
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Νο 8    6. 12. 2019 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΝΠ) 

 

Σήμερα, 6 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, στα γραφεία του Σωματείου, 
πραγματοποιήθηκε Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ ΣΕΝΠ με τα κάτωθι προγραμματισμένα θέματα: 

1. Επικύρωση πρακτικών 

2. Ακρόαση Διευθύντριας Ν.Υ 

3. Εορταστική δράση ΔΣ ΣΕΝΠ 

4. ΕΣΣΕ – νομική άποψη 

5. Κρατήσεις απογευματινών ιατρείων 

6. Αντιμετώπιση φαινομένων βίας 

7. Εκτός ημερησίας 

 

Παρόντες από το ΔΣ, ήταν οι: 

1. Βαφειάδου Βασιλική 

2. Δερμεντζόγλου Λάμπρος 

3. Μανωλίτσας Αλέξανδρος 

4. Νικολιδάκη Ελευθερία 

5. Παρασκευαΐδης Στέφανος 

6. Ρούμκου Σοφία 

7. Τασιούδης Αθανάσιος 

8. Τουχτίδης Παναγιώτης 

 

Απούσα από την τακτική συνεδρίαση ήταν το μέλος του ΔΣ Κοκαρίδα Ηλιάδα. 

 

Θέμα 1ο Επικύρωση πρακτικών 

 

Στην αρχή της συνεδρίασης ζητήθηκε η επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης 
συνεδρίασης, προκειμένου αυτά να ανέβουν στη σελίδα του Σωματείου προς διάθεση των μελών. 

 

 

Θέμα 2ο Ακρόαση Διευθύντριας Ν.Υ 

 

Στην εισήγηση του θέματος προέβη ο Πρόεδρος του ΔΣ Τουχτίδης Παναγιώτης. 

Τουχτίδης Παναγιώτης:: Σχετικά με το πρόσφατο θέμα που είχε φέρει προς συζήτηση η 
“Ενωτική Πρωτοβουλία” και συγκεκριμένα την οικονομική και νομική υποστήριξη της κ. Νταντανά, 
ζήτησε να μας δει και να τοποθετηθεί επ’ αυτού η Διευθύνουσα της ΝΥ κ. Μαρία Παπαθεοδώρου 
στην οποία και δίνω τον λόγο . 

Παπαθεοδώρου Μαρία: Πληροφορηθήκαμε για το θέμα αυτό από τα πρακτικά και με έκπληξη 
διαπιστώσαμε ότι το θέμα αυτό αφορά όλη τη νοσηλευτική υπηρεσία. Όπως και η κυρία Νταντανά 
έτσι και εγώ λέω ότι μπορεί το θέμα να μην θεωρείται προσωπικό, όμως όταν αναφέρεστε σε μία 
διαδικασία θα πρέπει να λαμβάνετε υπόψιν πως πίσω από αυτή τη διαδικασία είμαστε κάποιοι 
άνθρωποι που επίσης είμαστε μέλη του σωματείου. Ήρθαμε λοιπόν εδώ για να σας πούμε πως 
όταν στρέφεστε κατά μιας διαδικασίας, έμμεσα στρέφεστε και απέναντι σε μέλη του σωματείου 
τα οποία βρίσκονται πίσω από αυτή τη διαδικασία. Θα θέλαμε λοιπόν να τοποθετηθείτε εκ νέου 



και Θεωρώντας πως η απόφαση που πήρατε ήταν λανθασμένη καθώς δεν είναι δυνατόν ένα 
σωματείο να στηρίζει έναν εργαζόμενο εναντίον κάποιου άλλου. 

Σε μία πρώτη τοποθέτηση προέβη η ταμίας του σωματείου κ. Ελευθερία  Νικολιδάκη, 

Νικολιδάκη Ελευθερία: Θα ήθελα να πω πως η απόφαση που πήραμε κατά της διαδικασίας 
δεν είναι κάτι καινούργιο αλλά από την αρχή αυτής της διαδικασίας σταθήκαμε αντίθετοι στον 
τρόπο με τον οποίο διενεργήθηκε. Η απόφασή μας λοιπόν δεν αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα 
παρά μόνο την διαδικασία. 

Πάνω στην τοποθέτηση της κ. Νικολιδάκη απάντησε η κ. Παπαθεοδώρου Μαρία. 

Παπαθεοδώρου Μαρία: Θεωρείτε 11 μήνες μετά πως η συγκεκριμένη διαδικασία ήταν διαβλητή  
ενώ από την αρχή είχατε κληθεί να συμμετέχετε προκειμένου να διασφαλίζεται το αδιάβλητο της 
διαδικασίας. 

Το λόγο πήρε ο πρόεδρος του σωματείου Παναγιώτης Τουχτίδης 

Τουχτίδης Παναγιώτης: Η δική μου άποψη είναι γνωστή. Την εξέθεσε άλλωστε στο 
προηγούμενο διοικητικό συμβούλιο. Ότι δηλαδή ασχέτως αν η υποστήριξη προς την κ. Νταντανά 
στρέφεται κατά της διαδικασίας, δεν είναι δυνατόν το σωματείο να υποστηρίζει κινήσεις ενός 
μέλους  προκειμένου αυτό να στραφεί κατά άλλων μελών. Η απόφαση βέβαια έχει παρθεί και 
οφείλω να πω πως η άποψη των παιδιών περιορίστηκε καθαρά στο γεγονός της διαδικασίας και 
μόνο. Και φυσικά δεν συνάγεται κάποια προσωπική μομφή. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε το μέλος του ΔΣ Δερμεντζόγλου Λάμπρος. 

Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Θα ξεκινήσω με αυτό που είπε η κυρία Νικολιδάκη. Το σωματείο δεν 
αντιμετώπισε το ζήτημα της εκλογής των νέων μελών της νοσηλευτικής υπηρεσίας για πρώτη 
φορά. Στο προηγούμενο ΔΣ με το αίτημα της κ. Νταντανά. Αλλά το αντιμετώπισε εν τη γενέσει 
του, όταν δηλαδή ξεκινούσε η διαδικασία της εκλογής, θεωρώντας πως η συγκεκριμένη 
διαδικασία δεν έχει τα εχέγγυα  της αξιοκρατίας που εμείς θα θέλαμε.  Και δεν αναφέρομαι 
αποκλειστικά στην διαδικασία που τηρήθηκε για την εκλογή της νοσηλευτικής υπηρεσίας, αλλά 
στην ίδια διαδικασία που τηρήθηκε και σε όλες τις άλλες ανάλογες περιπτώσεις. Αυτή η 
διαδικασία κατά την άποψη του σωματείου λοιπόν δεν θεωρείτε σωστή.  Και αυτή την άποψη την 
εκφράσαμε και τότε. Για αυτό άλλωστε και όταν μας  ζητήθηκε από τη διοίκηση να συμμετέχουμε 
στη διαδικασία αρνηθήκαμε γιατί θεωρήσαμε ότι δεν μπορούσαμε να παρέμβουμε, πόσο μάλλον 
να νομιμοποιήσουμε μία τέτοια διαδικασία, την οποία εξαρχής θεωρούσαμε μη αξιοκρατική.  Το 
δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με το ποιος είναι ο ρόλος του σωματείου. Το σωματείο είναι για τον 
εργαζόμενο ότι είναι τα ΤΕΠ για τον ασθενή. Όποιος προστρέχει και ζητάει τη βοήθειά του 
σωματείου το σωματείο δεν μπαίνει στη διαδικασία της διαλογής. Το σωματείο προσφέρει και 
μάλιστα με τον ίδιο τρόπο σε όλους ζητούν την συνδρομή του. Επίσης θα ήθελα να πω πως για 
μένα ακόμη κι αν έχεις ένα θεσμικό ρόλο ως σωματείο, είναι προβληματικό το να κρίνει 
συνάδελφος έναν συνάδελφο, και χαίρομαι που είχαμε  ως σωματείο τη φώτιση να μην 
συμμετέχουμε στην διαδικασία της εκλογής. Και ποτέ μετά την διαδικασία και την ανακοίνωση 
των αποτελεσμάτων δεν εκφράστηκε από μέρους μας καμία αμφισβήτηση, ούτε απέναντι στα 
πρόσωπα ούτε απέναντι στο έργο τους. Αντιθέτως ως σωματείο και τα πρόσωπα τιμούμε και το 
έργο σας. Αυτό που ζητάμε και το ζητάμε χρόνια είναι από μέρους της διοίκησης να τηρείται σε 
ανάλογες περιπτώσεις μία ξεκάθαρη διαδικασία. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, η μόνη ένσταση που 
είχε το σωματείο δεν είχε να κάνει ούτε με τα πρόσωπα ούτε με το ρόλο τους ούτε με το έργο 
τους αλλά καθαρά με την διαδικασία και με τον τρόπο με τον οποίο η διοίκηση φέρθηκε στην 
απελθούσα νοσηλευτική υπηρεσία. Γιατί έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει τον τιμάς και μετά 
τον αποστρατεύεις. Δεν τον φτύνεις! Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να απασχολεί εν δυνάμει και 
σας για το μέλλον. 

Στη συνέχεια το λόγο πήρε το μέλος του ΔΣ Αθανάσιος Τασιούδης. 



Τασιούδης Αθανάσιος: Φοβάμαι πως έχετε μία κακή ερμηνεία πάνω στο τι έχει αποφασιστεί. 
Εμείς δεν καταγγέλλουμε πρόσωπα αλλά διαδικασίες. Αυτή τη διαδικασία εμείς ως παράταξη την 
είχαμε καταγγείλει από την πρώτη στιγμή, καθώς δεν συμφωνούμε με τον νόμο Γεροβασίλη τον 
οποίο και θεωρούμε μη αξιοκρατικό. Πάνω σε αυτή τη λογική λοιπόν αποφασίσαμε τη στήριξη 
προκειμένου να ξεκινήσει μία συζήτηση, καθαρά πάνω στο θέμα της διαδικασίας. Εμείς δεν 
είμαστε αυτοί που θα κρίνουμε εάν εσείς είστε αυτοί που θα έπρεπε να κατέχετε αυτή τη θέση. 
Φυσικά και μπορεί να είστε εσείς. Αλλά από τη στιγμή που κατατίθεται μία ένσταση πάνω στον 
ίδιο το νόμο από ένα τρίτο πρόσωπο, αυτό θα πρέπει να αποδειχθεί. 

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια το μέλος του ΔΣ Βασιλική Βαφειάδου. 

Βαφειάδου Βασιλική:  Εγώ θα ήθελα να πω ότι συμφωνώ απόλυτα με τον κ. Δερμεντζόγλου. 
Άλλωστε με έχει καλύψει απόλυτα.  Το μόνο που θα ήθελα να προσθέσω είναι πως δεν υπάρχει 
κανένας λόγος να έχετε στο μυαλό σας ότι η απόφασή μας έχει προσωπικό χαρακτήρα. Έχει να 
κάνει καθαρά με την διαδικασία. Θα πρέπει κάποια στιγμή να μπει στο νοσοκομείο μία τάξη όσον 
αφορά το ποιοι και το πώς επιλέγονται. Θα πρέπει μία διαδικασία να αποφασιστεί,  να 
ανακοινωθεί και φυσικά να τηρηθεί. Η κίνηση λοιπόν της κ. Νταντανά να προσφύγει στο σωματείο 
αποτελεί μία αφορμή ώστε να μπουν κάποια στιγμή στο τραπέζι όλα αυτά τα θέματα. 

Τον λόγο πήρε το μέλος του σωματείου κυρία Δώρα Τσαπράζη 

Τσαπράζη Δώρα: Θα ήθελα να πω πως όλοι έχουμε μερίδιο ενοχής διότι συμμετείχαμε σε μία 
διαδικασία που εκ των προτέρων γνωρίζαμε πώς ακριβώς θα γίνει. Τελικά όμως φαίνεται πως εκ 
του αποτελέσματος κρίθηκε πώς η διαδικασία δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Θέτω λοιπόν το 
ερώτημα. Όταν αντιλαμβάνομαι ότι το αποτέλεσμα δεν ευνοεί εμένα τότε έρχομαι και ζητάω τη 
στήριξή του σωματείου;  

Το λόγο πήρε το μέλος του σωματείου και τομεάρχισσα Γεωργία Κυριακέλη. 

Κυριακέλη Γεωργία:  Συμφωνώ απόλυτα με την κυρία Τσαπράζη. Ότι δηλαδή συμμετείχαμε σε 
μία διαδικασία νομιμοποιώντας την εμείς οι ίδιοι με τη συμμετοχή μας. Ο δικός μου 
προβληματισμός σχετίζεται με τη χρονική στιγμή και την ερμηνεία του γεγονότος. Γιατί δηλαδή 
δεν κινήσατε μία τέτοια διαδικασία άμα τη εμφανίσει των αποτελεσμάτων, εφόσον όπως είπατε 
είχατε επί της αρχής έντονους προβληματισμούς για την διαδικασία; Μια διαδικασία βάση της 
οποίας όλοι ανεξαιρέτως δώσαμε μία συνέντευξη και εκ του αποτελέσματος κάποιοι πήραν 
κάποιες θέσεις, κάποιοι άλλοι όχι και κινήθηκαν εναντίον της διαδικασίας. Και φτάνουμε 11 μήνες 
μετά να  προσέρχεται στο σωματείο ένα μέλος της νέας διοίκησης της ΝΥ ζητώντας βοήθεια για 
να κινηθεί εναντίον της διαδικασίας αλλά εμμέσως και εναντίον προσώπων που εμπλέκονται σε 
αυτή τη διαδικασία. Είμαστε εδώ λοιπόν για να αποκρυσταλλωθεί πρώτον πώς το δικό σας 
σκεπτικό αφορά καθαρά το θεσμό, καθαρά τη διαδικασία επί της αρχής και δεύτερον πώς 
κατανοείτε και τη δική μας θέση. Καθώς ο άνθρωπος που κινείται κατά της διαδικασίας, έχοντας 
έννομο συμφέρον, μέσα από αυτή του την κίνηση εμπλέκει και όλους εμάς. 

Τον λόγο πήρε εκ νέου η διευθύνουσα της ΝΥ και μέλος του σωματείου Κ Παπαθεοδώρου Μαρία. 

Παπαθεοδώρου Μαρία: Θα ήθελα να πω πως αυτούς τους  11 μήνες προσπαθούμε να 
χτίσουμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους μας. Και κάθε φορά συμβαίνει κάτι που μας 
βάζει σε δυσάρεστες διαδικασίες, συζητώντας τα ίδια και τα ίδια πράγματα. Αυτό κάποτε πρέπει 
να τελειώσει ώστε να προχωρήσουμε μπροστά. Επίσης να πω πως δυστυχώς για την εξέλιξη 
των ανθρώπων στηριζόμαστε στα τυπικά προσόντα, αδικώντας όμως έτσι ανθρώπους που ενώ 
δεν έχουν ένα μεταπτυχιακό, είναι πάρα πολύ αξιόλογοι, έχουν διοικητικά προσόντα, ήθος, 
αξιοπρέπεια και δυνατότητες να κάνουν σημαντικά πράγματα για την υπηρεσία. Πραγματικά 
λυπάμαι πολύ για αυτό! 

Τον λόγο πήρε ο πρόεδρος του σωματείου Τουχτίδης Παναγιώτης. 

Τουχτίδης  Παναγιώτης:  Νομίζω πως έγινε σαφές ότι η απόφαση ήταν κατά της διοίκησης και 
όχι της τελικής επιλογής των προσώπων. Άλλωστε κανένας δεν ήταν εκεί για να κρίνει εκ του 



ασφαλούς καθώς από την αρχική διαδικασία ακόμα και το Πανεπιστήμιο και το Σωματείο είχε 
αποφασίσει να απέχει. Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε. 

Το λόγο πήρε εκ νέου το μέλος του ΔΣ Δερμεντζόγλου Λάμπρος. 

Δερμεντζόγλου Λάμπρος:  Εγώ θα ήθελα μόνο να πω πως αν ήμουν στη θέση σας θα ήθελα 
να κλείσει έστω και μέσω μιας επίπονης δικαστικής διαδικασίας αυτό το κεφάλαιο. Ίσως επώδυνα 
αλλά μία για πάντα. Και την επόμενη φορά να δούμε τη νοσηλευτική υπηρεσία και με τα πέντε  
μέλη της. 
 
 
 
Θέμα 3ο  Εορταστική δράση ΔΣ ΣΕΝΠ 
 

Στην εισήγηση προέβη ο Πρόεδρος του ΔΣ του Σωματείου Τουχτίδης Παναγιώτης. 

Τουχτίδης Παναγιώτης: Είθισται αυτές τις ημέρες των εορτών ως σωματείο να προβαίνουμε σε 
μία δράση προς τους εργαζόμενους. Φέτος θα μπορούσαμε να προσφέρουμε βασιλόπιτες  ή ένα 
καλάθι με κρασιά ή ακόμη κάποιο εορταστικό διακοσμητικό  με το λογότυπο του ΣΕΝΠ . 

Πάνω σε αυτό συμφώνησαν όλοι και οι τρεις προτάσεις τέθηκαν σε ψηφοφορία όπου και 
αποφασίστηκε να μοιραστούν βασιλόπιτες στα τμήματα. 

 

Θέμα 4ο ΕΣΣΕ – νομική άποψη 

 
Στην εισήγηση του θέματος προέβη ο Πρόεδρος του Σωματείου κ. Τουχτίδης Παναγιώτης ο 
οποίος και ανέγνωσε την νομική άποψη του δικηγόρου του σωματείου πάνω στις προτάσεις που 
αφορούσαν την υπογραφή της νέας ΣΣΕ και είχαν καταθέσει σε προηγούμενο ΔΣ από τα μέλη 
του ΔΣ. 
 
Ακολούθησε διάλογος μέσα από τον οποίο προστέθηκαν νέες προτάσεις η και βελτιώθηκαν οι 
ήδη υπάρχουσες. 
 
Στο τέλος της συζήτησης ζητήθηκε από το μέλος του σωματείου Αθανάσιο Τασιούδη να ορισθεί 
Γενική Συνέλευση με σκοπό, όχι την διαπραγμάτευση αλλά την ενημέρωση των εργαζομένων, 
πάνω στις προτάσεις που αφορούν την υπογραφή της νέας ΣΣΕ. 
 
Στην πρόταση αυτή επισήμανε ο Πρόεδρος ότι βάσει του νόμου 1876/90 οι διαπραγματεύσεις 
αυτές γίνονται διά αντιπροσώπευσης κι όχι σε μια "Εκκλησία του Δήμου". Το ΔΣ των 
εργαζομένων και η Διοίκηση δεν πάνε καν αυτούσια στη διαδικασία αλλά διά διορισμένων 
αντιπροσώπων. 
 
Πάνω στην πρόταση του κ. Τασιούδη τοποθετήθηκε το μέλος του σωματείου Λάμπρος 
Δερμεντζόγλου. 

Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι. Εμείς έχουμε καταλήξει σε ένα σύνολο 
προτάσεων, προφανώς και δεν είμαστε πάνσοφοι. Μπορεί να μας διαφεύγει κάτι. Αφού λοιπόν 
πρώτα έχουμε ομοφωνήσει όλοι και καταλήξει στις προτάσεις, μπορούμε να καλέσουμε τον 
κόσμο στην κορυφαία συλλογική διαδικασία με γενική συνέλευση ώστε να έρθει αυτός που 
πραγματικά θα ήθελε να συζητήσει, θίγοντας τα θέματα σε επίπεδο τίτλων, χωρίς να απαιτείται 
να αναπτυχθεί το σκεπτικό και η επιχειρηματολογία που θα ακολουθηθεί στην διαπραγμάτευση 
με την διοίκηση. Μία γενική συνέλευση που θα έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα ώστε να γίνει 
μία κουβέντα σε ένα ευρύτερο ακροατήριο δίνοντας τη δυνατότητα ο κόσμος να συμπληρώσει ή 
και να διαφωνήσει. 



Τον λόγο πήρε ο Πρόδρος του ΔΣ Παναγιώτης Τουχτίδης. 
 
Τουχτίδης Παναγιώτης: Θεωρώ πως μια τέτοια συζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε παρανόηση τον 
κόσμο όπου τα διεκδικούμενα μπορεί να τα θεωρήσει ως δεδομένα ενώ ακόμα δεν θα έχει 
συμφωνηθεί οτιδήποτε. Άλλωστε όλες οι τέτοιου τύπου διαπραγματεύσεις (συλλογικές συμβάσεις 
ΓΣΕΕ, κλαδικών σωματείων κλπ) γίνονται όπως περιοριστικά το υπαγορεύει ο 1876/90 βάση 
αντιπροσώπευσης. 
 
Πάνω στο σχολιασμό του Προέδρου τοποθετήθηκε και πάλι το μέλος του ΔΣ Δερμεντζόγλου 
Λάμπρος. 
 
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Έχεις δίκιο όσον αφορά την αντιπροσώπευση, αλλά ποιος σου είπε 
πως η αντιπροσωπευτικότητα είναι όπως την ορίζεις εσύ; Η αντιπροσωπευτικότητα μπορεί να 
είναι ως εξής. Κάνω μία γενική συνέλευση, βάζω τα ζητήματα σε επίπεδο εκπροσώπων και 
αποφασίζει η γενική συνέλευση και τα ζητήματα που θα τεθούν στην διαπραγμάτευση και τους 
εκπροσώπους. 
 
Ακολούθησε μικρός διάλογος μεταξύ των κ.κ. Τουχτίδη και Δερμεντζόγλου. 
 
Τουχτίδης Παναγιώτης: Βάση του νόμου 1876/90 δεν μπορεί η γενική συνέλευση να 
αποφασίσει εκπροσώπους αλλά το διοικητικό συμβούλιο. 
 
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Το καταστατικό αναφέρει ξεκάθαρα ότι η γενική συνέλευση είναι το 
κυρίαρχο αποφασιστικό όργανο ως εκ τούτου έχει τη δυνατότητα να αποφασίζει για όλα, πλην 
καταστατικών ζητημάτων. Ο νόμος λέει ότι η διοίκηση καλεί το κυρίαρχο αντιπροσωπευτικό 
όργανο των εργαζομένων. Δηλαδή αν υπήρχαν τρία σωματείο η διοίκηση διαπραγματεύεται με 
το πολυπληθέστερο. Δεν λέει ότι οι εκπρόσωποι αυτού του οργάνου προκύπτουν με ορισμό από 
το ΔΣ η από τη γενική συνέλευση. Αυτό είναι εσωτερική διαδικασία. 
 
Τουχτίδης Παναγιώτης: Λοιπόν για να τελειώνουμε με αυτό. Όταν υπάρχει νομοθεσία δεν 
μπορείς να ορίσεις μέσω άλλου οργάνου εκπροσώπους. Διαβάστε επιτέλους το νόμο! 
 
Τον λόγο πήρε το μέλος του ΔΣ Τασιούδης Αθανάσιος προτείνοντας να συζητηθεί εκ νέου το 
θέμα της διεξαγωγής γενικής συνέλευσης στο επόμενο ΔΣ. 

 

 

 

Θέμα 5ο Κρατήσεις απογευματινών ιατρείων 

 

Στην εισήγηση του θέματος προέβη το μέλος του ΔΣ Δερμεντζόγλου Λάμπρος. 

 

Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Όσον αφορά το θέμα των παρακρατηθέντων χρημάτων από τα 
απογευματινά ιατρεία, καθώς έχει περάσει αρκετός χρόνος, νομίζω ότι είναι η ώρα να πάρουμε 
εμείς τις αποφάσεις μας και να προκαλέσουμε την τύχη μας, ανεξάρτητα από το αν το νοσοκομείο 
θα κινηθεί η όχι διεκδικώντας αυτά τα χρήματα. Αυτό λοιπόν που πρέπει να γίνει είναι να 
προγραμματιστεί μία άμεση συνάντηση ώστε να πληροφορηθούμε εάν υπάρχει κάποια εξέλιξη 
Στην τελευταία συνάντηση με το Γενικό συναινέσαμε στο να αιτηθούμε, το νοσοκομείο  
πρωτίστως για δικό του λογαριασμό και δευτερευόντως εμείς ως ωφελούμενοι, την επιστροφή 
των χρημάτων από τον ΕΦΚΑ. Αν όμως όπως είπαμε για οποιοδήποτε λόγο αυτή η υπόθεση 
δεν ευδοκιμήσει, είτε γιατί το νοσοκομείο δεν θέλει είτε γιατί ο ΕΦΚΑ δεν συμφωνήσει, τότε εμείς 
αυτά τα χρήματα θα τα διεκδικήσουμε από το νοσοκομείο.  

 

Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο Πρόεδρος του σωματείου Παναγιώτης Τουχτίδης. 

  

Τουχτίδης Παναγιώτης: Σε όλα αυτά δεν έχουμε καμία διαφωνία. Πράγματι εάν ο ΕΦΚΑ δεν 
επιστρέψει τα χρήματα στο νοσοκομείο εμείς είμαστε υποχρεωμένοι ως εργαζόμενοι, να 



προσφύγουμε κατά του νοσοκομείου. Αυτή είναι η πλήρης εικόνα δεν έχουμε καμία διαφωνία 
πάνω σε αυτό. Για να κλείσουμε λοιπόν το θέμα, εφόσον συμφωνούμε όλοι θα οριστεί μέσα στη 
βδομάδα μία νέα τελική συνάντηση με τον Γενικό διευθυντή προκειμένου να ξεκαθαριστεί η θέση 
μας. 

 

 

Θέμα 6ο Αντιμετώπιση φαινομένων βίας 

 

Στην εισήγηση του θέματος προέβη το μέλος του σωματείου Αθανάσιος Τασιούδης. 
 

Τασιούδης Αθανάσιος: Με αφορμή ένα τελευταίο περιστατικό βίας, αυτό που αντιληφθήκαμε 
είναι ότι κάποια πράγματα τα οποία συμφωνήσαμε έρχεται τώρα το νοσοκομείο και τα παίρνει 
πίσω. Ενώ λοιπόν είχαμε φτάσει στο σημείο να συζητάμε ότι θα βρίσκαμε έναν αλγόριθμο δράσης 
σε ανάλογα περιστατικά βίας, διαπιστώνουμε σήμερα πως ο Γενικός Διευθυντής, ίσως και λόγω 
καλής θέλησης, θα μπαίνει μπροστά σε αντίστοιχα περιστατικά. Πάνω λοιπόν στο ερώτημα  
ποιος θα καλύπτει σε περίπτωση που ο  Γενικός Διευθυντής  θα είναι απών,  ο Διευθυντής 
Ιατρικής Υπηρεσίας δεν πήρε ξεκάθαρη θέση.  

 

Στον κύριο Τασιούδη απάντησε ο Πρόεδρος του ΔΣ  Παναγιώτης Τουχτίδης προτείνοντας, με 
αφορμή τη συνάντηση για τα παρακρατηθέντα χρήματα των απογευματινών ιατρείων, να τεθεί εκ 
νέου και το θέμα της διαχείρισης από μέρους της διοίκησης των περιστατικών βίας.  

 

Τον λόγο πήρε και πάλι το μέλος του σωματείου Δερμεντζόγλου Λάμπρος 

 

Δερμεντζόγλου Λάμπρος:  Το θέμα δεν είναι να πάμε και να ξανασυζητήσουμε εκ νέου ένα 
θέμα που το έχουμε συζητήσει δύο χρόνια πριν. Θεωρώ πως θα πρέπει να γίνει διοικητική πράξη 
με υπογραφή Γενικού Διευθυντή η οποία θα ορίζει τη διαδικασία και την ευθύνη του νοσοκομείου 
προς τον εργαζόμενο, σε ανάλογα περιστατικά. 

 

Τον λόγο πήρε και πάλι ο Πρόεδρος του σωματείου Τουχτίδης Παναγιώτης. 

 

Τουχτίδης Παναγιώτης: Καταρχήν να πούμε πως θα πρέπει να καταλάβουνε και η διοίκηση 
φυσικά ότι πρέπει να προστατεύσει τον εργαζόμενο αλλά πρέπει να καταλάβει και ο εργαζόμενος 
ότι κάπου όταν υποχωρεί και δεν ακολουθεί έστω αυτόν τον υπάρχοντα αλγόριθμο ζημιωμένος 
θα βγει την επόμενη φορά.  Ας κάνουμε λοιπόν αυτήν την εβδομάδα τη συνάντηση και για τα δύο 
αυτά τα θέματα. 

 

 

Θέμα 7ο Εκτός Ημερησίας Διάταξης 

 

1. Αίτημα κ. Ζαφειράκη Δήμητρας για οικονομική και νομική βοήθεια  
 

Έπειτα από προτροπή του μέλους του ΔΣ κ. Βαφειάδου Βασιλικής τέθηκε προς συζήτηση εκτός 
Ημερησίας Διάταξης το αίτημα που είχε καταθέσει η ωφελούμενη υπάλληλος του ΟΑΕΔ κ. 
Ζαφειράκη Δήμητρα όπου με αίτησή της προς το ΔΣ του σωματείου ζήτησε κατά την κρίση και 
την δυνατότητα του σωματείου οικονομική στήριξη για την κάλυψη των νομικών εξόδων που 
αφορούν την καταγγελία της σύμβασης εργασίας της δυνάμει της υπ’ αριθμόν 548 θέμα16 / 
26.9.19 απόφασης του ΔΣ του νοσοκομείου. 

 

Σε ερώτημα της κ. Βαφειάδου, γιατί το συγκεκριμένο αίτημα δεν ήρθε προς συζήτηση στο ΔΣ 
απάντησε ο πρόεδρος του σωματείου Παναγιώτης Τουχτίδης. 

 



Τουχτίδης Παναγιώτης: Το παρόν αίτημα δεν ορίσθηκε ως θέμα συζήτησης ύστερα και από την 
επιστολή του δικηγόρου της κ. Ζαφειράκη προς το Προεδρείο του ΔΣ του σωματείου στις 3/12 
βάση του οποίου έγινε σαφές ότι δεν προτίθενται ακόμη τουλάχιστον να κινηθούν δικαστικά. 
Πράγματι ήρθε η κ. Ζαφειράκη και συζητήσαμε. Μάλιστα μπροστά στη συζήτηση ήταν και ο 
Αντιπρόεδρος κ. Παρασκευαΐδης Στέφανος (ο οποίος επιβεβαιώνει τα ακόλουθα). Θέλει λοιπόν 
η συγκεκριμένη, να προσφύγει κατά των εμπλεκόμενων στη διαδικασία της απόλυσης. Οι 
εμπλεκόμενοι όπως τους όρισε είναι δύο άτομα συνάδελφοι από το Ακτινολογικό τους οποίους 
δεν ονομάτισε, ο Προϊστάμενος των Εργαστηρίων κ. Βλαχόπουλος ο οποίος συνέταξε την έκθεση 
που οδήγησε στην απόλυση, η Διοικητική Υπηρεσία πιθανώς εννοώντας την κ. Χαριζάνη και 
ενδεχομένως το ΔΣ του νοσοκομείου. Πάνω σε όλα αυτά η πάγια θέση μου είναι πως δεν είναι 
δυνατόν χρήματα των εργαζομένων να δίνονται για αγωγή κατά εργαζομένων μελών του 
σωματείου και μάλιστα σε άτομο που δεν είναι καν μέλος του σωματείου! 

 

Στο σημείο αυτό και μετά την τοποθέτησή του, αποχώρησε ο πρόεδρος κ. Τουχτίδης Παναγιώτης 
λόγω απογευματινού ωραρίου εργασίας. 

 

Τον λόγο πήρε το μέλος του σωματείου κ. Βαφειάδου Βασιλική. 

 

Βαφειάδου Βασιλική: Πάντως εγώ που συνάντησα την κ. Ζαφειράκη λίγο πριν καταθέσει την 
αίτηση μου είπε πως δεν προτίθεται να κινηθεί κατά εργαζομένων του Ακτινολογικού αλλά κατά 
της Διοίκησης για την απώλεια της θέσης της. 

 

Τον λόγο πήρε το μέλος του ΔΣ Τασιούδης Αθανάσιος  λέγοντας πως εφόσον δεν υπάρχει 
καταγγελία η συζήτηση είναι άσκοπη. Ας έρθει μια ποιο ολοκληρωμένη πρόταση και το συζητάμε 
εκ νέου. 

 

 

2. Κινήσεις Προέδρου κ. Παπά σε σχέση με τον αντικαπνιστικό νόμο  
 

Στην εισήγηση του θέματος προέβη το μέλος του ΔΣ κ. Βαφειάδου Βασιλική. 

 

Βαφειάδου Βασιλική: Αναφέρομαι σε κάποιες κινήσεις του Προέδρου του νοσοκομείου κ. Παπά 
όπου περνά από τις κλινικές και ψάχνει για ανθρώπους που καπνίζουν στα εξωτερικά 
κλιμακοστάσια. Συμφωνήσαμε βέβαια να τηρήσουμε τον αντικαπνιστικό νόμο με την έννοια να 
μην προκαλούμε σε δημόσιους χώρους. Γιατί λοιπόν να γίνεται έλεγχος σε χώρους όπου δεν 
υπάρχει περίπτωση να τους δει κάποιος; Αυτό είναι εκτός λογικής. Δεν γίνεται να αφήσουμε το 
θέμα αυτό έτσι. Το θέμα με τον αντικαπνιστικό νόμο και το 1142 αποτελεί έναν ακραίο εκφοβισμό 
ο οποίος εδώ στο νοσοκομείο λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Αν λοιπόν έχει αρχίσει τις περιπολίες 
ο πρόεδρος και βρει έναν εργαζόμενο, είμαι σίγουρη ότι θα του κόψει πειθαρχικό πρόστιμο. 
Προτείνω να γίνει μία συνάντηση με τον Πρόεδρο ώστε να συζητηθεί αυτό το θέμα, δηλώνοντας 
με την παρουσία μας  πβς είμαστε γνώστες της αυτών των κινήσεων του.  

 

Τον λόγο πήρε το μέλος του ΔΣ κ. Λάμπρος Δερμεντζόγλου. 

 

Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Βάσω, κατανοώ απόλυτα αυτό που λες. Άλλωστε και εγώ είμαι 
καπνιστής. Οι κινήσεις του έχουν μία βάση στο ότι όταν η καταγγελία γίνεται από τον εργοδότη 
δεν μπαίνει πρόστιμο στην επιχείρηση. Αν θέλετε να κάνουμε μία κουβέντα, θα πρέπει πρώτα να 
έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία. Να είμαστε γνώστες των περιστατικών. 

 

Τον λόγο πήρε ο Γ. Γραμματέας κ. Μανωλίτσας Αλέξανδρος. 

 

Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Καμία αντίρρηση να γίνει μία συνάντηση, αλλά το θέμα είναι πως δεν 
υπάρχει κάποια νομική βάση πάνω στην οποία μπορούμε να στηριχθούμε. Ο νόμος είναι 
ξεκάθαρος. 



 

Τον λόγο πήρε ο Αντιπρόεδρος του σωματείου λέγοντας ας κλειστεί ένα ραντεβού με τον 
Πρόεδρο την επόμενη εβδομάδα. 

 

 

3. Ψήφισμα του ΠΑΜΕ προς τα σωματεία για αλληλεγγύη προς τους πρόσφυγες.  
 

Στην εισήγηση του θέματος προέβη το μέλος του ΔΣ κ. Τασιούδης Αθανάσιος 

 

Τασιούδης Αθανάσιος: Πέρα από τα αιτήματα του ΠΑΜΕ σχετικά με τις συνθήκες διαβίωσης, 
καθώς οι καταστάσεις στα κέντρα φιλοξενίας είναι τραγικές, εκείνο που ζητάει είναι  αν υπάρχει η 
δυνατότητα βοήθειας με ην συλλογή τροφίμων ή φαρμάκων. Ειδικά για τα φάρμακα έχει δοθεί 
μία λίστα για εκείνα που θεωρούνται απαραίτητα. Έχει ξεκινήσει ήδη μία προσπάθεια και 
μαζεύονται διάφορα φάρμακα όπως αντιπυρετικά, αντιβηχικά κλπ. Εγώ σκέφτηκα εάν θα 
μπορούσαμε ως σωματείο να υπολογίσουμε μία δαπάνη περίπου 100 ευρώ προκειμένου να 
αγοραστούν κάποια φάρμακα. 

 

Τον λόγο πήρε το μέλος του σωματείου κ. Λάμπρος Δερμεντζόγλου. 

 

Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Είναι καλό το θέμα αυτό να βγει προς τα έξω ως απόφαση του ΔΣ 
του σωματείου. Πρόκειται βέβαια για μία πρωτοβουλία της ΑΣΥ και του ΠΑΜΕ αλλά αυτά είναι 
ζητήματα κοινωνικά Ας γίνει λοιπόν ως ψήφισμα του σωματείου. 

 

Τον λόγο πήρε ο Γ. Γραμματέας κ.  Μανωλίτσας Αλέξανδρος. 

 

Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Πέρα από το αρχικό ποσό από μέρους του σωματείου, θα 
μπορούσαμε επιπλέον να βάλουμε και τους εργαζόμενους στη διαδικασία συλλογής φαρμάκων. 
Με μία ανακοίνωση που να ζητά από όποιον  επιθυμεί σε προσωπικό επίπεδο να συνεισφέρει 
όχι με χρήματα αλλά σε φαρμακευτικό υλικό, βάση της συγκεκριμένης λίστας. Συγκεκριμένα 
μπορούμε να ενημερώσουμε, ότι τις Πέμπτες που το σωματείο είναι ανοιχτό, όποιος επιθυμεί 
μπορεί να προσέρχεται για το συγκεκριμένο σκοπό. 

 

Πάνω σε αυτό το σκεπτικό συμπλήρωσε ο Αντιπρόεδρος Στέφανος Παρασκευαΐδης πως 
επιπλέον θα μπορούσαμε να ζητήσουμε και την συνδρομή του νοσοκομείου σε φαρμακευτικό 
υλικό. 

 

 

Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί όλων των θεμάτων η συνεδρίαση λύθηκε. 

 

 

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

  Τουχτίδης Παναγιώτης                                           Μανωλίτσας Αλέξανδρος     

 

 

 

            ……………………………                                              …………………………   

 


