ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Νο 17 25. 06. 2020
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΝΠ)
Σήμερα, 25 Ιουνίου 2020, ημέρα Πέμπτή και ώρα 13:30, στα γραφεία του Σωματείου,
πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Συνεδρίαση του ΔΣ ΣΕΝΠ με τα κάτωθι προγραμματισμένα θέματα:
1.
2.
3.
4.
5.

Λειτουργία ΣΕΝΠ
Θεατρική ομάδα
ΕΣΣΕ
Χημειοθεραπείες - Αιμοληψίες
Ψηφίσματα

Παρόντες από το ΔΣ, ήταν οι:
1. Βαφειάδου Βασιλική
2. Δερμεντζόγλου Λάμπρος
3. Νικολιδάκη Ελευθερία
4. Παρασκευαΐδης Στέφανος
5. Ρούμκου Σοφία
6. Τασιούδης Αθανάσιος
7. Τουχτίδης Παναγιώτης
Απόντες από το ΔΣ ήταν
1. Κοκαρίδα Ηλιάδα
2. Μανωλίτσας Αλέξανδρος

Θέμα 1ο Λειτουργία ΣΕΝΠ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ζητήθηκε να πραγματοποιηθεί μια συνεδρίαση για τη λειτουργία του ΤΕΠ που ενδεχομένως
ελλοχεύει κινδύνους επαγγελματικής ασφάλειας κι άλλους. Προηγήθηκε μια συνάντηση με τους
συναδέλφους εκεί οπότε κι αποτυπώθηκαν προβλήματα και αδυναμίες και έχουμε και την εικόνα για τις
παρεμβάσεις που θα γίνουν σταδιακά μετά από επικοινωνία με τον προϊστάμενο (αναφέρονται εν συντομία)
ενώ ήδη το box των διοικητικών έχει μετακινηθεί.
ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ: Τα προβλήματα όντως δεν έχουν λυθεί αλλά αναμένουμε την Κυριακάτικη εφημερία για να
δούμε το νέο μοντέλο καιν να το κρίνουμε. Η λύση στην οποία ως ΤΕΠ αλλά κι εδώ έχουμε υιοθετήσει για
μονιμότερες λύσεις είναι μεν η ιδανική αλλά γνώμη μου , για το άμεσο του ζητήματος, ας περιμένουμε λίγες
μέρες να δούμε πώς θα είναι η νέα εικόνα λειτουργίας.
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και αποφασίζεται να δοθεί λίγος χρόνος πριν την νέα παρέμβαση.

Θέμα 2ο θεατρική ομάδα

ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ : Προτείνεται η μερική καταβολή των εξόδων της θεατρικής ομάδας για τα σεμινάρια
και τις πρόβες μέχρι στιγμής.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση περί των προϋποθέσεων χρηματοδότησης και έγκριση της τμηματικής
δαπάνης.

Θέμα 3ο Ψηφίσματα

Εγκρίνεται μετά από εισήγηση της ΑΣΥ/ΠΑΜΕ ομόφωνα τόσο το ψήφισμα κατά του απεργιακού νόμου και
η συμμετοχή στα συλλαλητήρια όσο και το κάλεσμα πάλης κατά της ρύπανσης του περιβάλλοντος

Θέμα 4ο ΕΣΣΕ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έγινε η τρίτη κατά σειρά συνάντηση και διαπιστώνεται σθεναρή αντίσταση στα οικονομικά
ζητήματα. Δεν μπορούν να επικαλεστούν βέβαια απαγόρευση νόμου πλέον αλλά το βάζουν στη βάση του
προϋπολογισμού και των δικαστικών διεκδικήσεων για τα δώρα που εκκρεμούν με αρνητική πρώτη
απόφαση. Το θετικό είναι ότι δεν τίθεται θέμα διαπραγμάτευσης κάποιου κεκτημένου, τουλάχιστον όχι
σθεναρά, που είναι και η κόκκινη γραμμή κάθε ΣΣΕ. Μόνο διαδικαστικά ζητήματα... Ακολούθησε
ενημέρωση κατά άρθρο.
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ: Η ΣΣΕ μπορεί πλέον να διεκδικεί και οικονομικά ζητήματα, όσο κι αν θέτουν
αντιστάσεις.
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ: Όχι δεν υπάρχει δυνατότητα για οικονομικά ζητήματα!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Λάμπρος έχει απόλυτο δίκιο, μπορούμε και μάλιστα υπήρξαν και πρόσφατες κλαδικές
ΣΣΕ που εισάγουν οικονομικές βελτιώσεις....
ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ: Πρέπει να επικοινωνήσουμε στον κόσμο την ΕΣΣΕ και να αγωνιστεί ο κάθε εργαζόμενος με
στόχο τα οικονομικά! Από την άλλη βέβαια εννοείται ότι και οι όποιες νέες άδειες και δικαιώματα
"ακριβαίνουν" το μισθολογικό κόστος και είναι έμμεσα κέρδη για τον εργαζόμενο σε αντίθεση με την
εργοδοσία που επιζητά μόνιμα τον περιορισμό του με ελαστικές σχέσεις εργασίας και εντατικοποίηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάθε ΕΣΣΕ που δεν απεμπολεί δικαιώματα και προσθέτει οτιδήποτε καλύτερο ή βέλτιστο
είναι θετική ως ιδανική. Το ζήτημα είναι να έχουμε το αισθητήριο να αντιληφθούμε πότε η διαπραγμάτευση
θα φτάσει σε οριακό επίπεδο όπου η όποια εμπλοκή "ανώτερου" στελέχους θα μας πάει πίσω από ότι έχει
επιτευχθεί σε επίπεδο δεσμεύσεων...

Θέμα 5ο Χημειοθεραπείες - Αιμοληψίες

ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ: Κυκλοφόρησε ένα φιρμάνι για περιορισμό των σχημάτων στους ογκολογικούς . Είναι θολό το
σημείο από που δρομολογείται η περιστολή αυτή , διοίκηση ή φαρμακείο.
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ : Το ίδιο πρέπει να δούμε και για τη λειτουργία του αιμοληπτηρίου
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ: Είμαστε το ίδιο συμβούλιο που μονίμως φωνάζει για περιστολή δραστηριοτήτων εδώ
και χρόνια, ταυτόχρονα πάντα με μόνιμες προσλήψεις και μονιμοποιήσεις, ή μήπως κάπου έχουμε
μπερδευτεί; Προσέξτε τι ζητάτε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το να διατηρούνται κάποιοι περιορισμοί την ώρα που ακόμη δεν έχει περάσει η μπόρα του
κορονοϊού είναι θεμιτό και συνετό... και φυσικά θα συμφωνήσω με τον Λάμπρο, γιατί καλά είναι να
κάνουμε πολιτική από το γραφείο του ΣΕΝΠ, αλλά από άλλων πλάτες θα βγει η όποια αύξηση δουλειάς και

μάλιστα την ώρα που θα πρέπει οι συνάδελφοι να πάρουν το 60% της καλοκαιρινής τους άδειας! Αρκετά
αυτό το νοσοκομείο έκανε την λάντζα άλλων που κάνουν τους τροχονόμους στο ΕΣΥ...τα ίδια χρήματα
παίρνουμε όλοι, ας δουλέψουν κι άλλοι όσο εμείς να μοιραστεί ο φόρτος, να πέσουν οι αναμονές να
εξυπηρετηθεί στον τόπο του ο πολίτης! Δεν μπορεί π.χ. ο ογκολογικός ασθενής που κάνει σε ένα
νοσοκομείο το χειρουργείο του να αναζητά τις λοιπές υπηρεσίες, ακτινοθεραπείες-χημειοθεραπείες, αλλού
εφόσον μπορούν να το παρασχεθούν εκεί που νοσηλεύτηκε ή έστω σε δημόσια δομή εντός νομού! Όπως
εξίσου απαράδεκτο θα θεωρήσω ένας ογκολογικός ασθενής δικός μας, μετά το χειρουργείο του, να μην
προγραμματίζεται αυτόματα για ότι περαιτέρω χρήζει στο νοσοκομείο μας και να μπαίνει στη βάσανο της
αναζήτησης και της αναμονής αποδοχής από οπουδήποτε αλλού στο ΕΣΥ. Για τις αιμοληψίες τα
ξαναείπαμε και γνωρίζουμε ότι σταδιακά θα ανοίξουν. Αλλά κι εκεί εξετάζεται ουσιαστικά για ασθενείς
δικούς μας που είναι το λογικό σε πρώτη φάση τουλάχιστον...
Κατόπιν τούτων και καθώς δεν υπήρχαν άλλα θέματα προς συζήτηση ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τουχτίδης Παναγιώτης

……………………………

Η ΕΙΔ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νικολιδάκη Ελευθερία

…………………………

