ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Νο 23 10. 2. 2021
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΝΠ)

Σήμερα, 10 Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.30, στα γραφεία του
Σωματείου, πραγματοποιήθηκε η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ ΣΕΝΠ με τα κάτωθι
προγραμματισμένα θέματα:
1. Επικύρωση πρακτικών
2. Κινητοποίηση ΠΟΕΔΗΝ
3. Περιστατικά βίας, επικαιροποίηση – σήμανση
4. Εκτός ΗΔ
Παρόντες ήταν:
1. Βαφειάδου Βασιλική
2. Δερμεντζόγλου Λάμπρος
3. Μανωλίτσας Αλέξανδρος
4. Νικολιδάκη Ελευθερία
5. Παρασκευαΐδης Στέφανος
6. Ρούμκου Σοφία
7. Τασιούδης Αθανάσιος
8. Τουχτίδης Παναγιώτης
Απόντες
1. Κοκαρίδα Ηλιάδα

Θέμα 1ο Επικύρωση πρακτικών
Ζητήθηκε η επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης. Οι σύμβουλοι των παρατάξεων Ενωτική Πρωτοβουλία και Αγωνιστική Συσπείρωση 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 σωματείου και συνεπώς είναι άκυρη.

Θέμα 2ο Κινητοποίηση ΠΟΕΔΗΝ
Στην εισήγηση του θέματος προέβη ο Πρόεδρος κ. Τουχτίδης, ο οποίος αναφέρθηκε στις δράσεις
που αφορούν στην κινητοποίηση του εξήγγειλε η ΠΟΕΔΗΝ για τις 16.2.2021. Συγκεκριμένα
αποφασίστηκε η στάση εργασίας να λάβει χώρα από 9πμ έως και το πέρας της βάρδιας και
ανακοινώθηκε πως η στάση διαμαρτυρίας θα γίνει μπροστά στο Υπουργεία Μακεδονίας Θράκης και
όχι στην ΥΠΕ, όπως αρχικά έχει προγραμματισθεί. H ανακοίνωση της κινητοποίησης και η αφισέττα
ήδη έχουν αναρτηθεί προς ενημέρωση των συναδέλφων.

Το μέλος του ΔΣ κ. Βαφειάδου Βασιλική ζήτησε να προβεί το σωματείο σε μία συστηματική
ενημέρωση των εργαζομένων ώστε να υπάρξει δυναμική συμμετοχή στην κινητοποίηση.
Τέλος αποφασίστηκε η επίδοση ανακοίνωσης διαμαρτυρίας στον Υπουργό στην οποία θα
αναφέρεται πέρα των άλλων και το ζήτημα των επικουρικών Ιατρών της ΜΕΘ και ΜΕΝΝ αλλά και το
αίτημα αναγνώρισης του COVID-19 ως επαγγελματική ασθένεια. Πράγμα όμως που σύμφωνα με
την άποψη του Προέδρου κ. Τουχτίδη χωλαίνει στο γεγονός ότι τα νοσοκομεία ΝΠΔΔ δεν υπάγονται
σε ΒΑΕ.

Θέμα 3ο Περιστατικά βίας, επικαιροποίηση – σήμανση
Στην εισήγηση του θέματος προέβη ο Γ. Γραμματέας κ. Μανωλίτσας Αλέξανδρος ο οποίος
ενημέρωσε για το περιστατικό βίας που σημειώθηκε σε κλινική του Νοσοκομείου και που θύμα ήταν
μία νοσηλεύτρια της κλινικής η οποία υπέστη σοβαρή λεκτική βία από ασθενή της κλινικής ο οποίος
πέρα από της απειλές και της βωμολοχίες ήταν απείθαρχος απέναντι σε θεμελιώδη νόμο καθώς
κάπνιζε συστηματικά στον θάλαμο νοσηλείας του.
Μέσα από την περιγραφή του συμβάντος ειδικά όσον αφορά τις κινήσεις του θύματος διαφάνηκε
πως μέρος του προσωπικού δεν γνωρίζει ή έχει ατονήσει στον τρόπο άμεσης αντίδρασης σε
παρόμοια περιστατικά. Αυτό οδήγησε στην απόφαση του ΔΣ να γνωστοποιηθεί εκ νέου, σε όλο το
προσωπικό ο αλγόριθμος αντίδρασης βάσει του οποίου καταγράφονται ένα προς ένα τα βήματα
που θα πρέπει να ακολουθούνται κάθε φορά.
Επίσης προτάθηκε από το μέλος του ΔΣ κ. Δερμεντζόγλου Λάμπρο να υπάρξει γραπτή αντίδραση
του σωματείου προς την Διοίκηση καλώντας την να εξετάσει το συγκεκριμένο περιστατικό και να
επιπλήξει τους τον υπεύθυνο ιατρό ο οποίος δεν αντέδρασε απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές.
Από τον Γ. Γραμματέα κ. Μανωλίτσα Αλέξανδρο προτάθηκε να αιτηθεί το Σωματείο από την
Διοίκηση σήμανση σε κάθε θάλαμο νοσηλείας στην οποία θα αναφέρεται η σοβαρότητα
τωνεπιπτώσεων σε ανάλογα περιστατικά.
Στο σημείο αυτό προσήλθε η ταμίας του ΔΣ κ. Νικολιδάκη Ελευθερία.

Εκτός Ημερησίας
1. Ψήφισμα υπέρ της πρότασης άρσης της πατέντας των εμβολίων
Το ψήφισμα κατέθεσε η «Ενωτική πρωτοβουλία»υποστηρίζοντας πως η εξαγορά των πνευματικών δικαιωμάτων των εταιριών παραγωγής των εμβολίων, αποτελεί ως ένα βαθμό μονόδρομο για
τον ταχύτερο και ουσιαστικότερο εμβολιασμό του πληθυσμού καθώς θα οδηγήσει σε επάρκεια των
εμβολίων.
Υπέρ του ψηφίσματος τάχθηκαν οι κ.κ. Βαφειάδου, Δερμεντζόγλου, Μανωλίτσας, Νικολιδάκη, Παρασκευαΐδης και Τουχτίδης.
Κατά του ψηφίσματος τάχθηκαν οι κ.κ. Ρούμκου και Τασιούδης διαφωνώντας επί της αρχής του
ψηφίσματος καθώς στο κείμενο δεν αποτυπώνεται αλλά συγκαλύπτεται η θεμελιώδης αιτία του
προβλήματος η οποία, κατά την άποψή τους, δεν είναι άλλη από τα συμφέροντα των
μονοπωλιακών ομίλων, οι οποίοι θησαύρισαν και συνεχίζουν να θησαυρίζουν. Συνεπώς όπως
ανέφεραν τάσσονται αντίθετοι με το σκεπτικό του κειμένου θεωρώντας πως η άρση της πατέντας
δεν θα επιλύσει το ζήτημα του εμβολιασμού, αλλά θα οδηγήσει σε διαιώνιση του προβλήματος,
καθώς πάλι θα υπάρχουν συμφέροντα και πάλι θα υπάρξουν λαοί που θα αποκλείονται από τον
εμβολιασμό.

2. Στοχοποίηση συναδέλφων οι οποίοι δεν έχουν εμβολιασθεί
Στο ζήτημα στοχοποίησης συναδέλφων που δεν εμβολιάσθηκαν,
από εμβολιασμένους
συναδέλφους, αναφέρθηκε το μέλος του ΔΣ κ. Βαφειάδου Βασιλική η οποία ζήτησε να είμαστε σε
εγρήγορση καθώς έχουν παρατηρηθεί ανάλογα περιστατικά σε άλλα νοσοκομεία. Μάλιστα όπως
ανέφερε δυστυχώς τέτοιες πρακτικές ενδυναμώνονται μέσα από τοποθετήσεις κυβερνητικών
δημοσιογράφων στα ΜΜΕ.
Την άποψη αυτή συμμερίσθηκαν όλα τα μέλη του ΔΣ.
3. Πρόταση για αποζημίωση όσων έχασαν την ζωή τους εν μέσω COVID-19
Στην εισήγηση προέβη το μέλος του ΔΣ κ. Τασιούδης Αθανάσιος ο οποίος πρότεινε να τεθεί θέμα
αποζημίωσης σε όσους έχασαν την ζωή τους εν μέσω COVID-19 με ποσό ίσο με αυτό που θα
λάμβαναν εάν έβγαιναν σε σύνταξη.
Η πρόταση έγινε αποδεκτή επί της αρχής και αποφασίσθηκε να εξετασθεί το θέμα αρχικά νομικά με
τον Δικηγόρο του Σωματείου και σε περίπτωση που δεν μπορεί να υποστηριχθεί βάσει νόμου, να
τεθεί προς την Διοίκηση σε ανθρωπιστική βάση.
4. Κάλεσμα ψηφίσματος του ΠΑΜΕ
Στην εισήγηση προέβη το μέλος του ΔΣ κ. Τασιούδης Αθανάσιος ο οποίος αναφέρθηκε στο
κάλεσμα ψηφίσματος του ΠΑΜΕ ενάντια στην αντεργατική πολιτική, την τρομοκρατία, την
προσπάθεια φίμωσης και τις διώξεις συνδικαλιστικών οργάνων στον χώρο της υγείας.
Υπέρ του ψηφίσματος τάχθηκαν όλα τα μέλη του ΔΣ.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε το μέλος του ΔΣ κ. Ρούμκου Σοφία.
5. Ανάρμοστες δημόσιες συμπεριφορές μελών του Δ.Σ.
Στην εισήγηση προέβη το μέλος του ΔΣ κ. Δερμεντζόγλου Λάμπρος.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Η υπόθεση αφορά την ανάρμοστη συμπεριφορά του Προέδρου κ.
Τουχτίδη Παναγιώτη ο οποίος σε δημόσια διαδικτυακή συζήτηση αναφέρθηκε στην κ. Βαφειάδου
Βασιλική με την λέξη «κνώδαλο». Σύμφωνα με τον κ. Δερμεντζόγλου, τέτοιοι χαρακτηρισμοί
προσβάλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια αλλά και την εικόνα του Σωματείου. Θεωρώ πως μία
απολογία θα ήταν το ελάχιστο που θα έπρεπε να κάνει ο κ. Τουχτίδης αλλά πιο σημαντικό από την
απολογία θα ήταν η συναίσθηση του λάθους του.
Τον λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ Βαφειάδου Βασιλική
Βαφειάδου Βασιλική: Θεωρώ απαράδεκτο τον τρόπο με τον οποίο αναφέρθηκες στο πρόσωπό
μου. Μπορεί να μην φέρνω βαρέως τον χαρακτηρισμό που μου απόδωσες αλλά νιώθω μεγάλη
απογοήτευση που κανείς δεν αντέδρασε στον τρόπο με τον οποίο εκφράστηκες. Μάλιστα στην ίδια
ανάρτηση αναφέρθηκε σε κάποιους με τη λέξη «ηλίθιοι». Το περίεργο είναι πως σε κανέναν άλλο
πλην εμού δεν αναφέρθηκε με τον ίδιο τρόπο. Φοβάμαι πως η συμπεριφορά του είναι σεξιστική.
Τον λόγο της κ. Βαφειάδου συμπλήρωσε ο κ. Δερμεντζόγλου απευθυνόμενος στα μέλη του ΔΣ
λέγοντας πως θα έπρεπε να αντιδράσετε διότι είναι ευθύνη όλων σας να προστατεύσετε με αυτόν
τον τρόπο και τον ίδιο τον κ. Τουχτίδη, ειδικά εσείς που ανήκετε στο ίδιο ψηφοδέλτιο.
Τον λόγο ζήτησε και πήρε ο Πρόεδρος του ΔΣ Παναγιώτης Τουχτίδης.

Τουχτίδης Παναγιώτης: Αν ήσουν η μόνη γυναίκα μέσα στο ΔΣ, μην ξεχνάμε πως υπάρχουν
άλλες τρεις εκ των οποίων οι δύο σε άλλες παρατάξεις, θα μπορούσες να πεις οτιδήποτε. Και έχουν
υπάρξει πολλές φορές γυναίκες μέσα στο ΔΣ. Εγώ θα αναζητούσα τη ρίζα του κακού στο γεγονός
ότι έχεις μία τάση επιτηδευμένης «μειωμένης αντίληψης» των λεγομένων μου. Και για να γίνω πιο
συγκεκριμένος προσπαθείς κάτι απολύτως ευνόητο που αναφέρω να το διαστρεβλώνεις. Το έκανες
και πάλι λίγο νωρίτερα. Στο συγκεκριμένο σχόλιο ήταν ξεκάθαρο ποιους εννοούσα με την λέξη
ηλίθιοι (αρνητές μάσκας). Θα έπρεπε λοιπόν να αναρωτηθείς, αν στα 5 χρόνια που είμαστε μαζί στο
ΔΣ, έχεις δει κάποια τέτοιου τύπου αντιπαράθεση με κάποιον άλλο. Μήπως λοιπόν είσαι εριστική;
Μήπως διαστρεβλώνεις τα λεγόμενα προκειμένου να δημιουργήσεις εντυπώσεις; Μήπως έχεις
κάποιο προσωπικό πρόβλημα με εμένα που οδηγεί σε μία τέτοια αντίδραση; Γιατί και με άλλους
μπορεί να υπάρχουν αντιπαραθέσεις αλλά μετά από λίγο είμαστε μια χαρά. Εσύ όμως μονίμως
δημιουργείς προβλήματα και όχι λύσεις.
Στο σημείο αυτό διέκοψε η κ. Βαφειάδου λέγοντας πως δεν απολογούμαι εγώ αλλά εσύ κ.
Τουχτίδη. Τοποθετήσου σε παρακαλώ στην λέξη «κνώδαλο». Θεωρείς ότι καλώς εκφράστηκες έτσι;
Τουχτίδης Παναγιώτης: Συνεχίζω λοιπόν λέγοντας πως από τότε που μπήκε η κ. Βαφειάδου στο
ΔΣ, υπάρχουν συνεχώς εντάσεις και τοξικότητα. Αυτό δεν σας έχει απασχολήσει; Για τους ΟΑΕΔ
έφαγα το bullying της αρκούδας παρά την τεράστια προσπάθεια που κάναμε τον κ. Παπαδόπουλο
Βασίλειο να τοποθετηθούν σε άλλο νοσοκομείο. Κάποιοι μας κουνούσαν το δάχτυλο χωρίς να
κάνουν τίποτα!
Διέκοψε η κ. Βαφειάδου
Βαφειάδου Βασιλική: Και κάποιοι τους γλύτωσαν από την απόλυση στην οποία εσύ τους
οδήγησες!
Τουχτίδης Παναγιώτης: Γιατί λοιπόν όταν η υπόθεση είχε αίσιο τέλος δεν ήρθες να μας πεις κάτι;
Να σου πω εγώ. Γιατί το μέλημά σου είναι οι προσωπικές επιθέσεις και η δημοσιοποίηση άλλων
ζητημάτων. Το «κνώδαλο» λοιπόν σαν αρχαϊκός όρος σημαίνει «ανάξιος και τιποτένιος άνθρωπος».
Αν λοιπόν σε πείραξε θα το αφαιρέσω από την ανάρτηση, αλλά ψάξε και συ να βρεις για τον λόγο
που είμαστε έτσι.
Βαφειάδου Βασιλική: Είμαστε έτσι επειδή είμαι γυναίκα.
Τουχτίδης Παναγιώτης: Δεν έχω κανένα πρόβλημα με γυναίκες. Οι συνάδελφοί μου είναι σε
ποσοστό 80% γυναίκες. Ποτέ καμία δεν είχε να μου προσάψει κάτι. Μην το θέτεις σε αυτή τη βάση
για να δημιουργήσεις κλίμα λόγω των ημερών.
Τον λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ Δερμεντζόγλου Λάμπρος.
Δερμεντζόγλου Λάμπρος: Ακόμη κι να υπήρξε διαστρέβλωση των λεγομένων σου είναι μέσα στο
πλαίσιο ενός δημόσιου λόγου που ο κάθε ένας μπορεί να εκφέρει. Είναι αναφαίρετο δικαίωμα σου
να εκφράσεις τον λόγο σου και την αντίθεσή σου αλλά όχι με τέτοιους χαρακτηρισμούς. Το στοιχείο
που εξετάζουμε εδώ δεν είναι αν θα πρέπει να γίνεται δημόσια αντιπαράθεση αλλά τους όρους και
τους τρόπους με τους οποίους γίνεται. Νομίζω πως μία συγνώμη είναι το ελάχιστο που πρέπει να
ειπωθεί.
Τον λόγο ζήτησε και πήρε ο Γ. Γραμματέας του ΔΣ Μανωλίτσας Αλέξανδρος.
Μανωλίτσας Αλέξανδρος::Εγώ θα ήθελα πρώτα από όλα να ξεκινήσω από τη λέξη «κνώδαλο»
γιατί αυτήν την τοποθέτηση πιστεύω πως θα θέλατε να ακούσετε πρώτη. Πράγματι λοιπόν δηλώνω
ότι δεν συμφωνώ με τέτοιους τρόπους έκφρασης. Τώρα όσον αφορά το ότι θα έπρεπε να υπάρχει
μία δημόσια από μέρους μας αντίδρασηγια στο συγκεκριμένο περιστατικό, θέλω να πω πως ούτε
από την πλευρά σας είδα ποτέ μία δημόσια προσπάθεια συνέτισης ενός εκ των μελών σας όταν
αυτό παραφερόταν. Σε προσωπικό επίπεδο όμως πράγματι υπήρξαν φορές, όπως αυτή που
συζητάμε, που από μέρους μας έγιναν οι ανάλογες συζητήσεις προκειμένου ο λόγος του Προέδρου
να είναι πιο ήπιος και ίσως πιο διπλωματικός. Και επειδή από τη συγκεκριμένη λέξη προσβλήθηκε η

συνάδελφος κ. Βαφειάδου θα ήθελα να πω πως υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί
να σε προσβάλλει ή να σε ειρωνευτεί κάποιος χωρίς να χρησιμοποιήσει λέξεις όπως στη
συγκεκριμένη περίπτωση η λέξη «κνώδαλο». Προσωπικά με έχουν προσβάλει και ειρωνευτεί σε
αναρτήσεις που είχαν έναν τεχνικά άρτιο συντακτικό λόγο χωρίς να περιέχουν κάποια βρισιά. Εν
κατακλείδι λοιπόν δεν δέχομαι φυσικά λέξεις όπως η λέξη «κνώδαλο» αλλά δεν δέχομαι και κάθε
τύπου ειρωνεία που μπορεί να μην εμπεριέχει κάποια βρισιά, αλλά μπορεί να προσβάλλει κάποιον
σε μεγαλύτερο βαθμό.
Τον λόγο ζήτησαν και πήραν στη συνέχεια η ταμίας του ΔΣ κ. Νικολιδάκη Ελευθερία η οποία
δήλωσε αντίθετη με εκφράσεις όπως η συγκεκριμένη λέξη «κνώδαλο» και συμπλήρωσε πως
διαφωνεί πλήρως και με συμπεριφορές που ενέχουν κατηγόριες μέλους προς άλλο μέλος, ειδικά
κατά την διάρκεια παραστάσεων διαμαρτυρίας.
Με την άποψη της κ. Νικολιδάκη συντάχθηκε και ο Αντιπρόεδρος του σωματείου κ.
Παρασκευαΐδης Στέφανος.
Τον λόγο ζήτησε και πήρε το μέλος του ΔΣ κ. Τασιούδης Αθανάσιος.
Τασιούδης Αθανάσιος:Και εγώ θα συμφωνήσω πως δεν είναι εκφράσεις αυτές. Αν πραγματικά
πιστεύεις ότι διαστρεβλώνονται οι τοποθετήσεις σου, τότε με επιχειρήματα θα πρέπει να
επανατοποθετηθείς.
Ζητήθηκε από τα μέλη του ΔΣ μία συγνώμη από μέρους του κ. Τουχτίδη προς το πρόσωπο της κ.
Βαφειάδου.
Στην πρόσκληση αυτή τοποθετήθηκε ο Πρόεδρος του ΔΣ κ. Τουχτίδης Παναγιώτης.
Τουχτίδης Παναγιώτης: Λυπάμαι αλλά συγνώμη αδυνατώ να ζητήσω από κάποιον που με
προκαλεί συστηματικά και προσπαθεί, όπου σταθεί και όπου βρεθεί ιδιωτικά και δημόσια να με
αποδομεί. Τα μηνύματα ξέρετε φτάνουν στα αυτιά μου συνεχώς. Αν θέλετε να ζητήσω συγγνώμη
από όλους εσάς, και σε κάθε μέλος του σωματείου, θα το κάνω. Από την κ. Βαφειάδου Βασιλική
όμως που με προκαλεί συστηματικά και πασχίζει να με αποδομήσει, δεν θα ζητήσω συγνώμη.
Ανυπόστατοι χαρακτηρισμοί όπως άχρηστος, ανεπαρκής, δοτός της Διοίκησης κ.α. δεν επιτρέπουν
καμία συγνώμη.
Σε αυτό το σημείο η συζήτηση επί του θέματος ολοκληρώθηκε.
6. Περιστατικό διένεξης μεταξύ συναδέλφων
Στην εισήγηση προέβη η Ταμίας του ΔΣ Νικολιδάκη Ελευθερία η οποία αναφέρθηκε σε
περιστατικό έντονης διένεξης μεταξύ μίας Βοηθού θαλάμου και μίας Νοσηλεύτριας της κλινικής.
Προκειμένου να διευθετηθεί το ζήτημα ειρηνικά, χωρίς γραπτές αναφορές, συμφωνήθηκε να
υπάρξει επικοινωνία των δύο αντιμαχόμενωνπλευρώνμε αντιπροσωπείας μελών του ΔΣ.

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τουχτίδης Παναγιώτης

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Μανωλίτσας Αλέξανδρος
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