
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Νο 30    6. 9. 2021 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΝΠ) 

 

 Σήμερα, 6Σεπτεμβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.00, στα γραφεία του Σωματείου, 
πραγματοποιήθηκε η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ ΣΕΝΠ με τα κάτωθι προγραμματισμένα θέματα: 

1. Επικύρωση πρακτικών 

2. Κινητοποίηση ΠΟΕΔΗΝ 10/9 

3. ΔΕΘ - συμμετοχή στη συγκέντρωση των συνδικάτων στη ΧΑΝΘ 

4. Αναστολές εργασίας-ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ 

5. Εκτός ΗΔ 

 

Παρόντες ήταν: 

1. Βαφειάδου Βασιλική 

2. Δερμεντζόγλου Λάμπρος 

3. Μανωλίτσας Αλέξανδρος 

4. Νικολιδάκη Ελευθερία 

5. Ρούμκου Σοφία 

6. Τασιούδης Αθανάσιος  

7. Τουχτίδης Παναγιώτης 

Απόντες ήταν 

1. Κοκαρίδα Ηλιάδα 

2. Παρασκευαΐδης Στέφανος 

 

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 Κινητοποίηση ΠΟΕΔΗΝ 10/9 

 

Ο πρόεδρος Παναγιώτης Τουχτίδης ανακοίνωσε την  8ωρη στάση εργασίας που προκήρυξε η 
ΠΟΕΔΗΝ και η οποία αφορά πορεία με αφετηρία το Νοσοκομείο Ιπποκράτειο και συγκέντρωση στο 
ΥΜΑΘ τονίζοντας την ανάγκη να προπαγανδιστεί η συγκεκριμένη δράση καθώς άπτεται εντός των 
άλλων και του θέματος των αναστολών. 

 

Δερμεντζόγλου Λάμπρος:Είναι απάνθρωπο το γεγονός ότι 155 συνάδελφοι βρίσκονται εκτός 
εργασίας και συνεπώς χωρίς εισόδημα. Συμπληρώνοντας είπε πως λείπει δυστυχώς από τους 
συναδέλφους η αλληλεγγύη και η ενσυναίσθηση που θα τους οδηγούσε στο να σταθούν δίπλα στον 
συνάδελφο που σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με το βάρβαρο μέτρο της αναστολής. 



Συμπερασματικά φοβάμαι πως δεν θα υπάρξει προσπάθεια η οποία θα πείσει πως η διαδικασία 
των αναστολών δεν απειλεί μόνο τους ανεμβολίαστους, αλλά όλους. 

 

Τασιούδης Αθανάσιος:Δυστυχώς βρισκόμαστε σε μία τραγική κατάσταση την οποία πρώτη φορά 
ζούμε.Και είναι αλήθεια ότι ορθώς από την αρχή ως Σωματείο ξεκαθαρίσαμε την θέση μας ότι 
δηλαδή είμαστε υπέρμαχοι του εμβολιασμού και παράλληλα θελήσαμε να διαχωρίσουμε το θέμα 
του εμβολιασμού από την στοχοποίηση που η κυβέρνηση ήθελε και δυστυχώς σε ένα μεγάλο 
βαθμό το έχει πετύχει. Μία κυβέρνηση η οποία πατούσε και πατάει πάνω στους νόμους της αγοράς. 
Είναι αλήθεια πως και εγώ θα πω πως είναι δύσκολος αυτός ο αγώνας. Πιστεύω πως θα πρέπει να 
κινηθούμε στην κατεύθυνση να γυρίσουν πίσω οι εργαζόμενοι, όχι ως ταπεινωμένοι εμβολιασμένοι, 
αλλά ως εργαζόμενοι άνθρωποι που παράγουν έργο. Και κλείνω λέγοντας πως η στάση της 
ΠΟΕΔΗΝ ήταν εξαρχής λάθος χωρίς ξεκάθαρη θέση και χωρίς καθαρό πλαίσιο, με αποτέλεσμα 
στον αγώνα αυτό να εισχωρήσουν στελέχηακροδεξιά και άλλα που έχουν κοινά νήματα. 

 

Βαφειάδου Βασιλική:Θεωρώ πως θα πρέπει να γίνει μία Γενική Συνέλευση ώστε να τονιστούν 
αυτά τα θέματα.Άλλωστε και η ΠΟΕΔΗΝ θεώρησε πως θα πρέπει να γίνουν σε κάθε νοσοκομείο θα 
πρέπει να γίνουν συνελεύσεις και στη συνέχεια να συλλεχθούν οι θέσεις των κατά τόπους 
Σωματείων. Γι αυτό και δεν προέβη σε απεργία διαρκείας. 

 

Νικολιδάκη Ελευθερία: Δυστυχώς η ΠΟΕΔΗΝ είναι ανύπαρκτη. Βγήκαν όλα τα Σωματεία μπροστά 
και μετά βγήκε και η ΠΟΕΔΗΝ να πάρει θέση αλλά δυστυχώς όχι ξεκάθαρη. 

 

 

Θέμα 3ο ΔΕΘ - συμμετοχή στη συγκέντρωση των συνδικάτων στη ΧΑΝΘ 

 

Έγινε πρόταση από το μέλος του ΔΣ Τασιούδη Αθανάσιο να συμμετέχει και το Σωματείο μας στη 
συγκέντρωση της ΔΕΘ με το ΠΑΜΕ. Είναι τόσα τα σοβαρά αντιλαϊκά ζητήματα, που θεωρώ ότι είναι 
μονόδρομος να υπάρχει μία ισχυρή συγκέντρωση στη ΧΑΝΘ. Ήδη πολλά σωματεία έχουν 
αποφασίσει να συμμετέχουν. 

 

Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει αν είναι στη ΧΑΝΘ ή στο άγαλμα του 
Βενιζέλου. Με ενδιαφέρει το γιατί να είναι και στη ΧΑΝΘ και στο άγαλμα του Βενιζέλου. Πιστεύω 
πως σε αυτή την πορεία θα πρέπει να είμαστε όλοι μαζί. 

 

Στο σημείο αυτό τον λόγο πήρε το λόγο το μέλος του Σωματείου Λάζου Βούλα η οποία συμφώνησε 
με τον κ. Δερμεντζόγλου πως θα πρέπει όλοι μαζί να διατρανώσουμε την αντίδρασή μας απέναντι 
σε αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο. Όχι μόνο οι υγειονομικοί αλλά όλος ο κόσμος. 

 

Στην κ. Λάζου απάντησε ο Γεν. Γραμματέας του Σωματείου Μανωλίτσας Αλέξανδρος θυμίζοντας 
πως ακόμη και στις Γενικές Συνελεύσεις του Νοσοκομείου που έγιναν για το θέμα των αναστολών, 
δυστυχώς, οι θιγόμενοι συνάδελφοι,αυτοί δηλαδή που το θέμα τους αφορούσε άμεσα, δεν είχαν 
ουσιαστική συμμετοχή στις συνελεύσεις. 

 

Βαφειάδου Βασιλική:Υπήρχε κόσμος πορείες και μάλιστα κόσμος που ποτέ άλλοτε δεν είχε 
συμμετάσχει σε πορείες. Και ας μην ξεχνάμε ότι όλοι έχουν δικαίωμα στην εργασία. 

 

Τουχτίδης Παναγιώτης: Δεν συμφωνώ ότι υπήρχε τόσος κόσμος, ειδικά στην δεύτερη 
κινητοποίηση. 170 συνάδελφοι σε αναστολή και ζήτημα να ήμασταν 100 μαζί με 20 ανθρώπους που 
καλέσαμε από διάφορα νοσοκομεία και εμάς και τους εμβολιασμένους, ενώ στη δεύτερη δεν 
ξεπεράσαμε τους 50-60! 

 



Στο αίτημά του κ. Τασιούδη για συμμετοχή του σωματείου στην συγκέντρωση στη ΧΑΝΘ, 
αποφασίστηκε να υπάρξει πρόσκληση από το σωματείου προς τους εργαζομένους, ότι υπάρχουν 
δύο συγκεντρώσεις και ο κόσμος ας αποφασίσει που θα παρευρεθεί. 

 

 

Θέμα 4ο Αναστολές εργασίας-ιδιωτικοποίηση του ΕΣΥ  

 

Στην εισήγηση του θέματος προέβη ο πρόεδρος του σωματείου Παναγιώτης Τουχτιδης 

 

Τουχτίδης Παναγιώτης: Θεωρώ πως είμαστε όλοι γνώστες της νέας τροπολογίας του Yπουργού 
Υγείας η οποία, όπως καταλαβαίνετε, ανοίγει διάπλατα την πόρτα στους ιδιώτες να εισχωρήσουν 
στο ΕΣΥ. Είναι αναγκαίο λοιπόν να βγει μία ανακοίνωση η οποία να αναφέρει πως αυτή τη στιγμή 
αλλοιώνεται το ΕΣΥ με δούρειο ίππο την υποχρεωτικότητα. Και επίσης να αναφέρεται πως πλέον 
έχουμε φτάσει ως υγειονομικοί σε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανοσίας δηλαδή ποσοστό άνω του 
93%. Με βάση αυτά, να ζητήσουμε την αναθεώρηση του νόμου και την επιστροφή των συναδέλφων 
στους χώρους του νοσοκομείου έστω και με τακτικά  test. 

 

Νικολιδάκη Ελευθερία: Επίσης θεωρώ ότι θα έπρεπε να τονιστεί πως δεν θα έπρεπε να υπάρχει 
διάκριση όσον αφορά τους ελέγχους μεταξύ εμβολιασμένων και αν εμβολιαστούν όλοι θα έπρεπε να 
υποβάλλονται σε self test προκειμένου να διαπιστωθεί εάν νοσούν 

 

Δερμεντζόγλου Λάμπρος:  Για μένα  άμεση στόχευση είναι η επιστροφή των συναδέλφων στο 
χώρο εργασίας τους με τακτικούς ελέγχους Αν επιτευχθεί αυτός ο στόχος στη συνέχεια μπορούμε 
να ζητήσουμε ελέγχους για όλο το προσωπικό και όχι μόνο στους ανεμβολίαστους..  

 

Βαφειάδου Βασιλική:  Νομίζω πως αν ο στόχος μας είναι να μιλήσουμε για όλα τα κακώς κείμενα 
του συστήματος και για τη διασφάλιση στο κομμάτι της υγείας, δεν θα πρέπει να το συνδέσουμε με 
την επιστροφή των συναδέλφων. Είναι άλλο πράγμα η επιστροφή των υγειονομικών και άλλο 
πράγμα οι προτάσεις μας για τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας στα νοσοκομεία. Το ένα λοιπόν 
έχει να κάνει με τις αναστολές εργασίας και το άλλο με τη διασφάλιση της υγείας. 

 

Τουχτίδης Παναγιώτης: Δεν είναι πολύς καιρός από τη στιγμή που ζητήσαμε γνωμοδότηση από 
το νομικό μας σύμβουλο o οποίος φέροντας σε νομική βάση το θέμα, είπε πως σαφώς και δεν 
ορίζεται διάκριση ελέγχου μεταξύ εμβολιασμένων και ανεμβολίαστων. Ως σωματείο σαφώς και 
ζητάμε test για όλους.Test τα οποία θα μπορούσαν βέβαια να είναι διαφορετικά. Δηλαδή self-test 
για τους εμβολιασμένους και  rapid-test για τους ανεμβολίαστους. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε πως 
σήμερα βιώνουμε μία πανδημία και πως για να ταξιδέψει απλά κάποιος θα πρέπει να δείξει είτε 
πιστοποιητικό εμβολιασμού είτε πιστοποιητικό νόσησης είτε να κάνει PCR-test.  Μέσα λοιπόν σε 
αυτό το φάσμα θα πρέπει να βλέπετε τη Δημόσια Υγεία. Το να ζητάς κάποια πράγματα με 
χαρακτήρα ισοπεδωτικό ενώ γύρω σου λειτουργούν άλλοι κανόνες, αυτό δεν είναι λογικό. Όταν 
βγαίνουν οι οδηγίες βγαίνουν μετά από γνωμοδοτήσεις υπαγορευόμενες από έγκριτους 
επιστήμονες. Όμως προσωπικά θα πω ότι βγαίνω από τα ρούχα μου όταν ακούω πως όλοι, 
εμβολιασμένοι και μη, μεταδίδουν το ίδιο ιικό φορτίο. Και θα σας πω γιατί.  Ας υποθέσουμε ότι δεν 
υπάρχει εμβόλιο και πώς σε ένα χώρο υπάρχουν 10 άνθρωποι από τους οποίους οι 5 βήχουν και οι 
5 έχουν  απλώς πυρετικά δέκατα. Ποιοι θεωρείται ότι διασπείρουν περισσότερο; Και τελειώνοντας,  
όσον αφορά την δημοσίευση του πανεπιστημίου της Οξφόρδης που αναφέρει πως εμβολιασμένοι 
και ανεμβολίαστοι φέρουν το ίδιο ιίκο φορτίο.  Ας μη μας διαφεύγει πως η μελέτη ανίχνευσε ιικό 
φορτίο. Δεν τεκμηρίωσε όμως  πώς, με βάση τα συμπτώματα του καθενός,  σε ποιο  βαθμό μπορεί 
να διασπείρει  ο καθένας! Ας μην μπαίνουμε λοιπόν σε επιστημονικά θέματα όντας οι περισσότεροι 
χωρίς στοιχειώδεις γνώσεις και χωρίς πρόσβαση σε όλες τις μελέτες. 

 

Το λόγο του κυρίου Τουχτίδη συμπλήρωσε ο Γεν. Γραμματέας Μανωλίτσας Αλέξανδρος 
θυμίζοντας πως ακόμη και τα μοριακά τεστ ορίζουν τον βαθμό του ιικού φορτίου. 

 



Βαφειάδου Βασιλική:Προφανώς με βάση αυτά που λες σε ένα βαθμό η διασπορά εξαρτάται από 
το ανοσοποιητικό σύστημα του καθενός και από το πόσο θορυβώδη συμπτώματα Με βάση αυτό 
λοιπόν καταλήγουμε στο ότι εν δυνάμει ένας εμβολιασμένος εάν έχει συμπτώματα μπορεί να 
μεταδώσει τον ιό κατ επέκταση λοιπόν όλοι θα πρέπει να ελέγχονται. 

 

Τουχτίδης Παναγιώτης: Σαφώς! Αλλά ως ασυμπτωματικοί καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για 
ελάχιστες πιθανότητες. Όπως κι ένας ανεμβολίαστος ασυμπτωματικός φυσικά…. Όμως εδώ 
μπαίνουμε και σε ένα άλλο κομμάτι καθαρά τεχνικό.  PCR- test σε όλους σημαίνει περίπου 2.000 
δείγματα την εβδομάδα. Ποιο προσωπικό μπορεί να υποστηρίξει αυτόν τον όγκο δουλειάς; 

 

Βαφειάδου Βασιλική:  Αυτό δεν θα πρέπει να μας ενδιαφέρει. 

 

Τουχτίδης Παναγιώτης: Θα έπρεπε  συνδικαλιστικά να μας νοιάζει διότι θα έρθει το εργαστήριο και 
θα παραπονεθεί καθώς δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει. Τι θέση θα πάρεις τότε?  

 

Βαφειάδου Βασιλική: Γιατί δεν υπήρξε η ίδια αντίδραση όταν μας μετέτρεψαν σε εμβολιαστικό 
κέντρο, χωρίς να έχουμε επιπλέον προσωπικό; 

 

ΠαναγιώτηςΤουχτίδης: Μα αυτό ήταν ένα μέτρο υπέρ της Δημόσιας Υγείας το οποίο βοηθά στη 
μείωση του αριθμού νοσηλευόμενων στα νοσοκομεία. Παρόλα αυτά θυμίζω πως υπήρξε αντίδραση, 
καθώς βγάλαμε μία ιδιαίτερα δηκτική ανακοίνωση, προκειμένου να μη μετατραπούν τα νοσοκομεία 
σε εμβολιαστικά κέντρα, επιβαρυνόμενα με καθήκοντα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.  

 

Βαφειάδου Βασιλική:  Εννοώ ότι δεν θα πρέπει να αγχώνει εμάς που θα βρει η κυβέρνηση το 
προσωπικό για να γίνονται τα τεστ. Ας προσλάβει κόσμο! 

 

ΠαναγιώτηςΤουχτίδης: Ορισμένου χρόνου αύριο ή με ΑΣΕΠ μόνιμους του χρόνου; Ας είμαστε 
λογικοί. Θα γράψω μια ανακοίνωση και θα σας την υποβάλλω προς έγκριση. 

 

 

Εκτός Ημερησίας 

 

Δεν υπήρξε θέμα εκτός ημερησίας διάταξης 

 
 

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

         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 Τουχτίδης Παναγιώτης                                                   Μανωλίτσας Αλέξανδρος 

 

 

 

              ………………….………                                                        ……..………………… 


