ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Νο 16 03. 06. 2020
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΝΠ)
Σήμερα, 3 Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30, στα γραφεία του Σωματείου,
πραγματοποιήθηκε η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ ΣΕΝΠ με τα κάτωθι προγραμματισμένα
θέματα:
1.
Επικύρωση πρακτικών
2.
Ψήφισμα στήριξης προέδρου ΕΝΙΘ Δ.Κατσίμπα
3.
Σύσκεψη σωματείων 3/6 / Απεργία ΠΟΕΔΗΝ 16/6
4.
Επιδότηση από το ΙΣΝ κλινικών που νοσήλευσαν covid19
5.
Νομική ενημέρωση
6.
Ψήφισμα καταγγελίας διώξεων στους ΟΤΑ
7.
ΤΙΤΑΝ
8.
Ψήφισμα στήριξης Ι. Κούτρα
9.
Εκτός ημερησίας
Παρόντες από το ΔΣ, ήταν οι:
1. Βαφειάδου Βασιλική
2. Δερμεντζόγλου Λάμπρος
3. Κοκαρίδα Ηλιάδα
4. Μανωλίτσας Αλέξανδρος
5. Νικολιδάκη Ελευθερία
6. Ρούμκου Σοφία
7. Τασιούδης Αθανάσιος
8. Τουχτίδης Παναγιώτης
Απόντες από το ΔΣ ήταν
1. Παρασκευαΐδης Στέφανος
Θέμα 1ο Επικύρωση πρακτικών
Στην αρχή της συνεδρίασης ζητήθηκε η επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης.
Οι σύμβουλοι των παρατάξεων 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 (σε 2ο χρόνο) και Τουχτίδη οι οποίοι εμμένουν στην άποψή πως η μομφή δεν
συνάδει με το καταστατικό του σωματείου και συνεπώς είναι άκυρη.

Θέμα 2ο Ψήφισμα στήριξης προέδρου ΕΝΙΘ Δ. Κατσίμπα
Στην εισήγηση προέβη το μέλος του σωματείου Δερμεντζόγλου Λάμπρος ο οποίος και ζήτησε να
σταλεί από το σωματείο ψήφισμα στήριξης στο πρόσωπο της προέδρου της ΕΝΙΘ θεωρώντας
πώς πρόκειται καθαρά για συνδικαλιστική δίωξη.
Στη συγκεκριμένη πρόταση συμφώνησαν όλοι.

Θέμα 3ο Σύσκεψη σωματείων 3/6 / Απεργία ΠΟΕΔΗΝ 16/6
Στην εισήγηση του θέματος προέβη το μέλος του Σωματείου Τασιούδης Αθανάσιος ο οποίος εξέθεσε
την σημαντικότητα των απεργιακών κινητοποιήσεων ενάντια στις προθέσεις της κυβέρνησης να
συντηρεί τις ελαστικές μορφές εργασίας στον τομέα της υγείας με πρόσχημα την πανδημία του
κορωνοϊού. Και ενάντια στην θετική στάση της κυβέρνησης απέναντι στην ιδιωτικοποίηση της υγείας.
Στη λογική αυτή και με αφορμή το κάλεσμα της ΕΝΙΘ, ζήτησε πέραν της συμμετοχής στην απεργιακή
κινητοποίηση της ΠΟΕΔΗΝ στις 16/6 και τη συμμετοχή του σωματείου στην σύσκεψη των σωματείων
στις 3/6 καθώς και στο συλλαλητήριο που διοργανώνεται από διάφορα σωματεία την Πέμπτη 11/6.
Στην συγκεκριμένη εισήγηση συμφώνησαν όλοι.

Θέμα 4ο Επιδότηση από το ΙΣΝ κλινικών που νοσήλευσαν covid-19
Στην εισήγηση του θέματος προέβη ο πρόεδρος του ΔΣ του σωματείου Τουχτίδης Παναγιώτης ο
οποίος και πρότεινε να υπάρξει μία όχληση προς την διοίκηση προκειμένου να υπάρξει πληροφόρηση
για τις μέχρι τώρα ενέργειες της διοίκησης για την διεκδίκηση της χρηματικής επιδότησης
εργαζομένων που νοσήλευσαν επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19 από το ΙΣΝ.
Τον λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ Τασιούδης Αθανάσιος ο οποίος σχολίασε πώς το ΙΣΝ
έχει εισχωρήσει με δωρεές σε πολλά νοσοκομεία. Κάτι το οποίο βρίσκεται σε άμεση αρμονία με τις
σκέψεις της κυβέρνησης για ιδιωτικοποίηση της υγείας Συνεπώς τέτοιες κινήσεις δεν θα πρέπει να
θεωρούνται τυχαίες καθώς διαμορφώνουν στη συνείδηση των ανθρώπων πως η υγεία δεν μπορεί να
στηριχθεί χωρίς χορηγίες.
Στην εισήγηση για όχληση της διοίκησης, συμφώνησαν όλοι.

Θέμα 5ο Νομική ενημέρωση
1- Εισφορές απογευματινών προς τον ΕΦΚΑ
Στην εισήγηση του θέματος προέβη ο πρόεδρος του σωματείου Παναγιώτης Τουχτίδης.
Σχετικά με την υπόθεση των χρημάτων που Καταχρηστικά παρακρατήθηκαν ως εισφορές απογευματινών για το διάστημα από 1/1/2016 έως και 31/8/2018, έχουμε μαζέψει τρεις προσφορές μέχρι
στιγμής Για την υπόθεση των απογευματινών. Στο εισαγωγικό τους είναι πάνω-κάτω ίδιες. Η πρώτη
προσφορά του κυρίου Κοντογιώργου αναφέρει Για την ολοκλήρωση της υπόθεσης σε πρώτο
βαθμό, 20 ανά άτομο Και ποσοστό 4% Πλέον ΦΠΑ επί των εισπραχθέντων. Η δεύτερη προσφορά
του κυρίου Νακόπουλου είναι όμοια με την πρώτη. Η τρίτη προσφορά είναι της κυρίας Ευθυμίου η
οποία αναφέρει 20e ανά άτομο και 3% πλέον ΦΠΑ επί των εισπραχθέντων. Φυσικά έχουμε χρόνο να
ζητήσουμε και επιπλέον προσφορές Μαζεύοντας το ποσό της αμοιβής του δικηγόρου καθώς πρόκειται για μία υπόθεση η οποία είναι κατά τη γνώμη μου εύκολο να κερδηθεί.
Το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ Βασιλική Βαφειάδου η οποία και υποστήριξε πως θεωρεί
ήττα του σωματείου Το ότι η διοίκηση δεν επέστρεψε τα χρήματα στους εργαζόμενους οι οποίοι
τώρα καλούνται να τα διεκδικήσουν δικαστικά.
Στην κυρία Βαφειάδου απάντησε ο πρόεδρος του σωματείου Παναγιώτης Τουχτίδης λέγοντας πως
είχαμε λάβει την υπόσχεση, αν και τα απογευματινά είναι μια ξεχωριστή λειτουργία εκτός ακτίνας
δράσης του ΣΕΝΠ και στην οποία όλοι οι συνδικαλιστές είναι αντίθετη στο ΕΣΥ, πως με τη σύσταση
του νέου διοικητικού συμβουλίου το θέμα θα συζητείτο, πράγμα που δεν συνέβη μέχρι σήμερα. Αυτό αποτελεί μία ευκαιρία να επαναφέρουμε το θέμα δυναμικά στο νέο διοικητικό συμβούλιο
συνεπικουρώντας τους συναδέλφους που μετέχουν..
Το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του σωματείου Δερμεντζόγλου Λάμπρος

Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Προτείνω να γίνει μία συζήτηση με τη διοίκηση η οποία θα έχει τρία
βασικά σκέλη. Πρώτον αν το νοσοκομείο προτίθεται να επιστρέψει τα χρήματα στους εργαζόμενους. Δεύτερον αν το νοσοκομείο προτίθεται να διεκδικήσει το σύνολο του ποσού επιστρέφοντας με
αυτό τον τρόπο τα χρήματα στους εργαζόμενους. Διαφορετικά ο εργαζόμενος στρέφεται εναντίον του
νοσοκομείου
Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και αποφασίστηκε ο Γ. Γραμματέας Μανωλίτσας Αλέξανδρος μαζί
με όποιο μέλος του ΔΣ επιθυμεί να εισηγηθεί το θέμα στο νέο ΔΣ.

2- Νομική κάλυψη ΣΕΝΠ
Στην εισήγηση του θέματος προέβη ο πρόεδρος του σωματείου Παναγιώτης Τουχτίδης.

Τουχτίδης Παναγιώτης: Όσον αφορά το θέμα της Νομικής κάλυψης του σωματείου έχουμε την
Επιστολή του νυν Νομικού του σωματείου ο οποίος δεν προτίθεται να μπει στη διαδικασία
οποιασδήποτε μειοδοτικής προσφοράς (πάγια μηνιαία αντιμισθία 500 ευρώ συν 24% ΦΠΑ) Η

προσφορά της κυρίας Ευθυμίου ορίζει πάγια μηνιαία αντιμισθία 270 ευρώ συν 24% ΦΠΑ.
Οφείλω να πω ότι περιμέναμε και μία τρίτη προσφορά η οποία δεν έχει φτάσει ακόμα στην
κατοχή μας. Επίσης θα ήθελα να πω ότι ίσως μας συμφέρει να έχουμε νομικό σύμβουλο όχι
με πάγια μηνιαία αντιμισθία αλλά κατά αποκοπή.
Το λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ Δερμεντζόγλου Λάμπρος.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: θεωρώ πως με βάση τον αριθμό των εργαζομένων που εκπροσωπεί το
σωματείο μας που συνεπάγεται έναν τεράστιο Αριθμό υποθέσεων που θα κληθεί να διεκπεραιώσει
ένας Νομικός, η κατ΄ αποκοπή αμοιβή δεν συμφέρει. Τώρα όσον αφορά την προσφορά της κυρίας
Ευθυμίου θεωρώ πως υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, η συγκεκριμένη κυρία είναι μέλος του Ελληνικού
κοινοβουλίου και μάλιστα βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος Αλλά ακόμη και αν ήταν βουλευτής
οποιουδήποτε κόμματος πιθανόν να υπάρξουν ζητήματα αντικρουόμενων συμφερόντων Για παράδειγμα έστω ότι έρχεται αύριο η κυβέρνηση και θεωρεί παράνομες τις συλλογικές συμβάσεις Τι θα
κάνει τότε Μία βουλευτής θα γνωμοδοτεί ως επιστήμων υπέρ του σωματείου ενώ παράλληλα θα ψηφίζει ως μέλος της Κυβέρνησης το συγκεκριμένο νομοσχέδιο . Αλλά θεωρώ πως η συγκεκριμένη
προσφορά λειτουργεί και ως μέσο...
Το λόγο του κ. Δερμεντζόγλου διέκοψε ο Πρόεδρος Παναγιώτης Τουχτίδης λέγοντας πως με αυτή τη
λογική θα πρέπει πριν προσλάβεις ένα νομικό να συνάπτει τις μαζί του ένα συμφωνητικό ότι δεν
πρόκειται στο εγγύς μέλλον να θέσει υποψηφιότητα ως βουλευτής...
Το λόγο ζήτησε και πήρε ο Γ. Γραμματέας του σωματείου Μανωλίτσας Αλέξανδρος.
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Όσον αφορά το σχόλιο του κυρίου Δερμεντζόγλου, πως η συγκεκριμένη
Νομικός προσβλέπει με την χαμηλή προσφορά της σε μία δεξαμενή ψηφοφόρων στο χώρο του νοσοκομείου, αυτό είναι που δεν θα πρέπει να μας αφορά. Άλλωστε αυτός που είναι να την ψηφίσει θα
την ψηφίσει ούτως ή άλλως. Εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει το αν μπορούμε να έχουμε έναν δικηγόρο με φθηνότερο κόστος ο οποίος μας παρέχει τα ίδια πράγματα να τον έχουμε. γιατί διαχειριζόμαστε όχι δικά μας χρήματα αλλά χρήματα άλλων, χρήματα εργαζομένων Για τα οποία δίνουμε λόγο
στο τέλος της διετίας μας στην απολογιστική συνέλευση.
Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα με σκοπό να επανέλθει ως
θέμα σε επόμενο διοικητικό συμβούλιο.

Θέμα 6ο Ψήφισμα καταγγελίας κατά διώξεων στους ΟΤΑ
Για το συγκεκριμένο θέμα ο πρόεδρος του σωματείου Τουχτίδης Παναγιώτης, ζήτησε από τον
εισηγητή του θέματος Τασιούδη Αθανάσιο, να επανέλθει σε επόμενο ΔΣ με ποιο εμπεριστατωμένα
στοιχεία όσον αφορά την συγκεκριμένη καταγγελία και ποιοι εργαζόμενοι συνδικαλιστές διώκονται.

Θέμα 7ο ΤΙΤΑΝ
Στην εισήγηση του θέματος προέβη το μέλος του ΔΣ του σωματείου Τασιούδης Αθανάσιος ο οποίος
ζήτησε σύμφωνα να προωθηθεί στο ΔΣ του νοσοκομείου η ιατρική γνωμάτευση του Ιατρικού
Συλλόγου Μαγνησίας Βόλου η οποία αποδεικνύει πως η καύση απορριμμάτων RDF-SRF είναι
επικίνδυνη για την υγεία, το ψήφισμα του σωματείου μας κατά της καύσης καθώς και την ομόφωνη
καταδικαστική απόφασή των δήμων Π. Μελλά και Ωραιοκάστρου, προκειμένου το νοσοκομείο να εκφράσει
την αντίθεση του ως φορέας υγείας.

Στην συγκεκριμένη εισήγηση συμφώνησαν όλοι.

Θέμα 8ο Ψήφισμα στήριξης Ι. Κούτρα
Στην εισήγηση του θέματος προέβη το μέλος του ΔΣ του σωματείου Τασιούδης Αθανάσιος ο οποίος
ζήτησε να υπάρξει ψήφισμα συμπαράστασης στο πρόσωπο του Ι. Κούτρα.
Τον λόγο ζήτησε και πήρε ο πρόεδρος του σωματείου ο οποίος τόνισε πως για το συγκεκριμένο θέμα
είμαι αναγκασμένος να ψηφίσω λευκό, καθώς η κίνηση του Ι. Κούτρα να αποκαλέσει την Διοικήτρια
του ΕΚΑΒ ως ρατσίστρια, κίνηση που πυροδότησε την ΕΔΕ, έρχεται σε αντίθεση με απόφαση του
ΕΚΑΒ να συνοδεύεται το πλήρωμα του ασθενοφόρου από αστυνομική δύναμη όταν μπαίνει σε hot
spot καθαρά για λόγους ασφαλείας.
Την άποψή του κυρίου Τουχτίδη σχολίασε το μέλος του ΔΣ Βαφειάδου Βασιλική λέγοντας πως η
συγκεκριμένη απόφαση του ΕΚΑΒ υποστηρίζει τη λογική του ρατσισμού.
Την άποψη της κυρίας Βαφειάδου σχολίασε ο Γ. Γραμματέας Μανωλίτσας Αλέξανδρος και
ακολούθησε μικρός διάλογος.
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Δηλαδή τι θέλετε να πείτε πως όλοι οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ είναι
ρατσιστές; Δηλαδή όταν εμείς φωνάξαμε αστυνομία για τα περιστατικά βίας που συνέβησαν στο
νοσοκομείου από δράστη Σύριο ή Ρομά, ήμασταν ρατσιστές;
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχει όμως μία διαφορά. Είναι άλλο να καλείς
την αστυνομία όταν συμβεί ένα περιστατικό και άλλο να την έχεις μόνιμα.
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Το θέμα είναι πως αν υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά βίας με
συχνότητα που καθιστά πλέον πιθανό να συμβεί και ένα επόμενο περιστατικό, τότε η διοίκηση του
ΕΚΑΒ δικαίως αναγκάστηκε να πάρει μία τέτοια απόφαση, καθαρά για λόγους προστασίας και μόνο.
Λυπάμαι και αδυνατώ να πιστέψω πως όλοι οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ έγιναν ξαφνικά ρατσιστές.
Τουχτίδης Παναγιώτης: Πράγματι υπάρχουν καταγεγραμμένα περιστατικά βίας!
Ακολούθησε ψηφοφορία.
Υπέρ ψήφισαν οι κ.κ. Βαφειάδου, Δερμεντζόγλου, Κοκαρίδα, Νικολιδάκη Ελευθερία, Ρούμκου και
Τασιούδης Αθανάσιος.
Λευκό ψήφισαν οι κ.κ. Μανωλίτσας και Τουχτίδης.

Εκτός Ημερησίας Διάταξης
1. Άδειες ειδικού σκοπού
Το λόγο πήρε ο πρόεδρος του σωματείου Παναγιώτης Τουχτίδης.
Τουχτίδης Παναγιώτης: Δυστυχώς, παρά την παρέμβαση του σωματείου, συνεχίζει να υπάρχει
σοβαρό θέμα στην χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού. Να πω εδώ πως ήδη είναι ενήμερη η
Επιθεώρηση Εργασίας η οποία προτίθεται άμεσα να έρθει σε τηλεφωνική επικοινωνία με την
Διοικητική Διευθύντρια προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα. Σε αντίθετη περίπτωση θα υπάρξει
επίσκεψη της επιθεώρησης εργασίας η οποία όμως θα προϋποθέτει να υπάρχει καταγεγραμμένο
παράπτωμα. Καθώς όμως η διοίκηση δεν δέχεται αιτήσεις, πιθανό κατά την επίσκεψη της
Επιθεώρησης Εργασίας, να μην υπάρχει καταγεγραμμένη άρνηση που να στοιχειοθετεί αδίκημα. Ας
περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι αποτέλεσμα θα έχει η τηλεφωνική επικοινωνία της Επιθεώρησης
Εργασίας με τη διοίκηση.
Το λόγο του κυρίου Τουχτίδη συμπλήρωσε το μέλος του ΔΣ Δερμεντζόγλου Λάμπρος.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Oι εργαζόμενοι όχι μόνο δεν δικαιώνονται στο αίτημά τους για άδεια
ειδικού σκοπού, αλλά γίνονται και αντικείμενο χλεύης. Σε αυτή την περίπτωση ο εργαζόμενος έχει ως
όπλο το δικαίωμα να καταφύγει στην Επιθεώρηση Εργασίας, η οποία όμως Θα πρέπει να συλλέξει
στοιχεία προκειμένου να συντάξει μία έκθεση η οποία έχει χαρακτήρα καθαρά συμβουλευτικό προς
τον φορέα. Στη συνέχεια, μετά από ένα μήνα, θα επανέλθει για νέο έλεγχο. Μέχρι φυσικά να γίνουν
αυτά ο εργαζόμενος δεν θα μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού.
Τουχτίδης Παναγιώτης: Ως άμεση λύση ο εργαζόμενος μπορεί να τηλεφωνήσει απευθείας στο
Υπουργείο Εργασίας και να το καταγγείλει.
Αποφασίστηκε με αφορμή την αυριανή στάση εργασίας που έχει προκηρυχθεί με στόχο τη
μονιμοποίηση των εργαζομένων του νοσοκομείου με ελαστικές σχέσεις εργασίας, Και αφού θα έχει
προηγηθεί και η τηλεφωνική επικοινωνία της επιθεώρησης εργασίας, να υπάρξει μία παράσταση
διαμαρτυρίας στη διοίκηση για το θέμα των αδειών ειδικού σκοπού.

2. Απόλυση κ.κ. Λιάντζουρα και Ζαφειράκη
Στην εισήγηση προέβη η κ. Βαφειάδου ζητώντας να επανέλθει το σωματείο φέρνοντας ξανά το θέμα
των δύο απολυμένων στην διοίκηση, τονίζοντας τη δυσχερή κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δύο
αυτοί άνθρωποι.
Αποφασίστηκε ομόφωνα το σωματείο, με έγγραφό του προς το ΔΣ του νοσοκομείου, να ζητήσει την
επανεξέταση της υποθέσεις των δύο απολυμένων, με βάση και την προ δύο μηνών υπόσχεση του
Προέδρου του νοσοκομείου κ. Καραβιώτη να επαναφέρει το συγκεκριμένα θέμα στα νέα μέλη του
ΔΣ.
Αφού ολοκληρώθηκε η συζήτηση επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η συνεδρίαση
λύθηκε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τουχτίδης Παναγιώτης

……………………………

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μανωλίτσας Αλέξανδρος

…………………………

