ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Νο 13 9. 3. 2020
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΝΠ)
Σήμερα, 9 Μαρτίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30, στα γραφεία του Σωματείου,
πραγματοποιήθηκε η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ ΣΕΝΠ με τα κάτωθι προγραμματισμένα
θέματα:
1. Επικύρωση πρακτικών.
2. Νομική ενημέρωση
3. Ορισμός εκπροσώπου ΔΣ ΣΕΝΠ για αίτημα υπηρεσιακής άδειας εργαζομένης
4. ΕΣΣΕ εν όψει Γενικής Συνέλευσης
5. Συνυπηρέτηση
6. Κινητικότητα
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
Απόντες από το ΔΣ ήταν
1. Κοκαρίδα Ηλιάδα
Θέμα 1ο Επικύρωση πρακτικών
Στην αρχή της συνεδρίασης ζητήθηκε και η επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης
συνεδρίασης, προκειμένου αυτά να ανέβουν στη σελίδα του Σωματείου προς διάθεση των μελών.
Θέμα 2ο Νομική ενημέρωση
Α. Σχετικά με την μομφή στο πρόσωπο του Προέδρου κ. Τουχτίδη
Τον λόγο πήρε ο αντιπρόεδρος του σωματείου Στέφανος Παρασκευαΐδης
Παρασκευαΐδης Στέφανος: Επισκέφτηκα την Δικηγόρο κ. Ευθυμίου μαζί με τον Γενικό
Γραμματέα κ. Μανωλίτσα Αλέξανδρο, προκειμένου να ενημερωθούμε για την υπόθεση
εκδίκασης των δώρων, καθώς και για τις κινήσεις που θα πρέπει να γίνουν προκειμένου να
προχωρήσουμε σε έφεση. Εκμεταλλευόμενος την παρουσία μας εκεί ζήτησα από την κ. Ευθυμίου
ένα γνωμοδοτικό σημείωμα για το κατά πόσο θεωρείται η μομφή που κατατέθηκε προς το
πρόσωπο του Προέδρου από την «Ενωτική πρωτοβουλία» και την «ΑΣΥ» είναι νόμιμη ή
παράνομη. Και αυτό το έκανα διότι από την αρχική γνωμοδότηση του δικηγόρου του Σωματείου
κ. Παπαχρήστου, δεν διαφαίνεται πως είμαι νομικά κατοχυρωμένος στο να υπογράφω, να
εκταμιεύω χρήματα και να προβαίνω σε πληρωμές. Πράγματι έφτασε στα χέρια μου ένα

γνωμοδοτικό το οποίο βρίσκεται σε εντελώς αντίθετη γραμμή με αυτό του Δικηγόρου του
Σωματείου, υποστηρίζοντας πως η μομφή είναι παντελώς άκυρη.
Στο σημείο αυτό το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ Παναγιώτης Τουχτίδης
Παναγιώτης Τουχτίδης: Η αλήθεια είναι πως από την αρχή είχα πει πως η μομφή δε βασίζεται
πουθενά. Η νομική άποψη και τα ευχολόγια από μέρους του Δικηγόρου του Σωματείου μπορεί
να έχει έναν συμβιβαστικό χαρακτήρα αλλά αδυνατεί να τεκμηριώσει κάτι το οποίο φυσικά δεν
υφίσταται ούτε στο νόμο 1264 αλλά ούτε και στο καταστατικό. Επίσης να σας πω πως
προσωπικά πήγα σε έναν Δικηγόρο και έχω μία επιπλέον γνωμοδότηση η οποία αναφέρει ρητά
ότι κακώς μπήκαμε σε μία διαδικασία μομφής καθώς οι κινήσεις μου εντάσσονταν μέσα σε ένα
πλαίσιο αλληλεγγύης απέναντι σε άτομα τα οποία δεν ήταν καν μέλη του Σωματείου. Θεωρώ
λοιπόν πως αυτή η κωμωδία πρέπει να σταματήσει εδώ. Και φυσικά αν κάποιος θεωρεί πως η
οποία μομφή, όπως την περιγράφει το καταστατικό του σωματείου προκαλεί έκπτωση, μπορεί
να προσφύγει στα Δικαστήρια. Αυτό άλλωστε υποστηρίζει και η ΟΕΝΕΤ στην οποία και υπέβαλα
ερώτηση για το συγκεκριμένο θέμα.
Στο σημείο αυτό διέκοψε το μέλος του Σωματείου Δερμεντζόγλου Λάμπρος ρωτώντας αν το
συγκεκριμένο θέμα που συζητείται είναι μέσα στην Ημερήσια Διάταξη.
Στον κ. Δερμεντζόγλου απάντησε το μέλος του ΔΣ Τουχτίδης Παναγιώτης.
Παναγιώτης Τουχτίδης: Βεβαίως και είναι μέσα στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης και
συγκεκριμένα στο πρώτο θέμα με τίτλο Νομική Ενημέρωση. Συγκεκριμένα το θέμα αυτό αφορά
τις γνωμοδοτήσεις που σχετίζονται με τη μομφή, την δικαστική διαμάχη των δύο συναδέλφων και
τέλος την δικαστική διαμάχη που αφορά τα απογευματινά ιατρεία των εργαζομένων.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Δεν έχουμε καμία αντίρρηση να το συζητήσουμε για να μην
θεωρηθεί ότι υπεκφεύγουμε αλλά το να μπαίνει τεχνηέντως ως θέμα, κάτι το για το οποίο το
σωματείο έχει ήδη αποφανθεί, καταλαβαίνετε ότι από δω και πέρα όποιος θέλει να προσβάλει
την απόφαση του ΔΣ, ο δρόμος είναι ένας, ο δικαστικός.
Παναγιώτης Τουχτίδης: Πολύ ωραία τότε, πάτε στα δικαστήρια για να αποδείξετε ότι ευσταθεί
η μομφή και σας διαβάζω το συμπέρασμα της μιας εκ των δύο γνωμοδοτήσεων που έχουμε στην
κατοχή μας. «Η διαχείριση της υπόθεσης στο πλαίσιο της συνδικαλιστικής αλληλεγγύης είναι
εντός του πλαισίου δράσης σας. δεν εθίγησαν έννομα συμφέροντα και σκοποί του σωματείου και
ως εκ τούτου η διαδικασία μομφής και απόφασης που ελήφθη είναι άκυρη ααι καταχρηστική και
ως τούτη ελαττωματική και δεν παράγει αποτέλεσμα».
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Αυτό που μας αναφέρεις βέβαια είναι μία γνωμοδότηση ενός
νομικού. Εδώ έχουμε μία άλλη γνωμοδότηση ενός άλλου νομικού που είναι ο νομικός σύμβουλος
του σωματείου.
Παναγιώτης Τουχτίδης: Καμία αντίρρηση σε αυτό που λες. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που
δεν υπάρχει μέσα στο καταστατικό κάτι που να στοιχειοθετεί τη μομφή που εσείς επικαλείστε,
αλλά αντίθετα το καταστατικό αναφέρεται σε μομφή στην περίπτωση μόνο που κάποιος δρα
ενάντια στους σκοπούς του σωματείου, Φοβάμαι πως εσείς, όχι μόνο κάνατε μία μομφή που δεν
συνάδει με το καταστατικό αλλά παγώσετε και ένα προεδρείο.
Το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ Αθανάσιος Τασιούδης.
Τασιούδης Αθανάσιος: Εδώ πάρθηκε μία απόφαση. Όποιος θέλει να την προσβάλει σαφώς
και έχει το δικαίωμα να την προσβάλει. Μπορεί να μας πάει στα δικαστήρια. Τα γνωμοδοτικά είναι
απλώς για να λένε την άποψή τους. Δεν είμαστε όμως εμείς αυτοί που θα πάμε στα δικαστήρια
για να επιβεβαιώσουμε τη δική μας απόφαση. Και δεν θα μπω στη λογική του αν ήταν η δεν ήταν
σύμφωνη με το καταστατικό η μομφή. Επιχειρηματολογήσαμε και πήραμε μία απόφαση.

Στον λόγο του κ. Τασιούδη συμπλήρωσε το μέλος του ΔΣ Βαφειάδου Βασιλική.
Βαφειάδου Βασιλική: Εμείς πάντως την απόφαση που πήραμε δεν την παίρνουμε πίσω!
Το λόγο ζήτησε και πήρε ο Γεν. Γραμματέας του σωματείου Μανωλίτσας Αλέξανδρος.
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Αλήθεια, πως ορίζεται αν μία μομφή είναι ή δεν είναι νόμιμη. Δηλαδή
μου λέτε ότι βασίζεται αποκλειστικά στην απόφαση των μελών; Δεν βασίζεται πάνω σε ένα
καταστατικό και σε κάποιο νομικό πλαίσιο;
Τουχτίδης Παναγιώτης: Λοιπόν καθώς υπάρχει εμπλοκή και παράλληλα η μομφή και η
έκπτωση δεν στηρίζεται στο καταστατικό, ούτε όμως στηρίχθηκε και τεκμηριώθηκε από την
γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου του σωματείου, Θεωρώ ότι δεν έχω πάψει να προεδρεύω
και ως εκ τούτου αν θέλετε κάτι διαφορετικό μπορείτε να πάτε στο δικαστήριο.
Τασιούδης Αθανάσιος: Λοιπόν θεωρώ ότι αυτό το ζήτημα πρέπει να μπει εκτός Ημερήσιας
Διάταξης προκειμένου να συζητηθεί.
Βαφειάδου Βασιλική: Αυτό είναι πραξικόπημα! Αυτό δεν υπάρχει! Τι να κουβεντιάσουμε
δηλαδή; Έχει πάρει η πλειοψηφία του ΔΣ μία απόφαση. Ότι αυτός δεν πρέπει να είναι πρόεδρος
Τέλος! Αν έχεις πρόβλημα πήγαινέ μας στα δικαστήρια. Την προεδρία δεν μπορείς να την πάρεις.
Τασιούδης Αθανάσιος: Εν πάση περιπτώσει εμείς πήραμε μία απόφαση. Αν θέλει να την
προσβάλλει ο κύριος Τουχτίδης ας πάει στα δικαστήρια η στα Δευτεροβάθμια σωματεία
Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν, ΕΔΟΘ και ας έρθουν αυτά να κρίνουν.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος:
Διάταξης.

Λοιπόν ας συνεχίσουμε με το επόμενο θέμα της Ημερήσιας

Β. Αγωγή κατά του νοσοκομείου για παρακρατήσεις απογευματινών ιατρείων
Στο θέμα αναφέρθηκε ο Αντιπρόεδρος κ. Παρασκευαΐδης λέγοντας πως η Δικηγόρος κ. Ευθυμίου
δέχεται να αναλάβει την υπόθεση και συνεπώς μπορούμε να προχωρήσουμε.

Θέμα 3ο Ορισμός εκπροσώπου ΔΣ ΣΕΝΠ για αίτημα υπηρεσιακής άδειας εργαζομένης
Στην εισήγηση του θέματος προέβη ο Αντιπρόεδρος του σωματείου Παρασκευαΐδης Στέφανος.
Παρασκευαΐδης Στέφανος: Το θέμα αφορά μία εργαζόμενη η οποία εργάζεται ως νοσηλεύτρια
εδώ και 14 μήνες στο νοσοκομείο και θέλει να πάρει 6 μήνες άδεια με αποδοχές, προκειμένου
να κάνει το μεταπτυχιακό της. Η διοίκηση θεώρησε ότι δεν δικαιούται αυτή την άδεια και η ίδια
ζήτησε να περάσει το θέμα της από το ΔΣ του νοσοκομείου. Η διοίκηση ζήτησε να παρευρίσκεται
κατά τη συζήτηση, ως εκπρόσωπος της εργαζόμενης, και ένα μέλος του σωματείου.
Στο σημείο αυτό διέκοψε το μέλος του ΔΣ Βασιλική Βαφειάδου ρωτώντας, από πότε χρειάζεται
εκπρόσωπος του ΔΣ του σωματείου.
Στην κυρία Βαφειάδου απάντησε το μέλος του ΔΣ Παναγιώτης Τουχτίδης και ακολούθησε
διάλογος μεταξύ των μελών.
Παναγιώτης Τουχτίδης: Αναρωτιέστε ενώ δεν έχετε διαβάσει το καταστατικό. Με απλά λόγια
δεν ξέρετε την τύφλα σας!
Βαφειάδου Βασιλική: Θα σε παρακαλέσω να μαζέψεις το στόμα σου και να μιλάς σωστά!

Παναγιώτης Τουχτίδης: Όπως λοιπόν δεν έχετε διαβάσει το καταστατικό και δημιουργείτε
αδιέξοδα στο σωματείο, έτσι δεν γνωρίζετε και την Συλλογική Σύμβαση Εργασίας η οποία
αναφέρει στο άρθρο 4 ότι υπάρχει υποχρέωση του σωματείου να διορίζει εκπρόσωπο κάθε φορά
για να γνωμοδοτεί πάνω στο αν συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις. Το καταστατικό λοιπόν δεν
το ανοίγετε! Τη Συλλογική Σύμβαση δεν την ανοίγετε! Τι είδους συνδικαλισμό λοιπόν κάνετε;
Μόνο αντιτουχτιδικό; Εγώ είμαι λοιπόν το πρόβλημά σας; Και όταν σας τη λέω μου απαντάτε
«Μάζεψε το στόμα σου;» Δεν γίνεται έτσι!
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Το κάνουμε εκ του ασφαλούς Παναγιώτη μου γιατί ξέρουμε ότι είσαι
εσύ κοντά μας και θα παλέψεις για όλα.
Παναγιώτης Τουχτίδης: Έτσι είναι Λάμπρο μου από τα δικά μου τέτοια κρεμάστε.
Βαφειάδου Βασιλική: Είναι απίστευτος! Αυτόν τον άνθρωπο τον εκλεγούν;
Παρασκευαΐδης Στέφανος: Παρακαλώ αυτά να μη γραφτούν στα πρακτικά.
Βαφειάδου Βασιλική: Όχι θα γραφτούν όλα!
Τουχτίδης Παναγιώτης: Nα γραφτούν. Δεν έχω πρόβλημα. Εγώ όταν μιλάω, μιλάω πάντα “on
the record”. Δεν μιλάω και έπειτα προσπαθώ να τα μαζέψω.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Ας σταματήσουμε εδώ και ας προχωρήσουμε λίγο στο θέμα. Η
αλήθεια είναι πως έχει συμβεί και στο παρελθόν να παρευρίσκεται εκπρόσωπος του σωματείου
στο ΔΣ του νοσοκομείου για ζητήματα εργαζομένων.
Στο σημείο αυτό το μέλος του ΔΣ Παναγιώτης Τουχτίδης ζήτησε 10λεπτη διακοπή προκειμένου
να συσκεφθεί με τους εκλεγμένους του Ενιαίου και η συζήτηση επί του συγκεκριμένου θέματος
διακόπει.
Μετά τη 10λεπτη διακοπή η συνεδρίαση συνεχίστηκε με τον κ. Τουχτίδη ως Προεδρεύων.
Παναγιώτης Τουχτίδης: Με δεδομένη τη γνωμοδότηση την οποία έχω φέρει αλλά και τη
γνωμοδότηση της κ. Ευθυμίου, συνεργάτιδας του σωματείου, η πρόταση μομφής είναι άκυρη και
συμπαρασύρει ως άκυρη και την απόφαση του ΔΣ για την έκπτωση του Προέδρου από το
αξίωμα του . Για τους λόγους αυτούς παρέλκει ο λόγος της αναπλήρωσης του Προέδρου από τον
Αντιπρόεδρο, σύμφωνα με το άρθρο 30 του καταστατικού. Το ΔΣ αφ’ εξής λειτουργεί και
αποφασίζει με βάση την αρχική του σύνθεση και κατανομή αξιωμάτων. Αυτή είναι η κατάσταση
και όποιος θέλει συνεχίζουμε και λειτουργούμε. Διότι η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.
Το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ Δερμεντζόγλου Λάμπρος.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Εγώ θα ήθελα να απευθυνθώ στους τρεις συναδέλφους,
εκλεγμένους με το «Ενιαίο», που δυστυχώς άγεσθε και φέρεσθε κατά αυτόν τον τρόπο και
λυπάμαι που σας το λέω. Και το λέω με πλήρη συνείδηση και παρακαλώ να γραφτεί στα
πρακτικά. Ο Παναγιώτης Τουχτίδης κρίθηκε έκπτωτος και ανίκανος να εκτελέσει τα καθήκοντά
του Προέδρου ακριβώς γιατί η συμπεριφορά του είναι αντικαταστατική. Το ότι του προσφέρατε
ένα άλλοθι Κατά την διαδικασία της μομφής, μπορεί να γίνει αντιληπτό όσον αφορά το ηθικό
σκέλος. Ότι δηλαδή δεν θέλατε να βάλετε υποψηφιότητα αναπληρώνοντας τη θέση του καθώς
υπάρχει ένας ηθικός φραγμός ένα ηθικό ζήτημα. Το γεγονός όμως ότι συμμετέχετε σε αυτή τη
φαρσοκωμωδία καθιστά καθέναν από εσάς υπόλογο. Είναι η ίδια αντικαταστατική συμπεριφορά
που απλώνεται και πάνω σας. Από την άλλη είναι θλιβερό το ότι ένα σωματείο θα πρέπει ή να
έχει αυτόν τον συγκεκριμένο άνθρωπο στη θέση του Προέδρου ή δε θα πρέπει να λειτουργεί
καθόλου. Αλήθεια είχε κάποιο πρόβλημα το σωματείο να λειτουργεί κανονικά όλο αυτό το
διάστημα; Έχουμε μία απόφαση του σωματείου καλή ή κακή ανεξάρτητα από αυτό όμως αν
κάποιος θέλει να προσβάλει αυτή την απόφαση μπορεί να προσφύγει στα ανώτερα όργανα είτε

αυτά είναι δικαστικά είτε συνδικαλιστικά. Και ξαναλέω ότι το σωματείο δεν είχε κανένα πρόβλημα
στη λειτουργία του. Απλώς μόνιμα έχουμε να κάνουμε με τη μεγαλομανία ενός ανθρώπου.
Το λόγο πήρε ο Γεν. Γραμματέας του σωματείου Μανωλίτσας Αλεξάνδραος
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Καταρχάς το ζήτημα δεν είναι αν η απόφαση που πήρε το σωματείο
είναι καλή ή κακή αλλά αν είναι νόμιμη η παράνομη. Το καλή ή κακή έχει να κάνει με το πώς την
κρίνει ο καθένας. Το ερώτημα είναι αν είναι ή όχι σύμφωνη με το καταστατικό. Και όσον αφορά
το κομμάτι της μεγαλομανίας, θέλω να σας ρωτήσω Πράγματι εσείς στο πρόσωπο του κ.
Τουχτίδη βλέπετε μόνο το χαρακτηριστικό της μεγαλομανίας;
Στο σημείο αυτό διέκοψε το μέλος του ΔΣ Βαφειάδου Βασιλική.
Βαφειάδου Βασιλική: Αυτό είναι το αρνητικό του. Μπορεί να είναι πολύ καλός για φίλος για
παρέα για σύντροφος. Όμως για συνδικαλιστής έχει πολύ σοβαρά ζητήματα.
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Καλά τώρα αυτό φυσικά και δεν ισχύει. Εδώ μέσα είναι και άλλοι που
έχουν σοβαρά ζητήματα. Προσωπική μου εκτίμηση.
Το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ Παναγιώτης Τουχτίδης.
Παναγιώτης Τουχτίδης: Επειδή ακούστηκαν κάποιοι χαρακτηρισμοί να σας θυμίσω ότι όταν
κάνατε τη μομφή, αμέσως είπαμε ας βγει ένας άλλος πρόεδρος. Κανένας όμως από τις δύο
παρατάξεις «Ενωτική Πρωτοβουλία» και «ΑΣΥ» δεν δέχθηκε την θέση. Είναι καταγεγραμμένο
στα πρακτικά. Και στην επόμενη συνεδρίαση εγώ ο μεγαλομανής είμαι αυτός που προτείνω στον
κ. Τασιούδη να αναλάβει πρόεδρος. Ως Πρόεδρος κοινής αποδοχής. Ο οποίος και πάλι αρνήθηκε
Αν ήμουν λοιπόν μεγαλομανής όπως λέτε δεν θα έκανα αυτές τις προτάσεις. Δυστυχώς όμως ο
φίλος σου κ. Δερμεντζόγλου και Δικηγόρος του σωματείου δεν κάλυψε ουσιαστικά τον
Αντιπρόεδρο στο κομμάτι των οικονομικών συναλλαγών, γιατί αυτό είναι το ουσιώδες και σε αυτό
κρίνονται όλοι.
Το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ του Δερμεντζόγλου Λάμπρος και ακολούθησε διάλογος
μεταξύ των μελών..
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Φοβάμαι ότι συντάσσεσθε πίσω από την άποψη του κ. Τουχτίδη ο
οποίος είπε πως εγώ θα δημιουργήσω ένα τεχνητό αδιέξοδο ενώ πρακτικά όλο αυτό τον καιρό
πρακτικά εσύ προεδρεύεις κ. Παρασκευαΐδη. Και θα μπορούσες φυσικά αντί να έχεις τον τίτλο
του Αντιπροέδρου να είσαι Πρόεδρος.
Βαφειάδου Βασιλική: κ. Παρασκευαΐδη στην ουσία αυτή τη στιγμή είσαι πρόεδρος . Όταν όμως
μας λες ότι δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να προεδρεύεις, στην ουσία είναι σαν να μας λες ότι δεν
μπορείς να είσαι ούτε Αντιπρόεδρος. Γιατί η θέση του Αντιπροέδρου είναι αυτή η οποία
αντικαθιστά σε παρόμοιες καταστάσεις τον πρόεδρο.
Παρασκευαΐδης Στέφανος: Εγώ λέω πως βάσει των γνωμοδοτήσεων δεν καλύπτομαι.
Τασιούδης Αθανάσιος: Έχω την εντύπωση ότι ξεφεύγουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση, καμία
νομική γνωμοδότηση να υπερκεράσει μία απόφαση ενός σωματείου. Η απόφαση αυτή του ΔΣ
μπορεί να κριθεί μόνο στα δικαστήρια. Εκεί η κάθε γνωμοδότηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
ένα ισχυρό χαρτί. Επίσης μπορεί να απευθυνθεί κάποιος σε ένα δευτεροβάθμιο σωματείο. Βέβαια
δεν ξέρω αν ένα δευτεροβάθμιο σωματείο έχει το δικαίωμα να μας αποπέμψει ή απλώς να μας
συμβουλέψει. Ζητώ λοιπόν από τον Αντιπρόεδρο να προχωρήσει ως Προεδρεύων στο επόμενο
θέμα της συζήτησης.
Παρασκευαΐδης Στέφανος: Σας ξανά λέω. Έχω στα χέρια μου μία γνωμοδότηση που θεωρεί
πως η μομφή δεν συνάδει με το καταστατικό και συνεπώς είναι άκυρη η απόφαση.

Τον λόγο του Κυρίου Παρασκευαΐδη συμπλήρωσε το μέλος του ΔΣ Παναγιώτης Τουχτίδης και
ακολούθησε διάλογος μεταξύ των μελών.
Παναγιώτης Τουχτίδης: Εδώ τρεις άνθρωποι έρχονται και λένε πως η απόφαση είναι άκυρη
και συμπαρασύρει μαζί της και τη μομφή. Τώρα αν θέλετε να λειτουργήσουμε συνεχίζουμε και
λειτουργούμε αν δεν θέλετε υπάρχει και η λύση των εκλογών. Θέλετε λοιπόν να πάμε σε τριπλές
εκλογές και να λυθεί το ζήτημα; Γιατί εδώ έρχεται και μας εκβιάζει μία πλειοψηφία του δεύτερου
και τρίτου συνδυασμό η οποία βρέθηκε απέναντί μας. Γιατί λοιπόν αρνείστε τις εκλογές; Ιδού η
Ρόδος ιδού και το πήδημα!
Βαφειάδου Βασιλική: Η Δημοκρατία πράγματι είναι δύσκολο πράγμα. Αλλά στη Δημοκρατία
δεχόμαστε τις πλειοψηφίες είτε συμφωνούμε είτε όχι. Δεν γίνεται με το έτσι θέλω ο κ. Τουχτίδης
να γίνει πρόεδρος!
Παναγιώτης Τουχτίδης: Η απόφαση που λάβατε είναι άκυρη. Ας ψηφίζατε έναν άλλον
πρόεδρό. Σας δόθηκε η ευκαιρία. Προχωράμε λοιπόν στο επόμενο θέμα. Αν έχει αντίρρηση
κάποιος από εσάς, εδώ είναι η θέση του Προέδρου. Ας έρθει για να μη με θεωρείτε και
μεγαλομανή.
Το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του σωματείου Χαλβατζής Σταύρος/
Χαλβατζής Σταυρός: Εγώ σας είχα πει και την προηγούμενη φορά, όποιος δεν μπορεί να
αναλάβει η πόρτα είναι εδώ. Ας την άνοιξη και ας φύγει!
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Tο ίδιο ισχύει και για σας κ. Χαλβατζή εφόσον δεν δέχεστε την
προεδρία. Μη μας λέτε λοιπόν να ανοίξουμε την πόρτα και να φύγουμε!
Στο σημείο αυτό η συζήτηση επί του θέματος διακόπηκε.
.
Θέμα 4ο ΕΣΣΕ εν όψει Γενικής Συνέλευσης
Συζητήθηκαν και συμφωνήθηκαν οι τελευταίες λεπτομέρειες πάνω στο κείμενο της ΕΣΣΕ. Και
προτάθηκε από την «ΑΣΥ» κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ο Προεδρεύων να προβεί
σε έναν απολογισμό.
Πάνω στην πρόταση της «ΑΣΥ» επισημάνθηκε από τον κ. Παναγιώτη Τουχτίδη πως η
θεματολογία της Γενικής Συνέλευσης είναι συγκεκριμένη και πως, απολογισμός πεπραγμένων
γίνεται όταν έχεις να κάνεις «εκλογοαπολογιστική.
Παρόλα αυτά τονίστηκε από την πλευρά της «ΑΣΥ» πώς η Γενική συνέλευση αποτελεί μία
ευκαιρία προκειμένου να συζητηθούν και άλλα θέματα και να εκφραστούν και οι απόψεις των
εργαζομένων.
Άπαντες συμφώνησαν στην πρόταση της «ΑΣΥ».

Θέμα 3ο Ορισμός εκπροσώπου ΔΣ ΣΕΝΠ για αίτημα υπηρεσιακής άδειας εργαζομένης
Στην συνέχιση της συζήτησης του 3ου Θέματος προέβη ως Προεδρεύων ο κ.
Τουχτίδης.

Παναγιώτης

Υπήρξαν έντονες αντιδράσεις από πλευράς «Ενωτικής Πρωτοβουλίας» και «ΑΣΥ» οι οποίοι
υποστήριξαν πως ο κ. Τουχτίδης θα έπρεπε να αρκεστεί μόνο στο ρόλο του εισηγητή και όχι στο

ρόλο του προέδρου. Και πώς Προεδρεύων θα πρέπει να παραμείνει ο Αντιπρόεδρος Στέφανος
Παρασκευαΐδης.
Απέναντι σε αυτές τις αντιδράσεις εκφράστηκε ο κ. Παναγιώτης Τουχτίδης ρωτώντας τον κύριο
Παρασκευαΐδη εάν καλύπτεται βάση των γνωμοδοτήσεων να παραμείνει ως Προεδρεύων. Ο κ.
Παρασκευαΐδης απάντησε πως δεν καλύπτεται.
Το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ Τασιούδης Αθανάσιος ζητώντας ο λόγος του να
καταγραφεί κατά λέξη στα πρακτικά.
Τασιούδης Αθανάσιος: Εν τω μέσω του ΔΣ ο πρώην Πρόεδρος Παναγιώτης Τουχτίδης, με
απαράδεκτο τρόπο, παίρνει τις διαδικασίες πάνω του, μη λαμβάνοντας υπόψη την προηγούμενη
απόφαση του ΔΣ, βάση της οποίας κρίθηκε έκπτωτος. Για το λόγο αυτό αποχωρούμε ως
παράταξη και ζητούμε στο επόμενο ΔΣ, όταν θα κληθούμε, να υπάρχει πρόταση από τον ίδιο
Καταγγελίας της απόφασης του ΔΣ.
Παναγιώτης Τουχτίδης: Οι γνωμοδοτήσεις είναι ξεκάθαρες. Δεν ισχύει η προηγούμενη
απόφαση. Είναι άκυρη και ελαττωματική. Όποιος θέλει κάθεται να δουλέψει. Όποιος έχει
προσωπικά προβλήματα και εμπάθειες μπορεί να αποχωρήσει. Και δεν εννοώ εσένα κ.
Τασιούδη.
Στο σημείο αυτό αποχώρησαν η παρατάξεις «Ενωτική Πρωτοβουλία» και «ΑΣΥ» με
αποτέλεσμα την παύση της απαρτίας και την διακοπή της συνεδρίασης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τουχτίδης Παναγιώτης

……………………………

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μανωλίτσας Αλέξανδρος

…………………………

