ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Νο 11 6. 2. 2020
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΝΠ)
Σήμερα, 6 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30, στα γραφεία του Σωματείου,
πραγματοποιήθηκε η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ ΣΕΝΠ με τα κάτωθι προγραμματισμένα
θέματα:
1. Επικύρωση πρακτικών.
2. Εκλογή προέδρου
3. Εκλογές - οριστικοποίηση
4. Παρακρατήσεις ΕΦΚΑ στα απογευματινά
5. Επιστολή ωφελούμενής του ΟΑΕΔ κ. Ζαφειράκη
6. Απόφαση ΕΕ της ΑΔΕΔΥ – Για 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση 18.02.20
7. Καταστατικό συνέδριο Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν
8. Εκτός Ημερησίας
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. Τα πρακτικά επικυρώθηκαν κατά
πλειοψηφία, πλην ενός.

Θέμα 2ο Εκλογή Προέδρου.
Τον λόγο πήρε ο Αντιπρόεδρος του σωματείου Παρασκευαΐδης Στέφανος.
Παρασκευαΐδης Στέφανος: Πριν περάσουμε στη συζήτηση του θέματος να σας ενημερώσω ότι
έχω μιλήσει ήδη με το δικηγόρο του σωματείου ο οποίος μου είπε πως δεν είναι δυνατόν να
συνεχίζω εσαεί ως αναπληρωματικός Πρόεδρος και πώς θα έπρεπε σε επόμενη συνεδρίαση να
οριστεί νέος πρόεδρος. Επίσης να σας πω πως και η τράπεζα Πειραιώς έχει θέμα πάνω σε αυτό
ζητώντας παρουσία Προέδρου αλλά και ο λογιστής μας ενημέρωσε πως σε περίπτωση που δεν
υπάρχει πρόεδρος κινδυνεύουμε με πρόστιμο.
Το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ Παναγιώτης Τουχτίδης.
Τουχτίδης Παναγιώτης: Πράγματι οφείλω να πω πως και σε άλλα σωματεία, ακόμη και στην
ΑΔΕΔΥ, υπήρξε για μεγάλο διάστημα Προεδρεύων. Όμως στην περίπτωση εκείνη δεν είχε

προηγηθεί η συγκρότηση σε σώμα. Επίσης θα ήθελα να πω πως με ενημέρωσε ο Στέφανος
Παρασκευαΐδης πώς συζητήθηκε με τον κ. Δερμεντζόγλου, ως λύση να συνεχίσω να υπογράφω
εγώ ως Πρόεδρος, πράγμα που συνέβη και στο παρελθόν με την παραίτησή του με τη διαφορά
ότι συνέβη για ένα πολύ μικρό διάστημα 2 μηνών και για μία μοναδική ανάληψη 10.000 ευρώ
που αφορούσε την πληρωμή εργαζομένων που είχαν πάρει μέρος σε απεργιακές κινητοποιήσεις.
Τώρα το πράγμα είναι τελείως διαφορετικό. Επίσης θα ήθελα να πω πώς απευθύνθηκα ήδη στον
πρόεδρο της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν ο οποίος με πληροφόρησε πως προβλέπεται ένα εύλογο χρονικό
διάστημα κατά το οποίο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος, όμως αυτό δεν μπορεί να συμβαίνει ως
μία μόνιμη κατάσταση και ειδικά εφόσον έχει προηγηθεί συγκρότηση. Επίσης ανέτρεξα και στους
εκδότες του οδηγού της εργατικής νομοθεσίας στην Αθήνα, όπου φαίνεται πως στην περίπτωσή
μου δεν συντρέχει λόγος πού να αξιώνει μομφή καθώς δεν συντρέχουν και αντίστοιχα πειθαρχικά
παραπτώματα. Μόνο γέλωτα λοιπόν προκάλεσε η μομφή για υπόθεση μη μελών του σωματείου.
Τα πράγματα λοιπόν είναι απλά. Η μόνη νομολογία που υπάρχει για εκπτώσεις διοικήσεων είναι
νομολογία που μπορεί να προκύψει δικαστικά. Άρα λοιπόν εσείς έχετε την ευθύνη να αποδείξετε
δικαστικά ότι υπάρχει πειθαρχικό παράπτωμα, που στοιχειοθετεί τη μομφή και την έκπτωση του
Προέδρου. Έχω μπροστά μου και το ποια ορίζονται ως πειθαρχικά και την πρώτη σωματειακή
νομοθεσία του 1976. Διαφορετικά θα πρέπει ή να με ανεχτείτε ή να πάμε σε εκλογές.
Το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ του σωματείου Δερμεντζόγλου Λάμπρος.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Καταρχάς θα ήθελα να επισημάνω πως για το περιεχόμενο της
γνωμοδότησης θα έπρεπε να έχουμε ενημερωθεί όλοι. Εδώ λοιπόν έχουμε τη γνωμοδότηση του
δικηγόρου του σωματείου και από την άλλη νομολογίες οι οποίες δεν ισχύουν πουθενά και τις
ακούμε από το στόμα ενός νοσηλευτή. Τελικά τι από τα δύο ισχύει; Η γνωμοδότηση λοιπόν του
δικηγόρου του σωματείου αναφέρει πώς ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον παραιτηθέντα
Πρόεδρο σε όλα τα καθήκοντά του μέχρι τη στιγμή της ανασύνθεσης του ΔΣ με ανακατανομή των
αξιωμάτων η οποία γίνεται στην πρώτη συνεδρίαση του ΔΣ. Αυτή είναι η γνωμοδότηση του
δικηγόρου του σωματείου και όχι η άποψη ενός νοσηλευτή, ο οποίος ανατρέχει σε νομολογίες
πιστεύοντας ότι το θέμα πρέπει να λυθεί δικαστικά. Και εν κατακλείδι η γνωμοδότηση αναφέρει
ότι συστήνει στα μέλη του ΔΣ να προχωρήσουν άμεσα στην ανασύνθεση με ανακατανομή των
αξιωμάτων, ώστε να αποφευχθούν αβεβαιότητες και να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία του
σωματείου, πράγμα το οποίο εμείς ως παράταξη, προτείνουμε.
Στο σημείο αυτό διέκοψε το μέλος του ΔΣ Παναγιώτης Τουχτίδης.
Τουχτίδης Παναγιώτης: Αναρωτιέμαι γιατί ο νομικός σύμβουλος του σωματείου, και παράλληλα
παιδικός σου φίλος, εφόσον είναι βέβαιος για τη γνωμοδότηση του, γιατί σε αυτήν την τελευταία
φράση της γνωμοδότησης χρησιμοποιεί τη λέξη “αβεβαιότητες”. Αυτό δεν σας προβληματίζει;
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Αν η ιστορική, φιλική από τα παιδικά μας χρόνια, σχέση μου με τον
νομικό σύμβουλο αφήνει κάποια μομφή, είναι στη διακριτική ευχέρεια του σωματείου να τον
αλλάξει. Προσωπικά εγώ εξαιτίας αυτής της σχέσης μου με τον νομικό σύμβουλο του σωματείου
ποτέ δεν απευθύνθηκα, ούτε καν τηλεφωνικά, ζητώντας του κάποια νομική συμβουλή, σε καμία
χρονική στιγμή από την ημέρα της μομφής και μετέπειτα. Επιστρέφοντας τώρα στο θέμα μας,
θεωρώ πως εδώ έχουμε μία πάρα πολύ ορθή νομική συμβουλή, η οποία αναφέρει ρητά ότι δεν
συντρέχει κανένας λόγος που να απαγορεύει στον Αντιπρόεδρο να αναπληρώνει τον εκπίπτοντα
Πρόεδρο.
Στο σημείο αυτό το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ του σωματείου Τασιούδης Αθανάσιος.
Τασιούδης Αθανάσιος: Ας μην μένουμε στο τυπικό. Θεωρώ πως το σωματείο μπορεί να
λειτουργήσει ως έχει, με Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, ταμία και μέλη. Όποιος μέσα από το
σωματείο ή όποιο δευτεροβάθμιο σωματείο διαφωνεί μπορεί αν θέλει να πάει το σωματείο στα
δικαστήρια. Διαφορετικά εμείς προτείνουμε το αναλογικό αντιπροσωπευτικό και αν συμφωνείτε
το προχωρούμε.
Το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ του σωματείου Παναγιώτης Τουχτίδης

Τουχτίδης Παναγιώτης: Το αντιπροσωπευτικό αναλογικό είναι ένα πλάνο το οποίο
ακολουθείται σχεδόν με ευλάβεια σε όλα τα δευτεροβάθμια σωματεία, όπου κατεβαίνουν
παρατάξεις. Εδώ έχουμε την ειδοποιό διαφορά ότι το “Ενιαίο” δεν είναι παράταξη. Άρα εκ των
πραγμάτων, ως ψηφοδέλτιο μεμονωμένων υποψηφίων, υπάρχει ένα αντικειμενικό θέμα. Δηλαδή
βάσει του αντιπροσωπευτικού αναλογικού το Ενιαίο ψηφοδέλτιο παίρνει την Προεδρία, η
δεύτερη παράταξη την Γραμματεία και η τρίτη την Αντιπροεδρία. Σε μία τέτοια περίπτωση λοιπόν
από το “Ενιαίο”, Πρόεδρος θα αναλάμβανα εγώ καθώς οι τρεις του “Ενιαίου” δεν ενδιαφέρονται.
Εσείς όμως αυτό δεν το αποδέχεστε. Πράγμα παράλογο διότι δεν είναι δυνατόν με την κατάθεση
μίας μομφής που έγινε για συγκεκριμένο θέμα να με αποκλείετε από κάθε μελλοντική μου
υποψηφιότητα για την Προεδρεία. Παρ’ όλα αυτά εφόσον λοιπόν δεν με δέχεστε ως Πρόεδρο,
τότε απλώς δεν έχει νόημα η πρόταση του αντιπροσωπευτικού αναλογικού. Διότι πάλι οδηγεί σε
αδιέξοδο. Η μόνη λύση λοιπόν, προκειμένου να βγούμε από το αδιέξοδο, είναι να προχωρήσουμε
συντεταγμένα σε τριπλές εκλογές. Κι αν ο κόσμος αποφασίσει διαφορετικά θα το δεχτούμε όλοι.
Άλλωστε ο κόσμος είναι το υπέρτατο όργανο του σωματείου.
Στον κ. Τουχτίδη απάντησε το μέλος του ΔΣ του σωματείου Δερμεντζόγλου Λάμπρος.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Καταρχάς οφείλω να πω πως πάνω σε αυτό έχεις δίκιο. Δεν είναι
δυνατόν μία μομφή να στιγματίζει έναν άνθρωπο σε όλη την πορεία του. Απλώς τον ακολουθεί
για την συγκεκριμένη μόνο σύνοδο. Η εσωτερική διαδικασία ανάθεσης των αξιωμάτων είναι μία
διαδικασία εσωτερική και δημοκρατική. Αν όμως κάτω από οποιουσδήποτε λόγους και συνθήκες
έρθεις και επαναπιστοποιήσεις την εμπιστοσύνη σου στο πρόσωπο το οποίο μέμφθηκες, 15
μέρες πριν, αυτό σημαίνει ότι ή είσαι για τα σίδερα ή έχεις κάνει κάποια συναλλαγή. Μόνο μετά
από μία διαδικασία εκλογών όπου έχει προκύψει ένα νέο ΔΣ μπορεί να συμβεί αυτό. Για να έρθω
τώρα στο θέμα των παρατάξεων που ανέφερες. Οι συμπεριφορές δείχνουν πως το “Ενιαίο”
λειτουργεί καλύτερα και από παράταξη. Και αυτό φάνηκε πάνω στο θέμα της μομφής. Και
απευθύνομαι αυτή τη στιγμή στους συναδέλφους του “Ενιαίου” και ρωτώ. Θα οδηγούσατε το
σώμα σε εκλογές μόνο και μόνο για να είναι ο κ. Τουχτίδης πρόεδρος;
Πάνω στο ερώτημα που έθεσε το μέλος του ΔΣ Δερμεντζόγλου Λάμπρος απάντησε ο Γεν.
Γραμματέας Μανωλίτσας Αλέξανδρος.
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Είναι λάθος ο τρόπος που το θέτεις κ. Δερμεντζόγλου. Ότι όλοι
δηλαδή είμαστε υποχείρια και δουλεύουμε για τον κ. Τουχτίδη, τον μεγάλο ηγέτη. Κάτι τέτοιο
φυσικά και δεν ισχύει. Καθένας ο οποίος, αυτή τη δεδομένη στιγμή, δεν θέλησε το χρίσμα της
Προεδρίας, έχει σαφώς τους δικούς του προσωπικούς λόγους, οι οποίοι δεν έχουν να κάνουν με
τον κ. Τουχτίδη. Μπορώ φυσικά αν θέλεις να σου εκθέσω τους δικούς μου προσωπικούς λόγους
προκειμένου να βγω από τη λίστα όλων αυτών που μας καταλογίζετε. Ότι δηλαδή λειτουργούμε
όλοι για τον έναν. Προφανώς για κάποιους άλλους προσωπικούς λόγους δεν μπορεί αυτή τη
δεδομένη στιγμή να αναλάβει κάποιος άλλος από το “Ενιαίο”. Μπορεί μετά από 2 χρόνια να
αποφασίσω να θέσω υποψηφιότητα για την Προεδρία εγώ. Θα το κάνω όμως όταν εγώ θέλω
και όχι όταν θα με αναγκάσετε εσείς. Και για να τελειώνουμε με αυτό το θέμα σας επισημαίνω
πως αν εγώ σήμερα έβαζα υποψηφιότητα θα ήταν σαν να συμφωνώ με τη μομφή στο πρόσωπο
του κ. Τουχτίδη. Κάτι το οποίο φυσικά και δεν ισχύει. Τώρα πάνω στο αν είμαστε ή όχι παράταξη
θα ήθελα να σας θυμίσω πως από την πρώτη στιγμή που μπήκα στο ΔΣ έχω δεχτεί
κακοπροαίρετες κριτικές στις οποίες φυσικά απάντησα αναλόγως. Για παράδειγμα σας αναφέρω
πως χωρίς να με γνωρίζετε με έχετε προσφωνήσει ως ΠΑΣΟΚ διότι βρέθηκα στο ίδιο
ψηφοδέλτιο με τον κ. Τουχτίδη και λίγο αργότερα με είπατε Δεξιό διότι ένα σχόλιο μου άρεσε σε
έναν, επί σειρά ετών, φίλο μου που ανήκει στη ΝΔ. Το που ανήκω και το τι ψηφίζω δεν σας
αφορά. Είναι καθαρά προσωπικό μου θέμα και δεν το μπλέκω με το σωματείο. Το ίδιο ισχύει και
για τους υπόλοιπους του ‘Ενιαίου”. Εμείς λοιπόν του “Ενιαίου” δεν είμαστε παράταξη με κοινή
κομματική ταυτότητα. Απλώς πέρα από την κομματική μας ταυτότητα έχουμε κοινό τρόπο
σκέψης.
Στον κ. Μανωλίτσα απάντησε το μέλος του ΔΣ Δερμεντζόγλου Λάμπρος.

Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Υπάρχει λοιπόν μία λύση σε όλα αυτά και αυτό είναι το
αντιπροσωπευτικό αναλογικό. Και αν για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί κάποιος από το ‘Ενιαίο”
να αναλάβει την Προεδρία, είμαι σίγουρος πως στα πλαίσια του αντιπροσωπευτικού αναλογικού
μπορεί να αναλάβει κάποιος άλλος από μία άλλη Παράταξη.
Στο σημείο αυτό το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ του σωματείου Βαφειάδου Βασιλική.
Βαφειάδου Βασιλική: Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι μέσα σε αυτό το ΔΣ όλοι έχουμε μία
ευθύνη για τα λεγόμενά μας, τις θέσεις μας και τις πράξεις μας. Αν το “Ενιαίο” θεωρεί ότι αυτή τη
στιγμή δεν μπορεί να υποστηρίξει τη θέση του Προέδρου, τότε έχει την δική του ευθύνη ο κάθε
ένας μεμονωμένος υποψήφιος του “Ενιαίου” για το που θα οδηγηθεί η πορεία του ΔΣ. Εγώ
αντιλαμβάνομαι απόλυτα όλους τους προσωπικούς λόγους που προβάλλει ο καθένας για να μην
αναλάβει την προεδρία. Όμως θα ήθελα να ξέρετε πως όποιος και αν αναλάβει δεν θα είναι
μόνος του. Γραμματεία θα έχουμε εμείς ως δεύτερη παράταξη, Αντιπροεδρία η ΑΣΥ και όλοι μαζί
Θα προχωρήσουμε. Εσείς του Ενιαίου λέτε ότι δεν είστε παράταξη παρόλα αυτά όμως ως
παράταξη όλοι μαζί στηρίξατε τον κ. Τουχτίδη. Το ότι στηρίζετε πρακτικές του “αποφασίζουμε και
διατάζουμε μία στάση εργασίας” αυτό θεωρείται ότι δεν είναι παραταξιακή συμπεριφορά;
Στο σημείο αυτό διέκοψε ο Γεν. Γραμματέας Μανωλίτσας Αλέξανδρος.
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Δηλαδή μας λέτε ότι, για να μη θεωρούμαστε παράταξη, θα έπρεπε
να κατακεραυνώσουμε και εμείς τον κ. Τουχτίδη, υποστηρίζοντας τη μομφή. Μα ακόμη και οι
ανακοινώσεις μας αποδεικνύουν ότι δεν είμαστε παράταξη. Διότι δεν βγαίνουν ως “Ενιαίο” αλλά
από μεμονωμένους υποψηφίους. Όταν χρειάστηκε να βγάλω εγώ μία ανακοίνωση την έβγαλα
ως Μανωλίτσας Αλέξανδρος.
Στο σημείο αυτό ζήτησε και πήρε το λόγο το μέλος του σωματείου Χαλβατζής Σταυρός.
Χαλβατζής Σταυρός: Τελικά ποιο υπερισχύει το 4 ή το 5; Διότι εδώ τέθηκε μία πρόταση από τις
δύο παρατάξεις που απαριθμούν 5 άτομα για αντιπροσωπευτικό αναλογικό. Αν ένας από εσάς
τους 4 του “Ενιαίου” δεν μπορεί να αναλάβει την ευθύνη του Προέδρου, εδώ είναι η πόρτα, ας
αποχωρήσει και ας αναλάβει τη θέση του κάποιος άλλος από το ψηφοδέλτιο σας. Αν όντως όπως
λέτε είστε μεμονωμένοι τότε εδώ έχουμε έναν άλλον συσχετισμό 3 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1. Είναι όμως
έντιμο να σας αντιμετωπίζουμε ως παράταξη τεσσάρων ανθρώπων για αυτό και σας
προτείνουμε να δεχτείτε το αντιπροσωπευτικό αναλογικό.
Στη συνέχεια το λόγο πήρε το μέλος του ΔΣ του σωματείου Τασιούδης Αθανάσιος.
Τασιούδης Αθανάσιος: Πραγματικά δεν ξέρω για ποιο λόγο επιμένουμε στην εκπροσώπηση
του ΔΣ με θέση Προέδρου. Όποιο δευτεροβάθμιο σωματείο θεωρεί ότι πρέπει να καταγγείλει το
ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε χωρίς τον τυπικό θεσμό του Προέδρου, ας έρθει, αφού
άλλωστε, μόνο αυτό έχει τη δυνατότητα να το κάνει. Η λογική μας ως παράταξη είναι ότι δεν
μπορούμε να βρούμε ένα άτομο από μία παράταξη που είναι ισχνή μειοψηφία για το ρόλο του
Προέδρου . Στην πραγματικότητα το αντιπροσωπευτικό αναλογικό έχει σχέση με τη συμμετοχή
όλων, ανάλογα με την δύναμή τους. Τελειώνοντας λοιπόν να πω ότι επιμένω στο ότι μπορούμε
κάλλιστα να συνεχίσουμε με τον Αντιπρόεδρο να εκτελεί χρέη Προέδρου και ας χηρέψει η θέση
του Προέδρου.
Το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ του σωματείου Παναγιώτης Τουχτίδης
Τουχτίδης Παναγιώτης: Με βάση τη γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του σωματείου η
πηγαίνουμε σε ανασυγκρότηση η πηγαίνουμε σε εκλογές. Ας πάμε λοιπόν σε εκλογές. Διότι αν
εμείς οι τέσσερις παραιτηθούμε, και παραμείνετε εσείς οι πέντε, θα αναγκαστείτε εκ των
πραγμάτων να προβείτε σε ανασυγκρότηση βγάζοντας Πρόεδρο, Γραμματέα κ.ο.κ. Με βάση
λοιπόν αυτή τη λογική προχωρήστε σε μία συγκρότηση εσείς. Γιατί πρέπει οπωσδήποτε το
“Ενιαίο” να έχει την Προεδρία; Επειδή όμως και αυτό οδηγεί σε αδιέξοδα, επιμένω ότι η μόνη
λύση είναι οι εκλογές. Θέτω λοιπόν την πρόταση για εκλογές σε ψηφοφορία.

Η πρόταση διατυπώθηκε ως εξής:
“Δεδομένου ότι για να ισχύσει το αναλογικό αντιπροσωπευτικό, ο μόνος υποψήφιος για την θέση
του Προέδρου από το “Ενιαίο” είναι ο κ. Τουχτίδης, τον οποίο όμως η “Ενωτική Πρωτοβουλία”
και “ΑΣΥ” έχουν μεμφθεί και δεν επιθυμούν, ως λύση στο αδιέξοδο προτείνονται εκλογές”.
Στην πρόταση αυτή τοποθετήθηκε το μέλος του ΔΣ του σωματείου Δερμεντζόγλου Λάμπρος
λέγοντας πως η λύση στο αδιέξοδο είναι το αναλογικό αντιπροσωπευτικό. Και καθώς δεν
συντρέχει κανένας λόγος αδιεξόδου, δεν υπάρχει και κανένας λόγος να προχωρήσουμε σε
εκλογές.
Η πρόταση για εκλογές τέθηκε σε ψηφοφορία και καταψηφίστηκε με ψήφους 5 κατά και 4 υπέρ.
Συγκεκριμένα την πρόταση υπερψήφισαν οι κ.κ. Μανωλίτσας, Νικολιδάκη, Παρασκευαΐδης και
Τουχτίδης.
Η πρόταση καταψηφίστηκε από τους κ.κ. Βαφειάδου, Δερμεντζόγλου, Κοκαρίδα, Ρούμκου και
Τασιούδη.
Θέμα 3ο Εκλογές - οριστικοποίηση
Ως πιθανές ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίστηκε μία εκ των τριών ημερών 7, 8 και 9
Απριλίου. Ως ημερομηνίες για την καταληκτική Γενική συνέλευση με θέμα την ενημέρωση των
εργαζομένων για την υπογραφή της ΣΣΕ ορίστηκε μία εκ των 20 και 28 Φεβρουαρίου.

Θέμα 4ο Παρακρατήσεις ΕΦΚΑ στα απογευματινά
Το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ του σωματείου Παναγιώτης Τουχτίδης
Τουχτίδης Παναγιώτης: Να πω πως από όσο γνωρίζουμε δεν έχει σταλεί κανένα χαρτί από τον
ΕΦΚΑ και συνεπώς άπαντες στο νοσοκομείο προσανατολίζονται σε αγωγή κατά του ΕΦΚΑ. Και
εμείς από την πλευρά μας σε αγωγή κατά του νοσοκομείου. Το ζητούμενο είναι αν ο νομικός
σύμβουλος του σωματείου ενδιαφέρεται να αναλάβει την υπόθεση; Διαφορετικά θα πρέπει να
προσανατολιστούμε σε άλλον. Μία επιλογή θα ήταν Ίσως η δικηγόρος που έχει αναλάβει και την
υπόθεση των δώρων καθώς γνωρίζει και το καθεστώς του νοσοκομείου. Για να μην ξεκινήσει
από το μηδέν κα χάνεται χρόνος.
Μολονότι από όλους υπήρξε η διαπίστωση ότι η αγωγή αποτελεί μία χρονοβόρα διαδικασία
παρόλα αυτά θεωρήθηκε πως αποτελεί μονόδρομο στη διεκδίκηση των παρανόμως
παρακρατηθέντων χρημάτων. Ο Aντιπρόεδρος θα διερευνήσει την πρόθεση του νομικού
συμβούλου και άλλων προσφάτως νομικών συμπαραστατών προκειμένου να προχωρήσει το
θέμα..

Θέμα 5ο Επιστολή ωφελούμενής του ΟΑΕΔ κ. Ζαφειράκη
Το λόγο πήρε το μέλος του ΔΣ Παναγιώτης Τουχτίδης ο οποίος και προέβη στην ανάγνωση της
επιστολής η οποία είχε ως θέμα την δυσαρέσκεια της κ. Ζαφειράκη για προηγούμενη δημόσια
ανάρτηση του κυρίου Τουχτίδη στην οποία γνωστοποιούντο κάποιες παράμετροι της αγωγής της
ιδίας κατά του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Επιπλέον μέσω της επιστολής ζητείται ρητά και
κατηγορηματικά από τον κ. Τουχτίδη αλλά και από το σωματείο, να διαγραφεί η συγκεκριμένη
ανάρτηση η οποία, όπως υποστηρίζει η κ. Ζαφειράκη την θίγει βαθύτατα καθώς αναφέρεται σε
ανυπόστατα γεγονότα.

Τουχτίδης Παναγιώτης: Καταρχάς θα ήθελα να πω πως η ανακοίνωση που έβγαλα ελαχίστως
αναφέρεται σε εσάς κ. Ζαφειράκη. Και φυσικά δεν έχω απολύτως κανένα πρόβλημα να αναρτηθεί
και η δική σας επιστολή στο διαδίκτυο. Η λογική λέει πως σαφώς θα πρέπει να υπάρχει η δική
μου ανακοίνωση και δίπλα η δική σας ανακοίνωση κ Ζαφειράκη ως απάντηση. Εδώ λοιπόν
έχουμε δύο πράγματα που μπορεί να συμβούν. Ή διαγράφεται η δική μου ανακοίνωση ή
παραμένει η δική μου ανακοίνωση και δίπλα της δημοσιοποιείται και η δική σας. Τελειώνοντας
θα ήθελα να πω πως η συγκεκριμένη επιστολή ακόμα και μέσα από την πικρία που εκφράζει
αποτελεί για μένα μία πρόσθετη επιβεβαίωση ότι βοήθησα στην επίλυση του προβλήματος σας
καθώς ουδεμία ΄άλλη μομφή κάνει για διαδικασίες.
Το λόγο στο σημείο αυτό πήρε το μέλος του ΔΣ Τασιούδης Αθανάσιος.
Τασιούδης Αθανάσιος: Από ότι καταλαβαίνω κ. Ζαφειράκη, σήμερα απευθύνεστε στον κ.
Τουχτίδη για μία ανακοίνωση που ο ίδιος έκανε υπογράφοντάς την με το όνομά του.. Εγώ λοιπόν
σήμερα εδώ, ως μέλος του ΔΣ, τι πρέπει να πω; Θα πρέπει δηλαδή να εκφέρω άποψη και να
πάρω απόφαση για κάτι που έκανε ο κ. Τουχτίδης;
Τον λόγο πήρε το μέλος του ΔΣ Δερμεντζόγλου Λάμπρος.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Αν ανατρέξουμε στα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης θα
δείτε ότι σας είχαμε πει πώς θέματα τα οποία άπτονται της αγωγής είναι θέματα που
απευθύνονται στο νοσοκομείο, μεταβιβάζονται με δικαστικό επιμελητή και ως εκ τούτου δεν είναι
δημόσια έγγραφα. Το γεγονός ότι έλαβε γνώση της αγωγής το σωματείο για να εξυπηρετήσει την
απόφασή του για οικονομική ενίσχυση ή μη των συναδέλφων, δεν του έδινε με κανέναν τρόπο το
δικαίωμα να δημοσιοποιήσει το περιεχόμενο της αγωγής.
Στο σημείο αυτό διέκοψε το μέλος του ΔΣ του Τασιούδης Αθανάσιος λέγοντας πως δεν το
δημοσιοποίησε το ΔΣ αλλά ο κ. Τουχτίδης Παναγιώτης.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Για να απαντήσω σε αυτό ο Παναγιώτης Τουχτίδης έκανε μία
ανάρτηση στο διαδίκτυο η οποία όμως ήταν ανάρτηση συνδικαλιστική. Από τη στιγμή λοιπόν που
έθιξε συνδικαλιστικά ζητήματα η μοναδική του ιδιότητα για να το κάνει αυτό είναι είτε ως μέλος
του ΔΣ είτε ως Πρόεδρος του ΔΣ. Προφανώς λοιπόν τώρα η κ. Ζαφειράκη ζητά τη συμβουλή του
ΔΣ ούτως ώστε το ίδιο το ΔΣ να μην επωμιστεί την ευθύνη των λεγομένων του κ. Τουχτίδη. Εγώ
ως αρχή μου έχω τον αυτοπεριορισμό και την αυτοσυγκράτηση. Φυσικά η κ. Ζαφειράκη έχει
κάθε νόμιμο δικαίωμα να αξιώσει από τον κ. Τουχτίδη να κατέβει αυτή η ανάρτηση. Νομίζω όμως
ότι σε μία τέτοια περίπτωση θα την καταδικάζουμε σε οικονομική εξαθλίωση αν την βάζαμε εκτός
από το νοσοκομείο να στέλνει και εξώδικα στο ΔΣ αξιώνοντας να κατέβει η συγκεκριμένη
ανάρτηση.
Στο σημείο αυτό το λόγο ζήτησε και πήρε ο Γεν. Γραμματέας του ΔΣ του σωματείου Μανωλίτσας
Αλέξανδρος
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Με βάση το πώς αντιλαμβάνομαι τα πράγματα θεωρώ πως μόνο
συμβουλευτικά θα μπορούσαμε να απευθυνθούμε στον κ. Τουχτίδη, ζητώντας του να διαγράψει
τη συγκεκριμένη ανάρτηση από το διαδίκτυο. Είναι καθαρά μία προσωπική του ανακοίνωση και
φυσικά όταν μία ανακοίνωση προσβάλει οποιονδήποτε, οφείλει ο κάθε θιγόμενος να ζητήσει τον
λόγο από αυτόν που έκανε την ανακοίνωση. Τώρα όσον αφορά το ότι ο κ. Τουχτίδης μέσα από
την ανάρτηση του εκφράζεται συνδικαλιστικά, θεωρώ πως ο καθένας έχει αυτό το δικαίωμα και
δεν είναι προνόμιο των μελών ή του προέδρου ενός ΔΣ. Τελειώνοντας οφείλω να πω πως
τάσσομαι υπέρ στο να κατέβει η συγκεκριμένη ανακοίνωση και θα τον προτρέψω να το κάνει.
Δεν μπορώ όμως με την ιδιότητα μου, ως μέλος του ΔΣ του σωματείου, να του το επιβάλλω.

Τον λόγο πήρε και πάλι το μέλος του ΔΣ Παναγιώτης Τουχτίδης και ακολούθησε μικρός διάλογος
μεταξύ των κ.κ. Τουχτίδη, Δερμεντζόγλου, Βαφειάδου και Τασιούδη.
Τουχτίδης Παναγιώτης: Ξαναλέω λοιπόν για άλλη μία φορά ότι δεν έχω απολύτως κανένα
πρόβλημα δίπλα στη δική μου ανάρτηση να μπει και η επιστολή της κ. Ζαφειράκη. Μπορώ να
το κάνω και αυτή τη στιγμή.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Η επιστολή της κ. Ζαφειράκη θα πρέπει να ανέβει από το προφίλ
του σωματείου.
Τασιούδης Αθανάσιος: Μα τι λέτε; Μπορεί να αποφασίσει το ΔΣ για το αν θα ανέβει μία
ανάρτηση ή αν θα κατέβει μία προσωπική ανάρτηση του Παναγιώτη Τουχτίδη;
Βαφειάδου Βασιλική: Μα αν απευθύνεται προς το σωματείο, δεν θα πρέπει το ΔΣ να
αποφασίσει; Άλλωστε το ΔΣ έχει και στο πρόσφατο παρελθόν ανεβάσει ευχαριστήρια επιστολή
της κ. Ζαφειράκη. Τώρα γιατί δεν μπορεί;
Τασιούδης Αθανάσιος: Εδώ μόνο δύο πράγματα μπορεί να συμβούν. Ή θα πρέπει να κατατεθεί
μομφή στην πράξη του κ. Τουχτίδη ή να καταγγείλει νομικά η κυρία Ζαφειράκη τον κ. Τουχτίδη.
Τουχτίδης Παναγιώτης: Λοιπόν για να κλείνουμε το θέμα, εφόσον το ζήτημα αφορά
προσωπικά εμένα θα κατεβάσω την ανάρτησή μου και θα ανεβάσω την επιστολή της κ.
Ζαφειράκη.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Πέρα από το θέμα της επιστολής θα ήθελα να πω πως, άμα τη
αφίξει της νέας διοίκησης, θα πρέπει να ξαναμπεί στο τραπέζι των συζητήσεων το θέμα των δυο
απολυμένων. Και πιστεύω ότι έχουμε πολύ καλές πιθανότητες να πετύχουμε ένα θετικό
αποτέλεσμα.
Το λόγο ζήτησε και πήρε οι ωφελούμενη του ΟΑΕΔ κ Ζαφειράκη.
Ζαφειράκη Δήμητρα: Θα ήθελα να ρωτήσω, εφόσον γνωρίζετε ότι η απόλυσή μας είναι άδικη,
για ποιο λόγο δεν μας στηρίζετε οικονομικά ως σωματείο; Θα μπορούσα να θέσω ξανά το αίτημα
για οικονομική στήριξη στο σωματείο σας;
Στην κυρία Ζαφειράκη απάντησε το μέλος του ΔΣ του Δερμεντζόγλου Λάμπρος.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Το κομμάτι που αφορά την οικονομική ενίσχυση είναι το λιγότερο
που θα πρέπει να σε απασχολεί. Ας έκανε το σωματείο, για το θέμα σας, όλα τα άλλα σωστά και
το λιγότερο που θα μπορούσε να κάνει είναι το θέμα της οικονομικής ενίσχυσης για το οποίο
δεσμεύεται καθώς πρόκειται για χρήματα μελών τα οποία θα δίνονταν σε μη μέλη. Αυτό που
μπορούμε να συζητήσουμε από δω και στο εξής και έχει ουσία είναι το ότι το σωματείο δεσμεύεται
σήμερα πως το πρώτο θέμα που θα θέσει στη νέα διοίκηση θα είναι το θέμα της απόλυσης σας.
Ζαφειράκη Δήμητρα: Παρόλα αυτά θα ήθελα να αναφερθώ πάλι στο θέμα της οικονομικής
βοήθειας λέγοντας πως εάν δικαιωθούμε θα σας επιστρέψουμε τα χρήματα αυτά.
Στο Σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί του θέματος αυτού

Θέμα 6ο Απόφαση ΕΕ της ΑΔΕΔΥ – Για 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση 18.02.20
Το λόγο πήρε το μέλος του σωματείου Τασιούδης Αθανάσιος
Τασιούδης Αθανάσιος: Το θέμα της απεργίας αφορά το νομοσχέδιο για την κοινωνική
ασφάλιση. Εγώ δεν θα ήθελα να μπω στο σκεπτικό της ΑΔΕΔΥ. Έχω όμως να καταγγείλω το
εξής. Ότι ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ ανέφερε ότι δεν μπορεί να αποφασίζει η ΑΔΕΔΥ για το θέμα
της κοινωνικής ασφάλισης. Είναι καθαρά ζήτημα των πρωτοβάθμιων σωματείων. Δεν ξέρω
λοιπόν κάτω από ποια λογική πήρε απόφαση για απεργιακή κινητοποίηση. Προφανώς ύστερα
από τις πιέσεις των πρωτοβάθμιων σωματείων. Εμείς Λοιπόν ως “ΑΣΥ”, ερχόμαστε να
καταγγείλουμε τον πρόεδρο της ΑΔΕΔΥ για τη στάση του απέναντι σε ένα ζήτημα που αφορά τον
κάθε εργαζόμενο .
Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε το μέλος του ΔΣ Παναγιώτης Τουχτίδης.
Τουχτίδης Παναγιώτης: Η τοποθέτηση του Προέδρου της ΑΔΕΔΥ, στην οποία εγώ ήμουν
μπροστά, αφορούσε τη στιγμή που ακόμη δεν είχε παρθεί οριστική απόφαση για απεργία καθώς
δεν υπήρχε ακόμη πρόθεση από την κυβέρνηση να περάσει το νομοσχέδιο. Στη συνέχεια και
εφόσον το νομοσχέδιο βγήκε, λήφθηκε εκτελεστική απόφαση για απεργιακή κινητοποίηση.
Τον λόγο πήρε στη συνέχεια το μέλος του ΔΣ Βαφειάδου Βασιλική η οποία ανέγνωσε την
απόφαση της ΑΔΕΔΥ για προκήρυξη 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης στις 18 Φεβρουαρίου
2020, υλοποιώντας την ομόφωνη απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της, της 25ης Οκτωβρίου
2019.
Τασιούδης Αθανάσιος: Εμείς καταγγέλλουμε το ότι δεν μπορεί ένας Πρόεδρος τριτοβάθμιου
σωματείου να λέει πως θα πρέπει να αποφασίσουν τα πρωτοβάθμια σωματεία. Και εφόσον
ακόμη δεν έχουν πάρει απόφαση για απεργία, δεν μπορεί η ΑΔΕΔΥ να συναινέσει.
Τουχτίδης Παναγιώτης: Προφανώς λοιπόν είχε διαφύγει από τον πρόεδρο της ΑΔΕΔΥ η
απόφαση της 25ης Οκτωβρίου. Ας μην πιανόμαστε από τέτοιου είδους περιστατικά.
Η καταγγελία της ΑΣΥ κατατέθηκε στο σωματείο.

Θέμα 7ο Καταστατικό συνέδριο Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν
Το λόγο πήρε το μέλος του ΔΣ του σωματείου Βαφειάδου Βασιλική αναφέροντας πως το
συνέδριο της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν που θα πραγματοποιηθεί το 2021 θα είναι καταστατικό και ως στόχο
έχει να συμπεριληφθούν ως μέλη των σωματείων, όλες οι ελαστικές μορφές εργασίας. Και επίσης
πώς θα υπάρχουν δικαστικοί αντιπρόσωποι σε όλα τα Κέντρα Υγείας.
Τον λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ Παναγιώτης Τουχτίδης
Τουχτίδης Παναγιώτης: Μέχρι τώρα το σκεπτικό μας, βάσει του καταστατικού, ήταν πως για
να ενταχθεί κάποιος ως μέλος στο σωματείο θα πρέπει να έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με το
νοσοκομείο. Εδώ υπάρχει ένα ακόμα ζήτημα, διότι με βάση το έγγραφο της ΕΔΟΘ θα πρέπει να
αναγράφεται δίπλα σε κάθε όνομα η σχέση εργασίας, αν δηλαδή είναι μόνιμος ή αορίστου
χρόνου. Αν λοιπόν ληφθεί μία τέτοια απόφαση από την Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν ή την ΑΔΕΔΥ, τότε δεν
έχουμε κανένα πρόβλημα. Προχωρώντας όμως στην ένταξή τους στο σωματείο πριν από την

καταστατική αλλαγή, κινδυνεύουμε να αντιμετωπίσουμε το εξής πρόβλημα. Δηλαδή έχουμε την
αναλογικότητα όπως την ξέρουμε βάση της οποίας για κάθε 50 άτομα που ψηφίζουν για την
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν βγαίνει ένας αντιπρόσωπος ο οποίος κατεβαίνει Αθήνα. Καθώς όμως δεν υπάρχει
ακόμη καταστατική αλλαγή θεωρούνται υπεράριθμοι σε σχέση με αυτό που πρεσβεύει το
καταστατικό και εξαιρούνται. Τα έξοδα αυτών των ανθρώπων που δεν είναι και λίγα, ποιος θα
τα αναλάβει; Ας μην ξεχνάμε ότι διαχειριζόμαστε χρήματα των εργαζομένων. Όταν γίνονται
εκλογές στέλνουμε την κατάσταση ψηφισάντων μαζί με το πρακτικό της εφορευτικής επιτροπής
και ελέγχονται από μία επιτροπή νομιμοποίησης προκειμένου να κριθεί αν όλα είναι εντάξει. Γιατί
λοιπόν να μην περιμένουμε πρώτα το καταστατικό συνέδριο και μετά να προχωρήσουμε στην
ένταξη τους; άλλωστε εμείς ως σωματείο ανέκαθεν υποστηρίζαμε και στηρίζαμε όλους τους
εργαζόμενους, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας Έστω κι αν δεν είναι μέλη μας.
Το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ Βαφειάδου Βασιλική.
Βαφειάδου Βασιλική: Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να αναφέρω πως όλα τα νοσοκομεία θα
προβούν σε εκλογές κανονικά με όλο το προσωπικό.
Το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ Δερμεντζόγλου Λάμπρος.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Το πρώτο ερώτημα αφορά το γιατί τώρα; Σταδιακά οι ελαστικές
μορφές εργασίας τείνουν να γίνουν, όχι απλά ένας υπολογίσιμος αριθμός εργαζομένων, αλλά
ένας πολύ σημαντικός αριθμός εργαζομένων στα νοσοκομεία. Και όσο περνάει ο καιρός τόσο
πιο έντονο θα γίνεται το φαινόμενο των ελαστικών μορφών εργασίας. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι
ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο εργοδότης τους βιώνουν καθημερινά τα ίδια προβλήματα
εργασίας. Υπάρχει λοιπόν ένα καίριο ζήτημα που αφορά την ένταξη των ανθρώπων αυτών σε
ένα σωματείο εργαζομένων. Σε διαφορετική περίπτωση είναι τυπικά απροστάτευτοι. Σήμερα
λοιπόν έχουμε τη βασική μονάδα των επικουρικών που ευτυχώς την έχουμε εντάξει, όχι μόνο στο
εργασιακό μας σωματείο αλλά και στις προβλέψεις και τα ωφελήματα που προκύπτουν από την
ΣΣΕ. Έχουμε και τον ΟΑΕΔ που μπορεί να έχει μία διαφορετική εργασιακή σχέση αλλά ας μην
ξεχνάμε ότι το νοσοκομείο τους απέλυσε και όχι ο ΟΑΕΔ. Σίγουρα η απόφαση για την ένταξη
αυτών των ανθρώπων στο εργασιακό σωματείο δεν έχει να κάνει με τα έξοδα σε ένα συνέδριο
της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν αλλά έχει να κάνει με το αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν τα ίδια προβλήματα με
εμάς. Το θέμα Λοιπόν είναι ηθικό και συνδικαλιστικό. Τώρα αν φτάσουμε στο σημείο να θεωρηθεί
από την Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν ότι εσφαλμένα οι άνθρωποι αυτοί είναι ενταγμένοι στο εργασιακό σωματείο,
τότε το μόνο που έχει να κάνει το σωματείο του νοσοκομείου Παπαγεωργίου είναι να αποχωρήσει
από το συνέδριο. Εμείς λοιπόν προτείνουμε να γίνει καταστατική συνέλευση και να ενταχθούν
άμεσα όλοι οι εργαζόμενοι με ελαστικές μορφές εργασίας στο σωματείο.
Στο σημείο αυτό το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ του σωματείου Τασιούδης Αθανάσιος.
Τασιούδης Αθανάσιος: Πέφτω από τα σύννεφα, γιατί νομίζω ότι σήμερα ανακαλύψαμε την
Αμερική μιλώντας για εργαζομένους με ελαστικές σχέσεις εργασίας, χωρίς όμως να έχουμε
καταγγείλει, πλην της “ΑΣΥ” ότι αυτές οι μορφές εργασίας έρχονται και κουμπώνουν σε
συγκεκριμένες επιλογές και πολιτικές. Δεν έχουμε καταγγείλει πλην της “ΑΣΥ” ότι αυτός ο τρόπος
λειτουργίας του νοσοκομείου ευνοεί στην ύπαρξη τέτοιων μορφών εργασίας, διότι απαιτεί
κερδοφορία. Εμείς φυσικά συμφωνούμε και δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στο να ενταχθούν όλοι
αυτοί οι άνθρωποι στο πρωτοβάθμιο σωματείο μας, όμως την ίδια άποψη θα πρέπει να έχουν
και τα δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια σωματεία.
Το λόγο ζήτησε και πήρε πάλι το μέλος του ΔΣ Παναγιώτης Τουχτίδης.
Τουχτίδης Παναγιώτης: Η μόνη μου επιφύλαξη έγκειται στο ότι θα έπρεπε πρώτα να προηγηθεί
καταστατικό συνέδριο της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν και στη συνέχεια να ενταχθούν. Αν συμφωνήσουμε εμείς

να τους εντάξουμε σήμερα μπορούμε αύριο το πρωί να τους εντάξουμε. Δεν χρειάζεται
καταστατική συνέλευση. Επίσης θεωρώ κοστοβόρο το να προχωρήσουμε μέσα από μία
καταστατική συνέλευση η οποία προϋποθέτει απαρτία, προϋποθέτει Πρωτοδικείο και φυσικά
επιπλέον έξοδα. Οφείλω όμως να πω πως φοβάμαι ότι μπορεί να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα
νομιμοποίησης. Απλά σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ρωτήσω αν επιμένετε στην καταστατική
συνέλευση;
Στον κύριο του κτιρίου απάντησε το μέλος του ΔΣ Δερμεντζόγλου Λάμπρος.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Το πρόβλημα αφορά το δικό μας καταστατικό που αναφέρει ότι μέλη
με δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι είναι μόνο εργαζόμενοι με σχέση εξαρτημένης εργασίας. Για
αυτό αναφέρομαι στην καταστατική συνέλευση.
Για το συγκεκριμένο θέμα αποφασίστηκε ναι επί της αρχής και συμφωνήθηκε να συζητηθεί εκ
νέου σε επόμενο ΔΣ.

Εκτός Ημερησίας
1. Επιστολή Διευθυντή ΩΡΛ κλινικής προς τον Γεν. Διευθυντή για τον τρόπο
εξυπηρέτησης των εργαζομένων
Στην εισήγηση προέβη το μέλος του ΔΣ Τουχτίδης Παναγιώτης.
Τουχτίδης Παναγιώτης: Το θέμα αφορά την επιστολή του διευθυντή της ΩΡΛ κ. Μάρκου προς
το Γεν. διευθυντή του νοσοκομείου, με κοινοποίηση στους Διευθυντές των τμημάτων, βάσει της
οποίας ανακοινώνεται πως: για την εύρυθμη λειτουργία της κλινικής οι εργαζόμενοι με χρόνια
προβλήματα θα εξετάζονται στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής κάθε Τρίτη 12.00 - 13.00 κατόπιν
ραντεβού. Για δε τα έκτακτα περιστατικά εργαζομένων ,αυτά θα εξετάζονται και πάλι στα
εξωτερικά ιατρεία μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο ιατρό. Τονίζεται επίσης ότι οι
εργαζόμενοι δεν θα πρέπει να επισκέπτονται την κλινική σε μη εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Με αφορμή την στάση του Διευθυντή της ΩΡΛ κλινικής κ. Μάρκου, αποφασίστηκε να
πραγματοποιηθεί συνάντηση με τη Διευθύντρια της Ιατρικής Υπηρεσίας κ. Κουλουρίδα και τον
Γεν. διευθυντή του νοσοκομείου κ. Εμμανουηλίδη, προκειμένου να υπενθυμιστεί πως αποτελεί
βασικό όρο της ΣΣΕ, η υποχρέωση κάθε κλινικής να παρέχει άμεση ιατρική φροντίδα στους
εργαζόμενους ανεξαρτήτως ημέρας και ώρας εάν και εφόσον τίθεται θέμα επείγοντος
περιστατικού.
Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η
συνεδρίαση λύθηκε.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παρασκευαΐδης Στέφανος
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Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μανωλίτσας Αλέξανδρος
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