
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Νο 26    12. 5. 2021 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΝΠ) 

 

 Σήμερα, 12 Μαΐου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στα γραφεία του Σωματείου, 
πραγματοποιήθηκε η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ ΣΕΝΠ με τα κάτωθι προγραμματισμένα θέματα: 

1. Επικύρωση πρακτικών 

2. Προγραμματισμός εκλογικών διαδικασιών - Εγγραφές 

3. Έλεγχος COVID σε προγραμματισμένους εξωτερικούς ασθενείς 

4. Εμβολιαστικά κέντρα 

5. Δυσχέρειες COVID μονάδων και τμημάτων 

6. Εκτός ημερησίας 

 

Παρόντες ήταν: 

1. Βαφειάδου Βασιλική 

2. Μανωλίτσας Αλέξανδρος 

3. Νικολιδάκη Ελευθερία 

4. Παρασκευαΐδης Στέφανος 

5. Ρούμκου Σοφία 

6. Τασιούδης Αθανάσιος  

7. Τουχτίδης Παναγιώτης 

Απόντες ήταν 

1. Δερμεντζόγλου Λάμπρος 
2. Κοκαρίδα Ηλιάδα 

 

Θέμα 1ο Επικύρωση πρακτικών 

 
Ζητήθηκε η επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης. Οι σύμβουλοι τωνπαρατά-
ξεων Ενωτική Πρωτοβουλία και ΑΣΥ 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 σωμα-
τείου και συνεπώς είναι άκυρη. 
 
 

Θέμα 2ο Προγραμματισμός εκλογικών διαδικασιών - Εγγραφές 

 

Στην εισήγηση του θέματος προέβη ο Πρόεδρος κ. Τουχτίδης Παναγιώτης. 

 

Τουχτίδης Παναγιώτης:Η θητεία μας λήγει στις 23/5. Μολονότι έχει πάρει μία παράσταση μέσω 
ΠΝΠ έως 30/6 ,νομίζω ότι είναι καιρός να βάλουμε κάποιες παραμέτρους για τις επόμενες εκλογές. 
Το πρώτο που θα πρέπει να δούμε είναι η ημερομηνία που θα γίνουν οι εκλογές.  Έχω μιλήσει ήδη 
με το Δικηγορικό Σύλλογο, ρωτώντας τους αν διαθέτουν δικηγόρους για τη διεξαγωγή εκλογών. Η 
απάντηση, ήταν με δική μας “ευθύνη”, εννοώντας φυσικά την περίπτωση μιας πιθανής διασποράς. 
Επιπλέον θα ήθελα να επισημάνω και την  αδυναμία συμμετοχής των μελών στις εκλογές λόγω των 



υπαρχουσών συνθηκών. Με βάση αυτά λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω εάν θα μπορούσαμε να 
προχωρήσουμε σε μία κοινή συναινέσει παράταση της διαδικασίας των εκλογών στο 
πρώτο15ήμερο του Σεπτεμβρίου.  Και αυτό προκειμένου να έχει μειωθεί και ο αριθμός των 
κρουσμάτων. Παράλληλα θα μας δοθεί και ο χρόνος να δούμε και το θέμα εγγραφής των 
συναδέλφων του ΟΑΕΔ με την προοπτική να ψηφίσουν στις εκλογές του σωματείου. To ζήτημα της 
πλήρους εγγραφής υφίσταται όπως και οι απαγορεύσεις από τα δευτεροβάθμια. Έχουν μείνει μόλις 
44 συνάδελφοι ΟΑΕΔ από τους αρχικούς 62 κι έχουν παρέλθει αρκετά χρόνια πλέον για να τους 
θεωρούμε απλά ΣΟΧ. Αναφορικά με την μεταφορά της ημερομηνίας των εκλογών στο πρώτο 
15ήμερο του Σεπτέμβρη, ας πούμε με εκλογοαπολογιστική που να είναι καταληκτική στις 1/9 και 
έναρξη μετά τον δεκαπενταύγουστο (16/8) εξυπακούεται η παράταση της θητείας μας και η 
εξουσιοδότηση του Προέδρου για τις τακτικές και έκτακτες πληρωμές και πράξεις σχετικά με το 
ταμείο ώστε να διασφαλιστεί ότι και μετά τη νομιμοποίηση θα υπάρχει ρευστότητα για τα έξοδα των 
εκλογών.  

 

Το λόγο ζήτησε και πήρε το μέρος του ΔΣ Βαφειάδου Βασιλική 

 

Βαφειάδου Βασιλική: Εμείς είμαστε σύμφωνοι, ως παράταξη, σε αυτή την πρόταση αλλά  θα 
θέλαμε οι συνάδελφοι ΟΑΕΔ να μην ψηφίσουν αποκλειστικά για το σωματείο αλλά να συμμετέχουν 
και στις εκλογές της ΠΟΕΔΗΝ και ΕΔΟΘ. Θα θέλαμε να είναι παρόντες και στο συνέδριο. 

 

Το λόγο της κ. Βαφειάδου συμπλήρωσε ο πρόεδρος του ΔΣ Παναγιώτης Τουχτίδης. 

 

Παναγιώτης Τουχτίδης: Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να μπούμε σε μία διαδικασία να ζητήσουμε 
από το Γενικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔΗΝ να μην κάνει διάκριση και απλώς να επικυρώσει με το 
καταστατικό του την συμμετοχή τους. Άλλωστε και οι επικουρικοί που ήδη είναι γραμμένοι είναι ΣΟΧ 
κι ενδεχομένως τεθούν ζητήματα στις επιτροπές νομιμοποίησης. 

 

Τον λόγο πήρε το μέλος του ΔΣ Τασιούδης Αθανάσιος 

 

Τασιούδης Αθανάσιος: Εμείς θεωρούμε από την πλευρά μας πως οι εκλογές πρέπει να γίνουν την 
προβλεπόμενη ημερομηνία, χωρίς καμία παράταση. Και αυτό το λέω τασσόμενος  αντίθετα στο 
επιχείρημα που προβάλλετε. Ότι δηλαδή η κατάσταση είναι τέτοια που θα πρέπει να οδηγήσει σε 
μία  παράταση.. Αντίθετα εμείς πιστεύουμε πως αυτή η οργή και η απογοήτευση που πηγάζει από 
αυτά που βιώνουμε σήμερα θα πρέπει να εκφραστεί μέσα από τις εκλογές. Και φυσικά συμφωνούμε 
απόλυτα στο να συμμετέχουν στη διαδικασία,  ως μέλη και οι συνάδελφοι του ΟΑΕΔ. Εμείς 
συγκεκριμένα ήμασταν ανέκαθεν υπέρ της εγγραφής και αυτών των συναδέλφων και χαίρομαι που 
ήρθε επιτέλους το πλήρωμα του χρόνου. Αλλά εδώ θα πρέπει να μη μας διαφεύγει πώς υπάρχει και 
ευθύνη των παρατάξεων που τόσο καιρό οι ΟΑΕΔ δεν είναι εγγεγραμμένοι στα σωματεία. Και 
τελειώνω με ένα ακόμη βασικό επιχείρημα.  Παράλληλα με την ψήφιση του αντεργατικού 
νόμου,επίκειται να περάσει και ο νόμος για διαδικτυακές εκλογές στα σωματεία  Κάτι το οποίο έχει 
σαν αποτέλεσμα να χαθεί το πραγματικό τους νόημα.Και τα σωματεία να οδηγούνται στο να 
γίνονται άχρωμα και άοσμα. Εμείς λοιπόν θα πρέπει να προλάβουμε με άμεσες εκλογές αυτή τη 
διαδικασία. 

 

Το λόγο πήρε  η ταμίας ΔΣ Νικολιδάκη Ελευθερία,  υποστηρίζοντας πως ανεξάρτητα από τις 
συνθήκες που βιώνουμε δεν έχουμε να φοβηθούμε τις εκλογές όποτε και αν γίνουν. 

Την άποψη αυτή συμμερίστηκε και ο Γεν. Γραμματέας Μανωλίτσας Αλέξανδρος. 

 

Το ζήτημα μπήκε σε ψηφοφορία 

 

Υπέρ της πρότασης του Προέδρου και με πλήρη εγγραφή των ΟΑΕΔ τάχθηκαν οι κ.κ.  Βαφειάδου,  
Παρασκευαΐδηςκαι Τουχτίδης. 

Κατά της μεταφοράς των εκλογών αλλά υπέρ της πλήρους εγγραφής των ΟΑΕΔ  τάχθηκαν οι κ.κ.   
Ρούμκου και Τασιούδης 



Λευκό στην πρόταση μεταφοράς ψήφισαν οι κ.κ.  Μανωλίτσας και Νικολιδάκη αλλά υπέρ της 
πλήρους εγγραφής των ΟΑΕΔ  . 

 

Με βάση το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας αποφασίστηκε η παράταση ης θητείας έως το πρώτο 
15ήμερο του Σεπτεμβρίου κατά πλειοψηφία και, ομόφωνα τα διαχειριστικά ζητήματα ταμειακά και 
εγγραφών. 

 

 

Θέμα 3ο Έλεγχος COVID σε προγραμματισμένους εξωτερικούς ασθενείς 

 

Στην εισήγηση του θέματος προέβη ο Γενικός Γραμματέας του σωματείου Μανωλίτσας Αλέξανδρος. 
 
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Δύο εβδομάδες πριν βρέθηκα σε συνάντηση με τηνΔιοίκηση για Θέματα 
που αφορούσαν το τμήμα του Αξονικού Τομογράφου. Στη συζήτηση που αυτή έθεσα  το ερώτημα τι 
έλεγχος και τι μέτρα λαμβάνονται για τους εξωτερικούς ασθενείς οι οποίοι έχουν ραντεβού και 
περνούν την πύλη του νοσοκομείου προκειμένου να εξεταστούν; Δυστυχώς δεν υπάρχει κανένας 
έλεγχος ούτε καν μία τυπική θερμομέτρηση που μπορεί βέβαια να μην αποτελεί απόδειξη για 
COVID, αποτελεί όμως τουλάχιστον ένδειξη. Και δυστυχώς η έλλειψη ελέγχου δεν είναι κάτι το 
οποίο φαίνεται περίεργο μόνο σε εμάς, αλλά και στους ίδιους τους ασθενείς, οι οποίοι 
δυσανασχετούν για την απουσία ελέγχου. Το ζήτημα αυτό δεν αγγίζει μόνο το Ακτινοδιαγνωστικό 
εργαστήριο αλλά και άλλους χώρους όπως η Ακτινοθεραπεία όπως η Βραχεία Ογκολογική και 
γενικά όπου εξυπηρετούνται εξωτερικοί ασθενείς. Δυστυχώς τα επιχειρήματα που παρατέθηκαν 
από την πλευρά της Διοίκησης,  σε καμία περίπτωση δεν έπεισαν.  Η απάντηση ότι ο ιατρός που 
εξετάζει είναι αυτός που ρώτα και ελέγχοντας έτσι τον εξεταζόμενο ήταν αστεία.  Αφού όλοι 
γνωρίζουμε πως οι εξεταζόμενοι  πριν βρεθούν στο γραφείο του γιατρού έχουν περάσει πρώτα από 
τη Γραμματεία, έχουν περάσει από το νοσηλευτικό προσωπικό, στις περιπτώσεις που απαιτείται 
αιμοληψία, έχουν κινηθεί σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους του νοσοκομείου μέχρι να βγουν τα 
εργαστηριακάαποτελέσματα, για να καταλήξουν τελικά στο γραφείο του γιατρού όπου θα 
ερωτηθούν αν τελικά έχουν πυρετό.  Μα το θεωρούμε αυτό μέτρο προστασίας; Αν είναι λοιπόν να 
αντιμετωπίζουμε έτσι την κατάσταση, πιστεύοντας πως οι άνθρωποι αυτοί είναι αρνητικοί τότε για 
ποιο λόγο το κάθε εμπύρετο χαρακτηρίζεται ύποπτο και ντυνόμαστε σαν τους αστροναύτες;Για ποιο 
λόγο είναι ντυμένοι οι τραυματιοφορείς και οι νοσηλευτές και τα περιστατικά απομονώνονται και 
μετακινούνται από συγκεκριμένες διαδρομές;  Θα μπορούσε τουλάχιστον να γίνεται μία 
θερμομέτρηση και ένα Self-Test, έστω και για τα μάτια. 
 
Στο σημείο αυτό παρενέβη το μέλος του ΔΣ Βαφειάδου Βασιλική. 
 
Βαφειάδου Βασιλική:Η αλήθεια είναι πως και σε άλλα νοσοκομεία υπάρχει θερμομέτρηση. Όμως 
δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι που θα μπορούσαμε να κάνουμε για το συγκεκριμένο ζήτημα εάν οι 
λοιμωξιολόγοι έκριναν πως δεν χρειάζεται θερμομέτρηση. Από την άλλη δεν μπορούμε να ζητάμε 
από τον εξεταζόμενο να επιβαρύνεται με την αγορά ενός Self-Test 
 
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Μα μόλις τώρα ειπώθηκε πως και σε άλλα νοσοκομεία γίνεται 
θερμομέτρηση. Ξαναλέω δεν υπάρχει ούτε ο παραμικρός έλεγχος.  Καθένας περνάει δείχνοντας 
απλώς το παραπεμπτικό του και δυστυχώς όλη αυτή η αντιμετώπιση έχει μερίδιο ευθύνης στα 
κρούσματα που συναντάμε μέσα στο νοσοκομείο. 
Και δεν νομίζω για έναν ο οποίος θα έρθει μία φορά να κάνει, για παράδειγμα, μία αξονική 
τομογραφία, ότι θα ήταν  τρομερό να ζητείται ένα Self-Testέστω και αν επιβαρυνθεί  με το κόστος 
της αγοράς του; Από εμένα όμως ζητά κάθε εβδομάδα το κράτος να κάνω Self-Test, με το φόβο 
μήπως είμαι φορέας.  Τον πολίτη που επισκέπτεται το νοσοκομείο δεν τον θεωρεί; Και τελειώνω 
λέγοντας ότι δεν κινδυνεύουμε μόνο εμείς να κολλήσουμε αλλά και μεταξύ τους οι εξεταζόμενοι. 
Σκεφτείτε την περίπτωση ενός που κάνει μία εξέταση ρουτίνας και αμέσως μετά στον ίδιο χώρο, στο 
ίδιο κρεβάτι ξαπλώνει ένας άλλος  ανοσοκατασταλμένους ασθενής. Δεν λέω ότι με τη θερμομέτρηση 
και ένα Test αποκλείεις την περίπτωση της διασποράς αλλά σίγουρα βοηθάς στη μείωση της 
πιθανότητας.  
 



Βαφειάδου Βασιλική: Θα μπορούσαμε να ζητήσουμε από τη Διοίκηση να υποβάλει σε Rapid-Test 
τους εξωτερικούς ασθενείς. 
 
Μανωλίτσας Αλέξανδρος:  Φοβάμαι πως αυτό δεν είναι εφικτό όταν έχουμε μία λογική που είναι 
αντίθετη ακόμα και σε μία απλή θερμομέτρηση. 
 
Στο σημείο αυτό το λόγο ζήτησε και πήρε το μέρος του ΔΣΤασιούδης Αθανάσιος 
 
Τασιούδης Αθανάσιος:  Θεωρώ ότι στο θέμα που βάζει ο κ. Μανωλίτσας έχει απόλυτο δίκιο. 
Δυστυχώς όλον αυτόν τον καιρό, με όλες αυτές τις παλινωδίες πάνω στο ποια είναι τα κριτήρια 
ελέγχου ενός ασθενούς, εγώ προσωπικά έχω κουραστεί και απογοητευτεί.  Όλα αυτά τα 
πρωτόκολλα λάστιχο που κατέβαζε η επιτροπή λοιμώξεων ήταν που δημιούργησαν όλο αυτό το 
μπάχαλο που βλέπουμε σήμερα στο νοσοκομείο. Σαφώς λοιπόν λέω ότι υπάρχει ζήτημα 
διαχείρισης των περιστατικών. Προσέξτε λοιπόν ένα παράδειγμα.  Η θερμομέτρηση σύμφωνα με 
τον ΕΟΔΥ δεν είναι κριτήριο στην πρώτη διαλογή. Όμως στη μέση της διαλογής 
θερμομετρούμε.Έτσι καταφέραμε και μπορέσαμε να μπλοκάρουμε περιστατικά . Γιατί βλέποντας μία 
πυρετική κίνηση απομονώσαμε το περιστατικό και τελικά  αποδείχτηκε θετικό. Φανταστείτε τώρα και 
αυτά που χάνονται διότι εκδηλώνουν έναν πυρετό και αποδεικνύονται θετικά κατά τη διάρκεια της 
νοσηλείας! Σαφώς λοιπόν και είμαι υπέρ στο να υπάρχει θερμομέτρηση και έλεγχος στα εξωτερικά 
ιατρεία. Καθώς πρόκειται για άτομα της κοινότητας τα οποία μπορεί να ελέγχθηκαν μπορεί και 
όχι.Μπορεί να τηρούν τα μέτρα αλλά μπορεί και να μην τα τηρούν. Και εδώ έρχεται να προστεθεί το 
μεγάλο ερώτημα.  Αν βρεθεί κάποιος εμπύρετος στα εξωτερικά ιατρεία,  τι τον κάνεις;  Τον διώχνεις 
έξω στην κοινότητα ή τον νοσηλεύεις;  
 
Το λόγο του κυρίου Τασιούδη συμπλήρωσε ο Γενικός Γραμματέας Μανωλίτσας Αλέξανδρος. 
 
Μανωλίτσας Αλέξανδρος:  Μας λένε πως η θερμομέτρηση δεν είναι κριτήριο και ερωτώ, όταν 
θερμομετρήσεις κάποιον στα ΤΕΠ  και δεις ότι έχει πυρετό, πώς τον αντιμετωπίζεις; Ως καθαρό ή 
ως ύποπτο; Στη βάση λοιπόν αυτή, η θερμομέτρηση,αν δεν είναι κριτήριο, είναι ένδειξη. 
 
Η συζήτηση κατέληξε στο να γίνει ένα ραντεβού με την Διοίκηση, παρουσία λοιμωξιολόγου, 
προκειμένου να συζητηθεί το ζήτημα αυτό.  

 

 

Θέμα 4ο Εμβολιαστικά κέντρα 

 
Στην εισήγηση του θέματος προέβη ο Πρόεδρος κ. Τουχτίδης Παναγιώτης. 
 
Τουχτίδης Παναγιώτης: Για το συγκεκριμένο θέμα θα μπορούσαμε πιστεύω να αναδείξουμε το 
γεγονός ότι δεν φτάνει που έχουμε τόσα προβλήματα στο ΕΣΥ, δεν φτάνει που δεν έχουμε ΠΦΥ, 
τώρα μας ζητάνε να βάλουμε πλάτη και για τα εμβολιαστικά κέντρα στα νησιά. Βέβαια η επιβάρυνση 
που τυχόν προκύψει για τα νοσοκομεία είναι μικρή αλλά όταν ακούμε τόσους μήνες για το πόσα 
εμβολιαστικά θα ιδρύονταν υπάρχει ζήτημα… 
 
Το λόγο ζήτησε και πήρε το μέρος του ΔΣ Τασιούδης Αθανάσιος λέγοντας πως δεν έφταναν όλα 
τα άλλα αλλά έρχεται τώρα κατ επίκληση του ΥΥΚΑ η στελέχωση των εμβολιαστικών κέντρων από 
τα νοσοκομεία που βογκούν, με την ένταση της εργασίας στο κόκκινο, με τμήματα όπου όλοι 
ξέρουμε υπό ποιες συνθήκες λειτουργούν, χωρίς προσλήψεις αλλά στηριζόμενα σε επικουρικούς 
και ΟΑΕΔ. Εμείς λοιπόν καταδικάζουμε τέτοιες πρακτικές. 
 
Συμφωνήθηκε ομόφωνα να βγει ανακοίνωση και να συζητηθεί και αυτό το θέμα στην συνάντηση 
που θα γίνει με την Διοίκηση. 
 
 

Θέμα 5ο Δυσχέρειες COVID μονάδων και τμημάτων 

 

Στην εισήγηση του θέματος προέβη ο πρόεδρος του σωματείου Παναγιώτης Τουχτίδης 



 

Παναγιώτης Τουχτίδης:  Μολονότι φαίνεται πως πηγαίνουμε λίγο καλύτερα σε σχέση με το 
προηγούμενο διάστημα, είναι αλήθεια πως ο κόσμος είναι πολύ κουρασμένος  και από το διαρκές 
lockdown και από το φόρτο εργασίας. Μέσα σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και το θέμα του 
ιματισμού. Και αναφέρομαι στις πράσινες χειρουργικές στολές  οι οποίες έχουν καταλήξει να είναι 
δυσεύρετες.  Αναγκάζονται λοιπόν συνάδελφοι να στεγνώνουν τη στολή για να την ξαναφορέσουν 
προκειμένου να ξαναμπούν σε COVID περιστατικά. 

 

Το λόγο του προέδρου κυρίου Τουχτίδη συμπλήρωσε ο Γενικός Γραμματέας  Μανωλίτσας 
Αλέξανδρος. 

 

Μανωλίτσας Αλέξανδρος:  Πράγματι υπάρχει σοβαρό ζήτημα με τις στολές.  Σε συζήτηση που 
είχα με τους Επόπτες Υγείας, πληροφορήθηκα ότι όταν κατά το δεύτερο κύμα της πανδημίας 
μοιράστηκαν περί τις 1.200 στολές στο προσωπικό στη συνέχεια επιστράφηκαν μόνο οι 400.  
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως μία μεγάλη μερίδα συναδέλφων κράτησε για ιδίαν τακτική χρήση αυτές 
τις στολές από φόβο μήπως ξεμείνει οδηγώντας μας σήμερα σε αυτό το πρόβλημα.  Μάλιστα είχα 
την πληροφορία πως εθεάθησαν να φορούν πράσινες υπηρεσιακές στολές κάποιοι οι οποίοι  
εκτελούν έργο και εκτός του νοσοκομείου.   Αυτό βέβαια είναι κάτι που άκουσα χωρίς  φυσικά να 
είμαι σε θέση να γνωρίζω  σε ποια έκταση συνέβη. 

 

Τον λόγο πήρε εκ νέου ο Πρόεδρος του ΔΣ Παναγιώτης Τουχτίδης. 

 

Τουχτίδης Παναγιώτης: Πέρα βέβαια από το ζήτημα των στολών, με τις οποίες θα πρέπει να 
ενισχυθεί το νοσοκομείο, θα πρέπει να δούμε και το θέμα της πίεσης αυτών των συναδέλφων 
προτείνοντας να αποδοθούν και τα επιπλέον ρεπό της ΥΠΕ προκειμένου να ξεκουραστεί το 
προσωπικό.  Επίσης θα πρέπει να θιγεί και το θέμα του καθημερινού rotation από κλινική σε κλινική 
το οποίο σε μεγάλο βαθμό χαρακτηρίζεται επικίνδυνο για τυχόν διασπορά αλλά και στο κομμάτι της 
νοσηλευτικής – ιατρικής φροντίδας. Και αυτά  τα ζητήματα λοιπόν θα προστεθούν στην ατζέντα εν 
όψει της συνάντησης με την Διοίκηση. 

 

Εκτός Ημερησίας 

 

1. Κάλεσμα σωματείων Πέμπτη 13/5 

 
Στην εισήγηση του θέματος προέβη το μέλος του ΔΣ Τασιούδης Αθανάσιος ο οποίος και ανάγνωσε 
το ανοιχτό κάλεσμα των εργατικών σωματείων προς κάθε σωματείο της πόλης, για μία  ανοιχτή σύ-
σκεψη και ανταλλαγή απόψεων για δράσεις, με αφορμή και το αντεργατικό νομοσχέδιο το οποίο 
βρίσκεται σε διαβούλευση, ζητώντας και την συμμετοχή του σωματείου μας. 
 
Συμφωνήθηκε να υπάρξει και εκπροσώπηση του ΣΕΝΠ στο κάλεσμα αυτό. 
 

Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί όλων των θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης, η συνεδρίαση 
λύθηκε. 

 
 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 Τουχτίδης Παναγιώτης                                           Μανωλίτσας Αλέξανδρος 
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