που το θεωρώ δίκαιο. Έχετε μια πολυετή
παρουσία στο ΔΣ με μία σταθερή δύναμη και δεν είναι δυνατόν να μην έχετε ένα θεσμικό ρόλο.
Σε αυτό όμως που εγώ προσωπικά και το ψηφοδέλτιο μας κρατάει σταθερή θέση, είναι στο ότι
η Προεδρεία και η Γραμματεία θα πρέπει να πάνε στο «Ενιαίο».
Στο σημείο αυτό ζήτησε μία μικρή τοποθέτηση ο σύμβουλος Βαλάνος Νικόλαος.
Βαλάνος Νικόλαος: Μία παρατήρηση. Δεν κατάλαβα την τοποθέτηση του Κου Δερμεντζόγλου.
Δηλαδή ότι αν ήταν ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο στο οποίο θα συμμετείχαμε όλοι, τότε δεν θα
μιλούσαμε για παρατάξεις, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο, είναι λογικό
να έρθουμε σήμερα εδώ, με μία συγκεκριμένη απόφαση την οποία έχουμε προαποφασίσει ως
παράταξη, μεμονωμένων ενδεχομένως υποψηφιοτήτων. Όπου ο κάθε ένας έχει διαφορετικά
χαρακτηριστικά. Μπορούμε όμως να συνεννοούμαστε και εγώ για τον λόγο αυτό είμαι εδώ
πιστεύοντας ότι μπορούμε να συνεννοούμαστε γενικώς και τώρα και μετά. Δεν είναι κακό να
εκφράζει ο Κος Μανωλίτσας την άποψη του Κου Τουχτίδη, της Κας Νικολιδάκη ή την δική μου,
λέγοντας ο Κος Δερμεντζόγλου πως εσείς είστε μεμονωμένες υποψηφιότητες. Ναι είμαστε
μεμονωμένες υποψηφιότητες. Μακάρι να είμασταν όλοι σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο και τότε τα
πράγματα θα ήταν καλύτερα.
Τον λόγο ζήτησε η Κα Βαφειάδου
Βαφειάδου Βασιλική: Πάνω στην τοποθέτηση του Κου Βαλάνου, θα ήθελα να απαντήσω πως
σαφώς η παράταξη θα πρέπει να έχει κοινή θέση και πορεία, αλλά προεκλογικά αυτό που
ακούγεται είναι ότι δεν είστε παράταξη αλλά μεμονωμένοι υποψήφιοι και ότι ο Κος Τουχτίδης
καταθέτει τις υποψηφιότητές σας κάνοντας απλά αυτή την διαδικασία. Άρα δεν είστε
μεμονωμένοι υποψήφιοι.
Στο σχόλιο της Κας Βαφειάδου απάντησε ο Κος Μανωλίτσας.
Μανωλίτσας Αλέξανδρος. Κοιτάξτε, είμαστε μεμονωμένοι υποψήφιοι οι οποίοι έπρεπε κάπου
να ενταχθούμε. Αυτό που εντασσόμαστε ονομάζεται ψηφοδέλτιο. Φυσικά και δεν θα μπορούσε
να ονομάζεται αλλιώς. Διαφορετικά θα έπρεπε να κατεβαίναμε ο κάθε ένας ξεχωριστά.
Στη συνέχεια τον λόγο έλαβε ο Κος Τουχτίδης.
Τουχτίδης Παναγιώτης: Λοιπόν το «Ενιαίο» το έχουμε ξεκαθαρίσει. Για να είσαι παράταξη θα
πρέπει να έχεις τα ίδια ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Ούτε ο Κος Βαλάνος είναι στο χώρο μου ,
ούτε εγώ στον δικό του. Αλλά αυτό που μας ενώνει σε αυτή την διαδικασία είναι το ότι οι
άνθρωποι που δεν θέλουν να βάλουν μία ταμπέλα για να μην έχουν επιρροές, μπαίνουν σε ένα
ενιαίο αλφαβητικό ψηφοδέλτιο. Τώρα αν κατάλαβα καλά η «Ενωτική» δεν θέλει κανέναν
θεσμικό αξίωμα. Αυτό είπατε; Συνεπώς εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να μιλάμε για
αναλογικό αντιπροσωπευτικό.
Ακολούθησε ένας μικρός διάλογος μεταξύ Κου Τουχτίδη και Κου Δερμεντζόγλου.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Μα δεν κάνατε καμία πρόταση για αναλογικό αντιπροσωπευτικό!
Τουχτίδης Παναγιώτης: Ναι δεν κάναμε αλλά η εισήγησή σας ήταν ότι….
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Είπαμε ότι θα παραμείνουμε υποστηρικτικά στο σωματείο από το
ρόλο του μέλους.

Τον λόγο ζήτησε και πήρε εκ νέου ο Κος Τασιούδης
Τασιούδης Αθανάσιος: Εμείς καταθέτουμε πρόταση. να ψηφίσουμε, ποιος συμφωνεί με την
δική μας άποψη (αναλογικό αντιπροσωπευτικό) και ποιος με αυτό που προτείνει η εισήγηση
του ενιαίου ψηφοδελτίου; Στη συνέχεια προχωρούμε στην ψήφιση προσώπων.
Στον Κο Τασιούδη απάντησε ο Κος Δερμεντζόγλου
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Καλέ μου Θανάση, είσαι αντικαταστατικός. Νομίζω πως το
καταστατικό μας το οποίο αποτελεί αντιγραφή ενός καταστατικού που ισχύει σε όλα τα
σωματεία σοφά έχει ορίσει την διαδικασία, Γιατί μετά τις εκλογές πρέπει να σπάνε τα τείχη και
να μιλάνε οι άνθρωποι. Εδώ λοιπόν ήρθε η ώρα οι εννέα συνάδελφοι που εξελέγησαν να
μιλήσουν αυτοί. Και αυτοί να σηκώσουν το βάρος, ο κάθε ένας από το δικό του μετερίζι, για όλο
το σωματείου. Δεν είναι τσιφλίκι των παρατάξεων ή των ψηφοδελτίων η δομή και η λειτουργία
του σωματείου.
Ζήτησε τον λόγο ο Κος Χαλβατζής εις εκ των παρευρισκόμενων, με την ιδιότητα του μέλους του
Γενικού συμβουλίου της ΕΔΟΘ, και ακολούθησε μικρός διάλογος μεταξύ του ίδιου και του Κου
Δερμεντζόγλου για την σημασία της αναλογικότητας στην κατανομή των θέσεων.
Στον διάλογο παρέμβηκε ο Κος Μητσιάκος Γεώργιος, ένας εκ των παραβρισκόμενων.
Μητσιάκος Γεώργιος: Αναλογικό αντιπροσωπευτικό σημαίνει ότι αντιπροσωπεύονται όλες οι
παρατάξεις, αναλογικά με την δύναμη τους. Η πρόταση που κατατέθηκε από τον πλειοψηφών
σύμβουλο του «Ενιαίου ψηφοδελτίου» είναι μεν αντιπροσωπευτική αλλά όχι αναλογική. Εμείς
σαν παράταξη η θέση μας είναι ξεκάθαρη. Ή θα υπάρξει αναλογική αντιπροσωπευτική
εκπροσώπηση ή αποχωρούμε. Δεν μπαίνουμε σε άλλα παιχνίδια.
Τον λόγο ζήτησε η Κα Τζουανοπούλου, μία εκ των παρευρισκόμενων.
Τζουανοπούλου Νίκη: Αναρωτιέμαι αν ή θέση που έχει τώρα το «Ενιαίο» είναι η ίδια με αυτήν
που είχε την προηγούμενη φορά η «Ενωτική πρωτοβουλία».
Στην Κα Τζουανοπούλου απάντησε ο Κος Δερμεντζόγλου.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος. Η πρόταση που καταθέσαμε ήταν η ίδια με αυτή που κατατέθηκε
σήμερα. Η διαφορά είναι στο γεγονός ότι πάρα του ότι είχαμε 48% στις εκλογές και 27% η
δεύτερη παράταξη, υπήρξε αντιπρόταση για πρόεδρο. Εμείς λοιπόν είπαμε ότι σεβόμαστε το
αποτέλεσμα και στηρίζουμε κριτικά τις αποφάσεις της πλειοψηφίας.
Ο Κος Μανωλίτσας πήρε τον λόγο.
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Εγώ προσωπικά θεωρώ πως με την εισήγησή μου σπάει ένα
κατεστημένο και δίνονται θεσμικά αξιώματα σε όλους μέσα στο ΔΣ.
Τον λόγο πήρε ο Κος Τουχτίδης.
Τουχτίδης Παναγιώτης: Το Καταστατικό αναφέρει συγκεκριμένη διαδικασία όπου προτείνεται
ένα πρόσωπο για πρόεδρος και ακολουθεί μυστική ψηφοφορία ανά αξίωμα θεσμικό. Λοιπόν
αυτοπροτείνομαι για πρόεδρος, για να προχωρήσει η διαδικασία.
Τον Λόγο πήρε ο Κος Τασιούδης

Τασιούδης Αθανάσιος:
Παναγιώτη μου, άλλο είπαμε και άλλο καταλάβατε. Θα
συμφωνήσουμε από πριν ότι ανήκει το προεδρείο στην δική σας διαδικασία και βάλτε όποιον
θέλεται και θα ψηφίσουν οι υπόλοιποι αυτόν που θέλουν οι δικοί σας. Να πάμε μετά στην
δεύτερη παράταξη για Γραμματέα. Να βάλουν αυτοί όποιον θέλουν και να ψηφίσουμε.
Διαφορετικά θα πάμε στο περσινό που εκλιπαρούσα να αποχωρήσεις από την διεκδίκηση της
Προεδρίας. Άλλωστε πέρα από τα αξιώματα το επόμενο δίχρονο απέδειξε ότι δεν υπήρξε
κάποιο ιδιαίτερο θέμα καθώς οι περισσότερες αποφάσεις ήταν ομόφωνες.
Στη συνέχεια ο Κος Μανωλίτσας ως Προεδρεύων ρώτησε αν υπάρχουν προτάσεις για την
προεδρία πέρα από αυτή του Κου Τουχτίδη.
Στο σημείο αυτό οι εκπρόσωποι της «Αγωνιστικής συσπείρωσης» δια στόματος της Κας
Ρούμκου και Τασιούδη, αποχώρησαν από την αίθουσα.
Ακολούθησε μυστική ψηφοφορία για το αξίωμα του Προέδρου όπου ο Κος Τουχτίδης εκλέχθηκε
με 4 ψήφους υπέρ και 3 λευκά.
Για την θέση του Γενικού Γραμματέα προτάθηκε από το «Ενιαίο ψηφοδέλτιο» ο Κος
Μανωλίτσας όπου μετά από μυστική ψηφοφορία εξελέγη παμψηφεί με 7 ψήφους υπέρ.
Η θέση του Αντιπροέδρου προτάθηκε εκ νέου, από τον Κο Τουχτίδη και Κο Μανωλίτσα, στον
Κο Δερμεντζόγλου της «Ενωτικής πρωτοβουλίας» ο οποίος και πάλι την αρνήθηκε. Κατόπιν
τούτου για την θέση του Αντιπροέδρου προτάθηκε ο Κος Βαλάνος από το «Ενιαίο ψηφοδέλτιο»
όπου μετά από μυστική ψηφοφορία εξελέγη παμψηφεί με 7 ψήφους υπέρ.
Για την θέση του Ειδικού Γραμματέα προτάθηκε από το «Ενιαίο» η Κα Νικολιδάκη η οποία
κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας εξελέγη με 4 ψήφους υπέρ και 3 λευκά
Η θέση του Ταμία προτάθηκε από τον Κο Τουχτίδη στην Κα Κοκαρίδα της «Ενωτικής
πρωτοβουλίας» η οποία και την αρνήθηκε. Κατόπιν τούτου και με δεδομένο ότι ο Πρόεδρος ο
Γενικός Γραμματέας και ο Αντιπρόεδρος να δύνανται να κατέχουν θέση Ταμία, η θέση αυτή
προτάθηκε από το «Ενιαίο ψηφοδέλτιο» στην Κα Νικολιδάκη και μετά από μυστική ψηφοφορία
εξελέγη με 4 ψήφους υπέρ και 3 λευκά.
Μετά την ολοκλήρωση της ψηφοφορίας για κάθε ένα από τα αξιώματα, πήρε τον λόγο ο
απελθών Πρόεδρος Κος Δερμεντζόγλου.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Ως κατακλείδα να πω ότι τα λευκά δεν αφορούν τα πρόσωπα και
την αξία των συναδέλφων. Στηρίξαμε κυρίως τους νέους συναδέλφους με την θετική μας ψήφο
ως μια έκφραση ανανέωσης την οποία πρέπει να έχει το σωματείο. Μακάρι αυτό να προκύπτει
από τις κάλπες. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, το καταλαβαίνουμε. Ο ομιλών διανύει την 5η του
θητεία. Εμείς λοιπόν απλώς θέλαμε να στηρίξουμε νέους συναδέλφους που αναλαμβάνουν τα
καθήκοντά τους στο νέο ΔΣ με την ψήφο μας, χωρίς αυτό να σημαίνει τίποτα για τους
παλαιότερους και την αναγνωρισμένη τους αξία.
Το λόγο πήρε ο Κος Βαλάνος
Βαλάνος Νικόλαος: Εγώ πραγματικά λυπάμαι πολύ που συμμετέχοντας πρώτη φορά στο
σωματείο, βλέπω ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε για ένα προεδρείο που θα εκπροσωπεί
όλους τους εργαζόμενους. Εγώ θα ήθελα να υπάρχει ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, αλλά από την
στιγμή που δεν υπάρχει, θα ήθελα να εκπροσωπείται από όλους. Λυπάμαι πραγματικά
λυπάμαι!

Στον Κο Βαλάνο απάντησε ο Κος Τσιντάρης, εις εκ των παρευρισκόμενων.
Τσιντάρης Βασίλειος: Εννέα είναι τα μέλη και έχουν ισοδύναμή ψήφο. Άρα δεν έχει σημασία
περισσότερο η σημερινή μέρα όσο, στις επόμενες συνεδριάσεις, η παρουσία και η σύμπνοια
όλων. Το σωματείο έχει να εκπροσωπήσει τους εργαζόμενους Δεν είναι απέναντι από την
διοίκηση παρά μόνο αν θίγονται οι εργαζόμενοι.. Κάποιοι εκ των πραγμάτων θα είναι αυτοί που
θα αναλάβουν την διοίκηση είτε και την εκπροσώπηση αλλά αυτό που θα τους χαρακτηρίσει
σαν σωματείο είναι η αντιπροσωπευτικότητα να μη είναι του ενός, αλλά των εννέα.
Στο έλος της συνεδρίασης ανακοινώθηκαν τα ονόματα του νέου Προεδρείου του ΔΣ του ΣΕΝΠ.
Τουχτίδης Παναγιώτης
Μανωλίτσας Αλέξανδρος
Βαλάνος Νικόλαος
Νικολιδάκη Ελευθερία

Πρόεδρος
Γενικός Γραμματέας
Αντιπρόεδρος
Ειδικός Γραμματέας / Ταμίας
.
Αφού δεν υπήρχε άλλο θέμα προς συζήτηση η συνεδρίαση λύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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