
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Νο 15    06. 05. 2020 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΝΠ) 

 

Σήμερα, 6 Μαΐου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στα γραφεία του Σωματείου, 
πραγματοποιήθηκε η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ ΣΕΝΠ με τα κάτωθι προγραμματισμένα 
θέματα: 

1. Επικύρωση πρακτικών. 
2. Ορισμός εκπροσώπων για την ΕΣΣΕ 
3. Πλήρωση οργανικών θέσεων (αξιοποίηση ΙΔΟΧ-κινητικότητα -μετατάξεις - 

προκηρύξεις) 
4. Κινητοποίηση ΠΟΕΔΗΝ 
5. Νομική ενημέρωση 

 
Παρόντες από το ΔΣ, ήταν οι: 

1. Βαφειάδου Βασιλική 
2. Δερμεντζόγλου Λάμπρος 
3. Κοκαρίδα Ηλιάδα 
4. Νικολιδάκη Ελευθερία 
5. Ρούμκου Σοφία 
6. Τασιούδης Αθανάσιος 
7. Τουχτίδης Παναγιώτης 
8. Παρασκευαΐδης Στέφανος 

 
Απόντες από το ΔΣ ήταν 

1. Μανωλίτσας Αλέξανδρος 
 

Θέμα 1ο Επικύρωση πρακτικών 

 

Οι σύμβουλοι της Ενωτικής Πρωτοβουλίας και της ΑΣΥ δεν προέβησαν στην επικύρωση των 

πρακτικών, υποστηρίζοντας πως δεν θα έπρεπε να φέρουν την υπογραφή του κ. Τουχτίδη ως 

Πρόεδρο του Σωματείου καθώς με βάση τη μομφή που κατέθεσαν θεωρούν πως τα 

καθήκοντα του προέδρου θα πρέπει να ασκούνται αποκλειστικά και μόνο από τον 

Αντιπρόεδρο.  Τα πρακτικά επικυρώθηκαν από τους 4 συμβούλους του Ενιαίου Ψηφοδελτίου 

κ.κ. Μανωλίτσα, Νικολιδάκη, Παρασκευαΐδη και Τουχτίδη οι οποίοι θεωρούν τη μομφή ως 

άκυρη, καθώς σύμφωνα με την άποψή τους, δεν συνάδει με το καταστατικό του σωματείου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τα πρακτικά της 6ης Μαίου 2020 λόγω απουσίας του Γ. Γραμματέα 

Μανωλίτσα Αλέξανδρου, πρακτικά θα κρατήσει η Αν. Γραμματέας Νικολιδάκη Ελευθερία.  

ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ: Παναγιώτη αυτό που κάνεις δεν γίνεται...εμείς δεν δεχόμαστε να προεδρεύεις 

σαν να μην έχει γίνει μομφή... 

Ανάλογα σχόλια εκφέρονται και εκ της Ενωτικής.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούστε συνάδελφοι έγινε μια μομφή που πέρα από το αβάσιμο των λόγων που 

επικαλεστήκατε, κρίθηκε από τρεις διαφορετικούς και ανεξάρτητους δικηγόρους ως αβάσιμη 

και άκυρη. Επιπροσθέτως αρνηθήκατε να αναλάβει οποιοσδήποτε από σας την προεδρία για 

να συνεχίσουμε τον ενάμιση χρόνο που απομένει και ειδικά εσύ Τασιούδη που σε πρότεινα 



ονομαστικά αρνήθηκες να αναλάβεις αυτό το βάρος... Προχθές σας έστειλα και τη 

γνωμοδότηση της κυρίας Τσίπρα που είναι νομικός των περισσότερων ανώτερων 

συνδικαλιστικών οργάνων στην Ελλάδα και η οποία προκλήθηκε μετά από ερώτημα που 

κάναμε στην ΠΟΕΔΗΝ. Την ιδέα να απευθυνθούμε στο δευτεροβάθμιο την είχε ο Θανάσης και 

συνηγόρησαν κι άλλοι... Επειδή δεν σας βολεύει δεν θα πάμε τώρα να κάνουμε νέα ανάλυση! 

ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ: Και πώς την ζητήσαμε ποιος ψήφισε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί από πότε για ένα ερώτημα με mail που στην τελική δεν αρνήθηκε και 

κανένας όταν έπεσε η ιδέα θα πρέπει να ψηφίσουμε κιόλας; Άλλο τι θα κάνουμε; Λοιπόν η 

συνεδρίαση ξεκίνησε κι όποιος θέλει κάθεται να δουλέψει... 

Ακολούθησε σύντομη συζήτηση και η συνεδρίαση παρά τις ενστάσεις  που εκφράστηκαν 

ξεκίνησε. 

 

Θέμα 2ο Ορισμός εκπροσώπων για την ΕΣΣΕ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η τελευταία ΠΝΠ έδωσε παράταση έως 30/6 και στην δική μας ΕΣΣΕ ενώ με 

απόφαση ΔΣ στο messenger ήδη είχα υπογράψει την προσφερόμενη παράταση έως 30/5 . Σε 

κάθε περίπτωση προκειμένου να είμαστε έτοιμοι, ας ορίσουμε την επιτροπή 

διαπραγμάτευσης. Προτείνω από το ΕΝΙΑΙΟ τον ομιλούντα και ως συντάκτη και τον 

Παρασκευαΐδη που εκδήλωσε ενδιαφέρον.  

Η παράταξη της Ενωτικής προτείνει Βάσω Βαφειάδου, ενώ η ΑΣΥ Σταύρο Χαλβατζή. 

Ο πρόεδρος επισημαίνει ότι η επιτροπή εκπροσωπεί το ΔΣ κι άρα πρέπει να προέρχεται από 

το 9μελές. Ακολουθεί σύντομος διάλογος μεταξύ Τουχτίδη, Δερμεντζόγλου, Τασιούδη και 

βάσει και της πεπατημένης ορίζεται 4ο μέλος ο Τασιούδης ο οποίος αν  και μόνο παραστεί 

ανάγκη θα αναπληρώνεται από τον Χαλβατζή ως εκλεγμένου της ΕΔΟΘ εκ του ΣΕΝΠ 

 

Θέμα 3ο Πλήρωση οργανικών θέσεων (αξιοποίηση ΙΔΟΧ-κινητικότητα -μετατάξεις - 
προκηρύξεις) 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι μια χρυσή ευκαιρία να επανέλθουμε για την ενίσχυση του νοσοκομείου σε 

προσωπικό. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 332 κενές οργανικές με προοπτική για 317 καθώς 

αναμένονται άμεσα   17 της 14κ. Μέρος αυτών καλύπτονται από ελαστικές σχέσεις ορισμένου 

χρόνου  (ΟΑΕΔ, ΕΟΔΥ, επικουρικοί) 227 και αναμένονται ακόμη 4. Για όλους αυτούς πρέπει 

να ζητήσουμε να μετατραπούν σε αορίστου χρόνου όπως εμείς. Δεν γίνεται να εκπαιδεύουμε 

μονίμως νέους. Οι υπόλοιπες θέσεις (86) θα μπορούσαν να καλυφθούν  με μετατάξεις προς το 

νοσοκομείο (4052/ΑΡ6/ΠΑΡ12), κινητικότητα που πρέπει να χωνέψουν επιτέλους ότι 

υπαγόμαστε ή και  με προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ. 

ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ: Πολύ σοβαρό θέμα η μονιμοποίηση των ελαστικών μορφών. Η άποψή 

μας είναι μονιμοποίηση για όλους. Ενδεχομένως και μια ΓΣ για συντονισμό, ενημέρωση. Με 

τον Δερμεντζόγλου συμφωνεί και η Κοκαρίδα. 



ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ: Οι ελαστικές μορφές ήρθαν με σκοπό το κέρδος και θα μείνουν.  Πρέπει να 

βάλουμε το αίτημα μονιμοποίησης στο πλαίσιο της διεκδίκησης όπως κάθε φορά. Είναι ένας 

αγώνας που ποτέ δεν εγκαταλείψαμε. 

ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ: Πρέπει και η ΠΟΕΔΗΝ  να βάλει επιτέλους το αίτημα και να μην κλείνει 

αυτιά και μάτια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ΠΟΕΔΗΝ το αίτημα τα βάζει διαχρονικά και πάντα μιλά για μόνιμες θέσεις 

αφού καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Δεν ανακαλύψαμε την Αμερική σήμερα...όσο για 

ΓΣ ακόμη απαγορεύονται οι συναθροίσεις. Θα το δούμε στο εγγύς μέλλον. Άλλωστε ακόμη και 

οι ΙΔΑΧ ελαστική σχέση είμαστε που προβλέπεται στο 103 του Συντάγματος  για το 

επιστημονικό προσωπικό αλλά γίνεται υπερχρήση. Θα το θέσουμε και ως τοπικό αίτημα. 

 

Θέμα 4ο Κινητοποίηση ΠΟΕΔΗΝ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Η ΠΟΕΔΗΝ ανέβαλλε σήμερα πάλι την απεργία και προτείνει τοπικές 

κινητοποιήσεις στα νοσοκομεία  με το γνωστό πλαίσιο όπου μπορούμε να αναδείξουμε την 

ενίσχυση της στελέχωσης, ΜΑΠ κλπ. 

ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ : Να δούμε το πλαίσιο. Σίγουρα και ανάδειξη των τοπικών θεμάτων.  

 

Θέμα 5ο Νομική ενημέρωση 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Το νοσοκομείο μας παρέδωσε όλη την αλληλογραφία με τον ΕΦΚΑ και το 

Εργασίας την οποία και απέστειλα στην κυρία Ευθυμίου που δέχεται μετά από ερώτημα των 

Μανωλίτσα και Παρασκευαΐδη να το αναλάβει...αναμένεται προσφορά. Αν υπάρχει και κάποιος 

άλλος αφού ο νομικός του ΣΕΝΠ δεν δέχτηκε, ας με ενημερώσετε να στείλω τα σχετικά και τον 

αριθμό των εργαζόμενων να μας κάνει προσφορά. 

Προτάθηκε από Δερμεντζόγλου ο Κοντογιώργος που ανέλαβε τα υπόλοιπα των δώρων μετά 

την Ευθυμίου. Θα αποσταλούν τα έγγραφα κι εκεί. 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λάβαμε και μια προσφορά για νομική κάλυψη του ΣΕΝΠ από την Ευθυμίου 

με αντιμισθία που εξοικονομεί κατά 35% πόρους έναντι της υπάρχουσας. Θεωρώ ότι πρέπει 

να το δούμε σοβαρά. Είναι εργατολόγος κι έχει αρκετά σωματεία και γραφείο με συνεργάτες. 

ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ: Αν το κριτήριο είναι μόνο το οικονομικό να πάρουμε τον Διαλυνά που 

είναι χωρίς αντιμισθία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τον υπάρχοντα κι ας δεν κατάφερε να δώσει λύση σε 

μια δύσκολη στιγμή. Όμως να μην λέμε κι ότι θέλουμε, το γραφείο Διαλυνά δεν κάνει εργατικό 

δίκαιο χώρια που κυνηγάει γιατρούς και νοσοκομείο σε υποθέσεις για ιατρικό δίκαιο. Η 

Ευθυμίου είναι γνωστή, γνωρίζει το καθεστώς δεν θα ξεκινήσει από το μηδέν και μπορούμε να 

ζητήσουμε και μια τιμή κι από τον Κοντογιώργο. 

Αποφασίστηκε να αναζητηθούν κι άλλες προσφορές και να εξειδικευτεί το εύρος κάλυψης της 

προσφοράς Ευθυμίου. 

 



ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 

 

1. ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ: Παρέμβαση υπερ. εξαιρέσιμων ΕΟΔΥ εγκρίνεται ομόφωνα 

2. ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ: Ψήφισμα υπέρ των ανθρώπων των Τεχνών, εγκρίνεται ομόφωνα 

3. ΒΑΦΕΙΆΔΟΥ : Θέμα ΜΑΠ να δούμε τι γίνεται αναφέρονται κάποιες ελλείψεις. Μπαίνει και 

θέμα στις 12/5 και θα συζητηθεί σε επαφή με τον Γενικό. 

4. ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ-ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ: Κλείνει η στρόφιγγα για τις άδειες ειδικού σκοπού και 

τηλεργασία. Αποφασίστηκε επαφή με την Διοικητική Διευθύντρια υπέρ των εργαζόμενων και 

ερώτημα για την πίεση εξάντλησης των ειδικών αδειών του 2071 του 2019. Προσοχή, η 

ΠΟΕΔΗΝ  έχει ζητήσει τρίμηνη παράταση από 12ο του 2019 αλλά δεν έλαβε απάντηση από 

το ΥΥΚΑ.  

 

         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Η ΑΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥΧΤΙΔΗΣ                                       ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΝΙΚΟΛΙΔΑΚΗ 

  


