
 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ Δ.Σ. Νο 2    11. 1. 2022 

ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ (ΣΕΝΠ) 

 

 Σήμερα, 11 Ιανουαρίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.30, στα γραφεία του Σωματείου, 
πραγματοποιήθηκε η Συνεδρίαση του ΔΣ ΣΕΝΠ με θέματα: 

1. Επικύρωση πρακτικών 
2. Συγκρότηση σε σώμα 
3. Μετατάξεις 
4. Αποζημίωση βάσει του N3846/2010 
5. Ερανικό ταμείο 
6. Πανελλαδική ημέρα δράσης για την υγεία 13/1 
7. Εκτός ημερήσιας διάταξης 

 

 Παρόντες ήταν: 

1. Βαφειάδου Βασιλική 
2. Θεοδωρίδου Έφη 
3. Μανωλίτσας Αλέξανδρος 
4. Παρασκευαΐδης Στέφανος 
5. Σαρλή Φανή 
6. Τασιούδης Αθανάσιος  
7. Τουχτίδης Παναγιώτης 
8. Τσαπανίδης Χρήστος 

 

 Απόντες: 

1. Ρούμκου Σοφία 

 

Προ Ημερησίας Διάταξης 

  

Ο Προεδρεύων Μανωλίτσας Αλέξανδρος μετέφερε στα μέλη του ΔΣ την, δια στόματος του Γενικού 
Διευθυντή, απόφαση της Διοίκησης να προβεί άμεσα στην χορήγηση του Εκτάκτου Επιδόματος σε 
όλους ανεξαιρέτως τους εργαζόμενους οι οποίοι επέστρεψαν μετά την 30η Νοεμβρίου ή συνεχίζουν 
να είναι σε αναστολή, υπογραμμίζοντας ότι τα χρήματα δύνανται να παρακρατηθούν στην 
περίπτωση που δεν υπάρξει επιστροφή στην εργασία λόγω απόλυσης. 

Επίσης ενημέρωσε τα μέλη για το ζήτημα της έλλειψης των PCR Test όπου σύμφωνα με τα 
λεγόμενα της Διοίκησης πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει επηρεάσει όλα τα νοσοκομεία καθώς 
αφορά στην αλυσίδα τροφοδοσίας και το οποίο αναμένεται σύντομα να επιλυθεί. 

 

Θέμα 1ο Επικύρωση Πρακτικών 

  

 Στην αρχή της συνεδρίασης έγινε η επικύρωση των πρακτικών προκειμένου αυτά να 
ανέβουν στη σελίδα του Σωματείο προς διάθεση των αναγνωστών. 

 

Θέμα 2ο Συγκράτηση σε σώμα 

 
 Το θέμα της συγκρότησης σε σώμα αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση λόγω απουσί-
ας του μέλους Ρούμκου Σοφίας.. 
 



 

Θέμα 3ο Μετατάξεις 

 
Στο συγκεκριμένο θέμα την εισήγηση έκανε το μέλος του ΔΣ Τουχτίδης Παναγιώτης ο οποίος επι-
σήμανε πως σύμφωνα με τον Ν4024/ 11 α35 π5 και την τροποποίησή του από τον Ν4456/17 δύνα-
ται να προχωρήσει το ζήτημα της μετάταξης συναδέλφων σε πρώτη φάση εκείνων των οποίων η 
μετάταξη δεν επηρεάζει την εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου καθώς αφορά απασχόληση ιδίου 
αντικειμένου. 
 
Για το θέμα αυτό αποφασίστηκε να υπάρξει άμεση επικοινωνία με την Διοίκηση προκειμένου να συ-
ζητηθεί το νομικό πλαίσιο το οποίο ορίζει τις μετατάξεις με στόχο την άμεση λύση σε ένα ζήτημα το 
οποίο για μεγάλο χρονικό διάστημα ταλανίζει τους ενδιαφερόμενους συναδέλφους ειδικά αυτούς 
που η μετάταξή τους αφορά στην ίδια υπηρεσία. 
 

Θέμα 4ο Αποζημίωση βάσει του N3846/2010 

 
Στο θέμα αναφέρθηκε το μέλος του ΔΣ Τουχτίδης Παναγιώτης ο οποίος επισήμανε ότι με βάσει το 
άρθρο 8 του Ν3846/10, ο εργαζόμενος που δεν του χορηγείται ημέρα ανάπαυσης μέσα στην εβδο-
μάδα με αποτέλεσμα να παρατείνεται η 5ήμερη εργασία, δύναται να αποζημιωθεί για την ημέρα αυ-
τή με ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 30%. Με βάση τον νόμο αυτό και λόγω των νοσήσεων και 
των αναστολών που οδήγησαν στην συσσώρευση μεγάλου αριθμού χρεωστούμενων ημερών ανά-
παυσης, πρότεινε να τεθεί ως πρόταση στη Διοίκηση η δυνατότητα αποζημίωσης αυτών των ημε-
ρών ανάπαυσης αποκλειστικά στους εργαζόμενους που το επιθυμούν και το αιτηθούν.  
 
Η συγκεκριμένη πρόταση αποφασίστηκε να τεθεί στην συνάντηση με την Διοίκηση μαζί με το προη-
γούμενο θέμα. 
 

Θέμα 5ο Ερανικό ταμείο 

 
Στην εισήγηση προέβη ο Προεδρεύων του σωματείου Μανωλίτσας Αλέξανδρος. ο οποίος και 
πρότεινε τη δημιουργία ενός ερανικού  ταμείου το οποίο θα έχει ως στόχο να μαζευτούν χρήματα για 
τις ανάγκες των συναδέλφων που βρίσκονται σε αναστολή. Συγκεκριμένα πρότεινε τη διάθεση του 
τραπεζικού λογαριασμού αλληλεγγύης που ανήκει στο ΣΕΝΠ και ελέγχεται από την Εκλεκτική Επι-
τροπή. όπου οποιαδήποτε κατάθεση γίνει από την 11η Ιανουαρίου και μετά, ημέρα που τέθηκε η 
πρόταση στο ΔΣ, θα λογίζεται αποκλειστικά για τον συγκεκριμένο σκοπό, θεωρώντας ότι πρόκειται 
για μία πράξη αλληλεγγύης και συναδελφικότητας, πέρα από τις προσωπικές επιλογές και απόψεις 
του καθενός πάνω στο θέμα του εμβολιασμού, και η οποία δεν επηρεάζει το ταμείο του σωματείου 
καθώς επαφίεται αποκλειστικά στον κάθε ένα από τους εργαζόμενους.  
 
Στη συνέχεια ζήτησε να τοποθετηθούν επί της συγκεκριμένης πρότασης τα μέλη και να τεθούν οι 
παράμετροι με τους οποίους θα λειτουργήσει αυτή η κίνηση, όπως για παράδειγμα τα κριτήρια βά-
σει των οποίων θα δοθεί αυτή η βοήθεια αλλά και τη μορφή θα έχει, χρηματική ή υλική. 
 
Στην πρόταση του Προεδρεύοντος αντιπρότεινε το μέλος του ΔΣ Βαφειάδου Βασιλική και ακολού-
θησαν οι τοποθετήσεις. 
 
Βαφειάδου Βασιλική: Πέρα από την πρόταση δημιουργίας ερανικού ταμείου, την οποία επικροτώ, 
προτείνω επιπρόσθετα να δοθεί και ένα χρηματικό ποσό από το ταμείο του σωματείου για τις ανά-
γκες των συγκεκριμένων συναδέλφων. 
 
Τον λόγο της κ. Βαφειάδου διέκοψε το μέλος του ΔΣ Θεοδωρίδου Έφη. 
 
Θεοδωρίδου Έφη: Τάσσομαι υπέρ ενός ερανικού ταμείου αλλά για να δώσουμε χρήματα του σω-
ματείου ίσως θα έπρεπε να πάρουμε και την γνώμη των εργαζόμενων. 
 
Βαφειάδου Βασιλική: Όχι, δεν χρειάζεται να πάρουμε την γνώμη των εργαζομένων. Όταν χρειάζε-
ται να δώσουμε χρήματα σε έναν συνάδελφο ή στο ‘Χαμόγελο του παιδιού” δεν ρωτάμε τους συνα-



δέλφους. Είναι χρήματα τα οποία τα διαχειριζόμαστε εμείς. Και όπως είπα είναι χρήματα τα οποία 
τα έχουν συνεισφέρει στο σωματείο συνεπώς μπορούμε να πάρουμε απόφαση να δώσουμε για 
παράδειγμα 5.000 ευρώ Επίσης αντί να δώσουμε χρήματα μπορούμε να κάνουμε μία συμφωνία με 
ένα supermarket και να δώσουμε δωροεπιταγές.  Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει και το σωμα-
τείο να βάλει το χέρι στην τσέπη. Είναι οι συνδρομές και αυτών των ανθρώπων. Άλλωστε όλα αυτά 
τα χρόνια οι συνάδελφοι αυτοί πληρώνουν συνδρομές χωρίς να έχουν ποτέ ζητήσει κάτι. Τώρα είναι 
η ώρα που θα πιάσει τόπο αυτή η συνδρομή που έδιναν τόσα χρόνια. 
 
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Δεν μπορώ να συμφωνήσω με την πρόταση να δοθούν χρήματα από 
το ταμείο και αφορούν πάγιες ανάγκες του σωματείου. Τώρα το επιχείρημα ότι έδιναν συνδρομές 
επί χρόνια από μόνο του θα έπρεπε να εξαιρεί όσους γράφτηκαν πριν δύο μήνες χωρίς να έχουν 
πληρώσει συνδρομή και εν συνεχεία βγήκαν σε αναστολή.  Εμμένω στην δημιουργία ενός αποκλει-
στικά ερανικού ταμείου όπου ο κάθε συνάδελφος θα προσφέρει αν θέλει όσο θέλει και όσο μπορεί. 
Και ας είμαστε εμείς οι εννέα του ΔΣ οι πρώτοι που θα βάλουν από ένα ποσό. 
 
Τουχτίδης Παναγιώτης: Αυτή τη στιγμή μιλάμε για 125 συναδέλφους. Το να βγάλεις 5.000 και να 
δώσεις από 40ευρώ, δεν σώζεις κανέναν. Αλλά ξεχάστε ότι το ταμείο του σωματείου είναι το απο-
ταμιευτικό σου για την κακιά την ώρα ή την συνταξιοδότησή σου ή για την επιλογή που κάνεις. Το 
ταμείο είναι για τις τρέχουσες διαχειριστικές ανάγκες του σωματείου και δεν εξετάζεται αν έδωσες 
2,5 ευρώ το μήνα τα προηγούμενα 10 χρόνια. Το σωματείο έχει ένα ταμείο για να καλύπτει όλους 
τους εργαζόμενους που γίνονται κοινωνοί των δράσεων του όπως για παράδειγμα ο Νομικός Σύμ-
βουλος, η ΣΣΕ ή οι λοιπές δράσεις του σωματείου. Δεν μπορώ να μπω λοιπόν σε στη λογική ότι θα 
βγει έστω και ένα ευρώ για να πάει σε ένα εργαζόμενο ο οποίος δεν είναι αναξιοπαθής όπως περι-
πτώσεις που αντιμετωπίσαμε με ιδιαίτερη ευαισθησία. Επίσης δεν μπορούμε να μπούμε στη λογική 
ότι αυτά τα χρήματα θα πρέπει να δοθούν ισόποσα και αδιακρίτως. Ακόμη και η ΠΟΕΥ έβαλε κά-
ποια κριτήρια.  
 
Παρασκευαΐδης Στέφανος: Θα πρέπει να υπάρχουν κάποια κριτήρια βάση των οποίων θα μοιρα-
στούν αυτά τα χρήματα. Μπορεί κάποιοι να είναι σε αναστολή αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αντιμετω-
πίζουν όλοι σοβαρό οικονομικό πρόβλημα. Όσο για το θέμα των χρημάτων του ταμείου δεν συμφω-
νώ και τάσσομαι υπέρ ενός αποκλειστικά ερανικού ταμείου. 
 
Τασιούδης Αθανάσιος: Σαφώς θα πρέπει να υπάρχει μία άποψή και μία μέριμνα από μέρους του 
σωματείου για το τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται σε μία δύσκολη κατάσταση. Το 
σημαντικότερο όμως γι’ αυτούς είναι να μην τους θεωρήσουμε ως ξένο σώμα. Και κάτι τέτοιο δεν 
πράξαμε, καθώς κάναμε κινητοποιήσεις υποστηρίζοντάς τους παρά τις αντιπαραθέσεις.  Στο θέμα 
όμως να δοθούν χρήματα από το ταμείο του σωματείου διαφωνώ κάθετα από την πρώτη στιγμή. 
Υπάρχουν τρόποι βοήθειας μέσω της τράπεζας τροφίμων ή μέσω της προσωπικής επιλογής μέσα 
από την δημιουργία ερανικού ταμείου. Και θα ήθελα να σας πω και κάτι ακόμη. Δυστυχώς μέσα 
στους ανεμβολίαστους κρύβονται πρόσωπα και απόψεις ακροδεξιών οργανώσεων τα οποία εγώ 
δεν πρόκειται να αποδεχθώ και με τα οποία δεν πρόκειται να συμπορευθώ. Τέτοιου είδους αλλη-
λεγγύη εγώ δεν την δέχομαι. Και να τελειώσω λέγοντας ότι εδώ δεν τίθεται θέμα αλληλεγγύης σε 
κάποιον που δεν έχει επιλογή. Εδώ ο κάθε εργαζόμενος θα σου πει ότι υπάρχει επιλογή. Και η επι-
λογή για να μην απολυθείς είναι να πας να εμβολιαστείς. 
 
Μανωλίτσας Αλέξανδρος: Λοιπόν για να το μαζεύουμε. Εδώ υπάρχει ένα συγκεκριμένο θέμα. Η 
δημιουργία ενός ερανικού ταμείου που θα έγκειται στη θέληση και την δυνατότητα του κάθε εργαζό-
μενου να συνεισφέρει και στο οποίο εμείς ως σωματείου θα έχουμε έναν ρολό οργανωτικό για το 
πως θα καταλήξουν αυτά τα χρήματα. Αν για παράδειγμα θα είναι υπό μορφή δωροεπιταγών ή ως 
ευρώ. Όπως επίσης για το αν θα δοθούν βάσει κάποιων κριτηρίων.  
 
Τσαπανίδης Χρήστος: Δεν συμφωνώ και εγώ με τη συνεισφορά του ταμείου του σωματείου. Θεω-
ρώ ότι θα σηκώσει θύελλα αντιδράσεων. 
 
Σαρλή Φανή: Μολονότι συμφωνώ με τα να συνεισφέρει και το ταμείο του σωματείου για τους συ-
ναδέλφους που είναι σε αναστολή λέω ας ξεκινήσουμε με την δημιουργία του ερανικού ταμείου και 
στη συνέχεια βλέπουμε. 
 



Βαφειάδου Βασιλική: Μία τελευταία παρατήρηση. Απορώ και εξίσταμαι, πως είναι δυνατόν το σω-
ματείο, με τις αποφάσεις του, να δίνει χρήματα σε αναξιοπαθούντες και δεν μπορεί να πάρει μία 
απόφαση να δώσει από τις 65.000 ευρώ του ταμείου, 5.000 ευρώ, στους συναδέλφους που βρίσκο-
νται σε αναστολή; 
 
Τουχτίδης Παναγιώτης: Είναι άλλο πράγμα να είσαι σε ανάγκη χωρίς να έχεις επιλογή και άλλο να 
είσαι σε ανάγκη από επιλογή. Και κινητοποιήσεις έγιναν και τα δώρα Χριστουγέννων για τα παιδιά 
απαιτήθηκαν και παρέμβαση για το επίδομα κάνατε πριν λίγες μέρες με θετικό αποτέλεσμα. Ότι έ-
πρεπε λοιπόν να γίνει έγινε. 
 
Υπέρ της δημιουργίας ερανικού ταμείου για τους συναδέλφους σε αναστολή ψήφισαν άπαντες. 
 
Η πρόταση συνεισφοράς χρημάτων από το ταμείο του σωματείου καταψηφίστηκε με ψήφους 6 κατά 
και 2 υπέρ. Κατά ψήφισαν οι κ.κ. Θεοδωρίδου, Μανωλίτσας, Παρασκευαΐδης, Τασιούδης, Τουχτίδης 
και Τσαπανίδης.  Υπέρ ψήφισαν οι κ.κ. Βαφειάδου και Σαρλή. 
 

Θέμα 6ο Πανελλαδική ημέρα δράσης για την υγεία 13/1 

 

Στην εισήγηση προέβη το μέλος του ΔΣ Τασιούδης Αθανάσιος ο οποίος και ζήτησε την 
συμμετοχή του Σωματείου στην εν λόγω δράση που αφορά συγκέντρωση των σωματείων 
μπροστά στο ΥΜΑΘ την Πέμπτη στις 18.30. 

 

Συμφωνήθηκε η συμμετοχή του σωματείου. 

 

Εκτός Ημερησίας Διάταξης 

 
1. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας κατά συνδικαλιστικής απόλυσης 

 
Το μέλος του ΔΣ Τασιούδης Αθανάσιος ενημέρωσε για την συγκέντρωση που διοργανώνουν τα 
σωματεία στις 19/1 έξω από τα δικαστήρια Πολυγύρου στις 8.30 καθώς και για την συγκέντρωση 
διαμαρτυρίας στις 18/1 στο ΥΜΑΘ στις 11.00,  εκφράζοντας την συμπαράσταση στους εργαζόμε-
νους των μεταλλίων Κασσάνδρας στον αγώνα που δίνουν ενάντια στην συνδικαλιστική απόλυση 
του Προέδρου του Σ.Ε.Μ.ΛΑ Νικολάου Τζανέτη από την εταιρία EDILMAC. 
 

 

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

 

 

          Ο Προεδρεύων 

 
 
 
 
               Μανωλίτσας Αλέξανδρος 
  
 

 


