ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Νο 29 4. 8. 2021
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΝΠ)

Σήμερα, 4 Αυγούστου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00, στα γραφεία του Σωματείου,
πραγματοποιήθηκε η Τακτική Συνεδρίαση του ΔΣ ΣΕΝΠ με τα κάτωθι προγραμματισμένα θέματα:
1. Επικύρωση πρακτικών
2. Υποχρεωτικός εμβολιασμός
3. Επικουρικό Προσωπικό
4. Εκτός ΗΔ
Παρόντες ήταν:
1. Βαφειάδου Βασιλική
2. Δερμεντζόγλου Λάμπρος
3. Κοκαρίδα Ηλιάδα
4. Νικολιδάκη Ελευθερία
5. Ρούμκου Σοφία
6. Τασιούδης Αθανάσιος
7. Τουχτίδης Παναγιώτης
Απόντες ήταν
1. Μανωλίτσας Αλέξανδρος
2. Παρασκευαΐδης Στέφανος

Θέμα 1ο Επικύρωση πρακτικών
Ζητήθηκε η επικύρωση των πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης. Οι σύμβουλοι τωνπαρατάξεων 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 σωματείου και συνεπώς είναι άκυρη.

Θέμα 2ο Υποχρεωτικός εμβολιασμός
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποτυπώνει τα νέα δεδομένα που προκύπτουν από τον ν.4820/21 και τονίζει ότι η
υποχρεωτικότητα ξεκινά από 1/9 και θα ισχύει μέχρι 31/12. Επισημαίνει την 31/10 ως
προνομοθετημένη ημερομηνία επανεξέτασης του μέτρου κι εκτιμά ότι τουλάχιστον ως τότε δεν
προσδοκά κάποια υπαναχώρηση. «Το ΔΣ ΣΕΝΠ από τις 8/4 στηλίτευσε τον επιχειρούμενο
διαχωρισμό σε εμβολιασμένους κι ανεμβολίαστους με αφορμή συμβάντα εις βάρος χειρουργού και
βοηθού θαλάμου. Ζητήσαμε νομική γνώμη από τον δικηγόρο μας με αφορμή και την διάκριση στα
selftests και το αποτέλεσμα έχει ανακοινωθεί τόσο υπέρ της διάκρισης στη διενέργεια ελέγχων όσο
και στη βάση του υπερκείμενου δημοσίου συμφέροντος». Προτείνει Ανοιχτή Γενική Συνέλευση
Διαμαρτυρίας 17/8 στον αύλιο χώρο των ΤΕΙ, προπαγάνδα με δελτίο τύπου και έγγραφο με
απώτερο στόχο την μαζική συμμετοχή στην στάση εργασίας της ΠΟΕΔΗΝ και στόχο 2-3 λεωφορεία
να μεταφέρουν τους απεργούς στο ΥΜΑΘ. Με δεδομένο ότι το ΔΣ θα πρέπει να είναι υπέρ του

εμβολιασμού ως μέσο ελέγχου της Πανδημίας όσο και κατά εκβιαστικών πρακτικών, προτείνει η
Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας να «τρέξει» καμπάνια πληροφόρησης για τα οφέλη του
εμβολιασμού. Τέλος ενημερώνει ότι τόσο ο νομικός του ΣΕΝΠ είναι στη διάθεση των μελών, όσο κι
ότι ό ίδιος έχει έρθει σε επαφή με την νομική ομάδα που μόλις προ λίγων ημερών κατέθεσε ανάλογο
εξώδικο στο νοσοκομείο Λάρισας ως εναλλακτική.
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ: Συμφωνεί και τονίζει ότι θα επιχειρηθεί το αμέσως επόμενο διάστημα να
λοιδορηθεί ο κόσμος που δεν εμβολιάζεται γι΄αυτό και δεν θα πρέπει να ταυτιστούμε με το λάθος
κίνημα των αντιεμβολιαστών. «Ο εμβολιασμός είναι δικαίωμα και προνόμιο. Με βρίσκει σύμφωνο
και η στάση της ΠΟΕΔΗΝ να μην κατατεθούν τα πιστοποιητικά». Ο αγώνας είναι μεγάλος για
εμβολιασμένους και ανεμβολίαστους».
ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ: Να παρθεί απόφαση μαζί με την ΠΟΕΔΗΝ. «Να δουλέψουμε τον αγώνα σε ομάδες
και να συντονιστούμε με τα υπόλοιπα νοσοκομεία ενημερώνοντας και τα ΜΜΕ, και να γίνει άμεσα
συνάντηση με τη Διοίκηση».
ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ: «Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός είναι προσπάθεια να αναδείξουν και πάλι την ατομική
ευθύνη έναντι της κρατικής! Είμαστε υπέρ του εμβολιασμού ως μέσου αλλά κατά των εκβιασμών
που επιχειρούν να αποκρύψουν την πραγματική κατάσταση στο ΕΣΥ». Αναγινώσκει κείμενο πάνω
στο οποίο συμφωνούν όλα τα μέλη (και θα πλαισιώσει τις κινηματικές προτάσεις του Προέδρου).
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση με τα παρόντα μέλη (περί τα 40) ο πρόεδρος θέτει τον πήχη της
συμμετοχής στις 26/8 στα 2 λεωφορεία τουλάχιστον που ομόφωνα αποφασίζουν να καλύψει του
ΔΣ, ενώ εξηγεί σε μέλος που είχε αμφιβολίες περί της νομιμοποίησης του ΔΣ ΣΕΝΠ ότι με σχετική
ΠΝΠ όλα τα συνδικαλιστικά όργανα έχουν λάβει παράταση θητείας έως και 31/10 κι ως εκ τούτου
μπορούν και διακινούν και τους πόρους τους μετά κι από τη νομική γνωμοδότηση νομικών
τμημάτων τραπεζών.

Θέμα 3ο Επικουρικό προσωπικό
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θεωρεί ότι λόγω της λήξης των συμβάσεων στις 31/10 θα πρέπει άμεσα να γίνει
έγγραφη όχληση προς Διοίκηση, ΥΠΕ, ΥΥΚΑ, εκθέτοντας ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες, ενώ εκτιμά ότι ενδεχόμενη παράταση έως τέλος του χρόνου έως και ένα έτος ήδη
συζητείται πιθανότατα συνδεόμενη με την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού ως προαπαιτούμενο.
ΤΑΣΙΟΥΔΗΣ: «Να μονιμοποιηθούν όσοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες ανεξαρτήτως
σχέσης εργασίας» καταθέτει σχετικό κείμενο.
Το κείμενο θεωρείται πολύ πυκνό και εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος να συντάξει ένα συντομότερο και
στοχευμένο

Εκτός Ημερησίας
1. Συζητήθηκε προσωπικό θέμα βοηθού θαλάμου περί του προγράμματος και της υπηρεσίας
γενικότερα. Θα αναληφθεί δράση.
2. Καταγγελία συνδικάτων κατά της EDILMAC για την απόλυση του προέδρου του ΣΕΜΛΑ,
ψηφίστηκε.
Κατόπιν τούτων και μην έχοντας άλλα θέματα προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Τουχτίδης Παναγιώτης

Η ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Νικολιδάκη Ελευθερία
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