ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Νο 10 22. 1. 2020
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΝΠ)

Σήμερα, 22 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, στα γραφεία του Σωματείου,
πραγματοποιήθηκε Έκτακτη Συνεδρίαση του ΔΣ ΣΕΝΠ με τα κάτωθι προγραμματισμένα θέματα:
1. Επικύρωση πρακτικών.
2. Στήριξη ΣΕΝΠ σε αγωγή ωφελούμενων ΟΑΕΔ.
3. Εκλογή προέδρου

Παρόντες από το ΔΣ, ήταν οι:
1. Βαφειάδου Βασιλική
2. Δερμεντζόγλου Λάμπρος
3. Κοκαρίδα Ηλιάδα
4. Μανωλίτσας Αλέξανδρος
5. Νικολιδάκη Ελευθερία
6. Παρασκευαΐδης Στέφανος
7. Ρούμκου Σοφία
8. Τασιούδης Αθανάσιος
9. Τουχτίδης Παναγιώτης

Θέμα 1ο Επικύρωση πρακτικών
Ζητήθηκε η επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης, προκειμένου αυτά να
ανέβουν στη σελίδα του Σωματείου προς διάθεση των μελών.

Θέμα 2ο Στήριξη ΣΕΝΠ σε αγωγή ωφελούμενων ΟΑΕΔ.
Το συγκεκριμένο αίτημα οικονομικής και ηθικής στήριξης των δύο ωφελούμενων του ΟΑΕΔ επανήλθε
σήμερα προκειμένου να επαναπροσδιοριστεί η στάση του ΔΣ, μετά και την γνωστοποίηση του
κειμένου της αγωγής που κατέθεσαν οι δύο ωφελούμενοι κατά του νοσοκομείου.
Στο προηγούμενο ΔΣ είχε ληφθεί θετική απόφαση κατά πλειοψηφία, (7 υπέρ της στήριξης και 2 κατά).
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση πάνω στο κείμενο της αγωγής η οποία κατέληξε σε άρση της στήριξης
με ψήφους 6 κατά και 3 λευκά.
Συγκεκριμένα ήραν τη στήριξή τους οι κ.κ. Νικολιδάκη, Παρασκευαΐδης, Τασιούδης, Ρούμκου. Οι κ.κ.
Μανωλίτσας και Τουχτίδης παρέμειναν στην αρχική αρνητική τους θέση ως προς την στήριξη. Λευκό
ψήφισαν οι κ.κ. Δερμεντζόγλου, Βαφειάδου και Κοκαρίδα.

Θέμα 3ο Εκλογή Προέδρου
Στην εισήγηση του θέματος προέβη ο Αντιπρόεδρος κ Παρασκευαΐδης ζητώντας από την
παράταξη της ‘Ενωτικής Πρωτοβουλίας” η οποία είχε προβεί στην πρόταση μομφής να καταθέσει
πρόταση για τη θέση του προέδρου.
Τον λόγο πήρε το μέλος του ΔΣ Δερμεντζόγλου Λάμπρος εξ ονόματος της παράταξης “Ενωτική
Πρωτοβουλία”.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Καταρχάς θα ήθελα να πω πως καμία πρόταση μομφής δεν είναι
ευχάριστη. Η πρόταση μομφής έχει αποκλειστικά να κάνει με τον τρόπο που ο Πρόεδρος
διαχειρίζεται τα θέματα του σωματείου. Νομίζω πως μπροστά στην πρόκληση που έχουμε τώρα,
η καλύτερη λύση που έχουμε να αντιμετωπίσουμε και που μπορεί να αποτελέσει και ένα
μπούσουλα για το μέλλον είναι το αναλογικό αντιπροσωπευτικό προεδρείο με εκλογή από όλες
τις παρατάξεις αναλογικά.
Τον λόγο πήρε το μέλος του ΔΣ Τασιούδης Αθανάσιος και ακολούθησε διάλογος μεταξύ των κ.κ.
Τασιούδη και Δερμεντζόγλου.
Τασιούδης Αθανάσιος: Δηλαδή για να καταλάβω κάνετε πρόταση για γενική ανασυγκρότηση του
ΔΣ και όχι για εκλογή μόνο προέδρου;
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Αυτή τη στιγμή ή θα πρέπει να μπλέξουμε σε μία διαδικασία όπου θα
πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε τον πρόεδρο ή πρέπει να αδράξουμε την ευκαιρία και να πάμε σε
ένα αναλογικό αντιπροσωπευτικό προεδρείο με την ελπίδα ότι αυτό θα ισχύσει και στις επόμενες
εκλογές. Δηλαδή να προχωράμε και στο μέλλον με ένα αναλογικό αντιπροσωπευτικό προεδρείο.
Αφήνοντας έτσι πίσω μας και το κακό παρελθόν.
Τασιούδης Αθανάσιος: Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι το ζήτημα ενός ΔΣ δεν εξαρτάται
μόνο από τα πρόσωπα που το απαρτίζουν. Εξαρτάται από τις παρατάξεις που εκπροσωπούνται μέσα
σε αυτό και πάνω από όλα από το τι στοχεύει κάθε παράταξη και από το τι ρόλο θέλει να παίξει μέσα
σε Δ.Σ Εμείς είμαστε η παράταξη που εδώ και πολλά χρόνια ζητάμε την πρόταση του αναλογικού
αντιπροσωπευτικού προεδρείου. Και πραγματικά αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που σήμερα άλλαξε στην
‘Ενωτική Πρωτοβουλία”; Και να με συγχωρήσετε που θα σας τα πω αλλά είναι χαρακτηριστικές του
πολιτικού σας φορέα τέτοιου τύπου Οβιδιακές μεταλλάξεις. Εάν θεωρείτε ότι έχουν αλλάξει σήμερα
οι συνθήκες από τότε που εμείς το ζητούσαμε εναγωνίως, αυτό αποτελεί επιχείρημα που μπορείτε να
το χρησιμοποιήσετε στις επόμενες εκλογές θεωρώντας ότι και πάλι έχουν αλλάξει οι συνθήκες όποτε
ας ξαναγυρίσουμε στο παλιό μοντέλο προεδρείου. Εμείς λοιπόν θα συμφωνήσουμε σε αυτήν την
πρόταση, για αναλογικό αντιπροσωπευτικό προεδρείο, μόνο στην περίπτωση που θα συμφωνήσει
και το ‘Ενιαίο”.

Τον λόγο πήρε το μέλος του ΔΣ Τουχτίδης Παναγιώτης.
Τουχτίδης Παναγιώτης: Κανονικά όσες φορές χρειάστηκε να γίνει εκλογή για παραίτηση
προέδρου (είτε όταν παραιτήθηκε ο κ. Δερμεντζόγλου τότε με την ΕΣΣΕ, ή από πρόσληψη του
εκάστοτε προέδρου σε άλλο φορέα ή παραίτηση για όποιο άλλο λόγο, ή έστω κάποια
αναπλήρωση άλλου μέλους όπως πρόσφατα που ανέλαβε ο κ. Παρασκευαΐδης την θέση του
αντιπροέδρου μετά από παραίτηση τακτικού μέλους, αυτό που γινόταν ήταν μία εκλογή εκ των
ενόντων και δεν ακολουθούσε κάποια γενική ανασυγκρότηση η οποία μπορεί ενδεχομένως να
προσφέρει μία διαφορετική ώθηση, μπορεί και όχι, μπερδεύοντας περισσότερο τα πράγματα. Και
περίμενα ειλικρινά από αυτούς που κατέθεσαν πρόταση μομφής στην προηγούμενη συνεδρίαση
να έχουν μία πρόταση για τη θέση του προέδρου. Γιατί δεν κατέθεσαν πρόταση μομφής κατά του
συνόλου του προεδρείου, έτσι ώστε να έχει μία λογική η γενική ανασυγκρότηση. Τώρα για το
κατά ποια θέση έχει στη συνείδησή μου αυτή η μομφή θα σας πω ότι είμαι πάρα πολύ ήσυχος.
Έχω κάνει ότι έπρεπε να κάνω και αν θέλουμε να το αναλύσουμε μπορώ να καταδείξω τι έχω

κάνει εγώ και τι δεν κάνατε που έπρεπε να έχετε κάνει εσείς. Παρόλα αυτά όμως βλέπω ότι έχετε
όντως μία αλλαγή πλεύσης. Προφανώς προσπαθώντας να εκβιάσετε την στήριξη της “ΑΣΥ”.
Δυστυχώς δεν μπορώ να μπω στη λογική αυτή γιατί πολύ απλά δεν είμαστε παράταξη. Εγώ
μπορώ να μιλήσω για μένα. Εγώ αυτή τη στιγμή ξέρω ότι η μόνη θέση η οποία είναι κενή είναι
του προέδρου. Οι άλλοι δεν τους βλέπω να έχουν διάθεση να παραιτηθούν προκειμένου να γίνει
συνολική ανασυγκρότηση. Άλλωστε αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το ελέγξω γιατί ως
γνωστόν το ‘Ενιαίο” δεν είναι παράταξη και δεν έχει κομματική αφετηρία. Μπορεί ο καθένας από
μας να προέρχεται από οπουδήποτε αλλά έξω από τον αυλόγυρο του νοσοκομείου. Κανένας δεν
κατεβαίνει με μία σημαία ή με κάποια ετικέτα. Ως εκ τούτου λοιπόν θεωρώ ότι καλό θα είναι να
συνεχίσουμε με την εκλογή προέδρου. Κάντε μία πρόταση. Εσείς είχατε το πρόβλημα μαζί μου.
Δεν μπαίνω λοιπόν στη λογική μίας γενικής ανασυγκρότησης τη στιγμή που σε ανάλογες
περιπτώσεις, σε όλη την ιστορία του σωματείου, δεν τέθηκε ποτέ τέτοιο θέμα.
Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο Γενικός Γραμματέας του ΔΣ Μανωλίτσας Αλέξανδρος.
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Στα τέλη του Μάη, αμέσως μετά τις εκλογές, ήταν η πρώτη φορά
που συνεδριάσαμε για να προβούμε σε ανασυγκρότηση. Τότε λοιπόν είχαμε ως πλειοψηφών
ψηφοδέλτιο την θέληση να δώσουμε θέσεις του προεδρείου σε όλες τις παρατάξεις. Δέχομαι πως
μπορεί να μην ήταν στην απόλυτη αναλογικότητα όπως την αντιλαμβάνεστε, όμως τότε
προτιμήσατε να παραμείνετε απλά μέσα στο σωματείο με το ρόλο του μέλους. Σεβαστό και
αποδεκτό. Όντως και εγώ αναρωτιέμαι τώρα για ποιο λόγο κάνατε αυτή η στροφή. Και αμφιβάλλω
ειλικρινά αν θα έχετε και στο μέλλον την ίδια άποψη για αναλογικό αντιπροσωπευτικό. Σήμερα
νομίζω πως το θέμα είναι εκλογή Προέδρου και όχι γενική ανασυγκρότηση σώματος. Οπότε σας
ενημερώνω προσωπικά πως δεν έχω σκοπό να παραιτηθώ από τη θέση του Γενικού Γραμματέα.
Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε η ταμίας του ΔΣ Νικολιδάκη Ελευθερία.
Νικολιδάκη Ελευθερία: θα συμφωνήσω και εγώ πως το θέμα σήμερα είναι εκλογή Προέδρου και
όχι γενική ανασυγκρότηση. Και περίμενα να υπάρχει από την “Ενωτική Πρωτοβουλία” κάποια
πρόταση προκειμένου να ξεκινήσει μία συζήτηση και μία διαδικασία για την εκλογή προέδρου. Και
θα ήθελα να πω με τη σειρά μου πώς και εγώ δεν πρόκειται να παραιτηθώ από την θέση μου.
Διέκοψε το μέλος του ΔΣ Βαφειάδου Βασιλική.
Βαφειάδου Βασιλική: Πρόταση υπήρχε από την “Ενωτική Πρωτοβουλία” και αναφέρομαι στο
αναλογικό αντιπροσωπευτικό.
Στην κυρία Βαφειάδου απάντησε το μέλος του ΔΣ Τουχτίδης Παναγιώτης.
Τουχτίδης Παναγιώτης: Συγνώμη αλλά κάνατε πρόταση για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν
παραιτηθεί. Δηλαδή για να καταλάβω, κάνετε μομφή και κατά των τριών του προεδρείου;
Το λόγο πήρε το μέλος του ΔΣ Δερμεντζόγλου Λάμπρος.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Η διαδικασία της μομφής είναι μία διαδικασία εντελώς ανεξάρτητη από
τη διαδικασία συγκρότησης του σωματείου. Η διαδικασία της μομφής είναι ότι το σώμα το οποίο
εξέλεξε ως Πρόεδρο τον Τουχτίδη Παναγιώτη άρει πλέον την εμπιστοσύνη του στο πρόσωπο του.
Τέλος με αυτό. Σήμερα ανοίγουμε μία καινούργια συζήτηση. Η χηρεύουσα θέση είναι η θέση του
Προέδρου. Όμως για να βάλουμε κάποια πράγματα σε μία σειρά να πω πως η “Ενωτική
Πρωτοβουλία” δεν έκανε μομφή στον Παναγιώτη Τουχτίδη έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού της
ότι στην επόμενη συγκρότηση θα κατεβάσει Πρόεδρο. Δεν είμαστε σφετεριστές της εξουσίας. Δεν
είναι το θέμα μας αυτό άλλωστε το σωματείο υπό την παρούσα σύνθεση μπορεί να λειτουργήσει
κανονικά οδηγώντας το σώμα στις επόμενες εκλογές. Το σώμα έχει Προεδρεύων, έχει Γενικό
Γραμματέα, έχει ταμία. Εμείς δεν είμαστε αυτό που υπονοείτε ή αυτό που θα θέλατε να είμαστε,

δηλαδή σφετεριστές. Αυτό που μένει λοιπόν τώρα είναι είτε να πάμε σε μία λογική γενικής
ανασυγκρότησης ή εκ των ενόντων να βρείτε μία λύση στο πρόβλημα. Τι θα γίνει όμως αν βρείτε
λύση εκ των ενόντων; Θα πρέπει να παραιτείται ο ένας για να πάρει τη θέση του ο άλλος. Το θεωρείτε
λύση; Θεωρώ λοιπόν πως δεν υπάρχει άλλη επιλογή εκτός από το αναλογικό αντιπροσωπευτικό.
Τον λόγο πήρε το μέλος του ΔΣ Τασιούδης Αθανάσιος.
Τασιούδης Αθανάσιος: Όσον αφορά την πρόταση του αναλογικού αντιπροσωπευτικού θεωρούμε
ότι θα μπορούσε να αποτελεί λύση. Τώρα όσον αφορά την ψηφοφορία κατά άτομο, εμείς δηλώνουμε,
ως ακόλουθοι των λεγόμενων και των πράξεων μας, πώς δεν θα συμμετέχουμε και θα
αποχωρήσουμε.
Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε το μέλος του ΔΣ Παναγιώτης Τουχτίδης.
Τουχτίδης Παναγιώτης: Από ότι φαίνεται είτε κάνοντας τη μομφή δεν περιμένατε ότι θα έχει αυτό το
αποτέλεσμα, είπε μάλλον κάτι δεν σας βγαίνει. Γιατί ανοίγοντας το καταστατικό θα δείτε ότι πέρα από
μία αναφορά μομφής στο άρθρο 14 για πειθαρχικό παράπτωμα και μόνο, δεν προβλέπεται κάποια
διαδικασία πέραν του γεγονότος ότι κάνατε μία μορφή και μπήκαμε σε μία ψηφοφορία. Δεν υπάρχει
λοιπόν αποτύπωση ούτε ουσιαστική διαδικασία που να επιτρέπει ή να απαγορεύει οποιονδήποτε έχει
εκπέσει να μπει σε μία διαδικασία επανεκλογής. Σας θυμίζω ότι αρχικά μπήκαμε σε μία
ανασυγκρότηση στην οποία είχατε επιλέξει συνειδητά να μείνετε μόνο ως μέλη. Εφόσον λοιπόν τα
μέλη του προεδρείου δεν παραιτούνται, δύο είναι οι λύσεις. Ή να θέσω εκ νέου υποψηφιότητα εγώ η
ένας εκ της “ΑΣΥ”. Και απευθύνομαι προσωπικά στον κύριο Τασιούδη τον οποίο θεωρώ ένα άτομο
ευρείας αποδοχής και κάνω την πρόταση να αναλάβει ο ίδιος ως πρόεδρος του σωματείου.
Στον k. Τουχτίδη απάντησε το μέλος του ΔΣ Τασιούδης Αθανάσιος.
Τασιούδης Αθανάσιος: Δεν έχει νόημα να μπω σε μία τέτοια συζήτηση διότι θα είναι σαν να
ακυρώνω όσα προηγούμενα έχω πει.
Στην ανακοίνωση της υποψηφιότητας του κ. Τουχτίδη υπήρξε αντίδραση από την “Ενωτική
Πρωτοβουλία” και “ΑΣΥ” οι οποίοι και δήλωσαν ότι θα αποχωρήσουν ενώ η κυρία Βαφειάδου
απευθυνόμενη στο κύριο Τουχτίδη είπε ακόμη κι αν εκλεγείς σήμερα θα σου κάνουμε μομφή στο
επόμενο ΔΣ για να λάβει την απάντηση ότι θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους για τέτοιες
πρακτικές.
Στο σημείο αυτό αποχώρησαν τα μέλη της “ΑΣΥ”.
Το λόγο πήρε το μέλος του ΔΣ Βαφειάδου Βασιλική ρωτώντας τους συμβούλους του “Ενιαίου” αν
στηρίζουν την υποψηφιότητα Τουχτίδη.
Στην κυρία Βαφειάδου απάντησε ο Γενικός Γραμματέας Μανωλίτσας Αλέξανδρος και ακολούθησε
μικρός διάλογος μεταξύ κ.κ. Βαφειάδου και Μανωλίτσα..
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Φυσικά και την στηρίζουμε. Άλλωστε καταψηφίσαμε την μομφή.
Βαφειάδου Βασιλική: Θα ήθελα να πω πως η μομφή στο πρόσωπο του Προέδρου έγινε για ένα
συγκεκριμένο θέμα το οποίο θεωρείται άκρως παραβατικό. Αναφέρομαι στη στάση εργασίας την
οποία κήρυξε χωρίς να λάβει υπόψη του την πλειοψηφία. Αν εσείς με τη στάση σας καταψηφίζετε την
πρόταση μομφής είστε το ίδιο συνυπεύθυνοι.
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Έστω και μέσω “messenger” υπήρξε ψηφοφορία με ψήφους 4 υπέρ και
1 κατά. Άλλωστε και εσείς ως ‘Ενωτική Πρωτοβουλία” κάνετε αντιπρόταση για 4ωρη στάση
εργασίας..

Τον λόγο πήρε το μέλος του ΔΣ Τουχτίδης Παναγιώτης ενώ αποχωρούσαν τα 2 μέλη της “Ενωτικής
Πρωτοβουλίας” κκ Κοκαρίδα και Δερμεντζόγλου.
Τουχτίδης Παναγιώτης: Πράγματι υπήρξε αντιπρόταση από μέρους σας για στάση εργασίας. Τώρα
κάνατε μομφή για τον τρόπο διαχείρισης του θέματος των ωφελούμενων του ΟΑΕΔ ενώ κ. Βαφειάδου
έχεις στο χώρο που εποπτεύεις, απόλυση ατόμου και δεν μας είπες ποτέ τίποτα, κι ενώ προκλήθηκες
από την κ. Νικολιδάκη να μάθεις. Είναι λιγότερο συνάδελφος αυτός που είναι πάνω από 10 χρόνια
στον ανάδοχο από εκείνους του ανάδοχου ΟΑΕΔ; Φταίει λοιπόν ο Τουχτίδης για τον τρόπο που
χειρίστηκε την απόλυση των δύο ΟΑΕΔ; Και για την απόλυση ενός ατόμου στο χώρο σου δεν έχεις
να πεις τίποτα;
Βαφειάδου Βασιλική: Εκείνο το διάστημα έλειπα από τη δουλειά. Δεν πληροφορήθηκα το θέμα
γιατί κανείς δεν μου είπε τίποτα. Και θεωρώ πως οι δύο περιπτώσεις αυτές δεν είναι συγκρίσιμες.
Τουχτίδης Παναγιώτης: Είναι απολύτως συγκρίσιμες γιατί και στις δύο περιπτώσεις μιλάμε για
εργαζόμενους σε ανάδοχο.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε και η κ. Βαφειάδου τελευταίο μέλος της “Ενωτικής Πρωτοβουλίας” και
καθώς ετέθη αυτόματα ζήτημα απαρτίας η συνεδρίαση λύθηκε.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παρασκευαΐδης Στέφανος
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μανωλίτσας Αλέξανδρος
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