
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Νο 19    07. 10. 2020 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΝΠ) 

 

Σήμερα, 7 Οκτωβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 9:30, στα γραφεία του Σωματείου, 
πραγματοποιήθηκε η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ ΣΕΝΠ με τα κάτωθι προγραμματισμένα θέματα: 

1. Επικύρωση πρακτικών 
2. Απεργία 15/10 
3. ΟΑΕΔ 
4. Νομική ενημέρωση (προσφορές-επιλογή) 
5. Καρατομήσεις στελεχών ΝΥ 
6. Εκτός ΗΔ 

 
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. Τουχτίδης Παναγιώτης 
 

Απόντες από το ΔΣ ήταν 

1. Ρούμκου Σοφία 
2. Τασιούδης Αθανάσιος 

 

 

Θέμα 1ο Επικύρωση πρακτικών 

 

Ζητήθηκε η επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης. Οι σύμβουλοι των 
παρατάξεων Ενωτική Πρωτοβουλία και Αγωνιστική Συσπείρωση αρνήθηκαν να επικυρώσουν τα 
πρακτικά υποστηρίζοντας και πάλι, πως δεν θα έπρεπε να φέρουν την υπογραφή του κ. Τουχτίδη ως 
Πρόεδρο του Σωματείου καθώς με βάση τη μομφή που κατέθεσαν συνεχίζουν να 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 εμμένουν στην άποψή πως η μομφή δεν συνάδει 
με το καταστατικό του σωματείου και συνεπώς είναι άκυρη. 

 

Θέμα 2ο Απεργία 15/10 

 

Στην εισήγηση του θέματος προέβη ο Πρόεδρος του σωματείου Τουχτίδης Παναγιώτης. 
 
Τουχτίδης Παναγιώτης: Αρχικά να πω πως πρόκειται για μία απεργία της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν που στη 
συνέχεια υιοθετήθηκε με απόφαση του ΔΣ και από την ΑΔΕΔΥ οπότε τελικά πηγαίνουμε σε μία  παν-
δημοσιοϋπαλληλική απεργία. Στόχευση λοιπόν είναι να γεμίσουμε ένα λεωφορείο ώστε να έχουμε μία 
δυναμική παρουσία στην Αθήνα. Φυσικά θα γίνει από μέρους μας μία ανακοίνωση -  πρόσκληση 
ενδιαφέροντος για  όσους θέλουν να συμμετέχουν. 
 
 



Στο σημείο αυτό παρενέβη το μέλος του ΔΣ Βαφειάδου Βασιλική. 
 
Βαφειάδου Βασιλική: Εγώ θα ήθελα να ζητήσω την ερχόμενη Παρασκευή 9/10 να κάνουμε μία 
συνέλευση καλώντας εκ νέου τους επικουρικούς, προκειμένου να υπάρξει ένας συντονισμός. 
 
 Το λόγο της κ.  Βαφειάδου  συμπλήρωσε το μέλος του ΔΣ Δερμεντζόγλου Λάμπρος.  
 
Δερμεντζόγλου Λάμπρος:  Συνήθως είθισται πριν από τις απεργίες να γίνεται μία συνέλευση.  
Συνεπώς θα ήταν καλό να γίνει μία συγκέντρωση των επικουρικών και φυσικά  όποιος άλλος θέλει 
μπορεί να παρευρεθεί. Άλλωστε το θέμα των επικουρικών, πρωτίστως, δεν είναι νομικό.  νομικό θα 
είναι εάν υπάρξει απόλυση.  Στην παρούσα φάση το ζήτημα είναι καθαρά συνδικαλιστικό και στόχος 
είναι να μην φτάσουμε στην απόλυση και  στην νομική επίλυση του ζητήματος. Είναι καλό λοιπόν να 
γίνει ένα κάλεσμα προκειμένου να διώξουμε το φόβο από πάνω τους, ζητώντας τους να συμμετέχουν 
στις κινητοποιήσεις. Έτσι πιστεύω θα δοθεί μία δυναμική στο κίνημα ώστε να μην απολυθούν. 
 
Στον κύριο Δερμεντζόγλου απάντησε ο Πρόεδρος Παναγιώτης Τουχτίδης. 
 
Τουχτίδης  Παναγιώτης: Η γνώμη μου είναι πως πραγματικά στην συγκέντρωση των επικουρικών 
υπήρξε μία δυναμική παρουσία και θεωρώ πως αυτά που είχαμε να τους πούμε, τα είπαμε. Πρακτικά 
λοιπόν, αν τους καλέσεις μέσα σε δύο ημέρες σε μία δεύτερη συγκέντρωση θα είναι σαν να τους λες 
ως κάτι καινούργιο έχεις να τους πεις. Στην ουσία όμως δεν έχεις να τους πεις τίποτα  παραπάνω. 
Απλώς θα δημιουργήσεις ένα ψευδές κλίμα προσδοκιών. Θα τους φέρεις πάλι με την αγωνία να 
ακούσουν κάτι απτό και  θα τους πεις τα ίδια ακριβώς πράγματα. 
 
Στο σημείο αυτό το λόγο πήρε ο Γεν. Γραμματέας του σωματείου Μανωλίτσας Αλέξανδρος. 
 
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Λέτε δηλαδή ότι στόχος αυτής της συνέλευσης είναι το να τους 
ενεργοποιήσουμε ενόψει της απεργιακής κινητοποίησης στις 15/10. Μα η πληροφόρηση για αυτήν 
την απεργιακή κινητοποίηση έχει γίνει ήδη και μπορεί να ενισχυθεί με ανακοινώσεις οι οποίες, αν 
θέλετε, μπορούν να μοιραστούν. Συνέλευση σημαίνει συζητώ και αποφασίζω πάνω σε μία 
θεματολογία.  Εμείς τι ζητάμε να αποφασιστεί σε αυτή τη συνέλευση; Και μάλιστα εν μέσω πανδημίας! 
 
Στο Γεν. Γραμματέα απάντησε το μέλος του ΔΣ Δερμεντζόγλου Λάμπρος. 
 
Δερμεντζόγλου Λάμπρος:  Είναι καλό να γίνει αυτή η συνέλευση προκειμένου να ακούσουμε αυτούς 
τους ανθρώπους οι οποίοι άκουσαν τη νομική πλευρά και είναι καλό να ακούσουν και τη 
συνδικαλιστική. 
 
Στον κ. Δερμεντζόγλου απάντησε ο πρόεδρος του σωματείου Παναγιώτης Τουχτίδης 
 
Τουχτίδης Παναγιώτης: Για να το κλείνουμε θεωρώ ότι είναι άκαιρη η συνέλευση.  Θεωρώ πως δεν 
έχουμε να τους πούμε κάτι και είναι κρίμα να δημιουργήσουμε την ψεύτικη ελπίδα πώς κάτι νέο έχουν 
να  προσκομίσουν από αυτήν. 
 
 Η πρόταση για συνέλευση τέθηκε σε ψηφοφορία. 
 
Υπέρ ψήφισαν οι κ.κ. Βαφειάδου,  Δερμεντζόγλου και Κοκαρίδα. 
Κατά ψήφισαν οι κ.κ.  Μανωλίτσας, Νικολιδάκη, Παρασκευαΐδης και Τουχτίδης. 
 
Στο σημείο αυτό, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, αποχώρησε το μέλος του ΔΣ Βαφειάδου Βασιλική. 
 
 

Θέμα 3ο ΟΑΕΔ 

 

Για το συγκεκριμένο θέμα ο πρόεδρος του σωματείου Τουχτίδης Παναγιώτης ενημέρωσε τους 
συμβούλους πως έχει ζητήσει από τον δικηγόρο των δύο απολυμένων να ενημερώσει για το ποιες 
κινήσεις επιθυμεί να γίνουν από μέρους του σωματείου, Και αυτό διότι ρητό  αίτημα του δικηγόρου 



ήταν, η οποιαδήποτε ενέργεια να γίνεται ύστερα από την απευθείας συνεννόηση  με τον ίδιο και  όχι 
με τους πελάτες του. Δυστυχώς μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει κάποια απάντηση που να εκφράζει αίτημα 
του δικηγόρου και των πελατών του για οποιαδήποτε δράση του σωματείου. 

 

Στο σημείο και ύστερα από παραίνεση του Γεν Γραμματέα, ο Πρόεδρος Παναγιώτης Τουχτίδης 
επικοινώνησε τηλεφωνικά με την Διοίκηση ζητώντας συνάντηση προκειμένου να τεθεί άμεσα το 
αίτημα του σωματείου να μην ασκηθεί έφεση από μέρους του νοσοκομείου κατά της απόφασης που 
δικαιώνει πρωτόδικα τους δύο απολυμένους του ΟΑΕΔ. 

 

 

Θέμα 4ο Νομική ενημέρωση (προσφορές – επιλογή) 

 
Στην εισήγηση του θέματος προέβη ο Αντιπρόεδρος του σωματείου Παρασκευαΐδης Στέφανος. 
 
Παρασκευαΐδης  Στέφανος: Έχουμε δύο προσφορές από νομικούς συμβούλους που προτίθενται 
να αναλάβουν τις υποθέσεις του σωματείου… 
 
Στο σημείο αυτό διέκοψε το μέλος του ΔΣ Δερμεντζόγλου Λάμπρος. 
 
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Από πού κι ως πού έρχεται ξανά αυτό το θέμα; 
 
Παρασκευαΐδης Στέφανος:  Είχαμε πει στις 2/6  ότι θα το ξαναφέρουμε το θέμα. 
 
Δερμεντζόγλου Λάμπρος:  Εμείς αποχωρούμε και λύεται η απαρτία. 
 
 

Στο σημείο αυτό και μετά την αποχώρηση των κ.κ. Δερμεντζόγλου και Κοκαρίδα η συνεδρίαση 
διεκόπει λόγω λύσης της απαρτίας. 

 
 
 

        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 Τουχτίδης Παναγιώτης                                           Μανωλίτσας Αλέξανδρος    

 

 

 

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


