
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Νο 31    11. 10. 2021 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΝΠ) 

 

 Σήμερα, 11Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12.30, στα γραφεία του Σωματείου, 
πραγματοποιήθηκε η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ ΣΕΝΠ με τα κάτωθι προγραμματισμένα θέματα: 

1. Επικύρωση πρακτικών 

2. Σύσκεψη σωματείων 12/10 

3. Κινητοποίηση ΠΟΕΔΗΝ 21/10 - απόφαση ΣΤΕ για υποχρεωτικότητα 

4. Εκλογικές διαδικασίες 

5. Εκτός ημερησίας 

 

Παρόντες ήταν: 

1. Βαφειάδου Βασιλική 

2. Δερμεντζόγλου Λάμπρος 

3. Μανωλίτσας Αλέξανδρος 

4. Νικολιδάκη Ελευθερία 

5. Παρασκευαΐδης Στέφανος 

6. Τασιούδης Αθανάσιος  

7. Τουχτίδης Παναγιώτης 

Απόντες ήταν 

1. Κοκαρίδα Ηλιάδα 

2. Ρούμκου Σοφία 

 

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 Σύσκεψη σωματείων 12/10 

 

Στην εισήγηση του θέματος προέβη το μέλος του ΔΣ Τασιούδης Αθανάσιος. 

 

Τασιούδης Αθανάσιος:Στο πλαίσιο της αντεργατικής πολιτικής της κυβέρνησης και απέναντι στο 
νόμο Χατζηδάκη, που κατά την γνώμη μας δεν θα πρέπει να περάσει, σωματεία της πόλης μας 
διοργανώνουν κάλεσμα, αύριο στις 7μμ στο ισόγειο της Νομικής Σχολής και προτείνω να συμμετέχει 
και το σωματείο μας. 

 

Συμφωνήθηκε να υπάρξει εκπροσώπηση. 

 



 

 

Θέμα 3ο Κινητοποίηση ΠΟΕΔΗΝ 21/10 - απόφαση ΣΤΕ για υποχρεωτικότητα 

 

Για το συγκεκριμένο θέμα αποφασίστηκε να γίνει αρχικά μία πρόσκληση ενδιαφέροντος προς τους 
συναδέλφους και με βάση τον βαθμό ανταπόκρισης, το σωματείο να συντονίσει τη μίσθωση 
λεωφορείων από την Ομοσπονδία για την μετακίνηση των συναδέλφων που επιθυμούν να 
συμμετέχουν στην κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ στις 21 Οκτωβρίου στην Αθήνα. 

 

Θέμα 4ο Εκλογικές διαδικασίες  

 

Στο συγκεκριμένο θέμα αρχικά αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του σωματείου Τουχτίδης Παναγιώτης 
προτείνοντας η εκλογική διαδικασία, για την ανάδειξη νέου ΔΣ του σωματείου, αλλά και για την 
ανάδειξη εκπροσώπων στην ΠΟΕΔΗΝ και ΕΔΟΘ, να λάβει χώρα την πρώτη εβδομάδα του 
Δεκεμβρίου. Παράλληλα εξέφρασε την ευχή αυτή η εκλογική διαδικασία να βρει όλους τους 
υποψηφίους σε ένα αμιγώς ενιαίο ψηφοδέλτιο.  

 

Την ευχή αυτή σχολίασε το μέλος του ΔΣ Τασιούδης Αθανάσιος λέγοντας πως δεν χρειάζεται να 
επιχειρηματολογήσει εκ νέου πάνω στο ζήτημα αυτό,καθώς εμμένειστην πάγια θέση του για την 
αξία και τον ρόλο των παρατάξεων. 

 

Τον λόγο του Προέδρου συμπλήρωσε ο Γεν. Γραμματέας Μανωλίτσας Αλέξανδρος ζητώντας να 
ορισθεί και η ημερομηνία της 1ης εκλογοαπολογιστικής συνέλευσης η οποία και τελικώς ορίσθηκε για 
την 1η Νοεμβρίου. 

 

Στην διεξαγωγή των εκλογών το αργότερο μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου 
συμφώνησαν όλοι. 

 

Εκτός Ημερησίας 

 

Ο πρόεδρος εξουσιοδοτήθηκε να έρθει σε συνεννόηση με την Τράπεζα Τροφίμων που 
συνεργάζεται προκειμένου να αναζητηθεί ενίσχυση σε είδη για συναδέλφους σε ανάγκη. 

 
 

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

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Η ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

          Τουχτίδης Παναγιώτης                                         Μανωλίτσας Αλέξανδρος 
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