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Σήμερα 2 Ιουνίου και ώρα 12μμ συνήλθε το ΔΣ ΣΕΝΠ με τα ακόλουθα θέματα:
ΘΕΜΑΤΑ:
1/. ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
2/. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ
3/. ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΔΕΔΥ 10/6
4/. ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ: Μανωλίτσας Αλέξανδρος, Παρασκευαίδης Στέφανος
1Ο Θέμα επικύρωση πρακτικών.
2ο Θέμα Τηλεφωνικά Ραντεβού.
Πρόεδρος: Καταγράψαμε μια μικρή νίκη καθώς δεν καταργήθηκε η γραμμή με την αστική
χρέωση, όμως μεθοδεύεται με τη μεταφορά της στη γραμματεία ΤΕΙ και την «απόκρυψή»
της από το κοινό, ένας αργός θάνατος. Αυτό, όπως και η διατήρηση του αναδόχου έρχεται
σε αντίθεση ακόμη και με τον σχεδιασμό του ΥΥΚΑ για το 2021 για μια ενιαία, δωρεάν ,
ψηφιακή πλατφόρμα. Το δε gnpap δεν είναι έτοιμο για τα ειδικά ιατρεία και τις επισκέψεις
για εργαζόμενους κι ως εκ τούτου δημιουργούνται πολλές δυσχέρειες.
Νικολιδάκη: Πρόταση για καταγγελία και στον συνήγορο του καταναλωτή και να εμπλακεί
και το κοινό με ανακοίνωση (έγινε δεκτή)
Βαφειάδου: Δεν υπάρχει νίκη απλά ήθελαν εμμέσως να ενισχύσουν το εμβολιαστικό, να
δούμε και τη σύμβαση του αναδόχου. (Ακολουθεί τηλεφωνική επικοινωνία του Προέδρου
για την παραλαβή της σύμβασης από το Προμηθειών). Πρέπει να επιμείνουμε να μείνουν
στον φυσικό τους χώρο και να ενισχυθούν.
Δερμεντζόγλου: Τα ραντεβού κλείνουν κρατώντας τα ανοιχτά καθώς όλες οι ανακοινλωσεις
δίνουν μόνο το gnpap και το 14741 κι αυτό δεν το λες νίκη. Είμαστε όμως όλοι στην ίδια
αντίληψη ακόμα κι αν δεν βλέπω πρόθεση από τη Διοίκηση να δεχτεί προτάσεις.
Καταργούν το τμήμα και είναι τροχιοδεικτική βολή για τα επόμενα τεχνική κ.α.
Πρόεδρος: Τυπικά το τμήμα δεν υφίσταται στον ΕΚΛ (γίνεται μικρός διάλογος και
επιβεβαιώνεται ο Πρόεδρος με ανάγνωση του ΕΚΛ) γι΄αυτό και η μάχη ήταν πάντα
άνιση….σταδιακά το οδήγησαν σε απαξίωση όσο εύκολα το εμπνεύστηκαν κάποτε. Πάντως
θα ήταν λογικότερο ο ανάδοχος να καλύπτει προς ώρας μόνο την απογευματινή βάρδια,
αφού το μετουσιώνουν σε πλήρως ψηφιακό με αρωγό helpdesk τις δυο συναδέλφους, να
λειτουργεί δηλαδή εκεί που δεν μπορούμε να καλύψουμε τώρα κι ως τον οριστικό
απογαλακτισμό από τον ιδιώτη μέσω της ενίσχυσης.
Τασιούδης: Είναι θέμα χαρακτήρα και τρόπου λειτουργίας του νοσοκομείου. Αυτό πρέπει
να καταγγείλουμε και να αντιπαλέψουμε.
Δερμεντζόγλου: Θα μπορούσε να υπάρχει ένα μικρό αντίτιμο για την απογευματινή
λειτουργία του τμήματος προκειμένου να διευρυνθεί το ωράριο αντικαθιστώντας τον
ιδιώτη και να μείνει η υπηρεσία ανοιχτή στον πολίτη.

Τασιούδης: Αυτό είναι τεράστια αντίφαση κι έρχεται σε αντίθεση με αυτό που παλεύουμε
(στη συγκεκριμένη θέση συμφώνησαν όλοι οι υπόλοιποι).
Πρόεδρος: Ανακεφαλαιώνοντας έγγραφο με τα ζητήματα που προέκυψαν με την ανάκληση
της απόφασης κατάργησης και την μεταφορά στα ΤΕΙ, ανοιχτή επιστολή στους πολίτες για
στήριξη και στους συλλόγους ασθενών που θα μπορούσε να μοιραστεί στα ΤΕΙ και στις
συγκεντρώσεις 10/6, καταγγελία σε συνήγορο καταναλωτή, ραντεβού με Διοίκηση πρόεδρο
και γενικό διαδοχικά ει δυνατόν ταυτόχρονα Δευτέρα, ΜΜΕ. Συμφώνησαν άπαντες.
3Ο Θέμα Απεργία 10/6
Πρόεδρος : Με την ευκαιρία να δούμε παρουσία όλων μας σε μια συγκέντρωση με ένα
πανό για το ΕΣΥ και να προβάλουμε ταυτόχρονα και το ζήτημα των ραντεβού ως τοπικόπρόσθετο στο ίδιο κείμενο. Το εργασιακό είναι άλλωστε κοινό για όλους ως πλαίσιο αγώνα.
Υπήρξε διαφωνία για κοινή παρουσία σε μια από τις 2 κύριες συγκεντρώσεις.
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
1/. Ταυτόχρονα με το θέμα των ραντεβού να τεθεί και για τις αιμοληψίες τόσο για το κοινό
όσο και για τα ιατρεία που κατεξοχήν χρειάζονται τις εξετάσεις στην προσεχή συνάντηση
και ίσως και μια αναφορά στις επιστολές του πολίτη.
2/. Συζητήθηκε η αναστάτωση στα εργαστήρια που ξεκίνησε με τη μετακίνηση της
υπεύθυνης του ανοσολογικού. Συμφωνήθηκε ανακοίνωση καταγγελία υπερ του δίκαιου και
αιτιολογημένου rotation, των καταχρηστικών συμπεριφορών του προισταμένου τους και
την ανάγκη για ανοιχτές και προκαθορισμένης μοριοδότησης διαδικασίες στη διαδοχή σε
θέσεις ευθύνης. Στο ίδιο πλαίσιο θα τεθεί γενικότερο θέμα συμπεριφοράς της ιεραρχίας
3/. Για το Ρεπό ΥΠΕ που δεν έχει δοθεί θα υπάρξει σχετικό ερώτημα προς ΥΠΕ και
παρέμβαση στη συνάντηση
4/. Για τις τιμές στο εστιατόριο ζητήθηκε η νέα σύμβαση ώστε να εξετασθεί και θα γίνουν
παρεμβάσεις.
Λήξις συνεδρίασης.
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