
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Νο 32    16. 11. 2021 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΝΠ) 

 

 Σήμερα, 16 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30, στα γραφεία του Σωματείου, 
πραγματοποιήθηκε η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ ΣΕΝΠ με τα κάτωθι προγραμματισμένα θέματα: 

1. Επικύρωση πρακτικών 

2. Εκλογικές διαδικασίες 

3. Τρόπος διαχείρισης εργασίας και ωραρίων Βοηθών Θαλάμου 

4. Άρνηση σε αίτημα υπαλλήλου για πρωινό ωράριο 

5. Κανονισμός λειτουργείας 

6. Εκτός ημερησίας 

 

Παρόντες ήταν: 

1. Βαφειάδου Βασιλική 

2. Δερμεντζόγλου Λάμπρος 

3. Μανωλίτσας Αλέξανδρος 

4. Παρασκευαΐδης Στέφανος 

5. Ρούμκου Σοφία 

6. Τασιούδης Αθανάσιος  

7. Τουχτίδης Παναγιώτης 

8. Νικολιδάκη Ελευθερία 

Απόντες ήταν 

1. 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 Εκλογικές διαδικασίες 

 

Αποφασίστηκε οι εκλογικές διαδικασίες να λάβουν χώρα στις 14 Δεκεμβρίου στον χώρο των ΤΕΠ. 
για να διασφαλιστεί η ταχύτερη διεκπεραίωση αφού απορρίφθηκε η πρόταση του Προέδρου για 
αναβολή μηνός προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες. 

 

 

Θέμα 3ο Τρόπος διαχείρισης εργασίας και ωραρίων Βοηθών Θαλάμου 

 



Στην εισήγηση του θέματος προέβη η Ταμίας του ΔΣ Νικολιδάκη Ελευθερία η οποία ανέλυσε την 
κατάσταση που επικρατεί στον τρόπο που διαχειρίζεται η ΝΥ τους βοηθούς θαλάμου αλλά και των 
νοσηλευτών, με εξαντλητικά ωράρια και καθημερινήανάληψη καθηκόντων σε διαφορετικά τμήματα 
ανα βάρδια. Πράγμα που πέραν της σωματικής και ψυχολογικής επιβάρυνσης, ενέχει και άμεσο 
κίνδυνο διασποράς του ιού. 

Συμφωνήθηκε ομόφωνα να υπάρξει άμεση παρέμβαση με στόχο την επίλυση του προβλήματος. 

 

Θέμα 4ο Άρνηση σε αίτημα υπαλλήλου για πρωινό ωράριο λόγω θέματος υγείας  

 

Στο συγκεκριμένο θέμα προέβητο μέλος του ΔΣ Δερμεντζόγλου Λάμπρος ο οποίος αναφέρθηκε 
στην απόρριψη του αιτήματος συναδέλφου για πρωινό ωράριο, λόγω ζητήματος υγείας. 

 

Μετά και την συζήτηση επί του  συγκεκριμένου θέματος, προσφέρθηκε ο Γεν. Γραμματέας 
Μανωλίτσας Αλέξανδρος να κάνει μία επαφή με την υπεύθυνη του τμήματος προκειμένου, με βάση 
και τα περιθώρια του τμήματος σε ανθρώπινο δυναμικό, να επανέλθει προς εξέταση το αίτημα. 

 

Θέμα 5ο Κανονισμός Λειτουργίας   

Πρόεδρος: Προτεινόμενες διορθώσεις στον οργανισμό: 

Σημαντική αλλαγή που πρέπει να είναι αδιαπραγμάτευτη για το ΣΕΝΠ είναι κατάργηση δυο 

διατάξεων που χαρακτηρίζουν τη φιλοσοφία του νοσοκομείου: 1/«λειτουργεί βάσει των αρχών της 

ιδιωτικής οικονομίας» στο εισαγωγικό άρθρο και 2/στο 9 «16. Το Δ.Σ. προσλαμβάνει και απολύει 

το πάσης φύσεως προσωπικό πλην του ιατρικού μέσα στα πλαίσια το προϋπολογισμού.» 

που όλοι οι αντιπολιτευόμενοι το ξεχνάτε αλλά είναι μακράν ουσιαστικότερο. 

 

Στο Αρ. 3 παρ. 15 πρέπει να γίνεται ξεκάθαρη αναφορά ότι η μισθοδοσία πρέπει να αφορά και  τα 

εξαιρέσιμα  

Στο Αρ. 7 να εισαχθεί η προσθήκη 2 αιρετών μελών στο 7μελές ΔΣ του νοσοκομείου ή η δυνατότητα 

ο 7ος να είναι αιρετός  εκπρόσωπος εργαζομένων 

Το Αρ.9 παρ. 16 προς κατάργηση 

Αρ12  Ίδρυση  Δ/νσης Παραϊατρικού 

Αρ. 13 αναφορά σε Διεύθυνση Παραϊατρικού 

Αρ. 15 Αναφορά των βραχειών ογκολογικής και αιματολογικής και Μονάδας Ιωδίου 

Aρ.23B Η Bιβλιοθήκη  να αναφέρεται ως αυτοτελές τμήμα (ή μαζί με Εκπαίδευσης να αποτελούν 

εκπαιδευτικό κόμβο σε περίπτωση που νομικά δεν υποστηρίζεται) 

Αρ. 24 Κατάργηση στ΄ αντικατάσταση με ζ΄ (διεύθυνση του παραϊατρικού) 

Αρ. 31 ο Ποιοτικός έλεγχος να περιλαμβάνει ΙΕ - ΤΑ - ΕΥΑΕ 

Αρ. 36 Αύξηση ΤΕ φυσιοθεραπευτών, ΔΕ ΒΙΒΕ, μείωση ΔΕ Δ-Λ μετά από μετατάξεις  και των ΥΕ 

Καθαριότητας. 

Αρ. 37 Αναφορά και στα προσόντα διευθυντή παραϊατρικού, θέσεις προϊσταμένων επανεξέταση 

στις θέσεις προισταμένων πληροφορικής και ποιότητας με επικαιροποίηση των καθηκόντων και 

νέων δεδομένων επιστήμης και τεχνολογίας 



Αρ. 39 Διαγραμμένο το λήμμα «παροχές» (εκ παραδρομής?) 

Σε γενικές διορθώσεις αύξηση των θέσεων του νοσηλευτικού προσωπικού και στοχευμένες 

αυξήσεις ειδικοτήτων που έχουν εντοπιστεί ζητήματα (φυσιοθεραπευτές, μαίες, εργαστηριακοί κλπ) 

σύμφωνα με τα δεδομένα ασφαλούς λειτουργίας, αλλά και επικαιροποίηση βάσει των μετατάξεων 

όλων των θέσεων με ενσωμάτωση των προσωποπαγών εκ μεταφοράς και μετάταξης. 

Όταν ετοιμαστούν και οι υπόλοιποι και συγκεντρωθούν και λοιπά αιτήματα θα γίνει ξεχωριστή 

συνεδρίαση. 

 

Εκτός Ημερησίας 

 

1. Αίτημα του μέλους του ΔΣ Βαφειάδου Βασιλικής 

 

Το μέλος του ΔΣ Βαφειάδου Βασιλική ζήτησε να γίνει ένα δυνατό στοχευμένο έγγραφο προς τον 
Υπουργό Υγείας με θέμα την επιστροφή των αναστολών στο οποίο θα αναπτύσσεται η 
επιχειρηματολογία μας, επικαλούμενοι και ως παράδειγμα την περίπτωση ανεμβολίαστων 
υγειονομικών που εξαιρέθηκαν από τον εμβολιασμό αλλά δουλεύουν στα νοσοκομεία με δύο 
rapidTest. 

Τονίστηκε εκ του Προέδρου ότι το ζήτημα θα επανέλθει εγγράφως, καθώς έχουν προηγηθεί τέτοια 
έγγραφα κι από το σωματείο κι από την ομοσπονδία, δεν μπορούμε όμως να παραβλέπουμε ότι 
όσοι επιστρέφουν λόγω εξαίρεσης για ιατρικούς λόγους γίνεται με τοποθέτηση από ΝΕΛ και 
διευθυντές ώστε να διασφαλίζεται ο αποκλεισμός της έκθεσης. Τέτοιες θέσεις δεν είναι απεριόριστες 
ειδικά για τις πρώτης γραμμής ειδικότητες. 

 

2. Συλλαλητήριο σωματείων για το ζήτημα της υγείας 

 

Στην εισήγηση προέβη το μέλος του ΔΣ Τασιούδης Αθανάσιος ο οποίος διάβασε  και κατέθεσε ως 
ψήφισμα, κείμενο διαμαρτυρίας στο οποίο πρότεινε να προστεθεί και το αίτημα της κ. Βαφειάδου για 
το θέμα των αναστολών. 

 

Επί του συγκεκριμένου συμφώνησαν όλοι. 

 
 

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

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

       Τουχτίδης Παναγιώτης                                       Μανωλίτσας Αλέξανδρος 
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